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Ñ-›¢´¡-›©¬ Ñ£-ó¢´¡-›©-Ä©¾ -Å-ó-̂ ¡-ô-ó©¬--  
ö§¡-»±Â«--ó©¬- ›¢-¤õš¢ -́¥¶-Ð©É - 
ˆ©È©¹þ ---‘ö§-»±Â-ð¢Â«-’ð¢-ý ‚É©-Ä©Ù®. - 
ö§¡»±Â«è¢¥üú 70¡¬ óûõè¢ò©¬  
ˆ©-ñ©É©Ñ£-ó-›©-̂ -¥ø --ó¢-õ¬ -¥ˆ¡-Ð©è©  
-¥ˆ¡òë©É ˆ¾¢¶¡ý -ƒªèý- 
…É -ó¢-Þ¢±-» -™©-ñ¡-Þ¡--ñ¬ -›¢--ò-›¢ý´©É  
-»-Ä¢-ù®-›¡¸¢-¥ò -̂ ©±-Š¡-Ä¹-ø¢-ò -̈¥Ð...

• Þ¢±»£ˆñÃ¬: ‡.Ý¢. ›¡öû

›¢-ö¡-û ²©-»©-ó-›-

¤ˆ¡-ó¢ý-›-Š-ñ-Ä¡-ð Ä-š©-ñ-´® ö-
Ä£-²-Ä©-¾ »¡-ò¨-´¡-Ã® ƒ-ö¢-

ò¡¬-¥²-̧ ¢. »¡-ò -́̈ ¢-¥ò ̂ -ñ©-Ä¡è -̈û ó¢-¤òë-
Ñ¢-ò¡-Ã® Å-Ä©-™-ð©-¥Ð ó£-Ð®. Ÿ-ûè¡-ó¢-›©¬ 
Å-ð¡-ø©-¥Ð Å-½-´©-¥Ä¡-¶-Ä¡-Ã® »¡-Ä-
ö¬. Ä¨-É©-¤²-ñ©¬ ñ¡-²-ˆý ö-Ä£-²-¥è 
Ÿ¨-±²-Ÿ©-ó¢-¥üú ˆ¦-õ¢-ð¢-Ðè¢ý ²-Ã¢-¥ð-
Ð©è¡-Ã® Ñ£-ó¢-»¬ Ä©-¤É¡-̧ ©-¥ˆ¡-Ù©-¤²¡-
ð¢-ñ©-É-»®. Å-¹-¥›-ð¢-ñ¢-¥´ Å-Ä©-™-´® 
ˆ©-È® ²¢-ú-É©. ‡¡-Ä-›è-Ä©-¾ ¥²ÿ-̂ ©-
È®. Å-ó-ø©-¥Ð ̂ -ø¢-ð¢-ò©¬ Þ¢-ñ¢-ð¢-ò©¬ ¥Þ-
ú©-¥»-Æ¢-ò©¬ ¿ ó£-¸¢ý ö-¤Â¡-õ¬ ›¢-ú-
È ™¢-›-¹þ. …-òë¡-ó-û-´©¬ ˆ©-¸¢-¤ð¡-Ð® 
ó-ò¢-ð ˆ¡-ñ«-Ä¡-ð¢-ñ©-É©. ™¢-ó-ö-¹þ ˆ-
Ð-É©-¤²¡-ð¢. ˆ©-È©-¾-»¢-›¡ý Å-Ä©-™ 
²-Ã¢-´® ¤²¡-ˆ¡-ú¢-òë¡-ð¢-ñ©-É©. Ÿ-ûè¡-

ó©¬ Å-½-ð©¬ ²¡-»¢-ñ¡-ó-¥ñ ˆ-õ®-Ð-¥¶-¸¡-
ò©¬ Ñ£-ó¢-»¬ Ä©-¤É¡-¸©-¥ˆ¡-Ù©-¤²¡-ˆ¡-
›¡-ó¡è Å-ó-ö®-˜. Å-½¡-ð¢-ð-½ Å-Ä©-
™-¥ð …-É©¬ ¤Ñ¡-ò¢-´® ¥Þ-òë¡ü ›¢-û-Ý-
Ü¢-´©¬. ‡¡-Ä-›-´©-È¢-¥üú ˆ¡-ñ«-¤Ä¡-
ûè® ²¡-»¢-¶-¸¢-Ã¢-ð¢-ò©¬ Å-óþ Å-»¢-›® 
ö-½-»¢-Á¢-òë. Å-»¢-›-óþ ¥ˆ¡-Ð©-¤ -́Ù¢-ó-
É ó¢-ò ¿ ¤Þ¡-ñ-´©-È¢-¥üú Ñ£-ó-›¡-
ð¢-ñ©-É©. ‡-×-Ä©-ú¢ ó£-̧ ¢ý ̂ ©-È¢-¥› ƒ-ú-́ ¢-
´¢-Ðè¢ ̂ ¦-õ¢-ð¢-Ðè¢-›® ö-Ä£-²-¥è ¥ó-
¾-¥ -̧́ ¢ý ̂ ©-ø¢-́ ¡ü-¤²¡-ð Å-Ä©-™ »¢-ñ¢-
¥ˆ-¥ðè¢-ð-¤¶¡þ ˆ-Ù-»® »-¥üú Ñ£-ó-
¥üú »©-Ð¢-¶¢-¥üú ¤Þ-»-›-ð-× ô-ñ£-ñ-Ä¡-ð¢-
ñ©-É©. ˆ©-È©-ó¡-ð-¢ý-›¢-É® ²©-ú-¤è-´® 
›©-ñ-ð©¬ ²-»-ð©¬ ‡-ò¢-Á©-¥ˆ¡-Ù¢-ñ©-É©. 
Å-Ä©-™ ˆ©-¸¢-¥ð ˆ-Ù-ð©-Ðü Ý-Ü©-´þ 
ˆ©-È¢-¥üú Ä¦-»-¤™-÷¬ ™-÷¢-¶¢-Á©. ›¡-
¸¢-¥ò ð©-ó¡-´-ø©-¥Ð-ð©¬ ö-É-Ú ö¬-‹-
Ð-›-ˆ-ø©-¥Ð-ð©¬ ö-½-û-™-º-ò-Ä¡-ð¢ ¥²¡-ò£-
¥öè¢ ó£-¸©-ˆ¡-¥ñ ¤Þ¡-™«¬ ¥Þ-ð®-»-¤¶¡-
ù¡-Ã® ó¢-ó-ñ¬ ›¡-Ð-ú¢-È-»®. Å-Ä©-™ ¤Ñ¡-
ò¢-´©-ó-ñ¡ü »-Ð-öæ¬ ˆ©-È¡-¥Ã-É® Ä-›-
öæ¢-ò¡-´¢-ð Å-½¡-ð¢-ð-½ Þ¢-Éè¡-ð©¬ 
Å-ó-ñ©-¥Ð Ý-Ü© ˆ-¸©-ñ¡-Ñ-ð©¬ ¤Þ-û-É® 
ˆ©-È¢-¥› ˆ-¾¢-¥Á-Ð¢-ð©-¥Ð ²¡ý ¥ˆ¡-
Ð©è® ¥ˆ¡-òë©-ˆ-ð¡-ð¢-ñ©-É©. 

ƒ-ö¢-ò¡¬-¥²-¸¢-ð¢-¥ò Ä¡-±»¬ ™©-ñ-Â-Ä-
òë¢-»®. ›-½©-¥Ð Å-ðý-ö¬-ö®-˜¡-›-Ä¡-ð 
»-Ä¢-ù®-›¡-¸¢-¥ò ‡-¸©-Ä¢-´ ±Š¡-Ä-¹-ø¢-ò©¬ ˆ©-
ñ©-É©-ˆþ ‚-É©¬ ¥ˆ¡-òë-¥¶-¸©-¥ˆ¡-Ù¢-ñ¢-
´©-É©. ²-»¢-×¡-Ù©-̂ þ´© Ä©-Ø® »-Ä¢-ù®-›¡-

¸¢ý ›¢-ò-›¢-É¢-ñ©-É ‡-ñ© ™©-ñ¡-Þ¡-ñ-Ä¡-ð¢-ñ©-
É© ‘ˆ-¾¢-¶¡ý ƒªèý’ …-É ¤²-ñ¢ý 
Å-ú¢-ð-¥¶-̧ ¢-ñ©-É Å-ú©¬-¥ˆ¡-ò-̂ þ. ¥²ÿ-
ˆ©-̧ ¢-̂ -ø¡-ð¢-ñ©-É© ̂ -¾¢-¶¡ý ó¢-õè¢-›® 
‚-ñ-ð¡-ð-ó-ñ¢ý Å-š¢-̂ -ó©¬. ™¡-ñ¢-±™«-ó©¬ ̂ ©-
¸¢-̂ -ø©-¥Ð …-Ãå-́ -̈Ð©-»-ò©¬ ̂ ¡-ñ-Ã¬ ›¢-ñ-ó-
š¢ ¿ÿ-̂ ©-È©-¹þ´©¬ ‚è-ñè¢ý 
Ñ£-óü ›-õ®-Ð-¥¶-¸¢-¸©-Ù®. ¥Ç-¸¢-´©-É ˆ-
˜-ˆ-ø¡-Ã® ‚ª ±Š¡-Ä-¹þ ‚-É©¬ ›-¤½¡-
Ð® ²-ú-È©-»-ñ©-É-»®. Ñ¡-»£-ð-»-ð¢ý »¢-ø-
Á©-¥²¡-Â©-É ±Š¡-Ä-¹-ø¢ý ‚-É©¬ »¡-ù®-É 
Ñ¡-»¢-ð¢-¥ò Ñ-›-¹þ ²©-ù©-´-¥ø-¤¶¡-¥ò-
ð¡-Ã® Ñ£-ó¢-́ ©-É-»®. ²©-ú¬-¤ò¡-̂ -ó©-Ä¡-ð¢ 
Å-ó-û-´® -‡ñ© Ý-Ü-ó©¬ ‚-òë. Ä-š©-ñ, ¥Þ-
¥¥É ›-Š-ñ-¹þ¤²¡-ò©¬ Å-ó-û-´® ó¢-™¨-
ñè©-¾ †-¤»¡ Ä-÷¡-ñ¡-Ñ«-¹-ø¡-Ã®. ²-ù-
ˆ¢-±™-ó¢-Á ™©-ñ¡-Þ¡-ñ-¹-¥ø ‚-É©¬ ¥›-¤Õ¡-
Ð® ¤Þ-ûè® Ñ£-ó¢-´©-É-ó-û. 

‘ -̂ú©è-½’ ²-ú-È -̂̃ -
-̂¾¢-¶¡ý ƒªèý …-É ™©-ñ¡-Þ¡-ñ-¥è 

›¢-ô¢-»-Ä¡-ð¢ ó¢-Ä-û-ô¢-Á® »-Ä¢-ù¢-¥ò ±²-ô-
ö®-» ö¬-ó¢-š¡-ð-ˆü Ÿ¡-ñ-»£-ñ¡-Ñ ‡-ñ©-´¢-
ð ö¢-›¢-Ä-ð¡-ð¢-ñ©-É© ̂ -ú©è-½. ›¢-ñ-ó-š¢ 
Å-ó¡-û-°©-ˆþ¥´¡-¶¬ †-¥ú Ñ-›-±ô-Ú-
ð©¬ ̂ -ú©è-½ ²¢-Ð¢-Á©-²-×¢. »-Ä¢-ù®-›¡-̧ ¢-¥ò 
ˆ©-±Š¡-Äè¢ý ̂ -Ð©è ™¡-ñ¢-±™«è¢ý ̂ -ù¢-
ð©-É ̂ -û-õ-̂ -̂ ©-Ð©¬-Ýè¢ý Ä -̈É¡-Ä-»©¬ 
¥²ÿ-ˆ©-È® ²¢-ú-´©-É©. »-¥üú ™¡-ñ¢-
±™«è¢-›® ˆ¡-ñ-Ã¬ ¥²ÿ-ˆ©-¸¢-ˆ-ø¡-¥Ã-
É® ²-ù¢-Á ²¢-»¡-ó® Ä¨-É¡-Ä-¥è ˆ©-¸¢-¥ð 
ˆ-¾¢-¶¡ý ¥ˆ¡-Ð©è® ¥ˆ¡-òë¡ü ö-Ä£-²-
¥è ó¦-Ú-ð¡-ð ó-ð-×¡-¸¢-¥ð †ý-²¢-´©-
É©. Å-ó¢-¥Ð-›¢-É® ±²-º-ö-û ¥Ä¡-¥¥´àü 
ˆ©-¸¢-¥ð ñ-¼¢-Á® ó-ø-ûè©-É-»©¬ ²¢-É£-Ð® 
¿ ˆ©-¸¢ ²¢-»¡-ó¢-›® ñ-¼-ˆ-›¡-ˆ©-É-»©¬ 
¿-Ã® ö¢-›¢-Ä. ñ¡-Ñ-±ô£-ð©¬ ¥²-ñ¢-ð¡-û ™¡-
ö-›©¬ ô-ñ-Ã« ¥²¡ü-ó-û-Ã-›©¬ ‡-¥´ Å-
Ÿ¢-›-ð¢-Á ö¢-›¢-Ä †-¥ú Þ-û-Á-ˆþ´©¬ ó-
ù¢-¥ó-Á©. …-É¡ý, ö¢-›¢-Ä-¥ð ¥ó-òë©-É 
ö¬-Ÿ-ó-Ä¡-Ã® ±Š¡-Ä¡-Â-ñ-¹-ø¢ý ›-Ð-́ ©-É-
¥»-É® Ä-š©-ñ-ð¢-¥ò ¥¥Þý-°® ¥óý-¥º-ð-
û Ÿ¡-ñ-ó¡-÷¢-ˆþ ²-ú-ð©-É©. 

»-Ä¢-ù®-›¡-̧ ¢-¥ò ̂ ¡-¤ó-ñ¢-²-̧ -Ã¬ ±Š¡-Äè¢-
¥ò ¤™-ó¢-±²¢-ð-¥ð ¥÷¡-ö¨-û ¤Þ-É-¥¶-¸¢ 
ó¢-¤òë-Ñ¢-¥ò ¥ó-Æ¢-¤Ð-ôü ó¢-ó¡-÷¬ ˆ-ù¢-
Á® ̂ -̈¥Ð-́ -̧̈ ©-É-»® 2007 Å-ó-ö¡-›-Ä¡-Ã®. 
¥÷¡-ö¨-ñ¢-¥ò ‡-ñ© ó«-ó-ö¡-ð-ô¡-ò-ð¢-¥ò 

¥»¡-ù¢-ò¡-ø¢-ð¡-Ã® ¥ó-Æ¢-¤Ð-ôü. ¤™-ó¢-
±²¢-ð-´® ó¢-ó¡-÷-ö-½¡-›-Ä¡-ð¢ ˆ¢-¸¢-ð 
ö§-û-Ã¬ ó¢-×® ñ-Ù©-¤²-ñ©¬ ¥ó-Æ¢-¤Ð-ôü 
¤Ñ¡-ò¢ ¥Þà©-É¢-Ðè® »¡-Ä-ö¬ »©-Ð-
¹¢. Ä¡-ö-¹þ´©-¤ô-õ¬ ¤™-ó¢-±²¢-ð Š-
û-Ÿ¢-Ã¢-ð¡-ð¢. Š-û-Ÿ¡-ò-ö«è¢ý Ä-ð-¹¢-
´¢-Ð-É Å-óþ´® ˆ©-¸¢-ð©-¥Ð ¿-¤ñ¡-
Š«è¢-¥›-É©¬ ²-ú-È® Ÿ-ûè¡-ó® ¥ó-
Æ¢-¤Ð-ô-›©¬ Å-½ Ä-Æ-½-ð©¬ ¤Þ-û-É® ̂ -
ò-û-¶©-¾ ‡-ñ© ±™¡-ó-̂ ¬ ̂ ©-Ð¢-́ ¡ü ¥ˆ¡-
Ð©è©. ™¢-ó-ö-¹þ -̂ù¢-È® ‚-Ð©-¥¶-òë¢-
›¢-Ð-ð¢-ò¨-¥Ð ¤Þ¡-ñ-¶©-ù-ð¡-ð¢ »-¥üú 
ˆ©-È® ƒ-ñ©-̂ ¢-¥ð¡-ò¢-Á¢-ú-¹¢-ð-¤¶¡-ù¡-
Ã® Ÿ-ûè¡-ó©¬ Å-½¡-ð¢-ð-½-ð©¬ »-
¥É ˆ©-Ð¢-¶¢-Á-»® ˆ-¾¢-¶¡ý ¿-ð¢-ñ©-
É©-¥ó-É® ¤™-ó¢-±²¢-ð Å-ú¢-È-»®. Å-
óþ Ÿ-û-»¦-ó£-Ð® ó¢-̧ ® ̂ ¡-¤ó-ñ¢-²-̧ -Ã-¥è 
ö§-Â¬ ó£-¸¢-¤ò-´® ¤²¡-É©. Å-š¢-ˆ¬ 
¥¥ó-ˆ¡-¥» ¥ó-Æ¢-¤Ð-ôü ¥²-¹-ø©-¥Ð 
Ä-ˆ-¥ø ˆ-ò«¡-Ã¬ ˆ-ù¢-Á© ˆ¨-¥Ð-´¨-¸¢.

1994ý ‚-ú-¹¢-ð ö¢-›¢-Ä-´©-¤ô-õ-
ó©¬ »-Ä¢-ù®-›¡-¸¢ý Ä¡-×¬ ‡-É©¬ ƒ-Ù¡-
ð¢-¸¢-¥òë-É® ö¨-Þ¢-¶¢-´¡-›¡-Ã® ‚ª 
Å-Ð©è® ›-Ð-É ñ-Ù® ö¬-Ÿ-ó-¹þ Ä©-
ˆ-ø¢ý ó¢-ó-ñ¢-Á-»®. ¿¬-¥›-ö®-×¢ ‚üú-
û-›¡-õ-›ý ó-¥ñ ó¢-õ-ðè¢ý ‚-Ð-¥²-
¸©. ¥²ÿ-̂ ©-̧ ¢-̂ -ø©-¥Ð …-Ãå¬ ö¬-ö®-̃ ¡-
›è® ±ˆ-Ä¡-»£-»-Ä¡-ð¢ ˆ©-ú-È-¤¶¡-ù¡-
Ã® ö-û-́ ¡-û ¤²¡-ò©¬ ó¢-õ-ðè¢ý ‚-
Ð-¥²-̧ -»®. Å-¹-¥›-ð¡-Ã® Ñ-ð-ò-ø¢-» ö-
û-́ ¡-û ¥»¡-̧ ¢ý ̂ ©-ø-¥¥Â »¢-̧ ¬ …-É 
¤²-ñ¢ý ö¬-ö®-̃ ¡-›è® ó¢-ó¢-š-ð¢-Ð-¹-
ø¢ý Å-½-¥è¡-̧ ¢-ò©-̂ þ ö®-̃ ¡-²¢-Á-»®. 
¥²ÿ-ˆ©-¸¢-ˆþ´® ›¢-ñ-ó-š¢ ¿-›©-ˆ¨-
ò«-¹-ø©¬ ö-û-´¡-û ›ý-ˆ©-É©-Ù®. 
…-É¡ý, ‚-¥»¡-É©¬ »¡-¥ù-»-̧ ¢-ò©-¾ 
Ñ-›-¹þ´¢-Ð-ð¢ý …è©-É¢-¥òë-É-
»¡-Ã® ó-ö®-»©-». ¥²ÿ-ˆ©-¸¢-ˆþ´® 
¥¥ö-´¢þ, ò¡-²®-¤Ð¡-²®, ±²-¤»«-ˆ ¤ú-
õü, ‚-ñ©-Þ-±ˆ ó¡-÷-›¬, ¥»¡-ù¢ý, ö¡-
Øè¢-ˆ ö-÷¡-ð¬ …-É¢-ó-¥ð¡-¥´ 
ö-û-´¡-û ó¡-Š®-™¡-›¬ ¥Þà©-É©-Ù®. 

¥ˆ¡-ò-ð©-¥Ð ²©-»©-ó-ù¢-̂ þ... 
¤ö-ò¬, š-û-Ä-²©-ñ¢, ó¢-ñ©-™-›-Š-û, Ä-š©-ñ, 
›¡-Ä-´ý, ƒ-ö¢-ò¡¬-¥²-¸¢ …-É¢-ó¢-Ð-
¹-ø¢-¥ò ƒþ±Š¡-Ä-¹-ø¢-ò¡-Ã® ‚-É©¬ 
¥²ÿ-̂ ©-È©-¹-¥ø ¥ˆ¡-òë©-É-»®. ‡-ñ©-
»-ñè¢ý ™©-ñ-Ÿ¢-Ä¡-› ¥ˆ¡-ò …-É©-»-
¥É ²-ú-ð¡¬. ¥²ÿ-ˆ©-¸¢-ˆþ ô¡-²-Ä¡-
¥Ã-É® ó¢-ô§-ö¢-´©-É ö®-±»£-ˆ-¥ø »-
¥É ‚-ó¢-Ð-¹-ø¢ý ˆ¡-Ã¡¬. ¤ö-ò¬ 
¤ -̂±³£-̂ -ñ¢-Á® ±²-ó-ûè¢-́ ©-É ö-É-Ú 
ö¬-‹-Ð-›-ð©-¥Ð ±²-ó-ûè-ˆ-û Å-»® ô-

ñ¢-¥ó-´©-É©. Ä-ñ©-Ä-´þ ¥²ÿ-ˆ©-¸¢-ˆ-
¥ø ±²-ö-ó¢-́ ©-É-»® ‚-õ®-Ð-Ä-òë¡è Å-
½¡-ð¢-ð-½-Ä¡-ñ©-¥Ð ±Š¡-Ä-¹-ø¡-Ã® ‚-ó-
¥ð¡-¥´.  ¿-™«-±²-ö-óè¢ý ¥²ÿ-
ˆ©-¸¢-ð¡-ð¡ý Ý-Ü¬-»-¥É ƒ-¤²-¼¢-
´©-É ö¬-Ÿ-ó-¹þ ›¢-ñ-ó-š¢. Ä¡-±»-Ä-òë, 
Å-Ð©è-»-ó-Ã Š-û-Ÿ¢-Ã¢-ð¡-̂ ©-¤Ø¡þ 
Š-û-Ÿ-ò-¼-Ã¬ ¤›¡-́ ¢ ¿ÿ-̂ ©-̧ ¢-¥ð-
¤É¡ ¥²ÿ-ˆ©-¸¢-¥ð-¤É¡ ±²-ó-Þ¢-´©-
É-ó-ñ©-¥Ð Å-Ÿ¢-±²¡-ð¬ ¤ -̧̂ ® Å-»-›©-ö-
ñ¢-Á® Š-û-Ÿ-Ó¢-±™è¢-›® ö®-±»£-̂ -¥ø ¤±²-ñ¢-
¶¢-´©-É-»©¬ Ä©-»¢-û-É ö®-±»£-ˆ-ø¡-Ã®. 

