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പ്ാൻസ്െജൻഡർആർട്ിസ്റുകെള്രെകെ്ുപ്ിച്ചച്
്ന്ത്ിയചിപതകലാക്യാമ്ിെൻറവർത്മാ്നങ്ങൾ

മുഖ്താർഉദരംപൊയിൽ

്നിസാർ്രുതുവ്ന

്രൂമാലകുംഭഗവതികുംഅരുവി
കുംരാമ്നുംമാതകും്രാർവ
തികുെമാെകഇൗജൂണിൽ്ര

ള്ികൂ് ത്ിൽപ്രാകണെമന്ച്വല്ാത്
ആശയുണ്ച്.്രുസ്തകസഞ്ചിയും്രുത്
്നു് ുപ്ുംവർണകു് യുെമാെകഅവരു
െ്സ്വപ്നങ്ങളിലുംഇ് കച്മിന്ിമറയാറു
ണ്ച്.എന്ുെചയാം,ഉൗരിെല്നിയമങ്ങൾ
ഒരുെകാളുത്ുവലപ്രാെലചങ്ങലകിട്ച്
വരിഞ്ുമുറുകിയിരികുകയാണ്ഇൗകു
ഞ്ുങ്ങളുെ്അക്ഷരപമാഹങ്ങെള.കി്നാ
വുകാണാൻപ്രാലുംഒരുഭാഷയില്ാെത,
കാ് ിെൻറ്ന് ുവിൽകുറച്ചച്കുഞ്ുങ്ങൾ.
പ്രരുപ്രാലും്രറയാ്നറിയാെത,്രരസ്്ര
രം്രല്ിെയന്ും്രാറ്റെയന്ുംവിളിച്ചച്്ന് 
കുന്ു.അക്ഷരം്രഠിച്ചാൽമഹാമാരിയും
പരാഗവും്രി് ികുെമന്ുംകുലംമു് ിയു
െമന്ുംവിശ്വസികുന്ഒരുകൂട്ംമ്നുഷ്യ
രുെ്്രുത്ൻതലമുറയാണ്രാമ്നും്രാ
ർവതിയുെമാെക.്രപക്ഷ,അവർകച്്രഠി
കണം.കാ് ിെൻറ്രുറത്ുള്്നാട്കാ
ണണം.സാക്ഷരപകരളെത്െെട്ികു
ന്ആചാരകാഴ്ചകളാണ്തിരുവ്നന്്രു
രംജില്യിെലഅഗസ്ത്യാർകൂ് മല്നിരക
ൾകുകീഴിലുള്കുറ്റിച്ചൽ്രഞ്ചായത്ി
െലഉൗരുകളിെലാന്ായഅണകാൽഉൗ
രിൽകാണാ്നാവുക.വവദ്യുതിവലൻവ
ലികാൻസമ്മതികാത്,പറാഡ്്രണിയി
കാത്,അസുഖംെകാണ്ച്വലഞ്ാൽ
ആശു്രപതിയിൽെകാണ്ുപ്രാകാത്െച
റിെയാരുവിഭാഗംആദിവാസിജ്നതതാമ
സികുന്യി് ം.

പകരളത്ിെലഏറ്റവുംപ്രധാ്നമലക
ളിൽഒന്ാണ്അഗസ്ത്യാർകൂ് ം.പ്കിങ്
സീസണിൽആയിരങ്ങൾമലകയറാെ്ന
ത്ുന്തിരുവ്നന്്രുരംജില്യിെലകിഴ

പകഅതിർത്ിയിലുള്പ്രകൃതിയുെ്വ
ന്മതിൽ.അഗസ്ത്യാർകൂ് ത്ി്നുചുറ്റുമു
ള്കുറ്റിച്ചൽ്രഞ്ചായത്ിെലഇൗസ്ഥ
ലംഅഗസ്ത്യെൻറ്രൂകൊവ്നംഎന്ാണ്
അറിയെപ്് ുന്ത്.ആദിവാസിവിഭാഗത്ി
ൽെ്രട്കാണികളുെ്ഉൗരുകളാണ്അഗ
സ്ത്യെൻറ്രൂകൊവ്നത്ിൽഉള്ത്.തിരു
വ്നന്്രുരത്ു്നിന്ച്പകാട്ടൂർവെരസുഗമ
മായിയാപതെചയാം.അവി് ന്പങ്ങാട്ച്െച
കെുത്ായകയറ്റമാണ്.്രത്ുകിപലാമീറ്റ
പറാളംകാട്ി്നുള്ിലൂെ്്ന് ന്ാൽഅണ
കാൽഉൗരിെലത്ും.

ശ്നിയാഴ്ചഅതിരാവിെല്രൂജപ്ുരയി
െലശിശുസംരക്ഷണസമിതിഓഫിസിൽ
്നിന്ച്അവർഏർപ്ാ് ാകിയവാഹ്നത്ി
ൽപകാട്ടൂരിപലകച്്രുറെപ്ട്ു.െ്രാ് ിയംക
മ്യൂണിറ്റിെഹൽത്ച്െസൻററിെലക്യാമ്ാ
ണ്ലക്ഷ്യം.പകാട്ടൂരിൽഎത്ിയപപ്ാൾ
ക്യാമ്ച്പകാഒാഡിപ്നറ്റർപശീപ്നഷ്ജീപ്ുമാ
യികാത്ു്നിൽകുന്ു.ആൻറിവ്രറസി
െസൽഎസ്.്രി.പ്രശാന്ൻകാണിയും
െങ്ങൾെകാപ്ംജീപ്ിൽകൂ് ി.പറാഡി
ല്ാത്കാട്ി് വഴിയിലൂെ്െങ്ങെളയും
െകാണ്ച്പശീപ്നഷ്ചരിഞ്ുമറിഞ്ച്ഉൾ
കാട്ിപലകച്.രാവിെല11ന്െ്രാട്ിയെത്
ത്ി.ക്യാമ്ിെലത്ിയപപ്ാഴാണ്അണകാ
ൽഊരിെലഒരുകുട്ിപ്രാലുംഅവിെ്എ
ത്ിയിട്ിെല്ന്റിയുന്ത്.അവെരപത് ി
വീണ്ുംഉൾകാട്ിപലകച്.പകാട്ടൂർചന്യി
ൽവ്നത്ിൽ്നിന്ച്പശഖരിച്ചപത്നുംസാ
മപഗികളുംവിൽകാൻപ്രായിമ് ങ്ങിയ
ആദിവാസികൾവഴികാട്ി.ആ്നയുംകാട്ു
പ്രാത്ും്രന്ിയും്രകൽപ്രാലുംവിഹ
രികുന്കാട്ിൽഭയന്ുവിറച്ചച്,്ന് ുകാട്ി
ലൂെ്,ഇരുട്ു്ര് ർന്കാട്ി് വഴികളിലൂെ്
കിപലാമീറ്ററുകപളാളംെങ്ങൾ്ന് ന്ു.മാ
മലകുംകാട്ി്നുംഒ് ുകംെങ്ങൾഅണ
കാൽഊരിെലത്ി.കാ് ിെ്നകാ് ായികാ
ണുന്വരുെ്ഊര്...കുറ്റിച്ചൽ്രഞ്ചായ

ത്ിൽആെക27ആദിവാസിഉൗരുകളു
ണ്ച്.കാണിവിഭാഗമാണ്ഇവിെ്െയല്ാം
വസികുന്ത്.പകരളത്ിെല37ആദിവാ
സിവിഭാഗങ്ങളിൽസാമാ്ന്യംമികച്ചജീവി
ത്നിലവാരം്രുലർത്ുന്വരാണ്കാണി
കൾ.്രാസ്പ്രാർട്ച്ഒാഫിസർമുതൽെ്രാ
ലീസ്കമീഷണർവെരഅവരുെ്ഇ് യിൽ
്നിന്ുണ്ായി.എന്ാൽഅണകാൽഉൗരി
െലസ്ഥിതിഇങ്ങെ്നയല്.തങ്ങളുെ്മക
ൾകച്അക്ഷരെവളിച്ചംപവെണ്ന്ച്ഇവിെ്
യുള്വർശഠികുന്ു.

മലദൈവംകോപിക്കം!
‘‘ഒാൻ്രണ്ച്കുറച്ചു്രഠികാ്നായി്രുറ
ത്ുപ്രായതാ...അന്ച്തു് ങ്ങിയതാഇൗ
ഉൗര്മു് ിയാൻ.ഒാ്നുംവല്ാണ്ായി,െ
ങ്ങകുംസൂപക് ായി.ഇൗഉൗര്അപങ്ങ
രുപ്താ(അഗസ്ത്യമു്നി).അപങ്ങര്െ
ങ്ങെ്്രൂർവീകെരവിപശാദിച്ചച്ഏപ്ിച്ച
താ.അത്ഇതുപ്രാെലതെന്െങ്ങകച്
കാകണം.അയിന്മകള്്രഠിച്ചാപകാട്
ണ്ാകും.’’

അ്നന്ശായിയായപശീ്രദമ്നാഭെൻറ
ചിപതംകാണിച്ചച്മാത്ൻകാണി്രറഞ്ു.
കു് ിലിെൻറ്രിറകിൽതയാറാകിയഒരു
കുഞ്ുകു് ിലിൽമാത്െൻറമകൾമാത
തിരണ്ുകാരിയായി്രുറംപലാകംകാണാ
െതഇരിപ്ുണ്ച്.ഇ്നിഏഴുദിവസംകഴിയ
ണംആെ്രൺകുട്ികാട്കാണണെമകെി
ൽ.ഇത്രംആചാരങ്ങൾ്രിന്ു് രുന്,്ന
മ്മുെ്വിളിപ്ാ് കെലഇങ്ങെ്നെയാരുസ
മൂഹംജീവികുന്ുണ്ച്എന്തിരിച്ചറിവ്
അമ്രപ്ികുന്താണ്.കുഞ്ുങ്ങൾവി
ദ്യാലയത്ിൽപ്രായാൽമലവദവംപകാ
്രികുെമന്ച്വിശ്വസികുന്വരുെ്കാട്.
എഴുത്ുംവായ്നയുംഅറിഞ്ാൽഅവ
െരകാ് ിറകിവി് ണെമന്ച്ശഠികുന്ഉൗ
രുകൂട്്നിയമം്നില്നിൽകുന്കാട്.

ഉൗരിെലെചല്മ്ികാണിയുെ്മക്നാ
ണ്രാമൻ.എപന്ാഒരികൽ്രുറംപലാക
െത്ത്ിയെചല്മ്ിതെൻറമകെളസ്
കൂളിൽഅയച്ചച്്രഠിപ്ികണംഎന്ാപഗഹി
ച്ചു.തു് ർന്ച്രാമെ്നസ്കൂളിലയച്ചു.അ
ധ്യാ്രകർഅവന്ഒരുപ്രരുമിട്ു;പഗാകു
ൽ.രാമൻഇന്ച്്രത്ാംക്ാസ്വിദ്യാർഥി
യാണ്.അണകാലിൽ്നിന്ച്ആദ്യം്രുറം
പലാകെത്ത്ിസ്കൂൾവിദ്യാഭ്യാസംപ്ന
്ിയകുട്ി.അഭിമാ്നികാപ്നെറയുണ്ച്രാ
മ്നിൽ.്രപക്ഷ,അവസ്ഥമറിച്ചാണ്.ഉൗ
രിെൻറ്നിയമങ്ങൾെതറ്റിച്ചകുറ്റകാര്നാ
ണ്കാണികൾകച്രാമൻ.അതി്നാൽത
െന്രാമന്ഉൗരിപലകച്പ്രാകാൻപ്ര് ി
യാണ്.െചല്മ്ിഅതുെകാണ്ുംഅ് ങ്ങി
യില്,രണ്ാമെത്മകൻആദിച്ചെ്നയും
സ്കൂളിൽവിട്ു.ഇളയമകൻസൂര്യെയയും
സ്കൂളിൽവി് ുെമന്ച്െചല്മ്ി്രറയുന്ു.
അപപ്ാഴുംഇവപരാട്വിപദ്വഷംെവച്ചു്രു
ലർത്ുന്മറുവിഭാഗംഉയിർെത്ഴുപന്
ൽകും.

ഉൗരിെലമൂപ്ൻമൂട്ച്കാണിഎന്ാണ്
അറിയെപ്് ുന്ത്.ആദിച്ചൻകാണിയാ
ണ്്നിലവിെലമൂട്ച്കാണി.അഗസ്ത്യമു്നി
പകാ്രികുന്ഒരു്രരി്രാ് ികുംെങ്ങെള
കിട്ിെല്ന്ച്ആദിച്ചൻകാണിആണയി് ു
ന്ു.ജില്ശിശുസംരക്ഷണവിഭാഗംഇവി
െ്്നിരന്രംകയറിയിറങ്ങിപോധവത്ക
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രണം്ന് ത്ിയിട്ുംമകെളസ്കൂളിൽഅയ
കാൻഇവർതയാറാകുന്ില്.ജ്ന്നസർട്ിഫി
കറ്റച്അ് കംപരഖകളുംഇവർകില്.കുട്ിക
ളുെ്ജ്ന്നതീയതികണകാകാൻപ്രാലും
കഴിയാത്അവസ്ഥ.ഇൗറെകട്ിയഒറ്റമുറി
കു് ിലുകളിൽകാട്ുമൃഗങ്ങപളാ് ുംമറ്റുംമല്ി
ട്ച്കഴിയുകയാണ്ഇവർ.്നാട്ിൽ്നിന്ച്അവർ
കി് യിപലകച്ആെരകെിലുംെചന്ാൽത്െന്
പ്ര് ിയാണവർകച്.തങ്ങളുെ്സ്വത്വംകവർ
െന്് ുകാൻവന്ശപതുകെളന്ാണ്്നാട്ി
ലുള്വെരഅവർ്രരിചയെപ്് ുത്ുകതെന്.
ഇൗകഴിഞ്ദിവസമുണ്ായസംഭവംതെന്
െെട്ികുന്താണ്.സമ്ൂർണവവദ്യുതീകര
ണത്ിെൻറഭാഗമായിപ്രാസ്റ്റച്സ്ഥാ്രികാ
ൻവന്തായിരുന്ുെക.എസ്.ഇ.േിഉപദ്യാഗ
സ്ഥർ.അണകാലിൽഎത്ിയഇവെരഅവി
്ത്ുകാർത് ഞ്ുേന്ിയാകി.വവദ്യുതി
വലിച്ചാൽവൻപ്രശ്്നമുണ്ാകുംഎന്ഇവരു
െ്മുന്റിയിപ്ി്നുമുന്ിൽ്രകച്ചു്നിൽകുക
യാണ്സർകാർപ്രാലും.െകാണ്ുവന്പ്രാ
സ്റ്റുകൾവഴി്നീെളകി് കുന്ു.്രുറത്ു്നി
ന്ച്ആെരെയകെിലുംകണ്ാൽഅമ്ുപ്രാെല
യുള്കൂർത്ആയുധംശരിയാകിഅവർത
യാറായിരികും,യുദ്ധത്ിെ്നാരുങ്ങുന്പയാ
ദ്ധാവിെ്നപപ്ാെല.മൂന്ുവർഷത്ിൽകൂ് ുത
ൽഒരുവീട്ിൽതാമസികുന്തുപ്രാലുംആ
ചാരങ്ങൾകച്വിരുദ്ധമാെണന്ാണ്ഇവരുെ്
വിശ്വാസം.കു് ുതിഎന്ആചാരദി്നങ്ങളിൽ
മലവദവത്ിെൻറപ്രതീകം്രറയുന്കാര്യ
ങ്ങൾഅ്നുസരികുക്നിർേന്ം.്രഠ്നം്രാ
്ില്എന്ത്അങ്ങെ്നമലവദവംതുള്ിഇ
വെരഅറിയിച്ചസംഗതിയാണ്.കു് ുതിഎന്
ആചാരത്ിന്പകാഴിെയയാണ്കുരുതിെകാ
്ുകുക.ഒരുപ്രമുഖ്രപതത്ിൽഇവിെ്ആ
ചാരങ്ങളുെ്പ്രരിൽമ്നുഷ്യകുരുതി്ന് കു
ന്ുഎന്വാർത്അ് ുത്ിെ്വന്കാര്യം
അറിഞ്തായിആദിച്ചൻകാണി്രരിഭവിച്ചു.

