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കെ.പി. ബഷീർ

ഉത്തരേന്ത്യയികെ പിന്നാക്ക ഗ്നാമം. വിദത്യനാ
ഭത്യനാസരമനാ സൗെേത്യങ്ങരേനാ എത്തിരേ
നാക്കിയിട്ിെ്നാത്ത ഗ്നാമീണ ജേത. ഇവർ

ക്കിടയിൽ സ് ഗതീ ശേീേത്തികൻറ ശുചിത്വപനാ
ഠം പെർന്ുേൽെുെയനാണ് ദിൽഷ ജുബബർ 
എന് മെയനാേി കപൺെുട്ി. ദനാേിഗദത്യവും അജ് 
ഞതയും കപൺശേീേത്തിന് സമ്നാേിച്ച വൃത്തി
ഹീേതകയ കചറുത്തുരതനാൽപിക്കനാേുള്ള പേി
ഗശമത്തിെനാണ് ബി.കടക് ഇെക് രഗടനാണിക്   െമത്യയൂ
ണിരക്കഷൻസ്  ബിേുദധനാേിയനായ ഈ 24െനാേി.

യയൂത്തത് രേനാർ ഇന്ത്യ എസ് .ബി.ഐ കേരെ്നാ
ഷിപ്  രഗപനാജക്ട് വർക്കികൻറ ഭനാ്മനായനാണ് ദിൽ
ഷ േനാജസ് ഥനാേികെ അജ്മീർ ജിെ്യികെ തിരെ
നാണിയ എന് ഗ്നാമത്തികെത്തുന്ത്. പുതിയ 
െനാെത്തികൻറ ഒേു അടയനാേവും കചകന്ത്തി
യിട്ിെ്നാത്ത േനാട്. ഇവിടകത്ത സ് ഗതീെൾ അേു
ഭവിക്കുന് ആർത്തവെനാെ ശുചിത്വമിെ്നായമ
യുകട ദുേേുഭവത്തിന് അറുതി വേുത്തനാേനാണ് 
ഈ മെയനാേി കപൺെുട്ി ഇറങ്ങിത്തിേിച്ചിേിക്കു
ന്ത്. വൃത്തിയനായി െഴുെി ഉണക്കി ഉപരയനാ്ി
ക്കുന് തുണിരയനാ പുതിയ െനാെത്തിന് പേിചി
തമനായ സിംഗ് ൾ യയൂസ്  പനാരേനാ അെ് ഇവേുകട 
ആ ദിേങ്ങേികെ െയൂട്ത്. െുടിക്കനാരേനാ ഭക്ഷണം 
പനാെം കചയ്നാരേനാ രവണ്ട കവള്ളം രപനാെും െി
രെനാമീറ്ററുെൾ തനാണ്ടി െുടത്തിൽ കെനാണ്ടുവേു
ന് ഇക്കയൂട്ർക്കത് പനാഴതുണി െഴുെുന്ത് ആർഭനാ
ടം തകന്. േമ്ുകട മനാർക്കറ്റിൽ സുെഭമനായി െി
ട്ുന് സനാേിറ്ററി േനാപ് െിൻ ആവകട് അവർക്കത് 
അപയൂർവ വസ് തുവും. വൃത്തിഹീേമനായ തുണി
യും ഒേിക്കൽ െഭിച്ച പനാേികൻറ പെതവണയു
ള്ള ഉപരയനാ്വുമനാണ് ആ ജേതയുകട പേിചി
ത ശീെം. അത് സൃഷ് ടിക്കുന് ആരേനാ്ത്യഗപശേ
ങ്ങൾ േിേവധി. വിദത്യനാഭത്യനാസരമനാ ആരേനാ്ത്യരബനാ
ധരമനാ ഇെ്നാത്ത ഇവർക്കിടയിൽ രബനാധവത് െേ
ണരത്തനാകടനാപ്ം ബദൽമനാർ്വും സമർപ്ിച്ചനാ
ണ് ദിൽഷ ഗശദ്ധ രേടുന്ത്.

ഗ്നാമീണ ജേതയുകട ഗപശേങ്ങൾ സംബ
ന്ിച്ച രഗപനാജക് ടികൻറ ഭനാ്മനായനാണ് േനാജസ് 
ഥനാേികെ കബയർേയൂട്ത് രെനാേജ് എന് എൻ.ജി.
ഒയുമനായി ദിൽഷ ബന്കപ്ടുന്ത്. ഗ്നാമത്തി
കെ സ് ഗതീെൾ അേുഭവിക്കുന് ശുചിത്വമിെ്നാ

യമയുകട ഗപശ േങ്ങൾ തിേിച്ചറിഞ്ത് പേിഹനാ
േം രതടി എത്തിയിേിക്കുന്ത് പനാഡ് േിർമനാണ 
യയൂേിറ്റത് എന് ആശയത്തിെനാണ്. ഗ്നാമങ്ങേികെ 
ചപ്ുചവറുെേും വഴിയേിെിൽ ചിതറിക്കിടക്കു
ന് പ്നാസ് റ്റിക്  പനാേുെൾ അടക്കമുള്ള മനാെി
േത്യക്കയൂമ്നാേവും െണ്ടതിൽ േിന്നാണ് മണ്ിെും 
െയിക്കനാവുന് ബജവ പനാേുെൾ എന് ആശ
യം ഉദിക്കുന്ത്. തുടർന്ത് അതികൻറ േിർമനാ
ണ സനാധത്യതയും അസംസ് െൃത വസ് തുക്കേനാ
യി ഉപരയനാ്ിക്കനാവുന് ഘടെങ്ങകേക്കുറിച്ചു
മനായി പിന്ീടുള്ള അരേ്വഷണം. ഇൻറർകേറ്റി
െയൂകടയും പേിചിതവൃത്തങ്ങേിെയൂകടയും മറ്റുമു
ള്ള അരേ്വഷണങ്ങൾ ഒടുവിൽ എത്തിച്ചത് ്്വനാ
േിരയനാർ റനാഗ് ഇന്രവഷൻ കമഷീൻ എന് െമ്
േിയിെനാണ്. ഗ്നാമീണ ജേതക്കത് തനാങ്ങനാവുന് 
വിെയിൽ അവേുകട തകന് പങ്നാേിത്തരത്തനാകട 
ബജവ പനാേുെൾ േിർമിക്കനാേുള്ള ഗപവർത്ത
േം അന്ിമഘട്ത്തിെനാണിരപ്നാൾ. 

വിെക്കുറവും ്ുണരമൻമയും അതിെുപേി 
ഗ്നാമത്തികെ സ് ഗതീെൾക്കത് ഗപവർത്തിപ്ിക്കനാവു
ന്തുമനാണ്  ഈ യഗന്ം. രചനാേം കെനാണ്ടുള്ള 
ഷീറ്റത് ആണ് അസംസ് െൃത വസ് തു. െനാഴചയി
െും ഉപരയനാ്ത്തിെും പ്നാസ് റ്റിക്കിരേനാട് സമനാ
േതെേുള്ള പനാഡ് മണ്ിൽ െയിക്കുന്തനാണ് 
എന്തനാണ് ഗശരദ്ധയം. സന്ദ്ധ രസവേത്തിന് 
തങ്ങേുകടതനായ ഒേു പങ്ത് എന് േിെക്കത് െമ്േി 
െുറഞ് വിെയ ക്കുതകന് യഗന്ം വനാഗ്ദനാേം 
കചയതു. േിർമനാണ യയൂേിറ്റത് സ് ഥനാപിക്കനാേുള്ള 
സ് ഥെം കബയർേയൂട്ത് സ് ഥനാപേത്തിൽ ഒേുക്കി. 
പനാഡ് േിർമനാണ യയൂേിറ്റികൻറ ഗപവർത്തേങ്ങൾ
ക്കനായി അവേികെ സ് ഗതീെൾത
കന് േം്ത്തുണ്ടത്. യഗന്ത്തികൻ
റ ഗപവർത്തേത്തിന് ഏതനാേും 
സ് ഗതീ സംഘങ്ങൾക്കത് പേിശീെ
േം േൽെിക്കഴിഞ്ു. ബജവ പ്നാ
സ് റ്റിക്  െഭത്യമനാക്കനാൻ ഇരദേനാറി
കെ ഒേു െമ്േിയുമനായി ധനാേണ
യികെത്തി. ഗ്നാമവനാസിെൾക്കത് തനാ
ങ്ങനാവുന് വിധം സബേിേി േിേ
ക്കിൽ െഭത്യമനാക്കിയനാരെ പദ്ധതി വി
ജയിക്കയൂ. ഇതിേനായി ജയപുേികെ 
സ്വെനാേത്യ ആശുപഗതിയുമനായി ധനാേ
ണയികെത്തി. അവർ െയൂടിയ വിെ
ക്കത് സനാധേം എടുക്കും. അതിൽേി
ന്ത് സമനാഹേിക്കുന് െനാഭം ഉപരയനാ
്ിച്ചത് സബസിേി വിെയിൽ വിപണി

യിെിറക്കനാേനാണ് പദ്ധതി. ഉൽപനാദിപ്ിക്കുന് 
പനാേുെൾ ദനാഇമനാർ (രപറ്റിച്ചിെൾ) മുരേേയനാ
ണ് ആവശത്യക്കനാർക്കത് എത്തിക്കുെ. ഗ്നാമത്തി
കെ സ് ഗതീെൾക്കിടയിൽ ഏകറ സ്വനാധീേവും 
സ്വനാതഗന്ത്യവുമുള്ള ഇവേുകട െയൂട്നായമയും രസ
വേവും ഇതിേെം ഉറപ്ുവേുത്തിക്കഴിഞ്ു. 
പദ്ധതി അഞ്ുരപർക്കത് രേേിട്ും 25ഓേം രപർ
ക്കത് പരേനാക്ഷമനായും കതനാഴിെവസേം സൃഷ് ടി
ക്കുന്ു. 

പനാഡ് േിർമനാണം എന് ആശയം ഗപനാവർത്തി
െമനാക്കുന്തിന് സനാമ്ത്തിെംതകന്യനായിേു
ന്ു ഗപധനാേ കവെ്ുവിേി. ്്വനാേിരയനാറികെ െമ്
േി യഗന്വിെയിൽ ഇേവ് േൽെിയതും യയൂേിറ്റത് 
സ് ഥനാപിക്കനാൻ എൻ.ജി.ഒയുകട കെട്ിടത്തിൽ 
സൗെേത്യം േൽെിയതും ആശ്വനാസമനായി. എങ്ി
െും െുറഞ് മുതൽമുടക്കത് എന് േിെക്കത് രവ
ണ്ട അഞ്ുെക്ഷം േയൂപ സമനാഹേിരക്കണ്ടതുണ്ടനാ
യിേുന്ു. സന്ദ്ധരസവേങ്ങൾക്കനായി േണ്ടത് 
സമനാഹേിച്ചു േൽെുന് കവബബസറ്റികേക്കുറി
ച്ചുള്ള അറിവ് www.kteto.orgൽ വിഷയം പേ
സത്യകപ്ടുത്തനാൻ െനാേണമനായി. അതിന് േെമു
ണ്ടനായി. േനാജത്യത്തികൻറ പെ ഭനാ്ത്തുേിന്ും 
കവബ ബസറ്റത് വഴിയും രേേിട്ും തുെ െഭത്യമനായി
ത്തുടങ്ങി. ഇരപ്നാൾ െക്ഷത്യമിട് തുെരയനാട് അടു
കത്തത്തിയിേിക്കുന്ു. 

മെപ്ുറം ജിെ്യികെ കപനാന്നാേി സ്വരദശിയനാ
യ ദിൽഷ തൃശയൂർ ്വ. എൻജിേീയറിങ് രെനാേ
ജിെനാണ് ബി.കടക് പഠിച്ചത്. രെേേ
വുമനായി തനാേത

മത്യം കചയ്ുരമ്നാൾ ഒേു േിെക്കും ചിന്ിക്കനാൻ 
രപനാെും െഴിയനാത്ത ജീവിതസനാഹചേത്യമനാണ് 
ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്നാമങ്ങേിൽ എന്ത്  ദിൽഷ പറ
യുന്ു. കമച്ചകപ്ട് രറനാരേനാ സ് ഥനാപേങ്ങരേ
നാ ഇെ്നാത്ത െർഷെ ജേത.  മുതിർന്വേിൽ മി
ക്കവേും േിേക്ഷേർ. സ് െയൂൾ ജീവിതം അേത്യമനാ
യ െുട്ിെൾ. േനാവികെ െൃഷിപ്ണിക്കനായി വീടു
വിട്ിറങ്ങി േനാഗതി തിേികച്ചത്തുന് മനാതനാപിതനാ
ക്കൾ. പെൽസമയം കചറിയ െുട്ിെകേ രേനാ
രക്കണ്ടതും പശുവികേയും രെനാഴിെകേയും തീ
റ്റിരക്കണ്ടതും ്ൃഹപേിപനാെേവും െുട്ിെേു
കട രജനാെി. ബശശവ വിവനാഹം സനാർവഗതിെമനാ
ണ് എന്തനാണ് മകറ്റനാേു വിചിഗതം. 10 വയസ്ിന് 
തനാകഴയനാണ് പെ വധയൂവേന്നാേുകടയും ഗപനായം. 
വിവനാഹിതേനാവുകമങ്ിെും ഒന്ിച്ചുതനാമസിക്കു
െ കപൺെുട്ി ഋതുമതിയനായ രശഷം. ശനാേീേി
െരശഷിയിെ്നാകത ്ർഭിണിയനാവുന്തും അതി
കൻറ അേനാരേനാ്ത്യഗപശേങ്ങേും ഏകറ. രപനാഷ
െനാഹനാേക്കുറവും ശിശുമേണേിേക്കും ഉയർ
ന് രതനാതിൽ. മിക്ക വീടുെേിെും േണ്ടുരേേം മനാ
ഗതമനാണ് ഭക്ഷണം. േനാവികെ ഏഴിേും ബവെീട്ത് 
ഏഴിേും എന് േീതിയിൽ. സ് െയൂേിെ്നായമ തിേി
ച്ചറിഞ്നാണ് കബയർേയൂട്ത് എന് എൻ.ജി.ഒ േനാ
ഗതിെനാെ സ് െയൂേുെൾ ആേംഭിച്ചത്. പെൽസമ
യം െുട്ിെൾ വീട്ുരജനാെിെേിൽ വത്യനാപൃതേനായ
തിേനാൽ ഇവിടങ്ങേിൽ േനാഗതിെനാെ സ് െയൂേുെേനാ
ണ് േെഗപദം. തത്  േെമനായി പുതിയ തെ

മുറയികെ െുേുന്ുെേിൽ പെർക്കും 
വിദത്യയുകട കവട്ം എത്തിത്തുടങ്ങി. 

