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കാടോരങ്ങളിലെആദിവാസികലളചി
പ്രക്കൂേിനകത്ാക്ിഭാവനയുംദു

രകൂഹ്രയുംസമംടചർത്ാൽടോപ്രസാഹി
്ര്യമായിഎന്നധാരണലപാളിലചെഴു്രിയാണ്
നാരായൻഎന്നസാഹി്ര്യകാരൻകുേയത്കൂ
ർമെയിറങ്ങിവന്നത്.ലവറുംകകടയാലേയാ
യിരുന്നിെ്ലവരവ്.ആദിവാസിസംസ്കാരവും
ലഎ്രിഹ്യങ്ങളുംഅറിവുകളുംസമാഹരിചെത്
‘നിങ്ങടളക്ാൾഒടുംകുറവെ്ലഞങ്ങൾ’എന്നത്
വിളിചെുപറഞ്ഞവയായിരുന്നുഅടദേഹത്ിലൻ
റകഥകളുംകവി്രകളും.അങ്ങലനയാണ്നാ
രായൻമെയാളിസാഹി്ര്യലത്ടോപ്രവഴിയി
െകൂലേനേത്ിചെടനലരഴുത്ുകാരനായത്.നാ
ടുവാസികൾകണ്ുശീെിചെസംസ്കൃ്രിക്ത്ബ
ദൽലവക്ാൻപറ്ിയല്രാലക്അടദേഹത്ിലൻ
റകകയിെുണ്ായിരുന്നു.1998ൽപുറത്ിറ
ക്ിയ‘ലകാചെടരത്ി’എന്നആദ്യകൃ്രിക്ത്പ
കരംലവക്ാൻപാകത്ിൽഇനിയുംടോപ്ര
സാഹി്ര്യംവളർന്നിടിെ്ല.ഏഴ്ഭാഷകളിൽലമാ
ഴിമാറ്ംനേത്ിയഇൗടനാവൽടകരളസാഹി
്ര്യഅക്ാദമിഅവാർഡ്ടനേിയിരുന്നു.അര
യവുമൻഎന്നടപരിൽഒാക്സ്ഫഡ്യകൂനി
ടവഴ്സിറ്ിപപസ്ഇംഗ്ീഷ്പരിഭാഷപപസിദ്ീ
കരിചെു.ഇ്രിനകം18പുസ്്രകങ്ങൾഅടദേ
ഹംഎഴു്രിക്ഴിഞ്ഞു.അെങ്ാരത്ിന്ടകര
ളസാഹി്ര്യഅക്ാദമിഅംേ്ര്ംനൽകിയ
ല്രാഴിചൊൽഅർഹിക്ുന്നഅംേീകാരംഇൗ
റിട.ടപാസ്റ്ൽജീവനക്ാരന്കിടിയിടിെ്ല.നി
െവിൽടകരളസാഹി്ര്യഅക്ാദമിജനറൽ
കൗൺസിൽഅംേമാണ്അടദേഹം.എറണാ
കുളംഎളമക്രയിലെവാേകവീടിെിരുന്നത്നാ
രായൻ‘വാരാദ്യമാധ്യമ’വുമായിജീവി്രവുംവി
ചാരങ്ങളുംപങ്ിേുന്നു.

വ്യത്യസ്തകാലഘട്ടങ്ങളുടെകൂെിച്ചേരലാണ്
താങ്കളുടെകൃതികളിച്ലടെയും.ടഎതിഹ്യ
ങ്ങടളച്തെിയുള്ളഅലചേിലിലാണ്താങ്കളുടെ
കഥകൾഉെടലെുക്ുന്നത്.പുതുതലമുെ
യിലൂടെജീവിതസാഹചര്യങ്ങടളബന്ിപ്ി
ക്ുകയുംടചയ്ുന്നു.നാെിടനക്ുെിചേും
ച്ോതതടതെക്ുെിചേുംപെയാച്മാ?

» ല്രാേുപുഴയിൽനിന്നത്മകൂെമറ്ടത്ക്ത്ടപാ
കുടപോൾകാണുന്നകുേയത്കൂർമെയുലേ
അേിവാരത്ായിരുന്നുഅച്ഛലൻറവീട്.ഞങ്ങ
ളേക്ംആദിവാസിസമകൂഹത്ിൽലപെടമെയ
രയന്ാരുലേ30ഒാളംകുേുംബങ്ങളാണ്അവി
ലേ്രാമസിചെിരുന്നത്.കീഴ്മെനാട്എന്നപഴ
യനാടുരാജ്യമായിരുന്നുപണ്ത്ഞങ്ങളുലേനാ
ട്.കാരിടക്ാട്ആയിരുന്നുആസ്ഥാനം.്രിരു
വി്രാംകകൂറിലൻറഭാേമായിമാറി.ടകാ്രവർമ
ൻഎന്നരാജാവ്കാരിടക്ാട്ഭരിചെിരുന്ന്രാ
യിടരഖകളിെുണ്ത്.കാേുലവടികൃഷിലചയ്ാ
ൻഞങ്ങളുലേപി്രൃക്ന്ാർക്ത്രാജാക്ന്ാർ
അനുവാദംനൽകിയിരുന്നു.അവിലേലചയ്രു
വരുന്നകൃഷിയായിരുന്നുജീവി്രമാർേം.കു
രുമുളകുംഏെവുംലനെ്ലുലമാലക്കൃഷിലച
യ്ും.വിളലവേുക്ുടപോൾആറിലൊന്നത്രാജാ
വിനുള്ളല്രന്നായിരുന്നുപകൂർവികർപറഞ്ഞു
്രന്നിരുന്നത്.കാടുകെ്ലത്,ഇൗറ്,മണ്ത്ഉപടയാ
േിചെവീേുകളായിരുന്നുപാരപേര്യമായിഞങ്ങ
ളുടേത്.ഒടുംമേിക്ാല്രദാരിപദ്യംഞങ്ങടളാ
ലോത്ത്വന്നിരുന്നു.

ച്പാസ്റ്റൽജീവനക്ാരനിൽനിന്ന്സാഹിത്യകാ
രൻഎന്നച്മൽവിലാസതെിച്ലക്്എതെിയത്
എങ്ങടന?

» കേംവാങ്ങിയപുസ്്രകങ്ങൾപഠിചൊണ്
ഞാൻപത്ാംക്ാസ്പാസായത്.സ്കകൂളിൽ
ടപായ്രിന്പിന്നിൽഅക്ഷരങ്ങൾപഠിക്ു
കഎന്ന്രായിരുന്നിെ്ല,ഉചെഭക്ഷണംആയി
രുന്നുെക്ഷ്യം.ടകാളജിൽപഠിക്ാൻസാഹ
ചര്യമുണ്ായിരുന്നിെ്ല.അേക്പറിക്ാൻസ
ഹായിയായിടപാകുന്ന്രിനിേക്ാണ്എം
ടപ്ായലമൻറ്എക്സത്ടചഞ്ിൽരജിസ്റ്ർലച
യ്ുന്ന്രുംപിന്നീട്ടപാസ്റ്ൽവകുപെിൽക്ർ

ക്ായിടജാെിെഭിക്ുന്ന്രും.അക്ഷരങ്ങൾ
വായിചെു്രുേങ്ങിയകാെത്ത്വായന്രാൽപ
ര്യംകണ്റിഞ്ഞമഹാത്മവായനശാെലസ
പകടറിനീടിത്ന്നപുസ്്രകങ്ങളായിരുന്നുവ
ഴികാടി.അധികം്രാമസിയാല്രനെ്ലവായന
ക്ാരനായിമാറി.പുസ്്രകങ്ങൾജീവി്രത്ി
ലൻറഭാേമായി.

പുറലമനിന്നുള്ളആളുകളുലേപപടകാപന
പരമായസൃഷ്േികളാണ്എഴു്രാൻപപടചാദ
നമായത്.പെപപസിദ്ീകരണങ്ങളിെുംആദി
വാസിവിഭാേവുമായിബന്ധലപെടത്അവാസ്്ര
വവുംയാഥാർഥ്യവുമായിപുെബന്ധമിെ്ലാത്
്രുമായരചനകളുംലകടുകഥകളുംവന്നു്രുേ
ങ്ങിയടപൊൾപപ്രികരിക്ാൻഎഴു്രണലമന്നത്
ട്രാന്നി.ആദിവാസികൾപപ്രികരണടശഷി
ഇെ്ലാത്വരായ്രുലകാണ്ത്എന്ുംചകൂേപെം
ടപാലെലചെവായിടപൊകുംഎന്നധാരണപ
െഎഴുത്ുകാർക്ുമുണ്ത്.ആരീ്രിയിൽഇവി
ലേഒരുപാട്എഴുത്ുകൾഉണ്ായിടുമുണ്ത്.അ
വയിൽചിെത്ഞാൻവായിചെിടുണ്ത്.രകൂക്ഷമാ
യിപപ്രികരിചെിടുമുണ്ത്.സ്ര്യസന്ധമായിആ
ദിവാസിജീവി്രലത്പരിചയലപെേുത്ാൻക
ഴിയുന്നരചനവായിക്ാൻകഴിയുടമാഎന്ന
അടന്ഷണംസ്ാഭാവികമായിഉള്ളിെുണ്ാ
യിരുന്നു.ആഅടന്ഷണംഎലൻറവായന
യുലേദിശനിർണയിചെു.അത്ലചലന്നത്ിയ
ത്ടപൾഎസ്.ബക്ിലൻറ‘നെ്ലഭകൂമി’എന്ന
ടനാവെിടെക്ായിരുന്നു.അ്രായിരുന്നുഎ
ഴു്രാൻടപപരിപെിചെകൃ്രി.

‘ടകാചേച്രതെി’എന്നകഥാപാതതംതാങ്കളുടെ
വഴിയിൽഎതെിയത്എങ്ങടന?

» 1980നുടശഷമാണ്ലകാചെടരത്ിഎഴു്രി
ത്ുേങ്ങിയത്.പോമത്ിൽചടിയുംകെവു
ലമാലക്വിൽക്ാൻവരുന്നവർലചറുപെക്ാ
രികലളലകാചെടരത്ിലയന്നാണ്വിളിചെിരുന്ന
ത്.അ്രാണ്ടനാവെിനിടത്.ടനാവലെഴു്രി
യടശഷം15വർഷംപുറംടൊകംകാണാ
ല്രലപടിയിെിരുന്നു.ലപൻഷൻപറ്ിയടശ
ഷംആടനാവൽഡി.സിബുക്സിന്അയചെു
ലകാേുക്ുകയായിരുന്നു.പപ്രീക്ഷലയാന്നുമു
ണ്ായിരുന്നിെ്ല.പടക്ഷ,ആസ്പ്നംയാഥാർ
ഥ്യമായി.ലവെ്ലുവിളിഏലറഉണ്ായിരുന്നു.ഒ
രുപാട്ദുരനുഭവങ്ങളുംഉണ്ായി.സഹായിചെ
വരുംനിന്ിചെവരുംഏലറ.1999ലെടകരളസാ
ഹി്ര്യഅക്ാദമിഅവാർഡ്ടനേിയഇൗടനാ
വെിലൻറഹിന്ിപരിഭാഷടകപന്സാഹി്ര്യഅ
ക്ാദമിയാണ്പുറത്ിറക്ിയത്.

ച്ോതതഭാഷയിൽതടന്നയാണ്താങ്കളുടെ
കൃതികളും.ആഭാഷയുടെസാധ്യതയും
പരിമിതിയുംഎങ്ങടനവിലയിരുതെുന്നു?

» ഞാലനഴു്രുന്നകഥകൾപെർക്ുംഒറ്വാ
യനലകാണ്ത്മനസ്ിൊവിെ്ലഎന്നപരിമി്രി
്രിരിചെറിയുന്നുണ്ത്.ആദിവാസികളുമായിബ
ന്ധലപെടസംഭവങ്ങളുംസാഹചര്യങ്ങളുംഅ
വരുമായിബന്ധലപെേുന്നവർക്ത്വളലരലപെല
ടന്നത്പിേികിടും.പഴയ്രെമുറയുലേആഭാ
ഷപു്രു്രെമുറക്ത്ടപാെുംകകടമാശംവ
ന്നിരിക്ുന്നു.എലൻറ്രെമുറയിൽടപാെും
സംസാരത്ിനിലേഅപകൂർവമായിവന്നുടപാ
കുന്നവാക്ുകൾമാപ്രമായിഞങ്ങളുലേഭാ
ഷ.ലപാ്രുസമകൂഹവുമായുണ്ായകകൂേിടചെര
ൊണ്അ്രിന്കാരണം.നഷ്േലപെടആഭാ
ഷലയ്രിരിചെുലകാണ്ുവരാനുള്ളപശമമായി
രുന്നുലകാചെടരത്ി.

