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കടലോളം

എന്തുഞാനിഹ
ചെയ്വൂ...

അസ്സലാം.പി
ഷനിലിരിക്കുമ്ാൾ,മഴപപയമതേക്കു
പമന്ന്മതോന്ി.മഴമക്ാളുകൾപകാണ്ാ
കാം,ഇരകുട്ിന്പതേിവിമലപെകനമകുണ്ന്.
വണ്ിപകുെപപെടാൻഇനിയകുംസമയമകുണ്ന്.
ചരിതതേംഏപെമയപെപെയാനകുള്ളനില

്പൂരിപലമതേക്കുമരങ്ങൾക്ിടയിപലപാളത്ിൽഅ
വപരയകുംകാത്ന്‘രാജ്യൊണി’നീണ്കുനിവർന്ന്കി
ടക്കുന്കുണ്ന്.യാതതേക്ാർഎത്ിപക്ാണ്ിരിക്കുന്
മതേഉള്ളളൂ.മനരമത്എത്ിയവർപതടയിനിമലക്ന്ക
യൊപതേപകുെപത്സിമൻെകുപെഞ്കുകളിൽപലയി
ടങ്ങളിലായിഇരിപെുണ്ന്.ചപൂടിപൻെയകുംതോണ്ാനകു
ള്ളരാതതേിയകുപടയകുംവിങ്ങലിൽവണ്ിക്കത്കുംപകു
െത്കുമായിചിലർ.ആളുകൾപിപന്യകുംവന്കുപകാ
മണ്യിരകുന്കു.അപരിചിതേമകുഖങ്ങൾ,ഏപതോപക്
മയാഇടങ്ങളിമലക്ന്എപതൊപക്മയാലക്്യങ്ങൾ
പവച്ന്പകുെപപെട്ുമപാകകുന്വർ.ഇതേിനിപട,ചകുവന്
മഷാൾപകാണ്ന്തേലമെച്പപൺകകുട്ിപക്ാപെംപതോ
ട്ടകുത്പെഞ്ിമലക്ന്ഒരച്ഛനകുംഅമ്മയകുംഎത്ി.
പത്കുവയസ്സിന്തോപഴയാകണംഅവളുപടതപായം,
അതേിപൻെതപസരിപപൊന്കുംആമകുഖത്ന്കണ്ില്ല.

കാെകുമപൂടിയആകാശംമപാപലഅച്ഛനമ്മമാരകുപട
മകുഖവകുംഇരകുണ്കുകിടക്കുന്കു.പതടയിനിപൻെചപൂളംവി
ളിപക്ാപെംപാെിയകുയർന്കാറ്ിൽപപാടകുന്പനഅ
വളുപടതേട്പമാന്ിളകി.അതേിനകുതോപഴമകുടിപയാട്ുമി
ല്ല.ചകുറ്ുമകുള്ളആപരങ്ിലകുംകമണ്ാപയന്ന്സംശയി
ച്ന്അമ്മതേിടകുക്ത്ിൽതേട്ംഅവളുപടതേലയിൽഉെ
പെിച്ു.പതടയിൻപകുെപപെടാനകുള്ളചപൂളംമകുഴക്ി.ആളു
കൾതേിരക്ിട്ന്വണ്ിക്കമത്ക്ന്കയെി.കപൂട്ത്ിൽ
അവരകുമകുണ്ന്.യാതതേികരിൽഎ് ാടകുംമപർഒമരഇടം
മതേടിപകുെപപെടകുന്വരാണ്,ഒരകുമവദനപങ്കുപവക്കു
ന്വരാണ്,ഒമരതപതേീക്കൾമനമസ്സറ്ിയവരാണ്.

◆◆◆
ജനെൽമകാച്ിപലഒറ്തേിരിഞ്ഞസീറ്ിൽജാലക

പെടിയിൽകകനിവർത്ിപവച്ിരിക്കുകയാണ്മണി
കണ്ഠൻ.കകമകുമട്ാട്മചർന്ന്വരിഞ്ഞകുപകട്ിയ
ൊൻമേജ്.െെർമരങ്ങൾക്ിടയിൽനിന്ന്പെന്കു
വന്മകാപട്രകുമകൾ(വണ്കുമപാലകുള്ളഒരിനംജീവി)

പതടയിനിപലപവളിച്ത്ിന്ചകുറ്ുംകെകുത്കകുത്കുക
ൾതേീർത്ിരിക്കുന്കു.വണ്ിയകുപടകകുലകുക്ത്ിൽഅ
വഇടക്ിപടമണികണ്ഠപൻെനീട്ിപവച്കകയിമല
ക്ന്വീഴകുന്കു.ഒന്ിപനമപാലകുംകകുടഞ്ഞകുകളയാൻ
അയാൾതശമിക്കുന്ില്ല.ഇപതേതെന്ഇരിപൊണ്എന്
സംശയത്ിന്ഉത്രംതേന്ത്സമോദരൻമസാ
മനാണ്.രണ്ാംഘട്കീമമാപതേെപെിക്ായിതേിരകുവ
നതെപകുരംെീജനൽകാൻസർപസൻെെിമലക്കുള്ള
യാതതേയിലാണ്മണികണ്ഠൻ.അെകുപത്കഴിപഞ്ഞ
ങ്ിലകുംകൃഷിയകുംവീട്ുകാര്യങ്ങളുംമനാക്ി,പതോടി
യിലകുംപെ് ിലകുംവാഴമത്ാട്ത്ിലകുംഒാടിനടന്ി
രകുന്മണികണ്ഠപനഇടക്ിപടപയത്കുന്പതോണ്
മവദനയാണ്രാജ്യൊണിയിപലഇൗസീറ്ിമലപക്
ത്ിച്ത്.രണ്ാഴ്ചമകു് ന്നാല്കീമമാപതേെപെികഴി
ഞ്ഞകു.നില് പൂരിനടകുത്വീട്ിപലത്ിവിതശമമശഷം
വീണ്കുംആശകുപതതേിമകുെിയിമലക്കുള്ളയാതതേയാണ്.
അർെകുദംകീഴ്പപെടകുത്ിയഭാഗമത്ക്ന്കകമടക്ി
ൽനിന്ന്റ്റ്പൂെിട്ന്മരകുന്ന്മനരിട്ന്എത്ിക്കുകയായി
രകുന്കുവപതതേ.അതേിപൻെമശഷിപൊണ്ആൊൻമേ
ജ്.വാണിയ് ലംസ്മറ്ഷനിൽനിന്ന്ആളുകൾക
യെിയമതോപടവണ്ിയിപലതേിരക്ന്ഇരട്ിയായി.

‘‘മരകുന്ന്കയറ്ലല്ല-എട്ുമണിക്പൂമൊളംനീളുന്
ഇരിപെുംകിടപെുമാണ്ദകുരിതേം,മശഷമകുള്ളഓക്ാന
വകുംഛർദിയകും,വിെച്ാടകുന്രപൂപവകും.’’

ആർ.സി.സിയിപലകീമമാവാർേിൽമണികണ്ഠ
നിലകുംമറ്ുചിലരിലകുമായികണ്കാഴ്ചകൾമകുഴകുമി
പെിക്ാൻമസാമൻതപയാസപപെട്ു.‘‘മരാഗപമതൊണ
ന്ന്മചട്നെിയകുമായിരിക്കും.ഒന്കുംമചാദിച്ിട്ില്ല,
ഞങ്ങപളാട്ന്പെഞ്ഞിട്ുമില്ല.പെഞ്ഞാലകുംഅെിഞ്ഞാ
ലകുംഅനകുഭവിക്ാനകുള്ളത്അനകുഭവിച്ുതേീർമക്
മണ്?ഇഷ്ടങ്ങമളാപടപലതേകുംആവശ്യപപെടകും,എ
ന്ാൽചകുണ്ിനകുംപതോണ്ക്കുംഇടയിൽതേടസ്സംതേീ
ർത്മകാശങ്ങൾമണികണ്ഠപൻെഇഷ്ടങ്ങപളപയ
ല്ലാംഅതേിനിടയിൽകകുരകുക്ിയിടകും.മരാഗംമവദന
കമളാട്മാതതേമല്ല,ഇഷ്ടങ്ങമളാടകുംകപൂടിയാണമല്ലാ
പടപവട്ുന്ത്!മടങ്ങിവരവ്എങ്ങനാപണന്ന്ആർ
ക്െിയാം’’^

മസാമൻപെഞ്ഞകുനിർത്കുമ്ാൾജാലകക് ി
യിൽമകുഖംമചർത്ന്മണികണ്ഠൻഉെക്ംതേകുടങ്ങി
യിരകുന്കു.അമപൊഴകുംവലതേകുകകഅയാൾനിവർ

മരതുന്തുമണംതളംചകട്ിയലോഗികൾ,ആശതുപതതിവാർചെന്്
ലതാന്ിക്തുന്സ്ലീപ്പർസലീറ്റുകൾ...നിേമ്ൂർ^തിരതുവനന്പതുരംരാ
ജ്യറാണിഎക്സ്തപസ്ചവറതുചമാരതുചതടയിനേ്ല.യാതതക്ാരിൽന
ചേ്ലാരതുപങതുംഒരാതതുരാേയംേക്്യമാക്ിവണ്ികയറിയവരാണ്
^തിരതുവനന്പതുരംറലീജനൽകാൻസർചസൻറർ.
ഒരതുപാട്ലപരതുചടശ്ാസവതുംജലീവിതവതുംലപറി,തപതലീക്യതുചടപാള
ത്ിേൂചടയാണ്ഇൗവണ്ിയതുചടയാതതകൾ.നലീളംകൂടിയ,ദലീർഘ
ദൂരംസഞ്ചരിക്തുന്ഒരാംേതുേൻസലേ്ലഇൗവണ്ിചയന്്അതിൽ
ഒരതുതവണചയങിേതുംയാതതചെയ്തആർക്തുംലതാന്ിലപ്പാകതും
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സ്റ്റേ
ത്ിപെിടിച്ിട്ുണ്ന്.-അതേിപൻെഅമങ്ങത്
ലക്ലിനകുമപെുെംപപരകുകകുന്മകാശങ്ങ
ൾഈനീറ്ൽഅെിയകുന്കുണ്ാകകുമമാ?

◆◆◆
തേകുവ്ളൂർസ്മറ്ഷൻപിന്ിട്മപൊഴാണ്

സീറ്ിൽഇരകുകാലകുകളുംഉയർത്ിപവച്ന്
തേലകാൽമകുട്ിമലക്ന്മചർത്കുപവച്ിരി
ക്കുന്ആയിശകുമ്മപയകണ്ത്.വിലകകുെ
ഞ്ഞമകാട്ൻസാരിയിൽവിളെിഉണങ്ങി
ഉടമലാപടാട്ിയരപൂപം.തേീവണ്ിക്കുലകുക്
ത്ിൽഇടക്ന്തേലയകുയർത്ിആഴത്ി
പലാരകുശ്ാസംവലിച്ന്വീണ്കുംപഴയപടി
ഇരിക്കും.അവർതേലയകുയർത്കുമ്ാപഴ
ല്ലാംഅടകുത്ിരിക്കുന്പചെകുപെക്ാരൻ
തേടവിപക്ാടകുക്കുന്കു,മകനാകണം.ആ
യിശകുമ്മയകുപടലക്ണങ്ങളിൽനിന്കും
സീറ്ിനരികിൽമചർത്കുപവച്കവെിപല
കടലാസകുകളിൽനിന്കുംഇവരകുംആർ.
സി.സിയിമലക്കുള്ളയാതതേയാപണന്ന്ഉ
െപെന്.പചെകുപെക്ാരൻഇടക്ിടക്ന്ആപര
മയാമ�ാണിൽവിളിക്ാപനാരകുങ്ങകുന്കു.
കണകടാകാത്തേിനാലാകാംപചെകുപവ
തപാളമകുണ്ന്.‘ഉമ്മപയപകാണ്ന്തേിരകുവന
തെപകുരംആശകുപതതേിയിൽമപാകാ,അവി
പടഎല്ലാംഏർപൊടാക്ിയആപളകിട്ു
ന്ില്ല’-ഏപെമനരമായിതശദ്ിക്കുന്ത്
പകാണ്ാകാംപചെകുപെക്ാരൻപെഞ്ഞകു.
ഏപെമനരത്ിനകുമശഷംമ�ാൺകണ
കടായി.പതടയിൻഎത്ിയാൽപചമയേണ്
കാര്യങ്ങപളല്ലാംവിളിച്യാൾപെഞ്ഞകു
കാണണം.തേലഉയർത്ിയമപൊൾമകൻ
അത്ഉമ്മമയാട്പെയകുന്തേകുംഅവർആ
ശ്ാസമത്ാപടതേലയാട്ുന്തേകുംകണ്കു.

ആയിശകുമ്മക്ന്എതതേതപായംവരകും?
മശാഷിച്ആശരീരത്ിൽനിന്ന്തപായം
ഗണിപച്ടകുക്കുകതപയാസകരം.മകന്30
നടകുത്ന്ആയിക്ാണകും.എതൊണ്മരാഗ
പമമന്ാ,എവിമടക്ാണീയാതതേപയമന്ാ
ആഉമ്മക്െിയില്ല.അയൽക്ാരകുപടഅ
ടകുക്ളകളിലകുംപിന്ാ് കുെങ്ങളിലകുമായി
ആജീവിതേംമകുമന്ാട്ുനീങ്ങകുകയായിരകു
ന്കു.അതേിനിടയിലാണ്അകമമചിലപകാ
ളുത്ിവലിക്ലകുകൾതേകുടങ്ങിയത്.പല
യിടങ്ങളിൽമപായി,മരകുന്കുകൾപലതേകു
കഴിച്ു,എങ്ിലകുംമവദനയകുപടകടിച്ുപ
െിക്ലിന്കകുെവകുവന്ില്ല.നാട്ുകാർപിരി
പവടകുത്കുംചിലസംഘടനകളുപടകാരകു
ണ്യംതപതേീക്ിച്ുമാണ്ഈയാതതേ.

ആയിശകുമ്മയകുപടമടങ്ങിവരവ്തപതേീ
ക്ിച്ന്വീട്ിൽകിടപെിലായഭർത്ാവകുംര
ണ്കുപപൺകകുട്ികളുംകാത്ിരിപെുണ്ന്.
വീടിന്ചാപരനീളത്ിമലാടകുന്തേീവണ്ി
കണ്കുപകാണ്ാണ്ആയിശകുമ്മയകുപടപക
ലിരവകുകൾഅവസാനിച്ിരകുന്ത്.അതേി
ൽകയെിദപൂരങ്ങളിമലക്ന്മപാകാൻപകാ
തേിമയപെയായിരകുന്കു.വീടിപൻെപരിസര
ങ്ങൾക്പെുെംആരകുമില്ലാത്തേിനാൽഒരി
ക്ലകുംതേീവണ്ികയെില്ല.ആദ്യയാതതേപ
മക്,ആശകുപതതേിയിമലക്ായിരിക്കുപമ
ന്ന്ആരകുംതപതേീക്ിച്ുമില്ല.ശ്ാസംഒ
ന്കുകപൂപടആഞ്ഞകുവലിച്ന്,ഒരകുെക്ംപകാ
തേിച്ന്ആയിശകുമ്മമകുഖംവീണ്കുംകാൽമകു
ട്ുകൾക്ിടയിമലക്ന്പപൂഴ്ത്ി.

