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വി ജനതയിലേക്കാണ്വണ്ിവ
ന്നുനിന്ത്.ആളനുംആരവ
ങ്ങളനുംഇേ്ല.കയറകാനനുംഇറ

ങ്ങകാനനുംചനുരനുക്ംചിേർമകാതതം.ലേകാ
കത്തെപേമനുറികളിേകായിഅടച്ിട്ട
മഹകാമകാരിയനുത്ടആധിനിഴേിക്നുന്
ചനുറ്നുപകാടനുകൾ.സ്ലറ്ഷത്ൻറഅതി
ർതെിക്പ്നുറംപതിവനുലപകാത്േഉണ
ർന്ിരിക്നുന്നഗരം,ജനസഞ്ചയം.
അവക്ിടയിേൂത്ടനീണ്നുകിടക്നുന്
ത്റയിൽപകാളങ്ങൾ.നൂറ്കാണ്ട്പിന്ിട്ട
തിരൂർത്റയിൽലവസ്ലറ്ഷൻആധനു
നികതയിലേക്നുള്ളയകാതതയിേകാണ്.
പ്കാറ്ട്ലേകാമിത്േതണനുതെകേ്ലനുകൾ,
നിരന്കലസരകൾ,വിടർന്ലമൽ
ക്ൂരകൾ.

കേ്ലനുപതിച്തറയിേൂത്ടനടക്നു
ലമ്കാൾതകാത്ഴഎതതത്യതതലപരനുത്ട
ലചകാരവീണ്ത്പകാള്ളിയമണൽതരിക
ളനുണ്കാകനുത്മന്ട്ഓർതെനുനടനുങ്ങി.കകാ
ൽകീഴിൽഒരനുത്പകാള്ളേനുലണ്കാ!ഇറ
ങ്ങിയതീവണ്ിലപകായതിൻപിറത്കഅ
ലതതടകാക്ിൽഅടച്ിത്ട്ടകാരനുചരക്നുവ
ണ്ിവന്നുനിന്നു.കകാേിത്േത്പകാള്ളൽ
മനുകളിലേക്ട്കയറിഹൃദയതെിൽത്ച
ന്നുമനുട്ടി.ത്ിട്ടീഷ്പട്ടകാളതെിത്ൻറഗർ
ജനം,വകാഗണിൽകനുതെിനിറക്ത്പ്ട്ട
മനനുഷ്യർ,ആർതെനകാദങ്ങൾ,മനുറിഞ്ഞ
മകാംസതെിത്ൻറയനുംജീവൻത്വടിഞ്ഞ
ശരീരങ്ങളനുത്ടയനുംചിതതങ്ങൾ.ഉള്ളിൽ
എത്തെകാത്ക്ലയകാതിളച്നുമറിഞ്ഞനു.കകാ
േയതതെതെിൽകയറിയിത്ട്ടന്ലപകാത്േ
അവഒരനുനൂറ്കാണ്ട്പിറകിലേലക്കാടി,
1921നവം് റിത്േതണനുതെവവകനു
ലന്രത്തെതീക്നൽലപകാത്േനീറ്നുന്
ഒകാർമകളിൽത്ചന്നുനിന്നു.മനുന്ിൽഒ
ത്രകാറ്വരിത്റയിൽപകാതത്തളിഞ്ഞനു.
ത്പകാടിയനുംപനുകയനുംപരതെിഅതിൽ
ഒരനുതീവണ്ിവന്നുനിന്നു.

●
എവിത്ടയകായിരനുന്നുതനുടക്ം?ത്ിട്ടീ
ഷനുകകാർത്ക്തിരകായതപലഷേകാഭംമേ
്കാറിൽത്കകാടനുമ്ിരിത്കകാണ്സമയം,
തിരിച്ടികൾലനരിട്ടത്ിട്ടീഷ്പട1921
ആഗസ്റ്ട്മനുതൽമേ് കാർപട്ടകാളഭരണ
തെിൻകീഴിേകാക്ി.തപലഷേകാഭതെിത്ൻ
റഅടിലവരറനുക്കാൻത്എ.ആർക്ലനകാ
പ്ട്,ഹിച്ട്ലകകാക്ട്എന്ിവരനുത്ടകീഴിൽ
തിരൂരനുംമേപ്നുറവനുംലകതദ്ീകരിച്ട്പ
ട്ടകാളമിറങ്ങി.ഏറനകാട്,വള്ളനുവനകാട്,
ത്പകാന്കാനിതകാേൂക്നുകൾനിലരകാധനകാ
ജ്ഞക്ട്കീഴിേകായി.് ംഗളൂരനുവിൽനി
ന്നുള്ളപട്ടകാളവനുംഗൂർഖകളനുംഎം.എ
സ്.പിയനും‘മകാപ്ിള’ലവട്ടക്ിറങ്ങി.കണ്
വത്രത്യകാത്ക്പിടിച്നുത്കട്ടി,വീടനുകൾ
തീത്വച്നു.സമരനകായകൻആേിമനുസ്
േിയകാർഉൾത്പ്ത്ടയനുള്ളവർത്ിട്ടീഷ്
തടവിേകായി.നവം് റിൽമേപ്നുറവനും
പരിസരഅംശങ്ങളിേനുംവ്യകാപകഅ
റസ്റ്ട്നടന്നു.ഇവത്രത്യകാത്ക്യനുംമ
േപ്നുറത്തെവസനികക്യകാമ്ിൽത
ള്ളി.തടവനുലകതദ്ങ്ങൾനിറഞ്ഞനു.എ
ണ്ംകൂടിയലതകാത്ടതടവനുകകാത്രത്്
േ്ലകാരിജയിേിേടക്കാനകായിതീരനുമകാനം.
പട്ടകാളക്കാർകയറിയകകാളവണ്ിക്നും
കഴനുതവണ്ികൾക്നുംഇടയിൽകൂട്ടി
ത്ക്ട്ടിതടവനുകകാത്രഒരനുപകേിൽമ
േപ്നുറതെനുനിന്ട്ഓടിച്നു.മൃഗങ്ങത്ള
ലപ്കാത്േ,ചകാട്ടയടിലയറ്ട്കിതച്നുംചനുമ
ച്നുംകനുന്നുംമേയനുംവയേനുംതകാണ്ി
തിരൂർവത്രയനുള്ളഒകാട്ടം.

നവം് ർ19തിരൂർത്റയിൽലവസ്
ലറ്ഷന്മനുകളിൽസൂര്യൻമറയകാൻതനു
ടങ്ങിയവവകനുലന്രം,സ്ലറ്ഷനിൽ
നിർതെിയിട്ടMSMLV1711ഗനുഡ്സ്
വകാഗൺത്ിട്ടീഷ്അധികകാരികൾക
ണ്നുത്വച്നു.ലകകാഴിലക്കാട്ടനുനിന്നുംഎ
തെിയ77കാംനമ്ർവണ്ിയിൽവകാഗൺ
ലചർതെനുത്കട്ടി.നൂലറകാളംതടവനുകകാത്ര
അതിലേക്ട്തിരനുകിക്യറ്ി.അതതയനും
ലപത്രഉൾത്ക്കാള്ളകാനനുള്ളസ്ഥേംഅ
തിേനുണ്കായിരനുന്ിേ്ല.ഒറ്ക്കാേിൽലമ
ൽക്നുലമൽനിേംത്തകാടകാത്തഅവർ
നിന്നു,കിടന്നു.ഇരനുമ്നുവകാതിൽപനുറ
തെനുനിന്ടഞ്ഞനു.

വകായനുസഞ്ചകാരമിേ്ലകാതെഇരനുണ്അ
റക്കതെട്നിസ്സഹകായരകായമനനുഷ്യരനു
ത്ടനിേവിളികളനുയർന്നു.ശ്കാസംമനു
ട്ടകാൻതനുടങ്ങി,ദകാഹംത്തകാണ്കത്ളഉ
ണക്ി.അവർപരസ്പരംമകാതെിയനും
കടിച്നുപറിക്കാനനുംതനുടങ്ങി.രക്തം
നക്ിതെനുടച്നു,മൂതതംകനുടിച്ട്ദകാഹം
തീർതെനു.

അപ്ഴനുംആവണ്ിഒകാട്ടംതനുടർന്നു.
സട്ഥേങ്ങൾപേതനുപിന്ിട്ടനു.വകാഗണി
ന്അകതെനുംപനുറതെനുംഇരനുട്ടട്കനം
ത്വച്നു.പനുേർച്ലപകാതെന്ൂർസ്ലറ്
ഷനിൽവണ്ിനിർതെിവകാഗൺതനുറ
ന്നു.വകായനുംവയറനുംപിളർന്ക് ന്ധ
ങ്ങൾകണ്വർത്െട്ടി.അട്ടിയിട്ടമനനു
ഷ്യർക്ിടയിൽജീവൻത്വടിഞ്ഞനു56
ലപർ.സ്ലറ്ഷനിൽനിന്ട്ത്വള്ളംഒ
ഴിച്ലപ്കാൾചിേർജീവത്ൻറചേനം
കകാണിച്നു.എങ്ിേനുംഅതിൽ14ലപ
ർവവകകാത്തമരിച്നു.

●
കകാേംപേതനുപിന്ിട്ടനു.കൂട്ടത്ക്കാേ

ക്ിരയകായധീരലദശകാഭിമകാനികത്ളഅ
ധികലപരനുലമകാർതെിേ്ല.സ്കാതതതെ്യസമ
രചരിതതതെിത്ൻറനിത്യസ്മകാരകമകാലക
ണ്തിരൂർത്റയിൽലവസ്ലറ്ഷനിൽഒ
രനുസ്മൃതിമണ്ഡപംലപകാേനുംഉയർന്ി
േ്ല.സമൂഹതെിത്ൻറയനുംഅധികകാരിക
ളനുത്ടയനുംതകൂരമകായമൗനതെിൽഇതെ്യ
ൻസ്കാതതതെ്യസമരതെിത്േസമകാനത
കളിേ്ലകാതെകൂട്ടത്ക്കാേയനുത്ടചരിതത
ംഉറങ്ങിക്ിടക്നുന്നു.

സ്ലറ്ഷനിൽനിന്ട്പനുറതെിറങ്ങി
തിരൂർടൗൺഹകാൾേഷേ്യമകാക്ിനട
ന്നു.ചനുറ്നുംചരിതതതെിത്ൻറഗതിമകാറ്
തെിത്നകാപ്ംമകാറിലപ്കായനടന്നുമകായനു
ന്നഗരമനനുഷ്യർ,ത്കട്ടിടങ്ങൾ.അ
വക്ിടയിൽഒകാർമകളിലേക്നുള്ളവ
ണ്ിത്യന്ലപകാത്േടൗൺഹകാളിന്മനു
റ്തെട്മങ്ങിയചനുവപ്ിൽഒത്രകാറ്വകാഗ
ൺ-MSMLV1711.ടൗൺഹകാളിത്ൻറ
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ചനുമരിൽ70രക്തസകാഷേികളനുത്ടലപരനുകൾകേ്ലിൽലര
ഖത്പ്ടനുതെിയിട്ടനുണ്ട്.

മമ്കാട്അംശം-1,തൃക്േലങ്ങകാട്-6,പയ്യനകാട്-1,മേ
പ്നുറം-5,ലമൽമനുറി-1,ലപകാരൂർ-2,പനുന്പ്കാേ-11,നിേമ്ൂ
ർ-2,കരനുവമ്േം-35,ത്ചമ്മേലശരി-6.ഭൂരിപഷേവനുംകൂ
േിലവേക്കാർ,കർഷകർ,മതപഠനതെിലേർത്പ്ട്ടവർ.ഇ
വർക്ിടയിൽനകാേനുലപരനുകൾചരിതതതെിലേക്നുള്ളവകാ
തിേനുകത്ളന്ലപകാത്േലവറിട്ടനുനിൽക്നുന്നു-1-അക്രവീ
ട്ടിൽകനുന്നുംപള്ളിഅച്യനുതൻനകായർ,2-കിഴക്ിൽപകാേ
തെിൽതട്ടകാൻഉണ്ിപനുറവൻ,3-ലചകാേകപറമ്ിൽത്ച
ട്ടിച്ിപ്ൂ,4-ലമലേടതെട്ശങ്രൻനകായർ.21ത്േലപകാരകാട്ടം
ത്വറനും‘മകാപ്ിളേഹള’യകായിരനുന്നുഎന്നിർമിതിത്ക്
തിരകായവേിയതിരനുതെട്.

●
ലകകാരങ്ങതെട്ജനുമകാമസ്ജിദിത്ൻറപടികടന്നുത്ചേ്ലലവ,
ആതീവണ്ിപിത്ന്യനുംമനുന്ിത്േതെി.തിരൂരിൽനിന്ട്
എതെിയവകാഗണിത്േമൃതലദഹങ്ങൾസ്ീകരിക്കാൻ
ലപകാതെന്ൂരിത്േത്റയിൽലവഅധികകാരികൾതയകാറകായി
േ്ല.മത്റ്കാരനുവണ്ിയിൽത്കകാരനുതെട്1921നവം് ർ20ന്
MSMLV1711വകാഗൺതിരൂരിൽതിരിത്ച്തെി.മൃതലദ
ഹതെിത്ൻറഗന്ധംസ്ലറ്ഷനിൽപരന്നു.വകാഗൺതനുറ
ക്കാൻമടിച്നുംഅറച്നും് ന്ധത്പ്ട്ടവർനിന്നു.പട്ടകാളനി
യമംനിേവിേനുണ്കായിരനുന്തിനകാൽമരിച്വരനുത്ട് ന്ധനു
ക്ളകാരനുംസ്ലറ്ഷനിത്േതെിയിരനുന്ിേ്ല.ആത്രകാത്ക്മരി
ച്നുത്വന്ട്ഒറ്രകാതതിത്കകാണ്ട്തീർച്യനുമനുണ്കായിരനുന്ിേ്ല.
മൃതലദഹങ്ങൾസംസ്കരിക്നുന്തനുവത്രആത്രയനുംഅ
റസ്റ്ട്ത്ചയ്യിത്േ്ലന്ഉറപ്ിൻലമൽഒരനുപറ്ംമനുസ്േിംകൾ
സ്ലറ്ഷനിത്േതെിവകാഗണിത്ൻറവകാതിൽതനുറന്നു.പനുറ
തെനുവന്രൂഷേഗന്ധംഅവത്രതേകറക്ിവീഴ്തെി.കൂ
ട്ടിപ്ിടിച്നുകിടക്നുന്മൃതലദഹങ്ങൾലവർത്പടനുതെകാൻഏ
ത്റതപയകാസത്പ്ലടണ്ിവന്നു.മൂർദ്കാവനുത്പകാട്ടിത്തകാേിയനു
രിഞ്ഞനു,നകാക്നുനീട്ടി,കണ്നുതനുറിച്ട്മേമൂതതരക്തവിയർ
പ്നുകളകാൽമൃതലദഹങ്ങൾത്കട്ടനുപിടഞ്ഞനുകിടക്നുന്രം
ഗംദൃക്സകാഷേികൾപിന്ീട്വിവരിച്ിരനുന്നു.മൃതലദഹ
ങ്ങളിൽ44എണ്ംലകകാരങ്ങതെട്ജനുമകാമസ്ജിദിേനും11
എണ്ംലകകാട്ടട്ജനുമകാമസ്ജിദിേനുംഖ് റടക്ി.നകാല്ഹി
ദ്നുലപകാരകാളികളനുത്ടമൃതലദഹങ്ങൾമനുതെൂർകനുന്ിത്േ
കേ്ലനുത്വട്ടനുകനുഴിയിൽഅടക്ി.

●
ലകകാരങ്ങതെട്ജനുമകാമസ്ജിദിത്ൻറപള്ളിപ്റമ്ിൽമീസകാ
ൻകേ്ലനുകൾക്ിടയിൽകളംതിരിച്ട്ലവർതിരിച്ിട്ടസ്ഥ
േത്തെലയകാദ്കാക്ളനുത്ടലപരനുകൾലനകാക്ിനിന്നു.ദൂ
ത്രഎവിത്ടത്യകാത്ക്ലയകാജനിച്ട്ജീവിച്വർഇവിത്ട
മരണകകാരണംലപകാേനുമറിയകാത്തഅടനുതെടനുതെട്കിട
ക്നുന്നു.അന്ട്കനുറ്വകാളികത്ളലപകാത്േആട്ടിത്തെളിച്ട്

സ്ലറ്ഷനിത്േതെിക്നു
ലമ്കാൾ,വകാഗണിലേ
ക്ട്കകാൽത്വച്ട്കയറനു
ലമ്കാൾഇനിത്യകാരനുമ
ടങ്ങിലപ്കാക്ിത്േ്ലന്ട്ഇ
വത്രകാത്ക്യനുംകരനുതി
യിട്ടനുണ്കാകനുലമകാ!നൂറ്കാ
ണ്ിത്ൻറഅനനുഭവങ്ങ
ൾക്ട്സകാഷേിയകായപ
ള്ളിമിനകാരങ്ങൾആഒകാ
ർമകളിത്േന്ലപകാത്േ
ലപകാക്നുത്വയിേിൽചനു
വന്നുനിന്നു.

കരിയിേകൾക്നും
വള്ളിപ്ടർപ്ിനനുമിടയി
ൽലകകാട്ടട്ജനുമകാമസ്ജി
ദിത്േപള്ളിക്നുളതെി
നരിത്ക11രക്തസകാ
ഷേികളനുത്ടഖ് റനു
കൾമറഞ്ഞനുകിടക്നു
ന്നു.അവക്ിടയിൽഉ
യർന്നുനിൽക്നുന്ഒറ്
ത്പ്ട്ടമീസകാൻകേ്ലനുക
ൾമകാതതം.ലറകാഡിലനകാ
ട്ലചർന്ട്പള്ളിപ്റ
മ്ിലേക്നുള്ളഅടച്ി
ട്ടത്ചറിയലഗറ്നുംസൂ
ചനകാല്കാർഡനും.പ
ണ്ട്11മീസകാൻകേ്ലനുക
ൾവ്യക്തമകായികകാണകാ

നകാകനുന്ഇടമകായിരനുന്നുഇത്.കകാേംകരിയിേകൾവീഴ്
തെിത്യങ്ിേനുംഓർമകൾക്ട്മരണമിത്േ്ലന്ട്ഉണർതെനു
ന്നുഇവിടം.ഈഖ് റനുകൾഇങ്ങത്നത്യങ്ിേനും്കാ
ക്ിയിേ്ലകാതിരനുത്ന്ങ്ിൽ1921ത്ൻറചരിതതംഇരനുട്ടിനനുലമ
ൽഇരനുട്ടനുപിടിച്നുകിടലന്ത്ന!

ഒറ്തെവണമകാതതമകായിരനുന്ിേ്ലനരകയകാതത,തപലഷേകാഭ
കകാേതെട്32തവണയകായിരണ്കായിരലതെകാളംതടവനുകകാ
ത്രപേയിടങ്ങളിലേക്കായിതീവണ്ിയിൽകൂട്ടലതെകാത്ട
ത്കകാണ്നുലപകായിട്ടനുണ്ട്.അതിത്േതതലപർതിരിത്കവന്ി
ട്ടനുണ്കാകനും,മകാഞ്ഞനുലപകായിട്ടനുണ്കാകനും.കകാണകാമറയതെട്
ഇനിയനുത്മതതഖ് റനുകൾഉറങ്ങിക്ിടക്നുന്നുണ്കാകനും!

●
വകാഗൺകൂട്ടത്ക്കാേഅലന്ഷിക്കാൻസർക്കാർകമ്മിറ്ി
ത്യനിലയകാഗിച്നു.ത്ിട്ടീഷ്അധികകാരികൾക്നുംഅവരനു
ത്ടപകാദലസവകർക്നുംഅലന്ഷണറിലപ്കാർട്ടട്തങ്ങൾക്ട്
അനനുകൂേമകാക്കാൻതപയകാസവനുമനുണ്കായിേ്ല.ഒരനുഉലദ്യകാഗ
സട്ഥനനുംലവണ്വണ്ംശിഷേിക്ത്പ്ട്ടിേ്ല.കൂട്ടത്ക്കാേത്യ
ത്വറനുത്മകാരനു‘തടകാജഡി’(ദനുരതെം)യകാക്ിത്ിട്ടീഷനുകകാർപ
കർതെിത്വച്ത്ചരിതതവനുംഏറ്നുപിടിച്നു.ഇതെ്യൻസ്കാ
തതതെ്യസമരചരിതതതെിൽജകാേിയൻവകാേകാ് കാഗിന്തനു
േ്യമകായതകൂരമകായകൂട്ടത്ക്കാേഅങ്ങത്നത്ചറനുവിവരണ
മകായിഒതനുങ്ങി.ത്ിട്ടീഷനുകകാർത്ക്തിരകായമേ് കാറിത്ൻറ
ത്ചറനുതെനുനിൽപ്ത്വറനുംസമരവനുംകേകാപവനുംേഹളയനു
ത്മകാത്ക്യകായിപേരൂപതെിൽഅടയകാളത്പ്ടനുതെത്പ്ട്ടനു.