അയിത്തവും ജനാതീയതയുമനാണ് 
ഗ്നാമത്തികെ മകറ്റനാേു മുേമുഗദ. െേി
സ് ഥെങ്ങേിൽ ശണ്ഠെയൂടുന് െുട്ി
െൾക്കിടയിൽ രപനാെും തീർപ്ുെൽ
പിക്കനാേുള്ള അധിെനാേം രമൽജനാ
തിക്കനാേേനാണ്. വിധി മിക്കരപ്നാഴും 
ഏെപക്ഷീയമനാവുകമന്ത് പറരയ
ണ്ടതിെ്രെ്നാ. 

പനാഡ് േിർമനാണ സനാധത്യതെൾ 
രതടി േനാജത്യത്തികൻറ വിവിധ േ്
േങ്ങേിെനാണ് ഈ കപൺെുട്ി 
സഞ്േിച്ചത്. യനാഗതെകേെ്നാം 
ഒറ്റക്കത്. വരേനാദേ, ്്വനാേിരയനാർ, 
മധുേ, ഉദയപുർ, ജയപുർ, ബം
്േയൂേു േനാക്ടറിെൾ ഇതിേനാ
യി സദേർശിച്ചു. സ് ഗതീെേുകട 
ഒറ്റക്കുള്ള യനാഗത–അതും അപ

േിചിത സ് ഥെങ്ങേിരെക്കത്–ഭയരത്തനാകടയും വി
െക്കുെരേനാകടയും െനാണുന് ജേതക്കത് മുന്ിൽ 
ആത്ത്മവിശ്വനാസത്തികൻറ പനാഠം പെർന്ു േൽ
െുെയനാണ് ഈ കചറുപ്ക്കനാേി. ഏകതങ്ിെും 
തേത്തിെുള്ള ദുേേുഭവങ്ങരേനാ ആൺഭീഷണി
െരേനാ രേേിരടണ്ടി വന്ിട്ികെ്ന്നാണ് സനാക്ഷത്യ
കപ്ടുത്തുന്ത്. 

ഏകതനാേു പിന്നാക്കനാവസ് ഥയുകടയും അടി
സ് ഥനാേം അജ് ഞതയനാണ്. ആരേനാ്ത്യപേിപനാ
െേകത്തക്കുറിച്ച അറിവ് പെേുെ എന്തനാണ് 
ഗ്നാമീണ ജേതക്കിടയിൽ ദിൽഷ ഏകറ്റടുത്ത 
മകറ്റനാേു ദൗതത്യം. ഇതിേനായി ബ്ീഡ്  വിത്തത്  ഒൗട്ത്  
കഷയിം എന് തെകക്കട്ിൽ െനാമ്യിൻ ആേംഭി
ച്ചു. ആർത്തവം മറച്ചുകവക്കകപ്രടണ്ടരതനാ അഭി
ശപ്തമനാക്കകപ്രടണ്ടരതനാ അെ് എന് സരദേ
ശം പെർന്ുേൽെുന്തിേനാണ് ഇത്തേകമനാേു 
തെകക്കട്ത് തിേകഞ്ടുത്തത്. ഈ വിഷയത്തിൽ 
ആൺെുട്ിെൾക്കുള്ള രബനാധവത്െേണം െയൂടി 
ഉരദേശിച്ചനാണ് ഗപചനാേണ പേിപനാടി. കപൺശേീേ
രത്തനാട് ആൺെുട്ിെൾക്കത് പേി്ണേയും ആദ
േവും സൃഷ് ടിക്കുന്തിെയൂകടയനാണ് സ് ഗതീെേു
കട അതിജീവേം സനാധത്യമനാവുെ എന് തിേിച്ചറി
വിെനാണിത്. 

ആദത്യകമനാകക്ക വിഷയം രെൾക്കനാരേനാ ചർച്ച 
കചയ്നാരേനാ മടിച്ചിേുന് പെേും ഇരപ്നാൾ സജീ
വമനായി മുന്ിൽ േിൽക്കുന്ുകവന് അേുഭവ
മനാണ് ദിൽഷ പങ്ുകവക്കുന്ത്. ആശയവിേിമ
യമനായിേുന്ു ഗപധനാേ കവെ്ുവിേി. ഹിദേിരയനാട് 
സനാദൃശത്യമുള്ള മനാർവനാേിയനാണ് അവിടത്തുെനാ
േുകട ഭനാഷ. തുടക്കത്തിൽ അറിയനാതിേുന് ഹി
ദേി മനാസങ്ങൾ കെനാണ്ടത് സ്വനായത്തമനാക്കിയരതനാ
കട ആ തടസ്വും ഏറക്കുകറ മറിെടക്കനാേനായി. 

മെപ്ുറം തിേുന്നാവനായ ബവേരങ്നാട് സ്വരദ
ശി ജുബബറികൻറയും കപനാന്നാേി സ്വരദശി 
ഹസീേയുകടയും മെേനായ ദിൽഷക്കത് എൻജി
േീയറിങ് പഠേരവേയിെനാണ് സന്ദ്ധരസവേ 
തനാൽപേത്യം ജേിച്ചത്. ഗ്നാമീണ ഇന്ത്യയുകട പി
ന്നാക്കനാവസ് ഥ അരന് ഗശദ്ധയിെുണ്ടനായിേുന്ു. 
രേേരത്ത കപയിൻ ആൻഡ്  പനാെിരയറ്റിവ് ഗപ
വർത്തേത്തിെും രെനാേജികെ എൻ.എസ് .എസ്  
യയൂേിറ്റത് ഗപവർത്തേങ്ങേികെയും പങ്നാേിത്തം 
ആത്ത്മവിശ്വനാസം പെർന്ു േൽെി. കേരെനാഷി
പ്  െനാെനാവധി പയൂർത്തിയനായനാെും പദ്ധതി സ്വ
യംപേത്യനാപ്തമനാവുന്തുവകേകയങ്ിെും അവികട 
തുടേനാേനാണ് തീേുമനാേം.

l

തകിേലരാണകിയ പഗരാമത്കിെല സ് പതീകളുെമരാത്് ദകിൽഷ
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കത്യുകൾ

വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്കുകൾ  
വാട് സ് ആപ്  വഴതിയകും  
രചനകൾ ഇ-മമയതിേതിേൂമടയകും അയക്ാം

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പത്ാധതിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,  
മവള്ളതിമാട് കകുന്് . പതി.ഒ, ലകാഴതിലക്ാട്  -12

ഉണ്ിരച്ചക്കു രചദേമം്െയൂർ

രബപ്യൂേി കൻറ ഉേുകപേുമക്കത്  തിേ
ക്കംെയൂട്ി ഒേു ഉേു െയൂടി. േത്തർ 

േനാജനാവി കൻറ േിേനാൻഷത്യൽ മനാരേജർ േനാ
െിദ്  അൽ സുബെത്തിക്കുരവണ്ടി അേീരക്ക
നാട്  സ്വരദശി കെ.പി. േിഷനാദി കൻറ ഇൻറീേി
യർ േിബസേിങ്ങിൽ മിേുങ്ങിയ ‘സംബയൂക്കത് ’ 
എന് രപേുള്ള ഉേു രവറി  ട് െനാഴ ചയനാണ് . െഴി
ഞ് രമയിൽ രബപ്യൂേിൽ േിർമനാണം പയൂർത്തീ
െേിച്ച ഉേു േത്തറിരെക്കത്  അയച്ചുെഴിഞ്ു. 
േത്തറികെ രെനാർണീഷിൽ േനാജെീയ പേിരവ
ഷത്തിൽ െനാഴ ചക്കനാകേ ആെർഷിക്കുെയനാ
ണ്  ഇൗ ഉേു. 

2022ൽ േത്തറിൽ േടക്കുന് രെനാെെ
പ്ത്  േുട് ബനാൾ മത്സേം െനാണനാൻ എത്തുന്
വകേയും െേിക്കനാകേയും രെനാെസഞ്നാേി
െകേയും മുന്ിൽെണ്ടനാണ്  ഉേു ഗപദർശിപ്ി
ച്ചത് . ആമ്ൽപ്യൂക്കൾ എന്നാണ്  സംബയൂക്കത്  
എന് അറബി പദത്തി കൻറ അർഥം. ഉേുവി 
കൻറ മനാതൃെ വിടർന് ആമ്ൽപ്യൂക്കൾരപനാ
കെ പിൻഭനാ്ം ചേിഞ്ത്  തുറന്ിട് േീതിയിെനാ
ണ്.   േിേവധി വനാഹേങ്ങൾ പിൻഭനാ്ത്തുെയൂ
ടി െയറ്റികവക്കനാവുന് േീതിയിെനാണ്  സംവി
ധനാേിച്ചിേിക്കുന്ത് . 2015 ജയൂബെ 20േനാണ്   
ഉേു േിർമനാണം രബപ്യൂർ െടൽതീേത്തത്  തുട
ങ്ങിയത്.  േണ്ടേ വർഷത്തിേുരശഷമനാണ്  രബ
പ്യൂേി കൻറ, രെേേത്തി കൻറതകന് ഉപഹനാേ
മനായി സംബയൂക്കികേ േത്തറിന്  സമ്നാേിച്ചി
േിക്കുന്ത് . 

മുൻെനാെങ്ങേിൽ മെബനാറികെ ബറനാമി െു
ടുംബങ്ങേനായിേുന്ു ഉേു േിർമനാണത്തിേു  പി
ന്ിൽ. െനാെത്തി കൻറ ഒഴുക്കിൽ മെബനാറികെ 
ഉേു േിർമനാണവും േനാമമനാഗതമനായി. അക്കനാെ
ത്തത് ഉേു േിർമനാണത്തിന്  ഉപരയനാ്ിച്ചിേുന്

ത്  േിെമ്യൂർ വേങ്ങേികെ രതക്കത്  മേങ്ങേനായി
േുന്ു. ്ുണേിെവനാേമുള്ള രതക്കി കൻറ െനാ
തെി കൻറ തച്ചുശനാസ് ഗത വിധിഗപെനാേമനാണ്  
ഉേു േിർമനാണത്തി കൻറ അടിസ് ഥനാേം.  ഉപ്ു
കവള്ളകത്ത ആരദശം കചയ്ുന്തിൽ രതക്കി 
കൻറ െനാതൽ ഉേുപ്ടി അേിവനാേത്യമനായിേുന്ു.  
അക്കനാെത്തത്  ചനാെിയനാർപ്ുഴയിൽ ഉേു േിർമനാ
ണത്തി ന്  പറ്റിയ രതക്കത്  മേങ്ങൾ െഭത്യമനാക്കുന്
തിന്  സൗെേത്യകമനാേുക്കിയിേുന്ു. 

രെനാഴിരക്കനാട്  െനാപ്നാട്  െടപ്ുറത്തത്  െപ്െിറ
ങ്ങിയ രപനാർചു്ീസ്  േനാവിെൻ വനാസ് ര്നാേ
്നാമ തിേിച്ചുരപനായ െപ്ൽ രതക്കത്  മേം ഉപരയ
നാ്ിച്ചനായിേുന്ു എന്ത്  ചേിഗതം പറയുന്ു. 

1840െനാണ്  േിെമ്യൂേി കെ ആദത്യ രതക്കത്  രത
നാട്ം േിെവിൽ വന്ത കഗത. 50 മീറ്റർ വകേ ഉയ
േത്തിൽ േിെമ്യൂർ രതക്കത്  വേർന് െനാെമു
ണ്ടനായിേുന്ു. ഒേു െത്യുബിക്   മീറ്ററിന്   േണ്ടേ 
െക്ഷം േയൂപ വകേയനായിേുന്ു മനാർക്കറ്റത്  വിെ. 
ഇത്തേം രതക്കുെൾ ഉപരയനാ്ിച്ചത്  േിേവധി 
േെനാസിെേുകട െയൂട്നായ മയിൽ േനാവും പെ
െും പണികയടുത്തത്  ഉേുെൾ േിർമിച്ചത്  േീറ്റിെിറ
ക്കുന്തനായിേുന്ു പതിവ് .  ഇത്  പിന്ീട്  അറ
ബിെൾക്കത്  ബെമനാറും. 

