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നജിംകൊച്ചുെലുങ്ക്

സഹ്യകൻറതാഴക്വരഒരുപ്രക്ഷോഭത്ികൻറചൂടിലാ
ണ്.ഭൂമിയുകടക്ചാരയൂറ്ചുന്നവവക്േശിെസസ്യവ

ര്ഗങ്ങള്ക്കെതികരപഗാമങ്ങള്കൊളചുത്ിയസമരജ്ാലെ
ത്ിപ്പടരുന്നു.ക്െരളത്ികൻറവജവവവവിധ്യകത്തെ
ര്്കെുന്നതുംമരുഭൂമിവതെരി്കെുന്നതുമായഅക്്കെഷ്യ,യൂ
്കൊലിപ്റ്സ്,പഗാൻ്ിസ്ക്്രാലുള്ളമരങ്ങള്ക്കെതിരായപ്ര
ക്ഷോഭം്രശ്ിമഘട്ടത്ികൻറകതക്്കെയറ്ത്ുള്ളനാലു്ര
ഞ്ായത്ുെളിലാണ്.

ക്ലാെ്രരിസ്ിതിേിനമായജൂണ്അഞ്ിന്നാലുേിവസം
മുമ്ക്ക്ക്്രപ്പാറവന്യജീവിസക്ങ്തക്ത്ാട്ക്ചര്ന്നവനംവെു
പ്പികൻറപ്ാക്ൻറഷനില്അക്്കെഷ്യവതെള്നടാകനത്ിയ
കതാഴിലാളിെകളപ്രക്േശകത്ജനങ്ങള്തുരത്ിക്യാടിച്ചു.
അക്്കെഷ്യകവട്ടികയാഴിഞ്ഞഅവികടവീണുംവതകവ്കൊ
നുള്ളനീ്കെകത്തടയുെയായിരുന്നുഅവര്.വനംവെുപ്പിന്
അടിയറവ്്രറക്യണിവന്നു.മപത്ികെ.രാജുതകന്നഇടക്രട്ടക്
വതനടീല്്രരി്രാടിഉക്്രഷേിച്ചു.അതിന്മൂന്നുമാസംമുമ്ക്,
അതായതക്വനല്്കൊലാരംഭത്ില്ക്മഖലയികലനാലു്ര
ഞ്ായത്ുെള്ക്െപദ്ീെരിച്ക്ആരംഭിച്താണ്ആവലിയജ
നെീയപ്രക്ഷോഭം.്രാക്ലാട്ക്െപദ്മാ്കെിഅഗസ്ത്യമലബ
ക്യാസ്്ിയര്െണ്സര്ക്വഷൻക്്ാറം(്രാക്ലാട്ജനെീയ
െൂട്ടായമ)എന്നസംഘടനരൂ്രവതെരിച്ചുകൊണാണ്ക്രരി
ങ്ങമ്മല,വിതുര,നദ്ിക്യാട്,്രാക്ങ്ങാട്എന്നീ്രഞ്ായത്ു
െളികലജനങ്ങള്ക്െരളീയപ്രെൃതി്കെക്വിരുദ്ധമായ്രള്പ്പക്
വുഡ്പ്ാക്ൻറഷനുെള്ക്കെതികരസമരരംഗത്ിറങ്ങിയത.

അഗസ്ത്യമലജൈവമണ്ഡലം
ക്ലാെത്ികലഅതീവവജവവവവിധ്യമണ്ഡലങ്ങളില്
(Hotspots)ഒന്നായ,ഇത്്യയുകടഅമൂല്യവജവസമ്ത്ാ
യ്രശ്ിമഘട്ടത്ികൻറഏറ്വുംപ്രധാനകപ്പട്ടഭാഗമാണ്
അഗസ്ത്യമലവജവക്മഖല(AgasthyamalaBiosphere
Reserve).ക്െരളത്ികൻറജലസമ്ത്ികനസംരഷേിച്ചുനി
ര്ത്ുന്നതില്ഈക്മഖലെളചുകട്രങ്ക്നിസ്തുലമാണ്.

സൂഷേക്മജീവിെളചുംസസ്യലതാേിെളചുമട്കെംഅ്രൂര്വയി
നങ്ങളചുള്കപ്പകടആയിര്കെണ്കെിന്വജവവര്ഗങ്ങളചുകടെ
ലവറയാണ്്രശ്ിമഘട്ടം.അതീവവജവവവവിധ്യക്െപദ്

ങ്ങള്(Hotspots)ക്ലാെത്ക്കമാത്ം34ആണ്.അവയില്
പ്രക്ത്യെ്രരിഗണനഅര്ഹി്കെുന്നവ(Hottestofhotspot)
്രകത്ണ്ണവും.അതില്രകണണ്ണമാണ്ഇത്്യയില്.്രശ്ിമ
ഘട്ടവും(WesternGhats)്രൂര്വഹിമാലയൻപ്രക്േശവും.
്രശ്ിമഘട്ടത്ില്തകന്നഏറ്വുംവജവവവവിധ്യസമ്ു
ഷ്ടിക്െരളത്ികൻറഅതിരുെള്്കെുള്ളിലാണ്.അതായത,
കത്കെൻ്രശ്ിമഘട്ടത്ില്(SouthernWesternGhats).
ആയിര്കെണ്കെിന്ജീവിവര്ഗങ്ങളചുംസസ്യയിനങ്ങളചുംഇ
വികടയുണക്.ഇനിയുംെകണത്ാത്എപതക്യാജീവിസ
സ്യവര്ഗങ്ങള്!സസ്യങ്ങളില്ഇതുവകരെകണത്ിയതകവ
റും17,000സ്രുഷ്്രിെള്മാപതം.െകണത്ാകതെിട്കെുന്ന
തഒട്ടനവധി!

ഇതികൻറകയല്ാംെലവറയായഅഗസ്ത്യമലവജവമ
ണ്ഡലം3500ചതുരപശെിക്ലാമീറ്ര്ചുറ്ളവില്ക്െരളത്ി
ലുംതമിഴനാട്ടിലുമായി്രരന്നുെിട്കെുന്നു.്രത്നംതിട്ടജില്
യികലക്ൊന്നിമുതല്കൊല്ം,തിരുവനത്്രുരംജില്െളചും
തമിഴനാട്ടികലതിരുകനല്ക്വലി,െന്യാെുമാരിജില്െളചുകടചി
ലഭാഗങ്ങളചുംഉള്കപ്പടുന്നതാണ്ഈക്മഖല.ഇതില്‘ക്ഹാട്ട
സ്റ്ക്ഓഫ്ക്ഹാട്ടക്സ്ക്്രാട്ടക്’എന്നവിക്ശഷണത്ിന്അര്ഹത
യുള്ളതിരുവനത്്രുരംജില്യിലാണ്അക്്കെഷ്യ,മാഞ്ിയം
വിരുദ്ധസമരംകൊടുമ്ിരികൊണനാലു്രഞ്ായത്ുെളചും.
ഈ3500ചതുരപശെിക്ലാമീറ്റികൻറ20ശതമാനത്ിലധിെം
വരുംഅക്്കെഷ്യ,യൂ്കൊലിപ്റ്സ്ക്താട്ടങ്ങളചുകടവിസ്തൃതി.
സമരത്തിെൻറതുടക്ം
രൂഷേമായെുടികവള്ളപ്രശനമാണ്സാധാരണ്കൊരായആ
ളചുെകളസമരമുഖകത്ത്ിച്ത.ഒരി്കെലുംവറ്ികല്ന്നക്െരു
തിയജലക്പസാതസ്ചുെള്ഒകന്നാന്നായിവറ്ിവരളചുന്നക്വനലു
െള്െടന്നുക്്രായക്താകടഅ്രെടംശരി്കെുംതിരിച്റിഞ്ഞു.

പ്രെൃതി്കെിണങ്ങാത്പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ്ഈേുഃസ്ി
തി്കെക്ൊരണകമന്നക്അവര്മനസ്ിലാ്കെി.അക്താകടപ്രക്േശ
വാസിെകളക്ബാധവതെരി്കെല്പ്രെൃതിസംരഷേണപ്രവ
ര്ത്െര്്കെക്എളചുപ്പമായി.ഇത്രംക്താട്ടങ്ങള്മൂലംവരള്ച്

ഉണാെുന്നതഎങ്ങകനകയന്നും്രാരിസ്ിതിെനാശംഎ
ത്ാകണന്നുംപ്രക്േശവാസിെകളക്ബാധവതെരി്കൊൻെു
ടുംബപശീക്യാഗങ്ങള്വകരവിളിച്ചുെൂട്ടി.അതപ്രക്േശകത്
െുടുംബങ്ങളികലാക്കെവലിയസ്ാധീനംകചലുത്ി.അക്താ
കടജനങ്ങളചുകടക്രാഷംആളി്കെത്ി.്രാെകമത്ികവട്ടികയാ
ഴിഞ്ഞക്താട്ടങ്ങളില്ഇനിഒരുവതക്്രാലുംനടാൻഅനുവ
േി്കെികല്ന്നനില്രാടിലായിഅവര്.

റീപ്ാക്ൻറഷനുക്വണിയുള്ളെുഴികയടു്കെലിന്വനംവെു
പ്പികൻറയുംക്ൊര്്രക്റഷകൻറയുംെരാറുൊര്(‘െണ്വീനര്’
എകന്നാരുക്നാമിനിയുകടമറവില്ഉക്േ്യാഗസ്ര്തകന്നയാണ്
ക്ജാലിെള്്കെക്ക്നതൃത്ംനല്െുന്നതുംഅതികൻറലാഭം്ര
റ്ചുന്നതും)എത്ാൻതുടങ്ങിയക്പ്പാള്ജനങ്ങള്തടഞ്ഞു.ഇ
്കെഴിഞ്ഞക്പബുവരിഅവസാനംനദ്ിക്യാട്്രഞ്ായത്ി
കലവമലമൂട്്രാണ്ഡ്യൻ്രാറയില്വനംവെുപ്പികൻറകവട്ടി
കയാഴിഞ്ഞഅക്്കെഷ്യക്താട്ടത്ില്്രുതിയവതനടാൻെു
ഴികയടു്കൊകനത്ിയക്പ്പാള്അതികനതികരമനുഷ്യച്ങ്ങല
തീര്ത്ുകൊണായിരുന്നുപ്രക്ഷോഭത്ികൻറതുട്കെം.

്രാക്ലാട്െുശവൂര്ജങ്ഷനില്സ്ിരംസമരപ്പത്ല്കെട്ടി
പ്രക്ഷോഭംതുടര്ന്നു.വവെുക്ന്നരങ്ങളില്ആളചുെള്സമര
പ്പത്ലില്ഒത്ുെൂടി.തിരുവനത്്രുരംജില്്രഞ്ായത്ക്പ്ര
സി്ൻറ്വി.കെ.മധുരഷോധിൊരിയുംഷിറാസ്ഖാൻപ്ര
സി്ൻറും്രി.എസ്.പ്രക്മാദ്കസപെട്ടറിയുമായക്്ാറത്ി
ല്മുഴുവൻരാഷ്പടീയെഷേിെളചുകടയുംസാമൂഹിെസംഘട
നെളചുകടയുംപ്രതിനിധിെള്്രങ്ാളിെളായി.ക്്ാറത്ികൻറ
ക്നതൃത്ത്ില്സമരക്ത്ാകടാപ്പംെൂടുതല്ജനങ്ങള്്കെിട
യില്ക്ബാധവതെരണപ്രവര്ത്നങ്ങളചുമായിക്രരിങ്ങമ്മ
ല്രഞ്ായത്ക്ബക്യാവ്ക്വഴസിറ്ിമാക്നജകമൻറ്െമ്മി
റ്ിഅംഗങ്ങളായക്െരളയൂനിക്വഴസിറ്ിക്ബാട്ടണി്ിപ്പാര്ട്
കമൻറികലറീ്ര്ക്്ാ.ഖമറുദ്ീൻ,നാച്ര്ക്്ാക്ട്ടാപഗാ് 
ര്സാലി്രാക്ലാട്എന്നിവകരക്്രാലുള്ളനിരവധിപ്രെൃതി
സ്ക്നഹിെള്മുന്നിട്ടിറങ്ങി.
പ്രമമയവുമായതി്രഞ്ായത്ുകൾ
്രഞ്ായത്ക്ഭരണസമിതിെളചും്രിത്ുണയുമായിരംഗത്ുവ
ന്നക്താകടപ്രക്ഷോഭത്ിന്ഗൗരവംവര്ധിച്ചു.തങ്ങളചുകട്ര
രിധി്കെുള്ളില്െൃഷികചയ്ാൻഅനുവേി്കെികല്ന്നക്പ്രഖ്യാ്രി
ച്ക്ക്രരിങ്ങമ്മല,വിതുര,നദ്ിക്യാട്,്രാക്ങ്ങാട്്രഞ്ായത്ക്
െമ്മിറ്ിെള്ഏെെണ്്ഠമായിപ്രക്മയങ്ങള്്രാസാ്കെി.ക്െരള
ത്ില്സമ്ൂര്ണനിക്രാധനംആവശ്യകപ്പട്ടക്െണ്സര്ക്വഷ

ൻക്്ാറംക്േശീയഹരിതവപടബ്യൂണലികനസമീ്രി്കൊകനാ
രുങ്ങുന്നതഈപ്രക്മയങ്ങളചുകടെൂടിബലത്ിലാണ്.്രഞ്ാ
യത്ീരാജനിയമപ്രൊരം്രാരിസ്ിതിെസംരഷേണത്ി
കൻറൊര്യത്ില്അതത്രഞ്ായത്ുെള്്കെുള്ളഅവൊ
ശവും2006കലവനാവൊശനിയമപ്രൊരംവനസംരഷേണ
ൊര്യത്ില്പഗാമസഭെള്്കെുള്ളഅധിൊരവുമട്കെംലഭ്യമാ
യഭരണഘടനാ്രരവുംനിയമ്രരവുമായഎല്ാമാര്ഗങ്ങളചും
ഉ്രക്യാഗി്കെുകമന്നക്ക്്ാ.ഖമറുദ്ീൻ്രറയുന്നു.
ഫലംകാണുന്നപ്രമഷോഭം
ക്ലാെ്രരിസ്ിതിേിനത്ില്ഹരിതക്െരളം്രദ്ധതിയുകട
ഭാഗമായിഒരുക്ൊടിവൃഷേവത്െള്നടുന്നതികന്കെുറി
ച്ക്ആക്ലാചി്കൊൻക്മയമാസംമുഖ്യമപത്ി്രിണറായിവിജ
യകൻറഅധ്യഷേതയില്ക്ചര്ന്നഉന്നതതലക്യാഗംഅക്്കെ
ഷ്യ,യൂ്കൊലിപ്റ്സ്,പഗാൻ്ിസ്വതെള്ഇനിമുതല്നക്ട
ണതികല്ന്നുംഉള്ളമരങ്ങള്കവട്ടിമാറ്ണകമന്നുംതീരുമാനി
ച്ചു.്രരിസ്ിതിേിനാചരണ്രരി്രാടിയില്വനം^വന്യജീവിവ
െുപ്പക്മപത്ികെ.രാജുഅത്രരസ്യമായിപ്രഖ്യാ്രിച്ചു.്രെരം
്ലവൃഷേങ്ങളചുംഒൗഷധസസ്യങ്ങളചുംമാപതക്മഇനിനടാൻ
അനുവേി്കെൂഎന്നക്മുഖ്യമപത്ിയും്രറഞ്ഞു.

്രള്പ്പിനാവശ്യമായമരങ്ങള്നല്ൊകമന്നക്ഹിദ്ുസ്ാൻ
ന്യൂസ്പ്രിൻറ്ലിമിറ്്ുമായിസര്്കൊര്1974ല്ഉണാ്കെിയ99
വര്ഷകത്െരാറാണ്വ്യവസായിൊടിസ്ാനത്ില്്രള്പ്പക്
മരെളചുകടപ്ാക്ൻറഷൻ്രരി്രാടിയിക്ല്കെക്വനംവെുപ്പികൻറ
യുംവിെസനക്ൊര്്രക്റഷകൻറയുംപശദ്ധതിരി്കെുന്നത.
സംരഷേിതവനക്മഖലെളില്വവക്േശിെമരവര്ഗങ്ങളചുകട
ക്താട്ടങ്ങള്നിറയാൻ്രിന്നീട്അമാത്മുണായില്.1980ലാണ്
സാമൂഹിെവനവതെരണത്ിനുള്ളസസ്യവര്ഗങ്ങളില്അ
ക്്കെഷ്യയുംെടന്നുെൂടിയത.അത്രിന്നീട്ഈസ്െീമികലമു
ഖ്യസസ്യയിനമായിമാറി.

സര്്കൊര്ക്വകണന്നുകവച്ിട്ടചുംവനംവെുപ്പക്ഉക്േ്യാഗസ്
ര്്കെക്അക്്കെഷ്യകയവെകയാഴിയാൻവിമ്മിട്ടമുണാെുന്ന
തഅതിലൂകടലഭി്കെുന്ന‘െിമ്ള’ത്ികൻറ‘നൂറുക്മനി’വിള

വ്ൊരണമാണ്.താകഴതട്ടികലജീവന്കൊര്്കെക്വകരവിഹിതകമ
ത്ുന്നക്ൊടിെള്മറിയുന്നഅഴിമതിയുകടനല്വള്കെൂറുള്ള‘ൊ
ര്ഷിെ്രദ്ധതി’യാണതക്.്രുതിയതീരുമാനകത്അട്ടിമറി്കൊനാണ്
ക്്രപ്പാറ്കെക്്രിന്നാകലജൂണ്10ന്്രാക്ലാട്വനക്മഖലയിലുംഅ
ക്്കെഷ്യനടാൻനടത്ിയപശമം.പ്രക്ഷോഭെര്അകതല്ാം്രിഴുകത
റിഞ്ഞു.കതാഴിലാളിെകളതുരത്ിക്യാടിച്ചു.വതനടരുകതന്നക്ഉ
ക്േ്യാഗസ്ര്്കെക്മപത്ിെര്ശനശാസനനല്െി.തിരുവനത്്രുരംജി
ല്്കെക്്രുറത്ക്മറ്ചുവനക്മഖലെളില്പശമങ്ങള്തുടരുന്നുണക്ക്.
്രരതിസ്തിതതിനാശം
കവള്ളംഅമിതമായക്താതില്വലികച്ടു്കെുന്നു,മറ്ചുസസ്യങ്ങകള
അക്്രഷേിച്ക്ൊര്ബണ്്ക്യാകവസഡ്വലികച്ടു്കെുന്നക്താ
തികലെുറവ്അത്രീക്ഷോഷ്മാവ്െൂട്ടചുന്നു,വജവവവവിധ്യപ്ര
െൃതികയതെര്്കെുന്നുതുടങ്ങിയവയാണ്അക്്കെഷ്യയുംയൂ്കൊ
ലിപ്റ്സുംക്്രാലുള്ളഏെവിളക്താട്ടങ്ങള്ക്നരിടുന്നപ്രധാനആ
ക്ഷേ്രം.ആസ്ക്പടലിയയില്നികന്നത്ിയഅക്്കെഷ്യയുംപഗാൻ്ി
സുകമല്ാംക്െരളത്ികൻറതനതപ്രെൃതി്കെക്െടെവിരുദ്ധമാണ്.