●
കനുരനുവമ്േം,ത്പരിതെൽമണ്തകാേൂക്ിൽപനുേകാമലതെകാ
ൾപഞ്ചകായതെിത്േത്ചറനുതഗകാമം.അവിത്ടവകാഗൺസ്മകാ
രകതെിൽനിൽത്ക്41ലപരനുത്ടദീനവിേകാപങ്ങൾഅ
തെരീഷേതെിൽമനുഴങ്ങനുന്നുത്ണ്ന്ട്ലതകാന്ി.വകാഗണിൽ
പിടഞ്ഞനുവീണ70ലപരിൽ41ലപരനുംകനുരനുവമ്േംതഗകാ
മക്കാരകായിരനുന്നു.35ലപർകനുരനുവമ്േംവിലേ്ലജനുകകാരനും
ആറനുലപർലറകാഡിത്ൻറമറനുവശമനുള്ളപനുേകാമലതെകാൾവി
ലേ്ലജനുകകാരനും.എങ്ങത്നയകാണ്ആവകാഗണിൽഇതതയനും
ലപർകനുരനുവമ്േതെനുകകാരകായത്!കനുരനുവമ്േംവളപനുര
തെട്അക്കാേതെട്ജീവിച്ിരനുന്പണ്ഡിതനകായിരനുന്കലേ്ല
ത്തെകാടിടി.കനുഞ്ഞനുണ്ീൻമനുസ്േിയകാത്രപട്ടകാളംഅറസ്
റ്ട്ത്ചയ്യനുകയനുംത്പരിതെൽമണ്യിൽകസ്റ്ഡിയിൽത്വ
ക്നുകയനുംത്ചയ്തനു.നകാട്ടനുകകാർത്ക്േ്ലകാംതപിയത്പ്ട്ട,നിര
വധിശിഷ്യസമ്തെനുള്ളമനുസട്േിയകാരനുത്ടഅറസ്റ്ട്വകാർ
തെകകാട്ടനുതീലപകാത്േപടർന്നു.ചിേർത്പരിതെൽമണ്യി
ലേക്ട്കനുതിച്നു.അവത്രത്യകാത്ക്യനുംപട്ടകാളംതടവിേകാ
ക്ി.കനുഞ്ഞനുണ്ീൻമനുസട്േിയകാത്രതിരിച്യച്നു.ത്പകാന്കാ
നിയിലേക്ട്മതപഠനതെിന്ലപകായവിദ്യകാർഥികത്ളേഹ
ളക്കാർഎന്ട്മനുതദകനുതെിപിടിച്നുത്കകാണ്നുലപകായതകായനും
പറയത്പ്ടനുന്നു.രണ്കായകാേനുംനവം് ർ19ന്പനുറത്പ്ട്ട
വകാഗണിൽകനുരനുവമ്േത്തെ41ലപത്രതകൂരമരണതെി
ലേക്ട്യകാതതയകാക്ി.

ഓർമകൾക്ട്തടയിടകാത്നന്വണ്ംമനുന്ിൽത്പകാടനു
ന്ത്നഒരനുമഴത്യതെിനിന്നുത്പയ്തനു.അതിനിടയിേൂ
ത്ടത്വറനുത്തപനുറലതെക്ട്ലനകാക്ിനിന്നു.എവിത്ടയകാ
കനുംആ41ലപരനുത്ടവീടനുകൾ?തപിയത്പ്ട്ടവർമരണതെി
ലേക്ട്നീങ്ങിയതറിയകാത്ത,ആമൃതലദഹംലപകാേനുംകകാ
ണകാത്തആവീടനുകൾഎതതനകാൾകകാതെിരനുന്ിട്ടനുണ്കാക
ണം!മരണംഅനകാഥമകാക്ിയമക്ൾ,ഭകാര്യമകാർ,രഷേിതകാ
ക്ൾ,അവരനുത്ടത്നകാമ്രങ്ങൾ-ചരിതതതെിത്ൻറഒരനുക
ള്ളിയിേനുംലരഖത്പ്ടനുതെകാതെകകാതെിരിപ്നുകൾ.അത്േ്ല
ങ്ിേനുംനമനുക്ട്ചരിതതത്മന്കാൽവിജയിച്വരനുത്ടയനുംഅ
ധികകാരസ്രൂപങ്ങളനുത്ടയനുംമകാതതംകഥകളകാണലേ്ലകാ.ഇ
ലപ്കാൾവിവകാദങ്ങൾക്നുള്ളതനും!

●

ചു   ടു   േചാ   ര
 വടീ   ണ

പാ   ള   ങ്ങ   ൾ

കാ   ലം പ   ല   തു പി   ന്നി   ട്ടു. 
കൂ   ട്ട   ലക്ാ   ല   ക്ി   ര   യാ   യ 
ധടീ   ര േേ   ശാ   ഭി   മാ   നി   ക   ലള 
അ   ധി ക   േപ   രു   േമാ   ർ   ത്ി   
ല്ല. സ്ാ   ത   ന്ത്് സ   മ   ര   ച   
രി   ന്ത   ത്ി ല   ൻ   റ നി   ത്   സ ്   
മാ   ര   ക   മാ   േക   ണ് തി   രൂ   ർ 
ലറ   യി    ൽ   േവ സ്    േറെ   ഷ   നി   
ൽ ഒ   രു സ്    മൃ   തി   മ   ണ്ഡ പം 
േപാ   ലും ഉ   യ   ർ   ന്നി   ല്ല. 
സ   മൂ   ഹ   ത്ി ല   ൻ   റ   യും 
അ   ധി   കാ   രി   ക   ളു   ലട   യും 
ന്കൂ   ര   മാ   യ മൗ   ന   ത്ി   ൽ 
ഇ   ത്്   ൻ സ്ാ ത   ന്ത്്   സ   മ   
ര   ത്ി   ലല സ   മാ   ന   ത   ക   ളി   
ല്ലാ   ത് കൂ   ട്ട   ലക്ാ   ല   യു   
ലട ച   രി   ന്ത ം 
ഉ   റ   ങ്ങി   ക്ി ട   ക്ു   ന്നു

●  തിേൂർ രകാേങ്ങത്് ജുമാമസ്ജിദിലൈ  വാ്ൺ കൂട്ലക്ാൈക്ിേയായവേുലട ഖബറുകൾ, ലകാൈലെലപെട്വേുലട രപേുവിവേങ്ങൾ 
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ഏകാന്തപഥികരുടെ
ഗാനമാലിക

ആരോ്്യകം

ഹടീ േ ഹ ർ സി ൽ

സി നിമയിൽആയകാേനുംജീവിതതെി
േകായകാേനുംഏകകാതെമകായഅേച്ി
േനുകളിൽസംഗീതമകാണ്പകാലഥ

യം.ഏകകാതെയകാതതകൾ,തനുടക്വനും 
ഒടനുക്വനുംഅറിയകാതെതകായകാേനുംേഷേ്യം
ഇേ്ലകാതെവയകായകാേനും,അക്ത്രയനുള്ള 
സ്പ്നവനികകളിലേക്നുള്ളവയകായകാേനും
യകാതതികന്പകാട്ടനുപകാടകാത്തവയ്യ.

മേയകാളസിനിമഗകാനങ്ങളിത്േഏകകാതെ
തയനുത്ടപകാട്ടനുകൾതിരയനുലമ്കാൾത്പകാതനു
വിൽഎേ്ലകാവർക്നുംആദ്യംഓർമവരനുന്ത്
തകാരതലമ്യനതപശസ്തമകായരണ്നുഗകാനങ്ങ
ളകാണ്.ഒന്ട്‘ഏകകാതെതയനുത്ടഅപകാരതീരം’
എന്ഭകാർഗവീനിേയതെിത്േപകാട്ടട്.രണ്ട്,
ഉമ്മകാച്നുഎന്ചിതതതെിത്േ‘ഏകകാതെപഥി
കൻെകാൻ’എന്ഗകാനം.ഇൗരണ്ട്ഗകാന
ങ്ങൾക്നുംനിരവധിതകാരതമ്യങ്ങളനുംവ്യത്യ
സ്തതകളനുമനുണ്ട്.

ഭകാസ്കരൻമകാഷനുംഎം.എസ്.്കാ് നു
രകാജനുംകൂടിഒരനുക്ിയ‘ഏകകാതെതയനുത്ടഅ
പകാരതീരം’എന്പകാട്ടിത്േകഥകാപകാതതത്തെ
ലപകാത്േതത്ന്അത്ഓലരകാലകൾവിക്കാര
ത്നയനുംസ്തെംഅവസ്ഥകളനുമകായിതകാദകാ
ത്്യത്പ്ടനുതെി.എത്തെേ്ലകാലമകാലതടിഅേ
ഞ്ഞനുതിരിഞ്ഞട്നിഴൽമൂടിയവഴികളിൽഓ
ടിതെളർന്അതൃപ്തനകായമനനുഷ്യൻഒടനു
വിൽവത്ന്തെിയത്ഏകകാതെതയനുത്ടഅ
പകാരതീരതെകാത്ണന്ട്എഴനുതിയകവിയനുത്ട
ഭകാവനത്യ,തത്ൻറപരനുപരനുതെ,എന്കാൽ
ഗഹനമകായശബ്ദതെിൽപകാടിേേിപ്ിച്ത്
കമനുകറപനുരനുലഷകാതെമനകാണ്.

മനസ്സിത്േഏകകാതെവ്യഥകളനുത്ടതീയകാ
റ്കാൻഭകാർഗവീനിേയതെിത്േയഷേിലചകാദി
ക്നുന്ത്പകാട്ടിത്ൻറഒരനുകനുളിർത്തന്േകാ
ണ്.മറനുപടിയകായിഉറത്ക്യനുറത്ക്പകാടി
തകാരകാപഥങ്ങത്ളലകകാൾമയിർത്കകാള്ളിക്കാ
ൻകഴിവനുള്ളനകായകൻസംഗീതതെിത്ൻറ
അനതെസകാഗരതീരതെിേൂത്ടഅേയനുന്നു;
ഏകകാതെതയനുത്ടഅപകാരതീരതെിേൂത്ട.ത
ത്ൻറസ്രംഒരനുഗദഗദമകായി,ദനുഃഖതെിത്
ൻറത്വറനുത്മകാരനുമൂളേകായിമകാറിലപ്കാകനുലമകാ
എന്ട്ശങ്ിച്നുത്കകാണ്ട്.

ഇലതആശയംതത്ന്എന്കാൽലവത്റകാ
രനുതേതെിേനുംഭകാവതെിേനുംഒരനുക്ിയമ
ത്റ്കാരനുസദ്ർഭമകാണ്പി.ഭകാസ്കരനനുംരകാ
ഘവൻമകാസ്റ്റനുംലചർന്‘ഉമ്മകാച്നു’എന്
ചിതതതെിത്േ‘ഏകകാതെപഥികൻെകാൻ’
എന്ഗകാനം.സ്പ്നങ്ങൾതീർതെവസതെ
വനികയിത്േകകാൽപനികഗകായകത്ൻറപകാ
ട്ടകാണത്.ആഗകാനതെിത്േഓലരകാവകാക്നുക
ളനുംരകാഘവൻമകാസ്റ്റനുത്ടഈണതെിത്ൻ
റചിറകിലേറി,ത്വൺതപകാക്ത്ളലപകാത്േമ
േയകാളചേച്ിതതഗകാനനഭസ്സിൽഇന്നുംപറ
ക്നുന്നു.ഭകാവഗകായകത്ൻറശബ്ദംഅവയനു
ത്ടചിറകടികത്ളമധനുരിതമകാക്നുകയനുംത്ച
യ്തനു.ഈരണ്നുഗകാനങ്ങളിേനുംഏകകാതെത
യനുംമനുൻപിൻലനകാക്കാത്തജീവിച്തിേനുള്ള
ലഖദവനുംസ്ത്ംതിരിച്റിയകാൻയത്നി

ക്നുന്മനനുഷ്യത്ൻറകകാേകാതിവർതെിയകായ
വിഹ്േതകളനുംഒത്ക്തെത്ന്യകാണ്തപലമ
യം.എന്കാൽ,ആദ്യത്തെപകാട്ടിൽഗകായക
ൻജീവിതതെിത്ൻറലതടേനുംലനടേനുംഅ
േച്ിേനുംഎേ്ലകാംകഴിഞ്ഞനുസമനുതദലതെകാളം
അതെമിേ്ലകാതെഏകകാതെതയനുത്ടഅപകാരതീ
രതെട്വന്നുലപകാകകാൻഇടമിേ്ലകാത്തനിൽക്നു
ന്നു.അയകാൾതവണിതഹൃദയനകാണ്.അയകാ
ൾക്ട്മനുലന്കാട്ടട്വഴികകാണനുന്ിേ്ല.

എന്കാൽ,രണ്കാമത്തെപകാട്ടിൽതകാരത
ലമ്യനകനുറച്നുകൂടിസനുരഷേിതമകായഅവ
സ്ഥയിേകാണ്ഗകായകൻ.മകാനവസനുഖംലത
ടിയേഞ്ഞമനനുഷ്യൻഅത്തകാരനുമകായകാമൃഗ
മകാത്ണന്ട്തിരിച്റിയനുകയനുംപിന്ീടനുള്ള
യകാതതയിൽതളർന്നുലപകായഅയകാൾക്ട്ആ
കകാശംആശ്കാസതെിത്ൻറഒരനുകൂടകാരംഒ
രനുക്ിത്ക്കാടനുക്നുകയനുംത്ചയ്യനുന്നുണ്ട്.ആ
ദ്യലതെതിൽഗകായകൻഏകകാതെതയിേൂത്ട
മരണതീരംപൂകിഎങ്ിൽരണ്കാമലതെതി
ൽഅയകാൾത്ക്കാരനുഅഭയംകിട്ടനുന്നു.ഈ
രണ്നുഗകാനങ്ങളനുംലകൾവിക്കാരിൽവ്യത്യ
സ്തവികകാരങ്ങൾഉണർതെനുന്നുത്ണ്ങ്ി
േനുംപറഞ്ഞനുത്വക്നുന്തതെ്ങ്ങൾഒന്നു
തത്ന്.

പകാട്ടനുകളിൽകകാണനുന്മത്റ്കാരനുതരംഎ
കകാതെതപകാതയനുത്ടഅലങ്ങയറ്തെട്തപ
ണയവനുംസ്പ്നസകാേേ്യവനുംകണ്നുത്കകാ
ണ്നുള്ളയകാതതയകാണ്.‘വിേയ്ക്ട്വകാങ്ങി
യവീണ’എന്ചിതതതെിലേക്കായിപി.ഭകാ
സ്കരൻ-ദഷേിണകാമൂർതെിസംഘംഒരനു
ക്ിലയശനുദകാസ്അവിസ്മരണീയമകാക്ിയ
‘ഏകകാതെജീവനിൽചിറകനുകൾമനുളച്നുഏ
ഴകാംസ്ർഗതെിൽനീത്യത്ന്ഷേണിച്നു’എ
ന്ഗകാനം.സനുദ്രിയകായതത്ൻറതപണയി
നികൽപനകാരകാമതെിൽനിൽക്നുന്ത്ക
ണ്നകായകത്ൻറഏകകാതെജീവനിൽചിറ
കനുകൾമനുളക്േകാണിവിത്ട.അവത്ൻറതപ
ണയംനിേകാവിേൂത്ടഒഴനുകിഅവളിലേക്ട്
എതെനുന്നു.

നഷേതതനൂപനുരങ്ങൾകിേനുക്ിചതദ്കി
രണങ്ങൾആഭരണങ്ങളകാക്ിനിൽക്നുന്
നകായികകകാമനുകത്നഏഴകാംസ്ർഗതെിലേ
ക്ട്ഷേണിക്നുലമ്കാൾഏകകാതെതവീണ്നും
മധനുരിതരമകാകനുന്നു.സങ്ൽപസ്ർഗതെി
ത്േതപണയിനിനകായികലയകാസംഗീതലമകാ
എത്ന്കാരനുസംശയംകവിലചകാദിക്നുന്നുണ്ട്
ഇതിത്ൻറഅനനുപേ്ലവിയിൽ.

ഇലതചിതതതെിത്േമത്റ്കാരനുഗകാനതെിൽ
നിരകാശനകായകകാമനുകൻ,അപതശനുതിമീട്ടനു
ന്തകർന്മണിവീണലയകാട്തത്ന്ഉപമി
ക്നുന്നുണ്ട്.ഹൃദയതെിത്േഎരിത്വയിേിൽ
വകാടിതെളർത്ന്കാരനുകദളീമനുകനുളമകാണ്തകാ
ത്നന്നുംഗകായകൻവിേപിക്നുന്നു.‘ഇഴത്നകാ
തെട്തകർത്ന്കാരനുമണിവീണെകാൻ’എന്ട്
തനുടങ്ങനുന്ഗകാനതെിൽകകാണനുന്ഉപമക
ളനുംതകാരതമ്യങ്ങളനുംനിരകാശകാകകാമനുകത്ൻറ
വികകാരവിലഷേകാഭങ്ങത്ളതികച്നുംത്വളിവകാ
ക്നുന്നുണ്ട്.മേയകാളസിനിമഗകാനശകാഖയി
ലേക്ട്ഏകകാതെലശകാകഗകാനമകാേികതത്ന്
ലകകാർതെിണക്ിയിട്ടനുണ്ട്‘വിേയ്ക്ട്വകാങ്ങി
യവീണ’എന്ചിതതം.

ഓടിലയകാടിതെളർന്തത്ൻറതപണയഭകാ
ജനത്തെനകായികപകാട്ടനുപകാടിഉറക്നുന്ഗകാ

നരംഗമനുണ്ട്ചിതതതെിൽ.ആശയനുത്ടചനു
മടനുലപറിഅേഞ്ഞനുവന്തത്ൻറസംഗീത
രകാജകനുമകാരന്സ്ലനഹകാമൃതതെിത്ൻറപകാ
ട്ടനുപകാടിഉറക്നുന്നകായികയനുത്ടലവഷതെി
ൽശകാരദമേയകാളിയനുത്ടമനസ്സിലേക്ട്നനനു
ത്തെകാരനുകകാറ്നുലപകാത്േവീശിഎതെനുലമ്കാ
ൾകകാഴ്ചയനുംസനുഖകരമകാകനും.

ഇലതഭകാവതെിേനുള്ളമത്റ്കാരനുഗകാനമകാ
ണ്‘ഉത്സവം’എന്ചിതതതെിനനുലവണ്ിപൂ
വച്ൽഖകാദർ-എ.ടി.ഉമ്മർടീംഒരനുക്ിലയ
ശനുദകാസ്ആേപിച്‘ഏകകാതെതയനുത്ടകടവി
ൽ’എന്ഗകാനം.തശീവിദ്യഎന്നടികറനു
പ്ിേനുംത്വളനുപ്ിേനുംതിളങ്ങിയചിതതമകായി
രനുന്നുഉത്സവം.വിൻത്സൻറ്നകായകനകായി
അക്ത്രനിന്ട്പകാടനുലമ്കാൾനകായികയകായ
തശീവിദ്യഇക്ത്രനിന്നുംകടക്ത്ണ്റിഞ്ഞകാ
ണ്ഇൗഗകാനരംഗംമലനകാഹരമകാക്ിയത്.

ദ്ീപ്എന്വകാക്ട്ലകൾക്നുലമ്കാൾത്വ
ള്ളതെകാൽചനുറ്ത്പ്ട്ടട്,ഒറ്ത്പ്ട്ട,ഒരിടംമന
സ്സിൽത്വട്ടത്പ്ടകാറനുണ്ട്.അലപ്കാൾഏകകാ
തെതയനുത്ടദ്ീപിൽഎന്കായകാലേകാ.‘ഏകകാ
തെലതനിത്ൻറദ്ീപിൽഏകകാതെമകാത്യകാരനു
്ിം് ം’എന്ഗകാനംഉണ്കാക്നുന്അനനു
ഭവംഏതകാണ്ട്ഇതനുതത്ന്.പനുതനുതേമനുറ
വകാക്നുകൾകടത്മടനുതെട്പറഞ്ഞകാൽഅത്
ലവത്റത്േവൽആണ്.‘നവം് റിത്ൻറന
ഷ്ടം’എന്ചിതതതെിനനുലവണ്ിപൂവച്ൽ
ഖകാദർഎഴനുതിത്ക.സി.വർഗീസ്കനുന്ംകനു
ളംഈണമിട്ടഗകാനമകാണത്.ഏകകാതെതയനു
ത്ടദ്ീപിൽഒറ്ത്പ്ട്ടട്മൗനിയകായിനിൽക്നു
ന്തപണയലതെകാടനുള്ളകവിയനുത്ടകൽപ
നകൾ,സകാതദ്മകായമൗനതെിത്ൻറഅറിയകാ
തെദ്ീപനുകളിൽഒറ്ത്പ്ട്ടനുനിൽക്നുന്മന
സ്സനുകത്ളഅനകാവരണമകാക്നുന്നുണ്ട്.

