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എഴുതുും ചിത്രങ്ങളു ും
ഫഹീം ചമ്രവട്ം
വലിയ�ൊരു രൊസദുരന്തതിയൻറ ശേഷിപ്ുകൾ 
ശ്രടി ശ�ൊ�ശ�ൊലുണ്ട് ഈ വിദ്ൊല�തിയൻറ ്രി
രുമുറ്റയതതുശ്ൊൾ. ശമേൊനമൂക്ര ്രളുംയകട്ി 
നിൽക്ുന്ന സകൂൾ വളപ്ിനകതട് കുഴി�ിശലയക്
ടുക്ുന്ന്രുും കൊതട് ശകൊൺതകരീറ്റട് യകട്ിടങ്ങൾ നിര
ന്നുനിൽക്ുന്നു. കണ്രീർ വൊർന്നു വറ്റി�ിട്ുും �രിഭവ
ങ്ങശള്രുമില്ൊയ്ര യകട്ിടങ്ങൾക്ട് ്രണശലകിനിൽ
ക്ുന്ന ആൽമരും �്രിറ്റൊണ്ു �ിന്നിട് അ്രിയൻറ ജരീ
വി്രദൗ്ര് �ൂർതരീകരണതിലൊണ്. വിദ്ൊർഥികളു
യട കളി�ുും ചിരി�ുും നിലച്ച ക്ൊസ മുറികളുും കൊൽ
�ൊടുകൾ മൊഞ്ഞ കളി മമ്രൊനവുും ത�്രിഭകളുയട 
മിന്നലൊട്ങ്ങശളയറ ദർേിച്ച ഒൊ�ൺ സ ശറ്റജുയമല്ൊും 
ദുരന്തശേഷിപ്ുകളുയട ഭരീകരദൃേ്മൊ�ിട്ട് രണ്ുവർ
ഷശമ ആ�ുള്ൂ. ഒരു നൊടിയൻറ നൊലു ്രലമുറക
ളിലൊ�ി ലക്ഷശതൊളും ജനങ്ങൾക്ട് അറിവിയൻറ 
അക്ഷരയവളിച്ചും �കർന്ന ഒരു സർക്ൊർ വിദ്ൊല
�തിയൻറ നരീറുന്ന കൊഴച�ൊണിത്.  

എറണൊകുളും ജില്�ിയല അ്ലശമട് (കുഴിക്ൊ
ട്) ഗവ. യവൊശക്ഷനൽ ഹ�ർ യസക്ൻഡറി സകൂ
ളിയൻറ �ിറന്ന മണ്ിയല അവസൊന കൊഴചകൾ. ആ 
കൊഴചക്ുും ഒൊർമകൾക്ുും ഇനി ഒരു�ശക്ഷ, അറ
ക്വൊളിയൻറശ�ൊ മണ്ുമൊന്തി�ുയടശ�ൊ വരവിയൻ
റ ദൂരശമ കൊണൂ. കിശലൊമരീറ്ററുകൾക്ട് അപ്ുറതട് 
ഫൊക്ട് സകൂളിനകതട് ആത്ൊവിയന അടക്ും യച
യ്രശ്രൊയട ഈ വിദ്ൊല�തിയൻറ ചരിത്രദൗ്ര്ും 
അവസൊനിക്ുക�ൊണ്. മരണമൊ�ിരുന്നില് ഈ വി
ദ്ൊല�തി ശൻറത്. യകൊന്ന്രൊണ്. േ്ൊസുംമുട്ിച്ചട് 
യകൊന്ന്രൊണ്. മടി�ിലിരുതി അക്ഷരും �കർന്ന 
വിദ്ൊർഥികളുയട ജരീവൻ ഒന്നുശ�ൊലുും നഷ്ട്ടയപ്ടു
തൊയ്ര�ൊണ് അന്ത്േ്ൊസും വലിക്ുന്നത് എന്ന 
ആേ്ൊസമുണ്ട് ഈ വിദ്ൊല�തിന്. ഒപ്ും അക്ഷ
രങ്ങയള കൂട്ിയവച്ചട് വൊ�ിക്ൊൻ �ഠിപ്ിച്ച വിദ്ൊല�
യത  ആ അറിവിയൻറ ഒൗന്നി്ര്തിയലതി� വി
ദ്ൊസ്ന്ന സമൂഹും്രയന്ന യകൊന്നു്രള്ി� സങ്ക
ടവുും ശ�റുന്നു. 

ദുരന്തവും നെടുവീർപും
‘മദവും ഇശപ്ൊഴുും ഞങ്ങശളൊ യടൊപ്മൊണ്. 

അശല്ൽ ഈ കുരുന്നുകയള ഞങ്ങൾക്ട് ്രയന്ന ്രി
രിച്ചു്രരില്ശല്ൊ?’ രണ്ുവർഷും മു ട്് ്രൃപ്ൂണിതു
റ ഗവ. ആേു�ത്രിയലതി� അ്ലശമട് സ്ശദേി
�ുയട വൊക്ുകളൊണിത്. ഊണിലുും ഉറക്ിലുും ഒരു
റപ്ുമില്ൊത വലിയ�ൊരു രൊസദുരന്തും അടിശമൽ 
വിഴുങ്ങുയമന്നട് കരു്രി ജരീവിക്ുന്ന വിശേ�്ര്ും 
നിറഞ്ഞ േരൊേരി അ്ലശമടുകൊര യൻറ വൊക്ു
കൾ. 2016 യസപ്റ്റുംബർ 29നൊണ് അ്ലശമട് ഗവ.  
യവൊശക്ഷനൽ ഹ�ർ യസക്ൻഡറി സ കൂൾ സ്
ന്തും മണ്ിൽ അവസൊന േ്ൊസും വലിച്ചത്.  വലി
യ�ൊരു ദുരന്തും വഴിമൊറിശപ്ൊ� ദിനും കൂടി�ൊണിത്. 

ബി.�ി.സി.എൽ യകൊച്ചി റിമഫനറി�ിൽനിന്നു
ണ്ൊ� വിഷവൊ്രകും േ്സിച്ചട് 30 വിദ്ൊർഥികളുും 
അഞ്ു അേ്ൊ�കരുമൊണ് ക്ൊസ മുറി�ിൽ കുഴ
ഞ്ഞുവരീണത്. രൊവിയല ഒ്ത് മണിക്ട് സകൂളിയല
തി� ഉടയന�ൊണ് അ�കടും. എന്തൊണ് സുംഭവിച്ച
യ്രന്നട്  ആർക്ുും അറി�ില്. കുട്ികൾ ക്ൊസ മുറി�ി
ലിരുന്നട് ചുമക്ൊനുും കര�ൊനുും ്രുടങ്ങി. �ലർക്ുും 
്രലകറക്വുും ഛർദി�ുും. ചുറ്റുും വ്വസൊ�േൊല
കളൊൽ ചുറ്റയപ്ട് ത�ശദേമൊ�്രിനൊൽ ചില അസ്
സ്ഥ്രകൾ സ്ൊഭൊവികമൊ�ിരുന്ന്രുയകൊണ്ട് ആദ്ും 
ആരുും മുഖവിലയക്ടുതില്. പ്ലസ ടു വിദ്ൊർഥികളു
യട �രരീക്ഷ നടക്ുന്ന ദിവസമൊ�ിരുന്നു. ഒരു ശറൊഡ് 
അപ്ുറതൊണ് ബി.�ി.സി.എൽ എൽ.�ി.ജി ശബൊ
ട്ട് ലിങ് പ്ലൊൻറ്. ഒരുഭൊഗതട് റിമഫനറി�ുും. �ിന്നരീ
ട് രൂക്ഷഗന്ും അന്തരരീക്ഷതിൽ �ടർന്നു വിദ്ൊർ
ഥികൾ ഒശരൊശന്നൊശരൊന്നൊ�ി കുഴഞ്ഞുവരീഴുക�ൊ�ി
രുന്നു.  അേികൃ്രർ സകൂൾ ബസുകളിൽ വിദ്ൊർഥി
കയള �ുറശതയക്തിക്ൊൻ തേമിക്ുും മു ശ് �ല 
വിദ്ൊർഥികളുയട�ുും നില വഷളൊകുക�ൊ�ിരുന്നു. 
്രുടർന്നട് കുട്ികയള യ്രൊട്ടുത റിമഫനറി�ുയട 
ആേു�ത്രി�ിയലതിച്ചു. എന്നൊൽ,  ഇവിയട ശഡൊ
ക്ടറിലൊ്്രിരുന്ന്രിനൊൽ ്രൃപ്ൂണിതുറ ്രൊലൂക്ട് 
ആേു�ത്രി�ിശലക്ട് മൊറ്റി. കുറച്ചുശ�യര സ്കൊര്ൊ
േു�ത്രി�ിലുും ത�ശവേിപ്ിച്ചു. ഈ സമ�ും നൊട്ുകൊ
രുും ആർതുകരഞ്ഞട് രക്ഷി്രൊക്ളുും ആേു�ത്രിക

ശളൊശരൊന്നൊ�ി ക�റി�ിറങ്ങി. ജരീവൻ ്രിരിച്ചുകിട്ി�
്രിയൻറ ആേ്ൊസതിൽ മദവതിന് നന്ി�റഞ്ഞു 
മടങ്ങിയ�ങ്കിലുും റിമഫനറിയക്്രിയര ശരൊഷും ത�
കടപ്ിക്ൊൻ അവരിൽ �ലരുും മറന്നിരുന്നു. അത്ര
ശമൽ നിസ്സഹൊ�രൊ�ി അവർ ജരീവിക്ൊൻ ്രുടങ്ങി
�ിട്ട് �്രിറ്റൊണ്ുകൾ �ിന്നിട്ു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അത�
്രരീക്ഷി്ര ദുരന്തയമന്നട് �റ�ൊയമങ്കിലുും  അവർ ഏ്രു 
സമ�വുും ത�്രരീക്ഷിച്ച്രുകൂടി�ൊണത് . 

സ്കൂൾ മാറ്റിസ്ാപറിക്ുന്ു
ഇനിയ�ൊരു ദുരന്തതിന് ചിലശപ്ൊൾ ജരീവൻ ്രിരി

ച്ചുനൽകൊനുള് കരുണ�ില്ൊയ്ര ശ�ൊ�ൊൽ അത് 
എന്നശന്നക്ുമുള് നഷ്ട്ടമൊ യണന്നുള് ശബൊേ്മൊ
കൊും �ിന്നരീട് സകൂൾ അവിയട ്രുടരുന്നത് സുരക്ഷി
്രമല്, മൊറ്റി സ്ഥൊ�ിക്ൊും എന്ന നിഗമനതിൽ എല്ൊ
വരുും എതുന്നത്. കലക്ടർ വിളിച്ചുശചർത ചർച്ച
�ിൽ കരിമുകൾ ഫൊക്ട് ക്ബ് സ കൂളിശലക്ട് അ്
ലശമട് ഗവ. മഹസ കൂളിയൻറ ത�വർതനും മൊറ്റൊൻ 
്രരീരുമൊനിക്ുക�ൊ�ിരുന്നു. 

എന്നൊൽ, നൊട്ുകൊർ ആവേ്മുന്ന�ിക്ൊൻ ്രുട
ങ്ങി�ിട്ട് നൊളുകശളയറ�ൊ�ിരുന്നു. അ�കടതിനു
ശേഷും ്രൊൽക്ൊലികമൊ�ി �ഞ്ൊ�തട് കമ്ൂണി
റ്റിഹൊളിലുും എൻ.എസ . എസ  ഹൊളിലുമൊ�ി �ഠനും 
�ുനഃസ ഥൊ�ിച്ചട് സ്ഥലുംവിട് ജനത�്രിനിേികളടക്മു
ള്വർ രക്ഷി്രൊക്ളുയട ത�്രിശഷേയത ്രുടർന്നൊ
ണ് വരീണ്ുും ഉണർന്നത്.   ഫൊക്ട് സകൂളിശലക്ുള് 
്രൊൽക്ൊലികമൊ� ആ മൊറ്റും �രിമി്രികളിൽ വരീർപ്ു
മുട്ി രണ്ുവർഷശതൊളമൊ�ി. 230 ആണ്  ഈ സകൂ
ളിയല അവസൊനദിവസയത ഹജർനില. 

 ഒന്നുമു്രൽ 10 വയര�ുള് ക്ൊസുകൾക്ുും സ 
റ്റൊഫ് റൂും എന്നിവക്ുും 18 മുറികൾ ശവണയമന്നിരി
യക് ഫൊക്ട് സ കൂളിൽ ആയക ലഭിച്ചത് ഒ്്രു മു
റികൾ മൊത്രമൊണ്. �ു.�ി സ കൂളിയല മൂന്നു ക്ൊസു
കൾ ത�വർതിക്ുന്നത് ക്ബ് സ കൂളിയല സ ശറ്റജി
ലൊണ്. യ�ൊരിയവ�ിലതട് യവന്തുരുകുക�ൊണ് വി
ദ്ൊർഥികൾ. ഇശപ്ൊൾ നിലവിലുള് സ കൂൾ നഷ്ട്ട
യപ്ടുക�ുും �ു്രി�ത് കിട്ൊത അവസ ഥ�ിലുമൊ
ണ്  വിദ്ൊർഥികളുും രക്ഷൊകർതൊക്ളുും. ക്ബ്  സ 
കൂളിയൻറ തഗൗണ്ട് വിട്ുയകൊടുക്ൊൻശ�ൊലുും ഫൊ

ക്ട് ്ര�ൊറൊ�ിട്ില്. ഫൊക്ടിയൻറ ചിട്വട്ങ്ങൾക്കതട് യകട്ി�ിട് നില�ിലൊണ് ഇന്നട് 
സർക്ൊർ വിദ്ൊല�ും.

ചരറിത്ം സ്കൂളറിനൊപമാണ്
്രലമുറകൾക്ട് അറിവിയൻറ അക്ഷരദരീ�ും �കർന്നട് നൂറ്റൊണ്ിയൻറ മ�്രൃകും 

ശ�റി� അ്ലശമട് ഗവ. യവൊശക്ഷനൽ ഹ�ർയസക്ൻഡറി സ കൂൾ 1913ലൊണ് 
എൽ.�ി സകൂളൊ�ി സ്ഥൊ�ി്രമൊകുന്നത്. 1960ൽ �ു.�ിസ കൂളൊ�ുും 1966ൽ മഹസ 
കൂൾ ആ�ുും വളർന്നു�ന്തലിച്ച ഒരു ഗവ. സ കൂളൊണിത്. വടവുശകൊട്-�ുതൻകുരി
ശ തഗൊമ�ഞ്ൊ�തിയല ഏക ഗവ. ഹ�ർയസക്ൻഡറി സ കൂൾ. യ�ൊ്രുവിദ്ൊല�
ങ്ങൾക്ട് ശനരിട് ത�്രിസന്ി ഇവിയട�ുും ബൊേിയച്ചങ്കിലുും സ കൂളിന് ഭരീഷണി�ൊകു
ന്നത് അേികൃ്രരുയട അനൊസ്ഥ�ുും സമരീ�യത വ്വസൊ� സ്ഥൊ�നതിൽനിന്നു
ള് മലിനരീകരണവുമൊണ്.

ഒരു ശറൊഡ് അപ്ുറതൊണ് ബി.�ി.സി.എൽ എൽ.�ി.ജി ശബൊട്ട് ലിങ് പ്ലൊൻറ് . ഒരു 
ഭൊഗതട് റിമഫനറി�ുും. സകൂൾ �രിസരതട് റിമഫനറി സ്ഥൊ�ി്രമൊകുന്നത്  
1963ലൊണ്. ഏയ്രൊരു വികസനത�വർതനങ്ങളുയട�ുും ശ�ൊയല�ുള് സുരക്ഷി
്ര്ര് ഉദശഘൊഷങ്ങളൊ�ിരുന്നു അന്നട് ഇവിയടനിന്നുും ശകട്ിരുന്നത്. അന്നുും ഇന്നുും 
എ്രിർതുനിന്ന നൊട്ുകൊരുയട വൊക്ുകൾ അറിവില്ൊയമ�ൊ�ി കൊണൊനുള് ഒരു 
യ�ൊ്രുശബൊേും ആയരൊയക്ശ�ൊ സൃഷ് ടിച്ചു. റിമഫനറി സ്ന്തും സകൂളുും ആ �രി
സരതട് ്രയന്ന സ്ഥൊ�ിച്ചട് ഭരീ്രിക്ുമുകളിൽ യവള്യമൊഴിയച്ചങ്കിലുും ഇന്നട് കി.മരീറ്റർകൾ
ക്പ്ുറതട് ആ സകൂളിനുും യകട്ിടമു�രുന്നത് നൊട്ുകൊരുയട ആേങ്കയള േരിയവക്ു
ന്ന്രൊണ്. യ�ൊടിേല്വുും േബ് ദമലിനരീകരണവുും രൂക്ഷഗന്വുും സഹിച്ചട് നൊളുക
ശളയറ ്രള്ിനരീക്ി. ഒരുകൊലതട് 5000ശതൊളും വിദ്ൊർഥികൾ �ഠിച്ചിരുന്ന ഇവിടും 
230ശലക്ട് ചുരുങ്ങി�്രുും ക്നി�ുയട കടന്നുക�റ്റും സൃഷ് ടിച്ച ആഘൊ്രമൊണ്. 
ഇശപ്ൊൾ ഒരു യചറുദുരന്തതിയൻറ രൂ�തിലൊയണങ്കിലുും സ കൂൾ വിദ്ൊർഥികൾ
ക്ട് മുന്നിയല ഒരു വലി� ആേങ്ക നരീങ്ങി. 

ഫാക്ട് സ്കൂളറിെറി്് പുെർജന്ം
കരിമുകൾ എഫ്.എ.സി.ടി (ഫൊക്ട്) സകൂൾ മയറ്റൊരു ദുരന്തമൊ�ിരുന്നു. ക്നിയ� 

സൊ്തിക ത�്രിസന്ി �ിടിച്ചുകുലുക്ി�ശപ്ൊൾ ്രകർന്നത് ജില്�ിയല ്രയന്ന മി
കച്ച സകൂളുകളിയലൊന്നൊ�ിരുന്നു. 