രബപ്യൂർ തുറമുേം രെഗദേീെേിച്ചത്  അറബി
െൾ േിെമ്യൂർ രതക്കത്  ഉേുപ്ടിെേും െുേുമുേ
ക് , ഏെം, ഇഞ്ി, ചുക്കത്  തുടങ്ങിയ സു്ന്ഗദ
വത്യങ്ങേും ഉേുവിൽ െയറ്റി കെനാണ്ടുരപനാവുെ
യും െനാേക്കയും ഇൗത്തപ്ഴവും മറ്റു  സു്ന്
ഗദവത്യങ്ങേ ും  ഇറക്കുമതി കചയ്ുെയും കചയ 
തിേുന്ു.  രബപ്യൂേി കൻറ  ഉേു ഗപതനാപത്തിന്  
മങ്ങരെറ്റരതനാകട െച്ചവടത്തിേും യനാഗതക്കും 
ഉപരയനാ്ിച്ചിേുന് മിക്ക ഉേുെേും േം്ത്തുേി
ന്ത്  പിന്നാറി. പെേം െപ്െുെേും വിമനാേങ്ങ
േും മുരന്നാട്ു  വന്ു.  ഉേു േിർമനാണവുമനായി 
ബന്കപ്ട് രബപ്യൂേികെ പരേതേനായ അച്ചനാ
മു ഹനാജി അറബിെൾക്കിടയിൽ ബന്ങ്ങ
േുള്ള ആേനായിേുന്ു. ഇൗ പഴമയുകട ബന്

ത്തിെയൂകടയനാണ്  ഇരപ്നാൾ േത്തറിേുരവണ്ടി 
വീണ്ടുകമനാേു ഉേു േിർമിച്ചുേൽെുന്തിേുള്ള 
രവദികയനാേുക്കിയത് . േത്തർ േനാജെുടുംബ
ത്തിേുരവണ്ടി രെേേത്തികെ രബപ്യൂർ പനാണ്ടി
െശനാെെണ്ടി മജീദ് , അബ ദുൽ ്േയൂർ എന്ി
വേുകട രേത ൃത്വത്തിൽ ബിേനാഫ്  എൻറർ
ബഗപസസ്  ഗ്യൂപ്നാണ് ഉേു േിർമിച്ചുേൽെിയ
ത് .  ഏഴിമെ േനാവിെ അക്കനാദമിയുകട ദക്ഷി
ണ േനാവിെ െമനാൻേൻറ്  ബവസ്  അഡ് മിറൽ 
എ.ആർ. െനാർകവ േിർമനാണം േടത്തുന്തിേി
ടയിൽ ഉേു െനാണനാകേത്തി വിെയിേുത്തുെ
യും അബ ദുൽ ്േയൂറിന്  ഗപരതത്യെം ഉപഹനാ
േം സമർപ്ിക്കുെയും കചയ തു.

2018 രമയ  ആറിന്  രബപ്യൂേി കൻറ ഉപഹനാേ
മനായ സംബയൂക്കത്  ഉേു ്ുജറനാത്തികെ െപ്ിത്തനാ 
കൻറ രേതൃത്വത്തിെുള്ള ആറം് സംഘം 
േത്തറിരെക്കത്  കെനാണ്ടുരപനായി . 16ന്  േത്തർ 
തുറമുേകത്ത രെനാർണിഷിൽ ഉേു എത്തിച്ചു. 

െടൽത്തീേരത്തനാട്  രചർന്ുേിൽക്കുന്  
േത്തർ അൽഷമനാൻ സ് രറ്റേിയത്തിരെക്കത്  
രപനാെണകമങ്ിൽ വനാട്ർ ടനാക് സി വിേിക്കണം 
െേിക്കനാർക്കും ബന്കപ്ട്വർക്കും. ഇതിേനാ
യി  ഉേു ഗപരയനാജേകപ്ടുത്തണകമന് െണ
ക്കുെയൂട്െും ഉടമ േനാെിദ്  സുബെത്തിയുകട 
മേസ്ിെുണ്ടത് . 

ഇന്ത്യയിൽതകന് ആദത്യമനായനാണ്  കമഷീൻ 
സഹനായരത്തനാകട കെ.പി. േിഷനാദ്  ഇൻറീേി
യർ  േിബസൻ േടത്തിയത് . ആദത്യെനാെങ്ങ
േിൽ ഉേു േിർമിച്ചത്  തുടർന്ത്  ദുബബ രെ ഗദേീ
െേിച്ചനാണ്  ഉൾഭനാ്കത്ത അെങ്നാേപ്ണിെൾ 
പയൂർത്തിയനാക്കുന്ത് . രബപ്യൂേി  ൽ ഒനാരേനാ ഉേു
വി കൻറയും സ് കഗടക് ചർ പണിയനാണ്  േടത്തു
ന്ത് . സംബയൂക്കത്  ഉേു പയൂർണമനായും രബപ്യൂ
േിൽതകന്  പയൂർത്തീെേിച്ചതനാണ് . രെനാഴിരക്ക
നാട്  പുഴക്കേ േരമശി കൻറ രേത ൃത്വത്തിൽ 30 
കതനാഴിെനാേിെേനാണ്  ഉേു േിർമിച്ചത് . േണ്ടു 
തട്ുെേിൽ പിൻഭനാ്ം തുറന് േീതിയിെനാണ്   

ഉേു സംവിധനാേിച്ചിേിക്കുന്ത് . ഇവ പിന്ീട്  
രബപ്യൂർ േെനാസിെൾ േീറ്റിൽ ഇറക്കി. 

ഏകതനാേു ഉേുവികേയും ഉേുവനാക്കുന്ത്  
അെങ്നാേചനാേുതയനാണ് . ഉേുവി കൻറ പുറവും 
അെത്തേങ്ങേും പഞ്േക്ഷഗത രഹനാട്െുെ
കേരപ്നാെും രതനാൽപിക്കുന് വിധമനാണ്  സം
വിധനാേിച്ചിേിക്കുന്ത് . മുെൾ ഭനാ്ത്തത്  140 
അടിയും തനാഴ ഭനാ്ത്തത്  90 അടിയുമനാണ്  േീേം. 
22 അടി ഉയേമനാണുള്ളത് . ആറ്  കബഡ് റയൂമു
െൾ  എെ്നാം ബനാത്തത്  അറ്റനാച്ചത് ഡ് . െത്യനാപ് റ്റൻ 
അഥവനാ െപ്ിത്തനാ കൻറ ഇേിപ്ിടത്തിന്  കതനാ
ട്ത്  പിറെുവശത്തനായി മജ് െിസ്  (ഹനാൾ) അതത്യനാ
ധുേിെ സൗെേത്യരത്തനാകട കെനാട്നാേ സമനാേ
മനായി  അെങ്േിച്ചിേിക്കുന്ു. േണ്ടത്  അടുക്കേ
യുമുണ്ടത് . െിടപ്ുമുറിെൾക്കത്   ബർത്തത്  സൗെ
േത്യവുമുണ്ടത് .  അരപ്നാേിസ് റ്ററി, ആർട്ത്  കെതർ 
േർണിച്ചറുെൾ എന്ിവകയെ്നാം ഒേുക്കിയി
േിക്കുന്ത്   വിെപിടിപ്ുള്ള വസ് തുക്കൾകെ
നാണ്ടനാണ് .

എൽ. ഇ.േി ബെറ്റുെൾ മരേനാഹേമനായി 
ഒേുക്കിയിട്ുണ്ടത് . മണിക്കയൂറിൽ 20 െിരെനാമീ
റ്റർ രേനാട്ിക്കൽ ബമൽ ദയൂേമനാണ്   സംബയൂക്കത്  
ഉേു സഞ്േിക്കുന്ത് . 700 െുതിേശക് തിയു
ള്ള േണ്ടത്  എൻജിേുെൾ ഘടിപ്ിച്ചിേിക്കുന്ു. 
ആർെികടക്ട്   േിഷനാദിന്  കെനാച്ചിൻ ഷിപ് യനാർ
േികെ െപ്െിന്  ഇൻറീേിയർ േി ബസൻ കച
യ്ുന്തിന്  ക്ഷണം െഭിച്ചിട്ുണ്ടത് . േത്തറികെ 
അൽ ഷമനാൽ സ് രറ്റേിയം ഉേുവി കൻറ  മനാതൃ
െയിെനാണ്  േിർമിക്കുന്ത് . രെനാെത്തുതകന് 
ആദത്യമനായിേിക്കും േനാടി കൻറ തേിമ േിെേിർ
ത്തി ഉേു രമനാേെിൽ സ് രറ്റേിയം പണി െഴി
പ്ിച്ചത് .  16  രെനാടി േയൂപ കചെവഴിച്ചത്  സംബയൂ
ക്കത്  ഉേുവികേ േത്തറികെ േനാെിദ്  അൽ സു
ബെത്തി സ്വന്മനാക്കിക്കഴിഞ്ു. എം.എസ് 
.വി.ആൽ റനാഹി എന്നാണ്  ഉേുവിന്  േൽെി
യ രപര് . 

l

പകു ് തി യ അ റതി വ്
‘ഭയൂട്നാ കൻറ ഭനാ്ത്യക്കുറി’-െക്കം 1579 മു ഹ മ് ദ് 
ഷനാ രമനാ ൻ എ ഴു തി യ േീ ച്ച ർ പു തി യ അ റി വനാ 
യി േു ന്ു. േ മ്ു കട അ യ ൽേനാ ജത്യ ത്തി  കൻറ േ ന്
ക്കും വി െ സ േ ത്തി േും ത ന്നാ െനാ വു ന് രസ വ 
േം െനാ ഴച  കവ ച്ച പ േ രമ ശ്വ േ ൻ േനാ യ ർ ക്കത് അ ഭി 
മനാ േി ക്കനാം. ഒ ന്ും പനാ ഴനാ യി െ് രെ്നാ.  ഭയൂ ട്നാ ൻ േനാ 
ജത്യ ത്തി  കൻറ വിെസേത്തിേനായി ഏകറ യ ത് േി 
ച്ച േനാ യ കേ യും സം ഘ കത്ത യും അ വ ർ മ റ ന്ി 
െ് എ ന് ത് േ ന്ത കന്. അ ന്ത് ഒ േുപ  രക്ഷ ഭയൂ ട്നാ 
േി കെ ആ  രജനാ െി ആ െ ർ ഷ െ മനാ യി േു ന്ി േി ക്ക 
ണം. ഒ േുപ  രക്ഷ  കപ ൻ ഷ ൻ ഉ ൾ ക പ് കട യു ള്ള 
െനാ േത്യ ങ്ങ ൾ അ രന് െ േനാ റി ൽ ഉ ൾ കപ് ട്ി േി ക്ക 
ണം. ഇ രപ്നാ ൾ േനാ ജ െീ യ സ്വീ െ േ ണം അ വ ർ 
ത ന്ിരെ്. എ െ്നാം േ ന് ത കന്. ഉ ണ ർ വു ള്ള ആ  
ഗപ വ ർ ത്ത േ ങ്ങ ൾ ക്കത് ആ ശം സ െ ൾ.
ടകി. വകി.  ഹ രകി കു മരാ ർ, ക ണകി ച്ു കു ള ങ് ര

ചതിന്തിപ്തിക്കുന് കവതി്
വനാ േനാ ദത്യമനാ ധത്യ മം െ ക്കം 1579ൽ  ഗപ സി ദ്ധീ െ േി 
ച്ച മു ർ ഷി ദ ടി.  പ ട് ർ െ ട വി കൻറ ഒ സത്യ ത്തത് എ ന് 
െ വി ത വനാ യി ക്കനാ ൻ ഇ ട യനാ യി. ഞ ണ്ടു െ േു കട 
േനാ ട്ി ൽ ജീ വി ക്കു ന് േ മു ക്കത് ഇ ത് പു തി യ അ 
േു ഭ വ മ െ്. എ ന്നാ ൽ, ഈ  അ ഞ്ു വ യ സ്ു െനാ േ 
കൻറ സ്നാ േ ത്തത്  േനാ കേ േ മ് രേനാ അ കെ് ങ്ി ൽ 
േ മ്ു കട മ ക്ക രേനാ ആ െനാം എ ന്ത് ഈ  െ വി ത 
ചി ന്ി പ്ി ക്കു ന്ു.
ഷരാ നകി യ സ ലരാം ക രു നരാ ഗ പ്പ ള്ളകി

ഹൃ ദ യഹാ രതി 
വനാ േനാ ദത്യ മനാ ധത്യ മ ം െ ക്കം 1579ൽ കെ. എ. ബസ 
േു ദേീ ൻ ത യനാ റനാ ക്കി യ ‘െ ണ്ീ ർ മ ഴ യ ത്തി േു ന്ത് 
മു ത്തു മനാ േി പനാ ടു െ യനാ ണ് ’ എന് ജീ വി ത കമ ഴു 
ത്തത് വനാ യി ച്ചു. ഒ േു െു ടും ബ ത്തി  കൻറ ഭനാ േം ചു 
മ െി രെ റ്റി മ റ്റു ള്ള വ ർ ക്കു മുന്ി ൽ ബെ േീ ട്ു ന് 
മു ത്തു മനാ േി യു കട ജീ വി തം വ േ കേ ഹൃ ദ യഹനാ
േി യനാ യി വ േ ച്ചി ട്ു. ദു േ ന് ങ്ങ േി ൽ പ െ ച്ചുേി ൽ 
ക്കനാ കത അ ന് ത കയ രതനാ ൽ പി ച്ചത് ജീ വി ക്കനാ 
ൻ, ജീ വി പ്ി ക്കനാ ൻ. ആ ജീവിതം േ ന് വ റ്റനാ ത്ത 
വ േു കട ഗശ ദ്ധ യി ൽകപ ടനാ ൻ ഈ  േീ ച്ച ർ െനാ േ 
ണ മനാ വ കട്.
ജൈ സ ൽ ടകി. ് കി. അ ഞ്ച ച്വകി ടകി

