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മഴയാണ്,തണൽമരങ്ങളിൽഒരുനിമിഷംതങ്ങിനിന്ന്ഇരട്ിഭാരത്തോടെമണ്ിടന
ടതാെുന്മഴ.മഴതേണുപ്ിടനഏറ്ുവാങ്ങിമൂെിപ്ുതച്ുറങ്ങുന്ത്ോടെആശുേ

തതിമുറ്വുംേരിസരവുംശാന്ം.മഴമണ്ിടൻറഉൗഷരതടയശമിപ്ിച്ത്ോടെമനു
ഷ്യമനസ്ുകടളയുംശാന്രാക്ിയിരിക്ാം.മനസ്ിടൻറനിയതന്ണവുംഅത്താടെത
ടന്തേടന്യുംനഷ്െടപ്െുന്ചിെർജീവിക്ുന്ഇെതോണ്നിൽക്ുന്ടതന്ന്അ
ത്പ്ാൾത്താന്ിയിെ്ല.കുതിരവട്ംമാനസികാത്രാഗ്യത്കതദ്രതേിന്േറയാൻഎതതടയ
തതകഥകളാണ്!

കാെവുംത്ോധവുംഎങ്ങടനടയാടക്യാണ്മനസ്ുകടളമാറ്ിമറിക്ുന്ടതന്
ചിന്യിൽമഴമറന്ുനിൽടക്ടോെുന്ടനഒരുകകടകാട്ിവിളി.ടവളുടക്ചിരിച്ന്
ഒരുമുതേശ്ിക്ഷണിക്ുകയാണ്.

എത്ന്ടയന്ന്ത്ചാദിച്ന്അെുടതേതേിയതുംഒന്ുമിടെ്ലന്ുേറഞ്ന്അവർത്ഗറ്ിനു
േിന്ിൽമറഞ്ു.സുരക്ഷജീവനക്ാരൻത്ഗറ്ന്ചങ്ങെയിട്ന്േൂട്ി.ത്ഗറ്ിനുേിന്ിൽനീ
ളൻവരാന്കളുള്ളടകട്ിെംആരംഭിക്ുന്ു.ഇവിെടതേഅത്നകംവാർഡുകളിൽഒ
ന്ന്.അതിന്എതിർവശതോയികുറച്ന്മാറികവദ്യുതിത്ഷാക്ന്നൽകുന്മുറിമഴന
നഞ്ുകിെക്ുന്ു.

ആരായിരുന്ുഅത്?അതിടൻറഉതേരതേിൽനിന്ന്തുെങ്ങാം.20വർഷതേിത്െടറ
യായിആശുേതതിയുടെഭാഗമാണിവർ.ത്ോകാൻഇെമിെ്ലാതേത്രാഗമിെ്ലാതേ‘ത്രാഗി’.
നാെുംവീെുംേന്ുവിവരങ്ങളുംഇെ്ലാടതരജിസ്റ്റിൽഒരുത്േരുമാതതമായി.

വീട്ിൽത്ോകണടമന്ന്ചിെത്പ്ാൾത്താന്ും.േത്ക്ഷ,എവിടെയാണത്!ഒാർമത്ോ
ര.ഇവിടെടകാണ്ുവിട്വർേിടന്വന്ിെ്ലാത്ൊ.ത്കാഴിത്ക്ാട്എവിടെത്യാ-ടവസ്റ്ന്
ഹിൽഎന്ന്ഉറപ്ിച്ുേറഞ്ദിവസംആശുേതതിയിൽനിന്ന്േുറടപ്ട്ു.േറഞ്വഴി
കളിടെെ്ലാംത്ോടയങ്ിെുംആരുംതിരിച്റിഞ്ിെ്ല.തിരിച്ും.ജാഫർഖാൻത്കാളനി
യിൊടണന്സംശയതേിൽഅവിടെയുംഒരുേകൽകറങ്ങി.അതുംടവറുടതയായി.
ത്രാഗംമാറിയിട്ുംേിടന്യുംവർഷങ്ങൾേിന്ിെുന്ുഇത്പ്ാൾ.എടന്ങ്ിെുംചിെർ
വരുടമന്ുംകൂട്ിടക്ാണ്ുത്ോകുടമന്ുമുള്ളതേതീക്ഷയിൽഇവർകാതേിരിക്ുന്ു.

ആയുസ്ിടൻറസായന്നങ്ങൾടവളിവായിതേുെങ്ങിയ80േിന്ിട്ആശരീരതേിന്
അതിന്ത്യാഗമുണ്ാകുത്മാ?അറിയിെ്ല.വർഷങ്ങൾക്ന്മുടമ്ാരുകവകുത്ന്രംഇവ
ടരആശുേതതിയിൽടകാണ്ുവന്വർഇത്പ്ാഴുംഎവിടെടയാടക്ത്യാഉണ്ാകും,ഇ
ടതെ്ലാംഅറിഞ്ുംകണ്ും.

● ● ●

മുകളിെുള്ളത്ത്കാഴിത്ക്ാട്മാനസികാത്രാഗ്യത്കതദ്രതേിടെമാതതംഅനുഭവമെ്ല.
തൃശൂരിടെയുംതിരുവനന്േുരടതേയുംമറ്ത്നകംഇെങ്ങളിത്െതുംകൂെിയാണ്.തെ
വറയിൽഅെക്ടപ്ട്ത്ോടെവർഷങ്ങളായികുടറത്േർ.കെുതേകുറ്വാളികൾക്ു

ത്ോെുംശിക്ഷാകാെയിളവുംത്മാചനവുമുള്ളത്പ്ാൾകുറ്ടമാന്ുമിെ്ലാടത
ഇവർ‘ജീവേര്യന്ം’തെവിൊണ്.ത്രാഗമുടണ്ങ്ിെുംഇടെ്ലങ്ിെും.കൂ
ട്ിടക്ാണ്ുത്ോകാനുംകൂട്ിരിക്ാനുംആരുമിെ്ലാടതതനിച്ന്.മഴയി
ൽ,ടവയിെിൽ,ഋതുത്ഭദങ്ങളിെൂടെഉന്ാദതേിടൻറഏറ്ക്ുറച്ിെു
കൾടക്ാപ്ംഒറ്ക്ന്.
മനസ്ിടൻറതാളംടതറ്ിഒരിക്െിവിടെടയതേിയാൽഭൂരിേക്ഷതേി

നുംേിടന്ടയാരുതിരിച്ുത്ോക്ിെ്ല.കുതിരവട്തേുള്ള417ത്േരിൽ23ത്േർത്രാ
ഗംത്ഭദമായവരാണ്.ഇരുേതുംമുപ്തുംവർഷമായികാതേിരിക്ുന്വരുംഇക്ൂ

ട്തേിെുണ്ന്.ഉന്ാദികളുടെടനാമ്രങ്ങടളെ്ലാംനമുക്ന്കഥയിെുംസിനിമയിെുംക
ണ്ുംവായിച്ുംകളയാനുള്ളത്നരത്മ്ാക്ുകൾമാതതം.

● ● ●

എട്ാംവാർഡിൽതടൻറമുറിയുടെഒരുത്കാണിൽതേതീക്ഷകൾഅസ്തമിച്ന്നിറ
ങ്ങൾനഷ്െടപ്ട്മുഖഭാവങ്ങത്ളാടെഒരമ്തുകാരി.10വർഷതേിത്െടറയായിഇവർ
കാതേിരിപ്ിൊണ്.എറണാകുളതേന്മകനുംമകളുമുണ്ന്.എമ്ാെുംേന്ുക്ളും.ആ
രുംവരുന്ത്തയിെ്ല.േന്ുക്ളാൽസമ്ന്മാടയാരുഭൂതകാെംഇവർക്ുണ്ായിരു
ന്ു.ഭർതോവിനുംമക്ൾക്ുടമാപ്ംനാട്ിെുംഗൾഫിെുമായിആഹ്ാദകരമായകാ
െം.ഇെടക്ടപ്ാത്ഴാമനടസ്ാന്ുതാളംടതറ്ി.ഭർതോവ്മരിച്ു.മക്ൾകുതിരവട്തേന്
വിട്ുമെങ്ങി.അൽഫാം,ഷവർമതുെങ്ങിഅറേിത്പ്രുള്ളഭക്ഷണങ്ങൾഏത്താഭൂത
കാെരുചിത്യാർമകളിൽഇവരിത്പ്ാഴുംആവശ്യടപ്െുന്ു.

ചാർട്ന്തേകാരംഭക്ഷണംവിളമ്ുന്ആശുേതതിയിൽഅടതാടക്ആര്എതേിക്ാ
നാണ്.വീട്ിൽത്ോകണടമന്ന്എത്പ്ാഴുംേറയും.അത്പ്ാൾമക്ടളത്ഫാണിൽവിളി
ക്ും.ആരുംഎെുക്ിെ്ല.ത്കാെികൾമൂെ്യമുള്ളസ്വതേിനുെമയാണിവർ.ഒരിക്ൽഇൗജീ
വൻനിെക്ുത്മ്ാൾആഅവകാശംെഭിക്ാനായിമക്ളിൊടരങ്ിെുംവരുമായിരിക്ും.

എട്ാംവാർഡിൽകുറച്ുനാൾമുമ്ുവടരമടറ്ാരമ്മയുണ്ായിരുന്ു.രണ്ുമക്ളി
ടൊന്ിടനതീവണ്ിയാതതക്ിടെനഷ്െടപ്ട്തിടൻറആധിയിൽസമനിെടതറ്ിയയു
വതി.തീവണ്ിത്വഗതേിൽഒരുമകൾമറഞ്തിടനാപ്ംആമനസ്ിൽനിന്ന്ഒാർമയും
വർതേമാനവുംകൂെിയാണ്മാഞ്ുത്ോയത്.ോക്ിയായമകൾോെഭവനിെുംഇ
വർആശുേതതിയിെുമായികഴിഞ്ത്വർഷങ്ങൾ.മകടളകാണാടത,അങ്ങടനഒരാ
ൾഉടണ്ന്റിയാടതഒരമ്മ.അമ്മടയകാണാടതഅനാഥടയത്പ്ാടെമടറ്ാരിെടതോ
രുമകൾ.ഇടതാന്ുമറിയാടതദൂടരഎവിടെത്യാതനിച്ന്മടറ്ാരുടേൺകുട്ിയും!

േിതാവിടൻറഅർധസത്ഹാദരടനാപ്മാണ്കാസർത്കാട്ുനിന്ുള്ളയുവാവ്എ
തേിയത്.കൂട്ുനിൽക്ാൻഅയാടളനിർതേിഅെുതേേന്ുക്ൾമെങ്ങി.ഒരുമാസ
തേിനകംയുവാവിന്വീട്ിൽത്ോകാടമന്ായി.ഡിസ്ചാർജ്നെേെികൾേൂർതേിയാ
യിേുറതേിറങ്ങാൻത്നരംകൂട്ിരുന്യാൾഅതേത്യക്ഷമായി.തിരിടകഅയത്ക്ടണ്
ന്ന്വീട്ുകാരുംകട്ായംേറഞ്ു.അതിന്അവർേറഞ്കാരണംഅറിയണം-കൂട്ു
കാർത്രാഗവിവരംേറഞ്ന്കളിയാക്ും,അതിൽവിഷമിച്ന്ഇയാൾമദ്യതേിൽഅഭയം
ത്തെും.േിടന്േഹളവുംഅതകമവുമാകും.അതിനാൽഅവിടെതേടന്നിൽക്ടട്.

● ● ●

ഒ.േിയിൽേതിവ്േരിത്ശാധനക്ന്ഉൗഴംകാതേിരിക്ുകയാണ്ഒരുമ്മ.ആജീവിതം
േറഞ്ത്നഴ്സാണ്.മകടൻറഒമ്താംവയസ്ിൊണ്മനസ്ിൽകനംവന്ുതുെങ്ങി
യത്.മനംഇെറിതേുെങ്ങിയത്താടെഭർതോവ്അകന്ു.മറ്ുമാർഗടമാന്ുമിെ്ലാടതസ
ത്ഹാദരൻഇവടരആശുേതതിയിടെതേിച്ു.ആമനസ്ിടനഅത്കൂെുതൽ‘അസ്വസ
ഥമാക്ി’.േിടന്വർഷങ്ങൾനീണ്ആശുേതതിവാസം.ആദ്യടമെ്ലാംകാണാടനതേി
യസത്ഹാദരൻേിടന്വരാതായി.മറ്ത്നകടരത്പ്ാടെഅവരിവിടെതനിച്ായി.േുറ
തേുള്ളവർേത്ക്ഷ,തനിച്ായിരുന്ിെ്ല.ഭർതോവ്ത്വടറവിവാഹംകഴിച്ു.മകൻവള
ർന്ന്േട്ാളക്ാരനായി.ഉമ്മഅടതാന്ുമറിഞ്ിെ്ല,ആരുംഅറിയിച്ുമിെ്ല.ത്രാഗംസു
ഖടപ്ട്ന്വർഷങ്ങൾേിന്ിട്ു.ആശുേതതിയിൽനിന്ന്മകടൻറവീട്ിത്െക്ന്വിളിച്ു.ത്ഫാ
ടണെുതേത്മരുമകൾ.ഉമ്മയുമായിഒരുേന്വുമിടെ്ലന്ുംസത്ഹാദരനാണ്ത്നാക്ി
യിരുന്ടതന്ുംമറുേെി.മകടനഏൽേിക്ൂഎന്ുേറഞ്ന്സത്ഹാദരനുംഒഴിഞ്ു.
‘നിങ്ങടളആർക്ുംത്വടണ്ന്ന്’േറയാനാകാടതത്ഡാക്െർമാർകുഴങ്ങി.ഇടതാന്ു
മറിയാടതഉമ്മവീട്ിൽത്ോകണടമന്ന്േറഞ്ുടകാത്ണ്യിരുന്ു.

ഒരുനാൾആശുേതതിജീവനക്ാർഅവടരയുംടകാണ്ന്വീട്ിത്െക്ന്തിരിച്ു.മാറിയ
ത്കാഴിത്ക്ാട്ങ്ങാെിയുംവീടെന്സ്വപ്നവുംകണ്ന്വികസിച്അവരുടെമുഖംഅവി
ടെടയതേിയത്താടെമങ്ങി.മരുമകളുടെമുഖംവീർതേു.‘എന്ിനിത്ങ്ങാട്ുടകാണ്ുവ
ന്ു’എന്ന്ത്ഫാണിെൂടെമകൻത്ക്ഷാഭിച്ു.നിർേന്തേിന്വഴങ്ങിഒെുവിൽഅവ
ർ‘ഉമ്മ’ടയസ്വീകരിച്ു.

രണ്ുവർഷംകഴിഞ്ിരിക്ുന്ു.ഇത്പ്ാൾഇെക്ുള്ളേരിത്ശാധനക്ന്മാതതംആശു
േതതിയിൽഎതേിയാൽമതി.േഴയനഴ്സിടനകണ്തുംഅവർഒാെിവന്ന്ടകട്ിപ്ിെി
ച്ു.കുശൊത്ന്വഷണംനെതേി.സുഖടമന്റിയിച്ു.ഒ.േിയിൽഉൗഴടമതേിയത്താടെ
വാക്ുകൾനിർതേിമെങ്ങി.തിരക്ിട്ുനെക്ുന്അവരുടെവാക്ുകളിൽഒരുനിഴൽ
വീണുകിെക്ുന്ത്ോടെത്താന്ി.അവർക്വിടെസത്ന്ാഷമായിരിക്ുത്മാ!

● ● ●

ചിതേതഭമംത്രാഗമാടണന്ുംശാസ്തതീയചികിത്സയുടണ്ന്ുംത്രാഗടതേേിെിച്ു
നിർതോടമന്ുംഭൂരിേക്ഷവുംത്ോധവാന്ാത്രയെ്ല.മാനസികാശുേതതിേരിസരതേന്
കാണുന്വടരെ്ലാംഅവർക്ന്തഭാന്ന്ാരാണ്.മനസ്ന്ഒരിക്ൽതാളംടതറ്ിയാൽജീവി
തകാെംമുഴുവൻതഭാന്ന്ാരും.ആകഥകൂെിേറയാം.കുതിരവട്ംആശുേതതിയിടെ
ഡീഅഡിക്ഷൻടസൻറർ.കുെിനിർതേണടമന്ഉൾവിളിയിൽഒരിക്ൽഒരാൾഅ
വിടെടയതേി.ഉന്തത്ജാെിയുംസമൂഹതേിൽമാന്യതയുടെേരിത്വഷവുമുള്ളയാൾ.
ഒന്ുരണ്ന്വരത്വാടെഅയാൾമദ്യത്തോട്വിെടചാെ്ലി.ജീവിതംകൂെുതൽമത്നാഹര
മായി.അവസാനമായിഎതേിയത്ഒരാത്ോഷദിനതേിൊയിരുന്ു.ത്ഡാക്െടറകാ
ണാൻകാതേിരിക്ടവഭാര്യയുടെഒാഫിസിടെകുറച്ുത്േർമാനസികാത്രാഗ്യആശു
േതതിയിടെഅത്ന്വാസികൾക്ുള്ളഭക്ഷണവുമായിഅതുവഴിവന്ു.തടൻറദുശ്ീെം
മറച്ുടവച്ിരുന്അയാൾക്ന്‘എത്ന്ഇവിടെടയന്’അവരുടെത്ചാദ്യതേിന്ഉതേരം
നൽകാനായിെ്ല.വ്യക്തമെ്ലാതേരീതിയിൽഅയാടളടന്ാടക്ത്യാേറഞ്ു.േിടന്
ടയെ്ലാംഉൗഹങ്ങളായിരുന്ു.കുതിരവട്തേന്ത്ഡാക്െടറകാണാൻവരിനിൽക്ുന്വ
ർക്ന്ത്രാഗംഅതുതടന്.വാർതേേരക്ാൻസമയത്മടറത്വണ്ിവന്ിെ്ല.അയാൾേ
ഴയഇരുണ്വഴിയിത്െക്ന്തിരിച്ുനെക്ാനും.

