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അധധധ്യായയ 1
അതതിസമ്പന്നതയതിൽ പപ്രശസതമധ്യായ അററേബധൻ നഗരയ . അയബര ചചയബതികളധ്യായ
അറനകയ കകടതിടങ്ങൾ പ്രല വർണ്ണതതിലലയ വലതിപ്പതതിലലയ തലഉയർതതി
നതിലലലന്നല. എണ്ണ പ്പനകളചയ അലങധ്യാര വവൃക്ഷങ്ങളചയ കകധ്യാണ്ടലങരതിച
രധ്യാജവവീധതികൾ . ആധലനവീക കസസൌകരധങ്ങൾ എലലധ്യാറമധ്യാരലലതിയ ആരധ്യാമങ്ങൾ.
കകധ്യാടധ്യാര സപദതിശധമധ്യായ വവീടലകൾ. സമ്പൽ സമവൃദ്ധമധ്യായ നഗരയ. ആ നഗരതതികല
കകധ്യാടധ്യാര കസസൌധങ്ങളതിറലധ്യാന്നതിൽ ഒരല വയസധ്യാൻ ഷഷൈലക ഒറ്റലതിരതിലലന്നല . ആ
വലതിയ മലറേതി റലധ്യാകതതിനകറേ നധ്യാനധ്യാ ഭധ്യാഗങ്ങളതിൽ നതിന്നക കകധ്യാണ്ടലവന്നതിടചള
മറനധ്യാഹരങ്ങളധ്യായ വസതലലൾ കകധ്യാണ്ടധ്യാലങരതിചതിരതിലലന്നല . `വലതിയ റസധ്യാഫകളചയ
സസ്വർണയ പ്രപൂശതിയ ഫർനവീചരലകളചയ ആയതിരയ രതനങ്ങൾ തപൂങ്ങതിയധ്യാടലന്ന ഷൈധ്യാൻ
ടതിലതിയറേലയ ആ ഭവനതതിനകറേ പപ്രസൌഡതി വതിളതിറചധ്യാതലന്നല.

ഷഷൈലക ആകരറയധ്യാ അക്ഷമറയധ്യാകട കധ്യാതതിരതിലലകയധ്യാണ. അറദ്ദേഹയ
ഇടയലതിടയലക സമയയ റനധ്യാലലന്നലണ്ടക . അറസധ്യാസതനധ്യാണയധ്യാൽ എനതികനറയധ്യാ
ഭയകപ്പടലന്നല . ഓറരധ്യാ തവണ റകധ്യാലതിൽ റനധ്യാലലറമ്പധ്യാഴലയ ഭയതതിനകറേ ലധ്യാഞ്ചനകൽ
മലഖതക പപ്രതധക്ഷകപ്പടലന്നലണ്ടക. അയധ്യാൾ കധ്യാതതിരതിലലന്നത അശലഭകരമധ്യായ
എനതികനറയധ്യാ ആണന്നല സപ്രഷകടയ .

രണ്ടല സപതവീകൾ സധ്യാവദധ്യാനയ അവതിറടലക കടന്നലവന്നല . ഒരധ്യാൾ അറേലപ്രതതിനല
മലകളതിലലയ മകറ്റയധ്യാൾ നധ്യാലപ്പതതിറനധ്യാടടലതലയ . അവറരധ്യാടതിരതിലധ്യാൻ വവൃദ്ധൻ
ഷകകകധ്യാണ്ടല കധ്യാണതിചച . പപ്രധ്യായമലള സപതവീ വവൃദ്ധനകറേ അടലതലയ മററ്റ സപതവീ
എതതിർവശതലള സഫയതിലലയ ഇരലന്നല . സപതവീകളചകട മലഖഭധ്യാവയ അതധനയ
ദയനവീയയ . അവരലയ വവൃധകനറപ്പധ്യാകല തകന്ന വരധ്യാനതിരതിലലന്ന എനതികനറയധ്യാ
ഓർതക ഭയകപ്പടതിരതിലലന്നല. റസധ്യാഫയതിലതിരലന്നപ്രധ്യാകട അവരലയ റനധ്യാലതിയത റനകര
റകധ്യാലതികലലധ്യാണ.

അവർ പപ്രധവീക്ഷതിലലന്ന സമയയ അടലകതന്നക റതധ്യാന്നലന്നല . വവൃദ്ധൻ കപൂടലതൽ
കതയധ്യാകരടലറപ്പധ്യാകട ഒന്നനങ്ങതിയതിരലന്നല. സപതവീകകള മധ്യാറേതിമധ്യാറേതി റനധ്യാലതി പ്രതികന്ന
റകധ്യാലതിറലലക റനധ്യാലതി. അയധ്യാളചകട ശധ്യാറസസ്വധ്യാചചഅസയ റവഗതതിലധ്യാവധ്യാൻ തലടങ്ങതി .
റകധ്യാലതികല സമയസപൂജതികളചകട ചലനയ ശരതികയന്നലറേപ്പചവരലതധ്യാൻ
കയതിൽകകടതിയതിരതിലലന്ന വധ്യാചതിലലയ റനധ്യാലലന്നല . അകന്നതിരലന്ന സപതവീ അയധ്യാളചകട
അടലതലവന്നക റചർന്നതിരലന്നല. റകധ്യാലതികല സപൂജതി അവർ ഭയലലന്ന സമയതതിറലലക
കതറേതിലലന്നതല കധ്യാണധ്യാനലള മനലരലതതി ലലധ്യാഞതിടധ്യാകണയ സപതവീകൾ രണ്ടലറപ്രരലയ

കപ്രടന്നക മലഖയ കലനതിചച. വവൃദ്ധൻ ഭയയപ്രപൂണ്ട കണ്ണചകൾ തലറേതിചക റകധ്യാലതിൽ തകന്ന
റനധ്യാലതിയതിരലന്നല .

അവർ ഭയന്നതിരലന്ന സമയയ കഴതിഞലയ റകധ്യാലതികല സപൂചതികൾ ചലതിലലന്നല .
വവൃദ്ധൻ റകധ്യാലതിൽ നതിന്നലയ തനകറേ കണ്ണചകൾ പ്രറേതികചടലതക ചലറ്റചപ്രധ്യാടലകൾ
വവീക്ഷതിചച . വവീണ്ടലയ റകധ്യാലതിലലയ വധ്യാചതിലലയ മധ്യാറേതിമധ്യാറേതി റനധ്യാലതി . അയധ്യാൾലക
വതിശസ്വധ്യാസയ വരലന്നതിലല . ആ സമയയ കഴതിഞലയ ഒന്നലയ സയഭവതിചതിലല .
ആശസ്വധ്യാസതതിനകറേ കതിരണങ്ങൾ അയധ്യാളതിൽ കതളതിയധ്യാൻ തലടങ്ങതി. കലനതിഞതിരലന്ന
സപതവീകകള അയധ്യാൾ കതധ്യാടചണർതതി. സപതവീകൾ തലയലയർതതി റനകര റകധ്യാലതിറലലക
റനധ്യാലതി. അവരലകട മലഖതല ആശസ്വധ്യാസതതിനകറേ കചറേലപ്രലഞ്ചതിരതി .

വവൃദ്ധൻ ഒരല സതിഗധ്യാകറേടലതക കതതിചക പ്രലക ഊതതിവതിടചകകധ്യാണ്ടക ഏസതിയലകട
റേതിറമധ്യാകടടലതക തണലപ്പകലലറേചച. വലതിറയധ്യാരധ്യാപ്രതക ഒഴതിഞലറപ്രധ്യായതിരതിലലന്നല.
സപതവീകൾ വവൃദ്ധകന റനധ്യാലതി പ്രലഞ്ചതിരതിചച . തണലപ്പക കപൂടലതലധ്യാകണന്നക റതധ്യാന്നലന്നല
വവൃദ്ധൻ റേതിറമധ്യാകടടലതക ഏസതി ഓഫല കചയതല. വവൃദ്ധൻ സതിഗധ്യാറേതിനകറേപ്രലക ഊതതി
വതിടലയറബധ്യാഴധ്യാണ അയധ്യാൾ റപശദ്ധതിചത ഏസതി ഒഫലഷചതതിടചയ മലറേതിയതിൽ ഭയങര
തണലപ്പക . വവൃദ്ധൻ ഭതിതതിയതിൽ ഘടതിപ്പതിചതിരതിലലന്ന എസതിയതിൽ റനധ്യാലതി
അറതധ്യാഫധ്യാണ. പ്രതികന്നനധ്യാണതിപത തണലപ്പക അയധ്യാൾ ചലറ്റചയ കറണ്ണധ്യാടതിചച .
ഈസമയയ സപതവീകൾ അവരലകട ഷകകൾ കധ്യാലലകൾലതിടയതിൽ തതിരലകതി
തണലപ്പകറ്റധ്യാൻ റപശമതിലലന്നല. തണലപ്പക പകമധ്യാദതിതമധ്യായതി വർധതിചചകലധ്യാണ്ടതിരലന്നല.
വവൃദ്ധനകറേ മലഖതക പ്രഴയ ഭയധ്യാശഘകൾ വവീണ്ടലയ പപ്രതധക്ഷകപ്പടധ്യാൻ തലടങ്ങതി.
തണലപ്പക കപൂടതികലധ്യാണ്ടതിരലന്നല . വവൃദ്ധനകറേ കവളചതലനവീണ്ട തധ്യാടതിറരധ്യാമങ്ങൾ
വതിറേലധ്യാൻ തലടങ്ങതി . പ്രലതലധ്യാനധ്യായതി എകനങതിലലയ കതിടധ്യാൻ അയധ്യാൾ ചലറ്റചയ പ്രരതതി.
ഒന്നലയ കണധ്യാകതവന്നറപ്പധ്യാൾ പ്രലറേകതികല ജനധ്യാലയതികല പ്രടചകർടൻ വലതിചക
പ്രറേതികചടലതക അയധ്യാൾ പ്രലതചച . സപതവീകൾ രണ്ടലറപ്രരലയ n ആ കർടനകറേ
അപഗങ്ങൾ ബലമധ്യായതി വലതിചക തങ്ങകളയലയ അതതിന്നലളതിലധ്യാലതി.
തണലപ്പക എലലചയ തലളചചകയറേതി വവൃദ്ധൻ വളഞലകലനതിഞകറപ്രധ്യായതി. അയധ്യാൾ
ശസ്വധ്യാസകമടലലധ്യാൻ പപ്രയസകപ്പടലറമ്പധ്യാൾ അയധ്യാളചകട തധ്യാടതിറരധ്യാമങ്ങളതിൽ

മഞല

തലളതികൾ പപ്രതധക്ഷകപ്പടധ്യാൻ തലടങ്ങതി . വവൃദ്ധനകറേ കണ്ണചകൾ തലറേതിചക പ്രലറേതക വന്നല
. അവർ പ്രലതചതിരലന്ന പ്രലതപ്പതിലലയ മഞലകണങ്ങൾ വന്നലനതിറേഞല.
വവൃദ്ധൻ നതിശ്ചലനധ്യായതി. അറപ്പധ്യാഴലയ അയധ്യാളചകട ഇരലവശങ്ങളചയ ഉയർന്നക
തധ്യാഴലന്നലണ്ടധ്യായതിരലന്നല. സപതവീകൾ കകധ്യാടലയ തണലപ്പതിറനധ്യാട മലലടതിലലന്നല.

ഫർണവീചർകകളലലധ്യായ കവളചത മഞല വന്നലനതിറേഞല. വവൃദ്ധനകറേ ഇരലവശങ്ങളചയ
എറപ്പധ്യാറഴധ്യാ നതിശ്ചലമധ്യായതി.

ആ മലറേതിയതിൽ ഇറപ്പധ്യാൾ മഞലകപൂനകൾ മധ്യാപതയ. കർടൻ നവീലകപ്പട ജനധ്യാലയതിലപൂകട
നഗരയ കധ്യാണധ്യായ. കലറേചച സമയയ മലമ്പക വകര ആഡയ ബരതതിനകറേ
പ്രരതിയധ്യായമധ്യായതിരലന്ന ആ നഗരയ മഞല മലയധ്യായതി മധ്യാറേതിയതിരതിലലന്നല. വലതിയ
കകടതിടങ്ങൾ മഞല പ്രർവ്വതതതികല കകധ്യാടലമലടതികകള റപ്പധ്യാകല സപൂരധപപ്രകധ്യാശതതിൽ
കവടതിതതിളങ്ങലന്നല. റനധ്യാകലതധ്യാ ദപൂരയ മഞല മധ്യാപതയ. കവളചത മഞലമധ്യാപതയ.
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വതിലലചപ്രലരയ പഗധ്യാമയ . കധ്യാർഷൈതിക വവൃതതികയ ആറപശയതിചച കഴതിയലന്ന പഗധ്യാമതിണർ.
തങ്ങളചകട കവൃഷൈതി ഭപൂമതിയലകട വലതിപ്പതതിനനലസരതിചക വലതിയ മലതലധ്യാളതി മധ്യാരലയ
കചറേതിയ മലതലധ്യാളതി മധ്യാരലയ പ്രണതിലധ്യാരലയ ഒകലയധ്യായതി റസധ്യായയ അവറരധ്യാതതിചച
നടലലന്നവർ. കപ്രരതിയ റവലല കകസൌണ്ടർ ആ പഗധ്യാമതതികല തരറലടതിലലധ്യാത ഒരല
മലതലധ്യാളതിയധ്യാണ . കവൃഷൈതിഭപൂമതിയലയ ഷപ്രലളചയ കപൂടധ്യാകത കതരലവതികല പ്രല
കടമലറേതികളചയ റവലല കകസൌണ്ടറേതിനകറേതധ്യാണ. പ്രതിചതരയ കപ്രരതിയകവലല
കകസൌണ്ടറേതിനല ജന്മസതിദ്ധമധ്യാണ. കകസൌണ്ടറേതിനകറേ മകൾ ഷമഥതിലതി. പ്രല
നതിറേങ്ങളതിലലള ആഭരണങ്ങളചയ വസപതങ്ങളചയ ധരതിചവൾ ആ പഗധ്യാമതതിൽ ഒരല
പ്രപൂമ്പധ്യാറ്റകയറപ്പധ്യാകല ഉലലസതിചച നടലലന്നല.
കകസൌണ്ടധ്യാരതിനകറേ കട മലറേതിയതിലധ്യാണ കവങതിയലകട റജധധ്യാതതിഷൈധ്യാലയയ. പശതി. കവങതിറടഷ
പപ്രസധ്യാദ ശർമ, റജധധ്യാതതിഷൈ രതനയ റജധധ്യാതതിഷൈ ഭപൂഷൈണയ എന്ന വലതിയ റബധ്യാർഡ വചക
ആ നധ്യാടചകധ്യാരലകട സകല പപ്രശനങ്ങൾലലയ ലളതിതമധ്യായതി പ്രരതിഹധ്യാരങ്ങൾ നതിർറദശതിച
അവരലകടകയലലധ്യായ അടലതയധ്യാളധ്യായതി കഴതിയലന്നല .

കവങതിയലകട സഹധ്യായതി കസൽവൻ. അവന കവങതികയലധ്യാൾ തതിരലധ്യാണ .
കവങതിയലകട ഭക്ഷണവലയ വസപതവലയ പ്രതികന്ന അവതികട വരലന്ന സന്ദർശകകര
നതിയപനതി ലലലയ എലലധ്യായ അയധ്യാളചകട ചലമതലയധ്യാണ.
കവങതി അലപ്പയ റമധ്യാകടണധ്യായ റജധധ്യാലസധനധ്യാണ. തലറേന്നല വച ലധ്യാപറടധ്യാപ്പചയ
ടവീവതിയലയ എകസതി കലടവീവ കചയറേലയ ഒകല യലള ഷഹകടലക റജധധ്യാതതിഷൈധ്യാലയമധ്യാണ.
തതികഞ ആറരധ്യാഗധ റബധ്യാധ മലളയധ്യാളചമധ്യാണ കവങതി. രണ്ടല ഷകണ്ടലകകള കണ്ടല
കഴതിഞധ്യാൽ ഒരല ഇടറവള എടലതക കലറേചച സമയയ കപതടലമതിലലതിൽ ഓടലയ. ആ
സമയയ ടവീവതി കധ്യാണലകയലയ കചയലന്നത പ്രതതിവധ്യാണ.

ഒരല ദതിവസയ തനകറേ വവീടതികലതതിയ കകസൌണ്ടർ മകൾ ഷമഥതിലതികയ കദഷൈധകപ്പടക
വതിളതിചച. വതിളതിയലകട കധ്യാടതിന്നധതതിൽ പ്രനതിറകട റതധ്യാന്നതിയ കകസൌണ്ടരതിനകറേ ഭധ്യാരധ
ഓടതികയതതി. ഷമഥതിലതി അമ്മലക പ്രലറേകതിൽ വന്നലനതിന്നല. കകസൌണ്ടർ റദഷൈധയ കകധ്യാണ്ടക
വതിറേലലന്നലണ്ടധ്യായതിരലന്നല .
'നതികനകലനധ്യാടവീ റജധധ്യാൽസധൻ കവങവീടടലതക

കധ്യാരധയ. നവീ ഏതല സമയവലയ

അവതികട കയറേതിയതിറേങ്ങലന്നകതനതിനധ്യാ' ?
ഷമഥതിലതി തല കലനതിചച നതിന്നതലലധ്യാകത ഒന്നലയ പ്രറേഞതിലല. കകസൌണ്ടരതിനകറേ ഭധ്യാരധ
പ്രതതിഞ സസ്വരതതിൽ പ്രറേഞല
'അവൾലതധ്യാണതിഷകടകമങതിൽ
'ഫധ്യാ എരപ്പധ്യാളതി' !

നമലലറതധ്യാന്നക ആറലധ്യാജതിചച കപൂകട ?

കകസൌണ്ടരലക റകധ്യാപ്രയ ഇരടതിയധ്യായതി.

'എങതി ഞധ്യാനതിറപ്പധ്യാതകന്ന അവകന അവതിടന്നക ഇറേലതി വതിറടലധ്യായ'

കകസൌണ്ടർ തനകറേ രണ്ടല മലലൻമധ്യാകരയലയ വതിളതിചചകകധ്യാണ്ടക കതരലവതിറലലതിറേങ്ങതി.
കവങതിയലകട റജധധ്യാതതിശധ്യാലയതതിനല മലന്നതികലതതി അയധ്യാൾ അലറേധ്യാൻ തലടങ്ങതി .
'ഇറേങ്ങതി വധ്യാറടധ്യാ പ്രലറേറതലക എനതിലക തനകറേ വധ്യാടറകയ റവണ്ടധ്യാ
ഒരലകലറനധ്യായ റവണ്ടധ്യാ. ഇകപ്പധ്യാ ഇറേങ്ങതിറലധ്യാണയ ഇവതിടന്നക'
അവതികട ഉണ്ടധ്യായതിരലന്ന നധ്യാടചകധ്യാർ ഇടകപ്രടച
' എനധ്യാ

എനധ്യാ കധ്യാരധയ ?

