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നിസാർ പുതുവന

‘‘കേഡവർറൂമിെൻറവാതിലിലൂെെഅവൻ
എത്ികോക്ി.േത്ിയുെെവായ്ത്

ലആദ്യമായിആകദഹത്ിൽവീഴുന്നത്അവൻേ
ണ്ു.മാറിേിെയിലൂെെഒെൊറ്റവെ.‘േിർർ’എന്നുേ
ത്ിപാഞ്ഞശബ്ദംഅവെൻറതലയികലക്ക്ഉൗളി
യിട്ക്േയറി.മാറിെൻറഇെുഭാഗത്ുേിന്നുംകതാലു
േൾപറിച്ചുേീക്ിെക്ാണ്ിെിക്ുേയാണ്.മാംസ
ക്ഷണങ്ങൾഅെിഞ്ഞക്കമശപ്ചുറത്ക്വീണുെോ
ണ്ിെുന്നു.അവസാേംആദിവസംവന്നു.അന്നക്ശ
വത്ിെൻറതലകയാട്മുറിക്ുന്നദിവസമായിെുന്നു.
അത്ോണെുെതന്നക്േെുതിഅവൻപുറകത്ക്ക്മാ
റിേിൽക്ുേയായിെുന്നു.അകപ്ാൾേുട്ിേളിൽഒ
ൊൾവന്നക്അവെേവിളിച്ചു.ഉളിയുംചുറ്റിേയുംഅ
വെൻറൈേയിൽെോെുത്ിട്ക്േുട്ിേൾപറഞ്ഞു;
കസാോ,ഇൗതലകയാട്മുറിക്ക്.ഞങ്ങൾക്ക്മുറി
ക്ാൻേഴിയുന്നില്ല.അവന്ഒന്നുംപറയാൻേഴി
ഞ്ഞില്ല.ഉളിയുംൈേയിൽപിെിച്ക്ചിലെസക്ൻ
ഡുേൾഅവൻേിന്നു.േുട്ിേൾതിെക്ുേൂട്ി;കവ
ഗംകോക്ക്,സമയമില്ല.തലകയാെിൽഉളിെവച്ക്അ
വൻചുറ്റിേെോണ്ക്അെിച്ചുതുെങ്ങി.എതതകേെം
അെിച്ചുെവന്നക്അവന്ഒാർമയില്ല.തലകയാട്പിളർ
ന്നു.അകപ്ാൾഅവൻേണ്ു.െവളചുത്,അല്ലഇളം
മഞ്ഞേിറമുള്ളേിെവധിചുളിവുള്ളതലകച്ാറ്.ത
െന്നപ്റ്റിഅവൾപലകപ്ാഴുംഒാർത്അദ്ഭുതംേി
റഞ്ഞതലകച്ാറ്.’’

–പുേത്ിൽേുഞ്ഞബ്ദുള്ള(ജീവച്ഛവങ്ങൾ)

ജീവിച്ിെിക്ുകമ്ാൾഒന്നിേുംസമയമില്ലാത്വ
ർഒെുതിെക്ുമില്ലാെത,ൈേേൾെണ്ുംേിവർത്ി
പ്ിെിച്ക്കമാർച്റിയിെലകെബിളിൽമലർന്നുേിെന്നക്വി
തശമിക്ുകമ്ാൾ,ഒന്നുെതാൊോവാെതഉറ്റവർകപാ
ലുംപുഴുവെിച്മെവിച്കദഹങ്ങളികലക്ക്കോക്ിമൂ
ക്ുെപാത്ുകമ്ാൾ,ചിന്നിപ്ിഞ്ഞിയകദഹങ്ങൾെേ
കചോട്കചർത്ുപിെിച്ക്ശ്മശാേങ്ങളിെലത്ിച്ക്സം
സ്േെിക്ാൻതയാറായിവെുന്നചിലമേുഷ്യജന്മങ്ങ
ളചുണ്ക്.സ്മാെേങ്ങൾക്ുമാതതമല്ല,ശ്മശാേങ്ങളി
െലഅജ്ഞാതൊയപകെതർക്ുംചിലത്പറയാേു
െണ്ന്നക്അവർേകമോട്പറയും.

േമേുെെസർക്ാർആശുപതതിേളിൽകമാർച്റിേ
ൾഉണ്ാേുേശ്മശാേങ്ങകളക്ാൾഭയെപ്െുത്ു
ന്നഇെങ്ങളിലായിെിക്ും.ോെുമൂെിയഇെുണ്ുതദവി
ച്ഭിത്ിേളചുള്ളആെേട്ിെങ്ങളചുെെയുംമതിലിെൻറ
യുംഅെിേുേളിൽദിേവുംചിലെെോണാം.അന്ന
ന്നെത്അന്നത്ിേുള്ളവെവ്തപതീക്ിച്ക്ോത്ു
േിൽക്ുന്നവൊണ്അവർ.െതെുവിലുംെറയിൽകവ
തൊക്ിലുംപുഴേളിലുംെപാലിയുന്നശെീെങ്ങെളേീ
തിയുെെേട്ിലിൽേിെത്ിപെികശാധിച്ക്പിഞ്ഞിെക്
ട്ിയശെീെങ്ങെളവീട്ചുോർക്ക്െപാതിഞ്ഞുെോെു
ക്ുകമ്ാൾഅവർെോെുക്ുന്നതുട്ചുേളാണ്ഇവ
െുെെജീവിതാതശയം.തിെിച്റിയെപ്ൊത്ശെീെങ്ങ
ൾമറവ്െചയ്ചുന്നതിന്സർക്ാറുംഒെുതുേേൽ
േും.ബന്ുക്െളത്ിആവശ്യെപ്ട്ാൽവീണ്ുംതു
െന്നക്എെുത്ക്േൽേും.ഇൗെതാഴിെലെുത്ക്ജീവി
ക്ുന്നേിെവധികപർേമുക്ക്ചുറ്റചുമുണ്ക്.സമൂഹംഉ
ൾഭയകത്ാെെമാതതംകോക്ിക്ാണുന്നഇവെുെെ
ജീവിതംആെുംകപാസ്റ്റക്കമാർട്ത്ിന്വികധയമാക്ി
യിട്ില്ല.

ആലപ്ചുഴവണ്ാേംെമഡിക്ൽകോളജിെലകമാ
ർച്റിക്ക്സമീപമുള്ളപഴയെേട്ിെത്ിെൻറവൊ
ന്തയിൽഇെുന്നക്സുതൻഅതിെേക്ുറിെച്ാെക്പ
റഞ്ഞുതുെങ്ങി.ആലപ്ചുഴ,ചുങ്ംപുത്ൻചിറയി

ൽസുതന്40വർഷമായിമെവിച്ശെീെങ്ങൾമാതത
മാണ്േൂട്ിേുള്ളത്.ആലപ്ചുഴെമഡിക്ൽകോളജി
െലകമാർച്റിയുമായിചുറ്റിപ്റ്റിയാണ്സുതൻജീവി
ക്ുന്നത്.പണ്ക്അജ്ാതശെീെങ്ങളചുെെോവലാ
ൾമാതതമായിെുന്നില്ല.ഡിസക്ഷൻകെബ്ളിന്സമീ
പംൈവദ്യപഠേത്ിന്േിെന്നുേിൽക്ുന്നവിദ്യാർഥി
േൾക്ക്മുന്നിൽഅവെുെെപാഠപുസ്തേമായമേു
ഷ്യശെീെെത്തുറന്നുെവക്ുന്നകജാലിയുംസുത
ൻെചയ്തിട്ചുണ്ക്.ഒാകൊശെീെവുംെെവദ്യപഠേവി
ദ്യാർഥിേൾക്ുമാതതമല്ല,സുതേുംഒാകൊപാഠപു
സ്തേമാണ്.

1978ൽആലപ്ചുഴയിെലപഴയെമഡിക്ൽകോ
ളജിൽദിവസകവതേത്ിോണ്പണിക്ക്േയറുന്ന

വീടിെൻറഉത്തരത്തിലുംെറയിൽവവടടരാക്ിലുംമറുംജീർണിച്ചശരീരങ്ങൾകരാണുന്നവേനമുക്ക്ഭയവുംമുഷിപ്ുമരാണക്.
കകയുറവേരാലുമില്രാെേആശരീരങ്ങൾവേരാസക്റക്വമരാർട്ംവടബിളിൽഎത്തിക്ുന്നഒരുേറംമനുഷ്യർനമുക്ു

ചുറുമുണ്ക്.വിശപ്ിെൻറവിളിവയരാർത്തക്മരാടേംെചയ്ുന്നെേരാഴിൽ.േുന്നിെക്ട്ിയശരീരങ്ങൾഏറുവരാങ്ങി
ചുടലപ്റമ്ുകളിവലക്ക്നടന്നുനീങ്ങുന്നവർ.മൃേശരീരങ്ങവളരാടക്കൂട്ുകൂടിചുടുകരാടുകളിൽജീവിക്ുന്നവെരക്ുറിച്ചക്...

ത്.കപാസ്റ്റക്കമാർട്ത്ിൽസഹായിക്ലെക്ംസേലപ
ണിയുംെചയ്ണം.അചേുെൂപയാണ്േൂലി.ഒെുദിവസം
ആശുപതതിവൊന്തയിൽേിെന്നഅോഥവൃദ്ധൻമെിച്ചു.
ദുർഗന്ംവമിച്തിോൽആെുംഅെുകത്ക്ക്കപായില്ല.
കതാളിൽചുമന്നക്ആശെീെംദൂെെയുള്ളകമാർച്റിയിൽ
എത്ിച്ചു.അന്നക്േയറിയതാണ്കമാർച്റിയിൽ.പിെന്ന
ഇറങ്ങിയിട്ില്ല.ോട്ിെലഏത്അജ്ാതമൃതകദഹത്ി
േുംസ്വന്തക്ാെോയിസുതേുണ്ാേും.ഇൻേ്വസ്റ്റി
ന്െപാലീസിെേസഹായിക്ലുംകപാസ്റ്റക്കമാർട്ത്ിന്
കഡാക്െർമാെെസഹായിക്ലുമാണ്തപധാേകജാലി.ജി
ല്ലയിെലഎല്ലാെപാലീസ്സ്കറ്റഷേുേളിലുംസുതെൻറ
വിലാസമുണ്ക്.െതെയിൻേയറിചിതറിയശെീെങ്ങൾെപ
റുക്ിക്ൂട്ാേുംെവള്ളത്ിൽെപാങ്ങുന്നജീർണിച്ശ
വങ്ങൾേെെക്ത്ിക്ാേുംഒെക്െപാലീസിന്സുതൻ
കവണം.അെൂർമുതൽഒാച്ിറവെെഅയാൾഇതിോയി
ഒാെിേെന്നു.അജ്ാതശെീെങ്ങൾചുെുോട്ിൽെോ
ണ്ുകപായിഅെക്ുന്നതിന്സർക്ാർപണ്ക്50െൂപയാ
യിെുന്നുെോെുത്ിെുന്നത്.മൃതകദഹത്ിേുള്ളവസ്തത
വുംഉന്തുവണ്ിെച്ലവുംഒെക്േഴിഞ്ഞക്തുച്ഛമായതു
േൈേയിൽേിട്ചും.അമേയുംഭാെ്യയുംമേളചുംഅെങ്ങു
ന്നേുെുംബംപുലർത്ുന്നത്ഇൗതുേക്ായിെുന്നു.
ൈദവെത്മേസ്ികലാർത്ക്ഒെുപിെിമണ്ക്േുഴിയിലിെും.
അതിേപ്ചുറമുള്ളചെങ്ങുേളില്ല.േിലവിൽഒെുഅജ്ാ
തമൃതകദഹംസംസ്േെിച്ാൽ3750െൂപലഭിക്ും.ആം
ബുലൻസ്ചാർജുംമറ്റചുെചലവുേളചുംേഴിച്ക്ഒെുതുേ
േിട്ചും.ചിലമൃതകദഹങ്ങൾകപാസ്റ്റക്കമാർട്ംെചയ്തകശ
ഷംേുളിപ്ിക്ുന്നതിന്ബന്ുക്ൾഎെന്തങ്ിലുംത
െും.ഇകപ്ാൾഅതുമാതതമാണ്വെുമാേം.അതും500 
തന്നാൽ300എെുത്ക്200തിെിെേെോെുക്ും.

മനസ്സുലച്ചമരണങ്ങൾ
ചുങ്ത്ക്ഭാെ്യയുെെഅെുത്ഒെുസുഹൃത്ക്ഉണ്ായി
െുന്നു.എകപ്ാൾേണ്ാലുംസകന്താഷകത്ാെെമാതതം
സംസാെിക്ുന്നസ്തതീ.എെൻറമേളചുെെതപായമുള്ളഒ
െുമേൾഅവർക്ുംഉണ്ായിെുന്നു.േുട്ിയുമായിഒെുദി
വസംഅവർആശുപതതിയിൽവന്നു.അമേയുെെൈേ
യിൽതൂങ്ങിെയാട്ിമെങ്ങിയആേുഞ്ഞിെൻറയുംഅമേ
യുെെയുംകചതേയറ്റകദഹങ്ങൾഅെുത്മണിക്ൂറിൽ
എെൻറമുന്നിെലത്ി.ആേുെുന്നക്മുഖംഇന്നുംെോമ്
െെപ്െുത്ുന്നഒാർമയാണ്.

മാസങ്ങൾക്ുമുമ്ക്തേഴിയിൽഅമേയുംവല്യമേ
യുംകചർന്നക്െോന്നക്േുഴിച്ിട്പിചേുശെീെംപുറെത്െു
ക്ാൻെപാലീസ്വിളിച്ചു.െപാക്ിൾെക്ാെിവിട്ചുമാറാ
ത്ആഇളംകമേിമണ്ിൽമൂെിയസ്ഥലംയാെതാെുഭാ
വകഭദവുംേൂൊെതആഅമേചൂണ്ിക്ാട്ിത്ന്നു.കചാ
െമണമുള്ളആകദഹംഅകപ്ാഴുംമണ്ക്ോത്ുെവച്ി
െുന്നു.

കപാസ്റ്റക്കമാർട്ത്ിോയിആകദഹംആലപ്ചുഴെമഡി
ക്ൽകോളജികലക്ക്െോണ്ുകപായകപ്ാൾേൂെെവന്ന
െപാലീസുോെൻേുറ്റക്ാെിയുെെഅച്ഛകോട്പറഞ്ഞു.
അവെേെന്തങ്ിലുംെോെുക്ൂ.18െൂപഎെുത്ക്ൈേയി
ൽതന്നിട്ക്അയാൾപറഞ്ഞു;എെൻറൈേയിൽഇകത
യുള്ളളൂ.ക്മിക്ണം.മെണത്ിെൻറമെവിപ്ചുേൾക്ു
കപാലുംഇത്െംേിമിഷങ്ങെളഅതിജയിക്ാൻേഴിയു

െമന്നക്കതാന്നുന്നില്ല.
െപാലീസുംഫയർകഫാഴ്സുംഎന്തികേെറഉറ്റവർ

കപാലുംഅറച്ചുേിൽക്ുന്നിെത്ക്ദുർഗന്ംേിറഞ്ഞ
ശവങ്ങൾതെൻറൈേയികലന്തിെേകചോട്കചർത്ക്
കമാർച്റിയികലക്ക്േെന്നിട്ചുണ്ക്.ജീവിച്ിെിക്ുകമ്ാൾ
ആർെക്ാെക്കയാതപിയെപ്ട്വൊയിെുന്നവർജീവശ്വാ
സംേിലച്കപ്ാൾസ്കേഹവുംേിലച്വർ.അഴുേിതദവി
ച്ശെീെങ്ങൾപഠിപ്ിച്പാഠങ്ങൾെചറുതല്ല.ജീവൻേി
ലച്ാൽഒന്നുമല്ല,മറ്റചുള്ളവകയക്ാൾവളെെകവഗംജീ
ർണിച്ക്മണ്ിൽലയിക്ുന്നഒെുഇറച്ിപ്ിണ്ം.അതി
േപ്ചുറംഎന്താണ്ോം.ചിലസമയങ്ങളിൽസുതൻത
ത്്വചിന്തേോേും.40വർഷംെോണ്ക്ോലവുംജീവ
േറ്റശെീെങ്ങളചുംപഠിപ്ിച്താണത്.

