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ക്രിസ്മസ്ആയാൽവീട്രിലേക്കുമടങ്രിലയപറ്റൂ.
അതാണ്അവരകുടടശീേം.ഓഖരിആഞ്ഞടരിച്ച
്ടേരിൽചരിതറരില്ായവടരേ്ാംപേയരിടങ്ളരിൽ
ഇരകുന്്ആക്രഹരിക്കുന്കുണ്ാ് ണം,ഇത്തവണയകും
കപരിയട്ട്വലരാടടാ് ംക്രിസ്മസ്വരിളക്കു് ൾ
്ത്തരിക്ണടമന്്.കപാർഥന് ൾഫേരിക്കുടമന്കും
്ടേരിൽലപായവർരക്ഷട്ടകുടമന്കുംഇല്ാഴകും
വീട്കു് ാർസ്വപ്നം്ാണകുന്കു

വീ ടിെൻറപൂമുഖത്ത്
കൈവരിയിൽപിടി

ച്ുനിൽപ്പാണ്അജിക്ുട്ടൻ.ൈ
ണ്ിൽനക്ഷത്രത്ിളക്മുള്ള
ൈുഞ്ത്.വീടിനുമുന്ിലൂെടൈ
ടന്ുപപപാൈുന്വർെക്ല്പാാം
ൈുട്ടിത്ാംവിടർന്ൈണ്ുൈൾ
െൈപാണ്ത്അവൻപുഞ്ിരികൈ
മപാറുാം.അവർപപപായ്ക്ഴിയു
പ്പാൾഅവൻവീണ്ുാംവഴിയി
പലക്ത്പനപാക്ുാം,ഇനിവരുന്
ത്പപ്യപാൈപേഎന്പാണ്അ
വെൻറതപപാർഥന.അവനുറപ്ു
ണ്ത്,തൈിസമസിന്പപ്ഉറപ്പാ
യുാംവരുെമന്ത്.അ്രിനിനിഅ
ധിൈാംസമയമില്.നപാെളയപാണ്
തൈിസമസ.

ചുറ്ുമുള്ളവീടുൈളിൽമപാല
ബൾബുൈളുാംപലവർേന
ക്ഷത്രക്ുഞ്ുങ്ങളുാംപുഞ്ി
രിക്ുന്്രുൈപാേുപ്പാൾ
അവെൻറൈണ്ിലുാംഒരുൈു
ഞ്പാൈപാശാംവിരിയുാം.പപക്ഷ,
മുഖത്ത്സങ്കടവുാംപരിഭവവു
മുണ്ത്.ൈപാരോം,അജിക്ുട്ട
ൻനിൽക്ുന്ത്ഇരുട്ടിലപാണ്.
നപാെളതൈിസമസആയിട്ടുാംഅ
വെൻറവീട്ടിൽനക്ഷത്രാംെൈപാ
ളുത്ിയില്.അമ്മയപാെേങ്കി

ൽഅൈെത്മുറിയിൽൈട്ടിലി
ൽൈിടന്ുൈരയുന്ു.പപ്വ
ന്പാപലഉമ്മറപ്ടിയിൽനക്ഷ
ത്രാംെൈപാളുത്പാൻപറ്ൂ.പപ്
എപപ്പാൾവരുെമന്ത്പചപാദിക്ു
പ്പാെഴപാെക്അമ്മക്ുസങ്കട
മപാണ്.അത്ൈപാേുപ് പാൾഅ
ജിക്ുട്ടനുാംസങ്കടാംവരുാം.അ
പപ്പാഴവൻഅമ്മെയഒന്ത്െൈ
ട്ടിപ്ിടിക്ുാം.ചുണ്ിലുാംൈവിളി
ലുാംൈണ്ിലുാംെനറ്ിയിലുെമ
ല്പാാംആരണ്ുവയസ്ുൈപാരൻ
ൈുഞ്ുമ്മൈൾെൈപാടുക്ുാം.പി
െന്,മുറുെൈപിടിച്അമ്മയു
െടകൈവിടുവിച്ുവീണ്ുാംപൂ
മുഖപത്ക്ുനടക്ുാം,പപ്െയ
ങ്ങപാനുാംവന്ിട്ടുെണ്ങ്കിപലപാ!

അജിക്ുട്ടെനന്ുപപ്വിളി
ക്ുന്അപലൽദപാസഈനി
ൽപ്്രുടങ്ങിയിട്ടത്ഇപന്ക്ത്25
ദിവസമപായി.അവെൻറപപ്
പയശുദപാസ(38)ൈപാറ്ത്ആഞ്ു
വീശുന്്രിനു്രപലന്ത്ൈടലി
ൽപപപായ്രപാണ്.ഇ്രുവെരഒ
രുവിവരവുാംലഭിച്ില്.

ഏപ്രപാൈരയിൽഎത്ിെപ്
ട്ടിട്ടുണ്പാൈോംഎന്പാണ്അ
പദേഹത്ിെൻറവീട്ടുൈപാർവി
ശ്വസിക്ുന്ത്.ഉറപ്പായുാംതൈി

സമസിന്മു് ത്വരുൈപയപാപ�പാ
േിൽവിളിക്ുൈപയപാെചയ്ു
െമന്ത്അവെരല്പാാംതപ്രീക്ഷി
ക്ുന്ുണ്ത്.

“അവൻചുേയുള്ളവ
നപാ.15വയസ്ിപലൈടലിൽപപപാ
യിത്ുടങ്ങി.അവന്അറിയപാ
ത്ഭപാഷൈളില്.അവൻമടങ്ങി
വരുാം”-സപഹപാദരി്രപദവൂസ
പമരിപറയുന്ു.

ഇ്രിനിടക്ത്,ഇനിതപ്രീക്ഷ
ക്ത്വൈയിെല്ന്ുാംഅ്രിനപാൽ
മരിെച്ന്ത്ൈരു്രിപള്ളിയിൽ
ചരമച്ടങ്ങുൈൾനടത്പാനുാം
പരിചയക്പാർപറയുന്ുണ്ത്.
തൈിസമസിനുമു് ത്23പാാം്രീയ
്രിചടങ്ങുനടത്പാാംഎന്വ
ർഉപപദശിക്ുൈയുാംെചയ്്രു.
എന്പാൽ,പയശുദപാസമരിെച്
ന്ുവിശ്വസിക്പാൻവീട്ടുൈപാ
ർ്രയപാറല്.“ൈപാത്ിരുന്ു,ഇ
ത്രയുാംദിവസാംൈപാത്ിരുന്ു.
ൈുറച്ുദിവസങ്ങൾൈൂടിൈപാ
ത്ിരിക്ോം.എന്ിട്ടുമ്രിപൂ
ജയുെട(ൈുർബപാന)ൈപാര്യങ്ങ
ൾആപലപാചിക്പാൻ’’-്രപദവൂ
സപമരിവ്യക്തമപാക്ി.“ചിലർ
ക്ത്തൈിസമസആപ�പാഷിക്
ോം.അ്രിനപാണ്പനരപത്പൂ

ജനടത്ോംഎന്ത്ആവശ്യ
െപ്ടുന്ത്.അവർക്ുനഷ്ടമി
ല്പല്പാ.അവർക്ത്അവരുെടസ
പ്പാഷമപാണ്വലുത്.തൈിസമ
സവരുാംപപപാൈുാം.ഒരുമനുഷ്യ
െൻറജീവന്വിലഎത്രയുണ്ത്
എന്ത്ഇപപ്പാെഴപാെക്യപല്അ
റിയുന്ത്.”അവർപറയുന്ു.
ഇെ്രല്ാംപൈട്ടത്സമീപത്ത്പയ
ശുദപാസിെൻറഭപാര്യഅജി്രവി
ങ്ങിെപ്പാട്ടി.

പള്ളിയിൽനിന്ത്അപന്വഷി
ക്പാൻആരുാംവന്ില്എന്
സങ്കടാംഅവർക്ുണ്ത്.്രിരുവ
ന് പുരാംെപപാഴിയൂർപജപാൺ
പപപാൾരണ്പാമൻനഗറിൽവീ
ട്ടുന് ർ76െപപാന്ുണ്ിഹൗ
സിൽപലരപാഷ്തടീയപപാർട്ടി
യിൽതപവർത്ിക്ുന്വർവ
ന്ു.അജിക്ുട്ടെൻറപചട്ടൻമൂ
ന്പാാംക്പാസ്ുൈപാരൻഅലൻദപാ
സിനുാംപചച്ിആറപാാംക്പാസു
ൈപാരിആലിയദപാസിനുാം്രുടർ
പഠനത്ിന്എല്പാവിധസഹപാ
യവുാംപലരുാംവപാക്പാൽഉറപ്ു
നൽൈി.

അവെരല്പാാംൈടന്ുപപപായി.
ബപാക്ിയപാൈുന്ത്സങ്കടവുാം
ൈരച്ിലുൈളുാംമപാത്രാം.

പ�ൊന്നുണ്ണിഉമ്മറപ്പടണിയണിൽകൊത്ണിരണിപ്പനുണ്ട്�പ്പൊ...എവണിപടയൊപെങ്ണിലനുംഉടപെവരണെ...

ഓപരപാ്രവേയുാംഅഷ്മിെയ
പനപാക്ുപ്പാൾജപാസമിന്സങ്ക
ടാം്രിങ്ങിവരുാം.രണ്ുമപാസാംൈൂ
ടിൈഴിഞ്പാൽൈുഞ്ുഅഷ്മി

അഷട്മണിയനുപടആദ്യകകണിസട്മസട്

ക്രിസ്മസ്എന്ാൽനക്ഷകതങ്ളാണ്.
സ്വർ്രീയസം്രീതംടപാഴരിയകുന്വരിശകുദ്ധദരിനം.

അന്്തീർച്ചയായകുംഅത്കുതംസംഭവരിക്കും
എന്്അവർവരിശ്വസരിക്കുന്കു.്ടേരിൽ്ാണാതായ

അവരകുടടകപരിയട്ട്വർമടങ്രിടയത്തകുടമന്വേരിയഅത്കുതം
നടക്കുടമന്അവരകുടടവരിശ്വാസങ്ൾക്്കപതീക്ഷയകുടട

ടമഴകു് കുതരിരരി് ൾ്ത്തരിക്ടട്!
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27പാാംന് ർവീട്ടിൽപമബിളുാംമൈ
ൾതപിൻസിയുാം്രനിച്പായി.ശിലുഅ
ടിമെക്പാപ്ാംൈഴിഞ്മൂന്ുവർഷമപാ
യിമപനപാജ്ൈടലിൽപപപാൈുന്ു.െൈ
ജിൻപബപാസപൈപായുെടഉടമസ്ഥ്രയി
ലുള്ളവല്പാർപ്പാടത്മ്മഎന്വള്ള
ത്ിലപാണ്അവർപപപായത്.അൾത്പാ
രഎന്പാണ്ൈടലിൽആവള്ളാംഅറി
യെപ്ടുന്ത്.വയർലസിെൻറപപരപാ
േത്.വയർലസിൽനിന്ുാംനവാംബർ
30ന്െമപസജ്വന്ിരുന്ു.എന്പാൽ,
ൈപാറ്ുാംപൈപാളുാംൈൂടിയപശഷാംഒരുസി
ഗ്നലുാംലഭിച്ില്.മഴയുള്ളപപ്പാൾവയ
ർലസപുറെത്ടുത്പാൽെവള്ളാംന
നഞ്ത്പൈടുവപന്ക്ുാം.പിന്ീട്എടു
ക്പാൻൈഴിഞ്ിട്ടുണ്പാൈില്എന്പാണ്
പമബിളിെൻറഅടുത്ബന്ുപറയു
ന്ത്.ൈടലിൽ്രിരച്ിലിനുപപപായവർ
ഈവള്ളവുാംസൂപ്ർസറ്പാർവള്ളവുാം
മറിഞ്ുൈിടക്ുന്ത്ൈണ്ിരുന്ു.ര
ക്ഷപാതപവർത്നത്ിനിെടരണ്ുമൃ്ര

പദഹങ്ങൾൈിട്ടി.സമീപത്ു്രെന്
മറ്ുമൃ്രപദഹങ്ങൾൈെണ്ങ്കിലുാം
എടുക്പാൻൈഴിഞ്ിെല്ന്ുാംഅപദേ
ഹാംപറയുന്ു.ൈടപ്ുറത്ുള്ളവീ
ട്വിറ്പാണ്ഇവിെടവീട്വപാങ്ങിയത്.
നപാലുലക്ഷാംരൂപൈടമുണ്ത്.വീട്ടിൽ
സ് പാദിക്ുന്രണ്ുപപരുാംൈപാേപാ
്രപായി.ഇത്ആര്വീട്ടുാം,എങ്ങെന
വീട്ടുാം,ഇറങ്ങിപപ്പാപൈണ്ിവരുപമപാ
എന്ആധിഒരുവശത്ത്.പത്പാാം
ക്പാസുൈപാരിആയമൈൾതപിൻസി
യുെടപഠനാംസാംബന്ിച്ഭപാവി
ആപലപാചനൈൾമറുവശത്ത്.

പള്ളിയിൽനിന്ത്ൈുറച്ത്അരിയുാം
മറ്ുാംലഭിച്ിരുന്ു.അ്രിനപാൽപട്ടി
േിഉണ്പായില്.എന്പാൽ,എത്രനപാ
ൾഅത്തപ്രീക്ഷിക്പാാംഎന്ത്അ
വർക്റിയില്.ആെരങ്കിലുാംഒരപാെള
്രിരിെൈ്രരപേൈടലപമ്മഎന്പാ
ണ്ഇപപ്പാൾഅവരുെടതപപാർഥന.

തണിരണിപകതരണെ...

മേബിൾ

ജാസ്േിൻപത്തു
ോസംപപായേതുള്ള
അഷ്േിക്ാപ്ം.
പശ്ാത്ലത്ിൽ
വിവാഹചിപ്ം)

ജിഷഎലിസബത്ത്
എഴുത്ുാംചിത്രങ്ങളുാം

യുെടഒന്പാാംപിറന്പാളപാണ്.ഒ
രുദിവസാംൈൂടിൈഴിഞ്പാൽ
അവളുെടആദ്യതൈിസമസുാം
ആണ്,പപക്ഷഅവളുെടപപ്
അലക്സപാണ്ർഇ്രുവെരമട
ങ്ങിവന്ിട്ടില്.

ൈരഞ്ുൈരഞ്ത്ൈണ്ീരുവ
റ്ി.മുഖത്ുനിർവിൈപാര്രമപാ
ത്രാം.ൈല്യപാോംൈഴിഞ്ിട്ടത്20
മപാസാം.ൈല്യപാോംൈഴിഞ്യുട
െനപജപാൺപപപാൾരണ്പാമൻന
ഗറിെല26പാാംന് ർവീട്ടിപലക്ു
്രപാമസാംമപാറിയ്രപാണ്.നവാം
ബർ30വെരസമപാധപാനവുാംസ
പ്പാഷവുാംമപാത്രമപാണ്ഉണ്പാ
യിരുന്ത്.ഇപപ്പാഴിത്ൈരച്ിലി
നുാംഅലമുറൈൾക്ുാംവഴിമപാ
റി.ൈല്യപാേത്ിനുമു് ത്ൈുറ
ച്ുവർഷങ്ങൾഅലക്സപാണ്
ർ(28)ഗൾ�ിൽആയിരുന്ു.