ഏകകാതെതയനുത്ടപകാട്ടനുകൾഅധികവനും
പനുരനുഷശബ്ദതെിൽലകട്ടട്പരിചയിച്നമ്മ
ൾഎസ്.ജകാനകിയനുത്ടവിരഹകാർതദമകായശ
ബ്ദതെിൽഹൃദ്യമകായിലകട്ടഗകാനമകാണ്‘ഏ
കകാതെതയിൽഒരകാത്കാവ്മകാതതംഏകകാദശി
ലനകാറ്ിരനുന്നു’എന്ഗകാനം.‘സൂതതക്കാരി’
എന്ചിതതതെിനനുലവണ്ി്ിച്നുതിരനുമേ
എഴനുതിഎ.ടി.ഉമ്മർചിട്ടത്പ്ടനുതെിയസനുദ്
രഗകാനം.ഈവരികൾലകൾക്നുലമ്കാൾഎ
സ്.ജകാനകിയനുത്ടശബ്ദതെിത്േസ്ഥകായി
യകായലശകാകഭകാവംഹൃദയതെിലേക്ട്കേ
രനുന്നു.എതെകാതെപൂമരത്ക്കാമ്ട്,നിറമിേ്ലകാ
മഴവിേ്ലട്,തശനുതിലചരകാതെമണിവീണ,സ്
രമിേ്ലകാതെരകാഗങ്ങൾതനുടങ്ങിനിരകാശകാക
ൽപനകളനുത്ടഒരനുത്പയ്തെകാണ്ഇൗഗകാ
നംനിറത്യ.ആനിരകാശകാ് ിം് ങ്ങത്ളഅ
പ്കാത്ടജകാനകിയനുത്ടലശകാകകാർതദശബ്ദതെി
ൽസന്ിലവശിപ്ിക്കാൻഎ.ടി.ഉമ്മറിത്ൻറ
സംഗീതതെിനനുകഴിഞ്ഞനുഎന്തകാണ്ഈ
ഗകാനതെിത്ൻറവിജയം.

ഒറ്ത്പ്ടേിത്ൻറയനുംഏകകാതെതയനുത്ട
യനുംയകാതതയിൽഓർക്നുന്മത്റ്കാരനുഗകാനം,
തളിരിട്ടകിനകാക്ൾഎന്ചിതതതെിനനുലവ
ണ്ിജമകാൽത്കകാച്ങ്ങകാടിഎഴനുതിജിതിൻ
ശ്യകാംഈണംപകർന്ട്എസ്.ജകാനകിപകാ
ടിയവിഷകാദമധനുരഗകാനം‘എൻമൂകവിഷകാ
ദംആരറിയകാൻ...എൻആത്വിേകാപംആ
ര്ലകൾക്കാൻ’....വിരഹലവദനയിൽനിതദകാ
വിഹീനയകായിഏകകാതെദനുഃഖതെിൽകകാതെി

രിക്നുന്നകായികഗകാനമകാത്കവിങ്ങിത്പ്കാട്ടി
ത്നകാമ്രത്പ്ടനുന്നു.മറനുപടികിട്ടകാതെആത്
വിേകാപങ്ങളനുത്ടമകായകാകൽപനകളകാണിവി
ത്ടശബ്ദവീചികളകായിമകാറിയത്.

‘ഇതിത്േഏകനകായിഅേയനുംഗകായകകാ’
എന്ഗകാനംഒറ്ത്പ്ട്ടവർഎന്ചിതതതെി
ന്ലവണ്ിപൂവച്ൽഖകാദർ-ശ്യകാംഈണം
പകർന്തകാണ്.ഏകനകായിഅേയനുന്ഗകാ
യകത്ൻറഹൃദയലവദനകണ്ീരകായ്ഒഴനുകനു
ന്ത്ലയശനുദകാസിത്ൻറമധനുരശബ്ദംശ
രിക്നുംപകാടിേേിപ്ിച്നു.അകക്ണ്ിത്ൻറ
ത്വളിച്തെിൽതകാൻകകാണനുന്കകാഴ്ചക
ൾനകായികയിലേക്ട്പകാട്ടിേൂത്ടഒഴനുക്നുന്
നകായകൻ.

ദൃക്സകാഷേിഎന്ചിതതതെിനകായിതശീ
കനുമകാരൻതമ്ിയനുംദഷേിണകാമൂർതെിയനും
ലചർത്ന്കാരനുക്ിയഗകാനംഒരിക്ൽമകാതതം
വിളിലകൾക്നുലമകാ...ഈഗകാനവനുംപറയനു
ന്ത്ലമകാഹമരീചികലതടിഅേയനുന്മനനു
ഷ്യത്ൻറകഥതത്ന്യകാണ്.

‘ഓർമകൾഓർമകൾഓലേകാേംതകരനുമീ
തീരങ്ങളിൽഒരിക്ത്േങ്ിേനുംകണ്മനുഖങ്ങ
ത്ളമറക്കാത്നളനുതകാലമകാ’...കകാവകാേം-എം.
ജി.രകാധകാകൃഷ്ണൻടീംഒരനുക്ി‘രണ്നുജ
ന്ം’എന്ചിതതതെിനനുലവണ്ിലയശനുദകാസ്
പകാടിയഗകാനം,ഒരിക്ത്േങ്ിേനുംലകട്ടവർമ
റക്ിേ്ല.ഏകകാതെസഞ്ചകാരിയകായദനുഃഖംവി
ളിച്ലപ്കാൾസ്പ്നങ്ങൾവിടപറയനുകയനും
ലമകാഹങ്ങൾപടരകാൻവിതനുമ്ിയനിത്യക
േ്യകാണിേതകത്ളലപകാത്േസ്ർഗംലതടിഒ
ഴനുകിലപ്കാകനുകയനുംത്ചയ്തനു.

തികഞ്ഞമകാതൃകകാകകാമനുകനകാണ്രമ
ണൻ.നകായികലയകാടനുള്ളഅനൽപമകായതപ
ണയം,സത്യസന്ധത,അവളനുത്ടഭകാവിക്നു
ലവണ്ിസ്യംഒഴിഞ്ഞനുത്കകാടനുക്കാനനുള്ള
ത്യകാഗസന്ദ്തഒത്ക്തികഞ്ഞവൻ.തപ
ണയതകർച്യിൽനിരകാേം് നകായിഇരി
ക്നുന്രമണലനകാട്കൂട്ടനുകകാരൻ:‘ഏകകാതെ
കകാമനുകകാനിത്ൻറമലനകാരഥംലേകാകകാപവകാദ
തെിൻലകതദ്മകായി...’എന്ട്പകാടി.നിസ്തനു
േനകായരമണത്നഅറിയകാനനുംമനസ്സിേകാ
ക്കാനനുംകഴിയകാതെതകാണ്ഈലേകാകം.തപ
ണയതെിൽഎതതയനുംസത്യസന്ധനകായി
ട്ടനുംനിരകാശത്പ്ലടണ്ിവന്കകാമനുകൻ.തത്
ൻറകകാമനുകിയനുത്ടജീവിതംഭകാസനുരമകാകകാ
ൻസ്യം്േിയകാടകായിഎങ്ിേനുംചതദ്ിക
ലയകാത്ടകാപ്മേ്ലകാത്തജീവിക്കാൻസകാധിക്കാ
തെരമണൻഈലേകാകംതത്ന്ഉലപഷേി
ക്നുന്നു.ചങ്ങമ്നുഴയനുത്ടകവിതകാശകേങ്ങ
ൾക്ട്ത്ക.രകാഘവത്ൻറസംഗീതതെിൽ‘ര
മണൻ’എന്സിനിമക്നുലവണ്ിശകാതെ.പി.
നകായർആേപിച്ഗകാനംഉയർതെനുന്ത
തെ്ചിതെകളനുംസമകാശ്കാസങ്ങളനുത്മകാന്നും
പലഷേ,തത്ൻറമനുരളികഉലപഷേിച്നുലപകാ
കകാൻരമണന്തടസ്സമകാകനുന്ിേ്ല.

ഏകകാതെമകായഅേച്ിേനുകളിൽനിന്ട്ഉ
റവത്യടനുതെചേച്ിതതഗകാനങ്ങൾഇനിയനും
കലണ്ക്കാം.ഇനിയനുംഉണ്കാലയക്കാം.അ
തതമകാതതംമനനുഷ്യജീവിതലതെകാട്അരികനു
ലചർന്ട്നിൽക്നുന്അവസ്ഥയകാണ്ഏകകാ
തെത.അത്ആൾക്ൂട്ടതെിൽതനിച്കാവനുല
മ്കാഴനുംനത്മ്മലതെടിത്യതെനും.

◆

േോ.   സി.  ആ  ർ. രാ  േജ  ന്ദ്ര  ൻ

മ ഴക്കാേംത്പകാതനുവിൽജേലദകാഷം,
ത്തകാണ്ലവദനഎന്ിവയനുത്ടകകാേ
മകാണ്.നമ്മനുത്ടസമൂഹംഒട്ടനുംഗൗര

വമിേ്ലകാത്തസമീപിച്ിരനുന്ഒരനുലരകാഗമകാണി
ത്.എന്കാൽ‘ലകകാവിഡ്-19’പടരനുന്കകാേ
ഘട്ടതെിൽത്തകാണ്ലവദനഗനുരനുതരമകായഒ
രനുലരകാഗേഷേണമകായിപരിണമിച്ിരിക്നുക
യകാണ്.അതനുത്കകാണ്നുതത്ന്യകാണ്മഴക്കാ
േതെട്സ്ഥിരമകായിത്തകാണ്ലവദനവരനുന്
വർലപകാേനുംഇലപ്കാൾത്തകാണ്യിൽത്ചറി
യഅസ്സ്ഥതലതകാന്നുലമ്കാൾതത്ന്ഭയ
ന്നുലപകാകനുന്ത്.എന്കാൽ,എേ്ലകാത്തകാണ്
ലവദനയനുംലകകാവിഡ്-19ത്ൻറേഷേണമകാ
യികരനുലതണ്തിേ്ല.ജേലദകാഷത്തെതനുടർ
ന്നുംവവറസ്,്കാക്ടീരിയ,േംഗസ്തനുട
ങ്ങിയഅണനു് കാധമൂേവനുംത്തകാണ്യിത്േ
തപതിലരകാധതഗന്ിയകായലടകാൺസിേനുകളി
ത്േപഴനുപ്നുമൂേവനുംത്തകാണ്ലവദനയനുണ്കാ
വകാം.ത്തകാണ്യിത്േഅൾസറനുംലവദനക്ട്
കകാരണമകാവകാം.

അലതസമയം,ചിേഗൗരവമനുള്ളലരകാഗ
ങ്ങളനുത്ടേഷേണങ്ങളകായനുംത്തകാണ്യിത്േ

ലവദനകണ്നുവരകാറനുണ്ട്.അതിത്േകാന്കാണ്
ത്തകാണ്യനുത്ടഒരനുവശതെട്മകാതതംഅനനുഭവ
ത്പ്ടനുന്ലവദന.ജേലദകാഷം,പനിഎന്ിവ
യനുത്ടഅകമ്ടിയിേ്ലകാത്തത്തകാണ്യനുത്ടഒ
രനുഭകാഗതെട്മകാതതംലവദനഅനനുഭവത്പ്ടനുക
ലയകാത്തകാണ്ക്നുള്ളിൽത്വളനുതെപകാടനുക
ൾകകാണനുകലയകാത്ചയ്തകാൽഒരനുവിദഗ്ധ
ലഡകാക്ടത്റസമീപിച്ട്ലരകാഗംഗൗരവമനുള്ള
തത്േ്ലന്ട്ഉറപ്നുവരനുലതെണ്തകാണ്.ഡിഫ്
തെീരിയഅഥവകാത്തകാണ്മനുള്ളട്എന്അ
സനുഖതെിത്ൻറേഷേണമകായനുംത്തകാണ്ലവ
ദനതപത്യഷേത്പ്ടകാറനുണ്ട്.ഡിഫ്തെീരിയഇ
ലപ്കാൾഅപൂർവമകായകാണ്കണ്നുവരനുന്ത്ത
ങ്ിേനുംവശശവതെിൽആവശ്യമകായതപതി
ലരകാധകനുതെിത്വപ്നുകൾഎടനുക്കാതെവർ
കഠിനമകായപനിലയകാത്ടകാപ്ംകടനുതെത്തകാ
ണ്ലവദനഅനനുഭവത്പ്ടനുന്പഷേംഉടൻ
ചികിത്സലതടണം.

ത്പകാതനുവിൽലടകാൺസിേനുകൾഎന്റി
യത്പ്ടനുന്ത്തകാണ്യിൽസ്ഥിതിത്ചയ്യനുന്
തഗന്ികളിേനുണ്കാവനുന്അണനു് കാധമൂേ
മകാണ്കനുട്ടികളിേനുംകൗമകാരക്കാരിേനുംചി
േലപ്കാൾമനുതിർന്വരിേനുംത്തകാണ്ലവദന
അനനുഭവത്പ്ടനുക.

എ  ത്ാ  ണ്  േടാ  ൺസി  ലു  ക  ൾ?
വകായനു,ഭഷേണംഎന്ിവയിേൂത്ടശ്കാസ

നകാളം,അന്നകാളംവഴിശരീരതെിനകലതെ
ക്ട്തപലവശിക്നുന്്കാക്ടീരിയ,വവറ
സ്തനുടങ്ങിയലരകാഗകാണനുക്ത്ളതപതിലരകാ
ധിക്നുന്സനുതപധകാനഅവയവമകാണ്ലടകാ
ൺസിേനുകൾ.ശരീരതെിത്േതപതിലരകാധ
സംവിധകാനതെിത്േസനുതപധകാനകണ്ികളകാ
ണിവ.ത്തകാണ്ക്കതെട്നകാക്ിത്ൻറഉൾവ
ശതെകായിഅണ്കാക്ിത്ൻറഇരനുഭകാഗതെനുമകാ
ണ്ലടകാൺസിേനുകൾകകാണത്പ്ടനുന്ത്.ദീ
ർഘലഗകാളകാകൃതിയിേനുള്ളവയകാണ്ഇൗതഗ
ന്ികൾ.ശരീരതെിനകലതെക്ട്തപലവശി
ക്നുന്ലരകാഗകകാരികളകായഅണനുക്ത്ളത
ടയനുകയകാണ്ഇവയനുത്ടധർമം.എന്കാൽ,
ലരകാഗതപതിലരകാധലശഷികനുറഞ്ഞസകാഹച
ര്യങ്ങളിൽ,തപലത്യകിച്ട്കനുട്ടികളിൽലടകാൺ
സിേനുകളിൽഅണനു് കാധയനുംപഴനുപ്നുംസകാ
ധകാരണകണ്നുവരകാറനുണ്ട്.മഴക്കാേതെട്കൂ
ടനുതേകായനും,ലവനൽക്കാേതെട്തണനുതെ
ത്വള്ളം,ത്എസ്തകീംഎന്ിവകഴിക്നുക,മ
ഞ്ഞനുള്ളകകാേകാവസ്ഥയിൽപനുറതെിറങ്ങനു
ക,തനുടർച്യകായിഎ.സിയനുള്ളമനുറികളിൽ
കഴിയനുകതനുടങ്ങിയസകാഹചര്യങ്ങളിത്േ
േ്ലകാംലടകാൺസിേനുകളിൽഅണനു് കാധയനു
ണ്കാവകാറനുണ്ട്.അണനുക്ൾലടകാൺസിൽതഗ
ന്ിയനുത്ടഉപരിതേതെിൽഅടിഞ്ഞനുകൂടി
യകാണ്അണനു് കാധയനുണ്കാവനുന്ത്.

സമ്ർക്ംമൂേംഒരകാളിൽനിന്ട്മത്റ്കാരകാ
ളിലേക്ട്പകരനുന്ലരകാഗമകാണിത്.ലരകാഗിയനു
ത്ടമൂക്ിള,ഉമിനീർഎന്ിവവഴിലരകാഗംപ
രക്കാനിടയകാക്നും.ലരകാഗിതനുമ്മനുലമ്കാഴനും
ചനുമക്നുലമ്കാഴനുമകാണ്ഇതെരതെിൽലരകാഗകാ
ണനുക്ൾഅതെരീഷേതെിത്േതെനുക.

േരാ  ഗ ല  ക്ഷ  ണ  ങ്ങ  ൾ
ജേലദകാഷം,പനി,ശരീരലവദനഎന്ി

വലയകാത്ടകാപ്മനുള്ളത്തകാണ്യിത്േലവദന,
ഷേീണം,ത്തകാണ്യിത്േഅൾസർ,ഭഷേ
ണംകഴിക്കാൻതപയകാസം,ത്തകാണ്യിൽ
ചനുവപ്നുനിറം,ത്വളനുതെപകാട,കഴനുതെിത്േ
കഴേകളിൽവീക്വനുംലവദനയനുംഎന്ിവ
യകാണ്തപധകാനലരകാഗേഷേണങ്ങൾ.ചിേരി
ൽഇലതകാത്ടകാപ്ംത്ചവിയിൽത്ചകാറിച്ിേനും
ലവദനയനുംഉണ്കാവകാറനുണ്ട്.അഞ്ചനുവയസ്സനു
വത്രയനുള്ളകനുട്ടികളിൽശക്തമകായത്തകാണ്
ലവദന,പനിഎന്ിവയനുത്ടകൂത്ടകഴനുതെി
ൽമനുഴലപകാേനുള്ളതടിപ്ട്അനനുഭവത്പ്ടനുന്നു
ത്ണ്ങ്ിൽഉടൻലഡകാക്ടത്റസമീപിച്ട്ഡി
ഫ്തെീരിയഅത്േ്ലന്ട്ഉറപ്നുവരനുതെണം.

ലതാ  ണ്  േവ  േ  ന  യും സ  ങ്ടീ  ർണ  ത  ക  ള ു ം
ലടകാൺസിേനുകളിേനുണ്കാവനുന്അണനു് കാ
ധക്ട്‘ലടകാൺസിവേറ്ിസ്’എന്കാണ്പറ

യനുന്ത്.തനുടർച്യകായിആവർതെിക്നുന്
ലടകാൺസിവേറ്ിസ്ചിേലപ്കാൾമറ്നുചിേ
സങ്ീർണതകളിലേക്ട്വഴിമകാറകാറനുണ്ട്.അ
തിത്േകാന്കാണ്ഇൗഅണനു് കാധഹൃദയ
വകാൽവിത്നയനുംവൃക്കളനുത്ടതപവർതെന
ത്തെയനും്കാധിക്നുന്അവസ്ഥ.വിട്ടനുമകാ
റകാതെലടകാൺസിവേറ്ിസ്ഉള്ളവരിൽറനു
മകാറ്ിക്േിവർഎന്ലരകാഗം്കാധിക്കാനനു
ള്ളസകാധ്യതയനുണ്ട്.നിരതെരമനുള്ളത്തകാണ്
യിത്േപഴനുപ്ട്അവഗണിച്കാൽമൂക്ിത്ൻറ
യനുംത്നറ്ിയനുത്ടയനുംവശങ്ങളിേനുള്ളവകായനു
അറകളകായവസനസനുകൾ,മധ്യകർണം,
ശ്കാസലകകാശം,കഴനുതെിത്േേസികകാതഗ
ന്ിതനുടങ്ങിയഭകാഗങ്ങളിലേക്ട്ലരകാഗംപ
ടരകാൻസകാധ്യതയനുണ്ട്.അപൂർവംചിേരിൽ
പഴനുപ്ട്കഴനുതെിലേക്ട്്കാധിക്നുകയനുംഗനു
രനുതരകാവസ്ഥയിേകാവകാനനുംഇടയനുണ്ട്.തനുടർ
ച്യകായിഅനനുഭവത്പ്ടനുന്ലടകാൺസിവേ
റ്ിസ്ലരകാഗതപതിലരകാധലശഷികനുറക്നുന്തി
ത്നകാപ്ംവകായട്നകാറ്ം,രനുചിഅറിയകാനനുള്ളക
ഴിവനുകനുറയനുന്അവസ്ഥഎന്ിവക്നുംകകാ
രണമകാവനും.വിതശമം,ഉപ്ിട്ടചൂടനുത്വള്ളം
ത്കകാണ്ട്ത്തകാണ്കഴനുകൽ,തണനുതെഭഷേ
ണം,തണനുതെഅതെരീഷേംഎന്ിവഒ
ഴിവകാക്ൽതനുടങ്ങിയതപകാഥമികചികിത്സ
ത്കകാണ്ട്ത്തകാണ്ലവദനമകാറനുന്ിത്േ്ലങ്ിൽ
തകാമസിയകാത്തവവദ്യസഹകായംലതടനുക
യകാണ്നേ്ലത്.