ആദ്യോലത്ക്ഇൗപണിെചയ്ാൻേല്ലതപയാസമാ
യിെുന്നു.കപാസ്റ്റക്കമാർട്ംകെബിളിൽെവച്ശെീെത്ി
ൽതാെിെയല്ലിൽെവക്ുന്നേത്ിോഭിെയല്ലചുവെെേീ
റും.അവയവങ്ങൾഒാകൊന്നക്എെുത്ക്കബസിേിൽെവ
ച്ചുെോെുക്ണം.ഇതുസ്വകബാധകത്ാെെഎളചുപ്ം
െചയ്ാവുന്നതല്ല.ഒെുദിവസംേുെിച്ക്പൂസായിെുന്ന
കപ്ാൾപുന്നമെക്ായലിൽശവംഎെുക്ണെമന്നക്പറ
ഞ്ഞക്െപാലീസ്വന്നുവിളിച്ചു.അവർകബാട്ിൽേെുക്ാ
യലിൽെോണ്ുകപായി.െചന്നപാെെലക്ുെേട്ക്,ചീർ
ത്ുെപാട്ാറായആകദഹത്ികലക്ക്വീണു.പിന്നീട്ഇ
തുവെെമദ്യപിച്ക്പണിെയെുത്ിട്ില്ല.എയ്ഡ്സ്കൊഗി
േളചുെെമൃതകദഹംൈേേളിൽതാങ്ങിയിട്ചുണ്ക്.ൈേ
യുറഉപകയാഗിക്ുന്നത്ഇഷ്െമല്ല.െമഡിക്ൽകോള
ജിെലഅോട്മിക്ുകപാലുംകവണ്ാത്അോഥശവ
ങ്ങൾോണുന്നതുതെന്നെോമ്െമാണ്.ഒെിക്ൽആ
ർെക്ാെക്കയാതപിയെപ്ട്വൊയിെുന്നവർ,എവിെൊ
െക്കയാആെൊെക്കയാഇന്നുംോത്ിെിക്ാോളചു
ള്ളവർഇൗചുെുോട്ിൽഒെുപിെിമണ്ിൊൻകപാലും
ആെുമില്ലാെതമലർന്നുേിെക്ുന്നു.ഹാസുന്ദെകലാേ
കമേിെൻറവിേൃതി.തെൻറപകെതെെക്ുറിച്ക്ബീഡി
ചുണ്ിൽേിന്നക്മാറ്റചുകമ്ാൾമാതതംേിട്ിയഇെകവളേളി
ൽസുതൻപറഞ്ഞുേിർത്ി.

മെവിച്ശെീെങ്ങളചുെെേൂട്ചുോൊയിഇൗോട്ിൽസു
തൻമാതതമല്ലഉള്ളത്.ഇെതാെുസുതെൻറമാതതംേഥ
യുമല്ല.ചീർത്ുവീർത്ഒാകൊഅജ്ാതശവങ്ങളചും
പൂെിപ്ിക്ുന്നത്സുതന്മാെുെെേുെുംബത്ിെൻറഒാ
കൊദിേങ്ങെളയാണ്.േമുക്റിയാത്ോഴ്ചേളചുെെ
ആഴവുംപെപ്ചുമറിഞ്ഞജന്മങ്ങൾ.ആൊലുംഅറിയെപ്
ൊത്,അകങ്ങാളമികങ്ങാളമുള്ളസുതന്മാർക്ുകവണ്ി
യാണീേുറിപ്ക്.ഒെുക്ംസുതന്മാെെമാതതംേൂട്ിന്േിട്ി
യതിെിച്റിയാത്പെകോെിപകെതർക്ും...

‘‘മൃതദേഹങ്ങൾക്കിടയകിൽനകിന്ന്
എണീറ്ന്കാഴ്ചകൾ
കാണാൻവന്വദനാട്
പൊറുക്ുക.
അയാൾകാലത്കിൽനകിന്ുും
സ്വയുംരക്ഷപപെട്ടവനാണ്.’’
 –സൽമഖതദജയൂസി
 (ഫലസ്തീൻേവയിതതി)

l
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മലയരാറൂർഅവരാർഡക്
പതിെോന്നാമത്മലയാറ്റളൂർഅവാർഡിേുംയുവഎഴുത്ുോർക്ു
ള്ളമലയാറ്റളൂർൈതപസിേുംേൃതിേൾക്ണിക്ുന്നു.2013ജേുവെി
ഒന്നിന്കശഷംതപസിദ്ധീേെിച്മലയാളത്ിെലഏറ്റവുംമിേച്മൗലി
േസാഹിത്യേൃതിേളാണ്പെിഗണിക്ുന്നത്.മലയാറ്റളൂർഅവാർഡ്
15,001െൂപയുംആർട്ിസ്റ്റക്ബി.ഡി.ദത്ൻെൂപേൽപേെചയ്തശി
ൽപവുംതപശസ്തിപതതവുമെങ്ങുന്നതാണ്.മലയാറ്റളൂർൈതപസ്5001
െൂപയുംതപശസ്തിപതതവുമാണ്.പുസ്തേത്ിെൻറമൂന്നക്തപതിേൾ
ജൂൈല30ന്മുമ്ക്േിട്ത്ക്വിധംകഡാ.വി.െേ.ജയേുമാർ,െചയർ
മാൻ,മലയാറ്റളൂർസ്മാെേസമിതി,ശബെിഗിെി,അചേൽ^691306എ
ന്നവിലാസത്ിൽഅയക്ണം

മണ്ണിനസുംമനസുഷ്യനസുംവേണ്ണി
േമേുെെോെിെൻറചുറ്റചുപാെിന്കയാജിക്ാ
ത്വികദശമെങ്ങളചുെെആധിപത്യത്ിെേതി
െെസമെംേയിച്തഗാമീണെുെെവിജയഗാഥ
വിവെിക്ുന്ന,േജീംെോച്ചുേലുങ്ക്എഴുതി
യ‘സമെങ്ങൾ’ഗംഭീെമായി.മിേച്എഴുത്ും
ദൃശ്യാവതെണവും.കലഖേേുംവാൊദ്യമാധ്യ
മത്ിേുംഅഭിവാദ്യങ്ങൾ.
സി.   ടി. ത്രീ  ലാ  ൽ, കച  റു  വോ  ട്ു  പു  ഴ

അേസവരോചണിതം
ലക്ം1520വാൊദ്യമാധ്യമംവായേക്ാർ
ക്ക്ഉപോെതപദമായഒന്നായിെുന്നു.േജീം
െോച്ചുേലുങ്ിെൻറ‘സമെങ്ങൾ’അവസകൊ
ചിതമായി.പശ്ിമഘട്ത്ിെൻറെതകക്യറ്റ
ത്ുള്ളഒെുേൂട്ംതഗാമങ്ങൾമണ്ിേുംമേുഷ്യ
േുംകവണ്ിേെത്ിയകപാൊട്ത്ിെൻറഗാ
ഥേന്നായി.കലഖേേുംവാൊദ്യമാധ്യമത്ി
േുംഒൊയിെംഅഭിേന്ദേങ്ങൾ.
റ   ഹരീം    കക.    പ   റ   േ   ന്നൂ   ർ

ഫീച്ചർഅസ്ലോയണി
ലക്ം1519ൽദുെെബയിെലഗുെുോോക്ദ
ർബാറിെേക്ുറിച്ക്സവാദ്റഹ്മാൻഎഴുതി
യഫീച്ർഅസ്ലായി.

അവികെയുംപാചേക്ാെോയിഒെുമലയാ
ളിെയന്നത്അദ്ഭുതം.
അ  സരീ  സ്   കുറ്ി  പ്ുറം          

കഥഹൃദ്യം
സുകെഷ്വാസുകദവ്എഴുതിയ‘തിെിച്ചുവെ
വ്’എന്നേഥഹൃദ്യമായി.േഥാോെന്അഭി
േന്ദേങ്ങൾ.
മു  ഹ്   സി  ൻ ചരീ  ക്ി  വലാ  ട്        

അനശ്വരമോയമധസുരശോരീരം
ഹമീദ്ഷർവാേിെയക്ുറിച്ക്ൈഫസൽഎ
കളറ്റിൽപങ്ുെവച്അേുസ്മെണംഹൃദ്യമാ
യി.ഒെുേുലമുന്തിെിേൽേിഅേശ്വെങ്ങളാ
യമാപ്ിളപ്ാട്ിെൻറകവദിയിൽേയറിയിെി
ക്ാൻസാധിച്ആേലാോെെൻറമെണസ
മയത്ുംഅേുബന്ചെങ്ങുേളിലുംപെങ്
െുകക്ണ്വൊെുംസന്നിഹിതൊയിെുന്നില്ല
െയന്നക്ബഷീർതികക്ാെിഒെുകവായ്സ്ക്ി
പ്ിലൂെെകൊഷംെോള്ളചുന്നത്തശവിക്ാേി
െയായി.ഒെുോലത്ക്കേെളത്ിെലചുണ്ു
േളിൽതത്ിക്ളിച്ഹമീദ്ഷർവാേിയുെെ
ഈെെിേളചുെെമുന്തിെിച്ാറ്പറ്റിപ്ിെിച്ിെുന്ന
ത്പഴയതലമുറയിെലആെുംമറക്ാേിെയി
ല്ല.അെിേുപറ്റികപ്ായേലാോെന്മാെെതമ

സ്േെിക്ുേഎന്നത്മാപ്ർഹിക്ാത്താ
ണ്.ഏതായാലുംഅകദേഹംപാെിയപാട്ചുേ
ൾവലിയസ്മാെേങ്ങളായിേിലേിൽക്ും.
സി  ദ്രീ  ഖ് കു  റ്ി  ക്ാ  ട്നൂ  ർ                   

യോതതോേണിേരണം
ഒെുെവയിൽേണ്ാൽഅതുമതിഎന്നതല
െക്ട്ിൽഒ.ഉമറുൽഫാറൂഖ്എഴുതിയകഹാ
ളണ്ക്യാതതാവിവെണംവളെെകയെറഹൃദ്യ
മായി.േന്ദി.
കക.  പി. ഷാ  ജി                

േർത്തമോനകോലംഇഴവചരസുന്സു
ോവ്യവിദ്യയിൽസമർഥോെണന്നക്ഇതിേേം
െതളിയിച്ചുേഴിഞ്ഞപവിതതൻതീക്ുേിയുെെ
േവിതയാണ്‘േവിത’(ലക്ം1519).അേൃതതി
മമായആശയകധാെണിയാണ്ഈേവിതയു
െെസവികശഷത.വർത്മാേോലംഇഴകച
െുന്നുണ്ക്,തപണയസങ്ൽപവും.േന്ദി,േവി
ക്ുംവാൊദ്യമാധ്യമത്ിേും.
               
േി.  കക.എം.   കു  ട്ി, ഈ  സ് റ്്  മ  ല  യ  മ്മ
ആ  ർ.  ഇ.  സി   കാ  ലി  ക്  റ്്
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നജിംകൊച്ചുെലചുങ്ക്

സഹ്യകൻറതാഴക്വരഒരചുപ്രക്ഷോഭത്ികൻറചൂടിലാ
ണ്.ഭൂമിയചുകടക്ചാരയൂറ്ചുന്നവവക്േശിെസസ്യവ

ര്ഗങ്ങള്ക്കെതികരപഗാമങ്ങള്കൊളചുത്ിയസമരജ്ാലെ
ത്ിപ്പടരചുന്നചു.ക്െരളത്ികൻറവജവവവവിധ്യകത്തെ
ര്്കെചുന്നതചുംമരചുഭൂമിവതെരി്കെചുന്നതചുമായഅക്്കെഷ്യ,യൂ
്കൊലിപ്റ്സ്,പഗാൻ്ിസ്ക്്രാലചുള്ളമരങ്ങള്ക്കെതിരായപ്ര
ക്ഷോഭം്രശ്ിമഘട്ടത്ികൻറകതക്്കെയറ്ത്ചുള്ളനാലചു്ര
ഞ്ായത്ചുെളിലാണ്.

ക്ലാെ്രരിസ്ിതിേിനമായജൂണ്അഞ്ിന്നാലചുേിവസം
മചുമ്ക്ക്ക്്രപ്പാറവന്യജീവിസക്ങ്തക്ത്ാട്ക്ചര്ന്നവനംവെചു
പ്പികൻറപ്ാക്ൻറഷനില്അക്്കെഷ്യവതെള്നടാകനത്ിയ
കതാഴിലാളിെകളപ്രക്േശകത്ജനങ്ങള്തചുരത്ിക്യാടിച്ചു.
അക്്കെഷ്യകവട്ടികയാഴിഞ്ഞഅവികടവീണചുംവതകവ്കൊ
നചുള്ളനീ്കെകത്തടയചുെയായിരചുന്നചുഅവര്.വനംവെചുപ്പിന്
അടിയറവ്്രറക്യണിവന്നചു.മപത്ികെ.രാജചുതകന്നഇടക്രട്ടക്
വതനടീല്്രരി്രാടിഉക്്രഷേിച്ചു.അതിന്മൂന്നചുമാസംമചുമ്ക്,
അതായതക്വനല്്കൊലാരംഭത്ില്ക്മഖലയികലനാലചു്ര
ഞ്ായത്ചുെള്ക്െപദ്ീെരിച്ക്ആരംഭിച്താണ്ആവലിയജ
നെീയപ്രക്ഷോഭം.്രാക്ലാട്ക്െപദ്മാ്കെിഅഗസ്ത്യമലബ
ക്യാസ്്ിയര്െണ്സര്ക്വഷൻക്്ാറം(്രാക്ലാട്ജനെീയ
െൂട്ടായമ)എന്നസംഘടനരൂ്രവതെരിച്ചുകൊണാണ്ക്രരി
ങ്ങമ്മല,വിതചുര,നദ്ിക്യാട്,്രാക്ങ്ങാട്എന്നീ്രഞ്ായത്ചു
െളികലജനങ്ങള്ക്െരളീയപ്രെൃതി്കെക്വിരചുദ്ധമായ്രള്പ്പക്
വചുഡ്പ്ാക്ൻറഷനചുെള്ക്കെതികരസമരരംഗത്ിറങ്ങിയത.

അഗസ്ത്യമലജൈവമണ്ഡലം
ക്ലാെത്ികലഅതീവവജവവവവിധ്യമണ്ഡലങ്ങളില്
(Hotspots)ഒന്നായ,ഇത്്യയചുകടഅമൂല്യവജവസമ്ത്ാ
യ്രശ്ിമഘട്ടത്ികൻറഏറ്വചുംപ്രധാനകപ്പട്ടഭാഗമാണ്
അഗസ്ത്യമലവജവക്മഖല(AgasthyamalaBiosphere
Reserve).ക്െരളത്ികൻറജലസമ്ത്ികനസംരഷേിച്ചുനി
ര്ത്ചുന്നതില്ഈക്മഖലെളചുകട്രങ്ക്നിസ്തചുലമാണ്.

സൂഷേക്മജീവിെളചുംസസ്യലതാേിെളചുമട്കെംഅ്രൂര്വയി
നങ്ങളചുള്കപ്പകടആയിര്കെണ്കെിന്വജവവര്ഗങ്ങളചുകടെ
ലവറയാണ്്രശ്ിമഘട്ടം.അതീവവജവവവവിധ്യക്െപദ്

ങ്ങള്(Hotspots)ക്ലാെത്ക്കമാത്ം34ആണ്.അവയില്
പ്രക്ത്യെ്രരിഗണനഅര്ഹി്കെചുന്നവ(Hottestofhotspot)
്രകത്ണ്ണവചും.അതില്രകണണ്ണമാണ്ഇത്്യയില്.്രശ്ിമ
ഘട്ടവചും(WesternGhats)്രൂര്വഹിമാലയൻപ്രക്േശവചും.
്രശ്ിമഘട്ടത്ില്തകന്നഏറ്വചുംവജവവവവിധ്യസമ്ചു
ഷ്ടിക്െരളത്ികൻറഅതിരചുെള്്കെചുള്ളിലാണ്.അതായത,
കത്കെൻ്രശ്ിമഘട്ടത്ില്(SouthernWesternGhats).
ആയിര്കെണ്കെിന്ജീവിവര്ഗങ്ങളചുംസസ്യയിനങ്ങളചുംഇ
വികടയചുണക്.ഇനിയചുംെകണത്ാത്എപതക്യാജീവിസ
സ്യവര്ഗങ്ങള്!സസ്യങ്ങളില്ഇതചുവകരെകണത്ിയതകവ
റചും17,000സ്രചുഷ്്രിെള്മാപതം.െകണത്ാകതെിട്കെചുന്ന
തഒട്ടനവധി!

