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ജീവിതത്ിെൻറരണാാംപകുതിതുടങ്ിയപ്പോപ്േക്ക്പപിയെപേട്ട
വൻകളെ�ാേിഞ്ഞയാഥാർഥ്ാംഅർച്ചനക്ക്ഇനിയുാം
ഉൾെക്ാള്ാനായിട്ടില്ല.ശിവാനിയുെടഭാവിെയക്ുറിച്ചായിരുന്ു
എപ്പോേുാംസാംസാരാം.അവെളെെറുതിപ്ല
ഫുടക്ബാൾക്ാമ്ിൽപ്െർക്ണെ�ന്ക്ആപ്രഹിച്ചതാണക്

െക.പി.എാം.റിയാസക്

രാ ത്രി അമ്മയെ ചേർത്തുപരിടരിച്ച് ഉറ
ങ്ങാൻ കരിടക്തുച്ങാ, ഇടക്ച് ഉണരതു
ച്ങാ, പതുറത്ച് ബൈക്രി യൻറ ശബ് 

ദം ചകൾക്തുച്ങാ ശരിവങാനരി ചേങാദരിക്തും, ‘അപ്ങാ 
വന്രിട്ങാമ്മങാ?’ അവളുയട സംശെങ്ൾക്തും ചേങാ
ദ്യങ്ൾക്തും മതുന്രിൽ പലചപ്ങാഴതും പ്റരിചപ്ങാകതു
യമങ്രിലതും ‘ക്യങാ്ച്ക്ച് ചപങാെരിറതുക്ച്’ എന്തുപറഞ്ച് 
അർച്ന സമങാധങാനരിപ്രിക്തും. ബൈക്രി യൻറ മതുന്രി
ലതും ച്ങാളരിലതുമരിരതുത്രി ആനെതും പൂരവതും അങ്ങാ
ടരിെരിയലെതും നങാട്രിൻപതുറയത്െതും കങാഴേകളും 
യകങാണ്തുചപങാെരി കങാണരിക്ങാൻ അപ്ങാ ഇനരി വരരി
യലലെന്ച് മനസ്രിലങാവതുന് തപങാെമലലെചലലെങാ രണ്ര വെ
സ്ച്. ഒരതു മങാസം മതു്ച്, കൃ്്യമങാെരി പറഞ്ങാൽ ഡരി
സംൈർ 29ന് ബവകീട്ച്  യപരരിന്ൽമണ്ണെരിൽ കളരി
ക്ങാെരി സതുഹൃത്രിയനങാപ്ം പങാലക്ങാട്  യകങാചട്
ക്ങാട് യ്ചക്ങാണരിെരിയല വീട്രിൽനരിന്രിറങ്തുക
െങാെരിരതുന്തു ധനരങാജൻ. അന്തും പ്രിവതുചപങായല 
അപ്ങായക്ങാപ്ം ചപങാകങാൻ ശരിവങാനരി വങാശരിപരിടരി

ച്ു. ബൈക്രിൽ കെറങാൻ ്തുനരിഞ്ചപ്ങാൾ, ‘കളരി
ക്ച് ചപങാെരി കങാശ് വങാങ്രി ൈൂട്ച് വങാങ്രി വന്ച് ഉയന് 
നങായള ക്യങാ്ച്ക്ച് ചസർക്ലങാം’ എന്തും പറഞ്ച് 
ഫതുട്ൈങാൾ ്ങാരമങാക്ണയമന്ച് ആത്രഹരിച് അവ
ളുയട കവരിളരിൽ ഉമ്മയവക്തുന് രം്രമങാണ് അർച്
നെതുയട ഉള്രിലരിചപ്ങാഴതും കത്രിെങാളുന്ത്. ആ 
രങാത്രി  കങാദറലരി യസവൻസ് ടൂർണയമൻറരിയല 
എഫ്.സരി യപരരിന്ൽമണ്ണ-ശങാസ്്ങാ യമഡരിക്ൽ
സ് ്ൃശൂർ മത്സരത്രി യൻറ 20ങാം മരിനരിറ്രിൽ ജീവരി
്ത്രിൽനരിന്ച് േതുവപ്ച് കങാർഡ് കണ്ച് മടങ്രി ആർ. 
ധനരങാജയനന് യകങാൽക്ത്െരിയലെതും മലെങാള
ത്രിയലെതും ഫതുട്ൈങാൾ ചതപമരികൾക്ച് സതുപരരിേരി
്നങാെ ഡരിഫൻഡർ. മടരിെരിലരിരരിക്ങാൻ കൂട്ങാക്ങാ
യ് ചകങാലങാെരിലതും മതുറ്ത്തും ഓടരിനടന് ശരിവങാ
നരിയക്ങാപ്ം കണ്ണെച്ച്, ഉലകത്രിൽ ്നരിക്ച് ഏറ്
വതും തപരിെയപ്ട് അണ്ണയനക്തുറരിച്ച് സംസങാരരിക്തു
ച്ങാൾ ഫതുട്ൈങാളരിയനപ്റ്രി വലരിെ ത്രങാഹ്യയമങാന്തു
മരിലലെങാത് ജീവരി്സഖരി അർച്ന കളരിക്ളത്രിൽ 
അ്്യപൂർവമങാെരി മങാത്ം കങാർഡ് കണ് തപ്രിചരങാ
ധ ഭടയനക്തുറരിച്ച് ‘യറങാ് നലലെ ആള്’ എന്ച് ആവർ
ത്രിച്ുയകങാചണ്െരിരതുന്തു. 

പപണയത്ിനില്ലപപതിപ്രാധാം
പത്തുവർഷം മതു്ങാണ്. മധതുര ഇ.എം.ജരി െങാദവ 
ചകങാളജരിൽ അർച്ന ൈരി.എസ് സരി ഐ.ടരി വരിദ്യങാർ
ഥരിനരി. അച്ഛ യൻറ യപങ്ളുയട മകനങാെ ധനരങാ
ജൻ വലരിെ പന്തുകളരിക്ങാരനങാെരി യകങാൽക്ത്
െരിൽ കഴരിെതുന് കങാലം. ചഫങാണരിൽ വരിളരിച്ച് സതുഖ
വരിവരങ്ൾ ്രിരക്തുന് മതുറയച്റതുക് യൻറ വരിചശ
ഷങ്ൾ കൂട്ുകങാചരങാട് അഭരിമങാനചത്ങാട് പങ്തുയവ
ക്ങാറതുണ്ച് അർച്ന. ഒരതു ദരിവസം ചഫങാണരിൽ സം
സങാരരിച്ുയകങാണ്രിരരിയക് അണ്ണൻ മനസ്ു്തുറന്തു. 
ചമങാഹൻൈ്രങാൻ ഫതുട്ൈങാൾ ടീമരി യൻറ അവരിഭങാജ്യ 
ഘടകമങാെ ഡരിഫൻഡർ മതുറയപ്ണ്ണരിചനങാട് തപണ
െങാഭ്യർഥന നടത്തുകെങാണ്. ആ സമെത്ച് അർ

ച്ന അത് തപ്ീക്രിച്രിരതുന്രിയലലെങ്രിലതും ആത്രഹരി
ച് വങാക്തുകളങാെരിരതുന്്രിനങാൽ പറഞ്റ രിെരിക്ങാ
നങാവങാത് സചന്ങാഷം. എനരിക്തും ഇഷ് ടമങായണ
ന്തും അ്തുക്പ്ുറം വീട്ുകങാരതുയട സമ്മ്ചത്ങാ
യട മ്രി കല്യങാണയമന്തും മറതുപടരി നൽകരി.

‘എത് സങ്ടങ്ൾ ഉള്രിലതുയണ്ങ്രിലതും എചപ്ങാ
ഴതും േരിരരിക്തുന് മതുഖം. ആയരെതും എങ്യനെതും 
സഹങാെരിക്തും. വങാക്തുകൾയകങാണ്ച് ആശ്വസരിപ്രി
ക്തും. ആർക്തും ഇഷ് ടം ച്ങാന്തും അണ്ണചനങാട്’ 
-ധനരങാജയന തപണെരിക്ങാൻ ഇ്രിനപ്ുറയമങാരതു 
കങാരണമരിയലലെന്ച് അർച്ന. രണ്തുചപരതും അവരവ
രതുയട വീട്രിൽ കങാര്യം പറഞ്തു. സചഹങാദരരിെതുയട 
മക്ളരിൽ വരിനെവതും സൽസ്വഭങാവവതുംയകങാണ്ച് 
ൈന്തുക്ൾക്തും ഏയറ ചവണ്യപ്ട്വന്, നങാടറരി
െതുന് ഫതുട്ൈങാളർക്ച് മകയള കല്യങാണം കഴരിച്ു
യകങാടതുക്തുന്്രിൽ അർച്നെതുയട പരി്ങാവ് ൈങാല
കൃഷ്ണന് മറതുയത്ങാന്തും േരിന്രിചക്ണ്രിവന്രിലലെ. 
2012 ചമയ് 31ന് അർച്നെതുയട കഴതുത്രിൽ ധന
രങാജൻ മരിന്തുയകട്രി. അനതുത്രഹങാശരിസ്ുകൾ യേങാ
രരിെങാൻ പങാലക്ങാട് യകങാചട്ക്ങാട് യ്ചക്ങാണരി
െരിയല വീട്രിചലക്ച് വന്വരതുയട കൂട്ത്രിൽ സങാ
ക്ങാൽ സതുനരിൽ ചേത്രിെതുമതുണ്ങാെരിരതുന്തു. മധതു
വരിധതു നങാളുകളരിൽത്യന് ധനരങാജൻ യകങാൽക്

ത്െരിചലക്ച് മടങ്രി. കൂയടചപ്ങാകങാൻ അർച്നക്ച് 
ആത്രഹമതുണ്ങാെരിരതുയന്ങ്രിലതും മറ്ു ്ങാരങ്ൾ
യക്ങാപ്മങാണ് ്ങാമസയമന്്രിനങാൽ പരിന്ീടങാവങാ
യമന്ച് വങാക്ച് നൽകരി.

�ിന്ാ�ിനുങ്ിെൻറതിടുക്ാം
വർഷത്രിൽ ഒചന്ങാ രചണ്ങാ മങാസമങാണ് ധനരങാ
ജൻ നങാട്രിലതുണ്ങാെരിരതുന്ത്. വന്ങാൽ കൂടതു്യലങാ
ന്തും പതുറത്തുചപങാവങാത് തപകൃ്ം. ഉള് സ്ങാ
ദ്യവതും ൈങാങ്ച് വങായ്പെതും യകങാണ്തുണ്ങാക്രിെ വീ
ട്രിയല അടതുക്ളെങാെരിരതുന്തു തപധങാന ചലങാകം. 
അത്െതും രതുേരിചെങായട മീൻ കറരിയവക്തുയന്ങാ
രങായള കണ്രിട്രിയലലെന്ച് അർച്ന സങാക്്യയപ്ടതു
ത്തുന്തു. കതുചറ േരിട്വട്ങ്ളുണ്ച്. മൺകലത്രിൽ 
അടതുപ്ത്തുയവച്ച് കറരിെതുണ്ങാക്ണം, കതുടരിക്ങാൻ 
കരിണർ യവള്ം ചകങാരരിയെടതുക്ണം, ഭക്ണം 
കഴരിക്തുച്ങാൾ ടരി.വരിെരിൽ ചനങാക്രിെരിരരിക്ങായ് 
പരസ്പരം വരിള്ണം... അങ്യനയെങ്യന.  
മതുഹമ്മദൻസരി യൻറ ക്യങാപ്റ്നങാെരിരരിയക് ധനരങാ
ജൻ അർച്നയെെതും ഒരരിക്ൽ യകങാൽക്ത്െരി
ചലക്ച് കൂട്രി. ടീമരിയല ച്രങാൾ കീപ്റതും നങാട്ുകങാര
നതുമങാെ തപചമങാദരി യൻറ കതുടതുംൈവതുമതുണ്ങാെരിരതുന്തു 
കൂയട. ടങാച്രങാർ പങാർക്രിയല വങാടക വീട്രിൽ ഒരതു 
മങാസം ഇവർ ്ങാമസരിച്ു. കളരിക്തുചപങാകതുച്ങാൾ 
പചക്, കൂയട കൂട്രിെരിലലെ. എ്രിർ ടീമരിയല ്ങാരങ്
ളുമങാെരി ്ർക്രിക്തുന്്തും കൂട്രിെരിടരിച്ച് വീഴതുന്ത് 
കങാചണണ്രിവരതുയമന്ച് പറഞ്ച് നരിരതുത്സങാഹയപ്ടതു
ത്രിയെന്ച് അർച്ന. സചന്ങാഷ ജീവരി്ത്രി യൻറ 
നങാലങാം വർഷമങാണ് ശരിവങാനരി വന്ത്. അർച്നക്ച് 
പൂർണ വരിതശമം നരിർചദശരിച്ു ചഡങാകടർ. അചപ്ങാ
ചഴക്തും യകങാൽക്ത് ജീവരി്ം അവസങാനരിപ്രിച്രി
രതുന്തു ധനരങാജൻ. ഭക്ണമതുണ്ങാക്തുന്്തും ്ീർ
ത്തും കരിടപ്രിലങാെ അർച്നയെ പരരിേരരിക്തുന്്തു
യമലലെങാം തപരിെയപ്ട്വൻ്യന്. ബവകതുചന്രങ്
ളരിൽ യസവൻസ് മത്സരമതുയണ്ങ്രിൽ മങാത്ം പതുറ

ത്തുചപങാകതും. അർച്നയെ ആശതുപത്രിെരിലങാക്രി
െ വരിവരമറരിെതുന്ത് ബമ്ങാനത്തുയവച്ങാണ്. ഉട
യന പങായഞ്ത്രി. കങാത്രിരതുന് കൺമണരി പരിറ
ന്തുവീണചപ്ങാൾ ശരിവങാനരി എന്ച് ചപരരിട്ു. വലതു്ങാ
കതുചന്ങാറതും അവൾ പൂർണമങാെതും അച്ഛൻകതുട്രി
െങാെരി. ഭക്ണം കഴരിപ്രിക്തുന്്തും കതുളരിപ്രിച്ച് ഉടതു
പ്രിടീക്തുന്്തുയമങായക് അപ്ങാ ്യന്. ച്ങാളരിൽ 
കരിടത്രി കലങാഭവൻ മണരിെതുയട നങാടൻപങാട്ുകൾ 
പങാടരി ശരിവങാനരിയെ അപ്ങാ വങാവതുറക്രി.  ചപങാവങാൻ 
്രിടതുക്ം കൂട്രിെ മരിന്ങാമരിനതുങ്രിചനങാട് ‘നീ ്നരി
ച്ചലലെ ചപടരിെങാവരിചലലെ കൂട്രിന് ഞങാനതും വചന്ങാ ചട്’ 
എന്ച് ചേങാദരിച്െങാൾ പചക്, 40ങാം വെസ്രിൽത്
യന് യകട്ുചപങാവതുയമന്ച് ആരതും കരതു്രിെരിലലെ. 

ധനദാഎന്ദരിപദൻ
്മരിഴ മലെങാളരി കതുടതുംൈമങാണ് ധനരങാജ യൻറത്. 
അമ്മ മങാരരിെമ്മെതുയട ൈന്തുക്ൾ ്മരിഴനങാട്രിലങാ
ണ്. അച്ഛൻ പങാലക്ങാട്ുകങാരനതും. ഒ്ത് മക്ളു
ണ്ച് ഇവർക്ച്. ആൺമക്ളരിൽ നങാലങാമനതും ഇള
െവനതുമങാണ് ധനരങാജൻ. മതു്ച് ്ങാമസരിച്രിരതുന് 
വീടരിന് യ്ങാട്ടതുത്ങാെരിരതുന്തു പങാലക്ങാട് സ് ചറ്
ഡരിെം. കതുട്രിക്ങാലത്ച് ഇവരിയടനരിന്ച് സ്രിരമങാ
െരി മത്സരങ്ൾ കണ്ചപ്ങാൾ ആത്രഹരിച്ത് ഫതു
ട്ൈങാളറങാവങാൻ മങാത്ം. പഠനം പത്ങാം ക്ങാസരിൽ 
്ീർന്തു. യേറതുപ്ത്രിൽ്യന് അച്ഛൻ രങാധങാകൃ
ഷ്ണൻ മരരിച്ു. ഒന്ര വർഷം മതു്ച് ശരിവങാനരിെതു
യട ഒന്ങാം പരിറന്ങാളരി യൻറ ്ചലന്ങാൾ മങാരരിെ
മ്മെതും വരിടവങാങ്രി. അച്ഛന് ബദവത്രി യൻറ 
സ്ങാനമങാണ് ധനരങാജൻ നൽകരിെരി
രതുന്യ്ന്ച് സതുഹൃത്തുക്ൾ. 
കളരിക്തുചവണ്രി എത് ദൂയര 
ചപങാവതുച്ങാഴതും ബകെരിൽ 
അച്ഛ യൻറ ചഫങാചട്ങാ കരതു
്തും. എലലെങാ ദരിവസവതും രങാവരി
യല കതുളരിച്ച് കതുറരിയ്ങാട്ച് അത് 
മതുന്രിൽയവച്ച് തപങാർഥരിക്തും. 
വലരിെ കടൈങാധ്യ്കളുണ്ങാ
െരിരതുന്രിട്ും ്രങാനതുള്വചരങാട് 
ചേങാദരിച്ച് ൈതുദ്രിമതുട്രിച്രിലലെ. കളരിക്തു
ന് ടീമരിന് നൂറതുശ്മങാനവതും സമർ
പ്രിക്തും. കങാശ് കൂട്രിത്രങായമ
ന്ച് ആയരങ്രിലതും വങാഗദങാ
നം യേയ്്ങാൽ കരങാർ റദ്ങാ
ക്രി കൂയടചപ്ങാവരിലലെ.  പഞ്ങാ
െത്ച് സ് ചറ്ഡരിെത്രിൽ സ്വ
ന്മങാെരി ഫതുട്ൈങാൾ അക്ങാ
ദമരി സ്ങാപരിക്ങാനതും അവരിയട കതു
ട്രികയള സൗജന്യമങാെരി പഠരിപ്രിക്ങാനതും 
പദ്്രിെരിട്രിരതുന്തു ചകങാച്രിങ്രിൽ ഡരി 
ബലസൻസ് സർട്രിഫരിക്റ്ുകങാര
നങാെ ധനരങാജൻ. മതുഹമ്മദൻസരിന് 
ഡ്യൂറൻറ് കപ്ും ഐ.എഫ്.എ ഷീൽ
ഡതും ഒരതുമരിച്ു ചനടരിയക്ങാടതുത് ക്യങാ
പ്റ്ൻ യസവൻസ് ബമ്ങാനത്ച് മരരിച്ുവീ
ഴതുച്ങാൾ നങാലതുമങാസയത് ശ്ളം കരിട്ങാക്ടമങാ
െരിക്രിടപ്ുണ്ങാെരിരതുന്തു. ഇൗെടതുത്ച് യകങാൽക്
ത്െരിൽനരിന്ച് കതുറച്ച് പണം വന്തു. ഇ്രി യൻറ ഉറ
വരിടം അചന്വഷരിച്ചപ്ങാഴങാണ് അറരിെതുന്ത്, അവരി
യട ധനരങാജൻ ഉപചെങാ്രരിച്രിരതുന് ബൈക്ച് ബക
വശമതുണ്ങാെരിരതുന് ൈം്രങാൾ സതുഹൃത്ച് അത് വരി
റ്ച് കരിട്രിെ ്തുക കതുടതുംൈത്രിന് അെച്ു്ന്്ങാ
യണന്ച് . ്യന് വളർത്രിെത് ചകങാച്ച് േങാത്തുണ്ണരി 
സങാറതും പങാലക്ങായട് സതുധങാകരൻ സങാറതുമങായണ
ന്ച് എചപ്ങാഴതും പറെങാറതുണ്ച് അർച്നചെങാട്. ധന
രങാജൻ സമ്മങാനമങാെരി നൽകരിെ വങാച്ുംയകട്രിെങാ
ണ് ടരി.യക. േങാത്തുണ്ണരി തപരിെ ശരിഷ്യയന അവസങാ
നമങാെരി ഒരതു ചനങാക്തുകങാണങായനത്രിെത്. യകങാൽ
ക്ത്ക്ങാർക്ച് ധന ദങാ ആെരിരതുന്തു. അവധരി ദരി
വസങ്ളരിൽ രങാവരിയല തപങാകടീസ് കഴരിഞ്ങാൽ 
ചനയര ചപങാവതുക മീൻ മങാർക്റ്രിചലക്ങാണ്. വലരിെ 
മീനതുകൾ വങാങ്രി റൂമരിയലത്രി കതുട്തുളരിെരിട്ച് യവ
ക്തും. ധനരങാജ യൻറ ബകപ്ുണ്യത്രിൽ ചകരളീെ 
ഭക്ണം കഴരിക്ങാൻ ആശരിം ൈരിശ്വങാസ് ഉൾയപ്
യട യകങാലയകങാ്ന്ങാർ വരങാറതുണ്ച്. വരിവങാ ചകരള, 
േരിരങാഗ െതുബനറ്ഡ്, ചമങാഹൻ ൈ്രങാൻ, ഈസ് റ്ച് 

ൈം്രങാൾ, മതുഹമ്മദൻസ് ്തുടങ്രിെ ടീമതുകൾക്തു
ചവണ്രി കളരിച്രിട്ും ദരരിതദനങാെങാണ് ധനരങാജൻ 
മരരിച്ത്. അർച്നെതുയട ആഭരണങ്ൾ മതുഴതുവൻ 
പണെംയവച്രിരതുന്തു. ധനരങാജ യൻറ കതുടതുംൈ
യത് സഹങാെരിക്ങാൻ നങാട്രിലതും വരിചദശത്തും നട
ന് ഫതുട്ൈങാൾ മത്സരങ്ളരിൽനരിന്ച് ലഭരിച് പണം
യകങാണ്ച് കടം വീട്ങാനങാെരി.

രണാാംപകുതിയിൽ
‘സഡൻെഡത്ക്’
യേറതുപ്ം യ്ങാചട് അെൽവങാസരി ര്ീഷങാെരിരതു
ന്തു ധനരങാജ യൻറ സന്് സഹേങാരരി. ഇചദ്ഹ
ത്രിയനങാപ്മങാണ് യസവൻസ് കളരിക്ങാൻ ചപങാകങാ
റ്. അന്തും ര്ീഷങാെരിരതുന്തു കൂയട. സീസണരിൽ 
ധനരങാജ യൻറ ആദ്യ കളരി. എഫ്.സരി യപരരിന്ൽ
മണ്ണ ടീമരിയൻറ അരചങ്റ്വതും. ്തുടക്ത്രിൽ 
ച്രങാൾ വഴങ്രിെച്ങായട തപ്രിചരങാധ
നരിരെരിയല കതുന്മതുനെങാെ ്ങാര
ത്രിനതുചമൽ സമ്മർദം കൂടരി. 
കങാണരികൾ മതുറതുമതുറതുപ്ച് ്തുട
ങ്രി. ച്രങാൾ മടക്രിയെങ്രിലതും 
ടച്ച് കരിട്ങായ് കൂട്ുകങാരൻ വരി
ഷമരിക്തുന്ത് ര്ീ
ഷ് ചവദന
ചെങാ

യട ്രങാലറരിെരിലരിരതുന്ച് കണ്തു. പന്ച് അപ്ുറത്ങാെരി
രരിയക് ഒരതു കങാരണവതുമരിലലെങായ് ധനരങാജൻ നരില
ത്ച് വീഴതുകെങാെരിരതുന്തു. പരിടച്രിൽ കണ്ച് പന്രിചക
ട് ച്ങാന്രി അടതുത്തുയേന്ച് ചനങാക്രി. ഉടയന യ്ങാ
ട്ടതുത് ആശതുപത്രിെരിയലത്രിയച്ങ്രിലതും എലലെങാം 
കഴരിഞ്രിരതുന്തു. ഒരതു വർഷം മതു്ച് ച്ങായളലലെരിന് 
പരരിചക്റ്്രിനതുചശഷം കങാര്യമങാെ അസതുഖങ്
യളങാന്തുമതുണ്ങാെരിട്രിലലെ. ഹൃദെവങാൽവ് യപങാട്രിെങാ
ണ് മരണയമന്ച് ചഡങാകടർമങാർ വരിധരിയെഴതു്രി. 