കകസൌണ്ടർ പ്രറേഞല
' ഇവൻ റജധധ്യാലസധറനധ്യാന്നലയ അലല. നധ്യാടതികല കപ്രണ
കലടതികകള ചവീതയധ്യാലധ്യാൻ വകന്നലലന്നവൻ ആണ'
നധ്യാടചകധ്യാർ അതതിറനധ്യാട റയധ്യാജതിചതിലല
' കവങതി അങ്ങകനയലള ആകളധ്യാന്നലമലല. അയധ്യാൾ എനക കചയകതന്നധ്യാ നതിങ്ങൾ
പ്രറേയലറന്ന ?
' ഇവൻ എനകറേ എടചയ കപ്രധ്യാടചയ തതിരതിയധ്യാകത

മകകള കണ്ണചയ കയചയ കധ്യാടതി

പ്രധ്യാടതിലധ്യാലധ്യാൻ റനധ്യാലലന്നല. ഇവൻ ഇകപ്പധ്യാ ഇവതിടന്നക ഇറേങ്ങതിറലധ്യാണയ "
ശബയ റകടക കവങതി പ്രലറേറതലക വന്നല. എന്നതിടക പ്രറേഞല
'ഞധ്യാകനധ്യാരല കപബഹ്മചധ്യാരതി യധ്യാണ. ഞധ്യാൻ ആറരധ്യാടലയ അങ്ങതികന കയധ്യാന്നലയ
കപ്രരലമധ്യാറേതിയതിടതിലല '.
നധ്യാടചകധ്യാർ കവങതിയലകട പ്രക്ഷയ റചർന്നല.
' കവറേലകത മധ്യാന്നധൻമധ്യാകര റമധ്യാശമധ്യാലരലത. നതിങ്ങൾ നതിങ്ങളചകട മകകള
നന്നധ്യായതി വളർതല'
കകസൌണ്ടർ കപ്രധ്യാടതികതറേതിചച
' ശരതി ഞധ്യാകനനകറേ മകകള നന്നധ്യായതി വളർതതിറലധ്യാളധ്യായ. ഇവൻ ഇകപ്പധ്യാ
ഇവതിടന്നക ഇറേങ്ങണയ'
കവങതി പ്രറേഞല
' കടമലറേതി നതിങ്ങളചകട തധ്യാണ ഞധ്യാനതതിനല വധ്യാടറകയ തരലന്നലണ്ടക . ഇനതി
ഒഴതിയണകമങതിൽ എനതിലക റനധ്യാടവീസക തറന്നലക ഞധ്യാകനധ്യാഴതിഞലറകധ്യാളളധ്യായ.

നധ്യാടചകധ്യാറരറ്റചപ്രതിടതിചച
' ആ പ്രറേയലന്നത നധധ്യായമധ്യാണ. ഒരല വധ്യാടക ലധ്യാരന ഒഴതിയധ്യാൻ ഒരല മധ്യാസകത
കയങതിലലയ സമയയ കകധ്യാടലലണയ . അലലധ്യാകത കപ്രടന്നക വന്നക ഇകപ്പധ്യാ ഒഴതിയണയ
എന്നക പ്രറേഞധ്യാൽ ഇയധ്യാകളവതികട കപ്പധ്യാകലയ' ?
' ശരതി മലപ്പത ദതിവസതതിന്നലളതിൽ നവീ ഇവതിടന്നക ഒഴതിഞല റപ്രധ്യാണയ' കകസൌണ്ടർ
മസതിലമധ്യാന്മധ്യാകരയലയ കപൂടതി തതിരതിഞല നടന്നല .
കവങതി കസൽവന റനകര കണ്ണചരലടതി
'നവീയധ്യാണതിതതികനധ്യാകല കധ്യാരണയ'
'ഞധ്യാകനനല കചയതതിടധ്യാ '
കസൽവൻ പ്രറേഞല
' അവളചകട ഷക റനധ്യാലണയ കധ്യാലലറനധ്യാലണയ എകന്നധ്യാകല പ്രറേഞറപ്പധ്യാ
അണ്ണനറലല നവീ രധ്യാജകലമധ്യാരതികയ റപ്പധ്യാകല ജവീവതിലലയ എകന്നധ്യാകലപ്പറേഞത'
' എന്നലപ്രറേഞപൂറന്നധ്യാർതല . അവൾലതിവതിടലറേങ്ങതി നടറലണ്ട
ആവശധമലറണ്ടധ്യാ ?. ഇകപ്പധ്യാ അവലകട അപ്പനകറേ വധ്യായതിലതിരതിലലന്ന
കതധ്യാകല റകൾറലണ്ടതി വന്നല. ഇനതി ഇവതികടങ്ങധ്യാനലയ അവകള കണ്ടധ്യാൽ
മലടചകധ്യാൽ ഞധ്യാൻ തലലതികയധ്യാടതിലലയ' .
കവങതി പ്രറേഞല നതിർതതി തതിരതിഞല റനധ്യാലതിയതലയ ജനലതിൽ ഷമഥതിലതിയലകട
നതിഷലളങമധ്യായ മലഖയ . കവങതിയലയ കസൽവനലയ മലഖറതധ്യാട മലഖയ റനധ്യാലതി
' ഞധ്യാനതിനതി ഇറങ്ങധ്യാടക വരതിലലധ്യാന്നക പ്രറേയധ്യാൻ വന്നതധ്യാണ '
കവങതി കതധ്യാഴലഷകറയധ്യാകട പ്രറേഞല
' വളകര ഉപ്രകധ്യാരയ'
ഷമഥതിലതിയലകട മലഖയ വധ്യാടതി. കമകലല തതിരതിഞവൾ നടന്നല റപ്രധ്യായതി .
'പ്രധ്യാവയ കപ്രണ്ണക '

കസൽവന വളകര വതിഷൈമയ റതധ്യാന്നതി .

'പ്രധ്യാവയ കപ്രണ്ണക പ്രധ്യാവയ കപ്രണ്ണക എന്നക നവീ പ്രറേഞ റകടധ്യാണ ഞധ്യാനവീ പ്രലലതിവധ്യാല
പ്രതിടതിചത ' കവങതി കസൽവകന ശകധ്യാരതിചച
കസൽവൻ

ജനലതിനരലകതിൽ കചന്നക അവൾ റപ്രധ്യാകലന്നത റനധ്യാലതി നതിന്നല.

‘ഇനവീ ഇവടന്നക ഒഴതിഞക കകധ്യാടലലറണ്ട ? കശ ! മധ്യാനറലടധ്യായതി’.
' ഒരല വഴവീണ്ടക . അണ്ണനവകള കകടക! അപ്പപ്പതികന്ന ഇവതിടറന്നധ്യാഴതിഞല
കകധ്യാടലലണ്ടധ്യാറലലധ്യാ' കസൽവൻ പ്രറേഞല.
കവങതിലക റദഷൈധയ വന്നല

അയധ്യാൾ കസൽവന റനകര ഷകറയധ്യാങ്ങതി

' നവീ അയധ്യാളചകട കപൂകട വന്ന മലലയമധ്യാകര കറണ്ടധ്യാ . വധ്യാഴ നനയലറമ്പധ്യാൾ
ചവീരയലയ നനയലയ . നതിനലലയ കതിടചയ നലലത '.
' അണ്ണനവീ മസതികലധ്യാകലയലളത

കവറേലകതയധ്യാ . ഞധ്യാകനങ്ങധ്യാനലയ

ആയതിരലകന്നങതിൽ' കസൽവൻ പ്രറേഞല നതിർതതിയതിലല ഒരധ്യാൾ പപ്രശനയ
റനധ്യാലധ്യാൻ വന്നല .
കവങതി കപ്രടന്നക ഭധ്യാവ മധ്യാറ്റയ വരലതതി അയധ്യാളചകട റപ്രരലയ നധ്യാളചയ റചധ്യാതതിചക കവടതി
നതിരതധ്യാൻ തലടങ്ങതി .

അദ്ധധധ്യായയ 3
അറമരതിലയതികല ഹപൂസ്റ്റൻ നഗരതതികല തതിരലല കളതിൽ നതിന്നകന്നക

ഒരല വതിലല

Dr. റകധ്യാൾമധ്യാൻകറ്റ വവീടധ്യാണത. Dr. റകധ്യാൾമധ്യാൻ നധ്യാസധ്യാ സറപ്രസക റേതിസർചക
കസനടറേതിൽ ഷസനടതിസടധ്യാണ. അറദ്ധഹതതിനകറേ ഭധ്യാരധ ജകന്നറ്റക വലതിയ
റദഷൈധതതിലധ്യാണ . അവർ കപബഡ റടധ്യാസ്റ്റച കചയതല തനകറേ ഭർതധ്യാവതിന നൽകതി
കലധ്യാണ്ടക പ്രറേയലന്നല
' ഇന്നകല പ്രറേഞല ഇന്നക റപ്രധ്യാകധ്യാകമന്നക . ഇകപ്പധ്യാ പ്രറേയലന്നല ഇന്നലയ റനരയ
കതിടതിലല ഞധ്യാൻ റപ്രധ്യാകലന്നതിലല റപ്രധ്യാകര

‘ഓ ഡധ്യാർലതിയഗ! നവീ എനകറേ അവസ ഒന്നക മനസതിലധ്യാലല. ഞങ്ങൾ കലകറേ
നധ്യാളധ്യായതി റഫധ്യാറളധ്യാ കചയചന്നതധ്യാണ . ഇന്നകല യധ്യാണതതികന കണ്ടല കതിടതിയത .
ഇന്നക മലഴലവൻ അതതിനകറേ വതിശകലനങ്ങളധ്യായതിരതിലലയ. അതലകകധ്യാണ്ടധ്യാണ
നതിറന്നധ്യാട ഇപപ്പധ്യാവതിശധയ കപൂടതി തനതിചച റപ്രധ്യായതി റഡധ്യാകടകറേ കധ്യാണധ്യാൻ
പ്രറേയലന്നത. നവീ കണ്ടല കഴതിയലറമ്പധ്യാൾ ഞധ്യാൻ അറദ്ധഹകത വതിളതിറചധ്യാളധ്യായ."
‘ഇകതധ്യാകല തകന്നയറലല എലലധ്യാ പപ്രവതിശധവലയ നതിങ്ങൾ പ്രറേയധ്യാറേലളത . ഇന്നക
ഇത, ഇതതിനല മലമ്പക മകറ്ററനധ്യാ ആയതിരലന്നല . ജധ്യാകനറ്റക സങടവലയ അമർഷൈവലയ
നതിറേഞ സസ്വരതതിൽ പ്രറേഞല.

ജധ്യാകന്നറ്റക എടചമധ്യാസയ ഗർഭതിണതി യധ്യാണ . എലലധ്യാ പപ്രധ്യാവതിശധവലയ കചലപ്പതിനധ്യായതി
അവളചകട കപൂകട കചലലധ്യാകമന്നക പ്രറേയധ്യാറേലകണ്ടങതിലലയ റകധ്യാൾമധ്യാൻകട തതിരലക കധ്യാരണയ
അതതിനല കഴതിയധ്യാറേതിലല . അവർലക ഒരല മകനലണ്ടക ഏഴലവ യസചകധ്യാരധ്യാൻ കജഫഫ .
' നതിങ്ങകള റപ്രധ്യാറലധ്യാരധ്യാകള കലലലധ്യാണയ കഴതിചത എനകറേ കതറ്റക . അലലധ്യാകണ്ടനല
പ്രറേയധ്യാനധ്യാ ' ജധ്യാകന്നറ്റക ഒടചയ അയയലന്നതിലല .
റകധ്യാൾമധ്യാൻ ഒരല നമ്പറേതിടച.
' ഈ വവീകലനറേതിൽ നമ്മൾ മതിയധ്യാമതിലക റപ്രധ്യാകലന്നല. ഒരല മപൂന്നക ദതിവസകത
പടതിപ്പക '.
കജഫഫ ഇതലറകടക തലളതി ചധ്യാടധ്യാൻ തലടങ്ങതി . ജധ്യാകന്നറ്റചയ കലററേകശ അയകഞന്നല
പ്രറേയധ്യായ . അവർ റകധ്യാൾമധ്യാൻ നകറേ റടധ്യാസ്റ്റതിൽ ചവീസക റതചച കകധ്യാടലതക സഹധ്യായതിചച.
സധ്യാഹജരധയ വരലതതിയതിലധ്യാകയന്നല കണ്ടറപ്പധ്യാൾ

Dr റകധ്യാൾമധ്യാൻ തനകറേ ഭധ്യാരധയലകട

നതിറേ വയറേതിൽ തടവതി കലധ്യാണ്ടക പ്രറേഞല
' നമ്മൾ മപൂന്നല റപ്രരലല മതിയമതിലക റപ്രധ്യാകലന്നത നധ്യാല റപ്രരധ്യാണ . എനകറേ
റമധ്യാളചയ വരലകന്നധ്യാണ്ടക '. ജധ്യാകന്നറ്റക ചതിരതിചച
ജധ്യാകന്നറ്റതിനലയ കജഫഫതിനലയ ഷബ പ്രറേഞക Dr റകധ്യാൾമധ്യാൻ തനകറേ ഓഫവീസതികലലതി
റേങ്ങതി .

നധ്യാസയലകട ഷഹ കസകപൂരതിടതി ഷഗറ്റചകൾ ഓറരധ്യാന്നധ്യായതി റകധ്യാൾമധ്യാൻകറേ കധ്യാറേതിനല
മലമ്പതിൽ തലറേലകപ്പടച . അറദ്ദേഹയ റകധ്യാറേതിറടധ്യാറേതിലപൂകട നടന്നല വരലന്നത കണ്ടക
അറദ്ധഹതതിനകറേ സഹപപ്രവർതകർ ഓടതിലപൂടതി . അവർ വലതിയ
സറനധ്യാഷൈതതിലധ്യായതിരലന്നല.
'CM , ഇന്നകല നമ്മൾ കണ്ടതതിയ റകധ്യാറമറ്റതിന തധ്യാങളചകട റപ്രരതിടധ്യാൻ നതിരറദശതി
ചതിരതിലലന്നല. -CM 1906- തധ്യാങൾലക വതിറരധ്യാദയ ഉണ്ടധ്യാവതിലല എന്നക കരലതലന്നല'
സ്റ്റവീവ എന്ന സഹപപ്രവർതകൻ പ്രറേഞല .
' അകതദധ്യായധ്യാലലയ നന്നധ്യായതി . നമ്മലകട കയധ്യാകല കധ്യാലയ കഴതിഞലയ നമ്മലകട
റപ്രരലകൾ റപ്രറേതി കലകറേ നഷൈപതങ്ങൾ ഉണ്ടധ്യാവലന്നത നലലതറലല .' Dr റകധ്യാൾമധ്യാൻ
അവരലകട സറനധ്യാഷൈതതിൽ പ്രങല കകധ്യാണ്ടല
Dr റകധ്യാൾമധ്യാൻ നധ്യാസയതികല നക്ഷപത പ്രഠന ശധ്യാഖ യലകട തലവനധ്യാണ . ഗധ്യാലകസതിലല
അകതലയ പ്രലറേതല മലള നക്ഷപതങ്ങകളയലയ വധ്യാൽ നക്ഷതങ്ങകളയലയ കകണ്ടതതി
അകതലലറേതിചക പ്രഠതിചക വതിവരങ്ങൾ നൽകലന്ന സയഗവീർണമധ്യായ ശധ്യാസപത ശധ്യാഖ യതിൽ
അതതി പപ്രധധ്യാനതി യധ്യാണ. റഡധ്യാ. റകധ്യാൾമധ്യാൻനലയ സഹപപ്രവർതകരലയ ഇന്നകല
കകണ്ടതതിയത ഒരല റകധ്യാകമറ്റതികനയധ്യാണ. ഈ വധ്യാൽലനക്ഷപതയ നമ്മലകട
ഗധ്യാലലകസതിലല പ്രലറേതലനതിന്നലയ കസസൌരയലധതതിറലലക പപ്രറവശതിചക അതതിറവഗയ
പ്രധ്യാഞലകകധ്യാണ്ടതിരതിലലന്ന ഒരല വധ്യാൽനക്ഷപതമധ്യാണ.
അറദ്ദേഹയ തനകറേ ഓഫവീസതികലതതിയതലയ കവീറബധ്യാർഡ വലതിചക റമധ്യാസലരലടതി കലധ്യാണ്ടക
റമധ്യാനതിറ്ററേതിറലലക റനധ്യാലതികലധ്യാണ്ടക പ്രറേഞല

'സ്റ്റവീവ ഇതതിനകറേ വലതിപ്പയ അപ്രധ്യാരയ തകന്ന അകലല ' വലതിയ മവീനധ്യാണ
കകധ്യാതതിയതിരതിലലന്നത.
'അര മണതിലപൂറേതിനലളതിൽ നമലലക റേതിറപ്പധ്യാർടക കതിടചയ' സ്റ്റവീവ പ്രറേഞല
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എന്നക വധ്യാൾ സപകവീനതിൽ സറപകധ്യാള

കചയചന്നത കണ്ടക അറദ്ദേഹയ എഴലറന്നറ്റക റകധ്യാണ
കപഫണ്ടകസ ഹധ്യാളതിറലലക നടന്നല .
CM 1906 നകറേ ഉറേവതിടയ മലതൽ അനധയ വകരയലള കധ്യാരധങ്ങൾ കവൃതധമധ്യായതി
കണ്ടലപ്രതിടതിലധ്യാനലള എലലധ്യാ സസൌഗരധങ്ങലലയ നധ്യാസയതിലലണ്ടക. ഇന്നക ചലതിചച
കകധ്യാണ്ടതിരതിലലന്ന എലലധ്യാ വധ്യാൽനക്ഷപതങ്ങളചകടയലയ ഡറ്റ ഇവരലകട പ്രലലലണ്ടക.
ഇതരയ ധധ്യാരധ്യാളയ വധ്യാൽനക്ഷപതങ്ങൾ ആകധ്യാശ ഗയഗയതിലപൂകട പ്രധ്യായലന്നലണ്ടക. ആ
മവീറ്റതിങ്ങതിൽ അതധ്യാത ശധ്യാഘകൾ

CM 1906 നകറേ

പ്രഠന റേതിറപ്പധ്യാർടചകൾ നൽകധ്യാൻ

തലടങ്ങതി .
സ്റ്റവീവ റേതിറപ്പധ്യാർടക വധ്യായതിചച
'CM 1906 നകറേ റകധ്യാർ റലധ്യാഹസയഘരമധ്യാണ. അതതിനകറേ റഫധ്യാറടധ്യാസഫതിയർ
വധ്യാതകവലയ ജലധ്യായശവലയ നതിറേഞതധ്യാണ. കണ
കവകറ്റവീവ റസധ്യാണ
പദവവലയ മവൃതലവലമധ്യാണ.
'എനധ്യാണതതിനകറേ ഷസസ? Dr. റകധ്യാൾമധ്യാൻ റചധ്യാദതിചച

'അത ഏയറ്റവീൻ റനധ്യാടക ടല. ഏതധ്യാണ്ടക ഭപൂമതിയലകട അഞ്ചതി രടതി . റഫധ്യാറടധ്യാസ
ഫതിയർ റടധ്യാടൽ

മധ്യാസതിനകറേ പ്രകലതതിയതിറലകറേ വരലന്നത കകധ്യാണ്ടക ആകചച ൽ

ഷസസ ഭപൂമതിയലകട

ഇരടതി പപ്രദവീക്ഷതിലധ്യായ' സ്റ്റവീവ മറേലപ്രടതി പ്രറേഞല .