‘‘മകെള്രള്ികൂ് ത്ിൽവി് ുന്ിെല്പന്
യുള്ടൂ,െങ്ങൾകുംമകൾജീവ്നാ’’.

ഏതുവിപധ്നയുംഇവെരഅക്ഷര്രരിചയം
ഉള്വരാകുകഎന്ലക്ഷ്യത്ിൽസർകാ
ർഇവിെ്ഒരുഏകാധ്യാ്രകവിദ്യാലയംതു് 
ങ്ങിെയകെിലും്നിസ്സഹകരണംകാരണം്രരാ
ജയെപ്ട്ു.അണകാലിൽകണ്ഒമ്തുകുട്ി
കളിൽഒരാൾപ്രാലുംവിദ്യാലയത്ിെൻറ്ര
്ിവാതിൽകണ്ിട്ില്.പ്രാഷകകുറവുംവിളർ
ച്ചയുംഅംഗവവകല്യവുമുള്കുട്ികൾ.െച
റിയവവകല്യങ്ങൾപ്രാലുംവളർച്ചകി് യി
ൽകൂ് ുതൽേുദ്ധിമുട്ുണ്ാകുന്അവസ്ഥ.
ചികിത്ിച്ചാൽമാരകമായമറ്റച്അസുഖങ്ങൾ
വരുെമന്ാണ്ഇവരുെ്വിശ്വാസം.സുപരഷ്
^ചപന്ികദമ്തികളുെ്മക്നാണ്്രത്ുവയ
സ്സുകാരൻഅയപ്ൻ.മുഖംമുഴുവൻ്രട്ിക് ി
ച്ചവ് ുകളുള്്രയൻ.അവന്്രഠികാൻആ
പഗഹമുണ്ച്.കാണിയുെ്യുംകുഞ്ചയിയുെ്
യുംമകളായമാത്്നുംരാമ്നുംഒെക്രള്ി
കൂ് ംകാണാൻപമാഹമുണ്ച്.എന്ാൽ,ഉൗരു
കൂട്ംഇവരുെ്അക്ഷരപമാഹങ്ങളുെ്ക് ക

ലാണ്ആചാരങ്ങളുെ്മഴുതറച്ചുകയറ്റുന്
ത്.മാത്്നുംരാമ്നുംവവകല്യമുള്വരാണ്.
കാട്ുമൃഗങ്ങളുെ്ശല്യത്ിൽ്നിന്ച്രക്ഷപ്ന
്ാ്നിട്തീയിൽെ്രട്ച്രാമെൻറഒരുവകമുട്ച്വ
െരയുംഒരുകാൽ്രാദവുംെവന്റ്റു.മതിയായ
ചികിത്കിട്ാെതവവകല്യംരൂക്ഷമായി.ജ
ന്മ്നാരണ്ുകാലുംഅരകുതാപഴാട്ച്തളർന്ി
ട്ാണ്മാത്ൻ.എല്ാവവകല്യങ്ങളുംമികച്ച
ചികിത്കിട്ിയാൽ്രരിഹരികാവുന്വ.

പപതീക്ഷനൽേ്കന്നഇടപപടല്കേൾ
കുട്ികെളസ്കൂളിെലത്ികാൻശിശുസംര
ക്ഷണസമിതിതങ്ങളാലാവുംവിധംപ്രവർ
ത്്നങ്ങൾ്ന് ത്ുന്ുണ്ച്.ഇതിെൻറഭാഗമാ
യി‘അഗസ്ത്യെൻറ്രൂമ്ാറ്റകൾ’എന്പ്രരി
ൽഉൗരിെലകുട്ികൾകായിപമയ്16മുതൽ
്രഠ്നക്യാമ്ച്സംഘ് ിപ്ിച്ചു.ജില്ശിശുസംര
ക്ഷണയൂ്നിറ്റാണ്(സാമൂഹിക്നീതിവകുപ്ച്)
കൂട്ായ്മസംഘ് ിപ്ികുന്െതകെിലും്രഞ്ചാ
യത്ും്രട്ികവർഗവകുപ്ുംവ്നംവകുപ്ും
്നിസ്സീമമായസഹകരണമാണ്്രരി്രാ് ികച്്ന
ൽകിയത്.ഒരുകൂട്ംസന്ദ്ധപ്രവർത്കരാ
ണ്ഈപ്രവർത്്നത്ിെൻറആപവശം.തീ
െരസ്കൂളിെലത്ാത്കുട്ികെളസ്കൂളിെല
ത്ികുകയുംെകാഴിഞ്ുപ്രായകുട്ികെള
തിരിെകെയത്ികുകയുംെകാഴിഞ്ുപ്രാകച്
ത് യുകയുമാണ്ക്യാമ്ിെൻറലക്ഷ്യം.ഓപരാ
ഊരിലുംഎത്ിരക്ഷിതാകെളകാണുന്ു
ണ്ച്.എത്ിെപ്് ാൻസർകാർസഹായികാ
െമകെിൽതു് ർഇ് െ്ര് ൽസാധ്യമാകാെമന്ച്
സാമൂഹികപ്രവർത്കർഉറപ്ു്നൽകിയിട്ു
ണ്ച്.ഇതി്നായിയുവജ്നക്ബ്രൂ്രവത്കരി
കാ്നുംപശമം്ന് കുന്ു.

അഗസ്ത്യെൻറ്രൂമ്ാറ്റകൾരണ്ാംോ
ച്ചുംവിജയകരമായിരുന്ു.അണകാലിൽ്നി
ന്ുള്അയപ്്നുംരതീഷുംരപമശും്രാർവ
തിയുംഉൾെപ്െ്,വിവിധഉൗരുകളിൽ്നിന്ാ
യി67കുട്ികൾക്യാമ്ിൽ്രെകെ് ുത്ു.ആദ്യ
ോച്ചിെലകുട്ികൾ്രറഞ്റിഞ്അ്നുഭവ
ങ്ങൾെവച്ചച്എല്ാകുട്ികളുംക്യാമ്ിപലകച്
തുരുതുരാഎത്ി.

്രാറ്റാം്രാറ,വ്ാവിള,മുപകാത്ിവയൽ,
ആപമാട്ഊരുകളിൽരക്ഷിതാകളുമായിസം
വദിച്ചു.ആപവശകരമായപ്രതികരണമാണ്.
അധ്യയ്നവർഷാദ്യംതെന്കുട്ികെളസ്കൂ
ളിൽഎത്ികുന്‘പഗാപതസാരഥി’വാഹ്ന
ങ്ങൾലഭ്യമാകിയാൽ്രദ്ധതിവിജയകരമാ
കും.ഇൗഅധ്യയ്നവർഷെമകെിലുംഇവെര
്നാട്ിെലമറ്റുകുട്ികൾെകാപ്ംഅക്ഷരങ്ങളു
െ്യുംകഥകളുെ്യുംമായികപലാകത്ച്എ
ത്ികാ്നാകുംഎന്ാണ്ശിശുസംരക്ഷണ
യൂ്നിറ്റച്തലവൻസുവേർഅരികുളത്ിെ
ൻറയുംക്യാമ്ച്്നയിച്ചപശീപ്നഷിെൻറയുംഒ
െകവിശ്വാസം.ആകുരുന്ുകൾകച്ഇൗഅ
ധ്യയ്നവർഷെമകെിലുംഅക്ഷരങ്ങെളകൂട്ി്നു
കിട്െട്െയന്ച്്നമുകുംപ്രാർഥികാം.

l

അഗസ്ത്യെൻറപൂമ്പാറ്റകൾക്യപാമ്പിൽനപിന്്

അഗസ്ത്യപാർകൂടംഅണകപാൽഉൗരപിെെകുഞ്ുങ്ങൾ ഫേപാഫട്പാ:അഹ്മദ്നഥപാൻ
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വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്കുകൾ വാട് സ് ആപ്  വഴതിയകും  
രചനകൾ ഇ-മമയതിേതിേൂമടയകും അയക്ാം.
whatsapp:9645006105, e-mail:varadyam@madhyamam.in
തപപാൽവപിെപാസം:പത്ാധതിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം, 
മവള്ളതിമാട് കകുന്് ,പതി.ഒ. ലകാഴതിലക്ാട്  -12

കത്ുകൾ

കനാവ്കന്നഅന്കഭവം
അസ്സലാം്രി.തയാറാകിയഫീച്ചർ‘പ്രതീക്ഷയുെ്്രാളം
ക് ന്ച്’(ലകം1514)പ്നാവുന്അ്നുഭവമായി.എ്നിപകാ
ർമവന്ത്എെന്തെന്യാണ്.ൊ്നുംെപ്യി്നിൽയാ
പതെചയണെമന്ച്ഒരു്രാട്ആപഗഹികുന്വളായിരുന്ു.
എന്ാൽ,അതിെ്നാരവസരംഒത്ുവന്ിട്ില്ായിരുന്ു.്ര
പക്ഷ,വിധിഒരികലുംൊൻആപഗഹികുന്തായിരുന്ില്.
എെൻറആദ്യെപ്യിൻയാപതഇതുപ്രാെലആർ.സി.സിയി
പലകായിരുന്ു.െപ്യിൻയാപതആസ്വദികാൻകഴിയാെത
പവദ്നതിന്ുള്യാപത.അെത,രാജ്യറാണിഎകസ്പ്രസ്.
മാപതമല്,പകാഴിപകാട്വഴിപ്രാകുന്രാപതിയിലുള്്ര
ലെപ്യി്നുകളുംഇതുപ്രാെലയാണ്;‘മരുന്ുമണകുന്
സ്ീപ്ർപകാച്ചുകൾ.’
നബീെവപിളഫഞ്പാത്്,അരീഫ്പാട്

േണ്്കത്കറകകണ്ടസമയമായി
്നിലമ്ൂരിൽ്നിന്ുള്രാജ്യറാണിഎകസ്പ്രസ്െഷാർണൂ
രിൽഅമൃതയുമായിപചർന്ച്തിരുവ്നന്്രുരപത്കുംതി
രിച്ചുംവരുന്തിെ്നകുറിച്ചുമുമ്ുതെന്അറിയാം.എന്ാ
ലതിെലയാപതകാെരകുറിച്ചച്‘വാരാദ്യമാധ്യമ’ത്ിൽവന്
‘പ്രതീക്ഷയുെ്്രാളംക് ന്ച്’എന്ഫീച്ചർവായിച്ചപപ്ാഴാ
ണ്വ്യക്തമായത്.്ന്നഞ്മിഴിപയാെ്യാണതുവായിച്ചത്.
ആർ.സി.സിയിൽഎത്ുന്അർേുദപരാഗികളിൽതിരു
വ്നന്്രുരംകഴിഞ്ാൽഏറ്റവുംകൂ് ുതൽപ്രർമലപ്ുറ
ത്ു്നിന്ാെണന്സൂച്നഎല്ാവരുംകണ്ുതുറപകണ്
സമയമാെയന്ച്ഓർമെപ്് ുത്ുന്ു.്രരിഹാരംഎപതയും
പവഗംകാപണണ്തുണ്ച്.
െമപായ്തു് ുട്പി,വപിളത്ൂർ

ആസത്ംമനസ്ിപനനട്കക്കന്ന്ക
്നിലമ്ൂർ^തിരുവ്നന്്രുരംരാജ്യറാണിഎകസ്പ്രസിന്ക
ണ്ീരിൽചാലിച്ചകഥ്രറയാ്നുെണ്ന്ച്മ്നസ്സിലായത്‘പ്ര
തീക്ഷയുെ്്രാളംക് ന്ച്’എന്പലഖ്നംവായിച്ചപപ്ാൾ
മാപതമാണ്.കാൻസർോധിച്ചആസപഹാദരങ്ങളുെ്ക
ഥകൾകണ്ു്ന്നയികുന്ു.കാൻസർവല്ാത്പരാഗംത
െന്യാണ്.കു് ുംേെത്മാ്നസികമായുംസാമ്ത്ിക
മായുംതളർത്ും.പരാഗികളിൽേഹുഭൂരി്രക്ഷവുംമര
ണത്ിന്കീഴ് ങ്ങുകയുംെചയും.്രെണ്ാകഅ്രൂർവ
മായിരുന്ഈപരാഗംഇന്ച്സാർവപതികമായിെകാണ്ി
രികുന്ുഎന്സത്യംമ്നസ്സിെ്ന്ന് ുകുന്ു.
എം.എം.അബ്ദുന്ൂർ,ഈരപാറ്റുഫപട്

ൈാനാമാജി
വിശ്വ്നാഥപ്രസാദതിവാരിരചിച്ചദാ്നാമാജി(ലകം1514)
കവിതഒഡിഷയിെലഅവകാശങ്ങൾ്നിപഷധികെപ്് ു
ന്ഇരകെളകുറിച്ചാണ്.അതിെ്നാരുഉദാഹരണംമാപത
മാണ്ദാ്നാമാജിയുംഭാര്യഅമംഗിയും.ഇതുപ്രാെലകൂ
രിരുട്ിൽഇരുന്ച്കണ്ീരുകു് ികുന്്രലെരയുംസമൂഹം
തിരിഞ്ുപ്നാകാെതപ്രാകുന്ു.വാരാദ്യമാധ്യമത്ിന്
അഭി്നന്്നങ്ങൾ.
െക.ടപി.നജീബ്റഹ്മപാൻ,മപാണപിക്യപ്പറമ്്

ചർച്ചപകട്കത്തതിൽസകതോഷം
പമാഹി്നിയാട്െത്ജ്നകീയമാകാൻപകരളകലാമണ്ഡ
ലം്ന് ത്ുന്പ്രവർത്്നങ്ങെളകുറിച്ച‘എന്ുൊ്നിഹ
െചയ്വൂ’(ലകം1514)എന്വി.വി.പശീജിത്ിെൻറപലഖ
്നംപശപദ്ധയമായി.വാരാദ്യമാധ്യമംഇത്രംഒരുവിഷയം
ചർച്ചെക് ുത്തിൽആഹ്ാദമുണ്ച്.
ശപാരദഫമപാഹൻ,തൃത്പാെ,പട്പാമ്പി

തകൻറടമ്കള്ളപപണ്ണ്
െവയിലുംകാറ്റുംപകാളുംഒ
ന്ുംഭയകാെത,മറ്റുള്വരുെ്
ആപക്ഷ്രവും്രരിഹാസവുംവ
കെവകാെതസ്വന്ംെതാഴിലി
ൽഉറച്ചു്നിന്പരഖയുെ്ജീവി
തം്രറയുന്ക് പലാളം(ലകം
1514)ഗംഭീരമായി.
പരഖകച്എലാ്വിധ്രിന്ുണ
യും്നൽകുന്ഭർത്ാവ്കാർ
ത്ിപകയ്നുംപ്രശംസയർഹി
കുന്ു.
കുഞ്പികൃഷ്ണൻഎടപാട്്,തൃപ്പൂണപിത്റ

ഇങ്ങപനയ്കംചിലമന്കഷ്ർ
ലകം1513വാരാദ്യമാധ്യമത്ിൽവന്‘രക്തേന്ു’എ
ന്ഫീച്ചർഒരു്രാട്തവണവായിച്ചു.ഇങ്ങെ്നയുള്മ
്നുഷ്യർഇന്ുംജീവികുന്ുഎന്റിഞ്തിൽസപന്ാഷ
വുംേഹുമാ്നവുംപതാന്ുന്ു.രക്തേന്ുഎന്തല
െകട്ിെ്നഅ്ന്വർഥമാകുന്തായിരുന്ുഅതിെലവരിക
ൾ.വരുമാ്നത്ിെൻറ98ശതമാ്നവുംജീവകാരുണ്യപ്ര
വർത്്നത്ിന്ഉ്രപയാഗെപ്് ുത്ുന്ആമഹാമ്നസ്സി
െൻറഉ് മപഡാ.സുരീന്ർ്രാൽസിങ്ഒബ്പറായികച്ഒരാ
യിരംഅഭിവാദ്യങ്ങൾ.
ബപി.െക.മൂസ,വള്ള്യപാട്
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കടലോളം

എന്തുഞാനിഹ
ചെയ്വൂ...