ജീവരി്ത്രി യൻറ രണ്ങാംപകതു്രി ്തുടങ്രിെചപ്
ങാചഴക്ച് തപരിയ്യയപ്ട്വൻ കളയമങാഴരിഞ് െങാഥങാർഥ്യം 
അർച്നക്ച് ഇനരിെതും ഉൾയക്ങാള്ങാനങാെരിട്രിലലെ. ശരി
വങാനരിയെ കതുറരിച്ങാെരിരതുന്തു എചപ്ങാഴതും സംസങാരം. 
അവയള യേറതു്രിചല ഫതുട്ൈങാൾ ക്യങാ്രിൽ ചേർ
ക്ണയമന്ച് ആത്രഹരിച്്ങാണ്. അപ്ങാെതുയട ബൈ
ക്രി യൻറ ശബ് ദം ശരിവങാനരിക്റരിെങാം. അ്തുമങാെരി 
വല്യച്ഛന്ങാചരങാ സതുഹൃത്തുക്ചളങാ വരതുച്ങാൾ 
അപ്ങാെങായണന്ച് കരതു്രി അവയളചപ്ങാഴതും ചകങാലങാ
െരിചലക്ച് ഓടരിയച്ലലെും. പരിയന് ്രിരരിച്ുവന്ച് ചഫങാ
ചട്ങാെരിചലക്ച് മതുഖം പൂഴത്തും. അവർക്ച് രണ്തു
ചപർക്തും മങാത്മറരിെങാവതുന് ഭങാഷ െരിൽ എയന്ങാ
യക്ചെങാ സംസങാരരിക്തും. ഇചപ്ങാൾ ആചരങാടതും 
വലലെങായ് കൂട്ുകൂടങാൻ ചപങാകങാറരിലലെ ശരിവങാനരി. െങാ
ത് പറഞ്രിറങ്ങാൻ ചനരം ‘ഇയ്ലലെങാം അപ്ങാവതു

യട തഫണ്ച്സ്’ എന്ച് അർച്ന പറഞ്ചപ്ങാൾ 
അവൾ യേറതു്ങായെങാന്ച് േരിരരിച്ു, പരിയന് 

ബകവീശരി. ചറങാഡരിലൂയട കടന്തുചപങാെ 
ബൈക്ച് കണ്ണരിൽനരിന്ച് മറെതുന്

്തുവയര ചനങാക്രി നരിന്തു. ശരിവങാ
നരിക്രിടങാൻ കതുഞ്തു ൈൂട്ു

കളുമങാെരി അണ്ണൻ വരതു
ന്്തും കങാത്ച് അർച്

ന മതുറ്ത്തു്യന് 
നരിൽപ്ുണ്ച്.
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ഇടെനഞ്ുക്ുെള്
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വിദേശത്ത്പഠിക്കാൻദപകാകുംമുമ്ത്
യൂനിദവഴത്സിറ്ികളുടെറകാങ്ിങത്
പരിദശകാധിക്ണം.

അഫത്സൽഇബ്കാഹിം

െബരെ
 യിനിെൻറചൂളംവിളിപോ
ലുംപേൾക്ാത്തഇടു
ക്ിജില്ലയിൽനിന്ന്െ്ടയി

ൻഓടിക്ാനുള്ളേരിശീലനത്തിന്
േുറെപെടുേയാണ്ോർത്തിേയും
േൽവിേുമാറുംറിധുവും.ഇപപൊ
ഴുംഇടുക്ിയിൽ,്േപ്യേേിച്ന്ഹൈ
പറഞ്ിൽെ്ടയിനിൽേയറാനുള്ള
ആ്്രൈംേലരുംമനസ്ിൽസൂക്ി
ക്ുപമ്ാഴാണ്23ോരിയായോർ
ത്തിേയുംഅയൽവാസിയായേൽ
വിേുമാറുംേീരുപമട്സ്വപേശിയായ
റിധുവുംപലാപോഹേലറ്ന്േരിശീ
ലനത്തിനായിേുറെപെടുന്ത്.ഇടു
ക്ിയിൽനിന്ന്പലാപോഹേലറ്ാ
േുന്ആേയേവനി് േെളന്ബൈു
മ് ിയാണ്ോർത്തിേയുെടയുംറി
ധുവിെൻറയുംപനട്ടത്തിന്േിന്ിെല
േൗ് ുേം.ോർത്തിേയുെടപനട്ട
ത്തിൽേുടുംബവുംപ്ാട്ടംപമഖല
യുംസപതോഷത്തിലാണ്.േീരുപമ
ട്പ്ാട്ടംപമഖലയിെലവണ്ിെപെരി
യാർഹൈമുക്ിൽരാജനില്ലംവീ
ട്ടിൽരാജൻ-മപനാന്മണിേമ്് ിേ
ളുെടമൂത്തമേളാണ്ോർത്തിേ.
അഞ്ാംക്ാസ്മു് ൽവണ്ിെപെരി
യാർയു.േിസ്േൂളിലായിരുന്ുേഠ
നം.്ുടർേഠനത്തിനായി്മിഴനാ
ട്ടിെലബന്ുവീട്ടിപലക്ുപോയി.വി
രു് ന്രർോമരാജ്പോളജ്ഓഫ്

െടകപനാളജിയിൽനിന്ന്2018ൽഇല
കപ്ടാണികആൻഡ്േമയേൂണിപക്
ഷൻവിഭാ്രത്തിൽഎൻജിനീയറി
ങ്ബിരുേംേരസ്ഥമാക്ി.്ുടർന്ന്
പജാലിയപന്വഷിച്ുള്ളോത്തിരിപൊ
യിരുന്ു.

സർക്ാർപജാലിക്ായുള്ളേരി
്ശമമായിരുന്ുആേയേംമു് ൽ.ഇട
ക്ന്ബാങ്ന്പോച്ിങ്ിനുംപോയി.
ഇ് ിനിടയിലാണ്െറയിൽപവയുെട
വിജ്ാേനം്ശദ്ിക്ുന്ത്.ഭാ്രയേ
ത്തിന്പജാലിയുംലഭിച്ു.നാലുമാ
സെത്തെ്ടയിനിങ്ിനായാണ്്ൃ
ച്ിയിപലക്ന്േുറെപെടുന്ത്.നാലുവ
ർഷംഅസിസ്റ്ൻറ്പലാപോഹേ
ലറ്ായിപജാലിെചയ്ത്േഴിഞ്ാ
ൽപലാപോഹേലറ്ായിസ്ഥാനക്
യറ്ംലഭിക്ും.

‘ൈി്്രിക്ന്േഠിക്ുപമ്ാഴാണ്ആ
േയേമായിെ്ടയിനിൽേയറുന്ത്.ഇ
െ്ങ്െനഓടിക്ുന്ുഎന്േൗ
്ുേമായിരുന്ുെ്ടയിനിൽനിന്ിറ
ങ്ുംവെര.പലാപോഹേലറ്ാേുന്
്ുംഇതേയേൻെറയിൽപവയുെടഭാ്ര
മാോൻേഴിയുന്് ുംഭാ്രയേമായി
ോണുന്ു’-ോർത്തിേേറയുന്ു.
അമ്മമപനാന്മണിവണ്ിെപെരിയാർ
്്രാമേഞ്ായത്തം്രമാണ്.

വണ്ിെപെരിയാർേഞ്ായത്തന്
ഹൈസ്േൂൾ,അമരാവ് ിൈയർ
െസക്ൻൈറിസ്േൂൾഎന്ിവിടങ്
ളിൽനിന്ാണ്േൽവിേുമാർ്ോ
ഥമിേവിേയോഭയോസംപനടിയത്.പോ
്മം്രലംഎം.എപോളജിൽനിന്ന്
ബി.െടക്ും്ിരുവനതേേുരംപോള
ജ്ഓഫ്എൻജിനീയറിങ്ിൽനിന്ന്
എം.െടക്ുംോസായി.ഹൈമുക്ന്
േണ്ിമാർപചാലയിെലജയരാജിെൻ
റയുംരാപജശ്വരിയുെടയുംനാലാമ
െത്തമേനാണ്േൽവിേുമാർ.

െേരുവതോനംമുപെത്തിഅഞ്ാം
ഹമൽഓലിക്ൽറിധുവിന്ഏറ്
വുംഒടുവിലായാണ്പലാപോഹേ
ലറ്ന്േരിശീലനത്തിനായിഎത്താൻ
ഉത്തരവ്ലഭിക്ുന്ത്.െോ് ുമരാ
മത്തന്വേുപെിെലജീവനക്ാരനായി
രുന്പ്ാമസിെൻറയുംഅധയോേി
േആലീസ്േുട്ടിയുെടയുംമേളാണ്

ചകാര്ദ്ടേഡത്
അക്കൗണ്ടൻറത്
പരീക്ഷയിൽ
രണ്ടകാംറകാങ്ത്ദനെിയ
വരേസംസകാരിക്ുന്ു...

അനിതഎസത്.

നൂ റുശ് മാനംആത്മവിശ്വാസപത്താെടയുംആത്മാർഥ് പയാെട
യുംവിജയത്തിനായിമുന്ിട്ടിറങ്ിയാൽഏെ്ാരുേരീക്
യുംവിജയംസമ്മാനിക്ും.ചാർപട്ടഡ്അക്ൗണ്ൻറ്(സി.എ)

െമയിൻേരീക്യിൽ(േഴയസ്േീമിൽ)പേശീയ് ലത്തിൽരണ്ാംറാങ്ന്
പനടിയെേ.േി.വരേക്ുേറയാനുള്ളത്അത്തരെമാരുവിജയേഥയാ
ണ്.േരീക്ക്ായിമാസങ്ൾക്ുമുമ്ു് െന്്യാെറടുപെന്്ുടങ്ിയി
രുന്ു.മെറ്ല്ലാഎൻറർെടയിൻെമൻറ്സുംമാറ്ിെവച്ന്േരീക്ക്ായിേ
ഠിച്ു.െമാഹബൽപാണ്പോലുംേഠനത്തിനായിമാ്്ംഉേപയാ്രി
ച്ു.എെതേങ്ിലുംസംശയനിവാരണത്തിപനാേഴയപചാേയേപേപെറുേൾ
്ിരയുന്് ിപനാമാ്്മായിരുന്ുഅെ്ന്ുംവരേേറയുന്ു.ചിട്ടയാ
യേഠനംപേശീയ് ലത്തിൽരണ്ാംറാങ്ന്പനടിെക്ാടുത്തു.േഠനോ
ലംമു് ൽസി.എആയിരുന്ുലക്യേം.

്ച്മ്ാറപേശബന്ുൈയർെസക്ൻൈറിസ്േൂളിൽനിന്ന്േത്താം
ക്ാസുംേുലാേറ്്രവ.ൈയർെസക്ൻൈറിസ്േൂളിൽനിന്ന്2015ൽപ്ല
സ്ടുവുംഉന്് മാർപക്ാെടവിജയിച്ു.ോലക്ാട്വികപടാറിയപോള
ജിൽബിരുേത്തിന്്േപവശനംലഭിെച്ങ്ിലുംഇൻറർവിജയിച്പ്ാെട
സി.എേഠനത്തിനായിബിരുേേഠനംഉപേക്ിച്ു.സി.എവിജയിക്ുേ
യായിരുന്ുലക്യേെമങ്ിലുംറാങ്ന്ലഭിക്ുെമന്ന്്േ് ീക്ിച്ിരുന്ിെല്ലന്ന്
ഈമിടുക്ിേറയുന്ു.800ൽ548മാർക്ാണ്വരേക്ന്െമയിൻേരീക്
യിൽലഭിച്ത്.ഇൻസ്റ്ിറ്റ്ൂട്ടന്ഓഫ്ചാർപട്ടഡ്അക്ൗണ്ൻറ്സ്ഓഫ്ഇ
തേയേയുെട(ഐ.സി.എ.ഐ)്േസിൈൻറ്േരീക്ല്േഖയോേനത്തിന്15
മിനിറ്ന്മുമ്ന്വിളിച്ാണ്റാങ്ുെണ്ന്ന്അറിയിച്ത്.വിജയം്േ് ീക്ിച്ിരു
െന്ങ്ിലുംറാങ്ന്് േ് ീക്ഇല്ലാ് ിരുന്് ിനാൽസപതോഷംഇരട്ടിയായി
രുെന്ന്ന്വരേേറയുന്ു.

േരീക്സമയത്തന്വീട്ടിൽ്െന്യിരുന്ായിരുന്ുേഠനം.അ് ിനുമുമ്ന്
േുറച്ുോലംെചഹന്യിൽേരിശീലനത്തിന്പോയിരുന്ു.േഠിക്ുന്
സമയംേഠനത്തിനുമാ്്ംമാറ്ിെവക്ുേ.േരീക്ചിലപപൊൾഎളുപെപമാ
്േയാസപമാആോം.േരീക്സമയത്തന്ആത്മവിശ്വാസംഹേവിടാ് ി
രുന്ാൽേഠിച്െ്ല്ലാംഉത്തരക്ടലാസിൽേേർത്താനാേുെമന്ുംവ
രേഉറപെുനൽേുന്ു.ഏെ്ങ്ിലുംനല്ലേമ്നിയിൽപജാലിപനടാനുള്ള
്യാെറടുപെിലാണ്ഇപപൊൾ.

്ച്മ്ാറചൂരിപയാട്പോൽപെുറത്തന്മനേരപമശ്വരൻനമ്ൂ് ിരിയുെട
യും് ച്മ്ാറസർവിസ്സൈേരണബാങ്ന്ജീവനക്ാരിയായിരുന്സാ
വി്്ിയുെടയുംമേളാണ്.െേ.േി.നന്ി് ,െേ.േി.വിഷണു്േസാദ്എന്ി
വരാണ്സപൈാേരങ്ൾ.

l

വ്ാ
  ജഏജൻസിേളുംെേണിേളുംഒളിഞ്ിരിക്ുന്് ി
നാൽവിപേശേഠനത്തിൽേുടു് ൽജാ്്ര് േുലർ
ത്തണം.േഠിക്ാൻപോേുംമുമ്ന്യൂനിപവഴസിറ്ിേളു

െടറാങ്ിങ്േരിപശാധിക്ണം.സ്ഥാേനത്തിെൻറെവബഹസ
റ്ന്സന്ർശിച്ന്ഉറപെിക്രുത്.അ് ിൽെ്റ്ായിപരഖെപെടുത്താ
ൻസാധയേ് യുണ്ന്.അ് ിനാൽഅപസാസിപയഷൻഒാഫ്ഇതേയേ
ൻയൂനിപവഴസിറ്ീസ്(AIU),ഹടംസ്ൈയർഎജുപക്ഷൻ(THE)
എന്ീഏജൻസിേളിലൂെടറാങ്ിങ്മനസ്ിലാക്ണം.ചിലയൂ
നിപവഴസിറ്ിേൾമിേച്റാങ്ിങ്ഉള്ള് ാെണങ്ിലുംഅവയിെല
ചിലപോഴസുേളുെടനിലവാരംേുറവായിരിക്ും.അക്ാേമി
കപ്ോ്്രാമുേളുെടേരിധി,അധയോേേ-വിേയോർഥിഅനുോ് ം,
വയേവസായസ്ഥാേനബന്ം,അധയോേനനിലവാരം,സ്വീോരയേ് 
നിരക്ന്,ോപഠയേ് ര്േവർത്തനങ്ൾ,സാമ്ത്തിേസൈായം,ഇ
പൻറണ്ഷിപ്പപ്ലസ്െമൻറ്സ്്ുടങ്ിയവയാണ്റാങ്ിങ്ിന്അ
ടിസ്ഥാനം.ഒരുരാജയേത്തന്ഒപരപേരുേളിൽസ്വോരയേ,്രവണ്െമ
ൻറ്യൂനിപവഴസിറ്ിേൾേല് ുോണും.അ് ിനാൽസ്പറ്റ്ന്യൂ
നിപവഴസിറ്ിയാപണാഎന്ന്ഉറപൊക്ുേ.ഏജൻസിേെള
ആ്ശയിക്ാെ്പനരിട്ടന്െവബഹസറ്ന്,എംബസിേൾ,വി
പേശരാജയേങ്ളുെടഇതേയേയിെലേൾചറൽെസൻററുേ
ൾഎന്ിവയിലൂെടേരമാവധിവിവരങ്ൾപശഖരി
ക്ുേ.എംബസിേളിൽസൈായത്തിന്േൾചറ
ൽേൗണ്സലർമാരുംഅക്ാേമികഅഹൈ്വസ
ർമാരുമുണ്ാവും.വിപേശസർവേലാശാലേ
ളുെടഅം്രീോരംഅറിയാൻഅപസാസിപയ
ഷൻഓഫ്ഇതേയേൻയൂനിപവഴസിറ്ിയുമാ
യി(എ.ഐ.യു)ബന്െപെടാം.
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ഇ.പി.ടെഫീഖത്

വ നവത്േരണയജ്ങ്ൾനിരവധിേണ്ി
ട്ടുെണ്ങ്ിലുംറിപെബ്ികേിനത്തിൽ്മിഴ
നാട്ടിെലഅണ്ാസർവേലാശാലോമ്

സിൽനടന്േരിോടിെയപവറിട്ട് ാക്ിയത്300
ഇത്തിരിേുഞ്ന്മാരാണ്.300െചറുപറാപബാട്ടു
േൾ.ഹ്േൾഎടുത്തുെോണ്ുപോയിേുഴി
യിൽനട്ടത്ഈപറാപബാട്ടുേളാണ്.ഇവെയനി
യ്തേിച്ത്ഏഴിനും17നുംഇടക്ന്്ോയമുള്ള300
വിേയോർഥിേളും.ആപ്രാള് ാേനെത്തെചറുത്തന്
്േേൃ് ിെയസംരക്ിക്ാനുംസാപങ്് ിേ് ഉ
േപയാ്രിക്ാെമന്സപന്ശംനൽേിയഈയ
ജ്ംപലാേെറപക്ാർൈിനുംഅർൈമായി.വി
േയോർഥിേൾക്ന്പറാപബാട്ടികസിൽേരിശീലനം
നൽേുന്എസ്.േിപറാപബാട്ടികസ്മാർേർലാ
ബാണ്െചഹന്്രിണ്ിയിെലഅണ്ാസർവേലാ
ശാലോമ്സിൽപറാപബാട്ടുേെളെോണ്ന്െചറു
വനംസൃഷടിക്ുന്് ിന്ചുക്ാൻേിടിച്ത്.ഇവ
രുെട20െസൻററുേളിൽനിന്ുള്ളവിേയോർഥിേൾ
േരിോടിയിൽേങ്ാളിേളായി.

പേര,െനല്ലി,അപശാേംഎന്ിവയുെടഹ്േ
ളാണ്പറാപബാട്ടുേൾനട്ടുേിടിപെിച്ത്.ഇവനന
ക്ാനുംപറാപബാട്ടുേെള്െന്യാണ്ഉേപയാ
്രിച്ത്.വിേയോർഥിേളിെലാരാൾവിേസിപെിെച്ടു
ത്തപറാപബാട്ടന്ഹ്നടുന്് ുംമെറ്ാരുവിേയോർ
ഥിനിർമിച്പറാപബാട്ടന്അത്നനക്ുന്് ുംേണ്

റകാങ്ത്ബപതീക്ഷ
ഇല്കാതിരുന്തിനകാൽ
റിസൾ്ടേത്വന്ദപേകാൾ
സദ്കാെം
ഇര്ടേിയകായി

ടബെയിൻഎത്കാത്നകാ്ടേിൽ
നിന്ത്ടബെയിൻഓെിക്കാടനകാരു
ങ്ുന്മുന്ുദപര്.
കകാര്ത്ിക,കൽവികുമകാര്,
റിധു...

ആദേകാളതകാപനടത്ടചറുത്ത്
ബപകൃതിടയസംരക്ഷിക്കാൻ
സകാദങ്തികതഉപദയകാേിക്കാടമ
ന്സദദേശംനൽകിയതിനത്
ദലകാകടറദക്കാര്ഡത്

പപൊളാണ്ഇത്തരെമാരുആശയംമനസിലു
േിച്െ്ന്ന്എസ്.േിപറാപബാട്ടികസ്പമധാവി
ആര് ിമുരളീധരൻേറയുന്ു.‘‘്ുടെര്ുട
െര്േർക്െപെടപണെയന്്ോർഥനപയാെട
സൃഷടിക്െപെട്ടആേയേപലാേെറപക്ാർഡ്ആ
േുംഇത്.അങ്ിെനെയങ്ിൽേൂടു് ൽേൂടു
്ൽമരങ്ൾനട്ടുേിടിപെിക്െപെടും.ആ് യേതേി
േമായിഞങ്െളല്ലാംപജ് ാക്ളാേും’’-ആ
ര് ിേറഞ്ു.ബ്ൂടൂത്തന്ചിപെന്ഘടിപെിച്പറാ
പബാട്ടുേെളസ്മാർട്ടന്പാണ്ഉേപയാ്രിച്ാ
ണ്വിേയോർഥിേൾനിയ്തേിച്ത്.ഒരുസംഘം
വിേയോർഥിേൾപറാപബാട്ടുേെളേൂട്ടിപയാജി
പെിച്പപൊൾമെറ്ാരുസംഘംഹ്േൾനടാ

നുംനനക്ാനുംഅവെയനിയ
്തേിച്ു.

‘‘അ് ിപവ്രംമാറുന്സാപങ്
്ിേ് യിൽേുട്ടിേൾക്ന്െചറു
്ോയത്തിൽ് െന്്ാൽേരയേമു
ണ്ാേുന്ത്നല്ലോരയേമാണ്.്
ങ്ൾആർജിച്അറിവുേൾസ
മൂൈത്തിന്്േപയാജന്േേമാ
യരീ് ിയിൽഉേപയാ്രിക്ുന്
്ിന്അവെരപ്േരിപെിക്ാനാ
ണ്ഈപലാേെറപക്ാർഡ്േരി
ോടിസംഘടിപെിച്ത്’-എസ്.േി
പറാപബാട്ടികസ്ചീഫ്എകസി
േയേൂട്ടിവ്ഓിസർസ്പനൈ്േി
യേറയുന്ു.മൂന്ുവർഷംഎസ്.
േിപറാപബാട്ടികസിനാണ്ഈ
ഹ്േളുെടസംരക്ണചുമ് 
ല.െചഹന്യിൽലക്ക്ണക്ി
ന്ഹ്േൾനട്ടന്സംരക്ിക്ുന്
‘േമയേൂണി്ടീ’യുെടസൈേരണ
വുംഇ് ിനുണ്ാേും.
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ററാറോട്ുകലളനിയന്ത്ിക്ുന്നവിദ്ാർഥികൾ

ററാറോട്ട്തൈനടുന്നു

ററാറോട്ുകൾനട്തൈകൾ

ട്രെയിൻട്രെയിൻ  

notaway...

