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തിരിച്ചുപിടിക്ചുന്ന
സ്നേഹഗ്രാമങ്ങൾ
ഇത്തവണയുംകഴിഞ്ഞതവണയുംഉരുൾ
പൊട്ടലിലുംപെളയത്തിലുംനിരവധിപ്ാമങ്ങ
ൾെൂർണമായുംഇല്ാതായി.വീട്മാപതമല്,
സ്ഥലവുംനാടുംഅയൽെക്കവുംകൃഷിയും
സൗഹൃദവുംഎല്ാംഒരുമിച്ാണ്മണ്ണടിഞ്ഞു
പൊയത്.െീപ്ൾസ്ഫൗപടേഷപൻറെീപ്ൾ
സ്വിപല്ജ്,െീപ്ൾസ്ടൗൺഷിപ്എന്ീആ
ശയങ്ങൾെുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ത്ഇൗപ്ാമാന്ത
രീക്ഷമാണ്.വീടുകൾ,പെീസ്കൂൾ,കമ്ൂണിറ്ി
പസൻറർ,കളിസ്ഥലം,പൊഥമികാപരാ് ്പക
പദ്ം,സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്എന്ിവഉൾപക്കാള്ളുന്
െീപ്ൾസ്ടൗൺഷിപ്ആണ്വയനാട്െനമര
ത്തറ്ഒരുങ്ങുന്ത്.കുറിച്ർമലയിപല15കുടും
ബങ്ങൾക്കുംെനമരംകബനിനദിക്കരയിപല
െത്തറ്കുടുംബങ്ങൾക്കുമായാണ്ഇത്.അവ
സാനമിനുക്കുെണികൾമാപതമാണ്ഇനിബാ
ക്കിയുള്ത്.കീഞ്ഞറ്കടവിപലകൃഷ്ണനുംപമ
ൽമുറിയിപലഅഷ്റഫുംറഷീദുപമല്ാംവവ
കാപതസകുടുംബംഇൗസ്പനഹപ്ാമത്തിൽ
അതിജീവനത്തിപൻറൊഠെുസ്തകങ്ങളായി
സമാധാനജീവിതംനയിക്കും.

അന്നചുുംതചുടങ്ങിയത്
േിലമ്പൂരിൽേിന്ന്
നിലമ്ൂരിൽനിന്ുതപന്യാണ്അന്ുംപെള
യംതുടങ്ങിയത്.പകരളപത്തഅപ്പാപടമുക്കി
ക്കളഞ്ഞ2018ആ് സ്റ്ിപലഭീകരപെളയം.
കവളപ്പാറയിൽനിന്റ്ഏതാടേറ്15കിപലാമീ
റ്ർഅകപലയാണ്നമ്ൂരിപപ്പാട്ടിമതിൽമൂല
പകാളനി.കവളപ്പാറയിപലഉരുൾപൊട്ടലിന്
കൃത്ംഒരുവർഷംമുമ്റ്,2018ആ് സ്റ്റ്എ
ട്ടിന്മതിൽമൂലപകാളനിക്കറ്െിറകിപലഒറ്ത്താ
നിമലയിൽഉരുൾപൊട്ടി.കവളപ്പാറയിലുംൊ
താറിലുംഅമ്ുട്ടാൻപൊട്ടിയിലുംസംഭവിച്തി
പൻറപനർെതിപ്പാണ്അന്റ്ഇൗഭാ് ത്തറ്സം
ഭവിച്ത്.പതാരാപതപെയ്തമഴപക്കാപ്പംമല
മുകളിൽനിന്റ്ആർത്തലച്ളുവന്മലപവള്
വുംകരിങ്കൽകൂട്ടങ്ങളളുംമരത്തടികളളുമായി
കാഞ്ഞിരപ്പളുഴ്തിമാറിപയാഴുകി.നൂറുകണ
ക്കിന്ആളളുകൾആരാപതിയിൽനടുങ്ങിവിറ
ച്റ്ജീവനുംപകാപടോടി.52വീടുകൾഉൾപപ്പ
ടുന്മതിൽമൂലപകാളനിഅപ്പാപടഒലിച്ളു
പൊയി.പറാഡുംനടവഴികളളുംെുഴയായിമാ
റി.18വീടുകൾഅടയാളംപൊലുംബാക്കിയി
ല്ാപതതകർന്ടിഞ്ഞു.ബാക്കിവീടുകൾഉെ
പയാ് ശൂന്മാവുകയുംപചയ്തു.പതാട്ടടുത്ത
പചട്ടിയംൊറയിലുംഅപതസമയംഉരുൾപൊ
ട്ടി.ഒരുകുടുംബത്തിപലഅഞ്ുപെരടക്കംആ
റ്ജീവനുകൾമണ്ണിനടിയിലായി.െത്തുവീടുക
ൾതകരുകയുംപചയ്തു.കഴിഞ്ഞവർഷപത്ത
തിപൻറതനിയാവർത്തനമായിരുന്ുഇത്തവ
ണയും.കഴിഞ്ഞതവണപത്തക്കാൾഭീകരമാ
യമണ്ണിടിച്ിലുംമലപവള്പ്പാച്ിലുംഇത്തവ
ണയുമുടോയി.പനരപത്തഒഴിഞ്ഞുപൊയതി
നാൽആളൊയംഒന്ുമുടോയില്.മപറ്ാരു
പെളയംഭീതിജനിപ്പിച്റ്കടന്ുപൊയപപ്പാഴും
െപക്ഷ,മതിൽമൂലയിപലയുംപചട്ടിയംൊറയി
പലയുംജനങ്ങൾക്കറ്െഴയജീവിതത്തിപലക്കു
തിരിച്ളുവരാനായിട്ടില്.സർക്കാർപെഖ്ാെിച്
സ്ഥലവുംവീടുംഇതുവപരലഭിച്ിട്ടില്.സ്ഥ
ലംവാങ്ങാൻെണംൊസായിഎങ്കിലുംനട
െടിപകമങ്ങൾെൂർത്തിയായിട്ടില്.വാടകവീടുക
ളിലുംതാൽക്കാലികവീടുകളിലുംബന്ുവീ
ടുകളിലുമായികഴിയുകയാണ്അവരിപപ്പാഴും.
ഇൗസാധുമനുഷ്രുപടപെതീക്ഷകൾക്കറ്കുറ
പച്ങ്കിലുംജീവൻപവപ്പിച്ത്െീപ്ൾസ്വിപല്ജ്
െദ്ധതിയാണ്.െീപ്ൾസ്ഫൗപടേഷൻന
മ്ൂരിപപ്പാട്ടിയിൽവാങ്ങിയഒരുഏക്ക

ർഒമ്ത്പസൻറ്സ്ഥലത്തറ്ഉയരുന്12വീടു
കൾഇൗദുരന്തബാധിതർക്കുള്താണ്.ഇൗ
സ്പനഹഭവനങ്ങളളുംഒരുമാസത്തിനുള്ിൽ
അർഹരായവരുപടവകകളിപലത്തും.പകാട്ട
യംഇല്ിക്കൽ,മാനന്തവാടി,മീനങ്ങാടിപെപദ
ശങ്ങളിലും15വീടുകൾവപരഉൾപക്കാള്ളു
ന്െീപ്ൾസ്വിപല്ജ്നിർമാണംനടക്കുന്ു.

എറണാകുളംജില്യിൽപെരിയാർകരവി
പഞ്ഞാഴുകിനൂറുകണക്കിനുപ്ാമങ്ങളാണ്ക
ഴിഞ്ഞവർഷംഇപതസമയംപവള്ത്തിൽമു
ങ്ങിയത്.നൂറുകണക്കിന്വീടുകൾെൂർണമാ
പയാഭാ് ികമാപയാതകർന്ു.നിരവധിപെരു
പടഉെജീവനമാർ് ങ്ങളളുംപവള്ംപകാടേു
പൊയി.1483് ുണപഭാക്താക്കൾക്കായി4.38
പകാടിയുപടബഹുമുഖെുനരധിവാസെദ്ധ
തികളാണ്ഫൗപടേഷൻജില്യിൽമാപതംന
ടപ്പാക്കിയത്.35വീടുകളാണ്നിർമിച്ളുനൽകു
ന്ത്.ഫ്ാറ്റ്ഉൾപപ്പപട16വീടുകൾഇതിനകം
വകമാറി.ഇതിൽവാഴക്കുളം,മഞ്ഞപപ്പട്ടിഭാ
്ങ്ങളിൽവകമാറിയ12വീടുകൾസർക്കാറു
മായിവകപകാർത്താണ്െൂർത്തീകരിച്ത്.

കചുട്ടേരാട്ടിലല
ആശ്രാസത്ചുരചുത്ചുകൾ
കുട്ടനാട്ടളുകാർഇതുവപരകാണാത്തപതയും
പവള്മാണ്കഴിഞ്ഞവർഷംപവമ്നാട്ടളുകാ
യലിൽഇരപച്ത്തിയത്.അപ്പാപടമുങ്ങിപപ്പാ
യകുട്ടനാട്ടിപലപെളയബാധിതർക്കറ്40വീടു
കളാണ്െീപ്ൾസ്ഫൗപടേഷൻനിർമിക്കു
ന്ത്.അതിൽഎപട്ടണ്ണംവകമാറി.പസപ്റ്ം
ബർആദ്വാരപത്താപടബാക്കി32എണ്ണവും
നിർമാണംെൂർത്തീകരിച്റ്ദുരന്തബാധിതർക്കറ്
വകമാറും.122വീടുകളളുപടെുനർനിർമാണ
വുംെൂർത്തിയാക്കി.

ആലപ്പളുഴകുട്ടനാട്വകനകിരികുട്ടമം് ല
പത്തപദവരാജപൻറഇരുകാലുകളളുംമുറിച്ളു
മാറ്ിയതാണ്.കഴിഞ്ഞതവണപൊടുന്പന
കുട്ടനാട്ടിൽജലനിരപ്പളുയർന്പപ്പാൾകിടപ്പിലാ
യഅച്ഛപനസുരക്ഷിതസ്ഥാനത്തറ്എത്തിക്കു
ന്തിലായിരുന്ുമക്കളളുപടപശദ്ധമുഴുവനും.
വീടിനുമുകളിലൂപടയാണ്പവള്ംഒഴുകിയത്.
പദവരാജപൻറപെരമകൾപശീകുട്ടിെത്താംക്ാ
സിലാണ്.പശീകുട്ടിയുപടൊഠെുസ്തകങ്ങളളും
െഠപനാെകരണങ്ങളളുമടക്കംഎല്ാംനശിച്ളു.
െീപ്ൾസ്ഫൗപടേഷനാണ്അന്റ്ഇൗകുടും
ബത്തിന്തണപലകിയത്.ആദ്ംആലപ്പളുഴന
്രത്തിൽഒരുഫ്ാറ്ിൽതാമസിപ്പിച്ളു.പവള്ം
ഇറങ്ങിയപപ്പാൾവളൻറിയർമാർവീടിരുന്സ്
ഥലത്തറ്പഷൽട്ടർനിർമിച്ളുനൽകി.ഭക്ഷ്സാ
ധനങ്ങളളുംമരുന്ുകളളുംെഠപനാെകരണങ്ങ
ളളുമടക്കംഇൗകുടുംബത്തിന്ആവശ്മുള്
പതല്ാംഎത്തിച്ളുനൽകി.അങ്ങപനയിരിപക്ക
ഒരുദിവസംപശീകുട്ടിയുപടപഫാൺകാൾെീപ്
ൾസ്ഫൗപടേഷപൻറആലപ്പളുഴജില്ഭാരവാ
ഹികപളപതടിപയത്തി.‘‘പനാട്ടളുെുസ്തകവും
കുടയുംബാ് ുംമറ്ളുെഠപനാെകരണങ്ങളളു
പമല്ാംെലയിടത്തുനിന്ായിആവശ്ത്തിലധി
കംലഭിച്ിരിക്കുന്ു.എനിക്കറ്ആവശ്മുള്അ
പതയുംഎടുത്തറ്ബാക്കിനിങ്ങപളഏൽെിക്കു
കയാണ്.അർഹരായഎപന്പപ്പാലുള്പവ
പറയുംകുട്ടികളളുടോവുമപല്ാ,നിങ്ങപളക്കാ
ൾഞാൻആപരയാണ്വിശ്വസിപക്കടേത്?’’

ആനിസ്വാർഥപസവകരിൽആെത്താംക്ാ
സുകാരിഅർപ്പിച്വിശ്വാസമുടേപല്ാ,അതി
ൽകവിപഞ്ഞാരുപെതിഫലമുപടോഇൗപലാ
കത്തിനിലഭിക്കാൻ!
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 ചിത്രം: ബൈജുകൊടുവള്ളി

പഷബീൻമഹ്ബൂബ്

ഇ ക്കഴിഞ്ഞരടേറ്പെളയകാലത്തുംസമൂ
ഹമാധ്മങ്ങളിൽെടർന്ുകയറിയഒരു

വിഡിപയാഉടേറ്.പെളയത്തിൽഎല്ാംനഷ്ട
പപ്പട്ടിട്ടളുംെതർച്പയാട്ടളുമില്ാപതസർവതും
തിരിച്ളുെിടിക്കുപമന്റ്ഉറപ്പിച്ളുെറയുന്ഒരു
വപയാധികയുപടദൃശ്ം.പതാൽവിഎപന്ാ
ന്റ്തപൻറജീവിതത്തിലില്,ഇനിയുംപൊരു
തും,വാശിപയാപടഅധ്വാനിക്കും,എല്ാംതി
രിച്ളുെിടിക്കും,ഇതിലുംനന്ായിജീവിക്കും...
ഇടറാത്തവാക്കുകളിൽആഎഴുെത്തിമൂന്ു
കാരിെറഞ്ഞുപവക്കുന്ത്പെത്ാശയുപടമ
ഹദ്വചനങ്ങൾതപന്.

സ്വന്തമായുടോയിരുന്സർവതുംമഹാ
പെളയംപകാടേുപൊകുപമ്ാഴും,എല്ാംതി
രിച്ളുെിടിക്കുന്നല്കാലംസ്വപ്നംകാണു
ന്ആയിരക്കണക്കിന്ദുരിതബാധിതരുപട
പെതിനിധിയായിരുന്ുഅവർ.അതാണ്മനു
ഷ്ൻ.അതിജീവനത്തിനായുള്ഇൗഅടങ്ങാ
ത്തത്വരമനുഷ്രിപലല്ാമുടേറ്.അതിജീവന
പത്താളംആനദ്ംെകരുന്അനുഭവവുമില്.
ദുരിതങ്ങളളുപടനിലയില്ാക്കയത്തിൽനിന്റ്നീ
ന്തികരെറ്ാനുള്ആെരിപശമങ്ങൾക്കറ്സഹ
ജീവികളളുപടവകത്താങ്ങുകൂടിലഭിക്കുപമ്ാ
പഴാ?അതിജീവനത്തിപൻറ് തിപവ് ംകൂടും,
മനുഷ്ജീവിതംഅതിമപനാഹരകവിതയായി
മാറും.നൂറ്ാടേറ്കടേമഹാപെളയത്തിപൻറദു
രിതെർവംഏറ്ളുവാങ്ങിയമലയാളക്കരയിപല
ആയിരങ്ങൾക്കറ്ആശ്വാസത്തിപൻറെച്പ്പളും
അതിജീവനത്തിപൻറഅതിരില്ാആനദ്വും
സമ്ാനിച്ഒരുകൂട്ടായ്മയുടേറ്.പകാഴിപക്കാ
ട്ആസ്ഥാനമായിപെവർത്തിക്കുന്െീപ്ൾ
സ്ഫൗപടേഷൻ.