◆

നി  ശ്ശ ബ്  േ  മാ  കു  ന്ന  
ക  ട  േലാ  ര  ങ്ങ  ൾ 
വകാരകാദ്യമകാധ്യമംേക്ം1670ത്േഅബ്ദനുേ്ലപകാ
ലേരിയനുത്ട‘നിശ്ശബ്ദമകാകനുന്കടലേകാരങ്ങൾ’എ
ന്ലേകാലട്ടകാേീച്ർഏത്റലവദനിപ്ിക്നുന്തനും
കൗതനുകമനുണർതെനുന്തനുമകായി.തപകൃതിലയകാട്മ
നനുഷ്യൻത്ചയ്യനുന്തകൂരതയനുത്ട്കാക്ിമനുഖങ്ങ
ളകാണ്സ്ത്റ്പ്ികടൽകകാക്മനുതേനുള്ളലദശകാടന
പഷേികളിേൂത്ടനകാംകണ്ത്.വീട്ടിത്േതെിയഅ
തിഥികത്ളലപകാത്േകകാണകാത്തനമ്മനുത്ടനകാടനുക
ളിത്േതെനുന്വിവിധതരംലദശകാടനപഷേികത്ള
തകൂരതയകാൽലവട്ടയകാടനുന്മനനുഷ്യരകാണ്കടലേകാ
രങ്ങത്ളനിശ്ശബ്ദമകാക്നുന്ത്.
മു  ഹ  മ്മ  േ് സ്  ഫ്  വാ  ൻ,  
കാ  യ  ലക്ാ  ടി

●നിശ്ശബ്ദമകാകനുന്കടലേകാരങ്ങൾഎന്േീച്
ർഹൃദ്യമകായി.മധ്യലകരളതെിത്േന്ലപകാത്േവട
ക്ൻലകരളതെിത്ൻറതീരങ്ങളിേനുംപേവിധവി
രനുന്നുകകാലരയനുംകകാണകാമകായിരനുന്നു.ത്ചറനുപ്കകാേ
ത്തെവവകനുലന്രങ്ങളിൽകടപ്നുറലതെക്ട്ലപകാ
കനുന്തനുതത്ന്ഈഅതിഥികത്ളകകാണകാനകായി
രനുന്നു.പലഷേ,അവയനുത്ടവരവ്ഇലപ്കാൾവളത്ര
കനുറവകാണ്.കൂട്ടമകായിപറന്ട്ആകകാശതെട്അത്നു
തംവിരിയിക്നുന്ത്കകാണകാൻവേിയചതെമകാ
ണ്.ഏതകായകാേനുംഇനിയനുംകടേിത്നസംരഷേി
ച്ിത്േ്ലങ്ിൽഈലദശകാടനപഷേികൾവിരനുത്ന്
തെനുന്ത്നിർതെനുത്മന്മനുന്റിയിപ്ട്ഗൗരവപൂർ
വംഉൾത്കകാലള്ളണ്തകാണ്.
നാ  സ  ർ ക  ല്ലൂ  രാ  വി

അ  തി  ജടീ  വ  ന  ത്ി  ല ൻ റ  
പാ  ഠം
വിധിക്നുമനുന്ിൽതളരകാൻതയകാറേ്ലകാതെഏതകാ
നനുംലപരനുത്ടജീവിതകാവസ്ഥകൾവിവരിച്ട്േ
ഹീംചതമവട്ടംഎഴനുതിയേീച്ർ,അതിജീവനതെി
ത്ൻറവർണക്നുടകൾ(േക്ം1670)എേ്ലകാവർ
ക്നുംതപലചകാദനമകാണ്.കനുടകൾനിർമിച്നുംലപന
കൾഉണ്കാക്ിയനുംമനുഖ്യധകാരയിൽതത്ന്തങ്ങ
ളനുമനുത്ണ്ന്ട്ജീവിതംത്കകാണ്ട്ഇവർസകാഷേ്യത്പ്
ടനുതെനുന്നു.ലകരളതെിേലങ്ങകാളമനുള്ളഭിന്ലശഷി
ക്കാത്രഒറ്പ്കാറ്ട്ലേകാമിലേക്ട്ലചർതെനുനിർതെി
യ,ലപരനുത്വളിത്പ്ടനുതെകാൻതകാൽപര്യമിേ്ലകാതെ
ആവഹസ്കൂൾഅധ്യകാപകൻതീർച്യകായനുംഅ
ഭിനദ്നംഅർഹിക്നുന്നു.
വി. േി. ത  ൻ  സി  ല
കു  മാ  ർ കി  േ്സ് എ.  യു.  പി സ്കൂ  ൾ  
തി  രു  വ  ന്ത, ചാവക്ാട് 

പു േരാ ഗ മ ന വാ േി യാ യ  
ക വി
മേയകാളസകാഹിത്യകകാരനനുംകവിയനുംനിരൂപക
നനുമകായവിദ്കാൻടി.സി.മമ്മി,മകാപ്ിളപ്കാട്ടിത്ൻറ
ത്മകാഞ്ചിത്നത്നലഞ്ചകാടനുലചർതെതപതിഭകൂടിയകാ
യിരനുന്നുഎന്പനുതിയഅറിവ്(വകാരകാദ്യമകാധ്യമം
േക്ം1669)പകർന്നുതന്എൻ.ത്ക.ശമീർക
രിപ്ൂരിന്നദ്ി.മകാപ്ിളപ്കാട്ടിത്നമനുഖ്യധകാരയിത്േ
തെിക്കാനകായിവകാത്മകാഴിപദങ്ങൾക്നുപകരംഅം
ഗീകൃതഭകാഷകാപദങ്ങളകാണ്ഉപലയകാഗിച്ത്തന്ത്
കവിയിത്േപനുലരകാഗമലനകാന്നുഖത്തെിത്ൻറയനും
നലവകാത്കാനമനസ്സിത്ൻറയനുംനിദർശനമകായിമന
സ്സിേകാക്കാം.അലദേഹതെിൽകവിഎന്തിേനുപരി
നത്േ്ലകാരനുസമനുദകായസമനുദ്കാരകത്നയകാണ്വകായി
ത്ച്ടനുക്കാൻകഴിയനുന്ത്.
എ  ൻ. ലക. ഹു  സസ  ൻ  
കു  ദ്ര  മം  ഗ  ലം

േകാ വി േി ലനാ പ്ം  
ആ ശ ങ് യി ല്ലാ ലത
വകാരകാദ്യമകാധ്യമം,കഴിഞ്ഞഏതകാനനുംേക്ങ്ങളി
േകായിനൽകിവരനുന്ആലരകാഗ്യക്നുറിപ്നുകൾകൃ
ത്യമകായിവകായിക്കാറനുണ്ട്.ലകകാവിഡ്തപതിലരകാധ
തെിൽഇതെരംല്കാധവത്കരണങ്ങൾക്ട്വ
േിയസ്ഥകാനമനുണ്ട്.േക്ം1669ൽതപസിദ്ീകരി
ച്ലഡകാ.രകാജൻഏേിയകാസിത്ൻറലകകാവിഡിത്നകാ
പ്ംജീവിക്നുകഎന്ലേഖനംപനുതിയഒരനുസമീ
പനത്തെക്നുറിച്അവല്കാധമകാണ്നൽകനുന്ത്.
എ ൻ. ആ ർ. രാ ജടീ വ്  ന്ശടീ നി ല യം  
കാ ഞ്ഞ ങ്ങാ ട് 

അ  വ  സ  േരാ  ചി  ത  ം
േക്ം1670ൽതപസിദ്ീകരിച്ലഡകാ.രകാജൻഏ
േിയകാസിത്ൻറലകകാവിഡിത്നകാപ്ംജീവിക്നുകഎ
ന്ലേഖനംഅവസലരകാചിതമകായി.ഇക്കാേതെട്
ജീവിതംജകാതഗതലയകാത്ടഎന്കാൽ,ആശങ്യിേ്ലകാ
ത്തമനുലന്കാട്ടട്ത്കകാണ്നുലപകാകകാൻആത്വിശ്കാ
സംനൽകനുന്ഒന്കാണ്ഈലേഖനം.എഴനുതിയ
ലഡകാക്ടർക്നുംതപസിദ്ീകരിച്വകാരകാദ്യമകാധ്യമ
തെിനനുംഭകാവനുകങ്ങൾ.
േകാ  ടൂ  ർ അ  ഹ  മ്മ  േ്
മ  ല  പ്ു  റം

വാോദ്യമാധ്യമത്ിരൈക്ുള്ള കത്ുകൾ  
വാട് സ് ആപ്  വഴിയുകം േചനകൾ 
ഇ-ലമയിൈിൈൂലടയുകം അയക്ാകം

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പന്താധിപർ, വാരാേ്മാധ്മം,  
ലവള്ളിമാട് കുന്ന് . പി.ഒ, േകാഴിേക്ാട്  -12
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ആത്മാന്വേഷണങ്ങളുടെ
പമാട്ുകമാരൻ

 ● അസ്സലാംപി.

അയ്ായിരഫതോളകംപാട്ടുകൾമനഃപാഠമാക്ി,
ഈണകംനൽകിപാടിക്ക്ാഫടേയിരിക്ടുന്നടുഅയാൾ.
നാലടുദശകഫതോളക്മതേിയതവക്ൽമടുസ്തേയടുക്ട
പാട്ടുജീവിതതേിലൂക്ട...

മനുഷ്യർസൃഷ്ടിച്ചസകലവേലിക്കെട്ുകൾകെും 
മുകളിൽപറന്്,ആയിരകെണകെിന് 
നാഴികകൾതാണ്ി,എല്ാേർഷേും 
കൃത്യമായഇടവേളകളിൽഎന്ിനാേും 
ഇൗസഞ്ാരികൾനമ്ുക്ടനാട്ിക്ലത്ുന്ത്?

എഴടുതേടുകംചിതതങ്ങളടുകം

വ�ാ.അബ്ദുല്പാവലരി

വർഷംത�ോറും കടലും പർവ�ങ്ങളും �ോണ്ടി തകരള
ത്ടിലല കടതലോരങ്ങളടിൽ എത്ുന്ന തേശോടനപ്പക്ടി
കൾ തവനലറു�ടിത�ോലട ജന്മനോടുകളടിതലക്ക് �ടിരടിലക 

തപോകും. അത�ോലട കുറുകലുകളും ചടിറകടടില�ോച്ചകളും 
തകൾക്ോല� കടൽത്തീരങ്ങൾ നടിശ്ശബ് േമോകുന്നു. �ൂതറോ
പ്പടിൽനടിന്നും മത്യേഷയേൻ രോജയേങ്ങളടിൽനടിന്നുമോണ് മടിക് തേ
ശോടനപ്പക്ടികളും നമ്ുലട കടതലോരങ്ങളും അഴടിമുഖങ്ങളും 
ത�ടടില�ത്ുന്നത്. എന്ടിനോണ് ആ�ടിരക്ണക്ടിന് നോഴടിക
കൾ �ോണ്ടി ഈ സഞ്ോരടികൾ നമ്ുലട അറബടിക്ടൽ �തീര
ങ്ങളടിൽ  വടിരുന്നുവരുന്നത്? വർഷംത�ോറും വഴടില�റ്ോല� കൃ
�യേമോ� പോ��ടിലൂലട പറന്നക്  നമ്ുലട നോട്ടിലലത്ോൻ കഴടി�ു
ന്ന�ടി ലൻറ രഹസയേം എന്ോണ്? പക്ടികളുലട തേശോടനത്ടി 
ലൻറ രഹസയേങ്ങൾ പൂർണമോ�ടി ചുരുളഴടിക്ോൻ ശോസ്ത�തലോ
കത്ടിന്  ഇ�ുവലര സോ്ടിച്ചടിട്ടില്ല.

ജന്മനോട്ടിൽ മഞ്ു ലപയ്ുന്നത്  തേശോടനത്ടിനു ത്തപര
ണ�ോകുന്നു എന്നോണ് ഒരു വടിശേതീകരണം. മഞ്ു ലപയ്ു
ത്ോൾ ഭക്ണക്ോമമുണ്ോകുന്നു. സ്വച്ഛമോ�ടി പറന്നുല്ലസടി
ക്ോനുള്ള ഇടങ്ങൾ ചുരുങ്ങടിതപ്പോകുന്നു. ജന്മനോട്ടിലല ജതീവടി
�ം േുസ്സഹമോകുത്ോൾ പക്ടികൾ ്തപസന്നമോ� കോലോവ
സ്ഥ സംജോ�മോ� തേശങ്ങളടിതലക്ു �ോ്ത� പുറലപ്പടുന്നു. 
അങ്ങലന�ോണ് കോലവർഷം പടിൻവോങ്ങുന്നത�ോലട ആ�ടിര
ക്ണക്ടിന്  തേശോടകർ നമ്ുലട കടൽത്തീരങ്ങളടിൽ വന്നണ
�ുന്നത്. അതപ്പോഴും ചടില പക്ടികൾ ്തപ�ടികൂലമോ� കോലോവ
സ്ഥല� വകലവക്ോല� ജന്മസ്ഥലത്ു�ലന്ന കഴടിച്ചുകൂട്ുന്ന
ത്  എന്ുലകോണ്ോലണന്നക് നമുക്ക് വയേക് �മോ�ടി അറടി�ടില്ല.

സൂരയേലന ലോക്ോക്ടി�ോണ് ഇവ കൃ�യേമോ� വഴടി കലണ്
ത്ടി ലക്യേസ്ഥോനത്ക്  പറലന്നത്ുന്നത്  എന്നോണ് ഒരു നടി
ഗമനം. രോ്ത�ടികളടിൽ ച്തദ്രനും നക്്ത�ങ്ങളും ഇവർക്ക് വഴടി
കോട്ടികളോകുന്നു. ഭൂമടി�ുലട കോന്ശക്ടി ഉൾലക്ോള്ളോനു
ള്ള കഴടിവോണ് ഇവല� വഴടില�റ്ോല� പറക്ോൻ സഹോ�ടിക്ു
ന്നത്  എന്നോണ് മലറ്ോരു കലണ്ത്ൽ. കോന്ശക്ടിത�ോട് ്തപ
�ടികരടിക്ുന്ന ചടില രോസവസ�ുക്ൾ പക്ടികളുലട ലകോക്ടി
ലും കണ്ടിലും ഉലണ്ന്നക്  പു�ടി� പഠനങ്ങൾ വയേക്മോക്ുന്നു. 
പതക്, എല്ലോ തേശോടനപ്പക്ടികളടിലും ഈ രോസവസ�ുക്
ളുലട സോന്നടി്യേമുതണ്ോ എന്നറടി�ോൻ ഇനടി�ും പഠനങ്ങൾ 
നടതക്ണ്�ുണ്ക്.

ലസപ്റ്ംബതറോലട�ലന്ന തേശോടനപ്പക്ടികൾ തകരളത്ടി
ലല കടതലോരങ്ങളടിലും അഴടിമുഖങ്ങളടിലും എത്ടിത്ുടങ്ങും. 
ഏ്തപടിൽ-തമയ് മോസതത്ോലട മടിക് പക്ടികളും ജന്മനോട്ടിതല
ക്ു �ടിരടിലക തപോകും. ജന്മസ്ഥലലത്   ലകോടും ശടിശടിരം ഏറ
ക്ുലറ പടിൻവോങ്ങുന്നത�ോലട�ോണ് ഇവ �ടിരടിലക തപോകുന്ന

ത്. �ോമസടി�ോല� ജന്മനോട്ടിൽ കൂടുകൂട്ടി കുഞ്ുങ്ങലള വടിരടി
�ടിക്ും. കുഞ്ുങ്ങൾ പറക്മുറ്ുന്നത�ോലട തലോകത്ടി ലൻറ 
പല ഇടങ്ങളടിതലക്ും ഇവ തേശോടനം നടത്ുന്നു. ്ോരോളം 
പക്ടികൾ നമ്ുലട നോട്ടിലും എത്ുന്നു. തചോരക്ോലടി, ലച
റടി� മണൽതക്ോഴടി മു�ലോ�  പക്ടികളടിൽ ചടിലത്  കോലവർ
ഷം എത്ടി�ടിട്ും സ്വതേശതത്ക്ു �ടിരടിലക തപോകോല� ഇവടി
ലടത്ലന്ന �ങ്ങോറുണ്ക്. നതീർകോട, ല�റ്ടിലക്ോക്ൻ മു�ലോ
� പക്ടികൾ തനരലത് വന്നക് വവകടി �ടിരടിലകതപോകുന്ന തേ
ശോടകരോണ്. നതീർകോട മത്യേഷയേൻ രോജയേങ്ങളടിൽനടിന്നും ല�റ്ടി
ലക്ോക്ൻ വസബതീരടി��ടിൽനടിന്നുമോണ് തകരളത്ടിൽ വടിരു
ന്നു വരുന്നത്.       

അപൂർവമോ�ടി ചടില പക്ടികൾ കോറ്ടിലും തകോളടിലും ലപ
ട്ക് വഴടില�റ്ടി നമ്ുലട �തീരങ്ങളടിൽ എത്ടിലപ്പടോറുണ്ക്. 2019ൽ 
തചോ്ോൽ �തീരക്ടലടിൽ ്തകടിസമസ േ്വതീപടിലല കടൽക്ള്ളൻ 
പക്ടി ഇങ്ങലന ആകസമടികമോ�ടി എത്ടിലപ്പട്ടിരുന്നു. തലോ
കത്ടിലല ഏറ്വും അപൂർവമോ� കടൽപക്ടികളടിൽ ഒന്നോ
� ഇത് കടലടിൽ എവടിലടത�ോലവച്ചക്   ലനഞ്ടിതലറ് മുറടിവടിലന
ത്ുടർന്നു രണ്ുേടിവസത്ടിനകം ചത്ുതപോ�ടി. ഏ�ു പക്ടി
�ോലണന്നക്  കൃ�യേമോ�ടി �ടിരടിച്ചറടി�ും മുത് പക്ടി ചത്ുതപോ
�ടിരുന്നു. 

 കടൽത്തീരങ്ങൾക്ക് ഉണർതവകുന്ന തേശോടനപ്പക്ടിക
ളടിൽ ്തപമുഖരോണ് കടൽകോക്കൾ (Sea Gulls). കടലുണ്ടി, 
എലത്ൂർ, കോപ്പോട്, ത�ോട്പ്പള്ളടി, ്ർമടം, മുഴപ്പടിലങ്ങോട്, പു
�ുവവപ്പക്, ചോവക്ോട് എന്നടിവടിടങ്ങളടിലല കടൽത്തീരങ്ങളടി
ലോണ്  ഇവ മുഖയേമോ�ും തേശോടനത്ടിന്  എത്ുന്നത് . തക
രളത്ടിലലത്ുന്ന ഒ്�ടിനം കടൽകോക്കളടിൽ ചടിലർ കൂ
ട്മോ�ടിട്ോണ് �തീരങ്ങളടിലും അഴടിമുഖങ്ങളടിലും �്ടടിക്ുന്ന
ത് . ലസപ്റ്ംബർ-ഒക്തടോബർ മോസങ്ങളടിൽ വടിരുലന്നത്ു
ന്ന ഇവ ഏ്തപടിൽ-തമയ് മോസങ്ങളടിൽ �ടിരടിലക തപോകുത്ോതഴ
ക്ും പലരുതട�ും തേഹത്ക് വടിവോഹത്ൂവലുകൾ കടിളടിർത്ടി
രടിക്ും. റഷയേ,വസബതീരടി� �ുടങ്ങടി� രോജയേങ്ങളടിൽനടിന്നോണ് 
ഇവ തകരളത്ടിൽ വടിരുന്നുവരുന്നത് . തകരളത്ടിൽ അപൂർവ
മോ�ടി എത്ടി� മയേോവൂ കടൽകോക്ല�  (Mew Gull) ലപോന്നോ
നടി കടൽത്തീരത്ക്  കോണോൻ ഭോഗയേം ലഭടിച്ചത്  പക്ടിനടിരതീക്
ണ ജതീവടി�ത്ടിലല അവടിസമരണതീ� അനുഭവമോണ്. അ�ടി
നു മുത് രണ്ു�വണ മോ്ത�തമ  ഇത് തകരളം സദ്രർശടിച്ചടിട്ു
ള്ളളൂ. 2019 ജനുവരടി രണ്ടിന്  നട്ുച്ചക്ക് നൂറുകണക്ടിന് സ  
ലറ്പ്പടി കടൽകോക്കളുലട കൂട്ത്ടിലോണ് മയേോവൂ കടൽകോക്
ല� കണ്ത്. പൂച്ചല�തപോലല കര�ുന്ന�ുലകോണ്ോണ് ഇ�ടി
ലന മയേോവൂ കടൽകോക് എന്നക് വടിളടിക്ുന്നത്. കഴടിഞ് വർഷം 
നവംബർ-ഡടിസംബർ മോസങ്ങളടിൽ എറണോകുളലത് പു�ു
വവപ്പക് �തീരലത്ത്ടി� നൂറുകണക്ടിന് പല്ലോസ കടൽകോക്
കൾ  ഈ മോർതച്ചോലട ജന്മനോട്ടിതലക്ക് �ടിരടിലകതപോ�ടി. കോക്
കലളതപോലല കടൽകോക്കളും വജവമോലടിനയേങ്ങൾ �ടിന്നക് 
കടൽത്തീരലത് ലവടടിപ്പോ�ടി നടിലനടിർത്ുന്നു.  

കടൽകോക്കലള കോണുത്ോൾ റടിച്ചോർഡ് ബോച്ചടി ലൻറ ്തപ
സടിദ്ധ രചന�ോ� ‘തജോനോഥൻ ലടിവടിങ് സ റ്ൺ എന്ന കടൽ
ക്ോക്’ മനസ്സടിതലക്ക് പറന്നുവരും. ഈ ്തഗന്ഥത്ടിലല തജോനോ

ഥൻ എന്ന കടൽകോക്, ആത്മവടിശ്വോസവും ആർജവവുമു
ലണ്ങ്ടിൽ ഏ�ു ലക്യേവും നമുക്ക് സോക്ോത്കരടിക്ോലമന്നക്  
നലമ് തബോ്യേലപ്പടുത്ുന്നുണ്ക്. നമുക്ക് ആഹ്ോേകരമോ� കോ
ഴച സമ്ോനടിക്ുന്ന മണൽതക്ോഴടിപ്പക്ടികൾ (Plovers) കൂട്
മോ�ടിട്ോണ് കടൽത്തീരങ്ങളടിൽ എത്ുന്നത്. കോക്�ുലട�ും 
പരുന്ടി ലൻറ�ും മനുഷയേരുതട�ും  സോമതീപയേമുണ്ോകുത്ോൾ 
ഇവ കരഞ്ുലകോണ്ക് കൂട്തത്ോലട �തീരത്ടി ലൻറ പല�ടിട
ങ്ങളടിതലക്ും മോറടിമോറടി പറന്നുലകോണ്ടിരടിക്ും. ശലയേം ലച
യ് �ോൽ �തീരത്ക്  ഏലറതനരം നടിശ്ചലരോ�ടി നടിൽക്ുന്ന ശതീല
വുമുണ്ക്. ഏ്തപടിൽ-തമയ് മോസങ്ങളടിൽ മടിക് പക്ടികളും വടിവോ
ഹതവഷം ്രടിച്ചോണ് സ്വതേശതത്ക്ു മടങ്ങടിതപ്പോകുന്നത്.