ഇതികൻറകയല്ാംെലവറയായഅഗസ്ത്യമലവജവമ
ണ്ഡലം3500ചതചുരപശെിക്ലാമീറ്ര്ചചുറ്ളവില്ക്െരളത്ി
ലചുംതമിഴനാട്ടിലചുമായി്രരന്നചുെിട്കെചുന്നചു.്രത്നംതിട്ടജില്
യികലക്ൊന്നിമചുതല്കൊല്ം,തിരചുവനത്്രചുരംജില്െളചും
തമിഴനാട്ടികലതിരചുകനല്ക്വലി,െന്യാെചുമാരിജില്െളചുകടചി
ലഭാഗങ്ങളചുംഉള്കപ്പടചുന്നതാണ്ഈക്മഖല.ഇതില്‘ക്ഹാട്ട
സ്റ്ക്ഓഫ്ക്ഹാട്ടക്സ്ക്്രാട്ടക്’എന്നവിക്ശഷണത്ിന്അര്ഹത
യചുള്ളതിരചുവനത്്രചുരംജില്യിലാണ്അക്്കെഷ്യ,മാഞ്ിയം
വിരചുദ്ധസമരംകൊടചുമ്ിരികൊണനാലചു്രഞ്ായത്ചുെളചും.
ഈ3500ചതചുരപശെിക്ലാമീറ്റികൻറ20ശതമാനത്ിലധിെം
വരചുംഅക്്കെഷ്യ,യൂ്കൊലിപ്റ്സ്ക്താട്ടങ്ങളചുകടവിസ്തൃതി.

സമരത്തിെൻറതുടക്ം
രൂഷേമായെചുടികവള്ളപ്രശനമാണ്സാധാരണ്കൊരായആ
ളചുെകളസമരമചുഖകത്ത്ിച്ത.ഒരി്കെലചുംവറ്ികല്ന്നക്െരചു
തിയജലക്പസാതസ്ചുെള്ഒകന്നാന്നായിവറ്ിവരളചുന്നക്വനലചു
െള്െടന്നചുക്്രായക്താകടഅ്രെടംശരി്കെചുംതിരിച്റിഞ്ഞചു.

പ്രെൃതി്കെിണങ്ങാത്പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ്ഈേചുഃസ്ി
തി്കെക്ൊരണകമന്നക്അവര്മനസ്ിലാ്കെി.അക്താകടപ്രക്േശ
വാസിെകളക്ബാധവതെരി്കെല്പ്രെൃതിസംരഷേണപ്രവ
ര്ത്െര്്കെക്എളചുപ്പമായി.ഇത്രംക്താട്ടങ്ങള്മൂലംവരള്ച്

ഉണാെചുന്നതഎങ്ങകനകയന്നചും്രാരിസ്ിതിെനാശംഎ
ത്ാകണന്നചുംപ്രക്േശവാസിെകളക്ബാധവതെരി്കൊൻെചു
ടചുംബപശീക്യാഗങ്ങള്വകരവിളിച്ചുെൂട്ടി.അതപ്രക്േശകത്
െചുടചുംബങ്ങളികലാക്കെവലിയസ്ാധീനംകചലചുത്ി.അക്താ
കടജനങ്ങളചുകടക്രാഷംആളി്കെത്ി.്രാെകമത്ികവട്ടികയാ
ഴിഞ്ഞക്താട്ടങ്ങളില്ഇനിഒരചുവതക്്രാലചുംനടാൻഅനചുവ
േി്കെികല്ന്നനില്രാടിലായിഅവര്.

റീപ്ാക്ൻറഷനചുക്വണിയചുള്ളെചുഴികയടചു്കെലിന്വനംവെചു
പ്പികൻറയചുംക്ൊര്്രക്റഷകൻറയചുംെരാറചുൊര്(‘െണ്വീനര്’
എകന്നാരചുക്നാമിനിയചുകടമറവില്ഉക്േ്യാഗസ്ര്തകന്നയാണ്
ക്ജാലിെള്്കെക്ക്നതൃത്ംനല്െചുന്നതചുംഅതികൻറലാഭം്ര
റ്ചുന്നതചും)എത്ാൻതചുടങ്ങിയക്പ്പാള്ജനങ്ങള്തടഞ്ഞചു.ഇ
്കെഴിഞ്ഞക്പബചുവരിഅവസാനംനദ്ിക്യാട്്രഞ്ായത്ി
കലവമലമൂട്്രാണ്ഡ്യൻ്രാറയില്വനംവെചുപ്പികൻറകവട്ടി
കയാഴിഞ്ഞഅക്്കെഷ്യക്താട്ടത്ില്്രചുതിയവതനടാൻെചു
ഴികയടചു്കൊകനത്ിയക്പ്പാള്അതികനതികരമനചുഷ്യച്ങ്ങല
തീര്ത്ചുകൊണായിരചുന്നചുപ്രക്ഷോഭത്ികൻറതചുട്കെം.

്രാക്ലാട്െചുശവൂര്ജങ്ഷനില്സ്ിരംസമരപ്പത്ല്കെട്ടി
പ്രക്ഷോഭംതചുടര്ന്നചു.വവെചുക്ന്നരങ്ങളില്ആളചുെള്സമര
പ്പത്ലില്ഒത്ചുെൂടി.തിരചുവനത്്രചുരംജില്്രഞ്ായത്ക്പ്ര
സി്ൻറ്വി.കെ.മധചുരഷോധിൊരിയചുംഷിറാസ്ഖാൻപ്ര
സി്ൻറചും്രി.എസ്.പ്രക്മാദ്കസപെട്ടറിയചുമായക്്ാറത്ി
ല്മചുഴചുവൻരാഷ്പടീയെഷേിെളചുകടയചുംസാമൂഹിെസംഘട
നെളചുകടയചുംപ്രതിനിധിെള്്രങ്ാളിെളായി.ക്്ാറത്ികൻറ
ക്നതൃത്ത്ില്സമരക്ത്ാകടാപ്പംെൂടചുതല്ജനങ്ങള്്കെിട
യില്ക്ബാധവതെരണപ്രവര്ത്നങ്ങളചുമായിക്രരിങ്ങമ്മ
ല്രഞ്ായത്ക്ബക്യാവ്ക്വഴസിറ്ിമാക്നജകമൻറ്െമ്മി
റ്ിഅംഗങ്ങളായക്െരളയൂനിക്വഴസിറ്ിക്ബാട്ടണി്ിപ്പാര്ട്
കമൻറികലറീ്ര്ക്്ാ.ഖമറചുദ്ീൻ,നാച്ര്ക്്ാക്ട്ടാപഗാ് 
ര്സാലി്രാക്ലാട്എന്നിവകരക്്രാലചുള്ളനിരവധിപ്രെൃതി
സ്ക്നഹിെള്മചുന്നിട്ടിറങ്ങി.

പ്രമമയവുമായതി്രഞ്ായത്ുകൾ
്രഞ്ായത്ക്ഭരണസമിതിെളചും്രിത്ചുണയചുമായിരംഗത്ചുവ
ന്നക്താകടപ്രക്ഷോഭത്ിന്ഗൗരവംവര്ധിച്ചു.തങ്ങളചുകട്ര
രിധി്കെചുള്ളില്െൃഷികചയ്ാൻഅനചുവേി്കെികല്ന്നക്പ്രഖ്യാ്രി
ച്ക്ക്രരിങ്ങമ്മല,വിതചുര,നദ്ിക്യാട്,്രാക്ങ്ങാട്്രഞ്ായത്ക്
െമ്മിറ്ിെള്ഏെെണ്്ഠമായിപ്രക്മയങ്ങള്്രാസാ്കെി.ക്െരള
ത്ില്സമ്ൂര്ണനിക്രാധനംആവശ്യകപ്പട്ടക്െണ്സര്ക്വഷ

ൻക്്ാറംക്േശീയഹരിതവപടബ്യൂണലികനസമീ്രി്കൊകനാ
രചുങ്ങചുന്നതഈപ്രക്മയങ്ങളചുകടെൂടിബലത്ിലാണ്.്രഞ്ാ
യത്ീരാജനിയമപ്രൊരം്രാരിസ്ിതിെസംരഷേണത്ി
കൻറൊര്യത്ില്അതത്രഞ്ായത്ചുെള്്കെചുള്ളഅവൊ
ശവചും2006കലവനാവൊശനിയമപ്രൊരംവനസംരഷേണ
ൊര്യത്ില്പഗാമസഭെള്്കെചുള്ളഅധിൊരവചുമട്കെംലഭ്യമാ
യഭരണഘടനാ്രരവചുംനിയമ്രരവചുമായഎല്ാമാര്ഗങ്ങളചും
ഉ്രക്യാഗി്കെചുകമന്നക്ക്്ാ.ഖമറചുദ്ീൻ്രറയചുന്നചു.

ഫലംകാണുന്നപ്രമഷോഭം
ക്ലാെ്രരിസ്ിതിേിനത്ില്ഹരിതക്െരളം്രദ്ധതിയചുകട
ഭാഗമായിഒരചുക്ൊടിവൃഷേവത്െള്നടചുന്നതികന്കെചുറി
ച്ക്ആക്ലാചി്കൊൻക്മയമാസംമചുഖ്യമപത്ി്രിണറായിവിജ
യകൻറഅധ്യഷേതയില്ക്ചര്ന്നഉന്നതതലക്യാഗംഅക്്കെ
ഷ്യ,യൂ്കൊലിപ്റ്സ്,പഗാൻ്ിസ്വതെള്ഇനിമചുതല്നക്ട
ണതികല്ന്നചുംഉള്ളമരങ്ങള്കവട്ടിമാറ്ണകമന്നചുംതീരചുമാനി
ച്ചു.്രരിസ്ിതിേിനാചരണ്രരി്രാടിയില്വനം^വന്യജീവിവ
െചുപ്പക്മപത്ികെ.രാജചുഅത്രരസ്യമായിപ്രഖ്യാ്രിച്ചു.്രെരം
്ലവൃഷേങ്ങളചുംഒൗഷധസസ്യങ്ങളചുംമാപതക്മഇനിനടാൻ
അനചുവേി്കെൂഎന്നക്മചുഖ്യമപത്ിയചും്രറഞ്ഞചു.

്രള്പ്പിനാവശ്യമായമരങ്ങള്നല്ൊകമന്നക്ഹിദ്ചുസ്ാൻ
ന്യൂസ്പ്രിൻറ്ലിമിറ്്ചുമായിസര്്കൊര്1974ല്ഉണാ്കെിയ99
വര്ഷകത്െരാറാണ്വ്യവസായിൊടിസ്ാനത്ില്്രള്പ്പക്
മരെളചുകടപ്ാക്ൻറഷൻ്രരി്രാടിയിക്ല്കെക്വനംവെചുപ്പികൻറ
യചുംവിെസനക്ൊര്്രക്റഷകൻറയചുംപശദ്ധതിരി്കെചുന്നത.
സംരഷേിതവനക്മഖലെളില്വവക്േശിെമരവര്ഗങ്ങളചുകട
ക്താട്ടങ്ങള്നിറയാൻ്രിന്നീട്അമാത്മചുണായില്.1980ലാണ്
സാമൂഹിെവനവതെരണത്ിനചുള്ളസസ്യവര്ഗങ്ങളില്അ
ക്്കെഷ്യയചുംെടന്നചുെൂടിയത.അത്രിന്നീട്ഈസ്െീമികലമചു
ഖ്യസസ്യയിനമായിമാറി.

സര്്കൊര്ക്വകണന്നചുകവച്ിട്ടചുംവനംവെചുപ്പക്ഉക്േ്യാഗസ്
ര്്കെക്അക്്കെഷ്യകയവെകയാഴിയാൻവിമ്മിട്ടമചുണാെചുന്ന
തഅതിലൂകടലഭി്കെചുന്ന‘െിമ്ള’ത്ികൻറ‘നൂറചുക്മനി’വിള

വ്ൊരണമാണ്.താകഴതട്ടികലജീവന്കൊര്്കെക്വകരവിഹിതകമ
ത്ചുന്നക്ൊടിെള്മറിയചുന്നഅഴിമതിയചുകടനല്വള്കെൂറചുള്ള‘ൊ
ര്ഷിെ്രദ്ധതി’യാണതക്.്രചുതിയതീരചുമാനകത്അട്ടിമറി്കൊനാണ്
ക്്രപ്പാറ്കെക്്രിന്നാകലജൂണ്10ന്്രാക്ലാട്വനക്മഖലയിലചുംഅ
ക്്കെഷ്യനടാൻനടത്ിയപശമം.പ്രക്ഷോഭെര്അകതല്ാം്രിഴചുകത
റിഞ്ഞചു.കതാഴിലാളിെകളതചുരത്ിക്യാടിച്ചു.വതനടരചുകതന്നക്ഉ
ക്േ്യാഗസ്ര്്കെക്മപത്ിെര്ശനശാസനനല്െി.തിരചുവനത്്രചുരംജി
ല്്കെക്്രചുറത്ക്മറ്ചുവനക്മഖലെളില്പശമങ്ങള്തചുടരചുന്നചുണക്ക്.

്രരതിസ്തിതതിനാശം
കവള്ളംഅമിതമായക്താതില്വലികച്ടചു്കെചുന്നചു,മറ്ചുസസ്യങ്ങകള
അക്്രഷേിച്ക്ൊര്ബണ്്ക്യാകവസഡ്വലികച്ടചു്കെചുന്നക്താ
തികലെചുറവ്അത്രീക്ഷോഷ്മാവ്െൂട്ടചുന്നചു,വജവവവവിധ്യപ്ര
െൃതികയതെര്്കെചുന്നചുതചുടങ്ങിയവയാണ്അക്്കെഷ്യയചുംയൂ്കൊ
ലിപ്റ്സചുംക്്രാലചുള്ളഏെവിളക്താട്ടങ്ങള്ക്നരിടചുന്നപ്രധാനആ
ക്ഷേ്രം.ആസ്ക്പടലിയയില്നികന്നത്ിയഅക്്കെഷ്യയചുംപഗാൻ്ി
സചുകമല്ാംക്െരളത്ികൻറതനതപ്രെൃതി്കെക്െടെവിരചുദ്ധമാണ്.

അക്്കെഷ്യയചുകടവംശാവലിയിലചുള്ളതാണ്മാഞ്ിയവചും.രണി
നംഅക്്കെഷ്യയാണ്ക്െരളത്ില്െൃഷികചയ്ചുന്നത.അക്്കെഷ്യ
ഓറി്കെചുലിക്്ാര്മിസചും(Acaciaauriculiformis)അക്്കെഷ്യമാ
ഞ്ിയവചും(Acaciamangium).രണിക്ൻറയചുംസ്ഭാവംഒന്നാണ്.
ക്െരളത്ികൻറ്രരിസ്ിതി്കെക്തീര്ത്ചുംവിരചുദ്ധം.പ്രൊശസംക്ലേ
ഷണത്ിന്ഇവ്കെക്വൻക്താതില്ജലംആവശ്യമാണ്.പ്രതിേിനം
30ലിറ്ര്എന്നനിലയിലാണ്അക്്കെഷ്യയചുംയൂ്കൊലിപ്റ്സചുംകവ
ള്ളംവലികച്ടചു്കെചുന്നത.അക്്കെഷ്യനടത്ചുന്നമകറ്ാരചുപെൂരപ്രവൃ
ത്ിപ്രെൃതിയചുകടവജവവവവിധ്യകത്തെര്്കെചുന്നചുഎന്നതാ
ണ്.ഈക്താട്ടങ്ങളില്ഇടതിങ്ങിയഅടി്കൊട്ഉണാവാറില്.മരങ്ങ
ളചുകടചചുവട്ടിലാെകട്ടമറ്ചുസസ്യങ്ങകളാന്നചുംൊര്യമായിവളരചുെയചു
മില്.വടികച്ടചുത്ക്്രാകലമണ്ണക്മാപതംകതളിഞ്ഞചുൊണചും.വിക്േശ
മരങ്ങളചുകടഅധിനിക്വശത്ിനചുക്ശഷംക്െരളത്ികലഅത്രീഷേ
താ്രനംെൂടചുെയാണ്കചയതത.1980ല്സാമൂഹിെവനവതെ
രണ്രരി്രാടിയചുകടഭാഗമായിഅക്്കെഷ്യക്െരളത്ില്അക്ങ്ങാള
മിക്ങ്ങാളംനട്ടചു്രിടിപ്പി്കൊൻവനംവെചുപ്പികലസസ്യശാസ്പതജ്ഞ
ര്അനചുെൂലറിക്പ്പാര്കട്ടഴചുതചുക്മ്ാള്ക്െരളത്ികൻറഅത്രീക്ഷോ
ഷ്മാവ്ക്വനല്്കൊലത്ക്്രരമാവധി20്ിപഗികസല്ഷ്യസിനചും35
്ിപഗികസല്ഷ്യസിനചുംഇടയിലായിരചുന്നചു.എന്നാല്,ഇന്നക്42ഉം
അതിന്മചുെളിലചും്ിപഗികസല്ഷ്യസായിഉയര്ന്നിരി്കെചുെയാണ്.
അത്രീഷേത്ികലൊര്ബണ്്ക്യാകവസ്ികൻറഅളവികന
െൂട്ടചുന്നഇത്രംവൃഷേങ്ങളചുകടആധിെ്യംതകന്നയാണ്ൊരണം.

