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യാസിർഫയാസ്

ഒരുനേരത്തെഅന്നതെിന്വകയില്ാ
ത്െോടുവിട്ടമലയാളിപ്പയ്യൻദശലക്ഷ

ക്കണക്കിന്ന�ാളർവരുമാേമുള്ളബഹു
രാഷ്ടടകമ്പേിഉടമയായത്നഫാബ്സ്മാ
ഗസിേിൽവായിച്ചഒരുട്രമുഖമലയാളമാ
ധ്യമട്രവർതെകൻ‘ഈവാർതെവിശ്വസി
ക്കാൻകഴിയില്’എന്നു്രറഞ്ഞ്േിരസിച്ച
ത്്രറഞ്ഞ്വരുൺചടദ്രൻചിരിച്ചചു.360�ി
ടഗിത്വളിച്ചചം്രരതെുന്നചിരി.അത്െ,ഈ
്രതെോ്രുരചം്രയ്യത്ൻറജീവിെചംഅടെനമ
ൽഅവിശ്വസേീയമാണ്.അസാധ്യമാത്യാ
രുആചംഗിളിൽേിന്നഞ്നഗാൾന്രാസ്റ്ിത്ൻറമൂ
ലയിനലക്കഞ്്രറന്നിറങ്ിയഒരുമഴവിൽടഫീ
കിക്കിത്ൻറത്െട്ടിപ്പിക്കുന്നമനോഹാരിെ
യുണ്ഞ്ഈവിജയച്ചിരിക്കഞ്.ത്കാല്ത്തെ‘്രാ
ടതെഞ്’െീയിൽകുരുതെഒരുകുഞ്ിത്ച്ചടി
മൂന്നഞ്ഭൂഖണ്ഡങ്ളിനലക്കഞ്്രടർന്നു്രന്തലി
ച്ചഅദ്ഭുെകഥയാണിത്.േ്യൂജൻഭാഷയി
ൽ്രറഞ്ാൽകട്ടനലാക്കൽ;കട്ടഇൻസ്്ര
യറിങ്ുചം!

ഒന്നഞ്്രരീക്ഷയിൽനൊറ്ാൽ,ആടഗഹിച്ച
ത്ലഭിച്ചിത്ല്ങ്ിൽഎല്ാചംെീർത്ന്നന്നഞ്കരു
െുന്നശരാശരിമലയാളിക്കഞ്്രഠിക്കാനേത്റ
യുണ്ഞ്ഈത്ചറുപ്പക്കാരേിൽ.വിധിയുത്ട
കേതെടാക്ിങ്ുകത്ളചടുലമായത്ചറുേീ
ക്കങ്ളചുത്ടവലക്കണ്ികൾത്േയ്ത്അെി
ജീവിച്ചഞ്അോയാസചംനഗാൾന്രാസ്റ്ിനല
ക്കഞ്േിറത്യാഴിച്ചഒരുടിക്കിടാക്കത്ഗയിമിത്
ൻറസകലചാരുെയുചംസസ്ത്്രൻസുമുണ്ഞ്
‘നകാർ്രനററ്ഞ്360’എന്നറൂറൽസറ്ാർട്ടപ്പി
ത്ൻറയുചംഅെിത്ൻറക്യാപ്റ്ൻവരുൺച
ടദ്രത്ൻറയുചംവിജയകഥക്കഞ്.മുക്കാൽബി.
നകാമുചംകാൽ്രന്തുകളിയുചംത്കാണ്ഞ്നകാർ
്രനററ്ഞ്കമ്പേിയുണ്ാക്കിയകഥ!

വിശപ്പകറ്ിയഗ�ോളുകൾ
ഈകളിെുടങ്ുന്നത്അക്ഷരാർഥതെിൽ
െത്ന്ന്രാടതൊണ്.നകാർ്രനററ്ഞ്ത്വള്ളി
ത്വളിച്ചതെിൽേിന്നഞ്ദാരിടദ്യവുചം്രട്ടിണിയുചം
ഉഴുെുമറിച്ചിട്ട‘്രാടനതെ’ത്ക്കാരുഫ്ാഷ്ബാ
ക്കഞ്ഞ്അേിവാര്യമാണ്.ത്കാല്ത്തെത്ശന്തരു
ണിവോെിർതെിയിത്ലത്കാച്ചചുടഗാമമാണ്
്രാടചം.അവിത്ടകൂപ്പിത്ലചുമട്ടചുത്ൊഴിലാളി
ബാലചടദ്രത്ൻറയുചംഗീെയുത്ടയുചംരണ്ാ
മത്തെമകൻവരുണുണ്ഞ്.വിശപ്പിത്േകാൽ
്രന്തുകളിത്കാണ്ഞ്നേരിട്ടവരുണിത്ൻറകു
ട്ടിക്കാലമാണ്േിറചംമങ്ിയആത്ടഫയിമി
ൽ.േമ്ിൽ്രലരുചംനകട്ടചുമാടെമറിഞ്്രട്ടി
ണിയല്അത്.െിന്നാൻഒന്നുമില്ാതെേല്
അസ്സൽ്രട്ടിണി.അന്നതെിന്വകയിത്ല്ങ്ി
ലുചംവരുണിത്ൻറഅച്ഛേമ്മാർഒന്നുറപ്പിച്ചി
രുന്നു,മക്കത്ള്രഠിപ്പിക്കണചം.എൽ.്രിസ്
കൂളിൽ്രഠിക്കുനമ്പാൾഅച്ഛന്നചാറുമായി
എന്നുചംവരുൺകാടുകയറുചം.െിരിത്കവരു
നമ്പാൾൈകയിൽഒരുത്കട്ടഞ്വിറനകാകഴ
നയാകാണുചം.ഒരുചാൺവയറ്േിറയ്ക്കാ

ൻകുഞ്ുന്നാളിനലഅച്ഛത്ോപ്പചംൈക
ത്മയ്മറന്നഞ്അധ്വാേിച്ചവരുണിന്സ്കൂളി
ൽ്രഠിപ്പിനേക്കാനളത്റഇഷ്ടചംകായികയി
േങ്നളാടായിരുന്നു.വലേിറച്ചനഗാളചുക
ളാണ്വയറ്ഒഴിഞ്ുകിടന്നനപ്പാഴുചംഅവ
ത്ൻറമേചംേിറച്ചത്.്രതെോ്രുരചംത്സൻറ്
സ്റ്ീഫൻസ്സ്കൂളിൽ്രഠിക്കുനമ്പാൾൈമ
ൊേത്തെ്രയ്യത്ൻറട്രകടേചംകണ്ഞ്്രി.
ടിമാഷ്ബാബുവർഗീസാണ്സ്കൂൾടീമി
ൽഎടുക്കുന്നത്.ഈകഥയിത്ലഫസ്റ്ഞ്നട
ണിങ്ന്രായൻറ്.അങ്ത്േകളിമികവുത്കാ
ണ്ഞ്വരുൺഅെിനവഗചംസ്കൂൾടീചംക്യാ
പ്റ്ോയി.

വിധിയയയവട്ിയയോഴിഞ്ഞ്
ഐ.എചം.വിജയേുചംനജാന്രാളചുത്മാത്ക്ക
ൈമൊേങ്ത്ളെീ്രിടിപ്പിച്ചകാലചം.സിനസ
ഴ്സ്കപ്പിത്ലവിജയത്ൻറസിസർകത്ട്ടാ
ത്ക്കആ16കാരത്േഫുട്ബാൾഉന്ാദിയാ
ക്കി.കളിൈമൊേതെഞ്കപ്പലണ്ിവിറ്ചുേട
ന്നവിജയത്േന്നോട്ടിൻ്രുറതെുകാരൻഇ
ന്ത്യയുത്ടഫുട്ബാൾഐക്കണായത്കുറ
ത്ച്ചാന്നുമല്വരുണിന്ആത്മവിശ്വാസചംേ
ൽകിയത്.മേസ്സിൽൈദവത്തെനപ്പാത്ലക
യറിക്കൂടിയവിജയോയിരുന്നുവീട്ടിത്ലനെ
ക്കാതെചുവർേിറത്യത്യന്നഞ്വരുൺ.്ര
നക്ഷ,്രതൊചംക്ാസ്കഴിഞ്നൊത്ടവി
ധിചുവപ്പചുകാർഡ്്രുറത്തെടുതെു.നകാള
ജിൽവിടാൻവീട്ടിൽൈ്രസയില്.അവസാ
േവിസിൽവത്രത്്രാരുൊൻഫുട്ബാൾ
േൽകിയകരുതെിൽത്വറുത്െത്യാന്നഞ്സ്
ന്രാർട്സ്നഹാസ്റ്ൽട്രനവശേതെിന്ടശ
മിച്ചചുനോക്കി.അധികൃെർക്കഞ്കളിഇഷ്ടമാ
യി.അങ്ത്േവിധിത്യത്വട്ടിത്യാഴിഞ്ഞ്വ
രുൺെിരുവേന്ത്രുരത്തെസ്ന്രാർട്സ്
നഹാസ്റ്ലിത്ലതെി.എചം.ജിനകാളജിൽട്രീ
�ിടഗിക്കുചംനചർന്നു.്രിന്നീടുള്ളഅഞ്ുവർ
ഷചംകളിനയാട്കളിയായിരുന്നുത്വന്നഞ്വരു
ൺ.അണ്ർ16,അണ്ർ19,അണ്ർ21ടീമു
കളിത്ലാത്ക്കനകരളതെിോയികളിച്ചചു.നക
രളടീമിത്ൻറയുചംയൂേിനവഴ്സിറ്ിടീമിത്ൻറ
യുചംക്യാപ്റ്ോയി.ത്ക.എസ്.ഇ.ബിടീമിൽ
ത്ഗസ്റ്ായുചംകളിച്ചചു.

ഗ�ോക്കറ്ഞ്നിറച്ചയെവൻെുകൾ
അന്നഞ്്രട്ടിണിയുത്ടടാക്ിങ്ിൽവീണുന്രാ
കാത്െകാതെത്മലപ്പചുറത്തെത്സവൻസ്
ടൂർണത്മൻറുകളായിരുന്നവരുൺ.സാടമാ
ട്ടഞ്ജ്വല്റിമനഞ്രി,കുരിക്കൾൈ്രപ്പഞ്ൈല
ൻസ്മനഞ്രി,മദീേത്ചർപ്പചുളനശേരി,നടാപ്
നമാസ്റ്ഞ്കാലിക്കറ്ഞ്െുടങ്ിന്രാക്കറ്ഞ്മണി
ക്കുനവണ്ിവരുൺബൂട്ടചുത്കട്ടിയക്ബുകൾ
ഒനട്ടത്റ.ഒരുകളിക്കഞ്500രൂ്രകിട്ടചുചം.അന്ന
ത്വലിയെുകയായിരുന്നുത്വന്നഞ്വരുൺ.
ട�സ്വാങ്ിയിരുന്നെുചംവീട്ടിനലക്കഞ്കുറച്ചഞ്
ൈ്രസഅയച്ചിരുന്നെുത്മാത്ക്കഇെിൽേി
ന്നാണ്.കളിച്ചചുേടന്നകാലചം്രറയുനമ്പാൾ
വരുണിത്ൻറമുഖതെഞ്ത്്രാടുന്നത്േഒരുേ

ഷ്ടനബാധചംേിഴലിച്ചചു.കാരണചം,ഏറ്വുചം
മികച്ചജൂേിയർത്പ്ലയറിേുള്ളജി.വി.രാ
ജനഗാൾഡ്ത്മ�ൽആസിഫ്സഹീറിത്ോ
പ്പചംനേടിയവരുണിത്േവിധിത്്രോൽറ്ി
നബാകസിൽത്വച്ചഞ്ടാക്ഞ്ത്ചയ്ത്വീഴ്തെുക
യായിരുന്നു.“�ിടഗിഅവസാേവർഷമാണ്
കാതെിരുന്നആവിളിവരുന്നത്,സനന്താ
ഷ്നടടാഫിക്യാമ്പിനലക്കഞ്.്രനക്ഷ,ക്യാമ്പിൽ
ത്വച്ചഞ്നൊളിന്്രരിനക്കറ്ചു.അനൊത്ടടീമിലി
ടചംേഷ്ടമായി.നൊളിത്ലലിഗഞ്ത്മൻറിനേറ്
്രരിക്കഞ്സ്റ്ിച്ചഞ്ത്ചയ്യാൻന്രാലുചംൈകയിൽ
്രണമുണ്ായിരുന്നില്”.ഒറ്േിമിഷചംത്കാണ്ഞ്
ആരവങ്ൾേിലച്ചൈമൊേതെഞ്വരുൺ
െേിച്ചായി.അങ്ത്േയാണ്കളിയുചം്രഠേ
വുചംഉന്രക്ഷിച്ചഞ്വീട്ടിനലക്കഞ്മടങ്ിയത്.“സ
ങ്ടചംത്കാണ്ഞ്ബൂട്ടചുന്രാലുചംഎടുതെില്”.

വല്യമ്മഎന്ന‘യ�ോന്നമ്മ’...
വിധിഅവിത്ടയുചംേിർതെിയില്.വീട്ടിൽവ
രുണിത്േകാതെിരുന്നത്കടുതെദാരിടദ്യചം.
ഒരുദിേചംവിശന്നഞ്വീട്ടിത്ലതെുനമ്പാൾകഴി
ക്കാൻഒന്നുമില്.അത്വലിയനഷാക്കാത്യ
ന്നഞ്വരുൺ.ദാരിടദ്യചംത്കാണ്ഞ്വീടുവിട്ടഞ്്രട്ടാ
ളതെിൽനചർന്നനജ്യഷ്ഠൻഅരുണിത്േ
നപ്പാത്ലവരുണുചംോടുവിടാൻെീരുമാേി
ച്ചചു.വാർക്കപ്പലകത്കാണ്ഞ്വാെിൽമറച്ചചു
റങ്ിയ്രതെോ്രുരത്തെത്കാച്ചചുവീട്ടിൽ
േിന്നഞ്്രാടത്തെകുടുചംബവീട്ടിത്ലതെിവല്യ
മ്ത്്രാന്നമ്ത്യക്കണ്ു.െനൻറടിയായവ
ല്യമ്വരുണിത്േൈകവിട്ടില്.ൈകയിൽകി
ടന്നസ്വർണവളഊരിേൽകിഎവിത്ടത്യ
ങ്ിലുചംന്രായിരക്ഷത്പ്പടാോണ്ഉ്രനദശി
ച്ചത്.വളവിറ്ചുകിട്ടിയ3000രൂ്രയുചംത്കാണ്ഞ്
2002ത്ലആരാടെിെത്ന്നവരുൺബാചംഗ്ലൂ
ർക്കഞ്വണ്ികയറി.അല്റചില്റനകാൺടടാ
കട്്രണിത്യാത്ക്കയായിബാചംഗ്ലൂരിൽക
ഴിയുന്നസുഹൃതെഞ്കവിരാജായിരുന്നുല
ക്ഷ്യചം.േദ്രിേിനലഔട്ടിത്ലത്കാച്ചചുമുറിയി
ൽഅങ്ത്േആറുകൂലിപ്പണിക്കാർത്ക്കാ
പ്പചംവരുണുചംകൂടി.

തിരെഞ്കരിക്കയപ്പട്
48ഇൻറർവ്യയൂകൾ...
കാൾത്സൻറർബൂമിത്ൻറകാലമാണത്.ദി
വസവുചംവരുൺഇൻറർവ്യൂവിന്ന്രാകുചം.
അല്ാതെദിവസചംസുഹൃതെിത്ോപ്പചംൈമ
ക്കാട്ടഞ്്രണിക്കഞ്കൂടുചം.48ഓളചംഇൻറർവ്യൂ
കളിൽ്രത്ങ്ടുത്തെങ്ിലുചംഎല്ായിടതെുചം
െിരസ്കരിക്കത്പ്പട്ടചു.ഇചംഗ്ീഷായിരുന്നുട്ര
ശ്േചം.‘ത്ടൽമിയുനവഴ്ത്സൽഫ്’എന്നആ
ദ്യനചാദ്യതെിൽെത്ന്നെീർന്നുഒട്ടചുമിക്കഅ
ഭിമുഖവുചം.്രിടിച്ചചുകയറാേുള്ളഎല്ാടശമ
ങ്ളിലുചംവിധിേിഷ്കരുണചംഫൗൾവിളി
ച്ചചുത്കാണ്ിരുന്നു.“െിരിച്ചചുവന്നാൽഎന്തഞ്
ത്ചയ്യചുചം.വീട്ടിൽആഹാരതെിന്ന്രാലുചംവ
കയില്,രണ്ഞ്വഴികനളമുന്നിലുണ്ായിരു
ന്നുള്ളലൂ,ഒന്നുകിൽആത്മഹെ്യ,അത്ല്ങ്ി
ൽ്രിടിച്ചചുേിൽക്കുക.ഉള്ളിത്ലഫുട്ബാള
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വരുൺഅച്ഛനോടൊപ്പം
തടൻറനതാട്ടത്തിൽ

ർനൊൽക്കാൻസമ്െിച്ചില്.വഴിയരികിൽേിന്നഞ്
ത്സക്കൻഡ്ഹാൻഡ്�ികഷ്േറിവാങ്ിഇചംഗ്ീ
ഷ്്രഠേചംെുടങ്ി.ഒപ്പചംമനല്ശ്വരത്തെൈലടബ
റിയിൽന്രായിഇചംഗ്ീഷ്നോവലുകൾവായിച്ചചു
െുടങ്ി.രാവിത്ലമുെൽൈവകീട്ടഞ്വത്രൈല
ടബറിയിൽഇരിക്കുചം.വാക്കുകളചുത്ടഅർഥചം�ി
കഷ്േറിനോക്കി്രഠിക്കുചം.ൈലടബറിയിത്ലടി.
വിയിൽസി.എൻ.എൻ,ബി.ബി.സിചാേലുക
ൾകാണുചം.ആത്ളാഴിഞ്കവലകളിൽന്രായി
െേിച്ചഞ്ഇചംഗ്ീഷ്സചംസാരിച്ചഞ്്രരിശീലിച്ചചു.കാൾ
ത്സൻറർഇൻറർവ്യൂകളിത്ല്രെിവുനചാദ്യരീ
െി്രിടികിട്ടിയനപ്പാൾഉതെരചംകാണാത്െ്രഠി
ച്ചഞ്ഇൻറർവ്യൂവിൽ്രത്ങ്ടുതെു.അങ്ത്േആ
ദ്യചംത്�ല്ിൽനജാലികിട്ടി.്രനക്ഷ,ആദ്യരണ്ു
മാസചംത്കാണ്ുെത്ന്നകള്ളചംത്്രാളിഞ്ു.ത്്ര
ർനഫാചംത്ചയ്യാോവാൊയനൊത്ടഅവർ്രു
റതൊക്കി.െുടത്രഅങ്ത്േമൂന്നഞ്കമ്പേികളി
ൽേിന്നഞ്്രുറതൊയി.ആകമ്പേികത്ളാത്ക്കഇ
ത്ന്നത്ൻറകസ്റ്നമഴ്സ്ആണ്എന്നൊണ്ര
സചം”^വരുൺേിറഞ്ഞ്ചിരിച്ചചു.

