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ഇനാം റഹ് മാൻ 

നിലമ്പൂർ താലപൂക്ിലല പോത്തുകൽ 
േഞ്ായത്ിലല കവളപ്ാറ മതുത്പ്ൻ

കതുന്ിൻ ചരതുവിപലക്ക് ഉൗർന്ിറങ്ിയ മണ്ിനി
പപ്ാൾ അഴതുകിയ മാംസത്ിലൻറ മണമാണ്. 
ോതി മതുറിഞ്ക് ഉടലതും തലയതുലമാലക് പവർ
ലേട്ക് തിരിച്ചറിയാൻപോലതും േറ്ാത് മനതുഷ്യശ
രീരങ്ളാണ് ഇവിലടനിന്ക് സന്ദ്ധപേവർത്ക
രതും അഗ് നിശനമപസനാംഗങ്ളതുലമാലക് പചർ
ന്ക് േതുറലത്ടതുക്തുന്ത്. 63 പേരാണ് തതുടക്
ത്ിൽ കാണാമറയത്ായത്. ഇതിൽ നാലതു 
പേലര ബന്തുവീട്ിൽനിന്ക് കലടെത്ി. 59 പേ
രിൽ ലവള്ിയാഴ് ച രാവിലല വലര കലടെത്ി
യത് 37 പേലര. ബാക്ി ജീവനതുകൾ ഇപപ്ാഴതും 
മണ്ിനടിയിപലാ ചാലിയാറിലൻറ ആഴങ്ളി 
പലാ ആണ്. തിരിച്ചറിയാൻപോലതും േറ്ാതായ 
മൃതപേഹങ്ളതുടെക് നിലമ്പൂർ ജില്ല ആശതുേപതി 
പമാർച്ചറിയതുലട തണതുപ്ിൽ ഇപപ്ാഴതും. 

ആഗസ് റ്ക്  എട്ക് വ്യാഴാഴ്ച എല്ലാം േതിവതു
പോലലയായിരതുന്തു കവളപ്ാറക്ാർക്ക്. രാ
പതി 7.30 വലര കളിചിരികളതുമായി അവലരല്ലാ
വരതും മതുത്പ്ൻകതുന്ിൻ ചരിവിലതും താലഴ പച
ാലക്ിപ്തുറവതുമായി ഉടൊയിരതുന്തു. മഴ കന
ത്തുലേയ്തുന്തിനാൽ ആ പേപേശത്ക് രടെതു 
േിവസമായി വവേ്യതുതിയില്ലായിരതുന്തു. എല്ലാ
വരതും അവരതുലട വീടതുകളിലതുള് ലവട്വതുമാ
യാണ് കഴിഞ്ിരതുന്ത്. എല്ലാ വീട്മ്മമാരതും 
രാപതിക്തുള്ത് ലവച്ചതുവിളമ്ി കതുട്ികൾക്തും 
വീട്തുകാരനതും ലകാടതുക്ാനതുള് തയാലറടതു
പ്ിലായിരതുന്തു. ലോടതുന്ലനയാണ് എല്ലാം 
നിലച്ചത്. മഴയതുലട ശബ് േത്ിനതു േതുറലമ എ 
പതോ ലോട്ിലത്റിക്തുന് ശബ് േം പകാളനി

ലയ നടതുക്ി.  എതോണ് സംഭവിച്ചലതന്റി
യാലത എല്ലാവരതും നാലതുോടതും ചിതറി. വീ
ടിനതുള്ിൽ കഴിഞ്ിരതുന് േലരതും േല ഭാഗ
പത്ക്തും ഇറങ്ിപയാടി. എന്ാൽ, 59 പേർ
ക്ക് എവിപടക്തും ഒാടാനായില്ല. അവലര വീപട
ാലട മലണ്ടതുത്തു. ഒാപരാ േതുരയിടങ്ളിലതുമതു
ടൊയിരതുന് റബർമരങ്ൾ മണ്ിലനാപ്ം വീടി
നതു മതുകളിൽ േതിച്ചപതാലട പകാൺപകീറ്ക് സ്ലാ
ബതുകൾ നിലംലോത്ി അനങ്ാൻപോലതുമാ
വാലത േലരതും ഇരതുന് ഇരിപ്ിൽ ലൊടിയി
ടൽ മരണമറിഞ്തു. കതുന്ിൻചരിവിൽ താമ
സിക്തുന് 80കാരിയായ താന്ിക്ൽ പേവയാ
നിയതുലട മൃതപേഹം കലടെടതുക്തുപമ്ാൾ കമി
ഴ്ന്തുകിടക്തുന് നിലയിലായിരതുന്തു. അവരതുലട 
മതുതതുകിലാണ് പകാൺപകീറ്ക് സ്ലാബതും മണ്തും മര
ങ്ളതും േതിച്ചത്. രാപതി ലവട്ത്ിനായി അവർ 
കത്ിച്ചതുലവച്ച എമർജൻസി വലറ്ക് അണയാ
ലത അടതുത്തുതലന്യതുടൊയിരതുന്തു. അവരതുലട 
പേരമകൻ പേിയേർശൻ ഉരതുൾലോട്തുന്തിന് 
ലതാട്തുമതുമ്ക് വലര അയൽവാസിലക്ാപ്ം േതുറ
ത്ക് പറാഡിലതുടൊയിരതുന്തു. രടെതു പേരതും േിരി
ഞ്ക് പേിയേർശൻ വീടിനതുള്ിപലക്തു കയറിയ 
ഉടലനയാണ് മണ്തും മരങ്ളതും ഇരലച്ചത്ി പേി
യേർശലനയതും അമ്മ രാഗിണിലയയതും അമ്മമ്മ 
പേവയാനിലയയതും ലകാടെതുപോയത്. അതതു
വലര കപൂലടയതുടൊയിരതുന് സതുഹൃത്ിലൻറ 
വീടിന് ഒരതു പോറലതുപമൽക്ാലത ബാക്ിയാ
യി. വീട്ിലതുടൊയിരതുന് കാലറടതുക്ാപനാ േതു
റപത്ക്ിറങ്ാപനാ പേിയേർശനതും കതുടതുംബ
ത്ിനതും സമയം കിട്ിയില്ല. എല്ലാം നശിപ്ിച്ച 
ആ രാപതി മതുത്പ്ൻകതുന്ക് നിരങ്ിവന്ക് മപൂന്ാ
യി തിരിഞ്ക് താപഴക്തു േതിക്തുകയായിരതുന്തു. 
കതുന്ിനതുതാലഴ പചാലക്ിരതുേതുറവതുമായി 40 വീ
ടതുകളതും അതിനതുള്ിലല മനതുഷ്യരതും നിലവിളി

ക്ാൻപോലതുമാവാലത മണ്ിനടിയിലായി. ചാ
ലിയാറിൽ േതിച്ചിരതുന് ലചറിയ പതാട് വലിയ 
േതുഴയായി മാറി. ഒരതു കിപലാമീറ്ർ ചതുറ്ളവിലതു
ള് പേപേശമാലക ലചമ്മണ്ക് മപൂടി. 

സങ്കടക്കടലായി  
ദുരിതാശ്ാസ ക്ാമ്ുകൾ 
ജീവൻ വാരിപ്ിടിച്ചക് ഒാടിരക്ഷലപ്ട്വർ ഇപപ്ാ
ഴതും േതുരതേത്ിലൻറ നടതുക്ത്ിൽനിന്ക് മാറിയി
ട്ില്ല. എതോണ് സംഭവിച്ചലതന്തുപോലതും ഒരതു 
േിടിയതുമില്ലാത്വരതുടെക് കപൂട്ത്ിൽ. നാട്തുകാ
രതും അയൽവാസികളതും ബന്തുക്ളതുലമാലക്
യായവർ മണ്ിനടിയിൽ കിടക്തുന്ത് രടെതു േി
വസമായി നിസ്സഹായരായി പനാക്ിനിൽപക്
ടെിവന്തി ലൻറ ആധിയാണ് എല്ലാ മതുഖങ്
ളിലതും. ഒരായതുസ്സി ലൻറ മതുഴതുവൻ സമ്ാേ്യവതും 
മലലയടതുത്തി ലൻറ അന്ാളിപ്ിലാണവർ 
മഴയത്ക് നിൽക്തുന്ത്. േരിസരലത് ലസൻ
റ് പജാർജ് മലങ്കര കപത്ാലിക് േള്ിയിലല 
ക്യാമ്ിൽ മാപതം 619 പേരതുടെക്. ഇനിയതും മണ്ി
നടിയിൽ എപത പേരതുലടെപന്ാ മതുഴതുവനാളതു
കലളയതും കലടെത്ാനാവതുപമാ എന്തും ആർ
ക്തും ഒരതു േിടിയതുമില്ല. മതുഖ്യമപതേി േിണറായി 
വിജയൻ ക്യാമ്ക് സന്ദർശിച്ചക് സർക്ാർ കപൂലട
യതുലടെന്ക് ഉറപ്തുനൽകിയിരതുന്തു. ആ സമാ
ശ്ാസ വാക്തുകലളാന്തും അവരതുലട ലനഞ്ി
നതുള്ിപലക്ക് ഇറങ്ിയിട്ില്ല. എപതനാൾ േതുരി
തം പേപറടെിവരതുലമപന്ാ മണ്ിനടിയിൽ കി
ടക്തുന് ഉറ്വർക്ായതുള് കാത്ിരിപ്ക് എന്വ
സാനിക്തുലമപന്ാ ഈ സാധതുക്ൾക്റിയില്ല. 
ഒറ് രാപതിലകാടെക് എല്ലാം മണ്ിനടിയിലായതി 
ലൻറ സങ്കടക്ടലതുമായാണ് കവളപ്ാറയിലല 
ഓപരാ ഇരയതും ക്യാമ്ിൽ കഴിയതുന്ത്. ഇവലര
ലയാലക് എവിലട േതുനരധിവസിപ്ിക്തുലമന്ക് 
അധികൃതർക്തും അറിയില്ല. കവളപ്ാറയിലതും 
േരിസരത്തുമായി മാപതം നാലതു ക്യാമ്തുകളാ
ണ് പേവർത്ിക്തുന്ത്. 

ഒറ്റ രാതതിയിൽ തനിച്ായവർ 
ആ രാപതിയതും േതിവതുപോലലയായിരതുന്തു 
കവളപ്ാറ സതുനിലിന്. വ്യാഴാഴ്ച രാപതി 7.30 
വലര എല്ലാവരതുമതുടൊയിരതുന്തു േട്ികവർഗക്ാ
രനായ ഈ സാധതുവിന്. എന്ാൽ, 15 മിനിറ്ി
നതുള്ിൽ അയാലള തനിച്ചാക്ി ഉറ്വലരലയ
ല്ലാം മണ്ക് ലകാടെതുപോയി. സതുനിലിലൻറ ഭാ
ര്യ ശാതേകതുമാരി, മകൻ സതുജിത്, അച്ഛൻ ോ
ലൻ, അനിയത്ി സതുശീല, മക്ളായ കണ്ൻ, 
അക്തു, ലകാച്ചക്, സപഹാേരീഭർത്ാവ് ോലൻ 
എന്ിവരാണ് കൺമതുന്ിൽ ഭപൂമിക്ടിയിപല
ക്ക് താഴ് ന്തുപോയത്. ഇവലര വ്യാഴാഴ്ച വലര 
കലടെത്ാനായിട്ില്ല. ലതാട്ടതുത്തുടൊയിട്തും 
സതുനിലിലന മണ്ക് ലകാടെതുപോയില്ല. ഇത് േറ
യതുപമ്ാൾ അയാളതുലട കണ്തുകൾ നിറഞ്തു, 
ശബ് േമിടറി. സ്തേം വീട്ിൽനിന്ക് ലതാട്ടതുത്തു
ള് സപഹാേരിയതുലട വീട്ിപലക്ക് അവളതുലട 
മകലള ലകാടെതുവിടാനാണ് സതുനിലിലൻറ ഭാ
ര്യയതും മക്ളതും പോയത്. ആ സമയത്ാണ് 
വലിയ ശബ് േപത്ാലട മണ്ിടിഞ്തുവീണത്. 

സതുനിലി ലൻറ വീടി ലൻറ ോതിയതും സപഹാേരി
യതുപടത് മതുഴതുവനായതും മണ്ക് ലകാടെതുപോയി. വീ
ടിനതുള്ിലായിരതുന്തതു ലകാടൊണ് ബാക്ിയാ
യലതന്ക് സതുനിൽ േറഞ്തു. േതുരതേത്ിൽ ബാ
ക്ിയായ അയൽവാസികളതുലട വീട്ിലാണ് ഈ 
മനതുഷ്യൻ ഏകനായി കഴിയതുന്ത്. എതേതു ലചയ്
ണലമപന്ാ േറയണലമപന്ാ എപങ്ാട്തുപോക
ണലമപന്ാ കപൂലിപ്ണിക്ാരനായ ഈ മനതുഷ്യ
ന് ഒരതു േിടിയതുമില്ല. അത് പചാേിച്ചപപ്ാൾ ഒന്തും 
േറയാലത അയാൾ മതുഖപത്ക്ക് പനാക്ിയി
രതുന്തു. സതുനിലിലനപപ്ാലല നിരവധി പേരതുടെക് 
കവളപ്ാറയിൽ. മതുതിര മതുഹമ്മദ്, ഭാര്യ, രടെതു 
മക്ൾ, അയൽവാസി പഗാേിയതുലട ഭാര്യ, അമ്മ, 
രടെതു മക്ൾ, േപൂതാനി മതുഹമ്മേിലൻറ മരതുമക
ളതും കതുട്ിയതും എന്ിവലരല്ലാം മലണ്ടതുത്വരാ
ണ്. സതുനിലിലനപപ്ാലല ഒറ് രാപതിയിൽ തനി
ച്ചായവനാണ് കവളപ്ാറ പഗാേി. ഇങ്ലന നി
രവധി പേർ കളവപ്ാറയിലല ഇരതുട്ിലതുടെക്. ഇനി
ലയതേക് എന് പചാേ്യത്ിന് കലങ്ിയ കണ്തുക
ളതുമായി നിസ്സഹായ പനാട്ലമറിയതുന്വർ. 

പറിച്ുനടപ്പെട്ട് അമ്ുട്ാൻപ്പാട്ി
ചാലിയാറിലൻറ തീരത്ക് പതാളതുരതുമ്മി കഴി
ഞ്ിരതുന് അമ്തുട്ാൻലോട്ിയിലല മനതുഷ്യരതു
ലട എല്ലാം തകർത്ക് ലവള്ലമത്ിയതതും വ്യാ
ഴാഴ്ച വവകീ പട്ാലടയാണ്. േതുഴപയാരങ്ളി
ലതും ഒരതുോട് ഉയരത്തുള് വീടതുകലളപപ്ാലതും 
മലലവള്ം ലവറതുലത വിട്ില്ല. നപൂപറാളം വീടതു
കളാണ് ഇവിലട തകർന്ത്. ബാക്ിയായ വീ
ടതുകളിൽ ഒരാൾക്തുയരത്ിൽ ചളിയാണ്. ലവ
ള്മതുയരതുന്ത് കടെക് വീടതുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചക് സതു
രക്ഷിത സ്ാനപത്ക്ക് മാറിയവർ തിരിലച്ച
ത്ിയപപ്ാൾ കടെ കാഴ്ചകൾ കരൾ േിളരതു
ന്താണ്. എല്ലാം േതുഴലകാടെതുപോയിരിക്തു
ന്തു. ടൺകണക്ിന് ചളിയതും കാട്തുമരങ്ളതുമാ
ണ് അമ്തുട്ാൻലോട്ിയതുലട തീരങ്ളിൽ അടി
ഞ്ത്. േതുഴക്തു കതുറതുലകയതുള് ോലം തകർ
ന്തുപോയിരിക്തുന്തു. ജീവൻ േതുഴലയടതുക്ാലത 
പോയതിലൻറ ആശ്ാസം നാട്തുകാർക്തുലടെ
ങ്കിലതും ഇനിലയതേതു ലചയ്തുലമന് പചാേ്യം അവ
രതുലട ഉള്ിൽ കാർപമഘംപോലല കറതുത്ിരതു
ടെക് നിൽക്തുന്തുടെക്. 