◆◆◆
ഒറ്വരിപൊളത്ിലപൂപടരാജ്യൊണിഒാ

ടിപക്ാണ്ിരിക്കുകയാണ്,വണ്ിയകുപട
മവഗത്ിപനാപെംമരങ്ങളുംകകുന്കുകളും
കെകുത്നിഴലകുകളായിപിന്ിമലക്ന്മെ
പഞ്ഞാഴിഞ്ഞകു.പപാടകുന്പനഒാർമചകു
വന്തേട്മിട്പപൺകകുട്ിയിമലക്കുംര
ക്ിതോക്ളിമലക്കുപമത്ി.അവരകുംഇ
മതേആശകുപതതേിയിമലക്കുള്ളയാതതേയി
ലാമണാ!ആകാതേിരിക്ാൻവഴിയില്ല,കീ
മമാപതേെപെിക്കുമശഷംപകാഴിഞ്ഞമകുടി
യകുമായിഎതതേമയാമപപരമലപെുെപത്
പാലിമയറ്ിവ്ക്ിനിക്കുകളിൽകണ്തോ
ണ്...രണ്കുമകാച്ുകൾക്പെുെംജാലക
ത്ിനരികിപലസീറ്ിൽപപൺകകുട്ിപയക
ണ്കു.തോഴ്ത്ിയിട്ചില്ലുജാലകത്ിൽക
ണ്ാടിപയന്െിയാപതേപകുെമത്ക്ന്കകുതേി
ക്ാപനാരകുങ്ങകുന്തേകു് ിപയകൗതേകുക
മത്ാപടമനാക്ിയിരിക്കുകയാണ്പപ
ൺകകുട്ി.രാതതേിവണ്ിയകുപടമവഗപത്
യകുംശബ്ദപത്യകുംമകുെിച്ുകടന്ന്ഇൗ
ജാലകത്ിനരികിൽതേകു് ിഎങ്ങപനപയ
ത്ി!പപൺകകുട്ിപയരസിപെിക്ാൻഅ
കപലഎവിപടമയാനിന്ന്പെന്കുവന്തോ
കാം.മറ്ുയാതതോവണ്ികളിമലതേിന്സ
മാനമായെേളങ്ങമളാ,ഉച്ത്ിലകുള്ള
പാമട്ാ,സംസാരങ്ങമളാരാജ്യൊണിയി
ലില്ല.മരണപത്യകുംജീവിതേപത്യകുംഓ
ർത്ിപട്ന്മപാപലഒരകുപാടകുമപർ.തപതേീ
ക്കളിമലക്കുംസ്പ്നങ്ങളിമലക്കും
യാതതേതേിരിക്കുന്വർ.അടകുത്സീറ്ുക
ളിലകുള്ളവപരല്ലാംഉെക്ംതേകുടങ്ങിയിരി
ക്കുന്കു.പപൺകകുട്ിപയമചർത്കുപിടിച്ന്
അമ്മമാതതേംകണ്ുതേകുെന്ന്അടകുത്ിരിപെു
ണ്ന്.അവമരാട്ഒന്കുംമചാദിക്ാൻമതോ
ന്ിയില്ല,അവപരാന്കുംപെഞ്ഞതേകുമില്ല.
ആതേകു് ിയമപൊഴകുംചില്ലുജാലകത്ിൽ
ചിെകിട്ടിക്കുന്കുണ്ന്.

◆◆◆
വിവിധരപൂപത്ിലകുംഭാവത്ിലകുംപി

പന്യകുംകകുമെമയപെമപർ.സീറ്ുകൾക്ി
ടയിൽഉെങ്ങാപതേമകുഖംമനാക്ിയിരി
ക്കുന്ഉമ്മയകുംമകനകും,മപൂതതേട്യപൂെകുമാ
യിതോപഴെർത്ിൽഉെങ്ങകുന്വമയാ
ധികൻ,കപെും,െക്റ്ുമായിഇടക്ിപട
മടായലറ്ിമലമക്ാടകുന്ഉമ്മ,ചപൂട്പകുക
യകുന്രാതതേിയിലകുംപനിയകുള്ളമപാൽമപൂ
ടിപെുതേച്ിരിക്കുന്യകുവതേി.ഇവർപക്ല്ലാ
പമാപെംഉെങ്ങിയകുംഉണർന്കുംകാവലിരി
ക്കുന്ഒരകുപാടകുമപർപിപന്യകും.രാജ്യ
ൊണിപയകാൻസർവണ്ിപയന്ന്വിളി
ച്ാൽപതേറ്ിപല്ലന്ന്മതോന്ി.ഒാമരാമൊ
ഗിയിലകുംആർ.സി.സിയിമലക്കുള്ളഅ
ഞ്കുമപപരങ്ിലകുമകുണ്ന്ന്.ഇൗവണ്ിമകുഴകുവ
ൻഅമപൊൾഎതതേമപരകുണ്ായിരിക്കും!
ഒാമരാരാതതേിയകുംരാജ്യൊണിതേിരകുവന
തെപകുരമത്ക്കുംതേിരിച്ന്നില് പൂർവപര
യകുംപകാണ്ന്വിടകുന്വരകുപടമവദനകൾ
ആപരയകുംപഞട്ിക്ാത്പതേതൊണ്?ശ
രാശരിആയിരംമകസകുകളാണ്മലപെുെ
ത്കുനിന്ന്വർഷവകുംആർ.സി.സിയിപല
ത്കുന്ത്.ആർ.സി.സിയകുപടവാർഷിക
െിമപൊർട്ന്തപകാരംതേിരകുവനതെപകുരംക
ഴിഞ്ഞാൽഏറ്വകുംകപൂടകുതേൽമരാഗിക
ൾഎത്കുന്ജില്ലമലപെുെമാണ്.എതെകു
പകാണ്ായിരിക്കുംമലപെുെംജില്ലപയകാ
ൻസർഇമ്മട്ിൽവിഴകുങ്ങകുന്ത്?

◆◆◆
മലപെുെപത്പപയിൻആൻഡ്പാലി

മയറ്ിവ്ക്ിനിക്കുകളുപടഎണ്ംനപൂെിന
ടകുത്കുവരകും.മദശത്ിപൻെകാരകുണ്യമകു
ഖമായിഇവപയഅവതേരിപെിക്കുമ് ാൾ
അതേിനകുമപെുെത്കുള്ളയാഥാർഥ്യങ്ങൾ
ക്ന്ചികിത്സഇല്ലാപതേമപാകകുന്കു.പകാ
ട്ിമഘാഷിച്മലപെുെംകാൻസർആൻഡ്
െിസർച്ന്ഇൻസ്റ്ിറ്റ്പൂട്ന്തപഖ്യാപനത്ിൽ
ഒതേകുങ്ങി.തോങ്ങാവകുന്വിദഗ്ധചികിത്സ
ലഭിക്ാൻഇന്ാട്ുകാർക്ന്പതടയിനിൽ
ഒരകുരാതതേിയകുപടദകുരിതേംതോണ്ണം.ആ
രാണ്ഉത്രവാദികൾ?സേനംശീലമാ
ക്ികാരകുണ്യപകുകഴ്ത്ലിൽമയങ്ങകുന്
സമപൂേമമാ,വാഗ്ദാനങ്ങൾതേന്കുമപാ
കകുന്ജനതപതേിനിധികമളാ,അമതോഉ
മദ്യാഗസ്ഥതപഭകുക്മളാ?ഉത്രമില്ല!മവ
ദനകൾ,നഷ്ടങ്ങൾ...അനകുഭവിക്കുന്വ
ർക്ന്മാതതേംഉള്ളുപപാള്ളുന്വയാമണാ
ഇവപയല്ലാം.

രാജ്യൊണിപഷാർണപൂർസ്മറ്ഷൻപി
ന്ിട്ിരിക്കുന്കു.പാലക്ാട്നിപന്ത്ിയ
അമൃതേയകുംകപൂപടമചർന്മതോപടപതടയി
നിന്നീളംകപൂടി.ഒരകുപമക്,മവദനപകാ
ണ്ന്ഒരകുരാതതേിപയമെികടക്ാൻതശമിക്കു
ന്വരകുപടഎണ്വകുംകപൂടിയിരിക്ാം.ഓ
മരാസ്മറ്ഷനിലകുംചിലർഇെങ്ങകുന്കു,
ചിലർകയെകുന്കു,അവർപക്ാപക്എതതേ
പയതതേകഥകൾപെയാനകുണ്ാകകും...പകുല
രാൻഇനിയകുംസമയമകുണ്ന്.

◆◆◆
തേിരകുവനതെപകുരംപസൻതടൽസ്മറ്ഷ

നിപലതേപൂണകുകപളചകുറ്ിയകുംചാരകുപടിക
ളിലകുമായികകുപെമപരകുണ്ന്.തപിയപപെട്വ
പരമയാ,െസിപൻെസമയത്ിനാമയാ
കാത്ിരിക്കുന്വരാകണം.അവർക്ിട
യിമലക്ന്രാജ്യൊണിയിപലസേയാതതേി
കരകുംമചർന്കു.സ്മറ്ഷനകുമകുന്ിൽആർ.
സി.സിപയന്ന്മൊർഡ്പവച്െസകുക
ളുംആംെകുലൻസകുംയാതതേക്ാപരകാ
ത്ിരിക്കുന്കു.പലയിടങ്ങളിലായിവീൽ
പചയെകുകളും.നില് പൂർസ്മറ്ഷനിലകും
വീൽപചയെകുകൾഉണ്ായിരകുന്കുവമല്ലാ...
യാതതേക്ിപടകണ്കുമകുട്ിയമകുഖങ്ങൾപല
െസകുകളിലായികയെിമാഞ്ഞകു.ഒരകുനി
മിഷമത്പക്ങ്ിലകുമകുള്ളമവദനകകുെക്ാ
നാണീയാതതേ,മടക്മമാ...അെിയില്ല.ഒ
രകുപമക്,നാപളനമ്മളുംഇമതേവാേന
ത്ിപലയാതതേികരാകാം.

ഒന്ാംന് ർപ്ാറ്ന്മ�ാമിൽഅമപൊ
ഴകുംരാജ്യൊണിഎകസ്തപസ്പവളിച്ം
പകടാപതേകിടപെുണ്ന്.നീളംകപൂടിയ,ദീർ
ഘദപൂരംസഞ്രിക്കുന്ഒരാംെകുലൻസ
മല്ലആവണ്ിപയന്ന്മതോന്ി.അതേിപൻെ
നീണ്ഇടനാഴികകളിൽമരണംമണംപി
ടിച്ുപതേകുങ്ങിനടപെുമണ്ാ!പകുെത്ന്പവ
ളിച്ംപരന്കുതേകുടങ്ങിയിട്ില്ല.

◆◆◆
(രാജ്യറാണിഎക്സ്പ്രസിൽനിലമ്പൂരി
ൽനിന്ന്തിരുവനന്ത്രുരംവരരയുള്ള
യാപതയാണ്ലലഖനത്ിനാധാരം.ലല
ഖനത്ിൽഉ്രലയാഗിച്ചല്രരുകൾയ
ഥാർഥമല്ല)

◆

 ചിത്രം: മുസ്തഫഅബൂബക്കർ

 ചിത്രീകരണരം:കന്നി.എം

 രാജ്യറാണി എക് സ് ത്രസ് 
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വാരാദ്യമാധ്യമത്നിലേക്കുള്ളകത്ുകൾവാട്സ്ആപ്വഴനിയും
രചനകൾഇ-മമയനിേനിേൂമടയുംഅയക്കാം. 
whatsapp: 9645006105,e-mail: varadyam@madhyamam.in 
്്രാൽ വിലാസരം: പതതാധനിപർ,വാരാദ്യമാധ്യമം,
മവള്ളനിമാട്കുന്്,പനി.ഒ.ലകാഴനിലക്കാട്-12

കത്തുകൾ
ആറ്�ോദ്യത്തിെൻറെ�ോരുൾ
സവാദ്െഹ്മാൻപരിചയപപെടകുത്ിയമോ.സകുരീന്ദർപാ
ൽസിങ്ഒബ്മൊയിയകുപടമനകുഷ്യസ്മനേംവിസ്മയകര
മാണ്.മതേത്ിനകുംമദശത്ിനകുമതേീതേമായിമനകുഷ്യപനപ
രിഗണിക്കുന്ആമനകുഷ്യപനക്കുെിച്ുള്ളമലഖനത്ിപ
ൻെഅവസാനഭാഗത്കുള്ളമചാദ്യംമനസ്സാക്ിപയപിടി
ച്ുലക്കുന്തോണ്.ശതതേകുക്പളസൃഷ്ടിച്ന്ലാഭംപകായോ
ൻതശമിക്കുന്‘മനതോക്ന്ാർ’ആമചാദ്യത്ിപൻെപപാരകു
ൾഅൽപപമങ്ിലകുംഉൾപക്ാള്ളാൻതേയാൊപയങ്ിൽമനകു
ഷ്യജീവിതേംഎതതേസമാധാനമാമയപന.
എം.എം.അബ്ദുന്ൂർ,ഈരാറ്റുലപട്ട

ഹൃദ്യമോയവോയന
വാരാദ്യമാധ്യമംലക്ം1513ൽസവാദ്െഹ്മാൻഎഴകുതേിയ
‘രകതേെന്കു’േൃദ്യമായി.പപദവംേൃദയംപവച്ഭാഗത്കു
തേപന്യാണ്തേകുന്ൽക്ാരൻകീശയകുംപിടിപെിച്പതേന്തപ
മയാഗംനന്ായി.വാരാദ്യത്ിനകുംമലഖകനകുംഅഭിനന്ദനം.
അസീസ്കുറ്നിപ്റുറം 

ഉദോരതയുെെഉദോത്മോതൃക
മോ.എസ്.പി.സിങ്ഒബ്മൊയഎന്മോ.സകുരീന്ദർപാ
ൽസിങ്ഒബ്മൊയിയകുപടസാമപൂേികഇടപപടലകുകപളയകും
മോമനസ്കതേപയയകുംകകുെിച്ന്സവാദ്െഹ്മാൻഎഴകുതേി
യത്അതേീവേൃദ്യവകുംതശമദ്യവകുമായി.
“കദവംേൃദയംപവച്ുതേന്അമതേസ്ാനത്ാണ്തേയേ
ൽക്ാരൻഷർട്ിന്കീശയകുംതേകുന്ിപെിടിപെിച്ത്.േൃദയവകും
കീശയകുംതേമ്മിപലസകുന്ദരമായആശയവിനിമയമാണ്ദാ
നം”ഇതതേമനകുഷ്യസ്മനേിയായഒരകുമോമനസ്കപനന
മ്മകുപടരാഷ്തടംമപാകപട്,സമപൂേപമങ്ിലകുംഇതതേയകുംനാൾ
അെിയാപതേമപായപതേതെന്?
 പനി.പനി.ഹമീദ്,
തനിരുവനന്തപുരം

മോനവസ്റ്നഹത്തിെൻറമോതൃക
ജീവകാരകുണ്യതപവർത്നങ്ങളിൽതേമൻെതോയവ്യക്ിമകു
തദതപകടിപെിച്മോ.സകുരീന്ദർപാൽസിങ്ങിപനകകുെിച്ുള്ള
മലഖനംവളപരയധികംസ്ാധീനിച്ു.ജാതേിമതേ^രാഷ്തടവി
മവചനങ്ങൾക്പെുെംമാനവസ്മനേത്ിന്തപാധാന്യംന
ൽകകുന്വരാണ്യഥാർഥത്ിൽജീവിതേവിജയംമനടകുന്ത്.
എരം.  ഫ  സി  ൽ ഷാ  ഹി  ദ്    

െവള്ളറ്്ോറ്
ഷാേിനഇ.പകഎഴകുതേിയപവള്ളമച്ാറ്എന്കഥസമകാ
ലികഇതെ്യയകുപടകെകുത്പകുള്ളിക്കുത്ന്വരച്ുകാട്ി.വിശ
പെിപനകള്ളികളാക്ിത്ിരിക്ാൻകഴിയിപല്ലന്സതേ്യംസ
തേ്യമായിപെഞ്ഞകഥതശമദ്യമായിരകുന്കു.അഭിനന്ദനങ്ങൾ
അ  ജ്മ  ൽ കാ  യ  ക്ാ  ടി                   

അവസറ്രോ�തിതമോയകഥ
ഷാേിനഇ.പകയകുപടകഥ‘പവള്ളമച്ാറ്’വളപരനന്ായി.
അവസമരാചിതേമായകഥ.അഭിനന്ദനങ്ങൾ
ടി.   മു  ഹ  മ്മ  ദ  ലി, മ  ങ്ാ  ട്               

കല്ലുകെതിക്ോത്െവള്ളറ്്ോറ്
ഷാേിനഇ.പകയകുപട‘പവള്ളമച്ാെി’ൽചകുവന്മചാരയകുപട
രാഷ്തടീയംപപാതേിഞ്ഞകുപവച്ിരിക്കുന്കു.സ്പ്നമലാകത്ന്
ജീവിക്കുന്ഒരകുപക്ംആളുകൾചരിതതേപത്അട്ിമെിക്ാ
ൻതശമിക്കുമ്ാൾവിശപപെന്മനകുഷ്യസേജമായവികാരം
അവപരയഥാർഥമലാകമത്ക്ന്കപൂട്ിപക്ാണ്കുമപാകകുന്കു.
സമകാലികതപസക്ിപയന്തേിലകുപരികഥയകുപടഅവതേ
രണവകുംതശമദ്യമാണ്.
 ന  സ്റരീ  ന ്  ങ്ക  യ  ത്ി  ൽ          

