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ജിഷഎലിസബത്ത്

ഇ ക്കഴിഞ്ഞഓശാനഞായറാഴ്ച,സമ
യംരാവിലലഏഴര.വിഴിഞ്ഞംഹാർ

ബറിലലഫിഷ്ലാൻഡിങ്ലസൻററിൽഎ
ത്തുേമ്ാൾ,കതുറച്തുമത്സ്യലത്ാഴിലാളികൾ
വള്ളത്ിലതുംവാർഫ്പരിസരത്തുമിരതുന്ത്വ
ലയതുലെേകെതുപാെതുകൾതീർക്കതുകയാണ്.ത
േലന്ത്രാതതിമതുഴതുവൻകെലിൽമത്സ്യബന്ധ
നംനെത്ി,പതുലർച്തീരമണഞ്ഞേശഷമതു
ള്ളപതിവതുപണികളിൽഏർലപെട്ിരിക്കതുക
യായിരതുന്തുഅവർ.

േറാബർട്ത്പനിപെിള്ളയതുംഅനീഷയതുംകാ
റിലൻറഡിക്കിയിൽനിന്ത്കെലിൽമതുങ്ാനതു
ള്ളഓേരാേരാഉപകരണങ്ളതുംകാമറയതും
പതുറലത്െതുത്തുലവക്കാൻആരംഭിച്േപൊൾ
അങ്ിങ്ായിനിന്മത്സ്യലത്ാഴിലാളികൾ
പതതുലക്കഅെതുലത്ത്ി.ആദസ്യംപതുറലത്െതു
ത്ത്ഓകസിജൻസിലിണ്ടറാണ്.പിലന്മതു
ഖത്തുലവക്കാനതുള്ളസ്േനാർക്കലിങ്ഗ്ാസ്.
മതുങ്തുേമ്ാൾധരിക്കാനതുള്ളസ്കൂബസസ്യൂട്ത്,
ലവള്ളത്ിൽതാഴന്തുകിെക്കാൻസസ്യൂട്ിലൻറ
േപാക്കറ്ിൽഇെതുന്ഈയക്കട്ികൾ,നീന്തലി
ന്സഹായിക്കതുന്പാദംപരന്തപേതസ്യകഷൂ
എന്ിവഅെതുപെിച്തുലവച്േപൊേഴക്കതുംഎന്താ
ണ്സംഭവലമന്ത്േ്ചാദിച്ത്ആമത്സ്യലത്ാഴി
ലാളികൾസമീപിച്തു.കെലിൽഅെിത്ട്ത്്ചി
തതീകരിക്കതുന്സംഘമാണ്എന്റിഞ്ഞേപൊ
ൾഅവർക്കതുകൗതതുകമായി.ഓകസിജൻസി
ലിണ്ടർഎെതുത്തുലപാക്കിേതാളിൽഘെിപെി
ക്കതുകഒരൽപംബതുദ്ിമതുേട്റിയസംഗതിയാ
ണ്.കാരസ്യംമനസ്ിലായമത്സ്യലത്ാഴിലാളി
കൾമതുേന്ാട്തുവന്ത്സിലിണ്ടർഉയർത്ിപെി
െിച്തുനൽകി.‘കെലമ്മയതുലെനന്മക്കായിപഠ
നംഉപകരിക്കലട്,ഇരിക്കലട്ഞങ്ളതുലെകതു
ഞ്ഞതുസഹായവതും’എന്ായിരതുന്തുആമത്സ്യ
ലത്ാഴിലാളികളതുലെനിലപാട്.

മത്സ്യലത്ാഴിലാളിസമൂഹത്ിലലതലന്
അംഗങ്ളാണ്േറാബർട്തുംഅനീഷയതും.ഇ
രതുവരതുംവലിയതതുറനിവാസികൾ.കെലിലന
ക്കതുറിച്തുള്ളസാക്ഷരതതപവർത്നങ്ൾന
െത്ിവരതുന്ഇരതുവരതുംകെൽഅെിത്ട്ിൽ
നിന്തുള്ളനിരവധിവിവരങ്ൾതനതതുദൃശസ്യ
ങ്ളായിപതുറത്ത്എത്ിച്ിട്തുണ്ടത്.വിവിധഗ
േവഷകർഅവരതുലെപഠനങ്ൾക്കായിഇവ
രതുലെേസവനംേതെതുന്തു.

ഇത്വണതിരതുവനന്തപതുരംവിഴിഞ്ഞം
ഹാർബറിൽപതുലിമതുട്തുകൾക്കിെയിലലതപ
േവശനകവാെത്ിലാണ്ഇരതുവരതുംമതുങ്ാ
ൻകതുഴിയിെതുന്ത്.അവിലെയതുള്ളപവിഴപെതു
റ്തുകളതുലെനിലവിലലഅവസ്ഥഅറിയതുക
യാണ്ലക്ഷസ്യം.േറാബർട്ത്സസ്യൂലട്ാലക്കയി
ട്തുതയാറായി.അനീഷക്കത്േ്ചരതുന്സസ്യൂട്ത്
കിട്ിയില്ല.അലല്ലങ്ിലതുംകെലിലൻറമകൾ
ക്കത്എന്തിനാണ്സസ്യൂട്ത്എന്ാണ്അനീഷ
േ്ചാദിക്കതുന്ത്.േകരളത്ിൽസ്തതീകൾക്കത്
കെലിൽേപാകാൻമത്സ്യലത്ാഴിലാളികളതു
ലെവിശ്ാസംതെസ്മാണ്.ആർത്വംആ
രംഭിക്കതുന്തപായംമതുതൽസ്തതീകൾകെലി
ലിറങ്രതുലതന്തുംമത്സ്യബന്ധേനാപകരണ
ങ്ൾലതാെരതുത്എന്തുമാണ്അവരതുലെനി
യമം.ആനിയമലത്ലപാളിച്തുലകാെതുക്കതുക
കൂെിയാണ്അനീഷ.തലന്കണ്ടിലട്ങ്ിലതും
കൂെതുതൽസ്തതീകൾകെലിൽഇറങ്ണംഎ
ന്ത്അനീഷആതഗഹിക്കതുന്തുണ്ടത്.

തയാലറെതുപെതുകൾപൂർത്ിയായേപൊൾ
അനീഷയതുംേറാബർട്തുംവിരലതുകൾലകാണ്ടത്
‘എല്ലാംതയാർ’എന്തുമതുതദകാണിച്തു.സ
ഹായിക്കാൻവന്മത്സ്യലത്ാഴിലാളികൾ,
കാണാൻകൂെിനിന്വർ,കാറിലൻറഡതഡവ
ർഎന്തുതതുെങ്ിഎല്ലാവേരാെതുംഇതതുകാ

ണിച്തു.്ചിലർതിരിലകപതുഞ്ിരിനൽകതുക
േയാ,മറ്തു്ചിലർതിരിലകമതുതദകാണിക്കതുക
േയാല്ചയ്തതു.േറാബർട്ത്വിരലതുകൾഉയർ
ത്ിപെിെിച്ത്ഒന്ത്,രണ്ടത്,മൂന്ത്എന്ിങ്ലന
എണ്ികെലിേലക്കത്്ചാെി,ലതാട്തുപിറലക
അനീഷയതും.കെലിേലക്കത്കതുത്ലനനീണ്ടതു
കിെക്കതുന്പതുലിമതുട്ിൽനിന്ാണ്ഇരതുവരതും
്ചാെിയത്.ഇനിലപാങ്തുക,മറതുവശത്ത്കെ
ലിനതുവിലങ്ലനകിെക്കതുന്പതുലിമതുട്ിലൻറ
ഭാഗത്ാണ്.ഒരതുമണിക്കൂർകെലിന്അെിയി
ൽദൃശസ്യങ്ൾപകർത്ിയേശഷമാണ്അ
വർജേലാപരിതലത്ിൽവരതുക.

മത്സ്യലത്ാഴിലാളികലളസംബന്ധിച്ത്മ
തപരമായഅനതുഷ്ഠാനങ്ൾഒഴിച്തുകൂൊ
നാകാത്താണ്.അതതുലകാണ്ടതുതലന്,സാ
ധാരണഡതകസ്തവവിശ്ാസികൾഓശാ
നഞായർദിനത്ിൽപള്ളികളിൽകതുരതു
േത്ാലലപരതുന്ാൾതപാർഥനകളിൽആയി
രിക്കതും.ആഒരതുദിവസമാണ്അനീഷയതുംേറാ
ബർട്തുംകെലിൽമതുങ്ാലനത്ിയത്.ഇരതുവ
രതുലെയതുംഅഭിതപായത്ിൽ,കെൽസംബ
ന്ധിച്വിവരങ്ൾമത്സ്യലത്ാഴിലാളികൾ
ക്കതുംലപാതതുജനത്ിനതുംനൽകതുന്എന്തതു

പരിപാെിയതുംതപാർഥനയതുലെഫലംതരതുന്തു
എന്ാണ്.അതതുലകാണ്ടതുതലന്ഈകെൽ
മതുങ്ൽഅവലരസംബന്ധിച്ിെേത്ാളംഒ
രതുതപാർഥനയാണ്.സിറ്ിസൻസയൻറിസ്
റ്ത്തപവർത്നങ്ളതുലെഭാഗമായിഐകസ്യരാ
ഷ്തെസഭയതുലെതപവർത്നങ്ളിൽപങ്ാളി
കളാണ്ഇരതുവരതും.

ഒരതുമണിക്കൂറിനതുേശഷംമതുങ്ിനിവർന്
േപൊൾസമയംഎട്ര.അവരതുലെഡകയിൽ
ഒരതുപിെിേതപതവലകളതുംഉണ്ടത്.കെൽഉപരി
തലത്ിൽലപാങ്ിവന്േപൊൾസമീപത്തു
കൂലെഒരതുല്ചറതുവള്ളംകെന്തുേപായി.ശബ്
ദമതുയർത്ിവിളിച്േപൊൾവള്ളക്കാരൻതതു
ഴച്ിൽനിർത്ിവള്ളംേറാബർട്ിനതുംഅനീ
ഷക്കതുംസമീപംഅെതുപെിച്തു.ഇരതുവരതുംനില
വിലലമത്സ്യലഭസ്യതലയയതുംകെലിലലതപതി
കൂലഅവസ്ഥകലളയതുംകതുറിച്തുേ്ചാദിച്
റിഞ്ഞതു.ഇേപൊൾകിട്ിയമത്സ്യങ്ലളവള്ള
ക്കാരൻകാണിച്തുലകാെതുത്തു.രണ്ടത്മിനിറ്ി
നതുേശഷംഇരതുവരതുംകരയിേലക്കതുനീന്തി.മീ
നതുകളതുലെആവാസവസ്യവസ്ഥലയപാരതുകൾ
എന്ാണ്മത്സ്യലത്ാഴിലാളികൾവിളിക്കതു
ന്ത്.പാറകളതുംകതുത്ലനഇറക്കവതുമതുള്ള

ഭൂതപകൃതിയിലാണ്തിരതുവനന്തപതുരലത്പാ
രതുകൾസ്ഥിതില്ചയ്തുന്ത്.പ്ാസ്റ്ികമാലി
നസ്യവതുംേതപതവലകളതുംകതുരതുങ്ിക്കിെക്കതുന്
പാരതുകളിൽനിന്ത്മത്സ്യക്കൂട്ങ്ൾഒഴിഞ്ഞതു
േപാകതും.അത്രംഒരതുപാരിൽകതുരതുങ്ിക്കിെ
ന്വലഇരതുവരതുംനീക്കംല്ചയ്തതാണ്ഡക
യിൽ.കൂെതുതൽപരിേശാധനയിൽഅതിൽ
കെൽസസസ്യങ്ൾവളർന്തായതുംലപാസില്ല
േപാറഇനത്ിൽലപെട്പവിഴപെതുറ്ിലൻറകഷ
ണംകതുരതുങ്ിക്കിെക്കതുന്തായതുംകലണ്ടത്ി.

നാശത്തിെൻറവക്തിൽ
പവതിഴപ്പുറ്പുകൾ
തിരതുവനന്തപതുരലത്വിഴിഞ്ഞംഅന്താരാഷ്
തെആഴക്കെൽതതുറമതുഖപദ്തിപതുേരാഗമിക്ക
േവ,സമീപമതുള്ളപവിഴപെതുറ്തുകൾനാശത്ില
ൻറവക്കിലാണ്.ഇവലവളതുക്കൽ(ബ്ീച്ിങ്)
തപതകിയയതുലെവിവിധഘട്ങ്ളിലാലണന്ത്
കെലിന്അെിയിൽനിന്തുള്ളദൃശസ്യങ്ൾസ
ഹിതമതുള്ളലതളിവതുകൾഇവർക്കത്ലഭിച്തു.
വിഴിഞ്ഞംഹാർബറിനതുഅരകിേലാമീറ്ർദൂ
ലരനിർമാണംപതുേരാഗമിക്കതുന്വിഴിഞ്ഞം
അന്താരാഷ്തെതതുറമതുഖപദ്തിയാണ്ഈ
നാശത്ിനതുതപധാനകാരണലമന്ത്അേന്
ഷണത്ിൽവസ്യക്തമായി.പവിഴപെതുറ്തുേകാ
ളനികൾക്കത്അെിത്റയാകതുന്േഗാണിയാ
സ്തെീ(Goniastrea)ഇനത്ിൽലപട്വയി
ലാണ്ബ്ീച്ിങ്കലണ്ടത്ിയത്.ആേഗാളതാ
പനം,കെലിലല്ചൂട്ഉയരതുന്ത്,കെൽനിര
പെത്ഉയരതുന്ത്,ഹരിതവാതകപതുറംതള്ളൽ,
കനത്തണതുപെത്,സമതുതദഅമ്ലവത്കരണംഎ
ന്ിവലവളതുക്കൽതപതകിയക്കത്കാരണമാകാം.
േപാഷകങ്ൾകൂെിയാലതുംബ്ീച്ിങ്സംഭവി
ക്കതും.ലവള്ളലപൊക്കവതും്ചതുഴലിക്കാറ്തുകളതും
കാരണവതുംപവിഴപെതുറ്തുകൾനശിക്കാലമന്തു
ആസ്േതെലിയൻമഡറൻഇേക്കാളജികൺ
സൽട്ൻറ്ആയഡാനിേയല്ചിക്കലറല്ലിവസ്യ
ക്തമാക്കതുന്തു.േകരളലത്പിെിച്തുകതുലതുക്കി
യലവള്ളലപൊക്കവതുംകെലിൽആഞ്ഞെിച്
സൂനാമിയതുംഗജ,േഫാണി,ഓഖിഎന്ീ്ചതു
ഴലിക്കാറ്തുകളതുംബ്ീച്ിങ്ിനതുകാരണമായി
ട്തുണ്ടാകാംഎന്തുംഅവർഅഭിതപായലപെെതു
ന്തു.വിവിധഅസതുഖങ്ൾനിമിത്വതുംനാ
ശംസംഭവിക്കാം.

കനത്്ചളിഅെിഞ്ഞതുകൂെതുന്തതുമൂലവതും
ഇത്രംഅവസ്ഥവരാംഎന്ത്പവിഴപെതുറ്തുക
ലളക്കതുറിച്ത്ഗേവഷണംനെത്തുന്ആസ്േതെ
ലിയയിലലലജയിംസ്കതുക്കത്സർവകലാശാ
ലതപഫസർേമാർഗൻതപാല്ചറ്ത്വസ്യക്തമാക്കതു
ന്തു.സമീപത്തുനിന്തുള്ളകനത്്ചളിയെി
യൽനിമിത്ംലവളതുക്കൽതപതകിയസംഭവി
ക്കാം.തപതികൂലപാരിസ്ഥിതികഘെകങ്
ളതുംകാരണമാകതും.എന്തായാലതുംപവിഴപെതു
റ്തുകൾതപതിേരാധേശഷികതുറഞ്ഞതുനാശം

സംഭവിക്കാൻ്ചളിയതുലെവസ്യാപനംകാരണ
മാകതുലമന്തിൽസംശയമില്ല.്ചളിമൂലംസൂ
രസ്യതപകാശംകെലിന്അെിയിൽഎത്ാതാ
കതുകയതുംതപകാശസംേലേഷണംനെക്കാൻ
സാധിക്കാലതവരതുകയതുംല്ചയ്തും-അേദേഹം
വസ്യക്തമാക്കി.

മത്സ്യെത്ാഴതിലാളതികൾക്ക്
പറയാനപുള്ളതക്
വിഴിഞ്ഞംതതുറമതുഖപദ്തിക്കായികെൽതതു
രക്കൽനെത്ിയേപൊൾസമീപലത്കെലിൽ
നിറലയ്ചളിവസ്യാപിച്തായിമത്സ്യലത്ാഴി
ലാളികൾസാക്ഷസ്യലപെെതുത്തുന്തു.കലക്കംമൂ
ലംകക്കവിഭാഗത്ിൽലപെട്ഭക്ഷസ്യേയാഗസ്യമാ
യ്ചിപെികളതുലെവളർച്ലയബാധിച്തായതും
അവയതുലെഎണ്ത്ിൽകതുറവതുവന്തായതും
്ചിപെിലതാഴിലാളികൾപറയതുന്തു.ഒപെം,വിഴി
ഞ്ഞംഹാർബറിൽനിന്ത്മണ്ത്േ്ചാർന്തുേപാ
യിട്തുലണ്ടന്തുംഇവരണ്ടതുപതുലിമതുട്തുകൾക്കിെ
യിലതുള്ളതപേവശനവഴിയിൽഅെിഞ്ഞതുകൂെി
യതായതുംഅവർപറയതുന്തു.ഇവിലെവള്ളങ്
ൾമറിഞ്ഞത്നാശനഷ്െങ്ൾപതിവാണ്.ഇ
ത്രത്ിൽലതഡഡജിങ്മൂലവതുംമണൽേ്ചാ
രതുന്ത്കൂെതുന്തതുമൂലവതുംവിഴിഞ്ഞലത്ക
െലിൽ്ചളിയെിഞ്ഞഅവസ്ഥയിലാലണന്തും
അവർപറയതുന്തു.തതുറമതുഖനിർമാണം,തപകൃ
തിേക്ഷാഭങ്ൾഎന്ിവക്കതുംമതുമ്തുംേശഷ
വതുംതതുെർച്യായപഠനംനെന്ിട്തുലണ്ടങ്ിൽ
മാതതേമഇതിലൻറയഥാർഥആഘാതംഎതത
ലയന്തുഅറിയാൻകഴിയൂലവന്ത്ദൃശസ്യങ്ൾ
വിശകലനംല്ചയ്തആസ്േതെലിയക്കാരായ
രണ്ടതുശാസ്തതജ്ഞരതുംവസ്യക്തമാക്കി.