ഇചംഗ്ീഷില്ാത്െമുനന്നാട്ടചുന്രാകാോവിത്ല്
ന്നെിരിച്ചറിവിൽനജാലിത്ചയ്ത്കിട്ടിയൈ്രസ
ത്കാണ്ഞ്വരുൺസ്ന്രാക്കൺഇചംഗ്ീഷ്്രഠിക്കാ
ൻനചർന്നു.ഒപ്പചംകനഫകളിൽകയറിഗൂഗിൾഇ
ൻസ്ടടകഷേൽവി�ിനയാകളചുചംയൂട്യൂബുചംക
ണ്ഞ്നട്രാടഗാമിങ്സ്വയചം്രഠിച്ചചു.കൂടാത്െ,‘എ
സ്.എ.്രി’നകാഴ്സുചംത്ചയ്െു.അനൊത്ടഅ
ൽ്രചംആത്മവിശ്വാസമാത്യന്നഞ്വരുൺ.അങ്
ത്േൈഹദരാബാദിൽഎൻ.ടി.ടി�ാറ്യിൽഎ
സ്.എ.്രികൺസൽട്ടൻറായിവരുണിന്നജാലി
കിട്ടി.വിധിത്യമാറ്ിമറിച്ചരണ്ാമത്തെനടണി
ങ്ന്രായൻറ്.വരുണിത്ൻറ്രശ്ാതെലവുചംക
ഠിോധ്വാേവുചംമേസ്സിലാക്കിയഎൻ.ടി.ടിയിത്ല
നബാസുചംഎടപ്പാൾസ്വനദശിയുമായട്രശാന്തഞ്
േല്നട്രാത്ാഹേചംേൽകി.അങ്ത്േയാണ്
എൻ.ടി.ടിവരുണിത്േഅനമരിക്കയിനലക്കഞ്വിടു
ന്നത്.സാൻടഫാൻസിസ്നകായിലുചംസിചംഗപ്പലൂ
രിലുമായിത്ചലവിട്ട്രിന്നീടുള്ള10വർഷചംവരു
ണിത്ൻറജീവിെകളിക്കളതെിത്ല‘മിഡ്ഫീൽ�ാ
ണ്’.ഫുട്ബാത്ളന്നആനഗാളഭാഷയാണ്അനമ
രിക്കയിലുചംവരുണിന്കരുതൊയത്.അധികട്ര
വാസികത്ളയുചംന്രാത്ലസ്വന്തചംകൂട്ടങ്ളിനലക്കഞ്
ഒെുങ്ാത്െവരുൺനലാക്കൽനസാക്കർക്ബി
ൽനചർന്നു.അനമരിക്കക്കാരുത്മാതെഞ്ഫുട്ബാ
ൾകളിച്ചചു.കളികൾക്കായിമറ്ചുസ്നറ്റ്ചുകളിനല
ക്കഞ്യാടെത്ചയ്െു.അവരുത്ടരീെികളചുചംആത്മ
വിശ്വാസവുചംകണ്ു്രഠിച്ചചു.ചിന്തകളചുചംകാഴ്ച
പ്പാടുകളചുചംമാറിയനപ്പാൾവരുൺജീവിെതെിത്ല
മത്റ്ാരുസുട്രധാേെീരുമാേത്മടുതെു.എൻ.ടി.
ടി�ാറ്വിട്ടചു.ഐ.ടിസർവിസ്കമ്പേികത്ളഉ
ന്രക്ഷിച്ചഞ്ഐ.ടിനട്രാ�കട്കമ്പേികളിനലക്കഞ്
ചുവടുമാറ്ി.്രുതെൻചിന്തയുചംേ
വീോശയങ്ളചുചംത്കാണ്ഞ്സമ്പ
ന്നമായഎസ്.എ.്രിയുചംഒാറ
ക്കിളചുത്മാത്ക്ക്രുെിയെട്ടക
മായി.അനൊത്ടവലിയഅ
വസരമാണ്െേിക്കഞ്കിട്ടിയ

ത്െന്നഞ്വരുൺ.്രിത്ന്നെിരിഞ്ുനോനക്കണ്ി
വന്നില്.സാമ്പതെികട്രെിസന്ികാലതെഞ്
എസ്.എ.്രിയുത്ടഏഷ്യൻത്ഹ�ായിസിചംഗ
പ്പലൂരിത്ലതെി.
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പ്രിൻസ്കെ.ഹരരിദാസ്

നരിർത്ാകെക്യ്യുന്നവേനൽമഴ
ക്ാന്നയുുംഒഴരിഞ്ഞ്റമ്രികെ
വൊെെപ്രികനകേെ്യുന്നആ്

ന്യുെളരിയയുകെആവേശുംെണയുപ്രി് ാൻെ
ഴരിയരിെ്.മഴകയയയുുംഎെരിരാളരിെകളയയുുംവൊ
ൽ് രിച്ച്വ�ാളെരി് ാനയുള്ളഓവരാരയുത്രയു
കെയയുുംമയുഖകത്കെൊത്ആവേശുംേീട്രി
കെജനൽെമ്രിെൾ് രിെയരിെൂകെഅേൻ
വനാ് രിനരിന്നയു.നനകഞ്ഞാട്രിയ്റേെൾ
െൂട്െക്ഷ്യമരിട്ച്മഴത്യുള്ളരിെൾ് രിെയരിെൂകെ
വേ�ത്രിൽ്ാഞ്ഞയു.അേയയുകെവനർത്
െൂേൽസ്്ർശവമറ്ച്ഭീമാൊരമായമഴേരിെ്രി
ന്ഇ് രിളരിയായരി.െനത്മഴയരിൽഅന്രീ
ക്ുംനരിന്നയുേരിറ് യുവമ്ാഴയുുംഏവൊമരയുഭൂ
മരിയരിെെകപ്ട്വ്ാകെഅേകൻറമനസയുുംശ
രീരേയുുംേരിങ്രി.്െരിഞ്ഞശബ്ച്ദത്രിൽഅ
േൻവ�ാദരിച്യു:‘‘അവമേഎകൻറഅസയുഖും
മാറരിഎന്നാകണനരി് ച്അേവരാകൊപ്ുംെളരി
്ാനാേയുെ’’.

ഇത്അഞ്യുേയസയുൊരൻഋെയുനന്ച്.
െൃശൂർജരിെ്യരികെഅവഞ്രരിയരിെയുള്ളവസാ
ളമൻ-െരിൻറയുദമ്െരിെളയുകെമെൻ.എസ്.
എും.എഎന്നഅ് ൂർേവരാ�ും്രിെരിക്ട്ച്
േീൽക�യറരിവെ് ച്ജീേരിെും്റരിച്യുനെകപ്ട്
െയുഞ്ഞച്.ഒന്നരേയസരിൽവരാ�ുംെളർത്രി
യെയുമയുെൽഅേകൻറവൊെുംആക�റരി
യമയുറരിയാണ്.അേകൻറൊഴ�െൾആജ
നൽെമ്രിെൾ് രിെയരിെൂകെൊണയുന്നേയരി
വെ് ച്്രരിമരിെകപ്ട്യു.ഈെയുഞ്ഞരികനവപ്ാ
കെഇവെവരാ�ും്രിെരിക്ട്ആയരിര് ണ
്രിനയുവ്ർ് ച്പ്െീക്വയെയുന്നൊയരിരയു
ന്നയുെഴരിഞ്ഞേർഷുംഅവമരരി് യരിൽനരിന്നച്
െെൽെെകന്നത്രിയോർത്.എസ്.എും.
എവരാ�ത്രിന്മരയുന്നച്െകടെത്രികയന്ന
അദ്ഭയുെോർത്!

അവമരരി് യരികെബവയാകജൻഎ
ന്നെമ്നരി്െരിറ്ാടെയുെളയുകെ�വേഷ

ണഫെമായരിസ്്്ൻറാസ(Spinraza\
nusinersen)എന്നമരയുന്നച്െകടെത്യുെ
യയുുംയയു.എസ്ഫയുഡ്ആൻഡ്പ്രഗ്അഡ്മരി
നരിസ്വപെഷൻമരയുന്നരിന്അനയുമെരിനൽെയുെ
യയുമയുടൊയരി.നരിരേധരിവരാ�രിെളരിൽമരയുന്നച്
ഫെുംക�യ്യുെയയുുംആവരാ�ഷ്യവത്ാകെഇേ
ർജീേരിെത്രിവെ് ച്മെങ്രിേരയുെയയുുംക�
യ്യുന്നയു.ഏറ്േയുുംമാരെമായ്െപ്̂1വരാ�രി
െളരിൽവ്ാെയുുംമരയുന്നച്േരിജയമാകണന്നത്
എസ്.എും.എവരാ�രിെളരിെയുടൊ് രിയആ
ത്മേരിശ്ാസുംോവനാളമാണ്.

്വക്,അവമരരി് യരിൽമരയുന്നച്െകടെ
ത്രികയങ്രിെയുുംഇന്ഷ്യയരിൽഇെയുേകരഅത്
െഭഷ്യമായരിട്രിെ്.ഒരയു് ാട്െെമ്െൾെെകന്ന
ങ്രിൽമാപെവമമരയുന്നരിന്ഇന്ഷ്യയരിൽഅനയു
മെരിെഭഷ്യമാെൂ.ഫാമരിെീസ്ഓഫ്സ്്്
നൽമസ്െയുെർഅവപൊഫരിഇന്ഷ്യപെസ്റരിെയു
ള്ളവ്രാകെർമാരയുും�വേഷെരയുുംഅെങ്യു
ന്നസുംഘുംമരയുന്നച്ഇന്ഷ്യയരിൽെഭഷ്യമാ് ാ
നായരിഅവ്ക്രിച്വപ്ാൾഇന്ഷ്യ�േൺകമ
ൻറ്ഇെയുേകരഇ് ാരഷ്യത്രിൽെീരയുമാനകമ
െയുത്രികെ്ന്നായരിരയുന്നയുബവയാജൻെമ്നരി
യയുകെമറയു് െരി.പ്ധാനമപന്രിനവരപന്വമാദരി
യയുകെഓഫരിസയുമായരിബന്ധകപ്ട്വപ്ാൾവ്ാ
െയുുംആശാേഹമായരിരയുന്നരിെ്മറയു് െരി.ഇെയു
മാപെമെ്,സ്്്ൻറാസഎന്നമരയുന്നരി
കൻറേരിെസാധാരണ് ാരായവരാ�രിെൾ
ക്ാന്നയുും�രിന്രി് ാൻവ്ാെയുുംെഴരിയാത്
ൊണ്.ഒരയുേർഷകത്�രിെരിത്സ് ായരിആ
റയുവൊെരിവയാളുംരൂ് !

നമേയുകെരാജഷ്യത്രികൻറെണ് യു് യുസ്െ
െത്രിൽഎസ്.എും.എഎന്നവ്രരികൊരയു
വരാ�ുംവ്ാെയുുംഇകെ്ന്നൊണ്കെട്രി് യു
ന്നമകറ്ാരയുസെഷ്യും.ഓട്രിസും,മറ്ച്ഭരിന്നവശ
ഷരി് ാർഎന്നരിേരയുകെ�ണത്രിൊണ്എ
സ്.എും.എവരാ�രിെകളയയുുംസർ് ാർഉൾ
കപ്െയുത്രിയത്.

അധരിൊരേർ�ത്രിന്ഈവരാ�കത്
്യുറരിച്ച്ധാരണയരികെ്ന്നസെഷ്യത്രിവെ് ാ
ണ്ഇത്രുംനരിെ് ാെയുെൾെണ്ാെരിെരിരരി

ച്യുകേ് യുന്നത്.ഇന്ഷ്യയരിൽഎപെഎസ്.
എും.എവരാ�രിെളയുകടെന്ന്ഠനുംവ്ാെയുും
സർ് ാർനെത്രിയരിട്രിെ്.അ് ൂർേവരാ�
മായെയുകൊവടൊഅവൊവരാ�രിെളയുകെ
എണ്ുംെയുറേയുള്ളെയുകൊവടൊ?ആർ്യു
മറരിയരിെ്.

എന്താണ്
എസ്.എം.എര�താഗം
നമയു് രിെയരിൽൊണയുന്നഭരിന്നവശഷരി് ാ
രരിൽനഷ്യൂന് ക്മാണരിേർ.സ്്്നൽ
മസ്െയുെർഅവപൊഫരിഎന്നച്്േദഷ്യശാ
സ്പെവൊെുംേരിളരി് യുന്നവരാ�ുംവ്ശരി
െകളഅെീേദയുർബെമാ്യുന്നയു.്െ
വപ്ാഴയുുംജന്മനാൊണകപ്െയുന്നവരാ�മാ
ണരികെങ്രിെയുുംപ്െെമാെയുന്നത്െയുട്രിെൾ
നെ് ാൻെയുെങ്യുന്നഘട്ത്രിൊണ്.വ്
ശരിെകള�െരിപ്രി് യുന്നെരമ്യുെൾപ്േ
ർത്രി് യുന്നഒരയുജീനരികൻറഅഭാേമാണ്
വരാ�ത്രിന്ൊരണും.ഏറ്േയുുംസജീേമാ
വെടെൊെരികൻറവ്ശരിെളരിൊണ്വരാ
�ുംപ്െെമാെയുെഎന്നെരിനാൊണ്വരാ
�ബാധരിെർ് ച്നെ് ാൻെഴരിയാത്ത്.

പ്ായുംെൂെയുവന്ാറയുുംവരാ�ത്രികൻറ
ൊഠരിനഷ്യുംെൂെയുും.പെവമണശ്ാസവൊശ
വ്ശരിെകളയയുുംകൊടെയരികെവ്ശരിെ
കളയയുുംബാധരി് യുന്നെരിനാൽശ്സരി് ാ
നയുുംഭക്ണുംെഴരി് ാനയുുംെഴരിയാത്
അേസ്ഥയാെയുും.അങ്കനമരണത്രി
വെ് ച്വരാ�രിെൾ്െരികയസഞ്രരി് യു
ന്നയു.വരാ�ുംെെവച്ാറരികെനഷ്യൂവറാണയുെ
കളബാധരി് ാത്െരിനാൽൊഴ�,വെൾ
േരി,രയു�രി,സുംസാരുംഎന്നരിേ് ച്ഇത്രും
വരാ�രിെൾ് ച്പ്ശനമയുടൊെരിെ്.അെയു
കൊടെയുെകന്നഇ് ൂട്ർ് രിെയരിൽവ്രാ
കെർ,എൻജരിനീയർ,ആർ് രികെകറ്ച്എ
ന്നരിങ്കനയയുള്ളവജാെരിെൾക�യ്യുന്നേ
കരയയുുംൊണാും.വരാ�ാേസ്ഥയയുകെൊ
ഠരിനഷ്യേയുുംഉെകെെയു് യുന്നപ്ായേയുുംഅനയു

സരരിച്ച്വരാ�ുംനാല്േരിധത്രിൊണ്.എ
സ്.എും.എ്െപ്^1,്െപ്^2,്െപ്
^3,്െപ്^4.

വീൽചെയറിൽനിന്്
മ�ണത്ിരേക്കം!
�ർഭ് ാപെത്രിൽനരിന്നച്്യുറത്യുേരയുന്നഎ
സ്.എും.എബാധരിെയായെയുഞ്ഞരിനയുുംമാ
ൊ് രിൊ് ൾ് യുുംഇന്ഷ്യയരിൽനരിരാശമാ
പെമാണ്ഫെും.െകൻറക്ാവന്നാമനയയുകെ
േളർച്ഓവരാഘട്ും്രിന്നരിെയുവമ്ാഴയുുംഅ
സയുഖുംെൂെയുെൽരൂക്െവയാകെവേട്യാ
െയുും.ൊെയുെളരിൽനരിന്നച്്െെളരിവെ് ച്,ന
കട്െ്രിവെ് ച്...അങ്കനെഴയുത്രിന്ൊകഴ
ഓവരാഭാ�ങ്ളരിവെ് യുുംവരാ�ുംേഷ്യാ് രി
ച്ച്േീൽക�യറരിവെ് ച്,്െരികയമരണത്രി
വെ് യുുംെയുഞ്ഞച്വ്ാെയുന്നത്നരിസഹായ
വൊകെവനാ് രിനരിൽ് ാൻമാപെമാണ്ര
ക്രിൊ് ളയുകെേരിധരി.ഇത്രുംവരാ�രിെൾ
്ച്്രസഹായമരിെ്ാകെഒന്നയുുംക�യ്ാനാ
േരിെ്.പ്ാഥമരിെെൃെഷ്യങ്ൾ്ച്മയുെൽകമാ
്ബൽവഫാണരിന്വ്ാെയുും്െഉ്വയാ
�രി്ാൻസാധരി് ാത്സ്ഥരിെരിേരയുന്നയു.