അ വ ർ ഒ ന്കും പ ഠതി ച്തി ട്തി േ്ല
േനാ സി ഭീ െ േ ത കയക്കു റി ച്ചത് എ ഗത രയനാ വി വ േ 
ണ ങ്ങ ൾ വനാ യി ച്ചി േി ക്കു ന്ു. അ േ സ് അ െി െ 
രക്കനാ ടി യു കട രെ േ േ ത്തി കെ ഏ റ്റ വും  ഒ ടു വി 
െ കത്ത വനാ ച െം ഭയൂ ത െനാ െ ത്തി കെ ഭീ െ േ തകയ 
യും വ ർ ത്ത മനാ േെനാ െ ഭീ െ േ തകയ യും രെനാ ർ 
ത്തു കെ ട്ി യി േി ക്കു ന്ു.  രെനാ െ ത്തി കൻറ അ േ 
വി െ്നാ ത്ത സ ഹ തനാ പം ഏ റ്റു വനാ ങ്ങി യ ഇ േ െ ൾ, 
െനാ െ ഗെ രമ ണ കെനാ ടും ഗെയൂ േ ത െ ൾ അ ഴി ച്ചു വി 
ടു ന് ഭീ െ േ ന്നാ േനാ യി മനാ റു ന് വി രേനാ ധനാ ഭനാ സ മനാ 
ണ് സ യ ണിസ് റ്റത്  ഭീ െ േ ത.  അ കത,  ച േി ഗത ത്തി 
ൽേി ന്ത് അ വ ർ ഒ ന്ും പ ഠി ച്ചി ട്ി െ്.
േ�രാ.  ഹരാ രകി സ് സകി.എച്് , ക മ േല ശ്വ രം

കെ.സി. സെീം െേിങ്ങേനാട്

േകമ് പെരപ്നാഴും അസ്വസ് ഥമനാക്കുന്ത് 
ചിെേുകട അസനാന്ിധത്യങ്ങേനാണ്. എഗത 

െുടഞ്ുെേഞ്ിട്ും വിട്ുരപനാെനാത്ത േീർ
ത്തുള്ളി രപനാകെ ഉള്ളിൽെിടക്കും ചിെേുകട 
അസനാന്ിധത്യങ്ങൾ. അത്തേകമനാേു അസനാന്ി
ധത്യത്തിക ൻറ, അഗപതത്യക്ഷമനാെെി കൻറ െഥപറ
യുെയനാണ് ഹനാഷിർ കെ. മുഹമ്ദ് സംവിധനാ
േം കചയ ത  ‘എ രേനാെത്യു കമൻററി എബൗട്ത്  
േിസപ്ിയറൻസ് ’ എന് രേനാെത്യുേിക് ഷൻ. 

ബം്േയൂേു സ് രേനാടേരക്കസിൽ അേത്യനായ
മനായി ഗപതിരചർക്കകപ്ട്ത് ഒമ്തു വർഷത്തി
രെകറയനായി യു.എ.പി.എ ചുമത്തകപ്ട്ത്  ജയി
െിൽ െഴിയുന് മെപ്ുറം ജിെ്യികെ പേപ്േ
ങ്ങനാടി സ്വരദശി വനാണിയംപുറത്തത് മുഹമ്ദ് 
സെേിയയുകട ജീവിതം, കപനാടിപ്ും കതനാങ്ങ
െും രചർക്കനാകത തന്യത്വരത്തനാകട അവത
േിപ്ിക്കുന്ു ഇൗ ചിഗതം. യു.എ.പി.എ എന് 

െേിേിയമം തെർത്തത് ഒേുപനാട് കചറുപ്ക്കനാ
േുകട സ്വപ്േങ്ങേും ഗപതീക്ഷെേുമനാണ്. വി
ചനാേണെരേനാ വിധിെരേനാ ഒന്ുമിെ്നാകത, കച
യത കതകറ്റകന്ന്റിയനാകത ഇന്ത്യയികെ വി
വിധ ജയിെുെേിൽ ഒേുപനാട് കചറുപ്ക്കനാർ, 
സൃഷ് ടികച്ചടുക്കകപ്ട് ഭീെേരക്കസുെേിൽ ഗപ
തിരചർക്കകപ്ട്ത് വർഷങ്ങേനായി െഴിയുന്ുണ്ടത്. 
അക്കയൂട്ത്തിൽ ഒേനാേനായ സെേിയ ബം്േയൂ
േു പേപ്േ അഗ്ഹനാേ ജയിെിൽ െഴിയുെയനാ
ണ്. സെേിയയുകട മനാതനാവ് ബിയ്ുമ്യുകട 
രവദേയനാർന് വനാക്കുെേും േിസ്ഹനായതയും 
േമ്ൾ പഗതങ്ങേിെയൂകടയും ചനാേെുെേിെയൂകട
യും മറ്റും െണ്ടതനാണ്. 

േിേവധി കചറുപ്ക്കനാേുകട ഗപതീക്ഷെൾ
ക്കുരമൽ െേിേിഴൽ വീഴത്തിയ യു.എ.പി
.എ രപനാെുള്ള െേിേിയമങ്ങൾ റദേനാക്കനാരേനാ 
സൃഷ് ടിക്കകപ്ട് ഭീെേരക്കസുെേിൽ വിചനാേ
ണ േടത്തനാരേനാ േിയമേടപടി ഗെമങ്ങൾരക്കനാ 
ഭേണെയൂടങ്ങേും മറ്റു േിയമസംവിധനാേങ്ങേും 
മുതിേനാത്തത് വിരേനാധനാഭനാസം തകന്. ഷമീം 

എന് േനാമത്തിെനാണ് സെേിയകയ രേനാെത്യു
േിക് ഷൻ അവതേിപ്ിക്കുന്ത്. േിസ്ഹനായനാ
വസ് ഥയും േിേപേനാധിത്വവും ഒരേസമയം േി
ഴെിച്ചുേിൽക്കുന് ഗപതിേിധനാേമനാണ് ഷമീ
മി  രൻറത്. 

േീതി എന്ത് അസ് തമിച്ച ഒേു ഗപതിഭനാസ
മനാകണന്ും അകതനാേു രചനാദത്യചിഹ്നമനാകണ
ന്ും ജീവിതം ചിറകെനാടിഞ് ഗപതീക്ഷെേു
കട രപേനാകണന്ും ചിഗതം െണ്ടുെഴിയുരമ്നാ
രഴക്കും േമുക്കത് രതനാന്ും. രേനാെത്യുേിക് ഷൻ 
തീേുരമ്നാരഴക്കും േമ്ുകട രബനാധതെങ്ങ
േിൽേിന്ത് ഒേുപനാട് രചനാദത്യങ്ങേുയേും. ഇവി
ടകത്ത ഭേണെയൂടങ്ങകേനാകക്ക എകന്ടുക്കു
െയനാകണന് ആരെനാചേയും സ്വനാഭനാവിെമനാ
യും വന്ുരപനാവും. 

കപനാതുരബനാധത്തനാൽ അപേത്വം െൽപി
ക്കകപ്ടുന് ഒേു സമയൂഹത്തിേുരമൽ േിേന്േം 
ചനാപ്െുത്തനാേുള്ള ഗശമങ്ങേുകട ബെിയനാടുെ
േികെനാേനാേനാണ് സെേിയ. സ്വന്ം െുടുംബം 
തീഗവവനാദിയുകട െുടുംബകമന് രെബെിരെ

ക്കത് പേിണമിക്കുന് അവസ് ഥെരേനാട് സമേസ
കപ്ടനാൻ ഇേിയും അയനാൾക്കത്  സനാധിച്ചിട്ിെ്. 
യഥനാർഥത്തിൽ ഗപതിരേനാധത്തികൻറ, സനാംസ് 
െനാേിെ ദൗതത്യേിർവഹണത്തികൻറ  െൃതത്യമനാ
യ ഉദനാഹേണമനാണ്  ഇൗ ചിഗതം. 

48 മിേിറ്റത്  ബദർഘത്യമുള്ള രേനാെത്യുേിക് 
ഷൻ സംവിധനാേം കചയത ഹനാഷിർ കെ. മു
ഹമ്ദ് ബീമനാപള്ളി, മട്നാരഞ്േി എന്ീ ഗശരദ്ധ
യ വിഷയങ്ങേിെുള്ള രേനാെത്യുകമൻററിെേി
െയൂകട ഗശരദ്ധയേനായ സംവിധനായെേനാണ് . വത്യ
തത്യസ് ത ആേത്യനാേബശെിയനാണ് അവെംബി
ച്ചിേിക്കുന്ത്. 

െനാമറ കചയത േസീബ, സം്ീതസംവിധനാ
േം േിർവഹിച്ച രശേർ എെ്നാം ഗപരതത്യെ ഗശ
ദ്ധ പിടിച്ച ുപറ്റുന്ുണ്ടത്. അഭിരേതനാക്കകേെ്നാം 
െഥനാപനാഗതങ്ങരേനാട് േീതി പുെർത്തുെയും 
കചയ്ുന്ു. ഇത് െനാണുെകയന്തു തകന് േീ
തിേിരഷധത്തികേതിേനായ ഗപതിരേനാധമനാണ്. 
ചിഗതം യയൂടത്യയൂബിൽ െഭത്യമനാണ്.
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ബംഗളൂരകു സപ് ലഫാടനലക്സിൽ അന്ായമായി  
പപെിലേർക്ടപ്ട്പ് ഒമ്പെകു േർഷത്തിലേടറയായി  
യകു.എ.പി.എ േകുമത്തടപ്ട്പ്  ജയിേിൽ കഴിയകുന്ന  
മേപ്കുറം ജിേ്ലയിടേ പരപ്നങ്ങാടി സ്വലേശി  
ോണിയംപകുറത്തപ് മകുഹമ്േപ് സകരിയയകുടട ജീേിെം,  
ടപാടിപ്കും ടൊങ്ങേകും ലേർക്ാടെ െന്മയെ്വലത്താടട  
അേെരിപ്ിക്കുന്നകു ഇൗ േിപെം 

‘എ േ�രാക്ു െമൻററകി എൈൗട്്  �കിസപ്പകിയറൻസ് ’ എന്ന  
േ�രാക്ുൈകിക് ഷനകിൽനകിന്ന്  

വൈലോപ്പിള്പി
കൈപിതാപുരസ്കാരം
ബവ രെനാ പ്ി ള്ളി സ്  മനാ േ െ സ മി തി യു കട 
ബവ രെനാ പ്ി ള്ളി െ വി തനാ പു േ സ്  െനാ േ 
ത്തി ന്  35 വ യ സ്ി ൽ തനാ കഴ യു ള്ള െ വി 
െ േി ൽ േി ന്ത്  െൃ തി െ ൾ ക്ഷ ണി ക്കു ന്ു. 
2015 ജ േു വ േി മു ത ൽ 2018 ആ ്  സ്  
റ്റത്  വ കേ ഗപ സി ദ്ധീ െ േി ച്ച െ വി തനാ സ മനാ 
ഹനാ േ ത്തി േനാ ണ്  പു േ സ്  െനാ േം േ ൽ െു 
ന് ത്. 10,001 േയൂ പ യും ശി ൽ പ വു മ ട ങ്ങു 
ന് തനാ ണ്  പു േ സ്  െനാ േം.
െൃ തി െ േു കട മയൂ ന്ത്  രെനാ പ്ി വീ തം േ വം 
ബ ർ പ ത്തി േു മു മ്ത്  െ ടനാ ര ങ്നാ ട്  ഗപ ഭനാ െ 
േ ൻ, രത ജ സ്ത്, മനാ േ സ േ ്  ർ, ചു ങ്ം വ 
ഴി, അ  യ് രന്നാ ൾ പി. ഒ, തൃ ശയൂ ർ ^680 003 
എ ന് വി െനാ സ ത്തി ൽ അ യ ക്ക ണം.  
രേനാ ൺ: 9497738004.

അയനം^എ.അയ്യപ്ൻ
കൈപിതാപുരസ്കാരം
അ യ േം സനാം സ്  െനാ േി െ രവ ദി ഏ ർ കപ് 
ടു ത്തു ന് എ ട്നാ മ ത്  അ യ േം ^ എ.  അ യ് 
പ് ൻ െ വി തനാ പു േ സ്  െനാ േ ത്തി ന്  െൃ തി 
െ ൾ ക്ഷ ണി ക്കു ന്ു. 2014 ജ േു വ േി മു 
ത ൽ 2018 ജയൂ ബെ 31 വ കേ ആ ദത്യ പ തി 
പ്നാ യി പു റ ത്തി റ ങ്ങി യ മ െ യനാ േ െ വി 
തനാ സ മനാ ഹനാ േ ത്തി േനാ ണ്  11,111 േയൂ പ 
യും േ െ െ വും ഗപ ശ സ്  തി പ ഗത വും അ 
ട ങ്ങു ന് പു േ സ്  െനാ േം.
പു സ്  ത െ ത്തി ക ൻ റ േനാ ല്  രെനാ പ്ി െ 
ൾ വി രജ ഷ്  എ ട ക്കു ന്ി, കച യ ർ മനാ ൻ, 
അ യ േം സനാം സ്  െനാ േി െ രവ ദി, ഒ െ്യൂ 
ർ, ബത ക്കനാ ട്ു രശേ േി ത പനാ ൽ, തൃ ശയൂ ർ, 
രെ േ േം ^ 680 306 എ ന് വി െനാ സ ത്തി 
ൽ അ യ ക്കു െ. അ വ സനാ േ തീ യ തി ഒ ക്  
രടനാ ബ ർ 15. രേനാ ൺ: 9388922024.