ദലിത്എഴുതെുകാർഏടെവരുന്നുടടെങ്കിലും
ച്ോതതസാഹിത്യരചനഅതതയധികമില്ലച്ല്ലാ

» ടോപ്രസാഹി്ര്യത്ിൽഅധികലമാന്നും
മെയാളത്ിെുള്ളരചനകൾവന്നിടിെ്ല.അ
വരുലേജീവി്രവുംചരിപ്രവുംഎഴു്രാൻആ
ത്മാർഥ്രയുള്ളഎഴുത്ുകാർവരണം.അ
വർക്ത്മനസ്ിൊകുന്നരീ്രിയിൽപപാടദശി
കഭാഷയിൊവണംഎഴുത്ത്.അ്രിന്അവ
രുമായിസപേർക്ംഉണ്ാകണം.അവരുലേ
ഭാഷയുംചിന്യുംഅറിടഞ്ഞ്രീരകൂ.മു്രിർ
ന്നവരുമായിസംവദിക്ണം.അവരുലേജീവി

്രാനുഭവങ്ങൾടകൾക്ണം.കകടയറ്ക്ാരു
മുണ്ത്അവിലേ.അവർസംസാരിക്ുന്നഭാഷ
ടവലറയാണ്.എഴു്രിക്ഴിഞ്ഞാൽഅത്പപസി
ദ്ീകരിക്ുംമുപേത്ല്രറ്ത്്രിരുത്ാൻപശദ്ിക്
ണം.അ്രിന്രണ്ാംഅഭിപപായംസ്രകൂപിക്
ണം.‘നെ്ലഭകൂമി’എന്നകൃ്രിഎഴു്രാൻടപൾ
എസ്.ബക്ത്20വർഷക്ാെംകചനീസ്കു
പോമത്ിൽആജനവിഭാേടത്ാലോപെം്രാ
മസിചെുഎന്നറിയാടമാ...

വിദ്യാഭ്യാസംആദിവാസിസമൂഹതെിൽഎന്്
മാറ്റമാണ്വരുതെിയത്?

» ആദിവാസിസംസ്കൃ്രി്രകർക്ലപെേുക
യായിരുന്നിെ്ല.അത്്രാലന്രകരുകയായിരു
ന്നു.സാമകൂഹികസാഹചര്യത്ിലൻറസ്ാഭാ
വികഇേലപേെുകളിെകൂലേയാണ്അത്വന്നു
ടചർന്നത്.വാലമാഴിയിെകൂലേയായിരുന്നുആ
ദിവാസികൾ്രങ്ങളുലേഅറിവുകൾപകർ
ന്നുനൽകിയത്.അന്നലത്വിദ്യാഭ്യാസംഎ
ന്നത്ഇന്നലത്വിദ്യാഭ്യാസവുമായിപുെബ
ന്ധംടപാെുമിെ്ല.വിദ്യാഭ്യാസലമന്നത്അന്നത്
ലചെടവറിയ്രായിരുന്നു.കാരണം,വിശാെ
മായമുറ്ംടവണം.പുറത്ുനിന്നുള്ളആലള
യാണ്ആശാനായി്രിരലഞ്ഞേുക്ുക.അക്ഷ
രവിദ്യയുംപുരാണകഥകളുമാണ്പഠിപെിക്ു
ക.അ്ര്യാവശ്യംകണക്ും.എനിക്ത്സ്കകൂളി MRP Rs. 40/-

ൽപഠിക്ാൻഅവസരംകിടിലയങ്ിെുംഎല
ൻറഅച്ഛാച്ഛലൻറകാെത്ത്ഇങ്ങലനയായിരു
ന്നു.ആശാൻലചപേു്രകിേിലെപഴയടശ്ാക
ങ്ങൾപഠിപെിക്ും.വിദ്യാർഥികൾനിെത്ത്വി
രിചെമണെിൽഎഴു്രിപെഠിക്ും.വിദ്യാഭ്യാസം
പകൂർത്ിയാവുടപോൾദക്ഷിണലവക്ും.രണ്ത്
ചപകം,ഇേങ്ങഴിഅരി.കാൽവീഴുന്നമിേുക്
നായവിദ്യാർഥിക്ത്ആശാൻഎഴുടത്ാെന
ൽകി‘നീേുരുവാകുക’എന്നത്പറഞ്ഞത്അനു
പേഹിക്ും.വിഷചികിത്സയുംപഠനത്ിലൻ
റഭാേമായിരുന്നു.സാപേത്ികാവസ്ഥമാപ്ര
മെ്ല,സമകൂഹത്ിനായിനെ്ലത്ലചയ്ണലമന്ന
ആപേഹംഉള്ളവടരവിദ്യാഭ്യാസത്ിന്ലമന
ലക്ടിരുന്നുള്ളകൂ.എലൻറഅച്ഛൻനാൊംക്ാ
സ്വലരപഠിചെിടുണ്ത്.ആസ്കകൂളിൽ്രലന്ന
യാണ്ഞാൻപഠിചെത്.ആസ്കകൂളുകൾ്രു
േങ്ങിയത്ജനകീയസർക്ാർഅെ്ല.അവിലേ
ഉണ്ായിരുന്നരാജാക്ന്ാരാണ്.ആപപടദശ
ത്ത്ടവലറപള്ളിക്കൂേങ്ങൾഉണ്ായിരുന്നിെ്ല.
ഇന്നുംഉണ്ത്അവിലേആസ്കകൂൾ.

സ്കൂൾപഠനകാലതെ്കൂെുതലുംച്തരോപ്
ഒൗട്ടുകളായിരുന്നുഅച്ല്ല?

» അ്രിന്കാരണമുണ്ത്.ഞങ്ങൾക്ത്ഞങ്ങളു
ടേ്രായസംസാരഭാഷഉണ്ത്.ഒന്നിെുംെിപി
കളിെ്ല.ഞങ്ങളുലേഒരുവാക്ുടപാെുംപഠന
വിഷയത്ിൽവരുന്നിെ്ല.ഞങ്ങലളടപൊെുള്ള
വർഭകൂമിയിെുണ്ത്എന്നഅറിവുടപാെുംപാഠ
പുസ്്രകങ്ങളിൽനിന്നത്െഭിചെിെ്ല.അഞ്ുകി.മീ
റ്ലറങ്ിെുംഅകലെയാകുംഞങ്ങളുലേസ്കകൂ
ൾ.അവിലേനേലന്നടത്ണ്്രായ്രിനാൽആ
റുവയസ്ുമു്രെുള്ളവലരടയസ്കകൂളിൽവിേകൂ.
കകൂേു്രൽടപരുംഉചെഭക്ഷണത്ിനായിരിക്ും
ടപാകുന്നത്.വയസ്ുമകൂപെുലകാണ്ു്രലന്നഅ
വർക്ാസിൽഒറ്ലപെടുടപാകും.അന്ർമുഖ
രാകും.അവർപഠനംഉടപക്ഷിചെത്കാേുകയ
റും.ഇ്രാണ്്രലൻറജീവി്രലമന്നത്അവർ്ര
ലന്നനിശ്ചയിക്ും.ലകാെലചയ്ലപെടമധുവി
ലനടപൊെുള്ളവർസൃഷ്േിക്ലപെേുന്നത്അങ്ങ
ലനയാണ്.ഇന്നുംഇൗഅവസ്ഥയിൽമാറ്മിെ്ല.

ആദിവാസിയായിഎന്നതിടൻെച്പരിൽ
സാഹിത്യരംേതെുനിന്ന്ച്മാശംഅനുഭവങ്ങൾ
ഉടൊയിട്ടുച്ടൊ?

» എടന്നാട്ചിെർടചാദിചെിടുണ്ത്എന്ിനാ
ണ്ആദിവാസിസാഹി്ര്യം,ഒരുസാഹി്ര്യം
ടപാടരഎന്നത്.ഞാൻമറുടചാദ്യംഉന്നയിചെു.
നമ്ുലേസംസ്കാരത്ിന്5000ലകാെ്ലലത്
പഴക്ംഉണ്ത്എന്നത്കരു്രുക.ഇ്രുവലരഇവി
േലത്സാഹി്ര്യംനിങ്ങളുടേ്രായിരുന്നു.ഞ
ങ്ങൾക്ത്എന്ത്പപടയാജനമാണ്ഇ്രുവലരഉ
ണ്ായത്.ഞങ്ങലളമനുഷ്യരാലണന്നത്കാണാ
ൻടപാെുംനിങ്ങളുലേസാഹി്ര്യത്ിനായി
െ്ല.ഞങ്ങളിൽചിെർഅത്്രിരിചെറിയുന്നു.ഇ
ടപൊൾഞങ്ങൾസൃഷ്േികൾനേത്ുന്നു.അ
ത്വിെയിരുത്ുന്നത്നിങ്ങളാണ്.അവാർഡു
കൾപപഖ്യാപിക്ുടപോൾഎലൻറടപര്എവി

ലേയുംവരാത്്രിലൻറഒരുകാരണംഅ്രാ
ലണന്നത്ഞാൻകരു്രുന്നു.എനിക്ത്അ്രിൽ
പരാ്രിയിെ്ല.മുഖ്യധാരപപസാധകരിൽനിന്നു
ടപാെുംഅവേണനടനരിടേണ്ിവന്നിടുണ്ത്.

ആദിവാസി^ദലിത്വിഭാേങ്ങച്ളാെുള്ള
സമീപനംമാെിയില്ലഎന്നാച്ണാ?

» സമകൂഹംപുടരാേമിചെുഎങ്ിെുംമനുഷ്യസ
മകൂഹത്ിലൻറപപട്ര്യകിചെത്ടകരളീയരുലേമന
സ്ിൽനിന്നത്ജാ്രിയുംല്രാടു്രീണ്െുലമാന്നും
ടപായിടിെ്ല.എന്ിന്രാഷ്പേീയകക്ഷികളുലേമ
ടനാഭാവംടപാെുംമാറിയിടിെ്ല.ഞങ്ങളുലേസ
മകൂഹത്ിലൻറഭകൂരിഭാേവുംഇന്നുംമുഖ്യധാര
യിൽനിന്നത്അകന്നു്രലന്നയാണ്.അവരുലേ
ജീവി്രംഅധികംമാറിയിടിെ്ല.സമകൂഹത്ില
ൻറഅകംമനസ്ിൽഇന്നുംഅവർ്രീണ്ാപൊ
േകലെത്ലന്നയാണ്.

വിരമിചേച്ശഷമുള്ളഎഴുതെുജീവിതം?

» ‘കൃഷ്ണലനെ്ലിലൻറടചാറ്’എന്നലചറുക
ഥസമാഹാരമാണ്ഒേുവിൽപുറത്ിറങ്ങിയ
ത്.14കഥകളുണ്ത്അ്രിൽ.അത്ലവറുംകഥ
മാപ്രമെ്ല,എലൻറപകൂർവികർപകർന്നു്രന്നഅ
റിവുകകൂേിയാണ്.നേന്ന്രാടണാഎന്നറിയിെ്ല.
സകൂടര്യാദയത്ിന്മുപേത്മുളചെത്സകൂര്യാസ്്രമയ
ത്ിന്വളർന്നുകുെചെത്ലനൽമണിയായിപാക
ലപെടത്ലകാഴിഞ്ഞുവീഴുന്നഅപകൂർവഒൗഷധമാ
ണ്കൃഷ്ണലനെ്ലത്.നെ്ലനീെനിറത്ിൊണിത്.
അച്ഛാച്ഛലൻറഅനിയലൻറവീടിൽഒരുവെിയ
പെകൂപെൻഉണ്ായിരുന്നു.അടദേഹംപറഞ്ഞു്രന്ന
്രാണ്കൃഷ്ണലനെ്ലിലനപെറ്ി.നകൂറിടെലറവയ
സ്ുണ്ായിരുന്നുഅടദേഹത്ിന്.സ്കകൂളിൽപ
ഠിക്ുന്ന്രിന്മുപോയിരുന്നുസംഭവം.ലവറ്ിെ
യുംപാക്ുംഇേിചെുലകാേുക്ുന്ന്രിനിലേയാ
യിരുന്നുഅടദേഹംകഥടയാകാര്യങ്ങടളാപ
റഞ്ഞിരുന്നത്.ഇെവീഴാപെകൂഞ്ിറക്ത്സമീപമു
ള്ളമെഞ്രുവിൽകാടിൽടപായമെയരന്ാർ
ക്ത്നീെനിറമുളളഒൗഷധേുണമുള്ളവെിയ
ടചാറ്ഉണ്ാവുന്നലനൽവിത്ത്കിടിയകഥ
യായിരുന്നുഅടദേഹംപറഞ്ഞത്.മെകളുലേ
ഉചെിയിൽഉണ്ാകുന്നദിവ്യൗഷധങ്ങളിലൊ
ന്നാണ്ഇത്.ഇത്രത്ിൽപകൂർവികരിൽനി
ന്നത്പറഞ്ഞുടകടഅറിവുകളാണ്ഞാൻഅ
ൽപംടമലപോേിടയാലേകഥകളായിഅവ്ര
രിപെിക്ാറ്.കഥകളുലേചിെഭാേങ്ങൾയുക്
്രിക്ത്നിരക്ാത്്രാലണങ്ിൽമുറിചെുകളയാ
റുമുണ്ത്.എലൻറ18ാമത്പുസ്്രകമാണിത്.

ഇച്പ്ാൾഎഴുതിടക്ാടെിരിക്ുന്നത്?

