
  ഞായർ  23 സെപ് റ്റംബർ 2018  ലക്റം 1581

varadyam@madhyamam.in

പ്രളയങ്ങളിൽ തളരാത്ത 
സന്ദേശങ്ങൾ

പ്രകൃതിദുരന്തവേളകളിൽസതുത്യർഹ
വേേനമനുഷ്ിക്ുന്ന
േവദേശോഹകരാണ്
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ചക്ിട്ട്രാേസേൻറ്ആൻേണീസഎൽ.്രിസകകൂളിസൻേക
ളിമുറ്റം.സകകൂൾകാ�ികവമളനടക്ുക�ാണ്.ആനാലാം
ക്ാേുകാരൻഒാട്ടമത്സരത്ിനുണ്ട്.അത്യാവേശവത്ാസട

പടാക്ിൽമാഷിസൻേേിേിൽമുഴക്ത്ിനാ�ികാതുകകൂർപ്ിച്ട്,തസൻ
േജീേിതത്ിസലആദ്യഒാട്ടമത്സരത്ിനാ�ിഅേൻനില�ുേപ്ിച്ു,
ഒാടി.ആദ്യമകൂന്നിൽവ്രാലുംഇടംവനടാസതഅേസൻേആദ്യമത്സരം
അേോനിച്ു.അടുത്േർഷംകുളത്ുേ�ൽസേൻറ്വജാർജട്ഹ
�ർസേക്ൻഡേിസകകൂളിൽഅഞാംക്ാേിവലക്ട്.അേിസടമത്സ
രിച്വപ്ാഴുംമേിസച്ാന്നുംേംഭേിച്ില്ല.തസൻേജീേിതത്ിസലആ
ദ്യഓട്ടമത്സരത്ിൽതസന്ന്രരാജ�സപ്ട്ടആേിദ്യാർഥിഇന്നട്ഏഷ്യ
ൻേൻകരകീഴടക്ി�ിരിക്ുക�ാണ്.ജകാർത്�ിൽനടന്നഏഷ്യ
ൻസെ�ിംേിൽ1500മീറ്റേിൽേ്വർണേും800മീറ്റേിൽസേള്ി�ും
കരസ്ഥമാക്ി�ജിൻേൺമല�ാളികൾക്ട്മുഴുേൻഅഭിമാനമാ�ി
മാേി�ിരിക്ുക�ാണ്.വകാഴിവക്ാട്ജില്ല�ിസലകിഴക്ൻമലവ�ാര
സത്ചക്ിട്ട്രാേസ�ന്നപൊമത്ിസലമൺ്രാതകളിലകൂസടഓടിപ്് ിച്
കുളച്ൽജിൻേൺവജാൺേൺഎന്ന27കാരൻഅർജുനഅോർ
ഡിസൻേതിളക്ത്ിലുമാണ്.നാലാംക്ാേിസലനാലാംസ്ഥാനത്ു
നിന്നട്വകരളേുംഇന്ത്യ�ുംകടന്നട്ഏഷ്യേസരസ�ത്ി�കുതിപ്ിസൻ
േകാരണംഒവന്ന�ുള്കൂ^ക് ിനാധ്വാനം.അമ്മശശലജ്രേ�ും,അ
നുേരണ�ുംോശി�ുംകകൂസടഉസണ്ന്നട്.അച്ഛൻവജാൺേൺ്രേ
�ും,വതാൽക്ാൻമനസ്ില്ലാത്പ്രകൃതമാണ്അേസനന്നട്.
ഇന്ത്യൻആർമി�ിൽജകൂനി�ർകമീഷൻഡ്ഓഫിേോ�ിവേേനമ
നുഷ്ിക്ുന്നജിൻേൺരാജ്യത്ിസൻേഒളിമ്ിക്സപ്രതീക്ഷകകൂടി
�ാണിവപ്ാൾ.

നാടി െൻറ ചി ന്തൂ ട്ട ൻ
‘‘ചിന്തകൂട്ടസൻേകകൂസടഎേിസടവ്രാകാനുംഎനിക്ട്വ്രടി�ാ,ബേി
ൽവ്രാലുംഅടങ്ി�ിരിക്ില്ല,മുഴുേൻേമ�േുംഓടിക്ളിക്ണം’’
-സകകൂൾകാലഘട്ടത്ിസലജിൻേസണക്ുേിച്ട്വചാദിച്വപ്ാൾവജ്യ
ഷ്േവഹാദരിജിതാരക്ട്്രേ�ാനുണ്ാ�ിരുന്നത്ഇതാണ്.അേ
രുസടചിന്തകൂട്ടൻഇന്നട്വലാകമേി�ുന്നഅത്ലറ്റാ�ിമാേി�ിരിക്ുന്നു.
അഞാംക്ാസമുതൽഇരുേരുംകുളത്ുേ�ൽഹ�ർസേക്ൻ
ഡേിസകകൂളിലാണ്്ര് ിച്ത്.ആോംതരത്ിലുംജിൻേൺഓടാനി
േങ്ി�വപ്ാൾആദ്യമകൂന്നിസലത്ി,്രിന്നീട്ഏഴാംക്ാേിൽആദ്യര
ണ്ിലുംഅേൻഇടം്രിടിച്ു.എന്നാൽ,ഒമ്താംക്ാസേസരകാത്ി

രിവക്ണ്ിേന്നുഓട്ടത്ിൽസകകൂൾവജതാോകാൻ.ഉ്രജില്ലമത്സര
ത്ിൽഅന്നട്മകൂന്നാംസ്ഥാനേുംജിൻേസണവതടിസ�ത്ി.ഉ്രജില്ല
�ിസലഅേസൻേപ്രകടനംകണ്സകകൂൾകാ�ികാധ്യാ്രകരാ�ആ
ൻേണി�ുംഷാജുേുംമികച്വപ്രാത്സാഹനംനൽകി.കാ�ികരംെ
സത്മികേിസനാപ്ം്ര് നരംെത്ുംജിൻേൺതിളങ്ിനിന്നു.76
ശതമാനംമാർവക്ാസട�ാണ്എസ.എസ.എൽ.േിേിജ�ിച്ത്.പ്ല
സടുേ�ൻസപെകൂപ്ിൽകുളത്ുേ�ൽഹ�ർസേക്ൻഡേി�ിൽ
തസന്നപ്രവേശനംവനടി.പ്ലസേൺഅേോനകാലത്ട്ജിൻേസ
ൻേഅമ്മ�ുസടേവഹാദരിഷീല�ുസടനിർബന്ധത്ിന്േഴങ്ിച
ക്ിട്ട്രാേസവ്രാർട്സഅക്ാദമി്രരിശീലകൻസക.എം.്രീറ്റേിസൻ
േശിഷ്യത്വംേ്വീകരിച്ു.കുേച്ുകാലംഅവദേഹത്ിസൻേേീട്ടിൽതാ
മേിച്ുതസന്നക് ിന്രരിശീലനത്ിൽഏർസപ്ട്ടു.അതിസൻേഫലം
അടുത്േർഷംജിൻേസണവതടിസ�ത്ി.എേണാകുളത്ുനടന്ന
ജകൂനി�ർഇൻേർക്ബ്അത്ലറ്റിക്സചാമ്്യൻഷിപ്ിൽ1500മീറ്റേി
ൽരണ്ാമതാ�ിഫിനിഷസചയതജിൻേൺ5000മീറ്റേിൽനാലാമ
തുംഎത്ി.ആേർഷംവകാഴിവക്ാട്ടട്നടന്നജകൂനി�ർസവറ്ററ്റട്ചാമ്്യ
ൻഷിപ്ിൽരണ്ട്ഒന്നാംസ്ഥാനംകരസഥമാക്ി�ജിൻേണ്്രിന്നീ
ട്തിരിഞ്ുവനാവക്ണ്ിേന്നിട്ടില്ല.വകാട്ട�ത്ുനടന്നേംസ്ഥാന
സകകൂൾമീറ്റിലുംേിജ�ോഡ�ിലുംസകാൽക്ത്�ിലുംനടന്നവദ
ശീ�സകകൂൾമീറ്റിലുംചക്ിട്ട്രാേ�ുസടചിന്തകൂട്ടൻേുേർണതാരക
മാ�ിതിളങ്ിനിന്നു.മത്സരങ്ളുസടതിരക്ിനിട�ിലുംപ്ലസടു84ശ
തമാനംമാർവക്ാസടേിജ�ിച്ു.

വി രു െനെ ത്തി യ അ തി ഥി
2007ൽവകാട്ട�ത്ട്േംസ്ഥാനസകകൂൾകാ�ികവമളേമാ്രിച്ട്ഏ
താനുംദിേേങ്ൾക്കംജിൻേസൻേേീട്ടിൽഒരുഅപ്രതീക്ഷിത
അതിഥിസ�ത്ി.്രുസണആർമിസവ്രാർട്സഇൻസറ്റിറ്ററ്കൂട്ടിസൻേ്ര
രിശീലകൻക്യകൂബൻേ്വവദശിഅഡാൽബർവട്ടാസകാളാവോമക്യാ
േുംേംഘേുമാ�ിരുന്നുജിൻേസനതിരക്ിചക്ിട്ട്രാേ�ിസലേീട്ടി
ൽഎത്ി�ത്.സകകൂൾമീറ്റിൽ1500മീറ്റേിസലജിൻേസൻേപ്രകടനം
കണ്മക്യാസഅന്നുതസന്നഉേപ്ിച്ിരുന്നുചക്ിട്ട്രാേ�ിസലഈസ്രാ
ൻമുത്ട്വലാകംകീഴടക്ുന്നഓട്ടക്ാരനാേുസമന്നട്,അതുസകാണ്ട്മി
കച്്രരിശീലനംനൽകാൻ്രുസണ�ിവലക്ട്്രിടിച്്രിടി�ാസലസകാ
ണ്ുവ്രാകാൻവേണ്ി�ാണ്അേർഈമലവ�ാരസത്ത്ി�ത്,അ
േരുസടനിർബന്ധത്ിനുേഴങ്ിജിൻേൺ്രുസണ�ിവലക്ട്േണ്ി
ക�േി.എന്നാൽ,വജാൺേസൻേ�ുംശശലജ�ുവട�ുംചിന്തകൂട്ടന്
അേസര്രിരിഞ്ിരിക്ാൻോധിച്ില്ല.ഒടുേിൽഒരാഴ്ചമാപതംഅേി
സടനിന്നട്ചിന്തകൂട്ടൻഅച്ഛനമ്മമാരുസടഅരികിവലക്ട്തിരിച്ു.ഇന്ത്യ�ി
ൽനിന്നട്തിരസഞ്ടുക്സപ്ട്ട24ൽഒരാളാ�ിരുന്നുജിൻേൺ.ആർമി
�ുസടേിദഗധ്രരിശീലനംഅന്നട്തുടർന്നിരുസന്നങ്ിൽഒരു്രവക്ഷ,ഇ
തിലുംവേെത്ിൽജിൻേൺവലാകത്ിസൻേസനേുക�ിസലത്ുമാ
�ിരുന്നു.നാട്ടിൽതിരിസച്ത്ി�ജിൻേൺ2008ൽവകാട്ട�ംബവേ

ലി�സവകാളജിൽബി.വകാമിനുവചർന്നു.അേിസടവഡാ.വജാർജ്ഇമാനുേലിസൻേവനതൃത്വ
ത്ിൽ്രരിശീലനംതുടങ്ി.വകാളജിൽഒരുേർഷം്രകൂർത്ി�ാകുവമ്ാവഴക്ുംജിൻേൺഇ
ന്ത്യൻആർമി�ിൽപ്രവേശിച്ു.ഇത്കാ�ികജീേിതത്ിൽേലി�േഴിത്ിരിേുണ്ാക്ി.

ന്ന  ട്ട  ങ്ങ  ളു  െട ്രതൂ  ക്ാ  ലം
ഇന്ത്യൻആർമി�ിൽപ്രവേശിച്ജിൻേൺേളസരസ്രസട്ടന്നട്അന്താരാഷപടതാരമാ�ിഉ�ർ
ന്നു.2009മുതൽ2012േസരആർമിസവ്രാർട്സഇൻസറ്റിറ്ററ്കൂട്ടിൽരജ്ജൻജാഎന്നവകാച്ിസ
ൻേശിക്ഷണത്ിലാ�ിരുന്നു.ഇവദേഹത്ിസൻേകീഴിൽ2010സലജകൂനി�ർനാഷനൽലീെിൽ
േ്വർണേും2012ൽേീനി�ർനാഷനൽലീെിൽസേള്ി�ുംഓടിസ�ടുത്ു.2012മുതൽ2017
േസര�ുള്അഞട്േർഷക്ാലംകണ്കൂർ്രുളിവക്ാംേ്വവദശിമുഹമ്മദ്കുഞ്ിജിൻേസൻ
േ്രരിശീലകനാസ�ത്ി.കുഞ്ിോേിസൻേകകൂസട�ുള്അഞുേർഷംമേക്ാൻകഴി�ിസല്ല
ന്നാണ്ജിൻേസൻേഭാഷ്യം.േവഹാദരസനവപ്ാസലകരുതിതനിക്ട്്രരിശീലനംതന്നകുഞ്ി
േർരാജ്യത്ിന്്രുേത്ട്മത്സരിപ്ിക്ാൻതസന്നവ�ാെ്യനാക്ിസ�ന്നുംജിൻേൺ്രേ�ുന്നു.
2015ൽശചന�ിസലേുഹാനിൽനടന്നഏഷ്യൻഅത്ലറ്റിക്സചാമ്്യൻഷിപ്ാണ്ഇന്ത്യക്ട്
്രുേത്ുള്ജിൻേസൻേആദ്യമത്സരം.ആദ്യമത്സരത്ിൽതസന്നസേള്ിേ്വന്തമാക്ി.േിംെ
പ്കൂരിൽ2015ൽനടന്നഏഷ്യൻപൊൻഡ്പ്രിഅത്ലറ്റിക്സചാമ്്യൻഷിപ്ിൽമകൂന്നട്േ്വർണമാ
ണ്ജിൻേൺഓടിവനടി�ത്.2017ൽഭുേവനശ്വേിൽനടന്നഏഷ്യൻഅത്ലറ്റിക്സചാമ്്യൻ
ഷിപ്ിൽസേങ്ലംവനടി�വപ്ാൾഇവതേർഷംനടന്നഏഷ്യൻപൊൻഡ്പ്രിചാമ്്യൻഷിപ്ിൽ
രണ്ട്സേള്ി�ുംവനടിസ�ടുത്ു.

ഒ  ളി  മ്പ്യ  ൻ ജി  ൻ  സ  ൺ
ഒളിമ്ിക്േിൽ്രസങ്ടുക്ുകഎന്നത്ഏസതാരുകാ�ികതാരത്ിസൻേ�ുംവമാഹമാണ്.തസ
ൻേ25ാംേ�സ്ിൽതസന്നജിൻേൺഅത്്രകൂർത്ീകരിക്ുക�ുംസചയതു.2016സലേിവ�ാഒ
ളിമ്ിക്േിൽ130വകാടിജനങ്ളുസടേ്വപനംസനഞിവലറ്റിഓടിസ�ങ്ിലുംേിവദശപടാക്ിസല
്രരിച�ക്ുേേുകാരണംപ്രതീക്ഷിച്വനട്ടംഉണ്ാക്ാൻോധിച്ില്ല.ഇരുേശങ്ളിലുള്താ
രങ്ളുസടതട്ടട്ഏറ്റട്പടാക്ിൽേീഴാത്ത്ഭാെ്യംസകാണ്ാസണന്നട്ആദ്യ്രരിശീലകൻസക.എം.
്രീറ്റർ്രേ�ുന്നു.2020സലവടാവക്യാഒളിമ്ിക്േിൽജിൻേണിലകൂസടഇന്ത്യക്ട്സമഡലുണ്ാേു
സമന്നട്്രീറ്റർേർ്രേ�ുന്നു.‘‘രാജ്യംഎന്നിൽനിന്നട്ഏസേപ്രതീക്ഷിക്ുന്നുണ്ട്,ആപ്രതീക്ഷ
നിലനിർത്ാൻഎസൻേകഴിേിസൻേ്രരമാേധിപശമിക്ും.മസറ്റല്ലാ്രരി്രാടികളുംമാറ്റിസേച്ട്
ഇന്ത്യൻഒളിമ്ിക്സക്യാമ്ിൽേജീേമാോനാണ്തീരുമാനം’’-ജിൻേൺനമുക്ട്ഉേപ്ുത
രുന്നു.

