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ഫൊ ന്നാനിത്തെരുവിത്ലത്വട്ടം
പേനാക്ിരിയകത്തെതങ്ങൾ
തറവനാട്ിൽഅന്ന്മൈലനാഞ്ി

ക്ല്നാണൈനാണ്.തരുണീൈണിനഫീസകുഞ്നാ
റ്റബീവിശരീഫയുത്െതൃക്ല്നാണടം.േൗരപേൈു
ഖനുടംസ്നാതപത്്സൈരപസനനാനിയുടംആത്ൈീയ
പനതനാവനായിനനാട്ിലുടംേുറടംനനാട്ിലുടംസൽകീർ
തെിേിെിച്ചുേറ്റചുകയുടംത്െയ്തഅദിനയിൽേെി
ഞ്നാറകതെന്ഇമ്ിച്ിപകനായതങ്ങളചുത്െേുന്നാ
രൈകളചുത്െകല്നാണരനാവ്.ഏത്റൈുപമ്േറഞ്ുറ
പ്ിച്തനായതിനനാൽആഴ്െകൾക്ന്ൈുപന്തുെങ്ങി
യതനാണ്ഒരുക്ങ്ങൾ.വരൻഫപറനാക്ിനെുതെ
ആപക്നാത്ട്പേൈുഖതങ്ങൾകുെുടംബതെിൽനി
ന്ുള്ളത്െറുപ്ക്നാരൻ.

ത്തരുവ്ഒന്നാത്കയുടംതറവനാെിത്ൻറെുറ്റചുവട്
വുടംകുരുപതെനാലയുടംഇൗത്ുമ്ട്യുടംവർണക്
െലനാസുകളചുടംത്കനാണ്ന്അലടംകൃതൈനായിരിക്ുന്ു.
തറവനാെിന്േിന്ിത്ലകപനനാലികനനാലിത്ലകെ
വിൽഅന്ന്േതിവിലുടംതിരക്നാണ്.ത്കനാച്ി,ആ
ലുവ,ത്കനാെുങ്ങല്ലൂർ,െനാവക്നാട്,ത്വളിയപങ്നാട്,
െനാലിയടം,തിരൂർഎന്ിങ്ങത്നേലഭനാഗങ്ങളിൽ
നിന്ന്ത്കട്ചുവള്ളങ്ങളിലുടംവഞ്ികളിലുടംകുെുടം
ബക്നാരുടംകൂട്ക്നാരുടംവന്ുത്കനാപണ്യിരിക്ു
ന്ു.ത്െമ്മൺേനാതകളിലൂത്െകനാളവണ്ിയിലുടം
കുതിരവണ്ിയിലുൈനായിേലനനാെുകളിൽനിന്ു
ള്ളഅതിഥികൾേുലർച്ൈുതൽതുെങ്ങിയവര
വനാണ്.രപണ്നാൈൂപന്നാദിവസടംനീണ്ുനിൽക്ു
ന്രനാക്ല്നാണൈനാണ്.ആദ്ദിനടംമൈലനാഞ്ിക്
ല്നാണവുടംരണ്നാടംദിനടംത്േനാത്ന്നാപ്ിക്ൽക
ല്നാണവുടം.ഉയരതെിൽതൂക്ിയത്േപപെനാൈനാക്സ്
വിളക്ുകളചുടംകനാത്വിളക്ുകളചുടംൈലബനാറിത്ൻ
റൈക്ത്യആരനാവിലുടംേകലനാക്ിനിർതെിയിട്ചു
ണ്ന്.പകനാലനായിലുടംേെനാപ്ചുറതെുടംത്കനാട്ിലിലുടം
അകതെളങ്ങളിലുടംെനായ്േിലുടംവിരുന്ുകനാരുത്െ
ബഹളവുടംകുട്ികളചുത്െകൂട്ച്ിരികളചുടം.ൈുറ്റടംനി
റച്ന്ത്കട്ിയേത്ലിൽകനാരണവന്നാരുടംേണ്ി
തരുടംനിറഞ്ിരിക്ുന്ു.േത്ലിത്ൻറഒരുവശ
തെന്അറബനയുടംപകനാൽക്ളിയുടംഅരങ്ങുതകർ
ക്ുന്ു.പേപദശത്തെഅറിയത്പ്െുന്മൈലനാഞ്ി
ക്നാർമകത്കനാട്ിപ്നാട്ിനനായിഅകതെളതെിൽഒ
രുക്ടംതുെങ്ങിക്ഴിഞ്ു.

1921ആഗസക്റ്ക്19
1920ജൂൺ14ന്ൈഹനാത്നാഗനാന്ിയുടംൈൗ

ലനാനഷൗക്തെലിയുടംപകനാഴിപക്നാട്കെപ്ചുറ

തെന്പേസടംഗിച്പതനാത്െഖിലനാഫത്പേസ്നാനടംൈ
ലബനാറിത്ലങ്ങുടംശക്ിപേനാേിച്ചു.1921ആഗസ്
റ്റന്19ന്ഖിലനാഫത്പേവർതെകത്രഅെിച്ൈർതെനാ
നുടംപനതനാക്ത്ളേിെികൂെനാനുടംലക്്ടംത്വച്ന്,ജി
ല്ൈജിസ്പപെറ്റന്ഒപ്ിട്24അറസ്റ്റന്വനാറൻറുകളചുൈനാ
യികലക്െർപതനാൈസിത്ൻറയുടംക്നാപ്റ്റൻത്ൈക്
പൻറനായുത്െയുടംഡി.എസ്.േിഹിചപകനാക്ിത്ൻറ
യുടംസൂപേണ്ന്ആൈുവിത്ൻറയുടംപനതൃത്തെിൽ
േട്നാളക്നാരുത്െസടംഘടംതീവണ്ിയിൽൈലബനാറി
പലക്ന്േുറത്പ്ട്ചു.500ലധികൈുള്ളഈേട്നാളസടം
ഘടംേരപ്നങ്ങനാെിയിൽഇറങ്ങിതിരൂരങ്ങനാെിയി
പലക്ന്ൈനാർച്ന്ത്െയ്തു.20ന്േുലർച്പയനാത്െതി
രൂരങ്ങനാെികിഴപക്േള്ളിയുടംെിലഖിലനാഫത്പേ
വർതെകരുത്െവീെുകളചുടംഇവർവളഞ്ു.രനാവി
ത്ലേള്ളിയുടംഖിലനാഫത്കമ്മിറ്റിഓഫിസുടംത്റ
യ്ഡ്ത്െയ്തു.ൈൂന്ുപേത്രഅറസ്റ്റന്ത്െയ്തു.ൈ
മ്ുറടംേള്ളിയിൽനിന്ുടംൈൂന്ുപേത്രഅറസ്റ്റന്
ത്െയ്തു.ൈമ്ുറടംേള്ളിപബിട്ീഷുകനാർമകപയ
റിത്യന്വനാർതെനനാെനാത്കേെർന്പതനാത്െൈനാ
പ്ിളൈനാർേലയിെങ്ങളിലനായിസനായുധരനായിപബി
ട്ീഷുകനാർത്ക്തിത്രസടംഘെിച്ചു.തിരൂരങ്ങനാെി
യിൽസടംഘെിച്2000പതെനാളടംസൈരക്നാർക്ു
പനത്രേട്നാളടംത്വെിത്വച്ചു.300ഒനാളടംപേർരനാജ്
തെിനനായിവീരൈൃത്ുവരിച്ചു.തിരൂരങ്ങനാെിേള്ളി
ക്ുപനത്രയുടംപബിട്ീഷ്േട്നാളടംആപകൈണടംഅ
ഴിച്ചുവിട്ചു.പബിട്ീഷ്േട്നാളതെിത്ൻറപതർവനാഴ്െ
ത്ക്തിത്രൈലബനാറിത്ൻറവിവിധഭനാഗങ്ങളിലുടം
ൈനാപ്ിളൈനാർസനായുധരനായിസടംഘെിച്ചു.അധിനി
പവശശക്തിക്ന്സഹനായടംനൽകുന്ഭൂപേഭുക്
ന്നാരുത്െയുടംപേൈനാണിൈനാരുത്െയുടംസമ്തെന്അ
വർതകർക്നാൻപശൈിച്ചു.പബിട്ീഷ്കനാരുത്െപെഷ
റികളചുടംത്േനാലീസ്സ്പറ്റഷനുകളചുടംമകപയറനാ
ൻേദ്ധതിയിട്ചു.േലയിെതെുടംഅത്നെപ്നാക്ുക
യുടംത്െയ്തു.

അധരിനരിപ്വശ
വരിെുദ്ധതയുക്ടമണക്
‘‘അധിനിപവശവിരുദ്ധതയുത്െനൂറ്റനാണ്ുകളചുത്െ
േനാരമ്ര്ടംപേറുന്ൈണ്നാണപല്നാത്േനാന്നാനി.ഖി
ലനാഫത്പേസ്ഥനാനതെിന്വലിയപവപരനാട്ൈുള്ളഭൂ
ൈികയനായിരുന്ുവിശനാലത്േനാന്നാനിതനാലൂക്ിത്
ൻറആസ്ഥനാനൈനായത്േനാന്നാനി.1921ജൂമല24
ന്ഖിലനാഫത്കമ്മിറ്റിയുത്െൈഹനാസപമ്മളനടംേു
തുത്േനാന്നാനിയിലനാണ്നെന്ത്.ൈുഹമ്മദ്അബ്
ദുറഹ്ൈനാൻസനാഹിബുടംആലിൈുസ്ലിയനാരുടംഅ
െക്ൈുള്ളപേൈുഖർസടംബന്ിച്ആൈഹനാസപമ്മ
ളനടംസനാപൈനാജ്ത്വിരുദ്ധപേനാരനാട്തെിത്ൻറആ
പവശജ്്നാലനനാട്ിൽേെർതെിയിരുന്ു’’^ത്േനാ
ന്നാനിയുത്െപേനാപദശികെരിപതകനാരനുടംപഗന്ഥ
കനാരനുൈനായെി.വി.അബ്ദുറഹിൈനാൻകുട്ിസ്നാത

പത്്സൈരതെിത്ലത്േനാന്നാനിത്യക്ുറിച്ന്വനാെനാ
ലനനായി.സടംഭവതെിന്ദൃക്സനാക്ിയനായവരിൽ
നിന്ുടംൈറ്റചുൈനായിപശഖരിച്വിവരങ്ങൾേങ്ുത്വ
ക്ുകയനാണ്തുെർന്ന്അപദേഹടം.

പ്പാൊട്കൊലക്ത്
കലര്യാണൊവക്

പനരൈിരുട്ി.ത്വട്ടംപേനാക്ിരിയകതെന്കല്നാണ
ൈുറ്റടംഅതിഥികളനാൽനിറഞ്ുകവിഞ്ു.ത്േനാ
ന്നാനിൌൺഖിലനാഫത്കമ്മിറ്റിയുത്െപേസിഡ
ൻറ്കൂെിയനാണ്േുതുനനാരിയുത്െേിതനാവ്ഇമ്ി
ച്ിപക്നായതങ്ങൾ.വനാർതെവിനിൈയസടംവിധനാന
ങ്ങൾേരിൈിതൈനായകനാലൈനാണ്.ൈലബനാറിൽേട്നാ
ളടംപതർവനാഴ്െതുെങ്ങിയതുടംൈനാപ്ിളൈനാർത്െറു
തെുനിൽപ്ആരടംഭിച്തുൈനായവിവരടംത്േനാന്നാനി
അറിഞ്ുതുെങ്ങിയിപട്യുള്ളലൂ.ത്േനാെുന്ത്നയനാ
ണ്ഒരനാൾകല്നാണപ്ത്ലിപലക്ന്ഒനാെിക്ിതത്ച്
തെിതങ്ങപളനാട്അക്നാര്ടംേറഞ്ത്.

‘‘300ഒനാളടംഖിലനാഫത്സൈരഭെന്നാർത്േനാന്നാ
നിയിപലക്ന്ൈനാർച്ന്ത്െയ്ചുന്ു.െപൈവട്ടംേള്ളിപ്ചു
റതെുകനാരൻഅവുതലുവിത്ൻറപനതൃത്തെിൽ
ൈനാപ്ിളപേനാരനാളികൾവനാരിക്ുത്ങ്ങളചുടംവെിക
ളചുടംൈറ്റചുആയുധങ്ങളചുൈനായിഅങ്ങനാെിേനാലതെി
നെുതെന്എതെിയിരിക്ുന്ു.തനാലൂക്നാഫിസുടം
പബിട്ീഷ്ഖജനനാവുടംപബിട്ീഷ്േനാദപസവകരനായ
ധനനാഢ്രുത്െബടംഗ്നാവുകളചുൈനാണ്അവരുത്െല
ക്്ടം.’’കല്നാണപ്ത്ലിത്ലെിരിയുടംത്സനാറേറ
ച്ിലുത്ൈല്നാടംസൂെിവീണനാൽപകൾക്ുന്നിശ്ശബ്
ദതക്ന്വഴിൈനാറി.പേനാരനാളികത്ളകുറിച്ന്പബിട്ീഷ്
അനുകൂലികൾേലഇല്നാക്ഥകളചുടംപേെരിപ്ിച്
തുത്കനാണ്നാവണടംകല്നാണപ്ത്ലിത്ലഅതിഥി
കളിൽേലരുടംഭയപ്നാെിലുൈനായി.എത്ുത്െയ്ണ
ത്ൈന്റിയനാത്തതങ്ങളചുടംകനാരണവന്നാരുടംഒരുനി
ൈിഷടംതരിച്ചുനിന്ു.പറനാഡ്ഗതനാഗതടംേരിൈിത
ൈനായകനാലതെന്,പകരളതെിത്ലതിരക്ുള്ളജലഗ
തനാഗതപകപദ്രവുടംദക്ിപണത്്യിത്ലതത്ന്പേ
ൈുഖതുറൈുഖനഗരവുടംവനാണിജ്പകപദ്രവുൈനാണ്
അന്ന്ത്േനാന്നാനി.അതുത്കനാണ്ുതത്ന്നനാട്ചു
കനാരുടംേുറടംനനാട്ചുകനാരുൈനായപേൈനാണിൈനാരുടംധനനാ
ഢ്രുടംധനാരനാളടംഇന്നാട്ിലുണ്നായിരുന്ു.അവരി
ൽേലരുടംപബിട്ീഷ്അനുകൂലികളചുൈനായിരുന്ു.

സ്നാതപത്്സൈരപസനനാനിത്ക.പകളപ്ൻഅ
ന്ന്സ്കൂൾഅധ്നാേകനനായിത്േനാന്നാനിയിലു
ണ്ന്.പകളപ്ൻ,രനാൈൻപൈപനനാൻവക്ീൽ,േഞ്ിലി
യകതെന്ൈുഹമ്മദനാജി,ൈക്ിഇമ്ിച്നാക്,ബനാല
കൃഷ്ണപൈപനനാൻതുെങ്ങിയവത്രല്നാടംസൈരക്നാ
ത്രഅനുനയിപ്ിച്ന്േിത്ിരിപ്ിക്നാൻപശൈടംനെ
തെിയിരുന്ു.പകളപ്ൻഅവപരനാട്േറഞ്ു.‘‘അ
ല്പയനാസുഹൃതെുക്ത്ള,ദയവനായിഅൽേത്ൈനാ
ന്ന്പശദ്ധിക്ൂ,ഞങ്ങൾനിങ്ങളചുത്െഗുണകനാടംക്ി
കളനാണ്.നിങ്ങൾസ്ീകരിച്രീതികളിൽഞങ്ങൾ

ക്ന്വിപയനാജിപ്ചുണ്ന്.നമ്മുത്െൈനാർഗടംശനാത്ിയുടം
സൈനാധനാനവുൈനാണ്.അതിലൂത്െലക്്ടംപനെനാ
നനാണ്നമ്മുത്െപദശീയപനതനാക്ളചുത്െആഹ്നാ
നടം.ഇൗസനാഹസകൃത്ങ്ങളചുത്െഅനത്രഫലടം
നിങ്ങൾൈനസ്ിലനാക്ണടം.ശനാത്രനാകൂ,നൈുക്ന്
കനാര്ങ്ങൾഒരുൈിച്ിരുന്ന്െർച്ത്െയ്നാടം’’(പേഫ.
എടം.േി.ൈന്ഥൻഎഴുതിയത്ക.പകളപ്ത്ൻറജീ
വെരിപതതെിൽഇൗസടംഭവടംേരനാൈർശിക്ുന്ു
ണ്ന്).എന്നാൽ,സൈരക്നാർപകളപ്ത്നഅപതക
ണ്ന്ഗൗനിച്ില്.േനാലടംകെന്ന്അങ്ങനാെിയിത്ലഖി
ലനാഫത്കമ്മിറ്റിഒനാഫിസിലുടംേരിസരതെുൈനായി
അവർസടംഗൈിച്ചു.പബിട്ീഷ്േട്നാളതെിത്ൻറപസ
നനാനീക്ടംതെയനാൻപേനാരനാളികൾേരപ്നങ്ങനാെി
യിലുടംൈറ്റചുടംത്റയിൽേനാളങ്ങൾതകർതെത്കനാ
രണടംപകനാഴിപക്നാട്നിന്ന്തിരൂരിപലക്ുള്ളതീവ
ണ്ിസർവിസ്ൈുെങ്ങിയിട്ചുണ്ന്.ഫപറനാക്ിൽനിന്ന്
തിരൂർവത്രതീവണ്ിയിലനാണ്വരനുടംകൂട്രുടംവ
രനാൻേദ്ധതിയിട്ിരുന്ത്.തീവണ്ിൈുെങ്ങിയതി
നനാൽവരനുടംകൂട്രുടംതിരിച്ചുപേനായിഎന്വനാ
ർതെയുടംതങ്ങത്ളപതെിത്യതെി.കല്നാണടംൈുെ
ങ്ങിയഅശുഭവനാർതെയിൽതങ്ങൾആദ്ടംനിരനാ
ശനനാത്യങ്ിലുടംസ്പദശതെിത്ൻറസ്നാതപത്്തെി
നുപവണ്ിവ്ക്തിേരൈനായസുഖവുടംസപത്നാഷ
ങ്ങളചുടംത്ജിക്നാനുള്ളൈനസ്ന്അപദേഹതെിന്ക
രുതെന്നൽകി.