വൻ സൊ്തിക ത�്രിസന്ിയ� ്രുടർന്നട് 14 വർഷും മു്ൊണ് ശടൊകച്ചട് സകൂളി
ന് മകമൊറുന്നത്. ഏഴുവർഷും മു ട്് ശടൊക്ച്ചിനുും ്രൊഴ വരീണശ്രൊയട അ്രിജരീവനമി
ല്ൊ്രൊ�ി. എന്നൊൽ, വർഷങ്ങൾക്ിപ്ുറും ഫൊക്ട് സകൂളിൽ വിദ്ൊർഥികളുയട ആര
വങ്ങൾ മുഴങ്ങി�ശ്രൊയട ഒരു്രരതിൽ �ുനർജന്മമൊണ്. 

അ്ലശമട് സർക്ൊർ വിദ്ൊല�മൊണ് ഇശങ്ങൊട്ട് മൊറ്റി�ത്. അടിസ്ഥൊനസൗകര്
ങ്ങളില്ൊയ്ര വരീർപ്ുമുട്ുന്ന സകൂൾ ആേുനികരരീ്രി�ിൽ നവരീകരിക്ൊനൊണ് സകൂൾ 
�ി.ടി.എ�ുും നൊട്ുകൊരുും ഒന്നടങ്കും ആവേ്യപ്ടുന്നത്. എന്നൊൽ, യകൊച്ചിൻ റിമഫന
റി�ുയട നഷ്ട്ട�രിഹൊര ്രുക�ുും സർക്ൊർ ഫണ്ുും ഉ�ശ�ൊഗയപ്ടുതി�ൊൽ മയറ്റൊ
രു സ്ഥലതട് സ്ഥൊ�ിച്ചട് സകൂളിയന �ൂർവസ്ഥി്രി�ിശലക്ട് മടക്ിയക്ൊണ്ുവരൊനൊ
കുയമന്നൊണ് ത�്രരീക്ഷ. അ്ലശമട് സകൂളിന് �ു്രി� സ്ഥലും കയണ്തൊൻ സർ
ക്ൊർ ്രയന്ന തേമിക്ണയമന്ന ജില് �ഞ്ൊ�തിയൻറ നില�ൊട് വന്നശ്രൊയട സകൂ
ളിയൻറ ഭൊവി ഇശപ്ൊൾ സർക്ൊറിയൻറ ശകൊർട്ിലൊണ്. ്രരീരുമൊനും മവകുശന്തൊറുും 
വടവുശകൊട്-�ുതൻകുരിശ തഗൊമ�ഞ്ൊ�തിയല ഏക ഗവ. ഹ�ർയസക്ൻഡറി 
സ കൂൾ എന്നശന്നക്ുമൊ�ി അസ്രമിശച്ചക്ുും.

വ്യവൊയ െ് ഥാപനങ്ങൾ പുറന്തള്ുന്ന 
വിഷവാതകങ്ങൾകേ്  നടുവിൽ വപട്്  ഒരു വിദ്യാലയം 
ഇതാ ശ്ാെം േുട്ി േരിച്ിരികേുന്നു. കളിയും 
ചിരിയും നിലച് ക്ാെ് േുറികളും ആരവേില്ാത്ത 
മേതാനവുവേല്ാം ദുരന്തമശഷിപ്ുകളുവട 
ഭീകരദൃശ്യം ോതതോണിന്ന് . ആയിരങ്ങൾകേ്  
അക്ഷരവവളിച്ം പകർന്ന എറണാകുളം ജില്യിവല 
അമ്പലമേട് (കുഴികോട്) ഗവ. വവാമകേഷനൽ 
ഹയർ വെകേൻഡറി െ്കൂളിനാണ്  ഇൗ ഗതി. 
ഏത്  നിേിഷവും വലിവയാരു രാെദുരന്തം 
തങ്ങവള അടിമേൽ വിഴുങ്ങുവേന്ന മപടിയിലേർന്ന്  
ജീവികേുന്ന ഒരു ജനതയു വട നിസ്ാഹയത 
അനാഥോയ ഇൗ വകട്ിടങ്ങളിൽ നിഴലിച്ുകാണാം

ഇടനപടൽ
കെ.ഇ.എൻ
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വാരാദ്യമാധ്യമത്റിലേക്ുള്ള  
കത്ുകൾ വാട് സ് ആപ്  വഴറിയും  
രചെകൾ ഇ-നമയറിേറിേൂനടയും  
അയക്ാം.

whatsapp: 

9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പത്ാധറിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം, നവള്ളറിമാട് 
കുന്് . പറി.ഒ, ലകാഴറിലക്ാട്  -12

രൊശജഷ് ചിതിര

ക വി ്ര യ� �ുും നി ശ്ശ ബ് 
ദ ്ര  യ� �ുും � റ്റി പ്ലൂ ട്ൊ 
ർക്ി  യൻറ ത� േ സ്ര  വൊ 
ക് മു ണ്ട്; ചി ത്ര ങ്ങ ൾ നി 
ശ്ശബ് ദ  ക വി ്ര ക ളൊ യണ 
ന്നുും ക വി ്ര ക ൾ േ ബ്  ദി
ക്ു ന്ന ചി ത്ര ങ്ങ ളൊ യണ 
ന്നുും. ഈ  വ രി ക ൾ ഏ 
യറ നൊ ളു ക ൾക്ു  ശേ 
ഷും വരീ ണ്ുും ഓ ർമി പ്ി ച്ചു 
നി സൊ ർ ഇ തബൊ ഹിും ്ര  
യൻറ �ു ്രി � തഹ സ് ചി 

ത്ര മൊ � ‘ശസൊ ളി ശലൊ ക്ി( Soliloquy)�ിൽ. അ ത്ര ശമ 
ൽ നി ശ്ശബ് ദമൊ � ഒ രു ക വി ്ര �ുും അ ്രി ശന്മ ൽ േ ബ് ദി
ക്ു ന്ന ചി ത്ര ങ്ങ ളുും യകൊ ണ്ൊ ണ് നി സൊ ർ ്ര  യൻറ ചി 
ത്രും ഒ രു ക്ി �ി രി ക്ു ന്ന ത്.

ശസൊ ളി ശലൊ ക്ി എ ന്നൊ ൽ ആ ത് ഭൊ ഷ ണും എ ന്ന 
ഒ റ്റ വൊ ക്ി ൽ ഒ ്രു ങ്ങി ല്. ഒ രൊ ളു യട ഉ ള്ി യല വി കൊ ര, 
വി ചൊ ര, വി ശക്ഷൊ ഭ, വി ക്ഷു ബ് ദ്ര ക ളു യട ത� വൊ ഹ മൊ 
വൊും ശസൊ ളി ശലൊ ക്ി. ഒ രൊ ളു യട നി ശ്ശബ് ദ്ര ശ�ൊ ട് അ 
�ൊ ളു യട ആ ത്ൊ വ് ഒ ച്ച യപ് ടു ന്ന ്രൊ ണ ത്. ചി ത്ര തി 
യല മു ഖ് ക ഥൊ �ൊ ത്രും നി ശ്ശബ് ദ്ര �ൊ ണ്. അ ത് ഒ രു 
യകൊ ച്ചു കു ട്ി �ു യട ്രൊ ണ്. കു ട്ി �ു യട ആ ത് ഭൊ ഷ ണ 
മൊ ണ് സും വി േൊ � ക  യൻറ  മക�ിയല ക വി ്ര. അ ത് 
നി ശ്ശബ് ദ ്ര �ു യട വൊ ചൊ ല ്ര �ൊ ണ്. ത� ശമ � സൊ േ് മൊ 
� എ ല്ൊ  ഒ ച്ച യപ് ട ലു ക ളി ൽനി ന്നുും വി ടു ്ര ൽ ശന ടി 
�ൊ ണ്  ചി ത്ര തി  യൻറ നി ശ്ശബ് ദ്ര ശത� ക്ഷ ക യന കരീ 
ഴയപ് ടു തു ന്ന ത്. അ ്രൊ വ യട്  �ൊ ഥൊ ർഥ്ശബൊ േ തി 
ൽ അ േി ഷ്ഠി ്ര മൊ � ഒ രു സ മരീ � ന മൊ വു ന്ന ്രൊ ണ് ചി 
ത്ര യത വ് ്രി രി ക്ത മൊ ക്ു ന്ന ത്. ചി ത്ര കൊ ര ൻ കൂ ടി 
�ൊ � സും വി േൊ � ക ൻ ക ല �ു യട �ുും സി നി മ �ു യട 
�ുും വ ർത മൊ ന കൊ ല രരീ ്രി ക യള അ റി �ു ന്ന ഒ രൊ ളൊ 
ണ് എ ന്നട് ഈ  ചി ത്ര തി  യൻറ ഓ ശരൊ യതഫ യമുും ശത� 
ക്ഷ ക ശനൊ ട് � റ �ു ന്നു.

ദൊ ദൊ സൊ ശഹബ് ഫൊ ൽശക് നി ർമിച്ച  ഇ ന്ത് �ി യല 
ആ ദ്  ഫരീ ച്ച ർ ചിത്രും  രൊ ജൊ ഹ രി ശ്ച തന് �ു യട നിശ്ശബ് 
ദ്ര �ി ൽനി ന്നട്  ഏ യറ മു ശന്നൊ ട്ു ശ�ൊ � ശലൊ ക ച ല ച്ചി 
ത്ര തി ലുും ഇ ന്ത് ൻ ച ല ച്ചി ത്ര േൊ ഖ �ി ലുും  സൊ ശങ്ക ്രി 
ക ്ര �ു യട കു ്രി ച്ചു ചൊ ട് മു ണ്ൊ യ� ങ്കി ലുും ഇ ട യക്ൊ 
യക് � രരീ ക്ഷ ണൊ ടി സ്ഥൊ ന തി ൽ നി ശ്ശബ് ദ  ചി ത്ര ങ്ങ 
ളു ണ്ൊ �ി. ക മ ൽ ഹൊ സ  യൻറ �ു ഷ്� ക വി മൊ ന വുും മ 
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ചിതതത്തിൽനിന്ന്

നിൊർ ഇത്ാഹീം

കുട്റികളുനട അവകാശത്റിൊയറി
വിവിേ ബൊലസദനങ്ങളിൽ കഴി�ുന്ന കുട്ികയള ശ�ൊറ്റി

വളർതൊൻ യകൊണ്ുശ�ൊകുന്ന �ദ്ധ്രി�ിലൂയട ശകരളും രൊ
ജ്തിന്  ്രയന്ന മൊ്രൃക കൊണിക്ുന്നുണ്ട് . ‘അമ്മവിളി കൊ
തട് ’ (അസ്സലൊും.�ി, ലക്ും 1562) എന്ന ശലഖനതിലൂയട കു
ട്ികളുയട അവകൊേ സുംരക്ഷണതിനൊ�ി ്രൂലിക ചലിപ്ി
ച്ചിരിക്ുന്നു വൊരൊദ്മൊേ്മും. 

അമൃ്ര�ുും മസന�ുും ്രൊൽക്ൊലികമൊയ�ങ്കിലുും ദിവൊ
കര യൻറ�ുും അമ്മുവി യൻറ�ുും യ�ൊശന്നൊമന മക്ളൊ�ി മൊ
റുന്ന്രിയല മൊനവിക്ര, യ�ൊരുതങ്ങൾ, അവർക്ിട�ിയല 
സ ശനഹും, കുടുുംബൊന്തരരീക്ഷും ്രുടങ്ങി എല്ൊ നിമിഷങ്ങ
യള�ുും ഇൗ ഫരീച്ചർ അട�ൊളയപ്ടുതുന്നു. 

കുട്ികളുയട അവകൊേങ്ങൾ സുംരക്ഷിക്ുന്ന്രിൽ ഇ്രു
ശ�ൊലുള് ശലഖനങ്ങൾക്ട്  വലി� �ങ്കുവഹിക്ൊനുണ്ട് . ശല
ഖകനുും ചിത്രരീകരണും നിർവഹിച്ച വിനരീത്  എസ . �ിള്
ക്ുും വൊരൊദ്മൊേ്മതിനുും അഭിനന്നങ്ങൾ.
സമീർ മച്ചിങ്ങൽ, ജില്ാ വതപാമ്ഷൻ ഒാഫിെർ, േമചേരി 
(േുൻ ജില് മചൽഡ്  വതപാട്ക് ഷൻ ഒാഫിെർ) 

അമ്മവറിളറി കാത്് 
‘അമ്മവിളി കൊതട്’ എന്ന ഫരീച്ചർ സമരീ�കൊലതട്  വൊ�ി

ച്ച മികച്ച എഴുതുകളിൽ ഒന്നു ്രയന്ന. യചറുത�ൊ�തിൽ 
ഉശ�ക്ഷിക്യപ്ട്വരുും മൊ്രൊ�ി്രൊക്ൾ നഷ് ടയപ്ട്വരുമൊ
� ഒരു�ൊട്  കുട്ികയള ഇതരും േിേുസുംരക്ഷണ ശകതന്ങ്ങ
ളിൽ കണ്ിട്ുണ്ട് . മികച്ച �രിചരണവുും സുംരക്ഷണവുമൊ
ണ്  ഇൗ സ ഥൊ�നങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ട്  നൽകിവരുന്നത്  
എന്ന്രിൽ ഒരു ്രർക്വുമില്. എന്നൊൽ, അങ്ങയനയ�ൊന്നുും 
നൽകൊനൊവുന്ന്രല്ശല്ൊ സനൊഥ്ര്ും. അയ്രൊരു മവകൊ
രികൊവസ ഥ�ൊണ് . അതരും ഒരു മവകൊരികൊവസ ഥ കുറ
ഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിശലയക്ങ്കിലുും അനുഭവിക്ൊൻ  ശഫൊസ റ്റർ 
യക�ർ സുംവിേൊനും സഹൊ�കരമൊകുന്നുണ്ട് . �ണുംയകൊ 
ശണ്ൊ മറ്റു അ്ര്ൊേുനിക സൗകര്ും  യകൊശണ്ൊ നികതൊ
നൊവുന്ന്രല് അനൊഥ്ര്ും. സന്തൊനസൗഭൊഗ്ും ഇല്ൊതവ
രുും ഉള്വരുമൊ� ആ�ിരക്ണക്ിന്  രക്ഷി്രൊക്ളിശലക്ട്  
ഇതരയമൊരു ആേ�ും എതിക്ൊൻ സൊേിച്ചുയവന്ന്രൊണ്  
ഇൗ ഫരീച്ചറി യൻറ ത�ശ്ര്ക്ര.
രേഷ് മ ോജീവ് , രണ്ടത്താണി, മകാട്കേൽ 

്ുറലക്ണ്ട വാ്റിേുകൾ
‘അമ്മവിളി കൊതട് ’ കരളലി�ിക്ുന്ന ഒരു കഥ�ൊ�ി മൊറി. 

ത�്രരീക്ഷകൾ അസ്രമിച്ച  ഓശരൊ മൊ്രൊ�ി്രൊക്ളുയട�ുും 
ഹൃദ�മിടിപ്ട് അ്രിലൂയട നമുക്ട് ശകൾക്ൊും.

�ിച്ചയവച്ചട് ്രുടങ്ങുശ്ൊശഴക്ുും ബൊലമന്ിരങ്ങളിശല
ക്ുും അമ്മയതൊട്ിലിശലക്ുും വലിയച്ചറി�യപ്ടുവൊൻ വി
േിക്യപ്ട്വർക്ട് സശനഹും എന്നവൊക്ട് അവരുയട മൊ്രൊ
�ി്രൊക്ൾ ്രയന്ന�ൊണ്. ഓശരൊ ശവനലവേി�ുും അവർക്ട് 
സശനഹും �കരുവൊനുള് ദിനങ്ങളൊണ്, ഓശരൊ മൊ്രൊ�ി്രൊ
ക്ൾക്ുും വൊത്സല്ും എന്ന ആ വൊക്ിന് ജരീവൻ നൽകുവൊ
നുള് ദിനങ്ങളുും. ബൊലമന്ിരങ്ങളിയല നൊല് ചുമരുകൾക്ി
ട�ിൽ ഒ്രുക്ിതരീർക്ൊനുള്്രല് ആ ജരീവനുകൾ. അവരി
ലുമുണ്ട് ത�്രരീക്ഷ�ുും സ്പ്നങ്ങളുും. ആ സ്പ്നങ്ങളിശല
ക്ൊണ് അവർക്ട് നൊും വൊ്രിൽ ്രുറശക്ണ്ത്.
ഷാനചിൽ  െെമത്ീസ്, മകാട്കേൽ, േലപ്ുറം

ചുരറിദാററിട് അമ്മ
ജരീവി്രും മുഴുവൻ അനൊഥരൊക്യപ്ട് ആ കുട്ികൾക്ട് 

രണ്ുമൊസയത ശവനലവേി�ിയലങ്കിലുും അവർ സനൊഥ
രൊയണന്നട് ശ്രൊന്നലുണ്ൊക്ൊൻ ഇൗ സുംവിേൊനും ഉ�കരി
ക്ുും. അച്ഛനമ്മമൊരുയട�ുും കുടുുംബൊുംഗങ്ങളുയട�ുും സൊ
മരീ�്ും അവരുയട ജരീവി്രതിന് നിറും �കരുന്നു. അമൃ്രയ�
ശപ്ൊലുള് കുട്ികളുയട മനസ്സിൽ അവളുയട അമ്മ�ുയട ചി
ത്രും ചുരിദൊറിട് അമ്മ�ൊണ്. അത് അവൾക്ട് ഒരിക്ലുും 
മൊറ്റൊൻ കഴി�ില്. മചൽഡ് മലനി യൻറ ഈ ഉദ്മതിന്  
അഭിനന്നങ്ങൾ
മഠത്ചിൽ േവചി, േലപ്ുറം

ആനളാരുക്ം മറികച്ച സറിെറിമ
ഇതന്ൻസിയനൊപ്ും യസൽഫിയ�ടുതിട്ിയല്ങ്കിലുും 

‘ആയളൊരുക്ും’ സിനിമ ്രി�റ്ററിൽ ശ�ൊ�ി കണ്  ശത�ക്ഷക
നൊണ്  ഇൗ�ുള്വൻ. വൊരൊദ്മൊേ്മും ലക്ും 1562ൽ  
ആയളൊരുക്തി യൻറ സുംവിേൊ�കൻ വി.സി. അഭിലൊഷു
മൊ�ി യക.എും അസ ലും നടതി� അഭിമുഖും വൊ�ിച്ചു. േരി
�ൊണ് , സുംവിേൊ�കൻ �റ�ുന്നശ�ൊയല അവൊർഡ്  ലഭി
ക്ു ശ്ൊൾ ഒരു സിനിമ ്രളരുക�ല് വളരുക�ൊണ്  ശവണ്
ത് . സലരീും അഹമ്മദി യൻറ ആദൊമി യൻറ മകൻ അബുവിലൂ
യട സലിുംകുമൊറിന്  മികച്ച നടനുള് ശദേരീ� �ുരസ കൊരും 
ലഭിക്ുക�ുണ്ൊ�ി. �ുരസ കൊര ത�ഖ്ൊ�നതിന്  ശേഷ
മൊണ്  സിനിമ റിലരീസ  യചയ ്രത് . ആയളൊരുക്തിന്  ലഭിച്ച 
അശ്ര ത�്രികരണമൊ�ിരുന്നു ആ സിനിമക്ുും ലഭിച്ചത് . സു
രൊജ്  യവഞ്ഞൊറമൂടിന്  ശദേരീ� �ുരസ കൊരും ലഭിച്ച ‘ശ�രറി
�ൊതവൻ’ ്രി�റ്ററിൽ എതി�ിട്ുശ�ൊലുമിയല്ന്നൊണ്  എ 
യൻറ അറിവ് . ഇൗ അവസ ഥ മൊറണും.
ഹേചിദാസ്  മയ്യനൂർ, േുളന്തുരുത്തി

റ്റുചി ല  ചി ത്ര ങ്ങ ളുും ഈ  � രരീ ക്ഷ ണ ങ്ങ ളു യട ഭൊ ഗ മൊ �ി 
നി ർമിക് യപ് ട് ്രൊ ണ്. ശസൊ ളി ശലൊ ക്ി ഒ ശരസ മ �ും ഇ ത 
ര തി ലു ള് ഒ രു � രരീ ക്ഷ ണ വുും അ ശ്രസ മ �ും  അ ്രി യല 
നി ശ്ശബ് ദ്ര ചി ത്ര തി യൻറ അ നി വൊ ര് ്ര �ു മൊ ണ്.