റിധു.ബം്രളൂരുൈിവിഷ
നിലാണ്നിയമനം.്ിരു
വനതേേുരംമാർബപസ
ലിപയാസ്്േിസ്്യേൻഎ
ൻജിനീയറിങ്പോളജി
ലായിരുന്ുബി.െടകേഠ
നം.ഹൈപറഞ്ിൽനിന്ു
ള്ളആേയേപലാപോഹേ
ലറ്ന്വാളാർൈിേുത്തൻ
പ്ലാക്ൽവീട്ടിൽമുൈമ്മ
ദ്ൈാരിസ്ആണ്.1993ൽ
പജാലിയിൽ്േപവശി
ച്ൈാരിസ്2000ൽേിരി
ഞ്ു.ഇപപൊൾവണ്ിെപെ
രിയാർപോളിെടകനിക്ി
െലഅധയോേേനാണ്.
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● ധനരാജൻ

● ധനരാജ ഫൻറ ചിബ്ത്ിനരിഫക  
ഭാര്യ അർച്ചനയരുകം മകൾ ശിവാനിയരുകം

കളിക്ായിവീട്ടിൽനിന്ക്
ഇറങ്ുകയായിരുന്ുധനരാജൻ.
അന്ുാംഅപോെക്ാപോംപ്പാകാൻ
ശിവാനിവാശിപിടിച്ചു.
‘കളിക്ക്പ്പായികാശക്വാങ്ിബൂട്ടക്വാങ്ി
വന്ക്ഉെന്നാെളക്ാമ്ക്ക്ക്പ്സർക്ലാാം’
എന്ുാംപറഞ്ഞക്അവളുെട
കവിളിൽഉമ്മെവച്ചു...
അതക്അവസാനയാപതപറച്ചിലായിരുന്ു.
ഫരുട് ് ാളിഫന ജീവി്ത്ിഫനാപ്കം 
കൂട്ിയ ധനരാജ ൻ എന്ന 
കാൽപന്് ബപ്ിഭയരുഫട 
ഒാർമകളിലൂഫട...
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1950കളിലുണായ
�ാപേിളപോട്ടുകളുെടനവ്സരണിയിൽ
വ്തിരിക്ത�ാർന്കകെയാപേക്
ൊർത്ിജനകീയനായിത്ീർന്
�ാപേിളകവിയാണക്‘െ�ഹർ’എന്
തൂലികാനാ�ത്ിലൂെട
പപശസക്തനായ
എസക്.െക.എസക്.ജലീൽതങ്ൾ

െ�ഹർകാവ്ങ്ളിൽഏെറപശപ്ധേയ�ായതക്‘ആ�ിനക്ുട്ടി’എന്
ഖണ്ഡകാവ്�ാണക്.െങ്മ്ുേയുെട‘ര�ണെന’�ലയാളികൾഎങ്െന
എതിപ്രറ്ുപ്വാഅപപകാര�ാണക്െ�ഹറിെൻറ‘ആ�ിനക്ുട്ടി’െയ
�ാപേിളകാവ്ാസ്ാദകർവരപ്വറ്തക്.ഇരുപപ്താളാംപതിപേുകളാണക്‘ആ�ിനക്ുട്ടി’
�ുപദണാംെെയ്യെപേട്ടതക്.അതുതെന്ഈകാവ്ത്ിെൻറ
ജനകീയതെയകുറിക്ുന്ു

എൻ.െക.ശ�ീർ

പരു്രിെ ചലങാകത്ച് സം്രീ്ത്രി യല പരീക്ണ
ങ്ളും ഡരിജരിറ്ൽവത് കരണങ്ളുയമലലെങാം നമ്മതു
യട പല പങാര്ര്യ കലങാരൂപങ്യളെതും ത്രസരിച്ു 

യകങാണ്രിരരിക്തുന്തുണ്ച്. കങാല്രമനത്രി യൻറ ഇത്രം സ്വങാഭങാ
വരിക പരരിണ്രിയെ അ്രിജെരിച്ുനരിൽക്തുന് കലങാരൂപങ്ളു
മതുണ്ച്. അവെരിൽ ദീപ്്മങാെരി നരിൽക്തുന് തപങാചദശരിക കലങാ
രൂപമങാണ് മങാപ്രിളപ്ങാട്ുകൾ. ്ങ്ളുയട ജീവരി്ങാന്രീക്ത്രി
യല എന്രിയനക്തുറരിച്ും മങാപ്രിള കവരികൾ പങാട്ുകൾ യനയ്്തു. 
തപങാേീന മങാപ്രിളകങാവ്യങ്ളങാെ കച്വടപ്ങാട്ച്,  യകങാ്രി യൻറ പങാ
ട്ച്, പരരിഷ്കങാരമങാല, ്ീവണ്രിേീന്ച്, സങ്ടമങാല, ദതുരങാേങാരമർദ
നം, യവള്യപ്ങാക്മങാല, നരരിനങാെങാട്ച്, ച്ങ്ങാപങാട്ച്, കങാ്തുകതു
ത്ച് മങാല, സർക്ീട്ച് മങാല, ്തുടങ്രിെ പങാട്ുകൃ്രികയളലലെങാം ഒരതു 
ജനസമൂഹം കടന്തുവന് സർ്രങാത്മക വഴരിത്ങാരെരിയല സങാ
ക്്യയപ്ടതുത്ലതുകളങാണ്.

18ങാം നൂറ്ങാണ്രിൽ കതുഞ്ൻ ന്്യങാരതുയട രം്രതപചവശന
ചത്ങാടതുകൂടരിെങാണ് സങാമൂഹരിക്രന്രിെങാെ കങാവ്യങ്ൾ മല
െങാളത്രിൽ ചവചരങാട്മതുണ്ങാക്തുന്ത്. വർത്മങാനത്രിയല സങാ
മൂഹരിക ദതുരങാേങാരങ്യള പതുരങാണ കഥങാപങാത്ങ്ളരിലൂയട നർ
മം കലർത്രിെ കഥങാ്ന്തുക്ളങാക്രിെങാണ് കതുഞ്ൻ ന്്യങാർ 
സങാധങാരണക്ങാരങാെ കങാവ്യങാസ്വങാദകചരങാട് സംവദരിച്ത്. ചൈങാ
ധപൂർവമങാെ ഇത്രം ആവരിഷ് കരണങ്ൾ അ്്യങാേങാരങ്
ളരിലൂയട കടന്തുവന് ജനസമൂഹത്രിൽ സ്വങാധീനം സൃഷ് ടരിച്
്രിന് ന്്യങാർ കൃ്രികൾ സങാക്രിെങാണ്. സമൂഹയത് നവേരി
ന്ങാചലങാകചത്ക്ച് വഴരിനടത്ങാൻ സങാമൂഹരിക തപധങാനങ്ളങാ

െ വരിഷെങ്ളുൾയക്ങാള്ു
ന് ജനകീെങ്ളങാെരിത്ീർ
ന് ഇത്രം സൃഷ് ടരികളരി
ലൂയടെതും സങാധ്യമങാവതുന്തു. 
ഭങാഷങാകങാവ്യ വഴരിെരിയല 
ഇത്രം ്തുടർച്കൾ മങാപ്രി
ളകങാവ്യങ്ളരിലതും കങാണങാം. 
1950കളരിലതുണ്ങാെ മങാപ്രിള
പ്ങാട്ുകളുയട നവ്യസരണരി
െരിൽ വ്യ്രിരരിക്തമങാർന് 
ബകയെങാപ്ച് േങാർത്രി ജന
കീെനങാെരിത്ീർന് മങാപ്രിള 
കവരിെങാണ് ‘യമഹർ’ എന് 
്ൂലരികങാനങാമത്രിലൂയട തപ
ശസ്്നങാെ എസ്.യക.എ
സ്. ജലീൽ ്ങ്ൾ. അച്
ടരിമലെങാളത്രിൽ ആദ്യം 
പതുറത്തുവന് മങാപ്രിളപ്ങാ
ട്ച്,  യമഹറരി യൻറ ‘യനടതുവീർ
പ്ുകൾ’ എന് കൃ്രിെങാ
ണ്. തപണെ്രങാനങ്ളുയട 
സമങാഹങാരമങാെ ഈ കൃ്രി 
1951ലങാണ് തപസരിദ്ീകരരിക്
യപ്ട്ത്. എട്ു കങാവ്യങ്ളു
യട സമങാഹങാരമങാെ ‘യ്രതു
വരി യൻറ േരിന്’ 1952ലതും പതു
റത്തുവന്തു. വർധരിച് ജന
സ്വീകങാര്യ്െങാണ് യമഹർ 
കങാവ്യങ്ൾക്ച് ലഭരിച്ത്. 
ആചദ്ഹത്രി യൻറ മരിക് കങാ

വ്യങ്ൾക്തും പചത്ങാ അ്രിലധരികചമങാ പ്രിപ്ുകൾ പതുറത്രി
റങ്രിെരിട്ുണ്ച്. മറ്ു മങാപ്രിള കവരികളുയട കൃ്രികൾയക്ങാന്തും 
ലഭരിക്ങാത് ഈ സ്വീകങാര്യ് യമഹർ കങാവ്യങ്ളുയട ജനകീെ
് വരിളംൈരം യേയ്യുന്തു. 

     സങാധതുവങാെ ഒരതു െതുവ്രി ് യൻറ ഓമനക്തുഞ്രിയന
്ങാചലങാലം പങാടരി ഉറക്തുന് ഏയറ തപേങാരമതുള് യമഹറരി 

യൻറ ഒരതു ്രങാനം േതുവയട:
       ഇശൽ: അഹദങാമരത്രിൽ വളർചന്ങായര...

മണരിമതുയത് മധതുവങാർന് പൂചമങായള! -എ യൻറ
മനമരിന്ച് കതുളരിചരകതും ച്ൻചമങാചള!
കനരിെയലലെ, കരളയലലെ, ഉമ്മങാ യൻറ - ്ങ് 
മണരിെയലലെ; കരെയലലെ, രങാരങാചരങാ!
       അനവധരിെല്ലലെും ആശകൾ - പൂത്
       ്രതുവരി യൻറ ്ളരിരയലലെ, കതുചഞ്ങായള !
       കനരിവൂറതും മനമതുയള്ങാ; രതുപ്ങാ യൻറ നീണ്
        കനരിവരി യൻറ കളരിെയലലെ രങാരങാചരങാ!
യേറതുബകക്ച് ്രരിവള വങാങ്ങാനതും -നരി യൻറ 

്ളരിർകങാലരിൽ ്ളെരിട്ു കങാണങാനതും
കതുഞ്രെരിയലങാരതുയവള്രി നൂൽയകട്രി - നരി യൻറ
കതുനതുചമനരിയക്ങാരതു പട്ുടേങാർത്രി
മ്രിവരതുചവങാളമത് കങാണതുവങാൻ - എന്രിൽ
യകങാ്രിെതുണ്ച്; കഴരിവരിലലെ പൂചമങായള !"

    യമഹർ കങാവ്യങ്ളരിൽ ഏയറ തശചദ്െമങാെത് ‘ആമരിനക്തു
ട്രി’ എന് ഖണ്ഡകങാവ്യമങാണ്. േങ്്തുഴെതുയട ‘രമണയന’ മല
െങാളരികൾ എങ്യന എ്രിചരറ്ുചവങാ അതപകങാരമങാണ് യമഹറരി 
യൻറ ‘ആമരിനക്തുട്രി’യെ മങാപ്രിളകങാവ്യങാസ്വങാദകർ വരചവറ്ത്. 
ഇരതുപച്ങാളം പ്രിപ്ുകളങാണ് ‘ആമരിനക്തുട്രി’ മതുതദണം യേയ്യ
യപ്ട്ത്. അ്തു്യന് ഈ കങാവ്യത്രി യൻറ ജനകീെ്യെ കതു
റരിക്തുന്തു. ഈ കങാവ്യത്രി യൻറ രണ്ങാം ഭങാ്രം മങാപ്രിളകവരിെങാ
െരിരതുന് കതുട്മം്രലം യക. ഹസ്ൻ എഴതു്രി. യമഹർ കങാവ്യങ്
ളുയട തപസങാധകരങാെരിരതുന് ്ൃശൂരരിയല ആമരിനങാ ൈതുക്ച് സ് 
റ്ങാൾ്യന്െങാണ് രണ്ങാം ഭങാ്രവതും പതുറത്രിറക്രിെത്. യമഹറരി 
യൻറ പല പങാട്ുകളും കണ് മലെങാള സങാഹരി്്യത്രിയല ചശങാ
ഭരിക്തും ്ങാരങ്ളങാെ ജരി. ശങ്രക്തുറതുപ്ച്, ചകസരരി ൈങാലകൃ
ഷ്ണപരിള്, ബവക്ം മതുഹമ്മദ് ൈഷീർ, എസ്.യക. യപങാ യറ്
ക്ങാട്ച് , കതുട്രികൃഷ്ണ മങാരങാർ, ചജങാസഫ് മതുണ്ചശേരരി, യപങാൻകതു
ന്ം വർക്രി ്തുടങ്രിെവയരലലെങാം അക്ങാലത്ച് മതുക്തകണ്ഠം 
തപശംസരിച്രിട്ുണ്ച്. ഒരതു ത്രങാമത്രിയല ധനങാഢ്യനങാെ ചേക്തു മതു
്ലങാളരിെതുയട ഏക മകൾ ആമരിനക്തുട്രിെതും അചദ്ഹത്രി യൻറ 
പറ്രിയല കർഷകനങാെ ആലരിെതുയട മകൻ മമ്മങാലരിെതും ്മ്മരി
ലതുള് തപണെമങാണ് കഥെതുയട ഇ്രിവൃത്ം. ദതുഃഖപര്യവസങാ
െരിെങാവതുന് ഈ തപണെകഥെരിലൂയട സമൂഹത്രിൽ ധനരിക
നതും പങാവയപ്ട്വനതും നമ്മരിലതുള് ജീവരി്ങാന്രങ്ൾ തപങാധങാന്യ
പൂർവം വരച്രിടതുന്്രിൽ യമഹർ വരിജെരിച്രിട്ുണ്ച്. ‘ആമരിനക്തു
ട്രി’െരിയല ഈ വരരികൾ തശദ്രിക്തുക:

    ഇശൽ: സഹൈങാറടങ്ലരിൽ...
   യേങാലലെരിടങാം ചേക്ൂ യൻറെൂക്ൻ
   വളപ്രിനതുൾ യേറ്പ്ുരയെങായന്- െകത്ച്
   യേചഞ്ങാര വറ്രിെ ചപചക്ങാലം
   മക്ളും നങാലങാളരിരരിപ്ുചണ്
          ഉണ്ങാം പതുരയക്ങാരതു നങാഥനങായ്
          ്ങാ്നങായ് ആലരിയെങാരതുത്ൻ ്ങാൻ - യകട്രിെ
          യപണ്ണങാെ പങാത്തുവതും മക്ളും
          രണ്തുണ്ങാ വീട്രിന്കത്രിന്ങാൾ,
          മങാടത്രിൽ മങാറത്ച് യപങാട്രിവരിരരിഞ്
          രചണ്ങാമനപതുഷ്പങ്ൾ - ദതുഷരിച്
          മങാമൂലരിൻ മതുഷ്ക്തുകൾ - എയന്ന്റരി
           െങായത്ങാചരങാമനക്തുഞ്തുങ്ൾ
‘മമ്മങാത്തു’ ‘മമ്മങാലരി’ മക്ളരിരതുചപരതും
ഓടരിക്ളരിചപ്ങാരങാം - ഇഹത്രിൽ
മെങ്യളയന്ന്റരിെങായ്ങാരതു
ചപങായല കങാലം കഴരിചപ്ങാരങാം

പട്ുടതുപ്രിലലെ, പകരിട്രിലലെ, കരിങ്രിണരി
പങാദസ്വരമരിലലെ - കഴരിപ്ങാൻ
പഞ്ങാരപ്ങാെസം, പങാലട
പങാൽക്ഞ്രിയെങാന്തുമവർക്രിലലെ!...
ആമരിനക്തുട്രിക്ച് ബവക്ം മതുഹമ്മദ് ൈഷീറരി യൻറ ‘ൈങാല്യ

കങാല സഖരി’ചെങാട് യേറതുസങാദൃശ്യമതുള്്ങാെരി ച്ങാന്ങാം. ൈങാ
ല്യകങാലത്ച് കളരിക്ൂട്ുകങാരങാെരി വളർന് മമ്മങാലരിെതും ആമരിന
ക്തുട്രിെതും അനതുരങാ്രൈന്രി്രങാവതുന് കങാലം കഥങാനങാെകൻ 
മമ്മങാലരിെരിലൂയട കവരി േരിത്ീകരരിക്തുന്ത് ഇങ്യന:

         ഇശൽ: ഇരരിന്ങാവരടങ്ലതും...

പഠരിക്തുവങാൻ ഒരതുമരിച് പലനങാൾകൾ കഴരിഞ്തുചപങായ്
പഠനവതും നരിറതുത്രി നങാം ഇരതുമങാർ്രമങായ് - ഇചപ്ങാൾ
്തുടരിക്തുന് കരൾമങാത്ം ഇ്ങാൈങാക്രിെങായ്
കളരിക്തുന് സമെം നങാമരിരതുചപരതും ഒരതുമരിയത്
കളരിക്തും ദ്്രിമങാരങായ് മനസ്ുയമങായത് - വങാർത്
കളരിചത്ങാപ്ും ഉരക്തും നീ മറചന്ങാ മതുചത്;
       അരരിമതുലലെെറതുത്ച് ഞങാൻ കതു്തുകം പൂണ്തുടൻ
       നരി യൻറ                    
       കരരിംകൂന്ൽ ശരരിക്ങാക്രി യേങാരതുകരിത്യന് -
       കങാലം
       വരതുചമങാ? നീ മറതുപടരി ്രണം യപങാചന്!
       കനരിചെ, നരിൻമ്രിമതുഖം കരൾ ്ന്രിൽ 
       പ്രിഞ്തു ചപങായ്
       കനവരിലതും കരളരി യൻറ കരളരിലങായ്- നരിന്തു
       കനരിവൂറതും യമങാഴരികൂറതും ്തുണെതുമങാെരി

പങാലക്ങാട് ജരിലലെെരിയല ഒലവചക്ങാട്ച്  1923ലങാണ് എസ്.യക
.എസ്. ജലീൽ ്ങ്ളുയട ജനനം. ജന്ംയകങാണ്ച് തപവങാേ
ക കതുടതുംൈമങാെ്രിനങാലങാണ് അചദ്ഹം ്ങ്ൾ എന്ച് അഭരി
സംചൈങാധന യേയ്യയപ്ടതുന്ത്. അറരിെയപ്ടതുന് തപസം്രക
നങാെരിരതുന് ്ങ്ൾ ഏ്തു വരിഷെസം ൈന്രിെങാെതും നങാചലങാ 
അചഞ്ങാ മണരിക്ൂർ അനങാെങാസം തപസം്രരിക്ങാനതുള് കഴരി
വരിന്  ഉടമെങാെരിരതുന്തു. അധ്യങാപക പരരിശീലനം സരിദ്രിച്രിട്ും 
ആ ചജങാലരി ചവയണ്ന്തു യവക്തുകെങാണ് അചദ്ഹം യേയ്്
ത്.1950കളരിൽ ്ൃശൂരരിൽനരിന്ച്  ഇറങ്രിെരിരതുന് ‘ചകരളതപഭ’ 
വങാരരികെരിൽ സബ് എഡരിറ്റങാെരിരതുന്തു ജലീൽ ്ങ്ൾ. യമ
ഹറരി യൻറ പങാട്ുകൾ ആദ്യമങാെരി അച്ടരിക്യപ്ട്ത് ‘ചകരള 
തപഭ’െരിലങാെരിരതുന്തു. ് യൻറ ജീവരി്പരരിസരയത് അധഃസ്രി്
രതുയടെതും നരിരങാലംൈരതുയടെതും ജീവരി്വ്യഥകൾ യമഹറരി യൻറ 
മചനങാമതുകതുരത്രിൽ പരരിവർത്നങ്ൾ സൃഷ് ടരിച്ു. സമൂഹ
ത്രിയല ഉള്വനതും ഇലലെങാത്വനതും ്മ്മരിയല അന്രവതും ്ങാ
ചഴക്രിടെരിലതുള്വരതുയട ജീവരി് നരിലവങാരവതും അചദ്ഹം പങാട്രി
ലൂയട ്തുറന്തുകങാട്രി. ചനങാവരി യൻറ ്രന്മതുള് തപണെകഥക
ചളങായടങാപ്ം പങാവയപ്ട്വ യൻറ ജീവരി്ക്ങാഴേകൾ യമഹർ ് 
യൻറ പങാട്രിലൂയട ്തുറന്തുയവച്ു. ലളരി് ചകങാമളങ്ളങാെ ഭങാ
ഷങാവലരിെരിലൂയടെതുള് കങാവ്യൈരിംൈങ്ൾ യമഹർ പങാട്ുകളു
യട മങാസ്മരരിക്െങാണ്. ആദ്യകങാലത്ച് രങാഷ്  തടീെമങാെരി ലീ്രതു
കങാരനങാെരിരതുന്തു. പരിന്ീട് ചസങാഷ്യലരിസ് റ്ങാെരി. ചഡങാ.യക.ൈരി. 
ചമചനങാൻ, ൈരി.സരി. വർ്രീസ് ്തുടങ്രിെ ചന്ങാക്ചളങായടങാപ്ം 
വളയര കങാലം തപവർത്രിച്ു. അചദ്ഹത്രി യൻറ ഏകമകളങാെ 
യമഹർ ൈീവരിെതുയട ചപരങാണ് ജലീൽ ്ങ്ൾ ് യൻറ രേനക
ളരിൽ ്ൂലരികങാനങാമമങാെരി സ്വീകരരിച്രിട്ുള്ത്.