റകധ്യാൾമധ്യാൻ റചധ്യാദതിചച
'കലധ്യാറലഷൈൻ സപ്രവീഡ ആൻഡ ഡറരക്ഷൻ ?
'സപ്രവീഡ അറ്റക 87000 ഷമൽസ ടലവധ്യാടസ 27.2 ഡതിപഗവീ . 14 ദതിവസതതിന്നലളതിൽ
കടറേതികസ്റ്റധ്യാരതിയൽ ഏറേതിയയതിൽ പപ്രറവശതിലലയ'
Dr റകധ്യാൾമധ്യാൻ എലലധ്യാവകരയലയ റനധ്യാലതികലധ്യാണ്ടക പ്രറേഞല
'കചധ്യാവ്വയലയ ഭപൂമതിയലമലള കടറേതികസ്റ്റധ്യാരതിയൽ ഏറേതിയയതിൽ നമ്മൾ കപൂടലതൽ
റപശദ്ധതിലണയ'
കകധ്യാമധ്യാറ്റതിനകറേ ഈ റസധ്യാണതി ലപൂകടയലള യധ്യാപത ശധ്യാസതർകക മധ്യാകര
സയബനതിചക അതതിപപ്ര ഥധ്യാനമധ്യാണ. നധ്യാസയലകട വതിവതിഥ ശധ്യാഗകൾ

DR.

റകധ്യാൾമധ്യാൻനകറേ റനപതലതതതിൽ എറഗധ്യാപ്രതിപ്പതിചച കകധ്യാണ്ടലള പ്രഠനങ്ങളധ്യാണ
നടലലന്നത.
റകധ്യാൾമധ്യാൻ എഴലറന്നറ്റക കലധ്യാണ്ടക റചധ്യാതതിചച
'എറപ്പധ്യാൾ എനതിലക ഡയറേക്ഷൻ ചധ്യാർടകകതിടചയ ?
'ഒരല മണതിലപൂറേതിനലളതിൽ'
'തധ്യാങക യല'
നടന്നല

Dr റകധ്യാൾമധ്യാൻ മവീറ്റതിങ്ങക അവസധ്യാനതി പ്പതിചക റമധ്യാണതിറ്റർ റേപൂമതിറലലക

നപൂറേലകണലതിന റമധ്യാണതിറ്ററേലകൾ വചതിടചള റമധ്യാണതിറ്റർ റേപൂമതിൽ ശപൂനധധ്യാകധ്യാശകത
ഓറരധ്യാ വസതലവതികനയലയ തല നധ്യാരതിഴ കവീറേതി പ്രരതിറശധ്യാ ദതിലധ്യാനലള അതതി സങവീർണ്ണ
മധ്യായ ഉപ്രകരണങ്ങൾ സചജവീകരതിചതിരതിലലന്നല . Dr കകധ്യാളമധ്യാനകറേ കമധ്യാഷബൽ
ശബതിചച . അത ജധ്യാകന്നറ്റക ആയതിരലന്നല . റഡധ്യാകടകറേ കണ്ടല എന്നല പ്രറേയധ്യാനധ്യാണ
വതിളതിചത. റമധ്യാണതിടറേലകളതിൽ റനധ്യാലതിനതിന്നകകകധ്യാണ്ടക DR.റകധ്യാൾമധ്യാൻ സയസധ്യാരതിചച
' ഓ അത നന്നധ്യായതി . ഞധ്യാൻ അറദ്ധഹകത ഇറപ്പധ്യാൾ വതിളതിലധ്യായ. കടലക
കകയർ.' റഫധ്യാണ
കടകകചയത റപ്രധ്യാലറ്റതി ലതിടച.
അറദ്ദേഹയ തതിരലതി ലധ്യായതല കകധ്യാണ്ടധ്യാണ ജധ്യാകന്നറ്റതി റനധ്യാട കപൂടലത കലധ്യാന്നലയ സയസധ്യാരതി
ലധ്യാതതിരലന്നത. പ്രലതതിയ കകധ്യാകമ്മറ്റതിനകറേ കധ്യാരധതതിൽ അകധ്യായഷൈധ്യാ ഭരതിതനധ്യാണ .
പ്രകക്ഷ ജധ്യാകന്നറ്റക അങ്ങകന അലലറലലധ്യാ. അവർലക പ്രലതലയ അകദ്ധഹ റതധ്യാട
പ്രറേയധ്യാനലണ്ടധ്യായതിരലന്നല . പപ്രകതധഗതിചക മതിയധ്യാമതി പടതിപ്പതികന ലലറേതിചക . അത പ്രകക്ഷ
നടന്നതിലല . അവർ വവീണ്ടലയ അവകര തകന്ന ശപ്രതിചച . എകനധ്യാരല കതരലധ്യാണ തനകറേ
ഭർതധ്യാവതിന. ഓഫവീസതിറലലക റപ്രധ്യായധ്യാൽ റജധ്യാലതി മധ്യാപതയ . ഇടയലല റതധ്യാന്നധ്യാറേലണ്ടക
ഇയധ്യാൾലക റജധ്യാലതിയധ്യാണ കലടലയബറതലധ്യാൾ പപ്രധധ്യാനയ എന്നക .
Dr. റകധ്യാൾമധ്യാൻ റകധ്യാറേതി റടധ്യാറേതി ലപൂകട ദതിറേലധതിയതിൽ നടലലറമ്പധ്യാൾ അറദ്ധഹതതിനകറേ
കമധ്യാഷബൽ പ്രതികന്നയലയ ശബതി ചച. ഇത വണ കജഫഫധ്യാണ ഷലനതിൽ.
അറേതിറയണ്ടത മതിയധ്യാമതി പടതിപ്പതികന ലലറേതിചചയ. അയധ്യാൾ ക്ഷമ നശതിച വകനറപ്പധ്യാകല
കജഫഫതിറനധ്യാട സയസധ്യാരതിചച .

'റപ്രധ്യാകധ്യാകമന്നക പ്രറേഞതറലല പ്രതികന്നനതിനധ്യാണ കപൂകട കപൂകട വതിളതിലലന്നത ‘.
ആ കലടതി ഭയന്നക റപ്രധ്യായതി
' DAD ഞധ്യാൻ കഴതിഞ രണ്ടധ്യാഴചയതിൽ ആദധമധ്യായതിടധ്യാണ വതിളതിലലന്നത '
‘ഉയ

ശരതി

ശരതി ' റഫധ്യാണ

കടക കചയത റപ്രധ്യാല റ്റതി ലതിടച .
പപ്രധ്യാഥമതിക പ്രഠന റേതിറപ്പധ്യാർടചകൾ എതതി തലടങ്ങതി ഏവകരയലയ
ആറലധ്യാസരകപ്രടലതലന്ന വതിവരങ്ങളധ്യാണതതിൽ കടകറേപസ്റ്റതിയൽ എരതിയയതിൽ
പപ്രറവശതിചക ഭപൂമതിയധ്യായതി കപൂടതിയതിടതിലധ്യാനലള സധ്യാധധതകളധ്യാണ പപ്രധ്യാഥമതിക
റേതിറപ്പധ്യാർടതിൽ നതിന്നലയ കതളതിയലന്നത . ഡതികറേക്ഷൻ ചധ്യാർടക കണ്ടക റകധ്യാൾമധ്യാൻ കഞടതി .
' ഈ നശതിച ത ഭപൂമതിയതിൽ വന്നതിടതിലധ്യാനലള സധ്യാദധത കധ്യാണലന്നല. റഗധ്യാഡ '
എലലധ്യാവരലയ വളകര കഗസൌരവമധ്യായതി വധ്യാൽനക്ഷപത തതിനകറേ സഞ്ചധ്യാര പ്രഥയ
വവീക്ഷതിലലന്നല .

എലലധ്യാ വരതിലലയ കടലത ആകധ്യായക്ഷ നതിറേഞല നതിന്നല.

റഡധ്യാ. റകധ്യാൾമധ്യാൻ ജകനറ്റതികന വതിളതിചച കസസൌമധമധ്യായതി വതിറശഷൈങ്ങൾ തതിരലതിയ
റശഷൈയ ക്ഷമധ്യാപ്രണറതധ്യാകട അറദ്ദേഹയ പ്രറേഞല
' ഞധ്യാൻ പ്രറേഞതിരലന്നതിറലല ഒരല കകധ്യാറമ്മടതിനകറേ കധ്യാരധയ, അത നമലലൽപ്പയ
ദപൂഷൈധയ കചയചകമന്നധ്യാണ റതധ്യാന്നല ന്നത . നമ്മലകട മതിയധ്യാമതി പടതിപ്പക അലപ്പയ മധ്യാറ്റതി
വറലണ്ടതി വരലയ'
ജധ്യാകന്നറ്റക കപ്രധ്യാടതികതറേതിചച .
'നതിർതലന്നലറണ്ടധ്യാ

നതിങ്ങളചകട സ്റ്റധ്യാർസലയ കകധ്യാറമ്മ റ്റചയ' അവർ റഫധ്യാണ

കടക കചയതല .
റകധ്യാൾമധ്യാന പ്രധ്യാഴധ്യാലധ്യാൻ സമയ മലണ്ടധ്യായതിരലന്നതിലല . അറദ്ധഹയ തനകറേ
പപ്രവർതതികളതിൽ മലഴലകതി.
പപ്രദമ വതിവര റേതിറപ്പധ്യാർടചകൾ എലലധ്യായ അതധ്യാത ശധ്യാഗ കളതിൽ നതിന്നക എതതി .
ഷവകലറന്നരയ 7:45 - ഓകട ആ കഞടതിലലന്ന സതധയ റഡധ്യാ.റകധ്യാൾമധ്യാൻ
സതിതവീകരതിചച.

‘ഇറന്നലക 29- -- ദതിവസയ CM 1906 ഭവീമധ്യാകധ്യാരനധ്യായ വധ്യാലനക്ഷപതയ ഭപൂമതിയലമധ്യായതി
റനർലക റനർ കപൂടതി യതിടതിലലയ . ഈ കപൂടതി യതിടതിയതിൽ ഭപൂമതി ചതിന്ന ഭതിന്ന മധ്യായതി
കതറേതിചച റപ്രധ്യാകലയ.

ഇറപ്പധ്യാൾ റകധ്യാമറ്റതിന ഭപൂമതിയലകട രണ്ടതിരടതി വലതിപ്പ

മലണ്ടക അതതിനകറേ സഞ്ചധ്യാര പ്രഥതതിൽ
കപപ്രദവീക്ഷതി ലലന്നതിലലങതിലലയ

വധധ്യാസ തതിന്നല കധ്യാരധമധ്യായ കലറേവ

ഭസൌമധ്യാ നരവീക്ഷതതിൽ പപ്രറവശതി ലലറമ്പധ്യാൾ

ഘ ർ ഷൈണയ മപൂലയ ഭപൂമതികയ മലടചന്ന സമയയ ഏതധ്യാണ്ടക ഭപൂമതിയലകട പ്രകല തതി
വലതിപ്പയ ഉണ്ടധ്യായതിരതിലലയ ഈ കലടതിയതിടതികയ അതതിജവീവതിലധ്യാൻ
ഭപൂമതിലധ്യാവലകമന്നക കരലതലന്നതിലല .
തകർന്ന മനറസധ്യാകട എലലധ്യാ ശധ്യാസതകജരലയ കകധ്യാലമധ്യാനകറേ വധ്യാലലകൾ റകടതിരലന്നല .
എലലധ്യാ കബനകപ്പട ശധ്യാസപത സമപൂഹതതികലലലയ അറേതിയതിപ്പക റപ്രധ്യായതി . നധ്യാസയലകട
റമധ്യാണതിറ്റർ റേപൂമതിൽ ചലവന്ന അലങ്ങളതിൽ കകസൌണ്ടധ്യാവലൻ റകധ്യാലക മതിന്നതി തലടങ്ങതി .
അലങ്ങൾ തതിരതിഞല കറേങ്ങലന്ന ഈ റകധ്യാലതികല ആ നതിർഭധ്യാഗധ
സമയകമതലറമ്പധ്യാൾ നമ്മലകട ഭപൂമതി ചതിതറേതി കതറേതിചച റപ്രധ്യാകലയ .
റകധ്യാടതി കണലതിന വർഷൈങ്ങൾ കകധ്യാണ്ടക രപൂപ്രധ്യാനരകപ്പടക മനലഷൈധ വധ്യാസ റയധ്യാഗധമധ്യായ
കസസൌരയലത തതികല കസസ്വധ്യാർഗ തലലലല മധ്യായ പഗഹയ . നമ്മലകട ഭപൂമതി . ഇനതി റകവലയ
കലറേചച ദതിവസങ്ങൾ മധ്യാപതയ .
രധ്യാതതി 8.20 ന അറമരതിലൻ കസ്റ്ററ്റക കസപകടറേതിയലകട എകമർകജൻസതി പപ്രസ മവീറ്റക എലലധ്യാ
ചധ്യാനലലകളതിലലയ വന്നല. അറദ്ദേഹയ വതികധ്യാര പ്രരവശനധ്യായതി ആ വധ്യാർത റലധ്യാകകത
അറേതിയതിചച .
‘ജപൂഷല ഒന്നതിന അറമരതിലൻ സമയയ 6.47 PM ന CM 1906 എന്ന
ഭപൂമതിയലകടറയധ്യാളയ വലതിപ്പയ വരലന്ന വധ്യാൽ നക്ഷപതയ ഭപൂമതിയലമധ്യായതി
റനർലലറനർ കപൂടതിയതിടതിലലയ എന്നക നധ്യാസ സതിതവീകരതിചച . ഇടതിയലകട

ആഘധ്യാതയ ഭപൂമതിലക തധ്യാങ്ങധ്യാൻ കഴതിയലറമധ്യാ എന്നക പ്രരതിറശധ്യാദതിചച വരലന്നകത
യലളള . ഈ കപൂടതിയതിടതി ഒഴതിവധ്യാലധ്യാൻ നമ്മലകട ശധ്യാസപത സമപൂഹതതിന
കഴതിയലയ എന്നക പപ്രതധധ്യാശതിലലന്നല . എലലധ്യാ റലധ്യാക രധ്യാജധങ്ങളചയ ഒറ്റ കലടധ്യായതി
ഭപൂമതികയ രക്ഷതിലധ്യാനലള റപശമങ്ങളതിൽ പ്രങ്ങധ്യാളതി യധ്യാകണകമന്നക
അഭധർതതിലലന്നല.
വധ്യാരതധ്യാ ചധ്യാനലലകൾ എലലധ്യായ തകന്ന ഈ വധ്യാർത അതവീവ പപ്രധ്യാദധ്യാനധറതധ്യാകട
പപ്രറക്ഷപ്രണയ കചയതല . മണതിലപൂ റേലകൾ ലലളതിൽ തകന്ന റലധ്യാകറതറ്റവലയ
കപൂടലതൽ ചർച കചയ കപ്പടലന്ന വതിഷൈയമധ്യായതി . റലധ്യാകയ ഉൽ ഖണ്ടയലകട
മലൽമലനയതിലധ്യായതി.

ഗർഭധ്യാവസതയലകട ആലസധതതിലലയ മതിയധ്യാമതിലക റപ്രധ്യാകധ്യാൻ കഴതിയധ്യാഞതതിനകറേ
റമധ്യാഹഭങ്ങതതിലലയ മയങ്ങതി കതിടന്നതിരലന്ന ജധ്യാകന്നറ്റക എഴലറന്നറ്റക ടവീവതി വചച.
ഭപൂമതിയതിറലലക പ്രധ്യാഞടലലലന്ന രധ്യാക്ഷസ കകധ്യാകമറ്റതിനകറേ വതിവരണങ്ങൾ റകടവൾ
കഞടതി .
ഇടയലല Dr കകധ്യാളമധ്യാനകറേ റപ്രരലയ ഉചകചരതിലലന്നലണ്ടധ്യായതിരലന്നല . നക്ഷപതങ്ങളചകട
ചങ്ങധ്യാതതി എന്നർതയ വരലന്ന 'മധ്യാസകറേർ മധ്യാറ്റതിറയധ്യാർ' എന്നധ്യാണല മവീഡതിയ
അറദ്ധഹകത അഭതിസയറബധ്യാതന കചയതത.
ഏതധ്യാനലയ ദതിവസങ്ങൽലകയ ഈ ഭപൂമതി കപ്രധ്യാടതി തകരന്നല റപ്രധ്യാകലകമന്ന വധ്യാർത
അവളലക തധ്യാങ്ങധ്യാവലന്നതതിലലയ അപ്പചറേതധ്യായതിരലന്നല . അവൾ കജഫതികന വതിളതിചച
ഉറേകല കരഞലറപ്രധ്യായതി . അവർ കകധ്യാളമധ്യാകന വതിളതിലധ്യാൻ റപശമതികചങതിലലയ
കതിടതിയതിലല . അവളചകട മനസതിൽ വലതിയ കലറ്റ റബധ്യാധയ നതിറേഞല നതിന്നല. അറദ്ദേഹയ
എപത വലതിയ ദസൌതധക തതിലധ്യായതിരലന്നല അകതധ്യാന്നലയ മനസതിലധ്യാലധ്യാകത തധ്യാൻ
സസ്വസത കകധ്യാടലതതിലല . റമധ്യാളചകട വരവതികന ഒരലപ്രധ്യാട

കപപ്രദവീക്ഷതിലലന്ന അറദ്ദേഹയ

.. അവർ നതിറേവയർ തടവതികലധ്യാണ്ടക റസധ്യാഫയതിറലലക ചധ്യാരതിവവീണ .

