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കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ുണ്ട് ,
കുഞ്ടിനട്  തീറ്റ കരടിന്തേളട്

 ● ഡ�ാ. അബ് ദുല്ല പാഡലരി

കിണറി െൻറ ആഴത്ിെല പടവിമ�ോടുമേർന്്  
ഒരു േോളകം. അതി�കത്ോണ്  േീൻെകോത്ിയുെട കൂട്. 
കൂട്ി�കെത് കുഞ്ി�്  തീറ്റയോയി െകോണ്ു
മപോകുന്ത്  ഒരു കരിമതേളിെ�!

നൂറുകണക്ിന്  
മലയാളികളാണ്   പപാ തു മാ പ്്  
ല ഭി ച്്  നാ ടണയാൻ അ വ സ രം 
കാ ത്്  കു വവ ത്ി ൽ 
ക്ാമ്ുകളിൽ ദുരിതജീവിതം 
നയിക്ുന്നത് . കു വവ ത്്  
സൗ ജ ന് മാ യി വി മാ നം 
ഒ രു ക്ാ പമ ന്ന്  അ റി യി ച്ി ടും 
നമ്ുപട രാജ്ം അത്  
ഗൗരവത്ിപലടുക്ുന്നില്ല

ഡക ര ളീയ സമൂഹം സ്ീ ക രി ച് മാ ന വി ക ത യി ലൂ ന്നി യ 
ഡകാ വി �് പപതിഡരാധഡത്ാട്   ഡേ ർ ത്ു വാ യി ഡക്ണ്ട 
ഒരധ്ായമുണ്ട് . പപ വാ സ ഡക ര ള ത്ിപ ൻ റ 
േ രി പത ത്ി പല ഏ റ്റ വും വ ലി യ ആ തു ര ഡസ വ ന 
സ ന്ന ദ്ധ പപ വ ർ ത് ന ം. ഡരാ ഗ ബാ ധി ത നാ യ ഒാ ഡരാ 
മ നു ഷ് പന യും ക രു ത ലിപ ൻ റ പു ത പ്ു പകാ ണ്ട് 
ഡേ ർ ത്ു പി ടി ച്് , മറുനാടിൽ അവർ തീർത് 
ക രു ത ലിപ ൻ റ ഡകാ ട യുപട കഥ

മു സ്  ത ഫ എ.

ആ ന്ധ്രന്്രദേശിലെലെസ്റ്റ്ദോോ
െരിസ്വദേശികനൂരികനകേുർേ
എന്നഅമ്പത്ിമൂന്നുകാരി33ാം

െയസ്ിൽഭർത്ാവ്മരിച്ചദോലെയാണ്ോ
ർഹികലത്ാഴിൊളിെിസയിൽകുവെത്ി
ലെത്ുന്നത്.്രെെീെുകളിൊയിദോെിദനാ
ക്ിയകഷ്െപ്ാെിലൻറെർഷങ്ങൾ.കണ്ീരി
ലൻറയുംെിയർപ്ിലൻറയുംെിെയായിദനെി
യത്മൂന്നുല്രൺമക്ളുലെനെ്ലഭാെി.്രഠി
പ്ിക്ുകയുംനെ്ലനിെയിൽലകട്ിച്ചയക്ുക
യുംലെയ്േമക്ൾഅെ്ലെിെ്ലാലേേീെിക്ു
ന്നു.ഇേിനിെക്റ്നാട്ിൽദ്രായിദട്യിെ്ല.ഇെ
ക്റ്നാട്ിൽദ്രാൊൻനെത്ിയന്ശമങ്ങൾെി
സയും്രാസ്ദ്രാർട്ുംവകെശമിെ്ലാത്േി
നാൽനെക്ാലേദ്രായി.അനധികൃേോമസ
ക്ാർക്ായിദകാെിഡ്കാെത്റ്കുവെത്റ്
ന്്രഖ്ാ്രിച്ചല്രാേുമാപ്ിന്രേിസ്റ്ർലെയ്
ത്ഇന്്ൻഎംബസിയിൽനിന്നറ്ഒൗട്റ്്രാസും
ൊങ്ങിയാന്േലക്ാരുങ്ങിക്ാമ്പിൽകഴിയുന്ന
േിനിെയിൊണ്െിളിക്ാത്അേിഥിയായിമ
രണംഇെലരദേെിലയത്ുന്നത്.െിമാനസ
ർെിസിന്അനുമേിവെകിയദോലെമണ്െി
യുന്നത്ഒരുെിധെയുലെ,അമ്മയുലെദമാഹ
ങ്ങളാണ്.സ്വന്ംമക്ലളയുംലകാച്ചുമക്ലള
യുംകണ്റ്,അെരുലെഅരികിൽകിെന്നറ്മരി
ക്ാലമന്നദമാഹം.ഇത്കനകേുർേയുലെമാ
ന്േംകഥയെ്ല,നാെണയാനുള്ളദമാഹങ്ങളു
മായികുവെത്ിലെെിെിധയിെങ്ങളിൽക്ാ
മ്പുകളിൽകഴിയുന്നമെയാളികൾഉൾലപ്ലെ
ആയിരങ്ങളുലെലനാമ്പരങ്ങളാണ്.നീണ്െ
ർഷങ്ങളായിനാട്ിൽദ്രായിട്ിെ്ലാത്െരാണ്
അെരിൽമിക്െരും. 
അനധികൃേോമസക്ാർ,ോമസനിയമം
െംഘിച്ചുകഴിയുന്നെർഎലന്നാലക്യാണ്
അെലരഇന്േകാെംെിളിക്ാറുണ്ായിരുന്നത്
.ല്രാെീസ്്രിെിക്ുലമന്നനിെയിൽഒളിച്ചും
്രാത്ുമായിരുന്നുെർഷങ്ങളായിേീെിേം.
എന്നാൽ,ലെയ്ുന്നദോെിദമാഷണദമാക
ള്ളക്െദത്ാഒന്നുമെ്ല.നമ്മലളദപ്ാലെനമ്മ
ളിൽഒരാളായിഒരുകെയിലെലസയിൽസ്മാ
ദനാശുെീകരണലോഴിൊളിദയാവന്രൈെ
ദറാഅങ്ങലനയങ്ങലന്രെദെഷങ്ങൾ.്രി
ലന്നലയങ്ങലനഇെർനിയമെംഘകരായി.അ
േിനു്രിന്നിൽഒരുെേിയുലെദയാെിശ്വാസ
െഞ്ചനയുലെദയാേേിദകെിലൻറദയാകഥയു
ണ്ാെും.കുവെത്ിൽഏത്സ്ദ്രാൺസറു
ലെകീഴിൊദണാെിസയുള്ളത്അയാൾക്ു
കീഴിൽമാന്േദമദോെിലെയ്ാൻ്രാെുള്ളളൂ.
അെകാശങ്ങളുംബാധ്േകളുംസുനിശ്ി
േമായെ്ക്തമായകരാറിന്കീഴിൊെണംറി
ന്കൂട്റ്ലമൻറ്.

നാട്ിൽ്രെദോെികൾദനാക്ിയിട്ുംക്ലച്ചറ്
്രിെിക്ാത്ഹേഭാേ്രാകുംമിക്െരും.അ
ലെ്ലങ്ിൽകുെുംബത്ിലൻറലമാത്ംബാധ്േ
െുമെിദെറ്ിയേ്ാേി.അേുമലെ്ലങ്ിൽഒരു്രാ
ട്സ്വപ്നങ്ങളുംന്്രേീക്ഷകളുമുള്ളസാധാര
ണക്ാരൻ.എെ്ലാെരുലെയുംഏറ്െുംെെിയ
ന്്രേീക്ഷേുരുത്ായിരുന്നുേൾഫ്.എങ്ങലന
ലയങ്ിെുംഒന്നെിലെഎത്ിക്ിട്ിയാൽകഷ്െ
ലപ്ട്റ്്രണിലയെുത്റ്്രണമുണ്ാക്ാം.എന്ു്ര
ണിയുംലെയ്ാം.കിട്ുന്നേിൽകുറച്ചറ്െീട്ിദെ
ക്യച്ചറ്ബാക്ിമിച്ചം്രിെിക്ാം.അങ്ങലനകു
റച്ചറ്ലകാെ്ലംലകാണ്റ്അേ്ാെശ്ം്രണമുണ്ാ
ക്ിേിരിച്ചുെന്നറ്സമാധാനമായിനാട്ിൽേീെി
ക്ാം.ഇലോലക്യാണ്ന്്രേീക്ഷ.സ്വപ്നെ്ാ
്രാരികളുലെനാട്ിൽഏേൻറുമാർക്ുദണ്ാ്ര
ഞ്ം.അെർെെെിരിക്ും.മൂദന്നാനാദൊ
െക്ഷംരൂ്രലകാെുത്ാൽമേി.അറബിെീട്ിൊ
ണ്ദോെി,അലെ്ലങ്ിൽഒരുകമ്പനിയിൽ.ഒരു
റിസ്കുമിെ്ല.എട്ുമണിക്ൂർദോെി,ആഴ്െയി
ൽഅെധി,ലകാെ്ലത്ിൽനാട്ിൽെരാം,ഇന്േ
േീനാർശമ്പളം,മറ്റ്ആനുകൂെ്ങ്ങൾദെലറ,ന
ന്നായിദോെിലെയ്ോൽഅറബിൊരിദക്ാ
രിലകാെുക്ും.ആഹ്ാേത്ിന്ഇനിലയന്ുദെ
ണം.ഉള്ളസ്വർണലമെ്ലാംെിറ്ുല്രറുക്ിയുംകി
ട്ാെുന്നിെത്ുനിലന്നെ്ലാംകെംൊങ്ങിയുംഏേ

ൻറിന്്രറഞ്വ്രസലകാെുത്റ്െിസലയാപ്ി
ച്ചറ്ന്്രേീക്ഷകളുലെഭാണ്ഡലക്ട്ുമായിെിമാനം
കയറുന്നു.ഇെിലെലയത്ികുറച്ചുകഴിയുദമ്പാ
ദഴക്റ്ലെട്ിക്ുന്നസേ്ംമനസ്ിൊെുന്നു.ോ
ൻെേിക്ലപ്ട്ിരിക്ുന്നു.്രണിക്റ്ഒരുകുറെു
മിെ്ല.എട്ിന്്രകരം16ഉം20ഉംമണിക്ൂർ്രണി.
ശമ്പളലമാട്റ്ഇെ്ലോനും.സ്ന്േീകളുമുണ്റ്ഇങ്ങ
ലനസ്വപ്നഭാരെുമായിെിമാനംകയറിേുരിേ
ത്ിൊയെരായി.ശാരീരിക,മാനസിക്രീരൈന
ങ്ങൾസഹിക്ാലേആരുലെലയങ്ിെുംസഹാ
യദത്ാലെദോെിലെയ്ുന്നസ്ഥെത്ുനിന്നറ്
ൊെുന്നു.അങ്ങലനൊെിരക്ഷലപ്ട്െരുലെക
ഥകൾന്്രദൊേനം.എരിേീയിൽനിന്നറ്െറെട്ിയി
ദെക്റ്ൊെിയെരുമുണ്റ്.സ്ദ്രാൺസറിൽനിന്നറ്
ൊെുന്നദോലെഅനധികൃേോമസക്ാരനും
നിയമെംഘകനുമായി.നാട്ിലൊന്നറ്ദ്രാെണ
ലമങ്ിൽ്രാസ്ദ്രാർട്ുംെിസയുലമാന്നുംസ്വ
ന്ംവകയിെിെ്ല.മലറ്ാരുെിധത്ിൽ്രറഞ്ാ
ൽഇത്ൊനാലണന്നറ്ലേളിയിക്ാൻഎലൻറ
വകയിൽലേളിലൊന്നുമിെ്ല.

ഇത്രംഅനധികൃേോമസക്ാർക്റ്കിട്ി
യകച്ചിത്ുരുമ്പായിരുന്നുല്രാേുമാപ്റ്.ഒരുമാ
സലത്ല്രാേുമാപ്റ്കാെയളെിൽരേിസ്റ്ർ
ലെയ്ുന്നഅനധികൃേോമസക്ാലരകുവെ
ത്റ്സൗേന്മായിനാട്ിൽഎത്ിച്ചുനൽകാലമ
ദന്നറ്ു.ഏന്്രിൽഒന്നുമുേൽ30െലരകാെയ
ളെിൽരേിസ്റ്ർലെയ്ുന്നെർക്ായിരുന്നു്രി
ഴകൂൊലേരാേ്ംെിൊൻഅെസരം.നിയമ്ര
രമായമാർേത്ിൽകുവെത്ിദെക്റ്േിരിച്ചു
െരാൻേെസ്മിെ്ല.രേിസ്ദന്െഷൻ്രൂർത്ിയാ
ക്ിയത്മുേൽയാന്ോേിെസംെലരകുവെ
ത്റ്ആഭ്ന്രമന്ന്ാെയത്ിനുകീഴിൊണ്ോ
മസം.ദോെിയുംകൂെിയുമിെ്ലാത്ഇൗെറുേി
യുലെനാളുകളിൽസൗേന്മായിഭക്ഷണെും
ോമസെുംെഭിക്ുന്നത്െെിയആശ്വാസമായി
രുന്നു.25,000ദത്ാളംെിദേശികൾഇൗആശ്വാ
സംദേെിലയത്ി.12,000ദത്ാളംഇന്്ക്ാർ.
അേിൽഏലറയുംമെയാളികൾ.കുവെത്റ്
സൗേന്മായിെിമാനംഒരുക്ാലമന്നറ്അറിയി
ച്ചിട്ുംഇന്്യിൽനിന്നുള്ളഅനുമേിവെകു
കയാണ്.െിരെിലെണ്ാെുന്നെിമാനങ്ങൾമാ
ന്േമാണ്ഇേുെലര്രുറലപ്ട്ത്.ക്ാമ്പിൽകൂട്
മായികഴിയുന്നെർക്ിെയിൽെിെ്ലനായിലകാ
ദറാണയുംഎത്ിയിട്ുണ്റ്.അസുഖംകൂെുന്ന
െലരആശു്രന്േിയിദെക്റ്മാറ്ിഅെിലെ്രുേി
യയാൾെരുന്നു.

കൂറ്ൻഹാളിൽെീണ്ുംകൂട്കിെത്ം.ന്്രാ
യമായെരുംകുട്ികളുലമെ്ലാംേുരിേംദ്രറുന്നു.
കുവെത്റ്അധികൃേർഭക്ഷണംനൽകുന്നു
ണ്റ്.ല്രാേുമാപ്ുകാലരഇന്േേിെസം്രാർപ്ി
ദക്ണ്ിെരുലമന്നറ്കുവെത്റ്അധികൃേരും
െിൊരിച്ചുകാണിെ്ല.സ്വന്ം്രൗരന്ാർക്റ്ഒ
രുെിെയുംകൽ്രിക്ാത്രാേ്െുംഭരണാ
ധികാരികളുംഅെരുലെന്്രേീക്ഷക്റ്അപ്ുറ
ത്ായിരുന്നു.

●

പതറ്റുപേയ്ാത്

കുറ്റവാളികൾ
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● വർസോ�ിൽ മസവ�േ�ുഷ് ഠിക്ുന് ആമരോഗ്യപപവർത്കർ േിപതകം: അൻഷാദ്  ഗു രുവായൂർ

● കുവവത്ിൽ െപോതുേോപ്ി�് രജിസ് റ്റർ െേയ്ോെ�ത്ിയവർ

ഡകാവി�്    കാലപത്

കവിെഞ്ോഴുകുന് 
സഹജീവിസ് മ�ഹത്ി െൻറ 
�ി�വുകം അവകോശ�ിമഷധത്ി െൻറ 
െകോടുകംേൂടുേോണ്  

പപവാസം

സ വാ ദ് റ ഹ് മാൻ

മകോ െിഡ്ന്്രേിസധ്രിേുെങ്ങി
നാെുകളുംനേരങ്ങളും
ദൊകരൈൗണിൊയകാെ

ത്ാണ്ദകാെിഡ്േിഹാദ്,ലകാദറാണേി
ഹാേികൾേുെങ്ങിയന്്രദയാേങ്ങൾലെറുപ്ില
ൻറഫാകെറികളിൽനിന്നറ്ഉൽ്രാേിപ്ിക്ലപ്
െുന്നത്.ഇഷ്െമിെ്ലാത്ഒരുസമൂഹലത്ഒളി
ഞ്ുംലേളിഞ്ുംലെറുപ്ിലൻറകമ്പിമുന
യിൽദകാർത്റ്െുലട്െുക്ാൻസമൂഹമാധ്മ
ങ്ങളിെൂലെയുംമുഖ്ധാരാമാധ്മങ്ങളിെൂലെ
യുംഇൗന്്രദയാേംആെർത്ിക്ലപ്ട്ു.ദൊ
കത്ിലൻറ്രെയിെങ്ങളിെൂലെെ്ാ്രിക്ുക
യുംആയിരങ്ങളുലെേീെലനെുക്ുകയുംലെ
യ്േഇൗആദോളആദരാേ്അെിയന്രാെ
സ്ഥയുലെഉത്രൊേിത്ംആദരാ്രിച്ചറ്ഇന്്
യുലെ്രെദകാണുകളിെുംമുസ്െികളുംെ
െക്ുകിഴക്ൻസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
െരുംകെന്നാന്കമിക്ലപ്ട്സംഭെങ്ങൾദ്രാ
െുമുണ്ായി.എന്നാൽ,ഇൗനാളുകളിൽഇ
ന്്ക്ാർ,െിശിഷ്ാമെയാളികൾരണ്ാംെീ
ൊയികരുേുന്നേൾഫ്രാേ്ങ്ങളിൽഒരുദ്ര
ാരാട്ംനെക്ുന്നുണ്ായിരുന്നു.മറ്ുള്ളെരുലെ
േീെനുംസ്വത്ുംഅന്സുംസംരക്ഷിക്ുൊ
ൻസ്വയംസമർപ്ിക്ുന്നഒരുേിഹാദ്^അഥ
ൊധർമസമരം.