മങാപ്രിളപ്ങാട്രിയല ചസങാഷ്യലരിസ് റ്ച്  കവരി എന്റരിെയപ്ടതുന്
ജലീൽ ്ങ്ൾ 1980 ജൂൺ 23ന് നരിര്യങാ്നങാെരി.
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കാവ്യങ്ങൾ
‘െ�ഹർ’

ജീവി്ത്രുടിപ്രുകളരുള്ള

അരങ്ങ്

കനൽവേികളിെലെപണ്ുങ്ൾ
വങാരങാദ്യ മങാധ്യമം ലക്ം 1648ൽ തപസരിദ്ീകരരിച് 
യക.എം. ജങാഫർ ഈരങാറ്ുചപട്െതുയട ‘വരിപ്ലവത്രി
യല യപൺ്ങാരകങ്ൾ’ എന് ചലഖനം സമചെങാ
േരി്മങാെരി. മലൈങാറരിൽ നടന് സ്വങാ്തന്്യസമ
ര ചപങാരങാട്ങ്ളരിൽ ധീരനങാെരി നരിലയകങാണ് വങാരരി
െൻ കതുന്ത്ച് കതുഞ്ഹമ്മദ് ഹങാജരിെതുയട മങാ്ങാ
വ് കതുഞ്ങാെരിശ ഹജ്തുമ്മെതും ഭങാര്യ മങാളു ഹജ്തു
മ്മെതും ്ങ്യള അടരിച്മർത്രി അടരിമത്ത്രിൻ
കീഴരിലങാക്രിെ ഇംഗ്ീഷതുകങാചരങാടതും ഏറങാൻമൂളരിക
ളങാെ ഭൂതപഭതുക്ന്ങാചരങാടതുമങാണ് ്ങ്ളുയട സമര
വീര്യം തപകടരിപ്രിച്ത്.  ഇന്ച് ്ങ്ളുയട നരിലനരിൽ
പ്രിനതുചനയര വങാചളങാങ്രിെ ഫങാഷരിസ് റ്ച്  ശക്തരിക
ചളങാട്  േൂണ്തുവരിരലതും മതുഷ് ടരിെതും ശബ് ദവതും ഉെർ
ത്തുന് വനരി്കചളങാട്  യ്രതുവരിലരിറങ്രതുയ്ന്തും 
മതുഷ് ടരി േതുരതുട്രതുയ്ന്തുമതുള് തപസ്്ങാവനകൾ ്രി
ന്യക്്രിയരെതുള് ചപങാരങാട്ങ്ളരിയല വനരി്കളു
യട അവകങാശം ഹനരിക്തുന്്ചലലെ?
നസീറനജീബക്,കല്ലമ്ലാം

�രണാംനിേലിച്ചജീവിതങ്ൾ
വങാരങാദ്യ മങാധ്യമം ലക്ം 1649ൽ കരരിഞ്തുണങ്തു
ന് േരില ജീവരി്ങ്ളുയട യ്ളരിമെങാർന് അനതുഭ
വങ്ൾ പകർന്തുനൽകതുകെങാണ് അസ്ലങാം പരി. 
‘ചനങാവരി യൻറ കതുഞ്രി്ൾ പൂക്ൾ’ എന് ഫീച്
റരിലൂയട. ബദനംദരിനം പല്രം ചരങാ്രങ്ളങാൽ 
ആശതുപത്രി വരങാന്കളരിൽ കഴരിച്ു കൂചട്ണ്രിവരതു
ന്വരതുയട ദതുഃഖത്രി യൻറെതും വ്യസനത്രി യൻറ
െതും ചനർത് നങാരതുകൾ എഴതുത്രിൽ തപകടമങാണ്.                                                                      
�ുഹമ്മദക്ഹഫക്നാസക്അഞ്രക്ണി

�ാതൃകഭരണാധികാരി
ലക്ം 1649ൽ തപസരിദ്ീകരരിച് ‘ചറഡരിചെങാ ചകൾ
ക്തുന് സതുൽത്ങാൻ’ തശചദ്െമങാെരി. േ തുരതുക് ം 
േരില ഭരണങാധരികങാരരികയളങ്രിലതും ചലങാകത്ച്  യവ
ള്രിയവളരിച്മങാെരി നരിലയകങാള്ുന്തു എന്്രിന്  യ്
ളരിവങാണ്   സതുൽത്ങാൻ ഖങാൈൂസ് .
എ.ഷാഹുൽഹ�ീദക്�ുസക്ലിയാർ,
വിളക്ുടി,െകാല്ലാം
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തലമുറകളിലൂടെ പകർന്ുകിട്ിയ  
കരുനാഗപ്പള്ി ഹൽവ എന് പപതൃ
ക രുചിക്ക് പപതതയേകതകതളടറ. മലബാ
റിൽനിന്ുള് ഗൾഫക് നിവാസികൾ, 
ടതതക്ാട്ുള് കൂട്ുകാർ നാട്ിൽ 
തപായി മെങ്ുതപോൾ കുറച്ക് 
കരുനാഗപ്പള്ി ഹൽവ ടകാണ്ുവര
തേടയന്ക് ഓർമടപ്പെുത്ി 
വിെുന്തിനക് പിന്ിടലാരു 
മധുരടപ്പരുമയുടെ കഥയുണ്ക് 

മധുരപുരാേം

HALAL
cGMP

For trade enquiry: 

91 08 08 33 33
sales@safahoney.com
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# 19/2, Mango Garden Layout, Kanakapura Road, Bangalore. INDIA

tI´dn-hn-t\-°mƒ h-ep-XmWv
I-cnw-Po-c-IØns‚ I-cp-Øv
B-tcm-Ky-Im-cy-̄ nÂ H-cÂ-̧ w {i-² sIm-Sp-¡p-¶ a-e-bm-fn-¡v I-cnw-Poc-Iw 
Hm-bn-en-sâ Kp-W-§Ä \-¶m-b-dn-bmw. NÀ-½ kw-c-£-W-̄ n-eq-sSbpw tcm-K 
{]Xn-tcm-[-ti-jn-bn-eq-sS-bpw I-cnw-Poc-Iw Hm-bnÂ i-co-c-̄ n-\v \Â-Ip-¶ I-cp-̄ v 
hf-sc h-ep-Xm-Wv. Kp-W-ta-·tb-dn-bXpw kw-ip-²hpam-b k-̂  I-cnw-Poc-Iw Hm-bnÂ 
D-]-tbm-Kn¡mw B-tcm-Ky-ap-Å i-coc-s¯ Iq-sS \nÀ¯mw

ico-c `m-cw \n-b-{´n-¡p-¶p

NÀ½ tIm-i§-sf sa-¨-s¸-Sp-¯p-¶p

Im³kÀ, U-b-_-än-kv tcm-Kn-IÄ-¡v A-Xyp¯-aw

tcm-K-{]Xn-tcm-[ ti-jn D-bÀ-¯p-¶p

I-cnw-Po-c-Iw Hm-bn-ensâ Kp-W-§Ä  

ടസയക്ഫക് ചക്ുവള്ി

ഐക്യകകരളം രൂപപ്പെടും മുമ്ുള്ള 
കാലമാണ്.  വടകകേ മലബാറിപ്ല 
തളിപെറമ്ിൽനിന്ന് പ്തകേൻ തിരു

വിതാംകൂറിപ്ല കരുനാഗപെള്ളിയിൽ കച്ചവട സം
ബന്ധമായി എത്ിയതാണ് മമതീൻകുഞ്ന്.  
അന്പ്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്ിപ്ൻറ ഭാഗ
വും ഇന്ന് തമിഴനാട്ിൽ ഉൾപ്പെട്ിട്ടുള്ളതുമായ തി
രുവിതാംകകാടുനിന്ന് പ്താഴിൽ കതടി കരുനാഗ
പെള്ളിയിൽ വന് തമ്ി റാവുത്റും മമതീൻകു
ഞ്ും ഉറ്റചങ്ാതിമാരായി. കരുനാഗപെള്ളി കമ
ഖലയിപ്ല കല്യാണവീടുകളിപ്ലത്ി രുചികരമാ
യ ഹൽവയും പലഹാരങ്ളടും ഉണ്ാകേിപ്കോടു
കേുന് സംരംഭം ഇരുവരും തുടങ്ി.  കബകേറിക
കളാ ഇന്പ്ത്കപൊപ്ല പലഹാര മവവിധ്യങ്
കളാ വ്യാപകമല്ാതിരുന് അകോലത്ന് ഈ ഇരു
വർ സംഘത്ിന്ന് പിടിപെത് പണിയായിരുന്ു.

കാലംകപാപ്ക 1956ൽ കകരളം രൂപവത് കരി
കേപ്പെട്കപൊൾ വീടുകളിൽ കപായി ഹൽവ നിർമി
ച്ചടുനൽകുന് രീതി മതിയാകേി. ഇരുവരും ഹൽ
വ നിർമിച്ചന് വിൽകോൻ തുടങ്ി. ഇന്പ്ത് പ്സ
കക കട്റിയറ്റായ അന്പ്ത് ഹജൂർ കകച്ചരി പടി
കേൽ പനമ്ിൽ ഭക്രമായി പ്കട്ിയ ഹൽവയുമായി 
ആഴചയിപ്ലാരികേൽ ഇവർ കച്ചവടത്ിപ്നത്ി.  
മമതീൻകുഞ്ിപ് ൻറയും തമ്ിറാവുത്റുപ്ട
യും വരവിനായി തിരുവനന്തപുരപ്ത് ഇടപാടു
കാർ കാത്ിരുന് കാലം. ഇരുവരും കരുനാഗപെ
ള്ളിയിൽനിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചടു.  അവരുപ്ട മകേ
ളടും പ്ചറുമകേളടും കടന്ന് ഇന്ന് നാലാം തലമുറ
യും ഹൽവ നിർമാണത്ിൽ വ്യാപൃതരായിരികേു
ന്ു. തലമുറകളിലൂപ്ട പകർന്ുകിട്ിയ  കരുനാ
ഗപെള്ളി ഹൽവ എന് മപതൃക രുചികേന് കപകത്യ
കതകകളപ്റ. മലബാറിൽനിന്ുള്ള ഗൾഫ് നിവാ
സികൾ, തൃശൂർ മുതൽ പ്തകകോട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർ 
നാട്ിൽ കപായി മടങ്ുകമ്ാൾ കുറച്ചന് കരുനാഗപെ
ള്ളി ഹൽവ പ്കാണ്ുവരകണപ്യന്ന് ഓർമപ്പെടു
ത്ി വിടുന്തിന് പിന്ിപ്ല കകപരണയും കാലാ
തിവർത്ിയായ ഈ മപതൃക കബാൻഡി പ്ൻറ 
മധുരപ്പെരുമയാണ്.

കഥകൾ അതിമധുരം
പ്കാല്ം കണ്വന് ഇല്ം കവണ് എന്ാണകല്

ാ പറഞ്ു പതംവന് പ്ചാല്ന്. പ്കാല്പ്ത്ത്ി
യാൽ വല നിറപ്യ മീനും മനം നിറപ്യ മധുരവും 
എന്ത് പുതിയ കാലത്ിപ്ൻറ പ്മാഴി. രണ്ായാ

ലും പ്കാല്ത്ന് എത്ുന്വപ്ര മടങ്ികപൊകാ
തിരികോൻ കകപരിപെികേും വിധം മധുകരാ്രാരവും 
മകനാഹരവുമാണ് കവണാട് ക്രശത്ിപ്ൻറ ആതി
ഥ്യ മര്യാ്ര. അത്രം ഒരു ഔന്ത്യത്ികലകേന് പ്ക
ാല്പ്ത് എത്ിച്ചതിൽ കരുനാഗപെള്ളിയിപ്ല 
മധുരപെടുരകൾ വഹിച്ച പങ്ന് പ്ചറുതല്. 35 വർഷ
ത്ിലധികമായി ഹൽവ നിർമാണ രംഗത്ുള്ള 
വ്യക് തിയാണ്  ഇകബാഹിംകുഞ്ന് എന് 60കാ
രൻ. അ കദേഹം പങ്ുപ്വകേുന് അനുഭവങ്ളിൽ 
കരുനാഗപെള്ളിയിപ്ലത്ി ഹൽവയുപ്ട മധുരം 
കപണയിച്ചന് ഇവിപ്ട കൂടിയ നിരവധികപർ കടന്ു
വരുന്ു. ഹൽവ നിർമാണ സ് ഥാപനങ്ളിപ്ല 
തലപ്താട്പെനാണ് ഇകബാഹിം കുഞ്ന്.  ഓകരാത
രം ഹൽവയുപ്ട പാകതപാകം മനഃപാഠം. കൂറ്റൻ 
വാർപെിപ്ല പുകച്ചടുരുളടുകൾപ്കോപെം ഒഴുകിപെട
രുന് സുഗന്ധത്ിൽനിന്ന് ഹൽവയുപ്ട പാകം 
നിശ്ചയികോൻ കഴിയുന് പരിചയ സമ്ന്ൻ.

പ്തകേൻ കകരളത്ിപ്ല എണ്ം പറഞ് കച്ച
വട കകകദ്രങ്ളിൽ ഒന്ാണ് കരുനാഗപെള്ളി. മണ്ി
ന് സ്വർണപ്ത്കോളടും വിലയുള്ള നാട്. കടൽ
ത്ീരപ്ത് കരിമണലായാലും ക്രശീയപാതയു
പ്ട പരിസരപ്ത് ഭൂമിയായാലും കരുനാഗപെള്ളി
യിപ്ല മണ്ിന് കമാഹവിലയാണ്.  ഇവിപ്ടപ്യാ
രു സംരംഭം എന്ത് മുൻനിര ബിസിനസുകാരു
പ്ട ഇഷ് ടവും. ഇങ്പ്നപ്യാരു ഇഷ് ടം കൂടാൻ 
അവപ്ര കകപരിപെിച്ചന് നിർത്ുന്ത് കരുനാഗപെള്ളി
യുപ്ട കലർപെില്ാത് സ് കനഹവും ഹൽവയുപ്ട 
മനം മയകേുന് മധുരവുമാണ്. കപകമഹം കാര

ണം മാസങ്കളാളം നീളടുന് മധുര വികരാധത്ി
ന് കരുനാഗപെള്ളിയിപ്ല ശാഖാ സദ്രർശനത്ിന് 
എത്ുകമ്ാൾ പ്ചറുചൂടുള്ള ഹൽവ കഴിച്ചന് ശമ
നമാകേുന് മധുരപ്കോതിയ പ്ൻറ കപര് ഇവിപ്ട 
പറഞ്ാൽ വീട്ിൽ കലഹമാകും; മധുരത്ികല
കേന് കനാകേുകകൂടി പ്ചയ്യരുപ്തന് കഡാക്ടറുപ്ട 
വിധിവിലകേുകൾ മറികടന്തിന്.

ഹൽവ തേശം
പ്കാല്ം ജില്യുപ്ട വടകകേയറ്റപ്ത് പട്ണമാ

യ കരുനാഗപെള്ളി പലവിധ വ്യാപാരങ്ൾകേന് പു
കൾപ്പെറ്റ ഇടമാണ്. എന്തും വിറ്റഴികോൻ കഴി
യുപ്ന്ാരു ഇടമായാണ് വ്യാപാരികൾ കരുനാ
ഗപെള്ളിപ്യ കാണുന്ത്.  കരുനാഗപെള്ളികോരാ
കപ്ട് കലാകത്ിനു മുന്ിൽ വിൽകോൻ  പ്വകേു
ന്ത് മധുര മവവിധ്യങ്ളടുപ്ട രസകേൂട്ന് നിറ
ഞ് ഹൽവയാണ്. കരുനാഗപെള്ളി ടൗണിൽനി
ന്ന് രണ്ന് കികലാമീറ്റർ പടിഞ്ാകറാട്ന് കപായാൽ 
കടലാണ്. പ്തകേും വടകേും കിഴകേും നാല് കി
കലാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ 70ൽ അധികം ഹൽ
വ നിർമാണ യൂനിറ്റടുകൾ കപവർത്ികേുന്ു. ്രി
വകസന ഒരു ക്വിൻറൽ മുതൽ എട്ടു ക്വിൻറൽ 
വപ്ര ഉൽപാ്രിപെികേുന് ഇടങ്ളാണിവ. വാർ
പെിൽനിന്ന് കകാരി ഒരു രാകതി ഇരുട്ിപ്വളടുകേുകമ്
ാകഴകേും ഹൽവ വിതരണത്ിന് പാകമാകും.  
ഓകരാ പുലരിയിലും കരുനാഗപെള്ളിയിൽനിന്ന് 
നാഗർകകാവിൽ മുതൽ തൃശൂർ വപ്രയുള്ള വിവി
ധ സ് ഥലങ്ളികലകേന് കയറ്റിഅയകേുന്ത് ഏതാ
ണ്ന് 30,000 കികലാ ഹൽവയാണ്. കകരളത്ിപ്ല 
മുന്തിയ കബകേറികളിപ്ലല്ാം കരുനാഗപെള്ളി 
ഹൽവ ലഭ്യമാണ്. നിർമാണ രീതിയിപ്ല മൗലിക
തയും വിട്ടുവീഴചയില്ാത് ഗുണനിലവാരവും 
കരുനാഗപെള്ളി ഹൽവപ്യ കവറിട്താകേുന്ു.  

രുചി പവവിധയേം; 
ആതരാഗയേപാഠങ്ളും

ഒകട്പ്റ സവികശഷതകളിലൂപ്ടയാണ് ഹൽവ 
നിർമാണം കടന്ുകപാകുന്ത്. വിറകടുപെിൽ  പ്വ
ച്ച വാർപെിനുള്ളിലാണ് ഹൽവ പാകം പ്ചയ്യടുന്
ത്.  പ്വളിപ്ച്ചണ് മാകതമാണ് ഉപകയാഗികേുന്ത്. 
പാകമായിലിന്  ഒരിടത്ും കപകവശനമില്.  കബാൻ
ഡഡ് പ്നയ്യന് ഏതാണ്ന് എല്ാ ഹൽവ നിർമാണ
ശാലയിപ്ലയും പതിവുകാഴ ചയാണ്.  ശർകേര
യാണ് വ്യാപകമായി ഉപകയാഗികേുന്ത്.  ‘‘ഒരു
തരം എപ്സൻസും കരുനാഗപെള്ളി ഹൽവയിൽ 
ആരും കചർകേുന്ില്. ഏലകേ, ജീരകം, ചുകേന് 
എന്ിവയാണ് എപ്സൻസിന് പകരമായി ഉപകയ
ാഗികേുന്ത്.  കപിസർകവറ്റിവുകളടുപ്ട കാര്യവും 
വ്യത്യസ് തമല്.  പഞ്ചസാരപ്യ ഏറകേുപ്റ മുഴു
വനായും ഒഴിവാകേി നിർത്ിയിരികേുകയാപ്ണ
ന്ന് പറയാം.  

‘‘പ്വള്ള നിറമുള്ള ഹൽവ നിർമികോൻ പല

യിടത്ും പഞ്ചസാരയാണ് ഉപകയാഗികേുന്
പ്തങ്ിൽ കരുനാഗപെള്ളിയിൽ അത് ശർകേരയും 
പശുവിൻ പാലും കചർന് മികശിതമാണ്.’’ കരുനാ
ഗപെള്ളി ഹൽവയുപ്ട കപകത്യകതകൾ എണ്ിപ്യ
ണ്ി പറയുകയാണ് വ്യവസായിയായ മൻസൂർ.

രുചി മവവിധ്യങ്ളടുപ്ട പരീക്ഷണശാലകൂ
ടിയാണ് ഇന്ാട്ിപ്ല ഹൽവ നിർമാണ യൂനിറ്റടു
കൾ.  വിവിധ നിറങ്ളിലുള്ള ഹൽവകൾകേന് പു
റപ്മ അരി ഹൽവ കാന്താരി ഹൽവ, എള്ളന് ഹൽ
വ, പച്ചകേറി ഹൽവ, മകഡക്ൂട് സ്   ഹൽവ തുട
ങ്ി 40ലധികം ഇനം ഹൽവ ഇവിപ്ടനിന്ന് നമ്ു
പ്ട രസമുകുളങ് പ്ള കതടിയിറങ്ുന്ു.

മമ്രയിപ്ല അപകടകാരിയായ ഗ്ലൂകട്ാൺ 
കവർപ്പടുത്ാനുള്ള യകന്തസംവിധാനം പല യൂ
നിറ്റടുകളിലുമുണ്ന്.  മമ്രമാവ് കലകേിയിളകേി 
ഗ്ലൂകട്ാൺ ഉൾപ്പെടുന് ഭാഗം കവർപ്പടുത്ിയ 
കശഷമുള്ള പ്തളി മാകതമാണ് ഹൽവ വാർപെിനു
ള്ളിൽ ഒഴികേുന്ത്. ഹൽവ നിർമാണശാലയുപ്ട 
ഉടമയായ നജീബ് പറയുന്ു. കൂട്ടുകപ്ളല്ാം ഉരു
കികച്ചർന്ന് ഹൽവയായി കഴിയുകമ്ാൾ അതിൽ
നിന്ന് പ്വളിപ്ച്ചണ് ഈറിയിറങ്ും.  ഈ പ്വളിപ്ച്ച
ണ് കരുനാഗപെള്ളിയിപ്ല ഒരു ഹൽവ നിർമാണ
ശാലയും പുനരുപകയാഗികേുന്ില്.

കരുനാഗപെള്ളിയിപ്ല ഹൽവ നിർമാണശാല
കളിൽ നിന്ുള്ള ഉൽപന്ങ്പ്ളല്ാം കപാകുന്
ത് ഒകര കകമ്ാളത്ികലകോണ്. നിരവധി കബാൻ

ഡുകൾ, രുചിയുപ്ട മവവിധ്യങ്ൾ, പരീക്ഷണ
ങ്ൾ ഇവപ്യല്ാം ഒറ്റകേകമ്ാളത്ിൽ എത്ു
കമ്ാൾ ഉൽപാ്രകർ തമ്ിൽ കടുത് പകയും 
അനാകരാഗ്യകരമായ മത്സരവും ഉണ്ാവുക സ്വാ
ഭാവികം. പകക്ഷ, കരുനാഗപെള്ളി ഹൽവയു
പ്ട കാര്യത്ിൽ പകയില്ാത് വിപണി മത്സര
മാണ് നിലനിൽകേുന്ത് എന്ന് പറയുന്താണ് 
ശരി.  നിർമാണം പഠിച്ചവരും ഒപെം നിന്വരുപ്മ
ല്ാം പുതിയ യൂനിറ്റടുകൾ തുടങ്ി.  ആരും പരസ് 
പരം പക  പ്വച്ചടുപുലർത്ിയില്. മറിച്ചന്, കവണ്ു
ന് എല്ാ സഹായങ്ളടും അകങ്ാട്ടുമികങ്ാട്ടും 
പ്ചയതു.  ഈ കൂട്ായമയാണ് കപതി്രിനം മൂന്ന് 
കലാഡ് മധുരം ഉൽപാ്രിപെികേുന് പ്ചറുപട്ണം 
എന് നിലയികലകേന് കരുനാഗപെള്ളിപ്യ വളർ
ത്ിയത്.

ഭായിമാരുടെ കരുത്ക്
ഹൽവ നിർമാണം സങ്ീർണമാപ്യാരു കപകകി

യയാണ്. പാകം അൽപം പ്തറ്റിയാൽ ആ കൂട്ന് 
അപൊപ്ട കളയുകയല്ാപ്ത കപാംവഴിയില്.  ഇട
കവളകളില്ാപ്ത ഇളകേിയിളകേിയാണ് ഇത് പരു
വപ്പെടുത്ിപ്യടുകേുന്ത്.  കരുനാഗപെള്ളി ഹൽ
വകേന്  പിന്ിപ്ല കായികാധ്വാനം ഇന്ന് ഏതാണ്ന് 
പൂർണമായും മറുനാട്ിൽ നിപ്ന്ത്ിയവരുകട
താണ്. പ്കാൽകേത്കോരായ കപതാപകറായി
യും മഖബൂലും അസംകാരായ നയിമുദേീനും രാ
കജദ്രറും മികസാറമിൽനിന്ുള്ള അഭിലാഷ് വാ
സവും രജനീഷുപ്മല്ാം ജീവിതത്ിലാ്ര്യമായി 
ഹൽവ കാണുന്തും രുചികേുന്തും കരുനാഗ
പെള്ളിയിൽ എത്ിയ കശഷമാണ്. പകക്ഷ, അവ
രുപ്ട വിരൽപൊടുകൾ പതിഞ്ന് ഓകരാ രാകതി പു
ലരുകമ്ാഴും നപ്മ് കതടിപ്യത്ുന്ത് ഒരികേ
ലും മതിവരാത് രുചിയുപ്ട സമൃദ്ിയും. ‘‘കകര
ളത്ിൽ എത്ിയകശഷമാണ് ഹൽവ ആ്ര്യമായി 
കഴികേുന്ത്. ഇകപൊൾ ഹൽവയുപ്ട നിർമാണ
ത്ിപ്ൻറതപ്ന് ഭാഗമാകാനായത് മഹാഭാഗ്യം.’’ 
ഹൽവ തിളകേുന് വാർപെന് നിർത്ാപ്ത ഇളകേു
ന്തിനിടയിൽ ബിഹാർ സ്വക്രശിയായ രവീകദ്രൻ 
ഇത് പറയുകമ്ാൾ, അത് കകട്ിട്ാവാം ഹൽവകേൂ
ട്ന് ആപ്കപ്യാന്ന് അർമാ്രിച്ചന് ഇളകിമറിഞ്ു. കക
ാഴികകോടൻ ഹൽവ നൂറ്റാണ്ുകൾകേുമുകമ് പു
കൾപ്പറ്റതാണകല്ാ.  ഒരു ശരാശരി മലയാളികേന് 
കാലങ്കളാളം ഹൽവ എന്ാൽ കകാഴികകോ
ടൻ ഹൽവ ആയിരുന്ു. കകാഴികകോടൻ ഹൽവ 
കകമ്ാളത്ിൽ വപ്ര ഇന്ന് കരുനാഗപെള്ളി ഹൽ
വ വാങ്ാൻ കിട്ടും.    

ആറൻമുള കണ്ാടി, മറയൂർ ശർകേര തുടങ്ി
യ നമ്ുപ്ട മപതൃക ഉൽപന്ങ്ൾകപാപ്ല കരു
നാഗപെള്ളി ഹൽവ എന് കബാൻഡും മപതൃ
ക സ്വത്ായി പരിഗണികേപ്പെകടണ് ഒന്ായി മാ
റികേഴിഞ്ു.  അകതകമൽ പാരമ്ര്യവും വിശുദ്ി
യും സമർപെണവും ഇതിപ്ൻറ നിർമാണത്ിലു
ണ്ന്. 

lചിബ്കം: സ്വപക്ന തസതുരാജക്● ഹൽവ നിർമാണ യൂനിറ്ിഫല ഫ്ാഴിലാളികൾ

● ഹൽവ നിർമാണകം

കൽവികുമാർ
കാർത്ിക

റിധു
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വി  തേ  ശ  ത്ക്  പ  ഠി  ക്ാ  ൻ തപാ  കും  മു  പേക് 
യൂ  നി  തവ  ഴക്സി  റ്ി  ക ളു  ടെ റാ  ങ്ി  ങക്  
പ  രി  തശാ  ധി  ക്  േം. 