അദ്ധധധ്യായയ 4
പ്രതതിവ റപ്രധ്യാകല രണ്ടല റപ്രകര റനധ്യാലതിയധ്യാ റശഷൈയ കപതണ്ടലമതിലലതിൽ
ഓടതികലധ്യാണ്ടതിരലന്ന കവങതി ആ വധ്യാർത ടവീവതിയതിൽ കണ്ടലകഞടതി .
ഓടയ നതിർതതി അയധ്യാൾ വധ്യാർതയതിൽ തകന്ന റപശദ്ധതിചച . ചധ്യാനലലകൾ മധ്യാറ്റതി റനധ്യാലതി
എലലധ്യായതിടതലയ ഭപൂമതിയതിറലലക വരലന്ന ഭവീമൻ വധ്യാൽ നക്ഷപത കത കലറേതിചധ്യായതിരലന്നല
. അയധ്യാളചകട ശരവീരതതികല റരക്തറയധ്യാടയ നതിലച റപ്രധ്യാകല റതധ്യാന്നതി . അയധ്യാൾ
സവതധ്യാനയ ഇറേങ്ങതി തനകറേ കകസരയതിൽ വന്നതിരലന്നല . വതിശസ്വസതിലധ്യാനധ്യാവലന്നതിലലധ്യാ .
കവങതി കറസരയതിൽ വന്നതിരതിലലന്നത കണ്ടക പ്രലറേതല കധ്യാതക നതിന്നതിരലന്ന അടലത
ഊഴലരൻ അകറതലക കയറേതി വന്നല . പപ്രറതധകതിചച മലഘവലര കയധ്യാന്നലമതിലലകത
അയധ്യാൾ വന്നകധ്യാരധയ പ്രറേഞല .
‘എനകറേ മകന നലലവലല കബറനധ്യായ വരലറമധ്യാന്നറേതിയണമധ്യായതിരലന്നല.
കലനതിഞതിരതിലലകയധ്യായതിരലന്ന കവങതി തലയലയർതധ്യാകത തകന്ന പ്രറേഞല
‘ഇനതി ആർകലനക ബനയ വരധ്യാനധ്യാ
‘എനതിലക മനസതിലധ്യായതിലല റജധധ്യാലസലൻ ഒന്നക കതളതിചച പ്രറേയല,’

ഊഴലരൻ

പ്രറേഞല
‘ഈ ഭപൂമതി തകന്ന റപ്രധ്യാടതിതകർന്നതിലലണ്ടധ്യാവധ്യാൻ റപ്രധ്യാകലന്നല’ . കവങതി തല
യലയർതതി അയധ്യാകള റനധ്യാലതി .
കവങതിയലകട റനധ്യാടവലയ ഭധ്യാവവലയ കണ്ട ഊഴലധ്യാരൻ ഇരലന്നതിടകതകന്നഴലകന്നറ്റക
പ്രകയ പ്രലറേറതലതിറേങ്ങതി . പ്രലറേതല വന്നയധ്യാൾ അവതികട ഇരതിലലന്നവറരധ്യാടധ്യായതി
പ്രറേഞല
‘റജധധ്യാലസലധ്യാണ പപ്രധ്യാനക പ്രതിടതിചളന്നധ്യാ റതധ്യാന്നലറന്ന .പ്രതിചചയ റപ്രയലയ പ്രറേയലന്നല’
അവതികട ഉണ്ടധ്യായതിരലന്നവർ വധ്യാതതിലതിനതിടയതിലപൂകടയലയ ജനലതിലപൂകടയലയ
അകകതകലതതി റനധ്യാലതി . കവങതി ഏറതധ്യാ റയധ്യാഗധ്യാസനതതികലന്ന റപ്രധ്യാകല
രണ്ടലകയചയ നവീടതിപ്പതിടതിചച കണ്ണചമട ചതിരതിലലന്നല . ആളചകൾ അടലയ പ്രറേയധ്യാൻ
തലടങ്ങതി .
കവങതി കവടതി നതിരതതി തതിരതിചചയ മറേതിചചയ ഗണതിചച റനധ്യാലതി. സലരധധ്യായശതതിൽ
വന്നലടലതി നതിന്നല . അയധ്യാൾകലധ്യാകര തലയ പ്രതിടതിയലയ കതിടചന്നതിലല . വതിശസ്വധ്യാസ

മധ്യാകധ്യാകത വവീണ്ടലയ ഗണതിചച . ഭപൂമതിലക വളകര റമധ്യാശയ സമയമധ്യാണ . മവൃതധല
സലനതിശ്ചതിതയ . അയധ്യാളചകട കനറ്റതിയതിൽ നതിന്നല വതിയർപ്പക കപ്രധ്യാടതിഞല വവീണല .
കണ്ണചകൾ ലതിരലടച മപൂടതിയറപ്രധ്യാകല .
കവങതി തധ്യാടതിലക കയചയ കകധ്യാടലതതിരതിലലറമ്പധ്യാൾ സഹധ്യായതി കസൽവൻ ഓടതിലതിതചച
വന്നല
‘അണ്ണധ്യാ

എനക പ്രറ്റതി അണ്ണധ്യാ ? അണ്ണന പപ്രധ്യാനക പ്രതിടതികചന്നല ആൾലധ്യാര

പ്രറേയധ്യാണ.
‘കസൽവധ്യാ…

നവീ ഉളതലയ കകധ്യാണ്ടക ഉടകന നതിനറേറമ്മടടലതല റപ്രധ്യാണയ .

ഒരലപ്രധ്യാട ഷപ്രസയധ്യായധ്യായതിടക അമ്മയലകട അടലതക റപ്രധ്യാകണയ എന്നറലല
നതിനകറേ ആപഗഹയ പ്രകക്ഷ അതതികനധ്യാന്നലയ ഇനതി സമയമതികലലടധ്യാ . നമ്മലകട ഭപൂമതി
അടലതക തകന്ന കപ്രധ്യാടതി തകർന്നക റപ്രധ്യാകലകമടധ്യാ’
കസൽവന ഏതധ്യാണ്ടകഉറേപ്പധ്യായമടതിൽ
"അകപ്പധ്യാ

അണ്ണന ശരതിലലയ വടയറലല ?

‘എടധ്യാ.. ഞധ്യാൻ പ്രറേയലന്നതലല. ബതി ബതി സതില വധ്യാർത നവീ റകലക .
‘അതതികനനതിലക ഇങ്ങലവീഷ അറേതിറയറണ്ട ?
‘അറമരതിലയതികല വറലലല റജധധ്യാതതിഷൈന്മധ്യാർ കകണ്ടതതിയതധ്യാടധ്യാ
"അണ്ണധ്യാ.. അണ്ണ റനലലയ വലലല കജധധ്യാൽസധകനധ്യാ ?
‘അണ്ണധ്യാ.. സഞ്ചവീന്നല സധ്യാതകനധ്യാടലതല റനരതതി റനധ്യാലണ്ണധ്യാ സയഗതതി
റനരധ്യാറണധ്യാന്നക " കവടതിസഞ്ചതി ചപൂണ്ടതി കലധ്യാണ്ടക അവൻ പ്രറേഞല.

കവങതി വതികധ്യാരഭരതിതനധ്യായതി
"ഭപൂമതിലതിപ്പയ

വളകര റമധ്യാശയ സമയമധ്യാകണടധ്യാ. ഏഴധ്യായ ഭധ്യാവതതിൽ കലജനലയ

അഷകട മതതിൽ കചധ്യാവ്വ യലയ . മവൃതധല സലനതിസചതിതയ.
അണ്ണധ്യാ .. പ്രരതിഹധ്യാരയ റനധ്യാല ണ്ണധ്യാ. സതിദ്ധപ്പ കകസൌണ്ടറേലകട ഒളതിറചധ്യാടതി റപ്രധ്യായ
റമധ്യാള വളതികയ പ്രരതിഹധ്യാരയ കചയത തതിരതിചച കകധ്യാണ്ടക വന്നതറലല അണ്ണൻ .
റനധ്യാലണ്ണധ്യാ.

എടധ്യാ .. അതലറപ്രധ്യാലധ്യാറണധ്യാഡധ്യാ ഇത. ആ പ്രരതിഹധ്യാരയ ഏറ്റതിലലധ്യായതിരലകന്നങതിൽ
സതിദ്ധപ്പ ലക റപ്രധ്യായതി . ഇത നമ്മകള ലലധ്യാരലയ റപ്രധ്യാകലറലല ഡധ്യാ ..

വതിഷൈയ തതിനകറേ

ഗസൌരവയ മനസതിലധ്യാലതിയ ചതിലകരധ്യാകല

വധധ്യാകലല രധ്യായതി

കവങതി കയ കധ്യാണധ്യാൻ വന്നല . എലലവ കരധ്യാഡലയ കവങതി ഭപൂമതിയലകട സമയ റദധ്യാഷൈ കത
പ്രറ്റതി പ്രറേഞല . അവരലകടകയലലധ്യായ സധ്യാന്നവീദധതതിൽ കവങതി റദധ്യാഷൈ
പ്രരതിഹധ്യാരതതിനധ്യായതി കവടതി നതിരതതി.

ദവീർഘ റനരറത ലക ആരപൂഡയ മറേഞല തകന്ന നതിന്നല. അവസധ്യാനയ ലഘനയ
കതളതിഞക പ്രരതിഹധ്യാരങ്ങൾ

ഒകന്നധ്യാന്നധ്യായതി കവങതി പ്രറേഞല തലടങ്ങതി . മഹധ്യാ

റസധ്യാമയധ്യാഗയ തകന്ന പപ്രദതിവതിധതി. കപൂടതി നതിന്നവർകലലലയ പ്രരതിഹധ്യാരയ കതിടതിയതതിൽ
സറനധ്യാഷൈമധ്യായതി. പ്രകക്ഷ ഇത വളകര ചതിലവലള തധ്യാണ. കപൂടതി നതിന്നവർ എലലധ്യാ
സഹധ്യായങ്ങളചയ വധ്യാഗദധ്യാ നയ കചയതറപ്പധ്യാൾ കവങതിലക ഉതധ്യാഹമധ്യായതി
എപതയലയ കപ്രടന്നക യധ്യാഗയ നടതണയ. സമയയ വളകര ലലറേവധ്യാണ. ആളചകൾ
എനതിനലയ കതയധ്യാറേധ്യായതി കവങതികലധ്യാപ്പയ നതിന്നല. യധ്യാഗതതിനലള സലവലയ
സമയവലയ കലറേതിചച
എലലധ്യാവരലയ തകന്ന യധ്യാഗതതിനലള സധ്യാമപഗഹതികൾ ഒകന്നധ്യാന്നധ്യായതി കസസ്വധ്യായയ
ഏകറ്റടലതല . കപ്രരതിയ റവലല കകസൌണ്ടധ്യാറരധ്യാട യധ്യാഗതതിന്നലള 14 പ്രശലലകള
സമർപ്പതിലധ്യാൻ അഭധർതതി ച്ഛറപ്പധ്യാൾ അറദ്ദേഹയ പ്രറേഞല
‘ഞധ്യാൻ യധ്യാഗതതിന റവണ്ടലന്ന മലഴലവൻ ചധ്യാണകവലയ തരധ്യായ . ഇത റകടക
ആളചകൾ ചതിരതിചച .
പ്രതികന്ന അയധ്യാൾ പ്രശല ലതിടവതികന തരധ്യാകമറന്നറ്റച. പ്രശലലതിടധ്യാറവ നക
കചയചവധ്യാനധ്യാന്നക റചധ്യാതതിചറപ്പധ്യാൾ അയധ്യാൾ പ്രറേഞല

‘പ്രശലലതിടധ്യാവറലല പ്രതികന്ന പ്രശലവധ്യാകലന്നത .
യധ്യാഗധ്യാജധ്യാരധൻ വതിറശസ്വശരയ എതതി . സസ്വവീകരതിചതിരതിതതികലധ്യാണ്ടക കവങതി പ്രറേഞല
‘ഇവതികട മഹധ്യാറസധ്യാമ യധ്യാഗയ സപൂരധ പപ്രവീതതി ലധ്യായതി റവണയ നടതധ്യാൻ.
‘അജധ്യാരങ്ങൾ നധ്യാരധ്യായണ നതിലപൂന്നതിയധ്യാണ കചറയണ്ടത’ വതിറശസ്വശരയ
പ്രറേഞല .
‘ഇവതികട മഹധ്യാ റസധ്യാമയധ്യാഗയ സപൂരധ പപ്രവീതതി ലധ്യായതി തകന്ന റവണയ’ കവങതി
പ്രറേഞല
‘അനലഷകടധ്യാ നങ്ങളതിൽ നലന്നല മധ്യാറേതി നധ്യാരധ്യായണകന മറേന്നക എനതികലധ്യാന്നലയ
കചയധ്യാൻ കഴതിയതിലലധ്യാ’ വതിറശസ്വശരയ
‘ആര പ്രറേഞല അനലഷധ്യാനങ്ങൾ മധ്യാകറ്റണകമന്നക. പപ്രതധക്ഷ തതികല
ജവീകവധ്യാർജ ദധ്യായകനധ്യായ സപൂരധ ഭഗവധ്യാകനയറലല നധ്യാകമലലധ്യായ മറേന്നക
മകറ്റനതിനകറേ റയധ്യാകലറയധ്യാ പ്രലറേകക നടന്നത . സപൂരധറകധ്യാപ്രയ ഞധ്യാൻ
ശരതിലലയ ദർശതിചച. അറപ്രക്ഷ യധ്യാണ
‘കലതി കധ്യാലയ അലലധ്യാകണ്ടനധ്യാ’

നടതതി തരണയ

വതിറശസ്വശരയ

യധ്യാഗ സലതക അതതി വതിപ്രലലമധ്യായ യധ്യാഗപ്പചര ഉയർന്നല.

ആവശധതതിലതതികയ സധ്യാമപഗതികളചയ തപനതി മധ്യാരലയ പ്രലജധ്യാരതിമധ്യാരലയ ഒതതിലധ്യാരലയ
സഹധ്യായതികളചയ എതതി റചരന്നല. 18 നധ്യാൾ നവീണ്ടല നതിലലന്ന മഹധ്യാ റസധ്യാമയധ്യാഗയ

യധ്യാഗധ്യാജധ്യാരധൻ വതിറശസ്വശരയ യലകട റനതവൃ തതതിൽ വതിലലക പ്രലരകത മണ്ണതിൽ തലടലയ
കലറേതിചച.
യധ്യാഗ സലറതലക ആളചകൾ ഒഴലകതികലധ്യാണ്ടതിരലന്നല . എലലധ്യാവർലലയ റവണ്ടത
എനക വതിലകകധ്യാടലതലയ ഭപൂമതികയ രക്ഷതിലണയ . ഷമഥതിലതി യലയ കസൽവനലയ കമലലധ്യായ
കയചയ കമയചയ മറേന്നക പ്രണതി എടലലലന്നല . ഷമഥതിലതികയ അവതികട നതിന്നക ഒഴലവധ്യാലതി
നതിരതധ്യാൻ കകസൌണ്ടർ റപശമതിലക ന്നലകണ്ടലതിലലയ അവൾ അകതധ്യാന്നലയ
കചവതികലധ്യാളചന്നതിലല. യധ്യാഗതതിനകറേ പപ്രശസതതി ഒപ്പയ കവങതിയലകടയലയ റദശങ്ങള
പ്പചറേ കതലലയ വധധ്യാപ്രതിലധ്യാൻ തലടങ്ങതി .
ദപൂകര ദതിലതിൽ നതിന്നലറപ്രധ്യാലലയ ആളചകകലതധ്യാൻ തലടങ്ങതി . വലതിയ
പ്രലരലഷൈധ്യാരറതധ്യാകട നടലലന്ന യധ്യാഗകത പ്രറ്റതി ചധ്യാനലലകളചയ പപ്രറക്ഷപ്രണയ
കചയതല തലടങ്ങതി .

ആദലനവീക ശധ്യാസപതയ ഭപൂമതികയ രക്ഷതിലധ്യാനലള ഒരല ഉപ്രധ്യായവലയ നതിർറദശതി
ലധ്യാനധ്യാവധ്യാകത പ്രകചച നതിൽലലറമ്പധ്യാൾ ഇനധൻ റജധധ്യാതതി ശധ്യാസപതയ അതതിനകറേ
വതിധതിപപ്രകധ്യാരമലള മഹധ്യാ റസധ്യാമ യധ്യാഗയ നടതലന്നതധ്യായതി BBC റേതിറപ്പധ്യാർടക കചയതല .
അറമരലയതികല കധ്യാലതിറഫധ്യാർണതിയധ്യാ സർവ്വകലധ്യാ ശധ്യാലയതിൽ നതിന്നലയ ഗറവഷൈണ
വതിദധധ്യാർഥതിനതികളചയ അദധധ്യാപ്രകരലയ എതതിറചർന്നല. ഇങ്ങലവീഷ ചധ്യാനലലകൾലക
അഭതിമലഖയ കകധ്യാടലലധ്യാൻ അവരലയ കവങതികയ സഹധ്യായതിചച റപ്പധ്യാന്നല .ചധ്യാനൽ
അഭതിമലഖതതിൽ കവങതി പ്രറേഞല
‘അഗതിയതിൽ തലടങ്ങതി അഗതിയതിൽ അവസധ്യാനതിലലന്ന ഈ മഹധ്യാ റസധ്യാമ യധ്യാഗയ
സപൂരധ പപ്രവീതതി ലധ്യായതി നടതലന്നതധ്യാണ . ഈ പപ്രപ്രഞ്ചതതികല ഓറരധ്യാ
പഗഹങ്ങറളയലയ നക്ഷതങ്ങകളയലയ ഓറരധ്യാ അണലവതികന റപ്രധ്യാലലയ ഊർജയ
നൽകതി നതിയപനതിലലന്നത സപൂരധ റദവനധ്യാണ . പപ്രപ്രഞ്ച സവൃഷകടതി പപ്ര പകതിയയലകട
സപൂഷമരപൂപ്രങ്ങൾ ശബരപൂപ്ര തതിലധ്യാണ കവളതിവധ്യാകലന്നത. മനസചയ പപ്രധ്യാണനലയ
വധ്യാലലയ ഉപ്രധ്യാതതിയധ്യാലതി റയധ്യാഗതി വരന്മധ്യാരധ്യാൽ സവൃഷകടതിയലകട ഈ സപൂഷമ

ധസ്വനതികൾ റവണ്ട വതിധതതിൽ സയറവധയ ചയകപ്പടലറമ്പധ്യാൾ അത
മപനങ്ങളധ്യാകലന്നല. ഭപൂമതിയലകടരസയ ജലയ ജലതതിനകറേരസയ ഔഷൈദയ
ഔഷൈധങ്ങളചകടരസയ പ്രലരലഷൈൻ പ്രലരലഷൈനകറേരസയ വധ്യാലക
വധ്യാലതിനകറേരസയ ഋലലയ ഋലതിനകറേരസയ സധ്യാമവലയ സധ്യാമതതിനകറേരസയ
ഉതഗവീതവലമധ്യാകലന്നല. വതിധതി പപ്രകധ്യാരയ നടതലന്ന ഈ യധ്യാഗയ തവീർചയധ്യായലയ
ഭലയ കധ്യാണലയ . നമ്മലകട ഭപൂമതിറദവതി റദധ്യാഷൈങ്ങൾ അകന്നക ഒജറസധ്യാടലയ
റതജറസധ്യാടലയ കപൂകട നവീണധ്യാൾ വധ്യാഴലയ ‘
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കതിലലർ കകധ്യാകമറ്റതിനകറേ തൽസതതിതതി BBC യലയ CNN ഉയ അപ്പറപ്പധ്യാൾ തകന്ന നൽകതി
കലധ്യാണ്ടതിരലന്നല . കടതിഞധ്യാണതിലലധ്യാത കലതതിരകയ റപ്രധ്യാകലയധ്യാണ വധ്യാൽ നക്ഷപതങ്ങൾ
സസ്വനമധ്യായതി പഗധ്യാവതിറ്റതി കസറ്റക കചയ കപ്രടധ്യാകത കസസൌരയലദതതിൽ
കപഗഹങ്ങൽലതിടയതിലപൂകട കലക്ഷധമതിലലധ്യാകത പ്രധ്യായലകയലയ അനരവീക്ഷ മലള
ഏകതങതിലലയ റപഗഹതതിനകറേ ആകർഷൈണ വലയതതിൽ എതലറമ്പധ്യാൾ ഘർഷൈണയ
മപൂലയ കതതി നശതിലലകയലമധ്യാണ വധ്യാൽ നക്ഷപതങ്ങളചകട പ്രതതിവ . ഭപൂമതിയതിൽ
പ്രലറപ്പധ്യാഴധ്യായതി വധ്യാൽ നക്ഷപതങ്ങൾ വന്നക പ്രതതിചതിടചണ്ടക . റേഷൈധയതികല
ഷസബവീരതിയയതിലലയ ആമ റസധ്യാണതി ലലകമധ്യാകല വധ്യാൽ നക്ഷപതങ്ങൾ വന്നക പ്രതതിച
വലതിയ ഘർതങ്ങൾ ഇറപ്പധ്യാഴലയ കധ്യാണധ്യായ പ്രകക്ഷ അകതലലധ്യായ തധ്യാരതറമ്മധന
കചറേലതധ്യായതിരലന്നല . CM 1906 ഭപൂമതിയലകട ഇരടതി വലതിപ്പയ ഉളതധ്യാ ണകപത. ഇപതയലയ
വലതിപ്പമലള വസതല വന്നതിടതിചധ്യാൽ ഒരല കധ്യാരണ വശധ്യാലലയ ഭപൂമതിലത തധ്യാങ്ങധ്യാൻ
കഴതിയതിലല . ആ ഇടതിയലകട ആഘധ്യാതതതിൽ ഭപൂമതി കഷണങ്ങളധ്യായതി ചതിതറേതി കതറേതിലലയ
. പ്രതികന്ന സസൌരയലദതതിൽ ബധ്യാലക റഹധ്യാകളന്നല വതിറശഷൈതിപ്പതിലലന്ന കവറേലയ കപ്രധ്യാടതി