അക്്കെഷ്യയുകടവംശാവലിയിലുള്ളതാണ്മാഞ്ിയവും.രണി
നംഅക്്കെഷ്യയാണ്ക്െരളത്ില്െൃഷികചയ്ചുന്നത.അക്്കെഷ്യ
ഓറി്കെുലിക്്ാര്മിസും(Acaciaauriculiformis)അക്്കെഷ്യമാ
ഞ്ിയവും(Acaciamangium).രണിക്ൻറയുംസ്ഭാവംഒന്നാണ്.
ക്െരളത്ികൻറ്രരിസ്ിതി്കെക്തീര്ത്ുംവിരുദ്ധം.പ്രൊശസംക്ലേ
ഷണത്ിന്ഇവ്കെക്വൻക്താതില്ജലംആവശ്യമാണ്.പ്രതിേിനം
30ലിറ്ര്എന്നനിലയിലാണ്അക്്കെഷ്യയുംയൂ്കൊലിപ്റ്സുംകവ
ള്ളംവലികച്ടു്കെുന്നത.അക്്കെഷ്യനടത്ുന്നമകറ്ാരുപെൂരപ്രവൃ
ത്ിപ്രെൃതിയുകടവജവവവവിധ്യകത്തെര്്കെുന്നുഎന്നതാ
ണ്.ഈക്താട്ടങ്ങളില്ഇടതിങ്ങിയഅടി്കൊട്ഉണാവാറില്.മരങ്ങ
ളചുകടചുവട്ടിലാെകട്ടമറ്ചുസസ്യങ്ങകളാന്നുംൊര്യമായിവളരുെയു
മില്.വടികച്ടുത്ക്്രാകലമണ്ണക്മാപതംകതളിഞ്ഞുൊണും.വിക്േശ
മരങ്ങളചുകടഅധിനിക്വശത്ിനുക്ശഷംക്െരളത്ികലഅത്രീഷേ
താ്രനംെൂടുെയാണ്കചയതത.1980ല്സാമൂഹിെവനവതെ
രണ്രരി്രാടിയുകടഭാഗമായിഅക്്കെഷ്യക്െരളത്ില്അക്ങ്ങാള
മിക്ങ്ങാളംനട്ടചു്രിടിപ്പി്കൊൻവനംവെുപ്പികലസസ്യശാസ്പതജ്ഞ
ര്അനുെൂലറിക്പ്പാര്കട്ടഴുതുക്മ്ാള്ക്െരളത്ികൻറഅത്രീക്ഷോ
ഷ്മാവ്ക്വനല്്കൊലത്ക്്രരമാവധി20്ിപഗികസല്ഷ്യസിനും35
്ിപഗികസല്ഷ്യസിനുംഇടയിലായിരുന്നു.എന്നാല്,ഇന്നക്42ഉം
അതിന്മുെളിലും്ിപഗികസല്ഷ്യസായിഉയര്ന്നിരി്കെുെയാണ്.
അത്രീഷേത്ികലൊര്ബണ്്ക്യാകവസ്ികൻറഅളവികന
െൂട്ടചുന്നഇത്രംവൃഷേങ്ങളചുകടആധിെ്യംതകന്നയാണ്ൊരണം.
മറുവാദങ്ങളുമുണ്്
്രറങ്ിമാവ്ക്്രാലുള്ള്ലവൃഷേങ്ങള്അക്്കെഷ്യകയ്കൊള്ജലന
ഷ്ടംവരുത്ുന്നുഎന്നക്വാേി്കെുന്നവര്സസ്യശാസ്പതജ്ഞരില്ത
കന്നയുണക്.അക്്കെഷ്യപ്രതിേിനം30ലിറ്കറങ്ില്്രറങ്ിമാവ്35ലി
റ്ര്കവള്ളംവലികച്ടു്കെുന്നുഎന്നതാണ്അവരുകടവാേം.എന്നാ
ല്,ഇതികനഖണ്ഡി്കെല്എളചുപ്പമാണ്.

ശിഖരങ്ങളായിവളര്ന്നക്്രടരുന്നസസ്യമായതിനാല്ഒരു്രറങ്ി
മാവ്നില്്കെുന്നഭൂമിയുകടചുറ്ളവ്50മീറ്കറങ്ിലുമുണാെും.ഈ
50മീറ്ര്ചുറ്ളവിനുള്ളില്്രത്ില്െുറയാത്അക്്കെഷ്യക്യാമാ
ഞ്ിയക്മായൂ്കൊലിപ്റ്ക്സാമരങ്ങള്നില്്കെും.അക്പ്പാള്ഒരു
്രറങ്ിമാവിന്്രെരം10അക്്കെഷ്യയാെുക്മ്ാള്ജലനഷ്ടം300
ലിറ്റായിഉയരുന്നു.ഈയാഥാര്ഥ്യംമറച്ചുകവച്ാണ്ചിലര്ഭൂമി
യുകടക്ചാരയൂറ്ചുന്നഅധിനിക്വശസസ്യവര്ഗങ്ങള്്കെക്(Invasive
alienspecies)ക്വണിവാേി്കെുന്നകതന്നക്ക്്ാ.ഖമറുദ്ീൻചൂണി
്കൊട്ടചുന്നു.

പ്രാക്േശിെതലത്ില്ജനങ്ങള്്കെക്കതാഴില്നല്െുന്ന്രദ്ധതി
യാണ്പ്ാക്ൻറഷൻ്രരി്രാടിെകളന്നാണ്മകറ്ാരുവാേം.െുഴികയ
ടു്കെല്,വതനടല്,്രരി്രാലനം,്യര്വലൻകതളി്കെല്,മരം
കവട്ടക്,ക്ലാ്ിങ്തുടങ്ങിയക്ജാലിെള്തക്ദ്ശീയര്്കെക്ലഭിച്ചുകൊ
ണിരി്കെുന്നതതടയാക്നഈ്രരിസ്ിതിസംരഷേണനയംകൊ
ണക്െഴിയൂഎന്നക്അവര്വാേി്കെുന്നു.
ഈറ്റയുംമുളയും
ഈറ്യുംമുളയുംനട്ടാലുംെടലാസുണാ്കൊനുള്ളഅസംസ്െൃ
തവസ്തുവായി.അക്്കെഷ്യകയ്കൊള്ക്വഗത്ില്്രാെമാെുകമ
ന്നതിനാല്വാണിജ്യ്രരമായുംകതാഴില്്രരമായുംെൂടുതല്ലാഭ
െരമാണ്ഈെൃഷി.പ്രെൃതി്കെുള്ളക്നട്ടംഅതിലുംവലുതാണ്.
കവള്ളംെൂടുതല്വലികച്ടു്കെികല്ന്നക്മാപതമല്മഴമൂലംലഭി്കെു
ന്നഈര്പ്പനിലകയസംരഷേിച്ചുനിര്ത്ിഭൂമിയികലജലത്ികൻറ
അളവികനെൂട്ടചും.ൊര്ബണ്്ക്യാകവസഡ്െൂടുതല്വലികച്
ടു്കെുെയുംഓകസിജൻെൂടുതലായി്രുറത്ുവിടുെയുംകചയത
അത്രീക്ഷോഷ്മാവ്െുറ്കെും.

പ്രക്േശവാസിെളചുകടകതാഴില്നഷ്ടകമന്ന്രരാതിഒഴിവാ്കെുെ
യുംകചയ്ാം.്ലവൃഷേങ്ങളചുംഒൗഷധസസ്യങ്ങളചുമായാലുംലാഭ
ത്ിന്െുറകവാന്നുമുണാവില്.കതാഴില്നഷ്ടവുമുണാവില്.വ്യവ
സായവുംപ്രെൃതിസംരഷേണവുംഒരുക്്രാകലനട്കെും.പ്രെൃതി
യുകടവജവവവവിധ്യംസമ്ന്നമായിത്കന്നനിലനില്്കെും.

എത്ായാലുംപ്രെൃതിയുകടനിലനില്്രിന്,െുടിനീര്സംരഷേ
ണത്ിന്ഇത്രംവിക്േശമരങ്ങള്നമ്മുകടവനങ്ങളില്നിന്നക്ഒഴി

ഞ്ഞുക്്രാക്യതീരൂ. l

കേരളത്തിെൻറജൈവജവവതിധ്യെത്തേര്ക്കുന്നത്കും
മര്കുഭൂമതിവത്േരതിക്കുന്നത്കുമായഅകകഷ്യ,യൂകാലതിപ്്റസ്
കപാല്കുള്ളമരങ്ങൾനട്കുന്നതതിെനതതിരായസമരവഴതിയതിലാണ്
പശ്തിമഘട്ടത്തിെൻറെതകകയ്റത്്കുള്ളഒര്കുേൂട്ടംഗ്ാമങ്ങൾ.
മണ്തിന്കുംമന്കുഷ്യന്കുംകവണ്തിയ്കുള്ളഅവര്കുെടകപാരാട്ടത്തിെൻറ്ാഥയാണതിത്...

പാളകംതെറ്ാത്ത 
ഓർമകൾ
എൻജിൻഡ്രൈവറായുംഅസിസ്റ്റൻറ്
ലോല�ാഫയർമാനായും41വർഷംററയിൽലവയിൽ
ലജാേിറെയ്തബാബുലവട്ടറൻറഒാർമ�ൾ

02
ഒരു തെയിൈു  കണ്ാൽ 
അെുമെി 
�ുനുംമേ�ളുമിേ്ാത്തപരനു�ിടക്ുന
പച്ചപ്ുൽപാടങ്ങളുംറവള്ളറക്ട്ടു�ളുമാണ്
ഒറ്റവാക്ിൽലോളണ്ട്

04

പാലോട്ജനകീയകൂട്ായ്മ(അഗസ്ത്യമേബലയാസ്ഫിയര്കണ്സര്ലവേഷന്ലഫാറം)സംഘടിപ്ിച്ചസമരം

അഗസത്്യമേജജവേലമഖേയിലേമാഞ്ിയംലതാട്ം ചിതതം:സാേിപാലോട്
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വി.സുധീര്

ഒാര്മെള്്കെക്ഉ്രമെള്്രലതാണ്.
തീവണിപ്പാളംക്്രാകലനീണുെി

ട്കെുന്നതുമാണത.നാലു്രതിറ്ാക്ണാളം
ഇത്്യൻകറയില്ക്വയില്ക്ജാലിക്നാ്കെി
വിരമിച്91ൊരൻവികടര്നാ്രള്ളിത
കൻറതീവണിജീവിതത്ിക്ല്കെക്തിരിഞ്ഞു
ക്നാ്കെുക്മ്ാള്ആസ്മരണെള്്കെക്ആ
വികയൻജികൻറഇരമ്ലാണ്.െറുത്ിരു
ണെല്്കെരിപ്പചുെയുകടമണംമാറാത്
തീവണിയാപ്പീസുെളചുംഎൻജിൻമുറിയും
ആഒാര്മയിലുണക്.

ആവികയൻജിനുെളില്െല്്കെരിെ
ത്ി്കെുന്ന്യര്മാനായിട്ടായിരുന്നുവി
കടര്നാ്രള്ളിഎന്നബാബുക്വട്ടകൻറ
തീവണിജീവിതംതുടങ്ങുന്നത.്രത്ാം
ക്ാസ്്രരീഷേെഴിഞ്ഞേിവസങ്ങളികലാ
ന്നില്‘ഹിദ്ു’്രപതത്ികല്രരസ്യംെണക്
കറയില്ക്വയില്ക്ജാലി്കെക്അക്്രഷേിച്
തുമുതല്എല്ാംെൃത്യമായിഒാര്മയി
ല്സുഷേി്കെുന്നുണക്ആവക്യാധിെൻ
ഇന്നും.ഇത്്യൻപെിസ്ത്യാനിെള്്കെും
ആംക്ഗ്ാ^ഇത്്യൻസിനുംമുൻഗണനനല്
െിയആ്രപത്രരസ്യത്ില്പബാഹ്മണര്
അക്്രഷേിക്്കെണതികല്ന്നുംസൂചിപ്പിച്ി
രുന്നു.െ്ഠിനമായശാരീരിൊധ്ാനംആ
വശ്യമായ്യര്മാൻതസ്തിെയിക്ല്കെക്
അക്്രഷേി്കൊൻമാംസാഹാരംെഴി്കെു
ന്നതുംക്യാഗ്യതയാകണന്നതവിചിപതമാ
യിക്താന്നുംഇന്നകത്സാഹചര്യത്ില്.
എൻജിൻപ്രവര്ത്ി്കൊനുള്ളആവിഉല്
്രാേിപ്പി്കെണകമങ്ില്വലിയെല്്കെരി്കെ
ട്ടെള്ഹാമറു്രക്യാഗിച്ക്അടിച്ചുക്രാടിച്ക്
െത്ി്കെണം.പ്രക്ത്യെഷവ്വല്ഉ്രക്യാ
ഗിച്ക്െല്്കെരിക്ൊരികയറിഞ്ഞക്െത്ി
്കെുന്നഅ്രെടെരമായക്ജാലികചയ്ാൻ
മാംസഭു്കെുെള്ക്വണകമന്നായിരുന്നു.

ഗ്തിട്ടടീഷ്നതിയമനവ്യവസ്ഥ
്രത്ാംക്ാസുംൊയിെഷേമതയുമാ

യിരുന്നുകസ്കെൻഡ്് യര്മാൻതസ്തി
െയിക്ല്കെുള്ളഅടിസ്ഥാനക്യാഗ്യത.യൂ
ക്റാ്ര്യൻമാതൃെയിലുള്ളെ്ഠിനമായൊ
യിെഷേമത്രരീഷേക്കൊപ്പംൊഴചശക
തിയുംപ്രധാനമായിരുന്നു.സക്തണ്കറ
യില്ക്വയുകടതിരുച്ിറപ്പള്ളിയികലആ
സ്ഥാനത്ായിരുന്നു്രരീഷേ.കറയില്ക്വ
ക്ജാലി്കെികട്രരിക്്കെറ്ക്്രിരിഞ്ഞഅമ്മാ
വകൻറെത്ുമായി്രരീഷേയുംഅഭിമുഖ
വും്രൂര്ത്ിയാ്കെിയക്പ്പാഴാണ്വികടറി
ന്ക്ജാലിലഭിച്ത.1944ഒകക്ടാബര്23ന്
കഷാര്ണൂരില്ക്ജാലിയില്പ്രക്വശിച്വി
കടര്1985ജൂവല31വകരയുള്ള41വര്
ഷംഇത്്യൻകറയില്ക്വ്കെുക്വണിക്സ
വനമനുഷ്്ഠിച്ചു.ഇൗക്റാഡ്̂കഷാര്ണൂ
ര്^ക്ൊഴിക്്കൊട്റൂട്ടിലുംബ്ലൂമൗകണയ
ൻ^നീലഗിരിഎകസക്പ്രസിലുംമലബാര്
കൊച്ിൻഎകസ്പ്രസിലുമായിരുന്നുആ
േ്യൊലകത്ക്ജാലി.െല്്കെരിക്യാകടാ
പ്പംതീയില്വീണക്റ്വനറ്സ്എന്ന

ക്ലാഹംക്രാട്ടികത്റിച്ക്തീകപ്പാരിെണ്ണി
ക്ല്കെുകതറിച്ക്ൊഴചെുറഞ്ഞു.അക്താ
കട17വര്ഷക്ത്ാളംഎൻജിൻവപ്വ
റായിരുന്നഅക്ദ്ഹത്ിന്ആക്ജാലിതുട
രാനായില്.ഏകറ്കൊലകത്ചിെിത്സ്കെു
ക്ശഷം്രിന്നീട്അസി.ക്ലാക്്കൊക്്ാര്മാ
ൻ(റണ്ണിങ്)എന്നതസ്തിെയിക്ല്കെക്മാ
റിയക്താകട് യര്മാൻമാര്്കെുള്ള്രരിശീ
ലനമായികതാഴില്.ക്്രാത്ന്നൂരികലയും
കഷാര്ണൂരികലയും്രവര്കപടയിനിങ്സ്
െൂള്അധ്യാ്രെനായിരുന്നു.ബംഗളലൂരുവി
കലസിസ്റ്ംകടകനി്കെല്കപടയിനിങ്സ്
െൂളിലുംഅധ്യാ്രെനായി.

കപടയിനുെളികലഒാക്രാസ്ക്റ്ഷനിലും
നട്കെുന്നതാക്്കൊല്മാറലികന്കെുറിച്ക്
്രലര്്കെുംെൃത്യമായിഅറിയില്.വലിയ
ചൂരല്വളയത്ികലപ്രക്ത്യെക്താല്െ
വറുെളില്സൂഷേി്കെുന്നജര്മൻസ്റ്ീല്
ഉ്രക്യാഗിച്ക്നിര്മിച്താക്്കൊല്വെമാ
റ്മാണത.ഒാക്രാസ്ക്റ്ഷനികലത്ുക്മ്ാ
ഴുംഅവിടകത്സ്ക്റ്ഷൻമാസ്റ്ര്്കെത
നല്െണം.എങ്ില്മാപതക്മകപടയിൻമു
ക്ന്നാട്ടചുക്്രാൊൻഅനുമതിലഭി്കെൂ.വല
ൻശരിയാകണന്നതാണ്ഇൗതാക്്കൊല്
മാറ്ംനല്െുന്നസക്ദ്ശം.ഇതലഭിച്ചു
െഴിഞ്ഞാല്കതാട്ടടുത്സ്ക്റ്ഷനിക്ല
്കെക്സക്ദ്ശംക്്രാെും.സ്ക്റ്ഷൻക്ൊഡ്
മാപതകമഴുതിയആക്താലുറതുറന്നക്ആ
താക്്കൊല്ൊബിനില്തൂ്കെിയിടും.അടു
ത്സ്ക്റ്ഷനില്നിന്നക്മകറ്ാന്നക്െിട്ടചും.വി
വരസാക്ങ്തിെവിേ്യഇപതകയാന്നുംവിെ
സിച്ിട്ടില്ാത്ൊലകത്ഏറ്വുംഅ്രെ
ടെരമായകറയില്എന്നക്രാതുഗതാഗത
സംവിധാനംഅ്രെടരഹിതമാ്കൊനുള്ള
ലളിതവുംഅക്തസമയംവളകരആയാസ
െരവുമായക്ജാലിയായിരുന്നുഅകതന്നക്
വികടര്്രറയുന്നു.ക്ലാെകത്തകന്നഏ
റ്വുംവലിയക്രാതുഗതാഗതസംവിധാ
നമായകപടയിൻസര്വിസ്നിരവധിവിപ്
വെരമായ്രുക്രാഗതിവെവരികച്ങ്ിലും
െല്്കെരിമാറി്ീസലിലുംവവേ്യുതിയി
ലുംകപടയിനുെള്ഒാടുന്നതെകണങ്ിലും
ബാബുവിന്്രഴയെല്്കെരിഎൻജിനുെ
ക്ളാടാണ്പ്രിയം.