¿-¥¥›-ˆ-›-òë¨-û ±Š¡-Äè¢-ò¡-Ã® ó-
¾¢-ð©¬ ¤²-ñ-́ ©-̧ ¢ ‡-É-ñ-ó-ð-öæ©-¾ ̂ -
ú©-¶©-ö¡-Ä¢-ð©¬ »¡-Ä-ö¢-́ ©-É-»®. Ä-̂ þ 
Ä-òë¢-ˆ-¥ð ™¨-¥ñ ‡-ñ© ±Š¡-Äè¢-ò¡-Ã® ó¢-
ó¡-÷¬ ̂ -ù¢-Á-ð-Á-»®. Å-š¢-̂ ¬ »¡-Ä-ö¢-
ð¡-¥» Ä-òë¢-ˆ Š-û-Ÿ¢-Ã¢-ð¡-ð¢. Ÿ-ûè¡-
ó¢-¥üú ó£-̧ ©-̂ ¡-û ²-ò-»-ó-Ã Š-û-Ÿ¬ Å-
ò-ö¢-¶¢-´¡ü ›¢-û-Ý-Ü¢-Á©. Š-û-Ÿ-ˆ¡-
òè® ˆ-ù¢-Á¡ý Š-û-Ÿ-Ó¢-±™è¢-›® ö¡-
š«-»-ð©-¾ Þ¢-ò ²-ù-¹-ø©¬ Ä-×©¬ Å-ó-
¥ø-¥´¡-Ù® ›¢-û-Ý-Ü¢-Á® »£-×¢-Á©. ‡-Ð©-
´¬ ˆ-¾¢-¶¡ý ˆ©-Ð¢-´¡ü Å-½¡-ð¢-
ð-½ ›¢-û-Ý-Ü¢-Á-¤¶¡-ù¡-Ã® Ä-òë¢-ˆ ó£-
Ð®-ó¢-¸® ‚-ú-¹¢-¤¶¡-É-»®. ‚-¤¶¡þ Å-½-
¤ð¡-¥Ð¡-¶¬ ˆ-ù¢-ð©-É©. ˆ-ú©-¶©-ö¡-Ä¢-
¥ð Ñ£-ó-¥üú Ñ£-ó-›¡-Ã® ó-¾¢-´©¬ Ä-
òë¢-̂ -́ ©¬. ¿ Å-½-ð©¬ ó-ò«-½-ð©¬ Å-
ó-¥› ¥²¡-É©-¤²¡-¥ò ¤›¡-́ ©-É©. Ä-òë¢-
ˆ »¨-¶©-¤Ñ¡-ò¢-´® ¤²¡-ð¢ ˆ¢-¸©-É ¥Þ-
ú¢-ð »©-ˆ-´¡-Ã® ‚-ó-û Ñ£-ó¢-´©-É-»®. 
Ÿ-ûè¡-ó¢-¥›-́ ©-ú¢-¤Á¡ Å-ð¡-ø©-¥Ð Ý-
Ü©-́ -¥ø-́ ©-ú¢-¤Á¡ ‡-É©¬ ²-ú-ð¡ü Ä-
òë¢-ˆ »-ð¡-ú¡-ð¢-òë. ó-¾¢-ð©¬.. 

²-Ù® ±Š¡-Ä-¹-ø¢ý ̂ -¾¢-¶¡ý ¥ˆ¡-
Ð©è©¬ ƒ-¶©-¥ó-¾¬ Ä¨-´¢ý -‡-ù¢-Á® 
¥ˆ¡-Ð©è©¬ ˆ©-È©-¹-¥ø ¥ˆ¡-òë¡ü 
±²¡-ð-Ä¡-ð ó-ð-×¡-¸¢-ˆþ ƒ-Ù¡-ð¢-ñ©-É 
ö®-̃ ¡-›è® ‚-É® ²¢-ú-́ ©¬ Ä©-¤Ø ¥ˆ¡-
ò-›-Ðè¡ü ö§-ˆ¡-ñ« ¿-ô©-²-±»¢-ˆþ 
»-ð¡-ú¡-ð¢ ›¢ý-́ ©-̂ -ð¡-¥Ã-É® Ä-š©-ñ 
¤ö¡-õ«ý ¥óý-¥º-ð-û ‡¡-º¢-ö¢-¥ò 
ƒ-¤™«¡-Š-ö®-˜ ¤Š¡-Ä-»¢ ²-ú-ð©-É©. Å-›-
š¢-̂ ¦-» Š-û-Ÿ-Ó¢-±™¬ ›-Ðè©-É ›¢-ñ-ó-š¢ 
¿-ô©-²-±»¢-ˆþ »-Ä¢-ù®-›¡-Ð¢-¥üú ó¢-ó¢-
š Ÿ¡-Š-¹-ø¢ý ƒ-Ù-¥±». ̂ -¾¡-û ö-Ä©-
™¡-ðè¢-›¢-Ð-ð¢-ò¡-Ã® ¥²ÿ-̂ ©-̧ ¢-̂ -¥ø 
¥ˆ¡-òëý ó«¡-²-ˆ¬ …-É® Ä-š©-ñ-ð¢-¥ò 
‚-Â«ü ̂ ªÿ-ö¢ý ¤º¡-û ¥¥Þý-°® 
¥óý-¥º-ð-û ±²-ó-ûè-̂ -û ²-ú-ð©-É©. 

ˆ-¾¡-û ö-Ä©-™¡-ðè¢ý Ä¡-±»¬ ˆ-
ù¢-È †-»¡-›©¬ ó-û-õè¢-›¢-¥Ð 6000 
¥²ÿ-ˆ©-¸¢-ˆ-ø©-¥Ð Ñ£-óü ›-õ®-Ð-¥¶-¸-

»¡-ð¡-Ã® ‡ª-¤™«¡-Š¢-ˆ ˆ-Ã-´®. ›¢-ñ-
ó-š¢ ö-É-Ú ö¬-‹-Ð-›-ˆþ ‚-»¢-¥›-
»¢-¥ñ ñ¬-Šè©-¥Ù-Æ¢-ò©¬ ¥ó-̧ -ó©¬ ¥ó-
ø¢-Á-ó©¬ ¤ú¡-°©¬ ‚-òë¡è ƒþ±Š¡-Ä-¹-
ø¢ý Å-ó-û-´® ‡-É©¬ ¥Þà¡-›¡-ó©-É¢-
òë …-É-»¡-Ã® ó¡-ö®-»-ó¬. ²-̧ ¢-Ã¢-ð©¬ 
¥²ÿ-̂ ©-̧ ¢-̂ -ø©-¥Ð ö¬-ñ-¼-Ã-ó©¬ Å-
ó-¤Ý¡-š¬ ‚-òë¡-ð®-Ä-ð©¬ ‡-¥´-ð¡-Ã® 
±²-š¡-› ˆ¡-ñ-Ã¬. »-Ä¢-ù®-›¡-Ð® ö-û-´¡-
ú©¬ ‚-»¢-¥›-»¢-¥ñ ›¢-ñ-ó-š¢ ̂ ¡-ñ«-¹þ 
¥Þà©-É©-Ù®. ¥»¡-¸¢ý ˆ©-ù-¥¥Â »¢-
¸¬ ²-Ú-»¢ ‚è-ñè¢-ò©-¾ ‡-É¡-Ã®. 
ˆ©-̧ ¢-̂ -¥ø ó-ø-ûè¡ü Ý©-Ú¢-Ä©-̧ ©-¾-ó-
û-́ ® ‚è-ñè¢-ò©-¾ Å-½-¥è¡-̧ ¢-ò©-
ˆ-ø¢ý ˆ©-¸¢-ˆ-¥ø ƒ-¤²-¼¢-´¡¬. Å-ó-
¥ñ ö-û-´¡-û †-¥×-Ð©è® ó-ø-ûè©¬. 
ö¬-ö®-˜¡-›-¥è Ä©-ù©-óü ›-Š-ñ-¹-ø¢-
ò©¬ ±²-š¡-› Ý-ö® ö®-×¡ü-°©-ˆþ ¤ˆ-
±³£-̂ -ñ¢-Á® Ä©-ò-ð -̧̈ ý ¤ -̂±³-¹þ ¿-ñ¬-
Ÿ¢-Á¢-̧ ©-Ù®. ö®-±»£-̂ þ ®́ ¥²¡-»©-ð¢-Ð-¹-
ø¢ý ö©-ñ-¼¢-»-Ä¡-ð¢ ˆ©-¸¢-ˆ-¥ø ¤›¡-
´©-É-»¢-›® ¤ó-Ù¢-ð¡-Ã¢-»®. ‚-ó¢-¥Ð-
¥ðè©-É Å-½-Ä¡-û-́ ® ó-øüú¢-¤ð-ù®-ö® 
¤ó-Ù Ä¡-û-Š-›¢-û-¤™-ô-¹þ ›ý-̂ ©-É©. 
²-¤¼, ‚-¥»-òë¡¬ ›-Š-ñ-¹þ ¤ -̂±³£-̂ -
ñ¢-Á® Ä¡-±»-Ä¡-Ã® ›-Ð-´©-É-»®. ¥ˆ¡-ò-›-
Ð-´©-É ƒþ±Š¡-Ä-¹-ø¢ý ‚-»¢-¥›-»¢-
¥ñ ‡-ñ© ¤Ý¡-š-ó-»®-ˆ-ñ-Ã-ó©¬ ›-Ð-´©-
É¢-òë. ›-Ðè¡ü Å-ó¢-Ð-¥è ƒª-ñ©-ˆ¨-
¸-¹þ ö-½-»¢-´¢-òë …-É® ²-ú-ð©-É-
»¡-ˆ©¬ ˆ¨-Ð©-»ý ô-ñ¢. 

ˆ-¾¢-¶¡ý ƒªè-ò¢-¥›-´©-ú¢-Á® 
¤Þ¡-™¢-Á-¤¶¡þ š-û-Ä-²©-ñ¢ Ñ¢-òë-ð¢-¥ò 
¤²¡-ð¡-û ±Š¡-Äè¢-¥ò ö£-ú-½ Å-Õ©-
ó-ð-öæ©-¾ »-¥üú ¿ÿ-ˆ©-¸¢-¥ð Å-
Ÿ¢-Ä¡-›-¤è¡-¥Ð …-Ð©è©-ð-ûè¢ ƒ-½-
¥ó-Á©. ó-û-õ-¹þ´©-Ä©-Ø® 2001ý 
ö§-Â¬ Ä-ˆ-¥ø ˆ-¾¢-¶¡ý ¥ˆ¡-Ð©è® 
¥ˆ¡-É-»¢-›® ö£-ú-½-¥ð ¥²¡-ò£-ö® Å-ú-
ö®-×® ¥Þ-ð®-»¢-ñ©-É©. Ä-»¢-ð¡-ð ¥»-ø¢-ó©-

-̂ø©-¥Ð Å-Ÿ¡-óè¢ý ¤ˆ¡-Ð-»¢ Å-ó-¥ñ 
¥ó-ú©-¥»-ó¢-̧ ©. Å-»¢-¥›-́ ©-ú¢-¥Á¡-¥´ 
›¢-¤õ-š¬ ˆ-ò-û-É Ä-ú©-²-Ð¢-ˆþ Å-ó-û 
²-ú-È©-¥ˆ¡-¤Ù-ð¢-ñ©-É©. ‡-Ð©-´¬ ‡-
ñ© ¿ÿ-ˆ©-¸¢-´® ¤ó-Ù¢-ð©-¾ »-¥üú 
ˆ¡è¢-ñ¢-¶¢-›® ¥¥™-ó¬ »-É Ä-ú©-²-Ð¢-ð¡-
Ã® Ä-ˆ-¥›-É® Å-ó-û ²-ú-È©. Å-ó-
û Å-ó-¥› »©-ñ©-»©-¥ñ Þ©¬-Ý¢-Á©. Å-
¤¶¡þ …-ó¢-¥Ð-›¢-¤É¡ ‡-ñ© ‚-ø¬ ˆ¡-×-
Ð¢-Á©. ‡-ñ©-²-¤¼, ö£-ú-½-ð©-¥Ð Ä¨è Ä-
ˆþ »-¥üú Å-½-¥ð-ð©¬ Þ¢-Éè-Ø¢-
¥ð-ð©¬ ˆ¡-Ã¡ü ‚-ø¬ ¥»-É-¤ò-ú¢ ó-
É-»¡-ˆ¡¬...

•
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ഡെയ്സിയുംഡെട്ി.തമിഴ്നാട്ിഡെഗ്ാമങ്ങളിൽ
ഡെൺകുഞ്ുങ്ങൾെിറന്ാൽരക്ിതാക്കൾക്കക്
അങ്ങ്ങയറ്ംഅെമാനമാണഡഗത!ഡെൺകുഞ്ുള്ള
അച്ഛഡനഡൊട്ുെിള്ള്ളഅപ്പൻഎന്ാണ്ഗ്ാമവാ
സികൾകളിയാക്കിവിളിക്കുന്തുങ്ൊെും.ഡെൺ
കുട്ിഡയഡൊട്ുെിള്ള്ളഎന്ും.ഇൗഅെമാനംമാ
ഗതംമതിയാകുംസിരയിഡെങ്ോരയിൽെിറന്സ്വ
ന്ംകുഞ്ിഡനഡകാന്ുകളയാൻ.അമ്മമാരുംഇൗ
തീരുമാനഡതെഎതിർക്കാറിെ്ല.വരിസനാട്ഗ്ാമ
തെിൽഡതാണ്ണൂറ്കഴിഞ്വയറ്ാട്ിഇന്ുംജീവിച്ി
രിപ്പുണ്ക്.ങ്ൊക്ടർഡെതെക്എന്ാണ്തമിഴ്ന്ര
ങ്ങൾഅവഡരവിങ്േഷിപ്പിക്കുന്ത്.അമ്മയുഡടഉദ
രതെിൽനിന്ക്ജീവഡനങ്വർഡെടുതെിഡയടുക്കുന്
അങ്തസങ്ന്ാഷങ്തൊഡടതഡന്ഇളംങ്മനിയിൽനി
ന്ുംങ്ൊക്ടർഡെതെക്ജീവഡനയുംെറിഡച്റിഞ്ു
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മരണപ്പോരിെൻറ 
കളിമമതാനം

‘‘പ്േ ടി ച്ി ട്ി ല്ല, 
പ്േ ടി പേി ക്ാ നു മാ കി ല്ല’’

ഡകാടുക്കും.ഇഡതാരുആോരംമാഗതമാഡണന്ാണ്
വരിസനാട്ുകാർെറയുന്ത്.ഡൊെീസുകാർക്കും
െുറതെുനിന്ുള്ളവർക്കുംആഗ്ാമതെിങ്െക്കക്ഗെങ്വ
േനംങ്ൊെുംനിങ്ഷധിച്ിരിക്കുകയാണ്.കാര്യങ്ങൾ
നാട്ാമ(ഗ്ാമമുഖ്യൻ)തീരുമാനിക്കും.ങ്ൊക്ടർഡെ
തെിങ്നാട്സംസാരിക്കാൻങ്ൊയിട്ക്ഒരുങ്നാക്കക്കാ
ണാൻങ്ൊെുംഅനുവാദംഇഡെ്ലന്ക്സാരം.ഡനൺ
മണിഡകാടുതെുംേ്വാസംമുട്ിച്ുംഒഡക്കഅവർ
ഇന്ുംഅവരുഡട‘കർമം’നിറങ്വറ്ിഡക്കാണ്ിരിക്കു
ന്ു.നണൂറുകണക്കിന്ഡെൺകുരുന്ുകഡളഅവർ
ഇങ്ങഡനെിറവിമണംമാറുംമുമ്ക്ജീവൻെറിഡച്ടു
തെക്ഭണൂമിയിൽനിന്ക്െറതെിവിട്ിട്ുണ്ക്.വരിസനാട്മാ
ഗതമെ്ല,തമിഴിഡൻറഎെ്ലാദിക്കുകളിഡെയുംഗ്ാമാന്
രങ്ങളിൽഇങ്ങഡനയുള്ളങ്ൊക്ടർഡെതെുകഡള
കാണാം.സർക്കാറിങ്നാസന്ദ്ധസംഘടനകൾക്കു
ങ്ൊെുങ്മാഡേഡന്തൊൻകഴിയാതെഗതഉയരങ്ങ
ളിൽഡെണ്ായിട്ുംഡെൺകുഞ്ുങ്ങഡളഡകാെ്ലാൻ
ആവയസ്സൻങ്െറ്ിച്ികൾജീവിച്ിരിക്കുന്ു.

ആണ്ിഡപ്പട്ിഗ്ാമവാസിയായിരുന്ുവിജയ.ജയ
യുഡടഅമ്മഅവരുഡടെഗന്ണ്ാമഡതെവയസ്സിൊ
ണ്ജയഡയഗെസവിച്ത്.രക്തഗസാവംനിെക്കാഡത
അവർകുഞ്ിന്ജന്ംനൽകിയെിറങ്കമരിച്ു.30
വയസ്സിന്മുകളിൽഗൊയമുള്ളഅച്ഛനുംഅയാളു
ഡടകുടുംബക്കാരുംജയഡയഡകാെ്ലാൻതീരുമാനി
ച്ു.അയൽവാസികൾആങ്രാെറഞ്റിഞ്ാണ്
സുനിൽഅവിഡടഡയതെിജയഡയങ്ോദിച്ുവാങ്ങി
സ്ങ്നഹക്കണൂടാരതെിൽഎതെിച്ത്.ഗെഭഇന്ക്െഗന്
ണ്ാംക്ാസ്വിദ്യാർഥിനിയാണ്.ഒാട്മത്സരതെിൽ
ജിെ്ലയിൽഒന്ാംസ്ഥാനതെക്അവളാണ്.ഡേറുപ്പ
തെിൽഅവഡളയുംഡകാണ്ക്അവളുഡടവീട്ിൽനിന്ക്
ഒാടിയഒാട്തെിഡൻറകഥസുനിൽെറയും.ഡെൺ
കുട്ിയാഡണന്ക്അറിഞ്തുമുതൽഅതിഡനഡകാ
െ്ലണംഎന്ഒറ്വാേിയിൊയിരുന്ഡഗതഗെഭയുഡട
അച്ഛൻ.അമ്മക്കാകഡട്അവഡളങ്വണംതാനും.ഒടു
വിൽവയറ്ാട്ിഡയഡകാണ്ുവരാൻതഡന്അച്ഛൻതീ
രുമാനിച്ു.അമ്മആരുഡടങ്യാസഹായങ്തൊഡടസു
നിെിഡനവിവരമറിയിച്ു.അച്ഛൻവരുംമുമ്ക്കുഞ്ി
ഡനഡകാണ്ുങ്ൊകങ്ണഎന്ായിരുന്ുഅവരുഡട
നിെവിളി.അന്ക്അവഡളയുംഡകാണ്ക്രക്ഡപ്പട്ുവ
ന്കഥെറയുങ്മ്ാൾഭണൂമിയിഡെഒരച്ഛൻമാൊഖ
ഡയസുനിെിഡൻറമുഖതെക്കണ്ു.ഇതുങ്ൊഡെമര
ണതെിഡൻറമുഖങ്ങളിൽനിന്ക്രക്ഡപ്പട്ുവന്കാർ
തെിമാരുംവിജയമാരുംഗെഭമാരുംഒതെിരിയുണ്ക്ഇൗ

സ്ങ്നഹക്കണൂടാരതെിൽ.
സർക്കാർസംവിധാനങ്ങൾക്കുംസന്ദ്ധസംഘ

ടനകൾക്കുംങ്ൊെുംഗെങ്വേനംനിങ്ഷധിക്കഡപ്പട്
ഗെസ്തുതഗ്ാമങ്ങളിഡെജനങ്ങഡളങ്ബാധവത്കരി
ക്കാനാവിെ്ലഎന്ുമനസ്സിൊക്കിയാണ്ജയെളിത
സർക്കാർഡതാട്ിൽകുളള്ന്തിട്ംഎന്ങ്െരിൽ
െുതിയെദ്ധതിനടപ്പാക്കിയത്.മാതാെിതാക്കൾക്കക്
ങ്വണ്ാതെകുട്ികഡളഉങ്െക്ിക്കാനുള്ളസൗകര്യ
മായിരുന്ുഅത്.എന്ിട്ുംഡകാെയുഡടഅളവിൽ
കുറവ്വന്ിെ്ല.അങ്ങഡനയാണ്െുതിയെദ്ധതിവരു
ന്ത്.ഡെൺകുഞ്ുങ്ങൾജനിച്ക്അഞ്ുവയസ്സക്തി
കഞ്ാൽ5000രണൂെധനസഹായം.െിഡന്അഞ്ു
വയസ്സുവഡരവളർതൊൻതുടങ്ങി.ധനസഹായം
ള്കപ്പറ്ിെിങ്റ്ന്ക്വീട്ിഡെഅണ്ാവിൽകുഞ്ിഡന
മണൂടിഡവച്ക്ങ്ജാെിക്കുങ്ൊയിട്ക്ള്വകുങ്ന്രംവന്ക്
േ്വാസംമുട്ിമരിച്കുഞ്ിഡനങ്നാക്കിനിെവിളിക്കു
ന്സംഭവങ്ങൾവഡരഉണ്ായിട്ുഡണ്ന്ക്സുനിൽ
െറയുന്ു.