പ്രടലങ്ങളധ്യായതി അവറശഷൈതിലലയ

. റലധ്യാകതതിന

ഒരല കപ്രധ്യാതല ശപതല ഉണ്ടധ്യായ സധ്യാഹജരധതതിൽ

ഭപൂമതിയതിലധ്യാദധ മധ്യായതി

മലഴലവൻ റലധ്യാകരലകടയലയ ഒരല കപൂടധ്യായമ രപൂപ്ര കപ്രടച. ഉതര കകധ്യാറേതിയയലയ കദക്ഷതി
ണ കകധ്യാറേതിയയലയ ഷവരയ മറേന്നല ഇരല പപ്രസതികടണ്ടല മധ്യാരലയ കകടതി പ്രലണരലന്നല. പ്രല
ശപതല രധ്യാജധങ്ങളചയ അതതിർതതിയതിൽ നതിന്നലയ പ്രടധ്യാള ലധ്യാകര പ്രതിൻവലതിലലന്നല.
എതതിർ പ്രക്ഷ തല നതിന്നലയ തടവതിലധ്യാലതിയവകര വതിടയലലന്നല. കസസൌഹവൃദവലയ
സധ്യാറഹധ്യാദ രധവലയ പ്രങല വലലന്നല.
ധന സയഭധ്യാതനതതിനലയ പ്രദവതിലലയ റമൽറലധ്യായമലലയ റവണ്ടതി കവക്തതികൾ
മലതൽ രധ്യാപഷ ങ്ങൾ വകര നടതതികലധ്യാണ്ടതിരലന്ന ധധ്യാർമതികവലയ അധധ്യാർമതികവല മധ്യായ
എലലധ്യാ കതിട മധ്യാതരങ്ങളചയ നധ്യാമധ്യാ വകശ ഷൈ മധ്യായതി. ഇന്നക ആർലലയ ആകരയലയ
കവീഴകപ്പ ടലതതി ഒന്നലയ റനടധ്യാനതിലല. റകടതികപ്രടലതതി യധ്യാകതലലധ്യാ മലകപ്രക്ഷതിച സസ്വനയ
കലടലയബറതധ്യാടലയ ബനല മതിപതധ്യാ തതികറളധ്യാടലയ കപൂടറചരധ്യാൻ എലലവരലയ
കനറടധ്യാടറമധ്യാടലന്നല. സലഖ ദലദുഃഖ ങ്ങള നലഭവതിചച എപത സറനധ്യാഷൈ മധ്യായതി
കഴതിയലകയധ്യായതിരലന്നല. എലലധ്യായ തകർന്നടതിയധ്യാൻ ഇനതി കലറേചച ദതിവസങ്ങൾ മധ്യാപതയ.
അറമരതിലയലകട റനതവൃ തതതിൽ റലധ്യാകതധ്യാകമധ്യാനമലള ശധ്യാസപതകഞന്മധ്യാരലകട
കൻകസധ്യാർഷൈധയ രപൂപ്രയ കകധ്യാണ്ടക ഭപൂമതികയ രക്ഷതിലധ്യാനലള തവീപവ റപശമങ്ങൾ
തലടരലകയധ്യാണ . പ്രകക്ഷ ഇതലവകര ആയതിടചയ ഈ ഭവീമൻ കകധ്യാകമറ്റതികന എങ്ങകന
റനരതിടലയ എന്നതതിൽ കവക്തമധ്യായ ഒരല നതിർറദശവലയ നൽകധ്യാൻ കഴതിഞതിടതിലല . ഇനതി
റകവലയ 15 ദതിവസങ്ങൾ മധ്യാപതയ .
കവങതിയലകട യധ്യാഗയ ഒനപ്രതധ്യായ ദതിവസതതിറലലക പപ്രറവശതിചച . ഇങ്ങലവീഷ
വതിദധധ്യാർതതികളചകട സഹധ്യായറതധ്യാകട കവങതി Dr റകധ്യാൾമധ്യാന മധ്യായതി സയസധ്യാരതിചച
‘ഈ ആപ്രതക തടയധ്യാൻ കഴതിയലകമന്നക കവങതി ആത്മവതിശസ്വധ്യാസയ പപ്രകടതിപ്പതിചച
.

‘റനധ്യാലല കകധ്യാമധ്യാറ്റതിനകറേ വരവതികന തടലലലന്നത മനലഷൈധ സധ്യാദധമധ്യാകണന്നക
ഞധ്യാൻ കരലതലന്നതിലല . ഇനധൻ റജധധ്യാതതി ശധ്യാസപതതതിന എകനങതിലലയ കചയധ്യാൻ
കഴതിഞധ്യാൽ നലലത .
സധ്യാറങതതികമധ്യായതി കവങതിലക ഭധ്യാവലകങ്ങൾ റനരധ്യാനലയ അറദ്ദേഹയ മറേന്നതിലല’ .
യധ്യാഗധ്യാജധ്യാരധനകറേ റനതവൃതതതിൽ അഷകടമങലലല പപ്രശനയ നടന്നല . അഷ മയഗലലല
പപ്രശനതതിൽ കതളതിഞ കധ്യാരധങ്ങൾ ഒകന്നധ്യാന്നധ്യായതി റയധ്യാഗധ്യാജധ്യാരധൻമധ്യാർ
അറേതിയതിചച. അതതിൽ പപ്രദധ്യാന നതിർറദശയ ഇതലവകര ആവധ്യാഹതികചടലത റദധ്യാഷൈങ്ങൾ
നധ്യാണയധ്യാതതി പദവ്വലങ്ങൽകലധ്യാപ്പയ റദഹമലഴതിഞക യധ്യാഗധ്യാഗതിയതിൽ റഹധ്യാമതിലകപ്പടനയ.
ഇവതികട റദഹ മലഴതിറയണ്ടത ആരലകടയധ്യാണ ? സധ്യാക്ഷധ്യാൽ ഭപൂമതിയലകട.
നപൂല ബനതിച കലശ ലലടയ
റഹധ്യാമതിചധ്യാൽ മധ്യാപതറമ

ഭപൂമതിലക വലയ വചക വന്നക യധ്യാഗധ്യാഗതിയതിൽ

ഭലസതിദ്ധതി ഉറേപ്പചവരലതധ്യാൻ

സധ്യാദധ

മധ്യാകലകറയധ്യാളള. വതിറശസ്വശരയ പ്രറേഞല
ആളചകൾ പപ്രശന വതിധതി റകടക അനധ്യാളതിചച നതിന്നല.
ആകരങതിലലയ റദധ്യാഷൈങ്ങൾ ആവധ്യാഹതിച കലധ്യാശ കലടവലമധ്യായതി ഭപൂമതി ചലറ്റതി
വരതിക . മറ്റച റപ്രധ്യായവഴതികൾ ഒന്നലമതിലല
ഈ സധ്യാഹജരതതിൽ

ഭപൂമതികയ വലയ വചചവരധ്യാൻ ആര കതയധ്യാറേധ്യാകലയ.ഇനതി

ആകരങതിലലയ കതയധ്യാറേധ്യായധ്യാൽ തകന്ന ഷഫ്ലൈറ്റചകൾ ഒന്നലയ റനരധ്യായവണ്ണയ റപ്രധ്യാകലന്നതിലല .
ഉറ്റവകര റതടതി റപ്രധ്യാകലന്നവരലകട ബധ്യാഹലലധയ കധ്യാരണയ എയർ റപ്രധ്യാർടചകളചയ
റേയതിൽകവകസ്റ്റഷൈനകളചയ ബസകസ്റ്റധ്യാനറേലകൾ റപ്രധ്യാലലയ തതിങ്ങതിനതിറേഞതിരതിലലന്നല.
ജവീവനലധ്യാരലകട അഭധ്യാവയ മപൂലയ ഇകതധ്യാന്നലയ ഓടതിലധ്യാൻ ആളതിലലധ്യാതധ്യായതി രതിലയധ്യാണ
. റപ്രധ്യാലവീസ സകറേഷൈനതിൽ റപ്രധ്യാലലയ റപ്രധ്യാലവീസലകധ്യാകരതലന്നതിലല .
ഒരല വതിടചവവീഴചലലയ കവങതി കതയധ്യാറേലലധ്യായതിരലന്നല. കലശ കലടവലമധ്യായതി തധ്യാൻ തകന്ന
റപ്രധ്യായതി ഭപൂമതി വലയ വചച വരലകമന്നല കവങതിതവീരലമധ്യാനതിചച. ഇത റകടക പ്രലരലയ
അടലയ പ്രറേഞല.
‘കവങതി ഒറ്റയതടതിയറലല റപ്രധ്യായതി വരകട
ഇതലറകടക ഷമഥതിലതി ലക വതിഷൈമമധ്യായതി . ഷമഥതിലതി കവങതിറയധ്യാട പ്രറേഞല
‘നതിങ്ങൾ റപ്രധ്യാകണ്ടധ്യാ മറ്റധ്യാകരകയങതിലലയ പ്രറേഞല വതിട
‘എന്നധ്യാ നതിനകറേ അപ്പൻ കകസൌണ്ട ററേധ്യാട റപ്രധ്യായതി റലധ്യാകയ ചലറ്റതി വരധ്യാൻ പ്രറേയല
ഷമഥതിലതി യലകട കണ്ണക നതിറേഞല . ഇങ്ങലവീഷ കപ്രമ്പതിറളർ ഇത കണ്ടക ചതിരതിചച .

അവകള കചധ്യാടതിപ്പതിലധ്യാൻ കവങതി പ്രറേഞല
‘ഞധ്യാൻ ഒറ്റലലല എനതിലക കപൂടതിന ആകളകലയലണ്ടക
‘അതധ്യാരധ്യാ

?

‘അത നതിറന്നധ്യാകടനതിനധ്യാ പ്രറേയലറന്ന ?
ഷമഥതിലതി പ്രതിണങ്ങതി ഓടതി റപ്രധ്യായതി
എയർ ടതിലറ്റകകളചയ യധ്യാപതധ്യാറരഘകളചയ വതിറദശ വതിദധധ്യാർതതികളചകട
സഹധ്യായറതധ്യാകട സങടതിപ്പതിചച. പ്രലറേകപ്പടച മപൂനധ്യായ ദതിവസയ രധ്യാപതതി തതിരതിറചതലന്ന
തരതതിലധ്യാണ ടതിലറ്റചകൾ.
CHENNAI DUBAI LONDON NEWYORK MELBOUN SINGAPORE CHENNAI
കവങതി തതിരതിറചതലന്നത യധ്യാഗസമധ്യാബനതതിനകറേ രണ്ടലനധ്യാൾ മലമ്പക. യധ്യാഗ സമധ്യാപ്രനയ
കലറേതിചക യധ്യാഗപ്പചര അഗതിലക സമർപ്പതിലലറമ്പധ്യാൾ റലധ്യാകയ കറേങ്ങതിവന്ന കലധ്യാശ
കലടവലയ ആ അഗതിയതിൽ കവണ്ണവീറേധ്യാവലയ. അറതധ്യാകട റദധ്യാഷൈങ്ങൾ എലലധ്യാമകന്നല ഭപൂമതി
സരവ്വധ്യാശധരറതധ്യാകട നവീണധ്യാൽ വധ്യാഴലയ.

കവങതി ഉലകയ ചലറ്റധ്യാൻ യധ്യാഗ ശധ്യാലയതിൽ നതിന്നതിറേങ്ങതി . റലധ്യാകയ ആകക
മധ്യാറേതിയതിരതിലലന്നല . എലലധ്യാ മരധധ്യാദകളചയ ലങതിചക ആളചകൾ ഓടലന്നല കപ്രധ്യാതല വധ്യാഹന
ഗതധ്യാഗതയ തധ്യാറേല മധ്യാറേധ്യായതിരതിലലന്നല. വഴതിയതിൽ ആളചകൾ വധ്യാഹനങ്ങൾ ബലമധ്യായതി
തടഞല നതിർതതി അതതിൽ കയറേതി ലപൂടലന്നല . കവങതികയ യധ്യാപത അയലധ്യാൻ
വന്നവരലകട വധ്യാഹനവലയ പ്രലയതിടതലയ തടഞല .
കവങതി കചഷന്ന എയർ റപ്രധ്യാർടതികലതതി അവതിടയ കധ്യാലതി ചന റപ്രധ്യാലലണ്ടക .
പ്രരതിറശധ്യാധനകകളലലധ്യായ നധ്യാമമധ്യാപതയ . ഒരലകണലതിന അത നന്നധ്യായതി അകലലങതിൽ
കലധ്യാശ കലടതതിനല നപൂറേല സമധ്യാദധ്യാനയ പ്രറേറയണ്ടതി വറന്നകന . കവങതി കടർമതിനലതിൽ
നതിൽലലറമ്പധ്യാൾ കപ്രരതിയ റവലല കകസൌണ്ടർ ഓടതി വന്നക അവതിടയ മലഴലവൻ റനധ്യാലലന്നല
. കവങതികയ കണ്ടതിടചയ റനധ്യാലധ്യാകത റപ്രധ്യായതി.

കവളചത ജലബ്ബയലയ മലണ്ടലയ ധരതിച ഒരലകപൂടർ കവങതിയലകട അടലതക വന്നക പ്രറേഞല
ഷദവ വജനയ റപ്രധ്യാകല തവീ മഴവന്നക റലധ്യാകയ അവസധ്യാനതിലധ്യാൻ റപ്രധ്യാകലന്നല . വരധ്യാൻ
റപ്രധ്യാകലന്ന ഷദവ രധ്യാജധതതിൽ നതിനലലയ ഇടമലണ്ടക . വരപൂ അവനതിൽ വതിശസ്വധ്യാസ
മർപ്പതി ചക സനധ്യാനയ കകധ്യാളള.

ഒരല വയസധ്യായ സപതവീ വന്നക കവങതിയലകട ഷക പ്രതിടതിചച .
‘റമധ്യാകന. എകന്ന ഒന്നക റബധ്യായകബ വകര കകധ്യാണ്ടലറപ്രധ്യാകലറമധ്യാ ?
‘അമ്മ ടതികലറ്റക എടലതതിടചറണ്ടധ്യാ ? കവങതി റചധ്യാതതിചച
‘ഇലല . എടലലധ്യായ’ വയസധ്യായ സപതവീ പ്രറേഞല
‘എനതിനധ്യാ അമ്മ റബധ്യായകബ റപ്രധ്യാകലന്നത
‘എനകറേ മകനകറേ കലടലയബയ തധ്യാമസതിലലന്നത റബധ്യായബധ്യായലധ്യാണ. കലടതികള
പ്രഠതിലലന്നത ഊടതിയതിലലയ . അവകര റനരകത കപൂടതികലധ്യാണ്ടല റപ്രധ്യായതി .
അവൻ എകന്ന വതിളതിചച പ്രറേഞല അമ്മ എങ്ങകനകയങതിലലയ റകറേതി വരധ്യാൻ

‘റലധ്യാകയ അവസനതിലലകമന്നല കരലതതി യധ്യാകണങതിൽ അമ്മ എവതികടയലയ
റപ്രധ്യാകണ്ടധ്യാ . റലധ്യാകതതിനല ഒന്നലയ സയഭവതിലതിലല . റദധ്യാഷൈങ്ങൾ ഉണ്ടധ്യായതിരലന്നല.
അതതിനകറേ എലലധ്യാ പ്രരതിഹധ്യാരങ്ങളധ്യാണ ഇറപ്പധ്യാൾ നടലലന്നത. ജപൂഷല ഒന്നക
കഴതിഞല എലലധ്യായ റനകര യധ്യാവലറമ്പധ്യാൾ അമ്മയലകട മലൾ അകമ്മ വന്നല
കണ്ടലകലധ്യാളചയ.
കവങതിയലകട വധ്യാലലകൾ ആ വയസധ്യായ അമ്മലക ആശസ്വധ്യാസ തതിനകറേ കലളതിറരകതി
അവർ സവദധ്യാനയ തതിരതിഞല നടന്നല
കവങതി ദലബധ്യായതി ഷഫ്ലൈറ്റതിൽ കയറേതി യതിരലന്നല . സഹ യധ്യാപതതികകരലലധ്യായ മരണ വവീടതിൽ
റപ്രധ്യാകലന്ന റപ്രധ്യാകല ഇരതിലലന്നലണ്ടക .

ഒടചയ മതലരമധ്യാലലധ്യാത ശബതതിൽ എയർ

റഹധ്യാസടസതിനകറേ അറേതിയതിപ്പക വന്നല.
‘ഷഫ്ലൈറ്റക കധ്യാകറ്ററേതിങ്ങക എതധ്യാതതിരലന്നത കകധ്യാണ്ടക ഫലഡലയ ബവീറവകറേജല
മലണ്ടധ്യായതിരതിലലന്നതലല ദയവധ്യായതി സഹകരതിലലക
ഷഫ്ലൈറ്റക രണ
റവയതിൽ ഓടതിതലടങ്ങതിയറപ്പധ്യാൾ നധ്യാലഞ്ചല സവീറ്റച മലമ്പതിലതിരതിലലന്ന കപ്രണ

കലടതി തതിരതിഞല റനധ്യാലലന്നലണ്ടക . അവൾ വവീണ്ടലയ തതിരതിഞല റനധ്യാലതി പ്രരതിജയയ ഉള
മലഖയ . പ്രതികന്നയലയ തതിരതിഞപ്പയ കണ്ടല.

ഷമഥതിലതി .