● ● ●

ഒാത്രാവാർഡിനുമിെയിൽ,റീഹാേിെിത്റ്ഷൻഹാളിൽ,ഒ.േിമുറിയിൽതേതീക്ഷ
ത്യാടെതെഉയർതേുന്മുഖങ്ങൾ,ചിതതങ്ങൾ...േറയാൻഇനിയുംജീവിതങ്ങത്ള
ടറയുണ്ന്.അതിനീസന്ഥെംതികയാടതവരും.അറിത്യണ്ടതാന്ുണ്ന്.എെ്ലാവരുംകാ
തേിരിപ്ിൊണ്.ചിെടരത്തെിആളുകൾവരും.മറ്ുള്ളവർസ്വയമറിയാടതത്മൽവിൊ
സമിെ്ലാടതമരിച്ുത്ോകും.ഏത്താആശുേതതിയുടെേഠനത്മശയിെുംശ്മശാനതേി
െുംഅനാഥരായികിെക്ും.ഇൗആശുേതതിയിൽതടന്‘അജ്ാതരായ’75ത്േരു
ണ്ന്.തിരിച്ിറങ്ങുത്മ്ാൾത്ൊഹഅക്ഷരങ്ങളിൽേതിച്ആശുേതതിയുടെത്േരിത്െക്ന്
ഒന്ുകൂെിത്നാക്ി.ചുറ്ുമതിെിന്താഴിെുന്വെിയത്ഗറ്ിത്െക്ും.എടന്,എടന്ക്ൂ
െിടകാണ്ുത്ോകൂഎന്ന്അവക്ന്േിറകിെിരുന്ന്ആടരാടക്ത്യാമൗനമായിനിെവി
ളിക്ുന്ുത്വാ!മഴഅെങ്ങിയിട്ിെ്ല.
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varadyam@madhyamam.in

ത്ൊ കംകണ്ഏറ്വുംസാഹസികമായരക്ഷാതേവർതേനതേിനാണ്തായ്െൻഡിടെതാംെുവാങ്ഗുഹ 
സാക്ഷ്യംവഹിച്ത്.ടവള്ളടപ്ാക്തേിൊയഗുഹയിൽകുെുങ്ങിയ12കുട്ികടളയുംഅവരുടെഫുട്ോൾ

േരിശീെകടനയുംദിവസങ്ങൾനീണ്അത്യധ്വാനതേിെൂടെ,ഒരുത്ോറെുത്ോെുത്മൽക്ാടതതിരിടച്തേിക്ുകയായി
രുന്ുരക്ഷാതേവർതേകർ.ഗുഹയിൽനിന്ന്ഏറ്വുടമാെുവിൽേുറതേിറങ്ങിയത്ത്ഡാക്െറുംമുങ്ങൽവിദഗ്ധനുമായ 
ത്ഡാ.റിച്ാർഡ്ഹാരിസ്ആയിരുന്ു.ത്ൊകമാധ്യമങ്ങൾഅത്ദേഹടതേ‘ത്ഡാക്െർഹീത്റാ’എന്ന്വിളിച്ു.ഞാനെ്ല, 
മരണംമുന്ിൽകണ്ിട്ുംതേതീക്ഷത്യാടെേിെിച്ുനിന്ആകുട്ികളാണ്യഥാർഥഹീത്റാഎന്ന്ത്ഡാക്െർതിരുതേി.

> പപജ്  2
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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

േി.വി.എ.തേിംത്റാസ്

ത്ക രളീയമുസ്െിംസമൂഹതേിടൻറവി
കാസേരിണാമങ്ങത്ളാെുത്ചർന്ന്

നെന്കരുവള്ളിമുഹമ്മദ്മൗെവിയുടെക
ർമകാണ്ഡതേിന്നൂറുതികയുകയാണ്.എ
ണ്ംടകാണ്ുംവണ്ംടകാണ്ുംന്യൂനേക്ഷമാ
യിത്പ്ായഒരുസമുദായതേിടൻറടനഞ്ിെിപ്ി
ടനയുംടനഞ്ൂക്ിടനയുംഒത്രടയാരുെക്ഷ്യ
തേിനുത്വണ്ിോകടപ്െുതോൻതശമിച്,ജീവി
ച്ിരിക്ുന്അേൂർവംമഹാരഥന്ാരിൽഒരാൾ.

സ്വാതതന്്യേൂർവഭാരതതേിെുംസ്വാതതന്്യാ
നന്രകാെേട്തേിെുംസമൂഹതേിടൻറ,വി
ശിഷ്യാമുസ്െിംസമുദായതേിടൻറസർവത്ത
ാഖമായധാർമികസാമൂഹികസാംസ്കാരിക
രാഷ്തെീയേുത്രാഗതിയിൽമുന്ിൽനിന്ന്നയി
ക്ാൻകഴിഞ്ുഎന്അേൂർവസൗഭാഗ്യതേി
നുെമയാണ്കരുവള്ളിമുഹമ്മദ്മൗെവി.സാമൂ
ഹികേരിഷ്കർതോക്ളായടക.എംമൗെവി,
എം.സി.സിസത്ഹാദരന്ാർ,േി.ടക.മൂസമൗ
െവിതുെങ്ങിയവരുടെകൂടെനിന്ന്തേവർതേിച്
അനുഭവമാണ്സംോെനമികവിൽഅത്ദേഹ
ടതേവ്യതിരിക്തനാക്ിയത്.മെയാളഅക്ഷ
രാഭ്യാസംവിെക്ിയഭൂതകാെതെവറയിൽനി
ന്ന്േഹുഭാഷാേണ്ഡിതനായിേുറതേിറങ്ങി
യമൗെവിയുടെവിദ്യാഭ്യാസജീവിതംഏടതാ
രുമെയാളിക്ുംഅഭിമാനിക്തേക്താണ്.

1919ഏതേിൽ17ന്മെപ്ുറംജിെ്ലയിടെടേ
രിന്ൽമണ്ക്െുതേമക്രപ്റമ്ന്കരിഞ്ാോെി
യിൽഇസ്ൊമികേണ്ഡിതനായകരുവള്ളിത
റവാട്ിൽകഹദറിടൻറയുംസമീേതേത്ദശമായ
കെുങ്ങാേുരടതേകരുവാെികുെുംേതേിടെ
ഖദീജയുടെയുംമകനായാണ്കരുവള്ളിമുഹ
മ്മദ്മൗെവിജനിക്ുന്ത്.തേശസ്തേണ്ഡി
തനായിരുന്കട്ിെത്ശ്രിആെിമുസ്െിയാരു
ടെശിഷ്യനായേിതാവിൽനിന്ുതടന്യായി
രുന്ുമൗെവിയുടെമതവിദ്യാഭ്യാസം.മക്രപ്
റമ്ന്േുണർപ്യു.േിസ്കൂളാണ്മൗെവിയു
ടെതോഥമികവിദ്യാെയം.1931ൽഇ.എസ്.എ
ൽ.സിേരീക്ഷോസായി.എട്ാംക്ാസായിരു
ന്ുഅന്ന്േബ്ിക്േരീക്ഷയുടെമാനദണ്ഡം.

സമുദായടമാന്െങ്ംഇംഗ്ീഷ്ഭാഷത്യാട്
വിമുഖതകാണിച്ിരുന്സാഹചര്യതേിൽത്ക
രളതേിനുേുറതേന്,ഉമറാോദിടെദാറുസ്ൊമി
ൽത്ചരാൻനിർേന്ിച്ത്അധ്യാേകനായക
ട്ിെത്ശ്രിമുഹമ്മദ്മൗെവിയാണ്.മത–ഭൗതി
കേഠനങ്ങൾക്ുേുറടമനിരവധിഗവൺടമൻ
റ്ത്കാഴ്സുകളുംവ്യത്യസ്തേരീക്ഷാേഠനേ
ദ്ധതികളുംഅന്ന്അവിടെയുണ്ായിരുന്ു.ഈ
സാഹചര്യംഉേത്യാഗിച്ാണ്1932ൽദാറുസ്
ൊമിൽത്ചർന്കരുവള്ളി39ൽഅഫദെുൽ
ഉെമോസാവുന്ത്.1940ൽനാട്ിൽതിരിടച്
തേികതേവറ്ായിേതോംക്ാസ്എഴുതിോ
സായി.മെോറിൽഎസ്.എസ്.എൽ.സിോ
സായആദ്യടതേഅഫദെുൽഉെമക്ാരനാ
ണ്അത്ദേഹം.ത്നരത്തേകട്ിെത്ശ്രിയിൽനി
ന്ന്ഉർദുഭാഷയിടെതോഥമികേഠനംസ്വായ
തേമാക്ിയകരുവള്ളിക്ന്ഉമറാോദിടെഉർ
ദുേഠനംഎളുപ്മായി.അക്ാെടതേത്കരള
തേിടെഇംഗ്ീഷ്ഭാഷാേഠനതേിടൻറഗുണ
നിെവാരംടകാണ്ന്മറ്ുസംസ്ഥാനങ്ങളിടെ
വിദ്യാർഥികടളയത്േക്ഷിച്ന്കാമ്സിടെഏറ്
വുംടമച്ടപ്ട്ഇംഗ്ീഷ്േരിജ്ഞാനമുള്ളവ
നായിമൗെവിമാറി.

ഉർദുേണ്ഡിറ്ായാണ്കരുവള്ളിമുഹമ്മ
ദ്മൗെവിക്ന്ത്കരളതേിൽനിയമനംെഭിക്ു
ന്ത്.യഥാർഥതേിൽഅത്ദേഹംഒരുഉർദുേ
രീക്ഷക്ന്ഹാജരാവുകത്യാസർട്ിഫിക്റ്ന്കര
സ്ഥമാക്ുകത്യാടചയ്തിട്ിെ്ല.മെോറിൽഅ
ക്ാെതേന്അധ്യാേകടരനിയമിക്ുന്ത്ത്നരി
ട്ായിരുന്ു.അതുടകാണ്ുതടന്അഫദെുൽ
ഉെമയുടെയുംഎസ്.എസ്.എൽ.സിയുടെയും
സർട്ിഫിക്റ്ന്ടവച്ന്അറേിഅധ്യാേകതസ്
തികയിത്െക്ന്ത്ജാെിക്ത്േക്ഷിച്മൗെവിഉർ
ദുഅദീടേഫാസിൽേിരുദധാരിയാടണന്
ധാരണയിൽഉർദുേണ്ഡിറ്ായിനിയമിക്ുക

യായിരുന്ുഎന്ന്േിന്ീട്മനസ്ിൊയി.അധി
കൃതടരകണ്ന്ടതറ്ന്തിരുതോൻതശമിച്ത്പ്ാ
ൾതോവീണ്യമുള്ളഉർദുഅധ്യാേകരുടെഅ
സാന്ിധ്യതേിൽതേസ്തുതത്ജാെിതുെരാനാ
യിരുന്ുവടതതവകുപ്ന്അധികൃതർഅറിയിച്
ത്!സ്കൂളിത്െക്ന്തൊൻസ്ഫറായത്പ്ാൾഅറ
േിഅധ്യാേകനായായിരുന്ുനിയമനം.ഒരു
വർഷടതേകാസർത്കാട്ജീവിതതേിനുത്ശഷം
ആദ്യത്ജാെിസ്ഥെത്തേക്ന്തിരിടകടയതേിയ
മൗെവിഅറേിക്ഇൻസ്ടേക്െറായിനിയമി
തനാവുന്തുവടരഈസ്ഥാേനതേിൽജീവ
നക്ാരനായിരുന്ു.

മെപ്ുറംസ്കൂളിൽഅധ്യാേകനായിരിടക്
1944ൊണ്ത്കരളഅറേിക്േണ്ഡിറ്ന്യൂനിയ
ൻസ്ഥാേിക്ുന്ത്.അറേിഅധ്യാേകർഅ
നുഭവിക്ുന്തേയാസങ്ങളുംഅവഗണനയും
അവസാനിപ്ിക്ാൻെക്ഷ്യമിട്ന്തുെക്ംകുറിച്
സംേെനേിന്ീട്അറേിക്േണ്ഡിറ്ന്മുൻഷീ
സ്യൂനിയൻഎന്ുംത്കരളഅറേിക്െീത്ച്
ഴ്സ്ടഫഡത്റഷടനന്ുംനാമകരണംടചയ്യ
ടപ്ട്ു.1962ൊണ്കരുവള്ളിമുഹമ്മദ്മൗെവി
അറേിവിദ്യാഭ്യാസഇൻസ്ടേക്െറായിനിയ
മിതനാവുന്ത്.സമൂഹതേിടൻറസർവത്താമു
ഖമായവിദ്യാഭ്യാസേുത്രാഗതിക്ായുള്ളതേ
വർതേനങ്ങൾആസൂതതണംടചയ്യുകയുംഅ
റേിഭാഷാേഠനനിെവാരംടമച്ടപ്െുതേു
കയുംടചയ്യാനുള്ളേദ്ധതികളായിരുന്ുമൗ
െവിക്ന്തേഥമവുംതേധാനവുമായിടചയ്യാനു
ണ്ായിരുന്ത്.അറേിഅധ്യാേനരംഗതേന്
േെനൂതനസംരംഭങ്ങളുംതുെക്ംകുറിച്ത്
മൗെവിയുടെകാെതോണ്.നവീനരീതിയിെു
ള്ളോഠേുസ്തകതേിടൻറനിർമാണവുംആ
ധുനികരീതിയിെുള്ളഅനുേന്േഠനസാമ
തഗികളുടെെഭ്യതയുടമെ്ലാംഇക്ാെയളവിൽ
മൗെവിയുടെത്നതൃത്വതേിെുള്ളസമിതിഉറ
പ്ാക്ി.ത്കരളതേിൽഅറേിഭാഷക്ന്അസ്തി
ത്വമുണ്ാക്ിടക്ാെുക്ുന്തിെുംഔത്ദ്യാഗിക
സംവിധാനങ്ങളുേത്യാഗിച്ന്അറേിഭാഷയു
ടെതേചാരണംസാധ്യമാക്ുന്തിെുംമൗെവി
യുടെതശത്ദ്ധയമായനീക്ങ്ങൾസഹായകമാ
യി.ആയിരക്ണക്ിന്കുെുംേങ്ങളുടെജീവി
താത്യാധനതേിന്ഇന്ുംനിദാനമായിവർതേി
ക്ുന്ത്കരുവള്ളിമുഹമ്മദ്മൗെവിയുടെഅ
ന്ടതേതകാന്ദർശിത്വത്തോടെയുള്ളതേവർ
തേനങ്ങളാണ്.അതുടകാണ്ുതടന്അറേി
ഭാഷാനിയമനവുമായിേന്ടപ്ട്തേശ്നങ്ങ
ളിൽത്കരളതേിടെഏടതങ്ിെുംസംേെനക
ൾടചയ്യുന്തിടനക്ാളധികംകാര്യങ്ങൾഒറ്
ക്ന്ടചയ്തുതീർക്ാൻമൗെവിക്ന്സാധിച്ു.