എന്പാൽ,അ്രിനുമുപ് 18വ
യസ്ിൽൈടലിൽപപപായിത്ുട
ങ്ങി.അപ്ൻെപപാടിത്് ിമരി
ച്ു.അമ്മ്രവപനശമ്മഉണ്ത്.
വിവപാഹപശഷാംൈടലിൽപപപാ
ൈപാൻസൗൈര്യത്ിനപാണ്ജപാ
സമിെൻറവീട്ടിൽ്രപാമസാം്രു
ടങ്ങിയത്.

അഷ്മിജനിച്പപ്പാൾമൈ
െളവിട്ടുപപപാൈപാൻമനസ്ത്വന്ി
ല്.അങ്ങെനഇനിഗൾഫ്പവ
ണ്,ൈടൽപ്േിമ്രിഎന്ത്്രീ
രുമപാനിക്ുൈയപായിരുന്ു.ജപാ
സമിെൻറഅയൽവപാസിയപാണ്
അജിക്ുട്ടെൻറപപ്.ഇരുവരു
െടയുാംഅയൽവപാസിയപായശി
ലുഅടിമയുാം(45)മൈൻമപനപാ
ജുാം(18)ൈടലിൽഇവർെക്പാ
പ്ാംപപപായ്രപാണ്.അവരുാംമട
ങ്ങിവന്ിട്ടില്.

അജി് തുട്ടൻകതുടതുംബചിപ്വതുോയി

സുമയുാംെബൽറ്സുാംതപേയവിവപാ
ഹി്രരപാണ്.അ്രിനപാൽപലരുാംസുമ
പയപാട്മിണ്പാട്ടാംഅവസപാനിപ്ിച്ിരുന്ു.

15മപാസാംമു് ത്പുല്ുവിളെച് ൈ
രപാമൻപുരയിടത്ിൽൈുടുാംബപാാംഗമപാ
യെബൽറ്സിെനപാപ്ാം,ജനിച്വീടുവി
ട്ടത്ഇറങ്ങിപപ്പാരുപ്പാൾസുമപയപാടുള്ള
എല്ബന്വുാംമപാ്രപാപി്രപാക്ൾമുറി
ച്ുൈളഞ്ു.എങ്കിലുാം,െബൽറ്സസു
മയുെടസപ്പാഷങ്ങൾക്ത്ൈുറവ്വരു
ത്പാൻസമ്മ്രിച്ില്.സുമയുെടജീവെ
ൻറജീവനപാണ്െബൽറ്സ.എന്പാൽ,
ആജീവൻഎവിെടയപാെേന്റിയപാെ്ര
സങ്കടത്ിലപാണ്സുമ.ഇരുവർക്ുാം
പത്ുമപാസാംതപപായമുള്ളമൈനുണ്ത്.
പപര്സിയപാൻ.

കനുഞ്നുസണിയൊെട്
�പ്പപയണവെം

സതുേയതും
കതുഞതും
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വാരാദ്യമാധ്യമത്തരിലേക്കുള്ള്ത്തകു്ൾവാട്സ്ആപ്വഴരിയകും
രചന്ൾഇ-ടമയരിേരിേറൂടടയകുംഅയക്ാം.
whatsapp:9645006105,e-mail:varadyam@madhyamam.in
്പാൽവിലാസം:പകതാധരിപർ,വാരാദ്യമാധ്യമം,
ടവള്ളരിമാട്് കുന്്,പരി.ഒ.ല്ാഴരിലക്ാട്-12

കത്തുകൾ
മക്കണേൊടനുള്ളഒൊർമപപ്പടനുത്ൽ
വപാരപാദ്യമപാധ്യമാംലക്ാം1542ൽ‘ൈപാഞ്നയുെടനപാട്ടുൈപാർ
മുാം്രപാസിെനൈപാേുന്ു’എന്്രലെക്ട്ടിൽബച്ുെചറു
വപാടി്രയപാറപാക്ിയ�ീച്ർഅസ്ലപായി.എല്പാതപപാപദശി
ൈഭരേൈൂടങ്ങളുാംഏെറ്ടുപക്ണ്ദൗ്ര്യമപാേിത്.്രപദേ
ശസഥപാപനങ്ങൾമപാത്രമല്,ഒപരപാവ്യക്്രിക്ുാംഇത്ബപാ
ധൈമപാണ്.യപാത്രപപപായ്രിെൻറയുാംവിമപാനാംൈയറിയ്രി
െൻറയുാം്രത്സമയ,സചിത്രവിവരോംസറ്പാറ്സപായിന
ൽൈുന്വർ,അ്രിെനപാന്ുാംഅർഹ്രയില്പാെ്രവീടൈ
പത്ക്ത്ഒ്രുക്െപ്ട്ടസ്വ് ാംവീട്ടിെലവൃദ്ധമപാ്രപാപി്രപാ
ക്െളൈുറിച്ത്ഒപാർക്പാറുപണ്പാ?നമ്മുെടആപ�പാഷങ്ങ
ളിൽ,സപ്പാഷങ്ങളിൽഅവർപുറ് ള്ളെപ്ടുന്ത്എ
്ുെൈപാണ്പാണ്.ൈപാരപശേരിപഞ്പായത്ത്നിർവഹിച്ദൗ
്ര്യാംയഥപാർഥത്ിൽമക്പളപാടുള്ളഒപാർമെപ്ടുത്ലപാണ്.
രേ്യവിമോദ്,ചച് േ്യ,കളേമശേരി

ണവറണിട്ടഅെനുഭൂതണി
വപാരപാദ്യമപാധ്യമാംലക്ാം1542ൈവർസപറ്പാറിയപായിതപസി
ദ്ധീൈരിച്‘ൈപാഞ്നയുെടനപാട്ടുൈപാർമുാം്രപാസിെനൈപാേു
ന്ു’അനുഭൂ്രിദപായൈമപായിരുന്ു.ആവപയപാധിൈപരപാെടപാ
പ്ാംയപാത്രെചയ്്രതപ്രീ്രി.ൈപാരപശേരിതഗപാമപഞ്പായത്ത്
്രീർച്യപായുാംഅഭിനന്ദനാംഅർഹിക്ുന്ു;അവഗേിക്
െപ്ടുന്ഒരുസമൂഹത്ിന്തപ്രീക്ഷയുാംതപ്ര്യപാശയുാംന
ൽൈിയ്രിന്,അവർസമൂഹത്ിെൻറ�ടൈമപാെേന്ത്അ
വെരപബപാധിപ്ിച്്രിന്.മറ്ുപഞ്പായത്ുൈൾക്ത്മപാ്രൃൈ
യപാണ്ൈപാരപശേരിപഞ്പായത്ത്.ഊർജി്രനിൈു്രിപിരിവ്
മപാത്രാംനടത്ുന്,ജലപാശയങ്ങൾസാംരക്ഷിക്പാത്,െ്ര
രുവുൈൾമപാലിന്യമുക്തമപാക്പാത്,ഒരുെ്രരുവുവിളക്ത്
സ്ഥപാപിക്പാൻപപപാലുാംജനങ്ങളുെടപരപാ്രിൈപാത്ിരിക്ു
ന്,വന്ദ്യവപയപാധിൈെരപപ്പാലുാം്രിണ്നിരങ്ങിപ്ിക്ുന്,

ൈപാര്യസപാധ്യത്ിന്വരുന്വർക്ത്ഒന്ിരിക്പാൻൈൂടിസൗ
ൈര്യാംനൽൈപാത്,നപാാംൈണ്ുശീലിച്പഞ്പായത്ത്ൈളി
ൽനിന്ത്വളെരപവറിട്ടുനിൽക്ുന്ുൈപാരപശേരിപഞ്പായ
ത്ത്.ഇനിയുാംമപാ്രൃൈപാതപവർത്നങ്ങൾൈപാഴചെവക്പാ
നപാൈെട്ടഎന്ത്ആശാംസിക്ുന്ു.
േതുഹമ്മദ്റഫീഖ്േന്ാേി,മ്ാട്ട് ാട്,്ിരതുവേന്തപതുരം

എല്ൊ�ഞ്ൊയത്നുകൾക്കനുംമൊതൃക
ൈപാഞ്നമപാലയുെടനപാട്ടുൈപാർമുാം്രപാസിെനൈപാേുന്ു
എന്,ബച്ുെചറുവപാടിയുെടഎഴുത്ത്(ലക്ാം1542)വപാ
യിച്പപ്പാൾഎെ്ന്ില്പാത്സപ്പാഷാംപ്രപാന്ി.തപപാ
യമപായവപരപാട്നീരസഭപാവമപാണ്െപപാ്രുെവസമൂഹാംപു
ലർത്പാറുള്ളത്.അ്രുെൈപാണ്ു്രെന്,അവർക്ത്അധി
ൈാം്രപാൽപര്യാംഒന്ുാംഉണ്പാവപാറില്.
ഈസന്ദർഭത്ിൽനടത്ിയചരിത്രയപാത്രഅഭിനന്ദന
മർഹിക്ുന്്രപാണ്.ൈപാരപശേരിപഞ്പായത്ത്തപസിഡൻറ്

വിപനപാദിെൻറൈീഴിൽമൂപ്ൻൈറുപ്െൻറപന്രൃ്ര്വത്ിൽ
അവർ107പപർയപാത്ര്രിരിച്ത്അവരുെടഒരുജന്ാംമു
ഴുവൻഓർക്പാൻപറ്ുന്യപാത്രയപാണ്എന്വർഓർത്ു
ൈപാേില്.്രപാജ്മഹലിെൻറചരിത്രമറിയുന്മീനപാക്ഷിയ
മ്മയുാംൈപാരേവർപൈപാരനുാംമുത്പാച്ിയുാംൈറുപ്നുാം
െപണ്ുട്ടിയുാംസ്വ് ാംനപാടുവിട്ടത്എവിെടയുാംപപപാൈപാത്
ഓമനഅമ്മയുാംെമാംബർമപാരുെടഅടിപിടിൈപാേപാൻൈ
ഴിയപാത്്രിൽസങ്കടെപ്ടുന്ഓമനഅമ്മയുാം്രപാജ്മഹ
ൽെപപാളിക്ുെമന്വപാർത്യിൽഹൃദയാം്രൈർന്ല
ക്ഷത്മിയമ്മയുാംൈൂെടമൂന്ുനഴസുമപാരുാംവളൻറിയർമപാ
രുാം‘ജനസാംസൈൃ്രി’യുെടസപനഹാംഏറ്ുവപാങ്ങി,ഡൽ
ഹിമുഴുവൻൈണ്ു.

വയസ്ുൈപാലത്ത്ഇെ്രപാെക്സപാധിച്്രിൽഎല്പാവ
രുാംസ് ുഷ്ടരപാണ്.അ്രുെൈപാണ്ു്രെന്,സപപപാൺസ
ർപുറപായിൽസിദേീഖിന്ജീവി്രൈപാലാംമുഴുവൻഒരുസമൂ
ഹത്ിെലമപാ്രപാപി്രപാക്ളുെടതപപാർഥനൈൾഉണ്പായിരി
ക്ുാം;തപപ്ര്യൈിച്ത്മുത്പാച്ിഅമ്മയുെട,വിമപാനത്ിലുാം
യപാത്രെചയ്പാൻൈഴിഞ്്രിൽ.
ഈപരിപപാടിപൈരളത്ിെലഎല്പാപഞ്പായത്ുൈൾ
ക്ുാംമറ്ുപന്രൃ്ര്വങ്ങൾക്ുാംമപാ്രൃൈയപാണ്.പറപാഡിൽ
ടപാറിടലുാംപഷപാപ്ിങ്പൈപാാംപ്ലക്സനിർമിക്ലുമല്വിൈ
സനതപവർത്നങ്ങൾഎന്ത്ൈപാരപശേരിപഞ്പായത്ത്തപ
സിഡൻറ്വിപനപാദുാംസാം�വുാംെ്രളിയിച്ു.കദവാംഅ
നുതഗഹിക്െട്ട...
ഹേൂൻഅഷ്റഫ്േമ്ാട്

ചരണികതയൊകതഅഭണിെന്ദെൊർഹം
തപശസ്രൈഥപാൈപാരൻഎസ.െൈ.െപപാെറ്ക്പാടിെൻറ
നപാടൻപതപമാംഎന്തപേയൈഥയുെടയുാംെമപായ്്രീൻ,
ൈപാഞ്നമപാലതപേയത്ിെൻറയുാംനിശേബ്ദസപാക്ഷി
യപായഇരുവഴിഞ്ിപ്ുഴൈണ്അ്രിമപനപാഹരമപായമെറ്പാ
രുഅനുഭവമപായിരുന്ുമുാം്രപാസിെനപ്രടിയുള്ളയപാത്ര.
ൈപാഞ്നമപാലയുെടനപാട്ടുൈപാർമുാം്രപാസിെനൈണ്പപ്പാഴു
ണ്പായമപാനസിൈമപായഉേർവ്വിലമ്രിക്പാത്്രപാണ്.ഇ
ങ്ങെനയുള്ളയപാത്രൈൾൈൂടിസാം�ടിപ്ിക്ുവപാൻനമ്മു
െടഭരേൈൂടങ്ങൾക്ത്ൈഴിയെട്ടെയന്ത്ആശാംസിക്ുന്ു.
കക.പി.ഷാജികകാല്ം

സർക്കൊർഎവണിപടയൊെട്?
വപാരപാദ്യമപാധ്യമത്ിൽവന്്രപാപ്പാന്ിത്ുരുത്ിെനപ

തെണിമ�നുരസട്കൊരത്ണിെട്
കൃതണികൾക്ഷെണിക്കനുന്നു
്രനിമൈലപാസപാഹി്ര്യപവദിയുെട്രനിമപുരസൈപാരത്ി
ന്ൈൃ്രിൈൾക്ഷേിക്ുന്ു.പൈരളചരിത്രപഠനതഗന്ഥ
ങ്ങൾക്പാണ്പുരസൈപാരാം.2014ജനുവരിമു്രൽ2017
ഡിസാംബർവെരഒന്പാാംപ്രിപ്പായിതപസിദ്ധീൈരിച്മൗ
ലിൈൈൃ്രിൈളപാണ്പരിഗേിക്ുൈ.എഴുത്ുൈപാർക്ുാം
തപസപാധൈർക്ുാംൈൃ്രിൈൾഅയക്പാാം.പ്രിനപായിരാംരൂ
പയുാം�ലൈവുാംതപശസ്രിപത്രവുമടങ്ങുന്്രപാണ്പു
രസൈപാരാം.ൈൃ്രിൈൾമൂന്ത്പൈപാപ്ിൈൾസഹി്രാം2018
ജനുവരി31നൈാംൈൺവീനർ,്രനിമപുരസൈപാരാം,പി.
ബിന് ർ:833,പൈപാഴിപക്പാട്673004എന്വിലപാസ
ത്ിൽഅയക്ുൈ.പ�പാൺ:9895437056,9946227590
thanimakv@gmail.com

