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സെയ്ഫ്ചക്കുവള്ളി

നീണ്ടകോളാമ്ളിയളിലൂസെനസമെെളിനളിമതളിയ
റ്ററളികലക്ക്നീട്ളിവളിളളിച്ക്,േല്ലച്ളിൽഅെളിച്കന
ാട്ീെകുേൾനാട്ളിെങ്ങളളിസലസചമെൺപാത

േളളിൽവാരളിവളിതറളിയകുംസപാെളിപെലങ്ങളകുയർത്ളിയകും
പായകുന്നഅംബാെഡർോറളിൽനളിന്നക്നമെസളാരകുപാ
ട്കേട്വാക്കുേളാണ്‘അഭ്രപാളളിയളിസലഴകുതളിയഭപണ
യോവ്യ’സമന്നകും‘മഹാോവ്യ’സമന്നകുസമാസക്.

തളിയറ്ററളിൽസചന്നാൽനമകുക്ക്ഇൗഅഭ്രോവ്യങ്ങൾ
അനകു്രവകവദ്യമാേകും.പകഷേ,ോവ്യസമഴകുതളിയഅഭ്രം
ോണണസമങ്ളിൽ,നനകുനനകുത്,പതകുപതകുത്സമത്
കപാസലയകുള്അതളിസൻറൊന്നളിധ്യംഅനകു്രവളിച്റളി
യണസമങ്ളിൽസോല്ലംജളില്ലയളിസലപളിറവന്നൂർപഞ്ാ
യത്ളിസലമമക്ാമൺവാർഡളിസലത്ണം.പത്നാ
പകുരത്കുനളിന്നക്അച്ൻകോവളിലളികലക്കുള്കറാഡളിൽ
പശ്ളിമഘട്വനകമഖലക്കുള്ളിലായളിസ്ഥളിതളിസചയ്കു
ന്നമമക്ാമണ്ളിസലമഹാകദവൻമസണ്ന്നരണ്ടക്ചതകു
രഭ്രേളികലാമീറ്റർ്രാഗത്ാണ്അഭ്രംഎന്നമമക്യകു
സെവൻനളികഷേപമകുള്ത്.കേരളത്ളിൽഒരകുധാതകു
വളിസൻറകപരളിൽഅറളിയസപെെകുന്നഏേ്രൂഭപകദ്രമാ
ണ്മമക്ാമൺ.‘സസമക്ാമമൻ’എന്നകപര്രൂപാ
ന്തരസപെട്ക്മമക്ാമണ്ായളിമാറളിയതാസണന്നക്നളിസ്ം
്രയംപറയാം.അഭതകമൽവ്യാപേമായളിഏതാണ്ടക്
50വർഷംമകുമ്കുവസരയകുംഇവളിസെനളിന്നക്അഭ്രംഖന
നംസചയ്ത്സോണ്ടകുകപായളിരകുന്നകു.െളിനളിമയളിലകുംസ്
റ്റളിൽോമറേളളിലകുസമാസക്ഉപകയാഗളിച്ളിരകുന്നഫളിലളിം
ഇൗഅഭ്രപാളളിേളളിൽനളിന്നാണ്ഉണ്ടാക്ളിയളിരകുന്നത്.

േമ്്യൂട്ർമമകഭോചളിപെകുേളകുസെനളിർമാണത്ളിസല
െകുഭപധാനഅെംസ്േൃതവസ്തകുവാണ്അഭ്രം.േൂ
ളളിങ്ഗ്ാസ്,തളിളങ്ങകുന്നസ്ഫെളിേപാഭതങ്ങൾതകുെങ്ങളി
ഒട്നവധളിൊമഭഗളിേളകുസെനളിർമാണമളിേവകുംഅഭ്ര
സത്ചകുറ്റളിപെറ്റളിയാണ്.

ആനയളിറങ്ങകുന്നോട്ളിനകുള്ളിസലഇൗസോച്കുഭഗാ
മത്ളിസലാന്നക്വന്നക്കനാക്ണം.സതളളിഞ്ഞസവള്
ത്ളിൽതളിളങ്ങകുന്നസവള്ാരംേല്ലകുേൾകപാസലമമ

ക്ച്ീളകുേൾമണ്ാസേനളിരന്നകുേളിെക്കുന്നകു.അൽപം
ഇെംേളിട്ളിയളിെസത്ാസക്വലളിയപകുറ്റകുേളായളിപാളളി
ക്കുകമൽപാളളിസയന്നവണ്ംഅഭ്രം.പഞ്ായത്ക്മഴ
ക്കുഴളിേകുഴളിച്ളിെസത്ല്ലാംസതളളിഞ്ഞക്േൂനയാേകുന്ന
തകുംമസറ്റാന്നല്ല.അഭ്രംസോണ്ടക്തീർത്തെങ്ങൾക്കു
ള്ളിൽമരച്ീനളിയകുംവാഴയകുംോച്ളിലകുംകചമ്കുംകചന
യകുംറബർമരങ്ങളകുസമല്ലാംതഴച്കുനളിൽക്കുന്നകു.ഒരഭ്ര
ച്ളിന്തക്എെകുത്ക്െൂര്യനകുകനസരപളിെളിച്ക്കനാക്ളിയാൽ
പതളിനായളിരങ്ങൾവളിലയകുസള്ാരകുേൂളളിങ്ഗ്ാസ്സവ
ച്ക്കനാക്കുന്നഅനകു്രൂതളി...

അഭ്രഖനനത്ളിസൻറഅവക്രഷളിപെകുേളകുംഖനന
ത്ളിസൻറ്രാഗമായളിനളിന്നക്ഇന്നകുംഅതളിസൻറഒാർമേളകു
മായളിജീവളിക്കുന്നവരകുംഒരകുപാെകുണ്ടക്മമക്ാമണ്ളിൽ.

സർക്കാറിനറിയകാത്ത അഭ്രഖനി
സോല്ലംജളില്ലയളിസലമമനളിങ്ആൻഡ്ജളികയാള
ജളിവേകുപെളിസൻറഒാഫളിെളിസലഒരകുകരഖയളിലകുംഇൗ
അപൂർവധാതകുവളിസൻറൊന്നളിധ്യമകുള്മണ്ളിസനപെ
റ്റളിഒരകുവളിവരവകുമളില്ല.മമക്ാമണ്ളിസലഅഭ്രനളികഷേ
പസത്പെറ്റളികചാദളിച്ാൽഒരകുകൊപെളിസൻറപരെ്യ
വാചേസത്ഒാർമളിപെളിക്കുംവളിധംഅവളിെസത്ൊ
കങ്തളിേവളിദഗ്ധർകചാദളിസച്ന്നകുമളിരളിക്കും:‘സസമക്
കയാ?ഇവളിസെകയാ?’’അഭതകമൽഅലഷേ്യമായാണ്
ഇൗഅപൂർവധാതകുനളികഷേപംഇന്നക്മേോര്യം
സചയ്സപെെകുന്നത്.

വനകമഖലക്കുള്ളിസലഇത്ളിരളികപൊന്നസ്ഥലത്കു
മാഭതംോണകുന്നഅഭ്രൊന്നളിധ്യസത്െംരഷേളിച്കു
നളിർത്ാനകുള്ഒരകുനെപെളിയകുംഇകപൊഴളില്ല.ഇങ്ങസന
സയാരകുധാതകുവളിസൻറനളികഷേപസത്പെറ്റളിഅറളിയകുേ
േൂെളിയളില്ലാത്അധളിേൃതരളിൽനളിന്നക്അതളിനകുമപെകുറം
ഭപതീഷേളിക്കുന്നതകുംസതറ്റക്.പകഷേ,മമക്ാമണ്കുോർ
ക്ക്അങ്ങസനയാവാൻേഴളിയളില്ലകല്ലാ.ഒകന്നാരകണ്ടാ
തലമകുറമകുമ്ക്അഭ്രത്ളിസൻറഖനനത്ളിസനത്ളിോട്ളി
നേത്ക്താമെമാക്ളിയവരകുസെപളിന്കുറക്ാരാണ്ഇന്ന
സത്മമക്ാമൺനളിവാെളിേളളികലസറയകും.തങ്ങളകു
സെസചറളിയതകുണ്ടക്്രൂമളിയളിസലഅഭ്രൊന്നളിധ്യസത്
അകങ്ങയറ്റംഅ്രളിമാനംതരകുന്നഒന്നായാണ്അവർ

ോണകുന്നത്.

തങ്കമ്മയും ദേവയകാനിയും 
വിജയമ്മയും പങ്കുവവക്ുന്നത് 
മമക്ാമൺബളിനകു്രവനളിൽതങ്മെക്ക്93വയസ്കുണ്ടക്.
വാർധേ്യംഅവസരഏസറതളർത്ളിസയങ്ളിലകുംഅഭ്ര
വകുമായളിബന്ധസപെട്ഒാർമേളകുസെചീളകുേൾഇന്നകും
മനസ്ളിൽഉെയാസതയകുണ്ടക്.

‘‘വലളിയതകുരങ്ംഉണ്ടാക്ളിയായളിരകുന്നകുമമക്ഖന
നംസചയ്സതെകുത്ളിരകുന്നത്.രണ്ടക്േൂറ്റൻേകുഴളിേൾക്ളി
െയളിൽപലവഴളിക്ക്തളിരളിഞ്ഞകുകപാേകുന്നതായളിരകുന്നകു
തകുരങ്ങ്ങൾ.സമഴകുേകുതളിരളിസതളളിച്ക്കവണംഅതളിനകു
ള്ളിൽേയറളിമമക്സവട്ാൻ.എസൻറഅച്ഛൻകഗാ
വളിന്ദപെളിള്ക്കും്രർത്ാവ്ദാകമാദരൻനായർക്കും
മമക്സവട്ായളിരകുന്നകുപണളി.എ,ബളി,െളി,ഡളിഎന്നളി
ങ്ങസനനാല്കഭഗഡ്മമക്യാണ്സവട്ളിസയെകുത്ളിരകു
ന്നത്.ോണാൻേണ്ാെളികപാസലയളിരളിക്കുന്നമമക്
ക്ഷണങ്ങൾക്ക്കതക്ളിൻതെളികയക്ാളകുംേട്ളിയാണ്.
സവട്ളിസവളളിയളിസലത്ളിക്കുന്നമമക്തരംതളിരളിക്ാൻ
ഞങ്ങൾപത്കുനൂറ്റമ്ത്സപണ്കുങ്ങളകുണ്ടായളിരകുന്നകു.

പേൽമകുഴകുവൻമമക്സവട്കുന്നആണകുങ്ങൾക്ക്
നാലരചഭേമായളിരകുന്നകുേൂലളി.സപണ്ാളളിസനാസക്േമ്
നളിഅരചഭേംവസരതരകുവാരകുന്നകു.സോെകുംോൊയളിരകു
ന്നകുഅസന്നാസക്ഇവളിെം.ആനയളിറങ്ങകുന്നത്പതളിവാ
യളിരകുന്നകു.അഞ്കുംപത്കുംസപണ്കുങ്ങൾഒന്നളിച്ല്ലാസത
ഒരളിെത്കുംനളിൽക്ളില്ലായളിരകുന്നകു’’̂ ബളിനകു്രവനളിസലസഡ
കറ്റാൾമണക്കുന്നമകുറളിയളിസലപ്ാസ്റ്റളിക്േകെരയളിലളി
രകുന്നക്തങ്മെഇത്പറയകുകമ്ാൾോഴ്ചമങ്ങളിയേണ്കു
േളളിൽെൂര്യൻസ്പർ്രളിച്അഭ്രപാളളിയകുസെതളിളക്ം.

‘‘എനളിക്ളികപൊൾ59വയസ്കുണ്ടക്.ആറകുവയസ്കുള്
കപൊഴാണ്ഖനനംനളിർത്ളിേമ്നളിക്ാർകപായത്.
അച്ഛനകുംഅമെയകുംമമക്പെണളിക്ക്കപാേകുകമ്ാൾ
എസന്നയകുംസോണ്ടകുകപാേകുമായളിരകുന്നകു’’^തങ്മെയകു
സെമേൾവളിജയമെപറയകുന്നകു.

അർബകുദബാധളിതയായളിവീട്ളിൽവളിഭ്രമളിക്കുേയാ

MRP Rs. 40/-
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04
ഒ ഴുകിപ്പരക്ുന്ന  

ധ്ാനകം

02
ടെലിഫോൺ കാർഡുകളുടെ 

ചരിത്രപുസച് ്രകകം

ണ്ചരകുവളിളപകുത്ൻവീട്ളിൽകദവയാനളി.േളിതപൊറ്റാൻപാെകുസപെകുകമ്ാഴകുംഒഴകു
ക്കുമകുറളിയാസതഅവർഖനനംനെന്നോലസത്പേർന്നകുസവച്കു:

‘‘ആഭന്ധയളികലക്ാണ്മമക്സോണ്ടകുകപായളിരകുന്നത്.തളിരകുവനന്തപകുരത്കു
ള്ഒരകുവക്ീലകുംഅകദേഹത്ളിസൻറബന്ധകുക്ളകുമാണ്ഖനളിനെത്ളിയളിരകുന്നത്.
ചാകക്ാ,വർഗീസ്,കഗാപാലൻതകുെങ്ങളിയകമ്രളിരളിമാരായളിരകുന്നകുേമ്നളിയളിൽ
നളിന്നക്ഞങ്ങൾസക്ാസക്്രമ്ളംവാങ്ങളിത്ന്നളിരകുന്നത്.പത്മ്ത്സോല്ലംമകു
മ്ക്ഒന്നകുംപറയാസതേമ്നളിേകുഴളിപെക്നളിർത്ളികപാേകുവാരകുന്നകു.’’

മകുൻപളിറവന്തൂർപഞ്ായത്ക്ഭപെളിഡൻറ്ആർ.ഭ്രീനളിവാെനകുംഇകപൊഴസത്
മമക്ാമൺവാർഡ്അംഗംബാബകുരാജകുംവ്യത്യസ്തരാഷ്ഭെീയത്ളിലാസണങ്ളി
ലകുംകദവയാനളിഇതകുപറയകുകമ്ാൾഒന്നളിച്ക്മേപളിെളിച്ക്ബാല്യത്ളികലക്ക്നെന്നകു.

കകാലം ബകാക്ി വവച്ചത് 
മമക്ാമണ്ളിസലേകുന്നളിൻപകുറത്ക്രണ്ടകുേൂറ്റൻസവള്സക്ട്കുേൾക്രഷളിക്കുന്നകു
ണ്ടക്.നൂറെളിയളിലധളിേംതാഴ്ചയകുസണ്ടന്നാണ്പഴമക്ാർപറയകുന്നത്.കമൽമണ്ക്നീ
ക്ംസചയ്ത്വലളിയവളിസ്തൃതളിയകുള്േകുഴളിനളിർമളിച്ക്രഷംഅവളിസെനളിന്നക്തകുര
ങ്ങ്ങൾതീർത്ാണ്മമക്സവട്ളിസയെകുത്ളിരകുന്നത്.അന്നസത്ഇൗേൂറ്റൻേകു
ഴളിേളാണ്ഇന്നക്േകുളംകപാസലേളിെക്കുന്നത്.

‘‘ഖനളിക്ക്അെകുകത്ക്ക്സതാഴളിലാളളിേൾക്ല്ലാസതആർക്കുംഭപകവ്രനമകു
ണ്ടായളിരകുന്നളില്ല.കഗറ്റക്പൂട്ളിഎല്ലാെമയത്കുംോവൽക്ാർോണകും.അമ്നാർ
കതാട്ോട്ളിലൂസെഒഴകുേകുന്നതളിന്െമീപത്ായാണ്മമക്ാമൺ.േകുറച്ക്താഴകു
കമ്ാൾസവള്ംസതളളിയകും.ഇൗസവള്ംമസണ്ണ്കമാകട്ാറകുേൾസോണ്ടക്അെളി
ച്കുേളഞ്ഞളിട്ായളിരകുന്നകുമമക്സവട്ക്.സമഴകുേകുതളിരളിേൾേത്ളിച്സവട്ത്ളിലായളി
രകുന്നകുമമക്സവട്ളിസവട്ളിതകുരങ്ങ്ങൾതീർത്ളിരകുന്നത്’’^തങ്മെഒാർമേളളികല
ക്ക്ഒരളിക്ൽേൂെളിമകുങ്ങാംേകുഴളിയളിട്കു.

ഇൗേകുളങ്ങളളിൽഅന്നക്ഖനനത്ളിന്ഉപകയാഗളിച്ളിരകുന്നപണളിയായകുധങ്ങൾ

ഉകപഷേളിക്സപെട്നളിലയളിൽേളിെപെകുണ്ടസഭത.സപസട്സന്നാരകുനാൾഖനനംനളിർ
ത്ളിേമ്നളിക്ാർകപായതളിസൻറബാക്ളിപഭതമാണളിത്.പളിന്നീട്ഖനനക്ാകരാ
േമ്നളിക്ാകരാമമക്ാമണ്ളികലക്ക്തളിരളിസേവന്നളിട്ളില്ല.1969ലായളിരകുന്നകുഎല്ലാ
ത്ളിസൻറയകുംഅവൊനം.

കിണറ്ിവല മൈക്, കൃഷിയിവലയും
മമക്ാമണ്ളിൽേളിണർേകുഴളിച്ാൽപകുറത്കുവരകുന്നത്മമക്യകുസെേൂനേളാണ്.
പാറകപാസലഉറച്മമക്യകുമായളിമല്ലളിട്കുകവണംസവള്ംോണകുംവസരേകുഴളി
ക്ാൻ.േൃഷളിയളിെങ്ങളളിസലല്ലാംേളിളച്ാൽസപാങ്ങളിവരകുന്നതകുംഅഭ്രമാണ്.അഭ്ര
ച്ീളകുേൾസവട്ളിക്ൂട്ളിയകുംഅതളിനകുള്ളിൽതെംസവട്ളിയകുമാണ്േൃഷളി.നല്ലവളിളവ്
ല്രളിക്ാൻമമക്യകുസെൊന്നളിധ്യംെഹായേമാവകുന്നകുഎന്നാണ്േൃഷളിക്ാ
രകുസെപഷേം.േെകുത്കവനസലാന്നകുംഅഭ്രത്െങ്ങളളിസലേൃഷളിവളിളേസളബാ
ധളിക്ാറളിസല്ലന്നകുംഅവർപറയകുന്നകു.

ഏതാണ്ടക്അരനൂറ്റാണ്ടളിലധളിേംഅഭ്രഖനനംനെന്നഭപകദ്രംഇന്നക്ജനനളിബളി
ഡമാണ്.ഖനളിേളളിൽപണളിസയെകുത്ക്ഒെകുങ്ങളിയവരകുസെമൂന്നാമസത്യകുംനാലാ
മസത്യകുസമാക്തലമകുറയളിൽസപട്വരാണളിവർ.ഇന്നകുംജീവളിച്ളിരളിക്കുന്നവരളിൽ
ഖനനോലംേണ്ടവർആഒാർമേളകുംഅനകു്രവങ്ങളകുംഇളമകുറക്ാർക്ക്പങ്കു
സവക്കുന്നകു.പറയകുന്നസതാന്നകുംപതളിരളില്ലാത്താസണന്നക്മമക്ാമണ്ളിസലേളി
ണറകുേളകുംേൃഷളിയളിെങ്ങളകുംആണയളിെകുന്നകു.അഭ്രക്രാ്രനളിലനളിൽക്കുന്നഇൗ
ഭഗാമത്ളിസൻറഭപകത്യേതേസളക്കുറളിച്ക്ഇകന്നവസരഒരകു്രാസ്ഭതീയപഠനവകും
നെന്നളില്ലഎന്നതാണ്െത്യം.