കടൽത്ടിരകൾ കടലടിതലക്ക് ഇറങ്ങുത്ോൾ പടിന്നോലല 
തപോവുക�ും �ടിരകൾ തമതലോട്ക് തകറുത്ോൾ �തീരതത്ക്ക് 
ഓടടിക്�റുക�ും ലചയ്ുന്ന �ടിരക്ോടകൾ ആരടിലും കൗ�ു
കമുണർത്ും. �ടിരകൾ �തീരതത്ക്ക്  ലകോണ്ുവരുന്ന ലചറു
മതീനുകളും ലചമ്തീനുകളും കടൽപുഴുക്ളുമോണ് ഇവ�ുലട 
മുഖയേോഹോരം.  നമ്ുലട കടൽത്തീരങ്ങലള സജതീവമോക്ുന്ന തേ
ശോടകരോണ് ആളപ്പക്ടികൾ. ലചറു�ും വലു�ുമോ� പലജോ
�ടി ആളകൾ �തീരത്ടിരുന്നക്  വടി്തശമടിക്ുന്ന കോഴച തേശോടന
ക്ോലത്ക്  സോ്ോരണം. ഇവ പലതപ്പോഴും കടൽത്ടിരകളടിൽ 
കൂട്തത്ോലട പറന്നടിറങ്ങടി മത്യേം പടിടടിക്ുന്ന�ു കോണോറുണ്ക്. 
ലചറടി� ആളകൾക്ക് വടിവോഹതവഷം ്രടിച്ചോൽ അഴതകറും. 

തകരളത്ടിൽ വടിരളമോ�ടി എത്ുന്ന തേശോടനപ്പക്ടികളോ
� ഞണ്ുണ്ടി  കഴടിഞ് തേശോടനക്ോലത്ക്  ആലപ്പുഴ�ടിലും 
കണ്ളൂരും വടിരുന്നുവന്നത് പക്ടിനടിരതീക്കലര ല�ലല്ലോന്നുമല്ല 
ആഹ്ോേടിപ്പടിച്ചത്. ഞണ്ുണ്ടി, ഞണ്ടി ലൻറ ഇറുക്ടികളും കോ
ലുകളും കടടിച്ചുമുറടിച്ചുകളഞ്ക്  അകലത് മോംസം ആർത്ടി
ത�ോലട �ടിന്നുന്ന കോഴച ആരും തനോക്ടിനടിന്നുതപോകും. �ൂ
തറോപ്പടിൽനടിന്നക്  േതീർഘേൂരം �ോ്ത� ലചയ് ത്  തകരളത്ടിലലത്ു
ന്ന തേശോടനപ്പക്ടി�ോ� വരവോലൻ തഗോഡ്വടിറ്ടിലന കോപ്പോട് 
�തീരത്ോണ് ഞോൻ ആേയേമോ�ടി കണ്ത്. തലോകത്ക്  ഏറ്വും 
കൂടു�ൽ േൂരം തേശോടനം നടത്ുന്ന പക്ടി ആർട്ടിക് ആള
�ോലണങ്ടിൽ വടി്തശമമടില്ലോല� ഏറ്വും േൂരം പറക്ുന്ന പക്ടി 
വരവോലൻ തഗോഡ് വടിറ്ോണ്.

സുലഭമോ� ആഹോരവും സുരക്ടി��്വവും വടിശോലമോ� 
�തീരങ്ങളുമോണ് നമ്ുലട കടതലോരങ്ങളടിതലക്ക്  തേശോടനപ്പ
ക്ടികലള ആകർഷടിക്ുന്നത്. പതക്, നമ്ുലട അഴടിമുഖങ്ങളടി
ലും �തീരങ്ങളടിലും തേശോടനപ്പക്ടികൾ അ്ത�കണ്ക് സുരക്ടി�
രോതണോ എന്നക് നോം ആശങ്ലപ്പതടണ്ടി�ടിരടിക്ുന്നു. അടടിഞ്ു
കൂടുന്ന മോലടിനയേങ്ങളോണ് പക്ടികൾക്ക് ഏറ്വും വലടി� ഭതീ
ഷണടി. ആതരോ വലടിലച്ചറടിഞ് തലോഹവല�ം തകോക്ടിൽ കു
രുങ്ങടി ലകോക്ടി ലൻറ കതീഴ ഭോഗം മുറടിഞ്ു�ൂങ്ങോറോ� ഒരു സ 
ലറ്പ്പടി കടൽക്ോക്ല� ലപോന്നോനടി �തീരത്ക്  കണ്ടിരുന്നു. ശടിര
സ്സടിൽ പ്ോസ റ്ടിക് വല കുരുങ്ങടി� �വടിട്ു�ല�ൻ കടൽക്ോ
ക്ല��ും ഒരു കോൽ നഷ് ടലപ്പട് കല്ലുരുട്ടിക്ോടല��ും കോ
പ്പോട് �തീരത്ു കണ്ത് ഓർമ�ടിലുണ്ക്. �ടിതക്ോടടി മുഴുപ്പടിലങ്ങോ
ട് ബതീച്ചുകളടിലൂലട  വോഹനങ്ങതളോടടിക്ുന്നത്   �തീരലത്ത്ു
ന്ന പക്ടികളുലട വസ്വരജതീവടി�ത്ടിന്  വടിഘോ�മോണ്. മോലടി

നയേ നടിതക്പവും  ആഹോരക്ോമവും മൂലം കടലുണ്ടി പക്ടി
സതങ്�ത്ടിൽ എത്ുന്ന വടിരുന്നുകോർ �ുതലോം കുറഞ്ു
തപോ�ടിരടിക്ുന്നു. ലചറു ജലജതീവടികൾ  സമൃദ്ധമോ�ടിരുന്ന ചളടി
ത്ടിട്കളുലട തശോഷണവും കടലുണ്ടി�ടിലല പക്ടികളുലട 
എണ്ത്ടിൽ കുറവ് വരുത്ടി�ടിട്ുണ്ക്. കടൽതക്ോഭം നടിമടി
ത്ം കടതലോരത്ടിനു വന്ന മോറ്ം, കഴടിഞ് രണ്ു വർഷമോ
�ടി ലപോന്നോനടി �തീരലത്ത്ുന്ന തേശോടകരുലട എണ്ം കുറ
�ോൻ കോരണമോ�ടിട്ുണ്ക്. മോലടിനയേമുക്മോക്ടി�ോൽ തകരള
ത്ടിലല കടതലോരങ്ങളും അഴടിമുഖങ്ങളും തേശോടനപ്പക്ടിക
ളുലട സ്വർഗഭൂമടി�ോ�ടി�ലന്ന നടിലനടിൽക്ും. ജന്മനോട്ടിതലക്ക് 
�ടിരടിലകതപ്പോ� തേശോടകർ ഇനടി കോലവർഷം കഴടിതഞ് അറ
ബടിക്ടതലോരം ത�ടടി �ടിരടിലക എത്ുക�ുള്ളളൂ. അടുത് തേ
ശോടനക്ോലത്ക്  എത്ുന്ന അവരുലട ചടിറകടടില�ോച്ച തകൾ
ക്ോനോ�ടി നമ്ുലട കടതലോരങ്ങളും അഴടിമുഖങ്ങളും കോത്ടി
രടിക്ുക�ോണ്.

◆

നിശ്ശബ്ദമാകടുന്ന  
കടവലാരങ്ങൾ

● ക്കാക്ിൽവളയകംകടുടടുങ്ങിയസ്ക്റെപ്ികടൽകാക്:
ക്പാന്നാനികടൽതേീരകം

● തകിസ്മസ്ദ്ീപിക്ലകടൽകള്ളൻ:
2019ൽഫചാമ്ാൽതീരക്ടലിക്ലതേിയഅപൂർവപക്ി

● ദീർഘദൂരസഞ്ാരിയായവരവാലൻഫ�ാഡ്ിട്:
കാപ്ാട്തീരകം

● മ്ാവൂകടൽകാക്:2019ൽക്പാന്നാനികടൽതേീരക്തേതേിയ
അപൂർവകടൽകാക്

● ഞടേടുണ്ി:ആലപ്ടുഴയിക്ലഫതാട്പ്ള്ളി
കടപ്ടുറതേടുനിന്ന്
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 മ ല യാ ള സി നി മാ ഗാ ന ങ്ങ ളി ലല 
ഏ കാ ത് ത യു ലട പാ ട്ടു ക ൾ 
തി ര യു േമ്ാ ൾ ലപാ തു വി ൽ 
എ ല്ലാ വ ർ ക്ും ആ േ്ം 
ഓ ർ മ വ രു ന്ന ത്  താ ര ത േമ് ന 
ന്പ ശ സ്  ത മാ യ ര ണ്ു ഗാ ന ങ്ങ ളാ 
ണ്. ഒ ന്ന്  ‘ഏ കാ ത് ത യു ലട 
അ പാ ര തടീ രം’ എ ന്ന ഭാ ർ ഗ വടീ നി ല 
യ ത്ി ലല പാ ട്ട്.  ര ണ്്,  
ഉ മ്മാ ച്ു എ ന്ന ചി ന്ത ത്ി ലല 
‘ഏ കാ ത് പ ഥി ക ൻ ഞാ ൻ’ 
എ ന്ന ഗാ നം. ഇൗ  ര ണ്്  
ഗാ ന ങ്ങ ൾ ക്ും  നി ര വ ധി 
താ ര ത മ് ങ്ങ ളും 
വ് ത് സ്  ത ത ക ളു മു ണ്്

നി  ര  ത്  ര മു  ള്ള ലതാ  ണ്  യി  ലല 
പ  ഴു  പ്്  അ  വ  ഗ  ണി  ച്ാ  ൽ 
മൂ  ക്ി ല  ൻ  റ  യും ലന  റെി  യു  ലട  യും 
വ  ശ  ങ്ങ  ളി  ലു  ള്ള വാ  യു അ  റ  ക  ളാ  
യ സസ  ന  സു  ക  ൾ, മ  ധ്  ക  ർണം, 
ശ്ാ  സ  േകാ  ശം, ക  ഴു  ത്ി  ലല 
ല  സി  കാ  ന്ഗ  ന്ി തു  ട  ങ്ങി  യ 
ഭാ  ഗ  ങ്ങ  ളി  േല  ക്്  േരാ  ഗം പ  ട  രാ  ൻ 
സാ  ധ്  ത  യു  ണ്്. അ  പൂ  ർ  വം  
ചി  ല  രി  ൽ പ  ഴു  പ്് ക  ഴു  ത്ി  േല  ക്്  
ബാ  ധി  ക്ു  ക  യും ഗു  രു  ത  രാ  വ  സ്ഥ  
യി  ലാ  വാ  നും ഇ  ട  യു  ണ്്

ലതാ  ണ്  േവ  േ  ന  ലയ 

ഭ  യ  ക്  േണാ?

● ഏകാന്തതയുലട അപാേതീേകം 
്ാനേകം്ത്ിൽ മധു
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ജൂ  ത  മ  ത  വും  
ന്കി  സ്തു  മ  ത  വും (പ  ഠ  നം)

അ  ബു  ൽ അ  അ്ൈാ മൗ  ദൂ  ദി  
സ  മാ  ഹ  േ  ണകം: ന  ഈകം സി  ദ്ീ  ഖി, 
അ  ബ്   ദു  ൽ വ  കീ  ൽ അ  ൈ  വി  
മ  ൈ  യാ  െ രഗകാ  ഡീ  ക  േ  ണകം: റ  
ഫീ  ഖു  ർ റ  ഹ്   മാ  ൻ മൂ  ഴി  ക്  ൽ  
 രപ    ജ്: 444, വി    ൈ: 450.00 
ഐ.  പി.  എ  ച്ച്

ലവദതഗന്ംഖനുർആ
നിത്ൻറത്വളിച്തെി
ൽജൂത-വതകസ്തവ
മതങ്ങത്ളവിശദമകായി
പഠനവിലധയമകാക്നു
ന്രചന.

പൗ  ര  ത്  വും േേ  ശ  ക്ൂ  റും  
(േല  ഖ  നം)

പി  ണ  റാ  യി വി  ജ  യ  ൻ  
 രപ    ജ്: 168, വി    ൈ: 180.00  
ഡി.  സി ബു  ക്സ് 

മനുഖ്യമതതെിഎന്നിേ
യിേനുംരകാഷ്തടീയതപവ
ർതെകൻഎന്നിേ
യിേനുംസമകകാേികകാ
വസ്ഥകലളകാടനുള്ളഎ
ഴനുതെനുകകാരത്ൻറതപതി
കരണങ്ങൾ.

ജ്ാ  ന  പ്ാ  ന, പ  ഠ  ന  വും  
വ്ാ  ഖ്ാ  ന  വും (ക  വി  ത)

ഗപ  ഫ. ര്ാ  പി  ക്ു  ട്  ൻ  
 രപ    ജ്: 86, വി    ൈ: 90.00  
ഡി.  സി ബു  ക്സ് 

ജ്ഞകാനപ്കാനയനുത്ടദകാ
ർശനികഗഹനതയനും
സമകകാേികത്വനുംവി
ശകേനവിലധയമകാ
ക്നുന്പഠനം.

ന്പ പ ഞ് വടീ ഥി യി ലല  
വി സ്  മ യ ങ്ങ ൾ (ശാ സ്  ന്തം)

രഡാ.  എ. ോ ജ ര്ാ പാ ൽ ക മ്മ ത്്   
 രപ    ജ്: 150, വി    ൈ: 170.00  
ഡി.  സി റ ഫ റ ൻ സ് 

സിദ്കാതെങ്ങളനുത്ട
യനുംസകാലങ്തികവി
ദ്യയനുത്ടയനുംസഹകായ
ലതെകാത്ടകഴിഞ്ഞനൂ
റ്കാണ്നുകളിൽശകാസ്
തതംവകവരിച്വി
സ്മയഅറിവനുകൾ
േളിതമകായിപങ്നുത്വ
ക്നുന്നു.

21ാം നൂ  റൊ  ണ്ി  േല  ക്്  
21 പാ  ഠ  ങ്ങ  ൾ (പ  ഠ  നം)

യു വാ  ൽ രനാ  വാ ഹ  ോ  േി  
വി  വ: ലഡ  ന്ി രതാ  മ  സ്  
 രപ    ജ്: 424, വി    ൈ: 450.00  
ഡി.  സി ബു  ക്സ്

മഹകാമകാരികളനുത്ടയനും
യനുദ്ങ്ങളനുത്ടയനുംകകാ
േകാവസ്ഥവ്യതിയകാ
നങ്ങളനുത്ടയനുംകകാേ
തെട്,എതെകായിരിക്നും
മനനുഷ്യകനുേതെിത്ൻറ
ഭകാവിഎന്ട്അലന്ഷി
ക്നുന്നു.

ആ  ലി മു    സ ്   ലി  യാ  ർ:  
േേ  ശ  വ്  വ  ഹാ  ര  ങ്ങ  ൾ  ക്ും 
ന്ബി  ട്ടടീ  ഷ് ആ  ഖ്ാ  ന  ങ്ങ  ൾ  ക്ു  
മി  ട  യി  ൽ (പ  ഠ  നം)

ശി  ഹാ  ബ് പൂ  രക്ാ  ട്ൂ  ർ  
 രപ    ജ്: 72, വി    ൈ: 100.00  
ലപ  ൻ  ഡു  ൈകം ബു  ക്സ് 

ത്വള്ളക്കാർത്ക്തി
ത്രമേ് കാറിത്േവി
പ്വലപകാരകാട്ടങ്ങൾക്ട്
തപലചകാദനലകതദ്മകാ
യആേിമനുസ്േിയകാരനു
ത്ടഇതിഹകാസജീവി
തംപറയനുന്നു.രണ്കാം
പതിപ്ട്.

ക  ഥ  ക  ൾ പ  ച്  ക്ു  തി  ര  
(േല  ഖ  നം)

എ  ഡി.:  ജ  യ  രദ  വ്  ലക.  വി  
 രപ    ജ്: 168, വി    ൈ: 190.00  
ഡി.  സി ബു  ക്സ് 

സമകകാേികമകായരച
നവവവിധ്യങ്ങൾകൃ
ത്യമകായിഅടയകാളത്പ്
ടനുതെനുന്കഥകാസമകാ
ഹകാരം.

ഹ േടീ സ്  വി ജ്ാ നം:  
അ റി േയ ണ് ലത ല്ലാം

എ ഡി: എകം. എ സ്. എ. റ സാ ഖ്   
രപ    ജ്: 254, വി    ൈ: 260.00  
ലസ ൻ റ ർ രഫാ ർ ഇ ന്ത്യ ൻ  
ക മ്യൂ ണി റ്ി, രദാ ഹ  
വി ത േ ണകം:  ലഎ. പി. എ ച്ച് 

ഇസ്േകാമികദർശന
തെിത്ൻറരണ്കാമത്തെ
അവേം് മകായഹദീ
സ്വിജ്ഞകാനത്തെ
കനുറിച്നുള്ളസമതഗ 
വിവരങ്ങൾ.

പുസ് തകകം

യാ സടീ ൻ വാ ണി യ ക്ാ ട്

‘‘നാ
ലണ്കാ...ഒരനു്ീഡി.ഇച്ിരി
തീയ്യനും’’

്ീഡിക്നുറ്ിയനുത്ടതേക്
ൽതീചനും് ിച്നു.ആഞ്ഞനുവേിച്ട്ഒരനുകവി
ൾനിറത്യപനുകത്യടനുതെട്ചിതെയിേകാണ്നു
കനുമകാലരട്ടൻ.ആതീയകാണ്അകതെനുള്ളചി
തെകത്ളത്പകാള്ളിച്ട്പനുറതെനുചകാടിക്നുന്
ത്തന്ട്െങ്ങളിൽപേർക്നുംലതകാന്ിയിട്ടനു
ണ്ട്.ഏതകാനനുംനിമിഷങ്ങൾഅതിത്നവകാ
യ്ക്കതെട്പിടിച്നുനിർതെിയലശഷംമനുക
ളിലേക്ട്തേത്ചരിച്ട്ചനുണ്നുകൂർപ്ിച്നുത്കകാ
ണ്ട്ആകകാശലതെക്ട്ചനുരനുളനുകൾലപകാത്േ
പനുകകറക്ിവിടനുന്ത്കകാണകാനകാണ്രസം.

പനുകച്നുരനുളനുകൾക്ട്ചിറകനുമനുളക്നുന്
തനുംപറന്നുയരനുന്തനുംകകാറ്ട്തട്ടിപ്റിക്നു
ന്തനുംവത്രകണ്നുനിന്നു.ത്വള്ളരിതപ്കാവനു
ൾചിറകനുവിടർതെിആകകാശലതെക്ട്ഊ
ളിയിടനുന്അലതലചല്.െങ്ങള്കനുട്ടികൾ
ക്ട്ആഊതെകാണ്ഏത്റയിഷ്ടം.അതനു
കകാണകാൻലവണ്ിമകാതതംകളിസ്ഥേതെനുനി
ന്ട്കളിപകാതിക്ട്നിർതെികവേയിലേക്ട്
വസക്ിളിൽപകായനുമകായിരനുന്നു.എന്കാൽ,
അവിത്ടകൂടിയലചട്ടന്കാരിൽപേർക്നുംപനു
കയൂതെിന്ലശഷമനുള്ളകനുമകാലരട്ടത്ൻറത്പകാ
ള്ളനുന്വകാക്നുകലളകാടകായിരനുന്നുകമ്ം.പനു
കച്നുരനുളിത്ൻറപറക്ൽകണ്ട്െങ്ങൾ
തഗൗണ്ിലേക്ട്തിരിത്കലപകാരനും.യനുവകാക്
ളനുത്ടയനുംവൃദ്ന്കാരനുത്ടയനുംചിതറിയനിര
കവേത്യസലമ്മളനസമകാനമകാക്നും.

‘‘കിഴവന്മനുഴനുവട്ടകാണ്.അത്േ്ലങ്ിൽഎവി
ടനുന്കാണ്ഇതതകടനുകട്ടിവർതെമകാനംപറ
യകാൻകഴിയണത്.’’

‘‘കിഴവൻ്നുദ്ിജീവിയകാത്ണടകാ.പണ്കാ
റക്കാേത്ൻറതലേല്നിറത്യേിലേകാസ
േിത്പറ്നുത്പരനുകനുന്നുത്ണ്ന്കാണ്ലതകാന്
ണത്.’’