പ്െരിവരാധവശഷരിെീകരെയുറയയുന്നെരി
നാൽൊൊേസ്ഥയരികെവനരരിയമാറ്ുംവ്ാ
െയുുംവരാ�രിെകളബാധരി് യുും.ഫരിസരിവയാ
കെറപ്രിഒരയുദരിേസുംവ്ാെയുുംമയുെ് ാൻ്റ്രി
െ്.അങ്കനവരാ�രിവയാകൊപ്ുംജീേരിൊേ
സാനുംേകരഒരാൾെൂകെനരിൽവ്ടെഅ
േസ്ഥയാെയുും.

ച�താത്കഇടങ്ങൾ
‘സമ്പൂർണർ’ക്കള്ളരതതാ?
ൊെും1947ന്മയുമ്ച്-േസൂരരി് യുമയുന്നരിൽമ
നയുഷഷ്യർവൊറ്ച്,മരരിച്േകരെൂട്വത്ാകെ
െയുഴരികേട്രിമൂെയുന്നൊെും.മരണത്രികൻറ
്െെൾമനയുഷഷ്യകനസദാസമയുംവേട്യാ
െരിയരിരയുന്നൊെും.മയുന്നരികെെെസങ്ൾമാ

റ്രിൊെ�പെുംഅെരിവേ�ുംമയുവന്നാട്ച്െരിരരി
ഞ്ഞയു.രാജഷ്യുംപബരിട്ീഷ്ഭരണത്രിൽനരിന്നച്
സ്െപന്മായരി.്േദഷ്യശാസ്പെത്രികൻറേ
ളർച്വറാ് റ്ച്വേ�ത്രിൽെയുെരിച്യു.േരിമാ
നത്രിൽഹൃദയും്റകന്നത്രിമകറ്ാരാളരിൽ
െയുന്നരിവച്ർ് യുന്നോർത്െൾവൊെകത്
കെട്രി് ാൻവ്ാന്നെെ്ാൊയരി.

ശാസ്പെമാറ്ത്രിന്എകന്ാരയുവേ�ും..!
എന്നാൽ,സമൂഹത്രികൻറഈവേ�െവയാ
കൊപ്ുംഓെരികയത്ാനാൊകെവ്ായനരിര
േധരിേരിഭാ�ങ്ളരിൽക്ട്ഒരയുെൂട്രാണ്എ
സ്.എും.എവരാ�രിെളയുുംഭരിന്നവശഷരി് ാരയുും.

നമേൾസരിനരിമൊണാൻെരിയറ്റരിൽവ്ാ
യവപ്ാൾഅേരികെഏകെങ്രിെയുുംഭരിന്നവശഷരി
്ാർഉടൊയരിരയുവന്നാ?പ്ാർഥന് ായരി
വദോെയത്രിൽവ്ായവപ്ാൾഅേകരെ
വടൊ?സയുഹൃത്യു് ളയുകമാത്ച്്ാർ് രിൽ,
ബീച്രിൽ,െെഷ്യാണേീട്രിൽ...അങ്കനയങ്
കനആവഘാഷത്രിമരിർപ്രിൽമയുഴയുെരിയവപ്ാൾ
നരിങ്ൾവ്ാർമയയുവടൊഅേരികെെടെഏ
കെങ്രിെയുുംഭരിന്നവശഷരി് ാരകൻറമയുഖും?

ഇെ്,എന്നച്നരിസുംശയും്റയാും.ഇേരി
െങ്ളരിൽമാപെമെ്,സ്െൂൾ,്ബ്രികബാ
ത്ച്റൂും,ക്ാെയു�ൊ�െങ്ൾ...ഇേരിെങ്
ളരികൊന്നയുുംനരിങ്ൾ് രിേകരഅങ്കനക്
കട്ന്നച്ൊണാൻെഴരിയരിെ്.ഭരിന്നവശഷരി് ാർ
്ച്െരിയറ്റരിൽക�ന്നച്സരിനരിമൊണാൻൊ
ൽ് രഷ്യമരിെ്ാത്െയുകൊവടൊസയുഹൃത്യു് 
ൾക്ാപ്ുംബീച്രിെയുും്ാർ് രിെയുുംെറങ്ാ
ൻഇഷ്ച്െമരിെ്ാത്െയുകൊവടൊഅെ്.ശരീരും
െളർന്നേകരയയുുംനെ് ാനാൊത്േർ് യു
കമെ്ാുംപഭഷ്ട്െൽപ്രിച്യുകൊടൊണ്നമേയുകെ
ക്ാെയുഇെങ്ളയുകെനരിർമാണും.

‘‘ഇേകനന്രിനാേയ്ാവത്ാെത്ച്ഇവങ്ാ
വട്് ച്കെട്രികയെയുവത്...േീട്രികെങ്ാനയുുംഇ
രയുന്നാൽവ്ാവര....’’എന്നെരത്രിെയുള്ളസും
സാരങ്ളയുുംവനാട്ങ്ളയുമാണ്്യുറത്രിറങ്രി
യാൽവെൾവ്ടെരിേരയുന്നത്.െരിയറ്റരിെയുും
്ാർ് രിെയുകമെ്ാുംഭരിന്നവശഷരി് ാർ് ച്േീ
ൽക�യറരികെങ്രിെയുുംെയറരികച്െ്ാനായരിഒരയു
റാുംപ്(Ramp)വ്ാെയുുംനരിർമരി് ാത്നാൊ
ണ്വെരളും-എസ്.എും.എവരാ�രിയായമവഹ
ഷ്്റയയുന്നയു.

സർ് ാറരികൻറൊങ്രിൽമാപെവമവരാ�രിെ
ൾ് ച്പ്െീക്യയുള്ളൂ.െടെയു് രിെരിച്മരയുന്നരിന്
ഇന്ഷ്യയരിൽേരി് ണനാനയുമെരിഉൾകപ്കെയയു
ള്ളൊരഷ്യങ്ളരിൽഅനയുെൂെെീരയുമാനും്െ
ക്ാള്ളയുെ,ഇെരിനായരിവെരളസർ് ാർ
വെപന്ത്രിൽസമേർദുംക�െയുത്യുെ,വൊെരി
െൾക�െവ്േരയുന്നമരയുന്നച്സൗജനഷ്യമാവയാ
സബ്സരി്രരിനരിര് രിവൊെഭഷ്യമാ് യുെെയുെ
ങ്രിയേയാണ്അേരയുകെആേശഷ്യങ്ളരിൽപ്
ധാനും.വ്രാ.റസീന,വ്രാ.വസെയുനാഥ്ദ
മ്െരിെൾവനെൃെ്ുംനൽെയുന്നവെരളത്രി
കെഎസ്.എും.എവരാ�രിെളയുകെരക്രിൊ് 
ളയുകെെൂട്ായമഈആേശഷ്യങ്ളയുന്നയരിച്ച്സ
ർ് ാറരികൻറോെരിെരിൽമയുട്ാൻെയുെങ്രിയരിട്ച്
ഏകറയായരി.ഇെയുേകരഅനയുെൂെെീരയുമാനും
േന്നരിട്രിെ്.വരാ�ും്രിെരിക്ട്്രിഞ്യുെയുഞ്ഞയു
ങ്ൾഅവമരരി് എന്നവ്ര്വെട്രിട്യുടെച്.അ
േരികെഅേരയുകെവരാ�ുംമാറ്ാനയുള്ളമരയുന്നച്െ
കടെത്രിയൊയയുുംഅേർ് റരിയാും.അെരിന
പ്യുറുംഇരയുരാജഷ്യങ്ൾ് രിെയരികെനരിയമത്രിക
ൻറ,രാജഷ്യാെരിർത്രിയയുകെനൂൊമാെെകളാ
ന്നയുും്വക്,അേർ് റരിയരിെ്.്േൊകെമ
രയുകന്നത്യുകമന്നമാൊ് രിൊ് ളയുകെആശ്ാ
സോ് യുെളരിൽപ്െീക്യർപ്രിച്ച്ഇരരി് യുെ
യാണേർ.സർ് ാർഇത്ൊണാകെവ്ാെ
രയുത്.മറരിച്ായാൽഇകൊരയുമനയുഷഷ്യനരിർമരിെ
ദയുരന്മാകണന്നച്ൊെുംേരിധരികയഴയുെയുും.േൻ
െരിെേരിെസന്ദ്ധെരിെൾ്ച്്രിന്നാകെയയു
ള്ളഒാട്പ്ാച്രിെരിനരിെയരിൽ,അത്ഏെയുേരിവധ
നയയുുംനെപ്ാ് യുകമന്നോശരി് രിെയരിൽഭരണ
െൂെുംൊണാകെവ്ാെരയുത്ഇത്രുംജീേരിെ
ങ്കള.പൊഫരികസരിനരിമയരികെ്രയവൊഗ്െെ
കമെയുത്ച്്റഞ്ഞാൽ‘‘നരിങ്ൾവനാ് റഞ്ഞാ
ൽഇേരികെഒന്നയുുംസുംഭേരി് രിെ്.ഇെയുേകര
കയന്നവ്ാകെഇനരിയയുുംെെന്നയുവ്ാെയുും,മറ
്കപ്െയുും.്വക്,നരിങ്ളയുകെകയാരയുഒറ്കയ
സ്�രിെവപ്ാൾ�രരിപെമാെയുും’’.
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ഈനിസ്സഹോയരുയെെ്വ�ഞ്നം
എന്നഞ്�യൂവണിയും?
സ്ൈ്രേൽമസ്കുലർഅനടടാഫിഎന്നനരാഗതെി
േടിമത്പ്പട്ടകുഞ്ുങ്ളടക്കമുള്ളവരുത്ടദയേീയമു
ഖങ്ൾഅോവരണചംത്ചയ്െുത്കാണ്ുള്ളട്രിൻസ്
ത്ക.ഹരിദാസിത്ൻറഫീച്ചർ(ലക്കചം1516)കരളലിയി
ക്കുന്നൊയി.മാരകദുരിെങ്ൾക്കിടവരുതെുന്നവമ്പ
ൻആണവേിലയങ്ൾക്കുചംവൻആയുധനശഖരങ്
ൾക്കുചംനവണ്ിരാജ്യചംത്ചലവിടുന്ന്രണതെിത്ൻറ
ത്ചറിത്യാരചംശചംമെിയാകുമനല്ാഈനരാഗതെിേു
ള്ളമരുന്നഞ്ോട്ടിത്ലതെിക്കാൻ.അധികാരികൾഒന്നഞ്
മേസ്സചുത്വച്ചാൽഇത്ൊരിക്കലുചംകിട്ടാക്കേിയാവുക
യില്.ഈനരാഗികളചുത്ടദീേനരാദേചംനകൾക്കാൻസ
ർക്കാർഎടെയുചംനവഗചംസന്നദ്ധമാത്യങ്ിൽഎന്നാ
ശിക്കുകയുചംട്രാർഥിക്കുകയുചംത്ചയ്യചുന്നു.
എൻ.ടക.ഹുസസൻ,കുന്ദമപംഗലപം

ശശഗധേയംഇൗജീവിതോനുഭവം
അരങ്ിൽനവഷമിട്ടഞ്െിരിച്ചചുവരനവമരണചംത്കാണ്ു
ന്രായഅമ്ക്കഞ്2016ത്ലനകരളസചംഗീെോടകഅ
ക്കാദമിയുത്ടമികച്ചേടിക്കുള്ളഅവാർഡ്സമർപ്പിച്ച
ജൂലിബിേുവിത്േക്കുറിച്ചഞ്‘മധുരത്ോമ്പരങ്ൾ’എ
ന്നെലത്ക്കട്ടിൽവി.വി.ടശീജിതെഞ്(ലക്കചം1516)എഴു
െിയോടകജീവിൊേുഭവചംവളത്രനയത്റടശനദ്ധയ
മായി.വിരൽെുമ്പഞ്മാടെചംചലിപ്പിച്ചഞ്വീട്ടിലിരുന്നഞ്ത്ട
ലിവിഷേുചംത്മാൈബലിലുചംആസ്വദിക്കുന്നഈകാ
ലഘട്ടതെിൽകാലഹരണത്പ്പട്ടചുത്കാണ്ിരിക്കുന്നോ
ടകത്തെയുചംോടകട്രവർതെകത്രയുചംകുറിച്ചഞ്എഴു
െിയനലഖകേുചംവാരാദ്യമാധ്യമതെിേുചംഅകമഴി
ഞ്അഭിേദ്രേങ്ൾ.
അസസോർഅഞ്ചച്ചവതിെതി

യനോമ്പരയപ്പെുത്ുന്നഅറിവഞ്
എസ്.എചം.എനരാഗികത്ളസചംബന്ിച്ചചുചംഅവരുത്ട

ദുരിെങ്ത്ളക്കുറിച്ചചുചംമേസ്സിലാക്കാൻ‘മരുന്നഞ്കാ
തെഞ്’എന്നശീർഷകതെിൽവന്നനലഖേചംഏത്റസ
ഹായകമായി.സമൂഹതെിത്ലഇതെരചംകഷ്ടെക
ളചുചംഅവത്രസമൂഹചംനോക്കിക്കാണുന്നകാഴ്ചപ്പാ
ടുചംഹൃദയത്ോമ്പരമുണർതെുന്നൊണ്.

ത്കാറഗർഎന്നആദിവാസിവിഭാഗതെിത്ൻറനേ
ർക്കാഴ്ചയായി‘എച്ചിൽമണമുള്ളഅേുഭവങ്ൾ’എ
ന്ന്രുസ്െക്രരിചയചം.ത്െണ്ിവർഗചംഎന്നെകഴി
യുത്ടനോവലിത്േഒാർത്തെടുക്കാൻസഹായിച്ചചു.
ഇ.പതി.എ.ലത്തീഫ്തതിരുന്ാവായ

ആവോർത്വോയിച്ചതഞ്ആഹ്ോദഗത്ോയെ
അഗസഞ്െ്യത്ൻറ്രൂമ്പാറ്കൾക്കഞ്്രഠിക്കണചം(ലക്കചം
1515)എന്നവാരാദ്യമാധ്യമചംഫീച്ചർവായിച്ചനപ്പാൾ
അത്ുെചംനൊന്നി.കുഞ്ുങ്ൾവിദ്യാലയതെിൽ
ന്രായാൽമലൈദവചംനകാ്രിക്കുത്മന്നഞ്വിശ്വസിക്കു

ന്നവരുത്ടകാട്,എഴുതെുചംവായേയുചംഅറിഞ്ാ
ൽഅവത്രകാടിറക്കിവിടണത്മന്നശഠിക്കുന്നഊരു
കൂട്ടേിയമചംഎന്നിവത്യല്ാചംട്രയത്േതെിലൂത്ടയുചം
നബാധവത്കരണതെിലൂത്ടയുചംമാറ്ിഅഗസ്െ്യത്ൻ
റ്രൂമ്പാറ്കൾഅക്ഷരങ്ളിനലക്കിറങ്ിയിരിക്കുന്നു.
സ്കൂൾട്രനവശേദിേതെിൽ‘അഗസ്െ്യത്ൻറ്രൂ
മ്പാറ്കൾ’ഇന്നഞ്അക്ഷരങ്ളിനലക്കിറങ്ുത്മന്നമാ
ധ്യമചംവാർതെആഹ്ാദനതൊത്ടയാണ്വായിച്ചത്.
ആസ്വ്രേങ്ൾ്രൂവണിഞ്ചാരിൊർഥ്യമുണ്ഞ്,
ആഹ്ാദമുണ്ഞ്.
ോസതിർടചറുവാെതി,പാറപ്റത്്,മാവൂർ,നകാഴതിനക്ാെ്

അക്ഷരയവട്ംഗനെി
�ോറിപ്പറക്കയട്

േിസാർ്രുെുവേഎഴുെിയ‘അഗ
സ്െ്യത്ൻറ്രൂമ്പാറ്കൾക്കഞ്്രഠിക്കണ’
ത്മന്നഫീച്ചർടശനദ്ധയവുചംഹൃദ്യവുമായി.അക്ഷര

ങ്ൾക്കഞ്മുന്നിലൂത്ടേടതെുനമ്പാൾമാടെമാണ്ആ
ജേവിഭാഗത്തെമൂടിയകൂരിരുൾകാർമുകിലിത്േവ
കഞ്ുമാറ്ാൻഅവർക്കാകൂ.