മമക്ാമണ്ളിസലനെപെളിസനാരകുെകുഖമകുണ്ടക്.അഭ്രച്ീളകുേൾതീർക്കുന്നസമത്
യളിലൂസെനെക്ാൻപാദരഷേേളകുസെആവ്ര്യമളില്ല.അവസവയളികലറ്റക്പഴകുത്ക്പാദ
ങ്ങസളചകുട്കുസപാള്ളിക്ളില്ല.മറളിച്ക്,െകുഖദമാസയാരകുസ്പർ്രംനൽേളി,ഒരകുകവള
ഭപണയപൂർവംപറ്റളിപെളിെളിച്ക്ഒാകരാമറകുനാട്കുോരസനയകുംയാഭതയാക്കും.അകപൊ
ഴകുംമലയാളളിഉത്രംേസണ്ടത്ാൻഭ്രമളിച്ളിട്ളില്ലാസത്ാരകുകചാദ്യമായളിമമക്ാ
മൺഎന്നവനഭഗാമത്ളിസലഅഭ്രനളികഷേപംനളിലസോള്കുന്നകു.

l

മൈക്കാൈൺ വകാർഡ്  അംഗം ബകാബുരകാജ് , തങ്കമ്മ, വിജയമ്മ, ദേവയകാനി എന്ിവർ 
മൈക്ക്ഷണങ്ങളുൈകായി

ആനയിറങ്ങുന്  
കകാട്ിനുള്ിലെ  
ഇൗ ലകകാച്ു ഗഗകാൈത്ിലെകാന്്  
വന്്  ദനകാക്ണം. ലതളിഞ്ഞ 
ലവള്ത്ിൽ തിളങ്ങുന് 
ലവള്കാരംകെ്ുകൾദേകാലെ 
മൈക്ച്ചീളുകൾ ൈണ്കാലക 
നിരന്ുകിടക്ുന്ു. അൽേം  
ഇടം കിട്ിയിടലത്കാലക്  
വെിയ േുറ്ുകളകായി 
േകാളിക്ുദൈൽ  
േകാളിലയന്വണ്ം അഗ്ം

‘‘േകൽ ൈുഴുവൻ 
മൈക്ലവട്ുന് ആണുങ്ങൾക്്  

നകാെരചഗകൈകായിരുന്ു കൂെി. 
ലേണ്കാളിലനകാലക് കമ്പനി 

അരചഗകം വലര തരുവകാരുന്ു. 
ലകകാടുംകകാടകായിരുന്ു 

അലന്കാലക് ഇവിടം. അഞും 
േത്ും ലേണ്ുങ്ങൾ 

ഒന്ിച്െ്കാലത ഒരിടത്ും 
നിൽക്ിെ്കായിരുന്ു’’  

തങ്കമ്മ േറയുന്ു

മൈക് അടരുകൾ

 ചിഗതം: സി. സുദരഷ് കുൈകാർ ലകകാെ്ം
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വകാരകാേ്യൈകാധ്യൈത്തിദലക്ുള്ള കത്തുകൾ വകാട് സ് ആപ്  വഴിയും  
രചനകൾ ഇ-വൈയിലിലൂവടയും അയക്കാം.
whatsapp: 9645006105, e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പഭതകാധിപർ, വകാരകാേ്യൈകാധ്യൈം, വവള്ളിൈകാട് കുന്ന് . പി.ഒ, ദകകാഴിദക്കാട്  -12

ഒ.മകുസ്തഫ

േകുെളിസവള്ംഇസല്ലങ്ളിലകുംേക്ൂെകുേൾ
ഇസല്ലങ്ളിലകുംഏതകുേകുഭഗാമത്ളിലകുംോ
ണകുന്നരണ്ടകുോഴ്ചേളകുണ്ടക്.ബഹകു

രാഷ്ഭെേമ്നളിേളകുസെപലനളിറത്ളിലകുള്േകുപെളി
സവള്വകുംസമാമബൽേമ്നളിേളകുസെ‘കെവന
വകു’മാണവ.െേലസപട്ളിക്െേളകുസെയകുംചകുവരകു
േളളിൽേെകുംേളറകുേളാൽഇവയകുസെപരെ്യങ്ങൾ
നളിറഞ്ഞളിരളിക്കും.ഇത്നമെകുസെരാജ്യത്ളിസൻറമാ
ഭതംേഥയല്ലതാനകും.നാണംമറയ്ക്ാൻഇലേ
ൾഉപകയാഗളിച്ോലത്കുംഅതളിനകുമകുമ്കുസമാസക്
ആ്രയവളിനളിമയത്ളിന്മനകുഷ്യൻപലവഴളിേൾകത
െളിയളിട്കുണ്ടക്.അതളിനാൽേകുെളിസവള്സമാസക്അൽ
പംേകുറഞ്ഞാലകുംവീട്ളിൽസമാമബൽേവകറജളി
സല്ലങ്ളിൽപളിസന്നമനകുഷ്യസൻറോര്യംകപാക്ാണ്.
ആസേഒറ്റസപെെകും.സമാമബലളിൽേവകറജളിസൻറ
േട്േളകുംവരേളകുംസതളളിയകുന്നതകുംമളിന്നകുന്നതകും
കനാക്ളിഇരളിക്കും,വല്ലാസത്ാരകുോത്ളിരളിപെകുത
സന്ന.െ്വന്തവകുംബന്ധവകുസമാസക്ആചതകുരാ
േൃതളിയളിലകുള്െകുന്ദരൻയഭന്തത്ളിലായഇക്ാ
ലത്ക്അതളിസനാസക്േകുറ്റംപറയാനകുംേഴളിയളില്ല.

സമാമബൽകഫാണകുേളകുസെവരവളിനകുമകുകമ്
കലാേത്ക്സെലളികഫാൺോർഡകുേൾഎസന്നാ
രകുഏർപൊെകുണ്ടായളിരകുന്നകു.ഇന്നസത്സമാമബൽ
റീചാർജ്േൂപെൺകപാലകുള്െംവളിധാനമായളിരകു
ന്നകുഇത്.ഭപകത്യേചളിപെെക്മകുള്പലവളിലയളിലകു
ള്ോർഡകുേൾവാങ്ങളിസെലളികഫാൺബൂത്കുേ
ളളിൽഉരച്ക്(എ.െളി.എംോർഡ്കപാസല)മറ്റളിെങ്ങളളി
കലക്ക്കഫാൺസചയ്കുന്നെംവളിധാനമായളിരകുന്നകു
ഇത്.രാജ്യസമന്നക്വളിളളിക്ാൻകപാലകുംേഴളിയാത്
ഭപകദ്രങ്ങൾ,ദ്വീപകുേൾ,മറ്റക്രാജ്യങ്ങളകുസെേീഴളി
ലകുള്െ്വയം്രരണഭപകദ്രങ്ങൾതകുെങ്ങളിജനത്ളി
ന്അെളിസ്ഥാനൌേര്യങ്ങൾഇല്ലാത്ളിെങ്ങളളിൽ
കപാലകുംഒരകുോലത്ക്സെലളികഫാൺോർഡകുേൾ
ഉപകയാഗളിച്ളിരകുന്നകു.ദാരളിഭദ്യംസോണ്ടക്മാഭതംകല
ാേത്ക്അറളിയസപെെകുന്നസചറകുരാജ്യങ്ങൾകപാലകും
ആ്രയവളിനളിമയെംവളിധാനങ്ങൾോലാോലമാ
യളിനെപെളിൽവരകുത്കുന്നകുസണ്ടന്നക്ൊരം.

ഇന്ത്യയളിലകുംസെലളികഫാൺോർഡ്െംവളിധാ
നംതകുെങ്ങളിയളിരകുന്നകു.സമാമബൽകഫാൺവ്യാപ
േമായകതാസെഉെൻതസന്നെർക്ാർഇൗെംവളി
ധാനംനളിർത്ലാക്ളി.

വടലിദേകാൺ കകാർഡുകളുവട  
ദലകാക ചരിഭതം
സെലളികഫാൺോർഡകുേളകുസെകലാേചരളിഭതംഒറ്റ
കനാട്ത്ളിൽഅറളിയണസമങ്ളിൽകോഴളികക്ാട്തളി
കക്ാെളിചളിങ്ങപകുരംഉണ്രച്ൻേണ്ടളിഅബ്ദകുൽ
വഹീദളിസനേണ്ടാൽമതളി.ഇകപൊൾസോയളിലാ
ണ്ടളിയളിലാണ്താമെം.കലാേത്ക്ഇതകുവസരസെ
ലളികഫാൺോർഡകുേൾഇറക്ളിയഎല്ലാരാജ്യങ്ങ
ളകുസെയകുംസ്ഥലങ്ങളകുസെയകുംോർഡകുേൾഇകദേ
ഹത്ളിസൻറമസേവ്രമകുണ്ടക്.ോർഡകുേൾ,വളിവളി
ധേറൻെളിേൾ,പകുരാവസ്തകുക്ൾതകുെങ്ങളിയവ
െ്വന്തമാക്ാൻജീവളിതത്ളിസൻറനസല്ലാരകു്രാഗം
നീക്ളിസവച്ഇകദേഹംഖത്റളിസലധനോര്യസ്
ഥാപനത്ളിലാണ്കജാലളിസചയ്കുന്നത്.

സചറകുതകുംവലകുതകുമായരാജ്യങ്ങൾ,ദ്വീപകുേൾ,
ഭപകദ്രങ്ങൾതകുെങ്ങളി218ഇെങ്ങളളിസലവളിവളിധ
ോലഘട്ത്ളിസലസെലളികഫാൺോർഡകുേളാണ്
ഇകദേഹത്ളിസൻറക്രഖരത്ളിലകുള്ത്.ഇതകുവസര
കേട്ളിട്ളില്ലാത്കപരകുേൾ,്രൂമകുഖത്ക്ഇകപൊൾനളി
ലവളിലളില്ലാത്രാജ്യങ്ങൾ,ചരളിഭതത്ളിൽനളിന്നക്മാ
ഞ്ഞ്രൂഭപകദ്രങ്ങൾ,അധളിനളികവ്ര്രക്തളിേളാൽ

തേർക്സപെട്െംസ്ോരങ്ങൾ,ചരളിഭതക്രഷളിപെകു
േൾ,േൗതകുേെം്രവങ്ങൾഇവസയാസക്വഹീദളി
സൻറക്രഖരത്ളിൽനളിന്നക്വായളിസച്െകുക്ാം.

ആരും മകവവക്കാത്ത ദൈഖല
സ്റ്റാമ്ക്ക്രഖരണം,േറൻെളിക്രഖരണംതകു
െങ്ങളിയകമഖലേളളിൽനളിരവധളികപർെജീവമാ
സണങ്ളിലകുംസെലളികഫാൺോർഡകുേൾക്രഖരളി
ക്കുന്നത്ജീവളിതദൗത്യമാക്ളിയഅപൂർവംചളില
രളിൽഒരാളാണ്വഹീദ്.പലോര്യത്ളിലകുംഗളിന്ന
സ്സറകക്ാഡകുേളകുംലളിംേബകുക്ക്ഒാഫ്സറകക്ാ
ഡകുേളകുസമാസക്പളിറന്നളിട്കുസണ്ടങ്ളിലകുംസെലളികഫാ
ൺോർഡകുേളകുസെോര്യത്ളിൽഇന്നകുവസരഒരകു
സറകക്ാഡകുംനളിലവളിലളിസല്ലന്നക്വഹീദ്പറയകുന്നകു.
വളിവളിധരാജ്യങ്ങളളിൽോർഡകുേളകുസെക്രഖരണ
ത്ളിനായളിയാഭതസചയ്തഇകദേഹംഏസറക്ാല
സത്അകന്വഷണത്ളിസലാെകുവളിലാണളിത്പറയകു
ന്നത്.ോർഡ്ക്രഖരണത്ളിൽഗളിന്നസ്സറകക്ാ
ഡ്സ്ഥാപളിക്ാനകുള്ഭ്രമത്ളിലാണ്വഹീദ്.2000
മകുതലാണ്ോർഡകുേളകുസെപളിന്നാസലേൂെകുന്നത്.
മകുകമ്തസന്നേറൻെളിക്രഖരണത്ളിലകുംേമ്
മകുണ്ടായളിരകുന്നകു.

ജീവിതവും സമ്പത്തും 
െമ്ാദ്യത്ളിസൻറനസല്ലാരകുപങ്ക്േറൻെളിക്രഖര
ണത്ളിനകുംസെലളികഫാൺോർഡ്ക്രഖരണത്ളി
നകുമാണ്വഹീദ്സചലവഴളിക്കുന്നത്.േറൻെളിക്ര
ഖരണംഗൗരവത്ളിൽോണകുന്നവരകുസെഅന്താ
രാഷ്ഭെേൂട്ായ്മയായ‘ഇൻറർനാഷനൽബാങ്ക്
^കനാട്ക്സ്സൊമെറ്റളി’അംഗമാണ്.ഇൗേൂട്ാ
യ്മയളിലൂസെയാണ്േറൻെളി^സെലളികഫാൺോർ
ഡകുേളകുസെ‘പഴഞ്ൻ’വളിവരങ്ങൾെ്വന്തമാക്കു
േ.അന്താരാഷ്ഭെതലത്ളിൽവളിവളിധരാജ്യങ്ങ
ളളിൽനെക്കുന്നകലലങ്ങളളിൽനളിന്നാണ്സെലളികഫാ
ൺോർഡകുേൾെ്വന്തമാക്കുന്നത്.ലഷേക്ണ
ക്ളിന്രൂപയാണ്ഒാകരാന്നളിസൻറയകുംവളില.വർ

ഷങ്ങൾക്കുമകുകമ്ഇന്ത്യസെലളികഫാൺോർഡ്
െംവളിധാനംനളിർത്ളിസയങ്ളിലകുംഅന്നളിറങ്ങളിയ
ോർഡ്ഇന്നകുള്ത്വഹീദളിസൻറക്രഖരത്ളിൽ
മാഭതമാേകും.അങ്ങസനപറയാൻോരണവകുമകു
ണ്ടക്.ലണ്ടനളിൽനെന്നകലലത്ളിൽനളിന്നാണ്ഇൗ
ോർഡ്െ്വന്തമാക്കുന്നത്.ഭപകത്യേചളിപെക്ഘെളിപെളി
ച്ോർഡളിൽതജ്മഹലളിസൻറചളിഭതമാണ്ആകല
ഖനംസചയ്തളിരളിക്കുന്നത്.നെളിമാധകുരളിദീഷേളിതളി
സൻറചളിഭതമകുള്മസറ്റാരകുോർഡ്െ്വന്തമാക്ളിയ
താേസട്ഭഫാൻെളിൽനളിന്നകും.

കകാർഡുകൾ പറയുന്നു,  
ഒരകായിരം ചരിഭതം
ബഷീറളിസൻറേഥയകുസെചലച്ളിഭതാവളിഷ്ോരമാ
യ‘മതളിലകുേൾ’െളിനളിമ.ജയളിലളിസൻറേൂറ്റൻമതളി
ലകുേൾഭപണയളിനളിേൾക്ളിെയളിൽതീർത്ത്വൻ
തെസ്ങ്ങൾ.എന്നളിട്കുംചകുള്ളിക്മ്ക്ഉയരത്ളിൽ
എറളിഞ്ഞക്അവർആ്രയവളിനളിമയത്ളിസൻറവഴളി
േൾസവട്ളി.മനകുഷ്യേകുലത്ളിസൻറതകുെക്ംമകുതൽ
തസന്നഇതാണ്അവസ്ഥ.ആ്രയവളിനളിമയത്ളി
ലകുള്തെസ്ങ്ങസളസയാസക്അവൻസമയ്വഴക്
ത്ാൽമറളിേെന്നളിരകുന്നകു.ഇൗചരളിഭതമാണ്വഹീ
ദളിസൻറോർഡ്ക്രഖരണംസതളളിയളിക്കുന്നത്.ദരളി
ഭദരാജ്യമായയകുഗാണ്ടകപാലകുംവർഷങ്ങൾക്കുമകു
കമ്സെലളികഫാൺോർഡകുേൾഇറക്ളിയളിരകുന്നകു.
‘യകുഗാണ്ടകപാസ്റ്റക്സ്ആൻഡ്സെലളിേമ്യൂണളികക്
ഷൻസ്കോർപകറഷൻസ്’എന്നക്എഴകുതളിയഅവ
രകുസെോർഡളിലകുള്ത്പട്ളിണളികക്ാലത്ളിലകുള്
മനകുഷ്യസൻറചളിഭതമാണകുതാനകും.

െമ്ന്നമായെംസ്ോരംഇറാഖളിസൻറെ
മ്ത്ാണ്.അധളിനളികവ്രംജനാധളിപത്യത്ളിസൻ
റരൂപത്ളിൽവന്നക്തീതകുപെളിയകപൊൾസപാലളിഞ്ഞ
ത്പച്മനകുഷ്യർമാഭതമായളിരകുന്നളില്ല.ആകദ്രത്ളി
സൻറെംസ്ോരവകുംേൂെളിയായളിരകുന്നകു.വഹീദളി
സൻറമേയളിലകുള്ഇറാഖളിസൻറോർഡളിൽആ
രാജ്യസത്കദ്രീയമ്യൂെളിയത്ളിസൻറചളിഭതമാണകു

ള്ത്.അധളിനളികവ്രോലത്ക്അത്തേർക്സപെട്കു.
ഇതളിനാൽമ്യൂെളിയത്ളിസൻറചളിഭതമകുള്ഒരകുോർ
ഡ്ഇനളിഇറങ്ങകുേയളില്ല.ഒെകുവളിലസത്ആോർഡ്
മേവ്രംസവക്കുന്ന്രാഗ്യവകുംഅങ്ങസനവഹീദളി
ന്െ്വന്തമായളി.െമാനമാണ്ഫലസ്തീസൻറോര്യ
വകും.ജാരെന്തതളിയായഇഭൊകയൽ,കലാേത്ക്
എവളിസെസയാസക്ഫലസ്തീസൻറചരളിഭതക്രഷളിപെകു
േൾഉകണ്ടാഅസതാസക്െ്വന്തമാക്ാൻമളിെകുക്
രാണ്.െൂഷേളിച്കുസവക്ാനകുള്താൽപര്യംസോ
ണ്ടല്ല,ന്രളിപെളിക്ാൻ.ഫലസ്തീൻഇറക്ളിയേറ
ൻെളികനാട്കുേൾആരകുസെസയങ്ളിലകുംമേവ്രമകു
സണ്ടങ്ളിൽഎഭതലഷേങ്ങൾനൽേളിയാലകുംഇഭൊ
കയൽഅധളിേൃതർഅത്െ്വന്തമാക്കും.എന്നളിട്ക്േ
ത്ളിക്കും.ഫലസ്തീസൻറെേലചരളിഭതവകുംെ്വ
ത്വവകും്രൂമകുഖത്കുനളിന്നക്തകുെച്കുനീക്ാനകുള്ആ
െൂഭതളിതഭ്രമമാണ്ഇതളിനകുപളിന്നളിൽ.മേകമാ
്രംവരാസതഫലസ്തീസൻറസെലളികഫാൺോർ
ഡ്സപാന്നകുകപാസലെൂഷേളിക്കുേയാണ്വഹീദ്.
1939ഏഭപളിൽ20ന്‘ഫലസ്തീൻേറൻെളികബാ
ർഡ്’ഇറക്ളിയഒരകുപൗണ്ടക്േറൻെളികനാട്ളിസൻറ
ചളിഭതമാണ്ഇൗോർഡളിലകുള്ത്.ജപൊസൻറോർ
ഡളിൽഅകമരളിക്യളിസലകവൾഡ്കഭെഡ്സെൻററാ
ണകുള്ത്.കവൾഡ്കഭെഡ്സെൻറർ്രീേരാഭേമണ
ത്ളിൽതേർന്നകതാസെഅതളിസൻറചളിഭതമകുള്ോ
ർഡകുംഇനളിഉണ്ടാവളില്ല.അത്ോണണസമങ്ളിൽഇ
നളിവഹീദളിസനോണണം.രാജ്യങ്ങൾതമെളിലകുള്
ൌഹൃദത്ളിസൻറേഥേളകുംസെലളികഫാൺോർ
ഡകുേൾപറയകുന്നകുണ്ടക്.ഖത്റളിസൻറസെലളികഫാൺ
ോർഡളിലകുള്ത്ഇന്ത്യയകുസെഅ്രളിമാനതാരംെ
ചളിൻസെണ്ടകുൽേറാണ്.ഭഫാൻെളികൻറതളിലാേസ
ട്,നമെകുസെനെളിമാധകുരളിദീഷേളിതകും.ജപൊൻോർ
ഡളിറക്ളിയത്താജ്മഹലളിസൻറചളിഭതകത്ാെകുേൂ
െളിയാണ്.െളിംഗപെൂർഇറക്ളിയോർഡളിലാേസട്,
കലാേഭപ്രസ്തനെളിയകുംകമാഡലകുമായസമർലളി
ൻമൺകറായകുസെവ്യത്യസ്തചളിഭതം.ബളിൽക്ളി
ൻറൻ,കജാർഡൻരാജാവ്,ഇഭൊകയൽഭപധാന
മഭന്തളിഎന്നളിവർകചർന്നകുള്ഉെമ്െളിയകുമായളിബ
ന്ധസപെട്ഭപ്രസ്തകഫാകട്ായാണ്ഇഭൊകയൽ
ോർഡളിലകുള്ത്.2000ത്ളിൽെകുഡാൻഇറക്ളിയ
ോർഡളിൽ‘കലാേസത്നമെകുസെമേേളളികലക്ക്’
എന്നവാചേമാണ്ഉപകയാഗളിച്ത്എന്നത്േൗ
തകുേംപേരകും.ഭബെീലളിസൻറവളിവളിധോലത്ളി
റങ്ങളിയസെലളികഫാൺോർഡകുേൾകചർത്കുസവ
ച്ാൽഭബെീലളിസൻറ്രൂപെംതസന്നയായളി.ഇതകു
വസരഇറങ്ങളിയ12തരംസെലളികഫാൺോർഡകു
േളകുംകചർത്കുസവച്ക്ഭബെീൽ്രൂപെംതസന്നവ
ഹീദ്തീർത്കു.ഒരകുസെലളികഫാൺോർഡ്ഇറക്ളി
യതളിസൻറകപരളിൽഒമാൻപളിെളിച്പകുലളിവാൽഏസറ
യാണ്.സ്ഭതീയകുസെചളിഭതമായളിരകുന്നകുഅവർതങ്ങ
ളകുസെോർഡളിൽഉപകയാഗളിച്ളിരകുന്നത്.ോർഡളിറ
ങ്ങളിജനംഅത്ഉപകയാഗളിക്ാൻതകുെങ്ങളിയകതാ
സെെംഗതളിപകുേളിലായളി.തസൻറഅനകുവാദമളില്ലാ
സതയാണ്ചളിഭതംഉപകയാഗളിച്സതന്നക്വാദളിച്ക്സ്
ഭതീകോെതളിയളിസലത്ളി.ഒെകുവളിൽനസല്ലാരകുതകുേ
അവർക്ക്നഷ്െപരളിഹാരംനൽേകുേയകുംആോ
ർഡ്ഒമാന്പളിൻവലളികക്ണ്ടളിയകുംവന്നകു.