‘‘ഹനും,നേ്ലതേ്ലട്കിട്ടകാലതെത്ൻറത്കകാറ
വകാണ്കകാേമകാടന്.എടക്ട്നമ്മനുത്ടപകാർ
ട്ടിത്ൻറലനലരണ്ത്കളവത്ൻറവകാക്ിത്ൻറ
ത്മകാനനീളണത്’’

‘‘നിങ്ങത്ടപകാർട്ടിക്ട്മകാതതമേ്ല,െങ്ങക്ി
ട്ടനുംതകാങ്ങകാറനുണ്ട്ത്കളവൻ.’’

പനുകആകകാശതെിന്ത്കകാടനുതെട്പകരം
വകാക്നുകൾവകാങ്ങനുകയകാലണകാകനുമകാലരട്ട
ൻ!പനുകയൂതിക്ഴിഞ്ഞകാൽപനുറത്പ്ട്ടനുവരനു
ന്വകാക്നുകൾപേരനുലടയനുംഹൃദയത്തെ
ആഴതെിൽലകകാറി.അടിസ്ഥകാനജനവിഭകാ
ഗങ്ങളനുത്ടഉന്മനതെിനനുലവണ്ിനിേത്കകാ
ള്ളനുന്നുത്വന്ട്വീമ്ിളക്നുന്ചിേതപത്യയ
ശകാസ്തതങ്ങളനുത്ടമനുതേകാളിതെദകാസ്യലവ
േത്ക്തിത്രയനും,മതതെിത്ൻറലപരിൽമ
നനുഷ്യത്നവിഭജിച്ട്ലനട്ടംത്കകായ്യനുന്രകാഷ്
തടീയസംസ്കകാരതെിത്നതിത്രയനുംഅയകാ
ൾവകാക്നുകളിൽമനുള്ളട്മനുളപ്ിച്ട്ആഴതെി
ൽനനുള്ളി.

ഭരണഘടനഅട്ടിമറിക്ത്പ്ടനും...
രകാജ്യംത്കകാള്ളയടിക്ത്പ്ടനും...
മനനുഷ്യർവർഗീയതയകാൽവിഭജിക്ത്പ്

ടനും...
നകാംഅടിമതെതെിൽതളക്ത്പ്ടനുന്

കകാേംവിദൂരമേ്ല...
ഇങ്ങത്നത്യകാത്ക്പനുേമ്നുന്ത്തഭകാതെ

ന്കാരേ്ലകാത്തമറ്കാരനുമകാവിത്േ്ലന്ട്കവേയിത്േ
ലനരംലപകാക്ികൾഗണിച്നുപറഞ്ഞനു.നീ
ണ്നുനിവർന്നുകിടക്നുന്വയൽവരമ്നുക
ൾമനുറിച്നുരകാവിത്േത്വട്ടംത്വക്നുംമനുലമ്
കനുമകാലരട്ടൻകവേയിത്േവകായനശകാേയി
ത്േതെനും.രകാതതിലയത്റവവകിആവരമ്നു
കൾമനുറിച്നുതത്ന്കനുമകാലരട്ടൻമടങ്ങനുക
യനുംത്ചയ്യനും.എവിത്ടനിന്ട്വരനുന്നു,എ
ലങ്ങകാട്ടട്ലപകാകനുന്നുഈവകകകാര്യങ്ങത്ളകാ

ന്നുംതിരക്കാൻന്യൂജനലറഷൻമിനത്ക്ട്ടി
േ്ല.ലചറനുംചളിയനുംപനുരണ്തടിച്നുത്കകാഴനു
തെപനുസ്തകങ്ങൾ്കാഗിേനുംകഷേതെി
േനുമനുത്ണ്ന്നുംഅതകാണ്അയകാത്ളവഴിപിഴ
പ്ിക്നുന്ത്തന്നുംഅവരിത്േഇൻത്വസ്റ്ി
ലഗഷൻടീംകണ്നുപിടിച്ിരനുന്നു.കൃത്യമകായി
പറഞ്ഞകാൽഅവസകാനത്തെചകാല്പൂർതെി
യകാക്ിസൂപ്ർകിങ്്സ്ആത്ളയിറക്നു
ലന്രംകവേലയകാടയകാൾഗനുഡ്വ്പറ
യനും.രകാവിത്േആറനുമണിക്ട്ചകാലര്യറ്ട്ആദ്യ
ചകാല്ഓടകാൻതനുടങ്ങനുലന്രംകനുമകാലരട്ടത്ന
യകാകനുംവതഡവർകണികകാണനുക.

െകായറകാഴ്ചയിത്േട്ൻറി20കളികഴി
യകാൻരലണ്കാവർമകാതതം്കാക്ിനിൽത്ക്
യകാണ്ലനകാൺഎൻഡിൽലധകാണിത്യലപ്കാ
ത്േ്കാറ്ിൽചകാഞ്ഞനുനിന്ട്ക്ീറ്സ്ലചകാദി
ച്ത്.‘‘എടകാ,കനുമകാലരട്ടത്ൻറഊതെട്കകാ
ണകാൻലപകാലകലണ്?’’െകാനലപ്കാൾതകീസി
ൽവിരകാട്ലകകാഹ്േിത്യലപ്കാത്േ്ൗണ്റി
പകായിക്കാനനുള്ളപഴനുത്ലനകാക്നുകയകായിരനു
ന്നു.രലണ്കാവറിൽജയിക്കാൻലവണ്ത്എ
ട്ടട്റൺസ്.എതിരകാളികലളകാസ്റ്കാർത്ജറ്ട്സി
സി.ഇതെ്യയനുംപകാകിസ്തകാനനുംലപകാത്േെ

ങ്ങൾതകിക്റ്ിൽആജന്ശതതനുക്ൾ.എ
ന്ിട്ടനുംലതകാൽവിയനുംത്്റ്ട്കകാശ്പതെട്രൂ
പയനുംകകാര്യമകാക്കാത്തെകാനനുംക്ീറ്സനുംക
വേയിലേക്ട്കനുതിച്നു.

പകാകിസ്തകാത്നതിത്രകളിമനഃപൂർവം
ലതകാറ്തിന്എനിക്നുംക്ീറ്സിനനുംമകാതതമേ്ല
രകാജ്യലതദകാഹിപ്ട്ടംകിട്ടിയത്.കനുമകാലരട്ടത്ൻറ
പനുകയൂതെനുംപകാകിസ്തകാനനുലവണ്ിയനുള്ള
ചകാരതപവർതെനമകാത്ണന്ട്തഗൗണ്ിൽഅശ
രീരിമനുഴങ്ങി.പലഷേ,മിഡ്ഓണിേൂത്ട്ൗ
ണ്റിപകായിക്കാനനുള്ളഎത്ൻറകഴിവനുംവി
ക്റ്ട്കീപ്ിങ്ങിത്േക്ീറ്സിത്ൻറഅസകാമകാന്യ
തപകടനവനുംെങ്ങത്ളടീമിൽകകാേങ്ങലളകാ
ളംനിേനിർതെി.

‘‘നകാലണ്കാ....ഒരനു്ീഡി.ഇച്ിരിതീയ്യനും’’
നകാണനുലവട്ടനകാണ്ഒരനുഉപകായംപറഞ്ഞ

ത്.്ീഡിമകാറ്ിത്ക്കാടനുതെട്ലനകാക്ിയകാലേകാ
ന്ട്.കകാജകാ് ീഡിക്ട്പകരംത്്റ്ർ്ീ
ഡി.കനുമകാലരട്ടൻപതിവനുലപകാത്േതീത്കകാളനു
തെി.ഒറ്പ്നുക.ഒറ്യൂതെട്.പിന്ീട്വകാക്നുക
ളനുത്ടകടേിരമ്ം.ഒരനു്ീഡിയിൽനിന്ട്ഒ
ത്രകാറ്പനുക.അതകാണ്ശീേം.പിന്ീടത്കനു
തെിത്ക്ടനുതെിവകാക്നുകൾക്ട്ചിറകനുകൾ

തനുന്നും.
കനുതെിത്ക്ടനുതെിയ്ീഡിത്യടനുതെട്ക

വേയിത്േലചട്ടന്കാർപേരനുംകനുമകാലരട്ടത്ന
അനനുകരിക്കാൻലനകാക്ി.തീത്കകാളനുതെി.
ഒറ്പ്നുക.ഒറ്യൂതെട്.പലഷേ,പിന്കാത്േവരനു
ന്വകാക്നുകൾനനഞ്ഞപടക്ങ്ങളകായിപ
രിണമിച്നു.

ഷേനുഭിതകിഴവൻ.പഞ്ചകായതെട്ഓേിസി
ൽനടക്നുന്അഴിമതിക്ഥകൾകനുമകാലരട്ട
ൻജനങ്ങൾക്ട്മനുന്ിൽതനുറന്നുത്വച്പനു
കയൂതെിത്ൻറഅന്കാണ്ഷേനുഭിതകിഴവ
ൻഎന്ലപര്ചകാർതെത്പ്ട്ടത്.പനുകചനുരനു
ളനുകളകായിആകകാശംമനുട്ടനുലന്രംപേകഥ
കളനുലടയനുംചനുരനുളനുകൾത്പകാഴിഞ്ഞനുവീണനു.
പഞ്ചകായതെട്ത്സതകട്ടറിയനുത്ടഉറക്ം്ീ
ഡിപ്നുകയിൽശ്കാസംമനുട്ടി.ആരനുമറിയകാത്ത
സൂഷേിച്രഹസ്യംഇയകാത്ളങ്ങത്നകണ്നു
പിടിച്നു.രഹസ്യമകായിഭീഷണിത്പ്ടനുതെിയി
ട്ടനുംകനുമകാലരട്ടത്ൻറപനുകയൂതെട്നിർ് കാധം
തനുടർന്നുലപകാന്നു.

ലപകാകലപ്കാത്കെകാൻകൃത്യമകായിതഗൗ
ണ്ിൽഎതെകാതകായി.ല്കാധതെകാലേകാഅ
ല്കാധതെകാലേകാകനുമകാലരട്ടത്ൻറേകാനകായി
മകാറനുകയകായിരനുന്നു.പനുകയൂതെട്കണ്തി
നനുലശഷവനുംതഗൗണ്ിലേക്ട്മടങ്ങകാതെഎ
ലന്കാട്കവേലച്ട്ടന്കാർഷേനുഭിതരകായി.

‘‘ലപകായികളിലച്കാത്ചർക്കാ.ഈപിരകാ
തെത്ൻറവകാക്നുകൾലകട്ടട്നീപിഴച്നുലപകാ
കനും.’’

തഭകാതെന്കാർനത്മ്മലപ്കാത്േതഭകാതെന്കാരേ്ല
എന്സച്ിദകാനദ്ത്ൻറകവിതയിത്േരണ്നു
വരികൾഎത്ന്യവിത്ടപിടിച്നുനിർതെി.

വീട്ടിൽനിന്ട്ഉപലദശങ്ങളനുംഭീഷണിക
ളനുംവളഞ്ഞനു.െകാനത്തപതീഷേിച്ിരിക്നു
കയകായിരനുന്നു.പനുകയൂതെട്മകാതതംകണ്കാ
ൽമതി,വകാക്നുകൾക്ട്ത്ചവിത്കകാടനുക്രനു
ത്.അതെ്യശകാസനം.െകാൻകനുമകാലരട്ടത്ൻറ
വകാക്നുകത്ളഓലരകാന്കായിഓർമയിലേക്കാ
വകാഹിച്നു.

‘‘ഭരണവർഗങ്ങൾജനകാധിപത്യരീതികൾ
മനുറനുത്കപ്ിടിക്നുന്ത്,ജനകാധിപത്യപരമകായ
രീതിയിേൂത്ടഅവരനുത്ടലമൽലക്കായ്മനി
േനിർതെകാൻകഴിയനുന്കകാേംവത്രമകാതത
മകായിരിക്നും.’’ആരകാതതിഎത്ൻറതേക്ക
തെിരനുന്ട്ഒരനു്ീഡിയകാലണകാപതെമകാലണകാ
ആഞ്ഞനുകതെിയത്?

ലേകാക്ഡൗൺതപഖ്യകാപിക്നുന്തിത്ൻറ
തലേന്ട്വയൽവരമ്നുകൾമനുറിച്നുകടന്നു
ലപകാകനുന്കനുമകാലരട്ടത്നഅവസകാനചകാല്
പൂർതെിയകാക്ിയസൂപ്ർകിങ്്സിത്ൻ
റത്ഹഡ്വേറ്ട്ത്ററ്ിനയിൽപകർതെി.ഇ
ലന്ക്ട്രണ്നുമകാസംതികയനുന്നുകവേകനു
മകാലരട്ടത്നകണ്ിട്ടട്.നകാണനുലവട്ടനകാണ്പറ
ഞ്ഞത്,തഭകാതെട്അൽപംകൂടിത്യന്ട്.

‘‘എന്ിട്ടട്?’’
‘‘എന്ിത്ട്ടതെകാ.പഞ്ചകായതെട്അധികകാരി

കൾനിർ് ന്ധപൂർവംആശനുപതതിയിലേ
ക്ട്മകാറ്ി.ലഷകാക്ട്തടീറ്ട്ത്മൻറ്ത്കകാടനുക്നു
ന്നുണ്ട്.’’

ഭരണകൂടതെിന്ലഷകാക്ട്നൽകനുന്വർ
ക്ട്ഭരണകൂടംതിരിച്നുനൽകനുന്ലഷകാക്നു
കളകാണ്കരിനിയമങ്ങൾഎന്ട്കനുമകാലരട്ടൻ
ഒരിക്ൽപറഞ്ഞലതകാർതെനു.

വിമതശബ്ദങ്ങത്ളലേകാക്ിടകാൻപറ്ിയ
കകാേംകൂടിയകാണ്ലേകാക്ഡൗൺഎന്ട്എ
ത്ൻറഉള്ളിത്േ്ീഡിത്യരിഞ്ഞനു.

ത്സതകട്ടറിയകാണ്മനുൻവകത്യടനുതെത്.
അയകാത്ളവഴിത്തറ്ിക്നുന്എേ്ലകാപനു

സ്തകങ്ങളനുംഅഗ്ിക്ിരയകാക്ിത്യന്നും
നകാണനുലവട്ടൻപറഞ്ഞനു.െകാൻആചകാര
തെിലേക്ട്വകആഴ്തെി.അഷേരങ്ങൾ
ത്പകാള്ളിക്ിടക്നുന്നു.അതിൽനിന്ട്ഒരനുപനു
കച്നുരനുൾചിറകനുകൾവിടർതെിആകകാശ
ലതെക്ട്ഉയർന്നുത്പകാങ്ങി.
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ലത േനുങ്ട്കഥകാകൃതെട്സ്
വക്കാ് യനുത്ട12ക
ഥകളനുത്ടസമകാഹകാരമകാ

ണ്‘ത്വജിലറ്റിയൻസ്ഓൺേി’.ത്മഹ
ദമഖ്ൂേകാണ്പനുസ്തകംമേയകാളതെി
ലേക്ട്ത്മകാഴിമകാറ്ിയിരിക്നുന്ത്.ഒരിതെ്യ
ൻമനുസ്േിംഏത്തേ്ലകാംജീവിതസങ്ീർണ
തയിേൂത്ടകടന്നുലപകാകനുന്നുലണ്കാഅതി
േൂത്ടത്യേ്ലകാംസ്വക് കാ് യനുത്ടകഥകാ
പകാതതങ്ങളനുംസഞ്ചരിക്നുന്നുണ്ട്.

മനുസ്േിംകൾക്ട്ഇതെ്യയനുത്ടതപമനുഖ 
നഗരങ്ങളിൽവകാടകക്ട്തകാമസിക്കാൻ
വീത്ടകാന്നുംേഭിക്കാതിരിക്നുലവകാളം 
ഇസ്േകാംലപടിപേരിേനുംപടർന്നുകയറി
യത്സമീപകകാേഅനനുഭവങ്ങളകാണ്. 
‘ത്വജിലറ്റിയൻസ്ഓൺേി’എന്ത് 
സകാമൂഹികവിേക്ിത്ൻറമനുന്റിയിപ്ട്
ല്കാർഡകായകാണ്സ്വക് കാ് തത്ൻ
റകഥയിൽഅടയകാളത്പ്ടനുതെനുന്ത്. 
പനുസ്തകതെിത്ൻറതേത്ക്ട്ടകായിആ
ലപര്തിരത്ഞ്ഞടനുക്നുകവഴിതകാൻപറയകാ
ൻഉലദേശിക്നുന്കഥകളനുത്ടരകാഷ്തടീയം
കൂടിയകാണ്കഥകാകൃതെട്വിളം് രത്പ്ടനു
തെനുന്ത്.ഇതെ്യൻസമൂഹതെിൽനിേനി
ൽക്നുന്മനുസ്േിംവിലദ്ഷതെിനനുംത്വറനു
പ്ിനനുത്മകാപ്ംഭരണകൂടവനുംത്പകാേീസനും
നടതെനുന്മനുസ്േിംലവട്ടയനുംജകാതിവിലവ
ചനങ്ങളനുത്മേ്ലകാംസ്വക് കാ് യനുത്ട
കഥകാതപലമയങ്ങളകാണ്.വഹദരകാ് കാദ 
നഗരതെിൽവതപവറ്ട്സ്ഥകാപനതെിൽ
ലജകാേിത്ചയ്യനുന്യൂസേിനനുംഅവിത്ട
എം.േിേിന്പഠിക്നുന്ഭകാര്യഷഹീനനും
ചനുരനുങ്ങിയവകാടകയിൽതകാമസിക്കാനനു
ള്ളവീടലന്ഷിക്നുന്കഥയകാണ്ഈപനു
സ്തകതെിത്േേീഡിങ്സ്ലറ്കാറിയകായ
ത്വജിലറ്റിയൻസ്ഓൺേി.ആദ്യമകായവ
ർകത്ണ്തെിയവീടിത്ൻറഉടമസ്ഥൻയൂ
സേിത്ൻറലപര്ലചകാദിക്നുന്നു. 
കഷേിമനുസ്േിമകാത്ണന്റിഞ്ഞലതകാത്ട
നിങ്ങൾക്ിവിത്ടവീടിത്േ്ലന്ട്പറഞ്ഞട് 
വകാതിൽത്കകാട്ടിയടക്നുന്നു.പിന്ീടവർ 
കത്ണ്തെനുന്വീട്ടനുടമസ്ഥൻമതംഅ
ലന്ഷിക്നുന്തിനനുപകരം്ീഫ്കഴി
ക്നുന്വരകാലണകാഎന്ലചകാദ്യമകാണനുയ
ർതെനുന്ത്.അത്തത്യന്യൂസേിത്ൻ
റമറനുപടിലകട്ടതനും്ീഫ്കഴിക്നുന്വ
ർക്ട്ഇവിത്ടവീടിത്േ്ലന്ട്പറഞ്ഞട്ആവകാ
തിേനുംഅവർക്ട്ത്കകാട്ടിയടക്ത്പ്ടനുന്നു.
ഏത്റഅേഞ്ഞലശഷമകാണ്മൂന്കാമത്തെ
വീട്അവർകത്ണ്തെനുന്ത്.ജകാതിയനും
മതവനുത്മേ്ലകാംസ്യംത്വളിത്പ്ടനുന്ഒത്രകാ
റ്ലചകാദ്യമകാണ്ആവീട്ടനുടമസ്ഥൻഉന്യി
ച്ത്;‘‘നിങ്ങൾത്വജിലറ്റിയനകാലണകാഅ

ലതകാലനകാൺത്വജിലറ്റിയലനകാ?’’എന്കാ
യിരനുന്നുഅത്.ശനുദ്ത്വജിലറ്റിയലനവീ
ട്വകാടകക്ട്ത്കകാടനുക്ൂഎന്ട്പരസ്യമകാ
യിപറഞ്ഞയകാൾവീടിനനുമനുന്ിൽത്വച്
‘ത്വജിലറ്റിയൻസ്ഒകാൺേി’എന്ല്കാ
ർഡിലേക്വരനുത്ടതശദ്ഷേണിച്നു.

ത്കാഹ്മണനനുംവവശ്യരനുത്മകാഴിത്കയനു
ള്ളവത്രേ്ലകാംഇതെ്യയിൽലനകാൺത്വജ്ക
ഴിക്നുന്വരകാണലേ്ലകാഎന്ട്യൂസഫ്ഓർ
തെനുലപകാകനുന്നു.എതതസമർഥമകായകാണി
വർത്വജിലറ്റിയൻസ്ഓൺേിഎന്വകാ
ചകതെിേൂത്ടമനുസ്േിമിനനുംതകിസ്ത്യകാ
നിക്നുംദേിതനനുംഇവിത്ടതപലവശനമി
ത്േ്ലന്ട്തപഖ്യകാപിക്നുന്ത്തന്ചിതെയൂ
സേിത്നഅേട്ടനുന്നു.കഥത്ക്കാടനുവിൽ
അവർത്ക്കാരനുവീട്േഭിക്നുന്നു.തങ്ങൾ
മനുസ്േിമകാത്ണന്റിഞ്ഞിട്ടനുംവീട്വകാടക
ക്ട്തന്വരനുത്ടജകാതിയൂസഫ്രഹസ്യ
മകായലന്ഷിക്നുന്നു.അത്തകാരനുദേിത്കനു
ടനും് മകാത്ണന്വർമനസ്സിേകാക്നുന്നു.
ഇതെ്യൻസമൂഹതെിൽത്തകാട്ടനുകൂടകായ്മ
യിേ്ലകാതെയഥകാർഥമനനുഷ്യർആരകാത്ണ
ന്നുംഅവർഐക്യത്പ്ലടണ്തനുത്ണ്ന്
തിരിച്റിവനുംരകാഷ്തടീയവനുംകൂടിഈക
ഥതപഖ്യകാപിക്നുന്നുണ്ട്.