െറ  ന്ക്ാ  ഡു  ക  ളു  െട ക  ളി ന്ത്താ  ഴ  ൻ
ചരിപതം്രലകുേിേഴിമാേിഇൗവേെക്ാരന്മുന്നിൽ.ഏഷ്യാഡിൽ1500മീറ്റേിൽഇന്ത്യക്ട്
േ്വർണംലഭിച്ത്ജിൻേൺജനിക്ുന്നതിസൻേ29േർഷംമുമ്ാണ്.കൃത്യമാ�ി്രേഞ്ാൽ
56േർഷംമുമ്ട്.അരനകൂറ്റാണ്ിലധികമാ�ിരാജ്യംകാത്ിരിക്ുന്നേ്വർണേുമാ�ാണ്ജകാർ
ത്�ിൽനിന്നട്ജിൻേൺമടങ്ി�ത്.800മീറ്റേിൽേ്വർണംനഷടമാ�ത്ഫിനിഷിങ്ിസല്രിഴ
േുസകാണ്ാണ്.ഈഇനത്ിൽഏഷ്യൻോങ്ിൽഒന്നാമതുള്ജിൻേസണ്രിേകിലാക്ി�ത്
കഴിഞ്അഞുേർഷമാ�ിതസൻേമുന്നിൽഓടിസ�ത്ാൻകഴി�ാത്മസറ്റാരുഇന്ത്യൻതാ
രംമൻജിത്േിങ്ആണ്.800മീറ്റേിസല്രിഴവ്1500മീറ്റേിൽ്രരിഹരിച്വപ്ാൾചക്ിട്ട്രാേ�ു
സടമുത്ട്േുേർണതാരമാ�ി.സമഡൽവനടി�ിട്ടും1500,800മീറ്റേുകളിസലേമ�ംഅേസൻ
േമികച്േമ�വത്ക്ാൾ്രിന്നിലാസണന്നത്പശവധേ�മാണ്.ഈേർഷംവൊൾഡ്വകാസറ്റട്
വകാമൺസേൽത്ട്സെ�ിംേിൽ1500മീറ്റേിൽ1995ൽബഹാദകൂർപ്രോദ്സ്ഥാ്രിച്സേവക്ാ
ഡ്തിരുത്ാൻജിൻേണ്ോധിച്ു.ജകൂണിൽെുോഹതിഇൻേർസവറ്ററ്റട്ചാമ്്യൻഷിപ്ിൽജി
ൻേൺ്രഴങ്ഥ�ാക്ി�ത്42േർഷംമുമ്ുള്സേവക്ാഡാണ്.1976ൽവമാൺപടിവ�ാൾഒളി
മ്ിക്േിൽപശീോംേിങ്സ്ഥാ്രിച്സേവക്ാഡാണ്ജിൻേസൻേവേെത്ിന്മുന്നിൽേഴിമാ
േി�ത്.ഏഷ്യാഡിസലേ്വപനതുല്യവനട്ടത്ിനുംനിരേധിസേവക്ാഡുകൾതകർത്ുള്മു
വന്നറ്റത്ിനുംതസൻേനിലേിസല്രരിശീലകൻആർ.എസ.ഭാട്യവ�ാടാണ്ജിൻേൺനദേി്ര
േ�ുന്നത്.ലഖ്വനാേ്വവദശി�ാ�അവദേഹംഒരുേർഷംമുമ്ാണ്്രരിശീലകനാ�ിചുമതല
വ�റ്റത്.

ഒ  രാ  ഴ്  ച  ക്ി  െട ര  ണ്് അ  ന്ാ  രാ ഷ്  പട മ  ത്സ  രം
ആെസറ്റട്30ന്ഏഷ്യാഡ്കഴിഞ്ട്ഇരട്ടസമഡലുമാ�ിജിൻേൺമടങ്ി�ത്നാട്ടിസലേ്വീകര
ണങ്ൾഏറ്റുോങ്ാനാ�ിരുന്നില്ല.സചക്ട്േിപ്ബ്ിക്ിവലക്ാ�ിരുന്നു.സേപറ്റംബർഎട്ടട്മുത
ൽഅേിസടനടക്ുന്നവകാണ്ിനൻേൽകപ്ട്അത്ലറ്റിക്േിൽ്രസങ്ടുക്ാൻ.ഏഷ്യ,�കൂവോപ്ട്,
ആപഫിക്,അവമരിക്േൻകരകളിലുള്മികച്താരങ്ളുമാ�ിമത്സരിച്വപ്ാൾആദ്യമകൂന്നി
ൽഎത്ാൻകഴിഞ്ിസല്ലങ്ിലും800മീറ്റേിൽഏഴാമതാ�ും1500മീറ്റേിൽആോമതാ�ുംഫി
നിഷസചയ്ാനാ�ി.േിപശമംലഭിക്ാസതഒരാഴ്ചക്ിസടരണ്ട്അന്താരാഷപടമത്സരങ്ളിലാണ്
ഇൗതാരം്രസങ്ടുത്ത്.ഒളിമ്ിക്േിൽ്രസങ്ടുക്ുന്നഒട്ടുമിക്താരങ്ളുംഈചാമ്്യൻഷി
പ്ിലുംഉണ്ാ�ിരുന്നു.അതുസകാണ്ുതസന്നഈമത്സരംേളസരേലി�അനുഭേമാണ്തന്ന
സതന്നട്ജിൻേസൻേോക്ഷ്യം.

അ  ർ  ജു  ന അ  പ്പ  ച്ച  നും അ  മ്മ  ക്ും
രാജ്യസത്േലിസ�ാരുകാ�ികബഹുമതിജിൻേസനവതടിസ�ത്ുവമ്ാൾജിൻേൺേിന
�ാന്വിതനാേുക�ാണ്.‘‘ഈഅോർഡ്എസൻേഅപ്ച്നുംഅമ്മക്ുംേമർപ്ിക്ുക�ാണ്,
അേർേഹിച്ത്യാെമാണ്എസന്നഇന്നിേിസടേസരഎത്ിച്ത്’’.പകിസത്യാനി�ാ�വജാൺ
േൺഹിദേുേമുദാ�ത്ിലുള്ശശലജസ�േിോഹംകഴിച്വപ്ാൾ,ആദ്യംകുടുംബങ്ളി
ൽനിന്നട്എതിർപ്ുണ്ാ�ിരുന്നു.എന്നാൽ,അേരുസടജീേിതരീതികണ്ട്ആഎതിർപ്ുകൾഅ
ലിഞ്ില്ലാതാ�ി.വജാൺേൺഅവദേഹത്ിസൻേമതചിട്ടക്നുേരിച്ട്ജീേിക്ുവമ്ാൾശശ
ലജഅേരുസടമതാചാരപ്രകാരംജീേിക്ുന്നു.മക്ളാ�ജിൻേണുംജിതാര�ുംരണ്ട്മത
ത്ിലുംേിശ്വേിച്ട്ജീേിക്ുന്നു.അതുസകാണ്ട്ഈേീട്ടിൽആവഘാഷങ്ൾക്ട്ഒരുകുേേുമി
ല്ല,പകിസതുമേുംഓണേുംഎല്ലാംഇേർക്ട്ആവഘാഷമാണ്.ക് ിനാധ്വാനി�ാ�ിരുന്നവജാ
ൺേൺസമയസതിരിആ�ിരുന്നു.ആദ്യകാലത്ട്ജിൻേണ്്രരിശീലനത്ിനുംമറ്റുമാ�ിേ
ലി�തുകസചലവ്േരുമാ�ിരുന്നു.അസതല്ലാംഈഅച്ഛൻതസന്നഉണ്ാക്ിസക്ാടുത്താണ്.
മകൂത്മകൾജിതാരസ�നല്ലനില�ിൽ്ര് ിപ്ിച്ു.ഇവപ്ാൾഅേർഭർത്ാവ്േരുണുസമാത്ട്
സചശന്ന�ിൽസ്ഥിരതാമേമാണ്.ചിന്തകൂട്ടസനവലാകമേി�ുന്നകാ�ികതാരമാക്ാനുള്്ര
രിശീലനംഏറ്റേുംആദ്യംനൽകി�ത്അേസൻേഅമ്മ�ാസണന്നട്്രേ�ാം.�ു.്രിസകകൂൾമു
തൽകാലത്ട്എഴുവന്നൽ്രിച്ട്അേർഓടിക്ുമാ�ിരുന്നു.ആഓട്ടമാണ്ഇന്നട്ജകാർത്�ിൽ
എത്ിനിൽക്ുന്നത്.



ജിൻ
ജജോൺസൺ

ത  െ  ൻ  റ ജീ   വി   ത   ത്തി   െല ആ   ദപ്യ ഓ   ട്ട   മ   ത്സ   ര   ത്തി   ൽ ത   െനെ 
്ര   രാ   ജ   യ   െപ്പ   ട്ട ആ   വി  ദപ്യാ  ർ  ഥി, ഇ  ന്െ  ഏ  ഷപ്യ  യി  െല ത  െനെ 
വ  ലി  യ ഒാ  ട്ട  ക്ാ  ര  നാ  യി മാ  റി  യി  രി  ക്ു  നെു. ഏ   ഷപ്യ   ൻ െെ   യിം   സി   ൽ 
1500 മീ   റ്റ   റി   ൽ സ്വ ർ ണ വും 800 മീ   റ്റ   റി   ൽ െവ   ള്ി യും ക   ര   സ്ഥ   മാ   ക്ി   യ 
ജി   ൻ   സ   ൺ ന്ജാ  ൺ  സ  ൺ, 
രാ  ജപ്യ  ത്തി െ  ൻ  റ മു  ഴു  വ  ൻ അ  ഭി  മാ  ന  മാ  യി മാ  റി  യി  രി  ക്ു  ക  യാ  ണ്. 
ന്താ  ൽ  വി  ക  ളി  ൽ ്ര  ത  റാ  െത,  ക  ഠി  നാ  ധ്വാ  ന  വും നി  ര  ന്  ര 
പ്ര  യ  ത്   ന  വും കക  മു  ത  ലാ  ക്ിയ ഇൗ   െച  റു  പ്പ  ക്ാ  ര  ൻ 
അ  ർ  ജു  ന അ  വാ  ർ  ഡി  െ  ൻ  റ തി  ള  ക്  ത്തി  ലാ  ണി  ന്പ്പാ  ൾ...

ജി  ൻ  സ  ൺ ജജോ  ൺ  സ  ൺ 
മോ ്രോ പി ്രോ ക്ക ളോ യ 
ജജോ  ൺ  സ  ണും 
ശൈ  ല  ജ ക്കു  മമോ പ്ം
 

‘‘രാ  ജപ്യം എ  നെി  ൽ നി  നെ് 
ഏ  െറ പ്ര  തീ  ക്ി  ക്ു  നെു  ണ്്, 

ആ   പ്ര  തീ  ക് നി  ല  നി  ർ  ത്താ  ൻ 
ക  ഴി  വി െ ൻ റ ്ര  ര  മാ  വ  ധി 

പശ  മി  ക്ു ം.  മ  െറ്റ  ല്ാ 
്ര  രി  ്രാ  ടി  ക  ളും 

മാ  റ്റി െവ  ച്ച് 
ഇ  ന്പ്യ  ൻ ഒ  ളി മ്ി  ക്സ് 

കപ്യാ  മ്ി  ൽ സ  ജീ  വ  
മാ  വാ  നാ  ണ് തീ  രു  മാ  നം’’  

-ജി ൻ സ ൺ ഉ റ പ്പു ത രു നെു

ജി   ൻ   സ   ൺ 
ജജോ  ൺ  സ  ൺ

ഫ്ലവർ



02
  ഞായർ  23 സെപ് റ്റംബർ  2018

അ
ന

ുെ
് മര

ണ
റം

ക
വ

ിത

ജ
ീവ

ിത
റം

കത്ുകൾ

വോരോദ്യമോധ്യമത്ിജേക്കുള്ളകത്കുകൾ
വോട്സ്ആപ്വഴിയകും
രചനകൾഇ-മമയിേിേൂമടയകുംഅയക്ോം

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പത്ോധിപർ,വോരോദ്യമോധ്യമം,
മവള്ളിമോട്കകുന്്.പി.ഒ,ജകോഴിജക്ോട്-12

നഹീമ്രകൂവന്താട്ടത്ിൽ

സതരുേിസൻേ്രാട്ടുകാരനാ�ഒരാവളാട്സതരുേിൽ്രാടരു
സതന്നട്്രേ�ുന്നസതങ്സന?അതുംമല�ാളികളുസട്രാട്ടി

വനാടുള്പ്രണ�സത്ോവനാളംേളർത്ി�ബാബുരാജിസൻേ�ും
വകാഴിവക്ാട്അബ്ദുൽഖാദേിസൻേ�ുസമല്ലാംപ്രി�സപ്ട്ടസതരുേി
ൽ,�ാപതകളിലകൂസട�ും�ാപതാേിേരണത്ിലകൂസട�ുംവലാകംകീഴട
ക്ി�േിശ്വേഞാരിഎസ.സക.സ്രാസറ്റക്ാട്ടിസൻേേ്വന്തംസതരുേി
ൽ,കല�ുംേംെീതേുംഹൃദ�ത്ിലലിഞ്ുവചർന്നസതരുേിൽ.

അത്രസമാരുേിലക്ാണ്െുജോത്ുകാരാ�ശങ്ർ^കസതകൂരി
ദമ്തികളുസടമകനാ�ികല്ലാ�ിസേ�ിൽവേസവറ്റഷനുമുന്നിൽഒ
രു്രാതിരാപതി�ിൽജനിച്ുേീണ,വകാഴിവക്ാട്ടുകാരുസടമനംകേ
ർന്നപ്രി�്രാട്ടുകാരൻബാബുശങ്േിസനവതടിദിേേങ്ൾക്ുമു
സമ്ത്ി�ത്.മി് ാ�ിസതരുേിൽസ്രാസറ്റക്ാട്ടിസനോക്ഷി�ാക്ിഏ
സേേർഷങ്ളാ�ിതബലസകാട്ടി്രാടുന്നബാബുേിസന�ുംഹാർവമാ
ണി�ത്ിൽജീേിതത്ിസൻേതാളം്രിടിക്ുന്നഭാര്യലതസ��ുംവത
ടിഅധികാരത്ിസൻേേിലസക്ത്ി�ത്ഒരുസ്രാലീേുകാരസൻേരകൂ
്രത്ിലാ�ിരുന്നു.