ആമുത്ുകൾറ്നെതിയവതിജയം
വാരാദ്യമാധ്യമംലക്ം1513പല‘കാടകപത്പവിഴമകുത്കു
കൾ’ഏപെതശമദ്യമായി.ജീവൻപണയംപവച്ന്ആമകുത്കു
കൾമനടിയവിജയം,സ്കപൂൾെസടക്മകുള്ളഎല്ലാസംവി
ധാനങ്ങളുമകുണ്ായിട്ുംനമ്മകുപടകകുട്ികൾക്ന്മനടാൻകഴി
യാത്ത്ചർച്പചയേപപെമടണ്തോണ്.ആദിവാസിക്കുട്ിക
ളുപടവിജയത്ിന്പിന്ിൽതപവർത്ിച്അധ്യാപകർക്കും
തപമചാദനമമകകുന്ഈ�ീച്ർതപസിദ്ീകരിച്വാരാദ്യമാ
ധ്യമത്ിനകുംമലഖകനകുംഅഭിനന്ദനങ്ങൾ.
അ  ബ്   ദു  സ്സ  ലാരം, കന  ല്ി  ് ു  ത്്    

സ്റ്നഹത്തിെൻറപ�തീകം
‘ചരിതതേത്ിപൻെചകുമടകുമായിഒരാൾ’(ലക്ം1512)മകാ
ഴിമക്ാട്പെയിൽമവസ്മറ്ഷനിപലമപാർട്ർകകുഞ്ഞാമകുക്
പയക്കുെിച്�ീച്ർശരിക്കുംഅദ്ഭകുതേപപെടകുത്കുന്ഒന്ാ
ണ്.പെയിൽമവസ്മറ്ഷനിൽവളർന്കകുഞ്ഞാമകുക്സ്
മനേത്ിപൻെതപതേീകംതേപന്.
ടി. വി. ഹ രി കു മാ ർ, ക ണി ച്ചു കു ള ങ് ര

നോംെകോല്ലുന്നഭൂമതി
(ലക്ം1512)ൽ‘നാംപകാല്ലുന്ഭപൂമി’മ�ാമട്ാ�ീച്ർന
ന്ായി.പകാടകുംചപൂടിൽഇലപപാഴിഞ്ഞന്കരിഞ്ഞമരങ്ങൾ,
വികസനത്ിപൻെമെവിൽമലയരിഞ്ഞഭപൂമി,പകാടകുംമവ
നലിൽവറ്ിവരണ്ചിമ്മിനിോം,പ്ാസ്റ്ികപരവതോനി
എന്ിവയകുപടപലരീതേിയിലകുള്ളചിതതേങ്ങൾതശമദ്യമായി.
 ആ ർ. ദി ലരീ ്ര് ,  ത്രീ വി നാ ർ, മു ് ു കു ളരം
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സവാദ്റഹ്മാന്

പ തിവുപപാലൊരുപിണക്കത്ിലന്റപപ
രില്നയതന്ത്രവിനിമയങ്ങലൊലക്ക

റദ്ാക്കിപവെിക്കിരുപുറവുംനിന്ന്ഇത്രത്യ-പാ
കിസതാന്അധികാരികള്വാഗ്ാദംമുഴക്കു
ന്തിനിലെഒരുഇത്രത്യക്കാരന്സരദാരഅതി
രത്ിമുറിച്ന്പാകിസതാനിപെക്കന്പറന്ു.അ
റബ്നാട്ില്ലകാെലെയ്യലപെട്യുവാവിലന്റ
ലപഷാവറിെുള്ളകുെുംബലത്കാണാന്,അ
വപരാട്മാപെിരക്കാന്.ഒരുഅനധികൃതവത്യാപാ
രത്ിനിെയിലെവാക്തരക്കമായിരുന്ുലകാെ
ക്കുകാരണം.ന്പതികലെെ്ാംഇത്രത്യന്യുവാ
ക്കള്.എലന്ങ്ിെുംഅവസരംകിട്ിയാല്ന്പി
യലപെട്വലന്റഘാതകപരാട്പകരംപൊദിക്ക
ണലമന്ന്ശപഥംലെയതുനിന്കുെുംബാംഗ
ങ്ങപൊട്അയാള്പറഞ്ു:നിങ്ങള്ക്കന്ന്പതി
കാരംലെയ്യണലമങ്ില്എലന്മരദിക്കാം,അ
തുലകാണ്ന്അരിശംതീരുന്ിലെ്ങ്ില്പറാഡിെൂ
ലെവെിച്ിഴക്കുകപയാലകാെ്ുകപയാആവാം.

ആന്പതികെുലെകൂട്ത്ില്നിങ്ങെുലെമ
ക്കെുപണ്ാ?വീട്ുകാരസ്ാഭാവികസംശയം

ഉന്യിച്ു.ഇലെ്ന്ന്മറുപെി.കുെുംബക്കാര,
പോെിക്കാര...?അെ്,ആരുമെ്.

ഒരുബന്ധവുമിെ്ാത്നിങ്ങലെത്രിന്അ
വരക്കുപവണ്ിശിക്ഷയുംന്പതികാരവുംഏ
റ്ുവാങ്ങണം?

നിങ്ങള്മാപെുനല്കിയിലെ്ങ്ില്ഈസംഭ
വവുമായിഒരുബന്ധവുമിെ്ാത്ഒരുപാട്അ
ച്ഛനമ്മമാരകണ്ുനീരകുെിക്കും,കുലറപയലറ
മക്കെുലെപഠിത്ംമുെങ്ങും,സന്തീകള്വിധ
വകൊവും.

ലകാെ്ലപെട്ഫര്ാലന്റപിതാവ്മു്മ്മദ്
റിയാസആഗതലനപെരത്ുപിെിച്ു,കവിെി
ല്െുംബിച്ു.തലന്റന്പതികാരംകഴിലഞ്
ന്ുംന്പതികള്ക്കന്മാപെുനല്കാലനാരുക്കമാ
ലണന്ുംഅറിയിച്ു.കുെുംബാംഗങ്ങള്ഒപെി
ട്ുനല്കിയമാപെിലന്റസാക്ഷത്യപന്തംസരദാ
രേിഅബൂദബിപകാെതിയിലെത്ിസമരപെി
ച്ു.ലകാെ്ലപെട്യാെുലെകുെുംബത്ിന്നിയമ
ന്പകാരംന്പതികള്നല്പകണ്ദിയാധനം(ബ്ല
ഡ്മണി)രണ്ുെക്ഷംദിര്വുംഅപദ്്ംലക
ട്ിലവച്ു.മകന്ഇെ്ാതാവുന്തിലന്റനീറ്ലെ
ലത്രന്ന്താന്നന്ായിഅനുഭവിലച്ന്ുംഈ
ലെറുപെക്കാരുലെമാതാപിതാക്കള്ആപവദന

തിന്ാന്ഇെവരരുലതന്ാണ്ആന്ഗ്ലമന്ും
മരിച്യുവാവിലന്റപിതാവ്പകാെതിയില്വ
ന്ന്ലമാഴിനല്കി.അങ്ങലനവധശിക്ഷക്കന്വി
ധിക്കലപെട്പത്ുയുവാക്കെുലെപമാെനത്ി
ന്വഴിതുറന്പഡാ.സുരീന്ദരപാല്സിങ്ഒ
ബ്പറായഎന്എസ.പി.സിങ്ഒബ്പറായിയു
ലെഇെലപെെില്പമാെിപെിക്കലപെട്ന്പതികെുലെ
എണ്ംഇപതാലെ78ആയി.

പഞ്ാബിലെനംഗല്സ്പദശിയാണ്ഒ
ബ്പറായ.ഈപകസിലെന്പതികലെെ്ാംപഞ്ാ
ബുകാരാണ്.പപക്ഷ,മുമ്ന്കണ്ിപട്ാപകട്ിപട്ാ
ഇെ്ാത്വര.പഞ്ാബികള്ക്കന്മാന്തമെ്,ഇത്രത്യ
യുലെമറ്ിെങ്ങെില്നിന്ുള്ളവരക്കുംഫിെിപെി
പനാസ്പദശിക്കുംബംഗ്ായുവാക്കള്ക്കുംപാ
കിസതാന്കാരക്കുംപവണ്ിഇപദ്്ം്രേി
യുംദിയാധനവുംനല്കിയിട്ുണ്ന്.സരബത്
ദാഭൊ,-ഏവരക്കുംനെ്തുണ്ാവാന്എന്
പപരില്ന്പവരത്ിക്കുന്േീവകാരുണത്യസം
ഘത്ിലന്റമുഖത്യഉത്ാ്ക്കാരനാണ്.ദു
ബബവാട്രകനാെിലന്റയുംനഖീല്മാെി
ലന്റയുമുള്ലപെലെന്പധാനനിരമാണന്പവരത്
നങ്ങള്ക്കാവശത്യമായയന്ത്രസാമന്ഗികെില്പ
െതുംഒരുക്കിയഅപെക്സന്ഗൂപ്കമ്നികെു
ലെഉെമയുമാണ്.

മുടിയനായപുത്രെൻറമടങ്ിവരവ്
അച്ഛന്ന്പീതംസിങ്പറയുന്തിന്എതിരുന്പ
വരത്ിക്കുകഎന്തായിരുന്ുലെറുപെത്ില്
ഒബ്പറായിയുലെശീെം.പകാെേില്പെരന്ുപ
ഠിക്കാന്പറഞ്പപൊഴുംമനസ്ുവന്ിെ്.നാെു
വിെുകയാലണന്റിയിച്പപൊള്വഴിലച്െവിനാ
യിപണംനല്കിഅച്ഛന്പറഞ്ു,പപാകുലന്
ങ്ില്തിരിച്ുവരുന്ത്സ്യംപരത്യാപ്തിപനെി
യപശഷംമാന്തമാവണം.കിട്ിയബസില്കയ
റി്ിമാെെിപെക്കന്പപായി.അവിലെഡാംനി
രമാണബസറ്ില്ഡീസല്ലമക്കാനിക്കായി
പോെികിട്ി.1974ല്ആണത്.ആദത്യമായികി
ട്ിയ392രൂപശമ്െത്ിലന്റരസീതുംപോ
ബ്കാരഡുംഇന്ുംസൂക്ഷിച്ുലവച്ിട്ുണ്ന്.

പറഞ്തുപപാലെപരത്യാപ്തനായിവന്മ
കലനഅച്ഛന്സമ്മതിച്ുലകാെുത്ു.അപതാ
ലെഅപദ്്പത്ാട്മനസ്ില്സൂക്ഷിച്എതി
രുകെുംഇെ്ാതായി.ലെറുപെത്ില്ദൂരപദശ
ങ്ങെിപെക്കന്സഞ്രിക്കലവേീപെിലന്റപിറകി
ല്കമ്ിെിപെുതപെുകള്സൂക്ഷിച്ന്അവിെങ്ങെി
ല്തണുത്ുവിറച്ന്േീവിക്കുന്മനുഷത്യരക്കന്ന
ല്കുന്അച്ഛലന്റശീെമാണ്അപരലരസപന
്ിക്കാന്പഠിപെിച്ത്.അമ്മഅമൃത്കൗരവാ
ക്കുകള്ലകാണ്ുപപാെുംഒരാലെയുംപനാവി
ക്കാത്ന്പകൃതക്കാരിയായിരുന്ു.ആലരയും
പവദനിപെിക്കരുത്എന്ുമാന്തമായിരുന്ുഎ
ന്ുംഎപപൊഴുംആന്ഗ്മായിപറഞ്ിരുന്
ത്.പദശീയപാതയുലെയുംപാെങ്ങെുലെയും
ബിയാസില്നിന്ന്പഗാഇന്ദ്ാല്സാ്ിബിപെ
ക്കുള്ളലറയില്പാതയുലെയുംമറ്ുംനിരമാണ
കരാരഏലറ്െുത്ന്വിേയകരമായിപൂരത്ിയാ
ക്കിയപശഷമാണ്1993ല്ദുബബയിപെക്കന്െു
വെുലവച്ത്.അപെക്സകമ്നിക്കുപിന്ാലെ
തുെക്കമിട്ദുബബന്ഗാന്ഡ്പ്ാട്ല്ഒബ്പറാ
യിയുലെലപരുമഭൂഖണ്ഡങ്ങള്ക്കപെുറലമത്ി
ച്ു.പനാക്കിനെത്ാന്സമയംതികയാലതവ
ന്പപൊള്ഒെുവില്പ്ാട്ല്ബകമാറുകയാ
യിരുന്ു.പെത്യാെക്കാരിമനീന്ദരകൗറുമായി
ന്പണയവിവാ്മായിരുന്ു.മക്കള്പബാണി
യുംസണ്ിയും.

സ്നനഹസൗധംനപാെൊരുജീവി്രം
2006ലെദുബബപഗ്ാബല്വിപെ്േില്ഇത്രത്യ
യില്നിന്ന്ലകാണ്ുവന്370കൊകാരന്ാലര
നിപയാഗിച്ന്ഇപദ്്ംനിരമിച്താജമ്ല്മാ
തൃകലയക്കുറിച്ന്വരഷം11കഴിഞ്ിട്ുംസ്പദ
ശികെുംവിപദശികെുംഓരമസൂക്ഷിക്കുന്ു.
എന്ാല്,ആസപന്സൗധപത്ക്കാെുപ
രിയാണ്എസ.പി.സിങ്ഒബ്പറായഇപപൊള്
േീവിച്ുകാണിക്കുന്കാരുണത്യമാതൃക.പകാ

ജീവകാരുണ്യതപവർത്തനത്തിെൻറസമാന്രകളിെ്ാത്ത
മുഖമാണ്പഞ്ാബ്സ്വനേശിയായനോ.സുരീന്ദർപാൽസിങ്
ഒബ്നറായിയുനട്ര്.യു.എ.ഇയിൽവ്യവസായിയായ
അനദേഹത്തിെൻറഇടെപടെിൽനമാചിപ്ിക്കെപ്ട്ട
തപ്രികളുെടഎണ്ം78കഴിഞ്ു

െികള്ദിയാധനംനല്കിനിരവധിപപലരവധ
ശിക്ഷകെില്നിന്ന്രക്ഷിച്തിനുപുറലമ,േയി
ല്ശിക്ഷകഴിഞ്ന്നാട്ില്പപാകാന്നിവൃത്ി
യിെ്ാലതകഴിഞ്ുകൂെിയ860പപലരനാട്ിലെ
ത്ിച്ു.രണ്ുെക്ഷംദിര്മാണ്നിയമന്പകാ
രമുള്ളഅെിസഥാനദിയാധനലമങ്ിെുംകൂെു
തല്പണംപവണലമന്ന്ആവശത്യലപെെുന്വരു
ണ്ന്.ഒരുപകസില്40െക്ഷംദിര്മാണ്ബന്ധു
ക്കള്ആവശത്യലപെട്ത്.അതുനല്കി.എന്ാല്,
എന്തപണംലകാണ്ുമൂെിയാെുംന്പിയലപെട്വര
ക്കന്പകരമാവിെ്എന്ുപറഞ്ന്ദിയാധനംവാ
ങ്ങാലതന്പതികള്ക്കന്മാപെുനല്കിയസംഭവവു
മുണ്ന്.സൗദിയിെുംഇറാഖിെുംയു.എ.ഇയിെും
അപകെങ്ങെില്മരിച്ഇത്രത്യക്കാരുലെഭൗതിക
ശരീരംസകെലെെവുംവ്ിച്ന്അത്രത്യകരമങ്ങ
ള്ക്കായിഉറ്വരക്കന്എത്ിച്ുനല്കി.യു.എ.ഇ
യിലെആശുപന്തികെില്റമദാന്മാസമായാല്
രക്തദാനത്ിന്നൂറുകണക്കിന്സിഖ്യുവാ
ക്കലെഎത്ിക്കുന്തുംഇപദ്്ത്ിലന്റപന
തൃത്ത്ിൊണ്.ബവകുപന്രങ്ങെില്പെബര
കത്യാമ്ുകെിെുംകറാമയിലെയുംസത്വയിലെ
യുംപള്ളികെിെുംപനാമ്ുതുറഒരുക്കാനുംഅ
വരഓെിനെക്കും.