സമെത്രിക്ൻറ
കലര്യാണപേത്ൽ
സനാഹെര്തെിത്ൻറഗൗരവടംഉൾത്ക്നാണ്ഇമ്ി
ച്ിപക്നായതങ്ങൾ,രനാപതിനൈസ്കനാരടംകഴിഞ്
യുെത്നഏതനാനുടംഅനുയനായികത്ളയുടംകൂട്ിസ
ൈരക്നാത്രകനാണനാൻത്െന്ു.നീളക്ുപ്നായവുടം
ത്തനാപ്ിക്ന്ൈുകളിൽപേൗഢൈനായവട്ത്ക്ട്ചുടംഅ
ണിഞ്തങ്ങത്ളകണ്നാൽതത്ന്ആർക്ുടംആ
ദരവുടംൈതിപ്ചുടംപതനാന്ുടം.ൈലബനാറിത്ൻറവിവി
ധഭനാഗങ്ങളിൽഅപദേഹതെിന്അനുയനായികൾഉ
ണ്നായിരുന്ു.സൈരക്നാരിലുടംഉണ്നായിരുന്ുത
ങ്ങളചുത്െഅനുയനായികൾ.അപദേഹടംസ്തഃസിദ്ധ
ൈനായനയെനാതുരിപയനാത്െസൈരക്നാത്രകനാര്ങ്ങ
ൾധരിപ്ിച്ചു.‘‘ഇന്ന്എത്ൻറത്േനാന്ുൈകൾകു
ഞ്നാറ്റയുത്െനിക്നാഹനാണ്.എത്ൻറതറവനാട്ിത്ല
ആദ്അെിയത്രൈനായതിനനാൽനിങ്ങത്ളല്നാവരുടം
എത്ൻറകൂത്െവരണടം,പൈനാളചുത്െനിക്നാഹ്ഭടംഗി
യനാക്ിതെരണടം.’’േറഞ്ുനിർതെിയഉെൻതങ്ങ
ൾസൈരപനതനാവ്അവുതലുവിത്നപെർതെുേി
െിച്ചു.േിത്ന്സൈരക്നാർഒന്ുൈനാപലനാെിച്ില്.ത
ങ്ങൾൈുന്ിൽനെന്ു,തക്ബീർൈുഴക്ിതങ്ങൾ
ക്ന്േിന്നാത്ലകല്നാണപ്ത്ൽലക്്ൈനാക്ിസൈ
രക്നാരുടം.കല്നാണപ്ത്ലിത്ലസനാഹെര്ടംൈുമ്ന്
േറഞ്പല്നാ.വെിയുടംകുത്വുപൈത്ിയഒരുസടം
ഘടംകല്നാണപ്ത്ലിപലക്ന്വരുന്ത്കണ്േ
ലരുടംപേെിച്ചുപേനായി.അവപരനാെനായിതങ്ങൾഉറ
ത്ക്പ്റഞ്ു:

‘‘ആരുടംപേെിപക്ണ്,ഇവർനമ്മുത്െസുഹൃ
തെുക്ളചുടംഅതിഥികളചുൈനാണ്,ഇവത്രനൈുക്ന്
നന്നായിസൽക്രിക്ണടം.’’തങ്ങളചുത്െആവർ
തെിച്ചുള്ളവനാക്ുകളിൽകല്നാണപ്ത്ലിൽആ
ഹ്നാദടംതിരിത്കവന്ു.എല്നാവരുടംസൈരക്നാത്ര
സ്ീകരിക്ുന്തിരക്ിലനായി.പബിട്ീഷ്പസനനാനീ
ക്ടംഅറിഞ്നിൈിഷടംൈറിത്ച്നാന്ുടംആപലനാെി
ക്നാത്തകിട്ിയആയുധടംമകയിത്ലെുതെന്ത്ത
രുവിൽഇറങ്ങിയവരനാണ്,രണ്ുദിവസൈനായിആ
വശ്തെിന്ഭക്ണപൈനാത്വള്ളപൈനാലഭിച്ിട്ില്.
ഉള്ളിൽസ്നാതപത്്പേനാരനാട്തെിത്ൻറകനൽക
തെിത്യരിഞ്സൈയങ്ങളിൽഅവർഅത്തക്ു
റിച്ന്ആകുലരുൈനായിരുന്ില്.േപക്,ദിവസങ്ങ
ൾകഴിഞ്ിരിക്ുന്ു,നെന്ുതനാണ്ിയദൂരങ്ങൾ
കുറത്ച്നാന്ുൈല്.വിശപ്ചുടംദനാഹവുടംഅവത്രകീ
ഴെക്ിക്ഴിഞ്ിരുന്ു.ഇരിപ്ിെങ്ങളിൽശനാത്രനാ
കുടംൈുമ്ന്തത്ന്ത്െമ്ുകളിൽകലക്ിത്വച്ിരു
ന്േഞ്സനാരത്വള്ളടംഅന്നാട്ചുകനാർഅവർക്നാ
യിനൽകി.ൈതിവരുപവനാളടംഅവർകുെിച്ചു.ഒ
രുെനാക്ന്േഞ്സനാരകലക്ിഎന്നാണ്വനാത്ൈനാ
ഴി.തനാൈസിയനാത്തപെനാറുടംവിളമ്ി.ത്നയ്പെനാ

റുടംപേനാതെിറച്ിയുടംകഴിച്ന്അപതേത്ലിൽഅ
വർഉറങ്ങനാൻകിെന്ു.മവകനാത്തത്െറിത്യനാ
രുെനാറ്റൽൈഴത്േയ്തു.അറബിക്െലിൽനിന്ന്വ
ന്ുടംപേനായുടംത്കനാണ്ിരുന്നനുതെകനാറ്റന്അവ
ത്രനിപദയിലനാഴ്തെി.രനാവിത്ലപേഭനാതനൈസ്കനാ
രടംകഴിഞ്ന്അവർതങ്ങപളനാട്യനാപതേറഞ്ിറ
ങ്ങി.ഖിലനാഫത്ഫണ്ിപലക്ന്സദസ്ിൽനിന്ന്സ്
രൂേിത്ച്െുതെ2500രൂേയുത്െകിഴിതങ്ങൾഅ
വർക്ന്നൽകി.െപൈവട്ടംകെവിലൂത്െഅവർതിരൂ
രിപലക്ന്തിരിച്ചുപേനായി.ൈകളചുത്െകല്നാണടംൈു
െങ്ങിയതിലുള്ളസങ്െൈനായിരുന്ില്;നനാെിത്ൻറ
സ്നാതപത്്തെിനനായിത്േനാരുതിൈരിക്നാൻഒരു
ങ്ങിയിറങ്ങിയആൈണ്ിത്ൻറൈക്ൾക്ന്ആശ്നാസ
തെിത്ൻറതണത്ലനാരുക്ിയതിത്ൻറആത്ൈനിർ
വൃതിആയിരുന്ുേിത്ന്തങ്ങളചുത്െൈുഖതെന്വി
െർന്ുനിന്ത്.

  

ക്പെുമയുക്ട
തറവാട്ുമുറ്ം
ത്േനാന്നാനിജുൈനാൈസ്ജിദ്പറനാഡിൽവിശനാലൈനായ
പകനാലനായയുടംകൽതെൂണുകളചുടംൈനാളികൈുകളചുടം
ൈുറ്റതെന്േള്ളിയുത്ൈല്നാൈനായിപേൗഢിയുത്െഅവ
സനാനവനാക്നായി,സ്നാതപത്്സൈരക്നാർക്ന്ആ
ശ്നാസതെിത്ൻറസദ്വിളമ്ിയത്വട്ടംപേനാക്ി
രിയകടംഇന്ുടംതലയുയർതെിനിൽക്ുന്ുണ്ന്.
സ്നാതപത്്സൈരതെിത്ൻറജ്ലിക്ുന്സ്ൈനാരക
ൈനായഇൗവീട്കനാണനാൻൈിക്ദിവസവുടംവിദ്നാ
ർഥികളചുടംെരിപതനാപന്ഷകരുത്ൈതെുന്ു.തറവനാ
ട്ിത്ലആദ്വലിയതങ്ങൾസയ്ിദ്േൂപക്നായത
ങ്ങൾ1884ൽനിർൈിച്തനാണ്ഇൗവീട്.തകർച്
യിത്ലതെിയവീെിത്ൻറേുനർനിർൈനാണടം2012ൽ
േൂർതെിയനായി.അന്ത്തെകല്നാണത്പ്ണ്ന്കു
ഞ്നാറ്റബീവിൈരിച്ത്2000ത്ഫപബുവരിആറി
നനാണ്.അവരുത്െെിപതടംതറവനാെിത്ൻറഉള്ളിൽ
എല്നാർക്ുടംകനാണുടംവിധടംത്വച്ിട്ചുണ്ന്.അവരു
ത്െഏകൈകൾ,84കഴിഞ്ഫനാതെിൈൈുല്ബീ

വിത്വട്ടംപേനാക്ിരിയകടംതറവനാെിന്അഭിൈുഖൈനാ
യിനിർൈിച്വീട്ിൽൈകനുടംത്േനാതുപേവർതെക
നുടംൈുൻനഗരസഭത്െയർൈനാനുൈനായവി.േി.ഹു
മസൻപകനായതങ്ങളചുത്െകൂത്െയനാണ്തനാൈ
സടം.ൈുല്ബീവിയുത്െൈകൾൈുതെുബീവിയുത്െ
ഭർതെനാവ്വെകരൈശ്ഹൂർകുഞ്ിപക്നായത
ങ്ങളചുത്െഉെൈസ്ഥതയിലനാണ്ഇപപ്നാൾതറവനാട്.
സടംഭവബഹുലൈനായആകല്നാണരനാവിത്നകു
റിച്ന്ഉമ്മകുഞ്നാറ്റബീവിയിൽനിന്ന്ൈുല്ബീവി
കഥകത്ളമ്നാെുടംപകട്ിട്ചുണ്ന്.ഒനാർൈയിലുള്ളകഥ
കത്ളല്നാടംഅവർേറഞ്ുതരുകയുടംത്െയ്തു.
‘‘ആനിക്നാഹ്ൈുെങ്ങിത്യങ്ിലുടംഖിലനാഫത്കനാ
ലടംകഴിഞ്യുെത്നഞങ്ങളചുത്െഉപ്യുൈനായി(വ
ലിയജനാറതെിങ്ങൽഇമ്ിച്ിപക്നായതങ്ങൾ)ഉ
മ്മകുഞ്നാറ്റബീവിയുത്െകല്നാണടംനെന്ു.ഞ
ങ്ങൾനനാല്ൈക്ളനായിരുന്ു.ഞനാനുടംൈൂന്ന്ആ
ങ്ങളൈനാരുടം.ഉമ്മആകഥകത്ളല്നാടംഞങ്ങൾൈ
ക്ൾക്ന്േറഞ്ുതന്ിരുന്ു.തറവനാെിത്ൻറെരി
പതടംപെനാദിച്ന്വിദ്നാർഥികൾഇെക്ിത്െകനാണനാ
ൻവരനാറുണ്ന്.ഉമ്മേറഞ്ുതന്കഥകത്ളല്നാടം
ഞനാൻഅവർക്ന്േറഞ്ുത്കനാെുക്ുടം^ൈുല്ബീ
വിയുത്െൈുഖതെന്അഭിൈനാനതെിത്ൻറനിറെിരി.

l 

സമെംപത്ലരിചെ
കലര്യാണൊവക്

● ന െീ സ കരു ഞ്ാ റ്റ ്ീ വി 

ചിബ്ീകരണകം:അമടീർഫൈസൽ

● ഫവ ട്കം പൊ ക്ി രി യ ക കം ്റവാട് 

● ടി.വി. അ്് ദരുറഹ് മാൻ കരുട്ി

● ശ രീ െ  മരുല്ല ്ീവി
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ROWDY ഫ്രം  തെ ലു ങ്ക്

‘‘എ ല്ലാ വ ര്ക്രുകം സ്വ െ്ന മരു ണ്ാ കരുകം. അ ് ് സാ ധ്യ മാ കരു ക 
വി ര ള മാ ണ്. സി നി മ എ നി ക്് എ ല്ലാകം ് ന്രു.’’ 
-ഫ് ന്ി ന്്യ യി ല് വ മ്പ ൻ ഹി റ്റരു ക ള്  
നി ര ന് രകം ഫകാ ണ്രു വ രരു ന് ഫ് ലരു ങ്് ന ട ൻ 
വരിജയക്പ്ദവെക്കാണ്ട യരു ഫട വാ ക്രു ക ള്
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പചെയായമനുഷര്യൻ
ലക്ടം1652വനാരനാദ്ൈനാധ്ൈതെിൽപൈനാഹൻെരപ്
റമ്ിൽഎഴുതിയത്ൈനായ്തുവിത്ൻറവിെൽസഞ്നാ
രങ്ങൾഎന്ഫീച്റിലൂത്െഒരുേച്യനായൈനുഷ്
ത്നഅറിയനാൻകഴിഞ്ു.മദവടംസമ്മനാനിച്അനു
ഗൃഹീതശബ്ദവുൈനായിഏതനാണ്ന്50വർഷതെില
ധികൈനായിസടംഗീപതനാേകരണങ്ങത്ളനാന്ുൈില്നാത്ത
വനായ്േനാട്ചുൈനായിസനാധനാരണക്നാരത്ൻറഹൃദയങ്ങ
ളിൽസ്നാനടംേിെിച്കലനാകനാരനനാണ്അപദേഹടം.
ജമാലുദ്ടീൻപാപ്ലെരി,കുറ്റ്ാടരി

അർഥവത്ായപാട്ുകൾ
ലക്ടം1651ൽശൈീർഎൻ.ത്കഎഴുതിയ‘ജീവിത
തെുെിപ്ചുള്ളത്ൈഹർകനാവ്ങ്ങൾ’എന്പലഖനടംപശ
പദ്ധയൈനായി.അർഥവതെനായൈനാപ്ിളപ്നാട്ചുകൾകുറ
ഞ്േുതിയകനാലതെന്ത്ൈഹറിത്നപപ്നാലുള്ളവരുത്െ
രെനകൾആസ്നാദകർഒനാർൈിക്ുടം.
എ.ഷാഹുൽഹമടീദക്മുസക്ലരിയാർ
വരിളകെുടരിക്കാലം്

ബഗാമടീണപാട്ുകാെൻ
വനാരനാദ്ൈനാധ്ൈതെിൽവന്വിെൽത്ക.ത്ൈനായ്തു
വിത്നക്ുറിച്ചുള്ളഫീച്ർപശപദ്ധയൈനായി.ആനുകനാ
ലികസടംഭവങ്ങൾസരസൈനായിഅവതരിപ്ിക്ുന്
അപദേഹടംഞങ്ങളചുത്െപഗനാൈതെിൽ20വർഷടംൈുമ്ന്
വന്ുേനാെിയതുടംനനാണയങ്ങൾസ്രൂേിച്ചുനൽകി
യതുടംഇന്ുടംഓർൈയിൽതങ്ങിനിൽക്ുന്ു.
്രിചെഅഷക്റൈക്ഫകതപ്കൊടക്,ക്കാപ്ണ്ടാട്രി

തളൊത്മനസ്ക്
ത്ൈനായ്തുവിത്ൻറവിെൽസഞ്നാരങ്ങൾഎന്ഫീ
ച്ർവളത്രനന്നായിട്ചുണ്ന്.അറിയനാത്തകിെന്ി
രുന്ത്ൈനായ്തുക്ത്യഒറ്റപ്നാട്ിൽകൂെിപലനാകൈറി
ഞ്ു.ജീവിതയനാഥനാർഥ്ങ്ങപളനാട്ഏറ്റചുൈുട്ിഈ
സനായടംസന്്യിലുടംതളരനാതെൈനസ്ിത്ൻറഉെൈ
യനാണ്അപദേഹടം.
ക്ക.എം.മുചെരികുണ്ടരിൽ,പ്മാങ്ം

തരിെുനല്ൂർപുെസക്കാെം
തിരുനല്ലൂർവിെനാരപവദിയുത്െഅഞ്നാൈത്തിരു
നല്ലൂർേുരസ്കനാരതെിന്കൃതികൾക്ണിച്ചു.
2017,18,19വർഷങ്ങളിൽപേസിദ്ധീകൃതൈനായക
വിതനാസൈനാഹനാരങ്ങൾക്നാണ്10,001രൂേയുടംപേ
ശസ്തിേപതവുൈെങ്ങുന്േുരസ്കനാരടം.കൃതികളചു
ത്െൈൂന്ുപകനാപ്ികൾപഡനാ.പതവന്ൂർൈണിരനാജ്,
സടംസ്ഥനാനപേസിഡൻറ്,തിരുനല്ലൂർവിെനാരപവ
ദി,ഏരൂർേി.ഒ(അഞ്ൽ),691312,ത്കനാല്ടംജില്
എന്വിലനാസതെിൽൈനാർച്ന്10നകടംഅയക്ണടം.
പഫനാൺ:9847755178.