എന്ാൽ,തപേദശലത്പവിഴപെതുറ്തുകളിൽ
േവണ്ടതതപഠനംകെൽതതുരക്കലിന്മതുേമ്ാ
േശഷേമാനെത്ിയിട്ിലല്ലന്ത്അേന്ഷണ
ത്ിൽവസ്യക്തമായി.കെലിലനകതുറിച്ത്പഠി
ക്കതുകയതുംതപശനങ്ൾകലണ്ടത്ിപരിഹാ
രംനിർേദശിക്കതുകയതുംല്ചേയ്ണ്ടസർക്കാ
ർഏജൻസികളിലലശാസ്തതജ്ഞന്മാർവർ
ഷങ്ൾക്കത്മതുമ്ത്നെത്ിയപഠനങ്ൾമാതത
മാണ്വിഴിഞ്ഞംതതുറമതുഖത്ിനായതുള്ളപരി
സ്ഥിതിആഘാതറിേപൊർട്ിലെക്കംപരാമർ
ശിച്ിട്തുള്ളത്.കട്ിയതുള്ളപവിഴപെതുറ്തുകൾസം
ബന്ധിച്ത്നിരന്തരഗേവഷണംനെത്തുന്
േകതദ്രസമതുതദമത്സ്യഗേവഷണേകതദ്രത്ി
ലല(CMFRI)തപിൻസിപെൽസയൻറിസ്റ്ത്ആ
യേഡാ.ജാസ്മിൻ2009ൽതപസിദ്ീകരിച്
പഠനമാണ്എൽ.ആൻഡ.െി-റാേമ്ാൾക
ൺസൾട്ിങ്എൻജിനീേയഴസ്ലിമിറ്ഡവിഴി
ഞ്ഞംതതുറമതുഖത്ിനായിനൽകിയപാരിസ്ഥി
തികആഘാതറിേപൊട്ിലതുള്ളത്.

സമുദ്രആവാസവ്യവസ്ഥയുടെദ്രധാനഘെകമായ്രവിഴപ്ുറ്ുകളിലാണ്
25ശതമാനംകെൽജീവികളും്രാർക്ുന്നത്.്രവിഴപ്ുറ്ുകളുടെകൂട്ടനാശത്ിന്
ഇെയാക്ുന്നകകാറൽബ്ീച്ിങ്(ടവളുക്ൽ)ദ്രതിഭാസംകകരളത്ിടലവിഴിഞ്ം
തീരത്്വ്യാ്രകമാടണന്നകടടെത്ൽ്രങ്ുടവക്ുകയാണ്കലഖിക.വിഴിഞ്ം
തുറമുഖ്രദ്ധതിഉൾടപ്ടെയുള്ളമനുഷ്യഇെട്രെലുകൾഇൗദ്രതിഭാസത്ിന്
ആക്ംകൂട്ടുന്നത്എങ്ങടനടയന്നുംവിശ്രീകരിക്ുന്നു

ക്രാളി്ര്

പവിഴപെതുറ്തുകളതുലെഅെിസ്ഥാനംേപാളിപ്
എന്റിയലപെെതുന്ല്ചറതുജീവികളാണ്.ലമാ
ട്തുസൂ്ചിയതുലെലമാട്ിേനാളംമാതതംവലതുപെ
മതുള്ളഇവമാംസാഹാരിയായ,നലട്ല്ലില്ലാ
ത്,മൃദതുലശരീരമതുള്ളജീവികളാണ്.സ
ഞ്രിക്കാൻകഴിയാത്ഈജീവികൾക്കത്
നീണ്ടതന്തതുക്കളിലലല്ചറിയേതാതിലതു
ള്ളവിഷംമറ്തുജീവികളിൽനിന്തുംസ്യ
രക്ഷക്കതുംഇരപിെിത്തിനതുംഉപേയാഗി
ക്കതുന്തു.ഈേപാളിപെതുകൾതസവിക്കതുന്
കാൽസസ്യംകാർബേണറ്ത്(്ചതുണ്ാമ്ത്കല്ലത്)
ആണ്ഇവലയപാറകളിൽപറ്ിപെിെിച്ിരി
ക്കാൻസഹായിക്കതുന്ത്.ഇവലയകാലി
ക്കിൾഎന്ാണ്വിളിക്കതുന്ത്.ഇങ്ലന
നിരവധിേപാളിപെതുകൾ്ചതുണ്ാമ്ത്കല്ലത്മി
തശിതംതസവിച്തുകൂട്മായിേ്ചർന്ിരിക്കതു
ന്തു.അങ്ലനയാണ്പവിഴപെതുറ്ത്േകാളനി
കൾഉണ്ടാകതുന്ത്.വിഭജനംവഴിേയാമതു
കതുളങ്ൾരൂപലപെേട്ാആണ്ഇവവസ്യാപി
ക്കതുന്ത്.ആയിരക്കണക്കിന്വർഷങ്
ൾലകാണ്ടാണ്ഓേരാപവിഴപെതുറ്തുകളതും
രൂപംലകാള്ളതുന്ത്.

 നിറംടകാെുക്ുന്നത്

സൂകസാന്തേല്ലഎന്ത്േപരതുള്ളആൽ
ഗകൾ(പായൽവിഭാഗത്ിൽലപെതുന്
സസസ്യവിഭാഗം)പവിഴപെതുറ്തുകളിൽേ്ച
ർന്ിരിക്കതുേമ്ാഴാണ്അവപലനിറത്ി
ൽകാണലപെെതുന്ത്.േപാളിപെതുകൾക്കതു
തപകാശസംേലേഷണംവഴിആഹാരലമ
ത്ിക്കതുകഎന്ദൗതസ്യംഈആൽഗ
യതുേെതാണ്.

പലവി ധകാരണങ്ൾലകാണ്ടത്
ഈആൽഗകൾേപാളിപെതുകളിൽനി
ന്തുംേവർലപട്തുേപാകാം.അേപൊൾ
അവയതുലെനിറംേ്ചാർന്തുേപാകതു
കയതുംപവിഴങ്ൾലവളതുക്കതുകയതും
ല്ചയ്തും.േപാളിപെതുകലളേ്ചർന്ിരി
ക്കാൻസഹായിക്കതുന്കാത്സ്യംകാ
ർബേണറ്ത്അസ്ഥികൂെംമാതതമായി
തീരതുന്തു.

മലറ്ാരതുഅനതുകൂലസാഹ്ചരസ്യം
ഉണ്ടായാൽ,പതുതിയേപാളിപെതുകൾ
ഇവയിൽവളർന്തുവരതും.വിവിധ
തരംഅസതുഖങ്ളതുംഇവലയബാ
ധിക്കാം.

 Photo: Friends of marine life
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കത്തുകൾ

വാരാദസ്യമാധസ്യമത്തിലലക്പുള്ളകത്പുകൾ
വാടക്സക്ആപക്വഴതിയപും
രചനകൾഇ-െമയതിലതിലൂെടയപുംഅയക്ാം

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പതതാധതിപർ,വാരാദസ്യമാധസ്യമം,
െവള്ളതിമാടക്കപുന്ക്.പതി.ഒ,ലകാഴതിലക്ാടക്-12

നദീംനൗഷാദ്

ഇ രതുപതാംനൂറ്ാണ്ടിലൻറതതുെക്കത്ി
ൽതലന്േകാഴിേക്കാട്നഗരത്ിൽ

സംഗീതക്ലബതുകളതുംമാളികപെതുറങ്ളതുംസ
ജീവമായിരതുന്തു.കെയതുലെതാലഴനിലയിൽക
ച്വെംനെക്കതുേമ്ാൾഒഴിഞ്ഞതുകിെക്കതുന്മതു
കൾനിലയിലാണ്ഡവകതുേന്രങ്ളിൽസം
ഗീതവതുംനാെകവതുലമല്ലാംഅരേങ്റിയിരതുന്
ത്.ലതേക്കപതുറമായിരതുന്തുക്ലബതുകളതുലെയതും
മാളികപെതുറങ്ളതുലെയതുംതപധാനേകതദ്രങ്ൾ.
കതുറ്ിച്ിറ,പരപെിൽ,കതുണ്ടതുങ്ൽ,ലതക്കതുംത
ല,ഇെിയങ്ര,ഹലതുവബസാർതതുെങ്ിയ
തപേദശങ്ൾഈേമഖലയിൽലപെതുന്തു.ഇ
വയായിരതുന്തുനഗരത്ിന്സാംസ്കാരിക
ഊർജംപകർന്ിരതുന്ത്.ആദസ്യംമാളികപെതുറ
ങ്ളിലായിരതുന്തുപരിപാെികൾനെന്ത്.പി
ന്ീട്ക്ലബതുകൾവന്തുതതുെങ്ി.1950കളിൽ
േകാൺസ്റ്ബിൾകതുഞ്ഞതുമതുഹമ്മദതുംനാെ
കകൃത്ത്ലക.െി.മതുഹമ്മദതുംേ്ചർന്ത്തതുെങ്ി
യതബേദഴസ്മസ്യൂസികക്ലബ്ആയിരതുന്തുഇ
വയിൽഏറ്വതുംഅറിയലപെട്ത്.സാൾട്ത്മമ്മ
ത്േകായയതുലെഎവറസ്റ്ത്മസ്യൂസികക്ലബ്,േപാ
സ്റ്ത്മാൻഡസദ്ഭായിയതുലെഈവനിങ്ക്ലബ്
എന്ിവർലക്കാപെംേ്ചമ്തുംകണ്ടിഹസ്ൻഭാ
യിയതുലെഹിദ്രതുസ്ഥാൻമസ്യൂസിക്ലബതുംഈരം
ഗത്ത്സജീവമായിരതുന്തു.

സംഗീത്ചരിതതത്ിൽഹിദ്രതുസ്ഥാൻമസ്യൂ
സികക്ലബിന്സതുതപധാനസ്ഥാനമതുണ്ടത്.ക
ല്ലായിആയിരതുന്തുഹസ്ൻഭായിയതുലെക്ലബി
ലൻറആസ്ഥാനം.മരവസ്യവസായേകതദ്രമായ
കല്ലായിയിൽമരക്കച്വെംനെത്തുന്ഹസ
ൻഭായിതലൻറവരതുമാനത്ിലൻറനലല്ലാരതു
പങ്ത്സംഗീതത്ിനതുേവണ്ടില്ചലവഴിച്തു.സ്
േദശത്തുള്ളവർമാതതമല്ല,മംഗലാപതുരത്തും
മതുംഡബയിൽനിന്തുലമാലക്കപാട്തുകാർഹി
ദ്രതുസ്ഥാൻമസ്യൂസികക്ലബിൽവരതുമായിരതുന്തു.
സർഗംമസ്യൂസികഎന്മലറ്ാരതുക്ലബിലൻറ
കൂെിതപവർത്നത്ിൽപങ്ാളിയായിരതുന്തു
അേദേഹം.അന്ത്ഇത്രംക്ലബതുകൾആയിരതു
ന്തുനഗരത്ിലലപലഗായകലരയതുംകലണ്ട
െതുത്തതുംവളർത്ിയതതും.എം.എസ്.ബാബതു
രാജ്,േകാഴിേക്കാട്അബ്ദതുൽഖാദർ,തബലി
സ്റ്ത്ഉസ്മാൻ,സതുരാസതു,പതുതതുക്കതുെിബാല
ൻ,എം.എസ്.മജീദ്,നിലമ്ൂർബാലൻ,ആ
ഹ്ാൻലസബാസ്റ്റ്യൻഎന്ിവർഅവിെലത്
പതിവ്സദ്രർശകർആയിരതുന്തു.

ഹിദ്രതുസ്ഥാൻമസ്യൂസികക്ലബിൽതേദേശീയ
രായഗായകലരമാതതമല്ലഉത്േരന്തസ്യയിൽനി
ന്ത്എത്തുന്പാട്തുകാലരയതുംസ്ീകരിച്തു.ഇ
ങ്ലനവന്തുേപാവതുന്ഗായകർനെത്തുന്
കേച്രികളിൽനിറലയആളതുകൾപലങ്െതുത്ി
രതുന്തു.നാട്തുകാരായഗായകർക്കതുംനല്ലപാഠ
ശാലയായിരതുന്തുഇത്രംകേച്രികൾ.തബ
ലയതുംഹാർേമാണിയവതുമായിരതുന്തുഅവിെ
ലത്തപധാനലപെട്സംഗീേതാപകരണങ്
ൾ.കൂൊലത,പരേദശികളായസംഗീതകാര
ന്മാർലകാണ്ടതുവന്ിരതുന്സിതാറതും.പാട്തുേക
ൾക്കാൻഇരിക്കതുന്വരിൽ്ചതുമട്തുലതാഴിലാളി
കൾ,സ്ർണപെണിക്കാർ,എഴതുത്തുകാർ,കൂ
ലിപെണിക്കാർ,നാെകതപവർത്കർ,വൻകിെ
കച്വെക്കാർഎന്ിങ്ലനസമൂഹത്ിലൻറ
എല്ലാതതുറകളിൽനിന്തുമതുള്ളആൾക്കാർഉ
ണ്ടാവതും.ലതാഴിലാളി^മതുതലാളിവിഭജനത്ി
ലൻറഅതിർത്ിേരഖകൾഇല്ലാതാവതുന്ിെ

മാണ്ഇത്രംേവദികൾ.
എൺപതതുകേളാലെക്ലബതുകൾക്ഷയിച്തു

തതുെങ്ി.ഗൾഫ്കതുെിേയറ്ംശക്തമായേതാലെ
മിക്കവീെതുകളിലതുംേെപെത്ലറേക്കാഡറതുകൾവ
ന്ത്സംഗീതആസ്ാദനലത്ഒരതുസ്കാരസ്യ
അനതുഭവമാക്കി.അത്ക്ലബതുകൾേനതൃത്ംന
ൽകിയസംഗീതകൂട്ായ്മലയസാരമായിബാ
ധിച്തു.ഹസ്ൻഭായിഎം.എസ്.ബാബതുരാജതു
മായിനല്ലബന്ധംപതുലർത്ി.ബാബതുരാജ്മ
തദാസിൽനിന്ത്േകാഴിേക്കാട്എത്ിയാൽസ്ീ
കരിക്കതുന്തപധാനസതുഹൃത്തുക്കളിൽഒരാ
ൾഅേദേഹമായിരതുന്തു.നന്ായിഹാർേമാണി
യംവായിക്കതുന്ആൾകൂെിയായിരതുന്തുഹസ്
ൻഭായി.കൂൊലത,തംബതുരതുമീട്തും.്ചിലേപൊ
ൾലമഹ്ഫിലതുകളിൽപാെതും.അത്േ്ചാട്ാഖ
യാേലാതതുതമിേയാആയിരിക്കതും.അലല്ലങ്ിൽ
ഡസഗളിലൻറേയാസി.എച്ത്.ആത്മയതുലെേയാ
പങ്ജ്മല്ലികിലൻറേയാപാട്തുകളായിരിക്കതും.

സംഗീതംമാതതമല്ല,നാെകകലാകാരന്മാലര
യതുംഅേദഹംേതപാത്ാഹിപെിച്തു.േദവരാജ
ൻമാഷ്,എ.ആർ.റഹ്മാലൻറപിതാവ്ആർ.
ലക.േശഖർഎന്ിവരതുമായിനല്ലബന്ധംപതു
ലർത്ി.നലല്ലാരതുവായനക്കാരൻകൂെിയായ
അേദേഹത്ിലൻറപക്കൽഉർദതുതഗന്ഥങ്ളതുലെ
വലിലയാരതുേശഖരംതലന്ഉണ്ടായിരതുന്തു.
അതിൽനലല്ലാരതുപങ്ത്ഗസലതുകളായിരതുന്തു.