കോൾഇൗസ്ക്ാൾഡ്
െല്്കെരിസ്ര്ണമാകണന്നാണ്(ക്ൊ

ള്ഇൗസ്ക്ഗാള്ഡ്)അക്ദ്ഹത്ികൻറപ്ര
ക്യാഗം.ആവികയൻജിനുെളില്ക്ജാലി
്കൊയിഉ്രക്യാഗിച്വലറ്ചുംമറ്ചുനിരവ
ധിവസ്തു്കെള്ഇക്പ്പാഴുംഅക്ദ്ഹംസൂ
ഷേി്കെുന്നുണക്,മ്യൂസിയംസൂഷേിപ്പചുൊര
കനക്പ്പാകല.അ്രെടെരമായചൂടില്െ
ല്്കെരിെത്ിച്ക്കവള്ളംതിളപ്പിച്ചുണാ
്കെുന്നനീരാവിയില്നിന്നാണ്എൻജിൻ
നീങ്ങുന്നത.അതിനാവശ്യമായെല്്കെരി
െത്ിച്ചുണാ്കെുെപശമെരവുംഅ്രെട
െരവുമായിരുന്നു.150്ിപഗിസമ്മര്േത്ി
ലായാല്മാപതക്മഎൻജിൻപ്രവര്ത്ി
്കെൂ.്രതിനാറുമുതല്്രതികനട്ടക്വകരഷ
വ്വല്െല്്കെരിയുകണങ്ിക്ലഎൻജിൻഇ
ളെൂ.ആവിനഷ്ടമാൊത്വിധം220്ി

പഗിയില്സമ്മര്േംനിലനിര്ത്ണം.വവ
ക്പസായിയുകടപ്രക്ത്യെഉത്രക്വാകടയാ
ണ്ഇംഗ്ണില്നിന്നക്െല്്കെരിഎത്ുെ.
സൂഷേക്മതക്യാകടമാപതക്മഅതഉ്രക്യാ
ഗി്കൊൻ്രാടുള്ളലൂ.ഇന്നകത്കപടയിനുെ
ള്24ഗാക്രജ(െമ്ാര്ട്കമൻറ്)ആയിരു
കന്നങ്ില്െല്്കെരിഎൻജിനുെള്്കെക്14
ഗാക്രജാണുണായിരുന്നത.കബര്മിങ്ഹാ
മില്നിന്നക്െപ്പല്വഴിഹാര്ബറികലത്ു
ന്നഎൻജിനുെള്ഇലകപടികമാഗ്നറ്ിക
കപെയിനുെള്ഉ്രക്യാഗിച്ക്ഇറ്കെുന്നത
സാഹസിെമായിരുന്നു.എൻജിൻഹാര്
ബറികലത്ിയാല്കറയില്ക്വക്രാലീസി
കനവിവരമറിയി്കെുക്മ്ാള്അവരത്രരി
ക്ശാധിച്ക്സുരഷേഉറപ്പചുവരുത്ണം.ഇ
ൻജകടര്,്ൂട്ടക്വലറ്ര്,ചിമ്മിണി,ക്ബാ
യിലര്,കറഗുക്ലറ്ര്തുടങ്ങിയവയായിരു
ന്നുആവികയൻജിനുെളികലപ്രധാനഉ
്രെരണങ്ങള്.

ബാബുക്വട്ടകൻറജീവിതത്ികലഎല്ാ
്രുലര്ൊലവുംഒരുക്്രാകലയാണ്.്രുലര്
കച്നാക്ലാകടഎഴുക്ന്നല്്കെും.രാവികല
ആറിന്മാര്്കെറ്ില്ക്്രായിഅന്നക്ത്്കെു
ള്ളവീട്ടചുസാധനങ്ങള്വാങ്ങും.േിവസം
അഞ്ക്െിക്ലാമീറ്ര്നടത്ം.നഗരത്ി
കലപ്രധാനവ്യാ്രാരക്െപദ്ങ്ങളായവ
ലിയങ്ങാടി,കസൻപടല്മാര്്കെറ്ക്തുടങ്ങി
എല്ായിടങ്ങളിലുംആനിത്യസദ്ര്ശെൻ
എത്ുന്നു.കവള്ളയില്ആറാംക്ഗറ്ികല
ചലനംഅയല്്ര്കെക്വേിയികല123ാം
നമ്ര്വീട്ടില്നിന്നക്വികടര്നാ്രള്ളിഎ
ന്നബാബുക്വട്ടൻ91വയസ്ികൻറഅവ
ശതെകളാന്നുമില്ാകതയുള്ളയാപതഇ
ന്നുംതുടരുെയാണ്.ജൂവല19ന്92ാം
്രിറന്നാള്ആക്ഘാഷി്കൊനിരി്കെുക്മ്ാ
ള്ഒാര്മെള്ഒരുതീവണിയിരമ്ല്ക്്രാ
കലആമനസ്ിലുണക്.

ഒരുനാള്രാവികലവീട്ടില്നിന്നക്ഇറങ്ങി
സമീ്രകത്കറയില്്രാളത്ിന്അരിെി
കലത്ിയക്പ്പാള്ആള്്കെൂട്ടം്രറയുന്നത
ക്െട്ടചു:‘‘ആക്രാവണി്കെക്തലകവച്ചു,ചിന്നി
ച്ിതറിയശരീരത്ില്ഒരുൊലില്,അറ്ചു
ക്്രായൊലിനുക്വണിക്രാലീസ്കവസ്
റ്ക്ഹില്ഭാഗക്ത്്കെക്ക്്രായിട്ടചുണക്.’’ആവാ
ര്ത്യില്നിന്നക്91ൊരനായവികടറികൻ
റഓര്മെള്കചകന്നത്ിയതവര്ഷങ്ങ
ള്്കെുമുമ്ക്കറയില്ക്വയില്ക്ജാലി്കൊര
നായിരുന്നക്പ്പാള്,്രാളങ്ങളില്നിന്നക്ബ
്കെറ്ിക്ല്കെക്വാരികയടുത്ശരീരഭാഗങ്ങ
ളിക്ല്കൊയിരുന്നു.ക്ജാലിയില്പ്രക്വശി
ച്ക്52ാംേിവസം.മംഗലാ്രുരക്ത്്കെുള്ള
ചര്കെുവണിയിലായിരുന്നു്്യൂട്ടി.പബി

ട്ടീഷ്ഇത്്യയില്ആെമാനംസ്ാതപത്്യ
ത്ിനുള്ളമുറവിളി.മപോസ്പ്രവിശ്യയി
ലുള്കപ്പകടശകതമായസമരമുറെളചുമാ
യിസ്ാതപത്്യസമരക്സനാനിെള്.വാഗ
ണ്പടാജ്ിഉള്കപ്പകടെറുത്അധ്യായ
ങ്ങള്മലബാറിലുംസ്ാതപത്്യസമരത്ിക
ൻറക്രാഷാഗ്നിആളി്കെത്ിച്ചു.സ്ാത
പത്്യസമരപ്രവര്ത്നങ്ങള്സജീവമായ
തിനാല്മലബാറില്്രലയിടത്ുംവസ
നിെനിരീഷേണംശകതമായിരുന്നു.കപട
യിൻ്രുറകപ്പടുന്നതിന്കതാട്ടചുമുമ്ായി
സഹപ്രവര്ത്െക്രാകടാപ്പംഎൻജിൻമു
റിയിക്ല്കെക്െയറുക്മ്ാള്വണിയില്ഹി
ദ്ി്കൊരായഏതാനുംവസനിെര്.അവ
കരെണക്പ്പാള്ആേ്യംഉള്ളികലാരുൊള
ല്.സമരത്ികൻറഭാഗമായികപടയിൻഅ
ട്ടിമറിക്യാമക്റ്ാഉണാെുക്മാഎന്നക്നിരീ
ഷേി്കൊനാണ്പബിട്ടീഷ്സര്്കൊര്്രട്ടാള
്കൊകരവിന്യസിച്ത.കൊച്ിൻഹാര്ബ
ര്കടര്മിനല്സില്നിന്നക്്രുറകപ്പട്ടകപടയി
നികലക്ബായിലറില്ആലുവസ്ക്റ്ഷനി
ല്നിന്നക്ആവശ്യമായകവള്ളംക്ശഖരിച്ചു.
തൃശൂരില്നിന്നക്ഭഷേണംെഴിച്ക്വീണും
്രുറകപ്പട്ടക്്രുതു്കൊട്എത്ിയക്പ്പാഴായി
രുന്നുകെട്ടി്കെുന്നആൊഴച.അസഹ്യ
മായചൂട്സഹി്കൊത്തിനാലാവണംെ
റുത്െുടയുകടമുെളില്കവളചുത്ശീല
ചുറ്ിയവൃദ്ധൻകറയിലികൻറനടുവില്.
കപടയിനില്നിന്നക്ഉച്ത്ില്ക്ഹാണടിച്ി
ട്ടചുംഅയാള്മാറിയില്.വാെ്ംക്പബകഉ്ര
ക്യാഗിച്ിട്ടചുക്്രാലുംെൂെിപ്പായുന്ന14വാ
ഗണുള്ളചര്കെുവണിനിന്നില്.എൻജിൻ
വപ്വറുംരണക്്യര്മാൻമാരുംഒരുമി
ച്ക്ഉച്ത്ില്വേവകത്വിളിച്ചുക്്രായി.
്രുെതുപ്പിെൂെിവിളിച്ക്ചീറിപ്പായുന്നകപട
യിൻആവൃദ്ധശരീരത്ിലൂകടെയറിയിറ
ങ്ങിയൊഴചഅന്നകത്കസ്കെൻഡ്് 
യര്മാൻമാരാമ്ടി്രറമ്ക്വികടര്നാ്രള്ളി
യുകടഹൃേയത്ിലാണ്മുറിക്വല്്രിച്ത.

ക്ജാലി്കൊലത്ക്െണ്ണലൂര്,ഏഴിമല,്രയ്
ന്നൂര്,എട്കൊട്എന്നിവിടങ്ങളികല്രാള
ങ്ങളില്നിന്നക്്രിന്നീട്്രലതവണെളായി
ചിന്നിച്ിതറിയമൃതക്േഹംവാക്രണിവന്നി
ട്ടചുണക്ബാബുവിന്.്രിന്നീട്രകതം്രുരണ
മാംസാവശിഷ്ടങ്ങള്ആകതാഴിലികൻറ
യുംജീവിതത്ികൻറയുംഭാഗമായക്താ
കടഭയവുംആധിയുംഅസ്തമിച്ചു.ശവ
ങ്ങള്ചാ്കെില്ക്രാതിഞ്ഞുകെട്ടികപടയി
ൻവരുക്മ്ാള്പടാ്കെില്കൊണിടുന്നതും
ഉത്രക്െരളത്ികല്രലയിടങ്ങളിലും്ര
തിവായിരുന്നു.രാപതിസമയങ്ങളില്കപടയി
നുെളികലചിമ്മിണി(മകണ്ണണ്ണ)വിള്കെിക
ൻറകവളിച്ത്ില്മൃതക്േഹംകൊണിടു
ന്നത്രലക്പ്പാഴുംെണിട്ടചുണക്ക്.ഇങ്ങകന
വലികച്റിയുന്നമൃതക്േഹങ്ങളില്രകതം
ഉണാെില്.്രെകലക്പ്പാക്ഴാകൊന്നക്രക
തംവറ്ിയക്ശഷമായിരി്കെുംൊത്ിരുന്നക്
കപടയിനിനുമുന്നിക്ല്കെക്എറിയുന്നത.ഒ
രുേിവസംരാപതിഒന്നരക്യാകടവണി്ര
യ്ന്നൂരികലത്ിയക്പ്പാള്പടാ്കെില്സ്പതീ
യുകടജ്ം.െണ്ണലൂരികലപ്രമുഖഇടതു
്രഷേഎം.എല്.എയുകടഭാര്യയുകടസ
ക്ഹാേരിയായിരുന്നുഅത.ടൂറിങ്ടാ്കെീ
സ്ഒാ്രക്ററ്റില്നിന്നക്ഗര്ഭിണിയായഅ
വര്വണി്കെക്തലകവച്ക്മരി്കെുെയായിരു
കന്നന്നക്ബാബുഏട്ടൻ.ക്ൊരപ്പചുഴയിലും
മാഹി്രുഴയിക്ല്കെുമായിതലയറ്ചുക്്രായ
എപതകയപതശവശരീരങ്ങള്കതറിച്ചുവീ
ണിട്ടചുകണന്നതുംആനരെയറിയഒാര്മ
യില്മായാകതെിട്കെുന്നു.നാലു്രതിറ്ാ
ണുൊലംകറയില്ക്വയില്ക്ജാലികചയ
തവിരമിച്വികടറികൻറജീവിതംചൂളംവി
ളിക്യാെിതക്പ്പാഇല്ാകത്രച്സിഗ്നല്
ലഭിച്തീവണിക്്രാകലഇക്പ്പാഴുംമുക്ന്നാ
ട്ടചുനീങ്ങുന്നു.െഴിഞ്ഞആഗസ്റ്ില്മരി്കെു
ന്നതുവകരസഹധര്മിണിക്മരിമൂര്ക്്കൊ
ത്ക്െൂട്ടചുണായിരുന്നുഎല്ായാപതെള്
്കെും.രണക്ആണ്മ്കെളചുംനാലുക്രണ്
മ്കെളചുമുണക്.
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വേിക്ടര്നാപള്ിഎന്നബാബുലവേട്ന്

പൂര്ണ^ഉറൂ് ്കനാവൽ
അവാര്ഡ്
2017കല‘്രൂര്ണ^ഉറൂബ്അവാര്ഡ്’്ര
രിഗണന്കെക്ക്നാവലുെള്ഷേണി്കെു
ന്നു.്രുസ്തെരൂ്രത്ില്പ്രസിദ്ധീെരി
ച്വയും്രരിഭാഷയുംആശയാനുവാേ
രചനെളചുംസ്ീൊര്യമല്.മിെച്ക്നാവ
ലിന്15,000രൂ്രയും്ലെവുംപ്രശ
സ്തി്രപതവുമാണ്അവാര്ഡ്.അവാര്
ഡ്ക്നടിയക്നാവല്‘്രൂര്ണ്രബ്ിക്്കെ
ഷൻസ്’പ്രസിദ്ധീെരി്കെും.
കവള്ള്കെടലാസില്ഒരുവശത്ക്മാപതം
എഴുതിയക്താ,്ി.ടി.്രികചയതക്താ
ആയക്നാവലികൻറഒരുപ്രതിമാപതം
അയച്ാല്മതി.ക്നാവലിസ്റ്ികൻറക്്ര
രും്രിൻക്ൊഡ്സഹിതമുള്ള്രൂര്ണവി
ലാസവുംക്്ാണ്നമ്റുംമകറ്ാരുെ
ടലാസില്എഴുതിരചനക്കൊപ്പംക്ച
ര്്കെണം.െവറിന്മുെളില്‘്രൂര്ണ^ഉ
റൂബ്അവാര്ഡ്്രരിഗണന്കെക്’എകന്ന
ഴുതണം.
രചനെള്2017ഒകക്ടാബര്31ന്മുമ്ക്
മാക്നജര്,്രബ്ിക്്കെഷൻവിഭാഗം,്രൂര്
ണ്രബ്ിക്്കെഷൻസ്,ടി.ബി.എസ്ബി
ല്്ിങ്,ജി.എച്ക്.ക്റാഡ്,ക്ൊഴിക്്കൊ
ട്^673001.ക്്ാണ്:7560822223എന്ന
വിലാസത്ില്അയ്കെണം.

സൗഹൃദത്തിെൻറോഴ്ചേൾ
ല്കെം1519ല്ഏറ്വുംനല്വായനാനുഭവം
‘സൗഹൃേത്ികൻറഗുരുവാണി’തകന്ന.സ
വാദ്റഹ്മാനുംമാധ്യമത്ിനുംഅഭിനദ്ന
ങ്ങള്.്രവിപതൻതീ്കെുനിയുകടെവിതആ
സ്ാേ്യെരവുംഹൃേയബന്ധങ്ങളില്സം
ഘര്ഷങ്ങള്ഏല്്രി്കെുന്നമുറിവുെകള
ചൂണി്കൊണി്കെുന്നതുമായി.അതുക്്രാകല
ഹാൻഡ്ഷാക്്ാ്രുതുമയുള്ളെലാരൂ്ര
കത്്രരിചയകപ്പടുത്ിയതനല്വായനാ
നുഭവമായി.െലാമണ്ഡലംലീലാമ്മകയെു
റിച്അനുസ്മരണംഅവരുകടെഴിവുെളചു
കടവിശേീെരണംെൂടിയായി.
കുഞ്ഞബ്ദുേ്ല,തലച്ചാളി

സഹതിഷ്ണ്കുതയ്കുെടപാഠം
സവാദ്റഹ്മാൻഎഴുതിയ‘സൗഹൃേത്ി
കൻറഗുരുവാണി’ൊലിെപ്രസകതമായി.
അറബ്രാജ്യങ്ങള്എല്ാമതവിശ്ാസങ്ങ
കളയുംഉള്ക്കൊള്ളചുെയുംആേരി്കെുെ
യുംകചയ്ചുന്നുഎന്നതഎകന്നസംബന്ധി
ച്ക്ആേ്യഅറിവാണ്.സഹിഷ്ണുതയുകടവ
ലിയ്രാ്ഠംെൂടിയാണത.സിഖ്മതവിശ്ാ
സിെള്്കെക്ഭരണെൂടംഒരു്കെിനല്െുന്ന
സൗെര്യങ്ങളചുംഗുരുേ്ാരനടത്ുന്നക്സ
വനപ്രവര്ത്നങ്ങളചുംവിക്ശഷണങ്ങള്
്കെക്അപ്പചുറമാണ്.
പി.ലക.ഗിരീഷ്കുമാര്,ലനേ്ലിലച്ചാട്

വായതികകണ്േഥ
മണ്ണികനയുംപ്രെൃതികയയുംതെര്ത്ക്സ്ാ
ര്ഥക്മാഹങ്ങള്്കൊയി്രര്കെം്രായുന്ന്രു
തുതലമുറ്കെക്മണ്ണികൻറമഹത്ംൊട്ടി

ക്കൊടു്കെുന്നജിബിൻക്ജാണികൻറെഥ
‘െന്നിമൂല’ഏവര്്കെുംഒരു്രാ്ഠമാണ്.തിര
്കെുെള്്കെിടയില്മകണ്ണന്നഅഷേയ്രാപതം
തല്ിത്െര്്കെുന്നവരും്രരിസ്ഥിതിസ്ക്ന
ഹംവാ്കെുെളില്മാപതംഒതു്കെുന്നവരും
നിശ്യംവായിക്്കെണെഥ.
അഡ്വ.എ.സുലരഷ്കുമാര്,പത്തനംതിട്

െനാമ്പരെപെട്കുത്്കുന്നേഥ
ല്കെം1519കലവാരാേ്യമാധ്യമത്ില്ജിബി
ൻക്ജാണ്എഴുതിയെന്നിമൂലഎന്നെഥ
വായിച്ചു.വര്ഷങ്ങള്്കെക്മുമ്ക്മലപ്പചുറത്ക്
െുടിക്യറിയഒരുപെിസ്ത്യൻെുടുംബകത്
െഥയുകടതുട്കെംമുതല്ൊൻമനസ്ി
ല്െണു.മനസ്ില്ഒരുകനാമ്രംക്ൊറി
യിട്ടക്്രാകല.െഥാൊരന്അഭിനദ്നങ്ങള്.
അബ്ദുൽഹകീം,പരപ്നങ്ാടി

കവറതിട്ടവായനവതിഭവങ്ങൾ
‘െന്നിമൂല’വളകരനന്നായി.സമൂഹത്ി
കൻറഎല്ാക്മഖലെകളയുംസ്്രര്ശി്കെു
ന്നവായനവിഭവങ്ങള്ഒരു്കെുന്നതില്മു
ൻനിരയില്നില്്കെുന്നവരാേ്യമാധ്യമത്ി
നുംജിബിൻക്ജാണിനുംഅഭിനദ്നങ്ങള്.
ടി.മുഹമ്മദേി,മങ്ാട്

ഒാകരാലകവ്കുംമതിേച്ചത്
വാരാേ്യമാധ്യമംഓക്രാല്കെവുംമിെച്ചുനി
ല്്കെുന്നു.െഥയുംെവിതയുംവായന്കൊ
രുകടപ്രതിെരണവുംഒക്കെയായിനല്നി
ലവാരം്രുലര്ത്ുന്നുണക്.ഇനിയുംെൂടുത
ല്മിെച്താെകട്ട.
സഹീര്പാനൂര്

േഥയ്കുംചതിഗതടീേരണവ്കുംനന്നായതി
സമൊലിെയാഥാര്ഥ്യങ്ങകളവളകരെു
റഞ്ഞവരിെളില്ക്ൊറിയിട്ട്രി.കെ.്രാറ
്കെടവികൻറരണക്െഥെള്(ല്കെം1518)ആ
ധാര്,എകൻറമരംമിെച്തായി.അതിന്െ
ന്നി.എമ്മികൻറചിപതീെരണവുംനന്നായി.
അബ്ദുേ്ലലക.അരീല്ാട്,പലേടം