റ്ിയുള്ളപലഖനാംവപായിച്ു.
ൈപാറ്മുറ്ാംവെരഎത്പാത്്രിലുള്ളഅമർഷാംൈപാേിക്ു

ന്നമ്മൾഎത്രഅഹങ്കപാരിൈളപാെേന്ത്ഇൗപലഖനാംവപായി
ച്പപ്പാൾമനസ്ിലപായി.ഇത്രയുാംദുരി്രാംഈനപാട്ടുൈപാർഅനു
ഭവിച്ിട്ടുാംസർക്പാർഒന്ുാംെചയ്പാത്്രിൽദുഃഖമുണ്ത്.മക്
ൾസൈൂളിൽനിന്ത്്രിരിച്ുവരുന്്രുവെരഅമ്മമപാരുെടആ
്ൽൈണ്ുന്ിൽൈണ്ു.ആപ�പാഷത്ിനുാംആഡാംബര
ത്ിനുാംപപരുപൈട്ടെൈപാച്ിയുെടഅടുത്പാണ്ഈഒറ്െപ്ട്ട
ആരുാംതശദ്ധിക്പാെ്രൈിടക്ുന്ദ്വീപ്എന്റിയുപ് പാൾഅ
ത്ു്രാംപ്രപാന്ുന്ു.
റതുേിൻറഹീം,പമയോളി

�നുസട്തകം�രണിചയപപ്പടനുത്ണിയതണിെട്െന്ദണി
വപാരപാദ്യമപാധ്യമാംലക്ാം1542ൽ‘ഇസലപാമിൈതപസ്ഥപാനാം:ജീ
വി്രഅടയപാളങ്ങൾ’എന്പപാലപാഴിമുഹമ്മദ്പൈപായഎഴു്രി
യപുസ്രൈാംപരിചയെപ്ടുത്ിയബഷീർ്രൃപ്നച്ിക്ത്നന്ദി.
ഹംസകടന്േണ്ണ

�ിദജപാബിർ

ഒ രുവർഷമപായിരിക്ുന്ു.വർഷങ്ങൾഎത്രെപെട്ടന്പാ
ണ്ൈടന്ുപപപാൈുന്െ്രന്ത്പലരുാംപറയപാറുണ്ത്.പ

പക്ഷ,ഞങ്ങൾക്ത്ഇക്ഴിഞ്വർഷാംൈണ്ീരിെൻറപുളി
പ്റിഞ്്രപായിരുന്ു.ഒപാർമൈൾൈനാം്രൂങ്ങിയദിവസങ്ങ
ളപാണ്ൈഴിഞ്ുപപപായെ്രപാെക്യുാം.ഉപ്യങ്ങത്പപപായിരി
ക്ുന്ുെവന്ത്ചിലപനരങ്ങളിൽമനസ്ങ്ങത്മറക്ുാം.എാം.
എസ.പിയിൽഏപ്രപാപജപാലിത്ിരക്ിലപാവുാംഅെല്ങ്കിൽ
മറ്പാരുെടപയപാൈപാര്യങ്ങൾക്ുപവണ്ിഎവിെടപയപാപപപായ
്രപാവുാംഎന്ുെവറുെ്രപ്രപാന്ുാം.ൈൂെടയിരുന്പപ്പാൾ,
്രിരക്ുൈളിൽെപട്ടത്ഉപ്ക്ത്മപാറിനിൽപക്ണ്ിവരുപ് പാൾ,
ഉമ്മഅങ്ങെനയപായിരുന്പല്പാആശ്വസിപ്ിക്പാറ്.

ഒപാർമെവച്ൈപാലാംമു്രൽ‘ഇെ്രപാരുഉപ്ക്ുട്ടി’എന്ത്ൈു
ടുാംബങ്ങളിൽഎല്പാാംഎെന്ൈളിയപാക്ിയിരുന്ു.ആവി
ളിപപക്ഷ,എെന്അഭിമപാനാംെൈപാള്ളിച്ിപട്ടയുള്ളൂ.െച
റുപ്ാംെ്രപാപട്ടഉപ്യുെടകൈയിൽ്രൂങ്ങിനടക്ുന്്രപാ
യിരുന്ുഏറ്വുാംവലിയആനന്ദാം.ഉപ്െയപിരിയപാൻമ
ടിച്ത്അക്പാലത്ത്ഉമ്മയുെടവീട്ടിൽവിരുന്ിന്പപപാവപാൻ
പപപാലുാംമടിയപായിരുന്ു.എെൻറെൈപാച്ുൈിനപാക്ണ്ുൈ
ളിൽഉപ്ക്ത്ഒരുസൂപ്ർഹീപറപായുപട്രപായിരുന്ുപവഷാം.
ഉപ്പയപപപായിട്ടുള്ളൂ.അനുഭവിച്ു്രീർത്സപനഹത്ി
െൻറചൂടുാംചൂരുാംഒപാർമൈളിലിപപ്പാഴുാംജീവപനപാെട്രു
ടിച്ുനിൽക്ുന്ു.

ഒടുങ്ങപാത്െനടുവീർപ്ുൈളുെടപലപാൈത്ിപലക്ത്ഞ
ങ്ങെള്രള്ളിവിട്ടഡിസാംബർനപാലിെലആഭയാംപുരണ്
രപാവ്,ഒരുവപാൾത്ലപ്ുപപപാെലഇടക്ത്മനസ്ിൽമിന്ി
െത്ളിയുാം.പൈപാളജ്പഹപാസറ്ലിെലമുറിയിൽപിപറ്ന്
െത്ഇാംതപൂവ്െമൻറ്പരീക്ഷക്ുപവണ്ിപഠിച്ുെൈപാണ്ി
രിക്ുന്്രിനിടയിൽകവൈിഎപപ്പാപഴപാഉറങ്ങിപപ്പായ
്രപായിരുന്ുഞപാൻ.്രട്ടിയുേർത്ിവിളിച്പഹപാസറ്ൽ
വപാർഡെൻറമുഖെത്പരിതഭമാം,സ്ര്യമപായുാംഒരുമഹപാ
സങ്കടത്ിെൻറവിളിപപപാെലയപാണ്എനിക്ത്പ്രപാന്ിയ
ത്.ൈുെറദിവസമപായിഒരപാശങ്കമനസ്ിലുണ്പായിരുന്്രപാ
വുാംഅ്രിനുൈപാരോം.

ൈുറച്ത്ദിവസങ്ങൾക്ുമു് പാണ്ഉപ്യുെടഅനുജൻ
ഒരുആക്സിഡൻറിൽെപട്ടത്ഗുരു്രരപാവസഥയിൽആശു
പത്രിയിലപായത്.പല്രവേയപായിനടന്സർജറിൈെള
ല്പാാംവിജയിച്ശുഭവപാർത്ൈളപാണ്ആശുപത്രിയിൽനി
ന്ത്ഉപ്യടക്ാംവിളിച്ുപറഞ്ിരുന്ത്.ഉപ്്രെന്യപാ
യിരുന്ുആശുപത്രിയിൽഒപാടിനടന്ത്.ഉപ്ഞങ്ങൾക്ത്
വപാക്ത്്രന്ിരുന്ുഒരുൈുഴപ്വുാംഇല്പാെ്ര്രിരിച്ുെൈപാ
ണ്ുവരുാംഎന്ത്.പിെന്എ് പാേപാപവപാസാംഭവിച്ത്എ
ന്ആശങ്കപയപാെടയുാംസങ്കടപത്പാെടയുമപാണ്വീട്ടിപല
ക്ുള്ളൈപാറിൽൈയറിയിരുന്ത്.

യപാത്രയിലുടനീളാംൈരഞ്ുതപപാർഥിക്ുൈയപായിരുന്ു
ഞപാൻ.വീട്ടിെലത്ിആെരപാെക്പയപാപചർന്ത്ൈപാറിൽനി
ന്ിറക്ുപ് പാഴുാംസാംഭവെത്ക്ുറിച്ത്ഒരുസൂചനയുാം

എനിക്ത്ൈിട്ടിയിരുന്ില്.ഒന്ുാംപചപാദിക്പാനുള്ളകധ
ര്യാംഅപപ്പാഴുണ്പായിരുന്ില്.അവിെടനിറഞ്ആൾക്ൂ
ട്ടാംഉപ്യുെടമരേവപാർത്അറിഞ്ുവന്്രപാെേന്സ
്ര്യാംഞപാൻമനസ്ിലപാക്ിയപപ്പാൾമനസ്ിനു്രീർത്ുാംഒ
രുമരവിപ്പായിരുന്ു.പടച്വൻഒരിക്ലുാംഎപന്പാടിങ്ങ
െനെചയ്ുെമന്ത്ഞപാൻവിശ്വസിച്ില്.പിെന്െയപപ്പാപഴപാ
അനിയൻഎെൻറയടുത്ത്വന്ിരുന്ത്ഉപ്ക്ത്ഒന്ുാംസാം
ഭവിച്ില്പല്പാഎന്ത്പചപാദിച്ആനിമിഷെത്ഞപാൻഎ
ങ്ങെനയപാവുാംപനരിട്ടിരിക്ുൈഎന്ത്എനിക്ിപപ്പാഴുാം
ഉത്രാംൈിട്ടപാത്പചപാദ്യമപാണ്.പുലരുാംവെരആത്മപാവു
പചർത്ുപിടിച്ത്തപപാർഥനൈളുരുവിടുൈയപായിരുന്ു.‘പട
ച്വപന,ഉപ്െക്പാന്ുാംസാംഭവിച്ിട്ടുണ്പാവപല്,ഇനിഅഥ
വപാഎെ്ങ്കിലുാംപറ്ിയിട്ടുെണ്ങ്കിൽ്രെന്ജീവപനപാെട
എനിക്ത്്രിരിച്ു്രരപേ’എന്ത്അപപക്ഷിച്ത്പടച്വെൻ
റമുന്ിൽൈു് ിട്ടുൈിടന്ു.

എന്ുാംഎെൻറൈൂെടനിന്പടച്വൻഎപ്ഇത്
വേമപാത്രാംഎെന്കൈവിട്ടത്?തപപാർഥനൈെളല്പാാംവി
�ലമപായി.ഉപ്മുപ് പപപായിക്ഴിഞ്ിരുന്ു.രപാവിെല
ഉപ്യുെടപച്രനയറ്ശരീരാംവീട്ടുമുറ്െത്ത്ുപ് പാൾമ
നസ്ുാംശരീരവുാം്രളർന്ത്ഉറഞ്ുപപപായആനിമിഷാംഇ
പപ്പാഴുാംനൂറുനൂറ്സൂചിൈളപായിൈുത്ിക്യറുന്ുണ്ത്മ
നസ്ിൽ.ചുറ്ിലുാംൈൂടിനിന്ത്ആെരപാെക്പയപാ‘�ിദപമപാ
പളൈരയരുത്.നീയപാണ്മൂത്വൾ.നീപവോംബപാക്ി
യുള്ളവെരസമപാധപാനിപ്ിക്പാൻ’എെന്പാെക്പറയുന്

ത്പൈൾക്പാമപായിരുന്ു.സങ്കടങ്ങൾഎത്രപനരാംഅമർ
ത്ിെവക്പാനപാവുാം?

ഇൻറർനപാഷനൽ�ുട്ബപാളർ,എാം.എസ.പിഅസി.
ൈമപാൻഡൻറ്്രുടങ്ങിഉപ്െയസാംബന്ിച്ുള്ളെ്രല്പാാം
എെൻറസ്വൈപാര്യഅഹങ്കപാരങ്ങളപായിരുന്ു.ൈുട്ടിക്പാല
ത്ത്ഉപ്െപപാലീസപാെേന്ുാംകൈയിൽപ്രപാെക്പാെക്
യുെണ്ന്ുാംവീ് ിളക്ിൈൂട്ടുൈപാെരപപടിപ്ിക്ുന്ത്വ
ലിയഇഷ്ടമപായിരുന്ുഎനിക്ത്.പപക്ഷ,വീട്ടിപലപാനപാട്ടി
പലപാ്രെൻറപപരിെൻറയുാംപദവിയുെടയുാംഒരുനിലവപാ
രതപദർശനവുാംൈപാേിച്ിരുന്ില്അപദേഹാം.നപാട്ടിെലൈ
ല്യപാേവീടുൈളിൽഭക്ഷോംവിള് ിനടക്ുപ് പാഴുാംവി
യർത്ുൈുളിച്ത്ഒപാടിനടക്ുപ് പാഴുാംഒരുെപപാലീസഒപാ�ി

സറപാെേന്ത്ആർക്ുാംആഭപാവാംൈണ്പാൽപ്രപാന്ുമപായി
രുന്ില്.ഉപ്അ്രിെലപാെക്യപാണ്വലിയസപ്പാഷാംൈ
െണ്ത്ിയിരുന്ത്.

പലദിവസങ്ങളിലുാംരപാവിെലഭക്ഷോംൈഴിക്പാൻസ
മയമില്പാെ്രഒപാടുന്വഴിഎെന്പിടിച്ുനിർത്ിഭക്ഷ
ോംവപാരിത്രുമപായിരുന്ുഉപ്.സപാധപാരേഉമ്മമപാർെച
യ്ുന്പലൈപാര്യങ്ങളുാംഞങ്ങളുെടൈപാര്യത്ിൽഉപ്സ്വ
യാംഏെറ്ടുത്ു.പരീക്ഷൈളുള്ളദിവസാം^അെ്രത്രെച
റിയപരീക്ഷയപാെേങ്കിലുാം്രറവപാട്ടിൽൈയറിവല്യുപ്െയ
യുാംവല്യുമ്മെയയുാംപപപായിൈണ്ത്സലപാാംപറഞ്്രിനു
പശഷപമഞങ്ങെളപറഞ്യക്ുമപായിരുന്ുള്ളൂ.ഉപ്യപാ
ണ്ഞങ്ങെളപറഞ്യച്ിരുന്ത്എന്ത്അവെരപാരിക്
ലുാംഅറിഞ്ിട്ടുണ്പായിരുന്ില്.അവരുെടഅനുതഗഹങ്ങ
ളുാംതപപാർഥനൈളുാംഞങ്ങളുെടൈൂെടയുണ്പാൈോംഎന്ത്
ഉപ്ക്ത്നിർബന്മപായിരുന്ു.ഉപ്ബപാക്ിെവച്െ്രെ്പാ
െക്യപാെേന്ത്ഇപപ്പാഴറിയുന്ുണ്ത്.നിെൻറയുപ്െയപപപാ
െലഒരുപ്െയൈിട്ടിയിരുെന്ങ്കിൽഎന്ത്ൈൂട്ടുൈപാരിൽപ
ലരുാംഅസൂയൈലർന്സ്വരത്ിൽപറയപാറുണ്ത്.ദീർ�
ൈപാലാംഅനുഭവിക്പാൻപയപാഗമുണ്പായില്.ഒരപായുസ്ിെ
ൻറസപനഹവുാംൈരു്രലുാംൈുറഞ്ൈപാലാംെൈപാണ്ത്്ര
ന്ത്ഉപ്യങ്ങുപപപായി.