പഞ്ാബിലെസകൂെുകെില്മുഴുവന്കുെി
ലവള്ളലമത്ിക്കാനുംഉച്ഭക്ഷണമിെ്ാത്ഇ
െങ്ങെിലെെ്ാംഅവനല്കാനുംഒബ്പറായിയു
ലെസരബത്ദാഭൊന്െസറ്ന്ന്പവരത്ിക്കുന്ു.
ോതിപയാമതപമാപരിഗണിക്കാലതയാണ്പസ
വനം.ന്പപതത്യകപരിഗണനആവശത്യമുള്ളകുട്ി
കള്ക്കായിനിരവധിസകൂെുകൊണ്നിരമിച്
ത്.ഒരുസ്ഥെത്ന്കുട്ികള്ക്കന്പഠിക്കാന്മദ്റ
സയിലെ്ന്റിഞ്ന്നിരമിച്ന്നല്കി.ഉസതാദി
നുള്ളശമ്െവുംനല്കിവരുന്ു.കുറഞ്ലെ
െവില്ഡയാെിസിസലെയ്യാന്എെ്ാസരക്കാ
രആശുപന്തികെിെുംസൗകരത്യംഒരുക്കുന്ുണ്ന്.
പകരെത്ിലെെിെസു്ൃത്ുക്കള്നിരപദശിച്
തുന്പകാരംഒരുആശുപന്തിക്കുള്ളവാരഡുംെി
ഫറ്ുംനിരമിച്ുനല്കി.

അരബുദബാധിതരായമുതിരന്പൗരന്ാ
രക്കന്വിന്ശമപഗ്ംപണിയുകഎന്സ്പ്നപ
ദ്ധതിയിൊണ്ഇപപൊള്.േയിെുകെിലെെ്ാംശു
ദ്ധേെലമത്ിക്കാനുംതെവുകാരക്കന്കമ്ത്യൂട്രപ
രിശീെനത്ിനുംവായനശാെകള്നിരമിക്കാനും
എസ.പി.സിങ്മുന്ില്നില്ക്കുന്ു.പഞ്ാബി
ലെയും്രിയാനയിലെയുംേയിെുകെില്േീവ
പരത്യത്രംശിക്ഷഅനുഭവിക്കുന്വരുലെമക്കെുലെ
വിദത്യാഭത്യാസലെെവുംഏലറ്െുത്ു.എത്രിനാണ്
തെവുകാരക്കായിഇങ്ങലനപണംലെെവിെുന്
ലതന്ന്പൊദിച്വപരാട്ശിക്ഷകഴിഞ്ന്മാനസാ
ത്രരലപെട്്ൃദയവുമായിവരുന്വരക്കന്പുതുേീ
വിതംതുെങ്ങാന്എന്തലെെവിട്ാെുംഅധിക
മാവിലെ്ന്ാണ്മറുപെിപറഞ്ത്.കള്ളപെണം
ലവെുപെിക്കാനാണ്ഇൗധനസ്ായലമന്ാപരാ

പിച്ന്പകസവന്തിലനതുെരന്ന്അപന്ഷിക്കാ
ന്പഞ്ാബ്̂ ്രിയാനബ്പകാെതിഉത്രവി
ട്ിരുന്ു.എന്ാല്,േീവകാരുണത്യപമഖെയില്മു
െക്കുന്തിലന്റഒരംശംപപാെുംവരിെ്നികുതി
ലയന്ുംഅവകൃതത്യമായിഅെച്തിലന്റപരഖക
ള്സമരപെിച്തായുംഇപദ്്ംപറഞ്ു.ന്െസറ്ി
ലന്റേീവകാരുണത്യന്പവരത്നങ്ങള്ക്കന്ആരി
ല്നിന്ുംസംഭാവനവാങ്ങാറിെ്.

സ്ത്രംകമ്നികെില്നിന്ുള്ളവരുമാനത്ി
ല്നിന്ന്98ശതമാനംസമൂ്ത്ിനായിനീക്കി
ലവക്കുന്ു.ബാക്കിരണ്ുശതമാനംലെെവി
ട്ന്സാമാനത്യംനെ്രീതിയില്സുഖിച്ുതലന്േീ
വിക്കുന്ു.ബദവം്ൃദയംലവച്ുതന്അപത
സ്ഥാനത്ാണ്തയ്യല്ക്കാരന്ഷരട്ിനുകീശ
യുംതുന്ിപെിെിപെിച്ത്.്ൃദയവുംകീശയുംത
മ്മിലെസുന്ദരമായആശയവിനിമയമാണ്ദാനം
എന്ാണ്പപാെിസി.

സംസാരിച്ുനില്ക്കലവെി.വിയില്ഇത്രത്യന്
പട്ാെക്കാരലക്കതിലരപാകിസതാന്നെത്ിയ
അതിന്കമങ്ങള്സംബന്ധിച്വാരത്കള്വരു
ന്ുണ്ായിരുന്ു.അതിരത്ിയിലെസംഘരഷ
ങ്ങലെയുംയുദ്ധപമഘങ്ങലെയുംകുറിച്ന്പൊദി
ച്പപൊള്പറഞ്മറുപെിയില്ഒരുപാട്ന്പതീക്ഷ
യുലെപച്പെുകള്കാണാനായി.

‘‘പനാക്കൂസു്ൃപത്,നിങ്ങള്വന്ൊക്സി
ഓെിച്യാള്പാകിസതാന്കാരനായിരിക്കും.
ഈപറാഡ്വൃത്ിയാക്കുന്യാള്ബംഗ്ാപദശ്
സ്പദശിയാവും.അപെുറത്ന്കഫറ്ീരിയനെത്ു
ന്ത്മെയാെികൊണ്...ഏലതെ്ാംരാേത്യങ്ങെി
ല്നിന്ുള്ളമനുഷത്യരാണ്അവരുലെപസവനം
പതെുന്ത്.ഇത്രത്യക്കാരന്ഓട്ുന്വണ്ിയിപെ
കയറൂഎന്ന്നിങ്ങള്ശാഠത്യംപിെിക്കുപമാ?അ
ന്ന്ലത്ലറാട്ിക്കുംകറിക്കുംപവണ്ിലപാ
രിലവയിെില്കഠിനാധ്ാനംലെയ്യുന്മനുഷത്യ
ലരകപണ്ാ.അവരക്കിെയില്നിന്ന്ഇത്രത്യക്കാര
ലനയുംപാകിസതാനിലയയുംപവരതിരിലച്െു
ക്കാപമാ?അവരപണമയക്കുന്വിൊസങ്ങെി
െുംവിെിക്കുന്പഫാണ്നമ്റുകെിെുംമാന്ത
പമവത്യതത്യാസമുള്ളൂ.അവരുലെസങ്െങ്ങെുംആ
ന്ഗ്ങ്ങെുംസ്പ്നങ്ങെുലമെ്ാംസമാനമാണ്.
അതിരത്ിക്കപെുറവുമിപെുറവുംഅവലരകാത്ന്
കണ്ുകഴച്ിരിക്കുന്കുട്ികെുലെയുംകുെുംബ
ങ്ങെുലെയും.ഇവിലെലയാരുരാേത്യത്ുവന്ന്ഒ
രുമപയാലെകഴിയുന്നമ്മലെത്രിനാണ്നാട്ി
ലെത്ിയാല്പരസപരംശന്തുരാേത്യങ്ങലെന്ന്
വിപശഷിപെിക്കുന്ത്?’’

റമദാനില്ഒരുദിവസംസിഖ്യുവാക്കള്ഒ
രുക്കുന്ഇഫതാറിനുവരണലമന്ുപറഞ്ന്ഒ
ബ്പറായേിബകതന്ു.ഒരുപാട്മനുഷത്യരുലെ
്ൃദയമിെിപെന്അപപൊള്ഞാന്അറിയുന്ുണ്ാ
യിരുന്ു.
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പവിഴമുതെുകൾ 04ആറളത്തെ ആദിവാസി കുട്ികളുത്െ 
എസ് .എസ് .എൽ.സി വി ജ യകം ഒ രു ജ ന ത യു ത്െ 

അ തി ജീ വ ന തെിത് ൻ റ വി ജ യ ഗാ ഥ യാ വു ക യാ ണ്

സമാനതകളില്ാതെ  
മനുഷ്യസ് നനഹി
അ ന്ത രി ച്ച പ്ര േു ഖ ഛാ യാ പഗാ ഹ ക ൻ 
സി.  രാ േ ച പദ്ര മേ മനാ ത്ന ഓ ർക്ു ക യാ ണ് 
സകംവിധായകൻ പ്ീ കു ോ ര ൻ ത മ്ി

�വനൻസ്മോരക
സോഹതിത്യ�ുരസ്കോരം

പവനപൻെസ്മരണക്ായിപവനൻ�ൗമണ്ഷൻ
ഏർപപെടകുത്ിയസാേിതേ്യപകുരസ്കാരത്ിന്കൃതേിക
ൾക്ണിക്കുന്കു.

2012ജനകുവരിഒന്കുമകുതേൽ2016േിസംെർ31വപര
യകുള്ളകാലയളവിൽപകുെത്ിെങ്ങിയമികച്കഥാസമാ
ോരങ്ങൾക്ാണ്പകുരസ്കാരംനൽകകുന്ത്.2017ജപൂ
ൺഅഞ്ിന്മകു് ായിപസതകട്െി,പവനൻ�ൗമണ്ഷ
ൻഇതെ്യ,ദീപ്തേി,കകുണ്കുവാെ,പച് കുക്ാവ്പി.ഒ,തേൃശപൂ
ർ^20എന്വിലാസത്ിൽമപൂന്കുതപതേികൾസേിതേം
എൻതടികൾഅയക്ണം.10,001രപൂപയകുംതപശസ്തേിപ
തതേവകുംഅടങ്ങകുന്തോണ്പകുരസ്കാരം.വിശദവിവരങ്ങ
ൾക്ന്9947653340എന്ന് െിൽെന്പപെടണം.

പി.ലിസി

അരയൻകടലിൽമപായാൽഅവനകുമവണ്ികരയി
ൽകണ്ീമരാപടകടലമ്മമയാട്തപാർഥിച്ിരിക്കു

ന്അരയത്ിസ്തതേീപയയാണ്മലയാളിക്ന്സിനിമയിലകും
സീരിയലിലകുംമനാവലകുകളിലകുംകഥകളിലകുപമല്ലാംപരിച
യം.അവളുപടസ്ഭാവവകുംശകുദ്ിയകുംആതശയിച്ാണ്അ
രയപൻെജീവനകുംജീവിമതോപാധിയകുപമല്ലാംകടലമ്മതേിരി
ച്ുതേരകുന്പതേന്വിശ്ാസമമാഅന്വിശ്ാസമമാആപര
ല്ലാമമാമലയാളിയകുപടഉള്ളിൽകകുത്ിനിെച്ിട്ന്വർഷങ്ങ
ളായി.എന്ാൽ,ഭർത്ാവിപൻെകപൂപടരാവകുംപകലകുംമഴ
യകുംപവയിലകുംകാറ്ുംമകാളുപമാന്കുംമനാക്ാപതേമൊ
ട്ുമായികടലിമലക്ന്ഇെങ്ങകുന്മരഖഇന്കുംപലർക്കും
അദ്ഭകുതേമാണ്.ചിലർക്ിമപൊഴകുംദേിക്ാത്കാഴ്ചയാ
ണ്.കാർത്ിമകയപൻെകകപിടിച്ന്അവൾകടലിമലക്ി
െങ്ങിയമപൊൾകടലമ്മഅവപളഇരകുകകയകുംനീട്ിസ്ീ
കരിച്ു.അതേകുവപരനിലനിന്ിരകുന്പലസങ്ൽപങ്ങപള
യകുംആഴക്ടലിൽമകുക്ിപയെിഞ്ഞാണ്തേൃശപൂർമചറ്ുവ
കകുണ്ഴിയപൂർസ്മദശികാരാട്ന്പക.വി.കാർത്ിമകയനകും
ഭാര്യപക.സി.മരഖയകുംതേിരകപളപിന്ിലാക്ിഓമരാദി
വസപത്യകുംഅന്ംമതേടികടലിമലക്ന്മപാകകുന്ത്...

കടലിൽഒൗട്ന്മൊർഡ്വള്ളമകുപമയാഗിച്ന്മീൻപിടി
ക്കുന്രാജ്യപത്ആദ്യപത്വനിതേയാണ്മരഖ.കടലി
ൽഒരകുമിച്ന്മത്സ്യെന്നത്ിനിെങ്ങകുന്ഈഅപപൂർവദ
്തേികപളമകതന്ദമത്സ്യഗമവഷണമകതന്ദംആദരിക്കുക
യകുംപചയതേകു.കഷ്ടപൊടകുപകാണ്ാണ്കടലിൽമപാകാ
ൻതേീരകുമാനിച്ത്.അല്ലാപതേവിപ്വമകുണ്ാക്ാമനാമപ
രകുംഅംഗീകാരവകുംമനടാമനാഒന്കുമായിരകുന്ില്ല.ഒന്ല്ല,
ആെകുവയെകുകപളയാണ്ഊമട്ണ്ത്,കല്യാണംകഴിഞ്ഞിട്ന്
19വർഷമായി.ആദ്യംമൊട്ിൽമപാകാൻപണിക്ാപര
കിട്ില്ലായിരകുന്കു.ചിലമപൊൾമാസങ്ങമളാളംപണിയില്ലാ
പതേആവകും.മനരാവണ്ംഭക്ണമില്ലാപതേപട്ിണികിട
ന്ിട്ുണ്ന്പലമപൊഴകും.പണിക്ാപരപവക്ണപമങ്ിൽഅ
വർക്ന്കപൂലിപകാടകുക്ണം.കഷ്ടപൊടിപൻെഅമങ്ങയറ്ം
എത്ിനിന്മപൊഴാണ്ഒരിക്ൽമരഖഇമങ്ങാട്ന്പെയകു
ന്ത്,ഞാൻകപൂടികപൂപടവന്ാമലാഎന്ന്.മകട്മപൊൾഅ
്രപപൊന്കുംമതോന്ിയില്ല.കാരണം,എപൻെഭാര്യഎ
മപൊഴകുംകപൂപടഉണ്ാകണംഎന്ാതഗേിക്കുന്ആളാണ്
ഞാൻ.മപടിയകുമണ്ാഎന്ന്മാതതേമമഞാൻതേിരിച്ന്മചാദി
ച്ുള്ളളൂ.അപതോന്കുംസാരമിപല്ലന്കുംഅവൾപെഞ്ഞകു.ക
ല്യാണംകഴിഞ്ഞിട്ന്അമന്ക്ന്എട്ുവർഷമായിക്ാണകും.
മപൂത്മകൾക്ന്അന്ന്അമഞ്ാആമൊവയസ്സും.അങ്ങ
പനയാണ്അവപളയകുംകപൂട്ികടലിമലക്ന്പണിക്ിെങ്ങകു
ന്ത്^കാർത്ിമകയൻഓർക്കുന്കു.

പപണ്ിപനകടലിൽപകാണ്കുമപായാൽഅവൾക്ന്മപൂ
തതേപമാഴിക്ാൻമകുട്ിയാൽഎതെകുപചയേും.ഏറ്വകുംകപൂടകു
തേൽമനരിട്ത്ഈമചാദ്യമാപണന്ന്കാർത്ിമകയൻപ
െയകുന്കു.ആളുകൾക്ന്മവപെഎപതൊപക്മചാദിക്ാനകു
ണ്ന്.കഷ്ടപൊടിപനക്കുെിമച്ാപണിപയക്കുെിമച്ാമചാ
ദിച്െിയകുകയാപണങ്ിൽഎതതേനന്ായിരകുന്കു.അവപരാ

ട്ന്നമ്മപളസോയിക്കുകയകുമില്ല,എന്ാൽപരദപൂഷണ
വകുംകകുത്കുവാക്കുകളുംപെഞ്ഞന്നടക്കുകയകുംപചയേും.