1957ൽസിേലാണിൽവലിലയാരതുതപളയം
ഉണ്ടായി.നൂറതുകണക്കിന്ആൾക്കാർക്കത്ജീവ

നതുംസ്ത്തുംനഷ്െമായി.അന്ത്േകാഴിേക്കാ
ട്തുനിന്ത്ദതുരിതാശ്ാസത്ിനതുേവണ്ടിയതുള്ള
പണംസ്രൂപിക്കാൻമതുന്ിൽനിന്ത്ഹിദ്രതു
സ്ഥാൻമസ്യൂസികക്ലബ്ആയിരതുന്തു.സംഗീത
പരിപാെിയിലൂലെസമാഹരിച്പണംതശീലങ്
യിൽനിന്ത്വന്ബതുദ്ഭിക്ഷതുക്കലളഏൽപി
ച്തു.സംഗീതലത്പറ്ിവസ്യക്തമായഅഭിതപായ
ങ്ളതുണ്ടായിരതുന്തുഹസ്ൻഭായിക്കത്.ലമഹഫി
ലതുകളിൽപാശ്ാതസ്യസംഗീേതാപകരണങ്ൾ
ഉപേയാഗിക്കതുന്തിേനാട്അേദേഹത്ിന്േയാ
ജിപെതുണ്ടായിരതുന്ില്ല.സിനിമസംഗീതത്ിലൻ
റസ്ാധീനത്ിൽക്ലാസിക്കൽസംഗീതത്ിന്
ആസ്ാദകർകതുറയതുന്ത്അേദഹലത്വിഷ
മിപെിച്ിരതുന്തു.ക്ലാസിക്കൽസംഗീതംപരിേപാ
ഷിപെിക്കാനതുള്ളേകതദ്രമായിഅേദേഹംഹിദ്രതു
സ്ഥാൻമസ്യൂസികക്ലബിലനവളർത്ിലയെതുക്കാ
ൻതശമിച്തു.തലൻറസമ്ാദസ്യലമല്ലാംക്ലബിലൻ
റതപവർത്നങ്ൾക്കതുേവണ്ടില്ചലവാക്കി
യതതുലകാണ്ടത്പലഅവസരങ്ളിലതുംസാമ്
ത്ികതപയാസങ്ൾേനരിട്ിെതുണ്ടത്.സംഗീതം
കഴിഞ്ഞാൽഅേദേഹംഏറ്വതുംകൂെതുതൽപ
ണംല്ചലവാക്കിയത്വിദസ്യാഭസ്യാസതപവർത്
നങ്ൾക്കതുേവണ്ടിയായിരതുന്തു.പഠിക്കാൻമി
െതുക്കരായകതുട്ികലളതപേതസ്യകംകലണ്ടത്ി
പഠിപെിച്തു.ഒരതുകാലഘട്ത്ിലാലകസംഗീത
വതുംനന്മയതുംമനതുഷസ്യസ്േനഹവതുംതപസരിപെി
ച്ഹസ്ൻഭായി1998മാർച്ത്13ന്വിെവാങ്ി.

ഹസ്ൻഭായിക്കത്ല്ചറാട്ത്കതുഞ്ഞിലമയ്,കതു
ർഷിദ്എന്ീരണ്ടതുഭാരസ്യമാരിലായിനാലതുമക്ക
ൾ.മൂത്മകൻഅബ്ദതുൽറഷീദ്കൃഷിവകതുപെി
ൽനിന്ത്േജായൻറ്ഡയറകെറായിപിരിഞ്ഞതു.
രണ്ടാമലത്മകൻഅബൂബക്കർപിതാവിലന
േപാലലബിസിനസതുംസംഗീതക്ലബതുമായിതപ
വർത്ിക്കതുന്തു.ഗസൽധാരഎന്ക്ലബിലൻറ
സ്ഥാപകരിൽഒരാളതുംഉസ്മാൻസ്മാരകക
ലാേകതദ്രത്ിലൻറരക്ഷാധികാരിയതുമാണ്അ
ബൂബക്കർ.മൂന്ാമലത്മകൻമതുഹമ്മദ്ഷക്കീ
ൽേഡാകെറതുംഅറിയലപെെതുന്ഗസൽഗായ
കനതുമാണ്.്ചിതതശലഭങ്ളതുലെവീട്എന്സി
നിമക്കത്സംഗീതസംവിധാനംല്ചയ്തിട്തുണ്ടത്.
ഇളയമകൾഷാഹിറതപസ്റ്ീജ്പബ്ികസ്കൂ
ൾതപിൻസിപെൽആണ്.

ഒരായതുഷ്കാലസമ്ാദസ്യംമതുഴതുവൻസംഗീ
തത്ിനതുേവണ്ടില്ചലവഴിച്ഹസ്ൻഭായിഇ
ന്ത്വിസ്മൃതിയിലാണ്.േകാഴിേക്കാട്ഹിദ്രതു
സ്ഥാനിസംഗീതംവളർത്ിലയെതുക്കതുന്തിൽ
അേദേഹംനെത്ിയതശമങ്ൾേവണ്ടതതവില
യിരതുത്ലപെട്ിട്ില്ല.
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്ചാേക്കാഡി.അന്തിക്കാട്

ക ലകാലത്ിൽസ്യംഅെയാളലപെെതു
ത്തുന്ത്,അത്അധ്ാനിക്കതുന്ജന

വിഭാഗത്ിലൻറയതുംദതുരിതമനതുഭവിക്കതുന്വ
രതുലെയതുംമർദിതരതുലെയതുംജീവിതതപശനങ്
ലളആഴത്ിലതുംപരപെിലതുംതതുറന്തുകാണിക്കതു
േമ്ാഴാണ്.അേപൊൾആകലക്കത്മധസ്യവർഗ-
ഉപരിവർഗ^ഭരണകൂെ-ബസ്യൂേറാതകസിയതുലെ
കറതുത്വശവതുംതതുറന്തുകാണിേക്കണ്ടിവ
രതും.സിനിമയിൽകാമറആരതുലെകൺേകാ
ണിലൂലെനിരീക്ഷിക്കതുന്തുഎന്േപാലലനാെ
കകൃത്തുംസംവിധായകനതുംആർക്കതുേവണ്ടി
സംസാരിക്കതുന്തുഎന്തതുംതപസക്തമാണ്.മ
ർദിതലരഅതിജീവനത്ിനതുള്ളആഹ്ാനങ്
ൾഏലറ്െതുക്കാൻപഠിപെിക്കതുേമ്ാഴാണ്കല,
ജനകീയസൗദ്രരസ്യദർശനലത്മതുറതുലകപെിെി
ച്തുള്ളസംവാദമായിമാറതുന്ത്.

ഇന്തസ്യയിൽനിരന്തരംലപരതുകിലക്കാണ്ടി
രിക്കതുന്സ്തതീപീഡനങ്ൾ,ഭരണകൂെഭീക
രതഎന്ിവേയാെതുള്ളനാെകേവദിയതുലെഉ

ജ്്ലതപതികരണമാണ്‘അെയാളം’എന്
നാെകം.നാെകതഗാമംേകാഴിേക്കാട്അവത
രിപെിച്ഇൗനാെകംസംവിധാനംല്ചയ്തത്
െി.സതുേരഷ്ബാബതുആണ്.കതുട്ികളതും10ഓ
ളംവനിതകലാകാരികളതും20ലധികംപതുരതു
ഷന്മാരതുംഅതതതലന്അണിയറതപവർത്
കരതുമെങ്തുന്കലാകാരന്മാരതുലെകൂട്ായ്മ
യാണ്‘നാെകതഗാമം.’അവർനാെകാവതര
ണത്ിന്േവദികലണ്ടത്ിയത്േകാഴിേക്കാ
ട്ലമാകവൂർഡഹേവപരിസരത്ത്തപേതസ്യകം
ലകട്ിലപൊക്കിയ,600േപർക്കിരിക്കാവതുന്ലെ
ൻറിലായിരതുന്തു.ലസപ്റ്ംബർആറ്മതുതൽഎ
ട്ത്വലര500രൂപപാസ്നിശ്യിച്ത്,നിറഞ്ഞ
സദസ്ിൽനിറഞ്ഞഡകയെികേളാലെഅവ
തരണംനെന്തു.അതതയതുംേപർനാെകംകാ
ണാൻേകരളത്ിലൻറവിവിധേകാണതുകളി
ൽനിന്ത്വന്തുഎന്തതുതലന്പതുതിയകാല
ത്ത്വലിയകാരസ്യമാണ്.

1992ലലരാജസ്ഥാനിലലജയ്പൂരിൽനിന്ത്
50കിേലാമീറ്ർഅകലലയതുള്ളഭൻവാരിതഗാമ
ത്ിൽബാലസ്യവിവാഹദതുരാ്ചാരത്ിലനതിലര
ശബ്ദിച്മനതുഷസ്യാവകാശതപവർത്കബാ

ബ്റിേദവിയതുലെകഥയാണ്േഡാകെർസാം
കതുട്ിപട്ംകരിയതുലെഈര്ചനഡകകാരസ്യം
ല്ചയ്തുന്ത്.ആശതുപതതിയിലതുംലപാലീസ്സ്
േറ്ഷനിലതുംസ്ന്തംവഴിയിെങ്ളിലതുംപണി
സ്ഥലത്തുംേകാെതിയിൽവലരയതുംനീതിനി
േഷധത്ിന്അവർതതുെർച്യായിഇരയാകതു
ന്തു.ആത്മഹതസ്യക്കത്പകരംഒപെംനിൽക്കതു
ന്ഭർത്ാവിലൻറയതുംവീട്തുകാരതുലെയതുംമ
നതുഷസ്യാവകാശതപവർത്കരതുലെയതുംപിന്തതു
ണയിൽഒെതുവിൽഅവർസമൂഹേത്ാട്തപ
തികരിക്കാൻആഹ്ാനംല്ചയ്തുന്തു.

100മിനിറ്ത്നീളതുന്നാെകംഅമിതമായ
സാേങ്തികതയതുംജാെകളതുമില്ലാലത,ലസറ്ി
ലതുംഡലറ്ിങ്ിലതുമതുള്ളഓവർകളറിങ്തുംപതു
കയതന്തങ്ളതുംഒഴിവാക്കികാഴ്ചലയ(ഉൾക്കാ
ഴ്ചലയ)്ചതുറ്തുമതുള്ളപരതുക്കൻജീവിതയാഥാർ
ഥസ്യത്ിേലക്കത്തിരിച്തുനെത്ണലമന്ലക്ഷസ്യ
േത്ാലെരൂപകൽപനല്ചയ്തതാണ്.ഇന്തസ്യ
യിലലദലിത്സമൂഹത്ിലൻറദതുരിതങ്ൾ,ഭ
രണകൂെഭീകരത,ജതുഡീഷസ്യറിയതുലെനിസ്ംഗ
ത,ഫസ്യൂഡൽഅധികാരിവർഗത്ിലൻറേമൽ
േക്കായ്മഒലക്കേനരിട്ത്നാെകംഅവതരിപെി
ക്കതുന്തു.അഭിേനതാക്കളതുലെമതുഖഭാവം,ശാ
രീരികനിലകൾ,്ചലനങ്ൾഎല്ലാംവസ്യക്താ
മാക്കതുന്സ്േറ്ജ്തകാഫ്റ്ത്സംവിധായകൻത
ന്മയത്േത്ാലെസാധസ്യമാക്കി.എല്ലാനെീനെ
ന്മാരതുംസ്ന്തംകഥാപാതതേത്ാട്നീതിപതു
ലർത്ിയിട്തുണ്ടത്.ബാബ്റിേദവിയായിേവഷ
മിട്തപിയഎന്അഭിേനതതിഉജ്്ലമാക്കി.

്ചിലലാറ്ിനേമരിക്കൻനാെകങ്ൾ‘ഇറ്
േഫാക്കി’ലതും,‘ഗൂഗിളി’ലതുംകണ്ടതിലൻറത
ത്തുലസ്യമായഒരതുരാഷ്തെീയ^നാെകആസ്ാ
ദനഅനതുഭവംഈനാെകംസൃഷ്െിച്തു.അൽ
പംഇഴച്ിൽവന്ത്‘ബ്ാക്കത്ഔട്ത്’സമയംമാ
തതമായിരതുന്തു.നാെകത്ിലൻറഡക്ലമാകസ്
(േകാെതിവി്ചാരണരംഗം)വളലരഹൃദയേഭ
ദകമായിരതുന്തു!കാലത്ിലൻറകറതുത്പാൊ
യ,എന്തുംേ്ചാരകിനിയതുംമതുറിവായ,നീതി
നിേഷധത്ിലൻറ,സ്തതീപീഡനത്ിലൻറ
േനർക്കതുകണ്ാെിതിരിച്തുപിെച്േപാലലയാ
യിരതുന്തുഅത്.

ഒെതുവിൽബാബ്റിേദവിജനങ്േളാട്ല്ച
റതുത്തുനിൽപിനായ്ആഹ്ാനംല്ചയ്തുേമ്ാ
ൾതിരശ്ീലതാഴതുന്തു.വാല്മീകി,കാട്ാള
േവഷത്ിൽവീണ്ടതുംജനിേക്കണ്ടിവരതുലമന്
സൂ്ചനബാബ്റിേദവിയതുലെഡയേലാഗിൽ
മതുഴക്കിയതിലൂലെഒരതുസമരാഹ്ാനത്ിനതു
ള്ളമതുന്റിയിപെത്നാെകകൃത്ത്സാധസ്യമാക്കി.
േകാഴിേക്കാെിലൻറനാെക്ചരിതതലമന്തുപ
റഞ്ഞാൽ,വിമർശന-സ്യംവിമർശനത്ി
ലൻറയതുംവിേയാജിപെിലൻറയതുംേ്ചർത്തുപി
െിക്കലിലൻറയതും്ചരിതതംകൂെിയാണ്.എല്ലാ
വിഭാഗംകാണികലളയതുംസതുഖിപെിക്കതുകഎ
ന്തിലതുപരിവിഷയേത്ാട്നീതിപതുലർത്തു
കഎന്താണ്അതിലൻറരീതി.ആഅർഥ
ത്ിൽ‘അെയാളം’േകരളത്ിലൻറഅേങ്ാ
ളമതുള്ളനാെകസംഘാെകർഏലറ്െതുക്കതുലമ
ന്ത്തപതീക്ഷിക്കാം.

അക്ഷരച്തിറകപുകൾ
വാരാദസ്യമാധസ്യമംലക്കം1630ൽഅനൂപ്അന
ന്തൻഎഴതുതിയഅക്ഷരസ്പ്നങ്ൾഎന്
ഫീച്ർവായിച്തു.േരാഗംതളർത്ിയശരീര
വതുമായിഅറിവിലൻറഅക്ഷരേഗാപതുരങ്ളി
േലക്കത്കെന്തുവന്അഖിൽരാജ്എന്ല്ചറതു
പെക്കാരലനക്കതുറിച്ാണ്അേദേഹംഅതിൽപ
റയതുന്ത്.തനിക്കതുവന്േരാഗലത്അതിജീ
വിച്ത്അറിവിലൻറഓേരാപെികളതും്ചവിട്ിക്ക
യറിയആല്ചറതുപെക്കാരലൻറകഠിനാധ്ാന
ത്ിലൻറആഴലമതതലയന്ത്അതിൽഅെിവര
യിട്ത്പറയതുന്തുണ്ടത്.

�േോദട്പി.ടി.ത�യിട്ോൽ

കണ്പുതപുറക്ാംകകലകാർക്ാം
ലക്കം1630ൽതപസിദ്ീകരിച്‘അക്ഷരസ്
പ്നങ്ൾ’എന്ഫീച്ർപരിതശമംലകാണ്ടതും
ഇച്ാശക്തിലകാണ്ടതുംവിജയപെവതുകൾ്ചവി
ട്ിക്കയറിയഅഖിൽരാജ്എന്േകാഴിേക്കാട്തു
കാരലനവരച്തുകാട്തുന്തു.തനിക്കത്ബാധിച്േരാ
ഗംമതുേഖനസ്കൂൾപഠനംനഷ്െമായിട്തുംസാ
ക്ഷരതാമിഷനിലൂലെഅക്ഷരവിഹായസ്ിേല
ക്കത്കെന്തുവന്ത്ഓേരാലവല്ലതുവിളികളതുംഅവ
സരമാക്കിമാറ്തുകയാണ്ഇന്ത്അഖിൽരാജ്.

മുഹമ്മദട്�ഈസട്പള്ളത്ട്,പുഞ്ചറക്കോടട്

ചതിറകപുവതിരതിച്ക്പറക്െട്ട
‘അക്ഷരസ്പ്നങ്ൾ’എന്ഫീച്റിലൂലെഅ
ഖിൽരാജിലനക്കതുറിച്ത്വായിച്തു.യഥാർഥത്ി
ൽആേലഖനംവായിച്േപൊഴാണ്ഡദവംന
മതുക്കത്നൽകിയഅനതുതഗഹങ്ലളക്കതുറിച്തും
എന്ാൽ,അവലയവിസ്മരിക്കതുന്തിലനക്കതു
റിച്തുംഓർമവന്ത്.അേദേഹത്ിന്ഇനിയതും
ഉയരങ്ളിലലത്ാൻസാധിക്കലട്എന്തപാ
ർഥനേയാലെ.

മുഹമ്മദട്അതകം,റകോതമംഗലം

ഉയരങ്ങൾകീഴടക്െട്ട
‘േ്ചർത്തുപിെിച്ത്ഇവരാണ്,േതാറ്ിട്ിലല്ലന്ത്പ
റഞ്ഞതുലകാേണ്ടയിരിക്കതുന്ത്’വാരാദസ്യമാധസ്യ
മംലക്കം1630ൽതപസിദ്ീകരിച്‘അക്ഷരസ്
പ്നങ്ൾ’എന്ഫീച്ർഅവസാനിക്കതുന്ത്
ഇങ്ലനയാണ്.നിലക്കാത്തപേ്ചാദനമാണ്
അഖിൽരാജിലൻറജീവിതം.‘ലസറിതബൽപാ
ൾസി’ബാധിതനാലയങ്ിലതുംഇച്ാശക്തിലകാ
ണ്ടതുംകതുെതുംബത്ിലൻറയതുംകൂട്തുകാരതുലെയതും
നിർേലാഭപിന്തതുണലകാണ്ടതുംമതുേന്റതുന്അ
ഖിലിന്ഒേട്ലറഉയരങ്ൾകീഴെക്കാൻകഴിയ
ലട്എന്ത്ആശംസിക്കതുന്തു.അഖിലിലൻറജീ
വിതംവായനക്കാരിേലലക്കത്ിച്എഴതുത്തു
കാരന്അഭിവാദസ്യങ്ൾ.