സ്നേഹക്കൂടാരംപിറക്കുന്കു...
ഇൗജീവനറ്ുങ്ൊകുന്ഇടങ്ങളിൽനിഡന്ാഡക്ക

സുനിൽഡെറുക്കിക്കണൂട്ിതുന്ിഡയടുതെകുഞ്ുജീ
വിതങ്ങൾക്കുള്ളഇടമാണ്സ്ങ്നഹക്കണൂടാരം.ഉസി
െംഡെട്ിയിഡെഗെധാനങ്റാെിനുസമീെംഇരുനിെ
യുള്ളഇൗവീട്ിൽതഡന്യാണ്സുനിെിഡൻറകു
ടുംബവുംതാമസിക്കുന്ത്.ആദ്യഡമാഡക്കഗെങ്ദേ
വാസികളിൽനിന്ക്നെ്ലഎതിർപ്പായിരുന്ു.െിന്ീ
ട്അത്സ്ങ്നഹമായിമാറി.മുെ്ലഡപ്പരിയാർവിഷയം
കതെിനിന്സമയതെക്മെയാളിനടതെുന്സ്ഥാ
െനംഎന്നിെക്കക്ഇവിഡടയുംഅഗകമകാരികൾ
എതെി.നാട്ുകാർതഡന്യാണ്അവഡരയുംതുരതെി
യത്.ഡജ.ഡജആക്ട്അനുസരിച്ക്രജിസ്റ്ർഡേയ്
താണ്ഇങ്പ്പാൾസ്ഥാെനംഗെവർതെിക്കുന്ത്.മുപ്പ
ങ്താളംകുട്ികൾഇൗതണൽമുറ്തെുണ്ക്.

എെ്ലാവർക്കുംഅച്ഛനുംഅമ്മയുമായിസുനിെും
ഡെയ്സിയുംഇൗവീട്ുമുറ്തെുണ്ക്.‘അറുതൽഇെ്ലം’
എന്ക്തമിഴിൽെറയുന്ഇൗസ്ങ്നഹാെയംനമു
ക്കക്െറഞ്ുതരുന്കുരുന്ുകളുഡടെണൂർവകഥകൾ
കണ്ീരണിഞ്െ്ലാഡതങ്കട്ിരിക്കാനാവിെ്ല.സുനിെി
ന്ക്ഡൊട്പ്പിള്ള്ളകളുഡടഅച്ഛനെ്ല,ഡൊന്ുങ്ൊെു
ള്ളകുഡറഡെൺെിങ്ള്ളരുഡടഅച്ഛനാണ്.

l

 ക ുരുന്ുജരീവനുകളെ വിഷം 
ളകാടുത്ുളകാല്ുന് ‘കള്ിപ്ാൽ 
ഉൗത്ൽ’ എന് വിചിത് ദുരാചാരം 
നിലനിൽക്ുന് ്മിഴ് നാട്ിളല 
കുത്ാമങ്ങളെ കുറിച്് 
2016 ആ്സ് റ്്  14ന്  വാരാദ്യ മാധ്യമം 
ത്രസിദ്രീകരിച് ഫരീച്ർ
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നിസാർ പുതുവന

ഡൊട്ക്കിണറ്ിങ്െക്കക്സുനിൽഒങ്ന്ങ്നാക്കിയുള്ളണൂ...
കാഴ്േകണ്ക്ഡെട്ി.ക്ുഗദജീവികളുംഉറുമ്ുകണൂടു

കളുംനിറഞ്ആഴമുള്ളആകിണറ്ിൽഒരുആൺകുഞ്ക്കിട
ന്ക്െിടക്കുന്ു.ങ്െടിച്രണ്ക്അവൻവെ്ലാഡതനിെവിളിക്കുന്ുണ്ക്.
േുറ്ിനുംകണൂടിയവർകിണറ്ിങ്െക്കക്ങ്നാക്കിനിൽക്കുന്തെ്ലാഡത
ഒന്ുംഡേയ്ുന്ിെ്ല.അവനുങ്വണ്ികരയാൻകിണറ്ിന്മുകളിെും
ആആൾക്കണൂട്തെിെുംആരുംഇെ്ലായിരുന്ു.ആകുരുന്ിഡൻറങ്െ
ടിച്ുവിറച്കരച്ിൽകണ്ുനിൽക്കാൻസുനിെിനായിെ്ല.അയാൾ
ഒന്ുരണ്ുങ്െരുഡടസഹായങ്തൊഡടഅവഡനഎങ്ങഡനങ്യാെുറ
ഡതെടുതെു.ഇളംങ്മനിയിൽെറ്ിയിരുന്കടിയനുറുമ്ുകഡളതണൂ
തെുഡകാടുതെു.ങ്തൾകടിച്ഇളംൊടുകളിൽമരുന്ുങ്തച്ു.വി
േപ്പകറ്ാൻബിസ്കറ്ുംഡവള്ളവുംഡകാടുതെു.ആൾക്കണൂട്ംെിരി
ഞ്ുങ്ൊയി.ള്വകുങ്ന്രംഅവഡൻറഅച്ഛനുംഅമ്മയുംൊട
ഡതെെണികഴിഞ്ക്വരുംവഡരഅവഡനയുംങ്േർതെുെിടിച്ക്സു
നിൽആകുടിെിഡൻറമുറ്തെക്കാതെിരുന്ു.

കാർതെിഭയങ്കരവികൃതിയാണ്.ഉസിെംഡെട്ിക്കടുതെുള്ള
ആണ്ിഡപ്പട്ി,രാജങ്്ാൊെൻഡെട്ിഎന്ഗ്ാമതെിൊണ്അവ
ഡൻറവീട്.അമ്മയുംഅച്ഛനുംഅടുതെകൃഷിയിടതെിഡെെണി
ക്കാരാണ്.അവർങ്ൊയിക്കഴിഞ്ാൽെിഡന്കാർതെിഅവ
ഡൻറവികൃതികളുഡടങ്ൊകങ്തെക്കക്ഇറങ്ങും.വികൃതിഡയന്ക്െറ
ഞ്ാൽഭയങ്കരവികൃതി.വിണ്ങ്മാണകാട്ിേിരിച്ിട്ക്അവൻ
എെ്ലാവികൃതിതെരങ്ങഡളയുംഅതിൽഒളിപ്പിക്കും.നിന്നിൽെി
ൊണ്അവഡനകാണാതാകുന്ത്.െിഡന്ഏഡതങ്കിെുംകാട്ിൽ
നിന്ുംഅവൻകയറിവരും.ങ്ദഹംമുഴുവൻമുറിവുമായി.അമ്മക്കക്
അവഡനഡക്കാണ്ക്വെിയഡൊറുതിമുട്ായി.മണൂന്ുവയസ്സുകാരൻ
ഡേയ്ുന്തിനുംഅപ്പുറമായിരുന്ുഅവഡൻറകുസൃതിതെരങ്ങൾ.
കാർതെിഡയവീട്ിൽനിർതെിെണിക്കുങ്ൊകാൻകഴിയിഡെ്ലന്ക്മന
സ്സിൊക്കിയഅച്ഛനുംഅമ്മയുംഒരുെണിഒപ്പിച്ു.െുെർഡച്ങ്ജാ
െിക്കക്ങ്ൊകുന്തിനുമുമ്ക്അവർകാർതെിഡയവീടിന്സമീെഡതെ
ഒഴിഞ്െുരയിടതെിെുള്ളഡൊട്ക്കിണറ്ിൽഅവഡനകയറിൽ
ഡകട്ിഇറക്കികിടതെും.എന്ിട്ക്ങ്ജാെിക്കക്ങ്ൊകും.ഒരുദിവസം
കിണറ്ിൽകിടന്കാർതെിഡയകരിങ്ന്ളുംക്ുഗദജീവികളുംകടി
ച്ു.ങ്വദനഡകാണ്ക്െുളഞ്അവഡൻറകരച്ിൽങ്കട്ക്അയൽവാ
സികൾഒാടിക്കണൂടി.കണൂട്തെിൽആങ്രാസുനിെിഡനങ്ോണിൽവി
ളിച്ു.ഒടുക്കംഅച്ഛഡൻറയുംഅമ്മയുഡടയുംഅനുമതിങ്യാഡടസു
നിൽകാർതെിഡയസ്ങ്നഹക്കണൂടാരതെിങ്െക്കക്കണൂട്ിഡക്കാണ്ുങ്ൊ
ന്ു.ഇന്ക്അവൻസ്ങ്നഹക്കണൂടാരതെിഡെഡകാച്ുകാർങ്ന്ാരാ
ണ്.സമീെഡതെസ്കണൂളിൽനാൊംക്ാസിൽെഠിക്കുന്ു.സുനിൽ
കാർതെിഡയകണൂട്ിപ്പിടിച്ങ്പ്പാൾമറ്ുമക്കളുംഒപ്പംങ്േർന്ുനിന്ു.
അവിഡടെണൂങ്ൊഡെഒരച്ഛനുംകുഡറമക്കളും...

ദനേരപിറക്കുന്കുവീണകുംവീട്ിൽ
ഇടുക്കികുളമാവ്സ്വങ്ദേിയാണ്സുനിൽ.ബാംഗ്ണൂർഡസമിനാരി

യിൽനിന്ക്മതെഠനംെണൂർതെിയാക്കിഡെയ്സിഡയജീവിതസഖിയാ
ക്കി.തുടർന്ക്രണ്ുങ്െരുംആണ്ിഡപ്പട്ിയിൽവീട്വാടകഡക്കടുതെക്
താമസംതുടങ്ങി.അവിഡടഡവച്ക്സുനിെിന്മണൂതെമകൻ
ങ്ജായൽജനിച്ു.അവൻജനിച്ക്ദിവസങ്ങൾമാഗതങ്മആയിട്ുള്ളണൂ.
അവഡൻറകുഞ്ിക്കരച്ിൽമാഗതംങ്കൾക്കുന്വീട്.ഒരുദിവസം
രാഗതിയിൽകുഞ്ിഡൻറകരച്ിൽങ്കട്ാണ്ഡെയ്സിഉണർന്ത്.
ങ്നാക്കിയങ്പ്പാൾഅടുതെക്കുഞ്ുങ്ജായൽസുഖമായിെറ്ിങ്ച്ർ
ന്ക്കിടന്ുറങ്ങുന്ു.കുഞ്ിക്കരച്ിൽനിെച്ിട്ുമിെ്ല.ഡെയ്സിയും
സുനിെുംവാതിൽതുറന്ങ്പ്പാൾകണ്കാഴ്േഡെട്ിക്കുന്തായി
രുന്ു.കീറതെുണിയിൽഡൊതിഞ്ഒരുഡെൺകുഞ്ക്.ഡൊക്കിൾ
ഡക്കാടിയിൽനിന്ുംെിറവിരക്തംഇറ്ുവീഴുന്ു.അവൾആവുന്
േബ്ദംഎടുതെക്കരയുകയാണ്.ഡെയ്സിഅവഡള
ങ്കാരിഡയടുതെക്മാങ്റാടണച്ു.അങ്പ്പാങ്ഴക്കുംങ്ജായെുംഉണർന്ു
കരഞ്ുതുടങ്ങി.ഡെയ്സികരയുന്ആരണ്ക്കുഞ്ുങ്ങൾക്കും
കട്ിെിൽഇരുന്ക്ൊൽഡകാടുതെു.വിേപ്പക്േമിച്ആകുഞ്ുങ്ങൾ
ോന്മായിഉറങ്ങി.ആൊതിരാവിൽഅങ്പ്പാങ്ഴക്കുംസുനിെിഡൻറ
യുംഡെയ്സിയുഡടയുംമനസ്സിൽഅോന്ിയുഡടഅെഡയാെികൾ
ഡെരുമ്റഡകാട്ി.എങ്ങഡനഡയാഡക്കങ്യാനിന്ുംഇരുന്ുംങ്നരം
ഡവളുപ്പിച്ു.െുെർന്ങ്പ്പാൾഅയൽക്കാഡരവിവരംധരിപ്പിച്ു.
അങ്പ്പാഴാണ്സുനിെുംഡെയ്സിയുംകണൂടുതൽഡെട്ിയത്.വളഡര
നിസ്സാരങ്തൊഡടഅയൽവാസികൾെറഞ്ു.ങ്ഹാ...ഡെൺകു
ഞ്ങ്െ്ല,ആഡരങ്കിെുംഡകാന്ുഡകാടുക്കാംഎന്ുെറഞ്ക്വീട്ുകാ
രുഡടള്കയീന്ക്കാേുവാങ്ങിഡകാണ്ിട്താകാം.നിങ്ങൾഅവിഡട
എങ്ങാനുംഡവച്ക്ള്കഡയാഴിങ്ഞ്ാ.ഇങ്െ്ലെുെിവാൊകും.അങ്പ്പ
ാഴുംആഡെൺകുഞ്ക്ഡെയ്സിയുഡടള്കയിെിരുന്ക്ള്കനുണ
ഞ്ുഡകാണ്ിരുന്ു.രാവിഡൻറമറവിൽആങ്രാഡകാെ്ലാൻമടിച്ക്
ഉങ്െക്ിച്ആഡെൺകുഞ്ിഡനഡെയ്സിമാങ്റാട്ങ്േർതെു.
സുനിൽഅവഡളദങ്ബരഎന്ക്ങ്െരുഡോെ്ലിവിളിച്ു.

പപൺപൊലയകുപടപപരകുവഴിെൾ...
െിന്ീട്ആഗെങ്ദേവാസികൾെറഞ്കഥഡനഞ്ുരുക്കുന്

തായിരുന്ു.ആണ്ിഡപ്പട്ിയിഡെവരിേനാട്,രാജങ്്ാൊെൻഡെ
ട്ിഎന്ിവിടങ്ങളിൽനടക്കുന്അറുഡകാെകൾങ്കട്ക്സുനിെും

ഇത്  ഒരു അച്ഛ െൻറയും  
കുെറ മക്കളുെെയും 
കഥയാണ് .  
കുെറ അച്ഛന്ാരുെെയും  
അമ്മമാരുെെയുംകൂെി കഥ...
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േന്തോര്സാഹിത്യപകുരസ്ൊരം
വള്ളുവനാടൻസാംസ്കാരികങ്വദി,അങ്ങാടിപ്പുറംസ
ർവിസ്സഹകരണബാങ്കിഡൻറസഹകരണങ്തൊഡട
ഏർഡപ്പടുതെിയനന്നാർസാഹിത്യെുരസ്കാരതെി
ന്കൃതിക്ണിക്കുന്ു.10,000രണൂെയുംേിൽെവും
അടങ്ങുന്െുരസ്കാരതെിന്ബാെസാഹിത്യങ്നാവ
െുകളാണ്െരി് ണിക്കുക.2015ജനുവരിഒന്ിനും
2017െിസംബർ31നുംഇടക്കക്ഒന്ാംെതിപ്പായിഗെ
സിദ്ധീകരിച്മൗെികകൃതികളാണ്അയങ്ക്കണ്ത്.ഒ
ഡരഴുതെുകാരഡൻറഒറ്രേനമാഗതങ്മെരി് ണിക്കണൂ.
രേനയുഡട3ങ്കാപ്പിവീതംമാർച്ക്10നകംഅയക്ക
ണം.വിൊസം:സതീേൻആവള,ഡേയർമാൻ,വള്ളു
വനാടൻസാംസ്കാരികങ്വദി,C/Oതരകൻഹയർ
ഡസക്കൻെറിസ്കണൂൾ,അങ്ങാടിപ്പുറംെി.ഒ,മെപ്പുറം
ജിെ്ല679321,ങ്ോൺ:9496250669.

ചലച്ിതതഗാേരചേശിൽപശാല
വയൊർരാഘവപ്പറമ്ിൽമാർച്ക്25,26തീയതികളിൽ
െുങ്രാ് മനകൊസാഹിത്യസംഘംസംസ്ഥാനതെ
േെച്ിഗത്ാനരേനേിൽെോെസംഘടിപ്പിക്കുന്ു.
േിൽെോെയിൽ50ങ്െർക്കക്അവസരമുണ്ക്.ഗൊയെ
രിധിയിെ്ല.െഡങ്കടുക്കുന്വർഡക്കെ്ലാംസർട്ിേിക്കറ്ും
മികവുെുെർതെുന്മണൂന്ുങ്െർക്കക്കാഷ്ള്ഗെസും
േിൽെവുംഗെേസ്തിെഗതവുംനൽകും.
രേനയുഡടരണ്ുങ്കാപ്പി,െണൂർണമായബങ്യാൊറ്യും
ങ്ോൺനമ്റുംസഹിതംഡേഗബുവരി25നകംഎൻ.
ഡക.സുങ്രഗദ്രൻ,കൺവീനർ,േെച്ിഗത്ാനരേനേി
ൽെോെ,െുതെൻെുരഡവളിയിൽ,അരണൂർ,െി.ഒ,ങ്േ
ർതെെ688534എന്വിൊസതെിൽഅയക്കുക.കണൂടു
തൽവിവരങ്ങൾക്കക്:9496332520.

ന സ്  റു ല്ല വാ ഴ ക്ാ ട് 

ജീവൻതിരിച്ുെിടിക്കാൻമരണക്കളിെുറഡതെടു
ങ്ക്കണ്ിവന്ഒരുകണൂട്ംകളിക്കാർ.ഡകാെ,ോ

ഷിസതെിഡൻറമൃ് ീയവിങ്നാദമായകാെതെക്യുഡഗകയ്
ൻജനതങ്നരിട്മത്സരം^രണ്ാംങ്ൊകയുദ്ധകാെതെക്
യുഡഗകയ്ൻോമ്്യന്ാരായള്െനാങ്മാക്ീവുംനാസി
ള്സന്യതെിഡൻറെട്ാളടീമുമായിനടന്മരണക്കളി.
ങ്ൊകേുട്ബാൾേരിഗതതെിെുംങ്ൊകരാഷ്ഗടീയേ
രിഗതതെിെുംനിരന്രംേർച്ാവിഷയമാകുന്ങ്ൊരാട്
തെിഡൻറെശ്ാതെെതെിൽെുതിയകാെഡതെയുംസാ
ഹേര്യങ്ങഡളയുംവരച്ുകാണിക്കുകയാണ്കാെിക്കറ്ക്
യണൂനിങ്വഴ്സിറ്ിെിറ്ിൽതിയറ്ർ(സി.യു.എൽ.ടി)അണി
യിഡച്ാരുക്കിയനാടകം‘മരണമാച്ക്’.മാറിയഇന്്യൻ
സാഹേര്യഡതെമുൻനിർതെി,കളിയിഡെകാര്യവുംോ
ഷിസ്റ്ക്രാഷ്ഗടീയതെിഡൻറകള്ളക്കളികൾക്കകഡതെസ
മഗ്ാധിെത്യഗെവണതകളുംെറയുകയാണ്നാടകം.

ഭണൂരിെക്ംവരുന്സവർണഅധികാരിവർ് ംജനാ
ധിെത്യഡതെയുംനീതിന്യായവ്യവസ്ഥഡയയുംസമ്ണൂർ
ണമായിനിയഗന്ിച്ുതുടങ്ങുങ്മ്ാൾ,ന്യണൂനെക്ങ്ങളു
ഡടയുംദെിതുകളുഡടയുംകീഴാളെക്വർ് ങ്ങളുഡട
യുംജീവിതംഡവച്ക്ഇന്്യൻോഷിസംെന്ാടുങ്മ്ാൾ
ഗെതിങ്രാധതെിഡൻറമറുെന്ായി,അരങ്ങിഡനയുണർ
തെുകയാണ്‘മരണമാച്ക്’.

മെപ്പുറഡതെേുട്ബാൾക്ബായ‘ഇന്്യൻങ്സാക്ക
ർക്ബ്,കരുവാരകുണ്ക്’സ്വാതഗന്്യതെിനുംജീവിതതെി
നുംങ്വണ്ി‘ഹിറ്ക്െർക്ബി’ഡനതിഡരനടതെുന്മരണ
ങ്ൊരാട്മാണീനാടകം.ങ്സാക്കർക്ബ്കളിച്ുഡകാണ്ി
രിക്കുന്ള്മതാനതെിഡൻറഉടമസ്ഥതഡയക്കുറിച്ത
ർക്കംെരിഹരിക്കാനാണ്മത്സരംനടക്കുന്ത്.ള്മതാ
നതെിൽെണ്ക്ഡൊെീസ്സ്ങ്റ്ഷനുണ്ായിരുന്ുഡവന്
ത്തർക്കവിഷയം.ഇൗഗെശ്നതെിനായുള്ളമരണമാച്ാ
ണ്നാടകഡതെമുങ്ന്ാട്ുനയിക്കുന്ത്.

തങ്ങൾഡക്കതിഡരആരുംേബ്ദിക്കരുഡതന്ുംഎഴു

തരുഡതന്ുഡമെ്ലാമാണ്ങ്സാഷ്യെിസതെിനുംജനാധി
െത്യതെിനുംഎതിരായഭരണങ്നതൃത്വംജനതെിന്താ
ക്കീത്നൽകുന്ത്.താൻഡെണ്ുഡകട്ാഡതകുടുംബം
ങ്ൊറ്ാഡതജീവിക്കുന്ത്ഇൗരാജ്യതെിന്ങ്വണ്ിയാ
ഡണന്ക്ങ്സ്വച്ഛാധിെത്യംഇടക്കിടക്കക്ഗെസം് ിച്ക്തകർ
ക്കുന്ുണ്ക്.