ചി ത്ര തി  യൻറ �ു ്രു മ ത� ശമ � � ര മ ല്. � ല �ൊ വ ർതി 
� ല രരീ ്രി �ി ൽ � റ ഞ്ഞു യവ ച്ചി ട്ു ള് ഒ ന്നൊ ണ് ക ഥൊ ്ര 
ന്തു. എ ന്നൊ ൽ, �ു ്രി � കൊ ല യത സി നി മ യക ട്ു റ പ്ു ള് 
ഒ രു ക ഥ യ� ന്ന സ ങ്ക ൽ�തി ൽനി ന്നട്  വി ഘ ടി ച്ചട് കൊ ഴച 
�ു യട �ു ത ൻ അ നു ഭ വും എ ശന്നൊ ജരീ വി ്ര തി  യൻറ മ 
യറ്റൊ രു � ക്ഷി ക്ൊ ഴച എ ശന്നൊ ഉള് നി ല ക ളി ശല ക്ട്, � 
രരീ ക്ഷ ണ തി  യൻറ �ു ്രു സൊ േ് ്ര ക ളി ശല ക്ട് വ ഴി മൊ 
റി �ി ട്ു ണ്ട്. മു ഖ് േൊ ര സി നി മ �ു യട � രരീ ക്ഷ ണ രരീ ്രി ക 
ൾക്ട്  ഒ പ്ും നി സൊ റി യൻറ സി നി മ �ുും സ ഞ് രി ക്ു ന്നു.  
അ നൊ വ േ് മൊ � ഒ രു നി മി ഷും ഇ ല്ൊ ത ്ര ര തി ൽ കൊ 
ർക്േ് ശതൊ യട ഈ ടു റ പ്ു ള് ഒ രു ചി ത്രും നി ർമിക്ു ന്ന 
്രി യൻറ ഉ ദൊ ഹ ര ണ മൊ ണ് ശസൊ ളി ശലൊ ക്ി. 

ഒ രൊ ളു യട അ ശബൊ േ േ്ൊ ന തി  യൻറ അ വ ശേ ഷി ച്ച 
ഉ ണ ർച്ചക ൾ അ �ൊ ളു യട �ി ന്നരീ ടു ള് ത� വ ൃതിക ളി ൽ 
അ �ൊ ള റി �ൊ യ്ര ഇ ട യ� ടു ന്ന ്രി യന ശനൊ ക്ി ക്ൊ ണു ന്ന 
ത് മ ന ശ്ശൊ സത്ര � ര മൊ � ഒ രു കൊ ഴച പ്ൊ ശടൊ യട �ൊ വ ണും 
എ ന്നട് ശ്രൊ ന്നു ന്നു. ഒ രു കു ട്ി �ി ൽ അ ത രും ഉ ണ ർച്ച  ക 

ൾ ഇ ട യ� ടു ന്ന ്രി  യൻറ ദൃ േ് ചൊ രു ്ര �ൊ ണ് ശസൊ ളി ശലൊ 
ക്ി  � റ �ു ന്ന ത്. വരീ ടി ന ുള്ി ൽ ഘ ടി പ്ി ക് യപ് ട് ്രുും വരീ ട്ി
ൽനി ന്നട് വി ഘ ടി ക് യപ് ട് ്രു മൊ � ഒ രു ജരീ വി ്ര മൊ ണ് കു ട്ി 
�ു യട ത്. അ ശബൊ േ തി യല ശന്നൊ ണും അ വ ൻ യച യ്ു ന്ന 
ത� വൃതിക ൾ അ വ  യൻറ വർത മൊ ന സൊ ഹ ച ര് ങ്ങ ളു 
യട വരീ യണ് ടു പ്ൊ ണ്.

വ ള യര ക്ു റ ച്ചട്  ക ഥൊ �ൊ ത്ര ങ്ങ ൾ മൊ ത്ര മു ള് ഈ   തഹ 
സ് ചി ത്ര തി ൽ എ ല്ൊ വ രുും ്ര ങ്ങ ളു യട ഭൊ ഗ ങ്ങ ൾ ഭും 
ഗി �ൊ ക്ി യ� ങ്കി ലുും നൊ � ക നൊ �ി വ രു ന്ന മൊ സ റ്റ ർ ഷ 
�ൊ ൻ എ ടു തു� റ ശ� ണ് ്രന്മ�്ര്ശതൊയട ്ര  യൻറ 
ഭൊ ഗും മ ശനൊ ഹ ര മൊ ക്ി.  അ ഷ്  റ ഫ്  കി രൊ ലൂ ർ, തേരീ ബൊ 
ല യ�ൊ യറ്റ ക്ൊ ട്ട് ്രു ട ങ്ങി �വർ  ഷ �ൊ യൻറ മൊ ്രൊ �ി ്രൊ 
ക് ളു യട �ുും ദി വ് വരീ ട്ുശജൊ ലി ക്ൊ രു യട �ുും ഭൊ ഗ ങ്ങ ൾ 
മക കൊ ര്ും യച യ്ു ശ്ൊ ൾ വി സകി എ ന്ന നൊ �ുും ചി 
ത്ര തി  യൻറ വി ജ � തി  യൻറ ഭൊ ഗ മൊ വു ന്നു ണ്ട്.  ആ ഴ 
ശമ റി � അ വ ഗ ണ ന �ു യട �ുും  ആ ഴ തി ശല ൽപ്ി ക്ൊ വു 
ന്ന മു റി വി  യൻറ �ുും � ര്ൊ � മൊ � നി ശ്ശബ് ദ ്ര �ു യട ചി 
ത്ര ഭൊ ഷ് മൊ � ശസൊ ളി ശലൊ ക്ി വൊ ക്ു ക യള ഒ രു � ർവ ്ര 
യത ശത� ക്ഷ ക ക്ൊ ഴച �ി ശല ക്ട് സ ന്നി ശവ േി പ്ി ക്ു ന്ന 
്രി ൽ വി ജ �ി ച്ചി രി ക്ു ന്നു യവ ന്നട് നി സ്സും േ �ും � റ �ൊ നൊ 
വു ന്നു ണ്ട്.

കത്തുകൾ

യെസ്പ്രസ്ബുക്സ്നോവൽ്രുരസ്കാരം
 
യ�സ  ത�സ  ബുക് സ  മികച്ച മല�ൊള ശനൊവലിന്  �്രി
നയ്ൊ�ിരും രൂ��ുയട കൊഷ്  അവൊർഡുും ത�േസ ്രി�
ത്രവുും ഫലകവുും അടങ്ങുന്ന �ുരസ കൊരും നൽകുന്നു. 
2015, 2016, 2017, 2018 വർഷങ്ങളിൽ �ുസ ്രകരൂ�
തിൽ ത�സിദ്ധരീകരിച്ച കൃ്രികളുും �ുസ ്രകരൂ�തിൽ 
ത�സിദ്ധരീകരിക്ൊത ഡി.ടി.�ി യചയ ്ര രചനകളുും �രി
ഗണിക്ുും. മൂന്നട്  ശകൊപ്ികൾ ജൂമല 31നകും ശജൊളി കള
തിൽ, �ബ്ിശക്ഷൻ മൊശനജർ, യ�സ  ത�സ  ബുക് സ , 
�ി.ബി. ന്ർ 17, ഒൗഷേി ജങ് ഷൻ, ശകൊർട്ട്  ശറൊഡ് , യ�
രു്ൊവൂർ 683542, എറണൊകുളും എന്ന വിലൊസതിൽ 
അ�ക്ണും. ശഫൊൺ 91425 77778, 0484 2591051.
 ‘യ�സ  ത�സ  ബുക് സ  ശനൊവൽ �ുരസ കൊരും’ കവറിന്  
�ുറതട്  ത�ശ്ര്കും ശരഖയപ്ടുതി�ിരിക്ണും. 

apwss_hme

വതാഴിലില്ാത്ത േലയാളികവള 
മോഹിപ്ികേുന്ന ഇടോയിരുന്നു  ഒരു 
കാലത്ത്  മ്ാംവ്. നാടുവിടൽ 
െർവൊധാരണോയിരുന്ന 
കാലത്ത്  അങ്ങവന പലരും ഇൗ 
േഹാനഗരത്തിവലത്തി. നാട് വിട്്  വന്ന്  
േുപ്തും നാൽപ്തും വർഷോയി 
ഇവിവട പല വതാഴിലുകളുോയി 
കഴിയുന്ന ആയിരകേണകേിന്  
േലയാളികളിൽ ഒരാളാണ്  
കണ്ൂർകാരനായ െതീശൻ 

�ി. ജസരീല

മുുംമബ�ിയല ഒരു മവകുശന്നരും ഹൊജി അലി 
ദർഗ�ിലൊ�ിരുന്നു. ്രിരക്ിലലിഞ്ഞു ദർഗ�ിൽ ക�
റി ്രിരിച്ചിറങ്ങി�ശപ്ൊഴൊണ് കൂയട�ുള്വർ ചൊ� കു
ടിക്ൊയമന്നു �റഞ്ഞത്. ചൊ�ക്ട് �റഞ്ഞട് ഞങ്ങൾ 
ഒരിടശതക്ട് മൊറിനിന്നട് ദർഗയ�ക്ുറിച്ച അറിവുകൾ 
�ങ്കുയവക്ുക�ൊണ്. ദർഗ�ിശലക്ുള് വഴി�ിൽ നി
ര�ൊ�ി കച്ചവടക്ൊയര കൊണൊും. അങ്ങിങ്ങൊ�ി കുപ്ി
യവള്ും വിൽക്ുന്നവയര�ുും കൊണൊും. ഒരു കുപ്ി യവ
ള്തിയനന്തൊ വിലയ�ന്നട് ശചൊദിക്യവ, 10 ഉർ�്, 
20 ഉർ�്... എന്നട് രണ്ുമൂന്നു ്രവണ ചിരിച്ചുയകൊണ്ട് 
�ിറകിൽ നിയന്നൊരൊൾ വിളിച്ചു�റഞ്ഞു. അ�ൊളുയട 
മക�ിലുും യവള്ക്ുപ്ികളുണ്ട്. അശപ്ൊൾ ഞങ്ങൾ 
അ�ൊയള ഒന്നുശനൊക്ി. കൊഴച�ിൽ ഒരു മുുംമബ 
വൊല. അ�ൊശളൊട് കുപ്ിയവള്തി യൻറ വിലയ�യന്ത
ന്നട്  ശചൊദിച്ചശപ്ൊൾ 10 ഉർ�്, 20 ഉർ�് എന്നട് യ്രളിമ
ല�ൊളതിൽ �റഞ്ഞു. മല�ൊളി�ൊശണൊ^ ഞങ്ങൾ 
ശചൊദിച്ചു. ്ര യൻറ സ്്രഃസിദ്ധമൊ� യ�ൊട്ിച്ചിരി�ുയട 
അക്ടിശ�ൊയട അ�ൊൾ �ിയന്ന�ല്ൊണ്ട് എന്നു �റ
ഞ്ഞു. ഒരു ഇരയ� കിട്ി� സശന്തൊഷശതൊയട ഞങ്ങ
ൾ അ�ൊളുയട �ിറയക കൂടി. 

35 വർഷും മു്യത ഓർമകളിലൂയട അ�ൊൾ 
ഒരു ഓട്ത�ദക്ഷിണും നടതി. കണ്ൂരുകൊരനൊ� 
സ്രരീേൻ മുുംമബ മല�ൊളി�ൊ�ി മൊറി ജരീവി്രും 
യകട്ിപ്ടുത കഥ�ൊ�ിരുന്നു അത്. ്രലശശ്ശരി തബ
ണ്ൻ ശകൊളജിൽ നിന്നട് ത�രീഡിതഗി �ഠനും കഴിഞ്ഞൊ
ണ് കണ്ൂർ ചക്രക്ല്ട് സ്ശദേി�ൊ� സ്രരീേൻ 
ശബൊുംയബ�ിശലക്ട് വണ്ി ക�റി�ത്. അന്നട് യ്രൊ
ഴിലില്ൊത മല�ൊളികയള ശമൊഹിപ്ിക്ുന്ന ഇടമൊ
�ിരുന്നു ശബൊുംയബ.  

ത�രീഡിതഗിക്ട് ശഫൊർതട് തഗൂപ്  ആ�ിരുന്നു സ്രരീ
േൻ എടുതത്. ഫിശലൊസഫി�ൊ�ിരുന്നു ത�േൊന 
വിഷ�ും. തബണ്നിൽ മല�ൊളും �ഠിപ്ിക്ൊൻ അന്നട് 
മല�ൊളതി യൻറ ത�ി� കവി ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്ുും 
ഉണ്ൊ�ിരുന്നു. അശദേഹതി യൻറ ക്ൊസിലിരിക്ൊൻ 
സ്രരീേനുും ഭൊഗ്ും ലഭിച്ചു. കൂലിപ്ണി എടുതൊ�ി

രുന്നു �ഠനതിനുള് യചലവു ക യണ്തി�ത്. വരീ
ട്ിയല ഏഴു മക്ളിൽ മൂന്നൊമയത ആളൊ�ിരുന്നു. 
ദൊരിതദ്ും ്രയന്ന ജരീവി്രും. രൊവിയല ആറുമണി മു്ര
ൽ 10 മണി വയര മകശക്ൊട്ട് യകൊതൊൻ ശ�ൊകുും. 
അത് കഴിഞ്ഞട് കുളിച്ചുമൊറ്റി യ�യട്ന്നട് ശകൊളജിശല
ശക്ൊടുും. ഉച്ചവയര ശകൊളജിലിരുന്നട് വരീണ്ുും �ണി
യ�ടുക്ുും. ചുരുക്ിപ്റഞ്ഞൊൽ, ശജൊലിക്ിട�ിയല 
അഭ്ൊസമൊ�ിരുന്നു �ഠനും. 

ത�രീഡിതഗി കഴിഞ്ഞൊണ് ശജൊലിക്ട് തേമിക്ുന്നത്. 
അന്നട് �ഠിച്ചവർക്ു്രയന്ന യ്രൊഴിലുകൾ കുറവൊ
�ിരുന്നു. ഇന്നട് യ്രൊഴിലുകൾ ഒരു�ൊടുണ്ട്. �ശക്ഷ, 
ആളുകൾ യചയ്ൊൻ മടിക്ുക�ൊയണന്നൊണ് സ്രരീ
േ യൻറ അഭിത�ൊ�ും. കൂലിപ്ണി എന്നുും ഉണ്ൊകില്. 

അശപ്ൊഴൊണ് നൊടുവിട്ുശ�ൊ�ി യ്രൊഴിൽ അശന്ഷിക്ൊും എന്നട് 
ശ്രൊന്നുന്നത്. സുഹൃതട് ശബൊുംയബ�ിലുണ്ൊ�ിരുന്നു. വരീട്ുകൊ
ശരൊടു �റ�ൊയ്ര ശബൊുംയബക്ു വണ്ിക�റി. എതി�ത് ഹൊജി 
അലി ദർഗ�ിലൊണ്. അവിടയത ആൾക്ൂട്യത കണ്ട് ആദ്ും 
�കച്ചു. അന്നു മു്രൽ അവിയട കൂടി. ദർഗ�ൊണ് ്രനിക്ുള് 
സ്ൊദ്ങ്ങയളല്ൊും നൽകി�യ്രന്നട് സ്രരീേൻ �റ�ുന്നു. ദർഗ
�ിയല കൊൻറരീനിൽ ശജൊലിക്ു ക�റി. �ിന്നരീട്  ഇവിടും വിട്ില്. 
മുുംമബ�ിൽ വന്ന കൊലതട്  ചൊ�ക്ട്  50 മ�സ�ൊ�ിരുന്നു. 
അന്നട്  ദർഗ�ിയല കൊൻറരീനിൽ മൊസും 200 രൂ��ൊണ്  േ്ളും. 
ഇശപ്ൊഴത്  കമരീഷനൊ�ി മൊറി ആ�ിരും  രൂ�ക്ട്  110 രൂ� എന്ന 
നില�ിൽ. ബിസ ലരി കുപ്ിയവള്ും വി�ണി�ിലിറക്ി�ശ്രൊയട   
ആ കച്ചവടതിലുും ഒരു മക ശനൊക്ി . അന്നട്  ്രണുപ്ിച്ച ഒരു 
ശബൊട്ിൽ യവള്തിന്  മൂന്നു രൂ��ൊണ് . കൊൻറരീനിൽ ്രിരയക്ൊ 
ഴി�ുശ്ൊൾ കുപ്ിയവള്ും വിൽക്ൊനിറങ്ങുും. ഇശപ്ൊൾ 200 കു
പ്ി യവള്ും വയര ഒരു ദിവസും വിൽക്ുും. ഇഷ് ടും ശ�ൊയല കച്ച
വടക്ൊരുണ്ശല്ൊ. ഇശപ്ൊഴുും കച്ചവടതിന്  അവേിയ�ൊന്നുമി
ല്. അ്ര്ൊവേ്മൊയണങ്കിൽ മൊത്രും േനി�ൊഴ ച ഒഴിയവടുക്ുും.  