സംസക്കാെസാഹരിതരിയൂസൈലരി
പ്കപ്ചെെരിഅവാർ്ക്
സടംസ്കനാരസനാഹിതിതൃശൂർജില്കമ്മിറ്റിയുത്െ
യൂസഫലിപകപച്രിസനാഹിതിഅവനാർഡിന്കൃ
തികൾക്ണിച്ചു.10000രൂേയുടംശിൽേവുടംപേ
ശസ്തിേപതവുടംഅെങ്ങുന്തനാണ്േുരസ്കനാരടം.
2017,18,19വർഷങ്ങളിൽേുറതെിറങ്ങിയപനനാവ
ലുകളനാണ്േരിഗണിക്ുന്ത്.േുസ്തകങ്ങളചുത്െ
ൈൂന്ുപകനാപ്ികൾപഗന്ഥകനാരത്ൻറബപയനാഡനാറ്റ
പയനാത്െനാപ്ടംപഡനാ.അജിതൻപൈപനനാതെന്,ത്െയ
ർൈനാൻ,സടംസ്കനാരസനാഹിതി,കനാര്നാട്ചുകര,തൃശൂ
ർ-680611വിലനാസതെിൽൈനാർച്ന്10നുൈുമ്ന്ലഭി
ക്തെക്വിധടംഅയക്ണടം.
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ഇന്നലെവലെ
അധികമാെുമറിയാലെ
അന്നത്ിനുവവണ്ിപാട്ുപാടി
നടന്നഓങ്ങെ്ലൂർലകാണ്ലൂർക്കെ
കക്കടവത്ത്ലമായത്െുഎന്ന
എഴുപത്ിനാെുകാെൻ
ഇന്നത്നാട്ിലെൊെമാണത്.
അഭിനന്ദനവ�ാൺകാളുകളും
അവനവേഷണങ്ങളുംനിെക്കുന്നിെ്.
ലെൽ�ിലയടുക്കാൻ
ന്ുജൻപിവളേെുലട
മത്സെംവവലറ

അെനലൂറ്ാണ്ിവെലറയായിജീവിെംപാടിത്ീർക്കുകയാണത്വിടൽലക.ലമായത്െു.
കാെർവകാടത്മുെൽചാവക്കാടുവലെയുളേപപവേശങ്ങളിൽഅവദേഹംഎത്ാത്
ഇടങ്ങളിെ്.ആേ്കാെത്ത്സെക്കിളുന്ിയായിെുന്നുയാപെലയങ്ിൽ
പിന്നീടത്ഓവട്ാറിക്ഷയായി.കയത്വപറിയജീവിെത്ിൽപാട്ും
നർമഭാഷണവുമായിമധുെംചാെിച്ത്74ാംവയസ്ിെുംകലൂടുെൽ
ഓജവസ്ാലടപപയാണംെുടെുകയാണത്...

വമാഹൻചെപ്പറമ്ിൽ

പൗ രത്വഭേദഗതിനിയമത്ിനനതിരായപ്രതിഭരാ
ധത്ിനൻറഈശബ്ദംസമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ
വൈറലാണ്.സ്ഫുടതയഫുംോൈഗാംേീര്യൈഫും

ഭ�ാരാനതഗാനത്ിനൻറആത്ാൈറിഞ്ഫു്രാടിയ്രാട്ടുകാ
രനനഭതടിയഫുള്ളഅഭന്വഷണങ്ങളടുംഅതിഭലനറവൈറലാ
യിക്കഴിഞ്ഫു.ഇന്നനലൈനരഅധികമാരഫുമറിയാനതഅന്നത്ി
നഫുഭൈണ്ി്രാട്ടു്രാടിനടന്നഓങ്ങല്ലൂർനകാണ്ൂർക്കരകക്കട
ൈത്ത്നമായതഫുഎന്നഎഴഫു്രത്ിനാലഫുകാരൻഇന്നത്നാട്ിനല
താരമാണ്.അേിനന്ദനഭ്ാൺകാളടുകളടുംഅഭന്വഷണങ്ങ
ളടുംനിലക്കഫുന്നില്.നസൽ് ിനയടഫുക്കാൻന്യഫുജൻ്രിഭള്ളരഫുനട
മത്സരംഭൈനറ.

നമായതഫു,ൈിടൽനക.നമായതഫുൈായകഥഅഭദേഹത്ിൽ
നിന്നത്തനന്നഭകൾക്കാം.‘‘മത്രരമായബിരഫുദങ്ങളാണ്വ്
സി,ദാരിമി,ബാഖൈി.ഔഭദ്യാഗികമായികലകടർ,ഭ�ാകടർ,
എൻജിനീയർഅങ്ങനന.്രഴയഅഞാംക്ാസഫുകാരന്ഇനതാ
ന്നഫുംഭമാഹിക്കാനാൈില്ഭലാ.അഭ്ാൾഎനിക്കത്്രറ്ിയബിരഫു
ദംഞാൻതനന്നകനണ്ത്ി-ൈിടൽ.’’

ൈിടൽഎന്നാൽതള്ളൽഎന്നഫുംസ്ഥലംൈിടൽഎന്നഫുനമാ
നക്കയാണ്ന്രാതഫുഭൈഅർഥമാക്കഫുന്നത്.ബ�ായി്രറയഫു
ന്നൈനരയഫുംഈ്രദംനകാണ്ത്ൈിൈക്ിക്കാം.എന്നാൽ,നമാ
യതഫുൈിനൻറൈിടൽഇനതാന്നഫുമല്.ൈിടൽനമായതഫുഎന്നഫു
ഭകൾക്കഫുന്നൈർനതല്ടു്രരിഹാസഭത്ാനട�ിരിക്കഫുന്നഫുനണ്
ന്നത്നമായതഫു്രറയഫുന്നഫു.തനിക്കത്ഇങ്ങനനനയാരഫുഭ്രരഫുകിട്ിയ
സംേൈംഅഭദേഹത്ിനൻറഓർമകളിലൂനട.കക്കടൈത്ത്ആലി
ക്കഫുട്ിയഫുനടയഫുംബീക്കഫുട്ിയഫുനടയഫുംമൂന്നഫുമക്കളിൽമൂത്ൈനാ
ണ്നമായതഫു.്രട്ിണിയഫും്രരിൈട്ൈഫുമായികഴിയഫുന്നകഫുടഫുംബ
ത്ിനൻറഅത്ാണിയാഭൈണ്ൈൻനതാഴിനലാന്നഫുമില്ാനത
എപതനാൾഅടങ്ങിയിരിക്കഫും.അങ്ങനനനയാരഫുനാൾ്രതിഭന
ഴാംൈയസ്ിൽൈീടഫുൈിട്ിറങ്ങി.്രാട്ടു്രാടാനഫുള്ളകഴിവ്മാപത
മായിരഫുന്നഫുവകമഫുതൽ.പഗാമങ്ങളിലൂനടനടന്നത്നാലാളടുകൂ
ടഫുന്നിടത്ഫുംകൈലകളിലഫുംൈിളിക്കഫുന്നൈീടഫുകളിലഫുമാണ്്രാ
ട്ടു്രാടിയിരഫുന്നത്.്രലഭ്ാഴഫും്രാട്ടുഭകൾക്കാനാളടുണ്ാൈി
ല്,ഭകട്ാൽതനന്നകാശഫുനകാടഫുക്കാനതമൂടഫുംതട്ിഭ്ാകഫുന്നൈ
രഫുംകഫുറൈല്.

അങ്ങനനകഷ്ട് ാടിനൻറദിൈസങ്ങൾതള്ളിനീ
ക്കഫുഭ്ാൾഅനങ്ങനടിയിനലബസസഭറ്ാ് ിൽൈി
പശമിക്കാനിരഫുന്നതാണ്ജീൈിതത്ിന്ൈഴിത്ിരിൈാ
യത്.അതഫുകണ്ഒരഫുമനഫുഷ്യസഭനഹിനമായതഫുൈി

നൻറജീൈിതൈഴിതിരഫുത്ഫുകയായിരഫുന്നഫു.ൈിശ് കറ്ാ
ൻഅഭദേഹംഎത്ിച്ചത്സമീ്രനത്ഒരഫുസൂ് ിയഫുനടഅടഫു
ക്കഭലക്കാണ്.അൈിനടനടക്കഫുന്ന�ടങ്ങഫുകളിൽ്രനകെടഫുത്
നമായതഫുൈിന്തനൻറകഴിവ്നതളിയിക്കാനഫുംഅൈസരംലേി
ച്ചടു.സൂ് ിആൈശ്യന്ട്ഗാനങ്ങൾസദസ്യർ്രാടഫുകയായിരഫു
ന്നഫുരീതി.അൈർ്രരാജയന്ട്ിടത്ത്നമായതഫു്രാടിസൂ് ിയഫു
നടആദരംഭനടി.തഫുടർന്നത്അഭദേഹത്ിനൻറആൈശ്യപ്രകാരം
മാസങ്ങഭളാളംഒ് ംകൂടി.്രാടഫുകഎന്നതിന്ൈിടഫുകഎന്നാ
ണ്സൂ് ി്രറഞ്ിരഫുന്നത്.നീനയാന്നഫുൈിട്എന്നഫു്രറഞ്ാ
ൽനീനയാന്നത്്രാട്എന്നർഥം.ഏനറക്കാലംഇത്തഫുടരാനാ
യില്.എനിക്കത്എനതെകെിലഫുംനതാഴിൽഭൈണംഎന്നഫു്രറഞ്
ഭ്ാൾനീഭൈനറനതാഴിലിനനാന്നഫുംഭ്രാകണ്ാ,ഇങ്ങനനൈി
ട്ടുനടഭന്നാ,ഒരഫുബഫുദ്ിമഫുട്ടുംഉണ്ാൈിനല്ന്നത്്രറഞ്ത്അനഫു
പഗഹിച്ചടു.

അരനൂറ്ാണ്ിഭലനറയായിജീൈിതം്രാടിത്ീർക്കഫുകയാണ്
ൈിടൽനക.നമായതഫു.കാസർഭകാട്മഫുതൽ�ാൈക്കാടഫുൈനര
യഫുള്ളപ്രഭദശങ്ങളിൽഅഭദേഹംഎത്ാത്ഇടങ്ങളില്.ആദ്യ
കാലത്ത്വസക്കിളടുതെിയായിരഫുന്നഫുയാപതനയകെിൽ്രിന്നീട്
ഓഭട്ാറിക്യായി.കയഭ്രറിയജീൈിതത്ിൽ്രാട്ടുംനർമോ

ഷണൈഫുമായിമധഫുരം�ാലിച്ചത്74ാംൈയസ്ിലഫുംകൂടഫുതൽഓജ
ഭസ്ാനടപ്രയാണംതഫുടരഫുകയാണ്നമായതഫു.

എന്നാൽ,തൃശൂർൈാടാന് ള്ളിക്ക് ടുറം്രാടാൻഭ്രായിട്ി
നല്ന്നഫുനമായതഫു്രറയഫുന്നഫു.�ാൈക്കാടാണ്15ൈർഷഭത്ാ
ളംതഫുടർച്ചയായി്രാടിയത്.്രഴയകാലത്ഫുതനന്നഇൈിടത്ഫു
കാരിഭലനറയഫുംഗൾഫ്രാജ്യങ്ങളിലായിരഫുന്നഫു.ഇല്ായമയഫുനട
കാലത്ഫുംവകയയഞ്ഫുകാശഫുതന്നനാട്തനിക്കിന്നഫുംപ്രി
യന്ട്താണ്.

ഒെുവിടൽ50സപെ!
കാരക്കാട്ഭ�രിക്കല്ിൽഎട്ടുൈർഷംൈാടകക്കഫുതാമസി

ച്ചടു.അക്കാലത്ാണ്�ാൈക്കാട്്രാട്ടു്രാടാൻഭ്രായിരഫുന്നത്.
ൈിൈാഹംകഴിഞ്ഫുപ്രാരബ്ധമായഭ്ാൾഇങ്ങനനൈിട്ടുനട
ന്നാൽഭ്രാനരന്നത്നമായതഫുൈിന്ഭതാന്നി.ൈീടഫുകളിൽ്രാടഫുന്ന
തിനനാ് ംകൈലകളിൽന�ന്നത്വമക്കത്ൈാടകനക്കടഫുത്ത്്രാ
ടാൻതഫുടങ്ങി.എന്നാൽ,്രലഭ്ാഴഫുംവമക്കത്നസറ്ിനൻറൈാട
കഭക്കൈരഫുമാനംതികയഫുമായിരഫുന്നഫുള്ളലൂ.

മഴക്കാലംആറഫുമാസംൈിടലിന്അൈധിയാണ്.അങ്ങനന
ഓഭട്ാറിക്വപ�ൈറായഫുംഭൈഷ് കർച്ചഭൈണ്ിൈന്നഫു.്രട്ാ
്ിഗഫുരഫുൈായൂർഭറാഡ്ജങ്ഷനിൽതട്ടുകടനടത്ിയിരഫുന്ന
്രരഫുതെൻനസയതിന്നാല്ഓഭട്ാറിക്കളടുണ്ായിരഫുന്നഫു.ഓ
ഭട്ാറിക്ഓടിക്കാൻ്രഠിക്കണനമന്നആപഗഹംഅഭദേഹത്ി

നൻറമഫുന്നിൽനൈച്ചടു.മൂന്നഫുദിൈസംനകാണ്ത്വപ�ൈിങ്്രഠി
ച്ചടു.മഴയഫുള്ളഒരഫുസന്്യക്കത്ഓഭട്ാൈിളിച്ചയാഭളാട്ഭ്രാകാ
ൻ്രറ്ിനല്ന്നത്നസയത്്രറഞ്ഫു.എന്നാൽ,സമ്മതംതന്നാൽ
താൻഭ്രാകാനമന്നായിനമായതഫു.അങ്ങനനസവധര്യംഓ
ട്ംഭ്രായി.

ഓഭട്ാറിക്ഓടിച്ചഭ്ാൾഓഭട്ാക്കാരനാൈാൻഭമാഹം.അ
തഫുംസാധിച്ചടുതന്നത്നസയത്തനന്ന.വസക്കിളിൽഉലകം
�ഫുറ്ി്രാട്ടു്രാടിനടന്നനമായതഫുൈിന്ഓഭട്ാ്രഫുതിയഊർജം
നൽകി.സാൈധാനംഒരഫുൈണ്ിസ്വതെമാക്കി.�ങ്ങരംകഫുളം
സ്വഭദശിതാഹിർഇസമായിൽആണ്സാ് ത്ികസഹായം
ഒരഫുക്കിയത്.30ൈർഷമായിസ്വതെംഓഭട്ാറിക്യിലാണ്യാ
പത.്രാട്ിനഫുമാപതമല്,അടഫുത്�ായക്കടയിഭലക്കഫുംഈൈ
ണ്ിതനന്നഭൈണം.ൈഴിക്കടവ്�ഫുരംകയറിൈയനാടഫും്രിനന്ന
കണ്ലൂരഫുംകാസർഭകാട്ടുനമാനക്കഈമഫുച്ചപകൈണ്ി്രാനഞ്
ത്ിയിട്ടുണ്ത്.സ്വതെമായിവമക്കത്നസറ്ടുംൈാങ്ങിൈണ്ിയിൽ
നൈച്ചാണ്നാടാനകയഫുള്ളനമായതഫുൈിനൻറൈിടൽ.

ൈിടലിനൻറൈിലനിലൈാരം
അടിയതെരാൈസ്ഥക്കാലത്ത്നിഭത്യാ്രഭയാഗസാധനങ്ങ

ളടുനടൈിലനിലൈാര് ട്ികപ്രദർശി് ിക്കണനമന്നനിർബന്മഫു
ണ്ായിരഫുന്നഫു.്രലരഫുംമനസ്ിലാ്മനഭസ്ാനടയാണ്്രട്ികനൈ
ച്ചിരഫുന്നത്.അക്കാലത്ത്ൈിടലിനൻറൈിലനിലൈാര് ട്ികകഴഫു
ത്ിൽനകട്ിത്ൂക്കിയായിരഫുന്നഫുനട് ത്.

ഒരഫുൈിടൽ-50വ്രസ.
2എണ്ം-100വ്രസ.
3എണ്ത്ിന്1പ്ീ.
ആനകസഭറ്ാക100
കഴഫുത്ിൽഭബാർ�ഫുംതലയിൽഹാൻഡ്ബാഗഫുംൈട്ത്ി

നലാരഫുമാ് ിളതഭലനക്കട്ടും.�ഫുണ്ിനലരിയഫുന്നകഫുറ്ിബീ�ി
യഫും.കാണഫുന്നൈർക്കത്ഭതാന്നഫും്രിരാനതെന്നത്-നമായതഫു�ിരി
ക്കഫുന്നഫു.

ൈിടൽന്രാലീസസഭറ്ഷനിനലത്ിയതഫുംഈ്രാട്ടുകാരന
ൻറഓർമയിലഫുണ്ത്.ൈിടൽഎനതെന്നഫുഭ�ാദിച്ചന്രാലീസഫുകാ
രന്തൃപതികരമായഉത്രംനൽകാൻകഴിഞ്ില്.നകാണ്ഫു
ഭ്രായത്സഭറ്ഷനിഭലക്കത്.ആൈർത്ിച്ചടുള്ളഭ�ാദ്യങ്ങൾക്കഫു
മഫുന്നിൽ്രതറി.്രിനന്നന്രാലീസമഫുറ.അടിന്രാട്ടുംഎന്നായ
ഭ്ാൾഉച്ചത്ിനലാരഫു്രാട്ടു്രാടി.ഇതാണ്സാനറൈിടൽ.്രി
നന്ന�ിരിക്കാതിരിക്കാൻന്രാലീസിനഫുംകഴിഞ്ില്.