Dcp, sabv vUv  C³ t_¸qÀ

ഉരകുേി ടൻറ പകുറേകും  
അകത്തളങ്ങളകും പഞ്ചനക്ഷപെ  
ലഹാട്േകുകടളലപ്ാേകും  
ലൊൽപിക്കുന്ന േിധമാണപ്   
സംേിധാനിച്ചിരിക്കുന്നെപ് .  
ആറപ്  ടബഡപ് റൂമകുകൾ, എേ്ലാം  
ബാത്തപ്  അറ്ാച്ചപ് ഡപ് . മജപ് േിസപ്  (ഹാൾ)  
അെ്ാധകുനിക സൗകര്ലത്താടട  
ടകാട്ാരത്തിനപ്  സമാനമായി   
അേങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നകു.  
രണ്പ്  അടകുക്ളയകുമകുണ്പ് 

ഉരുവകിെല മജ് ലകിസ്  (ഹരാൾ)

ഇൻറീരകിയർ �കിജസനർ  
െക.്കി. നകിഷരാദ് ഉരു ഉടമ  

ഖരാലകിദ് അൽ സുജലത്കി െക്രാപ്പം

സംൈൂക്്  ഉരു
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രകുതദതപയാഗതിമേ നരല�ാജതി 
(അനകു�വം)
ജതിം ലകാർമെറ്്,വതിവ: എം.എസ്. നായർ  
ലപജ്: 191, വതിേ: 190.00, ഡതി.സതി െകുക്സ്

125ൽ അധിെം മേുഷത്യകേ 
കെനാകന്നാടുക്കി ഹിമനാെയൻ 
ഗ്നാമങ്ങകേ വിറപ്ിച്ച, രചനാേ 
കക്കനാതിയൻ പുള്ളിപ്ുെി
കയ െീഴ കപ്ടുത്തനാേനായി പു
റകപ്ടുന് ജിം രെനാർ കബറ്റത് 
ആ അതിസനാഹസിെ ദൗതത്യ
ത്തികൻറ െഥപറയുന്ു.  

പരാജതി് മൻറ സകുവതിലേഷം (കഥ)
സകുലരഷ്  ്മ്ാനതിമറ്ം 
ലപജ്: 128,  വതിേ: 130.00  
മയസ് തപസ്  െകുക് സ് 

യഥനാതഥമനായ ജീവിത േിേീ
ക്ഷണങ്ങേിൽേിന്ും അേുഭ
വങ്ങേിൽേിന്ും ആഴത്തിൽ 
േയൂപകപ്ടുന് െഥെൾ. െൃതത്യ
മനായ േനാഷ് ഗടീയം സ്വനാഭനാവിെ
തരയനാകട അവതേിപ്ിക്കുന്ു. 

പൂർവതികരകുമട നാട് (ലനാവൽ)
വാംെ മഷരതിഫ്  
വ: സ്മതി് മീനാക്തി, രേ്മതി കതിട്പ് 
ലപജ്: 272, വതിേ: 230.00 
സസക്ം െകുക്സ്

അടിമത്തത്തിൽേിന്ത്  രമനാച
േം രേടി ബെബീേിയയികെ
ത്തിയ ഒേു െയൂട്ം മേുഷത്യേു
കട അതിജീവേത്തി കൻറയും 
സഹേത്തി കൻറയും െഥപറ
യുന് രേനാവൽ. 

ഗന്ധദ്ീപകുകളകുമട പാറാവകുകാരതി 
(ലേഖനം)
സെീന എം. സാേതി 
ലപജ്: 77 വതിേ: 70 
സസക്ം െകുക് സ് 

മേുഭയൂമിയുകട പറഞ്ുതീേനാ
ത്ത െഥെൾ പറയുെയനാണ്  
എഴുത്തുെനാേി. െനാഴ ചയു
കട പേപ്ും അേുഭവങ്ങേുകട 
ആഴവും ഹൃദത്യമനായി അവതേി
പ്ിക്കുന്ു ഒരേനാ െുറിപ്ും.

കള്ളൻ പവതിത്ൻ (്തിരക്ഥ)
പത്മരാജൻ 
ലപജ്: 103, വതിേ: 99.00 
ഡതി.സതി െകുക്സ്

പത്മേനാജ കൻറ ഗപശസ്ത സി
േിമയനായ ‘െള്ളൻ പവിഗത’ 
കൻറ തിേക്കഥ. കവറും െള്ള
േിൽേിന്ത്  ഗപതനാപിയിരെ
ക്കും തിേിച്ചുമുള്ള ഒേു െള്ള 
കൻറ മനാറിമറിയെുെൾ. 

വതിേകുദ്തിയതിലേക്്  ഒരകു ്ീർഥയാത് 
(യാത്ാനകു�വം)
ഇ.സതി. സസമൺ മാസ് റ്ർ 
ലപ ജ് : 86, വതി േ: 90.00 
 മഎ.പതി.എച്്   

േുർആൻ^ബബബിൾ തനാേ
തമത്യപഠേത്തിൽ അവ്നാഹ
മുണ്ടനായിേുന്ു ബസമൺ 
മനാസ് റ്ററുകട ഹജ്ത്  യനാഗതനാേു
ഭവം. ഹജ്ി കൻറ ആത് മീയനാ
േുഭയൂതി വനായേക്കനാേിരെക്കത്  
പെേുന്ു.

ഹജ്് , ചര്യ, ചരതിത്ം, സച്ന്യം 
(യാത്ാനകു�വം)
സേഖ്  മകുഹമ്ദ്  കാരകകുന്്  
ലപജ്: 151, വതിേ: 145.00 
 മഎ.പതി.എച്്   

ഹജ്ി കൻറ ദർശേവും ചേി
ഗതവും െനാഴ ചെേും ചേത്യെ
േുകമെ്നാം ഒേു യനാഗതിെ കൻറ 
വീക്ഷണരെനാണിെയൂകട മരേ
നാഹേമനായി അവതേിപ്ിക്കു
ന് െൃതി. 

ആപ്തിൾ മപാഴതിയകുന് നാട്തിലേക്്  
(യാത്ാനകു�വം)
ലജ്യാ്തിസ്  പതി. കടയതപത്്  
ലപ ജ് : 76, വതി േ: 75.00 
േതിപതി പബ്തിലക്ഷൻസ് 

ഇന്ത്യയുകട ബവവിധത്യം േിറ
ഞ് സനാംസ് െനാേിെ ജീവിത
കത്ത അടയനാേകപ്ടുത്തനാേു
ള്ള ഒേു സനാധനാേണ യനാഗതി
െ കൻറ ഗശമം. ഉത്തരേന്ത്യ മു
തൽ പനാെിസ് തനാൻ അതിർ
ത്തി വകേകയത്തുന് യനാഗത.

ക
ഥ

ക
വ

ിത
വ

ായ
ന

ഷനാഹിേ ഇ.കെ.

ദീപ്തന് ഒട്ും ഇഷ് ടമെ്നാതിേുന്ിട്ും ആ മഴക്കനാെം 
വന്ു. കവയിെികേ േേച്ചു േേച്ചുകെനാണ്ടത് മഴ.

തീർത്തുമുരപക്ഷിക്കകപ്ട് സയൂേത്യൻ േേഞ് രമഘങ്ങേു
കട െീറുെേിൽേിന്ത് േേച്ച മഞ് കവേിച്ചമനായി.

ചവിട്ുന്ിടകത്തനാകക്ക ഈർപ്ം. പച്ച കെട്ുന് മുറ്റം. 
േേകഞ്നാട്ി വീഴുന് ഇെെൾ. ഇേുള് കെട്ിയ ആ േണ്ടു 
മുറി വീട് ഒേു ്ുഹയനായിേുകന്ങ്ിൽ എന്ത് ദീപ്തന് രതനാ
ന്ി. വേനാന്േങ്ങേികെ അഗതക്കത്  ആഴരമറിയ ഒേു 
്ുഹ. മഴയുകട ശബ ദങ്ങൾ വകന്ത്തനാത്ത ഒകേനാ
േിയിടം. ദീപ്തേിഷ് ടമനായിേുന്ികെ്ങ്ിെും മഴ 
കപയതുകെനാരണ്ടയിേുന്ു. ചിെരപ്നാകേനാ
കക്ക ഉള്ളികെ സപ്തേനാദങ്ങകേ രെൾപ്ി
ച്ചു മഴ. ദീപ്തേിഷ് ടം അേനാഹത േനാദമനാ
യിേുന്ു. േിശേബ ദതയുകട ശബ ദം.

രജനാെിയിടരത്തക്കുള്ള യനാഗതെേും 
തിേികെ വേുന് ബവെുരന്േങ്ങേും 
ദീപ്തകേ ഈർപ്ം പിടിപ്ിച്ചു.  േേ
ഞ് െുട, േേഞ് കചേിപ്ുെൾ, 
േേഞ് ഉടൽ. അസ്വസ്തയുകട 
മയൂർച്ഛയിൽ ചിെരപ്നാേയനാൾ വെ്നാ
കത പിടഞ്ു. ഉടെയൂേികയറിയും 
രപനാകെ േേവി കൻറ രമെനാടെൾ 
വെിച്ചയൂേി.

മഴ ചനാറ്റെുടയനാടെൾ മനാറ്റി െേി
േീെ പുതയക്കനാൻ തുടങ്ങി. ചനാേം. 
െറുപ്ത്. ഭയൂതനാരവശിതയനായ െനാറ്റത് 
മേങ്ങേുകട കചെിടത്തടിക്കുന്
തും  അവ ആർത്തു െേയുന്തും 
െണ്ടു. ഓടെൾക്കുള്ളിൽ േിന്ത് 
ജെത്തി കൻറ  െറുത്ത രദഹം പുറ
രത്തക്കത് കപനാത്തിപ്ിടിച്ചു െയറി.

ഭയൂമിക്കത്  കേഞ്ത് കപനാട്ി.
ആെനാശം കപയതു കപയത് ഭയൂമി

യിരെക്കത്  വീണു. 
തുറന്ുവിട് ജയിെറെേിൽ

േികന്ന്രപനാകെ ജെം അതിേു
െൾ മറന്ത് ഗഭനാന്മനായ ഒേനാരവശ
രത്തനാകട  ഇേച്ചു െയറി. ദീപ്ത 
കൻറ ഊത േിറമുള്ള െുട െനാറ്റിൽ 
അസ്ിെകേനാടിഞ്ു െയൂമ്ി.

കതേുവ് ജെമനായി.
ഗപേയം  ദീപ്തകേ ത കൻറ ഗപണയ

കത്തരയനാർമിപ്ിച്ചു. മറന്ുകവന്ത് അഹങ്
േിച്ചതഗതയും.

ഒകേനാറ്റ െനാറ്റയൂത്തിൽ േിെം പതിച്ചു രപനാെുന് 
വൻമേം. അയനാൾക്കത് രപടി രതനാന്ി. ഉരപക്ഷിക്കകപ്
ട് െനാെകത്തന് രപനാകെ, അഗതക്കഭയമിെ്നാകത തേിച്ചനാ
യി. തേികയയനാവുെകയന്നാൽ എെ്നാം അവേവേിൽ െയി
പ്ിക്കെനാകണന്ത് ഏെനാെിതകയ േിർവചിക്കനാൻ അയനാൾ
ക്കിരപ്നാൾ വയ്നാതനായി.

അരന്േമനാണ് അയനാൾരക്കറ്റവും രപടിയുണ്ടനായിേുന്വ
കേ, ആ കപൺ പയൂച്ചകയ അയനാൾ െണ്ടത്.

അത് േിർത്തനാകത െേയുെയനായിേുന്ു. എകന്നാേു 
തേം െേച്ചിൽ.

പയൂച്ചെകേ ദീപ്തന് ഭയമനായിേുന്ു. വിരശഷിച്ചും കപൺ
പയൂച്ചെകേ. െനാണുരമ്നാകേനാകക്കയും േിർദയം  ആട്ിരയനാടി
ക്കനാറുണ്ടനായിേുന് ജീവി.

അത് ജെത്തിേും ദീപ്തേുമിടയിൽ അതി ദയേീയവും 
വിെൃത വുമനാകയനാകേനാച്ചയിൽ െേഞ്ുകെനാരണ്ട

യിേുന്ു.
ദീപ്തൻ ഒേു കെട്ത് പഗതക്കടെനാസുെൾ അതിേുന് മയൂെ

യിയിരെക്കിട്ു മനാറിേിന്ു.
പയൂച്ച പഗതക്കടെനാസിൽ ത കൻറ െുതിർന് രദഹം  കവ

ച്ചത് ചുേുണ്ടു.
എന്ിട്ും േിെവിേിച്ചു; േിർത്തനാകത േിർത്തനാകത.
അന്ത് േനാഗതിതകന്യനാണ് ജെം വനാതിെിൽ മുട്ിയത്. 
കതേുവ് മുഴുകക്ക ജെം വിഴുങ്ങിയിേുന്ു. ദീപ്തേ

രപ്നാൾ പേിച്ചയൂടിൽ പയൂച്ചകയരപ്നാകെ ചുേുണ്ടുെിടപ്നായി
േുന്ു.