ആധാർ,െേുരാഷ്ഗടീയം,ദെിദ്ങ്വട്,കാവിവത്കര
ണംതുടങ്ങിനമ്മുഡടരാജ്യംങ്നരിടുന്വിെൽഗെവണ
തകൾഡക്കതിഡരആങ്ക്െഹാസ്യതെിഡൻറകുന്മുന
കളിെണൂഡടനാടകംഗെതികരണതെിഡൻറനാവുകൾതീർ
ക്കുന്ു.മെപ്പുറഡതെങ്സാക്കർടീമിഡനതിഡരകാവിപ്പട
നയിക്കുന്കളിനിയഗന്ിക്കാഡനതെുന്ത്ങ്താങ്ക്കന്ി
യസ്വാമിയാണ്.

‘കുഞ്ാപ്പ’യുഡടബനിയനിഡെഡഎ.എസ്.എയിഡെ
‘എ’ഒഴിവാക്കിഒരുനാടിഡനയാഡകതീഗവവാദെട്ംോർ
തെികളിജയിപ്പിഡച്ടുക്കാനുള്ളഗേമങ്ങൾസ്വാമിങ്ബാ
ധെണൂർവംഡമനയുന്ുണ്ക്.കുത്സിതഗേമങ്ങഡളഅതിജീ

അവോണ്ഭാഗ്യവാൻ
ഭാ് ്യവാനാണ്മണികണ്ഠൻ(കാൽെന്ിഡൻറസ്വപ്ന
ഡതെരുവിങ്െക്കക്^വാരാദ്യമാധ്യമംെക്കം1549).സാൻറി
യാങ്്ാഡബർണബ്യണൂഎന്കാൽെന്ിഡൻറസ്വർ് ഭണൂമി
യിൊണ്അവൻെന്ുതട്ാൻങ്ൊകുന്ത്.നിെക്കാതെ
കളിഡയാച്കളിങ്െക്കാണ്അവൻഗെങ്വേിക്കാൻങ്ൊ
കുന്ത്.സത്യതെിൽഒരുേുട്ബാൾങ്ഗെമിഎന്നിെ
ക്കക്ആബാെങ്നാട്അസണൂയങ്താന്ുന്ു.ദുരിതകാെം
കഴിഞ്ാൽനെ്ലകാെമുഡണ്ന്ഒാർമഡപ്പടുതെൊണ്
അവഡൻറജീവിതം.മണികണ്ഠൻഎന്െന്ുകളിഗെതി
ഭഡയെരിേയഡപ്പടുതെിയവാരാദ്യമാധ്യമതെിനുംങ്െഖ
കൻആസിഫ്എ.െണയിെിനുംഅഭിനദ്രനം.
സു  ജീ  ഷ്  കൃ  ഷ്   ണ  ൻ
കക  പ് ള്ി  പ്ു  റം, ്രാ  ല  ക്ാ  ട് 
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അന്നത്മണികണ്ഠന്താങ്ാവുന്നതായിരുന്നില്ല.ഏഴുവയസ്സേഉണ്ായിരുന്നുള്ളൂ.കുതറിഒാടാൻപരമാവധിശ്രമിച്ു.ഉള്ുപിടഞ്ഞവൻനിലവിളിച്ു.പസ്ഷേ,അവർപിടിവിട്ില്ല.മണികണ്ഠനനയുംസ്േച്ിനയയുംഅവർനകാണ്ുസ്പാകുകതനന്നനേയ്തു.തളർന്നുവീണ്ഉറങ്ുസ്വാളംഅവൻകരഞ്ഞുനകാസ്ണ്യിരുന്നു.അന്നന്ആനകപകച്ുസ്പാനയങ്ിലുംപിടികളൂടിനകാണ്ുസ്പായവസ്രാട്ഇന്നവന്ഉള്ിൽപകയില്ല.നന്ിയാണുള്ത്.ഒരായിരംനന്ി.മണികണ്ഠൻപിടിയിലായത്ഭിഷോടകരുനടഇടയിൽനിന്നായിരുന്നു.അവർക്ിടയിൽതനന്നമാസ്റാട്സ്േർത്ുനവക്ുമായിരുന്നഅമ്മയുനടഅടുക്ൽനിന്നായിരുന്നു.കളിക്ളൂട്ുകാരുനടഅടുക്ൽനിന്നുമായിരുന്നു.നതരുവ്വീടാക്ിയവരുനടഇടയിൽനിന്നുമായിരുന്നു.ചേൽഡ്നവൽനഫയർകമ്മിറ്ിക്ാരാണ്അന്നന്മണികണ്ഠനനയുംസ്േച്ിനയയുംനകാണ്ുസ്പായത്.ഇന്നന്ചേൽഡ്നവൽനഫയർകമ്മിറ്ിക്ാർപറയുന്നു.അനതാരുവീനണ്ടുക്ലായിരുന്നു.കുപ്പയിൽനിന്നന്മണികണ്ഠനനന്നമാണിക്യത്ിനൻറവീനണ്ടുക്ൽ.
കരഞ്ഞന്തളർന്നുറങ്ിയആരാവ്കടന്നുസ്പായിട്ന്ഏഴുവർഷംപിന്നിടുന്നു.വരുന്നജളൂചലയിൽസ്നപയിനിസ്ലക്ന്പറക്ാനനാരുങ്ുകയാണ്മണികണ്ഠൻ.അവിനടറയൽമശ്ിഡ്എന്നസ്ലാസ്കാത്രഫുട്ബാൾക്ലബിൽകളിപഠിക്ാൻ.14ാംവയസേിൽമണികണ്ഠൻഫുട്ബാളിൽരാജ്യത്ിനൻറമാണിക്യമായിഉദിച്ുയരുകയാണ്.ഒന്നുമറിയാത്ആശപായത്ിൽനിന്നന്കുറനച്ാനക്തിരിച്റിവായഇൗശപായത്ിനലത്ിയസ്പ്പാൾഅവനറിയില്ലഅവനൻറഅമ്മയാനരന്നുംഅച്ഛനാനരന്നും.അന്നന്തനന്നഅമ്മനയസ്പ്പാനലഅണച്ുകിടത്ിപാടിയുറക്ിയസ്ശതീയാനരന്നും.പസ്ഷേ,അവനറിയാംവി്രാലമായഇൗസ്ലാകത്ന്താനുംതനൻറസ്േച്ിയുംഒറ്ക്ാനണന്നന്.നകാല്ലംബീച്ന്സ്റാ്ിനലഗവ.േിൽശ്ൻസ്സ്ോമിനൻറേുമരുകൾക്ുള്ിൽകരഞ്ഞുകലങ്ിയകണ്ുകളുമായിഉത്കണ്ഠസ്യാനടഉറ്വനരകാത്ിരുന്നമണികണ്ഠനനസ്ത്ടിആരുനമത്ിയില്ല.ദിവസങ്ൾപിന്നിട്സ്പ്പാൾമണികണന്ഠൻബാലഭവനൻറസാേേര്യങ്ളുമായിഇണങ്ിത്ുടങ്ി.ബാലഭവനിനലകളൂട്ുകാരുമായിഅവൻഒാടിക്ളിക്ാനുംസൗേൃദംപങ്ുനവക്ാനുംതുടങ്ി.ഏഴുവർഷംപിന്നിടുസ്മ്ാൾഇൗ14കാരന്്രി്രുഭവനിനലജീവനക്ാർഅച്ഛനുംഅമ്മയുമാണ്.ഉറ്വരില്ലാത്ബാലഭവനിനലഅസ്തേവാസികൾഅവന്സ്േട്ന്ാരുംഅനിയന്ാരുമാണ്.ഭിഷോടനത്ിനൻറഇരുളറയിൽനിന്നന്മണികണന്ഠനനജീവിതത്ിസ്ലക്ന്ചകപിടിച്ുയർത്ുസ്മ്ാൾഇതുസ്പാനലാരുനന്ആരുംശപതീഷേിച്ിട്ുണ്ാവില്ല.ഇന്നത്യാഥാർഥ്യമായി.

2011ൽആരംഭിച്ഒാച്ിറബാലഭിഷോടനനിർമാർജനയജ്ഞത്ിനൻറഭാഗമായിഒാച്ിറപരശബഹ്മസ്ഷേശതത്ിനലത്ിയചേൽഡ്നവൽനഫയർകമ്മിറ്ിശപവർത്കർഭിഷോടകർക്ിടയിൽനിന്നന്ഏഴുവയസേുകാരനനയും12വയസേുള്സസ്ോദരിനയയുംബലമായിനകാണ്ന്സ്പാന്നത്.മണികണന്ഠനൻറസസ്ോദരിക്ന്ഇസ്പ്പാൾ19വയസേുണ്ന്.സർക്ാർസംരഷേണത്ിൽപഠനംതുടരുകയാണ്.
ശ്രമകരമായഏറ്റെടുക്കൽ

ഒാച്ിറബാലഭിഷോടനനിർമാർജനയജ്ഞംപദ്ധതിയുനടഭാഗമായിചേൽഡ്നവൽനഫയർകമ്മിറ്ിഭാരവാേികൾമണികണന്ഠനനകനണ്ത്ിനയങ്ിലുംഏനറ്ടുക്ൽശ്രമകരമായിരുന്നുനവന്നന്അന്നനത്്രി്രുസംരഷേണപദ്ധതിഒാഫിസർനക.നക.സുചബർഒാർക്ുന്നു.ഉസ്ദ്യാഗസ്ഥനരത്ുസ്മ്ാൾപിടിക്നപ്പടുനമന്നന്മനസേിലാക്ിയആഏഴുവയസേുകാരൻഭിഷേയാേിക്ുന്നകുട്ിയനല്ലന്നന്അറിയിക്ാനായിതശതേപളൂർവംതനൻറചകയിലുള്നാണയത്ുട്ുകൾവായിലിട്ു.ഒരുകളൂട്ംനാണയത്ുട്ുകൾവായിനലാളിപ്പിച്ന്ഒരുഭാവസ്ഭദവുമില്ലാനതഅവൻനടന്നുനീങ്ി.ആസമയംമണികണന്ഠനനകണ്ാൽവായിൽനാണയത്ുട്ുകൾഉനണ്ന്നന്മനസേിലാകില്ലായിരുന്നു.ചേൽഡ്നവൽനഫയർകമ്മിറ്ിഭാരവാേികൾസളൂഷേന്മമായിപരിസ്്രാധിച്സ്താനടഇൗതശതേംനപാളിഞ്ഞു.മണികണന്ഠൻകുതറിസ്യാടി.ഇൗശ്രമംപരാജയനപ്പട്സ്പ്പാൾഅലമുറയിട്ന്കരയാൻതുടങ്ി.ഇസ്താനടഭിഷോടകസംഘത്ിനലമറ്ുള്വർേുറ്ുംകളൂടികുട്ിനയനകാണ്ുസ്പാകാൻപറ്ിനല്ലന്നന്പറയുകയുംആശകമണത്ിന്മുതിരുകയുംനേയ്തു.ഇൗസമയംമണികണന്ഠനൻറഅമ്മയാനണന്നന്പറഞ്ഞന്ഒരുസ്ശതീയുംഅവിനടഉണ്ായിരുന്നു.സ്ഷേശതചമതാനിയിൽബേളമായസ്പ്പാൾനാട്ുകാർഇടനപടുകയുംചേൽഡ്നവൽനഫയർകമ്മിറ്ിഅധികൃതനരചകസ്യറ്ംനേയ്ാൻമുതിരുകയുംനേയ്തു.തുടർന്നന്ഒാച്ിറനപാലീസ്സ്ഥലനത്ത്ുകയുംശപതിസ്ഷധക്ാനരപിരിച്ുവിടുകയുമായിരുന്നു.തനന്നനകാണ്ുസ്പാകാൻസ്പാകുന്നുഎന്നുമനസേിലാക്ിയമണികണന്ഠൻകരച്ിൽകളൂടുതൽഉച്ത്ിലാക്ി.തനിക്റിയാവുന്നമുറിമലയാളത്ിൽനകാണ്ുസ്പാകരുനതന്നന്അധികൃതസ്രാട്സ്കണു.േങ്ുനപാട്ിക്രയുന്നഏഴുവയസേുകാരനൻറമുന്നിൽഅധികൃതരുനടമനസേലിഞ്ഞില്ല.അന്നന്അവരുനടമനസേലിഞ്ഞിരുന്നുനവങ്ിൽമണികണ്ഠനൻറജീവിതംഎന്നുംനതരുവിൽഅലയലാകുമായിരുസ്ന്നനന.ഒടുവിൽഅമ്മനയന്നന്പറഞ്ഞന്ഒപ്പമുണ്ായിരുന്നസ്ശതീസ്യാനടാപ്പംമണികണന്ഠൻ്രി്രുഭവനിസ്ലക്ന്എത്ുകയായിരുന്നു.
രരഖകളുമായിഅവർവന്ില്ല

ഗവ.ബാലഭവനിനലത്ിച്മണികണന്ഠനനകൗൺസലിങ്ിന്വിസ്ധയമാക്ിയസ്പ്പാൾഒപ്പമുണ്ായിരുന്നസ്ശതീഇത്തനൻറമകനാനണന്നുംആശധ്രശപസ്ദ്രിനലഅനതേന്പുർഎന്നസ്ഥലത്ാണ്സ്വസ്ദ്രനമന്നുംഅവിനടസ്വതേമായിസ്ഥലമുനണ്ന്നുംസ്റഷൻകാർ് ിൽസ്പരുനണ്ന്നുനമാനക്പറഞ്ഞു.മകനാനണന്നന്നതളിയിക്ുന്നസ്രഖകൾനകാണ്ുവന്നാൽകുട്ിനയവിട്ുതരാനമന്നതീരുമാനത്ിലാണ്അധികൃതനരത്ിയത്.എസ്പ്പാൾവന്നാലുംകുട്ിനയകാണാനമന്നുംഅധികൃതർഉറപ്പുനൽകി.എന്നാൽ,ഉടൻസ്രഖകളുമായിവരാനമന്നുപറഞ്ഞുസ്പായസ്ശതീപിന്നീനടാരിക്ലുംതിരിച്ുവന്നില്ല.പിന്നീട്പതുനക്പ്പതുനക്്രി്രുഭവനൻറസാേേര്യങ്ളുമായിമണികണന്ഠൻനപാരുത്നപ്പടുകയായിരുന്നു.ഏനറനാൾകാത്ിരുന്നിട്ുംസ്രഖകളുമായിവരാനമന്നുപറഞ്ഞുസ്പായസ്ശതീവരാത്തിനനതുടർന്നന്അനതേന്പുർജില്ലയിനലചേൽഡ്നവൽനഫയർഅധികൃതരുമായിനകാല്ലനത്്രി്രുസംരഷേണവകുപ്പന്ഉസ്ദ്യാഗസ്ഥൻനിരവധിതവണബധ്രനപ്പട്ു.ഇവരുംകാര്യമായവിവരങ്നളാന്നുംനൽകിയില്ല.തുടർന്നന്്രി്രുസംരഷേണസ്കശന്ത്ിൽമണികണന്ഠനൻറവിദ്യാഭ്യാസംആരംഭിച്ു.ഒന്നുമുതൽഏഴുവനരമണികണന്ഠൻപഠിച്ത്നകാല്ലംഗവ.ടി.ടി.നഎയിലാണ്.നിലവിൽഎസ്.എൻശടസ്റ്ന്സ്കളൂളിനലഒമ്താംക്ലാസ്വിദ്യാർഥിയാണ്.
തലവരറ്തളിഞ്ഞഫുട്ബാൾപരി്രീലനം

മണികണന്ഠൻബാലഭവനിൽഎത്ിയകാലംമുതൽഫുട്ബാൾകളിച്ിരുനന്നങ്ിലുംതലവരനതളിഞ്ഞത്പത്ുമാസംമുമ്ന്കൃത്യമായിപറഞ്ഞാൽ2017ജനുവരിയിൽസ്കാച്ന്എം.പി.അഭിലാഷിനൻറകീഴിലുള്സ്സാക്ർഅക്ാദമിസ്ഫാർയളൂത്ന്ക്ലബിൽപരി്രീലനത്ിനനത്ിയതുമുതലാണ്.ബാലഭവന്മുന്നിലുള്പരിമിതമായസ്ഥലത്ാണ്കുട്ികൾകളിച്ിരുന്നത്.കുട്ികളുനടസ്വഭാവരളൂപവത്കരണത്ിനൻറഭാഗമായിസളൂശപണ്ന്ശ്രീകുമാറാണ്കുട്ികൾക്ന്ബാലഭവന്പുറത്ുള്കായികപരി്രീലനംഏർനപ്പടുത്ിയത്.തുടർന്നന്സ്കാച്ന്അഭിലാഷിനൻറകീഴിൽമണികണ്ഠനടക്മുള്ബാലഭവനിനല35കുട്ികൾപരി്രീലനംആരംഭിച്ു.േുരുങ്ിയകാലംനകാണ്ന്ഇൗകുഞ്ഞുതാരത്ിനൻറകഴിവ്മനസേിലാക്ിയഅഭിലാഷ്,മണികണ്ഠന്നഎലീഗിൽകളിക്ുന്നഫുട്ബാൾപ്ലസ്ശപഫഷനൽസ്സാക്ർഅക്ാദമിയുനടഅണ്ർ^15ടീമിന്സ്വണ്ിയുള്നസലക്ഷൻശടയൽസിൽപനങ്ടുക്ാൻഅവസരംഉണ്ാക്ിനക്ാടുത്ു.നസലക്ഷനിൽടീമിലിടംസ്നടിയമണികണ്ഠൻപരി്രീലനവുംആരംഭിച്ു.എന്നാൽ,കാലിസ്നറ്പരിക്ന്വില്ലനായി.പരിക്ുകാരണംനഎലീഗിനലഇൗസീസണിനലമത്സരങ്ളിൽപകുതിയുംമണികണന്ഠന്നഷ്ടമാസ്യക്ും.ഫുട്ബാൾപ്ലസ്ശപഫഷനൽസ്സാക്ർഅക്ാദമിയുനടപരി്രീലനത്ിനിനടമണികണന്ഠനൻറകഴിവ്മനസേിലാക്ിയഅധികൃതർകളൂടുതൽപരി്രീലനത്ിനായിസ്നപയിനിസ്ലക്ന്അ

യക്ാൻനിർസ്ദ്രിക്ുകയായിരുന്നു.്ിഫൻ് റായമണികണന്ഠൻനസൻറർബാക്ന്,വിങ്ബാക്ന്എന്നീനപാസിഷനുകളിലാണ്കളിക്ുന്നത്.175നസ.മീറ്റിലധികംനപാക്മുള്14കാരനൻറഉയരക്ളൂടുതലാണ്മുഖ്യആകർഷണം.പറഞ്ഞുനകാടുക്ുന്നകാര്യങ്ൾസ്വഗത്ിൽമനസേിലാക്ാനുംശപവൃത്ിയിൽകാണിക്ാനുമുള്കഴിവാണ്മണികണന്ഠനനവ്യത്യസ്തനാക്ുന്നനതന്നന്സ്കാച്ന്എം.പി.അഭിലാഷ്പറയുന്നു.സ്നപയിനിനലനമ്ർവൺഫുട്ബാൾക്ലബായറയൽമശ്ി്ിനൻറഫുട്ബാൾഅക്ാദമിയിൽ28ദിവസനത്പരി്രീലനത്ിനാണ്മണികണന്ഠൻവിമാനംകയറുന്നത്.ഇൗതാരത്ിനൻറകാൽപതേുകളിയിനലകരവിരുത്കണ്ന്നേചന്നആസ്ഥാനമായുള്ഫുട്ബാൾപ്ലസ്ശപഫഷനൽസ്സാക്ർഅക്ാദമിയാണ്സ്നപയിനിസ്ലക്ന്പറക്ാനുള്അവസരംതരനപ്പടുത്ിയത്.നിലവിൽമണികണന്ഠൻനഎലീഗിൽഫുട്ബാൾപ്ലസ്ശപഫഷനൽസ്സാക്ർഅക്ാദമിയുനടഅണ്ർ^15ടീംഅംഗമാണ്.തുടർന്നന്പ്ലസ്ടുവിന്സ്്രഷംരണ്ുവർഷംമണികണന്ഠനനസ്പാർേുഗലിൽപരി്രീലനത്ിന്അയക്ുന്നകാര്യവുംഫുട്ബാൾപ്ലസ്ശപഫഷനൽസ്സാക്ർഅക്ാദമിയുനടപരിഗണനയിലുണ്ന്.
ബാലഭിക്ാടനനിരരാധനയജ്ം