സമൂഹത്തിപൻറപകിയാത്മകെുനർനിർ
മാണംലക്ഷ്മാക്കി,പകാഴിപക്കാട്ആസ്ഥാ
നമായി2012ൽപെവർത്തനമാരംഭിച്സാമൂ
ഹികപസവനസംരംഭമാണ്െീപ്ൾസ്ഫൗ
പടേഷൻ.സർവതുംസമർപ്പിക്കാൻസന്ദ്ധ
രായഒരായിരംനല്മനുഷ്രുപടനിർപലാഭെി
ന്തുണയാണ്അവരുപടമൂലധനം,ജനപസവ
നംവദവാരാധനയാപണന്ദാർശനികതയാ
ണ്അവരുപടഉൗർജപപസാതസ്റ്.മാനവികമൂ
ല്ങ്ങളളുപടഅടിത്തറയിൽസാമൂഹികെുപരാ
്തിയിൽഫലപെദമായെങ്കാളിത്തംവഹിക്കു
കഎന്താണ്ഇൗകൂട്ടായ്മയുപടലക്ഷ്ം.

മഹാപെളയത്തിൽനിന്റ്പകരളജനതപയ
വകെിടിച്ളുയർത്തിയതിൽഅവരുപടെങ്കറ്
പചറുതല്ായിരുന്ു.പെളയരക്ഷാപെവർത്ത
നംമുതൽതുടങ്ങുന്ുഅത്.െീപ്ൾസ്ഫൗ
പടേഷന്കീഴിപലസന്ദ്ധപസവനസംഘടന
യായപഎ.ആർ.ഡബ്ല്ൂവിപൻറപനതൃത്വത്തി
ൽെതിനായിരത്തിപലപറപെപരയാണ്അന്റ്
സുരക്ഷിതപകപദ്ങ്ങളിൽഎത്തിച്ത്.267െു
നരധിവാസക്ാമ്ുകൾസംഘടനയുപടപമൽ
പനാട്ടത്തിൽപെവർത്തിച്ളു.212ക്ാമ്ുകളിൽ
സഹായങ്ങപളത്തിക്കുകയും15പെളയപമഖ
ലകളിൽപമഡിക്കൽക്ാമ്ുകൾസംഘടിപ്പി
ക്കുകയുംപചയ്തു.അഞ്ഞൂറിപലപറക്ാമ്ു
കളിലായി1,24,266പെർക്കറ്സഹായപമത്തി.
സ്വപദശത്തുനിന്ുംവിപദശത്തുനിന്ുമായി
ടൺകണക്കിന്ദുരിതാശ്വാസസാധനങ്ങളാ
ണ്ഫൗപടേഷനുലഭിച്ത്.ഇവഅർഹരായ
64,527കുടുംബങ്ങളിൽയഥാസമയപമത്തി.
44,000കുടുംബങ്ങളിൽശുദ്ധജലപമത്തിച്ളു.

െുനരധിവാസമായിരുന്ുഅടു
ത്തഘട്ടം.25

പകാടിരൂെയുപടെദ്ധതികളാണ്ഫൗപടേഷ
ൻഏപറ്ടുത്തത്.ഇതിപൻറഒന്ാംഘട്ടപെവർ
ത്തനങ്ങൾഇതിനകംെൂർത്തിയായി.സംസ്
ഥാനത്തിപൻറവിവിധഭാ് ങ്ങളിലുള്,നാനാ
ജാതിമതസ്ഥരായഏറ്വുംഅർഹരായ60
കുടുംബങ്ങൾക്കറ്വീട്നിർമിച്ളുവകമാറി.200
വീടുകളളുപടപജാലികൾഅന്തിമഘട്ടത്തിലാ
ണ്.875വീടുകളളുപടഅറ്കുറ്പ്പണിെൂർത്തി
യാക്കി.ജീവപനാൊധിെദ്ധതിയിൽ778പെ
ർക്കറ്സഹായംനൽകി.31കുടിപവള്െദ്ധ
തികൾനടപ്പാക്കി.വിവിധആശുെപതികളളുമാ
യിസഹകരിച്റ്3100പെർക്കറ്ആപരാ് ്ഇൻ
ഷുറൻസ്ഏർപപ്പടുത്തുകയുംപചയ്തു.പെള
യംഏപറദുരിതംവിതച്വയനാട്,ആലപ്പളു
ഴ,എറണാകുളം,മലപ്പളുറംജില്കളിലാണ്ഏ
പറപയങ്കിലുംമറ്ളുപെളയബാധിതജില്കളിലും
ഭവനെദ്ധതികൾനടക്കുന്ുടേറ്.

ഇപതഴുതുപമ്ാഴുംകവളപ്പാറയിലുംെു
ത്തുമലയിലുംമറ്ളുദുരന്തബാധിതപമഖലക
ളിലുംപഎ.ആർ.ഡബ്ല്ൂവിപൻറയുംസപഹാ
ദരസംഘടനകളളുപടയുംനൂറുകണക്കിന്സ
ന്ദ്ധപസവകർകർമനിരതരാണ്.അവശ്വി
ഭവങ്ങൾഎത്തിക്കുന്തിലുംവീടുകൾശുചീ
കരിക്കുന്തിലുംസമാനതകളില്ാത്തപസവ
നമാണ്അവർനിർവഹിക്കുന്ത്.പൊത്തുക
ല്ിൽതുടങ്ങിയെീപ്ൾസ്പഫീസൂപ്പർമാർക്കറ്റ്
അതിൽപവറിട്ടളുനിൽക്കുന്ു.ദുരന്തബാധിത
കുടുംബങ്ങളിലുള്വർക്കറ്സൗജന്മായിഅ
വശ്സാധനങ്ങൾഇൗസൂപ്പർമാർക്കറ്ിൽനി
ന്റ്ലഭിക്കും.െത്തറ്പകാടിരൂെയുപടവിെുല
െദ്ധതിയാണ്െീപ്ൾസ്ഫൗപടേഷൻഇൗ
വർഷപത്തപെളയെുനരധിവാസെദ്ധതിക
ളളുപടഭാ് മായിപെഖ്ാെിച്ത്.50വീടുകളാ
ണ്നിർമിച്ളുനൽകുക.

പിറന്നമനണേരാടകന്നവർ
അഷ്റഫിപൻറപഞട്ടൽഇപപ്പാഴുംമാറിയിട്ടി
ല്.ഉരുൾപൊട്ടിച്ിതറിവന്കരിമ്ാറക്കൂട്ടങ്ങ
ൾക്കിടയിൽനിന്റ്അത്ുതകരമായാണ്അപദേ
ഹവുംഭാര്യുംജീവിതത്തിപലക്കറ്തിരിച്ളുവ
ന്ത്.വയനാട്പൊഴുതനകുറിച്ർമലയുപട
ചരിവിൽപമൽമുറിയിലാണ്ഇവർകാലങ്ങളാ
യിതാമസിച്ളുപൊന്ത്.കഴിഞ്ഞവർഷംആ
്സ്റ്റ്എട്ടിന്രാവിപലെത്തറ്മണിക്കറ്ഉപ്ശ
ബ്ദപത്താപടകുറിച്ർമലയിൽഉരുൾപൊട്ടി.
അസാധാരണശബ്ദംപകട്ടപതാപടമലപഞ്
രിവിൽഉടോയിരുന്അമ്പതാളംകുടുംബ
ങ്ങൾജീവനുംപകാപടോടി.നാല്കിപലാമീറ്
റിലധികംതാപഴക്കറ്ഇരമ്ിയാർത്തുവന്മല
പവള്ത്തിൽപമൽമുറിയിപല13വീടുകൾെൂ
ർണമായുംതകർന്ു.അപതയുംവീടുകൾഉെ
പയാ് ശൂന്മാവുകയുംപചയ്തു.അന്റ്അഷ്
റഫിപൻറവീടിന്വിള്ൽമാപതപമസംഭവിച്ളു
ള്ളൂ.വീട്െൂർണമായുംനഷ്ടപപ്പട്ടവർക്കറ്സ
ർക്കാർധനസഹായംലഭിച്ളു.എന്ാൽ,വീട്
ഭാ് ികമായിതകരാറിലായഅഷ്റഫിപനയും
അയൽവാസിപചാലക്കൽറഷീദിപനയുംപൊ
ലുള്വർക്കറ്നാമമാപതനഷ്ടെരിഹാരംപൊ
ലുംലഭിച്ില്.പൊകാൻമപറ്ാരുഇടവുമില്ാ
ത്തതിനാൽഇവപരപൊലുള്നിരവധികു
ടുംബങ്ങൾ,താൽക്കാലികപഷഡ്പകട്ടിയും
മറ്ളുംഇൗമലപഞ്രിവിൽതപന്താമസം
തുടർന്ു.അങ്ങപനയിരിപക്കവീടേും
ഒരുആ് സ്റ്റ്എട്ടറ്.കുറിച്ർ
മലയിൽഇത്തവണയുംഉ
രുൾപൊട്ടി.ഒന്ുംരടേുമ
ല്,െലയിടങ്ങളി
ലായിഎട്ടളും

െത്തുംതവണ.രാപതി12മണിക്കാണ്ആ
ദ്ംപൊട്ടിയത്.എല്ാവരുംആഅർധരാപതി
തപന്മറ്ളുഭാ് ങ്ങളിപലക്കറ്മാറി.മക്കപളസു
രക്ഷിതസ്ഥാനങ്ങളിലാക്കിഅഷ്റഫുംഭാ
ര്യുംെിപറ്ന്റ്രാവിപലവീട്ടിപലത്തി.അപന്
രംവീടേുംപൊട്ടലുടോയി.ഭാര്അടുക്കള
യിലുംഅഷ്റഫ്ബാത്തറ്റൂമിലുമായിരുന്ു.
മണ്ണളുംകൂറ്ൻകല്ളുകളളുംപൊടുന്പനവീട്ടി
നുള്ിൽവന്ടിഞ്ഞു.ഇരുവരുപടയുംശരീ
രത്തിൽമുറിവുകൾെറ്ിപയങ്കിലുംജീവിതം
തിരിച്ളുകിട്ടി.

ഇപപ്പാൾപൊഴുതനയിൽമകളളുപടഭർതൃ
വീട്ടിൽകഴിയുകയാണ്അഷ്റഫുംഭാര്യും
മൂന്ുമക്കളളും.അഷ്റഫിപൻറമാപതമല്,പമ
ൽമുറിമലവാരപത്തമിക്കകുടുംബങ്ങളളുപട
യുംകഥഇതുതപന്യാണ്.മഴമാറിയിട്ടളും
ആർക്കുംസ്വഭവനങ്ങളിപലക്കറ്തിരിച്ളുപൊ
കാൻവധര്ംവന്ിട്ടില്.

െതിറ്ാടേുകൾക്കുമുമ്റ്ൊലക്കാടുനിന്റ്
വയനാട്മലകയറിപയത്തിയവരാണ്െനമരം
കീഞ്ഞറ്കടവിൽകബനിനദിക്കരയിൽകഴി
യുന്പകാടിക്കാട്ടറ്കാവ്കൃഷ്ണനുംകുടും
ബവും.കാട്ടിൽപൊയിമുളപവട്ടിപക്കാടേുവ
ന്റ്,അതുപകാടേറ്മുറവുംവട്ടിയുംപകാട്ടയു
പമല്ാംപമടഞ്ഞുടോക്കുന്കവറസമുദായ
ത്തിൽപെട്ടവരാണ്ഇവർ.െുഴപയാട്പചർന്റ്
നൂപറാളംവീടുകളാണ്കീഞ്ഞറ്കടവിലുള്ത്.
കഴിഞ്ഞവർഷവുംഇൗവർഷവുംഇൗപെപദ
ശപമാന്ാപകപവള്ംമൂടി.െനമരംവഹസ്
കൂളിപലെുനരധിവാസക്ാമ്ിൽനിന്റ്ഇന്ാ
ട്ടളുകാർതിരിപച്ത്തിയപതയുള്ളൂ.കഴിഞ്ഞപെ
ളയത്തിപലനഷ്ടങ്ങളിൽനിന്റ്െതിപയതിരി
ച്ളുകയറുന്തിനിപടയാണ്ഇത്തവണതുടർ
പെളയംഇവപരപതടിവന്ത്.കൃഷ്ണപൻറവീ
ടിപൻറതറവപരഇപപ്പാൾെുഴയാണ്.പചറിയ
മഴയിൽപൊലുംകബനിയിൽജലനിരപ്പളുയ
രുപമന്ിരിപക്കരടേറ്മക്കളളുപമാത്തറ്ഇൗകൂ
രയിൽഉറങ്ങാൻകഴിയുന്ിപല്ന്റ്കൃഷ്ണപ
ൻറഭാര്ഒാമനസങ്കടപപ്പടുന്ു.
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വരാരരാദ്യമരാധ്യമത്ിനലക്ചുള്ളകത്ചുകൾ
വരാട്സ്ആപ്വഴിയചുും
രചേകൾഇ-ലമയിലിലപൂലടയചുുംഅയക്രാും

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പഗതരാധിപർ,വരാരരാദ്യമരാധ്യമും,
ലവള്ളിമരാട്കചുന്ന്.പി.ഒ,നകരാഴിനക്രാട്-12

യു.വഷജു

‘ ‘എപൻറപൊന്ുഭായ്ഞാപനാരു
പെവാസിയാണ്...അടുത്തലീവി

ന്നാട്ടിൽവരുപമ്ാൾപകാവളംബീച്ിൽകു
ളിക്കണപമന്ുടേറ്.നിങ്ങവയനാട്ടിൽകടലി
പല്ന്ുപവച്റ്പകാവളംബീച്ിപനകയറ്ിഅ
യക്കപല്...’’-തിരുവനന്തെുരംപമയർവി.പക.
പെശാന്തിപൻറപഫസ്ബുക്കറ്പെജിപലഒരു
കമൻറാണിത്.ഇങ്ങപനനിരവധികമൻറുക
ളളുംപപടാളളുകളളുംആപെജിൽനിറഞ്ഞുകവി
ഞ്ഞതിന്ഒരുകാരണമുടേറ്.പകരളപത്തയാ
പകകടെുഴക്കുന്തരത്തിൽപകടുതിവിതച്
പപ്പാൾപെശനംതിരുവനന്തെുരത്തില്പല്ാഎ
ന്ുകരുതികൂളായിഭരണക്കപസരയിൽഅമ
രാപതഎല്ാവപരയുംവിളിച്ളുണർത്തുന്പകാ
ർെപറഷൻവസറണായിമാറുകയായിരുന്ു
ആപെജിനുടമ.ഈവസറൺശബ്ദിച്പപ്പാ
ൾഅനന്തെുരിന് രംമാപതമല്,ജില്യാപക
ഇളകിപെമാരികണപക്കസഹായപെവാഹ
മായി.ഔപദ്ാ് ികജില്ഭരണസംവിധാനം
ആദ്പമാന്റ്െകച്പപ്പാൾപമയറുപടപ്ീൻആ
ർമിയുപടെപരഡ്ജില്യാപകെടർന്ു.വിദ്ാ
ർഥികൾ,യുവാക്കൾ,യുവതികൾ,പെഫഷ
നലുകൾ,സാധാരണക്കാർഎല്ാവരുംനാ
ലുൊടുംഓടി.െിന്ീട്കടേത്അതിശയിപ്പി
ക്കുന്കാഴചകളായിരുന്ു.തിരുവനന്തെുരം
പകാർെപറഷപൻറഅകവുംെുറവുംഅക്ഷ
രാർഥത്തിൽപകരളത്തിപൻറപെളയബാധി
തരുപടആശ്വാസത്തിപൻറയിടമായിമാറി.ന

്രസഭയിപലപപൊജക്ട്പസപകപട്ടറിയറ്ിപൻ
റപനതൃത്വത്തിൽെദ്ധതിആവിഷ്കരിച്റ്പ്ീ
ൻആർമിയിപലവളൻറിയർമാർവളപരആ
സൂപതണപത്താപടഇറങ്ങി.വളൻറിയർരജി
സ്പപടഷൻമുതൽഎല്ാംഎണ്ണയിട്ടയപന്തം
പൊപലപെവർത്തിച്ളു.