്രൂപെത്ളിൽനളിന്നക്അഭപത്യഷേമായയകു.എസ്.
എസ്.ആർഅെക്മകുള്രാജ്യങ്ങളകുസെചളിപെക്പതളി
ച്സെലളികഫാൺോർഡകുംവളിസ്മയളിപെളിക്കുന്നതാ
ണ്.ആദളിവാെളിസയതല്ലളിസക്ാല്ലകുന്നനാട്ളിലകുള്
നമകുക്ക്ഫളിജളി,ഇകത്യാപ്യ,താൻെനളിയ,റകുവാണ്ട
തകുെങ്ങളിയരാജ്യങ്ങൾതങ്ങളകുസെോർഡകുേളളിൽ
അവരകുസെആദളിമനളിവാെളിേളകുസെചളിഭതമാണ്ന
ൽേളിയസതന്നക്േണ്ടക്സനെകുവീർപെളിൊം.

അൈൂല്യസമ്പത്ത് 
അകമരളിക്ൻെകമാഅ,അരകുബ,സബനളിൻ,ഭേളി

ലടെിദേകാൺ കകാർഡുകൾ ദേഖരിക്ുന്ത്  ജചീവിത 
േൗത്യൈകാക്ിയ അേൂർവം ചിെരിൽ ഒരകാളകാണ്  വഹചീേ് . ഇതുവലര 
ലടെിദേകാൺ കകാർഡുകൾ ഇറക്ിയ എെ്കാ രകാജ്യങ്ങളുലടയും 
സ്ഥെങ്ങളുലടയും കകാർഡുകൾ ഇദദേഹത്ി ലൻറ  ല ലകവേൈുണ്് . 
ലൈകാമബൽദേകാണുകളു ലട വരവിന് ൈു മ്പകായിരുന്ു കകാർഡുകളുലട 
സുവർണകകാെം. ചിപ്പടക്ൈുള് േെ വിെയിെുള് കകാർഡുകൾ  
വിെക്്  വകാങ്ങി ലടെിദേകാൺ ബൂത്ുകളിൽ ഉരച്്  (എ.ടി.എം കകാർഡ്  
ദേകാലെ) ൈറ്ിടങ്ങളിദെക്്  ദേകാൺ ലചയ്ുന്  
സംവിധകാനൈകായിരുന്ു ഇത്
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സമ യസ് ബക്ക് 

സിറിയയുെട ആദ�െത്ത ബഹിരാകാശ യാ്രതികൻ മുഹമ്മദ്  ഫാരിസ്

സുൽഹഫ് 

●
The only victor in Syria is death
No one talks of anything else...
Everything is relative
And open to doubt
The only certainity is that
Death will triumph

സമ യസ് ബക്ക് 
(‘ദ േ്രകാസിങ് : എ േജണി ടു ദ 
ഷാേറ്റഡ്  ഹാർട്ട്  ഒാഫ്  സിറിയ’) 

●

2011 ഏ്രപിൽ ഒന്ന്

സമ  യ സ്  ബ ക്ക്  എ ന്നാ ണ്  ˇ  സി റി യ 
ൻ എ ഴു ത്തു കാ രി യു െട േപ ര്. േനാ വ 

ലി സ്  റ്റ്, തി ര ക്ക ഥാ കൃ ത്ത്, മാ ധ� മ ്രപ വ ർ ത്ത 
ക, െഫ മി നി സ്  റ്റ്  എ ന്നീ നി ല ക ളി െല ല�ാം ്രപ 
ശ സ്  ത യാ യി രു ന്ന സ മ യു െട നി േ യാ ഗം വി 
� വ സി റി യ യി ൽ മ െറ്റാ ന്നാ യി രു ന്നു. അ റ 
ബ്  വ സ ന്തം െതാ ടു ത്തു വി ട്ട തീ നാ ളം ഇൗ ജി 
പ്  തി െല യും തു നീ ഷ� യി െല യും കി രാ ത ഭ ര 
ണ കൂ ട ങ്ങ െള തു ട ച്ചു നീ ക്കി യ സ മ യ മാ യി രു 
ന്നു അ ത്.  പ ശ്ചി േമ ഷ� യി ൽ പു തി െയാ രു ജ 
നാ യ ത്ത ്രക മ ത്തി െ ൻ റ സൂ േര�ാ ദ യം അ ന്നാ 
ട്ടു കാ ർ സ� പ്  നം ക ണ്ടു തു ട ങ്ങു ന്നു. പ േക്ഷ, 
അ േപ്പാ ഴും ˇ  ്രപ തീ ക്ഷ ക ൾ ക്കു േമ ൽ ക രി 
നി ഴ ൽ വീ ഴ്  ത്തു ന്ന ചി ല സം ഭ വ ങ്ങ ൾ ˇ  
േദ ശ ങ്ങ ളി ൽ മു ഴ ങ്ങി. ഡ മ സ്  ക സി ലും അ 
ല േപ്പാ യി ലും റ ഖ യി ലു ം ല തീ ഖി യ യി ലു െമ 
ല�ാം െത രു വി ലി റ ങ്ങി യ ജ ന ക്കൂ ട്ട  ത്തി നു േന 
െര പീ ര ങ്കി യും േബാം ബും ്രപ േയാ ഗി ക്കാ നാ 
യി രു ന്നു സി റി യ ൻ ഭ ര ണ കൂ ട ത്തി െ ൻ റ തീ 
രു മാ നം. അ വി െട തു ട ങ്ങു ന്നു സ മ യു െട പു 
തി യ ജീ വി തം. സി റി യ ൻ ്രപ സി ഡ ൻ റ്  ബ ശ്ശാ 
ർ അ ൽ അ സ ദും സ മ യും ഷി യാ മു സ്  ലിം ക 
ളി െല അ ല വി വി ഭാ ഗ ത്തി ൽ െപ ട്ട വ രാ ണ്.  രാ 
ജ� െത്ത ന�ൂ ന പ ക്ഷ മാ യ അ ല വി ക ൾ ക്കാ ണ്  
സി റി യ ൻ ഭ ര ണ ത്തി ലും പ ട്ടാ ള ത്തി ലും ഉ 
േദ�ാ ഗ ത്തി ലു െമ ല�ാം േമ ൽ ൈക്ക.  െപാ തു െവ 
അ ല വി ക ൾ ബ ശ്ശാ റി െന തി െര സം സാ രി ക്കാ 
റി ല�. പ േക്ഷ, ച രി ്രത മു റ ങ്ങു ന്ന സി റി യ ൻ ന 
ഗ ര ങ്ങ ൾ ഒാ േരാ ന്നാ യി േ്രപ ത ഭൂ മി യാ കു ന്ന 
ത്  ക ണ്ട  േപ്പാ ൾ  സ മ യ സ്  ബ ക്കി ന്  നി ശ്ശ ബ്  
ദ യാ കാ ൻ ക ഴി ഞ്ഞി ല�. 2011 ഏ ്രപി ൽ ഒ ന്നി 
ന്  ഖു ദ്  സ്  പ ്രത ത്തി ൽ അ വ ർ ഇ ങ്ങ െന കു 
റി ച്ചു: ‘‘ˇ  കാ പാ ലി ക രു െട സ� പ്  ന ത്തി േല 
ക്ക്  ഞാ ൻ നു ഴ ഞ്ഞു ക യ റും. എ ന്നി ട്ട്  േചാ ദി 
ക്കും: ˇ  കു ഞ്ഞു ങ്ങ ളു െട െന ഞ്ചി േല ക്ക്  നി 
റ െയാ ഴി ക്കു േ ന്പാ ൾ അ വ രു െട ക ണ്ണി േല ക്ക്  
േനാ ക്കാ മാ യി രു ന്നി േല�? ഒാ ർ ക്കു ക, മ ര ണ െമ 
ന്ന ത്  ഒ രു േചാ ദ� മ ല�; ഒ രു കു െറ േചാ ദ� ങ്ങ 
ളി േല ക്കു ള്ള വാ താ യ ന മാ ണ ത്. സ�ാ ത ്രന്ത� 
േമ, നി െന്ന യാ ണ്  ഞ ങ്ങ ൾ സ്  േന ഹി ക്കു ന്ന 
ത് ; നി െന്ന മാ ്രതം!’’ 

സി റി യ യി ൽ ജ ന കീ യ ്രപ േ ക്ഷാ ഭം ˇ രം 
ഭി ച്ച തു മു ത ൽ ഒാ േരാ ദി വ സ െത്ത യും സം ഭ 
വ വി കാ സ ങ്ങ ൾ സ മ ത െ ൻ റ ഡ യ റി യി ൽ 
കു റി ച്ചി രു ന്നു. അ വ േല ഖ ന ങ്ങ ളാ യും േ�ാ 
ഗു ക ളാ യും െവ ളി ച്ചം ക ണ്ടു. പി െന്ന ഡ മ സ്  
ക സ്  ഡ യ റീ സ്  എ ന്ന േപ രി ൽ  പു സ്  ത ക മാ 
യി ്രപ സി ദ്ധീ ക രി ക്കു ക യും െച യ്˘  തു. ബ ശ്ശാ 
റി െന തി െര  േപ ന ച ലി പ്പി ച്ച വ െര ല�ാം അ റ സ്  
റ്റി ലാ യി, സ�ാ ഭാ വി ക മാ യും സ മ യും ജ യി ലി 
ലാ യി. ഇ നി ˇ  നാ ട്ടി ൽ ക ണ്ടു േപാ ക രു െത 
ന്ന മു ന്ന റി യി േപ്പാ െട യാ ണ്  മൂ ന്ന്  മാ സ െത്ത 
ജ യി ൽ വാ സ ത്തി നു േശ ഷം അ വ െര േമാ ചി 
പ്പി ച്ച ത്. അ ങ്ങ െന അ വ ർ പാ രി സി േല ക്ക്  പ 
ലാ യ നം െച യ്˘  തു. പാ രി സി െല ഒ റ്റ മു റി െക ട്ടി 
ട ത്തി ൽ ക ഴി യു േ ന്പാ ഴും സ മ യു െട മ ന സ്സ്   ജ 
ന്മ േദ ശ മാ യ ജ ബ്  ലീ ഹും ത നി ക്ക്  എ ഴു ത്തു 
വി ദ� പ ക ർ ന്നു ന ൽ കി യ റ ഖ ന ഗ ര വു മാ യി 

രു ന്നു. ബ ശ്ശാ റി െ ൻ റ ൈസ ന�ം ˇ  ന ഗ ര ങ്ങ 
ളി ൽ ഇ നി െയ െന്ത ങ്കി ലും ബാ ക്കി െവ ച്ചി ട്ടു  
േണ്ടാ എ ന്ന റി േയ ണ്ട തു ണ്ടാ യി രു ന്നു അ വ ർ 
ക്ക്. അ ങ്ങ െന, തൂ ർ ക്കി വ ഴി അ വ ർ ര ണ്ടു ത 
വ ണ അ തി ർ ത്തി ക ട ന്ന്  ര ഹ സ� മാ യി സി റി 
യ യി െല ത്തി. ല തീ ഖി യ യി ലും റ ഖ യി ലും ചു 
റ്റി സ ഞ്ച രി ച്ചു. ത േദ്ദ ശീ യ രു െട അ നു ഭ വ ങ്ങ 
ൾ പ ക ർ ത്തി. ‘ദ  േ്രകാ സി ങ് : എ  േജ ണി ടു  ദ 
ഷാ േറ്റ ഡ്  ഹാ ർ ട്ട്  ഒാ ഫ്  സി റി യ’ എ ന്ന േപ രി 
ൽ മൂ ന്ന്  വ ർ ഷം മു ന്പ്  ˇ  അ നു ഭ വ ക്കു റി പ്പു 
ക ൾ പു സ്  ത ക മാ യി െവ ളി ച്ചം ക ണ്ടു. ഭ ര ണ 
കൂ ട വും സ ന്ന ദ്ധ ്രപ വ ർ ത്ത ക രു െമ ല�ാം ന ൽ 
കു ന്ന ഒൗ േദ�ാ ഗി ക വി വ ര ങ്ങ ൾ ക്ക പ്പു റം സി 
റി യ യി ൽ എ ന്തു ന ട ക്കു ന്നു െവ ന്ന തി െ ൻ റ 
യ ഥാ ർ ഥ വി വ ര ണ മാ യി രു ന്നു അ ത്. അ തു 
െകാ ണ്ടുത െന്ന, ഇ േപ്പാ ൾ ഗൂ ത യി ൽ നി ന്ന്  
കു ഞ്ഞു ങ്ങ ളു െട കൂ ട്ട നി ല വി ളി ക ൾ േക ട്ട്  സ 
മ െഞ ട്ടി യി ല�. ക ഴി ഞ്ഞ ഏ ഴ്  വ ർ ഷ ങ്ങ ളാ യി 
ˇ വ ർ ത്തി ച്ചു െകാ ണ്ടി രി ക്കു ന്ന സി റി യ ൻ 
കാ ഴ്  ച ക ളി ൽ ഒ ന്നു മാ ്രത മാ ണ്  ഇ െത ന്ന്  അ 
വ ർ പ റ യു ന്നു. ബ ശ്ശാ ർ^ റ ഷ� ൻ ൈസ നി ക 
സ ഖ� ത്തി െ ൻ റ യും യു. എ ന്നി െ ൻ റ യും സ മീ 
പ നം െവ ച്ചു േനാ ക്കു േ ന്പാ ൾ ഗൂ ത അ വ സാ 
ന േത്ത താ കാ നും സാ ധ� ത യി ല�. 
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തലസ് ഥാനമായ ഡമസ് കസിൽനിന്ന ് 170 കി
േലാമീറ്റർ ദൂരമുണ്്ട ഗൂതയിേലക്ക ് . സിറിയൻ 
മരുഭൂമിയിെല മരുപ്പച്ചയാണ്  ഗൂത; ബറാദ 
നദിയുെട വരദാനം. പണ്ടുെതാ  േട്ട, ഡമസ് 
കസിെലത്തുന്ന ˇളുകൾ താമസത്തിനായി 
തിരെഞ്ഞടുക്കുക ഇവിെടയാണ് . സ�ർണം 
വിളയുന്ന ഇൗ ഭൂമി ‘ഡമസ് കസി െൻറ ഭക്ഷ
ണക്കൂട’മെ്രത. ബശ്ശാറിെനതിെര ്രപേക്ഷാ
ഭം തുടങ്ങുന്നതിന്  മുന്്പ  ഗൂതയിൽ പത്്ത  
ലക്ഷം േപരുണ്ടായിരുന്നുെവന്നാണ്  പറയു
ന്നത് . കലാപത്തി െൻറ ˇദ�നാളുകളിൽ 
തെന്ന ഇൗ ്രപേദശം വിമത ൈസന�ത്തി 
െൻറ പിടിയിെലാതുങ്ങിയിരുന്നു. റഖ, ലതീ
ഖിയ തുടങ്ങിയ ത്രന്ത്രപധാന നഗരങ്ങൾ 
നഷ്˘ ടെപ്പട്ടതിേനക്കാൾ ബശ്ശാറിെന െചാടി
പ്പിച്ചത്  തലസ് ഥാനത്തിനടുത്തുള്ള ഗൂത വി
മതരുെട നിയ്രന്തണത്തിലായതാണ് . അതി
നാൽ, ഗൂതയുെട ‘വിേമാചനം’ ബശ്ശാറി െൻറ 
മുൻഗണനകളിൽ ്രപഥമ സ് ഥാനം േതടി.

ഗൂതയിൽനിന്ന്  സിവിലിയന്മാെര ഒഴിപ്പി
ക്കാനുള്ള ബശ്ശാർ ൈസന�ത്തി െൻറ ˇദ�
്രശമങ്ങൾ വില േപ്പായില�. ബശ്ശാറി െൻറ പടി
യിറക്കം മാ്രതമാണ്  ്രപതിവിധിെയന്ന്  ˇ 
ജനക്കൂട്ടം വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. പിെന്ന, ഉപേരാ
ധമായി. പട്ടിണി മരണങ്ങൾ റിേപ്പാർട്ട്  െചയ്˘ 
തുെവന്നല�ാെത ഉേദ്ദശിച്ച ഫലമുണ്ടായില�. 
അങ്ങെനയാണ്  ബശ്ശാർ അറ്റൈക ്രപ േയാ
ഗത്തിെനാരുങ്ങിയത് : രാസായുധ ്രപേയാ
ഗം. 2013 ˇഗസ് റ്്റ  21ന്  ബശ്ശാർ  ൈസന�ം 
വർഷിച്ച േറാക്കറ്റുകളിൽ സരിൻ എന്ന രാ
സവാതകവും നിറച്ചിരുന്നു.  െഎക� രാഷ്˘ 
്രടസഭ കൂട്ടനശീകരണ ˇയുധങ്ങളിൽ ഉൾ
െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്  നിറേമാ മണേമാ 
ഇല�ാത്ത ഇൗ വാതകം. 1700ലധികം ˇളു

കൾ ഗൂതയിൽ ˇ ദിവസം മരിച്ചുെവന്നാ
ണ്  പറയുന്നത് . ഇതിൽ പകുതിയും പത്ത്  
വയസ്സിന്  താെഴയുള്ളവരായിരുന്നു. ഒരു കി
േലാമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ്  ഇ്രതയും വലിയ ദു
രന്തം സംഭവിച്ചെതേന്നാർക്കുക. യു.എന്നും 
േലാക രാഷ്˘ ്രടങ്ങളും സംഭവെത്ത അപല
പിച്ചു. അേമരിക്ക സിറിയയിൽ ൈസനിക 
ഇടെപടലിനുവെര ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ, സിറി
യ^റഷ� സഖ�ത്തി െൻറ ത്രന്തപരമായ ഇട
െപടൽ മൂലം ˇ തീരുമാനം അവർ സ�യം 
പിൻവലിച്ചു. രാസായുധങ്ങളുെട ഉപേയാ
ഗം സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്˘ ്രട ഉടന്പടിയാ
യ െകമിക്കൽ െവപ്പൺ കൺെവൻഷനിൽ 
ഒപ്പുെവക്കാെമന്ന ഉറപ്പിലാണ്  അന്ന്  കാര�
ങ്ങൾക്ക്  താൽക്കാലികമായ ‘പരിഹാരമായ
ത് ’. പേക്ഷ, അേപ്പാഴും ഗൂതയിൽനിന്ന്  പട്ടി
ണി മരണങ്ങളുെട വാർത്തകൾ േകൾക്കു
ന്നുണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ച്  വർഷത്തിലധികമാ
യി ˇ  േദശം പൂർണ ഉപ േരാധത്തിലാണ്.  
അതിനിടയിലാണ്  ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക്  
മുന്പ്  വീണ്ടും അവിെട േറാക്കറ്റുകൾ പതിച്ച
തും 700ലധികം േപർ മരിച്ചതും. 
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ഹയാത്  തഹ് രീറുശ്ശാം േപാലുള്ള വിമത സം
ഘങ്ങളുെട നിയ്രന്തണത്തിലാണ്  കിഴക്കൻ 
ഗൂത എന്നാണ്  ബശ്ശാർ ൈസന�ത്തി െൻറ 
വാദം. അഞ്ച്  വർഷത്തിനിെട ഇവിെട പല 
തവണ ഇരുകൂട്ടരും പരസ് പരം ഏറ്റുമുട്ടിയി
ട്ടുണ്ട് . അതിേലെറ തവണ െവടിനിർത്തൽ 
കരാറുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് . പേക്ഷ, ˇ്രക
മണങ്ങൾക്കും മരണങ്ങൾക്കുെമാന്നും ഒരു 
കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില�. െഫ്രബുവരി 13ന്  
ഹയാത്  തഹ് രീറുശ്ശാമി െൻറ നിയ്രന്തണത്തി
ലുള്ള ഏതാനും സിറിയൻ േമഖലകൾ ൈസ
ന�ം തിരിച്ചുപിടിച്ചിരുന്നു. അതി െൻറ ˇത് 
മവിശ�ാസത്തി ലാണ്  ബശ്ശാർ^റഷ�ൻ ൈസ
നികർ ഗൂതയിേലക്ക്  കുതിച്ചത്. െഫ്രബുവ
രി 18ന്  േവ�ാമാ്രകമണം ˇരംഭിച്ചു. ˇദ� 
ദിനം 94 സിവിലിയന്മാർ െകാല�െപ്പട്ടു. െതാ
ട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കരയുദ്ധത്തിനായിരു
ന്നു പുറപ്പാട്˘ . ഇതിനിടയിൽ ഗൂതയിൽനിന്ന്  
ˇളുകേളാട്˘  ഒഴിഞ്ഞുേപാകാൻ ˇവശ�
െപ്പട്ടുള്ള േനാട്ടീസുകൾ ൈസന�ം അവിെട 
വിതരണം െചയ്˘ തിരുന്നു. കരയാ്രകമണം 
തുടരുന്നതിനിെട, െഫ്രബുവരി 25ന്  യു.എൻ 
രക്ഷാസമിതി ഇടെപടലുണ്ടാകുന്നു. ഒരു മാ
സേത്തക്ക്  െവടിനിർത്താൻ നിർേദശം. ഒരു 
മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞില�, കിഴക്കൻ ഗൂതയി

െല പല ഭാഗത്തുനിന്നായി ഇരച്ചു കയറിയ 
ൈസന�ം മു െന്പങ്ങുമില�ാത്ത തരത്തിൽ കന
ത്ത ˇ്രകമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. െതാട്ടടുത്ത ദി
വസവും ˇ്രകമണം തുടർന്നു. 25ന്  മാ്രതം 
െകാല�െപ്പട്ടത്  250 ലധികം േപരാണ് . ഇതിൽ 
നൂറിലധികവും കുട്ടികളാണ് . ഒരാഴ് ചക്കി
െട എ്രതേപർ അവിെട മരിച്ചുവീണുെവന്ന്  
ഇനിയും തിട്ടെപ്പടുത്തിയിട്ടുേവണം. ഏതാ
യാലും ബറാദ ഇേപ്പാ ൾ ചുവന്നാെണാഴുകു
ന്നത് . പത്ത്  ലക്ഷം േപരുണ്ടായിരുന്ന ഗൂത
യിൽ ഇേപ്പാൾ നാല്  ലക്ഷം മാ്രതം.