പരീക്ഷക്പാലങ്ങളിൽഉറക്െമപാഴിച്ത്പഠിക്ുന്്രപായി
രുന്ുഎെൻറശീലാം.ആപപാ്രിരപാക്പാലങ്ങളിെലല്പാാംഉ
റക്െമപാഴിഞ്ത്ൈട്ടൻചപായഇടക്ിെടപൈർന്ു്രന്ത്ൈൂ

ട്ടിരുന്ഉപ്യുെടസപാമീപ്യാംഇൗനിമിഷവുാംഞപാൻഅനു
ഭവിക്ുന്ുണ്ത്.ഇന്ുാംപരീക്ഷപാരപാവുൈളിൽ,െനറ്ിയിൽ
ഉപ്യുെടകൈത്േുപ്ത്വല്പാെ്രനഷ്ടമപാവുന്ു.കദ
വപമ,സപ്പാഷത്ിെൻറദിനങ്ങൾഎത്രെപെട്ടന്പാണ്
െൈപാഴിഞ്ുപപപാവുന്ത്?

ഞങ്ങളുെടഇഷ്ടത്ിെനപാപ്മപാണ്ഉപ്എപപ്പാഴുാംൈൂ
ട്ടുവന്ത്.സപ്പാഷങ്ങളിൽപങ്കുപചർന്ു.്രളർച്ൈളി
ൽ്രപാങ്ങപായിനിന്ു.പത്പാാംക്പാസിെലയുാംപത്ണ്പാാം
ക്പാസിെലയുാംറിസൽട്ടത്വന്ദിവസാംഞപാൻഇപപ്പാഴുാം
ഒപാർക്ുന്ു.�ുൾഎപ്ലസഉെണ്ന്റിഞ്പപ്പാൾആ
ൈണ്ുൈളിൽനിറഞ്ആഹ്പാദാം,അഭിമപാനപത്പാെടപച
ർത്ുപിടിച്ആെനഞ്ിെല്രുടിപ്ത്,ഒന്ുാംഒപാർമയിൽ

kvt\lw നിന്ത്അൈലുന്ില്.
ഞങ്ങളുെട്രപാൽപര്യങ്ങൾക്പ്ുറാംഒന്ിനുാംനിർബന്ി

ച്ിരുന്ില്പല്പാഎന്ത്ഇന്ുാംഅത്ു്രപത്പാെടഒപാർക്ുന്ു.
�ഹദിെൻറഏറ്വുാംവലിയസ്വപ്നമപായിരുന്ുഉപ്െയപപ്പാ
െലഒരു�ുട്ബപാളർആവേെമന്ത്.അവെൻറസ്വപ്നങ്ങ
ൾെക്പാപ്ാംമുഴുവൻപി് ുേയുമപായിഉപ്ൈൂട്ടുെചന്ു.എാം.
എസ.പിയുെടമലപ്ുറെത്സപപപാർട്സസൈൂളിൽപചർത്ത്
ഉപ്യുെടൈൂെടത്െന്്രപാമസിപ്ിച്ു.ഞങ്ങളുെടെയപാെക്
സ്വപ്നങ്ങൾക്ുപമൽഎത്രവലിയ്രേലപായിരുന്ുആസപാ
ന്ിധ്യാം.െപൺൈുട്ടിൈൾഎന്പപരിൽഅടിച്മർത്ുന്രീ്രി
ഉപ്ക്ുണ്പായിരുന്ില്.എവിെടയുാംഒറ്ക്ത്പപപാൈപാനുള്ളകധ
ര്യാംഉപ്പൈർന്ു്രന്ിട്ടുണ്ത്.ഏ്രുതപ്രിസന്ിൈളുാംഒറ്ക്ു
്രെന്്രരോംെചയ്പാൻപരിശീലിപ്ിച്ു.ഒരപായുസ്ിപലക്ുപവ
ണ്ൈരു്രലപായിരുപന്പാഅെ്രപാെക്യുാം?

�ുട്ബപാളിൽതപ്രിപരപാധനിരയിലപായിരുന്ുഉപ്ൈളിച്ിരു
ന്ത്.എ്രിർമുപന്റ്നിരയുെടനീക്ങ്ങൾെക്പാെക്യുാംമു
ന്ിൽമലപപപാെലനിന്ആതപ്രിപരപാധവീര്യെത്ൈുറിച്ത്പല
രുാംഎഴു്രിയുാംവപായിച്ുാംപൈട്ടിട്ടുണ്ത്.െമലിഞ്ുനീണ്ശരീര
മപായിരുെന്ങ്കിലുാംദൃഢമപായആൈപാലുൈളിൽനിന്ത്െവടിയു
ണ്ൈേെക്പറക്ുന്പ് ിെനക്ുറിച്ത്ൈൂെടൈളിച്ിരുന്വ
ർപലരുാംപറഞ്ുപൈട്ടിട്ടുണ്ത്.ആരുെടഏ്രുതപശ്നെത്യുാം
സ്വ് ാംെനഞ്ിപലക്ത്വപാങ്ങി്രടുക്ുന്ആതപ്രിപരപാധപശ
ഷി,ജീവി്രത്ിൽഞപാൻൈണ്ിട്ടുണ്ത്.ൈുടുാംബങ്ങളിെലഏ
്രുൈപാര്യത്ിനുാംമുന്ിൽനിൽക്പാനുാംതപശ്നെത്പരിഹരി
ക്പാനുാംഉപ്്രെന്യപായിരുന്ുമുന്ിൽ.‘ജപാബ്യപാക്’ഏെറ്ടു
ക്ുന്ഒരുൈപാര്യത്ിൽൈുടുാംബക്പാർക്ുാംഅത്രക്പായിരുന്ു
വിശ്വപാസാം.ൈുടുാംബങ്ങളിെലല്പാാംൈല്യപാേപാപലപാചനമു്രൽ
ൈല്യപാേത്ിെൻറപശഷമുള്ളസൽക്പാരങ്ങൾവെരസ്വ് ാം
ചുമലിപലറ്ിനടന്ിരുന്ഒരപാളപായിരുന്ുഉപ്.പപക്ഷ,നപായൈ
നപായിനിന്ത്കൈപിടിപക്ണ്സ്വ് ാംമൈളുെടൈല്യപാേത്ി
ന്ഉപ്യുണ്പാവില്പല്പാഎന്ചി് ,നമസൈപാരപ്പായയിെലൈ
രൾപനപാവിക്ുന്സങ്കടമപാണ്.എെൻറൈല്യപാേെത്ക്ുറി
ച്ത്ബന്ുക്ളപാെരങ്കിലുാംഒപാർമിപ്ിക്ുന്ഒപാപരപാനിമിഷവുാം
മനസ്ിലനുഭവിക്ുന്നീറ്ൽമറ്പാെരയുാംഅറിയിക്പാനപാവില്
പല്പാ.ഞപാൻപഠിച്ത്പജപാലിപനടേെമന്ആതഗഹാംഎെന്ക്പാ
ൾൈൂടു്രൽഉപ്ക്പായിരുന്ു.മരിക്ുന്്രിനുെ്രപാട്ടുമു് ുള്ള
ദിവസവുാംഉപ്അപ്രക്ുറിച്ത്എപന്പാടുസാംസപാരിച്ിരുന്ു.
പി.ജിയുാംൈഴിഞ്ത്എനിക്ത്സമ്മ്രമപാെേങ്കിൽമപാത്രപമൈ
ല്യപാോംൈഴിപ്ിക്ൂഎന്്രപായിരുന്ുഅന്ു്രന്വപാഗ്ദപാനാം.

ഉമ്മെയക്ുറിപച്പാർക്ുപ് പാൾഇപപ്പാഴുാംസങ്കടവുാംഅത്ു
്രവുാംപ്രപാന്ുാം.ഉപ്യുെട്രേലിപലഉമ്മജീവിച്ിട്ടുള്ളൂ.ജപാ
ബിറിെൻറഭപാര്യഎന്പ്രഉണ്പായിരുന്ുള്ളൂവിലപാസാം.ഒരു
നപാൾെപെട്ടന്ത്ആ്രേൽനഷ്ടെപ്ടുപ് പാൾഉച്ിയിൽൈ
ത്ുന്പവനലിെൻറപവദന,ഇനിഇൗജീവി്രാംെൈപാണ്ു്ര
െന്്രങ്ങെള,ൈുടുാംബെത്എന്ുാം്രേലിപലക്ുപചർ
ത്ുപിടിച്ഒരപാളുെടഅഭപാവാംജീവി്രത്ിെൻറഒപാപരപാ്രിരി
വിലുാംനീറിപ്ിടിച്ത്്രുടരുാം.

െ്രരെഞ്ടുപ്ത്,ശബരിമലഡ്യൂട്ടി്രുടങ്ങിയപജപാലിൈൾ
ക്പായിപപപായപാൽപിന്ീട്മപാസെമപാന്ത്ൈഴിഞ്ിട്ടപാവുാംഉപ്
്രിരിെച്ത്ുൈ.പപക്ഷ,അസപാന്ിധ്യങ്ങെളഅറിയിക്പാത്
വിധമപായിരുന്ുഉപ്യുെട്രുടെരയുള്ളപ�പാൺൈപാളുൈൾ.
പപപാവുന്്രിെൻറ്രപലദിവസാംഞങ്ങൾഅഞ്ുപപരുാംപചർ
ന്ത്െൈട്ടിപ്ിടിച്പാണ്ൈിടക്ുൈ,ഉപ്ക്ത്നിർബന്മപായിരുന്ു.
ഒപാപരപാരുത്െരയുാംപചർത്ുപിടിച്ത്്രന്ിരുന്ഉമ്മൈളുെടചൂ
ട്ഇപപ്പാഴുാംമുഖത്ുണ്ത്.

നിറവപാർന്സൗഹൃദങ്ങൾഉപ്യുെടജീവി്രത്ിനുചുറ്ുാം
എപപ്പാഴുമുണ്പായിരുന്ു.മലബപാറിെലഏ്രുതഗപാമത്ിലുാംപപ
െരടുത്ുവിളിക്പാൻൈഴിയുന്സുഹൃത്ുക്ളുെടനീണ്നി
ര.ആസൗഹൃദങ്ങളുെടെയപാെക്ഉൗഷ്മള്രഉപ്പയപാെടപാ
പ്ാംഞങ്ങൾഅനുഭവിച്ിട്ടുണ്ത്.എവിെടെച്ന്പാലുാംജപാബിറി
െൻറമക്ൾഎന്ത്ഞങ്ങൾക്ത്ഒരുതപിവിപലജ്ആയിരുന്ു.

ഉപ്െയഅവസപാനമപായിയപാത്രയയക്പാൻ,അവസപാനമപായി
ഉപ്ക്ുപവണ്ിതപപാർഥിക്പാൻഉപ്ൈളിച്ുവളർന്െ്രരട്ടമ്മൽ
കമ്രപാനത്ിൽഅവസപാനിക്പാെ്രഒഴുൈിവന്ജനതപവപാഹാം
ആസപനഹത്ിെൻറഇഹപലപാൈസപാക്ഷ്യമപായിഞങ്ങപളപാ
െടപാപ്മുണ്ത്.ജീവി്രത്ിൽ്രപാൻഅവപശഷിപ്ിച്ുപപപായസ
പനഹത്ിെൻറനപാ് ുൈൾഞങ്ങെളെ്രപാട്ടുനിൽക്ുന്ത്ഉ
പ്അവിെടനിന്ത്അറിയുന്ുണ്പാവുാം.

ൈഴിഞ്റിപ്ബ്ിക്ദിനത്ിൽസാംസഥപാനസർക്പാർഉപ്
ക്പായിതപഖ്യപാപിച്മരേപാന് രബഹുമ്രിഉപ്ക്ുപവണ്ിഏ
റ്ുവപാങ്ങുപ് പാൾൈപാറ്ുപപപാെലഉപ്വന്ത്എെന്െ്രപാടുന്ത്,
എെൻറപമപാപളഎന്ുപചർത്ുപിടിക്ുന്ത്ഒെക്ഞപാനറി
യുന്ുണ്പായിരുന്ു.ഉപ്എെൻറൈൂെട്രെന്യുെണ്ന്വി
ശ്വപാസപത്പാെടഞപാൻജീവിക്ുന്ു,ഇനിയുള്ളനപാളുൈൾ.
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കപാർഥന് ടളേ്ാംവരിഫേമായരി.ഉ് മകുലമ്പലപായരിക്ഴരിഞ്ഞരിരകുന്കു.രാവരിടേഉ് യകുടടലചതനയറ്
ശരീരംവീട്കുമകുറ്ടത്തത്തകുലമ്പാൾമനസകുംശരീരവകുംതളർന്്ഉറഞ്ഞകുലപായ
ആനരിമരിഷംഇല്ാഴകുംനറൂറകുനറൂറ്സറൂചരി് ളായരി്കുത്തരിക്യറകുന്കുണ്്മനസരിൽ.ചകുറ്രിേകും്റൂടരിനരിന്്
ആടരാടക്ലയാ‘ഫരിദലമാലള്രയരകുത്.നീയാണ്മറൂത്തവൾ.
നീലവണംബാക്രിയകുള്ളവടരസമാധാനരി് രിക്ാൻ’എടന്ാടക്പറയകുന്ത്ല്ൾക്ാമായരിരകുന്കു.
സങ്കടങ്ൾഎകതലനരംഅമർത്തരിടവക്ാനാവകും?

കഴിഞവർഷം
അന്തരിച്ചേതുൻഇന്ത്യൻ
ഫതുട്ബാൾ്ാരം
സി.ജാബിറികേകതുറിച്ച്
േകളതുകട
ഒാർേ്തുറിപ്്

േരണാേന്തരബഹതുേ്ിയായിസി.ജാബിറിേ്ലഭിച്ചേതുഖ്യേപന്തിയതുകടകപാലീസ്കേഡൽ
ഏറ്തുവാങ്ിയമേഷംേ്ളായഫിദജാബിറതുംഫഹദതുംേപന്തിഎ.കക.ബാലേ്ഒപ്ം

സി.ജാബിർ
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ഗൊന്ണിഒരണെവേഷെം
രണ്ൊംഭൊഗം
എം.ഗംഗൊധരൻ
ണ�ജട്:278,വണില:260.00
ഡണി.സണിബനുകട്സട്

ദക്ഷിേപാത�ിക്ൻജീവി്ര
ത്ിൽനിന്ത്ഇ് ്യൻസ്വപാ്ര
ത്്യസമരഭൂമിൈയിപലക്ു
ള്ളഗപാന്ിയുെടവരവ്മു്ര
ൽരക്്രസപാക്ഷി്ര്വാംവെരയു
ള്ളജീവി്രെത്വിശൈലനപാ
ത്മൈമപായിവിലയിരുത്ുന്
പുസ്രൈാം.

െണിങ്ങൾെണിരീക്ഷെത്ണിലൊെട്
ചകന്ദമതണി
ണ�ജട്:101,വണില:95.00
ഡണി.സണിബനുകട്സട്

സമൈപാലിൈജീവി്രത്ിെൻറ
സൂക്ഷത്മഭപാവങ്ങെള,ഗൗര
വസ്വഭപാവത്ിൽഅടയപാള
െപ്ടുത്ുന്തശപദ്ധയമപായ
ൈഥൈൾ.