മറുവാദങ്ങളുമുണ്്
്രറങ്ിമാവ്ക്്രാലചുള്ള്ലവൃഷേങ്ങള്അക്്കെഷ്യകയ്കൊള്ജലന
ഷ്ടംവരചുത്ചുന്നചുഎന്നക്വാേി്കെചുന്നവര്സസ്യശാസ്പതജ്ഞരില്ത
കന്നയചുണക്.അക്്കെഷ്യപ്രതിേിനം30ലിറ്കറങ്ില്്രറങ്ിമാവ്35ലി
റ്ര്കവള്ളംവലികച്ടചു്കെചുന്നചുഎന്നതാണ്അവരചുകടവാേം.എന്നാ
ല്,ഇതികനഖണ്ഡി്കെല്എളചുപ്പമാണ്.

ശിഖരങ്ങളായിവളര്ന്നക്്രടരചുന്നസസ്യമായതിനാല്ഒരചു്രറങ്ി
മാവ്നില്്കെചുന്നഭൂമിയചുകടചചുറ്ളവ്50മീറ്കറങ്ിലചുമചുണാെചും.ഈ
50മീറ്ര്ചചുറ്ളവിനചുള്ളില്്രത്ില്െചുറയാത്അക്്കെഷ്യക്യാമാ
ഞ്ിയക്മായൂ്കൊലിപ്റ്ക്സാമരങ്ങള്നില്്കെചും.അക്പ്പാള്ഒരചു
്രറങ്ിമാവിന്്രെരം10അക്്കെഷ്യയാെചുക്മ്ാള്ജലനഷ്ടം300
ലിറ്റായിഉയരചുന്നചു.ഈയാഥാര്ഥ്യംമറച്ചുകവച്ാണ്ചിലര്ഭൂമി
യചുകടക്ചാരയൂറ്ചുന്നഅധിനിക്വശസസ്യവര്ഗങ്ങള്്കെക്(Invasive
alienspecies)ക്വണിവാേി്കെചുന്നകതന്നക്ക്്ാ.ഖമറചുദ്ീൻചൂണി
്കൊട്ടചുന്നചു.

പ്രാക്േശിെതലത്ില്ജനങ്ങള്്കെക്കതാഴില്നല്െചുന്ന്രദ്ധതി
യാണ്പ്ാക്ൻറഷൻ്രരി്രാടിെകളന്നാണ്മകറ്ാരചുവാേം.െചുഴികയ
ടചു്കെല്,വതനടല്,്രരി്രാലനം,്യര്വലൻകതളി്കെല്,മരം
കവട്ടക്,ക്ലാ്ിങ്തചുടങ്ങിയക്ജാലിെള്തക്ദ്ശീയര്്കെക്ലഭിച്ചുകൊ
ണിരി്കെചുന്നതതടയാക്നഈ്രരിസ്ിതിസംരഷേണനയംകൊ
ണക്െഴിയൂഎന്നക്അവര്വാേി്കെചുന്നചു.

ഈറ്റയുംമുളയും
ഈറ്യചുംമചുളയചുംനട്ടാലചുംെടലാസചുണാ്കൊനചുള്ളഅസംസ്െൃ
തവസ്തചുവായി.അക്്കെഷ്യകയ്കൊള്ക്വഗത്ില്്രാെമാെചുകമ
ന്നതിനാല്വാണിജ്യ്രരമായചുംകതാഴില്്രരമായചുംെൂടചുതല്ലാഭ
െരമാണ്ഈെൃഷി.പ്രെൃതി്കെചുള്ളക്നട്ടംഅതിലചുംവലചുതാണ്.
കവള്ളംെൂടചുതല്വലികച്ടചു്കെികല്ന്നക്മാപതമല്മഴമൂലംലഭി്കെചു
ന്നഈര്പ്പനിലകയസംരഷേിച്ചുനിര്ത്ിഭൂമിയികലജലത്ികൻറ
അളവികനെൂട്ടചും.ൊര്ബണ്്ക്യാകവസഡ്െൂടചുതല്വലികച്
ടചു്കെചുെയചുംഓകസിജൻെൂടചുതലായി്രചുറത്ചുവിടചുെയചുംകചയത
അത്രീക്ഷോഷ്മാവ്െചുറ്കെചും.

പ്രക്േശവാസിെളചുകടകതാഴില്നഷ്ടകമന്ന്രരാതിഒഴിവാ്കെചുെ
യചുംകചയ്ാം.്ലവൃഷേങ്ങളചുംഒൗഷധസസ്യങ്ങളചുമായാലചുംലാഭ
ത്ിന്െചുറകവാന്നചുമചുണാവില്.കതാഴില്നഷ്ടവചുമചുണാവില്.വ്യവ
സായവചുംപ്രെൃതിസംരഷേണവചുംഒരചുക്്രാകലനട്കെചും.പ്രെൃതി
യചുകടവജവവവവിധ്യംസമ്ന്നമായിത്കന്നനിലനില്്കെചും.

എത്ായാലചുംപ്രെൃതിയചുകടനിലനില്്രിന്,െചുടിനീര്സംരഷേ
ണത്ിന്ഇത്രംവിക്േശമരങ്ങള്നമ്മചുകടവനങ്ങളില്നിന്നക്ഒഴി

ഞ്ഞചുക്്രാക്യതീരൂ. l

കേരളത്തിെൻറജൈവജവവതിധ്യെത്തേര്ക്കുന്നത്കും
മര്കുഭൂമതിവത്േരതിക്കുന്നത്കുമായഅകകഷ്യ,യൂകാലതിപ്്റസ്
കപാല്കുള്ളമരങ്ങൾനട്കുന്നതതിെനതതിരായസമരവഴതിയതിലാണ്
പശ്തിമഘട്ടത്തിെൻറെതകകയ്റത്്കുള്ളഒര്കുേൂട്ടംഗ്ാമങ്ങൾ.
മണ്തിന്കുംമന്കുഷ്യന്കുംകവണ്തിയ്കുള്ളഅവര്കുെടകപാരാട്ടത്തിെൻറ്ാഥയാണതിത്...
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04
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തമിഴേെത്ത്യാഗന്നൂെുംഅറിവാളളൂെുംതചോവൂർ
െപെിയകോവിലിലുംതചോവൂർെോട്ാെമ്യൂസി

യത്ിലുംതിെുച്ിറപ്ള്ളിസർക്ാർമ്യൂസിയത്ിലുംമ
തദാസ്മ്യൂസിയത്ിലുമുള്ളബുദ്ധശിൽപങ്ങൾതപസിദ്ധ
മാണ്.കേെളത്ിെലമാകവലിക്െ,ോയംേുളം,േെുമാ
െിബുദ്ധവിതഗഹങ്ങളചുമായുംഈളത്ുള്ളഅേുൊധപുെ
ബുദ്ധശിൽപങ്ങളചുമായുംൈശലിയുമായുംഇവെയതാെ
തമ്യംെചയ്ാറുണ്ക്.എന്നാൽ,വിസ്മയേെമായവസ്തുത
തമിഴേെത്ഓകൊവിദൂെതഗാമങ്ങളിലുംേിെന്തെമുള്ള
മായ്ക്ലിേുംമറയ്ക്ലിേുംകശഷവുംഇത്െംബുദ്ധപു
ൊവസ്തുക്ൾേിലേിൽക്ുന്നുഎന്നതാണ്.കേെളത്ി
െലയുംമറ്റചുതമിഴേഭൂഭാഗങ്ങളിെലസ്ഥലകപ്െുേളിലും
തപാകദശിേചെിതതങ്ങളിലുംബുദ്ധിസത്ിെൻറസംസ്ോ
െസൂചേേൾഅവകശഷിക്ുന്നു.2017കമയിൽതമിഴ്ോ
ട്ിെലോൈെക്ുെിയിൽേെന്നബുദ്ധപൂർണിമആകഘാ
ഷത്ിെൻറഭാഗമായിഭിക്ുബുദ്ധമൗെിയെുെെക്ണതപ
ോെംോൈെക്ുെിസന്ദർശിച്എേിക്ക്ഈചെിതതഇെ
ങ്ങളചുംശിൽപങ്ങളചുംകേെിട്ചുോണാോയി.

തമിഴേത്ക്വിേസിക്ുന്നഅെിസ്ഥാേജേതയുെെജാ
തിഹിന്ദുത്വത്ിെേതിൊയതപതികൊധംഅംകബദ്േറുെെ
േവയാേത്ിലൂെെശേക്തിെപ്െുന്നു.ദലിതബഹുജേങ്ങ
ളാണ്ഇന്നക്തമിഴേത്ക്അവർപുത്ർഎന്നുവിളിക്ുന്ന

പുത്ിയുെെയുംകപാതത്ിെൻറയുംെപാത്േത്ിെൻറ
യുംമാർഗംകതെുന്നത്.തമിഴേെത്ബൗദ്ധപുൊവസ്
തുക്െളക്ുറിച്പുത്ൻെപാത്േംതെന്നഭിക്ുബുദ്ധ
മൗെിയർതപസിദ്ധീേെിച്ിെിക്ുന്നു.മഹാൊഷ്ക്തെയിൽേി
ന്നുവന്നഭിക്ുണിമാകൊെൊത്ാണ്ഞങ്ങൾോൈെ
ക്ുെിയിെലബൗദ്ധപുൊവസ്തുഇെങ്ങൾസന്ദർശിച്ത്.

ോൈെക്ുെിയിൽേിന്നക്ഏതാണ്ക്40േികലാമീറ്റർപെി
ഞ്ഞാറായുള്ളവയൽതപകദശമാണ്സമണർവയൽ.ഈ

സ്ഥലത്ിന്സമന്ദവയൽഎന്നുംപറയും.സമണർഅ
ഥവാഅമണർതശമണൊയബൗദ്ധൊണകല്ലാ.സമന്ദർഅ
ഥവാസമന്ദഭതദൻേൃത്യമായിമഹായാേബുദ്ധമതത്ിെല
ഒെുകബാധിസത്വെൂപവുംെപാതുവിൽപുത്െുെെപെ്യാ
യവുമാണ്.‘‘സമന്ദഭതദന്നിഹപൂജെചയ്വാൻഎെുത്ു
േിെന്നയിഹപൂകവ’’എന്നസകഹാദെെൻറവെിേൾഇവി
െെഓർക്ാവുന്നതാണ്.സമണർവയലിേുേെുവിൽഏ
താണ്ക്ഒെുമീറ്ററിലധിേംഉയെമുള്ളപുത്െുെെആൾവ
ലുപ്ത്ിലുംേൂെിയഒെുേെിങ്ൽശിൽപംഇെിക്ുന്നു.മ
ണ്ിലാണ്തുകപാെലയാണ്ഇെിപ്ിെവുംഅെിഭാഗവും.േി
ഴകക്ാട്ാണ്തിെിഞ്ഞിെിക്ുന്നത്.കചകതാഹെമായമൃദു
മന്ദഹാസംമുഖത്ുണ്ക്.

മാകവലിക്െയിെലയുംപള്ളിക്ൽഭെണിക്ാവിെല
യുംബുദ്ധന്മാെുെെചിെിയുമായിവ്യേക്തമായസാമ്യമു
ണ്ക്.ഉത്െീയവുംഉഷ്ണീഷവുംലംബേർണവുംധ്യാ
േഭാവവുംപദ്മാസേവുെമല്ലാംവളെെേൃത്യവുംസ്പ
ഷ്െവുമായലക്ണങ്ങളാണ്.അൽപംപെിഞ്ഞാകറാട്ചു
മാറിൈഹന്ദവീേെിക്െപ്ട്േിലയിൽചിലെചറിയഅമ്
ലങ്ങളചുംോവുേളചുംേിൽക്ുന്നു.പഴയതമിഴിലുള്ളഒെു
ശിലാലിഖിതവുംോവുേൾക്െിേിലുണ്ക്.സമണർവയ
ലിേുെതക്ുവശത്ാണ്ആേന്തൂർ.ബുദ്ധശിഷ്യോയ
ആേന്ദെൻറകപെിലുള്ളതാണിത്.കേെളത്ിെലഅേന്ദ
പുെഅഥവാആേന്ദപുെയുംതിെുവ(ാ)േന്തപുെവുംആ
േന്ദപ്ള്ളിയുംഇതുകപാെലആേന്ദഭിക്ുവിെൻറകപെു

മായിബന്െപ്ട്താണ്.
കപൊലുേളചുംഅെയാലുംആെ്യകവപ്ചുംവളെുന്നോവുേ

ളചുംേെവാവലുേളചുെെഅതിലുള്ളൈസ്വെവിഹാെവുംവലിയ
മൺചിറേളചുംേുളങ്ങളചുംെചറിയൈശവമാക്െപ്ട്അമ്ല
ങ്ങളചുംതറേളചുംെവളിെപ്െുത്ുന്നത്സമണർഅഥവാബു
ദ്ധകബാധേർേിർമിച്ചുപെിെക്ിച്ഒെുവമ്ിച്വയലുംോ
ർഷിേസംസ്േൃതിയുമായിെുന്നുോൈെക്ുെിയിലുണ്ായി
െുന്നെതന്നാണ്.മധ്യോലകത്ാെെവിേസിച്ോൈെക്ുെി
വാസക്തുശിൽപൈശലിയിലുംഭക്ണസംസ്ോെത്ിലുെമ
ല്ലാംപുത്സഭ്യതയുെെആധാെങ്ങളചുംഅെയാളങ്ങളചുംോ
ണാം.ോൈെക്ുെിക്െുത്കദവർകോട്യിലുള്ള19ാംേൂ
റ്റാണ്ിെലവീെപാണ്്യേട്െബൊമേെൻറപഴയെോട്ാെെക്
ട്ിേെുത്ുള്ളവലിയോവുംഇത്െത്ിൽബൗദ്ധപാെമ്െ്യ
മുള്ളതാണ്.െോെുങ്ങല്ലളൂർോവുകപാെലകോഴികേർച്യും
അെയാലുേളചുംകവപ്ചുേളചുംോെേങ്ങളചുംഇവിെെവളെുന്നു.

േുറച്ചുേൂെിെതക്ുപെിഞ്ഞാറുമാറിശിവഗംഗക്െുത്ുള്ള
സ്ഥലമാണ്മല്ലൽ.മല്ലലിെലമാെേുളത്ിേെുത്ാണ്മുൾ
ക്ാെുേൾക്ുേെുവിൽമെറ്റാെുബുദ്ധശിൽപംേിഴകക്ാട്
ഭിമുഖമായിഇെിക്ുന്നത്.ഇവിെെെചങ്ല്ലിലുള്ളേിർമിതിേ
ളചുെെഅെിത്റയുെെഅവശിഷ്െങ്ങളചുംോണാം.ബുദ്ധമൗ
െിയെുെെഅഭിതപായത്ിൽഇത്സമണർവയലിെലശിൽപ
െത്ക്ാൾതപാചീേമാണ്.സി.ഇആദ്യേൂറ്റാണ്ുേളികലതാ
ോെമന്നുപറയുന്നു.ഏതായാലുംതപകദശെത്ദലിത്ജേ
തയാണതിെേവണങ്ങുന്നതുംസംെക്ിക്ുന്നതും.‘മല്ലൽ’
എന്നസ്ഥലകപ്െിെല‘മല്ല’ശബ്ദവുംമാെേുളത്ിെല‘മാെ’
ശബ്ദവുംബുദ്ധെൻറജീവിതവുമായിബന്െപ്ട്താണ്.മല്ല
ർബുദ്ധബന്ുക്ളായിെുന്നു.മാെോണ്പുത്െുെെഎതി
ൊളിയായോമസങ്ൽപം.കേെളത്ിലുംമല്ലപ്ള്ളി,മാെപറ
മ്ക്,മാൊമണ്ക്,മാൊെിക്ുളംതുെങ്ങിയസ്ഥലോമങ്ങളചുണ്ക്
എന്നതുംപാഠാന്തെതപസക്തമാണ്.