േിർത്തനാകത േിെവിേിക്കുന് പയൂച്ചകയ ഇടകക്കരപ്നാരഴനാ 
ഭയമറ്റത്  അയനാൾ കേഞ്ിൽ രചർത്തുപിടിച്ചിേുന്ു. ഉണേു

രമ്നാൾ മഴ േിെച്ചിേുന്ു. എഗതരയനാ ദിവസങ്ങൾ മഴയി
െയൂകടനാെിച്ചു രപനായിേുന്ു. ദീപ്തേരപ്നാഴും ആശു

പഗതിച്ചയൂേുണ്ടനായിേുന്ു. ദുേിതനാശ്വനാസ െത്യനാമ്ി
കെ പെവിധച്ചയൂേുെേും. അയനാൾ ആകേകയനാ

കക്കരയനാ ഓർത്തു; അതിരെകറ മറന്ു. 
ആെനാശം മുെേിരെക്കുതകന് മടങ്ങി

രപ്നായിേുന്ു. 
ജെമിറങ്ങിരപ്നായ മുറ്റത്തത് ചേിയുകട, 

െേിയിെെേുകട െറുത്തഴുെിയ അടേു
െൾ. പുറംചുവേികെ മൺചിഗതങ്ങൾ. 
ചത്തഴുെിരപ്നായ ഒേു പനാമ്ി കൻറ േീ
േൻ അസ്ി. എങ്ങുേിരന്നാ ഒഴുെി
കയത്തിയ െറുത്ത േിറമുള്ള ഒകേനാറ്റ
കച്ചേിപ്ത്.

അെകത്ത ഇേുട്ി കൻറ മങ്ങയൂഴം. വി
േർത്ത കവയിെിേു വേനാൻ അയനാൾ 
ജേൽ തുറന്ു.

കവയിൽ േക്കികയടുക്കുന് മുറ്റ
കത്ത ജെം. മുറ്റത്തു ചിറെറ്റു വീണു
രപനായ അരപ്നാഴും ജീവേിരെക്കത്  പിട
ക്കുന് മഞ് ശെഭകത്ത കെനാത്തികയ
ടുക്കനാൻ ഒേു െയൂട്ം വിശപ്ു  െനാക്കെൾ.

ദീപ്തൻ ജേൽ ചനാേി. ഒേുപരക്ഷ, 
ഇേികയനാേിക്കെും  അടുക്കികപ്റു

ക്കനാേനാവനാത്തവിധം അെരങ്നാെകപ്ട് 
അെം പുറങ്ങൾ.

െനാക്കയുകട കെനാക്കിൽ ജീവേിെ്നാത്ത 
മഞ്ച്ചിറെു മനാഗതം.

‘‘മത്യനാവയൂ’’
വിെൃതവും ദയേീയവുമനായ ആ പയൂച്ച

ക്കേച്ചിൽ കപനാടുന്കേ അയനാൾ രെട്ു. 
ഒേു ഗപേയെനാെകത്ത മുഴുവൻ ഉള്ളികെ

ത്തിക്കുന് ശബ ദം.
അയനാൾക്കത് ആകേകയങ്ിെും െനാണനാൻ 

രതനാന്ി. ആകേകയന്റിയനാത്ത ആകേരയനാ.
േണ്ടു മുറി വീടി കൻറ ഓരേനായിടങ്ങേും,

േേഞ് തറെൾ, ചുവേിടെൾ, ചിതറിബനാക്കിയനാ
യ അടുക്കേപ്നാഗതങ്ങൾ,
മണ്ത് െുഴഞ് വീട്െങ്ങൾ-

വിഗഭമരത്തനാകട പേതി േടക്കുരമ്നാൾ ഒേുരവേ ആ െേ
ച്ചിൽ തേിക്കുള്ളിൽ േിരന്നാ പുറത്തു േിരന്നാകയന്ു 
രപനാെും ദീപ്തന് തീർച്ചയിെ്നാതനായി. 

l

െവിത എസ് .കെ.

പയൂക്കൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്തികേക്കനാൾ 
രവേുെൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കനാേനാണ് 

എേിക്കിഷ് ടകമന്ു പറഞ്ത് പനാരബ്നാ  കേേയൂദ
യനാണ്. അഗപെനാേം രവേുെൾക്കിടയികെ ജീവി
ക്കെനാണ് ശനാശ്വതകമന് തിേിച്ചറിവ് പെരപ്നാ
ഴും േകമ് അത്ുതകപ്ടുത്തനാറുമുണ്ടത്. മരേനാ
ജ് വീട്ിക്കനാടി കൻറ ‘തുെ പയൂജത്യമനാെുന് െേി
െൾ’ എന് രേനാവൽ േഷ് ടമനാെുന് രവേുെ
കേക്കുറിച്ചും അേത്യമനാെുന് ജീവിതകത്തക്കു
റിച്ചും േിഷ്െനാസിതേനാെുന് മേുഷത്യകേക്കുറി
ച്ചും ആശങ്കപ്ടുന്ു. ഈ രെനാെം േമ്ിെവ
സനാേിക്കനാകത ബനാക്കിയനാരക്കണ്ടതി കൻറ, േമു
ക്കു രശഷവും ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടനായിേിരക്കണ്ട
തി കൻറ ആവശത്യെതകയക്കുറിച്ചത് രേനാവൽ ചർ
ച്ചകചയ്ുന്ു. 

ബപതൃെകത്ത തിേിച്ചറിയുെയും തെമുറെ
േിരെക്കത് ബെമനാറുെയും കചയ്ുെ എന് ്ഹ
േതകയയും അതുൾകക്കനാള്ളുന് തീഗവ യനാ
ഥനാർഥത്യങ്ങകേയും െേിതസുദേേമനായി വേച്ചു
െനാട്ുന്ു ‘തുെ പയൂജത്യമനാെുന് െേിെൾ’. പച്ച 
എന് ഗ്നാമത്തിരെക്കും അതി കൻറ േന്െേി
രെക്കും അവർ രേേിടുന് ഗപയനാസങ്ങേിരെ
ക്കും തേണംകചയ്നാൻ സ്വീെേിച്ച മനാർ്ങ്ങേി
രെക്കും ഇറങ്ങി കച്ചെ്ുരമ്നാൾ വടരക്ക അരമ
േിക്കയികെ അമീഷ് എന് സ്െത്തുള്ള ജേ
വിഭനാ്കത്തയനാണ് ഓർമവേുെ. േ്േവത് െേ
ണവും ആധുേിെവത് െേണവും അതി കൻറ 

സർവ ആസുേതെരേനാകടയും തങ്ങൾക്കത് ചു
റ്റും സംഭവിക്കുരമ്നാഴും പേമ്േനാ്ത െനാർഷി
െേീതിെേും ജീവിതേീതിെേും പിന്ുടർന്ത് 
അവർ േകമ് അത്ുതകപ്ടുത്തികക്കനാരണ്ടയി
േിക്കുന്ു. പച്ച ഒേു മനാതൃെയനാണ്. പെരപ്നാ
ഴും പച്ച ഒേു ബദെനാണ്. േനാം അേുവർത്തിരച്ച 
മതിയനാവയൂ എന്ത് േിർബന്ിക്കുന് ഒേു ജീവി
തബദൽ. പേിസ്ിതിഗപശേങ്ങൾ, ആധുേിെ 
സമയൂഹങ്ങേുകട േിേന്േ ബനാധത്യതയും മിക്ക
രപ്നാഴും ശേിയനായ വിധത്തിൽ അഭിസംരബനാധ
േ കചയ്കപ്ടനാതിേിക്കനാൻ ഗശമിക്കുന് ഗപതിസ
ന്ിയുമനാണ്. 

എൻമെകജ, ആതി തുടങ്ങി ്ുേുതേമനായ 
പേിസ്ിതി ഗപശേങ്ങൾ തുറന്ുെനാണിക്കു
ന് വേകേക്കുറച്ചു രേനാവെുെരേ േമുക്കുണ്ടനാ
യിട്ുള്ളയൂ. മിക്കതും ഒേു ഗപരദശത്തി കൻറ പേി
സ്ിതിഗപശേങ്ങൾക്കും െനാേണങ്ങൾക്കും 
ഊന്ൽകെനാടുക്കുരമ്നാൾ ‘തുെ പയൂജത്യമനാവുന് 
െേിെൾ’ ഗപരദശനാതിർത്തിെകേ േിേനാെേിക്കു
െയും പനാേിസ്ിതിെ ഭീഷണിെേുകട േനാഷ് ഗടീ
യവും സനാമയൂഹിെവുമനായ െനാേണങ്ങകേ വി
ശെെേം കചയ്ുെയും കചയ്ുന്ു. അതനായിേി
ക്കനാം ഈ രേനാവെികേ വത്യതത്യസ്തമനാക്കുന്ത്. 

പച്ച എന് േനാട്ുരപേിൽതകന് പച്ച ഒേു േിറ
രമയെ് എന് േിെപനാട് രേനാവൽ വത്യക്തമനാക്കു
ന്ു. പച്ച എന്ത് യനാഥനാർഥത്യം എന്ുെയൂടി വനാ
യിക്കകപ്രടണ്ടതുണ്ടത്. രേേിൽ വിശ്വസിക്കുന് 
ഒേുെയൂട്ം ആേുെേുകട, ഹേിതനാഭമനായ ഒേു ഗ്നാ
മത്തി കൻറ, പുഴയുകട, വയെുെേുകട, ബെ
തക്കനാടുെേുകട, ഗ്നാമപനാതെേുകട, െുന്ിൻ

ചേിവുെേുകട, പയൂക്കേുകട, മേങ്ങേുകട, ഓരേനാ 
പുൽകക്കനാടിത്തുമ്ി കൻറയും കപനാേുതെുെേു
കടയും അതിജീവേത്തി കൻറയും െേുത്തി കൻ
റയും രേേറിവനാണ് പച്ച. 

പുസ്തെത്തി കൻറ ആമുേത്തിൽ പി. സു
രേഗദേൻ സയൂചിപ്ിക്കുന്ത് ആേത്യനാേകത്ത
ക്കനാൾ ആശയത്തിന് ഗപനാധനാേത്യം േൽെിയ 
െൃതി എന്നാണ്. ഒേു ജപ്നാൻ വിശറി േമുക്കത് 
മുന്ിൽ േിവേുരമ്നാൾ മടക്കുെേികെനാേിപ്ി
ച്ച അതി കൻറ മരേനാഹനാേിത േകമ് എങ്ങകേ 
ആേദേിപ്ിക്കുന്ുരവനാ അതുരപനാകെ മരേനാ
ജി കൻറ േചേനാബശെിയുകട െനാേിതത്യം വനായ
േ േസെേമനാക്കുന്ുണ്ടത്. തുെ പയൂജത്യമനാെുന് 
െേിെൾ േമുക്കത് െനാഴചകവക്കുന് മടക്കുെ
േുള്ള വിശറി െനാഴച അഗതരമൽ മരേനാഹേമ
കഗത. പയൂർണിമയും സദനാശിവേും ആദിതത്യേും 
രജനാസേും ര്നാവിദേൻെുട്ി രമരേനാേും ഒകക്ക 
േമുക്കിടയികെവികടരയനാ ഉള്ളവർതകന്. 

പച്ചയികെ ശേി പച്ചയുരടതനാണ് എന്ത് പറ
യുരമ്നാൾ ഒേു േനാടി കൻറ തേത് സംസ്െനാ
േകത്ത ഇതിെപ്ുറം ഏത് വനാചെത്തിെയൂകട
യനാണ് വേച്ചുെനാട്ുെ. രേനാവൽ തുടങ്ങി 32നാം 
അധത്യനായത്തിൽ അവസനാേിക്കും വകേ അതി
ഭനാവുെത്വമിെ്നാകത ശക്തവും േിർമെവുമനായ 
ആേത്യനാേബശെിയനാണ് രേനാവെിസ് റ്റത്  പിന്ു
ടേുന്ത്. ഒേു ഗപരതത്യെ െിം്രെഗദേീെൃതമെ്നാ
ത്ത പനാഗതസൃഷ് ടി രവറിട് അേുഭവംതകന്. 
െിം്സമത്വം എന്തിെുപേി സ്ഗതീയുകട െേു
ത്തിൽ രേനാവൽ വിശ്വനാസം പുെർത്തുന്ു. ഒേു 
േനാടി കൻറ ശബ ദമനായും ഗപതിരേനാധത്തി കൻറ 

കേടുംരെനാട്െേനായും മനാറുെ സ്ഗതീെേും െുട്ി
െേുമനാകണന് ഗപേത്യനാപേരത്തനാകടയനാണ് രേനാ
വൽ അവസനാേിക്കുന്ത്. അരമേിക്കൻ സ്വനാ
തഗന്ത്യ ഗപസ്നാേത്തി കൻറ മനാതനാവും േസ് റ്റത്  
രെേി ഓഫ് സിവിൽ ബററ്റത്സുമനായ രറനാസനാ 
പനാർക്സ് സനാധനാേണ വീട്മ്യും ഒേു തുണിപ്ീ
ടിെയികെ ജീവേക്കനാേിയുമനായിേുന്ു. 