സുഹഹൽബക,പോറലരി,കുറ്റ്ോടി

അക്ഷരദീപംെതളതിയെട്ട
‘അക്ഷരസ്പ്നങ്ൾ’എന്ഫീച്ർവായിച്തു.
േലാകസാക്ഷരതദിനത്ിൽവായനക്കാർ
ക്കത്പരി്ചയലപെെതുത്ൽഅതസ്യാവശസ്യമായവസ്യ
ക്തിത്മാണ്അതിൽപെറഞ്ഞഅഖിൽരാജ്.
ശാരീരികമായി90ശതമാനത്ിലധികംതളർ
ന്ിട്തുംഅക്ഷരലവളിച്ംഅേദേഹത്ിന്മതുന്ി
ൽതതുറന്ിട്വാതായനങ്ൾല്ചറതുതല്ല.ഒന്ി
നതുംകഴിയിലല്ലന്ത്കൂലെയതുള്ളവർവിധിലയഴതു
തിയേപൊഴതും,സാക്ഷരതമിഷലൻറഡകപി
െിച്ത്ഈല്ചറതുപെക്കാരൻ്ചവിട്ിക്കയറിയത്
ഉയരങ്ളിേലക്കാണ്.ഇേദേഹംപറഞ്ഞഒരതു
വാക്കതുണ്ടത്;എനിക്കത്സർട്ിഫിക്കറ്തുകലളക്കാ
ൾതപധാനംഅറിവാണ്എന്ത്.ജീവിതത്ിൽ
എല്ലാസൗകരസ്യമതുണ്ടായിട്തുംവസ്യാജസർട്ിഫി
ക്കറ്തുകളതുംതട്ിപെതുംനെത്ിഎങ്ലനലയങ്ി
ലതുംമറ്തുള്ളവരതുലെമതുന്ിൽപിെിച്തുനിൽക്ക

ണലമന്്ചിന്താഗതിക്കാർഒന്ിരതുന്ത്മനസ്ി
ലാക്കണംഈമഹാവസ്യക്തിത്ംപകർന്തുത
രതുന്പാഠങ്ൾ.സമൂഹത്ിൽആരതുംകാണാ
ലതതിളങ്ിലക്കാണ്ടിരിക്കതുന്ഇത്രംമതുത്തു
കലളപതുറത്തുലകാണ്ടതുവരാൻഇനിയതുംവാരാ
ദസ്യമാധസ്യമത്ിന്കഴിയലട്.

ജസീനഅംഗഡിമുഗർ,
റകയിസോഹിബട്ബതടയട്നിങട്റകോളജട്

ഊരപുംലപരപുംഇല്ാതാകപുന്തക്
പാർശ്വത്കരിക്കലപെട്ഒരതുവലിയവിഭാഗമ
െക്കംലക്ഷക്കണക്കിന്ഇന്തസ്യക്കാർേനർവി
ലാസംലതളിയിച്ിട്തുംകണ്ടിലല്ലന്തുനെിക്കതുന്
ദതുർഭരണകൂെത്ിലനതിലരസജീലഎ.ലകവാ
യനക്കാരിേലലക്കത്ിച്ത്ലവറതുംഒരതുകവി
തമാതതമല്ല,അതിേലലറഅലതാരതുതപതിേഷ
ധക്കതുറിപൊണ്,ശക്തമായതപതികരണമാണ്,
തികച്തുംസദ്രർേഭാ്ചിതവതുംകാലികതപസ
ക്തവതുമാണ്,മർമത്ിൽലകാള്ളതുന്്ചാട്തുളി
യാണ്.അഭിനദ്രനങ്ൾ!കവയിതതിക്കതുംവാ
രാദസ്യമാധസ്യമത്ിനതും.

എൻ.എം.ബക്ട്,ബനല്ിക്കൽ,തിരൂർ

ഒതപുക്മപുള്ളകവതിത
വാരാദസ്യമാധസ്യമംലക്കം1630ൽേഡാ.സജീല
എ.ലകയതുലെ‘ഊരതുംേപരതുംഇല്ലാതാവതുന്ത്’
എന്ര്ചന,വായിച്തു.ജനലക്ഷങ്ളതുലെഭാവി
തതുലാസ്ിലാക്കിയസമകാലികതപശനംഏലറ
ഒതതുക്കേത്ാലെ,എന്ാൽഗംഭീരമായവിമർ
ശനേത്ാലെകതുറിച്തുഎങ്ിലതും,ഈയെതുത്
നാളിൽസതുഗതകതുമാരിെീച്ർ്ചൂണ്ടിക്കാട്ിയ
തതുേപാലലകവിതഎന്തിന്്ചിലഎഴതുതലപെ
ൊത്നിയമാവലികളതുള്ളതിനാൽ,ഉള്ളെക്കം
േകമമായതതുലകാണ്ടതുമാതതം,ഈസൃഷ്െിലയ
കവിതലയന്ത്വിളിക്കാേമാ?

എ.അഹമ്മദട്,മലപ്ു�ം

കകെയഴപുത്പുകൾ
ലശഖരതിക്പുന്പു
അക്ഷയപതുസ്തകനിധിയതുലെയതുംവീട്ൂർഎ
ബേനസർഹയർലസക്കൻഡറിസ്കൂൾഡല
തബറിയതുലെയതുംആഭിമതുഖസ്യത്ിൽനിലവിലതു
ള്ളഹസ്താക്ഷരേശഖരംവിപതുലീകരിക്കാ
നതുംസമതഗമാക്കാനതുംഉേദേശിക്കതുന്തു.കത്തു
കളതുംഡകലയഴതുത്തുംമാഞ്ഞതുേപാകതുന്ഇ
ക്കാലത്ത്േകരളംഒാർത്തുലവേക്കണ്ടമഹദ്
വസ്യകതികളതുലെഡകലയഴതുത്തുകൾവരതുംത
ലമതുറക്കതുംഗേവഷകവിദസ്യാർഥികൾക്കതുംേവ
ണ്ടിസംരക്ഷിക്കതുകയാണ്.ഇതിേലക്കത്സ്ന്തം
ഡകലയഴതുത്തുകേളാലൊപെംതങ്ളതുലെഡക
വശമതുള്ളതപഗല്ഭമതികളതുലെഡകലയഴതുത്തു
തപതികൾ,കത്തുകൾഎന്ിവഡകവശമതുള്ള
വർഅവഅയച്തുതന്ത്സഹകരിക്കണലമന്
ഭസ്യർഥിക്കതുന്തു.കത്തുകളതുംഡകലയഴതുത്തുക
ളതുംമറ്തുഹസ്താക്ഷരേരഖകളതുംലസതകട്റി,
അക്ഷയപതുസ്തകനിധി,മാനാറിപി.ഒ,മൂവാ
റ്തുപതുഴ686673എന്വിലാസത്ിൽഅയക്ക
ണം.േഫാൺ:9447575156.

കകാഴികക്ാെിടൻറമണ്ിൽഹിന്ുസ്ഥാനിസംഗീതം
വളർത്ിടയെുക്ുന്നതിൽമുഖ്യ്രങ്്വഹിച്
സംഗീതജ്ഞനാണ്ഹസ്സൻഭായ്

മുഹമ്മദട്�ഫിറകോഴിറക്കോടട്െന്നറപ്ോൾഎടുത്ചിതതം.ഹസ്സൻ്ോയി(െലതട്അറ്ത്ട്)മുന്നിൽ
മക്കളോയമുഹമ്മദട്ഷക്കീലുംഷോഹി�യും

ഹസ്സൻ്ോയി

kacImlfw
apg¡p¶
Ac§pIÄ

നിരന്തരംട്രരുകിടക്ാടെിരിക്ുന്നസ്ദതീ്രീഡനങ്ങകളാെും
ഭരണകൂെഭീകരതകയാെുമുള്ളനാെകകവ്രിയുടെഉജ്ജ്വല
ദ്രതികരണമാണ്‘അെയാളം’

നോടകത്ിൽനിന്നട്
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മെറ്ാരപുജീവതിതംസാധസ്യമാണക്
അരതികപുപക്ഷസാംസക്കാരതിക
വതിമർശങ്ങൾ(പഠനം)
െക.െക.ബാബപുരാജക്
ലപജക്:226,വതില:270.00
അദർബപുകക്സക്

േകരളത്ിലലസവർണആ
ധതുനികതലയവി്ചാരണല്ച
യ്തുകയതുംഅതിലൻറജ്ഞാ
േനാൽപാദനഘെനകലളഅ
പനിർമിക്കതുകയതുംല്ചയ്തുന്
കീഴാളപക്ഷവായനകൾ.

എെൻറത്ാമകഥകൾ(കഥ)
എസക്.ആർ.ലാൽ
ലപജക്:74,വതില:100.00
ഒലതിവക്

തഗാമത്ിലൻറകറപതുരളാത്
സ്േനഹവതുംനന്മയതുംഇരതുട്തും
ലവളിച്വതുംഇഴേ്ചരതുന്ക
ഥകൾ.ശരീരഭാഷ,നാട്ിെവ
ഴിതതുെങ്ി12കഥകളതുലെസ
മാഹാരം.

സാറായതിയപുെടമരപുലദശങ്ങൾ
(ലനാവെലറ്ക്)
സാറാലജാസഫക്
ലപജക്:112,വതില:150.00
മാതൃഭൂമതിബപുകക്സക്

ഡബബിൾപഴയനിയമത്ി
ലലേയാേനായതുലെയതുംസാ
റായിയതുലെയതുംകഥകലളപതു
നർവായിക്കതുന്രണ്ടത്ലഘതു
േനാവലതുകൾ.

ഹാരതിസൺസക്,
ലരഖയതില്ാത്ജന്തി
ആർ.സപുനതിൽ
ലപജക്:258,വതില:240.00
ലകരളീയംപപുസക്തകശാല

േരഖയില്ലാത്ഒരതുവിേദശഭൂ
ജന്മിേയാട്േകരളത്ിലലവി
വിധഭരണകൂെങ്ൾകാണി
ച്വിേധയത്ത്ിലൻറ,അതി
ലൻറേപരിൽനെക്കതുന്അഴി
മതികളതുലെസമതഗ്ചരിതതമാ
ണ്ഇൗപതുസ്തകം.

മരതിയഇറപുദയ(കഥ)
എം.ബതി.മലനാജക്
ലപജക്:88,വതില:100.00
തപണതബപുകക്സക്

ബലാത്ംഗം,ആതകമണങ്
ൾ,കതുെിലയാഴിപെിക്കൽ,ലത
റി,തട്ിലക്കാണ്ടതുേപാകൽതതു
െങ്ിയസാമൂഹികമർദനങ്
ളതുംസമ്മർദങ്ളതുംേനരിെതു
ന്ഇന്തസ്യൻതഗാമങ്ളിലലദ
ലിത്ജീവിതങ്ൾപറയതുന്
കഥകൾ.

അണയാത്ദീപം(ജീവചരതിതതം)
ലോ.എം.ലീലാവതതി
ലപജക്:146,വതില:155.00
ഹരതിതംബപുകക്സക്

രാഷ്തെപിതാവ്മഹാത്മാഗാ
ന്ധിയതുലെജീവ്ചരിതതംകതുട്ി
കൾക്കായി,അതിലളിതമായ
അവതരണഡശലിയിൽഅ
വതരിപെിക്കതുകയാണ്ഇൗപതു
സ്തകം.

മൂന്ാംലലാകെത്പക്ഷതികൾ
(കഥ)
ലസതപു
ലപജക്:226,വതില:240.00
ഹരതിതംബപുകക്സക്

അനതുനയങ്േളതതുമില്ലാലതമ
നതുഷസ്യജീവിതത്ിലൻറവിവി
ധാവസ്ഥകലളആവിഷ്കരി
ക്കതുന്കഥകൾ.വി്ചാരണ,
തതുരതുത്ത്തതുെങ്ി11കഥകളതു
ലെസമാഹാരം.

അതക്ഭപുതങ്ങളപുെടലമള(കവതിത)

വീസക്വാവഷതിംലബാർസക്ക
വതിവ:വതി.രവതികപുമാർ
ലപജക്:134,വതില:150.00
െഎറതിസക്ബപുകക്സക്

കവിതയിലലലമാസാർട്ത്എ
ന്ത്ലനാേബൽപതുരസ്കാര
സമിതിവിേശഷിപെിച്വിശ്
തപസിദ്എഴതുത്തുകാരിയതുലെ
കവിതകളതുലെസമാഹാരം.
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അങ്ിങ്ായി്ചിതറിക്കിെക്കതുന്തരത്ിലാ
ണ്വിഴിഞ്ഞംഉൾക്കെലിൽേകാറലതുകൾഉള്ള
ലതന്ത്ജാസ്മിലൻറഗേവഷണതപബന്ധത്ി
ൽപറയതുന്തു.അതനതുസരിച്ത്,വിഴിഞ്ഞംതപേദ
ശത്ത്ഒമ്തിനംപവിഴപെതുറ്തുകൾഉലണ്ടന്തുംഅ
തതുതലന്അളവിൽവളലരകതുറച്ാണ്എന്തും
േരഖലപെെതുത്ിയിരിക്കതുന്തു.രാജസ്യത്ാകമാനം
നെക്കതുന്േകാറൽബ്ീച്ിങ്ിലൻറഭാഗമായിരി
ക്കാംഇേപൊൾവിഴിഞ്ഞത്തുകലണ്ടത്ിയലത
ന്തുതിരതുവനന്തപതുരംേകരളയൂനിേവഴസിറ്ിയി
ലലഡീനതുംഅക്ാട്ികആൻഡഫിഷറീസ്വി
ഭാഗംേമധാവിയതുമായേഡാ.എ.ബിജതുകതുമാർ
പറയതുന്തു.കഴിഞ്ഞേവനലിൽ,രാജസ്യത്ാക
മാനംസമതുതദതാപനംനിമിത്ംേകാറൽബ്ീ
ച്ിങ്അളവ്കൂെിയിരതുന്തു.ആദസ്യമായാണ്വിഴി
ഞ്ഞത്ത്ലവളതുക്കൽതപതകിയകലണ്ടത്ിയലത
ന്തുംഅേദേഹംപറയതുന്തു.തതുറമതുഖപദ്തിവ
രതുന്തതുമൂലംകെലിലലകലക്കംകൂെതുന്തുണ്ടത്.
എന്ാൽ,അത്മാതതമല്ല,ലവളതുക്കാനതുള്ളകാ
രണലമന്തുംഅേദേഹംവസ്യകതമാക്കി.ലപാതതു
വിൽമൺസൂൺസീസണിൽധാരാളംനദീജ
ലംവരതുന്തിനാൽകെൽജലത്ിലൻറഉപെില
ൻറഅളവ്കതുറയതുകയതുംതണതുപെത്കൂെതുകയതും
ല്ചയ്തുന്തതുലകാണ്ടതുേകരളത്ിലൻറതീരതപ
േദശങ്ളിൽപവിഴപെതുറ്തുകൾവളരതുന്ത്മറ്തുരാ
ജസ്യങ്ലളഅേപക്ഷിച്തുതതുേലാംകതുറവാലണന്ത്
മഡറൻസയൻറിസ്റ്തുംലകാച്ിയിൽഅധസ്യാപ
കനതുമായേഡാ.ലബേന്ാലപേരരവസ്യക്തമാ
ക്കതുന്തു.സിറ്ിസൺസയൻറിസ്റ്തുകൾപകർ
ത്ിയദൃശസ്യങ്ളിൽബ്ീച്ിങ്കാണാലമങ്ിലതും
അവതിരിലകവളർച്യതുലെഘട്ത്ിേലക്കത്വ
ന്ിട്തുലണ്ടന്ത്അേദേഹംപറയതുന്തു.

മത്സ്യങ്ങളപുെടഅധതിവാസലതകതദ്ം
കെലിലലമഴക്കാെതുകളാണ്പവിഴപെതുറ്തുകൾ.സ

മതുതദത്ിലലഒരതുശതമാനംതപേദശത്തുമാതത
മാണ്ഇവയതുള്ളത്.എന്ാൽ,കെൽആവാസ
വസ്യവസ്ഥയതുലെതപധാനഘെകമായഇവയിലാ
ണ്കെലിലല25ശതമാനംജീവികളതുംപാർക്കതു
ന്ത്.വർധിച്തുവരതുന്സമതുതദതാപം,വിവിധ
തപകൃതിേക്ഷാഭങ്ൾ,മനതുഷസ്യഇെലപെലതുകൾ
തതുെങ്ിയപലവിധകാരണങ്ളാൽഇവവസ്യാ
പകമായിനശിക്കതുന്തു,അതതുലകാണ്ടതുതലന്
പവിഴപെതുറ്തുകളതുലെസംരക്ഷണംഅന്താരാഷ്
തെതലത്ിൽപരിഗണനയർഹിക്കതുന്വിഷ
യമാണ്.ഓേരാപവിഴപെതുറ്തുംഅേനകംമത്സ്യ
ങ്ളതുലെയതുംകക്കഇനത്ിൽലപട്ജീവികളതു
ലെയതുംഅധിവാസേകതദ്രമാണ്.േകാറൽബ്ീ
ച്ിങ്നെക്കതുേമ്ാൾഅതിലന്ചതുറ്ിപെറ്ിജീവി
ക്കതുന്അലങ്ാരമത്സ്യങ്ൾഅെക്കമതുള്ളജ
ലജീവികളതുലെനിലനിൽപെതുംആശങ്ജനക
മാലണന്തുതപഫ.േമാർഗൻപറയതുന്തു.വിഴി
ഞ്ഞംതതുറമതുഖപദ്തിക്കായതുള്ളപാരിസ്ഥി
തികാഘാതറിേപൊർട്ിൽേകരളയൂനിേവഴസി
റ്ിയതുലെഅക്ാട്ികആൻഡഫിഷറീസ്വിഭാ
ഗംതയാറാക്കിയപട്ികേ്ചർത്ിട്തുണ്ടത്.വിഴി
ഞ്ഞംതീരത്തുപവിഴപെതുറ്തുകളിൽഅധിവസി
ക്കതുന്അലങ്ാരമത്സ്യങ്ളതുലെപട്ികയാണ
വ.ആലകയതുള്ള73ഇനത്ിൽ69ഉംപവിഴ
പെതുറ്തുകളിൽജീവിക്കതുന്വയാണ്.