അ ഫക്  സ ൽ ഇ പബാ ഹിം

ഫബരെ
 യിനിെൻറചൂളംവിളിപോ
ലുംപേൾക്ാത്തഇടു
ക്ിജില്ലയിൽനിന്ന്െ്ടയി

ൻഓടിക്ാനുള്ളേരിശീലനത്തിന്
േുറെപെടുേയാണ്ോർത്തിേയും
േൽവിേുമാറുംറിധുവും.ഇപപൊ
ഴുംഇടുക്ിയിൽ,്േപ്യേേിച്ന്ഹൈ
പറഞ്ിൽെ്ടയിനിൽേയറാനുള്ള
ആ്്രൈംേലരുംമനസ്ിൽസൂക്ി
ക്ുപമ്ാഴാണ്23ോരിയായോർ
ത്തിേയുംഅയൽവാസിയായേൽ
വിേുമാറുംേീരുപമട്സ്വപേശിയായ
റിധുവുംപലാപോഹേലറ്ന്േരിശീ
ലനത്തിനായിേുറെപെടുന്ത്.ഇടു
ക്ിയിൽനിന്ന്പലാപോഹേലറ്ാ
േുന്ആേയേവനി് േെളന്ബൈു
മ് ിയാണ്ോർത്തിേയുെടയുംറി
ധുവിെൻറയുംപനട്ടത്തിന്േിന്ിെല
േൗ് ുേം.ോർത്തിേയുെടപനട്ട
ത്തിൽേുടുംബവുംപ്ാട്ടംപമഖല
യുംസപതോഷത്തിലാണ്.േീരുപമ
ട്പ്ാട്ടംപമഖലയിെലവണ്ിെപെരി
യാർഹൈമുക്ിൽരാജനില്ലംവീ
ട്ടിൽരാജൻ-മപനാന്മണിേമ്് ിേ
ളുെടമൂത്തമേളാണ്ോർത്തിേ.
അഞ്ാംക്ാസ്മു് ൽവണ്ിെപെരി
യാർയു.േിസ്േൂളിലായിരുന്ുേഠ
നം.്ുടർേഠനത്തിനായി്മിഴനാ
ട്ടിെലബന്ുവീട്ടിപലക്ുപോയി.വി
രു് ന്രർോമരാജ്പോളജ്ഓഫ്

െടകപനാളജിയിൽനിന്ന്2018ൽഇല
കപ്ടാണികആൻഡ്േമയേൂണിപക്
ഷൻവിഭാ്രത്തിൽഎൻജിനീയറി
ങ്ബിരുേംേരസ്ഥമാക്ി.്ുടർന്ന്
പജാലിയപന്വഷിച്ുള്ളോത്തിരിപൊ
യിരുന്ു.

സർക്ാർപജാലിക്ായുള്ളേരി
്ശമമായിരുന്ുആേയേംമു് ൽ.ഇട
ക്ന്ബാങ്ന്പോച്ിങ്ിനുംപോയി.
ഇ് ിനിടയിലാണ്െറയിൽപവയുെട
വിജ്ാേനം്ശദ്ിക്ുന്ത്.ഭാ്രയേ
ത്തിന്പജാലിയുംലഭിച്ു.നാലുമാ
സെത്തെ്ടയിനിങ്ിനായാണ്്ൃ
ച്ിയിപലക്ന്േുറെപെടുന്ത്.നാലുവ
ർഷംഅസിസ്റ്ൻറ്പലാപോഹേ
ലറ്ായിപജാലിെചയ്ത്േഴിഞ്ാ
ൽപലാപോഹേലറ്ായിസ്ഥാനക്
യറ്ംലഭിക്ും.

‘ൈി്്രിക്ന്േഠിക്ുപമ്ാഴാണ്ആ
േയേമായിെ്ടയിനിൽേയറുന്ത്.ഇ
െ്ങ്െനഓടിക്ുന്ുഎന്േൗ
്ുേമായിരുന്ുെ്ടയിനിൽനിന്ിറ
ങ്ുംവെര.പലാപോഹേലറ്ാേുന്
്ുംഇതേയേൻെറയിൽപവയുെടഭാ്ര
മാോൻേഴിയുന്് ുംഭാ്രയേമായി
ോണുന്ു’-ോർത്തിേേറയുന്ു.
അമ്മമപനാന്മണിവണ്ിെപെരിയാർ
്്രാമേഞ്ായത്തം്രമാണ്.

വണ്ിെപെരിയാർേഞ്ായത്തന്
ഹൈസ്േൂൾ,അമരാവ് ിൈയർ
െസക്ൻൈറിസ്േൂൾഎന്ിവിടങ്
ളിൽനിന്ാണ്േൽവിേുമാർ്ോ
ഥമിേവിേയോഭയോസംപനടിയത്.പോ
്മം്രലംഎം.എപോളജിൽനിന്ന്
ബി.െടക്ും്ിരുവനതേേുരംപോള
ജ്ഓഫ്എൻജിനീയറിങ്ിൽനിന്ന്
എം.െടക്ുംോസായി.ഹൈമുക്ന്
േണ്ിമാർപചാലയിെലജയരാജിെൻ
റയുംരാപജശ്വരിയുെടയുംനാലാമ
െത്തമേനാണ്േൽവിേുമാർ.

െേരുവതോനംമുപെത്തിഅഞ്ാം
ഹമൽഓലിക്ൽറിധുവിന്ഏറ്
വുംഒടുവിലായാണ്പലാപോഹേ
ലറ്ന്േരിശീലനത്തിനായിഎത്താൻ
ഉത്തരവ്ലഭിക്ുന്ത്.െോ് ുമരാ
മത്തന്വേുപെിെലജീവനക്ാരനായി
രുന്പ്ാമസിെൻറയുംഅധയോേി
േആലീസ്േുട്ടിയുെടയുംമേളാണ്

ചാ ർതട് ഡക് 
അ ക്കൗ ണ് ൻ റക്  
പ രീ ക്ഷ യി ൽ 
ര ണ്ാം റാ ങ്ക് തന െി യ 
വ ര േ സം സാ രി ക്ു ന്ു...

അ നി ത എ സക്.

നൂ റുശ് മാനംആത്മവിശ്വാസപത്താെടയുംആത്മാർഥ് പയാെട
യുംവിജയത്തിനായിമുന്ിട്ടിറങ്ിയാൽഏെ്ാരുേരീക്
യുംവിജയംസമ്മാനിക്ും.ചാർപട്ടഡ്അക്ൗണ്ൻറ്(സി.എ)

െമയിൻേരീക്യിൽ(േഴയസ്േീമിൽ)പേശീയ് ലത്തിൽരണ്ാംറാങ്ന്
പനടിയെേ.േി.വരേക്ുേറയാനുള്ളത്അത്തരെമാരുവിജയേഥയാ
ണ്.േരീക്ക്ായിമാസങ്ൾക്ുമുമ്ു് െന്്യാെറടുപെന്്ുടങ്ിയി
രുന്ു.മെറ്ല്ലാഎൻറർെടയിൻെമൻറ്സുംമാറ്ിെവച്ന്േരീക്ക്ായിേ
ഠിച്ു.െമാഹബൽപാണ്പോലുംേഠനത്തിനായിമാ്്ംഉേപയാ്രി
ച്ു.എെതേങ്ിലുംസംശയനിവാരണത്തിപനാേഴയപചാേയേപേപെറുേൾ
്ിരയുന്് ിപനാമാ്്മായിരുന്ുഅെ്ന്ുംവരേേറയുന്ു.ചിട്ടയാ
യേഠനംപേശീയ് ലത്തിൽരണ്ാംറാങ്ന്പനടിെക്ാടുത്തു.േഠനോ
ലംമു് ൽസി.എആയിരുന്ുലക്യേം.

്ച്മ്ാറപേശബന്ുൈയർെസക്ൻൈറിസ്േൂളിൽനിന്ന്േത്താം
ക്ാസുംേുലാേറ്്രവ.ൈയർെസക്ൻൈറിസ്േൂളിൽനിന്ന്2015ൽപ്ല
സ്ടുവുംഉന്് മാർപക്ാെടവിജയിച്ു.ോലക്ാട്വികപടാറിയപോള
ജിൽബിരുേത്തിന്്േപവശനംലഭിെച്ങ്ിലുംഇൻറർവിജയിച്പ്ാെട
സി.എേഠനത്തിനായിബിരുേേഠനംഉപേക്ിച്ു.സി.എവിജയിക്ുേ
യായിരുന്ുലക്യേെമങ്ിലുംറാങ്ന്ലഭിക്ുെമന്ന്്േ് ീക്ിച്ിരുന്ിെല്ലന്ന്
ഈമിടുക്ിേറയുന്ു.800ൽ548മാർക്ാണ്വരേക്ന്െമയിൻേരീക്
യിൽലഭിച്ത്.ഇൻസ്റ്ിറ്റ്ൂട്ടന്ഓഫ്ചാർപട്ടഡ്അക്ൗണ്ൻറ്സ്ഓഫ്ഇ
തേയേയുെട(ഐ.സി.എ.ഐ)്േസിൈൻറ്േരീക്ല്േഖയോേനത്തിന്15
മിനിറ്ന്മുമ്ന്വിളിച്ാണ്റാങ്ുെണ്ന്ന്അറിയിച്ത്.വിജയം്േ് ീക്ിച്ിരു
െന്ങ്ിലുംറാങ്ന്് േ് ീക്ഇല്ലാ് ിരുന്് ിനാൽസപതോഷംഇരട്ടിയായി
രുെന്ന്ന്വരേേറയുന്ു.

േരീക്സമയത്തന്വീട്ടിൽ്െന്യിരുന്ായിരുന്ുേഠനം.അ് ിനുമുമ്ന്
േുറച്ുോലംെചഹന്യിൽേരിശീലനത്തിന്പോയിരുന്ു.േഠിക്ുന്
സമയംേഠനത്തിനുമാ്്ംമാറ്ിെവക്ുേ.േരീക്ചിലപപൊൾഎളുപെപമാ
്േയാസപമാആോം.േരീക്സമയത്തന്ആത്മവിശ്വാസംഹേവിടാ് ി
രുന്ാൽേഠിച്െ്ല്ലാംഉത്തരക്ടലാസിൽേേർത്താനാേുെമന്ുംവ
രേഉറപെുനൽേുന്ു.ഏെ്ങ്ിലുംനല്ലേമ്നിയിൽപജാലിപനടാനുള്ള
്യാെറടുപെിലാണ്ഇപപൊൾ.

്ച്മ്ാറചൂരിപയാട്പോൽപെുറത്തന്മനേരപമശ്വരൻനമ്ൂ് ിരിയുെട
യും് ച്മ്ാറസർവിസ്സൈേരണബാങ്ന്ജീവനക്ാരിയായിരുന്സാ
വി്്ിയുെടയുംമേളാണ്.െേ.േി.നന്ി് ,െേ.േി.വിഷണു്േസാദ്എന്ി
വരാണ്സപൈാേരങ്ൾ.
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വ്ാ
  ജഏജൻസിേളുംെേണിേളുംഒളിഞ്ിരിക്ുന്് ി
നാൽവിപേശേഠനത്തിൽേുടു് ൽജാ്്ര് േുലർ
ത്തണം.േഠിക്ാൻപോേുംമുമ്ന്യൂനിപവഴസിറ്ിേളു

െടറാങ്ിങ്േരിപശാധിക്ണം.സ്ഥാേനത്തിെൻറെവബഹസ
റ്ന്സന്ർശിച്ന്ഉറപെിക്രുത്.അ് ിൽെ്റ്ായിപരഖെപെടുത്താ
ൻസാധയേ് യുണ്ന്.അ് ിനാൽഅപസാസിപയഷൻഒാഫ്ഇതേയേ
ൻയൂനിപവഴസിറ്ീസ്(AIU),ഹടംസ്ൈയർഎജുപക്ഷൻ(THE)
എന്ീഏജൻസിേളിലൂെടറാങ്ിങ്മനസ്ിലാക്ണം.ചിലയൂ
നിപവഴസിറ്ിേൾമിേച്റാങ്ിങ്ഉള്ള് ാെണങ്ിലുംഅവയിെല
ചിലപോഴസുേളുെടനിലവാരംേുറവായിരിക്ും.അക്ാേമി
കപ്ോ്്രാമുേളുെടേരിധി,അധയോേേ-വിേയോർഥിഅനുോ് ം,
വയേവസായസ്ഥാേനബന്ം,അധയോേനനിലവാരം,സ്വീോരയേ് 
നിരക്ന്,ോപഠയേ് ര്േവർത്തനങ്ൾ,സാമ്ത്തിേസൈായം,ഇ
പൻറണ്ഷിപ്പപ്ലസ്െമൻറ്സ്്ുടങ്ിയവയാണ്റാങ്ിങ്ിന്അ
ടിസ്ഥാനം.ഒരുരാജയേത്തന്ഒപരപേരുേളിൽസ്വോരയേ,്രവണ്െമ
ൻറ്യൂനിപവഴസിറ്ിേൾേല് ുോണും.അ് ിനാൽസ്പറ്റ്ന്യൂ
നിപവഴസിറ്ിയാപണാഎന്ന്ഉറപൊക്ുേ.ഏജൻസിേെള
ആ്ശയിക്ാെ്പനരിട്ടന്െവബഹസറ്ന്,എംബസിേൾ,വി
പേശരാജയേങ്ളുെടഇതേയേയിെലേൾചറൽെസൻററുേ
ൾഎന്ിവയിലൂെടേരമാവധിവിവരങ്ൾപശഖരി
ക്ുേ.എംബസിേളിൽസൈായത്തിന്േൾചറ
ൽേൗണ്സലർമാരുംഅക്ാേമികഅഹൈ്വസ
ർമാരുമുണ്ാവും.വിപേശസർവേലാശാലേ
ളുെടഅം്രീോരംഅറിയാൻഅപസാസിപയ
ഷൻഓഫ്ഇതേയേൻയൂനിപവഴസിറ്ിയുമാ
യി(എ.ഐ.യു)ബന്െപെടാം.
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ഇ.പി. ടെഫീഖക് 

വ നവത്േരണയജ്ങ്ൾനിരവധിേണ്ി
ട്ടുെണ്ങ്ിലുംറിപെബ്ികേിനത്തിൽ്മിഴ
നാട്ടിെലഅണ്ാസർവേലാശാലോമ്

സിൽനടന്േരിോടിെയപവറിട്ട് ാക്ിയത്300
ഇത്തിരിേുഞ്ന്മാരാണ്.300െചറുപറാപബാട്ടു
േൾ.ഹ്േൾഎടുത്തുെോണ്ുപോയിേുഴി
യിൽനട്ടത്ഈപറാപബാട്ടുേളാണ്.ഇവെയനി
യ്തേിച്ത്ഏഴിനും17നുംഇടക്ന്്ോയമുള്ള300
വിേയോർഥിേളും.ആപ്രാള് ാേനെത്തെചറുത്തന്
്േേൃ് ിെയസംരക്ിക്ാനുംസാപങ്് ിേ് ഉ
േപയാ്രിക്ാെമന്സപന്ശംനൽേിയഈയ
ജ്ംപലാേെറപക്ാർൈിനുംഅർൈമായി.വി
േയോർഥിേൾക്ന്പറാപബാട്ടികസിൽേരിശീലനം
നൽേുന്എസ്.േിപറാപബാട്ടികസ്മാർേർലാ
ബാണ്െചഹന്്രിണ്ിയിെലഅണ്ാസർവേലാ
ശാലോമ്സിൽപറാപബാട്ടുേെളെോണ്ന്െചറു
വനംസൃഷടിക്ുന്് ിന്ചുക്ാൻേിടിച്ത്.ഇവ
രുെട20െസൻററുേളിൽനിന്ുള്ളവിേയോർഥിേൾ
േരിോടിയിൽേങ്ാളിേളായി.

പേര,െനല്ലി,അപശാേംഎന്ിവയുെടഹ്േ
ളാണ്പറാപബാട്ടുേൾനട്ടുേിടിപെിച്ത്.ഇവനന
ക്ാനുംപറാപബാട്ടുേെള്െന്യാണ്ഉേപയാ
്രിച്ത്.വിേയോർഥിേളിെലാരാൾവിേസിപെിെച്ടു
ത്തപറാപബാട്ടന്ഹ്നടുന്് ുംമെറ്ാരുവിേയോർ
ഥിനിർമിച്പറാപബാട്ടന്അത്നനക്ുന്് ുംേണ്

റാ ങ്ക് പപ തീ ക്ഷ 
ഇ ല്ാ തി രു ന് തി നാ ൽ 
റിസൾട്ക്  വന്തപ്പാൾ
സ ത്ാ െം 
ഇ ര ട്ി യാ യി 

 ടപെയിൻ എത്ാത് നാട്ിൽ 
നി ന്ക് ടപെ യി ൻ ഓ െി ക്ാ ടനാരു
ങ്ുന് മുന്ുതപർ. 
കാർത്ിക, ക ൽ വി കു മാർ, 
റി ധു ...  

ആ തഗാ ള താ പ ന ടത് ടച റു ത്ക്  
പപ കൃ തി  ടയ സം ര ക്ഷി ക്ാ ൻ  
സാ  തങ് തി ക ത ഉ പ തയാ ഗി ക്ാ ടമ 
ന് സ തദേ ശം ന ൽ കി യതിനക്   
തലാ ക ടറ തക്ാ ർ ഡക് 

പപൊളാണ്ഇത്തരെമാരുആശയംമനസിലു
േിച്െ്ന്ന്എസ്.േിപറാപബാട്ടികസ്പമധാവി
ആര് ിമുരളീധരൻേറയുന്ു.‘‘്ുടെര്ുട
െര്േർക്െപെടപണെയന്്ോർഥനപയാെട
സൃഷടിക്െപെട്ടആേയേപലാേെറപക്ാർഡ്ആ
േുംഇത്.അങ്ിെനെയങ്ിൽേൂടു് ൽേൂടു
്ൽമരങ്ൾനട്ടുേിടിപെിക്െപെടും.ആ് യേതേി
േമായിഞങ്െളല്ലാംപജ് ാക്ളാേും’’-ആ
ര് ിേറഞ്ു.ബ്ൂടൂത്തന്ചിപെന്ഘടിപെിച്പറാ
പബാട്ടുേെളസ്മാർട്ടന്പാണ്ഉേപയാ്രിച്ാ
ണ്വിേയോർഥിേൾനിയ്തേിച്ത്.ഒരുസംഘം
വിേയോർഥിേൾപറാപബാട്ടുേെളേൂട്ടിപയാജി
പെിച്പപൊൾമെറ്ാരുസംഘംഹ്േൾനടാ

നുംനനക്ാനുംഅവെയനിയ
്തേിച്ു.

‘‘അ് ിപവ്രംമാറുന്സാപങ്
്ിേ് യിൽേുട്ടിേൾക്ന്െചറു
്ോയത്തിൽ് െന്്ാൽേരയേമു
ണ്ാേുന്ത്നല്ലോരയേമാണ്.്
ങ്ൾആർജിച്അറിവുേൾസ
മൂൈത്തിന്്േപയാജന്േേമാ
യരീ് ിയിൽഉേപയാ്രിക്ുന്
്ിന്അവെരപ്േരിപെിക്ാനാ
ണ്ഈപലാേെറപക്ാർഡ്േരി
ോടിസംഘടിപെിച്ത്’-എസ്.േി
പറാപബാട്ടികസ്ചീഫ്എകസി
േയേൂട്ടിവ്ഓിസർസ്പനൈ്േി
യേറയുന്ു.മൂന്ുവർഷംഎസ്.
േിപറാപബാട്ടികസിനാണ്ഈ
ഹ്േളുെടസംരക്ണചുമ് 
ല.െചഹന്യിൽലക്ക്ണക്ി
ന്ഹ്േൾനട്ടന്സംരക്ിക്ുന്
‘േമയേൂണി്ടീ’യുെടസൈേരണ
വുംഇ് ിനുണ്ാേും.
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ററാറോട്ുകലളനിയന്ത്ിക്ുന്നവിദ്ാർഥികൾ

ററാറോട്ട്തൈനടുന്നു

ററാറോട്ുകൾനട്തൈകൾ

ട്രെയിൻട്രെയിൻ  

notaway...

റിധു.ബം്രളൂരുൈിവിഷ
നിലാണ്നിയമനം.്ിരു
വനതേേുരംമാർബപസ
ലിപയാസ്്േിസ്്യേൻഎ
ൻജിനീയറിങ്പോളജി
ലായിരുന്ുബി.െടകേഠ
നം.ഹൈപറഞ്ിൽനിന്ു
ള്ളആേയേപലാപോഹേ
ലറ്ന്വാളാർൈിേുത്തൻ
പ്ലാക്ൽവീട്ടിൽമുൈമ്മ
ദ്ൈാരിസ്ആണ്.1993ൽ
പജാലിയിൽ്േപവശി
ച്ൈാരിസ്2000ൽേിരി
ഞ്ു.ഇപപൊൾവണ്ിെപെ
രിയാർപോളിെടകനിക്ി
െലഅധയോേേനാണ്.
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അ ്  ലലലേ  
എല്ലാം...

Fo
re

ig
n 

St
ud

ie
s

Weekend 1650_02_02_2020.indd   1 01/30/2020   4:20:52 PM

ൊപ്ക്ാഡി.അന്ിക്ാടക്

ഹൈ ദരൈങാദ് െൂനരിചവഴസരിറ്രി
െരിൽനരിന്ച്  സംവരിധങാന
ത്രിൽ ൈരിരതുദം ചനടരിെ, 

ജനചഭരരി ്ീെറ്ർ ത്രൂപ്രിന് ചന്ൃ്്വം യകങാടതുക്തു
ന്, ്ൃശൂർ സ്വചദശരി അഭരിമന്യൂ വരിനെകതുമങാറരി 
യൻറ ‘രസ’ നങാടകം ജനതുവരരി 10ന് ്ൃശൂർ ചകര
ള സങാഹരി്്യ അക്ങാദമരി ഹങാളരിൽ അരചങ്റരിെരിരതു
ന്തു. സ്കൂൾ ഓഫ് ്രിെറ്ർ ചവലൂറരി യൻറ ൈങാന
റരിലങാെരിരതുന്തു അവ്രണം. സമകങാലരിക രങാഷ് തടീ
െ നങാടകചവദരിക്ച് ചവണ്രി ആയരങായക്ചെങാ എവരി
യടയെങായക്ചെങാ ഉണർന്രിരതുന്ച് അരങ്രിയന ്ീ
പരിടരിപ്രിക്തുന്തുണ്ച് എന്ച്  ചൈങാധ്യയപ്ടതുത്തുന് 
ആവരിഷ് കങാരമങാെരിരതുന്തു രസ. ഫങാഷരിസത്രി യൻറ 
ചവ്ങാളങ്യള സമൂഹയത് വരിഴതുങ്ങാൻ ഇറക്തു
ച്ങാൾ അവയെ ചനരരിടങാൻ നങാടകം പതു്രിെ രം്ര
ഭങാഷ കയണ്ത്തും. അത് അരങ്രി യൻറ ‘ൈങാഹതു
ൈലരി’  കങാഴേെലലെ; അഭരിചന്ങാക്ളും ചതപക്
കരതും ്മ്മരിലതുള് ശരരിെങാെ സംവങാദമങാണ്. ജങാ
ത്രത്ങാെ ഉൾക്ങാഴേെരിയലലെങ്രിൽ, യവറതും ചകങാമ
ഡരി ‘സ്കരിറ്ച്’ ആെരി മങാറങാവതുന് യേറരിെ എപ്രിചസങാ
ഡതുകൾ. 