» മെയരശന്ാരുലേചരിപ്രവുമായിബന്ധലപെ
േുത്ിഒരുടനാവൽപകൂർത്ിയാക്ാനുണ്ത്.22
അധ്യായടമകഴിഞ്ഞിടുള്ളകൂ.ലഎ്രിഹ്യങ്ങളും
ആദിവാസിഅറിവുകളുലമാലക്കകൂേിടചെരുന്ന
ടനാവൊണിത്.ഞങ്ങളുലേപു്രു്രെമുറക്ത്
ടപാെുംഅന്യമായലഎ്രിഹ്യങ്ങടളലറയുണ്ത്
അ്രിൽ.അവലയസമകാെികസംഭവങ്ങളു
മായികകൂടിയിണക്ിയാണ്രചന.l
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നാരായലൻറ‘ലകാചെടരത്ി’രചനയുലേ20ാംപിറന്നാളിൽ
എത്ിനിൽക്ുകയാണ്.‘ലകാചെടരത്ി’ക്ത്പകരംലവക്ാൻ
മെയാളത്ിലെടോപ്രസാഹി്ര്യംഇനിയുംവളർന്നിടിെ്ല.
ഏഴ്ഭാഷകളിൽലമാഴിമാറ്ംലചയ്ലപെടഇൗടനാവൽ
ടകരളസാഹി്ര്യഅക്ാദമിഅവാർഡ്ടനേിയിരുന്നു.
അരയവുമൻഎന്നടപരിൽഒാക്സ്ഫഡ്യകൂനിടവഴ്സിറ്ി
പപസ്ഇംഗ്ീഷ്പരിഭാഷപപസിദ്ീകരിചെു.ഇ്രിനകം
18പുസ്്രകങ്ങൾഅടദേഹംഎഴു്രിക്ഴിഞ്ഞു.
എഴുത്ിേങ്ങളിൽഇടപൊഴുംസജീവമാണ്അടദേഹം

aebmf̄ nseBZytKm{XkmlnXyImc³tNmZn¡p¶p

നാരായൻ

നാരായനുംഭാര്യലതയും    ചിതതം:ബൈജു കൊടുവള്ളി



അമ്പലമേട് ഗവ. വവാമകേഷനൽ ഹയർ വെകേൻഡറി െ്കൂൾ വകട്ിടം
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MRP Rs. 40/-

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 മു്ട് ്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 മു്ട് 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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കെ.എസ്.ബിമൽെഥാപുരസ്ൊരം2018
ലക.എസ്.ബിമെിലൻറസ്മരണക്ായിഎേടചെരിവിജയകൊടവദിആൻഡ്പേന്ാെയം
സംസ്ഥാനാേിസ്ഥാനത്ിൽഏർലപെേുത്ുന്നകഥാപുരസ്കാരത്ിന്കൃ്രികൾക്ഷ
ണിക്ുന്നു.10,001രകൂപയുംഫെകവുമേങ്ങുന്ന്രാണ്പുരസ്കാരം.2016ജനുവരിഒന്നി
നും2018ടമയ31നുംഇേക്ത്ഒന്നാംപ്രിപൊയിപപസിദ്ീകൃ്രമായലചറുകഥാസമാഹാ
രങ്ങളാണ്പരിേണിക്ുക.രചനയുലേനാല്ടകാപെിവീ്രംജകൂൺ15നകംെഭിക്ണം.

കൊളജ്വിദ്ാർഥിെൾക്്പപബന്ധമത്സരം
ടകരളത്ിലെടകാളജ്/സർവകൊശാെവിദ്യാർഥികൾക്ായിപകൂർടണാദയബുക്ത്പേ
സ്റ്ത്‘ഇന്്യൻജനാധിപ്ര്യത്ിലൻറഭാവി:ആശങ്കളുംപപ്രീക്ഷകളും’എന്നവിഷയ
ലത്ആസ്പദമാക്ിപപബന്ധമത്സരംസംഘേിപെികുന്നു.ഏഴുടപജിൽകവിയാല്രമ
െയാളത്ിൽ്രയാറാക്ിസ്യംസാക്ഷ്യലപെേുത്ിയപപബന്ധങ്ങൾകൊെയത്ിലെ
്രിരിചെറിയൽകാർഡിലൻറടകാപെിസഹി്രംജകൂകെ10ന്മുപേത്െഭിചെിരിക്ണം.്രപാ
െിടൊഇ^ലമയിെിടൊഅയക്ാം.്രിരലഞ്ഞേുക്ലപെേുന്നഎെ്ലാപപബന്ധങ്ങൾക്ും
സമ്ാനങ്ങളുംസർടിഫിക്റ്ുകളുംനൽകും.പശടദ്യമായരണ്ത്പപബന്ധങ്ങൾക്ത്ജി.
കുമാരപിള്ള,ലഎ.എം.ടവൊയുധൻമാസ്റ്ർഎന്നിവരുലേടപരിെുള്ള5000രകൂപയു
ലേകാഷ്അവാർഡുകൾസമ്ാനിക്ും.
വിൊസം:ലസപകടറി,പകൂർടണാദയബുക്പേസ്റ്ത്,ടജക്ബ്വള്ളനാടത്ടറാഡ്,ലകാ
ചെി682018,ടഫാൺ:9447139028.ഇലമയിൽ:poornodaya.book.trust@gmail.com

കെരുവുനാടെങ്ങൾപുസ്െെരൂപത്ിൽ
സമാഹരിക്ുന്ു
ഫാഷിസലത്ഫെപപദമായിപപ്രിടരാധിക്ാൻകഴിയുന്നുഎന്ന്രാണ്ല്രരുവുനാ
േകങ്ങളുലേപപസക്്രി.അ്രുലകാണ്ു്രലന്നല്രരുവുനാേകങ്ങൾകാെത്ിലൻറക
ണ്ാേികകൂേിയായി്രീരുന്നുമുണ്ത്.ഒരുപപ്രിടഷധം,പപ്രികരണംഎന്നനിെയിൽനമ്ു
ലേസാമകൂഹികജീവി്രത്ിൽഇത്രംല്രരുവുനാേകങ്ങൾഏലറപപസക്്രവുമാണ്.
ഒടന്നാരടണ്ാടവദികളിൽകളിചെത്അപപ്ര്യക്ഷമാവാനാണ്ല്രരുവുനാേകങ്ങളുലേവി
ധി.അങ്ങലനഅപപ്ര്യക്ഷമാവുന്നല്രരുവുനാേകങ്ങലളപുസ്്രകരകൂപത്ിൽസമാഹ
രിക്ാനുംപപസിദ്ീകരിക്ാനുംഹരി്രംബുക്സ്ആപേഹിക്ുന്നു.ല്രരുവുനാേകങ്ങ
ൾനമ്ുലേസാമകൂഹിക^സാംസ്കാരിക^രാഷ്പേീയചരിപ്രംകകൂേിയാണ്.ഇവ്രീർചെയാ
യുംടരഖലപെേുത്ലപെടചരിപ്രത്ിലൻറഭാേംകകൂേിയാടകണ്്രുണ്ത്.
പുസ്്രകരകൂപത്ിൽപപസിദ്ീകരിക്ാൻആപേഹിക്ുന്നല്രരുവുനാേകങ്ങൾടഫാൺ
നപേർസഹി്രംവിൊസം:ഹരി്രംബുക്ത്സ്,കാരപെറപേത്പി.ഒ,ടകാഴിടക്ാട്673010.
email:harithambooks@gmail.comഎന്നവിൊസത്ിൽഅയക്ണം.

മൻസകൂർഅബ്ദുലചറുവാേി

മുൻവിധികളിൽകുേുങ്ങിക്ിേക്ുന്നചിെസ്ഥ
െങ്ങളുണ്ത്.ഒരിക്െവിലേഎത്ിലപെേുന്ന്രു

വലരആമുൻവിധിയുലേ്രേവുകാരായിരിക്ുംന
മ്ൾ.ഒരുവ്യവസായരാജ്യംഎന്ന്രിനപെുറംകച
നലയകാണാടനാഅറിയാടനാപശമിക്ാ്രിരുന്ന
ത്ആഒരുകാരണംലകാണ്ുമാപ്രമാണ്.രണ്ുനകൂ
റ്ാണ്ിലൻറവാണിജ്യചരിപ്രംപറയാനുള്ളടോൻ
ടസാനേരത്ിൊണ്ഇടപൊഴുള്ളത്.ടോൻടസാ
യുലേപഴയടപരാണ്കാൻറൻ.കചനയിലെഏ
റ്വുംവെിയമകൂന്നാമലത്നേരമാണ്ടോൻടസാ.
2200ഒാളംവർഷങ്ങളുലേപാരപേര്യംഅവകാശ
ലപെേുലന്നാരുനേരത്ിന്്രീർചെയായുംആപാര
പേര്യത്ിലൻറപപൗഢിയുണ്ത്.ചുവപെൻരാജ്യത്ത്
ഹൃദയംനിറക്ുന്നപചെപെത്മാപ്രമാലണങ്ങും^‘ക
മ്യകൂണിസ്റ്ത്പചെ’.വന്നിറങ്ങിയ്രുമു്രൽട്രാരാ
ല്രലപയ്ുന്നമഴയാണ്.ഇന്നലെവലരചകൂോയിരു
ന്നുഎന്നുപറയുന്നു.ലപലടന്നത്അപപ്രീക്ഷി്ര
മായി്രണുപെിടെക്ത്.അല്രലൻറമനസ്റിഞ്ഞു
ലള്ളാരുമാറ്മാലണന്നത്ഞാൻപറയും.മാസങ്ങ
ളുംവർഷങ്ങളുംകഴിഞ്ഞത്ഈയാപ്രകലളഓർ
ലത്േുക്ുടപോൾആമഴയും്രണുപെുംഅടപൊ
ഴുംബാക്ിയുണ്ാവും.ബർമാേിലെഓൾഡ്േൗ
ൺസ്ക്യറിലെ,ഡാന്യകൂബ്്രീരലത്ലയെ്ലാം
ഓർമകൾസ്പ്നങ്ങളിടെക്ത്ഓേിക്യറുടപോ
ലഴെ്ലാംആ്രണുപെറിഞ്ഞിടത്പു്രപെത്വെിചെുമകൂ
ോറുണ്ത്ഞാൻ.

‘അങ്ങത്കചനയിടെക്ത്ടനാക്കൂ’എന്നത്ടക
വെലമാരുരാഷ്പേീയപപടയാേംമാപ്രമെ്ല,ഒരുരാ
ജ്യംകകവരിചെവ്യവസായപുടരാേ്രിഅേയാള
ലപെേുത്ുലന്നാരുമുപദാവാക്യംകകൂേിയാണ്.ടോൻ
ടസായിലെപപസിദ്മായകാൻറൻലഫയറിലെപ
വിെിയനുകളിൽകചെവേക്ടണ്ാലേനിറലഞ്ഞാ
ഴുകുന്നജനങ്ങൾഓടരാരാജ്യങ്ങളുലേഭകൂപേങ്ങ
ളാണ്.അപ്രടത്ാളംകചനലയന്നവാണിജ്യ
സൗരയകൂഥത്ിന്ചുറ്ുംകറങ്ങുന്നുണ്ത്ടൊകം.

ഷിലമൻടകായിലെല്രരുവുകൾഇന്നലെരാ
പ്രിയുംലപയ്രമഴയിൽകു്രിർന്നുനിൽക്ുകയാ
ണ്.ടനരംപുെരുന്നട്രാലേ്രലന്നസജീവമാകുന്ന
ല്രരുവുകൾ.ഓടരാലകടിേങ്ങളുലേബാൽക്ണി
യിെുംഉയർന്നലകടിേങ്ങളുലേലേറസിെുലമെ്ലാം
മരങ്ങളേക്ം്രെനീടിനിൽക്ുന്നു.ഇെക്ടപോണി
ക്സ്ടവസ്റ്ുകൾമാപ്രംവന്നേിയുലന്നാരുസ്ഥ
െംഎന്നമിഥ്യാധാരണകലളഎപ്രലപലടന്നാ
ണ്ഈനാട്സ്പകാപ്ലചയ്രുകളഞ്ഞത്.വഴി

ടയാരംനിറലയ്രണൽവിരിചെുനിൽക്ുന്നഈ
മരങ്ങളുലേടപലരന്ാവും?എനിക്ത്ടചാദിചെറി
ടയണ്്രുണ്ത്.ലസഡാർ.െിപ,ചിനാർ,ടമപെിൾമ
രങ്ങൾടപാലെഇ്രുംഒരുനാേിലനമാപ്രംഅേയാ
ളലപെേുത്ുലന്നാരുപപ്രീകമാണ്.

ടകാൺപകീറ്ത്നേരംഎന്നടപര്ഒരിക്െുംടച
രിെ്ലടോൻടസായിക്ത്.അപ്രക്ുംമികചെേൗൺ
പ്ാനിങ്ആണ്നേരത്ിന്.ഒരുലകടിേലമാരു
ക്ാൻആദ്യംഎപ്രമരങ്ങൾമുറിചെുമാറ്ുന്നന
മ്ുലേരീ്രിഇവിലേ്രിരിചൊണ്.അപ്രക്ുംമര
ങ്ങളുംലചേികളുംലകാണ്ത്നമ്ലളാരുവ്യവസാ
യനേരത്ിൊണ്എന്നത്ചിന്ിക്ാനുള്ളഅവ
സരംടപാെുംനൽകിെ്ലഈനാട്.എടപൊഴും്രി
രക്ാണ്കചനക്ാരുലേമുഖത്ത്.വൃദ്രായആ
ളുകൾടപാെുംഎപ്രഉത്സാഹടത്ാലേയാണ്ന
േന്നുനീങ്ങുന്നത്.എനിക്ി്രിലനഈപപകൃ്രിടയാ
ട്ടചർത്ുവായിക്ാനാണ്ഇഷ്േം.ഈമരങ്ങ
ളും്രണെുംനൽകുന്നഊർജമാകണംഅത്.