മുസ്െിംവിദ്യാഭ്യാസഇൻസ്ടേക്െറായിരി
ടക്അന്ടതേസമുദായതേമാണിമാടരസം
േെിപ്ിച്ന്സ്ഥാേിച്സംേെനയാണ്കാെി
ക്റ്ന്മുസ്െിംഅത്സാസിത്യഷൻ.േിൽക്ാ
െതേന്ഏടറതശദ്ധേിെിച്ുേറ്ിയഇസ്ൊമിക്
ടസമിനാറുകൾആരംഭിക്ുന്ത്ഇക്ാെയ
ളവിൊണ്.ഈഇസ്ൊമിക്ടസമിനാറിടൻറ
ഉൽേന്മാണ്യഥാർഥതേിൽത്കരളതേിടെ
അറിയടപ്െുന്മുസ്െിംസംേെനയായഎം.
ഇ.എസ്.േിൽക്ാെതേന്എം.ഇ.എസ്ഭിന്ിച്ന്
എം.എസ്.എസ്രൂേവത്കരിച്ത്പ്ാൾആറു
വർഷക്ാെംഅതിടൻറഅമരതേിരിക്ാനും
മൗെവിക്ന്കഴിഞ്ു.

ശാരീരികമായഅവശതകളുടണ്ങ്ിെുംസ
മുദായതേിടൻറമുത്ന്ാട്ുള്ളതേയാണതേിന്
ഗതിത്വഗംേകരുന്തേവർതേനങ്ങളിടെെ്ലാം
മൗെവിഏടതങ്ിെുംനിെക്ന്ഇന്ുംഭാഗഭാ
ക്ാണ്.ോഠേുസ്തകരചനകമ്മിറ്ികൺവീ
നറുംസാക്ഷരതമിഷടൻറജിെ്ലഅക്ാദമി
ക്കൗൺസിൽടചയർമാനുംകാെിക്റ്ന്യൂ
നിത്വഴ്സിറ്ിത്ോർഡ്ഓഫസ്റ്ഡീസ്അം
ഗവുംഅറേി–ഉർദുസിെേസ്കമ്മിറ്ിഅം
ഗവുംയൂനിത്വഴ്സിറ്ിടസനറ്ന്തേതിനിധിയും
ഡി.േി.ഇ.േിജിെ്ലകമ്മിറ്ിഅംഗവുംത്കരളന
ദ്വതേുൽമുജാഹിദീൻജിെ്ലതേസിഡൻറുംഒ
ടക്യായിരുന്ുഅത്ദേഹം.
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സൗദി വനിതകളുടെ ആഹ്ലാദം

റീം ഫറലാഹത് ഒലാൺലൈൻ െലാക് സി ല്രൈവറുടെ സീറ്ിൽ

ബഹ് ലറനിൽ നിടനെത്ിയ വനിതകൾ സൗദി വനിതകളുടെ ആഹ്ലാദത്ിൽ പങ്ുചേരുനെു

പി.  ഷം സു ദ്ദീ ൻ

2017 സെപ്റ്റംബർ26ന്അർധരാത്രിയോ
ടടുത്ാണ്ൌദരിഅയേബ്യേരിൽസ്
ത്രീകൾക്ക്വാഹനയോടരിക്ുന്ന് രിനു
ള്ളവരിലക്ക്നരീക്രിെൽോൻരാജാവ്
ത്രയ്്യകവരിളറംബരറം്രുേസപെടുവരിച്ചത്.

2018ജൂൺ24േു് ലാണ്നരിയരാധനറംനരീങ്ുകസേന്നുറംത്രഖ്യാ്രരിച്ചു.വ
നരി് കൾക്ാേരിഎല്ാൌകര്യവുറംഒരുക്ാനാേരിരുന്നുആേുോെസത്
െേേറംഅനുവദരിച്ചത്.െർക്ാർ്രീരുോനറംനടപൊക്ാൻയവണ്രിേുള്ള
ഒരുക്റംരാജകൽ്രനവന്നേുടൻ്കൃ് രിോേരി്ുടങ്രി.ആത്ാർഥോ
േരിസ്ത്രീകസള്രരരിഗണരിച്ചുസകാണ്ുള്ളഒരുക്റം.െർക്ാർയേൽയനാട്ട
ത്രിൽഡതരൈവരിങ്സ്കൂളുകൾ,്രരരിശരീലന്രരരി്രാടരികൾ,ഡലെൻസ്ന
ട്രടരികൾ,സ്ത്രീകൾക്ക്ോത്ോേരി്രാർക്രിങ്ൌകര്യസപെടുത്ൽ,അ
വരുസടെുരക്ഷക്ാവശ്യോേനരിേേനരിർോണറംഎന്നരിവസേല്ാറംകൃ് ്യ
ോേരിഏർപൊടാക്രി.ഒടുവരിൽഒറ്രാത്രിസകാണ്ക്വരിലക്ുകസളല്ാറം്രഴങ്ക
ഥോേരി.

സ്വാതന്ത്ര്യംഅർധരവാന്തരിയരിൽ
കൗ് ുകകരോേരിരുന്നുഅന്നസത്അർധരാത്രി.ഘടരികാരെൂചരിജൂ

ൺ24സനസ്ാട്ട്രുലരരിേരിൽ്സന്നആയഘാഷ്രൂർവറംൌദരിനഗരങ്
ളരിസലരാജ്രാ് കളരിയലക്ക്അവർകായോടരിച്ചുവന്നു.നരിലാവുദരിച്ചുനരിന്ന
രാവരിൽഡതരൈവരിങ്െരീറ്രിലരിരുന്നക്അവർചരരിത്ത്രിയലക്ക്െ്വപ്നോത്
നടത്രി.നരിയോൺസവളരിച്ചങ്ൾരാവരിസന്രകലാക്ുന്നേഹാനഗരങ്ളരി
സലസവളരിച്ചത്രിൽഅവർെയതോഷത്രിസൻേോലാഖോരാേരി്രിളങ്രി.
്രാ് യോരങ്ളരിൽതടാഫരിക്സ്രാലരീസ്അവർക്ക്്രൂസച്ചണ്ുോേരികാത്രി
രുന്നു.വാഹനങ്ൾ്ടഞ്ുനരിർത്രിസ്രാലരീസ്്രനരിനരീർപെൂക്ൾെമ്ാ
നരിച്ചു.അഭരിവാദ്യറംസചയ്ാൻ്രുരുഷെേൂഹറംവഴരിയോരങ്ളരിൽ്ടരിച്ചുകൂ

ടരി.യകാർണരിഷുകളരിൽവനരി് കൾവട്ടറംകൂടരിനരിന്നക്
സെൽഫരിസേടുത്ു.അ് രിർത്രിരാജ്യങ്ളാേബഹ്
ഡേൻ,കുഡവത്ക്എന്നരിവരിടങ്ളരിൽനരിന്നക്ൌദരിവ
നരി് കളുസടെയതോഷത്രിൽ്രങ്കുയചരാൻെയഹാദ
രരിോർകായോടരിസച്ചത്രി.വഴരിേരരികരിൽവണ്രിനരിർത്രി
ഇേങ്രിവന്നക്അവർ്രരസ്്രരറംആലരിറംഗനറംസചയ്് ു.
്രൂക്ൾഡകോേരി.കാൽ്രനരികോേരിരുന്നുചരിലരുസട
ആഹ്ാദത്രകടനങ്ൾ.

അൽയഖാബാേരിസലകടൽത്രീരവെ് രിേരിൽനരിന്നക്
െോഅൽഗുഡെബരിഎന്നൌദരിവ്യാ്രാരത്രേുഖ
ആേുദശകറംത്രാേേുള്ളസഷവർസലകാേുോേരിയോ
രൈരിയലക്രിേങ്രിേത്24ന്അർധരാത്രി12േണരിയോ
സട.വരീട്ടുേുറ്ത്ക്്ുടച്ചുേരിനുക്രിനരിർത്രിേരിട്ട1959
യോരൈൽസഷവർസലേുസടഏറ്വുറംവരിശരിഷ്ടോേെരീ
രരീെരിൽസ്രട്ടയകാർസവറ്ക്െരി.വൺവരിയൻേജ്കാേരിൽ
അവർോത്സക്ാരുങ്ുന്നദൃശ്യറംോധ്യങ്ളരിൽഇ
ടറംയനടരി.രാജ്യത്രിസൻേോറ്ത്രിസൻേചതകത്രിനു്രരി
ന്നരിൽഇരരിക്ാൻഅവെരറംലഭരിച്ച് ുവഴരി്ാൻആ
ദരരിക്സപെട്ടരിരരിക്ുന്നുഎന്നാേരിരുന്നുെോേുസടത്ര
ഖ്യാ്രനറം.

ഉമ്േുസടസലക്െസ്കാേുോേരിശൂേകൗൺെരി
ൽഅറംഗറംലരീനഅൽേഇൗനത്ര് രീകാത്കോേരിനരി
രത്രിലരിേങ്രി.എസന്നക്ുേരിച്ചക്ോത്േല്,ൌദരിഅയേ
ബ്യേരിസലേുഴുവൻവനരി് കസളക്ുേരിച്ചുറംആഹ്ാദറം
യ്ാന്നുന്നുഎന്നാേരിരുന്നുേരിോദ്നഗരത്രിൽആ
ദ്യോേരിനരിരത്രിലരിേങ്രിേയരൈാ.് ഗ്രരീദ്അൽഹാ
ലരിത്ര് രികരരിച്ചത്.ആഹ്ാദറംൌദരിേരിസലാ് ുങ്രിേരി
ല്എന്ന് ാണ്രെകരറം.യലാസ്ആഞ്ജലെരിൽ്ാ
േെക്ാരരിോേൌദരി്രാസട്ടഴുത്ുകാരരിേുറംഗാേരി
കേുോേ്റം് റംജൂൺ24സൻേെയതോഷത്രിൽ്ര
ങ്കുയചരാൻ്രാശ്ാ് ്യെറംഗരീ് വരിരൈരിയോആൽബറം
്രുേത്രിേക്രി.െയതോഷത്രിസൻേ്രാട്ടു്രാടരിയലാസ്
ആഞ്ജലെരിസൻേസ്രുവരീഥരികളരിലൂസട്റം് േുറംകൂ
ട്ടുകാരരികളുറംവരില്രീെരിൽകേങ്ുന്നവരിരൈരിയോആ
ൽബറംൌദരിേരിസലവനരി് കൾക്ക്അവരിസടനരിന്നുള്ള
സഎക്യദാർഢ്യോേരിരുന്നു.

തഫഞ്ക്തഗാൻഡ്ത്രരീെർക്യൂട്ടരിൽയഫാർേുലവൺ
കാർഒാടരിച്ചാേരിരുന്നുൌദരിഅയേബ്യൻയോയട്ടാർ
സ്യ്രാർട്സ്സഫരൈയേഷനരിസലആദ്യവനരി് അറംഗറം
അെരീൽഅൽഹേദ്ചരരിത്ദരിനത്രിസലെയതോഷ
ത്രിൽ്രങ്കുയചർന്നത്.

ഡന്രൈവർസീറ്രിലരിരുന്ന്
റീയംഫറവാഹതന്കരഞ്ു

കാേരീറംഒാൺഡലൻടാക്െരിേരിസലആദ്യവനരി് 
ഡതരൈവർോരരിസലാരാളാണ്േരിോദരിസലേരീറംഫോഹ
ത്.ജൂൺ24സൻേ്രുലരരിക്ാേരിഅവരുറംഅക്ഷേയോ
സടകാത്രിരരിക്ുകോേരിരുന്നു.‘‘ഡതരൈവരിങ്െരീറ്രിയല
ക്ക്കേേരിേരിരുന്നയപൊൾകണ്ുനരിേഞ്ുയ്രാേരി.്ാ
ൻെ്വപ്നത്രിലായണാഎന്നക്െറംശേരിച്ചുയ്രാേരി.േ
നസ്രിൽ്രേഞ്േരിേരിക്ാനാവാത്വരിങ്ൽ.ൌദരി
േുസടനരിരത്ുകളരിലൂസടഞാൻവണ്രിയോടരിക്ുക
ോസണന്നക്എസന്നത്സന്നവരിശ്വെരിപെരിക്ാനാവാത്
അവസ്ഥ’’-േരീേരിസൻേത്ര് രികരണറംഇങ്സനോേരിരു
ന്നു.ഡലലആശ്രരിഎന്നോത്ക്ാരരിോണ്േരീേരിസ

ൻേആദ്യകസ്റ്േർ.അവരുസടഅടുസത്ത്ുന്ന് ു
വസര്സൻേആദ്യകസ്റ്േസേകാണാനുള്ള്രിടുക്
വുറംകൗ് ുകവുറം.ആദ്യഒാൺഡലൻവനരി് ടാക്
െരിക്ാരരിസേകണ്യപൊൾഡലലേുറംെയതോഷത്രി
ൽവരീർപെുേുട്ടരി.

്രിരക്ുള്ളനഗരത്രിലൂസടഡലലസേകാേരിലരിരു
ത്രിേരീറംഫോഹത്വണ്രിയോടരിക്ുയമ്ാൾഅത്ഇ
രുവർക്ുറം്രേഞ്േരിേരിക്ാനാവാത്ആഹ്ാദോണ്
നൽകരിേത്.സ്ത്രീകൾക്ക്വാഹനയോടരിക്ുന്ന് രിന്
വരിലക്ക്നരീക്രിേഉടൻത്രേുഖഒാൺഡലൻടാക്െരി
കമ്നരികളുറംസ്ത്രീഡതരൈവർോസരനരിേേരിക്ാൻ്ു
ടങ്രിേരിരുന്നു.കാേരീറം,ഉബർ്ുടങ്രിേകമ്നരികൾ
വനരി് കളരിൽനരിന്നക്അയ്രക്ഷക്ഷണരിച്ചു.വമ്രിച്ചത്ര
്രികരണോേരിരുന്നുഎന്ന് ുറംകൗ് ുകോേരി.േൂവാ
േരിരയത്ാളറംഅയ്രക്ഷകരാണ്കാേരീേരിന്ോത്റംലഭരി
ച്ചത്.കമ്നരികൾൌദരിേരിൽവനരി് ഡതരൈവർോസര
നരിയോഗരിക്ാൻത്രയ് ്യക്ാൽ്രര്യസേടുക്ാൻകാര
ണറംഅവരുസടകസ്റ്യേഴ്െരിൽ80ശ് ോനവുറംസ്
ത്രീകളാണ്എന്ന് ുസകാണ്ാണ്.

40വർഷത്തെഒളരിച്ചേവാടരിക്കൽ
അറംെഹാസ്ൽഎന്നൌദരിവനരി് ജൂൺ24ന്

യവണ്രികാത്രിരുന്നരില്.അൽബാഹേരിസലഇൗഅ
േു്ര് ുകാരരിൌദരിേരിൽ40വർഷോേരിവണ്രിയോടരി
ക്ുന്നുണ്ാേരിരുന്നു.അനരിവാര്യോേൊഹചര്യറംഅ
വസരവാഹനയോടരിക്ാൻനരിർബന്രി് ോക്ുകോ
േരിരുന്നു.വരിലക്ുകൾലറംഘരിക്ാൻആതഗഹേുണ്ാ
േരിട്ടല്.ൊഹചര്യങ്ളുസടെമ്ർദറംഅറംെസേവള
േറം്രരിടരിക്ാൻനരിർബന്രി് ോക്രി.

‘‘്രരി് ാവ്വളസരയനരയത്േരരിച്ചുയ്രാേരി.യരാഗരി
ോേഉമ്സേസ്ഥരിരോേരിആശു്രത്രിേരിൽസകാണ്ു
യ്രായകണ്രിേരിരുന്നു.അത്കാരണോണ്വാഹനസേ
ടുത്ക്ഒാടരിക്ാൻ്ുടങ്രിേത്.കാേരിൽഉമ്സേേു
ോേരിതടാഫരിക്സ്രാലരീെരിസൻേകണ്രിൽസ്രടാസ്വ
ണ്രിയോടരിക്ുറം.അമ്ാവൻകായോടരിക്ുന്നത്കണ്ാ
ണ്ഡതരൈവരിങ്്രഠരിച്ചത്.ആരുറം്രരരിശരീലരിപെരിക്ാസ്
്സന്നഡതരൈവരിങ്്രഠരിച്ചു.്സൻേതഗാേത്രിൽോ
ത്ാവഴരികൾദുഷ്കരോേരിരുന്നു.ത്രയ് ്യകരിച്ചക്സ്രാലരീ
സ്കാണാ് രിരരിക്ാൻടാേരിങ്ഇല്ാത്വഴരികളരിലൂ
സടവണ്രിയോടരിക്ുറം.നാട്ടുകാരാരുറം്സന്നഎ് രിർ
ത്രില്.കല്യാണറംകഴരിക്ാൻയ്രാവുന്നോയളാട്ആ
ദ്യറംെമ്് റംവാങ്രി,വരിവാഹത്രിനുയശഷവുറം്ാൻ
കായോടരിക്ുസേന്നക്.അയദേഹറംെമ്് രിച്ചു.്രരിന്നരീട്്
സന്നഉയ്രക്ഷരിച്ചക്ഭർത്ാവ്േരിോദരിയലക്ക്യ്രാേരി.ഇ
യ്ാസടഎല്ാകാര്യങ്ളരിലുറംെ്വേറം്രര്യാപ്് ോവാ
ൻനരിർബന്രി് ോേരി.കൂടു് ൽഉത്രവാദരിത്ങ്
ളാേരി.നാൽ്ര് ുവർഷോേരികരു് യലാസടവാഹന
യോടരിക്ുന്നു.ഇ് ുവസരഒരുഅ്രകടവുറംവരുത്രിേരി
ട്ടരില്’’^അറംെഅഭരിോനയത്ാസട്രേേുന്നു.അൽബാ
ഹയേഖലേരിൽഡതരൈവരിങ്ഡലെൻസ്ലഭരിച്ചആദ്യ
വനരി് കൂടരിോണ്അറംെഹാസ്ൽ.

