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സരികംഗപ്പൂരരിൽനരിന്നൊരു 
മലയാളരി സകംവരിധായരിക

റ സാ ഖ് എ നെ  
ഓ ർ മ ച്രി പ്കം

ന ഹീ മ ്ൂ ന്തോ ട്ട ത്രി ൽ

ഇ പ്ാ ഹരികം ന്കാ ട്ട ക് ൽ

“ന�ോവൽഎഴുതിയിട്ില്ല.
എഴുതണമെന്ന്ആഗ്രഹെുണ്ന്.
നേ�കൈയിലിരിക്ുന്ില്ല.
ഓർെൈൾഅ�ുസരിക്ുന്ില്ല’’
ദൂമരൈടലിനലക്ന്ന�ോക്ിേു�ത്ിൽ
ൈുഞ്ഞബന്ദുള്ളതമൻറസ്വേന്�ന�ോവൽ
‘യോഅയ്യുഹന്ോസി’മ�ക്ുറിച്ന്േറഞ്ഞു

 ചിത്രങ്ങൾ: അജീബ്കൊമാച്ചിപുനത്ിൽ കുഞ്ഞബ ്ദുള്ള
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“ഇല്ല.ഇപ്പോൾഅങ്ങനെആപ�പോഷവുംകൂട്ടുകപോ
രുന�പോനുംഇല്ലപല്ലപോ.”കുഞ്ഞിക്കചഞിരഞിച്ടു.

“എപ്പോഴുംആൾക്കൂട്ത്ഞിെഞിടയഞിൽജീവഞിച്ആളപോ
ണ്കുഞ്ഞിക്ക.ഇപ്പോഴനത്ഈഏകപോന്തെപോളടുക
ൾഎങ്ങനെയപോണ്?”

“പുറപത്നക്കപോനുംഇപ്പോൾപപപോകപോറഞില്ല.വയ്യ.എ
നപോൽ,ഒറ്റന്നട്നപ�പോനലു�ഞില്ല.”

�ുക്കംസ്വപേശഞിയപോയരപോജെപോണ്സഹപോയത്ഞിന്
കൂനടയുണ്പോയഞിരുനത്.രപോജൻവപോയെപോശീല�ുള്ളകൂ
ട്ത്ഞിലപോണ്.പുെത്ഞിൽകുഞ്ബ്േുള്ളനയകുറനച്പോ
നക്കവപോയഞിച്ഞിട്ടുണ്ട്.കഥപോകപോരനെപരഞിചരഞിക്കൽവലഞിയ
ഭപോഗ്യവുംപുണ്യവു�പോയഞികരു�ുനുരപോജൻ^“ചഞിലപ്പോ
ൾപപോട്ട്നവച്ടുനകപോടുക്കും.അത്പകട്ഞിരഞിക്കൽ�ൂ് ർ
ക്കട്വലഞിയഇഷ്ട�പോണ്.ഹഞിന്ഞിയും�ലയപോളവുംഗസലു
ന�ല്ലപോംപകൾ് ഞിക്കും.പപോട്ഞിൽലയഞിച്ട്...�യങ്ങും.എഫ്.
എമ്ഞിനലപപോട്ടുകളടുംവർത്�പോെവുംഇഷ്ട�പോണ്.പ
പഷേ,വപോയെനയപോനുംഇല്ല.അ�ഞിനെക്കുറഞിച്ട്ഞങ്ങ
ളപോരുംപചപോേഞിക്കപോറു�ഞില്ല”^രപോജൻപറഞ്ു.

എനുംഭഷേണപപഞിയെപോയഞിരുനുകുഞ്ബ്േുള്ള.
എഴുത്ുപപപോനലപപോചകനെപുണഞിയുംഅെുപഗഹ
�പോയഞിലഭഞിച്ആൾ.കുഞ്ഞിക്കയുനടനക് ടുണ്യത്ഞി
നൻറരുചഞിഅറഞിയപോത്സുഹൃത്ുക്കളടുംഎഴുത്ുകപോ
രുംകുറവപോയഞിരഞിക്കും.പപോചകത്ഞിനൻറരുചഞിയഞിടങ്ങളഞി
പലക്കട്ഓർ�കനളവഞിളഞിച്പ്പോൾപറഞ്ു:

“ഇനനലകഞിണ്ണത്് ംകഴഞിച്ടു.നെയപച്പോറുംപചപോ
റുംഇഡലഞിയുംപേപോശയുന�ല്ലപോംകഴഞിക്കപോറുണ്ട്.പപോച
കംഇല്ല.അ�ഞിന്ശരീരംനകപോണ്ുംവയ്യ.”

ഇ�ഞിഹപോസസ�പോെ�പോയകഥപോപപോപ�ങ്ങളഞിലൂനട�
ലയപോളഞിയുനടപെപോവൽഅെുഭവങ്ങളഞിപലക്കട്ഒരുഭൂഖ
ണ്ം�നനസൃഷ്ടഞിച്സ�പോരകശഞിലകളടുനട�ുടർച്
യപോയഞിഒരുപെപോവൽകുഞ്ഞിക്കയുനടആപഗഹ�പോയഞി
രുനു^‘യപോഅയ്യടുഹനപോസ’എനുപപരഞിട്ഒരുപെപോവ
ൽ.സ്വന്തംബപോല്യം�ു�ൽവപോർധക്യകപോലംവനരയു
ള്ളഒരുകപോല�ട്നത്അടയപോളന്ടുത്ുനരചെ.
‘സ�പോരകശഞിലകളഞി’ൽഖപോൻബഹേൂർആറ്റപക്കപോയ�
ങ്ങൾ�പന്തംനചപോല്ലഞി�ീവണ്ഞിെഞിർത്ഞിച്കപോരക്കപോട്
സപറ്റഷെഞിൽെഞിനട്ആരംഭഞിക്കുനപെപോവൽ.�ുന്പോ
രഞിക്കൽഅ�ഞിനെക്കുറഞിച്ട്കുഞ്ബ്േുള്ളപറഞ്ഞിരു
നു:“നറയഞിൽപവസപറ്റഷെഞിനലസഞി�ൻറ്നബഞ്ഞിൽ
ഒരുപുലർകപോലത്ട്ഒരുവൃദ്ധൻകഞിടക്കുനു.അയപോളടു
നടഊനുവടഞിചപോരഞിനവച്ഞിരഞിക്കുനു.പലരുംആവഴഞി
കടനുപപപോകുനുണ്ട്.പപഷേ,ആരുംഅയപോനളപശദ്ധഞി
ക്കുപനയഞില്ല.എനപോൽ,ജുബ്ബധരഞിച്ഒരപോൾ�പോപ�ംവൃ
ദ്ധനെപശദ്ധഞിക്കുനുണ്പോയഞിരുനു.ജുബ്ബധപോരഞിവൃദ്ധന്
അടുനത്ത്ഞി.നവള്ളംകുടഞ്ട്അപദേഹനത്ഉണർ
ത്ഞി-“ഇ�പോര്കുഞ്ബ്േുള്ളപയപോ?”

�ഞിരഞിച്ട്വൃദ്ധെുംപചപോേഞിക്കുനു:“ഇ�പോര്ശങ്കരക്കു
റു് ട്�പോപഷപോ?”

കഥപോകപോരൻആേ്യ�പോയഞിഅഷേരംെുകർനകപോരക്കപോ
ട്സകൂളടുംകഥപോപപോപ��പോകുനുണ്ട്പെപോവലഞിൽ.അവഞി
നടഎഴുത്ുംഓത്ുംപഠഞിക്കപോനെത്ഞിയകുട്ഞിയുനടക
ഥയപോണ്ആേ്യഭപോഗങ്ങളഞിൽ.പഠെേഞിെങ്ങളഞിനലപോരഞിക്ക
ൽസകൂളഞിനലപുസ�കന�ടുക്കപോൻകുട്ഞിയപോയകുഞ്
ബ്േുള്ള�റനുപപപോയഞി.അനട്രപോ�പോയണ�പോണ്പഠഞിപക്ക
ണ്ഞിയഞിരുനത്.പുസ�കംനകപോണ്ുവരപോത്�ഞിനെക്കു
റഞിച്ട്ശങ്കരൻ�പോഷ്പചപോേഞിച്പ്പോൾകുഞ്ബ്േുള്ളപറ
ഞ്ു,ഞപോൻപുസ�ക�ഞില്ലപോന�വപോയഞിക്കപോം.ഇത്പകട്ട്
�റ്റടുകുട്ഞികൾചഞിരഞിച്ടു.കുഞ്ബ്േുള്ളചഞിരഞിച്ഞില്ല.അവ
ൻപറഞ്�ുപപപോനലപുസ�ക�ഞില്ലപോന�വപോയഞിക്കുക
യുംനചയ�ു.‘ഇൻറലഞിജൻറ്’എനനപോരുഇംഗ്ീഷ്പേം
അനട്ആേ്യ�പോയഞികുഞ്ബ്േുള്ളപകട്ടു.

ശങ്കരക്കുറു് ട്�പോഷഞിനൻറയും�ൂസ�ുസലഞിയപോരു
നടയുംകഥപറച്ഞിൽഎവഞിനടനയത്ഞിനയനട്പചപോേഞിച്ടു.

“പെപോവൽഎഴു�ഞിയഞിട്ഞില്ല.എഴു�ണന�നട്ആപഗഹ�ു
ണ്ട്.പപെനകയഞിലഞിരഞിക്കുനഞില്ല.ഓർ�കൾഅെുസരഞി
ക്കുനഞില്ല.”േൂനരകടലഞിപലക്കട്പെപോക്കഞികുഞ്ബ്േുള്ള.

അഞ്ുവർഷം�ു് ട്സ�പോരകശഞിലകളടുനടഭൂ�ഞിയഞി
പലക്കട്കഥപോകപോരെുംവഞി.ആർ.സുധീഷഞിെുന�പോ് ംഒരു
യപോപ�പപപോയഞിരുനു.വടകരയഞിനല�റവപോടുംആേ്യ�പോയഞി
വപോങ്ങഞിയവീടുംപരപോഗഞികനളകണ്ഞിരുനഡഞിസനപൻസ
റഞിയുംകടലുംപഴയ�റവപോടുംഎല്ലപോംപുെത്ഞിൽെ
ടനുകണ്ഞിരുനു.ഓർ�കപളപോനടപോ് ം�ഴകൂടഞികൂട്ടുവ
നആയപോപ�നയക്കുറഞിച്ട്ഓർ�ഞി് ഞിച്ടു.

“ഇെഞിയുംഒരഞിക്കൽകൂനടഅപങ്ങപോട്ട്പപപോകണന�
നുണ്ട്.കപോരക്കപോട്കപോണണം.വടകരയഞിനലപഴയവീ
ട്കപോണണം.പഴയഓർ�കളഞിലൂനട...”

ഉള്ളഞിൽേുഃഖംെഞിറഞ്�പോപണപോഎനറഞിയഞില്ല,വപോ
ക്കുകൾ�ുറഞിഞ്ു.

െഞിറനയ�ുറഞികളടുണ്പോയഞിരുനപുെത്ഞിൽ�റവപോട്
അപദേഹത്ഞിനൻറഓർ�കൾക്കുംഎഴുത്ഞിെുംഎനും
വള�പോയഞിരുനു.എണ്ണഞിയപോൽ�ീരപോത്പ��രങ്ങളടുംവഞി
ശപോല�പോയ�ുറ്റവുംസർ് ങ്ങളടുംപപോ് ുകളടും,അണ്ണപോ
ൻകപോക്ക,�രംനകപോത്ഞി,കുയഞിൽ,നചപ്പോത്ട്,വണ്ണപോ
ത്ഞി് ടുള്ളട്,അടയക്കപോ് ഷേഞി,�ത്ഇവനയല്ലപോ�ുള്ള
ന�പോടഞി.െഞിറനയ�രങ്ങളപോയ�ഞിെപോൽപകൽപപപോലും
വീട്ഞിൽഇരുട്പോണ്.രപോപ�ഞിയപോകുപന്തപോറുംവീട്ഞിനലഇരു
ട്ഞിന്കെംനവച്ട്�ുടങ്ങും.ഇന�ല്ലപോംകഥപോകപോരനൻറ�
െസ്ഞിൽ�പോയപോന�വസഞിച്ടു.അലീഗഢഞിൽപഠെത്ഞിന്
പപപോയപ്പോൾഈഓർ�കളപോണ്കഥകൾക്കട്വള�പോയ
ത്.ബർ�യഞിൽെഞിനട്ബപോ് നകപോണ്ുവനപ�ഞിെപോലപോം
െ് ർവഞിളക്കുകത്ഞിച്ടുനവച്പോണ്കുട്ഞിയപോയകുഞ്
ബ്േുള്ളഎല്ലപോേഞിവസവുംഉറങ്ങഞിയഞിരുനത്.ഉറക്കംവ
രുപവപോളംചപോച്(ബപോ് യുനടനപങ്ങൾ)ജഞിനഞിനൻറയും
റൂഹപോെഞികളടുനടയുംഹൂറുൽഈങ്ങളടുനടയുംകഥകൾ
പറഞ്ുനകപോടുക്കും.കഥപകട്ട്പകട്ട്കഥപറയപോൻകു
ഞ്ബ്േുള്ളവശ�പോയഞി.അങ്ങനെപുെത്ഞിൽകുഞ്
ബ്േുള്ളനയനകഥപോകപോരെുണ്പോയഞി.

“െപോട്ഒരഞിക്കൽകൂടഞികപോണണന�നുണ്ട്.വയെപോടപോ
ണ്എനനഎപ്പോഴുംപ�പോഹഞി് ഞിച്ട്വഞിളഞിച്ടുനകപോണ്ഞിരഞി
ക്കുനത്.അവഞിനടയുംപപപോകണം.”

ഉറക്കംകണ്ണടുകനളയുംഓർ�കനളയും�യക്കപോൻ�ു
ടങ്ങഞിയപ്പോൾഞങ്ങൾയപോപ�പറഞ്ഞിറങ്ങഞി.പുറന്
ടപോൻപെരംപറഞ്ു:

‘‘എം.ടഞിനയഒനട്കപോണണം.എനൻറഗുരുവപോണ്.എ
നൻറപെപോവൽആേ്യ�പോയഞിപപസഞിദ്ധീകരഞിച്പപ�പോധഞിപർ...”

“അലീഗഢഞിൽവഞിേ്യപോർഥഞിയപോയഞിരഞിനക്ക�പോ�ൃഭൂ�ഞിയഞി
ൽപത്ുപപന്തണ്ട്കഥകൾപപസഞിദ്ധീകരഞിച്ടുവനു.അ
നു�ു�പലഎം.ടഞിയു�പോയഞിസൗഹൃേ�ുണ്പോയഞിരുനു.
അ�ഞിെപോൽ�നന‘സ�പോരകശഞിലകൾ’�പോ�ൃഭൂ�ഞിയഞിൽ
പപസഞിദ്ധീകരഞിച്ടുവനപോൽ�രപക്കടഞില്ലഎനുപ�പോനഞി.
ഒരുനവള്ളഞിയപോഴചപകപോഴഞിപക്കപോട്പപപോയഞിഎം.ടഞിനയക
ണ്ു.പെപോവലഞിനൻറകപോര്യംപറഞ്ു.ഉടനെഎത്ഞിക്കപോ
ൻഎം.ടഞിആവശ്യന്ട്ടു.ആേ്യനത്25അധ്യപോയങ്ങൾ
എം.ടഞിനയഏൽപഞിച്ടു.അനുംകൂടു�ൽസംസപോരഞിക്കു
നപ�ഞിവഞില്ലഎം.ടഞിക്കട്.എപനപോട്�റുപടഞിനയപോനുംപറ
ഞ്ഞില്ല.പപസഞിദ്ധീകരഞിക്കുന�നട്ഒരുപപ�ീഷേയു�ഞില്ല.പ
പഷേ,അടുത്�ഞിങ്കളപോഴചയുണ്ട്�പോ�ൃഭൂ�ഞിപപ�ത്ഞിൽ
ഒരുപരസ്യംവനഞിരഞിക്കുനു.പരസ്യവപോചകങ്ങൾഎം.ടഞി
�നനഎഴു�ഞിയ�പോയഞിരുനു.അത്വല്ലപോന�ക്യപോച്ട്നച
യ്യടുന�പോയഞിരുനു.പരസ്യംവനട്�പോ�സഞിയപോന�പെപോ
വൽപപസഞിദ്ധീകരഞിച്ട്�ുടങ്ങുകയുംനചയ�ു.”(ക�ോഴി
ക്ോട്ഒക�ോർമപ്പുസ്ത�ം)

ഫ്പോറ്റഞിൽെഞിനട്ഇറങ്ങുപ്പോഴുംകടൽകപോറ്റട്�ുറഞിയഞിപല
ക്കട്പ�ുനക്കകഥപോകപോരനെപ�ടഞിവരുനുണ്പോയഞിരുനു.
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പഞി.സക്കീർഹുനസൻ

പെപോനക്കത്പോേൂരപത്പോളംെീണ്ുകഞിടക്കുനകപോ
രക്കപോട്കട് ടുറത്ഞിനൻറഇപങ്ങഅറ്റത്ട്ക
ടലഞിെു�ുഖംപചർനഫ്പോറ്റഞിനല�ുറഞിയഞിലഞിരു

നട്പുെത്ഞിൽകുഞ്ബ്േുള്ളപുഞ്ഞിരഞിച്ടു;കപോരക്കപോനട്ഫഞിഷ
റീസനടകെഞിക്കൽനഹസകൂളഞിപലക്കട്െഞിറഞ്�ഴയഞിൽഓലക്കു
ടചൂടഞിവനകുട്ഞിയുനടഅപ�െഞിഷ്കളങ്ക�പയപോനട.പകപോഴഞിപക്കപോ
നട്കടൽക്കപോപറ്ററ്റട്ഈ�ുറഞിയഞിലഞിരഞിക്കുപ്പോൾഅനനത്ബപോല്യ
ത്ഞിനലകപോഴചകൾ^നചറഞിയനചറഞിയപ�പോണഞികളടും�ുക്കുവക്കുടഞി
ലുകളടുംകടലഞിെ് ടുറനത്പഗപോസപോയഞിക്കുനുംകുഞ്ബ്േുള്ളയു
നടഓർ�യഞിനലത്ുനുണ്പോകണം.കുഞ്ബ്േുള്ളയുനടസർഗപോ
ത്�കവ്യക�ഞി�്വംഅ�ഞിനൻറസഫല�യഞിനലത്ഞിയ‘സ�പോരകശഞി
ലകനള’നപെപോവലഞിനൻറഭൂ�ഞികയഞിനലപോരഞിട�പോയകപോരക്കപോനട്കട
്ടുറനത്പഴയന�ളഞി�യുള്ളകപോറ്റഞിൻ�ണംഓർ�യുനടെപോസപോര
പധ്രങ്ങളഞിൽെഞിറയുനുണ്പോകണം.ഖപോൻബഹേൂർപൂപക്കപോയ�
ങ്ങളടുംപുക്കുഞ്ീബഞിയും�ുപകഞിഎറ�ുള്ളപോെും�െസ്കത്ട്പു
െർജെഞിക്കുനുണ്പോകണം.ഇപ്പോഴുംകുഞ്ബ്േുള്ളപുഞ്ഞിരഞി
ക്കുകയപോണ്.�രുനുകളടുനടശക�ഞിനകപോണ്പോകണംകണ്ണടുകളഞി

ൽപെരഞിയ�യക്ക�ുണ്പോയഞിരുനു.പ�ഞിവഞില്ലപോന�സന്ർശകനര
കണ്പ്പോൾഅപദേഹംഉത്പോഹത്ഞിലപോയഞി.