നെേൂറുചംഉദ്യാേകുസുമങ്ളിത്ല്രൂമ്പാറ്കളാ
യിഅവർഅക്ഷരത്വട്ടചംനേടി്രാറിപ്പറക്കത്ട്ട.നലഖ
കേുചം‘വാരാദ്യ’തെിേുചംഅഭിേദ്രേങ്ൾ.
അമതിതതജതിത്്,കല്ൂർ,തൃശൂർ

കോലികശ�െകഞ്തിയുള്ളകഥ
വാരാദ്യമാധ്യമചംലക്കചം1516ൽട്രസിദ്ധീകരിച്ച

ത്ക.ടി.ഷാഹുൽഹമീദിത്ൻറ‘ത്വയിലിൽഒരുരാജാ
വ്’എന്നകഥഏത്റകാലികട്രസകെിയുള്ളൊണ്.
ശകെമായആശയത്തെഹൃദ്യവുചംസരളവുമായിആ
വിഷ്കരിച്ചകഥാകൃതെിേുചംവാരാദ്യമാധ്യമതെിേുചം
അഭിേദ്രേങ്ൾ.
പുതുപ്ള്തിസസദ്,കായപംകുളപം

ലക്പം1516വാരാദ്യമാധ്യമത്തിൽതപസതിദ്തീകരതിച്ചഅഡ്വനഞ്ചഴ്സ്ഒാഫ്ഒാമേ
ക്ുട്ടൻഎന്സതിേതിമയുടെസപംവതിധായകൻനരാഹതിതതിടൻറസപംഭാഷണടത്ക്ു
റതിച്്ചചലച്ചതിതതതാരപംഅജുവർഗതീസ്നഫസ്ബുക്തിൽ

ത്ക.എചം.എചം.അസ്ലചം

രാജ്യചംസ്വെടന്തമായനപ്പാൾത്േൽസൺമ
നണ്ലെത്ൻറഅണികനളാട്്രറഞ്ു;

ദിവസതെിൽ67മിേിറ്ഞ്രാജ്യ്രുനരാഗെിക്കായി
േീക്കിത്വക്കുക.ഇൗആശയചംമുൻേിർതെിദാ
രിടദ്യവുചം്രട്ടിണിയുചംമൂലചംേരകയാെേഅേു
ഭവിക്കുന്നസമൂഹതെിന്്രുെപ്പഞ്െുന്നിേൽകു
ന്നദക്ഷിണാടഫിക്കൻകൂട്ടായ്മയാണ്67ബ്ാങ്
റ്ഞ്സ്നഫാർമനണ്ല.

മനണ്ലയുത്ടേൂറാചംജന്ദിേതെിൽദക്ഷി
ണാടഫിക്കയിൽസചംഘടിപ്പിക്കുന്നസന്നദ്ധട്ര
വർതെേങ്ൾക്കഞ്നകരളതെിൽേിത്ന്നാരുൈക
തൊങ്ഞ്ഒരുക്കുകയാണ്ഇൗകൂട്ടായ്മയുത്ടഇ
ന്ത്യൻഅചംബാസ�ർത്കാച്ചിവടുെലസ്വനദ
ശിറാണിനൊമസ്.മാ�ിബയുത്ടജന്ശൊ
ബ്ദിയുത്ടഭാഗമായി2018ഏട്രിൽ24ന്സചം
ഘടിപ്പിക്കുന്നഫാമിലിഹൂക്കപ്ദിേട്രദർശേ
തെിത്ൻറഭാഗമാകാൻഇൗവീട്ടമ്കമ്പിളിപ്പചുെ
പ്പഞ്െുന്നുകയാണ്.നലാകതെിത്ൻറവിവിധഭാ
ഗങ്ളിൽേിർമിക്കുന്നത്ചറു്രുെപ്പചുകൾനയാ

ജിപ്പിച്ചഞ്ത്േൽസൺമനണ്ലയുത്ടമുഖചംകൂറ്ൻ
്രുെപ്പിൽചിടെീകരിക്കുകയാണ്കൂട്ടായ്മയു
ത്ടലക്ഷ്യചം.

്രുെപ്പിൽെുന്നിയമനണ്ലയുത്ടമുഖചംആ
കാശതെുേിന്നഞ്മാടെനമവീക്ഷിക്കാൻകഴിയൂ.
160ത്സ.മീേീളവുചംവീെിയുമുള്ളചെുരാകൃ
െിയിലുള്ളത്ചറു്രുെപ്പചുകളാണ്റാണിനൊമ
സുചംകൂട്ടരുചംെുന്നുന്നത്.1764ത്ചറു്രുെപ്പചുക
ൾനലാകതെിത്ൻറവിവിധഭാഗങ്ളിൽആറുവ
ർണങ്ളിൽെയാറാക്കുചം.സിൽവർ,കറുപ്പഞ്,ചു
വപ്പഞ്,മഞ്,േീല,്രച്ചഎന്നീേിറങ്ളിത്ലേൂ
ൽഉ്രനയാഗിച്ചാണ്േിർമാണചം.ഒരുത്ചറു്രു
െപ്പഞ്ചിടെതെിത്ൻറഒാനരാ്രികസലുകളായാ
ണ്കണക്കാക്കുന്നത്.4.5കി.മീ.േീളമുള്ളകൂ
റ്ൻ്രുെപ്പാണ്നലാകതെിത്ൻറവിവിധഭാഗ
ങ്ളിൽെയാറാക്കുക.ചാരേിറതെിത്ലട്രെല
തെിൽകറുപ്പഞ്േിറതെിൽമാ�ിബത്യമുഖചംെു
ന്നുന്നത്റാണിനൊമസുചംകൂട്ടരുമാണ്.മറ്ചുള്ള
കമ്പിളിേൂലുകൾക്കഞ്ദക്ഷിണാടഫിക്കയിൽലഭി
ക്കുന്നവയുമായിഅൽ്രചംേിറചംവ്യെ്യാസചംഉ
ള്ളെിോലാണ്കറുപ്പഞ്ത്െരത്ഞ്ടുതെത്.നഫ
സ്ബുക്കഞ്,വാട്സ്ആപ്െുടങ്ിയനസാഷ്യൽ

വിമോനയോശതതന്ന�ങ്ോളി
ഇെിേിത്ടയാണ്സാൻടഫാൻസിസ്നകാവിമാേയാടെ
യിൽയാദൃച്ഛികമായിനഫ്ാറി�ക്കാരിന�ാകടർത്�മി
�ിടകൂസിത്േ്രരിചയത്പ്പടുന്നത്.്രറഞ്ുവന്നനപ്പാൾ
കക്ഷിോട്ടചുകാരിയാണ്.അനമരിക്കയിനലക്കഞ്കുടിനയറി
യചാലക്കുടിയിത്ലആചംനഗ്ാഇന്ത്യൻകുടുചംബാചംഗചം.
്രരിചയചംട്രണയതെിന്വഴിമാറിത്യങ്ിലുചംമെചംെടസ്സ
മായി.മെമുയർതെിയവൻമെിലിത്േെടന്ത്രരമായേീ
ക്കതെിലൂത്ടമറികടന്നഞ്െൃശൂർ്രുതെൻ്രള്ളിയിൽത്വ
ച്ചഞ്ത്�മിത്യവരുണിത്ൻറജീവിെസഖിയാക്കിയത്സാ
ക്ഷാൽചാതെുണ്ിനക്കാച്ചചുചംത്എ.എചം.വിജയേുചംനജാ
നപ്പാൾഅനഞ്രിയുചംനചർന്നാണ്.

ഗകോർ�ഗററ്ഞ്360�ിറക്കുന്നു
ത്ടകകമ്പേികൾവ്യാ്രാരചംത്മച്ചത്പ്പടുതൊേുള്ളവി
വരങ്ൾക്കഞ്നകാടിക്കണക്കിന്രൂ്രമുടക്കുന്നുത്ണ്ങ്ി
ലുചംകൃെ്യെയുള്ളവിവരങ്ൾലഭിക്കുന്നിത്ല്ന്നെിരിച്ച
റിവാണ്വരുണിന്്രുതെൻബിസിേസിനലക്കഞ്വഴിെുറ
ന്നത്.ഒാൺൈലോയി�ാറ്കലകട്ത്ചയ്യചുന്നഒരുഅ
ൽനഗാരിെമുണ്ാക്കിെത്ൻറടീമിന്േൽകിയനപ്പാൾടീ
മിത്ൻറത്്രർനഫാമൻസ്ത്മച്ചത്പ്പട്ടനൊത്ടത്ടകകമ്പേി
കൾക്കായിത്സയിൽഇൻറലിജൻസ്നസാഫ്റ്ഞ്ത്വയർ
വികസിപ്പിച്ചാത്ലത്ന്തന്നായിചിന്ത.്രഴയനബാസുചംസു
ഹൃതെുമായട്രശാന്തഞ്ട്രനചാദേചംേൽകിയനൊത്ടവ
രുൺനജാലിവിട്ടചു.അന്നഞ്സ്റ്ാർട്ടത്പ്പാന്നുചംഇടെഫാ
ഷോയിട്ടില്.വാടകഫ്ാറ്ിലിരുന്നഞ്വരുണുചംത്�മിയുചം
നചർന്നഞ്നസാഫ്റ്ഞ്ത്വയർനട്രാടഗാചംെയാറാക്കി.മിക
ച്ചട്രെികരണമാണ്കമ്പേികളിൽേിന്നഞ്ലഭിച്ചത്.500
ന�ാളറിത്ൻറആദ്യഓർ�ർലഭിക്കുനമ്പാൾകമ്പേിക്കഞ്
ഇൻനവായ്സ്ന്രാലുമുണ്ായിരുന്നിത്ല്ന്നഞ്വരുൺ.ഒറ്
വർഷചംത്കാണ്ഞ്കമ്പേിനേടിയത്10ലക്ഷചംന�ാളർ!മു
നന്നാട്ടചുള്ളവഴിത്െളിഞ്നൊത്ടവരുണുചംത്�മിയുചം
കൂടിഒരുയാടെന്രായി.40രാജ്യങ്ൾകണ്ആദീർഘ
യാടെകഴിത്ഞ്തെുനമ്പാൾനലാകവീക്ഷണചംെത്ന്ന
മാറിത്യന്നഞ്വരുൺ.2013േവചംബറിൽനകാർ്രനററ്ഞ്360
എന്നന്രരിൽസിചംഗപ്പലൂർആസ്ാേമായികമ്പേിരജിസ്
റ്ർത്ചയ്െു.്രിത്ന്നഅെിനവഗമായിരുന്നുകമ്പേിയുത്ട
വളർച്ച.ആനഗാളെലതെിൽമർക്കറ്ിങ്�ാറ്പ്ലാറ്ഞ്നഫാ
റചംഒരുക്കിയആദ്യഏഷ്യൻകമ്പേിയായനകാർ്രനറ്റ്ഞ്

ടെിസികസ്റ്ിക്കഞ്ഇന്നഞ്സിചംഗപ്പലൂരിലുചംലണ്േിലുചംസാ
ൻടഫാൻസിസ്നകായിലുചംഫിലിപ്പീൻസിലുചം്രതെോ്രു
രതെുചംശാഖകളചുചംേൂനറാളചംനജാലിക്കാരുമുണ്ഞ്.വരുമാ
േചം50ലക്ഷചംന�ാളർകടന്നു!

നകാർ്രനററ്ഞ്360യുത്ടഇരുേൂനറാളചംഉ്രനഭാക്ാ
ക്കളിൽഗൂഗിളചുചംഐ.ബി.എമ്ുചംഓറക്കിളചുചംത്�ല്ചു
മടക്കചം16എണ്ചംനഫാർച്യൂൺലിസ്റ്ിലുള്ളവമ്പൻ
കമ്പേികളാണ്.എഷ്യയിത്ലമികച്ചലീഡ്ജേനറഷൻ
നസാഫ്റ്ഞ്ത്വയർ,അനമരിക്കയിത്ലമികച്ചമാർക്കറ്ിങ്
�ാറ്നട്രാ�കട്െുടങ്ിേിരവധിഅന്താരാഷ്ടടഅ
വാർ�ുകളചുചംഇെിേകചം‘നകാർ്രനററ്ഞ്360ത്യ’നെടി
ത്യതെി.കമ്പേിയുത്ടആദ്യശാഖജന്ോട്ടിൽെുടങ്
ണത്മന്നഞ്ആടഗഹിച്ചവരുണിന്നകരളതെിൽസ്റ്ാർട്ട
പ്ബൂചംഉണ്ായ2014ൽത്കാച്ചി,െിരുവേന്ത്രുരചംസ്
റ്ാർട്ടപ്വിനല്ജുകളിത്ലാന്നുചംസ്ന്രസ്കിട്ടിയില്.അ
ങ്ത്േ്രതെോ്രുരതെഞ്അഞ്ുന്രരുമായിൊൽക്കാ
ലികഒാഫിസ്െുറന്നു.ഇന്നഞ്ഇവിത്ടസ്വന്തചംത്കട്ടിട
വുചംോൽ്രനൊളചംനജാലിക്കാരുമുണ്ഞ്.

വല്യച്ഛയനഒരുഗനോക്കഞ്
കോണോൻവണ്ിക്കയൂലിയില്ോയത..
നകരളതെിത്ലആദ്യറൂറൽഐ.ടി്രാർക്കാണ്്രതെ
ോ്രുരത്തെനകാർ്രനററ്ഞ്360നൻറത്.േ്യൂത്ജൻകമ്പ
േികൾസ്മാർട്ടഞ്സിറ്ികൾനെടിനപ്പാകുനമ്പാൾവരു
ൺസിചംഗപ്പലൂരിൽേിന്നഞ്ജന്ടഗാമചംനെടിത്യതെുകയാ
യിരുന്നു.

ഇൻറർത്േനറ്ാഇ^ത്മയിനലാഎത്ന്തന്നറിയാതെകൗ
മാരചംകടന്നുവന്നവരുണിന്വന്നവഴിമറക്കാോയില്.
വിനല്ജുകത്ളസ്മാർട്ടാക്കുന്ന്രുതെൻനമാ�ലാണ്
വരുൺഅവെരിപ്പിക്കുന്നത്.ടഗാമങ്ളിത്ലത്ചറുപ്പ
ക്കാർക്കഞ്അവരുത്ടോട്ടിൻ്രുറതെഞ്െത്ന്നമികച്ചഐ.
ടിനജാലികൾലഭ്യമാക്കാേുള്ളഉദ്യമചം.അെിന്അവർ
ക്കുമുന്നിൽെടസ്സമാകുന്നഇചംഗ്ീഷിത്േത്മരുക്കാേുചം
ൈലഫ്സ്കിൽസ്്രകർന്നുേൽകാേുമുള്ളട്രവർതെ
േങ്ളചുചംവരുണിത്ൻറനേെൃെ്വതെിൽേടക്കുന്നുണ്ഞ്.

വല്യച്ഛൻസദാേദ്രോണ്െേിക്കെിന്വഴികാട്ടിയ
ത്െന്നഞ്വരുൺ.ദുരന്തങ്ൾഒന്നിേു്രിറത്കഒന്നായി
കരിേിഴൽവീഴ്തെിയജീവിെതെിത്ലഫസ്റ്ഹാഫിൽ
വീട്ടിത്ലകടവുചംട്രശ്േങ്ളചുചംകാരണചംവല്യച്ഛൻആ
ത്മഹെ്യത്ചയ്യചുകയായിരുന്നുത്വന്നഞ്്രറഞ്നപ്പാൾവ

രുണിത്ൻറത്ൊണ്യിടറി.‘‘ബചംഗളലൂരു
വിൽനജാലിനെടിഅലയുന്നകാലതൊ
യിരുന്നുഅത്.വല്യച്ഛത്േഅവസാേ
ത്മാന്നുകാണാൻന്രാലുചം്രറ്ിയില്.
ോട്ടിൽവരാൻവണ്ിക്കൂലിയില്ായിരു
ന്നു.കള്ളവണ്ികയറിൊൻത്ഹാസൂ
ര്വത്രഎതെി.ടി.ടിത്യകണ്ഞ്വണ്ിയി
ൽേിന്നഞ്ചാടിയിറങ്ിെിരിച്ചചുന്രാവു
കയായിരുന്നു.ആവല്യച്ഛത്ൻറഒാർമ
ക്കാണ്സാമൂഹികനസവേടടസ്റ്ഞ്െു
ടങ്ിയത്.

വല്യച്ഛത്േത്ന്നഏത്റസ്വാധീേിച്ചിട്ടചു
ണ്ഞ്.ഉള്ളെുത്കാണ്ഞ്മറ്ചുള്ളവത്രസഹാ
യിക്കുകഎന്നട്രകൃെക്കാരോയിരു
ന്നുഅനദേഹചം.കമ്പേിയുത്ടലാഭവിഹി
െചംഉ്രനയാഗിച്ചാണ്സാമൂഹികട്രവർ
തെേങ്ൾ”.

ോട്ടചുകാർക്കഞ്ആചംബുലൻസ്,സർ

ക്കാർസ്കൂളിന്ബസ്,വീടില്ാതെവർ
ക്കഞ്വീട്,നടായ്ലറ്ില്ാതെവീടുകളിൽ
നടായ്ലറ്ഞ്,കുട്ടികളചുത്ടന്രാഷകാഹാ
രക്കുറവ്്രരിഹരിക്കാൻകുടുചംബങ്
ൾക്കഞ്ഭക്ഷ്യസബ്സി�ി,ടടാവൻകൂർ
ഫുട്ബാൾക്ബിത്ൻറകീഴിൽഫുട്ബാ
ൾഅക്കാദമി,കുട്ടികൾക്കഞ്ൈലഫ്സ്
കിൽട്യൂഷൻ,കരിയർൈഗ�ൻസ്എ
ന്നിങ്ത്േെത്ൻറജന്ടഗാമത്തെഉയർ
തെിത്ക്കാണ്ുവരാേുള്ളഒനട്ടത്റസാമൂ
ഹികട്രവർതെേങ്ൾടടസ്റ്ഞ്ഇന്നഞ്ത്ച
യ്യചുന്നുണ്ഞ്.