ഇന്ത്�ിയല ത�േൊന ്രരീർഥൊടക ശകതന്ങ്ങളിയലൊന്നൊണ് 
ഹൊജി അലി ദർഗ. വിവിേ മ്രവിഭൊഗക്ൊർ ഇവിയട എതുും. 
15ൊും നൂറ്റൊണ്ിൽ ജരീവിച്ച സൂഫിവര്ൻ �രീർ ഹൊജി അലി ഷൊ 
ബുഖൊരി�ുയട േവകുടരീരമൊണിത് . അറബിക്ടലിൽ 500 അടി 
ഉള്ിശലക്ു മൊറി വർളി ്രരീരതൊണ്  ദർഗ സ ഥി്രിയചയ്ുന്നത് . 
രൊവിയല �ുറതുനിന്നു ശനൊക്ു ശ്ൊൾ കടലിനുള്ിൽ �ള്ി 
നിൽക്ുന്ന്രുശ�ൊയല ശ്രൊന്നുും. മവകുശന്നരമൊ�ൊൽ യവ
ള്യമൊയക് ഉൾവലി�ുും. കടലിനു നടുവിൽ �ൊറക്ൂട്ങ്ങൾ
ക്ിട�ിൽ ്രല ഉ�ർതിനിൽക്ുന്ന ദർഗ ഒരു കൊഴ ച ്രയന്ന
�ൊണ് . കടലിൽ സ ഥി്രിയചയ്ുന്ന ഏഷ്�ിയല ഏക ദർഗ�ുും 
ഇ്രു്രയന്ന. 1431ലൊണ്  ദർഗ�ുയട നിർമൊണും �ൂർതി�ൊ�
ത് . 2012ൽ സ ത്രരീകൾക്ട്  ദർഗ�ിൽ ത�ശവേിക്ുന്ന്രിന്  വില
ശക്ർയപ്ടുതി. �ിന്നരീട്  2016ലൊണ്  മുുംമബ മഹശകൊട്രി 
വിേി�നുസരിച്ചട്  അത്  �ുനഃസ ഥൊ�ിച്ചത് . 

യവള്തിൽ യകട്ിയപ്ൊക്ി� ശറൊഡിലൂയട നടന്നട്  ദർഗ�ി
യലതൊും. ഇ്രിനു �ിന്നിലുും ഒരു  യഎ്രിഹ്മുണ്ട് . ഉസ ബകി
സ ്രൊനിയല ബുഖൊറ�ിൽ നിന്നൊണ്  മ്രത�ചൊരണൊർഥും �രീർ 
ഹൊജി അലി ഷൊ മു ുംമബ�ിയലതി�ത് . സ്യതല്ൊും ദൊനും 
യചയ ത്  അശദേഹും മക്�ിശലക്ട്  ഹജ്ിനൊ�ി �ൊത്ര ്രിരിച്ചു. 
വഴി മശേ് മരണയപ്ടുക�ുും യചയ ്രു. ്രൊൻ മരിച്ചൊൽ കടലിൽ 
ഒഴുക്ണയമന്നട്  അശദേഹും മു്ട്  �റഞ്ഞുയവച്ചിരുന്നയത്ര. അ്ര
നുസരിച്ചട്  മരിച്ചശപ്ൊൾ അശദേഹതി യൻറ മൃ്രശദഹും കടലിൽ 
്രള്ി. വർളി ്രരീരതുനിന്നട്  500 അടി അകയല �ൊറക്ൂട്ങ്ങൾ
ക്ിട�ിൽ മൃ്രശദഹും വന്നടിഞ്ഞു. ആ സ ഥലതൊണ്  ദർഗ 
�ണി്രത് . മുുംമബ�ിൽനിന്നട്  ഏഴു കിശലൊമരീറ്റർ അകയല�ൊ
ണിത് . 35 യകൊല്ും യകൊണ്ട്  മുുംമബ ഒരു�ൊട്  മൊറി. ഇനി�ുും 
മൊറുും. ആകൊേുംമു യട്�ുള് യകട്ിടങ്ങളുും �ു്രി� ശറൊഡുക
ളുും ്രിരക്ുകളുമൊണിവിടയത മുഖമുതദ. 

ഇവിയട വരു ശ്ൊൾ മുുംമബ�ിയല ഏറ്റവുും ഉ�ർന്ന യകട്ി
ടും 24 നില�ൊ�ിരുന്നു. ഇശപ്ൊഴത്  65 നില യകട്ിടും വയര�ൊ�ി. 
മുുംമബ കലൊ�തിനുും 2008യല സ ശഫൊടനതിനുും സൊക്ഷി
�ൊ�ി. ആളുകൾ നിസ്സഹൊ�രൊ�ിശപ്ൊകുന്ന്രി യൻറ ശനർക്ൊഴ 
ചകൾ കണ്ു. കുറച്ചുദിവസങ്ങൾ മൊത്ര ശമ  ആ രണ്ു സുംഭവങ്ങ
ളുും മുുംമബയ� ബൊേിച്ചിട്ുള്ൂ. അന്നുും ദർഗ േൊന്തമൊ�ിരു
ന്നു. �്രിവുശ�ൊയല ്രുറന്നു യകൊടുക്ുും.  ഹർതൊൽ ശ�ൊലുും 
ബൊേിക്ൊറില്. കലൊ�കൊലതട്  കുറച്ചു ദിവസും ആളുകൾ അഭ
�ും ശ്രടി�ത്  ദർഗ�ിലൊ�ിരുന്നു.

സ്ൊദ്ും കൂട്ിയവച്ചട് മുുംമബ�ിയല ജരീജമൊ്ര�ിൽ കുറച്ചു
സ്ഥലും വൊങ്ങി. അന്നിവിയട സ്ഥലതിന് വില കുറവൊണ്. യചറി
യ�ൊരു വരീടുയവച്ചു. വരീടു യചറുയ്രങ്കിലുും നൊട്ിയല ഇരുനിലയക്
ട്ിടതി യൻറ വില കിട്ുും. ഇശപ്ൊൾ വിറ്റൊൽ 35 ലക്ഷും രൂ�യ�ങ്കി
ലുും ലഭിക്ുയമന്നൊണ് സ്രരീേ യൻറ അഭിത�ൊ�ും. മുുംമബ മല
�ൊളി ്രയന്ന ജരീവി്രസഖി�ൊയ�തി. ്ര യൻറ സ്ഭൊവും കണ്ൊ
ണ് യ�ൺവരീട്ുകൊർ സിന്ുവിയന യകട്ിച്ചു ്രന്നയ്രന്നട് നിറചി
രിശ�ൊയട �റഞ്ഞു സ്രരീേൻ. രണ്ു മക്ളുണ്ട്. റിതുവുും റിശ്ര
ഷുും. ഇടക്ിയട നൊട്ിൽ ശ�ൊകൊറുണ്ട്. ഇശപ്ൊൾ നൊട്ിൽ നിന്നട് 
അമ്മ ശദവകിയ� യകൊണ്ുവന്നിട്ുണ്ട്. മുുംമബ മുഴുവൻ ചുറ്റി
ക്ൊണിച്ചു യകൊടുതശപ്ൊൾ അമ്മക്ട് വലി� സശന്തൊഷമൊ�ി. 
കൊ�ുംകുളതുകൊരി�ൊണ് സിന്ു. അവരുയട മൊ്രൊ�ി്രൊ
ക്ൾ ശനരയത ഇവിയട വന്നു ്രൊമസമൊക്ി�്രൊണ്. ഇശപ്ൊ 
ൾ 53 കഴിഞ്ഞു. ഫ്ൊറ്റട്  വൊടകക്ട് യകൊടുതിരിക്�ൊണ്. കഥ 
�റഞ്ഞവസൊനിപ്ിച്ചട്  സ്രരീേൻ ്രിരക്ിലലിഞ്ഞു. സൂര്ൊസ 
്രമ�മൊ�ിരുന്നു. അശപ്ൊഴുും ദർഗ�ിൽ ആളുകൾ വന്നുുംശ�ൊ 
�ുും  യകൊണ്ിരുന്നു.

െതീശൻ ഹാജി അലി ദർഗകേ്  േുന്നിൽ

MRP Rs. 40/-

അസ്സലാം. പി

മീ ന മാ സ സൂ ര്യ ൻ ക ത്ി നി ൽ ക്കു ന്ന പ ക 
ലകു ക ളി ലലാ ന്നന്. ഉ ള്ി ൽ അ തകു വ ലര യി ല്ാ 

ത് കകു ളി രകും ആ ഹ്ാ ദ വകു മാ യി 11 കകു ടകും ബ ങ്ങ 
ൾ കാ ത്കു നി ന്നകു. ഇ വ ലരാ ലക് യകും ഭാ ര്യാ ഭ ർ 
ത്ാ ക് ന്ാ രാ ണ്.  ചകു രകു ങ്ങി യ കാ ല ത്ത് ലക് 
ങ്ി ലകും മ ക നാ യി, മ ക ളാ യി, ചി ല ലര കൂ ട്ി ലക്ാ 
ണ്കു ത്പാ കാ നാ ണീ കാ ത്ി രി പ്ന്. അ മ്മ, അ ച്ഛ, ഉ 
പ്, ഉ മ്മ എ ന്നന്  വി ളി ത്ക ൾ ക്ാ ൻ, സ്  ത്ന ഹ വാ 
ത്സ ല്യ ങ്ങ ത്ളാ ലട ഒ ന്നകു ത്ച ർ ത്കു നി ർ ത്ാ ൻ, 
കകു ഞ്ി നകു ത്വ ണ്ി യകു ള് കാ ത്ി രി പ്ന്. മ ക് ളകു 
ള് വ രകും ഇ ല്ാ ത് വ രകും കൂ ട് ത്ി ലകു ണ്ന്. മ ക് ളി 
ല്ാ ത് വ ർ ക്ന് ആ ഗ്ര ഹം വി ര സ ത ലക്ാ രകു കൂ ട്ാ 
ണ്. മ ക് ളകു ള് വ ർ ഒ രകു കകു ട്ി ലയ കൂ ടി സ്ത്ന ഹം 
പ ഠി പ്ി ക്ാ ൻ വീ ട്ി ത്ല ക്ന് ക്ഷ ണി ക്കു ന്നകു. ഇ വ രകു 
ലട എ ണ്ം പ ത്ക്ഷ, കകു റ വാ ണ്.

ഇ ഗത യകും ത്പ ർ അ പ്കു റ ത്കു മകു ണ്ന്. അ വ രകും 
കാ ത്ി രി പ്ി ലാ യി രകു ന്നകു. അ മ്മ ലയ, അ ച്ഛ ലന, 
വീ ടി ലന, പി ലന്ന യകു ലമ ലതൊ  ലക് ത്യാ... ഇ നി ക 
ഥ യി ത്ല ക്ന്  വ രാം. സ്  കൂ ൾ അ വ ധി ക്ാ ല ത്ന്  
സ ർ ക്ാ ർ ചി ൽ ഗ്ര ൻ സ്  ത്ഹാ മി ലല കകു ട്ി ക ലള 
വീ ട്ി ത്ല ക്ന് കൂ ലട കൂ ട്ാ ൻ കാ ത്ി രി ക്കു ന്ന വ 
രാ ണി വ ർ. ഇ നി യകും പൂ രി പ്ി ക്ാ നകു ള് ജീ വി ത 
ങ്ങ ൾ ഇ വ രി ൽ ബാ ക്ി നി ൽ ക്കും എ ന്ന തി നാ 
ലാ ണ്  ഇൗ  എ ഴകു ത്ി ലന ക ഥ ലയ ന്നന്  വി ളി ക്കു 
ന്ന ത്. ചി ല ജീ വി ത ങ്ങ ൾ പ റ ഞ്കു തീ രാ ത് ക 
ഥ ക ളാ ണ ത്ല്ാ.

കഥതുടങ്ുന്ു
ദി വാ ക ര ലന യകും അ മ്മകു വി ലന യകും ക ണ് പാ ലട 
ലപ ൺകകുട്ി ഓ ടി ലചെ ന്നന് വ ട്ം പി ടി ചെകു. അ വ രകു ലട 
കാ ൽ മകു ത്ട്ാ ള ത്മ ഉ യ ര മകു ള്ൂ ആ  ആ റകു വ യ സ്സകു 
കാ രി ക്ന്. നി ന്നി ട ത്കുനി ന്നന് കകു നി ഞ്ന് അ മ്മകു അ 
വ ളകു ലട ലന റകു ക യി ൽ തകു രകു തകു ലര ഉ മ്മ ലവ ചെകു. പി 
ലന്ന ത്ച ർ ലത് ടകു ത്കു മ ടി യി ലി രകു ത്ി. മകു ഖ ത്കും 
കക ക ളി ലകും ത ത്ലാ ടി. ഒ രകു വ ർ ഷ ലത് കാ ത്ി 
രി പ്ി നകു ത്േ ഷം ദി വാ ക ര നകും അ മ്മകു വി നകും മ ക 
ലള വീ ണ്കും കി ട്കു ക യാ ണ്. കകു റ ഞ് നാ ളകു ക ളി 
ത്ല ലക് ങ്ി ലകും. അ ഗത ലയ ങ്ി ലകും മ തി - അ തകു ത 
ലന്ന ലയാ രകു ആ േ്ാ സ മാ ണ്. ക ടകു ത് ത്വ ന ലി 
ലല ലച റി ലയാ രകു ചാ റ്റ ൽ മ ഴ. 

നീ ള ൻ മകു ടി യകു ള് ലപ ൺ കകു ട്ി ലയ - കസ ന 
എ ന്നന് വി ളി ക്ാം. മകു തി ർ ന്നാ ൽ അ വ ൾ ലക്ാ 
രകു കാ യി ക താ ര മാ ക ണ ലമ ന്നാ ണാ ഗ്ര ഹം. ര 
ണ്ാം ത വ ണ യാ ണ് - ഈ   മാ താ പി താ ക് ൾ 
ലക്ാ പ്ം ത്പാ കകു ന്ന ത്. വ ർ ഷ ങ്ങ ൾ മകു മ്ന് ഇ ളം 
കപ ത ലാ യി ചി ൽ ഗ്ര ൻ സ് ത്ഹാ മി ലല ത്ി യ വ 
ൾ. അ മ്മ യകും അ ച്ഛ നകും ചി ഗത ത്ി ലലാ ന്നകു മി ല്ാ 
ത് ലപ ൺ കകു ട്ി.  അ വ ൾ ക്ി ത്പ്ാ ൾ ഇ വ രാ ണ് 
എ ല്ാ ലമ ല്ാം. ആ  ക ഥ യി ങ്ങ ലന വാ യി ക്ാം:

ത്ജാ ലി യി ൽ നി ന്നന്  പി രി ഞ് ദി വാ ക ര ന്  ഒ ഴി 
വകു  സ മ യം ഏ കാ തെ ത ക ളകു ത്ട താ യി. അ മ്മകു വി 
നകും അ തകു ത ലന്ന, വ രാ നകും ത്പാ കാ നകും ആ രകു 
മി ല്ാ ത് വീ ട്ി ൽ വി ര സ ത യി ൽ മകു ങ്ങി യ പ ക 
ലി ര വകു ക ൾ. 50 പി ന്നി ട് ദാ മ് ത്യ ത്ി ൽ എ തെകു 
ലകാ ത്ണ്ാ അ വ ർ ക്ന്  മ ക് ളകു ണ്ാ യി ല്. എ ല്ാ വ 
ലര യകും ത്പാ ലല അ വ രി രകു വ ർ ക്കും സ് പ്  ന ങ്ങ 
ളകു ണ്ാ യി രകു ന്നകു. മ ക് ൾ^ അ വ രകു ലട കകു ഞ്ി ളം 
ചി രി മകു ത ൽ വി ഭി ന്ന പ ട വകു ക ൾ. 

അ വ ലയാ ലക് ഉ ള്ി ലലാ തകു ക്ി ക ഴി യ ലവ 
യാ ണ്  ക ഴി ഞ് വ ർ ഷം ത്ോ സ്  റ്റ ർ ലക യ ർ പ 
ദ്ധ തി വ ഴി  കസ ന അ വ രകു  ലട വീ ട്ി ലല ത്ി യ ത്. 
അ ത്താ ലട വീ ടാ ലക ഉ ണ ർ ന്നകു. ദി വാ ക ര നകും അ 
മ്മകു വകും അ വ ൾ  ലക്ാ പ്ം ഗപാ യം മ റ ന്നന്  കകു ട്ി ക 
ളാ യി. അ വ ൾ അ വ ലര അ ച്ഛ നകും അ മ്മ യകു ലമ ന്നന്  
വി ളി ചെകു. അ വ ൾ അ വ ർ ക്ന്  മ ക ളാ യി. ആ ഹ്ാ ദ 
ത്ി ല ൻ റ പകു ല രി ക ളകും സ ന്്യ യകും രാ ഗതി ക ളകും 
ലപാ ടകു ന്ന ലന ക ട ന്നകു ത്പാ യി. മ ഴ യകു ലട താ ള വകു 
മാ യി ജൂ ലണ ത്ി. അ വ ൾ ക്ന്  തി രി ലക ത്പാ കാ 
നകു ള് സ മ യ വകും. ത്പാ കാ തി രി ക്ാ ൻ അ വ ർ 
ആ വ തകും ഗേ മി ചെകു. നി ബ ന് ന ക ൾ അ തി നകും 
മകു ക ളി ലാ യി രകു ന്നകു. ചി ൽ ഗ്ര ൻ സ്  ത്ഹാ മി ല ൻ റ 
വാ തി ലി ൽ അ വ ൾ മ റ ഞ്കു. അ ന്നന്  ത്പാ യ മ ക 
ലള തി രി ലക കൂ ട്ാ നാ ണ്  വീ ണ്കും ഇ വ ലര ത്ി 
യി രി ക്കു ന്ന ത്.  