“ഞപോെഞിപ്പോൾകുനറപെരംഉറങ്ങും.രപോവഞിനലഒ് �ു�ണഞി
പക്കഎഴുപനൽക്കപോറുള്ളടു...”

�ലയപോളത്ഞിനൻറവലഞിയകഥപോകപോരൻപറഞ്ു.കൂനടയുള്ള
പഫപോപട്പോപഗപോഫർഅജീബ്നകപോ�പോച്ഞിനയകണ്പ്പോൾകണ്ണടുകൾ
പഞിനനയുംവഞിടർനു.കുട്ഞിനയപപപോനലചഞിരഞിച്ടു.നകപഞിടഞിച്ടു.�
ൽ് ഞിടഞിത്ംെടത്ഞി.

2014നൻറഅവസപോെ�പോസങ്ങളഞിൽജീവഞി�ംനകവഞിട്ടുപപപോകു
ന�നഭയത്ഞിൽ�ക്കളടും�രു�ക്കളടുംഅപദേഹനത്സപെഹത്
ണലഞിലപോക്കുകയപോയഞിരുനു.�കൾെപോസഞി�യുനടയും�രു�കൻജ
ലീലഞിനൻറയുംസംരഷേണത്ഞിലപോണ്കഥപോകപോരെഞിപ്പോൾ.എ
പ്പോഴുംആൾക്കൂട്ത്ഞിെഞിടയഞിലപോയഞിരുനുപുെത്ഞിൽകുഞ്
ബ്േുള്ളഎനകഥപോകപോരൻ.കൂട്ടുകപോരുനടഅവസപോെഞിക്കപോത്
ഒഴുക്കുകൾ.വർത്�പോെങ്ങൾ.യപോപ�കൾ.അന�ല്ലപോംവഞിനട്റഞി
ഞ്പോണ്അപദേഹംെടക്കപോവ്പണഞിക്കർപറപോഡഞിനലപകസൻറ്�പോ
ൻസയഞിനല10ബഞിയഞിപലക്കട്കൂടു�പോറഞിയത്.പഞിനീട്പരപോഗത്ഞിൽ
െഞിനട്�പോറഞിെടക്കപോെുള്ളപശ�ങ്ങൾ.ആപ�പോഷഞിച്കൂട്ടുകപോരഞിൽ
ചഞിലർ�പോപ�ം‘കുഞ്ഞിക്ക’നയഅപെ്വഷഞിച്ടു.“പഴയകൂട്ടുകപോനരപോ
നക്കകപോണപോൻവരപോറുപണ്പോ?”
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സ
രിന

രിമ

കത്ുകൾ

14 വർഷത്തിനുശേഷം മലയാള സതിനതിമയതിശലക്ക് മതികച്ച നടതിക്ുള്ള ശേേീയ  
പുരസക് കാരം ശേർത്ുവവച്ച സുരഭതി ലകക്മതി സംസാരതിക്ുന്ു...

ജിഷഎലിസബത്ത്

ചൂരതേടിയാണ്ആയാതേ.ജീവൻ
കൈയിൽപിടിച്ത്ൈടലിതോടുംൈാ
റ്ിതോടുംപപാരുേി,എട്ുരാവുംഎ

ട്ുപൈലും...അതങോട്ുമിതങോട്ുമുള്ള16ദി
വസയാതേയുംമീൻപിടിക്ാൻമപറ്ാരു16ദി
വസവുംഅടക്ംഒരുമാസത്ിലധിൈംൈ
ടലിലായിരിക്ും.ഇതേയുംേീണ്ടയാതേേട
ത്ാൻഎലാ്വർക്ുമാൈില്.അേിന്മേക്
രുത്ത്ൈുപെതയപെതവണം.യാതേക്ിപടഹൃ
ദയസ്േംഭേംവന്ാൽകവദ്യസഹായംൈി
ട്ാപേമരിതച്ക്ാം;എന്ാലുംതപാൈുപമന്ത്
പെഞ്ത്ഹൃദയപത്ൈല്ാക്ണം.തോൽക്ി
പല്ന്േിശ്ചയദാർഢ്യംതവണം.ൈാരണം,ഇ
പോരുജീവൻമരണതപാരാട്മാണ്.

എല്ാമെിഞ്ാണ്അത്രപമാരുയാതേക്ത്
അവർഒരുങേിയത്.ൈരയിൽൈഴിയുന്ൈുടും
ബപത്സംരക്ിക്ാൻൈടലിലിെങേിതയേീ
രുമായിരുന്ുള്ളൂ.രണ്ടത്തബാട്ുൈളിലായി32
തപർ.ൈുപെതപർേമിഴർ.ബാക്ിപയാപക്മ
ലയാളിൈളും.പലരുംഒതന്ാരതണ്ടാേവണ
ഇത്രംയാതേേടത്ിയവരാണ്.ചിലർൈ
ന്ിയാതേക്ാരും.യാതേപക്ാടുവിൽകൈയി
ൽൈിട്ുന്ത്ലക്ങേൾ.അേുേപന്യാണ്
ഇൗസാഹസിൈയാതേയുപടആൈർഷണം.
പെതബുവരി15ന്പൈാച്ിയിൽേിന്ുപുെപപെ
ട്32അംഗസംഘത്ിന്ൈിട്ിയത്പതക്,േ
ടവെജീവിേം.ഏപെപരിത്രമങേൾപക്ാടുവി
ലാണ്അവർേിരിപൈൈരക്ണഞ്ത്.ആ
അേുഭവൈഥൈളിലൂപടൈടന്ുതപാൈുതമ്ാൾ
ഇതപൊഴുംഅവർേടുങേുന്ു.

ചൂരപൂക്കുന്നഡീഗോോർഷ്യ
പെതബുവരിഅഞ്ിോണ്അവർയാതേേിരി
ച്ത്.ൈേ്യാൈുമാരിസ്വതദ്രിജൂഡിആൽബ
ർട്ിപൻെ‘പമർപമയ്ഡ്’,എെണാൈുളംപള്ളു
രുത്ിസ്വതദ്രിപൈ.എസ്.ഹുകസപൻെ‘അ
ൽഅമീൻ’എന്ീതബാട്ുൈൾപൈാച്ിയിൽേി
ന്ത്യാതേേുടങേിയത്അന്ത്പുലർപച്യാ
ണ്.ഡീതഗാഗാർഷ്യദ്വീപിതലക്ത്സാധാരണ
ഏഴുമുേൽഒമ്േുദിവസംവപരയാതോസ
മയംതവണ്ടിവതന്ക്ാം.തപൈൃേിതക്ാഭതമാ
ൈാലാവസ്ഥവ്യേിയാേതമാദിവസങേളുപട
എണ്ണത്ിൽഏറ്ക്ുെച്ിലുണ്ടാക്ാം.ത്രീല
ങ്ക,മാലദ്വീപ്എന്ീരാജ്യങേളുപടപട്ാളക്പെ
ലുൈളുപടൈണ്ണിൽപപടാേിരിക്ാൻദ്വീപസ
മൂഹങേപളചുറ്ിവളഞ്ാണ്ഇവരുപടയാ
തേ.ഒരിക്ലുംതേരിട്ുള്ളൈടൽപാേഇവർ
പേരപഞ്ടുക്ാെില്.അങേപേവന്ാൽസ
മയംലാഭിക്ാപമങ്കിലുംഏേുേിമിഷവുംപ
ട്ാളക്പെലുൈളുപടപിടിയിലാൈാം.എന്ാൽ,
മീൻപക്ായ്ത്ത്േടത്ിേിരിച്ുവന്ാൽഒാ
തരാരുത്ർക്ും50,000രൂപമുേൽഒരുല
ക്ംരൂപവപരസമ്ാദിക്ാം.

‘ഇത്വണപത്യാതേഒരിക്ലുംമെക്ാ
ോൈില്.ജേിച്മണ്ണുംവീടുംവീണ്ടുംൈാണാ
ൻൈഴിഞ്ത്തപിയപപെട്വരുപടതപാർഥേപൈാ
ണ്ടുമാതേമാണ്.ഇേിപയാരിക്ലുംഇത്രപമാ
രുയാതേേടത്ില്’̂ േിരുവേന്തപുരംപുല്ുവി

ളസ്വതദ്രിഇമ്ാേുവൽപെയുന്ു.
മൂന്ാംേവണയാണ്ഇമ്ാേുവൽഡീതഗാ

ഗാർഷ്യയിതലക്ത്തപാൈുന്ത്.സാഹസിൈതഭ
മംപൈാപണ്ടാന്ുമല്ഇൗയുവാവ്തപായത്.
ഇവിപടങേുംമീേില്.ഇന്ത്യയുപടൈടൽത്ീരം
്രുഷ്ൈമാണ്.വിതദ്രൈപെലുൈളുംതതടാളിങ്
തബാട്ുൈളുംഇന്ത്യൻൈടൽത്ീരംൈാലിയാ
ക്ി.അന്ന്പത്അപെംതേടുന്സാധാരണ
ക്ാരായമത്്യപത്ാഴിലാളിൈൾപുലർപച്ര
ണ്ടിേുംമൂന്ിേുംൈടലിൽതപായാൽമിക്വാ
െുംവള്ളത്ിപലാന്ുമില്ാപേമടങേുൈയാണ്
പേിവ്.പവയിൽമൂക്ുന്േുവപരചൂണ്ടയിട്ാ
ലുംഅവപൻെവീട്ിൽഅടുപെത്പുൈയുന്േിേു
ള്ളപണംലഭിക്ില്.അതപൊൾപിപന്മീേു
ള്ളഇടങേൾേപെിപെിടിച്ുതപാൈും.

ഇമ്ാേുവലുംൈൂട്ുൈാരുംജി.പി.എസ്വഴി
ചൂരക്ൂട്ത്ിപൻെസ്ഥാേംേിരിച്െിഞ്ാണ്
ഡീതഗാഗാർഷ്യേീരങേളിപലത്ുന്ത്.അപെ
ൻപജതൊം,അമ്സ്പറ്ല്എന്ിവരുപടോല്
ആൺമക്ളിൽമൂത്വോണ്ഇമ്ാേുവൽ.
വയസ്ത്31.സ്ൈൂളിൽപഠിക്ുന്ൈാലംമുേ
ൽവള്ളത്ിൽൈടലിൽതപായിത്ുടങേി.പ
േിപയസ്ൈൂൾവിതടണ്ടിവന്ു.ൈടപലന്വലി
യവിദ്യാലയത്ിതലക്ത്മുഴുവൻജീവിേംപെി
ച്ുേട്ു.ൈടൽ,വീട്എന്ിങേപേയായിജീവി
േം.ൈടൽക്ാറ്ുംഉപെുപവള്ളവുംപപാള്ളുന്
പവയിലുംപൈാണ്ടത്മുഖത്ിേുംചിരിക്ുംേി
സ്ംഗഭാവം.ൈണ്ണുൈളിൽപൈാളുത്ിവലിക്ു
ന്തവദേയുപടചുവപെത്.എല്ാംേഷ്ടപപെട്വ
പൻെേിസ്ഹായേപമാത്ം്രരീരഭാഷയിലു
ണ്ടത്.എങ്കിലും,വീട്ിപലത്ാോയേിപൻെആ
്ര്വാസംപേടുേി്ര്വാസങേളായിഉയരുന്ുണ്ടത്.

ഇേിപയാരുഡീതഗാഗാർഷ്യയാതേക്ിപല്
ന്ുേപന്ഇൗയുവാവ്ഉെപെിച്ുപെയുന്ു.
‘ഇേിപയാരുേവണപിടിക്പപെട്ാൽ30ല
ക്ംരൂപപിഴയുംമൂന്ുവർഷംേടവുംഅ
േുഭവിക്ണം’^ഇമ്ാേുവലിപൻെവാക്ുൈ
ളിൽൈിടുക്ം.

എന്കുകൊണ്ട്ഡീഗോോർഷ്യ?
ഇന്ത്യൻമഹാസമുതദത്ിൽതബിട്പൻെഭരണ
തപതദ്രമായഷാപഗാസ്ദ്വീപസമൂഹങേളിൽ
ഏറ്വുംവലിയദ്വീപാണ്ഡീതഗാഗാർഷ്യഎ
ന്പവിഴപെുറ്ത്ദ്വീപ്.അന്താരാഷ്തടവിപണിയി
ൽവലിയവിലൈിട്ുന്ചൂര(ട്യൂണ)യുപടവൻ
ത്രഖരമുണ്ടിവിപട.10ദിവസംൈടലിൽപണി
പയടുത്ത്ൈിട്ുന്പണംരണ്ടുദിവസംപൈാ
ണ്ടത്സമ്ാദിക്ാപമന്ോണ്ഇവിതടക്ുള്ള
സാഹസിൈയാതേയുപടതപതേ്യൈേ.16ാംേൂ
റ്ാണ്ടിപൻെേുടക്ത്ിൽതപാർചുഗീസ്ോ
വിൈരാണ്ഈദ്വീപ്ൈപണ്ടത്ിയത്.ആൈ
പെലിപൻെൈ്യാപ്റ്പൻെപയാപൂർവൈാലോ
വിൈപൻെപയാതപരായിരിക്ണംദ്വീപിന്ല
ഭിച്ത്എന്ത്ൈരുേപപെടുന്ു.ഏറ്വുംഅടു
ത്മറ്ത്രാജ്യങേൾമാലദ്വീപുംത്രീലങ്കയുമാ
ണ്.േിലവിൽതബിട്പൻെയുംഅതമരിക്യു
പടയുംകസേിൈൈ്യാമ്ാണ്ഇവിപടയുള്ള
ത്.4000തപതരാളംോമസിക്ുന്ു.

പവിഴപെുറ്ിപേചുറ്ിയരീേിയിലാണ്ഈദ്വീ
പ്േിലപൈാള്ളുന്ത്.തപധാേദ്വീപിപേൈൂടാ
പേപവിഴപെുറ്ിപൻെവടക്ുഭാഗത്ത്പചെിയ

മൂന്ത്േുരുത്ുൈളുംസ്ഥിേിപചയ്ുന്ു.പവി
ഴപെുറ്ിപൻെആപൈവിസ്േീർണം174ചേുര
ത്രൈി.മീആണ്.ഇേിൽ30ച.ൈി.മീഭൂതപതദ
്രവും17ച.ൈി.മീചുറ്ിലുമുള്ളക്രല്രൈല
ങേളുംബാക്ി124ച.ൈി.മീപവിഴപെുറ്ിപൻെ
േടുവിലുള്ളഭാഗവുമാണ്.ഇൗതപതദ്രംചൂ
രയുംതസാവുംപൈാഞ്ുംഉൾപപെടുന്മത്്യ
ഖേിയാണ്.ദ്വീപിപലജേസംഖ്യൈുെവായ
േിോൽഇൗതപതദ്രപത്മത്്യബന്ധേംേു
തലാംൈുെവാണ്.അേിോൽേപന്ഇപോരു
ഖേിേപന്യാണ്.

ൊത്തിരകുന്നവതിധതി
പൈാച്ിയിൽേിന്ുള്ളയാതേേുടങേിഡീതഗാ
എത്ുന്േുവപരയാതേയുംയാതേക്ാരും്രാ
ന്തരായിരുന്ു.മേസ്ിൽമുഴുവൻമത്്യക്ൂട്ം.
പമർപമയ്ഡ്തബാട്ിൽഉടമജൂഡിആൽബർട്ത്,
ൈേ്യാൈുമാരിസ്വതദ്രിൈളായസൂകസലീൻ,
ആൽബർട്ത്,െമ്ിയാസ്,തസവ്യർ,ആസ്പിൻ
രാജ്,േിരുവേന്തപുരംപൂന്തുെസ്വതദ്രിസ്റ്ീ
െൻ,ഷാജൻ,വിഴിഞ്ംസ്വതദ്രിഷാജൻ,
തയ്രുദാസൻ,്രബരിയാർ,സുതരഷ്,ബിേു
സുതരഷ്,തപവീൺ,എെണാൈുളംസ്വതദ്രി
അഷെഫ്എന്ിവരുംരണ്ടാമപത്തബാട്ി
ൽൈേ്യാൈുമാരിസ്വതദ്രിൈളായപഡേിസ്റ്
ൺ,പതെഡി,ജൂബാൻ,തസാണി,ആൻെണി
തസവ്യർ,ഷാജി,സവരിയാർ,പമർലിൻരാജ്,
പതെഡി,േിരുവേന്തപുരംപാെശ്ാലസ്വതദ

്രിഡിബിൻ,വിഴിഞ്ംസ്വതദ്രിസുതരഷ്,
പുല്ുവിളസ്വതദ്രിൈളായഇമ്ാേുവൽ,ബി
േു,സ്റ്ീെൻസ്റ്ാർബിൻ,ലൂയിസ്വിൻസ
ൻറ്,അടിമലേുകെസ്വതദ്രിതജാസ്,പുേി
യേുെവർഗീസ്എന്ിവരുമാണ്യാതേസം
ഘത്ിലുണ്ടായിരുന്ത്.

എട്ുദിവസപത്യാതേപക്ാടുവിൽൈടലി
ൽേങ്കൂരമിട്ത്അവർമീൻപിടിത്ംേുടങേി.ഉ
പരിേലമത്്യബന്ധേംേടത്ുന്ഗിൽപേ
റ്ുൈൾ(ഒഴുക്ുവല)ഉപതയാഗിച്ാണ്മീൻ
പിടിത്ം.രണ്ടാഴ്ചപൈാണ്ടത്ഏൈതദ്രംരണ്ടത്
തബാട്ുൈളുംേിെഞ്ു.രണ്ടിടത്ുംആതഘാ
ഷം.ഇേിേിടക്ാണ്ൈടലിൽപതതടാളിങ്േട
ത്ിയിരുന്തബിട്ീഷ്തസേഅവർക്രിൈിപല
ത്ിയത്.അന്ത്പെതബുവരി28.തബാട്ിൽൈ
യെിയതസോംഗങേൾേിരിച്െിയൽതരഖൈ
ളുംതബാട്ിപൻെതരഖൈളുംആവ്ര്യപപെട്ു.
ത്രഷംതബാട്ിൽപരിത്രാധേേടത്ി.ദ്വീ
പിതലക്ത്േുഴഞ്ത്ൈയൊപേത്ിയവരല്എ
ന്ത്അവർഉെപൊക്ി.ആയുധങേളുംപവടി
തക്ാപെുൈളുംകൈവ്രമിപല്ന്ത്തബാധ്യപപെ

ട്ു.തബാട്ിപലമത്്യത്ിപൻെത്രഖരംഅള
ന്ത്േിട്പപെടുത്ി.

ജീവതിതംവഴതിതതിരതിയകുന്നകു
ഇന്ത്യയിൽേിന്ത്2700ൈി.മീറ്ർദൂപരയായിരു
ന്ുഅതപൊഴവർ.തബാട്ത്ൈസ്റ്ഡിയിപലടുക്ു
ൈയാപണന്ത്തസേവ്യക്േമാക്ി.എങ്കിലുംചി
ലേടപടിതൈമങേൾപൂർത്ിയാക്ാേുണ്ടത്.അ
േിേുത്രഷംപെഞ്ുവിടാപമന്ുംഉെപെുേൽ
ൈി.മാേ്യേതയാപടയാണവർപപരുമാെിയപേ
ന്ത്ഇമ്ാേുവൽഒാർക്ുന്ു.