എപൻറമകൾസട്കതീയൊവനുന്നു
യനു.പക.കനുമൊരൻ
ണ�ജട്:125,വണില:110.00
ഡണി.സണിബനുകട്സട്

തപൈൃ്രിയുാംൈപാലവുാം്രമ്മി
ൽഅദൃശ്യമപായിനടത്െപ്ടു
ന്നീ്രിപബപാധത്ിെൻറതൈ
യവിതൈയമപാണ്ഇൗസമപാഹപാ
രത്ിെലൈഥൈളുെടസവി
പശഷ്ര.

ഇസട്ലൊണമൊണേൊബണിയ
ക�തണിവണിചൊരങ്ങൾ
എഡണിറ്റർ:ണഡൊ.വണി.ഹണികട്മത്നുല്
ണ�ജട്:192,വണില:190.00
പഎ.�ണി.എച്ട്

ഇസലപാപമപാപ�പാബിയയുെട
പൈരളീയസപാഹചര്യാംവിശൈ
ലനാംെചയ്ുന്19പഠനങ്ങൾ.
പവറിട്ടരപാഷ്തടീയവുാംകവ
ജ്ഞപാനിൈസാംവപാദവുാംമു
പന്പാട്ടുെവക്ുന്പുസ്രൈാം.

പചറണിമരം
റസട്കണിൻണബൊണ്ട്
വണിവ:പക.സതീഷട്
ണ�ജട്:39,വണില:50.00
മണിന്ൊമണിന്ണി,മൊതൃഭൂമണിബനുകട്സട്

മുസ്ുറിയിെലരപാപൈഷ്എന്
ൈുട്ടിയുെടയുാംമുത്ച്ഛെൻറ
യുാംൈഥയിലൂെടൈുട്ടിൈളിൽ
തപൈൃ്രിസപനഹവുാംനന്യുാം
വളർത്ുന്പുസ്രൈാം.

കനുട്ടണികൾക്കട്ക്ീെൊരൊയെ
ഗനുരനുവണിപൻറജീവചരണികതം
സണി.ഗണെഷട്
ണ�ജട്:89,വണില:80.00
ഒലണിവട്

മനുഷ്യസപനഹത്ിെൻറച
രിത്രപുസ്രൈമപായതശീനപാരപാ
യേഗുരുവിെൻറജീവി്രാം
പു്രു്രലമുറക്പായിഅ്രില
ളി്രമപായിആവിഷ്ൈരിക്ുന്
പുസ്രൈാം.

അെനുരൊഗ�രൊഗങ്ങൾ
എഡണിറ്റർ:പക.�ണി.സനുധീര
ണ�ജട്:174,വണില:170.00
കകരേണിബനുകട്സട്

വിവിധപമഖലൈളിലുള്ളവർ
തപേയെത്ൈുറിച്ത്എഴു്രു
ൈയപാണ്തപേയിൈളുെടപു
സ്രൈാം.എാം.ടി.വപാസുപദവ
ൻനപായരുെടആമുഖാംമു്ര
ൽൈനെപ്ട്ടഎഴുത്ുൈൾ.

എകതപയകതരൊമൊയെങ്ങൾ
ണഡൊ.അസീസട്തരനുവെ
ണ�ജട്:112,വണില:105.00
ചണിന്ത�ബ്ണിണഷഴട്സട്

രപാമപായേത്ിെൻറബഹു
സ്വര്രെയഅവ്രരിപ്ിക്ുന്
പഠനതഗന്ഥാം.രപാമപായേത്ി
െൻറനിരവധിപപാഠങ്ങെളൈ
െണ്ടുക്ുൈയപാണ്ഇൗപു
സൈത്ിൽ.

ഇടപ�ടൽ
െൈ.ഇ.എൻ
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�സലിെനഅടുത്ുൈണ്ത്ഒരുൈവി

്രപാൈൂട്ടപായ്മയിൽെവച്പായിരുന്ു.പി
ന്ീടപാണ്‘തപളയദിനങ്ങൾബപാക്ിെവച്ത്’എ
ന്‘ൈവി്രസമപാഹപാരാം’വപായിച്ത്.പമൽവിലപാ
സമില്പാത്മനുഷ്യരുെടെനഞ്ിടിപ്ുാംചങ്കിടി
പ്ുമത്ഉള്ളിൽനിറച്ു.വിവരേങ്ങൾക്ത്വഴ
ങ്ങപാത്ഏപ്രപാ്രരാംപവദനൈൾഒച്പൈൾപ്ി
ക്പാെ്രപി് ുടർന്ു.‘ൈുട്ടിക്ളിൈൾ’പചപാരക്
ളിൈളപാവുന്തപേയത്ിെൻറപു്രിയ�സൽ
പപാഠങ്ങൾ,അൈാംെപപാള്ളിച്ു.അപപ്പാഴുാം,മന
സ്ിെൻറആൈപാശങ്ങളിലിരുന്ത്ഏപ്രപാഒരുമഴ
വില്ത്മന്ദഹസിച്ു.

വീഴചൈൾക്ുാംപുറത്പാക്ലുൈൾക്ുമിടയി
ൽനിന്ത്,സൗഹൃദാംസപനഹവിരുെന്പാരുക്ി.
�സൽറഹ്മപാെൻറൈവി്രഅറിഞ്്രിനുമപ്ു
റമുള്ളൈവിയലപായുാംസ്വയാംൈലഹമപായുാംഎ
ന്ിൽൈു്രറിനിന്ു.ൈുത്ിെയപാഴുക്ിലുാം‘തപള
യദിനങ്ങൾ’ബപാക്ിെവച്ത്പവദനൈലർെന്പാ
രുവീര്യമപാണ്.‘ഒ്രളങ്ങപാപചപാദ്യങ്ങൾനിർത്ി/
ഒരു്രവേെയങ്കിലുാം/ഒരുമനുഷ്യനപാവുൈ’എ
ന്്രിെലവീര്യവുാംപവദനയുാംപവർപിരിയപാനപാ
വപാെ്രഒരുമിച്ിരുന്ത്വി്രു് ുന്ത്ൈപാപ്രപാർ
ക്ുന്വർപൈൾക്ുാം.‘തപപാർഥനയുെടഏ്രുനൂ
ൽപപാലത്ിലപാണ്/നമുക്ിടയിൽ്രലമുറൈളു
െടബലിയൂട്ടത്നടന്ത്’എന്ആപചപാദ്യാംഒരു
വൻചുഴിയപാണ്!‘സ്വപ്നങ്ങൾനിറാംെൈട്ടുപപപാ
യവൻ/ൈൂട്ടരുാംൈൂടപ്ിറപ്ുമില്പാത്വൻ/അവ
നുാംൈപാേിപല്ഒരുനിലപാത്ുണ്ത്’എന്ത്പചപാ
ദ്യപമപാഒരുത്രപമപാആവപാനപാവപാെ്രവി്രു് ു
ന്ഒരപാത്മഗ്രമപാണ്.

‘തപളയദിനങ്ങൾബപാക്ിെവച്ത്’എന്�
സലിെൻറതശദ്ധയർഹിക്ുന്ൈപാവ്യസമപാഹപാര
വുാം‘ആഖ്യപാനങ്ങളുെടആത�ിക്ൻഭൂപടാം’എ
ന്ആത�ിക്ൻപനപാവലിെനക്ുറിച്ുള്ളസൂ
ക്ഷത്മപഠനവുാം്രമ്മിൽഒരർഥത്ിലുാംപനർ
ക്ുപനെരപാരുബന്വുമില്.ഒന്ത്ൈവി്രയുാംമ
െറ്പാന്ത്സപാാംസൈപാരിൈപഠനവുാംഎന്അർ
ഥത്ിൽമൗലിൈമപായിത്െന്ഭിന്മപാണ്.പ
പക്ഷരണ്ുാംരണ്ർഥത്ിൽഉപപക്ഷിക്െപ്ട്ട
വരുെടപലപാൈത്ിപലക്ുള്ളസപാഹസിൈയപാ
ത്രയപാണ്.എ് ുെൈപാണ്ത്ആത�ിക്എന്്രി
ൽ്രെന്തപൈടമപായിെ്രളിയുന്ത്എഴുത്ി
െൻറപക്ഷമപാണ്.എ് ിലുാംപക്ഷമുണ്ത്എന്
സപാമപാന്യ്രക്പ്ുറാം,എഴുത്ുവിഷയാംെ്രര
െഞ്ടുക്ുന്്രിൽ്രെന്സവിപശഷമപാെയപാ

രുപക്ഷാംതപവർത്ിക്ുന്ുെണ്ന്അർഥത്ി
ലപാണ്,ഈെയപാരുൈപാര്യാംതപപ്ര്യൈാംപറയുന്
ത്.ൈർക്ശമപായസപാമപാന്യവത്ൈരോം,സവി
പശഷ്രൈളുെടസ്വപാ്രത്്യനിപഷധമപാവുന്്രി
ന്ത്,നമ്മുെടസപാാംസൈപാരിൈവിശൈലനങ്ങൾ്ര
െന്യപാണ്െ്രളിവ്.ഇന്ുാംനമുക്ത്സവിപശ
ഷ്രൈളുെടനപാനപാ്ര്വങ്ങെളക്ുറിച്ത്സാംസപാരി
ക്പാൻൈഴിയുന്ില്.തപശാംസിക്െപ്ടുന്‘നപാ
നപാ്ര്വത്ിൽഏൈ്ര്വമപാവെട്ട’,ൈൃത്രിമമപാെയപാ
രുഏൈ്ര്വത്ിെൻറനപാനപാവിധമുള്ളദൃഢെപ്
ടുത്ലപായിചുരുങ്ങുൈയുാംെചയ്ുന്ു.ഒരുപ
പക്ഷ,നമ്മുപടത്‘ഏൈീൈരോം’എന്പരിൈൽ
പനെയപപ്പാലുാംപപടിപക്ണ്ഒരുൈപാലമപാണ്.
‘ഐൈ്യാം’എന്ത്അകനൈ്യത്ിെൻറമപാത്രാം
വിപരീ്രമപാപേപാഅപ്രപാ,അധിൈപാരപന്രൃ്ര്വ
ത്ിൽനടക്ുന്ഏൈപക്ഷീയഏൈീൈരേ
ത്ിെൻറവിപരീ്രാംൈൂടിയപാപേപാഎന്പചപാ
ദ്യാംഇന്ത്മപറ്െ്രപാരുൈപാലെത്ക്പാളുാംതപസ
ക്തമപാണ്.

ൈറുപ്ിെനെവള്ളെപ്പാടിയിട്ടത്മറച്ുെവപക്
ണ്ൈളങ്കമപായിട്ടല്,സ്വ് ാംൈരുത്ുാംൈപാ് ി
യുമപായപാേവർ്രിരിച്റിയുന്ത്.�സൽറഹ്
മപാൻസമൈപാലിൈആത�ിക്ൻപനപാവലുൈെള
െവറുെ്രപരിചയെപ്ടുത്ുൈയല്,വ്യവസഥപാ
പി്ര്ര്വത്ിന്െവല്ുവിളിയപാൈുാംവിധാംൈു്രറു
ന്അവയിെലൈലഹങ്ങെളൈെണ്ടുക്ുൈയപാ
ണ്െചയ്ുന്ത്.ഒരർഥത്ിൽ�സൽനിർവ

ഹിക്ുന്ത്െപപാളിെച്ഴുത്പാണ്.ഒരുപപക്ഷമ
ലയപാളത്ിൽസമൈപാലിൈആത�ിക്ൻപനപാവ
ലുൈെളക്ുറിച്ുള്ളആദ്യെത്സൂക്ഷത്മപഠനാം
�സൽറഹ്മപാെൻറ‘ആഖ്യപാനങ്ങളുെടആത�ി
ക്ൻഭൂപട’മപാവുാം.ഓപരപാപനപാവലിെനയുാംഅ
്രിെൻറസൂക്ഷത്മ്രയിലുാംസമതഗ്രയിലുാം�സ
ൽവിവരിച്ിട്ടുള്ള്രിലൂെടൈടന്ുപപപാവുപ്പാ
ൾ,സ്ര്യമപായുാംനപാാംഅ് രപ്ുളവപാക്ുന്ഒരു
പലപാൈത്ത്എത്ിെപ്ടുാം.കസനിൈരപാപവണ്ി
വരുന്ൈുട്ടിൈളുെടജീവി്രാംനെമ്മസ്രബ്
ധരപാക്ുാം.നിശേബ്ദനിലവിളിൈൾക്ുമുന്ിൽ
നപാാംനിസ്ഹപായരപാവുാം.യുദ്ധപാന് രാം്രിരിച്ു
െചന്പാൽപതപ്രങ്ങപളപാനരപഭപാജിൈപളപാആ
യിമപാത്രമപാവുാം്രങ്ങൾസ്വീൈരിക്െപ്ടുൈെയ
ന്്രിരിച്റിവിൽഅവർെവ് ുനീറുന്ു.കസ
നിൈർക്ത്െ്രറ്ുാംശരിയുമില്,അവർെക്് ുപവ
പേപാഅ്രുമപാത്രാംഎന്യുദ്ധനീ്രി’നീ്രിെക്
്രിരപായയുദ്ധമപായിത്ീരുന്ു.