സ്വതന്ത്രഭാരതഭൂവിൽഅതിനിനാം
കുതന്ത്രഭരണക്ാരുടെടകണിയിൽ
പിറന്നനാെിടനടവെിഞ്ിൊൻ
പറഞ്ിറങ്ിയാൽവിെുമ�ാ
അവരുടെകുെിലതപെയിത്കെലിതിനെിയിലായ്
ടപെുത്ിടുംനിജമ�...

● വിടൽ ഫൊയ് തരു പാടരുന്രു

>>>>വപജത്െണ്ിൽ

2

തിരിച്ചുതരാൻ നല്ല സിനിമകൾ മാതതരം
● േുൽഖർെൽമാൻ\ടി.എ.ഷിഹാബത്

സിനിെ ആസ്ാദകരരുഫട സ് നനഹത്ിന്  പകരകം തരാൻ നല്ല സിനിെകൾ ൊബതൊണ്   
ത ഫൻറ കകയിലരുള്ളഫതന്്  പറയരുകയാണ്   
െലയാളത്ി ഫൻറ ബപിയ താരകം ദരുൽഖർ സൽൊൻ

HALAL
cGMP

For trade enquiry: 

91 08 08 33 33
sales@safahoney.com

Also available on 

&

TM

www.safahoney.com

# 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  

ചിബതകം:മുെളിലപെുമുടിയലൂർ

ഒ   രരു വി   ട   ൽ 
-50 കപ   സ 

2 എ   ണ്കം- 100 കപ   സ
3 എ   ണ്   ത്ി   ന്   1 ബഫീ    
ആ   ഫക സ്    നറോ   ക്  -100

Weekend 1652_16_02_2020.indd   1 02/14/2020   10:00:55 AM

വാരാദ്യമാധ്യമത്ിപലക്രുള്ള കത്രുകള്  
വാട് സ് ആെ്  വഴിയരുകം രചനകള് 
ഇ-ഫമയിലിലൂഫടയരുകം അയക്ാകം

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പബതാധരിപർ,വാൊദര്യമാധര്യമം,
ക്വള്രിമാടക്കുന്നക്.പരി.ഒ,പ്കാഴരിപ്കൊടക്-12

വരി.ആർ.ൊജപ്മാഹൻ

സിനിൈയുത്െേതിവ്വ്നാകരണങ്ങളിൽ
നിന്ന്വ്ത്സ്തൈനായിരുന്ു‘കളിപ്നാട്
ക്നാര’ത്നന്ത്കനാച്ചുസിനിൈ.ആലുവ

ക്നാരനായഷിപനനാസ്റഹ്ൈനാനുടംഅനുജൻസജനാ
സ്റഹ്ൈനാനുടംനിർൈിച്ന്സടംവിധനാനടംത്െയ്ത
ഈെിപതടംജയ്േൂരിത്ലതെക്ടംെലച്ിപപതനാത്സവ

ങ്ങളിൽപശദ്ധിക്ത്പ്ട്ിരുന്ു.സനാമ്തെികേരി
ൈിതികൾവകത്വക്നാത്തെിപതടംേൂർതെീകരിച്
പശഷടംറഹ്ൈനാൻസപഹനാദരങ്ങൾത്വറുത്തയി
രുന്ില്.ധീരതപയനാത്െഅവർഅെുതെെിപതടം
അനൗൺസ്ത്െയ്തു-‘വനാസത്ി’.

പലനാകടംഒരുപവദിയനാത്ണന്ുടംഎല്നാസ്പതീ
-േുരുഷന്നാരുടംപകവലടംഅതിത്ലഅഭിപനതനാ
ക്ളനാത്ണന്ുടംഓപരനാരുതെർക്ുടംഅതിപലക്ന്
പേപവശിക്നാനുടംേുറപതെക്ന്പേനാകനാനുൈുള്ള
വഴികൾഉത്ണ്ന്ുൈുള്ളവില്ടംപഷക്സ്േിയറു
ത്െപേശസ്തഉദ്ധരണിസ്പകീനിൽത്തളിയുന്ിെ

തെനാണ്‘വനാസത്ി’തുെങ്ങുന്ത്.
പവശ്നാലയങ്ങൾേശ്നാതെലൈനായുടംപവശ്നാ

വൃതെിയിപലർത്പ്ട്ിരിക്ുന്വത്രകഥനാേനാപതങ്ങ
ളചുൈനാക്ിനിരവധിസിനിൈകൾവന്ിട്ചുണ്ന്.തനാ
ത്നനാരുപവശ്യനാത്ണന്ന്തുറന്ുേറയുന്‘വനാ
സത്ി’യിലൂത്െയനാണ്കഥതുെങ്ങുന്ത്.കെപ്ചുറ
ത്തെതുറന്പവദിയിപലക്ന്നെന്െുക്ുന്വനാസ
ത്ി(സ്നാസിക)തത്ന്അസ്തിത്ടംതുറന്ുേറ
യുന്ു.കുെുടംബപതെനാത്െനാപ്ടംനനാെകടംകനാണനാ
ത്നതെിയബനാലുത്വന്ഗൃഹനനാഥത്നതത്ൻറ
കഥപകൾക്നാൻഅവൾപവദിയിപലക്ന്ക്ണി

ക്ുന്ു.
ഫ്നാഷ്ബനാക്ിൽഅവൾതത്ൻറകഥതു

െരുന്ു.അമ്മത്യസ്ഥിരടംകനാണനാത്നതെു
ന്മസക്ിളിൽവരുന്തെിയൻആരനാത്ണ
ന്ന്പെനാദിക്ുന്ുണ്ന്ആനിഷ്കളങ്ബനാലിക.
െുൈരിൽകരിക്ട്ത്കനാണ്ന്ൈീനിത്നവരക്ുന്
അവൾേിന്ീട്സ്ഫെികഭരണിയിൽൈീൻവളർ
തെുന്തിൽസപത്നാഷടംകത്ണ്തെുന്ു.വീട്ി
ത്ലഅതിഥിസ്ഥിരടംതനാൈസക്നാരനനാകുപമ്നാൾ
അവൾയുവതിയനായി.അയനാളിൽനിന്ന്രക്
ത്പ്െുതെനാനനായിട്നാകണടംദൂത്രയുള്ളബന്ു
വിത്ൻറഅെുപതെക്ന്അവത്ളഅമ്മേറഞ്

യക്ുകയനാണ്.തത്ൻറപേിയത്പ്ട്ൈത്സ്ഭരണി
തച്ചുെച്ന്വീട്വിെുന്അവളനാകത്ട്ബസ്കയ
റ്റിവിെനാത്നതെുന്അമ്മത്യതിരിഞ്ുപനനാക്ു
ന്പതയില.്ബസ്യനാപതയിൽകണ്വൃദ്ധനുടം
വിഭനാര്നുൈനായരനാൈപനനാത്െനാപ്ടം(ൈധുഉൈനാലയടം)
അകത്ലയുള്ളഒറ്റത്പ്ട്സ്ഥലപതെക്ന്പേനാകു
കയനാണ്അവൾ.

ൈകത്ളപപ്നാത്ലത്േരുൈനാറിയിരുന്അയനാൾ
ഒരിക്ൽബലടംപേപയനാഗിച്ന്കീഴ്ത്പ്െുതെുന്
പതനാത്െഅവിത്െനിന്ന്രക്ത്പ്െുന്ു.പേരുപേനാ
ലുൈറിയനാതെയുവനാവിപനനാത്െനാപ്ടംനഗരതെിപല
ക്ന്പേനാകുന്അവൾഅയനാത്ളനാരുപൈനാഷ്െനാവനാ
ത്ണന്ുടംപേര്െത്ുത്വന്നാത്ണന്ുടം(ശബരീ
ഷ്വർൈ)തിരിച്റിയുന്ു.അവപനനാെുടംകൂട്ചുകനാ
രൻസുകുവിപനനാെുത്ൈനാപ്ടം(സിജുവിൽസൺ)
പൈനാഷണതെിന്പേനാകുന്തിനിെയിൽത്േനാലീ
സിത്ൻറമകയിൽത്േട്ചു.ഭനാര്യനാത്ണന്ന്േറ
ഞ്ന്അവത്ളരക്ിച്സുകു,തിരിത്ച്തെിയ
െത്ുവിൽനിന്ന്മകക്ലനാക്ിൈുതലനാളിക്ന്
വിൽക്ുന്ു.

തനിക്ന്സ്യടംവിൽക്നാനറിയനാടംഎന്ന്പേ
ഖ്നാേിച്ന്സുകുവിത്നതള്ളിഅവൾൈുതലനാളി
പയനാത്െനാപ്ടംപേനാകുന്ു.നനാെകീയൈനായഒപട്ത്റ
രൂേനാത്രങ്ങളിലൂത്െകഥൈുപന്റുന്ു.ഒെുവിൽ
വനാസത്ിതത്ന്സ്പറ്റജിൽനിന്ന്ഉറത്ക്നനാെ
കടംഅവസനാനിച്തനായിപേഖ്നാേിക്ുന്ു.വീ
ണ്ുടംതിരശ്ശീലയിൽത്തളിയുന്ത്പഷക്സ്േിയ
റുത്െവരികൾ.വനാസത്ിപയനാെുടംഅവളചുത്െകഥ
പയനാെുത്ൈനാപ്ടംസഞ്രിക്ുന്അഭിലനാഷ്ശങ്റി
ത്ൻറകനാൈറൈികച്നിലവനാരടംേുലർതെി.ഇരു
ളിത്ലനഗരക്നാഴ്െത്യയുടംകെപ്ചുറത്തെനനാെക
പവദിപയയുടംഅഭിലനാഷ്കൃത്ൈനായിഒപ്ിത്യെു
തെിട്ചുണ്ന്.

ശബ്ദവിന്നാസവുടംസടംഗീതവുടംമകകനാര്ടം
ത്െയ്തരനാപജഷ്ൈുരുപകശനുടംവസ്പതനാലങ്നാ
രടംനിർവഹിച്സുനിതയുടംനിശ്യൈനായുടംഅഭി
നദ്രനടംഅർഹിക്ുന്ു.‘വനാസത്ി’ത്സൻസറി
ങ്േൂർതെിയനാക്ിനിരവധിഅത്നാരനാഷ്പെെല
ച്ിപപതനാത്സവങ്ങളിപലക്ന്ത്തരത്ഞ്െുക്ത്പ്
ട്ിട്ചുണ്ന്.
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ഷരിപ്നാസക്റഹക്മാൻ^സജാസക്റഹക്
മാൻസപ്ഹാദെങ്ൾ
സംവരിധാനംക്ചയക്ത
‘വാസത്രി’സരിനരിമക്യകുറരിചെക്

● വാസന്ിയായി സ്വാസിക

സിനിമ

ൊധാകൃഷക്ണൻതരിെൂർ

അറുേതുകളിൽൈലയനാളസിനിൈ
കൾഅധികവുടംഅറിയത്പ്ട്ത്
അതിത്ലഗനാനങ്ങളിലൂത്െയനായി

രുന്ു.ആെലച്ിപതങ്ങൾഇന്ുടംഒനാർൈിക്
ത്പ്െുന്തനാകത്ട്അതിത്ലപശുതിൈധുരവുടം
അർഥസമ്ുഷ്െവുൈനായഗനാനങ്ങളിലൂത്െത
ത്ന്.ഒരുസിനിൈയിൽആറുടംഏഴുടംേനാട്ചു
കൾഅക്നാലതെന്സനാധനാരണൈനായിരുന്ു.
കുഞ്നാപക്നാനിർൈിച്ന്സടംവിധനാനടംത്െയ്ത
‘കണ്പ്നുണ്ി’എന്െിപതടം13ഗനാനങ്ങപളനാ
ത്െയനാണ്തിരശ്ശീലയിത്ലതെിയത്.1977ൽ
േുറതെിറങ്ങിയഇൗവെക്ൻേനാട്ന്സിനിൈ
യിൽരനാഘവൻൈനാസ്റ്ററുടംേി.ഭനാസ്കരനുടം
പെർത്ന്നാരുക്ിയൈുഴുവൻഗനാനങ്ങളചുടംഹി
റ്റനാവുകയുടംത്െയ്തു.

ഒരുസിനിൈയിത്ലഗനാനങ്ങത്ളല്നാടംഹിറ്റനാ
വുന്ത്ഒരുേുതുൈയല്നാതെകനാലൈനായിരു
ന്ുഅത്.

ഗനാനസൈൃദ്ധിത്കനാണ്ന്പേരുപകട്ഇതെരടം
െിപതങ്ങളിൽഎടം.എസ്.ബനാബുരനാജ്എന്
ബനാബുക്യുടംേി.ഭനാസ്കരനുടംപെർന്ന്ഒരു
ക്ിയൈിക്ഗനാനങ്ങളചുടം‘സൂപ്ർഹിറ്റന്’ഗണ
തെിൽത്പ്െുതെനാവുന്വയനായിരുന്ു.ബഷീ
റിത്ൻറ‘ഭനാർഗവീനിലയ’തെിനുപവണ്ിഇരു
വരുടംപെർന്ന്സൃഷ്െിച്എല്നാഗനാനങ്ങളചുടം
ഇന്ുടംപവദികളിലുടംെനാനലുകളിലുടംേതി
വനായിപകൾക്ുന്വയനാണ്.

കനാലത്തെഅതിജീവിച്തനാൈസത്ൈ
പത്വരുവനാൻ...,ഏകനാത്തയുത്െഅേനാര
തീരടം...,വനാസത്േഞ്ൈിനനാളിൽ...,അറബി
ക്െത്ലനാരുൈണവനാളൻ...,ത്േനാട്നാതെത്േനാ
ന്ിൻകിനനാവുത്കനാത്ണ്നാരു...,ത്േനാട്ിതെകർ
ന്കിനനാവ്...എന്ീേനാട്ചുകത്ളല്നാടംഒന്ി
ത്നനാന്ന്ൈികച്വയനാണ്.

ഇക്ൂട്തെിൽത്പ്െുതെനാവുന്ൈത്റ്റനാരു
സിനിൈയനാണ്1967ൽഇറങ്ങിയ‘േരീക്’.
െി.എൻ.പഗനാേിനനാഥൻനനായർഎഴുതിേി.
ഭനാസ്കരൻസടംവിധനാനടംത്െയ്തസിനിൈ
യിൽഅഞ്ന്ഗനാനങ്ങളനാണുള്ളത്.ബനാബു
ക്-േി.ഭനാസ്കരൻകൂട്ചുത്കട്ിൽതെത്ന്യനാ

ണ്ഇൗഗനാനങ്ങളചുടംേിറവി
ത്യെുതെത്.

എന്നാൽ,ആരുടംത്േത്ട്
ന്ന്പശദ്ധിക്നാതെെിലപേ
പത്കതകൾഇൗസിനിൈ
ക്ുടംഅതിത്ലഗനാനങ്ങൾ
ക്ുൈുണ്ന്.അഞ്ുഗനാന
ങ്ങളിൽനനാത്ലണ്ൈനാണ്
‘സൂപ്ർഹിറ്റചു’കളനായത്ത
ങ്ിൽഅഞ്നാൈത്തെഗനാനടം
ഇന്ുടംസടംഗീതത്തെക്ു
റിച്ന്അറിവുള്ളവരുത്െഇെ
യിൽനനാലുഗനാനങ്ങത്ളക്നാ
ളചുടംൈികച്തനാണ്.

ഒരുേപക്,ൈലയനാളസി
നിൈെരിപതതെിത്ലഏറ്റവുടംൈികച്പേണയ
ഗനാനങ്ങളചുത്െേട്ികയിൽൈുൻനിരയിൽതെ
ത്ന്സ്ഥനാനൈുള്ളഒന്ന്.

സിനിൈയിത്ലനനായികശനാരദലജ്നാവിവ
ശയനായിേനാെിയഭിനയിച്

‘അവിെുത്ന്ൻഗനാനടംപകൾക്നാൻ
ത്െവിപയനാർതെിട്രികിലിരിപക്
സ്രരനാഗസുദ്രരിൈനാർപക്നാ
ത്വളിയിൽവരനാത്നത്ത്നാരുനനാണടം...’
എന്ഗനാനൈനാണത്.എസ്.ജനാനകിയുത്െ

ശബ്ദൈനാണ്ഇൗഗനാനത്തെൈികച്തനാക്ിയ
തിത്ലഒരുഘെകടം.

ത്വള്ളിതെിരയിൽകറുപ്ിലുടംത്വളചുപ്ി
ലുടംജീവിതങ്ങൾകരഞ്ുടംകരയിപ്ിച്ചുടം
െിരിച്ചുടംെിരിപ്ിച്ചുടംെിത്ിപ്ിച്ചുടംഒനാെിൈറ

ഞ്പപ്നാൾഅതിത്നനാപ്ത്ൈല്നാടംൈി
കച്ഗനാനങ്ങളചുൈുണ്നായിരുന്ു.
േി.ഭനാസ്കരത്ൻറപേണയടംതു
ളചുമ്ുന്ഭനാവനക്ന്ബനാബുക്ത
ത്ൻറത്ൈലഡിത്കനാണ്ന്ഇപദ്രജനാലടം
സൃഷ്െിക്ുകയനായിരുന്ുഇൗഗനാ
നതെിലൂത്െ.