ലിറ്റിൽ സിറിയ
ഏഴ്  വർഷം പിന്നിട്ട സിറിയൻ കലാപത്തി 
െൻറ ബാക്കിപ്രതെമന്താെണന്ന്  ഗൂതേപാ
ലുള്ള നഗരങ്ങൾ നമുക്ക്  പറഞ്ഞുതരും. 
ഡമസ് കസിൽനിന്ന്  ഗൂതയിേലക്കുള്ള യാ 
്രതയിൽ നിങ്ങൾക്ക്  മുഹമ്മദ്  ഫാരിസി 
െൻറ േപരിലുള്ള പാതകൾ കാണാം. ഡമ
സ് കസിെല ഒരു വിമാനത്താവളത്തിനും 
ഇേത േപരായിരുന്നു. ˇരാണ്  മുഹമ്മ
ദ്  ഫാരിസ്  എന്നറിയാേമാ? സിറിയയുെട 
ˇദ�െത്ത/ഒേരെയാര ു ബഹിരാകാശ യാ
്രതികൻ. സമ യസ് ബക്കിെനേപാ െല ബശ്ശാ
റിെനതിെര സംസാരിച്ച ഫാരിസിനും നാട്˘  
വിേടണ്ടിവന്നു. ഇേപ്പാൾ തുർക്കിയിൽ അഭ
യാർഥി ജീവിതം നയിക്കുന്നു. 

ഫത്തീഹ്  എന്ന േചരിയി െല ഇടുങ്ങിയ 
മുറിയിെലാന്നിൽ കഴിയുകയാണ്  അറബ്  
േലാകെത്ത നീൽ ˇംസ് േ്രടാങ്  എന്നറിയ
െപ്പടുന്ന ഫാരിസ് . ഫത്തീഹ്  ഇന്നറിയെപ്പടു
ന്നത്  ലിറ്റിൽ സിറിയ എന്നാണ് . തുർക്കിക്കാ
െരക്കാൾ കൂടുതൽ സിറിയക്കാരാണ്  ഇവി
െട. ഇത്തരം ലിറ്റിൽ സിറിയകൾ തുർക്കി
യിൽ മാ്രതമല�, ലബനാനിലും ചില യൂേറാ
പ�ൻ രാജ�ങ്ങളിലുെമാെക്കയുണ്ട് . യ.എൻ 
അഭയാർഥി ഏജൻസിയുെട കണക്കു്രപകാ
രം 50 ലക്ഷത്തിലധികം േപർ ഇങ്ങെന വി
വിധ ലിറ്റിൽ സിറിയകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ട
െ്രത. രാജ�ത്തിനകത്ത്  അഭയാർഥികളാക്ക
െപ്പട്ടവർ മുക്കാൽ േകാടി വരും. െകാല�െപ്പട്ട
വരുെട എണ്ണം കണക്കാക്കുക എന്നത്  എളു
പ്പമാകില�. നാല്  ലക്ഷം േപെരന്നും അതിൽ 
പകുതിയും കുട്ടികെളന്നും യു.എൻ േരഖ
കൾ. സമ യസ് ബക്ക്  എഴുതിയേപാെല, മര
ണത്തിനുതെന്ന അന്തിമ വിജയം.



സിറിയൻ ഏകാധിപതി ബശ്ശാർ അൽഅസദി െൻറ കിരാതനടപടികൾ കിഴക്കൻ 
ഗൂതയിൽ തുടരുകയാണ് . റ ഷ� ൻ പി ന്തു ണ േയാ െട യു ള്ള സി റി യ ൻ ൈസ ന� ത്തി െ ൻ റ 
ആ ്രക മ ണ ത്തി ൽ ഒരുമാസത്തിനിെട െകാല�െപ്പട്ടത്  എഴുനൂേറാളം േപർ. ഇതിൽ 
പകുതിേയാളം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് . മരണേത്താട്  മല�ിട്ട്  കഴിയുന്ന കുട്ടികളുെട എണ്ണം 
അതിേലെറ. ബറാദ ഇേപ്പാ ൾ ചുവന്നാെണാഴുകുന്നത് . പത്ത്  ലക്ഷം ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന 
ഗൂതയിൽ ഇേപ്പാൾ അവേശഷിക്കുന്നത്  നാല്  ലക്ഷം മാ്രതം...

ചി്രതീകരണം: അമീർ ൈഫസൽ
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്രൂ ൈി യി വല ന ര ക ം             
ലക്ം1554വാരാദ്യമാധ്യമത്ളിൽെകുൽഹഫ്എഴകുതളിയ
‘ബറാദഒരകുചകുവന്നനദളി’എന്നഫീച്ർെളിറളിയൻഏോധളി
പതളിബശ്ാർഅൽഅെദളിസൻറ്രീേരേൃത്യങ്ങൾവായന
ക്ാരളിൽതീഭവമായളിഎത്ളിക്ാൻെഹായളിച്കു.ബശ്ാറളി
സൻറഏോധളിപത്യനളിലപാെകുേൾസക്തളിസര്രബ്ദമകുയർ
ത്ളിയഎഴകുത്കുോരളിെമായസ്ബക്ളിസനയകുംെളിറളിയയകു
സെആദ്യബഹളിരാോ്രെഞ്ാരളിമകുഹമെദ്ഫാരളിെളിസന
യകുംവായനക്ാർക്ക്പരളിചയസപെെകുത്ളിയഎഴകുത്കുോര
നകുംവാരാദ്യമാധ്യമത്ളിനകുംഅ്രളിനന്ദനങ്ങൾ.
അനസ്തൃക്കരിപ്പൂർ
കകാ സ ർ ദകകാ ട് 

ൈരണത്തിനുതവന്ന അന്ിൈ വിജയം
െമായസ്ബക്ളിസൻറഇൗവാക്കുേൾഉള്കുസപാള്ളിക്കു
ന്നകുണ്ടക്.ആമരളിച്ക്വീഴകുന്നേകുട്ളിേൾനമെകുസെമകുറ്റത്ക്ഒാെളി
ക്ളളിച്േകുഞ്ഞകുങ്ങസളകപാസലകതാന്നകുന്നകുണ്ടക്.എങ്ങസന
യാണ്ഒരകു്രരണാധളിോരളിക്ക്തസൻറരാജ്യസത്പൗരന്ാ
സരഇമെട്ളിൽസോന്നകുതീർക്ാൻേഴളിയകുന്നത്.റഷ്യസയ
കപാലകുള്ഒരകുരാജ്യത്ളിന്ഇൗഭേൂരതക്കുമകുന്നളിൽനളിൽ
ക്ാൻേഴളിയകുന്നതകുംനസമെഅത്കുതസപെെകുത്കുന്നകു.ഗൂത
യളിസലഅവൊനമനകുഷ്യനകുംമരളിച്കുതീരകുംവസരഇൗഭേൂ

രതതകുെരാനാേകുംഅവരകുസെ്രാവസമന്നക്കതാന്നകുന്നകു.
വിശ്വനാഥൻതൃപ്പൂന്തറ
ൈദഞേ്വരം, കകാസർദകകാട് 

ആ വകാക്ു ൈതി
െളിറളിയൻപഭതഭപവർത്േെമായസ്ബക്ളിസൻറആ
വാക്കുമാഭതംമതളി(ആോപാലളിേരകുസെെ്വപനത്ളികല
ക്ക്ഞാൻനകുഴഞ്ഞകുേയറകും,എന്നളിട്ക്കചാദളിക്ാം:ആ
േകുഞ്ഞകുങ്ങളകുസെസനഞ്ളികലക്ക്നളിറസയാഴളിക്കുകമ്ാൾ
അവരകുസെേണ്ളികലക്ക്കനാക്ാമായളിരകുന്നളികല്ല)ഇതകുകപാ
ലകുള്്രരണാധളിോരളിേൾക്ക്കലാേസത്ാരളിെത്കുംമദ
വംേൂെകുതൽെമയംസോെകുക്ാറളില്ല.അവളിസെബാക്ളി
യകുള്പളിഞ്കുേകുഞ്ഞകുങ്ങൾക്ായ്നമകുസക്ല്ലാവർക്കും
ഒന്നളിച്കുഭപാർഥളിക്ാം.
അബ്ദുല്ലകാട്ിൽവളപ്ിൽ  
അ ട് ക്ു ണ്്  േ ദയ്കാ ളി

വച ഞ്കാ യ ൈ ണി ഞ്ഞ ബ റകാ േ
ലക്ം1554വരാദ്യമാധ്യമത്ളിൽഭപെളിദ്ീേരളിച്െകുൽ
ഹഫളിസൻറ‘ബറാദഒരകുചകുവന്നനദളി’എന്നഫീച്ർെളി
റളിയയകുസെകനർചളിഭതസത്വായനക്ാരളികലക്ക്തകുറന്നകു
ോണളിക്കുന്നതാണ്.അറബ്വെന്തംെൃഷ്െളിച്തീനാ
ളംഇന്നകുംെളിറളിയസയേലാപസക്െകുതളിയളികലക്ക്നയളി
ക്കുന്നതളിസൻറ്രാഗമായാണ്റഷ്യൻമെന്യംപളിഞ്കു
മക്സളകപൊലകുംനരഹത്യക്ക്വളികധയമാക്ളിസക്ാണ്ടളിരളി
ക്കുന്നത്.േളിഴക്ൻഗൂതയകുംസചഞ്ായമണളിഞ്ഞബറാ
ദയകുംേണ്ീർക്െലാക്കുകമ്ാൾെളിറളിയൻഎോധളിപതളി
യായബശ്ാർഅൽഅെദളിസൻറഈ്രീേരനെപെളിേൾ
്രാവളികലാേസത്തീർത്കുംആ്രങ്യളിലാഴ്ത്കുന്നകു.ഇ
തകുകപാസലെമസ്തവളിക്രഷങ്ങസളയകുംവായനക്ാരളി
കലക്ക്എത്ളിക്ാൻവാരാദ്യമാധ്യമത്ളിന്േഴളിയസട്എ
ന്നക്ആ്രംെളിക്കുന്നകു.
മുനവ്വർഎം.പി
ച ട്ി പ്പ റ മ്പ്, ൈ െ പ്പു റം

ൈികച്ച ദല ഒൗട്് 
െൃഷ്െളിേൾഭ്രദ്ളിക്സപെൊൻെപ്ളിസമൻറകുേളളിൽകല
ഔട്ക്മളിേച്താവണം.എഴകുത്കുമളിേവളിസനാപെംമാധ്യ
മത്ളിസൻറകലഒൗട്ക്ആർട്ളിസ്റ്റളിന്ഒരകുബളിഗ്െല്യൂട്ക്.
സക്കകീർഹുസസൻ 
അടക്കാ ക്ു ണ്്

കകാ ന് ള്ളൂ ർ  ശകാ ല യു വട ച രി ഭതം
ലക്ം1554സലവാരാദ്യമാധ്യമത്ളിൽഭപെളിദ്ീേരളിച്
രതീഷ്കപാങ്ങനാട്എഴകുതളിയോന്തള്ൂർ്രാലയകുസെ

ചരളിഭതംകതെളിഎന്നകഡാേ്യകുസമൻറളിവളസരമകനാഹര
മായളിട്കുണ്ടക്ക്.ോന്തള്ൂർ്രാലഎന്നചരളിഭതെത്യസത്
കേരളത്ളിസലമകുഴകുവൻസ്േൂളകുേളളിലകുംഎത്ളിക്ണം.
ഫാത്ിമഫിദകക.കക.
എ ട ക്കാ േ റ മ്പ. ൈ െ പ്പു റം

വീ ടു വി ട്ി റ ങ്ു ന്ന ക ഥ ക ൾ
വാരാദ്യമാധ്യമംലക്ം1554ൽ‘വീെകുവളിട്ളിറങ്ങകുന്നേ
ഥേൾ’എന്നചഭന്ദൻപൂക്ാട്എഴകുതളിയനാല്മളിനളിക്
ഥേളളിൽമകുറളികവറ്റഭപണയവകുംഅനകുരാഗവകുംമരണവകു
സമല്ലാംേെന്നകുവരകുന്നകുണ്ടക്.ഒരകുതരംഅ്രാന്തളിയകുംമകനാ
വ്യഥയകുംതീർക്കുന്നകുണ്ടക്വരളിേളളിൽ.

ോലളിേൊഹചര്യങ്ങകളാട്േലഹളിക്കുന്നകുണ്ടക്േഥ
േളഭതയകും.സചറളിയവരളിേളളിൽജീവളിതത്ളിസൻറകനാ
വകുംകവവകുംനന്നായളിഅെയാളസപെെകുത്ളിയളിട്കുണ്ടക്േഥാ
ോരൻ.ഇത്രംേഥേൾവായളിക്കുകമ്ാൾപളി.സേ.പാ
റക്െവളിസനയാണ്വായനക്ാരന്ഓർമവരളിേ.(ഇത്
രംേഥേസളമളിനളിക്ഥേസളന്നക്വളിളളിക്രകുസതന്നകുംഇവ
്രരളിക്കുംഭപതളിേഥേളാസണന്നാണ്കമതളിൽരാധാേൃ
ഷ്ണസനാസക്നളിരീഷേളിച്ത്എന്നകുമാണ്പളി.സേയകുസെ
പഷേം.)ഇകതലക്ത്ളിൽ‘മറയ്ക്സപെട്ത്’എന്നതല
സക്ട്ളിൽആനപെകുഴക്ൽഅനളിൽഎഴകുതളിയേവളിതയകും
മകനാഹരമായളിരകുന്നകു.രണ്ടക്രചനേൾക്കുമായളിസേ.നളി
ൊറളിസൻറചളിഭതീേരണവകുംഒന്നളിസനാന്നക്സമച്ം.വാരാ
ദ്യമാധ്യമത്ളിന്ഏസറ്രാവകുേങ്ങൾ.സേട്ളിലകുംമട്ളിലകും
നല്ലമളിേവ്പകുലർത്കുന്നകുണ്ടക്.
കക.പി.കുഞ്ഞമ്മദ്
ദേ വ ർദകകാ വി ൽ

ക ലകാ കകാ ര ന്കാ ർ പു ന ർ ജ നി ക്ു ന്നു  
ലക്ം1554ൽഅനളിത.എസ്എഴകുതളിയ‘േകുെകുക്വീണ
യളിസലമാഭന്തളിേത’കേരളംഅറളിയാസതകപാസയാരകുേ
ലാോരസനവായനക്ാർക്ക്പരളിചയസപെെകുത്ളിയളിരളിക്കു
േയാണ്.ആധകുനളിേേലാോരന്ാർപകുരാതനവസ്തകു
വായളിമാറ്റളിനളിർത്ളിയേകുെകുക്വീണസയന്നവാകദ്യാപ
േരണസത്പകുനരകുജ്ീവളിപെളിച്ഊരമാനരാകജഭന്ദവാ
രാർഎന്നേലാോരസനകലാേംഅറളികയണ്ടതകുണ്ടക്.ഇ
ത്ഭപെളിദ്ീേരളിച്വാരാദ്യമാധ്യമത്ളിനകുംഎഴകുത്കുക്ാ
രളിക്കുംഅ്രളിനന്ദനങ്ങൾ.
 ഫാഹിസ്അരിമ്പ്ര

അ ർ ഹി ക്ു ന്ന വ ർ ക്കാ ണ് പു ര സ്  കകാ ര ങ് ൾ
ലക്ം1554ൽ‘ദകഷാപഓഫ്വാട്ർ’എന്നെളിനളിമയകു
സെആധളിോരളിേതവരച്കുോട്ളിസക്ാണ്ടക്മകുഹമെദ്്രബളി
ൻഎഴകുതളിയ‘മവവളിധ്യങ്ങളളിൽമകുത്മളിട്ഓസ്ോർ’വാ

യളിച്കു.മീെകുോമ്യളിൻേകുെളികയറ്റവളിരകുദ്ത,വം്രീയതതകുെ
ങ്ങളിയവചർച്സചയ്ത്ഈെളിനളിമസ്ഭതീേൾക്കുംഅ്രയാർ
ഥളിേൾക്കുംതണസലാരകുക്കുേയാണ്.അതകുസോണ്ടകുതസന്ന
യാണ്പകുരസ്ോരചെങ്ങളിനായളികലാേസമമ്ാെകുമകുള്െളിനളി
മകഭപമളിേൾോത്ളിരകുന്നത്.ഇത്രംഒരകുഅപൂർവെളിനളിമ
സയവായനക്ാർക്ക്പരളിചയസപെെകുത്ളിത്ന്നഎഴകുത്കുോ
രനകുംവാരാദ്യമാധ്യമത്ളിനകുംഅ്രളിനന്ദനങ്ങൾ.
അസ്ഹറുദകീൻ
േു ളി ക് ൽ 

വിേ്യകാർഥികൾക്്  സഹകായകം
ലക്ം1554ൽരതീഷ്കപാങ്ങനാട്‘ോന്തളൂർ്രാലയകുസെച
രളിഭതംകതെളി’എന്നേളികഷാർേല്ലറയകുസെകഡാേ്യകുസമൻററളി
സയേകുറളിച്ക്കരഖസപെെകുത്ളിയത്കേരളേൾചർപഠളിക്കുന്ന
ഞങ്ങസളകപൊസലയകുള്വളിദ്യാർഥളിേൾക്ക്ഏസറെഹായേ
മായളി.വാരാദ്യമാധ്യമത്ളിന്നന്ദളി.തകുെർന്നകുംഞങ്ങൾഇകത
കപാസലയകുള്ചരളിഭതപരമായവസ്തകുതേൾഭപതീഷേളിക്കുന്നകു.
ഷാനിയസലാം
ൈ െ യകാ ള വി ് കാ ഗം, എം.എസ് .എം ദകകാ ദള ജ് 
കകാ യം കു ളം

ഒരു ൈകളും കു വറ അമ്മൈകാരും
മാതൃസ്കനഹംഎസന്തന്നക്തളിരളിച്റളിയാനകുള്േഴളിവകുകേെകുസോ
ണ്ടക്െ്വാർഥതയകുസെവഴളിയളികലക്ക്നീങ്ങകുന്ന,മനകുഷ്യരാൽനഷ്
െസപെട്കുകപായതകുംമക്ളാൽഅവഗണളിക്സപെട്തകുമായഅമെ
മാർക്ക്വാത്സല്യംകതെളിഇറങ്ങളിയറെളിയയകുംതസൻറ്രാന്തളി
നളികേതനവകും(ഒരകുമേളകുംേകുസറഅമെമാരകും^ലക്ം1553,
റജീനമകുഹമെദ്ോെളിം)ഇന്നക്പകുഞ്ളിരളിയാലകുംഅമെവാത്സ
ല്യത്ാലകുംനളിറഞ്ഞകുനളിൽക്കുേയാണ്.വളർത്ളിവലകുതാക്ളി
യാൽഏത്അമെമാരകുംമക്ളളിൽനളിന്നാഭഗഹളിക്കുന്നത്സ്കന
ഹംമാഭതമാണ്.എന്നാൽ,അതകുമാഭതംനഷ്െസപെട്കപൊൾതേ
ർന്നെളിഞ്ഞഅമെമാർക്ക്താങ്ങകുംതണലകുമാവകുേയാണ്റെളി
യ.‘ഒരകുമേളകുംേകുസറഅമെമാരകും’എന്നആവളിഷ്ോരംവള
സരമവോരളിേമായളി.അതളിസൻറഭപവർത്േർക്ക്ഒരായളിരം
അ്രളിനന്ദനങ്ങൾഅർപെളിക്കുന്നകു.
ജസ്ന.ടി
ലേരുമ്പടപ്പ്  
േുത്ൻേള്ി

കത്ുകൾ

വഹചീേി ലൻറ ദേഖരത്ിെുള് ചിെ ലടെിദേകാൺ കകാർഡുകൾ ആേിവകാസിയുലട ചിഗതൈുള് േിജിയുലട കകാർഡ്  

തകാജ് ൈഹെി ലൻറ ചിഗതൈുള് ലടെിദേകാൺ കകാർഡ് 

സ്മസ്സഎലൻഡ്,ഗകബാൺ,സഎെളിൽഒാഫ്
മാൻ,ലളികൊകതാ,നൗറകു,പളിറ്റക്േയളിരളിൻസഎലൻ
ഡ്,ൊഒാകൊംആൻഡ്ഭപളിൻെളികപൊ,െളിയറാ
ലളികയാൺ,െകുരളിനാം,െബസഎലൻഡ്...തകുെങ്ങളി
കപരകുേൾകപാലകുംകേട്ളിട്ളില്ലാത്ദ്വീപകുേൾ,ഭപകദ
്രങ്ങൾതകുെങ്ങളി218ഇെങ്ങളളിസലസെലളികഫാൺ
ോർഡകുേളാണ്വഹീദളിസൻറമേയളിലകുള്ത്.