യൂപറപാപ്എന്ത്പൈൾക്ുപ്പാൾആപവശഭ
രി്രരപാവുന്വർ,‘ആത�ിക്െയന്ത്’പൈൾക്ു
പ്പാൾആശങ്കപാഭരി്രരപാവുന്ു.ഇന്ുാംനമ്മു
െടസൗന്ദര്യവ്യവസപായവുാംസപാാംസൈപാരിൈവി
ശൈലനവുാംഒരുപരിധിവെര,‘യൂപറപാപൈതന്ദീൈൃ
്ര’വ്യവസഥക്ൈത്പാണ്ൈറങ്ങുന്ത്.പബപാ
ധപൂർവാംവിപവചനാംപുലർത്പാത്വർപപപാ
ലുാംആത�ിക്െയക്ുറിെച്ഴു്രുപ്പാൾഅറി
യപാെ്രവിപവചനങ്ങളിപലക്ത്വഴുക്ുന്്രപാ
ണ്,െപപാ്രുവിൽൈപാേുന്ത്.ൈറുപ്ിന്അഴ
ക്ഏഴഎന്പറച്ിലിെന,ൈരിഎന്സിനിമ
യിെലൈറുത്ൈഥപാപപാത്രാം,അത്െവളുത്വ
ർെവറുെ്രപറഞ്ുണ്പാക്ിയ്രപാെേന്ത്്രി
രുത്ുന്ുണ്ത്!അെ്രത്രശരിയപാെേന്ത്മനസ്ി
ലപാക്പാൻ,പജപാൺെഹപാവപാർഡതഗ�ിെനയുാം
എാം.സ്വരപാജിെനയുാംമപാത്രാംതശദ്ധിച്പാൽമ്രി
യപാൈുാം!‘ൈറുപ്ത്ഒരുനിറമല്’എന്എാം.സ്വരപാ
ജിെൻറ‘ദക്ഷിേപാത�ിക്ൻയപാത്രപാനുഭവ’ത്ി
ൽസ്വ് ാംസൈൂൾൈപാലെത്സമരിച്ുെൈപാ
ണ്വ്രരിപ്ിച്ത്,ഞപാൻവപായിച്സമപാനപാനുഭ
വങ്ങെളക്പാൾ്രീതവവുാംഉള്ളുലക്ുാംവിധാംസ
പ�പാടനപാത്മൈവുമപാണ്.എാംസ്വരപാജ്,സ്വ് ാം
ക്പാസറൂമിെനസപാക്ഷിയപാക്ി,ഹൃദയപത്പാട്
പചർത്ുപിടിച്ആജമപാലിെനമറക്പാനപാവു
ന്ില്.സ്വരപാജ്എഴു്രി:‘ആയിരത്ിെത്പാള്ളപാ
യിരത്ിഎൺപ്രുൈളുെടമധ്യത്ിൽഏറനപാ
ട്ടിെലഒരുഗവ.എൽ.പിസൈൂളിെലമൂന്പാാംക്പാ

സ.ക്പാസിൽഅധ്യപാപിൈൈുട്ടിൈൾക്ിടയിൽ
ന്യൂട്ടെൻറൈളർഡിസക്പരിചയെപ്ടുത്ുൈ
യപാണ്.ഏഴുനിറങ്ങളുാംഭാംഗിയപായിചിത്രീൈരിച്
വൃത്പാൈൃ്രിയിലുള്ളഡിസക്പമശപ്ുറത്ത്ഇ
രിക്ുന്ു.ഡിസക്പവഗത്ിൽൈറക്ുപ്പാൾ
വർേങ്ങൾഅതപ്ര്യക്ഷമപാവുാംെവളുപ്ത്മപാത്രാം
തപ്ര്യക്ഷെപ്ടുാം.ഏഴുവർേങ്ങൾഒരുമിച്ുപച
രുപ്പാഴപാണ്െവള്ളനിറാംഉണ്പാവുന്െ്രന്ത്ഉ
ദപാഹരേസഹി്രാംവിശദീൈരിക്ുൈയപാണ്ടീച്
ർ.ഒരുമപാജിക്പഷപാൈപാേുന്വിസമയപത്പാ
െടശ്വപാസമടക്ിപ്ിടിച്ത്നൂപറപാളാംൈുട്ടിൈൾ...

ഇടക്ത്ടീച്ർപചപാദിക്ുന്ു
‘നിങ്ങൾക്ത്ഏറ്വുാംഇഷ്ടമുള്ളനിറാംഏ

്രപാണ്?’
മുൻെബഞ്ിലിരിക്ുന്സിന്ുവിപനപാടപാ

ണ്പചപാദ്യാം.
‘മഞ്’
‘എനിക്ുാംമഞ്യപാേിഷ്ടാം’കഷലജയുാം

ഒപ്ാംൈൂടി.
ഓപരപാരുത്രുാംഅവരവരുെടഇഷ്ടനിറാം

തപഖ്യപാപിക്ുന്ു.പ്രപാമസിന്നീല,പറപാബിക്ത്
പച്,ഇസത്ഹപാക്ിന്ചുവപ്ത്.ഒടുവിൽജമപാൽപ
റഞ്ു.‘ൈറപ്ത്’

െപെട്ടന്ത്ക്പാസിൽനിശേബ്ദ്ര.ടീച്ർക്ുാം
അത്ു്രാം.ഒന്ുാംമനസ്ിലപാൈപാെ്രജമപാൽമന്ദ
ഹസിച്ു.ൈറപിടിച്പല്ുൈളുമപായിബട്ടൻസു
ൈൾഒട്ടുമുക്പാലുാംനഷ്ടമപായചളിപുരണ്ൈു
പ്പായമിട്ടജമപാൽ.

‘അപയ്,ൈറുപ്പാപത്രഷ്ടാം!’
ആരുപടപയപാൈമൻറ്.
ആരുാംഇഷ്ടെപ്ടപാത്ൈറുപ്ിെനസ്വ് മപാ

ക്ിയജമപാൽഅപപ്പാഴുാംഅർഥമില്പാത്മന്ദ
ഹപാസവുമപായിനിന്ു.‘അെ്ര് പാൈറുപ്ത്ഇഷ്
ടപായത്’ടീച്റുെടപചപാദ്യാം.

‘യ്ക്ത്ൈറപ്പാഷ്ടാം’വീണ്ുാംജമപാലിെൻറപന
ർത്ശബ്ദാം.

ഇഷ്ടനിറാംൈറുപ്പാെേന്ത്പറഞ്പ്രപാെട
ജമപാൽഒരുസാംഭവമപായിമപാറി.മറ്പാർക്ുാംഇഷ്
ടമപാവപാത്ൈറുപ്ത്ഇഷ്ടെപ്ട്ടവൻ.സുഭപാഷ്പ
്രുെക്എെൻറെചവിയിൽപറഞ്ു,എടപാഓ
െൻറവപാപ്യ്ക്ത്പിരപാ് പാ.ഓനുാംപിരപാ് പാ,
െല്ങ്കിൈറുപ്ത്ഇഷ്ടപാപവപാ?

ജമപാലിെൻറബപാപ്യ്ക്ത്തഭപാ് പായിരുന്ു.ഉ
മ്മെയഒരിക്ൽതഭപാ് ത്മൂത്പപ്പാൾവപാപ്ചവു
ട്ടിെക്പാന്്രപാണ്.�ലത്ിൽവപാപ്യുാംഉമ്മയു

മില്പാെ്രെചറുതപപായത്ിൽ്രെന്ദുരി്രാംനി
റഞ്ജീവി്രമപായിരുന്ുജമപാലിപൻറത്.ജീവി
്രസപാഹചര്യങ്ങളപാപേപാഅവെൻറഇഷ്ടനി
റാംൈറുപ്പാക്ിയെ്രന്ത്അറിയില്.ഏ്രപായപാലുാം
ദുഃഖത്ിെൻറനിറമപായി,തഭപാ് ിെൻറനിറമപായി
ൈറുപ്ത്അന്ുമു്രൽഎെൻറമനസ്ിലുാംസഥപാ
നാംപിടിച്ു.’

നിറാം,ഭപാഷ,പവഷാം,വിശ്വപാസാംഎന്ിവ
െൈപാണ്ത്്രങ്ങളിൽനിന്ത്വ്യ്ര്യസ്രരപായവെര
യപാണ്അധിനിപവശശക്തിൈൾ‘അധമരപാക്ിയ
ത്’.സ്വ് ാംഭപാഷഉച്ത്ിൽ‘അലറുന്്രിനിട
യിൽ’അവർപൈൾക്പാെ്രപപപായത്‘മറ്ുള്ളവ
രുെട’ഭപാഷയപാണ്.്രങ്ങൾക്ത്്രിരിച്റിയപാത്
ഭപാഷസാംസപാരിക്ുന്വെരഅവർഅപരിഷ്ൈൃ
്രർഎന്അർഥത്ിൽബപാർപബറിയൻസപാ
ക്ി!ജനപാധിപ്ര്യാംവളരുൈയുാംഅധിനിപവശാം
പചപാദ്യാംെചയ്െപ്ടുൈയുാംെചയ്്രപപ്പാൾ,സാം
സൈപാരത്ിെൻറപൈതന്ദാംയൂപറപാപ്ല്ആത�ിക്
യപാെേന്ത്ആദ്യാംമനുഷ്യർ്രിരിച്റിഞ്ു.പി
ന്ീട്വീണ്ുാംമുപന്റിയപപ്പാൾ‘സാംസൈപാരത്ി
ന്’ആവിധാംഒെരപാറ്പൈതന്ദപമപാപതസപാ്രപസ്പാഇ
െല്ന്ത്,മനുഷ്യർക്ത്പബപാധ്യമപായിത്ുടങ്ങി.അ
പപ്പാഴുാംപഴയപലപാൈത്ിെൻറഅവശിഷ്ടങ്ങ
ൾവഴിയിൽവിലങ്ങിനിന്ു.ഇന്ുാംതപബുദ്ധമപാ
യപൈരളത്ിൽപപപാലുാം്രപാത്്വിൈപാർഥത്ിൽ
മപാത്രമല്തപപാപയപാഗിൈ്രലത്ിൽപപ്പാലുാം,‘ൈ
റുപ്ത്’ൈുറ്വപാളിയപാണ്!ആത�ിക്ഇന്ുാംസപാമപാ
ന്യപബപാധത്ിൽൈറുപ്ുാംനരപഭപാജനവുാംെൈപാ
ള്ളയുാംവന്യമൃഗങ്ങളുാംനൃത്ാംചവിട്ടുന്വപാ
ർപ്ത്മപാ്രൃൈൈൾക്ൈത്ത്വീർപ്ുമുട്ടുന്ഒരുവി
ചിത്രഭൂതപപദശമപാണ്.അത്രാംഅധിനിപവശ
മിത്ത്െപപാളിക്ുന്,സൂക്ഷത്മമപായഒരുസപാാംസ
ൈപാരിൈവിമർശനപഠനാംഎന്നിലയിലപാണ്
‘ആഖ്യപാനങ്ങളുെടആത�ിക്ൻഭൂപടാം’തശപദ്ധ
യമപാൈുന്ത്.

l

പപായിതപരപാധപാൈൃഷ്േൻ

വിനീ്രമപായ്രുടക്ാം
�നീഭൂ്രമപായവിഷപാദത്ിെൻറ
വി്രു് ുന്ഒരുറവ...
പചർത്ുപിടിച്വെര
്രന്ിപലക്ത്അടർത്ിയുാംഅലിയിച്ുാം
്രേലപായ്രിെനെയപാെക്ൈടപുഴക്ിയുാം
ൈപാറ്ിെൻറൈരുത്ത്ൈടാംവപാങ്ങിയുാം
ൈരിങ്കല്ിെൻറഹൃദയത്ിൽ്രട്ടിച്ി്രറിയുാം
തപേയത്ിെൻറസ�ടിൈസൗധങ്ങെള
ചി്രറിെത്റിപ്ിച്ുാം
ആറ്ുവഞ്ിൈപളപാട്ശൃാംഗരിച്ുാം
ചുഴിക്ുത്ുൈളിൽഉന്പാദിച്ുാം
ഒറ്പാലുൈളുെടധ്യപാനങ്ങളിൽ
തപവപാഹങ്ങളുെടപുളൈങ്ങൾ
പൂമീനുൈളപായിസമ്മപാനിച്ുാം
ൈന്ിെനൈയാംൈപാേിച്ുാം
മലയിടുക്ുൈളിൽഅർമപാദിച്ുാം
സമ്രലങ്ങളിൽമുടിവിടർത്ിമയങ്ങിയുാം
അറ്മില്പാത്ൈടൽപപാലാംപപപാലുള്ളൈപാമനൈെള
അഴിമുഖത്ിെൻറപുലിമുട്ടുൈളപായിനിപവദിച്ുാം
ൈടലിൽൈപായാംൈലക്ി,
ഒരുജലസമപാധി
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അപ്ൻമരിച്ു.െപരുമഴആശുപ
ത്രിവരപാ് യിപലക്ത്ൈപാറ്പായുാം

്രേുപ്പായുാംവന്രപാത്രിയിൽ.ഇടനപാഴി
ൈളിൽൈപാെലപാച്ൈൾമഴത്ുള്ളിപപപാെല
്രേുത്ുവീഴുന്ു.

നിർത്പാെ്രെപയ്്രമഴയിൽ്രൂങ്ങി
യപാടുന്പൈൽ.ഉച്ക്ുപശഷാംഅപ്ൻ
പ്രിഞ്സ്വരത്ിൽപറഞ്ു.‘വീട്ടിൽ
പപപാൈപാാം.’

‘പപപാൈപാാം...സുഖപാൈെട്ട.’അപ്െനെൈ
ട്ടിപ്ിടിച്ത്പറഞ്ു.അപപ്പാൾമു്രൽവപാ
യിൽനിന്ത്െൈപാഴുത്തദപാവൈാംവരപാൻ്രു
ടങ്ങി.പഡപാക്ടർഓടിവന്ു.ഒരുമരുന്ു
നൽൈി.രപാത്രിയിൽവീണ്ുാംപഡപാക്ടർവ
ന്ു.മരുന്ുനൽൈി.രപാത്രിയിൽവീണ്ുാം
പഡപാക്ടർവന്ു.‘നിങ്ങൾഉറങ്ങരുത്’അ
െ്രപാരുമുന്റിയിപ്ുപപപാെലനിന്ു.രപാത്രി
യിൽഎപ്പഴപാഅപ്ൻമരിച്ു.മഴ്രേു
പ്പായിഇറങ്ങി.ഇനിഅപ്ന്ഏറ്വുാംതപി
യെപ്ട്ടഒപ്ീസുമപായിമണ്ിപലക്ത്മടക്ാം.

മഴെപയ്ുപ്പാൾവിത്ുെപപാട്ടിമുളക്ു
ന്ു...എന്ഒപ്ീസിെലവരിൈൾഅപ്ന്
ഏറ്വുാംമധുരിക്ുന്്രപായിരുന്ു.വയ
ലിൽ,പറ് ിൽ,പശുെത്പാഴുത്ിൽപ
േിെയടുക്ുപ്പാെഴല്പാാംഅപ്ൻആപപാ
ട്ടുപപാടി.ആരപാത്രിമഴെപയ്്രുപ്രപാർന്
പപ്പാൾഅപ്െൻറശ്വപാസപൈപാശത്ിെല
ൈുറുൈലിൽനിന്ത്ജീവെൻറപക്ഷിപറ
ന്ുപപപായി.ഇനിവയലിൽ,ചളിയിൽഒ
പ്ീസുപപാടപാൻആരപാേുണ്പാവുൈ.ഓപരപാ
ന്ുഓർത്ിരുന്പപ്പാൾഅമ്മപറഞ്ു.
പപപാൈപണ്പമപാെനഅപ്െന...

അെ്രപാരുവലിയൈരച്ിലപായിഇഴെപപാ
ട്ടിമഴയിലൂെടൈപാറ്ിലൂെട്രപാളമില്പാെ്രഒ
ഴുൈിപപ്പായി.അൈെലയുള്ളതഗപാമത്ിപല

ക്ത്ആാംബുലൻസെറഡിയപായിരുന്ു.ചു
രാംമഴയിൽമൂടിനിൽക്ുന്ആരപാത്രി
യിൽആാംബുലൻസമുക്ിമുക്ിൈയറി.
അപ്ന്അറുപത്വയസ്പായിരുന്ു.ആ
പരപാഗ്യത്ിന്ഒരുൈുഴപ്വുമുണ്പായിരുന്ി
ല്.മണ്ിെൻറമേമപായിരുന്ുഅപ്ന്.പി
െന്ദിപനശ്ബീഡിയുെടമേവുാം.വിയ
ർപ്ിനുപപപാലുാംആമേമുണ്ത്.ദിവസങ്ങ
ൾക്ുമു് ുവെരഅപ്ൻവയലിലുാംപ്രപാ
ട്ടത്ിലുാംപേിെയടുത്ു.