േ് രവചുുംഗ്രാമങ്ങളചുും
ഒത്ചുനചർന്നന്രാൾ

സഹജീവിസ്പനഹത്തിപൻറയുംമാനവി
കതയുപടയുംെകരംപവക്കാനാവാത്തമാ
തൃകയാണ്തിരുവനന്തെുരംപകരളത്തി
ന്െകർന്ത്.ദുരിതത്തിൽഒറ്പപ്പട്ടളുപൊയ
ത്മനുഷ്ർമാപതമപല്ന്ുകടേറ്മൃ് ങ്ങപള
യുംതലസ്ഥാനംഅതിപൻറവറ്ാത്തകാ
രുണ്ത്തിൽഉൾപപ്പടുത്തി.കാലിത്തീറ്പൊ
ലുള്ഭക്ഷണെദാർഥങ്ങളളുംഎത്തിക്ക
ണപമന്റ്തീരുമാനിച്ളുനടപ്പിലാക്കി.രാപതി
കപളെകലുകളാക്കിതിരുവനന്തെുരംപകാ
ർെപറഷൻകലക്ഷൻപസൻറർസജീവമാ
യി.ഇവിപടപയത്തുന്ആപരയുംകൂട്ടത്തി
പലാരാളാക്കുന്ഒരുമയുപടതിളക്കമായിരു
ന്ുഇവിടം.

ന് രസഭയിപലതിരക്കറ്നിയപന്തിക്കാൻവ
ഴുതക്കാട്വനിതപകാളജിലുംകലക്ഷൻ
പസൻറർതുടങ്ങി.വിദ്ാർഥികളളുപടനീടേ
നിരഇവിപടഉറക്കപമാഴിച്ളുവിഭവപശഖര
ണത്തിനുപനതൃത്വംപകാടുത്തു.ആഹാരം,
വസ്പതം,വീട്ടളുെകരണങ്ങൾ,മരുന്ുകൾ...
ടൺകണക്കിന്സാധനങ്ങൾപെയ്തിറ

ങ്ങി.പകാർെപറഷനിലുംഅനുബന്പശഖ
രണപകപദ്ങ്ങളിലുംകൃത്മായമികപവാപട
പെവർത്തിച്ളു.ഓപരാന്ിനുംഓപരാപസക്
ഷൻ.മറ്ളുള്വർക്കറ്ഉെകാരപപ്പടുന്എന്തു
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വ ട ത്ക് നനോ വ്യ െ്യാ സ മി ത്ലലെ നേ്  
ആ വ ർ തെി ച്ചപു റ പ്ി ക്കു ക യാ യി രകു നേകു 
െി രകു വ േ ന്ത ്രകു രകം നകാ ർ ്ര നറ ൈ ത് ൻ റ 
നേ െൃ െ്വ തെി ൽ െ ല സ്ാ േ തെകു 
പ്ര വ ർ തെി ച്ച ക ല ക്  ൈ ൻ ത്സ ൻ റ ർ

നല്സാധനവുംആർക്കുംഏതുപനരത്തും
എത്തിക്കാം.സാധനങ്ങൾഎത്തിക്കുന്വർ
ക്കറ്സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നൽകുന്രീതിയുമുടേറ്.

കിട്ടിയസാധനങ്ങൾതരംതിരിച്റ്ആവ
ശ്ങ്ങൾക്കനുസരിച്ളുെട്ടികതയാറാക്കി.
പലാഡുകളിപലക്കറ്എല്ാംഏപറഅടുക്കും
ചിട്ടപയാടുംകൂടിചലിച്ളു.ഏതുസ്ഥലത്താ
പണാഎത്തിക്കുന്ത്അവിപടനിന്റ്സാക്ഷ്
െപതം.വിശ്വാസ്തപെധാനകാര്മാപണന്
മികച്സപദ്ശംെകർന്ുനൽകി.ഇപതാപട
അളവുപനാക്കാനാകാത്തസ്പനഹപപ്പരുക്ക
ത്താൽപകാർെപറഷനങ്കണംജ്വലിച്ളു.

പ്ീൻആർമിയിപലരജിസ്പപടഷൻആയി
രവുംകടന്പതാപടപസനസജീവമായി.ഒടു
വിൽ,ആപക2250അം് ങ്ങളായി.ആറുദി
വസംപകാടേറ്86പലാഡ്സാധനസാമപ്ിക
ൾപകരളത്തിപൻറദുരന്തപമഖലകളിപലത്തി.
700ടണ്ണിലധികംസ്പനഹമാണ്തലസ്ഥാന
ത്തുനിന്റ്ഒഴുകിപ്പരന്ത്.ശുചീകരണത്തി
നുള്സംഘപത്തയുംപമഡിക്കൽടീമിപന
യുംദുരന്തബാധിതപമഖലകളിപലക്കറ്അ
യക്കാനുള്െദ്ധതിയുമുടോക്കി.23അം് 
ആപരാ് ്രക്ഷടീമുംദുരന്തമുഖത്തറ്ആശ്വാ
സവുമായിറങ്ങി.െുലർച്ഒന്റ്കഴിയുംവപര

സന്ദ്ധപസവകർപക്കാപ്പംപചലവഴിച്പശ
ഷംമടങ്ങുന്പമയർരാവിപലഎട്ടിനുമുപമ്
ത്തും.മുഖ്മപന്തിയുംമപന്തിമാരുംന് രസഭ
യിപലത്തിപെവർത്തനങ്ങൾവിലയിരുത്തി.

പകാഴിപക്കാട്,വയനാട്,നിലമ്ൂർ,എറണാ
കുളം,ഇടുക്കി,ആലപ്പളുഴ,െത്തനംതിട്ടതുട
ങ്ങിവിവിധയിടങ്ങളിൽനിന്റ്സഹായംഅഭ്
ർഥിച്വപരമുഴുവൻസഹായിച്ളു.

കലക്ഷൻപസൻററിപലക്കറ്ആർക്കുംവ
രാം.വരുന്വർക്കറ്എന്തുംനൽകാം,ഇടപെ
ടാം.ചുടേിൽസം് ീതമുള്വർക്കറ്ൊടാം,
മാജിക്കാണിക്കാം,ഇങ്ങപനആസ്വാദന
ത്തിപൻറതിരയിളക്കംസൃഷ്ടിച്എല്ാവപര
യുംെരി് ണിച്പകപദ്ം.30ാമപത്തപലാഡി
ന്നദ്ിഅറിയിക്കാൻപചന്തപൻറതലയി
ൽപമയർ33ാമപത്തപലാഡിനുള്അരിച്ാ
ക്കറ്പവച്ളുതന്ുപവന്റ്ഒരുപപടാളൻ.അടുത്ത
പലാഡ്നാപളരാവിപലപൊപരഎന്പലാറി
വപഡവറുപടപചാദ്ത്തിൽമൂഡ്പൊയപമ
യപറകടേവർ!

െപക്ഷ,ഈഅഭിനദ്നപെവാഹപത്ത
ആസ്വദിക്കുന്തിനപ്പളുറംഅഭിമാനമുപടേ
ന്െുഞ്ിരിനിറഞ്ഞമറുെടിനൽകുകയാ
ണ്വി.പക.പെശാന്തറ്.തപന്എന്തുവിളിച്ാ
ലുംഎന്തുെറഞ്ഞാലുംതനിക്കല,്അതിപ
ൻറപപകഡിറ്റ്എന്ുെറയാൻഅപദേഹത്തി
ന്മടിയില്.എല്ാംഈയുവാക്കൾക്കാണ്
എന്ുെറഞ്ഞറ്അവർക്കുസ്പനഹംെകരു
കയാണ്അപദേഹം.കഴിഞ്ഞവർഷംകലക്
ടർവാസുകിപച്ച്ിപയങ്കിൽഇപക്കാല്ംപമ
യർപപബാ.

ഈആശ്വാസപെവർത്തനങ്ങളിലുംചി
ല്റപവദനകളളുംപമയർെങ്കുപവക്കുന്ു.തു
ടക്കത്തിപലപതറ്ായപെചാരണമായിരുന്ു
അതിൽപെധാനം.അതിപനപവ് ത്തിൽമറി
കടക്കാനായി.പകരളപത്തപതക്കൻ-വടക്ക
ൻഎന്റ്പവർതിരിച്തിപനയുംഈയുവഭര
ണാധികാരിഅം് ീകരിക്കുന്ില്.‘‘ഇത്പക
രളത്തിപൻറധാർമികബാധ്തയാണ്.ഓഖി
നാശംവിതച്തിരുവനന്തെുരത്തിപൻറതീ
രപത്തആശ്വസിപ്പിച്വരാണ്മലയാളികൾ.
എല്ാംമറന്റ്ഒന്ായിനിന്റ്നാടിപനകാക്ക
ണപമന്കാഴചപ്പാട്െകരാനാണുപശമിച്
ത്.അതിൽഅഭിമാനവുംസപന്താഷവുമുടേറ്
’’^അപദേഹംെറയുന്ു.

ലഭിച്ഉെപയാ് പെദമായഅവസാനഇ
നവുംഅർഹരുപടവകയിപലത്തിച്പപ്പാൾ
പകാരിത്തരിപ്പിൽമൂടിപ്പളുതക്കാനല്തീരുമാ
നം.ലഭിച്2250അം് പസനപയമികച്ശാ
സ്പതീയെരിശീലനംനൽകിനാടിപൻറപന
റുകയിലിറക്കാനായിദുരന്തനിവാരണപസന
ക്കറ്പകാർെപറഷൻരൂെംനൽകും.അതിനാ
വശ്മായതുകയുംഉെകരണങ്ങളളുംന് ര
സഭനൽകും.തിരുവനന്തെുരംജില്ഭരണ
കൂടം,ജില്െഞ്ായത്തടക്കമുള്മറ്ളുതപദേ
ശഭരണസ്ഥാെനങ്ങൾ,പെസ്ക്ബ്പകപദ്ീക
രിച്റ്മാധ്മപെവർത്തകർ,കുടുംബപശീഎന്ി
വപരല്ാംജില്യാപകദുരന്തമുഖങ്ങളിൽസാ
ന്ത്വനപമകാനുടോയിരുന്ു.

l

്ിരുവനന്തപുരരം ലകാ ർ പ ലറ ഷ പ് ൻ റ കലക് ഷൻ പ്സൻററിലലക്്  സാധനങ്ങൾ  
കകമാറുന്ന വിദ്ാർഥികൾ. നടുവിൽ ലമയർ വി.പ്ക. തപശാന്ത്

ശമീർകരിപ്പളൂർ

മ നുഷ്മനസ്ിപനമാനവികചിന്തയിലൂപടഒരുമിപ്പിക്കു
ന്തുംആനദ്ിപ്പിക്കുന്തുമാണ്കല.അത്ഒരുസമൂ

ഹത്തിപൻറപയാനാ് രികതയുപടപയാസ്വന്തമല്.അവസമൂ
ഹത്തിന്ആസ്വദിക്കാനുള്സർ് ാത്മകസൃഷ്ടികളാണ്.മ
ലയാളക്കരയിപലഎല്ാവിഭാ് ങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ുംവിവി
ധകലാരൂെങ്ങൾകടന്ുവന്ിട്ടളുടേറ്.കഥകളി,പമാഹിനിയാ
ട്ടം,ചാക്ാർകൂത്തറ്,തുള്ൽ,െഞ്വാദ്ം,പതയ്ംഎന്ിവ
വഹദ്വസാമൂഹികെരിസരത്തുനിന്ുംമാർ് ംകളി,ചവി
ട്ടളുനാടകം,അയനിപ്പാട്ടറ്,അടച്ളുതുറപ്പാട്ടറ്,െരിചമുട്ടളുകളിതുട
ങ്ങിയവപകരളത്തിപലപകിസ്തീയസാമൂഹികെരിസരത്തുനി
ന്ുംപകാൽക്കളി,ഒപ്പന,ദഫ്മുട്ടറ്,അറബനമുട്ടറ്,മാപ്പിളപ്പാട്ടറ്,
വട്ടപ്പാട്ടറ്തുടങ്ങിയവമാപ്പിളജീവിതെരിസരത്തുനിന്ുംവളർ
ന്ുെരിലസിച്വ്ത്സ്തങ്ങളായകലാരൂെങ്ങളാണ്.ഇത്ത

രംകലകൾഉരുവംപകാള്ളുന്ത്വിവിധവിഭാ
്ങ്ങളിൽനിന്ാപണങ്കിലുംെിന്ീട്ആസ്വാദക
ഹൃദയംകീഴടക്കിസമൂഹത്തിപൻറപൊതുസ്വ
ത്തായിമാറുന്ു.ഇത്തരംപൊതുസം് മങ്ങളി
ൽപശപദ്ധയമായകലാരൂെമാണ്മാപ്പിളപ്പാട്ടളുക
ൾ.1940കൾവപരമാപ്പിളസ്വത്വെരിസരത്തുമാ
പതംെതിയിരുന്ഈകാവ്ശാഖയുംപൊതുക
ലാരൂെത്തിപൻറഇരിപ്പിടത്തിപലക്കുവന്ുസ്ഥാ
നംെിടിച്തായികാണാം.മാപ്പിളപ്പാട്ടിപൻറഈ
സാമൂഹികവത്കരണത്തിന്സംഭാവനനൽകി
യവരിൽപശപദ്ധയനാണ്െി.ഭാസ്കരൻമാസ്റ്ർ.
മലയാളകാവ്ശാഖപക്കന്പൊപലമാപ്പിള്ാ
നശാഖക്കുംഭാസ്കരൻമാഷിപൻറസംഭാവനക
പളവിസ്മരിക്കാനാവില്.മാപ്പിളപ്പാട്ടിപൻറഅടി
സ്ഥാനരചനാനിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായല്അ
പദേഹത്തിപൻറരചനകപളങ്കിലുംെി.ഭാസ്കരൻ
കുറിച്ിട്ടശീലുകൾമാപ്പിളഇശലുകപളതഴുകി
ത്തപലാടിയാണ്കടന്ുപൊയത്.അപദേഹംസി
നിമക്കുപവടേിയുംഅല്ാപതയുംരചിച്െല്ാ

നങ്ങളളുംഇത്സാക്ഷ്പപ്പടുത്തുന്ു.1940കളിൽപബിട്ടീഷ്ഭര
ണകാലഘട്ടത്തിൽെി.ഭാസ്കരൻമാഷ്എഴുതിയഏപറപെ
ശസ്തമായ്ാനത്തിപലഏതാനുംവരികൾ:

  “മ ഞ്ഞ ണി ഞ്ഞ മാ മ ല തെ ളി ഞ്ഞി ടും മ ല നാ ട്ി ല്                  
   ത�ാ ന്ന ണി ഞ്ഞ വ യ ലു ക ൾ �ു ള ഞ്ഞി ട്ും മ ല നാ ട്ി ല് 
   തകാ ള്ള തെ യെു നാ ട്ു കാ ർ െ ൻ സൗ ഖ്യ ജീ വി െ ത്ി തന 
   തകാ ള്ളി തവ ച്ച ക ള്ള തവ ള്ള ക്ാ രു തട യാ മ ത്ി തന                                                               
   ഒ ന്നി തനാ ന്ന ണി നി ര ന്നു നി ന്നു തെ യെ പ�ാ രി ല്
   അ ന്നി രു � തത്ാ ന്നി ൽ നാ ട്ാ ർ തൊ ല്ി മ റു � ടി പന രി ല്
   പ�ാ ര െി നാ ൽ വി പ്ല വ ത്ി ൻ �ു സെ ക െി രു പവ ട്ി ല്
   പൊ ര യാ ൽ കു റി വ ര ച്ചു ധീ ര ർ മാ പ്ി ള നാ ട്ി ല്
   നാ ട്ു കാ ർ െ ൻ പൊ ര യാ ൽ െ ടി ച്ചു വീ ർ ത് ബ്ി ട് തന
   നാ ട്ി ലു ള്ള ജ ന്ി മാ തര �ാ ട്ി ലാ ക്ി യ ദു ഷ്  ട തന
   ഏ റി ടു ന്ന വീ പറാ തട എ െി ർ ത്ത് നി ങ്ങ ൾ ധീ ര പര” 
ഏപറപെശസ്തമായ‘നഫീസത്തറ്മാല’യുപടഈണംഈ

്ാനവുമായിസാമ്പപ്പടുന്ു.ഭാസ്കരൻമാഷിപൻറഇത്തരം
രചനകളിൽമാപ്പിളവാപമാഴിെദങ്ങളളുപടപശദ്ധാർഹമായപെ
പയാ് ങ്ങൾകാണാം.ഇത്തരംപെപയാ് ങ്ങളളുംഇശലുകളളു
പടൊരമ്ര്ചുവടുമാണ്അപദേഹത്തിപൻറ്ാനങ്ങളിപലമാ
സ്മരികത.1954ൽെുറത്തിറങ്ങിയ‘നീലക്കുയിൽ’എന്ചി
പതത്തിപലഭാസ്കരൻമാഷ്രചനയുംപക.രാഘവൻഈണ
വുംനൽകിയ‘കായലരികത്തറ്’എന്്ാനത്തിപലചിലവരി

കൾപശദ്ധിക്കുക:
      “ക ണ്ി നാ തല ത ൻ റ ക ര ളി നു രു ളി യി ൽ
        എ ണ് കാ ച്ചി യ തനാ മ്പ രം
        ഖ ൽ ് ി ല റി ഞ്ഞ പപ്ാ ൾ ഇ ന്നു ഞ മ്മ ള്
        ക യ റു ത�ാ ട്ി യ � മ്പ രം.
        പെ റി ൽ നി ന്നു ് ള ർ ന്നു ത�ാ ന്ി യ
        ഹൂ റി നി ന്നു തട ക യ്ി നാ ൽ, തന യപൊ റു
        തവ ച്ച െു െി ന്നു വാ ൻ തകാ െി പയ തറ-
        യു തടെ ൻ തന ഞ്ി ലാ യ”
ഈവരികളിപലഞമ്ള്,ബളർന്റ്,ഖൽബ്,ഹൂറിതുട

ങ്ങിയെദാവലികൾമാപ്പിളമാർക്കിടയിൽനിലവിലിരുന്ഭാ
ഷാവകപഭദങ്ങളാണ്.ൊട്ടിൽഅവയുപടസമർഥമായഅട
ക്കിപവക്കലുകളളുംമാപ്പിളപ്പാട്ടിപലതനത്ഇശൽരൂെങ്ങളളുപമാ
ത്തുള്സഹശയനവുമാണ്െി.ഭാസ്കരൻമാഷിപൻറരചന
കപളഇപതപമൽജനകീയമാക്കിയപതന്ുകാണാം.പമൽെറ
ഞ്ഞ്ാനംപമായിൻകുട്ടിവവദ്രുപടബദർെടപ്പാട്ടിപല‘ഇ
രിന്തറ്പനടിൽകപളഅറുക്കയും...’എന്ുതുടങ്ങുന്്ാനത്തി
പൻറഈണപത്താട്താദാത്മ്പപ്പടുന്ത്പകവലംയാദൃച്ഛിക
തയല്.നീലക്കുയിൽ,കുട്ടിക്കുപ്പായം,സുവബദ,കായംകു
ളംപകാച്ളുണ്ണി,വമലാഞ്ി,മണിത്താലി...തുടങ്ങിഎണ്ണമറ്
മലയാളചിപതങ്ങളിലൂപടജനകീയമായിത്തീർന്െി.ഭാസ്കര
ൻമാഷിപൻറഅനശ്വര്ാനങ്ങളിൽഏറിയവയുംമാപ്പിള് ാ
നശാഖയുപടപെതലങ്ങപളഎവിപടപയാപക്കപയാസ്െർശി
ക്കുന്തായഒരനുഭൂതിആസ്വാദകന്നൽകുന്ുടേറ്.മാപ്പിള
ജീവിതെരിസരപത്തആഴത്തിൽഅടുത്തറിഞ്ഞഒരുകവി
പക്കഇപതസുദ്രങ്ങളായൊട്ടളുകൾസൃഷ്ടിക്കാൻകഴിയൂഎ
ന്ത്അപദേഹത്തിപൻറഇത്തരംരചനകൾസാക്ഷ്പപ്പടുത്തു
ന്ുടേറ്.കല്ാണരാപതിയിൽകള്ികൾപതാഴിമാർ,പവളളുക്കു
മ്ംകുളിക്കുവാൻപൊവുന്,ഉമ്ക്കുംബാപ്പക്കുംആയിരമാ
യിരം,ഒരുപകാട്ടാപൊന്ുടേപല്ാ...(കുട്ടിക്കുപ്പായം),എല്ാ
രുംപചാല്ണ്എല്ാരുംപചാല്ണ്...(നീലക്കുയിൽ),ഒരുകു
ടുക്കാപൊന്ുതരാം...,ഈചിരിയുംചിരിയല്ാ...,ഹസ്ബീ
റബ്ീ...(സുവബദ),പെപണ്ണമണവാട്ടിപെപണ്ണ...(മണിയറ),
ആറ്ളുവഞ്ിക്കടവിൽപവച്റ്...(കായംകുളംപകാച്ളുണ്ണി),െുല
രാറായപപ്പാൾെൂപങ്കാഴികൂവിയപപ്പാൾ...(മൂലധനം)തുടങ്ങി
യവപയല്ാംആരചനാവിസ്മയത്തിൽനിന്റ്വകരളിക്കുലഭി
ച്്ീതങ്ങളാണ്.

കമ്ളത്ിലൻറസമരചരിതും
പബിട്ടീഷ്ഭരണകാലത്തറ്തപൻറൊട്ടളുകളിലൂപടഭരണകൂട

ത്തിപൻറയുംഅവരുപടആജ്ാനുവർത്തികളായജന്ി-നാ
ടുവാഴികളളുപടയുംജനപപദാഹനയങ്ങൾപക്കതിപരനിരന്തരം
തൂലികചലിപ്പിച്കവിയായിരുന്ുകമ്ളത്തറ്പ്ാവിദ്ൻനാ
യർ.അപദേഹപമഴുതിയൊട്ടളുകൾഅധികാരവർ് പത്തപെപകാ
െിപ്പിച്ളു.1921പല‘വാ് ൺകൂട്ടപക്കാലക്കറ്’പനതൃത്വംനൽകി
കുപെസിദ്ധനായിരുന്പബിട്ടീഷ്ഉപദ്ാ് സ്ഥൻഹിച്റ്പകാക്കറ്
സായിപ്പിപൻറസ്മാരകംമപഞ്രി-പകാപടോട്ടിപറാഡിൽവ
ള്ളുവപമ്ത്തറ്1944ൽസ്ഥാെിക്കപപ്പട്ടളു.ഇത്ആത്മാഭിമാനമു
ള്സമൂഹത്തിപൻറപനർക്കുള്െരിഹാസവുംനിദ്്തയുമാ
പണന്ുണർത്തികമ്ളത്തറ്പ്ാവിദ്ൻനായർഎഴുതിയ്ാ
നംപശപദ്ധയമാണ്.അതിപലചിലവരികൾചുവപട:

‘അ ന്നി രു � ത്ി തയാ ന്നി ൽ ന മ്മ ൾ ഇ മ്മ ല യാ ള ത്ി ല്
ഒ ന്നു പെ ർ ന്നു തവ ള്ള പയാ തട െി ർ ത്ു ന ല് മ ട്ി ല്
ഏ റ നാ ട്ി ൻ ധീ ര മ ക് ള് പൊ ര െി ന്ി യ നാ ട്ി ല്
െീ റി ടും �ീ ര ങ്ി ക ൾ ക്ത് മാ റു കാ ട്ി യ നാ ട്ി ല്
വാ രി യ ൻ കു ന്ന ത്ു വീ ര കു ഞ്ഞ ഹ മ്മ ദാ ജി യും
വാ ശി മൂ ത് മൂ പ് രൂ തട കൂ തട കൂ ട് മാ യി യും

പകാ ഴി തകാ ത്ും പ�ാ തല യ ന്നത് ്ാ പ് മാ തര ളാ പ് മാ ർ
പകാ ഴി പക്ാ ട്ി ന്ന പ്ു റം ത�ാ രു െി യ മൂ ത്ാ പ് മാ ർ
മ പഞ് രി നി ന്ന ഞ്ാ റ് മമ ല് ദൂ ര പമ പമാ ങ്ങ ത്ി ല് 
സ ഞ് രി ക്ു പന്നാ ർ ക്ത് കാ ണാ നാ കു മാ നി ര ത്ി ല്
െ ത്ത് പ�ാ യ ഹി ച്ചത്പകാ ക്ത് സാ യി പ്ി തറെ സമാ ര കം
ൊ ത് തന കു ടി തവ ച്ച പ�ാ തല ് ലാ ലി ൻ സമാ ര കം’’
ഈ് ാനംമാപ്പിളമാർക്കിടയിൽഅക്കാലത്തറ്വർധിച്സ്വാ

ധീനമാണുടോക്കിയത്.അവരുപടഅന്തരം് ങ്ങളിൽആത്മാ
ഭിമാനത്തിപൻറതീജ്വാലകൾആളിക്കത്തി.1944ൽപകാപടോ
ട്ടിയിൽനിന്റ്ഒരുസംഘംആളളുകൾഹിച്റ്പകാക്കിപൻറസ്മാ
രകംപൊളിക്കാൻവള്ളുവപമ്പത്തക്കറ്െുറപപ്പട്ടളു.പെതിപഷധ
ക്കാപരഭയന്റ്പബിട്ടീഷ്അധികാരികൾക്കറ്ആയുധധാരികളാ
യെട്ടാളപത്തകാവൽനിർപത്തടേിവന്ുഎന്ാണ്ചരിപതം.

തരാമറ്രാട്ട്ന്രാവിന്ദൻകചുട്ടി
1954ൽതൃശൂരിപലആമിനബുക്കറ്സ്റ്ാൾെുറത്തിറക്കിയ

‘പതൻകിനാവുകൾ’എന്െുസ്തകമാണ്ഇശൽവഴിയിപല
താമറ്ാട്ടറ്പ്ാവിദ്ൻകുട്ടിയുപടസംഭാവന.മാപ്പിള് ാനശാഖ
പയക്കുറിച്ളുംഅതിപൻറതനത്ഇശൽവഴികപളക്കുറിച്ളുംന
ല്പബാധ്മുടോയിരുന്ുഅപദേഹത്തിന്.അപദേഹപമഴുതിയ
ഒരുപെണയ് ാനത്തിപലവരികൾ:

ഇശൽ:മാനിതാപകാതിഖൽബിൽ...
ജീ വി െ മ ല ർ ക്ാ വി ൽ എ ന ൊ ശാ സു മം വാ ടി-
പ�ാ വു തന്ന ൻ ക ര ൾ ക ത്ി ക് രി ഞ്ഞീ ടു ന്നൂ.
�ാ തലാ ളി പ്ു െു നി ലാ വു െി രു ന്ന വ സ ന് ത്ി ൽ 
പെ പല റും മ ല ർ മ ണം � ര ത്ും നാ ളി ൽ
വ ന്നീ ടും മ ധു തവ, ഞാ തനാ രി ക് ലും മ റ ക്ാ തെ 
എ പന്നാ െി പ്ി രി തഞ്ഞ ത ൻ റ മ ദ ന ൻ മാ ര ൻ’’
പൊന്ാനിക്കടുത്തഐങ്കലത്തറ്അപ്പളുനായരുപടയുംതാ

മറ്ാട്ടറ്ൊറുക്കുട്ടിഅമ്യുപടയുംമകനായിജനിച്താമറ്ാട്ടറ്,
തവനൂർപകളപ്പജി്വ.യു.െിസ്കൂളിൽഅധ്ാെകനായിരു
ന്ു.അപദേഹംപശപദ്ധയമായഏതാനുംകൃതികൾഎഴുതിയി
ട്ടളുടേറ്.ദശെുഷ്െങ്ങൾ(കവിത),പപെതങ്ങൾ(പചറുകഥ),പത
ൻകിനാവുകൾ(മാപ്പിളപ്പാട്ടറ്),നാപടാടിപ്പാട്ടളുകൾ(രടേുഭാ് 
ങ്ങൾ)എന്ിവയാണ്കൃതികൾ.2008ൽ86ാംവയസ്ിൽഅ
ന്തരിച്ളു.

പി.കൃഷ്ണകചുമരാർ
അഗ്ിെുപതൻ,ഒറ്മുലച്ി,അമൃതനളിനി,രാമഹൃദയം,രാ

ധാരമണൻ,വീപടേടുക്കൽതുടങ്ങിയഖണ്ഡകാവ്ങ്ങപള
ഴുതിപെസിദ്ധനായകവിയാണ്െുതുക്കാട്കൃഷ്ണകുമാർ.
1950ൽഅപദേഹംഎഴുതിആമിനബുക്സ്പെസിദ്ധീകരിച്കൃ
തിയാണ്‘സുറുമ’.അതിപലചിലവരികൾ:

ഇശൽ:അടിപെട്ടറ്പകാത്തിപ്പിടിത്താപരാ...

മായാത്തമഴവില്ിൻപകാടിപൊപല-പദവി
മരതകപത്താടിയിപലമയിൽപൊപല
പചഞ്പമ്ചാഞ്ാടിയുലഞ്ഞാടു-ബീവി
പചപഞ്ാടിയിൽചിരിമാറിപചാരിഞ്ഞാടു...
തനുവല്ിക്കനുചില്ിപക്കാടിപവട്ടിമറഞ്ഞിട്ടളും
തനിനീലപ്പളൂമിഴിയിൽമിന്ൽെിണരണിയിട്ടളും
കനകകനിക്കവിളിണയിൽകവനങ്ങൾ
കളിയിട്ടളും
കുളളുർപനറ്ിയിലണിപവപ്പിൻമണിമുത്തു-
കപളാളിയിട്ടളും
വന്ാടൂ...പദവി,നിന്ാടൂ...
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ക ല ഉ രകു വകം ത്കാ ള്പു നേ െ് ഏ ത്െ ങ്ി ലകുകം 
ഒ രകു വി ഭാ ഗ തെിൽേി നോ കകുകം. എ നോ ൽ, 

കാ ല പക നമ ണ ആ സ്വാ ദ ക ഹൃ ദ യകം 
കീ ഴ ട ക്ി സ മൂ ഹ തെി ത് ൻ റ 
ത്്രാ െകു സ്വ തൊ യി അ വ മാ റകു നേകു. 
ഇ തെ രകം ത്്രാ െകു സകം ഗ മ ങ്ങ ളി ൽ
പ്ര നധേ യ മാ യ ക ലാ രൂ ്ര മാ ണ് 
മാ പ്ി ള പ്ാ ട്പു ക ൾ. 