നമപുക്ക്െചയ്ാൻ
്ചപെതു്ചവറതുകേളാപ്ാസ്റ്ികമാലിനസ്യേമാക
െലിൽതള്ളാതിരിക്കതുകഎന്താണ്ആദസ്യം
ല്ചേയ്ണ്ടത്.പവിഴപാറകൾസദ്രർശിക്കതുന്
േവളയിൽഅവലയലതാെരതുത്.േഷാേകസിൽ
ലവക്കാൻേവണ്ടിപവിഴപെതുറ്തുകൾവിൽപനനെ
ത്തുന്വരതുണ്ടത്,അവലരനിരതുത്ാഹലപെെതുത്തു
ക.വിഴിഞ്ഞത്തുതലന്ഇത്രംവിൽപനക്കാ
യി്ചാക്കത്കണക്കിന്പവിഴപെതുറ്തുകൾകെലിൽ
നിന്ത്േശഖരിക്കതുന്വർഉണ്ടലതത.

റപജട്ഒന്നട്തുടർച്ച

ബഷീർമതുളിവയൽ

ലവയില്േമഞ്ഞത്
ലമലിഞ്ഞതുേപായപതുഴയതുലെഓർമകൾ
കെലിേലക്കത്കൂലംകതുത്ിഒഴതുകതുന്തു
കത്ിക്കരിലഞ്ഞാരതുകാറ്ത്
എേന്ാമറന്തുേപായപൂമണം
ഓർലത്െതുക്കാൻതശമിച്ത്വിയർക്കതുന്തു.
ഉണങ്ിച്തുളിഞ്ഞതുേപായവനം
ഗതകാലസ്മരണകളിൽ
ദതുഃഖംകെിച്മർത്ിഒറ്നിൽപ്നിൽക്കതുന്തു
ഉരതുൾലപാട്ിമരിലച്ാരതുകതുന്ിലൻറേതപതം
ഏറ്തുവാങ്ാൻബന്ധതുക്കളില്ലാലത
അനാഥമായ്പതുഴതുവരിക്കതുന്തു

ലവള്ളംേതെിയിറങ്ിയേവരതുകൾ
ഭൂഗർഭഅറയിൽനിന്ത്നിരാശയതുലെമണ്തുതിന്ത്
മൃതിയെയതുന്തു.
തലയതുയർത്ിനിന്മലകൾഅസതുഖം
ബാധിച്ത്കിെപെിലായവലനേപൊലല
കവിലളാട്ിതാെിയതുംമതുെിയതുംനീട്ിതളർന്തുറങ്തുന്തു
മാനഭംഗലപെട്ലപണ്ിലനേപാലല
തഗാമംകീറിപെറിഞ്ഞപച്യതുെതുപെതുലകാണ്ടത്
നാണംമറയ്ക്കാനാവാതതുഴലതുന്തു.
ലപാെിപറത്ിഓെിേപൊകതുന്
േലാറികൾക്കിെയിൽ
പാപത്ിലൻറശിക്ഷേയറ്തുവാങ്തുന്
മനതുഷസ്യലനേനാക്കിതപകൃതിവിളിച്തുപറയതുന്തു
‘ഇവിലെലയാരതുസതുദ്രരതഗാമമതുണ്ടായിരതുന്തു.’

DSakvY

ശാന്തൻ

41വർഷം,63പതിപെതുകൾ.മലയാളത്ി
ൽമലറ്ാരതുറഫറൻസ്തഗന്ഥത്ിനതും

ഇൗസവിേശഷതഅവകാശലപെൊനാവിലല്ല
ന്തുേതാന്തുന്തു.തശീമദ്രിരംര്ചിച്‘ലക.എ
സ്.ആർ-േകരളത്ിലലസർ
ക്കാർജീവനക്കാരതുലെേസവ
നവസ്യവസ്ഥകൾ’എന്തഗന്ഥ
ലത്ക്കതുറിച്ാണ്പറയതുന്ത്.
സാേങ്തികവിദസ്യഇതതലയാ
ന്തുംവികസിച്ിട്ില്ലാത്കാ
ലത്ത്സർക്കാർഉത്രവതുക
ൾേശഖരിച്ത്ലളിതഭാഷയി
ൽതപേയാഗവതുംഉദാഹരണ
വതുലമല്ലാംഉൾലപെെതുത്ിപതു
സ്തകമാക്കതുകഎന്ഏലറ
തശമകരമായദൗതസ്യമായിരതു
ന്തുഅത്.1978ലസപ്റ്ംബ
റിലാണ്ഇൗപതുസ്തകംതശീമ
ദ്രിരംലക.പി.ആദസ്യംതപസിദ്ീ
കരിക്കതുന്ത്.പിന്ീെിേങ്ാട്ത്
നാലതുപതിറ്ാണ്ടത്കഴിലഞ്ഞ
ങ്ിലതുംഇൗതെിച്പതുസ്തക
ത്ിലൻറസ്ീകാരസ്യതക്കത്കതു
റലവാന്തുമില്ല.

േകരളസർവിസ്റൂൾസ്
(ലക.എസ്.ആർ)ന്2019മാർ
ച്ത്31വലരവരതുത്ിയതപധാന
േഭദഗതികൾഉൾലപെെതുത്ിപ
രിഷ്കരിച്ത്ഇൗയിലെപതുറത്ി
റങ്ിയത്63ാമത്പതിപൊണ്.
ഇതിനകംവിറ്ഴിഞ്ഞത്1.44
ലക്ഷംേകാപെികൾ.േകരള
ത്ിലലസർക്കാർജീവനക്കാർക്കത്മാതതമല്ല
സർക്കാർസംവിധാനങ്ളതുമായിദിേനനബ
ന്ധലപെെതുന്വർക്കതുംഒഴിച്തുകൂൊനാകാത്ഒ
ന്ാണ്അതത്കാലങ്ളിൽ്ചട്ങ്ളിലതുംനി
യമങ്ളിലതുമതുണ്ടായമാറ്ങ്ൾഉൾലപെെതുത്ി
പരിഷ്കരിക്കതുന്പതിപെതുകൾ.2012ൽതശീമദ്രി

രംഅന്തരിച്േശഷംഇൗദൗതസ്യംഏലറ്െതുത്ി
രിക്കതുന്ത്മകനായേകാളജ്വിദസ്യാഭസ്യാസവ
കതുപെത്മതുൻലഡപസ്യൂട്ിഡയറകെർേഡാ.എസ്.
രാജതുകൃഷ്ണനാണ്.

2016ലലശമ്ളപരിഷ്കരണം,ലപൻഷൻ
പരിഷ്കരണംഎന്ിവയതുമായിബന്ധലപെട്
തതുെർഉത്രവതുകളതും2004,2009ശമ്ളപ

രിഷ്കരണതതുെർഉത്രവതു
കളതുംപതുതിയപതിപെിലതുണ്ടത്.
യാതതാബത്,ലപൻഷൻ,പ
ങ്ാളിത്ലപൻഷൻഎന്ി
വയതുമായിബന്ധലപെട്തതുെർ
ഉത്രവതുകൾ,ക്ഷാമബത്,
ക്ഷാമാശ്ാസനിരക്കതുകൾ,
മതുൻകാലങ്ളിലലശമ്ളപ
രിഷ്കരണസ്ലകയിലതുകളി
ൽതതുെരതുന്വരതുലെയതുംയതു.
ജി.സിസ്ലകയിലിലലയതും
ക്ഷാമബത്,കാലാകാലങ്
ളിലലഉത്വബത്എന്ിവ
വിവിധഅനതുബന്ധങ്ളിൽ
ലഭസ്യമാണ്.

ഉന്തവിദസ്യാഭസ്യാസം,ഹ
യർ/ലവാേക്കഷനൽഹയർ
ലസക്കൻഡറി,ലപാതതുവിദസ്യാ
ഭസ്യാസവകതുപെതുകളതുമായിബ
ന്ധലപെട്ഉത്രവതുകളതുംഅ
നതുബന്ധത്ിൽലഭിക്കതും.സ
ർക്കാർഉത്രവതുകൾലഭിക്കതു
ന്ലവബ്ഡസറ്തുകളതുലെപ
ട്ികപതുതതുതായിേ്ചർത്ിട്തു
ണ്ടത്.ഡിപൊർട്ലമൻറൽപരീ
ക്ഷയതുമായിബന്ധലപെട്സാ
മാനസ്യവിവരങ്ൾ,ഓൺഡല
ൻപരീക്ഷരീതി,അക്കൗണ്ടത്

ലെസ്റ്ത്േലാവർ/ഹയർ,േ്ചാദസ്യേപപെർ,ഉത്ര
സൂ്ചികഎന്ിവയതുംഈപതിപെിൽേ്ചർത്ി
ട്തുണ്ടത്.േസവന,ഭരണരംഗത്ത്സാധാരണമാ
യിഉപേയാഗിക്കതുന്ഇംഗ്ീഷ്പദങ്ളതുലെമ
ലയാളപരിഭാഷതഗന്ഥത്ിലൻറഅവസാന
അനതുബന്ധമായിനൽകിയിട്തുണ്ടത്.

െക.എസക്.ആർ-ലകരളത്തിെല
സർക്ാർജീവനക്ാരപുെടലസവന
വസ്യവസ്ഥകൾ(റഫറൻസക്)
തശീമദ്തിരംെക.പതി
ലപജക്:700,വതില495രൂപ
കറൻറക്ബപുകക്സക്
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പസ്കി

‘ ‘അമ്േമ്ാ!’’കതുഞ്ഞമ്തുനായർഅ
ത്തുതംലകാണ്ടത്മൂക്കത്ത്വിര

ൽലവച്തു.ആകാശത്ിന്ഇേതതംതട്തുകേളാ?
എന്ിട്ത്ഞാനിതതുവലരഅറിഞ്ഞില്ലേല്ലാരാ
മനാരായണാ!പിലന്കാണതുന്വേരാലൊ
ലക്കഇതായില്ചാല്ലത്.്ചിലർക്കിത്ആദസ്യേമ
അറിയായിരതുന്േതത.അവർസ്കൂളിൽപഠി
ച്താണ്േപാലതും.്ചിലരീകാരസ്യംആദസ്യായി
ട്ാണ്േകൾക്കതുന്ത്.ഒേന്ാരേണ്ടാേപർ
കതുഞ്ഞമ്തുനായർക്കത്വട്ാലണന്തുവലരപറ
ഞ്ഞതു.സംഗതിഇതാണ്:ആകാശത്ിന്ഏ
ഴതുതട്തുകളതുണ്ടത്.

പത്ാംക്ലാസീപെഠിക്കത്ണമൂേത്ാൻപരീ
ക്ഷക്കത്നാലക്ഷരംപഠിക്കത്ണ്േണ്ടാന്റിയാൻ
രാതതിവാതിൽക്കൽഒളിഞ്ഞതുനിന്താണ്നാ
യര്.തിരിച്തുേപാരാൻേനരത്ാണ്അവൻഇ
മ്മാതിരില്ചാന്ത്-‘‘ആകാശത്ിന്ഏഴതുത
ട്തുകളതുണ്ടത്.അവയഥാതകമംഎകേസാസ്ഫിയ
ർ,ലതർേമാസ്ഫിയർ,മീേസാസ്ഫിയർ...എ
ന്ിങ്ലനയാകതുന്തു.’’ഇക്കണ്ടസ്ഫിയറതുക
ളതുലെേപലരാന്തുംപറയാൻകിട്ിയിലല്ലങ്ിലതും
മൂപെർക്കത്കാരസ്യംമനസ്ിലായി.

അെതുക്കേളല്ഉേപെരിയിളക്കിലക്കാണ്ടിരതു
ന്മാധവിയമ്മേയാൊണ്ആദസ്യംകാരസ്യംപ
റഞ്ഞത്.‘‘എെിേയനീയറിേഞ്ഞാ,ആകാശ
ത്ിന്ഏഴതട്തുകളതുണ്ടേതത.’’

‘ഉം.’കതുഞ്ഞമ്തുനായരതുലെഅത്തുതംപ
േക്ഷ,മാധവിയമ്മലയകതുലതുക്കിയില്ല.ആരാ
തതിഅങ്ലനകെന്തുേപായി.പിേറ്ന്ത്അങ്ാ
െിയിൽപലരതുംകതുഞ്ഞമ്തുനായരതുലെവായി
ൽനിന്ത്ആസതസ്യമറിഞ്ഞതു,ആകാശത്ിലൻ
റമഹാരഹസസ്യം.േമൽപറഞ്ഞേപാലല്ചില
ർഡമൻഡാക്കിയില്ല.്ചിലർഅത്തുതംകൂറി.
അങ്ലനയിരിലക്കയാണ്ഒരതു്ചിന്തകതുഞ്ഞ
മ്തുനായരതുലെഉള്ളിൽകയറിക്കൂെിയത്.ആ
ലകയതുള്ളത്പതിനാറ്ലസൻറ്പതുരയിെമാണ്,
അതതുംലപാന്തുംവിലലകാെതുത്ത്വാങ്ിച്ത്.
നല്ലലവള്ളംകിട്തുന്ഇെമാലണന്തുപറഞ്ഞാ
ണ്ബാങ്ീന്ത്വായ്പലയെതുത്തുംമാധവിയമ്മ
യതുലെകമ്മല്വിറ്തുംലകട്ിച്തുവിട്ഇളയലപ
ങ്ളതുലെലപാന്ത്പണയംലവച്തുംഈപറമ്ത്
വാങ്ിയത്.പേക്ഷ,വി്ചാരിച്േപാലലലപലട്
ന്ത്ലവള്ളംകിട്ിയില്ല.േതാണ്ടിേത്ാണ്ടിഭൂ
മിക്കെിയിലലപാറയിൽേകാൊലിതട്തുംവലര
കതുഴിച്തു.േേലഹ!ലവള്ളത്ിലൻറലപാെിേപാ
ലതുമില്ല.പിലന്േജസ്യാത്സ്യലനവിളിപെിച്ത്തപശ
നംേനാക്കിച്തു.കിട്തും,സ്ഥാനലമാന്ത്മാറ്ി
ക്കതുഴിച്ാൽലവള്ളംകിട്തും.പേക്ഷ,ഒരതുകാ
രസ്യം,കതുറച്ത്ആഴത്ിലങ്ത്കതുഴിക്കണം.ആഴ
ലമന്തുലവച്ാൽപാറയതുംതതുരന്ത്അങ്ത്പാ
താളംവലര.ദശലക്ഷക്കണക്കിന്വർഷങ്
ളിലൂലെഭൂമീേദവികതുഞ്ഞമ്തുനായർക്കത്മാതത
മായിസംഭരിച്ലവള്ളം!

പിലന്കാരസ്യങ്ൾശറപേറന്ായിരതുന്തു.വ

ലിലയാരതുേലാറിവരതുന്തു,ഒരതുഭീമൻതഡില്ലറ്
വരതുന്തു,രാപെകലില്ലാലതഒന്രദിവസംലകാ
ണ്ടത്ഒരതുപാതാളക്കതുഴി.വലിലയാരതുസംഖസ്യ
യതുംവാങ്ിലക്കാണ്ടത്അനതുതഗഹേബാർലവ
ൽസിലൻറേലാറിതിരിച്തുേപായി.സംഖസ്യദ
മ്ിെില്ചലവായാലലന്താഒരിക്കലതുംവറ്ാത്
ലകണറേല്ലമതുറ്ത്തുള്ളത്!ഇതതുതലന്യാണ്
നായലരമനസ്ില്കയറിക്കൂെിയപതുതിയ്ചി
ന്ത.എലന്തന്ാൽ,സർക്കാറിലൻറേകബിൾ
ഡലനിന്തലൻറമതുറ്ത്ൂെിേപാകാൻഅ
നതുവാദംലകാെതുത്േപൊൾകതുറച്ത്്ചില്ലറത
െഞ്ഞിട്തുണ്ടായിരതുന്തു.അയലലത്വീട്ിലല
കലസ്യാണത്ിന്ആയിരംലിറ്റിലൻറഒരതുൊ
ങ്ത്ലവള്ളംലകാെതുത്േപൊഴതുംകതുറച്ത്്ചില്ലറ
കിട്ി.അങ്ലനലയങ്ിൽ...

അങ്ലനലയങ്ിൽഈപതിനാറതുലസൻ
റിന്മതുകളിലതുള്ളആകാശവതുംതലൻറതേല്ല?