ഭക്ഷണംവെിലയാരുപപശനമാണ്കചനയി

ൽ.ടോൻടസാലമടപോസ്ടറ്ഷനേുത്ുള്ളമാർ
ക്റ്ിനേുത്ത്പാകിസ്്രാനികൾനേത്ുലന്നാരു
മക്ടഹാടെുണ്ത്.നെ്ലവൃത്ിയുള്ളഅന്രീക്ഷ
വുംരുചിയുള്ളഭക്ഷണവും.ഷിലമൻടകായിെും
ലചറിലയാരുടഹാടെുണ്ത്ഇന്്യക്ാരുലേ.ടകാഴി
ടക്ാടുകാരനായഒരാളാണ്അവിേലത്ഒരുജീവ
നക്ാരൻ.ഈമാർക്റ്ത്്രലന്നയാണ്ടോൻടസാ
യിലെഏറ്വും്രിരക്ുള്ളസ്ഥെം.കചനയിൽ
ധാരാളംമെയാളികൾടജാെിലചയ്ുന്നുണ്ത്.അ
വരുലേനാടിടെക്ുള്ള്രിരിചെുടപാക്ിൽസാധ
നങ്ങൾവാങ്ങുന്ന്രുംഇവിലേനിന്നാണ്.ഒറിജിന
െിലനലവെ്ലുന്നഡ്യകൂപ്ിക്റ്ത്സാധനങ്ങൾല്രരു
വുകളിൽനിറലയകാണാം.അന്ാരാഷ്പേപബാ
ൻഡുകലളെ്ലാംടഷാറകൂമുകൾവിടത്ല്രരുവുകളി
ലെവിരിപെിൽപകിടിെ്ലാല്രകിേക്ുന്നു.വിെകു
റഞ്ഞഇെക്ടപോണിക്സ്ഉൽപന്നങ്ങൾധാരാ
ളമായികയറ്ുമ്രിലചയ്ുന്നരാജ്യമാലണങ്ിെും
അ്രിലനെ്ലാംലപാ്രുടവവിെകകൂേു്രൊണ്ഇ
വിലേ.ടോൻടസായിമാർക്റ്ിെകൂലേയുള്ളനേ
ത്ംപഴയമിഠായില്രരുവിലനഓർമിപെിചെു.ല്ര
രുവുകചെവേക്ാർമാപ്രമെ്ലഅ്രിന്കാരണം,ഇ
േക്ിലേലചവിയിൽപ്രിക്ുന്നമെയാളംവാക്ു
കൾലകാണ്ുമാണ്.അത്ടകടടപൊൾലചക്ത്റിപെ
ബ്ിക്ിലെപപാേിൽഅെയുടപോൾഒരുമുഖവുര
യുംകകൂോല്ര‘ോക്സിടവടണാ’എന്നത്ടചാദിചെമ
െയാളിലയഓർമവന്നു.ഞങ്ങൾരണ്ുടപരുംചി
രിചെു.നാടുകാർപരസ്പരം്രിരിചെറിയലപെേുന്നഒ
രുഅദൃശ്യവികാരംകകൂേിയുണ്ായിരുന്നുമെയാ
ളത്ിെുള്ളആടചാദ്യത്ിൽ.

ലവള്ളിയാഴ്ചജുമുഅനമസ്കാരത്ിലനത്ി
യത്അബിവഖാസ്മസ്ജിദിൊയിരുന്നു.ഏറ്
വുംപുരാ്രനമായആരാധനാെയമാണിത്.ഒരു
ടക്ഷപ്രത്ിടെക്ത്കയറുന്നടപാലെട്രാന്നുംപ
ള്ളിയുലേമുൻവശം.കചനീസ്വാസ്്രുകെയു
ലേപപട്ര്യക്രയാകണമത്.പപവാചകലൻറകാെ
ത്ത്കചനയിലെനയ്രപന്ജ്ഞനായിനിയമിക്
ലപെടസ്ഹാബിയായിരുന്നുസഅദ്ബിൻഅബി
വഖാസ്.അടദേഹമാണ്ഈപള്ളിനിർമിചെ്രും
കചനയിൽഇസ്ൊംമ്രംപപചരിപെിചെ്രും.അ
്രും്രാങ്രാജഭരണകാെത്ത്.പള്ളിക്ുമുന്നി
ലൊരുടക്ാക്ത്േവറുണ്ത്.പള്ളിയുലേ്രലന്നമിനാ
രമാണത്.1300വർഷങ്ങളുലേചരിപ്രത്ിന്സാ
ക്ഷ്യംപറയുമത്.അ്രായത്,്രാങ്രാജവംശംല്രാ
ടത്സഅദ്ബിൻഅബിവഖാസുംകഴിഞ്ഞിടത്ഷി
ജിൻപിങ്വലരയുള്ളകചനയുലേരാഷ്പേീയം.ക
പെെുകളുലേവഴികാടിയായുള്ളഒരുനിടയാേവും
ആകാെത്ത്ഈമിനാരങ്ങൾക്ുണ്ായിരുന്നു.

ഒരുവിദ്ാലയത്ിനും
ഇൗഗെിവരരുെ്
എറണാകുളലത്അപേെടമട്സർ
ക്ാർസ്കകൂൾഅേചെുപകൂടടണ്ിവന്ന
സാഹചര്യംവായിചെു.(ഒരുവിദ്യാെയം
ശ്ാസംമുടിമരിചെകഥ,െക്ം1563,
ഫഹീംചപമവടം)
വിദ്യാെയങ്ങൾലപാ്രുസ്ത്ാണ്.പു
്രു്രെമുറലയവാർലത്േുക്ുന്നടകപന്
ങ്ങളാണ്.അവലയസംരക്ഷിടക്ണ്ത്
സമകൂഹത്ിലൻറബാധ്യ്രയാണ്.മാടന
ജ്ലമൻറിലൻറടയാസർക്ാറിലൻറടയാ
മാപ്രംബാധ്യ്രയെ്ലഅത്.വിഷവാ്രക
ദുരന്ത്ിൽനിന്നത്്രെനാരിഴക്ാണ്
ഇൗകുടികൾരക്ഷലപെടത്.ഇനിയുലമാ
രുദുരന്ംവിഴുങ്ങുംമുപേത്ആകുടികൾ
രക്ഷലപെേുകയായിരുന്നു.ഒരുവിദ്യാെ
യത്ിനുംഇൗയവസ്ഥവരരുത്.ഇ്രേ
ക്മുള്ളപെസാഹചര്യങ്ങൾനമ്ുലേ
സ്കകൂളുകളുലേസ്സ്ഥമായഅന്രീ
ക്ഷലത്പപ്രിസന്ധിയിൊക്ുന്നുണ്ത്.
നേരങ്ങളിൊണ്പപയാസങ്ങൾഏലറ
യും.ഇൗയവസ്ഥമാറണം.
വിദ്യാർഥികളുലേടയാഅവരുലേരക്ഷി
്രാക്ളുലേടയാ മാപ്രംആവശ്യമെ്ല
ഇല്രാന്നും.ഇൗഫീചെർഒരുമുന്നറിയി
പൊണ്.പെസ്കകൂളുകളുംഅേചെുപകൂടൽ
ഭീഷണിടനരിേുന്നുണ്ത്.അ്രിന്പെകാ
രണങ്ങളാണ്.എന്ു്രലന്നയായാെും
സ്കകൂളുകൾഅേചെുപകൂടുന്നസ്ഥി്രി
ഉണ്ായിക്കൂോ.
ഒാടരാസ്കകൂളുംഇൗഫീചെറിലൻറപകർ
പെത്ലപഫയിംലചയത്ലവക്ണം.്രങ്ങളു
ലേസ്കകൂളിന്ഇൗേ്രിവരിെ്ലഎന്നത്വീ
ണ്ുംവീണ്ുംഉറപൊക്ണം.
സന്തോഷ്കുമാർ.പി
എടപ്ാൾ,മലപ്ുറം

സ്െൂൾമാപെമല്ല,മനുഷ്രും
ശ്ാസംമുട്ിമരിക്ും
അപേെടമട്സ്കകൂളിലൻറഅവസ്ഥഎറ
ണാകളുംനേരത്ിലെഒാടരാമനുഷ്യ
ലൻറയുംകഥകകൂേിയാണ്.പദു്രേ്രിയി
െുള്ളവ്യവസായവത്കരണംമനുഷ്യരു
ലേയുംസഹജീവജാെങ്ങളുലേയുംജീവ
ലനേുരു്രരമായിബാധിചെിരിക്ുന്നു.പപ
ട്ര്യകിചെുംവ്യവസായശാെകളുംമറ്ും
സ്ഥി്രിലചയ്ുന്നടമഖെകളിൽ.ഒടരസ
മയംലവള്ളവുംവായുവുംമെിനീകരിക്
ലപെേുന്നസ്ഥി്രിയുണ്ത്.സ്കകൂളുകൾമാ
പ്രമെ്ല,മനഷ്യൻ്രലൻറജീവി്രം്രലന്ന
അേചെുപകൂടടണ്സ്ഥി്രിഇന്നത്ഇവിലേ
യുണ്ത്.ഇത്രംഒരുവിഷയംപശദ്യിൽ
ലപേുത്ിയ്രിന്ടെഖകനുംവാരാദ്യമാ
ധ്യമത്ിനുംനന്ി.
മിഥുലവി.
വവപ്ിൻ,കകാച്ി

ൊകേണ്ടവർൊേകട്
ഫഹീംചപമവടംഎഴു്രിയഫീചെർ‘ഒരു
വിദ്യാെയംശ്ാസംമുടിമരിചെടപൊൾ
എന്നഫീചെർവായിചെു.ടവദനാജനകം
്രലന്നയാണ്കാര്യങ്ങൾ.സ്കകൂൾഅേ
ചെുപകൂടിഎന്നാൽആപരിസരത്ത്ജീ
വിക്ാൻകഴിയിെ്ലഎന്നാണടെ്ലാഅർ

ഥം.കാടണണ്വർഎപ്രയുംടവേം
ഇത്കാണലട.
ടി.വി.ഹരികുമാർ,കണിച്ുകുളങ്ങര

കെർമിദകപഗറ്്
വാരാദ്യ മാധ്യമം 2018െക്ം 1562
ൽപപസിദ്ീകരിചെ‘ലചക്ൻലഫർമി’
എന്നകഥകാെികപപസക്ിയുള്ള്രാ
ണ്.ടസാഷ്യൽമീഡിയയുലേയുംസ്ാർ

ഥ്രയുലേയുംഈകാെത്ത്സാമകൂഹി
കഇേപഴകെിലൻറആവശ്യക്രഇത്
ടബാധ്യലപെേുത്ുന്നു.പു്രു്രെമുറക്ു
ള്ളസടന്ശംഒരുടമാഷണത്ിെകൂലേ
രസകരമായിവരചെുകാടിയ്രിന്ടഡാ
.എംഷാജഹാനുംവാരാദ്യമാധ്യമത്ി
നുംനന്ി.
അമൽഅബ്ദുൽഅസീസ്
ചാവക്ാട്,മുതുവട്ടൂർ

‘ചക്ക്ൂട്്’
െക്ം1561ൽഎ.പി.നൗഷാദ്എഴു്രി
യ‘ചക്ക്കൂടത്’ടെഖനംനന്നായിടുണ്ത്.
വിശിഷ്യ,ചക്ടകരളത്ിലൻറഒൗടദ്യ
ാേികഫെമായിസർക്ാർപപഖ്യാപിചെ
ഇൗസന്ർഭത്ിൽ.
ചക്യുലേവിവിധ്രരത്ിെുള്ളഉപടയ
ാേവുംഒൗഷധേുണങ്ങളുംമനസ്ിൊ
ക്ാൻഉപകരിചെ്രിലനാപെംജയിംസ്ടജ
ാസഫ്എന്നവെിയമനുഷ്യലനഅറിയാ
നുംകഴിഞ്ഞു.ജയിംസ്ടജാസഫിലൻറ
ലമാകബൽനപേർകകൂലേടചർത്ിരു
ലന്നങ്ിൽനന്നായിരുന്നു.
കക.പി.അബടൂബക്ർ
മുത്തനടൂർ

‘അങ്ങത്കചനയിടെക്ത്ടനാക്കൂ’എന്നത്ടകവെലമാരുരാഷ്പേീയപപടയാേംമാപ്രമെ്ല,
ഒരുരാജ്യംകകവരിചെവ്യവസായപുടരാേ്രിഅേയാളലപെേുത്ുലന്നാരുമുപദാവാക്യംകകൂേിയാണ്.
ടോൻടസായിലെപപസിദ്മായകാൻറൻലഫയറിലെപവിെിയനുകളിൽകചെവേക്ടണ്ാലേ
നിറലഞ്ഞാഴുകുന്നജനങ്ങൾഓടരാരാജ്യങ്ങളുലേഭകൂപേങ്ങളാണ്.അപ്രടത്ാളം
കചനലയന്നവാണിജ്യസൗരയകൂഥത്ിന്ചുറ്ുംകറങ്ങുന്നുണ്ത്ടൊകം.