സമണർവയലിേുംശിവഗംഗക്ുംഇെയിൽപുത്ൻെസയ്
എന്നവയലുേളചുംപുത്സംസ്ോെവുമായിബന്െപ്ട്താ
യിെുന്നു.ഇവിെെഇന്നക്െണ്ുെചറിയൈജേതീർഥങ്െവിതഗ
ങ്ങൾമാതതകമഅവകശഷിക്ുന്നുള്ളളൂ.അെുത്ോലംവെെ
ഇവിെെഒെുപുത്ശിൽപവുംഉണ്ായിെുന്നതായിസ്ഥലവാ
സിേളചുംഭിക്ുമൗെിയെുംപറയുന്നു.പലപുൊവസ്തുക്
ളചുംസംെക്ണമില്ലാെതകമാഷ്െിക്െപ്െുേകയാേശിപ്ിക്
െപ്െുേകയാൈഹന്ദവമായിപട്ചുചുറ്റെപ്െുേകയാെചയ്ചുന്നു.

അയ്ോെെന്നകേെളത്ിെലഅയ്പ്െേകപാലുള്ളൈഹ
ന്ദവീേെിക്െപ്ട്കബാധിസത്വെൂപങ്ങളചുെെതപകദശവുംേൂെി
യാണ്ോൈെക്ുെി.അയ്ോർേുതിെേളചുെെോവുേളചും
വയകലലേൾക്ിെയിൽോണാം.േളിമണ്ിലാണ്േുതിെേ
ളചുെെേിർമാണം.കേെളത്ിെലേുതിെെേട്ചുംോളെേട്ചും
അന്നംെേട്ചുംകപാലുള്ളെേട്ചുോഴ്ചേളചുമായിദൃശ്യസംസ്
ോെപെവുംഅേുഷ്ഠാേപെവുമായബന്മുള്ളവയാണ്അ
യ്ോർേുതിെേൾ.ശാസ്താവിെൻറവാഹേമാണ്േുതിെ.
ബുദ്ധെൻറപെിത്യാഗയാതതതുെങ്ങുന്നതുംേുതിെപ്ചുറത്ാ
ണ്.ബുദ്ധസംസ്ോെവുമായിഅെിത്ട്ിൽബന്െപ്ട്ചുേിെ
ക്ുന്നതപകദശമാണ്ോൈെക്ുെിയുംൊമോെുംമധുൈെയും
തമിഴേത്ിെലഓകൊതഗാമാന്തെങ്ങളചുെമന്നുെതളിയിക്ു
ന്നുഈപുൊവസ്തുക്ളചുംസംസ്ോെഅവകശഷിപ്ചുേളചും.

അയ്ോർോവുേൾകപാെലപലൈഹന്ദവീേെിക്െപ്ട്
സമണോവുേളിലുംഒെുേൂർത്വിളക്ുോലുംോണു
ന്നു.ഇന്നക്അതിെൻറേൂർത്േൽമുേയുെെമുേളിൽഒെു
വിളക്ുേൂൊണുള്ളത്.മധ്യോലത്ക്ബൗദ്ധെെേഴുകവറ്റി
യേൽമുേേളായിെുന്നുഅവഎന്നക്ഭിക്ുബുദ്ധമൗെിയർ
പറയുന്നു.കേെളത്ിെലതൃെക്ാെിത്ാേത്ുംഅശമന്നൂ
െിലുംതിെുെേല്ലിയിലുമുള്ളേഴുകവറ്റിക്ല്ലചുേൾഇവിെെസ
മാന്തെമായിതാെതമ്യപൊമർശംഅർഹിക്ുന്നു.മധുൈെ
യിൽതെന്നഏഴുംഎട്ചുംേൂറ്റാണ്ുേളിൽഅെകങ്ങറിയൈജ
േമുേിമാർെക്തിൊയൈവഗാതീെെത്േഴുകവറ്റലുംമീോ
ച്ിയമേൻകോവിലിെലേഴുകവറ്റിതിെുവിഴഎന്നഇതിെൻറ
അേുഷ്ഠാേഅേുസ്മെണവുംൈശവാകഘാഷവുംെപെി
യപുൊണത്ിെലവീമ്ുപറച്ിലുംഇതിെൻറചെിതതപെത
െയസാധൂേെിക്ുന്നു.

18ാംേൂറ്റാണ്ിെലഴുതിയകേെകളാൽപത്ിയിൽബൗദ്ധെെ
ോവുമുറിച്ചുോെുേെത്ിയതായപൊമർശവുംചിതതവധസൂ
ചേേളചുംവംശഹത്യാപെമായഅപകൊന്മൂലേമതഹിംസയു
െെചെിതതെത്െവളിെപ്െുത്ുന്നതാണ്.ഏതായാലുംകേെ
ളത്ിെലകപാെലതെന്നതമിഴേത്ുംതേൂെമായമതഹിംസ
യുംപീഡേങ്ങളചുംേെത്ിയാണ്ബൗദ്ധൈേതിേസഭ്യത
െയഇല്ലായ്മെചയ്തെതന്നുവ്യേക്തമാേുന്നു.തമിഴേത്ു
തുെങ്ങിയൈശവമായഹിംസാത്മേതയാണ്കേെളെമന്നകച
െോട്ികലക്ുംപെർന്നെതന്നക്സംഭവഗതിേൾസൂചിപ്ിക്ു
ന്നു.െതന്നിന്ത്യയുെെബൗദ്ധചെിതതത്ിൽേിർണായേമാ
യെതളിവുേളാണ്ോൈെക്ുെിയിലുംപെിസെത്ുമുള്ളത്.
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ദലിതെുെെസാംസ്ോെിേേർതൃത്വെത്ആകഘാഷിക്ു
ന്നതിലൂെെപുതിയൊഷ്തെീയെത്അഭിസംകബാധേെച
യ്ാൻെേൽപ്ചുള്ളഒെുേലാസൃഷ്െിയായിമാറുേയാണ്

‘ോെപ്ാലി’എന്നോെേം.ോവുത്സവെത്ജീവസ്ചുറ്റതാക്ുന്ന
െചറുമക്ളിയുംമാപ്ിളമാെുെെദഫമുട്ചുെമല്ലാംഒത്ുകചെുന്ന
സാംസ്ോെിോേുഭവംസവർണാധീശതെയകചാദ്യംെചയ്ചുന്ന
അെയാളംേൂെിയാേുന്നു.മുസ്ലിംമുതദേെളപുറന്തള്ളചുന്നസമ
ോലിേഇന്ത്യൻവകെണ്യൊഷ്തെീയെത്ഹൃദ്യമായിതപതികൊധി
ക്ുന്നഈേലാശിൽപം,തിെുവാലിവട്പ്റമ്ിെലഒെുകക്തത
ത്ിെൻറപുേഃതപതിഷ്ഠമകഹാത്സവകത്ാെേുബന്ിച്ായിഎ
ന്നത്േമേുെെജേേീയേലാപാെമ്െ്യെത്പ്റ്റിവലിയതപതീക്
േൽേുന്നു.േളിയാട്ക്ാവിൽേുെിയിെിക്ാൻമമ്ുറംെസയ്ത
ലവിത്ങ്ങളചുെെആശീർവാദംവാങ്ങുന്നേുഞ്ഞിച്ീെുേമേുെെ
സാമൂഹിേജീവിതവുംമിത്ുേളചുംതമേിെലആഴത്ിലുള്ളബ
ന്ംെവളിവാക്ുന്നു.

ോർഷിേജീവിതവുമായിബന്െപ്ട്ബിംബങ്ങളചുംെോ
യ്ത്ുംെമതിയുെമല്ലാംോെേത്ിൽേെന്നുവെുന്നുെണ്ങ്ി
ലുംഅെതാെുഫ്യൂഡൽഗൃഹാതുെതയായല്ലചിതതീേെിച്ിെിക്ു
ന്നത്.േീഴാളസമൂഹങ്ങളചുെെോഴ്ചയിലൂെെയാണ്േൃഷിയുംഅ
േുഷ്ഠാേേർമങ്ങളചുെമല്ലാംദൃശ്യെപ്െുന്നത്എന്നത്‘ോെപ്ാലി
’െയവ്യത്യസ്തമാക്ുന്നു.

വകെണ്യേുെുംബത്ിൽപിറന്നവളാണ്തശീഭതദ.തെൻറബാ
ല്യംമുതൽ,ജാതി^മതവ്യത്യാസങ്ങൾക്തീതമായിമേുഷ്യകൊട്
ഇെപഴേിയിെുന്നതിോൽഅവൾവകെണ്യർക്ക്അേഭിമതയാവു
ന്നു.പുറത്ാക്െപ്ട്തശീഭതദേീഴാളെുെെതപിയെപ്ട്േുഞ്ഞാചേീ
െുവായിമാറുേയാണ്.േീഴാളെെഅശുദ്ധെുംെതാട്ചുേൂൊത്വ
െുമായിേെുതുേയുംവകെണ്യെുെെസുഖസമൃദ്ധിക്ുകവണ്ിഅ
വെെഅെിമപ്ണിെയെുപ്ിക്ുേയുംെചയ്ചുന്നവ്യവസ്ിതികയാൊ
ണ്ചീെുേലഹിച്ത്.അകതാെെചീെുേുലംേുറഞ്ഞവളായിതപ
ഖ്യാപിക്െപ്െുേയാണ്.തശീഭതദഎന്നസംസ്േൃതീേൃതസങ്ൽ
പത്ിൽേിന്നക്േുഞ്ഞിച്ീെുഎന്നോട്ചുെമാഴിയികലക്ുള്ളമാറ്റം
കപാലുംസാമൂഹിേജോധിപത്യെത്ക്ുറിച്ചുള്ളഭാവേയായി
ക്ാണാം.‘സത്യത്ിന്േിലേിൽക്ാേുള്ളഇെമാണ്തകൻറെം’
എന്നക്തപഖ്യാപിച്േുഞ്ഞിച്ീെുവിെൻറോയിോസ്ാേംസവ
ർണപുെുഷമൂല്യെത്േിൊേെിക്ുന്നേീഴാളസ്തതീപക്ത്ി
െൻറേിലപാൊയിമേസ്ിലാക്ാം.മലയാളോെേഭാവേെയഅ
തിെൻറഅധീശചിഹ്നങ്ങളിൽേിന്നക്കമാചിപ്ിക്ാൻദലിത്^മുസ്
ലിം-പിന്നാക്-സ്തതീസ്ാേങ്ങളിൽേിന്നുള്ളസൗന്ദെ്യചിന്ത
േൾതപധാേമാണ്എന്നുേൂെി‘ോെപ്ാലി’െയമുൻേിർത്ിേമു
ക്ക്വായിക്ാവുന്നതാണ്.കദവിയായേുഞ്ഞാചേീെുവായികവ
ഷമിട്ഷിജിതതശകദ്ധയമായഅഭിേയംോഴ്ചെവച്ചു.െചേയും
സംവിധാേവുംേിർവഹിച്വിജയൻതിെുവാലിയുംേൂറ്റിയിെുപ
കതാളംസംഘാംഗങ്ങളചുംവലിയഅഭിേന്ദേമർഹിക്ുന്നുണ്ക്.

തെന്നഈേഥയികലക്ക്േയിച്ത്അയൽവാസിേളായഅജീ
ഷ്,ോഡികയട്ൻ,കദകവ്യെത്ിഎന്നിവൊെണന്നക്സംവിധായേ

ൻപറയുന്നു.സംഗീതം-െഞജിേിയുംൈലറ്റിങ്തപ
ദീഷ്േെിക്ാെുംഉണ്ിേൃഷ്ണൻെേല്ലിക്ാെുംേിർ
വഹിച്ചു.സുകെഷ്തിെുവാലി,മേുേള്ളിക്ാട്തുെ
ങ്ങിയഅറിയെപ്ട്വെുംതുെക്ക്ാെുെമല്ലാംപെി
ചയസമ്ന്നെെകപ്ാെലതെന്നഅെങ്ങിെലത്ിഎ
ന്നത്എെുത്ുപറകയണ്താണ്.

േളിയാട്ക്ാവിെേക്ുറിച്ചുള്ളപലതെംപാട്ചു
േളചുംവാെമാഴിേളചുംപഠേംേെത്ിയാണ്വിജയ
ൻതിെുവാലിഈസംെംഭത്ിന്മുതിർന്നത്.ോെ
േംഅതിെൻറോലിേമായ,ൊഷ്തെീയമായധർമം
േീഴാളആത്മീയതയുെെവീെണ്െുപ്ിലൂെെജേതപി
യമായിസാധ്യമാക്ുന്നുഎന്നതാണ്‘ോെപ്ാലി’

യുെെതപസക്ി.
പുതിയതിെക്ുേളചുെെയുംവിഭജേങ്ങളചുെെയും

ോലത്ക്,എല്ലാതുറേളിലുംെപട്വലിെയാെുജോ
വലിഹൃദയംതുറന്നക്ോെേംോണാോയിഒെുമി
ച്ിെുന്നുഎന്നതാണ്‘ോെപ്ാലി’േിർവഹിച്സാം
സ്ോെിേധർമം.

തിങ്ങിേിറഞ്ഞസദസ്യെെക്ൂെിോെേത്ിെൻറ
ഭാഗമാക്ിമാറ്റിയസംവിധായേെൻറയുംപിന്നണി
തപവർത്േെുകെയുംസംഘാെേപാെവംേൂെിഎെു
ത്ുപറകയണ്താണ്.
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ബോക്ണിപതതം(വനോേൽ)
എസ്.ജയചതദ്രൻനോയർ
വപജ്:184,േണില:180.00
ത്ീൻബസുക്സ്

മുതിർന്നമാധ്യമതപവർത്േ
ോയെചയിതാവിെൻറആത്
മാംശപെമായകോവൽ.തീ
തവമായബന്ങ്ങളചുെെആവി
ഷ്ോെമാേുന്നുഇൗെചേ.

ഒോർമകളണിലലഎൻ.േണി
വേോ.എൻ.േണി.പണി.ഉണണിത്തണിരണി
വപജ്:87,േണില:90.00
മോതൃഭൂമണിബസുക്സ്

േർമെംഗങ്ങളിെലല്ലാംവ്യ
ക്തിമുതദപതിപ്ിച്എൻ.വി.
േൃഷ്ണവാെ്യെെേുറിച്സ്
മെണേൾ.എൻ.വിയുമാ
യിേെത്ിയദീർഘസംഭാ
ഷണവുംഉൾെക്ാള്ളിച്ിെി
ക്ുന്നു.

കീഴോളപതതതപേർത്തനം(പഠനം)
വേോ.േള്ണിക്ോേ്വമോഹൻദോസ്
വപജ്:160,േണില:145.00
ചണിന്തപബ്ണിവക്ഷൻസ്

ഇന്ത്യൻ\കേെളീയേകവാ
ത്ാേത്ിന്സാംസ്ോെിേ
ഉണർവ്േൽേിയതപസിദ്ധീേ
െണങ്ങെളപെിചയെപ്െുത്ു
ന്നതഗന്ം.േീഴാളപതതതപവ
ർത്േത്ിെൻറചെിതതംപറ
യുന്നെചേ.

തണിരയസുംകോലേസും
(സംഭോഷണം,എഴസുത്ത്)
പണി.സക്ീർഹസുസസൻ
വപജ്:176,േണില:170.00
ത്ീൻബസുക്സ്

മലയാളസിേിമയിെലഹിറ്റക്
കമക്ർമാൊയഎ.വിൻസൻ
റ്,െേ.എസ്.കസതുമാധവ
ൻ,ശശിേുമാർ,ഹെിഹെൻ,
െഎ.വി.ശശിതുെങ്ങിയവെു
െെജീവചെിതതം.