മാ പ്ി ള കാ വ്യര ച േ യി ൽ 
പ്ര  നധേ യ രാ യ ചി ല ക വി ക ത്ള ക്കു റി ച്ച്

്ാ മ റ്ാ ട്് ല�ാ വി ന്ദ ൻ കു ട്ി

ക മ് ള ത്്  ല�ാ വി ന്ദ ൻ നാ യ ർ

പി. ഭാസ് കരൻ

അറചുതിയരാകചുനമരാ
ഇൗദചുരന്തങ്ങൾക്്
പനഞ്റ്പൊട്ടിച്ിതറിയവർ(വാരാദ്മാ
ധ്മംലക്കം1627)എന്തലപക്കട്ടിൽ
ഇനാംറഹ്മാൻഎഴുതിയഫീച്ർആ
രിലുംപനാമ്രമുടോക്കുന്താണ്.ക
ണ്ണളുനിറഞ്ഞല്ാപതവായനമുഴുപ്പിക്കാ
ൻസാധിക്കില്.ആർത്തിെൂടേമനുഷ്
ർപെകൃതിക്കറ്ഏൽെിച്ആഘാതത്തിപ
ൻറെരിണതഫലമാണപല്ാഇപതാപക്ക
യുപമന്ാപലാചിക്കുപമ്ാൾപെയാസങ്ങ
ൾഇരട്ടിക്കുന്ു:മനുഷ്പൻറഅശാസ്
പതീയനിർമിതികൾവരുത്തിപവക്കുന്
വിനകൾക്കുംദുരിതങ്ങൾക്കുംഇനിപയ
ങ്കിലുംഅറുതിയുടോകുപമാ?അധികാരി
കളളുപടകണ്ണളുതുറന്ിപല്ങ്കിൽപെകൃതി
ദുരന്തംനമ്ുപടസ്ഥിരംഅതിഥിയായി
പകരളത്തിപലത്തുപമന്തിൽസപദ്ഹ
മില്.ദുരന്തഭൂമിയിൽസമാനതകളില്ാ
ത്തപസവനങ്ങൾസമർപ്പിച്ഐ.ആർ.
ഡബ്ല്ുപൊലുള്കൂട്ടായ്മകൾക്കറ്അ
ഭിനദ്നങ്ങൾഅർപ്പിക്കുന്ു.
മീ ർ സാ ഹി ദ്. യു. പ്ക
മ ലചേ ശ്വ രരം

അവ് ണിക്ല്ടചുന്ന
പരിഹരാരേിർനദശങ്ങൾ
പകരളത്തിൽഅടിക്കടിസംഭവിക്കുന്പെ
കൃതിപക്ഷാഭങ്ങളളുംഅനുബന്ദുരിത
ങ്ങളളുംസമാനതകളില്ാത്തതാണ്.മനു
ഷ്പനാപടാപ്പംഇല്ാതാകുന്പെകൃതി
യുപടെച്പ്പളുംമറ്ളുജീവജാലങ്ങളളുപടഇ
ല്ാതാകലുംഭയപപ്പടുത്തുന്വതപന്
യാണ്.അതിപൻറഭീകരതപവളിപപ്പടു
ത്തുന്താണ്വാരാദ്മാധ്മംപെസിദ്ധീ
കരിച്‘പനഞ്റ്പൊട്ടിച്ിതറിയവർ’എന്
ഫീച്ർ.പെസ്തുതവിനാശങ്ങളളുപടകാ
രണങ്ങൾകുപറക്കാലങ്ങളായിെരിസ്ഥി
തിശാസ്പതജ്രുംവിദഗ്ധസമിതിക
ളളുംനമുക്കറ്മുന്റിയിപ്പായിനൽകിവ
രുന്ു.കൂടാപത,പെപദശവാസികളളുപട
നാട്ടറിവിപൻറഭാ് മായിസ്വരുക്കൂട്ടിയ
െരിഹാരനിർപദശങ്ങളളുംഅനുഭവൊ
ഠങ്ങളളുംെലപപ്പാഴുംഅവ് ണിക്കപപ്പ
ടുകയാണ്െതിവ്.ഇത്തരംമുന്റിയി
പ്പളുകൾെലപപ്പാഴുംബധിരകർണങ്ങളി
ൽതട്ടിവീഴുന്ശബ്ദങ്ങളായിതീരുന്ു.
ഇവരുപടെഠനങ്ങളളുംെരിഹാരനിർപദ
ശങ്ങളളുംപവറുംവാക്കല്എന്റ്ഇനിപയ
ങ്കിലുംനാംതിരിച്റിയണം.ഇങ്ങപനജാ
്രൂകരാകുന്ആളളുകൾ,എപപ്പാഴുംഒ
രുന്ൂനെക്ഷമായിരിക്കും.െപക്ഷ,അവ
രുപടവാക്കുകളിപലസത്സന്തനാം
കാണാപതപൊകരുത്.ദുരന്തംപനരിട്ട
നമ്ുപടസപഹാദരതുല്രായആളളുകൾ
ക്കറ്ലഭിക്കുന്സഹായസഹകരണങ്ങ
ളളുംആശ്വാസവാക്കുകളളുംനന്യുപടഉ
റവനമുക്കിടയിൽവറ്ിയിട്ടില്എന്ുത
പന്യാണ്കാണിക്കുന്ത്.ഈനന്യും
സാപഹാദര്മപനാഭാവവുംപകരളത്തിപ
ൻറസവിപശഷമായമുഖമുപദയായിചരി
പതംഅടയാളപപ്പടുത്തുകതപന്പചയ്ളും.
ര ലമ ഷ് ബാ ബു, 
പ്ച റി യ മ ങ്ങാ ട് 
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തിരലഞെടചുത്കഥകൾ(കഥ)
നതരാമസ്ന�രാസഫ്
നപ�്:312,വില:325.00
ഡി.സിബചുക്സ്

പതാമസ്പജാസഫിപൻറതി
രപഞ്ഞടുത്തകഥകളളുപട
സമാഹാരം.ജീവിതവുംമര
ണവുംമാറിമാറിഅനുഭവപപ്പ
ടുത്തുന്കഥാപലാകമാണ്
അപദേഹത്തിപൻറത്.

ഒരചുസിേിമരാനഗപക്ഷകലൻറആത്
മകഥ(നലഖേും)
കൽ്റ്േരാരരായണൻ
നപ�്:120,വില:130.00
എച്്.ആൻഡ്.സിബചുക്സ്

ജീവിതപത്തപപഫയിംപകാ
ടേറ്അളക്കാൻപശമിച്ഒരു
കാണിയുപടആത്മച്ഛായ
കൾ.അസംഖ്ംകാഴചകളളു
പടഫ്ാഷ്ബാക്കറ്.

ലഗ്നക്രാമചുത്ച്ഛേചുള്ളകചുറിമരാേും
(കഥ)
േീനക്രാസ്കരാസൻദ്സരാക്ീസ്
വിവ:നതരാമസ്ന�രാർ�്ശരാന്തിേ്ർ
നപ�്:634,വില:600.00
ഒലിവ്

വിഖ്ാതഎഴുത്തുകാരപൻറ
ക്ാസിക്കൃതി.വ്ത്സ്ത
സംസ്കാരങ്ങപളയുംകാല
ങ്ങപളയുംസ്ഥലങ്ങപളയും
അടയാളപപ്പടുത്തുന്പന
ാവൽ.

ഉ്്മചുളക്കർ്പൂരും(കവിത)
ഗപകരാശൻമടിക്ക്
നപ�്:96,വില:115.00
ഗ്ീൻബചുക്സ്

വിശാലമായമാനവികതപബ
ാധവുംഉയർന്രാഷ്പടീയ
ഉൾക്കാഴചയുംഇടകലർന്റ്
സൃഷ്ടിക്കുന്കരുത്താണ്
ഇൗകവിതകപളസമ്ന്മാ
ക്കുന്ത്.

റപൂമികഥകൾ(കഥ)
പചുേരരാഖ്യരാേും:യപൂസഫ്നപരും
നപ�്:63,വില:80.00
ഫിും്ർബചുക്സ്

റൂമിയുപടആത്മീയാപന്വഷ
ണങ്ങളളുപടലളിതവുംനിർമ
ലവുമായആവിഷ്കാരങ്ങൾ.
ജീവിതത്തിപൻറഉന്ാദം
അനുഭവിക്കുന്വർക്കറ്യാപത
പചയ്ാനുള്വഴിപയാരങ്ങൾ.
ചിപതീകരണം:കരുണാകരൻ
പെരാപമ്.

രും്േരായകിയചുലടലകരാട്ടരാരും
(കഥ)
ബി.മചുരളി
നപ�്:77,വില:90.00
ക്സന്ധവബചുക്സ്

െുരുഷപമൽപക്കായ്മയുപട
കഥാചരിപതപത്തഅട്ടിമറിക്കു
കയാണ്െുരുഷാനന്തരസമൂ
ഹത്തിപലസ്പതീപയഅടയാ
ളപപ്പടുത്തുന്ഇൗകഥകൾ.

തരായ്നവരചുകൾ(കഥ)
നപ�്:188,വില:170.00
ന�രായ്ലേടിയരാലിനമരാളിൽ
ലപൻഡചുലുംബചുക്സ്

അനുഭവങ്ങളളുപടമപനാഹ
രമായശിൽെഘടനയാണ്
ഇൗകഥകപളഒറ്ക്കുനിർ
ത്തുന്ത്.നമ്ുപടെരിസര
ങ്ങളിൽകടേുമുട്ടളുന്കഥാ
ൊപതങ്ങളാണ്ഇതിൽനിറ
യുന്തും.

േരാനടരാടിക്ഥകൾ
പചുേരരാഖ്യരാേും:അബ്ദചുല്ലനപരരാഗമ്
നപ�്:39,വില:60.00
ഫിും്ർബചുക്സ്

െലപദശങ്ങളിൽെലകാല
ങ്ങളിൽവാപമാഴിയായിപെച
രിച്കഥകളളുപടെുനരാഖ്ാ
നം.കുട്ടികൾക്കുംമുതിർന്
വർക്കുംമികച്വായനനൽ
കുന്ു.
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ജലീൽഉപള്ല്രി

“ര വിചിപതലിെിയുപടകവിതകൾക്കറ്ഇന്റ്ചൂലി
ന്ലഭിച്ശാെപമാക്ഷപത്താടല്,മറിച്റ്അതി

പൻറഉപെക്ഷിക്കപപ്പട്ടഭൂതകാലപത്താടാണ്അധികം
ചായ്വ്.എല്ാംകഴിഞ്ഞറ്മൂലകളിൽചുരുപങ്ങടേിവരു
ന്ജീവിതങ്ങപളയാണത്,അലങ്കാരരഹിതമായിഅടയാ
ളപപ്പടുത്തുന്ത്.എങ്കിലുമതിന്സർവസ്വവുമാകാനാ
വുപമന്ാണത്അനുഭവിപ്പിക്കുന്ത്.െണത്തിനുമുക
ളിൽആദർശങ്ങളളുപടെരുന്തുകൾഒരുനാൾെറക്കുക
തപന്പചയ്ളുപമന്മടങ്ങാനറിയാത്തപെത്ാശയാണ
ത്.ഇനിയുംവരാനിരിക്കുന്നല്കാലത്തിപൻറകാഹ
ളംഈകവിതകളിൽമുഴങ്ങുന്ു’’.

രടേുമാസംമുമ്റ്വകപയഴുത്തറ്പെതിയായിപെസി
ദ്ധീകരിച്രവിചിപതലിെിയുപട44കവിതകൾഅടങ്ങു
ന്ചൂല്എന്കവിതസമാഹാരത്തിന്പക.ഇ.എൻഎഴു
തിയഅവതാരികയിപലവരികളാണ്മുകളിൽപകാടുത്ത
ത്.രവിയുപടതപന്മപനാഹരവകയക്ഷരത്തിൽഎഴു
തിയാണ്പെസിദ്ധീകരിച്ിരിക്കുന്ത്എന്സവിപശഷത
യുംഇതിനുടേറ്.

എല്ാവിഷയങ്ങൾക്കുംഒറ്പനാട്ടളുെുസ്തകവുമായി
രവിവപെമറിവിദ്ാലയത്തിപൻറെടികയറിയത്മറ്ളു
െലപരയുംപൊപലപ്ാതമ്ുനുറുക്കിപൻറഉപ്പളുമാവി
നാൽവിശപ്പടക്കാനായിരുന്ു.എന്ാൽ,തുടർച്യായി
ക്ാസിൽവരാതിരുന്തിപനതുടർന്റ്ഏഴാംക്ാസിൽനി
ന്ുെുറത്താക്കപപ്പട്ടരവിെിന്ീട്ദിവസങ്ങപളാളംഅഭ
യംപതടിയത്വീടിനടുത്തവിയ്ളൂരിപലവായനശാലയിൽ.
ദിവസങ്ങപളാളംെുസ്തകങ്ങൾമാപതമായിരുന്ുകൂട്ടറ്.
അവിപടനിന്ുവായിച്എസ്.പക.പൊപറ്ക്കാട്ടിപൻറ
‘ഒരുപദശത്തിപൻറകഥ’യാണ്രവിയുപടഎഴുത്തറ്ജീവിത
ത്തിന്വഴികാട്ടിയായത്.നിലവിപലവ്വസ്ഥകപളാട്കല
ഹിക്കുന്വയാണ്സമാഹാരത്തിപലമിക്കകവിതകളളും.