നകാല്ലംജില്ലയിനലഒാച്ിറയിലാണ്ഒാച്ിറപരശബഹ്മസ്ഷേശതംസ്ഥിതിനേയ്ുന്നത്.നതക്ൻകാ്രിഎന്നറിയനപ്പടുന്നസ്ഷേശതത്ിൽവിശഗേങ്ളിനല്ലന്നതാണ്ശപസ്ത്യകത.ഒാച്ിറക്ാളകളുനടസ്കശന്ംകളൂടിയാണ്ഇൗസ്ഷേശതം.വർഷങ്ളായിഭിഷോടകർതമ്ടിക്ുന്നസ്ഥലമാണ്ഇവിടം.സ്ഷേശതത്ിൽദിവസവുംഅന്നദാനവുംഉണ്ന്.അതുനകാണ്ുതനന്നദിവസങ്സ്ളാളംതങ്ുന്നഭിഷോടകരുംധാരാളമാണിവിനട.ഭളൂരിഭാഗംസ്പരുംഇതരസംസ്ഥാനത്ുനിന്നുള്വരാണ്.ദിവസവുംനളൂറിലധികംഭിഷോടകൾഇൗസ്ഷേശതപരിസരത്ന്തങ്ുന്നവരായുണ്ാവും.ഇതരസംസന്ഥാനങ്ളിൽനിന്നുവരുന്നവരുനടകളൂട്ത്ിൽബാലഭിഷോടകരുംനിരവധിയുനണ്ന്നവിവരത്ിനൻറഅടിസ്ഥാനത്ിൽ2011ൽചേൽഡ്നവൽനഫയർകമ്മിറ്ിയുനടസ്നതൃത്വത്ിൽഒാച്ിറബാലഭിഷോടനനിസ്രാധനയജ്ഞംപദ്ധതിക്ന്തുടക്മായി.പദ്ധതിയുനടഭാഗമായിമണികണന്ഠനുൾനപ്പനട34കുട്ികനളയാണ്ഇതുവനരസ്മാേിപ്പിക്ാനായത്.പലസ്പ്പാഴുംഭിഷോടനത്ിന്നകാണ്ുവരുന്നകുട്ികൾക്ന്മതിയായസ്രഖകൾോജരാക്ാൻപലർക്ുംകഴിയാറില്ല.ഇങ്നനയുള്കുട്ികനളയാണ്ഏനറ്ടുക്ുന്നത്.ഒാച്ിറബാലഭിഷോടനനിസ്രാധനയജ്ഞംപദ്ധതിയുനടഭാഗമല്ലാനതജില്ലയുനടവിവിധഭാഗങ്ളിൽനിന്നന്ഒമ്തുകുട്ികനളയാണ്അധികൃതർസ്മാേിപ്പിച്ത്.ആശധ്രശപസ്ദ്രിനലഅനതേന്പുർഎന്നസ്ഥലത്ുനിന്നാണ്കളൂടുതലുംബാലഭിഷോടകർഎത്ുന്നനതന്നന്്രി്രുസംരഷേണയളൂനിറ്ിനലനശപാട്ക്ടർദീപക്പറയുന്നു.
മണികണ്ഠന്രവണംകകത്ാങ്്

മണികണന്ഠന്വീട്ുകാനരയുംനാട്ുകാനരയുംഅറിയില്ല.ഫുട്ബാളിന്അപ്പുറസ്ത്ക്ന്അവന്മറ്ന്ഇഷ്ടങ്നളാന്നുമില്ല.അശതക്ന്സ്സ്നേിക്ുന്നുണ്ന്അവനീകളിനയ.എന്നാൽ,ഇഷ്ടങ്ൾക്ുംആശഗേങ്ൾക്ുംമുകളിൽപണമാണ്വില്ലനായിനിൽക്ുന്നത്.ജീവിതത്ിനൻറശപതികളൂലസാേേര്യത്ിലുംവിജയംനകായ്ുന്നമണികണന്ഠന്സ്നപയിനിസ്ലക്ുള്യാശതനടക്ണനമങ്ിൽപരി്രീലനത്ിനുംമറ്ുമുള്നേലവുകൾക്ായി10ലഷേംരളൂപസ്വണം.സ്നപയിനിസ്ലക്ുള്യാശതക്ായിപാസ്സ്പാർട്ന്അടക്മുള്യാശതാസ്രഖകൾതയാറാക്ുന്നതിരക്ിലാണ്അധികൃതർ.നന്യുള്വർആനരങ്ിലുംസോയിക്ാൻവരുനമന്നശപതീഷേയിലാണ്മണികണന്ഠനുംബാലഭവനിനലജീവനക്ാരും.സ്ഫാൺ:04742743821,9447525359.

വലിയസ്വപ്നങ്ൾ
ചമതാനമധ്യത്ിൽപതേുമായികുതിക്ുസ്മ്ാഴുംഇൗബാലതാരത്ിനൻറമനസേിൽഒരുപിടിആശഗേങ്ളാണുള്ത്.അറിയനപ്പടുന്നകളിക്ാരനാവണം.സ്ജാലിസ്നടുന്നതിസ്നാനടാപ്പംസർക്ാർസംരഷേണത്ിൽകഴിയുന്നസ്േച്ിസ്യാനടാപ്പംതാമസിക്ാൻസ്വതേമാനയാരുവീനടന്നസ്വപ്നവുംമണികണന്ഠനൻറവലിയസ്വപ്നങ്ളിൽഒന്നാണ്.18വയസേുകഴിഞ്ഞാൽപിനന്നബാലഭവനിൽനിൽക്ാൻപറ്ിനല്ലന്നതുംമണികണന്ഠനൻറനനഞ്ിടിസ്പ്പറ്ുന്നുണ്ന്.നിലവിൽേിലശപാസ്ദ്രികക്ലബുകൾമണികണന്ഠനനസ്സ്പാൺസർനേയ്ാൻമുസ്ന്നാട്ുവന്നിട്ുണ്ന്.

 

ഭിക്ഷാടകക്കൂട്ടത്ിൽനിന്ന്
ചൈൽഡന്വെൽവെയർകമ്ിറ്ി
രക്വപെടുത്ിയമണികണന്ഠൻഎന്ഏഴുെയസ്ുകഷാരൻസർക്ഷാർസംരക്ണത്ിൽെളർന്ു,പഠിചുംകളിചും.
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പരിശീലനത്ിനുംമറ്ുമുള്ള
വൈലെുകൾക്ഷായിപത്ന്ലക്ം

രകൂപലെണം.നന്മയുള്ള
ആവരങ്ിലുംസഹഷായിക്ഷാൻ
െരുവമന്ന്പ് ീക്യിലഷാണന്
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അരങ്ിഫെ ചരുകം്ിച്ച്  
അകന്രുതോയവർ

വാരാദ്യമാധ്യമത്ിലേക്കുള്ള കത്ുകൾ വാെ് സ് ആപ്  വഴിയും  
രചനകൾ ഇ-െമയിേിേൂെെയും അയക്കാം. 
whatsapp: 9645006105, e-mail: varadyam@
madhyamam.in 
്്രാൽ വിലാസം: പതതാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,
െവള്ളിമാെ് കുന്് ,പി.ഒ. ലകാഴിലക്കാെ്  -12

കത്ുകൾ

ോപെയകുപടമിന്കുംതാരം
െക്കം1549ൽആസിഫ്എ.െണയിൽഎഴുതിയ
േീച്ർവായിച്ങ്പ്പാൾവളഡരയധികംസങ്ന്ാഷം
ങ്താന്ി.ഭിക്ാടകസംഘതെിൽനിന്ക്ള്േൽ
ഡ്ഡവൽഡേയർകമ്മിറ്ിക്കാർരക്ഡപ്പടുതെിയത്
നാളഡതെമിന്ുംതാരഡതെയാണ്.എങ്ങഡനങ്യാ
ഡതരുവിൽഡെട്ുങ്ൊയിമറ്ുള്ളകുട്ികഡളങ്പ്പാഡെ
െഠിക്കാനുംകളിക്കാനുംസാധിക്കാഡതങ്ൊയഒ
രുൊട്കുട്ികൾനമുക്കക്േുറ്ുമുണ്ക്.മണികണ്ഠ
നുമുന്ിൽള്േൽഡ്ഡവൽഡേയർഗെവർതെക
ർതുറന്ുഡകാടുതെവാതിൽസങ്ന്ാഷതെിഡൻറ
യുംനന്യുങ്ടതുമായിരുന്ു.മണികണ്ഠഡൻറസ്വ
പ്നംനിറങ്വറഡട്ഡയന്ക്സർങ്വേ്വരങ്നാട്ഗൊർഥി
ക്കുന്ങ്താഡടാപ്പംഎെ്ലാവിധആേംസകളുംഅ
റിയിക്കുന്ു.
എം.  എ  സ്. െഷ  ബീ  ർ,
വ  ട  ക്ക്  ക്ാ  ട്, ്ൃ ശൂ  ർ

തല്കുവാങ്കുന്അലക്കുെലക്ുെൾ
നിരന്രംതെ്ലക്ഏറ്ുവാങ്ങിഡക്കാണ്ിരിക്കൽജീവി
തദൗത്യമായികണ്ക്ങ്സവനൊരമ്ര്യതെിൽഅടി
യുറച്ുനിന്ുങ്ൊരുന്മുതെക്കുളഡതെഅെക്കു
കെ്ലുകൾഒരിക്കെുംവിോരിച്ിരിക്കിെ്ല,തങ്ങൾഒ
രുനാൾഒരുകവിതക്കുവിഷയമാകുഡമന്ക്.കാര
ണം,ഉടുപ്പുകളിഡെയുംവിരിപ്പുകളിഡെയുംസക
െമാനഅഴുക്കുകളുംെുെർകാെഡവട്ംങ്ൊഡെക
ഴുകിക്കളഞ്ുവൃതെിയുഡടയുംഡവടിപ്പിഡൻറയും
മാഗതംകഥെറഞ്ുഡകാണ്ിരിക്കുന്ഈകെ്ലു
കൾെഡണ്ങ്ന്ാള്വരണൂെ്യതെിഡൻറഗെതീകങ്ങ
ളായിഡൊന്ാടയണിയിക്കഡപ്പട്തിഡെവിങ്രാധാ
ഭാസംതഡന്അവക്കക്ഇതുവഡരയുംമനസ്സിൊ
യിട്ിെ്ല!
െക്കം1549വാരാദ്യമാധ്യമഡതെമങ്നാഹരമായഒ
രുകവിതയാൽഡവണ്മയുറ്താക്കിയകവിെി.എം.
നാസിമുദ്ീന്അഭിനദ്രനങ്ങൾ!
ഹു  സസ  ൻ എ  ൻ. െക
കു  ന്ദ  മം  ്   ലം

െണ്കുേിറഞ്കു
ഗെേ.കൊമണ്ഡെംഎസ്.േിവദാസ്എഴുതിയ
കൊമണ്ഡെം്ീതാനദ്രൻസ്മരണങ്വറിട്ഒ

ന്ുതഡന്.വർഷങ്ങൾഒന്ിച്ുനടന്േങ്ങാതി
ഒരുമുന്റിയിപ്പുംകണൂടാഡതങ്വദിയിൽനിന്ക്വിട
െറയുക...വായിച്ങ്പ്പാൾഅറിയാഡതകണ്ുനിറ
ഞ്ു.സത്യം.
 െി. വി. ഹ  രി  കു  മാ  ർ
ക  ണി  ച്ു  കു  െ  ങ്ങ  ര

തകൂക്കുപാലങ്െകുപടവിജയഗാഥ
െക്കം1549ഡെ‘സുള്ളള്യയിഡെതണൂക്കുൊെങ്ങൾ’
വായിച്ു.ങ്കരള-̂ കർണാടകഅതിർതെിയിഡെ
ഗെകൃതിരമണീയമായസുള്ളള്യയിെുംഅതിർതെി
ഗെങ്ദേങ്ങളിെുംരേിക്കഡപ്പട്തണൂക്കുൊെങ്ങളുഡട
വിജയ് ാഥമനസ്സിഡനവെ്ലാഡതസ്വാധീനിച്ു.ഈ
വിജയ് ാഥതീർക്കാൻഅക്ീണംയത്നിച്നി
സ്വാർഥവ്യക്ിത്വം്ിരീഷ്ഭരദ്വാജിന്അഭിനദ്ര
നങ്ങൾ.ഒരുനാടിഡൻറവളർച്യുഡടനിദാനമാകു
ന്ഓങ്രാരുതെർക്കുംമാതൃകയാണിങ്ദ്ഹം.അ
തിനാൽതഡന്യാണ്രാജ്യംഅങ്ദ്ഹതെിന്െത്മ
ഗേീനൽകിആദരിച്ത്.
എം. എ. റ  ബീ  അ് 
ക  രി  ക്ാ  ട്, കു  ന്ം  കു  െം

വടക്കുെിഴനക്അറ്റപതെഹൃദയങ്ൾ
വാരാദ്യമാധ്യമംെക്കം1547ൽഡക.െി.എം.റിയാ
സ്തയാറാക്കിയങ്െഖനംവായിച്ങ്പ്പാൾേിെെണൂ
ർവകാെസ്മരണകൾഅയവിറക്കി.1965ഡെഇ
ന്്യ^ൊകിസ്താൻയുദ്ധതെിനുമുമ്ക്ഇന്്യയുഡട
വടക്കുകിഴക്കൻങ്മഖെയിെുള്ളജനങ്ങളുംകിഴ
ക്കൻൊകിസ്താനിഡെജനങ്ങളുംതമ്മിൽഅങ്ഭ
ദ്യബന്ധമായിരുന്ു.അവർഒങ്രജനതയുംഒങ്ര
രാഷ്ഗടതെിെുള്ളവരുമായിരുന്ങ്െ്ലാ.ഒങ്രഭാഷഒ
ങ്രകുടുംബംഎന്ങ്ൊഡെ.കൽക്കതെയിൽനി
ന്ക്യാഗതാങ്ബാട്ുകളുംേരക്കുങ്താണികളുംധാ
ക്കയിങ്െക്കുംേിറ്ങ്്ാങ്ങിങ്െക്കുംയങ്ഥഷ്ടംസ
ഞ്രിക്കുമായിരുന്ു.മെയാളികൾ്ൾേിൽങ്ൊ
കാൻമാർ് ംകണ്ിരുന്ത്കൽക്കതെയിൽനിന്ക്
ങ്ബാട്ുമാർ് ംേിറ്ങ്്ാങ്ങിങ്െക്കക്സഞ്രിക്കുക
എന്തായിരുന്ു.അവിഡടനിന്ക്കപ്പൽമാർ് ംക
റാച്ിയിങ്െക്കുംകറാച്ിയിൽനിന്ക്കാൽനടയായി
്ൾേിെുഡമതെുക.സാഹസികമായിരുന്ുആ
യാഗതകൾ.കാര്യമായയാഗതാങ്രഖകങ്ളാമങ്റ്ാഒ
ന്ുംഅന്ക്ആവേ്യമുണ്ായിരുന്ിെ്ല.ഇൗജെൊ

തക്കക്മഡറ്ാരുഗൊധാന്യംഗബിട്ീഷുകാർക
ൽെിച്ിരുന്ു.ഇന്ഡതെബംഗ്ാങ്ദേിഡെേ
ണംങ്േഖരിച്ക്കൽക്കതെയിഡെമിെ്ലുകളി
ഡെതെിച്ക്വ്യവസായിങ്കാൽെന്ങ്ങളാക്കി
െണ്നിങ്െഡക്കതെിക്കുക.അതുങ്ൊഡെമ
െയാളികളുഡടബർമയാഗതക്കുംഇൗങ്മഖ
െക്കക്ഗൊധാന്യമുണ്ക്.ഇന്ക്ബർമയിഡെ(മ്യാ
ന്ർ)ങ്റാഹിങ്ക്യകൾഅഭയംങ്തടുന്ത്ബം
ഗ്ാങ്ദേിൊണ്.ഗബിട്ീഷുകാരുഡടബം് ാൾ
വിഭജനമാണ്ബംഗ്ാങ്ദേിഡൻറെിറവിക്കക്
കാരണം.മുസ്െിംഭണൂരിെക്ഗെങ്ദേംഎന്
നിെക്കക്കിഴക്കൻബം് ാൾഅന്ഡതെെണൂർ
വൊകിസ്താനായിരുന്ു.
‘അസമിൽൊനന്ക്ങ്ജാെിക്കുങ്ൊയത്
ആരിക്കക്ങ്വണ്ീട്ക്...’എന്ുതുടങ്ങുന്്ാന
ങ്ങളുംസിനിമകളുംകവിതകളുംഗെസിദ്ധ
മാണ്.അസമിഡെങ്തയിെങ്തൊട്ങ്ങളിൽ
അന്ംങ്തടിങ്പ്പായമെയാളിയുഡടകഥഒാ
ർങ്ക്കണ്ഒരുകഥയാണ്.അതുങ്ൊഡെബ
ർമയിങ്െക്കുംമങ്െഷ്യയിങ്െക്കുംസിം് പ്പണൂ
രിങ്െക്കുംങ്ൊയമെയാളികളുണ്ക്.രണ്ാം
ങ്ൊകയുദ്ധകാെതെക്ബർമയിൽനിന്ക്കു
ടുംബങ്ങളുമായിഒാടിങ്പ്പാന്മെയാളികൾ
നാട്ിഡെതൊഡതഅസംകാടുകളിൽമരിച്ു
വീണകഥകളുണ്ക്.
ന്യണൂജനങ്റഷൻവിങ്നാദസഞ്ാരികളായും
െഠിതാക്കളായുംഇൗങ്മഖെയിഡെതെുങ്
മ്ാൾഅവരുഡടഗെെിതാക്കന്ാർഇവരുഡട
ഡയാഡക്കെിതാക്കന്ാഡരയുംമറ്ുംങ്ൊറ്ാ
നുംകുടുംബംെുെർതൊനുംനടതെിയകു
ടിങ്യറ്ങ്ങൾമനസ്സിഡെതെണം.
മാ  ലര  ക്കാ  െ്  വി.  എം. ഹം  സ
അ  ഷ ്  ട  മി  ച്ി  റ, ്ൃ  ശൂ  ർ
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വിച്ക്,മെപ്പുറഡതെകുഞ്ാപ്പയുഡടടീംജയിക്കുന്ു.െങ്ക്,െ
ന്ിനുെങ്യാ് ിച്ങ്താൽെേുവിങ്ൻറതാഡണന്ആങ്രാെണമു
ന്യിച്ക്കുഞ്ാപ്പയുഡടടീമിഡനഡൊെീസ്ടീംഉൗരാക്കുരുക്കി
ൊക്കുന്ു.നിരവധിെരീക്ണഘട്ങ്ങൾമറികടന്ക്കുഞ്ാപ്പ
യുഡടടീംഉയിർഡതെഴുങ്ന്ൽക്കുന്ു.കളിക്കിടയിൽകാണിക
ൾക്കിടയിങ്െക്കക്െതിക്കുന്െന്ുകൾഗെതിങ്രാധതെിഡൻറആ
രവങ്ങൾക്കക്ഉണർങ്വകുന്ു.നണൂറ്ാണ്ുകളായിനമ്മൾകാതെു
സണൂക്ിക്കുന്കണൂട്ായ്മയുഡട,ഇൗകാൽെന്ുകളിസൗദ്രര്യ
ഡതെനഷ്ടഡപ്പടുതെിയാൽോഷിസംനമ്മുഡടഡനഞ്തെുകയ
റികളിതുടങ്ങുഡമന്ക്‘മരണമാച്ക്’ഒാർമഡപ്പടുതെുന്ു.

അരങ്ങിഡെഇടങ്ങഡളെരമാവധിഉെങ്യാ് ഡപ്പടുതെികളിച്
ഒരുനാടകംഇൗഅടുഡതൊന്ുംകാണാൻകഴിഞ്ിട്ിെ്ല.ഇരു
െങ്താളംങ്വദികൾെിന്ിട്ഇൗനാടകംസംവിധാനംഡേയ്തി
രിക്കുന്ത്സ്കണൂൾഒാഫ്ഗൊമയിൽനിന്ക്ബിരുദംെണൂർതെിയാ
ക്കിയേരത്ങ്രവതിയാണ്.

l

ഭൂ  രി  ്ര  ക്ം വ  രു  ന് സ  വ  ർ  ണ 
അ  ധി  കാ  രി വ  ർ  ് ം ജ  നാ  ധി  ്ര  ് ്യ  ളത്  
യും നരീ  ് ി  ന്യാ  യ വ്യ  വ  സ്   ഥ  ളയ  യും 
സ  മ്ൂ  ർ  ണ  മാ  യി നി  യ  തത്ി  ച്ു ് ു  ട  
ങ്ങു ക്  മ്ാ  ൾ, ന്യൂ  ന  ്ര  ക് ങ്ങ െു ളട യും 
ദ  ലി  ് ു  ക  െു  ളട  യും കരീ  ഴാ  െ  ്ര  ക് 
വ  ർ  ്   ങ്ങ  െു  ളട  യും ജരീ  വി  ് ം ളവ  ച്്  
ഇ  ത്്യ  ൻ ഫാ  ഷി  സം ്ര  ത്ാ  ടു ക്  മ്ാ  ൾ 
ത്ര  ് ി  ക്രാ  ധ  ത്ി ള  ൻ  റ മ  റു  ്ര  ത്ാ  യി, 
അ  ര  ങ്ങി  ളന  യു  ണ  ർ  ത്ു  ക  യാ  ണ്  
‘മ  ര  ണ  മാ  ച്് ’. 
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മുഖവുരകൾഏഡറഡയാന്ുംആവേ്യമിെ്ലാതെകൊ
കാരനാണ്ബാെൻനമ്്യാർ.ഡവനീസ്ബിനാഡെ

യടക്കംങ്ൊകതെിഡൻറെെങ്കാണുകളിെുംതഡൻറ
സൃഷ്ടികളുമായിതിളങ്ങിയ,ങ്കഗദ്രെളിതകെഅക്കാ
ദമിയുങ്ടതടക്കംനിരവധിെുരസ്കാരങ്ങൾങ്നടിയ,ങ്ക
ഗദ്രെളിതകെഅക്കാദമിയുഡടമുൻആക്ടിങ്ഡേയർമാ
നായിരുന്അങ്ദ്ഹതെിഡൻറആറുെതിറ്ാണ്ിഡൻറക
ൊസെര്യയുഡടെരിങ്ച്ഛദമാണ്ബം് ളണൂരുവിൽനടക്കു
ന്‘സ്കൾപ്റ്ിങ്ഇൻള്ടം’േിഗത^േിൽെഗെദർേനം.