ബാബുേിസൻേഭാോർപദമാ�േ്വരത്ിന്കാവതാർത്ട്ആസത
രുവ്താളം്രിടിക്സേ,ആകാക്ിവേഷധാരി്രാട്ടുനിർത്ിസ്ഥ
ലംേിടാനാേശ്യസപ്ടുന്നു.ഈസതരുേിലസല്ലങ്ിസലേിസട�ാണ്
ഞാൻ്രാടുകസ�ന്നട്ദ�നീ�േ്വരത്ിൽആൊ�കൻവചാദിച്ി
ട്ടും,സതരുേിൽകകൂടിനിൽക്ുന്നേസരല്ലാംഒവരേ്വരത്ിൽഅവദേഹ
സത്്രാടാനനുേദിക്ണസമന്നവ്രക്ഷിച്ിട്ടുംസ്രാലീേുകാരസൻ

േമനസ്ലിഞ്ില്ല.അന്നട്
ബാബുഭാ�ിസ�ന്നട്ഈ
നെരംസവനഹവത്ാസട
േിളിക്ുന്നആമനുഷ്യനും
ഭാര്യ�ുംതങ്ളുസടേംെീ
വതാ്രകരണങ്സളടുത്ട്തല
കുനിച്ട്തിരിച്ുനടന്നു;അവന്ന
രംആഹൃദ�ത്ിൽനിന്നട്ഒഴു
കി�സനാമ്രൊനംവകട്ടട്ഈസത
രുേിസനവനാക്ി്രുഞിരിതകൂകിനിൽ
ക്ുന്നഎസ.സക.സ്രാസറ്റക്ാട്ടുവ്രാലും
കണ്ീർസ്രാഴിച്ുകാണും.മി് ാ�ിസതരുേി
ൽഅന്നട്നടന്നത്ഒരു്രാേസപ്ട്ട്രാട്ടുകാരവനാ
ടുള്സ്രാലീേിസൻേേിലക്ട്മാപതമാ�ിരുന്നിസല്ല
ന്നുംഈനെരത്ിസൻേആേിഷകാരത്ിനുംഅേതരണ
ത്ിനുമുള്േ്വാതപന്ത്യസത്�ാണ്ഭരണകകൂടം്രതിസ�പ്തിസ�നി
വഷധിക്ുന്നസതന്നുംതിരിച്േിഞ്ത്ഇേിടസത്കലാകാരന്ാർത
സന്ന�ാണ്.േമകൂഹമാധ്യമങ്ളിലുംകലാേ്വാദകരുസടകകൂട്ടായമകളി
ലുംപ്രതിവഷധംകത്ിപ്ടർന്നു.ൊ�കനുംകലാസവനഹി�ുംകകൂ
ടി�ാ�വഡാ.എം.സക.മുനീർഎം.എൽ.എജില്ലകലക്ടർ�ു.േിവജാ
േിസനകണ്ട്േിഷ�ംചർച്സചയതു.ബാബുേിന്സതരുേിൽ്രാടാ
നുള്അനുമതി�ാ�ിരുന്നുആചർച്�ുസടെുണഫലം.എന്നാൽ,
അവദേഹത്ിന്അന്നുണ്ാ�ദുരനുഭേസത്�ുംസനാമ്രസത്�ും
വതച്ുമായച്ുകള�ാൻ,്രാട്ടിനുംേർൊത്മകതക്ുംേിലവക്ർസപ്
ടുത്ുന്നഅധികാരത്ിസൻേഅധികസമാന്നുംദൃശ്യമല്ലാത്വേലി

എം.കുഞ്ാപ്

്രകൂേുകുലുക്ി
താട�ാട്ടി

നീളൻകഴുത്ട്
താളത്ിസലാന്നിളക്ി
തല�ു�ർത്ി–
വനരമാ�ിവല്ല?
വനരമൽ്രംസതറ്റി�ാൽ
അപ്നപ്കൂപ്ന്ാരിൽ
േന്തതി്രരമ്രകളിൽ
്രരിഹാേശരവമൽക്ും.
ശിരസ്ു
ചിേകിനുള്ിവലസക്ാളിപ്ിച്ട്
്രകൂേൻവകാഴി
അലാേം
കാത്ുകിടന്നു.



ദിൽഷനൽകകുന്പോഠം
ലക്ം1580ോരാദ്യമാധ്യമത്ിൽ‘്രാ് ംഒ
ന്നട്ശുചിത്വം’എന്നതലസക്ട്ടിൽസക.്രി.ബഷീ
ർഎഴുതി�ഫീച്ർോ�ിച്ു.അരികുേത്കരി
ക്സപ്ട്ടഒരുകകൂട്ടംജനതക്ിട�ിൽദിൽഷജു
ശബർഎന്നമല�ാളിേിദ്യാർഥിനിനടത്ി
�പ്രേർത്നങ്ൾപ്രവചാദനാത്മകമാ�ിരു
ന്നു.ഇവപ്ാഴുംഅ്രരിഷകൃതരാ�ിആ�ിരക്
ണക്ിന്ആളുകൾഉത്വരന്ത്യ�ുസടമുക്ിലും
മകൂല�ിലുംജീേിതംതള്ിനീക്ുന്നുണ്ട്.അേ
സര�ുംനമ്മൾമല�ാളികൾതസന്നേമുധേരി
സച്ടുവക്ണ്തുണ്ട്.ദിൽഷമാതൃക�ാേസട്ട.
മെ.  സി.  അ  മീ  ൻ അ  ഷ്   റ  ഫ് 
മ  ണ്ോ  ർ  ക്കോ  ട്

ബ്ലീഡ്വിത്തൗട്്മഷയിം
ോരാദ്യമാധ്യമംലക്ം1580ൽസക.്രി.ബഷീ
ർത�ാോക്ി�‘്രാ് ംഒന്നട്ശുചിത്വം’എന്ന
ഫീച്ർോ�ിച്ു.രാജസ്ഥാനിസലഅജ്മീർജി
ല്ല�ിസലതിവലാണി�പൊമത്ിസലസപതീകൾ
അനുഭേിക്ുന്നആർത്േകാലശുചിത്വക്ു
േേിന്അേുതിേരുത്ാൻഇേങ്ിത്ിരിച്ദി
ൽഷഎന്നമല�ാളിസ്രൺകുട്ടി�ുസടആർജ
േസത്പ്രശംേിക്ുന്നവതാസടാപ്ംനാംഅതി
ൽനിന്നുംചിലത്്ര് ിവക്ണ്ി�ിരിക്ുന്നു.സ്രാ
തുേമകൂഹത്ിസൻേഇട�ിൽസപതീ�ുസടആർ
ത്േംമേച്ുസേക്സപ്വടണ്വതാഅഭിശപത
മാക്സപ്വടണ്വതാഅല്ലഎന്നതാണ്അത്.മ
ണ്ിൽല�ിച്ുവചരുന്നപ്രകൃതിേസതുക്ൾ
ഉ്രവ�ാെിച്ുള്സജസേ്രാഡ്നിർമാണ�കൂ
നിറ്റിസൻേപ്രേർത്നേുംഇന്നസത്ജലക്ഷാ
മവകരളത്ിന്േലി�്രാ് മാണ്.്രാ് ംഒന്ന
ല്ല,ഒരു്രാടാണ്.
ഷ  ഹ  മോ സ  ലോം പോ  ജല  രി, മപോ  ന്ു  ണ്ം

അഭിമോനിക്ോം
‘ഉരു,സമയഡ്ഇൻവബപ്കൂർ’-ലക്ം1580ോരാ
ദ്യമാധ്യമത്ിൽഉണ്ിവച്ക്ുവചദേമംെലകൂർഎ
ഴുതി�ഫീച്ർനമ്മുസട്രാരമ്ര്യസത്ക്ുേിച്ട്
ഓർത്ട്അഭിമാനിക്ാൻവപ്രരണനൽകുന്നതാ
ണ്.േിവദശരാജ്യങ്ളുസട്രാരമ്ര്യവമാടികാ
ണിക്ാൻഉ്രവ�ാെിക്ുന്നത്നമ്മുസടഈസകാ
ച്ുപ്രവദശമാ�വബപ്കൂരിസലഉരുോസണന്നേി
ഞ്വപ്ാൾഅതി�ാ�േവന്താഷംവതാന്നി.
ൈ  ര  ണ്യ ടി. മെ
ജെ  യി സോ  ഹി  ബ് മതട  യിനി  ങ് ജെോ  ള  ജ്. െ  രി  മ്ം

ഉറക്മത്അടകുത്ിരകുത്ോം
ോരാദ്യമാധ്യമംലക്ം1580ൽപ്രേിധേീകരിച്
ആനപ്ുഴയക്ൽഅനിലിസൻേ‘കേുത്മേ�ു
മായ‘എന്നകേിതോ�ിച്ു.ോ�നാവലാക
ത്ുള്േരിൽഅധികവ്രരുംോ�നക്ിട�ിൽ
അനുഭേിക്ാനിട�ുള്ഉേക്ത്ിസൻേകടന്നു
േരേിസനകുേഞ്ോക്ിൽരേകരമാ�ികു
േിച്ിട്ടിരിക്ുക�ാണ്അനിൽ.്രുസതകത്ാളു
കൾക്ട്മുന്നിലിരിസക്കേുത്മേ�ുമായഉേ
ക്ംേന്നുഎന്നപ്രഖ്യാ്രനത്ിലകൂസടഉേക്
സത്ോ�നാമുടക്ി�ാക്ിോ�നക്ാരൻ
സേേുക്ുസന്നങ്ിലും‘ോ�ന�ുസടകകൂട്ടുകാരി
/ഒരുനിഴലായകകൂസട’എന്നരണ്ുേരിവ�ാസട
ോ�നക്ാരൻ്രുേത്ുനിർത്ി�ഉേക്സത്
അടുത്ിരുത്ിോ�നതുടരും.
സി.  പി. മു  ബ  ഷി  ർ, മെോ  ടു  മു  ണ്

നോടോമകനടകുക്ിയതപളയമക്ടകു് ി
1924ൽനാശംേിതച്മഴസക്ടുതിസ�ക്ാൾശ
ക്തമാ�കാറ്റുംമഴ�ുംഏകവദശംരണ്ാഴ്ച�ി
ലധികംനീണ്ുനിന്നതുമകൂലമുണ്ാ�നാശനഷ
ടങ്ൾഎഴുതിപ്രതിഫലിപ്ിക്ാൻകഴി�ുസമ
ന്നട്വതാന്നുന്നില്ല.നാടാസകനടുക്ി�പ്രള�
സക്ടുതി�ുസടഒരുഏകവദശചിപതം2018സേ
പറ്റംബർരണ്ിസലോരാദ്യമാധ്യമത്ിലകൂസടദർ
ശിക്ാനാ�ിഎന്നുമാപതം്രേ�ുന്നു.മരങ്ൾ
കട്രുഴകി,സേള്ംക�േി�ുംമറ്റുംേീടടക്ം
നഷടസപ്ട്ടേസരപ്രള�സക്ടുതിക്ട്മുമ്ുണ്ാ
�ിരുന്നസഥിതി�ിവലക്ട്എത്ിക്ാൻജീേൻ
്രണ�ംസേച്ുംഭെീരഥപ്ര�ത്നംനടത്ിേരു
ന്നേസരോക്ുകളിലകൂസടപ്രകീർത്ിക്ുന്നത്
ോഹേമാേും.അേരുസടപ്രേൃത്ിആത്മാ
ർഥത�ുസടോക്ുകൾക്ുംഅപ്ുേത്ാണ്.
കുടിസേള്ത്ിലകൂസട്രകർവന്നക്ാേുന്നതും
അല്ലാസത്രിടിസ്രടാേുന്നതുമാ�വരാെങ്
സളപ്രതിവരാധിവക്ണ്ആേശ്യകതഉൗന്നിപ്
േ�ുന്നവലഖനംഉൾസപ്ടുത്ി�തുംകകൂടുത
ൽപശവധേ�മാക്ി.
വി. വി. െൃ ഷ്  ണ ൻ െു ട്ി വോ രി യ ർ
അ ട ക്കോ പു ത്തൂ ർ

വഡാ.എൻ.ഷംനാദ്

20ാംനകൂറ്റാണ്ട്കണ്അേബിവനാേൽശാഖ�ിസലകു
ല്രതികളിസലാരാളാ�ിരുന്നുആെസറ്റട്21ന്ഡമ

സകേിൽനിര്യാതനാ�േിേി�ൻവനാേലിസറ്റട്ഹന്നാമീന.
അേബിവനാേലിൽവോഷ്യലിസറ്റട്േി�ലിേത്ിസൻേ്രതാ
കേഹിച്ആദ്യതലമുേ�ിസലഅേോനകണ്ി�ാണ്ഇവത
ാസടഅറ്റുവ്രാകുന്നത്.തസൻേമഹത്ാ�േൃഷടികളിലകൂസട
ചകൂഷിതരാ�്രാേങ്സളക്ുേിച്ട്മാപതംശബ്ദിച്ുസകാണ്ിരു
സന്നാരാൾ.ഒന്നരേഹപോബ്ദംനീണ്അേബികേിത�ുസട
ആധി്രത്യത്ിനുവമൽവനാേൽശാഖസ�പ്രതിഷ് ിച്പ്രതി
ഭാശാലി.

ഒാവട്ടാമൻോപമാജ്യത്ിസൻേതകർച്സ�തുടർന്നട്പഫഞട്
മാൻവഡറ്റട്ഭരണത്ിലാ�േിേി��ിസലേടക്ട്-്രടിഞ്ാേൻ
തുേമുഖനെരമാ�ലതാക്ി��ിലാ�ിരുന്നു1924ൽഹന്നാ
മീനജനിച്ത്.്രട്ടിണികാരണംപ്രാഥമികേിദ്യാഭ്യാേം
വ്രാലും്രകൂർത്ി�ാക്ാനാോത്ബാല്യം.1939ൽതുർക്ി
�ുസടഭാെമാകുന്നതുേസരമസറ്റാരുതുേമുഖനെരമാ�അല
ക്ോപണ്ാറ്റ�ാ�ിരുന്നുകുട്ടി�ാ�ഹന്നാമീനേളർന്നത്.തു
ടർന്നട്േീണ്ുംലതാക്ി��ിൽതിരിസച്ത്ി.ജീേിക്ാനാ�ിആ
�ുോേിന്സചവയ്ണ്ിേന്നവജാലികൾക്ട്കണക്ില്ല.ബാർ
ബർ,സമക്ാനിക്,തുേമുഖസത്ചുമട്ടുകാരൻ,മരുന്നുകട�ി
സലജീേനക്ാരൻഅങ്സന്രലതും.ലതാക്ി��ിസലഅക്ഷ
രാഭ്യാേമില്ലാത്്രാേസപ്ട്ടസതാഴിലാളികൾക്ാ�ി്രരാതികൾ
എഴുതിനൽകുന്നതാ�ിരുന്നുഒഴിേുവനരങ്ളിൽഹന്നാമീന�ു
സടപ്രധാന്രണി.വോഷ്യലിസറ്റട്ആശ�ങ്ൾപ്രചരിപ്ിച്തി
സൻേവ്രരിൽേിേി��ിസലേിേിധഭരണകകൂടങ്ൾനിരന്തരസമ
വന്നാണംഅവദേഹസത്വേട്ട�ാടുക�ുംജ�ിലിലടക്ുക�ും
സചയതു.അതിനാൽതസന്നഅ�ൽനാടാ�ശബേകൂത്ിലാ�ി
രുന്നുകകൂടുതൽകാലേുംകഴി�ാൻവ�ാെം.