അസ്സലാം.പി

ഷനിലിരിക്കുമ്ാൾ,മഴപപയമതേക്കു
പമന്ന്മതോന്ി.മഴമക്ാളകുകൾപകാണ്ാ
കാം,ഇരകുട്ിന്പതേിവിമലപെകനമകുണ്ന്.
വണ്ിപകുെപപെടാൻഇനിയകുംസമയമകുണ്ന്.
ചരിതതേംഏപെമയപെപെയാനകുള്ളനില

്പൂരിപലമതേക്കുമരങ്ങൾക്ിടയിപലപാളത്ിൽഅ
വപരയകുംകാത്ന്‘രാജ്യൊണി’നീണ്കുനിവർന്ന്കി
ടക്കുന്കുണ്ന്.യാതതേക്ാർഎത്ിപക്ാണ്ിരിക്കുന്
മതേഉള്ളപൂ.മനരമത്എത്ിയവർപതടയിനിമലക്ന്ക
യൊപതേപകുെപത്സിമൻെകുപെഞ്കുകളിൽപലയി
ടങ്ങളിലായിഇരിപെകുണ്ന്.ചപൂടിപൻെയകുംതോണ്ാനകു
ള്ളരാതതേിയകുപടയകുംവിങ്ങലിൽവണ്ിക്കത്കുംപകു
െത്കുമായിചിലർ.ആളകുകൾപിപന്യകുംവന്കുപകാ
മണ്യിരകുന്കു.അപരിചിതേമകുഖങ്ങൾ,ഏപതോപക്
മയാഇടങ്ങളിമലക്ന്എപതൊപക്മയാലക്്യങ്ങൾ
പവച്ന്പകുെപപെട്കുമപാകകുന്വർ.ഇതേിനിപട,ചകുവന്
മഷാൾപകാണ്ന്തേലമെച്പപൺകകുട്ിപക്ാപെംപതോ
ട്ടകുത്പെഞ്ിമലക്ന്ഒരച്ഛനകുംഅമ്മയകുംഎത്ി.
പത്കുവയസ്സിന്തോപഴയാകണംഅവളകുപടതപായം,
അതേിപൻെതപസരിപപൊന്കുംആമകുഖത്ന്കണ്ില്ല.

കാെകുമപൂടിയആകാശംമപാപലഅച്ഛനമ്മമാരകുപട
മകുഖവകുംഇരകുണ്കുകിടക്കുന്കു.പതടയിനിപൻെചപൂളംവി
ളിപക്ാപെംപാെിയകുയർന്കാറ്ിൽപപാടകുന്പനഅ
വളകുപടതേട്പമാന്ിളകി.അതേിനകുതോപഴമകുടിപയാട്കുമി
ല്ല.ചകുറ്കുമകുള്ളആപരങ്ിലകുംകമണ്ാപയന്ന്സംശയി
ച്ന്അമ്മതേിടകുക്ത്ിൽതേട്ംഅവളകുപടതേലയിൽഉെ
പെിച്കു.പതടയിൻപകുെപപെടാനകുള്ളചപൂളംമകുഴക്ി.ആളകു
കൾതേിരക്ിട്ന്വണ്ിക്കമത്ക്ന്കയെി.കപൂട്ത്ിൽ
അവരകുമകുണ്ന്.യാതതേികരിൽഎ് ാടകുംമപർഒമരഇടം
മതേടിപകുെപപെടകുന്വരാണ്,ഒരകുമവദനപങ്കുപവക്കു
ന്വരാണ്,ഒമരതപതേീക്കൾമനമസ്സറ്ിയവരാണ്.

◆◆◆
ജനെൽമകാച്ിപലഒറ്തേിരിഞ്ഞസീറ്ിൽജാലക

പെടിയിൽകകനിവർത്ിപവച്ിരിക്കുകയാണ്മണി
കണ്ഠൻ.കകമകുമട്ാട്മചർന്ന്വരിഞ്ഞകുപകട്ിയ
ൊൻമേജ്.െെർമരങ്ങൾക്ിടയിൽനിന്ന്പെന്കു
വന്മകാപട്രകുമകൾ(വണ്കുമപാലകുള്ളഒരിനംജീവി)

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

‘‘മരകുന്ന്കയറ്ലല്ല-എട്കുമണിക്പൂമൊളംനീളകുന്
ഇരിപെകുംകിടപെകുമാണ്ദകുരിതേം,മശഷമകുള്ളഓക്ാന
വകുംഛർദിയകും,വിെച്ാടകുന്രപൂപവകും.’’

ആർ.സി.സിയിപലകീമമാവാർേിൽമണികണ്ഠ
നിലകുംമറ്കുചിലരിലകുമായികണ്കാഴ്ചകൾമകുഴകുമി
പെിക്ാൻമസാമൻതപയാസപപെട്കു.‘‘മരാഗപമതൊണ
ന്ന്മചട്നെിയകുമായിരിക്കും.ഒന്കുംമചാദിച്ിട്ില്ല,
ഞങ്ങപളാട്ന്പെഞ്ഞിട്കുമില്ല.പെഞ്ഞാലകുംഅെിഞ്ഞാ
ലകുംഅനകുഭവിക്ാനകുള്ളത്അനകുഭവിച്കുതേീർമക്
മണ്?ഇഷ്ടങ്ങമളാപടപലതേകുംആവശ്യപപെടകും,എ
ന്ാൽചകുണ്ിനകുംപതോണ്ക്കുംഇടയിൽതേടസ്സംതേീ
ർത്മകാശങ്ങൾമണികണ്ഠപൻെഇഷ്ടങ്ങപളപയ
ല്ലാംഅതേിനിടയിൽകകുരകുക്ിയിടകും.മരാഗംമവദന
കമളാട്മാതതേമല്ല,ഇഷ്ടങ്ങമളാടകുംകപൂടിയാണമല്ലാ
പടപവട്കുന്ത്!മടങ്ങിവരവ്എങ്ങനാപണന്ന്ആർ
ക്െിയാം’’^

മസാമൻപെഞ്ഞകുനിർത്കുമ്ാൾജാലകക് ി
യിൽമകുഖംമചർത്ന്മണികണ്ഠൻഉെക്ംതേകുടങ്ങി
യിരകുന്കു.അമപൊഴകുംവലതേകുകകഅയാൾനിവർ

മരതുന്തുമണംതളംചകട്ിയലോഗികൾ,ആശതുപതതിവാർചെന്്
ലതാന്ിക്തുന്സ്ലീപ്പർസലീറ്റുകൾ...നിേമ്ൂർ^തിരതുവനന്പതുരംരാ
ജ്യറാണിഎക്സ്തപസ്ചവറതുചമാരതുചതടയിനേ.്യാതതക്ാരിൽന
ചേ്ാരതുപങതുംഒരാതതുരാേയംേക്്യമാക്ിവണ്ികയറിയവരാണ്
^തിരതുവനന്പതുരംറലീജനൽകാൻസർചസൻറർ.
ഒരതുപാട്ലപരതുചടശ്ാസവതുംജലീവിതവതുംലപറി,തപതലീക്യതുചടപാള
ത്ിേൂചടയാണ്ഇൗവണ്ിയതുചടയാതതകൾ.നലീളംകൂടിയ,ദലീർഘ
ദൂരംസഞ്ചരിക്തുന്ഒരാംേതുേൻസലേ്ഇൗവണ്ിചയന്്അതിൽ
ഒരതുതവണചയങിേതുംയാതതചെയ്തആർക്തുംലതാന്ിലപ്പാകതും
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സ്റ്റേ
ത്ിപെിടിച്ിട്കുണ്ന്.-അതേിപൻെഅമങ്ങത്
ലക്ലിനകുമപെകുെംപപരകുകകുന്മകാശങ്ങ
ൾഈനീറ്ൽഅെിയകുന്കുണ്ാകകുമമാ?

◆◆◆
തേകുവ്പൂർസ്മറ്ഷൻപിന്ിട്മപൊഴാണ്

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

ആയിശകുമ്മക്ന്എതതേതപായംവരകും?
മശാഷിച്ആശരീരത്ിൽനിന്ന്തപായം
ഗണിപച്ടകുക്കുകതപയാസകരം.മകന്30
നടകുത്ന്ആയിക്ാണകും.എതൊണ്മരാഗ
പമമന്ാ,എവിമടക്ാണീയാതതേപയമന്ാ
ആഉമ്മക്െിയില്ല.അയൽക്ാരകുപടഅ
ടകുക്ളകളിലകുംപിന്ാ് കുെങ്ങളിലകുമായി
ആജീവിതേംമകുമന്ാട്കുനീങ്ങകുകയായിരകു
ന്കു.അതേിനിടയിലാണ്അകമമചിലപകാ
ളകുത്ിവലിക്ലകുകൾതേകുടങ്ങിയത്.പല
യിടങ്ങളിൽമപായി,മരകുന്കുകൾപലതേകു
കഴിച്കു,എങ്ിലകുംമവദനയകുപടകടിച്കുപ
െിക്ലിന്കകുെവകുവന്ില്ല.നാട്കുകാർപിരി
പവടകുത്കുംചിലസംഘടനകളകുപടകാരകു
ണ്യംതപതേീക്ിച്കുമാണ്ഈയാതതേ.

ആയിശകുമ്മയകുപടമടങ്ങിവരവ്തപതേീ
ക്ിച്ന്വീട്ിൽകിടപെിലായഭർത്ാവകുംര
ണ്കുപപൺകകുട്ികളകുംകാത്ിരിപെകുണ്ന്.
വീടിന്ചാപരനീളത്ിമലാടകുന്തേീവണ്ി
കണ്കുപകാണ്ാണ്ആയിശകുമ്മയകുപടപക
ലിരവകുകൾഅവസാനിച്ിരകുന്ത്.അതേി
ൽകയെിദപൂരങ്ങളിമലക്ന്മപാകാൻപകാ
തേിമയപെയായിരകുന്കു.വീടിപൻെപരിസര
ങ്ങൾക്പെകുെംആരകുമില്ലാത്തേിനാൽഒരി
ക്ലകുംതേീവണ്ികയെില്ല.ആദ്യയാതതേപ
മക്,ആശകുപതതേിയിമലക്ായിരിക്കുപമ
ന്ന്ആരകുംതപതേീക്ിച്കുമില്ല.ശ്ാസംഒ
ന്കുകപൂപടആഞ്ഞകുവലിച്ന്,ഒരകുെക്ംപകാ
തേിച്ന്ആയിശകുമ്മമകുഖംവീണ്കുംകാൽമകു
ട്കുകൾക്ിടയിമലക്ന്പപൂഴ്ത്ി.

◆◆◆
ഒറ്വരിപൊളത്ിലപൂപടരാജ്യൊണിഒാ

ടിപക്ാണ്ിരിക്കുകയാണ്,വണ്ിയകുപട
മവഗത്ിപനാപെംമരങ്ങളകുംകകുന്കുകളകും
കെകുത്നിഴലകുകളായിപിന്ിമലക്ന്മെ
പഞ്ഞാഴിഞ്ഞകു.പപാടകുന്പനഒാർമചകു
വന്തേട്മിട്പപൺകകുട്ിയിമലക്കുംര
ക്ിതോക്ളിമലക്കുപമത്ി.അവരകുംഇ
മതേആശകുപതതേിയിമലക്കുള്ളയാതതേയി
ലാമണാ!ആകാതേിരിക്ാൻവഴിയില്ല,കീ
മമാപതേെപെിക്കുമശഷംപകാഴിഞ്ഞമകുടി
യകുമായിഎതതേമയാമപപരമലപെകുെപത്
പാലിമയറ്ിവ്ക്ിനിക്കുകളിൽകണ്തോ
ണ്...രണ്കുമകാച്കുകൾക്പെകുെംജാലക
ത്ിനരികിപലസീറ്ിൽപപൺകകുട്ിപയക
ണ്കു.തോഴ്ത്ിയിട്ചില്ലകുജാലകത്ിൽക
ണ്ാടിപയന്െിയാപതേപകുെമത്ക്ന്കകുതേി
ക്ാപനാരകുങ്ങകുന്തേകു് ിപയകൗതേകുക
മത്ാപടമനാക്ിയിരിക്കുകയാണ്പപ
ൺകകുട്ി.രാതതേിവണ്ിയകുപടമവഗപത്
യകുംശബ്ദപത്യകുംമകുെിച്കുകടന്ന്ഇൗ
ജാലകത്ിനരികിൽതേകു് ിഎങ്ങപനപയ
ത്ി!പപൺകകുട്ിപയരസിപെിക്ാൻഅ
കപലഎവിപടമയാനിന്ന്പെന്കുവന്തോ
കാം.മറ്കുയാതതോവണ്ികളിമലതേിന്സ
മാനമായെേളങ്ങമളാ,ഉച്ത്ിലകുള്ള
പാമട്ാ,സംസാരങ്ങമളാരാജ്യൊണിയി
ലില്ല.മരണപത്യകുംജീവിതേപത്യകുംഓ
ർത്ിപട്ന്മപാപലഒരകുപാടകുമപർ.തപതേീ
ക്കളിമലക്കുംസ്പ്നങ്ങളിമലക്കും
യാതതേതേിരിക്കുന്വർ.അടകുത്സീറ്കുക
ളിലകുള്ളവപരല്ലാംഉെക്ംതേകുടങ്ങിയിരി
ക്കുന്കു.പപൺകകുട്ിപയമചർത്കുപിടിച്ന്
അമ്മമാതതേംകണ്കുതേകുെന്ന്അടകുത്ിരിപെകു
ണ്ന്.അവമരാട്ഒന്കുംമചാദിക്ാൻമതോ
ന്ിയില്ല,അവപരാന്കുംപെഞ്ഞതേകുമില്ല.
ആതേകു് ിയമപൊഴകുംചില്ലകുജാലകത്ിൽ
ചിെകിട്ടിക്കുന്കുണ്ന്.

◆◆◆
വിവിധരപൂപത്ിലകുംഭാവത്ിലകുംപി

പന്യകുംകകുമെമയപെമപർ.സീറ്കുകൾക്ി
ടയിൽഉെങ്ങാപതേമകുഖംമനാക്ിയിരി
ക്കുന്ഉമ്മയകുംമകനകും,മപൂതതേട്യപൂെകുമാ
യിതോപഴെർത്ിൽഉെങ്ങകുന്വമയാ
ധികൻ,കപെകും,െക്റ്കുമായിഇടക്ിപട
മടായലറ്ിമലമക്ാടകുന്ഉമ്മ,ചപൂട്പകുക
യകുന്രാതതേിയിലകുംപനിയകുള്ളമപാൽമപൂ
ടിപെകുതേച്ിരിക്കുന്യകുവതേി.ഇവർപക്ല്ലാ
പമാപെംഉെങ്ങിയകുംഉണർന്കുംകാവലിരി
ക്കുന്ഒരകുപാടകുമപർപിപന്യകും.രാജ്യ
ൊണിപയകാൻസർവണ്ിപയന്ന്വിളി
ച്ാൽപതേറ്ിപല്ലന്ന്മതോന്ി.ഒാമരാമൊ
ഗിയിലകുംആർ.സി.സിയിമലക്കുള്ളഅ
ഞ്കുമപപരങ്ിലകുമകുണ്ന്ന്.ഇൗവണ്ിമകുഴകുവ
ൻഅമപൊൾഎതതേമപരകുണ്ായിരിക്കും!
ഒാമരാരാതതേിയകുംരാജ്യൊണിതേിരകുവന
തെപകുരമത്ക്കുംതേിരിച്ന്നില് പൂർവപര
യകുംപകാണ്ന്വിടകുന്വരകുപടമവദനകൾ
ആപരയകുംപഞട്ിക്ാത്പതേതൊണ്?ശ
രാശരിആയിരംമകസകുകളാണ്മലപെകുെ
ത്കുനിന്ന്വർഷവകുംആർ.സി.സിയിപല
ത്കുന്ത്.ആർ.സി.സിയകുപടവാർഷിക
െിമപൊർട്ന്തപകാരംതേിരകുവനതെപകുരംക
ഴിഞ്ഞാൽഏറ്വകുംകപൂടകുതേൽമരാഗിക
ൾഎത്കുന്ജില്ലമലപെകുെമാണ്.എതെകു
പകാണ്ായിരിക്കുംമലപെകുെംജില്ലപയകാ
ൻസർഇമ്മട്ിൽവിഴകുങ്ങകുന്ത്?