േഥേൾഹൃദ്യം
്രി.കെ.്രാറ്കെടവ്വാരാേ്യത്ില്എഴുതി
യരണക്െഥെളചുംഹൃേ്യമായി.‘ആധാര്’എ
ന്നതസമൊലിെമായി.‘എകൻറമരം’ചി
ലഓര്മകപ്പടുത്ലാണ്.െഥാെൃത്ികൻറ
തെുറഞ്ഞവാ്കെുെകളങ്ിലുംഉള്ളില്തറ
്കെുന്നു.നന്മെള്.
കണിയാപുരംനാസറുദ്ീന്,പള്ിപ്പുറം

േ്കുറതിക്കുെോള്ളളുന്നത്
്രി.കെ.്രാറ്കെടവികൻറരണുെഥെളചും
െുറി്കെുകൊള്ളചുന്നവയായിരുന്നു.രണു
വരിെളില്ഒരുരാജ്യത്ിൻകറമുഴുവൻപ്ര
തിക്ഷധവും്രുറത്ിട്ടതായിരുന്നു‘ആധാ
ര്’എന്നെഥ.
േിനാചരണങ്ങളില്ഒതുങ്ങുന്നൊട്ടി്കെൂട്ട
ലുെള്്കെക്െിട്ടിയഒന്നാത്രംഅടിതകന്ന
യായി‘എകൻറമരം’എന്നെഥ.
സുഹ്റപടിപ്പുര,ഇരിങ്ാട്ിരി

നാടേോലം
പഗാമാത്രീഷേത്ില്നവനാടെശാലെള്
്കെക്വളകരക്യകറപ്രശസ്തിയുണക്.‘നാടിന്ന
െങ്ങളില്നാടെം്രൂ്കെുക്മ്ാള്’എന്നഅ
ബ്േുല്്കെുട്ടിഎടവണ്ണയുകടക്ലഖനംവായി

ച്ക്പ്പാള്ഓര്മവന്നതസ്ത്ംനാട്ടെത്ി
കലഒരുതിയറ്ര്വിക്ല്ജികന്കെുറിച്ാണ്.
സിനിമ്കെപ്പചുറംനാടെങ്ങള്്കെിന്നുംപ്രശ
സ്തിക്യറുന്നു.കെ.ോക്മാേരൻരചിച്്രാ
ട്ടബാ്കെിയുകട്രുനരാവിഷ്ൊരംെമക്ന
ങ്ങാട്തിയറ്ര്വിക്ല്ജനടത്ിയതഇത്ര
ത്ിലുള്ളനാട്ടെങ്ങളികലനാടെം്രൂ്കെു
ന്നതിന്ഏറ്വുംനല്കതളിവാണ്.ക്ലഖ
നത്ിനുംവാരാേ്യത്ിനുംഒരായിരംആ
ശംസെള്.
എം.എസ്.ലഷബീര്,വേടല്് ാട്,തൃശൂര്

പ്കുനരാകലാചനക്ഗപകചാദനം
നാടിന്നെങ്ങളില്നാടെം്രൂ്കെുക്മ്ാള്എ
ന്ന,അന്യംനിന്നുക്്രായനാടെങ്ങകളെുറി
കച്ഴുതിയതപഗാമീണജനതയുകടക്നാവും
കനാമ്രവുംപ്രതി് ലിപ്പിച്ിരുന്നനാടെ
ങ്ങകളെുറിച്ക്്രുനരാക്ലാചന്കെക്പ്രക്ചാേ
നമായി.
േത്തീഫ്തിരുന്നാവോയ

വര്ണതികാൻവാക്കുേളതിലാ്ത്
വതിൈയതി
ല്കെം1517ല്യാസിര്്യാസ്എഴുതിയ
‘360്ിപഗിവിജയം’എന്ന് ീച്ര്നന്നായി.
അസാധ്യംഎന്നവാ്കെികനഅനായാസം
െബളിപ്പിച്ചുവീഴത്ിജീവിതത്ികൻറഗാ
ലറികയസക്ത്ാഷിപ്പിച്വരുണികൻറെഥ.
പ്രശനങ്ങള്അതിജീവി്കൊൻെഴിവില്ാത്
യുവതലമുറ്കെക്ഏകറപ്രക്ചാേനംനല്െു
ന്നരീതിയില്അവതരിപ്പിച്ചു.
റഈസ്പീച്ചംലകാട്,വേയനാട്

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

ഡൽഹിയുടെഏതോഭാഗതമാഎന്ുതോന്ികുുംവിധുംേ
ലപ്ാവുും(പഗഡി),വള(കഡ)യുമണിഞ്ഞസിഖ്സതഹാദ

രങ്ങളുടെകൂട്ടമായസാന്ിധ്ുംകാണാുംദുബൈജൈൽഅലിയി
ടലചിലപപതദശങ്ങളിൽ.ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽകണിശേപു
ലർത്ുന്സിഖ്സമൂഹുംഇവിടെഎങ്ങടനയാണ്പപാർഥനകൾ
നെത്ുന്ത്എന്ന്ായമായസുംശയുംതോന്ിയിരുന്ുദുബൈ
യിൽഎത്ിയആദ്നാളുകളിൽ.ഒരുടമതപൊയാപേകിടെകണ്ട
വതയാധികനായസർദാറാണ്ഇന്്യിടലന്തപാടലത്ടന്കർ
മങ്ങൾനിർവഹികാൻേങ്ങൾകിവിടെസൗകര്മുടണ്ടന്ുുംതലാ
കടത്ഏറ്റവുുംമികച്ചഗുരുദ്ാരകളിടലാന്ന്ദുബൈയിലാണ്സ്
ഥിേിടചയ്ുന്ത്എന്ുമുള്ളവിവരുംപങ്ുടവച്ചത്.അമൃത്സറിടല
സുവർണതഷേപേമുൾടപ്ടെപഞ്ാൈിടലയുുംഹരിയാനയിടല
യുുംനിരവധിഗുരുദ്ാരകൾസന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടന്.

ഡൽഹിയിടലൈുംഗ്ാസാഹബ്ഗുരുദ്ാരകന്മുന്ിലൂടെയാണ്
ദിവസവുുംഒാഫിസിതലകന്തപായിരുന്ത്.അവയുടെചിപേങ്ങളുും
ഒാർമകളുുംമനസ്ിൽമിന്ിമറഞ്ഞു.പതഷേ,ഇബ്നുൈത്ൂത്
ടമതപൊസ്തറ്റഷനിൽനിന്ന്ഏോനുുംമിനിറ്റന്യാപേടചയ്ോൽഎ
ത്ാവുന്,മസ്ജിദിനുുംചർച്ചിനുുംഅരികിലായിനിലടകാള്ളുന്
ഗുരുദ്ാരതനരിൽകണ്ടതപ്ാഴാണ്ദുബൈഗുരുനാനക്ദർൈാറി
ടനതലാകടത്മികച്ചഒന്ായിവിതശഷിപ്ിച്ചടേന്ുടകാടണ്ടന്ന്
തൈാധ്മായത്.

അരലഷേത്ിതലടറസിഖുകാരുണ്ടന്യു.എ.ഇയിൽ,ഗുരുനാ
നക്ദർശനങ്ങൾപിൻപറ്റുന്അപേേടന്സിന്ികളുും.ൈർദു
ബൈതഷേപേത്ിടലഒരുഹാളിലുുംവീെുകളിലുമായാണ്ഇവർ
ആദ്കാലങ്ങളിൽപപാർഥനകളുുംമോചാരചെങ്ങുകളുുംനെത്ി
വന്ത്.യു.എ.ഇയിൽതജാലികുുംവ്വസായങ്ങൾകുമായിഎ
ത്ുന്സമുദായാുംഗങ്ങളുടെഎണ്ുംവർധിച്ചതോടെവീെുകളി
ൽഒരുമിച്ചുതചരൽപപാതയാഗികമല്ാോയി.വിജയവാഡയിൽജ
നിച്ച,മപദാസ്ലതയാളയിൽപഠിച്ച‘‘മലയാളുംതകട്ടാൽമനസ്ിലാ
കുും’’എന്ന്ശുദ്ധമലയാളത്ിൽപറയുന്സുരീന്ദർസിങ്കന്ദാ
രിയാണ്ദുബൈയിൽഗുരുദ്ാരസ്ഥാപികാനുള്ളപശമങ്ങൾകന്
േുെകമിട്ടത്.എട്ടുവയസ്ുള്ളതപ്ാഴാണ്മുത്ച്ഛൻആത്മസിങ്ങി
ടൻറവിരലിൽേൂങ്ങിസുരീന്ദർസിങ്ആദ്മായിഒരുഗുരുദ്ാരസ
ന്ദർശികുന്ത്.മുത്ച്ഛടൻറതനേൃേ്ത്ിൽനിർമിച്ചവിജയവാ
ഡയിടലഗുരുദ്ാര.വലുോകുതമ്ാൾഇേുതപാടലനീയുുംആരാ
ധനാലയുംപണിയണടമന്ന്പിോമഹൻപറയുതമ്ാൾപുന്ാര
ത്ിൽചിരികാൻമാപേതമഅറിയുമായിരുന്ുള്ളൂ.ദുബൈഗുരു
ദ്ാരയുടെപശമങ്ങൾനെകടവആവസിയ്ത്ഒാർമയിടലത്ി.സ
മർപ്ികടപ്ട്ടഅതപഷേസൂഷേന്മപരിതശാധനയുുംവിശകലനവുും
നെത്ിയു.എ.ഇഭരണാധികാരികളുുംമേകാര്വകുപ്ുുംഅനുമ
േിനൽകി.ഗുരുദ്ാരനിർമികാനുള്ളകാൽലഷേുംചേുരപശഅ
െിഭൂമിയുുംസമ്ാനമായിനൽകി.എവിടെയുുംഒന്ാമേുനിൽക
ണടമന്ന്വാശിയുള്ളയു.എ.ഇബവസ്പപസിഡൻറുുംദുബൈഭ
രണാധികാരിയുമായബശഖ്മുഹമ്ദ്ൈിൻറാശിദ്ആൽമക്േുും
ഒരുനിൈന്നടവച്ചു^തലാകടത്ഏറ്റവുുംവലിയഗുരുദ്ാരതവ
ണുംദുബൈയിൽനിർമികാൻ.അമൃത്സറിടലസുവർണതഷേ
പേടത്കാൾവലുത്പണിയാൻവിശ്ാസപരമായിപപശ്നങ്ങളു
ടണ്ടന്റിയിച്ചയു.എ.ഇയിടലസിഖുകാർഒരുകാര്ുംഉറപ്ുനൽ
കി.തലാകടത്ഏറ്റവുുംആധുനികസാതങ്േികേികവുള്ളഗുരു
ദ്ാരയാവുുംഅറബ്മണ്ിൽഉയരുക.സുവർണതഷേപേത്ിടൻറ
ശിലാസ്ഥാപനുംനിർവഹിച്ചസൂഫിവര്ൻമിയാൻമീറിടനഅനു
സ്മരിപ്ികുന്സഹിഷ്ണുേയുുംപിന്ുണയുമാണ്ബശഖ്മു

KÄ̂ vcmPy§fnseBZyAwKoIrXKpcpZzmcbmWvZpss_P_ÂAenbnseKpcp\m\Iv
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ഹമ്ദ്നൽകിയടേന്ാണ്സുരീന്ദർസിങ്കന്ദാരിവി
തശഷിപ്ിച്ചത്.

ഭൂതഗാളത്ിടൻറഎലാ്തകാണിലുമുള്ളഗുരുദ്ാര
കളുുംവാസ്േുശിൽപഭുംഗിയുള്ളമറ്റുആത്മീയതകപന്ദ
ങ്ങളുുംസന്ദർശിച്ചന്അവയുടെനിർമിേിയിടലതപാരാ
യ്മകൾവിലയിരുത്ിയായിരുന്ുനിർമാണും.അഞ്ു
വർഷവുുംആറരതകാെിദിർഹവുുംതവണ്ടിവന്ുഒതന്
കാൽലഷേുംചേുരപശഅെിയിൽമൂന്ുനിലകളുള്ള
ഗുരുദ്ാരപൂർത്ിയാവാൻ.െയർ^ൈാറ്ററിവിപണിയിൽ
അന്ർതദശീയപപശസ്േിതനെിയഅൽടദാവാൈിപഗൂ
പ്ിടൻറഅമരകാരനായസുരീന്ദർസിങ്കന്ദാരിമുേ
ൽപെകന്ബപഡവറായുുംടകട്ടിെുംപണികാരായുുംതജാ

ഷേുംതപർകുുംദുബൈഗുരുദ്ാരവിരുന്ൂട്ടുും.വീ
ട്ടിതലകന്ഭഷേണുംആവശ്മുള്ളവർകന്അേുുംനൽ
കുും.ചപന്ദനിൽആദ്മായികാലുകുത്ിയസഞ്ാ
രിടയടെട്ടിച്ചന്അവിടെഒരുതകരളവിലാസുംചായ
കെയുടെതൈാർഡ്കണ്ടുഎന്ുനമ്ൾേമാശപ
റയാറിതല്,ഇവിടെയുുംഅേുടേറ്റിയില്.ദുബൈ
ഗുരുദ്ാരയിടലഅെുകളയിടലരുചികുുംകെപ്ാട്
മലയാളിബകപ്ുണ്ത്ിനാണ്̂ േിരുവനന്പുരും
കിളിമാനൂർസ്തദശിഅസീസ്ആണ്മുഖ്പാച
കകാരൻ.ഏടറകാലുംസൗദിയിൽതജാലിടചയ്
േിരുന്ഇതദേഹടത്ഒരുകരാർകമ്നിയാണ്ഗു
രുദ്ാരയുടെേുെകകാലത്ന്ഇവിടെനിതയാഗിച്ച
ത്.ഭഷേണത്ിടൻറരുചിയുുംടപരുമാറ്റത്ിടൻറ
മധുരവുുംകാരണുംഅസീസികടയപിടന്വിട്ടു
ടകാെുത്ില്ഗുരുദ്ാരകാർ.

തലാകനിലവാരമുള്ളപഞ്നഷേപേഅെുകള
യിലാണ്ഭഷേണുംേയാറാകുന്ത്.മാവുകുഴ
കുന്േുുംപച്ചകറികൾനുറുകുന്േുുംമണി
കൂറിൽ1800ചപ്ാത്ികൾചുടട്ടെുകുന്േുടമ
ല്ാുംയപന്സഹായത്ാൽ.ഭഷേണത്ിനാവശ്
മായസാമപഗികളിൽഭൂരിഭാഗവുുംശുഭകാുംഷേി
കൾസുംഭാവനയായിഎത്ികുന്ോണ്.വിള
മ്ൽ,പാപേുംകഴുകൽ,വൃത്ിയാകൽഉൾടപ്
ടെഅെുകളസഹായുംടചയ്ുന്ത്സന്ദ്ധതസ
വകർ.മുറിച്ചുടവച്ചപച്ചകറി^പഴവർഗങ്ങളുുംമ
റ്റുുംതകെുപറ്റാടേസൂഷേികാൻവമ്ൻതഹാട്ടലു
കടളടവല്ുന്തകാൾഡ്കിച്ചൻഇവിടെയുണ്ടന്.
പച്ചകറികൾപപതേ്കലായനിയിൽശുചീകരി
ച്ചന്അണുമുക്േമാകുും.ഒാതരാമണികൂറിലുുംഇ
വപരിതശാധിച്ചന്ഗുണനിലവാരുംഉറപ്ുവരുത്ുും.
ഗുണനിലവാരമാതനജ്ടമൻറിന്ISO9000,പ
രിസ്ഥിേിസുംരഷേണത്ിന്ISO14000,ടോഴി
ൽ^ആതരാഗ്സുരഷോപകമീകരണത്ിന്ISO
18000,ഭഷേണസുരഷേിേേ്മാതനജ്ടമൻറിന്
ISO22000എന്ിങ്ങടനനാല്ഇൻറർനാഷന
ൽഒാർഗബനതസഷൻതഫാർസ്റ്റാൻതഡബഡ
തസഷൻസർട്ടിഫികറ്റുകളാണ്ഗുരുദ്ാരകുള്ള
ത്.അെുകളയിതലകന്ആവശ്മുള്ളേിതലടറഅ
രിയുുംതഗാേമ്ുമാവുുംഎണ്യുടമല്ാുംഇൗപ
െിവാേിൽകൽഎത്ുും.ഒാതരാമാസവുുംഅവ
സാനടത്ടവള്ളിയാഴ്ചകളിൽസിഖ്തമാതട്ടാർ
ബസകിൾക്ലബ്അുംഗങ്ങൾഇവസുംഭരിച്ചന്തല
ൈർകാമ്ുകളിടലആയിരകണകിന്ടോഴിലാ
ളികൾകന്എത്ിച്ചുനൽകുും.യു.എ.ഇപപസിഡ
ൻറ്ബശഖ്ഖലീഫൈിൻസായിദ്ആൽനഹ്യാ
ൻആഹ്ാനുംടചയ്േദാനവർഷത്ിടൻറഭാഗ
മായാണ്ഇൗഉദ്മും.

ടഎ.എസ്.ഒസർട്ടിഫികറ്റുകൾകുപുറടമ
ഇൗവർഷുംബവശാഖിനാളിൽഒതരസമയും101
രാജ്ങ്ങളിൽനിന്ുള്ളആളുകൾകന്പപഭാേഭഷേ
ണുംവിളമ്ിഗിന്സ്ൈുകന്ടറതകാഡുുംസ്ന്
മാകി.എന്ാൽ,യു.എ.ഇയുടെമേസഹിഷ്ണു
ോപാരമ്ര്ത്ിനുുംഇന്്യുമായുള്ളസൗഹൃ
ദത്ിനുുംകൂെുേൽേിളകതമറ്റിയേിനുള്ളസാ
ഷേ്പപേമാണ്കാലുംഇൗമേ^സാുംസ്കാരിക
തകപന്ദത്ിടൻറതപരിൽകുറികുക.

ചിത്രങ്ങൾ:ഹുമയൂൺകബീർ
പവൻസിങ്

ലിടചയ്ുന്നിർധനസിഖ്ടോഴിലാളികൾവടരഇ
േിനായിസുംഭാവനകളർപ്ിച്ചു.

സുവർണതഷേപേത്ിടലസതരാവറിടൻറപപേീ
കമായിടചറുജലധാരയുണ്ടന്മുറ്റത്ന്.ഒാതരാേരിമ്ി
ലുുംവിസ്മയുംേീർത്ാണ്പപാർഥനാമുറികൾമുേ
ൽഅെുകളവടരനിർമിച്ചിരികുന്ത്.പപാർഥനകൾ
കുുംകീർത്നങ്ങൾകുുംതനേൃേ്ുംനൽകാൻഇന്്
യിൽനിന്ന്പണ്ിേടരത്ുന്ു.ദുബൈയിൽവരുന്
വർകണ്ടിരിതകണ്ടസുപപധാനഇെങ്ങളിടലാന്ായി‘
പെിപ്അഡ്ബവസർ’ശിപാർശടചയ്ുന്ഗുരുനാനക്
ദർൈാറിൽനൂറുകണകിന്വിശ്ാസികളുുംസഞ്ാ
രികളുമാണ്ദിവതസനഎത്ുന്ത്.ടപാേുസ്ഥലും
ഇലാ്ത്േിനാൽവീെുകളിൽടചയ്േുതപാന്തപരി
െീൽകർമുംമുേൽസിഖ്സുംസ്കാരപാഠശാലവടര
ഇവിടെനെകുന്ു.അവധിദിവസമായടവള്ളിയാഴ്
ചകളിലുുംവിതശഷദിവസങ്ങളിലുുംപേിനായിരങ്ങ
ളാണ്എത്ുക.വരുന്വടരടയല്ാുംഉൾടകാള്ളാൻ
സ്ഥലമുണ്ടന്ഗുരുദ്ാരയിലുുംഅേിടൻറസുംഘാെക
രുടെമനസ്ിലുും.എല്ാവർഷവുുംറമദാനിൽഇവിടെ
ഇഫ്ോർസുംഘെിപ്ികുും.ദുബൈഇന്്ൻതകാൺ
സുൽജനറൽവിപുൽ,ദുടടൈഉപഭരണാധികാരി
യുടെഒാഫിസ്ഡയറക്െർമിർസാഹുബസൻഅൽ
സയീഗ്േുെങ്ങിയവരുുംസുംൈന്ിച്ചഇഫ്ോറിനിടെ
റമദാടൻറപപാധാന്ുംചർച്ചടചയ്ുന്പപഭാഷണത്ി
ന്തവദിടയാരുകിയേുുംമഗ്രിബ്നമസ്കാരത്ിന്
പായവിരിച്ചേുുംഗുരുദ്ാരകന്ഉള്ളിൽേടന്.