രാജ്യസത്േറ്ുവനരി് കൾക്ുറംഇനരിഡധര്യോേരി
അനുേ് രിയോടുകൂടരി്സന്നവാഹനയോടരിക്ാവുന്ന
ദരിനറംവന്നണഞ്് രിൽഅ് രിരറ്െയതോഷത്രിലാ
ണ്ഇൗവനരി് .

മവാറ്ച്തെവാത്ടവാപ്യംമലയവാളരിമങ്കമവാരുയം
ൌദരിേരിസലോറ്ത്രിന്യവണ്രിത്രവാെരിേലോ

ളരിെേൂഹവുറംകാത്രിരരിക്ുകോേരിരുന്നു.യജാലരിക്ക്
യ്രാകുന്നത്രവാെരിവനരി് കൾഏസേേുണ്രിവരിസട.
എണ്േുസടനാടാേ് രിനാൽവാഹനറംെ്വതേോേുള്ള
വർക്ക്ോത്സചയ്ാൻസചലവ്കുേവാണ്.(തടാഫരിക്
്രരിഴകരിട്ടാസ്യനാക്ണറം.)ൌദരിേരിൽഡതരൈവരിങ്
ഡലെൻസ്ലഭരിച്ചആദ്യഇതേ്യക്ാരരിഎന്നബഹുേ
്രിഅവകാശസപെടുന്നത്്രത്നറം്രിട്ടക്ാരരിൊോ
മ്യ്ാേൊണ്.

ജുഡബൽകരിങ്അബ്ദുൽഅെരീസ്യനവൽയബ
സ്േരിലരിറ്േരിയഹാസ്്രരിറ്ലരിൽനഴ്ൊണരിവർ.കുമ്ഴ
്രു് ുപെേമ്രിൽയേയല് രിൽോ് ്യു്രരി.യ്ാേെരിസൻേ
ഭാര്യ.ഡതരൈവരിങ്വരിലക്ക്നരീക്രിെൽോൻരാജാവരിസ
ൻേവരിജ്ഞാ്രനറംവന്നത്േു് ൽൊോമ്കാത്രിരരി
ക്ുകോേരിരുന്നു.നാട്ടരിൽഇവർക്ക്ഡലെൻെുള്ള
്രിനാൽഅത്ത്രകാരറംഇവരിസടഅയ്രക്ഷരിക്ാനുള്ള
അവെരേുണ്ക്.യനാട്ടരീസ്വന്നഉടൻഡലെൻസ്കരി
ട്ടാനുള്ളഎല്ാനട്രടരികളുറം്രൂർത്രിോക്രി.സടസ്റ്ു
കസളല്ാറംആദ്യഘട്ടറം്സന്ന്രാൊേരി.്രത്ക്വർഷ
യത്ക്ുള്ളഡലെൻസ്കാർഡ്െ്വതേോക്രി.ജൂൺ
24ന്് സന്നൊോമ്േുറംെവാരരി്ുടങ്രി.

്രിരുവനതേ്രുരറംേുളവനെ്വയദശരിനരിയരൈാ.ഇന്ു
വരിസൻേൌദരിേരിസലആദ്യഡതരൈവരിങ്േക്േരിൽനരി
ന്നക്ജരിദേേരിയലക്ാേരിരുന്നു.ഡലെൻെരിന്അയ്രക്ഷരി
ച്ചയപൊൾേക്േരിലാണ്സടസ്റ്ക്ലഭരിച്ചത്.20വർഷോ
േരിഇതേ്യൻഡതരൈവരിങ്ഡലെൻെുള്ളഇന്ുആദ്യ
സടസ്റ്രിൽ്സന്ന്രാൊേരി.ഉടസന്സന്നഡലെൻ
സ്ലഭരിച്ചു.ഭർത്ാവ്സ്രരരിതേൽേണ്െ്വയദശരിനൗ
ഷാദരിസനാപെോണ്സടസ്റ്രിന്യ്രാേത്.്രിരരിച്ചക്വരുയ
മ്ാൾയരൈാ.ഇന്ുഡതരൈവോേരി.ജരിദേനാഷനൽആ
ശു്രത്രിേരിൽഇയൻേണൽസേരൈരിെരിൻവരിഭാഗറംയേ
ധാവരിോണ്യരൈാ.ഇന്ു.13വർഷോേരിജരിദേേരിൽ
യജാലരിസചയ്ുന്നു.ൌദരിേുസട്രടരിഞ്ാേൻയേഖല
േരിൽആദ്യഡതരൈവരിങ്ഡലെൻസ്ലഭരിച്ചേലോളരി
വനരി് ഇവരാണ്.ഭർത്ാവ്നൗഷാദ്ജരിദേേരിൽബരി
െരിനസ്നടത്ുകോണ്.

അവർക്കന്ആഹ്വാദയം,
ഇവരിത്ടത്െഞ്രിടരിപ്ന്

വനരി് കൾക്ക്ഡതരൈവരിങ്ഡലെൻസ്അനുവദരി
ച്ചക്രാജവരിജ്ാ്രനറംവന്ന് ുേു് ൽയകരളക്രേരി
സല്രലകുടുറംബങ്ളരിലുറംസനഞ്രിടരിപെുണ്ാേരി.ഹൗ
സ്ഡതരൈവർവരിെേരിൽൌദരിേരിൽയജാലരിസചയ്ുന്ന
്ര് രിനാേരിരക്ണക്രിനാളുകളുസടനാടാണ്യകരളറം.
ൌദരിേരിൽ്രല് രറംസ്ാഴരിൽത്ര് രിെന്രികൾഉ
ണ്ാേയപൊഴുറംഹൗസ്ഡതരൈവർസ്ാഴരിൽയേഖലേരി
ൽവലരിേഅയലാെരങ്ളുണ്ാേരില്.വനരി് കൾക്ക്
വാഹനയോടരിക്ാൻഅനുേ് രിേരില്എന്നകാരണറം
്സന്നോണ്ൌദരിേരിൽഇത്ോത്റംസ്ാഴരിലവെ
രറംഉണ്ാക്രിേത്.സ്ത്രീകൾവണ്രിയോടരിക്ാൻ്ുട
ങ്രിോൽ്രരിസന്നആസ്ാഴരിലവെരറംനഷ്ടസപെടുസേ
ന്നആശങ്കഅസ്ഥാനത്ല്.

l

രാജ്യംകാത്തിരുന്നരാജകൽപനയായതിരുന്നുഅത്.സൗദതിയതിലെവനതിതകൾക്്വാഹനമോടതിക്ുന്നതതിനുള്ളവതിെക്്നീക്തിസൽോൻരാജാവ്പുറലപെടുവതിച്ചരാജവതിജ്ാപനയം.
ഒരുപമഷേ,സൗദതിഅമറബ്യതിൽഅടുത്കാെത്ുനടന്നഭരണവതിപ്ലവങ്ങളതിൽഏറ്റവുയംകൂടുതൽആമോഷതിക്ലപെട്ടഒന്ന്.മൊകയംവെ്ാലത്ാരു

പതിന്നാക്ാവസ്ഥയായാണ്ഇൗവതിെക്തിലനമരഖലപെടുത്തിയതിട്ടുണ്ാവുക.‘മനാക്ൂ,താങ്കളുലടരാജ്ത്്ഇമപൊഴുയംവനതിതകൾക്്വാഹനമോടതിക്ാൻമപാെുയം
സ്ാതന്ത്്േതിെ്മെ്ാ’എന്ന്അമേരതിക്ൻോധ്േന്പവർത്കകതിരീടാവകാശതിേുഹമ്മദ്ബതിൻസൽോമനാട്മോദതിച്ചത്അടുത്കാെത്ാണ്.അതതിനമദേഹയംപറഞ്ഞേറുപടതി

ആന്പതതിസന്തികൾനതിറഞ്ഞഇന്നലെകലളഞങ്ങൾഅതതിജയതിച്ചുഎന്നഅർഥത്തിൊയതിരുന്നു.യുവകതിരീടാവകാശതിയുലടവരമവാലടേരതിന്തയംവഴതിോറതിയതിരതിക്ുന്നുഇവതിലട

Ncn{X¯nte¡v
hfbw]nSn¨hÀ

സലാ റലാ മ്മ ചതലാ മ സ് വലാ ഹ ന ചമലാ െി ക്ു നെു

ചരൈലാ.  ഇ ന്ു ല്രൈ വി ങ്  സീ റ്ി ൽ

എഴുത്ും വരയും  
ഹസ്തദലാനംടേയ്ുനെ  
നിരവധി മലാധ്യമങ്ങടള  

നിരചൈലാഭം ആച�ലാഷിക്ുനെ  
എഴുത്ുകലാരനലാണ്   

അമൽ. ചക്ന് സലാഹിത്യ  
അക്ലാദമിയുടെ  

ഈ വരഷടത് യുവ  
പുരസ് കലാര ൈഭിച്ച  

അമൈുമലായുള്ള സംഭലാഷണം

Cu ]pckv Imcw  
DÅnÂ Xo kq£n¡p¶ 
bphm¡Ä¡v 

ഏതു  നിമിഷവും  
തൈയിചൈക്്  പതിക്ലാവുനെ  

പലാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്ു തലാടഴനിനെ് ,  
മണ്ിൈമരനെു ചപലായ  

മനുഷ്യടര ചതെി സരവംമറനെ്   
അധ്ലാനിക്ുകയലായിരുനെു അവര. 

കട്ടിപ്ലാറ ഉരുൾടപലാട്ടൽ  
ദുരന്തമുഖടത് രക്ലാ്പവരത്ന  

കലാഴ് േകൾ വിവരിക്ുകയലാണ്   
ചൈഖകൻ

Zpc´apJs¯ 
ImcpWylkv X§Ä

കത്തുകൾ

അ  ത് വതി  പ്ല  വ  ക  ര  മാ  ലോ അ  ് ് 
വാരാദ്യമാധ്യമംെക്ം1571ൽേി.ഷംസുദേീൻ
എഴുതിയ‘ചരിതതതേിത്െക്ന്വളയംേിെിച്വർ’
ഫീച്ർവായിച്ു.ഒറ്വായനയിൽടകാള്ളാം.േ
ത്ക്ഷ,ത്െഖനതേിൽസൂചിപ്ിച്ത്ോടെഅതത
വിപ്ലവകരംആത്ണാആതീരുമാനം.മനുഷ്യ
ൻചതദ്രനിൽത്ോയ20ാംനൂറ്ാണ്ിെുംടചാ
വ്വയിത്െക്ന്ത്േെകംഅയച്21ാംനൂറ്ാണ്ിെും
സൗദിഅത്റേ്യഎന്രാജ്യതേന്വനിതകൾക്ന്
കതഡവിങ്വിെക്ന്നിെനിന്ിരുന്ുഎന്ായി
രിക്ുംഒരുേത്ക്ഷ,ചരിതതംത്രഖടപ്െുതേുക.
ഒരുോട്മെയാളികൾക്ന്ജീവിതംനൽകുന്
നാൊണത്.നൂറ്ാണ്ുകൾകവകിടയങ്ിെും
തീരുമാനംസ്വാഗതാർഹംതടന്.
ല  ക്ഷ  ് മി വി  ജ  യ  കൃ  ഷ ്  ണ  ൻ, അ  ടൂ  ർ

ഭാ  ഗ്യ  മകു  ള്ള ചതി  ത്  കാ  ര  ൻ
അെിേനാതേിഎന്മഹാമനുഷ്യടന,അത്ദേ
ഹതേിടൻറമുന്ിെിരുന്ന്വരക്ാൻഭാഗ്യംെ
ഭിച്റഫീഖ്ടനൻമിനിക്ന്ആശംസകൾ(സ്വപ്

നതുെ്യംഇൗകൂെിക്ാഴ്ച^െക്ം1572).കാൻ
സർസർകവവർആയഏടതാരാളുംആത്േ
ര്ത്കൾക്ാതിരിക്ിെ്ല.
രണ്ാഴ്ചമുമ്ന്നദ്രുമഹാത്ദവൻഎന്വിദ്യാ
ർഥിയുടെകഥയുംവാരാദ്യമാധ്യമതേിൽവായി
ച്ത്ഒാർക്ുന്ു.ഇതേരംഎഴുതേുകൾവെ്ലാ
ടതോരുആത്മവിശ്വാസമാണ്അർേുദംോ
ധിതത്രാഅവരുടെേന്ുക്ത്ളാസുഹൃതേു
ക്ത്ളാആയവായനക്ാരിൽഉണ്ാക്ുന്ത്.
വി.  പി. അ  മ  ൽ ഷാ   എ  ട  ക്ക  ര,  
നി  ല  മ്ൂ  ർ

ഒ  ന്കും മ  റ  ച്കു  മവ  ക്ാ  മ്
വി.എച്ന്.നിഷാദ്അമെുമായിനെതേിയഅ
ഭിമുഖംവായിച്ു.
ഒന്ുംമറച്ുടവക്ാടതഉള്ളിെുള്ളവതുറന്ു
േറയാൻമെിയിെ്ലഅമെിന്.യുവഎഴുതേുകാ
രിൽതശത്ദ്ധയനും.ഈവർഷടതേത്കതദ്രസാ
ഹിത്യഅക്ാദമിയുടെയുവേുരസ്കാർത്ജ
താവുമായഅമെിടൻറടതളിമയുള്ളവാക്ു
കൾഎഴുതേിത്െക്ന്കെന്ുവരുന്യുവതെ
മുറക്ന്തേത്ചാദനമാവടട്.
ഫൈ  സ  ൽ ടി.  പി അ  ഞ്ച  ച്ച  വി  ടി

I À a ho Yn bn Â 
H cp \q äm  v  

കരുവള്ി മുഹമ്മദ്  മൗലവി

േി.ജസീെ

അവധിക്ാെയാതതക്ന്തയാടറെുക്ു
കയായിരുന്ുആസ്ത്തെെിയയിടെ

ത്ഡാക്െർറിച്ാർഡ്ഹാരിസ്.സുഹൃതേുക്
ൾടക്ാപ്മുള്ളേതിവ്സാഹസികയാതത.അ
ത്പ്ാഴാണ്തേിട്ീഷ്മുങ്ങൽവിദഗ്ധരായറിച്ാ
ർഡ്സ്റ്ാൻറസനുംത്ജാൺത്വാളടന്നുംവി
ളിക്ുന്ത്.തായ്െൻഡിടെതാംെുവാങ്ഗു
ഹയിെകടപ്ട്കുഞ്ുങ്ങടളയുംേരിശീെക
ടനയുംരക്ഷിക്ാൻസഹായമഭ്യർഥിച്ായിരു
ന്ുആത്ഫാൺകാൾ.നിമിഷംത്ോെുംോ
ഴാക്ാടതത്ഡാക്െർആസ്ത്തെെിയയിൽനിന്ന്
തായ്െൻഡിത്െക്ന്വിമാനംകയറി.