രണ്ടുദിവസംൈൂടിയാതേപചയ്ോണ്അ
വർദ്വീപിപലത്ിതച്ർന്ത്.അതപൊപഴാന്ുംമ
ത്്യപത്ാഴിലാളിൈൾക്ത്ആ്രങ്കതോന്ിയി
ല്.അവിപടയിെങേുംമുതമ്തസേതബാട്ിപല
മത്്യപമല്ാംമപറ്ാരുൈപെലിതലക്ത്മാറ്ിയിരു
ന്ു.എന്തുപചയ്ാോണ്ഇപേന്ത്പരസ്പരം
തചാദിക്ുൈയലാ്പേമറ്ത്േിവൃത്ിഉണ്ടായി
രുന്ില്.അപേല്ാംൈടലിൽപൈാണ്ടുതപായി
േട്ുപമന്ത്പിന്ീട്ഒരുഉതദ്യാഗസ്ഥോണ്പെ
ഞ്ത്.ലക്ക്ണക്ിന്രൂപയുപടമത്്യമാ
ണ്തബാട്ിലുള്ളത്.ഏൈതദ്രം18ടൺ.അതേ
യുംദിവസപത്അധ്വാേംമുഴുവൻൈടലിപല
ഉപെിതലക്ത്തചർന്ു.ഉെപൊയുംപവെുംകൈ
തയാപടമടതങേണ്ടിവരും.ൈാരണം,ഇേിയും
ൈൂടുേൽദിവസങേൾൈടലിൽേങോൻേക്
സാധ്യേൈൾലവതല്രമില്.തബാട്ിപലഇന്ധ
േവുംപോഴിലാളിൈൾക്ുള്ളആഹാരവുംേീ

ർന്ുതപാൈും.മത്്യംസൂക്ിക്ാേുള്ളപഎ
സ്മുഴുവൻൈടലിപലത്ി.

ദ്വീപിപലഒരുപൈട്ിടത്ിലാണ്ഇവപരപാ
ർപെിച്ത്.ജയിപലന്ത്പെഞ്ുൈൂടാ.ഒാെിസ്
തപാപലയുള്ളപൈട്ിടം.േിരീക്ണൈാമെൈ
പളാപക്യുണ്ടത്.അവതപവർത്ിപെിച്ിരുന്ില്.
കവൈുതന്രംവന്ത്ൈണ്ടഉതദ്യാഗസ്ഥർആ
ണ്പിഴേിശ്ചയിച്ത്.അന്താരാഷ്തടമാർക്
റ്ിൽതതപാസസ്പചയ്േചൂരയുപടവിലൈണ
ക്ാക്ിഒപരാറ്എഴുത്ത്̂ അഞ്ത്തൈാടിഇന്ത്യ
ൻരൂപ.ഇൗ32തപരുംതചർന്ത്മരണംവപരപ
ണിപയടുത്ാലുംഇതേയുംേുൈൈപണ്ടത്ാ
ോൈില്.അതപക്ൈൾക്ത്ഭാഷേടസ്മായി.
െിതപൊർട്ത്തൈാടേിക്ത്സമർപെിക്ുൈയാപണ
ന്ുംബാക്ിപയല്ാംഅവിപടപെഞ്ാൽമ
േിപയന്ുംഅെിയിച്ത്ഉതദ്യാഗസ്ഥൻമടങേി.

അതോപട,ഇേിപയാരുമടക്ംഉണ്ടാൈിപല്
ന്ത്ഉെപൊയി.ജീവിേൈാലംമുഴുവൻദ്വീപിപല
േടവെയിൽൈഴിതയണ്ടിവരുപമന്ത്ഏോണ്ടത്
േീരുമാേമായി.ൈാരണം,ഒരിക്ലുംഅവരുപട
വീട്ുൈാർക്ത്ഇൗേുൈയടക്ാൻൈഴിയില്.ഡീ

സൽസബ്സിഡിയിൽമാതേംഒേുങേുന്സ
ഹായമല്ാപേതൈതദ്ര^സംസ്ഥാേസർക്ാ
െുൈളിൽേിന്ുണ്ടാൈില്.ഇേിപയന്തുപചയ്ു
പമന്ചിന്തയിൽഉെക്ംേഷ്ടമായി.തൈാട
േിയിപലത്ിച്ഇവതരാട്ജഡ്ജിസഹാേുഭൂ
േിതയാപടയാണ്പപരുമാെിയത്.ഇവർമത്്യ
പത്ാഴിലാളിൈൾമാതേമാപണന്ുംമപറ്ാരുഗൂ
ഢലക്്യവുമിപല്ന്ത്േിരിച്െിഞ്േിപേേുട
ർന്ത്,ഉതദ്യാഗസ്ഥൻഎഴുേിയപിഴഅതദേഹം
ഏഴരലക്മായിൈുെച്ു.

ദ്ീപതികെജീവതിതം
േർജമക്ായിമലയാളിഒാെിസപെേിതയാ
ഗിച്ിരുന്ു.ഉതദ്യാഗസ്ഥൻതചാദിക്ുന്വമ
ലയാളിതൊണിൽതൈൾക്ും.അക്ാര്യംമല
യാളത്ിൽേടവുൈാതരാട്തചാദിക്ും.അവർ
ക്ത്പെയാേുള്ളത്തൈൾക്ും.ഇംഗ്ീഷിൽഉ
തദ്യാഗസ്ഥപേഅെിയിക്ും.ഇത്രംസംസാ
രങേളിലൂപടയാണ്മത്്യപത്ാഴിലാളിൈൾേ
ടവിലാക്പപെട്ൈാര്യംഇന്ത്യൻഎംബസിഅ
െിഞ്ിട്ുംഒരുഇടപപടലുംേടത്ിയിട്ിപല്
ന്ുംഅെിയുന്ത്.ൈേ്യാൈുമാരിജില്യിപല
തൈിസ്േ്യൻപുതരാഹിേോയൊ.ഡയ്സൻ
മാതേമാണ്തമാചേമാവ്ര്യപപെട്ത്രണ്ടത്ഇ^പമയി
ൽഅയച്ത്.ആഇപമയിലുൈളുപടൈാര്യം
ഒന്ിടവിട്ദിവസംൈുർബാേയർപെിക്ാൻജ
യിലിപലത്ിയിരുന്പാശ്ചാേ്യകവദിൈൻ
ൊ.തൊളിയാണ്ഇവതരാട്പെയുന്ത്.ോ

ട്ിപലപതേങേളിൽവാർത്വന്േുതപാപല
ഏപേങ്കിലുംരാഷ്തടീയക്ാതരാസർക്ാെുൈ
തളാഎപന്തങ്കിലുംസഹായംപചയ്േോയി
ഇവരിലാരുംവി്ര്വസിക്ുന്ില്.അവിപടൈഴി
ഞ്മൂന്ാഴ്ചക്ിപടഭക്ണവുംവസ്തേവും
ലഭിച്ു.തേരംതപാക്ാോയിൈാരംസ്,പടന്ി
സ്,പചസ്എന്ിവപയാപക്േൽൈിയിരുന്ു.
പിഴസംഖ്യൈുെച്േിോൽഉടപേമടങോോൈു
പമന്ത്തപേീക്വന്ു.എന്ാൽ,ഏഴരലക്
വുംവലിയേുൈയാണ്.പമർപമയ്ഡ്തബാട്ി
പൻെഉടമയായജൂഡിയുപടഭാര്യസുജമൂന്ി
പലാരുഭാഗംഅടച്ു.ബാക്ിേുൈഇളവുപച
യ്ണപമന്അതപക്തബിട്ീഷ്അധിൈൃേർ
േള്ളി.ഇതോപട,വീണ്ടുംഅേിശ്ചിേേ്വത്ി
ലായി.ഇൗസ്റ്െിന്മുമ്ത്വിട്യക്ാപമന്ത്പെ
ഞ്ഉതദ്യാഗസ്ഥൻഅത്ൈഴിഞ്ത്തപാൈാപമ
ന്ത്വ്യക്േമാക്ി.ോട്ിൽൊ.ഡയ്സേുംവീ
ട്ുൈാരുംഒാടിേടന്ത്പണംസ്വരൂപിക്ുന്േി
പൻെപങ്കപൊടിലായിരുന്ു.
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ചൂരക്കിനാവ്പറഞ്ഞകഥ
വപോരപോേ്യ�പോധ്യ�ത്ഞിൽ(ലക്കം1509)ജഞിഷഎലഞിസബത്ട്
എഴു�ഞിയ‘ചൂരക്കഞിെപോവ്’ഹൃേ്യ�പോയഞിരുനു.കടലഞിപെപോടും
കപോറ്റഞിപെപോടുംനപപോരു�ഞിജീവഞിക്കുന�ത്്യനത്പോഴഞിലപോളഞിക
ളടുനടന�പോത്ംപവേെയപോണ്ചൂരക്കഞിെപോവ്പറഞ്ു�ന
ത്.സ�ൂഹംപവണ്പരഞിഗണെെൽകപോത്ജെവഞിഭപോഗ�പോ
ണ്അവർ.ഇത്രം�ീഷേട്ണ�പോയജീവഞി�പോെുഭവങ്ങൾവപോ
യെക്കപോരുനട�ുനഞിനലത്ഞിച്പലഖഞികക്കുംവപോരപോേ്യ�പോധ്യ
�ത്ഞിെുംഅഭഞിെന്െങ്ങൾ.
സി. പി. ഫാ ത്ി മ ഷ ഹ്  ല, ന ല്ല ളം

നീറ്റലുണ്ാക്കിയവായനാനുഭവം
ജഞിഷഎലഞിസബത്ട്എഴു�ഞിയ‘ചൂരക്കഞിെപോവ്’�ഞികച്വപോയ
െപോെുഭവ�പോയഞിരുനു.വപോയഞിച്ടു�ീർനപ്പോൾവല്ലപോത്െീറ്റ
ൽ�െസ്ഞിലുണ്പോയഞി.ജീവൻപപപോലുംപണയംനവച്ട്,അന
ത്ഞിെപോയഞികടലഞിനൻറ�ക്കൾെടത്ുനസപോഹസനത്പല
ഖെംഹൃേയസപർശഞിയപോയഞിവരച്ടുകപോട്ടുനു.�ഞികച്ഭപോഷ
യുംഅവ�രണവും.
വി. എ ച്്. അ നീ ഷ്, പപ ത്ി നി പ്പ റ മ്്, മ ല പ്പപു റം

ചൂരക്്പകിന്ാലലപപായസ്വപ്നങ്ങൾ
ചൂരഎന�ീെഞിെുപഞിറനകകപോ�ങ്ങപളപോളം�പോണ്ഞിപവഞിഴേ്വീ
പഞിൽഅകന്ട്32�ത്്യനത്പോഴഞിലപോളഞികളടുനടജീവഞി�ംപറ
ഞ്‘ചൂരക്കഞിെപോവ്’ഗംഭീര�പോയഞി.യഥപോർഥജീവഞി��പോപണപോ
കഥയപോപണപോഎനട്�ഞിരഞിച്റഞിയപോൻസപോധ്യ�പോകപോത്വഞിധം
സംഭവബഹുല�പോയഞിരുനുഅവരുനട�ടവുജീവഞി�വുംഅ
�ഞിൽെഞിനുള്ളഉയഞിർനത്ഴുപനൽപും.െപോട്ഞിനലത്ഞിയഞിട്ടും
അവരുനടേുരഞി�ത്ഞിന്അയവഞില്ലഎനുപറഞ്പോണ്പലഖ
െംഅവസപോെഞിക്കുനത്ട്.ഭരണകൂടവും�െുഷ്യസപെഹഞിക
ളടുംആപപോവങ്ങൾനക്കപോ് ംെഞിപന�ീരൂ.
ഫാ യി സ്  കള ത്ത്ാ ടി, മു ണ്ു മു ഴി

ഖാൻസാബകിലൻറജീവകിതം
സുപരഷ്വപോസുപേവ്എഴു�ഞിയ‘നപഷപോവറഞിൽെഞിനുള്ള
വഞിവപോഹഷേണക്കത്ട്’�ഞികച്�പോയഞി.ചപോറ്റൽ�ഴനപയ�ു
കൂട്ഞിയനവള്ളനക്കട്ഞിൽെഞിനട്വഞിവപോഹഷേണക്കത്ഞിനെ
പെപോക്കഞിചപോറ്റൽ�ഴ�നൻറസഹപോെുഭൂ�ഞിഅറഞിയഞിക്കുനു
ണ്ട്.ഖപോൻസപോബഞിനെയുംഅപദേഹത്ഞിനൻറകുടുംബനത്
യുംപപഞിയന്ട്പുപ�ഞിനഷർെപോസഞിനെയുംവഞിങ്ങപലപോനടയപോ
ണ്വപോയഞിച്ത്.
അ ബ്  ദു ല്ല കകാ ട്ി ക്ു ളം, കാ സ ർ കകാ ട്                       

അതകിരുകളകിടാത്തമനുഷ്യബന്ം
നപഷപോവറഞിനലഖപോൻസപോബഞിനൻറകഥ�െസ്ഞിനെപെപോവഞി
ച്ടു.അ�ഞിരുകളഞിടപോത്�െുഷ്യബധ്രംഒപോപരപോജീവഞി�നത്
യുംഅടുത്റഞിയപോൻെഞി�ഞിത്�പോകുനു.പലഖകനെപ്പോനല
പപവപോസജീവഞി�ത്ഞിനൻറ‘നപപോടഞിക്കപോറ്റട്’അെുഭവഞിച്വർക്കട്
ഇന�പോരുകപോഴചപപപോനലയപോയഞി.പലഖകെുംവപോരപോേ്യ�പോധ്യ
�ത്ഞിെുംഅഭഞിെന്െങ്ങൾ.
മു ജീ ബ് എ കള റ്ി ൽ                    

ലളകിതം,സരസം
പപശപോന്തട്ടഞി.വള്ളഞിക്കുനട്എഴു�ഞിയകഥആർ.നക.�ൂസഞി
നൻറകഞിണർവളനരഹൃേ്യ�പോയഞി.അവസപരപോചഞി��പോയക
ഥ.പലെപോട്ഞിൻപുറങ്ങളഞിലുംകപോണുനെഞി�്യകപോഴചയപോണ്
േപോഹജലത്ഞിെുപവണ്ഞിജെംനെപട്പോട്പ�പോടുനത്.ഇത്വ
ളനരലളഞി��പോയഞി,സരസ�പോയഞിവപോയെക്കപോരഞിൽഎത്ഞിച്
കഥപോകൃത്ഞിെുംവപോരപോേ്യ�പോധ്യ�ത്ഞിെുംഅഭഞിെന്െങ്ങൾ.
ടി.  മു ഹ മ്മ ദ ലി, മ ങ്ങാ ട്      

സമകാലകികപപസക്തകിയുള്ളകഥ
പപശപോന്തട്വള്ളഞിക്കുനട്എഴു�ഞിയ‘ആർ.നക.�ൂസഞിനൻറകഞിണ
ർ’എനകഥസ�കപോലഞികപപസക്ഞിയുള്ള�പോണ്.വഞിേ്യനകപോ
ണ്ട്പെപടണ്ത്പെടഞിനയടുക്കപോത്വഞിേ്യപോഭ്യപോസത്ഞിന്എന്തട്
അർഥ�പോണുള്ളന�നട്കഥപോകൃത്ട്ഉപദേശഞിച്ഞിട്ടുണ്പോകണം.
സ വാ ദ് ടി. എ ൻ. പു രം      

ഇം�ഞിയപോസന�ഹ്േഞി

‘േുർ�ടപപോ�,അ�ഞി�പെപോഹരഅെുഭവം’എ
നപോണ്�വപോങ്ങഞിനെക്കുറഞിച്ട്ഒറ്റവപോക്കഞിൽപ

റയപോെപോവുക.ഭൂട്പോപെപോടുംനചെപയപോടുംപചർനപോ
ണ്ഈഹഞി�പോലയൻപപപേശംെഞിലെഞിൽക്കുനത്.ഈ
പപപേശംഎന്തുനകപോണ്ട്സഞ്പോരഞികളടുനടകണ്ണഞിൽെഞി
നട്െപോണംകുണുങ്ങഞി�പോറഞിെഞിനുനവനറഞിയപോൻഇ
ന്ത്യയുനടഭൂപടംപരഞിപശപോധഞിച്പോൽ��ഞി.ഉത്പരന്ത്യ
യുംകശ�ീരു�ടക്കംവടക്കൻയപോപ�കൾസഞ്പോരഞിക
ളടുനടെഞി�്യപകപന്ങ്ങളപോണ്.എനപോൽ,വടക്കുകഞിഴക്ക
ൻസംസ്പോെങ്ങളഞിൽസഞ്പോരഞികളടുനട�ള്ളഞിച്യഞില്ല
എനു�നനപറയപോം.ഇെഞിഅഥവപോപെപോർത്ട്ഈ
സറ്റട്ആനരങ്കഞിലുംസന്ർശഞിച്പോൽ�നനേുർ�ട�പോ
യയപോപ�കപോരണം�വപോങ്ന�രനഞ്ടുക്കപോറു�ഞില്ല.
അപ്പോഴപോണ്ഞങ്ങൾ25പപർ15േഞിവസംെീണ്ുെഞി
നപെപോർത്ട്ഈസറ്റട്യപോപ�യുനടഅവസപോെം�വപോ
ങ്എനഭൂ�ഞിയഞിനലനകപോച്ടുസ്വർഗത്ഞിനലത്ുനത്.