ദകാെിഡ്മഹാമാരിലക്േിലരദൊകലമാട്ു
ക്റ്നെന്നുെരുന്നേുംഅത്രലമാരുസമർപ്
ണംേലന്നയാണ്.്രകർച്ചദരാേമലെ്ല,കുറച്ചു
ദ്രർക്റ്േീെൻനഷ്െലപ്െുലമന്നമുേൊളിത്
ദൊകെീക്ഷണത്ിൽനിന്നറ്െിഭിന്നമായിഒാദരാ
മനുഷ്ലൻറയുംേീെൻരക്ഷിക്ാൻസ്വേീെൻ
സമർപ്ിച്ചുള്ളേീെൻമരണദ്രാരാട്ം.ദകരളം
സ്വീകരിച്ചമാനെികേയിെൂന്നിയദകാെിഡ്െി
രുദ്ധദ്രാരാട്േന്ന്ങ്ങൾലക്ാപ്ംദെർത്ുൊ
യിക്ണംദകരളത്ിനു്രുറത്റ്മെയാളികലള
സദഹാേരേുെ്രായികാണുന്നസ്വദേശികളു
മായിവകദകാർത്റ്ന്്രൊസിസമൂഹംനെത്ി
യദകാെിഡ്ന്്രേിദരാധന്്രെർത്നത്ിലൻറ
മഹത്ായഇൗഅധ്ായം.ദകാെിഡ്ന്്രേിസ
ധ്രിയിൽനിരെധിദ്രർക്റ്േൾഫിൽേീെനും
ദോെിയുംശമ്പളെുംമനസമാധാനെുലമെ്ലാം
നഷ്െലപ്ട്ിട്ുണ്റ്എന്നത്ശരിേലന്ന.ഇൗകു
റിപ്റ്എഴുേുദമ്പാദഴക്റ്െിെിധരാേ്ങ്ങളിൊ
യിനൂറിദെലറമെയാളികൾമരണലപ്ട്ിരിക്ു
ന്നു.എന്നാൽഒന്നുറപ്റ്,ഒരാലളദപ്ാെുംമരണ
മുഖദത്ക്റ്ലെറുദേെിട്ുലകാെുത്ിട്ിെ്ല.ആ
ദരാേ്ന്്രെർത്കരുംഭരണകൂെങ്ങളുംആെു
ന്നലേെ്ലാംലെയ്േു.ദോെിനഷ്ലപ്ട്െരുംേീർ
ഘഅെധിമൂെംമുറികളിൽകുെുങ്ങിദപ്ായെ
രുംെിശന്നിരിക്ുന്നിലെ്ലന്നറ്ഉറപ്ുെരുത്ാൻസ
ന്നദ്ധസംഘങ്ങളുംേീെകാരുണ്^സാമൂഹിക
ന്്രെർത്കരുംഒാെിനെന്നു.സർക്ാർ^സർക്ാ
രിേരസംഘെനകൾക്റ്്രുറലമമെയാളിറസ്റ്
ാറൻറുകളുലെകൂട്ായ്മകൾ,ന്്രൊസിസംഘെ
നകൾഎന്നിെലരെ്ലാം്രാകംലെയ്േേുംഅ

െ്ലാത്േുമായഭക്ഷണലമത്ിച്ചു.ൊെക,വെ
േ്സഹായം,സ്കൂൾഫീസുകൾഇെലയാന്നും
മുെങ്ങാേിരിക്ാൻആെുന്നലേെ്ലാംലെയ്േു.

െഭ്മായആദരാേ്്രശ്ാത്െസൗകര്ം
ഉ്രദയാേിച്ചറ്ആേ്ഘട്ത്ിൽെികിത്സഉറപ്ാ
ക്ി.്രിന്നീട്ഇൗനാെുകളിലെദഹാട്െുകളും
കൺലെൻഷൻലസൻററുകളുംസ്ദറ്രൈിയങ്ങ
ളുംെിശാെമായഫീൽഡ്ആശു്രന്േികളുംക്വാ
റൻറീൻദകന്ദ്രങ്ങളുമായിമാറി.അറബ്ദൊക
ലത്മുൻനിരനേരമായേുവബയിൽഒരുക്ിയ
ക്വാറൻറീൻസമുച്ചയംഒരു്രദക്ഷ,മിരൈിൽഇൗ
സ്റ്ിലെേലന്നഏറ്െുംെെിയസൗകര്മാണ്.
ന്്രൊസദകരളത്ിലൻറെരിന്േത്ിലെഏറ്
െുംെെിയആേുരദസെനസന്നദ്ധന്്രെർത്
നത്ിലൻറഅെയാളലക്ാെി്രാറുന്നുണ്െിലെ.

തീ പപ്ാരി പടരുംമു പമ്
200െധികംദേശങ്ങളിൽനിന്നുള്ളേനങ്ങൾ
ോമസിക്ുകയുംദോെിലെയ്ുകയുംെ്ാ
്രാരങ്ങളിദെർലപ്െുകയുംലെയ്ുന്നരാേ്
മാണ്യു.എ.ഇ.്രെെഴികളിെൂലെലകാദറാ
ണഇെിലെയുംെുറ്ിയെിച്ചു.ദകരളത്ിൽആ
േ്ഘട്ത്ിൽറിദപ്ാർട്റ്ലെയ്ലപ്ട്ദകാെിഡ്
ദ്രാസിറ്ിവ്ദകസുകളുലെദ്രരിൽസമൂഹമാ
ധ്മെിൊരണദനരിദെണ്ിെന്നദേര^നാഇഫ്
ന്്രദേശങ്ങലളഇേു്രിെിച്ചുെച്ചു.െമ്പൻകദ
മ്പാളങ്ങളുള്ളയു.എ.ഇയിലെഅൽറാസ്ദമ
ഖെയിൽഒാദരാേിെസെുംെന്നുദ്രാകുന്ന
ത്ആയിരക്ണക്ിനാളുകളാണ്.ഇൗൊണി
േ്ദകന്ദ്രങ്ങളിൽദോെിലെയ്ത്കുെുംബം
ദ്രാറ്ുന്നനൂറുകണക്ിന്മനുഷ്രുമുണ്റ്^ഒ
റ്മുറിയിൽഅട്ിക്ട്ിെുകളിൊയിഎട്ും്ര
ത്ും്രന്ന്ണ്ുംമനുഷ്ർദെർന്നുകഴിയുക
യായിരുന്നുഇെിെലത്ോമസദകന്ദ്രങ്ങളിൽ.
ഭൂരിഭാേെുംഇന്്ക്ാർ,അേിദെലറയുംമെ
യാളികൾ.ഇന്േദയലറേനസാന്ദ്രമായഇൗന്്ര
ദേശങ്ങളിൽവെറസ്േീലപ്ാരിലയക്ാൾദെ
േത്ിൽ്രെരുലമന്നുംഅത്രലമാരുസാഹ
െര്ംെരുത്ിലെക്ുന്നന്്രേ്ാഘാേംആ
ദൊെിക്ാെുന്നേിെുമപ്ുറമാലണന്നുമുള്ള
േിരിച്ചറിെിൽേുെങ്ങുന്നുസഹേീെികദളാെു
ള്ളകരുേൽനിറയുന്നആധർമസമരം.

ഇൗന്്രദേശങ്ങളിലെഒന്നിച്ചുോമസിക്ുന്ന
ലോഴിൊളികലളഅെിയന്രമായിസാമൂഹിക
അകെം്രാെിക്ാൻസൗകര്മുള്ളസുരക്ഷിേ
ോമസസ്ഥെങ്ങളിദെക്റ്മാറ്ിപ്ാർപ്ിക്ണലമ
ന്നആദൊെനദകാെിഡ്െ്ാ്രനത്ിലൻറആ
േ്േിനങ്ങളിൽേലന്നേുവബയിലെസുമനസ്ു
കളായമെയാളിെ്ാ്രാരികൾക്ിെയിൽഉയർ
ന്നുെന്നു.സമീ്രന്്രദേശങ്ങളിൽേലന്നയുള്ളെി
െദഹാട്െുകളുംമറ്ുമാണ്ആേ്മായിഅേിനാ
യികണ്ുലെച്ചത്.എന്നാൽ,െ്ാ്രനംശക്തിലപ്
െുന്നേിനാൽഅത്രംസൗകര്ങ്ങൾഅ്രര്ാ
പ്േമാെുംഎന്നറ്െ്ക്തമായി.േുെർന്നുള്ളന്്ര
യത്നങ്ങളുംഅദന്വഷണെുമാണ്മിരൈിെീസ്
റ്ിലെഏറ്െുംെെിയദകാെിഡ്്രരിെരണസ
മുച്ചയത്ിലൻറ്രിറെിക്റ്െഴിലയാരുക്ിയത്.
ബാച്ചറ്െർമുറികളിൽഒന്നിച്ചുോമസിക്ുന്ന
്രെർക്ുംദകാെിഡ്ദ്രാസിറ്ിവ്ആലണന്നു

കലണ്ത്ിയദോലെഅെരുലെലഎലസാദെ
ഷനുംസമ്പർക്ം്രുെർത്ിയെർക്ുള്ളക്വാ
റൻറീനുംആെശ്മായെി്രുെസൗകര്ങ്ങൾ
ദെണ്ിെരുലമന്നറ്ദബാധ്മായി.ലസെൻഎമി
ദററ്റ്സ്ഇൻലെസ്റ്റ്ലമൻറ്സ്എം.രൈിമുസ്േഫ
ഉസ്മാൻ,റീേൻസിന്േൂപ്ലെയർമാൻഷംസു
ദ്ീൻബിൻമുഹ്യുദ്ീൻ,ന്ോൻഡ്വഹപ്ർമാർ
ക്റ്റ്എം.രൈിദരൈാ.അൻെർഅമീൻദെൊട്റ്,
അൽമേീനന്േൂപ്എം.രൈിഅബ്േുെ്ലല്രായിൽ,
ലക.എം.സി.സിദനോവ്്രി.ലക.അൻെർനഹ
േുെങ്ങിയസുമനസ്ുകളുലെേെ്രുകഞ്ുള്ള
ആദൊെനയിൽരൂ്രംലകാണ്നിർദേശങ്ങൾ.
േുവബആദരാേ്അദോറിറ്ിക്റ്മുന്നിൽഇേു
സംബധ്രിച്ചറ്സമർപ്ിച്ചനിർദേശംനിമിഷദന
രംലകാണ്റ്അംേീകരിക്ലപ്ട്ു.

കരുതലി പൻറ  
വിസ് മയഡക്ാട പണിതവർ
ഒലരാറ്രാന്േിലകാണ്റ്നിർമിക്ലപ്ട്കണ്
ഞ്ചിപ്ിക്ുന്നലകാട്ാരങ്ങലളക്ുറിച്ചറ്എമ്പാ
െുംനമ്മൾൊയിച്ചിട്ുണ്റ്ലെറുപ്കാെലത്
അറബിക്ഥകളിൽ.കഥകളിൽമാന്േമെ്ല,യ
ഥാർഥേീെിേത്ിെുംഅേുസാധ്മാകും
എന്നറ്ദോന്നിപ്ിക്ുംെിധമായിരുന്നുേുെർ
ന്നുള്ള്രരിന്ശമങ്ങൾ.രൈി.എച്ചറ്.എയുലെഅ
നുമേിദയാലെയു.എ.ഇയിലെഏറ്െുംെെു
േുംസമർപ്ിേെുമായന്്രൊസിസന്നദ്ധദസ
െനകൂട്ായ്മയായദകരളമുസ്െിംകൾെറ
ൽലസൻറർ^ലക.എം.സി.സിയാണ്ക്വാറൻറീ
ൻസമുച്ചയംസംബധ്രിച്ചേൗേ്ങ്ങൾക്റ്െു
ക്ാൻ്രിെിച്ചത്.അൽൊസൽദന്്രാ്രർട്ീസ്
കമ്പനിയുലെഉെമസ്ഥേയിൽനേരത്ിലെെ
ർസാൻദമഖെയിെുള്ള32കൂറ്ൻലകട്ിെങ്ങ
ൾഇേിനായിെഭ്മാക്ി.ഇേുെലരആരും
ോമസിച്ചിട്ിെ്ലാത്,നൂറുകണക്ിന്മുറികളാ
യിരുന്നുഅേിൽ.ഒാദരാമുറികളുംക്ഷണദെ
േത്ിൽഫർണിഷിങ്ലെയ്ലപ്ട്ു.കട്ിെുക
ളുംകിെക്കളുംമുേൽലകറ്ിെുകൾെലരഒ
രുക്ിനക്ഷന്േദഹാട്ൽസൗകര്ങ്ങളുമായി
ഇെസജ്ീകരിക്ലപ്ട്ു.അറബിക്ഥകളി
ൽലകാട്ാരംലകട്ിയിരുന്നത്േിന്നുകളാലണ
ങ്ിൽഇെസാധ്മാക്ിയത്എലന്നയുംനിങ്ങ
ലളയുംദ്രാെുള്ളമനുഷ്രായിരുന്നു.്രദക്ഷ,
ആനിമിഷങ്ങളിൽഅെർലക്ാപ്ംഅനുന്േഹ
േീേങ്ങളുമായിമാൊഖമാരുമുണ്ായിരുന്നു
എന്നുേീർച്ച.

ഡരാഗികളല്ല, അവർ 
അതിഥികൾ
സ്വദേശിലയദന്നാെിദേശിലയദന്നാദെർേിരിെി
െ്ലാലേദരാേബാധിേരായഒാദരാമനുഷ്ലന
യുംകരുേെിലൻറ്രുേപ്ുലകാണ്റ്ദെർത്ു
്രിെിച്ചഒരുദേശത്ിലൻറകരുേെിലൻറദകാ
ട്യായിഇൗദകന്ദ്രംമാറി.ദകാെിഡ്ദകസുക
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ഡവ ണ്ട ത്  ഡേ ർ ത്ു പി ടി ക് ലു ക ൾ
െക്ം1665ൊരാേ്മാധ്മത്ിൽന്്രസിദ്ധീ
കരിച്ച‘കാെിറങ്ങിെരിന്േലമഴുേി’എന്നഫീച്ച
ർഏലറസദദ്രശങ്ങൾനൽകുന്നോണ്.കാെി
നുള്ളിലെേുഹകളിൽേീെിക്ുന്നെർഇക്ാ
െത്ുമുണ്റ്എന്നത്െിേ്ാഭ്ാസസംെിധാ
നങ്ങളുലെന്്രദെശനങ്ങൾനിയന്ന്ിക്ുന്നെ
ർെിന്ിദക്ണ്കാര്മാണ്.കാെിറങ്ങിയെ
ലരന്്രദേ്കം്രരിേണിച്ചുദന്്രാത്സാഹിപ്ിച്ച
അധ്ാ്രകർഅഭിനദ്രനംഅർഹിക്ുന്നെർേ
ലന്നയാണ്.െിെദപ്ാലഴങ്ിെും്രട്ികെർേെി
േ്ാർഥികലളഅച്ചെക്െംഘനത്ിലൻറദ്ര
രു്രറഞ്റ്െിേ്ാെയങ്ങളിൽനിന്നറ്്രുറത്ാ
ക്ലപ്െുന്നസാഹെര്ങ്ങൾനിെെിെുണ്റ് 
എന്നത്്രറയാലേെയ്.െിദനാേിലൻറഅധ്ാ
്രകരുലെസമീ്രനമാണദെ്ലായഥാർഥത്ിൽ
ദെണ്ത്.അറു്രേിെധികം്രട്ികെർേദകാള
നികളുള്ള,ദകരളത്ിലൻറെെദക്യറ്ത്ു
ള്ളഒരു്രഞ്ചായത്ിലെസർക്ാർെിേ്ാെ
യത്ിൽനിന്നറ്മൂന്നു്രട്ികെർേെിേ്ാർഥിക
ൾ്രുറത്ാക്ലപ്െുന്നഒരുസാഹെര്ത്ിൽ,
‘‘അെരുലെഎന്ുന്്രശനങ്ങൾക്ുംൊൻഉ
ത്രൊേിത്ംഏലറ്െുക്ാം’’എന്നും്രറഞ്റ്
ആകുട്ികലളെിേ്ാെയത്ിൽേലന്ന്രിെിച്ചു
നിർത്ിയെിപ്ലെകാരിയായഒരുഅധ്ാ്രക
സുഹൃത്ിലനഈഫീച്ചർൊയിച്ചദപ്ാൾ 
ഓർമയിദെക്ുെരുന്നുണ്റ്.എെ്ലാവെകു
ദന്നരങ്ങളിെുംസ്കൂളിനെുത്അദദ്ഹത്ില
ൻറസ്വന്ംമുറിയിദെക്റ്അെലരെിളിപ്ിച്ചു,
്രഠിപ്ിച്ചു,അേിരിെ്ലാത്ദന്്രാത്സാഹനംന
ൽകി.അങ്ങലന,്രത്ാംേരംെിേയിച്ചഅ
െർ്രിന്നീട്ന്്രകെിപ്ിക്ാറുണ്ായിരുന്നന
ദ്രിലയക്ുറിച്ചറ്ആഅധ്ാ്രകൻ്രെേെണ
സ്മരിക്ാറുണ്ായിരുന്നു.സംെരണംെഴിയു
ള്ളന്്രദെശനംമാന്േമെ്ല,അെലര്രിെിച്ചുനിർ
ത്ാനുള്ളസ്ദനഹ്രൂർെമായഇെല്രെെുക
ളുംഏലറന്്രധാനമാലണന്നറ്ഈഫീച്ചർെിളി
ച്ചു്രറയുന്നു.
ഡ�ാ.   ടി.  പക.  ഫ  വാ  സ്,  
ഡമാ  ങ്ം, മ  ല  പ്ു  റം

ആ  ധു  നി  ക ജീ  വി  ത  വും  
പപ  കൃ  തി  യ  നു  കൂ  ല ജീ  വി  ത  വും 
ൊരാേ്മാധ്മംെക്ം1665ൽ്രി.സക്ീർ
ഹുവസൻഎഴുേിയ‘കാെിറങ്ങിെരിന്േലമ
ഴുേി’എന്നഫീച്ചർെിദനാദ്എന്നദൊെനാ
യ്ക്രിലെആേ്െിേ്ാസമ്പന്നലന്രരിെയ
ലപ്െുത്ുകമാന്േമെ്ല,ആധുനികേീെിേെും
ന്്രകൃേിയനുകൂെേീെിേെുംെരച്ചുകാട്ുന്നു
ണ്റ്.ഇെ്ലായ്മമനുഷ്ലനകരുത്ുള്ളെനാ
ക്ുന്നമദനാഹരേൃശ്മാണ്യഥാർഥേീെി
േം.ആേീെിേങ്ങളിദെക്റ്അെിൊരിേലമന്നറ്
നാംെിദശഷിപ്ിക്ുന്നേുംവേെത്ി 
ലൻറനിശ്യെുമായസഹായകരങ്ങൾ്രെ 
മനുഷ്രായികെന്നുെരുന്നു.അെിെസ്ന്േംകി
ട്ാത്നാളുകലളക്ുറിച്ചറ്ഫീച്ചറിൽ്രറയുന്നു
ണ്റ്.ഭക്ഷ്െസ്േുക്ളുംമറ്ുംകിട്ിലയന്നിരി
ക്ും.്രദക്ഷ,ഇത്രംെസ്േുക്ൾനൽകു
ന്നകാര്ത്ിൽആരുദെയുംന്ശദ്ധ്രേിയാറി
െ്ല.അഭിമാനെുംആത്മെിശ്വാസെുമാണ് 
അെിെസ്ന്േങ്ങൾധരിക്ുന്നേിെൂലെകിട്ുന്ന
ത്.നേീംനൗഷാേിലൻറ‘അേിേീെനത്ിലൻ
റഓർക്സ്ന്െ’മുേൽഎെ്ലാംനെ്ലൊയനാ
നുഭെമായി.
കു  ഞ്ഞ  ബ്   ദു  ല്ല ത  ഡച്ാ  ളി 
കൂ  രാ  ച്ു  ണ്്ട