താംെുവാങ്ഗുഹഉതേരതായ്െൻഡിടെ
മ്യാന്ർഅതിർതേിത്യാെുത്ചർന്ചിയാങ്റാ
യിവനത്മഖെയിടെത്ദായിനാങ്ത്നാൺേ
ർവതതേിൊണ്.10കിത്ൊമീറ്ർനീളം.ഉള്ളി
ൽടചങ്ുതോയകയറ്ിറക്ങ്ങളുംോറടക്
ട്ുകളും.ഇെുങ്ങിയ,ദുർേെവഴികളാണ്കൂ
െുതൽ.വായുസഞ്ാരംനത്ന്കുറവും.ടച
കുതോൻഗുഹഎന്റിയടപ്െുന്താംെുവാ
ങ്സാഹസികയാതതക്ാരുടെഇഷ്െത്കതദ്രമാ
ണ്.ഈഗുഹക്ുള്ളിൊണ്കവാെതേിൽനി
ന്ന്നാെുകിത്ൊമീറ്ർഉള്ളിൊയി11നും16
നുമിടെതോയമുള്ള12തായ്‘കവൽഡ്ത്ോ
ർസ്’ഫുട്ോൾെീംഅംഗങ്ങളുംേരിശീെക
നുംകുെുങ്ങിത്പ്ായത്.സാഹസികതെക്ിങ്ങി
നായിഎതേിയഅവർക്ന്,മഴയാണ്വിനയായ
ത്.കനതേമഴയിൽചളിനിറഞ്ന്ഗുഹാമുഖം
അെഞ്ത്താടെഉള്ളിത്െക്ന്ടവളിച്വുംഇെ്ലാ
തായി.മഴടേയ്ത്ചിെയിെങ്ങളിൽശക്തമാ
യഅെിടയാഴുക്ന്.ചളിടവള്ളംനിറഞ്വെി
യകുഴികളുമുണ്ന്അങ്ങിങ്ങായി.ഈമരണക്
യതേിൽനിന്ാണ്വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽനിന്ു
ള്ളവരെക്ംനൂറുകണക്ിന്രക്ഷാതേവർതേ
കർേുതുജീവൻനൽകിയത്.ടവള്ളംവറ്ിച്ും
വായുസഞ്ാരംകുറഞ്ിെങ്ങളിൽഓക്സിജ
ൻൊങ്ുകൾസ്ാേിച്ുമായിരുന്ുരക്ഷാതേവ
ർതേനം.നീന്ൽവസ്തതങ്ങളുംഓക്സിജൻ
മാസ്കുംധരിപ്ിച്ാണ്ടവള്ളടക്ട്ിെൂടെകു
ട്ികടളയുംത്കാച്ിടനയുംേുറടതേതേിച്ത്.

മു ങ്ങാം കു ഴി യി ടു ന്ന 
പേ്ങ ക്  ട ർ

കുട്ികളുടെആത്രാഗ്യനിെേരിത്ശാധിക്ു
കയായിരുന്ുത്ഡാക്െർറിച്ാർഡ്ഹാരിസി
ടൻറആദ്യദൗത്യം.മുങ്ങൽവിദഗ്ധർക്ുമാ
തതത്മഇരുളാണ്ഗുഹയിെൂടെസഞ്രിക്ാനാ
വൂ.ത്ഡാക്െർഗുഹകഡവിങ്ങിൽവിദഗ്ധനാ
ണ്.ആഴക്െെിൽകിത്ൊമീറ്റുകൾമുങ്ങാംകു
ഴിയിട്ന്സഞ്രിക്ും.ത്ഫാത്ട്ാതഗാഫറുമാണ്.
ഗുഹകളിൽനിന്ന്നിരവധിത്േടരരക്ഷടപ്െു
തേിയിട്ുണ്ന്.2011ൽടതക്ൻആസ്ത്തെെിയ
യിടെഗുഹയിൽകഡവിങ്ങിനിടെശ്വാസം
മുട്ിമരിച്സുഹൃതേന്ആഗ്നസ്മിത്ൊകയു
ടെമൃതത്ദഹംേുറടതേെുത്ക്ണ്ിവന്ത്ന
നവുള്ളഓർമ.േസഫിക്ത്മഖെയിൽതേകൃ
തിസംഹാരതാണ്ഡവമാെുത്മ്ാൾസഹായ
വുമായിഓെിടയതേും.ത്ഡാക്െർറിച്ാർഡ്
ഹാരിസ്അംഗമായആസ്ത്തെെിയൻടമഡി
ക്ൽഅസിസ്റ്ൻസ്െീംവിവിധരാഷ്തെങ്ങ
ളിൽരക്ഷാതേവർതേനതേിന്ത്ോയിട്ുണ്ന്.
തേത്ത്യകിച്ുംവിക്വസരരാഷ്തെങ്ങളിൽ.‘‘ഹാ
രിയുടമാതേന്ഒരുോട്വിത്നാദയാതതകൾന
െതേിയിട്ുണ്ന്.ഒാത്രായാതതകളുംസാഹസി
കമായിരുന്ു.ദൗത്യംമഹതേരംആകുത്മ്ാ
ഴുംഅത്ദേഹതേിന്ഇതുംഒരുസാഹസികെൂ
ർആയിരിക്ണം’’.^ത്ഡാ.ഹാരിസിടൻറസു
ഹൃതേുംസഹതേവർതേകനുമായകമക്ൽ
ഇൗട്ൺേറയുന്ു.

അഡകെഡിടെഫ്ിൻത്ഡഴ്സ്സർവകൊ
ശാെയിൽനിന്ന്ടമഡിക്ൽേിരുദംത്നെിയ

ത്ഡാ.റിച്ാർഡ്ഹാരിസ്ടജയിംസ്കുക്ന്യൂ
നിത്വഴ്സിറ്ിയിൽനിന്ന്എയ്ത്റാടമഡിക്ൽറി
തെീവെിൽേിരുദാനന്രസർട്ിഫിത്ക്ഷനും
ത്നെി.മാധ്യമതശദ്ധയിൽഒട്ുംതാൽേര്യമിെ്ലാ
തേതേകൃതക്ാരനാണ്അത്ദേഹം.നാഷനൽ
ജിത്യാതഗഫിക്ന്അെക്മുള്ളവരുടെസാഹസി
കത്ഡാക്യുമൻററികളിൽഅത്ദേഹംതേവർതേി
ച്ു.നിരവധിഗുഹാന്രേര്യത്വഷണങ്ങൾക്ന്
അത്ദേഹംത്നതൃത്വംനൽകി.നിരവധിഅന്ാ
രാഷ്തെേുരസ്കാരങ്ങളുംഅത്ദേഹടതേത്തെി
ടയതേിയിട്ുണ്ന്.

തായ്ദൗത്യതേിൽത്ഡാക്െറുടെരാജ്യടതേ
നാവികകഡവർമാരുംടോെീസുകാരുമുൾ
ടപ്ടെ20ത്േരുമുണ്ായിരുന്ു.കുട്ികൾക്ും
ത്കാച്ിനുടമാപ്ംമൂന്ുദിവസംഗുഹയിൽതാ
മസിച്ാണ്അെുപ്മുള്ളവർഹാരിഎന്ുവിളി
ക്ുന്ത്ഡാക്െർരക്ഷാേദ്ധതികൾആസൂതത
ണംടചയ്തത്.ആദ്യംഅവരുടെആത്രാഗ്യനി
െേരിത്ശാധിച്ു.മരുന്ുംഭക്ഷണവുംഎതേി
ക്ാൻനിർത്ദശിച്ു.ഒമ്ത്ദിവസമായിമതി
യായഭക്ഷണവുംടവള്ളവുമിെ്ലാടതക്ഷീണി
തരായിരുന്ുസംേം.ഏറ്വുംദുർേെടരആ
ദ്യംേുറടതേതേിക്ാടമന്നിർത്ദശവുംഹാ
രിമുത്ന്ാട്ുടവച്ു.കുട്ികളിൽഒരാളുടെജ
ന്ദിനാത്ോഷതേിനായികരുതിയേെഹാര
വുംഗുഹാന്ർഭാഗതേുനിന്ന്ഇറ്ിറ്ുവീണജ
െതേുള്ളികളുമാണ്ജീവൻനിെനിർതേിയത്.
േെഹാരതേിൽനിന്ന്തടൻറേങ്ന്കുട്ികൾക്ന്
വീതിച്ുനൽകുകയായിരുന്ുത്കാച്ന്അകീ.

മൂന്ുദിവസംനീണ്ദൗത്യംവിജയകരമാ
യിേൂർതേിയാക്ിഗുഹയിൽനിന്ന്ഏറ്വുടമാ
െുവിൽേുറതേിറങ്ങിയതുംഅത്ദേഹമാണ്.ദൗ
ത്യംേൂർതേിയായഉെൻഹൃദയത്ഭദകമായഒ
രുവാർതേയുംത്തെിടയതേി.േിതാവ്മരണ
ടപ്ട്ിരിക്ുന്ു.ഇെടനഞ്ിൽആത്നാവുമാ
യാണ്മെക്യാതത.ത്ൊകമാധ്യമങ്ങൾതേശം
സടചാരിയുത്മ്ാഴുംതാനെ്ല,ഇരുളെഞ്ഗു
ഹയിൽമരണംമുന്ിൽകണ്ിട്ുംതേതീക്ഷ
ത്യാടെേിെിച്ുനിന്കുട്ികളാണ്യഥാർഥ
ഹീത്റാഎന്ന്ത്ഡാക്െർതിരുതേുന്ു.അവ
ർടക്ാപ്ംനാല്തായ്ത്നവിസീെുകൾക്ും
സെ്യൂട്ന്നൽകുന്ു.

അ ദ്  ഭു ത പമ്ങ ശ്ങ സ്  തത പമ്ങ
‘‘അദ്ഭുതത്മാശാസ്തതത്മാഎന്ാടണന്ന്

തീർച്യിെ്ല.ഒെുവിൽആ13ത്േരുംഗുഹക്ന്
ടവളിയിടെതേിയിരിക്ുന്ു’’^തായ്നാവിക
ത്സനത്ഫസ്േുക്ിൽകുറിച്ു.

തേതീക്ഷകൾഒെുവിൽയാഥാർഥ്യമായിരി

ക്ുന്ുഎന്ാണ്13ത്േരുംമരണക്യംേി
ന്ിട്ത്പ്ാൾതായ്ത്നവിസീൽസ്ത്മധാവിറി
യർആദംഅർോത്കാൺതേതികരിച്ത്.‘‘അ
വടരരക്ഷടപ്െുതേുന്ഞങ്ങൾക്ന്ടചറുതേ
തീക്ഷത്യഉണ്ായിരുന്ുള്ളൂ.ആതിരിടവട്ം
ടകൊടതസൂക്ഷിക്ുകയായിരുന്ുആദ്യക
െമ്.േറഞ്ത്ോടെനാെുമാസംകാതേിരു
ന്ുടവങ്ിൽവെിടയാരുദുരന്തേിന്ത്ൊകം
സാക്ഷിയാത്യക്ാം.അതിനാൽ,ഞങ്ങൾക്ന്
മുത്ന്ാട്ുത്ോത്യതീരൂ.മടറ്ന്ിത്നക്ാളുംആ
13ജീവൻരക്ഷിത്ച്തീരൂ.ഞായറാഴ്ചആദ്യ
സംേംേുറടതേതേിയത്പ്ാൾആത്മവിശ്വാ
സമായി.ജീവന്രണത്ോരാട്മാണ്.തിങ്ളാ
ഴ്ചയുംടചാവ്വാഴ്ചയുമായിോക്ിയുള്ളവ
ടരകൂെിദുരിതേർവംകെതേി.ഇെക്ുടവച്ന്സ
ഹതേവർതേകൻസമടനനഷ്െമായി.േകരം
13േൂക്ൾവിരിഞ്ു...’’അത്ദേഹംതുെർന്ു.
ഗുഹയിൽേതോംദിവസംസംേടതേജീവ
ത്നാടെകടണ്തേിയതുംഅവത്രാട്സംസാരി
ച്തുംതേിട്ീഷ്മുങ്ങൽവിദഗ്ധരായത്ജാൺ
ത്വാളടന്നുംറിച്ാർഡ്സ്റ്ാൻെനുംആണ്.
കുട്ികടളകാണാതായിമൂന്ുദിവസംേിന്ി
ട്ത്പ്ാഴാണ്തായ്കസന്യതേിടൻറഅഭ്യർഥ
നതേകാരംഅവർദൗത്യതേിടനതേിയത്.സു
ഹൃതേന്ത്റാേർട്ന്ഹാർേറുംകൂടെകൂെി.മൂവ
രുംഗുഹകഡവിങ്ങിൽേരിശീെനംസിദ്ധിച്
വർ.ത്വാളടന്ൻഐ.െികൺസൾട്ൻറുംസ്
റ്ാൻെൻമുൻഅഗ്നിശമനത്സനാംഗവുമാണ്.
ത്നാർടവ,തഫാൻസ്,ടമക്സിത്കാതുെങ്ങിയ
രാജ്യങ്ങളിൽഎണ്മറ്രക്ഷാതേവർതേനംന
െതേിയേരിചയവുമുണ്ന്.

ഇവർടക്ാപ്ംടേൻടറയ്മനൻറ്സ്(ടേ
ൽജിയം),ത്ക്ാസ്റാസ്മുടസൻ(ഡച്ന്),കമ
ത്ക്ാോസി(ഫിൻെൻഡ്),എറിക്തേൗൺ
(കാനഡ)തുെങ്ങിനിരവധിത്േരുംഅണിനി
രന്ു.ഗുഹയിൽദൗത്യതേിനിറങ്ങിയ90ത്േ
രിൽ50ഉംവിത്ദശികളാണ്.അതിനിടെടെസ്ല
യുടെഇത്ൊൺമസ്കുംസഹായംവാഗ്ദാ
നംടചയ്തു.രക്ഷടപ്ട്ാൽകുട്ികടളത്ൊക
കപ്ന്കഫനൽകാണാൻറഷ്യയിത്െക്ന്ക്ഷ
ണിച്ന്ഫിഫയും.

വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽനിന്ായി1500ഓളം
ത്േരാണ്രക്ഷാതേവർതേനതേിൽേങ്ാളിക
ളായത്.ഗുഹയിടെഅതിജീവനകഥകവകാ
ടതഅതഭോളിയിെുടമതേും.ഇന്്യയിടെവി
ദഗ്ധസംേവുംഗുഹയിൽനിന്ന്ടവള്ളംേ
മ്ന്ടചയ്യാൻസഹായിച്ു.

●
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ഡ�ാ  ക്ട  ർ റിച്ചാർ�്  ഹാരിസ്
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എ മ ൻ റ തപതി യ മപെ ട്ട ക ഥ ക ൾ
ലതഗ സതി  
ലപ ജ്: 148,  വതി േ: 145.00  
ഡതി. സതി ബകു ക്  സ് 

വിതക്ുന്വടൻറഉേമ,േരി
ണാമഗുപ്തി,േതോംതേമാ
ണം,സ്വപ്നങ്ങൾക്ന്തീേിെി
ക്ുന്ുതുെങ്ങി
ത്തഗസിയുടെതേിയടപ്ട്24ക
ഥകളുടെസമാഹാരം.

വതി ്   ക്കു ന് വ മ ൻ റ ഉ പ മ
മക. വതി. ശ ര ് ്  ച തദ്ര ൻ 
ലപ  ജ് : 96, വതി  േ: 95.00 
ക റ ൻ റ്  ബകു ക്  സ് 

എൻത്ഡാസൾഫാൻദുരന്
തേിടൻറേശ്ാതേെതേിൽ
എഴുതടപ്ട്ഹത്യ,ോരിസ്
ഥിതികരാഷ്തെീയംതടന്ച
ർച്ടചയ്യുന്വിതക്ുന്വ
ടൻറഉേമഎന്ീരണ്ന്നാെ
കങ്ങൾ.

അ വ യ വ ദാ നം അ റതി ലയ ണ്ട മ് േ്ാം
ലഡാ.  ബതി. ഉ മാ ദ ത് ൻ  
ലപ ജ്: 264 വതി േ: 260 
ഡതി. സതി ലേ ഫ് 

അവയവമാറ്ശസ്തതതകിയക
ളുടെആത്രാഗ്യശാസ്തതവും
നിയമവശങ്ങളുംസമതഗമായി
വിശദീകരിക്ുന്േുസ്തകം.
ശസ്തതതകിയനെതേുന്ആ
ശുേതതികളുടെവിവരങ്ങളും.

മൂ ന്്  തപ േ യ ലനാ വ മേ റ്കു ക ൾ
സ ് ീ ഷ്  ബാ ബകു പ യ്യ ന്ൂ ർ 
ലപ  ജ് : 104, വതി  േ: 90.00 
ഒ േതി വ്  

അവൾനീരജ,സന,ഏത്ത
ത്താേുളിനങ്ങളിൽതേണയ
തേിടൻറവിചിതതഭാവങ്ങളാ
ൽവായനക്ാരടനജ്ഞാന
സ്നാനംടചയ്യിക്ുന്മൂന്ന്
ത്നാവടെറ്ുകൾ.

മൂ ന്്  തപ േ യ ലനാ വ മേ റ്കു ക ൾ
മക. പതി. സകു ധീ ര 
ലപ  ജ് : 90, വതി  േ: 90.00 
ഒ േതി വ് 

തേണയതേിടൻറതീക്ഷന്ണ
മായമൂന്ന്ത്ൊകങ്ങൾവരച്ി
െുന്ത്നാവടെറ്ുകൾ.സ്വാ
തതന്്യവുംതോർഥനകളുംസ
മൃദ്ധമായഅനുരാഗതേിട
ൻറവഴികളിെൂടെയുള്ളസ
ഞ്ാരം.