പ്നഞ്ചകം പിളർന്ട് പാതാർ 
കവളപ്ാറയിലതുടൊയതിപനക്ാൾ ഭീകര ഉരതുൾ
ലോട്ൽ കാണണലമങ്കിൽ ലതാട്ടതുത് പേപേശ
മായ ോതാറിലലത്ണം. ഒരതു അങ്ാടിയതും 
അവിലട ജീവിച്ചിരതുന്വലരയതും വലിയ ോറക്
ല്ലതുകളതും വൻ മരങ്ളതും േിഴതുലതറിഞ് ചങ്കതു
തകരതുന് ലപരെയിമതുകളാണ് ോതാറിലതുള്ത്. 
കവളപ്ാറയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാപതിയാലണങ്കിൽ 
ോതാറിൽ 5.45ഒാലടയാണ് ഉരതുൾലോട്ലതുടൊ
യത്. വാളംലകാല്ലി, പതൻോറ മലകൾ ഒന്ി
ച്ചക് കതുത്ിലയാലിച്ചക് ോതാർ അങ്ാടിലയ തതു
ടച്ചതുനീക്തുകയായിരതുന്തു. ഉരതുൾലോട്തുന്തി
ന് ലതാട്തുമതുമ്ക് നാട്തുകാർ ഒാടി രക്ഷലപ്ട്തി
നാലാണ് ഇവിലട ആളോയമില്ലാലത പോയ
ത്. വ്യാഴാഴ്ച വവകീട്തുവലര 20ലധികം കടക
ളതും 25ഓളം വീടതുകളതുമതുടൊയിരതുന് പേപേശം 
വലിയ ോറക്ല്ലതുകളതുള് േതുഴയായി മാറിയിരി
ക്തുന്തു. പേകൃതി സംഹാരതാണ്ഡവമാടിയതി 
ലൻറ അടയാളങ്ളാലണങ്തും. വലിയ ഇരതുനി
ല വീടതുകൾ അടി തതുരന്ക് ോറക്ല്ലതുകൾ ലകാ
ടെതുപോയി. ലകട്ിടങ്ളതുലട അവശിഷ് ടങ്ൾ
ക്ിടയിൽ വൻമരങ്ൾ കതുടതുങ്ിക്ിടക്തുന്തു. 
അങ്ാടിയിലല പതാട്ിൽ ലവള്ം കയറിയപതാ
ലട അേകടം മണത് നാട്തുകാർ മതുകൾ ഭാഗ
പത്ക്തു മാറി. എന്ാൽ, മരങ്ൾ ലോട്ിവീഴതു
ന്തി ലൻറ വലിയ ശബ് േം പകട്പതാലട അവർ 
സതുരക്ഷിതസ്ാനങ്ളിപലക്ക് ജീവനതുംലകാ
പടൊടതുകയായിരതുന്തു. ലൊടിയിടയിൽ അങ്ാ

ടി ഇല്ലാതായി. ോതാറിലന ലവള്ിമതുറ്വതുമായി 
ബന്ിപ്ിക്തുന് ോലം ഒലിച്ചതുപോയി. മതുടിയ
റ േതുത്ൻേതുരയിൽ അലി, അയൽവാസികളാ
യ നാണി, നാസർ എന്ിവരതുലട വീടതുകൾ ഇരതു
ന്ിടത്ക് വലിയ ോറക്ല്ലതുകൾ മാപതം. അടയാ
ളംപോലതുമില്ല. ബഷീർ േപൂപക്ാടൻ, ഉസ്മാൻ 
ലചാള്പ്തുറം, മാവതുങ്ൽ ശരീഫ് എന്ിവരതു
ലട േതുതിയ ഇരതുനില വീടതുകൾ തകർന്തു. ശരീ
രെി ലൻറ നാലതു കടമതുറിയതുള് ലകട്ിടം ഇരതുന്ി
ടത്ക് തറ മാപതം. അങ്ാടിയിലല മസ്ജിേതുന്പൂറി 
ലൻറ അടി തതുരന്ക് പോയിരിക്തുന്തു. േള്ിവക 
പഹാട്ലതും േലചരക്തുകടയതും പേവർത്ിച്ചിരതു
ന് ലകട്ിടം നാമാവപശഷമായി. ലതാട്ടതുത് രാ
ധാമണിയതുലട വീടതും മതുകളിലല രടെതു മതുറി കട
കളതും ലവള്ലമടതുത്തു. കാവിൽകതുത്ക് അബ് 
േതുല്ലയതുലട രടെതു മതുറി കട, വീട് എന്ിവ നശി
ച്ചതു. ഒരതു അങ്ാടിതലന് തതുടച്ചതുനീക്ിയാണ് 
കലിതതുള്ിലയത്ിയ മലലവള്വതും ോറക്
ല്ലതുകളതും ോതാറിന് മതുകളിപലക്ക് ഇരലച്ചത്ി
യത്. ഒരതു േതുനർനിർമാണം സാധ്യമാവാത്
വിധം ോതാറിലന മലയിൽനിന്ക് ഉരതുടെതുവീ
ണ ോറക്ല്ലതുകൾ ഭപൂേടത്ിൽനിന്ക് മായ്ച്ചതു
കളഞ്ിരിക്തുന്തു. 

ദുരന്തമുഖ പ്ത്ത മാലാഖമാർ
കവളപ്ാറയിൽ ഉരതുൾലോട്ി മണ്ിനടിയിൽ നി
രവധി പേർ കതുടതുങ്ിയ േതുരതേമതുഖത്ക് അഴതുകി
ത്തുടങ്ിയ മൃതപേഹങ്ളതും തിരഞ്ക് അവരി
പപ്ാഴതുമതുടെക്. ലവള്ിയാഴ്ച ഉച്ചപയാലട എത്ി
യവർ ഒരാഴ് ചയിലധികമായി തിരച്ചിൽ തതുട
രതുകയാണ്. 12 അടിപയാളം കതുമിഞ്തുകപൂടി
യ ചളിയിൽ േതുതഞ്ക് ജീവൻപോലതും മറന്ക്. 
ഐ.ആർ.ഡബ്ല്തുവി ലൻറ വിേഗ് ധ േരിശീലനം 
ലഭിച്ച സംഘം പോത്തുകൽ േള്ിയിൽ ക്യാമ്ക്  
ലചയ്താണ് േതുരതേഭപൂമിയിലലത്തുന്ത്. ഇതി
നതു േതുറലമ നിരവധി ഐ.ആർ.ഡബ്ല്തു വളൻ
റിയർമാർ പേപേശത്ക് ശതുചീകരണ പജാലിക്ാ
യി ക്യാമ്ക്  ലചയ്തുന്തുടെക്. ടീം ലവൽലരെയർ, 
എസ്.ഡി.േി.ഐ തതുടങ്ിയ വളടെിയർ സം
ഘവതും കവളപ്ാറയിൽ സജീവമാണ് . അധി
കൃതർ അന്ാളിച്ചതുനിന്പപ്ാൾ എല്ലാം മറന്ക് 
തിരച്ചിലിനിറങ്ിയത് ഇൗ സന്ദ്ധ പേവർത്
കരായിരതുന്തു. 
കവളപ്ാറക്തു േതുറലമ വൻ േതുരതേമതുടൊയ ോ
താർ, അമ്തുട്ാൻലോട്ി എന്ീ പേപേശങ്ളതുലട 
വ്യാപതി േതുറംപലാകം അറിഞ്പതാലട കി
ട്ിയ സാമപഗികളതുമായി പോത്തുകൽ േഞ്ാ
യത്ിപലക്ക് വിവിധ സന്ദ്ധ സംഘടനകളതു
ലട ഒഴതുക്ായിരതുന്തു. പോത്തുകൽ  േഞ്ായ
ത്ിൽ ശതുചീകരണത്ിനായി ലചാവ്ാഴ്ച മാ
പതം രജിസ് റ്ർ ലചയ്തത് 7000 പേരായിരതുന്തു. 
പേളയം കപൂടതുതൽ ബാധിച്ച നിലമ്പൂർ പമഖല
യിപലക്തുള് മതുഴതുവൻ വഴികളിലതും ബസിലതും 
മിനിപലാറിയിലതും ഓപട്ായിലതുലമാലക്യായി 
പസവനത്ിലനത്ിയവരതുലട നീടെ നിരയാ
യിരതുന്തു. വാഹനത്ിരക്ിൽ ലചറിയ പറാഡതു
കൾ ശ്ാസംമതുട്ി. തിരക്തു നിയപതേിക്ാൻ ലോ
ലീസതും വിവിധയിടങ്ളിൽനിലന്ത്ിയ യതുവാ
ക്ളതും വഴിയിലതുടനീളം കാവൽനിന്തു. യതുവാ
ക്ളതുലട േടലയത്ിയപതാലട േതുരതേം നാശം 
വിതച്ച ോതാർ, അമ്തുട്ാൻലോട്ി എന്ിവിട
ങ്ളിലതും നപൂറതു കണക്ിന് വീടതുകൾ മണിക്പൂ
റതുകൾക്തുള്ിൽ വൃത്ിയായി. രാപതി വവകി
യതും വിവിധ വാഹനങ്ളിലായി മാലാഖക്പൂട്
ങ്ലളപപ്ാലല അവലരത്ിലക്ാടെിരിക്തുക
യാണ്. ആരതുപടലതന്തുപോലതും അറിയാത് 
േതുർഗന്ം വമിക്തുന് വീടതുകൾ വൃത്ിയാക്ി 
അവർ തിരിച്ചതുമടങ്തുപമ്ാൾ േതുരിതബാധിതർ
ക്ക് ഒപന് േറയാനതുള്പൂ, ഹൃേയംലതാട് നന്ദി. 
ഇവരതുള്പപ്ാൾ ഉറപ്ിച്ചതുേറയാം, ഈ നാട് 
അതിജീവിക്തുകതലന് ലചയ്തും.

നിലമ്പൂർ പോത്തുകൽ കവളപ്ാറയിലതുണ്ായ ഉരതുൾപോട്ടലിൽ മണ്ിനടിയിൽപേട്ട പേവയാനിയതുപട  
മൃ്പേഹരം പകാണ്തുപോകതുന്ന രക്ാതേവർത്കർ. മകൻ സ്്യൻ സമീേരം (വല്്  അറ്റത്് )

ഉരതുൾപോട്ടലിൽ ്കർന്ന പോത്തുകൽ ോ്ാർ അങ്ാടി. 
ഇവിപട 25ഒാളരം വീടതുകളതുരം 20ലധികരം കടകളതുരം ്കർന്നതു

രക്ാതേവർത്നത്ിൽ ഏർപപ്ട്ട ഐ.ആർ.ഡബ്ല്തു വളൻറിയർമാർ

a®n\SnbnÂ InS¡p¶ Dähsc Im¯v  Znhk§fmbn 
Htc \nÂ¸p\nÂ¡p¶ km[pa\pjyÀ, BbpÊn s³d apgph³ 
k¼mZyhpw aesbSp¯Xn s³d AÔmfn¸nÂ Xcn¨p\nÂ¡p¶hÀ,
C\nsbhnsS t¸mIpsa¶v  Hcp Xn«hpanÃmsX 
]p\c[nhmk Iym¼pIfnÂ Ignbp¶hÀ... \nÊlmbXbpsS 
\ne¡m¯ \nehnfnIÄ am{XamWv  
Ihf¸md, ]mXmÀ, A¼p«m³s]m«n `mK§fnse§pw  
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വിപനാദ്  കൃഷ് ണൻ

ലക.േി. ഉേയഭാനതു എന് മഹാനായ ഗായകൻ എ 
ലൻറയതുള്ിൽ അലയടിക്തുന്ത്  ‘‘ലവള്ിനക്ഷ

പതപമ നിലന് പനാക്ി തതുള്ിത്തുളതുമ്തുകലയപന്യ...’’ എന് 
അസാധാരണമായ ഗാനാലാേനമായാണ് . ചങ്മ്തുഴയതുലട 
വരികൾക്ക്  അതർഹിക്തുന് ഗൗരവവതും സൗന്ദര്യവതുമതുൾ
ലക്ാടെതുതലന്യാണ്  രാഘവൻ മാസ് റ്ർ ഇൗണം ചമച്ച
ത് . കവിയതുലട കവിതയതുലടയതും സംഗീതസംവിധായക ലൻറ 
ഇൗണത്ി ലൻറയതും പമപല, അത്തുതകരമായ ആ നാേം 
ഗാന ലത് ഉയർത്ിപ്ിടിച്ചതു. ആഴവതും മതുഴക്വതും പവേനയതു
ലട ഒരതു പനർത് പതങ്ലതുമതുള് ആ നാേം, േച്ചയായ മനതു
ഷ്യ ലൻറ ഹൃേയവികാരങ്ലള പേതിരെലിപ്ിക്ാൻ എന്തും 
േര്യാപ തമായിരതുന്തു. കവിതലയയതും സംഗീതലത്യതും സമ
ന്യിപ്ിച്ചതുലകാടെക്  ആ സ്രവവഖരി രടെിലനയതും അതി
ശയിക്തുന് ഒരതു വികാരപേേഞ്ലത് സൃഷ് ടിച്ചതുലകാടെി
രതുന്തു; പേപത്യകിച്ചതും പശാകഗാനങ്ളിൽ. ‘നിണമണിഞ് 
കാൽോടതുകളി’ൽ േി. ഭാസ് കരൻ-ബാബതുരാജ്  ടീമി ലൻറ 

‘‘അനുരാഗനാടകത്തിൻ അന്ത്യമാം രംഗം തീർന്ു...
അരങ്തിതതിലാളൊഴതിഞ്ു,
കാണതികൾ വേർപതിരതിഞ്ു...’’
ഇൗ ഗാനം ഉേയഭാനതുവിനതു മാപതം ോടാനാവതുന് ഒരതു 

സൃഷ് ടിയാണ് . ഭാസ് കരൻ മാഷി ലൻറ കവിതലയയതും ബാ
ബതുക്യതുലട ഇൗണലത്യതും അവയതുലട അർഥ-ഭാവസത്
കലളയതും ആത്ാവിൽ പകാരിലയടതുത്തു വിളമ്തുന് ആലാ
േനം. ‘അനതുരാഗ നാടകത്ി ലൻറ’ കീഴ് സ് ഥായിയിപലക്തു
ള് സഞ്ാരം ജീവിതനാടകത്ി ലൻറ ആഴം അനതുഭവിപ്ി
ക്തുന്തു. അതതുപോലല അനതുരാഗത്ി ലൻറ അതേ്യംേകരതു
ന് പവേനയതും പവേഥതുവതും ആവിഷ് കരിക്തുകയതും ആത്ാ
വിലന ആലളാഴിഞ് ഒരതു മഹാനിശ്ശബ് േതയാൽ ആവരണം 
ലചയ്തുകയതും ലചയ്തുന്തു. ‘വലലാമജ്നതു’വിലല ‘ചതുടതുകണ്ീ
രാലലാരതു’ എന്തു തതുടങ്തുന് ഗാനവതും ഇൗ ഗാനങ്പളാടതു 
പചർത്തുലവ ക്ാവതുന്താണ് . ‘എതേിനിപത േഞ്സാര’, ‘ലോ 
ൻവളയിലല്ലങ്കിലതും’ തതുടങ്ി പേണയമധതുരം ചാലിച്ച ോട്തുക