ോർെെിമലക്ന്അവപളയകുംകപൂട്ിമപാകകുമ്ാഴകുംഇ
തേകുതേപന്യാണ്സ്ഥിതേി.പപണ്ുങ്ങൾോർെെിൽവരാ
ൻപാടിപല്ലപന്ാപക്ആദ്യപമാപക്ആൾക്ാർപെയകുമാ
യിരകുന്കു.ഈമലാകത്ന്സ്തതേീകൾഎപതെല്ലാംമജാലിക
ൾപചയേുന്കുണ്ന്.പലരകുംമപരകുംതപശസ്തേിയകുംമനടാനായി
ആഴക്ടലിൽമപായികല്യാണംകഴിക്കുന്കു.പണംവാരി
പയെിഞ്ഞാണ്ഇപതോപക്പചയേുന്ത്.എന്ാൽ,പകുരകു
ഷപനമപൊപലകടലിൽമപായിമീൻപിടിച്ാൽഎതൊണ്
കകുഴപെം.പിടിച്മീനകുമായിോർെെിപലത്ിയാൽമാതതേ
പമതൊണ്തപശനം.അതോണ്എനിക്ന്മനസ്സിലാകാത്
ത്.സ്തതേീകൾകടലിൽമപാകാൻപാടില്ലഎന്ന്എവിപട
യകുംഒരകുനിയമവകുംഇല്ല.എപൻെഭാര്യഎപൻെകപൂപടയാ
ണ്മജാലിക്ന്വരകുന്ത്.കാർത്ിമകയപൻെകണ്ിൽഅ
ഭിമാനത്ിപൻെതേിരയിളക്ം.

റ്രഖകണ്ടകെല്
തേൃശപൂർകകുെകുക്മഞ്രിയാണ്മരഖജനിച്ുവളർന്ത്.അ
വിപടകടൽമപായിട്ന്നല്ലകകുളങ്ങൾമപാലകുമില്ല.ആപകര
ണ്കുപചെിയകകുളങ്ങളുണ്ായിരകുന്കു.അതേിൽതേപന്കാ
പലടകുത്കുപവക്ാൻമപടിച്ിരകുന്ഒരകുകാലമകുണ്ായിരകു
ന്കു.അമ്മാവപൻെവീട്മചറ്ുവയായിരകുന്കു.അവിപടവ
രകുമ്ാൾകടലകുംഅഴിമകുഖവകുപമല്ലാംകാണാൻമപാകകും.
നീതെൽഅന്കുംഇന്കുംഅെിയില്ല.കാർത്ിമകയപൻെജീ
വിതേത്ിമലക്ന്കടന്കുവരകുന്തേിന്പതോട്ുമകു് കുവപരമര
ഖയകുംകടലകുമായകുള്ളെന്ംഇതതേമാതതേമായിരകുന്കു.എ
ന്ാൽ,ഇന്ന്ആഴക്ടലിൽവീശിയടിക്കുന്തേിരമാലക
പളകവച്ുപവച്ന്ഏത്പാതേിരാക്കുംക�െർവള്ളംഓ
ടിക്ാനകുംവലയിട്ന്മീൻപിടിക്ാനകുംമരഖക്ന്സാധിക്കും.
കടലിപനഅമ്മയായാണ്കാണകുന്ത്.അമ്മയകുപടഅടകു
മത്ക്ന്ന്മക്ൾവരകുമ്ാൾഅവിപടഅപകടംഉണ്ാകി
ല്ല.ഛർദിച്ന്ഛർദിച്ന്കകുടൽവപരപകുെത്കുമപാകകുന്അ
വസ്ഥയായിരകുന്കുആദ്യപത്മപൂന്കുനാല്ദിവസം.മചാര
പയാപക്ഛർദിച്ിട്ുണ്ന്.പിപന്അപതോപക്പതേിപയപ
തേിപയമാെി.കടലിമനാട്ഞാനകുംപപാരകുത്പപെട്ുതേകുടങ്ങി.
ഭർത്ാവ്തേരകുന്ആത്മവിശ്ാസവകുംകരകുതേലകുംപകാണ്ന്
എല്ലാതപതേിസന്ികപളയകുംതേരണംപചയതേകുമപാകകുന്കു.

കെല്�തതി് തിട്തില്...�തതിക്ുകയുമതില്
അപകടങ്ങൾപലമപൊഴകുംഉണ്ായിട്ുണ്ന്.എന്ാലകുംപരി
പക്ാന്കുംപറ്ാപതേരക്പപെട്ിട്ുണ്ന്.ഒരിക്ൽഒരകുവള്ളം
ഇടിക്ാനായിവന്കു.ആദ്യംകരകുതേിയത്എപതെങ്ിലകും
മചാദിക്ാനായിഞങ്ങളുപടഅടകുമത്ക്ന്വള്ളംഅടകുക്കു
കയാപണന്ാണ്.പിപന്യാണ്അപകടംമണത്ത്.മര
ഖഉെപക്ശബ്ദമകുണ്ാക്ി.അതേിപലആൾഉെങ്ങിമപൊ
യതോയിരകുന്കു.ശബ്ദംമകട്ന്അയാൾതേക്സമയത്ന്എ
ണീറ്തേിനാൽമൊട്ന്രണ്ായിപിളരാപതേരക്പപെട്ു.പി
പന്ാരിക്ൽശകതേമായകാറ്ിലകുംമകാളിലകുംപപട്ിട്ുണ്ന്.
വള്ളത്ിപലഓയിൽപാതതേങ്ങളുംമറ്ുംപതേെിച്ുമപായി.
ഭാഗ്യത്ിന്അത്മൊട്ിൽതേപന്വന്കുവീണകു.അന്ന്ശ

കെറ്ലോളം.---..

കടലിൽഒൗട്ട്ബോര്ട്
വള്ളമുപബോഗിച്ട്

മീനപിടിക്ുന്ന
രാജ്യത്തെ
ആദ്യത്തെ

വനിതോണട്ബരഖ.
ഭരതൊവിത്നറകൂത്ട
രാവുംപകലുംമഴേും

ത്വേിലുംകാറ്റം
ബകാള്റത്മാന്നും

ബനാക്ാത്തബോട്്റമാ
േികടലിബലക്ട്

ഇറങ്ുന്നബരഖഇന്നും
പലരക്ും

അദട്ഭുതമാണട്.
ചിലരക്ിബപോഴും

ദഹിക്ാതെ
കാഴട്ചേുമാണട്

രിക്കുംമപടിച്ുമപായിട്ുണ്ന്.കടലമ്മയകുപടകനിവിനാൽരക്
പപെട്ുഎന്കുമാതതേം.മരഖപയകപൂട്ിമപൊകകുമ്ാൾ20കിമലാമീ
റ്ർവപരമപാകാെകുണ്ന്.കാർത്ിമകയൻതേനിച്ാണ്മപാകകുന്
പതേങ്ിൽ70കിമലാമീറ്ർദപൂരംവപരമപാകകും.

ആദരം,അംഗീകോരം
കകുെച്ന്നാൾമകു് ന്കടലിൽമപായിവന്ന്മീൻോർെെിൽപകാ
ണ്കുമപായിവിറ്ന്തേിരിച്ുവരകുകയായിരകുന്കു.വള്ളത്ിൽകകുെച്ന്
മീൻകപൂടിൊക്ിയകുണ്ന്.അമപൊഴാണ്കകുെച്ന്മപപരകാണകുന്
ത്.കണ്ാൽതേപന്അെിയാംവലിയഉമദ്യാഗസ്ഥരാപണന്ന്.
അവപരകണ്മപൊൾമരഖയാണ്പെഞ്ഞത്.നിങ്ങള്അവമരാ
ട്മീൻമവമണാന്ന്മചാദിച്ന്മനാക്ന്.പചലമപൊനല്ലകപസ
യകുംകിട്ുംഎന്ന്.മടിച്ുമടിച്ാപണങ്ിലകുംമപായിമചാദിച്ു.
സംസാരിച്ന്കകുപെകഴിഞ്ഞമപൊഴാണ്മനസ്സിലായത്.മകതന്ദമ
ത്സ്യഗമവഷണമകതന്ദത്ിപലഉമദ്യാഗസ്ഥരാപണന്ന്.എമതൊ
െിസർച്ുമായിെന്പപെട്ന്വന്തോയിരകുന്കു.ഞങ്ങപളക്കുെിച്ന്
എല്ലാംമചാദിച്െിഞ്ഞകു.ശരിക്കുപെഞ്ഞാൽഇന്ന്കിട്ിയഈ
അംഗീകാരങ്ങൾപക്ല്ലാംകാരണംഅന്പത്ആഅവിചാരി
തേമായകണ്കുമകുട്ലായിരകുന്കു.

കടലിൽമപാണആദ്യപത്പപണ്ന്നീയാമട്ാ...എപന്ാപക്
തേമാശക്ന്ആൾക്ാര്പെയണത്മകട്ിട്ുണ്ന്.അപന്ാന്കുംഅ
പതോന്കുംകാര്യമായിഎടകുത്ിട്ില്ല.സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐഉമ
ദ്യാഗസ്ഥർപെയകുമ്ാഴാണ്ശരിക്കുംവിശ്ാസമായപതേന്ന്മര
ഖപെയകുന്കു.ഇതെ്യയിൽതേപന്ഒൗട്ന്മൊർഡ്വള്ളംഉപമയാ
ഗിച്ന്കടലിൽമപായിമീൻപിടിക്കുന്ആദ്യവനിതേയാപണന്ാ
ണ്ഉമദ്യാഗസ്ഥർപെഞ്ഞത്.മകതന്ദകൃഷിസേമതതെിസകുദർശ
ൻഭഗവതേിപൻെകകയിൽനിന്ന്ആദരംഏറ്ുവാങ്ങിയമപൊൾ
പെഞ്ഞെിയിക്ാൻകഴിയാത്സമതൊഷം.മമയഅഞ്ിനായി
രകുന്കുഞങ്ങളുപടവിവാേവാർഷികം.അന്കുതേപന്യാണ്എ
പൻെ37ാമപത്പിെന്ാളും.ആസമതൊഷദിനത്ിൽതേപന്
ആദ്യമായിഞങ്ങൾആദരിക്പപെട്ു.മരഖയകുപടവാക്കുകളിൽ
സമതൊഷംതേിരതേല്ലുന്കുണ്ായിരകുന്കു.

സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐയകുപടകപൂടകുമത്സ്യകൃഷിയകുപടഭാഗ
മായികാളാഞ്ിമീൻവിത്ന്പരിപാടിയിൽസമ്മാനിച്ിരകുന്കു.
ഇനിമകുതേൽമീൻകൃഷിയിലകുംകപൂടകുതേൽതശദ്ിക്ണം.എതെകു
സോയംമവണപമങ്ിലകുംപചയതേകുതേരാപമന്ന്അവർഉെപെു
നൽകിയിട്ുണ്ന്.

�തിന്നതിെോനുണ്്ടഇനതിയും
നാലകുപപൺകകുട്ികളാണ്.മപൂത്മകൾമായപ്സ്ടകുവിനാണ്
പഠിക്കുന്ത്.അഞജലിഒ് തേിലകുംമദവതപിയഅഞ്ിലകുംല
ക്ന്മിതപിയമപൂന്ിലകുമാണ്പഠിക്കുന്ത്.പഠിക്ാൻമിടകുക്രാ
ണ്.മപൂത്വപളപപാലീസ്ആക്ാനാണ്കാർത്ിമകയന്തോ
ൽപര്യം.മപറ്ാരാൾക്ന്ടീച്ൊകണം.ഏറ്വകുംഇളയആളാവപട്
കരാമട്യിപലല്ലാംസമ്മാനംവാങ്ങിയിട്ുണ്ന്.അവപരപഠിപെിച്ന്
നല്ലനിലയിൽഎത്ിക്ണപമന്കുതേപന്യാണ്മരഖയകുപടയകും
കാർത്ിമകയപൻെയകുംആതഗേം.മപൂന്ന്പസൻറ്സ്ഥലത്ിൽ
പചെിപയാരകുവീടാണകുള്ളത്.അതേകുംകടപലടകുത്കുപകാണ്ിരിക്കു
കയാണ്.ഞങ്ങളുപടപാതതേങ്ങളുംവീട്ുസാധനങ്ങളുംവലക
ളുപമല്ലാംപലമപൊഴായിപകാണ്കുമപായിട്ുണ്ന്.

തപണയവിവാേമായതേിനാൽകകുടകുംെക്ാരകുമാപയാന്കും
വലിയഅടകുപെമകുണ്ായിരകുന്ില്ല.ആരകുംസോയിക്ാനകുംവ
രാെില്ലായിരകുന്കു.മരഖയകുപടഅമ്മയകുണ്ായിരകുന്കുകപൂപട.മക്
പളഅമ്മപയഏൽപിച്ാണ്കടലിൽമപാകാറ്.ആെകുമാസംമകു

ന്്അമ്മമരിച്ു.അതേിൽപെിപന്ഞങ്ങൾകടലിൽമപായാൽ
മക്ൾഒറ്ക്ാണ്.കടലിൽമപാകകുമ്ാൾമരഖയകുപടയകുംകാ
ർത്ിമകയപൻെയകുംഉള്ളുനിെപയഈആധിയാണ്.കകുെച്ന്ക
ടങ്ങപളാപക്വീട്ാനകുണ്ന്.20വർഷംപഴക്മകുള്ളഎൻജിനകുമാ
യിട്ാണ്കടലിൽമപാകകുന്ത്.അതേിപനക്കുെിച്ന്മപടിയകുണ്ന്.മ
ക്പളതേനിച്ാക്ിമപൊകാൻഅടച്ുെപെുള്ളവീട്.അവരകുപടവി
ദ്യാഭ്യാസം.കാർത്ിമകയനകുംമരഖക്കുംവിതശമിക്ാൻഒട്ും
മനരമില്ല.കടലവപരവിളിക്കുന്കുണ്ന്,വഞ്ിനിെപയമീനകുമായി.

ലദാശാംശു
നാടകത്നിൽ
നനിന്്

റിയാസ്

യൂനിഫോമണിഞ്ഞപൊലീസുകാരപനചുംബി
ക്ുന്നഭാര്യ,സ്ഫറേറേിപനതപന്നയാണ്ചുംബി

ക്ുന്നത്എന്നന്കൽെറേനാരായണപൻറകവിതയു
ണ്ന്.അതുപെകാരംസ്ഫറേറേിപനപകട്ിയഅമ്ുക്ുട്ി
യുഫേയുംസ്ഫറേറേിപനസൽക്രിച്ന്െരവശനാക്ി
യഒരുേ്യൂഡൽതറവാേിപൻറയുംകഥയാണ്പമ
യബിസ്റോൻലിസംവിധാനംപചയത്മലപ്പുറംവ
ളാഫചേരിയിപലജ്ാലവേക്ുംെുറംഅവതരിപ്ിച്
ഫോശാംശുഎന്നനാേകം.

വി.പക.എന്നിപൻറ‘വിവാഹപ്ിഫറേന്നന്’എന്നകഥ
പയഉെജീവിച്ന്രൂെപപ്േുത്ിയനാേകത്ിൽസിം
ഗപ്പൂർകല്യാണം,ചാത്ൻസ്എന്നീകൃതികളിപല
കഥാൊപതങ്ങപളയുംകഥാസന്ദർഭങ്ങപളയുംഉൾ
പപ്േുത്ിയിരിക്ുന്നു.വരൻഏഡിൻഷപെകേറാ

ണ്എന്നഒറേക്ാരണത്ാലാണ്അമ്ുക്ുട്ിയുപേ
കല്യാണംനാപോന്നാപകചർച്യായത്.തഫലന്ന
പത്ഫേഹണ്ണവുംഒരുക്ങ്ങളപുംകല്യാണെകലി
പലആഫോഷങ്ങളപുംആേ്യരാപതിയുംതുേങ്ങിെിഫറേ
ന്നപത്സൽക്ാരംവപരവിസ്തരിക്ുഫപോൾഫോ
ശാംശുവി.പക.എൻകൃതികളപുപേസവിഫശഷതയാ
യആഫഷേെഹാസ്യപത്തരിപേുംകകവിേുന്നില്ല.