‘കാ  ടി  റ  ങ്ി േ  രി  പത  പമ  ഴു  തി’
ൊരാേ്മാധ്മത്ിലെ‘കാെിറങ്ങിെരിന്േലമ
ഴുേി’ൊയിച്ചു.സ്വപ്നംദ്രാെുംകാണാൻ്ര
റ്ാത്ഇെങ്ങളിൽലെലന്നത്ുകയുംഒരു്രാട്
നന്യുള്ളമനുഷ്രുലെസ്ദനഹസാമീ്ര്ംലകാ
ണ്റ്േീെിേത്ിൽദനട്ംലകായ്ുകയുംലെ
യ്േെിദനാദ്അരികുെത്കരിക്ലപ്ട്ഒരായി
രംമനുഷ്രുലെന്്രേിനിധിയാണ്.അെർക്ു
ദെണ്ിന്്രെർത്ിക്ാൻേലന്നയാണ്െിദനാ
േിലൻറആന്േഹം,കാെുെിലട്ാരുേീെിേം 
അെർക്ിെ്ലാലയങ്ിെും.
ടി.  പി. വഫ  സ  ൽ 
അ  ഞ്ച  ച്  വി ടി

ത്ാ ഗ ജീ വി തം
െക്ം1664ൊരാേ്മാധ്മത്ിൽമാേൃേിന
ദത്ാെനുബധ്രിച്ചറ്ന്്രസിദ്ധീകരിച്ച‘അറു്ര
ത്ഞ്ചുമക്ളുലെഅമ്മ’എന്നഫീച്ചർഹൃേ്
മായി.ദരൈാ.്രി.ഭാനുമേിെീച്ചറുലെേ്ാേ
്രൂർണമായേീെിേകഥമിഴിനനയാലേആ
ർക്ുംൊയിക്ാൻകഴിയിെ്ല.മാനസികെള
ർച്ചയിെ്ലാത്േലൻറസദഹാേരങ്ങൾക്ുദെ
ണ്ി,സ്വന്ംകുഞ്ുങ്ങൾദെലണ്ന്നേീരുമാ
നലമെുക്ുകെഴില്രറ്മ്മദ്രാെുംഉദ്രക്ഷിച്ച
െരുലെയെക്ംഅറു്രത്ഞ്ചുമക്ളുലെ 
അമ്മയാകാൻഭാനുമേിെീച്ചർക്െ്ലാലേ 
ദെലറആർക്ാണ്കഴിയുക?േ്ാേം, 
അർപ്ണം,ദസെനംഅോണ്ശരിക്ും 
ഭാനുമേിെീച്ചർ.ഈമാേൃേിനംെീച്ചർക്റ് 
സമർപ്ിക്ുന്നു.
വബ  ജു വ  ട  ക്ും  പു  റം 
എ  രി  മ  യൂ  ർ, പാ  ല  ക്ാ  ട്
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അതിജീവനത്ിെൻറ
ഓര്ക്കസ്ട്ര

 ● നദീം നൗഷാദ്

1918 േധ്യപ്രമേശിലല മേഹറിൽ ്രടർന്നു്രിടിച്ച േഹാോരിയനുലട ഇരകളായ കനുട്ികൾ
ക്ായി ഉസ് താേ്  അലാവനുദ്ീൻ ഖാൻ തനുടങ്ിയ ഒരനു ഒാർക്സ് പടലയ കനുറിച്ച്

പി. സക്ീർ ഹുസസൻ
ചിപതങ്ൾ: അജീബ്  കൊമാച്ി

ഭക്ഷണം മ�ോഹിച്ോണ് കോടിറങ്ിയത്. 
കോട്ടുകിഴങ്ങുകളടും വല്ലമ്ോഴങും കിട്ടുന്ന 
കഞ്ിയങും ജീവിതത്ിൻെറ ഭോഗ�ോയിരങു

ന്ന ഏഴങു വയസ്ടുകോരന് അൻതോരങു പ്രതീക്ഷയങു
ൻട വിളിയോയിരങുന്നങു. വയർ നിറൻയ ്രഴം വോങ്ി
ച്ടുതരോൻ�ന്നന് നോട്ിൽനിൻന്നത്ിയ ഐ.ടി.ഡി.
്രി ഓഫിസർ വിശ്വനോഥെ ്രറയങുന്നങു. അതങുമക
ട് അവെ അമദേഹത്ിൻനോ്ം �ലയിറങ്ി. ആ 
യോപത ഒരങു ്രങുതിയ ചരിപതത്ിമലക്ോൻണന്നന് 
അമ്ോൾ അവെ അറിഞ്ിരങുന്നില്ല. 

അവർ നിലമ്പൂൻരത്ി. അങ്ോടി കണ്ങു. നിറ
ൻയ വോഹനങ്ളടും �നങുഷ്യരങു�ങുള്ള ്രങുതിൻയോ
രങു മലോകം. വിശ്വനോഥെ അവന് �തിയോകങും
വൻര ്രഴം ൻകോടങുത്ങു. അതങുവൻര കോണോത് 
ചില നോട്ടുകോഴചകളിമലക്ന് വിളിച്ടു. അവൻെ
റ കണ്ടുകളിൽ സമ്ോഷം നിറഞ്ങു. വിശ്വനോ
ഥെ ഒരങു കോര്യം �ോപതം ൻചയതില്ല, അവൻന കോ
ട്ിമലക്ന് വിട്ില്ല. നിലമ്പൂരിലങുള്ള സകപൂളിൽ മചർ
ത്ങു. കോടിൻെറ ്രച്്ിലങും ൻതളി�യിലങും കപൂട്ടു
കോമരോൻടോ്ം ഓടിക്ളിച് അവന് അൻതോരങു ്രങു
തിയ മലോക�ോയിരങുന്നങു. ്രങുതിയ കപൂട്ടുകോർ, ്രങു
തിയ ്രോഠങ്ൾ. ആദ്യൻ�ോൻക് അതിമനോട് മചർ
ന്നങുനിൽക്ോെ പ്രയോസം മതോന്നി. ്രിന്ന്ിൻന്ന 
അവെ ആ വിദ്യോലയൻത്യങും അക്ഷരങ്ൻള
യങും ഇഷ് ടൻ്ട്ടുതങുടങ്ി. 

നിലമ്പൂർ കോടങുകളിൽ �ോപതം വസിക്ങുന്ന പ്രോ
ക് തന ആദിവോസി വിഭോഗ�ോയ മചോലനോയക്
രിൽനിന്നന് ആദ്യ�ോയി ബിരങുദവങും ബിരങുദോന്
ര ബിരങുദവങും മനടിയ വിമനോദ് ജീവിതം ്രറയങുക
യോയിരങുന്നങു. വനം വിട്ന് അക്ഷരമലോകമത്ക്ന് 
എത്ിമച്ർന്ന കഥ. ഏഷ്യയിൻലതൻന്ന ഇമ്
ോൾ അവമശഷിക്ങുന്ന ഏക ഗങുഹോ�നങുഷ്യമഗോ
പത�ോണ് വിമനോദി മെറത്. ഇമ്ോഴങും ഗങുഹകളി
ലങും അളകളിലങും കഴിഞ്ങുകപൂടങുന്ന ആ മഗോപത
ത്ിൽനിന്നങുള്ള ഒരോളോണ്  ചരിപതത്ിമലക്ന് 
കോടിറങ്ി വന്നങുമചർന്നത്. ഇമ്ോൾ മസോഷ്യൽ 
സയെസിൽ ഉന്നത ്രഠനത്ിന് മകപദ്രസർക്ോ
റിൻെറ ൻഫമലോഷി്ടും ലഭിച്ിരിക്ങുന്നങു, വിമനോ
ദിന്. ഇ്്യയിൻലോട്ോൻക അഞ്ങു മ്രൻര �ോപതം 
്രരിഗണിച് ഈ ൻഫമലോഷി്ിന് മകരളത്ിൽ 
നിന്നന് വിമനോദ് �ോപതം. 

‘‘ൻഫമലോഷിപ്  കിട്ിയ വിവരം ്രപതത്ിൽനി
ന്നോണ് അറിയങുന്നത്. ഞോനിവിൻട ്രോണ്ടുഴ 
വനത്ിലോയിരങുന്നങു. മഫോണിന് മറഞ്ന് കിട്ില്ല. 
തോൻഴ �ോമഞ്രിയിൽ അരി വോങ്ോെ ഇറങ്ിയ
മ്ോഴോണ് മഫോണിൽ ൻ�മസജ് കണ്ത്... മലോ
ക്ഡഡൗണിനങു�ങുമ്ന്  വനത്ിൻലത്ിയതോണ്’’ -വി
മനോദ് ്രറഞ്ങു.

‘‘കങു  ട്ി  യോയിരിക്ങുമമ്ോൾ �  ക്ി  ബോരി അ  ള എ  
ന്ന ഗങു  ഹ  യി  ലോ  ണ് ഞ  ങ്  ൾ തോ  �  സി  ച്ി  രങു  ന്ന  ത്. 
�ക്ിബോരിയിൽ വ  ലി  യ ഗങു  ഹ  ക  ളടു  ണ്ോയിരങുന്നങു.  
�ൃ  ഗ  ങ്  ളടു  ം ്രക്ഷികളടും വിരഹിക്ങുന്ന കോട്. ത  
ത്  കളടും മവ  ഴോ  മ്  ലങും ഞ  ങ്  ളടു  ൻട ഗങു  ഹ  ക്ന്  അ  
രി  കി  മല  ക്ന് ്രറൻന്നത്ങും. നല്ല ദിവസങ്ളോയിരങു  

ന്നങു അ  ൻന്നോ  ൻക്. ൻവ  ള്ള  ത്ി  ന് ക്ഷോ  ��ില്ല. ഞോ  
െ ജ  നി  ക്ങു  ന്ന  തി  നങു�ങു  മ്ന് കോ ട്ടുവി  ഭ  വ  ങ്  ൾ ധോ  രോ  
ള�ങുള്ളതിനോൽ ്ര  ട്ി  ണി കങു  റ  വോ  യി  രങു  ന്നങു. എൻെ
റ കങുട്ിക്ോല�ോയമ്ോമഴക്ങും ൻച  റി  യ പ്രസോ
യങ്ളടുണ്ോയി തങുടങ്ി. വനവിഭവങ്ളടുൻട കങു
റവ് കോരണം ഇടക്ന് ്രട്ിണിയോയി. ആഴചയി
ൻലോരിക്ൽ വനംവകങു്ന് എത്ിച്ടുതരങുന്ന അ  
രി തീ  ർ  ന്നങുക  ഴി  ഞ്ോ  ൽ ഭ  ക്ഷ  ണ  �ി  ല്ലോ  ത് അവ
സ്ഥ വന്നങു.  ഞ  ങ്  ൾ  ക്ങു �ങു  മ്ങു  ള്ള   തല�ങുറ കോ  
ട്ടുവി  ഭ  വ  ങ്  ൾ ഭ  ക്ഷി  ക്ങു  ന്ന  വ  രോ  യ  തങുൻകോ  ണ്ന് അ  
വ  ൻര ഈ   ഇ  ല്ലോ  യ� തീ  ൻര ബോ  ധി  ച്ി  രങുന്നില്ല. ഒരങു 
കട്ഞ്ോയ ൻകോണ്ന് അവർ ഒരങു ദിവസം തള്ളിനീ
ക്ങും. ്രങു  തി  ൻയോരങു ജീവിതരീതിയിമലക്ങു �ോ  റി  യ 
ഞ  ങ്  ൾ  ക്ന് ്രമക്ഷ ്ര  ട്ി  ണി   മവ  ദ  ന  ജ  ന  ക  �ോ  യി  രങു
ന്നങു. ഈൻയോരങു ബങു  ദ്ി  �ങു  ൻട്ോഴിച്ോൽ ഞ  ങ്  ളടു  
ൻട കങു  ട്ി  ക്ോ  ലം സമ്ോഷത്ിമെറതോയിരങുന്നങു. 
�ങു  ഴങു  വ  െ സ�യവങും ്രങു  ഴ  യി  ലങും �  ഴ  യി  ലങും കോടി
ലങു�ോയി അങ്ൻന... കോ  ടങു  �ോ  യങും കോട്ടു�ൃ  ഗ  ങ്  
ളടു  �ോ  യങും ഇ  ണ  ങ്ി. ൻച  റങു  ് ംൻതോ  മട്  ബ  ഹങു  �ോ  ന  
മത്ോൻടയോണ് പ്ര  കൃ  തി  മയോ  ട് ഇട്രഴകിയത്.’’ 

കോ  ട്ി  ൻല അ  റി  വങു  ക  ൾ   ്രകർൻന്നടങുത് ആ കോ
ലൻത്ക്ങുറിച്ന് വിമനോദ് ്രറഞ്ങു. ‘‘�ങു  തി  ർ  ന്നവർ 
അ  റി  വങു  ക  ൾ ്ര  ങ്ങു  ൻവ  ക്ങു  �ോ  യി  രങു  ന്നങു. കോ  ട്ി  മലക്ന് 
അ  വ  രങു  ൻട കപൂ  ൻട മ്രോ  വങു  ന്ന  തിനോൽ കങു  ൻറ കോ  ര്യ  
ങ്  ൾ പ്രോ  വ  ർ  ത്ി  ക  �ോ  യോണ് ്ര  ഠി  ച്  ത്. �ീ  െ ്രി  
ടി  ക്ോ  െ മ്രോ  വങു  മമ്ോ  ഴങും കപൂ  ൻട മ്രോ  വങും. കോട്ി
ൻല �ീെ്രിടിത്ത്ിന് പ്രോമയോഗിക വ  ശ  ങ്ൾ 
അങ്ൻന ്രഠിച്ടു. അ  തങുൻകോ  ണ്ങുന  മന്ന ൻച  റങു  ്   
ത്ി  ൽ �  രം ക  യ  റോ  നങും കരമ്ങുഴയിൽ നീ്ോനങും 
ഞ  ങ്  ൾ ്ര  ഠി  ച്ടു.  �  ഴ  യോ  യോ  ലങും ൻവ  യി  ലോ  യോ  ലങും 
ഗങു  ഹ  ക്  ക  ത്ോ  യിരങുന്നങു തോ  �  സം. �  ഴ  ക്ോ  ല  ത്ന് 
ന  ല്ല ചപൂ  ടങും ചപൂ  ടങു  കോലത്ന് ന  ല്ല ത  ണങു  ് ടും ന  ൽ  കോ  
െ ഗങു  ഹ  ക  ൾ  ക്ന് സോ  ധി  ക്ങും. പ്ര  കൃ  തി   ഞങ്ൾ
ൻക്ോരങുക്ിയ  വീ  ടോയിരങുന്നങു ഗങു  ഹകൾ. ന  ല്ല സങു  
ര  ക്ഷി  ത  ത്വം.  ആ  നമ്രോ  ൻല  യങു  ള്ള �ൃ  ഗ  ങ്  ൾ വ  
രി  ല്ല. തീ  യങു  ൻട ്രങു  ക  യങു  ൻണ്  ങ്ി  ൽ ്രങു  ലി, ക  ടങു  വ 
മ്രോ  ലങുള്ള വ  ന്യ  �ൃ  ഗ  ങ്  ളടും അ  ടങു  ക്ി  ല്ല.  നപൂ  റ് ശ  
ത  �ോ  നവങും സങുരക്ഷിതം. വ  ലി  യ �  രം വ  ന്നന് വീ  
ണോ  ലങും ഗങു  ഹ  ക്ന് ഒ  ന്നങും ്ര  റ്ി  ല്ല. ഇ  ന്ന  ന് അ  ഞ്ങു ല  
ക്ഷം രപൂ  ്ര  യങുൻട വീ  ടങുൻവ  ച്ന് അ  തി  ന് �ങു  ക  ളി  ൽ ഒ  
രങു �  രം വീ  ണോ  ലങു  ണ്ോ  വങു  ന്ന ന  ഷ് ടം ഗങു  ഹ  ക്ന് ഉ  
ണ്ോ  വി  ല്ല. ഗങു  ഹ ഏ  റ്  വങും വ  ലി  യ സങുരക്ഷിതത്വം 
തരങുന്നങു എ  ന്ന  ത് ഇ  മന്നോ  ർ  ക്ങു  മമ്ോ  ൾ വ  ലി  യ സ  
മ്ോ  ഷ  �ോ  ണ്.

 �  ണ്ള  ൻചല്ല  ൻെറയങും വി  ജ  യയങുൻടയങും എട്ടു 
�ക്ളിൽ �പൂന്നോ�നോണ് വിമനോദ്. അ  ഞ്ന് അ  നി  
യ  ത്ി  �ോ  രങും ര  ണ്ന് ഏ  ട്  ന്ോ  രങും. ൻചല്ലെ ഇമ്ോ
ഴങും വ  നവി  ഭ  വ  ങ്  ൾ മശ  ഖ  രി  ക്ങു  ന്നങു. ഇ  ട  ക്ന് വിജ
യയങും കപൂൻട മ്രോകങും. ചിലമ്ോൾ �ക്ൻളല്ലോവ
രങും. ബങുധനോഴച ഇവരിൽനിന്നന് വനവിഭവങ്ൾ 
വോങ്ി ്രകരം അരിയങും ്രഞ്സോരയങും ധോന്യ
ങ്ളടും നൽകോെ വനംവകങു്ിൻല ഉമദ്യോഗസ്ഥർ 
എത്ങും. 