കചനക്ത്വെിലയാരുഇസ്ൊമികപാ
രപേര്യമുണ്ത്.അത്ട്രേിടപൊവുകഎന്ന
ത്്രീർചെയായുംആടവശകരമാവും.ഇ
സ്ൊമികആരാധനപകമങ്ങൾക്ത്കച
നയിൽവിെക്ുണ്ത്എന്നവാർത്കൾ
മാധ്യമങ്ങളിൽകണ്ിരുന്നു.ഇനിയത്ഒ
റ്ലപെടവിഷയങ്ങളായിരിക്ുടമാ?വിശ്ാ
സികളെ്ലഭകൂരിപക്ഷംകചനക്ാരും.എ
ന്നാൽ,സമീപകാെത്ത്ബുദ്മ്രത്ി
ടെക്ത്കകൂേു്രൽആളുകൾകേന്നുലച
െ്ലുന്നുഎന്നറിയുന്നു.ഒരുപടക്ഷ,ജന
ങ്ങൾകകൂേു്രൽവിശ്ാസികളാവുന്ന്രാ
വുംകമ്യകൂണിസ്റ്ത്രാജ്യങ്ങൾഭയക്ുന്ന
ഒന്നത്.ടോൻടസായിൽ്രലന്നഒരുചർ
ചെുംബുദ്ടക്ഷപ്രവുംടവലറയുണ്ത്.വി
വിധയിനംമരങ്ങൾനിറലഞ്ഞാരുഉദ്യാന
ത്ിന്നേുക്ാണ്പള്ളി.മരത്ണെുക
ളിൽനമസ്കാരപൊയവിരിചെുനമസ്കരി
ക്ുന്നവരുണ്ത്.ഈമരങ്ങളിൊയിരിക്ു
ടമാഹകൂലമയ(Hwamei)പക്ഷികൾകകൂ
േുകകൂടുന്നത്?പള്ളിയിൽനിന്നത്പുറത്ിറ
ങ്ങിയടപൊൾചുറ്ുംബിരിയാണിയുലേമ
ണം.ഒരു്രമിഴ്മുസ്െിമിലൻറടഹാടൊ
ണ്.നെ്ല്രിരക്ുണ്ത്.ജീവിട്രാപാധിക
ൾട്രേിഏല്രെ്ലാംനാേുകളിൊണ്ന
മ്ൾസ്പ്നംവി്രക്ുന്നത്!

്രിരക്ത്പിേിലചൊരുദിവസത്ിലനാേു
വിൽടപൾനദിയുലേസൗന്ര്യംകാണാ
നിറങ്ങി.ഓടരാരാജ്യത്ിനുംഅവയുലേ
സംസ്കാരംരകൂപലപെേുലന്നാരുനദിയു
ണ്ാവും.ഡാന്യകൂബുംകനെുംടവാൾ
േയുംകേപേിസുംനിളയുലമെ്ലാംഅേ
യാളലപെേുത്ുലന്നാരുസംസ്കൃ്രിയു
ണ്ത്.ടോൻടസായുലേസൗന്ര്യമാണ്
ടപൾനദി.കചനയിലെമകൂന്നാമലത്
വെിയപുഴയാണ്ഇത്.കാൻറൺേവ
റിലൻറമടനാഹരകാഴ്ചയുംഇവിലേ
സാധ്യമാവും.്രിരക്ുപിേിലചൊരുനേ
രത്ിലൻറഏറ്വുംശാന്വുംപപസന്ന
വുംആയമുഖം.ടജാെിയുലേആെസ്യം
ഇറക്ിലവക്ാൻവരുന്നവരാവുംകകൂേു
്രെും.ഇവിലേയുംപെടദശക്ാലരകാ
ണാം.അവലരാന്നുംസായാഹ്നകാഴ്ച
കൾട്രേിഇറങ്ങിയവർമാപ്രമെ്ല,പുഴ
ടയാട്ടചർലന്നാഴുകുന്നഒരുസംസ്കൃ
്രിലയഅേുത്റിയാൻവന്നസഞ്ാരി
കൾകകൂേിയാണ്.

രാപ്രിലയപരിചയലപെേണലമന്നത്ട്രാ
ന്നി.ലചലന്നത്ുന്നസ്ഥെങ്ങളിലെരാ

പ്രികലളഅറിയുകഎന്നത്രസകരമാ
ലയാരുകാര്യമാണ്.സുരക്ഷി്ര്ര്ത്ില
ൻറപപശനങ്ങൾഇലെ്ലങ്ിൽമാപ്രം.പോമ
ങ്ങൾക്ത്പകെുകളുംനേരങ്ങൾക്ത്രാ
പ്രിയുമാണ്ഏലറസൗന്ര്യം.വിളക്ണ
ഞ്ഞനേരക്ാഴ്ചകൾക്ത്ഏലറഭംേി
യാണ്.ആകാശത്ിടെക്ത്്രെനീടിനി
ൽക്ുന്നകത്ീപഡെുകളുള്ളനേരങ്ങ
ൾക്ത്നിേകൂഢമാലയാരുസൗന്ര്യമുണ്ത്.
ലചക്ത്റിപെബ്ിക്ിലെപപാേിലെപാ്രി
രകളാവണംഏലറഇഷ്േലപെലടാരുരാ
പ്രിക്ാഴ്ച.ഏലറകവകിയടനരത്ത്
ഇറങ്ങിനേന്നു.ഭയടക്ണ്്രായിഒന്നുമി
ലെ്ലന്നത്കചനയിൽ്രലന്നടജാെിലചയ്ു
ന്നനൗഫൽപറഞ്ഞിരുന്നു.രാവിലെഏ
ലറ്രിരക്ുണ്ായിരുന്നല്രരുവ്നിശ്ശബ്
ദമാണ്.മങ്ങിയലവളിചെവുമായിമരങ്ങൾ
ക്ിേയിെകൂലേനീണ്ുടപാകുന്നവഴികളി
ൽഏകാന്്രആലരടയാകാത്ുനിൽ
ക്ുന്നടപാലെ.

കുടറക്കൂേിനേന്നടപൊൾബുദ്ടക്ഷ
പ്രത്ിടെക്ത്ഇറങ്ങിടപൊകുന്നവഴികൾ
കണ്ു.മടപന്ാചൊരണങ്ങൾവെയംലച
യ്ുന്നടപാലെ.നിഴെുകൾടപാലെബുദ്
സന്യാസിമാർ.എെ്ലാംട്രാന്നൊണ്.എ
ന്നാെുംഇവലരന്ിനാണ്എലന്നയിങ്ങ
ലനഭയലപെേുത്ുന്നത്.്രിരിചെുള്ളനേ
ത്ത്ിന്ടവേംകകൂേു്രൊയിരുന്നു.വി
ജന്രപകൂത്ുനിൽക്ുന്നവഴികൾചിെ
ടനരങ്ങളിലെങ്ിെുംനലമ്ഭീരുവാക്ും.
പകൂക്ുേലകാണ്ത്അെങ്രിലചൊരുകസ
ക്ിളിൽഒരുവനി്രടവേത്ിൽഓേിചെു
ടപായി.അവലളാന്നത്നിസ്ംേമായിചിരി
ചെു.ഏ്രു്രിരിവിൽനിന്നാണ്അവൾപപ
്ര്യക്ഷലപെടത്?

എയർടപാർടിടെക്ുള്ളവഴിയിൊ
ണ്.സട്രൺകചനഎയർകെൻസ്
സമയത്ിനാണ്.മരങ്ങൾക്ത്ടമടെഒ
രുമഴ്രങ്ങിനിൽക്ാൻ്രുേങ്ങിടത്ടനര
ടമലറയായി.അല്രങ്ങലന,ഈമരങ്ങളി
ത്ിരിസ്ഥെംലകാേുത്ാെടെ്ലഅ്രിന്
ഭകൂമിലയചുംബിക്ാൻപറ്കൂ.ഉയർന്നുലപാ
ങ്ങിയവിമാനത്ിലൻറവിൻടഡാഗ്ാസി
ൽമഴത്ുള്ളികൾവന്നുവീണു.അ്രുവ
ലരശ്ാസംമുടിനിന്നമഴ്രകർത്ുലപ
യ്രു.്രാലഴകമ്യകൂണിസ്റ്ത്പചെകൾമഴ
നനയുകയാണ്.ഇനിയുലമപ്രപേീഷ്മ
വസന്ങ്ങൾ്രണൽവിരിടക്ണ്്രുണ്ത്
അവക്ത്...l

അബിവഖാസ്മസ്ജിദ് ന്�ാൻന്സായികലന്പൾനദിയുകടതീരകത്തകാഴ്ച

ന്�ാൻന്സായികലന്പൾനദി

വാരാദ്മാധ്മത്ികലക്ുള്ളെത്ുെൾവാട്സ്ആപ്വഴിയും
രചനെൾഇ-കമയിലിലൂകടയുംഅയക്ാം.

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പപൊധിപർ,വാരാദ്മാധ്മം,കവള്ളിമാട്െുന്്.പി.ഒ,കൊഴികക്ാട്-12

കത്തുകൾ
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മെ്മൽബെ്
ഒരുവിമെചലച്ിപെൊരൻ
രൂപകപെടുന്ു
ഹമീദ്ദബാഷി
വിവ.ഷിബുബി.
കപജ്:358,വില:400.00
മാെൃഭൂമിബുെ്സ്

ഇറാൻസിനിമയുലേപര്യായ
മായി്രീർന്നമുഹ്സിൻമഖ്
മൽബഫിലൻറജീവി്രത്ിെകൂ
ലേയുംദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളായ
സിനിമകളിെകൂലേയുംനേത്ു
ന്നസഞ്ാരം.

അംകബദ്െറും
നവഹിന്ുെ്രാഷ്പടീയവും
രാംപുനിയാനി
വിവ.യാസിർഖുത്ുബ്
കപജ്:64,വില:70.00
പപെീക്ഷബുെ്സ്

പഠനംഭാരമാകാല്ര,രസക
രമാക്ാൻകുടികലളസഹാ
യിക്ുന്നകഥകളുലേസമാ
ഹാരം.അക്ഷരങ്ങളുംആശ
യങ്ങളുംമനസ്ിൽപ്രിയാൻ
സഹായകം.

കമാപെസാങ്ങികൻറ
നിലാകവട്വും
മറ്്പപേയെഥെളും
ഒരുെൂട്ംഎഴുത്ുൊർ
കപജ്:206വില:199
ഡി.സിബുെ്സ്

മത്സ്യകന്യക,നിൊലവടം,
ലവളുത്സ്ടറ്ാക്ിങ്,രണ്ത്
വധുക്ൾ്രുേങ്ങിവിശ്പപ
സിദ്മായപപണയകഥകളു
ലേവിശിഷ്േസമാഹാരം.

ജിന്ുെളുകടനിസ്ൊരം
(കനാവൽ)
കഡാ.ശബ്നഎസ്.
കപജ്:112,വില:140.00
ഇൻസസറ്്പബ്ിക്

സ്പ്രീജീവി്രങ്ങളുലേലപൺ
കാഴ്ചയാണ്ഈടനാവൽ.
ജീവി്രത്ിലൻറമടനാഹാരി
്ര്രിരിചെറിയാല്രഒേുങ്ങിടപൊ
കുന്നവരുലേകഥ.പരിചി്രചു
റ്ുപാേുകളിൽനിന്നത്അപരിചി
്രമാലയാരുടൊകംടനാവെി
സ്റ്ത്കലണ്േുക്ുന്നു.

എം.സുെുമാരൻ
പപെിജ്ഞാബദ്ധനായ
െെ്ജ്ഞാനി
എഡിറ്ർ:എം.ജീകവഷ്
കപജ്:112,വില:130.00
പൂർേപബ്ികക്ഷൻസ്

്രമസ്കരിക്ലപെടജീവി്രമു
ടന്നറ്ങ്ങലള്രീക്ഷണഭാവ
ത്ിൽമെയാളിക്ത്മുന്നാലക
അവ്രരിപെിചെഎം.സുകുമാര
ലൻറഎഴുത്ുകളിെകൂലേകേ
ന്നുടപാകുന്നുഇൗഒാർമപു
സ്്രകം.

അെ്ഗാനിസ്ൊൻ
ഒരുഅപെടെരമായയാപെ
കജാകമാൻകജാസെ്
കപജ്:172,വില:200.00
മാെൃഭൂമിബുെ്സ്

യുദ്വുംഅധിനിടവശ
വുംവംശീയസംഘർഷങ്ങ
ളുംസംഘർഷഭരി്രമാക്ി
യഅഫ്ോനിസ്്രാനിെകൂലേ
നേത്ിയയാപ്രയുലേഅനു
ഭവം.