ദിനംതപതിഒന്തുമതുതൽമൂന്തുവലരഎണ്
ത്ിൽേപാകാറതുള്ളവിമാനംതലൻറപതുരയി
െത്ിന്മതുകളിലതുള്ളഒന്ാംആകാശത്ിലൂ
ലെയാണ്േപാകതുന്ത്.എതതലയതതെവറതുക
ളിേലക്കതുള്ളസിഗ്നലതുകളാണ്ഈപതുരയിെ
ത്ിന്മതുകളിലൂലെഅേങ്ാട്തുംഇേങ്ാട്തും
സഞ്രിക്കതുന്ത്.അതിന്സർക്കാർതിരിച്
െവ്തേരണ്ടതേല്ല?ഇക്കാരസ്യംതാനിങ്ലന്ചി
ന്തിച്തതുലകാണ്ടത്മാതതമായില്ല.ഒന്തുകിൽഅ
ഖിലേലാകഭൂവതുെമകൾസംഘെിക്കണം.അ
ലല്ലങ്ിൽ,തലൻറഒറ്യാൾേപാരാട്ംജനതശ
ദ്േനെിഅതിലലനസ്യായംതിരിച്റിഞ്ഞത്ഐ
കസ്യദാർ്സ്യംതപഖസ്യാപിച്ത്പിന്തതുെരാൻആളതുക
ൾേവണം.എന്തായാലതുംഎലന്തങ്ിലതുംല്ച
യ്േതപറ്ൂ.ലപാന്തുംവിലലകാെതുത്ത്വാങ്ി
യഭൂമിയതുലെപാതാളംവലരതലൻറസ്ന്ത
മാലണങ്ിൽഅതിലൻറഏഴാംആകാശവതും
തേൻറതാണ്.ഭൂമിലയേപൊലലആകാശംകീ
ഴെക്കാൻഎന്താണ്ല്ചേയ്ണ്ടത്?

േകട്വർേകട്വർകതുഞ്ഞമ്തുനായരതുലെവീ
ട്ിേലേക്കാെി.േനരാേണാ?ഇയാൾലക്കന്താ
തപാന്താേണാ?ഓട്ത്ിനിെയിലതുംആളതുക
ൾപരസ്പരംേ്ചാദിക്കതുന്തുണ്ടായിരതുന്തു.
ആളതുകളതുലെഓട്ലത്പിന്ിലാക്കിരണ്ടതുമൂ
ന്തുേലാറിയിൽവലിയഉരതുളൻമരത്െിക
ൾകെന്തുേപായി.കതുഞ്ഞമ്തുനായരതുലെമതുറ്
ത്ിേപൊൾഒരതുസംസ്ഥാനജാഥക്കതുള്ളആ
ൾക്കാരതുണ്ടത്.പതതക്കാർേവലറയതും.പിന്ിൽ
നിൽക്കതുന്വർമതുന്ിലതുള്ളവരതുലെതലയതും
്ചതുമലതുംല്ചരിച്തുംതിരിച്തും,ലപരതുവിരലിൽ
ഏന്തിനിന്തുംകാഴ്ചകാണാൻലവമ്ൽകൂ
ട്തുകയാണ്.നാലതുദിക്കിൽനിന്തുംമഹാതച്
ന്മാർവന്ിരിക്കതുന്തു.അവർകതുഞ്ഞമ്തുനായ
രതുലെേകാലായിലിരതുന്ത്തിണ്യിലതുള്ളേമാരതു
പാതതലത്േപാലതുംവകലവക്കാലതതിരിച്തും
മറിച്തുംഗണിക്കതുകയാണ്.ഇെക്കത്മതുറ്ത്ിറ
ങ്ിേമേലാട്ത്േനാക്കതും.വായതുവിലിലട്ാന്ത്ഗ
ണിക്കതും.സ്ൽപേനരംമൂക്കത്ത്വിരൽലവ
ച്ത്എേന്താ്ചിന്തിച്തുനിൽക്കതും.വീണ്ടതുംമാന
ത്ത്േനാക്കീട്ത്തിരിച്ത്പഴയപെികേസരയിലി

രതുന്ത്ഗണിക്കതുംഗതുണിക്കതും.
മണിക്കൂറതുകളായിതതുെർന്തുലകാണ്ടിരിക്കതു

ന്ഈതപതകിയനാട്തുകാലരഒന്െങ്ംഅക്ഷ
മരാക്കിയിരിക്കതുകയാണ്.കതുഞ്ഞമ്തുനായരതും
അലത.ആൾക്കൂട്ത്ിലൻറപിറതുപിറതുക്കലി
നതുംഉന്തതുതള്ളലതുകൾക്കതുലമാലക്കവിരാമമി
ട്തുലകാണ്ടത്നാലതുമഹാതച്ന്മാലരയതുംതപതി
നിധാനംല്ചയ്ത്ഏറ്വതുംഇളയതച്ൻഇതപ
കാരംപറഞ്ഞതു:‘‘എലന്തന്ാൽ,കതുഞ്ഞമ്തു
നായരതുലെആവശസ്യംഇവിലെനസ്യായമാണ്.
നാംവാങ്തുന്പറമ്ിലലഭൂേഗഹത്ിലല
ലവള്ളംനമതുക്കതുള്ളതാലണങ്ിൽമതുകളിലല
ആകാശവതുംനമതുക്കതുള്ളതാണ്.’’

‘‘അതായത്,’’മൂന്ാംതച്ൻഎഴതുേന്റ്തു
നിന്തു,‘‘കിണറ്ിലലലവള്ളംേപാലല,തലൻ
റഅളന്തുമതുറിച്പറമ്ിലലപ്ാവതുേപാലല,
ആകാശവതുംതലൻറതാണ്.’’രണ്ടാംതച്ൻ
എഴതുേന്റ്തു,‘‘നാംഓേരാരതുത്രതുേെയതുംഅ
വകാശമാണ്നമ്മതുലെതലയ്ക്കത്മതുകളിലല
ആകാശം.അതതുലകാണ്ടതുതലന്നായരതുലെ
പറമ്ിലല,അലല്ലങ്ിൽനമ്മേളാേരാരതുത്
രതുേെയതുംപറമ്ിലലആകാശത്ത്നെക്കതുന്
തകയവിതകയങ്ൾക്കത്നമതുക്കത്തക്കതപതിഫ
ലംലഭിേക്കണ്ടതതുണ്ടത്.’’

ശമശാനനിശ്ബ്ദത.ശ്ാസംേപാലതുംവി
ൊലതആൾക്കൂട്ംനാലാമലത്തച്ലൻറവാ
ക്കിന്കാേതാർക്കതുകയാണ്.നാലാംതച്നാ
കലട്,ക്ഷമപരീക്ഷിക്കാലനേന്ാണംവളലര
സാവധാനംകേസരയതുലെപിെിയിൽതെവി.
ഉത്രീയംേനലരയാക്കി.താലഴലവച്ിരതുന്
േകാളാമ്ിലയെതുത്ത്വായിലലലവറ്ിലനീട്ി
ത്തുപെി.്ചതുണ്ടിൽനിന്തുംലനഞ്ിേലക്കതുറ്ി
വീണഒരതുതതുള്ളി്ചതുവന്തതുപെൽവളലരതശ
ദ്േയാലെ്ചൂണ്ടതുവിരലിൽേതാണ്ടിലയെതുത്ത്
്ചതുവന്കസവിലൻറപിൻഭാഗത്ത്േതച്തു.ഇ
േപൊൾഒരതുലവറ്ിലക്കറആകസവതുകതുപൊയ
ത്ിലതുലണ്ടന്ത്ആരതുംപറയില്ല.തച്ൻഒച്യ
നക്കി.കതുഞ്ഞമ്തുനായലരേനാക്കിയേശഷം
ജനക്കൂട്ലത്അഭിസംേബാധനല്ചയ്ത്ഇ
തപകാരംപറഞ്ഞതു:‘‘കതുഞ്ഞമ്തുനായർഎന്
ഈമഹാൻമാേലാകർക്കതുമതുന്ിേലക്കത്ഒ
രതുമഹാസതസ്യമാണ്വിളിേച്ാതിയിരിക്കതുന്
ത്.ഉപെിനതുേപാലതുംനികതുതിയെക്കതുന്നമ്മ
ൾഎന്തതുലകാണ്ടത്തലൻറസമ്ത്ിലൻറലാ
ഭംആവശസ്യലപെട്തുകൂൊ?ഇേദേഹംഇന്ത്അവ
കാശത്ിനായതുള്ളേപാരാട്ത്ിലാണ്.നമ്മ
േളാേരാരതുത്രതുംഏലറ്െതുേക്കണ്ടേപാരാട്ം.
ഈപാവത്ിലൻറനസ്യായംതിരിച്റിഞ്ഞതുലകാ
ണ്ടത്ഞങ്ൾനാല്മഹാതച്ന്മാർഒരതുതീരതു
മാനലമെതുക്കതുകയാണ്.കതുഞ്ഞമ്തുനായരതുലെ
പതുരപെറമ്ിൽനിന്ത്ആകാശേത്ലക്കാരതുമ
ഹാേഗാവണിനിർമിക്കതുക!േഗാവണിയതുലെ
ഏറ്വതുംഉയരത്ിൽഒരതുതലംഉണ്ടായിരി
ക്കതും.അവിലെഇരതുന്തുലകാണ്ടത്കതുഞ്ഞമ്തു
നായർക്കത്അതതുവഴിേപാകതുന്വിമാനങ്ളി
ൽനിന്ത്്ചതുങ്ംഈൊക്കാവതുന്താണ്.മാതത
മല്ല,േഗാവണിയിൽഘെിപെിക്കതുന്തപേതസ്യക
ജി.പി.എസ്സംവിധാനത്ിന്ആകാശത്തു
കൂെിേപാകതുന്സകലമാനവികിരണങ്ലള
യതുംതെഞ്ഞതുനിർത്ാൻലകൽപതുള്ളതാണ്.
പിന്ീട്കതുഞ്ഞമ്തുനായരതുലെഅനതുമതിേയാ
െതുകൂെിമാതതേമവികിരണങ്ൾവിട്തുനൽകാ
ൻസാധിക്കതുകയതുള്ളൂ.’’

അത്തുതപരതതന്തരായിനിൽക്കതുന്ജന
ക്കൂട്േത്ാട്ലപരതുംതച്ൻഇതതുംകൂെികൂ
ട്ി േച്ർത്തു: ‘ ‘ഇനിഅഥവാനിങ്ൾക്കാ
ർലക്കങ്ിലതുംഇതപകാരലമാരതുമഹാേഗാവ
ണിപണിയണലമങ്ിൽഞങ്ളതുലെഉദാ
രേസവനംനി ങ്ൾക്കതുംലഭസ്യമാണ്.ഏ
റ്വതുംപഴക്കംല്ചന്വൃക്ഷത്െികളാണ്
േഗാവണിനിർമിക്കാൻഎത്ിച്ിരിക്കതുന്
ത്.അതതുലകാണ്ടതുതലന്ഈേഗാവണി
സതുദീർഘംനിലനിൽക്കതുന്തതുംസതുരക്ഷി
തവതുമാണ്.’’ആേവശഭരിതരായജനംഉച്
ത്ിൽകരേഘാഷമതുയർത്ി.
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ഹകീംലപരതുമ്ിലാവ്

ഇരതുണ്ടതുമൂെിയേമഘപെലങ്ൾ
മഴയതുലെവരവറിയിച്ിരതുലന്ങ്ി

ലതുംഅന്ലത്തപഭാതത്ിന്േനർത്
ശീതക്കാറ്ത്കൂട്തുണ്ടായിരതുന്തു.ഈജി
പ്ത്യാതതയിൽേപാകാനാതഗഹിച്ഒ
രിെമായിരതുന്തുഅലകസാൻതഡിയ.മ
ഹാനായ‘അലകസാണ്ടർദേതഗറ്ത്’എ
ന്സ്കൂൾപാഠപതുസ്തകത്ിലല്ച
രിതതശീലതുകൾമനസ്ിലതുണ്ടായിരതുന്തു.
ഡകേറാവിൽനിന്ത്രണ്ടരമണിക്കൂർ
യാതതയതുണ്ടത്അലകസാൻതഡിയനഗര
ത്ിേലക്കത്.േറാഡമികച്തായതിനാ
ൽതപയാസങ്ളില്ലാലതലക്ഷസ്യസ്ഥാ
നേത്ക്കത്വാഹനംനീങ്തുന്തുണ്ടാ
യിരതുന്തു.തപവിശാലമായഇൻറർലന
റ്ത്സിറ്ിവലരനീണ്ടഡകേറാൌൺ
വിട്േപൊൾവാഹനത്ിലൻറകതുതിപെത്
140സ്പീഡിലായി.ഒരതുവശത്ത്വി
ളകൾഉൽപാദിപെിക്കതുന്,പരന്തുകി
െക്കതുന്കൃഷിേത്ാട്ങ്ൾ.മറതുഭാ
ഗത്ത്,തരിശായിക്കിെക്കതുന്മരതുഭൂ
മിയതുമതുണ്ടത്.മഴയതുലെസീൽക്കാരങ്
ളില്ലാലതഞങ്ൾഅലകസാൻതഡി
യനഗരത്ിലലത്ി.

നഗരത്ിരക്കതുകളതുലെശ്ാസംമതു
ട്ില്ലാത്തിനാൽസ്സ്ഥയാതതയാ
യിരതുന്തു.ഈജിപ്തിലലമറ്തുനഗരങ്
ളിൽനിലന്ല്ലാംഭിന്മായകാഴ്ചയാ
ണ്അലകസാൻതഡിയയിേലത്.്ചരി
തതവതുംവർത്മാനവതും്ചാലിച്തുേ്ച
ർത്അനതുഭവങ്ൾ.കലയതുംസം
സ്കാരവതുംഡപതൃകവതുംഅറിവില
ൻറമഹാേലാകവതുംനമതുക്കതുമതുന്ിൽ
മലർലക്കതതുറക്കലപെെതും.നഗരത്ിര
ക്കതുകളിൽനിന്ത്മാറിശതുദ്വായതുശ്
സിച്ത്സമതുതദതീരംേ്ചർന്തുനെക്കാം.
ലമഡിറ്േറനിയൻകെലിലൻറനീലിമ
യിലാഴന്ത്മനസ്ത്ശാന്തമാക്കാം.നഗ
രേക്കാട്യതും്ചതുറ്ിഇഷ്െമത്സ്യങ്ളതും
കഴിച്ത്കെൽവിതാനങ്ളിേലലക്കാ
രതുതപയാണംനെത്ാം.അലത,അ
ലകസാൻതഡിയഅനതുഭൂതിപകരതുന്
കാഴ്ചക്കൂട്ാണ്.

പണ്ടത്ഈജിപ്തിേലക്കതുള്ളഏക
വഴിഅലകസാൻതഡിയഅഴിമതുഖം
മാതതമായിരതുന്തുവലതത.്ചരിതതത്ി
ലൻറതായ്േവരതുകളാഴന്തുകിെക്കതു
ന്അലകസാൻതഡിയഇന്തുംഈ
ജിപ്തിലലസതുതപധാനതതുറമതുഖനഗ
രിയാണ്.ഈജിപ്തിലലഭൂരിഭാഗംക
യറ്തുമതിയതുംഇറക്കതുമതിയതുംഈതതു
റമതുഖംവഴിയാണ്.ആയിരംവർഷം
മതുമ്തുതലന്തപൗ്ിയതുള്ളഒരതുനഗ
രമായിട്ാണ്ഇവിെംഅെയാളലപെട്

ത്.ബി.സി.ഇ332ൽഅലകസാണ്ട
ർദേതഗറ്ത്കലണ്ടത്ിയതതുമതുതൽവി
ളങ്തുന്്ചരിതതം.അതിലൻറഎല്ലാ
ലിഖിതേരഖകളതുംഇന്തുംവിഖസ്യാത
മായമഹാതഗന്ഥശാലയിലതുണ്ടത്.ലസ
മിേത്രികളതുലെനാലെന്റിയലപെട്ിരതു
ന്അലകസാൻതഡിയഇന്ത്ഈജി
പ്തിലലരണ്ടാമലത്വലിയനഗര
മാണ്.പിന്ീട്മധസ്യധരണസ്യാഴിയതുലെ
വാണിജസ്യസാംസ്കാരികേകതദ്രമായി
അത്പതുേരാഗതിതപാപിച്തു.പതുരാതന
േലാകലത്ഏഴതുമഹാത്തുതങ്ളിൽ
ഒന്ായിരതുന്തുഅലകസാൻതഡിയയി
ലലഡലറ്ത്ഹൗസ്.അതിേനാട്കിെ
പിെിക്കതുന്മഹാതഗന്ഥശാലഇന്തും
മലറ്ാരതുഅത്തുതമാണ്.