1954ൽപ്രേിധേീകരിക്സപ്ട്ട‘അൽ-മോബീഹ്അൽ-േുർ
ഖ്’(നീലോന്തലുകൾ)എന്നആദ്യവനാേൽമുതൽതസന്നേർ
െേംഘർഷത്ിലകൂന്നി�പ്രവമ�ങ്ളുസടആരാധകനാേുക
�ാ�ിരുന്നുഹന്നാമീന.എഴുതി�30ഒാളംവനാേലുകളിൽഎ
സട്ടണ്ം്രകൂർണമാ�ുംകടലിസന�ുംഅതിസലമനുഷ്യസര�ുംചു
റ്റിപ്റ്റി�ാണ്.ഹന്നാമീനജീേിച്സതാസക്�ുംകടൽത്ീരപ്രവദ
ശങ്ളിലാ�ിരുന്നു.തുേമുഖസത്ചുമട്ടുകാരനാ�ുംനാേിക
നാ�ുംജീേിച്അനുഭേങ്ൾവേസേ�ും.കടലിസനഇപതവ�സേ
ഹൃദ്യമാസ�ാരനുഭേമാ�ിചിപതീകരിച്വേസോരുഅേബിഎഴു
ത്ുകാരനുമില്ലഎന്നട്തസന്ന്രേ�ാം.കടലുംകടൽജീേിത
േുംഅതിസൻേേർേഭാേങ്വളാടുംകകൂടിപ്രത്യക്ഷസപ്ടുക�ാ
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ഹനൊ മീന ്രറഞ്ു:  
‘‘കടൽ എനിെക്നെും പ്രന്ചാദനം  
തെനെയായിരുനെു. പ്രക്ുബ് ധമായ  
കടൽത്തിരമാലകന്ളറ്റ്  
നനഞ്വയാണ്  
എ െൻറ മിക് കൃതികളും. 
കടലിെല മത്സപ്യങ്ങൾ തെനെയായിരു
നെു എ െൻറ മാംസെമനെും 
ഉപ്പുെവള്ം രക്തവും,  
പസാവുകളുമായുള് 
ന്്രാരാട്ടം സ്വന്ം  
ജീവിതസമരവും തെനെയായിരുനെു.  
കടലിെല െകാടുങ്ാറ്റുകൾ എ െൻറ  
െതാലിപ്പുറത്തവന്ശഷിപ്പിച്ചത്   
എപതെയപത ്രാടുകളാെണന്നൊ!  
കടന്ല എനെ്  ആളുകൾ  
വിളിച്ചന്പ്പാെഴാെക്  
വിളി ന്കട്ടത്  ഞാനായിരുനെു. 
കടൽ ഞാൻ തെനെയാണ് . 
അതിലാണ്  ഞാൻ  
െ്രറ്റുവീണത് . അതിനുള്ിൽ  
മരിക്ാനാെയങ്ിെലനെ്   
െകാതിച്ചുന്്രാകുനെു. ‘ 
സ്വന്ം ഖബറിെല 
സ് മാരകശിലയിൽ  
എെന്ഴുതിെവക്ാനാണ്   
ആപെഹെമനെ്  
ന്ചാദിച്ചാൽ ഞാൻ ്രറയും:  
‘‘കടലിെന പ്രണയിച്ചിട്ടും  
ദാഹം തീരാെത്താരാൾ!’’
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സ്രാട്ടിസച്േി�ാൻഒരുകകൂട്ടമാളുകൾഒത്ുവചരുന്ന
കാഴ്ചക്ാണ്്രിന്നീട്വകാഴിവക്ാടിസൻേശ്രതൃക
സതരുവ്ോക്ഷി�ാ�ത്.
‘ഈസതരുവ്ഞങ്ളുവടതുംകകൂടി�ാണ്,ഞങ്

ളും്രാടുംഈസതരുേിൽ’എന്നുേസക്പ്രഖ്യാ്രിച്ു
സകാണ്ട്േടകരേഫദർഹാഷമിനാട്യേംഘത്ിസൻേ

വനതൃത്വത്ിൽഎസ.സകപ്രതിമ�ുസടമുന്നിവലക്ട്ജനം
ഒഴുകിസ�ത്ി.ഒരുമധ്യാഹ്ംമുതൽരാവേസേസചല്ലുംേസര

ആട്ടേുംനാടൻ്രാട്ടുംെേലുംപ്രതിവഷധേരകളുംേ്വര
ങ്ളുമാ�ിഅേർഒത്ുവചർന്നു.ജീേിതത്ിലവന്നാളംഅനുഭ

േിക്ാത്ഹൃദ�ാനദേത്ാൽബാബുഭാ�ിഅന്നട്വേണ്ുവോളം
്രാടി,വതനകൂേുംഹൽേ�ുസടമണമുള്ആസതരുേുംകടന്നട്ആേം

െീതംഒഴുകിനടന്നു.േംെീതവപ്രമികസള്രതിറ്റാണ്ുകളാ�ിമാസമരികല
ഹരി�ിലാഴ്ത്ി�മുഹമ്മദ്േഫി�ുസട‘ബഹാവരാംഫകൂല്ബർോവോ’,‘സ�

ദുനി�ാ,സ�സമഹ്ഫിൽ’,വ�ശുദാേിസൻേേ്വരമാധുരി�ിൽമല�ാളികൾസനവഞ
റ്റി�‘സനഞുടുക്ിസൻേതാളത്ുടിപ്ിൽ’എന്നുതുടങ്ിേ്വരമാധുരിസതളിഞ്ആർപദെീത
ങ്ൾആകണ്്ത്ിൽനിന്നട്സ്രാഴിച്ു.ബാബുമാപതമല്ല,്രാട്ടിസനസവനഹിക്ുന്ന്രലരുംപ്ര
തിവഷധത്ിസൻേ്രാട്ടുകളുമാ�ിഅന്നട്ആസതരുവ്കീഴടക്ി�ിരുന്നു.

േർൊത്മകത�ുസടസതരുേിസനേമ്ന്നരുസടമാപതംആേ്വാദനങ്ൾക്ട്േിട്ടുസകാടുക്ി
സല്ലന്നുംേിലക്ുകളിൽഭ�ന്നു്രിന്ാേിസല്ലന്നുംഉച്ത്ിൽപ്രഖ്യാ്രിച്ാണ്അന്നട്സതരുേുകകൂ
ട്ടം്രിരിഞ്ത്.അടുത്ദിേേംബാബുേിസൻേ്രാട്ടിന്കകൂട്ടുവചരാൻഎം.സക.മുനീേുസമത്ി.
തലത്ട്മഹ്മകൂദിസൻേകടവല,നീലക്ടവലഎന്ന്രാട്ടുമാ�ാണ്അവദേഹമന്നട്്രാട്ടുവപ്രമികളു
സടസനഞിവലക്ിേങ്ി�ത്.അന്നുംബാബു്രാടി,മതി�ാവോളം.്രാടാതിരിക്ുന്നസതങ്
സനഈ്രാട്ടിസൻേസതരുേിസലന്നട്മധുരമവനാഹരേ്വരത്ിൽസമാഴിഞ്ുസകാണ്ട്...



ഒ രു മ ധപ്യാ ഹ്ം 
മു ത ൽ രാ ന്വ െറ 
െച ല്ും വ െര ആ ട്ട വും 
നാ ട ൻ ്രാ ട്ടും െ സ ലും 
പ്ര തി ന്ഷ ധ വ ര ക ളും 
സ്വ ര ങ്ങ ളു മാ യി അ വ ർ 
ഒ ത്തു ന്ച ർ നെു. ജീ വി ത 
ത്തി ല ന്നൊ ളം അ നു ഭ വി 
ക്ാ ത്ത ഹൃ ദ യാ ന ദേ ത്താ 
ൽ ബാ ബു ഭാ യി 
അ നെ് ന്വ ണ്ു ന്വാ ളം ്രാ ടി

 ചിത്രം:  
പ്ര കാ ശ് ക രി മ്

ണ്ഹന്നാമീന�ുസടകൃതികളിൽ.ഇേ�ിൽഏതാണ്ട്മിക്കൃതികളും
ആത്മകഥാസ്രർശമുള്േ�ുമാണ്.തസൻേജീേിതമാസകേിേിധവനാ
േലുകളിലാ�ിോ�നക്ാർക്ട്മുന്നിൽതുേന്നുസേച്തിനാൽആത്മക
ഥസ�ഴുതാൻത�ാോകാതിരുന്നഎഴുത്ുകാരനാ�ിരുന്നുഅവദേഹം.

കടലിസന�ുംമുക്ുേസര�ുംനാേികസര�ുംകുേിച്ട്നിരന്തരസമഴു
താൻഹന്നാമീനക്ട്ദാഹംതസന്ന�ാ�ിരുന്നു.മാസറ്റർ്രീസകൃതി�ാ
�ിേില�ിരുത്സപ്ടുന്ന‘അൽ-ശിോഇട്േൽ-ആേിഫ’(കപ്ൽപ്ാ��ും
സകാടുങ്ാറ്റും),‘ഹികാ�തുബഹ്ഹാർ’(ഒരുനാേികസൻേകഥ),‘അൽ
-മർഫഉൽബഇൗദ്’(േിദകൂരതുേമുഖം),‘അൽ-ബഹ്ർേസ്ഫീനേഹി
�’(കടലുംകപ്ലും്രിസന്നഅേളും)തുടങ്ി�വനാേലുകളിസലല്ലാം
അവദേഹംകടലിസനക്ുേിച്ട്മാപതമാണ്എഴുതി�ത്.’90കളിൽേർെേ്യ
ത്യാേത്ിലകൂന്നി�ആശ�ങ്ൾകകൂടുതൽപ്രതീകാത്മകമാ�ിഅേതരി
പ്ിക്ാനാണ്ഹന്നാമീനപശധേിച്ത്.്രാേങ്ളുസട�ുംചകൂഷിതരുസട�ും
കഥകൾ്രേ�ാൻേിേിധകാലങ്ളിൽേിേിധേവങ്തങ്ൾേ്വീകരിച്
തിലകൂസടതസൻേേർൊത്മകത�ിൽശേേിധ്യംനിലനിർത്ാനുംഅവദേ
ഹത്ിനാ�ി.കടൽഅതിസൻേേർേനിെകൂഢതകവളാടുംശേരുധ്യങ്
വളാടുംകകൂടിതസന്നഏതാണ്ട്മിക്കൃതികളിലുംപ്രത്യക്ഷസപ്ടുന്നതി
സനക്ുേിച്ട്വചാദിച്വപ്ാൾഒരിക്ൽഹന്നാമീന്രേഞ്ു:‘‘കടൽഎനി
സക്ന്നുംപ്രവചാദനംതസന്ന�ാ�ിരുന്നു.പ്രക്ഷുബ്ധമാ�കടൽത്ിര
മാലകവളറ്റട്നനഞ്േ�ാണ്എസൻേമിക്കൃതികളും.കടലിസലമത്സ്യ
ങ്ൾതസന്ന�ാ�ിരുന്നുഎസൻേമാംേസമന്നുംഉപ്ുസേള്ംരക്തേും,
പോേുകളുമാ�ുള്വ്രാരാട്ടംേ്വന്തംജീേിതേമരേുംതസന്ന�ാ�ിരു
ന്നു.കടലിസലസകാടുങ്ാറ്റുകൾഎസൻേസതാലിപ്ുേത്േവശഷിപ്ിച്ത്
എപതസ�പത്രാടുകളാസണവന്നാ!കടവലഎന്നട്ആളുകൾേിളിച്വപ്ാസഴ
ാസക്േിളിവകട്ടത്ഞാനാ�ിരുന്നു.കടൽഞാൻതസന്ന�ാണ്.അതിലാ
ണ്ഞാൻസ്രറ്റുേീണത്.അതിനുള്ിൽമരിക്ാനാസ�ങ്ിസലന്നട്സകാതി
ച്ുവ്രാകുന്നു.‘േ്വന്തംഖബേിസലസമാരകശില�ിൽഎസന്തഴുതിസേ
ക്ാനാണ്ആപെഹസമന്നട്വചാദിച്ാൽഞാൻ്രേ�ും:‘‘കടലിസനപ്രണ
�ിച്ിട്ടുംദാഹംതീരാസത്ാരാൾ!’’
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തഭോ് ൃഹ് ്യകൾ
നിജക്ോസ്കസൻദ്സോക്ലീസ്
വിവ:മസബോസ്റ്റ്യൻപള്ളിജത്ോട്
ജപജ്:302വിേ:299.00

ഡി.േിബുക്സ
1940കളിൽപെീേിസലഹിപ്ി
േസപൊമത്ിൽനടന്നആഭ്യ
ന്തരകലാ്രത്ിസൻേ്രശ്ാ
ത്ലത്ിൽഎഴുതസപ്ട്ടപശ
വധേ�വനാേലിസൻേമല�ാള
്രരിഭാഷ.

ജേോടലീച്ചർ(കഥ)
പപ്കുബിൻ
ജപജ്:104,വിേ:120.00
3000ബി.സി

ഹിദേുത്വഫാഷിേത്ിസന
തിരാ�പ്രതിവരാധത്ിനു
ള്പശമമാണ്ഇൗകഥകൾ
നടത്ുന്നത്.ആവക്ഷ്രഹാ
േ്യേ്വഭാേത്ിലാണ്അേ
തരണം.

ഫേതപദമോയജലീവി് ം
ജഡോ.് ോജ്ആേകുവ
ജപജ്:109,വിേ:110.00
ഐ.പി.എച്ച്

ജീേിതേിജ�ംവനടാനുള്
േഴികൾനിർവദശിക്ുന്നു.മ
വനാഭാേംമാറ്റുകേഴിമന
സ്മാധാനേുംമാനേികാവരാ
െ്യേുംശകേരിക്ാനുള്േ
ഴികൾ.

സകുൽത്ോനറസിയ
യകു.എ.ഖോദർ
ജപജ്:98,വിേ:100.00
നലീേോംബരി

ചരിപതേംഭേങ്സളഉ്രജീ
േിച്ട്ത�ാോക്ി�വനാേൽ.
ചരിപതേസതുതകസളക്ാ
ൾകഥാ്രാപതങ്ൾക്ട്പ്രാ
ധാന്യംനൽകിസക്ാണ്ാണ്
വനാേലിസൻേഅേതരണം.

ജഷേത്ക്ടകുവയകുംകകുമജയോണിമേ
നരജഭോജികളകും(ഓർമ)
ജിംജകോർമബറ്്/വിവ:എം.എസ്.നോയർ
ജപജ്:208,വിേ:190.00,ഡി.സിബകുക്സ്

േംപഭമജനകമാ�നാ�ാട്ടട്
അനുഭേങ്ളിലകൂസടവലാക
സമമ്ാടുമുള്ോ�നക്ാസര
ആകർഷിച്ജിംവകാർസബറ്റി
സൻേഅേോനകൃതി.വേട്ട
ക്ാരനാ�ഒരാളുസടപ്രകൃതി
സവനഹേുംഈകൃതി�ിൽ
ോ�ിക്ാം.

കോേത്ിമൻറഒോർമപ്ൂക്ളങ്ങൾ
എം.ടി.വോസകുജദവൻനോയർ
ജപജ്:98വിേ:100
ഹരി് ംബകുക്സ്

വകാഴിവക്ാട്നെരസത്�ും
നെരത്ിസൻേകീർത്ിഉ�
ർത്ി�ഒവട്ടസേേ്യക്തികസള
�ുംസഥാ്രനങ്സള�ുംകു
േിച്ഒാർമകളാണ്ഇൗ്രുസ
തകത്ിൽ.

മപരകുമഴപകർന്പോഠങ്ങൾ
മകുരളി്കുമ്ോരകുകകുടി
ജപജ്:111,വിേ:100.00
ഡി.സിബകുക്സ്

വകരളംവനരിട്ടമഹാപ്രള�
ത്ിസൻേകാരണങ്ൾേിശ
ദീകരിക്ുന്ന്രുസതകം,വക
രളംഎപ്രകാരംഅതിജീേി
ച്ുസേന്നുംേില�ിരുത്ുന്നു.
ദുരന്തനിോരണത്ിസൻേ്രു
തുമാർെങ്ളുംേിശദീകരി
ക്ുന്നു.

നവമോർക്സിയൻസമലീപനങ്ങൾ

മകുചകുകകുന്്ഭോസ്കരൻ
ജപജ്:274,വിേ:285.00
ഹരി് ംബകുക്സ്
ഇ.എം.എേിൽതുടങ്ിഅ
രുന്ധതി�ിൽഅേോനിക്ു
ന്നോഹിത്യേുംരാഷപടീ�
േുമാ�്ര് നങ്ൾ.രാഷപടീ
�ം,ോഹിത്യം,േിനിമതുട
ങ്ി�േചർച്�ാകുന്നു.

ക
ഥ

വ
ായ

ന

ഫർോനഅലി

“അവയ്ാസൻേ�ീവൊൾഡ്ഫി
ഷുംചത്വല്ലാ...”!

ജീന�ുസടേലി�ോ�ിലുള്അല
ർച്വകട്ടാണ്അ�ാൾേ്വീകരണമുേി
�ിവലക്ട്എത്ി�ത്.വോഫവ�ാടു
വചർന്നടീവ്രാ�ിസലഫിഷബൗളിൽ
ചത്ുമലച്ുകിടക്ുന്നവൊൾഡ്ഫി
ഷിസനവനാക്ിദുഃഖിച്ിരിക്ുക�ാ
ണ്ജീന.