അമ്മവരുംനോൾകോത്ഞ്...
കമ്പേിജീവേക്കാരിൽ80ശെമാേവുചം
ത്്രൺകുട്ടികളായെിത്േക്കുറിച്ചഞ്നചാ
ദിച്ചനപ്പാൾകടചംകയറിവീടുവിട്ടചുന്രായ
അമ്യുത്ടഓർമയാണെിന്്രിന്നിത്ല

ന്നഞ്വരുൺ.ത്്രൺകുട്ടികത്ളസാമ്പ
തെികമായിശാക്ീകരിച്ചാൽകുടുചംബ
വുചംസമൂഹവുചംകരുതെുറ്ൊകുത്മന്ന
്രക്ഷക്കാരോണ്വരുൺ.
അെു്രറയുനമ്പാൾഅമ്േഷ്ടത്പ്പട്ട
മകത്ൻറത്ോമ്പരചംവാക്കുകളിൽേി
റഞ്ു.

ബചംഗളലൂരുവിൽനജാലിനെടിഅല
യുന്നകാലതൊണ്അമ്ന്രാകുന്നത്.
അമ്എവിത്ടത്യന്നഞ്ഇനപ്പാഴുചംഅറിയി
ല്.‘‘ജീവിച്ചിരിപ്പചുത്ണ്ന്നറിയാചം,ഗൾഫ്
രാജ്യങ്ളിത്ലവിത്ടനയാനജാലിത്ചയ്യചു
കയാത്ണന്നാണ്കരുെുന്നത്ഞ്.എത്ന്ന
ക്കുറിച്ചചുള്ളവാർതെകളറിഞ്ഞ്അമ്
െിരിച്ചചുവരുത്മന്നട്രെീക്ഷയിലാണ്എ
ല്ാവരുചം’’^േിറഞ്ട്രെീക്ഷനയാത്ടവ
രുൺ്രറഞ്ു.

yasirfayas@gmail.com

>>>ന്രജ്ഒന്നഞ്െുടർച്ച

വരുൺതടൻറസ്ഥാപേത്തിേുമുന്തിൽ

ടന ൽ സ ൺ മഗണ് ല യു ടെ  

ജ ന്മ ശ താ ബച്  ദി യു ടെ  

ഭാ � മാ യി 2018 ഏ ന്�ി ൽ 24നച്    

സകം ഘ െി പ്ി ക്ു ന്ന  

ഫാ മി ലി ഹൂ ക് �ച്  ദി ന  

ന്� ദ ർ ശ ന ത്ി ട ൻ റ  

ഭാ � മാ കാ ൻ  മ ല യാ െി യാ യ  

ഒ രു വീ ട്ട മ്മ ക മ്പി െിപ്ു ത പ്ച്   

തു ന്നു ക യാ ണച്  

മോഡിബക്കോയിഒരു
കമ്പിളിപ്പുതപ്പഞ്

�ു ത പ്ി ൽ തു ന്നി യ  
മ ഗണ് ല യു ടെ മു ഖകം  
ആ കാ ശ ത്ു നി ന്നച്   

മാ ന്ത ഗമ  
വീ കി ക്ാ ൻ ക ഴി യൂ. 

 160 ടസ. മീ നീ െ വുകം  
വീ തി യു മു ള്ള  

ച തു രാ കൃ തി യി ലു ള്ള  
ടച റു �ു ത പ്ു ക ൊ ണച്   

റാ ണി ഗതാ മ സുകം കൂ ട്ട രുകം  
തു ന്നു ന്ന തച്. 

 1764 ടച റു �ു ത പ്ു ക ൾ  
ഗലാ ക ത്ി ട ൻ റ  

വി വി ധ ഭാ � ങ് െി ൽ  
ആ റു വ ർ ണ ങ് െി ൽ  

ത യാ റാ ക്ുകം.  
സി ൽ വ ർ, ക റു പ്ച്, ചു വ പ്ച്,  

മ ഞ്ഞ, നീ ല, � ച്  
എ ന്നീ നി റ ങ് െി ടല  

നൂ ൽ ഉ � ഗയാ �ി ച്ാ ണച്   
നി ർ മാ ണകം റാണതിനതാമസുപം(മധ്യത്തിൽ)കൂട്ടരുപംപുതപ്്തുന്ുന്ുനഫാനട്ടാ:ദതിലതീപ്പുരയ്ക്ൽ

ടേൽസൺമനടേലയുടെ

മുഖപംതുന്ുന്നമാഡൽ

മീ�ിയകളിൽറാണിഉണ്ാക്കിയകൂട്ടായ്മയിൽകുൈവതെഞ്,ദു
ൈബ,ബഹ്ൈറൻ,ആസ്നടടലിയ,കാലിനഫാർണിയ,ലണ്ൻ
എന്നീസ്ഥലങ്ളിൽേിന്നുള്ള150ലധികചംസ്ടെീകൾഅചംഗങ്
ളാണ്.അടകിലികവൂൾ�ൽഹിയിൽേിന്നുചം്രുത്ണയിൽേി
ന്നുചംവാങ്ിയാണ്റാണി്രുെപ്പഞ്െുന്നുന്നത്.

ത്ചറുപ്പചംമുെൽനടകാനഷെുന്നൽവിനോദമാക്കിയറാണി
ക്കഞ്എല്ാ്രിന്തുണയുചംേൽകിഭർതൊവ്ന�ാ.നൊമസുചംമ
ക്കളായന�ാ.ആൻറണിയുചംഎൻജിേീയറായഅേിലുചംകൂ
ത്ടയുണ്ഞ്.

യാദൃച്ഛികമായാണ്റാണിനൊമസ്67ബ്ാങ്റ്ഞ്സ്എന്നകൂ
ട്ടായ്മയുത്ടഭാഗമാകുന്നത്.കൂട്ടായ്മക്കഞ്നേെൃെ്വചംേൽകുന്ന
ത്ദക്ഷിണാടഫിക്കയിത്ലകനരാളിൻസ്ൈറ്ൻഎന്നയുവെി
യാണ്.11,148ചെുരടശമീറ്ർവിസ്െീർണതെിൽ്രുെപ്പഞ്െുന്നി
ഗിന്നസ്ത്റനക്കാഡ്നേടിയത്ചൈന്നയിൽസചംഘടിപ്പിച്ചട്രദ
ർശേതെിൽഅചംഗമായിരുന്നുറാണിനൊമസ്.എന്നാൽ,അ
ധികചംൊമസിയാത്െആത്റനക്കാഡ്17,181ചെുരടശമീറ്ർെു
ന്നിദക്ഷിണാടഫിക്കയിൽകനരാളിൻമറികടന്നനപ്പാൾറാണി
അവർക്കഞ്അഭിേദ്രേസനദ്രശചംഅയച്ചചു.അെിൽേിന്നാണ്എ
ല്ാതെിേുചംെുടക്കത്മന്നഞ്റാണി്രറയുന്നു.ദക്ഷിണാടഫിക്കയി
ൽൊമസിക്കുന്നമകന്കുട്ടിജേിച്ചനപ്പാൾകുടുചംബത്തെകാ
ണാൻഅവിത്ടന്രായനപ്പാൾകനരാളിത്േനേരിൽകണ്ഞ്അവ
രുത്ടജീവകാരുണ്യട്രവർതെേചംനേരിട്ടഞ്മേസ്സിലാക്കി.ഗാന്ി
ജിയുചംത്േൽസൺമനണ്ലയുചംദക്ഷിണാടഫിക്കയുത്ടഇരട്ട്രി
ൊക്കളാത്ണന്നഞ്വിശ്വസിക്കുന്നകനരാളിന്ഗാന്ിജിനയാടു
ള്ളസ്നേഹവുചംആദരവുചംമേസ്സിലാക്കിറാണിെിരിത്ച്ചതെിയ
നശഷചംഗാന്ിജിയുത്ടചിടെചംആനലഖേചംത്ചയ്െ്രുെപ്പഞ്െു
ന്നിഅയച്ചചുത്കാടുതെു.െുടർന്നഞ്മനണ്ലയുത്ടജന്ശൊബ്ദി
ക്കഞ്കൂറ്ൻ്രുെപ്പഞ്െയാറാക്കുന്നകാര്യചംകനരാളിൻറാണിഅ
റിയിച്ചചു.

ഗിന്നസ്ത്റനക്കാ�ിൽഇടചംനേടിയാൽ്രുെപ്പചുകൾദക്ഷി
ണാടഫിക്കയിത്ല്രാവത്പ്പട്ടവർക്കഞ്േൽകാോണ്ഉനദേശ്യത്മന്നഞ്
അവർ്രറയുന്നു.ത്കാച്ചിത്സൻറ്ത്െനരാസാസ്നകാളജിത്ല
്രൂർവവിദ്യാർഥികൂടിയായറാണിവിദ്യാർഥികളചുത്ടസഹകര
ണനതൊത്ടേിറ്ഞ്നഫാർമാ�ിബഎന്ന്രുെപ്പഞ്േിർമാണ്രരി
ശീലേചംസൗജേ്യമായിനകാളജിൽെുടങ്ി.്രുെപ്പഞ്േിർമാണ
തെിന്്രണചംസ്വന്തചംന്രാക്കറ്ിൽേിന്നാണ്ത്ചലവാക്കുന്നത്.
കൂടാത്െ,േൂൽവാങ്ാൻകഴിയാതെവർക്കഞ്േൽകുകയുചംത്ച
യ്യചുന്നൊയിറാണിനൊമസ്്രറയുന്നു.സൂചി,േൂൽ,ക്ഷമ,സമ
യചംഎന്നിവസചംനയാജിക്കുനമ്പാഴാണ്െത്ൻറകലാവിരുത്ത്േ
യ്ത്െടുക്കുന്നത്.ത്മാൈബൽഎല്ായ്ന്രാഴുചംകുതെുന്നസമ
യചംത്കാണ്ഞ്കുട്ടികൾസൂചിഎടുതെഞ്്രുെപ്പഞ്െുന്നത്ട്ടത്യന്നുചം
ഇെിോയിഅവധിക്കാലതെഞ്കുട്ടികത്ളസൗജേ്യമായി്രഠിപ്പി
ക്കുത്മന്നുചംകാരുണ്യട്രവർതെേതെിൽആേദ്രചംകത്ണ്തെു
ന്നറാണിനൊമസ്്രറയുന്നു.

l
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�ള്ളിവവപ്പിയല
യകോതിക്കല്ുകൾ
െമദഞ്
ഗ�ജഞ്:336,വില:295.00
ഡി.െിബുകഞ്െഞ്

േൂറ്ാണ്ുകൾക്കഞ്മുമ്പഞ്യമേി
ൽേിന്നഞ്നകരളതെിനലക്കഞ്എ
തെിയഒരുമഹാൈവദ്യത്ൻറ
യുചംകുടുചംബതെിത്ൻറയുചംക
ഥ്രറയുന്നനോവൽ.

അരുവിപ്പുറത്ിനപ്പുറം
ഗഡോ.എഴുമറ്യൂർരോജരോജവർമ
ഗ�ജഞ്:82,വില:70.00
കറൻറഞ്ബുകഞ്െഞ്

ഭാഷാസചംസ്കാരസചംബന്ി
യായ12നലഖേങ്ളചുത്ടസ
മാഹാരചം.ജേസഹടസങ്ത്ള
േനവാത്ാേതെിത്ൻറ്രുലരി
യിനലക്കഞ്േയിച്ചചരിടെസചംഭ
വങ്ത്ളഅടയാളത്പ്പടുതെു
കയാണ്ഇൗ്രുസ്െകചം.

വയസ്സിലോ്വോയഞ്ത്ോരി
കോവോലംനോരോയണ�ണിക്കർ
ഗ�ജഞ്:168,വില:170.00
ഡി.െിബുകഞ്െഞ്

ൈവവിധ്യമാർന്നട്രനമയങ്
ളിലൂത്ടസമകാലികജീവിെ
ത്തെയുചം്രാരിസ്ഥിെികാേു
ഭവങ്ത്ളയുചംോട്ടചുെേിമത്യ
യുചംമേുഷ്യാവസ്ഥത്യയുചം
നരഖത്പ്പടുതെുന്നകവിെക
ളചുത്ടസമാഹാരചം.

ധർമ�ോത
അബഞ്ദുൽജബ്ോർകയൂരോരി
ഗ�ജഞ്:101,വില:90.00
ലി�ി�ബ്ിഗക്കഷൻെഞ്

ഇസ്ലാമികദർശേചംമുനന്നാ
ട്ടചുത്വക്കുന്നധർമതെിത്ൻറ
യുചംേീെിയുത്ടയുചം്രാെയി
നലക്കഞ്േയിക്കുന്നരചേ.ലളി
െവുചംസുൊര്യവുമായഭാഷ.

ബർമുഡ
�ി.െുഗരശദ്രൻ
ഗ�ജഞ്:102,വില:90.00
ഗലഗ�ോെഞ്ബുകഞ്െഞ്

എഴുതെുകാരത്ൻറഒമ്പത്ക
ഥകളചുത്ടസമാഹാരചം.മുഖ്യ
ധാരകഥയിൽേിന്നഞ്ഒഴിച്ചചു
േിർതൊൻടശമിച്ചജീവിെബ
ന്ങ്ൾേിറഞ്ഞ്േിൽക്കു
ന്നരചേകൾഎന്നഞ്സുേിൽ
്രി.ഇളയിടചംെത്ൻറ്രഠേ
തെിൽസൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരുകുരങ്ുകഥയും
െോ�രെുദ്രരിയും
യക.�ി.െുധീര
ഗ�ജഞ്:82,വില:75.00
ഹരിതംബുകഞ്െഞ്

ഗുരുവായുചംഅധ്യാ്രികയാ
യുചംഅമ്യായുചംമുതെശേി
യായുചംവിവിധരീെികളിൽ്ര
റയുന്നകഥകൾ.കുഞ്ുങ്
ത്ളഭാവേയുത്ടനലാകനതെ
ക്കഞ്ക്ഷണിക്കുന്നരചേ.

ഹിമോലയൻയോശത:
ഒരുവക�ുെഞ്തകം
ബോബുഗജോൺ
ഗ�ജഞ്:360,വില:340.00
ഡി.െിബുകഞ്െഞ്

ഹിമാലയ്രർവെസാേുക്ക
ളിലൂത്ടേടതെിയയാടൊേുഭ
വചം.സഞ്ാരികൾഅറിഞ്ി
രിനക്കണ്മുഴുവൻവിവരങ്
ളചുചംനടകാ�ീകരിച്ചഞ്നചർതെ
്രുസ്െകചം.

ആഗരോ�്യത്ിനഞ്ഹോനികരം,
മലയോളിയുയെആെകഞ്തികൾ
ഗജോൺെൺ
ഗ�ജഞ്:164,വില:150.00
ഡി.െിബുകഞ്െഞ്

മദ്യചം,മയക്കുമരുന്നഞ്,്രുകവ
ലിെുടങ്ിൈസബർഅടി
മതെതെിൽഎതെിേിൽക്കു
ന്നമലയാളിയുത്ടആസക
െികളിനലക്കഞ്ഒരുെിരിഞ്ു
നോട്ടചം.

സമദ്്രേയപ്പിള്ളി

രണ്ുകാര്യങ്ളാണ്െീരുമാേിച്ചത്.
അെിത്ലാന്നഞ്അന്രായഗായകത്േയുചം

ഗായികത്യയുചംകത്ണ്തെുകഎന്നൊണ്.അത്
വരുമാേത്തെവർധിപ്പിക്കുത്മന്നാണ്അചംബുവിത്
ൻറഅഭിട്രായചം.

അചംബുവിന്ഇനൊട്സമാേമാത്യാരുഅേുഭ
വചംഇെിേുമുമ്പഞ്ഉണ്ായിട്ടചുണ്ത്ടെ.

അന്രായഗായകത്േയുചംഗായികത്യയുചംകി
ട്ടിയിത്ല്ങ്ിൽഅച്ചചുവിത്േയുചംഅവന്്രരിചയമു
ള്ള്രാടാേറിയുന്നഒരുത്്രൺകുട്ടിത്യയുചംസചംഘ
ടിപ്പിക്കുക.

അച്ചചുേന്നായി്രാടുചം.്രഠേകാലതെഞ്്രാട്ടിേു
ള്ളസമ്ാേത്മാത്ക്കഅവോണ്ലഭിച്ചിരുന്നത്.
അെിനൻറൊത്യാരുഅഹന്തയുചംഅവേുണ്ായി
രുന്നു.

നയശുദാസായിരുന്നുഅച്ചചുവിന്ട്രിയത്പ്പട്ടഗാ
യകൻ.അവത്ോരുമൂളിപ്പാട്ടഞ്്രാടിയാൽനപ്പാലുമത്
ദാനസട്ടനൻറൊകുചം.ദാനസട്ടൻ്രാടിയ്രാട്ടചുകളിൽ
മിക്കെുചംഅവന്മേപ്പാഠവുമാണ്.

ഒരിക്കൽസ്കൂളിൽഅവെരിപ്പിനക്കണ്ുന്നഒരു
ോടകവുമായുണ്ായകശ്രിശയിൽൊേവത്േെ
ല്ിയിട്ടചുണ്ഞ്.

‘‘ഇനപ്പാൊൻേിത്ന്നഒന്നുചംത്ചയ്യചുന്നില്.്ര
നക്ഷ,്രിന്നീടിെിന്ൊൻേിത്ന്നകനണ്ാളാചം...’’