ഇവളതികതവതികട റപ്രധ്യാകലന്നല. കവങതി എഴലറന്നറ്റക അവളചകട സവീറ്റതിനരതികതിൽ കചന്നല.
അവൾ സനറഗധ്യാജകപ്പടതിരതിലലന്നല. കവങതി റചധ്യാതതിചച
‘നവീ എവതികട റപ്രധ്യാകലന്നല ?
‘ഞധ്യാനലയ കപൂകട വരലന്നലണ്ടക
‘അതതിനല നതിനലക ടതികലറ്റക ഉറണ്ടധ്യാ ?
ഷമഥതിലതി ഒരല കലതക ടതികലറ്റക എടലതക കധ്യാണതി ചച.
കവങതി തലയതിൽ ഷക വ ചചറപ്രധ്യായതി
കവങതി കദഷൈധറതധ്യാകട പ്രറേഞല
‘എനകറേ കപൂകട ഒന്നലയ വരണ്ട . വവീടതി റപ്രധ്യാ ..
ഇത റകടക ഷമഥതിലതി കരഞല
അടലതതിരതിലലന്ന സപതവീ കവങതിറയധ്യാട കർലശമധ്യായതി പ്രറേഞല
‘റലധ്യാകയ അവസധ്യാനതിലധ്യാൻ റപ്രധ്യാകലന്നല . ഭർതധ്യാവതിനകറേകപൂകട യലലധ്യാകത
അവൾ എവതികടയധ്യാ റപ്രധ്യാറകണ്ടത.
കവങതി വതിഥതികയ പ്ര ഴതിചച അയധ്യാളചകട സവീറ്റതിൽ റപ്രധ്യായതിരലന്നല . അവൾ വവീണ്ടലയ
തതിരതിഞല റനധ്യാലതി ചതിരതിചച. വതിജയ ഭധ്യാവതതിൽ .
ഇനതിയതിപ്പയ എനക കചയചയ . ഇവളതികതനല ഭധ്യാവതിചധ്യാണ . അവളചകട ഇരതിപ്പക
കണ്ടതിറലല റമധ്യാനലതിടക കലതധ്യാൻ റതധ്യാന്നലയ . കവങതി സവീറ്റതിൽ ചധ്യാരതി കണ്ണടചക കതിടന്നല .
അവൾ അറപ്പധ്യാഴലയ തതിരതിഞല റനധ്യാലലന്നലണ്ടധ്യായതിരലന്നല.

ഷഫ്ലൈറ്റക ദലബധ്യായതി എയർ റപ്രധ്യാർടതിൽ ലധ്യാനട കചയതല . എയർ റപ്രധ്യാർടതിൽ കണ്ട
കധ്യാഴച കണ്ടക ഷമഥതിലതി ഭയന്നല
റപ്രധ്യാലവീസക മലടൻ വടതി കകധ്യാണ്ടക യധ്യാപത ലധ്യാരലകട പ്രലറേതക അടതിലലന്നല .
അടതികകധ്യാളധ്യാകത കവങതി ഷമതതിലതിറയയ കകധ്യാണ്ടക ലണ്ടൻ ഷഫ്ലൈറ്റക റനധ്യാലതി നടന്നല .
യധ്യാപതലധ്യാർ തലങ്ങലയ വതിലങ്ങലയ ഓടലന്നല . ഒരല കണലതിന രണ്ടലറപ്രരലയ ലണ്ടൻ

ഷഫ്ലൈറ്റതി ൽ കയറേതി കപൂടതി .സവീറ്റക നമ്പര അകന്നഷൈതിചച കചന്നറപ്പധ്യാൾ അവരലകട സവീറ്റതിൽ
കതിഴവൻ സധ്യായതിപ്പതിരതിലലന്നല . ഇത ഞങ്ങളചകട തധ്യാണ എകന്നധ്യാകല പ്രറേഞതിടചയ
സധ്യായതിപ്പതിന റകട ഭധ്യാവയ ഇലല .
കവങതി ഒഴതിഞ സവീറ്റക അകന്നഷൈതിചച പ്രലറേകതിറലലക നടന്നല . ഒന്നലയ ഒഴലവതിലലധ്യാ .
പ്രലറേകതിൽ കചന്നറപ്പധ്യാൾ മലനധ്യാലലറപ്രർ

തറേയതിൽ ഇരതിലലന്നല . കവങതിയലയ തറേയതിൽ

ഇരലന്നല . അലപ്പയ ചമ്മറലധ്യാകട ഷമതതിലതിയലയ തറേയതിൽ കവങതിലരതികതിൽ ഇരലന്നല.
കലകറേ ഷവകതിയധ്യാണ ഷഫ്ലൈറ്റക കടറലധ്യാഫ കചയതത . ഷൈവീണയ കകധ്യാണ്ടക ഷമഥതിലതി
മയങ്ങതി റപ്രധ്യായതി രലന്നല . ഷഫ്ലൈറ്റതിനകറേ കലലലലതതിൽ അവളചണർന്നല. അവൾ
കമകലല കവങതിറയധ്യാട പ്രറേഞല
‘എനതിലക വതിശലലന്നലണ്ടക
‘ഷതര സധ്യാധവലയ ഉഴലന്നക വടയലയ പ്രറേഞതിടചണ്ടക

ഇകപ്പധ്യാ വരലയ . കവങതി

പ്രറേഞല
‘ഇവതിറടയ ഇകതധ്യാകല കതിടചറളധ്യാ. ?
‘നതിനലക ചതിലധ്യാൻ നപൂടതിൽസക റവറണധ്യാ . എയർ റഹധ്യാസടസതിറനധ്യാട പ്രറേഞധ്യാ
മതതി .
കവങതി ബധ്യാഗ തലയലല വചച അവതികട നവീണ്ടല നതിവർന്നല കതിടന്നല. കഴതിഞ കലററേ
ദതിവസങ്ങളചകട ക്ഷവീണയ അയധ്യാൾ ഗധ്യാട നതിപദ യതിറലലക വഴലതതി വവീണല . എപത
മണതിലപൂറേലകൾ അങ്ങതികന കതിടന്നതിടചണ്ടധ്യാവലകമന്നറേതിലല ആളചകളചകട ശബയ റകടക
കവങതി ഉണർന്നല. കവങതി യലകട റദഹതക ഷക വചക ഷമഥതിലതി സലഗമധ്യായ ഉറേങ്ങലന്നല
.
തലയലല വചതിരലന്ന ബധ്യാഗ കധ്യാണലന്നതിലല. കവങതി റനധ്യാലതിയറപ്പധ്യാൾ എലലധ്യാവരലയ
പ്ലയതിനതിനകറേ വധ്യാതതിലതിനടലതക തടതിചചകപൂടതി നതിലലലന്നല. ഒരധ്യാളചകട ഷകയതിൽ ആ
ചലമന്ന ബധ്യാഗ. ഓടതികചന്നക ബധ്യാഗ പ്രതിടതിചക റമടതിചച. തലറേന്നതിട വധ്യാതതിലതിൽ തടതിചച
കപൂടതി ബഹളയ വയലലന്നതലലധ്യാകത ഒരധ്യാൾലക റപ്രധ്യാലലയ ഫ്ലൈയതിറ്റതിൽ നതിന്നലയ ഇറേങ്ങധ്യാൻ
കഴതിയലന്നതിലല. ആളചകൾലതിടയതിലപൂകട തതിലതി കഞരതിഞല വങതി
പ്രലറേകതലകറനധ്യാലതി. ലണ്ടൻ എയർറപ്രധ്യാർടക. ഫ്ലൈയതിറ്റതിറലലക ചധ്യാരതി വചതിരതിലലന്ന
റഗധ്യാവണതിപ്രടതി നതിറേകയ ദലബധ്യായതിറലലക റപ്രധ്യാറകണ്ട യധ്യാപതലധ്യാർ തതിലതിനതിറേഞല
നതിൽലലന്നല. ഒരധ്യാൾലകറപ്രധ്യാലലയ ഇറേങ്ങധ്യാറനധ്യാ കയറേധ്യാറനധ്യാ കഴതിയലന്നതിലല.
അചടലതതിനല റപ്രരറകട ലണ്ടനതിലധ്യാണ ഇത നടലലന്നത. കമയസ്വവഴലമലള
ഒരഭധധ്യാസതികയറപ്പധ്യാകല കവങതി ഷമഥതിലതികയയലയ കകധ്യാണ്ടക ഷകവരതികളതിലപൂകട തപൂങ്ങതി
പ്രലറേതതിറേങ്ങതി .

കടർമതിനലതിൽ എതതി വതിലലചപ്രലരകതലക റഫധ്യാണ
കചയധ്യാൻ റപശമതിചച . കതിടതിയതിലല .
‘എനതിലക വതിശലലന്നല.’ ഷമഥതിലതി കവങതികയ ഒർമതിപ്പതിചല
അവർ കടരമതിനലതികല ഒരല സനധ്യാകസ കടയതിൽ കയറേതി
‘കവജ . കവജ . പ്രധലർ കവജ. എനതി തതിങ്ങക ? കവങതി റചധ്യാതതിചച
‘റനധ്യാ . പ്രവീസധ്യാ, ബർഗ്ഗർ റഹധ്യാലറടധ്യാഗ
കവങതി ഒരല കവള ലലപ്പതി കയടലതക കലടതി ചച .ഷമഥതിലതി ഈ സമയയ ഒരല വലലല
മവീറ്റക ബർഗ്ഗർ തതിന്നലന്ന തല കണ്ടല കവങതി കഞടതി .
‘ഇനതി നധപൂറയധ്യാർലക.
കവങതി കടർമതിനലതികലതതി ഫ്ലൈയതിറ്റക ചധ്യാർടതികലലക റനധ്യാലതി. മതിലവധ്യാറേലയ എലലധ്യാ
പ്ലയതിനലകളചയ കധ്യാൻകസൽ കധ്യാൻകസൽ എകന്നഴലതതിയതിരതിലലന്നല. കവങതി പ്രലറരധ്യാടലയ
നധപൂ റയധ്യാർലക ഫ്ലൈയതിറ്റതികനപ്രറ്റതി തതിരലതി. ആരലയ സയസധ്യാരതിലധ്യാൻറപ്രധ്യാലലയ കതയധ്യാറേലല.
എകറേ ഷവകതി. സമയതതിന തതിരതികചതധ്യാൻ കഴതിയലകമന്നല റതധ്യാന്നലന്നതിലല. ഒരല
ഹപൂസ്റ്റൻ ഷഫ്ലൈറ്റക കപഷൈദ്ദേയതിൽകപ്രട അവർ ഓടതി അതതിൽ കയറേതികപൂടതി. എനധ്യായധ്യാലലയ
അറമരതിലധ്യായതികലതധ്യാകമറലലധ്യാ. ഈ ഫ്ലൈയതിറ്റതിനകകതയലയ അവസ ദയനവീയയ തകന്ന.
എനക കപപ്രദതിസനതിയലയ തരണയ കചയതലയ യധ്യാഗ സമധ്യാപതതിയതിൽ
റദധ്യാഷൈങ്ങളധ്യാവധ്യാഹതിച ഈ കലശകകധ്യാടയ റഹധ്യാമകലണ്ടതതിൽ ചധ്യാബലധ്യാലണയ.
ഹപൂസ്റ്റൻ ഷഫ്ലൈറ്റതിലതിരതിന്നല ഷമഥതിലതി സയശയയ റചധ്യാതതിചച
‘ഈ നയധ്യാപഗ അവതികട അടലതധ്യാറണധ്യാ ?
‘നതികന്ന റവൾട റപടട കസനറേറേതിലധ്യാണ കകധ്യാണ്ടക റപ്രധ്യാറകണ്ടത ഇകപ്പധ്യാ കപഗസൌണ്ടക
സവീററേധ്യാ . അവതികട നതികന്ന കകടതി യതിടണയ”.
ഷമഥതിലതിലലയ വന്നല റദഷൈധയ അവൾ ബധ്യാഗതിൽ നതിന്നലയ വലതികയധ്യാരല ബർകഗകറേടലതക
തതിന്നധ്യാൻ തലടങ്ങതി .
കവങതിലക അറേപ്പക റതധ്യാന്നതി . അയധ്യാൾ കലശ കലടയ വച ബധ്യാഗ മധ്യാറ്റതി പ്രതിടതിചച .
‘എടതി അസകത! ഇകതധ്യാന്നലയ തതിന്നധ്യാൻ കകധ്യാളതിലലധ്യാ . ഇതതിൽ റപ്രധ്യാർലലയ
ബവീഫലയ ഒകലയലണ്ടക.
‘നലല രലജതിയലണ്ടക’

അവൾ ആസസ്വതതിചച കഴതിചച .

ഷപ്ലൻ പ്രറേലധ്യാൻ തലടങ്ങതി ഷമഥതിലതി ചധ്യാരതിലതിടന്നലറേങ്ങതി .
കവങതിലക ആദതിയധ്യായതി. ഇറപ്പധ്യാൾ തകന്ന 18 മണതിലപൂർ ഷവകതിയതിരതിലലന്നല . ഇനതി
അറങ്ങധ്യാടചള യധ്യാപത എങ്ങതികന ഒകലയധ്യാവലയ ഷദവതതിനറേതിയധ്യായ . സവീറ്റതിനല
മലന്നതികല മധ്യാഗസതിൻ ബധ്യാഗതിൽ നതിന്നക നപൂസ പ്രറപ്പകറേടലതക മറേതിചക റനധ്യാലതി . മപൂന്നക
ദതിവസയ പ്രഴയതധ്യാണത. ഭവീമൻ വധ്യാൽ നക്ഷപത തതിനകറേ വതിവരങ്ങളധ്യാണതതിൽ. പ്രല
രധ്യാജധങ്ങളതിലലയ ഭരണയ തകന്ന ഇലലധ്യാണ്ടധ്യായതിരതിലലന്നല. വധ്യാർതധ്യാ വതിതരണവലയ
ഷവദലതതിയലയ കപ്രധ്യാതലവധ്യാഹന ഗതധ്യാഗതവലയ നതിലചചകകധ്യാണ്ടതിരതിലലന്നല . രണ്ടല
ദതിവസതതിനകയ ഉളതലയ നതിശ്ചല മധ്യാകല മധ്യാറപത .
യധ്യാഗ സമധ്യാപതതി കലങതിലലയ വതിലലചപ്രലരതക എതധ്യാൻ കഴതിയലറമധ്യാ എറന്നധ്യാർതക
അയധ്യാൾ ആശയഗ കപ്പട .
ഷഫ്ലൈറ്റക ഹപൂസടനകറേ ആകധ്യാശതക എതതി വട മതിടക പ്രറേലധ്യാൻ തലടങ്ങതി.
ലധ്യാണ്ടതിങ്ങതിനലള അനലവധ്യാതയ കതിടചന്നതിലല . എലലധ്യാവ റരധ്യാടലയ സവീറ്റക കബലറ്റക ദരതിലധ്യാൻ
ഷപ്രകലറ്റക അകനസൌണസ കചയതല. ഒര നലവധ്യാദവലയ ഇലലധ്യാകത തകന്ന കതിടതിയ റേണ
റവയതിൽ വതിമധ്യാനയ ഇടതിചതിറേലതി . ഷപ്ലൻ നതിന്നറപ്പധ്യാഴധ്യാണ ആളചകൾലക ശസ്വധ്യാസയ
റനകര വവീണത . ഷപ്ലനതിൽ നതിന്നതി റേ ങ്ങധ്യാനലള സയവതിദധ്യാനങ്ങൾ ഒന്നലയ എതധ്യാകത
വന്നറപ്പധ്യാൾ ഷപ്രലറ്റക എകമർകജൻസതി എസറകപ്പക സസൌകരധയ ഏർകപ്പടലതതി
കകധ്യാടലതല. പ്രധ്യായ റപ്രധ്യാലലള അത ആദധയ പപ്രറയധ്യാജന കപ്പടലതതിയതലയ കവങതിയലയ
ഷമഥതിലതിയലയ ആണ .
ഹപൂസ്റ്റൻ എയർ റപ്രധ്യാർടതിൽ ആളചകൾ റചരതി തതിരതിഞല തലലചന്ന കധ്യാഴച യധ്യാണ
കണ്ടത .
ഷമഥതിലതി എറപ്പധ്യാഴലയ പ്രതടതി പ്രലറേകതിലധ്യായതിരതിലലയ . കടർമതിനലതിൽ എതതിയറപ്പധ്യാൾ
ഷമഥതിലതികയ നവീറപഗധ്യാ സയഘയ തടഞല നതിർതതിയതിരതിലലന്നത കണ്ടക കവങതി
ഓടതിവന്നക നവീറപഗധ്യാകറളധ്യാട മലലതിടക അവകളയലയ കലധ്യാറണ്ടധ്യാടതി ഒരല വധ്യാഷ റേപൂമതിൽ
കയറേതി ഒളതിചച .
കലറേചച സമയയ അവതികട നതിന്നറപ്പധ്യാൾ കവങതിലക റതധ്യാന്നതി ഒന്നക കലളതിലധ്യാകമന്നക.
‘ഞധ്യാകനധ്യാന്നക കലളതിലധ്യാൻ റപ്രധ്യാകലകയധ്യാ . നതിനലക കലളതിയ നറനയ ഒന്നലയ ഇറലല ?
‘ഈ തണലകപ്പകതനതിനധ്യാ കലളതിലലകന്ന
‘നവീ കതക കലറ്റതിയതിടച നതിറന്നധ്യാ. ഞധ്യാൻ വതിളതിലലയറബധ്യാറഴ തലറേലധ്യാവല.

അയധ്യാൾ അടലത വധ്യാഷ റേപൂമതിൽ കയറേതി പ്രധ്യാനറേലയ ഷൈർടചയ ഊരതി റഡധ്യാറേതിനല മലകളതിലതി
ടക കലളതിലധ്യാൻ തലടങ്ങതി . ഈ സമയയ ഒരല കവളലധ്യാരൻ ഷപ്രകലറ്റക ഓടതിവന്നക
അവതികട കയറേതി . അയധ്യാളചകട ഷപ്രകലറ്റതിനകറേ യപൂണതിറഫധ്യായ തതിടലലതതിൽ അഴതിചച
മധ്യാറ്റതി വധ്യാതതിലതിനല മലകളതിൽ കതിടന്ന കവങതിയലകട പ്രധ്യാനറേലയ ഷൈർടചയ എടലതതിടക
ഇറേങ്ങതി റപ്പധ്യായതി .
കവങതി കലളതി കഴതിഞക റനധ്യാലതിയറപ്പധ്യാൾ അയധ്യാളചകട പ്രധ്യാനറേലയ ഷൈർടചയ കധ്യാണലന്നതിലല .
അയധ്യാൾ പ്രലറേതല വന്നക ഷമഥതിലതി യലകട കതകതിൽ തടതി റചധ്യാതതിചച
‘എനകറേ പ്രധ്യാനറേലയ ഷൈർടചയ നവീകയടലറതധ്യാ
‘ഞധ്യാൻ കണ്ടതിലലധ്യാ’ അവൾ പ്രറേഞല
‘ഈ കവളചത പ്രധ്യാനറേലയ ഷൈർടചയ ആകരകട തധ്യാടവീ
‘ആരധ്യാണ്ടക അകതക വന്നക റപ്രധ്യായ റപ്രധ്യാകല റതധ്യാന്നതി
‘ഞധ്യാനതിനതി എനതിടലയ
‘ഇനതി അകതങ്ങധ്യാനലയ എടലതതിട. റവകറേഎനധ്യാ കചയധ്യാ
കവങതി ഷപ്രലറ്റതിനകറേ യപൂണതി റഫധ്യാകമടലതക ധരതിചക കണ്ണധ്യാടതിയതിൽ റനധ്യാലതി
‘കകധ്യാളധ്യായ ഒരല കപൂളതിയഗ ഗധ്യാസലയകപൂടതി റവണയ .
അവർ ബധ്യാതക റേപൂമതിന പ്രലറേറതലക വന്നറപ്പധ്യാൾ ഒരല കപൂടയ യധ്യാപതലധ്യാർ ഓടതി വന്നക
കവങതിയലകട റകധ്യാളറേതിനല പ്രതിടതിചച
‘നടകലടധ്യാ കള ഷപ്രകലകറ്റ. നവീ കരക്ഷകപ്പടധ്യാകമന്നക വതിചധ്യാരതിചറലല
ആളചകൾ കവങതികയ തളതി കലധ്യാണ്ടക റപ്രധ്യായതി . ഷമഥതിലതി ബധ്യാഗലയ തപൂലതി പ്രലറേകക
ഓടതി . ഞധ്യാൻ ഷപ്രലറ്റലലധ്യാ എനതിലക ഷപ്ലറനധ്യാടതിലധ്യാൻ അറേതിയതിലലധ്യാ എകന്നധ്യാകല
കവങതി വതിളതിചച പ്രറേയലന്നലണ്ടധ്യായതിരലന്നല.