‘‘കവണ്ാ.ഇസതപതാമസത്മീനാഇ
ങ്സന.

എനിക്ട്മതി�ാ�ി...”
അർധാത്മെതസമവന്നാണം,നന

േു്രറ്റി�മിഴികവളാസടഅ�ാസളവനാ
ക്ി�േൾ്രേഞ്ു.

“ോരമിസല്ലവടാ,നമുക്ട്വേസേോ
ങ്ാവലാ.”

അേളുസടചുമലിൽഇരുകരങ്ളമ
ർത്ിഅ�ാൾആശ്വേിപ്ിച്ു.

“വേണ്,ഇനിോങ്ണ്...അഞാമ
സത്�ാഇത്...എനിക്ിനിേയ്.’’

േങ്ടവത്ാസട,മകൂക്ുചീറ്റിസക്ാ
ണ്േൾഅടുക്ള�ിവലക്ുക�േി.
വദാശമാസേടുത്ട്ചകൂടാ�്രാനിവല
ക്ട്ഒഴിക്ുവമ്ാഴുംവ്രരേി�ാസത്ാ
രുസനാമ്രംഅേളുസടമനസ്ിനുള്ി
ൽനുരഞ്ു്രതഞ്ുേരുന്നുണ്ാ�ി
രുന്നു.അടുക്ള�ിസലകുഞ്ൻജന
ൽേഴിഫ്ാറ്റിസൻേ്രുേംകാഴ്ചകളി
വലക്േൾഒരുനിമിഷംസചന്നിേങ്ി...
ബംെളകൂരുേിസൻേതിരവക്േി�പ്രഭാ
തം.തിരക്ു്രിടിച്ജീേിതങ്സളച
പകങ്ളിൽകുരുക്ിചീേിപ്ാഞ്ുസകാ
ണ്ട്വ്രാകുന്നോഹനങ്ൾഅേളു
സടഓർമകസളസതല്ലു്രിേവകാട്ടുസകാ
ണ്ുവ്രാ�ി.

ബംെളകൂരുേിസലത്ി�ിട്ടിത്മാ
േംഏഴാകുന്നു.നാടുംേീടുംകണ്ി
ട്ടുംഅപതതസന്നനാളുകളാ�ി.അച്ഛ
സന�ുംഅമ്മസ��ുംകുേിച്ുസ്രസട്ട
വന്നാർത്വപ്ാൾഅേളുസടസതാണ്
�ിസലാരുെദ്െദം്രിേേിസ�ടുത്ു,
അേവരാടുള്സവനഹംസതാണ്സ�
േരിഞ്മർത്ുന്നതാകാം.അേരുസട
അഭാേംമനസ്ിസനേല്ലാസതഅലട്ടു
ന്നുണ്ട്.ഒറ്റദിേേംവ്രാലുംഓഫിേി
ൽനിന്നട്േിട്ടുനിൽക്ാൻേസയ്ന്നോ
ദേുമാ�ിനിൽക്ുന്നഅ�ാസളകകൂട്ടി
എങ്സനനാടുേസരവ്രാകാനാണ്!

ബംെളകൂരുേസര�ാപതസചയ്ാനുള്
ആവരാെ്യംഅച്ഛനുമമ്മക്ുംഇല്ല.അ
സല്ലങ്ിൽഎവന്നഅേർഓടിസ�ത്ി

വ�സന.അമ്മവ�ാർമകളും
േീവടാർമകളുംഅേളുസട
ദുഃഖഭാരസത്ഇരട്ടിപ്ിച്ു,
കണ്ീർസപ്യത്ിന്ആക്ംകകൂ
ട്ടി.േീട്ടുമുറ്റസത്ഇലഞ്ിമരച്ു
േട്ടിൽേീണുകിടക്ുന്നഇലഞ്ിപ്കൂ
ക്ൾസ്രേുക്ിസ�ടുക്ാൻസ്രസട്ടന്ന
േൾേല്ലാസതസകാതിച്ു.ഓലനാരിൽ
വകാർത്ഇലഞ്ിപ്കൂക്ൾശകത്
ണ്�ിൽചുറ്റി,കണ്ുകളടച്ു,ആവേ
ശവത്ാസടഇലഞ്ിപ്കൂമണംഹൃദ�
ത്ിവലസക്ടുക്ാനും.

‘‘ജീവന,വേെംവപബക്ട്ഫാസറ്റട്എ
ടുത്ുസേക്ട്,എനിക്ിന്നട്വനരവത്
ഇേവങ്ണ്താ.”

അതും്രേഞ്ട്അ�ാൾബാത്ട്േകൂ
മിവലക്ട്ക�േിഊവക്ാസടോതില
ടച്ു,ഓർമകളുസടഭാണ്ംസകട്ടിസേ
ച്ട്ജീനവജാലികളിവലക്ും.തകൂസേള്
നിേത്ിലുള്ശടലുകൾതേ�ിലും
ഭിത്ി�ിലും്രതിപ്ിച്േിശാലമാ�
ആബാത്ട്േകൂംഅ�ാളുസടഇഷടസ്ഥ
ലമാണ്.ഏസതാരുമനുഷ്യനുംഅടി
സ്ഥാന്രരമാ�ിആേശ്യമുള്ചിന്താ
േ്വാതപന്ത്യേുംേ്വകാര്യത�ുംനൽ
കാൻബാത്ട്േകൂമിവനാളംനസല്ലാരിടം
മസറ്റാന്നിസല്ലന്ന�ാൾേിശ്വേിക്ാൻ
തുടങ്ി�ത്എന്നുമുതലാസണന്നതി
നുകൃത്യമാ�കണക്ില്ല.ഷേർക്യു
ബിക്ിളിനുള്ിൽക�േിതണുത്
സേള്ംതല�ിവലക്ട്്രതിപ്ിച്വപ്ാ
ൾഅ�ാൾമവനാഹരമാ�ി്രുഞിരി
ച്ു,അ�ാളുസടസേള്ാരംകണ്ുക
ൾതിളങ്ി.

സചേുപ്ംമുതവല�ുള്അ�ാളു
സടശീലമാ�ിരുന്നുഇഷടസപ്ട്ടസത
ന്തുംേ്വന്തമാക്ിതവന്നാട്വചർത്ു
സേക്ുകസ�ന്നത്.ഇഷടസപ്ട്ടേുഹൃ
ത്ുക്ൾമറ്റുള്േവരാട്അമിതമാ�ി
ഇട്രഴകുന്നതുവ്രാലുംഅ�ാൾക്ട്
അേഹ്യമാ�ിരുന്നു.അതിനാൽത
സന്നനല്ലസതന്തുംേളസരകുേവച്അ
�ാൾക്ുള്കൂ,േുഹൃത്ുക്ളാ�ാ
ലുംബന്ധുക്ളാ�ാലും.

ോശി�ുംശാ് ്യേുംശകമുതലാ
ക്ിേീവോസട്ര് ിച്ുവ്രരുവകസട്ടാരു
മൾട്ടിനാഷനൽകമ്നി�ിൽനസല്ലാ
രുവജാലിവനടാനുംഅ�ാൾക്ാ�ി.
വനട്ടങ്ൾക്ിട�ിലുംഅ�ാളേി�ാ
സത്രലതുംഅ�ാളിൽനിന്നട്അടർ
ന്നുേീഴുന്നത്അ�ാൾഅേി�ുന്നു
ണ്ാ�ിരുന്നില്ല.

ബിരുദ്ര് നംകഴിഞ്നാട്ടിൻ്രുേ
ത്ുകാരി�ാ�ജീനസ�ജീേിത്രങ്ാ
ളി�ാക്ി�തിലുംഅ�ാൾക്ട്േ്യക്ത
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വ്രാ�നകൂറ്റാണ്ിസൻേഅർധവത്ാ
സടേമ്കൂർണേ്വാതപന്ത്യത്ി

വലക്ുംഅതുേഴിആത്മവബാധത്ിവലക്ു
മുണർന്നഒരുവദശംഇന്നട്അതിസൻേഏറ്റ
േുംകുടിലമാ�േി്രരീത�ുക്തി�ിവലക്ട്
ശീപഘേഞാരംസചയ്ുന്നഭീഷണകാലേ
ന്ധി�ിലകൂസട�ാണ്നാംകടന്നുവ്രാകുന്നത്.
ൊന്ധിജിസ��ുംസനഹ്േുേിസന�ുംവ്രാലു
ള്മഹാവമരുക്ൾേപതേിന്ധുേിസലനാ
നാതരംേിശ്വാേധാരകസള�ുംേിതാനങ്
സള�ുംഒരുവ്രാസലആവലേഷിച്ുനിർത്ിസ�
ങ്ിൽഇന്നട്്രകരംേന്നഅവധാമുഖോമന
ന്ാർേ്വാതപന്ത്യേമരകാലസത്േർേമകൂല്യ
ങ്സള�ുംമേിച്ിട്ടട്വദശസത്ഏകശിലാ്രരമാ
�ഒരുരാഷപടേത്�ിവലക്ട്കകൂർപ്ിച്ുനിർ
ത്ാൻപശമിച്ുസകാണ്ിരിക്ുന്നു.

അധികാരംജനങ്ളുവടതല്ലാതാേുക�ും
അത്ഭരണകകൂട�ുക്തി�ുസടത്മാപതമാേു
ക�ുംസചയ്ുവമ്ാൾേിവ�ാജിപ്ിസൻേആ
വഘാഷങ്ളല്ലവദശത്ിസൻേേൗദേര്യമാേു
ക.മേിച്ട്േർേേ്യത്യസതതകസള�ുംനിന്ന
നിൽ്രിൽതസന്നനിർദ�ംസകാള്�ടിക്ുക
�ാണ്േംഭേിക്ുക.അങ്സനവദശത്ി
നകത്ുനിന്നട്ശേേിധ്യങ്ളുസടേർേേ
ത്ാവഭദങ്സള�ുംനിർദ�ംഅദൃശ്യമാക്ി
�ുംഅ്രരമാക്ിഅഭാേസപ്ടുത്ി�ുംഒരു
നാട്സതംഭിച്ുനിൽക്ുന്നദുസ്ഹത�ിലാ
ണ്േ്വതപന്തഇന്ത്യ�ിസലമുസലിംന്യകൂന്ര
ക്ഷരാഷട്പടീ�േുംഅതിസൻേജനകീ�വന
തൃത്വേുമാ�ിരുന്നഇപബാഹിംേുശലമാ
ൻവേട്ടിസനമല�ാളപ്രോധകവലാകംേീ
ണ്ുംചർച്�ാക്ുന്നത്.ഇന്ത്യ�ിസലമുസ
ലിംന്യകൂന്രക്ഷത്ിസൻേരാഷപടീ�േ്യേഹാ
രേുമാ�ിബന്ധസപ്ടുത്ിപ്രേിധേീകൃതമാ
�നിരേധി്രുസതകങ്ളുണ്ട്.്രവക്ഷ,ഈ
�ിസടപ്രകാശിതമാ�ഹേൻസചേകൂപ്�ുസട
‘േുശലമാൻവേട്ടട്ഒരിന്ത്യൻേീരൊഥ’തി
കച്ുംേ്യത്യസതമാ�േ്യേഹാരമാണ്.േു
ശലമാൻവേട്ടട്എന്നേ്വതപന്തഇന്ത്യ�ിസല
ഏറ്റേുംപ്രതിഭാധനനാ�രാഷപടീ�വനതാേി
സന�ുംഅവദേഹത്ിസൻേനിഷകാമമാ�രാ
ഷപടീ�ജീേിത്രരിേൃത്ത്ിൽനിന്നട്ഇന്ത്യ
ൻമുസലിംകളുസടേർത്മാനഭാേിസ��ും
�ുക്തിേഹമാ�ിേിവലേഷണത്ിനുസേക്ു
ക�ാണ്എഴുനകൂവോളം്രുേങ്ളിവലക്ട്േിക

േിക്ുന്നഈപെന്ം.
1498ലാണ്ദുഷടൊമ�ുംകുരിശു�ുധേക

ങ്ാണിമാരുംനമ്മുസടവദശത്ിസൻേേ്വപന
തീരങ്സളമാന്തിക്ുട�ാസനത്ി�ത്.അന്നട്
തുടങ്ി�താണ്േത്യത്ിൽഇന്ത്യൻേ്വാത
പന്ത്യേമരം.ഇതിഹാേേമാനമാ�ഈേി
വമാചന�ുധേംമുന്നിൽനിന്നട്ഏസറ്റടുത്തും
അതിനുവേണ്ിേർേതുംേമർപ്ിച്തുംേ
ത്യത്ിൽമുസലിംേമുദാ�മാ�ിരുന്നു.മര
ക്ാർകുടുംബംമുതൽമുഹമ്മദ്അബ്ദുേ
ഹിമാൻേസര,ആലിമുസലി�ാർമുതൽചീ
വരാളിഫാത്ിമേസര.ടിപ്ുമുതൽഅബ്ദുൽ
ഖാദർേസര.എന്നിട്ടട്എല്ലാംകഴിഞ്ട്്രരവദ
ശിദുഷടന്ാർ്രടി�ിേങ്ി�വപ്ാൾഇതിനാ
�ി്രടവ�ാട്ടംനടത്ി�ഒരുേമകൂഹംഅടി്ര
ടവലാസടവദശശപതുക്ളുസടഒന്നാം്രട്ടിക�ി
വലക്ട്്രരകാ�മാക്സപ്ട്ടഒരുേങ്ടമുണ്ട്.
ഈേങ്ടേുംേംഘർഷേംപതാേങ്ളും
അതിസൻേഉച്ി�ിൽനിൽക്ുന്നകാലമാണ്
ആ�ിരത്ിസതാള്ാ�ിരത്ിനാൽ്രതുക
ൾ.�ുോോണ്അന്നട്വേട്ടട്.േസപതേ്യാ്രാ
രത്ിൽേിധേികാട്ടിത്ിളങ്ി�കച്ിസലഈ
വമമൻകുടുംബാംെത്ിന്േിധികാത്ുസേ
ച്ത്മസറ്റാരുനിവ�ാെമാ�ിരുന്നു.

േിഭജനവത്ാസടകുറ്റോളികളാക്ിസത
രുേിൽവേട്ട�ാടസപ്ടുന്നമുസലിംേമുദാ
�ംഅവപ്ാൾഅനാഥരുംനിസ്ഹാ�രുമാ
ണ്.മുസലിംേമുദാ�ത്ിന്േിഭജനംേരു
ത്ിസേച്്രരിക്ുകൾഅപതവമൽതീക്ഷട്ണ
മാണ്.ആതീക്ഷട്ണത�ിൽഅേർക്ട്ോന്ത്വ
നവമകാനുംഅരക്ഷിതാേസഥ�ിൽരക്ഷക
രാോനുംോധ്യത�ുള്േർേരുംേ്യക്തി
േൗഖ്യംലക്ഷ്യമാക്ിേുരക്ഷിതലാേണം
വതടി�വപ്ാൾനിസ്ഹാ�രാ�ഇന്ത്യൻമുസ
ലിംകൾക�േി�കുഞ്ുേള്ംആഴക്ടലി
ൽമുങ്ാസതഅണി�ംനിേർത്ി്രങ്ാ�ം
തുഴഞ്ഒരാളുണ്ാ�ിരുന്നു.അത്ഖാഇസദ
മില്ലത്ട്ഇസമാ�ിൽോഹിബ്.ആസവന
ഹോത്സല്യത്ിൽേളരുക�ുംഇസമാ�ി
ൽോഹിബിനുവശഷംആമഹാദൗത്യംധീ
രമാ�ിഏസറ്റടുക്ുക�ുംതസൻേഎൺ്രതി
ൽ്രരംആണ്ുകൾനീണ്ആജീേിതംമുഴു
സക്േ്വന്തംേമുദാ�ത്ിന്േമർപ്ിക്ുക
�ുംഅേോനംഒരേധകൂതസനവപ്ാസലജീേി
തത്ിൽനിന്നട്തിരിച്ുവ്രാേുക�ുംസചയത
ഒരു്രടത്ലേസൻേകഥ�ാണീ്രുസതകം.