ഞാനുംഅവളളും
താമസംമാറി
ഏപറകഴിഞ്ഞാണ്
അമ്വീട്ടിപലക്കറ്വരുന്ത്
വരുപമ്ാൾ
അമ്യുപടവകയിൽനീളത്തിൽ
ഒരുപൊതിഉടോയിരുന്ു
കുഞ്ഞിന്കളിക്കാൻ
എപന്തങ്കിലുമായിരിക്കുപമന്റ്
അവൾപചവിയിൽമപന്തിച്ളു.
എ.സിയുപടതണുപ്പറ്

െിടിക്കാഞ്ഞിട്ടാവാം
കുഞ്ഞിപനകളിപ്പിക്കുന്ത്നിർത്തിഅമ്
യാപതെറയാൻപനരത്തറ്െറഞ്ഞു.
എപൻറവകയിലിപതയുള്ളൂ.
ഞങ്ങൾപൊതിയഴിച്ളു
മപനാഹരമാപയാരീർക്കിൽചൂല്.
ന്രത്തിൽതാമസിക്കുന്മകനുംഭാര്ക്കുമായി

അമ്പയത്തുന്ത്ചൂലുമായാണ്.ആധുനികപലാക
സങ്കൽെങ്ങൾ,ൊരമ്ര്ത്തിപൻറമൂല്െരിസരങ്ങപള
മുൻനിർത്തിവൃത്തിയാക്കപപ്പപടടേതുപടേന്റ്ഈകവി
തയിലൂപടരവിെറയുന്ു.എല്ാഅന്വത്കരണങ്ങ
പളയുംസാമാന്വത്കരണങ്ങപളയുംപചറുക്കുകയും
വൃത്തിയാക്കുകയുംപചയ്ളുന്പെതീകമായാണ്ചൂല്
കവിതയിൽപെത്ക്ഷപപ്പടുന്ത്.ഉൾക്കാപടന്കവിത
ദാർശനികതലങ്ങളിലൂപടസഞ്രിക്കുന്ു.ൊരമ്ര്
പത്തയുംസംസ്കൃതിപയയുംപെതിപരാധസജ്ജമാക്കു
ന്‘വകപക്കാട്ടറ്’,പകാളനി
വത്കരണത്തിപൻറചതിക്കു
ഴികൾെറയുന്‘പനർവര’,
ആധിെത്സമീെനങ്ങപള
വിമർശിക്കുന്‘ഞങ്ങൾക്കി
വിപടജീവിക്കണം’,സ്പതീ
ക്കു  പനപരയുള്െുരുഷാ
ധിെത്ങ്ങപളെരിഹസിക്കു
ന്‘അവൾ’,ജഡനാ്രിക
തയുപടെരിപച്ഛദമായ‘ഈ
വഴിപൊയാൽആധുനികത
യിപലത്താം’തുടങ്ങിഓപരാ
കവിതയുംആശയസമ്ുഷ്
ടതയുംസാമൂഹികവിമർശ
നവുംപകാടേറ്കരുത്തുള്
തായിമാറുന്ു.

പകായി ലാ ടേി  ന്ര
ത്തിൽരവിചിപതലിെിഎന്
പെരിൽഎഴുത്തുംവരയും
ആയികഴിയുന്ഇപദേഹം
ചായക്കടപതാഴിലാളിയാ
യുംഎസ്പറ്റ്റ്പജാലിക്കാര
നായുംകഴിഞ്ഞിട്ടളുടേറ്.െു
സ്തകരൂെത്തിൽഇറങ്ങു
ന് രടോമപത്തകൃതിയാ
ണ്ഇത്.
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ചപൂല്(കവിത)
രവിചിഗതലിപി
ഗപസരാധേും:ഗ്ീൻകമ്യപൂണിനക്ഷൻ,ലകരായിലരാണ്ി
നപ�്:51,വില:60രപൂപ

സപന്താഷ്കുമാർപചറുെുഴ

െൂ ത്തുനിൽക്കുന്എന്തിപനാടും
മത്തായിക്കറ്പകാതിയാണ്;അത്മര

മായാലുംപെണ്ണായാലും.മരങ്ങളിൽകണി
പക്കാന്പയാടാണ്മത്തായിക്കറ്കൂടുതലി
ഷ്ടം.ഒരിക്കൽഒരുകൂട്ടളുകാരൻകണിപക്ക
ാന്പ്പളൂവിപനക്കുറിച്റ്മത്തായിയുമായിതർ
ക്കത്തിപലർപപ്പട്ടളു.‘‘കണിപക്കാന്ഹിദ്ുക്ക
ളളുപടെൂവാപണടാ.’’

‘‘ആരുെറഞ്ഞുഈമടേത്തരം’’-മത്താ
യിക്കറ്അത്ഉൾപക്കാള്ാനായില്.‘‘കണി
പക്കാന്െൂക്കുന്ത്റ്വിഷുക്കാലത്തപല്.
വിഷുഹിദ്ുക്കളളുപടആപഘാഷമപല്.’’

‘‘കണിപക്കാന്െൂക്കുന്ത്ഈസ്റ്റി
നാണ്.പവനലിൽപപ്പാലുംഉയിർപത്തഴു
പന്ൽക്കാനുള്കഴിവാണ്കണിപക്കാന്.’’
കണിപക്കാന്പ്പളൂവിപൻറനിറമുള്പെണ്ണളു
ങ്ങപളകാണുപമ്ാഴുംമത്തായിക്കറ്കുളിരി
പൻറഅസുഖമുടോകുമായിരുന്ു.അവ
പരാപടാന്ിച്ളുള്നിമിഷങ്ങൾഅവൻസ്വ
പ്നംകടേു.ഇടവകയിപലഎല്ാവീട്ടിലും
ഒരുകണിപക്കാന്പയങ്കിലുംനടണപമന്
ആശയംെള്ീലച്നുമായിമത്തായിെങ്കി
ട്ടളു.െിന്പത്തഞായറാഴചകുർബാനകഴി
ഞ്ഞയുടൻമത്തായിയുപടഅപ്പൻപചറിയാ
ച്പനഅച്ൻെള്ിപമടയിപലാട്ടറ്വിളിപ്പിച്ളു.
‘‘മത്തായിപയപെണ്ണളുപകട്ടിക്കണം.’’കുടും
ബാം്ംകൂടിയായെള്ീലച്പൻറവാക്കി
നപ്പളുറപത്തക്കറ്പചറിയാച്പനാരുഅഭിപൊ
യവുമില്.

ഒന്ിൽതുടങ്ങിയപെണ്ണളുകാണൽമു
പ്പപത്താന്റ്െൂർത്തിയാക്കിയഅന്റ്മത്താ
യിഅമ്ച്ിക്കറ്മുന്ിപലത്തി.‘‘ഈപഫാപട്ടാ
പഷാപ്പറ്കടേുെിടിച്വപനഞാൻപകാല്ളും.’’
‘‘എന്തുെറ്ിപമാപന...’’അമ്ച്ിക്കറ്കാര്ംെി
ടികിട്ടിയില്.‘‘പകാന്പ്പളൂനിറമുള്പഫാപട്ട
ാകടേറ്പകാതിച്ളുപൊയഞാൻകടേത്...
ഇനിഞാൻപെണ്ണളുകാണാൻപൊകുന്ില്.’’

‘‘പകാന്പ്പളൂപൊലപത്തപെണ്ണിപനകിട്ടളു
ന്ത്പതങ്ങിൻെൂപൊലപത്തആണിനായി

രിക്കും.നീപയാന്റ്കണ്ണാടിയിൽപനാപക്ക
ടാ.’’മത്തായിയുപടകല്ാണംനടന്ു.പമ
ാശമല്ാത്തതുകസ്പതീധനംവാങ്ങിവീട്ടളു
കാർെറഞ്ഞപെണ്ണിപനത്തപന്മത്തായി
പകട്ടി.പെണ്ണിപനകടേപപ്പാൾസുഹൃത്തറ്
ചാപക്കാരഹസ്മായിെറഞ്ഞഅഭിപൊയം
മത്തായിയുപടപചവിയിലുപമത്തി.

‘‘പകാന്പ്പളൂപകാതിച്വന്കിട്ടിയത്മുരി
ങ്ങത്തടോയിപപ്പായി.പവറുംമുരിങ്ങത്തടേ
ല്,കർക്കടകത്തിപലമുരിങ്ങത്തടേറ്.’’രാ
പതിെത്തുമണിക്കുടോയകൂടിപ്പിരിയലിനു
പശഷവുംഏപറപനരംമത്തായിക്കറ്ഉറക്കം
വന്ില്.മത്തായിഭാര്പയപനാക്കി.കർക്കട
കത്തിപലമുരിങ്ങത്തടേറ്മലർന്ുകിടന്റ്റ്ഉറ
ങ്ങുകയാണ്.െിപറ്ദിവസംപചറിയാച്നും
മത്തായിയുംമുഖാമുഖംകടേു.അപ്പപന
പകൂരമായിമത്തായിപനാക്കി.

‘‘എപൻറകണിപക്കാന്പയഇല്ാതാക്കി
യത്നിങ്ങളാ’’-മത്തായിവിങ്ങി.‘‘പകാതിച്
പകാന്കിട്ടിയിപല്ൽകിട്ടിയത്പകാന്യാ
യിസങ്കൽെിക്കണം.’’‘‘അപ്പനതുെറയാം.
കൂപടകഴിപയടേത്ഞാനപല്!’’‘‘ടാ,നിപൻ
റഅമ്ച്ിയുപടകൂപടഇക്കടേകാലംമുഴു
വൻഞാൻകഴിഞ്ഞിപല്.ഇതിലുംപഭദംപക
ാൺപകീറ്റ്തൂണാപണപന്നിക്കറ്പതാന്ിയി
ട്ടളുടേറ്.’’

ഒരുഇരുമ്റ്ബക്കറ്റ്അന്തരീക്ഷത്തിലൂപട
െറന്ുവരുന്തുംഒരുമുട്ടൻപതറിഅമ്ച്ി
യുപടശബ്റ്ദത്തിൽഅന്തരീക്ഷത്തിൽലയി
ക്കുന്തുംമത്തായികടേു.അപ്പപൻറപനറ്ി
യിൽനിന്ുംഒഴുകിയപചാരഇന്പലരാപതി
കിടക്കനനയിച്തുപൊപലപതാന്ിമത്താ
യിക്കറ്.ഏകപദശംരടേുമാസത്തിനുപശ
ഷം,മത്തായിക്കറ്എപന്തങ്കിലുംപതാഴിൽ
പവണപമന്ചിന്തയുടോയി.അങ്ങപനയാ
ണ്വികാരിയച്ൻപകാടുത്തഅപഡസുമാ
യിമത്തായികാസർപകാപട്ടക്കറ്െുറപപ്പട്ടത്.
ആലപക്കാടുനിന്റ്അതിരാവിപലെുറപപ്പടു
ന്മം്ലാെുരംബസിൽമത്തായികയറി.
പവള്രിക്കുടേറ്കഴിഞ്ഞപപ്പാൾമത്തായിക്കറ്
ഉറക്കംവന്ു.ഉറക്കമുണർന്പപ്പാൾവിദ്ാ
ന്ർപകാളജിപൻറമുന്ിപലത്തിയിരിക്കു

ന്ു.െുറപത്തക്കറ്പനാക്കിയമത്തായിപകാരി
ത്തരിച്ളു.ബസ്സ്പറ്ാപ്പിൽനിരവധികണി
പക്കാന്കൾഒരുമിച്റ്െൂത്തപൊലപത്തകാ
ഴചമത്തായിപയഹരംപകാള്ിച്ളു.ബസിൽ
നിന്ുമിറങ്ങിയമത്തായിപകാളജ്ബ്ൂട്ടി
കപളപനാക്കിപനടുവീർപ്പിട്ടളു.സിവിൽസ്
പറ്ഷന്സമീെപത്തകാൻറീൻകടേപപ്പാൾ
ഭക്ഷണംകഴിപച്ക്കാപമന്റ്മത്തായിതീരു
മാനിച്ളു.ഭക്ഷണംകഴിച്പശഷംെഴസിനാ
യിബാ്ിപലക്കറ്പനാക്കിയമത്തായിപഞട്ടി.
െഴസ്നഷ്ടപപ്പട്ടിരിക്കുന്ു.‘‘മൂക്കുമുപട്ടതി
ന്ിട്ടറ്പൊട്ടൻകളിക്കുപന്ാ.ഇതിപനക്കാൾ
വലിയതട്ടിപ്പറ്കടേവനാഈപ്ാവിദ്ൻ.’’

വകയിപലെണംപൊയതിപനക്കാൾ
മത്തായിപയഅലട്ടിയത്െഴസിൽെണ
പത്താപടാപ്പംസൂക്ഷിച്വിലാസംനഷ്
ടപപ്പട്ടതിലായിരുന്ു.‘‘എപൻറെണംനഷ്

ടമായി.സത്മായിട്ടളുംഞാൻതട്ടിപ്പളുകാരന
ല്.ആലപക്കാടുനിന്ുവരുന്താണ്.ഇതാ
ബസ്ടിക്കറ്റ്റ്.’’പ്ാവിദ്ൻടിക്കറ്റ്വാങ്ങിപന
ാക്കി.ശരിയാണ്.ഇപന്ടുത്തടിക്കറ്റ്തപന്.
‘‘എനിക്കിവിപടഎപന്തങ്കിലുംെണിതരുപമ
ാ.’’‘‘കക്കൂസ്ടാങ്കറ്വൃത്തിയാക്കുന്െണിയു
ടേറ്.പചയ്ാപമാ?’’അൽെംനീരസപത്താപട
യാണ്പ്ാവിദ്ൻപചാദിച്ത്.മത്തായിമി
ടോപതനിൽക്കുന്ത്കടേപപ്പാൾപ്ാവിദ്
ന്പകാെംഉടോയി.‘‘അയ്ടാ.ഓപൻറനിൽ
പ്പറ്കടേിപല്.െണിപവണംപൊലും.കല
ക്ടപറെണിതരാം.െറ്്വാ.’’പ്ാവിദ്പൻറ
െറച്ിൽപകട്ടറ്ദിപനശൻകുലുങ്ങിച്ിരിച്ളു.
‘‘ഞാൻകക്കൂസ്ടാങ്കറ്വൃത്തിയാക്കാം.’’

‘‘ഏ...പവടേപ്പാ.ഞാൻപവറുപതെറ
ഞ്ഞതാ.നീപൊയ്പക്കാ.ഈടെണിപയാ
ന്ുമില്.’’പ്ാവിദ്ൻആർപദനായി.‘‘അല്.

ഞാൻടാങ്കറ്വൃത്തിയാക്കാം.’’മത്തായിതീ
രുമാനിച്ളുകഴിഞ്ഞു.വവകീട്ടറ്അഞ്ുമണി
ക്കുപശഷമാണ്കാൻറീനിപലപസപ്റ്ിക്
ടാങ്കിപൻറഅടപ്പറ്തുറന്ത്.അടപ്പറ്തുറന്
പപ്പാഴപത്തനാറ്ംഅസഹനീയമായിരുന്ു.
മത്തായിമൂക്കുപൊത്തി.െപക്ഷ,മത്തായി
യുപടമുഖംപെപട്ടന്റ്പതളിഞ്ഞു.ടാങ്കിനു
ള്ിൽകണിപക്കാന്പ്പളൂക്കൾനിറഞ്ഞിരി
ക്കുന്തായിമത്തായിക്കറ്പതാന്ി.അങ്ങ
പനമത്തായിക്കറ്ഒരുപതാഴിൽകിട്ടി.രാപതി
ഉറങ്ങാൻപ്ാവിദ്ൻകാൻറീനിൽസൗക
ര്ംനൽകി.പസപ്റ്ിക്ടാങ്കറ്ക്ീൻപചയ്ാനാ
യിപ്ാവിദ്ൻതപന്മത്തായിക്കറ്െണിെി
ടിച്ളുപകാടുത്തു.ഓപരാടാങ്കിലുംെൂത്തു
നിൽക്കുന്ഒരായിരംകണിപക്കാന്കൾ
മത്തായികടേു;അനുഭവിച്ളു.ഇതിനിപട
മത്തായിതപൻറനാടുംവീടുംമുരിങ്ങത്ത
ടേുംഒപക്കമറന്മട്ടായി.മത്തായിഒരുെു
തിയപഫാൺവാങ്ങി.്ൂഗ്ളിൽപസർച്റ്പച
യ്ത്കണിപക്കാന്പ്പളൂവിപൻറനിറമുള്പെ
ണ്ണളുടൽകാണുന്തായിമത്തായിയുപടവി
പനാദം.മത്തായിയുപടപകാന്പ്പളൂവിപനാ
ദംമനസ്ിലാക്കിയദിപനശൻഒരുദിവസം
മത്തായിപയാട്ഒരുരഹസ്ംെറഞ്ഞു.രഹ
സ്ത്തിപൻറപൊരുൾപതടിമത്തായിസീ
താംപ്ാളിയിപലക്കറ്നടന്ു.്ൂഗ്ൾഎർ
ത്തിൽവഴികൃത്മായിപതളിഞ്ഞതുപകാ
ടേറ്മത്തായിക്കറ്വഴിപതറ്ിയില്.