േോഴ്ത്തലപെട്ടപൂച്ച
(ബോലസോഹണിത്യം)
വത്സണി
വപജ്:72,േണില:65.00
മോമ്പഴം

േുട്ിേളചുെെഭാവോകലാേ
െത്യുംവിസ്മയങ്ങെളയും
അെുത്റിഞ്ഞുെചിച്േഥേ
ളചുെെസമാഹാെം.വായിച്ചു
വളെുന്നവർക്ാവശ്യമായേ
ല്ലപാഠങ്ങൾപേെുന്നപുസ്
തേം.

വകരളത്തണിലല
പരണിസ്ഥണിതണിമസുവന്റ്റങ്ങൾ
േണി.എൻ.ഹരണിദോസ്
വപജ്:124,േണില:120.00
േണി.സണിബസുക്സ്

പെിസ്ഥിതിക്ായിേഴിഞ്ഞ
60വർഷംകേെളത്ിൽേെ
ന്നമുകന്നറ്റങ്ങളചുെെതഹസ്വവി
വെണം.മണ്ിേുംമേുഷ്യേും
കവണ്ിയുള്ളകപാൊട്ങ്ങളചു
െെചെിതതം.

രോമോയണേണിസ്മയം
ഭോരതണിസസുശീല
വപജ്:96,േണില:100.00
ലയസ്തപസ്ബസുക്സ്

വിവിധൊമായണആഖ്യാേ
ങ്ങളിൽേിന്നക്െതെെഞ്ഞെു
ത്േഥേളചുെെസമാഹാെം.
പലേൃതിേൾപെികശാധി
ച്ചുംേഥേൾസംകയാജിപ്ി
ച്ചുംതയാറാക്ിയപുസ്ത
േം.

മയ്യഴണിപെസുഴയസുലെ
തീരങ്ങളണിൽവനോേൽപഠനങ്ങൾ
എേണി:തപതോപൻതോയോട്ട്
വപജ്:210,േണില:175.00
ഹരണിതംബസുക്സ്

മയ്ഴിപ്ചുഴയുെെതീെങ്ങെള
ക്ുറിച്കലഖേങ്ങളചുെെയും
പഠേങ്ങളചുെെയുംസമാഹാ
െം.ഒപ്ംമുേുന്ദെൻറകോവ
ൽഅേുഭവങ്ങളചും.

േേിധരൻ ഫഡോക്ക് 

േെപ്ചുറെത്ചുവന്നസിമൻറ്െബചേിെൻറഒെറ്റത്ക്അയാൾഅമർന്നി
െുന്നു.േെോണാേെലിെൻറേെുക്ക്ഒെുദീപോളംഒാളങ്ങളിൽപെ

ന്നുംപാളിയുംെതളിഞ്ഞുംമങ്ങിയുംേീങ്ങുന്നു.ഏകതാഒെുമീൻകതാണിയു
െെചെുലതപയാണമാണെതന്നക്സൂക്ിച്ചുകോക്ിയകപ്ാൾകബാധ്യമായി.

ഒെുെേെുവീർകപ്ാെെഅയാൾആോശകത്ക്ക്േകണ്ാെിച്ചു.േന്നാെയാ
ന്നുഉയർന്നുെപാങ്ങിയാൽഎളചുപ്ംഎത്ിപ്ിെിക്ാം.എതതെയതതകയാഅേ
െലയേെലയായആോശംഎതതയുംഅെുത്ാെണന്നക്േെുതുന്നപമ്െവി
ഡ്ഢിക്ൂട്ത്ിൽെപട്ചുകപായിഇകപ്ാഴീഞാൻ.അയാളചുെെആത്മഗതം
അൽപംഉച്ത്ിലായികപ്ായി.

‘‘എന്താസാർഒറ്റക്ിെുന്നക്പിറുപിറുക്ുന്നത്?’’െബചേിെൻറഅകങ്ങത്
ലക്ൽേിെന്നാെുയുവതിയുെെഅകേ്വഷണം.

ഇവെളകപ്ാഴാണ്അപ്ചുറത്ക്ഇെിപ്ചുറപ്ിച്ത്?അയാൾെചറുതാെയാന്നക്
െഞട്ി.ഇെുട്ചുപെക്ുന്നഇൗകേെത്ക്അതുംമറ്റചുെബചേുേൾോലിയാ
യിക്ിെക്ുകമ്ാൾഇവെളന്തിോണ്ഇവിെെത്െന്നഅെുത്ിെിക്ുന്നത്?

 ‘‘േീഏതാണ്?എന്തിോെണെൻറൈസ്വെംെേെുത്ാൻവന്നത്?’’
അയാൾഅസ്വാെസ്യംതപേെിപ്ിച്ചു.

‘‘ഞാേുംസാറിെേകപ്ാെലഇത്ിെിസ്വാസ്ഥ്യംകതെിയിറങ്ങിയതാണ്’’.
‘‘എേിക്ക്സ്വസ്ഥതയില്ലാന്നക്ആെുപറഞ്ഞു?’’
‘‘അതുഞാൻഅകേ്വഷിച്ചുേെണ്ത്ി.അകേ്വഷണാത്മേമാധ്യമതപ

വർത്േമാെണെൻറകജാലി’’.
‘‘ഇയാൾആള്െോള്ളാമകല്ലാ?’’
‘‘സാെറന്തുെചയ്ചുന്നു?’’
‘‘അകേ്വഷണാത് മേപതതതപവർത്േം’’അയാൾചുറ്റചും കോക്ി 

സ്വെംേേപ്ിച്ചു.
അകേ്യാേ്യംോണാേുള്ളവ്യതഗതയിൽഅവർസ്മാർട്ക്കഫാണിെൻറ

വിളക്ിൽവിെലമർത്ി.
‘‘ഒാകഹാ.േമേളിവിെെയുംഒെുമികച്ാ?’’പെസ്പെംഅകേ്വഷിച്ചുെോണ്ക്

അവർെപാട്ിച്ിെിച്ചു.
‘‘വാ...േമുക്ക്േുന്നായിവളർന്നക്ആോശംേേച്ചുതുെക്ാൻെവമ്ുന്ന

തിെെയക്ുറിച്ക്സംയുക്തമായിഒെുഅകേ്വഷണാത്മേസ്കറ്റാറിെചയ്ാം.
അത്േന്നായിക്ിക്ക്െചയ്ചും.’’

അയാൾഅവളചുെെവിെലിൽവിെൽകോർത്ക്തിെയുെെതപഭവകേതന്ദ
ത്ികലക്ക്തിെക്ിട്ക്േെന്നു.
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മലയാളത്ിെലഎല്ലാേഥേളചുംകപാപു
ലർക്ാസിക്ുേളല്ല.പകക്,എല്ലാേഥാ

േൃത്ുക്ൾക്ുംചിലകപാപുലർക്ാസിക്ു
േളചുണ്ക്.അതുോലെത്യുംേഥാപാതതങ്ങ
െളയുംഒെുതപകത്യേതശദ്ധയികലക്ക്േൂട്ിെക്ാ
ണ്ുകപാേുേയുംസ്വയംക്ാസിക്ുേളായിമാ
റുേയുംെചയ്ചും.സതീഷ്ബാബുപയ്ന്നൂെിെ
ൻറേീണ്മൗേങ്ങൾ‘ഖമറുന്നീസയുെെേൂ
ട്ചുോെി’എന്നേഥക്ക്ജന്മംേൽോൻഉപേ
െിച്ചു.‘ഖമറുന്നീസയുെെേൂട്ചുോെി’എന്നേ
ഥാപുസ്തേത്ിെലക്ാസിക്േഥയുംഇതുത
െന്നയാണ്.േമേുെെജീർണിച്ജീവിതാവകബാ
ധങ്ങൾെക്തിെെയുള്ളേഠിേവിമർശേമാണീ
േഥ.ഇതിെലചതന്ദകമാഹൻഎന്നേഥാപാതതം
പിതൃത്വവുംഭർതൃത്വവുംഅതിെൻറപൂർണത
യിൽേിവർത്ിതമാക്ാത്ഏെതാെുേുെും
ബോഥെൻറയുംതപതീേമാണ്.ഏറ്റവുംപുതി
യോലെത്േുെുംബബന്ങ്ങൾ,െമാൈബ
ൽോലെത്അേലങ്ങൾഒെക്വിവെിക്ുന്ന
ഈേഥസമോലിേോട്റിവുേെളവിളംബ
െെപ്െുത്ുേയുംബൗദ്ധിേൈപതൃേംെവ
ളിെപ്െുത്ുേയുംെചയ്ചുന്നു.ഈേഥക്ക്ഒ
െുപുെുഷവായേയാണാവശ്യം.കെണുേ,േീ
തു,ഖമറുഎന്നിവെെമാറ്റിേിർത്ിയാൽഇ
െതാെുപുെുഷെൻറസ്വാർഥതയുെെേഥയാ
ണ്.േഥയിെലഏറ്റവുംമിേച്തപാകയാഗിേത
ത്്വചിന്തയാണ്േീതുവുംഖമറുവുംെവളിെപ്
െുത്ുന്നെതങ്ിൽഅതിെൻറപിന്നിെലഅധാ
ർമിേേ്യായീേെണങ്ങളാണ്ചതന്ദകമാഹൻഎ
ന്നേഥാപാതതത്ിെലകചഷ്െേളിലൂെെോംമ
േസ്ിലാക്ുന്നത്.കപെിപ്ിക്ുന്നയാഥാർഥ്യങ്ങ
ൾഈേഥക്ുപിന്നിൽതപവർത്ിക്ുന്നു.തി
െക്ുേൾക്ിെയിൽേഴിയുന്നചതന്ദകമാഹെേ
ഭാെ്യയുംപുതതിയുംഅോവശ്യമായിശല്യെപ്
െുത്ാറില്ല.പുെുഷെൻറആപഴയഅധിോെ
െതിപുതിയെൂപത്ിലാണ്ഈേഥയിൽതപ
ത്യക്െപ്െുന്നത്.മേളചുെെപ്ലസ്െുറിസൽട്ചും
എൻതെൻസ്റിസൽട്ചുംഒന്നുംഅറിയാത്ച
തന്ദകമാഹൻപൊജയെപ്ട്പിതാവിെേയാണ്
തപതിേിധാേംെചയ്ചുന്നത്.സ്വന്തംമേളചുെെ
ശബ്ദംതിെിച്റിയാോവാെതകപാേുന്നഅ
യാളചുെെെമാൈബൽകഫാണിെലേമ്ർകസ

വറിൽഅവളചുെെേമ്റുമില്ല.ഇെതാെക്പറ
ഞ്ഞുതെുന്നത്ജീവിതംവിജയ–പൊജയങ്ങ
ളചുെെചെിതതമാണ്എന്നുതെന്നയാണ്.പതത
തപവർത്േത്ിൽവിജയിക്ുന്നചതന്ദകമാഹ
ൻേുെുംബതപവർത്േത്ിൽപൊജയെപ്ട്
സ്വത്വമാേുന്നു.േഥക്ുെവളിയിെലഇത്െം
അസംബന്ങ്ങൾസതീഷ്ബാബുപയ്ന്നൂർ
എന്നേഥാോെെേകവട്യാെുന്നതിെൻറസാ
ക്്യങ്ങൾമറ്റചുേഥേളിലുമുണ്ക്.
വിത്ുയുദ്ധങ്ങളചുെെയുംജലയുദ്ധങ്ങളചുെെയും
ോലത്ാണ്സതീഷ്ബാബു‘ോട്ിക്ണ്ം’എ
ന്നേഥെയഴുതുന്നത്.പാെിസ്ഥിതിേമുറിവുേ
ളചുെെആഴംേൂെുകമ്ാഴുംതപേൃതിവിഭവങ്ങൾ
ക്ക്െുചിയുെെകതാത്േുറയുകമ്ാഴുംഈേ
ഥാോെൻഅസ്വസ്ഥോേുന്നു.ഈേഥക്ക്
ഒെുസാംസ്ോെിേസാധ്യതയുംവികമാചേ
സാധ്യതയുമുണ്ക്.പുതിയസമൂഹെത്ക്ുറി
ച്ചുള്ളഒെുകബാധെത്ജ്വലിപ്ിക്ുന്നവിപ്ല
വസിദ്ധാന്തത്ിെൻറതപതീതിഈേഥസൃഷ്
െിക്ുന്നു.ഇവിെെത്മുതലാളിത്വ്യവസ്ഥി
തിക്ക്ദാസ്യകവലെചയ്ാത്ഒെുഅഗാധമേ
സ്ിെൻറവികമാചേമൂല്യങ്ങൾഈേഥെയസ
മ്ന്നമാക്ുന്നു.ഇവിെെത്േർഷേർക്ക്ഒെു
പാട്ചങ്ങലെക്ട്ചുേളചുണ്ക്.ഈേഥയിെലഭൂ

മിഹെിതാേസംഹിതയാണ്.
ദർശേങ്ങളചുെെവിോെമൃദുലമായശിൽപമാ
ണ്സതീഷ്ബാബുവിെൻറഎല്ലാേഥേളചും.
സൃഷ്െിയുെെഭാവാത്ക്മേമായതപവർത്േ
തേമംേഥയിൽസൃഷ്െിക്ുന്നത്തഗാമീണ
ഭാവേയുെെആഴെപ്ട്െവളിപാെുേളാണ്.
േഴിഞ്ഞുകപായോലങ്ങെളക്ുറിച്ചുള്ളേ
ഥേളല്ലസതീഷ്എഴുതുന്നത്,മറിച്ക്ജീവിത
െത്േിെന്തെംകവട്യാെിെക്ാണ്ിെിക്ുന്ന
സമോലിേതപശ്േങ്ങെളക്ുറിച്ാണ്.വാ
ക്ുേളചുെെെപെുമഴതപവാഹംെോണ്ക്േ
ഥതീർക്ുന്നതിൽമാതതമല്ല,ഈേഥാോ
െൻതശദ്ധെവക്ുന്നത്.ഇതിെല‘ോണുന്നി
ല്ല’എന്നേഥഒെുൈമകതോേഥയാണ്.ഞാ
െേന്നമേുഷ്യവെത്ിെൻറേളഞ്ഞുകപാേ
ലിെേക്ുറിച്ാണ്ഈെചറിയേഥസംസാ
െിക്ുന്നത്.മേുഷ്യൻഎകപ്ാഴാണ്ശൂേ്യോ
യിമാറുന്നത്?സ്വത്വകത്ാെുള്ളഅതിൈവ
ോെിേത്വംപുതിയജ്വലേശീലങ്ങൾസൃഷ്
െിക്ുന്നത്ഇകപ്ാൾൈമകതോേഥേളിലൂെെ
യാെണന്നക്സാക്്യെപ്െുത്ുേയാണ്‘ോ
ണുന്നില്ല’എന്നേഥ.
‘അവർമൂവർഒെുൊതതി’യുംൈമകതോേഥ
യാണ്.പകക്,അതിെൻറധ്വേികവഗങ്ങൾ
േെമേഅന്ാളിപ്ിക്ും.ഇതുേഥയിെലപ
േ്വതയുെെഅെയാളെവളിച്മായിമാറുന്നു.
ഒൊൾതെൻറഅെുത്ുകവണെമന്നആപഴ
യവിോെംകഫാൺേീഴെക്ുന്നുെവന്നക്പറ
യാെതപറയുേയാണ്‘അവർമൂവർഒെുൊ
തതി’എന്നേഥ.ഇതുഅസന്തുഷ്െമായഒെു
ജീവിതത്ിെൻറദൃശ്യംേൂെിതെുന്നുണ്ക്.സ്
പർശാേുഭവങ്ങൾഈതെത്ിൽഅെുക്ു
കമ്ാൾവായേക്ാെന്ജീവിതത്ിെൻറേ
ഠിേതയാണ്പേർന്നുേൽേുന്നത്.ഇത്
െത്ിൽസതീഷ്ബാബുതീർക്ുന്നൈമക
തോേഥേൾക്ുംജീവിതത്ിെൻറഈർപ്
മാണുള്ളത്.
േഥയുെെചെിതതത്ിൽതഭാന്തമായതപവാ
ഹങ്ങളചുണ്ക്.അേുഭവാധിഷ്ഠിതമായേലാ
െൂപമാണ്േഥാസാഹിത്യം.േഥയിൽഒെു
വ്യേക്തിക്ുള്ളഅർഥവുംമൂല്യവുംഅകേ്വ
ഷിക്ാോണ്സതീഷ്ബാബുേഥയിൽഇ
െെപെുന്നത്.േീണ്മൗേങ്ങൾക്ുകശഷംതപ
സിദ്ധീേൃതമായ‘മജീഷ്യേുംേുട്ിയും’,‘അ
മേു’,‘മുറ്റെത്മുെിങ്ങമെത്ിൽേിന്നുംആ
മഞ്ഞക്ിളി’,‘ഒെുവേസ്ഥലിയിൽ’തുെങ്ങി
ഈസമാഹാെത്ിെലഎല്ലാേഥേളചുംസമ
ോലിേതയുെെഭീഷണിക്ക്വികധയോേുന്ന
ഒെുേഥാോെെേേമുക്ുമുന്നികലക്ക്െോ
ണ്ിെുത്ുന്നു.
ദാർശേിേതപകലാഭേങ്ങൾെോണ്ക്േഥയി
ൽഇെെപെുന്നപലെുെെയുംേഥേളിൽതേമ
െഹിതമാക്െപ്ട്േമേുെെചുറ്റചുവട്ങ്ങളചുെെ
ബാഹ്യെൂപങ്ങളാണുള്ളത്.പകക്,സതീ
ഷ്ബാബുപയ്ന്നൂെിെൻറേഥേൾമേുഷ്യ
െൻറആന്തെെൂപങ്ങെളക്ുറിച്ചുള്ളവിശദീ
േെണങ്ങളാണ്.അതുെോണ്ുതെന്നഈ
േഥേൾക്ക്സമോലിേജീവിതത്ിെൻറ
ധ്വേികവഗങ്ങളചുണ്ക്.
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സ്െേമ്യമാഹിൻെഷമീർ