കദശീയെയുംവർഗീയെയും
കസാമകശഖരൻ
കപജ്:208,വില:240.00
കഡകമാപൊറ്ിെ്ഡയകലാഗ്വടെര

വർേീയ്രലക്്രിരായവർ
ത്മാനകാെവിമർശനങ്ങ
ടളാേുള്ളവിമർശനമാണ്
എഴുത്ുകാരൻനേത്ുന്ന
ത്.ഹിന്ു്ര്രാഷ്പേസങ്ൽ
പംരാജ്യടപദാഹപപ്ര്യയശാ
സ്പ്രമാലണന്നത്കസദ്ാന്ി
കമായില്രളിയിക്ുന്നുഎഴു
ത്ുകാരൻ.

നിങ്ങളുകടെുട്ിെൾ
സുരക്ഷിെരാകോ
കഡാ.സഞ്ജയ്െുമാർഗുരുദിൻ
കപജ്:209,വില:175.00
ഒലിവ്

നമ്ുലേകുടികൾഅഭിമു
ഖീകരിക്ുന്നഭീഷണികളും
അപകേങ്ങളുംഅവലയടന
രിടേണ്മനഃശാസ്പ്രരീ്രി
യുംവിശദീകരിക്ുന്നപുസ്
്രകം.

ചിതതീകരണം:ഒ.ൈളി. നാസർ

ചിതതീകരണം:കെ. നളിസാർ

റഷാദ്കകൂരാട്

ജീവി്രംഎന്നമകൂന്നക്ഷരങ്ങളിെകൂ
ലേകറങ്ങിലക്ാണ്ിരിക്ുന്നസൃ

ഷ്േിഎന്നത്മനുഷ്യലനലപാ്രുലവവിളി
ക്ാറുണ്ത്.അനുഭവംഎന്നഅവസ്ഥ
യിൽനിന്നത്മനുഷ്യന്ചിന്യുംവാക്ു
കളുമുണ്ാകുന്നു.ജീവി്രാനുഭവങ്ങളു
ലേഏറ്ുപറചെിെുകൾ്രലന്നയാണ്കഥ
കളുംകവി്രകളുംടനാവെുകളുമായി
പിറന്നുവീഴുന്നത്.സ്ന്ംഅനുഭവങ്ങ
ളുലേഏറ്ുപറചെിെുകളാണ്യുവകഥാ
കൃത്ത്എൻ.അബ്ദുൽേഫകൂർപു്രിയ
രചനയായ‘കരിങ്ൽപെകൂവ്’എന്നലചറു
കഥാസമാഹാരത്ിെകൂലേപകർത്ുന്ന
ത്.്രലൻറലചറിയടൊകത്ുനിന്നത്ക
ലണ്ത്ുന്നവെിയസ്ര്യങ്ങളാണ്ഇ്രി
ലെ16കഥകളും.

വർത്മാനകാെമുസ്െിംസമുദാ
യത്ിൽ്രുേർന്നുടപാരുന്നഅപചയ
ത്ിലൻറടനർരകൂപമാണ്ഇ്രിലെആദ്യ
കഥയായ‘അന്നം്രിന്നുന്നവർ’എന്ന
്രിൽഎഴുത്ുകാരൻവരചെിേുന്നത്.മ
കലളലകടിചെുവിേുന്നപി്രാവ്അനുഭ
വിക്ുന്നമാനസികസംഘർഷങ്ങൾമ
റ്ുള്ളവരുലേവാക്ിനുടമൽഅെിഞ്ഞി
െ്ലാ്രാവുന്നു.ലകടാൻടപാകുന്നലച
ക്ന്ദുർനേപെുലണ്ന്നറിഞ്ഞിടുംപണ
ത്ിലൻറയുംപപ്രാപത്ിലൻറയുംമ
റവിൽഅവലയാലക്മകൂേലപെടുടപാകു
ന്നു.ഇവിലേപി്രാവിന്സ്ന്ംസ്രമി
െ്ലാല്രടപാവുന്നു.കാര്യങ്ങൾ്രീരുമാ
നിക്ുന്ന്രാവലട,അയാളുലേചുറ്ുംകകൂ
േിനിൽക്ുന്നവരും.

പപായപകൂർത്ിയാവുന്ന്രിനുമുടപേ
വിവാഹംഎന്നകേപേലയടനരിടേണ്ി
വരുന്നലപൺകുടിയുലേമാനസികാവ
സ്ഥവിവരിക്ുന്ന്രാണ്‘കണ്ാേിയിൽ
ഒരുമർയം’എന്നകഥ.വീടിലെഎെ്ലാ
കാര്യങ്ങൾക്ുംഓേിനേക്ുന്നവൾ,പഠ
നത്ിൽമുന്നിൊയിടുംജീവി്രാവസ്ഥ
കളിൽലനേുവീർപെിടുകഴിയുന്നവൾ,സ
ഹനടത്ാലേമുടന്നാടുടപാകാൻപഠി
പെിക്ുന്നവൾ.മർയംഎന്നകഥാപാപ്ര
ലത്കഥാകാരൻപരിചയലപെേുത്ുന്ന

ത്ഇങ്ങലനലയാലക്യാണ്.
കഥഅവസാനിക്ുടപോൾവായന

ക്ാരനിെുണ്ാവുന്നദീർഘനിശ്ാസം
സ്ന്ംഅനുഭവങ്ങളിെകൂലേ്രലന്നയു
ള്ളദീർഘനിശ്ാസമാവുന്നു.സ്പ്രീമ
നസ്ിലൻറകനമിഷികലനാപേരങ്ങലള
്രുറന്നിേുന്നകഥയാണ്‘ഡാെിയ...ഡാ
െിയ’.മക്ളിെ്ലാത്്രിലൻറവിഷയം
ആടവാളമുണ്ായിടുംഅ്രിലനമനസ്ി
ൽ്രലന്നകുഴിചെുമകൂേിസ്യംകത്ിലയ
രിയുന്നഡാെിയപകൂവിടെക്ത്അറിയാ
ല്രട്രൻനുകരാലനത്ുന്നട്രനീചെ
ലയമനസ്ിലൻറചാഞ്െ്യംലകാണ്ത്്ര
ന്നിടെക്ത്അേുപെിടക്ണ്ിവന്നഅവസ്
ഥലയഡാെിയഎന്നകഥ്രുറന്നുകാ
ടുന്നു.ഇവിലേസ്പ്രീയാടണാപുരുഷ
നാടണാസമകൂഹമാടണാകുറ്ക്ാലരന്ന
ടചാദ്യത്ിന്സാഹചര്യംഎന്ന്രുമാ
പ്രമാണ്ഉത്രലമന്നത്എഴുത്ുകാരൻ
ടബാധ്യലപെേുത്ുന്നു.

കുേുംബബന്ധങ്ങളുലേആഴവുംപ
രപെും,ആദിയുംടവവുംകഥകളിെകൂലേ
പകർത്ാൻഎഴുത്ുകാരന്സാധിചെു
എന്നത്ടബാധ്യമാക്ുന്നകഥകളാണ്ക
രിങ്ൽപെകൂവ്,മ്രിെുകൾ,കള്ളപെന്നി,ദാ
ഹം,ടചറ്എന്നിവ.ദാപേ്ര്യജീവി്രത്ി
ലെജയപരാജയലത്വരചെിേുന്ന്രാ
ണ്കരിങ്ൽപെകൂവ്എന്നകഥലയങ്ിൽ
ആദിവാസിടോപ്രവിഭാേത്ിലെദപേ
്രിമാരുലേപടിണിലയയുംലനാപേരങ്ങ
ലളയുംവിവരിക്ുന്ന്രാണ്ടചറ്എന്ന
കഥ.മാംസളമായശരീരംഎവിലേലവ
ചെത്കണ്ാെുംലകാത്ിവെിലചെേുക്ാൻ
പാഞ്ഞുവരുന്നകഴുകന്ാരുലേമുന്നിൽ
പപ്രിടരാധമായിനിൽക്ുന്നപി്രാവി
ലനയുംമകലളയുംകുറിചെത്അനുഭവങ്ങ
ളുലേടൊകത്ുനിന്നത്വിവരക്ുന്ന്രാ
ണ്‘കള്ളപെന്നി’.

‘‘്രണൽമരങ്ങളിെ്ലാത്വഴികളിെകൂ
ലേനേക്ുടപോൾ,കെ്ലിെുംമുള്ളിെും
്രടിവീഴാല്ര,ച്രുപെുകളിൽപകൂണ്ുടപാ
കാല്ര,വാഹനങ്ങളുലേ്രിരക്ിൽലപ
ടുടപാകാല്രപശദ്ിചെുടപാകണലമന്നത്
അമ്ചെിയങ്ങലനലനഞ്ിനുള്ളിൽനിന്നത്
ഓർമിപെിചെുലകാടണ്യിരിക്ും.ടപാരു
ടപോൾഉമ്റത്ത്അമ്ചെിടനാക്ിനിൽ

ക്ും.മേങ്ങിലയത്ുടപോഴുംകകയി
ൽവിളക്ുമായിഅവിലേ്രലന്നയുണ്ാ
വും...’’‘വികെകാണ്ം’എന്നകഥയി
െകൂലേഅനുഭവങ്ങളുലേഅധ്യായങ്ങളി
ലൊന്നിലനടവദനടയാലേകേൊസിടെ
ക്ത്പകർത്ിയ്രാണിത്.അവകാശങ്ങ
ൾകേൊസിൽമാപ്രംവരചെിടത്്രേി്ര
പൊലനാരുങ്ങിയവികൊംേടക്ഷമസം
ഘേനയുലേലസപകടറിലയവിളിചെുടചർ
ത്ടയാേത്ിൽ,കാെുകൾക്ത്ബെം
ലകാേുക്ുന്നഇരുപേുവേിലയേുത്ത്ഏ
റുലകാേുത്ത്പപ്രിടഷധംഅറിയിടക്
ണ്ിവന്നു.്രാൻനി്ര്യവുംകാണുന്നവ
ഴികലളയുംകാഴ്ചകലളയുംമനുഷ്യലര
യുമാണ്േഫകൂർകഥകളിെകൂലേവായനാ
ടൊകടത്ാട്വിളിചെുപറയുന്നത്.അ
്രുലകാണ്ു്രലന്നഈകഥകളിലെഭാ
ഷയുംസംസ്കാരവുലമെ്ലാം്രികചെും
പോമീണമയമുള്ള്രാണ്.നമ്ൾഅവ
േണിചെത്വഴിമാറ്ിവിേുന്നകഥാപാപ്രങ്ങ
ലളേഫകൂർമനസ്ുലകാണ്ത്സ്ീകരിചെത്അ
വരുലേടനാവുകലള്രലൻറ്രകൂെികയി
െകൂലേടൊകലത്അറിയിക്ുന്നു.അ്രു
ലകാണ്ു്രലന്നഈപുസ്്രകത്ിലെ
കഥകളുംകഥാപാപ്രങ്ങളുംഇന്നുംന
മുക്ുചുറ്ിെുംജീവിക്ുന്നുണ്ത്;അറിയ
ലപെോത്ടൊകത്ത്കെഹമിെ്ലാത്മ
നസ്ുമായി.
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ഇവിേംഎപ്രശാന്മാണ്;
മേിയിൽകനമിെ്ലാത്ഫക്ീറിലൻറ

ഉറചെഉറക്ംടപാലെശാന്ം.
നിെചെുടപായഘേികാരത്ിലെ
നിടരാധിചെഅക്ങ്ങളിൽ
ചുറ്ിപെ്രിചെസകൂചിക്ാെുകളുലേ
നിശ്ചെ്രടപാലെശാന്ം.

്രിരചെിപ്രംല്രളിയുംമുപേുല്രളിക്ുന്ന
ഉത്മോനത്ിെകൂേുരുടണ്റുന്ന
ടദശഭക്ിയുലേഉചെെനത്ിൽ
ഇരിയിേങ്ങളിൽനിന്നും
ചിന്യിെ്ലാല്രചന്ികൾലപാങ്ങുടപോൾ
വീർപെുമുടിയഇരിപെിേങ്ങളിൽനിന്നും
ഇറുകിപെിേഞ്ഞുചാഞ്ഞ
കിരുകിരുപെുകൾടപാെും
ഒരുകീഴ്ത്ാളലമന്നടപാലെ
ഇൗശാന്്രക്ു്രാലഴ്രണുത്ുറയുന്നു.

മാംസാഹാരങ്ങളുടപക്ഷിചെ
വിശന്നടചരികളിലെരക്മാംസസ്ഥികലള
പുെ്ലുനക്ുന്നടമചെിൽപെുറങ്ങൾക്ത്
പശുക്ൾപുെ്ലു്രിന്നുന്നശാന്്ര
ഇരുകാെികൾ
അയവിറക്ി
കേവായിലൊെിപെിചെഉമിനീരിനും
ശാന്്രയുലേശവമണം.

്രരം്രിരിചെിടഒചെകലളാന്നും
ഇൗഉചെചെകൂേിെും
വിത്ുകളായിടപൊെും
ലപാടിവീഴാത്പ്രശാന്മാണിവിേം,
ര്രിവ്യവസായശാെകളിലെ
പടിവാെുകലളന്നടപാലെ.