രങാജ്യത്രി യൻറ സമകങാലരിക അവസ്യെ ഒ്
ത് ബവകങാരരിക സന്ദർഭങ്ളരിലൂയട, മചനങാധർമങാ
ഭരിനെത്രിലൂയട ശക്തമങാെരി  അവ്രരിപ്രിക്തുന്തു
ണ്ച്  ഇൗ നങാടകം. നരിലവരിലതുള് സങാഹേര്യങ്
ളരിൽനരിന്ച്  രക്യപ്ടങാനങാവങാത് ജന്, എലലെങാ തപ
ശ്നങ്ളരിൽനരിന്തും, അവസങാന രക്യെന് നരില
െരിൽ, ഒരതു യപട്കം എത്രിചച്രതുന്്രിയന സ്വപ്ന

ത്രിൽ  കങാത്രിരരിക്തുന്തു. ഒരതു നടൻ ഒ്്തു കഥങാ
പങാത്യത് വയര അവ്രരിപ്രിക്തുന്തുണ്ച്. നവര
സങ്ളുയട ശങാസ്ത്ീെ്െരിൽ ഊന്തുച്ങാൾ
്യന്,  ഏറ്വതും ആധതുനരികമങാെ അഭരിനെരീ്രി 
‘രസ’ സ്വീകരരിച്രിരരിക്തുന്തു. ജങാ്രി-മ് യവറരികൾ
യക്്രിരങാെ ശക്തമങാെ തപ്രിചരങാധ ആഹ്വങാനമങാ
െരി നങാടകം വരികസരിക്തുന്തു. 

കതുട്രികളുയട കളരികളരിലൂയട ആവരിഷ്കരരിച്രിട്ു
ള് ആദ്യ സീനരിൽ ‘അത്തു്’മങാണ് രസം. മനതു
ഷ്യർ മൃ്രങ്ചളങാടതും തപകൃ്രിചെങാടതും യേയ്യുന് 
തകൂര്കയള േരിത്ീകരരിക്തുന്്രിന് ‘രൗതദ’ഭങാവം 
ബകയക്ങാള്ുന്തു. ഇന്്യൻ ഭരണകൂട ഭീകര
്യെ യ്ങാഴരിൽരഹരി്നങാെ ഒരതു മതുസ് ലരിം െതു
വങാവരിലൂയട ‘ഹങാസ്യ’രസത്രിൽ എത്രിക്തുന്തു. 
‘കരതുണ’ത്രിൽ കതു്സങാരക്ൂട്രിൽനരിന്ച്  ലഭരിക്തു
ന് വരിവരങ്ൾ പതുറത്തുവരിടങാനങാവങായ് വീർപ്ു
മതുട്ുന് തകരിസ്്്യൻ പതുചരങാഹരി് യൻറ ആത്മസം
ഘർഷം വ്യക്തം. വങാളെങാർ സംഭവത്രി യൻറ 
പശ്ങാത്ലത്രിലങാണ് ഈ എപ്രിചസങാഡ്. സ്ത്ീ
കചളങാടതുള് മനതുഷ്യ യൻറ തകൂര്യെ ഒരതു നങായ്  
കഥങാപങാത്മങാെരി ‘കരതുണ’ത്രിൽ ദർശരിക്ങാം. 
ആധതുനരിക സങാ ചങ്്രികവരിദ്യെതുയട വരവ് ചകരളീ
െ കതുടതുംൈജീവരി്യത് ്കർക്തുന്്രിന് ‘ഭെങാ
നകം’ സങാക്്യം.  മതുസ് ലരിം വനരി്െതുയട ധീര്
യെ ‘വീരം’ എന് രസത്രിലൂയട േരിത്ീകരരിച്രിരരി
ക്തുന്തു. നരിഷ്കളങ് തപണെം, സ്ചനഹം എന്രിവ
യെ അവ്രരിപ്രിക്തുന്്രിന്  ‘ശൃം്രങാരം’. ദതുരങാേങാ
രങ്ളുയട ചപരരിൽ മൃ്രങ്യള യകങായന്ങാടതുക്തുന്
്രിന് ‘ൈീഭത്സം’. എലലെങാ സംഘർഷങ്ൾക്തും ചശ
ഷമതുള് നരിർജീവങാവസ്ക്ച് ‘ശങാന്ം’. 

നവരസങ്യള ആസ്പദമങാക്രി റരിച്ങാർഡ് യഷ
കനറതുയട ‘രസ ചൈങാകസരി’യന അടരിസ്ങാനയപ്ടതു
ത്രിെതുള് ഈ നങാടകയത് കങാണരികൾ ആളും 
അർഥവതും നൽകരി ചതപങാത്സങാഹരിപ്രിച്ു. എലലെങാ 
അഭരിചന്ങാക്ളും ്ങ്ളുയട ചവഷം മരികച്്ങാ
ക്ങാൻ പരമങാവധരി അധ്വങാനരിച്രിട്ുണ്ച്. ആർച്, 
രങാഗ, അനസ്, മതുസ്്ഫ, ജരിൻ, മഹരി എന്രിവർ 
അരങ്രിയലത്രി. ധചനഷ് (ബലറ്ച് ഡരിബസൻ), 
സജരിത്ച്, വരിഷ്ണതു (യവളരിച് നരിെതന്ണം), സതുദീ
പ് പളനങാട് (സം്രീ്ം), ചഡങാ. എം.എൻ. വരിനെ
കതുമങാർ (്രങാനങ്ൾ), അരതുൺ, ഭവരി (കല), ജെൻ, 
തശീജരിത്ച്  (യസറ്ച് ഡരിബസൻ), നവീൻ (സംവരിധങാ
ന സഹങാെം) എന്രിവരങാണ്  പരിന്ണരിെരിയല മറ്ു 
കലങാകങാരന്ങാർ.
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്ീപിടിക്രുന്ന
രസക്ാേക്െകൾ

സക്കൂൾഓഫക്തിയറ്ർ
പ്വലൂറിെൻറബാനറിൽ
അഭി�ന്ൂവിനയകു�ാർഒരുക്ിയ
‘രസ’നാടകെത്ക്ുറിച്ചക്

വാരാദ്യമാധ്യമത്ിേലക്രുള്ള കത്രുകൾ  
വാട് െ് ആപ്  വഴിയരുകം രചനകൾ 
ഇ-ഫമയിലിലൂഫടയരുകം അയക്ാകം

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പപതാധിപർ,വാരാദ്�ാധ്�ാം,
െവള്ി�ാടക്കുന്ക്.പി.ഒ,പ്കാേിപ്ക്ാടക്-12

പ്രാ�പ്സവാസ�ിതിപ്രന്ഥശാല
സാഹിത്അവാർഡക്

വരി  ദ്യങാ  ർ  ഥരി  ക  ളു  യട സങാ  ഹരി  ് ്യങാ  ഭരി  രതു  േരി ചതപങാ  ത്സങാ  
ഹരി  പ്രി  ക്തു  ന്  ് രി  നങാ  െരി ്രി  രതു  വ  ന  ന്  പതു  രം ത്രങാ  മ  ചസ  
വങാ  സ  മരി  ് രി ത്ര  ന്ഥ  ശങാ  ല ഏ  ർ യപ്  ടതു  ത്രി  െരി  ട്ു  ള് 
സങാ  ഹരി  ് ്യ അ  വങാ  ർ  ഡരി  ന്  സം  സ്   ഥങാ  ന  യത് പ്ല  സ്  ടതു   
്  ലം വ  യര  െതു  ള് വരി  ദ്യങാ  ർ  ഥരി  ക  ളരി  ൽ  നരി  ന്ച്  ക  ഥ, ക  
വരി  ്  ര  േ  ന  ക  ൾ ക്  ണരി  ക്തു  ന്തു. 
മരി  ക  ച് സൃ  ഷ്   ടരി  ക്ച്  2000 രൂ  പ  െതും തപ  ശ  സ്   ് രി  പ  ത്  
വതും മ  റ്ു സ  മ്മങാ  ന  ങ്  ളും ന  ൽ  കതും. മൗ  ലരി  ക  മങാ  െ ര  
േ  ന  ക  ൾ  തപ  ധങാ നങാ  ധ്യങാ  പ  ക  രതു  യട സങാ  ക്്യ  പ  ത്  മ  ട  
ക്ം ഏ  തപരി  ൽ 30നതു   മതു  ് ങാ  െരി ചമങാ  ഹ  ന  േ  തന്ദ  കതു  മങാ  
ർ, യസ  തക  ട്  റരി, ത്രങാ  മ  ചസ  വങാ  സ  മരി  ് രി ത്ര  ന്ഥ  ശങാ  ല, 
എ  ൻ.  സരി.  സരി ചറങാ  ഡ് , ചപ  രൂ  ർ  ക്  ട, ്രി  രതു  വ  ന  ന്  പതു  
രം 695005 (ചഫങാ  ൺ: 9249434445) എ  ന് വരി  ലങാ  
സ  ത്രി  ൽ എ  ത്രി  ചക്  ണ്  ് ങാ  ണ്. 

● എെ്.ഫക.എെ്. ജലീൽ ്ങ്ങൾ

● ‘രെ’ നാടകത്ിൽനിന്ന ്
● ‘രെ’ നാടകത്ിൽനിന്ന ്
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െവയിൽവേികളിെല
ശലഭസഞ്ാരങ്ൾ(ഓർ�)

െ്ീന എകം. ൊലി  
േപ ജ്: 119, വി ല: 120.00 
ഹെക്കം ്രുക്െ് 

ജീവരി്ത്രിയൻറ നരിറ
ങ്ളും നരിറമരിലലെങായ്മക
ളും േലനവതും നരിശ്
ലനവതും നരിരീക്ണ
ങ്ൾക്ച് വരിചധെമങാ
ക്തുന് ചലഖനങ്ൾ. 
കഥെരിചലങാ കവരി്
െരിചലങാ ഉൾയപ്ടങാത് 
അനതുഭവങ്ളുയട മരിടരി
പ്ുകൾ. 

പറവയുെടസ്ാതപന്്ാം
(പഠനാം)

അജയ്  പി. മങ്ങാട്്  
േപജ്: 208, വില: 220.00 
ഡി.െി ്രുക് െ് 

മനതുഷ്യങാവസ് ഥയെ 
നരിശരി്മങാെ തപശ് നവ
ത് കരരിക്തുകെതും ഭങാ
വനയെ ഉജ്്വലരിപ്രി
ക്തുകെതും യേയ് ്  
രേനകളരിലൂയടെതുള് 
സഞ്ങാരം.

പുതിയകാലെത്ഇസക്
ലാ�ികപപസക്ഥാനാം
(പ്ലഖനാം)

െയ്ിദ്  െആദ്രുല്ാ 
ൈരുഹെനി 
േപജ്: 141, വില: 140.00 
 ഫഎ.പി.എച്ച് 

ചലങാക^ചദശീെ സങാ
ഹേര്യങ്യള വരിശക
ലനം യേയ് ത്  ഇന്്യ
െരിചല്ടക്ം ഇസ് ലങാ
മരിക തപസ് ഥങാനങ്ൾ 
സ്വീകരരിച് നടപടരിക
യള വരിശകലന വരിചധ
െമങാക്തുന്തു. 

െപൺകുട്ടിഒരു
െിപതശലഭ�ാകുന്ു(കവിത)

അ്് ദരുല് േപരാ ബപ്ര 
േപജ്: 58, വില: 80.00 
ഡി.െി. ്രുക് െ് 

തപകൃ്രിെതുയട നങാഭരി
െരിൽനരിന്ച്  ഉരതുവംയക
ങാള്ുന് കവരി്കൾ. 
എലലെങാത്രിയനെതും തപ
കൃ്രിചെങാട്  ചേർത്ച് 
നരിർത്തുന് അവ്
രണം.

പിന്ിപ്ലക്ക്വീശുന്കാറ്ക്
(കവിത)

പി. രാമൻ 
േപജ്: 182, വില: 199.00\ 
ഡി.െി ്രുക്െ് 

യേറതു്തുകളരിൽ ധ്യങാ
നലീനമങാകതുന് കവരി
്കൾ. സമകങാലരിക
്ചെങായട സൂക്ച് മവങാ
ക്തുകളരിൽ അവ ചേ
ങാദ്യങ്ൾ ഉന്െരിക്തു
ന്തു. 

ഒാപേൺപ്ഡ

്ഷീർ പി.എ 
േപജ്: 191, വില: 250.00 
ഒലിവ്  ്രുക് െ് 

ക തുട്രികളുയട സ്വഭങാവ
രൂപവത് കരണത്രിൽ 
മങാ്ൃകപരമങാെ ചൈ
ങാധവത് കരണം നൽ
കങാൻ രക്രി്ങാക്ൾ
ക്തും അധ്യങാപർക്തും 
അറരിവ്  നൽകതുന് 
പതുസ് ് കം. 

അാംപ്ബദക്ക്ർപഠനങ്ൾ

േഡാ. എകം.്ി. മേനാജ്  
േപജ്: 144,  വില: 150 
ഫപൻഡരുലകം ്രുക് െ് 

വരിദ്യങാർഥരികളരിലതും 
്രചവഷകരരിലതും സങാ
ധങാരണക്ങാരരിലതും 
അക്ങാദമരിക  സമൂഹ
ത്രിലതും അംചൈദ് കർ 
േരിന്കൾ പരരിേെയപ്
ടതുത്ങാനതുള് തശമം. 

െസൽഫിഫിഷക്(കഥ)

നകരുൽ വി.ജി 
േപജ്: 112, വില: 110 
ഹെക്കം ്രുക് െ് 

്ലയപ്ങാക്ം യകങാണ്
ലലെ, ഉെർന് േരിന്കൾ
യകങാണ്ച്   തശദ്ചനടതുന് 
കഥങാപങാത്ങ്ൾ നരിറ
െതുന്തു ഒങാചരങാ കഥക
ളരിലതും.

പരുെ് ് കകം

സത്െപദ്രൻെപായിൽകാവക്

ശങ്കരനെ പുതിയ ഒരാളാക്കണം 
അതായിരുന്ു റഫീക്കി നൻറയും ഗി
രീശ നൻറയും ആഗഗഹം. ഈ ഗഗാ

വൻ യാഗതനൊണ്ട്  അവൻ മാറും. ഇഗന്വ
നര തമ്ിൽ െണ്ിട്ില്ാത്ത നെയിംസാണ്  
ഈ ചിെിത്സയുനെ ബുദ്ിഗെഗദ്ം എന്വ
ഗരാർത്തു.

ശങ്കരന്  എന്ാണ്  അസുഖനമന്ട്  ഗചാദി
ച്ാൽ ഒരുതരം വിഷമം, ആഗലാചെ, ഗൊലി
നക്കാന്ും ഗപാൊനത െൂട്ാലിെ അങ്ാെി
യിലൂനെ നതക്കുവെക്കു െെക്കുെ, താെിയും 
മുെിയും ഗശദ്ിക്കാനത, െുളിക്കാ നത... അഗത 
നയാനക്കഗയ ഉള്ൂ പഗഷേ, എട്ുവർഷങ്ൾ
ക്കുമുമ്ട്  ശങ്കരൻ ഇങ്നെയായിരുന്ില്. 
വൃത്തിയും നവെിപ്ുമുള് ഒരു നചറുപ്ക്കാ
രൊയിരുന്ു. അമ്ഗയയും നപങ്ന്ാനര
യും അെുെഗെയും സംരഷേിക്കുന് െൽ
പണിക്കാരൊയ ഒരു യുവാവ് . പരുത്തിൻ
നതാെിയിനല റഫീക്കും െിഴഗക്ക വളപ്ിനല 
ഗിരീശെുമായിരുന്ു അവ നൻറ സുഹൃത്തു
ക്കൾ. റഫീക്കട്  ഗൾഫിലായിരുന്ു, ബഹ് 
ററെിൽ. ഗിരീശൻ ബാംഗ്ൂരിലും. എന്ാ
ലും മൂന്ുഗപരും വലിയ െമ്െിയായിരു
ന്ു. ശങ്കരൻ ഗൊലിനയെുക്കുന് സ്ഥലത്തട്  
ഗപായിരുന്ട്  അതു െഴിയുന്തു വനര സം
സാരിക്കും. െഴിഞ്ുവന്ാൽ ഒന്ിച്ട്  സിെി
മക്കട്  ഗപാെും. അനല്ങ്കിൽ െൂട്ാലിെ അങ്ാ
െിക്കെുത്തുള് െലുങ്കിൽ നചന്ിരിക്കും. എ 
നട് ട്ര വനര അതായിരുന്ു പതിവ് . അതിെി
െയിൽ ൊട്ിൽ എന്ുഗപശ് െമുണ്ായാലും 
അതുപരിഹരിക്കാൊയി ഓെും. ‘മര്ാദക്കട്  
ഓനെനയാന്ട്  ൊണാൻ െിട്ൂലാ...’ എന്ാ
യിരുന്ു അവ നൻറ അമ്യായ െല്ാണിയ
മ്യുനെ പരാതി.

2
ഗിരീശെും റഫീക്കും ശങ്കരനെ െിർബന്ി
ച്ട്  ഒരു യാഗതക്കട്  നൊണ്ുഗപായതിെുഗശ
ഷമാണ്  ശങ്കരൻ ഇങ്നെയായിഗപ്ായനത
ന്ാണ്  ബാർബർ െൃഷ് ഗണട് നൻറ അഭിഗപാ
യം. ബാംഗ്ൂരിഗലാ ഗഗാവയിഗലാ നൊണ്ു
ഗപായി ഓനെ ചതിച്താ ഓല് . െൃഷ് ഗണ
ട്ൻ സഹതാപവും ഗദഷ്വും െലർന് ശബ് 
ദത്തിൽ പറയും. അതിൽ പങ്കൊഷേെുമു
ണ്ായിരുന്ു. സ് െൂൾ മാഗെെരായ രാമാെ
ദ് നൻറ അെുെൊയിരുന്ു പങ്കൊഷേൻ. 

3
എന്ായാലും ശങ്കരൻ പിന്ീട്  ഗൊലിക്കട്  
ഗപാൊനത ഒരു ഗഭാന് നെഗപ്ാനലയായി. 
ഏതു സമയവും ചിന്തനന്. അതിെു ഗമ 
നമ്ാെിയായി പുെവലിയും. അവന്  ചായ
െുെിക്കാെുള് വെ െല്ാണിയമ് വീട്ുഗൊ
ലി നചയ് താണ്  ഉണ്ാക്കുന്നതന്തായിരു
ന്ു െഷ് െം...

4
ഇത്തവണ ൊട്ിൽ വന്ാൽ ഓനെ ഗോക് 
െനറ ൊണിക്കണം ഉമ്ാ... റഫീക്കട്  െഴിഞ് 
മാസം ൊട്ിഗലക്കട്  വിളിക്കുമ്ം െദീശുമ്
ക്കട്  വാക്കു നൊെുത്തതാണ് . വലിയ െമ്
െിക്കാരായിട്ും ഇനഞ്ന്ാൊ ഓനെ രഷേ
നപ്ട് ത്താത്തതീന്ട് ള് ഉമ്യുനെ ഗചാദ്ത്തി 
നൻറ മൂർച്ക്കു മുന്ിലായിരുന്ു റഫീക്കി 
നൻറ ഉറച് മറുപെി.

5
ബാംഗ്ൂരി ഗലക്കട്  വിളിച്ട്  ഗിരീശഗൊട്  വരാൻ 
പറഞ്ിട്ായിരുന്ു റഫീക്കട്  ൊട്ിനലത്തി
യത് . അവർ അന്ുതനന് ശങ്കരനെ നചന്ു

െണ്ു. തങ്നള െണ്ിട്ും ശങ്കരന്  ഭാവവ്
ത്ാസനമാന്ുമിനല്ന്ത്  അവനര സങ്കെനപ്
െുത്തി. അവനെയും െൂട്ി മൂസമാപ്ിളയുനെ 
െെത ഗഹാട്ലിൽ െയറി ഇറച്ിയും നപാഗറ
ാട്യും െഴിക്കാൻ അവർ തീരുമാെിച്ു. െല്
തുഗപാനല െിർബന്ി ഗക്കണ്ിവന്ു അവർ
ക്കട്  ശങ്കരനെ നൊണ് ുഗപാൊൻ.

6
ബാർബർ െൃഷ് ഗണട് നൻറ െെയിനല ബീ
ഹാറിപ്യ്യൻ ശങ്കര നൻറ മുെി മുറിക്കുെയും 
ഗഷവ്  നചയ്യുെയും നചയ് തു. െൂലി ഗെട്ഗപ്
ാൾ ഗൾഫിഗെക്കാൾ െൂലി ൊട്ിഗലാ എന്ട്  
റഫീക്കട്  തമാശ പറഞ്ു. ഇവനൊനക്ക 
ഗപായി വല് ഹിദ്ി സിെിമയിലും അഭിെയി
ച്ൂഗെന്ട്  ഗിരീശൻ തമാശ പറഞ്ു. അന്ട്  
റഫീക്കി നൻറ വീട്ിലാണ്  മൂന്ുഗപരും ഉറ
ങ്ിയത് . ഒരുറക്കം െഴിഞ്ട്  ഉണർന്ഗപ്
ാൾ ശങ്കരൻ െിലത്തുെിെക്കുന്ത്  െണ്ട്  ഗി
രീശന്  സങ്കെം ഗതാന്ി. വിളിച്ിട്ും തഗന്ാ
നൊപ്ം െട്ിലിൽ െിെക്കാൻ അവൻ തയാ
റായില്. 

7
ശങ്കര നൻറ വീട്ിൽനചന്ട്  െല്ാണിയമ് 

ഗയാട്  അെുവാദം വാങ്ിയഗശഷമാണ്  
അവർ ആ യാഗത പുറനപ്ട്ത് . മാളുവി നൻറ 
െണ്ിനല ഗപതീഷേ ഗിരീശൻ െണ്ു. അവർ 
ഒന്ിച്ുപഠിച്വരായിരുന്ു. പെിയിറങ്ുന്
തുവനര മുത്തപ്നെ വിളിച്ുനൊണ്ട്  െല്ാ
ണിയമ് അവഗരാനൊപ്ം നചന്ു. െുറച്ുപി
ന്ിലായി മാളുവും.

8
ഗഗാവയിഗലക്കായിരുന്ു ആ യാഗത. എട്ു
വർഷങ്ൾക്കുമുമ്നത്ത മാെിക്  ഗൊർണ
റിൽ അവർ അവസാെിപ്ിച്ു. യാഗതയിൽ  
ആദ്ം എതിർപ്ട്  ഗപെെിപ്ിച്ുനവങ്കിലും പി
ന്ീട്  ശാന്ൊയി ശങ്കരൻ അവനര അെു
സരിച്ു. 

9
അവർ എല്ായിെത്തും െറങ്ി... പഴയ മാ
െിക്  ഗൊർണറിൽ െൂനെ െിെന്ുറങ്ിയ 
ൊൻസി ഗൊസി നെ ശങ്കരൻ െണ്ു. ആ ഉറ
ക്കത്തിെിെയിൽ ത നൻറ െസ് റ്റമർ തനന് 
ഒന്ും നചയ് തിനല്ന് െദ്ി അവൾ ഇഗപ്
ാഴും സൂഷേിക്കുന്ുണ്ായിരുന്ു. പാവം 
നചറുപ്ക്കാരൻ എന്വൾ െരുതിയിരുന്ു. 
അവൾ ശങ്കരന്  റെനൊെുക്കുന്ു. ശങ്ക

രൻ പുഞ്ിരിച്ു... റഫീക്കും ഗിരീശെും തു
ള്ിച്ാെി. തിരിച്ുവരു ഗമ്ാൾ അവർ വളപ
ട്ണം പുഴയിലിറങ്ി െുളിച്ു. പുതിയ വസ് 
ഗതങ്ളണിഞ്ഗപ്ാൾ ശങ്കരന്  വലിയ മാ
റ്റം ഗതാന്ി. ‘ഇവൻ െുറച്ുൊലം െി നൻറ 
െൂനെ ബാംഗ്ൂരിൽ വന്ു െിൽക്ക നട്. അല്ാ
നത ൊെുമായി ഒത്തുഗപാൊൻ നപ നട്ന്ട്  
െഴിയാനതവരും’ -റഫീക്കട്  പറഞ്ു. ഗിരീശ
ന്  സഗന്ാഷമായി അവ നൻറ മെസ്ിൽ മാ
ളുവുമുണ്ായിരുന്ു.