േരീബളിയൻരാജ്യങ്ങളായസെൻറ്യകുസ്റ്റാറ്റളി
യസ്,സെൻറ്സഹലളിന,സെൻറ്േളിറ്റക്സ്ആൻഡ്
സനവളിസ്ക്,സെൻറ്ലൂെളിയ,സെൻറ്മാർട്ളിൻ,
സെൻറ്വളിൻെൻറ്,ഭബളിട്ീഷ്വളിർജളിൻ,കേമാൻ
സഎലൻഡ്എന്നളിവയകുസെവളിവളിധോർഡകുേളകും
ഉണ്ടക്.േരീബളിയൻകഫാൺോർഡ്സ്എന്നാണ്
ഇതളിൽകരഖസപെെകുത്ളിയളിരളിക്കുന്നത്.ഭ്രമങ്ങൾവളി
ജയളിച്ാൽസെലളികഫാൺോർഡ്ക്രഖരണത്ളി
സലഗളിന്നസ്സറകക്ാഡ്ഇൗമലയാളളിക്ക്െ്വന്ത
മാേകും.എല്ലാംേൂെളിഎഭതലഷേങ്ങളാണ്ഇതളി

സൻറമൂല്യസമന്നെം്രയംെ്വാ്രാവളിേം.‘‘പലരാ
ജ്യങ്ങളളിലകുംപകുരാവസ്തകുക്ളകുസെഇത്രംക്രഖ
രങ്ങൾേവർച്സചയ്കുന്നെംഘങ്ങൾെജീവമാ
ണ്’’^ഇതാണ്ഇതളിനകുള്വഹീദളിസൻറമറകുപെളി.
അതളിനാൽചകുരകുക്ാം.ഇതളിന്കോെളിക്ണക്ളി
ന്രൂപസയക്ാൾമൂല്യം,അമൂല്യം.

അധ്യാപളിേയായസഷമളിയാണ്്രാര്യ.മക്ൾ:
യഹ്യ,മകുഹമെദ്ഫറാസ്.

●

വഹചീേ്  ലടെിദേകാൺ കകാർഡ്  ദേഖരവുൈകായി
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ൈരയ
ടി. പത്മനകാ്രൻ 
ദപ  ജ് : 78, വി  ല: 125.00 
ഡി.സി ബു ക്  സ് 

വാചാലമല്ലാസത,ആലങ്ാ
രളിേതേൾഇല്ലാസതവായന
ക്ാരകനാട്മഭന്തളിക്കുേയാ
ണ്ഒാകരാേഥയകും.എഴകുത്ളി
സൻറെപതതളിയളിൽെളി.പത്മ
നാ്രസൻറഏറ്റവകുംപകുതളിയ
േഥേളകുസെെമാഹാരം.

ൈുതലകാളിത്തവും  
ജകാതിവ്യവസ് ഥയും
ദവണുദേകാപകാലൻ വക.എ. 
ദപ  ജ് : 120, വി  ല: 115.00 
ചിന് പബ്ിദഷഴ് സ് 

ഇന്ത്യയളിസലജാതളിവ്യവസ്
ഥയകുംരൂപവകുംരൂപവത്േര
ണവകുംപരളിണാമവകുംചരളിഭത
പരമായളിവളിലയളിരകുത്കുന്നഭഹ
െ്വപഠനം.

13 വഹകാറർ കഥകൾ
വിവ. ൈരിയ ദറകാസ്  
ദപ  ജ് : 250, വി  ല: 275.00  
ഭേകാസ് റൂട് സ് 

ആധകുനളിേ്രീതളിൊഹളിത്യ
ത്ളിസൻറഉത്വത്ളിനകും
വളർച്ക്കുംവഴളിസതളളിച്െകു
ഭപെളിദ്ങ്ങളായ13േഥേളകു
സെെമാഹാരം.മനകുഷ്യരകും
കഭപതങ്ങളകുംവളിഹരളിക്കുന്ന
അൊധാരണേഥാകലാേം.

കകാടിനുള്ളിൽ രഹസ്യൈകായി 
ഒഴുകുന്ന നേികൾ
അംബികകാസുതൻ ൈകാങ്കാട്  
ദപ ജ്: 104,  വി ല: 95.00 
ഡി.സി ബുക് സ് 

വരകുംോലത്ളിസൻറഅെരകു
േളളിൽേരകുതളിസവകക്ണ്ടകുന്ന
മജവെത്യാണ്ഇൗേഥ
േളകുസെആത്മാം്രം.12േഥ
േളകുസെെമാഹാരം.

റകാൈല്ല ഞകാൻ കണ്ു
ൈുരീേ്  ബർേൂതി 
വിവ. അനിത തമ്പി 
ദപ ജ്: 217,  വി ല: 220.00 
ഒലിവ്  

നളികഷധളിക്സപെട്ചരളിഭതവകും
ോൽക്ീഴളിൽനളിന്നക്എെകു
ത്കുമാറ്റസപെട്മണ്കുമകുള്ഒരകു
ഫലസ്തീനളിയകുസെഅനകു്രവ
ആഖ്യാനം.ആഡംബരങ്ങ
കളാഅതളി്രകയാക്തളിേകളാ
ഇല്ലാസതരചളിക്സപെെകുന്നകു.

അത്യുത്തര ദകരളത്തി വൻറ 
ബഹുൈുഖ മപതൃകം
എൻ.വക. കൃഷ് ണൻ 
ദപ ജ്: 134,  വി ല: 150.00 
മകരളി ബുക് സ് 

വെകക്മലബാറളിസൻറഗത
ോലജീവളിതെംസ്േൃതളിയകു
സെഅെരകുേൾകതെളിയകുള്
അകന്വഷണം.സതയ്ം,മവ
ദ്യം,ൊഹളിത്യംഎന്നളിങ്ങസന
വളിവളിധവളിഷയങ്ങൾേെന്നകു
വരകുന്നകു.

പകാട്ുവഴിദയകാരത്ത്  
രവി ദൈദനകാൻ 
ദപ  ജ് : 159, വി  ല: 160.00 
ൈകാതൃ്രൂൈി ബുക് സ്  

അകനേംപാട്കുേളളിലൂസെയകും
അവയകുസെെൃഷ്െളിക്കുപളിന്നളി
സലകവദനയകുംആഹ്ാദവകും
നളിറഞ്ഞഅനകു്രവങ്ങളളിലൂസെ
യകുംോലങ്ങളളിലൂസെയകുംനെ
ത്കുന്നെഞ്ാരം.

കണ്ണൻ നമ്പ്യകാർ ഡൽഹിയിൽ
എം. ൈുകുന്ദൻ 
ദപ ജ്: 50,  വി ല: 45.00 
ഹരിതം ബുക് സ് 

കേവലപാരായണത്ളിനകും
ൊഹളിത്യാെ്വാദനത്ളിനകുമ
പെകുറംഅകങ്ങയറ്റസത്ധളിഷ
ണാവ്യാപാരമായളിവായനസയ
െമീപളിക്ാൻഉതേകുന്നരച
ന.മൂന്നാംപതളിപെക്.

ജലീൽപന്നളികക്ാട്
ോത്കുസവച്

െങ്ൽപങ്ങളളിൽ
സവള്ംകചരകുകമ്ാഴാണ്,

പരളിമളിതളിേൾ
മതളിൽസേട്കുേളാവകുേ...

തളിങ്ങളിയഇെനാഴളി
അറച്കുസവക്കുന്ന
ചളിലോലെളിേസള

അെയാളസപെെകുത്ാറകുണ്ടക്,
കവറളിട്കുനളിൽക്കുന്ന

നീണ്ടോൽവളിരൽേണസക്...

നീണ്ടകുവളഞ്ഞ
പാതകയാരങ്ങൾ,
നളിലവളിളളിക്സപെട്

ദൂരക്ണക്കുകനാക്ളി
ഇരസയഗണളിക്കുന്നതകും

ഒര്രരീരളികപാസല
പാെളിപെതളിഞ്ഞപഴമ്റച്ളിൽ...

ഇനളിയകുറങ്ങാവകുന്ന
െ്വപനങ്ങളകുസെ
േരളിമ്െങ്ങളളിൽ,

ഇരകുണ്ടധൂളളിേളകുണ്ടാവകും
ചകുട്കുസപാള്കുന്ന

രാക്ാറ്റകുവഴളിയളിസല
ഇരകുണ്ടആത്മരതളിേളായ്...
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മകുഖതാർഉദരംസപായളിൽ

ഗതളിസേട്ദളിവെം,ഒരകുവലളിയെകമെളനപരളിപാെളി
യളിൽസവച്ക്,അയാളളിരകുന്നളിരകുന്നേൊലയകുസെപളിൻ
ോലകുേൾപളികന്നാട്ക്വളഞ്ഞകുസപാട്ളിഅയാൾമലർ
ന്നെളിച്ക്വീഴകുേയായളിരകുന്നകു.അത്വലളിസയാരകുകോമ
ഡളിയായളിആളകുേൾആെ്വദളിക്കുേയകുംേകുരകുത്ംസേ
ട്ഒരകുകഫാകട്ാഭഗാഫറത്ോമറയളിലാക്കുേയകുംസച
യ്തകു.പളികറ്റന്നസത്ഒരകുകദ്രീയപഭതത്ളിൽതസന്ന
അയാൾമലർന്നെളിച്കുേളിെക്കുന്നകഫാകട്ാവലകുതായളി
അച്െളിച്കുവരകുേയകുംസചയ്തകു.സപാട്ൻേകുട്ളിേളത്സമാ
മബലളിൽപളിെളിച്ക്വാട്സ്അപെളിലകുംഎഫ്ബളിയളിലകും
മവറലാക്ളിസയന്നക്പറഞ്ഞാമതളിയകല്ലാ.

േൊലക്ളളിയളിൽമളിെകുക്നായളിരകുന്നകുഅയാൾ.േകു
ട്ളിക്ാലംമകുതകലചകുറ്റകുവട്ത്ക്നെക്കുന്നേൊലക്
ളളിമത്സരങ്ങളളിൽഅയാളായളിരകുന്നകുഎന്നകുംഫസ്റ്റക്.
േൂസെേളളിക്കുന്നവസരമറളിേെന്നക്േൊലപളിെളിസച്െകു
ക്ാൻഭപകത്യേേഴളിവകുതസന്നഅയാൾകനെളിയളിരകുന്നകു.
ഒരകുേറക്ളിക്കുത്ക്കപാസല്രാഗ്യംസവച്കുള്വളിജയ
മാണ്േൊലക്ളളിസയന്നസപാതകുസവയകുള്ധാരണ
സയമറളിേെക്കുന്നഭപേെനമാണ്അയാൾഎകപൊഴകും
ോഴ്ചസവച്ളിരകുന്നത്.

ആമളിെകുക്ക്അയാളകുസെവളർച്യകുസെഎല്ലാഘട്
ങ്ങളളിലകുംവളിേെളിച്കുവലകുതായളിഎന്നക്പറഞ്ഞാൽ
മതളിയകല്ലാ.േൊലഅയാൾസക്ാരകുവീക്സനൊയളി
രകുന്നകു.എവളിസെഎത്ളിയാലകുംഏറ്റവകുംഭപധാനസപെ
ട്ഇരളിപെളിെംഅയാൾമേകയറളിയളിരളിക്കും.ഇഷ്െസപെ
ട്ാൽആഇരളിപെളിെംതസന്നഅെളിച്കുമാറ്റളിസയന്നകുംവരാം.

അച്ഛൻമരളിച്കപൊൾേളിട്ളിയപത്ളിരകുപത്സെ
ൻറ്പരന്നകുേളിെക്കുന്നപഴയതറവാട്കുവീട്ളിലകുംഅതളി
സൻറമകുറ്റത്കുംനളിറഞ്ഞകുേളിെക്കുന്നേൊലക്രഖ
രംോണാൻവളികദ്രളിേൾകപാലകുംഎത്ാറകുണ്ടക്.ഒറ്റ
മരത്ളിൽഉഴളിഞ്ഞകുണ്ടാക്ളിയത്.ഒറ്റക്ല്ലളിൽസോത്ളി
സയെകുത്ത്.ഇരകുമ്ളിൽവാർസത്െകുത്ത്.ആണ്ടകുേ
ളകുസെപഴക്മകുള്ത്.സോത്കുപണളിേളകുസെേൗതകു
േംനളിറച്ത്.തകുണളിയളിൽസമെഞ്ഞത്.പ്ാസ്റ്റളിക്ളിൽ
കോർസത്െകുത്ത്.െളിംഹാെനംമകുതൽപ്ാസ്റ്റളി
ക്ളിസൻറഉറപെളില്ലാത്േൊലവസര.കലാേസറകക്ാ

ഡകുേളളിൽതസന്നഇെംപളിെളികക്ണ്ടക്രഖരെമകു
ച്യം.

േൊലതെഞ്ഞളിസട്ാന്നക്നെക്ാൻകപാലകുംവയ്ാ
ണ്ടാസയന്നാണ്വീട്ളിലകുള്വരകുസെപരാതളി.എന്നളിട്കും
േൊലേൾപലജാതളിപളിസന്നയകുംവന്നകുസോകണ്ട
യളിരകുന്നകു.

േൊലപെളിരാന്തക്!
സദസന്താര്ഭ്രാന്താണ്മദകവ..
അമെമദവത്ളിനകുംമെ്വരംസോെകുത്ളില്ല!
എഭതഇരകുന്നാലകുംഅയാൾക്ക്മതളിവരളില്ല.തീറ്റ

യകുംേളിെത്വകുംതൂറലകുംേകുളളിയകുംവസരേൊലേ
ളളിലളിരകുന്നാണ്.ഇരകുന്നളിരകുന്നക്പള്തള്ളി.ചന്തളിചപെളി.

എസന്താരകുഇരകുത്ാണളിത്!
അമെയകും്രാര്യയകുംമക്ളകുംപരളി്രവസപെട്കു.
ഒരകുോര്യവകുമകുണ്ടായളില്ല.േൊലേകളാെകുംഇരകു

ത്കത്ാെകുമകുള്ഭ്രമംേല്രലായളിസക്ാകണ്ടയളിരകു
ന്നകു.കദ്രീയമാധ്യമങ്ങളളിലെക്ംെചളിഭതഫീച്റകു
േൾവന്നകു.കദ്രീയചാനലകുോർഅയാളകുസെവീെകു
കതെളിവന്നകു.ആളകുസഫയ്മകൊെകുസഫയ്മൊയളി.

േൊലക്ളളിമത്സരംവലളിസയാരകുഉത്സവമായളി
തസന്നവർഷാവർഷംഅകദേഹംനെപെളിലാക്ളി.പകുതളി
യേൊലേൾേസണ്ടത്കുന്നതകുംഅതളിലളിരളിക്കുന്ന
തകുമായളിരകുന്നകുഅയാളകുസെഒകരസയാരകുലഹരളി.

മകുതൽമകുെക്ളില്ലാസതലാ്രംസോയ്ാനകുള്േളളി
േൂെളിയാണ്േൊലക്ളളിസയന്നതളിരളിച്റളിവായളിരകു
ന്നകുഅയാൾക്കുണ്ടായഏേതളിരളിച്റളിവ്.അത്്രയ
ങ്രരെമകുള്േളളിയായളിരകുന്നകു.ഇതകുവസരേളളിച്
േളളിസയാന്നകുംഒരകുേളളിയായളിരകുന്നളിസല്ലന്നക്അയാൾ
ക്ക്കതാന്നളി.

േകുകറോലമായളിേയളിലകുേകുത്ളിയവസരോലകുവാ
രളിേൊലേൾമേക്ലാക്ളിഅയാൾനളിറഞ്ഞളിരകു
ന്നകു.േൊലതസന്നയായളിരകുന്നകുചളിഹ്നവകും.വലളിയ
്രൂരളിപഷേത്ളിലായളിരകുന്നകുജയം..

ഇരകുന്നളിരകുന്നക്അയാൾക്ക്മതളിയായളില്ല.പകുതളിയപകു
തളിയേൊലേളളിൽഅയാൾലഹരളിേസണ്ടത്ളി...

േൊലേളളിൽനളിന്നക്േൊലേളളികലക്കുള്ഓട്
ത്ളിനളിെക്ായളിരകുന്നകുആവീഴ്ച.ചാനലകുേളളിസല
ആകഷേപഹാെ്യപരളിപാെളിേളളിൽവസരആവീഴ്ച
ആകഘാഷമായളി.അയാളകുസെ്രഭതകുക്ൾമാഭതമല്ല,

ബന്ധകുക്ൾകപാലകുംആവീഴ്ചയകുസെരെംേണ്ടക്
ചളിരളിച്കുമറളിഞ്ഞകു.

മൂന്നാല്ദളിവെത്ളിനകുള്ളിൽമസറ്റാരകുചെങ്ങളിൽ
സവച്കുംഇകതെം്രവംആവർത്ളിച്കു.േൊലയകു
സെപളിൻോലകുേൾതസന്നയാണ്സപാട്ളിയത്.െദസ്ളി
സൻറമകുൻനളിരയളിലകുണ്ടായളിരകുന്നഒരകുസ്ഭതീയകുസെമെളി
യളികലക്ാണ്അയാളന്നക്മലർന്നെളിച്കുവീണത്.എല്ലാ
വരകുംചളിരളിച്ക്ചളിരളിച്ക്മരളിക്ാറായളി!

അകതാസെ,അയാൾക്ക്േൊലയളിൽഇരളിക്കുന്ന
തകുതസന്നകപെളിയായളി.േഴളിയകുന്നതകുംഇരളിക്ാനകുള്
ൊഹചര്യങ്ങൾഒഴളിവാക്ളി.ഇരളിക്ാൻനളിർബന്ധളി
തമാവകുകമ്ാൾമേ,ോൽമകുട്ളിൽേകുത്ളിബലംപളി
െളിച്ക്േകെരക്ക്്രാരംനൽോസത,യൂകറാപ്യൻകക്ാ
െറ്റളിൽഇരളിക്കുന്നമട്ളിൽഇരകുന്നകു.േൊലയകുസെപളിൻ

ോലകുേൾസഞരങ്ങളിനീങ്ങകുന്നതായകുംതാൻപളിന്നളികല
ക്ക്ഇകപൊൾമറളിഞ്ഞകുവീഴകുസമന്നകുംആഇരകുത്ത്ളി
ലകുംഅയാൾക്ക്കതാന്നളി.ഇെക്ക്എഴകുകന്നറ്റക്അയാൾ
േൊലയകുസെബലംഉറപെകുവരകുത്ളിസക്ാണ്ടളിരളിന്നകു.
പരളിപാെളിതീർന്നകുേളിട്ളിസയങ്ളിൽഎന്നക്അയാൾഭപാർ
ഥളിച്കുകപാവകും.