അച്ചചുവിത്ൻറഇൗഭീഷണിത്യഭയന്നഞ്ൊത്േ
ടെോൾഅവേിൽേിത്ന്നാളിച്ചഞ്േടത്ന്നനന്നാ.െ
ല്ിയെിലല്ായിരുന്നുസങ്ടചം.അവൻധരിച്ചിരുന്ന
ത്വളചുതെഖദർഷർട്ടഞ്ൊൻവലിച്ചചുകീറിയെിലാ
യിരുന്നു.

ആകീറിയഷർട്ടചുമിട്ടാണ്അവൻൈവകുനന്നരചം
വത്രക്ാസിൽഇരുന്നത്.

എനപ്പാഴുചംത്വളചുതെഖദർഷർട്ടചുചംമുണ്ുചംധരി
നച്ചഅവത്േകണ്ിട്ടചുള്ളലൂ.

്രാട്ടചുന്രാത്ലെത്ന്നരാഷ്ടടീയവുചംഅനന്നഅവ
ത്ൻറെലക്കഞ്്രിടിച്ചിരുന്നു.

്രഠിക്കുനമ്പാൾസമരതെിത്ൻറത്യാത്ക്കമുൻേി
രയിൽേിന്നഞ്സ്കൂൾത്കട്ടിടങ്ത്ളവിറപ്പിക്കുമാറ്ഉ
ച്ചതെിലവൻമുടദാവാക്യചംവിളിച്ചചുെരുമായിരുന്നു.

്രഠേനശഷചംരാഷ്ടടീയതെിൽേിത്ന്നാത്ക്കെ
ങ്ൾഅകത്ന്നങ്ിലുചംഅവേെിൽഉറച്ചചുേിന്നു.

അത്ൊരുഉ്രജീവേമാർഗചംന്രാത്ലയായിഅ
വന്...

അവൻട്രവർതെിച്ചിരുന്നരാഷ്ടടീയ്രാർട്ടിഅ
ധികാരനതൊട്രാജിയാകുന്നഅഞ്ുവർഷചംമാ
ടെമാണ്െങ്ൾക്കവത്േമുഴുവൻസമയവുചംകി
ട്ടിയിരുന്നത്.

അല്ാതെനപ്പാൾമടന്തിമാർക്കുന്രാലുമില്ാതെ
െിരക്കാകുചംഅവന്.ജാഥ.മീറ്ിങ്...

്രിത്ന്നത്്രാലീസുകാർ്രിടിനച്ചാണ്ഞ്ന്രായ്ര
രിചയമുള്ളവർക്കുചം്രരിചയമില്ാതെവർക്കുചംനവ
ണ്ിയുള്ളനകസ്േടതെൽ.ജാമ്യത്മടുക്കൽ,നക
സ്േടതൊൻട്രഗല്ഭരായവക്കീലന്ാത്രകത്ണ്
തെൽ,ത്്രാലീസ്കസ്റ്�ിയിലുള്ളചിലത്രനമാ
ചിപ്പിക്കാൻെലസ്ഥാേേഗരിവത്രയുള്ളന്രായി
വരവ്...

െങ്ളചുത്ടകൂത്ട്രഠിക്കുനമ്പാത്ഴാന്നുചംഅവ
ൻമദ്യ്രിക്കില്.്രുകവലിക്കില്.ഇനപ്പാഴവൻമദ്യ്രി
ക്കുചം.്രുകവലിക്കുചം.

ത്വറുത്െകിട്ടിക്കിട്ടിമദ്യതെിേുചംസിഗരറ്ിേുത്മാ
ത്ക്കഅടിമയായൊകുചംഅവൻ.

ഇത്ൊത്ക്കയുത്ണ്ങ്ിലുചംഅച്ചചുവിനപ്പാഴുത്മാരു
്രാവമാണ്.

ഒരിക്കൽകണ്നപ്പാൾഅവൻ്രറഞ്ു:
‘‘ൊത്ോരുവീട്വാങ്ിത്യടാ,ബചംഗ്ാത്വാന്നു

മല്.ത്ചറിയഒരുവീട്.വരുന്നൊയറാഴ്ചയാണ്

എസ്.അബ്ദുൽറഹ്മാൻ
ത്മാഴിമാറ്ചം:ൈസേുൽആബിദ്്രി.്രി

ആശയുണ്ാകുന്നത്
ഉള്ളിൽരക്ത്മാഴുകുനമ്പാഴാണ്.

കുറ്സമ്െചംഎല്ാചംശാന്തമാക്കുന്നു.
അനപ്പാഴാണ്,്രിശാചിത്ൻറനലാകചം

രക്വർണനമെുമില്ാത്െ
ത്വള്ളക്കീറ്കാണാൻെുടങ്ുക.

ആകാശത്തെരക്ഷിക്കുന്നത്
ആരായിരിക്കുചം?
സെ്യസന്മായ,
കൂടുെൽധീരമായ
ഹൃദയങ്ത്ളയാണ്

്രൂർണചടദ്രൻഎനപ്പാഴുമിഷ്ടത്പ്പടുന്നത്.

ൈദവനതൊട്ോചംസമയചംനചാദിക്കുന്നു.
്രുണ്യകർമചംത്ചയ്യാനോ,

വാരാന്ത്യദിേങ്ൾക്കായികാതെിരിക്കുന്നു.
്രൂനന്താട്ടതെിൽവിരിയുന്ന
മരുഭൂമിയിത്ലലില്ിപ്പലൂക്കൾ

സന്താ്രഭാരചംന്രറുന്നവരുത്ട
ഉൾക്കരുതൊയിമാറുന്നിനല്?

ഒരുവീഴ്ചകാെങ്ൾസഞ്രിക്കില്.
്രനക്ഷ,ൈേൽേദിനയക്കാൾ
ആഴമുണ്ുള്ളിത്ലനവദേക്കഞ്.
ത്െറ്ചുകൾൈകയൂക്കുള്ളവന്
മണ്ഞ്നേടിത്ക്കാടുക്കുന്നു.
എവിത്ടയാടെന്രായാലുചം
സമ്പതെഞ്അഴുക്കു്രുരണ്
സഹയാടെികൻെത്ന്ന.

സെ്യചംേുണയുത്ടവാെിലിൽ
കാതെിരിക്കുനമ്പാൾ,

ഓനരാആത്മാവുചംവിറങ്ലിച്ചചുേിൽക്കുന്നു.

തമിഴഞ്കോവ്യഗലോകയത്
അതുല്യശ�തിഭ
ൈസേുൽആബിദ്്രി.്രി

2017ജൂൺരണ്ിന്അന്തരിച്ചട്രശസ്െെമിഴ്കവിഎസ്.
അബ്ദുൽറഹ്മാൻട്രെീകാത്മകകാവ്യതെിത്ൻറ

അധി്രോയിരുന്നു.കവിനക്കാ(കവികളിത്ലരാജാവ്)എന്നന്ര
രിലായിരുന്നുഅനദേഹചംഅറിയത്പ്പട്ടിരുന്നത്.ആലാ്രൈേഎന്ന
കവിൊസമാഹാരതെിന്1999ൽസാഹിെ്യഅക്കാദമിഅവാർ
ഡ്ലഭിച്ചചു.അേുഭവങ്നളക്കാൾഭാവോത്മകെയിൽേിന്നുള്ള
കവിെയിൽവിശ്വസിച്ചിരുന്നട്രെിഭയായിരുന്നുഅനദേഹചം.കവി
െക്കായിത്െരത്ഞ്ടുതെിരുന്നത്സാധാരണവിഷയങ്ളായി
രുന്നുത്വങ്ിലുചംഅെിജീവേതെിത്ൻറഉൾട്രവാഹചംവഹിച്ചെ
തെ്വചിന്തകളായിരുന്നുഓനരാവരിയിലുചംഅനദേഹചംഒളിപ്പിച്ചചു
ത്വച്ചത്.സാധാരണമേുഷ്യജീവിെതെിൽകാണുന്നചിലഅട
യാളങ്ത്ള,വസ്െുക്കത്ള്രരാമർശിച്ചചുത്കാണ്ഞ്െുടങ്ുന്നക
വിനക്കാകവിെകൾട്രെീകാത്മകമായഇടങ്ളിലൂത്ടസഞ്രി
ച്ചഞ്െതെ്വചിന്തയുത്ടആഴങ്ളിൽഅവസാേിക്കുന്നു.

ആധുേികെമിഴ്കവിടെയതെിത്ലവാേമ്പാടിട്രസ്ാേതെി
ത്ൻറഭാഗമായിരുന്നുഎസ്.അബ്ദുൽറഹ്മാൻഎന്നമഹാക
വി.സമകാലികകവികളിൽേിന്നഞ്വ്യെ്യസ്െമായിഅെിശക്
മായരാഷഞ്ടടീയവിമർശേചംേിറഞ്ുേിന്നുഅനദേഹതെിത്ൻറക
വിെകളിൽ.

മേുഷ്യബന്ങ്ളിത്ലസനദ്രഹവുചംൈവരുധ്യാത്മകെയുചംക
വിെകളിലൂത്ടെുറന്നുകാട്ടിയ്രരശേെചംകവിെകൾെമിഴ്സാഹി
െ്യതെിത്ൻറഒരുകലാ്രകാലചംകൂടിയാണ്അടയാളത്പ്പടുതെു

ന്നത്.ട്രഥമകവിൊസമാഹാരമായ്രാൽവീഥി1974ലാണ്്രുറതെിറങ്ിയത്.ത്േയാ
ർവിരുപ്പചം,്രിൊൻ,സുറ്ചുവീരൻ,മുൈട്ടവാസികൾ,കൈരഗാലിോടിയവെിൈല്,ഇ
ടന്തിരാവു്രകലിൽ,വിലങ്ുകൾഇല്കവിൈെകൾഎന്നിവയാണ്ട്രധാേകൃെികൾ.

മധുരയിൽജേിച്ചഎസ്.അബ്ദുൽറഹ്മാൻമൂന്നഞ്്രെിറ്ാണ്ഞ്കാലചംഅധ്യാ്രകോ
യിനസവേമേുഷ്ഠിച്ചചു.അല്ാമാമുഹമ്ദ്ഇഖബാലിന്ത്റഉർദുകവിെകൾെമിഴിനല
ക്കഞ്ത്മാഴിമാറ്ചംത്ചയ്െു.ൈഹക്കുകവിെയിലുചംഉർദുഗസലിലുചംഅടഗഗണ്യോയിരു
ന്നു.സിേിമാഗാേങ്ൾകവിെയാത്ണന്നഞ്ട്രഖ്യാ്രിച്ചകവികൂടിയായിരുന്നുഅനദേഹചം.

എസ്.അബ്ദുൽറഹ്മാൻ
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ത്്രാറുെി,േീവരണചം...’’
വരാത്മന്നഞ്സമ്െിച്ചനശഷചംഉള്ളിത്ലാരുആധി.

ത്വറുചംൈകനയാത്ടഎങ്ത്േന്രാകുചം?അങ്ത്േ
ത്യാരുനക്ാത്ക്കാത്ക്കവാങ്ിക്ഷണിച്ചദിവസചം
അവത്ൻറവീട്ടിൽത്ചല്ചുനമ്പാൾവീത്ടാരുത്്രാലീസ്
സ്നറ്ഷൻമാെിരി.േിറത്യത്്രാലീസുകാർ.ത്്രാലീ
സ്ജീപ്പഞ്്രുറതെു്രാർക്കഞ്ത്ചയ്െിരിക്കുന്നു.

അന്നവത്ൻറ്രാർട്ടിഭരണതെിലുണ്ഞ്.ത്്രാലീസു
കാനരാത്ടാത്ക്കമദ്യതെിത്ൻറവാടയുള്ളവാനയാ
ത്ടഅച്ചചുഎത്ന്ന്രരിചയത്പ്പടുതെി.

‘‘കൂത്ട്രഠിച്ചിരുന്നൊ.ആൾന്രരുനകട്ടകവിയാ.
എഴുെുന്നത്ഇടക്കഞ്്രടെതെിത്ലാത്ക്കവരാറുണ്ഞ്.’’

ത്്രാലീസുകാർഗൗരവതെിത്ൻറചമയമഴിച്ചഞ്ചി
രിച്ചചുത്കാണ്ഞ്എേിക്കുനേത്രൈകേീട്ടി.

്രിത്ന്ന,അടുക്കളയിത്ലനന്താ്രാചകചംത്ചയ്െു
ത്കാണ്ിരുന്നഭാര്യനയാടുചംഇങ്ത്േത്യാത്ക്ക്രറ
ത്ഞ്ത്ന്ന്രരിചയത്പ്പടുതെി.

എത്ൻറസാന്നിധ്യത്തെഅവത്ോരുആനഘാഷ
മാക്കുകയാണ്.

ഇറങ്ാൻനേരത്മത്ന്നആലിചംഗേചംത്ചയ്െു
ത്കാണ്വൻ്രറഞ്ു:

‘‘കൂത്ട്രഠിച്ചിരുന്നവത്രത്യാത്ക്കക്ഷണിച്ചിരുന്ന
ൊണ്.അവത്രാന്നുചംവന്നില്.േീമാടെമാണ്വന്ന
ത്.സനന്താഷമുത്ണ്നട്ടാ.’’

അച്ചചുവിത്േകുറിച്ചിങ്ത്േത്യാത്ക്കഒാർതെു
ത്കാണ്ിരിത്ക്കനജാനജാ്രറഞ്ു.അച്ചചു്രാടുന്നു
ത്ണ്ങ്ിൽഅവത്ൻറഖദർമുണ്ുചംഷർട്ടചുത്മാത്ക്ക
ട്രശ്േമാകുത്മന്നഞ്.

‘‘അങ്ത്േത്യങ്ിൽദാനസട്ടേുചം്രാടുനമ്പാൾ
ത്വളചുതെവസ്ടെമനല്ധരിക്കുന്നത്?’’^എന്നഎത്
ൻറവാദതെിത്ലഅർഥമില്ായ്മത്യവ്യകെമാക്കി
ത്ക്കാണ്ഞ്നജാനജാ്രറഞ്ു.

‘‘ദാനസട്ടനൻറത്ഒരുരാഷ്ടടീയട്രസ്ഥാേത്തെ
യുചംട്രെിേിധാേചംത്ചയ്യചുന്നവസ്ടെമല്.’’

ഏത്െങ്ിലുചംേിരതെിന്ഒാരതെഞ്ഒരുകുട്ടിയുത്ട
ചികിത്ാർഥമുള്ളധേനശഖരണതെിോയി്രാടുന
മ്പാൾഇത്ൊത്ക്കആത്രങ്ിലുചംടശദ്ധിക്കുനമാ?

അടെനയത്റസൂക്ഷഞ്മെനയാത്ടയാണ്മലയാളി
ഇനപ്പാത്ഴല്ാവിഷയതെിലുചംഇടത്്രടുന്നത്െന്നഞ്
നജാനജാ.

ഇങ്ത്േചിലത്്രറഞ്ുത്കാണ്ിരിക്കനവയാ
ണ്അച്ചചുവുചംസലീചംരാജുചംകൂത്ടവന്നത്.

വന്നയുടത്േഅച്ചചുവിനോട്ൊേീവിഷയത്തെ
അെിത്ൻറഗൗരവനതൊത്ടെത്ന്നഅവെരിപ്പിച്ചചു.

അനപ്പാളവൻ്രറഞ്ത്.
‘‘്രാട്ടചുകാരത്േസചംബന്ിച്ചിടനതൊളചം്രാടുന്ന

ത്േന്നാകുകഎന്നുള്ളൊണ്ട്രധാേചം.അല്ാതെ
ത്ൊന്നുചംട്രശ്േമല്.’’

‘‘അച്ചലൂ,േീഇൗകാലതെഞ്െത്ന്നയാനണാജീവി
ക്കുന്നത്?’’

‘‘്രാട്ടചുകാരത്േസചംബന്ിച്ചിടനതൊളചം്രാടുക
എന്നെുന്രാത്ലെത്ന്നട്രധാേമാണ്അയാളചുത്ട
നവഷവുചംസൗദ്രര്യവുചം.റിയാലിറ്ിനഷായുചംസ്നറ്
ജ്നഷായുത്മാന്നുചംേീകാണാറിനല്?’’

നജാനജാ്രറയുന്നത്ശരിയാണ്.
‘‘നജാനജായല്,ഇേിസാക്ഷാൽൈദവചംവന്നഞ്്ര

റഞ്ാലുചംൊേീഖദർകുപ്പായവുചംമുണ്ുത്മാന്നുചം
ഉന്രക്ഷിക്കില്.ഇത്ൊന്നുചംഉന്രക്ഷിച്ചഞ്എേിക്കഞ്്രാടു
കയുചംനവണ്.’’

‘‘സലീചംേീവരനണാ?’’എന്നഞ്നചാദിച്ചചുത്കാണ്ഞ്അ
ച്ചചുഎഴുനന്നറ്ചു.

‘‘േീയങ്ത്േ്രിണങ്ിനപ്പാകാത്െ...’’
‘‘്രാട്ടചു്രാടാേറിയാതെവർക്കിടയിത്ലാരു്രാട്ടചുകാര

ൻഎന്നഗമയാണ്അച്ചലൂേിേക്കഞ്...’’
എത്ൻറയീ്രറച്ചിലിൽഅമർഷചംവല്ാെുണ്ായിരു

ന്നു.ആഅമർഷചംഅച്ചചുവിന്നബാധ്യമാനയാഎന്ന
റിയില്.