ങ്ോങ്ട്ാഗ്ാേുകൾ,കരിയിൽങ്കാറിയിട്വരകൾ,
എണ്ച്ായേിഗതങ്ങൾ,ഡവള്ളിയിെുംഡേമ്ിെുംതീർ
തെജ്വെ്ലറിഇനാമൽഡെയിൻറിങ്ങുകൾ,ഡവങ്കെതെി
െുംള്മൽഡ്സ്റ്ീെിെുംസ്റ്യിൻഡെസ്സ്റ്ീെിെുംഒ
രുക്കിഡയടുതെേിൽെങ്ങൾതുടങ്ങി1957മുതൽക്കുള്ള
ബാെൻനമ്്യാരുഡടകൊസൃഷ്ടികൾഗെേസ്തക്യുങ്റ
റ്ർസദാനദ്രക്ങ്മങ്നാൻനാഷനൽ് ാെറിഒാഫ്ങ്മാങ്െ
ൺആർട്ിൽമങ്നാഹരമായാണ്ഒരുക്കിഡവച്ിരിക്കുന്
ത്.ഗെെഞ്തെിഡൻറകണക്കുംതാളവുംകൃത്യമായിെ
തിഞ്രേനകൾക്കക്കുരുവിക്കണൂട്മുതൽസൗരയണൂഥംവ
ഡരവിഷയമായിട്ുണ്ക്.

േിൽെിയുംേിഗതകാരനുംങ്ോങ്ട്ാഗ്ാേറും്ങ്വ
ഷകനുഡമാഡക്കയായിള്ഹഡഗൊള്േെുള്ളഒരുകൊ
കാരഡൻറഅറുെതാണ്ിഡൻറകൊജീവിതഡതെഒരു് ാ
െറിയിങ്െക്കക്ഒരുമാസങ്തെക്കക്േുരുക്കിഡവക്കുന്േട
ങ്ങിഡൻറതുടക്കംങ്ൊെുംഅതിെളിതമായിരുന്ു.ക
ൊമണ്ഡെംസജിതെിഡൻറമിഴാവ്വാദനതെിന്െിന്ാ
ഡെ,1971മുതൽനമ്്യാരുഡടേിഷ്യ് ണതെിൽവന്ു
ങ്േർന്വർവിളക്കിന്തിരിഡതളിച്ു.മാർച്ക്മണൂന്ിന്ഗെദ
ർേനംസമാെിക്കുന്തുവഡരവിവിധവിഷയങ്ങളിൽേ
ർച്കളുംസംവാദങ്ങളുംഗെഭാഷണങ്ങളുംസമാന്രമാ
യിഅരങ്ങ്ങറുകയാണ്.

1937ൽകണ്ണൂരിഡെകണ്െുരതെക്ജനിച്ബാെൻന
മ്്യാരുഡടകൊജീവിതതെിൽവഴിതെിരിവുകങ്ളഡറയാ

യിരുന്ു.ൊെക്കാട്കുനിങ്ശേരിയിഡെള്ഹസ്കണൂ
ളിൽേിഗതകൊഅധ്യാെകനായാണ്തുടക്കം.െി
ഡന്,ദക്ിണഡറയിൽങ്വയിൽെദ്ധതികൾക്കക്പ്ാ
ൻവരക്കുന്െണിയുമായികുറച്ുകാെംഡേള്ന്
യിൽകണൂടി.ഇവിഡടനിന്ാണ്ഗെേസ്തേിഗതകാര
നായിരുന്ഡക.സി.എസ്െണിക്കരുഡടേിഷ്യനാ
യിമാറുന്ത്.േിഗതകാരൻഅക്കിതെംനാരായണ
നാണ്അന്ക്ഡക.സി.എസിങ്െക്കക്വഴികാട്ിയത്.െി
ഡന്,ഡറയിൽങ്വയിഡെങ്ജാെിവിഡട്റിഞ്ക്മഗദാസ്
ള്േൻആർട്സ്ങ്കാളജിൽഅങ്ദ്ഹതെിഡനാപ്പം
കണൂടി.ങ്കാഴ്സ്െണൂർതെിയാക്കികുറച്ുകാെംഉൗട്ി
യിെുംബം് ളണൂരുവിെുംകഴിഡഞ്ങ്കിെുംള്വകാ
ഡതഡേള്ന്യിൽതിരിഡച്തെി.ഇക്കാെതൊണ്
നമ്്യാർഡമറ്ൽേിൽെങ്ങൾനിർമിച്ുതുടങ്ങുന്
ത്.കളിമണ്ിൽതുടങ്ങിെിന്ീട്ങ്കാൺഗകീറ്ിെും
കെ്ലിെുംഇരുമ്ിെുംഡവങ്കെതെിെുംസ്റ്ീെിെും
േിൽെങ്ങൾെിറവിഡയടുതെു.

ബം് ളണൂരുവിനടുതെകനകെുരയിൽഒരുോ
ക്ടറിക്കുങ്വണ്ിഡേയ്തള്മൽഡ്സ്റ്ീെിൽതീ
ർതെേിൽെംഗേദ്ധിക്കഡപ്പട്ങ്താഡടഉടമനമ്്യാർ
ക്കക്ങ്ൊഹേിൽെങ്ങൾനിർമിക്കാനുള്ളസ്ങ്െസ്
ഒരുക്കിനൽകി.24ഡമറ്ൽേിൽെങ്ങളുമായിബാ
െൻനമ്്യാരുഡടആദ്യങ്സാങ്ളാഗെദർേനതെിന്
അവസരഡമാരുങ്ങുന്ത്അങ്ങഡനയാണ്.ഇന്്യയി
ൽതെഡന്ആദ്യമായായിരുന്ുഇതെരഡമാരുഗെദ
ർേനം.ഗേദ്ധയുംക്മയുംഅധ്വാനവുംഏഡറആ
വേ്യമുള്ളഡമറ്ൽേിൽെനിർമാണതെിൽകഠിനാ
ധ്വാനംഡകാണ്ക്നമ്്യാർഡതളിച്വഴിെിഡന്േരി
ഗതമായി.െൽഹിയിഡെസാദിഖ്ന് റിൽഇന്്യൻ
ഒായിൽങ്കാർെങ്റഷഡൻറഡകട്ിടസമുച്യതെിന്
മുന്ിൽ‘സ്ള്കഇൗസ്ദെിമിറ്ക്’എന്ങ്െരിൽ

21അടിയുള്ളഒരുകണൂറ്ൻഡമറ്ൽേിൽെമുണ്ക്.വാ
ങ്നാളംഗെതീക്(വാനതെിനപ്പുറവും)കാഴ്േക്കാര
ന്െകരുന്ഇൗസൃഷ്ടിനമ്്യാരുഡടകൊവിരുതി
ൽവിരിഞ്താണ്.ഡഎ.ടിങ്കഗദ്രമായഇെക്ങ്ഗടാ
ണിക്സിറ്ിയിെുമുണ്ക്17അടിയുള്ളമഡറ്ാരുേി
ൽെം.ബാംഗ്ണൂർഇന്്യൻഇൻസ്റ്ിറ്ള്യണൂട്ക്ഒാഫ്സയ
ൻസ്കാമ്സിൽസ്ഥാെിച്വെംെിരിേംഖിഡൻറ
സ്റ്ീൽേിൽെവുംഗേങ്ദ്ധയവർക്കാണ്.

ഏഡറസങ്കീർണമായജ്വെ്ലറിഇനാമൽഡെയിൻ
റിങ്ങിെണൂഡടഇന്്യയിൽങ്വറിട്വഴിഡതളിച്തിഡൻറ
ഗകെിറ്ുംബാെൻനമ്്യാർക്കാണ്.ഇതിന്അങ്ദ്ഹ
ഡതെസഹായിച്താകഡട്,ഭാര്യെിതാവായൌങ്ളാ
ഡെങ്ൊളിയും.ആണവോസ്ഗതജ്ഞയായഇറ്െി
ക്കാരിങ്ൊ.എവ്െിനാണ്നമ്്യാരുഡടഭാര്യ.ങ്മാ
ങ്െൺജ്വെ്ലറിഇനാമൽഡെയിൻറിങ്ങിഡൻറമാസ്റ്
റായിഅറിയഡപ്പടുന്യാളാണ്ൌങ്ളാഡെങ്ൊളി.

ജീവിതംെറിച്ുനട്ത്ബം് ളണൂരുവിങ്െക്കാഡണ
ങ്കിെുംങ്കരളതെിഡൻറൊരമ്ര്യവുംഗെങ്ത്യകിച്ും
വടക്കൻങ്കരളതെിഡൻറഅനുഷ്ഠാനങ്ങളുഡമാ
ഡക്കബാെൻനമ്്യാരുഡടെഠനങ്ങൾക്കക്വിഷയമാ
യിട്ുണ്ക്ക്.ഡതയ്ഡതെക്കുറിച്ുംങ്ക്ഗതകെകഡളക്കു
റിച്ുമുള്ള്ങ്വഷണങ്ങൾെുസ്തകരണൂെതെിൊ
ക്കിയിരുന്ു.‘വീരാളിപ്പട്ക്,വെംെിരിേംഖ്,കണ്ാടി
ബിംബം’എന്ങ്െരിൊണ്െുസ്തകം.കണൂടാഡത,
ഡതയ്വുമായിബന്ധഡപ്പട്ക്അങ്ദ്ഹംആയിരക്കണ
ക്കിന്ങ്ോങ്ട്ാകളുംെകർതെിയിരുന്ു.2014ഡെ
രാജാരവിവർമെുരസ്കാരംഅടക്കംനിരവധിങ്ദ
േീയ,അന്ർങ്ദേീയബഹുമതികൾഇൗഡവറ്റൻ
കൊകാരഡനങ്തടിഡയതെിയിട്ുണ്ക്.

l

 ‘മ  ര  ണ  മാ  ച്് ’ നാടകത്ിൽ നിന്് 

ബാ  ല  ൻ ന  മ്്യാ  ർബാ  ല  ൻ ന  മ്്യാ  ർ സ്   റ്  യി  ൻ  ള ല  സ്  സ്   റ്രീ  ലി  ൽ ്രീർത് ശിൽ്രം

ശി  ൽ  ്രി  യും ചി  ത്  കാ  ര  നും 
ക്ഫാ ക്  ട്ാ  ത്ാ  ഫ  റും ്  ക്വ  ഷ  ക  
നു  ളമാ  ളക്  യാ  യുള് അ  റു  ്ര  
്ാ  ണ്ി ള  ൻ  റ ക  ലാ  ജരീ  വി  ്   ളത് 
്ാ  ല  റി  യി  ക്ല  ക്്  ഒ  രു മാ  സ  ക്ത്  
ക്്  ചു  രു  ക്ി  ളവ  ക്ു  ന് ച  ട  ങ്ങി 
ള  ൻ  റ ്ു  ട  ക്ംക്്രാ  ലും 
അ  ് ി  ല  െി  ്   മാ  യി  രു  ന്ു
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പൊച്കുവീട്ിൽരാമൻപനതതാസ്
ൊക്ോടൻ
നപജ്:142,വില:140.00
ഡി.സിേകുെ്സ്

കാക്കനാടഡൻറകഥാസമാ
ഹാരങ്ങളിൽഇടംെിടിക്കാ
തെെതിങ്നഴ്കഥകളാണ്
ഇൗസമാഹാരതെിൽ.കഥാ
കൃതെിഡൻറമികച്രേനക
ളിൽഉൾഡപ്പടുതൊവുന്വ
യാണ്െെതും.

തേിച്ായിനപോയെവിതെൾ
ഫസൽറഹ്മാൻ
നപജ്:70,വില:68.00
േിര്മാതെം

രാഷ്ഗടീയവുംസാമണൂഹികവു
മായവിഷയങ്ങഡളവ്യത്യസ്
തമായസമീെനെദ്ധതിഡക
ാണ്ക്ങ്നരിടുകയാണ്ഇൗ
കവിതകൾ.സമകാെികത
ങ്യാടുള്ളഉറച്ങ്ോദ്യങ്ങളാ
ണ്അവ.

േിരിയാണിയകുംമറ്റകുെവിതെെകും
പി.എൻ.നഗാപീെൃഷ്ണൻ
നപജ്:158,വില:95.00
ഡി.സിേകുെ്സ്

ദീർഘകവിതകളുഡടസമാ
ഹാരം.മനുഷ്യബന്ധങ്ങഡള
സാധ്യമാക്കുന്സംവാദങ്ങ
ളുഡടനാവാകുന്ുഅവഡയ
െ്ലാം.

സ്തതതണതയകുപട
ആത്മഭാഷണങ്ൾ
നഡാ.നറാസിതമ്ി
നപജ്:192,വില:180.00
എച്്.ആൻഡ്സിേകുെ്സ്

സ്മൃതിയുംേിന്യുംധ്യാന
വുംആത്മീയവിോരങ്ങളുഡമ
െ്ലാംങ്േർന്എഴുതെുകൾ.
ജ്ഞാനവിേുദ്ധിയുഡടവഴിക
ളാണ്ഇൗഅങ്ന്വഷണതെി
െധികവും.

ചിതതശലഭങ്െകുപടഘടിൊരം
ദിവ്യഎൻ.
നപജ്:115,വില:110.00
ഡി.സിേകുെ്സ്

സ്ഗതീജീവിതതെിഡൻറവി
ഷാദങ്ങൾനിറഞ്കറുതെ
വാങ്മയങ്ങൾനിറഞ്ുനിൽ
ക്കുന്കവിതകൾ.സണൂക്ക്
മവുംസുതാര്യവുമായഅനു
ഭവസാക്്യങ്ങളുഡടസമാ
ഹാരം.

പനതെമാരി
സലീംഅഹമ്മദ്
നപജ്:125,വില:125.00
ലിപിേകുെ്സ്

മികച്മെയാളസിനിമക്കുള്ള
നിരവധിങ്ദേീയ^അന്ാരാ
ഷ്ഗടെുരസ്കാരങ്ങൾങ്നടി
യേെച്ിഗതതെിഡൻറതിരക്ക
ഥ.ഗെവാസതെിഡൻറഡവയി
െിൽഅെിഞ്ുതീരുന്ജീവി
തങ്ങഡളഅടയാളഡപ്പടുതെു
ന്കൃതി.

പകൂക്ാതിരിക്ാൻഎേിക്ാവതിനല്
തപിയഎ.എസ്.
നപജ്:112,വില:90.00
തസെതംേകുെ്സ്

വായനക്കക്ങ്േഷവുംഒാർ
മയിൽഡനാമ്രമായുംമദ്ര
ഹാസമായുംതങ്ങിനിൽക്കു
ന്കഥകൾ.തീക്ക്ണമായ
അനുഭവങ്ങളുഡടെകർതെി
ഡയഴുതെക്.

പകുലനച്ാൻമാര്(നോവൽ)
എം.ആര്.അജയൻ
നപജ്:231,വില:300.00
തഫീതിനകേഴ്സ്മലയാെംേകുെ്സ്,പൊച്ി

സങ്ഹാദരൻഅയ്പ്പൻജാതിവി
ങ്വേനതെിഡനതിഡരനടതെിയമി
ഗേങ്ഭാജനതെിഡൻറെശ്ാതെെ
തെിൽേരിഗതകഥെറയുന്ങ്നാ
വൽ.ഒരുങ്ദേതെിഡൻറനന്യു
ഡടയുംഅങ്താഡടാപ്പംതിന്യു
ഡടയുംനാളുകഡളആവിഷ്കരി
ക്കുന്ു.

ശഫീഖ്   പി. കെ. ൊരക്ാട് 

‘‘മകൻഎതെിങ്യാടീ’’^ങ്ജാസഫ്ഉച്തെിൽങ്ോ
ദിച്ു.

കരഞ്ുകെങ്ങിയകണ്ുകൾതുടച്ക്ഇടറിയസ്വര
തെിൽസാറാമ്മതെയാട്ിെറഞ്ു:‘‘രണ്ുമണിക്കണൂർ
ങ്വണ്ിവരും.’’

‘‘എഗതങ്നരാ,ഇതിങ്ങഡനകിടതെുക.ഡെഡട്ന്ക്മറ
വുഡേയ്ുന്താണ്നെ്ലത്’’^തെമണൂതെങ്താമെറഞ്ു.

അച്ഡനതിരക്കിയങ്ോദ്യംഉതെരമിെ്ലാഡതആൾ
ക്കണൂട്തെിൽേണൂന്യമായി.

ഡേറിയെന്െിൽആളുകളുഡടവരവിന്ഡതെ്ലുംേമ
നമായിെ്ല.മകൻങ്ജായ്വന്ു,അടക്കിപ്പിടിച്കരച്ിൽ
അപ്പനുമുന്ിൽഅണഡൊട്ിഡയാെിച്ു.

‘‘എന്ാനടന്ാങ്ൊ’’^അച്ൻതിരക്കുകണൂട്ി.ങ്ജായി
ഡയരണ്ുമണൂന്ക്ങ്െർകണൂടിെിടിച്ുമാറ്ി.കുരിേുംെിടിച്ക്
ഒരുനീണ്നിരഡസമിങ്തെരിെക്്യംഡവച്ുനീങ്ങി.

സന്ധ്യയായി,വീട്ിൽകണൂട്ഗൊർഥനനടക്കുന്ു.അ
പ്പൻഇരിക്കാറുള്ളോരുകങ്സരഹാളിൽമണൂെയിൽഇ
രിക്കുന്ു.

‘‘അപ്പൻകെ്ലറയിൽനിന്ക്എപ്പഴാെുറതെുവരുക’’
^ങ്ജായിയുഡടമകൻങ്ോദിച്ു.മകഡനഡനങ്ഞ്ാട്ങ്േ
ർതെക്െിടിച്ു.

കുഞ്ുനാൾമുതൽഅപ്പൻെറയാറുള്ളആത്മാക്ക
ൾെരസ്െരംകുേെംെറയാറുള്ളഡസമിങ്തെരിയുംക
ഥകളുംമനസ്സിൽഡതളിഞ്ുവന്ു.

െണ്ുെണ്ക്(അപ്പൻകഥെറയുന്തിനും1000വർ
ഷങ്ങൾമുമ്ക്)ആത്മാക്കൾള്സ്വരവിഹാരംനടതെി
യിരുന്ങ്താപ്പിൽെള്ളിയുഡടകെ്ലറ.രാഗതിഏഡറയാ
യി,ആത്മാക്കളുഡടഗെഭാതംതുടങ്ങി.വന്ിട്ക്മണൂന്ുമ
ണിക്കണൂർതികയാതെഐസക്കെ്ലറയിൽകിടന്ക്മടു
തെുകാണിെ്ല.അങ്പ്പാങ്ഴക്കുംസ്വാ് തസംഘംകെ്ലറയി
ൽവന്ുമുട്ി.കണൂട്തെിൽരണ്ുവർഷംമുമ്ക്മരിച്മാ
ർങ്ക്കാസ്,െതെുവർഷംെഴക്കമുള്ളസ്മാരകംങ്താ
പ്പിൽെണികഴിഞ്സഖാവ്സണ്ി,ങ്താപ്പിൽഅറിയ
ഡപ്പട്‘കഗതീന’ങ്ഹാട്െിഡൻറഉടമസാബു.െിഡന്വർ
ക്കിച്നും.

ആത്മാക്കളുഡടകണൂട്ഗൊർഥനങ്കട്ക്ഐസക്കിഡൻറ
കണ്ക്െുറംതള്ളി.ആരാ?

‘‘നീതുറക്കപ്പാ...’’തെമണൂതെവർക്കിച്ൻെറഞ്ു.
െുറതെുവന്തും,‘‘ആരാനിങ്ങൾ,എനിക്കക്ങ്െടി

യാവുന്ു.ൊൻമരിച്താ,നിങ്ങങ്ളാ’’?
നിനക്കുംമുങ്മ്.
സംേയങ്ങളുംങ്െടിയുംെരിേയതെിഡൻറങ്വരുക

ൾഭണൂമിയിൽആഴ്ന്ിറക്കി.ഐസക്തഡൻറകെ്ലറയി
ൽഇരുന്ു.േുറ്ുംഒരുൊട്ആത്മാക്കൾതഡന്ങ്നാ
ക്കിനിൽക്കുന്ു.ൊൻെുതിയതാഎന്മട്ിൽഐസ
ക്കഥെറഞ്ുതുടങ്ങി.സത്യംെറഞ്ാൽഇഗതങ്നര
ഡതെവരാൻതീഡരതാൽെര്യമുണ്ായിരുന്ിെ്ല.എെ്ലാം
കർതൊവിഡൻറവിധി.െുതിയവീടിഡൻറെണിൊതിവ
ഴിയിൊണ്.രാവിഡെഡകാച്ുങ്ങളുഡടേീസടക്കാൻെ
ള്ളിക്കണൂടതെിൽങ്ൊയിമടങ്ങുങ്മ്ാൾഭണൂെടംവരച്ങ്റാ
െിൽഏഡറഗെയാസഡപ്പട്ാണ്നിയഗന്ിച്ക്ങ്ൊന്ത്.ര
ണ്ാംവളവിൽഡവച്ക്കർതൊവ്മരണമാൊഖഡയമു
ഖാമുഖംകാണിച്ു.

‘‘െിഡന്നീെറയണ്,െങ്ങൾക്കറിയാം’’^വർക്കിച്
ൻോടിഎണീറ്ു.

‘‘അെ്ലഎഡൻറമരണള്ക്മാക്സിൽടിസ്റ്ുണ്ക്.’’
ഒന്ുങ്ൊടാ,വർക്കിച്ൻമുഖംഅറിയാവുന്മട്ി

ൊക്കി.
അെ്ല,നീെറ,ങ്കൾക്കഡട്.നിഷ്കളങ്കമുഖമുള്ളമാ

ർങ്ക്കാസ്െറഞ്ു.വീണ്ുംകഥതുടർന്ു.എനിക്കക്മാ
ൊഖങ്ോയിസ്തന്ിരുന്ു.തഡന്എന്മട്ിൽഎെ്ലാ
വരുംഡേവികണൂർപ്പിച്ു.മാൊഖക്കക്എഡന്യെ്ലങ്വണ്
ത്.എഡൻറനാട്ിഡെങ്താപ്പിൽനിന്ക്ഒരുആത്മാവിഡന
യാണ്.മാൊഖ:‘‘എനിക്കക്കുടുംബതെിഡെങ്വഡറആ
ഡരങ്കിെുംമരിച്ാെുംമതി.ങ്നാക്കങ്ണാ?’’