പകട്ടറകിഞ്ഞഹകിമാലയത്തകിപലക്്
പെപോർത്ട്ഈസറ്റട്സംസ്പോെങ്ങളടുനട�ുഖ�ുപേയഞിൽ
ഒനപോണ്ഗ�പോഗ�പപശെങ്ങൾ.ഗുവപോഹ�ഞിവഞിട്പോൽ
പഞിനനനയല്ലപോംപപരഞിെു�പോപ��പോണ്.സ്വകപോര്യവപോഹ
െങ്ങനളആപശയഞിക്കുകയപോണ്ഏകവഴഞി.രപോവഞിനല�
നനസപോധെങ്ങൾനകട്ഞിനവച്ട്യപോപ�യപോരംഭഞിച്ടു.ടപോറഞി
ട്പറപോഡുകളഞിലൂനടആരംഭഞിച്യപോപ��പോഴട്വരകളഞിലൂ
നട�ുപനപോട്ടുെീങ്ങഞി.ഇരപഞിടഞിക്കപോൻെപോവുെീട്ഞിയപപപോ
നല�രണംകപോത്ഞിരഞിക്കുനനചങ്കുത്പോയവഴഞികളഞി
ൽഅസപോ�പോെ്യപപോടവപത്പോനട�വപോങ്ങുകപോരെപോയ
നപഡവർവപോഹെപ�പോടഞിക്കുനത്ഒരൽപംഅദ്ഭു�
പത്പോനടയുംഅ�ഞിപലനറപപടഞിപയപോനടയുംപെപോക്കഞി
െഞിനു.െപോട്ടുവർത്�പോെങ്ങൾപറഞ്ട്പെരംപപപോയ
�റഞിഞ്ഞില്ല.നപഡവറു�പോയഞിസംസപോരഞിക്കപോൻപശ�ഞിച്
പ്പോൾ�ണുത്പപ�ഞികരണ�പോണ്ലഭഞിച്ത്.പപഷേ,
21കപോരെപോയഅവനൻറവഞിവപോഹനത്ക്കുറഞിച്ട്പചപോേഞി
ച്പ്പോൾവപോചപോലെപോയഞി.അവനൻറപപണയം�ണു
ത്കപോറ്റടുപപപോൽനപയ�ഞിറങ്ങഞി.�വപോങ്ങഞിപലക്കുള്ള
ഈവഴഞിയഞിൽപപധപോെകപോഴചകളഞിനലപോനപോണ്പട്പോ
ളക്യപോ് ുകൾ.പച്ഷീറ്റട്വഞിരഞിച്ക്യപോ് ുകൾ�ഞ്ഞി
ൽപു�ഞ്ട്കഞിടക്കുനുണ്ട്.ടപോറഞിട്പറപോഡുകൾന�
നല്ലഅവസപോെഞിക്കപോൻ�ുടങ്ങഞി.ചളഞിയും�ണ്ണടുംനവ
ള്ളവുംകുഴച്ഞിട്പറപോഡഞിലൂനടന�നഞിവീഴപോന�െട
ക്കുംപപപോനലയപോണ്വപോഹെംെീങ്ങുനത്.ഉറ് ഞി
ല്ലപോത്�ലനഞ്രുവുകൾഇപ്പോൾവീഴുന�നപപപോ

നലഭയന്ടുത്ുനു.ഇടഞിഞ്ുവീണകല്ലടുകളടും�
ണ്ണടുംപലയഞിടങ്ങളഞിലപോയഞിവഴഞി�ുടക്കഞി.പട്പോളംവനു
വഴഞിെനപോക്കഞിയപശഷ�പോണ്പലപ്പോഴുംയപോപ��ു
ടരപോെപോയത്.സപോധപോരണേുർ�ട�പോയപപോ�കളഞിലൂ
നടസ്ഞിരംവപോഹെപ�പോടഞിക്കുനനപഡവർ�പോർ,ഭയ
ന്ടുനയപോപ�ക്കപോർക്കട്നധര്യംനകപോടുക്കപോറുണ്ട്.
എനപോൽ,ഞങ്ങൾനപഡവപറപോടുപചപോേഞിച്പ്പോൾ
കഞിട്ഞിയ�റുപടഞിവ്യ�്യസ��പോയഞിരുനു,‘‘ഇ�ഞിങ്ങനെ
ത്നനയപോണ്,�ണ്ണഞിടഞിഞ്ുവീണപോൽചുരത്ഞിൽകു
ടുങ്ങഞി.പഞിനനപട്പോളംവനട്െനപോക്കുംവനരഇവഞിനട
യഞിരഞിക്കപോം.ഓപരപോയപോപ�യുംനവല്ലടുവഞിളഞിയപോണ്.�ഴ
ക്കപോല�പോനണങ്കഞിൽപറയുകയുംപവണ്’’.ഇ�ുംപറ
ഞ്ട്അവൻപശദ്ധപയപോനടവണ്ഞിപയപോടഞിച്ടു.പെരംഇ
രുട്ഞിത്ുടങ്ങഞി.വഴഞിപ�പോശ�പോയ�ഞിെപോൽയപോപ�വളനര
പയനറനവകഞിയഞിരുനു.ഇന്ത്യയഞിനലഏറ്റവും�ണു
പ്റഞിയസഞ്പോരപയപോഗ്യ�പോയപപപേശങ്ങളഞിനലപോനപോ
യപസലപോപപോസഞിനൻറയും�ടപോകത്ഞിപൻറയും�പെപോ
ഹര�പോയകപോഴചകപോണപോെപോവഞിനല്ലനട്നപഡവർപറ
ഞ്ു.ഇരുട്പോയപ്പോൾ�ണു് ഞിന്�ൂർച്കൂടഞിവനു.
വപോഹെംകുത്നെകയറപോൻ�ുടങ്ങഞി.ഇയപോൾവഴഞി
ന�റ്റഞിച്ട്ഞങ്ങനളനകപോല്ലപോൻനകപോണ്ട്പപപോവുകയപോ
പണപോഎനട്ഭയന്ടു�പോറ്അപകടവുംനചങ്കുത്പോ
യ�ു�പോയവഴഞിയഞിലൂനടയപോണ്�ുപനപോട്ട്പപപോകുനത്.
പകൽനവളഞിച്ത്ട്കണ്�ുനവച്ട്ഒരുവശനത്നകപോ
ല്ലഞിയുംഒരുവശനത്ഇടഞിയപോറപോയ�ലയുംഊഹഞിച്ടു.
�ഞ്ുകപോരണംഒനുംകപോണപോ�പോവുകയുംവണ്ഞി
കുത്നെകയറുകയുംന�നഞിവീഴുപ�പോഅഗപോധ�പോ
യനകപോക്കയഞിപലനക്കനഭയംകപോരണം�ുറനുപഞിടഞി
ച്കണ്ണടുകളടുംഏ�പോണ്ട്െഞിലച്ശ്വപോസവു�പോയഞിഞ
ങ്ങൾ�ുറുക്കഞി് ഞിടഞിച്ഞിരുനു.കളഞിയുംചഞിരഞിയും��പോ
ശയുന�ല്ലപോംെഞിലച്ടുപപപോയഞിരുനു.കൂെഞിപമേൽകുരു
വപോയഞിവണ്ഞിപകടപോവലും.�ണു് പോസ്വേഞിക്കപോൻവന
ഞങ്ങനള�ണു് ട്�ുളച്ടുകയറഞിആപക�ഞിച്ട്�രവഞി് ഞി
ച്ട്െഞിർത്ഞി.എനഞിട്ടുംവണ്ഞികുത്നെകയറഞിനക്കപോ
ണ്ഞിരഞിക്കുകയപോണ്.പഞിനീടുള്ളകപോഴചകൾകപോണപോൻ
കഴഞിഞ്ഞില്ല.കപോരണം,കണ്ണടുംനചവഞിയും�ൂക്കുംഎ
ല്ലപോംപകപോട്ഞിെകത്പോയഞിരുനു.െപോവഞിലപോവനട്പപപോർഥ
െകളടും.രപോവഞിനലെപോലു�ണഞിക്കുപുറന്ട്യപോപ�രപോ
പ�ഞി11�ണഞിപയപോനട�വപോങ്എനനകപോച്ടുെഗരത്ഞി
ൽസുരഷേഞി��പോയഞിഎത്ഞിപച്ർനു.

തവാങ്ങകിലലബുദ്ാപ്രമം
പെരംപെരപത്നവളടുത്ു.ആേ്യംപപപോയത്,�വപോ
ങ്ങഞിനല�ുഖ്യപോകർഷണ�പോയബുദ്ധപോപശ�ത്ഞിപലക്കപോ
യഞിരുനു.ഏഷ്യയഞിനലരണ്പോ�പത്�ുംഇന്ത്യയഞിനല
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െഹീ�പൂപന്തപോട്ത്ഞിൽ

�ൃശൂരഞിൽജെഞിച്ട്സഞിംഗ് പൂരഞിൽഉന�പഠെംപെ
ടഞിഅവഞിടത്നനവഞിവപോഹഞി�യപോയഞിജീവഞി�ം

െയഞിക്കുനശഞിൽപകൃഷ്ണൻശുക്ലക്കട്സംവഞിധപോെം
നവറുന�പോരുപെരംപപപോക്കല്ല.സഞിംഗ് പൂരഞിനലപപശസ�
ക് െഞിയഞിൽപഗ്പോബൽ�പോർക്കറ്റഞിങ്ഡയറകടറപോയഞിപജപോ
ലഞിനചയ്യടുനശഞിൽപഇ�ഞിെകംെഞിരവധഞിചഞിപ�ങ്ങൾനച
യ�ുകഴഞിഞ്ു.‘പകപോഴഞിപക്കപോട്ട്പുലരുംഇെഞിയുംെപോനളകൾ’
എന�നൻറസഞിെഞി�യുനടപപേർശെത്ഞിനെത്ഞിയസം
വഞിധപോയഞികയു�പോയഞിസംസപോരഞിച്പ്പോൾ...

പത്പോംക്ലപോസുകഴഞിഞ്ട്ഉന�പഠെത്ഞിെപോയഞിസഞിംഗ
്പൂരഞിപലക്കട്.പഠെപത്പോനടപോ് ംെപോടകപോഭഞിെയപത്പോടുംഇ
ഷ്ടംപ�പോനഞിയപ്പോൾഒരുരസത്ഞിന്കൂട്ടുകപോപരപോനടപോ് ം
പചർനട്ചഞില്ലറെപോടകപപവർത്െങ്ങൾ�ുടങ്ങഞി.അരങ്ങഞിെു
�ുനഞിലപോയഞിരുനു�ുടക്കന�ങ്കഞിലുംപഞിനഞിൽെഞിനട്െയഞിക്കു
കയപോണ്�െഞിക്കുപറ്റഞിയന�നട്പഞിനീട്�ഞിരഞിച്റഞിഞ്ു.അ
വഞിനടയപോണ്ശഞിൽപകൃഷ്ണൻശുക്ലനയനസംവഞിധപോയഞി
കയുനടജെെം.സഞിംഗ് പൂരഞിനലഅപബപോട്ട്നഹൽത്ട്നകയ
ർക് െഞിയഞിൽപഗ്പോബൽ�പോർക്കറ്റഞിങ്ഡയറകടറപോയഞിപജപോ
ലഞിനചയ്യടുനശഞിൽപഇടപവളയപോയഞികഞിട്ടുനസ�യം�ുഴുവ
ൻസഞിെഞി�ക്കപോയഞി�പോറ്റഞിനവച്ഞിരഞിക്കുകയപോണ്.കഥനയഴുത്ും
�ഞിരക്കഥ�യപോറപോക്കലുംസംവഞിധപോെവുംെഞിർ�പോണവുന�
ല്ലപോംഈ�ൃശൂർകപോരഞിയുനടനകകളഞിൽഭപേം.

നന്മനകിറഞ്ഞചകിപതങ്ങൾ
�ഞിയറ്ററഞിൽപപേർശഞി് ഞിക്കുകഎനഉപദേശ്യപത്പോനടയല്ലശഞി
ൽപസഞിെഞി�നയടുക്കുനത്.�പൻറ�പോയസപന്തപോഷത്ഞിെു
പവണ്ഞിയുംഒഴഞിവുസ�യംസർഗപോത്മക�പോയഞിവഞിെഞിപയപോഗഞി
ക്കപോെു�പോണ്.2008ൽഒരുഓൺനലൻചലച്ഞിപ�പ�ളയഞി
പലക്കപോയഞി�യപോറപോക്കഞിയഒരു�ഞിെഞിറ്റട്നേർ�്യ�ുള്ളരണ്ട്
പഹസ്വചഞിപ�ങ്ങൾ�ഞികച്25എണ്ണത്ഞിലഞിടംപഞിടഞിച്പ്പോഴപോ
ണ്�നഞിനലപോരുസഞിെഞി�പോക്കപോരഞിയുനണ്നകപോര്യംശഞിൽപയു
നടഉള്ളഞിനലത്ുനത്.അ�ഞിെുപശഷംപ�പോസം(2011)എ
നഇംഗ്ീഷ്ചഞിപ�ംനചയ�ു.ഇന്ത്യയഞിനലയുംബംഗ്പോപേശഞി
നലയുംയു.എസഞിനലയുംവഞിവഞിധപ�ളകളഞിൽപപേർശഞി് ഞിച്
ചഞിപ�ം2011നലനെവപോേഫഞിലഞിംനഫസറ്റഞിനല(യു.എസ)സഞി
ൽവർസപകീൻഅവപോർഡുംപെടഞി.സഞിെഞി�നയടുക്കണന�
നട്അ�ഞിയപോയഞിആപഗഹഞിച്ഒരുസം�ംആളടുകളടുനടസ്വ
പെസപോഫല്യംകൂടഞിയപോയഞിരുനുഈകുറഞ്ബജറ്റട്ചഞി
പ�ം.ഋ�ുക്കൾപപപോനല�പോറഞി�പോറഞിവരുന�പോണ്ജീവഞി�ന�
നുംഎനപോൽ,ഏത്ഋ�ുവഞിനെയുംെഞിങ്ങളടുനടജീവഞി�വു
�പോയഞിഎളടു് ത്ഞിൽബധ്രഞി് ഞിച്ടുെഞിർത്പോെപോവുന�നു�പോ
ണ്ചഞിപ�ംപറഞ്ുനവക്കുനത്.2012ൽഇറങ്ങഞിയ‘ഇങ്ങ
നെയുംഒരുകഥ’എനചഞിപ�ംയൂട്യൂബഞിൽവലഞിയപശദ്ധ
പഞിടഞിച്ടുപറ്റഞി.വ്യ�്യസ�രീ�ഞിയഞിൽജീവഞിക്കുന�ൂനട്േ് �ഞി
�പോരുനടകഥയപോണ്ചഞിപ�ത്ഞിൽപറയുനത്.

2014ൽപുറത്ഞിറക്കഞിയഅരവഞിന്ുംആറു�ുഖവുംഎന
പഹസ്വചഞിപ�ം��ഞിഴെും�ലയപോളഞിയു�പോയരണ്ുപപർക്കഞിടയഞി
നലബധ്ര�പോണ്വർണഞിക്കുനത്.െർ�ത്ഞിന്പപപോധപോെ്യം
െൽകഞി�യപോറപോക്കഞിയഅത്പോഴം(2015)എനചഞിപ�വുംയൂ
ട്യൂബഞിൽപശദ്ധഞിക്കന്ട്ടു.കഴഞിഞ്വർഷ�ഞിറങ്ങഞിയപുലരും
ഇെഞിയുംെപോനളകൾഎനചഞിപ�ംഅന്തപോരപോഷ്ട്പട�ലത്ഞിൽ
27ചലച്ഞിപ�പ�ളകളഞിൽപപേർശഞി് ഞിക്കന്ട്ടു.ബഞിഹപോറഞിനല
േർഭംഗഇൻറർെപോഷെൽഫഞിലഞിംനഫസറ്റഞിവലഞിൽഈവർ
ഷനത്�ഞികച്സഞിെഞി�ക്കുംസംവഞിധപോെത്ഞിെു�ുള്ളഅവപോ
ർഡ്,നെവപോേഫഞിലഞിംനഫസറ്റഞിവലഞിൽ�ഞികച്വഞിപേശചഞിപ�
ത്ഞിെുള്ളഅവപോർഡ്(2016),ഇൻറർെപോഷെൽയൂപറപോഫഞി

ലഞിംനഫസറ്റഞിവലഞിനൻറസമ്ർഎഡഞിഷെഞിൽ�ഞികച്
ചഞിപ�ത്ഞിെുംഛപോയപോപഗഹണത്ഞിെു�ുള്ളഅവപോർഡ്
(2016),കപോെഡയഞിനലസഞിെഞി�പവൾഡ്നഫസറ്റട്അവപോ
ർഡഞിനൻറഓട്ംഎഡഞിഷെഞിൽ�ഞികച്സംഗീ�ത്ഞി
െുള്ളഅവപോർഡ്(2016)�ുടങ്ങഞിെഞിരവധഞിപുരസകപോ
രങ്ങളപോണ്ഈചഞിപ�നത്പ�ടഞിനയത്ഞിയത്.വഞിവപോ

ഹഞി�രപോവപോൻ�ീരു�പോെഞിച്ട്
അവസപോെെഞി�ഞിഷം�ീരു�പോെം
�പോപറ്റണ്ഞിവനരണ്ട്പപണയഞി�പോക്കൾപരസപരംപഞിരഞിഞ്ട്
വർഷങ്ങൾക്കുപശഷംഅവഞിചപോരഞി��പോയഞികണ്ു�ുട്ടുന�പോ
ണ്സഞിെഞി�യുനടഇ�ഞിവൃത്ം.ഗൗരവപ�റഞിയസംഭവങ്ങനളപോ
നുംപപ�ഞിപപോേഞിക്കപോന�വളനരലളഞി��പോയപപപ�യംചർച്
നചയ്യടുനചഞിപ�ങ്ങളപോണ്ശഞിൽപയുനടഓപരപോസഞിെഞി�യും.
ഇക്കപോര്യത്ഞിൽസംവഞിധപോയഞികക്കുപറയപോനെപോരുകപോരണ
�ുണ്ട്.�നൻറചഞിപ�ങ്ങൾകണ്ു�ീരുപ്പോൾഎല്ലപോവരഞിലും
ഒരുസപന്തപോഷംവഞിടരണന�നആപഗഹ�പോണ്ഇ�ഞിെുപഞി
നഞിൽ.സംവഞിധപോെംനചയ്യപോൻ�പോപ��ല്ല,�െഞിക്കട്കപോണപോ
െുംഇത്രംചഞിപ�ങ്ങളപോണ്ഇഷ്ടന�നട്അവർപറയുനു.

�പഹഷഞിനൻറപപ�ഞികപോരംഎപ��പെപോഹര�പോയസഞിെഞി�
യപോണ്.അ�ഞിനലവഞിഷയംഏനറലളഞി��പോണ്.�പോപ��ല്ല,ഇ
പ്പോൾടഞി.വഞി�ുറനപോലുംപപ�ംവപോയഞിച്പോലുന�ല്ലപോംനെഗ
റ്റഞിവ്ആയകപോര്യങ്ങളപോണ്െമ്ുനട�ുനഞിനലത്ുനത്.സഞി
െഞി�യഞിലുംഅന�,ഇക്കപോര്യംഎനൻറചഞിപ�ങ്ങളഞിനലങ്കഞി
ലുംഒഴഞിവപോക്കണന�നട്എെഞിക്കുപ�പോനപോറുണ്ട്.അ�ുനകപോ
ണ്പോണ്ഇത്രംഫീൽഗുഡ്ചഞിപ�ങ്ങൾനചയ്യടുനത്’ശഞി
ൽപകൂട്ഞിപച്ർത്ു.

ലസൻസറകിങ്ഇന്്യയകിലുംസകിംഗപ്പൂരകിലും
സഞിംഗ് പൂരഞിനലയുംഇന്ത്യയഞിനലയുംനസൻസർസർട്ഞിഫഞിപക്ക
ഷൻവ്യ�്യസ��പോണ്.യു(എല്ലപോവർക്കുംകപോണപോവുനെഞി
യപന്തണ�ഞില്ലപോത്ത്),യു/എ(12വയസ്ഞിെു�പോനഴയുള്ളകു
ട്ഞികൾക്കട്രഷേഞി�പോക്കളടുനടപ�ൽപെപോട്ത്ഞിൽകപോണപോവുന
ത്),എ(�ു�ഞിർനവർക്കു�പോപ�ംകപോണപോവുനത്),എസ(പപ
പ�്യകവഞിഭപോഗത്ഞിെു�പോപ�ംകപോണപോവുനത്)എനഞിങ്ങനെ
യപോണ്ഇന്ത്യയഞിനലനസൻസർസർട്ഞിഫഞിക്കറ്റടുകൾ.എനപോ

ൽ,സഞിംഗ് പൂരഞിൽകുനറക്കൂടഞിവർഗീകരണങ്ങൾഈപ�ഖ
ലയഞിലുണ്ട്.ജഞി(എല്ലപോപപപോയക്കപോർക്കുംകപോണപോവുനത്),
പഞിജഞി(രഷേഞി�പോക്കളടുനടപ�ൽപെപോട്ത്ഞിൽകപോണപോവുനത്),
പഞിജഞി13(13വയസ്ഞിെു�പോനഴയുള്ളവർക്കട്രഷേഞി�പോക്കളടുനട
പ�ൽപെപോട്ത്ഞിലും�റ്റടുള്ളവർക്കട്െഞിയപന്തണങ്ങളഞില്ലപോന�
യുംകപോണപോവുനത്),എൻസഞി16(16വയസ്ഞിെു�ുകളഞിലു
ള്ളവർക്കട്�പോപ��ുള്ളത്),എം18(18െു�ുകളഞിലുള്ളവർക്കട്
�പോപ�ം),ആർ21(21െു�ുകളഞിലുള്ളവർക്കു�പോപ�ം)എനഞിങ്ങ
നെയപോണ്വഞിവഞിധവർഗീകരണങ്ങൾ.സഞിംഗ് പൂരഞിപല�ുപപപോ
നലകുനറക്കൂടഞിവർഗീകരണങ്ങൾപവണന�നപോണ്ശഞിൽപ
യുനടപഷേം.നസൻസറഞിങ്ങഞിലുണ്പോവുനആശയക്കുഴ് 
ങ്ങനളപോഴഞിവപോക്കപോൻഇത്സഹപോയഞിക്കും.ഇവഞിനടപുലഞി�ുരു
കന്ലഭഞിച്ത്യുസർട്ഞിഫഞിക്കറ്റട്ആനണങ്കഞിൽഅവഞിനടഒ
രുപപഷേ,ലഭഞിക്കുകപഞി.ജഞിആയഞിരഞിക്കും.എപസക്കുംയുകഞി
ട്പോെഞിടയഞില്ല.കപോരണംഇ�ഞിെകത്ട്പലയഞിടങ്ങളഞിലുംകുട്ഞി
കളഞിൽഭീ�ഞിയുളവപോക്കുനരംഗങ്ങളടുണ്ട്.അവഞിനടകുട്ഞി
പപപഷേകർക്കട്വലഞിയപരഞിഗണെയുണ്ട്.ഇന്ത്യയഞിപല�ു
പപപോനല��പര�പോയസംജ്ഞകളടുംനസൻസറഞിങ്ങും�
മ്ഞിൽവലഞിയകലഹ�ഞിനല്ലനുംശഞിൽപപറയുനു.ഒരു
നചറഞിയഭൂവഞിഭപോഗത്ഞിൽകുനറപ്ർ��സൗഹപോർേ
പത്പോനടജീവഞിക്കുനഇട�പോണ്സഞിംഗ് പൂർ.അവഞിനട�
�പര�പോയഅസഹഞിഷ്ണു�യുളവപോക്കുനചഞിപ�ങ്ങ
ൾെഞിർ�ഞിക്കപോൻആരും�യപോറപോവഞില്ല.ആവഞിഷ്കപോരസ്വപോ

�പന്ത്യത്ഞിനൻറപപരുപറഞ്ട്കലപോ
കപോരമേപോർഇത്രംപപവൃത്ഞികളഞിൽ

ഏർന്ടപോറഞിനല്ലനുംശഞിൽപപറയുനു.