ഒരിക്കൽ്രാടാേുള്ളത്കാെിയുമായിഅച്ചചുവിന്
്രിന്നാത്ലേടന്നനപ്പാൾസമൂഹഗാേമത്രതെിത്ലത്
ൻറന്രര്ത്കാടുതെു.്രാട്ടിത്ൻററിനഹഴ്സൽനട�ായി
ങ്്രഠിപ്പിച്ചിരുന്നനബബിമാെ്യുസാർവായിച്ചഹാർ
നമാണിയതെിത്ൻറസ്വര്രശ്ാതെലതെിലായിരുന്നു.
അന്നഞ്ആമത്രതെിൽഒന്നാചംസമ്ാേചംെങ്ൾ
ക്കായിരുന്നു.

്രാട്ടചുകാരിയായഒരുറചംലതെിന്്രിന്നാത്ലഅച്ചചു
കുനറകാലചംട്രണയവുമായിേടന്നിരുന്നു.

അങ്ത്േെങ്ൾക്കഞ്അറിയുന്നെുചംഅറിയാതെ
െുമായഎടെനയാട്രണയങ്ൾഅവേുണ്ായിരുന്നു.

അത്ൊന്നുചംഅവനോടിനപ്പാൾനചാദിച്ചചുകൂടാ.
്രരാജയങ്ത്ളകുറിനച്ചാർക്കുന്നത്അവേിഷ്ടമ

ല്.ന്രാകാോയിഎഴുനന്നറ്അച്ചചുവീണ്ുചംകനസരയി
ൽഇരുന്നു.

സലീചംരാജിത്ൻറചുണ്ിലിെുവത്ര്രുകഞ്ിരുന്ന
സിഗരറ്ഞ്ഇനപ്പാൾഅച്ചചുവിത്ൻറചുണ്ിലാണുള്ളത്.

അെീവിവാദതെിത്ോരുഅയവ്വന്നുത്വന്നെി
ത്ൻറസൂചേയാണ്.

നജാനജായുത്ടമുഖതെുചംഅങ്ത്േത്യാരുആശ്വാ
സചംകാണാേുണ്ഞ്.

‘ട്രിയാസ്റ്ചു�ിനയാ’യിത്ല്രുഷ്്രരാജിോണ്ബാ
േറിത്ൻറചുമെല.

അെിന്അയാൾൈഹനവയിൽവന്നഞ്െങ്ിയിട്ടചുള്ള
ോനടാടിസചംഘതെിത്ലഒരുകുട്ടിയുത്ടനഫാനട്ടാഎടു
തെിട്ടചുണ്ഞ്.ഇേിയാകുട്ടിത്ക്കത്ന്തങ്ിലുചംമാരകനരാഗ
മാത്ണന്നഞ്എഴുെിനച്ചർക്കണചം.

അ്രരിചിെമായ,എന്നാൽആൾതെിരക്കുള്ളഒരിട
തൊകണചംഇൗ്രരി്രാടിത്യന്നഞ്ട്രനെ്യകചം്രറഞ്ിട്ടചു
ണ്ഞ്.അത്ല്ങ്ിൽോറ്നക്കസാകുചം...

അെിോയാണ്ത്ഫർണാണ്സ്ത്വളചുപ്പിനേഎഴു
നന്നറ്ഞ്ന്രായിരിക്കുന്നത്.

ൈമക്കഞ്ത്സറ്ഞ്�ീലകസ്ത്ത്ലറ്ഞ്ആൻഡ്സൗണ്ി
ലാണ്ഏൽ്രിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നജാനജാക്കാണ്അേൗൺസ്ത്മൻറിത്ൻറചുമെല.
അയാളചുത്ടസ്വരതെിന്മലയാളസിേിമയിത്ലഒരുമ
ഹാേടത്ൻറസ്വരവുമായിസാമ്യമുള്ളത്ഭാഗ്യമായി...

വിനോദിത്ൻറഒാനട്ടാറിക്ഷകളിത്ലാന്നഞ്വാടകത്ക്ക
ടുതെു.്രനക്ഷ,അനൊടിക്കുന്നത്വിനോദല്.

അയാനളാടിച്ചാൽോട്മുഴുവേിത്അറിയുചം.്രി
ത്ന്നോട്ടിലിറങ്ിേടക്കാൻ്രറ്ാൊകുചം.അെുത്കാ
ണ്ഞ്സലീചംരാജാണ്ഒാനട്ടാഒാടിക്കുക.

കൂട്ടചംകൂടിയിരുന്നനപ്പാൾൊത്ോരുനേരനമ്പാക്കു
ന്രാത്ല്രറഞ്കാര്യചം...

അെിേിടെത്്രത്ട്ടത്ന്നാരുഒരുക്കചംട്രെീക്ഷിച്ചിരു

ന്നെല്.
നേരനമ്പാക്കുന്രാത്ല്രറഞ്കാര്യചം

അെുന്രാത്ലെത്ന്നയനല്കരുനെണ്ി
യിരുന്നത്.

്രിരിഞ്ുകിട്ടചുന്നെിൽേിന്നഞ്േത്ല്ാരു
സചംഖ്യേമ്ുത്ടസൂടെധാരന്ത്കാടുക്കാ
ത്മന്നഞ്നജാനജാ.

‘‘േമുക്കാത്ണങ്ിൽനജാലിയുണ്ഞ്.അ
െിേേുസരിച്ചവരുമാേമുണ്ഞ്.’’

‘‘േമ്ുത്ടസൂടെധാരേനല്നജാലിക്കഞ്
ന്രാകാത്മന്നുത്വച്ചാൽഅസുഖങ്
ൾസമ്െിക്കാതെത്.കുടുചംബതെിലാ
ത്ണങ്ിൽനവത്റവരുമാേവുമില്.അെു
ത്കാണ്ീ്രിരിവ്മുഴുവൻസൂടെധാരേു
െത്ന്ന...’’

നജാനജാഅവത്ൻറശബ്ദഗാചംഭീര്യ
തെിൽഇങ്ത്േത്യാത്ക്ക്രറഞ്നപ്പാൾ
ൊൻ്രറഞ്ു.

‘‘ആ്രിരിവിത്ലാരുേയാൈപ്പസന്രാ
ലുചംഎേിക്കുനവണ്.അത്ൈദവതെിന്

േിരക്കാതെൊണ്.’’
‘‘ത്വറുത്െയല്,ഇവത്ൻറജീവിെതെി

ൽേിന്നഞ്സങ്ടങ്ളചുചംവ്യസേങ്ളചുചംഒഴി
യാതെത്.’’എന്നായിനജാനജാ.

‘‘ൈദവമാണ്മേുഷ്യന്േന്യുചംെിന്
യുചംവിധിക്കണത്.അെിത്േെടയാത്ോ
രുശകെിക്കുചംകഴിയില്.്രിത്ന്നനരാഗ
ങ്ൾവരുന്നത്അത്െത്ൻറ്രാ്രഭാരചം
കുറക്കുത്മനടാ...’’

‘‘അങ്ത്േത്യാത്ക്കവിശ്വസിച്ചഞ്േീേി
ത്ൻറവഴിത്യെരങ്ഞ്.െങ്ൾെങ്ളചു
ത്ടവഴിത്യേടക്കത്ട്ട.’’

ഇടെയുചം്രറനഞ്നൊടൂർണത്മൻറി
ൽവിജയിച്ചവത്രനപ്പാത്ലആഹ്ാദശബ്
ദങ്ൾമുഴക്കിഇൗകഥയിലിെുവത്ര്ര
റഞ്െിത്േട്രാവർതെികമാക്കാൻന്രാ
കുകയാണ്അചംബുവുചംഅച്ചചുവുചംനജാ
നജായുചംസലീചംരാജുചം...

l
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THE COMPLETE MODEST CLOTHING STORE

രാഹുൽരാധാകൃഷ്ണൻ

ആർക്കിത്ടകചർ്രഠിച്ചഅരുന്െിനറായ്എന്നഎഴുതെുകാരിക്കഞ്
ഭാഷയിൽരൂ്രശിൽ്രങ്ൾേിർമിക്കാോണ്അഭിരുചി.എണ്ി

യാത്ലാടുങ്ാതെത്ചറുസചംഭവങ്ളിലൂത്ടഎഴുതെിത്ൻറനലാകതെഞ്െ
ത്ൻറയിടചംസൃഷ്ടിച്ചഅരുന്െിഭാഷയുചംഓർമയുചംഎങ്ത്േ്രരസ്്ര
ര്രൂരകങ്ളാത്ണന്നഞ്െത്ൻറആദ്യനോവലായ‘ദനഗാഡ്ഒാഫ്സ്നമാ
ൾെിങ്സ്’ലൂത്ടനബാധ്യത്പ്പടുതെിയിരുന്നു.അമ്യുത്ടയുചംമൂതെസ
നഹാദരത്ൻറയുചംകൂത്ടഅഞ്ാമത്തെവയസ്സിൽനകരളതെിൽഎതെിയ
അരുന്െിത്യഅമ്െത്ന്നയായിരുന്നുവീട്ടിലിരുതെി്രഠിപ്പിച്ചത്.ടശനദ്ധ
യമായെിരക്കഥകൾരചിച്ചഞ്എഴുതെുജീവിെതെിനലക്കഞ്വന്നഅരുന്െി
ക്കഞ്20ത്കാല്ചംമുമ്പാണ്‘ദനഗാഡ്ഒാഫ്സ്നമാൾെിങ്സ്’ന്ബുക്കർസ
മ്ാേചംലഭിച്ചത്.

അയ്മേചംഎന്നടഗാമതെിത്ൻറസൂക്ഷഞ്മൈവവിധ്യത്തെഅരുന്െി
നോവലിൽഭചംഗിയായിഅവെരിപ്പിച്ചിരുന്നു.േത്ല്ാരുവിഭാഗചംവായേ
ക്കാരുത്ടമേസ്സിലുചം‘അരുന്െി’ത്യന്നേക്ഷടെചംന്രാത്ലേിറഞ്ുേി
ന്നിരുന്നനോവലാണ്‘കുഞ്ുകാര്യങ്ളചുത്ടഒനടെമ്പുരാൻ’.നലാകസാ
ഹിെ്യഭൂഖണ്ഡതെിൽമലയാളചംഎന്നഭാഷത്യട്രെിഷ്ഠിച്ചഅരുന്
െിയുത്ടനോവലിൽശരീരചംെത്ന്നആത്മാവാകുന്നകഥയാണ്കഥകളി
എന്നു്രറയുനമ്പാൾ,ആനോവലിത്ല്രരിസരചംഎടെമാടെചംനകരളീയ
മായിരിക്കണചംഎന്നഞ്ആനലാചിക്കാവുന്നനെയുള്ളലൂ.ത്ൊട്ടചുകൂടാൻ്രാ
ടില്ാതെത്വളചുതെയിലൂത്ടസവർണ-അവർണരാഷ്ഞ്ടടീയചംനബാധ്യത്പ്പ

ടുതെുന്നഎഴുതെുകാരിെത്ൻറ്രിൽക്കാലജീവിെതെിൽ്രാർ
ശ്വവത്കരിക്കത്പ്പട്ടജേവിഭാഗതെിത്ൻറഒപ്പചംേിൽക്കുന്നൊ
യികാണാചം.

യുദ്ധചംഒരുസമസ്യയാണ്;അെിത്േേിർധാരണചംത്ചയ്യചു
നമ്പാൾയുക്ിത്യഅയുക്ിയുചംസെ്യത്തെമിഥ്യയുചംയാഥാ
ർഥ്യത്തെഅയാഥാർഥ്യവുചംമറക്കുന്നു.ത്സപ്റ്ചംബർ11സചംഭ
വത്തെെുടർന്നഞ്അഫ്ഗാേിസ്ൊൻആടകമിച്ചഅനമരിക്കയു
ത്ടയുദ്ധത്ക്കാെിത്യഅ്രല്രിച്ചചുത്കാണ്ഞ്അരുന്െിശക്
മായഭാഷയിൽഎഴുെിയനലഖേചംഉൾത്പ്പട്ടസമാഹാരമാണ്
‘ദഅൾജിടബഒാഫ്ഇൻഫിേിറ്ഞ്ജസ്റ്ിസ്’.ജോധി്രെ്യതെി
ത്ൻറശക്ിത്യപ്പറ്ിഎക്കാലവുചംനബാധവെിയായിരുന്നഅ
വർജോധി്രെ്യധ്വചംസേങ്ത്ളത്ചറുക്കാേുള്ളേീക്കങ്ളി
ൽഎന്നുമുണ്ഞ്.ഗുജറാതൊയാലുചംേർമദാേദീെടട്രശ്േമാ
യാലുചംമാനവായിസമാത്ണങ്ിലുചംആധി്രെ്യചംസ്ാ്രിക്കു
ന്നവർത്ക്കെിത്രയായിരുന്നുഎന്നുചംഅരുന്െിയുത്ടരാഷ്ടടീ
യചം.ജോധി്രെ്യാടിതെറക്കഞ്ഇളക്കചംെട്ടചുന്നുത്വന്നഭയചംസമ
കാലികഇന്ത്യൻ്രരിെസ്ിെിയിത്ലചർച്ചാവാക്യമാവുനമ്പാൾ
മേുഷ്യെ്വതെിന്ഊന്നൽേൽകണചംഎന്നാവുചംഅരുന്െി്രു
െിയനോവലിൽവാദിക്കാൻടശമിക്കുന്നത്.ഇനപ്പാൾേിലവിലു
ള്ളവ്യവസ്ിെിത്യമാനവാവാദികൾഎെിർക്കുന്നെുത്കാണ്ാ
ണ്അവത്ര്രിന്തുണക്കുന്നത്എത്ന്നാരഭിമുഖതെിൽ്രറഞ്
അരുന്െിയുത്ട്രുെിയനോവലായ‘ദമിേിസ്ടടിഒാഫ്അട്ടഞ്നമാ
സ്റ്ഞ്ഹാ്രിത്േസ്’ൽകശ്മീരുചംെീടവവാദവുചംവിഷയമാവുന്നുണ്ഞ്.
എനപ്പാഴുചംെത്ൻറബുദ്ധിയിൽഎഴുതൊണ്േടക്കുന്നത്െന്നഞ്

അരുന്െി്രറഞ്ിട്ടചുണ്ഞ്.അയ്മേചംഎന്നനദശക്കാഴ്ചയിൽേി
ന്നഞ്ഇന്ത്യാമഹാരാജ്യചംഎന്നവിശാലഭൂമികയിൽഎതെുനമ്പാൾസ്വാ

ഭാവികമായുചംഅവരുത്ടചിന്തകളിൽമാറ്ചംവനന്നക്കാചം.സ്വന്തചംകു
ടുചംബതെിത്ൻറകഥ്രറച്ചിലിൽേിന്നഞ്രാജ്യതെിത്ൻറകഥയിനലക്കഞ്എ
തെുനമ്പാൾനേരിനടണ്അരികുകളചുചംഅടയാളങ്ളചുചംനവറിട്ടൊണ്.ക
റുതെവരുചംത്വളചുതെവരുമായിെരചംെിരിക്കുന്നസാമൂഹികസ്വെ്വനബാ
ധതെിത്ൻറേിഴലുകൾആദ്യനോവലിലുചംഅരുന്െിസൂചിപ്പിക്കുന്നു
ണ്ഞ്.റാനഹലുചംനസാഫിനമാളചുമായുള്ളേിറവ്യെ്യാസതെിത്ൻറരാഷ്ടടീ
യചം്രനരാക്ഷമായി്രരാമർശിച്ചഅരുന്െിയുത്ടവിചാരധാരത്കാല്ങ്
ൾക്കിപ്പചുറചംഎടെകണ്ഞ്െീടവമായിട്ടചുണ്ാവുചംഎന്നെിത്ൻറസാക്ഷ്യ്ര
ടെമായിരിക്കുചം‘ദമിേിസ്ടടിഒാഫ്അട്ടഞ്നമാസ്റ്ഞ്ഹാ്രിത്േസ്.ഭിന്നലിചംഗ

അ  രു  ന്ധ  തി ഗറാ  യി യു  ടെ  
�ു  തി  യ ഗനാ  വ  ൽ ‘ദ   മി  നി  സച്   
ന്െി ഒാ  ഫച്  അ  ട്ടച്   ഗമാ  സച്   റ്ച്  ഹാ  �ി  
ടന  സച് ’ വാ  യ  ന  ക്ാ  രി  ൽ  
എ  ത്ി  യി  രി  ക്ു  ക  യാ  ണച്. നീ  
ണ് 20 വ  ർ  ഷ ടത് ഇ െ ഗവ െ ക്ച്   
ഗശ  ഷകം അ വർ എ ഴു തി യ,  
വാ  യ  ന യു ടെ ഗലാ  ക  ത്ച്   
ഇ  തി  ന  കകം ത  രകം  �  മാ  യി മാ  റി  
യ ഇൗ   ഗനാ  വ  ലി ട  ൻ  റ �  ശ്ാ  
ത്  ല  ത്ി  ൽ എ ഴു ത്ു കാ രി 
യു ടെ എ  ഴു  ത്ു  വ  ഴി  ക  െി  ലു  
ടെ ഒ രു ന്ഹ സ്വ സ ഞ്ാ രകം 

തെിലുള്ളഅൻജുമുചംകശ്മീരിത്ലഒരുെീടവവാദി
ത്യവിവാഹചംത്ചയ്െെിനലാതെമഎന്നമലയാളി
സ്ടെീയുമാണ്നോവലിത്ലട്രധാേകഥാ്രാടെങ്
ൾ.രാഷ്ടടീയകക്ഷികളചുചംഭരണകൂടവുത്മാത്ക്ക്ര
രാമർശവിഷയമാവുന്നനോവൽആെ്യന്തികമായി
മേുഷ്യൻഎന്നസതെത്യെത്ന്നയാവുചംഅഭിസചം
നബാധേത്ചയ്യചുന്നത്.