ൊൻഒരുൊട്േിന്ിച്ു.വയസ്സായഅമ്മാമ്മമരി
ച്ാൽഉള്ളഡെൻഷൻകണൂടിമുടങ്ങും.ങ്വണ്ങ്വണ്,എ
ഡന്അങ്ങുവിളിങ്ച്ാളണൂ...മാൊഖനെ്ലങ്ൊഡെവിളിച്ു.
അത്ഓർക്കാൻവയ്.

‘‘നിഡൻറങ്ക്വാട്തീർന്ുവങ്െ്ല’’^സണ്ിങ്ോദിച്ു.
നിഡൻറസ്മാരകംൊൻങ്ജാെിക്കുങ്ൊകുംമുങ്മ്

എന്ുംകാണും.എങ്ങഡനയാനീമരിച്ത്,ഐസക്
ങ്ോദിച്ു.

ള്കപ്പിഴവ്െറ്ിയതാ.
ആർക്കക്?
എഡൻറൊർട്ിയിഡെഒരുതെന്.സണ്ിതുടർന്ു.ഒ
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അമ്മെറയുങ്മ്ാൾ
മണൂടൽമഞ്ക്നിറഞ്ുനനയും.

ഒരുദിവസം
അച്ഛഡൻറകാെട്യംഅനാവൃതമാവും
െങ്ക്,
ഈദിവസഡതെൊൻകള്ളംഡകാണ്ക്മറയ്ക്കും.

‘ആങ്ട്നിങ്ങളുഡടഅമ്മയുഡടെച്നിറമുള്ളവസ്ഗതങ്ങൾ
കളിസ്ഥെഡതെ...’

അച്ഛഡൻറെച്നിറതെിെുള്ളകാൻവാസിൽ
രക്ംനിറഞ്േിഗതഡമടുതെക്

ഗകങ്മണൊനുംഅവളും
അവളുംൊനും
രണ്ുങ്െരുംസായാഹ്നതെിഡെ
ആകാേതെിൽഅങ്ന്വഷിക്കുന്ു
നനഞ്മാർ് ം.

രണ്ുങ്െരുംഒരുമഹായുദ്ധതെിനായി
ഒരുേുവന്മുറിയിൽതയാറായിഡക്കാണ്ിരിക്കുന്ു,
െുറതെക്കുറുനരികളുഡടതുടർച്യായഓരിയിടൽ.

‘ഗെിയതങ്മനീഉറങ്ങിയിങ്െ്ല?’
നീഉറങ്ങാൻങ്വണ്ി...
അഭിമന്യുവിഡൻറനിർ് മനതെിനുരഹസ്യമായസമാപ്തി...

അഡെ്ലങ്കിൽ
അഭിമന്യുവിഡനങ്പ്പാഡെ
െങ്ങളുംമരിച്ുങ്ൊകും.

രുെള്ളിഡപ്പരുന്ാൾകഴിഞ്ദിവസമായിരുന്ു.ൊർ
ട്ിയിഡെതെമണൂതെെെരുംകണൂടിൊർട്ിഓേിസിൽന
െ്ലേർച്നടക്കുന്ു.ഒരുതെഡനഡകാെ്ലണം.എന്ി

ന്?ഐസക്.
‘‘നീഅടങ്ങടാഅവൻെറയും’’^വർക്കിച്ൻ
ഓതി.

അങ്ങഡനമാർച്ിൽകങ്െ്ലറുതുടങ്ങി.
ഇടയിൽഡവച്ക്തീർക്കാംഎന്ുെ

റഞ്ക്ക്സഖാവ്കുര്യൻങ്യാ് ം
െിരിച്ു.

മാർച്ിനിഡടെണൂയികഠാരയു
മായിവന്ു.വരുന്ത്ൊൻക
ണ്താ.കക്ിഡയൊനാെിടി

ച്ുനിൽക്കാഡമങ്ന്റ്ത്.ൊൻെി
ടിച്തുംഅവന്എഡന്തട്ിമാറ്ി.ൊൻമുന്ിൊ

യി.െണൂയിമുഖംങ്നാക്കാഡതഒറ്കയറ്ക്.
ആത്മാക്കളുഡടകഥകൾങ്കട്ക്െുതിയആത്മാവി

ന്ഡകാതിതീർന്ിെ്ല.അയവിറക്കാൻകാതെുനിന്മാ
ർങ്ക്കാസിഡൻറക്മനേിച്ു.അവനുംെറഞ്ുതു
ടങ്ങി.

‘‘എനിഡക്കാരുകടയുണ്ായിരുന്ു.’’
എന്ക്കട?ഐസക്.
െഴയങ്താപ്പിൽഅങ്ങാടിയുഡടഏകഗെിൻറിങ്കട.

വർക്കിച്ൻേിരിച്ു.
എന്ാേിരിക്കുന്ത്?ഐസക്.
അയാഡളാരുനിരെരാധിയാണ്.
ഐസക്:മാർങ്ക്കാങ്സാ?‘അവൻെറയും.’വർക്കി

ച്ൻഎഡൻറകടയിൽഒരുെുതിയെയ്ഡനഡവച്ു.
േമ്ളംകുറവാണ്,െണിയുംഅങ്ങഡനതഡന്.

എന്ിങ്ട്ാ?ഐസക്.
എന്ുെറയാൻ,അവൻൊനിെ്ലാതെങ്നരം

െുതിയസർക്കാർഓേിസാക്കി.
സർക്കാർഓേിങ്സാ?ഐസക്.അഡത,ഒന്ാന്

രംകള്ളപ്പണംനിർമിക്കുന്കട.
എന്ിങ്ട്ാ?ഐസക്.
ഡൊെീസ്ഡറയ്െിൽെിടിച്ു.എഡന്അകതൊ

ക്കി.െിഴഡകട്ിെുറതെുവന്ു.കടകാെിയായിരുന്ു.
കുറച്ുമാറാെയുംഡൊടിയുംബാക്കിയുണ്ക്.കെികയ
റിയൊൻെങ്ഗതാസിഡനയുംകണൂട്ിഅവഡനെിടിച്ക്ഒ
റ്ഡവട്ക്.െയ്ൻവടിയായി.

െിഡന്ങ്യാ?ഐസക്.
വാദംങ്താറ്ൊൻങ്യേുവിഡൻറമാർ് ംെിന്ുടർ

ന്ു.തണൂക്കിങ്െറി.
എഡന്മുൻജന്തെിൽെരിേയമുള്ളങ്ൊഡെ

സംസാരിക്കുന്വൃദ്ധആത്മാവിഡൻറങ്െഡരന്ാ?
മാർങ്ക്കാസ്:വർക്കിച്ൻ.
ഇതുങ്കട്വർക്കിച്ൻ,എന്ുവാെിങ്ള്ളഡര

എഡൻറങ്െര്െങ്റണത്?അത്അത്,അെ്ലൊൻെ
റയാം.

ഐസക്ങ്ോദിച്ു:നിങ്ങളാരാ?എവിടന്ാ?എ
ഡന്ഇതിനുമുമ്ക്അറിയുങ്വാ?

േിരിച്ുഡകാണ്ക്വർക്കിച്ൻ:‘‘നിഡന്യുംനിഡൻറ
അപ്പഡനയുംവഡരഎനിക്കറിയാം.’’

േിരിയുഡടേബ്ദംകണൂടിവന്ു.
എന്ാെറഞ്ാഡട്?
നിഡൻറഅപ്പാപ്പയുഡടഗേൻൊണ്ൊൻ.നിഡൻറ

അപ്പഡനയുംനിഡന്യുംൊൻഈള്കയിെിട്ക്ങ്ൊ
റ്ിയിട്ുണ്ക്.

ഐസക്കിഡൻറമുഖംഒന്ുകണൂടിഡതളിഞ്ു.അ
ങ്പ്പാഎഡൻറഅപ്പാപ്പങ്യാ?നിങ്ങൾഒരുമിച്ങ്െ്ലമരിച്
ത്.നിഡൻറഅപ്പാപ്പൻഅങ്ങക്ദണൂഡരയാണ്.

ദണൂഡരങ്യാ?എഗതദണൂരംകാണും?
കാണാവുന്തിെുംഅപ്പുറമാണ്.
അഗതങ്യാ?എന്ാൽങ്ൊയാങ്ൊ,ഡെഡട്ന്ക്വരാം.
കർതൊവ്ഡൊറുക്കിെ്ല.
അഡതന്ാ?
ൊെികഡളഅവിഡടകയറ്ിെ്ല.
അപ്പാപ്പങ്യാ?
അവൻനെ്ലവനാണ്.
െറവർക്കിച്ാ,എവിഡടയാണ്?
വർക്കിച്ൻ:സ്വർ് തെിൽ.
അങ്പ്പാൾഇങ്താ?ഐസക്ആകാംക്ങ്യാഡട

ങ്നാക്കുന്ു.
വർക്കിച്ൻ:ഇത്നരകമാണ്ങ്മാഡന.
എഡൻറഅപ്പഡനസ്വർ് ംഡകാണ്ക്അനുഗ്ഹിക്ക

ങ്ണ,കർതൊങ്വ...മുട്ുകുതെിയിരുന്ങ്ജായ്ഇങ്ങ
ഡനഗൊർഥിച്ു.

സബീന എം. സാലി

“മരണങ്മനീഅഹങ്കരിങ്ക്കണ്
േക്ൻ,ഭയാനകൻ

എഡന്ാഡക്കനിഡന്െെരുംവിളിച്ിരിക്കാം
െങ്ക്നീയഡതാന്ുമെ്ല.”
ഉദരാർബുദംബാധിച്ക്മരണേയ്യിൊയിരു
ന്ിട്ുംമരണഡതെഡവെ്ലുവിളിച്ക്കവിതഡയ
ഴുതിയങ്ജാൺെൺഎന്ഇംഗ്ീഷ്ജാ
ങ്ക്കാബിയൻകവിയുംഒരിക്കൽമരണതെി
ന്കീഴടങ്ങി.ജനിച്ാൽഒരിക്കൽമരിങ്ച്െറ്ണൂ
എന്താണ്ഗെെഞ്നിയമം.െങ്ക്,അന
വസരതെിൽമരണതെിഡൻറവിളിവന്ാ
ങ്ൊ.കണൂഡടവരാൻൊനിങ്പ്പാൾസന്ദ്ധന
െ്ലഎന്ക്േങ്കണൂറ്ങ്തൊഡടമരണതെിഡൻറമു
ഖതെുങ്നാക്കിവിളിച്ുെറയാൻഎഗതങ്െർ
ക്കാവും?
ങ്കാേസംഹിതമായമനുഷ്യേരീരതെിനു
ള്ളിൽ,േിെങ്കാേങ്ങളുഡടതാൻഗെമാണി
തെള്കങ്യറ്ങ്ങൾേരീരതെിൽവിെതെി
ഡൻറവിതെക്വിതച്ക്,മനസ്സിഡൻറഅടരുകൾ

ക്കുള്ളിൽഅർബുദഡമന്ഭീതിെരതെുന്ു.
മാത്യുവർ്ീസ്എന്മങ്നാജിഡൻറയുംഭാ
ര്യആൻസിയുഡടയുംജീവിതതെിെുണ്ായദു
രന്ം^അതിഡനഇച്ഛാേക്ിഡകാണ്ക്ങ്നരി
ട്കരുതെിഡൻറയുംഗൊർഥനയുങ്ടയുംങ്നർ
സാക്്യമാണ്‘ഒെിവിൻെണൂക്കൾ’എന്ഈ
ങ്നാവൽ.ഗെെഞ്്തിയുഡടോഗകികഗഭമ
ണതെിനിടയിെും,മനുഷ്യഡനന്ഗൊണിയു
ഡടഗൊർഥനക്കക്ള്ദവംഡേവിഡകാടുക്കാതി
രിക്കിഡെ്ലന്ക്സിരാജ്നായർതഡൻറകണൂട്ുകാ
രഡൻറഅനുഭവവിവരണതെിെണൂഡടനഡമ്മ
ങ്ബാധ്യഡപ്പടുതെുന്ു.

സ്വച്ഛമായിഒഴുകിഡക്കാണ്ിരുന്ജീവിത
നദിയിങ്െക്കക്വിധിഡെറുക്കിഡയറിഞ്കെ്ലു
കൾമണൂെമുണ്ായേിങ്റ്ാളങ്ങളിൽമുങ്ങാ
ഡനാരുങ്ങുന്ദമ്തികൾ.ജീവഡനക്കാങ്ള
ങ്റസ്ങ്നഹിക്കുന്ഭർതൊവിഡനമരണതെി
ന്വിട്ുഡകാടുക്കാതിരിക്കാനുള്ളഭാര്യയുഡട
ഗൊർഥനയുഡടയുംസഹനതെിഡൻറയുംഈ
കഥസിരാജ്സ്വന്ംകണൂട്ുകാരഡൻറജീവി
തതെിൽനിന്ക്അടർതെിഡയടുതെക്ങ്നാവെി

ഡൻറഗെങ്മയമാക്കിഎന്തുഡകാണ്ുതഡന്
അവതാരികഡയഴുതിയഡവള്ളിങ്യാടൻഇതി
ഡനഒരുഡമറ്റിയെിസ്റ്ിക്േിക്ഷൻഎന്ക്
വിങ്േഷിപ്പിക്കുന്ുണ്ക്.

ഗെഖ്യാെിതേഗതുവിങ്നാഡടന്ങ്ൊഡെ,
ഗഹസ്വജീവിതതെിഡൻറള്ദന്യതഒരാളിങ്െ
ക്കക്െകർന്ുഡകാടുക്കുങ്മ്ാൾസ്വാഭാവിക
മായുംമരണംമനുഷ്യഡനങ്വദാന്ിയാക്കു
ന്ു.ഡതറ്ുകഡളമൗനതെിെണൂഡടെശ്ാതെ
െിക്കാനുംള്ദവേിന്യിങ്െക്കുമുള്ളതാണ്
അതെരംഅവസരങ്ങൾ.ആൻസിയുഡടധർ
മസങ്കടങ്ങളുംള്ദവങ്തൊടുള്ളഗൊർഥന
സമരവുംആരുഡടയുംഹൃദയംആർഗദമാക്കു
കതഡന്ഡേയ്ും.

ഒടുവിൽഎെ്ലാെരവേതകളുഡടയും
ആഴങ്ങഡളെിളർന്ക്,ങ്വദനകളുംദുഃഖങ്ങ
ളുംകുഴിച്ുമണൂടിോദ്വെമായസങ്ന്ാഷ
തെിഡൻറതീരതെണയുകയാണ്മങ്നാജും
ആൻസിയും.ള്ദവേിന്െകർന്ുനൽകു
ന്ആത്മവിേ്വാസതെിഡൻറഅളവുങ്കാൽ
എഗതവെുതാഡണന്ക്മനസ്സിൊയിക്കഴിയു

ങ്മ്ാൾ,ഭണൂമിയിൽനിെനിൽക്കുന്എെ്ലാതെ
രംയുക്ിവാദേിന്കങ്ളാടുംവിരക്ിയു
ണ്ാക്കുകതഡന്ഡേയ്ുംഈങ്നാവൽ.സി
രാജ്എന്എഴുതെുകാരഡൻറആദ്യെുസ്ത
കമാഡണങ്കിൽതെഡന്യും,ഒരുതുടക്കക്കാ
രഡൻറോഞ്െ്യംഎഴുതെിഡനബാധിച്ിട്ിെ്ല
എന്ുതഡന്െറയാം.മാഗതമെ്ല,വിഷയഡതെ
തന്യത്വങ്തൊഡടഅവതരിപ്പിക്കുന്തിൽ
വിജയംള്കവരിച്ിട്ുമുണ്ക്.ഈങ്ൊകതെക്
മനുഷ്യജീവഡനെിടിച്ുനിർതൊൻസ്ങ്നഹ
തെിന്മാഗതങ്മകഴിയണൂ.സ്ങ്നഹിക്കുന്വർ
ങ്േർതെുെിടിക്കുന്തിഡൻറസുഖവുംആന
ദ്രവുംഅനുഭവിച്റിയുങ്മ്ാൾ,ഡൊയ്ങ്പ്പായ
വസന്ഡതെപ്പറ്ിങ്വവൊതിഡപ്പടാഡതവന്ു
ഡെട്ദുരന്തെിൽനിന്ക്ഏതുവിങ്ധനയും
തങ്ങൾകരകയറുകതഡന്ഡേയ്ുംഎന്
േുഭേിന്യാണ്മനുഷ്യൻഡവച്ുെുെർങ്തെ
ണ്ഡതന്വെിയൊഠംകണൂടിഈങ്നാവൽമു
ങ്ന്ാട്ുഡവക്കുന്ു.
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ഒലിവിൻപകൂക്ൾ
സിരാജ്ോയര്
വില:100.00,നപജ്:87
തെരെിേകുെ്സ്

ത്ര്രഞ്ച്്ിയുളട ചാതകിക തഭമണത്ിനിടയിലും, 
മനുഷ്യളനന് ത്രാണിയുളട ത്രാർഥനക്്  കദവം 
ളചവിളകാടുക്ാ്ിരിക്ിളല്ന്് സിരാജ് നായർ  
് ളൻറ കൂട്ുകാര ളൻറ അനുഭവവിവരണത്ിലൂളട 
നളമെ ക്ബാധ്യളപ്ടുത്ുന്ു
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സുനിൽ സുഖദ/പപിൻസ് കെ. ഹരിദാസ്

െതെുനാളുകൾ,കാഴ്േക്കുതീെിടിപ്പിച്ക്െതൊമത്
ഇൻറർനാഷനൽതിയറ്ർഡേസ്റ്ിവൽ(ഇറ്ക്ങ്ോ

ക്കക്)തൃേണൂരിൽഅരങ്ങുതകർക്കുകയാണ്.ഒരാൾമുഖ
തെക്സദാഒന്ാന്രംതൃേണൂർേിരിഡയാളിപ്പിച്ക്,ആൾക്കണൂ
ട്തെിനിടയിൽഎെ്ലാവരുഡടയുംഗേദ്ധാങ്കഗദ്രമായിതിയറ്

റിനുംെരിസരങ്ങളിെുംഉണ്ായിരുന്ു^തൃേണൂർആതി
ഥ്യംവഹിക്കുന്ഇറ്ക്ങ്ോക്കിന്ഒരുകുറവുംവരു

തെരുഡതന്രീതിയിൽ് ൃഹനാഥഡനങ്പ്പാഡെ
എെ്ലായിടതെുംൊഞ്ുനടന്ആൾമറ്ാരു
മെ്ല,തൃേണൂരിഡൻറസ്വന്ംസുനിൽസുഖ
ദ.2010ൽ‘ഡബസ്റ്ക്ആക്ടർ’എന്സി
നിമയിെണൂഡടതീർതെുംയാദൃച്ഛികമായി
സിനിമയിങ്െക്കക്കാഡെടുതെുഡവച്
സുനിൽസുഖദമെയാളിങ്ഗെക്
കരുഡടമനസ്സിൽഡബസ്റ്ക്ആക്ട
റായിമാറാൻഅധികസമയംങ്വ
ണ്ിവന്ിെ്ല.ഇറ്ക്ങ്ോക്കിഡെനാ
ടകക്കാഴ്േകൾക്കുംആരാധക
രുഡടഡസൽേിഡയടുക്കാനുള്ള
തിരക്കിനുംഅൽെസമയംകട്ക്
നൽകിഅങ്ദ്ഹം ‘വാരാദ്യമാ
ധ്യമ’വുമായിസംസാരിക്കുന്ു.

ജീവിതം, നാെകം?
» ങ്കാളജ്െഠനങ്േഷംങ്ജാെി

അങ്ന്വഷിച്ക്മുംള്ബയിങ്െക്കക്വണ്ി
കയറി.അവിഡടഡയാരുങ്ഹാട്െിൽ

ങ്ജാെിഡേയ്ഡവനിരവധിമി
കച്നാടകങ്ങൾകാ

ണാനുള്ളഅവ
സരംെഭിച്ു.
നസിറുദ്ീൻ
ഷാ,അനു
െംങ്ഖർ,
സീമബി
േ്വാസ്തുട
ങ്ങിയകഴിവു

റ്നടന്ാരുഡട
അഭിനയള്വ

ഭവംങ്നരിട്ുകാ
ണാൻഭാ്്യംകി
ട്ി.ഉള്ളിൽഅടങ്ങി
ക്കിടന്ിരുന്അഭിന
യങ്തൊടുള്ളതാൽ

‘‘ജനാധിപത്യരാജ്യമായ ഇന്്യയിൽ കോകാരന്ാർ ആവിഷ്കാര 
സ്ാതതന്്യത്ിനുലവണ്ി സമരം െചയ്യുന്ത്  

കഷ് െമാണ്. ഇങ്ങെനയാകുല്ാഴും സമൂഹത്ിെൻറ പേ ഇെെപെേുകളും 
അതിരുകെക്കുന്ുമുണ്്. ലസാഷ്യൽ മീഡിയയിേൂെെ മറ്ുള്ളവെര 

ഉപതദവിക്കുന്തും ഒരു ആത്മനിയതന്ണമിേ്ാെതയുള്ള തപലകാപനപരമായ 
അഭിതപായതപകെനങ്ങളുെമാന്ും നാം കാണാെതലപാകരുത്. 