അവസരംഉപപയാഗകിക്ാൻസ്പതീകൾ
തയാറാവണം
സപ�ീകൾഅപയ്യപോപപോവംഎനുപറഞ്ഞിരഞിക്കുന�പോണ്
അവർക്കുപെനരയുള്ളആപക�ണങ്ങൾവർധഞിക്കപോൻകപോര
ണന�നട്ശഞിൽപഅഭഞിപപപോയന്ടുനു.പലപ്പോഴുംെമ്ളഞി
ൽപലരുംഅൺനറപപസൻറഡ്ആണ്.അർഹഞിക്കുനബ
ഹു�പോെപ�പോആേരപ�പോലഭഞിക്കുനഞില്ല.സപ�ീനയരണ്പോം�
രക്കപോരഞിയപോയഞികപോണുനവപരപോടുംെഞിന്ഞിക്കുനവപരപോടുംശ
ക്�പോയഭപോഷയഞിൽപപ�ഞികരഞിപക്കണ്�ുണ്ട്.ബഹു�പോെം
കഞിട്ടുനഞിനല്ലങ്കഞിൽകഞിട്ടുന�ുവനരഅ�പോവശ്യന്ടണം.ഒരു
കപോര്യത്ഞിലുംപഞിന്തഞിരഞിഞ്ട്െഞിൽപക്കണ്കപോര്യ�ഞില്ല.അവസ
രങ്ങൾസൃഷ്ടഞിക്കപോെുംഅവവഞിപവകപൂർവംഉപപയപോഗഞി
ക്കപോെുംസപ�ീകൾ�യപോറപോവണന�നുംഅവർപറയുനു.
ഇക്കപോര്യത്ഞിൽ�പോൻഭപോഗ്യവ�ഞിയപോനണനുംസഞിെഞി�രംഗ
ത്പോനണങ്കഞിലുംപജപോലഞിസ്ലത്പോനണങ്കഞിലുംസപ�ീനയന
പപരഞിലുള്ളപപശെങ്ങപളപോപപ�ഞിസധ്രഞികപളപോഉണ്പോയഞിട്ഞി
നല്ലനപോണ്ശഞിൽപയുനടസപോഷേ്യം.സ്ഞിരംടീ�പോണ്എല്ലപോ
സഞിെഞി�യഞിലുംപജപോലഞിനചയ്യടുനത്.എല്ലപോവരുംഅടുത്സു
ഹൃത്ുക്കളപോണ്.സഞിംഗ് പൂരഞിൽപജപോലഞിനചയ്യടുനകപോൺപൂ
ർസ്വപേശഞിയപോയശഞിവപോെുശുക്ലയപോണ്ശഞിൽപയുനടഭർത്പോ
വ്.�ൂനുവയസ്ടുകപോരഞിഏകശുക്ലയപോണ്�കൾ.�ൃശൂർപ
ഴയെടക്കപോവ്‘ശഞിൽപ’ത്ഞിൽ�ുൻബപോങ്കട്ഉപേ്യപോഗസ്െപോയ
നവങ്കഞിടകൃഷ്ണനൻറയുംവീട്മ്യപോയസുധയുനടയും�ക
ളപോണ്ശഞിൽപ.ക്ലപോസഞിക്കൽഡപോൻസ,പയപോഗപരഞിശീലെംഎ
നീപ�ഖലകളഞിലുംഇവർകഴഞിവുന�ളഞിയഞിച്ഞിട്ടുണ്ട്.

ശിൽപ കൃഷ്ണൻ ശുക്ല

ഏറ്റവും വ
ലു�ു�പോണ്
�വപോങ്ങഞിനല
ബു ദ്ധപോ പശ
�ം .  1962നല

ഇന്ത്യ ^നചെ
യുദ്ധത്ഞിൽആറു

�പോസപത്പോളം�വപോ
ങ്ആപശ�ംനചെയുനട

നകയഞിലപോയഞിരുനു.ഇന്ത്യയുപട
�ല്ല,�ഞിബത്ഞിപൻറത്എനപോണുനചെകപോരണം
പറഞ്ത്.വഞിലന്ട്പുരപോ�െപഗന്ഥങ്ങളടുള്ളനല
പബറഞിയും60ലധഞികംനകട്ഞിടങ്ങളടു�ുള്ളഈആപശ�ം
ഒരുപകപോട്യുനട�പോ�ൃകയഞിലപോണ്െഞിർ�ഞിച്ഞിട്ടുള്ളത്.
പപപ�്യകപപപോർഥെപോ�ുറഞിയഞിനലഅലങ്കരഞിച്ബുദ്ധപപ
�ഞി�യും�റ്റലങ്കപോരവസ�ുക്കളടും�റക്കപോെപോവപോത്
കപോഴചസമ്പോെഞിച്ടു.പപപോർഥെപോ�ുറഞിയഞിൽെഞിനട്പുറ
ത്ഞിറങ്ങഞിയപ്പോഴപോണ്�പെപോഹരസംഗീ�ംപകട്ത്.
ആ�ലഞ്രുവഞിൽപകപോട�ഞ്ഞിൽെൂറുകണക്കഞിന്
ആപശ�വഞിേ്യപോർഥഞികൾചഞിട്യഞിൽഅണഞിെഞിരനട്പപപോ
ർഥെനചപോല്ലടുനു.ന�പോട്യടഞിച്ട്ചുവ് ടുടുത്ട്നചറഞിയ
കുട്ഞികൾ�ു�ൽഅണഞിെഞിരനപപപോർഥെഇനുംക
ൺ�ുനഞിൽകപോണുനവഞിധം�െസ്ട്പകപോരഞിനയടുത്ു.

വാര്ലമപമാറകിയൽ
�വപോങ്ഏന�പോരുസഞ്പോരഞിക്കുംഒരുക്കഞിനവച്കപോ
ഴചയുനടവസന്തവുംഓർ�യുനടപൂക്കപോലവു�പോണ്
1962ൽഇന്ത്യ^നചെയുദ്ധത്ഞിൽനകപോല്ലന്ട്ഇ
ന്ത്യൻപട്പോളക്കപോരുനടസ�പോരക�പോയ�വപോങ്വപോർ
ന�പ�പോറഞിയൽ.ഇന്ത്യ^നചെയുദ്ധത്ഞിനലപചപോര
�ളംനകട്ഞിെഞിൽക്കുനകഥകൾ�വപോങ്ങഞിന്പറയപോ

െുണ്ട്.�വപോങ്ങഞിനലഏറ്റവും�പെപോഹര�പോയസ്ല
ത്പോണ്പപസഞിദ്ധ�പോയഈയുദ്ധസ�പോരകംെഞിർ�ഞിച്ഞി
രഞിക്കുനത്.സ്വർണ^�ൂനവള്ളെഞിറ�ുള്ളആ�ന്ഞി
രത്ഞിൽവീര�ൃ�്യുവരഞിച്ഇന്ത്യൻപട്പോളക്കപോരുനട
പപരുകൾപരഖന്ടുത്ഞിനവച്ഞിരഞിക്കുനു.ചഞിലരു
നടവസപ�ങ്ങളടുംെഞിപ�്യപോപപയപോഗസപോധെങ്ങളടും
െഞി�്യസ�പോരകങ്ങളപോയഞിഎനുംസംരഷേഞിക്കന്
ടുനു.ഈ�ന്ഞിരത്ഞിനൻറ�ുനഞിൽെഞിനട്�പോഴട്വപോര
ത്ഞിപലക്കട്പെപോക്കഞിയപോൽകപോണുനകപോഴചപവേപഗ
ന്ഥങ്ങളഞിൽപരപോ�ർശഞിക്കന്ട്സ്വർഗീയ�പോഴട്വരക
ളപോനണനുപ�പോനും.�റ്റടുചഞിലസ്ലങ്ങൾകൂടഞിസന്
ർശഞിച്ട്ഞങ്ങൾഅങ്ങപോടഞിന�ണ്പോൻ�ുടങ്ങഞി.പത്ഞി
രുപത്കടകൾകയറഞിയഞിറങ്ങഞി.അവസപോെംകയറഞിയ
നറഡഞിന�യഡ്കടയഞിലപോണ്അവനരകണ്ത്.40വ
യസ്ട്പപപോയംകപോണും.സംസപോരപപഞിയ.ബംഗളപൂരുവഞി
ലുംകുടകഞിലു�ുള്ളകുടുംബക്കപോനരക്കുറഞിച്ട്,പസലപോ
പപോസഞിനല�ഞ്ുവീഴചനയക്കുറഞിച്ട്,�രണംപ�ഞിയഞി
രഞിക്കുനവഴുകനളക്കുറഞിച്ട്,രണ്പോംക്ലപോസവനരപ
ഠഞിച്�നനക്കുറഞിച്ട്,െപോലപോംക്ലപോസവനര�പോപ�ംപഠ
െസൗകര്യ�ുള്ള�വപോങ്ങഞിനെക്കുറഞിച്ട്...അവർപറ
ഞ്ുനകപോപണ്യഞിരുനു.

പസലാപാസ്
4170�ീറ്റർഉയരത്ഞിൽ�വപോങ്ങഞിനെഇന്ത്യയുനട�റ്റടു
ഭപോഗങ്ങളടു�പോയഞിബധ്രഞി് ഞിക്കുനവഴഞിയപോണഞിത്.ഏ�പോ
െും�പോസങ്ങൾഒഴഞിച്ടുെഞിർത്ഞിയപോൽവർഷം�ുഴുവ
ൻ�ഞ്ഞിൽ�ൂടഞിക്കഞിടക്കും-10വനര�പോഴുന�ണു
്ഞിൽഈവഴഞിസഞ്പോരപയപോഗ്യ�പോയഞിെഞിലെഞിർത്പോൻ
ബഞി.ആർ.ഒ(പബപോർഡർപറപോഡ്സഒപോർഗനെപസഷ
ൻ)െനപോയഞിപരഞിപശ�ഞിക്കുനുണ്ട്.പസലപോപപോസഞിെടു
ത്പോണ്പസലപോ�ടപോകം.സഞ്പോരഞികളടുനട�െംകവ

ർനഈ�ടപോകത്ഞിെുലഭഞിച്ഇരട്പ്രപോണു‘സ്വ
ർഗീയ�ടപോകം’.�ണു് ട്കപോലത്ട്�ടപോകംപൂർണ
�പോയുംഉറച്ടുപപപോവും.െട്ടുച്പെരനത്നപരും�
ണു് ഞിൽപട്പോളക്കപോർപറപോഡ്ടപോർനചയ്യടുകയപോണ്.ഉ
ർവശീശപോപംഞങ്ങൾക്കുപകപോര�പോയഞി.ഞങ്ങൾബ
സഞിൽെഞിനുംപുറത്ഞിറങ്ങഞി.അ�ഞിഥഞികളപോയഞിവനഞ
ങ്ങനളആേരഞിച്ടുനകപോണ്പോകപോംപകപോട�ഞ്ട്�പോറഞിെഞി
നട്ആനകപോച്ടു�ടപോകംഞങ്ങൾക്കട്കപോണഞിച്ടു�നു.
പറപോഡ്പണഞിപുപരപോഗ�ഞിക്കുകയപോണ്.െപോപലപോഅ
പഞ്പോവപോഹെങ്ങളടുംധപോരപോളംപട്പോളപടക്കുകളടും
�പോപ�ം.പട്പോളക്കപോനരക്കുറഞിച്ട്ചഞില�ുൻധപോരണകൾ
ഞങ്ങൾക്കുണ്പോയഞിരുനു.അ�ഞിന്കപോരണവു�ുണ്പോ
യഞിരുനു.എനപോൽ,കശ�ീരഞിനലന�രുവുകളഞിലും�
ണഞി് പൂരഞിനലഇംഫപോൽെഗരത്ഞിലുംഞങ്ങൾകണ്
പട്പോളക്കപോനരയല്ലഅരുണപോചൽപപപേശഞിൽകപോണപോ
െപോയത്.ധപോരപോളം�ലയപോളഞിപട്പോളക്കപോനരഞങ്ങൾ
�വപോങ്ങഞിൽ�നനകണ്ഞിട്ടുണ്ട്.പസലപോപപോസഞിനല�
ണു് ഞിൽപറപോഡുപണഞിക്കട്പെ�ൃ�്വംനകപോടുക്കുന
പട്പോളഉപേ്യപോഗസ്നെപരഞിചയന്ട്ടു.അയപോൾഞ
ങ്ങൾക്കട്ചപോയെൽകഞിസൽക്കരഞിച്ടു.ഞങ്ങൾനക
യഞിലുള്ളപലഹപോരംഅവർക്കട്വീ�ഞിച്ടുെൽകഞി.�ുട
ർനപങ്ങപോട്ട്നേവനത്വഞിളഞിച്ടുള്ള�ടക്കയപോപ�യപോയഞി
രുനു.പെപോക്കഞിയപോൽകുട്ഞികൾനപൻസഞിൽനകപോണ്ട്
കടലപോസഞിൽകുത്ഞിവരച്ത്പപപോനലവളഞ്ുപുള
ഞ്ുകഞിടക്കുനചളഞിെഞിറഞ്വീ�ഞികുറഞ്വഴഞി.
ഈവഴഞിയപോണപല്ലപോരപോപ�ഞിയഞിൽനപപോട്ഞിയപകബഞിളടു�പോ
യഞിപകപോട�ഞ്ഞിൽ�ുനുംപഞിനുംകപോണപോന�സുപ�പോ
ക്കപോരൻവണ്ഞിപയപോടഞിച്ത്.എപനപോർത്പ്പോൾഹൃേ
യംെഞിലച്പപപോനലയപോയഞി.രപോവഞിനലഎട്ടു�ണഞിപയപോനട
പ�സപൂരഞിനലത്ഞി.അവഞിടനട്ഗുവപോഹ�ഞിഎയർപപപോ
ർട്ഞിലൂനടബംഗളപൂരുവഞിൽവനഞിറങ്ങഞി.െപോടുപഞിടഞിച്ടു.

തവോ
ങന്എന്ുമൈോ

ണ്ന്സഞ്ോരിൈളയുമട
ൈണ്ിൽ�ിന്ന്�ോണംൈു
ണുങ്ിെോറി�ിന്ുമവന്റി
യോൻഇന്ത്യയുമടഭൂേ
ടംേരിന�ോധിച്ോൽ

െതി

്ര വാ ങ്ങി ത്ല ബു ദ്ാ തശ മത്ിത്ല വിദ്ാർഥികൾ തപാർഥനയിൽ

േഠ�നത്ോമടോപ്ം
�ോടൈോഭി�യനത്ോടും

ഇഷന്ടംനതോന്ിയനപ്ോൾരസത്ി�ന്
ൈൂട്യുൈോനരോമടോപ്ംചില്ലറ�ോടൈഗേവർ
ത്�ങ്ൾതുടങ്ി.അരങ്ി�ുെുന്ിലോ
യിരുന്ുതുടക്മെങ്ിലുംേിന്ിൽ�ിന്ന്
�യിക്ുൈയോണന്ത�ിക്ുേറ്ിയേണിമയ
ന്ന്േിന്നീടന്തിരിച്റിഞ്ഞു.അവിമടയോണന്

�ിൽേൈൃഷന്ണൻ�ുക്ലമയന്സം
വിധോയിൈയുമടജ��ം

‘പുലരും ഇനിയും നാത്ളകൾ’ സിനിമയുത്ട കപാസ് റ്ർ

യ
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്
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അമ്പലം,പള്ളകി,സ്പതീ
പകി.ലക.പാറക്ടവ്
പപജ്:89,വകില:80.00
ഒലകിവ്

എഴുത്ുകപോരനൻറപു�ഞിയ
കഥപോസ�പോഹപോരം.നചറുന�
പ��പെപോഹരംഎനട്വീണ്ും
ഉറ് ഞിക്കുനകഥകൾ.പു�ഞി
യകപോലപത്പോടും�ല�ുറ
പയപോടുംസർഗപോത്�ക�പോയഞി
സംവേഞിക്കുനരചെപോകൗശ
ലംഇ�ഞിൽകപോണപോം.

പകരളചരകിപതം,സത്യവുംമകിഥ്യയും
ടകി.എച്്.പകിലചന്ാരപശേരകി
പപജ്:87വകില:80.00
പപഭാത്ബുക്്ഹൗസ്

പകരളചരഞിപ�ത്ഞിനൻറചർച്
നചയ്യന്ടപോത്വസ�ു�ക
ളഞിപലക്കട്വഞിരൽചൂണ്ുനരച
െ.ഇ�ുവനരധരഞിച്ടുപപപോന
പലധപോരണകനളയും�ഞിരു
ത്പോെുള്ളപശ�ം.

കലകിപാകം
രാജീവ്്രകിവ്രങ്കര്
പപജ്:244വകില:225.00
ഡകി.സകിബുക്സ്

കഥപോപപോപ�ങ്ങളടുനട�െസ
ഞ്പോരങ്ങളഞിലൂനടരചഞിക്കന്ട്
പെപോവൽ.�ഹപോഭപോര�ത്ഞിനല
വെപർവത്ഞിൽഅവ�രഞി് ഞി
ച്ഞിരഞിക്കുനെളേ�യന്തീകഥ
ക്കട്പു�ഞിനയപോരുഭപോഷ്യംച�
ക്കപോെുള്ളപശ�ം.

ദുരന്ങ്ങൾപറയുന്ത്
എം.എം.പമാനായകി
പപജ്:143വകില:130.00
കറൻറ്ബുക്സ്തൃ്രൂര്

യഥപോർഥസംഭവത്ഞിനൻറഭപോ
വെപോത്�കആവഞിഷ്കപോര�പോ
ണ്ഇൗപെപോവൽ.�െുഷ്യ
നൻറസ്വപോർഥ�ഒരുപപപേശ
ത്ഞിന്പ�ൽസൃഷ്ടഞിക്കുന
ആ�പോ�ങ്ങളടുംഅ�ഞിനെ�ഞി
രപോയപപ�ഞിപരപോധവുംപപപ�യ
�പോകുനു.