ററേധ്യാഡതികല മവീടതിയനതിൽ ഷൈർടതിലലകത കവങതിയലയ ഷമഥതിലതി യലയ ഇരതിലലന്നല .
ഷമഥതിലതി നതിർതധ്യാകത ചതിരതിലലന്നലണ്ടക .

‘അവകരങ്ങധ്യാനലയ നതിങ്ങകള കലധ്യാണ്ടക ഷപ്ലറനധ്യാ ടതിപ്പതിചതി രലകന്നങതിൽ

ജപൂഷല

ഒന്നക വകര കധ്യാറലണ്ടതി വരതിലലധ്യായതിരലന്നല .
അവൾലക ചതിരതി അടലധ്യാൻ പ്രറ്റചന്നതിലലധ്യായതിരലന്നല
‘നതിർകതടവീ. നവീ കധ്യാരണമധ്യാണതികതധ്യാകല
‘പ്രതിറന്ന... ഞധ്യാൻ കധ്യാരണമറലല

ഉൽല വന്നതിടതിലധ്യാൻ റപ്രധ്യാകലകന്ന

‘അതതിലലയ വലലല ഉലലയകലല എനകറേ തറലൽ ഇടതികചലലകന്ന

‘നവീ ഈ ടതികലകറ്റധ്യാകല എങ്ങതികന ഒപ്പതിചച
‘അതധ്യാ മധ്യാതധ്യാമ പ്രതികള്ലെറരധ്യാപ്പതിചച തന്നല
‘എനതിലക റതധ്യാന്നതി നവീ അവകര റസധ്യാപ്പതിടച നടലലകന്ന കണ്ടറപ്പധ്യാ
‘കപൂടതിനധ്യാറരധ്യാ എണ്ടന്നല പ്രറേഞതിടക ?
‘അതധ്യായതിരതിലലയ നവീ റകറേതി റപ്രധ്യാന്നത
കവങതി എഴലറന്നറ്റക നടലധ്യാൻ തലടങ്ങതി
‘ഇത ഹപൂസ്റ്റൻ അകലല ഇവതികട നധ്യാറസല എനതികലധ്യാരല സലഹർകതണ്ടക . വലലല
റജധ്യാലസലനധ്യാ നമലലവതികട വകര റപ്രധ്യാകധ്യായ .
‘അയധ്യാള കറചധ്യാടയ പ്രപൂടതി റപ്രധ്യായതിലധ്യാണലയ
‘നവീ കരതിന്നധ്യാലക വളലധ്യാകത
‘എങതി ആ റജധധ്യാതധകനകലധ്യാണ്ടക നമ്മലകട മലഹപൂർതയ കലറേതിപ്പതിലധ്യായ
‘നവീ നധ്യാടതിൽ തതിരതിചകകചലലക നതിനകറേ അപ്പധ്യാ നതികന്ന പ്രലറേതധ്യാലതി പ്രതിണ്ണയ
വയലധ്യാനലള മലഹപൂർതയ റനധ്യാലതി വചതിടചണ്ടധ്യാകലയ.
‘ഏയ അപ്പധ്യാലക ഇഷകടമധ്യാണ. അപ്പ പ്രറേഞല നമ്മള തധ്യാലപ്പരധയ
കധ്യാണതിചധ്യാൽ അവൻ സപതവീധനയ റചധ്യാതതിലലയ നമ്മൾ എതതിർതധ്യാൽ
അവൻ ഇറങ്ങധ്യാടക തന്നക കകടതികലധ്യാണ്ടക റപ്രധ്യായതികലധ്യാളചയ
‘നതിനകറേ അപ്പധ്യാ ആളച കകധ്യാളധ്യാറലലധ്യാ. ഉറദ്ദേശയ എനക കകധ്യാടലറലണ്ടതി
വരലയ

‘നലലത കകധ്യാടലറലണ്ടതി വരലയ. ഒരല പ്രതക കലക്ഷകമങതിലലയ
‘അത പ്രറ്റതിലലധ്യാ
‘അകഞ്ചങതിലലയ കകധ്യാടലലണയ
‘അത കപൂടലതലധ്യാ
‘രണ്ടക കലക്ഷയ
‘കലടലതലധ്യാ
‘പ്രതികന്നനക കകധ്യാടലലലയ
‘ഒരല തധ്യാലതി കകധ്യാടലലലയ
‘മതതി
‘റദ ഈ കധ്യാറേതില തധ്യാറലധ്യാല കതിടപ്പചണ്ടക’ ഒരലകധ്യാറേതിന അരലകതിൽനതിന്നക
അവൾ വതിളതിചച പ്രറേഞല
കവങതിയലയ ഷമഥതിലതിയലയ ആ കധ്യാറേതിൽ നധ്യാസയതിറലലക പ്രലറേകപ്പടച. കടകൾ
എലലധ്യായ അടഞല കതിടലലന്നല. വഴതിയതിൽ സതിഗൽ ഷലറ്റകകകളധ്യാന്നലയ
പപ്രവർതതിലലന്നതിലല. വണ്ടതികളചയ കലറേവധ്യാണ. തലറേന്നല കധ്യാണകപ്പട ഒരല
കടയലകട മലന്നതിൽ കധ്യാർ നതിരതതി. അവതികടയധ്യാകണങതിൽ ആരലയ തകന്നഇലല
‘ഇനതി എനകറനധ്യാലധ്യാനധ്യാ ആവശധമലളത എടലലധ്യായ. കവങതി പ്രറേഞല
കവങതി അയധ്യാൾലക പ്രറ്റതിയ ഒരല ഷൈർടക എടലതതിടക തതിരലഞല റനധ്യാലതിയറപ്പധ്യാൾ
ഷമഥതിലതി വലതിയരണ്ടക ബധ്യാഗ നതിറേചക തലണതികകളടലതക വരലന്നല
‘വകലടവീ അകതധ്യാകല അവതികട. നതിനലക റഷൈധ്യാപ്പതിങ്ങതിനല കണ്ടസമയയ’
‘ഷപ്രസ ഒന്നലയ കകധ്യാടലലണ്ടധ്യാറലലധ്യാ പ്രതികന്നനധ്യാ
എന്നതിടചയ അതതിൽ നതിന്നക കലറേകചടലതവൾ മധ്യാറ്റതിപ്രതിടതിചച.
കവങതിയലകട കധ്യാർ നധ്യാസയതികലതതി. കസലപൂരതിറ്റതി കധ്യാബതിനലകൾ ശപൂനധയ. അവർ
നടന്നക അകതക കയറേതികചന്നറപ്പധ്യാൾ ഒരധ്യാൾ ഇരതിലലന്നല. അയധ്യാറളധ്യാട
കകധ്യാലമധ്യാൻകന കണണകമന്നക അറേതിയതിചറപ്പധ്യാൾ അയധ്യാൾ വതിജനമധ്യായ ഇടനധ്യാഴതി
യതിലപൂകട അവകര കകധ്യാലമധ്യാനകറേ മലറേതിയതികലതതിചച

കവങതി സസ്വയയ പ്രരതിജയ കപ്പടലതതി . DR റകധ്യാൾമധ്യാൻ കവങതികയ സസ്വവീകരതി ചചകകധ്യാണ്ടല
പ്രറേഞല .
‘നതിങ്ങകളകന്ന ബനകപ്രടതധ്യായതി ഞധ്യാൻ ഓർലലന്നല.
ഭപൂമതിയലകട റദധ്യാഷൈങ്ങളചയ, പ്രരതിഹധ്യാര യധ്യാഗങ്ങളചയ, കലധ്യാശ ലലടവലയ, ഭപൂമതികയ വലയ
വയലലലയ ഒകല റകടക കഴതിഞറപ്പധ്യാൾ

DR. റകധ്യാൾമധ്യാൻ പ്രറേഞല.

"LOOK.. AS OF NOW THERE IS NO POSIBILITY. ഈ കപൂടതിയതിടതി ഒഴലവധ്യാലധ്യാൻ പ്രറ്റചന്ന
ഒരതലതവലയ മനലഷൈധ സധ്യാദധമധ്യാകണന്നക ഞധ്യാൻ കരലതലന്നലമതിലല. ഇനധൻ
റജധധ്യാതതിജധ്യാസപതതതിന്നക

അതതിനല കഴതിഞധ്യാൽ വളകര നലലത. നതിങ്ങൾലക

കലടതിലധ്യാകനനങതി ലലയ പ്രധ്യാനതിയ കമടലതല തരധ്യാൻ റപ്രധ്യാലലയ

ഇവതിടധ്യാരലമതിലല.

കലറേചച ദതിവസയ മലമ്പക വകര ആയതിരങ്ങൾ റജധ്യാലതി എടലത സലമധ്യാണ.
ഇന്നക വതിരലതികലണ്ണധ്യാവലന്നവർ മധ്യാപതയ . നധ്യാകള അവരലയ ഉണ്ടധ്യാകലകമന്നല ഞധ്യാൻ
കരലതലന്നതിലല. ആർകലങതിലലയ നലല കപപ്രദവീക്ഷ നൽകധ്യാൻ എനതിലക
കഴതിയതിലലറലലധ്യാ’.

DR. റകധ്യാൾമധ്യാൻ നതിരധ്യാശധ്യാഭരതിതനധ്യായതി.

കകധ്യാലമധ്യാൻ നകറേ മലറേതിയതികല കകസൌകണ്ടസൌൻ റകധ്യാലക കണ്ടക ഷമഥതിലതി റപ്രടതിചച.
ഇനതി നധ്യാല ദതിവസവലയ മപൂനര മണതിലപൂറേലയ മധ്യാപതയ. അവൾ കണ്ണക മതിഴതിചച .
‘പപ്രതതിവതിധതികൾ റവണ്ടലയ വതിധയ നടന്നധ്യാൽ ഞങ്ങൾലലറേപ്പചണ്ടക കണ്ണതിൽ
കകധ്യാലലണ്ടത പ്രലരതികതലതടതി റപ്രധ്യാകലയ’ കവങതി കകധ്യാലമധ്യാൻ റനധ്യാട പ്രറേഞല .

കവങതി DR. റകധ്യാൾമധ്യാ റനധ്യാട ഒരല ഉപ്രകധ്യാരയ അഭധർദ്ദേതിചച.
" എനതിലക യധ്യാഗസലറതലക റഫധ്യാണ
കചയണയ.
ആവശധയ റകടക DR. റകധ്യാൾമധ്യാൻ കനറ്റതി ചലളചലതി കലധ്യാണ്ടക പ്രറേഞല.
‘എലലധ്യാ കനറ്റക വർലലകളചയ കഡസൌൻ ആണ. സധ്യാഷറ്റകലറ്റക ചതിലറപ്പധ്യാൾ
ലഭധമധ്യാകലയ നതിങ്ങൾലക കപശമതി റനധ്യാലധ്യായ.
കവങതി പ്രല പപ്രധ്യാവതിശധയ കപശമതിചറപ്പധ്യാൾ ഒന്നക ഭലയ കണ്ടല. യധ്യാഗജധ്യാരധൻ
വതിറശസ്വഷൈരയകര ഷലനതിൽ കതിടതി. കവങതിയലകട റഫധ്യാണ

വന്നതറേതിഞക യധ്യാഗ സലതക ഉതവപപ്രതവീതതിയധ്യായതി. കഴതിഞ കലകറേ
ദതിവസമധ്യായതിടച

കവങതിയലകട വതിവരങ്ങൾ അറേതിയധ്യാകത വതിഷൈമതിലലകയധ്യായതിരലന്നല

അവർ.
‘നധ്യാകള യധ്യാഗ സമധ്യാപതതി യറലല നതിങ്ങൾ ഒരല കധ്യാരണ വശധ്യാലലയ യധ്യാഗയ
നതിർതരലത. ഞധ്യാൻ തവീരചയധ്യായലയ മടങ്ങതി എതലയ അതലവകര യധ്യാഗയ
തലടരണയ’ .

കവങതി യധ്യാഗധ്യാജധ്യാരധറനധ്യാടകപ്രക്ഷതിചച.

‘എനതിലക വതിശസ്വധ്യാസമലണ്ടക. വതിറശസ്വശരയ
‘പ്രതിറന്ന ... ആ കപ്രണ്ണചയ റകറേതി വന്നധ്യായതിരലന്നല . എനതിലറേതിയതിലലധ്യായതിരലന്നല .
‘അത സധ്യാരമതിലലധ്യാ ഒരല കമ്പനതി ആയറലലധ്യാ വതിറശസ്വശരയ ചതിരതിചച കകധ്യാണ്ടക
പ്രറേഞല
കവങതിലക സമധ്യാധധ്യാനമധ്യായതി
യധ്യാഗ ശധ്യാലയതിൽ പദവ്വലധ്യാർപ്പണവലയ പ്രധ്യാരധ്യായണവലയ ഊർജതിതമധ്യായതി നടന്നക
കകധ്യാണ്ടതിരലന്നല.
കവങതിയലയ ഷമഥതിലതിയലയ ഹപൂസ്റ്റൻ എയർ റപ്രധ്യാർടതിൽ തതിരതികചതതി . അവതികട
ആളചകൾ എയർ റപ്രധ്യാർടക തലലതികപ്പധ്യാളതിചച തവീയതിടതിരതിലലന്നല . കധ്യാ കധ്യാശതിനല
വതിലയതിലലധ്യാത എയർ ടതിലറ്റചകൾ കവങതികയ റനധ്യാലതി പ്രലലതിളതിചച . കവങതിയലകട
പപ്രദവീക്ഷകൾ അസതമതിച റപ്രധ്യാകല . അയധ്യാൾ തകർന്ന മനറസധ്യാകട ഷമഥതിലതി റയധ്യാട
പ്രറേഞല
‘നമലലക തതിരതിചക കചലലധ്യാൻ കഴതിയലകമന്നല റതധ്യാന്നലന്നതിലലധ്യാ.
‘ഇനതിയലയ നധ്യാല ദതിവസമതിറലല ജപൂഷല ഒന്നതിന. നതിങ്ങൾലക അതതിനല കഴതിയലയ
കവങതി ഷമഥതിലതി യലകട കയചയ പ്രതിടതിചച കകധ്യാണ്ടക ഒരല പഭധ്യാനകന റപ്പധ്യാകല അയധ്യാൾ
വഴതിയതികലകലധ്യാടതി .
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റഡധ്യാ. റകധ്യാൾമധ്യാൻ തനകറേ പ്രരവീക്ഷണ ശധ്യാലയതിൽ നതിന്നക പ്രലറേതതിറേങ്ങതിയതിടക എപതറയധ്യാ
ദതിവസങ്ങളധ്യായതിരതിലലന്നല. നധ്യാകള ആദതിവസയ വകന്നതലന്നല. സർവ്വനധ്യാശതതിനകറേ
ദതിവസയ. റകധ്യാടതികണലതിനല വർഷൈങ്ങൾ കകധ്യാണ്ടക രപൂപ്രകപ്രടക മനലഷൈധ

വധ്യാസറയധ്യാഗധമധ്യായ സസൌരയലദ്ദേ തതികല സസ്വർഗ്ഗതലലലലമധ്യായ പഗഹയ
എകന്നകന്നലലമധ്യായതി കപ്രധ്യാടതി തകർന്നല ശപൂനധധ്യാകധ്യാശ തതിൽ കവറേലയ കപ്രധ്യാടതി
പ്രടലങ്ങളധ്യായതി . നധ്യാകള പ്രടതിഞധ്യാകറേ ചപകവധ്യാളതതിറലലക സപൂരധൻ
കലനതിഞതിറേങ്ങലന്ന സമയയ വയകവീ ടക ആറേല മണതി നധ്യാൽപ്പ കതഴല മതിനതിറ്റക.

ജധ്യാകനറ്റതി കനയലയ കജഫഫതികനയലയ വതിളതിലധ്യാൻ കഴതിയധ്യാ തതതിനകറേ വതിഷൈമയ മനസതി
കലധ്യാതലലതി അവസധ്യാന മനതിലപൂറകളതിലലയ ആ സയനറേതിസ്റ്റക പപ്രദവീക്ഷറയധ്യാകട തനകറേ
ക്ഷവീ ണതിച കണ്ണചകൾ റമധ്യാണതിടറ്റകറേലകളതിൽ പ്രതതിചക വചതിരലന്നല. ഈ യധ്യാപതയതിൽ
കകധ്യാകമറ്റതിനകറേ വധധ്യാപതതിയതിൽ കധ്യാരധ മധ്യായ കലറേവ സയഭ വതിചതിടചണ്ടകങതിലലയ
ഇറപ്പധ്യാഴലയ അതതിനല ഭപൂമതിയലകട ഇരടതി വലതിപ്പയ വരലയ. ബപൂമധ്യാനരവീക്ഷതതിൽ
റപപ്രറവശതി ചക ഭപൂമതിയതികലലലള യധ്യാപത യതിലധ്യാണ ഏറ്റവലയ കപൂടലതൽ ഘർഷൈണയ
അനലഭവകപ്പടലന്നതലയ റകധ്യാമറ്റക ഒരല തവീ റഗധ്യാളമധ്യാകലന്നതലയ .

കടലത നതിരധ്യാശയലയ പ്രപൂർണ ഗർഭധ്യാവസയലയ ജധ്യാനധ്യാറ്റതികന പ്രധ്യാകട അവശയധ്യാലതി.
എനതികലങതിലലയ പ്രതിടതിചക എഴലകന്നറ്റധ്യാൽ റപ്രധ്യാലലയ കവചകറപ്രധ്യാകലന്നല . സഹധ്യായതതിന
ആരലമതിലല. ഷവദലതതിയലയ വധ്യാർതധ്യാ വതിതരണ സയവതിദധ്യാനങ്ങളചയ ഒന്നലമതിലല .
കജഫതികന തറലധ്യാടതി മയലതതിറലലല വഴലതതി വവീഴലയ. കടലത റവതന വരലറമ്പധ്യാൾ
കപ്രടന്നലണർന്നല കരയലയ . നതിസഹധ്യായനധ്യായ കജഫഫ .