േഹനാഡിരനാഗതെിൽഒരുഗസ
ലിത്ൻറസൗകുൈനാര്പതെനാത്െയനാ
ണ്ഇൗഗനാനടംെിട്ത്പ്െുതെിയിരി
ക്ുന്ത്.

നനായികയനായശനാരദനനായകൻ
പപേടംനസീറിന്പകൾക്നാൻപവ
ണ്ിേനാെുന്ഗനാനതെിൽഭനാസ്
കരൻൈനാഷുത്െകനാവ്സങ്ൽേ

ങ്ങൾപപശനാതനാക്ളചുത്െഹൃദയങ്ങത്ളവിറ
ത്കനാള്ളിച്ചുത്കനാണ്ന്ഒഴുകിത്യതെുന്ുണ്ന്.

‘ഏതുകവിതേനാെണടംനിൻ
പെതനയിൽൈധുരടംേകരനാൻ
എങ്ങിത്നഞനാൻതുെങ്ങണടംനിൻ
സങ്ൽേടംേീലിവിെർതെനാൻ....’
തുെങ്ങിയവരികളിൽപേണയതെിന്സ്

യടംസൈർപ്ിച്ഒരുത്േൺൈനസ്ിത്ൻറആശ
ങ്കൾഅലിഞ്ുപെർന്ിട്ചുണ്ന്.

‘േരീക്’യിത്ലൈറ്റന്അഞ്ന്ഗനാനങ്ങളചുടം
ഒന്ിത്നനാന്ന്ൈികച്തനാണ്.പയശുദനാസ്ആല
േിച്‘അന്ുനിത്ൻറനുണക്ുഴിത്തളിഞ്ി
ട്ില്...’എന്ഗനാനടംകനാലഘട്തെിത്ലജന
കീയഗനാനങ്ങളിത്ലനാന്നായിരുന്ു.കല്നാ
ണവീെുകളിലുടംസിനിൈശനാലകളിലുടംഗനാന

പൈളപവദികളിലുടംഇൗഗനാനടംനിറഞ്നാെി.
ഇപതസിനിൈയിത്ലൈത്റ്റനാരുപേശസ്തഗനാന
ൈനാണ്‘ഒരുേുഷ്േടംൈനാപതത്ൈൻേൂങ്ുലയിൽ
നിർതെനാടംഞനാൻ..’എന്ത്.ഇതുടംൈലയനാ
ളികൾത്നപഞ്റ്റിനെന്ു.ബനാബുക്‘പദശ്
’രനാഗതെിൽഇൗണൈിട്ഇൗഗനാനടംഒരുകനാല
ത്തെയുവതലൈുറയുത്െപേണയജീവിതങ്ങ
പളനാട്പെർത്ന്നാഴുകിയസൃഷ്െിയനാണ്.ജനാ
നകിയമ്മേനാെിയൈത്റ്റനാരുഗനാനൈനായ‘എൻ
പേനാണനനായകത്നഎത്ുവിളിക്ുടം...എങ്ങി
ത്നഞനാൻനനാത്വെുതെന്പേരുവിളിക്ുടം...’
എന്ഗനാനവുടംൈലയനാളക്രൈുഴുവൻൈുഴ
ങ്ങി.യൈുനകല്നാണിയിലനാണ്ഇൗഗനാനടം
ഇൗണൈിട്ിരിക്ുന്ത്.ഇപതസിനിൈയിത്ല
ൈത്റ്റനാരുപേശസ്തഗനാനൈനാണ്പയശുദനാസി
ത്ൻറശബ്ദതെിൽഒഴുകിത്യതെിയ‘പേനാണ
സഖിഞനാൻത്വറുത്ൈനാരുേനാൈരനനാടംേനാട്ചു
കനാരൻ....’എന്ഗനാനടം.സിന്ുമഭരവിരനാ
ഗതെിലനാണ്ഇൗഗനാനതെിത്ൻറേിറവി.സനാ
പങ്തികൈനായിപ്റഞ്നാൽസിനിൈയിൽആറ്
ഗനാനങ്ങളചുണ്ന്.ജനകിയമ്മേനാെിയ

‘പെലിൽതനാൈരേൂതെുേരത്ന്നാരു
നീലജലനാശയനികെതെിൽ
കൽേെവിങ്ലിരുന്ുകനാൈിനി
സ്പ്നവിഹനാരവിലനാസിനിയനായ്....’എന്

ഗനാനടംനനാലുവരികളചുള്ളഒരുബിറ്റന്ആയതി
നനാൽആകനാശവനാണിയിലൂത്െപയനാെനാനലു
കളിലൂത്െപയനാആരുടംപകൾക്നാറിത്ല്ന്ു
ൈനാപതടം.

‘േരീക്’യിത്ലേനാട്ചുകൾക്ന്ഇനിയുൈുണ്ന്
പേപത്കതകൾ.േനാട്ചുകൾെിട്ത്പ്െുതെനാൻ
ബനാബുക്യുത്െകൂത്െനിന്ത്േിൽക്നാല
തെന്പേശസ്തനനായആർ.ത്ക.പശഖർഎന്
സടംഗീതജ്ഞനനാണ്;എ.ആർ.റഹ്ൈനാത്ൻറ
േിതനാവ്.സിനിൈയിൽേശ്നാതെലസടംഗീത
ത്ൈനാരുക്ിയതനാകത്ട്അറിയത്പ്െുന്സടംഗീ
തസടംവിധനായകനനായഎടം.ബി.പശീനിവനാസ
നനാണ്.

ൈികച്ഗനാനൈനായിട്ചുടം‘അവിെുത്ന്ൻ
ഗനാനടംപകൾക്നാൻ...’എന്ഗനാനടംൈറ്റചുഗനാന
ങ്ങത്ളഅപേക്ിച്ന്ജനകീയൈനായില്എന്റി
യനാൻയുെ്ൂബിത്ലസദ്രർശകരുത്െഎണ്ത്ൈ
െുതെനാൽൈനാപതടംൈതി.2009ൽഅപ്പലനാഡ്
ത്െയ്ത‘ഒരുേുഷ്േടംൈനാപതത്ൈൻേൂങ്ുല
യിൽനിർതെനാടംഞനാൻ..’എന്ഗനാനതെി
ന്ഇതുവത്രഏകപദശടം13.84ലക്തെില
ധികടംപകൾവിക്നാരുണ്നായപപ്നാൾ‘അവിെു
ത്ന്ൻഗനാനടംപകൾക്നാൻ...’എന്ഗനാനതെി
ന്പകവലടംഒരുലക്തെിൽതനാത്ഴപപശനാതനാ
ക്ത്ളൈനാപതൈനാണ്ലഭിച്ത്;74,309പേർൈനാ
പതടം.ഒരുലക്ണത്ൈനാതെസൃഷ്െിജനങ്ങൾ
ഏത്റ്റെുക്നാത്തപേനായതിത്ൻറഉതെൈഉദനാഹ
രണൈനാണ്ഇൗഗനാനടം.

l

വടീണുടയുന്ന
ജടീവരിതഭെണരികൾ

സങ്കൽപംപടീലരിവരിടർത്രിയ
മപ്നാഹെഗാനം

അറുപതുകളരിൽമലയാള
സരിനരിമകൾഅധരികവും
അറരിയക്പേട്തക്അതരിക്ല
ഗാനങ്ളരിലൂക്ടയായരിെുന്നു.
ആചലചെരിബതങ്ൾഇന്നും
ഒാർമരികെക്പേടുന്നതാകക്ട്
അതരിക്ലബശുതരിമധുെവും
അർഥസമ്ുഷക്ടവുമായ
ഗാനങ്ളരിലൂക്ടതക്ന്ന

● എസ് . ജാനകി

● ്ാ്രുരാജ് ,  
പയശരുദാസ് ,  
െി. ഭാസ് കരൻ

let's watch
youtube.com/preamble to an indian citizen

അനസക്റഷടീദക്

‘‘വാ
ലില്നാതെപേരുകത്ളത്യനാന്ുടം
ഈൈണ്ന്ത്േറ്റതല്ത്പത,എത്ൻ
റപേരിന്വനാലില്എനിക്ുടം’’

അവ്നാലുത്പേനാഡക്ഷൻസ്േുറതെിറക്ി
യ‘പേിയനാമ്ന്ൾെുഎൻഇത്്ൻസിറ്റിസൻ’
എന്ൈ്ൂസിക്ൽവിഡിപയനായിത്ലവരിക
ളനാണിത്.േൗരത്നിയൈടംഅെക്ൈുള്ളഫനാ
ഷിസ്റ്റന്നിയൈതെിത്നതിരനായൈികച്സർഗനാ
ത്കപേതിപരനാധൈനാണീഅഞ്രൈിനിറ്റന്മദർ
ഘ്ൈുള്ളദൃശ്നാവിഷ്കനാരടം.‘‘ഉമ്മുകുൽസു
ൈനാത്രേുറതെനാക്ിയപപ്നാൾആരുടംൈിണ്ിയി
ല്;അവരുത്െപേരുതത്ന്യനായിരുന്പല്നാഅ
വരുത്െപേശ്നവുടം.എത്ൻറപേര്പകട്പപ്നാ
ൾഅവർേറഞ്ത്കനാവലുണ്നാവുത്ൈന്നാ
യിരുന്ു.എത്ൻറപേര്തത്ന്യപല്എത്ൻറ
വിലനാസവുടം’’എന്ന്േറഞ്നാണ്വിഡിപയനാ
ആരടംഭിക്ുന്ത്.

േുതിയജനനാധിേത്-സ്നാതപത്്പേനാരനാ
ട്തെിത്ൻറപേതിനിധനാനടം,ഭനാഷ,രനാഷ്പെീയടം
എന്ിവഏത്റെർച്ത്െയ്ത്പ്ട്തനാണ്.ഭര
ണകൂെതെിത്ൻറവ്വസ്ഥനാേിതൈനായഅെിച്
ൈർതെലിന്വിപധയരനായദലിത്^ൈുസ്ലിടംബ
ഹുജൻഐക്രനാഷ്പെീയൈനാണ്വിഡിപയനാ

പേപൈയൈനാക്ുന്ത്.ഉമ്മുകുൽസുൈനാരുത്െത
ട്തെിപനനാെുടംവനാലില്നാതെപേരിപനനാെുടംഅ
വർത്ക്ത്ിനനാണിപതത്വറുപ്ന്എന്ന്വിഡി
പയനാപെനാദിക്ുന്ു.സടംഘേരിവനാറിത്ൻറ
സവർണപൈധനാവിത്തെിലധിഷ്ഠിതൈനായപദ
ശീയതയനാണ്ഇപപ്നാൾേൗരത്ത്തെനിർണ
യിക്ുന്ത്.പദശരനാഷ്പെടംനിർൈിക്ുന്അേ
രത്തെിലൂത്െഏതുസൈുദനായതെിനുടംൈത
തെിനുടംസ്ത്തെിനുടംേൗരത്ടംനിപഷധി
ക്നാനുടംഉന്ൂലനടംത്െയ്നാനുടംഅവർക്ന്കഴി
യുടം.എന്നാൽ,സൗഹൃദതെിത്ൻറേുതിയ
രനാഷ്പെീയത്തെവടംശീയേദ്ധതികൾക്ന്ഇല്നാ
തനാക്നാൻകഴിയിത്ല്ന്ുടംജീവിച്ിരിക്ുന്
തുതത്ന്െനാവനാതിരിക്നാൻപവണ്ികൂെിയപ
ല്എന്ുടംവിഡിപയനാേറയുന്ു.

ജന്ടംത്കനാണ്ന്എപൻറതനായതിത്നകെ

ലനാസ്കനാണിച്ന്ത്തളിയിക്നാൻേറയുന്തി
ത്നയുടംരനാജ്ത്തെഒറ്റചുത്കനാെുക്നാത്തധീര
ൈനായിസ്നാതപത്്ടംപനെിതെന്വപരനാട്േൗര
ത്ടംത്തളിയിക്നാൻേറയുന്തിത്നയുടംഅ
വർപെനാദ്ടംത്െയ്ചുന്ു.നിങ്ങൾഞങ്ങത്ള
അെർതെിൈനാറ്റിൈുള്ളചുപവലികൾത്കട്ചുപമ്നാ
ത്ഴനാത്ക്ഞങ്ങൾഒട്ിപച്ർന്ുനിന്ന്ഒറ്റനില
യനാകുത്ൈന്വനാക്ുകൾഇത്്യിത്ലജനകീ
യപേപക്നാഭങ്ങളിൽരൂേത്പ്ട്േുതിയൈുപദനാ
വനാക്ങ്ങത്ളയനാണ്ഓർൈിപ്ിക്ുന്ത്.

േൗരത്പേപക്നാഭങ്ങളിൽത്തരുവിലിറ
ങ്ങിയവിവിധൈുഖങ്ങളചുത്െദൃശ്ങ്ങളചുടംഉ
ജ്്ലൈനായേശ്നാതെലസടംഗീതവുടംപതസി
പ്ിക്ുന്അനുഭവൈനാകുന്ു.ൈുമ്ന്േുറതെി
റങ്ങിയ‘രനാവൺ’എന്ൈ്ൂസിക്ൽആൽ
ബതെിത്ൻറസടംവിധനായകൻആദർശ്കു

ൈനാർഅനിയൽതത്ന്യനാണ്സടംവിധനാന
വുടംരെനയുടംനിർവഹിച്ിരിക്ുന്ത്.ബി
ബിൻഅപശനാകിപൻറതനാണ്സടംഗീതടം.നി
തീഷ്പവഗയനാണ്ഛനായനാപഗഹണടംനിർവ
ഹിച്ത്.റിസനാൽത്ജയ്നിആണ്എഡിറ്റി
ങ്.രനാവൺസിനിൈനാസിത്ൻറയുെ്ൂബ്െനാന
ലിൽറിലീസ്ത്െയ്തവിഡിപയനാഇതിനകടം
തത്ന്േതിനനായിരക്ണക്ിന്ആളചുകളനാ
ണ്കണ്ത്.

ഭരണഘെനയുത്െആൈുഖതെിലൂത്െയനാ
ണ്വിഡിപയനാഅവസനാനിക്ുന്ത്.ഈജ
നനാധിേത്പേനാരനാട്തെിൽഭരണഘെനനാ
ൈൂല്ങ്ങളനായനീതിയുടംസൈത്വുൈനാണ്ഏ
റ്റവുടംവലിയആയുധത്ൈന്ന്ഇത്സൂെിപ്ി
ക്ുന്ു.

l
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നമ്ുക്ടഭെണഘടന

അജി ഫനല്ലനാട്  
പെജ്: 110, വില: 120.00 
ഡി.സി റെറൻസ് 

ഭരണഘെനയുത്െേു
നർവനായനആവശ്
ത്പ്െുന്സൈകനാലി
കസനാഹെര്തെിൽ
ഏത്റപേസക്തൈനായ
േുസ്തകടം.ലളിതൈനാ
യഅവതരണടം.

പ്കെളചെരിബതം
തരിെുത്രികെുറരിചെമഹാ
സംഭവങ്ൾ

പവലായരുധൻ െണിക്പശേരി 
പെജ്: 144,  വില: 160.00 
ഡി.സി ്രുക്സ് 

പകരളീയനപവനാത്നാ
നടം,സ്നാതപത്്സൈരടം
എന്ിങ്ങത്നപകരളെ
രിപതതെിത്ലനിർണനാ
യകൈുഹൂർതെങ്ങത്ള
നിർണയിച്സടംഭവ
വികനാസങ്ങളിലൂത്െ.

പെരിസ്രിതരിയും
ഫജവഫവവരിധര്യവും
(പഠനം)

സരുപരഷ്  മണ്ാറശോല, 
പരണരുക ആര്. 
പെജ്: 175, വില: 180.00 
ഡി.സി റെറൻസ്  

േരിസ്ിതിയുത്െഘെ
കങ്ങൾ,നിർവെനടം,
േരിസ്ിതിഅവപബ
നാധടംതുെങ്ങിമജവ
മവവിധ്വുൈനായി
ബന്ത്പ്ട്വിവിധ
വിഷയങ്ങൾ.

മഴയത്ക്പ്താൊനരിട്തക്
(കഥ)

ബശീജ പവണരുപോൊല് 
പെ ജ്: 96, വി ല: 100.00 
സസക്കം ്രുക്സ് 

പേരുപേനാത്ലധ്നി
ഭടംഗിയുള്ളകഥകൾ.
ഭനാഷയുത്െലനാളിത്
വുടംആഖ്നാനതെി
ത്ലഅനനായനാസത
യുടംവനായനഎളചുപ്
ൈനാക്ുന്ു.

ഇമാം,ചബദ്രപ്ശഖർആസാദക്
റാവൺ

എഡി: െി.എസ് . സരു്ിൻ 
പെജ്: 128, വില: 160.00 
വിദ്യാര്ഥി െബ്ിപക്ഷൻസ് 

േൗരത്പഭദഗതിനി
യൈതെിത്നതിരനായ
പേതിപഷധങ്ങളചുത്െ
നനായകസ്നാനതെന്
എതെിയെപദ്രപശ
ഖർആസനാദ്റനാവണി
ത്ൻറരനാഷ്പെീയവുടം
നിലേനാെുകളചുടംെർച്
ത്െയ്ചുന്ു.