◆◆◆
മലപെകുെപത്പപയിൻആൻഡ്പാലി

മയറ്ിവ്ക്ിനിക്കുകളകുപടഎണ്ംനപൂെിന
ടകുത്കുവരകും.മദശത്ിപൻെകാരകുണ്യമകു
ഖമായിഇവപയഅവതേരിപെിക്കുമ് ാൾ
അതേിനകുമപെകുെത്കുള്ളയാഥാർഥ്യങ്ങൾ
ക്ന്ചികിത്സഇല്ലാപതേമപാകകുന്കു.പകാ
ട്ിമഘാഷിച്മലപെകുെംകാൻസർആൻഡ്
െിസർച്ന്ഇൻസ്റ്ിറ്റ്പൂട്ന്തപഖ്യാപനത്ിൽ
ഒതേകുങ്ങി.തോങ്ങാവകുന്വിദഗ്ധചികിത്സ
ലഭിക്ാൻഇന്ാട്കുകാർക്ന്പതടയിനിൽ
ഒരകുരാതതേിയകുപടദകുരിതേംതോണ്ണം.ആ
രാണ്ഉത്രവാദികൾ?സേനംശീലമാ
ക്ികാരകുണ്യപകുകഴ്ത്ലിൽമയങ്ങകുന്
സമപൂേമമാ,വാഗ്ദാനങ്ങൾതേന്കുമപാ
കകുന്ജനതപതേിനിധികമളാ,അമതോഉ
മദ്യാഗസ്ഥതപഭകുക്മളാ?ഉത്രമില്ല!മവ
ദനകൾ,നഷ്ടങ്ങൾ...അനകുഭവിക്കുന്വ
ർക്ന്മാതതേംഉള്ളകുപപാള്ളകുന്വയാമണാ
ഇവപയല്ലാം.

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

◆◆◆
തേിരകുവനതെപകുരംപസൻതടൽസ്മറ്ഷ

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

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

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

●

 ചിത്രം: മുസ്തഫഅബൂബക്കർ

 ചിത്രീകരണരം:കന്നി.എം

 രാജ്യറാണി എക് സ് ത്രസ് 

കോ.പേ.പേ.രാഹ്കലൻഅവാർേണ്
പഡാ.െക.െക.രാഹുലൻസ്മാരകഅവാർഡിന്ശി്രാർശക്ഷ
ണികുന്ു.സാമൂഹിക^സാംസ്കാരികപ്നതാവ്,പ്രഭാഷക
ൻ,ഗാന്ിയൻ,മപതതരവാദിതു് ങ്ങിയപമഖലകളിൽസംസ്
ഥാ്നതലത്ിൽവ്യകതിമുപദ്രതിപ്ിച്ചമികച്ചവ്യകതിയുെ്സ
മപഗസംഭാവ്നകണകിെല് ുത്ാണ്അവാർഡ്്നൽകുക.
10,000രൂ്രയുംപ്രശസ്തി്രപതവുംഫലകവുംഅ് ങ്ങുന്താ
ണ്അവാർഡ്.ലഘുജീവചരിപതകുറിപ്ച്,പഗന്ഥങ്ങൾ,്രപത
വാർത്കൾതു് ങ്ങിയവപയാെ്ാപ്മുള്ശി്രാർശകൾപേ
േിമൂകൻ,െസപകട്റി,സഹൃദയപവദി,തൃശൂർ^680020എന്
വിലാസത്ിൽപമയ്31ന്മുമ്ച്അയപകണ്താണ്.പഫാൺ:
7559950932.ഇ^െമയിൽ:sahrudayaveditcr@gmail.com

ന്കറ്കങ്ങണ്–എം.എം.കസത്കമാധവൻപ്കരസണ്ോരം
്നുറുങ്ങച്മാസികഏർെപ്് ുത്ിയരണ്ാമത്്നുറുങ്ങച്̂ എം.എം.
പസതുമാധവൻസ്മാരകകവിതാ്രുരസ്കാരത്ിന്45വയസ്സി
ൽതാെഴയുള്എഴുത്ുകാരിൽ്നിന്ച്സൃഷ്് ികൾക്ഷണികു
ന്ു.5000രൂ്രയുംശിൽ്രവുംപ്രശസ്തി്രപതവുംഅ് ങ്ങുന്
താണ്്രുരസ്കാരം.2013ജ്നുവരിമുതൽ2017ഏപ്രിൽവെര
ഒന്ാം്രതിപ്ായിപ്രസിദ്ധീകരിച്ചകവിതാസമാഹാരങ്ങളാണ്
്രരിഗണികുക.ജൂൺ30ന്മുമ്ായി്രപതാധി്രർ,്നുറുങ്ങച്മാ
സിക,്രി.ഒഎൻജി്നീയറിങ്പകാളജ്,തൃശൂർ^680009വിലാസ
ത്ിൽസമാഹാരത്ിെൻറ്നാല്പകാപ്ികളുംവയസ്സുെതളിയി
കുന്സർട്ിഫികറ്റുംേപയാഡാറ്റയുംഒരുപഫാപട്ായുംഅ
യകണം.പഫാൺ:9747325718,8330848954.

അങ്കണംസണ്മിതാകമകനാൻഎൻകോവണ്പമൻറണ്
അകെണംസാംസ്കാരികപവദിയുെ്സ്മിതാപമപ്നാൻഎൻ
പഡാവ്െമൻറിന്കൃതികൾക്ഷണികുന്ു.2014,2015,2016
വർഷങ്ങളിൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ചസാഹിത്യവിമർശ്നപഗന്ഥങ്ങ
ൾകാണ്എൻപഡാവ്െമൻറ്.5000രൂ്രയുംശിൽ്രവുംപ്രശ
സ്തി്രപതവുംഅ് ങ്ങുന്താണ്എൻപഡാവ്െമൻറ്.താൽ്ര
ര്യമുള്വർേപയാഡാറ്റസഹിതം്രുസ്തകത്ിെൻറമൂന്ച്
പകാപ്ികൾജൂൺ27ന്മുമ്ായിആർ.െഎ.ഷംസുദ്ീൻ,അകെ
ണം,െ്മ്ിൾപറാഡ്,്രൂപത്ാൾ,തൃശൂർ^680004.പഫാൺ:
9447038110എന്വിലാസത്ിൽഅയകണം.

മുഖ്താർഉദരംെ്രായിൽ

ക് ുത്്നിറങ്ങളിൽപവദ്നകെളയും
സ്വപ്നങ്ങെളയുംകാൻവാസിപല

കച്്രകർത്ുപമ്ാൾഅവരുെ്ഉള്ിൽ
്രൂകുന്പ്രതീക്ഷകളായിരുന്ുഏറ്റവും
മികച്ചകലാസൃഷ്് ി.വിപവച്നത്ിെ്നതി
െരസർഗാത്ച്മകമായപ്രതിപരാധത്ിപല
ർെപ്് ുകയായിരുന്ുപമയ്12,13തീയതി
കളിൽമലപ്ുറം്രാണ്ികാട്്ന് ന്ചിപത
കലക്യാമ്ിലൂെ്.സൗന്ര്യ,ഹരി,പപ്രമ,
വി്നീത,രംഭ,രപമശ്,വിപ്നാദൻ,പരവതി,
വ്ന്ന,കലതു് ങ്ങിതമിഴ്്നാട്ിെലയും
പകരളത്ിെലയും15പ്ാൻസ്െജൻഡർ
ആർട്ിസ്റ്റുകളാണ്ക്യാമ്ിൽ്രെകെ് ുത്
ത്.ചിപതകാരന്മാരുെ്കൂട്ായ്മയായവര
കൂട്മാണ്ക്യാമ്ച്സംഘ് ിപ്ിച്ചത്.

ഉള്ിലുള്വികാരങ്ങെളയുംവിചാര
ങ്ങെളയുംസർഗാത്ച്മകമായിപ്രക് ിപ്ി
കാ്നുംശാരീരികവുംമാ്നസികവുമായ
പ്രശ്്നങ്ങെളആത്ച്മവിശ്വാസപത്ാെ്മ
റിക് കാ്നുംഇവർപ്ന് ിയ്രരിശീല്നം
മറ്റുപ്ാൻസ്െജൻഡറുകൾകച്കൂ് ിമാതൃ
കയാണ്.ശാസ്പതീയമായിചിപതകല്രഠി
കാത്വർമുതൽവിവിധസ്ഥാ്ര്നങ്ങ
ളിൽചിപതകല്രരിശീലകരായവർവെര
കലാസംഘത്ിലുണ്ായിരുന്ു.പകായ
മ്ത്ൂർ,െചവന്,കാഞ്ചി്രുരംഅ് കം
്നിരവധിയി് ങ്ങളിൽഇതി്നകംതെന്ഈ
സംഘാംഗങ്ങളുെ്ചിപതപ്രദർശ്നങ്ങൾ
്ന് ന്ിട്ുണ്ച്.്നിറങ്ങളുെ്െതരെഞ്് ു
പ്ിലുംഅവയുെ്പ്രപയാഗത്ിലുംഅവ

രുെ്കാഴ്ചയിലുംകാഴ്ചപ്ാ് ിലുമുള്
വ്യതിരികതതെതളിഞ്ുകാണാം.ചിപത
ങ്ങളിൽഉ്രപയാഗികുന്േിംേങ്ങളും
പ്രതീകങ്ങളുംതീക്ഷച്ണവുംതീപവവുമാ
യജീവിതാ്നുഭവങ്ങളുെ്കൂ് ിപ്രതിഫ
ല്നമാണ്.

മൂന്ാംകണ്ിെൻറആത്ച്മീയവുംതീപവ
വുമായസൗന്ര്യംവരച്ചുെകാണ്ച്പ്രശസ്
തപ്ാൻസ്െജൻഡർആക്ിവിസ്റ്റുംചി
പതകാരിയുംഎഴുത്ുകാരിയും്ന് ിയുമാ
യകൽകിസുപേഹ്മണ്യമാണ്ക്യാമ്ിന്
തു് കംകുറിച്ചത്.കൽകിയുെ്പ്നതൃത്വ
ത്ിൽ്ന് കുന്പ്രവർത്്നങ്ങൾഅവ
രുെ്േൗദ്ധിക്നിലവാരെത്യാണ്ഉയ
ർത്ിയിരികുന്ത്.

തങ്ങളുെ്ജീവിതെത്അ് യാളെപ്
്ുത്ാൻമൂന്ച്കണ്ുകൾമതിെയന്ുംമൂ
ന്ാംകണ്ിെൻറപ്രസകച്തിയുംശകച്തിയു
മാണ്ഏറ്റവുംവലുെതന്ുംതിരിച്ചറിയു
പമ്ാൾകൂ് ിയാണ്ആചിപതത്ിെൻറഅ
ർഥവ്യാപതിമ്നസ്സിലാവുക.

്നിർേന്ിതസാഹചര്യങ്ങളിൽഉപ്ര
ക്ഷിപകണ്ിവന്ഇന്െലകെളകുറിച്ചു
ള്ഓർമകളുംഉള്ിൽ്ര് ർന്ുകി് കു
ന്പവദ്നയുെ്യുംസകെ് ത്ിെൻറയും
മായ്ച്ചാലുംമായാത്മുറിവ് യാളങ്ങ
ളുംആഹ്ാദത്ിെെൻറയുംഉന്മാദത്ിെ
ൻറയും്രുതിയപ്രതീക്ഷകളുമാണ്ഇവ
രുെ്ചിപതങ്ങളിൽ്നിറെയ.ഓപരാചിപത
ങ്ങളുംഅവരുെ്ജീവിതംതെന്യാണ്
്രറയാൻപശമികുന്ത്.്രുറത്ു്നിന്ു
പ്നാകുപമ്ാൾഅശ്ീലെമന്ച്പതാന്ാവു
ന്ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുെ്ആത്ച്മീയ

സംഘർഷങ്ങെളകൂ് ി്രകെുെവകുകയാ
യിരുന്ുഅവർ.

30ഒാളംവരകൂട്ംഅംഗങ്ങൾെകാപ്
മാണ്‘സപഹാദരിഫൗപണ്ഷൻ’കലാസം
ഘാംഗങ്ങൾക്യാമ്ിൽചിപതങ്ങൾവരച്ച
ത്.ഒന്ിച്ചിരികാ്നുംഒന്ിച്ചുണ്ാ്നുംആ
ശയങ്ങളുംആശകെകളും്രകെുെവകാ്നും
അതിലൂെ്അ് ുത്റിയാ്നുംഅ് ുത്ിരി
കാ്നും്നിമിത്മാവുകയായിരുന്ുക്യാ
മ്ച്.പ്ാൻസ്െജൻഡറുകളുെ്പക്ഷമത്ി
്നായിതമിഴ്്നാട്പകപന്മായിപ്രവർത്ി
കുന്കൂട്ായ്മയാണ്സപഹാദരിഫൗ
പണ്ഷൻ.പ്ാൻസ്െജൻഡറുകളുെ്സാ
മൂഹികവുംസാമ്ത്ികവുംരാഷ്പ്ീയവു
മായഉന്മ്നത്ി്നായുള്പ്രവർത്്നങ്ങ
ളാണ്സപഹാദരിഫൗപണ്ഷൻെസൻറ
ർപഫാർഎജുപകഷൻ,ആർട്ച്ആൻഡ്
മീഡിയ്ന് ത്ുന്ത്.പ്ാൻസ്െജൻഡറു
കൾപ്നരി് ുന്അവഗണ്നകുംഅരികു
വത്കരണത്ി്നുെമതിെര്ന് ത്ുന്സ
ർഗാത്ച്മകഇ് െ്ര് ലുകളാണ്ഈകൂട്ാ
യ്മെയവ്യത്യസ്തമാകുന്ത്.

പ്രശസ്തപ്ാൻസ്െജൻഡർആക്ിവി
സ്റ്റുംചിപതകാരിയുംഎഴുത്ുകാരിയും
്ന് ിയുമായകൽകിസുപേഹ്ണ്യമാണ്
ഫൗപണ്ഷൻരൂ്രവത്കരിച്ചത്.പജണലി
സത്ിലുംഇൻറർ്നാഷ്നൽറിപലഷൻസി
ലുംമാസ്റ്റർഡിപഗികളുള്കൽകിപ്ാൻ
സ്െജൻഡറുകളുെ്പ്രശ്്നങ്ങെളപകിയാ
ത്ച്മകമായാണ്സമീ്രികുന്ത്.തെൻറജീ
വിതംതെന്യാണ്അവർപ്ാൻസ്െജൻ
ഡറുകളുെ്ജീവിതവിജയത്ി്നുള്മാ
തൃകയായികാണുന്ത്.

പ്ാൻസ്െജൻഡർജീവിതെത്തീ
ക്ഷച്ണമായിഅവതരിപ്ികുന്കൽകി
യുെ്െ്രയിൻറിങ്ങുകൾഅന്ാരാഷ്പ്
പശദ്ധപ്ന് ിയവയാണ്.പസാപളാപ്രദർശ
്നം്ന് ത്ിയആദ്യപ്ാൻസ്െജൻഡർആ
ർട്ിസ്റ്റുകൂ് ിയാണ്കൽകി.േി്നാെലയി
ലുംകൽകിയുെ്കലാസാന്ിധ്യമുണ്ാ
യിരുന്ു.അപമരികയിെലഹാർവഡ്യൂ
്നിപവഴ്സിറ്റിയിൽ്ന് ത്ിയപ്രഭാഷണം
പശപദ്ധയമായിരുന്ു.്ന്യൂപയാർകിൽ്ന് 
ന്മ്നുഷ്യാവകാശസംഗമത്ിൽകൽ
കിഅതിഥിയായിരുന്ു.ഇന്്യകകത്ും
്രുറത്ും്ന് കുന്വിവിധമ്നുഷ്യാവകാ
ശഇ് െ്ര് ലുകളിൽ്രകൊളിയാവുന്കൽ
കി്നിരവധിഅംഗീകാരങ്ങളുംഇതി്നകം
പ്ന് ിയിട്ുണ്ച്.