ആയിരങ്ങൾക്ക്ആഹാരം,
കേരളത്ിെൻറൈേപ്പുണ്ം
വന്ുകയറുന്വർടകല്ാുംഭഷേണും(ലുംഗാർ)നൽകു
കഎന്ത്തലാകടത്ഏടോരുഗുരുദ്ാരയുടെയുും
സവിതശഷേയാണ്.ഡൽഹിജന്ർമന്റിൽദിവതസ
നനെകുന്സമരങ്ങൾകന്എത്ുന്ആയിരകണ
കിനുതപർകന്ഭഷേണുംേയാറാകിസമരപ്ന്ലിൽ
എത്ിച്ചുവിളമ്ിനൽകുന്ത്നതെപറഞ്ഞഗുരുദ്ാ
രൈുംഗ്ാസാഹിൈിൽനിന്ാണ്.ദുബൈഗുരുദ്ാര
യിലുമുണ്ടന്സന്ദർശകർടകല്ാുംമൂന്ുതനരവുുംഭഷേ
ണും.ദിവതസനആയിരുംതപർകുുംടവള്ളിയാഴ്ചകളി
ൽ10,000തപർകുുംവിതശഷദിവസങ്ങളിൽഅരല
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•ദുബബഗുരുദ്വാരയുടെഉൾവശം

•ദുബബഗുരുദ്വാര

•ഗുരുദ്വാരയിടെചീഫ്ടെഫ്അസീസ് •ഗുരുദ്വാരടചയർമവാർസുരീന്ദർസിങ്കന്ദവാരി
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എൻൈതിൻജപരൈവറായുംഅസതിസ്റ്റൻറ്മലാമകാഫയർമാനായും
41വർഷംെറയതിൽമവയതിൽമൈാലതിെെയ്തുബാബുമവട്ടൻ.അമദേഹത്തിെൻറകൂെട
മൈാലതിക്്പ്രമവശതിച്ചവരതിൽരണ്ുമ്രർമാപതമാണ്ഇന്ന്ൈീവതിച്ചതിരതിപ്ുള്ളത്

വ്സല്എക്ളറ്ില്

ഒരു േിവസംഅപ്രതീഷേിതമായി ഒരു ക്്ാണ്.
അക്ങ്ങത്ല്കെല്കമഗാസ്റ്ാര് മമ്മൂട്ടിയാണ്.

‘ഉക്ണാസഖീഒരുെുലമുത്ിരിവാങ്ങിടുവാനായനാ
ലണവെയില്’എന്നുതുടങ്ങുന്നമാപ്പിളപ്പാട്ടികൻറഒറി
ജിനല്ക്വര്ഷൻെിട്ടചുക്മാഎന്നക്അക്ദ്ഹംക്ചാേി്കെുന്നു.
‘‘എനി്കെക്ഏറ്വുംഇഷ്ടകപ്പട്ടമാപ്പിളപ്പാട്ടാണ്അത.ഉമ
റുബ്നുഅബ്േുല്അസീസികൻറചരിപതംഎകന്നവള
കരആെര്ഷിച്ിട്ടചുണക്.കനറ്ില്തിരഞ്ഞക്പ്പാള്മാര്ക്്കൊ
സുംക്വകറചിലഗായെരും്രാടിയ്രാട്ടാണ്െിട്ടിയത.
ആഗാനം്രാടിയഗായെകൻറയഥാര്ഥശബ്ദത്ില്
ഒന്നക്ക്െള്്കെണകമന്നുണക്.’’ൊൻഅക്ദ്ഹത്ിന്ആ
ഗാനംഅയച്ചുകൊടു്കെുെയുംകചയതു.

ചിലആളചുെള്ഒകരാറ്്രാട്ടചുകൊണക്ആസ്ാേെഹൃ
േയങ്ങളില്ഇടം്രിടി്കെും.ൊലങ്ങള്െഴിഞ്ഞാലുംആ
ഗാനംതലമുറെള്ഏറ്ചു്രാടും.അങ്ങകനഭാഗ്യംസിദ്ധി
ച്ഗായെനായിരുന്നുഹമീദ്ഷര്വാനി.ധാരാളംഗാന
ങ്ങള്്രാടിയിട്ടചുകണങ്ിലും‘ഉക്ണാസഖീ’മാപതംമതി
ഈഅനുഗൃഹീതഗായെകനഅനശ്രനാ്കൊൻ.ഏറ്
വുംമിെച്്രത്ക്മാപ്പിളപ്പാട്ടചുെള്കതരകഞ്ഞടുത്ാല്
അതികലാന്നായിരി്കെും‘ഉക്ണാസഖീ.’1976ക്ലാ77ക്ലാ
ആണ്എം.വഷലജക്കൊപ്പംഈഗാനംഅക്ദ്ഹം്രാ
ടിയത.നാലു്രതിറ്ാണുെഴിഞ്ഞിട്ടചുംഇതആസ്ാേെര്
ഏറ്ചു്രാടുന്നു.ഇസ്ലാമിെചരിപതത്ില്നിന്നക്എടുത്
മഹത്ായസംഭവംെവിതയാ്കെിയതഷര്വാനിയു
കടക്ജ്യഷ്്ഠൻറഹീംമൗലവിയാണ്.സംഗീതംനിറഞ്ഞ
അത്രീഷേമായിരുന്നുെുറ്റ്ാടിയികലതറവാട്ടില്.എല്ാ
വരുംെലകയസ്ക്നഹി്കെുന്നവര്.

റഹീംമൗലവിഎഴുതുന്നഗാനങ്ങള്െുട്ടിയായിരി്കെു
ക്മ്ാക്ഴഅനുജനായഹമീേികനക്കൊണക്്രാടി്കെുമായി
രുന്നു.െുറ്റ്ാടിആസാദ്െലാമദ്ിറിലൂകടയാണ്ഈഗാ
യെകന്രുറംക്ലാെംഅറിഞ്ഞത.്രിന്നീട്ആസ്ാേെര്
ഏകറ്ടു്കെുെയായിരുന്നു.

അ്കൊലകത്ഗാനക്മളെളില്സജീവസാന്നിധ്യമായി
രുന്നുഹമീദ്ഷര്വാനി.നാട്ടിലുംവിക്േശത്ുംനിരവധി
ക്വേിെളില്അക്ദ്ഹം്രാടി.വി.എം.െുട്ടി,്രീര്മുഹമ്മ
ദ്,കെ.എസ്.മുഹമ്മദ്െുട്ടി,എരക്ഞ്ഞാളിമൂസതുടങ്ങി
യ്രാട്ടചുൊര്അരങ്ങുവാഴുക്മ്ാള്ഷര്വാനിയുംഅവര്
ക്കൊപ്പംതിളങ്ങിനിന്നു.‘ആരംഭംതുളചുമ്ുംകചങ്തിര്
മുഖം...’എന്നഗാനമായിരുന്നുമാസ്റ്ര്്രീസ്.തലക്ശേരി
പ്ൻഡ്സ്ഓര്്കെസ്പടയായിരുന്നുഷര്വാനിയുകടപടൂ
പ്.ആ്രാട്ടചുക്െള്്കൊൻആയിരങ്ങള്ഒത്ുെൂടി.ജയ
പശീ,ലിയാഖത്ക്,വിളയില്്സീല,്രാലയാട്ടക്യക്ശാേ
എന്നിവരുംഷര്വാനിക്യാകടാപ്പം്രാടിയിട്ടചുണക്.റഹീം
മൗലവിരചിച്ഗാനങ്ങളാണ്ഹമീദ്ഷര്വാനിെൂടുത
ലും്രാടിയത.സൗകറന്നഗുഹയില്്രണക്...,വട്ടംെറ
ങ്ങുന്നക്ഗാളങ്ങള്കവട്ടിത്ിളങ്ങുന്നതാരങ്ങള്...ഈ
ഗാനങ്ങകളല്ാം്രാടിയതുംഅക്ദ്ഹമാണ്.

വളകരതുറന്നപ്രെൃതമായിരുന്നുഹമീേി്കൊ്കെക്.ഒരാ
കളയുംസുഖിപ്പി്കെുന്ന്രരി്രാടികയാന്നുംഇല്.എത്ു
ൊര്യമാകണങ്ിലുംകവട്ടിത്ുറന്നക്്രറയും.സ്ത്ംനി
ല്രാടുെളില്ഉറച്ചുനില്്കെുന്നപ്രെൃതം.ഒരാക്ളാടും
ക്രകട്ടന്നക്അടു്കെുന്നരീതിയല്.എന്നിട്ടചും,മാപ്പിളപ്പാട്ടി
കന്കെുറിച്ചുംമറ്ചുംസംസാരി്കൊൻഅക്ദ്ഹംഎക്പ്പാഴും
വിളി്കെുമായിരുന്നു.സ്ത്ംനില്രാടില്ഉറച്ചുനിന്നത
ചിലക്പ്പാള്ഗുണവുംഅല്ാത്ക്പ്പാള്ക്ോഷവുമായി
ഭവിച്ിട്ടചുണക്.വലിയഅംഗീൊരങ്ങള്അക്ദ്ഹകത്ക്ത
ടികയത്ാതിരി്കൊനുള്ളൊരണങ്ങളികലാന്നക്അതാ
യിരി്കെണം.

്രതിനഞ്ുവര്ഷമായിെലാരംഗത്ക്സജീവമായിരു
ന്നില്.ആക്രാഗ്യപ്രശനങ്ങളായിരുന്നുൊരണം.എങ്ി
ലും,പ്രക്ത്യെസേസ്ചുെളില്അക്ദ്ഹം്രാടുമായിരുന്നു.
മൂന്നുവര്ഷംമുമ്ക്െുറ്റ്ാടിഇസ്ലാമിയക്ൊളജികൻറ
അറു്രതാംവാര്ഷിെസേസ്ിലാണ്അക്ദ്ഹംഅവസാ
നമായി്രാടിയത.ഷര്വാനിയുകടവിക്യാഗക്ത്ാകട്രഴ
യൊലത്ികൻറഒരുമധുരസ്രമാണ്ചരിപതമാെുന്ന
ത.അക്ദ്ഹത്ികൻറഭൗതിെശരീരസാന്നിധ്യംഇകല്ങ്ി
ലുംഅനശ്രമായമധുരശാരീരംതലമുറെളിലൂകടഇനി
യുംസഞ്രി്കെും.

ഹമീദ്ഷര്വോനി

A\izcamb  
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ഹമീദ്ഷർവാനതിയുെട
വതിമയാഗമത്ാെട
ഒരുകാലഘട്ടത്തിെൻറ
മധുരസ്വരമാണ്
െരതിപതമാകുന്നത്

ചിതതം:പി.അഭിജിത്



കെ.എം.റഷീദ്
ആരാണ്നിലവിളി്കെുന്നത?
ആരാണ്െയര്്കെുന്നത?
ആരാണ്ഉള്ളം്രിടഞ്ഞക്
പ്രതിക്ഷധി്കെുന്നത?
ആരാണ്ക്ചാരയില്
െുതിരുന്നത?
ആരുമാൊം
ൊനല്.
ൊൻകവണ്കമത്
വികട്ടണീ്കെില്
ഓ്ിസ്വിട്ടചുക്്രാെില്
ഉടുപ്പചുല്കെില്
െരയില്
വിയര്്കെില്
എങ്ിലും,
ൊതങ്ങള്െടന്നുവരുന്ന
ഈഇളംൊകറ്നി്കെക്
ക്വണം.
ഭഷേി്കൊൻവിഷമില്ാത്
അരിയും
െുടി്കൊൻമാധുര്യമൂറും
ജലവും
ക്രാഗത്ിന്മരുന്നും
വിശപ്പിന്ൊയെനിെളചും
ഒന്നുംൊൻഉണാ്കെിയതല്ക്ല്ാ
സുഖം്രെരുംഉടയാടയും
ൊണാൻനല്്രുഴയും
ക്്രാൊൻസുദ്രക്േശങ്ങളചും
മഞ്ഞുംകചറുമഴയും
അക്ലാസരമില്ാത്
വഴിെളചും
ക്വണം.
എന്നിട്ടചുംനിങ്ങകളകന്ന
മനുഷ്യകനന്നക്ല്വിളി്കെുന്നത?
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പ്കുനത്തിലതിെൻറ
സമ്പൂര്ണേഥേൾ
പ്കുനത്തിൽേ്കുഞ്ഞ് ്ദ്കുള്ള
കപൈ്:1112,വതില:900.00
മാതൃഭൂമതി്്കുേ്സ്

ബാല്രംകതിയില്എഴുതിയ
ആേ്യെഥമുതല്ആറ്്രതി
റ്ാണായി്രുനത്ില്എഴുതി
യമുഴുവൻെഥെളചും.മലയാ
ളകചറുെഥയില്സുവര്ണ
ൊലംസൃഷ്ടിച്എഴുത്ു
ൊരകൻറെഥെളചുകടസമ്ൂ
ര്ണസമാഹാരം.

െമകഗടാമാൻ,
ഇ.ഗ്ടീധരെൻറൈടീവതിതേഥ
്ാ് ്കുവര്് ടീസ്
കപൈ്:144,വതില:80.00
െറഡ്കറാസ്പബ്തിഷതിങ്ഹൗസ്

കമക്പടാകപടയിൻസര്വിസ്
ക്െരളത്ിലുംയാഥാര്ഥ്യമാ
്കെിയക്്ാ.ഇ.പശീധരകൻ
റസംഭവബഹുലമായജീവി
തെഥ.അക്ദ്ഹത്ികൻറെ
ര്മജീവിതത്ികൻറസത്യസ
ന്ധമായആക്ലഖനം.

നതിര്ഭയം(ആത്മേഥ)
കഡാ.സതി് തിമാത്യൂസ്
കപൈ്:328,വതില:310.00
ഗ്ടീൻ്്കുേ്സ്,തൃ് ൂര്

മുൻ്ി.ജി.്രിസിബിമാത്യൂ
സികൻറഅനുഭവ്കെുറിപ്പചുെ
ള്.ക്െരളജീവിതകത്ഇള
്കെിമറിച്പ്രമാേമായക്െസു
െള്വെൊര്യംകചയതഉ
ക്േ്യാഗസ്ഥകൻറതുറകന്നഴു
ത്ുെള്.ചുരുങ്ങിയേിനങ്ങ
ള്കൊണക്മൂന്നാം്രതിപ്പക്ഇറ
ങ്ങിയ്രുസ്തെം.

ഗപസം് വ്കുംഉപന്യാസവ്കും
കഡാ.അൈതിതൻകമകനാത്്
കപൈ്:48,വതില:40.00
്ാലസാഹതിത്യഇൻസ്്റതി്ററ്ൂട്ട്

പ്രസംഗ,ഉ്രന്യാസമത്സര
ങ്ങള്്കെുംമറ്ചുംവിേ്യാര്ഥിെ
കളഒരു്കെുന്ന്രുസ്തെം.പ്ര
സംഗങ്ങള്്കെുംഉ്രന്യാസ
ങ്ങള്്കെുംആവശ്യമായവിവ
രവുംമാതൃെയുംരൂ്രക്രഖ
യുംനല്ൊനുള്ളപശമം.

മദ്യവ്കുംമന്കുഷ്യ
സംസ്ോരവ്കും(പഠനം)
െേ.സതി.വര്് ടീസ്
കപൈ്:184,വതില:180.00
ഡതി.സതി്്കുേ്സ്

മേ്യഉ്രക്ഭാഗത്ികൻറ്രരി
ണതിെള്സൂഷേക്മമായിഅ
ക്ന്ഷി്കെുെയാണ്ഇൗ്രു
സ്തെം.െുടികയ്കെുറിച്ച
രിപതാക്ന്ഷണംഎന്നനില
്കെക്്രരിഗണി്കൊവുന്ന്ര്ഠ
നംെൂടിയാണിത.

കേരളത്തിെലെചറ്കുൈടീവതിേൾ
കഡാ.ടതി.ആര്.ൈയേ്കുമാരതി
ആര്.വതികനാദ്േ്കുമാര്
കപൈ്:192,വതില:180.00
ഡതി.സതിറഫറൻസ്

വജവവവവിധ്യത്ിന്ക്്ര
രുക്െട്ടക്െരളത്ികലകച
റുജീവിെകള്കെുറിച്്ര്ഠനം.
ശാസ്പതസ്ക്നഹിെള്്കെും
വിേ്യാര്ഥിെള്്കെുംഒരുക്്രാ
കലപ്രക്യാജനകപ്പടുന്നറ് 
റൻസ്.

ൈതി.എൽ.പതിഉസ്േൂൾ
േടീകാംകങ്ാട്ട്(േഥേൾ)
പതി.വതി.ഷാൈതിേ്കുമാര്
കപൈ്:80,വതില:75.00
ചതിന്തപബ്തികകഷൻസ്

ജീവിതത്ില്നിന്നക്്രുറത്
ള്ളകപ്പട്ടചുക്്രായെുട്ടിെളചുംമു
തിര്ന്നവരുമാണ്ഷാജിെുമാ
റികൻറഏറ്വും്രുതിയഇൗ
െഥാസമാഹാരത്ില്ജീവി
്കെുന്നത.സ്െൂള്അനുഭവ
ത്ികൻറക്വേനയുംെണ്ണീ
രുംനിറഞ്ഞഒാര്മെള്െൂടി
യാണിത.

ൈടീവതിതംസാക്തി
ടതി.െേ.്ം് ാധരൻ
കപൈ്:112,വതില:150.00
പ്കുലതി്റ്സര്്്കുേ്സ്

ക്ലഖെകൻറഅനുഭവങ്ങളചു
കടസമാഹാരം.ഏതുഭാഷ
്കെുംക്േശത്ിനും്രറയാൻ
െഴിയുന്നജീവിതങ്ങള്സ
ഷേ്യകപ്പടുത്ുന്നമിെച്വാ
യനാനുഭവം.