േിഭജനത്ിസൻേകനലുകൾജ്വലിക്ുന്ന
ഉത്വരന്ത്യൻനെരങ്ളിലുംപൊമപ്രാന്തങ്

ളിലുംമുസലിംേമകൂഹത്ിനുനഷടസപ്ട്ടു
വ്രാ�ആത്മേിശ്വാേംതിരിച്ുനൽകുക�ും
അേസരരാഷപടേ്യേഹാരപ്രപകി��ിൽ്രങ്ാ
ളി�ാക്ുക�ുമാ�ിരുന്നുഅന്നട്ഖാഇസദമി
ല്ലത്ിസൻേ�ുംവേട്ടുോഹിബിസൻേ�ുംനി
വ�ാെം.അതിൽവേട്ടട്േമർപ്ിതമനവസ്ാസട
തസന്നഉത്സാഹിച്ു.അതിനുഫലങ്ളുണ്ാ
�ി.ഇന്ത്യൻ്രാർലസമൻോ�ിരുന്നുവേട്ടിസ
ൻേപ്രധാനതട്ടകം.നരിസ�കാണാൻനരിമ
ട�ിൽസചല്ലുകഎന്നുണ്ട്.മുപ്താണ്ട്നീണ്
ഒരു്രാർലസമൻേേിപ്രേർത്നമുണ്ട്അവദേ
ഹത്ിന്.സനഹ്േു,ആോദ്,ഇദേിരൊന്ധി,
രാജീവ്,േി.്രി.േിങ്,മൻവമാഹൻ,വോണി
�,എ.സക.ജി,ഇപദേജിത്െുപത,ജഗജീേൻ,
മധുലിമാസ�,എ.സക.ജി,ബഹുെുണതുടങ്ി
ഇന്ത്യൻജനാധികാരവകപദേത്ിസലമുഴുേൻ
അതികാ�ന്ാരുമാ�ിവേട്ടിന്േ്യക്തിബന്ധ
മുണ്ാ�ിരുന്നു.ഈഹൃദ�േൗഹൃദങ്സളാ
ന്നുംആദർേീശ്,ഉ്ര�ുക്തമാക്ി�ത്േ്വാർ
ഥോഫല്യങ്ൾക്ാ�ിരുന്നിസല്ലന്നതിന്ആ
ജീേിതംോക്ഷി.വലാക്േഭാവരഖകളുംനട
്രടിപകമങ്ളുംഒരുതാ്രേേന്നധേതവ�ാസട
ചികഞ്ട്പെന്കാരൻഇക്ഥേിസതരിക്ു
വമ്ാൾ,ോ�ിക്ുവമ്ാൾനാംസതംഭിച്ുവ്രാ
േും.അക്ഷരാർഥത്ിൽേമുദാ�ത്ിസൻേ
കാേൽേ്വരകൂ്രം.അതാ�ിരുന്നുഅന്നട്േഭാ
തലത്ിൽവേട്ടുോഹിബ്.ആനിഷകളങ്
ത�ുംേമർപ്ണേുംഅതുസകാണ്ുതസന്നേ
ഭാതലത്ിലും്രുേത്ുംേമാദരിക്സപ്ടുക
�ുംസചയതു;ഒപ്ംസതറ്റിധേരിക്സപ്ടുക�ും.

േമുദാ�ത്ിസൻേഎപതസ�പതവ്രാരാട്ടഭകൂ
മി�ിലാണ്ആജീേിതംനിന്നുതിളച്ത്.േ്വാ
തപന്ത്യവത്ാസടഇന്ത്യൻമുസലിംകൾവനരി
ട്ടഒന്നാമസത്പ്രതിേന്ധിേർെീ�കലാ്ര
ത്ിസൻേതാണ്.ഡൽഹി,മുംശബ,അേമി
സലസനല്ലി,ഭെൽ്രുർ,അഹ്മദാബാദ്,മീേത്ട്,
േകൂേത്ട്,അലീെഢ്,ലഖ്വനാ.ഒരുേമുദാ
�ം്രിേന്നട്്രുലരുന്നനാട്ടിൽനിരന്തരംവേട്ട
�ാടസപ്ടുന്നഭീതിദേദേർഭങ്ളുസടഉദാഹ
രണങ്ളിൽചിലതുമാപതമാണിത്.ഉള്സത
ല്ലാംസകാള്�ടിക്സപ്ട്ടട്േ്വപനങ്സളവപ്ാ
ലുംധ്യാനിക്ാൻകഴി�ാസതകശക്ിഎേി
�സപ്ടുക.ഈതരംകലാ്രങ്ളിൽമുസലിം
കൾഅധികേുംസകാല്ലസപ്ടുന്നത്ശപതുക്ളു
സടേടിോളുസകാണ്ല്ലരക്ഷകരാസ�ത്ുന്ന
സ്രാലീേിസൻേസേടി�ുണ്കൾസകാണ്ാണ്.
ഇത്രംഅഭിശപതേദേർഭങ്ളിസലാസക്
വേട്ടുോഹിബ്നിർേഹിച്ഒരുരക്ഷകവേ

ഷമുണ്ട്.അത്േമുദാ�ത്ിനുനൽകി�ആത്മേിശ്വാേേുംോന്ത്വ
നേുംനമുക്ട്ഇൗ്രുസതകത്ിൽോ�ിസച്ടുക്ാം.

നിദേിതരും്രീഡിതരുമാ�ികഴി�ുന്നഇന്ത്യൻമുസലിംകൾക്ട്ഒരു
സ്രാതുവേദിഎന്നത്വേട്ടിസൻേേ്വപനമാ�ിരുന്നു.നിരേധികർമശാ
സപതേരണികളിൽേിശ്വാേജീേിതസത്ആട്ടിവപ്ാറ്റുന്നേരാണേർ.
ദുഷടദംഷപടകൾകാട്ടിസ്രാതുശപതുമുന്നിൽനിൽക്ുവമ്ാഴും്രരസ
്രരകലഹത്ിൽമുങ്ിക്ഴി�ുന്നഒരുേമകൂഹസത്ഏകത�ുസടപ്ര
തലത്ിൽേമാഹരിക്ാൻതസൻേജീേിതംസകാണ്ട്വേട്ടുനടത്ി�
േഹനത്ിസൻേഫലമാണ്മുസലിംമജ്ലിസേമുശാേേ�ുംമില്ലികൗ
ൺേിലും.ശാബാനുവകേിസലേിധിവ�ാടനുബന്ധിച്ാണ്ഇന്ത്യ�ി
ൽപ്രവത്യകിച്ട്വകരളത്ിൽശരീഅത്ട്േിോദംസകാടുങ്ാറ്റാ�ത്.േ
മകൂഹസമന്നനില�ിൽനിലനിൽക്ാനുള്അേകാശമാണ്അന്നട്വചാ
ദ്യംസചയ്സപ്ട്ടത്.ഈസേല്ലുേിളിേമുദാ�ത്ിനാ�ിഏസറ്റടുത്ത്വേ
ട്ടുോ�ിരുന്നു.അരേികനും്രിന്തിരിപ്നുമാ�മുല്ലഎന്നട്�ുക്തിോ
ദ്രൗവരാഹിത്യംഅവദേഹസത്സതേിേിളിച്ു.ആസതേിേിളി�ും്രരി
ഹാേേുംതാൻഅണിഞ്ആട�ാഭരണമാ�ികണ്ട്േിോദങ്ളുസട
ഒത്മധ്യത്ിൽരാജകുമാരനാ�ിനിൽക്ുന്നവേട്ടുേിസനകണ്ട്ോ
�നക്ാർേിജൃംഭിതരാകും.േംഭീതമാ�ഏതുപ്രതിേന്ധി�ിലുംവേ
ട്ടുോഹിബ്നിർഭ�നാേും.്രവക്ഷ,ഒരിക്ൽമാപതംഇതിന്നി�പന്ത
ണംേിട്ടരംെംഹേൻസചേകൂപ്അേതരിപ്ിക്ുന്നത്ോ�ിക്ുവമ്ാ
ൾനാംഅേി�ാസതേിതുമ്ിവപ്ാേും.അത്ബാബരിപ്ള്ി�ുസടത
കർച്�ാ�ിരുന്നു.എങ്സന�ാണ്ഒരുന്യകൂന്രക്ഷേമകൂഹംഭരണകകൂ
ടത്ാൽഇവ്ിധംനിർദ�മാ�ികബളിപ്ിക്സപ്ടുകഎന്നതിസൻേപ്ര
്രഞനമാ�ിരുന്നുഅത്.മസജിദ്േംരക്ഷിക്സപ്ടുസമന്നട്നിരേധിേ
ദേർഭങ്ളിൽപ്രധാനമപന്തിനരേിംഹോേുവേട്ടുോഹിബിന്ഉേപ്ു
നൽകി�താണ്.അവപ്ാസഴാസക്സ്രാളിക്ാനുള്മേുഉേപ്ട്ഫാഷിേ
ത്ിനുംനൽകുക�ാ�ിരുന്നുഅ�ാൾ.ബാബരിെകൂഢാവലാചന�ും
അനുബന്ധചരിപതേുംപെന്കാരൻ്രുസതകത്ിൽനിരേധിവ്രജു

കളിവലക്ട്േിടർത്ി്രരിവശാധിക്ുന്നുണ്ട്.1992ഡിേംബേിൽവചർന്ന്രാർലസമൻറ്േവമ്മ
ളനത്ിൽോേുേിസൻേമുഖത്ുവനാക്ിവേട്ടട്ോഹിബിസൻേഅട്ടഹാേംഉജ്ജ്വലമാസ�ാ
രുോങ്മ�ചിപതമാ�ാണ്്രുസതകംദൃശ്യസപ്ടുത്ുന്നത്.അേോനംഭരണകകൂടംമാപതമല്ല
േ്വന്തംപ്രസഥാനംവ്രാലുംവേട്ടുോഹിബിസനതള്ിപ്േഞ്ു.േ്വന്തംേമുദാ�ത്ിസൻേ
ആത്മവബാധമല്ലഅേരുസടവമൽേിലാേത്ിൽോങ്ുന്നഅധികാരമാണ്പ്രി�സപ്ട്ടത്എ
ന്നട്േ്വന്തംേംഘടനവ്രാലുംവേട്ടിസൻേമുന്നിൽവബാധ്യസപ്ടുത്ി�വപ്ാൾഒരുനിമിഷം
വ്രാലുംഅവദേഹംഅമാന്തിച്ില്ല.അരനകൂറ്റാവണ്ാളംതാൻആോഹിച്േ്വന്തംേംഘടനഉ
വ്രക്ഷിച്ട്അവദേഹംപ്രി�സപ്ട്ടേമകൂഹത്ിസൻേേികാരവത്ാസടാപ്ം�ാപത�ാ�ി.ആ�ാ
പതക്ട്ഒരുഹിജ്േ�ുസടേിശുധേി�ുണ്ാ�ിരുന്നു.േ്വന്തം്രാർട്ടി�ിസലേ്വാർഥക്കൂട്ടങ്ൾഅ
വദേഹസത്അ്രരമാക്ി�വപ്ാഴുംേമുദാ�മനസ്ിൽേുരയ്ാനക്ഷപതമാ�ിസമഹബകൂസബമി
ല്ലത്ട്ജ്വലിച്ുനിന്നു;വേട്ടുോഹിബിസൻേമനസ്ിൽേമുദാ�േും.അക്ഥഹേൻഎഴുതു
ന്നത്കണ്ീർതകൂലികസകാണ്ാണ്.അതുസകാണ്ട്ഈഭാെംോ�ിക്ുവമ്ാൾപ്രോചക്രൗപത
നുംകർബല�ുംനമ്മുസടനിനേിൽേരും.അധികാരംഅമേികൾതാേഴി�ാക്ുവമ്ാൾഹു
ശേന്ാർക്ട്കർബലകളാവകണ്ിേരും.്രവക്ഷ,ചരിപതത്ിൽജ്വലിച്ുനിൽക്ുകഅമേിക
ളല്ലഹുശേൻതസന്ന�ാണ്.ഒരുേിഷാദൊനമാണ്വേട്ടുോഹിബിസൻേജീേിതം.അത്യ
ന്തംോപദേേുംനിർമലേുമാ�രാെേിസതാരം.എഴുനകൂവോളം്രുേങ്ളിവലക്ട്്രടരുന്ന്രു
സതകംേത്യത്ിൽവേട്ടുോഹിബിസൻേജീേിതമല്ല.മേിച്ട്അവദേഹംഅൊധമാ�ിപ്രണ
�ിച്ഒരുേമുദാ�ത്ിസൻേചരിപതമാണ്.്രാർലസമൻേേിവരഖകളുംമറ്റുനിരേധിഅ്രകൂർ
േപ്രമാണങ്ളുംഅരിച്ു്രരതിേർഷങ്ൾനീണ്അധ്വാനത്ിസനാടുേിൽത�ാോക്സപ്ട്ട
ഈ്രുസതകംഇന്ത്യൻമുേൽമാസൻേവനർച്ിപതംതസന്ന�ാണ്.
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സകുലേമോൻജസട്്–ഒരിന്്യൻവലീരേോഥ

ഹസൻമചറൂപ്
ജപജ്:660വിേ:550
തപസോധനം:ഫനൂഹപബ്ിജക്ഷൻ

മാ�ലക്ഷ്യമുണ്ാ�ിരുന്നു.നാട്ടിൽനസല്ലാരു
വജാലി�ുള്സചേുപ്ക്ാരനുമാപതവമജീന
സ�സകട്ടിച്ുസകാടുക്കൂഎന്നാ�ിരുന്നുഅച്ഛ
നമ്മമാരുസടതീരുമാനം.അേരുസടഅനാവരാ
െ്യേമ�ങ്ളിൽഏകമകൾഅരികിലുണ്ാ
കണംഎന്നേർആശിച്ിരുന്നു.

എന്നാൽ,ഒരുമാേംമുവമ്സകാച്ിപബാ
ഞിൽനിന്നട്ബംെളകൂരുേിവലക്ുള്പടാൻസ
ഫർഓർഡർോങ്ഷനാക്ി�വശഷമാ�ി
രുന്നു,സകാച്ിപബാഞിസലവജാലിമുൻനിർ
ത്ികാണിച്ുസകാണ്ട്അ�ാൾജീനസ�േി
ോഹംസചയതത്.ഒരുമാേത്ിനകം,സ്ര
സട്ടന്നുള്പടാൻസഫർഓർഡർ,കമ്നി�ി
സലപ്രശ്നങ്ൾഎസന്നല്ലാം്രേഞ്ുജീന
�ുമാ�ിബംെളകൂരുേിവലക്ട്്രേന്നവപ്ാൾഅ
�ാളുസടസേള്ാരംകണ്ുകൾ്രതിേിവലസേ
തിളങ്ി�ിരുന്നു,ജീന�ുസട�ുംമാതാ്രിതാ
ക്ളുസട�ുംകണ്ീർകണ്ിട്ടട്.കല്യാണവശഷ
േുംജീനക്ട്അേവരാടുള്സവനഹേുംോ
ത്സല്യേും്രകൂർോധികംശക്തമാ�ത്അ�ാ
ൾക്ട്േഹിക്ാേുന്നതിലുംഅപ്ുേമാ�ിരു
ന്നു.ഒരുമാേംകകൂടി�വല്ലഎവന്നാർത്ുമാ
പതംഅ�ാൾക്ഷമിക്ുക�ാ�ിരുന്നുഅന്നട്.