പ്ാൻസ്െജൻഡറുകളുെ്ജീവിത്നില
വാരംഉയർത്ാൻകൽകിയുെ്പ്നതൃത്വ
ത്ിൽ്ന് കുന്പ്രവർത്്നങ്ങൾഅവരു
െ്മാ്നസികാവസ്ഥെയകൂ് ി്രരിഗണി
ച്ചുള്താണ്.കഴിവുംഅറിവുംഉ്രപയാ
ഗെപ്് ുത്ിയുള്്രു്നരധിവാസ^ഉ്രജീ
വ്നമാർഗങ്ങെളകുറിച്ചാണ്‘സപഹാദരി’
ആപലാചികുന്ത്.അന്സ്സുള്ജീവിത
മാണ്പ്ാൻസ്െജൻഡറുകൾകച്ആവശ്യ
െമന്തിരിച്ചറിവിൽ,അവരുെ്ജീവിതംവ
രെച്ച് ുകുകയാണ്അവർ.

കലയിലൂെ്വിപവച്നങ്ങെളമറിക് 
കാ്നുള്പശമമാണ്ഈകൂട്ായ്മയുെ്പശ
പദ്ധയമായഒരുപ്രവർത്്ന്രദ്ധതി.10,000
പ്ാൻസ്െജൻഡർആർട്ിസ്റ്റുകൾഒരുകു
ന്10,000ചിപതങ്ങൾഎന്പ്ാൻസ്ഹാർട്ച്
പപ്രാജകട്അതിെൻറഭാഗമാണ്.ഇത്രം
പകിയാത്ച്മകഇ് െ്ര് ലുകൾസമൂഹത്ിൽ
തങ്ങെളകുറിച്ചകാഴ്ചപ്ാ് ുകളിൽമാറ്റമു
ണ്ാകുെമന്ുംഅതിലൂെ്തങ്ങൾകച്അ
ന്സ്സുള്ജീവിതംസാധ്യമാവുെമന്ുംഅ
വർഉറച്ചുവിശ്വസികുന്ു.ആപ്രതീക്ഷ
അർഥവത്ായിത്ീരുെമന്ുതെന്യാണ്
കൽകിെയയുംകൂട്ുകാരികെളയും്രരിച
യെപ്് ുന്വർകുമുള്ത്.ലളിതവുംമാ്ന്യ
വുമായവസ്പതധാരണവുംവ്യകച്തിത്വംപ്ര
ക് മാവുന്ഇ് െ്ര് ലുകളുംതുറന്ു്രറ
ച്ചിലുകളുംപ്ാൻസ്െജൻഡറുകെളകുറി
ച്ചആണധികാരസാമൂഹികകാഴ്ചപ്ാ് ു
കെളമാറ്റിമറികാതിരികില്. l
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യാസർഖുത്ുബ്

പ്രതിപരാധത്ിെൻറകാഴ്ചകൾതീർകുന്ഒരു
്രി് ിസി്നിമകൾ,സംഗീതആൽേങ്ങൾ,സൂ

ക്ഷച്മമായരാഷ്ച്പ്ീയം്രറയുന്സി്നിമ^പഡാക്യുെ
മൻററികൾ,വ്യാജരാജ്യസ്പ്നഹവും്രശുവുംഅ
പമരികയുംപ്ം്രും്രരിസ്ിതിയുംഎല്ാംവിഷയ
മായസായാഹ്നങ്ങൾ...പമയ്16മുതൽ19വെരപകാ
ഴിപകാട്്ൗൺഹാളിൽ്ന് ന്അഞ്ചാമത്യൂത്ച്
സ്പ്രിങ്ഫിലിംെഫസ്റ്റിവലിെലകാഴ്ചകൾഇങ്ങ
െ്നയായിരുന്ു.

മലോറിെൻറകലാസാംസ്കാരികതലസ്ാ്നം
എന്്നിലകച്കലാരംഗത്ച്പകാഴിപകാട്എന്ും
ത്നതായഅ് യാളെപ്് ുത്ലുകൾ്ന് ത്ിയിട്ു
ണ്ച്.ഇതിപലെകാരുകൂട്ിപച്ചർകലാണ്പകാഴിപകാ
ട്ച്എല്ാവർഷവും്ന് ന്ുവരുന്യൂത്ച്സ്പ്രിങ്
ഫിലിംെഫസ്റ്റിവൽ.വർധിച്ച്രകൊളിത്വുംഅജ
ണ്കളുെ്വവവിധ്യവുമാണ്ഈഫിലിംെഫസ്റ്റി
െ്നവ്യതിരിക്തമാകുന്ത്.മുഖ്യധാര്രലപപ്ാഴും
തമസ്കരികുന്അവതരണങ്ങൾകച്അർഹമായ
പ്രാധാ്ന്യം്നൽകുകവഴി,്രരിസ്ിതി,ആദിവാസി,
ദലിത്,്ന്യൂ്ന്രക്ഷആക്ിവിസ്റ്റുകളുെ്പ്നതൃത്വ
ത്ിൽരാജ്യത്ച്ഉയർന്ുവരുന്്നവജ്നാധി്രത്യ

പ്രാരാട്ങ്ങളുെ്ഒരുപ്നർകാഴ്ചഉൽ്രാദിപ്ികു
കകൂ് ിയായിരുന്ുഇൗസാംസ്കാരിപകാത്വം.
പ്രമുഖതമിഴ്സംവിധായകൻആർ.്രി.അമുദ്നായി
രുന്ുെഫസ്റ്റിവൽഡയറക് ർ.

ഡൽഹി,മുംവേ,വഹദരാോദ,െചവന്,
േംഗളടൂരുതു് ങ്ങിയ്നഗരങ്ങളിെലസർവകലാശാ
ലവിദ്യാർഥികൾ,ആക്ിവിസ്റ്റുകൾ,ഫിലിംപഡാ
ക്യുെമൻററിസംഘങ്ങൾഎന്ിവർപമളയിൽസജീ
വമായി്രെകെ് ുകുകയുംഅവരുെ്സൃഷ്് ികൾ
പ്രദർശിപ്ികുകയുംെചയ്തു.മുൻവർഷങ്ങളിൽ്നി
ന്ച്വ്യത്യസ്തമായി,സി്നിമകളുെ്യുംസ്പകീ്നുക
ളുെ്യുംഎണ്ംകുറച്ചിരുന്ുെവകെിലുംസംവാദങ്ങ
ൾകുംപഡാക്യുെമൻററികളുെ്പ്രീമിയർറിലീസിങ്
പഷാകൾകുംകൂ് ുതൽസമയംഅ്നുവദിച്ചിരുന്ു.

പ്രീമിയർറിലീസിങ്പഷാകളിൽഹാശിർ
െക.മുഹമ്മദിെൻറ‘ADocumentaryabout
disappearance’എന്പഡാക്യുഫികഷ്നാണ്പപ്ര
ക്ഷകരുെ്സജീവഇ് െ്ര് ലുകളുംപ്രശംസയും്രി
്ിച്ചു്രറ്റിയഒരുപ്രദർശ്നം.െകട്ിച്ചമകെപ്് ുന്പക
സുകളുെ്പ്രരിൽആളുകെളതട്ിെകാണ്ുപ്രാ
കുന്തുംപവട്യാ് ുന്തുംസമൂഹത്ിലുംകു് ും
േത്ിലുംഉണ്ാകുന്ആഘാതങ്ങളുമാണ്പ്രപമ
യം.ഹുവദഫറഹ്മാൻസംവിധാ്നംെചയ്ത‘വര
ട്ുെചാറി’യുംപ്രീമിയർപഷായിൽപശപദ്ധയമായി.

െഫസ്റ്റിവൽഡയറകപ്ഴ്സ്്രാപകജ്,ഫീച്ച
ർഫിലിം,െറപപ്ാസ്െ്രകറ്റിവ്,മ്യൂസികവിഡിപയാ,
െകാളാഷ്എന്ീവിഭാഗങ്ങളിലാണ്സ്പകീ്നിങ്്ന് 
ത്ിയത്.പഡാക്യുെമൻററി,പഷാർട്ച്ഫിലിംഎന്ീ
ഇ്നങ്ങളിൽമത്രവുംഉണ്ായിരുന്ു.മത്രഇ്ന
ങ്ങളിൽലഭിച്ച്നൂറുകണകിന്എൻപ്ികളിൽ്നിന്ച്
െതരഞ്് ുത്്രത്ുവീതംപഷാർട്ച്ഫിലിമുകളും
പഡാക്യുെമൻററികളുമാണ്പ്രദർശിപ്ിച്ചത്.

മ്യൂസികവിഡിപയാഓ്രൺപഫാറത്ിൽപ്രദർ
ശിപ്ിച്ച,‘െ്നാസ്സച്’,‘വപന്മാതരംഷിറ്റച്പവർഷൻ’,’
അപമരികഅപമരിക’,‘സ്റ്റുഡൻറ്റാപഎവഗൻ
സ്റ്റച്പ്ംപ’എന്ിവപപ്രക്ഷകപശദ്ധ്രി് ിച്ചു്രറ്റി.ഇ
തിെൻറസംവിധായകരായ്നാസർമാലികച്,ആർ.
്രി.അമുദാൻ,െക.്രി.ശശിതു് ങ്ങിയവരുംഅണി
യറപ്രവർത്കരുംപപ്രക്ഷകരുമായിസംവദിച്ചു.ഓ
്രൺപഫാറത്ിൽസംവിധായകൻമുഹ്സിൻ്രരാ
രിപമാഡപററ്ററായിരുന്ു.

‘StateRevisitingfreedom’എന്ഈവർഷ
െത്പമളയുെ്പ്രപമയംഅധികരിച്ചച്ചർച്ചസ
പമ്മള്നവും്ന് ന്ു.2013ൽപസാളിഡാരിറ്റിയൂ
ത്ച്മൂവ്െമൻറ്ആരംഭിച്ചഈഫിലിംെഫസ്റ്റച്,
ഈവർഷംമുതൽവ്യത്യസ്തസംഘങ്ങളുെ്
യുംസ്ാ്ര്നങ്ങളുെ്യുംആഭിമുഖ്യത്ിലാണ്
സംഘ് ിപ്ിച്ചത്.   l

ടടപാൻസ്െജൻഡർആർട്പിസ്റ്റുകൾ് പായപിനടന്ചപിടതകെക്യപാമ്പിൽനപിന്്
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പി.എസണ്.സിനിയമനങ്ങളിപല
പമറിറ്ണ്അട്ിമറി
സ്കകൈഷണ്എം.രഘ്ക
കപജണ്:172,വില:180.00
അൈർബ്കേണ്സണ്

സംവരണസമുദായങ്ങൾ
ഗൗരവത്ിെല് ുപകണ്്രി.
എസ്.സി്നിയമ്നഅട്ിമറി
െയകുറിച്ച്രഠ്നപഗന്ം.സം
വരണത്ിെൻറലക്ഷ്യങ്ങെള
്രി.എസ്.സിഅട്ിമറികുന്
വിധംവസ്തുതാ്രരമായിസ
മർഥികുന്ു.ജസ്റ്റിസ്െക.
സുകുമാരെൻറഅവതാരിക.

ോറൽമാർേണ്സണ്:ജീവിതം,
ൈർശനം,േത്ത്കേൾ
സി.ബാലൻനായർ
കപജണ്:274,വില:250.00
ഒലിവണ്

കാറൽമാർകസിെൻറസമാ
്നതകളില്ാത്ജീവിതമുഹൂ
ർത്ങ്ങെള്രകർത്ുന്പഗ
ന്ം.രാഷ്പ്ീയപ്രവർത്ക
ർകുംചരിപതവിദ്യാർഥികൾ
കുംഇൗ്രുസ്തകംഏെറ
പ്രപയാജ്നകരമാണ്.

തിര്കപമാഴിേളിപലറമൈാൻ
ജഅണ്ഫർഎളമ്ിലാകകാടണ്
കപജണ്:172,വില:160.00
വചനംബ്കേണ്സണ്

ആത്മാവിെൻറവസന്കാ
ലമായറമദാൻമാസെത്പ്ര
പയാജ്നപ്രദമാകാൻആപഗ
ഹികുന്വർകച്െവളിച്ചത്ി
െൻറവകത്ിരിയാകുന്്രു
സ്തകം.പ്നാമ്ിെ്നകുറിച്ചച്
പ്രവാചകൻ്ന് ത്ിയവ്യത്യ
സ്ത്നിരീക്ഷണങ്ങൾ.

ഗാന്ിVsകഗാേണ്കസ
വധം,വിചാരണ,വിധി
പവളിയംരാജീവണ്
കപജണ്:278,വില:275.00
ദസന്വബ്കേണ്സണ്

ഗാന്ിവധത്ിെൻറഅണി
യറയിൽ്ന് ന്അന്ർ്നാ് 
കങ്ങളിലൂെ്ഗപവഷണതൽ
്രര്നായഎഴുത്ുകാരൻ്ന് 
ത്ിയയാപത.ചരിപതസത്യങ്ങ
െളധീരതപയാെ്അ്നാവര
ണംെചയുന്കൃതി.

ഖമറ്കന്നീസയ്കപട
േൂട്്കോരി
സതീഷണ്ബാബ്കപയ്യന്നൂർ
കപജണ്:78,വില:75.00
േി.സിബ്കേണ്സണ്

സമകാലികജീവിതാവസ്ഥ
കെളസ്വപ്നസമാ്നഭാഷയി
ൽസംവഹികുന്കഥകൾ.
എഴുത്ുകാരെൻറഎറ്റവും
്രുതിയകഥാസമാഹാരം.

വാൻകഗാഗിപൻറേത്ത്കേൾ
വിവ:എൻ.മൂസക്കട്ി
കപജണ്:191,വില:170.00
ലിപിപബ്ികകഷൻസണ്

വിശ്വമാെകപതപജാമയമായി
്നിലെകാണ്വിപശുതചിപത
കാരൻവിൻസൻറ്വാൻപഗാ
ഗിെൻറആത്മസ്്രർശിയായ
കത്ുകളുെ്സമാഹാരം.

മത്സരപരീക്ഷേളിപല
ഇൻഫർകമഷൻപടേണ്കനാളജിയ്കം
ദസബർകലായ്കം
പേ.എം.അബണ്ൈ്കൽസലാം
കപജണ്:160,വില:140.00
പഎറാങ്കണ്

്രി.എസ്.സിഅ് കംമത്
ര്രരീക്ഷകളിൽഇൻഫർപമ
ഷൻെ്കപ്നാളജിയുമായും
വസേർപലായുമായുംേ
ന്െപ്ട്ച്പചാദികാവുന്
പചാദ്യങ്ങളുെ്സമാഹാരം.

ചാർളിയ്കംകചാകക്ലറ്ണ്ഫാേണ്ടറിയ്കം
പറാവാൾേണ്ോൽ
വിവ:കജാസഫണ്ലാകയൽ
കപജണ്:181,വില:175.00
മാമ്ഴം

പചാപക്റ്റച്കഴികാൻഏെറയി
ഷ്് െപ്് ുന്ചാർളിേകറ്റച്
എന്കുട്ിയുെ്സ്വപ്നങ്ങ
ളിലൂെ്യുള്സഞ്ചാരം.കു
ട്ികെളആകർഷികുന്കഥ
യുംകഥാ്രാപതങ്ങളുംഅവ
തരണവുംഉൾെകാള്ുന്
ോലസാഹിത്യം.