പീറ്റര്എന്മുയലും
മറ്ററുകഥകളറും
ബകിപയാപടകിക്സ്പപാട്ടര്
പുനരാഖ്യാനം:അഷകിത
പപജ്:64വകില:65.00
മാതൃഭൂമകിബുക്സ്

�ൃഗങ്ങനളകഥപോപപോപ�ങ്ങളപോ
ക്കഞിരചഞിച്കഥകളടുനടപപരഞി
ൽവഞിഖ്യപോ�യപോയബഞിപയപോപടഞി
കസപപപോട്റുനടഏറ്റവുംപപ
ശസ��പോയആറുകഥകളടു
നട�പെപോഹര�പോയപുെരപോ
ഖ്യപോെം.കുട്ഞികൾക്കട്പവണ്ഞി
യുള്ളരചെ.

ഒരുമടകിച്കിലപ്ണറുംപല്റുകുത്തകിയും
(ജപ്ാൻനാപടാടകിക്ഥകൾ)
പപജ്:200വകില:180.00
മാമ്പഴം

ഒപോപരപോെപോട്ഞിലുംആെപോടഞി
നൻറസംസകപോരവുംജീവഞി
�വും�ുടഞിക്കുനകഥകളടു
ണ്പോകും.അത്രംകഥകളടു
നടനവവഞിധ്യപൂർണവുംവർ
ണപോഭവു�പോയപലപോകനത്കു
ട്ഞികൾക്കപോയഞിഅവ�രഞി് ഞിക്കു
നപുസ�കം.

ചപദ്രലൻറമാളകിക
സസമൺപബകിപട്ടാ
പപജ്:200വകില:175.00
പൂര്ണപബ്കിപക്ഷൻസ്

പകരളത്ഞിനൻറവർത്�പോെ
കപോലരപോഷ്പടീയത്ഞിനൻറപ
ശ്പോത്ലത്ഞിൽഭപോവെയും
യപോഥപോർഥ്യവുംഇടകലർത്ഞി
രചഞിക്കന്ട്പെപോവൽ.ധീര�പോ
യ�ുറനുപറച്ഞിൽനകപോണ്ും
സ�്യസധ്ര�പോയെഞിലപപോടു
കൾനകപോണ്ുംപശപദ്ധയ�പോ
യകൃ�ഞി.

ചതുപ്്
എം.കമറുദ്ീൻ
പപജ്:102വകില:90.00
ഡകി.സകിബുക്സ്

െട് ടുജീവഞി�ങ്ങനളയുംഅെു
ഭവങ്ങനളയുംനജവപരവും
�െഃശപോസപ�പരവു�പോയസം
ജ്ഞകളപോൽഎഴുത്ഞിപലക്കട്
സനഞിപവശഞി് ഞിക്കുനരചെ
കൾ.െവീെഭപോവുക�്വംഅവ
കപോശന്ടപോവുനഎട്ട്കഥക
ളടുനടസ�പോഹപോരം.

ന�പോയ�ു�പോയഞിച്പോൻകുനട്
കപോൽചുവട്ഞിനല
�നണ്ണപോലഞിച്ടു�ീർനപ്പോൾ
ഒരഞിറക്കട്നവള്ളംകുടഞിച്ട്
ജലസ�പോധഞിയപോകപോന�ന
ഉൾപപപരണയപോൽ
പ�ഞിനയപ�ഞിനയ
ഒപോപരപോചുവടും
ആഴഞിയഞിപലനക്കടുത്ുവച്ടു.
കരഞി് പോറനക്കട്ഞിൽ�ല�ല്ലഞി
പചപോരനയപോലഞി് ഞിക്കുന
കടൽ!
വീണ്ുംവീണ്ും
രൗപേ�പോയഞി
�ല�ല്ലഞിച്പോകപോനെപോരുന് ടുന
കടൽകണ്ട്,
കപോലഞിടറഞിചുവട്പഞിഴച്ടു
ന�പോണ്വരണ്ു,
പ�ഞിനയപ�ഞിനയ
കടലഞിപലക്കലഞിഞ്ു...!

നക.കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ

പൂർണ�പോയുംആധ്യപോത്�ഞികകപോര്യങ്ങളഞിൽ�ുഴുകഞി,�െ
സ്ഞിനല�പോലഞിെ്യങ്ങൾഒഴുകഞിത്ീരപോൻപഗന്ഥകപോരൻ

ഒരുപപോട്െപോളപോയഞിആപഗഹഞിച്ഞിരുനു.അത്സപോഷേപോത്കരഞി
ച്ത്ഉമ്യുനടകൂനടയുള്ളഹജ്ട്കർ�ത്ഞിലപോയഞിരുനു.�
ലയപോളത്ഞിന്അ�ുനകപോണ്ുണ്പോയപെട്ം�ഞികനച്പോരുരചെ^
‘ജംറ’.ഭപോവഗീ�ത്ഞിനൻറചപോരു�യുംആത്�ീയ�യുനടഒൗ
ന�്യവുംചരഞിപ�ത്ഞിനൻറചീളടുകളടുംസ്വന്തംഉമ്യു�പോയു
ള്ളആത്�ബധ്രത്ഞിനൻറഇഴയടു് 
വുംസപോ�ൂഹഞികവഞി�ർശെവും‘ജംറ’
യഞിലുണ്ട്;അപദേഹംഇപ�വനരഎഴു
�ഞിയ�ഞിൽനവപച്റ്റവും�ഞികച്കൃ�ഞി.
െീണ്പവ�ശുദ്ധഞിപയപോനടെപോടുംവീ
ടുംപരഞിചഞി�ങ്ങളപോയസഥലങ്ങളടും
വഞിട്ട്പശ്പോത്പോപവുംപപപോർഥെയും
സപോധപോരണനയക്കപോൾകൂടു�ൽെട
ത്ഞി,വംശത്ഞിനൻറയുംപേശത്ഞിന
ൻറയുംസ് ത്ഞിനൻറയുംസ്പോെ
�പോെങ്ങളടുനടയുംവ്യ�്യപോസ�ഞില്ലപോന�
െടക്കുനഹജ്ട്കർ�ത്ഞിനൻറഉദേീ
പ��പോയ,സംഷേഞിപ��പോയഅെുഭ
വം18അധ്യപോയങ്ങളഞിലൂനടവപോയെ
ക്കപോരെഞിനലത്ഞിക്കുനു‘ജംറ’.

�ുടക്കം�ു�ൽ�ടക്കംവനരഒരു
ജ്ഞപോെഞിയുനടജഞിജ്ഞപോസപോജെ്യ�പോ
യകണ്ണഞിലൂനടയപോണ്വഞിവരണം.ജഞി
ദേയഞിൽെഞിനട്�ക്ക,�ഞിെപോ,അറഫ,�ു
സേലഞിഫ,�േീെഎനഞിങ്ങനെവഞിവഞി
ധസഥലങ്ങളഞിൽഒപര�െപസ്പോനട
പകപോടഞിക്കണക്കഞിന്�ീർഥപോടകർപപപോ
ർഥഞിക്കുനു.�ഞിക്കും�ഞിരക്കുംസഹഞി
ച്ടുംപപ�ഞികൂലകപോലപോവസ്പയപോട്ഇ
ണങ്ങഞിയുംെ�ുക്കട്െഞിയപന്തഞിക്കപോെപോ
കപോത്ഒനഞിനെെഞിയപന്തണപോധീെ�പോ
ക്കുനപരഞിശുദ്ധഞിനയപഗന്ഥകപോരൻ
ചൂണ്ഞിക്കപോണഞിക്കുനു.

പപപോർഥെസ്വീകരഞിക്കുനവനൻറ
കരുണയുംകടപോഷേവുംനകപോണ്ട്,അ
െപോേഞിയപോയഅധഞികപോരനത്നക്കപോണ്ട്,
ശപഞിക്കന്ട്പഞിശപോചഞിൽെഞിനട്അഭ
യംപ�ടുനു.പഞിശപോച്�െുഷ്യൻനകപോണ്ുെടക്കുനശപ�ു.
ജംറവനര�പോപ�പ�െഞിനനഞപോൻ�ുണക്കുകയുള്ളപൂ.അവഞി
നടെഞിനൻറഹൃേയംഎറഞിഞ്ു�കർക്കുന�ന�ഞിനൻറ,പഞിശപോ
ചഞിനെ�െസ്ഞിൽെഞിനകറ്റടുന�ന�ഞിനൻറപപ�ീക�പോണ്കപല്ലറ്.

ഭൂ�ഞിക്കുംആകപോശത്ഞിെുംെപോടഞിെുംബധ്രുക്കൾക്കും
പവണ്ഞിപപപോർഥഞിക്കുപ് പോൾഏന�ങ്കഞിലുന�പോരുജപോ�ഞിപയപോ�
�പ�പോപപപോർഥെയഞിൽകടനുവരുനഞിനല്ലനഉേപോത്�പോയആ

ത്�ീയപപസ�പോവെയുനടആർജവംവപോയെക്കപോരന്അെുഭ
വപവേ്യ�പോകും.‘ഭൂ�ഞിയുംആകപോശവുംകപോറ്റടും�ഴയുംചപന്ഞി
കയും�പോരകങ്ങളടുംഉൽക്കകളടുംഗപോലകസഞികളടുംഎല്ലപോം
െഞിനഞിൽെഞിനുണ്പോയ�ുംെീെഞിയപന്തഞിക്കുന�ും...അപ്പോ
ൾപപപോർഥെയഞിൽഉൾന്ടപോത്�പോയഞിഒനു�ഞില്ല’എനഅെു
ഭവവഞിവരണംഎല്ലപോ��ങ്ങളടുനടയുംഉേപോത്ചഞിപ��പോണ്.ജ
െലഷേങ്ങൾസപോഷേഞിയപോയഞിരഞിപക്കപ്പോലുംഏകപോന്ത�അെു
ഭവന്ടുനകഅട്ബസ്വപെ�ുല്യ�പോയേൃശ്യപോെുഭവ�പോയഞിപഗ
ന്ഥകപോരൻപബപോധ്യന്ടുത്ുനു.

ഉമ്യും�കെും�മ്ഞിലുള്ളആത്�ബധ്രത്ഞിനൻറഉൗ
ഷ്�ള�ധപോരപോളംഅെുഭവകഥകളഞി
ലൂനടവപോയെക്കപോരൻഅറഞിയുനു.അ
പഭേ്യ�പോയ,അെഞിയപോ�ക�പോയ�്യപോഗ
ത്ഞിനൻറചരഞിപ�ങ്ങളപോണവ.അ�ു
പപപോനല�നനഹൃേ്യ�പോണ്ഹജ്ഞിന്
പപപോകുനവനരയുംഅവഞിനടനയത്ഞി
യപോൽപരഞിചരണങ്ങനളപോരുക്കുനന�
രനഞ്ടുക്കന്ട്സഹപോയഞികപളയും
കുറഞിച്ടുള്ളപരപോ�ർശങ്ങൾ.

�ീർഥയപോപ�യഞിനലകല്ലടുകടഞികനള
െഞിശഞി��പോയഞിവഞി�ർശഞിക്കപോെുംപഗന്ഥ
കപോരൻ�റക്കുനഞില്ല.ഇന്ത്യയഞിൽെഞിനു
ള്ള�ീർഥപോടകരഞിൽചഞിലർഖുർആെഞി
ൽഇല്ലപോത്‘പപോഠ’ങ്ങളഞിപലർന്ടുന
�ും�റ്റടുംവഞി�ർശഞിക്കന്ടുനുണ്ട്.അ
ക്കപോലത്ട്ഇസലപോം,പപപ�്യകഞിച്ട്െ
ബഞിെൽകഞിയബഹു�പോെവുംആേര
വുംസഥപോെവുംസങ്കൽപഞിക്കപോൻപപപോ
ലുംപറ്റപോത്�ഞിനൻറപവേെയും�റ
ച്ടുനവക്കുനഞില്ല.ഷപോഫഞിയപോപണപോ�ു
ജപോഹഞിേപോപണപോഹെഫഞിയപോപണപോസു
നഞിയപോപണപോഎനപചപോേ്യങ്ങൾപെരഞി
പടണ്ഞിവന�ഞിലുള്ളപവേെയുംപഗന്
ഥകപോരെുണ്ട്.വഞിലകൂടഞിയഇഹ്റപോംവ
സപ�ങ്ങളണഞിഞ്,�റ്റടുള്ളവപരപോട്ക
രുണകപോട്പോന�,ആപരപോടുംപപ�ഞിബ
ദ്ധ�യഞില്ലപോന�നപരു�പോറുന,ആഡം
ബരങ്ങളുപപഷേഞിക്കപോത്വനരക്കുറഞി
ച്�ുള്ളപരപോ�ർശങ്ങളടുണ്ട്.

ഏകപോന്ത�യുനടവെസഥലഞികളഞി
നല�ഞ്ുംെഞിലപോവുംനപപോഴഞിയുന
ഒറ്റ�രണത്ലഞിൽഇെഞിയുംെമേനച

യ്യപോൻഅവസരംകഞിട്പണഎനട്പപപോർഥഞിക്കുന�ീർഥപോടക
ൻ,ജംറയഞിൽഎറഞിഞ്ട്പഞിശപോചഞിനെഅകറ്റഞി,പപകപോധം,ആർ
ത്ഞി,പക�ുടങ്ങഞിസ�സ�പോപരപോധങ്ങനളയുംഹൃേയത്ഞിൽ
െഞിനട്വലഞിനച്ടുത്ട്ഭപോരന�പോഴഞിഞ്ഭപോണ്�പോകുനഅവസ
ഥ:ഇവചഞിപ�ീകരഞിക്കുപ് പോൾ�ീർഥപോടകൻആത്�ീയ�യുനട
യുംകവഞി�്വത്ഞിനൻറയുംഉത്ുംഗ�കളഞിനലത്ുനു;വപോയ
െക്കപോരനെആേഞിശയഞിപലക്കട്ആെയഞിക്കുനു.

നക.പപേീപ

െേഞിപയ�പോണ്ഗംഗയപല്ല?അല്ലഫുൽഗു.ഗംഗയുനടനകവ
ഴഞിയപോണ്^അയപോൾപറഞ്ു.അ് ടുറത്ട്കപണ്പോ...അവഞിനട

യപോണ്രപോ�െുംലഷേട്�ണെുംപഞി�പോവഞിന്ബലഞി�ർ് ണംെടത്ഞിയ
ത്.�േ്യപപോെസേസ്ഞിനെപോടുവഞിൽപ�പോനഞിയഉൾവഞിളഞിയപോൽഇന്ത്യൻ
നറയഞിൽപവയുനടഭപോര�േർശൻയപോപ�ക്കട്ഇറങ്ങഞി് ടുറന്ട്എനന
വഞിടപോന�പഞിന്തുടരുകയപോണ്രപോ�ചപന്ൻഎനസഹയപോപ�ഞികൻ.

‘‘െഞിങ്ങൾരപോപജഷ്ബപോബു�നന.നെരൂേനയആരപോധഞിച്ഞിരു
ന...അപ�ഭപോഷയഞിൽകവഞി�കനളഴു�ഞിയഞിരുനഎസ.എഫ്.ന
എക്കപോരൻ.’’

‘‘അല്ല,ഞപോൻപപോലപോക്കപോരൻപജപോസഫപോണ്.പപ�ംപപപോലുംവപോ
യഞിക്കപോത്നസപകപട്റഞിയറ്റട്ഗു�സ�ൻ.’’

രപോ�ചപന്ൻഅത്വഞിശ്വസഞിച്ഞില്ല.
എന്തപോടപോ...െീഇങ്ങനെ...അവൻപരഞിഭവഞിച്ടു.
�നറ്റപോരുേഞിവസംപബക്കറഞിജങ്ഷെഞിനലബഞിവപറജസക്യൂവഞിൽ

െഞിൽക്കപവയപോണ്അകനത്നസയഞിൽസ�പോൻ�പോരഞിൽഒരപോൾപു
ഞ്ഞിരഞിപയപോനടഇറങ്ങഞിവനത്.

‘‘ഞപോൻ�ുരളീധരൻ.സപോറഞിനൻറപെപോവൽവപോയഞിച്ഞിട്ടുണ്ട്.അത്
സഞിെഞി�യപോക്കപോൻപപപോകുനുഎനുപകട്ടു.’’

‘‘െഞിങ്ങൾക്കട്ആളടുന�റ്റഞിയ�പോ.എനൻറപപര്പജപോസഫ്.ക്ലർക്കപോ
ണ്’’^ഞപോൻവഞിശേീകരഞിച്ടു.

‘‘ഏയ...സപോറഞിനൻറ��പോശ.പബപോൻഡ്പറ...സപോറ്ക്യൂനവപോനും
െഞിൽപക്കണ്.’’

പഞിനീട്പഫസബുക്കഞിൽഅെുപശീവർ�യുനടപപണയകവഞി�ക
ൾഎനൻറഇൻപബപോകസഞിൽെഞിറയപവയപോണ്ഞപോെുംഅത്ആ
പലപോചഞിച്ത്.

ഞപോൻആരപോണ്?
പശഷംഅവനളഅൺപഫൻഡ്നചയ�ു.എനൻറസപന്തപോഷം

അധഞികംെീണ്ഞില്ല.വീണ്ുംപഫൻഡ്റഞിക്വസറ്റഞിെപോൽഅവൾഎനഞി
പലക്കട്�ഞിരഞിനച്ത്ഞി.

എനൻറസംശയംഇരട്ഞിച്ടു.
ഞപോൻആരപോണ്?
യഥപോർഥത്ഞിൽഞപോൻപജപോസഫ്.അല്ല.അവർ�ൂനുപപരുംരപോ

�ചപന്െും�ുരളീധരെുംഅെുപശീവർ�യുംപറഞ്�ഞിൽചഞിലസ
�്യങ്ങളടുണ്ട്.
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െസറുല്ലവപോഴക്കപോട്

ആസ്വപോേകർക്കട്വ്യ�്യസ��പോയഹപോസ്യപോെുഭൂ
�ഞിെൽകുനെപോടക�പോണ്‘ഹൗടുസകഞിൻ

എജഞിറപോഫ്’.115�ഞിെഞിറ്റട്നേർ�്യ�ുള്ള�ുംഇടപവള
പയപോടുകൂടഞിയ�ു�പോയെപോടകംഒട്ടുംവഞിരസ�ഉളവപോ
ക്കഞിയഞില്ലഎന�ു�നനയപോണ്അ�ഞിനൻറവഞിജയം.
ഇംഗ്ീഷും��ഞിഴും�ലയപോളവുംഇടകലർനസംഭപോ
ഷണങ്ങൾഏനറഹൃേ്യം.പപശസ�ജർ�ൻെപോടകര
ചയഞി�പോവപോയപജപോർജ്ബക്കട്െറുനടലഞിപയപോൺസആ
ൻഡ്നലെഎനെപോടകത്ഞിൽെഞിനട്പപപചപോേെംഉൾ
നക്കപോണ്�പോണ്രചെ.ജർ�ൻഭപോഷയഞിൽഏറ്റവും�ഞി
കച്ഹപോസ്യെപോടക�പോയഞിഇത്�ു് ട്ന�രനഞ്ടുക്ക
ന്ട്ഞിരുനു.നചനനയഞിനല‘നപർച്ട്ആൻഡ്റഫീ
ക്കഞിബപോംഗ്പൂർ’എനെപോടകസം��പോണ്അണഞിയറ
ക്കപോർ.കണ്് ററഞി��ഞിഴ�ഞിയറ്റർപഗൂ് ഞിലൂനടെപോടക
ജീവഞി�ംആരംഭഞിച്െടെുംസംവഞിധപോയകെു�പോയരപോ
ജീവ്കൃഷ്ണെപോണ്ഇൗെപോടകത്ഞിനൻറസംവഞിധപോ
യകൻ.ജെപപഞിയെപോടകങ്ങൾസംവഞിധപോെംനചയ�
രപോജീവ്കൃഷ്ണൻനവക്കം�ുഹമ്ദ്ബഷീറഞിനൻറ
നചറുകഥകൾകൂട്ഞിപച്ർത്ട്കുട്ഞികൾക്കുപവണ്ഞിജു
ജൂബഞിഎനെപോടകവുംസംവഞിധപോെംനചയ�ഞിട്ടുണ്ട്.