എർവരിൻപ്ബഷാ്രിംഗർ,
തെംഗങ്ൾ

സൃഷ് ടിച്ച മനരുഷ്യൻ 
(ജീവചരിബ്കം) 
പജാര്ജ്  വര്േീസ്  
പെജ്: 204, വില: 290.00 
ഡി.സി ്രുക് സ് 

ആധുനികശനാസ്പത
തെിന്അേൂർവസുദ്ര
രൈനായഅധ്നായങ്ങൾ
എഴുതിപച്ർതെഎർ
വിൻപപഷനാഡിടംഗറുത്െ
പേണയനാർപദൈനായജീവ
െരിപതതെിലൂത്െ.

യുമ(കഥ)

നിോര് ്ീേകം 
പെജ്: 98, വില: 100 
ഹരി്കം ്രുക് സ് 

ലളിതൈനായഭനാഷയിൽ
എഴുതത്പ്ട്ഒരുകൂ
ട്ടംകഥകൾ.എഴുതെു
കനാരിഎവിത്െപയനാ
കണ്ുൈുട്ിയജീവിത
ങ്ങളനാണ്അവയിത്ല
കഥനാേനാപതങ്ങൾ.

സൗദരിബപവാസംഒെു
മുഖവുെ(പഠനം)

മരുഹമ്മദ്  നജാത്ി 
പെജ്: 169, വില: 200 
ഒലിവ് 

സൗദിപേവനാസികൾ
ക്ുടംസൗദിഅപറ
ബ്സദ്രർശിക്നാത്ന
തെുന്വർക്ുടംൈിക
ച്മകേുസ്തകൈനാ
ണിത്.

െരുസ് ് കകം

കൂലങ്ഷകം
വരി:ക്മഹദക്മഖക്് ൂൽവെ:യാസരിർമുഹമ്ദക്

‘കള്ളനപല്നിങ്ങൾ?’

‘അല്ല , കാവൽക്ാരനാണ്.
നിങ്ങളുടെ മുതലുകൾ എെുത്ത് ടകാണ്ത് വന്നത് 
അവയ്ക്ത് കാവൽ നിൽക്ാനാണ് !’

നരിഷാത്ക്ക്ക.

ഞ ങ്ങളചുത്െവണ്ിനഗരതെിൽനി
ന്ുൈനാറിസഞ്രിക്നാൻതുെ
ങ്ങിയിരിക്ുന്ു,നഗരതെിത്ൻ

റതത്ന്േനാർശ്വത്കരിക്ത്പ്ട്ഏപതനാഇ
െതെിപലക്നാണ്യനാപതത്യന്ന്പതനാന്ുടംവി
ധടം.വണ്ിയിലുള്ളൈൂന്ുപേരുടംഅവരുപെ
തനായപലനാകതെിൽെുരുണ്ുകൂെിഇരിക്ുക
യനാണ്.ത്ഹഡ്മലറ്റന്ത്വളിച്തെിൽപേത്
ക്ൈനാകുന്പറനാഡുടംപറനാഡിനുവഴികനാട്ചുന്
ഒരനാൾത്േനാക്ൈുള്ളൈതിലുകളചുടംേിന്ിൽൈ
റഞ്ുത്കനാപണ്യിരിക്ുന്ു.ഏതനാണ്ന്അര
ൈണിക്ൂർഎെുതെയനാപതഅവസനാനിച്ത്
ഒരുഇരുനിലത്കട്ിെതെിത്ൻറൈുന്ിലനാണ്.
സഹയനാപതികൻഇറങ്ങിപഗറ്റിത്നഒരുവലി
യശബ്ദപതെനാത്െതള്ളിനീക്ുകയുടംഞങ്ങ
ളചുത്െവനാഹനത്തെഅകത്തെതെിക്നാൻസ
ഹനായിക്ുകയുടംത്െയ്തു.

“ൈുകളിലനാണ്നിങ്ങളചുത്െൈുറി’’
എത്ൻറബനാഗിത്നനാപ്ടംകിട്ിയത്ൈനാഴികൾ

എത്ന്ഇെതുവശത്തെപകനാണിപ്െികൾക
യറനാൻപപേരിപ്ിക്ുകയുടംതൽഫലൈനായിൈു
കളിത്ലൈുറിക്ുൈുന്ിത്ലതെിക്ുകയുടംത്െ
യ്തു.നനാലനാൈത്തനാരനാളനാണ്വനാതിൽതുറന്ു
തന്ത്.ൈുറിതുറന്തുടംഅേരിെിതത്തെി
ത്ൻറതീക്ന്ണഗന്ടംഞങ്ങത്ളഇരുവത്ര
യുടംത്േനാതിഞ്ു.

ഇരുൾേെരനാൻതുെങ്ങുന്തിനുൈുമ്ന്സു
ഹൃദ്വലയതെിനുള്ളിൽകുരുങ്ങിക്ിെന്ിരു
ന്ശരീരടംഇപപ്നാൾേറിച്ചുൈനാറ്റത്പ്ട്ിരിക്ു
ന്ത്നഗരതെിത്ൻറവലയതെിനുള്ളിൽകു
രുങ്ങിക്ിെന്ുേുറത്തെതെനാനനാവനാത്തേി
െയുന്ഏപതനാഇെതെനാണ്.ത്വളിച്വുടംശ
ബ്ദങ്ങളചുടംഒരിക്ലുടംഅസ്തൈിക്നാതെന
ഗരതെിനുള്ളിൽൈിണ്നാനനാവനാത്ത,ൈയങ്ങി
ക്ിെക്ുന്വരുത്െ,ഇരുൾേെർന്പലനാക
തെന്.അകത്ലത്യപങ്ങനാനഗരതെിത്ൻറഅ
പേൈനാദിത്ടംവിളിപച്നാതുന്ത്കട്ിെതെിത്ൻറ
ത്വളിച്ടംജനാലകതെിൽവന്െിക്ുന്ുണ്നാ
യിരുന്ു.

രണ്നാടംദിനവുടംഏറക്ുത്റശബ്ദങ്ങളി
ല്നാത്തയനാണ്കെന്ുപേനായത്.വനാതിൽതു
റന്പപ്നാൾഎതിപരറ്റത്അെച്ചുത്വച്ഭക്
ണടം.തനാത്ഴഒരുസ്പതീഅലക്ിത്ക്നാണ്ിരി
ക്ുന്ു.തപലനനാൾകണ്ൈൂന്ുപേത്രഅ
ന്ന്കണ്പതയില്.ഉച്ഭക്ണതെിനുപശ
ഷൈനാണ്എഴുതനാനിരുന്ത്.നനാലുനനാളചുക
ൾത്കനാണ്ന്തീർപക്ണ്തിരക്ഥയുത്െേനാ
തിത്യതെിയകെലനാസുകളചുൈനായിവരനാത്
യിൽഇരുന്ു.ൈതിലിനപ്ചുറടംവലിയകനാെനാ
ണ്.ഇെതൂർന്വൃക്ങ്ങൾനിറഞ്കനാട്
പനനാത്ക്തെനാദൂരപതെനാളടംേരന്ുകിെക്ുക
യനാണ്.അവിത്െെക്യുടംൈനാങ്ങയുടംൈനാപതൈ
ല്സകലഫലവൃക്ങ്ങളചുടംകനാണണടം.കി
ളികളചുടംഅണ്നാറക്ണ്ന്നാരുടംൈറ്റചുജീവിക
ളചുടംഎല്നാടംഅവിത്െയുണ്ന്.േപക്,ആരുത്െ
യുടംശബ്ദടംേുറതെുവരുന്ില്.എല്നാവരുടം
നിശ്ശബ്ദൈനായിഅവരുത്െപജനാലികളിൽൈുഴു
കിയിരിക്ുന്ു.

നഗരതെിൽഎതെത്പ്ട്പഗനാൈവനാസിയനായ
ത്െറുപ്ക്നാരൻേുതിയജീവിതവുൈനായിഇ
ഴുകിപച്രനാൻവിഷൈിക്ുന്തനാണ്ഈതിര
ക്ഥയുത്െകനാതൽ.നഗരടംഅവത്ൻറജീവി
തതെിൽത്കനാണ്ുവരുന്ൈനാറ്റങ്ങളിലൂത്െയനാ
ണ്എഴുതെുേുപരനാഗൈിക്ുന്ത്.പേനയുടം
പേപ്റുടംമവകുപന്രടംവത്രൈെിയിൽത
ത്ന്വിപശൈിച്ചു.

“ത്കനാച്ിത്ൻറേീസുത്കനാെുക്നാൻപേനായ
ത്..

ഇന്ന്ത്കനാെുതെിപല്ൽത്വളിയീതള്ളചുടം.’’
ആദ്ൈനായിപകട്ശബ്ദടംഅതനായിരുന്ു.

ഒരമ്മയുത്െശബ്ദടം.അകത്ലബഹുനില
ത്ക്ട്ിെങ്ങൾരത്ണ്ണ്ടംകനാണുന്ുണ്നായിരു
ന്ുഅപപ്നാൾ.അവയുത്െെനാത്രവറ്റിവരളനാ
ൻതുെങ്ങിയഒരുപതനാെുടം.അങ്ങത്നസ്കൂ

ളിൽേഠിക്ുന്ഒരുത്കനാച്ിത്ൻറ‘അമ്മേറ
ഞ്ആവനാക്ുകളിൽൈനാപതടംആദിനടംഅ
വസനാനിക്നാൻഇരിത്ക്യനാണ്ഒരുകൗതു
കകനാഴ്െകണ്ചുകളിൽനിറഞ്ത്.പറനാഡി
നപ്ചുറത്തെആഓെിട്വീെിനുത്വളിയിൽഇ
റക്ിത്കട്ിയഒരുെനായ്േുപേനാത്ലഎപത്നാ
ഒന്ുണ്നായിരുന്ു.അവിത്െഒരുഫനാൻകറ
ങ്ങിത്ക്നാണ്ിരിക്ുന്ു.അതിനെിയിൽകനാറ്റചു
ത്കനാള്ളചുന്ആളിത്നകണ്പപ്നാഴനാണ്കൗ
തുകടംവിരുത്ന്തെിയത്.കനാരണടം...

അത്തനാരുനനായയനായിരുന്ു.
എന്നാൽ,കനാറ്റചുത്കനാള്ളനാൻതക്വിലയു

ള്ളവിപദശനനായ്ക്ളചുത്െഗണതെിൽത്േട്
വനല്.ഒരുതനിനനാെൻെനാവനാലിപ്ട്ി.ആൾ
എത്നായനാലുടംകനാറ്റചുത്കനാണ്ങ്ങത്നസുഖി
ൈനാനനായികിെക്ുകയനാണ്.പനനാട്ടംസ്നാഭനാവി

കൈനായുടംവീെിത്ൻറപകനാലനായിപലക്ുടംഅതി
നുേിന്നാത്ലതുറക്ത്പ്ട്ചുകിെക്ുന്വനാ
തിലിനപ്ചുറപതെക്ുടംനീങ്ങി.പയശുവിത്ൻറ
െിപതടംേതിച്പകനാലനായിത്ലെുവരുടംഅക
ത്തെൈുറിയിത്ലകട്ിലിത്ൻറഓരവുടംകത്ണ്
െുതെകണ്ചുകൾൈത്റ്റത്ിപനനാേരതി.അ
ൽേസൈയങ്ങൾക്ുപശഷടംകൗതുകക്നാഴ്െ
കൾആവർതെിച്ചു.ഇതെവണൈഫതഅ
ണിഞ്ഒരുൈുസ്ലിടംത്േൺകുട്ിആയിരു
ന്ുവീെിനുള്ളിൽനിന്ന്േുറപതെക്ിറങ്ങിവ
ന്ത്.ഞനാൻെുൈരിത്ലപയശുവിത്നയുടംആ
ത്േൺകുട്ിത്യയുടംൈനാറിൈനാറിപനനാക്ിത്യ
ങ്ിലുടംഇരുൾൈൂെുന്തുവത്രഅവരനാരുടംഎ
ത്ന്കണ്ില്.അകത്ലബഹുനിലത്കട്ിെ
ങ്ങളിൽനിന്ന്ത്വളിച്ടംേരക്നാൻതുെങ്ങി
യിരുന്ു.ൈൂന്ുത്കട്ിെങ്ങളിൽനിന്ുടംവന്ി
രുന്ത്വളിച്തെിത്ൻറനിറടംവ്ത്സ്തൈനാ
യിരുന്ു.

പഗനാൈതെിൽനിന്ന്അവൻഉയർന്ഉപദ്നാ
ഗവുൈനായിട്നാണ്നഗരതെിൽഎതെുന്ത്.ന
ഗരടംഅവത്നഇരുമകയുടംനീട്ിആലിടംഗ
നടംത്െയ്ചുകയനായിരുന്ു.ജീവിതതെിൽഇ
തുവത്രആസ്ദിക്നാതെഎല്നാലഹരികളചുടം
അവനുനൽകിത്ക്നാണ്ന്നഗരടംഅവത്നവ
രിഞ്ുൈുറുക്ി.നഗരതെിൽതപൻറതനായഒ
രിെവുടംകൂട്ചുത്കട്ചുകളചുടംവനാഹനവുടംപനെി
യഅവൻപഗനാൈതെിൽനിന്ന്അകലുന്ൈു
ഹൂർതെങ്ങൾഎഴുതുപമ്നാൾെെുലൻതനാള
ങ്ങളചുത്െേിൻബലപതെനാത്െയുള്ളേനാട്നായി
രുന്ുൈനസ്ിൽ.

പവഗതെിപലനാെുന്ജീവിതടം.നഗരതെിത്ല
പവഗതെിപലനാെുന്ജീവിതടം.ഭക്ണടംത
ണുതെനാറിയിരിക്ുന്ു.ആസ്പതീഎപപ്നാപഴനാ
ത്കനാണ്ുവന്ുത്വച്ചുപേനായതനാകണടം.ൈുന്ി
ലുള്ളആകനാട്ിലൂത്െആസ്പതീനെന്ുപേനാ
കുന്ത്ഇരുട്ിലുടംകനാണനാൈനായിരുന്ു.െില
ൈിന്നാൈിനുങ്ങുകൾഅവർക്ുെുറ്റചുടംേനാറി
ക്ളിക്ുന്തനാവനാടംകനാരണടം.ഒരുവനാഹന
തെിത്ൻറത്വളിച്ടം...

പഗറ്റിനരികിൽഎതെിനിൽക്ുന്വനാഹ
നടം.

കലേിലസടംസനാരിച്ന്അതിനകതെുനിന്ന്
ഇറങ്ങുന്ഒരനാൾപഗറ്റന്തള്ളിതെുറക്ുന്ു.
കനാറിനകതെന്മപഡവർൈനാരുടംകൂെനാത്തനഗ
രവുൈനായിഇണങ്ങിപച്ർന്ആത്െറുപ്ക്നാ
രനുടം.െുറ്റചുൈുള്ളവീെുകളിൽനിന്ന്ത്വളിച്ടം
വരനാൻതുെങ്ങിയിരിക്ുന്ു.എവിത്െനിപന്നാ
ഒരുജർൈൻത്ഷപപ്ഡിത്ൻറകുര.ആത്െറു
പ്ക്നാരൻൈുകളിപലക്ന്കയറിവരുന്ു.അ
യനാളചുത്െെവിട്െികളചുത്െശബ്ദടം.

ൈുന്ിലുള്ളകനാട്ിപലക്ന്പനനാക്ി.അവിത്െ,
ൈുപദണടംെനാർതെിയെുണ്ുകളചുൈനായിആ
സ്പതീയുടംഇന്ത്ലകൂത്െയുണ്നായിരുന്വ
രുടം.വലിയശബ്ദപതെനാത്െവീണുത്കനാണ്ി
രിക്ുന്ുആകനാട്ിത്ലവൃക്ങ്ങൾ.അെു
പതെക്ന്വന്ുത്കനാണ്ിരിക്ുന്ബഹുനില
ത്ക്ട്ിെങ്ങളിത്ലത്വളിച്ടം.

l

മഞക്ജുപരി.എൻ.

കഴുതക്ന്സിടംഹതെിത്ൻറ
ൈുഖച്നായയനാത്ണന്ന്

ഒരുകുറുക്ൻേറഞ്ു.
ൈറ്റചുകുറുക്ന്നാർഅപതറ്റചുേറഞ്ു.

കഴുതഅതുപകട്ിളിച്ചു.
തലത്യനാന്ുയർതെിഗൈകൂട്ി.

വനാലിട്െിച്ന്,കുളമ്ിട്െിച്ന്
തുള്ളിച്നാെിപയനാെി.

കുളമ്ിനെിയിൽത്പ്ട്ന്
അരണയുടംേഴുതനാരയുടം

തവളയുടംഞനാഞ്ൂലുത്ൈനാത്ക്
ത്ഞരിഞ്ു.

ആൈകൾരക്ത്പ്ട്ചു.
കഴുതക്രച്ിൽഗർജനത്ൈന്ന്

കുറുക്ന്നാർകൂവി.
വനാലിട്െിച്ന്,കുളമ്ിട്െിച്ന്

കഴുത‘ഗർജനപതെനാെുഗർജനടം.’

‘‘നീത്യനാരുകഴുതയനാണ്,കഴുതൈനാപതടം...’’
ഒറ്റക്ുടംകൂട്നായുടം
കുരങ്ങന്നാരുടംഅണ്നാന്നാരുടം
ആനകളചുടംൈനാനുകളചുടം
എല്നാവരുടംവിളിച്ചുേറഞ്ു.
കുറുക്ന്നാരുത്െകൂവൽൈനാപതടം
കഴുതയുത്െകനാതിൽനിറഞ്ു:
‘‘നിനക്ന്സിടംഹതെിത്ൻറൈുഖച്നായയനാണ്,
നീത്യനാരുസിടംഹൈനാണ്.’’