ലമഡിറ്േറനിയൻസമതുതദനീലിമയി
ൽഈശാദ്ലതീരംനീണ്ടതുനിവർന്തു
കിെക്കതുകയാണ്,നഗരഹൃദയത്ിലൂ
ലെ32കി.മീ.നീളത്ിൽപരന്തുകിെ
ക്കതുന്തീരതപേദശങ്ളാണ്ഇന്തുംന
ഗരിയതുലെഗരിമ.വൃത്ിയായിസൂക്ഷി
ച്തുേപാരതുന്തീരേദശം.അലകസാ
ൻതഡിയജലവിഭവങ്ളതുലെനാെതുകൂ
െിയാണ്.കെൽമത്സ്യതൽപരരതുലെപ
റതുദീസ.ഈജിപ്തിൽ20ലക്ഷംലമ
തെികെൺമേത്സ്യാൽപാദനംനെക്കതു
ന്തുണ്ടത്.ലമഡിറ്േറനിയൻസമതുതദമാ
ണ്ഇതിലൻറഏറ്വതുംതപധാനഉറവി
െം.കെൽമത്സ്യംഇഷ്െമതുള്ളവർക്കത്മ
തിവരതുേവാളംകഴിക്കാം.അൻഫതുഷി
ജില്ലലയന്ത്അറിയലപെെതുന്ഈസ്ഥല
േത്ക്കത്നെന്തുനീങ്ാം.ലപലട്ന്ത്പാ
കംല്ചയ്ത്മതുന്ിലലത്ിക്കതുന്ഒേട്
ലററസ്റ്ാറൻറതുകളാണ്ഇവിെലത്
തപേതസ്യകത.കെേലാരംേ്ചർന്ാണ്

അവയതുള്ളത്.ജീവൻനഷ്െലപെൊത്
ഏറ്വതുംമികച്കെൽമത്സ്യങ്ളാണ
വിലെഞങ്ൾകണ്ടത്.ഇത്രത്ി
ലതുള്ളകതുലറേഭാജനശാലകളതുംപര
മ്രാഗതമായേകാഫിഹൗസതുകളതും
്ചതുറ്ിക്കണ്ടതു.രാതതികാലങ്ളിലാണ്
ഇവിലെഏറ്വതുംസജീവമാകതുന്ലത
ന്ത്ഞങ്ളതുലെഡതഡവർപറഞ്ഞതു.
ഷിപെത്യാർഡവലരനെന്ാൽമത്സ്യച്
ന്തയതുലെഅെതുത്തുലമത്ാം.

ഫിഷ്മാർക്കറ്ത്എന്തുേപരതുള്ളഒ
രതുറസ്റ്ാറൻറിലാണ്ഞങ്ൾഉച്യൂ
ണിനായികയറിയത്.മികച്ആതിേഥ
യമരസ്യാദേയാലെനമ്മലളസ്ീകരിക്കാ
ൻഊർജസ്ലരായയതുവാക്കളതുംയതു
വതികളതുംനിരന്തുനിൽക്കതുന്തുണ്ടത്.അ
വർഇംഗ്ീഷിലതുംഅറബിയിലതുംസ്ാ
ഗതംല്ചയ്തതു.മതുകൾനിലമേത്സ്യതര
ഭക്ഷണങ്ൾക്കതുംതാലഴമത്സ്യവിഭവ
ത്ിനതുംമാതതമതുള്ളതാണ്.ഫിഷ്ആ
ൻഡേനാൺഫിഷ്എന്ാണവർപ
റഞ്ഞത്.രണ്ടിെത്തുംനല്ലതിരക്കതുണ്ടത്.
ഫിഷ്വിഭാഗത്ിൽആദസ്യംമത്സ്യംതി
രലഞ്ഞെതുക്കണം.ഭക്ഷണത്ിലൻറ
ഓർഡർരണ്ടാമതാണ്.വിവിധയിനം
മത്സ്യങ്ൾനിരത്ിലവച്ിട്തുണ്ടത്.്ചതു
വപെതുംകറതുപെതുംനിറത്ിലതുള്ളതെിച്തു
ലകാഴതുത്ല്ചമ്മീൻതലന്യതുണ്ടത്അ
ഞ്തുതരം.അഞ്തുേപർസമൃദ്ിയായി
കഴിച്ിട്തും50േഡാളറിൽതാലഴയാണ്
ബിൽവന്ത്.

ബതിബ്തിലയാത്തിക്
അലകക്സാൻതേതിയ
തരിശായ്ചതതുപെതുനിലങ്ളതുംനിലം
ലപാത്ാറായകതുലറലകട്ിെങ്ളതും

പിന്ിട്ത്ഞങ്ൾവന്ിറങ്ിയത്ഒരതു
മഹാതഗന്ഥശാലയിലാണ്.അറിവില
ൻറമഹാേലാകമാണിത്.ശിൽപകല
യതുലെഅസാധസ്യമായ്ചാരതുതയിൽഅ
െയാളലപെെതുത്ിയവിസ്മയിപെിക്കതുന്
ലകട്ിെം.അകേത്ക്കത്തപേവശിക്കാൻ
നീണ്ടവരിഉണ്ടായിരതുന്തു.ലകട്ിെസമതു
ച്യത്ിലലത്ിയാൽഏലതാരതുഅ
ക്ഷരേതപമിലയയതുംലകാതിപെിക്കതുന്
വിതാനത്ിൽഅെതുക്കിലവച്തഗന്ഥ
ങ്ൾ,വായിക്കാലനെതുക്കതുന്വർക്കത്
തപേതസ്യകഇരിപെിെങ്ളതുംഇവിലെയതു
ണ്ടത്.താൽപരസ്യമതുള്ളവർക്കത്ലനറ്ത്ഉപ
േയാഗിച്ത്ഇവിലെയതുള്ളലക്ഷക്കണ
ക്കിനതുപതുസ്തകങ്ൾഓൺഡലനാ
യിവായിക്കാം.

പതുരാതനകാലലത്ഈജിപ്ഷസ്യ
ൻരാജകതുെതുംബംസ്ഥാപിച്ഈതഗ
ന്ഥശാലഒന്ിലധികംതവണഅഗ്
നിക്കിരയാക്കലപെട്തു.തപസിദ്്ചരിതത
കാരനായതൊപർഎഴതുതതുന്തനതുസ
രിച്ത്ജൂലിയസ്സീസർഅതിലലപാ
തിതഗന്ഥങ്ൾനശിപെിച്ിരതുന്തു.അവ
േശഷിച്വനശിപെിക്കാൻഅവിെലത്
പാതതിയാർക്കീസതുമാർക്കത്അേദേഹം
അനതുവാദവതുംേതപാത്ാഹനവതുംന
ൽകിയിരതുന്തു.അങ്ലനഅവരതുലെ
േനതൃത്ത്ിൽഅവനശിപെിച്തുേപാ
ന്തു.തകിസ്തതുവിന്48വർഷംമതുമ്ത്
ജൂലിയസ്സീസർഭാഗികമായിനശി
പെിച്ഈതഗന്ഥാലയം,തകിസ്ത്ബ്
ദം391ൽസീസർതിേയാെിസിസില
ൻറഭരണസമയത്ത്പൂർണമായതും
നശിപെിച്തായിമറ്തു്ചില്ചരിതതകാ
രന്മാരതുംേരഖലപെെതുത്തുന്തു.കത്ി
ച്ാമ്ലാകതുന്തതുവലരേലാകലത്
തലന്ഏറ്വതുംവലിയഡലതബറിയാ
യിരതുന്തുഇത്.ശതതതുക്കൾപതുസ്തക
ങ്ലളേതെിവരതുലമന്ത്അധികൃതർ
നിനച്ിരതുന്ില്ല.പിന്ീട്വന്ഭരണ
കൂെങ്ൾഇന്ലത്നിലവാരത്ി
ൽഎത്ിക്കതുകയായിരതുന്തു.അറബ്,
ഇംഗ്ീഷ്,തഫഞ്ത്ഭാഷകളിലതുള്ളപതു
സ്തകങ്ളാണിവിലെതപധാനമായതും
ഉള്ളത്.ഇന്ത്അറബ്േലാകലത്ഏ
റ്വതുമധികംതഫഞ്ത്പതുസ്തകങ്ൾഇ
വിലെയാണതുള്ളത്.അൽജീരിയ,തതു
നീഷസ്യ,ലമാേറാേകാതതുെങ്ിയരാ
ജസ്യങ്ൾഉൾലപെലെയതുള്ളആതഫിക്ക
ൻഭൂഖണ്ഡത്ിലതുംആലറേക്കാഡ
ഈഡലതബറിക്കാണ്.

ലവറതുലമാരതുഡലതബറിഎന്ലപാ
തതുധാരണഇവിലെലയത്ിയാൽമാറി
മറിയതും.ഡലതബറിക്കതുപതുറലമകലാ
സാംസ്കാരികതൽപരർക്കായിഅ
നതുബന്ധമായിഒരതുക്കിയകതുലറആകർ
ഷകേകതദ്രങ്ൾഇവിലെയതുണ്ടത്.ആദസ്യം
ഞങ്ൾകയറിയത്ഡകലയഴതുത്തുതപ

തികളതുലെമസ്യൂസിയത്ിലാണ്,അറ
ബിഇംഗ്ീഷ്പതുസ്തകങ്ളതുലെപതു
രാതനേകാപെികൾഇവിലെകാണാം.
ഖതുർആൻ,ഡബബിൾതതുെങ്ിയമ
തതഗന്ഥങ്ളതുലെഡകലയഴതുത്തുതപ
തികൾഇവിലെകാണാനായി.

തപസതിദ്ധമായ
ഭൂ് ർഭകല്റകൾ
രണ്ടാംദിവസംരാവിലല്ചരിതതതപ
സിദ്മായശമശാനഗതുഹ(ഭൂഗർഭക
ല്ലറ)കൾകാണാനാണ്േപായത്.അ
ലകസാൻതഡിയയതുലെകിഴക്കതുഭാഗ
ത്ായാണ്ഇത്സ്ഥിതില്ചയ്തുന്ത്.
പൗരാണികകാലത്ിലൻറവിശാ
ലേലാകേത്ക്കത്നലമ്മകൂട്ിലക്കാ
ണ്ടതുേപാകതുന്താണ്ഭൂഗർഭകല്ലറ
കൾ.േറാമക്കാരതുലെഈജിപ്തിലല
ഏറ്വതുംവലിയശമശാനഭൂമിയതുമി
താണ്.ലകൗംഅൽഷതുഖാഫ(ഉ
െഞ്ഞമൺപാതതങ്ളതുലെകൂന)എ
ന്ാണ്ഈസ്ഥലംഅറിയലപെട്ിരതു
ന്ത്.ഇതിലൻറരൂപകൽപനേറാമി
ലലതപശസ്തമായതകിസ്തസ്യൻഭൂഗ
ർഭകല്ലറകളതുേെതിനതുസാമസ്യമതുള്ളതി
നാലാണ്ഭൂഗർഭകല്ലറകൾ(കാറ്േകാ
മ്ത്)എന്േപരതുവന്ത്.പേക്ഷ,അ
ലകസാൻതഡിയയിേലത്സ്കാരസ്യ
വസ്യക്തികളതുലെകല്ലറകളായിരതുന്തു.
കാലങ്ൾപിന്ിട്േപൊൾഅത്ലപാ
തതുകല്ലറകളായിമാറി.അെിത്ട്ിേല
ക്കത്വൃത്ാകാരത്ിൽപിരിഞ്ഞിറ
ങ്ാവതുന്മൂന്തുനിലകളതുണ്ടത്.േകാ
വണിപെെിപഴമയിൽനിലനിർത്ി
യിട്തുണ്ടത്.35മീറ്ർതാഴ്ചയതുണ്ടത്.ഒാ
േരാമതുറിയിലതുംമതുഖമണ്ഡപവതുംതപ
േതസ്യകംതിണ്കളതുംഅതിേലക്കതുള്ള
വഴിയതുമതുണ്ടത്.േനലരനെന്ാൽശവ

സംസ്കാരംല്ചയ്തസ്കാരസ്യമതുറി
യിലലത്ാം.അതിൽമൂന്ത്ഗതുപ്ത
സ്ഥാനങ്ളതുംഒപെംകല്ലിൽതീർത്
ശവലപെട്ിയതുംകാണാം.കല്ലിൽലകാ
ത്ി്ചാലതുകീറിയാണ്ശവലപെട്ികൾ
സ്ഥാപിച്ിട്തുള്ളത്.പൗരാണികകാല
ലത്കലയതുംസംസ്കാരവതുലമല്ലാം
ഈകല്ലറകൾവിളിച്റിയിക്കതുന്തു
ണ്ടത്.2000വർഷംപഴക്കമതുള്ളനിഗൂ
്തകലളാളിപെിച്ഒരതുകറതുത്ശവ
ക്കല്ലറകഴിഞ്ഞവർഷംതതുറന്ത്വ
ലിയവാർത്യായിരതുന്തു.

ഖതിതക്ബതിന് രലക്ാട്ട
്ചരിതതത്ിലൻറയതുംനാഗരികതയതു
ലെയതുംേ്ചരതുവയായഒരതുനഗരേക്കാ
ട്യിേലക്കാണതുപിന്ീട്േപായത്.പ
ണ്ടതുമതുതേലമധസ്യധരണസ്യാഴിയിലതുെനീ
ളംഈേകാട്രാജകീയതപൗ്ിയതു
ള്ളസതുതപധാനതപതിേരാധേകതദ്രമാ
യിരതുന്തു.15ാംനൂറ്ാണ്ടിലൻറഒെതുവി
ൽമംലൂകസതുൽത്ാൻഅൽഅശറ
ഫ്അബതുന്സ്ർഡസഫതുദേീൻഖിത്
ബിഅൽസാഹിമിലൻറകാലത്ാ
ണിത്സ്ഥാപിച്ത്.അങ്ലനയാണ്
ഖിത്ബിഎന്േപരതുവന്ത്.പണ്ടതു
കാലലത്ഏഴഅത്തുതങ്ളിൽഒ
ന്ായദീപസ്തംഭംഈേകാട്േയാ
െതുേ്ചർന്ായിരതുന്തു.മൂന്തുഭാഗംക
െലതുള്ള17,550സ്ക്യർമീറ്ർ്ചതുറ്
ളവിൽപണികഴിപെിച്ഈേകാട്മ
േനാഹരമായഒരതുകാഴ്ചയാണ്.ഏ
റ്വതുംമതുകളിൽകയറിയാൽകെൽ
ക്കാഴ്ചകൾക്കത്തതുറന്ിട്സ്ഥലങ്
ൾ.മേനാഹരമായകെൽക്കാഴ്ചക
ളിവിലെകാണാം.ജനങ്ൾപലവി
ധത്ിൽആസ്ദിക്കതുന്വലിലയാ
രതുേകതദ്രമാണിത്.ഓേരാേകാണി
ൽനിന്തുംവസ്യതസ്യസ്തദൃശസ്യംപകർ
ത്ാം.പഴയതപതാപത്ിൽഉദിച്തു
നിൽക്കതുന്തെിച്തുകതുറതുകിയഈന
ഗരേക്കാട്അലകസാൻതഡിയക്കത്തി
ലകച്ാർത്ാണ്.

മപുൻതസയതിലതിത്തിരതിലനരം
ഇേപൊൾമതുൻതസഉദസ്യാനതീരത്ാ
ണ്.മരതുഭൂമിയിലലമരതുപെച്യാണി

ത്.ഒരതുഭാഗത്ത്തതുറമതുഖം,കെേലാ
രക്കാഴ്ചകൾ,ലവറതുംകെലല്ല,മേനാ
ഹരമായനീലിമയതുള്ളഅലകസാൻ
തഡിയൻകെൽ,ഒപെംമേനാഹരപാ
ലസ്.ഉയർന്തുലപാങ്ിനിൽക്കതുന്
ഈത്പെഴമരങ്ൾ,ലവട്ിലയാതതു
ക്കിയപതുൽത്കിെി,വിെർന്തുനിൽ
ക്കതുന്വർണപതുഷ്പങ്ൾ,ലവെി
പൊക്കിയവഴിേയാരങ്ൾ,ഇെക്കിലെ
വിതശമിക്കാനതുള്ളഇരിപെിെങ്ൾ,ക
ളിക്കാനതുംഇരിക്കാനതുംനെക്കാനതു
ലമല്ലാംതപേതസ്യകയിെങ്ൾഇവിലെ
യതുണ്ടത്.പഴയനാട്തുരാജാക്കന്മാരതുലെ
േവനൽക്കാലവസതിയായിരതുന്തുവ
ലതതഈഉദസ്യാനവതുംഅതിേനാെതുേ്ച
ർന്ലകാട്ാരവതും.വിശാലവതുംതപ
കൃതിരമണീയവതുമായഉദസ്യാനത്ി
േലക്കതുമാതതേമലപാതതുജനങ്ൾക്കത്
തപേവശനമതുള്ളൂ.പാർക്കിലൂലെനീള
ത്ിൽനെന്ാൽമേനാഹരമായഒ
രതുകെൽത്ീരത്ാലണത്തുക.ല്ച
റിയഒരതുദ്ീപിേലക്കതുള്ളതപേവശി
കയായിപണിതപാലവതുംനലല്ലാ
രതുകാഴ്ചയാണ്.

ലപാമ്ീസക്പതില്ർ
േപാമ്ീസ്പില്ലർകാണാലതഅ
ലകസാൻതഡിയവിൊനാവിലല്ലന്ത്
ഡതഡവർപറഞ്ഞതനതുസരിച്ാണ്
അേങ്ാട്തുേപായത്.പരതുക്കൻപാ
റക്കഷണങ്ളിൽപണിതീർത്അ
ലകസാൻതഡിയയിലലഏറ്വതുംപഴ
യസ്മാരകസൗധമാണിത്.1965മതു
തൽഅറിയലപെെതുന്അതിരെയാള
മാണിത്.ഇതിനതുശിൽപകലയതുലെ
മേനാഹാരിതയതുണ്ടത്.പണ്ടതുതപശസ്
തമായിരതുന്ലസറാപെിേയാണിലൻറ
(ലസറാപെികളതുലെേക്ഷതതം)അവശി

ഷ്െങ്ളിൽനിന്തുള്ളതാണലതത27
മീറ്ർഉയരമതുള്ളഈതൂൺ.