ളതും ആ നാേത്ിൽ േിറന്ിട്തുടെക് .
ോലക്ാട്  ജില്ലയിലല തരപൂർ പഗാമത്ിലതുള് കിഴപക്പ്ട 

വീട്ിൽ ജനിച്ച ഉേയഭാനതു കർണാടകസംഗീതത്ിലല മഹാ
വിസ് മയമായ എം.ഡി. രാമനാഥ ലൻറ ശിഷ്യനായിരതുന്തു. 
എം.ഡി.ആറി ലൻറ ശബ് േത്ി ലൻറ ഏപതാ ഒരതു ഘടകത്ി 
ലൻറ സാമ്യം ഉേയഭാനതുവി ലൻറ നാേത്ിലതും ഉടൊയിരതുന്
ത്  ആ സഹവാസംലകാടെതുതലന്യാവണം. അറതുേതിൽ
േരം ഗാനങ്ൾ സിനിമക്ായി ോടിയ ലക.േി. ഉേയഭാനതു 
എന് ഗായകലന അറിയാത് മലയാള സംഗീതാസ്ാേകർ 
അത്യേപൂർവമായിരിക്തും. എന്ാൽ, ഉേയഭാനതു എന് സംഗീ
തസംവിധായകലന എപത മലയാളികൾക്റിയാം? കവിതയതു
ലട ആത്ാവ്  ലതാട്റിഞ്ാണ്  അപദേഹം ഇൗണങ്ൾ തീർ
ത്ത് . സമസ്യ, നിഴലതുകൾ രപൂേങ്ൾ, മയിൽപ്ീലി, ചതുണ
ക്തുട്ികൾ, ലവളിച്ചമില്ലാത് വീഥി, ഇതതുനല്ല  തമാശ എന്ീ 
ആറതു ചലച്ചിപതങ്ളിലാണ്  അപദേഹം സംഗീതസംവിധാനം 
നിർവഹിച്ചത് . എന്ാൽ, ആകാശവാണിക്ായി അപദേഹം 
പമാഹനങ്ളായ നിരവധി ലളിതഗാനങ്ൾക്ക്  ഇൗണമിട്തു. 
1976ൽ േതുറത്ിറങ്ിയ ‘സമസ്യ’ എന് ചിപതത്ിലല ഒലരാ 
റ് ഗാനം മതി ലക.േി. ഉേയഭാനതു എന് സംഗീതസംവിധാ
യകലന നമതുക്തു ഹൃേയത്ിൽ പേതിഷ് ഠിക്ാൻ. ഒ.എൻ.വി
യതുലട സരളമായ കവിതക്ക്  അപദേഹം നൽകിയിരിക്തുന്ത്  
അനന്യമായ സംഗീതാവിഷ് കാരമാണ് . 

‘‘കതിെതിചതിലച്ു... കതിലുകതിളല കകേെ ചതിരതിച്ു
കെളമാഴതി നതിൻ കകയതിളലാരു
കുെതിരുമ്മ േച്ു...’’
േല്ലവിക്തും അനതുേല്ലവിക്തും ചരണത്ിനതുലമല്ലാം പവ

റിട്ലതങ്കിലതും ഒപര ഭാവത്ി ലൻറ ഉള്തുറവയാൽ ഇണക്തു
ന് അനതുേമമാലയാരതു ചാരതുതയതുടെക് . േശ്ാത്ലത്ിലല 
ഷഹ് നായിയതുലട ഒഴതുക്തും ലചറതുകിലതുക്ങ്ളതും എപത ഹൃ
േ്യമായി വിന്യസിച്ചിരിക്തുന്തു! ഇൗ ോട്ക്  പശദ്ധിച്ചവർക്ക്  ഒരതു 
കാര്യം വ്യക്തമാവതും. എം.ഡി.ആറി ലൻറ സ് കപൂളിൽ കർണാ
ട്ിക്  ക്ാസിക്ൽ അഭ്യസിച്ച ഒരതു  േഴയകാല ഗായക ലൻറ 
മട്ല്ല ഇൗ ഗാനശിൽേത്ിലനന്ക് . ഉേയഭാനതുവിലല ആധതു
നികമായ സംഗീത ഭാവതുകത്മാണ്  ഇൗ നിർമിതിയിൽ പേ
തിരെലിക്തുന്ത് .

‘മയിൽപ്ീലി’ എന് ചിപതത്ിലതും ഒ.എൻ.വി-ഉേയഭാനതു
-പയശതുോസ്  കപൂട്തുലകട്ി ലൻറ മാതേളിർപ്ട്തുപോലലാരതു ഗാ
നമതുടെക് . കവിതലയ, കാവ്യാർഥ ലത് ഒട്തും  പചാരാലത അനതു
വാചകനിലലത്ിക്ാൻ രാഗത്ി ലൻറ തരളഭാവവതും മിപശ
താളത്ി ലൻറ വിളംബവതും സപൂക്ഷക് മതപയാലട ലകാരതുത്ി
രിക്തുന്തു. 

‘‘മാന്െതിരതി ളൻറ പട്തിെംതാെതിൽ
മാതെത്തി ളൻറ ളപാന്തിതൾക്കൂമ്തിൽ
വ്പമവലഖനം, എഴുതും അജ് ഞാത-
കാമുകളനാത്ു ഞാനതിന്ുണർന്ു’’
‘‘ഇന്ദതുസതുന്ദരസതുസ് മിതം തപൂകതും’’ എന്തു തതുടങ്തുന് ഇൗ 

ഗാനത്ിലപൂലട ഒരതു സംഗീതസംവിധായകൻ കവിതലയ 
എങ്ലനയാണ്  േരിചരിപക്ടെത്  എന്ക്  േഠിപ്ിക്തുകയാ
ണ്  ലക.േി. ഉേയഭാനതു. 

ആകാശവാണിയിലപൂലടയാണ്  ലക.േി. ഉേയഭാനതു എന് 
സംഗീതജ് െൻ വളർന്ത് . േി. ഭാസ് കരൻ, ലക. രാഘവൻ, 
തിപക്ാടിയൻ തതുടങ്ിയ പേതിഭകളതുലട ഇടം. ആകാശവാ
ണിക്തുപവടെി അപദേഹം എപതപയാ ലളിതഗാനങ്ൾക്ക്  ഇൗ
ണമിട്തു. അവയിൽ േലതി ലൻറയതും ലറപക്ാഡ്  ഇന്ക്  നിലവി
ലില്ല. േപക്ഷ, ആകാശവാണിക്തുപവടെി അപദേഹം ഇൗണമി
ട്, അപദേഹത്ി ലൻറ ഏറ്വതും മികച്ച ഇൗണമായി ആസ്ാേ
കർ കരതുതതുന് ഗാനം ഇന്തും സംഗീതപപേമിക ളതുലട ഹൃേയാ
കാശങ്ളിൽ േറന്തുലകാടെിരിക്തുന്തു. കാൽേനിക കാവ്യ
പലാക ലത് േതുഷ് േകിരീടമണിഞ് ചപകവർത്ി േി. ഭാസ് 
കര ലൻറ ‘ശശികിരണ കനകതപൂലികയിൽ’ ‘ഒരതു വിരഹം...’ 
അലത... പേണയം മായാൻ തതുടങ്തുന്തു.

‘‘എന്തിട്ുവമാമലാൾ േന്തില്ലവല്ലാ
എന്ടുളത്ന്ടുത്തിരുന്തില്ലവല്ലാ...’’
-വാസതേിയതുലട വിരഹവിഷാേനിർമല ഭാവം വഴിയതുന് 

ഇൗണം. ഒാപരാ വരിലയയതും വാക്തുകലളയതും ലനഞ്ിലലടതു
ത്ക്  താപലാലിച്ചക്  താപലാലിച്ചാണ്  ഉേയഭാനതു ഇൗ ഗാനലത് 
ഗാനമാക്തുന്ത് ; ആലേിച്ചത്  േി. ജയചപന്ദനതും. അപദേഹ
ത്ി ലൻറ നാേത്ി ലൻറ സവിപശഷത ഇൗ ഗാനത്ി
ന്  പേപത്യകമാലയാരനതുഭപൂതിതലം നൽകതുന്തുടെക് .

‘‘ഒാപരാ തളിരിലതും ഒാപരാ േപൂവിലതും
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 പക.േി. ഉേയഭാനതു

അനസ്  അസീൻ

കതുസാറ്ിലല വിേ്യാർഥികളതും അധ്യാേകരതു
മടങ്ിയ സംഘം േതുരിതാശ്ാസ ക്യാമ്തു

കളിപലക്തു വസ്പതം പശഖരിക്ാനാണ്  ശനിയാ
ഴ്ച എറണാകതുളം നഗരത്ിലിറങ്ിയത്. പപബാ
ഡ് പവയിലലത്ിയപപ്ാൾ ‘‘ഒലന് ലൻറ കടയിപല
ക്തു വരാപമാ’’ എന് പചാേ്യവതുമായി നൗഷാദ് 
സമീേിച്ചതു. തതുറന്ിട് കട ചപൂടെി നൗഷാദ് േറ
ഞ്തു: ‘‘ആവശ്യമതുള്ലതടതുപത്ാ.’’ സംഘാംഗ
ങ്ൾ അമ്രന്തുനിൽക്തുന്തിനിലട, വിൽേ
നക്തു  ലവച്ച വസ്പതങ്ലളല്ലാം വാരിലയടതുത്ക്  
ചാക്ിലാക്ി വകമാറി. അത്  സമപൂഹമാധ്യമ
ങ്ളിൽ വിഡിപയായി പേചരിച്ചപതാലടയാണതു 
താരമായത്. മട്ാപഞ്രി വാട്ർ ടാങ്കിനതു സമീ
േം വലിയേറമ്ിൽ േപരതനായ മതുഹമ്മേി ലൻ
റയതും റതുക്ിയയതുലടയതും മകനാണ്. ഒമ്തതു  വർ
ഷം സൗേിയിലായിരതുന്തു. 18 വർഷമായി കച്ചവ
ടം നടത്തുന്തു. ഭാര്യ നിസയതും മക്ൾ രെർസാ
നയതും രെഹേതും കപൂട്ിനതുടെക്.  

ഇവിപ്ടയുണ്ട്  മപ്റ്റാരു നൗഷാദട് ...
ത ലൻറ വകവശമതുള് വസ് പതങ്ൾ പേളയത്ി 
ലകലപ്ട്വർക്ക്  നൽകിയ എറണാകതുളലത്  
വഴിപയാര വ്യാോരി നൗഷാേി   ലൻറ വഴിപയ തൃ
ക്തുന്പ്തുഴയിലല അബ് േതുല്ല.  അപടൊളിൽ ജ്
പല്ലഴ് സ്-ബ്യപൂട്ിക് ഉടമയായ ഇപദേഹം, വസ്പത
ശാലയിലല ലക്ഷക്ണക്ിന് രപൂേ വിലവരതുന് 
മതുഴതുവൻ വസ്പതങ്ളതും പേളയബാധിതർക്ക്  
സംഭാവന ലചയ്തതു. 

മതുസ് ലിംലീഗി   ലൻറ പനതൃത്ത്ിൽ തതുടങ്ി
യ വിഭവസമാഹരണത്ിപലക്ാണ് വസ് പത
ങ്ൾ നൽകിയത് .  വ്യാോരി വ്യവസായി ഏപകാ
േന സമിതി തൃക്തുന്പ്തുഴ യപൂനിറ്ക് പേസിഡൻ
റായ അബ് േതുല്ല, േപരതനായ അപടൊളിൽ 
ഉസ്മാൻ കതുട്ിയതുലട മകനാണ്.

ഹീററായാണട്  ഇൗ ആദർശട്  
 എല്ലാ മാസവതും മതുഖ്യമപതേിയതുലട േതുരിതാശ്ാ
സ നിധിയിപലക്ക് സംഭാവന നൽകതുന് ഒരതു 
വിേ്യാർഥിയതുടെക്  തിരതുവനതേേതുരത്ക് . കഴിഞ് 
നാലതു വർഷമായി ആേർശ്  മതുഖ്യമപതേിയതുലട േതു
രിതാശ്ാസ നിധിയിപലക്ക് എല്ലാ മാസവതും ഒരതു 
ലചറിയ തതുക സംഭാവന നൽകതുന്തു. 2016ലല 
േതുറ്ിങ്ൽ ലവടിലക്ട്ക് േതുരതേകാലം മതുതൽക്ാ
ണ് ആേർശ് ഇത്രത്ിൽ ലചറിലയാരതു തതുക േതു

രിതാശ്ാസ നിധിയി
പലക്തു നൽകാൻ തതു
ടങ്ിയത്.  

പുത്തുമലപ്യ 
റേർത്തുപിടിച്  
26  പ്സക്കൻഡട്   
െങ്ലള ഇൗ പേപേ
ശ ത്തു ടെ ാ യ ി രതു ന് 
ആളതുകൾ മതുഴതുവനതും 
ഒറ്ലപ്ട്ിരിക്തുന് സാ
ഹചര്യമാണതുള്ത് ... 

േതുത്തുമലലയന് ഇൗ പേപേശലത് രടെതു  ോടി
യതും അതതുപോലല കാൻറീനതും േള്ിയതും അമ്
ലവതും  ലോരകളതും അവിലട നിന് ആളതുകലള
ലയാന്തും കാണാനില്ല... േതുത്തുമലയിൽ വൻ 
േതുരതേം ഉടൊലയന്ക്  േതുറ ംപലാകലത് അറി
യിച്ച ആ വിഡിപയാ ആണ്  ആ പേശത്ിന്   േതു
തതുജീവൻ നൽകിയത് . കനത് മഴയത്ക്  അേ
കടസാധ്യതപയറിയ സ്ലത്തു നിന്ാണ്   പമ
പ്ാടി േഞ്ായത്ക്  പേസിഡൻറായ സഹദ്  ആ 
വിഡിപയാ എടതുത്ത് . അതിലന തതുടർന്ാണ്  
നാട്തുകാരതും രെയർപരൊഴ് സതും ലോലീസതും േതുര
തേനിവാരണ പസനകളടക്മതുള്വരതും അവിപട
ക്ക്  എത്ിയത് . 