‘‘കുറുക്ന്നാർൈനാപതടംൈതി
ഇനിയീകനാട്ിൽ’’
കഴുതരനാജനാവ്ഗർജനടംൈുഴക്ി.
ആലിലകൾവിറക്ുന്തുകണ്ന്
േുളകടംത്കനാണ്ു.
കനാട്ിൽ,േരിഹനാസങ്ങളചുടം
പേതിപഷധങ്ങളചുടംനെപക്,
വന്രങ്ങളചുത്െഉയർന്ത്കനാമ്ുകളിലിരുന്ന്
കുരങ്ങന്നാർതലയറിഞ്ുെിരിച്ചു.
അവർക്ുകനാണനാടം,
കഴുതരനാജനാവിത്ൻറനിലക്നാറനായഓട്വുടം
ത്തനാട്ചുൈുന്ിത്ലെതുപ്ചുടം
അതിനപ്ചുറടം,
േൂതെുനിൽക്ുന്കനാെുടം.

കഴുതൊജാവക്
കവി്
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ദൽഹരിയരിപ്ലകെുള്തടീവണ്ടരി
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അസടീസക്തെുവണ

്ൈിഴുടംൈലയനാളവുടംതമ്മിലുള്ള
ബന്ടംെിരേുരനാതനൈനാണ്.ൈലയനാ
ളഭനാഷയുത്െപേനാഗ്രൂേൈനാകത്ട്,

തൈിഴുടംൈലയനാളവുടംഇഴേിരിക്നാനനാകനാതെ
വിധടംത്കട്ചുേിണഞ്തുൈനായിരുന്ു.ൈലയനാ
ളവുടംതൈിഴുൈെക്ൈുള്ളദക്ിപണത്്ൻഭനാ
ഷകൾൈൂലപദനാവിഡഭനാഷയിൽനിന്ന്രൂേടം
ത്കനാണ്തനാത്ണന്വസ്തുതത്തളിയിക്
ത്പ്ട്തുൈനാണ്.സൈീേകനാലതെനായിവിവർതെ
നങ്ങളിലൂത്െഇരുഭനാഷകളചുടംതമ്മിൽകൂ
െുതൽകൂെുതൽസമ്ർക്തെിലനായിത്ക്നാ
ണ്ിരിക്ുകയനാണ്.സൈീേകനാലതെന്തൈിഴിൽ
നിന്ന്ൈലയനാളതെിനുകിട്ിയപശപദ്ധയൈനായ
കൃതിയനാണ്എ.േി.കുഞ്നാൈുവിവർതെനടം
ത്െയ്തപദവിഭനാരതിയുത്െ‘ദൽഹിയിപലക്ു
ള്ളതീവണ്ി’എന്കഥനാസൈനാഹനാരടം.പേപൈ
യേരൈനായുടംൈറ്റചുടംആഴൈനാർന്േഠനൈർഹി
ക്ുന്ഒപട്ത്റസവിപശഷതകളചുള്ളകഥക
ളനാണിതിലുള്ളത്.‘ദൽഹിയിപലക്ുള്ളതീ
വണ്ി(േിറത്കനാരുഇരവ്)എന്സനാൈനാന്ടം
ദീർഘൈനായകഥയെക്ടംഅഞ്ുകഥകളനാണ്

ഈസൈനാഹനാരതെിലുള്ളത്.വി
വർതെനകൃതിഎന്പതനാന്
ലില്നാത്ത,തട്ചുടംതെവുൈില്നാത്ത
വനായിച്ചുപേനാകനാവുന്ഭനാഷയനാ
ണ്ദൽഹിയിപലക്ുള്ളതീവണ്ി
യുപെത്.

ൈഹനാത്നാഗനാന്ിയുത്െഅത്്
നനാളചുകൾഹൃദയസ്േർശിയനാ
യിഅവതരിപ്ിക്ുന്കഥയനാ
ണ്‘ദൽഹിയിപലക്ുള്ളതീവ
ണ്ി’.യനാഥനാർഥ്വുടംഫനാൻറസി
യുടംകൂട്ിക്ലർതെിഅതിൈപനനാ
ഹരൈനായിഗനാന്ിയുത്െഅത്്ദി
നങ്ങൾഈകഥയിൽഅനനാവര
ണടംത്െയ്ചുന്ു.

വ്നാജഗനാന്ിയന്നാർൈഹനാ
ത്ജിജീവിച്ിരുന്കനാലതെുത
ത്ന്ത്േരുകിയിരുന്ുത്വന്ുടം
അവർത്ക്നാന്ുടം‘യഥനാർഥഗനാ
ന്ി’യനാകുവനാൻകഴിഞ്ിരുന്ി
ല്എന്ുൈുള്ളയനാഥനാർഥ്ടംഈ
കഥതുറന്ുകനാണിക്ുന്ു.ഈകഥത്യപ്
റ്റിപദവിഭനാരതിേറയുന്ത്ഇങ്ങത്നയനാണ്:
‘ഒരുപേപത്കെരിപതഘട്തെിലനാണ്േിറ
ത്കനാരുഇരവ്േുറതെുവന്ത്.

പഗനാപധസടംഭവത്തെതെുെർന്ന്ഗുജറനാതെി

ലുണ്നായവടംശഹത്യിൽനിര
േരനാധികളചുടംഎതിർതെുനിൽ
ക്നാൻപശഷിയില്നാതെവരുൈനാ
യആയിരക്ണക്ിന്ൈുസ്
ലിടംകൾ,അപകൈനാസക്രനാ
യആളചുകളചുത്െമകകളനാൽ
വധിക്ത്പ്ട്ചു.സങ്ൽേിക്നാൻ
പേനാലുടംേറ്റനാതെഅതെരടം
പകൂരകൃത്ങ്ങളചുടംധനാർൈികത
യുത്െേരനാജയവുടംനമ്മുത്െ
കനാലതെനാണ്സടംഭവിച്ത്.

ഗനാന്ിജിപേസരിപ്ിച്മെ
തന്ടംനമ്മുത്െത്േനാതുഇെങ്ങ
ളിൽനിന്ന്അപേത്ക്ൈനായി
രിക്ുന്ു.ധനാർൈികൈനായആശ
യക്ുഴപ്തെിൽത്േട്ചുഴലുന്
സൈൂഹതെിൽഗനാന്ിക്ന്േല
ഭനാഷ്ങ്ങളചുണ്നാവനാടം.നമ്മുക്ി
െയിൽൈഹനാത്ജിജീവിച്ിരി
പ്ചുണ്നായിരുന്ുത്വങ്ിൽഗു
ജറനാതെന്വടംശഹത്സടംഭവി

ക്ുൈനായിരുന്ുപവനാ?നമ്മുത്െൈണ്ിൽനിന്ന്
എങ്ങത്നയനാണ്ഗനാന്ിയുത്െമെതന്ടംൈനാ
ഞ്ുപേനായത്?ൈഹനാത്നാഗനാന്ിയുത്െജീവി
തവുടംമെതന്വുൈനായിബന്ത്പ്ട്ചുനിൽ
ക്ുന്ഒരുരനാജ്തെന്,നനാടംആത്രനാത്ക്യനായി

ൈനാറിപപ്നായി?...’’
ഒരുകനാലതെന്തൈിഴിത്ലേുപരനാഗൈനസനാ

ഹിത്പേസ്നാനവുൈനായുടംസടംഘെനകളചു
ൈനായുടംബന്ത്പ്ട്ചുപേവർതെിച്യനാളനാണ്
കഥനാകൃതെന്.േിന്ീട്പെനാൾസ്പറ്റനായി,ൈഹനാ
ത്ജിതുെങ്ങിയവരുത്െഅഹിടംസആശയ
ങ്ങളിൽആകൃഷ്െനനായിൈനാറി.അതിനനാൽ,
ജീവിതയനാഥനാർഥ്ങ്ങത്ളപവറിട്കനാഴ്െയി
ലൂത്െയനാണ്ഈസൈനാഹനാരതെിത്ലകഥക
ളിൽഅപദേഹടംആവിഷ്കരിക്ുന്ത്.

‘ഇര’ഒരർഥതെിൽദലിത്കഥയനാണ്.
അയിതെജനാതിക്നാരനനായ,സവർണരുത്െവീ
െുകളിത്ലൈലടംെുൈക്നാൻവിധിക്ത്പ്ട്ഒരു
സൈുദനായതെിത്ലഇളൈുറക്നാരനുടംതത്ൻറ
പേേിതനാക്ന്നാത്രനിദ്രിക്ുകയുടംഅവപഹ
ളിക്ുകയുടംൈലടംെുൈക്നാൻകൽേിക്ുക
യുടംത്െയ്തസവർണവിഭനാഗതെിത്ലേുതു
തലൈുറക്നാരിയുൈനാണ്ഈകഥയിത്ലനനാ
യികനാനനായകന്നാർ.കഥഅവസനാനിക്ുന്
ത്-എങ്ങത്നകഥഅവസനാനിപ്ിക്നാത്ൈന്ന്
അനുവനാെകപരനാട്പെനാദിച്ചുത്കനാണ്നാണ്.
േലസനാധ്തകളചുടംകഥനാകൃതെന്അവതരിപ്ി
ക്ുന്ു.കതെി,യപത്ടം,ഒരുനിൈിഷടംൈനാപതടം
തുെങ്ങിയകഥകൾസവിപശഷേഠനൈർഹി
ക്ുന്വയനാണ്.
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യാഥാര്ഥ്യങ്ങളിപലക്രുള്ള

കഥാസഞ്ാെങ്ൾ

ശ് ക്ദങ്ളുക്ട
നാഗെരികത

ഇെുൾപടൊൻതുടങ്ുന്നതരിനുമുമ്ക്
സുഹൃദക്വലയത്രിനുള്രിൽകുെുങ്രികെരിടന്നരിെുന്നശെടീെം
ഇപ്പോൾപറരിചെുമാറ്ക്പേട്രിെരികെുന്നതക്നഗെത്രിക്ൻറ
വലയത്രിനുള്രിൽകുെുങ്രികെരിടന്നു
പുറക്ത്ത്ാനാവാക്തപരിടയുന്നഏപ്താഇടത്ാണക്

ചിബ്ീകരണകം:ഷ്ക്നസുമയ്യ
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നഹീമപൂന്തോട്ടത്തിൽ

സദാതതിരന്കേറതിയഎറണാകുളം
കണ്ടെയ്നർന്റാഡ്.‘കതിന്ോമീറ്റർ’നീളമുള്ള
കണ്ടെയ്നർണ്്രെയതിേറുകൾപാന്ഞോരെുന്ന
നാേുവരതിപ്ാത.അതതിനതിരെയതിേൂണ്രെഒരുതരതി
വതിറയേുമതിേ്ാണ്തസ്റ്റ്റോയതിബുള്ളറ്റ്
ഓരെതിണ്ചൊരുണ്പണ്്.ഇത്അതതിശയതിപ്തികേുന്നകാഴ്ച
യേ്ഇന്ന്.എന്നാൽ,അതതിനുപതിന്നതിൽണ്കാചെതിയതിൽ
ഒരാളുടെ്.ബുള്ളറ്റതിണ്ന
ജീവന്നാളം്പണയതിചെ,ബുള്ളറ്റ്ഓരെതികോനും
മറ്റുണ്പൺകുട്ടതികണ്ളഓരെതികോൻ
പഠതിപ്തികോനുമായതിജീവതിതംമാറ്റതിണ്വചെ
കരെവ്തേകോരതിന്സാണതിയന്്രേഷ്യസ്

ലേഡിറൈലഡഴ്സ്കൂട്ടായ്മ
സ്വകാര്യബാങ്കിലെജ�ാെകിജ�ാെുംഉജ�ക്കിച്ച്ബുള്ളറ്ച്�രകിശീെന
രംഗജതേക്കിറങ്കിയതാണ്ജസാണകിയ.ഇവരുലെജനതൃത്വതേകിൽര
ണ്ുവർഷംമുമ്ച്തുെങ്കിയ‘ബബക്ച്ആൻഡ്ബുള്ളറ്ച്ജെഡകിബറ
ജഡഴ്സ്’കൂട്ായമയകിൽഇന്ച്ജകരളതേകിലൻറവകിവകിധഭാഗങ്ളകിൽനകി
ന്ുള്ളനൂജറാളംജ�രുണ്ച്.

ബുള്ളറ്്ഓടിപ്ികുും
13ജ�രു മായകി 2018�ൂബെ13നാണ്കൂട്ായമയുലെതുെക്ം.
�കിന്ീട്വാർതേകളകിെൂലെയുംഅംഗങ്ളകിെൂലെയുംഅറകിഞ്ച്

മുസാഫതിർ

ഏ ഴാംക്ാസകിൽ�ഠകിക്ുജമ്ാള്കൂട്ടുകാരനു
ലമാതേച്വകി�യവെകിലയാരുസ്വപനംക
ണ്ു.വെുതാകുജമ്ാള്സ്വന്തമായകിഒരു

ഡഡസ്ഡബാൻഡ്അവതരകിപ്കിക്ണം.അതകിന്‘ൊവ’
എന്ച്ജ�രുമകിട്ടു.ഒപ്ംഒരുൊഗ്ബെനും
‘Feeltheheatwithit’.

കാെംമുജന്ാട്ടുജ�ായകി.വകി�യവെുതായകി.
ഡഡസ്ഡബാൻഡ്തുെക്ംബവകകിലയങ്കിെുംഇ
ജന്ത്ഡബാൻഡകിലനയുംഷുവർഹകിറ്ാക്ാൻ
ജ�ാന്തരതേകിൽവകി�യലമഗാസ്റ്ാറായകി.
�ുതകിയ�കിജള്ളരുജ�ാെുംവകി�യജേവരലകാ
ണ്ഫാൻസായകി.

‘‘എെ്ാവർക്ുംസ്വപനമുണ്ാകും.അ
ത്സാധ്യമാകുകവകിരളമാണ്.സകിനകിമഎ
നകിക്ച്എെ്ാംതന്ു.ഇലന്ലൻറഇജമ
ജലകാണ്ച്എനകിജക്ത്സ്വപനവുംനകിറ
ജവറ്ാലമന്ായകി’’-ലതന്കിന്ത്യയകിൽബകിഗ്
സ്ഡകീനകിൽവമ്ൻഹകിറ്ടുകള്നകിരന്തരം
ലകാണ്ുവരുന്ലതെുങ്ച്നെൻവകി�യ
ജേവരലകാണ്യുലെവാക്ുകള്.

ഷുവര്ഹിറ്്വിജയ്
ല�െ്കിജോ�ുെു(2016),അർ�ുൻ
ലറഡ്ഡകി(2017),ഗീതാജഗാവകിന്ം
(2018),ൊകസകിവാെ(2018),ഡകി
യർജകാജഡമഡ്(2019),ജവള്ഡ്
ലഫയമസ്െവ്(2020)-രാ�്യലമാ
ട്ടുക്ുംെീജന�ുകാർഈ30കാ
രലൻറ�കിന്ാലെകൂെകിയത്ഈ
സകിനകിമകള്ഒലക്കണ്ാണ്.

പതി.േതിസതി

ഇ െംവെംതകിരകിയാൻസമയമകിെ്ാതേ
ഐ.െകിജ�ാെകിക്കിെയകിെുംഅവരുലെ
ഉള്ളകിൽഒരുസ്വപനംലകൊലതനകി

ന്ു.കമ്്യൂട്ർസ്ഡകീനകിൽനകിന്ച്ബകിഗ്സ്ഡകീ
നകിജെക്ുള്ളവെകിലയാരുസ്വപനം.ആസ്വ
പനതേകിന്എട്ടുവർഷലതേ�ഴക്മുണ്ച്.ആ
യാഡതഎതേകിനകിൽക്ുന്ത്യൂെ്യൂബകിൽമകിക
ച്അഭകിഡ�ായംജനെുന്‘�്യുവൽ’എന്മകിനകി
ഫീച്ർഫകിെകിമകിൊണ്.തകിരുവനന്ത�ുരംലെ
കജനാ�ാർക്കിലെജസാഫ്റ്ച്ലവയർഎൻ�കി
നീയറായനകിതകിൻനന്കുമാറാണ്ഈമൂന്ച്

ജഷാർട്ച്ഫകിെകിമുകളടുംസംവകിധാനംലേ
യതകിരകിക്ുന്ത്.നകിതകിലനകൂൊലതഉ

ണ്കിഉേയകുമാർ,മകിനുജ�ക്ബ്,
ജ�ക്ബ്ലേതേകിമറ്ം,സരകിൻ,ആ
ര്യതുെങ്കിയവരാണ്ഈസകിനകിമ
കമ്നകിയകിലെമറ്ച്അംഗങ്ള്.