ഫേശരാഷപേങ്ങളപുപേരൂെവത്കരണപത്യുംആ
ധുനികതയുപേപെതിനിധാനങ്ങപളയുംഎപെകാരം
ജന്ിത്വ്യവസ്ഥിതിഅതിപൻറവിശാലസ്ത്ത്ി
ഫലക്ന്െരിണയിച്പുഎന്നവലിയരാഷപേീയംവായി
പച്േുക്ാവുന്നഒരുതലംഈനാേകത്ിനുണ്ന്.ആ
േ്യരാപതിമുതഫലഅമ്ുക്ുട്ിയുപേഇച്ഛഫയാേിേഞ്ഞന്
സ്ന്ംനിലനിൽപ്ിപൻറസാധ്യതതിരയുന്നഏഡി
ൻഷപെകേറുപേസ്ത്ത്ിലൂപേയാണ്അത്പവളി
പപ്േുന്നത്.അയാൾആത്ന്മഗതങ്ങളിലൂപേയുംഅ
പ്ഫപ്ാഴുള്ളപെതികരണങ്ങളിലൂപേയുംമപറോരുരം

ഗൊഠംഉണ്ാക്ാൻപശമിക്ുന്നു.മലഫയാളംഫോ
ശയുംഒരുകുേംചായയുംപചപേുനിറപയചടണി
യുംഎല്ലാമായിഏഡിൻഷപെകേപറസൽക്രി
ച്പുംസുഖിപ്ിച്പുംആവലിയതറവാേിപൻറഅരു
മയാക്ുന്നരംഗങ്ങളാണ്വി.പക.എൻതുറന്നുപവ
ച്രാഷപേീയസാധ്യത.ആസാധ്യതപയപൊലിപ്ി
ച്ന്നാേകംമുഫന്നാട്പുപകാണ്ുഫൊകുന്നു.ഒപ്ംനേ
പ്പുഫകരളീയജീവിതെരിസരങ്ങപളയുംസാമൂഹി
കവ്യവസ്ഥിതിപയയുംഅതിപൻറപകട്പുകാഴച
കപളയുംഅേയാളപപ്േുത്ുകയുംെരിഹസിക്ു
കയുംപചയ്പുന്നു.

വരൻഗതിപകട്ന്തപൻറെല്ലപുഫതപ്പുംകുളിയും
തീറേയുംഎല്ലാംപൊതുപെേർശനത്ിനുപവക്ാ
ൻതയാറാപണന്നന്പെസ്താവിക്ുന്നമുഹൂർത്
ത്ിൽനാേകംതീരുന്നു.അങ്ങപനസ്കാര്യങ്ങ
ൾ^ശൗച്യപെപകിയകൾഫൊലും^പൊതുഇേപത്
കാഴചപ്ണ്ങ്ങളായവിർച്ലുംതനതുമായസമ
കാലികഫലാകപത്ഫകാപൊയങ്ങപളക്ുറിച്ന്സൂ
ചിപ്ിക്ുകയുംപചയ്പുന്നുഫോശാംശു.

സൂഷേന്മവുംലളിതവുമായരംഗസൂചനകളിലൂ
പേയുംആഖ്യാനത്ിലൂപേയുംവലിയരാഷപേീയം
െറയുന്നഫോശാംശുവേക്ുംെുറംഎന്നഫേശത്ി
പൻറതപന്നആവിഷകാരമാണ്.

ആേിഫകശവൻ,എമിൽഫമാഹൻ,റിയ,ഫേവാന
ന്ദന്,ഹൃേ്യ,ജിഷണു,ജിഷണുപെസാദ്,അഷേയ,
അഫജഷ,അെർണ,അമൃത,ഹരിത,ഷീജ,അഭി
ലാഷ,വിജയരാേവൻ,ഫവലായുധൻ,രവീപന്ദൻ,
ഫമാഹനൻതുേങ്ങിയവർപക്ാപ്ംസംവിധായിക
യുപേെങ്ാളിെി.പക.സുഭാഷ,മക്ൾനിരഞജ
ൻ,നീലാംബരിഎന്നിവരുംഅരങ്ങിപലത്ുന്നു.
പെസാദ്പൊന്നാനിയുംശരതുമാണ്സംഗീതനിർ
വഹണം.രംഗവസ്തുക്ൾസി.െി.ഫമാഹനനും
േീെംഉണ്ണിയുംകകകാര്യംപചയ്പുന്നു.സംേഫന
തൃത്ംവി.െി.അരുൺ.കാലേിസംസ്കൃതസർവ
കലാശാലയിപലനാേകവിഭാഗത്ിപലആേ്യബാ
ച്ിൽെഠിച്ിറങ്ങിയപമയബിസ്റോൻലിഅകംവേ
ക്ുംെുറംഎന്നഅമച്ർനാേകസംേത്ിപൻറ
മുഖ്യസംോേകകൂേിയാണ്.

വി.ത്ക.എന്നിത്നറ‘വിവാഹപേിബറന്നട്’
എന്നകഥത്േഉപജീവിച്ട്രൂപത്പേടുതെിേ

നാടകതെിൽസിംഗപേപൂരകല്യാണം,
ചാതെനസട്എന്നീകൃതികളിത്ല

കഥാപാതതങ്ത്ളേുംകഥാസന്ദരഭങ്ത്ള
േുംഉൾത്പേടുതെിേിരിക്ുന്നു

ബദാശാംശു,
ഒരുകല്യാണക്ഥ
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അപ�കോശതിതര�നകൾ
വവറ്ലോപ്തിള്ളതിപശീധരറ്മറ്നോൻ
റ്�ജ്:176,വതില:165.00
ഡതി.സതിബുക്സ്

കവമലാപെിള്ളിതശീധരമമ
മനാപൻെസമാേരിക്പപെ
ട്രചനകളാണ്ഇൗപകുസ്തേ
കത്ിൽ.ഒരകുപചെകുകഥയകും
കകുമെകവിതേകളുംമലഖന
ങ്ങളുംഅവതോരികകളുംഅ
ടങ്ങകുന്പകുസ്തേകത്ിപൻെ
സ് ാദകൻതപ�.എസ്.പക.
വസതെനാണ്.

കലയുെെനവറ്ലോകം
കവതിതബോലകൃഷ്ണൻ
റ്�ജ്:259,വതില:250.00
ഡതി.സതിബുക്സ്

മാെകുന്കലാരംഗപത്വില
യിരകുത്ിപക്ാണ്കുള്ളമലഖ
നങ്ങളുപടസമാോരം.പകുതേകു
കാലപത്കലയകുപടരാഷ്
തടീയംഅടയാളപപെടകുത്ാനകു
ള്ളതശമം.

എെൻറജീവതിതത്തിെല�തിലർ
െക.ആർ.മീര
റ്�ജ്:333,വതില:320.00
ഡതി.സതിബുക്സ്

തേപൻെഭാവനമലാകംസൃഷ്
ടിക്കുന്തേിൽപങ്ാളികളായ
വരടക്ംജീവിതേമത്ാട്മച
ർത്കുനിർത്ിയഒരകുകപൂട്ംവ്യ
കതേികപളക്കുെിച്എഴകുത്കു
കാരിയകുപടഒാർമയാണ്ഇൗ
പകുസ്തേകം.

സുഭോഷ്�പദ്രറ്ബോസ്:ജീവതിതം,ക
ത്ുകൾ,പ�ഭോഷണം
തയോറോക്തിയത്:പ�സോദ്െകോെതിഞ്തി
റ്�ജ്:319,വതില:290.00
ഒലതിവ്

ഇതെ്യൻസ്ാതേതതെ്യസമരച
രിതതേത്ിപലവിസ്മരിക്ാ
നാവാത്സാന്ിധ്യമായിരകു
ന്മനതോജിയകുപടജീവിതേംപ
െയകുന്പകുസ്തേകം.രാഷ്തട
ത്ിനകുംജനതേക്കുംമവണ്ിഒ
രകുവ്യകതേിഎങ്ങപനരപൂപപപെ
ടണംഎന്ന്പെഞ്ഞകുതേരകുന്
വാക്കുകൾ.

രോഗമലയോളം
വതി.െതി.മുരളതി
റ്�ജ്:176,വതില:160.00
ലതി�തി�ബ്തിറ്ക്ഷൻസ്

സംഗീതോചാര്യന്ാപരപരിച
യപപെടകുത്ൽ,മലയാളസം
ഗീതേപത്കകുെിച്പഠനങ്ങ
ൾ,സംഗീതേമലാകപത്തപമകു
ഖപരകകുെിച്ഒാർമകൾഎ
ന്ിവഉൾപക്ാള്ളുന്പകുസ്
തേകം.

സർഗസംസോരം
സതി.രോധോകൃഷ്ണൻ
റ്�ജ്:50,വതില:45.00
ഹരതിതംബുക്സ്

എഴകുത്കുകാരപൻെൊല്യ
കാലവകുംഎഴകുത്കുവഴികളും
കകുട്ികൾക്ന്മകുന്ിൽനിരത്ി
പവക്കുകയാണ്ഇൗൊല
സാേിതേ്യം.കകുട്ികൾക്ന്വഴി
കാട്ിയാകകുന്സംസാരങ്ങ
ളുംഅനകുഭവങ്ങളും.

വനോന്തരം
വതി.െതി.ജയറ്ദവൻ
റ്�ജ്:66,വതില:60.00
ലൗെലറ്റേഴ്സ്

മനകുഷ്യനകുംതപകൃതേിയകുംതേ
മ്മിപലപാരസ്പര്യംഅമന്
ഷിക്കുകയാണ്തഗന്ഥകാര
ൻ.േരിതേരാമായണത്ിന്
മശഷംരാമായണത്ിപലപ
ച്പെുകൾഅമന്ഷിക്കുകയാ
ണ്വനാതെരം.

അർധരോപതതിയുെെമറുവശം

ഡതിസ്നതിെഷല്ഡൻ
വതിവ:എൻ.മൂസക്ുട്തി
റ്�ജ്:496,വതില:450.00
ലതി�തി�ബ്തിറ്ക്ഷൻസ്
ജനതപിയകഥാകാരപൻെവി
കാരതേീക്ന്ണമായരചനയകു
പടമലയാളവിവർത്നം.സ്
മനേവകുംതപതേികാരവകുംമര
ണവകുംകഥാതേതെകുവിപനാപെം
സമാതെരമായിഒഴകുകകുന്കു.

ഇസ്മത്ന്േകുകസൻലക്ദ്ീപ്

ഇൗച്കളുപടയകുംപകാതേകുകകുകളുപടയകുംവംശനാശ
പത്ക്കുെിച്ായിരകുന്കുഅന്പത്ചർച്.‘‘എതൊ
ഇൗചായക്ടയിൽഒരീച്മപാലകുംപെന്കുവരാത്

ത്?നമ്മൾകകുടിക്കുന്ഇൗചായയിലകുംപാലിലകുംപഞ്സാരയി
ലകുപമല്ലാംവംശനാശവിഷംമചർത്ിട്ുണ്ന്.’’

സകുന്ദമരട്പൻെവാക്കുകൾമകട്ന്കകുടിച്ുപകാണ്ിരകുന്ചായ
തോഴപവച്ു.ഇനികകുപെകഴിഞ്ഞാൽമനകുഷ്യൻഎന്ജീവിയകുപട
വംശനാശപത്ക്കുെിച്ന്ചർച്പചയോൻപകുതേിയജീവികൾക്ബ്
തേകുടങ്ങകും.ഇൗച്കകുടകുംെങ്ങളുംപകാതേകുക�ാമിലികളുംവപര
വംശനാഷഭീഷണിയിലാണ്.

‘‘പകാതേകുകകുകളുംഇൗച്യകുംമാരകമായമരാഗങ്ങളമല്ലപര
ത്കുന്ത്?’’ഞാൻമചാദിച്ു.സകുന്ദമരട്പനഅങ്ങപനവിട്ാൽശ
രിയാവില്ലമല്ലാ.‘‘ഭപൂമിയിപലഅവകാശിമനകുഷ്യൻമാതതേമാമണാ.
മനകുഷ്യൻഉണ്ാക്ിയതപകൃതേിദകുരതെങ്ങൾക്കുംവംശനാശങ്ങ
ൾക്കുംമറ്ുള്ളജീവികപളല്ലാംമചർന്ന്നമ്മപളയാണ്ആദ്യംന
ശിപെിമക്ണ്ത്.’’

‘‘മതെന്,പനി...?’’
‘‘നമ്മൾവലിച്ുമകറ്ുന്വിഷഭക്ണങ്ങളുപടതപതേിതപവർ

ത്നംമമറ്പതേങ്ിലകുംജീവികളുപടമമൽപകട്ിപവച്ാൽഅത്സ
തേ്യമാവകുമമാ?’’

‘‘പകാതേകുകനമ്മകുപടചകുടകുമചാരയമല്ലഉൗറ്ിക്കുടിക്കുന്ത്?’’
‘‘സകുേൃമത്,നമ്മൾഏപതേല്ലാംജീവികപളയാണ്പകാന്കുതേി

ന്കുന്ത്.പകാതേകുകകുകടിമയറ്ന്ആപരങ്ിലകുംമരിച്ിട്ുമണ്ാ?’’
‘‘പാ് ന്...?’’
‘‘പചന്ന്ചവിട്ിയാലമല്ലഅവകടിക്കുന്ത്.ഏപതേങ്ിലകുംമകാ

ടതേിയിൽതേങ്ങളുപടഅവകാശങ്ങൾക്ന്മകസ്നടത്ാൻഎ
ല്ലാജീവികൾക്കുംഅവകാശമകുണ്ായിരകുപന്ങ്ിൽനമ്മൾമതോറ്ന്
പതോപെിയിടകുമായിരകുന്കു.’’

ഉത്രംമകുട്ിയഞാൻകകുടിച്ുതേീരാത്ചായഗ്ാസിമലക്ന്
മനാക്ിയിരകുന്കു.എവിപടനിമന്ാവഴിപതേറ്ിവന്ഒരകുപകാതേകുക
എപൻെകകത്ണ്യിൽകടിച്ു.ഞാൻപമപല്ലഅതേിപനമനാ
ക്ിയിരകുന്കു.അതേിപൻെകകുഞ്ഞകുപനഞ്ിൽമചാരകിനിയകുന്
ത്കണ്കു.അതേിപൻെകണ്ുകൾനന്ദിസപൂചകമായിഎപന്മനാ
ക്ി.അത്പമപല്ലപെന്കുമപായി.ഒാമരാജീവിയകുപടയകുംവംശംന
ശിക്കുമ് ാഴകുംതപകൃതേിയിൽവരകുന്വ്യതേിയാനങ്ങപളക്കുെിച്ാ
മലാചിച്ന്ഞാനിെങ്ങിനടന്കു.സകുന്ദമരട്ൻഅമപൊഴകുംപെഞ്ഞകു
പകാണ്ിരകുന്കു.ഇൗച്കൾകയൊത്ത�പൂട്ന്കടക്കുമകുന്ിലപൂപട
നടക്കുമ് ാൾമൊേിൽചാകാൻകിടക്കുന്ഒരീച്പയകണ്ന്
ഞാൻഅതേിപനകപകകളിപലടകുത്ന്മനാക്ി.അവശകണ്ുക
ൾവിടർത്ിഎപന്മനാക്കുന്കു.

‘‘എതെകുപറ്ി...?’’
പവെകുപതേമചാദിച്തോണ്.ഇൗച്സംസാരിച്ുതേകുടങ്ങി,സകുന്ദ

മരട്പൻെആർജവത്ിൽ.
‘‘കജവപച്ക്െിക്ടയിമലക്ാണ്ആദ്യംപചന്ത്.എയർ

കണ്ീഷൻപചയതേസ്റ്ാളിൽഒരകുവിധംകയെിമനാക്ി.ഒരകുനി
ലക്കുംഅവിപടനിൽക്ാനായില്ല.വിശപെുസേിക്ാപതേയാണ്
ഇൗത�പൂട്ന്കടയിൽമാങ്ങയകുപടമകുകളിൽപചന്ിരകുന്ത്,ഒരിെ
മക്കകുടിച്ുള്ളളൂ.മരിച്ിപല്ലന്കുമാതതേം.’’

അവശയായഇൗച്പയയകുംകകയിൽപവച്ന്ഞാൻനടന്കു.
ഇൗവിഷംഎവിപടചികിത്സിക്ാനാവകുംഎന്െിയാപതേസകുന്ദ
മരട്പൻെതപകൃതേിദത്മായകൃഷിമത്ാട്ത്ിമലക്ന്നടന്കു.ന
ടന്കുനടന്ന്എത്ിയത്ഒരകുവലിയമകാടതേിവളപെിമലക്ായിരകു
ന്കു.അവിപടഒരീച്കെകുത്ഗൗണകുംധരിച്ന്ഒരകുമനകുഷ്യപനതേി
പരമഘാരമഘാരംവാദമകുഖങ്ങൾഉയർത്കുകയായിരകുന്കു.അ
വിപടയപയത്ിയതേകുംഎപൻെകകയിപലഇൗച്പരവശതേമയാ
പടപെന്ന്ജഡ്ജിക്കുമകുന്ിപലപീഠത്ിൽപചന്ിരകുന്കു.ജഡ്ജി
വാദങ്ങൾമകട്ുകഴിഞ്ഞന്മനകുഷ്യപനതേിപരവിധിതപസ്തോവിക്ാ
ൻതേകുടങ്ങി.