തസൻേസേള്ാരംകണ്ുകളുസടേശ്യത
ഏസേഇഷടസപ്ടുന്നുസണ്ന്നട്ഇടക്ിസട്രേ
�ാേുള്ജീനസ�തവൻേതുമാപതമാ�ിട്ടാ�ി
രുന്നുഅ�ാൾക്ട്വേണ്ത്.അ�ാളുസടപ്ര
തീക്ഷകൾക്ുമപ്ുേമാ�ിരുന്നുജീനക്ട്അ
�ാവളാടുള്പ്രണ�േുംസവനഹേുംോ
ത്സല്യേും.േ്വാർഥതകുമിഞ്ുകകൂടുന്നരാ
േുകളിൽ,ജീന�ുസടചിതേിക്ിടക്ുന്നക
േുത്മുടി�ിഴകളിലകൂസടേിരലുകവളാടിക്ു
വമ്ാൾ,തങ്ൾക്ിട�ിൽഒരുകുവഞ്ാസ�
ന്നചിന്തവ്രാലുംഅ�ാസളസതല്ലവലാേര
സപ്ടുത്ാേുണ്ട്.

്രതിസ�്രതിസ�അ�ാൾതസൻേഉദ്യമ
ത്ിൽേിജ�ിക്ുക�ാ�ിരുന്നു.ജീന�ുസട
എല്ലാബന്ധങ്സള�ുംവഫാൺേംഭാഷ
ണങ്ളിവലക്ട്ചുരുക്ാൻഇന്ന�ാൾക്ാ
�ിട്ടുണ്ട്.ഇല്ലാത്തിരക്ുകളുസടവ്രരും്ര
േഞ്ുനാട്ടിവലക്ുവ്രാലുംവ്രാകാസതഅ
േസളവചർത്ു്രിടിച്ുനിർത്ുന്നതുംഅതി
നാണ്.ഒന്നിനുംഒരുകുേേുംഅ�ാൾഅ
േൾക്ട്േരുത്ി�ില്ല.്രവക്ഷ,േിണ്ുകീേിര
ക്തംസ്രാടി�ാൻതുടങ്ി�അേളുസടഹൃദ
�സത്അ�ാൾകണ്തുമില്ല.

രണ്ുമാേങ്ൾക്ുമുമ്ാണ്,േിനിമക
ഴിഞ്ുതി�റ്റേിൽനിന്നിേങ്ുംേഴിഒരുവൊ
ൾഡ്ഫിഷിസനോങ്ുന്നകാര്യംജീനഅ
േതരിപ്ിച്ത്.നാട്ടിസലഅേളുസടഅവക്വേി
�ത്ിസലവൊൾഡ്ഫിഷിസനേല്ലാസതമി

സസചയ്ുന്നുണ്സപത.ആആപെഹംോധി
പ്ിച്ുസകാടുക്ാനാ�ിഅ�ാൾവക്സേചിന്ത
�ുസടആേശ്യമില്ലാ�ിരുന്നു.വൊൾഡ്ഫി
ഷിസനോങ്ി�വതാസടജീനഏസേഉത്സാഹ
േതി�ാ�ി.തസൻേആകുലതകളുംസനാമ്
രങ്ളുംആനിസ്ാരജീേിവ�ാട്്രങ്ിടാനേ
ൾശീലിച്ു.

എന്നാൽ,ദിേേത്ിസൻേനസല്ലാരു്ര
ങ്ുംആഫിഷബൗളിനടുത്ുജീനസചലേ
ഴിക്ുന്നത്അ�ാസളനീരേസപ്ടുത്ി.തനി
ക്ട്നൽകാനാേുന്നതിലുവമസേേവന്താഷം
ഒരുകുഞ്ുമീനിന്അേൾക്ട്നൽകാനാേു
ന്നകാഴ്ചഅ�ാസളവരാഷാകുലനാക്ി.്ര
ല്ലിേുമ്മിസക്ാണ്�ാൾനിന്നു,ഓവരാവൊൾ
ഡ്ഫിഷിസനോങ്ി�വപ്ാഴും!ഓവരാേമ
�ത്ും്രാതിരാവനരങ്ളിൽജീനഉേങ്ിസ�
ന്നുേപ്ുേരുത്ിആഅഞുകുഞ്ുമീനു
കസള�ുംസേള്ത്ിൽനിന്നട്്രുേവത്ക്ിട്ടട്,
അേ്രിടഞ്ുചാേുന്നത്േല്ലാസത്ാരുആ
ത്മനിർേൃതിവ�ാസടഅ�ാൾവനാക്ിക്ാ
ണുക�ാ�ിരുന്നു.വശഷം,ചത്േസ�തിരി
ച്ുബൗളിവലക്ുതസന്ന�ിട്ടട്ഒന്നുമേി�ാത്
വ്രാസലജീനസക്ാപ്ംശ�ിച്ു.തല�ിവലക്ു
േീഴുന്നസേള്ംേകഞ്ുമാറ്റുവമ്ാൾഅ�ാ
ൾക്ട്േല്ലാസത്ാരുആനദേംഅനുഭേസപ്ട്ടു.
കാരണം,വൊൾഡ്ഫിഷിവനാടുള്ജീന�ു
സടപഭമംഅസതമിച്ിരിക്ുന്നു.ഇനിസ�ാന്നു
കകൂസടോങ്ണസമന്നേൾ്രേ�ില്ല.ഇനി�
േൾക്ട്താൻമാപതം!കുളി്രകർന്നഉവന്ഷ
േുമാ�ിഅ�ാൾബാത്ട്േകൂമിൽനിന്നിേങ്ി.
അ�ൺസചയതുസേച്കേുപ്ുനിേത്ിലുള്
്രാൻറ്േുംസേള്ഷർട്ടുംധരിക്ുവമ്ാൾ്രു
ഞിരിവ�ാസടഅേൾഅ�ാൾക്രികിൽഉ
ണ്ാ�ിരുന്നു.്രവക്ഷ,േിടർന്നആമിഴികളി
ൽതട�സപ്ട്ടകണ്ീരിസനഅ�ാൾകണ്ില്ല.

ജീനവ�ാസടാപ്മിരുന്നുവപബക്ട്ഫാസറ്റട്ക
ഴിച്ട്,അേളുസടസനേുക�ിൽഒരുമുത്േും
നൽകി,ഫ്ാറ്റിസൻേവഡാർഅമർത്ിഅട
ക്ാനുള്നിർവദശേുവമകിഅ�ാൾ്രുേ
വത്ക്ിേങ്ി.ലിഫറ്റിവലക്ട്ക�േുംമുവമ്
ഒന്നട്തിരിഞ്ുവനാക്ിജീനോതിൽവലാക്ട്
സചയവതാഎന്നട്ഒന്നുകകൂടിഅ�ാൾഉേപ്ു
േരുത്ി.

താസഴ,്രാർക്ിങ്വലാട്ടിലിരുന്നകാേി
വലക്ട്ക�േി�ഉടൻതസന്നഅ�ാളുസടസമാ
ശബലിൽസേറ്റട്സചയതുസേച്ിരുന്നേിശമ
ൻഡർബീപശബ്ദവത്ാസടശേവപബറ്റട്സച
യതു.

“ശേക്യാപടിക്അവപ്ാ�ിൻസമൻറ്അറ്റട്
11.00am.’’േന്യമാ�ചിരിവ�ാസടഅ�ാൾ
കാർമുവന്നാവട്ടസക്ടുത്ു.അവപ്ാഴുംഅ�ാ
ളുസടസേള്ാരംകണ്ുകൾതിളങ്ുന്നുണ്ാ
�ിരുന്നു.
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േംസ്ഥാനംപ്രള�സക്ടുതി�ിൽേിേങ്
ലിച്ുനിന്നവേള�ിൽഅത്യന്താധുനിക

ോവങ്തികേിദ്യകൾഉ്രവ�ാെസപ്ടുത്ുന്നോ
ർത്ാേിനിമ�േംേിധാനങ്ളുംതാേുമാോ�ി.
സമാശബൽസനറ്റട്േർക്ുകൾമിക്ോേുംനിശ്ല
മാ�ി.േീടുകളുസടരണ്ാംനില�ിലുംസടേേിലുംമ
റ്റുംകുടുങ്ിവപ്ാ�േർബന്ധസപ്ട്ടേരുമാ�ിആശ
�േിനിമ�ംനടത്ാൻകഴി�ാത്അേസ്ഥ�ിലാ
�ിരുന്നു.

്രതിേുവ്രാസലഅധികംപശധേകിട്ടാസതവ്രാകു
ന്നഎന്നാൽഇത്രംപ്രകൃതിദുരന്തവേളകളിൽ
സതുത്യർഹമാ�വേേനമനുഷ്ിക്ുന്നേവദേശ
ോഹകരാണ്ഹാംവേഡിവ�ാഓ്രവേറ്റർമാർ.കു
ടുങ്ിക്ിടക്ുന്നേർക്ട്ഭക്ഷണേുംശേദ്യേഹാ
�േുംലഭ്യമാക്ുന്നതിലുംരക്ഷസപ്ട്ടട്േരുന്നേസര
ആശു്രപതി�ിസലത്ിക്ാനുംഹാംവേഡിവ�ാേ
വദേശങ്ൾേളസര�ധികംഉ്രവ�ാെസപ്ട്ടു.ഔവദ്യാ
െികമാ�ിആദ്യംഒരുനിർവദശേുംലഭിച്ിസല്ലങ്ി
ലുംവകരളത്ിസലേിേിധജില്ലകളിൽ120ഓ
ളംഹാമുകളാണ്ഈദൗത്യത്ിൽേ്വ
വമധ�ാഏർസപ്ട്ടത്.്രിന്നീട്ഹാം
വേഡിവ�ാേിഭാെസത്കകൂടിഉൾ
സക്ാള്ിച്ട്േേന്യകൂേകുപ്ട്എവകാ
്രനസേല്ലട്രകൂ്രേത്കരിച്ാ�ിരു
ന്നുപ്രേർത്നങ്ൾ.രക്ഷാപ്ര
േർത്നങ്ൾ,്രുനരധിോേം,

ദുരിതാശ്വാേക്യാമ്ുകളുസടപ്രേർത്നം,അേി
വടക്ുള്ോധനോമപെികൾഎത്ിക്ൽ,മരു
ന്നുേിതരണം...പ്രള�സത്തുടർന്നുള്ശുചീക
രണപ്രേർത്നങ്ളിൽേിേിധേന്നധേേംഘ
ടനകളുംേ്വകാര്യകാർവൊകമ്നികളുംേം�ു
ക്തമാ�ിനടത്ി�പ്രേർത്നങ്ളിൽഹാംവേ
ഡിവ�ാേംഘങ്ളുംേജീേമാ�ിവേേനമനു
ഷ്ിച്ു.പ്രേർത്നങ്ൾഏവകാ്രിക്ുന്നതിനാ
�ിഅമച്വർവേഡിവ�ാഎമർജൻേിവകപദേങ്ൾ
എല്ലാജില്ലകളിലുംസ്ഥാ്രിച്ു.കുടുങ്ിക്ിടക്ു
ന്നേസരകുേിച്ട്ലഭ്യമാകുന്നേിേരങ്ളുംേിശദാം
ശങ്ൾഉൾസക്ാള്ുന്നേവദേശങ്ളുംബന്ധസപ്
ട്ടജില്ലദുരന്തനിോരണഅവതാേിറ്റിക്ട്ശകമാേും.
ഇത്രത്ിൽലഭിച്േവദേശങ്ൾഅടിസ്ഥാനമാ
ക്ി1800ഓളംവ്രസരരക്ഷസപ്ടുത്ാൻകഴിസഞ്
ന്നട്അധികൃതർതസന്നസ്ഥിരീകരിക്ുക�ുണ്ാ�ി.
ഇടുക്ി�ിൽനിന്നട്വമാൻേി�ുംമവനാജുംവകാട്ട�
ത്ുനിന്നട്വഡാ.ജ�കുമാേുംഈരാറ്റുവ്രട്ട�ിൽനി
ന്നട്മുഹമ്മദ്�ാേിനുംചുക്ാൻ്രിടിച്ു.പ്രള�ദു
രിതങ്ൾെുരുതരമാ�ിബാധിച്സചങ്ന്നകൂരിൽഉ
ണ്ി�ുസടവനതൃത്വത്ിൽപ്രേർത്നങ്ൾനി�
പന്തിച്ു.ആലപ്ുഴ�ിൽകൃഷണകുമാർ,എേണാ
കുളത്ട്ഇന്ത്യർഓ�ിൽഉവദ്യാെസ്ഥനാ�േുവദ

വ്എന്നിേരുംതാഹിർ,ശരത്ട്,പശീമുരുകൻഎ
ന്നിേർതൃശകൂർകലക്ടവേറ്റിൽനിന്നുംേജീേ
മാ�ിഇടസ്രട്ടു.മലപ്ുേംതിരകൂരിൽനിന്നട്താജു
ദേീൻഇരിങ്ാേകൂരുംമണ്ാർക്ാട്വകപദേീകരി
ച്ട്വഡാ.അൻേേുംവകാഴിവക്ാട്ടുനിന്നട്ആദ
ർശുംഅഷേഫകാപ്ാടുംകണ്കൂരിൽനിന്നട്ല

{]fb§fnÂ Xfcm¯ 

ktµi§Ä 
ക്ഷട്മികാന്തനുംപ്രവമാദുംേുശലമാനുംസകാട്ടാര
ക്ര�ിൽനിന്നട്പ്രദീ്രുംലഭിക്ുന്നേവദേശങ്സള
എപത�ുംസ്രസട്ടന്നട്ബന്ധസപ്ട്ടേരിവലക്ട്എത്ി
ച്ുസകാവണ്�ിരുന്നു.

േവദേശനി�പന്തണവകപദേങ്സളേഹാ�ിക്ു
ന്നതിനാ�ിേംസ്ഥാനത്ിനു്രുേത്ട്ഇതരേം
സ്ഥാനങ്ളിലുംേിവദശരാജ്യങ്ൾവകപദേീകരിച്ും
േിവലസവറ്റഷൻപ്രേർത്ിച്ു.ബംെളകൂരുേിൽനി
ന്നട്സജറ്റട്എ�ർവേസശ്രലറ്റട്കകൂടി�ാ�ക്യാപറ്റ
ൻമവനാജുംവൊേ�ിൽനിന്നട്അരുണുമാണ്ഇ
തരേംസ്ഥാനങ്ളിൽനിന്നട്േവദേശങ്ൾഅ�
ക്ാനുള്േജ്ജീകരണങ്ൾഒരുക്ി�ത്.ഖത്
ർഅമച്വർവേഡിവ�ാസോശേറ്റി�ിൽനിന്നട്േി
കാേുംമസകത്ിസലവോ�ൽഒമാനിഅമച്വർ
വേഡിവ�ാസോശേറ്റി�ിൽനിന്നട്പ്രിൻേുംേം
െീതുംഷാർജ�ിലുള്എമിവേറ്റട്സഅമച്വർവേഡി
വ�ാസോശേറ്റി�ിൽനിന്നട്ഷിൻവഡാ�ുംേിവദ
ശരാജ്യങ്ളിൽനിന്നുസകാണ്ട്േവദേശങ്ൾേിവല
സചയത്േഹാ�ിച്ു.

ദുരിതാശ്വാേക്യാമ്ുകളിൽദുരിതാശ്വാേോ
മപെികൾഏവകാ്രിപ്ിക്ുന്നപ്രേർത്നങ്ളിലും
നിരേധിഹാമുകൾഇടസ്രട്ടു.പ്രള�ത്ിസൻേആ
ദ്യനാളുകളിൽസമാശബൽസനറ്റട്േർക്ുകസളകാ
ര്യമാ�ിബാധിച്ിരുന്നില്ല.്രവക്ഷ,സമാശബൽ
ബാലൻസഇല്ലാത്േരിൽനിന്നട്ലഭിക്ുന്നമിസ
ഡ്കാളുകൾക്നുേരിച്ട്േീചാർജ്സചയതുസകാ
ടുക്ാൻപശമിച്തുംഹാമുകൾതസന്ന�ാ�ിരുന്നു.