ആദിയുപ്ട സട് കൂട്ർ 
69,000 രപൂേക്ാണ്  ആേി ഒരതു വർഷം മതുമ്ക്  സ് 
കപൂട്ർ വാങ്ിയത് . ആലക ഓടിയത്  3000 കി
പലാമീറ്ർ. 40,000 രപൂേ ക്ക്  ആേി അത്  അയൽ

വാസിക്തു  വിറ്തു. അടതുത്ടതുത്ക്  വന് അവധി 
ആപഘാഷിക്ാനായിരതുന്ില്ല അത് . കഴിഞ് 
തവണലത്പപ്ാലല ഇരതുലചവിയറിയരതുലത
ന്ക്  കരതുതിയതാണ് . എന്ാൽ, ഇക്തുറി ആരതും 
ഒന്തും ലകാടതുക്തുന്ിലല്ലന് പേചാരണം പകട്
പപ്ാഴാണ്  ആേി ത ലൻറ പേിയലപ്ട് സ് കപൂട്ർ വി
റ്ക്  ആ തതുക മതുഖ്യമപതേിയതുലട േതുരിതാശ്ാസനി
ധിയിപലക്ക്  അയച്ച വിവരം പോസ് റ്ക്  ലചയ്ാൻ 
തീരതുമാനിച്ചത് . പോസ് റ്ക്  വവറലായപതാലട സ് 
കപൂട്ർ വിൽ ക്ണമായിരതുപന്ാ എന്ക്  പചാേിച്ച 
സതുഹൃത്തുക്പളാടതും ബന്തുക്പളാടതും ആേി
ക്ക്  ഒപന് േറയാനതുടൊയിരതുന്തുള്പൂ: ‘‘സ്കപൂ
ട്ർ വിറ്തതു വലിയ കാര്യലമാന്തുമല്ല, കാറതുടെക് .’’ 
ആ കാറിൽ േതുരിതാശ്ാസപകപന്ദങ്ളിപലക്ക്  
സാധനങ്ൾ എത്ിക്ാനതുള് പശമത്ിലായി
രതുന്തു. ഇതിലനാപ്ംതലന് മതുഖ്യമപതേിയതുലട േതു
രിതാശ്ാസ നിധിയിപലക്ക് ആയിരം രപൂേലയങ്കി
ലതും അയച്ചപശഷം അതി ലൻറ സ്പകീൻപഷാട്തും 
പരൊപട്ായതും നൽകിയാൽ അവരതുലട ചിപതം 
വരച്ചതുലകാടതുക്തും പഗാരെിക് ഡിവസനർ കപൂടി
യായ ഈ യതുവാവ്. കഴിഞ് പേളയകാലത്ക് 
50,000 രപൂേയിപലലറ ഇങ്ലന സമാഹരിച്ചതു
നൽകാൻ ആേിക്തു കഴിഞ്ിരതുന്തു. 

ആഗസട് റ്റട്  12, സമയം ഉച് 2.18 
േത്നംതിട് എഴംകതുളം സ്പേശിയായ അന
സ് ത ലൻറ പരെസ്  ബതുക്ിൽ മകലന  ലനപഞ്ാ
ട്  അണച്ചതുേിടിച്ചക്  ഇങ് ലന കതുറിച്ചതു... 

‘‘വരതുന് ലവള്ിയാഴ്ച മകലനയതുംലകാടെക് 
വീടെതും  ആർ.സി.സിയിൽ അഡ്മിറ്ാകതുവാ
ണ്. സാമ്ത്ികമായി വളലര ബതുദ്ധിമതുട്ിലപൂ

ലടയാണ് ൊനതും എ ലൻറ കതുടതുംബവതും. േ 
പക്ഷ, മഹാപേളയത്ിൽ എല്ലാം നഷ് ടലപ്ട്
വരതുലട അപതയതും വരില്ലപല്ലാ. ചികിത്സക്ായി 
കരതുതി കപൂട്ിലവച്ച വേസയതും കഴിഞ്യാഴ്ച 
കതുട്ിയതുലട ചികിത്സക്ായി രടെതു  പേർ സഹാ
യിച്ചത് ഉൾലപ്ലട പചർത്ക് ലചാവ്ാഴ്ച മതുഖ്യ
മപതേിയതുലട േതുരിതാശ്ാസനിധിയിപലക്ക് അയ
ക്ാൻ ൊനതും എ ലൻറ കതുടതുംബവതും തീരതുമാ
നിച്ചതു.’’ ‘അതിജീവിക്തും നമ്മതുലട പകരളം’ എന് 
കതുറിപപ്ാലടയായിരതുന്തു അത്  അവസാനിച്ചത് .

അനസിന്  മപൂന്ക് മക്ളാണ് , രടൊമലത് 
മകനായ നാലതു വയസ്സതുകാരനാണ്   കാൻസർ 
ബാധിച്ചക്  ചികിത്സയിലതുള്ത്. നാഗർപകാവി
ലിലതുള് സ്കാര്യ കമ്നിയിലതുള് പജാലിയാ
ണ് വരതുമാനമാർഗം. 10 ലക്ഷപത്ാളം പലാൺ 
എടതുത്ാണ് മക ലൻറ ചികിത്സ നടത്ിയിരതു
ന്ത്. വീടെതും ഈ ലവള്ിയാഴ്ച ആർ.സി.സി
യിൽ ചികിത്സ തതുടങ്തുകയാണ്. സാമ്ത്ിക
മായി ഏലറ ബതുദ്ധിമതുട്ിലായ അനസ്  കതുട്ിയതു
ലട ചികിത്സക്ായി സ്തേം നിലയിൽ കലടെ
ത്ിയ തതുകയതും രടെതു പേർ സഹായിച്ച തതുക
യതും പചർത്ാണ് മതുഖ്യമപതേിയതുലട േതുരിതാശ്ാ
സ നിധിയിപലക്ക് നൽകാൻ തയാറായത് . ഇൗ 
പോസ് റ്ക്  പശദ്ധയിൽലേട് ആപരാഗ്യമപതേി ലക.
ലക. വശലജ നന്ദിേറയതുകയതും റീജനൽ കാൻ
സർ ലസൻററിൽ ചികിത്സ ഉറപ്തുവരതുത്ാനാ
വശ്യമായ നടേടികൾ സ്ീകരിക്തുലമന് ഉറപ്ക്  
നൽകതുകയതും ലചയ് തതു. 

ഒപെം നിന്ട്  ആ താരങ്ങളും
പേളയലക്ടതുതി അനതുഭവിക്തുന് വടക്ൻ പകര
ളലത് സഹായിക്ാൻ മിക് ജില്ലകളിലതും കല
ക് ഷൻ ലസൻററതുകൾ തതുറന്തു.  അവിലടലയാ
ലക് പനതൃത്ം ഏലറ്ടതുത്ത്   ലസലിപബിറ്ിക
ളാണ് .  ഭക്ഷണവതും വസ് പതവതും തതുടങ്ി ക്യാ
മ്തുകൾ സജീവമാക്ാനതും അവിപടക്തു പവടെ 
സാധനങ്ൾ എത്ിക്ാനതും സിനിമ-സംഗീത
-കായിക താരങ്ളതും ലോതതുജനത്ിലനാപ്ം 
നിൽക്തുന്തു. വാഴക്ാട് ഭാഗത്ക് ലവള്ത്ിൽ 
മതുങ്ിയ വീടതുകൾ ശതുചീകരിക്ാനിറങ്ിയത്  
അതോരാഷ് പട രെതുട് ബാൾ താരം അനസ്  എട
ലത്ാടികയതു ലട പനതൃത്ത്ിലതുള് സംഘ
മായിരതുന്തു. വീടതുകളിൽ അടി ഞ് മണ്തും ചളി
യതുലമാലക് കഴതുകി വൃത്ിയാക്ിയാണ്  അന

സതും സംഘവതും മടങ്ിയത് . 
സിനിമാ പമഖലയിൽനിന്തു നിരവധി പേർ 

േതുരതേമതുഖത്തുള്വർക്ക് സഹായങ്ളതുമായി 
എത്ിയിട്തുടെക്. ലകാച്ചിയിലല കലപൂരതുള് മാമാ
ങ്കം സ് റ്തുഡിപയാ കലക് ഷൻ പോയൻറാക്ി
യായിരതുന്തു ഡബ്ല്തു.സി.സിയതുലട പേവർത്
നം. പേളയേതുരിതം അനതുഭവിക്തുന്വർക്ായി 
തങ്ളതും മതുന്ിട്ിറങ്തുകയാലണന്ക് നടി റിമ 
കല്ലിങ്കൽ പേഖ്യാേിച്ചതു. കഴിഞ് പേളയമതുഖത്ക് 
അരിച്ചാക്ക് ചതുമന്തും ആളതുകലള സഹായിച്ചതു
ലമല്ലാം മതുൻനിരയിൽതലന്യതുടൊയിരതുന് ലട
ാവിപനാ, ഇത്വണയതും പേളയമതുഖത്ക് പസവ
നസന്ദ്ധനാണ്. പേളയത്ിൽ താമസസ്ലം 
നഷ് ടലപ്ട്വർക്ക് ആവശ്യലമങ്കിൽ വീട്ിപലക്തു 
വരാം, വീട് സതുരക്ഷിതമാലണന്ക്  ലടാവിപനാ 
അറിയിച്ചിരതുന്തു. 

വയനാട്ിലല േതുരതേബാധിതപമഖലകളിപല
ക്ക് ബപയാ പടായ് ലറ്തുകൾ സംഭാവന ലചയ്ത
ത്  നടൻ ജയസപൂര്യയായിരതുന്തു. േതുരതേം വിതച്ച 
പമപ്ാടി പമഖലയിപലക്ാണ് 10 ബപയാ പടാ
യ് ലറ്തുകൾ താരം എത്ിച്ചത്. വകപകാർത്ക് 
കണ്പൂർ എന് പേരിലാണ് കണ്പൂർ ജില്ലയിലല 
പേളയേതുരിതാശ്ാസ പേവർത്നങ്ൾക്തും േതു
രിതബാധിതർക്ക് അവശ്യസാധനങ്ൾ എത്ി

ച്ചതുലകാടതുപക്ടെതിനായതും ഉള് കലക് ഷൻ 
ലസൻറർ ഗായിക സയപനാരയതുലട പനതൃത്
ത്ിൽ നടന്ത് . ആേിവാസി പകാളനികളിൽ 
അടക്ം പനരിട്ക്  സാധനങ്ൾ എത്ിച്ചതുലകാ
ടതുക്തുകയാണിവർ ലചയ് തത് . 

 തിരതുവനതേേതുരം പകാർേപറഷ ലൻറ പനതൃ
ത്ത്ിൽ വടക്ൻ പകരളത്ിപലക്തുള് സാധ
നങ്ൾ കലക് ട്  ലചയ് ത  പേവർത്നങ്ളിൽ 
പകാർേപറഷൻ പമയർ വി.ലക. പേശാതേി ലൻറ 
പനതൃത്ത്ിലതുള് സംഘത്ിലനാപ്ം   ഗാ
യിക രാജലക്ഷക് മിയതും സംഘവതും സജീവമാ
യിരതുന്തു. 20പലലറ പലാഡ്  സാധനങ്ളാണ്  
ഇവർ മലബാറിപലക്ക്  കലക് ട്  ലചയ് ത്  അയ
ച്ചത് . ഇവർക്തു േതുറപമ, േതുരിതാശ്ാസപേവർ
ത്നങ്ളിൽ സജീവമായതും മതുഖ്യമപതേിയതുലട 
േതുരിതാശ്ാസ നിധിയിപലക്ക് സംഭാവനകൾ 
നൽകിയതും പസാഷ്യൽ മീഡിയയിലപൂലട വിവര
ങ്ൾ േങ്കതു ലവച്ചതുലമല്ലാം േൃഥ്ിരാജ്, ോർവതി, 
നിവിൻ പോളി, കതുഞ്ാപക്ാ പബാബൻ എന്തു 
തതുടങ്ി നിരവധിപയലറ താരങ്ൾ രംഗത്തുടെക്.

റേർത്തുപിടിക്കാൻ 
കുഞ്ിക്ക്കകളും
പേ ള യത്തുരതുത്ിൽ ഒറ്ലപ്ട്തുപോയവർക്തു  
പനലര വകനീട്ാൻ കതുഞ്ിവക്കളതും ഉടൊ
യിരതുന്തു. പേിയലപ്ട് കളിപ്ാട്ം മതുതൽ അവ
രതുലട സ്പ നങ്ൾ ജീവിക്തുന് േണക്തുടതുക് 
വലര അവർ േതുറലത്ടതുത്തു. ആലപ്തുഴ ജില്ല 
കലക് ടർ അേീല അബ് േതുല്ലയാണ്  േണക്തുടതു
ക്യതുമായി കലക് ടറതുലട ഒാരെിസിലലത്ിയ 
നാലാം ക്ാസതുകാരിലയ പസാഷ്യൽ മീഡിയ
യിലപൂലട േരിചയലപ്ടതുത്തുന്ത് . കതുവവത്ി
ലല ഭവൻസ് സ്മാർട്ക് ഇതേ്യൻ സ്കപൂളിൽ േഠി
ക്തുന്  ഭവ്യ ഒരതു പറഡിപയായിലല കതുട്ികളതുലട   
േരിോടിയിൽ േലങ്കടതുക്തു പമ്ാഴാണ്   ആർ.ലജ
പയാട്  തനിക്ക് കലക്ടലറ കാണണലമന് ആപഗ
ഹം അറിയിച്ചത്. അപ്പൂപ്ൻ ഗംഗാേത്ലനാപ്ം 
ഭവ്യ അവളതുലട േണക്തുടതുക്യിലല സമ്ാേ്യ
മായ രപൂേ മതുഖ്യമപതേിയതുലട േതുരിതാശ്ാസ നിധി
യിപലക്തു നൽകിയാണ്  മടങ്ിയത് . 

പൂപെിയും കുഞ്ു മനിലയും...
എറണാകതുളം േറവപൂർ സ്പേശിയായ സിയ

യതുലട ഏറ്വതും പേിയലപ്
ട് ോവ ക്തുട്ികളതുലട പേ
രാണ്  േപൂപ്ിയതും കതുഞ്തു 
മനിലയതും. േതുരിതാശ്ാസ 
ക്യാമ്ിപലക്ക് മാതാേിതാ
ക്ൾ സാധനങ്ൾ പശഖ
രിക്തുന്ത് കടെപപ്ാഴാ
ണ് സിയക്തുട്ി  പേിയലപ്
ട് ോവകളതുമായി മാതാ
േിതാക്ൾക്ക്  അരികിലല
ത്ിയത്. ഇതിലന എപങ്
ാട്ാണ്  ലകാടെതുപോകതുന്
ലതന് അച്ഛ ലൻറ പചാേ്യ
ത്ിലാണ്  സിയ ത  ലൻറ 
സസ് ലേൻസ്  ലവളിലപ്ടതു
ത്ിയത് .

‘‘ലവള്ലപ്ാക്ം വന്
പപ്ാപഴ േിപള്രതുലട ോവ
കലളാലക് ചീത്യായി 
പോയാരിക്തും. േിലന് 
ഒഴതുകി പോയിരിക്തും, കട
ലിപലക്ക്. ഇതതു കാണതു
പമ്ാൾ േിപള്ർക്ക് ഒരതു 
സപതോഷം ആവപൂപലാ!’’  
ഈ ോവകലളാലക് സിയ

ക്തുട്ിക്ക് വലിയ ഇഷ് ടമതുള് ോവകളപല്ല എന് 
പചാേ്യത്ിന് അലതാന്തു കതുഴപ്മില്ല എന്ായി
രതുന്തു സിയയതുലട മറതുേടി. തിരക്ഥാകൃത്ായ 
ശ്യാം ശീതളി ലൻറ മകളാണ് സിയ. 