‘‘ഏ  ഴോം  ക്ോ  സങു �ങു  ത  ൽ അ  ധ്വോ  നി  ച്ന് ്രണ�ങു
ണ്ോ  ക്ി ്ര  ഠി  ച് ഒ  രോളോണ് ഞോ  െ. വീ  ട്ി  ൻല എ  ല്ലോ 
ആ  ണങു  ങ്  ളടും 13-14 വ  യ  സ്ടു �ങു  ത  ൽ അ  ധ്വോ  നി  
ക്ങു�ോയിരങുന്നങു.  ഇൻതല്ലോം ജീ  വി  ത  ത്ിൻല കരങു
ത്ങുറ് ്രോഠങ്ളോയോണ് എ  നി  ക്ി  മ്ോ  ൾ അനങു
ഭവൻ്ടങുന്ന  ത്. അ  ച്ഛ  െ മതെ, കങു  ് ി  രി  ക്ം, കോ  

ട്ടുകങു  രങു  �ങു  ള  ക്, ്ര  ത്ി  രി  ് പൂ എ  ന്നി  ങ്  ൻന ഒ  രങു്രോ  
ട് വ  നവി  ഭ  വ  ങ്  ൾ മശ  ഖ  രി  ച്ന് വി  ൽ  ക്ങും. അ  തങു  മ്രോ  
ൻല മവ  ട്  യോ  ടങു  ന്ന വി  ഭോ  ഗ  �ങു  ണ്ന് ഞങ്ളിൽ. മവ  
ട്  യോ  ട  ണം എ  ന്ന ല  ക്ഷ്യംൻവ  ച്ന്  മ്രോ  വങു  ന്ന  തല്ല. 
എ  ൻ്  ങ്ി  ലങും ആ  വ  ശ്യ  ത്ി  നോ  യി കോടിനങുള്ളിൽ 
മ്രോകങുമമ്ോൾ �ൃ  ഗ  ങ്  ൻള ക  ണ്ോ  ൽ അ  വ  ൻയ മവ  
ട്  യോ  ടങു  ന്ന ഒ  രങു സ  പമ്  ദോ  യ  �ോ  ണ് മചോ  ലനോ  യക്  ർ  
ക്ി  ട  യി  ൽ ഉ  ണ്ോ  യി  രങു  ന്ന  ത്.’’ ്രോണ്ടുഴയിൻല �പൂ
്നോയിരങുന്ന ചോത്നോണ് വിമനോദിൻെറ �ങുത്
ച്ഛെ. കോട്ടു�ക്ളടുൻട മനതൃത്വം �പൂ്നോണ്. 

‘‘�ങു ത് ച്ഛ െ വി ദ്യോ ഭ്യോ സ ത്ി ന് പ്രോ ധോ ന്യം ൻകോ 
ടങു ത് വ്യ ക്ി യോ യിരങുന്നങു. എ ൻന്ന ്രഠനത്ിനോ
യി നോട്ിമലക്ന് ൻകോ ണ്ങുമ്രോ യമ്ോൾ ്രി ന്നീ ടങു 
ള്ള കോ ല ങ് ളി ൽ എ ൻന്ന മപഡോ പ് ഔ ട്ന് ൻച യ്ോ െ 
സ മ്മ തി ക്ോ ൻത, വി ദ്യോ ഭ്യോ സ ത്ി ൻെറ പ്രോ ധോ 
ന്യം ഞ ങ് ളടു ൻട ഭോ ഷ യി ൽ വി ശ ദീ ക രി ച്ന് ത ന്നന് 
്രഠനം തങുടരോനോണ് �ങുത്ച്ഛെ ്രറഞ്ത്.   ഞ 
ങ് ളടു ൻട അ മ്മ ൻയ യങും വ ല്യ മ്മ ൻയ യങും �ങു ത് ച്ഛെ 
ര ണ്ങും �പൂ ന്നങും ക്ോ സങു വ ൻര ്ര ഠി ് ി ച്ി രങു ന്നങു. സകപൂ 
ളി മല ക്ങു ള്ള മ്രോ ക്ങുവ ര വ് പ്രയോസ�ോയി �ോ റി 
യ തങുൻകോ ണ്ന് �ോ പത �ോ ണ് അ വ ർ ്രഠനം നിർത്ി
യത്. �പൂ ന്നോം വ യ സ്ടു �ങു ത ൽ �ങു ത് ച്ഛ നോ ണ് എ 
ൻന്ന വ ള ർ ത്ിയത്.  ്ര ഠ ിക്ോെ നിർമദശിച്തങും 
�ങുത്ച്ഛെ തൻന്ന.’’ 

നി  ല  മ്പൂ  ർ ഇ  ദ്രി  രഗോ  ന്ി സ�ോ  ര  ക ആ  പശ  � വി  
ദ്യോ  ല  യ  ത്ിലോണ്  (  ഐ  .ജി  .എം  .ആ  ർ. എ  സ)   വി  
മനോ  ദ് ്ര  ത്ോം ക്ോ  സ വ  ൻര   ്ര  ഠിച്ത്. (വർഷ
ങ്ൾക്ങു�ങുമ്ന് മചോലനോയക്രിൽനിന്നന് ആദ്യ
�ോയി ്രത്ോം തരം ്രോസോയ ബോലെ വിമനോ
ദിൻെറ അമ്മോവനോണ്. ബോലനിമ്ോൾ വനംവ
കങു്ന് ജീവനക്ോരനോണ്.) വ  ട  മശേ  രി  ക്  ര മ�ോ  ഡ  
ൽ റ  സി  ഡ  െഷ്യ  ൽ സ   കപൂ  ളി  ൽനി  ന്നോണ് പ്ല  സടങു 
്രപൂ  ർത്ി  യോ  ക്ിയത്. മചോ  ല  നോ  യക്  ര  യി  ൽ ആ  
ദ്യ  �ോ  യി പ്ല  സടങു ജ  യി  ച്  തങും വി  മനോ  ദോ  ണ്. തങുടർ
ന്നന്  ്രോ  മല  �ോ  ട് വി  മവ  കോ  ന  ദ്ര ആ  ർട്   സ ആ  െഡ് 

സ  യ  െസ മകോ  ള  ജിൽ ബി.എ ഇക്മണോ�ിക്സി
ന് മചർന്നങു. �ോ  മന  ജ  റോയ ൻക.  ആ  ർ. ഭോ  സ   ക  ര ്രി  
ള്ള  സഡൗ  ജ  ന്യ പ്ര  മവ  ശ  നം ന  ൽകങുകയോയിരങുന്നങു. 
കോട്ിമലക്ങുള്ള യോപതോപ്രയോസങ്ൾ �നസ്ിലോ
ക്ി  ഭോ  സ   ക  ര്രി  ള്ള തൻെറ വീ  ട്ി  ൽ തോ  �  സി  ച്ടു്ര
ഠി്ിക്ങുകയോയിരങുന്നങു വിമനോദിൻന. വിമവകോന
ദ്ര മകോളജിൽനിന്നന്  ബിരങുദം മനടി മഗോ  പത  ത്ി  
ൻല ആ  ദ്യ ബി  രങു  ദ  ധോ  രി  യോ  യി വിമനോദ്. തങുടർന്നന് 
കങു  സോ  റ്ി  ൽ എം.  എ അ  പ്പ്ല  ഡ് ഇക്  മണോ  �ി  ക്   
സ ഉ  യ  ർന്ന �ോ  ർമക്ോൻട വി  ജ  യി  ച്ടു. എം  .ഫി  ൽ 
ൻചയതങുൻകോണ്ിരിക്ങുന്നങു. ഇമ്ോൾ മസോഷ്യൽ 
സയെസിൽ ഉന്നത ്രഠനത്ിന് മകപദ്രസർക്ോ
റിൻെറ ൻഫമലോഷി്ടും മനടിൻയടങുത്ങു. 

‘‘്ര ത്ോം ക്ോ സ വ ൻര അങ്ൻന ്ര ഠി ച്ടുമ്രോ യ 
തോ ണ്.   പ്ലസ ടങു സ � യ ത്ോ ണ് വി ദ്യോ ഭ്യോ സ ത്ി  
ൻെറ പ്രോ ധോ ന്യം അ റി ഞ്ങുതങു ട ങ്ി യ ത്. ഇങ് 
ൻന യങു ള്ള ഒ രങു സി സ റ് മത്ോ ട് ൻ്രോ രങു ത് ൻ് 
ടോ െ തങു ട ങ്ി യ തങും 2011 �ങു ത ലോ ണ്. ്രത്ോം 
ക്ോസ കഴിഞ്മ്ോൾ  എ ് ോണ് ്ര ഠി മക്ണ്
ത് എൻന്നോരങു രപൂ്ര�ങുണ്ോയിരങുന്നില്ല.  ആ രങും എ 
മന്നോ ട് അ തി ൻനക്ങു റി ച്ന് കപൂ ടങു ത ലോ ൻയോ ന്നങും ്ര 
റ യങു ന്നങു �ി ല്ല. ്ര ല കോ ര്യ ങ് ൻളക്ങു റി ച്ടും അ റി യോ 
െ ്ര റ്ോ ൻത്ോ രങു ഘ ട് �ോ യി രങു ന്നങു അത്. ഏതോ
യോലങും പ്ലസ ടങുവിന് ഹ്യങു �ോ നി റ്ീ സ എ ടങു ത്ങു. മറ
ഞ്ന്  മഫോ റ സ റ്ന്  ഓ ഫിസറോ കോ നോ യി രങു ന്നങു  അന്ന
ൻത് ആപഗഹം.  ്രി ന്നീ ടോ ണ് �നസ്ിലോക്ിയത് 
മറഞ്ന്  മഫോ റ സ റ്ന്  ഓ ഫിസ റോകോ െ സ യ െ സ ്ര 
ഠി ക് ണ ൻ� ന്നന്.. അ മതോ ൻട എ  ൻെറ ആ ദ്യ  ആ പഗ 
ഹം  സോ ധി ക്ോ ൻത മ്രോ യി. ഇക് മണോ �ി ക്സോ 
യി രങു ന്നങു ഡി പഗി ക്ന്.  പ്ലസ ടങുവിന് �ോ ർ ക്ന് കങു റ വോ 
യി രങു ന്നങു, എ ന്നോ ലങും അൻതോരങു ൻവല്ലടുവിളിയോയി 
ഏൻറ്ടങുത്ങു. ’’

നപൂ മറോ ളം അ ധ്യോ ്ര ക ർ തൻെറ ്രഠനത്ിൽ  
സ ഹോ യി ച്ി ട്ടു ൻണ്ന്നന് വിമനോദ് ്രറയങും. ബങു ദ്ി 
�ങു ട്ടു ള്ള  സ�യങ്ളിൽ അ വ ൻരല്ലോം �ോലോഖ�ോ

രോയി അ വ ത രി ക്ങുകയോയിരങുന്നങു എന്നന് വിശ്വ
സിക്ോനോണ് വിമനോദിന് ഇഷ് ടം. ‘‘ഓമരോ സ�
യത്ങും ഓമരോ വ്യക്ികൾ ജീവിതത്ിൽ പ്ര
ത്യക്ഷൻ്ട്ടു. പ്ല സ ടങു കോ ല ത്ന് ഉ ണ്ി കൃ ഷ്ണ െ 
സോ റി  ൻെറ സ ഹോ യ �ോ ണ് എ ൻന്ന ്രി ടി ച്ടുനി ർ 
ത്ി യത്. അ തങു ക ഴി ഞ്ന്  ്രി ള്ള സോ ർ വന്നങു.  ്രി 
ള്ള സോ റി  ൻെറ വ ര വോ ണ് വി ദ്യോ ഭ്യോ സ ത്ി ന് ഒ 
രങു പടോ ക്ന് ഉ ണ്ോ ക്ി യ ത്.  ടീ ച് ർ �ോ ൻര ല്ലോം അ മ്മ 
ൻയ മ്ോ ൻല എൻെറ കോര്യങ്ളിൽ പശദ്്രങുലർ
ത്ി. കോടിൻെറ ്രശ്ോത്ലത്ിൽനിന്നന് വരങുന്ന 
എ ൻെറ ്ര ഠ നം തങു ട രോെ സഹോയിച്ത് അവരോ
ണ്. ്രി ള്ള സോ ർ, ഉ ണ്ി കൃ ഷ്ണ െ �ോ ഷ്, ഫ സീ ല 
ടീ ച് ർ  അ ങ് ൻന യ ങ് ൻന കങു മറ മയ ൻറ ആ ളടു ക 
ൾ എൻെറ വ ള ർ ച് യിൽ ്ര ങ്ങുവ ഹി ച്ി ട്ടു ണ്ന്. ്രഠ
നം സീരിയസോയി എടങുത്മതോൻട മഗോപതത്ി
നങുമവണ്ി എൻ്ങ്ിലങും ൻചയ്ണൻ�ന്നന് ആപഗ
ഹ�ോയി.’’

 സോധോരണ കോട്ിൽനിന്നങും നോട്ിൻലത്ങു
ന്ന കങുട്ികൾ ്രഠനം തങുടരോതിരിക്ോനങുള്ള കോര
ണം വസപതങ്ളില്ലോത്തോണ്.  വല്ലോത് �ോന
സികോവസ്ഥയിലപൂൻടയോണ് ആ കഡൗ�ോരകോലം 
കടന്നങുമ്രോയത് എന്നന് വിമനോദ് ്രറയങും. ഒരങു്ര
മക്ഷ, ന�ങുക്ന് വിശ്വസിക്ോനോവോത് ഒന്നോണി
ത്. ‘‘അടിവസ പതം ഇല്ലോത്ത് വലിയ ബങുദ്ി�ങു
ട്ന് ആദ്യകോലത്ന് ഉണ്ോക്ിയിട്ടുണ്ന്. സർക്ോർ 
യപൂനിമഫോം തരങും. അടിവസപതം തരങുന്ന ്രതി
വില്ല. ഞങ്ൻള സംബന്ിച്ന് ഇൻതല്ലോം ്രങുതിയ 
അറിവങുകളടു�ോണ്. ഒരങു വ്യക്ിൻയന്ന നിലയിൽ 
ഇൻതോൻക് ആൻരങ്ിലങും ്രറയങുന്നതങും ബങുദ്ി
�ങുട്ോയി മതോന്നിയിട്ടുണ്ന്. ഒരങു്രമക്ഷ,  ഇക്ോര്യം 
ബന്ൻ്ട്വൻര അറിയിച്ോൽ കിട്ടു�ോയിരിക്ങും, 
്രമക്ഷ അന്നന്  അങ്ൻനൻയോരങു �ോനസികോവസ്ഥ 
ആവില്ലമല്ലോ. എൻെറ കപൂൻടയങുള്ളവരങും ഇമത 
അവസ്ഥയിലോയിരങുന്നങു. ചിലൻരോൻക് ്രഠനം 
്രപൂർത്ിയോക്ോൻത ഓടിമ്ോയിട്ടുണ്ന്.’’

വിമനോദിൻെറ അമ്മ രണ്ോം ക്ോസ വൻര ്രഠി
ച്ിട്ടുണ്ന്. �പൂന്നന് അനിയത്ി�ോർ എസ.എസ.
എൽ.സി കഴിഞ്ങു. ഒരങു മചട്െ പ്ലസ വൺ വൻര
യങും �ൻറ്ോരോൾ ഒമ്തോം ക്ോസ വൻരയങും ്രഠി
ച്ടു. �ൻറ്ോരങു അനിയത്ി ഏഴോം ക്ോസിലങും ഇള
യവൾ എട്ിലങും ്രഠിക്ങുന്നങു. 

വിമനോദ് ്രത്ോം ക്ോസ ജയിക്ങുന്ന സ�യ
ത്ന് (2010) മചോലനോയക്രിൽ അഞ്ങു മ്രമര 
്രത്ന് കടന്നവരങുണ്ോയിരങുന്നങുള്ളപൂ. ഇമ്ോൾ 
്രത്ോം ക്ോസ ജയിച്വർ 38 മ്രരങുണ്ന്. ്രത്ങു 
വർഷംൻകോണ്ന് സംഭവിച് ഈ �ോറ്ൻത് ‘അതി
ശയ’ൻ�ന്നോണ് വിമനോദ് വിമശഷി്ിക്ങുന്നത്. 
മഗോപതമ�ഖലയിൽ മജോലിൻചയ്ോനോണ് വിമനോ
ദിന് ആപഗഹം. സമഹോദരങ്ൾക്ങും  മഗോപത
ത്ിനങും ആവശ്യ�ോയത് ൻചയതങുൻകോടങുക്ോെ 
കഴിയങുന്ന ഒരങു മജോലി. ഇതങു ൻകോണ്ന് രണ്ങു ഗങു
ണ�ങുൻണ്ന്നന് വിമനോദ് ്രറയങും, മജോലിയങുൻട 
ഭോരം അറിയങുകയങു�ില്ല. മചോലനോയക് സ�പൂഹ
ത്ിന് അൻതോരങു സഹോയവങു�ോകങും. മകോവിഡ് 
കോല�ോയതിനോൽ �ോമഞ്രി �ലയിൽതൻന്നയോ
ണ് വിമനോദ്. നോട്ിൻല  ഈ �ഹോ�ോരി കോടിൻന 
ബോധിച്ിട്ില്ല. കോട്  അവർക്ന് പ്രതിമരോധം തീർ
ക്ങുന്നങു. കോട് തങ്ൻള സംരക്ഷിക്ങുൻ�ന്നന് മചോ
ലനോയക്രങും കരങുതങുന്നങു. 

ഏഷ്യയികെ ഏെ ഗുഹാമനുഷ്യ  
വിഭാഗമായ ച�ാെനായ്ക്രിൽ  
നിന്് ആദ്യമായി ബിരുദവും  
ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ചനടിയ 
വിചനാദികൻറ വിജയയാത്ര

● വിമ�ാേ് സി.
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● േകംഗലമശേരി വോർഡിെല െ�ൽസകംഭരണകം, വലത്ു�ിന്്  രണ്ോേത്  വോർഡ്  അകംഗകം ഷഫീഖ് േോടോയി

ഫീച്ചർ

വി. ഗാർഗി

ലനൽക്േിരുകൾേെയാട്ു
ന്നലനൽ്രാെങ്ങൾ, 
മാെിന്ങ്ങദളാേുർേധ്ര

ദമാഇെ്ലാത്നെെഴികൾ,കരി്രിെിക്ാത്
്രീെികമുറ്ങ്ങൾ... േൃഹാേുരേ്വമുണർത്ു
ന്നഇത്രംകാഴ്െകളും്രഴയന്ോമത്ി
ലൻറെൃത്ിയുംലെെിപ്ുലമെ്ലാംകാണണ
ലമങ്ിൽമുക്ംനേരസഭയിലെ19ാംൊർ
രൈായമംേെദശേരിയിദെക്റ്െരുക.എന്ാ
യിരുന്നുനമുക്റ്നഷ്െമായത്അലേെ്ലാം
െീലണ്െുത്ിട്ുണ്റ്അെിലെ.ലനൽകൃഷി
െ്ാ്രിപ്ിച്ചു,എെ്ലാെീെുകളുലെയും്രു
രപ്ുറത്റ്്രച്ചക്റികൃഷിേുെങ്ങി,മാെി
ന്ംനീക്ിെൃത്ിയാക്ി്രുഴകൾസംര
ക്ഷിച്ചു,കൽപ്െെുകളുംകുളിക്െെുകളും
ലകട്ികുളങ്ങൾമദനാഹരമാക്ി...മംേെ
ദശേരിലയദകരളത്ിലെആേ്ലത്ഹരി
േൊർരൈായിന്്രഖ്ാ്രിക്ാൻമലറ്ന്ാണ്
ദെണ്ത്?