ആധുെഞികവഞിേ്യപോഭ്യപോസരീ�ഞികനളഹപോസ്യപോത്�ക

�പോയഞിചഞിപ�ീകരഞിച്ഞിരഞിക്കുനഹൗടുസകഞിൻഎജഞിറപോ
ഫ്�ടഞി,വഞിരസ�,പപണയം,ഏകപോധഞിപ�്യഭരണകൂ
ടം�ുടങ്ങഞിയവഞിവഞിധവഞിഷയങ്ങളഞിലൂനട�ുപനറുനു.

ജെ�നയനവറുംപപോവകളപോയഞികരു�ുനഏകപോ
ധഞിപ�്യഭരണകൂടങ്ങൾനക്ക�ഞിനരെഞിശഞി�വഞി�ർശെ
�പോണ്െപോടകംഉനയഞിക്കുനത്.

ഭരണകൂടത്ഞിനെ�ഞിരപോയവഞി�ർശെങ്ങനളകപോലഞിക
പപസക�ഞിയുള്ളആഖ്യപോെങ്ങനളനക്കപോണ്ട്ഹപോസ്യപോത്
�ക�പോയഞിഅവ�രഞി് ഞിക്കപോൻകഴഞിഞ്ത്സംവഞിധപോയക
നൻറ�ഞികവപോണ്.2016നലഇൻറർെപോഷെൽ�ഞിയറ്റ
ൽനഫസറ്റഞിവൽഒപോഫ്പകരള(ഇറ്റട്പഫപോക)യഞിൽപപേ
ർശഞി് ഞിച്െപോടകം,ഇക്കഴഞിഞ്അന്തപോരപോഷ്പടെപോടക
േഞിെത്ഞിൽ�ൃശൂരഞിൽവീണ്ുംഅരപങ്ങറഞി.ഇണങ്ങപോ
ത്രണ്ുപഷേഞികനളഎങ്ങനെഒരുകൂട്ഞിലടക്കുംഎ
നപചപോേ്യംഹപോസ്യംഉണർത്ുനു.കപോണഞികളടുനടപ
ങ്കപോളഞിത്ംഉപപയപോഗന്ടുത്പോെുംെപോടകംപശ�ഞിക്കു
നുണ്ട്.െഞിലവഞിനലഇന്ത്യൻഅവസഥകളഞിപലക്കട്െഞിര
വധഞിപചപോേ്യങ്ങനളറഞിയുനുെപോടകം.ജീവഞി�ംഒരുസീ
പസപോകളഞിയഞിനലനപപപോനലകപോണുനു.

പു�ഞിയവഞിഷയങ്ങൾകനണ്ത്ുന�ല്ല;പു�ഞിയ
പു�ഞിയജീവഞി�ങ്ങനളസൃഷ്ടഞിക്കുന�പോണ്െപോടകം
എനട്പറയപോൻഇൗസൃഷ്ടഞിപശ�ഞിക്കുനുണ്ട്.

l

lmkyck̄ ns³d
apdnhpIÄ

ഭരണൈൂടത്ിമ�തിരോയ
വിെർ��ങ്മള

ൈോലിൈഗേസൈന്തിയുള്ള
ആഖത്യോ�ങ്മളമക്ോണ്ന്

ഹോസത്യോതന്െൈെോയി
അവതരിപ്ിക്ോ�ുള്ളഗ�െെോ

ണന്‘ഹൗടുസന്ൈിൻ
എജിറോഫന്’

 ‘ഹൗ  ടു സ്  കി ൻ എ  ജി റാ ഫ് ’ നാടകത്ിൽ നിന്് 



04
  ഞായർ  23 ഏപ്രിൽ 2017

ഇപബപോഹഞിംപകപോട്ക്കൽ

ഒരപോൾഅയപോളടുനടകപോലപശഷവുംഓർ�ഞിക്കന്
ടുനത്അയപോൾഭൂ�ഞിയഞിൽെഞിപഷേപഞിച്ടുപപപോയ

േീപ��പോയഅടയപോളങ്ങളടുനടപപരഞിലപോണ്.ആഅട
യപോളങ്ങൾഎക്കപോലത്ുംനവളഞിച്ംപപസരഞി് ഞിക്കപോൻ
പശഷഞിയുള്ള�പോനണങ്കഞിൽഓർ�നച്് ഞിനെ�റപച്ക്കപോ
വുനകെത്െഞിഴലഞിനെഅ�ഞിജീവഞിച്ട്അവപു�ുകപോ
ലങ്ങളഞിപലക്കട്പപകപോശംപകർനുനകപോണ്ഞിരഞിക്കും.വ
ർഷങ്ങൾകടനുപപപോകുപ്പോൾഓർ�ന്ടുത്ലുക
ളടുനടപ�ച്ടു�ഞിെുക്കലുകൾഅവയുനട�ഞിളക്കംകൂട്ഞി
നക്കപോപണ്യഞിരഞിക്കും.

അന്തരഞിച്അസപോധപോരണപഫപോപട്പോപഗപോഫർറസപോഖ്
പകപോട്ക്കലഞിനൻറഓർ�ന്രുനപോൾഅപദേഹംബപോക്കഞി
നവച്ടുപപപോയചഞിഹ്നങ്ങളടുനട,ബഞിംബങ്ങളടുനട,വഞിസ�
യങ്ങളടുനട�ഞിളക്കപ�റ്റടുക�നനയപോയഞിരുനു.ജീവഞിച്ഞിരഞി
നക്കനകപോണ്പോടന്ട്കലപോകപോരൻ�രണപശഷവുംപ
�ഞിമേടങ്ങട്�ഞിളക്കത്ഞിൽനകപോണ്പോടന്ടുനുനവനത്
ഒരുപഫപോപട്പോപഗപോഫറുനടചരഞിപ�ത്ഞിനലഅപൂർവ�യപോ
വും.പകപോഴഞിപക്കപോട്ട്‘ഓർ�യഞിൽറസപോഖ്പകപോട്ക്കൽ’എ
നപപരഞിൽകടനുപപപോയഅഞ്ുെപോളടുകൾപഫപോപട്പോ
പഗഫഞിചരഞിപ�ത്ഞിന്സമ്പോെഞിച്ത്അപൂർവ�യുനടഎ
ണ്ണ�റ്റഅ�ൂർത്ചഞിപ�ങ്ങളപോണ്.

ഒരുപഫപോപട്പോപഗപോഫർക്കട്ലഭഞിക്കപോവുനഏറ്റവുംവ
ലഞിയആേരത്ഞിെപോണ്പകപോഴഞിപക്കപോട്െഗരംസപോഷേ്യം
വഹഞിച്ത്.ഇന്ത്യയുനടപലപോപകപോത്രപഫപോപട്പോപഗപോഫർ
ര�ുറപോയഞിയും�ലയപോളത്ഞിനൻറവഞിശ്വചലച്ഞിപ�കപോര
ൻഅടൂർപഗപോപപോലകൃഷ്ണെുംറസപോഖ്പകപോട്ക്കലഞിന്
അപദേഹത്ഞിനൻറ�ൂനപോംചര�വപോർഷഞികത്ഞിൽആേ
ര�ർ്ഞിക്കപോനെത്ഞിയത്�ലയപോളഞിക്കു�ുനഞിൽ�ഹപോെപോ
യആകലപോകപോരനൻറഒൗന�്യംഉറ് ഞിക്കലപോയഞിരുനു.

റസപോഖ്പകപോട്ക്കൽഫൗപണ്ഷെപോണ്പഫപോപട്പോപപ
േർശെം,പഡപോക്യുന�ൻററഞിപപേർശെം,പഫപോപട്പോപഗഫഞി
ശഞിൽപശപോല,സുഹൃദ്സംഗ�ം,അെുസ�രണസപമ്
ളെം,പുസ�കപപകപോശെംഎനഞിവയഞിലൂനടറസപോഖഞി
നെക്കുറഞിച്ഓർ�കൾനവളഞിച്ത്ുനവച്ത്.പകരളല
ളഞി�കലഅക്കപോേ�ഞിയുനടസഹപോയപത്പോനടപകപോഴഞി
പക്കപോട്ആർട്ട്ഗപോലറഞിയഞിൽസം�ടഞിച്പഫപോപട്പോപപേ
ർശെത്ഞിൽകറു് ഞിലുംനവളടു് ഞിലുംവർണങ്ങളഞിലും
റസപോഖ്പകർത്ഞിയ125ഓളംവഞിസ�യങ്ങൾഅവ�
രഞി് ഞിച്ടു.ഇെഞിപകർത്പോൻകഴഞിയപോത്�പോ് ഞിളജീവഞി�
നശലീപശഷഞി് ടുകളടുംെഞിഴലുംനവളഞിച്വുംചപോലഞിച്ട്
ഒ് ഞിനയടുത്നവക്കം�ുഹമ്ദ്ബഷീർ,ഒ.വഞി.വഞിജ
യൻ,ക�ലപോസുരയ്യ,പജപോൺഎപബഹപോം,എം.എൻ.
വഞിജയൻ,െഞി�്യനച�െ്യയ�ഞി,അയ്യ് ൻ�ുടങ്ങഞിയ
വരുനടഅപൂർവഭപോവങ്ങളടുംറസപോഖഞിനൻറകപോ�റക്കട്
�പോപ�ംകപോണപോൻകഴഞിഞ്പപകൃ�ഞിയുനടഅ�്യപൂർവ
െഞിഴലുകളടുംവരകളടുംവർണങ്ങളടുംപകപോർത്ുനവച്
�പോയഞിരുനുപപേർശെം.

റസാഖുംരഘുറായകിയും
അപൂർവ�പോയചലെങ്ങളടുംഭപോവങ്ങളടുംപകർത്പോ
ൻഅലയണം.കപോലനത്അ�ഞിജയഞിക്കുനചഞിപ�ങ്ങ
ൾക്കപോയഞികപോത്ഞിരഞിക്കണം.കപോട്ഞിനലപുലഞിഒരഞിക്കലും
പഫപോപട്പോപഗപോഫർക്കുപവണ്ഞിചപോടഞിത്രഞില്ല.പുലഞിയുനട
ചപോട്ംപകർത്പോൻകപോത്ഞിരഞിക്ക�നനപവണം.പ�ഞി
വഞിൽെഞിനട്വ്യ�്യസ��പോയത്പകർത്ുനവരപോണ്
പഫപോപട്പോപഗഫഞിനയകലയപോക്കഞി�പോറ്റടുനത്-^ര�ുറപോയ
പറയുനു.റസപോഖ്അലയുക�നനയപോയഞിരുനു,�ഞിക
ച്നപഫയഞി�ുകൾക്കുപവണ്ഞി.കെ്യപോകു�പോരഞി�ു�ൽഹഞി
�പോലയംവനരയുംഇന്ത്യയുനടഅ�ഞിരുവഞിട്ട്ഇറപോഖ്വ
നരയുംറസപോഖ്അലഞ്ു,�െഞിക്കപോയഞികരു�ഞിനവച്
നപഫയഞി�ുകൾക്കപോയഞി.

ബുദ്ധഞിക്കുംഅറഞിവഞിെു�ല്ല,വഞികപോരങ്ങൾക്കപോണ്
പഫപോപട്പോപഗപോഫർ�ുൻഗണെെൽപകണ്ത്.ഇനന
ടുത്പപപോനലപോരുചഞിപ��ല്ലെപോനളപപ�ീഷേഞിപക്കണ്
ത്.ഇനനടുത്�ഞികച്ചഞിപ�നത്ഉപപഷേഞിച്ട്അ�ഞി
ലും�ഞികച്ചഞിപ�ത്ഞിെപോയഞിരഞിക്കണംകപോ�റഷട്ർ�ു
റപക്കണ്ത്-^വീണ്ുംര�ുറപോയ.എടുത്ുകഴഞിഞ്
ചഞിപ�ങ്ങൾറസപോഖഞിന്പപഞിയന്ട്�ല്ലപോയഞിരുനു.പു�ഞി
യനപഫയഞി�ുകൾക്കപോയഞിരുനുഅപദേഹത്ഞിനൻറഅ
ലച്ഞിൽ.അ�ഞിെഞിടയഞിൽറസപോഖഞിനൻറചഞിപ�ങ്ങൾപല

അക്ഷരങ്ളയുമട
അ��്വരതയിൽ
നസയഫ്ചക്കുവള്ളഞി

‘‘ജീവി്തം്തീര�പ്ര്തീക്ി് ോത്തവഴി
�ളിൽ് കൂടിദിശമോറി�റങ്ിത്തി�ി

ഞ്ഞുക്രോ�ഞുരമകനേോ്തീര�നിന് ോത്തസ
ന്ദർഭങ്ളിലകൂരട�യറിയിറങ്ഞുരമകനേോഅവ
സോനംഇങ്രനരയോ�ഞു്രഞുസ്ത�രമഴഞു്തഞുരമ
കനേോഒ�ി് ലഞുംചിന്ിച്ി�ഞുനേ�ോ�്യങ്ൾആ
യി�ഞുനേില്ല.സകന്ോഷവഞുംസൗഹൃദവഞും്രങ്ി
ടപുംഉല്ലസിച്പുംജീവി്തംആകേോഷമോയിക്രോ
�ഞുനേ്തിനിരടര്രരടരനേോ�ഞുദിവസം്തനി് ക്
�ോൻസറോരെനേക്അറിയോനിടയോയോൽഎ
ന്ോയി�ി് ഞുംഒ�ോളപുരടമോനസി�ോവസഥ?ഏ
�കദശംആറഞുവർഷങ്ൾ് ക്മഞുമ്ക്ഈരയോ�
വസഥകന�ികടണ്ിവനേആളോണ്ഞോൻ.ആ
യഞുസ്ിരൻറ്രഞുസ്ത�ത്തിരലഅവസോന്തോ
ളപു�ൾ�ൺമഞുനേിൽമറിയഞുനേത്�ണ്ക്്തള
ർനേഞുക്രോയനിമിഷങ്ൾ’’(ഒരാൾജീവിത്ി
ലേക്ക്തിരിച്ചുനടന്നവിധം^ലോ.എം.ബി.
സുനിൽകുമാർ)

രക�പോർബുേത്ഞിനല�നനഅ�ീവ�പോര
കഇെംപരപോഗംബപോധഞിച്ട്,90േഞിവസം�ഞിക
ക്കഞിനല്ലനനവേ്യശപോസപ�ത്ഞിനൻറ�ുനറഞി
യഞി് ഞിന്�ുനഞിൽപകച്ടുെഞിനനപോരുജീവഞി�ം.
പരപോഗനത്ഇച്പോശക�ഞിയുംആത്ട്�വഞിശ്വപോസ
വുംനകപോണ്ട്�റപറ്റഞിച്ട്ജീവഞി�ത്ഞിപലക്കട്�ഞിരഞി
നച്ത്ഞിയപഡപോ.എം.ബഞി.സുെഞിൽകു�പോർഎ
നനവറ്ററഞിെറഞിസർജൻആറപോണ്ുകൾക്കഞി് ടു
റംപജപോലഞിക്കഞിടയഞിൽസംഭവഞിച്ഹൃേയപോ�പോ
�ംകപോരണം�രണത്ഞിനൻറനകപഞിടഞിച്ടുെ
ടനുപപപോയഞിരഞിക്കുനു.ബപോക്കഞിയപോവുനത്സു
െഞിൽകു�പോർഎനകൂട്ടുകപോരനെഉയഞിപരപോളം
സപെഹഞിച്കുനറപപരുംഎട്പോംക്ലപോസുകപോര
െപോയ�കൻബപോലുസുെഞിൽകൃഷ്ണയുംഭപോ
ര്യ�ഞജുഷയും.പഞിനനഅപദേഹംരചഞിച്‘ഒ
രപോൾജീവഞിത്ഞിപലക്കട്�ഞിരഞിച്ടുെടനവഞിധം’എ
നപുസ�കവും.

ലപാരുതകിജയകിച്ജീവകിതം
�ൃശൂർകണ്ണൻകുളങ്ങരയഞിൽ�ര് ണഞിക്കപോ
രെപോയഞിരുനബപോലകൃഷ്ണനൻറയുംഅമ്ഞി
ണഞിയുനടയുംഏഴു�ക്കളഞിൽഏറ്റവുംഇളയ
വെപോയഞിജെെം.ഇല്ലപോയ�കളടുംകഷ്ട് പോടുക
ളടുംെഞിറഞ്ജീവഞി�പത്പോട്പഠഞിച്ട്പകരംവീ
ട്ഞിയപോണ്സുെഞിൽകു�പോർവളർനത്.പഠഞിക്കു
നകപോലങ്ങളഞിൽപഠപെ�രപപവർത്െങ്ങ
ളഞിലും�ു് ൻ.പഠഞിക്കപോൻകഴഞിയപോന�പപപോയ
�ൂത്സപഹപോേരങ്ങളടുനടനയല്ലപോംപപ�ീഷേ
യുംവപോത്ല്യവു�പോയഞിവളർനട്�ണ്ണടുത്ഞിനവ
റ്ററഞിെറഞിപകപോളജഞിപലക്കട്.കൂലഞി് ണഞിനചയപ�പോ
�ര് ണഞിക്കപോരെപോപയപോജീവഞിനച്പോടുപങ്ങനണ്പോ
രുജീവഞി�നത്കഠഞിെപോധ്വപോെംനകപോണ്ട്ഇന്ത്യ
യഞിനല�നന�ഞികച്പപഫഷെൽപകപോളജുക
ളഞിനലപോനഞിൽഎത്ഞിക്കുകയപോയഞിരുനു.സർ
ഗപോത്ട്�ക�യുനടപപോ�യഞിലൂനട�നനയപോയഞി
പഞിനീട്അപദേഹത്ഞിനൻറസഞ്പോരം.െപോട്ഞിൻ
പുറനത്ഏത്കർഷകെുംഎപ്പോഴുംസ�ീ
പഞിക്കപോവുന�ൃഗചഞികഞിത്കെുംആകപോശവപോ
ണഞിയഞിനലഅവ�പോരകെുംസഞിെഞി�പോഅഭഞിപെ
�പോവുംസംവഞിധപോെസഹപോയഞിയുംഒനക്കയപോ
യഞി�ുടർനുജീവഞി�ം.നടലഞിവഞിഷൻചപോെലു
കളഞിനലകൃഷഞി^�ൃഗസംരഷേണപരഞിപപോടഞിക
ളഞിനലസഥഞിരം�ുഖ�പോയഞി.പുലഞിജമേം,നവയഞി
ൽ�ു് ഞികൾ,സൂഫഞിപറഞ്കഥ,ഭക�ജ
െങ്ങളടുനടപശദ്ധക്കട്,െ�ുനക്കപോപരആകപോശം
എനീചഞിപ�ങ്ങളഞിൽഅഭഞിെയഞിച്ടു.