അവേുകട ധീേമനായ േിെപനാടുെേും രപനാേനാ
ട്ങ്ങേും മേുഷത്യചേിഗതകത്തത്തകന് മനാറ്റിമറി
ക്കുെയുണ്ടനായി. അതുകെനാണ്ടനാവണം പച്ചയി
കെ പുേുഷന്നാകേനാകക്ക അധിേിരവശ ജീവിത
രത്തനാടു സമേസകപ്ടനാൻ തയനാറനാവുരമ്നാൾ 
െക്ഷത്മിക്കുട്ി എന് സനാധനാേണ വീട്മ് ‘ജയി
ക്കനാൻ അെ്നാച്ചനാ മേിക്കനാൻ’ എന്ുപറഞ്ത് വീ
ടിേു പുറരത്തക്കത് േടക്കുന്ത്. 

അധിേിരവശങ്ങൾ അടുക്കേയിരെക്കത് െട
ന്ുെയറുരമ്നാൾ വിപ്വവും അടുക്കേെേിൽ
േിന്ത്  ആേംഭിക്കണം എന് അതിേയൂതേമനാ
യ ആശയകത്ത ഒേു കെട്ുപനാടുമിെ്നാകത രേനാ
വൽ സമർഥമനായി അവതേിപ്ിക്കുന്ു. േമ്ു
കട െേിെൾ അതിേു വിടുകന്ന്ും േനാം െനാ
ണുന്കതനാകക്ക തുെ പയൂജത്യമനാെുന് െേിെേനാ
കണന്ും രബനാധത്യകപ്ടുത്തനാൻ ഈ രേനാവെി
ന് െഴിയുകമന്ത്  ഉറപ്ത്. പച്ച അധിേിരവശത്തി 
കൻറ െഥയനാണ്. അരതനാകടനാപ്ം ഒേു സമയൂഹ
ത്തി കൻറ േന്യുകടയും േിെേിൽപി കൻറയും 
അതിജീവേത്തി കൻറയും തിെച്ചും സനാധനാേ
ണമനായ െഥ, അസനാധനാേണമനായ െനാഴചെേു
കടയും.

l

തുക ്ൂജ്മരാകുന്ന കളകികൾ
മരേനാജ്  വീട്ിക്കനാട് 
രപജ് 128, വിെ 120 േയൂപ
ഗപസനാധേം: ആപ്ിൾ ബുക്സ്

]¨ Hcp \ndtabÃ ്ച് അധകിനകിേവശത്കി െൻറ കഥയരാണ്. അേതരാെടരാപ്പം ഒരു സമൂഹത്കി െൻറ  
നന്മയുെടയും നകിലനകിൽ്കി െൻറയും അതകിജീവനത്കി െൻറയും തകികച്ും  

സരാധരാരണമരായ കഥ, അസരാധരാരണമരായ കരാഴ്ചകളുെടയും

Nne Ic¨nepIÄ;
AI¯p\nt¶m ]pd¯p\nt¶m 

 ചകിപതീകരണം: ഷബപ് ന സകുമയ്യ
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ആേപ്ുഴയ ക്കൽ അേിൽ

െറുത്ത മറയുമനായ 
ഉറക്കം വന്ു.

പുസ് തെത്തനാേുെൾക്കു മുന്ിൽ
െുറുെുന് െണ്ുെേിൽ
വനായേയുകട വിെക്കുെൾ
അെകെയുള്ള
കവേിച്ചങ്ങൾക്കത്  
അടുരത്തക്കത്  വേനാൻ വയ്
ആേനാണ്  അവകയ
തടഞ്ുകവരച്ചക്കുന്ത് 
േമുക്കുള്ളകതെ്നാം
എടുത്തുകെനാണ്ടത്  രപനായ
ഇടങ്ങേിൽ
െറുത്തചിേിയുകട
െേിക്കട്െൾ
കപനാട്ിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ു.
തേർന്ു െിടക്കു രമ്നാൾ
അപ്ുറം രെൾക്കനാം
അറിവി കൻറ അെെുന് െനാൽകപേുമനാറ്റങ്ങൾ.
വനായേയു കട െയൂട്ുെനാേി
ഒേു േിഴെനായി െയൂകട.

Idp¯  
adbpambv 
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അ സ് െനാം  പി. 

ഗപ െൃ തി യി ൽേി ന്ത്  മനാ റ്റ കപ് ട് ഒ േു അ സ് തി 
ത്വം മ േു ഷത്യ ന് അ േത്യ മനാ കണ ന്ുത കന് പ 

റ യനാം. സയൂ ക്ഷത്  മജീ വി െ ൾ മു ത ൽ മ േു ഷത്യ ർ വ കേ 
യു ള്ള രവ ർ തി േി വി െ്നാ ത്ത ജീ വ ക ൻ റ ആ വനാ സ 
വത്യ വ സ് യി െി ത് ആ ന് േി െ വും ആ ത്മീ യ വു മനാ 
യ ഉ ണ്മ യനാ ണ്. മ േു ഷത്യ ക ൻ റ ആ ന് േി െ രചനാ ദ 
േ െ ൾ ഗപ െൃ തം കെനാ ണ്ടത്  ഗപ െൃ തി യി രെ ക്കത്  അ 
വ കേ രച ർ ത്തു േി ർ ത്തു ന്ു. എ ന്നാ ൽ, മ േു ഷത്യ 
ർ സ്വ യം സൃ ഷ്  ടി ച്ച ‘പു രേനാ ്  തി െ ൾ’ ആ  ജീ വി 
തഗപ ഗെി യ യി ൽ വി േു ദ്ധനാ ത്മ െ മനാ യ ഗെ മ രക്ക ടു 
െ ൾ സൃ ഷ്  ടി ച്ചു കെനാ രണ്ട യി േി ക്കു ന്ു. രബനാ ധ 

പയൂ ർ വ രമനാ അ െ്നാ കത രയനാ യു ള്ള ചി െ ‘െു ട കഞ് 
റി യ െു െ േും’ സ മ െനാ െീ േ സനാ മയൂ ഹിെ-േനാഷ് ഗടീ 
യ പ േി സ േ വും മ േു ഷത്യ േി ൽ അ വ ക ൻ റ െീ േ മനാ 
യ ബജ വസ്വ ഭനാ വ ങ്ങ കേ ത െ ർ ക്കു ന്വി ധം െനാ 
െു ഷത്യ വും േി റ ച്ചി ട്ു ണ്ടത്. ഈ  ജീ വി തനാ വ സ് െ േി 
ൽേി ന്ത്  ഗപ െൃ തി യു കട സ ഹ ജ മനാ യ േി യ മ വത്യ വ 
സ് െ േി രെ ക്കത് മ ട രങ്ങ ണ്ട അ േി വനാ േത്യ ത െയൂ ടി
കക്കനാ രണ്ട യി േി ക്കു ന്ു. ഈ  വ ഴി െ േി രെ ക്ക ു 
ള്ള യനാ ഗത െ ൾ കവ റും മ ട ക്കം മനാ ഗത മ െ,് മ േു 
ഷത്യ ക ൻ റ യ ഥനാ ർഥ ജീ വി തനാ രേ്വ ഷ ണം സനാ ധത്യ 
മനാ ക്ക ൽെയൂ ടി യനാ ണ്. 

ഷനാ ജി അ പ്ു ക്കു ട് ക ൻ റ ചി ഗത ങ്ങ ൾ ഈ  അ ടി 
സ്നാ േ ഗപ ശേ ങ്ങ കേ അ ഭി സം രബനാ ധ േ കച യ്ു 
ന്ു. അ വ കക്കനാ പ്ം യനാ ഗത കച യ്ു ന്ു. വി േു ദ്ധ മനാ 
യ തി രേനാ ട്  െ െ ഹി ക്കു ന്ു. പനാ ർ ശ്വ വ ത് െേി ക്ക 

 പി.ജി. സദനാേദേൻ

മെയനാേ േനാടെരവദിയികെ പതിവുെനാഴ 
ചനാേീതിെേിൽേിന്ത്  വത്യതത്യസ് തമനാണ്  സയൂ

േത്യ െൃഷ് ണമയൂർത്തിയുകട സംവിധനാേത്തിെു
ള്ള േനാടെങ്ങൾ. അവതേണേീതി, ആവിഷ് െനാ
േബശെി, േം്നാവതേണഗെമം തുടങ്ങി േനാടെ
ത്തി കൻറ സമസ് ത രമേെെേിെും സയൂേത്യ അേു
വർത്തിച്ചുവേുന് വത്യതത്യസ് തതെൾ ഗശരദ്ധയ
മനാണ് . എം.ടി. വനാസുരദവൻ േനായേുകട ആശ
യത്തിൽ സയൂേത്യ െൃഷ് ണമയൂർത്തി അവതേിപ്ിച്ച 
ഭീമൻ േനാവുണ്ി, ബഷീർ മണക്കനാട്  േചിച്ച തീറ്റ 
റപ്നായി, ഗശീെുമനാർ മുെ്രശേേി േചിച്ച അമ് തങ്
മ്, അേനാമിെ, െേത്തിൽ പത് മിേി മെൾ അമ്ു 
എന്ീ േനാടെങ്ങൾ ഇതി കൻറ രേർസനാക്ഷത്യങ്ങ
േനാെുന്ു. ഗപേ. വി. മധുസയൂദേൻ േനായേുകട 
േചേയിൽ സയൂേത്യ അവതേിപ്ിച്ച ബബബിൾ േനാ

ടെമനായ ‘എ കൻറ േക്ഷെൻ’ അതിസങ്ീർണമനാ
യ പേീക്ഷണ വത്യഗ്ത പുെർത്തിയിേുന്ു. 

ഇരപ്നാൾ, എം.ടിയുകട േചേയിൽ സയൂേത്യ 
െൃഷ് ണമയൂർത്തി സംവിധനാേം േിർവഹിച്ചത്  തിേു
വേന്പുേം സയൂേത്യ തിയറ്റർ അവതേിപ്ിച്ച ‘പേി
ണയം’ എന് േനാടെവും രവറിട് ദൃശത്യനാേുഭവം 
രഗപക്ഷെർക്കത്  േൽെുന്ു. 

േമ്യൂതിേികയ മേുഷത്യേനാക്കുന്തിേും േമ്യൂ
തിേി സമുദനായത്തിൽ േിെേിന്ിേുന് അേനാ
ചനാേങ്ങൾകക്കതികേ െെനാപമുയർത്തുന്തി
േും വി.ടി. ഭട്തിേിപ്നാടും ഇ.എം.എസും രഗപം
ജിയും എം.ആർ.ബിയും മറ്റും മുൻബെകയടു
ത്തത്  സ് ഥനാപിച്ച രയനാ്രക്ഷമ സഭയുകട ഭയൂമിെ
യിെനാണ്  ഇൗ േനാടെം േയൂപകപ്ടുത്തിയിേിക്കുന്
ത് . അവേുകടകയനാകക്ക ഗശമം േമ്യൂതിേികയ മേു
ഷത്യേനാക്കുെ എന്തിെുപേി േമ്യൂതിേി സ് ഗതീെ
കേ മേുഷത്യസ് ഗതീെേനാക്കി മനാറ്റി അവേുകട അവ
െനാശങ്ങൾ സംേക്ഷിക്കുെ എന്തുെയൂടിയനായി

േുന്ു. െുറിരയടത്തു തനാഗതിയുകട സ് മനാർത്തവി
ചനാേകമനാകക്ക ഇന്ത്  ചേിഗതത്തി കൻറ ഭനാ്മനാെു
ന്ു. ആ ചേിഗതത്തി കൻറ പുേർവനായേയനാെു
ന്ു പേിണയം എന് േനാടെം. 

ഇൗ േനാടെം േമ്യൂതിേി സ് ഗതീയുകട സ്വനാത
ഗന്ത്യഗപേത്യനാപേമനായി മനാഗതം ഒതുങ്ങിരപ്നാെുന്ി
െ് എന് സവിരശഷതയുമുണ്ടത് . ഇന്കത്ത അവ
സ് ഥയിൽ അക്കഥക്കത്  യഥനാർഹം െഭത്യമനാരെണ്ട
തനായ േവവത്യനാേത്യനാേങ്ങേും േൽെിയിേിക്കുന്ു. 
സയൂേത്യ െൃഷ് ണമയൂർത്തികയന് േനാടെഗപതിഭയു
കട മനാേസപുഗതിയനായ അമ്ു എന് െഥനാപനാഗത
ത്തി കൻറ പേനാമർശത്തിെയൂകടയനാണ്  ഇത്  േിർവ
ഹിച്ചിേിക്കുന്ത് . 

എം.ടി എന് എഴുത്തുെനാേ കൻറയും സയൂേത്യ 
െൃഷ് ണമയൂർത്തികയന് സംവിധനാേ ഗപതിഭയു
കടയും സനാർഥെ രമേേമനാണ്  മിെവുറ്റ അഭി
രേതനാക്കേിെയൂകടയും അണിയറശിൽപിെേി
െയൂകടയും ഇൗ േനാടെം രേടിയിേിക്കുന്ത് . രദ

വൻ കേെ്ിമയൂട്  (സ് മനാർത്തൻ), അേുൺേനാഥ്  
പനാരെനാട്  (അേൻ േമ്യൂതിേി), കേയ്നാറ്റിൻെേ 
െൃഷ് ണൻേനായർ (ഒനാതിക്കൻ), എ.കെ. സുജി
ത്  (െുഞ്ുണ്ി), ഗശീെുമനാർ (മുെ്രശേേി), രേനാ
ബിൾരേനാർ ബർട്ത്  (െറുരത്തടം), ബബജു പയൂജ
പ്ുേ (മനാധവൻ), േനാജ് െുമനാർ (വനാസുരദവൻ), തു
ഷനാേ േമ്ത്യനാർ (െുഞ്ിക്കനാേി), െവിത അേിൽ 
(അന്ർജേം) എന്ിവേനാണ്  അേങ്ങിൽ േിറയു
ന്ത് . ഇവേിൽ രദവൻ കേെ്ിമയൂട് , കേയ്നാറ്റിൻ
െേ െൃഷ് ണൻ േനായർ, ഗശീെുമനാർ എന്ിവർ 
അഭിേയ മിെവിൽ ഒേുപടി മുന്ിൽ േിൽക്കു
ന്ു. സുധീർ (ശബ ദേിയഗന്ണം), അേിൽ രദവ
സത്യ (ഗപെനാശ േിയഗന്ണം), ബഹരെഷ്  (േം്െ
െ), രസനാമദനാസ്  മനാർ്ി (െഥെേി ചമയം), ഗപദീ
പ്  തെയൽ (രെനാഒനാേിരേഷൻ) എന്ിവർ ഇൗ 
േനാടെത്തി കൻറ വിജയകത്ത കതകെ്നാന്ുമെ് 
സഹനായിച്ചിേിക്കുന്ത് .