അന്യകായമകായിമനുസ്േിംത്ചറനുപ്ക്കാ
ത്രലവട്ടയകാടിഅവരനുത്ടജീവിതംജയിേ
റക്നുള്ളിൽതച്നുതകർക്നുന്ഭരണകൂ
ടതെിത്ൻറയനുംത്പകാേീസിത്ൻറയനുംറിയ
ൽസ്ലറ്കാറിയകാണ്‘ത്പറ്ീഷൻ’പങ്നുത്വ
ക്നുന്ത്.ത്പകാേീസ്പിടിച്നുത്കകാണ്നുലപകാ
യതത്ൻറമകൻഅഹ്മദിത്നയലന്ഷിച്ട്
ടൗണിത്േത്പകാേീസ്സ്ലറ്ഷൻകയറി
യിറങ്ങനുന്മനുംതകാസ്്ീഗതെിത്ൻറഅ
നനുഭവങ്ങളകാണ്ത്പറ്ീഷനിൽപറയനുന്
ത്.തത്ൻറമകത്നഒന്ട്കകാണകാനനുംഅവ
ൻത്ചയ്തത്തത്റ്തെട്എന്റിയകാനനുമകാണ്
അവർത്പകാേീസ്സ്ലറ്ഷനിത്േതെനുന്
ത്.പലഷേ,സബ്ഇൻസ്ത്പക്ടർആഉ
മ്മയനുത്ടആവശ്യംലകൾക്കാൻലപകാേനും
തയകാറകാകനുന്ിേ്ല.അവിടത്തെലകകാൺ
സ്റ്് ിളിത്ൻറസംസകാരതെിൽനിന്ട്ര
വികകാതെട്ത്റഡ്ഡിത്യന്സബ്ഇൻസ്
ത്പക്ടറനുത്ടമനുസ്േിംവിരനുദ്തത്വളിവകാ
കനുന്നുണ്ട്.‘മനുസ്േിംകത്ളലമകാചിപ്ിക്കാ
ൻഒട്ടനുംഇഷ്ടമിേ്ലകാതെയകാളകാണ്എസ്.
ത്എഎന്കാണ്ലകകാൺസ്റ്് ിൾപറയനു
ന്ത്.സ്ലറ്ഷനിേിട്ടട്അഹ്മദിത്നമർദിച്
വശനകാക്ിയലശഷംരകാതതിഇരനുട്ടിത്ൻറമ
റവിൽമത്റ്കാരിടലതെക്ട്മകാറ്ിത്യന്ട്ലകകാ
ൺസ്റ്് ിളിൽനിന്റിയനുന്ആമകാതകാ
വ്ല്കാധരഹിതയകാവനുന്ിടതെകാണ്ത്പ
റ്ീഷൻഅവസകാനിക്നുന്ത്.ഇതെ്യയിത്േ
പേജയിേനുകളിേനുംഇലപ്കാഴനുംമക്ത്ള
അലന്ഷിച്ിറങ്ങനുന്ഉമ്മമകാരനുത്ടഒരനുതപ
തീകമകാണ്മനുംതകാസ്്ീഗം.

രകാജ്യതെിത്ൻറസകാമൂഹികഅടരനുകളി

ൽഇന്നുംപറ്ിപ്ിടിച്ിരിക്നുന്ജകാതീയ
തയനുത്ടലവതകാളങ്ങത്ളയകാണ്‘ദസ്തർ’
എന്കഥയിൽതനുറന്നുകകാട്ടനുന്ത്.ജകാ
തിയനുംമതവനുത്മകാന്നുംലനകാക്കാത്തസൗ
ഹൃദംപങ്ിടനുന്മൂന്നുകൂട്ടനുകകാരനുത്ടതഗകാ
മീണജീവിതമകാണ്കഥകാപശ്കാതെേം.
സവർണനകായനലരതദ്ത്റഡ്ഡിയനുംദേി
തനകായപരശനുറകാമനുംമനുസ്േിമകായയനുസ
േനുമകാണ്കഥകാപകാതതങ്ങൾ.നലരതദ്ത്റ
ഡ്്ിയനുത്ടത്പങ്ങളനുത്ടകേ്യകാണതെി
നനുള്ളമനുഴനുവൻമനുത്ന്കാരനുക്ങ്ങൾക്നും
പരശനുറകാമനുംയൂസേനുമകാണ്ലനതൃത്ംന
ൽകനുന്ത്.വരത്ൻറവീട്ടനുകകാർക്ട്ഭഷേ
ണംവിളമ്കാനനുംഅവർതത്ന്യകാണ്മനു
ന്ിേനുണ്കായിരനുന്ത്.അലതകാത്ട,വരത്
ൻറ്ന്ധനുക്ളിൽചിേരനുത്ടജകാതില്കാ
ധംതിളച്നുമറിഞ്ഞനു.‘ദേിതത്നത്കകാണ്കാ
ലണകാെങ്ങൾക്ട്ഭഷേണംവിളമ്ിക്നു
ന്ത്തന്ട്’അവർആലതകകാശിച്നു.അങ്ങ
ത്നആകേ്യകാണവീട്ആത്കഅേലങ്കാേ
മകാവനുകയകാണ്.ജകാതിയനുംമതവനുത്മകാത്ക്
തത്ന്യകാണ്നമ്മനുത്ടസകാമൂഹികജീവി
തത്തെഇലപ്കാഴനുംനിയതതെിക്നുന്ത്തന്
ഇതെ്യൻയകാഥകാർഥ്യമകാണ്ദസ്തർപങ്നു
ത്വക്നുന്ത്.

ദകാരിതദ്യംമറികടക്കാൻഗത്യതെരമിേ്ലകാ
ത്തഗൾേിലേക്നുലപകാകനുന്മനുസ്േിമി
ത്ൻറരകാജ്യസ്ലനഹംലചകാദ്യംത്ചയ്യനുന്
‘മകാതൃരകാജ്യം’എന്കഥയനുംസമകകാേിക
രകാഷ്തടീയംപങ്നുത്വക്നുന്തകാണ്.മതം,
ജകാതി,സമനുദകായംഎന്ിവതീർക്നുന് 
ഇതെ്യയിത്േജീവിതസങ്ീർണതത്ക്കാ
പ്ംദകാരിതദ്യം,സ്തതീകൾഅനനുഭവിക്നുന്
നിസ്സഹകായകാവസ്ഥകൾ,സ്തതീധനസതമ്
ദകായംതനുടങ്ങിയവയകാണ്പനുസ്തകതെി
ത്േമറ്നുകഥകളനുത്ടതപലമയങ്ങൾ.

മനുസ്േിംസകാമൂഹികപശ്കാതെേതെി
ൽവികസിക്നുന്മനുഴനുവൻകഥകളിേനും
അവരനുത്ടവിശ്കാസങ്ങളനുംആചകാരങ്ങ
ളനുംസംസ്കകാരവനുംകേകളനുത്മേ്ലകാംമ
ലനകാഹരമകായികടന്നുവരനുന്നുണ്ട്.ഒറ്യി
രിപ്ിന്വകായിച്നുലപകാകനുന്സ്വക് കാ
്യനുത്ടകഥകത്ളേളിതവനുംസനുദ്രവനു
മകായമേയകാളതെിൽത്മകാഴിമകാറ്ംനടതെനു
വകാൻത്മഹദമഖ്ൂേിത്ൻറകവിത്മനു
ള്ളഭകാഷക്ട്സകാധിച്ിട്ടനുണ്ട്.തർജമയനുത്ട
സൗദ്ര്യംകൂടിയകാണ്ഈപനുസ്തകതെി
ത്ൻറവകായനഹൃദ്യമകാക്നുന്ത്.

◆

മ നഃ സാ ക്ഷി
ന്പ േടീ പ് രാ മ നാ ട്ടു ക ര

ആ മനനുഷ്യത്നത്കകാന്ത്
െകാനേ്ല

പിന്കാരകാ...?
പട്ടികൾകൂട്ടലതെകാത്ടവന്ട്
കടിച്നുകനുടഞ്ഞതകാ...

ആമനനുഷ്യൻ
നിത്ൻറവീടിനകലതെക്ട്
കയറകാൻതശമിച്ലപ്കാൾ
നീത്യതെകാത്ചയ്തത്?

വകാതിേടക്കാത്ത
ജനേടക്കാത്ത
എനിക്നുറങ്ങകാനകാവിേ്ലലേ്ലകാ.

ഒരിക്ൽ
പട്ടികളിൽനിന്ട്രഷേത്പ്ട്ടട്
ആമനനുഷ്യൻ
മരതെിൽകയറിയിരിക്നുന്ത്
നീകണ്തലേ്ല?

അത്ത.
പട്ടികത്ള
കത്േ്ലറിലഞ്ഞകാടിക്കാമകായിരനുന്ിലേ്ല?

പട്ടികൾസംഘടിതരകാണ്,
ശക്തരനുമകാണ്...
െകാത്നതെിന്ശതതനുവകാകണം.

മനസ്സട്
സകാഷേിപറഞ്ഞകാൽ
എതെനുത്ചയ്യനും?

ജീവനിേ്ലകാതെതിത്ൻറത്മകാഴി
ലകകാടതിപരിഗണിക്ിേ്ല.

◆

വേി: ലമഹേ്  മഖ് ബൂൽ വര: യാസിർ  മുഹമ്മേ്

'എനിക്കൊരു 
സ്കൊവികന വവണം'

വേഷമവൻ കുളത്ിൽ ചൂണ്ടയിട്ു!

വായന

ചിഗതീകേണകം: അരുൺ  ലപരുത്ാറെിരി

ലവ ജി േറെ റി യ ൻസ് ഓ ൺലി

സ്  ലക ബാ ബ 
ലമാ ഴി മാ റ്കം: ലമ ഹ ദ് മ ഖ്ബൂ ൽ.  
ഗപ സാ ധ നകം: ലൻറ  ബു ക്  സ്്, രപജ് : 135, വി ൈ: 160

കൂൈങ്ഷകം
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വി. ലക. ഷ മടീം

‘രതാ
റ്തപധകാനമതതെി’...ടിക്ലടകാക്നിലരകാധി
ത്ച്ങ്ിേനുംആരനുംഇൗഹകാഷ്ടകാഗ്മറന്ി
ട്ടനുണ്കാകിേ്ല.കനുറഞ്ഞകകാേംത്കകാണ്ട്വ

േ്ലകാതെത്തടൻഡിങ്.1.6്ിേ്യണകാണ്ഇൗഹകാഷ്ടകാഗ്വി
ഡിലയകാകൾക്ട്കകാഴ്ചക്കാർ.എറണകാകനുളംകേൂർസ്
ലദശിയനു.എസ്.ആഷിൻഎന്34കകാരനകാണ്ഇൗഹകാ
ഷ്ടകാഗിന്പിന്ിത്േ്നുദ്ിലകതദ്ം.അത്ത്വറനുത്തയങ്ങട്
നൽകിയതേ്ല.സകാഷേകാൽതപധകാനമതതെിനലരതദ്ലമകാദി
ത്ക്തിത്രവകാരകാണസിയിൽമത്സരിച്ട്ലതകാറ്ലപ്കാൾസനു
ഹൃതെനുക്ൾചകാർതെിത്ക്കാടനുതെതകാണ്‘ലതകാറ്തപധകാന
മതതെി’പട്ടം.

സം രം ഭ ക ത് ത്ി ലൂ ലട വി ക സി ത ഇ ത്്
ഡിജിറ്ൽത്കാൻഡിങ്ങിേൂത്ടസംരംഭകത്രസഹകായിക്നു
ന്ഏജൻസിയകായ്ി.സി.ടനു.എ.ഡിവഹപ്ർേിങ്ട്േിമി
റ്ഡിത്ൻറല്കാർഡ്ത്മം് റകാണ്ആഷിൻ.ഇതെ്യൻജന
സംഖ്യയനുത്ടഒരനുശതമകാനത്മങ്ിേനുംസംരംഭകരകായകാൽ
രകാജ്യംസ്യംപര്യകാപ്തമകാകനുംഎന്കാണ്ആഷിത്ൻറവി
ശ്കാസം.അതിനനുലവണ്ി 
‘1crorestartups’എന്കകാമ്യിൻ2011മനുതൽതനുട
ങ്ങി.ഡൽഹിയനുംത്കകാച്ിയനുംലകതദ്ീകരിച്കായിരനുന്നുതപ
വർതെനം.സംരംഭകത്തെിേൂത്ടവികസിതഇതെ്യഎ
ന്ആശയംതപധകാനമതതെിയകാകകാൻസകാധ്യതയനുള്ളവരനു
ത്ടഅടനുത്തെതെിക്കാനകാണ്ലേകാക്സഭത്തരത്ഞ്ഞടനുപ്ി
ൽമത്സരിക്കാൻതീരനുമകാനിച്ത്.ഇതെ്യത്യവികസിതമകാ
ക്കാൻ64കകാര്യങ്ങൾഅടങ്ങിയതപകടനപതതികയനുംഇ
ലദേഹംതയകാറകാക്ി.വകാരകാണസിയിേനുംഅലമതെിയിേനും
മത്സരിക്കാൻതീരനുമകാനിച്നു.അലമതെിയിത്േലനകാമിലനഷ
ൻതള്ളി.എന്കാൽ,വകാരകാണസിയിൽപതതികസമർപ്ിച്
119ലപരിൽമത്സരിച്27സ്ഥകാനകാർഥികളിൽഒരകാളകായി.

ആ റു മാ സം യു. പി യാ ന്ത
ത്തരത്ഞ്ഞടനുപ്ിത്ൻറഭകാഗമകായിആറനുമകാസലതെകാളംഉ
തെർതപലദശിൽപേതവണകളകായിസദ്ർശിച്നു.അലമ
തെിയിൽപതതികതള്ളിയലപ്കാൾആരകാതതിതത്ന്വകാരകാ
ണസിക്ട്്സ്കയറി.ഏകലദശംഅമ്ലതകാളംലപർപ
തതികസമർപ്ിക്കാനനുംതപചകാരണദിവസങ്ങളിേനുംകൂത്ട
ഉണ്കായിരനുന്നു.ഒടനുവിൽേേംവന്ലപ്കാൾ504ലവകാട്ടനുക
ൾഇൗമേയകാളിക്ട്ഉതെർതപലദശനുകകാർനൽകിയിരനുന്നു.
അതിന്അഞ്ചട്േഷേംലവകാട്ടിത്ൻറവിേയകാണ് 
ആഷിത്ൻറമനസ്സിൽ.

വാ രാ ണ സി ത ന്ന പാ ഠ ങ്ങ ൾ
വകാരകാണസിയനുംഅലമതെിയനുംഒരനുപകാട്ജീവിതസത്യ

ങ്ങൾതനുറന്നുകകാട്ടി.മനനുഷ്യൻഏറ്വനുംഅടി
സ്ഥകാനമകായആവശ്യങ്ങൾക്നുലപകാേനും്നു

ദ്ിമനുട്ടനുന്നു.രകാഷ്തടീയതെിനതീതമകായിമ
നനുഷ്യത്തെിനനുംസ്യംപര്യകാപ്തത
ക്നുമകായിലനതൃത്ംലവണത്മന്ആ
വശ്യകതയകാണ്ത്തരത്ഞ്ഞടനുപ്ട്കകാ
േംനൽകിയഏറ്വനുംവേിയപകാഠം.
തത്ൻറമകാനിത്േസ്ലറ്കാതപധകാനമതതെി
ക്നുമനുന്ിൽഅവതരിപ്ിക്കാൻസകാ
ധിച്ിത്േ്ലങ്ിേനുംവികസിതഇതെ്യഎ
ന്േഷേ്യംസേേീകരിക്കാൻരകാഷ്തടീ

യതെിൽസജീവമകാകകാൻതത്ന്യകാണ്
തീരനുമകാനം.

ടി ക്േടാ ക്ി േല ക്്
2013മനുതൽഗൂഗ്ളിത്ൻറസർട്ടിവേഡ്അഡ്ർവട

സ്ത്മൻറ്തപേഷനേകാണ്ആഷിൻ.സമൂഹമകാധ്യമങ്ങ

ത്ള്ിസിനസ്പനുലരകാഗതിക്കായിഉപലയകാഗത്പ്ടനുതെനു
ന്ലസവനങ്ങളകാണ്ഇലദേഹംത്ചയ്യനുന്ത്.

ലേകാക്ഡൗൺകകാേതെകാണ്ടിക്ലടകാക്ിൽവിഡിലയകാ
ത്ചയ്യകാൻതനുടങ്ങനുന്ത്.മകാർച്ട്ഏഴിന്തിരനുവനതെപനുര
തെട്നടന്സംരംഭകസംഗമതെിൽപത്ങ്ടനുക്കാൻഡൽ
ഹിയിൽനിന്ട്വന്ിട്ടട്പിത്ന്തിരിച്നുലപകാകകാനകായിേ്ല.

വ രു ന്നു ഹാ ഷ്  ടാ ഗ് വി പ്ല വം
ഭകാവിയിൽഏത്റതപതീഷേകൾനൽകനുന്വിപ്വമകാണ്
ഹകാഷ്ടകാഗ്ആക്ടിവിസം.ഗൂഗ്ൾ,യകാഹൂലപകാേനുള്ളത്സ
ർച്എൻജിനനുകൾയഥകാർഥവിവരങ്ങൾക്കായിഹകാഷ്ടകാ
ഗനുകത്ളആധകാരമകാക്നുന്നുണ്ട്.#metooകകാമ്യിത്നേ്ലകാം
സൃഷ്ടിച്വിപ്വംചിേ്ലറയേ്ല.‘ലതകാറ്തപധകാനമതതെി’എ
ന്ഹകാഷ്ടകാഗിൽആഷിൻമകാതതം1700ഓളംവിഡിലയകാ
കൾത്ചയ്തനു.േഷേക്ണക്ിന്ആളനുകൾതങ്ങളനുത്ട
വിഡിലയകാക്ട്ഇൗഹകാഷ്ടകാഗ്ഉപലയകാഗിച്നു.അധികം
തശദ്ിക്ത്പ്ടകാത്തകിടക്നുന്കേകാകകാരന്കാത്രപിതെനുണ
ച്നുംചിേതപശ്നങ്ങൾഉയർതെിയനുംഡ്യനുവറ്ട്വിഡിലയകാ
കളകാണ്ആഷിൻടിക്ലടകാക്ിൽകൂടനുതേനുംത്ചയ്തത്.
ലതടകാളനുകളനുംറിയകാക്ഷൻവിഡിലയകാകളനുംഇലതകാത്ടകാപ്ം
ത്ചയ്യകാറനുണ്ട്.‘followmyfollowers’എന്കകാമ്യിനനും
ആരംഭിച്ിരനുന്നു.

േച ർ ത്ു പി ടി ക്ാം  
സമൂഹ മാ ധ് മ ങ്ങ ലള
ടിക്ലടകാക്ിത്നവീണ്നുംനിലരകാധിച്നു.എന്കാൽ,ടിക്ലടകാ
ക്മകാതതമകായിനിലരകാധിക്രനുത്തന്നുംവ്യക്തികളനുത്ടസ്
കകാര്യതയിലേക്ട്കടന്നുകയറനുന്എേ്ലകാആപ്നുകളനുംനി
ലരകാധിക്ണത്മന്നുമകാണ്ഇലദേഹതെിത്ൻറഅഭിതപകായം.
സമൂഹതെിത്േതപശ്നങ്ങൾഅറിയിക്കാനനുംഅതിനനുള്ള
പരിഹകാരങ്ങൾകത്ണ്തെകാനനുമകായിത്മകാവ്ൽആപ്ത
യകാറകാക്നുന്തിത്ൻറതശമങ്ങളനുംനടക്നുന്നുണ്ട്.്ി.സി.
ടനു.എ.ഡിവഹപ്ർേിങ്ട്േിമിറ്ഡിത്ൻറല്കാർഡ്ത്മം് 
ർകൂടകാത്തഅലഞ്ചകാളംകമ്നികളിേനുംഅംഗമകാണ്ആ
ഷിൻ.ഭകാര്യഅശ്തി്ി.ത്ടക്്ിരനുദധകാരി.ഇലപ്കാൾയനു
വനറ്ഡ്ലനഷൻസ്ല്കാ് ൽലകകാംപകാക്ട്ത്നറ്ട്വർക്ട്
ഇതെ്യയിൽത്മം് ററകായനുള്ളലവൾഡ്ലസഫ്റ്ിലേകാറം
(േയർആൻഡ്ലസഫ്റ്ിലേകാറം)ചീഫ്എക്സിക്യൂട്ടി
വകായിലജകാേിത്ചയ്യനുന്നു.മകൻആയൂഖനകാേകാംക്കാസ്
വിദ്യകാർഥി.പിതകാവ്യനു.വി.സനുധൻസലതൺത്റയിൽലവ
യിൽഎൻജിനീയറകായിരനുന്നു.മകാതകാവ്ത്ക.ആർ.ല്് ി
റിട്ട.വഹസ്കൂൾഅധ്യകാപിക.സലഹകാദരിഅഷീന 
ഐ.ഡി.് ി.ഐ്കാങ്ിൽമകാലനജർ.ത്തരത്ഞ്ഞടനുപ്ി
ൽമത്സരിച്തിനടക്മനുള്ളതപവർതെനങ്ങൾക്ട്കനുടനും് 
തെിത്ൻറപൂർണപിതെനുണയകാണനുള്ളത്.