ബെല്ലടികളില്ലലാത്തകലാലം
ചി ൽ ഗ്ര ൻ സ് ത്ഹാ മി ലല കകു ട്ി ക ൾ ക്ന്  സ്  കൂ ൾ 
അ വ ധി ക്ാ ലം അ ഗത വ ലി യ പകു തകു മ ന ൽ കകു ന്ന 
ത ല്. എ ന്നകും കാ ണകു ന്ന മകു ഖ ങ്ങ ൾ, ന ര ചെ ഇ ട 
നാ ഴി ക ളകും ചകു മ രകും ജാ ല ക ക്ാ ഴ്  ച ക ളകും. ഉ യ 
ർ ത്ി ലക് ട്ി യ മ തി ലകും അ ട ചെി ട് ത്്ര റ്റകും.  കൂ ട്ി 
ലക്ാ ണ്കു ത്പാ കാ ൻ പകു റം വാ തി ലകു ക ളി ല്ാ ത് 
വ ർ. സ്  കൂ ൾ തകു റ ക്കു ത് മ്ാ ൾ മ റ്റകു കൂ ട്കു കാ ലര 
ല്ാം അ വ ധി ക്ാ ല ലത് വ ർ ണി ക്കു ത് മ്ാ ൾ ഒ 
ത്ര കാ ഴ്  ച ക ൾ തി രി ചെകും മ റി ചെകും പ റ ഞ്കു ലകാ 
ത്ണ് യി രി ക്കു ന്ന വ ർ. ഇ വ ലരാ ലക് യകും കകു ട്ി ക 
ളാ ല ണ ന്നകും അ വ ർ ക്കു ള്ി ൽ മ ലറ്റാ രകു കകു ട്ി യകു 
ലണ് ന്നകും മാ താ പി താ ക് ൾ, വീ ട്, ബ ന്കു ക് 
ൾ, അ യ ൽ ക്ാ ർ എ ന്നി വ രകു ലട സാ മീ പ്യം ഇ വ 
ർ ക്കും കി ട് ണ ലമ ന്ന തി രി ചെ റി വാ ണ്  ത്ോ സ്  റ്റ 
ർ ലക യ ർ പ ദ്ധ തി ക്ന്  പി റ കി ൽ. ലബ ല് ടി േ ബ്  ദ 
ത്ി ലനാ പ്ം ഉ റ ങ്ങകു ക യകും ഉ ണ രകു ക യകും ഭ ക്ഷി 
ക്കു ക യകും ക ളി ക്കു ക യകും ലച യ്കു ന്ന ചി ൽ ഗ്ര ൻ 
സ്  ത്ഹാം  ദി ന ങ്ങ ളി ൽ നി ന്നകു ള് താ ൽ ക്ാ ലി 
ക മകു ക്  തി യാ ണി ത്. 

ലച ന്നകു ക യ റകു ന്ന ഒാ ത്രാ വീ ട്ി ലകും മ ക് ളാ യി 
ത ലന്ന യാ ണി വ ർ ക ഴി യകു ന്ന ത്. ത്പാ കാ ലനാ രി 
ട മകു ലണ് ന്നകും കാ ണാ നകും കാ ത്ി രി ക്ാ നകും 
സ്  ത്ന ഹി ക്ാ നകും ചി ല രകു ലണ് ന്നകു മകു ള് ത്ബാ 
ധ്യം ഇൗ  കകു ട്ി ക ളി ൽ വ രകു ത്കു ന്ന മാ റ്റം വ ലകു  
താ ണ്.  

ചുരിദലാറിട്ടഅമ്മ
അ മൃ ത ത്യാ ട്  അ വ ർ പ റ ഞ്കു ലകാ ത്ണ് യി രി ക്കു 
ക യാ ണ് ̂  ഇ താ ണ മ്മ, അ താ ണച്ഛൻ, ഇ നി നീ  
ഇ വ രകു ലട കൂ ലട യാ ണ്. ത്ഹാ സ്  റ്റ ലി ൽ ത്പാ ത്ക 
ണ്, വീ ട്ി ൽ ഒ രകു പാ ട്  ത്പ രകു ണ്ാ കകും. അ ടകു ത്കു 
നി റ ലയ കൂ ട്കു കാ രകും.

അ വ ളകു ലട മ ന സ്സന്   ചാ യകു ത്ന്ന യി ല്. ‘മ ക ലള’ 
അ നകു ന യി പ്ി ചെന്  കൂ ലട കൂ ട്ാ ൻ പകു തി യ മാ താ 
പി താ ക് ളകും പ ല തകും പ റ ഞ്കു ത്നാ ക്കു ന്നകു ണ്ന്. 
േി േകു സം ര ക്ഷ ണ യൂ നി റ്റി ലല കൗ ൺ സി ല ർ മാ 
ർ കൂ ലട യകു ണ്ന്. എ ന്നി ട്കും ഒ രകു മാ റ്റ വകു മി ല്. അ വ 
ൾ ജാ ല ക ലവ ളി ചെ ത്ി ലൂ ലട പകു റ ത്ത് ക്ന്  ത്നാ 
ക്ി  നി ൽ പാ ണ്. ത്റാ ്രി ൽ നി റ ലഞ്ാ ഴകു കകു ന്ന 
ജ നം. അ വ യി ൽ ആ ണകും ലപ ണ്കും കകു ട്ി ക ളകും 
മകു തി ർ ന്ന വ രകു മകു ണ്ന്. അ തി ൽ ആ ലര യാ കാം അ 
വ ൾ തി ര യകു ന്ന ത് !

എ ട്കു വ യ സ്സകു കാ രി യാ ണ്  അ മൃ ത. ചകു വ പ്ി ൽ 
ലവ ളകു ത് പൂ ക് ളകു ള്  ത്ഗോ ക്ി ൽ ഗപ സ ന്ന മാ 
യ മകു ഖ ഭാ വ മകു ള് വ ൾ. മൂ ന്നാം വ യ സ്സി ൽ ആ 
ത്രാ േി േകു സം ര ക്ഷ ണ ത്ക ഗദ്ര ത്ി ൽ എ ത്ി ചെ 
കകു ഞ്ന്. പി ലന്ന സ ർ ക്ാ ർ ചി ൽ ഗ്ര ൻ സ്   ത്ഹാ 
മി ൽ വ ള ർ ന്ന വ ൾ. ഒ ടകു വി ൽ അ വ ലളാ രകു ത് രം 
പ റ ഞ്കു. ഇ ത ല് എ ല ൻ റ അ മ്മ, എ ൻ റ മ്മ ചകു 
രി ദാ റി ട് താ ണ്. എ നി ക്ന്  ചകു രി ദാ റി ട് അ മ്മ ലയ മ 
തി. അ മൃ ത യകു മാ യി വീ ട്ി ത്ല ക്ന്  ത്പാ കാ ൻ ലകാ 
തി ചെി രകു ന്ന താ ൽ ക്ാ ലി ക അ മ്മ യി ൽ ആ  വാ 
ക്കു ക ൾ നി രാ േ പ ട ർ ത്ി. സാ രി യകു ടകു ക്ാ ൻ 
ത്താ ന്നി യ നി മി ഷം അ ത്പ്ാ ള വ ർ ലവ റ കു ത്കു കാ 
ണകും. അ ഞ്കു വ ർ ഷം മകു മ് ലത് അ മ്മ ഇ ത്പ്ാ 
ഴകും അ വ ളകു ലട ഒാ ർ മ ക ളി ലകു ണ്ാ കകു ത്മാ, അ വ 
ർ തി രി ചെകു വ രകു ലമ ന്നന്  അ വ ളി ത്പ്ാ ഴകും ഗപ തീ ക്ഷി 
ക്കു ത്ന്നാ? ചി ല ത് പ്ാ ൾ അ മ്മ ലയ ന്ന ത്  ഒ രകു ചി 
ഗത മാ യി അ വ ളകു ലട മ ന സ്സി ലകു ണ്ാ കകും. അ തി ന് 
പകു തി യ കാ ല ലത് വ സ്ഗത രൂ പ വകും അ വ ൾ സ് 
യം തകു ന്നി യ താ കാം.

ചി ൽ  ഗ്ര ൻ സ്  ത്ഹാ മകു ക ളി ലൂ ലട സ ഞ് രി ചൊ 
ൽ ഇ ത് ര ത്ി ലകു ള് കാ ത്ി രി പ്കു ക ലള കാ 
ണാം. ത്ോ സ്  റ്റ ർ ലക യ റി ന്  ഉ ൾ ലപ് ടകു ത്ി യി 
ട്കും ഒ ഴി ഞ്കു മാ റി യ ലപ ൺ കകു ട്ി അ വ രി ൽ ഒ രാ 
ളാ ണ്. ത്ോ ണി ലൂ ലട വ ല് ത്പ്ാ ഴകു ലമ ത്കു ന്ന ഒ രകു 
േ ബ്  ദ മാ ണ്  അ വ ൾ ക് മ്മ. ഒ രി ക് ലകും കാ ണാ ൻ 
വ രാ ത്, ഉ ട ലന വ രാ ലമ ന്നന്  ഉ റ പ്കു പ റ യകു ന്ന അ 
മ്മ. ഇൗ  അ വ ധി ക്ാ ല ത്ന്  വീ ട്ി ൽ ലകാ ണ്കു ത്പാ 
കാ ലമ ന്നന്  അ വ ൾ ക്ന്  വാ ക്കു ന ൽ കി യ താ ണ്. മ 
റ്റകു വീ ട്ി ൽ ത്പാ യാ ൽ അ മ്മ വ രകു ത് മ്ാ ൾ കാ ണാ 
നകും ത്പാ കാ നകും എ ങ്ങ ലന ക ഴി യകും. അ തി നാ 
ൽ ഒ ാത് രാ ലട ലി ത്ോ ൺ റി ങ്ങി ലകും അ വ ൾ അ 
മ്മ ലയ ഗപ തീ ക്ഷി ക്കു ന്നകു. അ വ ൾ കാ ത്ി രി ക്കു 
ന്ന അ മ്മ ഒ രി ക് ലകും വ രി ലല് ന്നകും ലകാ ണ്കു ത്പാ 
കി ലല് ന്നകും അ വ ൾ ലക്ാ ഴി ലക എ ല്ാ വ ർ ക്കു മ 
റി യാം, ആ  അ മ്മ ക്കും. അ വ ര ത്  ആ ത്രാ ടകും പ 

റ യകു ന്നി ല ല് ത്ന്ന യകു ള്ൂ. 

ഇനിഞലാൻതിരിച്ുപേലാകില്ല
കസ ന യി ത്ല ക്കു ത ലന്ന തി രി ലക ലയ ത്ാം. 
ഒ രകു വ ർ ഷം മകു മ്ന്  ‘ര ക്ഷി താ ക് ലള’ വി ട്കു ത്പാ 
ന്ന രാ ഗതി ചി ൽ ഗ്ര ൻ സ്  ത്ഹാ മി ലല മകു റി യി ൽ 
അ വ ൾ ത നി ചൊ യി. സ്ത്ന ഹ വാ ത്സ ല്യ ങ്ങ ളകു 
ലട ന ടകു വി ൽ നി ന്നന് ലപാ ടകു ന്ന ലന ആ രകു മി ല്ാ 
താ യ അ വ സ്ഥ. തി രി ലക ത്പാ കാ ൻ മ ന സ്സന്    തകു 
ടി ചെകു. ത്ോ ൺ വി ളി ക്കു ത് മ്ാ ലഴ ല്ാം ദി വാ ക ര 
ത്നാ ടകും അ മ്മകു വി ത്നാ ടകും അ വ ൾ അ തകു ത ലന്ന 
പ റ ഞ്കു. ത ട സ്സ ങ്ങ ൾ ഏ ലറ യകു ള് തി നാ ൽ അ 
വ ർ ര ണ്ി ട ങ്ങ ളി ലാ യി ത ലന്ന ക ഴി ഞ്കു. ആ ഗ്ര 
ഹ ങ്ങ ൾ തീ ഗവ മാ യ ത്പ്ാ ൾ ഓ ണാ വ ധി ക്ന് 10 ദി 
വ സം അ വ ലള അ വ ർ ക്ന് കി ട്ി. അ തകു ക ഴി ഞ്ന് 
വീ ണ്കും തി രി ചെകു. 

കകു ട്ി ക ൾ ക്കും ര ക്ഷി താ ക് ൾ ക്കും താ ൽ പ ര്യ 
ലമ ങ്ി ൽ ത്പാ റ്റി വ ള ർ ത് ൽ തകു ട രാ ലമ ന്ന തീ രകു മാ 
ന ത്ി ൽ ആ േ്ാ സം ലകാ ള്കു ക യാ ണ്  ഇൗ  ര 
ക്ഷി താ ക് ളകും മ ക ളകു മി ത്പ്ാ ൾ. അ വ ർ  ലക്ാ പ്ം 
പകു റ ലപ് ടകും മകു മ്ന്  അ വ ലളാ രകു കാ ര്യം പ റ ഞ്കു. 
ഇ നി ഞാ ൻ തി ര ചെകു വ രി ല്. മ ക ലള ത്ച ർ ത്കു 
പി ടി ചെന്  അ വ ർ പകു റ ത്ത് ക്ി റ ങ്ങി. ത്പാ കകും വ 
ഴി പ ണി ക ത്ള ലറ യകു ണ്ന്. മ ക ൾ ക്ന്  ഉ ടകു പ്ന്  വാ ങ്ങ 
ണം, ഭ ക്ഷ ണ ലമാ രകു ക് ണം, കകു ലറ ത്ന രം അ വ 
ൾ  ലക്ാ പ് മി രകു ന്നന്  വ ർ ത് മാ നം പ റ യ ണം.  ജീ 
വി ത സാ യാ ഹ്ന ത്ി ൽ അ വ രകു ലട ദി വ സ ങ്ങ ൾ 
ക്ന് അ വ ൾ നി റ ങ്ങ ൾ തീ ർ ക് ലട്.

ഇൗ  കകു ട്ി ക ൾ  ലക്ാ ല ക് യകും എ ഗത ലയ ഗത ക 
ഥ ക ൾ പ റ യാ നകു ലണ് ത്ന്നാ... പി റ ന്നകു വീ ണ്  നാ 
ളകു ക ൾ ക് കം ഉ ത്പ ക്ഷി ക് ലപ് ട് വ ർ, സാ മ് ത്ി 
ക വകും കകു ടകും ബ ഗപ ശ്  ന ങ്ങ ളകും മൂ ലം േി േകു സം ര 
ക്ഷ ണ ത്ക ഗദ്ര ങ്ങ ളി ലല ത്ി യ വ ർ, ര ക്ഷി താ ക് 
ൾ ജ യി ലി ലകും വി ദൂ ര ങ്ങ ളി ലകു മാ യ തി നാ ൽ അ 
നാ ഥ രാ ക് ലപ് ട് വ ർ. 

ലപ റ്റ മ്മ യകു ലട യകും അ ച്ഛ ല ൻ റ യകും സാ മീ പ്യ 
വകും സ്  ത്ന ഹ വകും ഒ രി ക് ലകും അ നകു ഭ വി ക്ാ ത് 
വ ർ. കകു ടകും ബ ലമ ന്ന ത ണ ൽ അ ന്യ രാ ക് ലപ് ട് വ 
ർ. അ ങ്ങ ലന ഒ രകു പാ ട്  ബാ ല്യ ങ്ങ ൾ. ര ക്ഷി താ ക് 
ൾ  ലക്ാ പ്ം ത്പാ കാ ലനാ രകു ങ്ങകു ന്ന നാ ലകു വ യ സ്സകു 
കാ ര ല ൻ റ മാ താ പി താ ക് ൾ ജ യി ലി ലാ ണ്. വ ള 
ർ ത്ാ ൻ ആ വി ലല് ന്നകു പ റ ഞ്ന്  അ മ്മ മ ലറ്റാ രാ 

ൾ ക്ന്  വീ ട്കു ത്ജാ ലി ലച യ്ാ ൻ വി റ്റ മ ക ൾ ക്ന്  ഏ ഴകു 
വ യ സ്സാ ണി ന്നന്. ഒ രകു കവ കകു ത്ന്ന രം അ മ്മ  ലത്ാ 
ട്ി ലി ൽ ക ര ചെി ത്ലാ ലട സാ മീ പ്യ മ റി യി ചെ കകു ഞ്ന്  
വ ള ർ ന്നന്  എ ട്ാം ക്ാ സി ലല ത്ി. ത്ഹാ ട് ൽ അ ടകു 
ക് ള യി ൽ പാ ഗതം ക ഴകു കി യ ബാ ല ൻ ഏ ഴി ലല 
ത്ി. ഇ വ ലരാ ലക് യകും വീ ടകു ക ളി ത്ല ക്ന്  ത്പാ കകു 
ക യാ ണ്. സ്കൂ ൾ തകു റ ക്കും വ ലര ഇ വ ർ ലക്ാ 
രകു കകു ടകും ബ മകു ണ്ാ കകും.
................................................................................