ഉെമസ്െില്ലാത്വീെുേൾ
എകപ്ാഴും,

പാതിേിലച്ഹൃദയവുംകപറിയാവുംജീവിക്ുേ..
ചിലകപ്ാൾഊർദ്ധ്വൻവലിച്ക്,
മറ്റചുചിലകപ്ാൾവെണ്ചുമചുമച്ക്
വീെുേളകല്ല..
അോഥെകല്ല...
തപായമായവെകല്ല..
ചിലെതല്ലാംഒെൊറ്റചുമയിൽ
ശ്വാസംേിട്ാോോെതവാതുറന്നപെി
തീർന്നുകപായിട്ചുണ്ാേും..
ചിലെതല്ലാംെപാളിച്ചുമാറ്റെപ്ട്ക്
വിൽപേശാലയിെലമൂലയ്ക്ിെുന്നക്
േെഞ്ഞുതീർക്ുന്നുമുണ്ാേും..

ഉെമസ്െില്ലാത്വീെുേെളകപ്ാഴും
ഭാർഗവീേിലയെമന്നകപെുംകപറിയാവുംജീവിക്ുേ...
ആെളത്ിന്നാൻവാതുറന്നമട്ിലാേുംേിൽപ്.
േീണ്േഖങ്ങകളാെുേൂെിയൈേമാതതമായിട്ചുണ്ാേും
ഇലേൾെപാഴിഞ്ഞമെങ്ങൾ..
ചീവീെുേളചുെെമൂളക്ം,
ഉെഗങ്ങളചുെെചീറ്റൽ.
ഇെുട്ചുവിഴുങ്ങിയവീെുേൾ....
െപാളിച്ചുമാറ്റെപ്െുന്നതുവകെയ്ക്ും
പുതുക്ിപ്ണിയുന്നതുവകെയ്ക്ും
ഭാർഗവീേിലയെമന്നക്കപറിജീവിക്ണം...

ഉെമസ്െില്ലാത്വീെുേെളകപ്ാഴും
പേൽസ്വപ്േങ്ങൾെേയ്തുെോകണ്യിെിക്ും..
ഒെുകപസ്കമക്ർസർജറിെചയ്ത്
പുത്െോെുഹൃദയംേിട്ചുെമന്നാശിച്ക്,
േീലയുംെവള്ളയുംപച്യും
േിറങ്ങൾേിറഞ്ഞപുത്േുെുപ്ചുേളണിയുെമന്നാശിച്ക്,
അേത്ളങ്ങളിൽേിന്നക്ശബ്ദമുയെുെമന്നാശിച്ക്....
ചിലകപ്ാെഴല്ലാംഓർമേളചുെെെതാട്ിലിൽ
േിെന്നക്ദീർഘശ്വാസമുതിർക്ുന്നുണ്ാേുംഈ
അോഥകതപതങ്ങൾ...

ഉെമസ്െില്ലാത്വീെുേളിെലാന്നിെേയാണ്
ഞാേികപ്ാൾതിെയുന്നത്...
എന്െറശ്വാസംതിങ്ങിയമുറിേളചുള്ള,
എെന്നമണക്ുന്നവീെിെേ..
സായാഹ്നങ്ങളിൽഇളംകവേൽ
വെന്നത്ികോക്ുന്നകോലായിെലന്െറോൽപാെുോണാം..
സൂക്ിച്ചുകോക്ിയാൽ
പഴകയാെെെന്നോണാം
ഏെറതിെകയണ്തില്ല,
വക്ുെപാട്ിെയാെുമൺചിെട്യിൽ
േൂേിക്ൂെിയിെിക്ുന്നുണ്ാോമത്..

ഉെമസ്െില്ലാത്വീെുേളിെലാന്നിെേയാണ്
ഞാേികപ്ാൾതിെയുന്നത്...
ശ്വാസംെോെുെത്േിെക്-
േിെക്െന്നത്െന്നവീെണ്െുക്ാൻ... l
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ജ
ീവ

ി്ര
കം

അ
ഭി

ന
യ

കം

ഐ ക്യ രാഷ് തടസ ഭ യു കട  
സ മു ത്ര ഉ ച്ച വകാടി യിൽ  

ക ര യു ന് ക ട ലി നും  
കടവലാര ജരീേി്ങ്ങൾക്ുമായി  

് ബ് ്ര മു യ ർത്ുകയായിരുന്ു  
മത്്യകത്ാഴിലാളി 

കുടുംബത്ിൽനിന്ുള്ള  
ലിസ് ബ വയ്ു്രാസ്   

എന് യുേ്ി

ലിസ് ബ വയ്ു്രാസ്  ഐ ക്യ രാഷ് തടസ ഭ യു കട സ മു ത്ര ഉ ച്ച വകാടി യിൽ തപസംഗിക്ുന്ു

സി.വി. സി നി യ

അെിച്ചുവീശിെയത്ിയതിെമാലേൾക്ിെയിലൂെെചിതറിവന്നഅസ്തമ
യസൂെ്യെവളിച്ത്ിൽഅവളചുെെചിതതംെി.വിയിൽെതളിഞ്ഞുവന്നു.

അതുോണാോയിഒെുതപകദശംമുഴുവൻചങ്ിെികപ്ാെെെി.വിക്ക്മുന്നിൽചതമം
പെിഞ്ഞിെുന്നു.അവൾെോളചുത്ിെവച്തപഭയിൽേെെയെുത്,േെലിൽമുങ്ങിയ
ദുെിതജീവിതെമല്ലാംഅവർമറന്നു.അവൾക്ായിസകന്താഷാതശുക്ൾെപാഴിച്ക്
തപതീക്കയാെെആോട്മുഴുവൻതങ്ങളചുെെമേെളകയാർത്ക്അഭിമാേിച്ചു.ഇ
വൾേെലിെൻറമേൾഎന്നക്അവർഒകെസ്വെത്ിൽഉെുവിട്ചു.ദുെിതജീവിതത്ി
ൽേിന്നക്തപതീക്യുെെപെവുേൾേയറി,തെൻറജേതയുെെതപശ്േങ്ങൾക്ാ
യിആകഗാളതലത്ിൽശബ്ദമുയർത്ിയആെപൺെോെിയാണ്ലിസ്ബകയ
ശുദാസ്.തിെുവേന്തപുെംപുല്ലചുവിളസ്വകദശിയായകയശുദാസിെൻറയുംലിസി
യുെെയുംമൂന്നുമക്ളിൽമൂത്വളായലിസ്ബെയേുറിച്ക്പറയാൻഏെറയുണ്ക്.
ഇക്ഴിഞ്ഞജൂണിലാണ്ഐേ്യൊഷ്തെസഭയുെെസമുതദസകമേളേത്ിൽേെ
ൽതപശ്േങ്ങെളക്ുറിച്ക്ലിസ്ബതപസംഗംേെത്ിയത്.ഒെുമലയാളിവേിതഇ
തതയുംദൂെംതാണ്ിആകഗാളതലത്ിൽേെലിെൻറതപശ്േംഅവതെിപ്ിക്ണ
െമങ്ിൽഅവിെെെയത്ിയവഴിേെളേുറിച്റിയണം.

യസു.എൻമീറ്റണിലലഅേസരം
പിഎച്ക്.ഡികതപാജക്െിേുകവണ്ിയാണ്േെലാഴങ്ങെളയുംഅറിവുേെളയുംഭാ
ഷെയയുംകതെിലിസ്ബപുറെപ്ട്ത്.കതപാജക്െിെൻറഭാഗമായിതഫൻഡ്സ്ഓ

ഫമൈറൻൈലഫഎന്നസംഘെേയുമായിലിസ്ബബന്െപ്ട്ചു.തഫൻഡ്സ്
ഓഫമൈറൻൈലഫിെൻറസഹായകത്ാെെതപാകദശിേഅറിവുകശഖെണെസ
മിോറിൽേെൽഭാഷെയേുറിച്ക്തപബന്മവതെിപ്ിക്ാൻലിസ്ബക്ുംഅവസ
െമുണ്ായി.ഈറികപ്ാർട്ക്യുെേസ്കോക്ക്ൈേമാറുേയുംഅതവർതപസിദ്ധീേ
െിക്ുേയുംെചയ്തു.സമുതദവുമായിബന്െപ്ട്ക്അന്താൊഷ്തെതലത്ിൽേെ
ക്ുന്നപെിപാെിേെളക്ുറിച്ക്ഇവർേിെന്തെംഅകേ്വഷണംേെത്ിയിെുന്നു.അ
ങ്ങെേയാണ്ഐേ്യൊഷ്തെസഭയുെെസമുതദഉച്കോെിെയക്ുറിച്ക്അറിയുന്ന
ത്.ഉെൻതെന്നഇതിൽെജിസ്റ്റർെചയ്ാേുള്ളേെപെിേൾസ്വീേെിച്ചു.2030വ
െെേെൽസംെക്ണത്ിോയിഎെന്താെക്െചയ്ാൻേഴിയുെമന്നക്ഐേ്യൊ
ഷ്തെസംഘെേയുെെഭാഗത്ുേിന്നുകചാദ്യമുയർന്നു.അതിേുള്ളഉത്െംകതപ
ാജക്ൊയിഅവെുെെെവബ്ൈസറ്റിൽഅപ്കലാഡ്െചയ്തു.2017ജേുവെിയാ
യകപ്ാൾമീറ്റിൽപെങ്െുക്ാേുള്ളക്ണംഇവെെകതെിെയത്ി.കറാബർട്ക്പേി
പിള്ള,ലിസ്ബ,ലിസ്ബയുെെഭർത്ാവായഗകവഷേേുംഅധ്യാപേേുമായ
കഡാ.കജാൺസൺജമൻറ്തുെങ്ങിയവർക്ായിെുന്നുക്ണം.

േെലിെേക്ുറിച്ചുംേെലാഴങ്ങെളക്ുറിച്ചുംേിെന്തെമായിപഠേംേെത്ുകമ്ാ
ഴുംഇങ്ങെേെയാെുകവദിെയാെുങ്ങുെമന്നക്േെുതിയിെുന്നില്ല.ജൂൺഅചേുമുത
ൽഒമ്തുവെെയായിെുന്നുസകമേളേം.ഏഴിോയിെുന്നുലിസ്ബയുെെഊഴം.സ
കമേളേത്ിൽഏവെുംഉറ്റചുകോക്ിയത്പ്ലീേറിസകമേളേമായിെുന്നു.ഇതിോയി
112സംഘെേേളിൽേിന്നക്170കപർസംസാെിക്ാൻഅകപക്ിച്ചു.തപസംഗിക്ാ
ൻഅവസെംലഭിച്53കപർക്ിെയിൽമലയാളിയുെെയശസ്ചുയർത്ിലിസ്ബയും
സ്ാേംപിെിച്ചു.‘‘ഒെുമത്സ്യെത്ാഴിലാളിയുെെമേളായതിൽഞാൻഅഭിമാേി
ക്ുന്നു.ഈസമുദായത്ിൽവെുന്നതിൽഞാൻഅഭിമാേിക്ുന്നു’’.ലിസ്ബതു
െങ്ങിയത്ഇങ്ങെേയായിെുന്നു.ഒെുമത്സ്യെത്ാഴിലാളിയുെെമേളായതുെോണ്ു

തെന്നയാവാംഇതതയുംസൂക്ക്മമായിോെ്യങ്ങെളസമീപിക്ാൻലിസ്ബക്ക്
േഴിഞ്ഞത്.ഓകൊവർഷവുംേെൽഇവിെെത്ജേങ്ങളചുെെമേസ്ിൽതീകോ
െിയിെുേയാണ്.േെലാതേമണത്ിൽവീട്േഷ്െെപ്െുന്നത്,മത്സ്യക്ാമം,തീെം
േെെലെുക്ുന്നത്തുെങ്ങിവിവിധവിഷയങ്ങളിലൂെെതപസംഗംേെന്നുകപായി.
േെൽഭാഷസംെക്ിക്ണെമന്നായിെുന്നുെണ്ാമെത്േിർകദശം.േെൽഭാ
ഷഅറിയാെതേെലിെേഅറിയാോവില്ല.വെുംതലമുറക്ക്േെലിെേസംെ
ക്ിക്ാൻഈഭാഷേിലേിർകത്ണ്തുണ്ക്.ലിസ്ബയുെെതപസംഗംതീെു
കമ്ാകഴക്ുംൈേയെിയുെെആെവംഉയർന്നിെുന്നു.

തഫൻേ്സ്ഓഫ്മസറൻസലഫ്
മഴയുെെയുംെവയിലിെൻറയുംവലേൾകഭദിച്ക്തിെമാലപ്ചുറകത്റിവചേി
മുകന്നാട്ചുപായിപ്ിക്ുന്നഓകൊേിമിഷവുംഓകൊഅറിവാണ്മത്സ്യെതാഴി
ലാളിേൾഹൃദിസ്മാക്ുന്നത്.അത്െംേെലറിവുേെളയുംേെലിെേയും
ഒെുകപാെലസംെക്ിക്ുേെയന്നലക്്യകത്ാെെകറാബർട്ക്പേിപിള്ളഎ
ന്നഗകവഷേോണ്തഫൻഡ്സ്ഓഫമൈറൻൈലഫഎന്നസംഘെേക്ക്
െൂപംേൽേിയത്.േെലാഴങ്ങകളാളംവെുംേെലറിവുേളചും.അതുെോണ്ുത
െന്നകേെളൈജവൈവവിധ്യകബാർഡിേുകവണ്ിആദ്യമായിമൈറൻൈജ
വൈവവിധ്യെജിസ്റ്റർതയാറാക്ിയത്തഫൻഡ്സ്ഓഫമൈറൻൈലഫ
ആണ്.തിെുവേന്തപുെംമുതൽേേ്യാേുമാെിവെെ3000േി.മീറ്റർവെെപ
ഠിച്ാണ്ഈെജിസ്റ്റർതയാറാക്ിയത്.േെയിെലഏെതങ്ിലുംഒെുസ്ല
െത്ക്ുറിച്ക്ഗകവഷണംേെത്ുന്നതുകപാെലഅതതഎളചുപ്മല്ലേെലിെേ
േുറിച്ക്.േെൽേഥേൾകേൾക്ുന്നതുംഅറിയുന്നതുംപെമ്ൊഗതമത്സ്യ
െത്ാഴിലാളിേൾമാതതമാണ്.ഈേെൽഅറിവുേൾമറ്റക്ജേങ്ങളചുമായിബ
ന്ിപ്ിക്ണെമന്നത്കറാബർട്ക്പേിപിള്ളയുെെആതഗഹമായിെുന്നു.ഇതിോ
യി2002ൽഈസംഘെേേിലവിൽവന്നു.ലിസ്ബകതപാജക്െിന്കവണ്ിയാ
ണ്വാക്ുേൾകശഖെിച്ചുതുെങ്ങിയെതങ്ിലുംഓകൊവാക്ക്കശഖെിക്ുകമ്ാ
ഴുംസംഘെേയുെെസഹായംകതെിയിെുന്നു.ഇതിലൂെെയാണ്േെലിെേേു
റിച്ക്പഠിക്ുകമ്ാൾഭാഷഅേിവാെ്യമാെണന്നക്അറിയുന്നത്.അന്നുമുതലാ
ണ്ഇതിെൻറവളൻറിയറായിതപവർത്ിച്ചുതുെങ്ങിയത്.ഇങ്ങെേേെലുമാ
യിബന്െപ്ട്വിവിധതപവർത്േങ്ങൾെചയ്ാൻതുെങ്ങി.