സകു ൽ ത്ാ മ ൻ റ തപ ജ ക ൾ
എ സ്. വതി. അ യ്യ ർ 
ലപ  ജ് : 130 വതി  േ: 140.00 
ഹ രതി ് ം ബകു ക്  സ് 

കവക്ംമുഹമ്മദ്േഷീർ
ത്കതദ്രകഥാോതതമാകുന്
ത്നാവൽ.മനുഷ്യമനസ്ുകളു
ടെനിഗൂഢതകളിെൂടെവാ
യനയുടെേുതേൻതെംവര
ച്ിെുന്ു.

ക ബ ന്ധ ങ്ങ ൾ (നാ ട കം)
വാ സ ൻ പകു ത്ൂ ർ 
ലപ  ജ് : 88, വതി  േ: 100.00 
ലപ ജ്  േീ ഫ് 

1975ൽഅെിയന്രാവസ്ഥ
കാെതേന്രചിക്ടപ്ട്രാഷ്തെീ
യഅസംേന്നാെകം.കു
നിയുന്ശിരസ്ുകത്ളാട്നിവ
ർന്ുനിൽക്ാൻആജ്ഞാേി
ക്ുന്ുഇൗനാെകം.

തവ േതി ്  മകു ഖതി (ക വതി ് )
എം. എം. യൂ സ ഫ്  
ലപ ജ്: 52,  വതി േ: 60.00

കവിതയിടെേുതുതേവണ
തകളുംരൂേമാറ്ങ്ങളുംസ്േ
ർശിക്ുന്ിെ്ലഇൗരചനകടള.
കാെടതേയുംഅനുഭവടതേ
യുംസമംത്ചർതേന്എഴുതുന്ു.
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യാസർഅറഫാതേന്

തേകാശനതേിനുള്ളസമയമായി.േുസ്തകംതേകാശനംടചയ്യുന്
ആളുംസ്വീകർതോവുംഅരമണിക്ൂർത്നരത്തേടയങ്ിെുംഎതേിയി
ട്ുണ്ാവും.ശബ്ന്ദസംവിധാനങ്ങളുംചായയുംേെഹാരങ്ങളുടമെ്ലാം
ടറഡിയാണ്.വിൽക്ാനുള്ളേുസ്തകടമെ്ലാംത്മശപ്ുറതേന്നിരതേി
യിട്ുണ്ന്.അതിനരികിൊയിഒരാടളയുംഏർപ്ാൊക്ിയിട്ുണ്ന്.

എന്ാൽ...
മുന്ിടെകത്സരകടളെ്ലാംഒഴിഞ്ുകിെക്ുന്ു.ഇതതത്നരമായിട്ും

ആരുംഎതേിയിട്ിെ്ല.സമയടതേക്ുറിടച്െ്ലാംഎെ്ലാവർക്ുംതത്െരാ
തതിതടന്വാട്സ്ആപ്ടചയ്തതാണ്.ഒരുമണിക്ൂർത്നരത്തേക്ു
മാതതത്മഹാൾഅനുവദനീയമായുള്ളൂ.യുവകവിഅങ്ൊപ്ിൊയി.

തേഥമേുസ്തകമായതുടകാണ്ന്നാട്ുകാടരയുംേന്ുക്ാടരയു
ടമെ്ലാംത്നരിട്ുതടന്ക്ഷണിച്ു.

അതിടപ്ാതേത്ത്യകിച്ന്േറയത്ണാഞാനങ്ങട്എതേിത്െ്ല...
നമ്മുടെഇെയിൽനിടന്ാരാളടെേുസ്തകമിറങ്ങുകാന്ുവച്ാ

ദകു ര ന്ത നാ ട ക ങ്ങ ളകു മട പ ാഠ പകു സ്  ്  കം
വി.െി.സുത്രഷ്

ഭൂമിയിൽമനുഷ്യൻടചാരിയുന്കണ്ീരി
ത്നാട്തുെനംടചയ്താൽഎെ്ലാസമുതദ

ങ്ങളിെുമുള്ളഉപ്ുടവള്ളതേിടൻറഅളവ്എ
തതത്യാനിസ്ാരമാടണന്േുദ്ധആശയംമാ
നവരാശിഇത്ന്ാളമനുഭവിച്ിട്ുള്ളഎെ്ലാത്വ
ദനകത്ളാെുമുള്ളത്ചർന്ുനിൽക്ൊണ്.ക്ാ
സിക്ൽഎന്ുവിത്ശഷിപ്ിക്ാവുന്ോശ്ാ
ത്യവുംേൗരസ്ത്യവുമായഏഴ്ദുരന്നാെക
ങ്ങൾേഠനവിത്ധയമാകുന്സദ്രർഭതേിൊണ്
തേഫ.എം.ടക.സാനുമാസ്റ്ർഇത്താർമിപ്ി
ച്ത്.രണ്ാളുകൾഒത്രേുസ്തകംവായിക്ു
ന്ിെ്ലഎന്േഴടഞ്ാെ്ലിടൻറഉദ്ധരണികത്ളാ
ടെയാണ്അത്ദേഹംതടൻറ‘ദുരന്നാെകം,അ
ജയ്യതയുടെഅമരസംഗീതം’എന്തഗന്ഥതേി
ടൻറമുഖവുരആരംഭിക്ുന്ത്.അത്ദേഹംതു
െരുന്ു.‘‘നിങ്ങളുംഞാനുംവായിക്ുന്ത്കാ
ളിദാസടൻറത്മേസത്ദ്രശംഎന്ഒത്രകാ
വ്യമാടണങ്ിെുംനാംരണ്ുത്േരുംഅതാസ്വ
ദിക്ുന്ത്ഒത്രരീതിയിെെ്ല.നിങ്ങളുടെആ
സ്വാദനതേിന്കാരണമായിഭവിക്ുന്കാ
വ്യഗുണങ്ങളായിരിക്ിെ്ല,എടൻറആസ്വാദന
തേിന്കാരണമാവുന്ത്.കാവ്യഭാവതേിടൻറ
അനിർവചനീയമായഗുണവിത്ശഷങ്ങൾത്ോ
െുംരണ്ുരീതിയിൽനാംകണ്ുകൂൊയ്കയിെ്ല.
ത്മേസത്ദ്രശടതേകുറിച്ന്മാരാരുംമുണ്ത്ശ്
രിയുംരചിച്ിട്ുള്ളആസ്വാദനങ്ങൾവായിച്ാ
ൽഇൗവാസ്തവംഎളുപ്തേിൽത്ോധ്യമാ
വും’’.ഇൗവിധംആസ്വാദനതേിടൻറവ്യക്തി
നിഷ്ഠവശതേിന്ഉൗന്ൽനൽകി,ഭിന്രുചി
ർഹിത്ൊകഎന്ഭാരതീയദർശനതേിന്സാ
ധൂകരണംനൽകുംവിധമാണ്ക്ാസിക്ൽഎ
ന്ന്വിത്ശഷിപ്ിക്ാവുന്ഏഴ്ദുരന്നാെകങ്ങ
ൾഇൗതഗന്ഥതേിൽേഠനവിത്ധയമാകുന്ത്.

ഇൗസ്ക്ിെസിടൻറ‘ടതോമിത്യൂസ്േന്
നതേിൽ,ത്സാത്ഫാക്ിസിടൻറ‘ഇൗഡിപ്സ്
രാജാവ്’,കാളിദാസടൻറ‘അഭിജ്ാനശാ
കുന്ളം’,ത്ഷക്സ്േിയറുടെ‘മാക്േതേന്’,ഇ
ബ്സടൻറ‘ഭൂതങ്ങൾ’,സ്തെിൻേർഗിടൻറ‘േി
താവ്’,ടേർത്താൾഡ്ടതേഹ്തിടൻറ‘മദർക
വത്റജ്’എന്ിങ്ങടനഏഴുനാെകങ്ങൾേഠന
വിത്ധയമാകുന്ഒന്ാംഭാഗവുംഅവയുടെര
ചനാേശ്ാതേെം,ോതതസൃഷ്െി,രൂേേെ
നഎന്ിവവിശകെനംടചയ്യുന്രണ്ാംഭാ
ഗവുംത്ചർന്താണ്ഇൗനിരൂേണതഗന്ഥം.

വ്യക്തിജീവിതതേിെുണ്ാകുന്ദുരിതാനു
ഭവങ്ങളെ്ലജന്സിദ്ധമായദുരന്ാവത്ോധ
മാണ്ഇൗനാെകതേതിഭകളിടെസർഗാത്മക
തയുടെവിളഭൂമിയായിവർതേിക്ുന്ത്എന്ന്
ഇൗേഠനങ്ങൾസാക്ഷ്യടപ്െുതേുന്ു.

െിത്യാത്ൊൾസ്ത്റ്ായിയുംസ്വജീവിതതേി

ടെദുരിതങ്ങളാെെ്ലവരണ്മരുഭൂമിയിെൂടെ
നാശതേിത്െക്ന്കെന്ുത്ോകുന്അനുഭവം
ആവിഷ്കരിച്ത്എന്ന്നമുക്റിയാം.ദുരന്
ത്ോധതേിൽേീഡിതമായസർഗാത്മകതയു
ടെഉൾക്ാഴ്ചയിൊണടതന്ന്സഹൃദയത്ൊ
കംതിരിച്റിഞ്ിട്ുണ്ന്.

സാനുമാസ്റ്ർേറയുന്ു,ദുരന്ാവത്ോധ
മാർന്സർഗാത്മകതയുടെസംഗീതതേിൽനി
ന്ന്ദുരന്നാെകംേിറക്ുന്ു.അത്സംഗീത
തേിടൻറഅവസ്തോേിച്ന്സാഫെ്യമെയുക
യുംടചയ്യുന്ു.രൂേം,ഭാവംഎന്ീകദ്വതാവ
സ്ക്ന്അവിടെതേസക്തിയിെ്ല.രൂേംതടന്യാ
ണ്ഭാവം,ഭാവംതടന്യാണ്രൂേം.അകദ്വ
താമെഭാവസ്േദ്രിതവിദ്യുത്ന്ഖെഎന്ചങ്ങ
മ്ുഴയുടെതേത്യാഗംതടന്യാണ്ദുരന്നാ
െകാസ്വാദനതേിൽഅനുവാചകർതോേിക്ു
ന്അവസ്ടയടക്ുറിച്ന്േറത്യണ്ത്എന്ാ
ണ്അത്ദേഹതേിടൻറേക്ഷം.

ജീവിതത്തസാതസ്ിന്നിദാനമായഅഗ്നി
യുംഅക്ഷരമാെയുംമറ്ുംമനുഷ്യവർഗതേി
ന്നൽകിത്പ്ാകരുടതന്ത്ദവരാജാവായസി
യൂസിടൻറആജ്െംേിച്തിടൻറത്േരിൽ
ടതോമിത്യൂസിടനടകാെിയശിക്ഷക്ന്വിധിച്ി
രിക്ുകയാണ്.ആശിക്ഷക്ുേിന്ിൽമടറ്ാ
രന്ർധാരകൂെിയുണ്ന്.തടൻറഅധികാരസിം
ഹാസനതേിന്ഭീഷണിയാകാവുന്ഒരാൾക്ു
ത്നടരഅധികാരെഹരിോധിച്മടറ്ാരാളിനു
ണ്ാകുന്അസഹിഷ്ണുതത്ദവന്ാർശതതു
ക്ളായിതേഖ്യാേിച്മനുഷ്യൻഅഗ്നിയുംഅ
ക്ഷരമാെയുംെഭിച്ുകഴിഞ്ാൽഅസൂയാർ
ഹമായേദവിയിത്െക്ുയരുകയുംത്ദവവംശ
തേിന്ഭീഷണിയായിതേീരുകയുംഅവർഅ
ഭിവൃദ്ധിയുടെേെവുകൾകീഴെക്ുകയുംടച
യ്യുടമന്തിടൻറത്േരിൊണ്ദുശ്ാസനതേിട
ൻറയുംദുരധികാരതേിടൻറയുംവിധിതേഖ്യാ
േനം.ടതോമിത്യൂസിടനഏകാന്ഭീകരമായ
ോറടക്ട്ിൽതളച്ിെുകടയന്ശിക്ഷനെപ്ാ
ക്ാനാണ്ശക്തിടയന്ുംഹിംസടയന്ുംത്േ
രുള്ളത്ദവന്ാർവന്ിരിക്ുന്ത്.കാരിരുമ്ന്
ചങ്ങെയുംആണികളുംചുറ്ികയുംഉേത്യാ
ഗിച്ന്ത്ഹഫനസ്എന്ടകാെ്ലടൻറസഹായ
ത്തോടെഅവർശിക്ഷനെപ്ാക്ുന്ു.അന്യ
ർക്ന്ഉേകാരംടചയ്യാൻത്വണ്ിത്ക്ശവുംത്വ
ദനയുംസഹിക്ാൻസന്ദ്ധതകാണിക്ുന്
ത്യാഗികളായമഹദ്വ്യക്തിത്വങ്ങത്ളാട്ആരാ
ധനത്താന്ുംവിധമാണ്ആടകാെ്ലടൻറത്ോ
െുംവാക്ുകൾ-ആഞ്ുവീശുന്കാറ്ിത്നാ
െുംഒഴുകുന്നദികത്ളാെുംടവളിച്ത്മകുന്
സൂര്യത്നാെുംടതോമിത്യൂസ്വിെേിക്ുന്ു.
നിങ്ങൾകാണുന്ിത്െ്ലഎതതമാതതംതകൂരമായ
േീഡനങ്ങളുംവിഷമങ്ങളുമാണ്ഞാൻഅനു
ഭവിക്ുന്ടതന്ന്.മനുഷ്യസ്വാതതന്്യതേിടൻ
റഅണയാതേദീേശിഖയായിഎക്ാെതേും
ഭാസുരനക്ഷതതംത്ോടെജ്വെിച്ുനിൽക്ുന്

ടതോമിത്യൂസിടനഇൗസ്ക്ിെസ്ഇൗനാെക
തേിെൂടെവീടണ്െുക്ുന്ു.ചൂഷിതരുംമർദി
തരുമായജനതക്ന്വിത്മാചനതേിടൻറനൂത
നന്യായംരചിച്കാൾമാർക്സ്തടൻറഗത്വ
ഷണതേേന്തേിൽഇൗതഗീക്ദുരന്നാെ
കകഥാോതതടതേസഹനതേിടൻറധീരമാ
തൃകയായിഉയർതേിക്ാട്ുന്ത്ഒരിക്െും
യാദൃച്ികമടെ്ലന്ന്ഇൗേഠനംനടമ്മത്ോ
ധ്യടപ്െുതേുന്ു.

േി.സി.429ൽആദ്യഅവതരണംനെതേി
യആതനിയൻദുരന്നാെകരചയിതാവായ
ത്സാത്ഫാക്ിസിടൻറഇൗഡിപ്സ്രാജാവ്അ
ഥവാഇൗഡിപ്സ്ടറക്സ്ആണ്രണ്ാമതാ
യിഇൗതഗന്ഥംേരിചയടപ്െുതേുന്ത്.തഗീക്
ദുരന്നാെകങ്ങളുടെമാസ്റ്ർേീസ്എന്ുവി
ത്ശഷിപ്ിക്ടപ്െുന്ഇൗനാെകം‘സായന്ന
സൂര്യകിരണങ്ങളുടെകിരീെമണിഞ്ന്ഗിരിശി
ഖരംത്ോടെഉജ്്വെമായിഉയർന്ുനിൽക്ു
ന്ഇൗഡിപ്സ്എന്സാധാരണക്ാർക്ിെ
യിൽസമാരാധ്യനായിതേീർന്രാജാവിടൻറ
കഥയാണ്.ഇൗഡിപ്സ്തേശസ്തിയുടെേര
ത്കാെിയിൽനിന്ന്ത്ൊകതേിടെഏറ്വുംവ
െിയത്വദനഏറ്ുവാത്ങ്ങണ്ിവന്ടതങ്ങടന
ടയന്ാണ്ഇൗനാെകംവിശദീകരിക്ുന്ത്.
സ്വഭാവതേിടെത്ദാഷമെ്ല,സ്വഭാവതേിടെഗു
ണാതിത്രകമാണ്ഇൗനായകടനഅസഹ്യമാ
യത്വദനക്ിെയാക്ിയത്എന്ാണ്നിരൂേക
ടൻറനാെകവ്യാഖ്യാനം.

അഭിജ്ാനശാകുന്ളമാണ്അെുതേനാ
െകം.അടതന്ുടകാണ്ന്ദുരന്നാെകമായി
േരിഗണിക്ുന്ുഎന്വിചിന്നംവിശദമാ
യിഅവതരിപ്ിക്ുന്ുണ്ന്അത്ദേഹം.കണ്ാൽ
ടകാള്ളാവുന്ടേൺകിൊങ്ങളുടെചാരിതത്യം
കവരുന്തിൽഅഭിരമിക്ുന്രാജത്വതേിടൻറ
താത്ന്ാന്ിതേവുംഅതിടെദുഷ്െതയുംഎ
ന്കാൊതിവർതേിയായതേത്മയംമാതതമായി
ഇൗനാെകടതേകാണുന്ത്കാളിദാസതേതി
ഭത്യാെുള്ളഅനാദരവാകുടമന്ാണ്അത്ദേഹ
തേിടൻറഅഭിതോയം.വിശ്വസാഹിത്യതേിടെ
ശാകുന്ളതർജമകളിൽതശത്ദ്ധയമാണ്യൂ
ത്റാപ്ിടെകവിത്തശഷ്ഠനായത്ഗത്ഥയുടെത്.