പളിസന്നപെളിസന്നസപാതകുപരളിപാെളിേളളിൽനളിസന്നല്ലാം
വളസരവളിദഗ്ധമായളിഅയാൾമകുങ്ങളിത്കുെങ്ങളി.എകപൊ
ഴകുംവീട്ളിൽചെഞ്ഞകുേൂെളി.പാർട്ളിയളിൽഗകുലകുമാലായളി.
വാർത്യായളി.വർത്മാനമായളി.അവൊനംകനതൃ
ത്വംഇെസപട്കു.േീഴെങ്ങകുേയല്ലാസതനളിവൃത്ളിയളില്ലാ
യളിരകുന്നകു.അകതാസെ,വീട്ളിൽനളിന്നക്പകുറത്ളിറങ്ങാതാ
യളി.േൂട്ളിയളിട്േകെരേൾക്ളിെയളിലകുംഅയാൾനളില
ത്ക്പെളിഞ്ഞളിരകുന്നകു.നളിലത്ക്േളിെന്നകു...

‘ഇവസനന്താമൂലക്കുരകുവകുകണ്ടാ..ആേൊകലല്
കേറളിഇരളിസക്ൊപകള്ക്കുട്ാപെീ!’

എന്നക്അമെ്രോരളിച്കുസോകണ്ടയളിരകുന്നകു.
ഇങ്ങക്ളിസതന്തക്പറ്റീന്നക്്രാര്യയകും,അച്ഛാേകെര

സക്ാന്നകുംഇസപൊപണ്ടസത്ഉറപെളില്ലഅകല്ലഎന്നക്
വാട്സ്ആപെളിൽേകുത്ളിനെക്കുന്നമക്ളകുംകചാദളിച്കു.

കചാദ്യങ്ങൾഅകലാെരമായളിതകുെങ്ങളിയകപൊഴാണ്
വീട്ളിലകുംപറമ്ളിലകുംേകുന്നകുേൂെളിയേൊലേൾവലളി
സയാരകു്രാരമായളിഅയാൾക്നകു്രവസപെട്കുതകുെങ്ങളിയ
ത്.അങ്ങസനയാണ്േളിട്ളിയപണത്ളിന്എല്ലാംവളി
സറ്റാഴളിവാക്ാൻതീരകുമാനളിച്തകും.

േൊലേൾേയറ്റളിസക്ാണ്ടകുകപാോൻനാലഞ്കു
കലാറളിേൾവരളിവരളിയായളിേയറളിവരകുന്നത്േണ്ടകപൊ
ഴാണ്നാട്കുോരകുംവീട്കുോരകുംഇയാൾക്ളിസതന്തക്
പറ്റളിസയന്നക്്രരളിക്കുംമൂക്ത്ക്വളിരൽസവച്ക്േൂട്ം
േൂെളിയത്.

കലാറളിേൾതളിരളിച്കുകപായകപൊൾഅേത്കുംപകുറ
ത്കുംനളിലാവകുപരന്നകു.

ഹാവൂ..!
അമെഒന്നക്്ര്വാെംവളിട്കു.
അകതതായാലകുംനന്നായളി!
്രാര്യരണ്ടക്്ര്വാെംവളിട്കു.
അച്ഛസൻറവളിയർപെകും്ര്വാെവകുംപറ്റളിപെളിെളിച്ചാ

രകുേൊലമാഭതംഉമെറപെെളിയളിൽഒറ്റക്ളിരകുന്നകു.ആ
േൊലയളികലക്ക്േയറളിക്ളിെക്ാൻഅയാൾക്ക്ആഭഗ
ഹമകുണ്ടായളി.ആ്രീലേീറകുേകയാോലകുേൾസപാ
ട്കുേകയാസചയ്കുസമന്ന്രയംഉള്ളിലകുണ്ടായതകുസോ
ണ്ടകുതസന്നഉമെറപെെളിയളിൽചഭമംപെളിഞ്ഞളിരകുന്നകു.േകു
റച്കുെമയംഅങ്ങസനഇരകുന്നകപൊൾഅയാൾക്ക്മെകു
ത്കു.േകുത്ളിസയണീറ്റക്േകുമ്ളിട്ക്ഉച്ത്ളിസലാരകുവളളി
യളിട്ക്അയാൾഅവളിസെതസന്നമലർന്നെളിച്കുേളിെന്നകു.

അകപൊൾപകുറത്ക്വന്നകുനളിന്നആരവം,എകന്താ
ചീഞ്ഞകുമണക്കുന്നകല്ലാഎന്ന്രങ്കപാസലമൂക്കു
സപാത്ളിനളിന്നകു.

േൊലക്ളളിയകുത്സവത്ളിന്ദളിവെങ്ങകളസറയളി
ല്ല.അയാൾതകുെങ്ങളിസവച്ഉത്സവമാണ്.ഇഭപാവ
്ര്യംഉത്സവംനെത്കുന്നത്മസറ്റാരാളാണ്.രാജപെൻ.
അയാൾരാജളിസവച്ഒഴളിവളികലക്ക്മത്സരളിച്ക്ജയളിച്
യാൾ.അതല്ലരെം,ഉത്സവത്ളിൽനാട്കുോരകുസെ
ആദരംെ്വീേരളിക്ാൻഅയാസളഷേണളിക്ാൻകവ
ണ്ടളിയാണസഭതആആരവംമകുറ്റസത്ത്ളിനളിൽക്കു
ന്നത്.

ഒരകു ഭഗാംതങ്ത്ളിൽസപാതളിഞ്ഞഒരകുസചറളിയ
േൊലരൂപമാണസഭതഅയാൾക്ക്െമൊനളിക്ാ
നായളിതട്ാൻെകുേകുഉണ്ടാക്ളിസക്ാണ്ടളിരളിക്കുന്ന
ത്.അതളിസൻറസചലവകുവഹളിക്കുന്നതകുംരാജപെനാ
ണ്.േഷേളിഅെകുത്മഭന്തളിെ്രപകുനർരൂപവത്േര
ണത്ളിൽമഭന്തളിയാവാൻൊധ്യതയകുണ്ടസഭത.●

Ikme¡fn

 ചിഗതചീകരണം:കന്ി.എം

മെനകുൽആബളിദ്പളി.പളി.

മരണസത്കതാൽപളിക്ാൻമനകുഷ്യനാേകുകമാ?അ
തളിനകുള്ഭ്രമങ്ങൾകലാേത്ക്മകുമ്കുതസന്നനെന്നളി
ട്കുണ്ടക്.ഇകപൊൾ്രാസ്ഭതീയമായളിത്സന്നനെക്കു

ന്നകുമകുണ്ടക്.ആർട്ളിഫളിഷ്യൽഇൻറലളിജൻസ്,ജനളിറ്റളിക്എൻ
ജളിനീയറളിങ്,നാകനാസെക്കനാളജളിതകുെങ്ങളിയവയകുസെെ
ഹായകത്ാസെയാണ്അത്രത്ളിലകുള്ഗകവഷണങ്ങൾ
നെക്കുന്നത്.്രൗതളിേ്രാസ്ഭതജ്ഞൻസ്റ്റീഫൻകഹാക്ളി
ങ്ങെക്ം‘അതളിജീവളിക്ാനാേകും’എന്നതരത്ളിൽമകുമ്ക്ഭപ
സ്താവനയളിറളിക്ളിയളിട്കുണ്ടക്.ആർട്ളിഫളിഷ്യൽഇൻറലളിജൻ
െകുംേമ്്യൂട്ർകഭപാഭഗാമളിങ്ങകുംതമെളിൽബന്ധളിപെളിച്ായളി
രകുന്നകുഅകദേഹത്ളിസൻറനളിരീഷേണങ്ങൾ.എന്നളിരകുന്നാ
ലകുംകവൾഡ്ഭൊൻസ്ഹ്യൂമാനളിറ്റളിസ്റ്റക്(ഡബ്കു.െളി.എ)എ
ന്നെംഘെനഇത്രത്ളിലകുള്ഗകവഷണങ്ങൾക്ക്ആ
കഗാളതലത്ളിൽതസന്നചകുക്ാൻപളിെളിക്കുന്നകുണ്ടക്.ഗകവ
ഷണങ്ങൾവളിജയളിക്ാനായളികലാേത്ളിസൻറവളിവളിധയളി
െങ്ങളളിൽെംസ്േരളിക്ാസതഒരകുപാട്മൃതകദഹങ്ങൾ‘ോ
ത്ളിരളിക്കുന്നകുമകുണ്ടക്’.എന്നാൽ,2004ൽ്രാസ്ഭതചളിന്തേ
ൻഭഫാൻെളിസ്ഫകുക്കുയാമമനകുഷ്യൻ്രാവളിയളിൽകനരളി
ൊൻകപാേകുന്നഏറ്റവകുംഅപേെേരമായആ്രയംഎ
ന്നാണ്ഇത്രത്ളിലകുള്ചളിന്താപദ്തളിസയവളിക്രഷളിപെളി
ക്കുന്നത്.നമെകുസെേകുഞ്ൻനമ്്യാർ‘ോലനളില്ലാത്^ോ
ല’ത്ളിലൂസെഉയർത്കുന്നെകന്ദഹങ്ങളകുംഅസ്ഥാനത്
ല്ല.മരണംഎന്നത്യാഥാർഥ്യമാണ്.

മരണാനന്തരജീവളിതത്ളിൽചളിലർവളി്ര്വെളിക്കുന്നകു.
ചളിലർവളി്ര്വെളിക്കുന്നളില്ല.മരണംജീവളിതത്ളിസൻറെമ
സ്തമണ്ഡലങ്ങസളയകുംെ്വാധീനളിക്കുന്ന,െദാചർച്
സചയ്കുന്ന,ആർക്കുംപളിെളിതരാത്ഒന്നാണ്.അത്ഭപകമ
യമാക്ളിൊഹളിത്യത്ളിൽനളിരവധളിആഖ്യാനങ്ങൾവന്നളി
ട്കുമകുണ്ടക്.മൃത്യകുവളിന്സതാൊൻേഴളിയാത്േഥാപാഭതങ്ങ
ളകുംഉണ്ടായളിട്കുണ്ടക്.ൊർെനകുംസഹയ്ദളിയകുംഭഡാക്കുളയകു
മെക്ംൊഹളിത്യത്ളിൽവന്നകുകപായളി.എന്നാൽ,മരണാ
നന്തരജീവളിതംഅത്യപൂർവമായളിമാഭതമാണ്ൊഹളിത്യ
ത്ളിൽെം്രവളിക്കുന്നത്.ഇസ്ലാംവളി്ര്വാെഭപമാണങ്ങ
ളകുസെഅെളിസ്ഥാനത്ളിൽമരണവകുംമരണാനന്തരജീവളിത
വകുംഭപകമയമായളിമലയാളത്ളിലളിറങ്ങളിയ‘മരണപര്യന്തം^
റൂഹളിസൻറനാൾസമാഴളിേൾ’അത്രത്ളിലകുള്ഒരകുകനാ
വലാണ്.ഖകുർആൻ,ഭപവാചേവചനങ്ങൾ(ഹദീസ്),ഖകു
ർആൻവ്യാഖ്യാനഭഗന്ഥങ്ങൾ(തഫ്െീർ)എന്നളിവയളിലൂ
സെകലാേമകുസ്ലളിംേൾപഠളിച്അകതമരണാനന്തരജീവളി
തംതസന്നയാണ്ഇൗപകുസ്തേത്ളിലകുള്സതങ്ളിലകുംകനാ
വലളിസലേഥാപാഭതങ്ങളളിലൂസെഅത്രത്ളിലകുള്ഒരകു‘റൂ
ഹ്ജീവളിതം’കേരളീയപരളിെരകത്ക്ക്പറളിച്കുനൊൻഭഗ
ന്ഥേർത്ാവളിന്ൊധളിച്ളിട്കുണ്ടക്.

തയ്ളിലപെറമ്ളിൽഅബൂബക്റളിസൻറമേൻബഷീറളി
സൻറമരണകത്ാസെയാണ്കനാവൽആരം്രളിക്കുന്നത്.മ

രണം,മരണാനന്തരേർമങ്ങൾ,മയ്ളിത്ക്ഖബറെക്ം,ഖ
ബറളിസലജീവളിതം,മഹ്്രറ(കലാോവൊനത്ളിനകുക്രഷം
മനകുഷ്യവർഗസത്വളിചാരണസചയ്ാനായളിമദവംെൃഷ്
െളിക്കുന്നപകുതളിയകലാേം),വളിചാരണ,െ്വർഗ^നരേങ്ങൾ
എന്നളിവഉൾസക്ാള്ളിച്ക്ഭപാണസൻറവഴളിേൾ,അനന്തം,
അന്ര്വരംഎന്നീരണ്ടകുപർവങ്ങളളിലായളിവരച്ളിട്ഭ്രമാത്മ
േമായഒരകുകലാേമാണ്ഭഗന്ഥേർത്ാവ്ോണളിച്കുതരകു
ന്നത്.മരണകത്ാസെേകുെകുംബത്ളിൽനളിന്നക്മസറ്റാരകുകലാ
േകത്ക്ക്ബഷീർയാഭതയാേകുന്നകു.േകുെകുംബവകുമായളിഅ
ക്രദ്യമായബന്ധംജീവളിതോലത്ക്അകദേഹത്ളിനകുണ്ടക്.ഉ
മെയകും്രാര്യയകുംമക്ളകുംനാെകുംഅകദേഹത്ളിസൻറകവരകു
േൾതസന്നയാണ്.അവസരക്കുറളിസച്ാസക്യകുള്ഒാർമേ
ളാണ്ആദ്യമാദ്യംപറയകുന്നത്.േകുട്ളിക്ാലസത്ക്കുറളിച്കു
ള്ഒാർമേളകുംമതപഠനങ്ങളകുംപളിന്നീട്ജീവളിതത്ളിൽഭപ
വാെളിയായളിൌദളിയളിസലഅൽജൗഫളിസലജീവളിതവകുംേൂ
െളിഅതളികനാട്കചർക്കുകമ്ാൾഒരകു്രരാ്രരളികേരളീയമകു
സ്ലളിംജീവളിതപരളികച്ഛദംകനാവലളിസലഒന്നാംപർവത്ളിൽ

ോണാൻേഴളിയകും.വല്യകുമെയകുസെമകുതാംസ്കോഴളിസയക്കു
റളിച്കുള്ഒാർമേസളാസക്ഇൗജീവളിതപരളിെരസത്േകുറ
ച്കുേൂെളിെത്യെന്ധമാക്കുന്നകു.വല്യകുമെ,സപൺേകുട്ളിപളി
റന്നാൽവളിളളിക്ാനായളിേണ്ടകുസവച്ളിരകുന്നകപരായളിരകുന്നകു
മകുതാംസ്.പളിറക്ാസതകപായസപൺേകുട്ളിസയതസൻറപളിെ
കക്ാഴളിയളിലൂസെയാഥാർഥ്യമാക്കുേയായളിരകുന്നകുവല്യകുമെ.
മകുംതാെളിന്പാവാെയകുംബ്ൗെകുംവസരവല്യകുമെതയ്പെളി
ച്കുനൽേളി.േൂസെഉറക്ളി.എന്നാൽ,വല്യകുമെമരളിച്തളിസൻറ
സതാട്െകുത്സപരകുന്നാളളിന്മകുംതാസ്,ബളിരളിയാണളിയളിസല
േഷണങ്ങളായളി.ഇങ്ങസനവല്യകുമെയകുംകോഴളിയകുംസസബ
ത്കുേളകുംബദക്ർമാലയകുംമകുഹ്യളിദേീൻമാലയകുംമലപെകുറംപ
െപൊട്കുംഖളിസ്േളകുംമമ്കുറംതങ്ങളകുംപകുത്ൻപള്ളിമഖ
ബറയകുംകചർന്നക്കേരളീയമകുസ്ലളിംപശ്ാത്ലത്ളികല
ക്ാണ്ബഷീറളിസൻറഒാർമേളകുസെതാഴ്കവരളിറങ്ങകുന്നത്.

മരണാനന്തരംതസന്നോണാൻവരകുന്നമറ്റക്ആത്മാ
ക്ളകുമായകുള്െം്രാഷണത്ളിലൂസെയകുംബന്ധത്ളിലൂസെ
യകുംവ്യാഴാഴ്ചരാഭതളിമകുതൽസവള്ളിയാഴ്ചഉച്വസരല്രളി
ക്കുന്ന‘പകരാളളി’ൽനാട്ളിൽോണകുന്നോഴ്ചയളിലൂസെയകു
മാണ്പളിന്നീട്േഥാവളിേെനം.ഇെക്ക്മരണസത്ക്കുറളി
ച്കുള്തത്്വചളിന്താപരമായആ്രയങ്ങൾകനാവൽഎ
െകുത്കുസവക്കുന്നകു.മരളിച്വർഎഭതഭപളിയസപെട്വരാസണങ്ളി
ലകുംെ്വപനത്ളിൽകപാലകുംമരളിച്വരകുസെോഴ്ചജീവളിച്ളി
രളിക്കുന്നവസര്രയസപെെകുത്കുന്നസതസന്തന്നക്എനളിക്റളിയളി
ല്ല.മരളിച്വസരകഭപതസമകന്നാപളി്രാസചകന്നാവളിളളിച്ക്ആ
ട്ളിയേറ്റാനാണ്അവർക്ളിഷ്െം.ഒരളിെത്ക്ബഷീർപരളിത
പളിക്കുന്നതളിങ്ങസനയാണ്.

കനാവലളിസലരണ്ടാംപർവംമഹ്്രറയകുംഅവളിെസത്വളി
ചാരണയകുംനരേ്രളിഷേയകുംവർണളിക്കുന്നകു.രണ്ടാംപർ
വത്ളിൽകേവലവർണനയളികലക്ക്കനാവൽെഞ്രളിക്കു
ന്നകു.ഖകുർആനളിലകുംവ്യാഖ്യാനഭഗന്ഥങ്ങളളിലകുംമറ്റകുംഭപതളി
പാദളിച്അകതമഹ്്രറയകുംനരേവകുംതസന്നയാണ്ഇവളി
സെയകുംോണകുന്നത്.പകഷേ,വളിവരണത്ളികലക്ക്മാഭത
മായളികനാവലൂന്നളിയതകുംഒന്നാംപാദകത്ക്ാൾതാരത
കമ്യനചകുരകുക്ളിയതകുംകനാവൽഅവൊനളിപെളിക്ാൻഭഗന്
ഥോരൻതളിെകുക്ംേൂട്ളിയതകുകപാസലകതാന്നളി.ഏസറപഠന
ങ്ങൾക്കുക്രഷംരചളിച്‘മരണപര്യന്തം^റൂഹളിസൻറനാൾ
സമാഴളിേൾ’കനാവലളിൽഭഗന്ഥോരൻെൂഷേക്മതപകുലർ
ത്കുന്നകുണ്ടക്.തസൻറ്രാവനേസള,മരണാനന്തരജീവളിത
സത്വായനക്ാരൻസതറ്റായളിവ്യാഖ്യാനളിക്ാതളിരളിക്ാ
ൻനളിയഭന്തളിക്കുന്നകുമകുണ്ടക്.

ഒരകുമനകുഷ്യസൻറമരണാനന്തരജീവളിതപരീഷേണങ്ങ
സളഅനാവരണംസചയ്കുന്നആഖ്യായളിേ.മനകുഷ്യജന്ത്ളി
സൻറനളിസ്ാരതയകുംഷേണളിേതയകുംനളിസ്ഹായതയകുംനളി
ശ്ബ്ദകതങ്ങലകുേളായളിവ്യാപളിച്കുേളിെക്കുന്നഇൗകനാവ
ലളിൽമനകുഷ്യസൻറനന്തളിന്േൾതകുലനംസചയ്കുന്നകു.പ
ശ്ാത്ാപത്ളിസൻറവളി്രകുദ്ജലംസോണ്ടക്ഹൃദയം്രകു
ദ്ീേരളിക്കുന്നകു.