‚-Ð-¥²-Ðý
കെ.ഇ.എൻ

സിവേിക്ചതദ്രന്

സുക്രഷ്വാസുക്േവ്

വെയികലാരുമുഷിഞ്ഞെവറുമാ
യിവിജനമായആെവലയി

ല്അയാള്ബസിറങ്ങി...മങ്ങിയഅത്ികവ
യില്ച്ീളചുെള്അങ്ങിങ്ങക്ചിതറി്കെിട്കെുന്നു.
ഒരുകചറിയൊപ്പി്കെടയുംഒന്നുരണക്്രലച
ര്കെക്െടയുംഒരുക്ബ്കെറിയുംഅല്ാകതഅ
വികടകയാന്നുമില്...്രലചര്കെുെടയുകടവ
രാത്യികലഒരുകബഞ്ില്രണുമൂന്നക്ക്്രര്
ഇരി്കെുന്നുണക്.െഷേത്ിലട്കെിപ്പിടിച്ക്രാ
തിക്യാകടെറുത്ക്കമല്ിച്ക്നടുവളഞ്ഞഅ
യാള്ഒരുനാരങ്ങാകവള്ളത്ിനായിൊത്ു
നിന്നു.കബഞ്ില്ചടഞ്ഞിരുന്നവര്അയാകള
ജിജ്ഞാസക്യാകടക്നാ്കെിക്കൊണിരുന്നു.്ര
െുതിയിലധിെംനരച്മീശക്രാമങ്ങള്ക്മല്ച്ചു
ണില്നിന്നൂര്ന്നക്െടവായില്ഒളിച്ിരി്കെുന്നു.
തുറന്നുെിടന്നഷര്ട്ടിനിടയില്െൂടിെുഴിഞ്ഞ
കനഞ്ില്നിന്നക്െറുത്ചരടില്ക്ൊര്കത്ാ
രുകചമ്ുനാണയം്രുറക്ത്്കെക്തലനീട്ടിെി
ട്കെുന്നു.െറുത്ക്െരുവാളിച്െവിളില്നിറ
കയെുറ്ിക്രാമങ്ങള്...അയഞ്ഞുവീണഷര്ട്ടി
ൻവെമുെളിക്ല്കെക്കതരുത്ുെയറ്ിഅയാ
ള്കനഞ്ൂതികനടുവീര്പ്പചുതിര്ത്ു...

എവിടുന്നാ...
ഐസിട്ടക്്രതപ്പിച്ഗ്ാസ്വെയില്കൊ

ടു്കെുംക്നരംെട്കൊരൻകചറുചിരിക്യാകട.
ക്െള്്കൊത്ഭാവത്ില്ഊര്ന്നുക്്രായഉ
ടുമുണക്മട്കെി്കെുത്ിഅയാള്ടാറിട്ടഇടവ
ഴിയിക്ല്കെിറങ്ങി.െരിങ്ല്ച്ീളചുെളടര്ന്നക്െു
ണുംെുഴിയുമായഇടവഴിയില്നിന്നക്്രെല്
കവളിച്ംതിരിച്ചുക്്രായിരി്കെുന്നു.എതികര
വരുന്നവര്അയാകളസൂഷേിച്ചുക്നാ്കെുന്നു
ണക്.അയാള്ൊലുെള്നീട്ടിവലിച്ക്നടന്നു.
ചുണികലരിയുന്നെനലില്നിന്നക്നരച്്രുെ
ഒപ്പംെൂട്ടംകതറ്ാകതനടന്നു.

ടാറിട്ടവഴിഅവസാനി്കെുന്നിടത്ക്തരിശാ
യ്രാടംതുടങ്ങുന്നു.അങ്ങിങ്ങക്്രുല്ക്െരിഞ്ഞ
മണ്െൂനെള്്കെിടയില്ഓലെരിഞ്ഞകതങ്ങി
ൻവതെള്.ഈവരണ്രാടംെടന്നുക്വണം
ഇനിഅ്കെകരകയത്ാൻ...അ്കെകരതലയുയ
ര്ത്ിനില്്കെുന്നകതങ്ങിൻെൂട്ടങ്ങള്.കത
ങ്ങിൻതലപ്പചുെള്്കെക്താകഴമരങ്ങളചുംവീടു
െളചുംതിരിച്റിയാകതെട്ട്രിടിച്ക്െിട്കെുന്നു.

സന്ധ്യതൂവിയമങ്ങിയഇരുട്ടില്െണ്ണചുെള്മി
ന്നിത്ിളങ്ങി.നടത്ംകചന്നവസാനിച്തഇ
രുട്ടില്മുങ്ങിനില്്കെുന്നഒരു്രഴയകടറസ്വീ
ടികൻറമുന്നില്.്രട്ടിെെള്ക്ചര്ത്ുണാ്കെി
യക്ഗറ്ക്മുറ്ക്ത്്കെക്വീണ്െിട്കെുന്നു.അയാ
ള്തീകപ്പട്ടിയുരച്ക്ഒരുസിഗരറ്ിന്െൂടിതീകൊ
ളചുത്ിമുറ്ക്ത്്കെക്െട്കൊൻപശമിച്ചു...

ആരാത...?എത്ാഈഅത്ീല്...?
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നിങ്ങള്്കെക്വേവത്ികൻറമുന്നികലങ്ി
ലുംമുട്ടചുെുത്ിനിന്നക്അെംക്രാള്ളിഒ

ന്നക്ക്രാട്ടി്കെരയാനാവുക്മാകയന്ന്രുലിക്്കൊ
ടന്സമര്പ്പിച്ആെവിതയികലക്ചാേ്യം,മര്
േൊധിൊരത്ികൻറമര്മംതെര്്കെുംവിധം
വിധ്ംസെമാണ്.അലറിയുംഅടികച്ാതു്കെി
യുംമാപതംനിലനില്്കെുന്നമര്േൊധിൊരങ്ങ
ക്ളാട്നിര്േയമായആതക്മവിചാരണെളിലൂകട
െടന്നുക്്രാവാനാവശ്യകപ്പടുന്ന്രുലിക്്കൊടന്
എന്നസിവി്കെികൻറെവിതയല്ാത്െവിത
്രരു്കെൻസത്യങ്ങള്്കെക്ചിലക്പ്പാകഴങ്ിലും
മിനുസകപ്പട്ടഭാവനക്യ്കൊള്െലാതക്മൊവി
ഷ്ൊരങ്ങളില്മഹത്മാര്ജി്കൊൻെഴിയു
കമന്നസാംസ്ൊരിെസത്യമാണ്സാഷേ്യ
കപ്പടുത്ുന്നത.അധിൊരക്െപദ്ങ്ങള്ക്കൊ
പ്പംൊവ്യാതക്മെതകയ്കെുറിച്ചുള്ളൊല്്രനി
െമിത്ുെളചുകടക്ൊട്ടെളചുംആപെമി്കെകപ്പടു
െയാണ്.സൂഷേക്മാര്ഥത്ില്ഇപതതകന്നക്യാ
ഇതിലുക്മകറക്യാസ്ക്്ാടനാതക്മെമായപ്ര
ത്യഷേരാഷ്പടീയമാണ്റിപ്പബ്ികഎന്നെവി
ത്രെുത്ുനല്െുന്നത.ഒരുൊലത്ക്ക്െര
ളത്ികൻറക്രാതുക്വേിെളില്നിരത്രംഅ
വതരിപ്പി്കെകപ്പട്ടഒരു്രക്ഷേ,അതിക്ന്കൊക്ള
കറഇന്നക്അവതരണംഅനിവാര്യമാെുന്നഒ
രുെവിതകയന്നനിലയില്റിപ്പബ്ികഇക്പ്പാ
ള്മുമ്ില്ാത്വിധംെലാതക്മെവുംൊലിെ
വുമായപ്രസെക്തിവെവരിച്ിരി്കെുന്നു.ബ
ഹുസ്രനിക്ഷധിയായഏെശാസനെളചുകട
യുംവ്യാജവവൊരിെതെളചുകടക്്രരില്പ്രി
യകപ്പട്ടജീവിതംകവട്ടിപ്പിളര്്കെുന്നവിചാരശൂ
ന്യതയുകടയുംനമ്മകളാകന്നന്നക്ആവര്ത്ിച്ചു
റപ്പി്കെുന്നതിനു്രെരംനിങ്ങകളാക്കെയുംഅ
ന്യകരന്നക്അലറിപ്പറയുെയുംവാവാഎന്നആ
ക്ലേഷത്ിനു്രെരം,ക്്രാടാഎന്നക്ആക്പൊ
ശി്കെുെയുംകചയ്ചുന്നനവ് ാഷിസ്റ്ക്ൊല
ക്ത്ാട്നിവര്ന്നുനിന്നക്ഇതല്,ഇതല്െങ്ങ
ളചുകടസ്പ്നറിപ്പബ്ികഎന്നക്തീര്ത്ുകചാ
ല്ചുെയാണ്സിവി്കെികൻററിപ്പബ്ിക.അല്ല്
ക്താഴക്ര,ഇതുനമ്മുകടറിപ്പബ്ി്കെല്/അക്ല്
യല്ഇതുനമ്മുകടറിപ്പബ്ി്കെല്എന്നക്ആവ
ര്ത്ിച്ചുകൊണക്എത്ാണ്യഥാര്ഥറിപ്പബ്ി
കഎന്നക്അനുഭൂതിസാപദ്മാവുെയാണ്റിപ്പ
ബ്ികെവിത.മൂന്നല്,300നിറങ്ങളില്നാംന
മ്മുകട/്രുതിയക്േശീയ്രതാെതുന്നും/ഏഴല്,

700സ്രങ്ങളില്നാംനമ്മുകട്രുതിയജനഗ
ണമനരചി്കെും/അന്നുനാകമാന്നിക്ച്റ്ചു്രാ
ടും/നമ്മുകടറിപ്പബ്ികനമ്മുകടസ്ത്ംറിപ്പ
ബ്ിക/റിപ്പബ്ികഹിപ്പക്ഹുക്റയ.

വലതുവശംക്ചര്ന്നക്നട്കെുെഎന്നസി
വി്കെികൻറെവിതാസമാഹാരത്ികൻറശീര്
ഷെംതകന്നയുംക്െരളീയ്രശ്ാത്ലത്ി
ല്ഒരുസവിക്ശഷസൗദ്ര്യപ്രക്യാഗമാണ്.
അക്താകടാപ്പമതരാഷ്പടീയപ്രക്ൊ്രനംസൃ
ഷ്ടി്കെുംവിധംനാടെീയവുമാണ്.വലതു്ര
ഷേംക്്രാലുംഇടതു്രഷേമായിഅഭിനയി്കെു
െയുംചിലക്പ്പാകഴങ്ിലുംഇടതു്രഷേവുംവ
ലക്ത്ാട്ടക്വഴു്കെുന്നുക്ണാകയന്നആശങ്നി
ലനില്്കെുെയുംഅകല്ങ്ില്നിര്മി്കെകപ്പടു
െയുംകചയ്ചുന്നസമൊലിെസദ്ര്ഭകത്
യാണ്ആൊവ്യശീര്ഷെംഒരുസിവി്കെിയ
ൻവശലിയില്പ്രശനവതെരി്കെുന്നത.സ്
ത്ംരാഷ്പടീയവുംസാംസ്ൊരിെവുമായജീ
വിതകത്്കെുറി്കെുന്നഒരുആക്ഷേ്രഹാസ്യ
ധ്നിെൂടിആപ്രക്യാഗത്ിലുണാവണം.െ
ണ്ണീരുപ്പചു്രുരണചിരിയുകടഒരിരുട്ടാണതില്
െുതറുന്നത.ഒകരതിരകൻറകതറ്ികയഴുത്ി
കൻറതീപവതയാണതില്കതളിയുന്നത.ഒരു
്രക്ഷേ,സര്വതീപവവാേങ്ങകളയുംൊത്ിരി
്കെുന്ന,ഒരുവലതു്രഷേസ്ക്്ാടനത്ികൻറ
ഒരുശരികയഴുത്ുമാവാമത.െീഴക്മല്മറിയു
െയുംെീഴക്മല്മറി്കൊൻ്രിടയുെയുംകച
യ്ചുന്നഒരുൊവ്യപ്രതിഭകയനിരത്രംഅസ്
സ്ഥകപ്പടുത്ിയഅവസ്ഥെളചുകടഒരുക്രാ
ട്ടിയഅടയാളവാെ്യമായിആതലവാെ്യകമാ
ന്നക്ഒതുങ്ങിയതുമാവാം.

ഒരുൊവ്യസമാഹാരത്ികൻറക്്രര്ഭിന്ന
സംഘര്ഷങ്ങളചുകടസമരസംപഗഹമായിമാ
റുന്നത,അപതക്മല്വ്യത്യസ്തമായഅനുഭവ
ക്ലാെങ്ങകളഅതഅഭിസംക്ബാധനകചയ്ചു
ക്മ്ാഴാണ്.ക്രാട്ടികത്റി്രിറു്രിറു്കെലുെ
ളചുംഅക്ന്ഷണങ്ങള്കവറുംആതക്മഗതങ്ങ
ളചുമാവുന്നഒരുൊലത്ികൻറ്രതനശബ്േം
ആൊവ്യശീര്ഷെത്ില്നിന്നുംൊക്താര്
്കെുന്നവര്്കെക്ക്െള്്കൊൻെഴിയും.അധിൊ
രത്ിന്അതികനത്കന്നഅമ്രപ്പി്കെുന്ന
അനുസരണക്യാകടവിക്ധയകപ്പടുന്നകതാ
മ്മിത്രത്ികൻറതത്്ചിത്യുകടഅ്രനിര്
മിതി്കെുള്ളഅഭിലാഷവുംഈകയാരുതലവാ

െ്യത്ിലുണക്.എന്നാലിനിവലതുവശകത്ാ
ന്നു/വലവീശിക്നാ്കെക്െടപ്പചുറത്ക്തീെൂട്ടി/ഉയി
ര്പ്പിനുക്ശഷമുള്ളആേ്യപ്രാതലിനായി/ക്യ
ശുൊത്ിരുന്നു.ആക്മൻ!ഇടതുവശത്ക്വ
ലവീശിയിട്ടക്ഒന്നുംെിട്ടാത്്രശ്ാത്ലത്ി
ല്ക്യശുക്േവൻവലതുവശത്ക്വലവീശാൻ
ശിഷ്യക്രാട്്രറയുന്നസദ്ര്ഭമാണ്വലതുവ
ശംക്ചര്ന്നുനട്കെുെഎന്നെവിതയുകടപ്ര
ത്യഷേപ്രക്ചാേനക്പസാതസ്ക്.

സിവി്കെികനൊനാേ്യമായിക്െള്്കെുന്ന
തക്ൊഴിക്്കൊട്സര്വെലാശാലയില്എം.
എഒന്നാംവര്ഷവിേ്യാര്ഥിയായിരി്കെുക്മ്ാ
ഴാണ്.വയനാട്ടില്നിന്നുള്ളഒരുസുഹൃത്ാ
ണ്സിവി്കെികൻറവീരഗാഥെള്ആേ്യമായി്ര
ങ്ുകവച്ത.ൊതുെൂര്പ്പിച്ചുഎന്നതിക്ന്കൊ
ള്െണ്ണക്തുറിച്ാണ്ൊനകതാക്കെയുംക്െട്ട
ത.അതികലാന്നക്ഇങ്ങകന:വയനാട്ടികലവികട
ക്യാസിവി്കെികൻറക്നതൃത്ത്ില്ഒരുനാട
െംനട്കെുന്നു.സ്ഥലകത്ആജാനുബാഹു
വായഒരുക്്രാ്കെിരിബഹളംകവ്കെുന്നു.നാട
െംെല്കൊനുള്ളഒരു്കെമാകണന്നക്തിരിച്റി
ഞ്ഞസിവികക്വേിയില്നിന്നക്താകഴയിറങ്ങു
ന്നു.വളകര്രതുക്കെസ്ക്നഹത്ില്അയാ
കളഅനുനയിപ്പിച്ക്സ്ക്റ്ജികൻറ്രിറെിക്ല്കെക്
കൊണുക്്രാവുന്നു.്രിന്നീട്ക്െട്ടതഅടിയു
കടഒച്യാണ്.നാടെംനന്നായിനടന്നു.ഒരു
വലിയക്്രാ്കെിരികയഒരു്രാവംമനുഷ്യൻഅ

ടിച്ചുവീഴത്ിയതഎനി്കെിഷ്ടമാകയങ്ിലുംഅ
ടി്കൊരനായസിവി്കെിക്നാട്എനി്കെപതഅടു
പ്പംക്താന്നിയില്.അങ്ങകനയിരിക്കെയാണ്സി
വികഏക്താസാംസ്ൊരിെ്രരി്രാടിയില്്ര
കങ്ടു്കൊൻക്ൊഴിക്്കൊട്സര്വെലാശാലയി
ല്വരുന്നത.ൊനന്നക്സര്വെലാശാലക്ഹാ
സ്റ്ലിലാണ്താമസി്കെുന്നത.രാപതിചായെു
ടി്കൊൻക്്രാെുന്നവഴി്കെുകവച്ക്എകൻറചുമ
ലില്തട്ടിെൂകടയുണായിരുന്നഎകൻറസഹ
്രാ്ഠിയുംസുഹൃത്ുംെവിയുമായവയനാട്ടചു
ൊരൻകറജികയചൂണിനിങ്ങള്്കെക്രണുക്്ര
ര്്കെുംെൂടിപെിസ്റ്്ര്ക്ൊഡ്കവല്ികൻറഇ
ല്യൂഷൻആൻഡ്റിയാലിറ്ിവിവര്ത്നംകച
യതുെൂക്ടകയന്നക്സിവികക്ചാേിച്ചു.എനി്കെ
ന്നക്ക്ൊഡ്കവല്ികന്കെുറിച്ക്ൊര്യമാകയാന്നും
അറിയുമായിരുന്നില്.വിവര്ത്നകമാന്നുംനട
്കൊൻക്്രാവുന്നൊര്യമകല്ന്നുംഅക്ന്നഎനി
്കെറിയാമായിരുന്നു.്രക്ഷേ,്രറഞ്ഞുക്െട്ടഅ
ടി്കൊരനായസിവി്കെിക്ന്കൊള്അന്നക്ക്നരില്
െണസാംസ്ൊരിെസൂഷേക്മതയുകടസൗഹൃ
േംനല്െിയസിവി്കൊണ്എനിക്്കെകറ്രഥ്യ
മായിതീര്ന്നത.അന്നക്മുതലാണ്നാടെെൃ
ത്ുംെവിയുംപ്രഭാഷെനുംപ്രക്ഷോഭൊരി
യുമായസിവി്കെികനപശദ്ധി്കൊൻതുടങ്ങുന്ന
ത.വിക്യാജിച്ചുംവിസ്മയകപ്പട്ടചുംഉൗര്ജകപ്പ
ട്ടചുംഇടഞ്ഞുമുള്ളസ്മരണെള്്കെിടയില്ആ
്രരിചയംസൗഹൃേമായിതീരുെയായിരുന്നു.
നിരത്രബന്ധങ്ങളില്ാത്എന്നാല്,്രരസ്
്രരമുള്ളൊഴചെള്്കെുംക്െള്വി്കെുമപ്പചുറത്ക്
ക്െട്ടചുംെണുമുള്ളഒരുസംവാേബന്ധത്ില്
ക്വരാഴത്ിയാണത്രികന്നവിെസിച്ത.നി
രവധിക്വേിെളില്ഒന്നിച്ചുള്ളപ്രഭാഷണങ്ങ
ള്്കെുംസാംസ്ൊരിെസേസ്ചുെളില്കവച്ചു
ള്ളഒത്ുക്ചരലുെള്്കെുമിടയില്കവച്ക്അകത
ന്നുംനവീെരി്കെകപ്പട്ടചുകൊണിരുന്നു.്രക്ഷേ,
അതിനിടയിലുംസിവിക്രതിവുക്്രാകലക്രട്ടി
കത്റി്കെുന്നുണായിരുന്നു.