പ്പരുന്ാൾ പണവുമായി മിൻഹ
ലേരതുന്ാളിനതും മറ്തും ബന്തുക്ൾ സ് പനഹ
േപൂർവം നൽകിയതതും, ത ലൻറ ഒരതു സമ്ാേ്യലമ
ന് നിലയിൽ സപൂക്ഷിച്ചതുലവച്ചിരതുന് േണവതുമാ
യാണ് ഏഴാം ക്ാസതുകാരിയായ   മിൻഹ  ലേ
രതുന്ാൾ േിപറ്ന്ക്   േീപ ൾസ്  രൌപടെഷ ലൻറ 
േതുരിതാശ്ാസ ലസല്ലിലലത്ിയത് . വകയിലതു
ടൊയിരതുന് മതുഴതുവൻ തതുകയതും രൌപടെഷൻ   
ലചയർമാൻ എം.ലക. മതുഹമ്മേലിക്ക്  വകമാറി
യാണ്  അവൾ അവിലടനിന്ക്  മടങ്ിയത് . കതുന്ദ
മംഗലം സ്പേശികളായ ബാബതുസൽമാ ലൻറ
യതും  ലഷരീരെയതുലടയതും മകളാണ് . അനിയൻ 
മിശാൽ അഹ് മദ്  കഴിഞ് തവണ പേളയകാല
ത്ക്  ഇതതുപോലല സംഭാവന നൽകിയിരതുന്തു. 
നന്മയതുലടയതും കാരതുണ്യത്ിലയതും ഇൗ േട്ിക 
എപത എഴതുതിയാലതും തീരതുന്തല്ല. നമ്മൾ അതി
ജീവിക്തുക തലന് ലചയ്തും.

l

ആർട്ടിസ് റ്റ്  ഡാവിഞ്ി സതുപരഷ്  വസ് ത്ങ്ളിൽ ്ീർത് നൗഷാേി പൻറ പോർ പതടറ്റ് 

ആേർശ്

ആേി ബാലസതുധ

മതുഖ്യമതത്ിയതുപട േതുരി്ാശ്ാസ നിധിയിപലക്തുള്ള ്തുക ഭവ്യ ബസത്്  ആലപ്തുഴ 
കലക് ടർ പഡാ. അേീല അബ് േതുല്ലക്്  കകമാറതുന്നതു

ഒാർമക്തുറിപ്തുകലളഴതുതി
ഉേയശശികിരണകനക തപൂലികയിലല
കവിതയതും മഷിയതും തീർന്തു...’’ ഭാസ് കരൻ മാഷതുലട 

സതുവർണലിേികലള അതിലല ഒാപരാ േേങ്ലളയതും സ്
തഃസിദ്ധമായ ശബ് േസൗന്ദര്യംലകാടെക്  േരിചരിച്ചക്  നമ്മി
പലക്ക്  േകരതുകയാണ്  ഭാവഗായകൻ.

‘‘ആേണതിോനതിടത്തിൻ
ആൽത്റയതിൽ ളകാെുത്തിയ
ഒാണനക്ഷ്തദീപം മങ്ീ...’’ ഇൗ വരികളിൽ
ആ േീേത്ി ലൻറ മങ്ൽ എപത സപൂക്ഷക് മമായാണ്  

‘മങ്ീ...’ എന്ിടത്ക്  ആ നാേം ധ്നിപ്ിക്തുന്ത് !
‘േനമുല്ല മലർമാല’യുളട ോടലതിലും ഇവത വതങ്

ലുണ്ട് . 
‘സംഗീതം ഞാൻ മറന്ുവപായതി’
‘എ ളൻറ മനസ്തിലും കകൂരതിരുൾ തതിങ്ീ...’
ഇൗ േരതികെുളട ആലാപനത്തിൽ,
കാമതുക ലൻറ വിരഹവതും നീലിച്ച വിഷാേവതും ഏകാ

കിതയതും എപതപമൽ അനതുഭവലപ്ടതുന്തുലവന്ക്  േറയതു
ക വയ്.

ലക.േി. ഉേയഭാനതു എന് സംഗീതസംവിധായകലന 
മാസ് മരികമായ നാേംലകാടെക്  ചരിപതത്ിൽ അടയാള
ലപ്ടതുത്തുകയായിരതുന്തു േി. ജയചപന്ദൻ.

l
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നല്ല ഭൂമി (റനാവൽ)
വിവ: രാധാ എൻ. റമറനാൻ 
റപജട്: 287, വില: 299.00 
ഡി.സി ബുകട് സട് 

ജീവിതത്ി ലൻറ നിലനിൽേി
നതും ഉയർച്ചക്തുമായി കഠിനാ
ധ്ാനം ലചയ്തുന്  വചനീസ്  
കർഷക കതുടതുംബത്ി ലൻറ 
കഥേറയതുന് പനാവൽ.

ജാതഗത (റലഖനം)
സുഗതകുമാരി 
റപ  ജട് : 136, വി  ല:175.00 
മാതൃഭൂമി ബുകട്സട്

ഭപൂമി സർവനാശത്ിപലക്ക് 
േതിക്തുന് കാലത്ക്,  മക്ൾ 
നിലവിളിക്തുന് സമയത്ക് നി
ങ്ൾ ഉണരണലമന്ക് ആവശ്യ
ലപ്ടതുന്തു ഈ പലഖനങ്ൾ. 
ഗൗരിയതുലട ലകാലലയ േറ്ി, 
അരതുത് ആനകപളാട് പകപൂരത, 
മേ്യവികസം തതുടങ്ി നാൽേ
പതാളം പലഖനങ്ൾ.

സൂതതധാരനാരട് ?, റവഷക്കാരനാരട് ? 
(റലഖനം)
തപകാശട്  രാജട്  
വിവ: സുധാകരൻ രാമന്തളി 
റപജട്:158, വില: 160.00 
ഡി.സി ബുകട് സട് 

സമകാലിക ജീവിതത്ി ലൻറ 
ഗതിവിഗതികലള കതുറിച്ച 
ആശങ്കകളതും പേതീക്ഷകളതും 
േങ്കതുലവക്തുകയാണ്  നടനതും 
സാമപൂഹിക പേവർത്കനതുമാ
യ പലഖകൻ.

മക്കയിറലക്കട് അറനകം വഴികൾ 
(യാതത)
സമാഹരണം: എ.പ്ക. അബട് ദുൽ മജീദട് 
റപജട്: 261, വില: 250.00 
ഐ.പി.എച്ട്

വിവിധ കാലങ്ളിൽ പലാക
ത്ിലൻറ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്
ളിൽനിന്ക് മാസങ്ളതും വർഷ
ങ്ളതുലമടതുത്ക് മക്യിപലക്തു
പോയി ഹജ്ക് നിർവഹിച്ച 
സ്പതീകളതുലടയതും േതുരതുഷന്മാ
രതുലടയതും പതസിപ്ിക്തുന് യാ
പതാനതുഭവങ്ൾ. 

ഞാൻ ഒരു ഭാഷയാണട്  (കവിത)   
പ്ക. സച്ിദാനന്ദൻ 
റപജട്: 130, വില: 131.00 
പൂർണ പബ്ിറക്കഷൻസട് 

കവിത, ഭാഷ, ആവിഷ് കാരം 
എന്ീ വിഷയങ്ളിൽ വിവിധ 
കാലങ്ളിൽ രചിച്ച കവിത
കളതുലട സമാഹാരം. ജീവിത
ലത് സംബന്ിച്ച ഉൾക്ാഴ് 
ചകൾ നിറയതുന്തു ഇതിൽ.

ക്വക്കം മുഹമ്മദട് ബഷീർ: 
സർഗാത്മകതയുപ്ട നീലപ്വളിച്ം 
(പഠനം)
റഡാ. പി.പ്ക. റപാക്കർ  
റപജട്: 184, വില: 190.00 
വേനം ബുകട്സട്

വവക്ം മതുഹമ്മദ് ബഷീ
റിലൻറ കഥാപലാകത്ിലപൂലട 
ഒരതു സർഗാത്ക സഞ്ാരം. 
സപൂരെിസം, േർശനം, ലേൺക
രതുത്ക്, നപവാത്ാന ചിതേ തതു
ടങ്ി ബഷീറിലൻറ  എഴതുത്ി
ലല വിവിധതലങ്ലള സ്േർ
ശിക്തുന് 17 പലഖനങ്ൾ.

ഒരു നീണ് രാതതിയുപ്ട 
ഒാർമക്കായിയും  
അരക്ിതാവസട് ഥയും (കഥ) 
ഒ.വി. വിജയൻ 
റപജട്: 158, വില: 160.00 
ഡി.സി ബുകട് സട് 

അടിയതേരാവസ് ഥയാണ് 
ഇൗ കഥകൾക്ക്  നിമിത്മാ
കതുന്ത് . ഏകാധിേത്യവതും 
ചപൂഷണവതും നിലനിൽക്തുന് 
ഏതതു  േശ്ാത്ലത്ിലതും 
ഇവ പേസക് തമാണ് .

ഉറക്കംതൂങ്ങി മരങ്ങളുപ്ട നഗരം 
(കഥ)
റജക്കബട് എതബഹാം  
റപജട്: 60, വില: 70.00 
ക്കരളി ബുകട്സട് 

സമകാലിക ജീവിതത്ിൽനി
ന്ക് ചീതേിലയടതുത് അനതുഭവ
ങ്ൾ കഥയായി േതുനർജനി
ക്തുന്തു. മപൂരി, പമാഡൽ, മപൂർ
ത്ിയതുലട പഗഹനില, ചീരെതും 
മാഡവതും തതുടങ്ി 10 കഥ
കൾ. മലയാള കഥയതുലട നവ
മതുഖം. 

ക
ഥ

എ.ലക. അബ് േതുൽ മജീദ്

‘എല്ലാ ഭലാഷകളും 
ത�ലാറ്ു ത�ലാകുന്ന
ചില സംഘർഷ തേരങ്ങളിൽ
എല്ലാ ചുഴികളളയും �ലാണ്ി 
മൗേത്ി ളൻറ ഒരു ത�ലാണി വന്നന് 
േളമെ രക്ഷളപെടുത്ും’ 

തൻസീം കതുറ്ല്ാടി എന് യതുവകവി 
കവിതയതുലട പതാണിയിൽ വന്ാണ് 
േലതരം സംഘർഷങ്ളിൽ സ്യം 
നഷ് ടലപ്ട്ക് ഇതികർത്വ്യഥാ മപൂഢരാ
യി നിൽക്തുന് നലമ്മ സമാശ്സിപ്ി
ക്തുന്തതും കൺലവട്ത്തുതലന്യതുള് 
േച്ചത്തുരതുത്തുകലള കാണിച്ചതു തരതുന്
തതും. ആ തതുരതുത്ിലണയണലമങ്കിൽ  
േ പക്ഷ, കണ്തുകളിൽനിന്ക് കണ്തുകളി
പലക്ക് തതുഴയണം. സോ ബഹളം ലവ
ച്ചതും സംഘർഷലപ്ട്തും ലകാടെിരിക്തു
ന് നമതുലക്ങ്ലനയാണ് േച്ചമനസ്സി 
ലൻറ ആ േച്ചത്തുരതുത്ിൽ എത്ിലപ്
ടാൻ സാധിക്തുക.. ആരാണ് തതുണ പോ
രതുക? ജനിക്തും മതുപമ് മാതൃഹൃേയത്ി
നതു ചതുവലട കപൂലട വസിച്ച മൗനത്ിനതു 
മാപതപമ അതി ലൻറ ലോരതുൾ മനസ്സിലാ
വതുകയതുള്പൂ. അത് ചിറകതുകളതുലട താള
വതും ഹൃേയത്ി ലൻറ ഗാനവതുമാകതുന്തു. 

‘ചതുവന് മണ്ി ലൻറ േച്ചപ്തുതപ്ിലിരതു
ന്ക്’ ആകാശത്ക് അസ്തമയ സപൂര്യൻ  
പകാറിയിടതുന് കവിതകളാണ് തൻസീം 
കതുറ്ല്ാ ടി വായിക്തുന്തതും േകർത്തു
ന്തതും. ത ലൻറ ആകാശവതും ഭപൂമിയതും 
ആരതും തട്ിലക്ാടെതു പോവതുകയിലല്ലന് 
ശതുഭപേതീക്ഷയിലാണ് കവി. ഈ പേതീ
ക്ഷയാണ് മറതുനാട്ിലല മഴയതുന്മാേങ്ൾ 
ഈതേപ്നകളതുലട പവരതുകളിൽ മധതുവാ
യി നിറയതുന്തതു കാണാൻ, മരതുഭപൂമിയിൽ
നിന്ക് കാടിറങ്ിപപ്ാകതുപമ്ാഴതും കവി
ലയ പോപതനാക്തുന്ത്. അപപ്ാഴതും, 
‘ആരവങ്ളിൽ പതാറ്തുപോകതുന് പന
ലരാച്ചകളതും ‘കിതപ്തുകളതും കവി പകൾ
ക്ാതിരിക്തുന്ില്ല. 

‘ഒറ്ക്കത്ലിൽ 
ഒറ്ക്കയറിൽ
ള�ലാടുന്നളേ �ീർന്നുത�ലായവരുളട 
കൂടലാരങ്ങളിൽേിന്നന് 
�ീപെന്തങ്ങളുമലായി ചി�റി’ 

വരതുന്വയാണ് ആപരാ തല്ലിലക്ടതു
ത്ിയ കതുലചിഹ്നങ്ളില്ലാത് നിലവിളി
കൾ.  കതുതപതേങ്ൾ ലമനയാൻ തപമ്ാ
ക്ൾ േണിത ആ വിശതുദ്ധ മന്ദിരങ്ലള 
ആ നിലവിളികൾ പതടിലച്ചല്ലതും. ഉടലതുക
ളിൽനിന്ക് ോതിലവതേ േച്ചമാംസങ്ൾ 
ഊരിലയടതുത്ക് അവർ നീതി പചാേിക്തുക
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യതും ലചയ്തും. കരതുതിലവച്ച മൗനങ്ൾ 
ചിലപപ്ാലഴങ്കിലതും മഹാവിസ്പരൊടന
ങ്ൾ തീർക്തുന്ത്  ഇങ്ലനയാവാം. 
കാലമാവതുപമ്ാൾ ലോട്ിലത്റിക്ാനതു
ള്താണപല്ലാ മൗനം. 

മൗനങ്ലള ലോട്ിലത്റിക്ാൻ 
അനതുവേിക്ാലത ആത്ഗതങ്ളാ
ക്ി ഉള്ിലല തതുരതുത്ിൽ ഒളിപ്ിക്ാ
നാണ് നാം ഇഷ് ടലപ്ടതുന്ത്. സങ്കട
ങ്ലള വഹിച്ചതു പോകതുന് കപ്ലതുക
ലള അവ ഓർമിപ്ിക്തുന്തു. േതുസ്തക
ത്ി ലൻറ പേരിനാധാരമായ ‘കടപലാ
ളം കനമതുള് കപ്ലതുകൾ’ പേറതുന്ത് 
നീതി പതടി ലനാതേതുടഞ് ഹൃേയ ഭാ
രങ്ലളയലപത. കപ്ലിന് കടപലാളം 
കനം സിദ്ധിക്തുന്ത് അതതുലകാടൊ
ണ്. േല പേശങ്ളിൽനിന്തുള് േറവ
കളതും ഭപൂമിയതും ആകാശവതും േച്ചപ്തും 
ഗൃഹാതതുരതപയാലട ഈ കവിതയിലതും 
കപ്ലിൽനിന്തുള് കാഴ്ചകളായി  ലത
ളിയതുന്തു. കപ്ൽ ഒന്ല്ല, അപനകമതുടെക്; 
നാവികനതു വഴങ്ാലത േിശമാറിപപ്ാ
യ്ക്ളയതുന്വ. 