വി വി ധ ജി ല് യി ലാ യി ചി ൽ ഗ്ര ൻ സ്  ത്ഹാ മകു 
ക ളി ലല ഇ രകു നൂ ത്റാ ളം കകു ട്ി ക ൾ  ഈ  ത്വ ന ല 
വ ധി ക്ാ ല ത്ന് വി വി ധ വീ ടകു ക ളി ൽ ക ഴി യകു ന്നകു 
ണ്ന്. ജൂ ൺ ആ ദ്യ വാ രം ഇ വ ലരാ ലക് യകും തി രി 
ലക ത്പ്ാ രകും. വീ ണ്കും ത്ഹാ സ്  റ്റ ൽ ലക ട്ി ട ത്ി 
ല ൻ റ ചകു റ്റകു വ ട് ങ്ങ ളി ൽ ഒ തകു ങ്ങകും. വീ ലട ന്ന ത്  
ഒാ ർ മ മാ ഗത മാ കകും. അ മ്മ ലയ ന്ന ത്  അ ടകു ലത് 
ത്ാ ൻ ലകാ തി ക്കു ന്ന സ്  ത്ന ഹ വകും അ ച്ഛ ൻ ക 
രകു ത ലി ല ൻ റ ഒാ ർ മ മ ര വകു മാ കകും. അ വ ർ വീ ണ്കും 
അ നാ ഥ രാ കകും. 

മ ക് ൾ പ ടി യി റ ങ്ങി ത്പ്ായ വീ ട്  അ ത്പ്ാ ൾ വീ 
ണ്കും ഉ റ ങ്ങി ത്കു ട ങ്ങകും. േ ബ്  ദ ങ്ങ ൾ നി ല ചെന്, ക 
ളി ചി രി മാ ഞ്ന്  നി ശ്ശ ബ്  ദം. അ വി ലട ര ണ്ാ ത്  മാ 
ക് ൾ ആ  നി മി ഷം മകു ത ൽ വൃ ദ്ധ രാ യി മാ റകും. ദി 
വ സ ങ്ങ ൾ ക ഴി ഞ്ാ ൽ നാം  മാ ത്യ ദി നം ആ ത്�ാ 
ഷി ക്കും. പി റ ലക ബാ ല ദി ന വകും പി തൃ ദി ന വകു ലമാ 
ലക് വ രകും. അ ത്പ്ാ ലഴ ല്ാം ഈ  കകു ട്ി ക ലള യകും 
മാ താ പി താ ക് ലള യകും കകു റി ചെകു കൂ ടി ഓ ർ ക്കു ക.

ഇൗ  കകു റി പ്ന്  വാ യി ക്കു ന്ന വ ത്ര... അ മ്മ  ലത്ാ 
ട്ി ലി ലകും ആ േകു പ ഗതി വ രാ തെ ക ളി ലകും ത്റാ ്ര രി 
കി ലകും ഒ രി ളം കപ ത ലി ലന ഉ ത്പ ക്ഷി ചെകു ത്പാ യ 
വ ർ നി ങ്ങ ളി ലകു ത്ണ്ാ? അ യ ൽ പ ക് ത്ത്ാ അ ക 
ല ങ്ങ ളി ത്ലാ ഉ ത്ണ്ാ? നി ശ്ശ ബ്  ദ  മാ ലയാ രകു ത്ത ങ്ങ 
ൽ ഉ ള്ി ലലാ തകു ക്കു ന്ന ലപ ണ്കു ത്ണ്ാ, പാ പ ത്ി 
ല ൻ റ പാ തി യാ യ ആ ണകു ത്ണ്ാ, വി ട്കു ക ള ലഞ്ാ 
രകു പകു ഞ്ി രി അ വ ർ ത്ത ടകു ന്നകു ത്ണ്ാ... ഉ ലണ് ങ്ി ൽ 
പ റ യകു ക. അ വ രകു ലട കകു ഞ്ി വി ലട സ ത്തൊ ഷ 
ത്ത്ാലടയകുലണ്ന്നന് . 

(മലപ്കുറത്ന് കചൽഡ് ലഗപാട്ക് ഷൻ യൂനിറ്റന് സം
�ടിപ്ിചെ ത്ോസ് റ്റർ ലകയർ പരിപാടിയാണ് ഈ  
എഴകുത്ിനാധാരം. ഉപത്യാ്രിചെ ത്പരകുകൾ യഥാർ
ഥമല്)
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ദേശീയ^സംസ്ഥാനഅവാർഡുകൾദനടിയ
‘ആളൊരുക്ക’ത്ിളൻറസംവിധായകൻ
വി.സി.അഭിലാഷ്സംസാരിക്കുന്ു
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പാളട്ടഴുത്ിൽകാൽനൂറ്ാണ്്പിന്ിട്ട
രാജീവ്ആലുങ്കൽപാട്ട്ടംജീവിതവും
പങ്കുളവക്കുന്ു

സംസ്ഥാനത്തെചിൽഡ്രൻസ്ഹോമുകളിത്െഅനാഥരായ
ഇരുനൂഹ�ാളംകുട്ികൾഈഹവനെവധിക്ാെതെ്
വിവിധവീടുകളിൽകഴിയുന്ുണ്്.മക്ളിെ്ാതെവഹരാ
ഉള്ളവഹരാആയരക്ിതാക്ൾഅവധിക്ാ
െഹതെക്്മാഡതമായിഅവത്രദത്തെടുക്ുകയാണ്.
സ്കൂൾതു�ക്ുംവത്രയുള്ളചുരുങ്ിയകാെഹതെത്ക്ങ്ിെും
മകനായി,മകളായി,മാതാപിതാക്ളുത്ട
സ്ഹനേവാത്സെ്യങ്ൾഅനുഭവിച്്അവർജീവിക്ും
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ലോേളറി നൻറ ഒാവർലകാട്ും മറ്്  
റഷ്യൻ മാസ് റ്ർപീസ്  കഥകളും
ഒരുകൂട്ം എഴുത്ുകാർ  
ലപജ്: 192 വറിേ: 180 
ഡറി.സറി ബുക്സ്

റഷ്ൻ സൊഹി്ര്തി യൻറ 
ആഴവുും �രപ്ുും അട�ൊളയപ്
ടുതുന്ന വിേ്വിഖ്ൊ്രമൊ� 
12 കഥകളുയട സമൊഹൊരും.

പൂമ്ാറ് 
കുട്റിക്ഥാപുസ് ് കം
ഷഷെറി വറി.ടറി 
ലപ ജ് : 104, വറി േ: 99.00 
മാമ്ഴം, ഡറി.സറി  ബുക് സ് 

�ഠനും ഭൊരമൊകൊയ്ര, രസക
രമൊക്ൊൻ കുട്ികയള സഹൊ
�ിക്ുന്ന കഥകളുയട സമൊ
ഹൊരും.  അക്ഷരങ്ങളുും ആേ
�ങ്ങളുും മനസ്സിൽ �്രി�ൊൻ 
സഹൊ�കും.

നപണ്ണടയാളങ്ങൾ
ലപ ജ് : 208, വറി േ: 199.00 
കറൻറ്  ബുക് സ് 

�ു്രി�കൊലയത യ�ൺമ
നസ്സുകൾ എങ്ങയന ജരീവി്ര
യത വൊ�ിക്ുന്നു എന്ന്രി 
യൻറ ശനർസൊക്ഷ്മൊണ്  ഇൗ 
�ുസ ്രകും. കഥ�ുും കവി്ര
�ുും അനുഭവവുും വര�ുും കട
ന്നുവരുന്നു. 

ചക് വറിഭവങ്ങൾ
എം.ടറി. ഉഷ 
ലപ ജ് : 80, വറി േ: 70.00 
എച്ച് .ആൻഡ് .സറി

ശകരളതിയല ഒൗശദ്ൊഗിക 
ഫലമൊ�ി ത�ഖ്ൊ�ിക്യപ്
ട് ചക് യകൊണ്ുണ്ൊക്ൊവു
ന്ന �ല്രരും വിഭവങ്ങളുയട 
യറസിപ്ി. 

പറിപീേറിക
യമ 
ലപ ജ് : 64, വറി േ: 65.00 
മാ്ൃഭൂമറി ബുക് സ് 

സൊേൊരണ ജരീവി്ര�രിസ
രങ്ങളിയല അസൊേൊരണ 
അനുഭവങ്ങളുയട ചൂടുയകൊ
ണ്ട്  വൊ�നയ� യ�ൊള്ിക്ു
ന്ന ശനൊവൽ. 

സ്വർണെറിറമുള്ള നവയറിൽ
നക.ആർ. അെൂപ്  
ലപ ജ് : 80 വറി േ: 80.00 
നയസ് തപസ്  ബുക് സ് 

അരികുവത് കരിക്യപ്ടുന്ന
വയര അട�ൊളയപ്ടുതുന്ന 
കഥകൾ. സ ത്രരീ�ക്ഷതട്  ഉറ
ച്ചുനിൽക്ുന്ന ആഖ്ൊനമ
ണ്ഡലും. 

മുസ് േറിം ഭവെം
സഇൗദ്  മുഹമ്മദ്  അദ്ീബ്  
ലപ ജ് : 39, വറി േ:39.00 
 നഎ.പറി.എച്ച് 

കുട്ികളുയട വ്ക്തി്ര്വുും 
സ്ഭൊവേരീലങ്ങളുും വളർതു
ന്ന്രിൽ വരീടുും വരീട്ിയല അന്ത
രരീക്ഷവുും വഹിക്ുന്ന �ങ്കട്  
ഇസ ലൊമിക കൊഴ ചപ്ൊടിൽ 
അശന്ഷിക്ുന്ന �ുസ ്രകും. 

മാജറിക്  മാജറിക് 
ലോപറിൊഥ്  മു്ുകാട്  
ലപജ്: 138, വറിേ: 175.00 
ദ ബുക്  പ്യൂപറിൾ

എളുപ്തിൽ �രരീക്ഷിക്ൊവു
ന്ന മൊജിക്ുകളുും അവക്ട്  �ി
ന്നിയല രഹസ്വുും വിവരിക്ു
ന്ന മജരീഷ്ൻ മു്രുകൊടി യൻറ 
�ുസ ്രകും.

ഇടനപടൽ
കെ.ഇ.എൻ
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സുംഭവബഹുലവുും സങ്കരീർണവുമൊ� ജരീവി്ര
തിൽനിന്നട്  കഥ കിഴിച്ചൊൽ, �ിയന്ന ബൊക്ിവരു
ന്നത്, ചിറകുകളുും ആകൊേങ്ങളുും നഷ് ടമൊ� നിർ
ജരീവസുംഭവങ്ങളുയട ഒരു മൃ്രസമൊഹൊരും മൊത്രമൊ
വുും. മറുയമൊഴി നഷ് ടമൊ�, കൊഴചകൾ അന്മൊ�, 
അനുഭൂ്രിദരിതദമൊ�, ചിന്തൊരഹി്രമൊ� കു്രിപ്ു
കൾ അസൊേ്മൊ� ഒരു മരുപ്റ്ുശ�ൊലുമൊകൊനൊ
വൊയ്രശ�ൊയ�ൊരു അനൊർതദശലൊകമൊ�ി അശ്രൊയട 
ജരീവി്രും നിന്നട് കി്രക്ുും. കഥകൾ ഏ്രർഥതി
ലുും ജരീവി്രയത നിരന്തരും �ു്രു്രൊ�ി കയണ്
തുക�ുും കരീഴശമൽ മറിക്ുക�ുും ശകൊരിതരി
പ്ിക്ുക�ുും കു്രറുക�ുും യചയ്ുന്ന, ജരീവിശ്രൊർ
ജതിയൻറ നി്ര്സൊന്നിേ്മൊണ്. ആ വിേമുള് 
കഥ അവസൊനിക്ുന്നശ്രൊയട, കഥ�ല്, ജരീവി്രും
്രയന്ന അവസൊനിക്ുും.

നൊവിളക്ൊൻ കഴി�ുന്നിടശതൊളുംകൊലും മനു
ഷ്ർ ഏ്രുകൊര്തിനുും, ആ കൊര്ങ്ങയളത്ര േു
ഷ്കമൊ�ൊലുും കഥ�ുയട വർണവസ ത്രും േരിപ്ി
ക്ുും. ജരീവി്രയത ആഴതിൽ ജരീവി്രമൊക്ുന്ന
്രുും മരണയതശപ്ൊലുും ജരീവി്രതിയൻറ മറുശ�
രൊക്ി ്രിരുതിയ�ഴു്രിയക്ൊണ്ിരിക്ുന്ന്രുും കഥ
കളൊണ്. നമ്മൾ �ലകൊലതൊ�ി �റഞ്ഞുണ്ൊക്ി
�്രുും ഉണ്ൊക്ിയക്ൊണ്ിരിക്ുന്ന്രുമൊ� കഥകൾ 
മൊറ്റിയവച്ചൊൽ �ിന്നരീട് നൊയമതിയപ്ടുക ഭരീകരമൊ
യ�ൊരു അേികൊരശലൊകതിലൊ�ിരിക്ുും. �ശക്ഷ, 
അവിയടശപ്ൊലുും അേികൊരേൊസനകയള അസ്സ 
ഥമൊക്ി, മനുഷ്ർ സ്�ും സൊന്ത്നിപ്ിക്ുന്ന കഥ
കൾ നിർമിച്ചുയകൊണ്ിരിക്ുും. അറബിക്ഥ�ിയല 
ഷഹർസൊദ അ്രുയകൊണ്ൊണ് മരണതിനുമപ്ുറ
മുയള്ൊരു മഹൊജരീവി്രതിയൻറ സൗന്ര് ശതസൊ്ര
സ്സൊ�ി ഇന്നുും മനുഷ്യര മതു�ിടിപ്ിക്ുന്നത്. 

േുഷ്കജരീവി്രരൊേിക്ു/ മകരന്ും സ്ദിക്ുവൊൻ/ 
സഹതസദളമുശള്ൊരു/സശരൊജയത വിടർതി നരീ
യ�ന്നട് ‘ആ�ിരയതൊന്നുരൊവുകൾ’ എന്ന കവി്ര
�ിൽ മവശലൊപ്ിള്ി.

യകൊടുുംകൊര്ങ്ങളുയട കടുത ശവനലിലുും കു
ളിശരകുന്ന കഥകയളൊയക്�ുും േുഷ്ക ജരീവി്ര
തിനു മുന്നിൽ, സർഗൊത്കജരീവി്രും സമർപ്ിച്ച 
സ ശനഹസ ശത്രൊത്രങ്ങളൊണ്. കഥ�ിലൊ്തവൻ 
എന്നട് സ ശനഹ�ൂർവും േൊസിച്ചുും, കഥകഴിഞ്ഞു 
എന്നട് എയന്നശതക്ുമൊ�ുള് അന്ത്യത സൊ
ക്ഷ്യപ്ടുതി�ുും മല�ൊളഭൊഷ കഥ�ുയട അനി
വൊര്്ര എശന്നൊ ഹൃദ്മൊ�ി ദൃഢയപ്ടുതിക്ഴി
ഞ്ഞിരിക്ുന്നു. കിണറ്റിൽവരീണ ആ �ഴ� നൊട്ു
കഥ�ിയല കിട്ൊത സൂചി ഇന്നുും കഥ�റച്ചിലി
നുും എഴുതിനുമിട�ിലുള് യവല്ുവിളി�ൊ�ി വള
രുക�ൊണ്. കിണറ്റിൻകര�ിൽയവച്ചട് ്രുന്നുശ്ൊ
ഴൊണ് കഥ�ുയട സൂചി �ണ്ട് കിണറ്റിൽ വരീണത്. 
ശകട്ിരിക്ുന്നവർ, എന്നിശട്ൊ എന്നു ശചൊദിക്ുശ്
ൊൾ, ഉതരതിന് �കരും, എന്നിശട്ൊ എന്നു ശചൊദി
ച്ചൊൽ സൂചി കിശട്്ൊ എന്ന മറുശചൊദ്മൊണ് ഉണ്ൊ
വുക. അശപ്ൊൾ�ിയന്ന എന്തു യചയ്ുും? എന്നട് ശചൊ
ദിച്ചൊലുും, എന്നട് ശചൊദിച്ചൊൽ സൂചികിശട്്ൊ? എന്ന 
ശചൊദ്ും ്രുടരുും. സ്ര്തിൽ കഥകയളൊയക്�ുും 
ഒരർഥതിൽ ഉതരമൊയണന്നട് ശ്രൊന്നുന്ന ശചൊ
ദ്ങ്ങളൊണ്!

�യണ്ൊരു രൊജൊവിന് നൊലു മക്ൾ, നൊലിനുും 
രൊജൊവ്്രയന്ന ശ�രിട്ു. അഞ്ൊമശത്രിന് ത�ജ
കൾ ശ�രിടണും. എന്നൊൽ, അ്രവർക്ട് ശ്രൊന്നി
�മൊ്രിരി�ൊവൊനുും �ൊടില്. മറിച്ചട് നൊലു കുട്ിക
ളുയട ശ�ര്, രൊജൊവ് നിർശദേിച്ച തകമതിൽ ശചർ
തു ശവണും ത�ജകൾ അഞ്ൊുംകുട്ിക്ട് ശ�ര് വി

ളിക്ൊൻ! ആദ്യത കുട്ി�ുയട ശ�ര് ക, രണ്ൊമ
ശതത് ഥ, മൂന്നൊമശതത് മ, നൊലൊമശതത്  ്രി. 
അവ �ഥൊതകമും ശചർതട് �റഞ്ഞൊൽ അഞ്ൊും
കുട്ി�ുയട ശ�ര് കഥമ്രി എന്നൊവുും. അശ്രൊയട 
്രങ്ങളുയട ജരീവി്രും ഇശപ്ൊഴുള്്രിശനക്ൊൾ വര
ണ്ുശ�ൊവുയമന്നുും രൊജൊേികൊരതിയൻറ ശലൊകും 
ഇശപ്ൊഴുള്്രിശനക്ൊൾ ഇരുണ്ുശ�ൊകുയമന്നുും 
മനസ്സിലൊക്ി� ത�ജകൾ അന്നട് അഞ്ൊുംകുട്ിക്ട് 
ശ�രിടുക�ുണ്ൊ�ില്. ശ�രില്ൊയതൊരു അഞ്ൊും 
കുട്ി�ൊ�ി ഏ്രുശ�രുും സ്രീകരിക്ൊനുും ്രിരസ 
കരിക്ൊനുമുള് സ്ൊ്രതന്ത്ശതൊയട കഥ ജരീവിച്ചു 
യകൊണ്ിരിക്ുക�ൊണ്.