ഭാരതീയനാെകദർശനതേിൽദുരന്നാെ
കങ്ങൾക്ന്സ്ാനമുണ്ായിരുന്ിെ്ല.എന്ാൽ,
ോശ്ാത്യർേരത്മാന്തമൂെ്യംകൽേിച്ത്ദു
രന്നാെകങ്ങൾക്ായിരുന്ു.ോശ്ാത്യ,േൗ
രസ്ത്യദർശനങ്ങളുടെസമന്വയമായിഅവത
രിപ്ിക്ടപ്ട്തശത്ദ്ധയമായേരിഭാഷകൾശാ
കുന്ളടതേത്ൊകസാഹിത്യതേിടൻറടനറു
കയിടെതേിക്ുകയാണുണ്ായത്.

അധികാരഗർവുംദുർത്മാഹവുംതകൂരതയു
ടെകരുത്തോടെമനുഷ്യടനദുഷ്കർമങ്ങളി
ത്െക്ന്നയിക്ുന്തിടൻറകഥേറയുന്ത്ഷക്
സ്േിയറുടെവിശ്വതേസിദ്ധമായ‘മാക്േതോ’
ണ്നാൊമതായിേരിചയടപ്െുതേുന്നാെ

കം.ഏടതങ്ിെുടമാരുേദവികകക്ൊക്ു
ന്ത്താടെഅധികാരദാഹിയായമനുഷ്യടൻറ
ദുർത്മാഹങ്ങൾസാഫെ്യമെയുകയെ്ല.അധി
കാരമുറപ്ിക്ുന്തിന്േിടന്യുംേിടന്യും
ോേേീഡിതമായമനത്സ്ാടെദുഷ്കർമങ്ങളി
ൽമുഴുത്കണ്ിവരുന്മനുഷ്യടൻറത്ശാചനീയ
േതിതാവസ്ഥഉജ്്വെമായഇൗകൊസൃഷ്
െിയിെൂടെത്ഷക്സ്േിയർകാണിച്ുതരുന്ു.

ആർതദമായമനസ്ിടൻറഉെമയായമാക്േ
ത്‘ദയാവായ്േിടൻറക്ഷീരധാരയാൽ’തത്ന്ാ
ട്ഏടറസന്നസ്ന്കാണിച്ഡങ്ൻരാജാവിട
ൻറരാജേദതോപ്തിക്ുത്വണ്ിവധിക്ുന്ു.
നന്യുടെടതളിവൂറുന്മനസ്ിനുെമയായമാ
ക്േത്എങ്ങടനആത്ോരകൃത്യംടചയ്യാനി
െയായിഎന്ുംഅകടപ്ട്ുത്ോയസാഹചര്യ
തേിൽആതകൂരതകൾതുെത്രണ്ിവരുന്തു
മാണ്നാെകതേിടൻറതേത്മയം.കാവ്യാത്മ
കമായസംഭാഷണമാണ്ഇൗനാെകതേിട
ൻറഹൃദയാവർജകമായേെകടമന്വിെയി
രുതേത്ൊടെഎം.ടക.സാനുഇൗനാെകതേി
ടൻറരൂേശിൽേംഅനാവരണംടചയ്യുന്ു.

ഇബ്സടൻറഭൂതങ്ങൾ,തേസിദ്ധീകൃതമായ
സദ്രർഭതേിൽതടന്യാഥാസ്ഥിതികത്വതേി
ടൻറരൂക്ഷമായവിമർശനങ്ങൾക്ന്വിത്ധയമാ
യനാെകമാണ്.

ആൽവിങ്കുെുംേതേിടൻറസമ്ന്ത
യിത്െക്ന്വധുവാടയതേുന്ുടഹെൻഎന്
ഇെതേരക്ാരിയുംസ്വതതന്ചിന്ാശീെവും

സംസ്കാരവുമുള്ളടേൺകുട്ി.അവൾസ്വീ
കരിത്ക്ണ്ിവരുന്ത്ദുർമാർഗിയുംവ്യഭിചാ
രശാെകളിൽസ്ഥിരംസദ്രർശകനുമായഭർ
തോവിടനയാണ്.തത്ന്ാട്അനുരാഗേൂർണ
മായസമീേനംേുെർതേിയകാമുകനിൽഅ
ഭയംതോേിക്ാൻആത്ൊചിടച്ങ്ിെുംഅയാ
ൾമടറ്ാരുവഴിത്തെിയിരുന്ു.േിന്ീട്കേെ
സദാചാരതേിന്വഴങ്ങിഎെ്ലാത്വദനകളും
സഹിച്ന്ജീവിക്ുകയുംആത്മാഹുതിയുടെ
ോതയിൽഅഭയംത്തത്െണ്ിവരുകയുംടചയ്
തടഹെടൻറദുരന്േര്യവസായിയായജീവി
തകഥനാെകതേിടൻറഒാത്രാരംഗങ്ങളിെൂടെ
യുംകെന്ന്നിരൂേകൻനമുക്ന്േരിചയടപ്െു
തേിതേരുന്ു;ഒപ്ംനാെകതേിടെഅദൃശ്യക
ഥാോതതമായഭൂതടതേയും.

ഇബ്സടൻറസമകാെികനായസ്വീഡിഷ്
നാെകകൃതോയസ്തെിൻേർഗ്,കുെുംേടമന്
സ്ഥാേനതേിടൻറജനാധിേത്യരഹിതവുംസ്
ത്നഹരഹിതവുമായമുഖംഅനാവരണംടച
യ്യുന്ു.‘േിതാവ്’എന്നാെകതേിെൂടെസ്തതീ
ത്വവുംേുരുഷത്വവുംതമ്മിെുള്ളനാെകതേി
ടൻറോഹ്യതെതേിടെസംേട്നവുംജന്
വാസനകൾതമ്മിെുംജീവിതവീക്ഷണങ്ങൾ
തമ്മിെുമുള്ളകവരുധ്യതേിടൻറചുഴികൾനി
റഞ്ആന്രികതെവുംഇൗേരീക്ഷണനാെ
കടതേചെനാത്മകമാക്ുന്ുടവന്ന്തഗന്ഥക
ർതോവ്നിരീക്ഷിക്ുന്ു.

ജർമൻനാെകകൃതേന്ടേർത്താൾഡ്ടതേ
ഹ്തിടൻറമദർകത്റജുംമക്ളും(Mother
CourageandHerChildren)എന്നാെക
മാണ്ഒെുവിൽേഠനവിത്ധയമാക്ുന്ത്.ആ
യിരതേിഅറുനൂറ്ിഇരുേതേിനാെിടെഒരുവ
സന്കാെതേന്സ്വിറ്ന്സർെൻഡുംത്ോളണ്ും
തമ്മിൽനെന്ത്ോരയുദ്ധം.ടവെിത്യറ്ന്ചതേു
വീഴുന്വർക്ന്േകരംടവക്ാൻയുവാക്ളായ
േട്ാളക്ാടരത്ചർക്ാൻറിതകൂട്ിങ്ഒാഫിസ
റുംസർജൻറുംനാട്ിെുറങ്ങുകയാണ്.യുദ്ധം
നൽകുന്സൗഭാഗ്യങ്ങടളക്ുറിച്ുള്ളആകർ
ഷകമായവിവരങ്ങളുമായി.അവർക്ിെയിത്െ
ക്ാണ്മദർകത്റജുംമക്ളുംവന്ുത്ചരുന്ത്.

മദർകത്റജിടൻറആത്രാഗ്യമുള്ളആൺമക്
ളുടെത്നടരയുംറിതകൂട്ിങ്ഒാഫിസറുടെകണ്ന്
േതിയുന്ു.സ്വന്ംമക്ൾേട്ാളക്ാരാകുന്
തിടനക്ുറിച്ന്ഭയത്തോടെയെ്ലാടതആഅമ്മ
ക്ന്ഒാർക്ാനാവുന്ിെ്ല.അവർേറയുന്ു.‘നി
ർഭാഗ്യവതിയായഒരമ്മയാണ്ഞാൻ,ഒരമ്മയു
ടെദുഃഖംമാതതമാണ്എടൻറസമ്ാദ്യം’.യു
ദ്ധതേിൽനിന്ന്ൊഭമുണ്ാക്ികാെത്ക്ഷേംന
െതേുന്വടരങ്ിെുംദുരന്തേിത്െക്ാണ്കാ
ര്യങ്ങൾനീങ്ങുന്ടതന്തിരിച്റിവ്അവർക്ു
ണ്ന്.നാെകംഅവസാനിക്ുന്ത്യുദ്ധതേിടൻ
റതകൂരതഅനാവരണംടചയ്താണ്.

നാെകവിവരണങ്ങൾക്ന്തോധാന്യംനൽകു
ന്ആസ്വാദനേഠനതേിന്ഉൗന്ൽനൽകുന്
രണ്ാംഭാഗവുമായികാെടതേഅതിജീവിച്വി
ശ്വതേസിദ്ധദുരന്നാെകങ്ങളുടെേഠനേുസ്
തകമായിഎക്ാെതേുംഇൗതഗന്ഥംേരിഗ
ണിക്ടപ്െുന്തിൽസംശയമിെ്ല.
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േുറതേന്മഴടേയ്യുത്മ്ാൾ
എഴുതേുത്മശചൂെുേിെിക്ുന്ു
കുതറിത്യാെുന്വാക്ുകൾക്ുേിന്ാടെഅെയുന്ു
േിടന്അവടയഅെുക്ിടവക്ുത്മ്ാൾ
മഷിേെരുന്അക്ഷരങ്ങൾ
കകകളിൽനിന്ന്വഴുതിമാറുന്ു
ഉറക്തേിൽടമടെ്ലവീഴത്വ
മറന്ുടവച്വാക്ുകൾവിളിക്ുന്ു
വിളിത്കൾക്ത്വഅവഅകന്ുത്ോകുന്ു

‘ദകു ര ന്ത നാ ട കം, അ ജ യ്യ ്  യകു മട അ മ ര സം ഗീ ് ം (പ ഠ നം)
തപ ഫ. എം. മക. സാ നകു  
ലക ര ള സാ ഹതി ് ്യ തപ വ ർ ത് ക സ ഹ ക ര േ സം ഘം  
ലപ ജ് : 254, വതി േ: 240

ല്അതിടൻറടതകഡിറ്ന്ഈേഞ്ായതേിനുമുഴുവനുമാ...
ഈചരിതതമുഹൂർതേതേിന്സാക്ഷിയായിടെ്ലങ്ിൽേി
ടന്ഞാടനാടക്ജീവിച്ിരുന്ിട്ന്വെ്ലകാര്യവുമുത്ണ്ാ?
ൌണിൽടവച്ായത്നന്ായി.േതതക്ാടരാടക്കാണു
മത്െ്ലാ...േിടന്നാട്ിൽനിന്ുള്ളവടരടയാടക്അവിടെ
ടയതേിക്ാൻഞങ്ങളവണ്ിഏർപ്ാൊക്ീട്ന്ണ്ന്...

ആയിരംനാവുകളായിരുന്ു.നാവുകൾക്നുസരി
ച്ായിരുന്ുടവങ്ിൽഇരിപ്ിെങ്ങൾതികയുമായിരുന്ിെ്ല.

ഒരുത്വളമടറ്ാരുഹാളിടനക്ുറിച്ുത്ോെുംചിന്ിച്ുത്ോ
യിരുന്ു.രണ്ന്േംഗാളികടളടയങ്ിെുംേിെിച്ിരുതോ
യിരുന്ു.ഒരുമണിക്ൂർത്നരത്തേക്ത്െ്ല...അതിനുമാതതം
കാടശാന്ുംവരിടെ്ലത്ന്...

േുസ്തകംതേകാശനംടചത്യ്യണ്ആൾഅക്ഷമനാ
യി.സ്വീകർതോവ്ഇെക്ിടെസ്തകീനിൽചുരണ്ിടതൻന്റ
അത്ൊഹ്യംകാട്ി.യുവകവിത്ഫാണിടെനമ്റുകളിൽ
ഓത്രാന്ായിടഞക്ാൻതുെങ്ങി.നമ്റുകടളെ്ലാംതിര
ക്ിത്ൊനിശ്െത്മാആയിരുന്ു.ആരുംതിരിടകവിളിച്ി
െ്ല.അടെ്ലങ്ിെുംഈഞായറാഴ്ചദിവസംആടരങ്ിെുംഇ
തുത്ോെുള്ളേരിോെിസംേെിപ്ിക്ുത്മാ...കെ്യാണങ്ങ
ടളടക്ാണ്ന്....

ഒരാൾമാതതമാണ്മറുേെിേറയാടനങ്ിെുംമനസ്ു
കാണിച്ത്.കവിയുടെഞരമ്ുകൾവരിഞ്ുമുറുകി.
ത്ൊകടതേമുഴുവൻേച്മെയാളതേിൽടതറിവിളിക്ണ
ടമന്ന്ത്താന്ി.എടന്ങ്ിെുടമാരിക്ൽതടൻറകവിതക
ൾത്ൊകംമുഴുവനുംവായിക്ും.അന്ന്എടന്ങ്ിെുംേ
രിോെിഉദ്ോെനംടചയ്യാനുംമറ്ുമായിനാട്ിടെേീറക
ൾതടന്ത്തെിവരും.അത്പ്ാൾഅവരുടെമുഖത്തേക്ന്
താൻകാർക്ിച്ുതുപ്ും.

ടേടട്ന്ാണ്കവിയുടെതെയിൽതീേുകഞ്
ത്.അതിടൻന്റചൂെിൽഅയാൾടതാട്െുതേുള്ളനിര
തേിത്െക്ന്ഓെി.നിരതേിത്നാട്ത്ചർന്ായിരുന്ുേ

സ്കാതേിരിപ്ുത്കതദ്രംഉണ്ായിരുന്ത്.േെദിശകളി
ത്െക്ുള്ളേസുകൾഅവിടെനിന്ന്യാതതക്ാടരകയ

റ്ിടക്ാണ്ിരുന്ു.വരൂ...വരൂ...സ്വർഗതേിത്െക്ുള്ളഎളു
പ്വഴിയിതാ...
കവിഉറടക്അെറി.നിരതേുവക്ിൽേസ്കാതേുനിൽക്ു

ന്വർകവിടയആദ്യംസംശയത്തോടെത്നാക്ി.േിടന്േിറുേി
റുക്െുകളായി.വരൂ...സ്വർഗതേിത്െക്ന്ഒടരളുപ്വഴിയുണ്ന്...കെ
ന്ുവരൂ...ആകാണുന്ഹാളിത്െക്ന്ഒന്ുകെന്ുത്നാക്ൂ...

േിറുേിറുക്െുംസംശയവുടമെ്ലാംമാറ്ിടവച്ന്കാെുകൾഓ
ത്രാന്ായിത്ഗറ്ിനപ്ുറത്തേക്ന്നീങ്ങുവാൻതുെങ്ങി.ഏതാനുംമി
നിറ്ുകൾകഴിഞ്ത്പ്ാത്ഴക്ുംഇരിപ്ിെങ്ങൾനിറഞ്ു.ഇരിപ്ിെം
െഭിക്ാതേവർനിരാശരായിെ്ല.അവർരണ്ുകാെുകളിൽശ്വാസം
േിെിച്ുനിന്ു.

േിന്ീട്േഹളമായി.തിക്ുംതിരക്ുമായി.
തേകാശനംടചയ്യുന്തിനുമുത്മ്,ഒന്ാംേതിപ്ുമുഴുവനും

വിറ്ുതീർന്ു.േുസ്തകംെഭിക്ാതേവർക്ഷുഭിതരായി.ഏതാ
നുംദിവസങ്ങൾടകാണ്ന്അടതാരുേുണ്യതഗന്ഥമായിമാറിടയ
ന്ാണ്ചരിതതം.അതിടനസംരക്ഷിക്ാനുംഭരണേെനയിൽഉ
ൾടപ്െുതോനുംസംേെനകളുണ്ായിഎന്ത്ഉേചരിതതമായും
വായിക്ാവുന്താണ്.കവിതയുടെഅവകാശംേറഞ്ുവന്
തിന്കവിടയഅെിച്ുടകാന്ുടവന്തുംഉേചരിതതതേിടൻന്റമ
ടറ്ാരുശാഖയായികാണാവുന്താണ്.