10
െല്ാണിയമ്ക്കട്  വലിയ സഗന്ാഷമായി. 
െിഴഗക്കക്കാവിനല െറുത്ത െമ്ൂരിനെനക്ക
ാണ്ട്  ഒരു ചരട്  മഗന്ിച്ുനവച്ിരുന്ത്  അവർ 
ശങ്കര നൻറ റെത്തണ്യിൽ നെട്ിനക്കാ
െുത്തു. ശങ്കരൻ ആ ചരെിൽ പിെിച്ട്  െിറയു
ന് െണ്ുെൾ അമ് ൊണാതിരിക്കാൻ ഗശ
മിച്ു. വർഷങ്ൾക്കുഗശഷം റഫീക്കും ഗിരീ
ശെും ആ വീട്ിൽെിന്ട്  െട്ൻചായ െുെിച്ു. 
‘ഇനതാരു നപണ്ുൊണൽ ചെങ്ുെൂെിയാ
ക്കിയാഗലാ’ റഫീക്കട്  ശങ്കരൻ ഗെൾക്കാനത 
ഗിരീശ നൻറ ൊതിൽ ഗചാതിച്ു.

l

യാബ്യരുഫട
അവസാനാം

ചിബ്ീകരണകം:അരുൺെപരുന്ാറ്ിരി

ആ ർ ത്തുവ രു ന് തി ര മാ ല െ ൾ
െ ര ഗയാ നൊ ട്ി പി െി യ്ക്കു ന്ു.

ത െ ർ ത്തട് ത രി പ് ണ മാ ക്ക ണ നമ ന്ു ണ്ട്.

ഗഭാ ന്ി ര മ്ു ന് ഗമ ഘ ച്ു ഴി െ ൾ ക്കി െ യി ൽ
‘ശ ബ് ദം’

മ റ ഞ്ി ല്ാ താ വു ന്ു.

തി ര മാ ല യും
ശ ബ് ദ വും

െി ലാ വ് ൊ ണു ന്ു
െി ൊ വ് തു ന്ു ന്ു.

ഉ ണ ർ ത്താ െു ള് പാ നട്ാ രു ങ്ും
മു മ്ട് 

െ െ ക്കാ െി റ ങ്ു ന് വ ർ ക്കു മു ന്ിലാ ണ്
ഞാ ൻ, െി ഴ ലു ഗപാ നല...

ആ രും,
പ രാ തി നപ് െു ന്ി ല്
പ രി ഭ വ നപ് െു ന്ി ല് 

മൂ ള ലു െ ൾ
ചീ റ്റ ലു െ ൾ...

അ െ ങ്ി നയാ തു ങ്ി പു റ ഗത്ത ക്കു വ രു ന്ു
ഗപ െി ച്ി നട് ഗന്ാ ണം.

വാസുപ്ദവൻകുപോട്ടക്

പൗ രത്വഗപശ്െം ഉൾനപ്നെയുള് വി
ഷയങ്ളിലൂനെ  രാെ്ം െെന്ുഗപ
ാെുഗമ്ാൾ വായെക്കായി തിര

നഞ്െുഗക്കണ് പുസ് തെങ്ളിൽ ഒന്ാണ് വി. 
മുസഫർ അഹമ്ദിനൻറ ബങ്കറിെരിെിനല ബു
ദ്ൻ. ഗപധാെമായും ഇന്്ൻ അവസ്ഥെളിലൂ
നെയുള് സഞ്ാരത്തിനൻറ ഗരഖനപ്െുത്തലാ
ണ് ഈ െൃതി. മാധ്മം ആഴ് ചപതിപ്ിൽ പാസ് 
ഗവഡ് യാഗത പംക് തിയുനെ പുസ് തെരൂപമാണി
ത്. ൊൊത്വത്തിൽ ഏെത്വം എന് വിഗശുതമാ
യ പാരമ്ര്ത്തിന് എങ്നെനയല്ാം റശഥി
ല്ം സംഭവിക്കുന്ുനവന്തിനൻറ ഉദാഹരണ
ങ്ൾ ഈ പുസ് തെത്തിലുണ്ട്. എം.എഫ്. ഹു
റസൻ എന് വിഖ്ാത ചിഗതൊരന് രാെ്ം വി
ഗെണ്ിവന് സാഹചര്ം ഇതിൽ ചർച് നചയ്യു
ന്ു. ഗമാദിയുനെ ഭരണൊലത്തുതനന്യാണ് 
എം.എഫ്. ഹുറസന് ഖത്തറിൽ അഭയം ഗത
ഗെണ്ിവന്ത്. സാംസ് ൊരിെമാ
യ ഒരു വിഗഛേദം ഹുറസെിൽ സം
ഭവിച്ു. അന്ട് എം.എഫ്. ഹുറസ
നൻറ ൊര്ത്തിൽ ഉയർത്തിയ പൗ
രത്വഗപശ്െം ഇന്്യിനല മുഴുവൻ 
െെങ്ളുനെ ഗപരിലും ഉയർത്തു
ന്ു എന്താണ് ഇഗപ്ാഴനത്ത ഗപ
തിസന്ി. ബിസ് മില്ായുനെ ബൊ
റസ്  ഗമാദിയുനെ വാരാണസി എന് 
അധ്ായത്തിൽ സുഗപസിദ് നഷഹ
ൊയി വാദെൻ ബിസ് മില്ാഖാനൻ
റ െുെുംബനത്ത ഗമാദി സ്വാധീെി
ക്കുെയും െൂനെ ഗചർക്കാൻ ഗശമി
ക്കുെയും നചയ്ത െഥയാണ് പറ
യുന്ത്. ബൊറസ്  എന്ട് പറയാ
ൊണ് ബിസ് മില്ാഖാൻ ഇഷ് െനപ്
ട്ിരുന്ത്. എന്ാൽ, പരിസരങ്
ളിൽ നഷഹ് ൊയി സംഗീതത്തിനൻ
റ അലനയാലിെൾ െുറഞ്ുവരുെ
യാണ് എന് വസ് തുത പുസ് തെ
ത്തിൽ െിരീഷേിക്കുന്ു.

വിശ്വാസങ്ൾ പരസ് പരം ലയിച്ുഗചരുന് 
ഇന്്ൻ ഉദാഹരണമായി ഉത്തര െർണാെെ
യിനല മലപ്െഗുേിയിനല മുഹർറം ആഗഘാ
ഷം ൊണാൻ െഴിയുന്ു. ഇവിനെ ആഗഘാഷ
ങ്ൾക്കട് ഗെതൃത്വം െൽെുന്ത്ട് മുസ് ലിംെൾ
നക്കാപ്ം ഹിദ്ുക്കൾെൂെിയാണ്. റഹദ്വരിനല 
അവർണവിഭാഗമാണ് ഇതിന് മുന്ിട്ിറങ്ുന്ത്. 
16ാം െൂറ്റാണ്ുമുതൽ ഇവിനെ മുഹർറം ആഗഘ
ാഷം ഇങ്നെയാണ്. മുസ് തഫ എന് സൂഫി 
സെ്ാസിയാണ് ഇതിന് തുെക്കമിട്ത്. 

അഗറബ്യിനല ലിവ മരുഭൂമിയിലൂനെയുള് 
യാഗത നയപ്റ്റിയുള് വിവരണവും ഹൃദ്വും 
ആൊംഷോഭരിതവുമാണ്. മരുഭൂമിയുനെ സ്വഭാ

വം മാറുന്ത് എഗപ്ാഴാനണന്ട് പറയാൊവില്. 
ലിവ മരുഭൂമിയിൽ ഗൊലി നചയ്യുന് റഫസുല് 
എന് പാെിസ് താൻൊരനെയും ഇവിനെ പരി
ചയനപ്ൊൻ െഴിയുന്ു. മരുഭൂമിയിൽ എത്തു
ന് യാഗതക്കാനര അവർ എവിനെെിന്ുള്വരാ
നണങ്കിലും സൽക്കരിക്കുെയും അവഗരാനൊ
പ്ം ഗഫാഗട്ാനയെുക്കുെയും നചയ്യുന് റഫ
സുല് ഗപവാസത്തി നൻറ െിത്ഗപതീെമായി മാറു
ന്ു. െെുവനയ ഗതെിയവർ െണ് ബുദ്െരിെിൽ 
എന് അധ്ായം അെന് ഗുഹെളിനല ചിഗതങ്
ളാണ് പരിചയനപ്െുത്തുന്ത്. അെുത്ത അധ്ാ
യത്തിൽ ആഗന്ഗപഗദശിനല െർണൂൽ ഗപഗദശ
ത്തുള് പുരാതെ ശിലാചിഗതങ്ളുനെ ൊഴ്ചെ
ളുമുണ്ട്. വളർത്തുമൃഗങ്ഗളാെും റദവഗത്താ
െും ഒഗര ഗപാർഥെതനന് െെത്തുന് െീലഗിരിയി
നല ആദിമ ഗഗാഗത വിഭാഗമായ ഗതാേ വിഭാഗ
നത്ത ആദ്ഗലഖെത്തിൽ പരിചയനപ്െുത്തുന്ു. 

 ധെുഷ് ഗൊെിയിനല അശാന്ിയിൽ െഴി
യുന്  മെുഷ്രുനെ െഥയാണ് ‘ധെുഷ്ഗക്കാെി
യിൽ െിഴലുെൾ നൊെും െുരുക്കിഗലക്കട് വളർ
ന്ു’ എന് രണ്ാം  അധ്ായത്തിൽ പറയുന്ത്. 
മത്സ്ം ഗവണ്ഗത െിട്ാതായഗതാനെ ധെുഷ്  ഗൊ

െിയിനല മത്സ്നത്താഴിലാളിെൾ 
മറ്റു ഗൊലിെൾക്കട് ഗപായിത്തുെ
ങ്ി. ധെുഷ് ഗൊെിയിനല െഗങ്കശു 
അതിൽ ഒരാളാണ്. യഥാർഥത്തിൽ 
ധെുഷ് ഗൊെി ഒരു ഗഗപതെഗരമാ
ണ്. 1964നല നൊെുങ്കാറ്റിൽ ഒരു തീ
വണ്ിയും യാഗതക്കാരും അഗപത്
ഷേരായി. 

ഗശീലങ്ക അത്ന്ം സങ്കീർണമാ
യ ഗപശ്െങ്ളിലൂനെ െെന്ുഗപായ
ത് സാർവലൗെിെ മണ്ഡലത്തിൽ 
ചർച്യായതാണ്. ഗശീലങ്കയിനല 
തമിഴരും തമിഴ്ൊട്ിനല ഗശീലങ്കൻ 
തമിഴ് അഭയാർഥിെളും അവരു
നെ അവസാെിക്കാത്ത ഗരാദെവും 
ധെുഷ് ഗൊെിനയ അസ്വസ്ഥമാക്കു
ന്ുണ്ട്. അതാണ് മണിഗമഖ റലയു
നെ ‘നസങ്കെൽ’ എന് സിെിമയുനെ 
ഇതിവൃത്തം. നസങ്കെലിൽ സ്വന്ം 
ഗപരിൽതനന് െഗങ്കശു ഗവഷം നച
യ്തിട്ുണ്ട്.  ഗപതിെൂല സാഹചര്

ങ്ഗളാട് നപാരുതുന് ഒരു െെതയുനെ ഗപതിെി
ധിയായി െഗങ്കശുവിനെ ൊണാൻ െഴിയുന്ു. 
എല്ാ െെവിഭാഗങ്നളയും അംഗീെരിക്കാൻ 
തയാറായിരുന് ശിവെിനയ റഹദ്വതയുനെ ഗപ
തീെമായി മാറ്റാൻ ഗശമിക്കുന് സംഘ് പരിവാറി
നൻറ ഗശമങ്ൾ വിമർശെബുദ്ിഗയാനെ വീഷേി
ക്കുന് തിരിച്റിയൽ ൊർേില്ാത്ത ബുദ്ൻ 
എന്ട് അധ്ായവും ചിന്ാഗപധാെമാണ്. ഗബ
ഹ്മപുഗത െദിയിലൂനെയുള് യാഗത, ൊഗാലാൻ
ഡ്  സദ്ർശെത്തിനൻറ ഓർമെൾ, െുട്ിെൾ മു
തിർന്ാൽ െൂനെ താമസിപ്ിക്കാനത നമാഗറാങ് 
എന് ഗഹാസ് റ്റലിൽ താമസിപ്ിക്കുന് സഗമ്ദാ
യവും പുസ് തെത്തിൽ ചർച് നചയ്യുന്ു. 

അസ്സ്ഥെപേടുത്ുന്
ഇന്്ൻഅവസ്ഥകൾ

വായന

ബങ്റിനരികിെലബുധേൻ(യാപത)

വി. മരുെഫർ അൈമ്മദ്  
േപജ്: 240, വില: 270.00  

ഡി.െി ്രുക്െ്

പ്കാൺസൻപ്പടഷൻ

ക്ാമ്ക്
കബജുആവള

നഗ്നനായ രാജാവിനനതിനര 
അവർ ആസാദി വിളിച്ചു.
രാജാവതചുകേട്ട് 
കരാഷംനോണ്ചു.

‘ഈ േചുട്ിേൾനകെന്ാണ്  
പ്ായമാോത്തത്!?’

കൂലങ്കഷകം
വരി:െ�ഹദക്�ഖക്ബൂൽവര:യാസിർ�ുഹമ്മദക്



സൂപേർഹിറ്ുകളടക്ാം70
ഒാളാംെലച്ചിപതങ്ളാണക്
ആതിരയുെടകകയിലൂെട
െവള്ിത്ിരയിൽകകയടി
പ്നടിയതക്.

സുസുകിസാ�ുറായക്ടൂവീലർ
എൻജിനാെണങ്ിലുാംസാം്രതി
അേകളവുകൾപ്െർന്
കിടുക്ൻബീറ്ിൽതെന്

4 2020 ഫഫബ്രുവരി 9 ഞായർ

ഹാരിസക്എാം.പ്കാവൂർ

മലെങാള മണ്ണരിൽ ഫരിലരിം സ് റ്ങാറങാ
ണ് ഏവ സരിതമങാൻ. ആച്രങാള ്ല
ത്രിൽ സൂപ്ർ  സ് റ്ങാറതും. നങാലരിനതും 

ആറരിനതും ഇടക്ച് തപങാെമതുള് കതുരതുന്ച് തപ
ര്ിഭകൾ കങാറ്ച് വങാക്ച് നടത്രിെ ജൂനരിെർ 

ചമങാഡൽ ഇൻറർനങാഷനലരിയൻറ Miss 
Super Globe മത്സരത്രിൽ സൗന്ദര്യ കരി
രീടം അണരിഞ് ചകങാഴരിചക്ങാട്ുകങാരരി.

പിച്ചെവച്ചതക്റാാംപിൽ
രണ്ര വെസ്ുമതു്ൽ ഫങാഷൻ ചലങാക
യത് മരിന്തും ൈങാല്ങാരമങാണ് ചകങാഴരി
ചക്ങാട് ചകങാവൂർ സ്വചദശരികളങാെ വരി. 

സലീമരിയൻറെതും (സലരിം എച്ച്.എൽ.എ
സ്) റസരിെെതുയടെതും മൂന്ങാമയത് 
മകൾ ഏവ. ചദവ്രരിരരി പബ്രിക സ്കൂ
ളരിൽ ഒന്ങാം ക്ങാസ് വരിദ്യങാർഥരിനരിെങാണ്. 
ചകങാഴരിചക്ങാട് ചഫങാക്സ് മങാളരിൽ നട
ന് ‘ലതുക്ച്മങാൻസ്’ ഫങാഷൻചഷങാെരിൽ 
ഒന്ങാംസ്ങാനം ചനടരിെങാണ് ഏവെതുയട 
എളരിെ ്തുടക്ം.

പരിന്ീട് നരിരവധരി പരസ്യേരിത്ങ്
ളരിൽ അഭരിനെരിച്ു. ഇടക്ച് േരില സം്രീ
് ആൽൈങ്ളരിലതും.

കഥയുാംെിപതവുാംവിടില്ല
േരിത്രേനെതും കഥയെഴതുത്തും വരിയട്ങാ
രതു നങാളും ഏവക്രിലലെ. കഥ ചകൾക്ങാൻ 
ഇഷ് ടമങാചണങാ എന്ച് ചേങാദരിച്ങാൽ കഥ
യെഴതു്തുയമന്ങാകതും മറതുപടരി.

ഫിലിാംസക്റ്ാർ
നടൻ സൗൈരിൻ ഷങാഹരിറതും സതുരഭരിെതും 
അഭരിനെരിക്തുന് ‘ഡരിസൂസ’ എന് േരി
ത്ത്രിൽ സതുരഭരിെതുയട ഉൗമെങാെ മക
ളങാെരി മതുഴതുനീള ചറങാളരിൽ ഏവെതുണ്ച്. 
ദരിലീഷ് ചപങാത്നങാണ് സംവരിധങാനം. 
നടൻ സരിദ്ീഖരിയൻറ മകൻ നങാെകനങാ
െ ‘ഒരതു കടത്നങാടൻ കഥ’, യടങാവരിചന
ങാ നങാെകനങാെ ’എടക്ങാട് ൈറ്ങാലരിെൻ 
06’ എന്ീ േരിത്ങ്ളരിൽ ഈ കതുഞ്രി
യന കണ്വർ മറക്രിലലെ. കതുഞ്ങാചക്ങാ 
ചൈങാൈൻ നങാെകനങാെ പതു്രിെ േരിത്
ത്രിലതും തപധങാന ചവഷമതുണ്ച്.
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അനസക്അസീൻ

്ി  ഗസ്തകീ നരി ൽ പരി. ആ ർ. ഒ 
ആ ് രി ര ദരി ൽ ജരി ത്ച് എ ന്ച് 
യ് ളരി െതുച ് ങാ ൾ ആ ് രി ര 

െതു യട മ ന സ്രി ലതും വരി രരി െതും ഒ രതു േരി രരി. 
യേ റതു കരി ട മതു ്  ൽ ൈരി ഗ ൈ ജ റ്ച് വ യര 
െതു ള് സരി നരി മ ക ളു യട വരി ജ െം ഉ റ പ്രി 
ക്ങാ ൻ നരി ർ മങാ ് ങാ ക് ളും സം വരി ധങാ െ 
ക രതും ച് ടരി യെ ത്തു ന് ഈ  െതു വ ് രി 
ഇ ചപ്ങാ ൾ ്രരി ന് സ്ൈതു ക്രി ലതും ഇ ടം 
പരി ടരി ച്ു. തപ ഫ ഷ ന ലരി സ ത്രിയ ൻ റ പതു 
ത് ൻ ആ ശ െ ങ് ളു മങാ െരി ആ ർ. യജ െരി 
ൽ നരി ന്ച് സരി നരി മ പരി. ആ ർ. ഒ െരിച ല ക്തു 
ള് േതു വ ടതു യവ പ്രി ന് പരി ന്രി ൽ ക ഠരി നങാ 
ധ്വങാ ന ത്രിയ ൻ റ ക ഥ െതു ണ്ച്.

തുടക്ാം
�ുന്ിരിവള്ിയിൽ
ഒ രതു പ ര സ്യ വതു മങാ െരി ൈ ന് യപ് ട് േ 
ർ ച് ക്ങാ െരി നരി ർ മങാ ് ങാ വ് ചസങാ ഫരി െ 
ചപങാ ളരി യന കങാ ണങാ ൻ ചപങാ െ ് ങാ ണ് വ 
ഴരി ത്രി രരി വങാ െ ത്. ചമങാ ഹ ൻ ലങാ ലരി യന 
തപ ധങാ ന ക ഥങാ പങാ ത് മങാ ക്രി ‘മതു ന്രി രരി വ 
ള്രി ക ൾ ് ളരി ർ ക്തുച ് ങാ ൾ’ എ ന് േരി 
ത്ം നരി ർ മരി ക്തു ക െങാ െരി രതു ന്തു അ വ ർ.

‘‘േ ർ ച് ക ൾ ക്രി ട െരി ൽ ചേ ച്രി ആ  
സരി നരി മ െതു യട പരി. ആ ർ- പ ര സ്യ സങാ ധ്യ 
് ക യള കതു റരി ച്ച് സം സങാ രരി ച്ു. അ ് ങാ 
ണ് ൈരി ഗ സ്തകീ നരിയ ൻ റ പരി. ആ ർ എ 
ന് ്തു ട ക് മങാ െ ത്. എയ ൻ റ ഉ ള്രി ൽ 

എ ന്തും  സരി നരി മ െതു ണ്ച്. അ ച്ഛ ൻ തപ ദീ 
പ് കതു മങാ ർ മൂ ന് ര പ ് രി റ്ങാ ണ്ങാ െരി  സരി 
നരി മ വരി ്  ര ണ രം ്ര ത്ച് തപ വ ർ ത്രി 
ക്തു ന്തു. തശീ മതു രതു ക ൻ എ ന്ങാ ണ് വരി ്  
ര ണ ക ്  നരി െതു യട ചപ ര്. വ ള യര കതു 
ഞ്രി യല പ ല യലങാ ചക് ഷ നരി ലതും എ 
യന് െതും  കൂ ട്രി ചപങാ െരി രതു ന്തു. ഭ ർ ത്ങാ 
വ് ദരി ൽ ജരി ത്ങാ ണ് സരി നരി മ പരി. ആ ർ ചമ 
ഖ ല െരി യല സങാ ധ്യ ്  െരി ചല ക്രി റ ങ്ങാ 
ൻ ബധ ര്യം ് ന് ത്. അ ങ് യന െങാ ണ് 
ദരി െങാ സ് ഐ ഡരി െ ഇ ൻ ക്യൂ ചൈ റ് ർ 
എ ന് ക ്  നരി സ്  റ്ങാ ർ  ട്ച് യേ യ്യു ന് ത്’’ 
-ആ ് രി ര െതു യട വങാ ക്തു ക ൾ.

തിരക്ിെൻറപ്ലാകാം
്രി ര ക്രിയ ൻ റ ചലങാ ക മങാ ണ് സരി നരി മ െതു 
യട പരി. ആ ർ എ ന് ത്. കതു ടതും ൈ ജീ വരി 
് വതും സരി നരി മ െതും ഒ രതു മരി ച്ച് യകങാ ണ്തു 
ചപങാ ക ൽ യവ ലലെു വരി ളരി ്  യന്. 
ക ട് സ ചപ്ങാ ർ ട്ു മങാ െരി ഭ ർ ത്ങാ വതു ള് ് തു 
യകങാ ണ്ച്, കങാ ര്യ ങ് യളങാ യക് സ്മൂ ത്ങാ 
ണ്. ഞ ങ് ൾ ര ണ്തും ചേ ർ ന്ങാ ണ് എ 

ലലെങാം  പ്ലങാ ൻ യേ യ്യു ന് ത്. മങാ ർ ക് റ്രി ങ്, 
ഡരി ബസ നരി യങ്ങാ യക് ഭ ർ ത്ങാ വരിയ ൻ 
റ വ കതു പ്ങാ ണ്. ചകങാ ഓ ഡരിച ന ഷ നങാ ണ് 
എയ ൻ റ ചമ ഖ ല. എ ചപ്ങാ ഴതും ഞ ങ് 
ൾ ഒ പ് മങാ ണ്. അ ് തു യകങാ ണ്ച് യട ൻ ഷ 
നരി ലലെ. മ ക ൻ ര ണ്ങാം ക്ങാ സരി ൽ പ ഠരി ക്തു 
ന്തു, സൂ ര്യ നങാ രങാ െ ണ ൻ. 