ശ�രില്ൊത ആ കുട്ിക്ട് എങ്ങയനയ�ങ്കിലു 
യമൊരു ശ�രിടൊനൊണ് മയറ്റലൊ് ത�്രിഭൊേൊലികയള
ശപ്ൊയല ശഡൊ. എും. മുല്ശക്ൊ��ുും തേമിക്ുന്നത്. 
ലക്ഷദ്രീ�ിയല നൊശടൊടിക്ഥകളുും �ൊട്ുകളുും അട
�ൊളയപ്ടുതുകവഴി വലിയ�ൊരു സൊുംസ കൊരിക
ത�വർതനമൊണ്, ശഡൊ. എും. മുല്ശക്ൊ� നിർവ
ഹിക്ുന്നത്. ലക്ഷദ്രീ�ിയല ശകരള ത�്രിനിേി�ുും 
ശകരളതിയല ലക്ഷദ്രീപ് ത�്രിനിേി�ുമൊവൊൻ 
അവസരും കിട്ി� ഒരു അക്ൊദമരീഷ്ൻ എന്ന നി
ല�ിൽ, കഥകളിലൂയട�ുും �ൊട്ുകളിലൂയട�ുും ഒരു 
ജന്ര�ുയട ജരീവി്രും്രയന്ന�ൊണ് അശദേഹും ആവി
ഷ്കരിക്ുന്നത്.

‘മുതുും കുല�ുും യചൊരിഞ്ഞകിളി’ എന്ന ലക്ഷ
ദ്രീ�ിയല നൊശടൊടിക്ഥകളുയട ഈയ�ൊരു സമൊ
ഹൊരും ഒശരസമ�ും കുട്ികശളൊടുും മു്രിർന്നവശരൊ
ടുും ഹൃദ�സ �ർേി�ൊുംവിേും സുംവദിക്ുും. ത�്രി
സന്ികൾയക്ൊയക്�ുമപ്ുറും ത�കൊേും �രതു
ന്ന, കഥകളൊണി്രിലുള്ത്. ഏ്രിരുട്ിലുും യവളിച്ച
മൊ�ി ജ്ലിക്ൊനുും ഏ്രു യകൊടുുംശവനലിലുും കു

ളിർമഴ�ൊ�ി ശകൊരിയച്ചൊരി�ൊനുും കഴി�ുന്ന ഈ കഥകയളൊയക്�ുും, 
മനുഷ്യര കൂടു്രൽ നല്മനുഷ്രൊക്ൊനുള് മഹതൊയ�ൊരു സൊുംസ 
കൊരികത�വർതനതിയൻറ ചുരുയക്ഴുതുകൾ എന്ന നില�ിലൊണ് 
തേശദ്ധ�മൊകുന്നത്.

ലക്ഷദ്രീ�ിയല നൊടൻ�ൊട്ുകൾ, ലക്ഷദ്രീ�ിയല നൊശടൊടിക്ഥകൾ, 
ലക്ഷദ്രീ�ിയല രൊക്ഥകൾ എന്നിങ്ങയന ഏയറ വൊ�ിക്യപ്ട് ശഡൊ. 
എും. മുല്ശക്ൊ��ുയട മുൻ തഗന് ഥങ്ങളുയട ്രുടർച്ചയ�ന്ന നില�ിലൊ
ണ്, മുതുും കുല�ുും യചൊരിഞ്ഞ കിളി എന്ന �ു്രി� നൊശടൊടിക്ഥൊ 
സമൊഹൊരവുും തേശദ്ധ�മൊവുന്നത്. 

അവിയടനിന്നുും ഇവിയടനിന്നുും ശകട്ത് അലസമൊ�ി �കർതുന്ന ശക
യട്ഴുതുരരീ്രി�ല്; ശകട്യ്രൊയക്�ുും ഉള്ിൽ അനുഭവിച്ചുും അനുഭൂ്രി
യപ്ട്ുും ആവിഷ്കരിക്ുന്ന യകൊയണ്ഴുതൊണ് ലക്ഷദ്രീ�ിനുും ശകരളതി
നുും ത�ി�ങ്കരനൊ� ശഡൊ. എും. മുല്ശക്ൊ� നിർവഹിച്ചിരിക്ുന്നത്. യവറുും 
കഥ�റച്ചിൽ എന്ന്രിനപ്ുറും ഈ തഗന്ഥങ്ങയളൊയക്�ുും ഒരു ജന്ര�ു
യട സ �ന്ിക്ുന്ന ഹൃദ�തിൽ �്രിപ്ിക്യപ്ട് സ ശനഹമുതദകളൊണ്. 

ഒരു നൊടിയന േരിക്ുമുള് നൊടൊക്ിമൊറ്റുന്ന �ൊട്ുും കഥ�ുും അവ്രരി
പ്ിക്ുന്ന്രിശനൊയടൊപ്ും, അവരുയട സൊുംസ കൊരികചരിത്രതിയൻറ�ുും 
മനുഷ്ബന്ങ്ങളുയട�ുും സൂക്ഷട്മശലൊകുംകൂടി�ൊണ് ശഡൊ. എും. മുല്
ശക്ൊ� കയണ്ടുതിരിക്ുന്നത്. ചിരിക്ൊയനന്നശ�ൊയല ചിന്തിക്ൊനുും 
്രിരുതൊയനന്നശ�ൊയല ്രളിർക്ൊനുും കര�ൊയനന്നശ�ൊയല കലഹിക്ൊ
നുും ഇ്രിലുള് കഥകൾ ത�ശചൊദനമൊവുും.

പുെ് തക കവറുകൾ

മഡാ. എം. േുല്മകോയ

സന്്. ഇ

ത�കടനും ശറൊഡിലൂയട കടന്നുശ�ൊകുന്ന
്രി യൻറ ആരവും അടുതടുതുവരു ശ്ൊൾ 
യ�ൺകുട്ി മട്ുപ്ൊവിലിരുന്നട്  ആൻതഫൊങ്കി 
യൻറ  ഡ�റിക്ുറിപ്ുകൾ വൊ�ിക്ുക�ൊ
�ിരുന്നു. 

യവള്ും മങ്ങിതുടങ്ങി�ിരുയന്നങ്കിലുും 
ചൂട്  ഒട്ുുംകുറ�ൊത ഒരു ശവനൽക്ൊല സൊ
�ൊഹ്നമൊ�ിരുന്നു അത് . അവളുയട അമ്മ സൊ
േനങ്ങൾ വൊങ്ങൊൻ �ുറതുശ�ൊ�ിരുന്നു. 

അച്ഛനൊക യട്, യചയ ്രശ്രൊ യചയ്ൊതശ്രൊ 
എന്നട്  ഇനി�ുും ്രരീരുമൊനിക്യപ്ട്ിട്ില്ൊത 
ഒരു കുറ്റതിന്  ജ�ിലിലൊ�ിരുന്നു.

അവൾക്ട്  ആൻതഫൊങ്കിയനയ�ൊന്നട്  കണ്ി
രുയന്നങ്കിൽ എന്നട്  ശ്രൊന്നി. എങ്ങയനയ�ങ്കി
ലുും ഒൊടിരക്ഷയപ്ടൊമൊ�ിരുന്നിശല ്എന്നുും 
എവിയടയ�ങ്കിലുും ഒളിച്ചിരിക്ൊമൊ�ിരുന്നി
ശല് എന്നുും ശചൊദിക്ണയമന്നട്  ശ്രൊന്നി. ഒരു
കൂട്ും ആളുകൾക്ട്  ഒരുമിച്ചട്  തഭൊന്തിളകുന്ന
യ്രങ്ങയനയ�ന്നുും സുംേ�ും ശ്രൊന്നി. �ുസ 
്രകും �കു്രി�ൊ�ശ്ര�ുണ്ൊ�ിരുന്നുള്ൂ. 
ഉശദ്ഗും സഹിക്ൊനൊവൊയ്ര അവൾ അവ

സൊനയത ശ�ജിയലതി. ഡ�റിക്ുറിപ്ുകൾ  വൊ�ിച്ചു്രരീർന്നട് കണ്ു
്രുടക്യവ�ൊണ്  ശഗറ്റട്  ്രുറന്നട്  ത�കടനക്ൊർ അകതുക�റി�ത് .  
അവർ കുശറശപ്രുണ്ൊ�ിരുന്നു. ശദഷ്തിൽ മുതദൊവൊക്ും വിളിച്ചട്  
അവർ മുറ്റശതയക്തി. അവരുയട മക�ിൽ ്രരീയവട്ികളുും �ന്ത
ങ്ങളുമുണ്ൊ�ിരുന്നു. യ�ൺകുട്ിക്ട്  ശ�ടി ശ്രൊന്നി. വഴി�ി്രയല്ന്നുും 
ഇത്  വരീട്ിശലക്ുള് നടപ്ൊ്ര മൊത്രമൊയണന്നുും അവൾ ഉച്ചതിൽ വി
ളിച്ചു�റ�ൊൻ തേമിച്ചു. �ശക്ഷ, േബ് ദും �ുറതുവന്നില്.

�ത്രതിലുും ടി.വി�ിലുും യ്രരയഞ്ഞടുപ്ുഫലങ്ങൾ വന്നുയകൊണ്ി
രുന്നു. അേികൊരശമറുയമന്നുറപ്ൊ� �ു്രി� �ൊർട്ി�ുയട യ്രരയഞ്ഞ
ടുപ്ുചിഹ്നും യ�ൺകുട്ിയ� ഭ�യപ്ടുതി�ിരുന്നു. വിരലുകൾ ശക
ൊർതിറുക്ി� രണ്ു മകപ്തികളുും അ്രിനിട�ിൽ ്രൂങ്ങി�ൊടു
ന്ന രണ്ു കൊലുകളുമൊ�ിരുന്നു ചിഹ്നും. അത്  അവളുശട്രൊയണന്നട്  
അവൾയക്ശപ്ൊഴുും ശ്രൊന്നി�ിരുന്നു. അനുസരിക്ുന്നവർക്ുും അനു
സരിപ്ിക്ുന്നവർക്ുും മൊത്രും  വൊഗ് ദൊനും യചയ ്ര യ്രരയഞ്ഞടുപ്ട്  ത�
ചൊരണമൊ�ിരുന്നു അവരുശടത് . 

അതരമൊളുകൾ അേികൊരതിശലറൊൻ ഒരു സൊേ്്ര�ുമിയല്
ന്നുും അവയര ശവൊട്ുയചയ ത്  വിജ�ിപ്ിക്ൊൻ മൊത്രും വിഡ് ഢിക
ളല് ജനങ്ങയളന്നുും അവളുയട അമ്മ�ടക്ും എല്ൊവരുും �റഞ്ഞു
യവങ്കിലുും അവരുയട കണ്ുകളിൽ ഒര�ൊ�സൂചന�ുയട മിന്നലൊ
ട്ും യ�ൺകുട്ി കണ്ിരുന്നു. അവർ അേികൊരതിൽ വന്നൊയലന്തൊ
ണ്  കുഴപ്യമന്ന ശചൊദ്തിന്  എശപ്ൊഴുും നമുക്ട്  ചിലയര അനുസ
രിച്ചുയകൊണ്ിരിക്ൊൻ �റ്റുശമൊയ�ന്നട്  അമ്മ സങ്കടശതൊയട യനടു
വരീർപ്ിട്ത്  അവശളൊർതു. അത്  േരി�ൊണശല്ൊ എന്നവൾക്ട്  ശബ
ൊശേൊദ�മുണ്ൊ�ി. 

ടരീച്ചയറഴു്രി� വഴിശ� കണക്ുയചയ്ൊഞ്ഞിട്ുും കിട്ി� േരി�ുത
രും അഭിമൊനശതൊയട കൊണിച്ച്രുും അശപ്ൊൾ വിരൽമുട്ുകളിൽ കന
ത സ യക�ിൽ യകൊണ്മർതി അവർ അവശളൊട്  �റഞ്ഞശ�ൊയല 
യചയ ്രൊൽ മ്രിയ�ശന്നൊർമിപ്ിച്ച്രുും ആൺകുട്ികൾ മൊത്രും ക�
ശറണ് ശഗൊവണിപ്ടി അവൾ ക�റുന്നത്  സി.സി.ടി.വി�ിൽ കണ് 
ത�ിൻസിപ്ൽ, ഒൊഫിസിന്  �ിറകിലുള് കുടുസ്സുമുറി�ിൽ ചുട്ു�
ഴുപ്ിച്ച മണലിൽ മുട്ുകുതി നിർതിപ്ിച്ച്രുും കരച്ചിൽ �ുറതു
ശകൾക്ൊ്രിരിക്ൊൻ വൊ�ിൽ ്രുണി കുതിതിരുകി�്രുയമൊയക് 
അനുസരണും സമും ശ�ടിയ�ന്നവയള ശബൊേ്യപ്ടുതി�ിരുന്നു.

്രരീയകൊളുതിപ്ട വളയര �ടുശതയക്തി. അവൾ യ്രയറ്റൊന്നുും 
യചയ ്രിട്ിയല്ന്നുും അമ്മ�വിയട�ിയല്ന്നുയമൊയക് വിളിച്ചു�റഞ്ഞത്  
അവർ തേദ്ധ ിച്ചശ്ര�ില്. മുകളിശലക്ട്  ക�റിവന്നട്  അവർ ശഗൊവണിപ്
ടി�ുയട ഇരുവേവുമൊ�ി അച്ചടക് ശതൊയട നിന്നു. ശന്രൊയവന്നട്  ശ്ര
ൊന്നി� ഒരൊൾ അവയള ഒറ്റമക�ിൽ യ�ൊക്ിയ�ടുതു. �ിയന്ന ഇരു
മകയകൊണ്ുും യഞരുട്ി. കൊലുരണ്ുും �ുറശതക്ട്  ്രൂങ്ങിക്ിടന്നു.

sXcsªSp¸v
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 ചിതതീകരണം: ഷബ് ന സുമയ്യ

അത്തരോളുകൾ അധികാരത്തിമലറാൻ ഒരു 
ൊധ്യതയുേിവല്ന്നും അവവര മവാട്ുവചയ് ത്  
വിജയിപ്ികോൻ ോതതം വിഡ് ഢികളല്  
ജനങ്ങവളന്നും അവളുവട അമ്മയടകേം  
എല്ാവരും പറഞ്ുവവങ്ിലും അവരുവട 
കണ്ുകളിൽ ഒരപായെൂചനയുവട  
േിന്നലാട്ം വപൺകുട്ി കണ്ടിരുന്നു

സുബീഷ് കെക്കൂട്ട്
ശ�രൊമിന
അരി�ിടിച്ചവിലൊക്ി
വിൽക്ുും
അ്രിരുചി
അ്രിശനൊളും വരില്
അലിവ്
അവിലുമ്മ മയറ്റൊന്നട്.

മൂതൊപ് �റ�ുും
മൂപ്തി ശകമും
മുറുക്ിച്ചിരിക്ുും
അവിലിടി ഉമ്മ.

മൂതവർക്ിഷ് ടും
മൂക്ൊതവർക്ുും.

�ൂരതിനുും
യ�രുന്നൊളിനുും
കശണ്ൊതുകൊവിയല
്രൊലയപ്ൊലിക്ുും
അല്ൊ യൻറ അവിയലന്നട്
എല്ൊരുും �റ�ുും
കൊവിയല മകപ്ുണ്ും
ഉമ്മ ്രിരുതുും.

വറു്രി വിള�ിച്ചട്
�ലകുറി വന്നുശ�ൊയ 
ലഹള, ത�ള�ും
വസൂരി വരൾച്ച�ുും.

നൊടറിഞ്ഞില്
�ട്ിണി
�ൊ്രിരൊ ശനരതുും
വൊ്രിലിൽ മുട്ി
അല്ൊ യൻറ അവിലുമൊയ
കൊവിയല നന്മ.

മുണ്ൊണ്ിരിയക്ന്നട്
കൊലും �റഞ്ഞശപ്ൊ
കശണ്ൊണ്ട് കൊട്ി
അവിലുമ്മ ശ�ൊ�ി.

മയ്ിതുയ�ട്ി�ിൽ
വരീണ മണയലല്ൊും
അവിലൊയ മുളച്ചു
ഉമ്മ ചിരിച്ചു

ഇന്നുും
യ�രുന്നൊള്,
�ൂരും വരുശ്ൊൾ
കണ്ിമ ചിമ്മൊയ്ര
നൊയടൊരുങ്ങുശ്ൊൾ
കൊവലുണ്ുമ്മ
�ള്ിപ്റ്ിയല
ആറടി മണ്ിൽ
കണ്രീരൊണുമ്മ.

Ahnep½

 ചിതതീകരണം: മനീഷ് . എം.പചി

ലക്ഷദ്ീപിവല നാടൻപാട്ുകൾ, 
ലക്ഷദ്ീപിവല നാമടാടികേഥകൾ, 
ലക്ഷദ്ീപിവല രാകേഥകൾ 
എന്നിങ്ങവന ഏവറ വായികേവപ്ട് 
മഡാ. എം. േുല്മകോയയുവട േുൻ 
തഗന് ഥങ്ങളുവട തുടർച്വയന്ന 
നിലയിലാണ്, േുത്തും കുലയും 
വചാരിഞ് കിളി എന്ന പുതിയ 
നാമടാടികേഥാ െോഹാരവും 
തശമധേയോവുന്നത്
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Our Showrooms will open all days 10AM to 9.30PM

TOOBA COAT

New Genaration
Modest Abaya Design

Modesty isn’t about

hiding yourself,

It’s about preserving

your dignity.
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ചിതതത്തിൽനിന്ന് 

പാമ്പള്ി

മികച്ച നവൊഗ്ര സുംവിേൊ�ക
നുള് ശദേരീ� ചലച്ചിത്ര �ുര
സ കൊരും ഇതവണ ‘സിഞ്ൊർ’ 
എന്ന സിനിമ�ിലൂയട �ൊ്ള്ി
ക്ട്  ലഭിച്ചു. ജസ രി ഭൊഷ�ിയല 
മികച്ച സിനിമക്ുള് �ുരസ കൊ
രവുും ഇൗ ചിത്രതിന്  ലഭിച്ചു. 
സുംവിേൊ�കൻ �ൊ്ള്ി സും
സൊരിക്ുന്നു. 