പ്രരയംപശീകുമാർ

കണ്ാ് ികുമുന്ിൽ്നിന്ച്സ്വന്ംരൂ്രം
കാണുപമ്ാഴുള്സപന്ാഷംസയാ്ന

കച്മെറ്റാരി് ത്ു്നിന്ുംലഭിച്ചിരുന്ില്.താൻ
ആരാധികുന്ചിലതാരസുന്രിമാരുെ്രൂ്ര
സാദൃശ്യംചിലപ്രപത്യകആംഗിളുകളിൽത
ന്ിൽകെണ്ത്ിഅവൾ്നിർവൃതിഅ്നുഭ
വിച്ചിരുന്ു.തപൻറത്ഒരുതരംആത്ച്മരതിയാ
െണന്ച്ഫിപറാസ്കളിയാകാറുണ്ച്.എകെിലും
അവളത്ഇഷ്് െപ്ട്ിരുന്ു.്രിന്ിട്ജീവിതംമു
ഴുവൻഒരുകണ്ാ് ിയിെലന്വണ്ംകാണുന്
തിെലകൗതുകംഅവൾസകെൽ്രികാറുണ്ച്.
തെൻറജീവിതം്നിർമാതാവിെൻറകച്ചവ് താ
ൽ്രര്യങ്ങളിൽകുരുകികാഴ്ചകാരെൻറഇ
ഷ്് ങ്ങൾക്നുസരിച്ചച്രണ്ുമണികൂർെകാണ്ച്
ആ് ിത്ീർപകണ്ിവരുന്തിെലമ് ുപ്ച്,എല്ാ
ജന്മങ്ങളിലുംഒപരജീവിതസന്ർഭങ്ങൾആവ
ർത്ിച്ച്നുഭവിപകണ്ിവരുന്തിെലവിരസത
ഇെതല്ാംഅവെളസകെ് െപ്് ുത്ാറുണ്ച്.്ര
ലപ്രാവശ്യംസ്പകീ്നിൽ്നിന്ച്്രുറത്ിറങ്ങാ
ൻഅവൾപശമിച്ചതാണ്.്രപക്ഷ,കാഴ്ചകാ
രുെ്മുന്ിലൂെ്എങ്ങെ്ന്രുറത്ിറങ്ങാ്നാ
ണ്.ദൃശ്യത്ിൽതാ്നില്ാത്പപ്ാൾഇറങ്ങാ
്നാവുപമാഎന്ു്രരീക്ഷികുകപ്രാലുംെച
യ്തു.്നഗരത്ിെലഒരുേിക്ാസ്തിയറ്ററി
ൽതിരകുകുറഞ്ഒരുേുധ്നാഴ്ചമാറ്റി
്നി്ന് കുന്തി്നി് യിൽ്രുറത്ിറങ്ങാൻഅ
വൾതീരുമാ്നിച്ചു.

ആവർത്്നംെകാണ്ുമാപതംവിരസമാ
യഒരുകഥാസന്ർഭത്ിൽകാഴ്ചകാരുെ്
പശദ്ധയിൽെ്ര് ാെത,ദൃശ്യവി്ന്യാസങ്ങളുെ്
പ്രകാശചതുരത്ിൽ്നിന്ച്ഒരുപതിമാ്നചിപത
ത്ിൽ്നിെന്ന്വണ്ംസയാ്നകാലുകൾ
്രുറപത്കച്്നീട്ിെവച്ചു.സാവധാ്നംചുറ്റും
പ്നാകി.്രിെന്ഒെരാറ്റച്ചാട്ം.സ്പകീൻഒന്ി
ളകിപയാഎന്വൾസംശയിച്ചു.െ്രാ് ുന്െ്ന
അപഭ്രാളിയിൽ്നിന്ച്്രുറത്ായപപ്ാൾഅവ
ളുെ്ശരീരംകൂ് ുതൽകറുകുകയുംശരീര
ത്ിെൻറതിളകവുംവലുപ്വും്നഷ്് െപ്് ു
കയുംെചയ്തു.െ്രെട്ന്ുണ്ായമാറ്റത്ിൽ
വിഷമംപതാന്ിെയകെിലുംഅത്പോധ്രൂർ
വംഅവൾഅവഗണിച്ചു.

ഇരുട്ിൽഇ് കി് കച്സ്പകീ്നിൽ്നിന്ച്കാ
ണികളുെ്മുഖത്ച്പ്രതിഫലികുന്പ്രകാ
ശത്ിെൻറദുർേലമായഅലകൾ.അവരു
െ്തലകുമുകളിലൂെ്്നീണ്ുപ്രാകുന്പ്ര
കാശത്ിെൻറഒരുവലിയചതുരകുഴൽ.അ
തി്ന് ിയിലൂെ്അവൾതലകു്നിച്ചച്്ന് ന്ു.
്രിന്ിൽപ്രപമയസംഗീതത്ിെൻറഅകമ്് ി
പയാെ്സ്വന്ംജീവിതസന്ർഭങ്ങളുെ്ഫാ
സ്റ്റച്പമാഷൻ.ആസ്വാദ്നസമാധിയിൽ,സീ
റ്റുകൾകുമുകളിൽഉയർന്ു്നിൽകുന്ശി
രസ്സുകളിൽഒന്ായിഅവളുംഅലിഞ്ുപച
ർന്ു.സ്വന്ംജീവിതംഒന്ുമാറി്നിന്ുപ്നാ
കുന്തിെലകൗതുകംഅവെളകൂ് ുതൽഉ
ത്ാഹവതിയാകി.ഒരികൽഅവസാ്നിപ്ിച്ച
ജീവിതത്ിപലകച്പോധ്രൂർവമായഒരുതിരി
ഞ്ുപ്നാട്ം.്രരീക്ഷിച്ചുപോധ്യെപ്് ുന്സ്വ
ന്ംകണ്ുകളുെ്സമഞജ്നക്ഷമത.സയാ
്നആകാംക്ഷാ്രൂർവംആസ്വാദകർെകാപ്ം

്രിറകിെലഒരുസീറ്റിലിരുന്ു.
പ്രഭാതം,സയാ്നയുെ്ഫ്ാറ്റച്,അ് ുകള,

ഉൾവശം.
ധിറുതിയിൽഎെന്ാെകപയാ്രാചകംെച

യുന്സയാ്ന.
പകപമണദൃശ്യംഎതിർദിശയിപലകുമാറു

ന്ു.കാൽവിരലിൽഉയർന്ു്നിൽകുന്െ്ര
ൺകുട്ിയുെ്കുഞ്ു്രാദങ്ങളുെ്സമീ്രദൃ
ശ്യം.മുകളിെലെഷൽഫിൽ്നിന്ച്സ്കൂൾോ
ഗിപലകച്എത്ിപ്ി് ികുന്െ്രൺകുട്ിയുെ്
വളയിട്വകകൾ.

ോഗ്എത്ിപ്ി് ികാൻപശമികുന്സയാ
്നയുെ്മകൾ്നിയയുെ്മധ്യദൃശ്യം.

മികിമൗസിെൻറവർണചിപതമുള്്രുതിയ
്ിഫിൻപോകസിെൻറഭംഗിപ്നാകുന്്നി
യ,മുഖത്ു്നിറയുന്്രുഞ്ചിരി.

മകളുെ്സപന്ാഷംപശദ്ധികുന്സയാ്ന
യുെ്സമീ്രദൃശ്യം.

്നിയയുെ്െകാഞ്ചൽ:അപമ്മ...ൊ്നിന്ച്
്രുതിയ്ിഫിൻപോകസ്െകാപണ്്വാവും.

സയാ്നയുെ്മുഖത്ച്പകപമണവി് ർന്ു
്രരകുന്്രുഞ്ചിരി.

്രലസന്ർഭത്ിലുംതാൻകുറച്ചുകൂ് ിസൗ
മ്യമായുംമൃദുവായുംെ്രരുമാപറണ്തായിരു
ന്ുെവന്ച്അവൾകുപതാന്ി.മകപളാ് ുപ്രാ
ലും്രലപപ്ാഴുംതാൻ്രരുഷമായിെ്രരുമാറു
ന്ു.്രിന്ീട്ഒരികലുംതിരുത്ാ്നാകില്എ
ന്റിയാമായിരുന്ിട്ുംഎപന്താ്നത്പശദ്ധി
ച്ചില്.രണ്ുമണികൂർെകാണ്ച്ആ് ിത്ീർത്
ത്ഏെതല്ാംപവഷങ്ങളാണ്.്രലതുംകൂ് ുത
ൽ്നന്ാകാമായിരുന്ു.്രപക്ഷ,ഇ്നിെയാരു
റീപ്കി്നുസാധ്യതയില്ാത്വിധംഅത്്രര
സ്യെപ്ട്ുപ്രായിരികുന്ു.

ചിപതത്ിെൻറഇ് പവളസമയത്ച്മറ്റുപപ്ര
ക്ഷകർെകാപ്ംഅവൾ്രുറത്ിറങ്ങിയില്.ഇ
്കി് കുതുറന്് യുന്വാതിലിലൂെ്അക
പത്കുതള്ിപ്രകുന്െവളിച്ചത്ിെൻറ
അസ്വസ്ഥത.അകത്ച്ശീതീകരണയപന്ത്ി
െൻറെചറിയതണുപ്ച്.്നിരവധി്രരസ്യങ്ങൾ
െകാ് ുവിൽവീണ്ുംസി്നിമയാരംഭിച്ചു.

ക് ൽത്ീരം,വവകുപന്രം,
അസ്തമയസൂര്യെ്നപ്നാകിയിരികുന്

സയാ്നയുെ്യുംഫിപറാസിെൻറയുംവിദൂ
രദൃശ്യം.

വീശിയ് ികുന്തിരമാലകൾഉയർത്ുന്
ജലധൂളികളിൽതിളങ്ങുന്അന്ിെവയിലി
െൻറചുവപ്ച്.്രരസ്്രരംപചർത്ുെവച്ചവക
കളിൽ്രതികുന്ജലകണികകളുെ്അതി
സമീ്രദൃശ്യം.

മണലിൽപചർന്ുകി് കുന്സയാ്നയുെ്
യുംഫിപറാസിെൻറയുംമധ്യദൃശ്യം.സയാ്ന
യുെ്െ്നറ്റിയിൽ്നിന്ച്ജലത്ുള്ികൾതു് 
ച്ചുെകാണ്ച്ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ചൂണ്ുവിരൽ
(അതിസമീ്രദൃശ്യം)

സയാ്നയുെ്മുഖത്ച്വി് രുന്്നാണം.
അവൾെ്രെട്ന്ുതലകു്നിച്ചു.്രിെന്്ര

തിെയതലയുയർത്ിപ്നാകി.കാണികെള
ല്ാംതന്മയീഭാവത്ിൽ്നാണംഅ്നുഭവി
കുന്ുെണ്ന്ച്അവൾകുപതാന്ി.ആകഷ
്നുംകട്ി്നുമി് യിെലജീവിതത്ിൽ്നാണത്ി
്നുംമാ്നസികസാഹചര്യങ്ങൾകുെമാന്ുംസ്
ഥാ്നമില്.തിരശ്ീലകപ്ുറമുള്ജീവിതംഒ

ന്ുസകെൽ്രികുവാ്നായിഅവൾെവറുെത
കണ്ുകൾഅ് ച്ചിരുന്ു.എപതപ്നരംഅങ്ങ
െ്നയിരുന്ുെവന്റിയില്.

െ്രെട്ന്ച്എപന്ാേഹളംപകട്ാണ്അവ
ൾസ്പകീ്നിപലകുപ്നാകിയത്.

്രകൽ,
തിരകു്രി് ിച്ചഒരുത്പരന്്യൻ്നഗരം,തി

രകുള്േസാർ.
്നാലു്രാ് ുംചിതറി,സ്കൂളുകളിൽ,ഫാ

ക്റികളിൽ,വീ് ുകളിൽ,പ്രാകുന്മ്നുഷ്യ
രുെ്െഹലിപകാപ്ർദൃശ്യം.

ഒരുതീപഗാളത്ിെൻറഅതിസമീ്രദൃശ്യം.
ദൃശ്യത്ിൽ്നിറയുന്െ്രാട്ിെത്റി.ആ

കാശംമുെട്ഉയർന്ച്്നഗരെത്മുഴുവൻവി
ഴുങ്ങിതുപ്ുന്തീ്നാളങ്ങൾ.

പവർതിരിെച്ച് ുകാ്നാവാത്വിധംവ്യത്യ
സ്തങ്ങളായശബ്ദങ്ങൾെകാപ്ംലയിച്ചുപച
രുന്പശാകസംഗീതം.ഹൃദയം്ന് ുങ്ങുന്
്നിലവിളിപയാെ്ാപ്ംചിതറിെത്റികുന്മ
്നുഷ്യശരീരങ്ങൾ.ഒരുക്നൽകട്യായിഎ
രിയുന്്നഗരം.

സയാ്ന്ന് ുങ്ങി.
ഭയപത്ാെ്അവൾകണ്ുകൾഇറുെകയ

്ച്ചു.ഇരുട്ച്കണ്ുകളിൽമാപതമല്,എങ്ങുംഇ
രുട്ുമാപതം.കരളുതുളകുന്ഒരു്നിലവിളി
പകട്ാണ്അവൾവീണ്ുംകണ്ുതുറന്ത്.ഉറ
െകഅലറികരയുന്ത്താൻതെന്യാണ്;
അപപ്ാഴുംസ്പകീ്നിെലദൃശ്യത്ിൽതെൻറ

ഫ്ാറ്റച്തെന്യായിരുന്ു.
്രകൽ,സയാ്നയുെ്ഫ്ാറ്റച്,ഉൾവശം.
അലമുറയിട്ുകരയുന്സയാ്നയുെ്സമീ

്രദൃശ്യം.സാന്്വ്നവുമായിഅ് ുത്ിരികുന്
്നിരവധിസ്പതീകൾ.ഹാളിൽമധ്യഭാഗത്ായി
െവളുത്തുണി്രുതച്ചുകി് ത്ിയിരികുന്
സയാ്നയുെ്ഭർത്ാവ്ഫിപറാസിെൻറശരീ
രം.്രതിെയസ്പകീ്നിൽ്നിറഞ്ുവളരുന്
ശവശരീരത്ിെൻറകത്ികരിഞ്മുഖം.
മരണവീ് ിെൻറമറ്റുസ്വാഭാവികദൃശ്യങ്ങൾ.
ഏതാ്നുംപ്രർപചർന്ച്ശവശരീരം്രുറപത്
െക് ുകുന്ു.്നിലവിളിച്ചുെകാണ്ച്്രിന്ാെല
്രായുന്സയാ്നെയേലംപ്രപയാഗിച്ചുത് 
ഞ്ു്നിർത്ുന്സ്പതീകൾ.അമ്മപയാെ്ാപ്ം
െ്രാട്ികരയുന്്നിയ.സയാ്നയുെ്കണ്ു
കളിൽഉൗറി്നിറയുന്കണ്ു്നീർ.സയാ്ന
ഒരു്നിമിഷംപ്നാട്ം്രിൻവലിച്ചു.അ് ർന്ു
മാറാത്കണ്ു്നീർത്ുള്ിയുെ്സുതാര്യത
യിലൂെ്അവൾസ്പകീ്നിപലകുപ്നാകി.വ
ലിയജലഭിത്ികുള്ിലൂെ്ചലികുന്ചി
തറിയദൃശ്യങ്ങൾവിദൂരതയിപലകച്അകന്ു
പ്രാകുന്ു.

അവൾകണ്ുതു് ച്ചു,ചുറ്റുംപ്നാകി.സ
ഹതാ്രപത്ാെ്സ്പകീ്നിപലകുപ്നാകിയി
രികുന്കാണികൾ.അവരുെ്കണ്ുകളിൽ
്നിഗൂഢമായഒരാസ്വാദ്നസുഖം.

മ് ുപ്ുപതാന്ി.അവൾ്രുറപത്കിറങ്ങി.
തിയറ്ററി്നു്രുറത്ച്ശരീരംെ്രാള്ികുന്ഉ
ഷ്ണംകാഴ്ചതുളകുന്പ്രകാശം.തിയറ്ററി
െ്നതിർവശെത്പഹാംഅപ്ലയൻസിൽ്രുറ
പത്കുതിരിച്ചു്നിരത്ിെവച്ചിട്ുള്െ്ലി
വിഷ്നുകളിൽകാണുന്്ന്യൂസ്റീഡറുെ്
്രതിവുമാ്നറിസങ്ങൾ.അവളുെ്കണ്ുക
ൾെ്ലിവിഷൻസ്പകീ്നിപലകച്സൂംെചയ്തു.

വാർത്കൾവിശദമായി,
സാപവരീേസാറിൽരാലിെലയുണ്ായ

പോംബ്സ്പഫാ് ്നത്ിൽ100ലധികംപ്ര
ർെകാല്െപ്ട്ു.മരണസംഖ്യഇ്നിയുംഉയരാ
ൻസാധ്യത.സംഭവസ്ഥലത്ു്നിന്ച്െങ്ങ
ളുെ്പലഖകൻഒപ്ംപചരുന്ു.

സദയ്എന്ാണ്ഇപപ്ാഴെത്സ്ഥിതി?സ്
പഫാ് ്നത്ിെൻറഉത്രവാദിത്ംആെരകെി
ലുംഏെറ്റ് ുത്ിട്ുപണ്ാ?ആരുെ്പ്നർകാ
ണ്സംശയത്ിെൻറ്നിഴൽവീഴുന്ത്?കത്ി
കരിഞ്േസാറിെൻറ്രശ്ാത്ലത്ിൽറി
പപ്ാർട്ുെചയെപ്് ുന്ു.