ആത്മവകി്ര്വാസം
ആയുധമാക്കിയപപതകിഭ
ആറപോണ്ട്�ുന്പോരുനചറഞിയചു�യഞിലപോയഞിരു
നു�ുടക്കം.കഫത്ഞിൽരക�ത്ഞിനൻറസപോ
നഞിധ്യംകണ്പ�പോനട�ൃശൂർന�ഡഞിക്കൽപകപോ
ളജഞിൽവഞിേഗ്ധപരഞിപശപോധെക്കട്വഞിപധയെപോ
യഞി.അപൂർവവുംഅ�്യന്തം�പോരകവു�പോയസ
നറ്റംനസൽലുക്കീ�ഞിയഎനരക�പോർബുേ�ു
നണ്നട്സഥഞിരീകരഞിച്ടു.90േഞിവസങ്ങൾക്ക് ടു
റം�ഞികക്കഞിനല്ലനപോയഞിരുനുഭഞിഷഗ്വര��ം.അ
വഞിനടെഞിനട്പലക്കട്പഷപോറഞിൽപഡപോ.വഞി.പഞി.ഗം
ഗപോധരനൻറചഞികഞിത്യഞിൽഒരുവർഷപത്പോ
ളം.ജീവഞി�ത്ഞിനൻറചൂടും�രണത്ഞിനൻറ�

ണു് ടുംഒരുപപോടുകണ്പഡപോ.ഗംഗപോധരൻ,
�െഞിക്കഞിപ്പോൾ�രഞിക്കപോൻകഴഞിയഞിനല്ലനട്െഞിശ്
യേപോർഢ്യപത്പോനടപറഞ്പരപോഗഞിപയപോട്ഐ
ക്യന്ട്ടു.അപദേഹത്ഞിനൻറ�രുനുംപരപോഗഞി
യുനട�െസ്ടുംപചർനപ്പോൾരക�പോർബുേ
ചഞികഞിത്യഞിനലഒരീടുനവ് പോയഞിപഡപോ.സുെഞി
ൽകു�പോർജീവഞി�ത്ഞിപലക്കട്�ഞിരഞിച്ടുെടനു.
പജപോലഞിയഞിൽ�ഞിരഞിനകപപപവശഞി് ഞിച്പശഷം
പരപോഗംവരും�ു് ട്പഡപോ.സുെഞിൽകു�പോർഎ
ന്തുംആരുംആയഞിരുപനപോഅന�ല്ലപോംആയഞി
ത്ീരപോൻ�െഃപൂർവ�ുള്ളപശ�ങ്ങൾ.പരപോഗം
�റനട്പഡപോ.സുെഞിൽകു�പോർകഠഞിെപോധ്വപോെം
നചയ�ു.ആത്ട്�വഞിശ്വപോസത്ഞിനൻറനകപോടു�ു
ടഞികയറഞിയപഡപോ.സുെഞിൽകു�പോർ�ുടർപരഞി
പശപോധെകപളപോട്പലപ്പോഴുംവഞിസമ്�ംകപോ
ട്ഞി.ഒടുവഞിൽ,രണ്പോഴച�ു് ട്ഒരുേഞിവസംരപോ
വഞിനല�ൃശൂർ�ന്പോ�ംഗലനത്നവറ്ററഞിെറഞിഡഞി
സനപൻസറഞിയഞിനലപഡപോകടർഎനെഞിലയഞി
ൽപഗപോ�ത്ഞിനലഒരുവീട്ഞിൽപശുവഞിന്ചഞികഞി
ത്െൽകപവരപോവഞിനലഒ് �രപയപോനടകുഴ
ഞ്ുവീണു.രണ്ട്പപപോയ�പോയസപ�ീകൾ�പോപ�
�പോയഞിരുനുആവീട്ഞിൽഉണ്പോയഞിരുനത്.അപദേ
ഹം�നനവീടഞിനൻറപകപോലപോയയഞിനലകട്ഞിലഞി
ൽവഞിപശ�ഞിക്കപോൻകഞിടനു.രണ്ട്�ണഞിക്കൂർക
ഴഞിഞ്ഞിട്ടുംഷേീണം�പോറപോ�ഞിരുന�ഞിനെ�ുട
ർനട്അവർഅയൽക്കപോനരവരുത്ഞിആശുപ
പ�ഞിയഞിപലക്കട്നകപോണ്ുപപപോയഞി.ഒടുവഞിൽ�ൃശൂ
രഞിനലസ്വകപോര്യആശുപപ�ഞിയഞിൽസുെഞിൽകു�പോ
ർയപോപ�യപോയഞി.പപപോസറ്റട്പ�പോർട്ംറഞിപ്പോർട്ട്വ

നപ്പോൾപഡപോ.സുെഞിൽകു�പോറഞിനെഅർബു
േംഒനുംനചയ�ഞിനല്ലനട്വ്യക��പോയഞി.പപ�ഞി
പരപോധപശഷഞിപൂർണ�പോയുംവീനണ്ടുക്കപോത്
�ഞിെപോൽഏറ്റസൂര്യപോ�പവും�ുടർനുണ്പോയ
ഹൃേയപോ�പോ�വും.�രണ�ുഖത്ുെഞിനട്�ഞിരഞി
നകെടനആജീവഞി�ംഇനട്അഷേരങ്ങളടുനട
അെശ്വര�യഞിലൂനടെഞിലെഞിൽക്കുനു.

പുസ്തകത്താളകിൽപകാറകിയത്
രക�പോർബുേത്ഞിനൻറപഞിടഞിയഞിൽെഞിനട്പ�പോ
ചഞി�െപോയപശഷംപഡപോ.സുെഞിൽകു�പോർഎ
ഴു�ഞിയ‘ഒരപോൾജീവഞി�ത്ഞിപലക്കട്�ഞിരഞിച്ടുെട
നവഞിധം’എനപുസ�കംഏപപഞിൽ21ന്�ൃ
ശൂർസപോഹഞി�്യഅക്കപോേ�ഞിഹപോളഞിൽപപകപോശ
െംനചയ്യപോെഞിരഞിനക്കയപോയഞിരുനുരചയഞി�പോവഞി
നൻറആകസ�ഞികപോന്ത്യം.ആേൗ�്യംപഞിനീ
ട്കൂട്ടുകപോർഏനറ്റടുത്ു.പഡപോ.അരുൺറപോ
പഫലുംപഡപോ.അസല�ുംപഡപോ.നബജുഷപോ
യുന�ല്ലപോം�ങ്ങനളപഞിരഞിഞ്ുപപപോയസഹപപ
വർത്കെുള്ള�ഞിപലപോേക�പോയഞിആപുസ�ക
പപകപോശെനത്പരഞിവർത്ഞി് ഞിച്ടു.�രണത്ഞി
പലക്കുള്ളേൂരംഅളനു�ുറഞിക്കന്ടുപ്പോഴപോ
ണപല്ലപോ�െുഷ്യൻസ് ത്ഞിനെയുംസുഖങ്ങ
നളയുന�ല്ലപോംവഞിട്ട്ജീവഞി�നത്സപെഹഞിച്ടു�ു
ടങ്ങുനത്.ജീവഞിക്കണം,ജീവഞിപച്��ഞിയപോകൂ
എനഇച്പോശക�ഞിക്കട്അർബുേചഞികഞിത്യഞി
ലുള്ളപങ്കട്വളനരവലു�പോണ്.അ�ു�നനയപോ
ണ്�ഹപോപരപോഗത്ഞിനൻറപഞിടഞിയഞില�ർനട്പഞിട
യുന�ുഴുവൻപപർക്കുംസപെഹസപോന്ത്വെ
ങ്ങളപോവുനഈപുസ�കത്ഞിനൻറകപോ�ൽ.

�ുംഅെ്യപോധീെന്ട്ടു.പപഞിയന്ട്വർപചപോേഞിച്ചഞിപ�ങ്ങ
ൾപപ�ഞിഫലംപെപോക്കപോന�െൽകഞി.ചഞിപ�ങ്ങൾസൂഷേഞി
ക്കണന�നട്പലരുംെഞിർബധ്രഞിച്ഞിരുനു.പപഷേ,റസപോ
ഖ്അത്ഗൗരവത്ഞിനലടുക്കുപ്പോപഴക്കുംപല�ുംവീ
നണ്ടുക്കപോെപോവപോത്വഞിധംെഷ്ടന്ട്ഞിരുനു.പപേർശ
െത്ഞിെപോയഞിറസപോഖഞിനൻറപഫപോപട്പോകൾ�ഞിരയുപ്പോൾ
ആെഷ്ടംപപകട�പോയഞിരുനു.ര�ുറപോയെയഞിച്പ�ഞിേഞി
െപഫപോപട്പോപഗഫഞിശഞിൽപശപോലയഞിൽവഞിേ്യപോർഥഞികൾ�ു
�ൽറഞിട്യർനചയ�വർഉൾന്നട21പപരപോണുണ്പോ
യഞിരുനത്.ന�പോട്ടു�ുപ്പഞ്പോബഞിൽഒരുക്യപോ് ട്സം
�ടഞി് ഞിച്പോണ്�പോൻപകരളത്ഞിനലത്ഞിയന�നട്ര�ു
റപോയപറഞ്ു.പഞ്പോബഞിൽവഞിപേശഞികളടക്കംപനങ്ക
ടുത്ത്12പപർ.പപഷേ,പകപോഴഞിപക്കപോട്ട്പനങ്കടുത്വ
രഞിൽക്യപോ് ട്ഒരുേഞിവസംപഞിനഞിട്പ്പോഴുണ്പോക്കഞിയ�പോ
റ്റം�നനവഞിസ�യഞി് ഞിച്ടുനവനട്ര�ുറപോയപറഞ്ു.

ക്യപോ് ട്െയഞിക്കുപ്പോൾ�നനപകപോഴഞിപക്കപോടഞിനെകപോ
�റയഞിൽപകർത്പോൻര�ുറപോയ�റനഞില്ല.75പോംവയ
സ്ഞിലുംകപോ�റക്കപോഴചകൾക്കപോയഞിേപോഹഞിച്ട്പകപോഴഞിപക്കപോ
ടൻന�രുവുകളഞിലൂനടഓടഞിെടക്കുനയുവപോവഞിനെയപോ
ണ്ര�ുറപോയഞിയഞിൽകണ്ത്.കുറ്റഞിച്ഞിറയഞിനല�ുച്ടുന്തഞി
്ള്ളഞിയുനടയുംപപോളയനത്പച്ക്കറഞി�പോർക്കറ്റഞിനൻറ
യുംബീച്ഞിനൻറയുംവപോവുബലഞിയുനടയുംകളരഞി് യ
റ്റഞിനൻറയുംചഞിപ�ങ്ങൾകപോ�റയഞിൽപകർത്ഞി.�നൻറ
യപോപ�കളഞിനലല്ലപോംപ��ങ്ങളടുനടസൗന്ര്യത്ഞിെുപഞിറ
നകഓടുനഅപദേഹം,പകപോഴഞിപക്കപോടൻകട് ടുറനത്സ
ജീവ�നയസധ്ര്യയുനടപ�ഞിഞ്വർണത്ഞിലുംകള
രഞിയുനടചടുലചുവടുകനളപുലരഞിയുനടകഞിളഞിർ്ഞിലും

പകർത്ഞി.പകപോഴഞിപക്കപോടൻന�രുവുകളഞിനല�ുസലഞിം
സപ�ീകളടുനടസപോനഞിധ്യം�നനവഞിസ�യഞി് ഞിച്�പോയഞി
അപദേഹത്ഞിനൻറ�ുറനുപറച്ഞിൽ.

അടൂരറകിഞ്ഞപപതകിഭ
റസപോഖ്എപ്പോഴപോണ്കയറഞിവരുനന�നറഞിയഞില്ല;വ
നപോൽഎപ്പോഴപോണ്പപപോവുകനയനു�റഞിയഞില്ല.അടൂരഞി
നൻറഈവപോക്കുകളഞിൽറസപോഖഞിനൻറപൂർണചഞിപ��ു
ണ്ട്.സ്വന്തംസഞിെഞി�കൾക്കട്സറ്റഞിൽപഫപോപട്പോപഗപോഫറപോ
യഞിെഞിശ്യഞിച്റസപോഖഞിനെ,നസനറ്റപോരുക്കഞിഏനറപെരം
കപോത്ഞിരുനഞിട്ടുണ്ട്അടൂർ.ഒരുപലപോകപപശസ�സംവഞി
ധപോയകൻഒരുസറ്റഞിൽപഫപോപട്പോപഗപോഫർക്കുപവണ്ഞിയും
ഇങ്ങനെകപോത്ഞിരുനഞിട്ടുണ്പോവഞില്ല.‘കഥപോപുരുഷനൻറ’
നസറ്റഞിൽഅടൂനരപോരുക്കുനനപഫയഞി�ുകൾകപോ�റയഞിലൂ
നടപെപോക്കപോൻഅെു��ഞിയുണ്പോയഞിരുനത്ഛപോയപോപഗഹ
കൻ�ങ്കടരവഞിവർ�ക്കുംപഞിനനറസപോഖഞിെു�പോയഞിരുനു
നവനട്ചലച്ഞിപ�സംവഞിധപോയകെുംനകപോൽക്കത്യഞിൽ
ഫഞിലഞിംഡഞിവഞിഷൻഡയറകടറു�പോയപജപോഷഞിപജപോസഫ്
അെുസ�രഞിച്ത്�ഹപോെപോയചലച്ഞിപ�കപോരൻറസപോഖഞി
ന്െൽകഞിയഞിരുനപരഞിഗണെനയസൂചഞി് ഞിക്കപോെപോണ്.
അ�ഞിന്ബലംെൽകുനവപോക്കുകളപോയഞിരുനുഅെു

സ�രണപരഞിപപോടഞികളടുനടസ�പോപെചടങ്ങഞിൽഅടൂർ
പഗപോപപോലകൃഷ്ണെഞിൽെഞിനുണ്പോയത്.

‘‘പകരക്കപോരെഞില്ലപോത്പഫപോപട്പോപഗപോഫറപോയഞിരുനുറ
സപോഖ്.ഒറ്റക്ലഞിക്കഞിൽജീവഞി�ം,കപോലം,പപകൃ�ഞിഎനഞി
വനയല്ലപോംഒറ്റനപഫയഞി�ഞിൽഉൾന്ടുത്ുകഎളടു് �ു
ള്ളകപോര്യ�ല്ല.എനപോൽ,അത്വഞിേഗ്ധവും�പെപോഹര
വു�പോയഞിനചയ�യപോളപോണ്അപദേഹം.എനൻറസഞിെഞി�ക
ളഞിലുംപഡപോക്യുന�ൻററഞികളഞിലുംറസപോഖ്പപവർത്ഞിച്ടു.
അപദേഹപത്പോനടപോ് ംപപവർത്ഞിക്കപോെപോയത്ഞപോൻഅ
ഭഞി�പോെ�പോയഞികപോണുനു’’^അടൂർപറഞ്ു.

റസാഖ്പകാട്ടക്ൽഎന്ചരകിപതം
പഫപോപട്പോപഗഫഞിയുനടഭപോഷക്ക് ടുറംകടനുപപപോകുന
�പോണ്റസപോഖഞിനൻറപഫപോപട്പോകനളനട്പഫപോപട്പോപപേ
ർശെംഉദ്�പോടെംനചയ�സുപവന്ുചപോറ്റർജഞി.പു�ഞി
യ�ല�ുറക്കട്കനണ്ടുക്കപോൻ,വപോയഞിനച്ടുക്കപോൻറസപോ
ഖഞിനൻറരചെകൾഉൾന്ടുത്ഞിരണ്ുപുസ�കങ്ങളപോ
ണ്അെുസ�രണചടങ്ങുകളഞിൽപപകപോശെംനചയ്യന്
ട്ത്.അെുസ�രണപരഞിപപോടഞികളടുനടഉദ്�പോടെചടങ്ങഞി
ൽപകരളലളഞി�കലഅക്കപോേ�ഞിക്കുപവണ്ഞിപഡപോ.ഉ�ർ
�റപ�ൽഎഡഞിറ്റട്നചയ�‘ഓർ�കൾകറു് ഞിലുംനവളടു
്ഞിലും’എനപുസ�കംപഫപോപട്പോപഗപോഫർ�ധുരപോജഞിന്
പകപോ് ഞിെൽകഞിആർട്ഞിസറ്റട്പപപോൾകല്ലപോപെപോടുംസ�പോ
പെചടങ്ങഞിൽറസപോഖഞിനൻറഅടൂർചഞിപ�ങ്ങളടുൾന്
ടുത്ഞി‘ഒലഞിവ്’പപസഞിദ്ധീകരഞിക്കുന‘എപഡപോർടുഅടൂ
ർ’എനപുസ�കംഅടൂരഞിന്പകപോ് ഞിെൽകഞിര�ുറപോ

യഞിയു�പോണ്പപകപോശെംനചയ�ത്.�നറ്റപോരുറസപോഖ്ഓ
ർ�് ടുസ�കംകൂടഞി‘ഒലഞിവഞി’നൻറപണഞി് ടുരയഞിലുണ്ട്.

റസപോഖ്ഇനട്ചരഞിപ��പോണ്.�പനപോടടുത്വർനക്ക
ല്ലപോംപണവുംപേവഞിയുംപെപോക്കപോന�,��വുംജപോ�ഞി
യുംപെപോക്കപോന�,ആണുംനപണ്ണടുംപെപോക്കപോന�,�െു
ഷ്യനെപനപോ�ൃഗന�പനപോപെപോക്കപോന�,പഷേഞിനയപനപോ
പപപോണഞിനയപനപോപെപോക്കപോന�റസപോഖ്സപെഹംവപോരഞി
പക്കപോരഞിെൽകഞി.ജീവഞി�ത്ഞിനൻറഅവസപോെെപോളടുകളഞി
ൽപപഷേ,ഒറ്റന്ടലഞിനൻറപവേെഅെുഭവഞിച്ഞിരുനു.
�പോൻസപെഹ�ൂട്ഞിയവരഞിൽെഞിനട്അത്�ഞിരഞിച്ടുകഞിട്പോ
ത്�ഞിനൻറപരഞിഭവംഅപദേഹം�ുറനുപപകടഞി് ഞിച്ഞിരു
നു.‘സപെഹ�പോനണനൻറഉള്ളഞിനലനവളഞിച്ം,അ�പോ
നണനൻറഭപോര�ഞില്ലപോയ�.അത്കഞിട്ഞിയഞിനല്ലങ്കഞിൽഞപോൻ
അസ്വസ്െപോവും.ഉള്ളഞിൽഇരുട്ടുകയറും.എനഞിൽെഞി
പനഞപോെകനട്പപപോകും.എനഞിപലനക്കെഞിക്കട്എത്പോ
ൻകഴഞിയപോന�പപപോകും.’

�രണപശഷംഅപദേഹത്ഞിനൻറചഞിപ�ങ്ങളഞിലൂനട,
പപകടഞി് ഞിച്�ുല്യ�യഞില്ലപോത്സപെഹപപകടെത്ഞിന
ൻറഓർ�കളഞിലൂനടറസപോഖഞിപലനക്കത്പോെപോണ്ഇെഞി
െമ്ുനടപപയപോണം.

l

ലൊഴചിലക്ാട്്റസാേ്ലൊട്ക്ൽ
ഫൗലടേഷൻസംഘടചിപ്ചിച്‘ഓർമയചി
ൽറസാേ്ലൊട്ക്ൽ’അനകുസ്മര
ണസംഗമത്ചിൽഅടൂർലഗാപാേ
െൃഷ്ണകൻറലഫാലട്ാപെർത്കുന്
രഘകുറായ്
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ൈോട്ിമലേുലിഒരിക്ലും
നഫോനട്ോഗ്രോഫർക്ുനവണ്ി
ചോടിത്രില്ല.േുലിയുമടചോട്ം
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‘ഒരാൾ ജീവി്രത്ികലക്്  ്രിരിച്പുനടന്’ 
വിധം പുസ് ്രക കവർ

റസാേ്ലൊട്ക്ൽ
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