ഇൗന്്രഖ്ാ്രനത്ിദെക്റ്നയിച്ചത്
െർഷങ്ങളായിനിരന്രന്്രയത്നത്ിെൂ
ലെഇെിെലത്േനങ്ങൾ്രരിശീെിച്ചശീ
െങ്ങളാണ്.അേിന്മുന്നിട്ുനിന്നത്ൊർ
ഡ്കൗൺസിെർകൂെിയായഷഫീഖ്മാൊ
യിയും.ഷഫീഖിലൻറദനേൃേ്വത്ിൽന്്ര
കൃേിസ്ദനഹികളായകുദറദപ്ർദെർന്നറ്
ഹരിേക്ലബുണ്ാക്ി.അേിലൻറഭാേമായി
േനലത്പ്ലാസ്റ്ികകത്ിക്ുന്നത്ഒഴിൊ
ക്ാൻ്രരിശീെിപ്ിക്ുകയായിരുന്നുന്്രെർ
ത്നങ്ങളുലെആേ്്രെി.ന്ോമസഭകളിെൂ
ലെയുംമഹെ്ലറ്കമ്മിറ്ികളിെൂലെയുംനിരന്
രമായിനെത്ിയദബാധെത്കരണന്്രെർ
ത്നങ്ങളുലെഭാേമായിേനം്രേിലയ 
പ്ലാസ്റ്ികകത്ിക്ുന്നത്നിർത്ിഅെ
സൂക്ഷിച്ചുലെച്ചറ്മാസാമാസംെരുന്നഹരി
േദസനക്റ്വകമാറാൻശീെിച്ചു.വേെ 
മാെിന്ങ്ങൾസംസ്കരിക്ുന്നേിനായി
്രെയിെങ്ങളിെുംബദയാേ്ാസ്പ്ലാൻറു
കൾ,വ്രപ്റ്,റിങ്കദമ്പാസ്റ്ുകൾ, 
കദമ്പാസ്റ്റ്കുഴികൾഎന്നിെനിർമിച്ചു.
അങ്ങലനമാെിന്സംസ്കരണസംസ്കാ
രംരൂ്രെത്കരിച്ചു.്രച്ചക്റിക്ൃഷിയായി
രുന്നുമലറ്ാരുഉേ്മം.കുലറകാെംമുമ്പു
േലന്നേുെങ്ങിയോണ്.എെ്ലാെീെിനുമു
റ്ത്ും്രുരപ്ുറത്ുംഒരു്രച്ചക്റിലലത്
ലയങ്ിെുംനട്ുെളർത്ി.േിെസെുംഒരു
കറിക്ുള്ള്രച്ചക്റിലയങ്ിെുംഅെനെ
ലൻറെീട്ുമുറ്ത്ുനിന്നറ്ദശഖരിക്ുന്ന 
ശീെെുംഅെർ്രഠിച്ചു.്രിന്നീട്ന്്രദേശ
ലത്കുെിലെള്ളസംരക്ഷണത്ിനും
മത്സ്സമ്പത്റ്സംരക്ഷിക്ുന്നേിനും 

ഡകാവി�്    കാലപത്

ഡപജ്  ഒന്ന്  തുടർച്

● വർസോ�ിെല വപകസിസ്  േോമ�ജ് െേൻറ്  ടീകം

ഡകരളത്ിപല 
ആദ്പത് ഹരിതവാർ�ായി 
പപഖ്ാപിച് മുക്ം 
നഗരസഭയിപല മംഗലഡശേരി 
വാർ�ിപല മാതൃക 
പപവർത്നങ്പളക്ുറിച്്

ഹരിതനാട് 

ദെണ്ന്്രെർത്നങ്ങൾേുെങ്ങി.
അേിനായിആേ്ംൊഴ,കെുങ്ങറ്കൃഷി

കൾഒഴിൊക്ിലനൽകൃഷിേുെങ്ങാനുള്ള
ന്്രെർത്നങ്ങൾനെത്ി.ൊഴക്ൃഷിഉ്ര
േീെനമാർേമായിലകാണ്ുനെക്ുന്നെരിൽ
നിന്നറ്െയൽ്രാട്ത്ിലനെുത്റ്ലനൽകൃ
ഷിേുെങ്ങി.എെ്ലാെർക്ുംൊറുനെുന്നേി
നുംകള്രറിക്ുന്നേിനുംആളുകലളഏർ
പ്ാൊക്ിനൽകി.ൊഴക്റ്രാസെളമിെുദമ്പാ
ഴാണ്സമീ്രലത്്രുഴകളിൽമത്സ്ങ്ങൾ
െത്ുല്രാങ്ങുന്നത്എന്നറ്മനസ്ിൊക്ിൊ
ഴക്ൃഷിയുംരാസെളെുംഒഴിൊക്ി.കൂൊ

ലേഒന്നരദയക്ർകെുങ്ങിൻ 
ദോട്ത്ിലൻറനെുെിൽ40െക്ഷംരൂ്രലെ
െെിൽകുളംനിർമിച്ചറ്അരികുകൾകെ്ലുലക
ട്ി,കുളക്െെുകൾനിർമിച്ചു.ബാക്ിസ്ഥ
െത്റ്ലനൽകൃഷിേുെങ്ങി.ഷഫീഖ്മാൊ
യിയുലെഒന്നരദയക്ർസ്ഥെത്ുംമറ്ു്രെ
രുംകൃഷിലെയ്േിരുന്നെയെുകളിെും
ലനൽകൃഷിആരംഭിച്ചു.മൂന്നരദയക്ർസ്ഥ
െലത്കൃഷിയിൽനിന്നറ്കിട്ിയലനെ്ലറ്ലകാ
യ്ത്െണ്ൂർേിരുൊെിമിെ്ലിൽലകാണ്ുദ്ര
ായിഅരിയാക്ിമുക്ംകൃഷിഭെനിൽെിൽ
ക്ുന്നു.1250കിദൊഒന്നിച്ചാണ്അരിയാ

ക്ിയത്.വേെകൃഷിയിെൂലെഉണ്ായമട്
അരികിദൊക്റ്60രൂ്രക്ാണ്െിൽക്ുന്ന
ലേന്നുംഷഫീഖ്്രറഞ്ു.്രറയുദമ്പാൾ
ഇക്ാര്ങ്ങലളെ്ലാംെളലരഎളുപ്മാണ്.
എന്നാൽ,ഇേിനു്രിന്നിൽനിരന്രംന്്രെർ
ത്ിക്ുന്ന,ന്്രദേശലത്െെിയകൂട്ായ്മ
യുണ്റ്,ന്്രകൃേിലയസ്ദനഹിക്ുന്നആകൂ
ട്ായ്മയുലെലനെുംേൂണായിഇൗകൗൺ
സിെറും.ഇെരുലെന്്രെർത്നങ്ങൾക്ുള്ള
അംേീകാരംകൂെിയാണ്ഹരിേൊർഡ്ന്്ര
ഖ്ാ്രനം.

●

ഹരിതനാട് 

ൾറിദപ്ാർട്റ്ലെയ്ലപ്ട്േനസാന്ദ്രേകൂെിയ
ോമസദകന്ദ്രങ്ങളിൽ്രരിദശാധനനെത്ി
ദ്രാസിറ്ിവ്ആലണന്നുകലണ്ത്ിയെലര
യുംഅെരുമായിഅെുത്റ്ഇെ്രഴകിയെലര
യുംആദരാേ്അദോറിറ്ിയുലെ്രട്ികന്്രകാ
രംേുവബല്രാെീസിലൻറദമൽദനാട്ത്ിൽ
ദറാഡ്േോേേഅദോറിറ്ിയുലെൊഹനങ്ങ
ളിൽഇൗദകന്ദ്രത്ിലെത്ിക്ുന്നു.ഇങ്ങലന
െലന്നത്ുന്നെലരദരാേികളായെ്ലഅേിഥിക
ളായാണ്സ്വീകരിക്ുന്നത്.്രരിദശാധനകൾ
ക്ുദശഷംമുറികളിദെക്റ്മാറ്ുന്നഅേിഥിക
ൾക്റ്സമയാസമയംഭക്ഷണെുംസൗകര്ങ്ങ
ളുംഒരുക്ിനൽകാൻസമർപ്ിേരായഒരുകൂ
ട്ംെളൻറിയർമാരുണ്റ്.രൈി.എച്ചറ്.എനിദയാേി
ച്ചദരൈാകെർമാർക്ുംആദരാേ്ന്്രെർത്ക
ർക്ും്രുറലമലക.എം.സി.സിയുലെെളൻറി
യർമാരായുംെെിലയാരുസംഘംദരൈാകെർ
മാരുംനഴ്സുമാരുംആദരാേ്ന്്രെർത്കരും
കൗൺസെിങ്െിേഗധരുംഇെിലെദസെനമ
നുഷ്ഠിക്ുന്നു.ക്വാറൻറീനുംലഎലസാദെഷ
നുംനിർദേശിക്ലപ്ട്െർക്റ്്രുറലമേുരുേര
മെ്ലാത്ആദരാേ്ാെസ്ഥയിെുള്ളദ്രാസിറ്ി

വ്െ്ക്തികലളയാണ്ഇെിലെ്രാർപ്ിച്ചറ്ആെ
ശ്മായെികിത്സനൽകുന്നത്.കൂെുേൽെിേ
ഗധെികിത്സയുംെെിയ്രരിദശാധനകളും
ദെണ്െലരആംബുെൻസുകളിൽആശു്ര
ന്േികളിദെക്റ്മാറ്ുകയാണ്രീേിലയന്നറ്െ
ർസാൻദഹാസ്്രിറ്ാെിറ്ിആൻഡ്ലഹൽ
ത്ലകയർമാദനജലമൻറ്രൈയറകെർമുഹമ്മ
ദ്മത്ാർെ്ക്തമാക്ുന്നു.

ലക.എം.സി.സിദമൽദനാട്ംെഹിക്ുന്ന
െക്ു്രുറലമഇന്്ൻദകാൺസുദെറ്റ്,ആ
സ്റ്ർരൈി.എംലഹൽത്ലകയർ,എൻ.എം.സി
എന്നിെയുലെ്രിന്ുണയിെുംഒാദരാദകന്ദ്ര
ങ്ങൾെീേംഇൗസമുച്ചയത്ിൽന്്രെർത്ി
ക്ുന്നുണ്റ്.അെിലെയുംെളൻറിയർമാരായി
ലക.എം.സി.സിക്ാരുണ്റ്.വന്കസിസ്മാദന
ജലമൻറ്ലസൽസി.ഇ.ഒദരൈാ.അൻെർഅ
മീനുംസഹകാരികളുംെർസാനിലെഒാദരാ
ഇെയനക്ങ്ങളുംന്ശദ്ധിച്ചറ്ദെണ്ലേെ്ലാംഉ
റപ്ുെരുത്ുന്നു.മുസ്േഫദെങ്ങര,മുസ്േ
ഫേിരൂർേുെങ്ങിയദനോക്ൾഅണികളു
ലെആദെശെുംദസെനെുംഅണമുറിയാ
ലേസൂക്ഷിക്ുന്നു.

ക ര ൾ പ റി ച്് 
ന ൽ കു ന്ന വ ർ
‘‘ഫാഷൻദഫാദട്ാന്ോഫർഎന്നനിെയിൽ
മനുഷ്രുലെെിെിധഭാെങ്ങൾ്രകർദത്
ണ്ിെരാറുണ്റ്.ദഫാദട്ാന്ോഫറുലെോക്റ്റ്
അഴിച്ചുലെച്ചറ്െളൻറിയറുലെലോപ്ിയുമിട്റ്

നെക്ുദമ്പാഴുംആേ്ംമനസ്ിെുെക്ുകമനു
ഷ്രുലെമുഖഭാെങ്ങളാണ്.ദരാേആകുെേ
കദളാലെെലന്നത്ുന്നെരുലെമുഖലത്ആ
ശങ്കാണുദമ്പാൾഉലള്ളാന്നറ്്രിെയാറുണ്റ്,
്രദക്ഷഇെിെലത്സ്ദനഹ്രരിെരണങ്ങ
ൾലക്ാെുെിൽസുഖംന്്രാ്രിച്ചറ്്രൂർണആ
ദരാേ്ംെീലണ്െുലത്ന്നസർട്ിഫിക്റ്ുമാ
യിലെക്റ്ഒൗട്റ്ലെയ്ാൻനിൽക്ുന്നെലരകാ
ണുദമ്പാൾ^സമാധാനെുംന്്രേ്ാശയുംനിറ
ഞ്ആമുഖങ്ങലളക്ാൾസുദ്രരമായഭാെം
ഇൗഭൂമുഖത്റ്കാണാനാെിെ്ലഎന്നുംദോ
ന്നിദപ്ാൊറുണ്റ്.’’̂ ന്്രമുഖഫാഷൻദഫാദട്ാ
ന്ോഫറും22ാംെയസ്ിൽദകരളത്ിൊേ്മാ
യികരൾോനംലെയ്േെ്ക്തിയുമായഅൻ
ഷാദ്േുരുൊയൂർ്രറയുന്നു.െർസാനിൽെ
ളൻറിയറായിദസെനമനുഷ്ഠിക്ുന്നുണ്റ്അ
ൻഷാേുംഅൽഖെീഫ്ദഫാദട്ാന്ോഫർബാ
ബുരാേൻകുനിയിങ്െും.കമ്പനിസി.ഇ.ഒ
മാർമുേൽെിെിധദമഖെകളിൽെിേയമു
ന്േ്രേിപ്ിച്ചെരാണ്ഇെിെലത്ഒാദരാെള
ൻറിയറും.േങ്ങൾശീെിച്ചദോെിമാന്േമെ്ല,
ഭക്ഷണംഎത്ിച്ചുലകാെുക്ാനുംൊഷ്റൂ
മുകൾെൃത്ിയാക്ാനുംവന്രൈെർദോെി
ലെയ്ാനുംഇെർലറരൈി.

രാഷ്ന്െീയെിന്ാധാരദയാസംഘെനയു
ലെെ്േ്ാസങ്ങദളാഒന്നുംഇെിലെഒത്ു
ദെരുന്നേിന്ആർക്ുംേെസ്മാെുന്നിെ്ല.ദന
ർഎേിർദെരിയിലെരാഷ്ന്െീയത്ിൽെിശ്വ
സിക്ുന്നെരുംലക.എം.സി.സിഎലന്നഴുേി
യോക്റ്റ്ശരീരത്ിലൻറഭാേമാലണന്നഭാ
െദത്ാലെകർമനിരേരാണ്.ന്്രൊസിഇന്്

യുലെയുംയൂത്റ്ഇന്്യുലെയുംെിഖായയു
ലെയുംഅക്ാഫിലൻറയുംന്്രെർത്കരുംമു
റികൾഒരുക്ിനൽകാൻെിയർലപ്ാഴുക്ിരം
േത്ുണ്ായിരുന്നു.ഒരുകാര്മറിയുക,ദകാ
െിരൈിനുമാന്േദമമരുന്നുകണ്ു്രിെിക്ാനു
ള്ളളൂ.ഇൗദരാേംമൂെംസംഭെിച്ച്രരിക്ു
കളുംമുറിെുകളുംഇെ്ലാോക്ാനുള്ളമരു
ന്നറ്^മനുഷ്േ്വംനമ്മിൽഒാദരാരുത്രിെും
ആദൊളമുണ്റ്.

ോരേദമ്നേുവബയിലെഅന്്രധാനെും
അ്രരിെിേെുമായദമഖെകളിലൊന്നായിരു
ന്നുെർസാൻ.െീെുകളെങ്രിക്ാനുള്ളലെെി
കൾൊങ്ങാനാണ്സാധാരണേുവബക്ാ
ർഅെിദെക്റ്ദ്രാകാറ്.ദെനെിെുംവശേ്
ത്ിെുംൊരുേ്രകർന്നറ്േുവബനേരത്ി 
ലൻറമുക്ുമൂെകളിൽ്രുഞ്ചിരിച്ചുനിൽ
ക്ുന്ന്രൂദന്ാപ്ുകളിദെക്ുള്ള്രൂക്ളും 
ലെെികളുലമെ്ലാംഒരുക്ുന്നത്െർസാനിലെ 
നേരസഭനഴ്സറിയിൊണ്.ആകുെേയുലെ
കാെത്ുംആശ്വാസം്രകർന്നറ്ആ്രൂക്ൾ
േെയാട്ിനിൽക്ുന്നു.അനിശ്ിേേ്വത്ില
ൻറദകാെിഡ്കാെംകഴിയുദമ്പാൾആലരാ
ലക്എെിലെലയെ്ലാമാകുലമന്നറ്ആർക്ുമറി
യിെ്ല.്രദക്ഷ,അന്നുമെദശഷിക്ുന്നേുവബ
യിലെ്രൂക്ളും്രൂമ്പാറ്കളുംഇനിെരുന്ന
ഒാദരാേെമുറദയാെുംഅേു്രറഞ്ുലക
ാണ്ിരിക്ും^െർസാനിലെധീരദയാദ്ധാക്
ലളപ്റ്ി...അെർ്രെർക്ായി്രകുത്ുനൽ
കിയേീെലനപ്റ്ി...

●
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കൃഷ് ണ (ഡനാവൽ)

അ�ിത �ോയർ 
വിവ: സ് േിത േീ�ോക്ി 
മപ ജ്: 292, വി ല: 360.00 
േോ തൃ ഭൂ േി ബു ക്സ്

‘ലെയിൻഒാഫ്
കസ്റ്രൈി’എന്നേെ
ലക്ട്ിൽഇംഗ്ീഷിൽ
െന്ന‘ഇൻസ്ല്രകെർ
േൗരൈ’ദനാെൽ
്രരമ്പരയിലെരണ്ാമ
ലത്്രുസ്േകം.

എപൻറ എഴുപതുകൾ 
(ഓർമ)

സി.ആർ. പരമേശ്വരൻ 
മപ ജ്: 127, വി ല: 160.00 
േോ തൃ ഭൂ േി ബു ക്സ്

സ്വാേന്ന്്ാനന്ര
ദകരളെരിന്േലത്
രാഷ്ന്െീയമായുംസാം
സ്കാരികമായും
രണ്ായിേിരിക്ുന്ന
എഴു്രേുകളുലെന്്ര
േ്യശാസ്ന്േദെന
െുകലളകുറിച്ചുള്ള
ഓർമകൾ.

ജ�കാമന (ഡനാവൽ)

എകം. ബിജുശങ്കർ 
 മപ  ജ്: 176, വി  ല: 200.00 
പൂർണ പബ്ിമക്ഷൻസ്  

നരഹേ്യാണ്ഹി
ദ്രുേ്വം്രുെരാനു
ള്ളമാർേലമന്നറ്െിശ്വ
സിക്ുന്നഒരാളുലെ
മദനാനിെഅെേരി
പ്ിക്ുന്നു.എഴുത്ി
ലെഅ്രൂർെസദങ്േ
ങ്ങൾരെനലയദെറി
ട്ോക്ുന്നു.