അപ്ൻപ്രപാട്ടത്ിെലഓപരപാമരത്ി
നുാംഓപരപാപപരുനൽൈിയിരുന്ു.പ്ലപാവി
നുാംമപാവിനുാംപപര്ത്.വലിയപ്ലപാവിന്അമ്മ
ച്ിയുെടപപരപായിരുന്ു.ഏലിയപാമ്മ.എ
ത്രപയപാവർഷാംപഴക്മുള്ളപ്ലപാവിെലച
ക്പ്രൻവരിക്യപായിരുന്ു.അപ്െൻറ
ഓർമൈൾപപപാെല.ആൈപാശത്ിെൻറഅ
പ്രവലുപ്മപായിരുന്ുഏലിയപാമ്മപ്ലപാവി
നുാം.ചുവട്ടിൽനിന്പാൽആൈപാശാംൈപാേി
ല്.െപരുമഴക്പാലത്ത്ചുവട്ടിൽനിന്പാ
ൽഒരു്രുള്ളിനനയില്.വല്യമ്മച്ിെയ
പപപാെല,ആപ്ലപാവിനുാംസപനഹമപായിരു
ന്ു.്രത്മ്മചുണ്ൻമപാങ്ങയുണ്പാൈു
ന്മപാവിന്അപ്നപായഉലഹന്പാെൻറപപ
രപാണ്അപ്നിട്ടത്.ഉലഹന്പാൻമപാവ്.അ
ധിൈാംെപപാക്മില്പാത്ആമപാവിെൻറചു
വട്ടിലപാണ്ൈുട്ടിൈളപായഞങ്ങൾൈളിക്ു
ൈ.മപാ് ഴാംവീഴുപ്പാൾഓടിഓടിെചല്ു
ന്മഴക്പാലാം.്രേുത്ുെപയ്ുന്മഴയി
ൽഇറയത്ുനിന്ത്പറന്ുപപപാൈുന്മഴ
ക്ുരുവിൈൾ.

ഓടിപയപാടിമധുരാംചവെച്ടുക്ുന്
ബപാല്യത്ിപലക്പാണ്ഓർമെയത്ുന്ത്.
വീടിനു്രപാെഴ്രഴച്ുവളർന്ുനിൽക്ു
ന്മെറ്പാരുപ്ലപാവുണ്ത്ത്.അമ്മച്ിപ്ലപാവ്.അ
്രിനടുത്ത്ഒരുെ്രങ്ങുണ്ത്.ആൈപാശാം്രപാ
ങ്ങിനിർത്ുൈയപാെേന്ഭപാവത്ിൽനി
ൽക്ുന്അ്രിന്അപ്ൻവിളിച്ിരുന്ത്

പപാപ്ിെ്രെങ്ങന്പാണ്.അപ്െൻറപചട്ടെ
ൻറപപരപായിരുന്ുഅത്.അങ്ങെനഅപ്
ൻ്രെൻറ്രലമുറയിെലയുാംഅ്രിനുമു
്ുള്ളവെരയുാംഈപപരിടലിലൂെടസ
പനഹിച്ു.

പ്രപാട്ടത്ിൽഎത്ുന്ഓപരപാജീവി
ക്ുാംഒരുപപരുണ്പായിരുന്ു.അെ്രപാെക്
ൈുടുാംബത്ിെലആരുെടെയങ്കിലുാംആ
യിരുന്ു.അമ്മച്ിപറഞ്ുപൈട്ടിട്ടുണ്ത്.്ര
െൻറയുാംഅനുജെൻറയുാംപപരുള്ളരണ്ത്
തപപാവുൈൾവീട്ടിെലത്ുമപായിരുന്ുെവന്ത്.
പിന്ീട്അത്വരപാെ്രയപായി.പ്രപാട്ടത്ി
െലമണ്ിരൈൾക്ുപപപാലുാംഅപ്െനഅറി
യപാാം.അപ്െൻറവിയർപ്ിെൻറമോം.നട
ത്ത്ിെൻറ്രപാളാം.മണ്ിെനപനപാവിക്പാ
െ്രയപാണ്അപ്ൻനടക്ുൈ.

മണ്ുൈിളക്ുപ്പാൾമുറിഞ്ുവീഴുന്
മണ്ിരൈെളൈണ്ത്അപ്ൻൈരയപാറുെണ്
ന്ത്അമ്മച്ിപറയുാം.പലപപ്പാഴുാംപ്രപാട്ടാം
ൈിളക്പാെ്രഇടുൈയുാംെചയ്ുാം.ഉറു് ു
ൈൾ,ചി്രലുൈൾ,പപാ് ത്ത്,ൈീരി,അണ്പാൻ,
ൈപാക്ൈൾ,വവ്പാൽ,മൂങ്ങഅങ്ങെനഅ
പ്െൻറബന്ുക്ളുെടനീണ്നിര.ചില
പപ്പാൾപ്രപാന്ുാംഅപ്ന്വട്ടപാെേന്ത്ത്.

അപ്ൻമരിച്ുദിവസങ്ങൾൈഴിഞ്പാ
ണ്പള്ളിയിൽവിൈപാരിയുെടമുന്ിെല
ത്ിയത്‘‘ഒപ്ീസെചപാല്ോം’’.അപ്നുപവ
ണ്ിയപാപേപാ?

‘‘അല്പിെന്ആർക്പാ.’’?
‘‘ഉലഹന്പാൻമപാവ്,അമ്മച്ിപ്ലപാവ്ത്ത്.’’അ

ച്ൻമുഖപത്ക്ുപനപാക്ി.
‘‘പവോം.’’
അൈെലആമരത്ിനുപമൽമഴയുെട

ചിറെൈപാടിഞ്ുവീഴുന്ു.പറന്ുപപപാൈു
ന്ഇര് ൽ.്രപാെഴഅപ്െനന്മരാം്ര
േലിെൻറചി്രെയപാരുക്ി,ചപാഞ്ുവീ
േു.അവിെടനീണ്നിഴൽ.

l

]WnXocm¯ hoSv
ടി.മുഹമ്മദ്പവളാം

ജീവി്രാംപപപാെല
പപാർക്ുൈയുാംപേിയുൈയുാം
െചയ്ുന്വീടപാെേനിക്ിഷ്ത്ടാം

ഓപരപാജീവി്രവുാം
ഒരുപേി്രീരപാത്വീടപാണ്

പേി്രീർന്പാൽആളുൈൾവന്ത്
ൈഴുൈിെവള്ളപു്രപ്ിക്ുാം.

l

ചിപ്ീകരണം:ട്.നരിസാർ

ചിപ്ീകരണം:ട്.നരിസാർ

acn¨hÀ¡pÅ  
H¸okv

ചിപ്ീകരണം:ഷബ്നസകുമയ്യ
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അ
ഭി

മതു
ഖ

ം

EZZAH

3750/-

3200/-

LISNA

2750/-

1600/-

QUASAR

4300/-

2500/-

WELMA

3500/-

1750/-

LATHEEFA

3600/-

2750/-

RAIMA

2800/-

2500/-

SONPARI

3600/-

1900/-

JALABIYA

3750/-

2000/-

WAHUJ

3200/-

2750/-

TASKEEN

3700/-

2700/-

SURAYA

4399/-

3750/-

LUTFIYA

3750/-

2850/-

ESHAL

3500/-

2500/-

RIM REEM

4600/-

3800/-

AAMIRA

2900/-

2600/-

TURKISH COAT

5099/-

3450/-

ERINA

3300/-

2750/-

TASKEEN 

4199/-

3250/-

AFREEN

4799/-

2750/-

ALISHA

4299

2750/-

MANZIYA

2199/-

1650/-

KAUKAB

3750/-

3080/-

BENAZIR

3000/-

1800/-

PAKIZAH

4599/-

3200/-

SAHAR COAT

4499/-

3250/-

JUMANA

1800/-

1800/-

NAYSA

2000/-

1500/-

ZULEIKHA

3750/-

2699/-

ANGLO COAT DIYANAH IFA COAT

IFTINAN COAT IMANI COAT ITALIA COAT

JADIDA COAT

SULTHANA

LUBABA COAT

MUSTELA SUITKAHKASHAN

ENGLISH COAT

SANAYA ABAYA

5000/-þcq]bv¡vapIfnÂ]Àt¨kvsN¿q
t\Sp1500/þcq]s{IUnäv]Àt¨kv

5000/-þcq]bv¡vapIfnÂ]Àt¨kvsN¿q
t\Sp1500/þcq]s{IUnäv]Àt¨kv

���Hm^dpIÄ
�a�d������md�apI���

am{Xw..!

CuHm^À2017Unkw_À31hscam{Xw

2000/-þcq]bpsSdaÂA_mb
kz´am¡q...

t\Sp500/þs{IUnäv]Àt¨kv
sN¿m\pÅAhkcw.

saldnsâtjmdqapIfnÂHm^dpIfpsSsaldnsâtjmdqapIfnÂHm^dpIfpsS

Hurry..!!!
Limited Stock

THE COMPLETE MODEST CLOTHING STORE

PALAKKAD - CALICUT - COCHIN - PERINTHALMANNA 

M E H A R  H I J A B

BISMI ABAYA

A B A Y A S     F O R     A L L

Check out New Range of Abaya 

മുഹമ്മദ്അനീസെൈ.

ഇ തസപാപയൽ^�ലസ്രീൻവിഷയ
ങ്ങൾസമതഗമപായിഅവ്രരിപ്ി

ക്ുന്ഒപാൺകലൻപപപാർട്ടലപായമി
ഡൽഇൗസറ്ത്പമപാേിറ്റിെൻറഡയറ
ക്ടറപാണ്പഡപാ.ദപാവൂദ്അബ്ദുല്.മു
സലിാംൈൗൺസിൽഒപാഫ്തബിട്ടൻമു
ൻെഡപ്യൂട്ടിെസതൈട്ടറിജനറൽൈൂ
ടിയപാണ്അപദേഹാം.�ലസ്രീനിെൻ
റഅധിനിപവശപപപാരപാട്ടത്ിന്മപാധ്യമ
ങ്ങളുെടപി് ുേപ്രടിയുള്ളപര്യടന
ത്ിെൻറഭപാഗമപായിഇ് ്യയിെലത്ി
യഅപദേഹാംരപാജ്യെത്വിവിധമപാധ്യമ
സഥപാപനങ്ങൾസന്ദർശിച്ു.ൈഴിഞ്
ദിവസാം‘മപാധ്യമാം’സന്ദർശിച്അപദേ
ഹാം,�ലസ്രീൻപപപാരപാട്ടെത്യുാംജ
റൂസലമിെനഇതസപാപയൽ്രലസഥപാന
മപായിതപഖ്യപാപിച്തടാംപിെൻറനടപടി
െയയുാംൈുറിച്ത്സാംസപാരിച്ു.

ജറൂസലമിനെഇസസരായേൽതലസ്ഥരാെ
മരാേിസ്രഖ്രാ്രിച്ചേു.എസ്െട്രടിേുനട
സ്രത്രാഘരാതങ്ങൾഎന്രാേിരികുും?

 » യു.എസതപസിഡൻറ്പഡപാേൾ
ഡതടാംപിെൻറനടപടിപമഖലെയൈ
ലുഷമപാക്ുന്ഒന്പാണ്.ഇത്�ല
സ്രീൻജന്രെയയുാംമുസലിാം,തൈി
സ്ര്യൻസമൂഹങ്ങെളയുാംഒരുപപപാ
െലതപയപാസത്ിലപാക്ുന്നടപടി
യപാെേന്ത്പറപയണ്്രില്.മുസലിാം
ൈെളസാംബന്ിച്ിടപത്പാളാംഖുദ്സ
പദവപാലയാംമക്,മദീനപപപാെലതപ

ധപാനമപാണ്.ഭപാവിയിൽമക്,മദീനല
ക്ഷ്യമപാക്ിയുാംനീങ്ങുെമന്മുന്റി
യിപ്പാണ്ഖുദ്സിെന്രിരപായനീക്ാം
െ്രളിയിക്ുന്ത്.മുസലിാംൈൾസ്വ്ര
പവസമപാധപാനൈപാാംക്ഷിൈളുാംസഹി
ഷ്േുക്ളുമപാണ്.എന്പാൽ,ജറൂസ
ലമിെന്രിരപായനീക്ാംഅവർക്ത്അാം
ഗീൈരിക്പാനപാവില്.ൈപാരോം,ഖുദ്സി
നുപമൽഇതസപാപയലിെൻറഅധിൈപാ
രാംഅാംഗീൈരിക്ുന്്രുവഴി,ആവി
ശുദ്ധനഗരത്ിൽമുസലിാംൈളുെട്രപാ
യിനിലനിൽക്ുന്എല്പാഅടയപാള
ങ്ങളുാംനശിപ്ിച്ുൈളയപാൻസ്വ്രത്പാ
ധിൈപാരാംനൽൈുാം.

നീക്ത്ിെന്രിെരപബപാധവത്ൈര

ോംനൽൈുന്്രിനുാംഅത്പിൻവലി
ക്ുന്്രിന്അപമരിക്യുെടപമൽസ
മ്മർദാംെചലുത്പാനുാംഎല്പാവരുാംഒ
ന്ിപക്ണ്്രുണ്ത്.അ്രിൽമപാധ്യമങ്ങ
ൾക്ത്വളെരപയെറെചയ്പാനുണ്ത്.അ
ത്അവെരപബപാധ്യെപ്ടുത്ുന്്രി
െൻറഭപാഗമപായപാണ്ഞങ്ങളുെടഇൗ
സന്ദർശനാം.

സടും്രിനൻറെട്രടിഅസ്രതീക്ിതമരാേി
രുയനേരാ?