ഇടുക്ി�ിൽഇത്രംനിരേധിവ്രർക്ട്ആശ്വാ
േത്ിസൻേേീചാർജ്നൽകാൻകഴിഞ്തിലു
ള്ആത്മനിർേൃതി�ിലാ�ിരുന്നുവമാൻേി.തിരകൂ
ർേ്വവദശി�ാ�താജുദേീസൻേവഫസബുക്ിൽ്ര
രേ്യസപ്ടുത്ി�ിരുന്നോട്സആപനമ്േിവലക്ട്
സചങ്ന്നകൂരിലുംചാലക്ുടി�ിലുംആലുേ�ിലുമു
ള്്രലരുസട�ുംബന്ധുക്ൾഅവമരിക്�ിൽനി
ന്നുംമിഡിൽഈസറ്റിൽനിന്നുംവനരിട്ടട്േിളിക്ുക
�ുംേവദേശമ�ക്ുക�ുംകിട്ടി�േിേരങ്ൾസേ
ച്ട്വേഡിവ�ാേഴിേംസ്ഥാനകൺവപടാൾേകൂമിവല
ക്ട്ശകമാേുക�ും്രിന്നീടുള്ദിേേങ്ളിൽഅ
േർവനരിട്ടുേിളിച്ട്നദേിവരഖസപ്ടുത്ുക�ുംസച
യതഅനുഭേങ്ൾ!ഒരുപ്രതിഫലേുംപ്രതീക്ഷി
ക്ാസതവേേനത്ിസൻേവേേിട്ടഒരുതലത്ിൽനി
ന്നട്പ്രേർത്ിക്ുന്നതാജുദേീസനവ്രാലുള്ഹാമു
കസളേംബന്ധിച്ിടവത്ാളംഏറ്റേുംേലി�േ
വന്താഷേുംഅർഹത�ുംഇത്രത്ിലുള്ഇട
സ്രടലുകളിലകൂസടലഭിക്ുന്നേലി�േൗഹൃദേല
�ംകകൂടി�ാണ്.

ഹാം  ന്റ ഡി ന്യാ അ ഥ വാ 
അ മ ച്വ ർ ന്റ ഡി ന്യാ എ നൊ ൽ?

േിവനാദം,േവദേശേിനിമ�ം,്രരീക്ഷണം,്ര് നം,അടി�ന്തരേ
ദേർഭങ്ളിസലോർത്ാേിനിമ�ംതുടങ്ി�ആേശ്യങ്ൾക്ട്നിശ്ിത
ആേൃത്ി�ിലുള്തരംെങ്ൾഉ്രവ�ാെിച്ട്േ്യക്തികൾക്ട്നടത്ാേു
ന്നവേഡിവ�ാേവദേശേിനിമ�മാണ്ഹാംവേഡിവ�ാഅഥോഅമച്വ
ർവേഡിവ�ാ.രാജകീ�േിവനാദസമന്നുംഇത്േിളിക്സപ്ടുന്നു.മതം,
രാഷട്പടീ�ം,ബിേിനസപ്രവമാഷൻ,അലേീലംതുടങ്ി�േഒഴിസകഎ
ന്തിസനക്ുേിച്ുംഹാംവേഡിവ�ാ�ിലകൂസടചർച്സചയ്ാം.12േ�സ്ട്ക
ഴിഞ്ആർക്ും്രരീക്ഷസ�ഴുതിഹാംവേഡിവ�ാപ്രേർത്ിപ്ിക്ാനു
ള്ശലേൻസഎടുക്ാം.ഇന്ത്യ�ിൽവകപദേോർത്ാേിനിമ�മപന്താ
ല�ത്ിസൻേകീഴിലുള്േ�ർസലസപ്ലാനിങ്ആൻഡ്വകാഓഡിവന
ഷൻേിങ്ാണ്ശലേൻേിങ്അവതാേിറ്റി.

േംസ്ഥാനത്ിസൻേേിേിധഭാെങ്ളിൽഹാംക്ബുകളുംസോശേ
റ്റികളുംപ്രേർത്ിച്ുേരുന്നു.മലപ്ുേംജില്ല�ിസലതിരകൂർആസ്ഥാനമാ
�ി2008മുതൽപ്രേർത്ിച്ുേരുന്നമലബാർഅമച്വർവേഡിവ�ാസോ
ശേറ്റി(മാർസ)ഈവമഖല�ിസലപ്രേർത്നങ്ളിസലേജീേോ
ന്നിധ്യമാ�ിരുന്നു.ഇന്ത്യ�ിസലആദ്യസത്ഡിജിറ്റൽേ�ർസലസേിപ്ീ
റ്റർേംേിധാനംഈേർഷംവകരളത്ിൽസ്ഥാ്രിക്ാനുള്ഒരുക്
ത്ിലാണ്മലബാർഅമച്വർവേഡിവ�ാസോശേറ്റി.ഇത്സ്ഥാ്രി
ക്ുന്നവതാസടഏഷ്യ�ിസലരണ്ാമസത്ഡിജിറ്റൽേിപ്ീറ്റർവകരളത്ി
ന്േ്വന്തമാ�ിരിക്ും.

ഏത്പ്രതികകൂലകാലാേസ്ഥ�ിലുംവലാകത്ിസൻേഏത്ഭാെത്
ക്ുംോർത്ാേിനിമ�ബന്ധംേ്യാ്രിപ്ിക്ാൻകഴി�ുംഎന്നതുംഎ
ല്ലാഹാംവേഡിവ�ാഓ്രവേറ്റർമാർക്ുംോവങ്തിക്രരിജ്ാനംഉള്
തിനാലുംഇത്മറ്റുോർത്േംേിധാനങ്ളിൽനിന്നട്തികച്ുംേ്യത്യ
സതമാസണന്നട്്രേ�ാൻകഴി�ും.ആദ്യകാലങ്ളിൽവമാഴ്സവകാഡാ
ണ്ഉ്രവ�ാെിച്ിരുന്നസതങ്ിൽഇവപ്ാൾഡിജിറ്റൽോവങ്തികേിദ്യ�
ടക്ംേിേിധമാർെങ്ൾഉ്രവ�ാെിച്ുേരുന്നു.ഹാംവേഡിവ�ാപ്രേർ

ത്നത്ിനാ�ി20ൽഅധികംേ്വന്തംോറ്റശല
റ്റുകൾഇന്നട്വലാകത്ട്ഉ്രവ�ാെിച്ുേരുന്നുണ്ട്.

േർഷങ്ൾക്ുമുമ്ട്നടന്നേകൂനാമിഅന്തമാ
നിസലവ്രാർട്ടട്ബ്�േിസനതകർത്വപ്ാൾഅന്നട്
ഇന്ത്യൻനാേികവേനക്ട്ഡൽഹിഅഡ്മിനിസ
വപടഷനുമാ�ിആശ�േിനിമ�ംനടത്ാൻ്രറ്റി�
ഏകആപശ�ംഹാംവേഡിവ�ാേംേിധാനമാ�ി
രുന്നു.അവമരിക്�ിലുണ്ാ�കപതീന�ിലുംവന
പ്ാൾദുരന്തത്ിലുംഒഡിഷ�ിസല�ുംലാത്കൂരി
സല�ുംജപ്ാനിസല�ുംേിേിധദുരന്തങ്ളിലും
ഈനിേ്വാർഥവേേകർകർമനിരതരാ�ിരുന്നു.

പ്ര കൃ തി ദു ര ന് ന്വ ള ക ളി ൽ സ്തു തപ്യ ർ ഹ  
ന്സ വ ന മ നു ഷ്ഠി ക്ു നെ സ ന്ദേ ശ വാ ഹ ക രാ ണ് 
ഹാം  ന്റ ഡി ന്യാ ഓ ്ര ന്റ റ്റ ർ മാ ർ. 
കു ടു ങ്ങി ക്ി ട ക്ു നെ വ ർ ക്്  ഭ ക് ണ വും 
കവ ദപ്യ സ ഹാ യ വും ല ഭപ്യ മാ ക്ു നെ തി ലും 
ഹാം  ന്റ ഡി ന്യാ സ ന്ദേ ശ ങ്ങ ൾ 
വ ള െര യ ധി കം ഉ ്ര ന്യാ െ െപ്പ ട്ടു

X an gv  Xn c Èo e bn se 

സഎ.േമീൽ

കാഴ്ച�ുസടനേീനത്വംസകാണ്ുംഉള്ടക്ത്ിസലേിപഭ
മാത്മകമാ�രുചിേിന്യാേംസകാണ്ുംേിസമ�ിപ്ിച്ു

സകാവണ്�ിരിക്ുന്നതമിഴ്േിനിമ�ുസട്രുതുേേന്തകാലത്ട്
രാഷപടീ�േിനിമ�ുസടമുഖമാ�ിമാേി�ിരിക്ുക�ാസണാരുമല
�ാളി.1980കളിൽവകരള-തമിഴ്നാട്അതിർത്ി�ിസലശഹവേ
ഞട്വമഖല�ാ�ഉടുമ്ൻവചാല,കമ്ം,വതനി,വബാഡി,കാറ്റകൂ
തിഎന്നിേിടങ്ളിസലഏലംസതാഴിലാളികളുസടജീേിതേുംേ
മരേുംപ്രവമ�മാക്ിസലനിൻഭാരതിേംേിധാനംസചയത‘വമർ
ക്ട്തുടർച്ിമശല’(്രശ്ിമഘട്ടമലനിരകൾ)എന്നേിനിമ�ിലകൂ
സട�ാണ്അബുേള�ംകുളംഎന്നനടൻതമിഴിസലമല�ാളിരാ
ഷപടീ�മുഖമാകുന്നത്.

േിനിമ�ിസലനാ�കസനാപ്ംവകപദേകഥാ്രാപതമാ�ചാവക്ാ
എന്നഇടതു്രക്ഷ�കൂനി�ൻവനതാേിസനഅേതരിപ്ിച്അബു
േിനുംശക�ടിലഭിക്ുന്നുണ്ട്.ചിപതസത്മുവന്നാട്ടുസകാണ്ു
വ്രാകുന്നചാവക്ാഎന്നകഥാ്രാപതംഅബുേിസൻേശകകളി
ൽഭപദമാണ്.തമിഴ്മാധ്യമങ്ളിൽമികച്പ്രതികരണമാണ്ചിപത
ത്ിന്ലഭിക്ുന്നത്.ഏലംവതാട്ടങ്ളിസലസതാഴിലാളിജീേിതം,
അേർവനരിടുന്നചകൂഷണം,ഇൗവമഖല�ിസലവകാർ്രവേറ്റട്മാ
ഫി�േത്കരണം,ഇടതു്രക്ഷ�കൂനി�സൻേേളർച്�ുസടഘട്ടം
എന്നിേഅട�ാളസപ്ടുത്ുന്നചിപതംമല�ാളികൾസചവയ്ണ്ി
�ിരുന്നതാസണന്നാണ്അണി�േപ്രേർത്കരുസടനില്രാസട
ന്നട്അബു്രേ�ുന്നു.േിനിമ�ിൽഅബുഅേതരിപ്ിക്ുന്നചാ
വക്ാേദേർഭമനുേരിച്ട്മല�ാളേുംതമിഴും്രേ�ുന്നുണ്ട്.

അഭിന�ത്ിസൻേഇരുണ്ഭകൂഖണ്ങ്ളിലകൂസടതമിഴ്േിനിമ
സ�നടത്ിക്ുക�ും്രരീക്ഷണേിനിമകൾക്ട്മികച്്രിന്തുണ
നൽകുക�ുംസചയ്ുന്നനടൻേിജയവേതു്രതിനിർമിച്ഇൗ
േിനിമകണിശമാ�രാഷപടീ�വബാധംസകാണ്ട്വേേിട്ടുനിൽക്ു
ന്നു.മപന്തിഎം.എം.മണിസ�കമ്യകൂണിസറ്റട്്രാർട്ടിവനതാസേന്ന
നില�ിൽഅഭിേംവബാധനസചയ്ുന്നേിനിമ,േി.്രി.എമ്മിസന
അവതവ്രരിൽതസന്ന�ാണ്്രരിച�സപ്ടുത്ുന്നത്.

2016ൽസഎ.എഫ.എഫ.സക�ിൽപ്രദർശിപ്ിച്ചിപതംആെ
സറ്റട്24നാണ്തമിഴ്നാട്ടിൽേിലീോ�ത്.പ്രള�സക്ടുതികസള
തുടർന്നട്വകരളത്ിസലേിലീേിങ്മാറ്റിസേച്ിരിക്ുക�ാണ്.

േിപശുതേംെീതേംേിധാ�കൻഇള�രാജേംെീതേംേി
ധാനംനിർേഹിച്ആ�ിരത്ിഒന്നാമസത്ചിപതംകകൂടി�ാണി

വി ജ യ്  ന്സ തു ്ര തി നി ർ മി ച്ച്, 
െല നി ൻ ഭാ ര തി സം വി ധാ നം െച യ്  ത  
‘ന്മ ർ ക്്  തു ട ർ ച്ചി മ കല’ എ നെ സി നി മ 
െഎ. എ ഫ്. എ ഫ്.  െക യി ൽ 
പ്ര ദ ർ ശി പ്പി ച്ചി രു നെു
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ത്.േംേിധാ�കൻസലനിൻഭാരതി�ുസട്രിതാേുംഇള�രാജ�ുംസചേു
പ്ത്ിൽതമിഴ്നാസടാട്ടുക്ട്േഞരിച്കലാേംഘത്ിസലഅംെങ്ളും
അടുത്േുഹൃത്ുക്ളുമാ�ിരുന്നു.അ്രകൂർേമാ�ിമാപതംേിനിമസേ
റ്റിസലത്ാേുള്ഇള�രാജേുഹൃത്ിസൻേമകസൻേചിപതത്ിസൻേസേ
റ്റിസലത്ി�ത്തമിഴ്നാട്ടിൽോർത്�ാ�ിരുന്നു.സലനിൻഭാരതി�ുസട
ആദ്യചിപതമാണിസതങ്ിലുംഏസേപശധേവനടി�‘അഴകർോമി�ിൻകുതി
ശര’എന്നചിപതത്ിൽേുേീപദേസൻേവകാ-ഡ�േക്ടേും‘ആദലാൽകാ
തൽസേയേീർ’േിനിമ�ുസടകഥാകൃത്ുമാണ്.

ന്യകൂവ�ാർക്ഇന്ത്യൻഫിലിംസഫസറ്റിേൽ,േിംെപ്കൂർേൗത്ട്ഏഷ്യൻ
ഇൻേർനാഷനൽഫിലിംസഫസറ്റിേൽ,ഷികാവൊേൗത്ട്ഏഷ്യൻഫി
ലിംസഫസറ്റിേൽ,പഫാൻസടൗളൗേിഇന്ത്യൻഫിലിംസഫസറ്റിേൽ,ഇൻ
േർനാഷനൽഇന്ത്യൻസഫസറ്റിേൽഒാഫതൃശകൂർഅടക്ംഅന്താരാഷപട
ചലച്ിപതവമളകളിൽേിനിമഇതിനകംപ്രദർശിപ്ിച്ുകഴിഞ്ു.്രുതുമു

ഖംആൻേണിനാ�കനുംബംെളകൂരുേിൽതാമേിക്ുന്നമല�ാളി
ൊ�പതിനാ�ിക�ുമാണ്.അബുേിസൻേതമിഴിസലആദ്യേിനിമ
�ാണിസതങ്ിലുംമല�ാളത്ിൽഇൗട,കിസമത്ട്,ആട്രണ്ട്,ആ
ൻമരി�കലിപ്ിലാണ്തുടങ്ി12േിനിമകളിൽഅഭിന�ിച്ിട്ടുണ്ട്.

േുഡാനിപഫംശനജീരി�എന്നചിപതത്ിലകൂസടമല�ാളേിനി
മക്ട്രണ്ട്ഉമ്മമാസരേമ്മാനിച്കാസറ്റിങ്ഡ�േക്ടർഎന്നനില
�ിലുംപശധേവനടി�അബുഇവപ്ാൾമിഥുൻഇമ്മാനുേൽവതാമസ
േംേിധാനംസചയ്ുന്ന‘അർജൻേീനഫാൻസകാട്ടകൂർകടവ്’എന്ന
ചിപതത്ിസൻേകാസറ്റിങ്ഡ�േക്ടോണ്.
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