നിർബന്ധങ്ങടളാ
വാശിപെിണക്ങ്ങടളാഇെ്ലാല്ര
ഇൗനിശ്ശബ്ദ്രലയ
മുെചെുണ്ുലകാണ്ുടപാെും
ഒരുനുള്ളുലവളുപെിക്ാല്ര
പാൽകപെ്രങ്ങൾടപാെും
മരിചെുകിേന്നത്
ഇൗശാന്്രലയടപൊെും
അ്രിശയിപെിക്ുന്നു.

വിലേഒഴിഞ്ഞഒരുകാേുണ്ത്.ആകാേിനേുത്ത്വണ്ി
കസഡാക്ിഞാൻസാവധാനത്ിൽചാക്ത്്രുറ
ക്ാൻടനാക്ടവനിരവധിചാക്ുകൾഎലൻറപശ
ദ്ഉേക്ി.അ്രിൽഒരുചാക്ത്ലകടഴിചെടപൊൾഒ
രുപകൂചെപുറടത്ക്ത്ചാേിഓേി.ഓടരാചാക്ിൽനി
ന്നുംഒന്നുംരണ്ുംപകൂചെകൾപുറടത്ക്ത്ചാേി.ഒേു
വിൽഞാൻലകാണ്ുവന്നചാക്ുലകടത്കയറുലകടത്
ഒഴിവാക്ിയടപൊൾഎനിക്ത്കണ്ുകൾവിശ്സിക്ാ
നായിെ്ല.പകൂചെകൾക്ത്പകരംമുത്ശ്ശിയുണ്ത്ചാക്ി
ൽകുനിഞ്ഞുകകൂേിയിരിക്ുന്നു.-മുത്ശ്ശി‘ശ്ചു,....

ചെത്’എലന്നാരുശബ്ദംപുറലപെേുപെിചെടപൊൾഎങ്ങു
നിലന്നന്നറിഞ്ഞിെ്ലഞാൻവിവിധചാക്ുകളിൽനി
ന്നും്രുറന്നുവിടപകൂചെകൾഉൾലപെലേഒരുപാട്പകൂ
ചെകൾമ്യാവകൂ...എന്നത്കരഞ്ഞുലകാണ്ത്മുത്ശ്ശിക്ത്
ചുറ്ുംഓേിയണഞ്ഞു...

ആടശാഷിചെവിരെുകൾഓടരാപകൂചെകളുലേയും
ടരാമങ്ങളിൽ്രഴുകുന്ന്രുംഅവറ്കൾകാണിക്ു
ന്നസ്ടനഹപപകേനവുംകണ്ത്ഞാനങ്ങലനനിന്നു,
ഒരുപപ്രിമടപാലെ.

l

ഇൗശാന്്രയിൽധ്യാനിചെുമരിക്ുക!
കുളിരുലകാള്ളിക്ുന്നു;
കുേിടയറ്ക്ാരലൻറ
ഇൗപപാർഥനലയടപൊെും.
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െരിങ്കൽപെൂവ്
എൻ.അബ്ദുൽഗെൂർ
പപസാധെർ:പഗീൻബുെ്സ്െൃശൂർ
കപജ്:104,വില:125രൂപ
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അഷ്റഫ്വി.ലനേിയനാട്

പകൂചെവീടിനുള്ളിൽകയറി,കുടികൾക്ായിലപാരി
ചെുലവചെമീൻകടു്രിന്നലപ്ര.അരിശംലകാണ്ത്

്രുള്ളിചൊേിനേക്ുകയാണ്ഭാര്യ.അവൾക്ത്അന്നും
ഇന്നുംപകൂചെലയഇഷ്േമെ്ല.സംേമടവളകളിൽഅവരു
ണ്ാക്ുന്നശബ്ദങ്ങൾഅവൾക്ത്ടകൾക്ാടനഇഷ്
േമെ്ല.ഇല്രാലക്ഇങ്ങലനശബ്ദടകാൊഹെമുണ്ാ
ക്ണടമാഎന്ന്രാണ്അവളുലേടചാദ്യം.പകൂചെകയ
റിഅേുക്ളയിൽഎത്ിയിരിക്ുന്നു,ഇനികിേപെറയി
ൊവും.

‘ഭാര്യകെി്രുള്ളിപറഞ്ഞു,അ്രിലനഞാൻപിേിചെു
്രരാം,നിങ്ങൾഒന്നത്നാേുകേത്ുടമാ?’

അ്രിന്ഞാലനാന്നുംപറഞ്ഞിെ്ല.ലകാേുംപാവമാ
ണ്,അവറ്കൾക്ത്അവകാശലപെട്രടെ്ലഈവീട്.്രറ
വാട്ലപാളിചെടപൊൾഅനാഥമായപകൂചെകൾമുത്ശ്ശി
യുലേകകൂലേഞങ്ങളുലേപു്രിയവീടിടെക്ത്മാറി.ഒരു
പറപേത്ഇപെുറടത്ക്ു്രലന്നവരാൻഅവറ്കൾക്ത്എ
ന്ത്അറപൊയിരുന്നു.ഇടപൊൾഈവീടിൽനിന്നത്ഭക്ഷ
ണംകഴിചെത്എന്നും്രറവാട്നിന്നപറപേിെകൂലേചുറ്ിന
േക്ുന്നത്കാണാം.

മുത്ശ്ശികിേപെിൊയട്രാലേഅവറ്കൾക്ത്ഭക്ഷ
ണംലകാേുക്ാനാളിെ്ലാ്രായി.പിലന്നകടു്രിന്നുകയ
െ്ലാല്രഎന്ുലചയ്ാൻ.പകൂചെകൾക്ത്എലന്ങ്ിെുലമാ
ലക്്രിന്നാൻലകാേുക്ാൻനിരവധി്രവണഞാൻ
പറഞ്ഞ്രാ.അല്രാന്നുംഅവൾടകടിെ്ല.

വിശപെത്മനുഷ്യലനവലരകള്ളനാക്ുന്നു.അരപിേി
അരികടവലനമർദിചെുലകാന്നനാടുകാരാനമ്ള്.പി
ലന്നപകൂചെലയഎന്ാലകാെ്ലുന്ന്രിന്എന്നടചാദ്യമാ
ണ്അവളിൽ.

‘നമ്ൾനാേുകേത്ുന്നടെ്ലയുള്ളകൂ.ലകാെ്ലുലന്നാ
ന്നുംഇെ്ലടെ്ലാ?’

ഞാൻഊണുകഴിചെത്ഒന്നത്മയങ്ങിഉണർന്നടപൊൾ
അവളുണ്ത്ഒരുചാക്ത്നന്നായിവരിഞ്ഞുലകടിഎലൻ
റആക്േിവസ്കകൂടറിന്മുന്നിൽകയറ്ിലവചെിരിക്ുന്നു.

കാേലനയുംകുറുഞ്ഞിലയയുംപിേിചെത്ചാക്ിൊക്ി
യ്രാണ്,എവിലേലയങ്ിെുംകളടഞ്ഞക്ത്.

ഞാൻവണ്ിലയേുത്ത്സാവധാനത്ിൽവിടു.ചാ
ക്ിൽനിന്നുംകരചെിലൊന്നുംടകൾക്ുന്നിെ്ല.ഇേക്ത്
അനക്മുണ്ത്.നേരത്ിലൻറഅേുത്ത്ഒരുപുഴയുണ്ത്.
പുഴകുറുലകപാെം.പാെംകേന്നാൽനേരമാണ്.അ
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ോയപ്രി

ചരിപ്രലത്യുംനരവംശശാ
സ്പ്രലത്യുംമനുഷ്യലൻറ

ജീവി്രത്ിൽനിന്നത്നിഷ്കാസനം
ലചയ്ുകഎന്നത്സാംസ്കാരിക
ഫാഷിസത്ിലൻറേകൂഢ്രപന്മാ
ണ്.ടകാേിക്ണക്ിന്വർഷങ്ങ
ൾലകാണ്ത്മനുഷ്യസമകൂഹംകക
വരിചെസാംസ്കാരികവുംസാമകൂ
ഹികവുംശാസ്പ്രീയവുമായവി
കാസങ്ങലളനിസ്ാരവത്കരിക്ു
കയുംഅ്രിലൻറചരിപ്രയാഥാർ
ഥ്യങ്ങലളഅവമ്രിക്ുകയുംലച
യ്രുലകാടണ്ഫാഷിസത്ിന്
മനുഷ്യലൻറസാംസ്കാരികവ്യവ
ഹാരങ്ങളിൽകേന്നുകയറാനാവു
കയുള്ളകൂ.ഇ്രിലന്രിലരപപ്രികരി
ക്ാൻകെയുംസാഹി്ര്യവുംസം
സ്കാരവുംകകകാര്യംലചയ്ുന്ന
വർമുടന്നാടുവരാ്രിരിക്ാൻകു
േിെവൃത്ികളിെകൂലേസമകൂഹത്ി
ൽഭയത്ിലൻറമുടകൾവിരിയി
ലചെേുക്ാൻഫാഷിസ്റ്ുകൾബദ്
പശദ്രുംജാേരകൂകരുമാണ്.അത്
രംപപവർത്നങ്ങളിലെവഞ്നക
ളുംച്രികളും്രിരിചെറിയാൻകൊ
കാരന്ാരുംഎഴുത്ുകാരുംകവ
കുടന്ാറുംനമ്ുലേജനാധിപ്ര്യ
ത്ിലൻറപാ്രകൾകകൂേു്രൽഇരു
ളിടെക്ത്മാഞ്ഞുടപാകും.

സ്ര്യപാ െിലൻറ രചനകൾ
ആ്ര്യന്ികമായിഅനുവാചക
ടനാട്പങ്ുലവക്ുന്നത്ഇത്രം
സമകാെികമായ ആശങ്കളാ
ണ്.ഒരുസപേകൂർണകൊകാരൻ
്രലൻറകൊപപവർത്നം്രലന്ന
ഒരുരാഷ്പേീയപപവർത്നമായി
സമർപെിടക്ണ്കാെത്ിലൻറ
അനിവാര്യമായ ആവശ്യലത്
സ്ര്യപാൽ്രിരിചെറിയുന്നുലണ്
ന്നത്അടദേഹത്ിലൻറപു്രിയരച
നകൾഅേയാളലപെേുത്ുന്നു.‘പാ
വകളുംപറവകളു’ലമന്നലപാ്രു
നാമത്ിൽഅവ്രരിപെിക്ലപെടചി
പ്രങ്ങൾപപധാനമായുംരകൂപാത്മക
അമകൂർത്്രലയസ്പർശിക്ുന്ന
രചനകളാവുടപോഴുംഅത്രകൂപ
ങ്ങലളകകൂേു്രൽആപശയിക്ുന്ന
്രിനാൽഅമകൂർത്്രയുലേസങ്ീ
ർണ്രകലളെളി്രവത്കരിക്ു
ന്നു.ചിപ്രങ്ങളുലേ്രെവാചകം
നൽകുന്നസകൂചനകളിൽത്ലന്ന
സമർഥമായിടചർത്ുലവചെിരിക്ു
ന്നഒരുരാഷ്പേീയടബാധത്ിലൻറ
സമകാെികമായവിചാരണകൾ്ര
ലന്നയാണ്പപധാനമായുംചിപ്ര
ങ്ങൾപങ്ുലവക്ുന്നത്.ആകാശ
ത്ിലെപറവകൾവി്രക്ുന്നിെ്ല,
ലകായ്ുന്നിെ്ല,കളപെുരകൾനിറക്ു
ന്നിലെ്ലന്നകബബിൾവചനത്ി
ൽഒരുസാപേത്ികശാസ്പ്രലത്
ഒളിപെിചെുലവചെിടുണ്ത്.അമി്രമായ
ധനാസക്്രിയുംഅധികാരാർത്ി
യുംമനുഷ്യവംശത്ിലൻറസഹജ
മായനിെനിൽപിന്വിരുദ്മാലണ
ന്നുംഅത്അസമ്ര്ത്ിെധിഷ്ഠി
്രമായസപേദ്വ്യവസ്ഥലയപരി
ടപാഷിപെിക്ുലമന്നുംആവചനം

നടമ്ാട്സാക്ഷ്യംപറയുന്നു.മനു
ഷ്യന്ഒരുപറവയാവാനുള്ളസ്ാ
്രപന്്യംഅവലൻറസപേദ്ഘേന
യിൽമാപ്രംഒ്രുങ്ങുന്ന്രെ്ല.ഇവി
ലേയാണ്മനുഷ്യസ്ാ്രപന്്യലത്
ക്ുറിചെുള്ളചിപ്രകാരലൻറനിെ
പാട്ഒരുദർശനമായിരചനകളി
ൽല്രളിയുന്നത്.ചരിപ്രബാഹ്യ
മായഒരുമനുഷ്യാവസ്ഥസൃഷ്േി
ക്ുകലയന്നനീചമായസ്പ്നത്ി
ന്പിന്നിൊണ്മു്രൊളിത്ലമ
ന്നവസ്്രു്രഇന്നത്പരസ്യമാണ്.