●

ൈ ര ണ േ ര്യ ന്ം:  
റൂ ഹി ല ൻ റ നകാ ൾ ലൈകാ ഴി ക ൾ  
(ദനകാവൽ)
്രംെകുദേീൻമകുബാറക്,ഡളി.െളിബകുക്സ്
കപജ്:160,വളില:130

acWm\́ cw
tcJs¸Sp̄ nb
Ubdn¡pdņ pIÄ

ഒ രു ൈ നു ഷ്യ ല ൻ റ ൈ ര ണകാ ന ന് ര ജചീ വി ത  
േ രചീ ക്ഷ ണ ങ്ങ ലള അ നകാ വ ര ണം ലച യ്ു ന്  

ആ ഖ്യകാ യി ക. ൈ നു ഷ്യ ജ ന്മ ത്ി ല ൻ റ  
നി സ്കാ ര ത യും ക്ഷ ണി ക ത യും  

നി സ് ഹകാ യ ത യും നി ശ്ശബ്  േ ദത ങ്ങ െു ക ളകാ യി  
വ്യകാ േി ച്ു കി ട ക്ു ന് ഇൗ  ദനകാ വ െി ൽ  

ൈ നു ഷ്യ ല ൻ റ ന ന്മതി ന്മ ക ൾ തു െ നം ലച യ്ു ന്ു.  
േ ശ്കാ ത്കാ േ ത്ി ല ൻ റ വി േു ദ്ധ ജ െം ലകകാ ണ്്   

ഹൃ േ യം േു ദ്ധചീ ക രി ക്ു ന്ു
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ഷഹബാസ്അമൻ\റഹ്മാൻേകുറ്റളിക്ാട്ൂർ

ഭപണയത്ളിസൻറആോ്രങ്ങളളികലക്കുംകവർപാെളിസൻറആഴ
ങ്ങളളികലക്കുംഹൃദയങ്ങസളസോണ്ടകുകപായ്രാവാഭദഗായ
േനാണ്ഷഹബാസ്അമൻ.െംസ്ഥാനെർക്ാറളിസൻറ

ഇൗവർഷസത്ഏറ്റവകുംമളിേച്ഗായേനകുള്പകുരസ്ോരംല്രളിച്
ഷഹബാസ്പാട്ളിസൻറവഴളിേളളിൽസ്കനഹത്ളിസൻറ്രബ്ദമാണ്.

ോവ്യാത്മേമായെംഗീതത്ളിലൂസെഹൃദയംനളിറച്ക്ഭപണയം
തകുളകുമ്ളിപാെകുന്നമസറ്റാരകുപാട്കുോരൻഇല്ല.െംഗീതെംവളിധായ
േൻ,പളിന്നണളിഗായേൻ,ഭപണയത്ളിസൻറയകുംവളിരഹത്ളിസൻറ
യകുംപാട്കുോരൻഇസതല്ലാംകചർന്നഗെൽഗായേനാണ്ഷഹ
ബാസ്.അതകുസോണ്ടകുതസന്നയാണ്ഭപണയംഭപകമയമായളിെളി
നളിമേൾഒരകുങ്ങകുകമ്ാൾഷഹബാെളിസൻറ്രബ്ദംനാംവീണ്ടകും
കേൾക്കുന്നത്.ഭപണയം,കവദനഇവസയാസക്െളിനളിമയളിൽേെ
ന്നകുവരകുകമ്ാഴാണ്അണളിയറഭപവർത്േർ,െംവളിധായേർ
ഷഹബാെളിസനകതെളിസയത്കുന്നത്.ഒരളിക്ലകുംപളിന്നണളികതെളി
ഷഹബാസ്നെന്നളിട്ളില്ല.‘മായാനദളി’യളിൽആഷളിഖഅബകുവളിസൻറ
അവൊനവളിചാരത്ളിൽഷഹബാസ്എത്കുേയായളിരകുന്നകു.മാ
യാനദളിയളിൽപാസട്ാരകുക്ളിയതളിസൻറഅനകു്രവംഷഹബാസ്പറ
യകുേയാണ്.

മിഴിയിൽനിന്നും മിഴിയിലേക്ക് 

» മളിഴളിയളിൽനളിന്നകുംമളിഴളിയളികലക്ക്കതാണളിതകുഴകഞ്ഞകപായ്...
മഴയറളിഞ്ഞളില്ലളിരവറളിഞ്ഞളില്ലേമഴളികഞ്ഞാനമെൾതമെളിൽസമസല്ല..
മായാനദളിെളിനളിമയളിസലആഗാനത്ളിനാണ്മളിേച്ഗായേനകുള്
പകുരസ്ോരംഷഹബാസ്അമസനകതെളിസയത്ളിയത്.

‘‘ഇൗഗാനംഹൃദയംകചർത്കുപാൊൻേഴളിഞ്ഞത്െളിനളിമയളിൽ
ല്രളിച്പകുതളിസയാരകുഅനകു്രവംസോണ്ടകുേൂെളിയാണ്.ൊധാരണ
പാട്ളിസൻറെീനകുേൾപറഞ്ഞകുകേട്ക്,മനസ്ളിൽെീൻഒാർത്ാണ്
പാെകുേ.മായാനദളിയളിൽപാട്ളിസൻറവളിഷ്വലകുേൾകനരകത്േണ്ടക്

െംഗീതെംവളിധായേൻസറക്സ്വളിജയൻ,രചനനളിർവഹളിച്
അൻവർഎന്നളിവരകുമായളിചർച്സചയ്ത്ഭപണയതീഭവതക്ക്അനകു
െരളിച്ക്ചളിട്സപെെകുത്ളിയതാണ്ഇൗഗാനം.കേട്കുപരളിചയളിച്സറക്
െളിസനആദ്യമായളിോണകുന്നത്ഇൗെളിനളിമയളിലാണ്.’’

പിനണി ഗായകൻ എന പരിമിതി

» ‘‘2005ൽപകുറത്ളിറങ്ങളിയചാന്തക്സപാട്ളിസല‘ചാന്തക്േകുെസഞ്ഞാരകു
െൂര്യൻമാനത്ക്...’എന്നഗാനംപാെളിയാണ്പളിന്നണളിക്ക്തകുെക്ം
േകുറളിക്കുന്നത്.പളിന്നണളിഗായേൻഎന്നത്ഒരകുപരളിമളിതളിയാണ്.
അതകുസോണ്ടകുതസന്നപളിന്നണളിഎന്നക്കചർത്കുസവക്ാൻഞാൻ
ഇഷ്െസപെെകുന്നളില്ല.ഇൗപരളിമളിതളിക്പെകുറംേെക്കുന്നആ്രയങ്ങളകു
സെഒരകുേെൽനളിറഞ്ഞകുതകുളകുമ്കുേയാണ്നമെളളിൽ.ഒരകുലവ്സ്
കറ്റാറളിെളിനളിമയാേകുകമ്ാൾഅതളിസൻറപളിന്നണളിയളിലകുള്വർപാ
ട്കുോരസനകതെകുകമ്ാഴായളിരളിക്കുംഎസന്നഒാർക്കുേ.ഭപണയം
അസല്ലങ്ളിൽകവദനഇതാണകല്ലാനമെകുസെപാട്കുേൾ’’.

വലളിയആൾക്ൂട്ത്ളിന്മകുന്നളിലായാലകുംെളിനളിമയളിലായാലകും
ന്യൂജനകറഷൻഇഷ്െസപെെകുന്നസറാമാൻറളിക്കവായ്ൊണ്ഷഹ
ബാെളികൻറത്.ഇവർഗെലകുേൾഇഷ്െസപെെകുന്നതളിന്പളിന്നളിൽ
ഇൗ്രബ്ദത്ളിന്വലളിയപങ്കുണ്ടക്.മണളിക്ൂറകുേകളാളംതസൻറ
മകുന്നളിലളിരളിക്കുന്നവർക്ക്ഷഹബാെളിസൻറഒാകരാപാട്കുംഹൃദയ
ത്ളിൽമകുത്മളിട്ക്്രാന്തമായതളിരയായളിതളിരളിച്കുകപാവകും.റൂമളിയകും
മളിർൊഗാലളിബകുംദസ്തകയവ്സ്േളിയകുംഖലീൽജളിഭബാനകുംവർ
ത്മാനങ്ങളായളിനമെളികലക്ക്എത്കും.ബാബകുക്യകും
കോഴളികക്ാട്അബ്ദകുൽഖാദറകുംസമഹ്ദളിഹെനകുംഒ.എൻ.
വളിയകുംെച്ളിദാനന്ദനകുംവളിരഹത്ളിസൻറയകുംഭപണയത്ളിസൻറയകും
േവളിതയായളിസപയ്തളിറങ്ങകും.

ജീപ്ി െൻറ നമ്പറാണക്  ഗ്നര്ന

» ‘‘ഗെൽഗായേൻഎന്നഒരകുഭബാക്റ്റളിൽകചർക്ാനളിഷ്െമളി
ല്ലാത്തകുസോണ്ടാണ്ഞാൻ‘ഷഹബാസ്പാെകുന്നകു’എന്നക്പറ
യാൻഇഷ്െസപെെകുന്നത്.െൂഫളിെംഗീതത്ളിസൻറകവരകുേൾകതെളി
യകുള്യാഭതയളിലാണ്KEF1126എന്നആൽബംപളിറന്നത്.

നരേത്ളിൽതീയളില്ലാ...
െ്വർഗത്ളിൽകതാട്വകുംഇല്ലാ...
എല്ലാംനളിസൻറഉള്ളിൽ...നളിസൻറഉള്ളിൽ.
അലയകുന്നദർവീ്രകുേളകുസെവഴളിയളിലൂസെയകുള്യാഭതയാണ്

ഇൗഗാനം.ഗെലളിസൻറവഴളിയളിൽെൂഫളിധാരയളികലക്കുള്മന
സ്ളിസൻറയാഭത.ഇൗആൽബംഒരകുചകുവെകുമാറ്റമായളിസതറ്റളിദ്രളി
ച്ക്പലവ്യാഖ്യാനങ്ങളകുംവന്നതായളിരകുന്നകുഅനകു്രവം.പന്തകുേളളി
യകുംപാട്കുെംഘവകുംെഞ്രളിച്എസൻറജീപെളിസൻറനമ്റായളിരകു
ന്നകുKEF1126.

അസതസൻറഗകുരകുവായളിേണ്ടാണ്ഇൗആൽബത്ളിന്ആകപ
രളിട്ത്.അവളിസെമകുതൽഞാൻഒരകുെൂഫളിധാരകയാട്അെകുത്കു
എന്നക്എസന്നസ്കനഹളിക്കുന്നവർപറയകുന്നകു.വായനയളിൽറൂമളി
യകുംൊർഭതകുംബഷീറകുംദസ്തകയവ്സ്േളിയകുംഎല്ലാമകുണ്ടക്.റൂമളി
യകുസെെ്വാധീനംെൂഫളിയകുസെകവരകുേൾകതെളിയകുള്യാഭതയളിലൂ
സെയാണ്.ഫകുട്ബാൾഇഷ്െസപെട്സചറകുപെത്ളിൽേകുറകുനളിരയളിൽ
ഭപതളികരാധംതീർത്േളളിക്ാരനായളിരകുന്നകു.ഇകപൊൾഅത്ചളിന്ത
േൾസപരകുത്മമതാനങ്ങളളികലക്ക്ഉരകുണ്ടകുകപാവകുന്നമനസ്ളിൽ
പായകുേയാണ്.’’

ഉമ്മലയാളും മധ്നരമ്നള്ള െെറ്നപ്ും

» ‘‘സചറകുപെത്ളിസൻറഒാർമേൾക്ക്ഉമെകയാളംമധകുരമകുണ്ടക്.വായ

ഹൃേയത്ിൽനിന്്  
ഹൃേയത്ിദെക്്   
ഒഴുകിപ്പരക്ുന് 
ധ്യകാനൈകാണ്  ഷഹബകാസിന്  
േകാട്ുകൾ. സംസ് ഥകാന 
സർക്കാറി ലൻറ ൈികച് 
ഗകായകനുള് േുരസ് 
കകാര ദനട്ത്ി ലൻറ 
േശ്കാത്െത്ിൽ  
ഷഹബകാസ്  അൈൻ 
േകാട്ും ആദെകാചനകളും 
േങ്കുലവക്ുന്ു
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നതലക്ക്പളി
െളിച്ക്നെക്കുന്ന
ോലത്ക്ആകരാ
ഒരാൾപാട്ളിസൻറ
വഴളിയളികലക്ക്നളികയാ
ഗളിച്കപാസലയാണ്കത
ാന്നളിയത്.എങ്ങസനഇൗ
വഴളിയളിൽഎത്ളിസപെട്കുഎന്നക്
പറയാൻേഴളിയളില്ല.മസണ്ണ്വളി
ളക്ക്സേെകുകവാളംവായനതകുെർ
ന്നകു.മൗനമായളിഇരകുത്ം,ഒറ്റസപെൊനകു
ള്ആഭഗഹം.ഇസതല്ലാംഎന്നളിലകുസണ്ടന്നക്
േസണ്ടത്ളിയത്ഉമെയായളിരകുന്നകു.ഒരളിക്ലകുംേകു
റ്റസപെെകുത്ലളില്ലാസതഞാനളിങ്ങസനഭപകത്യേവളിചാരമകു
ള്വനായളിരളിക്കുംഎന്നക്അവർആ്ര്വെളിച്ളിരളിക്കും.മലപെകു
റത്ളിസൻറസ്കനഹത്ളിലാണ്വളർന്നത്.എന്നകുംഎനളിക്ക്
പളിന്തകുണയകുംകഭപാത്സാഹനവകുംഇൗമണ്ക്തന്നകു.

പാട്നും െിന്തകള്നും

» ‘‘മരണസമത്കുന്നകനരത്ക്നീഎന്നരളിേളിൽഉണ്ടായളി
രകുസന്നങ്ളിൽ’...കവർപാെളിസൻറഅഗാധമായഉള്കുരകുക്ം
നൽേളിയഇൗപാട്ക്പകുതകുതലമകുറസയെ്വാധീനളിച്കപൊൾ
‘ദളികൊൾഒാഫ്അനാമളിേഇൻബ്ാക്ക്ആൻഡ്മവറ്റക്’
എന്നആൽബംരാഷ്ഭെീയഭപകമയംസോണ്ടാണ്ഭ്രദ്ളിക്
സപെട്ത്.ഇതളിസലആദ്യ്രാഗസത്െജ്നളി...െജ്നീഇനളികവ
സറയായ്േഴളിയകുന്നതാസണൻകവദന’...എന്നഗാനമാണ്
ഭപണയത്ളിസൻറോമകുേീോമകുേന്ാർസനകഞ്റ്റളിയത്.

ഫാഷളിെത്ളിസൻറ്രീതളിസപെെകുത്കുന്നഇരകുട്ക്നളിറച്ോ
ലത്ക്എല്ലാ്രബ്ദങ്ങളകുംകതാക്കുേൾക്കുമകുന്നളിൽപളിെ
ഞ്ഞകുവീഴകുന്നഒരകുഭപകമയംസോണ്ടകുവന്നആൽബമായളി
രകുന്നകുഇത്.അവൊന്രാഗത്ക്കൊജാരാജേകുമാരീയളി
കലക്ക്എത്കുകമ്ാൾഫാഷളിെംസവെളിസവച്ക്വീഴ്ത്ളിയ
്രബ്ദസത്ക്കുറളിച്ാണ്പറയകുന്നത്.ഇതളിസൻറരാഷ്ഭെീയം
അന്നക്കവണ്ടഭതേണ്ടളിരകുന്നളില്ല.ഇന്നക്അത്ഭപെക്തമാവകു
േയാണ്.അസതാരകുയാഥാർഥ്യംകപാസലകതാന്നകുേയാണ്’’

^ഷഹബാസ്പറഞ്ഞകു.
ഒാകരാപാട്കുേളകുംവ്യത്യസ്തമാണ്.
െമെളിലൂനളി...
മരണസമത്കുന്നകനരത്ക്...
മേരേകുളളിർമഞ്ഞളിലകുലയകുസന്നാരകുതളിർമകുല്ല
മലസര...
ഭപണയംനളിറഞ്ഞമനസ്ളിൽനളിന്നക്ഇൗണമായളിഒഴകുേളിയ

ഗാനങ്ങൾനളിരവധളിയാണ്.വരയകുംവായനയകുംചളിന്തയകും
നളിറഞ്ഞപാട്കുോരനാണ്ഷഹബാസ്.മനസ്ളിൽനളിന്നക്മന
സ്ളികലക്ക്ഒഴകുേളിപെരക്കുന്നധ്യാനമാണ്ഷഹബാെളിന്പാ
ട്കുേൾ.അതളിൽകവർപാെകുംകവദനയകുമകുണ്ടക്.ഭപണയവകുംവളി
രഹവകുമകുണ്ടക്.ഇസതല്ലാംകചർന്നാണ്ഷഹബാസ്പാെകുന്ന
ത്.പകുരസ്ോരത്ളിസൻറെകന്താഷംനളിറഞ്ഞകോഴളികക്ാ
ട്മലാപെറമ്ക്‘്രളിവ’യളിൽഅംഗീോരത്ളിനകുള്നന്ദളിവാക്ക്
പറയാൻകഭപയെളിഅനാമളിേയകുംമേൻഅലൻ
റൂമളിയകുമകുണ്ടക്.

●
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ഷഹബകാസ്  അൈൻ
 ചിഗതം: ൈുസ് തേ അബൂബക്ർ

സേ.എം.എം.അസ്ലം

‘‘െളിനളിമയളിലകുംനാെേത്ളിലകുംഅ്രളിന
യംതകുെങ്ങളിയളിട്ക്42വർഷംപളിന്നളി
ട്കു.എസൻറേലാജീവളിതത്ളിന്അർ

ഥമകുസണ്ടന്നക്വീട്കുോസരയകുംനാട്കുോസരയകുംകബാധ്യ
സപെെകുത്ാൻഇൗഅവാർഡകുസോണ്ടക്ൊധളിച്കു’’^സോ
ച്ളിമവപെളിൻേരയളിസലവളപെക്എന്നസ്ഥലസത്നാലകു
്രാഗവകുംസവള്ത്ാൽചകുറ്റസപെട്സോച്കുവീട്ളിലളിരകുന്നക്
പൗളളിവത്സൻപറയകുന്നകു.മളിേച്െ്വ്രാവനെളിക്കുള്
ഇൗവർഷസത്െംസ്ഥാനഅവാർഡ്ല്രളിക്കുന്നതളി
നകുമകുമ്ക്പൗളളിവത്സൻഎന്നഅ്രളികനഭതളികഭപഷേേർ
ക്ക്അഭതപരളിചളിതയല്ല.

നളിരവധളിനാെേഭെൂപെകുേളളിൽെജീവമായളിരകുന്നകു
ഇവർ.അരങ്ങളിൽഅ്രളിനയളിച്ക്മതളിവരാസതയാണ്െളി
നളിമാകലാേത്ക്എത്ളിയത്.സബന്നളിപളി.നായരമ്ലം
തളിരക്ഥഎഴകുതളിഅൻവർറഷീദ്െംവളിധാനംസചയ്
തഅണ്ൻതമ്ളിയളിലൂസെയാണ്െളിനളിമാഭപകവ്രനം.
തകുെർന്നക്‘ഇകയ്ാബളിസൻറപകുസ്തേം’,‘അമർഅക്
ബർഅകന്താണളി’,‘കനാവ്’,‘വന്യം’,‘ഗപെളി’എന്നീെളി
നളിമേളളിൽസചറകുകവഷങ്ങൾസചയ്തകു.ലളികജാകജാസ്
പല്ലളികശ്രളിെംവളിധാനംസചയ്ത‘ഇൗമയൗ’,രാഹകുൽ
റളിജളിനായർെംവളിധാനംസചയ്ത‘ഒറ്റമകുറളിസവളളിച്ം’
എന്നീെളിനളിമയളിസലഅ്രളിനയത്ളിനാണ്ഇൗവർഷ
സത്െംസ്ഥാനഅവാർഡ്ല്രളിച്ത്.