●
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ജീ വി ച്ി രി ക്കെ ത്ത ക്ന്ന
ജീവിച്ിരിടക്തേടന്അശാന്ടനആദരിക്ണടമന്ായിരുന്ു‘മാധ്യമ’

തേിടൻറതാൽേര്യം.അക്ഷരവീട്േദ്ധതിയിെൂടെഅശാന്ടൻറആതഗഹ
തേിടനാതേവീട്േൂർതേിയാക്ിനൽകുകയായിരുന്ുെക്ഷ്യം.ത്കരളെളി
തകെഅക്ാദമിയുംതാൽേര്യമറിയിച്ത്താടെേദ്ധതിയുമായിമുത്ന്ാട്ുത്ോ
യി.സ്െതേിടൻറതേമാണങ്ങളുംമറ്ുത്രഖകളുംഅശാന്ൻതടന്കക
മാറി.അക്ാദമിയുടെഅധികാരകകമാറ്ംസംേന്ിച്ചർച്കൾക്ിടെ
േദ്ധതിക്ന്കാെതാമസമുണ്ായി.അതിനിടെയായിരുന്ുഅശാന്ടൻറഅ
തേതീക്ഷിതവിത്യാഗം.എന്ാൽ,േദ്ധതിയിൽനിന്ന്‘മാധ്യമം’േിത്ന്ാട്ുത്ോ
യിെ്ല.ജീവിതാന്്യതേിൽഅനാദരവ്ഏറ്ുവാത്ങ്ങണ്ിവന്കൊകാരടനആ
ദരിക്ാനുള്ളനിത്യാഗംകാെംകാതേുടവച്ത്‘മാധ്യമ’തേിനായിരുന്ു.അ
ക്ഷരവീട്േദ്ധതിയിടെ15ാമടതേയുംജിെ്ലയിടെരണ്ാമടതേയുംവീൊണ്
അശാന്ന്നിർമിക്ുന്ത്.മാധ്യമതേിടനാപ്ംഅഭിത്നതാക്ളുടെസംേെ
നയായ‘അമ്മ’യുംധനവിനിമയരംഗടതേആത്ഗാളസ്ാേനമായയു.എ.ഇ
എക്സ്ത്ചഞ്ുംആത്രാഗ്യത്മഖെയിടെഇൻറർനാഷനൽതോൻഡ്എൻ.
എം.സിതഗൂപ്ുമാണ്അക്ഷരവീട്േദ്ധതിസമർപ്ിക്ുന്ത്.തേമുഖവാസ്തു
ശിൽേിജി.ശങ്റാണ്വീെുകൾരൂേകൽേനടചയ്യുന്ത്.

●

എസ്.ഷാനവാസ്

ജീവിതാന്ത്യത്ിൽഅനാദരവ്ഏറ്റുവാങ്ങേ
ണ്ിവന്നഅശാന്ൻഎന്നകലാകാരങ്നാട്മ
രണാനന്രമമങ്ിലുംനമുക്ുചിലത്മചയ്ാ
നുണ്്.ആനിങ്�ാഗംകാലംകാത്ുമവച്ചത്
‘മാധത്യമ’ത്ിനാ�ിരുന്നു.‘അക്ഷരവീട്’പദ്ധതി
�ിമല15ാമമത്വീട്അശാന്മൻറകുടുംബ
ത്ിന്നിർമിച്ചറുനൽകുക�ാണ്.

കാെത്തോട്നിരന്രംകെഹിച്ുടകാണ്ന്സ
മൂഹത്തോട്സംവദിച്ിരുന്ചിതതകാരനാ

യിരുന്ുഅശാന്ൻ.ത്ൊകതേന്ശാന്ിയുംസമാധാ
നവുംഇെ്ലാതേിെത്തോളംഅശാന്നായിഅറിയടപ്
ൊൻആതഗഹിച്ന്മത്ഹഷ്എന്ത്േര്ഉത്േക്ഷിച്ചി

തതകാരൻ.ടചെിയുടെഒരുഇെത്ോെുംഒെിക്ാത്നാആത്രാടെങ്ിെുംകെഹിക്ാത്നാഇഷ്െടപ്
ൊടതജീവിടച്ാരാൾ.േുരസ്കാരങ്ങളുംഅവാർഡുകളുംകുെുതൽവിനയാന്വിതനാക്ിയഅത്ദേ
ഹടതേകൊത്കരളംവളടരസ്ത്നഹിച്ിരുന്ു.ചിതതകെക്പ്ുറംനാെൻോട്ുംതേഭാഷണങ്ങളു
ടമാടക്യായിമണ്ിടൻറഅറിവുകൾേകർന്ുതന്ുടകാണ്ിരുന്മനുഷ്യൻ.ഒെുവിൽആമനു
ഷ്യൻഭൂമിത്യാെുയാതതേറഞ്ുത്ോകുത്മ്ാൾകാെംകരുതിടവച്ത്തികഞ്അനാദരവും.േ
രിഷ്കൃതടരന്ുസ്വയംനെിക്ുന്ഒരുസമൂഹംഅേമാനിച്അശാന്ത്നാെുമരണാനന്രടമങ്ി
െുംനമുക്ുചിെതുടചയ്യാനുണ്ന്.

1968ൽഎറണാകുളംത്ോത്ണക്രേീെിയാട്എന്തഗാമതേിൊയിരുന്ുഅശാന്ടൻറജന
നം.മാതാേിതാക്ളായകുട്പ്നുംകറുമ്യുംമത്ഹഷ്എന്ത്േരുനൽകി.േട്ിണിയുംേുദ്ധി
മുട്ുകളുടമാടക്ഉൾത്ച്ർന്േരിസരങ്ങളാണ്അശാന്ടൻറജീവിതടതേയുംകാഴ്ചപ്ാെുകടള
യുംവാർടതേെുതേത്.ജന്സിദ്ധമായിെഭിച്ചിതതകെടയകൂെുതെറിയാൻഎറണാകുളംചിതത
കശെംഇൻസ്റ്ിറ്റ്ൂട്ിൽകൊേഠനം.ചിതതകെയിെുംശിൽേകെയിെുംവിദ്യാഭ്യാസംത്നെി.16
വയസ്ന്മുതൽചിതതതേദർശനങ്ങൾനെതേി.ശാന്ിയുംസമാധാനവുംനഷ്െടപ്ട്ത്ൊകതേിൽ
അശാന്നായിഅറിയടപ്ൊൻആതഗഹിച്ു.മത്ഹഷ്എന്ത്േരുത്േക്ഷിച്തുംഇത്തസമയതോ
യിരുന്ു.ത്ഫാർട്ന്ടകാച്ിഏകആർട്ന്ഗാെറി,ഇെപ്ള്ളിചങ്ങമ്ുഴസ്മാരകതഗന്ഥശാെഎന്ി
വിെങ്ങളിൽചിതതകെ-വാസ്തുകെഅധ്യാേകനായിത്സവനമനുഷ്ഠിച്ു.സ്വത്ദശതേുംവിത്ദശ
തേുമായിഇരുന്ൂറിത്െടറതേദർശനങ്ങൾനെതേി.നൂറിെധികംചിതതകെക്യാമ്ുകളിൽേടങ്
െുതേു.ത്കരളെളിതകെഅക്ാദമിേുരസ്കാരം(1998,2007),സി.എൻ.കരുണാകരൻസ്മാ

രകേുരസ്കാരം(2015),സിദ്ധാർഥൻഫൗത്ണ്ഷൻേുരസ്കാരം(2017)ഉൾടപ്ടെനിരവ
ധിഅംഗീകാരങ്ങൾകരസ്മാക്ി.ഇതിനിടെവിവാഹംകവകി.2010ഏതേിൽ25നാ
ണ്ത്മാളിടയജീവിതസഖിയാക്ിയത്.

വ ര യി ക്െ പവ റി ട്ട വ ഴി ക ൾ
തേകൃതിയുംചുറ്ുോെുകളുമായിരുന്ുഅശാന്ടൻറരചനകളിൽനിറഞ്ിരുന്

ത്.ത്ഗാതതകാെടതേചുവടരഴുതേുകത്ളാെുത്ചർന്ുനിൽക്ുന്രചനരീതിയുംദൃ
ശ്യമായിരുന്ു.കളടമഴുതേുംതുെിപ്ാട്ുംനാെൻകെകളുടമാടക്ചിതതങ്ങളിൽസ
ത്മ്മളിച്ു.കരിയുംഇഷ്െികടപ്ാെിയുംചാണകവുടമാടക്നിറങ്ങൾക്ന്ഉേത്യാഗി
ച്ന്തോക്തനമാടയാരുരചനകശെിയുംേിന്ുെർന്ു.ചിതതരചനടയഏറ്വുംഗൗ
രവത്തോടെയായിരുന്ുഅശാന്ൻസമീേിച്ിരുന്ടതന്ന്ഭാര്യത്മാളിേറയുന്ു.
വരക്ാനിരിക്ുത്മ്ാഴുള്ളമുഖഭാവങ്ങളിൽനിന്ന്നമുക്ത്മനസ്ിൊക്ാം.മാറിനി
ന്ന്അടതാടക്ആസ്വദിക്ുകയുംത്തോത്സാഹിപ്ിക്ുകയുംമാതതമാണ്ടചയ്തിരു
ന്ത്.വീട്ിെിരുന്ന്വരച്തിടൻറേതിന്െങ്ങന്ചിതതകെക്യാമ്ുകളിൽടചയ്തിട്ുണ്ന്.

വ്യക്തികൾക്ുംസംേെനകൾക്ുടമാടക്ചിതതങ്ങൾവരച്ുനൽകിയിട്ുണ്ന്.എടൻ
റരചനആവശ്യമുള്ളവർത്തെിടയതേുംഎന്വിശ്വാസക്ാരനായിരുന്ു.അതങ്ങടന

തേടന്യായിരുന്ു.ശിൽേങ്ങൾടചയ്യുന്ത്കണ്ിട്ിെ്ല.അവയിൽകൂെുതെുംക്യാമ്ു
കളിൊണ്ടചയ്തിരുന്ത്.ചങ്ങമ്ുഴയുടെരമണടൻറസ്ടകച്ുകൾതയാറാക്ിയിരു
ന്ു.കജവസമ്തേുംനാട്റിവുകളുംനാെൻകെകടളയുംതേതിോദിക്ുന്േുസ്തകര
ചനേൂർതേിയാക്ിയിരുന്ു.അതിടൻറഡി.െി.േിഎെുതേു,ടതറ്ുകൾതിരുതേി.അതി
നുള്ളസ്ടകച്ുകൾതയാറാക്ുന്തിനിടെയാണ്അത്ദേഹതേിടൻറവിത്യാഗം.സ്വന്
മാടയാരുചിതതകെേഠനത്കതദ്രവും,ആർക്ുംവന്ിരിക്ാനുംസംവദിക്ാനുംകൊ
സൃഷ്െികൾആസ്വദിക്ാനുംചുറ്ുഭിതേികളിെ്ലാതേഒരുഗാെറിയുംഉൾടപ്െുന്ഒരു
‘തമ്ന്’അത്ദേഹതേിടൻറസ്വപ്നമായിരുന്ു.അതിനുള്ളതശമങ്ങൾോതിവഴിയിൽഅ
വസാനിപ്ിച്ാണ്അശാന്ൻമെങ്ങിയത്.അശാന്ൻഇഷ്െടപ്ൊതേകാര്യങ്ങളാണ്
മരണത്ശഷമുണ്ായത്.അതിടനക്ുറിച്ന്കൂെുതൽആത്ൊചിക്ുന്ിെ്ല.ചിതതങ്ങളും
േുസ്തകങ്ങളുംേുരസ്കാരങ്ങളുടമെ്ലാംഅത്ദേഹതേിടൻറടേങ്ങളുടെവീട്ിടെഒ
രുമുറിയിൽഒതുക്ിയിരിക്ുകയാണ്.േുസ്തകങ്ങളുംചിതതങ്ങളുടമാടക്കുടറ
ത്യടറനശിച്ുത്ോയി.ോക്ിയുള്ളത്സംരക്ഷിക്ണം.ചിതതകെടയക്ുറിച്ുംനാ
ട്റിവുകടളക്ുറിച്ുംഅറിത്യണ്വർക്ന്തേത്യാജനടപ്െുന്വിധംഅവസൂക്ഷിക്
ണം.അത്ദേഹതേിടൻറസ്വപ്നങ്ങൾേൂർതേിയാക്ുകമാതതമാണ്ഇത്പ്ാഴുള്ളെ
ക്ഷ്യടമന്ുംത്മാളിേറഞ്ു.

കുെുംേതേിടൻറഉതേരവാദിതേങ്ങൾേൂർതേിയാക്ുന്തിെുംഅശാന്ൻക
ണിശതേുെർതേിയിരുന്ു.ചിതതങ്ങൾവിറ്ുംമറ്ുംകിട്ിയിരുന്തുകസ്വരൂേിച്ന്
വീട്േുതുക്ിപ്ണിത്സത്ഹാദരിക്ന്നൽകി.ഭാര്യത്മാളിക്ുംത്മാളിയുടെഅമ്മ
ക്ുടമാപ്ംടചറിയകൂരക്ുള്ളിടെഅശാന്ടൻറസത്ന്ാഷജീവിതംഅവസാ
നിച്ത്ടോെുന്ടനയായിരുന്ു.2018ജനുവരി31ന്ഹൃദയാോതംമൂെമായി
രുന്ുമരണം.ആശുേതതിയിൽനിടന്തേിച്മൃതത്ദഹംഅശാന്ൻഏടറഇ
ഷ്െടപ്ട്ഇെങ്ങളിടൊന്ായഎറണാകുളംദർോർഹാൾആർട്ന്ഗാെറിയി
ൽടോതുദർശനതേിനുടവക്ാൻത്കരളെളിതകെഅക്ാദമിതീരുമാനിച്ു.
എന്ാൽ,സമീേടതേശിവത്ക്ഷതതഭാരവാഹികൾനീക്ംഎതിർതേു.ത്ക്ഷ
തതേൂജകൾഅവസാനിച്ിട്ിടെ്ലന്ുംഅശാന്ടൻറമൃതത്ദഹംഅവിടെടവ
ച്ാൽത്ക്ഷതതംഅശുദ്ധിയാകുടമന്ുമായിരുന്ുഅവരുടെവാദം.അശാന്
ടൻറദെിത്േശ്ാതേെംആടരടയാടക്ത്യാഅത്ൊസരടപ്െുതേി.ഒരുകൂ
ട്ംആളുകൾത്ോസ്റ്റുകളുംോനറുകളുടമാടക്കീറിക്ളഞ്ു.തുെർ
ന്ന്ജിെ്ലകെക്െറുംടോെീസുംഇെടേട്ു.ഹാളിടൻറതുറക്ാടതകിെന്ിരു

ന്കിഴത്ക്വാതിൽതുറന്ന്ആംേുെൻസ്അകതേുകെതേി.ഹാളിനുമുൻ
വശതേന്തയാറാക്ിയിരുന്േന്െുംമറ്ുംഒഴിവാക്ിവരാന്യിൊയിരുന്ുഅ

ശാന്ടൻറമൃതത്ദഹംടോതുദർശനതേിനായികിെതേിയത്.50വർഷടതേജീവി
തതേിടൻറഏറിയേങ്ുംകൊത്ൊകതേിന്സമർപ്ിച്വ്യക്തിത്യാട്ത്കരളംകാണിച്

ഏറ്വുംവെിയനദ്രിത്കട്.കൊത്ൊകതേുത്ോെുംഅതിൽരണ്ുേക്ഷമുണ്ായി.ഏടറതേി
യമുടണ്ന്ുകരുതിയിരുന്വർത്ോെുംകുറ്കരമായമൗനംേുെർതേി.ഒരുകൊകാരൻഇതത
ത്യടറഅേമാനിക്ടപ്ട്ന്ഭൂമിയിനിന്ന്തിരിച്ുത്ോത്കണ്ിവരുന്ത്മനുഷ്യവർഗതേിടൻറചരി
തതതേിൽഅേൂർവമായിട്ായിരിക്ുടമന്ാണ്ഷഹോസ്അമൻഅതിടനക്ുറിച്ന്എഴുതിയത്.

അശാന്തൻഅശാന്ത പ്ൻറ വര അശാന്തൻ ്യാറാക്കിയ
് പ്ൻറ വിവാഹക്ഷണക്കത്് 
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MAHIBA
 M A G N I F I C E N T 

Head Ofce : Ruby Mehar Apparel, Chandranagar, Palakkad-7
Cont: 0491 2573586, 2970256,    864 0 999955, 9847037778

Uniform
School

Hijab

Mehar Hijab uniforms
are made from

superior water absorbent
skin friendly
fabrics only.

MEHAR HIJAB Always The best in Quality
The latest in Design