‘‘അപത.ഈവീട്തപന്.’’മത്തായിപ്
റ്റ്തുറന്റ്െതിപയമുറ്പത്തക്കറ്നടന്ു.വി
റയാർന്വകകപളാപടപകാളിങ്പബല്
മർത്തികാത്തുനിന്ു.ആരുംവാതിൽതുറ
ന്ില്.പറാഡിൽമൂന്ാലാളളുകൾകൂട്ടംകൂ
ടിനിന്റ്തപന്പശദ്ധിക്കുന്തായിമത്താ
യിക്കറ്പതാന്ി.പെപട്ടന്റ്പ്റ്റ്കടന്റ്െുറ
പത്തത്തി.‘‘എന്താഇവിപടകാര്ം.’’പറാ
ഡിൽനിന്വരിപലാരാൾപചാദിച്ളു.മറുെ
ടിെറയാൻമത്തായിക്കറ്വാക്കുകൾകിട്ടിയി
ല്.‘‘ഞാൻെണിയപന്വഷിച്ളുവന്താ.ആ
വീട്ടിൽഎപന്തങ്കിലുംെണിയുടോവുപമാ
ന്റ്പചാദിക്കാൻപൊയതാ.’’മത്തായിയുപട
മറുെടിപകട്ടറ്പചറുപ്പക്കാർഅർഥ്ർഭമായി
ചിരിച്ളു.

‘‘നിനക്കറ്മരംപകറാനറിയുപമാ?’’
‘‘അറിയാം.’’
ഒരുഇരുനിലവീടിപൻറമുന്ിൽഅവർ

എത്തി.പ്ാവുംമാവുംനിറഞ്ഞമപനാഹരമാ
യെറമ്റ്.‘‘ഈമാവിപലമാങ്ങപയല്ാംെറി
ക്കണം.ഒപരണ്ണംപൊലുംവീണ്പൊട്ടരുത്.’’
മാവിൽകയറിയമത്തായിമാങ്ങകൾഓപര
ാന്ായിെറിച്ളു.ഒരുമാങ്ങെറിപച്ടുത്തു.
പചറുതായിഒന്റ്കടിച്ളു.കടിച്മാങ്ങയിപല
ക്കറ്പനാക്കിയമത്തായിക്കറ്കാൽൊദത്തിൽ
നിന്റ്ഒരുതരിപ്പറ്പകറിവരുന്തായിപതാ
ന്ി.െുറപത്തെച്യ്ക്കുള്ിൽനല്പകാന്
പ്പളൂവിപൻറനിറമായിരുന്ു.മത്തായിക്കറ്ൊദ
ത്തിൽനിന്ുടോയതരിപ്പറ്മുകളിപലാട്ടറ്പകറി
പക്കറിതലപച്ാറിപലത്തി.വകയിലുടോയി
രുന്മാങ്ങഅപപ്പാൾന്ൂട്ടപൻറആപ്പിൾസി
ദ്ധാന്തപത്തഅനുകരിച്ളു.െിന്ാപലമത്താ
യിയും.
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രമ്മഠത്തിൽപതാടി

നീഒരിക്കലുംനടന്ിട്ടില്ാത്ത
അവൾമാപതം
എന്ുംനടന്ുതീർക്കുന്
വീട്ടിപലക്കുപള്ാരു
പെൺവഴിയുടേറ്...
നീഒരിക്കലും
കടേിട്ടില്ാപത്താരു
ഊടുവഴി...
ആവഴികളിൽമുഴുവൻ
അമ്ിഞ്ഞപ്പാലിന്
കാത്തിരിക്കുന്
തപൻറകുഞ്ഞിപൻറക്ഷീണിച്
മുഖമായിരിക്കും.
മാസബജറ്ിപല
ചിതറിപത്തറിച്ളുപൊയാ
സംഖ്കളളുപടമൂർച്യുള്
ഉരുളൻകല്ളുകളായിരിക്കും...
എച്ിൽൊപതങ്ങളളുപടയും
അഴുക്കുെറ്ിയതുണി
കൂമ്ാരങ്ങളളുപടയും
ചവറ്ളുകൂനകളളുടോയിരിക്കും...
ആവഴിയതിരുകളിൽനിങ്ങളളുപട
പതറ്ിപപ്പായഭക്ഷണ
പകമത്തിപൻറയും
തീർന്ുപൊകാറായ
മരുന്ുകുറിപ്പടികളളുപടയും
മുൾപവലിെടർപ്പളുകളളുടോയിരിക്കും.
ആവഴികളിൽെലപപ്പാഴും
നാപളയ്ക്കുള്െച്ക്കറി
വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ുടോവും.
ആവഴികളിൽ
എപപ്പാഴും
കൂട്ടിനുനീഎന്
െടർന്ുെന്തലിച്തണലും
െതിപഞ്ഞാഴുകുന്
കുളിരുമുടോവും.
ആവഴികളിൽഅവളളുപടഅമ്പയയുംഅച്ഛപനയും
കാണാനുള്ആപ്ഹത്തിപൻറ

വമ്ൻൊറ
തുരുത്തുകളളുടോയിരിക്കും!
പനാക്കൂനിങ്ങൾക്കറ്ഒരിക്കൽപൊലും
സ്വപ്നംകാണാനാവാത്ത
എപതപയപതഊടുവഴികളിലൂപട
യാപതപചയ്താണ്
ഓപരാപെണ്ണളുംവീപടന്
മഹാന്രത്തിപലക്കറ്
ഓപരാതവണയും
തിരിപകപയത്തിപച്രുന്ത്!
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8640999955, 9847037778

Ruby Mehar Apparel. Palakkad
Opp. Intl. Stadium, COCHIN-0484 2533555, 8642999955

Clt. Road, PERINTHALMANNA-0493 3223377, 8646999955

Beach Road, CALICUT - 0495 4060506, 8641999955THE MOST TRUSTED ABAYA  BRAND 

Shop Online : www.meharhijab.com

visit :-

Time To

SHOP FOR
WHOLE FAMILY

Here it is !

Find the dress 
at any budget

 of your dreams

MODEST
COLLECTIONS
CASUAL WEAR, WEDDING WEAR & PARTY WEAR

ബി സിനസ്ആവശ്ങ്ങൾക്കായാണ്കസാഖ്സ്
താൻസദ്ർശിച്ത്.പസാവിയറ്റ്യൂനിയപൻറ

ഭാ് മായിരുന്ഇൗനാട്1991ലാണ്സ്വാതപന്ത്ംപെഖ്ാ
െിക്കുന്ത്.ഇവിടപത്തഅൽമാതിഎന്ന് രത്തിലാണ്
ഞങ്ങളളുപടകസ്റ്മർഅബിവലഖാപൻറഓഫിസ്.അ
പദേഹംതികഞ്ഞപെകൃതിസ്പനഹിആയതിനാൽഓപരാ
ദിവസപത്തകൂടിക്കാഴചകളളുംഒാപരാടൂറിസ്റ്റ്പെപദശ
ങ്ങളിലാണ്നിശ്ചയിച്ത്.മഞ്ഞുമലകൾ,അൽമാതിതടാ
കം,സയിൽപജാപ്ാൾഫ്ക്ബ്,അൽമാതിസിറ്ി,കസ്
റ്മറുപടവീട്എന്ിങ്ങപനപൊകുംകൂടിക്കാഴചഇടങ്ങ
ൾ.ഓഫിസിപലകൂടിക്കാഴചകൾക്കറ്ഉൗർജംകുറവാപണ
ന്ുംപെകൃതിമപനാഹരമായതുറന്സ്ഥലങ്ങളിപലസം
്മങ്ങൾമനസ്ിപനകൂടുതൽഉൗർജസ്വലമാക്കുപമന്ു
മാണ്അപദേഹത്തിപൻറെക്ഷം.അതുപകാടേുതപന്,
അൽമാതിയുപടഎല്ാപെകൃതിസൗദ്ര്വുംആസ്വദിച്ളു
ള്ബിസിനസ്സദ്ർശനമായിരുന്ുഇപൊവശ്പത്തത്.
അൽമാതിയിൽവശത്കാലത്തുംഉഷ്ണകാലത്തുംസ
ദ്ർശിക്കാൻഅവസരംലഭിച്ിട്ടളുടേറ്.അൽമാതിയിൽഏ
റ്വുംമപനാഹരംമലനിരകളാണ്.രടേുവർഷങ്ങൾക്കു
മുമ്റ്ആദ്മായിസദ്ർശിച്പപ്പാൾ36ഡിപ്ിആയിരുന്ു
ചൂട്.അന്ുതപന്അബിവലഖാൻെറഞ്ഞിരുന്ുെുതി
യപപൊജക്ട്രടേുവർഷത്തിനുള്ിൽഉടോവുപമന്ും
അതിനുള്ചർച്ക്കറ്ഒരുമഞ്ഞുകാലത്തറ്വീടേുംവരണ
പമന്ും.ഇത്തവണപൊയപപ്പാൾവമനസ്10ഡിപ്ിആ
യിരുന്ുതണുപ്പറ്.രടേുതവണയുംഒപരമലനിരകൾസ
ദ്ർശിച്പപ്പാൾകാഴചകൾതീർത്തുംവ്ത്സ്തം.

നപ്ലറ്ിൽേിറഞെകചുതിരക്രാലചുകൾ
ആദ്പത്തദിവസംസം് മസ്ഥലംഅപദേഹത്തിപൻറ

വീടുതപന്ആയിരുന്ു.സൽക്കാരപെിയനായഅപദേഹം
ഒന്റ്സൽക്കരിക്കാൻപവടേിത്തപന്യാണ്അങ്ങപന
പചയ്തപതന്റ്വീട്ടിപലത്തിയപപ്പാൾമനസ്ിലായി.തീ
ൻപമശയിൽെലവിധവിഭവങ്ങൾനിരത്തിപവച്ിരിക്കു
ന്ു.അപദേഹത്തിപൻറകുടുംബവുംകൂപടയുടോയിരു
ന്ു.അന്പത്തപെപത്കവിഭവംകുതിരഇറച്ിആയിരു
ന്ു.ഒരുവലിയൊപതത്തിൽനിറപയകുതിരഇറച്ി!കു
തിരഇറച്ികസാഖ്സ്താനിപലഒരുപെധാനവിഭവമാ
ണ്;കൂടാപതെഴങ്ങളളുംമറ്ളുെലഹാരങ്ങളളും.ഇന്ാട്ടി
പലത്തുന്അതിഥികൾൊലിപക്കടേകുറച്ളുമര്ാദകൾ
ഉടേപപത.അവർനൽകുന്ഭക്ഷണംെൂർണമായുംകഴി
ക്കണം.അങ്ങപനകഴിച്ാൽആതിപഥയപനയുംഅവർ
ഒരുക്കിയഭക്ഷണവുംഇഷ്ടപപ്പട്ടളുഎന്ാണർഥം.ഭക്ഷ
ണംബാക്കിയായാൽഅപതെിടിച്ില്എന്ും.മപറ്ാരു
രസകരമായആചാരംകൂടിയുടേറ്.പൊയത്തിൽമുതിർ
ന്അതിഥിപെധാനഭക്ഷണമായകുതിരഇറച്ിയുപടമു
ക്കാൽഭാ് വുംപൊയംകുറഞ്ഞയാൾകാൽഭാ് വുംക
ഴിക്കണം.ഭാ് ്ത്തിന്പൊയംകുറഞ്ഞയാൾഞാൻആ
യതുപകാടേറ്രക്ഷപപ്പട്ടളു.ആചാരങ്ങൾസംരക്ഷിക്കാൻ
പവടേിനല്വണ്ണംകഴിച്ളു.വയറുനിറപഞ്ഞങ്കിലുംെി
പന്യുംകഴിച്ളുപകാടേിരുന്ു.കാര്ംഅബിവലഖാ
നുംമനസ്ിലായി.ഞങ്ങളളുപടകഷ്ടപ്പാട്കടേറ്ഭക്ഷ
ണംമതിയാപയങ്കിൽനിർത്തിപക്കാളാൻെറഞ്ഞുഅപദേ
ഹം.അന്പത്തദിവസംമീറ്ിങ്ഒന്ുംനടന്ില്.

രടോംദിവസംഅൽമാതിമലമുകളിൽആയിരുന്ു
മീറ്ിങ്നിശ്ചയിച്ത്.അൽമാതിസിറ്ിയിൽനിന്റ്കാറി
ലാണ്യാപത.അബിവലഖാനുംമാപനജരായദിനാറാ
യുംകൂപടഉടോയിരുന്ു.മലയുപടഏതാടേറ്മുകൾവ
പരപറാഡ്ഉപടേങ്കിലുംഞങ്ങളളുപടവാഹനവുമായിമ
ലയുപടമുകളിക്കുകയറാൻകഴിയില്.പെപപടാൾ^ഡീ
സൽവാഹനങ്ങൾമലമുകളിൽവായുമലിനീകരണംഉ

ടോക്കുംഎന്തിനാലാണിത്.രടേുസഞ്ാരമാർ് ങ്ങ
ളാണ്അപങ്ങാട്ടളുള്ത്.പകബിൾകാർവഴിയുംമലകളി
പലക്കുമാപതമായുള്ടാക്സികാർവഴിയും.ടാക്സിക
ൾെൂർണമായുംവവദ്ുതിയിൽപെവർത്തിക്കുന്താ
ണ്.ഞങ്ങൾപകബിൾകാറിൽപൊകാൻതീരുമാനിച്ളു.
പകബിൾകാർവഴിസഞ്രിക്കുപമ്ാൾമലനിരകളിപല
ഭം് ിെൂർണമായുംആസ്വദിക്കാം.മഞ്ഞുമലനിരകൾ
ക്കിടയിലൂപടമലകളളുപടമുഴുവൻസൗദ്ര്വുംആസ്വദി
ച്റ്ഒരുപകബിൾകാർയാപത.മലമുകളിൽഎത്തിയാൽ
മഞ്ഞാൽമൂടപപ്പട്ടഒരുറസ്റ്ാറൻറ്ഉടേറ്.അവിപടതാ
മസിക്കാൻറൂമുകളളുംലഭ്മാണ്.അവിപടഒരുറൂപമടു
ത്തായിരുന്ുപയാ് ം.നാലുഭാ് ത്തുംമഞ്ഞുമലകൾ
മാപതം.അതിപനാത്തനടുവിൽഒരുമലമുകളിൽ,സുദ്
രമായെുറംകാഴചആസ്വദിക്കാൻെറ്ിയഗ്ാസിൽതീർ
ത്തഒരുറൂം.സീസണായതിനാൽഒരുൊട്സഞ്ാരിക
ളളുംഎത്തിയിട്ടളുടോയിരുന്ു.ഒരുദിവസംഅവിപടതാ
മസിച്ളു.അതിവശത്ത്തിൽഅവിപടതാമസിക്കുകദു
ഷ്കരംതപന്യാണ്.