മെയനാേത്തിൽ ഇന്ുള്ള േനാടെസമിതിെ

േിൽേിന്ത്  വത്യതത്യസ് തമനായി ഒേു സ് ഥിേം േനാടെ
രവദി സങ്ൽപമനാണ്  സയൂേത്യ െൃഷ് ണമയൂർത്തിക്കു
ള്ളത് . ആ േിെക്കനാണ്  േം്െെനാവിഷ് െനാേം. 
മെയനാേ േനാടെം മേിച്ചുകെനാണ്ടിേിക്കുന്ു, രഗപ
ക്ഷെർ േനാടെത്തിൽേിന്െെുന്ു എകന്നാ
കക്കയുള്ള വിെനാപം േനാടെഗപവർത്തെേിൽേി
ന്ുതകന് ഉയർന്ുകെനാണ്ടിേിക്കുന് സവിരശ
ഷ െനാെഘട്മനാണിത് . ഇത്തേം വിെനാപമുയർ
ത്തുന്വർ തട്ിക്കയൂട്ുേനാടെങ്ങേുകട രപനാേനായ 
മകയകന്ന്ത്  വിെയിേുത്തുന്ിെ്. 

േെ് േനാടെങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്തിേുള്ള 
രശഷിയിരെക്കത്   ര ഗപക്ഷെർ വേർന്ിേിക്കുന്ു 
എന്തനാണ്  സതത്യം. അതുകെനാണ്ടനാണ് , േെ് 
േനാടെങ്ങകേ രഗപക്ഷെർ കേരഞ്റ്റി െനാേിക്കു
ന്ത് . പേിണയം േനാടെത്തിന്  രഗപക്ഷെപക്ഷ
ത്തുേിന്ത്  െഭിച്ച സ്വീെനാേത്യത ഇതി കൻറ കതേി
വനാെുന്ു. 
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‘്രകിണയം’ നരാടകത്കിൽനകിന്ന് 

സൂര് കൃഷ് ണമൂർത്കി
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നമ്പൂെിരിടയ മനകുഷ്നാക്കുന്നെിനകും നമ്പൂെിരി  
സമകുോയത്തിൽ നിേനിന്നിരകുന്ന അനാോരങ്ങൾടക്െിടര  
കോപമകുയർത്തകുന്നെിനകും േി.ടി. ഭട്െിരിപ്ാടകും ഇ.എം.എസകും  
ലപപംജിയകും എം.ആർ.ബിയകും മറ്കും മകുൻകകടയടകുത്തപ്   
സപ് ഥാപിച്ച ലയാഗലക്ഷമ സഭയകുടട ഭൂമികയിോണപ്  ഇൗ നാടകം  
രൂപടപ്ടകുത്തിയിരിക്കുന്നെപ് . അേരകുടടടയാടക് പശമം  
നമ്പൂെിരിടയ മനകുഷ്നാക്കുക എന്നെിേകുപരി നമ്പൂെിരി  
സപ് പെീകടള മനകുഷ്സപ് പെീകളാക്ി മാറ്ി അേരകുടട  
അേകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നെകുകൂടിയായിരകുന്നകു.  
കകുറിലയടത്തകു ൊപെിയകുടട സപ് മാർത്തേിോരടമാടക് ഇന്നപ്   
േരിപെത്തി ടൻറ ഭാഗമാകകുന്നകു. ആ േരിപെത്തി ടൻറ  
പകുനർോയനയാകകുന്നകു പരിണയം എന്ന നാടകം

േവ രു ക െളരാ ന്നും ഇ ള ക്രാ െത,  
ഇ ല ക ൾ അ ട ർ ത്രാ െത,  
കകി ളകി ക െള ആ ട്കി പ്പരാ യകി ക്രാ െത,  
ആ രു െട യും ധ്രാ ന െത്  
മു റകി ക്രാ െത പ് കൃ തകി യകി ൽ  
ല യകി ച്ു േച ർ ന്ന്  ഒ ഴു കൂ എ ന്ന്    
ഉ ണ ർ ത്ു ന്ന ചകി പത കരാ ര നും  
ചകി പത ങ് ളും 

കപ് ട് എ െന്ാ റ്റികേ യും  േനാഷ് ഗടീ യ പ േ മനാ യി 
ഗപ തി േി ധനാ േം കച യ്ു ന്ു. അ വ േ വ േി രെ 
ക്കു ള്ള ആ ത്മീ യ അ രേ്വ ഷ ണ ങ്ങ േും അ തി 
ക ൻ റ ഗപ െനാ ശ ത്തി രെ ക്കു ള്ള പ േത്യ ട േ വു മനാ ണ് 
അ വ. സ്വ യം ഉ ള്ളി രെ ക്കി റ ങ്ങു ന് തു വ ഴി ഗപ 
െൃ തി യി രെ ക്കു ള്ള മ ട ക്കം. െ േു ണ, സിം േ 
ണി ഒനാ ഫ്  െനാ ൻഡ് , ര്നാ ഡ്  സ്  ഒനാ ഫ്  എ ർ ത്തത്, 
സ്  പി േി ച്വ ൽ എ ർ ത്തത്, ആ ർ ബക്കവ്  സ്  എ ന്ീ 
സീ േീസു െ േി െയൂ കട ചി ഗത െനാ േ ൻ ആ  െനാ ഴ  ത്  ച െ 
േി രെ ക്കത്  ക്ഷ ണി ക്കു ന്ു. 

ഗപ െൃ തി യു കട സ ഹ ജ ഭനാ വ ങ്ങ േു കട വ ർ ണ 
േ യനാ യ ‘െ േു ണ’ ഷനാ ജി അ പ്ു ക്കുട് ക ൻ റ േി െ 
പനാ ട്  വത്യ ക്  ത മനാ ക്കു ന് സീ േീസ്  ആ ണ്. െ ണ്ട 
ൽക്കനാ ടു െ ൾ ക്ക പ്ു റം ഗപ െൃ തി യി രെ ക്കത്  തു റ 
ന്ി േി ക്കു ന് സ രഹനാ ദ േ ൻ അ യ് പ് ക ൻ റ വീ ട് - 
‘െ േു ണ’, അ തി രേനാ ട്  രച ർ ന്ത്  ത ണ്ീ ർത്ത ട ങ്ങ 
േി ൽ േി റ ഞ്ു പ േ ന് പ ച്ച പ്ത്, അ വ ക്കി ട യി ൽ 
രമ യു ന് പ ശു വും െി ടനാ വും, ശനാ ന് ത യി ൽ െ 
യി ച്ചി േി ക്കു ന് വ രയനാ ധി െ േും മ യ ങ്ങു ന് സ്  
ഗതീ യും, െി േി യും പയൂ ക്ക േും. ഇൗ  ഭയൂ മി  എ ഗത 
സു ദേ േ വും ശനാ ന് വു മനാ കണ ന്ത്  െ േു ണ യി കെ 
ഭനാ വ ങ്ങ ൾ പ റ യും. 

‘സിം േ ണി ഒനാ ഫ്  െനാ ൻ ഡ്  ’ രപ േുരപനാ കെ 
ഗപ െൃ തി യു കട സം ് ീ ത മനാ ണ്. മ േു ഷത്യ േും ജീ 
വ ജനാ െ  ങ്ങ േും ഗപ െൃ തി യും ഒ േു മി ച്ചത്  തീ ർ ക്കു 
ന് സം ് ീ തം. ഭയൂ മി യു കട േി ഷ് െ േ ങ് ത യി ൽ 
കത േി യു ന് ഭനാ വ ങ്ങ േും ആ ത്  മനാ രേ്വ ഷ ണ ങ്ങ 
േും അ ട ങ്ങു ന് വ യനാ ണ്  ‘ര്നാ ഡ്  സ്  ഒനാ ഫ്  എ ർ 
ത്തത്  ’,‘സ്  പി േി ച്വ ൽ എ ർ ത്തത് ’ സീ േീ സി കെ ചി ഗത 
ങ്ങ ൾ. േ ്  േ ങ്ങ േി കെ വി ഷനാ ദഛനാ യ െ ൾ ‘ആ 
ർ ബക്കവ്  സി ൽ’  േി റ യു ന്ു. ഗപ െൃ തി യും മ േു 
ഷത്യ േും ജീ വ ജനാ െ ങ്ങ േും രച ർ ന് സം രയനാ ജ േ 
ത്തി ക ൻ റ അ റ്റ മി െ്നാ ത്ത ഭയൂ മി െ യനാ ണ് ഇൗ  െ 
െനാ രെനാ െം. രവ േു െ കേനാ ന്ും ഇ േ ക്കനാ കത, ഇ 
െ െ ൾ അ ട ർ ത്തനാ കത, െി േി െ കേ ആ ട്ി പ്നാ യി 
ക്കനാ കത, ആ േു കട യും ധത്യനാ േ കത്ത മു റി ക്കനാ കത 
ഗപ െൃ തി യി ൽ െ യി ച്ചു രച ർ ന്ത്  ഒ ഴു െയൂ എ ന്ത്   ഇ 
വ ഉ ണ ർ ത്തും. 

ജന്ം കെനാ ണ്ടും ഗപ െൃ തം കെനാ ണ്ടും െ െനാ 
െനാ േ േനാ യ ഷനാ ജി അ പ്ു ക്കുട് ക ൻ റ ആ ത്  മനാ 

രേ്വ ഷ ണ ങ്ങ കേ തൃ ശയൂ ർ ് വ.  ബ േ ൻ ആർ 
ട്  സ്  

രെനാ േ ജി കെ പ ഠ േം ഗപ രചനാ ദി പ്ി ച്ചു. ചി ഗത 
െ െ കയ േി റ ങ്ങ േു കട ആ രഘനാ ഷ മനാ ക്കു ന് തി 
േ പ്ു റം ഷനാ ജി ഗപ െൃ തി യി രെ ക്കും ജീ വ ജനാ െ 
ങ്ങ േി രെ ക്കും തു റ ന്ി ട്ു. ഇ വ േ ണ്ടി േും ഇ ട 
യി ൽ അ െ രത്ത ക്കും പു റ രത്ത ക്കും ഗപ രവ ശി 
ക്കനാ വു ന് വനാ തി െു െ േനാ യി അ വ െനാ െ കത്ത 
വ േ ച്ചി ടു ന്ു. 1992ൽ  െ േി ത െ െനാ അ ക്കനാ ദ മി 
സം സ്  ഥനാ േ പു േ സ്  െനാ േം രേ ടി യ ചി ഗത െനാ േ 
ൻ േ ൽ ഹി, കച ബന്, ബഹ ദ േനാ ബനാ ദ്  എ ന്ി 
വി ട ങ്ങ േി െ ട ക്കം 20ഒനാ േം എ ക്  സി ബി ഷ േും 
െത്യനാ മ്ു െ േും പി ന്ി ട്ി േി ക്കു ന്ു. 

മ േു ഷത്യ കേ ഇ പ്ു റ ത്തും ഗപ െൃ തി കയ അ 
പ്ു റ ത്തും േി ർ ത്തു ന് വി െ സ േ ത്തി ക ൻ റ യു 
ക്  തി ബ െ ം ഗപനാ പി ക്ക കവ ഗപ െൃ തി ത കന് െനാ 
റ്റും മ ഴ യും രവ േ െു മനാ യി തി േി ച്ച ടി ച്ചു തു ട ങ്ങി 
യ വ ർ ത്ത മനാ േ ത്തി ൽ ഇൗ  ചി ഗത െനാ േ ക ൻ റ േ 
ച േ െ ൾ ചി െ ത്  പ റ യു ന്ു ണ്ടത്. മ േു ഷത്യ ന്  കവ 
ട്ി ക്കീ റനാ േും െു ത്തി ത്തു േ ക്കനാ േും അ വ സനാ േി 
ക്കനാ ത്ത വി ഭ വ രഗസനാ ത സ്നാ യി ഉ പ രയനാ ്  കപ് 
ടു ത്തനാ േു മു ള്ള സനാ മ ഗ്ിയ െ് ഗപ െൃ തി. രച ർ 
ത്തു േി ർ ത്തി െയൂ കട െയൂ ട്നാ േു ള്ള തനാ ണ്  എ ന് 
തനാ ണ ത്. 

l

A h \ h \n te ¡v   
Xp d ¡p ¶ hm Xn ep I Ä 

ഷരാ ജകി അ പ്പു ക്ു ട് ൻ 

ഷരാ ജകി അ പ്പു ക്ു ട് െ ൻ റ ചകി പത ങ് ൾ