◆

ദാനയകുപടകഥയല്ലിതേകു
കദന്യതേയകുപടകഥ
ദാനക്ില്ലതഭമപമാട്ു^
മിപല്ലാന്ിമനാടകുംതപിയം

ഇല്ലാമരാടകുംമദ്ഷ^
പമതതേയകുമിഷ്ടംമാതതേം.
ഉമണ്പെപെരാജയം
ശപൂന്യതേപയല്ലാടവകും

അമംഗിൻജേംപായിൽ
പപാതേിയാൻതേകുടങ്ങപവ
ദാനതേൻകധര്യംകണ്കു
ധരിതതേിതേലതോഴ്ത്ി.

അവനാമൃതേമദേം
പപാക്കുവാൻതേകുനിയപവ
മകു് ിപലചകുമപരാന്കു
ശിരസ്സുകകുനിച്ുമവാ!
മൃഗങ്ങളതെിച്ുമപായ
കിളികൾചിലക്ാതോയ.

വാതേിലകുംജനാലയകും
മമശകൾകമസരകൾ
പപൂച്ട്ിപയല്ലാറ്ിനകും
ദാരകുണമാമീകാഴ്ച.

മൗനമായശകുതശപൂഷക്ാർ
പകുത്ൻകപൂറ്ുവംശക്ാർ!

അച്ഛപൻെമതോളിൽ,പായിൽ
നിർജീവംകിടപെമ്മ,
ഉദാസീനയായസ്തെം
നിയതേികാണകുംമകൾ!

മരിക്ാത്ഗതേകാലം
ചകുമലിൽവർത്മാനവകും
കാൽകളിൽഭാവിയകുംമപെി
മകുെിമവറ്സർപെപത്മപൊ^
ലിഴഞ്ഞകുനീങ്ങിടകുന്കു.

ഭാരമകുമണ്പെചകുമലിൽ
സ്മൃതേിയിൽകൃതേജ്ഞതേ.

ഇനിപയതതേദപൂരംമപാണം
‘മമൽഘര’തഗാമപമത്ാൻ
ദാനതേൻസ്മനേമത്ക്ാൾ,
നിശ്ചയമത്ക്ാൾദപൂപര?

ആകാശമാർഗംമപാപക
പാർവതേിശിവമനാമടാതേി
അങ്ങയകുമിമതേമപാപല

മതോളിപലൻജേവകുംമപെി
കതതേമലാക്യത്ിലലഞ്ഞിമതോ?

മദവാ,തേൃക്ണ്ുതേകുെന്ാലകു^
മമാതേിപർവതേപകുതതേി
കന്ിക്രിക്ാെകുകൾ
മപൂടിക്ിടപെളൂകീപഴ
മൃതേ്യകുമലാകത്ിൽദകുഃഖ
മമപെയകുണ്െിയകുക.

വിശ്നാഥതപസാദ്തേിവാരി

കാലാോണ്ി^ഒേിഷയിപലമമൽഘരതഗാമനിവാ
സിയായദാനാമാജിക്യമരാഗൊ
ധിതേയായസ്തെംഭാര്യ‘അമംഗി’പന
ക്യമരാഗചികിത്സക്ായി60കി.മീ
റ്ർഅകപലയകുള്ളഭവാനിപട്നസർ
ക്ാർആശകുപതതേിയിപലത്ിച്ു.അ

മംഗ്മരാഗംമപൂർച്ഛിച്ന്ആശകുപതതേിയിൽ
മരിച്ു.ദരിതദനായദാനക്ന്ശവംപകാ
ണ്കുമപാവാൻആംെകുലൻസ്വിളിക്ാ
ൻപണമില്ലായിരകുന്കു.അയാളും12വ
യസ്സുള്ളമകളുംനിസ്സോയരായിമനാ
ക്ിനിന്കു.പിപന്ദാന,ഭാര്യയകുപടജ
േംഒരകുപായിൽപപാതേിഞ്ഞന്ചകുമലി
മലറ്ിനടന്കു.

തപശസ്തേേിന്ദികവിയകുംനിരപൂപക
നകുമായവിശ്നാഥതപസാദ്തേിവാരിയകു
പടതപശസ്തേമായകവിതേയാണിത്.മക
തന്ദസാേിതേ്യഅക്ാദമിതപസിേൻെകും
‘ദസ്തോമവജ്’മാസികയകുപടപതതോധിപ
രകുമാണ്കവി.

വിവർത്നം:മോ.പി.പക.ചതന്ദൻ

ക
വ
ിത

സാലിഹ്മകാട്പെള്ളി

യകു.എ.പി.എ(UnlawfulActivitiesPreventionAct)
സമീപകാലത്ന്മകരളത്ിലകുംമദശീയതേലത്ിലകും

വളപരയധികംചർച്പചയേപപെട്ിട്ുണ്ന്.േൽേിസർവകലാ
ശാലഅധ്യാപകനകുംസാമപൂേികതപവർത്കനകുമായജി.എ
ൻ.സായിൊെമകുതേൽമകാഴിമക്ാപട്നദീർഎന്നദിയട
ക്മകുള്ളവർപക്തേിപരയകു.എ.പി.എമചർക്പപെട്തേിപൻെപ
ശ്ചാത്ലത്ിലാണ്ഇത്ചർച്കളിമലക്ന്കടന്കുവന്ത്.ഇ
വർ‘അന്യായമായി’യകു.എ.പി.എചകുമത്പപെട്വരാപണന്കും
അതേിനാൽനിയമ/പപാലീസ്ഭീകരതേയാണ്നടക്കുന്പതേന്കു
മാണ്പപാതേകുവിൽആമലാചനകൾനടന്ത്.അന്യായമായി
യകു.എ.പി.എചകുമത്കുന്തേിമനാട്മയാജിപെില്ലഎന്തേീരകുമാ
നംമകരളസർക്ാെിന്എടകുമക്ണ്ിവന്തേകുംഇതേിപൻെപ

ശ്ചാത്ലത്ിലായിരകുന്കു.
എന്ാൽ,ഇൗചർച്കളു
പടഒരകുപരിമിതേിയായിചപൂ
ണ്ിക്ാണിക്പപെടകുന്ത്,
യകു.എ.പി.എഎന്നിയ
മംതേപന്അന്യായവകുംഭ
രണഘടനാവിരകുദ്വകുമാ
പണന്സകുതപധാനവശം
സംവാദങ്ങളിമലക്ന്കപൂടകു
തേലായികടന്കുവന്ില്ലഎ
ന്തോണ്.അഥവാ‘ന്യായ
മായകും’യകു.എ.പി.എക്ന്ഇ
രകളാമകണ്കുന്വർഇനി
യകുംനിയമഭീകരതേഅനകുഭ
വിമക്ണ്ിവരകും.ഇതേില്ലാ
തോക്ാൻനിയമംതേപന്
എടകുത്കുകളയകുന്തേിലപൂപട
മാതതേമമസാധ്യമാകപൂ.ദീർ
ഘമായതപചാരണങ്ങളിലപൂ
പടമാതതേമമയകു.എ.പി.എ
എന്നിയമംഅടിസ്ഥാന
പരമായിതേപന്അന്യായ
മാപണന്കാര്യംപപാതേകു
സമപൂേത്ിന്മൊധ്യപപെ
ടകുത്ാനാകപൂ.അതേിനാൽ
യകു.എ.പി.എപക്തേിരായ
സമരവകുംമൊധവത്കര
ണവകുംകപൂടകുതേൽശകതേിയാ
ർജിമക്ണ്ഒന്ാണ്.

മോക്യകുപമൻെെിനിർമാ
തോവകുംസാമപൂേികതപവർ
ത്കനകുമായമഗാപാൽമമ
മനാൻതേയാൊക്ിയ‘പി
പന്അവർഎപന്മതേടിവ
ന്കു’എന്പകുസ്തേകംയകു.

എ.പി.എനിയമത്ിപൻെപകടകുതേികളുംഅത്സൃഷ്ടിക്കുന്
ഭീകരതേയകുംകൃതേ്യമായിവരച്ുകാണിക്കുന്കുണ്ന്.ഗേനമായ
മലഖനങ്ങമളാതപെന്ങ്ങമളാഇതേിലില്ല.ഒരകുമോക്യകുപമൻ
െെിമപാപലഅഭിമകുഖങ്ങൾനടത്ിതേയാൊക്ിയപകുസ്തേക
മാണിത്.ഏത്സാധാരണക്ാരനകുംവിഷയപത്കകുെിച്ന്സാ
മാന്യംധാരണനൽകാൻഇതേിന്സാധിക്കും.അതൊരാഷ്തട
തേലത്ിൽതേപന്തശമദ്യരായഅരകുന്തേിമൊയമകുതേൽമക
രളത്ിപലതപമകുഖരായരാഷ്തടീയമനതോക്ൾ,സാമപൂേിക-
സാംസ്കാരികരംഗപത്തപമകുഖർ,യകു.എ.പി.എവിരകുദ്തപ
വർത്കർഎന്ിവരകുപടപയല്ലാംഅഭിതപായങ്ങൾപകുസ്തേക
ത്ിപൻെഒന്ാംപാതേിയിൽമചർത്ിട്ുണ്ന്.രണ്ാംപാതേി
യിൽയകു.എ.പി.എനിയമത്ിന്ഇരകളാമകണ്ിവന്വരകുപട
യകുംഅത്രത്ിൽജയിലിൽകഴിയകുന്വരകുപടെന്കുക്ളു
പടയകുംഅനകുഭവവിവരണംവായിക്ാം.

യകു.എ.പി.എനിയമംനടപൊക്കുന്തേിൽപിഴവകുകൾസംഭ
വിക്കുന്കുഎന്തേിനപെുെം,ഇത്ഭരണഘടനാവിരകുദ്വകുംജ
നവിരകുദ്വകുമാപണന്ധാരണസമപൂേത്ിപലമനതേൃസ്ഥാന
ത്ിരിക്കുന്പലർക്കുമില്ലഎന്കാര്യംപകുസ്തേകത്ിലപൂപട
കടന്കുമപാകകുമ് ാൾമൊധ്യമാകകുന്കുണ്ന്.പകുസ്തേകത്ിൽ
മചർത്ിരിക്കുന്വി.എസ്.അച്യകുതോനന്ദപൻെയകുംഇ.ടി.മകു
േമ്മദ്െഷീെിപൻെയകുംഅഭിതപായങ്ങൾവായിച്ാൽഇക്ാ
ര്യംമൊധ്യമാകകും.യകു.എ.പി.എവ്യാപകമായി‘ദകുരകുപമയാ
ഗം’പചയേപപെടകുന്കുഎന്കുപെഞ്ഞാണ്ഇവരകുപടസംഭാഷ
ണംആരംഭിക്കുന്ത്.അഥവാശരിയായരീതേിയിൽഉപമയാ
ഗസാധ്യതേയകുള്ളഒരകുനിയമമാണിപതേന്ന്സമ്മതേിച്ുപകാടകു
ക്കുകയാണിവർ.എന്ാൽ,നിയമജ്ഞനായജസ്റ്ിസ്പി.
പക.ശംസകുദ്ീനകുംതപഗല്ഭഅഭിഭാഷകനായതപശാതെന്ഭപൂഷ
ണകുംഅടക്മകുള്ളവർനിയമംഭരണഘടനാവിരകുദ്മാകകുന്
തേിപൻെകാരണങ്ങളിമലക്ന്വിരൽചപൂണ്കുന്കുണ്ന്.ഭരണകപൂ
ടവകുംപപാതേകുമൊധവകുംതപതേിസ്ഥാനത്ന്നിർത്കുന്സമകു
ദായങ്ങളിലകുംസംഘടനകളിലകുംഉൾപപെട്തേിപൻെമപരിലാ
ണ്പലരകുംയകു.എ.പി.എയകുപടമപരിൽമവട്യാടപപെടകുന്പതേ
ന്ന്അബ്ദകുന്ാസിർമഅന്ദനിമകുതേൽപജയസൺകപൂപെർവപര
യകുള്ളവരകുപടഅനകുഭവങ്ങൾവായിക്കുമ് ാൾനമകുക്ന്മൊ
ധ്യമാകകും.എതതേമത്ാളംനിർദാക്ിണ്യമത്പടയാണ്ഭരണ
കപൂടവകുംമാധ്യമങ്ങളുംഇത്രംആളുകമളാട്പപരകുമാെകുന്
പതേന്കുംഇത്മൊധ്യപപെടകുത്കുന്കു.ഏറ്വകുംപരിതോപകരമാ
യകാര്യംഇത്രത്ിൽജയിലിലടക്പപെടകുന്വരകുപടകകുടകും
െങ്ങൾസാമപൂേികതഭഷ്ടിന്മപാലകുംവിമധയരാകകുന്കുഎ
ന്തോണ്.പകുസ്തേകത്ിൽഉൾപപെടകുത്ിയിരിക്കുന്പരപെന
ങ്ങാടിയിപലസക്രിയയകുപടഉമ്മയകുപടസംസാരംഇത്വര
ച്ുകാണിക്കുന്കുണ്ന്.ചകുറ്ുമകുള്ളവർ‘തേീതവവാദിയകുപടകകുടകും
െം’എന്ന്വിളിച്ന്െേിഷ്കരിക്കുന്അവസ്ഥവപരഅവ
ർക്കുണ്ായി.ഇത്രത്ിൽകടകുത്മനകുഷ്യവിരകുദ്തേയാണ്
യകു.എ.പി.എഉൽപാദിപെിക്കുന്പതേന്ന്ഒാമരാഅനകുഭവങ്ങ
ളുംനമമ്മാട്പെയകുന്കു.

‘പിപന്അവർഎപന്മതേടിവന്കു’എന്മപരിൽയകു.എ.
പി.എചാർത്ിജയിലിലടക്പപെട്വപരകകുെിച്ുള്ളഒരകുമോ
ക്യകുപമൻെെിയകുംമഗാപാൽമമമനാൻസംവിധാനംപചയതേി
ട്ുണ്ന്.

�തിെന്നഅവർ
എെന്നറ്തെതിവന്നു

പഗന്ഥകോരൻ:
റ്ഗോ�ോല്റ്മറ്നോൻ

വതില:150രൂ�
പ�സോധകർ:റ്സോളതിഡോരതിറേതി

യൂത്്മൂവ്െമൻറ്
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വി.വി.തശീജിത്ന്

അനശ്രതപണയത്ിപൻെകാൽപനിക
സൗന്ദര്യവകുംവിരേത്ിപൻെവിഷാദവകു

പമല്ലാംഅരങ്ങിൽപപയതേിെങ്ങകുന്കു.ശൃംഗാരരസ
തപദാനമായനിമിഷങ്ങൾഎല്ലാതേികമവാപടയകും
ആസ്ാദകരിമലക്ന്പകരകുന്മമാേിനിമാർ.ചകുവ
ടകുകൾപക്ാത്ന്തോളംപിടിച്ന്പാതേിരാവിലകുംഉെ
ങ്ങാപതേയിരിക്കുന്നിെസദസ്സുകൾ.ഇരകുൾവീഴകു
ന്തേകുംരാമവെകുന്തേകുപമാന്കുമവർപലമപൊഴകുമെി
യാെില്ല.തേനത്ലാസ്യനൃത്കലാരപൂപപമന്നില
യിൽഎന്കുംസ് ന്മാണ്നമ്മകുപടമമാേിനിയാ
ട്മവദികൾ.സ്കപൂൾകമലാത്സവമവ
ളകൾഅതേിപൻെമനർസാക്്യം.എ
ന്ാൽ,കമലാത്സവകാലംപകാടിയി
െങ്ങിയാൽഅതതേകണ്ന്ജനകീയമ
ല്ല,ഈകലാരപൂപം.നൃത്ച്ുവടകുക
പളജീവതോളമായികാണകുന്സാധാ
രണക്ാരന്പലമപൊഴകുംഅതപാപ്യ
വകുമാകകുന്കു.ഈചിതെയിൽനിന്ാ
ണ്മകരളകലാമണ്ഡലംഭരണസ
മിതേിമമാേിനിയാട്പത്കപൂടകുതേൽ
ജനങ്ങളിമലക്ന്പരിചയപപെടകുത്ാ
ൻഒരകുതേകുടക്മിടകുന്ത്.സംസ്ഥാന
പത്പതേരപഞ്ഞടകുത്നപൂറ്മകതന്ദ
ങ്ങളിൽ‘ശതേമമാേനം’എന്മപരി
ൽമമാേിനിയാട്ംഅവതേരിപെിക്കുക
യാണ്ലക്്യം.ആദ്യഘട്മായിമക
രളത്ിപൻെവിവിധഭാഗങ്ങളിലകുള്ള
കലാകാരികൾക്ായികലാമണ്ഡല
ത്ിൽപത്ന്ദിവസപത്പരിശീല

നക്ളരിസംഘടിപെിച്ു.കലാമണ്ഡലംകശലി
യിലകുള്ളഅടവകുകളുപടയകുംമകുതദകളുപടയകുംവിനി
മയാഗതകമമാണ്പരിശീലിപെിച്ത്.ഇവിടകുപത്അ
ധ്യാപകർക്കുതേപന്യായിരകുന്കുമനതേൃതേ്ം.ഇതേി
പൻെതേകുടർച്യായിമമയ29,30തേീയതേികളിൽവി
പകുലമായശിൽപശാലസംഘടിപെിച്ിട്ുണ്ന്.കലാ
മണ്ഡലത്ിൽനിന്ന്പഠിച്ിെങ്ങിയവിദ്യാർഥിനിക
ളാണ്പപങ്ടകുക്കുക.അവരാണ്‘ശതേമമാേനം’
അവതേരിപെിക്കുക.കഥകളിയകുപടതപചാരംലക്്യ
മിട്ന്നടത്ിയ‘നപൂെരങ്ങി’പൻെമാതേൃകയിലാകകുമി
ത്.പരിശീലനത്ിപനത്ിയവിദ്യാർഥികളുംഅ
ധ്യാപകരകുംമമാേിനിയാട്ത്ിപൻെസമകാലിക
വഴികപളവിലയിരകുത്കുകയാണിവിപട.