ഡതാന്നിയ ഡപാപലാരു  
പുസ് തകം (ഡനാവൽ)

രോമജഷ്  �ന്ിയകംമകോട്  
 മപ  ജ്: 80, വി  ല: 70.00 
പപഭോത്  ബുക്്  ഹൗസ്   

ന്ോമീണേീെിേത്ി
ലെനനെുകളുംദനാ
െുകളുംലനാമ്പരങ്ങ
ളുംഅനുഭെിക്ാൻ
ന്ശമിക്ുന്നദനാെൽ.

കണ്ടൽക്ടവ് പപണയകാലം 
(ക ഥ)

അയ്േ�കം മജോൺ 
മപ ജ്: 135, വി ല: 170.00 
േോ തൃ ഭൂ േി ബു ക്സ്

്രക്ഷിസദങ്േം,
അദമരിക്ൻകാെൻ
ദകാഴി,മരുഭൂമി
ദമാക്ഷയാന്േേുെങ്ങി
അസാധാരണ
േീെിേം്രറയുന്ന
16കഥകൾ.

ആനന്ം അകപല 
(ഡനാവൽ)

േധു എസ്. �ോയർ 
 മപ  ജ്: 192, വി  ല: 215.00 
പൂർണ പബ്ിമക്ഷൻസ്  

അദമരിക്ൻന്്രൊസ
െുംഅെിെലത്
േീെിോെസ്ഥകളും
െരച്ചിട്രെന.
്രൂർണ-ഉറൂബ്
ദനാെൽമത്സര
ത്ിൽേിരലഞ്െു
ക്ലപ്ട്രെന.

ഒരു വിപ്ലവകാരി ജനിക്ുന്ന 
വിധം (ഡനാവൽ)

എകം.എ. വബജു 
 മപ  ജ്: 228, വി  ല: 250.00 
പൂർണ പബ്ിമക്ഷൻസ്  

ലെള്ളമൂറ്ുന്നദകാള
ക്മ്പനികളുംമണൽ
മാഫിയയുംദെർന്നറ്
നാെിലനനശിപ്ിക്ു
ദമ്പാൾ,്രണത്ിനും
സുഖങ്ങൾക്ും
ഇെയിൽആളുകൾ
മറന്നുദ്രായഒരു
നാെിലൻറകഥ.

മായാവിഡനാദം (കഥ)

രോധോകൃഷ് ണൻ െവട്ത്്  
മപ  ജ്: 88, വി  ല: 100.00 
സകംഗേ സോഹിതി

ആഭിോേ്
രാഷ്ന്െീയത്ിലൻറ
ല്രാേുസത്ലക്
േിലരകൊ്രമുയർ
ത്ാൻന്ശമിക്ുന്ന
ഒരുകൂട്ം
കഥകൾ.

പുസ് തകകം

രണ്് 
ഗപ്ി കഥകൾ

േിപതീകരണകം: സജീവ്  കീഴരിയൂർ

മിഥുൻ സുഡരപന്ൻ

ഡതാറ്റവ പൻറ വിജയങ്ൾ

കെൽേിരകളുലെമുകളിെൂലെയുള്ളഅഭ്ാസത്ിൽലേന്നിപ്റന്നറ്ഒരു
െൻെിേയിയായി.ഇെക്റ്കെെിൽെീണ്േിരയിൽമുങ്ങിദപ്ായമലറ്ാ
രുെൻേെകുനിച്ചറ്നെന്നുകയറി.‘ദോറ്േിലൻറനിരാശ’-കാണിക

ളിൊദരാെിളിച്ചുകൂെി.അയാൾആകൂെൽദകട്ിെ്ല.മുങ്ങിയദപ്ാൾഅന്്രേീ
ക്ഷിേമായികണ്േെത്ിനെിയിലെ,അെിത്ട്ിലെകെൽക്ാഴ്െകളായിരുന്നു
അയാളുലെമനസ്ുനിറലയ!

ഡകാര പൻറ പകാച്ുമകൻ

കൂ ട്ുകാരലൻറെീട്ിൽെിരുന്നിനുദ്രായി.ദമശദമൽകൂട്ുകാരന്ദപ്ല
റ്ിൽഅമ്മഇരൈെിെിളമ്പി.ദകാരലൻറലകാച്ചുദമാന്ഒരുകഷണം
ഇെയിെും.ഇെയിലെങ്ിെുംദമശദമൊണദെ്ലാഎന്നസദന്ാഷം

ദകാരലൻറലകാച്ചുമകന്.‘കാെംമാറി,ോേിമാറി’-ക്ലാസിൽമാഷ്്രറഞ്
ൊക്ുകൾഅെലൻറകാേിൽഅെയെിച്ചുെന്നു.‘‘ഒരുഇരൈെികൂെികഴിക്ൂ
ദമാദന’’അമ്മ്രറഞ്ു.അമ്മമാർ,അേിദപ്ാആരുദെോയാെുംവേെങ്ങളാ
ണ്.ദകാരലൻറലകാച്ചുദമാൻആേരദൊലെഅെലരദനാക്ി.അെൻവകനീ
ട്ി.അമ്മല്രലട്ന്നറ്വകെെിച്ചു.ഇരൈെിസാമ്പാറിൽെന്നുെീണു.സാമ്പാറ്
ലേറിച്ചറ്അെലൻറലെള്ളക്ുപ്ായത്ിൽെീണ്െളിനിറമായി.െളിയുലെമണം
അെന്കിട്ി.അപ്ാപ്ൻദകാരലൻറമണം.‘‘ഒരുഇരൈെികൂെിഅമ്മ’’ഇത്െണ
അെൻവകോഴ്ത്ിലെച്ചു.അദപ്ാഴുംഇരൈെിസാമ്പാറിൽെന്നുെീണു.അെ
ന്ഇെകുഴിയുന്നേുദ്രാലെദോന്നി.അത്കുഴിഞ്ുകുഴിഞ്റ്മണ്ിൽോണു.
അെൻോദഴക്റ്ദനാക്ി.മണ്ിൽകുത്ിയകുഴിയിൽഅപ്ാപ്ലൻറകുമ്പിൾ
കഞ്ി!

●

ഷഫീഖ് പകാടിഞ്ഞി

കണ്െക്ുദമ്പാലഴാലക്
ഇരുട്ിെൂലെഒരുേുഡ്സ്െണ്ി
രക്തംലേറിപ്ിച്ചറ്

കുേിച്ചു്രാഞ്ുലകാണ്ിരുന്നു

ഒരു്രിഞ്ചുകുഞ്ിലൻറകരച്ചിെിദെക്റ്
ഒട്ുംഈണമിെ്ലാത്
ോരാട്ു്രാട്ുമായി
ലന്െയിൻെൂളംെിളിലച്ചത്ി

കുഴിഞ്കണ്ുകളുള്ള,
മുഷിഞ്റ്
െിയർപ്ാറാലത്ാരുസാരിത്െപ്റ്
ല്രരുമ്പാമ്പറ്കണലക്
െന്കങ്ങൾക്ിെയിദെക്റ്
ഇഴഞ്ുകയറി.
നിറംമങ്ങിത്ുെങ്ങിയ
അേിലെമഞ്പ്ളൂക്ൾ
്രാളത്ിനിരുെശലത്
ദോേമ്പുലെെികളിദെക്റ്
്രരാേണത്ിനുദ്രായി

നെന്നുേളർന്നറ്,
ലോണ്െരണ്ുദ്രാലയാരുബാെലൻറ
വകയിൽനിന്നറ്്രാളത്ിദെക്റ്െീണ
ഉണക്ലറാട്ിയിദെക്റ്
െുെന്നഉറുമ്പുകൾ
മണം്രിെിച്ചറ്,െരിലേറ്ാലേ
മാർച്ചറ്ലെയ്േു

ഡ�ാ.  വി.  ഹി ക്മ ത്ു ല്ല 

േ രിന്േെുംഓർമകളുംസമകാെികേീ
െിേത്ിലൻറേീക്ഷറ്ണയാഥാർഥ്
മായിഅനുഭെിപ്ിക്ുന്നകഥകളു

ലെസമാഹാരമാണ്സെീംകുരിക്ളകത്ി
ലൻറലമസലപ്ാദട്മിയ.കഥകൾലകാണ്റ്്ര
രാേയലപ്ട്മനുഷ്ലരയുംഈകഥാസമാ
ഹാരത്ിൽനാംകണ്ുമുട്ുന്നു.ലമസലപ്ാ
ദട്മിയയിലെകഥകൾെരിന്േലത്സമ
കാെികമാക്ാനുള്ളന്ശമങ്ങൾകൂെിയാണ്.
സ്ദനഹത്ിലൻറേീെരൂ്രങ്ങൾലെളിലപ്
ട്ുനിൽക്ുന്നസെീമിലൻറകഥകൾകാരു
ണ്ത്ിെധിഷ്ഠിേമായഉയർന്നേീെിേ
ദബാധലത്ന്്രേിഫെിപ്ിക്ുന്നു.കഥക്ു
ദെണ്ിയെ്ലസെീംകഥകൾഎഴുേുന്നലേ
ന്നുംഅങ്ങലനയായിരുന്നുലെങ്ിൽദകെ
െംവധഷണികെ്ായാമമായിദ്രാകുമാ
യിരുന്നുഈകഥകലളന്നുംഅെോരികയി
ൽശിഹാബുദ്ീൻല്രായ്ത്ുംകെവ്്രറയു
ന്നുണ്റ്.ബുദ്ധിയുംഹൃേയെുംഒരുമിച്ചുനി
ൽക്ുന്നസ്വഭാെമാണ്സെീമിലൻറകഥക
ൾലക്ന്നറ്അദദ്ഹംഎഴുേുന്നു.കഥാഖ്ാ
നത്ിലൻറആത്മാൊയിത്ലന്നേ്വെിക്ു
ന്നഅർഥസാധ്േകളുംകാെ്ാെങ്ാരങ്ങ
ളുലെമികച്ചഉോഹരണങ്ങളായൊെ്ഭംേി
കളുംഈകഥകളുലെെിദശഷേയാലണ
ന്നറ്ആമുഖ്രഠനത്ിൽദരൈാ.േമീൽഅഹ്മ
ദ്്രറയുന്നുണ്റ്.െൂട്ുലെളിച്ചം,കെൽമുറ്ം,
ലമസലപ്ാദട്മിയ,ഒെീവ്കായ,അഖ്ൊക്ി
ലൻറമുഖം,അങ്ങാെിേങ്ഷൻ,നേരച്ചളൂ

ട്,ലസയ്േുമുഹമ്മദ്സ്മാരകന്േന്ഥശാെ,
MeToo,ബിദ്രാസിറ്ിവ്എന്നീകഥകളാ
ണ്സമാഹാരത്ിെുള്ളത്.

േലൻറകഥകളിലെസാംസ്കാരികഭൂമി
കലയക്ുറിച്ചറ്എഴുത്ുകാരന്നെ്ലദബാധ്
മുണ്റ്.െൂട്ുലെളിച്ചംഎന്നകഥയിലെ 
െെ്ുമ്മലയപ്റ്ിയുള്ളെരികൾന്ശദദ്ധയമാ
ണ്.‘‘െെ്ുമ്മകഥകളിൽേലന്നയാണ്. 
ഖസസുൽഅമ്പിയമഹാത്ുേങ്ങളുലെ
െെിയകിോബാണ്.കഥകളിദെക്റ്നുഴ
ഞ്ുകയറിആേുദൊേിച്ചു.‘മ്മച്ചീനാലള
ല്രരുന്നാളാദൊ?െെ്ുമ്മയുലെലെറ്ിെ
ക്റ്രറ്ിയെെിയ്രെ്ലുകൾെുണ്ുകളുലെ
അേിരുകൾമുറിച്ചറ്െിരിയായി്രുറദത്ക്റ്
ലേറിച്ചു.അങ്ങലനയാണ്അലൻറ്രൂേിഎ
ങ്ില്്രെദച്ചാൻഅത്ഹാസിൊക്ിത്രലട്
എന്നറ്്രറഞ്റ്െെ്ുമ്മെീണ്ുംകഥകളിദെ
ക്റ്മെങ്ങി’’ഇങ്ങലനകഥാഖ്ാനലത്കൂ
ട്ു്രിെിച്ചറ്്രെേരംേീെിേെന്കങ്ങളിദെക്റ്
കഥാകാരൻകയറിദപ്ാകുന്നു.ബാെകൃ
ഷ്ണൊക്ീസിൽലെള്ളിയാഴ്െമാറിെരു
ന്നഓദരാ്രുേിയ്രെത്ിലെയുംകഥആ
ദരാലെങ്ിെും്രറഞ്ിലെ്ലങ്ിൽഒരു‘ഇദ്’
ൊസുദെട്ലൻറഅകത്റ്ല്രരുകിെരുന്ന
േിലനക്ുറിച്ചറ്കഥാകൃത്റ്്രറയുന്നുണ്റ്.ക
ഥ്രറയുദമ്പാൾൊസുദെട്ൻേിന്നുകയറി
യമനുഷ്നാെും.നിരലേറ്ിയ്രെ്ലുകൾക്ി
െയിെൂലെരൈയദൊേുകൾലേറിച്ചുെീഴും.
ൊക്ീസിൽദ്രായിസിനിമകാണാൻഅ
നുൊേമിെ്ലാത്ആേുെുംെങ്ങാേിമാരാ
യദെക്ുെുംഉണ്ിയുംശിെൻകുട്ിയുംമ
േീേുംഅവസനാരുംെക്ിയുംഒലക്ശനി
യാഴ്െവെകുദന്നരം

ൊസുദെട്ലൻറകുെിെിലെൊണകമു

റ്ത്റ്ലെെികൂർപ്ിച്ചറ്നിശേബ്േരായികഥ
ദകൾക്ാനിരിക്ും.ൊസുദെട്ലൻറഓെമ
റച്ചുെരുകളിൽസിനിമമാസികയിൽനിന്നറ്
ലെട്ിലയാട്ിച്ചഅഗ്ി്രുഷ്്രത്ിലൻറയും
്രാൽക്െെിലൻറയുംസീമന്്രുന്േലൻറ
യുംകായംകുളംലകാച്ചുണ്ിയുലെയുംലെ
ന്നായെളർത്ിയകുട്ിയുലെയുംേുൊെർ
ഷത്ിലൻറയും്രരസ്െിന്േങ്ങളിൽനിന്നറ്
ദന്്രംനസീറുംേയഭാരേിയുംകമൽഹാസ
നുംഷീെയുംശാരേയുംമധുെുംഅെൂർഭാ
സിയുംകെിയൂർല്രാന്നമ്മയുംകഥ്രറയാ
ൻമുറ്ദത്ക്ിറങ്ങിെരും.

ഈൊസുദെട്ലനല്രാെീസ്്രിെിച്ചു
ലകാണ്ുദ്രാകുന്നുണ്റ്.ൊസുദെട്ൻല്രാ
െീസുകാദരാട്കഥ്രറയുന്നുണ്ാെുലമന്നാ
ണ്കഥാകാരൻെിൊരിക്ുന്നത്.ആയിര
ലത്ാന്നറ്അദറബ്ൻകഥകളിലെലഷഹ
ർസാേലയദപ്ാലെഓദരാരാന്േിയുംഓദരാ
കഥ്രറഞ്റ്ല്രാെീസുകാലരരസിപ്ിക്ു
കആയിരിക്ുംൊസുദെട്ൻ.അെസാനം
കഥകലളെ്ലാം്രറഞ്ുേീർന്നാൽൊസു
ദെട്ൻേിരിച്ചുെരുമായിരിക്ും.എന്നാൽ,
ൊസുദെട്ൻേിരിച്ചുെന്നിെ്ല.െെ്ുമ്മയു
ലെനമസ്കാരപ്ായിെിരുന്നറ്ആേുകണ്സ്വ
പ്നത്ിൽ,ല്രാെീസ്ക്ാമ്പിൽമർേനദമ
റ്ുേളർന്നുകിെക്ുന്നൊസുദെട്നുണ്റ്.ക
ഥകൾലകാണ്റ്്രരാേിേരായെരാദണാൊ
സുദെട്നുംആേുെുലമന്നറ്ൊയനക്ാരനു
ദോന്നാെുന്നെിശാെമായമാനങ്ങൾ‘െൂ
ട്ുലെളിച്ചം’എന്നകഥനൽകുന്നു.

‘കെൽമുറ്’ത്ിലെമരക്ാറിന്്രേിനാെു
െർഷലത്േയിൽൊസക്ാെത്റ്േസ്േ
ദയവ്സ്കി,കാഫ്ക,ദൊൾസ്ദറ്ായി,മാ
കസിംദോർക്ി,െികെർയൂദോ,്രാമൂക്റ്,
േും്രാൊഹിരിഎന്നിെരായിരുന്നു 

കൂട്റ്.അെസാനമായിമരക്ാർൊയിച്ചത്
അദറബ്യിലെസംസംേെലത്ക്ുറിച്ച
്രുസ്േകമായിരുന്നു.കെപ്ുറലത്കൊ
്രങ്ങളുലെമുറിെുകലളപ്റ്ികെൽമുറ്ം്രറ
ഞ്ുേരുന്നു.

േൾഫിലെയുദ്ധാനന്രേീെിേലത്യാ
ണ്‘ലമസലപ്ാദട്മിയ’എന്നകഥഅനാെൃ
േമാക്ുന്നത്.‘െീൽലെയറിൽെീെിലൻറ
ഏേുഭാേത്ുംവസനബിന്അനായാ
സംസഞ്ചരിക്ാൻകഴിയും.ലഷൽഫിൽനി
ന്നറ്്രുസ്േകങ്ങൾഎെുക്ാനുംൊയിക്ാ
നുംകഴിയും.മിവസെുകളുംലെെിലയാച്ച
കളുംനിെച്ചറ്ബസ്റസമാധാനത്ിദെക്റ്
േിരിച്ചുെരണലമന്നറ്ന്്രാർഥിച്ചുംവെന്ബറി
യുലെ്രുനർനിർമാണംസ്വപ്നംകണ്ുംേീ
െിക്ുന്നനാളുകളിൊണ്വസനബ്ദരാേ
ശയ്യിൊയത്.രണ്ുമൂന്നുെർഷംഒദരകിെ
പ്ായിരുന്നു.’’വസനബിലൻറകഠിനാധ്വാന
ത്ിൽമുപ്േിനായിരം്രുസ്േകങ്ങൾദക
െുകൂൊലേആലെറിയെീട്ിൽസംരക്ഷി
ച്ചുദ്രാരുന്നുണ്റ്.ഒെീവ്കായഎന്നകഥയി
ൽ‘മുെ്ലപ്ളൂെിപ്ലെ’ത്ിലൻറആശയുംആ
ധിയുലമെ്ലാംഇേൾെിരിയുന്നു.നിസാർേ
ബ്ാനിയുലെെിപ്ലെകെിേലയപ്റ്ിസംസാ
രിക്ുന്നഫാേിയുംഹനയുംെുറുെുറുക്ു
ള്ളയൗെനത്ിലൻറന്്രേീകങ്ങളാണ്.