വിജയ്രാജ്യെത്്ന് ുകിയഭീകരാപകമണ
ത്ി്നുപവദിയായസാപവരിേസാറിലാണ്
ൊ്നിപപ്ാൾ്നിൽകുന്ത്.100ലധികംപ്ര
രാണ്ആപകമണത്ിൽെകാല്െപ്ട്ത്.ഇതി
്നുമുമ്ച്ആറുതവണയാണ്സമാ്നമായആ
പകമണംരാജ്യത്ുണ്ായത്.രാജ്യത്ിെൻറ
അഖണ്ഡതെയഅ്രായെപ്് ുത്ുവാൻആ
െരയുംഅ്നുവദികിെല്ന്ആഭ്യന്രമപന്ിയു
െ്പ്രസ്താവ്ന്നില്നിൽെകയാണ്ഈആ
പകമണംവീണ്ും്ന് ന്ിരികുന്ത്.

്ന്യൂസ്റീഡർ;്നന്ിഇ്നിആപകമണംതക
ർത്ചിലകു് ുംേങ്ങളിപലകച്.

സയാ്നകുമ് ുപ്ുപതാന്ി.ജീവിതപത്ാ
്ുമാപതമല്,അതിെലകാഴ്ചകപളാ് ും.വീ
ണ്ുംതിയറ്ററി്നകപത്കച്.ഇപപ്ാൾമിതമാ
യഇരുട്ിൽതിയറ്ററിന്ഉൾവശംമുഴുവൻകാ
ണാംഎല്ാവരുംആകാംക്ഷാ്രൂർവംചിപതം
കാണുകയാണ്.തെൻറജീവിതംമറ്റുള്വർ
എങ്ങെ്നപ്നാകികാണുന്ുെവന്സഹജ
മായആകാംക്ഷയിൽഅവൾസീറ്റി്നി് യിലൂ
െ്ശബ്ദമുണ്ാകാെത്ന് ന്ു.പചാളെപ്ാരി

യുംകപ്ലണ്ിയുംചവകുന്ശബ്ദത്ി്നി
്യിലൂെ്ലഹരിയുെ്അർധപോധത്ിൽ
സി്നിമകാണുന്വർകി് യിലൂെ്.ഇണയു
െമാത്ുള്ഉല്ാസത്ി്നുതെൻറജീവിതം
മറയാകുന്വർകി് യിലൂെ്.ഇ് കച്ഒരുക
ണ്ാ് ിയിെലന്വണ്ംഅവൾതിരശ്ീലയിപല
കച്പ്നാകുന്ുണ്ായിരുന്ു.കണ്ാ് ികുമു

ന്ിൽസ്വന്ംരൂ്രംപ്നാകികാണുന്സ
യാ്നയുെ്സമീ്രദൃശ്യം.

ത്നികുരൂ്രഭാവങ്ങൾ്രകർന്ു
്നൽകിയ്ന് ിയുെ്അംഗലാവണ്യ
ത്ിൽഅവൾകച്അഭിമാ്നംപതാന്ി.

ഇന്ുയൂ്നിപഫാമാപണാഅപമ്മ.
്രുതിയയൂ്നിപഫാംഉയർത്ികാ

ട്ി്രുഞ്ചിരിച്ചു്നിൽകുന്്നിയയുെ്
സജഷൻപഷാട്ച്അവെളഉപന്മഷവതി

യാകി.വീണ്ുംഅവൾസ്പകീ്നിൽപശദ്ധിച്ചു.
്ിഫിൻപോകസിപലകുസ്്രൂണുെകാ

ണ്ുപചാറു്നിറകുന്സയാ്ന.കാരറ്റുെമ
ഴുകു്രുരട്ിയതുംചമ്മന്ിയുംവതരുംസ
മീ്രദൃശ്യത്ിൽ.

പമാളുപചാറുമുഴുവ്നുംകഴികണംപക
പട്ാ.സ്പ്നഹപത്ാെ്മകെളഓർമിപ്ികു
ന്സയാ്ന.സമ്മതഭാവത്ിൽതലയാട്ുന്

്നിയ.തു് ർച്ചയായിഉയർന്ുപകൾകുന്
പഹാണിെൻറശബ്ദം.

ധിറുതിെപ്ട്ച്മകെളസ്കൂൾവാ്നിപലകച്
കയറ്റി്രുഞ്ചിരിപയാെ്വകവീശുന്സയാ
്ന.അകന്ുപ്രാകുന്സ്കൂൾവാ്നിെൻറ
അതിവിദൂരദൃശ്യം.സയാ്നയുെ്മുഖത്ു
്നിറയുന്്രുഞ്ചിരി.

സയാ്നയാപന്ികമായിസ്പകീ്നിപലകു
പ്നാകി്രുഞ്ചിരിച്ചുെകാണ്ച്വകവീശി.്രി
െന്െ്രെട്ന്ച്പോധവതിയായിചുറ്റുംപ്നാ
കി.എല്ാവരുംസി്നിമയിൽമാപതംപശദ്ധിച്ചി
രികുകയാണ്.അവൾആശ്വാസപത്ാെ്
െ്ന് ുവീർപ്ിട്ു.

സ്പകീ്നിൽ്നിറയുന്ചുവപ്ു്നിറം,
പകപമണദൃശ്യംെചറുതായിഒരുസിഗ്്നൽ

വലറ്റിെൻറചുവപ്ിപലകച്ചുരുങ്ങുന്ു.ചു
വപ്ുസിഗ്്നലി്നു്രിന്ിൽകാത്ുകി് കു
ന്വാഹ്നങ്ങളുെ്അക്ഷമ.കൂട്ത്ിൽകാ
ണുന്്നിയകയറിയസ്കൂൾവാൻ.വാ്നി
ൽ്നിന്ച്തല്രുറപത്കിട്ച്സാകൂതംവീക്ഷി
കുന്കുട്ികൾ.കൂട്ത്ിൽമുതുകിൽോ
ഗുതൂകി്രുറപത്കുപ്നാകുന്്നിയ.സി
ഗ്്നൽ്രച്ചെതളിയുന്ു.വാഹ്നങ്ങൾ്രതി
െയമുപന്ാട്ു്നീങ്ങുന്തിെൻറവിദൂരദൃശ്യം.
പ്ാഫിക്നിയമംെതറ്റിച്ചച്സ്കൂൾവാ്നിെൻറ
മുന്ിപലകച്വിലങ്ങെ്നകയറുന്ഒരുവേ
കച്.പറാഡിൽഉരയുന്റേർചപകങ്ങളുെ്
അതിസമീ്രദൃശ്യം.െ്രാ് ുന്െ്നവീണ്ും്നി
ശ്ലമാകുന്വാഹ്നങ്ങലുെ്്നിര.വാഹ്ന
ങ്ങൾകി് യിലൂെ്ഉൗർന്ുകയറുന്മ്നുഷ്യ
ർ.സി്നിമയുെ്കാഴ്ചകാരുെ്മാപതംപശദ്ധ
യിപലകച്,്നിയയുെ്ോഗിൽ്നിന്ച്മികിമൗ
സിെൻറചിപതമുള്്ിഫിൻപോകസ്എ് ു
ത്ുമാറ്റി,്രകരംഅപതരൂ്രത്ിലുള്പോ
കസ്്നിപക്ഷ്രികുന്െചറുപ്കാരെൻറ്രാ
ർശ്വദൃശ്യം.സാവധാ്നത്ിൽഅ് യുന്സ്
കൂൾോഗിെൻറസിബ്(അതിസമീ്രദൃശ്യം).

്നിയ
സയാ്നസീറ്റിലിരുന്ച്ഉറെകവിളിച്ചു.അ

ത്തിയറ്ററി്നുള്ിെല്രരുകൻപ്രതലത്ി
ൽതട്ിപ്രതിധ്വ്നിച്ചു.കാഴ്ചകാെരല്ാംഎ
ഴുപന്റ്റു്നിന്ച്ഇരുട്ിലൂെ്സയാ്നെയപ്നാ
കി.ശീതീകരണിയുെ്തണുത്സമ്ർക
ത്ിലുംഅവൾവിയർത്ു.െ്രെട്ന്ച്അവ
െളഴുപന്റ്റച്കാഴ്ചമറകാത്ഇരുട്ിലൂെ്ഓ
്ി.തിയറ്ററി്നുള്ിൽ്നിറഞ്ു്രരകുന്ചി
രിയലകൾകി് യിലൂെ്വസഡുകർട്്നുമറ
വിൽ്രതുങ്ങി്നിന്ു.

പപ്രക്ഷകർവീണ്ുംസി്നിമയിപലകുതി
രിച്ചുപ്രായി.

ഉച്ച,
്നിയയുെ്സ്കൂൾ–
്ിഫിൻപോകസുകളുമായിലഞ്ചച്റൂമിപല

കുപ്രാകുന്കുട്ികളുെ്്നീണ്ക്യൂ.അവ
െര്നിയപന്ികുന്ആയമാരുംഅധ്യാ്രക
രും.കൂട്ത്ിൽമികിമൗസിെൻറചിപതമുള്
്രുതിയ്ിഫിൻപോകസ്കൂട്ുകാരികെള
കാണിച്ചച്സപന്ാഷപത്ാെ്്ന് കുന്്നി
യയുെ്ദൃശ്യം.

വട്ത്ിൽഇരുന്ച്ഭക്ഷണംകഴികുവാ
െ്നാരുങ്ങുന്കുട്ികളുെ്അതിവിദൂരദൃ
ശ്യം.്ിഫിൻപോകസ്ക് ിച്ചുതുറകുന്
തി്നായിചുപണ്ാ് ് ുപ്ികുന്്നിയ

ഭൂമിമുഴുവൻ്നിറയുന്്നിശ്ബ്ദതയിൽഅ
വളുെ്്നിഷ്കളകെമായ്രുഞ്ചിരി.

െ്രാ് ുന്െ്നകാത് പ്ികുന്ഒരു്നില
വിളി

ഒരു്നിമിഷെത്്ന് ുകത്ി്നുപശഷമാണ്
ശബ്ദംതിരിച്ചറിയെപ്ട്ത്.

അത്തിയറ്ററി്നകത്ു്നിന്ാണ്.
്രകച്ചു്നിൽകുന്കാണികെളവകെവ

കാെത,അവർകി് യിലൂെ്,ഭയംകലർന്
്നിലവിളിയുെ്തു് ർച്ചയിൽസയാ്നസ്പകീ
ൻലക്ഷ്യമാകിഓ് ി.സി്നിമയുെ്വക്മാ
കസിൽതെൻറഇ് െ്ര് ൽമൂലംകാഴ്ചകാർ
കുണ്ാകാവുന്േുദ്ധിമുട്ുകെളകുറിച്ചച്ആ
പലാചികാെതഅവൾസ്പകീ്നിപലകച്ഓ് ിക
യറി.്രപക്ഷ,അവൾകച്്നിയ്നിൽകുന്ദൃ
ശ്യത്ിപലകച്എത്ാ്നായില്.മുൻകൂട്ിചിപതീ
കരിച്ചതുംകഴിഞ്ുപ്രായതുമായതെൻറജീ
വിതത്ിൽവീണ്ുെമാരി് െ്ര് ൽ്ന് ത്ുവാ
്നാകാെത,തെൻറ്രഴയരൂ്രത്ിൽ,ഒരികൽ
ആ് ിഅവസാ്നിപ്ിച്ചഭാവത്ിൽ,എപതചലി
പ്ിച്ചാലുംമാറ്റംവരാത്തരത്ിൽ്രരസ്യെപ്
ട്ുപ്രായജീവിതംഅ് കംെചയ്തപപഫമിപല
കച്അവൾസന്ിപവശികെപ്ട്ു.

l

വിപ്നാദമ്നമ്മൽ

കാട്ിപലെകാരുപവ് ്നിറങ്ങിെച്ചന്ു
കാ് കകുളിർതൂകിെയാതുങ്ങി്നിന്ു
കാല് ിത്ിണർപ്ുകൾവഴിവരച്ചു
വരമായ്ച്ച്രുൽത്ുമ്ിൽ്രകലു് ഞ്ു.

ഇരുട്ിൽവിയർപ്ിന്ുറവെ്രാട്ി
പവരുകൾതലെ്രാകിവരെമ്ാരുകി
കല്ുകൾകരൾകീറികി് െങ്ങാരുകി
ഇരുൾെതാട്ച്്രുൽെകാ് ികണ്ിറുകി.

മുറിവില്!ൊൺവിട്കരച്ചിലില്
മഴുവാഴ്ന്്രി് ച്ചിലുംഒന്ുമില്
വന്യാൾകാട്ിപലകിറങ്ങിപപ്ാെയ-
ന്ിരുളുംെവളിച്ചവുപമറ്റുെചാല്ി.

അതിൽ്രിെന്ൊെ്നെൻറചുമരി്നുള്ിൽ
്രുതു്രുസ്തകത്ിലാകാട്കണ്ു
കരൾെ്നാന്പവ് െൻറകരച്ചിൽപകട്ു
ക്നികാണാകണ്ിെൻറമുറിവറിഞ്ു.

ആവരികി് യിപലകറിയാെതൊൻ
ആവരിത്ാളമായൂർന്ിറങ്ങി
കാ് ിെൻറകരളിെൻറമുറിവുപതാറും
ൊെ്നെൻറക്നവിെൻറൊൺവലിച്ചു.
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ഭരതന്ൂർഷമീർ

പദാഹയിൽമാസങ്ങൾകച്മുമ്ച്്ന് 
ന്അപപഗാെഫസ്റ്റിവൽ്നഗരിയി

ലാണ്ആയുവാവിെ്നകണ്ുമുട്ിയത്.പലാക
ത്ിെൻറവിവിധഭാഗങ്ങളിൽ്നിെന്ത്ിയക
ർഷകരുംകാർഷികഉൽ്രന്ങ്ങളും്നിറഞ്
സ്റ്റാളുകൾകി് യിലൂെ്ഒരുകുട്ിയുെ്കൗ
തുകവുമായിചുറ്റിപ്റ്റി്ന് കുന്അയാെളപശ
ദ്ധികാ്നുള്കാരണംവാങ്ങികൂട്ിയെച് ിക
ളുംവിത്ുകളും്നിറഞ്,വകയിെലോഗു
കളുെ്എണ്മായിരുന്ു.സ്റ്റാളുകളിെലക
ർഷകപരാട്അപദ്ഹംഒാപരാന്ച്പചാദിച്ചച്ചു
റ്റിപ്റ്റി്നിൽകുന്ുണ്ച്,ചിലത്വകയിലുള്
പ്നാട്ച്േുകിൽകുറികുന്ു,ഇതി്നി് യിൽ
അലകൊരപകാഴികെളയുംകന്ുകാലികെള
യുംഒാമ്നികുന്ുണ്ച്,സ്റ്റാളുകളിൽ്നിന്ും
കാശ്െകാ് ുത്ച്തീറ്റകൾവാങ്ങിഅവകച്്ന
ൽകുന്ുമുണ്ച്.്രരിചയെപ്ട്പപ്ാൾമലയാളി
യാണ്.പകാഴിപകാട്ഒാമപശ്രിയിലാണ്വീ
െ്ന്ുംപ്രര്അഷച്റഫ്കാകാട്ആെണന്ും
്രുഞ്ചിരിപയാെ്മറു്ര് ി്നൽകി.്രിെന്െസ
മി്നാർഹാളിപലകച്,വിഷയംഅവതരിപ്ികു
ന്കാർഷികശാസ്പതജ്െെൻറമുന്ിപലകച്
പ്രാകുന്തുംകണ്ു.