ശറൊഷിൻ രൊഘവൻ

ചരിത്രതി യൻറ ഭൊഗമൊവൊൻ വിേിച്ചിട്ുള്വർ 
വളയര കുറച്ചുശ�ർ മൊത്രമൊ�ിരിക്ുും. അയ്രൊ
രു ഭൊഗ്മൊണ്. ‘സിഞ്ൊർ’ എന്ന സിനിമ�ുയട ലൊ
ഭസൊേ്്രകയളക്ുറിച്ചട് സുംസൊരിക്യവ നിർമൊ
്രൊവ് ഷിബു ജി.സുേരീലൻ സുംവിേൊ�കൻ �ൊ്
ള്ിശ�ൊട് �റഞ്ഞ വൊക്ുകളൊണിത്. കണ്ുും ശക
ട്ുും മടുത ദൃേ്^തേൊവ് അനുഭൂ്രികളിൽനിന്നട്  മൊ
റിച്ചിന്തിച്ചു ജനിച്ച ‘സിഞ്ൊർ’ എന്ന സിനിമ മിക
ച്ച നവൊഗ്ര സുംവിേൊ�കൻ, മികച്ച ജസ രി ഭൊഷ 
ചിത്രും എന്നരീ �ുരസ കൊരങ്ങളിലൂയട ഇൗ വർഷ
യത ശദേരീ� �ുരസ കൊര ത�ഖ്ൊ�നതിൽ മിക
ച്ചുനിന്നു. ഷിബു സുേരീലൻ �റഞ്ഞ്രുശ�ൊയല 
‘സിഞ്ൊർ’ ചരിത്രതി യൻറ ഭൊഗമൊ�ിക്ഴിഞ്ഞിരി
ക്ുന്നു. 

്രരീർതുും ദ്രീ�ുകൊരുയട സിനിമ�ൊണ് സി
ഞ്ൊർ. 16 ദിവസുംയകൊണ്ട് �ൂർതി�ൊക്ി� ഈ 
ചിത്രും �ൂർണമൊ�ുും ജസ രി ഭൊഷ�ിൽ ചിത്രരീക
രിച്ച ആദ് സിനിമ കൂടി�ൊണ്. ശദേരീ� �ുരസകൊ
ര ത�ഖ്ൊ�നശവദി�ിൽ ജൂറി യച�ർമൊൻ ശേഖർ 

ക�ൂർ എത്രശ�ർക്ട് ജസ രി എയന്നൊരു ഭൊഷ�ു
ള്്രൊ�ി അറി�ുും എന്ന ശചൊദ്തിന് ആരുും 
ഉതരും �റഞ്ഞില്. ജസ രി എന്ന ലി�ിരഹി്ര ഭൊ
ഷയ� ശലൊകതിന്  സു�രിചി്രമൊക്ുകയ�ന്ന
്രു്രയന്ന�ൊണ് ്രങ്ങളുയട ത�ഥമ ലക്ഷ്യമന്നുും 
സുംവിേൊ�കൻ �ൊ്ള്ി �റ�ുന്നു.

ജസ രി ലി�ിരഹി്രമൊണ്. വ്ൊകരണങ്ങളു 

യട�ുും �ര്ൊ�ങ്ങളു യട�ുും ഭൊരുംശ�റൊയ്ര ലക്ഷ
ദ്രീ�ിൽ മൊത്രും വിഹരിക്ുന്ന ഭൊഷ. അറക്ൽ 
ബരീവി�ുയട മുൻ ്രലമുറക്ൊർ ദ്രീ�ിൽ വന്ന 
കൊലും മു്രൽശക് ജസ രി അവിടുള്വർക്ട് സു
�രിചി്രമൊയണന്നട് �റ�യപ്ടുന്നു. 50 േ്രമൊനും 
മല�ൊളവുും ബൊക്ി കന്നട�ുും ്രുളുവുയമല്ൊും 
ശചർന്ന്രൊണ് ജസ രി ഭൊഷ. ്ര യൻറ ഒരു തഹസ്
ചിത്രതി യൻറ സമൊന്തര ത�ദർേനതിനു ശവ
ണ്ി ലക്ഷദ്രീ�ിയലതി� സുംവിേൊ�കൻ �ൊ്
ള്ി  ഇ്രുശ�ൊയലൊരു ഭൊഷ നിലനിൽക്ുന്നുയണ്
ന്നറിഞ്ഞൊണ്  ്ര യൻറ സിനിമ മല�ൊളതിൽ ശവ
ണ്, ജസ രി�ിൽ മ്രിയ�ന്നട് ്രരീരുമൊനിക്ുന്നത് 
. സി�ൊദ, ഔറി റഹ്ൊൻ, ശറൊഷൻ എന്നരീ ദ്രീപ് നി
വൊസികളുയട സഹൊ�ശതൊയട ജസ രി സിഞ്ൊ
റി യൻറ യസറ്റിൽ ഏവർക്ുും എളുപ്തിൽ സ്ൊ
�തമൊ�ി. 

ഇറൊഖിയല സിഞ്ൊർ എന്ന സ്ഥലതട് 2014ൽ 
നടന്ന ഐ.എസ ഭരീകരൊതകമണതിൽനിന്നട്  രക്ഷ
യപ്ട്ട് ദ്രീ�ിശലക്ട് ്രിരിയച്ചതുന്ന ഇവർ �ിന്നരീ
ടനുഭവിക്ുന്ന സൊമൂഹിക^സൊുംസകൊരിക ത�
ശനങ്ങളൊണ് സിനിമ�ുയട ഇ്രിവൃതും. സുഹറ
�ുും ഫിദ�ുും ശകതന് വിശദേ മതന്തൊല�തി യൻറ 
സഹൊ�ശതൊയട ഐ.എസ ഭരീകരരിൽനിന്നട്  
രക്ഷയപ്ട്ുവരുന്നശ്രൊയട�ൊണ് സിനിമ ആരുംഭി
ക്ുന്നത്. ലക്ഷദ്രീ�ി യൻറ ്രലസ്ഥൊനമൊ� കവര
തി�ിയല അൻസൊറി യൻറ സശഹൊദരി�ൊണ് സു
ഹറ. അൻസൊറുമൊ�ി വിവൊഹമുറപ്ിച്ച യ�ൺകു
ട്ി�ൊണ് ഫിദ. ഇവരുയട ജരീവ്രതിലൂയട�ൊണ്  
സിനിമ �ുശരൊഗമിക്ുന്നത് . 

‘‘ലക്ഷദ്രീ�ിൽ സിനിമ ചിത്രരീകരിക്ുക എന്ന
്രു്രയന്ന�ൊ�ിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശനരിട് ആദ് യവ
ല്ുവിളി. യ�ർമിറ്റി യൻറ ത�ശനങ്ങൾ ഉള്്രുയക
ൊണ്ട് ഒരു ഉ�കരണും ശകടുവന്നൊൽ മയറ്റൊന്നട് 
എതിക്ുക തേമകരമൊണ്. ചിത്രരീകരണും �ൂർ
തി�ൊക്ി�ശപ്ൊൾ യസൻസറിങ്  ആ�ി യവല്ു
വിളി. യസൻസറിങ്ങിനൊ�ി മുുംമബ�ിയലതി
�ശപ്ൊൾ ഇന്ത്�ിൽ ഇ്രുശ�ൊയലൊരു ഭൊഷ�ില് 

എന്നു�റഞ്ഞട് ഞങ്ങയള ്രിരിച്ച�ച്ച്രൊ�ിരുന്നു. �ിന്നരീട് ലക്ഷദ്രീപ് ആർ
ട്സ ആൻഡ്  കൾചറൽ ഡിപ്ൊർട്യമൻറ്   ഞങ്ങൾക്ൊ�ി ജസ രി ഇന്ത്�ി
യല ഭൊഷ�ൊണ് എന്നട് യ്രളി�ിക്ുന്ന സർട്ിഫിക്റ്റുകൾ ലഭ്മൊക്ി ^�ൊ്
ള്ി �റ�ുന്നു.

നൂശറൊളും കലൊകൊരന്മൊർ സിഞ്ൊർ എന്ന യകൊച്ചു സിനിമ�ിൽ അണി
നിരക്ുന്നു. അ്രിൽ നൊൽ�്രുും  ദ്രീപ് നിവൊസികളൊണ്. മല�ൊള സിനിമ 
്രൊരങ്ങളൊ� മുസ ്രഫ, മമഥിലി, സൃന് അഷബ്  എന്നിവരൊണ്  ത�േൊന 
കഥൊ�ൊത്രങ്ങയള അവ്രരിപ്ിക്ുന്നത് . ദ്രീ�ുകൊർ എല്ൊവരുും ്രമ്മിൽ നല് 
�രിച�മൊണ്. �രസ�രും അറി�ൊത ദ്രീ�ുകൊയര നമുക്വിയട കൊണൊൻ 
സൊേിക്ില്. ലക്ഷദ്രീ�ിയല ഓശരൊ കരകളുും ഓശരൊ മനുഷ്രുും ഞങ്ങശളൊ
ട് നൂറൊ�ിരും കഥകൾ �റഞ്ഞിരുന്നു. അവയരല്ൊും ഞങ്ങയള അകമഴിഞ്ഞട് 
സഹൊ�ിച്ചു. �ൊസറിയന�ുും ്രബ്ഷരീറിയന�ുും ആേൊയന�ുയമൊന്നുും ഒരി
ക്ലുും മറക്ൊനൊവില്^സുംവിേൊ�കൻ �റ�ുന്നു. 

യവള്ി�ൊഴ ചകളിൽ ജുമുഅ കൂടുന്ന സമ�തട് ഭക്തിസൊതന്്ര�ിൽ 
�ൂർണമൊ�ുും നിശ്ശബ് ദമൊവുന്ന ദ്രീ�ിയല അന്തരരീക്ഷതി യൻറ �വിത്ര്ര 
സിഞ്ൊറിൽ ശത�ക്ഷകർക്ട് ദർേിക്ൊനൊവുും. സശഹൊദരമ്രസ്ഥരൊയണ
ങ്കിലുും അവിടയത ത�േൊന ശദവൊല�മൊ� ഹിജ്റ �ള്ി�ിൽ ക�റി മദ
വൊനുതഗഹും വൊങ്ങി�ശേഷും ചിത്രരീകരിച്ച്രുയകൊണ്ൊവൊും ലക്ഷ്സ്ഥൊന
ങ്ങളിൽ അടി�്രറൊയ്ര സിഞ്ൊർ �ൊത്ര ്രുടരുന്നയ്രന്നുും �ൊ്ള്ി കൂട്ി
ശച്ചർതു. അ്രുയകൊണ്ൊവൊും ദ്രീപ് നിവൊസികളുയട�ുള്ിൽ മദവും കു
ടി�ിരിക്ുന്നുയണ്ന്ന ഡ�ശലൊഗ് ്ര യൻറ സിനിമ�ിൽ അശദേഹും കൂട്ിശച്ചർ
തത്.

‘‘ദ്രീ�ുകൊർക്ട് ഫടശച്ചൊ യൻറ മനസ്സൊശണ്ൊും...’’
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നഹരീമ �ൂശന്തൊട്തിൽ

വ് ്ര്സ്രമൊണ് ബൊല്തിയൻറ ഓശരൊ ഭൊവവുും. സ്പ്നങ്ങൾ 
ശ�ൊയല സുന്രവുും നിഷ്കളങ്കവുും അശ്രസമ�ും, ചുറ്റുും വർേി

ക്ുന്ന ആതകമണങ്ങളൊൽ ഭരീ്രിദവുമൊ� മവവിേ് കൊഴചകളുയട കൊലും. 
ഈ ബൊല്തിയൻറ ആേങ്കകളുും ശമൊഹങ്ങളുും ഉത്കണ്ഠകളുും അവരു
യട ആനന്ങ്ങളുും ഒശരസമ�ും, കവി്ര�ൊ�ുും ചിത്രങ്ങളൊ�ുും അവ്രരിപ്ി
ച്ചട് ഒരു കലൊകൊരൻ. കവി�ുും ചിത്രകല അേ്ൊ�കനുമൊ� മുനരീർ അതഗഗൊ
മി�ൊണ് ചിൽതഡൻ ഓഫ് അവർ മടുംസ എന്ന ത�ദർേനതിലൂയട കവി
്ര�ിലൂയട�ുും ചിത്രങ്ങളിലൂയട�ുമുള് ഒരു �ൊത്രയ�ൊരുക്ി�ത്. ശകൊഴി
ശക്ൊട് ലളി്രകല അക്ൊദമി ആർട്ട്ഗൊലറി�ിൽ കഴിഞ്ഞ�ൊഴച�ൊ�ിരു
ന്നു ത�ദർേനും. ശലൊകതിയൻറ �ല ശകൊണുകളിലുും കുരുന്നുകൾ ശനരി
ടുന്ന ത�ശനങ്ങളുും അവരുയട അരക്ഷി്രൊവസ്ഥ�ുമൊണ് ഓശരൊ ചിത്രതി
യൻറ�ുും ത�ശമ�ും.

ഓർമനൃതും എന്ന കവി്ര�ിൽനിന്നട്  അശ്ര ശ�രിൽ ്രയന്ന�ുള് ചി
ത്രതിൽനിന്നുമൊണ് ചിത്ര�ൊത്ര ്രുടങ്ങി�ത്. �ടശക്ൊപ്ുകശള ശകൾക്ൂ 
എന്ന ചിത്രതിൽ ശലൊകതിയൻറ യനൊ്രമൊ� ഐലൻ കുർദി ശചൊര
ക്ടലിൽ ്രരീരതട് നിൽക്ുന്ന്രുകൊണൊും. �ു്രി� ത�ൊർഥന എന്ന  ചിത്ര
തിൽ ഇന്നയത ബൊല്തിയൻറ നഷ് ടമൊകുന്ന വർണങ്ങളുണ്ട്. ഏകൊ
ന്ത്ര�ുയട നിലവിളി�ിൽ �ുദ്ധതിൽ എല്ൊും നഷ് ടയപ്ട്ട് അമ്മ�ുയട മൊ

ശറൊടു ശചർന്നുറങ്ങുന്ന ‘കുഞ്ഞുും എ  യൻറ കുഞ്ഞുവൊശവ’ എന്ന ചി
ത്രതിൽ ആണവകിരണങ്ങളുയട മേ്തിൽ േൊന്തമൊ�ുറങ്ങുന്ന 
‘യകൊറി�ൻ കുരുന്നുും യ�ൺകുട്ി�ുയട സ്പ്നും’ എന്ന ചിത്രതിൽ 
സ്പ്നങ്ങൾ ്രകർന്നടിഞ്ഞ യ�ൺകുട്ി�ുും കൊൻവൊസിൽ യ്രളി�ു
ന്നു. വൊട് സ  ആപ്ിലുും  ശഫസബുക്ിലുും ജരീവിച്ചുമരിക്ുന്ന ആേുനി
ക ്രലമുറയ��ൊണ് അമജവും എന്ന ചിത്രതിൽ �കർതി�ത്. 
‘�ച്ചപ്ട്’ എന്ന ചിത്രതിൽ  അട്പ്ൊടി�ിയല മേുവിയൻറ ബൊല്ും വര
ച്ചിരിക്ുന്നു. ‘സങ്കടതിയൻറ നിറും’ എന്ന ചിത്രതിലൂയട കശമരീരിയല 
കഠ്ട്വ യ�ൺകുട്ി അണിഞ്ഞ വ�ലറ്റട്  ഉടുപ്ിയന �കർതി�ിട്ുണ്ട്. 
ഇന്ത്�ുയട ഭൂ�ടതിൽ ല�ിച്ച ശദേരീ��്രൊക�ിൽ യ�ൺകുട്ി�ു
യട മുഖമൊണ് ആശലഖനും യചയ്രിട്ുള്ത്. കവി്രയക്ൊപ്ും വിവിേ
�ൊളുകൾ യചയ്ര വിവർതനവുമുണ്ട്. 

ഉശള്യേരി ഓരൊൻശചരിക്ണ്ി വരീട്ിൽ മുനരീർ കവി്രയ�ഴു്രി�ൊണ് 
ചിത്രങ്ങശളയറ�ുും വരച്ചത്. ചിത്രകല അേ്ൊ�കൻ, കവി എന്ന നി
ല�ിൽ തേശദ്ധ�നൊ� ഇശദേഹും നിരവേി ത�ദർേനങ്ങൾ നടതി�ി
ട്ുണ്ട്. മചൽഡ് ഏജിയൻറ സഹകരണശതൊയട�ൊണ് ത�ദർേനും 
സുംഘടിപ്ിച്ചത്. ആർട്ട് ഗൊലറി�ിൽ 2016^17 വർഷങ്ങളിൽ ഇശദേഹും 
‘മഴവര’ ചിത്രത�ദർേനും നടതി�ിരുന്നു. നിരവേി തഗൂപ്  ത�ദർേന
ങ്ങളിലുും �യങ്കടുതിട്ുണ്ട്. ശച്ില ചൂടിശപ്ൊ� യ�ൺകുട്ി, മ�ിൽ
�രീലികൾ ��ുന്നത്, മഞ്ഞുമൂടി� മുടി�ിഴകളിൽ ്രുടങ്ങി� കവി്രൊ
സമൊഹൊരവുും �ുറതിറക്ി. ശകൊഴിശക്ൊട്  ശദവഗിരി യസൻറ് ശജൊ
സഫ് സ ശകൊളജിൽ മല�ൊളവിഭൊഗും അേ്ൊ�കൻ, നില്ൂർ അമൽ 
ശകൊളജിൽ മല�ൊളവിഭൊഗതിൽ അസി. ത�ഫസർ ്രുടങ്ങി� നിലക
ളിൽ ത�വർതിച്ചിട്ുണ്ട്.

‘സങ്കടതിയൻറ നിറും’ എന്ന ചിത്ര
തിലൂയട കശമരീരിയല കഠ്ട്വ യ�ൺ
കുട്ി അണിഞ്ഞ വ�ലറ്റട്  ഉടുപ്ിയന 
�കർതി�ിട്ുണ്ട്

േുനീർ അതഗഗാേി ചിതതത്തിവനാപ്ം  ചിതതം: പചി. അഭചിജചി്് 
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