അടുത്തദിവസപത്തപയാ് ംസയിൽപജാ(Zhailjau)
പ്ാൾഫ്ക്ബിലായിരുന്ു.പഹക്ടർകണക്കിന്സ്ഥ
ലത്തറ്പെകൃതിയാൽഅലങ്കരിച്മപനാഹരമായഒരുപെ
പദശംതപന്യാണ്ഈപ്ാൾഫ്ക്ബ്.ഇവിപടപ്ാൾ
ഫ്കളിക്കാനുള്പെപദശത്തിനുെുറപമഒരുറിപസാർട്ടളും

വഫവ്സ്റ്ാർഭക്ഷണശാലയുംെിപന്െണക്കാർക്കറ്
മാപതമായുടോക്കിയവീടുകളളുമാണുള്ത്.വീടുകൾഎ
ന്ുെറഞ്ഞാൽഒരുൊപടാന്ുമില്,കുറച്റ്ആഡംബര
സൗധങ്ങൾമാപതം.പ്ാൾഫ്ക്ബിപൻറമുഴുവൻഭൂമി
യുംെച്പ്പറ്നിറഞ്ഞതാണ്.നാലുഭാ് ങ്ങളളുംമഞ്ഞുമല
കളളും.ഏപതാഒരുമലമുകളിൽനിന്റ്ഒഴുകിവരുന്പവ
ള്ംപകട്ടിനിർത്തിമപനാഹരമായതടാകവുംഉടോക്കി
യിട്ടളുടേറ്.തടാകത്തിനരികിലായിതുറസ്ായസ്ഥലംമീറ്ി
ങ്ങിനായിതന്ുറിപസാർട്ടറ്അധികൃതർ.സിറ്ിയുപടപകാ
ലാഹലങ്ങപളാന്ുമില്ാത്തശുദ്ധവായുപവടേുപവാളം
ആസ്വദിക്കാവുന്സ്ഥലം.ഇവിടപത്തആളളുകൾമീറ്ി
ങ്ങിലുംഭക്ഷണകാര്ത്തിലുംനമ്ൾഇന്ത്ക്കാരിൽനി
ന്റ്വ്ത്സ്തരാണ്.രാവിപലമീറ്ിങ്തുടങ്ങിയാൽഅത്
വവകുപന്രംവപരതുടർന്ുപകാപടേയിരിക്കും.അവ
ർമീറ്ിങ്ങിനിടയിൽതിന്ുകയുംകുടിക്കുകയുംപചയ്തു
പകാപടേയിരിക്കും.ഇടക്കറ്വിപശമിക്കും,എപന്തങ്കിലും
കളിയിൽഏർപപ്പടും.കളികൾക്കിടയിലുംചർച്കൾമു
പന്ാട്ടളുപൊയിപക്കാപടേയിരിക്കും.ആപകപമാത്തംഒ
രുസുദ്രമായഅനുഭവം.ചർച്കൾഒരിക്കലുംനമുക്കറ്
പബാറടിക്കാത്തതരത്തിൽ.രാവിപലമുതൽവവകീട്ടളു
വപരമുഴുവൻഎനർജിയിൽഇരിക്കാംനമുക്കറ്.എപപ്പാ
ഴാപണാവിപശമംപവടേത്,അപപ്പാൾവിപശമിക്കാം.എ

പപ്പാഴാപണാഭക്ഷണംപവടേത്,അപപ്പാൾകഴിക്കാം.എ
പപ്പാഴാപണാകളിപക്കടേത്,അപപ്പാൾകളിക്കാം.പ്ാൾ
ഫുംബില്ാഡ്സുംആണ്ഇവിടപത്തപെധാനകളിക
ൾ.അബിവലഖാൻനന്ായികളിക്കും.ഞങ്ങൾക്കറ്ക
ളിക്കാനറിയിപല്ങ്കിലുംഎപന്തങ്കിലുപമാപക്കപചയ്ത്
ഞങ്ങൾക്കുംഇപതാപക്കഅറിയാംഎന്ഭാവത്തിൽര
ടേറ്തട്ടളുതട്ടളും.നമ്ൾപമാശക്കാരാവാൻൊടില്പല്്ാ.

ഇന്പത്തദിവസംഞങ്ങൾഒറ്ക്കാണ്െുറപത്തക്കിറ
ങ്ങിയത്.അബിവലഖാന്ഏപതാെരിൊടിയിൽെപങ്ക
ടുപക്കടേിവന്തിനാൽഇന്റ്മീറ്ിങ്ങുകൾഒന്ുമില്.ഞ
ങ്ങൾഒരുസിറ്ിടൂർആകാംഎന്റ്തീരുമാനിച്ളു.മറ്ളുവി
പദശരാജ്ങ്ങളളുമായിതാരതമ്പപ്പടുത്തുപമ്ാൾഇവി
പടടാക്സിചാർജ്വളപരകുറവാണ്.ഒരുഇന്ത്ൻറുപ്പി
ക്കറ്ഇവിപടകസാഖ്സ്താൻകറൻസിയായആറുപടങ്കി
കിട്ടളുപമന്താണ്അതിന്പെധാനകാരണം.െിപന്ഇ
വിപടഇവർക്കറ്സ്വന്തമായിഎണ്ണപ്പാടങ്ങളളുമുടേറ്.അതു
പകാടേുതപന്,പെപപടാൾവിലയുംകുറവാണ്.ടാക്സി
വിളിച്റ്പനപരസിറ്ിടൂർനടത്തുന്പെപദശപത്തക്കുപൊ
യി.ഡബിൾഡക്കർബസ്ആണ്ഇവിപടസിറ്ിടൂറിനാ
യിഉെപയാ് ിക്കുന്ത്.ഇവിടപത്തഭൂരിഭാ് ംപെർക്കും
ഇംഗ്ീഷ്തീപരഅറിയില്.അതുപകാടേുതപന്,കാര്
ങ്ങൾെറഞ്ഞുമനസ്ിലാക്കാൻവളപരൊടാണ്.ഒടു
വിൽആം് ്ഭാഷയിലൂപടകാര്ങ്ങൾകാണിച്ളുമനസ്ി

ലാക്കിസിറ്ിടൂറിനുള്ടിക്കറ്റ്കിട്ടി.ഏകപദശംമൂന്ുപഡാള
ർപകാടുത്താൽരടേുമണിക്കൂർസിറ്ികറങ്ങാം.ബസിൽഓ
പരാസീറ്ിലുംപഹഡ്പസറ്ളുകൾഉടേറ്.അതിൽഇംഗ്ീഷ്ഭാഷ
പതരപഞ്ഞടുക്കാനുള്ബട്ടണുംഉടേറ്.പഹഡ്പസറ്ിലൂപടബ
സ്സഞ്രിക്കുന്വഴികളിലുള്പെധാനപപ്പട്ടസ്ഥലങ്ങപളകു
റിച്റ്ഇംഗ്ീഷിൽെറഞ്ഞുപകാപടേയിരിക്കും.കസാഖ്സ്താനി
ലുള്യൂനിപവഴസിറ്ികളളുംഇതിനിടയിൽസദ്ർശിച്ളു.ഒരുൊ
ട്ഇന്ത്ക്കാർഇവിപടെഠിക്കുന്ുപടേന്റ്അപപ്പാഴാണ്മനസ്ി
ലായത്.സിറ്ിടൂറിൽകാര്മായആകർഷണങ്ങൾഒന്ുമില്.യൂ
നിപവഴസിറ്ികളളുംൊർക്കുകളളുംമ്ൂസിയങ്ങളളുംഅങ്ങപനെ
ലതും.മപറ്ാരുപെധാനആകർഷണംസിറ്ിമുഴുവൻകടന്ുപൊ
കുന്കനാൽആണ്.ഇതിലൂപടഒഴുകുന്പവള്ംഒരുമലമു
കളിൽനിന്റ്ഉത്വിക്കുന്താണ്.ഈപവള്ംസിറ്ിപയരടോ
യിമുറിച്റ്അതിന്നടുവിലൂപടഒരുകനാലാക്കിസിറ്ിഅവസാ
നിക്കുന്തുവപരഒഴുക്കിയിട്ടളുടേറ്.

അടുത്തദിവസംരാവിപലവീടേുംകസ്റ്മറുപടഓഫിസിപല
ക്കറ്.അവിപടവലിയഒരുൊർട്ടിനടക്കുകയാണ്.വലിയപകാൺ
ഫറൻസ്ഹാളിലാണ്ൊർട്ടി.അഞ്ഞൂപറാളംആളളുകൾെപങ്ക
ടുക്കുന്ുടേറ്.ഞങ്ങളാണ്ൊർട്ടിയിപലപെധാനവ്ക്ിത്വങ്ങൾ
എന്റ്അവർെിടിച്ളുസ്പറ്ജിൽഇരുത്തിയപപ്പാഴാണ്മനസ്ിലാ
യത്.ഞങ്ങപളവിപദശത്തുനിന്റ്ഇറക്കുമതിപചയ്തഏപതാര
ടേറ്ബുദ്ധിജീവികളായാണ്അതിഥികൾകാണുന്ത്എന്റ്അ
വരുപടപെരുമാറ്ത്തിൽനിന്റ്മനസ്ിലായി.െരിൊടിതുടങ്ങി.
ഞങ്ങപളഅബിവലഖാൻഎല്ാവർക്കുംെരിചയപപ്പടുത്തി.
റഷ്ൻഭാഷയിലാണ്പെസം് ം.ഞങ്ങപളപ്പറ്ിഅബിവലഖാ
ൻനന്ായിെുകഴത്തിപ്പറയുന്ുടേറ്എന്റ്മനസ്ിലായത്ഓപരാ
തവണയുംകാണികൾഞങ്ങപളപനാക്കിവകയടിക്കുപമ്ാഴാ
ണ്.ഒടുവിൽഎപൻറഊഴപമത്തി.വമക്കറ്വാങ്ങിഅബിവല
ഖാപനയുംകൂപടയുള്വപരയുംനദ്ിപയാപടഅഭിനദ്ിച്ളു.ക
സാഖ്ജനങ്ങളിൽനിന്റ്അനുഭവിച്നന്കപളകുറിച്ളുംരടേു
വാക്കറ്െറഞ്ഞു.അബിവലഖാൻഅത്റഷ്ൻഭാഷയിപലക്കറ്
വിവർത്തനംപചയ്തുപകാടുത്തു.അതിനിടയിൽകടേറിഞ്ഞ
ഒരുസത്മുടേറ്.ഏകപദശം70വയസ്ളുള്ആളളുകൾപൊലും
മുഴുവൻഎനർജിപയാടുംകൂടിസംസാരിക്കുകയുംഓടിച്ാടിന

ടക്കുകയുംപചയ്ളുന്ു.അത്കൂടുതൽപബാധ്മായത്പെസം് 
ത്തിനുപശഷമുള്നൃത്തെരിൊടിയിലാണ്.പൊയപഭദമപന്
എല്ാആളളുകളളുംമണിക്കൂറുകപളാളംആടിപ്പാടുകയുംനൃത്തം
പചയ്ളുകയുംപചയ്ളുന്ു.കൂട്ടത്തിൽഅന്നായഒരുവ്ക്ി
യുംകാലില്ാത്തഒരുകുട്ടിയുംഉടോയിരുന്ു.അവർപൊലും
അവരുപടവവകല്ങ്ങപളമറന്റ്മറ്ളുള്വരുപടമുഴുവൻപപൊ
ത്ാഹനപത്താപടമണിക്കൂറുകപളാളംആൊർട്ടിഒരുആപഘാ
ഷമാക്കിത്തീർക്കുന്ു.

ഒരചുകടൽമരചുഭപൂമിയരായന്രാൾ
കസാഖ്സ്താനിപലചരിപതപെധാനമായസ്ഥലമാണ്ആറൽ

കടൽ.നമുക്കറ്ഉൾപക്കാള്ാനാവാത്തഒരുചരിപതംഇൗകാഴ
ചക്കുെിന്ിലുടേറ്.ഒരുകടൽെൂർണമായുംഒരുമരുഭൂമിയായി
മാറി.രടോയിരത്തിെപത്താപടയാണ്ഈകടൽെൂർണമായും
മരുഭൂമിയായിമാറിയത്.ഉൾക്കടലിൽകുറഞ്ഞപതാതിൽകുറ
ച്ളുപവള്ംമാപതം.ഇതിപൻറതീരത്തുകൂടിപൊകുപമ്ാൾെഴ
കിതുരുപമ്ടുത്തപബാട്ടളുകളളുംകപ്പലുകളളുംമരുഭൂമിയിൽകിട
ക്കുന്തുകാണാം.അതിപൻറകിടപ്പളുകടോൽനിമിഷങ്ങൾക്കു
ള്ിൽകടൽവറ്ിയതാപണാഎന്റ്നമുക്കറ്പതാന്ിപപ്പാവും.എ
ന്ാൽ,കാലങ്ങപളടുത്താണപപതഇത്ഒരുമരുഭൂമിയായത്.ക
ടൽവീടേുംതിരിച്ളുപകാടേുവരാനുള്പശമങ്ങൾനടക്കുന്ു
പടേന്റ്െറഞ്ഞുപകൾക്കുന്ു.അങ്ങപനസംഭവിച്ാൽഅത്മ
പറ്ാരുഅത്ുതമാവുപമന്ുംഇവിടത്തുകാർവിശ്വസിക്കുന്ു.

ഇന്റ്അവസാനദിവസമാണ്.മീറ്ിങ്നിശ്ചയിച്ത്അൽമാതി
തടാകത്തിനരിപക.പലാകത്തിപലതപന്ഏറ്വുംമപനാഹരത
ടാകങ്ങളിപലാന്ാണ്അൽമാതിതടാകം.സമുപദനിരപ്പിൽനിന്റ്
ഏകപദശം2500മീറ്ർഉയരത്തിലാണ്ഇത്.മുഴുവൻഭാ് വുംമ
ഞ്ഞുമലകളാൽചുറ്പപ്പട്ടഅതിമപനാഹരതടാകം.മലകൾക്കി
ടയിൽപവട്ടിയുടോക്കിയപറാഡിലൂപടതടാകത്തിപലക്കുള്യാ
പതരസകരമാണ്.തടാകത്തിപൻറപവള്ംകുറഞ്ഞഭാ് ത്തു
കൂടിയുള്കുതിരസവാരിമപറ്ാരുഅനുഭവം.െുലർച്യാണ്നാ
ട്ടിപലക്കറ്വിമാനം.യാപതയാക്കാൻഅബിവലഖാനുംമാപനജ
രുംവിമാനത്താവളത്തിപലക്കറ്വന്ിരുന്ു.ഇപൊവശ്വുംവക
നിറപയസമ്ാനങ്ങളളുമായാണ്ഞങ്ങപളയാപതയാക്കിയത്.അ
ബിവലഖാൻരടേുതവണഇന്ത്യിൽവന്ുപൊയിട്ടളുംകാര്മാ
യിഒരുസമ്ാനവുംപകാടുത്തില്പല്ാഎന്റ്അപപ്പാഴാണ്ഓർ
ത്തത്.അപദേഹംരടേുമാസത്തിനുള്ിൽവീടേുംഇന്ത്യിൽവ
രുപമന്ുംഅന്റ്വീടേുംകാണാപമന്ുംെറഞ്ഞു.അടുത്തപൊ
വശ്ംഅബിവലഖാൻവരുപമ്ാൾഅപദേഹത്തിനുംകുടുംബ
ത്തിനുംകാര്മായഎപന്തങ്കിലുംസമ്ാനങ്ങൾപകാടുത്തയക്ക
ണപമന്റ്മനസ്ിൽഉറപ്പിച്റ്ഞങ്ങൾയാപതപചാദിച്ളു.
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