തനതതില്നതിന്്ന
വ്യതതി�ലതിക്ോെത

കലാമണ്ഡലംതേപന്
യാണിന്കുംമമാേിനി
യാട്പത്ക്കുെിച്ന്ആഴ
ത്ിൽപഠിക്ാൻസോ
യകമായതപധാനയിടം.
എം.എവപരയകുള്ളപഠന
ത്ിനിപടഈനൃത്രപൂ
പപത്യടകുത്െിയാവകു
ന്നിലയിലാണ്പരിശീ
ലനംചിട്പപെടകുത്ിയിരി
ക്കുന്ത്.തേനത്രീതേിയി
ൽനിന്ന്വ്യതേിചലിക്ാ
പതേയകുള്ളപഠനരീതേിയാ
ണ്ഇന്കുംകലാമണ്ഡല
പത്മവെിട്ുനിർത്കുന്
ത്.എന്ാൽ,മകാഴ്സ്എ
ന്നിലയിൽമാതതേംമമാ
േിനിയാട്പത്കാണരകു
പതേന്ാണ്ഈരംഗത്ന്
തപവർത്ിക്കുന്വർക്ന്പ
െയാനകുള്ളത്.ചിലർപക്

ങ്ിലകുംമപരിപനാപെംകലാമണ്ഡലംഎന്മപര്പവക്ാനകുള്ളതോൽ
പര്യമാണ്തപധാനം.ഐറ്ംകമ്ാസ്പചയോൻഅവസരംമവണപമ
ന്ാണ്കലാമണ്ഡലത്ിപലവിദ്യാർഥിനികളിൽചിലർമകുമന്ാട്ുപവ
ക്കുന്നിർമദശം.സിലെസ്പരിഷ്കരണംഎന്ആവശ്യവകുംഉയ
രകുന്കുണ്ന്ന്.

മവദികൾലഭിക്ണപമങ്ിൽനാംതേപന്മകുന്ിട്ിെങ്ങണപമന്കും
എന്ാൽപഠിച്ിെങ്ങിയഉടൻവലിയമവദികളിലകുംമറ്ുംപപർമ�ാം
പചയേുന്തേിമനാട്മയാജിപെിപല്ലന്കുംകലാമണ്ഡലത്ിൽയപൂനിയൻ
പചയർമപഴ്സനകുംമമാേിനിയാട്ംവിദ്യാർഥിനിയകുമായിരകുന്എസ്.
ആർച്പെയകുന്കു.പകുതേിയആവിഷ്കാരങ്ങൾപകാണ്കുവരാൻതശമ
മില്ലാത്ത്ഒരകുമപാരായമയാണ്.കലാമണ്ഡലത്ിൽമതപാതഗാമകുക
ൾനടക്കുമ്ാൾകമ്ാസ്പചയോെകുപണ്ങ്ിലകുംഇമപൊഴിത്സംഘ
മായാണ്പചയേുന്ത്.അത്വ്യക്ിപരമായിപചയോൻഅവസരംന
ൽകണം.എങ്ിലകുംകകുട്ികളിൽഅമന്ഷണതേ്രകകുെവാപണന്തോ
ണ്തോൻമനസ്സിലാക്ിയഒരകുകാര്യപമന്കുംആർച്.സർക്ാർമജാ
ലിസാധ്യതേകകുെവാപണന്പരാതേിവിദ്യാർഥികൾക്കുണ്ന്.സ്കപൂളുക
ളിൽകലാവിഷയങ്ങൾക്ന്കപൂടകുതേൽതപാധാന്യംനൽകാൻസർക്ാ
ർതേലത്ിൽതശമംമവണം.കലാമണ്ഡലത്ിൽതേപന്കഥകളി,കപൂ
ടിയാട്ംഎന്ിവയിൽഎം.എവപരപഠിച്ിട്ുംഎവിപടയകുപമത്ാപതേ
മപായവർനിരവധിയാണ്.മിഴാവിലകുംമദ്ളത്ിലകുപമല്ലാംഇതേകുതേപന്
സ്ഥിതേി.

വതികോരവുംവതി�ോരവുംറ്വർതതിരതി് റതിയണം
സ്ാതേിതേിരകുനാളുംഇരയിമ്മൻതേ് ിയകുംവിടപെപഞ്ഞങ്ിലകുംപകു

തേിയതേിരകുനാളുമാരകുംതേ് ിമാരകുംവളർന്കുവരണപമന്ാണ്കലാമ
ണ്ഡലംഭരണസമിതേിയംഗംകപൂടിയായകലാമണ്ഡലംസതേ്യഭാമയകു
പടആതഗേം.ചിട്പപെടകുത്കുമ്ാൾസ്രവകുംസാേിതേ്യവകുംതശദ്ി
ക്ണം.വികാരവകുംവിചാരവകുംതേമ്മിലകുള്ളമവർതേിരിവ്മനസ്സിലാക്
ണം.വ്യക്ികൾക്നകുസരിച്ന്കശലിയിൽഏറ്ക്കുെച്ിൽസ്ാഭാവി
കവകുമാണ്.ഇന്ന്പമക്,തപാമദശികമായിപലരകുംനടത്കുന്പരീ
ക്ണങ്ങൾഈകലപയവികൃതേമാക്കുകയാണ്.കലമജാലിക്ന്മവ
ണ്ിയാമണാപയന്ന്മചാദിക്ാപമങ്ിലകുംപതോഴിൽസാധ്യതേയകുപടകകു
െവ്ഈരംഗമത്ക്ന്വരകുന്വരകുപടഎണ്ംകകുെച്ിട്ുണ്ന്എന്ത്സ
തേ്യമാണ്.നൃത്പഠനംപപൂർത്ിയാക്ിയവർരംഗത്വതേരിപെിക്ാൻ

മടിച്ുനിൽക്രകുത്ന്.അത്ഉള്ളിലകുള്ളകലാകാരിഅസ്തേമിക്ാൻകാ
രണമാകകും^സതേ്യഭാമപെയകുന്കു.

സ്യംവളരാനകുള്ളമകുൻകകപയടകുമക്ണ്ത്കലാമണ്ഡലത്ിപല
പചെകുപെക്ാരായഅധ്യാപകരടക്മകുള്ളവരാപണന്ാണ്ഭരണസമി
തേിയംഗംമോ.എൻ.ആർ.തഗാമതപകാശചപൂണ്ിക്ാട്ുന്ത്.ഇന്ന്ച
ലച്ിതതേനടിമാർക്ന്മാതതേംകപൂടകുതേൽനൃത്മവദികൾലഭിക്കുന്കുഎ
ന്അവസ്ഥമാെണപമന്ന്പെയകുന്കുകലാമണ്ഡലത്ിൽനൃത്ാ
ധ്യാപികയായസി.എൻ.രാജലക്ന്മി.മമാേിനിയാട്ംപഠിച്വർമപാ
ലകുംഭരതേനാട്യമകുൾപപെപടയകുള്ളവയിമലക്ന്വഴിമാെിമപൊകകുന്തപവ
ണതേയകുപണ്ന്ന്പരിശീലനക്ളരിക്ന്മനതേൃതേ്ംനൽകിയചിലഅ
ധ്യാപികമാർഅഭിതപായപപെടകുന്കു.

ഉണർറ്വകതിയത്സ്ോതതിതതിരുനോളലുംവള്ളറ്ത്ോളലും
പപത്ാ് തോംനപൂറ്ാണ്ിൽസ്ാതേിതേിരകുനാൾൊലരാമവർമയകു

പടകാലത്ാണ്മമാേിനിയാട്ത്ിന്കാര്യമായമതപാത്സാേനംല
ഭിച്പതേന്ന്പെയാം.സ്ാതേിതേിരകുനാൾരചിച്പദങ്ങളുംവർണങ്ങ
ളുംതേപന്യാണ്ഇന്കുംമവദിയിൽതപധാനമായകുംഅവതേരിപെിക്കു
ന്ത്.എന്ാൽ,അമദ്േത്ിപൻെഭരണകാലമശഷംമമാേിനിയാട്
ത്ിന്അതതേനല്ലകാലമല്ലായിരകുന്കു.പിന്ീട്1930ൽമോകവിവള്ള
മത്ാൾനാരായണമമമനാൻമകരളകലാമണ്ഡലംതേകുടങ്ങിയമപൊ
ൾകഥകളിമയാപടാപെംമമാേിനിയാട്പഠനത്ിനകുംസൗകര്യപമാരകു
ക്ിയത്ഈകലയകുപടപകുനരകുജ്ീവനത്ിന്തേകുടക്ംകകുെിച്ു.കലാ
മണ്ഡലംപസതകട്െിയായിരകുന്മണക്കുളംമകുകകുന്ദരാജയകുപടആതശി
തേനായിരകുന്കകുന്ദംകകുളംപതെലത്ന്മഗാവിന്ദൻനായരകുപടമകൾമകു
ളക്ൽതേങ്മണിയാണ്കലാമണ്ഡലത്ിപലആദ്യമമാേിനിയാട്ം
വിദ്യാർഥിനി.

1950ൽവള്ളമത്ാൾതേപന്യാണ്പഴയന്പൂർസ്മദശിനിയായ
മതോട്മശേരിചിന്മ്മകുഅമ്മഎന്കലാകാരിപയയകുംരംഗമത്ക്ന്
പകാണ്കുവന്ത്.അവരകുപടശിഷ്യകളായകലാമണ്ഡലംസതേ്യഭാമ
യകുംകലാമണ്ഡലംകല്യാണിക്കുട്ിയമ്മയകുംഏപെതപശസ്തേരായി.
കലാമണ്ഡലംലീലാമ്മ,മക്മാവതേിതേകുടങ്ങിയവരകുപടമപരകുകളുംവി
സ്മരിക്ാവകുന്തേല്ല.പകുതേകുതേലമകുെയിലാകപട്മോ.നീനാതപസാദകുൾ
പപെപടയകുള്ളകലാകാരികൾഅരങ്ങിപനാപെംനൃത്ഗമവഷണത്ി
ലകുംതേിളങ്ങി.

തനതട്ലാസ്യനൃതെകലാരൂപത്മന്നനിലേിൽഎന്നുംസമ്പന്നമാണട്നമ്ു
ത്ടബമാഹിനിോട്ബവദികൾ.കബലാത്സവബവളകൾഅതിത്നറബനരസാ
ക്്യമാണട്.എന്നാൽ,കബലാത്സവമുറങ്ൾക്പേ്ററതെട്ബമാഹിനിോട്തെി
നട്ബവണ്ടതതഇടമില്ല.നൃതെച്്റവടുകത്ളജീവതാളമാേികാണുന്നസാധാര
ണക്ാരാേപലരക്ുംപലബപോഴുംഅതപാപ്യവുമാകുന്നു.ഈചിന്തേിൽ
നിന്നാണട്ബകരളകലാമണ്ഡലംബമാഹിനിോട്ത്തെകൂടുതൽജനകീേമാ
ക്ുകഎന്നലക്്യംമുനനിരതെിചിലതശമങ്ൾക്ട്തുടക്ംകുറിച്തട്
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‘അച്ഛെൻറമനസ്്റ്വദനതിക്രുത്’
കലാമണ്ഡലംഇന്പത്അമതേരീതേിയി
ൽഎതതേകാലംനിലനിൽക്കുപമന്െിയിപല്ല
ന്കുംഅത്നശിക്രകുപതേന്കുമാണ്മോക
വിവള്ളമത്ാളിപൻെപകുതതേിവാസതെിമമ
മനാപൻെആതഗേം.നിരവധിസ്കാര്യ
സ്ഥാപനങ്ങൾവരകുകയകുംകകുട്ികപള
ആകർഷിക്കുകയകുംപചയേുന്ത്കാ
ണകുമ്ാൾഅച്ഛപൻെമനസ്സന്മവദനി
ക്കുന്കുണ്ാകകും.ആആത്ാവ്വി
ഷമിക്രകുപതേന്കുംപചെകുതേകുരകുത്ി
യിൽകലാമണ്ഡലത്ിന്കകുെച്ക
പലതോമസിക്കുന്വാസതെിമമമനാ
ൻപെയകുന്കു.

‘കല,മത്സരങ്ങളതില്ോതോക്ോൻ’
സാമങ്തേികവിദ്യയിൽവന്മാറ്ങ്ങൾകഴിഞ്ഞതേലമകുെപയഅമപക്ി
ച്ന്ഞങ്ങളുപടതേലമകുെക്ന്അനകുതഗേമാപയന്ന്വിശ്സിക്കുന്വ്യക്ി
യാണ്തോപനന്ന്തപമകുഖനർത്കിവിനീതേപനടകുങ്ങാടിപെയകുന്കു.പ
മക്,എല്ലാസാമങ്തേികവിദ്യക്കുമപെുെത്ാണ്കലമയാടകുള്ളതപതേിെ
ദ്തേ.ഒരകുകലയകുംമത്സരങ്ങളുണ്ാക്ാനല്ല.ഇല്ലാതോക്ാനാണ്.ഇ
മപൊൾഅൽപെകുദ്ിപവച്മനകുഷ്യനാണ്കലയകുപടമേത്്ംഅളക്കു
ന്ത്.എന്ാൽ,നല്ലതേകുംചീത്യകുംആതേ്യതെികമായിതേീരകുമാനിക്കുന്

ത്തപകൃതേിയാണ്.കലാവിദ്യാഭ്യാസംഇന്കുള്ളതേിമന
ക്ാൾമമനാേരമായിനടത്ാൻസാധിക്കും,
സാധിക്ണം.മജാലിയാകരകുത്കലാമണ്ഡല
ത്ിപലപഠനത്ിപൻെലക്്യം.ദാരിതദ്യവകും
തപയാസവകുംമനരിമടണ്ിവമന്ക്ാം.പമക്,
ഞാൻപെയകുകകലപയഉപാസിച്ന്മപായാൽ
ലക്്യംകാണാപമന്കുതേപന്യാണ്.മമാേിനി
യാട്ംഎന്നൃത്രപൂപപത്ക്കുെിച്ുള്ളഅ
െിവകുംകാഴ്ചപൊടകുകളുംവിശാലമായത്കലാ
മണ്ഡലത്ിപലപഠനകാലത്ാണ്.മവഷവി

ധാനമടക്മകുള്ളകാര്യങ്ങളിൽപകുതേിയ
അെിവ്അക്ാലത്ന്കകവന്കു.
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