‘ദനഗാഡ്ഒാഫ്സ്നമാൾെിങ്സ്’ൽഅയ്മേ
തെഞ്റാനഹൽെിരിത്ച്ചതെിയത്ഇെുന്രാത്ലഒരു
ജൂൺമാസതെിലായിരുന്നു.േിറത്യാഴിക്കുചംന്രാ
ത്ലത്്രയ്െിരുന്നമഴഇളകിയമണ്ിത്േഉഴുെുമറി
ച്ചിരുന്നകാലചം.എന്നാൽ,20വർഷചംകഴിഞ്ുള്ള
ജൂണിൽ‘ദമിേിസ്ടടിഒാഫ്അട്ടഞ്നമാസ്റ്ഞ്ഹാ്രിത്േ
സ്എന്തിത്േയാണ്േിറത്യാഴിക്കുന്നത്?കശ്മീരി
ത്േസചംബന്ിച്ചഒരു്രരാമർശതെിൽരാജ്യനടദാഹ
കുറ്ചംചുമതെത്പ്പട്ടഅരുന്െിയുത്ടരണ്ാമത്തെ
നോവലിത്ൻറവിഷയചംഇെിേകചംെത്ന്ന‘നവണ്ത്പ്പ
ട്ടവത്ര’അനലാസരത്പ്പടുതെിയിട്ടചുത്ണ്ന്നുറപ്പാണ്.
‘വാക്കഞ്,അരിക,അെിർതെി,്രരിധി,ഓരചംഎല്ാചംഒ
രുകൂട്ടചംഭൂെങ്ത്ളനപ്പാത്ലഅവരവരുനടൊയവ്യ
െ്യസ്െചടകവാളങ്ളിൽകാണായിവന്നു”(മല
യാള്രരിഭാഷ:ട്രിയഎ.എസ്)എന്നവരിഎസ്െ
യുത്ടയുചംറാനഹലിത്ൻറയുചംജീവിെത്തെപ്പറ്ിവിവ
രിക്കുനമ്പാൾനോവലിസ്റ്ഞ്എഴുെിയിരുന്നു.അറി
നഞ്ാഅറിയാത്െനയാആദ്യത്തെനോവൽട്രസി
ദ്ധീകരിച്ചെിന്നശഷമുള്ളഅരുന്െിയുത്ടജീവി
െചംനകടദ്രീകരിച്ചെുചംഈചുറ്ചു്രാടുകളിൽെത്ന്ന
യായിരുന്നു.സമൂഹതെിത്ൻറവിഴുപ്പചുകളിൽജീ
വിക്കുന്നവത്ര,ട്രാന്തവത്കരിക്കത്പ്പട്ടജേവിഭാഗ
ത്തെ,േീെിലഭിക്കാതെവത്രത്യല്ാചംഅവർകൂടുെ
ൽടശദ്ധിച്ചകാലമായിരുന്നുഅത്.നോവലി
ത്ൻറആത്മാവായആഫ്ൊബ്എന്നഅൻജുചംഭി
ന്നലിചംഗസമുദായത്തെട്രെിേിധാേചംത്ചയ്യചുന്നു.
മൂന്നാചംലിചംഗക്കാരുത്ടഅവകാശങ്ത്ളക്കുറിച്ചവാ
ദങ്ൾസമൂഹതെിൽേിറഞ്ുേിൽക്കുന്നകാല
തെഞ്ഈഒരുകഥാ്രാടെതെിത്ൻറഅസ്െിെ്വതെി
ന്ട്രസക്ികൂടുകയാണ്.കലുഷിെകാലതെി
ത്ൻറഇരയുചംസാക്ഷിയുമായഅൻജുമിേുകൂട്ടായി
ശ്മശാേതെിൽനമാർച്ചറിജീവേക്കാരൻദയാചദ്രഞ്

എന്നസദോചംഹുൈസൻകൂത്ടഎതെിനച്ചരുകയാ
ണ്.ചതെുന്രായ്രശുവിത്േചുമടായിത്കാണ്ു
ന്രായെുമായിബന്ത്പ്പട്ടഞ്അയാളചുത്ടഅച്ഛത്േഒ
രു്രറ്ചംആളചുകൾൈകനയറ്ചംത്ചയ്െിരുന്നു.ഭക്ഷ
ണരീെികൾക്കുചംജീവിക്കാേുള്ളഅവകാശങ്ൾ
ക്കുചംനമത്ലവത്രകടന്നുകയറുന്നസമകാലിക‘ജ
ോധി്രെ്യ’രീെികത്ളയാണ്നോവലിസ്റ്ഞ്ഇവിത്ട
ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.നൊമസ്നഹാബ്സ്വിനശഷിപ്പി
ച്ചസ്നറ്റ്ഞ്ഓഫ്നേച്ചറിത്ലജീവിെചംസമൂഹതെിൽ
രൂ്രചംത്കാള്ളചുനമ്പാഴാണ്ഏകാധി്രെ്യട്രവണെ
െഴച്ചചുവളരാൻ്രറ്ിയസാഹചര്യചംഎന്നഞ്നബാധ്യ
ത്പ്പട്ടഅരുന്െിഎന്നഎഴുതെുകാരിത്യയാണ്ക
ഴിഞ്രണ്ുദശാബ്ദങ്ളായിോചംകാണുന്നത്.
അതെരത്മാരുചിന്താ്രദ്ധെിയുത്ടേീട്ടിത്യഴുതൊ
ണ്്രുെിയനോവൽ.അെുന്രാത്ലസാനങ്െിക
െഉരുവത്പ്പടുതെിയറിപ്പബ്ിക്കിലുചംആശയാഭിട്രാ
യങ്ളിൽോചംസങ്ുചിെരാവുന്നുത്വന്നഉത്ക
ണ്ഠഎഴുതെുകാരിക്കുണ്ഞ്.സമകാലികഇന്ത്യയി
ൽോചംകാണുന്നമുഖങ്ളചുചംനകൾക്കുന്നശബ്ദ
ങ്ളചുചംഅേുഭവിക്കുന്നവികാരങ്ളചുചംനചർതെുത്വ
ച്ചചുത്കാത്ണ്ഴുെിയനോവൽ,ഇന്നത്തെത്്രാെു
മണ്ഡലതെിത്ൻറചുരുത്ക്കഴുതൊയിരൂ്രചംട്രാ്രി
ക്കുകയാണ്.

ഒരുേല്കൃെിവായിക്കുന്നത്ത്െളിഞ്മേ
നസ്സാത്ടചിന്തിക്കുന്നെുചംഏകാടഗെനയാത്ടട്രാ
ർഥിക്കുന്നെുചംസുഹൃതെുക്കനളാട്മേചംേിറഞ്ഞ്
സചംസാരിക്കുന്നെുചംന്രാത്ലയുള്ളട്രവൃതെിയാ
ത്ണന്നഞ്നറാത്ബർത്തൊത്ബാളാനോ2666എന്ന
നോവലിൽ്രറയുന്നെുന്രാത്ലവായേക്കാര
ത്ൻറമേസ്സിനലക്കഞ്ത്െളിച്ചവുചംആഴവുചംഎതെിക്കു
ന്നകൃെികൾഇക്കാലതെഞ്ആവശ്യമാണ്.ഒരുസർ
ഗാത്മകകൃെിഎഴുെുന്നത്ട്രാർഥേന്രാത്ലയാ
ത്ണന്നഅരുന്െിനറായിയുത്ടവാക്കുകൾഇെു
െത്ന്നയാണ്്രറഞ്ുത്വക്കുന്നത്.ത്െളിച്ചമുള്ള
ചിന്തകൾക്കുചംഹൃദ്യമായവാക്കുകൾക്കുചംആഴമു
ള്ളആശയങ്ൾക്കുചംട്രക്ഷുബ്ധമായസമകാലി
കസമൂഹത്മന്ന്രായ്ക്കപ്പലിത്േശരിയായദിശയി
ൽേയിക്കാോവത്ട്ട.

l

ഇേിനോവൽരചേയിനലക്കുെിരി
ത്കവരിനല്ത്യന്നഉനദ്വഗചംേിറഞ്

നചാദ്യതെിേുള്ളമറു്രടിയാണ്അരുന്
െിനറായിയുത്ട്രുെിയനോവൽ‘ദമിേി
സ്ടടിഒാഫ്അട്ടഞ്നമാസ്റ്ഞ്ഹാ്രിത്േസ്’.ര
ണ്ാമത്തെസൃഷ്ടിക്കഞ്എന്തിന്രണ്ു്ര
െിറ്ാത്ണ്ന്നെുൾത്പ്പത്ടവിഷയങ്ൾക്കഞ്
അരുന്െിമറു്രടി്രറയുന്നു.
ഒരിക്കൽകൂടിനോവൽരചേയാകാമെന്ന
തീരുൊേത്ിമെത്ിയത്എന്നാണ്?

» 10വർഷനതൊളമായിൊൻഇെി
ത്ൻറ്രണിപ്പചുരയിലാണ്.ഇന്നഞ്്രുസ്
െകതെിൽകാണുന്നത്അന്നഞ്കുറിച്ചചു
ത്വക്കാൻെുടങ്ിയിട്ടചുണ്ഞ്.്രനക്ഷ,ഒരു
നോവൽഎഴുെണത്മന്നെീരുമാേത്മാ
ന്നുചംഉണ്ായിട്ടില്.ത്ചയ്നെമെിയാകൂ
എന്നെരതെിൽഒരുെീരുമാേചംഉള്ള
ആളല്ൊൻ.എനപ്പാനഴാഅെിേുേിർ
ബന്ിെയായി.അന്നുമുെൽഅെുരൂ
്രത്മടുതെുെുടങ്ി,അടെമാടെചം.വലിയ
ടഗന്ഥങ്ൾക്കുനവണത്മങ്ിൽമുൻകൂ
ർകരാർഎടുക്കാമായിരുന്നു.്രനക്ഷ,ഒ
ന്നുചംഉറപ്പായിരുന്നില്.എല്ാചം്രരീക്ഷ
ണത്മന്നന്രാത്ലസചംഭവിച്ചചു.വർഷങ്
ത്ളടുതെഞ്്രൂർതെിയാക്കിയത്വിചാരിച്ച
ന്രാത്ലയായിത്ല്ന്നുനൊന്നിയാൽനവ
ത്ണ്ന്നുത്വക്കാേുചംെയാറായിരുന്നു.
ചിെഎഴുത്ുകാർപറയാറുണ്്,‘എേിക്ക്
രചേക്കായിഇരിക്കണം.ഒാനരാദിവസവും
1,200വാക്കുകമെങ്ിെുംകുറിക്കണം...’?

» 10വർഷമായിഒരു്രുസ്െകചംഎഴു
െിയില്നല്ാഎന്നനൊന്നലുചംഎഴുൊ
േിരുത്ന്നഴുെലുചംെമ്ിൽവ്യെ്യാസമു
ത്ണ്നന്നൊൻഉനദേശിച്ചചുള്ളലൂ.അങ്
ത്േഎഴുൊേിരുന്നുെത്ന്നഎഴുെണചം,
എേിക്കഞ്.്രനക്ഷ,നേരത്തെ്രറഞ്
നൊന്നൽഉണ്ാകാറില്.േിങ്ത്ളമഥി
ക്കുന്ന,േിരന്തരചംനവട്ടയാടുന്നചിലവി
ഷയങ്ളചുചംകഥകളചുമുണ്ാകുചം.അെു
ത്ചയ്യാത്െെരമുണ്ാകില്.്രനക്ഷ,മ
ത്റ്ാരുെരചംേിർബന്ിൊവസ്ഥയാണ്.
‘ദനോഡ്ഒാഫ്സനൊൾതിങ്സി’ൽേിന്ന്
‘െിേിസ്ടടി’യിൽഎത്ുനമ്ാൾൊേസിക
ൊയിഅേുഭവമപെട്ടവ്യത്യാസം?

» ‘ദനഗാഡ്ഒാഫ്സനമാൾെിങ്സ്
’രചേക്കഞ്എടെസമയത്മടുതെുത്വന്ന
നചാദ്യതെിന്37വർഷത്മന്നായിരുന്നു
ആളചുകൾക്കഞ്എത്ൻറമറു്രടി.കാരണചം
നോവത്ലന്നത്ഒരുഉൽ്രന്നമല്എേി
ക്കഞ്.ത്്രത്ട്ടന്നഞ്്രിറക്കുന്നെിത്ോത്ക്കയുചം
ൊൻഎെിരുമല്.അവമനോഹരമാ
കാചം.‘നഗാഡ്ഒാഫ്സനമാൾെിങ്സ്
’എക്കൽ്രാളിശിലന്രാത്ലയാണ്എ
േിക്കഞ്.ഒന്നല്,അനേകമനേകചം്രാളിക
ളായാണ്അവയുത്ടകിടപ്പഞ്.അെുത്കാ
ണ്ഞ്സമയനമത്റഎടുതൊണ്രചേ്രൂ
ർതെിയാക്കിയത്.മുകളറ്ത്തെ്രാളിയി
ൽമുങ്ിേിവർന്നഞ്േിങ്ൾക്കെിത്േവാ
യിക്കാചം.േടുവിനലെിൽകിടന്നാകുന
മ്പാൾവായോേുഭവചംമാറുചം.ഏറ്വുചം
അടിയിത്ലതെുനമ്പാൾ്രിത്ന്നയുചംനവ
റിട്ടൊകുചം.ഒാനരാഘട്ടതെിലുചംകഥെ
ത്ന്നമാറുചം,ഒരുേഗരതെിത്ൻറഭൂ്രടചം
ന്രാത്ല.അത്ല്ങ്ിൽ,ഒരുേഗരത്തെമ

േസ്സിലാക്കുചംന്രാത്ല.എേിക്കഞ്െിരക്കി
ല്ായിരുന്നു.
അരാഷ്ടടീയൊയഒരുനോവൽതാങ്ൾ
ക്കുസാധ്യൊനണാ?

» ഒരാൾക്കുചംഅൊവുത്മന്നഞ്നൊന്നു
ന്നില്.അത്ൊരുമിഥ്യയാത്ണന്നുനൊ
ന്നുന്നു.കടങ്ഥയിൽന്രാലുമുണ്ാകുചം
രാഷ്ടടീയചം.വല്െുചംഒഴിവാക്കിമാറ്ിേിർ
തെുനമ്പാഴുചംഅെിത്േനേരിടുനമ്പാഴുചം
ഒരുന്രാത്ലരാഷ്ടടീയചംെത്ന്ന.
കശ്െീനരാഡൽഹിനയാആകമട്ട,ഇന്്യ
മയആഴത്ിൽെേസ്ിൊക്കാൻ‘െിേിസ്ടടി’
രചേസഹായിച്ിട്ടുനണ്ാ?

» െീർച്ചയായുചം.കഥന്രാത്ലട്രധാേ
മാത്ണേിക്കഞ്കഥ്രറയുന്നരീെിയുചം.ക
ശ്മീരിനലാ,മനധ്യന്ത്യയിത്ലവോന്തരങ്
ളിനലാേടക്കുന്നവല്െിത്േക്കുറിച്ചചുചംര
ചേയിനലർത്പ്പടുനമ്പാൾകഥയാഥാർ
ഥ്യമാകുന്നു.ഇവിത്ടേടക്കുന്നഭീകരെ
്രങ്ുത്വക്കാൻചിലനപ്പാൾറിനപ്പാർട്ടിത്
ൻറഭാഷനവണ്ിവരുചം.ചിലനപ്പാൾഅത്
അടിക്കുറിപ്പാകുചം.

അവിടുത്തെഅന്തരീക്ഷചം,ആളചുകൾ
എന്തുത്ചയ്യാൻേിർബന്ിെരാകു
ന്നുത്വന്നത്,ഭീെിനയാത്ടജീവി
നക്കണ്ിവരുന്നസാഹചര്യചംെു
ടങ്ിയവകൃെ്യമായി്രറയാൻ
കഥനയേടക്കൂ.
‘ദനോഡ്ഒാഫ്സ്നൊൾതിങ്സ്
’എന്നാണ്അവസാേൊയിവീണ്ും
വായിച്ത്?

» അത്ഇേിവായിനക്ക
ണ്െില്.ഏകനദശചംമ
േഃ്രാഠമാണ്.
കൂടുതൽസ്ാധീേിച്
എഴുത്ുകാർ?

» നഷകസ്്രിയറുചംകി
പ്ലിങ്ുമായിരുന്നുെു
ടക്കതെിൽ.്രിന്നീടത്
നജാൺത്ബർജറുചംനടാ
ൾസ്നറ്ായിനയയുചംന്രാ
ലുള്ളവരായി.എന�്വ
ന�ാഗലിയാനോത്യ
ന്രാത്ലനവത്റയുചം
ചിലർ.
ഇനപൊൾവായിക്കു
ന്നത്?

» നടാൾസ്നറ്ായിത്യ
യാണ്ൊൻഇനപ്പാൾ
വായിക്കുന്നത്.10വ
ർഷനതൊളമായിഅ
ത്ൊരുടഭാന്തായിരു
ന്നു.അടുതെിത്ടത്ോ
നബൽനേടിയസ്വറ്ഞ്ലാേ
അലകസിവിച്ചഞ്ന്രാലുള്ള
റഷ്യൻഎഴുതെുകാർ്രല
രുചംഎത്ൻറവായേത്യ
സജീവമാക്കുന്നു.

െയൂക്ഷഞ്മവവവിധ്യങ്ളുയെ
െമുച്ചയം

‘എനിക്കഞ്
തിരക്കില്ോയിരുന്നു’
അരുന്െിനറായ്\ഇസാഖത്ചാട്ടിേർ
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