അരവങ്ന്ന ആദവശം
ആറാംക്ാെളിൽപഠളിക്കുന്നോലത്ാണ്നാെേ
ത്ളിൽഎത്കുന്നത്.രണ്ടക്അമച്വർനാെേങ്ങളളിൽ
ബാലനെളിയായളിഅ്രളിനയളിച്കു.അക്ാലത്ക്മവപെളിൻ
േരയളിസലവാൊപള്ളിയളിൽകോൺസവൻറളിൽപഠളി
ക്കുേയാണ്.എസന്നനാെേപരളി്രീലനത്ളിന്അനകു
വദളിക്ണസമന്നക്ആവ്ര്യസപെട്ക്അധ്യാപേൻഅപെച്
ന്എഴകുത്ക്അയച്കു.അപെച്ൻചവളിട്കുനാെേനെനകും
ഗായേനകുമായളിരകുന്നതളിനാൽഅ്രളിനയത്ളിന്െമെതം
അറളിയളിച്കു.മകുെളിചകുരകുണ്ടകുനളിൽക്കുന്നതളിനാൽആൺ
കവഷങ്ങളാണ്േൂെകുതലകുംല്രളിച്ത്.േൂൊസത,അമെ
യായളിഅ്രളിനയളിക്ാൻആളളില്ലാത്തളിനാൽഅത്
രംകവഷവകുംല്രളിക്കും.പളിന്നീട്11വയസ്ായകപൊൾ
അപെച്ൻനാെേംേളളിക്ാൻെമെതളിച്ളില്ല.യകുവജ
കനാത്സവങ്ങളളിൽനാെേംേളളിച്ക്നാട്കുോർക്ക്െകു
പരളിചളിതയായളിരകുന്നകു.എല്ലാവരകുംകചാദളിക്കുംനാെേ

ത്ളിന്കപാേകുന്നളികല്ലഎന്നക്.
എനളിക്ക്നാെേംേളളിക്ാൻതാൽപര്യമകുണ്ടക്.എകപൊ

ഴകുംനാെേസമന്നവളിചാരമായതളിനാൽപഠനത്ളിൽഭ്ര
ദ്േകുറവകുമാണ്.പഭതംേളിട്ളിയാൽഅതളിൽഎഴകുതളിയ
ത്നാെേരൂപത്ളിൽപറഞ്ഞക്അ്രളിനയളിക്കും.മാലളി
പെകുറത്ക്നാെേക്ബകുണ്ടക്.അപെച്സൻറഅനളിയസൻറ
വീട്മാലളിപെകുറത്ാണ്.അകങ്ങാട്കുകപാേകുേയാസണ
ന്നക്പറഞ്ഞക്ക്ബ്ളിൽനാെേംറളികഹഴ്െൽസചയ്ാൻ
കപാേകും.ഒരകുതവണഡയകലാഗ്പറഞ്ഞാൽസപ
സട്ന്നക്പഠളിക്കും.അങ്ങസനനാെേംോണാൻഅപെ
ച്നകുംഅമെച്ളിയകുംെകഹാദരങ്ങളകുംബന്ധകുക്ളകും
വന്നകപൊഴാണ്അറളിഞ്ഞത്ഞാൻഅതളിൽഅ്രളിന
യളിക്കുന്നകുസണ്ടന്നക്.വീട്ളിൽതളിരളിച്ക്എത്ളിയകതാസെ
അച്ഛന്അകതാസെകദഷ്യമായളി.10ാംക്ാെളിൽപഠളി
ക്കുകമ്ാഴാണ്െം്രവം.

അകതാസെപഠനംനളിർത്ളി.പരീഷേേഴളിഞ്ഞആ
വർഷംഭേളിസ്മെളിന്നാെേംേളളിക്ാൻഅവെരം
േളിട്ളി.അപെച്ൻആദ്യംെമെതളിച്ളില്ല.്രഷേണംേഴളി
ക്ാസതയകുംപളിണങ്ങളിയകുംെമരംസചയ്താണ്െമെ
തംകനെളിയത്.അപെച്ന്നാെേകത്ാട്വളികരാധമകുണ്ടാ
യളിട്ല്ല.എസന്നസോണ്ടകുനെക്ാൻആളളില്ല.എസൻറതാ
സഴആറകുകപരകുണ്ടക്.

പളിന്നീട്പളി.സജ.ആൻറണളിയകുസെരശ്മളിതളിയറ്ററളിൽ
കചർന്നകു.അഞ്കുവർഷംനാെേംേളളിച്കു.തളിലേൻ
കചട്ൻഅന്നക്അവളിസെയകുണ്ടായളിരകുന്നകു.അകദേഹം11
വർഷംഅവളിസെനാെേഭെൂപെളിലകുണ്ടായളിരകുന്നകു.അതളിനളി
സെേല്യാണംേഴളിഞ്ഞകു.്രർത്ാവളിസൻറവീട്കുോരകും
നാട്കുോരകുംനാെേത്ളിന്നല്ലപളിന്തകുണയാണ്.അെളിയ
ന്തരാവസ്ഥോലത്ക്‘ോളരാഭതളി’എന്നനാെേംേളളി
ച്കു.ആെമയത്ക്ഗർ്രളിണളിയാണ്.ഏഴകുമാെംവസര
പളിെളിച്കുനളിന്നകു.അതകുേഴളിഞ്ഞക്ക്ബളിൽനളിന്നക്കപാന്നകു.
ആൻറണളികചട്ന്എസന്നവളിൊൻെങ്െമായളിരകുന്നകു.

സിനിൈയിദലക്് 
തളിരക്ഥാേൃത്ക്സബന്നളിപളി.നായരമ്ലമാണ്െളിനളി
മയളികലക്കുള്വാതളിൽതകുറന്നത്.അകദേഹത്ളിസൻറ
െളിനളിമയളിൽഅ്രളിനയളിക്ാൻപറ്റകുകമാഎന്നക്കചാദളി
ച്കു.ആദ്യംമെളിപറഞ്ഞകു.നാെേത്ളിൽഒരകുപാട്കവ
ഷങ്ങൾസചയ്തതളിനാൽകഭപഷേേർക്ക്പരളിചളിതമാ
ോൻൊധ്യതയകുണ്ടക്.സചറളിയകവഷംസചയ്ാനളിസല്ലന്നക്
പറഞ്ഞകു.സപാള്ാച്ളിയളിലാണ്‘അണ്ൻതമ്ളി’െളിനളി
മയകുസെസലാകക്ഷൻ.ഡയകലാഗ്ഉസണ്ടന്നകുംകചച്ളി
ക്ക്പറ്റളിയകറാളാസണന്നകുംഅകദേഹംപറഞ്ഞകു.ആം
ബകുലൻെളിൽ്രർത്ാവളിസൻറമൃതകദഹത്ളിനെകുത്കു
സവച്ക്േരയകുന്നെീനാണ്അ്രളിനയളിച്ത്.

സിനിൈയും നകാടകവും ഒരുൈിച്ച് 
െളിനളിമയകും നാെേവകുംരണ്ടകുംരണ്ടാണകല്ലാ.പളി.
സജ.ആൻറണളിയകുസെേൂസെകജാലളിസചയ്തതകുസോ
ണ്ടാേകുംവളസരസപസട്ന്നക്ഡയകലാഗ്പറയാൻേഴളി
യകും.സബന്നളിപളി.നായരമ്ലത്ളിസൻറഏഴകുനാെേ
ങ്ങളളിൽഅ്രളിനയളിച്കു.എല്ലാംനല്ലകവഷങ്ങളായളിരകു
ന്നകു.അണ്ൻതമ്ളിയളിൽഅ്രളിനയളിക്കുകമ്ാൾസബ
ന്നളിപറഞ്ഞകു.നമെകുസെൊധനമാണ്.സവച്ക്അലക്ളി
കക്ാഎന്നക്.ോമറ,അണളിയറഭപവർത്േർനമകുക്ക്
ചകുറ്റകുമകുസണ്ടന്നക്്രയംമനസ്ളിൽവന്നളില്ല.ഇതകുവസര42
െളിനളിമേളളിൽഅ്രളിനയളിച്കു.ഡബ്ളിങ്െ്വന്തമായാണ്
സചയ്കുന്നത്.നാെേംനളിർത്ാസതമൂന്നകുസോല്ലംെളി
നളിമയളിൽഅ്രളിനയളിസച്ങ്ളിലകുംമകുകന്നാട്കുസോണ്ടകുകപാ
ോൻേഴളിയകുന്നളില്ല.

അവകാർഡ്  സമ്മകാനിച്ച സിനിൈകൾ
‘ഇൗമാകയാ’,‘ഒറ്റമകുറളിസവളളിച്ം’എന്നീെളിനളിമേൾ
ക്ാണ്അവാർഡ്ല്രളിച്ത്.ഇൗമാകയാെളിനളിമയളിൽ
ഒരകുവീട്ളിൽഅപെൻമരളിച്കുേളിെക്കുന്നകു.്രാര്യേരയകുന്ന
െീനാണ്.മവപെളിൻേരയളിൽേരച്ളിലളിന്ഭപകത്യേരീ
തളിയകുണ്ടക്.അയൽവാെളിേളകുംബന്ധകുക്ളകുംവന്നാൽ
ആവളിവരംമരളിച്യാസളേരഞ്ഞക്അറളിയളിക്കും.അതാ
ണ്ആെളിനളിമയളിസലകവഷം.സചമ്ൻവളികനാദളിസൻറ
അമെയായാണ്അ്രളിനയളിക്കുന്നത്.െളിനളിമറളിലീസ്
ആയളിട്ളില്ല.വളിഷകുവളിന്ആേകും.സപണ്മെഎന്നാണ്
േഥാപാഭതത്ളിസൻറകപര്.‘ഒറ്റമകുറളിസവളളിച്ം’എന്ന
െളിനളിമയളിൽതളിരകുവനന്തപകുരംകബാണക്ാൊണ്ഷൂ
ട്ക്സചയ്തത്.അവാർഡ്പെംഎന്നരീതളിയളിൽസചയ്
തതാണ്.നല്ലകവഷമാണ്.രണ്ടക്ആൺേകുട്ളിേളകുസെ
അമെയായാണ്അ്രളിനയളിക്കുന്നത്

അവകാർഡ്  ഭപതീക്ഷ
െളിനളിമഅവാർഡ്അകല്ല,ഭപതീഷേളിച്ളില്ല.അ്രളിനയം
എങ്ങസനവളിലയളിരകുത്കുസമന്നക്അറളിയളില്ലകല്ലാ?തളിയറ്റ
റളിൽേണ്ടക്ആസരങ്ളിലകുംഅ്രളിഭപായംപറയാൻെളിനളി
മറളിലീസ്ആയളിട്ളില്ല.െളിനളിമസചയ്തകപൊൾഎല്ലാവ
രകുംപറഞ്ഞളിരകുന്നകുകചച്ളിക്ക്അവാർഡ്ഉറപൊസണന്നക്.
അകപൊൾസചറളിയഭപതീഷേയകുണ്ടായളിരകുന്നകു.അവാർ
ഡളിസനക്ാൾെളിനളിമറളിലീസ്ആയാൽഎനളിക്ക്നല്ല
കവഷംേളിട്കുസമന്നാണ്ഭപതീഷേളിച്ത്.അവാർഡ്എന്നക്
കേട്കപൊൾ്രരളിക്കുംസഞട്ളി.എസന്നക്ാൾനന്നായളി
അ്രളിനയളിക്കുന്നഒരകുപാെകുകപരകുണ്ടക്.അതളിൽനളിസന്നാ
സക്എസന്നസതരസഞ്ഞെകുത്കല്ലാ?അവാർഡ്വളിവ
രംഅറളിയളിച്ത്സബന്നളിപളി.നായരമ്ലാണ്.മമെൂട്ളി,
െലളിംേകുമാർ,സേ.പളി.എസ്.െളിലളളിതഎന്നളിവസരാ
സക്വളിളളിച്ക്അ്രളിനന്ദനംഅറളിയളിച്കു.

എസൻറനാട്കുോർഎസന്നനന്നായളിസ്കനഹളിക്കു
ന്നകു.അവർനൽേളിയപളിന്തകുണവലകുതാണ്.മവപെളിൻ
േരയളിൽഒരകുപാട്േലാോരളിേളകുണ്ടക്.നളിലനളിന്നകുകപാ
യഅപൂർവംചളിലരളിൽഒരാളാസണന്നതളിൽഎനളിക്ക്
അ്രളിമാനമകുണ്ടക്.അവാർഡ്േളിട്ളിയതറളിഞ്ഞക്എസൻറ
േൂസെഅ്രളിനയളിച്ഒട്കുമളിക്നാെേക്ാരകുംഎസന്ന
വളിളളിച്ക്അ്രളിനന്ദളിച്കു.െളിനളിമകമാഹമകുണ്ടായളിരകുസന്ന
ങ്ളിലകുംഎവളിസെയകുംഅലഞ്ഞളിട്ളില്ല.അകന്വഷളിച്ളിട്ളില്ല.
െളിനളിമഎനളിക്ക്ഭ്രാന്താണ്.നെീനെന്ാസരോണകുേ
എന്നത്്രയങ്രഇഷ്െമാണ്.രാജൻപളി.കദവളിസൻറനാ
െേഭെൂപെളിൽഅ്രളിനയളിക്കുന്നെമയത്ക്നെന്ാസരയകും
നെളിമാസരയകുംേ്യാമ്ളിൽസോണ്ടകുവരണസമന്നക്അകദേ
ഹകത്ാട്പറയകും.അകദേഹത്ളിസൻറേൂസെഅഞ്കു
വർഷംഅ്രളിനയളിച്കു.ആെമയത്ക്രണ്ടക്നാെേത്ളി
ന്പളി.എ.എസ്.െളിഅവാർഡ്ല്രളിച്കു.

ൈമ്മൂട്ിയുവട കൂവട ‘സബർൈതി’യിൽ
മമെൂട്ളിയകുസെേൂസെ1975ൽഒരകുമളിച്ക് ‘െബർമതളി’
എന്നനാെേംേളളിച്ളിരകുന്നകു.‘അണ്ൻതമ്ളി’യകുസെ

ൈമ്മൂട്ിയുലട കൂലട  
1975ൽ ‘സബർൈതി’ എന് 
നകാടകം കളിച് ഒകാർൈയുണ്്   
േൗളി വത്സന്. നചീണ്  
42 വർഷലത് അ്ിനയ 
ജചീവിതൈുണ്്  അവർക്് .  
ൈികച് സ്വ്കാവനടിക്ുള്  
ഇൗ വർഷലത്  
സംസ് ഥകാന അവകാർഡ്   
ദനടിയ അവർ  
ജചീവിതം േറയുന്ു

ഷൂട്ളിങ്മെറ്റളിൽമമെൂട്ളിേൂസെയകുണ്ടായളിരകുന്നകു.ഞാൻമമെൂട്ളിയകുമായളി
െംൊരളിച്ളില്ല.നമകുക്ക്ഒരകുപാട്വ്യത്യാെങ്ങൾവന്നകല്ലാ?ജീവളിതംസമാ
ത്ംഅലച്ളിലായളിരകുന്നകല്ലാ?അണ്ൻതമ്ളിയളിസലസചറളിയെീൻേണ്ടളി
ട്ക്മമെൂട്ളിപറഞ്ഞകു.അത്ഒരകുഭപഫഷനൽആണകല്ലാഎന്നക്.അത്മവ
പെളിൻേരയളിസലആർട്ളിസ്റ്റക്പൗളളിയാസണന്നക്േൂസെയകുണ്ടായളിരകുന്നനെൻ
െളിദേീഖപറഞ്ഞകു.അകപൊൾമമെൂക്പറഞ്ഞകു.ഇത്എസൻറേൂസെനാെേ
ത്ളിൽഅ്രളിനയളിച്ആളാണകല്ലാ?അത്കേട്കപൊൾ്രയങ്രെകന്താഷം
കതാന്നളി.മമെൂട്ളിക്ക്നല്ലഒാർമയാണ്.േൂസെഅ്രളിനയളിച്എല്ലാആർട്ളിസ്റ്റകു
േളകുസെകപരകുംനാെകുംഒാർത്കുസവക്കും.താസനന്താഎകന്നാെകുമളിണ്ടാത്
സതന്നക്കചാദളിച്കു .പരളിചയമളിസല്ലന്നക്പറഞ്ഞാൽഞാൻചമെളികല്ലഎന്നക്വളി
ചാരളിച്കു .എനളിക്ക്ഒരകുപാട്മാറ്റംവന്നകു.മമെൂക്ഇകപൊഴകുംസചറകുപെക്ാര
നാണകല്ലാ?മമെൂട്ളിയകുസെആത്മേഥയളിൽഎസൻറകപര്പരാമർ്രളിക്കുന്നകു
ണ്ടക്.മമെൂട്ളിക്ക്നാെേംഭ്രാന്തായളിരകുന്നകു.ഒാച്ൻതകുരകുത്ക്മവ.എഫ്.എക്
ബളിൽഅകദേഹംഅംഗമായളിരകുന്നകു.‘െബർമതളി’എന്നനാെേംേളളിച്നെളി
മാരകുസെേൂട്ത്ളിൽഎസൻറകപരകുംകചർത്ളിട്കുണ്ടക്.ോണകുകമ്ാൾഎകപൊ
ഴകുംകചാദളിക്കുംനമകുക്ക്ഇനളിയകുംനാെേംേളളിക്കണ്ടഎന്നക്.

മമെൂട്ളിയാണ്‘മംഗ്ീഷ്’എന്നെളിനളിമയളിൽസചറകുകവഷംസചയ്ാൻഎസന്ന
നളിർകദ്രളിച്ത്.സോച്ളി്രാഷയളിൽപറയാൻപൗളളിസയവളിളളിസക്ന്നക്മമെൂട്ളിെം
വളിധായേകനാട്പറഞ്ഞകു.സോച്ളി,മവപെളിൻകമഖലയളിസല്രാഷാമ്രലളിയാ
ണ്പെങ്ങൾേളിട്ാൻഭപധാനോരണം.ഞാൻവളസരലളളിതമായളിനെക്കുന്ന
യാളാണ്.അവാർഡ്ല്രളിച്ഉെസനദൃ്ര്യമാധ്യമങ്ങൾഅ്രളിമകുഖത്ളിന്വന്നളിരകു
ന്നകു.അകപൊൾപഴേളിയൊരളിഉെകുത്ാണ്കപായത്.അതകുേണ്ടളിട്ാണ്മമെൂ
ട്ളിഅ്രളിനന്ദളിക്ാൻവളിളളിച്കപൊൾസ്മറ്റലായളിനെക്ണസമന്നക്പറഞ്ഞത്.

കമാഹൻലാലളിസൻറേൂസെഅ്രളിനയളിക്ണസമന്നവലളിയആഭഗഹംഇകപൊ
ഴകുംബാക്ളിയാണ്.അകദേഹത്ളിസൻറസെറ്റളിൽകപായളിട്ളില്ല.തളിരകുവനന്തപകുരം
വളിസ്മയസ്റ്റകുഡളികയായളിൽഒരളിക്ൽഡബ്ളിങ്ങളിന്കപായളിരകുന്നകു.കമാഹൻലാ
ലളിസനക്കുറളിച്ക്െംൊരളിക്കുന്നെമയത്ാണ്അകദേഹംസ്സറ്റപെകുേയറളിവരകു
ന്നത്.അന്നാണ്ആദ്യമായളിേണ്ടത്.ോൻറീനളിൽവന്നക്ഡബ്ളിങ്െംബന്ധളി
ച്ോര്യങ്ങൾകചാദളിച്കു.ഭ്രദ്ളിക്കുന്നകവഷംസചയ്തത്‘അഞ്ക്െകുന്ദരളിേൾ’
എന്നെളിനളിമയളിലാണ്.അതളിൽദകുൽഖർെൽമാൻഅ്രളിനയളിച്േകുള്സൻറ
്രാര്യഎന്നെളിനളിമയളിൽ.കവലക്ാരളിയായളി,ഫ്ാറ്റളിസലേകുറ്റങ്ങൾഅപെകുറത്ക്
പറയകുന്നകവലക്ാരളി.വാതകുറന്നാൽേള്ംപറയകുന്നകമാളളികചച്ളി.ദകുൽഖർ
െൽമാൻഎസന്നേണ്ടാൽകമാളളികചച്ളിഎന്നാണ്വളിളളിക്കുന്നത്.

പുതിയ സിനിൈ
െണ്ളിസവയ്ൻ,സചമ്ൻവളികനാദ്എന്നളിവർഅ്രളിനയളിക്കുന്നകുഒരകുഭഫഞ്ക്വളി
പ്വം,്രഗത്മാനകുവൽനായേനായഇസ്ഹാേളിസൻറഇതളിഹാെം,ആെളിഫ
ലളിനായേനാേകുന്നചളിഭതംഎന്നളിവയളിലാണ്അ്രളിനയളിക്കുന്നത്.

വീടും കുടുംബവും
രണ്ടക്ആൺമക്ളകും്രർത്ാവകുംഉൾസപെെകുന്നതാണ്േകുെകുംബം.മേൻഒരാൾ
സോച്ളിയളിൽഭപെളിലകുംമസറ്റാരാൾെംഗീതഅധ്യാപേനകുമാണ്.ഷൂട്ളിങ്ങകുള്
െമയംരാവളിസലനാലകുമണളിക്ക്എണീറ്റക്കജാലളിസയല്ലാംസചയ്ത്വീട്ളിൽനളി
ന്നക്ഇറങ്ങകും.വീട്വലകുതാക്ണസമന്നക്ആഭഗഹമളില്ലാഞ്ഞളിട്ല്ല.അതളിസനാസക്
ഒരകുെമയമകുണ്ടക്.വലളിയകമാഹങ്ങസളാന്നകുമളില്ല.ആസരയകുംബകുദ്ളിമകുട്ളിക്ാസത
െകന്താഷകത്ാസെേഴളിയണം.
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