അസ്തിത്വാേവുംഅരാജെവാേവുംമാ
ര്കസിസവുംൊല്്രനിെതയുംഎതിരൻമ
ക്നാഭാവവുംെൂടി്കെുഴഞ്ഞഒരുവ്യകതികയ
ന്നക്സിവി്കെികനവിളി്കൊകമന്നക്ക്താന്നുന്നു.
മാര്കസിസത്ില്നിന്നുംതീപവമാര്കസിസ്
റ്ാവുെയല്,അസ്തിത്വാേത്ില്നിന്നക്ന
കസലിസത്ിക്ല്കെക്വളരുെയാണ്താകനന്നക്
സിവി്കെുംസാഷേ്യകപ്പടുത്ുന്നുണക്.്രലവിധ
ആശയങ്ങള്്രലൊലത്ക്സ്ത്ംരാഷ്പടീയ
ൊര്യ്രരി്രാടി്കെനുസൃതമായിസിവികഅ
വതരിപ്പി്കെുക്മ്ാഴുംഅക്ദ്ഹത്ികൻറസര്
ഗാതക്മെസാഹിത്യസൃഷ്ടിെള്അെംക്രാ
ള്ളിയവകൻറ്രരമാര്ഥങ്ങളായിപ്രക്ത്യെഅ
ജണെകളാന്നുമില്ാകത്രുറത്ുവന്നുകൊ
ണിരുന്നു.്രണ്ഡിതസുഹൃത്ു്കെളില്നിന്നക്
സിവി്കെികനവ്യത്യസ്തമാ്കെിയസര്ഗാതക്മ
െതയുകടവീര്യമാണ്എകന്നഏകറപതസിപ്പിച്
ത.ഒരര്ഥത്ില്സിവി്കെികൻറഓക്രാെവിത
യുംഓക്രാക്രാഅവസ്ഥയുകടആവിഷ്ൊര

മായിരി്കെുക്മ്ാഴുംമക്റ്ക്താഅപ്പചുറംക്തടല്
െൂടിയാണ്.ഇപ്പചുറംആവുക്മ്ാഴുംഏക്താഅ
പ്പചുറംഎത്ാനുള്ളതുഴച്ിലാണ്സിവി്കെിന്
െവിത.തക്ൻറതകന്നരാഷ്പടീയകത്സിവിക
്രൂരിപ്പിച്തസ്ത്ംഹൃേയസത്യത്ികൻറസാ
ഷേ്യമായെവിതകൊണാണ്.മയില്പ്പീലി,ഹ
രിതം,െണ്ണചുെളിലുമ്മകവയ്കെരുത,െുഞ്ഞാ
വതുടങ്ങിയപ്രണയെവിതെളചുംറിപ്പബ്ിക,
ഗൃഹപ്രക്വശം,ക്്രര്കെുട്ടിെള്ക്ചാേി്കെുന്നു,
കവളിച്കത്്കെുറികച്ാരുഗീതംതുടങ്ങിയരാ
ഷ്പടീയെവിതെളചും്രരസ്്രരംവ്യത്യസ്തമാ
യിരി്കെുക്മ്ാഴുംവ്യവസ്ഥാവിരുദ്ധതയുകടഒ
രുവ്യാെരണംഅവകയഐെ്യകപ്പടുത്ുന്നു.
പ്രതിസന്ധിെള്്കെുമുന്നില്്രെ്കെുക്മ്ാഴും
്രെച്ചുക്്രാവാത്വരുകടജീവിതമാണ്സിവി
്കെികൻറെവിതയില്ജ്ലി്കെുന്നത.അതിജീ
വനത്ിനുംആവിഷ്ൊരത്ിനുമിടയില്നിന്നക്
സാരമികല്ക്ടാഇതുജീവിതംഎന്നസാത്്ന–
സമര–ഉള്വരിയാകണകന്നഉന്മത്നാ്കെുന്ന
ത.സിവി്കെികൻറഅല്കെുയപത്ംമലയാളെ
വിതയികലസംപഭാത്മായഒരുരൂ്രെമാണ്.
ക്ചര്ന്നുനില്്കെുന്നതിനിടയില്ക്ചാര്ന്നുക്്ര
ാവുന്നതിക്ല്കൊണതവളരുന്നത.എപതവീഴു
ക്മ്ാഴുംഉയിര്കത്ഴുക്ന്നല്്കെുകന്നാരുഉൗര്
ജമാണതഉല്്രാേിപ്പി്കെുന്നത.വ്യാജക്േശീയ
തകയഅ്രനിര്മി്കെുന്നറിപ്പബ്ി്കെുംഅബൂബ
്കെറികൻറഉമ്മയുംരാഷ്പടീയസൂഷേക്മതയുകട
സൗദ്ര്യാനുഭവമാണ്്രെരുന്നത.സിവി്കെി
കൻറെവിതെകണത്ലുെളചുകടെരുത്ാ
ണ്.്രുലിക്്കൊടന്എന്നെവിതെവിതക്യയ
കല്ന്നക്ക്താന്നാവുന്നഅമര്ഷത്ികൻറമിെ
ച്െവിതയാവുന്നതഅതുകൊണാണ്.നാ
യികൻറക്മാക്നഎന്നആെവിതയുകടആരം
ഭംസമാനതെളില്ാത്താണ്.ആകരങ്ിലുകമാ
ന്നക്എകന്നങ്ിലുകമാരി്കെല്മര്േെഭീെരകരഅ
ങ്ങകനകയാന്നക്വിളി്കെുെെൂടികചയതില്ായി
രുകന്നങ്ില്അനാഥമായിക്പ്പാവുമായിരുന്നമ
ലയാളിയുകടആതക്മാഭിമാനമാണ്സിവികആ
ഒകരാറ്പ്രക്യാഗംവഴിസംരഷേിച്ിരി്കെുന്നത.
നായികൻറക്മാക്ന/എകന്നാരുെവിത/ആരം
ഭി്കെരുകതന്നറിയാംസാര്/നാരായണനാരാ
യണഎന്നുതകന്നയാണ്/െവിതതുടക്ങ്ങണ
തഎന്ന്രുലിക്്കൊടന്എന്നആെവിതയുകട
തുട്കെം,സര്വഔ്രചാരിെഅനുസ്മരണ
ങ്ങളചുകടയുംമൃതക്േഹത്ില്സമര്പ്പിച്ക്രാ
ഷത്ികൻററീത്ാണ്.ഇതെവിതയാവുക്മാ
എന്നക്ക്ചാേി്കെുന്നവക്രാട്വീണവകരചവിട്ടിയ
മര്േെര്്കെക്ഇതിക്ലകറഅര്ഹമായഒരുസ്മാര
െംക്വകറക്യതുകണന്നക്ക്ചാേി്കൊതിരി്കൊൻ
െഴിയുന്നില്.വലുതാര്,മെക്നാ/രാജ്യക്മാഎ
ന്നക്്രരീഷേി്കെക്ല്/്രടച്തമ്ുരാക്ന...എന്ന
അബൂബ്കെറികൻറഉമ്മഎന്നെവിതഅനു
ഭവിപ്പി്കെുന്നവിങ്ങികപ്പാട്ടലിനുമുന്നില്ഏത
വ്യാജക്േശീയത്കെക്നിവര്ന്നുനില്്കൊനാവും?
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വലതുവശംമെർന്ന്നടക്ുകഎന്നസതിവതിക്തിെൻറകവതിതാസമാഹാരത്തിെൻറ
ശീർഷകംതെന്നയുംമകരളീയ്രശ്ാത്ലത്തിൽഒരുസവതിമശഷസൗന്ദര്യപ്രമയാഗമാണ്.
അമതാെടാപ്മത്രാഷ്പടീയപ്രമകാ്രനംസൃഷ്ടതിക്ുംവതിധംനാടകീയവുമാണ്

ക്രാളിഞ്ഞക്വലി്കെഴയില്നിന്നക്ഒട്ടിയവ
യറുംെൂനുമായിഒരുവൃദ്ധകനറ്ിയില്വെ
മറച്ക്ക്വച്ചുക്വച്ക്ഇരുട്ടികൻറമറ്രറ്ിനിന്നു...

ആബിേഇവിടില്റ്...?
െുകറനാളായിഅവളചുംമ്കെളചുംഇബടന്നക്
ക്്രായിട്ടക്...
എവിക്ട്കെക്...?
അയാളില്നിന്നക്്രുെനിറഞ്ഞഒരുെനത്

ശബ്േം്രുറത്ുചാടി..കനഞ്ികലാരുനിലവി
ളിഅമര്ന്നക്കെരുങ്ങി...

നിങ്ങകളവിട്ന്നാ...?വൃദ്ധയുകടെണ്ണചുെള്
ഇരുട്ടിലൂകടഊളിയിട്ടചു.

ഇവിടുള്ളആളക്ല്...അവള്കടകെട്ടിക്യാൻ
െുത്ുംകൊലയുകമാക്കെയായിജയിലിലായി
ട്ടക്കൊല്ംകൊകറയായിക്ല്...

വീടുംവീട്ടാകരയുംെളഞ്ഞക്ക്്രാക്ന്നാളക്ല്
അവള്...ഇപ്പംകെട്ടിക്യാനുംല്യാവീട്ടാരുംല്യാ...
വാടെകൊടു്കൊണായാല്ചാ്കൊപ്സമ്മ
തിക്്കെ്യാ...

ഒരീസംക്നാ്കെിയപ്പംവീട്്രൂട്ടിരി്കെണ്...
അവകളം്രിക്ള്ളകരംൊണാല്റ്..ഇപ്പംഎ

വിടാന്നാര്്കെുംഒരുനിശ്യില്റ്...
ഇങ്ങളാരാ...?ജയിക്ലള്ളേിവാരകൻറെൂട്ടാ

രനാ...?ചിലര്ആള്മരിച്ലൂന്നും്രറയുണക്...െ
ണ്ണക്തീകര്രിടി്കെണില്റ്..ഇരുട്ടില്ആകളഅ
ങ്ങട്തിരിയണില്...

അതിരിട്ട്രാഴകച്ടിെള്്കെപ്പചുറത്ുനിന്നക്വൃ
ദ്ധയുകടവിറച്ശബ്േംകചറുനിലാവില്അന
്കെമറ്ക്നില്്കെുന്നഅയാളിക്ല്കെക്ഇടിച്ചുെയറി.

െുകറനാള്അവകൻറ്രാര്ട്ടി്കൊര്കടയും
അവള്കട്രള്ളി്കൊര്ക്ടയും്രിന്നാകലനട
ന്നിരുന്നു...്രികന്ന...്രികന്ന...അതുംനിര്ത്ി...
അന്നംക്്രാലുംെഴി്കൊനില്ാക്ത്ാടത്ക്എ
ത്ക്ക്െസ്?

ചുമച്ചുംെിതച്ചുംമൂ്കെു്രിഴിഞ്ഞും്രിറു്രി
റുത്ുകൊണക്വൃദ്ധമുറ്ത്ക്െിടന്നിരുന്നവിറ
െുെള്വാരി്കെൂട്ടാൻതുടങ്ങി.

ക്െള്്കൊൻൊത്ുനില്്കൊകതഇരുട്ടില്
കതളിഞ്ഞവഴിയിലൂകടആയാള്ധിറുതികപ്പട്ടക്
തിരിച്ചുനടന്നു.നിലാവ്നനച്ിട്ട്രാടവരമ്ില്
െൂടിെറുത്നിഴലുെള്നടന്നടു്കെുന്നതെ
ണക്പ്പാള്അയാള്വിറ്കെുന്നവെെക്ളാകടെ
വറിനടിയില്്രൂഴത്ികവച്ിരുന്നആക്ലാഹം
്രുറകത്ടുത്ു.മങ്ങിയനിലാവില്അതികൻറ
െൂര്ത്വായത്ലപ്പില്ഒരുനഷേപതംമിന്നി
ത്ിളങ്ങിക്കൊണിരുന്നു...

l
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THE COMPLETE MODEST CLOTHING STORE

Haani Coat

Introducing

English Coat
from

Presenting,
the finest suit abayas from finest

fabrics this season
perfect formals for

smart occasions

Pleasingly Modest
Elegantly Beautiful
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SHOWROOMS OPEN ON

ഒ.ഉമറുല്്ാറൂഖ്

നീണ്രെലുെളചുംമഴഒഴിയാത്ക്വനലു
മുള്ളമകറ്ാരുക്മയമാസത്ില്അങ്ങ

കനവീണുംക്ഹാളണികലത്ി.കനതര്ലൻഡ്
സികലഅത്ാരാഷ്പടമാധ്യമ്രരിശീലനക്െ
പദ്മായക്റ്ിക്യാകനതര്ലൻഡ്സ്കപടയിനി
ങ്കസൻറര്(ആര്.എൻ.ടി.സി.)നല്െുന്നമൂ
ന്നാഴചകത്ക്ൊഴസില്്രകങ്ടു്കൊനായി
രുന്നുഇൗരണാമൂഴം.ക്ോഹഅത്ാരാഷ്പട
വിമാനത്ാവളത്ില്നിന്നക്ഏഴമണി്കെൂര്
്രിന്നിട്ടക്ആംസ്റ്ര്്ാമികലസ്െി്രളില്ഇറ
ങ്ങുക്മ്ാള്ആളചുംഅന്കെവുംെുറവ്.താഴ
ന്നതാ്രമാ്രിനിക്്രാകലവിമാനത്ാവളവും
തണുത്ുറങ്ങി്കെിട്കെുന്നു.വലിയതിര്കെും
ആരവങ്ങളചുമില്.കെ.എല്.എം,യൂക്റാവിങ്
സ്വിമാനങ്ങള്അവിടവികടയായിനിര്ത്ിയി
ട്ടിട്ടചുണക്.ക്നരംരാപതിഒമ്തെഴിഞ്ഞിട്ടചും്രുറ
ത്ക്്രരാ്രരാകവളിച്ം.

എമിക്പഗഷൻനട്രടി്രൂര്ത്ിയാ്കെി്രുറ
ത്ിറങ്ങിയക്പ്പാള്താമസംഏര്പ്പാടാ്കെിയി
രുന്നക്ഹാട്ടലികൻറക്ബാര്്ുമായിടാകസി

വപ്വര്മീറ്ിങ്ക്്രായൻറില്ൊത്ിരി്കെു
ന്നുണായിരുന്നു.ക്ൊട്ടചുംവടയുമിട്ടടാകസി
വപ്വര്.ടാകസിൊറാെകട്ടക്മഴസി്സ്
കബൻസ്.ടാകസിൊറുെളിക്ലകറയുംആ
്ംബരൊറുെളായഒൗ്ിക്യാക്മഴസി്
സ്കബൻക്സാആണ്.ജീവിതനിലവാരത്ി
കലഉയര്ച്കൊണല്,വിലെൂടിയൊര്വാ
ങ്ങുന്നതിന്ടാകസിവപ്വര്മാര്്കെക്പ്രക്ത്യ
െആനുെൂല്യംസര്്കൊര്നല്െുന്നുകണന്നക്
വപ്വര്്രറഞ്ഞു.

സ്ത്ംനില്കൊകണങ്ില്കപടയിൻയാപത
യാവുംഉചിതം.ഇവിടകത്ക്രാതുഗതാഗത
സംവിധാനംഅനുെരണീയമാണ്.ഒക്രടി്കെ
റ്ില്കപടയിനിലുംബസിലുംപടാമിലുംെയറാം.
ടി്കെറ്ക്കച്കെിൻകചയ്ചുക്മ്ാള്മാപതമാണ്ആ
കടിവ്ആെുന്നത.എന്നുകവച്ാല്,രാവികല
ടി്കെകറ്ടുത്ാല്ആേിവസംഎക്പ്പാള്ക്വ
ണകമങ്ിലുംയാപതകചയതാല്മതി.വിമാന
ത്ാവളത്ില്നിന്നുതകന്നഏതുേിശയിക്ല
്കെുംകപടയിനുണക്.മറ്ചുയൂക്റാ്ര്യൻനാടുെളി
ക്ല്കെുള്ളകപടയിൻടി്കെറ്ചുവകരലഭ്യം.എയ
ര്ക്്രാര്ട്ടില്നിന്നക്എസ്െക്ലറ്ര്വഴിതാകഴഇ
റങ്ങിയാല്കറയില്ക്വസ്ക്റ്ഷനായി.യൂക്റാ

നാണയമുകണങ്ില്കമഷീനില്നിന്നക്സ്യം
ടി്കെകറ്ടു്കൊം.ഇകല്ങ്ില്ടി്കെറ്ക്ക്നരിട്ടക്വാ
ങ്ങുെയുമാവാം.കെപ്ിറ്ക്അകല്ങ്ില്ക്ബി
റ്ക്ൊര്ഡ്ഉ്രക്യാഗി്കെുെയാകണങ്ില്്രാസ്
ക്്രാര്ട്ടക്ക്വണകമന്നക്മാപതം.സര്വിസ്ചാര്ജും
നല്െണം.രാജ്യത്ികൻറഎല്ാക്മഖലെകള
യുംബന്ധിപ്പി്കെുന്നതാണ്കറയില്ശൃംഖല.
എന്നാല്,കചലവ്െൂടിക്നാ്കെുന്നവര്്കെക്ബ
സ്യാപതയാവുംനല്ത.രാജ്യാത്രകപടയിനു
െളികലടി്കെറ്ക്നിര്കെക്വിമാനക്ത്്കൊള്െൂ
ടുകമക്ന്നാര്്കെണം.

െുന്നുംമലെളചുമില്ാത്്രരന്നുെിട്കെുന്ന
്രച്പ്പചുല്്രാടങ്ങളചുംകവള്ളക്കെട്ടചുെളചുമാണ്
ഒറ്വാ്കെില്ക്ഹാളണക്.വീസ്പ്,കഗയതൂണ്
പഗാമങ്ങളിലൂകടസഞ്രി്കെുക്മ്ാള്ഇൗ്ര
ച്പ്പികൻറയുംജലാശയങ്ങളചുകടയുംെുളിര്
മക്നരിട്ടക്അനുഭവി്കൊനാവും.വിശാലമായ
്രാടത്ക്ക്മഞ്ഞുനട്കെുന്നകൊഴുത്ുതടിച്
്രശു്കെളചുംെുതിരെളചുംക്്രാസ്റ്ക്ൊര്ഡ്ചി
പതങ്ങകളഅനുസ്മരിപ്പി്കെുന്നതാണ്.്രാടങ്ങ
ക്ളാട്ക്ചര്ന്നെരയില്തീകപ്പട്ടി്കെൂട്ക്്രാലു
ള്ളകചറിയവീടുെള്.എല്ാംഒക്രക്്രാലുള്ള
വീടുെള്.ഇതിനിടയിലൂകടക്താടുെളചുംകച

കുന്നുംമലകളുമതില്ാത്്രരന്നുകതിടക്ുന്ന്രച്ചപ്ുൽ്രാടങ്ങളും
െവള്ളെക്ട്ടുകളുമാണ്ഒറ്റവാക്തിൽമഹാളണ്്
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്ല്ഹിയികലകെട്ടിടങ്ങള്്കെുമുെളിലൂകടമഴചി
തറിവീഴുക്മ്ാള്മനസ്ക്തിരുവനത്്രുരം്രുളി

മൂട്ടികലവീട്ടിക്ല്കെുംഅവിടകത്്രറമ്ിക്ല്കെും്രറന്നു
ക്്രാെും.ക്ചമ്ിലെളില്മഴവീഴുന്നതുംതട്ടികത്റി്കെു
ന്നതുംമുറ്ംനിറകഞ്ഞാഴുെുന്നതുംഓര്മയിക്ല്കെക്ഓ
ടികയത്ും...ആഓര്മെകളനഷ്ടകപ്പടുത്ാൻവയ്ാ
ത്തുകൊണാണ്െഴിഞ്ഞഒമ്തുവര്ഷമായിഈമ
ഴക്യാര്മെകളക്്ാ.ലഷേക്മിഉണ്ണിത്ാൻൊമറെളില്
്രെര്ത്ുന്നത.

2009ല്വാലവൻറൻസ്േിനത്ില്ഭര്ത്ാവ്സ
മ്മാനമായിനല്െിയൊനൻൊമറയാണ്ജീവിതത്ി
കൻറകപ്യിമുെകളമാറ്ിവരച്ത.വലിയക്്ാക്ട്ടാപഗാ് 
റായിക്്രകരടു്കൊനായിരുന്നില്.്രെരംജീവിതത്ികലെു
ഞ്ഞുെുഞ്ഞുനിമിഷങ്ങകളഒപ്പികയടു്കൊൻമാപതമാണ്
ലഷേക്മിപശമിച്ത.നല്ആംഗിളചുെള്ക്തടിൊടുംമലയും
അലയാകതമ്കെളചുംഭര്ത്ാവുംവീടുംനാടുംചായയും
ൊല്്രാേങ്ങളചുംകചമ്രത്ിയുംശംഖു്രുഷ്്രവുംൊ
ട്ടചുക്ചമ്ിലയുംമഞ്ാടിയുംെുന്നി്കെുരുവുകമല്ാംകപ്
യിമുെളാ്കെിയതുംഇതുകൊണാണ്.