IYbÃnXv,
\mSIw

െര്യംഉണരാൻഇവഡരാഡക്കകാരണക്കാ
രായി.അങ്ങഡനങ്ജാെിഉങ്െക്ിച്ക്തൃ
േണൂരിങ്െക്കക്തഡന്തിരിച്ുങ്ൊരുകയും
ജി.േങ്കരപ്പിള്ളതുടങ്ങിഡവച്രം്ങ്േത
നഎന്നാടകെഠനങ്കഗദ്രതെിഡെതെു
കയുംെണൂർണമായിനാടകങ്തൊഡടാപ്പം
ങ്േരുകയുമായിരുന്ു.ഇന്ക്നാടകംസാ
ങ്ങ്കതികമായുംഅെ്ലാഡതയുംവളഡരയധി
കംമാറ്തെിന്വിങ്ധയമായമാധ്യമമാണ്.
ഇന്്യയിഡെതഡന്മികച്നാടങ്കാത്സ
വമായഇറ്ക്ങ്ോക്കാഴ്േക്കക്ഒരുെുതി
യമാനമാണ്നൽകിയിരിക്കുന്ത്.നമ്മു
ഡടകാഴ്േകഡളഈങ്മളമാറ്ിമറിച്ിട്ു
ണ്ക്.ആദ്യഡതെഇറ്ക്ങ്ോക്നാടങ്കാത്സവ
തെിഡൻറഗെോരണതെിനായിഡതരുവിൽ
നാടകംകളിച്ിട്ുള്ളആളാണ്ൊൻ.
ഇങ്പ്പാഴുംസമയംകിട്ുങ്മ്ാഡഴെ്ലാംനാട
കതെിൽഅഭിനയിക്കാറുണ്ക്.

സിനിമയിലേക്കുള്ള വരവ്?

» നാടകതെിൽസജീവമായിനിൽക്കു
ങ്മ്ാഴുംമടികാരണംഏഡതങ്കിെുംസം
വിധായകഡൻറമുന്ിൽഅവസരംങ്ോ
ദിച്ക്ങ്ൊയിട്ിെ്ല.സിനിമനടനാകണഡമന്ക്
ങ്മാഹമുണ്ായിരുഡന്ങ്കിെുംൊൻഗേ
മിച്ത്െങ്ക്,സംവിധായകൻആകാൻ
ങ്വണ്ിയാണ്.െതിനാെിങ്െഡറങ്ഷാർ
ട്ക്േിെിംഡേയ്തതിഡൻറയുംെുരസ്കാ
രങ്ങൾങ്നടിയതിഡൻറയുംആത്മവിേ്വാ
സമാണ്സംവിധാനങ്മാഹംതെയിെുദി
ക്കാനുണ്ായകാരണം.ഡെനിൻരാങ്ജഗദ്ര
ഡൻറരാഗതിമഴ,മകരമഞ്ക്എന്ീസിനി

മകളിൽസഹസംവിധായകനായിരുന്ു.
അതിനിഡടദീെൻേിവരാമഡൻറ‘സ്ള്െ
നൽങ്കാഡ്’നാടകതെിൽഅഭിനയിക്ക
ഡവസംവിധായകൻമാർട്ിൻഗെക്കാട്ക്എ
ഡൻറഅഭിനയംകാണാൻഇടവരുകയും
ഡബസ്റ്ക്ആക്ടർസിനിമയിങ്െക്കക്ക്
ണിക്കുകയുമായിരുന്ു.ആസിനിമയിൽ
ആദ്യങ്ഷാട്ുതഡന്മമ്മണൂട്ിങ്യാഡടാപ്പമാ
യിരുന്ു.െിന്ീട്ോപ്പാക്കുരിേിഡെയും
ങ്സാൾട്ക്ആൻഡ്ഡെപ്പറിഡെയുംകഥാ
ൊഗതങ്ങൾഗേദ്ധിക്കഡപ്പട്ങ്താഡടനിരവധി
സിനിമകൾങ്തടിഡയതൊൻതുടങ്ങി.

എഴകുത്കുകാർ/കോകാരന്ാർ  
ലനരിടകുന്ന ഭീഷണി?

» ആരാങ്ണാഭരണംള്കയാളുന്ത്
അവരുഡടതാൽെര്യതെിനനുസരിച്ാണ്
രാജ്യഡതെഡകാണ്ുങ്ൊകുന്ത്.അത്
എങ്പ്പാഴുംകാണുന്താണ്.ജനാധിെ
ത്യരാജ്യമായഇന്്യയിൽകൊകാരന്ാർ
ആവിഷ്കാരസ്വാതഗന്്യതെിനുങ്വണ്ി
സമരംഡേയ്ുന്ത്കഷ്ടമാണ്.ഇങ്ങഡന
യാകുങ്മ്ാഴുംസമണൂഹതെിഡൻറെെഇട
ഡെടെുകളുംഅതിരുകടക്കുന്ുമുണ്ക്.
ങ്സാഷ്യൽമീെിയയിെണൂഡടമറ്ുള്ളവഡര
ഉെഗദവിക്കുന്തുംഒരുആത്മനിയഗന്ണ
മിെ്ലാഡതയുള്ളഗെങ്കാെനെരമായഅഭി
ഗൊയഗെകടനങ്ങളുഡമാന്ുംനാംകാണാ
ഡതങ്ൊകരുത്.

പകുതിയ സിനിമകൾ?

» ഇങ്പ്പാൾഅഭിനയിച്ുഡകാണ്ിരിക്കുന്

ത്ങ്റാഷൻആൻഗെണൂസ്സംവിധാനംഡേ
യ്ുന്നിവിൻങ്ൊളിനായകനായകായം
കുളംഡകാച്ുണ്ിയിൊണ്.അതിൽഗകണൂ
രനായനമ്ണൂതിരിയുഡടങ്വഷമാണ്ള്ക
കാര്യംഡേയ്ുന്ത്.മഞജുവാര്യർനാ
യികയായങ്മാഹൻൊൽ,കട്പ്പനയിഡെ
ഋത്വിക്ങ്റാഷനിഡെനായകൻവിഷ്ണു
വുംധർമജൻങ്ബാൾ്ാട്ിയുംഒന്ിക്കു
ന്വികടകുമാരൻ,അങ്കമാെിെയറീ
സിഡെഅപ്പാനിേരത്നായകനാകുന്
ങ്കാൺെസ,െഞ്വർണതതെഎന്ീ
സിനിമകളാണ്ഇനിറിെീസാകാനുള്ളത്.

താരെദവിക്കക്ഗൊധാന്യംഡകാടുക്കാ
തെ,അവതരണതെിൽെുതുമങ്തടുന്
താണ്െുതിയകാെസിനിമകഡളന്ാണ്
സുനിൽസുഖദയുഡടെക്ം.ഇങ്പ്പാഴ
ങ്തെത്ന്യണൂജനങ്റഷൻസിനിമകളാങ്ണാ
എന്ങ്ോദ്യഡതെഅഭിനയതെിൽന്യണൂ
ജനങ്റഷഡനങ്ന്ാഓൾഡ്ജനങ്റഷഡന
ങ്ന്ാങ്വർതിരിവുങ്ണ്ാഎന്മറുങ്ോ
ദ്യംഡകാണ്ാണ്സുനിൽസുഖദങ്നരിട്
ത്.താരസംഘടനയായ‘അമ്മ’യുഡടഗെ
സിെൻറാകാൻെറഞ്ാൽ,ഡതരഡഞ്
ടുപ്പിൽമത്സരിക്കാനായിഏഡതങ്കിെും
രാഷ്ഗടീയൊർട്ിസമീെിച്ാൽതുടങ്ങിയ
ങ്ോദ്യങ്ങഡളഡയെ്ലാംകാമറക്കക്മുന്ിൽ
ഡവെ്ലുവിളിനിറഞ്ങ്വഷങ്ങഡളള്കകാ
ര്യംഡേയ്ുന്ങ്ൊഡെഅനായാസംള്ക
കാര്യംഡേയ്തു.
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സുനിൽ സുഖദ

 ചിത്ം: അശ് ക്കർ ഒരുമനയൂർ

െു രീ പ്ു ഴ പശീ െു മാ ർ\ പി. ജ സീ ല

എഴുതെക്സർ് ാത്മകആവിഷ്കാരംമാ
ഗതമെ്ല,ഗെതിങ്രാധവുംകണൂടിയാണ്.സ

മണൂഹതെിഡെഡകാള്ളരുതായ്മകൾഡക്കതിഡര
തണൂെികെടവാളാക്കിയവരുഡടഇൗറ്ിെ്ലമായി
രുന്ുനമ്മുഡടനാട്.അവരുഡടകണൂട്തെിൊ
ണ്കുരീപ്പുഴഗേീകുമാറും.ഡവറുഡമാരുകവി
യെ്ലഅങ്ദ്ഹം.ഒരുമതതെിെുംവിേ്വസിക്കാ
തെ,അന്ധവിേ്വാസങ്ങഡളയുംഅനാോരങ്ങ
ഡളയുംേക്തമായിഎതിർക്കുന്െച്മനുഷ്യ
നാണ്.എതിർക്കുന്വഡരഭയഡപ്പടുതെിഇെ്ലാ
താക്കുകയാണ്സംഘക്െരിവാരതെിഡൻറഅ
ജണ്.അതിഡൻറഏറ്വുംഒടുവിെഡതെഉദാ
ഹരണമാണ്ഡകാെ്ലതെക്കുരീപ്പുഴഡക്കതിഡരന
ടന്സംഭവം.അങ്തക്കുറിച്ക്അങ്ദ്ഹംഗെതി
കരിക്കുന്ു.

എ  ന്ാ  യി  രകു  ന്നകു അ  ന്ന്  കകാ  േ്ല  ത്്  സം  ഭ  വി  ച്ച  ത് ?  

» ഡകാെ്ലംജിെ്ലയിഡെങ്കാട്ുക്കൽഗ്ാമതെിൽ
ള്കരളിവായനോെയുഡട50ാംവാർഷികങ്തൊ
ടനുബന്ധിച്ുനടന്െരിൊടിയിൽൊനായിരു
ന്ുഉദ്ഘാടകൻ.ഡൊതുള്മതാനങ്ങൾള്കങ്യ
റിഡക്കാണ്ിരിക്കുന്കാെമാണിത്.സ്വാഭാവികമാ
യുംഅന്ഡതെഎഡൻറഗെസം് വുംഅങ്തക്കുറി
ച്ായിരുന്ു.ജാതിമതിൽഡകട്ിതെിരിച്വടയമ്ാ
ടിള്മതാനഡതെക്കുറിച്ക്.ആേംസഗെസം് ങ്ങളും
കഴിഞ്ക്നണൂങ്റാളംകുട്ികൾക്കക്സമ്മാനദാനംന
ടതെുന്േടങ്ങിനുങ്േഷമാണ്ൊൻങ്വദിവിട്
ത്.കാറിങ്െക്കുകയറാൻതുടങ്ങിയങ്പ്പാൾഒരുസം
ഘംഎഡന്തടഞ്ു.കാർമുങ്ന്ാഡട്ടുക്കാൻസ
മ്മതിക്കാഡതെിക്കിയിെുംങ്ബാണറ്ിെുംഇടിച്ു.

എ  ് ി  ർ  ക്ു  ന്  വ  ളര ഭ  യ  ളപ്  ടു  ത്ി ഇ  ല്ാ  ് ാ  ക്ു  ക  ളയ ന് 
ഫാഷിസ് റ്്  അ  ജ  ണ് യു ളട ഒ ടു വി ല ളത് 
ഉ  ദാ  ഹ  ര  ണ  മാ  ണ്  ളകാ  ല്   ത്്  ക വി 
കു  രരീ  പ്ു  ഴ  ളക്  ് ി  ളര ന  ട  ന് അ ് ി തക മം.  
സം ഭ വ ത്ി ള ൻ റ ്ര ശ്ാ ത് ല ത്ി ൽ 
ക വി സം സാ രി ക്ു ന്ു

""t]Sn̈ n«nÃ,
t]Sņ n¡m\pamInÃ''

ങ്കട്ാെറക്കുന്അസഭ്യവാക്കുകൾെറഞ്ു.ഇനി
യീഭാ് തെക്കണ്ുങ്ൊകരുഡതന്ക്ഭീഷണിമുഴക്കി.
കാറിെുണ്ായിരുന്വർഎനിക്കക്േുറ്ുംഗെതിങ്രാ
ധവെയംതീർതെതിനാൽഭാ് ്യതെിന്ങ്ദങ്ഹാെഗദ
വംഏറ്ിെ്ല.
» ഒരുവിധതെിൊണ്അവരുഡടെിടിയിൽനിന്ക്ര

ക്ഡപ്പട്ത്.ൊൻങ്െടിച്ിഡട്ാന്ുമിെ്ല.ങ്െടിക്കുക
യുമിെ്ല.ഇങ്പ്പാഴുംെഴയതുങ്ൊഡെതെഡന്ജീവിക്കു
ന്ു.ഗെതിങ്ഷധങ്ങൾതുടരും.

വ  ട  യ  മ്ാ  ടി മമ  താ  ന  ത്ി  കേ ജാ  തി  മ  തി  േി  കന ക്കു റി  ച്ച്  പ  
റ  യാ  ലമാ? 

» എഗതങ്യാവർഷംമുമ്ക്നമ്മൾങ്കരളതെിൽനി
ന്ക്തുടച്ുനീക്കിയജാതിള്വകൃതമാണവിഡടനട
ക്കുന്ത്.ദെിതുകൾക്കക്ഗെങ്വേനംവിെക്കിഡക്കാ
ണ്ക്സവർണർമതിൽഡകട്ിതെിരിച്ിരിക്കയാണ്എ
റണാകുളംജിെ്ലയിഡെവടയമ്ാടിള്മതാനം.ഒങ്ര
ക്കങ്റാളംവരുന്ഭണൂമിയാണത്.ഡവറുംമതിെെ്ല,ജാ
തിമതിൊണത്.ങ്ക്ഗതതെിഡൻറങ്െരിൊണ്അവ
രത്ള്കങ്യറിയത്.ഡൊതുസ്ഥെങ്ങളിഡെങ്കിെും
അതിരുകളിെ്ലാതാകണം.ഡൊതുസ്ഥെംഡകാട്ിയട
ച്ുഡകാണ്െ്ലങ്െ്ലാേക്തിഡതളിയിങ്ക്കണ്ത്.അതാ
ണ്ൊനന്ക്ഗെസം് തെിൽസണൂേിപ്പിച്ത്.അവരു
ഡടള്ദവങ്ങഡളആങ്ക്െിച്ുഡവന്ായിരുന്ുആ
ങ്രാെണം.

കപാ  േീ  സി  ൽ പ  രാ  തി ന  ൽ  കി  യ  ലേ്ലാ? ലക  ര  ളം ഒ  ന്ന  ട  ങ്ം 
പപ  തി  ലഷ  ധി  ച്ച  ലേ്ലാ ? 

» ആസംഭവതെിൽങ്കരളതെിെുടനീളംഗെതിങ്ഷ
ധങ്ങൾനടന്ു.സാംസ്കാരികങ്ൊകംഒപ്പംനിന്ു.
എനിഡക്കതിഡരനടന്ത്ആസണൂഗതിതമായആഗകമ
ണമാണ്.ഗെതികരിക്കുന്എഴുതെുകാഡരയുംസി
നിമഗെവർതെകഡരയുംേിഗതകാരന്ാഡരയുംഇെ്ലാ

താക്കുന്താണ്അവരുഡടരീതി.അത്അ
നുവദിച്ുകണൂടാ.വിഖ്യാതേിഗതകാരൻഎം.
എഫ്.ഹുള്സന്സംഭവിച്തിന്നാംസാക്ി
യങ്െ്ല.സരസ്വതിങ്ദവിഡയനിദ്രിക്കുന്േിഗതം
വരച്ുഡവന്ാങ്രാെിച്ക്അവർഹുള്സഡനവിടാ
ഡതെിന്ുടർന്ു.ഒടുവിൽമാതൃരാജ്യംവിട്ക്മഡറ്ാരി
ടതെക്അഭയംങ്തങ്ടണ്ിവന്ുഅങ്ദ്ഹതെിന്.ൌര
ത്വംനഷ്ടഡപ്പട്ു.ഇന്്യക്കുമഹാനായഒരുകൊകാ
രഡനനഷ്ടഡപ്പടുതെുകയായിരുന്ുസംഘക്െരിവാ
രഗെവർതെകർ.ഡൊെീസിൽെരാതിനൽകി.ആ
റുങ്െഡരഅറസ്റ്ക്ഡേയ്തു.ങ്കാടതിഅവഡരവിട്യ
ക്കുകയുംഡേയ്തു.ഇങ്പ്പാൾഎനിഡക്കതിഡരെരാ
തിനൽകിയിട്ുണ്ക്എന്ാണറിയുന്ത്.എതിർക്കു
ന്വഡരഏതുവിങ്ധനയുംഇെ്ലാതാക്കുകഎന്താ
ണ്അവരുഡടരാഷ്ഗടീയം.ഒരുതരതെിെുള്ളള്നതി
കതയുംഅവർക്കിെ്ല.

മ  തം സ  മൂ  ഹ  ത്ി  ൽ ആ  ഴ  ത്ി  ൽ 
 ലവ  രൂ  ന്നി  ത്കു  ട  ങ്ി  യി  രി  ക്കു  ന്നകു.  
എ  ങ്  കന മ  റി  ക  ട  ക്ാ  മ  ത ്? 

» ജാതീയതയുഡടഅതിർവരമ്ുകൾനമുക്കിടയി
െുണ്ായിരുന്ു.എന്ാൽ,അതിനിടയിെുംങ്കരളം
മങ്തതരമായിരുന്ുഡവന്തിന്ഒരുൊട്ഡതളിവുക
ൾനമുക്കക്മുന്ിെുണ്ക്.മതതെിനതീതമായസ്ങ്ന
ഹംവളർന്ുവരണംഇവിഡട.േബരിമെയിഡെഅ
യ്പ്പൻവിളക്കിങ്നാടനുബന്ധിച്ക്ോസ്താംൊട്ക്അ
വതരിപ്പിക്കാറുണ്ക്.അതിഡൻറതാളംമാപ്പിളപ്പാട്ി
ഡൻറഇൗണതെിൽനിന്ാണ്...അതുങ്ൊഡെമാപ്പി
ളരാമായണംവിളിങ്ച്ാതുന്തുംമങ്തതരത്വതെി
ഡൻറസങ്ദ്രേംതഡന്.

‘‘െണ്ക്താടിക്കാരനൗെിൊടിവഡന്ാരു
ൊട്ക്കണ്തങ്െ്ലെമ്മളീൊമായണംകതൊട്ക്
കർക്കിടകംകാതെുകാതെുകുതെിരിക്കുംൊട്ക്’’

ഇങ്ങഡനയാണതിഡൻറവരികൾ....മെബാർമുസ്െിംകളുഡടഇടയിൽഗെ
േരിക്കുന്െദാവെികളുംള്േെിയുമാണതിൽഉെങ്യാ് ിച്ിട്ുള്ളത്.അതി
ഡനതിഡരഡയാന്ുംഅക്കാെതെക്ആരുംഗെതിങ്ഷധിച്ിട്ിെ്ല.കാരണം,മങ്തത
രത്വമായിരുന്ുനമ്മുഡടമുഗദ.ആകാെംതിരിച്ുെിടിക്കുകയാണ്ങ്വണ്ത്.
ങ്കരളംഗഭാന്ാെയമാക്കാനുള്ളഗേമംതടങ്യണ്ിയിരിക്കുന്ു.ഇങ്പ്പാഴുയർ
ന്ുവന്ഗെതിങ്ഷധങ്ങൾനിെക്കരുത്.മതതെിഡൻറഅടിസ്ഥാനതെിൊണ്
നമ്മുഡടനാട്ിൽഇങ്പ്പാൾഉയർന്ുവരുന്രാഷ്ഗടീയൊർട്ികൾ.മതവിങ്രാ
ധംവളർതെിഡയടുതൊണ്ബി.ഡജ.െിങ്വാട്ുകൾെിടിക്കുന്ത്.മുസ്െിംക
ഡളയുംഹിദ്രുക്കഡളയുംഭിന്ിപ്പിക്കാനുള്ളഗേമമാണ്.അതുങ്ൊഡെസവർ
ണരുംദെിതരുംതമ്മിൽഅന്രംവർധിപ്പിക്കുകയാണ്.ജാതീയമായിമനു
ഷ്യഡരഭിന്ിപ്പിക്കാനുള്ളതഗന്മാണിഡതന്ക്തിരിച്റിയണം.

കകു  രീ  പ്കു  ഴ പപ  ശ  സ്   ത  നാ  കയ  ന്നകും അ  ലദേ  ഹ  ത്ി ക  ൻ  റ പകു  സ്   ത  ക  ങ്  ൾ ഇ  നി എ  ളകു  പ്ം 
വി  റ്റ  ഴി  യകു  കമ  ന്നകു  മാ ണ ലേ്ലാ ബി. കജ. പി ലന താ ക് ൾ പപ തി ക രി ച്ച ത് ?

» അവഡരാഡക്കഇങ്പ്പാഴാണ്എഡൻറങ്െര്ങ്കൾക്കുന്ഡതന്ുങ്താന്ു
ന്ു.ഒരുൊട്കാെമായിസാംസ്കാരികങ്കരളതെിഡൻറഭാ് മാണ്ൊൻ.
അമ്മമെയാളവുംഡജസിയുംങ്ൊെുള്ളഎഗതങ്യാകവിതകൾഎഴുതിയി
ട്ുണ്ക്.കിണറ്ിഡെതവളകഡളങ്പ്പാെുള്ളവരാണ്ഇതെരംഗെസ്താവനകൾ
ഇറക്കുന്ത്.അവർക്കക്കവിതഡയക്കുറിച്റിയിെ്ല;കവികഡളയും.അഡതാ
ഡക്കഅങ്ങഡനകണ്ാൽമതി.

l
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