അപപഗാെഫസ്റ്റിവൽസമാ്ര്നദി്നത്ി
ൽഅഷ്റഫ്കാകാ് ിെ്നവീണ്ുംകണ്ുമു
ട്ി.അപപ്ാഴുംവകയിൽസ്റ്റാളുകളിൽ്നിന്ച്
വാങ്ങികൂട്ിയധാരാളംവിത്ുകളുംെച് ിക
ളുമുണ്ായിരുന്ു.ഇെതല്ാം്നാട്ിപലകച്െകാ
ണ്ുപ്രാകുന്ുപണ്ാഎന്ച്പചാദിച്ചപപ്ാൾഒ
രുചിരിപയാെ്മറു്ര് ിവന്ു.‘ഇവിെ്സുഹൃ
ത്ുകൾകച്ആർെകകെിലുംെകാ് ുകാപല്ാ..’
അഷച്റഫുമായികുറച്ചുപ്നരംസംസാരിച്ചപപ്ാ
ൾകൃഷിയിലുള്താൽ്രര്യംപോധ്യംവന്ു.
എന്ാൽ,അെതാരുപകവലതാൽ്രര്യമല്ാ

െയന്ുംരക്തത്ിൽഅലിഞ്ുപചർന്പ്ര
ണയമാെണന്ുംഏെറകഴിയുംമുപമ്മ്നസ്സി
ലായി.പലാകത്ിെൻറവിവിധഭാഗങ്ങളിെല
കാർഷികഅന്രീക്ഷെത്കുറിച്ചച്്രഠിച്ചച്,ത
െൻറപഗാമത്ിൽഅതിെൻറലഘു്രതിപ്ച്സൃ
ഷ്് ികാ്നുള്പശമത്ിലാണ്ഇപദ്ഹം.സ്വ
ന്ംജീവിതംഅതി്നായിഉഴിഞ്ുെവച്ച,ഒരു
പ്രവാസിേിസി്നസുകാര്നാണ്അഷ്റഫ്.
വച്നയ് കംരാജ്യങ്ങളിൽവെരതെൻറകൃ
ഷിസ്വപ്നങ്ങളുെ്യാഥാർഥ്യത്ി്നായിസ
ഞ്ചരിച്ചഅ്നുഭവങ്ങൾ,അറിഞ്കൃഷിരീ
തികൾ,്രച്ചപ്ിെൻറവവവിധ്യങ്ങൾഎല്ാം
അഷച്റഫ്്രറഞ്ുെകാപണ്യിരുന്ു.അത്
പകൾകാൻഒരുപ്രപത്യകസുഖമുണ്ച്.്രച്ചമ
രത്ിന്താെഴ്നിന്ച്തണലുംകുളിരുംഅ്നു
ഭവികുന്അപതസുഖം.

മൂവാണ്ടൻമാവ്കംവരികപ്ാവ്കം
്രാതപയാരത്ിന്ഇരുവശത്ുമുള്വയലു
കൾ,അതിന്അരികിലൂെ്പതാ് ുകളുംെച
റു്നീർച്ചാലുകൾ,കൃഷിയി് ങ്ങൾകച്്ന് ുവി
ലുള്വീ് ുകൾ.കർഷകരുെ്അധ്വാ്നങ്ങൾ
കായിട്ും്രൂവിട്ുംതലയുയർത്ി്നിൽകു
ന്കാഴ്ചകൾ.മൂവാണ്ൻമാവുകളുംവരി
കമണമുള്പ്ലാവുകളുംഎങ്ങും്നീണ്ു്രര
ന്ച്്രന്ലിച്ചച്...ഒരുകാലത്ച്പകരളപഗാമങ്ങൾ
ഇങ്ങെ്നയായിരുന്ുഎന്ച്്രറഞ്ാൽകുട്ി
കൾഅദഭുതെപ്് ും.ഇത്രെമാരു്നാട്ുമ്ു
റത്ാണ്അഷച്റഫുംജ്നിച്ചച്വീഴുന്ത്.ഒാമ
പശ്രികാകാട്ച്വീട്ിൽകുഞ്ിമുഹമ്മദിെൻറ
യുംഖദീജേീവിയുെ്യുംഅഞ്ചച്മകളിൽമൂ
ത്വൻ.അെന്ല്ാം്രള്ികൂ് ത്ിൽപ്രാകു
ന്തിന്മുമ്ുംപശഷവുംകുട്ികൾവയലിലും
്രറമ്ിലുംതങ്ങെളെകാണ്ാവുന്വിധത്ിൽ
വീട്ുകാെരസഹായികലായിരുന്പല്ാപ്രധാ
്നശീലം.ആ് ി്നും്രശുവി്നുംപ്രാത്ി്നുംതീ
റ്റെയാരുകാ്നുംഅവെയഅഴിച്ചുെകട്ാ്നും

എല്ാംകുട്ിപ്് സജ്ജമായിരികും.വലുതാ
കുപമ്ാൾവലിയകൃഷികാര്നാകണെമന്ാ
യിരുന്ുഅഷച്റഫിെൻറആപഗഹം.

അറബിപപൊന്നണ്കതടി
പ്രീഡിപഗികച്പശഷംകൃഷിയിപലകച്തിരിയ
ണെമന്ആപഗഹംവീട്ുകാപരാട്്രറഞ്ു.അ
വർസമ്മതിച്ചില്.െതാണ്ടൂറുകളുെ്മധ്യത്ി
ൽ,കർഷകരുെ്കരിഞ്ുപ്രായ്രാ് ങ്ങളും
്രറമ്ുകളുംജീവിതങ്ങളുംആ്നാട്ിലും്നിര
വധിയുണ്ായിരുന്ു.കൂലിപ്ണികാെരകിട്ാ
്നില്ാത്തുംെ്നൽകൃഷികുള്അധികെച്ച
ലവുംഅ് കംഭാരിച്ചസാമ്ത്ികപ്രയാസ
ങ്ങൾ്നാട്ുമ്ുറെത്കൃഷിെയശരികുംോ
ധിച്ചിട്ുണ്ായിരുന്ു.അങ്ങെ്നസ്വപ്നംകണ്
ത്ഹൃദയത്ിൽഒരി് ത്ച്മാറ്റിെവച്ചച്,എല്ാ
െചറുപ്കാെരയുംപ്രാെലമരുമണ്ിപലകച്
്രുറെപ്ട്ുപ്രാപകണ്ിവന്ു.െതാണ്ടൂറിെൻറ
്രകുതിയിലായിരുന്ുസൗദിയിപലകുള്ആ
യാപത.കാര്യമായപ്നട്ങ്ങൾഒന്ുംസംഭവി
കാത്തി്നാൽരണ്ച്വർഷംകഴിഞ്പപ്ാൾ
തിരിച്ചുവന്ു.്നാട്ിൽകൃഷിെചയ്ത്ജീവിക
ണെമന്ആപഗഹമുണ്ാെയകെിലുംഅപപ്ാഴും
സാഹചര്യങ്ങൾസമ്മതിച്ചില്.അങ്ങെ്ന്നാ
ട്ിെലാരുേിസി്നസ്സംരംഭത്ിൽഏർെപ്
ട്ു.്നാലുവർഷംപഹാംഅപ്ലയൻസ്സ്ാ്ര
്നം്ന് ത്ിെയകെിലും്നഷ്് പമാലാഭപമാഇ
ല്ാെത്നാളുകൾക് ന്ുപ്രായി.വീണ്ുംസൗ
ദിയിപലകച്പ്രാകുകഎന്തായിരുന്ുജീവി
തംകരുപ്ി് ിപ്ികാ്നുള്അഷച്റഫിെൻറമു
ന്ിലുളളഏകമാർഗം.അങ്ങെ്നരണ്ാംതവ
ണഅപദ്ഹംസൗദിയിപലെകത്ി.പ്രവാസ
പലാകെത്ആ്നാളുകൾ്രരിക്ഷീണമായിരു
ന്ു.അഞ്ചച്വർഷപത്ാളംആയത്്നംതു് ർ
ന്ു.2010െൻറഅവസാ്നപത്ാെ്കാര്യങ്ങ
ൾശുഭകരമാകാൻതു് ങ്ങി.

ഇതി്നി് യിൽപ്രവാസപലാകെത്ജീവി
തംെമച്ചെപ്ട്പപ്ാൾസാമ്ത്ികപ്രയാസ
ങ്ങൾമാറി.അഷച്റഫ്്രിെന്്നാട്ിപലകച്്രു
റെപ്ട്ു.അപപ്ാപഴകും്നാട്ിെലഅവപശഷി
കുന്്രച്ചപ്ുകെളല്ാം്നഷ്് െപ്ട്ുപ്രായിരു
ന്ു.എന്ുെകാണ്ച്പ്രവാസിഎന്്നിലകച്ത
െന്കൃഷിയിപലകച്പശദ്ധെകാ് ുത്ുകൂ് എ
ന്ചിന്വരുന്ത്അപപ്ാഴാണ്.വീട്ുകാർ

്രിെന്യുംഎതിർത്ു.ഗൾഫിൽപ്രായി്നാ
ലുകാശ്ഉണ്ാകിയത്െവറുെതകളയരുത്
എന്ച്മറ്റുചിലർ.എന്ാൽ,അഷച്റഫ്്രിന്ി
രിഞ്ില്.ഗൾഫിൽ്നിന്ുംസമ്ാദിച്ചതുക
െകാണ്ച്രപണ്കർവയലുംകരയുംവാങ്ങി.
അവിെ്കൃഷിആരംഭിച്ചു.

ദജവഇടംഎന്നസ്വപണ്നം
കഴിയുന്ി് പത്ാളംജീവികൾകുംജന്ുക
ൾകുംഭക്ഷണവുംവാസസ്ലവുമായിമാറ
ണംതെൻറകൃഷിയി് ംഎന്ആപഗഹകാര
്നായിരുന്ുഅഷ്റഫ്.അവർകഴിച്ചതിെൻറ
യുംരുചിച്ചതിെൻറയുംപശഷിപ്ച്മതിത്നികച്
കൃഷിയിൽ്നിന്ുംകിട്ുന്വിളവ്.അപപ്ാൾ
ലാഭംപവപണ്?തു് കത്ിെലആപവശംതീ
രുപമ്ാൾെ്രാ് ിയുംതട്ിഗൾഫിപലകച്പ്രാ
കിപല്?എെന്ല്ാം്നാട്ുകാരുംസഹായികാ
ൻവന്െതാഴിലാളികളുംപചാദിച്ചു.ഗൾഫി
പലകച്ഉ് ൻമ് ങ്ങും,എന്ാൽകൃഷിഇവി
െ്തു് രുംഎന്ായിരുന്ുമറു്ര് ി.ലാഭത്ി
ന്അല്കൃഷി്ന് ത്ുന്െതന്ുംമ്നസ്സുഖ
ത്ി്നാെണന്ുംഇൗ്നാ് ിന്പവണ്ിയാെണ
ന്ുംഎല്ാംഅപദ്ഹം്രറഞ്ു.്രപക്ഷ,ആ
ർകുംഅത്മ്നസ്സിലായില്.എന്ാൽ,കൃഷി
യിറകലുംവിളെവ് ുപ്ുംആദ്യആപവശംമാ
പതമായിചുരുങ്ങിയില്,എന്ച്മാപതമല്കൃഷി
സജീവമായി.െ്നല്ച്തിന്ാൻ്രച്ചതത്കൾ
വന്ു.അവ്രലതരംകിളികൾെകാപ്ം്രറ
മ്ിെലമരങ്ങളിൽകൂട്കൂട്ി.വയലുകളിെല
െണ്ിെ്ന്രി് ികാൻവിദൂരങ്ങളിൽ്നിന്ച്
കുറുകച്ചന്മാർവന്ു.്നത്കയുംെചറുമീ
്നുകളുംകുളങ്ങളിൽെ്രരുകി.കീരിയുംകു
ളപകാഴിയുംഎല്ാംതിരിച്ചുവന്ു.മണ്ിരമു
തൽവിവിധതരംഅട്കളുംമണ്ിപലകച്്രു്ന
ർജ്നിച്ചു.്നാട്ുമ്ുറെത്വയലുകളിലും്രറ
മ്ുകളിലുംഒരുകാലഘട്ത്ിൽഉണ്ായിരു
ന്വിവിധതരംജീവികൾഅഷച്റഫിെൻറകൃ
ഷിയി് ത്ിപലകച്മ് ങ്ങിവന്ുെവന്തിന്കാ
രണംഉണ്ായിരുന്ു.കാരണം,ഒരു്രുഴുവി
െ്നപപ്ാലുംഉ്രപദവികരുെതന്ച്്രണികാർ
കച്അഷച്റഫ്കർശ്ന്നിർപദശംെകാ് ുത്ിരു
ന്ു.െ്നൽകതിരുകളിൽകിളികൾവന്ാലും
ആട്ിപയാ് ികരുത്.ഇതി്നി് യിൽഗൾഫിൽ
്രലതവണപ്രായിവന്ു.കൃഷിയി് ത്ിെൻറ

വലുപ്ംകൂ് ി.പ്രവാസപലാകത്ച്തെൻറേി
സി്നസിൽ്രകൊളികളായവെരകൂ് ിഉൾെപ്
്ുത്ി്നാട്ിൽ്രലയി് ത്ുംകൂട്ുകൃഷിആ
രംഭിച്ചു.എല്ാംവിജയകരമായി.വിഷമുക്ത
കൃഷിരീതിയിലൂെ്േദൽവശലിവളർത്ി
െയ് ുകാ്നുംകഴിഞ്ുഎന്താണ്ഇൗപ്ര
വാസിയുെ്വിജയം.ഒാമപശ്രിയിെലകൃഷി
യി് ം്രതിെയരൂ്രാന്രംപ്രാ്രിച്ചച്ഫാംഹൗ
സായിമാറി.അതാകെട്മഴെവള്പശഖരണ
ത്ിെൻറയുംപ്രകൃതിസംരക്ഷണത്ിെൻറ
യുംഒന്ാന്രംഉദാഹരണവുമായി.

േിസി്നസിെൻറഭാഗമായുള്ഒാപരാവി
പദശയാപതകളിലുംഅഷച്റഫ്കൃഷിയുെ്
്നൂത്നസാധ്യതകൾഅപ്ന്വഷിച്ചും്രഠിച്ചും
െകാണ്ിരുന്ു.കിട്ുന്അറിെവല്ാംതെൻറ
്നാട്ിെലകൃഷിയി് ത്ിൽ്രരീക്ഷിച്ചു.ഫാം
ഹൗസിൽമഴെവള്ംസംരക്ഷികാൻകൃത്യ
മായെപഡയ്പ്നജ്സംവിധാ്നംഉണ്ാകിയി
ട്ുണ്ച്.്നൂറ്മീറ്റർ്നീളത്ിലുംരണ്രമീറ്റർവീ
തിയിലുംഒരുമീറ്റർആഴത്ിലുംഉണ്ാകിയ
െപഡയ്പ്നജ്സംവിധാ്നമാണത്.െകട്ി് ത്ി
ലും്രരിസരെത്അറു്രത്െസപൻറാളംസ്
ലത്ച്എവിെ്മഴെവള്ംവീണാലുംഅത്
പശഖരിച്ചച്െതാട്് ുത്ജലാശയങ്ങളിപലകച്
എത്ികുന്ു.അതി്നാൽപ്രപദശെത്കു
്ിെവള്ംഇൗസ്ലത്ച്ഭൂമിയുെ്ശരാശരി
താഴ്ചയിൽതെന്പഗൗണ്ച്വാട്ർ്നിലസുര
ക്ഷിതമാണ്.കഴിഞ്പവ്നലിൽപ്രതിദി്നം
്രഞ്ചായത്ച്35,000ലിറ്റർകു് ിെവള്ം്നൽ
കാ്നായിഎ് ുത്ിട്ുംവറ്റിയില്.

പക്ഷിമരങ്ങള്കംേ്കളങ്ങള്കം
അഷച്റഫിെൻറെറായാഡ്ഫാംഹൗസിൽകി
ളികായികൂട്കൂട്ാ്നുംവിപശമികാ്നും്രഴം
കഴികാ്നുമുള്പ്രപത്യകമരങ്ങൾഉണ്ച്.്ര
ക്ഷികൾകായിമാപതംെവള്ംകു് ികാ്നും
കുളികാ്നുമുള്കുളങ്ങളുംമൂെന്ണ്ംഉണ്ച്.
ഇവിെ്ധാരാളംകിളികൾവരുന്തുംകുളി
കുന്തുംെവള്ംകു് ികുന്തും്നെല്ാരു
കാഴ്ചയാണ്.ഒാലവീട്,്രഴയകാലെത്ഒാർ
മ്നില്നിർത്ാൻ.കൃഷി,െകായ്ത്ച്ഉത്വം,
അരയന്ംമുതൽെവച്ചടൂർ്രശുവെരയുള്
മൃഗങ്ങൾതു് ങ്ങിയവയുംമ്നംകുളിർപ്ികു
ന്കാഴ്ചയാണ്.  l
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