േരാജിതരതുലട രാജ്യത്ക് വായിക്ാൻ 
ഒരതു ശിൽേമതുടൊക്ാൻ കവി ആപഗ
ഹിക്തുന്തു. ശിൽേികൾ ലചത്ിലയാ
ഴിവാക്ിയ കൽചീളതുകൾ ലകാടൊവ
ണം ആ ശിൽേം. എങ്ലനലയന്ാൽ 

കവിതയിൽനിന്ക് ലവട്ിക്ളഞ് വാ
ക്തുകൾ പചർത്ക് ഒരതു കവിതയതുടൊ
ക്തുന്തതു പോലല. അരികതുവത് കരിക്
ലപ്ട്വരതുലട, അടിച്ചമർത്ലപ്ട്വരതുലട, 
നിന്ദിതരതുലട, േീഡിതരതുലട, േരിത്യക്ത
രതുലട ഒരതു രാജ്യം കവി സ്പനം കാണതു
ന്തുടൊവണം. 

എവിലടയതും അടയാളലപ്ടാലതപോ
യവരതുലട ലനടതുവീർപ്തുകലള കതുറിച്ചക് ‘കി
തപ്തുകളതുലട ഭപൂേട’ത്ിൽ കവി വിചാ
രലപ്ടതുന്തുടെക്. തൻസീമി ലൻറ കവിത
കൾക്ക് മണ്ിൽ പവപരാട്ം ലഭിക്തുന്
ത് ഇത്രം വിചാരങ്ളിലപൂലടയാണ്. 
കവിയതുലട മിഴികൾ ആകാശത്ായി

രിക്തുപമ്ാഴതും ോേങ്ൾ മണ്ിലതുറച്ചതു
തലന്.  ഭാവനയതുലട ആകാശലത്യതും 
ജീവിതത്ി ലൻറ ഭപൂമിലയയതും ബന്ിപ്ി
ക്തുന് ോലമാണ് മഴ. ആകാശത്തു
നിന്തും േപൂതതുമാലയത്തുന് മഴത്തുള്ി 
നക്ഷപതങ്ലള ഒളിച്ചതു കടത്തുന്താ
യി ഭാവന ലചയ്തുന്തു. 
‘ആകലാശം വിട്ുത�ലാരുത്ലാൾ
ഒലാതരലാ മഴത്ുള്ിയും
കകക്കുള്ിൽ ഒളിച്ു കടത്ലാറുണ്ന്
ഓതരലാ േക്ഷത�ങ്ങളള’

വളലര കരതുതപലാലടയാണ് മഴത്തു
ള്ികൾ നക്ഷപതങ്ലള ലകാടെതുവരതു
ന്ത്. എന്ാലതും, ചിലപപ്ാഴത് മിന്
ലായ് ലവളിലപ്ട്തുപോകതും. ഹരിതാഭ
മായ ഭപൂമിലയ ലകട്ിപ്ിടിച്ചതുറങ്തുന്ത് 
കിനാവതുകാണതുന് നക്ഷപതങ്ൾ ഭപൂമി
യിപലക്ക് ഊർന്ിറങ്ി, അടതുത് േതുതതു
മഴയിൽ മഴപ്ാറ്കളായി േതുനർജനിക്തു
കയാലണന് കവി ഭാവന ഉജ്്ലം. േതു
സ്തകത്ിലല േലായനം എന് കവി
തയിലാണിത്.

‘കിേലാവി ളൻറ ഭലാഷയറിയലാത്
ഓഫിസിളല �ഞ്ിങ്  ളമഷീേറിയുതമലാ
ഞലാൻ എത� ദൂരങ്ങൾ
എത� �ച്പെുകൾ
�ലാണ്ി വരുകയലാളണന്നന്!’ 

എന്ക് കവി േരിഭവിക്തുന്ത് േച്ച
പ്ിൽ നിലന്ാപരട് എന് കവിതയിൽ 
കാണാം. േച്ചപ്തും മണ്തും മഴയതും 
മഞ്തും വീഞ്തും പേണയവതും തതുമ്ി
യതും േപൂവതും ശലഭങ്ളതും സമാഹാരത്ി
ലല കവിതകളിൽ ആവർത്ിച്ചതു വരതുന് 
ബിംബങ്ളാണ്.  കിനാവിലതും യാഥാർ
ത്്യത്ിലതും ഇവ പേത്യക്ഷലപ്ടതുന്തു. 

തീവടെിപ്ാളം, േഞ്ിങ്  ലമഷീൻ, 
ഗസ്സ, വൃദ്ധസേനം, അഖ്  ലാഖ്, പചായി 
പഡാക്ടർ, നിൽേതുസമരം എന്ിങ്ലന 
മജ്യതും മാംസവതും വചതന്യവതുമതുള് 
പനരതുകലള കവി കാണാതിരിക്തുന്ില്ല. 
കിനാവതുകലള അേഹരിച്ചക് യാഥാർഥ്യം 
ഏതതു പനരവതും നലമ്മ ഒറ്തു ലകാടതുപത്
ക്തുലമന്ക് ‘പേശപപോഹി’യിൽ കവി ഓർ
മിപ്ിക്തുന്തുടെക്. കാൽേനികതയതുലട
യതും യാഥാർഥ്യത്ി ലൻറയതും - കിനാ
വി ലൻറയതും ജീവിതത്ിലറെയതും-രടെതു 
പതാണികളിലായാണ് തൻസീം കതുറ്ല്ാ
ടി എന് കവി സഞ്രിക്തുന്ത് എന്ാ
ണ് ഈ സമാഹാരത്ിലല കവിതകളി
ലപൂലട കടന്തുപോകതുപമ്ാൾ അനതുഭവ
ലപ്ടതുന്ത്. പകാഴിപക്ാട് ബാപഷാ ബതു
ക്സാണ് ‘കടപലാളം കനമതുള് കപ്ലതു
കൾ’ എന് ഈ കവിത സമാഹാരം പേ
സിദ്ധീകരിച്ചിരിക്തുന്ത്.                

                                                     ◆

കടറലാളം കനമുള്ള കപെലുകൾ (കവിത)
തൻസീം കുറ്ററ്ാടി 
റപ ജട്: 80, വി ല: 80 
ബാ റഷാ ബു കട്സട്, റകാ ഴി റക്കാ ടട്. 
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പേി യ സതു നി ൽ

ലവ ള് മി ങ് ലന ലോ ങ്ി ലപ്ാ ങ്ി ലന ലഞ്ാ പ് ലമ 
ത്ി നി ക്തു പമ്ാ ൾ എ ലതോ ക്്യാ യി രി ക്തും ഒ 

രാ ള് ചി തേി ക്്ാ? ഹൃ േ യ ത്ി ല ടി ഞ്തു കപൂ ടി യ േ പകം വി 
പേ് ലഷാ ലക് ലവ ള് ത്ി ല ലി ഞ്ക് ഇ ല്ലാ ടൊ യി ട്ക്ടൊ 
പവ്ാ? േി പന്ം ലോ ങ്ി ക ഴതു ലത്ാ പ് ലമ ത്തു മ് പഴാ, നീ 
തേി ക് ള യാ ലമ ന് വി ചാ ര ലത് പതാ ൽേി ച്ചക് കതു ഞ്തു ങ് 
ൾ ക ണ്ി ൽ പനാ ക്തു മ് പഴാ അ യാ ൾ ചി തേി ച്ചി രതു ന് ലത 
ലതോ ലക് യാ യി രതു ന്പൂ ന്ക്  സ ങ്ക ൽ േി ക്ാ ൻ േ പറ്്ാ? േ 
റ്പൂ ല്ല.

 ചി ല നി മി ഷ ങ് ളി ൽ ഒ രാ ലള ങ് ലന ചി തേി ക്തും ന്ക് മ 
ലറ്ാ രാ ൾ ക്ക് ഊ ഹി ക്ാ ൻ കപൂ ടി േ റ്പൂ ല്ല. ഒ ന്തും ചി തേി ക്ാ 
ൻ േ റ്ാ ത്വി ധം ബതു ദ്ധി മ ര വി ച്ചതു പോ യി ട്ക്ടൊ വതും ലച 
ല പപ്ാ. അ ങ് ലന ചി തേി ച്ചപൂ ടാ രപന്ാ ഇ ങ് ലന ലച യ്തപൂ 
ടാ രപന്ാ ലന്ാ ലക് എ ല്ലാ ർ ക്തും മാ റി നി ന്ക് േ റ യാം പന് 
ള്പൂ. എ തോ യാ ലതും ഒ രതു ോ ടി ഷ് ടമതു ടൊ രപന്ാ ലര ലയാ 
ലക് ഒ രി ക് ക്പൂ ടി ക ടെി രതു ലന് ങ്കി ലല ന്ക് ആ പഗ ഹി ച്ചി ട്തു 
ടൊ വതും. അ ലതാ റ പ്ാ. 

അ ങ് ലനാ ര വ പസ് ൽ അ വ ൻ ലേ ട്തു പോ യി ട്തു ടൊ രതു 
ലന് ങ്കി ൽ ആ പഗ ഹി ച്ച വ രതു ലട കപൂ ട് ത്ി ൽ ൊ നതു മതു ടൊ 
യി ട്തു ടൊ വി പല്ല? അ തി ന് അ വ ലന ലന് എ ലന് ങ്കി ലതും 

സ്പന ഹി ച്ചി രതു പന്ാ? ഉ ടൊ യി രതു പന് ൽ ഇ പപതം നാ ളതും 
കാ ണാ പനാ വി ളി ക്ാ പനാ പശ മി ക്ാ ലത മ റ ഞ്ി രി ക്്ാ 
രതു പന്ാ? അ ങ് ലന ക ടെതും മി ടെി യതും േതു തതു ക്ി പ് ണി 
ഞ്ി പല്ല ൽ ഇ ല്ലാ ടൊ വ ണ താ പണാ സ്പന ഹം? ഇ തതു പോ 
ലല ഉ ത് ര മ റി ഞ്പൂ ടാ ത് ഒ രതു ോ ട് പചാ േ്യ ങ് ൾ ക്തു ള് 
ഉ ത് രം ത ലന് യ പല്ല യ ത്? എ തോ യാ ലതും ഇ പങ്ാ ട്ി പല്ല 
ലതും അ പങ്ാ ട്തു ടൊ പയ ക്ാ വതു ന് എ പതോ ഒ ന്ാ ണ്. അ 
ലല്ല ങ്കി ലീ ടീ വീ ലട മതു ന്ീ ലന് ണീ റ്തു മാ റാ ലത ൊ നി ങ് നി 
രി പക്്ാ? ആ  ന്യപൂ സ് ചാ ന ലലാ ന്ക് മാ റ്ി ക്പൂ പട ന്ക്ള് പചാ 
പേ്യാം അ വ ഗ ണി പച്ചാ ടെക്!

  പേ ള യ മതു ടൊ യ ഏ പത ലതും സ് ല ത്ാ ണ വ ൻ താ മ 
സി ക്തു ന് ലത ന്ക് എ നി ക് റി വതു ടൊ യി ലട്ാ ന്തു മ ല്ല. എ ത്ി 
ലപ് ടാ ൻ േ റ്ാ ത് ഒ രതു ൾ പേ പേ ശ ത്ക്  ലവ ള് ത്ി ൽ ചതു റ് 
ലപ് ട്ക് അ വ ൻ വി ഷ മി ക്തു ന്തു ലടെ ന്ക് ലവ റതു ലത യ ങ്ക് പതാ 
ന്തു ന്തു. ‘സ ഹാ യി ക്പൂ’ എ ന് അ പേ ക്ഷ ക ളതും നി ല വി ളി 
ക ളതും ലന ഞ്ി ടി പ്തു കപൂ ട്തു ന്തു. ലതാ ടെ യ്ക്തു ള്ി ലപൂ ലട ഒ 
രതു ഭാ രം ഇ റ ങ്ി പപ്ാ ണ പോ ലല. ലഹ ലി പകാ പട റി ൽ തപൂ 
ങ്ി യതു യ രതു ന് വ രി ൽ അ വ നതു പടൊ? എ റി ഞ്തു ലകാ ടതു 
ക്തു ന് ഭ ക്ഷ ണ ലപ്ാ തി ക ൾ ക്ക് വക നീ ട്തു ന് വ രി ൽ... വ 
ള് ങ് ളി പല ക്ക് വ ലി ഞ്തു ക യ റതു ന് വ രി ൽ... േതു രി താ ശ്ാ 
സ ക്യാ മ്തു ക ളി ലല ഓ പരാ മതു ഖ ങ് ളി ലതും പേ ടി പയാ ലട 
തി ര ഞ്തു. അ വി ലട േതു റം തി രി ഞ്തുനി ൽ ക്തു ന് ത വ ന 
പല്ല? അ തി നതു മ പ്തു റ ത്ക് ോ തി മ റ ഞ്തു നി ൽ ക്തു ന് ത്... വ 

ലി യ സാ ഹ സി ക നാ യി രതു ന്തു േ ടെക്. ഇ നി യി പപ്ാ ര ക്ഷാ 
പേ വ ർ ത് ന ത്ി നി റ ങ്ീ ട്ക്ടൊ പവ്ാ? പഭാ തേ ൻ മ ഴ കതു ന്ി 
പനം വ ലി ലച്ച റ ക്ീ ട്ക് പോ യ പപ്ാ മ ണ്ി ല മ ർ ന്തു പോ യ വ 
രി ൽ അ വ നതു ടൊ രി പക്്ാ? ഈ ശ് രാ! അ ങ് ലനാ ന്തും 
സം ഭ വി ക് പല്ല...

ഇ ങ് ലന കാ ണതു ന് ലത ല്ലാം അ വ നാ ന്ക് ക രതു തീ പതാ 
ടൊ ഇ പപതം കാ ശ്, അ തി പപ്ാ എ പത യാ ന്ക് ൊ മ് റ യി 
ല്ല അ വ നതു പവ ടെി യ പല്ല, േതു രി താ ശ്ാ സ ത്ി നാ ന്തും േ റ 
ഞ്ക് ലകാ ടെതു ലക്ാ ടതു ത് ത്. അ തതും വീ ട്ി ൽ പവ റാ രതും അ 
റി യാ ലത! ഭ ക്ഷ ണ സാ ധ പനാം ലകാ പറ ോ യ്ക്ക് ലച യ്ത 
യ ച്ചതു. എ പങ്ാ ട്ാ ലന്ാ ന്തും അ റി ഞ്പൂ ടാ. അ വ ന് കി ട്്ാ 
രി ക്തും. അ പപത വി ചാ രി ച്ചതു ള്പൂ. 