‘അഖ്ൊക്ിലൻറമുഖം’എന്നകഥദകര
ളത്ിലെഉൾനാെൻന്ോമേീെിേലത്ആ
ഖ്ാനംലെയ്േുലകാണ്ാണ്േുെങ്ങുന്നത്.
ഈആേ്ഭാേംആയിരത്ിലത്ാള്ളായിര
ത്ിഎഴു്രത്ിഒമ്പത്എന്നേെലക്ട്ിൊ
ണ്.രണ്ാംഭാേംഉത്ദരന്്യിലെ്രശു
രാഷ്ന്െീയത്ിലൻറഭീകരേലയപ്റ്ി്രറയാ
ലേ്രറയുന്നു.രണ്ായിരത്ി്രേിനഞ്ചറ്എ
ന്നാണ്േെലക്ട്റ്.അങ്ങാെിേങ്ഷൻഎ
ന്നകഥയിൽവഫസുെുംസുമിന്േയുംഅ
െരുലെകുെുംബങ്ങളുലമെ്ലാംദെർന്നുള്ള
സാധാരണേീെിേങ്ങളിെൂലെലകാെ്രാേ
കരാഷ്ന്െീയത്ിലൻറന്്രേ്ാഘാേങ്ങൾെ
രച്ചിെുന്നു.

മീരഎന്നദെെക്ാരിലപ്ൺകുട്ിലയപ്റ്ി
യുള്ളഉത്കണ്ഠകളിെൂലെസ്ന്േീസുരക്ഷ
ലയയുംനേരേീെിേത്ിലെഒറ്ലപ്െെുക
ലളയും്രറ്ി‘നേരച്ചളൂട്’സംസാരിക്ുന്നു.മ
നുഷ്സ്ദനഹിയായുംെിപ്ലെകാരിയായും
അെധൂേേീെിേംനയിച്ചറ്േിദരാധാനംലെ
യ്േലസയ്േുക്യുലെനിസ്ഹായമായേി
രിച്ചുെരെിലനപ്റ്ി‘ലസയ്േുമുഹമ്മദ്സ്മാ
രകന്േന്ഥശാെ’എന്നകഥയിൽ്രറയുന്നു.
സായാഹ്നെിദനാേലമന്നനിെക്റ്സ്ന്േീൊ
േലത്ഉ്രദയാേിക്ുന്നമധ്െർേലത്െി
മർശനെിദധയമാക്ുന്നു#Metooഎന്ന
കഥ.െൃക്െിൽക്ാൻനിർബധ്രിേനാെു
ന്നദോസഫിലൻറദെെുംെൂെുമാണ്‘ദ്രാ
സിറ്ീവ്’എന്നകഥ.ആഖ്ാനത്ിലെസൂ
ക്ഷറ്മേയുംസദ്രർഭസൃഷ്െിയിലെഔെി
േ്െുംസെീമിലൻറകഥാഖ്ാനലത്ഭന്േ
മാക്ുന്നു.

●

ക ഥ ക ൾ 
പ രോ ജ യ െപ് ടു ത്ി യ 
േ �ു ഷ്യ രു െട 
‘പമസ പപ്ാ  ഡടമിയ’

പമസ പപ്ാ  ഡടമിയ (കഥ)   

സലികം കുരിക്ളകത്്  
മപജ്: 104, വില: 115.00, പൂർണ പബ്ിമക്ഷൻസ്

െീട്ിലെ
േലൻറന്്രിയലപ്ട്്രൂച്ചക്ുഞ്ിന്
്രാെുലകാെുക്ുന്നത്
സ്വപ്നംകാണുകയായിരുന്ന
ഒരുല്രൺകുട്ിയുലെ
ഉറക്ത്ിലൻറരസച്ചരട്ല്രാട്ി
്രട്ംദ്രാലെഅത്ആകാശത്ിദെക്ുയർന്നു

ഉഷ്ണക്ാറ്ിൽഉപ്റ്
ഭൂ്രെങ്ങൾെരച്ച
അെളുലെഅച്ഛലൻറ
്രിഞ്ിയകുപ്ായക്ീശയിൽനിന്നറ്
ഒരു്രത്ുരൂ്രാദനാട്റ്
ഊർന്നിറങ്ങി.
േുഡ്സിലൻറഅെസാനലത്െന്കങ്ങൾ
അേിലെോധ്രിക്ണ്െയുമുെച്ചറ്
നിർത്ാലേകെന്നുദ്രായി

മാനംമുലട്ഉയർന്ന
േീെണ്ിപ്ുകയിൽ
അെർക്റ്
െീട്ിദെക്ുള്ളെഴിനഷ്െമായി

അദപ്ാഴും
അെരുലെമുകളിദെക്റ്
ആകാശത്ുനിന്നറ്
്രൂക്ൾെർഷിച്ചുലകാണ്ിരുന്നു...

●

ഉണക്െറോട്ി �ിറച്ച

വോയ�

മൃഗങ്ങളനവധിയുണ്ട്,
പക്ഷേ,കാടല്ിത്കാഴ്ചബംഗ്ാവാണ്.

കൂട്ിലിട്ട്ഭരിക്ാനക്്രേഎളുപ്ം!

കൂലങ്കഷകം
വരി: പമഹദ്  മഖ് ബൂൽ വര: യാസിർ  മുഹമ്ദ്
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എഴുത്ുകം േിപതവുകം

ഡ�ാ. അബ് ദുല്ല പാഡലരി

മകോെിഡ്േൃഹൊസകാ
െത്റ്െീെിനുസമീ്ര
ലത്മൂരികുന്നുമെ

യിൽ്രക്ഷികലളനിരീക്ഷിക്ുകയായി
രുന്നു.അന്്രേീക്ഷിേമായാണ്മെയുലെ
ലനറുകയിലെല്രാട്ക്ിണറിലൻറആൾ
മറഭിത്ിയിൽഒരുമീൻലകാത്ിച്ചാ
ത്ൻഇരിക്ുന്നേുകണ്ത്.ലകാക്ിൽ
ഒരുകരിദന്ളുമായിട്ാണ്്രക്ഷിയുലെ
ഇരിപ്റ്.മീൻലകാത്ിേെേിരിച്ചുെുറ്ു
്രാെുംെീക്ഷിച്ചുലകാണ്ിരുന്നു.സമീ്ര
ത്റ്എെിലെലയങ്ിെും്രക്ഷികൂെുലെ
ച്ചിട്ുണ്ാകാലമന്നറ്ഊഹിച്ചു.കൂെുലെ
ച്ച്രക്ഷിയുലെഅെുത്റ്ദ്രാകരുലേ
ന്നറ്അറിയാെുന്നേുലകാണ്റ്ഒരുകശു
മാെിലൻറ്രിന്നിൽമറഞ്ിരുന്നറ്്രക്ഷി
ലയനിരീക്ഷിക്ാൻേുെങ്ങി.്രക്ഷി
ലയഎനിക്റ്െ്കേമായികാണാം.
എന്നാൽ,്രക്ഷിക്റ്എലന്നകാണാൻ
കഴിയിെ്ല.കാമറയിൽലെെിലെൻസ്
ഉള്ളേിനാൽേൂലരമറഞ്ിരുന്നറ്്രക്ഷി
അറിയാലേഅേിലൻറെിന്േം്രകർ
ത്ാൻകഴിഞ്ു.
്രക്ഷിക്ൂെിനുസമീ്രത്റ്മനുഷ്ലര
കണ്ാൽഎന്ാണ്ന്്രശനലമന്നറ്അറി
ദയദണ്?ല്രാേുലെഏറ്െുംസുര
ക്ഷിേലമന്നറ്േിരിച്ചറിഞ്ഇെത്ാണ്
്രക്ഷികൾകൂലൊരുക്ുക.ശന്േുസാന്നി
ധ്മുദണ്ാഎന്നറിയാൻകൂലൊരുക്ു
ന്നേിനുമുദമ്പ്രക്ഷികൾെുറ്ു്രാെും
സൂക്ഷറ്മമായിനിരീക്ഷിക്ാറുണ്റ്.കൂെി
െത്ിലൻറസുരക്ഷ്രരിദശാധിക്ാൻ
്രെദപ്ാഴുംആൺ്രക്ഷിയുംല്രൺ്ര
ക്ഷിയുംഒന്നിച്ചുെരാറുണ്റ്.കൂെുലെച്ച
്രക്ഷിമനുഷ്ലരസമീ്രത്ുകണ്ാൽ
െിെദപ്ാൾഉദ്രക്ഷിച്ചറ്ദ്രാലയന്നു
െരും.

അെയിരിക്ുന്നേിനുമുമ്പാണ്്രക്ഷി
കൂട്ഉദ്രക്ഷിക്ുന്നലേങ്ിൽമുട്കൾെീ
ഞ്ുനശിച്ചുദ്രാകും.അെയിരിക്ുന്നേി
നുഇെയ്ക്ാണ്്രക്ഷികൂട്െിട്ുദ്രാകു
ന്നലേങ്ിൽെിരിയാക്ുഞ്ുങ്ങൾമുട്ക്
കത്ുലെച്ചറ്െത്ുദ്രാകും.മുട്െിരിഞ്
്രാലെയാണ്കൂട്ഉദ്രക്ഷിക്ലപ്െുന്നലേ
ങ്ിൽനിസ്ഹായരായകുഞ്ുങ്ങൾഭക്ഷ
ണംകിട്ാലേെത്ുദ്രാകും.ന്്രാപ്ിെിയ
ലനദ്രാെുള്ളഇര്രിെിയൻ്രക്ഷികളുലെ
കൂെിലൻറസമീ്രംലെന്നാൽ്രക്ഷിലകാ

ത്ിയുംനഖങ്ങൾഏറ്ിയുംആന്കമിക്ു
ന്നേുംഅസാധാരണമെ്ല.

എന്നാൽഇരട്ത്െച്ചി, മണ്ാത്ി
പ്ുള്ളുേുെങ്ങിയ്രക്ഷികൾകൂെുകൂ
ട്ുദമ്പാൾമനുഷ്രുലെസാമീ്ര്ംഒട്ും
ഒരുശെ്മായികാണാറിെ്ല.ഈ്രക്ഷി
കൾെീെിനുസമീ്രത്ുകൂെുകൂട്ുന്നത്
സാധാരണമാണ്.െിരളമായികിെപ്റ
യിൽദ്രാെുംഇെകൂെുകൂട്ിയോയി
കണ്ിട്ുണ്റ്.

കരിദന്ളിലനമീൻലകാത്ിക്റ്സ്വ
യംഭക്ഷിക്ാദനാഅദോകുഞ്ിന്േീ
റ്യായിലകാെുക്ാദനാ?സ്വാഭാെികമാ
യുംദോന്നുന്നസംശയമാണിത്.്രക്ഷി
ക്റ്സ്വയംഭക്ഷിക്ാൻആലണങ്ിൽ
ലകാന്നകരിദന്ളിലനഏലറദനരംലകാ
ക്ിൽ്രിെിച്ചിരിക്ിെ്ല.മാന്േമെ്ല,െിഴു
ങ്ങാൻആലണങ്ിൽല്രാേുലെ്രക്ഷി
ഇരയുലെേെഭാേം്രക്ഷിയുലെലോ
ണ്യുലെഭാേദത്ക്റ്െരത്ക്മാണ്
ലകാക്ിൽ്രിെിക്ുക.മീൻലകാത്ിദേ
ളിലനഅമ്മട്ിെെ്ലലകാക്ിൽ്രിെിച്ചിരി
ക്ുന്നത്.ഇനിദേളിലനഅെയിരിക്ു
ന്ന്രക്ഷിക്റ്േീറ്ലകാെുക്ാൻദെണ്ി
ലകാണ്ുെന്നോലണങ്ിദൊ?അേുമ
െ്ല.കാരണം,ഇത്ിരിക്ഴിഞ്ദപ്ാൾ
മലറ്ാരുമീൻലകാത്ിയുംലകാക്ിൽ
ഇരയുമായിെന്നറ്ദേളുമായിഇരിക്ു
ന്ന്രക്ഷിയുലെഅരിലകഇരിപ്ുറപ്ിച്ചു.
ഒന്നറ്അച്ഛനുംമദറ്ത്അമ്മയും.്രദക്ഷ,
കാഴ്െയിൽഒദരദ്രാലെഇരിക്ുന്നേി
നാൽഅച്ഛദനത്,അമ്മദയത്എന്നറ്േി
രിച്ചറിയാൻകഴിഞ്ിെ്ല.

സമീ്രലത്ാന്നുംശന്േുക്ൾഇലെ്ല
ന്നറ്ഉറപ്ുെരുത്ിയേിനുദശഷംദേ
ളുമായിെന്നമീൻലകാത്ികിണറ്ിദെ
ക്റ്ഒറ്ക്ുേിപ്റ്.ഇത്ിരിക്ഴിഞ്റ്കി
ണറ്ിൽനിന്നറ്്രുറദത്ക്ുെന്ന്രക്ഷി
ഒഴിഞ്ലകാക്ുമായിഅകദെക്റ്്രറ
ന്നുദ്രായി.ഇരയുമായിരണ്ാമേുെന്ന
്രക്ഷിയുംകിണറ്ിൽ്രറന്നിറങ്ങിഅൽ

്രദനരംകഴിഞ്ു്രുറദത്ക്ുദ്രായി.
അേിലൻറലകാക്ുംശൂന്മായിരുന്നു.
അച്ഛനുംഅമ്മയുംഅകദെക്റ്്രറന്നു
ദ്രായേക്ംദനാക്ിൊൻകിണറ്ി
ദെക്റ്എത്ിദനാക്ി.കിണറ്ിലൻറ
ആഴത്ിലെഒരു്രെെിദനാട്ദെർന്നറ്
ഒരുമാളംകണ്ു.ഈമാളത്ിനകത്ാ
ണ്മീൻലകാത്ിയുലെകൂട്.്രദക്ഷ,
കൂദൊകുഞ്ുങ്ങലളദയാദനരിട്ുകാ
ണാൻകഴിയിെ്ല.കാരണം,ഒരുമീറ്ദറാ
ളംനീളമുള്ളമാളത്ിലൻറഅറ്ത്ു
ണ്ാക്ുന്നമുട്അറയിൊണ്്രിെമുട്യി
െുക.്രൂെനും്രിെയും്രരസ്്രരംസഹ
കരിച്ചാണ്കൂട്േുരന്നുണ്ാക്ുന്നേും
അെയിരിക്ുന്നേുംകുഞ്ുങ്ങലളേീറ്ി
ദപ്ാറ്ുന്നേും.്രക്ഷികൾകുഞ്ുങ്ങൾ
ക്റ്നൽകാൻഇരയുമായിെീണ്ുംെരു
ന്നേിനുമുദമ്പൊൻേിരിച്ചുദ്രാന്നു.

മീൻലകാത്ികൾമത്സ്ംമാന്േദമ
ഭക്ഷിക്ാറുള്ളളൂഎന്നാണ്്രെരുംകരു
േുന്നത്.ദകരളത്ിൽകാണുന്നഏഴു
ോേിമീൻലകാത്ികളുംമത്സ്ംകൂൊ
ലേന്്രാണികലളയുംഇഴേന്ുക്ലള
യുംേെളകലളയുംഭക്ഷിക്ാറുണ്റ്.മു
േിർന്നമീൻലകാത്ിച്ചാത്ന്ാർദേളി
ലനയും്രഴുോരലയയുംേിന്നാറുലണ്
ന്നറ്ദരൈാ.സാെിംഅെിദരഖലപ്െുത്ി
യിട്ുണ്റ്.എന്നാൽ,കരിദന്ളിലനകു
ഞ്ുങ്ങൾക്റ്േീറ്യായിനൽകുന്നനി
രീക്ഷണക്ുറിപ്ുകൾഒരിെത്ുംകാ
ണാൻകഴിഞ്ട്ിെ്ല.കരിദന്ളിലൻറ
െിഷംകുഞ്ുങ്ങലളലകാന്നുകളയു
ദമാഎന്നറ്ൊൻഭയലപ്ട്ിരുന്നു.േുെർ
ന്നുള്ളേിെസങ്ങളിൽഅച്ഛനുംഅമ്മ
യുംകുഞ്ുങ്ങലളഊട്ാൻഅരണലയ
യും്രെ്ലിലയയും്രഴുോരലയയുംലകാ
ണ്റ്െരുന്നേുകണ്ദപ്ാൾദേളിലൻറ
െിഷലത്കുഞ്ുങ്ങൾഅേിേീെിലച്ച
ന്നറ്മനസ്ിൊയി.

●

ജി തി ൻ മ ജീ ദ് \ പഷ ബീ ൻ മ ഹ്  ബൂ ബ്

22 െയസ്ാണ്േിേിൻമേീദ്എന്നമെയാളിസം
െിധായകന്.കന്നിെിന്േത്ിെൂലെഇൗെെ
ച്ചിന്േെിേ്ാർഥികീഴെക്ിയത്സമാനേക

ളിെ്ലാത്ഉയരങ്ങൾ.‘ദമാക്ഷ’എന്നുദ്രരിട്ഈദരൈാ
ക്ുലമൻററിമികച്ചഛായാന്േഹണത്ിനുള്ളന്ബിട്നി
ലെഏറ്െുംെെിയലെെിെിഷൻഅൊർരൈുകളിലൊ
ന്നായ2019ദറായൽലെെിെിഷൻലസാവസറ്ി(ആർ.
െി.എസ്)സ്റ്ുരൈൻറ്അൊർഡ്ആണ്സ്വന്മാക്ിയ
ത്.ന്ബിട്നിൽഒരുെിേ്ാർഥിക്റ്െഭിക്ാെുന്നഏറ്െും
ഉയർന്നഅംേീകാരമാണിത്.െണ്ൻറീേൻറ്സ്യൂനി
ദെഴ്സിറ്ിയിൽബി.എഒാദണഴ്സ്ഫിെിം-മീരൈിയആ
ൻഡ്രൈിേിറ്ൽലന്്രാരൈകഷൻഅെസാനെർഷെി
േ്ാർഥിയായിരിലക്ദകാഴ്സ്്രൂർത്ീകരണത്ിലൻ
റഭാേമായിനിർമിച്ചെിന്േമാണ്്രുരസ്കാരത്ിന്ലേ
രലഞ്െുക്ലപ്ട്ത്.ഇക്ഴിഞ്മാർച്ചിൊയിരുന്നുെ
ണ്നിൽഅൊർഡ്ോനെെങ്ങറ്നിശ്യിച്ചിരുന്നത്.െ
ണ്ൻയാന്േക്ായുള്ളഎെ്ലാഒരുക്ങ്ങളും്രൂർത്ി
യായിനിൽക്ലെയാണ്ദൊകലമാട്ാലകദകാെിഡ്്ര
െരുന്നത്.്രിന്നീട്ഒാൺവെനായാണ്െെങ്ങറ്നെന്നത്.