അതണിജീേനത്തണിലൻറബോല്യംകെന്്
സ്വന്തമായിവീെില്ലാതിെുന്നോലത്ക്ലിസ്ബയുംേുെുംബവുംഭാണ്ങ്ങളചു
മായിബന്ുക്ളചുെെവീെുേളിൽമാറിമാറിഅന്തിയുറങ്ങിയാണ്ദിവസങ്ങൾ
േഴിച്ചുേൂട്ിയത്.സഹായത്ിന്ആകൊെുമില്ലാത്േെകലാെജീവിതത്ിേിെ
യിൽപഠേെമന്നേിറമുള്ളസ്വപ്േംോണാൻമാതതകമഇവിെെത്ആളചുേ
ൾക്ക്േഴിഞ്ഞിെുന്നുള്ളചു.ഒട്ചുമിക്ആൺേുട്ിേളചുംൈഹസ്േൂൾേഴിഞ്ഞാ
ൽപഠിത്ംേിർത്ും.െപാെിമീശമുളച്ാൽപിെന്നപഠിത്മില്ലകജാലിക്ാ
യിറങ്ങും.ലിസ്ബയുെെവീട്ിലുംഇതുതെന്നയായിെുന്നുഅവസ്.ആഅ
ചേുജീവേുേളചുെെവയറുേിറയ്ക്ാൻഅച്ഛെൻറവെുമാേംമാതതംമതിയാ
യില്ല.എല്ലാതപതിസന്ിേെളയുംഅതിജീവിച്ാണ്പിഎച്ക്.എഡിവെെയു
ള്ളപഠേവഴിേൾഒാകൊന്നുംലിസ്ബപൂർത്ിയാക്ിയത്.

l

ഇങ്ങെേഎല്ലാംഇൗസിേിമപറയുന്നുണ്ക്.ഒെുസാമൂ
ഹിോവകബാധംസൃഷ്െിക്ുേേൂെിയാണ്ഇവിെെ.ഇ
തിലൂെെെയല്ലാമാണ്ഒെുസാധാെണേുെുംബത്ിെല
ൈവോെിേതലങ്ങളചുംകപറിതശീജേെന്നുകപായത്.മ
െറ്റാെുജാതിയിൽെപട്യുവാവിെോപ്ംതശീജകപാേു
ന്നത്െതറ്റാെണന്നക്ആെുംപറയുന്നില്ല.സിേിമസ്വീേെി
ക്െപ്െുേയാണ്...തശീജയും.എന്നാൽ,യാഥാർഥ്യത്ി
കലാട്ക്വെുകമ്ാൾഅങ്ങെേയാേണെമന്നില്ല.ഒാകൊെു
ത്ർക്ുംസ്വന്തംോെ്യംവെുകമ്ാഴാണ്തപതിേെണ
ങ്ങൾവെുേ.അത്മാറ്റിെയെുക്ാോണ്തശമിക്ുന്നത്.
കേെളത്ിൽമാതതമല്ല,എല്ലായിെത്ുംഇത്െംജാതി
തപശക്േങ്ങൾേിലേിൽക്ുന്നുണ്ക്,ഇതിലുംേൂെുതലായി.

േലണിലയോരസുെീമണിലനോപെംഅഭണിനയണിക്സുവമ്പോൾ
ആശങ്യില്ലായിെുന്നു.ൈധെ്യംേൽേിയത്ഇൗെീമാ
ണ്.കപാസിറ്റിവ്അന്തെീക്മായിെുന്നുെലാകക്ഷേി
ൽ.പിഴവ്പറ്റിയാൽകപാലുംആെുംവഴക്ുപറയില്ല.ഒ
െുപാട്പെിചയസമ്ത്ുള്ളവൊണ്അവെെല്ലാം.തുെ
ക്ക്ാെിെയന്നേിലയിൽഎല്ലാപിന്തുണയുംേൽേി.
ഫഹദിക്ായുംസുൊകജട്േുംഅങ്ങെേഎല്ലാവെും.േൂ
െുതൽെമച്െപ്െുത്ാോയിഒാകൊെംഗത്ിലുംഅവ
ർതശദ്ധേൽേിയിെുന്നു.ഒെുഷൂട്ിങ്ങായികതാന്നിയിെു
ന്നില്ല.വളെെറിയലിസ്റ്റിക്ായിജീവിക്ുേയായിെുന്നു.

ആദ്യസണിനണിമമലയോളത്തണിൽ
മുംൈബയിലാെണങ്ിലുംവീട്ിൽഎകപ്ാഴുംമലയാളം
സിേിമേളായിെിക്ുംെവക്ുേ.െചറുപ്ംമുതൽഇത്
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െമകതൊേഗെമായമുംൈബയുെെആർഭാെങ്ങളിൽ
േിന്നാണ്കേെളത്ിെൻറലാളിത്യത്ികലക്ക്േി

മിഷസജയെേത്ുന്നത്.‘െതാണ്ിമുതലുംദൃക്സാക്ി
യും’േണ്ിറങ്ങുന്നവർക്ക്ഇകപ്ാൾേിമിഷ‘തശീജ’യാണ്.
ഭാവംെോണ്ുംേെത്ംെോണ്ുംസാധാെണത്വംെോ
ണ്ുെമാല്ലംതേിോട്ിൻപുറത്ുോെിയായ‘തശീജ’.ആ
ദ്യസിേിമയിൽതെന്നശക്തമായോയിേേഥാപാതത
െത്അവതെിപ്ിച്േിമിഷെയകതപക്േർഇെുൈേയും
േീട്ിസ്വീേെിച്ചു.ോെിെൻറേിഷ്േളങ്തതുളചുമ്ുന്നേ
ഥാപാതതമായിമാറുകമ്ാഴുംസിേിമെയക്ുറിച്ചുംഅഭിേ
യെത്ക്ുറിച്ചുംവ്യക്തമായോഴ്ചപ്ാെുേൾഇൗയു
വഅഭികേതതിക്ുണ്ക്.ൈതേ്വാൻകഡായിൽബ്ാക്ക്െബ
ൽറ്റുേൂെികേെിയിട്ചുള്ളേിമിഷ‘തശീജ’യുെെവികശഷങ്ങ
ൾപങ്ുെവക്ുന്നു...

ആദ്യസണിനണിമയണിൽതലന്നോയണിക
ഏെറസകന്താഷമുണ്ക്.േല്ലവാക്ുേളാണ്എല്ലാവർ
ക്ുംപങ്ുെവക്ാേുള്ളത്.ആദ്യംഅഭിതപായംപറഞ്ഞ
ത്അലൻസിയർകചട്ോയിെുന്നു.ഒെുഅച്ഛെൻറസ്ഥാ
േത്ുേിന്നക്ആത്മവിശ്വാസവുംതപകചാദേവുംേൽേു
േയുംേുെറോെ്യങ്ങൾഷൂട്ിങ്സമയത്ക്പറഞ്ഞുത
െുേയുംെചയ്തത്കചട്ോണ്.േീതേർത്ുഎന്നക്അ
കദേഹംപറഞ്ഞകപ്ാൾവലിയആഹ്ാദമാണുണ്ായത്.
േെിെജിഷ,അപർണബാലമുെളിതുെങ്ങിയവെൊെക്
വിളിച്ക്േന്നായിട്ചുെണ്ന്നക്അറിയിച്ചു.എല്ലാവെുംതശീജ
െയയാണ്എന്നിലൂെെഇഷ്െെപ്െുന്നത്.അതതമാതതം
ആേഥാപാതതത്ിന്ജേങ്ങകളാട്സംവദിക്ാോയിട്ചു
ണ്ക്.അവെിെലാെക്യുള്ളഒെുോട്ിൻപുറത്ുോെിയാ
യിതശീജയുംമാറി.എന്നാൽ,ഇേിയുള്ളസിേിമേെിെയ

ന്നേിലയിൽതശീജെയമറിേെക്ുേെയന്നെവല്ലചുവിളിേൂ
െിേൽേുന്നതാണ്.

നോട്ടണിൻപസുറത്തസുകോരണിയോയസുള്മോറ്റം
ോെിെേഅറിയാേുള്ളഅവസെംേൂെിയായിെുന്നുഇൗ
സിേിമ.അച്ഛേുംഅമേക്ുംമുംൈബയിലാണ്കജാലി.
വല്ലകപ്ാഴുകമോട്ിൽവന്നിെുന്നുള്ളളൂ.ഒെുോെൻേഥാ
പാതതമാെണന്നക്കേട്കപ്ാൾആദ്യംകപെിയുണ്ായിെുന്നു.
എന്നാൽ,സംവിധായേൻദിലീകഷട്ൻവളെെേൃത്യമാ
യിോെ്യങ്ങൾപറഞ്ഞുതന്നിെുന്നു.

ലലോവക്ഷനസുകൾനൽകണിയഅനസുഭേം
സിേിമയുെെതപധാേെലാകക്ഷേുേൾകചർത്ല,ൈവ
ക്ം,ോസർകോട്എന്നിവിെങ്ങളാണ്.തവണക്െവിൽ
കപായിഒെുദിവസംെചലവഴിച്ചു.അമേകയാെൊപ്മായിെു
ന്നുആയാതത.ജങ്ാറിൽേയറി,തട്ചുേെയിൽേയറി.അ
വിെെത്ോട്ചുോെുമായിസംസാെിച്ചു.ഒത്ിെിസ്കേഹ
മുള്ളവൊണ്അവർ.െപെട്ന്നക്തെന്നകമാെളെയന്നക്വി
ളിച്ക്അെുപ്ംോണിച്ചു.േമുക്ക്തെന്നഇഷ്െംകതാന്നി
കപ്ാേും.അവിെെത്സ്തതീേളചുെെജീവിതവുംേെത്
വുംഎല്ലാംഞാൻേിെീക്ിച്ിെുന്നു.േഥാപാതതംകപാ
െലതെന്നസാധാെണേുട്ിയായാണ്കപായത്.സിേി
മയുെെോെ്യംആകൊെുംപറഞ്ഞില്ല.

‘ലതോണ്ണിമസുതലണി’ലനകസുറണിച്ച്
െതാണ്ിമുതൽെവറുെമാെുസിേിമയല്ല.ഇെതാെുെമകസ
ജാണ്.അത്വളെെശക്തമായികതപക്േെിെലത്ിക്ാ
ൻഅണിയറക്ാർക്ക്സാധിച്ിട്ചുണ്ക്.ഫഹദിക്ായുെെേ
ഥാപാതതംവിശപ്ിെൻറോെ്യംപറയുന്നതുകപാലുംേൃ
ത്യമാണ്.ജാതിഅസമത്വം,െഎഡൻറിറ്റിതപതിസന്ി,
വിശപ്ക്,സാധാെണക്ാെുെെേിസ്ഹായത,തപതിസന്ി
േൾ,േള്ളെൻറേന്മ,െപാലീസുോെുെെസമീപേങ്ങൾ

്ര  ിലരീ  ഷ്  വപാ  ത്  ൻ സം  േി  ധാ  നം കച  യ്   ്   ‘ക്ാ   ണ്ി   മു   ്    ലും ്രൃ   ക്    സാ   ക്ി   യും’  
ക   ണ്ി   റ   ങ്ങു   ന്   േ   ർ   ക്്  ‘ത്രീ   ജ ’കയ   അ  ത്  കപ  കട്  ന്്  മ  റ  ക്ാ  നാ  കി  ല്ല. ക രു ത്ു റ്  
ആ  ക ഥാ പാ ത് ത്ി ന്  ജരീ േ ൻ ന ൽ കി, ച  ല  ച്ചി  ത് ആ  സ്ാ  ്ര  ക  രു  കട ഹൃ  ്ര  യ  ത്ി  ൽ  
വച വക് റി യ നി  മി  ഷ സ  ജ  യ ക  ൻ  റ േ  ർ  ത്  മാ  ന  ങ്ങ  ൾ...
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വപാ  ത് കനാപ്ം ചിത്രീകരണത്ിനികട

നിമിഷ

സ്വാധീേിച്ിട്ചുണ്ക്.ബംഗാളിലുംമലയാളത്ിലുമാണ്
േഥാപാതതങ്ങൾക്ക്തപാധാേ്യംേൽേിമിേച്സിേിമ
േൾഇറങ്ങുന്നത്.കബാളിവുഡിലുംഉഡ്താപചോ
ബ്,ലകയസ്ഡയസ്തുെങ്ങിയചിതതങ്ങൾഇെക്ക്വ
െുന്നുണ്ക്.േുെറസിേിമയിൽഅഭിേയിക്ുേഎന്നതി
ലല്ല,അഭിേയസാധ്യതലഭിക്ുന്നചിതതങ്ങൾേിട്ുേ
െയന്നതിലാണ്ോെ്യം.അത്െത്ിലുള്ളേല്ലേഥാ
പാതതങ്ങൾമലയാളത്ിൽപിറക്ുന്നുണ്ക്.ഇകപ്ാൾ
മലയാളത്ിൽേിൽക്ാോണ്ആതഗഹം.ജേങ്ങൾ
എെന്നസ്വീേെിച്ചു.തശീജെയകപാെലേല്ലേഥാപാ
തതങ്ങൾഅവർക്ക്േൽേണം.

‘തശീജ’യണിവലക്സുള്േഴണികൾ
ചമയങ്ങളചുെെആർഭാെങ്ങളില്ലാത്സിേിമയാണിത്.
യാഥാർഥ്യങ്ങൾകചാൊെതഅത്പൂർണതയിെലത്ി
ക്ുേയായിെുന്നുഒാകൊേഥാപാതതവും.െസലക്ട്ആ
യതിേുകശഷം,കമക്പ്എല്ലാംഒഴിവാക്ണെമന്നക്ദി
ലീകഷട്ൻപറഞ്ഞിെുന്നു.കഫസ്വാഷ്മാതതമാണ്ചി
ലകപ്ാൾഉപകയാഗിച്ിെുന്നത്.മലയാളംേല്ലതുകപാെ
ലസംസാെിക്ാൻആയിട്ില്ല.അതിോൽേെിസൃകന്ദ
ച്ി(സൃന്ദഅഷബ്)യായിെുന്നുശബ്ദംേൽേിയത്.
അവർഅത്മകോഹെമായിെചയ്തിട്ചുമുണ്ക്.

കസുെസുംബം,പഠനം
പിതാവ്സജയൻ,അമേബിന്ദു.മുംൈബയിൽഇ
െുവെുംകജാലിെചയ്ചുന്നു.കചച്ിേീതുെോച്ി
യിൽമാർക്റ്റിങ്സ്ഥാപേത്ിൽമാകേ
ജറാണ്.മാസ്േമ്യൂണികക്ഷൻേറസ്
കപാണ്ൻറായിെചയ്ചുന്നുണ്ക്.അതിേി
െയിലാണ്െോച്ിയിൽമൂന്നുമാസം
അഭിേയംപഠിച്തുംഇൗസിേിമയി
കലക്ക്എത്ുന്നതും.

പസുതണിയസണിനണിമ
ഇകപ്ാൾബി.അജിത്േു
മാറിെൻറസിേിമയു
െെഷൂട്ിങ്േഴി
ഞ്ഞു.േമേട്ിപ്ാ
െത്ിെൻറഎ
ഡിറ്ററാണ്.ൊ
ജീവ്െവിയാണ്
െതപാഡക്ഷൻ.
ആതഗഹങ്ങളാ
യിഅങ്ങെേഒ
ന്നുമില്ല,തപതീ
ക്െവച്ാലാ
ണ്തപശ്േങ്ങ
ൾ...
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