�ുൻനിരകമ്നികൾ
പിന്ാെല
ഓ ്ര സ്  റ്ച്  സരി നരി മങാ സ്, ആ ശരി ർ വങാ ദ് 
സരി നരി മങാ സ്, മൂ ൺ ചഷങാ ട്ച് എ ൻ റ ർ യട 
യ്  ൻ യമ ൻ റ്സ്, ഡരി ക്യതു യതപങാ ഡ ക  ഷ 
ൻ സ്, എ സ് ടങാ ക്ീ സ്, യപ ൻ ആ ൻ 
ഡ് ചപ പ് ർ തകരി ചെ ഷ ൻ സ്, മതു ള കതു പങാ 
ടം ഫരി ലരിം സ്, മരി നരി സ്  റ്ു ഡരി ചെങാ സ്, 
ഒ. പരി. എം സരി നരി മങാ സ്, സ ണ്ണരി യവ െരി 
ൻ യതപങാ ഡ ക  ഷ ൻ സ് ചപങാ യല സരി നരി 
മങാ രം ്ര യത് മതു ൻ നരി ര ക ്  നരി ക ൾ ക്ച് 
ചവ ണ്രി െങാ ണ് വ ർ ക്ച്. സൂപ്ർ ഹരിറ്ുക
ളടക്ം 70 ഒങാളം േലച്രിത്ങ്ളങാണ്  
ആ്രിരെതുയട ബകെരിലൂയട യവള്രി
ത്രിരെരിൽ ബകെടരിചനടരിെത്.  വരി ജീ 
ഷ് മ ണരി െതു യട സം വരി ധങാ ന ത്രി ൽ ഇ 
റ ങ്രി െ ‘ചന ് ങാ ജരി’ എ ന് സരി നരി മ െരി 
ലൂ യട െങാ ണ്  ്രരി ന് സ് പങാ ർ ട്രി സരി ചപ് 
ഷ ൻ സ ർ ട്രി ഫരി ക് റ്ച് കരി ട്രി െ ത്. ച്രങാ കതു 
ലം ച്രങാ പങാ ല ൻ ആ ദ്യ മങാ െരി നങാ െ ക 
നങാ െ സരി നരി മ കൂ ടരി െങാ ണ് ചന ് ങാ ജരി. 
ച്രങാ വ േ ല ച്രി ത് ചമ ള െരി ല ട ക്ം ഇത്  
തപ ദ ർ ശരി പ്രി ച്ു.
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എാം.ഷിയാസക്

ജി  മ്മരി യല വ ർ ക്ൗ ട്ച് ഇ ചന് ത് ടീ ചന ജ ർ ക്തും സ്വ പ്ന മങാ ണ്. എ ങ് 
യന ്തു ട ങ് ണം എ ന് ത് നരി ല ക്ങാ ത് ക ൺ ഫ്യൂ ഷ നതും. പ ല 
വരി ധ യ് റ്ങാ െ വരി വ ര ങ് ൾ പരി ന്തു ട ർ ന്ച് വ ർ ക്ൗ ട്ച് ്തു ട ങ്രി അ 

വ സങാ നം പ രരി ചക്ങായ ട പരി ന്ങാ റതു ന് വ രതും ഏ യറ. ഇ വരി യട ്തു ട ക് ക്ങാ ർ 
ക്ച് േരി ല ടരി പ്സതു ക ൾ ന ൽ കതു ക െങാ ണ് അ ചമ രരി ക് െരി യല ഷരി കങാ ച്രങാ ചക 
തന്ദ മങാ െ Zee health and fitness സ്ങാ പ ന ത്രി ന് ചന ് ൃ ് ്വം യകങാ ടതു 
ക്തു ന് മ ല െങാ ളരി സരി െങാ ദ് യേ റതു യപ ലലെരി.

പരിശീലിക്ണാംവ്ായാ�ാം
ആ ലതു വ എ ട െങാ ർ സ്വ ചദ ശരി െങാ െ സരി െങാ ദ് നങാ ലതു വ ർ ഷ മങാ െരി അ ചമ രരി ക് 
െരി ലങാ ണ്. ര സ ്  തന് ത്രി ൽ ൈരി രതു ദങാ ന ന് ര ൈരി രതു ദം, അ ചമ രരി ക് ൻ കൗ 
ൺ സരി ൽ ഓ ഫ് എ കസ ർ ബസ സ് (ACE), അ ചമ രരി ക് ൻ ഹങാ ർ ട്ച് അ ചസങാ 
സരി ചെ ഷ ൻ (AHA) സ ർ ട്രി ഫരി ക് റ്ു ക ർ ചന ടരി. കൃ ത്രി മ മങാ ർ ്ര ങ് ളും ഉ 
ചത് ജ ന ങ് ളും പൂ ർ ണ മങാ െരി മങാ റ്രി നരി ർ ത്രി തപങാ െ ചഭ ദ മ ചന്യ പ ല ശ രീ ര 
ചരങാ ്ര അ വ സ് ക ളരി ൽ വ്യ ക്തരി ്ര ്  മങാ െ ആ ചരങാ ്ര്യ വ്യങാ െങാ മ പ രരി ശീ ല ന 
മങാ ണ് സരി െങാ ദരിയ ൻ റ സ്യപ ഷ ബല ചസ ഷ ൻ. പങാ ശ്ങാ ് ്യ ർ  ശങാ സ്ത്ീ െ 
ആ ചരങാ ്ര്യ വ്യങാ െങാ മ പ രരി ശീ ല ന ത്രി ലൂ യട ജീ വരി ്  നരി ല വങാ രം യമ ച് യപ് ടതു 
ത്രി െ അ നതു ഭ വ ങ് ൾ സരി െങാ ദ് പ റ ഞ്തു ്  രതും.

ചാ  ര  മാ  കാ  ത്

ഓർമകൾ

ആതിര
ദിൽജിത്ക്
ആതിര
ദിൽജിത്ക്

let's watch

സഫക്വാൻറാഷിദക്

ആ  ഷ സ് പ ര ്  ര ക്ച് തകരി ക് 
റ്ച്  േ രരി ത് ചത്ങാ ളം് യന് 
പ ഴ ക് മതു ണ്ച്. നൂ റ്ങാ ണ്രി ചല 

യറ പ ഴ ക് മതു ള് പ ര ്  ര െതു യട ക ണ 
യക് ടതു ത്ങാ ൽ ആസ്ചതട ലരി െ 33 ് വ 
ണ െതും ഇം ഗ് ണ്ച് 32 ് വ ണ െതും ആ 
ഷ സരി ൽ മതു ത് മരി ട്ു. ആ ഷ സരി  യൻറ 
േ രരി ത് ത്രി ൽ സ വരി ചശ ഷ വ ർ ഷ മങാ 
ണ് 2005. 1986നതു ചശ ഷം നീ ണ് 19 
വ ർ ഷം ആ ഷ സ് ഇം ഗ്ീ ഷതു കങാ ർ ക്ച് 
യവറതും മരീേരികെങാെരിരതുന്തു. ഉ ത്ര തപ 
്ങാ പരി ക ളങാ െ ആ സ്  ചതട ലരി െ ൻ ടീ മരി 
യല സതു വ ർ ണ ് ങാ ര ങ് ചളങാ ട് യകങാ ് തു 
ചകങാ ർ ക്ങാ നതു ള് വീ ര്യം ഇം ഗ്ീ ഷതു കങാ 
ർ ക്രി ലലെങാ യ്ചപങാെരി. 2005ൽ  ഇം ഗ് 

ണ്രി ൽ ആസ്ചതട ലരി െ വ ന്രി റ 
ങ്രി െ ചപ്ങാ ഴതും അ നങാ െങാ സ 

കരി രീ ട ത്രി ന പ്ു റം മ 

റ്ങാ രതും ഒ ന്തും തപ ് ീ ക്രി ച്രി രതു ന്രി ലലെ. 
ചലങാ ർ ഡ്  സരി ൽ ന ട ന് ആ ദ്യ യട സ് റ്രി 
ൽ 239 റ ൺ സ്  വരി ജ െ വതു മങാ െരി ആ  വ 
ർ ഷ വതും അ തപ ് ീ ക്രി ്  മങാ യെങാ ന്തു മരി 
യലലെ ന്ച് ആസ്ചതട ലരി െ യ് ളരി െരി ച്ു. പ 
ചക്, പരി ന്ീ ട് ന ട ന് ത് മ യറ്ങാ ന്ങാ െരി 
രതു ന്തു.

എ ഡ്്ജൈങാ സ് റ് ണരി ൽ ന ട ന് ര 
ണ്ങാംമ ത്സ ര ത്രി ൽ യവ റതും രണ്ച്  റ ൺ 
സരി ന് ഇം ഗ് ണ്രി ന് ജ െം. മങാ ഞ് സ് റ് റരി 
യല ഓ ൾ ഡ് തടങാ ചഫങാ ഡരി ൽ ന ട ന് മൂ 
ന്ങാം മ ത്സ ര വതും അ വ സങാ ന നരി മരി ഷം 
വ യര ആ ചവ ശ ത്രിട ച് റ്രി. വരി ജ െ 
ത്രി നങാ െരി ഇം ഗ്ീ ഷ് ൈൗ ള ർ മങാ ർ കരി 
ണ ഞ്തു തശ മരി യച് ങ്രി ലതും ആസ്  ചതട ലരി 
െ െതു യട അ വ സങാ ന  വരി ക് റ്ച് വീ ഴത്ങാ 
ൻ ക ഴരി െങാ ് രി രതു ന് ച്ങാ യട മ ത്സ രം സ 
മ നരി ല െരി ചല ക്ച്. യതട ൻറ്  തൈരി ഡ്ജരി ൽ 
ന ട ന് നങാ ലങാം യട സ് റ്രി ൽ ഇം ഗ് ണ്രി ന് 
മൂ ന്ച് വരി ക് റ്ച് ജ െം. ഓ വ ലരി ൽ ന ട ന് 
അ ഞ്ങാം മ ത്സ രം സ മ നരി ല െങാെ ച്ങാ 
യട അ വരി ശ്വ സ നീ െ മങാ െ ത് സം ഭ വരി 
ച്ു. ഒ ന്രി യന ് രി യര ര ണ്തു മ ത്സ ര ങ് ൾ 

ക്ച് സങാ ക്ങാ 
ൽ ആസ്ചതട 
ലരി െ പ രങാ ജ 
െ യപ് ട്രി രരി ക്തു 

ന്തു. ്ീ ് തു പ്രി െ പ ന്തു ക ളും ആ ത്മ വരി 
ശ്വങാ സ ചത്ങാ യട േതു ഴ റ്രി െ ൈങാ റ്ു മങാ െരി 
ക ളം നരി റ ഞ് ആ ൻ തഡൂ ഫ്രി  ചൻറങാ 
ഫങാ ണ് ഇം ഗ് ണ്രി ന് ചമങാ ഹ വരി ജ െം ന 
ൽ കരി െ ത്. യഷ െരി ൻ ചവങാ ണരി  യൻറ മങാ 
തന്രി ക സ്പരി ന്തും ചപങാ ണ്രി ങ്രി  യൻറ 
ചപങാ രങാ ട് വീ ര്യ വതു യമ ലലെങാം സീ രരിസരി ൽ പ 
ല കതു റരി ക ണ്തു. 2005 ആ ഷ സരി യന സരി 
നരി മങാ റ്രി ക രീ ് രി െരി ൽ ഒ രതു മ ണരി ക്ൂ ർ 
12 മരി നരിറ്ങാ ക്രി േതു രതു ക്രി ഡരി. ഡരി ചഹങാം  
എ ൻറർ ബട ൻ യമ ൻറ്  പതു റ ത്രി റ ക്രി െ 
ഡരി.വരി.ഡരിെങാ ണ് HIDDEN ASHES. 
ഇത്  ആ മ ചസങാ ണരി ൽ ല ഭ്യ മങാ ണ്. ഇ 
ച് യസ ർ ച്ച് കീചവ ഡരി ൽ െതുട്യൂൈരി 
ലതും വരി ഡരി ചെങാ കങാ ണങാം. നരി ങ് യളങാ 
രതു തകരി ക് റ്ച് ചതപ മരി െങാ യണ ങ്രി ൽ ഇ ത് 
ക ണ്രി രരി ക് ണം. ്ീ ർ ച്.

l

േഫാ ക്െ് വാ ഗ ൻ ്ീ റ്ി ൽ

MADEIN
കളവംകകോടം

പി.ജി.രവികു�ാർ

ചി  ലലെ റ സ്വ പ്ന യമങാ ന്തു മ ലലെ, രങാ ചക 
ഷ് ൈങാ ൈതു വരിച ൻ റ ത്. ചഫങാ 
കസ് വങാ ്ര ൻ ൈീ റ്രി ൽ ക ണ് 

ചപ്ങാ ൾ ്  യന് സ്വ ന് മങാ ക് ണ യമ ന്ങാ 
െരി. വരി ല ചേങാ ദരി ച് ചപ്ങാ ൾ 23 ല 

ക്ം. അ ത് െതും കങാ ശതു മതു ട 
ക്ങാ ൻ പങാ ങ്രി യലലെ ങ്രി ലതും 

സീ ൻ വരി ട്രി ലലെ. വീ ട്രി ലരി രതു 
ന്ച് ൈീ റ്രി ൽ പ ണരി ്തു 
ട ങ്രി. 2019 ആ ്ര സ്  
റ്രി ൽ ്തു ട ങ്രി െ കങാ ർ 
പ ണരി ഈ  മങാ സം പൂ 
ർ ത്ീ ക രരി ച്ു. സതു സതു 

കരി സങാ മതു റങാ യ് ടൂ വീ 
ല ർ എ ൻ ജരി നങാ യണ 
ങ്രി ലതും സം ്ര ് രി അ 
ഴ ക ള വതു ക ൾ ചേ ർ 
ന് കരി ടതു ക് ൻ ൈീ റ്രി 
ൽ ്  യന്.

ഹിറ്ാണക്കരവിരുതക്
വ യ ലാ ർ പ ഞ്ാ യ ത്തട് 11ാം വാ ർ ഡ് െ 
ള വം ഗൊ െം ഇ ഗദ് ധ െു സ്ി ൽ 29ൊ ര ൻ 
രാ ഗെ ഷ് ബാ ബു വിന ൻ റ െ ര വി രു ത് 
ഹി റ്റാ ണ്. ഐ. െി. ഐ ഫി റ്റ റാ യ നച 
ക്ക ന് ഗപി യം ആ രും ഗൊ ക്കും വാ ഹ 
െ ങ് ൾ പ ണി യാ ൻ ത നന്. 2009ൽ  സ്വ 
ന്ം സ്ഗപാർ ട്സ് റബ ക്കട് െി ർ മി ച്ു. 
2010ൽ  റബ ക്കിന ൻ റ എ ൻ െി ൻ നൊ 
ണ്ട് െി െി ല ൻ െീ പ്ും.

പടാംപ്നാക്ിപണിതു
ബ ൊ ജ് നപ ട്ി ഓ ഗട്ാ യു നെ വീ ലും െ യ 
റു െ ളു മാ ണ് ബീ റ്റി ലി ന് െ ൽ െി യ ത്. 
െി. ഐ ഷീ റ്റും ഉ പ ഗയാ ഗ ശൂ െ് മാ യ 
പ ല സാ മ ഗഗി െ ളും ഗച ർ ത്തട് ഗബാ േി 
പ ണി തു. ‘‘ഗച സി സാ ണ് ആ ദ്ം ഉ ണ്ാ 
ക്കി ഓ െി ച് ത്. അ തി ൽ ഒ റ്റ എ ൻ െി ൊ 
യി രു ന്ു. റി ഗവ ഴ്സ് ഇ ല്. ഗോ നറ ല്ാം 
പ ണി ത് െ ഴി ഞ്ട് ഓ െി ക്കുഗ മ്ാ ൾ പി 
ഗന്ാ നട് െു ഗക്ക ണ്ി വ ന്ാ ൽ ഇ റ ങ്ി 
ത ള് ണ മ ഗല്ാ നയ ന്ട് ഓ ർ ത്ത ഗപ്ാ ൾ 
ഒ രു റി ഗവ ഴ്സ് ഗി യ ർ ഗബാ ക്സ്െൂ െി 
ഫി റ്റട് നച യ്തു’’ -രാ ഗെ ഷിന ൻ റ നപാ 

ളി വാ ക്കു െ ൾ. നസ ൽ ഫ് സ്  റ്റാ ർ ട് ർ, 
എ ൽ. ഇ. േി റല റ്റു െ ൾ, മൂ ന്ട് ലി റ്റ ർ 
നപ ഗഗൊ ൾ െ പ്ാ സി റ്റി, ൊ റിന ൻ റ പി റ 
െി ൽ മു െ ളി ലാ യി നപ ഗഗൊ ൾ െി റ ക്കാ 
ൻ വാ ൽ വ് തു െ ങ്ി റഹ നെ ക്കാ ണ് 
ബീ റ്റി ൽ. പി റ െി ല നത്ത റല റ്റു െ ൾ, 
സ്  റ്റി യ റി ങ് വീ ൽ എ ല്ാം പു തി യ ത് 
െി ർ മി ച്ു. ര ണ്ു ഗപ ർ ക്കട് ഇ രി ക്കാം.

െെലവക്40,000രൂപ
ബീ റ്റി ൽ പ ണി ത് പു റ ത്തി റ ക്കാ ൻ ആ 
നെ നച ല വ് 40,000 രൂ പ. െ വ മാ ധ് മ 
ങ് ളി ലും ചാ െ ലു െ ളി ലും വാ ർ ത്ത 
വ ന് ഗതാ നെ സൗ ദി അ ഗറ ബ്, ബ ഹ്  
ററ ൻ, ഒ മാ ൻ എ ന്ി വി െ ങ് ളി ൽ െി 
ന്ട്  അ ഭി െ ദ് െ ങ് ളും ഒ ഴു െു ന്ു. വാ 
ഹ െം െി ർ മി ച്ു നൊ െു ക്കാ ഗമാ എ 
ന്ും അ െ വ ധി ൊ ളു െ ൾ.

ഇനിയുള്ആപ്രഹാം
നച റി യ ഒ രാ ഗഗ ഹം െൂ െി യു ണ്ട്. െ െ ൻ 
പൃ ഥ്വി രാ ജ് ഉ പ ഗയാ ഗി ക്കു ന് ലം ഗബാ 
ർ ഗി െി ഗവ ണം. ഫ ണ്ട് െി ട് നട്, പ തു 
നക്ക ൊ റിന ൻ റ പ ണി തു െ ങ് ണം. 

മ ല യാ ളി  
ഫബട യ്  ന ർ 
INAMERICAN

GYM
ഭക്ഷണപക�ാം
മി െ ച് ശ രീ രം രൂ പ നപ് െു ത്തു ന് തി ൽ 75 ശ ത മാ െ മാ 
ണ് ഭ ഷേ ണ ഗെ മ ത്തി ന് സ്ഥാ െം. 25 ശ ത മാ െം എ 
ക്സ റസ സ്. െി ങ് ൾ ഒ രു cheat day എ െു ക്കു െ. 
അ ന്ട് ഇ ഷ്  െ മു ള് ബി രി യാ ണി ഗയാ റഗഫ ഡ് ചി ക്ക 
ഗൊ നേ സ ർട്ു െ ഗളാ െ ഴി ക്കൂ. പി നന് 10 ദി വ സം 
അ നതാ നക്ക ഒ ഴി വാ ക്കി വ്ാ യാ മം നച യ്യൂ.

ശരീരെത്�നസ്ിലാക്ണാം
എ ല്ാ ദി വ സ വും ശരീരം അ ള ക്കാ ൻ നമ െ നക്ക െ രു ത്. 
പ ത്തു ദി വ സ ഗമാ ര ണ്ാ ഴ്ച ഗയാ െൂ െു ഗമ്ാ ൾ നച ക്കട് 
നച യ്യൂ, വ ർ ക്കൗ ട്ിന ൻ റ വ് ത്ാ സം മ െ സ്ി ലാ ക്കാം.

സക്പ്പാട്ടക്റിഡകക്ഷൻ
വ െ റരി ന് കൂ ടതു ്  ൽ വ ർ ക്ൗ ട്ച് യേ യ്്ങാ ൽ യപ യട് ന്ച് 
സരി കസ് പങാ ക്ങാ കതും എ ന്ച് ക രതു ് തു ന് ത് യ് റ്ങാ ണ്. 
സരി കസ്പങാ ക്ങാ കങാ ൻ ഒ രങാ ളു യട ആ യക ശ രീ ര ത്രി യല 
യകങാ ഴതു പ്ച് ് യന് കതു റ െ ണം.

സപ്ിെ�ൻറക്ഫാകക്ടക്സക്
ന മ്മ ൾ ക ഴരി ക്തു ന് സങാ ധങാ ര ണ ഭ ക് ണ ത്രി ൽ് യന് 
ചതപങാ ട്ീ ൻ, ഫങാ കട്സ്, കങാ ർചൈങാ ബഹ ചതഡ റ്ച്സ് എ ലലെങാ 
മതു ണ്ച്. ഇ ് തു ്  യന് ശ രീ ര ത്രി ന് മ ് രി. സ പ്ലരി യമ ൻ റ്സ് 
ക ഴരി ച്ച് ശ രീ ര ത്രി ൽ ചപങാ ഷ ക ്രതു ണം എ ത്രി ക്തു ന് ത് 
അ നങാ വ ശ്യ മങാ ണ്. 

പ്ലാവർപ്ബാഡിപപധാനാംതെന്
അ പ് ർ ചൈങാ ഡരി ക്ച് ന ൽകതു ന് അ ച് തപങാ ധങാ ന്യം ചലങാ 
വ ർ ചൈങാ ഡരി ക്തും ന ൽക ണം. സ്ക്വങാ ഡ്സ്, യഡ ഡ് 
ലരി ഫ്റ്ച് വ ർ ക്ൗ ട്ു ക ൾ മതു ഴതു വ ൻ ശ രീ ര ത്രി നതും ്രതു ണ 
ക ര മങാ ണ്. 
കൂടതു്ലങാെരി വ ർ ക്ൗ ട്ച് യേ യ്യു ന് ത് ഹങാ നരി ക ര മങാ ണ്. 
ഒ പ്ം ഒ ചര മ സരി ൽ ത്രൂ പ്രി ന് ്തു ട ർച് െങാ െരി വ ർക്ൗ ട്ച് 
യേ യ്യ രതു ത്. ഒ രതു മ സരി ൽ ത്രൂ പ്രി ന് വ ർക്ൗ ട്ച് യേ യ്്ങാ 
ൽ മ സരി ൽസ് ചതൈ ക്ച് ഡൗ ണങാ െരി അ ത് പൂ ർവ സ്രി 
്രി െരി ൽ എ ത്ങാ നതു ള് സ മ െം 48 മ ണരി ക്ൂ റങാ ണ്. 

പ്കാമ്പൗണക്എകക്സർകസസക്
ഒ ചര സ മ െം വരി വരി ധ മ സരി ൽ ത്രൂ പ്ു ക ൾക്ച് ്രതു ണ ക ര മങാ 
കതു ന് വ ർക്ൗ ട്ച് യേ യ്യു ന് ് ങാ ണ് ചകങാ ് ൗ ണ്ച് എ കസ 
ർബസ സ്. തഫീ യവ യ്റ്ച്സ് യവ ച്ച്  യമ ഷീ ൻ സ ചപ്ങാ ർട്ച് ഇ 
ലലെങാ യ് യേ യ്യു ന് വ ർക്ൗ ട്ച്സങാ ണ് ഇ ത്.
വ െ ർ വീ ർക്തും എ ന്തു ക രതു ് രി യവ ള്ം കതു ടരി ക്ങാ ് രി രരി 
ക് രതു ത്. ആ ചരങാ ്ര്യ വങാ നങാ െ മതു ് രി ർന് െങാ ൾ ദരി വ സ വതും 
ര ണ് ര മതു ്  ൽ മൂ ന് ര ലരി റ് ർ വ യര യവ ള്ം കതു ടരി ക് ണം.

വർക്പൗട്ടിനക്

സിയാദക്
ഇതാ...

● െി യാ ദ് ് ഫൻറ ജിമ്മിൽ

● രാ േക ഷ് ്ാ ് രു  നിർമിച്ച  
േഫാ ക്െ് വാ ഗ ൻ ്ീ റ്ിൽ 