 » സ്വ് ാംനിലനിൽപ്അപൈടത്ി
ലപാവുപ് പാൾമുൻവിചപാരമില്പാത്ഏ
െ്രപാരുപന്രപാവുാംെചയ്ുന്നടപ
ടിമപാത്രമപാണ്തടാംപിെൻറഭപാഗത്ുനി
ന്ുമുണ്പായിരിക്ുന്ത്.യു.എസതപ
സിഡൻറ്െ്രരെഞ്ടുപ്ത്പവളയിൽ
റഷ്യൻഅധിൈൃ്രരുമപായിഒത്ുൈളി
ച്ുെവന്ആപരപാപോംശക്്രമപാവു
ൈയുാംഅ്രിെൻറപപരിൽയു.എസ
പൈപാൺതഗസിെൻറഇാംപീച്ത്െമൻറ്വ
െരപനരിപട്ടക്ുെമന്സപാഹചര്യങ്ങ
ൾഉയർന്ുവന്ിരുന്ു.അപദേഹത്ി
െൻറജനൈീയ്രയു.എസിൽവളെര
യധിൈാംൈുറഞ്്രപായിസർപവൈൾ
ചൂണ്ിക്പാട്ടുന്ു.ഇത്രെമപാരുവിഷ
മവൃത്െത്മറിൈടക്പാൻനപാടൈീയ
മപായഎപ്പാഒന്ത്െചപയ്ണ്്രുണ്പാ
യിരുന്ു.ഇ്രപാണ്�ലസ്രീൻവി
ഷയത്ിൽതപപൈപാപനപരമപായ്രീ
രുമപാനെമടുക്പാൻഅപദേഹെത്പതപ
രിപ്ിച്െ്രന്ത്ഞപാൻൈരു്രുന്ു.അ
ത്ജനങ്ങൾക്ിടയിൽ്രെൻറസ്വീ
ൈപാര്യ്ര്രിരിച്ുെൈപാണ്ുവരുെമന്ുാം
അപദേഹാംൈരു്രുന്ുണ്പാവോം.ഒ
രുപപക്ഷ,2020ൽനടക്ുന്െ്രര
െഞ്ടുപ്ിലുാംവിജയിക്പാൻഇൗനീ
ക്ാംസഹപായൈമപാവുെമന്ുാംഅപദേ
ഹാംസ്വപ്നാംൈപാേുന്ുണ്പാവപാാം.തടാം
പിനുമു് ത്എത്രപയപാതപസിഡൻറു
മപാർ�ലസ്രീൻവിഷയത്ിൽഇട
െപട്ടിട്ടുണ്ത്.തപശ്നപരിഹപാരത്ിന്ഒ
രുപ�പാർമുലഅവ്രരിപ്ിച്ത്ൈക്ഷിൈ
ൾക്ിടയിൽചർച്യിൽഇടെപടുന്
വെരഹീപറപാആയിമപാധ്യമങ്ങൾആ
പ�പാഷിച്ു.പപക്ഷ,മെറ്പാരുതപസി
ഡൻറുാംെചയ്പാത്്രപാണ്തടാംപ്െച
യ്്രത്.അധിൈപാരതപമത്്രയുെടശ
രിയപായതപൈടനമപാണ്അപദേഹത്ി
െൻറഭപാഗത്ുനിന്ുണ്പായിരിക്ുന്
ത്.�ലസ്രീൻജന്രപയപാടുള്ളഅ

പദേഹത്ിെൻറമുൻധപാരേയുാംഇ്രി
ൽതപൈടമപാണ്.ഇതസപാപയൽഅല്പാ
െ്രമെറ്പാരുരപാജ്യവുാംഅപദേഹത്ി
െൻറനീക്െത്പി് ുേച്ിെല്ന്
ത്തശപദ്ധയമപാണ്.തബിട്ടൻ,ത�പാൻസ,
ജർമനി്രുടങ്ങിയവെരല്പാാംഅത്്ര
ള്ളി.ഇൗനീക്ാംഅന്യപായമപാെേന്
്രു്രെന്യപാണ്അ്രിനുൈപാരോം.
്രീതവവപാദചപായ്വുള്ളവർക്ത്ന്യപായാം
ചമക്പാനുള്ളസപാഹചര്യമപാണ്ഇ്രി
ലൂെടഒരുങ്ങിയിരിക്ുന്ത്.പനർക്ു
പനർപറഞ്പാൽ,അ് പാരപാഷ്തട്രല
ത്ിൽനിലനിൽക്ുന്ഒരുവ്യവസഥ
െയഅട്ടിമറിക്ുൈയപാണ്തടാംപ്െചയ്
്രിരിക്ുന്ത്.

മുസ്ലിുംരരാജ്ങ്ങളുനടസ്രതികരണും?
അത്ഫലുംനെയ്ുയമരാ?

 » അറബ്പമഖലയിെലഏ്രപാനുാം
രപാജ്യങ്ങൾഇതസപാപയലുമപായിസഹ
ൈരിക്പാൻ്രയപാറപാെേന്ത്നിർഭപാ
ഗ്യൈരമപായയപാഥപാർഥ്യമപാണ്.തടാംപി
െൻറനീക്ത്ിെന്രിെരഏറക്ുെറ
മൗനാംപപാലിക്ുൈയപാണ്ഇക്ൂട്ടർ
െചയ്്രത്.വളെരതപയപാസെപ്ടുത്ു
ന്അവസഥയപാേിത്.പപക്ഷ,പലപാ
ൈത്ിെൻറമറ്ുഭപാഗത്ുള്ളജനങ്ങ
ളുെടതപ്രിൈരോംഞങ്ങൾക്ത്ഏെറ
ബലാംനൽൈുന്്രപാണ്.യു.എസതപ
സിഡൻറിെൻറവിപവൈശൂന്യനടപ
ടിെക്്രിെരജർമനി,മപലഷ്യ,ദക്ഷി
േപാത�ിക്,െവനിപസ്വല്രുടങ്ങി
യരപാജ്യങ്ങളിെലജനങ്ങൾഞങ്ങൾ
െക്പാപ്ാംനിൽക്ുന്ൈപാഴചപചപ്രപാ
ഹരമപാണ്.ആതപ്രിൈരേങ്ങളപാണ്
�ലങ്ങൾെചയ്ുൈ.തടാംപുാംഇതസപാ
പയലുാംപലപാൈത്ത്ഒറ്െപ്ട്ടതപ്രീ്രി
യപാണ്പലപാൈത്ിെൻറവിവിധപൈപാ
േുൈളിലുള്ളതപ്രിൈരോംൈപാേി
ക്ുന്ത്.

െിങ്ങൾനകതിനരെിൽകുനേത്വള
നരശക്തരരാേഒരുവിഭരാഗമരാണ്.ഇൗ
നെറുത്ുെിൽ്ര്വിജേികുനമനേസ്ര
ത്രാശഎസതേളവിൽേരാഥരാർഥ്വുമരാേി
യെരുനേതരാണ്?

 » മപധ്യഷ്യയുെടഹൃദയഭൂമിയിൽ്രീ
ർത്ുാംവാംശീയമപായഒരുരപാഷ്തടാംപ
േിയുൈയപാണ്ഇതസപാപയൽെചയ്
്രിരിക്ുന്ത്.�ലസ്രീൻജന്ര
െയആട്ടിപയപാടിച്ത്,അവരുെടഭൂമി്ര
ട്ടിെയടുക്ുൈയപാണ്അവർെചയ്്ര
ത്.പശഷാം,സ്വ് ാംനിലക്ത്ഒരുനിയ
മവുാംസാംവിധപാനവുാംസൃഷ്ടിക്ുൈ
യപായിരുന്ു.ഇ്രിന്ഒരുമുൻമപാ്രൃൈ
യുണ്ത്,ദക്ഷിേപാത�ിക്യിൽ.അവി
ടെത്വാംശീയഭരേൈൂടത്ിെന്രി
രപായതപപക്ഷപാഭാംജയിച്ത്ജനങ്ങളു
െടപപപാരപാട്ടത്ിലൂെടയപായിരുന്ു.പപാ
ശ്പാ്ര്യരപാജ്യങ്ങളുെടഅൈമഴിഞ്
പി് ുേയുണ്പായിട്ടുാംവാംശീയഭരേ
ൈൂടത്ിന്പിടിച്ുനിൽക്പാനപായില്.
യു.എസതപസിഡൻറപായിരുന്െറപാ
േപാൾഡറീഗനുാംതബിട്ടീഷ്തപധപാനമ
ത്ിമപാർഗരറ്ത്്രപാച്റുാംഅപപാർത്ീ
ഡഭരേൈൂടത്ിന്സാംരക്ഷൈരപാ
യിനിലെൈപാണ്ു.എന്പാൽ,സപാാംസ
ൈപാരിൈവുാംരപാഷ്തടീയപരവുമപായബ
ഹിഷ്ൈരോംപനരിട്ടദക്ഷിേപാത�ി
ക്യിെലവാംശീയഭരേൈൂടാംഒടു
വിൽഅടിയറവ്പറഞ്ു.ദക്ഷിേപാ
ത�ിക്െക്്രിരപായുണ്പായിരുന്അ
പ്രമപനപാഭപാവമപാണ്ഇന്ത്ആപഗപാള
സമൂഹാംഇതസപാപയലിെന്രിെരപുല
ർത്ുന്ത്.അവർെക്്രിെര2004ൽ
്രുടങ്ങിയ‘പബപായ്പൈപാട്ടത്,കഡവസ
റ്ത്െമൻറ്,സപാാംക്ഷൻ(ബി.ഡി.എസ
^ബഹിഷ്ൈരോം,നിപക്ഷപാംനിര
സിക്ൽ,ഉപപരപാധാം)’ൈപാ് യിൻഇ
ന്ത്പലപാൈെത്ങ്ങുാംസജീവമപാണ്.ഇ
തസപാപയലുമപായിസഹൈരിക്ുന്ൈ

്നിൈൾജനങ്ങൾബഹിഷ്ൈരി
ക്ുന്ു.ഇതസപാപയൽധനസഹപാ
യാംനിരസിക്ുന്ു.ഇൗൈപാ് യി
ൻവിജയിച്പാൽഇതസപാപയൽ്രീ
ർത്ുാംഒറ്െപ്ടുാം.ഇതസപാപയൽഒ
രുവാംശീയരപാഷ്തടമപാെേന്ത്പലപാ
ൈാം്രിരിച്റിഞ്ിരിക്ുന്ു.സ്വപാ്ര
ത്്യാംഎന്ുപറയുന്ത്ഒരിക്ലുാം
ഒൗദപാര്യമല്.അത്അടിച്മർത്െപ്
ടുന്വർപിടിച്ുവപാങ്ങുന്്രപാണ്.
അത്�ലസ്രീനിലുാംസാംഭവിക്ു
െമന്പാണ്ഞപാൻൈരു്രുന്ത്.

ഇടതു്രക്വുുംലിബറലുകളുുംെി
ങ്ങളുനടയ്രരാരരാട്ടത്ിെ്െൽകുനേ്രി
ന്ുണഏതുവിധമരാണ്?
 » മിൈച്രീ്രിയിലുള്ളപി് ുേ

യപാണ്അവർനൽൈുന്ത്.പലപാൈ
െത്ങ്ങുമുള്ളസർവൈലപാശപാലൈ
ളിലുാംപതടഡയൂനിയനുൈളിലുാംഅ
വർഞങ്ങൾെക്പാപ്ാംനിന്ത്സമര
പരിപപാടിൈളുെടഭപാഗമപാവുന്ു.വി
ദ്യപാർഥിതപസഥപാനങ്ങൾ,ചർച്ുൈ
ൾഎന്ിവെയല്പാാംഞങ്ങൾെക്പാ
പ്ാംനിൽക്ുന്ൈപാഴചയപാണ്യൂ
പറപാപ്ിലുാംഅപമരിക്യിലുാംൈപാ
േുന്ത്.

അറബ്,മുസ്ലിുംരരാഷ്സടീേെീകങ്ങ
നളസൂക്്മമരാേിവിശകലെുംനെയ്ു
നേേരാളരാണ്തരാങ്കൾ.അറബ്വസന്ന
ത്കുറിച്ച്ഇയപേരാൾെടത്ുനേവില
േിരുത്നലന്രാണ്?

 » പമഖലയിൽജനപാധിപ്ര്യപരമപാ
യഒരുമപാറ്ാംെൈപാണ്ുവരപാനുള്ളൈൂ
ട്ടപായതശമമപാണ്അറബ്വസ് ത്ി
ൽനപാാംൈണ്ത്.സു്രപാര്യമപായ,ഉ
ത്രവപാദിത്മുള്ളഭരേസാംവിധപാ
നത്ിന്ജനങ്ങൾെൈപാ്രിച്ു.അ
്രിെൻറഭപാഗമപായിരുന്ുഅറബ്വ

സ് തപപക്ഷപാഭങ്ങൾ.എന്പാൽ,
അവരുെടഅഭിലപാഷങ്ങൾഅട്ടിമറി
ക്െപ്ട്ടനിർഭപാഗ്യൈരമപായഅവസ
ഥയപാണ്പിന്ീടുണ്പായത്.എന്ിരു
ന്പാലുാം,തപ്രീക്ഷയുണ്ത്.മപാറ്ാംഎ
ന്ുപറയുന്ത്ഒരുതപതൈിയയപാണ്.
അത്ഒറ്രപാത്രിെൈപാണ്ുണ്പാവുന്
്രല്.അറബ്പമഖലമപാറ്ത്ിെൻ
റഒരു�ട്ടത്ിലൂെടൈടന്ുപപപാ
വുൈയപാണ്.അവിടെത്ജനങ്ങൾ
അവരുെടഅഭിലപാഷങ്ങളുാംതപ്രീ
ക്ഷൈളുാംകൈെയപാഴിയപാൻപപപാൈു
ന്ില്.നീ്രിയുാംസമപാധപാനവുാംനി
യമവപാഴചയുാംസഥപാപിക്െപ്ടേ
െമന്അവരുെടചിരൈപാലപാഭിലപാ
ഷാംസ�ലമപാൈുെമന്ു്രെന്യപാ
ണ്ഞപാൻഇപപ്പാഴുാംൈരു്രുന്ത്.
ഇസലപാമിൈതപസഥപാനങ്ങളുെടജ
നൈീയ്രയപാണ്2011ൽനപാാംൈണ്
ത്.എവിെടെയപാെക്ജനപാധിപ്ര്യ
പരമപായെ്രരെഞ്ടുപ്ുൈൾനട
ന്ുപവപാഅവിെടെയല്പാാംഅവർവി
ജയിച്ു.ഹുസനിമുബപാറൈിെൻറ
പ്രനത്ിനുപശഷാംഅഞ്ത്െ്രര
െഞ്ടുപ്ുൈളപാണ്ഇൗജിപ്്രിൽ
നടന്ത്.എല്പാ�ട്ടത്ിലുാംമുസ
ലിാംതബദർഹുഡിനപായിരുന്ുവിജ
യാം.പസപാഷ്യലിസാം,പദശീയ്ര്രു
ടങ്ങിവിവിധരപാഷ്തടീയപരീക്ഷേ
ങ്ങൾക്ത്്രയപാറപായജന്രവ്യ്ര്യസ
്രമപാെയപാരുപരീക്ഷേത്ിന്മുന്ി
ട്ടിറങ്ങുന്്രപാണ്നപാാംൈണ്ത്.പ
പക്ഷ,പപാശ്പാ്ര്യശക്്രിൈൾഏൈപാ
ധിപ്രിൈളുമപായിപചർന്ത്ആതശമ
ങ്ങൾഅട്ടിമറിച്ു.മപധ്യഷ്യയിൽജ
നപാധിപ്ര്യമല്,ഭരേസഥിര്രയപാ
ണ്തപധപാനെമന്പപാശ്പാ്ര്യനില
പപാടപാണ്അ്രിന്ൈപാരോം.
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ഫേസ്തീനരിടൻറ
അധരിനരിലവശലപാരാട്ത്തരിന്മാധ്യമങ്ളകുടട
പരിന്കുണലതടരിയകുള്ളപര്യടനത്തരിടൻറ
ഭാ്രമായരിഇന്്യയരിടേത്തരിയ
ഒാൺലേൻലപാർട്ോയമരിഡ്ൽഇൗസ്റ്്
ലമാണരിറ്റരിടൻറഡയറ് ്ടർ
ലഡാ.ദാവറൂദ്അബ്ദകുേ്
‘വാരാദ്യമാധ്യമ’ലത്താട്സംസാരരിക്കുന്കു

മഡാ.ദാവൂദ്അബ്ദതുല് ചിപ്ം:കപ്ാശ്്രരിമ്പ