േ ത്തു വ ർ ഷം മതു മ്ക്  ഇ ഷ്  ട ലപ് ട് ലേ ണ്ി പനം ക ല്യാ 
ണം ക ഴി ച്ചക് അ വ ൾ ലട മ ത ത്ി പല ക്ക് മാ റി പപ്ാ യ വ ലന, 
അ ച്ഛ നതും സ പഹാ േ ര ങ് ളതും മ റ ന്ി ട്തു ടൊ വാം. േ പക്ഷ...
എ ല ൻ റ യതു ള്ി ൽ അ വ ലന പവ വി ലച്ച ടതു ത് ോ പത ത്ി ല ൻ 
റ ചപൂ ടാ റാ ൻ േ ത്തു വ ർ ഷ മ ല്ല ഒ രാ യതു സ്സക് ത ലന് പോ രാ. 
അ വ ൻ ലച ല പപ്ാ ലവ ള് ലപ്ാ ക്ം ക ടെി ട്തും കപൂ ടി ടൊ വി 
ല്ല. ന്ാ ലതും ഇ പപതം ലേ വ പസാം ശ്ാ സം മതു ട്ി ത് ലന് യാ 
ൊ നി രതു പന്. നി ല യി ല്ലാ ക് യ ത്ി ല ക ലപ് ട് വ ൾ ലട നി സ്സ 
ഹാ യ ത യതു ലട ശ്ാ സം മതു ട് ൽ! അ ലത ങ്ാ നാ ന്ക് പചാ േി 
ച്ചാ ൽ...േ റ ഞ്ക് ത രാ ലന നി ക് റി ഞ്തും കപൂ ടാ..

l

എം.േി. ജയപേകാശ്

മണ്ടരതുകലള 
വകഞ്തു മാറ്ി 
േതുറത്ക് ചാടതുന് 
ഒരതു ലവള്ത്തുള്ി 
സമതുപേപത്ാളം സഞ്രിക്തുന്തു. 
ഒരതു േലക്ഷ, 
ആേ്യലത് തതുള്ി 
ഒരതു കവിപയാ ചിപതകാരിപയാ 
ആയിരതുന്ിരിക്ണം. 
അതതു ലകാടൊണപല്ലാ 
അത് സമതുപേലത് 
സ്പനം കടെതതും, 
േപൂലര േപൂലര ലചന്ക് 
ഒരതു മഹാഗർത്ത്ിൽ 
സമതുപേലത് 
വരച്ചതു തതുടങ്ിയതതും... !

KWnXw 
ഇരതുൾ തിങ്തുലന്ാരതു
വനം
ധ്യാനലീനമായിരിക്തുപമ്ാൾ
അതി ലൻറ
മഹാമൗനങ്ളിൽ
അവസാനിക്ാലത്ാരതു
സംഗീതം പകട്ക്
മതിമറന്ിരിക്തുന്തു,
ചതുട്തുലോള്തുന്
മരതുഭപൂമി
മതുറിച്ചതു നീതേി വലന്ാരതു
േറവ.
മൗനത്ി ലൻറ തതുഞ്ത്ക്
ശബ് േമില്ലാലതയതും
സംഗീതമതുലടെന്ത്,
ആഴലത്യതും േരപ്ിലനയതും
ജീവിതം ലകാടെക്
വ്യാഖ്യാനിക്തുന്
മീനതുകൾക്തും േക്ഷികൾക്തും
നന്ായറിയാമായിരിക്ാം...!
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മതുഹമ്മദ് മതുഹ്സിൻ വരിപക്ാടൻ

കിഴക്ൻ ഏഷ്യയിലല ലകാച്ചതു േ്ീോണ് തായ് വാൻ. 
ഭപൂപേപേശ ഭംഗിലകാടെതും കാലാവസ്യിലല പേ

പത്യകത ലകാടെതും േലരതും ‘ലരൊർപമാസ’ (മപനാഹരം) 
എന് വിളിപപ്ര നൽകിയ പേശം. ആേ്യ കാലത്ക് വച
നീസ്- ജാപ്നീസ് വംശജർ കതുടിപയറിപ്ാർത്താലണങ്കി
ലതും കമ്യപൂണിസ് റ്ക്  സിദ്ധാതേങ്ൾലക്ാന്തും വളക്പൂറില്ലാ
ലത്ാരതു മണ്ാണിവിടം. മാൻഡറിൻ വചനീസതും ഹക്ാ 
ഭാഷയതും സംസാരിക്തുന് ജനാധിേത്യ ‘രാജ്യ’ലമന്ക് സ്
യം വിപശഷിപ്ിക്തുലന്ാരതു േ്ീോലണങ്കിലതും, വചനയതു
ലട എതിർപ്ിലനത്തുടർന്ക് ഐക്യരാഷ് പടസഭപോലതും 
രാജ്യേേവി നൽകിയിട്തുമില്ല.

ജീവിത രീതികൾ 
ഭപൂപേപേശത്ി ലൻറയതും ഭാഷയതുപടയതും വ്യത്യസ് തത

പയക്ാൾ ജനങ്ളതുലട സ്ഭാവ സവിപശഷതയതും ജീവി
ത രീതിയതുമാണ് ഏവലരയതും കപൂടതുതൽ ആകർഷിക്തുന്
ത്. വളലര ക്ഷമാശീലരതും മിതഭാഷികളതുമായ ഒരതു കപൂട്ം 
മനതുഷ്യരതുലട സ്ലമാണിവിടം. അരിഭക്ഷണം കഴിക്തു
ലമങ്കിലതും കപൂടതുതൽ എരിവതും മസാലകളതുമില്ലാത് നപൂ
ഡിൽസതും വചനീസ് വിഭവങ്ളതുമാണ് ഇവരതുലട ഇഷ് 
ടഭക്ഷണം. ഇതേ്യക്ാലരപോലല സതുഗന്വ്യഞ് ജനങ്
ലളാന്തും േതുഴതുങ്ിയ രപൂേത്ിലതുള് ഭക്ഷണങ്ളിപലാ 
മത്സ്യ-മാംസാേികളിപലാ അധികം ഉേപയാഗിക്ാറതുമില്ല. 

വചനക്ാരതുലട േിൻഗാമികളാലണങ്കിലതും ോശ്ാ
ത്യരതുലട വസ്പത- ഭക്ഷണ സംസ്കാര രീതികലളയാണ് 
ലരൊർപമാസയിലല േതുതതുതലമതുറ കപൂടതുതൽ േതുൽകതുന്
ത്. വീടതുകളിലാലണങ്കിൽ ഭക്ഷണം ോകംലചയ്ൽ വള
ലര കതുറവാണ്. വവകീട്ക് ആറ് മണിക്ക് മതുമ്തു തലന് രാ
പതി ഭക്ഷണം കഴിക്തുന്വരാണിവർ. അധികം മറ്തുള്വ
രതുമായി ഇടേഴകതുകപയാ സംസാരിക്തുകപയാ ലചയ്തുന്ി
ല്ല അവരാരതും. എന്ാലതും വിവര സാപങ്കതികവിേ്യ ജീവി
തത്ിൽ വിേഗ്ധമായി അവർ ഉേപയാഗിക്തുന്തു. ബസ്- 
ലപടയിൻ സമയപകമീകരണങ്ൾ മതുതൽ ഏത് കടയിൽ 
നിന്തും തങ്ൾ ഭക്ഷണം കഴിക്ണലമന്തുപോലതും തീ
രതുമാനിക്തുന്ത് ഇവയതുലടലയല്ലാം സഹായപത്ാലട
യാണ്. അതതുലകാടെതുതലന് സഹവാസികളതുമായി കപൂ
ടതുതൽ സംസാരിക്ാനതും അടതുത്ിടേഴകാനതുമതുള് സാ
ഹചര്യങ്ൾ കതുറയതുന്തു. ശാതേമഹാ സമതുപേത്ാൽ ചതു
റ്ലപ്ലട്ാരതു േ്ീോലണങ്കിലതും ചില പേപേശങ്ളിൽ കതുടി
ലവള് ക്ഷാമം അനതുഭവലപ്ടാറതുടെക്. അതിനതു േരിഹാര
ലമപന്ാണം നമ്മതുലട നാട്ിലല ലേപപടാൾ ബങ്കതുകൾക്ക് 
സമാനമായ കതുടിലവള് േമ്തുകൾ സതുലഭമായി കാണാം. 
ആവശ്യക്ാർക്ക് ലമഷീനിൽ േണം നിപക്ഷേിച്ചക് ആവി
ശ്യത്ിന് ലവള്ം സ്ീകരിക്ാൻ കഴിയതും!

മര്ാദയു പ്ട നിരത്തുകൾ
ലോതതുഗതാഗതങ്ളിലതും ബസതുകളിലതും കയറാൻ 

വരി ോലിക്തുകയതും വാഹനത്ിൽ സ്ലമിലല്ലങ്കിൽ വീ
ടെതും മണിക്പൂറതുകപളാളം അത് തതുടരതുകയതും ലചയ്തുന്
വരാണ്  േ്ീേതുകാർ.  ബസതുകളിലാലണങ്കിൽ പവലറയതും 
കൗതതുകങ്ളതുടെക്. ആളതുകൾ കയറതുപമ്ാൾ ‘നി ലഹൗമ’ 
(ഹപലാ, സതുഖമപല്ല) എന്ക് വപഡവർ സ്പനഹപത്ാലട 
ഓപരാ യാപതികലരയതും പേപത്യകം അഭിവാേ്യം ലചയ്തുക
യതു യാപത അവസാനിച്ചക് തിരിച്ചിറങ്തുപമ്ാൾ നന്ദിയതും 
േറയതുന്തു. പഹാണതുകളതുലട ഉേപയാഗം വളലര കതുറവാ
ണിവിലട. തലസ്ാന നഗരിയായ തായ്പേയിലതും, കതു
ന്തും മലയതും ചതുരവതുമതുള് കീലതുങ്ിലതും, പചാങ്ഗ്ിയി
ലല പഗാമപേപേശത്തുലമല്ലാം ഇവയതുലട ശബ് േം പകൾ
ക്തുന്ത് വളലര വിരളമാണ്. മണിക്പൂറതുകപളാളം ഗതാ
ഗത തടസ്സമതുടൊയാൽപോലതും ഇവ ഉേപയാഗിക്തുന്ി
ല്ല. ഇനി വാഹനങ്ൾ തമ്മിൽ ഉരസതുകപയാ ലചറിയ രീ
തിയിൽ അേകടമതുടൊവതുകപയാ ലചയ്താൽ, വപഡവർ
മാർ തർക്ത്ിപലർലപ്ടതുകപയാ നടതുപറാഡിൽ പേശ്ന
മതുടൊക്തുകപയാ ലചയ്ാലത മാന്യമായി നിയമോലക
ലര കാത്ിരിക്തുന്തു. 

വൃത്തിയും വിദ്ാഭ്ാസവും 
വളലര വൃത്ിയതും അച്ചടക്വതുമതുലള്ാരതു ജീവിതത്ി

നതുടമകളാണിവർ. സ്കപൂൾ തലങ്ളിൽ ലതാട്തുതലന് വൃ
ത്ിയതുലടയതും മാലിന്യ സംസ്കരണത്ി ലൻറയതും ആവ
ശ്യകതകലളല്ലാം ഇവർ വ്യക്തമായി പഗഹിക്തുന്പതാലടാ
പ്ം പോപയാഗിക തലത്ിൽ നടപ്ിൽ വരതുത്തുന്തു. പകാ
ളജതുകളിൽപോലതും ഇവലയല്ലാം ോഠ്യേദ്ധതിയതുലട ഭാഗ
മാക്ിയിട്തുടെക്. കാമ്സതുകളതും ലതാട്ടതുത്തുള് ലോതതു
നിരത്തുകളതുലമല്ലാം ഓപരാ േിവസവതും വൃത്ിയാക്തുന്
ത് വിേ്യാർഥികളാണ്. ഇവിലട കതുട്ികൾക്തും മതുതിർന്വർ
ക്തും ഒരതുപോലല പേിയലപ്ട്താണ് വളർത്തുനായ് ക്ൾ. 
അവലയ സ്തേം കതുഞ്തുങ്ലളപപ്ാലല സ്പനഹിക്തുക
യതും താപലാലിക്തുകയതും ലചയ്തുന്തു. ഓപരാ േിവസവതും 
അവയതുമായി പകാളജിലതും ലോതതു ഇടങ്ളിലതും ആളതു
കലള കാണാൻ കഴിയതുന്തു. എങ്കിലതും അവയതുലട വിസർ
ജ്യ വസ്തതുക്ൾ ലോതതു നിരത്തുകളിപലാ ആലളാഴി
ഞ് പേപേശങ്ളിപലാ കാണില്ല.  ഓപരാരതുത്രതും അവ
രതുലട നായ് ക്ളതുലട വിസർജ്യാവശിഷ് ടങ്ൾ പശഖരി
ക്തുകയതും മാലിന്യങ്ൾ നിപക്ഷേിക്തുന്യിടങ്ളിൽ 
ലകാടെിടതുകയതും ലചയ്തുന്തു. ചില സ്ലങ്ളിൽ അത
ത് നഗരസഭകൾ തലന് കതുറഞ് വമപപകാൺ അളവി
ലതുള് പോളിത്ീൻ ബാഗതുകൾ ഇതിനായി ലവച്ചിരിക്തു
ന്തതും കാണാം. 

വിശ്ാസ തപമാണങ്ങൾ 
പലാകത്ിലല ഏറ്വതും വലിയ കമ്യപൂണിസ് റ്ക്  രാജ്യ

ത്ിൽനിന്തും കതുടിപയറിയവരതുലട േിൻഗാമികളാണ് 
തായ് വാനികൾ. എന്ാൽ, കമ്യപൂണിസ് റ്ക്  ആശയങ്ൾ 
അവരതുലട ജീവിതത്ിപലാ രാഷ് പടീയത്ിപലാ കാണാൻ 
സാധിക്ില്ല. കപൂടതുതൽ പേരതും ബതുദ്ധിസത്ിലതും കൺ
രെ്യപൂഷനിസത്ിലതും വിശ്സിക്തുന്വരാലണങ്കിലതും, 
ലചറതു സമപൂഹമായി ഇസ് ലാമതും പകിസ് റ്ല്ാനിറ്ിയതും ഇവി
ലടയതുടെക്. അതിലതുേരി, ഇരതുേത് ശതമാനത്ിനടതുത്ക് 
വരതുന് ലരൊർപമാസക്ാർ പേപത്യകിലച്ചാരതു വിശ്ാസ 
പേമാണങ്ളതും േിതേതുടരതുന്തുമില്ല. തായ് വാനികളിൽ 
കാണതുന് ചില വചനീസ് ോരമ്ര്യ വിശ്ാസങ്ളാ
യ താഓയിസം, ത്യാൻഡിസം, വസലിസം, ശ്യാന്യാ
നിസലമല്ലാം ഏലറ കൗതതുക മതുണർത്തുന്താണ്. ഇവ
ലയല്ലാം ചില വ്യക്തി പകപന്ദീകൃത വിശ്ാസ പേമാണങ്
ളാണ്. എങ്കിലതും പയാഗ, ആപയാധനകല, പേകൃതിലയ
യതും ജീവജാലങ്പളയതും സംരക്ഷിക്ൽ, ധ്യാനം എന്ി
വലയല്ലാം ഇതിൽ ഉൾലപ്ടതുന്തുടെക്. ഓപരാ വിശ്ാസ പേ
മാണങ്ളിലതും തീപവത േതുലർത്തുന്വർ മറ്തുള്വരിൽ 
നിന്തും അകലം ോലിക്തുകയതും, ആകർഷണങ്ലളാ
ന്തുമില്ലാത് വസ്പതങ്ൾ ധരിച്ചക്, മിതഭാഷികളായി ജീ
വിക്തുകയതും ലചയ്തുന്തു. 