ഹിദ്രുമേെിശ്വാസികളുലെരാേ്ലത്സുന്്രധാന
േീർഥാെനനേരിയായ,ഉത്ർന്്രദേശിലെൊരാണസി
ലയയുംഅെിെലത്േീെിേങ്ങലളയുംകുറിച്ചദഷാർട്റ്
ദരൈാക്ുലമൻററിയാണ്േിേിൻമേീദ്നിർമിച്ചത്.സം
െിധാനെുംഛായാന്േഹണെുംഎരൈിറ്ിങ്ങുലമെ്ലാംേ
നിലയനിർെഹിച്ചു.ൊരാണസിയിലെഅസാധാരണ
മായെിശ്വാസക്ാഴ്െകലളഅേിമദനാഹരമായി്രകർ
ത്ിലെക്ുകയാണ്16മിനിറ്ുള്ളഇൗെിന്േം.േഴക്ം
െന്നഒരുസംെിധായകലൻറദയാഛായാന്ോഹകലൻറ
ദയാസൃഷ്െിദ്രാലെ,ഒദരാലന്ഫയ്മുംഒന്നിലനാന്നറ്െി
സ്മയകരമാണ്.ൊരാണസിയുലെെരിന്േം,െർത്മാ
നം,േീെിേങ്ങൾ,െിശ്വാസങ്ങൾഎന്നിെയിെൂലെലയ
െ്ലാംെുരുങ്ങിയസമയത്ിനുള്ളിൽസംെിധായകൻന
ലമ്മകൂട്ിലക്ാണ്ുദ്രാകുന്നു.

ദകാഴിദക്ാട്മാങ്ാവ്്രദട്ൽോഴംസ്വദേശി്രദഴെ
ത്റ്അബ്േുൽമേീദ്,റേീനമേീദ്േമ്പേികളുലെരണ്റ്
മക്ളിൽമൂത്െനാണ്േിേിൻമേീദ്.േലൻറസിനിമ
ലയക്ുറിച്ചുംെണ്ൻസിനിമഅനുഭെങ്ങലളക്ുറിച്ചും
േിേിൻമേീദ്സംസാരിക്ുന്നു.

സി നി മ പ ഠ നം @ല ണ്ട ൻ
സിനിമയിൽഉയർന്നറ്്രഠിക്ുകഎന്നത്െെിയദമാഹ
മായിരുന്നു.ദകാഴിദക്ാട്ആണ്പ്ലസ്െുെലര്രഠിച്ച
ത്.പ്ലസ്െു്രഠനംയു.ലകസിെബസിൊയിരുന്നു.അ
േുലകാണ്റ്െണ്നിലെയൂനിദെഴ്സിറ്ിയിൽന്്രദെശ
നംഎളുപ്മായി.ആേ്ലമാലക്െിെന്്രയാസങ്ങൾഉ
ണ്ായിരുന്നുലെങ്ിെുംയു.ലകയിൽഎത്ിയദോലെ
സ്ദകാളർഷിപ്ഒലക്െഭിക്ുകയുണ്ായി.നമ്മുലെ
നാട്ിദെേിൽനിന്നറ്േീർത്ുംെിഭിന്നമായ്രഠനാന്രീ
ക്ഷമാണ്അെിലെയുള്ളത്.ക്ലാസ്മുറിദകന്ദ്രീകൃേ്രഠ

നംഒട്ുമിെ്ലഎന്നുേലന്ന്രറയാം.അവസൻലമൻറുക
ൾഅെർേുെർച്ചയായിേരും.നമ്മൾ്രുറത്ുദ്രായി
അത്ലെയ്േുെരുകഎന്നരീേിയാണ്അെിലെ.സിനി
മദമഖെയിലെന്്രഫഷനെുകൾേലന്നയാണ്അധ്ാ
്രകർ.അെരുലെ്രരിെയസമ്പത്ുംന്്രാദയാേികഅ
നുഭെങ്ങളുംഏലറമുേൽക്ൂട്ായി.െളലരകുറച്ചറ്േി
യറിക്ലാസുകളിൊണ്ൊൻഇരുന്നിട്ുള്ളത്.അെസാ
നെർഷംഏറക്ുലറ്രൂർണമായുംകാമറയുമായി്രു
റത്ായിരുന്നു.

എ ന്ു പകാ ണ്ട്  വാ രാ ണ സി
2017ൊണ്അദയസ്എന്നെെച്ചിന്േകാരലൻറൊരാ
ണസിലയക്ുറിച്ചുള്ളഒരുദരൈാക്ുലമൻററികാണു
ന്നത്.ൊരാണസിലയക്ുറിച്ചറ്കൂെുേൽ്രഠിക്ാനും
അെിലെദ്രാകാനുംഎെ്ലാംഅോണ്ന്്രദൊേനമായ
ത്.ദൊകത്ിലൻറെിെിധഭാേത്ുനിന്നറ്ആയിരക്
ണക്ിന്േീർഥാെകർേിദനനകാശിലയന്നുംബനാറ
സ്എന്നുംൊരാണസിഎന്നുംദ്രരുള്ളഇൗമണ്ിലെ
ത്ുന്നുണ്റ്.്രെിന്േനേിയായേംോേീരലത്ഇൗമ
ണ്ിൽനിന്നുള്ളമരണത്ിെൂലെദമാക്ഷംകാംക്ഷിച്ചറ്െ
ർഷങ്ങളായിഇെിലെകഴിയുന്നെർദെലറ.അങ്ങലന
ആത്മീയേയുലെെെ്ലാലത്ാരുഅനുഭെംനൽകുന്ന
സ്ഥെമാണിത്.

സ്വന്ംരാേ്ലത്ക്ുറിച്ചുേലന്നയാകണംആേ്
ഒഫീഷ്ൽസിനിമഎന്നആന്േഹമുണ്ായിരുന്നു.ൊ
രാണസിമുമ്പറ്സദ്രർശിച്ചിട്ിെ്ല.2017ദമയ്മുേൽഇ
േിലൻററിസർച്ചുംമറ്ുന്്രീലന്്രാരൈകഷൻദോെിക
ളുംേുെങ്ങി.െഭ്മായഎെ്ലാെഴികളിെൂലെയുംകാശി
ലയക്ുറിച്ചറ്അറിയാൻന്ശമിച്ചു.2019േനുെരിയിൊണ്
ഷൂട്ിനായിെണ്നിൽനിന്നറ്ൊരാണസിയിലെത്ുന്ന
ത്.കൂട്ിന്ഒരുസുഹൃത്ുമാന്േം.15േിെസംലകാണ്ാ
ണ്ദോെികൾ്രൂർത്ീകരിച്ചത്.ന്്രദേ്കിച്ചറ്അനുമ
േിഒന്നുംഷൂട്ിനായിദേെിയിരുന്നിെ്ല.സാധാരണെൂറി
സ്റ്ിലനദ്രാലെയാണ്അെിലെഅന്േയുംേിെസംക
ഴിഞ്ത്.ദന്രൈാൺഉ്രദയാേിച്ചുംദബാട്ിൽസഞ്ചരി
ച്ചുംദൊങ്ലെൻസ്ഉ്രദയാേിച്ചുലമാലക്യാണ്്രെ
രംേങ്ങളുംഷൂട്റ്ലെയ്േത്.േംോേീരലത്േഹിപ്ിക്
െിലൻറരംേങ്ങലളാലക്അങ്ങലനയാണ്്രകർത്ുന്ന
ത്.ഒരുഒഴുക്ിലനാപ്ംദ്രായി,അെഎന്റ്കഥകളാ
ണ്നമുക്റ്േരുന്നത്അത്സ്വീകരിക്ുകഎന്നോയി
രുന്നുൊൻ്രിന്ുെർന്നരീേി.ഒരുരംേെുംആസൂന്േ
ണംലെയ്േിെ്ല,കാണുന്നകാഴ്െകൾലക്ാപ്ംകാമറ
യുമായിസഞ്ചരിക്ുകയായിരുന്നു.മരണലത്ക്ുറി
ച്ചുംദമാക്ഷലത്ക്ുറിച്ചുമുള്ളൊരാണസിയുലെ
സങ്ൽ്രമാണ്സിനിമയുലെആകത്ുക.മരണം
നെ്ലേിനാണ്എന്നോണ്അേിലൻറഅെിസ്ഥാ
നം.്രശ്ാേ്ലരസംബധ്രിച്ചിെദത്ാളംഅത്്രു
േുമയുള്ളഒരുആശയമാണ്.

അെിലെസിനിമഅന്േദമൽന്ശദ്ധിക്ലപ്ൊനു
ള്ളകാരണെുംഅോകാം.ൊരാണസിലയഅറി
യുകയുംഅനുഭെിക്ുകയുംലെയ്േസ്വദേശിക
ളുംെിദേശികളുംദരൈാക്ുലമൻററിയിൽെരുന്നുണ്റ്.
അേിൽഒരാൾകഴിഞ്രണ്റ്്രേിറ്ാണ്ായികാശിയി
ൽസ്ഥിരോമസമാക്ിയയൂദറാ്ര്നാണ്.

അ വാ ർ �ും സ് പ്  ന ങ് ളും
േീർത്ുംഅന്്രേീക്ഷിേംേലന്നയായിരുന്നുഅൊർ
ഡ്.ദകാളേിലെഅധ്ാ്രകർേലന്നയാണ്അൊർരൈി
ന്അദ്രക്ഷിക്ാൻനിർദേശിച്ചത്.ന്ബിട്നിൽഒരുെി
േ്ാർഥിക്റ്െഭിക്ാെുന്നഏറ്െുംഉന്നേമായ്രുരസ്
കാരമാണ്അത്.കരിയറിലൻറേുെക്ത്ിലെഇന്േ
യുംെെിയ്രുരസ്കാരംെഭിച്ചത്ആത്മെിശ്വാസംെ
ർധിപ്ിക്ുന്നു.ദകാെിഡ്മഹാമാരികാരണംഅൊർ
ഡ്ോനെെങ്ങിൽ്രലങ്െുക്ാൻഭാേ്മുണ്ായിെ്ല.കാ
ര്ങ്ങൾസാധാരണനിെയിൊയിക്ഴിഞ്ാൽേിരി
ലകദ്രായിഅൊർഡ്ഏറ്ുൊങ്ങണം.െിെഅന്ാരാ
ഷ്ന്െെെച്ചിന്േദമളകളിദെക്റ്സിനിമേിരലഞ്െുത്ി
ട്ുണ്റ്.അേുലകാണ്ുേലന്നയുെ്ൂബ്ദ്രാെുള്ളമാധ്
മങ്ങളിൽസിനിമെഭ്മെ്ലഇദപ്ാൾ.

ഭാ വി പ ദ്ധ തി ക ൾ
നാട്ിൽസിനിമദമഖെയിൽന്്രെർത്ിക്ാൻകഴി
ഞ്ാൽസദന്ാഷദമയുള്ളളൂ.എന്നാൽ,അത്അന്േ
എളുപ്മലെ്ലന്നറ്ദോന്നുന്നു.െണ്നിൽ്രദക്ഷ,ഇൗ
ദമഖെയിൽഅേ്ാെശ്ംബധ്രങ്ങൾഉണ്ാക്ിലയെു
ക്ാൻസാധിച്ചിട്ുണ്റ്.ഒകദൊബറിൊണ്നാട്ിലെത്ി
യത്.ഇൗസമയംഅെിലെഉണ്ാദകണ്ോണ്.്രഠന
കാെദത്യു.ലകയിലെേലന്നമീരൈിയഏേൻസിക്ാ
യിഎരൈിറ്ിങ്ദോെികൾലെയ്േിരുന്നു.ഇദപ്ാൾഒാ
ൺവെനായിഅത്നിർെഹിക്ുന്നുണ്റ്.ഇൗസാഹെ
ര്ങ്ങൾമാറിയാൽ 
്രുേിയെിസഎെുത്റ് 
െണ്നിൽദ്രാകണം.സിനി
മരംേത്ുേലന്നന്ഫീ
ൊൻസറായിദോ
െിലെയ്ാനാണ്
ആന്േഹം.●

മഫോ മട്ോ ഫീച്ചർ

കൂട്ി�കെത്ോരു കുഞ്ുണ്് ,

കുഞ്ഞിന്  തീറ്റ കരിഡന്ള്കുഞ്ഞിന്  തീറ്റ കരിഡന്ള്കിണറി പൻറ ആഴത്ിപല പടവിഡനാടുഡേർന്ന്  ഒരു 
മാളം. അതിനകത്ാണ്  മീൻപകാത്ിയുപട കൂട്. 
കൂടിനകപത് കുഞ്ഞിന്  തീറ്റയായി പകാണ്ടു
ഡപാകുന്നത്  ഒരു കരിഡന്ളിപന!

പബി ട നി പല 
പപധാന പട ലി വി ഷ ൻ അ വാ ർ �ു 
ക ളി പലാ ന്നാ യ ഡറാ യ ൽ 
പട ലി വി ഷ ൻ പസാ വസ റ്റി 
അ വാ ർ �് സ് ന് മാ ക്ി യ 
മ ല യാ ളി യു വ 
േ ല ച്ി പത കാ ര പ ന കു റി ച്് 

ഭ ക്ഷ ണ പത് യും  
കൃ ഷി പയ യും പപ കൃ തി പയ യും   
സ്  ഡന ഹി ക്ു ന്ന വ ർ ക്ും ഇൗ േിപതം 
കാണാം. അ ൽ പഡന ര ഡത് ക്്   
ഡഹ വൂ ൻ അ നു ഭ വി ച് റി ഞ്ഞ പഗാ മ ത്ി ഡല 
ക്്  ഉൗ ളി യി ടാം. പതാ ടി യി  പല 
മ ധു ര മാ മ് ഴം ക ഴി ക്ു ന്ന പപ തീ തി യി ൽ 
ക ണ്ടു തീ ർ ക്ാം

മേോ ക് � ഗ രി യി െല 
വി സ്  മ യ ജീ വി ത ങ് ൾ

● ‘മഡോ ക്യു െേ ൻ റ റിയിൽ
�ിന്് 

● ജി തി ൻ േ ജീ ദ്

അഭിേുഖകം

സഫ് വാൻ റാഷിദ് 

നേരങ്ങളിൽനിന്നറ്ന്ോമങ്ങളിദെക്ുള്ളേിരിച്ചുെരെുക
ൾസാഹിേ്ത്ിലെയുംസിനിമയിലെയുലമെ്ലാംഎക്ാ

െലത്യുംേനന്്രിയെിഭെമാണ്.ഇദേന്്രദമയത്ിൽയിം
സൂൺലറയ്ഒരുക്ി2018ൽ്രുറത്ിറങ്ങിയേക്ഷിണലകാറിയൻ
െിന്േമാണ്‘െിറ്ിൽദഫാറസ്റ്റ്’.കണ്ിെുംമനസ്ിെുംകുളിർമഴന
നക്ുന്നഅേിമദനാഹരേൃശ്ങ്ങളാൽദെർത്ുലെച്ചസിനിമക്റ്
ദൊകലമമ്പാെുംെെിയേനന്്രീേിദനൊനായി.െിന്േത്ിലെമു
ഖ്കഥാ്രാന്േമായദഹെൂനായി(Hye-won)കിംൊദയറിയാണ്
ദെഷമിെുന്നത്.അധ്ാ്രിയാകാനുള്ള്രരീക്ഷയിൽ്രരാേയലപ്
ട്ദശഷംസിദയാൾനേരത്ിൽനിന്നറ്േലൻറകുട്ിക്ാെെസേി
യിദെക്റ്മെങ്ങിെരുന്നദഹെൂൻഎന്നല്രൺകുട്ിലയദകന്ദ്രീകരി
ച്ചാണ്സിനിമെെിക്ുന്നത്.

േിരിലച്ചത്ുന്നഅെലളസ്വീകരിക്ാൻെീട്ിൽഅമ്മയിെ്ലായി
രുന്നു.അമ്മയുലെഒാർമകളും്രാെകരീേികളുമാണ്ആെീട്ിൽ
അെൾക്റ്കൂട്ിരിക്ുന്നത്.േുെർന്നറ്ആലകാച്ചുന്ോമത്ിലെമ
ണ്ിദെക്ുംമനുഷ്രിദെക്ുംരുെികളിദെക്ുലമെ്ലാംഅെൾആ
ഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു.്രഴയകൂട്ുകാരികലളകലണ്ത്ുന്നു.മാറിലയത്ു
ന്നഋേുദഭേങ്ങളിെൂലെയുംഅമ്മയുലെരുെിക്ൂട്ുകളുലെഒാർമ
കളിെൂലെയും്രേിലയഅെൾഅമ്മയുലെെീെുെിട്ിറങ്ങുന്നേില
ൻറെക്ഷ്ംമനസ്ിൊക്ുന്നു.

ആലകാച്ചുന്ോമത്ിൽഋേുദഭേങ്ങൾക്നുസരിച്ചറ്െഭ്മാകു
ന്നെിഭെങ്ങളു്രദയാേിച്ചറ്അെുക്ളയിൽഅെൾ്രെേരംെിഭ
െങ്ങൾഉണ്ാക്ുന്നു.കാഴ്െക്ാരുലെരുെിമുകുളങ്ങലളഉണർ
ത്ുന്നരീേിയിൽഅേിമദനാഹരമായാണ്ഭക്ഷണലത്സിനിമ
്രകർത്ിയിരിക്ുന്നത്.അേിനാെകീയേകദളാഉദേ്വേമുഹൂർത്
ങ്ങദളാസിനിമയിെിെ്ല.മനസ്ിന്ആശ്വാസം്രകരാൻസിനിമകാ
ണുന്നെർക്ുംഭക്ഷണലത്യുംകൃഷിലയയുംന്്രകൃേിലയയും
സ്ദനഹിക്ുന്നെർക്ുംെിറ്ിൽദഫാറസ്റ്ിലൻറ‘ദപ്ല’ബട്ൺഅ
മർത്ാം.അൽ്രദനരദത്ക്റ്ദഹെൂൻഅനുഭെിച്ചറിഞ്ന്ോമ
ത്ിദെക്റ്ഉൗളിയിൊം.ലോെിയിലെമധുരമാമ്പഴംകഴിക്ുന്നന്്ര
േീേിയിൽഇൗലകാച്ചുെിന്േംകണ്ുേീർക്ാം.
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let's watch