◆

നാ ട റി ഞ്ഞു ത ലന്ന 
തി ന്ന ണം

എം.  ഷി യാ സ്

േു ചിനകാവിൻതനുമ്ിൽമകാതതമേ്ല,ചനുറ്നു
പകാടനുകളിേനുംകൂത്ടപിണഞ്ഞനുകി
ടക്നുന്ഒന്കാത്ണന്കാണ്എ് ിൻ

ലജകാസിത്ൻറപഷേം.ഇത്േ്ലങ്ിൽപിത്ന്,ത്തകാ
ട്ടടനുതെആേപ്നുഴജിേ്ലയിത്േകനുടമ്നുളിയിട്ടട്
വറ്ിച്മീൻകറിലകകാട്ടയതെനുകിട്ടനുന്തിലനകാ
ട്ലവറിട്ടതകാകനുന്ത്എങ്ങത്ന.എതെിന്,സ്
തെംനകാടകായവകാകതെകാനത്തെമീൻകറിയനും
കനുറച്നുകിലേകാമീറ്ർഅകത്േചിങ്ങവനത്തെ
മീൻകറിയനുംവത്രരനുചിയിൽവ്യത്യസ്തം.ഇ
നിയനുംലപകാത്ട്ട,സ്തെംഅമ്മയനുത്ടമീൻക
റിയനുത്ടരനുചിയനുംത്തകാട്ടടനുതെവീട്ടിത്േലചട
തെിപകാചകംത്ചയ്യനുന്തനുംതമ്മിേനുംവത്ര
യനുണ്ട്വ്യത്യകാസം.ഓലരകാവീടനുകൾക്നുംതഗകാ
മങ്ങൾക്നുംവത്രലവറിട്ടരനുചികൾ.ഏതകാണ്
മികച്ത്എന്ട്പറയകാൻപറ്ിത്േ്ലങ്ിേനുംആ
രനുചികത്ളത്യേ്ലകാംഅറിഞ്ഞനുംതത്ൻറലവ്ലകാ
ഗിേൂത്ടഅറിയിച്നുംഎ് ിത്ൻറയകാതതതനുട
ങ്ങിയിട്ടട്രണ്നുവർഷംപിന്ിട്ടനു.

രു ചി യ റി ഞ്ഞ് വ ള ർ ന്നു
ലകകാട്ടയംവകാകതെകാനത്തെഓഡിറ്ട്ഓേിസ
റകായിരനുന്എം.എസ്.ലജകാസഫ്ലകരളതെി
ത്േയകാതതകളിത്േകാത്ക്ഏകമകത്നയനുംകൂ
ട്ടിയിരനുന്നു.അടനുതെിത്ടഅലദേഹംവിട്ടനുപിരി
ത്ഞ്ഞങ്ിേനുംമകൻഎ് ിൻഒരനുപകാട്രകാജ്യ
ങ്ങൾതത്ന്ചനുറ്ിയടിച്നു.ലപകാകനുന്ിടത്തെ
ഭഷേണംനന്കായിആസ്ദിച്ട്കഴിച്നു.തനി
നകാടൻേനുഡ്കിട്ടിയകാലേപറ്ൂഎത്ന്കാന്നും
വകാശിയിേ്ല.എതെനുംകഴിച്നു.ത്ചറനുയകാതതകാവി
വരണംലബ്കാഗിൽഎഴനുതകാനനുംതനുടങ്ങി.

ആ ന്ഫി ക് യി ൽ തു ട ങ്ങി യ ഇ ഷ്  ടം
ആതേിക്യിേകാണ്2000മനുതൽ2016വത്ര
ലജകാേിത്ചയ്തത്.ലസകാമകാേിയമനുതൽഇ
ലത്യകാപ്യവത്രരകാജ്യങ്ങളിൽ.അക്കാദമിക്ലമ
ഖേയിേനുംഡവേപ്ത്മൻറ്ഏജൻസിയിൽ
ലതപകാതഗകാംത്ഹഡകായനുംലജകാേിത്ചയ്തിരനുന്നു.
യനുഗകാണ്,തകാൻസനിയ,ത്കനിയ,ഇലത്യകാപ്യ,
എറിതതീയ,മഡഗകാസ്കർ,ഘകാനരകാജ്യങ്ങളി
ത്േകാത്ക്യകാതതത്ചയ്തനു.ഈരകാജ്യങ്ങളിത്േ
ഭഷേണത്മേ്ലകാംആസ്ദിച്ിട്ടനുണ്ട്.

ഇലത്യകാപ്യയിത്േകൂടനുതൽപനുളിയനുള്ള
ലദകാശയനുംലകകാഴിക്റിയനുംയനുഗകാണ്യിത്േമനു
ലച്യകാമഎന്്കാർ് ിക്യനുവനുംലസകാമകാേിയ
യിൽനമ്മനുത്ട്ിരിയകാണിത്യലപകാേനുള്ളവി
ഭവവനുംഇവത്യേ്ലകാംമനസ്സറിഞ്ഞട്കഴിച്നു.

േവ്ലാ ഗി ങ്ങി േല ക്്
ലകരളതെിൽസ്ഥിരതകാമസമകാക്ിയലശഷ
വനുംയകാതതതനുടർന്നു.ആദ്യംലബ്കാഗനുംപി
ത്ന്ലവ്ലകാഗനുംതനുടങ്ങി.പിത്ന്,ഭഷേണംകഴി
ക്നുന്വിഡിലയകാകൾഎടനുതെനുതനുടങ്ങി.അ
ത്കകാഴ്ചക്കാർക്ട്ഇഷ്ടത്പ്ട്ടലതകാത്ടേനുഡ്
ലവ്ലകാഗിങ്ങിലേക്ട്ഉറപ്ിച്നു.പിത്ന്,ഭഷേണം
േഭിക്നുന്ിടത്തെകകാഴ്ചകളനുംപകർന്നുന
ൽകി.2018ത്േത്നുവരിഒന്ിനകാണ്മേയകാ
ളതെിൽആദ്യലവ്ലകാഗ്ത്ചയ്യനുന്ത്.ഇതനുവത്ര
310വിഡിലയകാകൾത്ചയ്തനു.

രു ചി യി ട ങ്ങ ൾ ക ലണ് ത്ി യ ത്
ഭഷേണലതെകാട്നേ്ലആതഗഹമനുള്ളതനുത്കകാ
ണ്ട്നേ്ലഭഷേണംകിട്ടനുന്യിടങ്ങൾതപ്ിപ്ിടി
ക്കാൻതപയത്നിക്നും.തനുടക്തെിൽ്നുദ്ി
മനുട്ടി.ഇലപ്കാൾേനുഡ്ആൻഡ്തടകാവൽകമ്യൂ
ണിറ്ിവിപനുേമകാണ്.അതിത്േകൂട്ടനുകകാർവിവ
രംനൽകനും.േനുഡ്ഹണ്ിങ്ഒരനുസകാഹസി
കതതത്ന്യകാണ്.

മു ൻ ധാ ര ണ ക ൾ ഇ ല്ല
ഒരനുഭഷേണംഇങ്ങത്നലവണത്മന്ട്നമ്മനുത്ട
മനസ്സിൽചിേസങ്ൽപങ്ങളനുണ്കാകനും.അ
തിത്നകാപ്ംവന്ിത്േ്ലങ്ിൽലമകാശംഭഷേണത്മ
ന്ട്മനുതദകനുതെനും.അതനുത്കകാണ്ട്തപലത്യകിച്ട്
മനുൻവിധികൾഒന്നുമിേ്ലകാത്തയകാണ്േനുഡ്ഹ
ണ്ിങ്.ഉദകാഹരണതെിന്,പഴങ്ഞ്ഞിത്യന്കാ
ൽവതര്ലചർതെട്,കകാതെകാരിയനുംചനുവന്നു
ള്ളിയനുംത്പകാട്ടിച്ിട്ടട്കൂത്ടഉണക്മീൻചതച്
ലതകാചമ്മതെിലയകാലതകാരലനകാകൂട്ടിയകാണ്കനു
ടിലക്ണ്ത്എന്കായിരിക്നുംസങ്ൽപം.എ
ന്കാൽ,പഴങ്ഞ്ഞിതനിനകാടൻഒന്നുമേ്ല.ഇ
തെ്യക്ട്ത്വളിയിേനുംമറ്ട്സംസ്ഥകാനങ്ങളിേനു
മനുണ്ട്.ഒഡിഷയിൽലപകായകാൽകഞ്ഞിപഴ
യത്തങ്ിേനുംവതരിന്പകരംനകാരങ്ങപിഴി
ത്ഞ്ഞകാഴിക്നും.

െങ്ങളനുത്ടതപലദശതെട്ഒലറകാട്ടിയനുണ്കാക്നു
ന്രീതിയിലേയേ്ലവടക്ൻലകരളതെിൽപ
തെിരിഉണ്കാക്നുന്ത്.രനുചികളിൽമകാതതമ
േ്ല,ഭഷേണംകഴിക്നുന്രീതിയിേനുംവ്യത്യകാ
സമനുണ്ട്.

അ ട്ട പ്ാ ടി യി ലല രു ചി യും അ റി യ ണം
പ്കാൻത്ചയ്തകാണ്യകാതതകൾ.കകാസർലകകാ
ട്ലപകാകനുകയകാത്ണങ്ിൽവഴിക്ട്എതെിത്പ്
ടകാവനുന്ഇടത്മേ്ലകാംലപകാകനും.ഇനിഅട്ടപ്കാടി
യിേനുംവയനകാട്ടിേനുംലപകായിആദിവകാസിരനു
ചികൾമനസ്സിേകാക്ണം.ത്പകാന്നുടിയിേനും
ലതക്ടിയിേനുംലപകായിആദിവകാസിരനുചികൾ
എടനുതെിട്ടനുണ്ട്.കഴിഞ്ഞദിവസംമനുതൽവീ
ണ്നുംയകാതതതനുടങ്ങി.സമീപസ്ഥേങ്ങളിലേ
ക്ട്.സനുരഷേമകാനദണ്ഡങ്ങൾഎടനുതെകാണ്
യകാതത.ലനരലതെഒറ്ക്ട്ലപകായിട്ടനുത്ണ്ങ്ിേനും
േനുഡ്വിഡിലയകാസ്ത്ചയ്യകാൻഇലപ്കാൾകകാ
മറകാമകാത്നയനുംകൂട്ടനും.ലേകാക്ഡൗണിനനുമനുമ്ട്
ലപകാകനുന്സ്ഥേത്തെകൂട്ടനുകകാരനുംവന്ിരനു

ന്നു.ഇലപ്കാഴതിേ്ല.

കു ടും ബ വും കൂ ട്ട്
ഭകാര്യകൽപിത്ംഗകാൾസ്ലദ
ശിയകാണ്.എം.് ി.എക്ട്ഒന്ി
ച്ട്പഠിച്തകാണ്.ഇലപ്കാൾലവ്ലകാഗി
ങ്ങിൽകൂട്ടിനനുണ്ട്.മക്ൾലകയ,
ത്കയകാറ.ലകയഎന്കാൽഅർഥം
ഏഷ്യയിത്േഒരനുപൂവ്.ത്കയകാറ
ആേിക്യിത്േമലനകാഹരമകായ
ഒരനുനദിയനുത്ടലപരകാണ്.ഇവരനും
വരനുംയകാതതകളിൽ.മകാതകാവ്അ
ന്മ്മ.◆

മു സാ ഫി ർ

സി ങ്ം  
ഫാ മി ലി
ഏത്റഎതിർപ്നുകൾലനരിട്ടി
ട്ടനുംത്തന്ിതെ്യൻസൂപ്ർസ്റ്കാ
ർലജ്യകാതികയനുത്ട‘ത്പകാൻമക
ൾവതെകാൽ’റിേീസകായത്ആമ
ലസകാൺവതപംവിഡിലയകായി
ൽതത്ന്.ചിതതതെിത്ൻറനിർ
മകാതകാവനുകൂടിയകായലകകാളിവനുഡ്
ത്മഗകാതകാരംസൂര്യഇതകാദ്യമകാ
യേ്ലഭകാര്യലജ്യകാതികക്ട്പിന്ി
ൽഇങ്ങത്നസിങ്ംകണക്ട്ഉ
റച്നുനിൽക്നുന്ത്.സൂര്യയനുത്ട
ചിതതങ്ങൾതത്ന്ഇനിതിയറ്
റനുകളിൽറിേീസ്ത്ചയ്യകാൻസ
മ്മതിക്ിത്േ്ലന്തമിഴ്നകാട്തിയ
റ്ർഓലണഴ്സ്അലസകാസിലയ
ഷത്ൻറമനുന്റിയിപ്നുംഈതകാ
രദമ്തികൾക്നുമനുന്ിൽവിേ
ലപ്കായിേ്ല.

പ റ യാ ലത ന ട ന്ന  
ന്പ ണ യം
1999ൽതത്ൻറഅഞ്ചകാമത്തെ
സിനിമ‘പൂത്വേ്ലകാംത്കട്ടനുപ്കാ
റി’ൽഅഭിനയിക്കാനകാണ്സൂ
ര്യയനുംലജ്യകാതികയനുംഒന്ിക്നു
ന്ത്.മനുംവ്ക്കാരിയകായത
മിഴ്അറിയകാതെലജ്യകാതികക്ട്
അത്മൂന്കാമത്തെപടം.ആപ
ടതെിത്ൻറഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ
ലജ്യകാതികയനുത്ടത്പരനുമകാറ്ങ്ങ
ൾതശദ്ിച്ിരനുന്സൂര്യക്ട്ഉള്ളി
ൽഒരനുത്കകാളനുതെനുവീണനു.തത്
ൻറഅസിസ്റ്ൻറനുമകാലരകാട്അ
തതലയത്റഅനനുഭകാവലതെകാത്ട
ത്പരനുമകാറനുന്നടിലയകാട്ഇഷ്ടം
അലപ്കാലഴലതകാന്ി.2001ൽക
ലമഴ്സ്യൽഹിറ്കായ‘നദ്’യനുംപി
ന്ീട്ലബ്കാക്ട്്സ്റ്ർ‘കകാക്
കകാക്’,‘ഗജിനി’എന്ിവയനും
കൂടിയകായലപ്കാൾസൂര്യതമിഴി
ൽമകാതതമേ്ല,ത്തന്ിതെ്യയിൽത

ത്ന്സിങ്മകായി.പരിചയത്പ്ട്ടട്
മൂന്നുവർഷലതെകാളംപരസ്പ
രംത്മകാവ്ൽനമ്ർലപകാേനും
നൽകകാത്തനടന്നുസൂര്യയനും
ലജ്യകാതികയനും.ലജ്യകാതികയനുത്ട
ഒരനുഷൂട്ടിങ്ങിനിത്ടഅവിചകാരി
തമകായിഅവിത്ടത്യതെിയസൂ
ര്യതത്ന്കകാണകാത്ത‘വനസകാ’
യിമനുങ്ങകാൻലനകാക്നുന്തനുക
ണ്ട്തത്ൻറഅസിസ്റ്ൻറിത്ന
വിട്ടട്അവർവിളിപ്ിച്നു.എലതെ
ഒരനുഹകായ്ലപകാേനുംപറയകാത്ത
ലപകാകനുന്ത്തന്കായിലജ്യകാതി
ക.അലതകാത്ട,അടനുപ്ംകൂടി.
ലജ്യകാതികയനുത്ടത്റക്ത്മലൻ
റഷനിേകാണ്കകാക്കകാക്യി
ലേക്ട്ഗൗതംലമലനകാൻതത്ന്
കകാസ്റ്ട്ത്ചയ്തത്തന്ട്പിന്ീട്
സൂര്യതത്ന്തനുറന്നുപറഞ്ഞനു.

മാ റെു കൂ ട്ടി േജ്ാ തി ക
ഏത്റകകാതെിരിപ്ിനനുംഎതിർ
പ്ിനനുംഅവസകാനം2006ൽവി
വകാഹം.മനുമ്ട്കകാർതെിലയകാട് 
നത്േ്ലകാരനുലജ്യഷ്ഠനകാകകാൻലപകാ
േനുംഅറിവിേ്ലകാതിരനുന്തകാൻ
ലജ്യകാതികയനുത്ടവരവിനനുലഷം
മികച്വീട്ടനുകകാരനകാത്യന്ട് 
സൂര്യയനുത്ടവകാക്നുകൾ.മറ്നു
ള്ളവരനുമകായിഇടപഴകനുന്തിൽ
തകാൻഅറനുല്കാറനകാത്ണങ്ിൽ
ലജ്യകാതികവീട്ടിേനുംപനുറതെനും 
മികച്ത്പരനുമകാറ്തെിേൂത്ടഎ
േ്ലകാവത്രയനുംവകയിത്േടനുക്നു
ന്നു.മക്ളകായദിയലയകാടനുംലദ
വിലനകാടനുംലപകാേനുംനന്കായി
ത്പരനുമകാറകാൻതത്ന്പഠിപ്ിക്നു
ന്ത്ലജ്യകാതികത്യന്‘ലജകാ’
ആത്ണന്നുംസൂര്യപറയനുന്നു.
സൂര്യയനുത്ടഅടനുതെ 
ചിതതം‘സൂരറകായ്ത്പകാതടനു’ 
റിേീസിങ്ങിന്തയകാറകായിട്ടനുണ്ട്.
വധര്യശകാേികത്ളവകാഴ്തെൂത്വ
ന്ട്അർഥം.തിയറ്ർഉടമകളനു
മകായിലകകാർതെനുനിൽക്നുലമ്കാ
ൾഎതെകാവനുംതമിഴ്സിനിമകാരം
ഗത്തെഅടനുതെസംഭവവികകാ
സങ്ങൾഎന്ട്കണ്നുതത്ന് 
അറിയണം.

◆

രു ചി നാ വി ൻ തു മ്ി ൽ മാ ന്ത മ ല്ല, ചു റെു പാ ടു ക ളി ലും കൂ ലട പി ണ ഞ്ഞു കി ട ക്ു ന്ന ഒ ന്നാ ലണ ന്നാ ണ് 

എ ബി ൻ േജാ സില ൻ റ പ ക്ഷം. ഇ ലല്ല ങ്ി ൽ പി ലന്ന, ലതാ ട്ട ടു ത് ആ ല പ്ു ഴ ജി ല്ല യി ലല കു ട മ്ു ളി 

യി ട്ട് വ റെി ച് മടീ ൻ ക റി േകാ ട്ട യ ത്ു കി ട്ടു ന്ന തി േനാ ട് േവ റി ട്ട താ കു ന്ന ത് എ ങ്ങ ലന. എ ത്ി ന്,  

സ് ത്ം നാ ടാ യ വാ ക ത്ാ ന ലത് മടീ ൻ ക റി യും കു റ ച്ു കി േലാ മടീ റെ ർ അ ക ലല ചി ങ്ങ വ 

ന ലത് മടീ ൻ ക റി യും വ ലര രു ചി യി ൽ വ് ത് സ്തം. ഇ നി യും േപാ ലട്ട, സ് ത്ം അ മ്മ യു ലട 

മടീ ൻ ക റി യു ലട രു ചി യും ലതാ ട്ട ടു ത് വടീ ട്ടി ലല േച ട ത്ി പാ ച കം ലച യ്യു ന്ന തും ത മ്മി ലും വ ലര 

യു ണ്് വ് ത്ാ സം. ഓ േരാ വടീ ടു ക ൾ ക്ും ന്ഗാ മ ങ്ങ ൾ ക്ും വ ലര േവ റി ട്ട  

രു ചി ക ൾ. ഏ താ ണ് മി ക ച് ത് എ ന്ന് പ റ യാ ൻ പ റെി ലല്ല ങ്ി ലും ആ  രു ചി ക ലള ലയ ല്ലാം അ റി ഞ്ഞും 

ത ല ൻ റ  േവ്ലാ ഗി ലൂ ലട അ റി യി ച്ും എ ബില ൻ റ യാ ന്ത തു ട ങ്ങി യി ട്ട് ര ണ്ു വ ർ ഷം പി ന്നി ട്ടു

ടി ക്േടാ ക്ി ലല 

േതാ റെ
ന്പ ധാ ന മ ന്ത്ി

● എ ബിൻ അമ്മലക്ാപെകം

● എ ബിൻ

അ ധി കം ന്ശ ദ്ി ക് ലപ് ടാ ലത  
കി ട ക്ു ന്ന ക ലാ കാ ര ന്ാ ലര  

പി ത്ു ണ ച്ും ചി ല ന്പ ശ്ന ങ്ങ ൾ 
ഉ യ ർ ത്ി യും േ്ു വ റെ ്വി േി േയാ 
ക ളാ ണ് ആ ഷി ൻ ടി ക്േടാ ക്ി ൽ 
കൂ ടു ത ലും ലച യ്ത ത്. േന്ടാ ളു 

ക ളും റി യാ ക്  ഷ ൻ വടീ േി േയാ ക 
ളും ഇേ താ ലടാ പ്ം ലച യ്യാ റു ണ്്

● യു. എ സ്.  
ആ ഷി ൻ