മഴകയക്പ്പാകലതകന്നലഷേക്മിയുകടചിപതങ്ങളില്ഏറ്
വുംെൂടുതല്ൊണാൻസാധി്കെുെചായഗ്ാസുെളചും
ൊല്്രാേങ്ങളചുമാണ്.ൊമറകയ്കൊളചുംമനസ്ികൻറെ
ണ്ണാടിതുറ്കെുക്മ്ാഴാണ്ഒരുചിപതംനമു്കെക്ലഭി്കെുന്ന
ത.അവികടൊമറയുകടസാക്ങ്തിെവിേ്യ്കെക്്രരിമിതിയു
ണക്.അച്ഛൻക്്ാക്ട്ടാകയടുത്ക്െൃത്യമായിആല്ബമാ്കെി
കവ്കൊറുണായിരുന്നുഎന്നല്ാകതക്്ാക്ട്ടാപഗ് ിയില്
്രാരമ്ര്യവുംഅവൊശകപ്പടാനില്.

ക്്ാക്ട്ടാപഗ്ി്ര്ഠിച്ിട്ടില്.യൂട്യൂക്ബാമക്റ്ാഉ്രക്യാഗി
ച്ക്്ര്ഠി്കൊനുംപശമിച്ിട്ടില്.അതുകൊണക്തകന്നഒരു്രാട്
മഹത്രമാണ്ഈ്രടങ്ങകളന്നക്അവൊശകപ്പടുന്നുമില്.

െല്യാണംെഴിഞ്ഞാണ്്ല്ഹിയില്എത്ുന്നത.
കവറുകതയിരിക്്കെണഎന്നുെരുതിയാണ്ഭര്ത്ാവ്ൊ
മറനല്െിയത.ഒരുക്ബ്ാഗ്തുടങ്ങുെ,എഴുതുെ,അതി
നുക്വണക്്ാക്ട്ടാെള്എടു്കെുെഎന്നതുമാപതമായിരു
ന്നുലഷേ്യം.്രിന്നപ്പികന്നഎഴുത്ികന്കൊള്െൂടുതല്
ക്്ാക്ട്ടായിലായിപശദ്ധമുഴുവനും.

ചിപതങ്ങളില്ഇരുട്ടിനാണ്െൂടുതല്പ്രാധാന്യം.എ
ന്നാല്,േൂക്ര്കെുക്നാ്കെിയാല്കവളിച്ത്ികൻറവരവ്
ൊണാൻസാധി്കെും.എപതകയാക്കെഇരുട്ടചുനിറഞ്ഞാ
ലുംേൂകരനിന്നക്വരുന്നപ്രൊശംക്്രാകലയാെണംജീവി
തംഎന്നക്ചിപതങ്ങളിലൂകടക്ലാെക്ത്ാട്്രറയാൻെൂടി
പശമി്കെുെയാണ്ഓക്രാചിപതവും.

ഓക്രാമഴൊണുക്മ്ാഴുംൊയംെുളകത്അച്ഛകൻറ
വീട്ടികലക്ചമ്ിലെള്ഓര്മവരുന്നതുംഇതുകൊണാവാം.
്രഴമകയയുംമഴകയയുംസ്ക്നഹി്കൊനുംഇഷ്ടകപ്പടാ
നുംഇതുംൊരണമായിട്ടചുണക്.ഗൃഹാതുരതയില്ഒറ്്കെക്
മുങ്ങിനിവരുന്നതിന്്രെരംമ്കെകളയുംഇവകയല്ാംൊ
ണി്കൊനും്ര്ഠിപ്പി്കൊനുംപശമി്കൊറുണക്.മഴ്കൊലത്ാ
ണ്മി്കെവര്ഷങ്ങളിലുംനാട്ടില്വരുന്നത.നാട്ടില്വന്നാ
ല്്രഴയമനെളചുംവീടുെളചുംൊഴചെളചുംൊണാൻമ്കെ
കളയുംകൊണുക്്രാെും.

ഓര്മയതികലക്ഈമഴകാലവ്കും
ഒമ്തുവര്ഷംഎടുത്ുെൂട്ടിയചിപതങ്ങള്ക്കൊന്നുംഒ
രുെണ്കെുമില്.ഈചിപതങ്ങള്എത്ുകചയ്ചുകമന്നക്്രല
രുംക്ചാേിച്ചു.അകന്നാന്നുംക്താന്നിയില്.അതിനിട്കൊ
ണ്ക്്സ്ബു്കെിലൂകട്രരിചയകപ്പട്ടഷാനവാസ്എന്ന

ലോ. േ ക്മതി ഉ ണ്തി ത്ാ ൻമഴമയാർമകെളകാമറയതിൽ്രകർത്ുകയാണ്
മരൈാ.ലഷേ്മതിഉണ്തിത്ാൻഎന്നമഫാമട്ടാപഗാഫർ
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സുഹൃത്ക്ഒരുപ്രേര്ശനംനടത്ി്കെൂക്ടഎന്നക്ക്ചാേി്കെു
ന്നത.അതുംരണുവര്ഷംമുമ്ക്.ആേ്യകമാന്നുംഅതില്പശ
ദ്ധിച്ികല്ങ്ിലും്രിന്നീട്തീരുമാനി്കെുെയായിരുന്നു.ചിപത
ങ്ങളില്നിന്നക്ആവശ്യമുള്ളകതരകഞ്ഞടു്കെലായിരുന്നുഏ
റ്വുംപ്രയാസം.‘റിഫ്ലകഷൻ’എന്നതലക്കെട്ടിക്ല്കെക്78ചി
പതങ്ങള്കതരകഞ്ഞടുത്ു.ജൂണ്23മുതല്30വകരആയി
രുന്നുഎറണാെുളംേര്ബാര്ഹാളില്പ്രേര്ശനംനടത്ിയ

ത.ക്ൊളജഓഫ്അപഗിെള്ചര്്രുകണയില്നിന്നക്അപഗിെ
ള്ചറില്ബിരുേവുംക്െരളഅപഗിെള്ചര്ക്ൊളജില്നിന്നക്
ബിരുോനത്രബിരുേവുംയൂനിക്വഴസിറ്ിഓഫ്അപഗിെള്
ചറല്സയൻസ്ബംഗളലൂരുവില്നിന്നക്ക്്ാകടക്ററ്ചുംക്നടി
യുണക്.ഭര്ത്ാവ്അരവിദ്ക്്ല്ഹിയില്ക്സാഫ്റ്ക്കവയര്
എൻജിനീയറാണ്.ഗായപതിയുംജയക്േവുമാണ്മ്കെള്.
   l

റിയവഞ്ിെളചും.
ആളന്കെമില്ാത്നിരത്ുെളചുംകതരുവുെ

ളചുമാണ്എങ്ങും.ക്വനലികൻറതുട്കെത്ില്
ഒരുനാള്താ്രനില30െടന്നക്പ്പാഴാണ്ഇൗ
നാട്ടില്ഇപതയുംജനങ്ങളചുകണന്നക്മനസ്ിലാ
യത.വീടുെളചുക്ടയുംഫ്ലാറ്ചുെളചുക്ടയുംക്ൊലാ
യയിലിറങ്ങിഅവര്ക്വനല്ആക്ഘാഷി്കെുെ
യായിരുന്നു.ക്വനല്ച്ലൂട്അനുഭവി്കൊൻൊ
ത്ിരി്കെുന്നതുക്്രാകല.ഏപ്രില്അവസാന
ത്ികലാരി്കെല്പ്രാഗില്നിന്നക്കനതര്ലൻഡ്
സിക്ല്കെക്മടങ്ങുക്മ്ാള്വിമാനത്ില്നിന്നു
ള്ളഅറിയിപ്പക്ക്െട്ടക്യാപത്കൊര്ഒന്നടങ്ംചിരി
ച്തഒാര്ത്ുക്്രാവുെയാണ്.്രുറത്ക്താ്ര
നില34ആകണന്നഅറിയിപ്പായിരുന്നുഅത.
ൊറ്ികൻറഅെമ്ടിക്യാകടവരുന്നവശത്യ
ത്ില്ആരുംആപഗഹിച്ചുക്്രാവുന്നതാണത.

ആംസ്റ്ര്്ാം,ക്ഹഗ്,യൂകപതഖ്തുടങ്ങിയ
വൻനഗരങ്ങളികലാഴിച്ക്മറ്ചുനഗരവീഥിെകള
ല്ാംഏറ്കെുകറവിജനമായിരി്കെും.കപടയിനുെ
ളിലുംബസിലുംഇൗനിശേബ്േതൊണാം.ഉ
ള്ളവര്തകന്നനിശേബ്േമായിവായി്കെുെക്യാ
കമാവബല്ക്്ാണില്ഉൗളിയിട്ടിരി്കെുെക്യാ
കചയ്ചുന്നതുകൊണാവാം,നമ്മുകടനാട്ടികല
ഹര്ത്ാലികൻറപ്രതീതിയാണ്പഗാമീണനി
രത്ുെളില്.പ്രക്ത്യെേിവസങ്ങകളാഴിച്ക്മറ്ചു
അവസരങ്ങളികലല്ാംഇതുതകന്നസ്ഥിതി.വ
ഴിക്ചാേി്കെണകമങ്ില്ക്്രാലുംഒരാകള്രുറ
ത്ുൊണില്.സ്മാര്ട്ടക്ക്്ാണുംഗൂഗ്ള്മാപ്പചും
തകന്നസഞ്ാരിെള്്കെക്ശരണം.ഭാഗ്യംകൊ
ണക്ആകരകയങ്ിലുംെണക്വഴിക്ചാേിച്ാല്
സമയകമടുത്ക്വിശേീെരിച്ചുതരാൻഒരുമടി
യുമികല്ന്നതക്വകറൊര്യം.പടാ് ികസിഗ്ന
ലില്നിര്ത്ിയവണി്കൊരക്നാട്ഒരി്കെല്വ
ഴിക്ചാേിച്ക്പ്പാള്സിഗ്നലില്്രച്കതളിഞ്ഞി
ട്ടചുംവാഹനകമടു്കൊകതവഴി്രറഞ്ഞുതന്നത
മറ്കൊനാവാത്ഒാര്മയാണ്.അടുത്തവണ
്രച്കതളിയുന്നതുവകരഅയാള്്കെക്ൊത്ുനി
ല്ക്്കെണിവന്നു.

തങ്ങളചുക്ടതതുറന്നസമൂഹമാകണന്നക്്
ച്ചുൊര്്രറയും.ഒന്നുംമറച്ചുകവ്കൊനില്.മ
നുഷ്യകൻറസ്ൊര്യതക്്രാലും.ഗ്ാസിട്ട്ച്ക്
വീടുെള്്കെുംകെട്ടിടങ്ങള്്കെുംജനല്വിരിഉ
ണാവില്എന്നത്രിന്നീടാണ്പശദ്ധിച്ത.ആം
സ്റ്ര്്ാമികലെുപ്രസിദ്ധമായചുവന്നകതരു
വികനയുംകസകസ്മ്യൂസിയകത്യുംഅവര്
ന്യായീെരി്കെുന്നതവ്യകതിസ്ാതപത്്യത്ി
കൻറയുംതുറന്നസമീ്രനത്ിക്ൻറയുംഅള
വുക്ൊലിലാണ്.

താമസി്കെുന്നക്ഹാട്ടലികൻറസ്ക്മാ്കെിങ്
ക്ലാഞ്ിലിരുന്നക്മറ്ചു്രുെവലി്കൊര്ക്കൊപ്പം
രണക്കചറുപ്പ്കൊര്മയ്കെുമരുന്നക്സിഗരറ്ിന
െത്ക്നിറ്കെുന്നതഅദ്ഭുേംഉളവാ്കെുന്നതാ
യിരുന്നു.ആമുറിയികലമറ്ചു്രുെവലി്കൊര്അ
തുപശദ്ധി്കെുക്ന്നയില്.ഇത്്യ്കൊരനായതുകൊ
ണക്അടുത്ക്കചന്നക്ൊര്യംഅക്ന്ഷിച്ചു.നാം
അങ്ങകനയാണക്ല്ാ.ജീവിതത്ില്ആേ്യമായി
മയ്കെുമരുന്നക്ക്നരില്ൊണുന്നതികലൌതു
െംകൊണുമാവാം.അക്ന്ഷിച്ക്പ്പാള്ഇരുവ
രുംതുര്്കെിവംശജരാണ്.പ്രക്ത്യെിച്ക്ക്ജാലി
കയാന്നുമില്.മൂന്നുതലമുറെള്്കെപ്പചുറംതുര്
്കെിയില്നിന്നക്വന്നമുസ്ലിംെുടുംബങ്ങളികല
ഇളംമുറ്കൊര്.തുര്്കെി,കമാക്റാക്്കൊവംശജ
രാണ്ഇവിടകത്മുസ്ലിംന്യൂന്രഷേം.വിരലി
കലണ്ണാവുന്നഇവിടകത്്രള്ളിെള്കൊണു
നട്കെുന്നതുംഇൗന്യൂന്രഷേമാണ്.പ്രധാന
മായുംസ്നാകബാറുെള്നടത്ുെയാണ്ഇ

വരുകടകതാഴില്.ഹലാല്ചി്കെൻഎന്നക്്രരി
ല്ഇ്കെൂട്ടര്നടത്ുന്നകെബാബ്കസൻററു
െളാണ്്രന്നിമാംസംഇല്ാത്ഭഷേണംആ
പഗഹി്കെുന്നവരുകടആപശയം.ഇവിടകത്്രുെ
വലിനയംവളകരവിചിപതമാണ്.ക്ഹാട്ടലുെള്
്കെുംകെട്ടിടങ്ങള്്കെുംഅെത്ക്്രുെവലി്രാ
ടില്.ക്രാതുനിരത്ില്്രുെവലി്കെക്ഒരുനിയ
പത്ണവുമില്താനും.്രുെവലിയിലുംസ്പതീ
്രുരുഷസമത്മുകണന്നതാണ്മകറ്ാരുൌതു
െം.്രുരുഷൻമാക്ര്കൊള്സ്പതീെളാണ്്രുെ
വലി്കെുന്നകതന്നക്ക്താന്നിയിട്ടചുണക്.

ഏഴുവര്ഷത്ിനുക്ശഷംവസ്കെിളചുെളചു
കടസ്ത്ംനാട്ടികലത്ുമ്ാള്മാറ്ങ്ങക്ളകറ
യാണ്.വസ്കെിളചുെള്്കെക്്രെരംഗിയര്കല
സ്സക്െൂട്ടറുെള്രംഗംവെയട്കെുന്നതായാ
ണ്അനുഭവം.ക്െരളത്ികൻറഅപതയുംവലു
പ്പമുള്ളഇൗരാജ്യത്ക്ഒരറ്ംമുതല്മക്റ്അറ്ം
വകരവസ്കെിളില്സഞ്രി്കൊം.വസ്കെിള്
സവാരി്കൊര്്കൊയിപ്രക്ത്യെം്രാതെളചുമുണക്.
എന്നാല്,ഇൗ്രാതെളില്സക്െൂട്ടറുെള്ഒാടി
ത്ുടങ്ങിയതാണ്ക്ഹാളണികലമാറുന്നൊ
ഴച.നമ്മുകടനാട്ടികലഇരുചപെവാഹനവി്ര
ണിഗിയര്കലസ്സക്െൂട്ടറുെള്വെയട്കെിയ
തുക്്രാകലസാവധാനംവസ്കെിളചുെളചുകടഇൗ
സ്ത്ംനാടുംമാറുെയാക്ണാഎന്നക്ക്താന്നി.
ക്െരളവുമായിതാരതമ്യത്ിന്സ്ാഭാവിെമാ
യിപശമിച്ചുക്നാ്കൊറുണക്.വലുപ്പത്ില്ക്െര
ളത്ികനാപ്പം,എന്നാല്,നമ്മുകട്രെുതിജന
സംഖ്യ.ഇൗവ്യത്യാസമാണ്അടിസ്ഥാനഅ
ത്രത്ികൻറൊരണം.എന്നാല്,്രൗരക്ബാധ
ത്ിലുംസാമൂഹിെഅവക്ബാധത്ിലുംനാം
ബഹുേൂരം്രിറെിലാണ്.

എല്ാവരുംനിയമംഅനുസരി്കെുന്നവരാ
വുക്മ്ാള്െുറ്വാളിെള്ഇല്ാതാവും.്രരിമി
തമായക്താതില്മയ്കെുമരുന്നക്നിയമവിക്ധയ
മാ്കെിയിട്ടചുംഇൗരാജ്യത്ക്െുറ്വാളിെള്െുറ
യുന്നതികൻറൊരണംഇതാണ്.െുറ്വാളിെ
ള്ഇല്ാത്തികൻറക്്രരില്ക്ഹാളണികലഏ
റ്വുംവലിയജയിലുെളികലാന്നായ് ീൻഹൂ
സനികലജയില്(പ്രിസണ്മ്യൂസിയം)അടച്
തെഴിഞ്ഞവര്ഷംവാര്ത്യായിരുന്നു.ജയി
ലുെള്അട്കെുന്നതകതാഴിലില്ായമസൃഷ്ടി
്കെുന്നതിനാല്കബല്ജിയം,ക്നാര്ക്വഎന്നി
വിടങ്ങളില്നിന്നക്തടവുൊകരകൊണുവന്നക്
കസല്ചുെള്നിറ്കെുെയാണകപത.അത്ാരാഷ്
പടനീതിന്യായക്ൊടതിഇവികടസ്ഥാ്രി്കൊനു
ള്ളൊരണവുംഇതായിരി്കൊം.

ക്ഹഗില്വന്നക്പ്പാള്സഹയാപതിെ്കെക്്
ച്ക്്രാര്ലകമൻറ്മദ്ിരംൊണാൻആപഗഹം.
കസൻപടല്സ്ക്റ്ഷനില്നിന്നക്10മിനിറ്ക്നട
ന്നാല്്രാര്ലകമൻറായി.ഗ്ാസിട്ട്രുത്ൻകെ
ട്ടിടത്ികൻറമുന്നില്രണക്സുരഷോവസനി
െര്മാപതം.്രാര്ലകമൻറ്ൊണാൻവന്നതാ
കണന്നക്്രറഞ്ഞക്പ്പാള്അെത്ുെയറാൻഅ
നുമതിലഭിച്ചു.

എന്നാല്,അന്നകത്്രാര്ലകമൻറ്സക്മ്മ
ളനംഅവസാനിച്തിനാല്നാകളവരാനായി
രുന്നുഅെകത്ഉക്േ്യാഗസ്ഥയുകടനിര്ക്േശം.
്രാര്ലകമൻറ്സക്മ്മളനവുംൊണാം,കെട്ടിട
വുംൊണാനാവുകമന്നമറു്രടിവളകരതൃപ്
തിെരമായിരുന്നു.നമ്മുകട്രാര്ലകമൻറ്ൊ
ണാൻഒരി്കെകലങ്ിലും്ല്ഹിയില്ക്്രായ
വര്്കെക്സമീ്രനത്ിക്ലയുംസുരഷേെടമ്െ
ളചുക്ടയുംഇൗവ്യത്യാസംഎളചുപ്പംമനസ്ിലാ
വും.ആനിലയികലത്ാൻനാംഏകറൊത്ി
രിക്്കെണിവരും.  l

ആംസ്റ്റര്ഡാംനഗര്ാേ്ച