ഡകകിജയറ്കിവ്െീമകിൽ11ജ�രായകി
രുന്ുഉണ്ായകിരുന്ത്.അതകിൽ

ആറുജ�ർഇൻജഫാസകിസകിൽതലന്
യാണ്ജ�ാെകിലേയ്ടുന്ത്.ബാക്കി

അഞ്ുജ�ർഇൻജഫാസകിസ്മുൻ�ീവ
നക്ാരാണ്.കഥ,തകിരക്ഥ,സംഭാഷ
ണം,സംവകിധാനം,അഭകിനയം,എഡകി

റ്കിങ്,സകിനകിജമാജട്ാഡഗഫകി,സം
ഗീതംതുെങ്കികാമറക്ച്മു

ന്കിെും�കിന്കിെുംസ�ീ
വമായകിതലന്ഇവരു
ണ്ച്.മകിനുജ�ക്ബാ
ണ്ബെറ്കിൽജറാളകി
ലെതേകിയകിരകിക്ുന്
ത്.സരകിൻ,ജ�ക്
ബ്ലേതേകിമറ്ം,

മജഹഷ്നായർ,നകിമകിഷസണ്കി,മനുമാധവൻ
കുട്കി,ജസാണാെകി,സൗമ്യ,കൃഷ്ണഡ�വീണ
തുെങ്കിയവരാണ്മറ്ച്അഭകിജനതാക്ള്.രാജക
ഷ്ജകശവൻആണ്സംഗീതംനകിർവഹകിച്കിരകി
ക്ുന്ത്.ഗാനരേനമകിനുജ�ക്ബുംസംഭാ
ഷണംഉണ്കിഉേയകുമാറുംനകിർവഹകിച്ടു.മകി
ഥുൻഹരകി,ഉണ്കിഉേയകുമാർ,നകിതകിൻഇവരാ
ണ്�്യുവൽനകിർമകിച്കിരകിക്ുന്ത്.

വകിശ്വഡ�സകിദ്ധമായഡഡാക്ുളജനാവെകിൽനകി
ന്ച്ഡ�ജോേനംഉള്ലക്ാണ്ാണ്�്യുവൽഒരു
ക്കിയകിരകിക്ുന്ത്.ഒരുമകിസ്റ്റകിജവള്ഡകിൽന
െക്ുന്കഥയായതുലകാണ്ുതലന്ജമക്കി
ങ്കിൽഏലറ�ുതുമകളടുണ്ച്.45മകിനകിറ്ച്ബേർ
ഘ്യമുള്ള�്യുവൽഡതകിെ്ർസ്വഭാവമുള്ളമൂവകി
യാണ്.ജനാവെകിജനാട്നീതകി�ുെർതേുന്തകി
നുജവണ്കിഇംഗ്ീഷകിൊണ്സംവകിധാനംലേ
യതകിരകിക്ുന്ത്.

ഇവരുലെസൗഹൃേവെയതേകിൽനകിന്ച്ക്യാ
പ്പൂച്കിജനാ,ഇശൽതുെങ്കിയജഷാർട്ച്ഫകിെകി
മുകള്ജനരജതേ�ുറതേകിറങ്കിയകിട്ടുണ്ച്.ഇതകി
ൽക്യാപ്പൂച്കിജനാക്ച്17െക്വുംഇശെകിന്ര
ണ്ുെക്വുംകാഴ്േക്ാരുണ്ച്.ആ�കിന്തുണ
തലന്യാണ്�്യൂവൽഒരുക്ാനുള്ളബധര്യം
തന്ലതന്ച്സംവകിധായകൻനകിതകിൻനന്കു
മാർ�റയുന്ു.സാധാരണകണ്ുവരാറുള്ള
ജഷാർട്ച്ഫകിെകിമകിൽനകിന്ച്വ്യത്യസ്തമായകിസകി
നകിമജയാട്വളലരഅെുതേുനകിൽക്ുന്രീതകി

യകിൊണ്�്യുവെകിലൻറജമക്കിങ്
നെതേകിയകിരകിക്ുന്ത്.ആമജസാ
ൺബഡ�മകിൊണ്ആേ്യം�്യുവൽ
�ുറതേകിറക്കിയത്.തുെർന്ച്തകിരുവ
നന്ത�ുരംമാള്ഓഫ്ഡൊവൻകൂറകി
ലെകാർണകിവെകിെുംആസ്ജഡെെകിയ
യകിലെലമൽബണകിെുംഡ�ീമകിയർജഷാ
നെതേകിയകിരുന്ു.തകിയറ്ർഎകസ്�ീരകി
യൻസ്കകിട്ടുന്തകിനുജവണ്കിസൗണ്ച്മകി
കസകിങ്കിനുംകാമറക്ുംകൂെുതൽഡ�ാ
ധാന്യംനൽകകിയകിരുന്ു.ജഫാർട്ച്ലകാ
ച്കി,വാഗമൺ,തകിരുവനന്ത�ുരംതുെങ്കി
യസ്ഥെങ്ളകിൊയകി10േകിവസമായകിരുന്ു
ഷൂട്ച്നെതേകിയത്.

ഇതകിലെഒരുഗാനരംഗംേകിഡതീകരകിച്കിരകി
ക്ുന്ത്സകിനകിമഷൂട്കിങ്കിനു�ജയാഗകിക്ുന്
സാജങ്തകികജമന്മജയറകിയആരകിഅലെകസ
എകസ്െകിമൂവകികാമറഉ�ജയാഗകിച്ാണ്.ലകാ
ളംബകിയ,യു.ലക,തകിരുവനന്ത�ുരംലെകജനാ
�ാർക്കിലെഡ�തകിധ്വനകിതുെങ്കിയഫകിെകിംലഫ
സ്റ്കിവെകിജെക്ുംേകിഡതംലതരലഞ്െുക്ലപ്
ട്കിരുന്ു.

സകിനകിമലയന്സ്വപനംഉെൻസഫെമാക്ാ
നുള്ളതയാലറെുപ്കിൊണ്ഈകൂട്ടുകാർ.
തകിങ്ള്മുതൽലവള്ളകിവലരഓഫകിസ്ജ�ാെകി.
ഒഴകിവ്േകിവസങ്ളകിെുംരാഡതകിയകിെുലമെ്ാമാണ്
സകിനകിമഷൂട്കിങ്ുംമറ്ടുേർച്യുലമെ്ാം
നെക്ുന്ത്.ജ�ാെകിലയതെസ്സലപ്െുതോ
ലതയാണ്ഇതുവലരയുള്ളവർക്ുകള്
ലേയതത്.സകിനകിമക്ുള്ളതകിരക്
ഥലയെ്ാംലറഡകിയായകിട്ടുണ്ച്.മറ്ടു
കാര്യങ്ലളെ്ാംഒതേുവന്ാൽഞ
ങ്ളടുെസ്വപനംഉെൻലവള്ളകിലവളകി
ച്തേകിലെതേും.നകിതകിനകിലൻറയുംേ
ങ്ാതകിമാരുലെയുംഉറപ്ച്.

●യൂെ്യൂബ്െകിങ്ച്
https://youtu.be/FmGyPyMEDWs

കൂെുതൽജ�ർജതെകിലയതേകി.ബുള്ളറ്ച്സ്ഥകിരമായകിഓെകി
ക്ുന്വരുംഓെകിക്ാൻ�ഠകിക്ാൻആഡഗഹകിക്ുന്വരും
ഇക്ൂട്തേകിെുണ്ച്.അങ്ലനജസാണകിയബുള്ളറ്ച്�രകിശീ
െനംതുെങ്കി.ഇതകിനകംവകിവകിധ�കിെ്ക്ാരായ50ജ�ർ
ക്ച്�രകിശീെനംനൽകകി.ഇതുകൂൊലതകൂട്ായമയുലെജന
തൃത്വതേകിൽയാഡതകളടും.

കട്ഓഫ്ലൈടാഡ്യടാത്ര
അെുതേകിലെആനകളടുലെതാഴച്വാരംഎന്,എതേകിലപ്
ൊൻഏലറബുദ്ധകിമുജട്റകിയഇെുക്കിയകിലെ�ാൽക്ുളജമ
ട്ഓഫ്ജറാഡ്സഞ്ാരജകഡന്തേകിജെക്ച്ജസാണകിയയു
ലെജനതൃത്വതേകിൽബുള്ളറ്ച്റാണകിമാർജ�ായകി.‘‘ഓഫ്
ജറാഡ്എലന്ാലക്�റഞ്ജപ്ാള്ജറാഡ്എന്ലേറകി
ലയാരുഡ�തീക്യുണ്ായകിരുന്ു,�ജക്,ഇത്സങ്ൽ�കി
ക്ാൻജ�ാെുംകഴകിയാതേകട്ഓഫ്ജറാഡ്.ഉരുണ്ും�കി
രണ്ുമാണ്എെ്ാവരുംമുകളകിലെതേകിയത്.ആനകള്എ
ജപ്ാഴുംഉണ്ാകുന്സ്ഥെമാണ്.അധകികസമയംനകിൽ
ക്ാൻ�റ്കിെ്.എന്ാെജങ്ാട്ച്എതേകിലപ്ൊൻബവകകിയ
തുലകാണ്ുതലന്തകിരകിച്കിറങ്ാനും�ാെുല�ട്ടു.മറക്ാ
നാവകിെ്ആയാഡത’’-ജസാണകിയക്ച്േകിരകി.

ഇതകിനുലതാട്ടുമുമ്ച്ഇെുക്കിഡകി.െകി.�കി.സകിസംഘ
െകിപ്കിച്മൂന്ാർവകിൻറർകാർണകിവൽഡ�ോരണാർഥം
14ബുള്ളറ്ടുകളകിൽ22വനകിതകള്കുതകിച്കിരുന്ു.ഇവ
ർക്ച്മൂന്ാറകിലെസ്ഡതീകള്നൽകകിയരാ�കീയസ്വീക
രണംഒരകിക്െുംമറക്ാനാവകിെ്.ല�ൺബറജഡഴ്സകി
ലൻറഅെുതേെക്്യംലേറുലതാന്ുമെ്.�ൂണകിൽ�
തേുജ�രെങ്ുന്സംഘതേകിലൻറബുള്ളറ്ച്ഹകിമാെയ
തേകിെുംജമളംതീർക്ും.സ്വപനയാഡതക്ുള്ളകാതേകിരകി
പ്കിൊണ്സംഘം.

എേ്ടാുംവവൈുുംത്രിേ്േ്
14ാംവയസ്സകിൽബബജക്ാെകിക്ാൻ�ഠകിച്ജസാണകിയ
ക്ച്ബറഡകിങ്ുംഓെകിപ്കിക്െുംലവറുംഡതകിൽമാഡതമെ്,
�ീവകിതതേകിലൻറഘെകംകൂെകിയാണ്.സമയമനുസരകിച്ച്
എഡതജ�ർക്ുജവണലമങ്കിെുംേഡകമുരുട്ൽ�ാഠങ്ള്
�കരാൻതയാർ.വീട്കിൽനകിന്ച്10കകി.മീ�രകിധകിയകിൽവകിളകി
ച്ാൽഎതേും.സ്വന്തംബബക്ുംബുള്ളറ്ടുമാണ്�രകി
ശീെനതേകിന്ഉ�ജയാഗകിക്ുന്ത്.ശകിഷ്യരകിൽനകിന്ുകകിട്ടു
ന്സ്ജനഹവുംഹൃേയംനകിറഞ്വാക്ുകളടുമാണ്ഇ
വർക്ച്ഊർ�ം.ഇവരുലെക്ബകിലെഡകിഡഗകിക്ാരായലഹ
ന്ലയയുംറകിൻസകിലയയുംഏറ്വുംഡ�ായമുള്ളമകിൻമകിനകി
അഗസ്റ്കിലനയുലമെ്ാംഒരുമകിപ്കിക്ുന്ത്ഒജരലയാരുവകി
കാരമാണ്;ബുള്ളറ്ടുംഅത്നൽകുന്സ്വാതഡന്ത്യവും.

ലതെുങ്കിലൻറഅതകിർതേകിവരകള്കെന്ച്ഉതേ
ജരന്ത്യയകിെുംജകരളതേകിെുലമെ്ാംവകി�യജേവ
രലകാണ്യുലെേഡ�മുെകിയുംഅെസജവഷവും
�കർതോൻആൺ,ല�ൺജഭേമകിെ്ാലതആരാ
ധകക്ൂട്ംആെകിതേകിമകിർക്ുന്ു.

നടാടകും,ലഷടാര്ട്്ഫിേിുംകളരി
ഇന്ലതേലതെങ്ാനയകിലെനാഗർകുർണൂൽ
�കിെ്യകിൽഅോംജ�ട്യകിൽ1989ജമയഒമ്തകി
നാണ്വകി�യകിയുലെ�നനം.മാതാ�കിതാക്ള്
ജഗാവർധൻജേവരലകാണ്,മാധവകി.അനു�
ൻആനന്ച്.

ബകി.ജകാം�ഠനകാെതേച്നാെകങ്ളകിെും
ജഷാർട്ടുഫകിെകിമുകളകിെുംഅഭകിനയകിച്ാണ്തു
െക്ം.ജശഖർകമ്ുെയുലെ‘ബെഫ്ഈസ്
ബ്യൂട്കിഫുള്’േകിഡതതേകിൽമുഖംകാണകിച്ച്ജൊ
ളകിവുഡകിജെക്ച്കാലെെുതേുലവച്ടു.കൂെുത
ൽഡശദ്ധകിക്ലപ്ട്ത്�കിന്ീെകിറങ്കിയ‘ലയവലെ
സുഡബഹ്മണ്യം’എന്േകിഡതതേകിൽ.തരുൺഭാ
സ്കർസംവകിധാനംലേയത‘ല�െ്കിേൂ�ുെു
വകിൽ’നായകനായകിഎതേകിയജതാലെലതെു
ങ്കംആലകആരാധകരായകി.തുറന്മനസ്സടു
ള്ള,ആലരയുംകൂസാതേഡ�തകിച്ായകൂെകി




തുണച്ജപ്ാള്യങ്�ൻസകിനകിെയകിൽജേവര
ലകാണ്എന്ത്നകിത്യമഡന്തമായകി.

അച്ഛവൻൈസ്വപ്നും,അമ്മയുവടസ്വഭടാവും
അച്ൻജഗാവർധൻഒരുനാെകനെനാകണലമ
ന്ഇഷ്െവുമായകിബഹേരാബാേകിലെതേകിസ്ഥകി
രതാമസമായതാണ്.െകി.വകി�രകി�ാെകികളടുലെസം
വകിധായകനായകിമാറുകയായകിരുന്ു�കിന്ീട്.അ
മ്മാധവകി‘സ്�ീകഈസകി’എന്ജ�രകിൽജ�
ഴ്സനാെകിറ്കിഡവെപലമൻറ്ഇൻസ്റ്കിറ്റ്ൂട്ടുംന
െതേകി.ഇരുവരുലെയുംസ്കകിൽവകി�യകിയകിൽഒ
ന്കിച്ജപ്ാള്അവർവകിോരകിച്തകിനുംഅപ്ടുറമാ
യകിമൂതേമകലൻറഉയർച്.

ലകരളുംഇഷ്ടും
എയർജ�ാർട്കിൽവന്കിറങ്ുജമ്ാള്തലന്ജക
രളംഇഷ്െലപ്െുലമന്ാണ്ജേവരലകാണ്യുലെ
�ക്ം.‘‘എെ്ായകിെതേുംേകിരകിക്ുന്മുഖങ്ള്.
‘ഡകിയർജകാജഡമഡകി’ലൻറഷൂട്കിങ്കിനായകി10േകി
വസംജകരളതേകിൽകഴകിഞ്ജപ്ാഴുംമെയാളകി
കളടുലെഇഷ്െംമനസ്സകിൊയകി.മെയാളകികള്നെ്
സഖാക്ളാണ്’’-�കിന്ീട്േകിഡതതേകിലൻറഡ�ോര
ണതേകിന്എതേകിയജപ്ാള്വകി�യമറച്ടുലവച്കിെ്.

ഷൂട്ിങ്ഇവേ്ങ്ില്
സകിനകിമക്ച്�ുറതേച്ഒരു�ാട്സൗഹൃേങ്ള്ഇ
ലെ്ങ്കിെുംകളകിക്ൂട്ടുകാരുമായകിലെഡക്കിങ്ും
ക്യാമ്കിങ്ുലമാലക്യാണ്ജേവരലകാണ്യു
ലെഇഷ്െങ്ള്.സകിനകിമയകിെ്ാതേനാളടുകളകിൽ
രാവകിലെ10മണകിവലരഉറക്ംതലന്.രാവകിലെ
യുംബവകീട്ടുമായകി�കിമ്കിൽമൂന്രമണകിക്ൂ

ലറങ്കിെുംവർക്ൗട്ച്ലേയ്ടും.വീട്കിൽഇരകി
ക്ൽതലന്ഏലറയകിഷ്െം.

ൈൗഡിലേവരവകടാണ്ട
ബാെ്യതേകിൽവീട്കിൽവഴക്ുണ്ാക്ു
ജമ്ാള്വകി�യകിക്ച്വീലണാരുജ�രുണ്ച്
-റൗഡകി.സകിനകിമയകിൽഹകിറ്ായജപ്ാള്
േകിെഡ�സംഗങ്ളകിൽ‘ആലരയുംനകിങ്
ള്ഭയക്രുത്’,‘വ്യത്യസ്തരാകണം’എ
ലന്ാലക്ന്യൂല�ന്കിന്ഉ�ജേശംലകാ
ണ്ുതേജപ്ാഴുംജേവരലകാണ്ക്ച്ആ

ജ�ര്വീണ്ുംവീണു-റൗഡകി.എന്ാൽ�കി
ലന്,േങ്ൂറ്ജതോലെആവകിജശഷണംഏ
റ്ടുവാങ്കിയലേക്ൻഏഴാംക്ാസകിലെസ്വ
പനംഅജങ്ാട്ച്ല�ാെകിതട്കിലയെുതേു.ഒരു
ഡഡസ്ഡബാൻഡ്തുെങ്ണലമന്ത്.അതകി
ന്ജ�രകിൊൻഅധകികംആജൊേകിച്കിെ്-റൗ

ഡകിക്ബ്.
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