ടപുകക്ടപുകക്സഞ്ാരം
ഡവകതുേന്രലത്ഇളംലവയിലിൽ
കെേലാരത്ിലൂലെഒരൽപേനരംഇ
റങ്ിനെന്തു.പെിഞ്ഞാറൻകാറ്ിനതു
തണതുപെിലൻറശീതളച്ായയതുണ്ടത്.കതു
റച്ത്േനരംഅവിലെല്ചലവഴിച്േശ
ഷംവീണ്ടതുംനഗരത്ിലലമലറ്ാരിെ
േത്ക്കായിഅെതുത്യാതത.ഇത്
വണകതുഞ്ഞതുവാഹനത്ിലാണ്േപാ
കതുന്ത്.തിരക്കതുപിെിച്നിരത്തുക
ളിലൂലെമതുച്തകവാഹനങ്ൾഓെതു
ന്തിലൻറസൗദ്രരസ്യംഇന്തസ്യക്കാർ
ക്കത്നന്ായിഅറിയാം.ഒരതുരസത്ി
നതുതലന്യാണ്അലകസാൻതഡിയ
യിലതുംനമ്മതുലെസ്ന്തംമതുച്തകവാഹ
നംഓേട്ാറിക്ഷയിലതുള്ളയാതതതിര
ലഞ്ഞെതുത്ത്.ഇവിലെഅതിനതുെതു
കെതുകഎന്ാണതുപറയതുന്ത്.നമ്മതു
ലെനാട്ിൽനിന്ത്ഇറക്കതുമതില്ചയ്തു
ന്താണധികവതും.മിസ്രികൾക്കതും
ഓേട്ാതപേതസ്യകതാൽപരസ്യമാണ്.്ചി
ലർവിേദശികലളആകർഷിക്കാൻ
അതിലനഅലങ്രിച്ത്കതുട്പെനാക്കി
യിട്തുണ്ടത്.ഇന്തസ്യക്കാരല്ലാത്വർക്കത്
അലതാരതുഅനതുഭവയാതതതലന്യാ
കതുംനൽകതുക.ല്ചറിയതതുകയിൽന
ഗരികറങ്ാൻഓേട്ാറിക്ഷഇവിലെ
നലല്ലാരതുഉപാധിയാണ്.

താരിഖ്അൽഹതുർറിയസ്തെീറ്ി
ലതുള്ളഅലകസാൻതഡിയനാഷന
ൽമസ്യൂസിയത്ിേലക്കതുംഒേരാട്തപദ
ക്ഷിണംനെത്ി.മസ്യൂസിയത്ിലൻറ
ഓേരാനിലയിലതുംഓേരാകാലഘ
ട്ത്ിലൻറ്ചരിതതത്ിലൂലെസഞ്
രിക്കാവതുന്വിധത്ിലാണ്തപദർ
ശിപെിച്ിട്തുള്ളത്.ഓേരാനിലപിന്ി
െതുേമ്ാഴതുംഫേറാവൻമതുതൽഅല
കസാണ്ടർദേതഗറ്ത്വലരയതുള്ളവരതു
ലെകാലഘട്ങ്ൾമതുന്ിേലക്കത്തതു
റന്തുലവച്േപാലലേതാന്തും.തപാ്ചീ
നഅവശിഷ്െങ്ളതുലെേശഷിപെതുക
ൾഇവിലെയതുണ്ടത്.

ഈജിപട്തിബലമറ്ുനഗരങളിൽനിബന്നല്ോം്ിന്നമോയ
കോഴട്ചയോണട്അലകട്സോൻതഡിയയിറലതട്.ചരിതതെും
െർത്മോനെുംചോലിച്ചുറചർത്അനു്െങൾ.
കലയുംസംസട്കോരെുംഹപതൃകെുംഅ�ിെിബൻ�
മഹോറലോകെുംനമുക്കുമുന്നിൽമലർബക്കതു�ക്കബപ്ടും

15െർഷമോയിഅർേനോരീേ്വരനോയി
റെദികൾകീഴടക്കുകയോണട്
ബകോറമ്മരിസുകുമോരൻഎന്നകലോകോരൻ

റകോംഅൽദിക്കഎന്നറ�ോമൻഅെേിഷട്ടനഗരി

ഖിതട്ബിനഗരറക്കോട്

ബകോറമ്മരിസുകുമോരൻ

ബകോറമ്മരിസുകുമോരൻഅർേനോരീേ്വര
റെഷത്ിൽ
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പി.ലിസി

ഒ രതുപാതിയിൽലാസസ്യത്ിലൻറ
ആൾരൂപമായപാർവതീേദവി.

മറതുപാതിയിൽരൗതദഭാവംപൂണ്ടശി
വൻ.നീണ്ടകാർക്കൂന്തലതുംപട്തുസാ
രിയതുംആെയാഭരണങ്ളതുമായിലാ
സസ്യേദവതഒരതുവശത്ത്നിറഞ്ഞാെതു
േമ്ാൾമറതുവശത്ത്ജെയതുംജെയിൽ
നിലന്ാഴതുകതുന്ഗംഗാജലവതുംമരവതു
രിയതുംരതുതദാക്ഷവതുംകഴതുത്ിൽ്ചതുറ്ി
യവിഷപൊമ്തുമായിസാക്ഷാൽഡക
ലാസനാഥനായപരമശിവൻതാണ്ഡ
വമാെതുന്തു.ഭാരതീയനൃത്സങ്ൽപ
ത്ിലൻറഅെിസ്ഥാനമായശിവതാ
ണ്ഡവംഅർധനാരീശ്രേവഷത്ിൽ
ലകാേമ്മരിസതുകതുമാരൻആെിത്ിമിർ
ക്കതുേമ്ാൾകാണികളതുലെകണ്ിൽഭ
ക്തിയതുലെയതുംകൗതതുകത്ിലൻറയതും
തിളക്കംനിറയതും.15വർഷമായിേക
രളത്ിനകത്തുംപതുറത്തുംആയിര
ക്കണക്കിന്േവദികളിലാണ്സതുകതു
മാരൻഅർധനാരീശ്രേവഷംലകട്ി
ആെിയത്.േക്ഷതതങ്ളിലതുംഉത്വ
പെറമ്തുകളിലതുമായിരതുന്തുആദസ്യകാല
ങ്ളിൽനൃത്ംഅവതരിപെിച്ിരതുന്
ലതങ്ിൽഇന്ത്ലറസിഡൻറ്സ്അേസാ
സിേയഷനതുകളതുലെആേഘാഷങ്ൾ
ക്കതുംതപദർശനനഗരികളിലതുംഅവാ
ർഡഡനറ്തുകളിലതുംസതുകതുമാരലൻറ
അർധനാരീശ്രനെനംഒഴിച്തുകൂൊ
നാവാത്താണ്.നൃത്ത്ിന്പതുറ
ലമ,നാെകം,സിനിമ,സീരിയൽ,ലെ

ലിഫിലിം,േകാമഡിേഷാ,അങ്ലന
സതുകതുമാരൻഡകലവക്കാത്കലാ
േമഖലകൾവിരളമാണ്.

കലതെന്ജീവതിതം
ലകാേമ്മരിമമ്മിളില്ചേറക്കാട്തുനാരാ
യണൻപണിക്കരതുലെയതുംമതുള്ളത്ത്
േദവകിയമ്മയതുലെയതുംമകനായസതു
കതുമാരന്ല്ചറതുപെംമതുതേലകലേയാ
ട്അെങ്ാത്അഭിനിേവശമായിരതു
ന്തു.നാലാംക്ലാസിൽപഠിക്കതുേമ്ാ
ൾ,വലതുതാകതുേമ്ാൾആരാകണലമ
ന്ത്പറയാൻഅധസ്യാപികകതുട്ികേളാ
ട്ആവശസ്യലപെട്തു.േഡാകെർ,എൻജി
നീയർ,ലപാലീസ്ഓഫിസർ,കലകെ
ർഅങ്ലനകതുട്ികളതുലെേമാഹങ്ളതു
ലെപട്ികനീണ്ടതുേപായി.പേക്ഷ,അ
തിൽനിലന്ല്ലാംവസ്യതസ്യസ്തമായി,വ
ളർന്തുവലതുതായാൽഎനിലക്കാരതുന
െനാകണലമന്ത്പറഞ്ഞത്ഒരാൾമാ
തതം.സ്കൂളിലലനൃത്പരിപാെികൾ
ലക്കല്ലാംമതുന്ിലതുണ്ടായിരതുന്തുസതുകതു
മാരൻ.നൃത്ംപഠിക്കണലമന്ആതഗ
ഹംവീട്ിൽപറഞ്ഞേപൊൾനിതസ്യലച്ല
വിന്േപാലതുംബതുദ്ിമതുട്തുന്സമയമാ
യിട്തുേപാലതുംപഴയനാെകനെൻകൂെി
യായിരതുന്അച്ൻപൂർണപിന്തതുണന
ൽകി.ലകാേമ്മരിഎൽ.പിസ്കൂളിലല
നൃത്ാധസ്യാപികേതപമവല്ലിയതുലെകീഴി
ലായിരതുന്തുആദസ്യപഠനം.പിന്ീട്കലാ
മണ്ഡലംപത്മിനി,തിരതുവണ്ൂർേമാഹ
നൻഎന്ിവരതുലെകീഴിലതുംനൃത്പഠ
നംതതുെർന്തു.നിരവധിേവദികളിൽ്ചി
ലങ്ലകട്ിആെി.മിമിതകിതാരമായതൃ

ശൂർനസീർ,നർത്കൻആലതുവരാ
േജതദ്രൻഎന്ിവേരാലൊപെംനിരവധി
േവദികളിൽപരിപാെിഅവതരിപെിച്തു.
്ചിലനൃത്പരിപാെികൾക്കായിസ്തതീ
േവഷംലകട്ിയിരതുന്തു.മികച്തപതിക
രണങ്ൾകിട്ിയആസ്തതീേവഷങ്
ളാണ്അമ്ച്ർനാെകത്ിേലക്കതുള്ള
വാതിൽതതുറന്ത്നൽകിയത്.പിന്ീട്
സതുകതുമാരന്തിരിഞ്ഞതുേനാേക്കണ്ടി
വന്ിട്ില്ല.ഒരതുേവദിയിൽനിന്ത്മലറ്ാ
രതുേവദിയിേലക്കതുള്ളതപയാണമായി
രതുന്തു.ബാലൻലക.നായർ,കതുതിര
വട്ംപപെതു,കതുഞ്ഞാണ്ടി,ലനല്ലിേക്കാ
ട്ഭാസ്കരൻ,ശാന്താേദവി,മാമതുേക്കാ
യതതുെങ്ിയതപതിഭകളതുലെഅഭിനയ
ക്കളരിയായിരതുന്കതുതിരവട്ംേദശ
േപാഷിണിയിൽതതുെങ്ിയനാെകജീ
വിതത്ിൽഒേട്ലറകലാകാരന്മാേരാ
ലൊപെംനൂറതുകണക്കിന്കഥാപാതത

ങ്ൾക്കത്ജീവൻപകർന്തു.്ചാനൽപ
രിപാെികളിലതുംമറ്തുംഅഭിനയിക്കാനതു
ള്ളഅവസരവതുംഇതിനകംലഭിച്തു.ഉ
റ്സൃഹൃത്ായപാലക്കാട്സ്േദശി
േഗാപാലൻമതുേഖനയാണ്സിനിമയി
േലക്കത്അവസരംകിട്തുന്ത്.സംവിധാ
യകൻഐ.വി.ശശിയതുലെതപധാനസ
ഹായിയായിരതുന്തുഅേദേഹം.ആസതു
ഹൃദ്ബന്ധത്ിലൂലെഐ.വി.ശശിയതു
ലെ‘അർഹത’എന്സിനിമയിൽഫാ
കെറിലതാഴിലാളിയതുലെേവഷത്ിലൂ
ലെഅരേങ്റ്ം.പിന്ീട്ഐ.വി.ശശി
യതുലെഒട്തുമിക്കസിനിമയിലതുംല്ചറിയ
േവഷങ്ളിൽതപതസ്യക്ഷലപെട്തു.ഹരിദാ
സ്സംവിധാനംല്ചയ്തകണ്ൂർ,സി
ബിമലയിലിലൻറകാണാക്കിനാവ്,
െി.വി.്ചതദ്രലൻറവിലാപങ്ൾക്കപെതു
റത്ത്,എസ്.്ചതദ്രലൻറേ്ചരി,ജയരാ
ജിലൻറഗതുൽേമാഹർതതുെങ്ി23സി
നിമയിൽേവഷമിട്തു.

ലവദതികൾകീഴടക്തി
അർധനാരീശ്വരൻ
സതുകതുമാരലൻറകലാജീവിതംതലന്
മാറ്ിമറിച്തായിരതുന്തുഅർധനാരീശ്
രനെനം.അരമണിക്കൂർഡദർഘസ്യമതു
ള്ളഅർധനാരീശ്രനെനം്ചിട്ലപെെതു
ത്ിയത്സതുകതുമാരൻതലന്യായിരതു
ന്തു.ആദസ്യകാലത്ത്മകൻവിഷ്ണതു
വായിരതുന്തുേമക്കപെിൽസഹായിച്ി
രതുന്ലതങ്ിൽഇേപൊൾേവഷവതുംേമ
ക്കപെതുംല്ചയ്തുന്തതുംതനിലയയാണ്.
ഒരിക്കൽപരിപാെിഅവതരിപെിച്സ്ഥ
ലത്തുതലന്വീണ്ടതുംവീണ്ടതുംവിളിക്കതു

ന്ത്ഈനൃത്വതുംേവഷവതുംജ
നംആസ്ദിക്കതുന്തുഎന്തിന്ലത
ളിവാലണന്ത്സതുകതുമാരൻപറയതു
ന്തു.തമിഴനാട്ിൽപരിപാെിക്കത്േപാ
യേപൊൾഈേവഷംകണ്ടത്ഒരതുപാ
ട്ഭക്തർഅനതുതഗഹംേതെിവന്ത്
കലാജീവിതത്ിൽഒരിക്കലതുംമറ
ക്കാത്അനതുഭവമായിസതുകതുമാര
ൻകാണതുന്തു.കാസർേകാട്തുള്ളഒ
രതുറിേസാർട്ിൽഎട്തുതവണഈപ

രിപാെിഅവതരിപെിക്കാൻവിളിച്ിട്തു
ണ്ടത്.കാസർേകാലട്കാനത്ൂർശിവ
േക്ഷതതംമതുതൽതഞ്ാവൂർവലരയതു
ള്ളഒരതുപാട്േവദികളിൽതപമതുഖരതു
ലെഅഭിനദ്രനങ്ളതുംആദരവതുംഏ
റ്തുവാങ്ാൻഭാഗസ്യംലഭിച്ിട്തുണ്ടത്.ദതുരി
തപൂർണമായകലാജീവിതത്ിനിെ

യിലതുംസതുകതുമാരന്താങ്തുംതണ
ലതുമായിനിൽക്കതുന്ത്സതുഹൃത്തു
ക്കളാണ്.ആെയാഭരണങ്ളതുംേമ
ക്കപ്സാമതഗികളതുലമല്ലാംവാങ്ിന
ൽകതുന്പാളയംസതുദ്രർമഹലിലല
ദിജിൽ,മറ്തുസഹായങ്ൾനൽകതു
ന്അനിൽതപസാദ്,്ചതദ്രമതിെീച്
ർഇവലരലയല്ലാംനദ്രിേയാലെയല്ലാ
ലതസതുകതുമാരന്ഓർക്കാൻപറ്ില്ല.
നൃത്ലത്യതുംഅഭിനയലത്യതും
രണ്ടതുകണ്തുകളായികാണതുന്ഈ
കലാകാരന്ജീവിതാന്തസ്യംവലരക
ലലയഉപാസിച്ത്കഴിയണലമന്തും
നൃത്ംല്ചയ്തതുലകാണ്ടിരിക്കതുേമ്ാ
ൾഅരങ്ിൽമരിച്തുവീഴണലമന്തുമാ
ണ്േമാഹം.ലകാേമ്മരിസതുകതുമാര
ൻ,േകാഴിേക്കാട്17എലന്ാരതുവി
ലാസംമാതതലമഴതുതിയാൽതനിക്കത്
കത്ത്കിട്തും.കലയാണ്തനിലക്കാ
രതുേമൽവിലാസമതുണ്ടാക്കിത്ന്ത്.
അതതുലകാണ്ടതുതലന്ഒരിക്കൽേപാ
ലതുംകലക്കതുേവണ്ടിവിലേപശൽന
െത്ാറിലല്ലന്ത്സതുകതുമാരൻപറയതു
ന്തു.പരിപാെികഴിയതുേമ്ാൾദക്ഷി
ണയായികിട്തുന്ത്മാതതംവാങ്തും.
ഇതതയതുംകാലത്ിനിെക്കത്വലതുതാ
ലയാന്തുംസമ്ാദിക്കാൻകഴിഞ്ഞിട്ി
ല്ല.സ്ന്തമാലയാരതുവീട്േപാലതുംസ
ന്ദ്സംഘെനയാണ്നിർമിച്തുനൽ
കിയത്.ഇല്ലായ്മകൾക്കിെയിലതുംക
ലയിൽആനദ്രംകലണ്ടത്തുന്സതു
കതുമാരന്പിന്തതുണയായിഭാരസ്യരാജ
ലക്ഷത്മിയതുംമകൻവിഷ്ണതുവതുമതുണ്ടത്.
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