രാഷട്  ട്തടീയവും ലിംഗ സമത്വും 
ആധതുനിക ജനാധിേത്യ രീതിയിൽ തപദേശ സ്യം ഭര

ണ സ്ാേനങ്ൾ മതുതൽ പേസിഡൻറ്  വലരയതുള്വ
ലര നാലതു വർഷപത്ക്ാണ് തിരലഞ്ടതുക്തുന്ത്. മത
-സാമതുോയിക-വർഗീയ ചിതേകളിൽനിന്ക്  വ്യത്യസ്ത
മായി തായ് വാൻ പേശീയതയിലധിഷ്ഠിതമായി വചന
ലയ അനതുകപൂലിക്തുന്വരതും എതിർക്തുന്വരതും തമ്മിലതു
ള് പോരാട്മാണ് ഇവിടലത് ഓപരാ ലതരലഞ്ടതുപ്തുക
ളതും. ലിംഗ സമത്ത്ിന് പോധാന്യം ലകാടതുക്തുലന്ാരതു 
സമപൂഹമാണ് ലരൊർപമാസക്ാർ. ഇത് വസ്പതധാരണ 
രീതി മതുതൽ ജീവിത േങ്കാളിലയ തിരലഞ്ടതുക്തുന്തതു
വലരയതുള് എല്ലാ കാര്യങ്ളിലതും വ്യക്തമായി പേകടമാ
കതുന്തു. ഇക്ഴിഞ് പമയ് മാസത്ിലാണ് സ്വർഗ വി
വാഹം തായ് വാനിൽ നിയമ വിപധയമാക്ിയത്. പകാട
തിയതുലട നിരതേര ഇടലേടലിലനത്തുടർന്ക് ഒപര ലിംഗ
ത്ിൽ ലേട്വർക്ക് ഒരതുമിച്ചക് ജീവിക്ാനതുള് നിയമ സഹാ
യം ോർലലമൻറ്  ോസാക്ി. ഏഷ്യയിൽ തലന് മലറ്ാരതു 
രാജ്യവതും ഇപതപത്ാളം നിയമ നിർമാണങ്ളതുമായി മതു
പന്ാട്ക് വന്ിട്ില്ലലപത. ഓപരാ വ്യക്തിയതും സ്തേം കാര്യ
ങ്ളിൽ ജാ പഗത േതുലർത്തുകയതും മറ്തുള്വർക്ക് പേയാ
സങ്ൾ സൃഷ് ടിക്ാലത, അമിത സോചാര പേവർത്
നങ്ളിൽ ഏർലപ്ടാലത േ്ീേിൽ സമാധാനം നിലനിർ
ത്ാൻ സഹായിക്തുന്ത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഒരതു 
നല്ല സമപൂഹത്ി ലൻറ സൃഷ് ടിപ്ിന് ഇത് നിോനമാവതും.

(വലഖകൻ തായ് ോനതിളല ചങ് യാൻ ്കതിസതത്യൻ യകൂനതിവേ
ഴസതിറ്തിയതിൽ ഗവേഷണ േതിദത്യാർഥതിയാണ്)

പടപ്ൻയാകി- ജാപ്നീസ് രീ്ിയിലതുള്ള ്ായ് വാൻ ഭക്ണരം

ശാത്മഹാ സമതുതേപത്ാട് പചർന്ന കീലതുങ് മല നിരകൾ. കസനി
ക നീക്ങ്ളതുപട അവശിഷ് ടങ്ൾ ഇവിപട േൃശ്യമാണ്

േരമ്രാഗ് ്ായ് വാൻ രീ്ിയിൽ ബതുദ്ധമ് വിശ്ാസികളതുപട 
ആരാധനാലയങ്ളതുപട ഉൾവശരം. വിവിധ േപൂക്ളതുരം േഴങ്ളതുരം, 
േച്ചക്റികളതുപമല്ലാരം ബതുദ്ധ തേ്ിമക്് മതുന്നിൽ സമർപ്ിച്ചിരിക്തു
ന്ന്് കാണാരം. 

ഹ്ാപല്യനിപല  ശ്യങ്പട പടമ്ിളിപല ബതുദ്ധതേ്ിമ
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 ബതുദ്ധമ് ആരാധന പകതദ്രമായ ഷ്യതുലിൻ ടൗൺഷിപ്ിപല ശ്യങ്പട പടമ്ിൾ

കൃഷ് ണോസ്  കണയം

േതിനഞ്ാം വയസ്സിൽ ോലക്ാട് ലവണ്ക്ര േതുഷ്േഗിരിയിലല ഗി
രീഷ് േണിക്ർ എന് കൗമാരക്ാരൻ പകരള കലാമണ്ഡലത്ിൽ 

അച്ഛപനാലടാപ്ലമത്ി. പമാഹിനിയാട്ം േഠിക്ാനായി പചരതുക എന്തായി
രതുന്തു ലക്ഷ്യം. പമാഹിനിയാട്ം പകാഴ്സിന് ലേൺകതുട്ികലള മാപതപമ പചർ
ക്ാനാവപൂ എന്തും പവണലമങ്കിൽ കഥകളിക്ക് പചരാം എന്തും അധികൃതർ 
േറഞ്തു. പമാഹിനിയാട്ം മാപതം പബാധമനസ്സിലതും ഉേപബാധമനസ്സിലതും 
ലകാടെതു നടക്തുന് ഗിരീഷ് കലാമണ്ഡഡലത്ിൽ പചരാലത തിരിച്ചതുപോ
യി.  39 വർഷം േതുരതുഷനായി ജീവിച്ച ഗിരീഷ് ഇക്ാലമപതയതും മനസ്സിൽ ലകാ
ടെതുനടന്ത് പവേിയിൽ പമാഹിനിയാട്ം അവതരിപ്ിക്തുന് േിനലത് മാപത
മായിരതുന്തു. ആ നിശ്യോർഢ്യം ആഗസ് റ്ക്  േ പതേടെിന്  ഗ തുരതുവായപൂർ പമൽ
പ്ത്പൂർ ഒാഡിപറ്ാറിയത്ിൽ േപൂവണിഞ്തു. മാനസികവതും ശാരീരികവതുമാ
യതുള് പവേനകളതും േിരിമതുറതുക്ങ്ളതും ഒലക് തരണം ലചയ്ത േടെലത് 
ഗിരീഷ് േണിക്ർ ഇന്ക് മാലിക േണിക്രാണ്. 

നല്ല ഉയരമതുള്, താടിയതും മീശയതും ഒലക്യതുള് േതുരതുഷനായിരതുന്തുഎങ്കി
ലതും മനസ്സിൽ പവേികളിൽ ലാസ്യനടനമാടതുന് പമാഹിനി രപൂേം മാപതം.  കലാ
മണ്ഡലത്ിൽ പേപവശനം ലഭിച്ചിലല്ലങ്കിലതും നൃത്ം ലചയ്ാനതുള് പമാഹം 
വകവിട്ില്ല. േത്ാം ക്ാസ്  േഠനത്ിനതു പശഷം ലചവന്യിലല പേശസ്ത
മായ കലാപക്ഷപതത്ിൽ ഭരതനാട്യം േഠിക്ാൻ പചർന്തു.1986-87 അധ്യയ
ന വർഷത്ിൽ പചർന് ‘ഗിരീഷ് േണിക്ർ’ 1992-93 ൽ  ബിരതുേധാരിയായി 
േതുറത്ിറങ്ി. ചിന് ശാരേ, ജയലക്ഷക്മി, ബാലപഗാോലൻ, ജനാർേനൻ, 
േതുഷ്േ എന്ിങ്ലനയതുള് പേശസ്തരായിരതുന്തു ഗതുരതുക്ന്മാർ. കലാപക്ഷ
പതയിലല പകാളജ് ഓഫ് വരെൻ ആർട്സിലല അവസാന ബാച്ചിലല വി
േ്യാർഥിയതുമായി ഗിരീഷ്.

പശഷം ലചവന് ലചട്ിനാട് വിേ്യാപശമം സ്കപൂളിൽ ആേ്യം അധ്യാേകനാ
യി.1996ൽ സിംഗപ്പൂർ ഇതേ്യൻ വരെൻ ആർട്സ് ലസാവസറ്ിയിൽ (സിരൊ
സ് ) അധ്യാേകനായി പചർന്തു. തതുടർച്ചയായി 14 വർഷം ഇവിലട അധ്യാ
േകനായി തതുടർന്തു. നൃത്ം േരിശീലിപ്ിക്തുന്തിലതും ശിഷ്യരതുമായതുള് 
ബന്ത്ിലതുള് ത ലൻറ കഴിവതും അർപ്ണപബാധവതുമാണ് അവിലട പേക
ടമായലതന്ക് ഗിരീഷ് ഉറച്ചക് വിശ്സിച്ചതു. ഗിരീഷ് ഇവിടലത് പജാലിയിൽനി
ന്ക്  വിടതുതൽ പനടിയപപ്ാൾ േഠിപ്ിച്ചിരതുന് 120 വിേ്യാർഥികളിൽ 101 പേരതും 
ഗിരീഷിലനാപ്ം പചർന്തു. 

1995 ൽ ഭരതനാട്യ രംഗലത് കതുലേതി വവജയതേിമാല ബാലിലയ േരി
ചയലപ്ട്ത് ജീവിതത്ിലല മലറ്ാരതു വഴിത്ിരിവായി. േരിചയലപ്ട്ത് മതുതലതു
ള് ബന്ം ഇപപ്ാഴതും തതുടരതുന്തു. ടാപഗാറി ലൻറ ചണ്ഡാളിക ഡൽഹിയിൽ 

നൃത്നാടകമായി അരപങ്റിയ
പപ്ാൾ ചണ്ഡാളികയായി വവ
ജയതേിമാലയതും മതുഴതുനീള ലമ
യിൽ ഡാൻസറായി ഗിരീഷതുമാ
യിരതുന്തു പവേിയിൽ. ലചവന്
യിലല വവജയതേിയതുലട വീട്ിൽ 
വി.ഐ.േി.കൾക്ായി ഒരതുക്ാ
റതുള് നൃത് സേസ്സിലല സ്ി
രം സാന്ിധ്യവതുമായി. സംഘ
ത്മിഴ് ആടൊൾ നൃത്ത്ിൽ 
വവജയതേി ആടൊളതും ഗിരീ
ഷ് േതുരതുഷ പവഷത്ിലല ലേരതു
മാളതുമായി ഏലറ അരങ്തുകൾ 
വാണതു.

ഇതിനിലട സിംഗപ്പൂരിലല നി
രവധി പവേികൾ ഗിരീഷിലന തി
രിച്ചറിയാനിടയാക്ി തതുടങ്ി. 

സ്പതീ പവഷത്ിൽ ഭരതനാട്യം ലചയ്തുന് േതുരതുഷ നർത്കലന അവർ പശ
ദ്ധിച്ചതു തതുടങ്ി. ടി.വി ചാനലതുകളിലല റിയാലിറ്ി പഷാകളിൽ വിധികർത്ാ
വായി എത്ിത്തുടങ്ിയപതാലട ചിപതമാലക മാറി. ഗിരീഷ് ഇപപ്ാപഴക്തും 
ഏതാടെക് മതുഴതുവനായതും സ്പതീകളതുലട വസ്പതധാരണ രീതിയിപലക്ക് മാറി
യിരതുന്തു. സ്പതീകളായ പപേക്ഷകർക്ിടയിൽ ഗിരീഷി ലൻറ സാരിലയക്തുറി
ച്ചതും ഉടതുക്തുന് രീതിലയക്തുറിച്ചതുമതുള് ചർച്ചകൾ സജീവമായി. 

രക്ഷിതാക്ൾ നൽകിയ ഗിരീഷ് േണിക്ർ എന് പേരിപനാട് ഇപപ്ാഴ
ലത് മാലിക േണിക്ർക്ക് വിപയാജിപ്ക് ഒന്തുമതുടൊയിരതുന്ില്ല. േപക്ഷ, 
മനസ്സതും ശരീരവതുലമാലക് അറിയാലത സ്വപതണ ഭാവത്ിപലക്ക് പോകതു
പമ്ാൾ ‘ഗിരീഷ്’ എന് പേര തടസ്സമായി എപപ്ാഴതും നിന്തു. 2008 ൽ സിം
ഗപ്പൂർ േൗരനായി. സിംഗപ്പൂരിൽ സ്പതീയതും േതുരതുഷനതും മാപതപമയതുള്പൂ. 
പടാൻസ്  ലജൻപഡഴ് സ്  ഇല്ല. ഇത് ഏലറ മതുതൽക്പൂട്ായി. േതുരതുഷനിൽനിന്ക്  
േപൂർണമായതും സ്പതീയിപലക്ക് മാറ്ാനതുള് ചികിത്സകൾ തതുടങ്ി. എല്ലാമാ

സവതും മപലഷ്യയിൽ പോയി ഇതിനായതുള് പഹാർപമാൺ ചി
കിത്സ തതുടങ്ി. അങ്ലന നാല് േതിറ്ാപടൊളം േതുരതുഷനാ
യി ജീവിച്ച ഒരാൾ തികഞ് സ്പതീ ആവതുന്തിപലക്തുള് പേ
യാണമാരംഭിച്ചതു. ഏഴതു വർഷം നീടെതുനിന്തായിരതുന്തു ഈ 

േരകായപേപവശം. ഇതിനിടയിൽ അനതുഭവിച്ച മാനസികവതും 
ശാരീരികവതുമായി അനതുഭവിച്ച വിഷമതകൾ േറഞ്റിയിക്തുവ
തല്ല. സാമ്ത്ിക പേശ്നങ്ൾ എപപ്ാഴതും പേതിബന്മായി. 

ഇപപ്ാൾ ഗിരീഷ് േണിക്ർ എന് മതുപ്ലത്ാമ്തതുകാരൻ 
ഇല്ല. മാലിക േണിക്ർ എന് ബാല്യക്ാരി അവപശഷി

ക്തുന്തു. േപൂർണമായതും ഒരതു സ്പതീയായി അവർ പമാഹി
നിയാട്ലത് പവേിയിലലത്ിച്ചതു.

കതുഞ്ൻ നമ്്യാരതുലട സ്യമതേകം തതുള്ൽ കഥയി
ലല ഗണേതി വന്ദനപത്ാലടയാണ് മാലിക േണി

ക്ർ ത ലൻറ ജന്മസാരെല്യത്ിപലക്ക് നടന ചാരതു
തയതുലട ലാസ്യത േകർന്ാടിയത്. േതുരന്ദരോസ 

ലൻറ ‘തപൂലിത രംഗന’ യതും അനായസമാക്ി. 
സരസ്തി, മഹാലക്ഷക്മി, ോർവതി പതയങ്
ളായി ഊത്ക്ാട് ലവങ്കിട സതുബ്ബയ്യതുലട
യതും ോേനാശം ശിവ ലൻറയതും േതുരന്ദരോ
സ ലൻറയതും കൃതികൾ പവേിയിൽ അവതരി
പ്ിച്ചപപ്ാൾ സേസ്യർക്ക് നവ്യാനതുഭപൂതിയായി.  

പമാഡലിങ്  രംഗ ത്തും സജീവമാണ്. യപൂപറാപ്ിലതും യതു.എസ്, 
കാനഡ, ആസ്പപടലിയ, മപലഷ്യ, തായ് ലൻഡ്  എന്ിങ്ലന 

ഒ പട്ലറ രാജ്യങ്ളിലതും നൃത്ം അവതരിപ്ിച്ചതു.

l  

മാലിക േണിക്പര കലാമണ്ഡലരം കവി് 
കൃഷ്ണകതുമാർ പമാഹിനിയാട്ടരം 
േരിശീലിപ്ിക്തുന്നതു

ഹ്ാപല്യനിപല പടാപറാപകാ നാഷനൽ ോർക്ിനതുള്ളിപല  
ടി-സാങ് സ് റ്റാറ്റല്പൂ
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Opp. Intl. Stadium, COCHIN-0484 2533555, 8642999955

Clt. Road, PERINTHALMANNA-0493 3223377, 8646999955

SHOP NOW www.meharhijab.com

8640999955, 9847037778

Ruby Mehar Apparel. Palakkad

THE MOST TRUSTED ABAYA  BRAND 

ULTIMATE SELECTION
TO THE BUDGET

TIME TO SHOP FOR
WHOLE FAMILY