ഇന്്യയിൽഇന്നത്കൊകാരന്ാ
രുലേയുംഇേ്രുപക്ഷജ്ഞാനിക
ളുടേയുംമുന്നിൽരണ്ു്രരംമര
ണങ്ങളുണ്ത്,ജീവി്രങ്ങളെ്ല,ല്രര
ഞ്ഞേുക്ാൻ.ഒന്നത്ഭരണകകൂേത്ി
ന്സ്്രു്രിപാേി,ഭരണാധികാരി
ലയവാഴ്ത്ിരചനകളിടെർലപെ
േുക.അലെ്ലങ്ിൽഅവരുലേലകാ
െക്ത്പാപ്രമാകുക.പപ്രിബദ്്ര
യുള്ളകൊകാരന്രണ്ുംമരണം
്രലന്നയാണ്.ഈസ്ര്യവചനങ്ങ
ളാണ്സ്ര്യപാൽ്രലൻറരചന
കളിെകൂലേനിരന്രംആവർത്ി
ക്ുന്നത്.

‘ പാവകളും  പറവകൾ’ക്ത്
ആധാരമായിവർത്ിക്ുന്നജീവി
്രവിചാരങ്ങൾചിപ്രകാരൻസ്ീ
കരിചെിടുള്ളത്ഛത്ിസ്േഢിലെ
ബസ്്രർജിെ്ലയിലെടോപ്രജന്ര

ടയാലോപെമുള്ളഅടദേഹത്ിലൻറ
സഹവാസത്ിലെഅനുഭവങ്ങളി
ൽനിന്നാണ്.ഛത്ിസ്േഢിലെ
ആലകജനസംഖ്യയുലേമുപെ്രു
ശ്രമാനംവരുന്നടോപ്രമനുഷ്യ
രുലേജീവി്രാവസ്ഥകൾഇന്്യയി
ലെ മറ്ുസംസ്ഥാനങ്ങളിടെ്രു
ടപാലെദുരി്രപകൂർണം്രലന്നയാ
ണ്.അവരുലേനിസ്ജീവി്രത്ി
ന്അർഥംലകാേുത്ത്ലപാെിപെിലചെ
േുക്ുവാൻകെലയയാണ്അവർ
ജീവി്രടത്ാട്ടചർത്ുലവക്ു
ന്നത്.അവടരാലോപെംവസിചെചി
പ്രകാരലൻറജീവി്രത്ിനുള്ള
പപസക്ിചിപ്രകാരൻഅവരിൽ
ഒരാളലെ്ലന്ന്രുകകൂേിയാണ്.ചിപ്ര
്രെപക്ഷിരകൂപകങ്ങൾക്ത്ചിപ്ര
കാരൻനൽകുന്നഏകാത്മകമാ
യരകൂപഘേനയിൽത്ലന്നബഹു
സ്രമായകവവിധ്യങ്ങളുലേചമ
ത്കാരങ്ങൾകാണാം.ഇന്്യലയ
ടപൊലെെക്ഷക്ണക്ിന്മനുഷ്യ
ടോപ്രങ്ങൾഅനുവർത്ിക്ുന്ന
സംസ്കൃ്രികളുലേയുംപുരാവൃ
ത്ങ്ങളുടേയുംസാകെ്യലമന്നത്
ബഹുസ്രമായഒരുസമപേ്രലയ
പുൽകൊണ്എന്നത്കൊകാരൻ
കരു്രുന്നു.പക്ഷികലളസമൃദ്മാ
യിഉപടയാേിക്ുടപോഴുംഅവ
യുലേസഹജപപകൃ്രമായ പറ
ക്ൽഅപ്രലയാന്നുംമിഴിടവാടേ

ചിപ്രണംലചയ്രുകാണുന്നിലെ്ല
ന്നത്ഈചിപ്രങ്ങലളവായിലചെ
േുക്ുടപോൾ പപസക്മാകുന്ന
ഒരുവസ്്രു്രയാണ്.സ്ാ്രപന്്യ
സ്പ്നങ്ങളുലേഅനന്വിഹായ
സ്ിടെക്ുംഅധികാരികൾഅേി
ടചെൽപിക്ുന്നകൽത്ുറുങ്ുക
ളിൽനിന്നത്ലവളിചെത്ിലൻറ്രുറ
സ്ുകളിടെക്ുംചിറകുവിരിക്ാ
നുളളജന്സിദ്മായഅവയുലേ
്ര്രകലളഅരിഞ്ഞുകളഞ്ഞവ്യ
വസ്ഥി്രവ്യവഹാരങ്ങൾക്ത്കീഴി
ലെപറവകൾക്ത്ചിറകുലണ്ങ്ി
െുംപറക്ാനറിയിെ്ല.പറക്മുറ്ാ
ത്പറവകളായിനവസാപമാജ്യ
്ര്ത്ിലൻറനുകക്ീഴിൽഅേി
ഞ്ഞുടപായമനുഷ്യജീവി്രത്ി
ലൻറപരിടഛദമായിഈപറവക
ൾപരിണമിക്ുന്നു.പെചിപ്രങ്ങ
ളിെുംചപകങ്ങൾഘേിപെിക്ലപെട
പറവകൾലക്ാപെംമനുഷ്യസദൃ
ശമായരകൂപങ്ങളുംകാണാം.ഈ
ചപകങ്ങൾഅവരിൽഅന്ർെീന
മായിരിക്ുന്നചാെടകാർജം്ര
ലന്നയാകുടപോഴുംഅവസ്യം
ചെടനാർജംആവാഹിക്ാൻപപാ
പ്്രമെ്ലാത്വിധംചെനരഹി്രമാ
ണ്.ഇവിലേസ്ഥെവുംകാെവും
സ്ാപശി്രമായഒരുചെടനാർജ
ത്ിലൻറഅേിയാളരായിമാറലപെ
േുന്നഒരുപപ്രിഭാസംകകൂേിഅ്രി
ലൻറആയവ്യയത്ിൽല്രളിയു
ന്നുണ്ത്.ഫാഷിസംകേന്നുവരു
ന്ന്രിലൻറസകൂചകങ്ങൾകകൂേിയാ
യിഅ്രിലന കണക്ാക്ണം.
അപ്രടമൽഭീ്രിദമാംവിധംപാവ
വത്കരിക്ലപെേുന്നമനുഷ്യസമകൂ
ഹലത്യാണ്നവസാപമാജ്യ്ര്ം
സൃഷ്േിലചെേുത്ുലകാണ്ിരിക്ു
ന്നത്.സ്ര്യപാെിലൻറചിപ്രങ്ങളി
െകൂലേസഞ്രിക്ുന്നഒരുഭാവുക
ന്ഫാഷിസംഒരുജന്രയുലേസം
സ്കൃ്രിഇെ്ലാ്രാക്ുന്നകരാളവൃ
ത്ികളിൽനഖശിഖാന്ംഅമ
ർഷംലകാള്ളുന്നഒരുകൊകാര
ലനകാണാം.

പെയിേത്ുംഇരുണ്പശ്ചാ
ത്െലത്അപപസക്മാക്ി
ലക്ാണ്ത്ചിപ്ര്രെത്ിൽലമാടി
േുന്നകേുംവർണങ്ങളിലെമിന്നാ
യംടപാലെനലമ്സ്പർശിക്ു
ന്നചിെനിറത്ുണ്ുകൾകാെം
അപ്രടമൽലകടുടപായിടിലെ്ലന്നത്
കാഴ്ചക്ാരടനാട്പറയാല്രപറ
യുന്നുണ്ത്.പപ്രിടരാധത്ിലൻറ
കെയക്ത്മാപ്രടമമനുഷ്യവംശ
ത്ിലൻറചരിപ്രംസ്ര്യസന്ധമാ
യിഅേയാളലപെേുത്ാനാവകൂലവ
ന്നത്ചിപ്രകാരൻവിശ്സിക്ുന്ന
്രായിഅടദേഹത്ിലൻറരചനകളി
ൽചിന്ാല്രചിന്ലപെേുന്നടചാ
രപൊേുകൾകുറിചെിേുന്നു.ജീവിചെി
രിക്ുന്നകുഴെകൂത്ുകാടരക്ാൾ
ലകാെ്ലലപെേുന്നടചടകാന്ാരിൊ
ണ്കൊകാരൻകുേിലകാള്ളുന്ന
ല്രന്നലപാള്ളുന്നഓർമകളാണ്
ആ്ര്യന്ികമായഈരചനകൾ
പങ്ുലവക്ുന്നത്.

l

സ്ര്യപാെിലൻറചിപ്രങ്ങളിെകൂലേസഞ്രിക്ുന്നഒരുഭാവുകന്ഫാഷിസംഒരുജന്രയുലേസംസ്കൃ്രിഇെ്ലാ്രാക്ുന്നകരാളവൃത്ികളിൽനഖശിഖാന്ം
അമർഷംലകാള്ളുന്നഒരുകൊകാരലനകാണാം.പപ്രിടരാധത്ിലൻറകെയക്ത്മാപ്രടമമനുഷ്യവംശത്ിലൻറചരിപ്രംസ്ര്യസന്ധമായിഅേയാളലപെേുത്ാനാവകൂലവന്നത്
ഇൗചിപ്രങ്ങൾ്രറപെിചെുപറയുന്നു

സത്യപാൽ

സത്യപാലികൻറചിതതങ്ങൾ

വി.വി.പശീജിത്ത്

കെയിലെആത്മീയ്ര്രിരിചെറിഞ്ഞആനിമി
ഷത്ിന്നന്ിപറയുകയാണ്ഈനർത്

കി.ൊസ്യ,ൊവണ്യസപേന്നമായചുവേുകളിെകൂ
ലേടമാഹിനിയാടടവദികലളആസ്ാദകർക്ത്പപി
യങ്രമാക്ിയകൊമണ്െംഹുസ്നബാനുടവർ
്രിരിവുകൾക്പെുറംനൃത്ത്ിലൻറപരിപകൂർണ
്രയിൊണ്പശദ്യകൂന്നുന്നത്.ഇത്വണസംേീ്ര
നാേകഅക്ാദമിപുരസ്കാരത്ിന്അർഹയായ
ഈ്രൃശകൂർസ്ടദശിനിമാനവിക്രയാണ്യഥാർ
ഥകെലയന്നവിശ്ാസക്ാരിയാണ്.കൊമണ്
െംടക്ഷമാവ്രിേീചെറുലേകീഴിൽനൃത്ംഅഭ്യ
സിചൊയിരുന്നു്രുേക്ം.എ്രിർപെുകലളെ്ലാംഉണ്ാ
യിരുന്നു.പടക്ഷ,വീടുകാരുലേപിന്ുണചുവേു
കളിൽകരുത്ായി.പി്രാവ്ഹബീബ്ഖാനുംമാ
്രാവ്സെീെയുംഎലന്നഒരുനർത്കിയായികാ
ണാൻഏലറആപേഹിചെവരാലണന്നത്ഹുസ്നാബാ
നുഓർക്ുന്നു.

‘‘നാെുവർഷംകൊമണ്െത്ിൽടമാഹിനിയാ
ടംഅഭ്യസിചെു^1972മു്രൽ76വലര.12ാംവയസ്ി
ൊണ്അവിലേടചർന്നത്.കൊമണ്െംസ്ര്യഭാ
മ,കൊമണ്െംപത്മിനി്രുേങ്ങിയവരുലേപരിശീ
െനംഏലറഅനുപേഹമായി.പിന്നീട്സരസ്്രിേീ
ചെർ,വസുന്ധരകദ്കരസ്ാമിഎന്നിവരുലേകീഴി
െുംഅഭ്യസിചെു.്രുേർന്നത്െീൊമ്േീചെറുലേകീഴിെു
ള്ളപഠനകാെത്ത്ടമാഹിനിയാടത്ിലൻറവിവിധ
ടമഖെകൾകുലറക്കൂേിആഴത്ിൽഅറിയാനായി.’’

കൊമണ്െത്ിൽപഠിചെിറങ്ങുന്നഅധികം
ടപർക്ുംടവദികൾെഭിക്ുന്നിലെ്ലന്നത്സ്ര്യമാ
ലണന്നത്ഇവർചകൂണ്ിക്ാടുന്നു.പരിശീെനരംേത്ത്

ഒ്രുങ്ങുകയാണ്പെരും.ഫിൻൊൻഡ്,എസ്ട്ര
ാണിയ്രുേങ്ങിയരാജ്യങ്ങളിലെെ്ലാംടമാഹിനിയാ
ടംഅവ്രരിപെിചെഹുസ്നബാനു്രൃശകൂരിൽനൃത്
പഠനടകപന്ംനേത്ുകയാണിടപൊൾ.്രൃശകൂർപാ
ടുരായക്െിൊണ്്രാമസം.

സംേീ്രനാേകഅക്ാദമിയുലേേുരുപകൂജപു
രസ്കാരം,കൊദർപെണംഅവാർഡ്,എൻ.കൃ
ഷ്ണൻകുടിസ്മാരകപുരസ്കാരം്രുേങ്ങിയവ
ഇ്രിനകംട്രേിലയത്ി.അനുജൻഷാനവാസും
ഏലറവർഷംനൃത്മഭ്യസിചെിരുന്നു.മകൾഷബാ

നയുംമരുമകൻഷഫീഖുദേീനുംഭര്രനാേ്യ
രംേത്ത്സജീവമാണ്.മൃദംേമഭ്യസിചെ
മകൻനിഷാദുംകെയുലേകകൂലേയുണ്ത്.
വിമുക്ഭേനാണ്ഭർത്ാവ്സുന്നജാൻ.
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