റനരയ കവളചതറപ്പധ്യാൾ ജകന്നറ്റക ആശലപ്രപതതിയതിൽ റപ്രധ്യാകധ്യാൻ തവീരല മധ്യാനതിചക
അയധ്യാസകപ്പടക എഴലകന്ന റ്റച . കജഫഫതികനയലയ കപൂടതി സധ്യാവദധ്യാനയ കധ്യാറ സ്റ്റധ്യാർടക
കചയതല. വതിജനമധ്യായ കതരലവതിലപൂകട കധ്യാററേധ്യാടതിചക സ്റ്റധ്യാണ്ടക റഫധ്യാർഡ ആശല
പ്രപതതിയതികലതതി. പ്രകക്ഷ അവതിടയ അക്ഷരധ്യാർദ്ദേതതിൽ ശപൂനധയ . ജകനറ്റതിനകറേ പപ്രദവീക്ഷ
കകളധ്യാകല അവതികട അസമതിചച. കറസര കളതിറലധ്യാന്നതിൽ റബധ്യാദയ മറേഞക മലർന്നല
കതിടന്നല. കജഫഫ കലലലലതി വതിളതിചച. പ്രകലതതി തലറേന്ന ജധ്യാറനറ്റതിനകറേ
കണ്ണചകളതിറലലല റനധ്യാലതി കജഫഫ പ്രറേഞല.
‘MOM നമലലക പ്രപ്പയലകട അടലറതലക റപ്രധ്യാകധ്യായ .
കജഫഫതിനകറേ വധ്യാലലകളതിലപൂകട പ്രലറേകതലലവന്ന ഏറതധ്യാ ഊരജ പപ്രവധ്യാഹയ
ജധ്യാറനറ്റതിനകറേ തളർന്ന ശരവീ രതതിറലലക പപ്രറവശതിചച . അവർ സധ്യാവദധ്യാനയ
എഴലറന്നറ്റക കധ്യാറേതിലതിരലന്നല. പ്രകലതതി കപൂമ്പതിയ

കണ്ണചകറളധ്യാകട കധ്യാർ ററേധ്യാഡതിറലലക

ഇറേലതി. കധ്യാറേതിനകറേ റവഗത കപൂടതിയലയ കലറേഞലയ ഇരലന്നല. ചതിലറപ്പധ്യാകഴധ്യാകല വണ്ടതി
ഷസഡതിറലലക റപ്രധ്യാകലന്നത കണ്ടക കജഫ സ്റ്റതിയറേതിങ്ങല പ്രതിടതിചക
റനകരയധ്യാലതികകധ്യാടലതല അർദ്ധ റബധ്യാധധ്യാവസയതിൽ കധ്യാററേധ്യാടതിലലന്ന ജധ്യാകനറ്റക ഏ
തല നതിമതിഷൈവലയ കലഴഞല വവീഴധ്യായ . ററേധ്യാഡതിൽ വധ്യാഹനങ്ങൾ തവീകര ഇലലധ്യാതതല
ഭധ്യാഗധയ. ജകനറ്റതിനകറേ കധ്യാർ നധ്യാസയലകട റകധ്യാകമ്പസൌണ്ടതിൽ പപ്രറവശതിചച .
സ്റ്റധ്യാനറ റഫധ്യാർഡതിനകറേ അപതയലയ ശപൂനധമധ്യായതിരലന്നതിലല. ഇവതികട കലറേചക കതരലവ
നധ്യായതിലൾ ഉലധ്യാതലന്നലണ്ടധ്യായതിരലന്നല. കജഫ ചധ്യാടതിയതിറേങ്ങതി അമ്മയലക കധ്യാറേതിനകറേ
റഡധ്യാർ തലറേന്നല കകധ്യാണ്ടലതല. ജധ്യാകനറ്റക സധ്യാവധധ്യാനയ ഇറേങ്ങതി റകധ്യാറേതിറഡധ്യാറേതിലപൂകട
റഡധ്യാ. റകധ്യാൾമധ്യാനകറേ മലറേതിയതിറലലക നടന്നല. ഇടയലക റവദന കപൂടതിയറപ്പധ്യാൾ
വയറേലയ തധ്യാങ്ങതി ഭതിതതിയതിൽ ചധ്യാരതിനതിന്നല. നവീണ്ട റകധ്യാറേതിറഡധ്യാറേതികല ലയതിറ്റചകൾ
ഒന്നലയ പപ്രകധ്യാഷൈതിചതിരലന്നതിലല. സധ്യാവധധ്യാനയ നടന്നല തലറേന്നല കതിടന്നതിരലന്ന
കമധ്യാനതിറ്ററേതിയഗ റേപൂമതിറലലക റനധ്യാലതി. നപൂറേല കണലതിനല റമധ്യാണതിറ്ററേലകൾ അതതിൽ
ചതിലത മധ്യാപതയ പപ്രവർതതിലലന്നല. ഒരല സപകവീനതിൽ അലങ്ങൾ
പ്രലറേകകധ്യാടകപ്രധ്യായലന്നല 05:17:46. ഇരലടക നതിറേഞ മലറേതിയതിൽ റമധ്യാണതിറ്ററേലകളതിൽ
റനധ്യാലതി ഒരധ്യാൾ ഇരതിലലന്നല.
‘DAAD’ .... കജഫ വതിളതിചച.
വതിളതി റകടക റഡധ്യാ.റകധ്യാൾമധ്യാൻ തതിരതിഞല റനധ്യാലതി. വധ്യാതതിലതിൽ ചധ്യാരതി ജകനറ്റചയ.
തനകറേ റപ്രധ്യാന്നലറമധ്യാൻ കജഫലയ. DR റകധ്യാൾമധ്യാൻ ഓടതി വന്നക ഷക പ്രതിടതിചച.
കലറ്ററബധ്യാദയ ഉണ്ടധ്യായതിരലകന്നങതിലലയ അറദ്ദേഹയ ഉൽസധ്യാഹഭരതിതനധ്യായതിരലന്നല.
‘റഹധ്യാസപ്രതിറ്റലതിൽ കചലലധ്യാമധ്യായതിരലന്നതിറലല DR റകധ്യാൾമധ്യാൻ ജകനറ്റതിറനധ്യാടധ്യായതി
റചധ്യാതതിചച.
‘അവതികട ആരലമതിലല’. ഉതരയ പ്രറേഞത കജഫഫധ്യാണ.
DR റകധ്യാൾമധ്യാൻ ഊസൌഹതിചല ഈ സധ്യാഹജരധതതിൽ എവതികടയലയ ആരലയ
കധ്യാണതിലല. ജകന്നറ്റക ഒരപ്രരതിചതിതധ്യാകനറപ്പധ്യാകല DR റകധ്യാൾമധ്യാകന റനധ്യാലതി. തധ്യാടതിയലയ
മലടതിയലയ വളർന്നല അഴലലല പ്രതിടതിച പഡസചയ. അറദ്ദേഹയ ജധ്യാകനറ്റതികന തധ്യാങ്ങതി
കറസരയതിലതിരലതതി കകധ്യാണ്ടക പ്രറേഞല.
‘നതിങ്ങൾ റപ്രടതിറലണ്ടധ്യാ, ആ ഭവീമൻ വരലന്ന വഴതി കചധ്യാവ്വയലകട മപൂണധ്യായ
ടയറമധ്യാസതിൽ ഇടതിചതതിനകറേഭലമധ്യായതി അതതിനകറേ സഞ്ചധ്യാര പ്രഥതതിന്നല
റനരതിയ മധ്യാറ്റയ സയഭവതിചച. എനതിലതിതധ്യാകരയലയ അറേതിയതിലധ്യാൻ
കഴതിയലന്നതിലല.

ഒരല ഷക കകധ്യാണ്ടക ജധ്യാകനറ്റതികന തറലധ്യാടതികലധ്യാണ്ടലയ മറേലഷക കവീ റബധ്യാർഡ
ചലതിപ്പതിചചയ അറദ്ദേഹയ റമധ്യാണതിറ്റരതിൽ കണ്ണകനടതിരലന്നല. ഈ സമയയ ജധ്യാകനറ്റചയ
കജഫലയ ഉറേങ്ങതിറപ്പധ്യായതി. കപ്രടന്നല ജധ്യാറനറ്റചണർന്നല റവദന കകധ്യാണ്ടക കരഞല.
അറദ്ദേഹയ ജധ്യാകനറ്റതികന തധ്യാങ്ങതി തനതിലരതികതികല റമശയതിറലലക കതിടതതി.
അറപ്പധ്യാഴലയ അറദ്ദേഹയ റമധ്യാണതിറ്ററേതിൽ നതിന്നലയ കറണ്ണടലലലന്നലനടധ്യായതിരലന്നതിലല.
എറനധ്യാ കണ്ടലറേപ്പതിചകപ്രധ്യാൽ അറദ്ദേഹയ ഉറേകല പ്രറേഞല
‘ആ ഭവീമൻ ഒരല തവീ റഗധ്യാളമധ്യായ നമ്മലകട അനരവീക്ഷതതിൽ
ചവീറേതിയടലലലകയധ്യാണ. റനർലക റനർ കപൂടതിയതിടതിലലളസധ്യാദധത തവീകരയതിലല.
ഒന്നലരസതി റപ്രധ്യാകധ്യാനലള സധ്യാദധത തളതികധ്യാളയധ്യാനലമധ്യാകതിലല.
കകസൌകണ്ടസൌൻ റകധ്യാലതിൽ ഇറപ്പധ്യാൾ 01:11:34 ഒരലമണതിലപൂറേലയ പ്രതതികനധ്യാന്നല
മതിനതിടചയ മലപ്പതതിനധ്യാല കസലണ്ടലയ. DR.റകധ്യാൾമധ്യാൻ കപൂടലതൽ
ഉൽസധ്യാഹറതധ്യാകട കജഫഫതിറനധ്യാടപ്രറേഞല.
‘റമധ്യാകന പ്രലറേതല റപ്രധ്യായതിഎലലധ്യാവറരധ്യാഡലയ പ്രറേയല നമ്മലകട ഭപൂമതി
കസവധ്യാകയന്നക.

കജഫഫ പ്രലറേറതറലധ്യാടതി.

അങ്ങക വതിജനമധ്യായ ററേധ്യാഡതിൽ നതിന്നവൻ അലറേതി നമ്മലകട ഭപൂമതികരക്ഷകപ്പടന്നക
എനകറേ പ്രപ്പധ്യാ പ്രറേഞല. നമ്മലകട ഭപൂമതികരക്ഷകപ്പടന്നക….
അവതികട ററേധ്യാഡതിൽ ആരലയ അത റകൾലധ്യാനതിലലയതിരലന്നല. ആകലടതി ററേധ്യാഡതിനകറേ
മവീടതിയനതിൽ തളർന്നതിരലന്നല.

ജകന്നറ്റക പപ്രസവറവതനയതിൽ അലറേതികരഞല. കകസൌകണ്ടസൌൻ റകധ്യാലതിൽ സമയയ
00:17:12 . അസഹധമധ്യായ റവതനലതിടയതിലലയ ജകന്നറ്റക കജഫതികനകധ്യാണധ്യാൻ
കവമ്പൽകപൂടതി. ജകന്നറ്റതികന പ്രതിടതിചക കകധ്യാണ്ടലതകന്ന DR.റകധ്യാൾമധ്യാൻ പ്രലറേറതലല
റനധ്യാലതി ഉറേകലവതിളതിചച.

‘കജഫഫ.. കജഫഫ ..കയ ബധ്യാലക.
പ്രലറേറതലക റപ്രധ്യായ കജഫഫതിനകറേ ഒരല വതിവരവലമതിലല. ജകന്നറ്റതിനകറേ റരധ്യാദനയ
ആ വലതിയ ഹധ്യാളതിൽ കപപ്രദതിദസ്വനതിചച.
കകസൌകണ്ടസൌൻ റകധ്യാലതിൽ അവസധ്യാന മതിനതിടചകൾ മന്നതി തലടങ്ങതി. റമശയതിൽ
കതിടന്നലകലതറേലന്ന ജകന്നറ്റതികന അമർതതി പ്രതിടതിചചറകധ്യാണ്ടക DR.റകധ്യാൾമധ്യാൻ
അലറേതി വതിളതിചച.
കജഫഫ..

കജഫഫ..

ഇരലണ്ടല നവീണ്ട ഇടനധ്യാഴതിയതിൽ കജഫഫതിനകറേ കധ്യാകലധ്യാചകൾ. ഒരല
കലളതിർകധ്യാറ്റചറപ്രധ്യാകല കജഫഫആ മലറേതിയതികലകലധ്യാടതികയറേതി. DR.റകധ്യാൾമധ്യാൻ
കകയതതിചച കജഫതികനപ്രതിടതിചച.

ഡയ......
അതലവകര പപ്രകധ്യാശതിചതിരലന്ന കമധ്യാണതികടകറേലലയ കണ്ണടചച.
പ്രപൂർണധ്യാനകധ്യാരയ . പ്രപൂർണ നതിശബത.
കപ്രകടകന്നധ്യാരല പ്രതിഞ്ചല കലഞതിനകറേ കരചതിൽ അവതിടയ മധ്യാകറ്റധ്യാലതികകധ്യാളതിചച.
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വലതിയ എൽ സതി ഡതി ടവീവതിയതിൽ ദവൃശധങ്ങൾ കധ്യാണതിലലന്നല . ടവീവതിലക മലന്നതിൽ കലകറേ
ജനങ്ങൾ . മതിലവധ്യാറേലയ എലലധ്യാവരലയ തകന്ന തണലപ്പതികന കചറേലലലന്ന കസസ്വറ്റ റേലകളചയ
കകധ്യാടചയ ചതിലകരധ്യാകല ഷകയലറേയലയ ധരതിചതിരതിലലന്നല. ഇകതധ്യാന്നലയ ഇലലധ്യാതവർ
കമ്പതിളതി പ്രലതപ്പക പ്രലതചതിരതിലലന്നല . എലലധ്യാവരലയ ഉൽസധ്യാഹറതധ്യാകട ടവീവതി
കധ്യാണലക യധ്യാണ. ആ ടവീവതിയതിൽ അറമരതിലൻ പപ്രസതിടണ്ടലയ മറ്റചയ ഇരതിലലന്ന വലതിയ
സദസക. DR റകധ്യാൾമധ്യാൻ മയലതിനല മലന്നതിൽ വതികധ്യാരദവീനനധ്യായതി സയസധ്യാ രതിലലന്നല.

" ആ വധ്യാൽ നക്ഷപതയ കചധ്യാവ്വയലകട മപൂണമധ്യായതികപൂടതിയതിടതിചറപ്പധ്യാൾ അതതിനകറേ
സഞ്ചധ്യാര പ്രഥതതിനലണ്ടധ്യായ റനരതിയ മധ്യാറ്റയ ഭലമതിയലമധ്യായലള റനർലക റനർ
കലടതിയതിടതി ഒഴലവധ്യാകയങതിലലയ ഭപൂമതിയലകട ഗലരലതധലകർഷൈണയ കധ്യാരണയ
ഭപൂമതികയ കതധ്യാടചരലമതി ഒന്നലരസതി റപ്രധ്യാറകണ്ടതധ്യായതിരലന്നല. പ്രകക്ഷ
അങ്ങതികന സയഭവതിചതിലല. കഭസൌമധ്യാനരവീക്ഷതതിൽ റകധ്യാകമറ്റക പപ്രറവശതിച
പ്രധ്യാകട ഇരല നക്ഷപതങ്ങൾലലയ ഇടയതിൽ

കധ്യാനവീക വതികർഷൈണയ റപ്രധ്യാകല

ഒരല പപ്രതതിഭധ്യാസയ സയഭവതിലലകയലയ ഒന്നക മകറ്റധ്യാന്നതിൽ നതിന്നക അകന്നല
റപ്രധ്യാകലകയലയ ആണ ഉണ്ടധ്യായത. ഈ കധ്യാനവീക വതികർഷൈണതതിൽ
ഭപൂമതി അൽപ്പയ ഇടറതലക 17 digri ചരതിഞല റപ്രധ്യാകലകയലയ കചയതല. ഭപൂമതി
ഒരല സധ്യാങൽപ്പതിക അചചതണ്ടതിലധ്യാണ കറേങ്ങതി കകധ്യാണ്ടതിരതിലലന്നത എന്നക
നതിങ്ങൾ കലലലവർലലയ അറേതിയധ്യാകമറലലധ്യാ അതതിനകറേഭലമധ്യായതി ഭപൂമധധ
റരഘലക മധ്യാറ്റയ സയഭവതിചച. ഭപൂമതിയതിൽ പ്രലതതിയ റനധ്യാർതക കസസൌതക
റപ്രധ്യാളചകൾ രപൂപ്രയ കകധ്യാളചകയലയ കചയതല. നതിർഭധ്യാഗധവശധ്യാൽ
മതിഡതിലവീസ്റ്റതിനകറേ പ്രടതിഞധ്യാറേൻ റമഘലകൾ റനധ്യാർതക റപ്രധ്യാളധ്യായതി
മഞലറേഞല റപ്രധ്യാകലകയലയ, അറദസമയയ ആർടതിലതികലയലയ
അനറേധ്യാർടതിലതികലയലയ മഞലരലകതി ഷപ്ലൻലധ്യാനടധ്യാകലകയലയ

കചയതല.

മധ്യാപതമലല പ്രല ഭപൂഘണ്ടങ്ങളചകടയലയ കലധ്യാവസലക മധ്യാറ്റയ സയഭവതിചച.
ഇനധ റപ്രധ്യാലലള റദശങ്ങൾ തണലത കധ്യാലധ്യാവസയധ്യായതി.
ഇതല കണ്ടതലയ ടവീവതികണ്ടതിരലന്നവർ ഷകയടതിചക ആരവയ കപൂടതി.

DR റകധ്യാൾമധ്യാൻ തലടർന്നല.
‘ഞധ്യാൻ പപ്രദധ്യാനമധ്യായ ഒരല കധ്യാരധയ കപൂടതി ഈഅവസരതതിൽ നതിങ്ങകള
അറേതിയതിലധ്യാൻ ആപഗഹതിലലന്നല. ഭപൂമതിയലകട സരവ്വനധ്യാശയ ഉറേപ്പചവന്ന
ദതിവസങ്ങളതിൽ ഇനധൻ റജധധ്യാതതി ശധ്യാസപതയ അവരലകട

റജധധ്യാതതിശധ്യാസപതപ്രരമധ്യായ കപപ്രദതിവതിദതികൾ വതിധതി പപ്രകധ്യാരയ
കചയചകയലണ്ടധ്യായതി. ആ കർമ്മങ്ങലലകടകയലലധ്യായ ചലലധ്യാൻ പ്രതിടതിലലകയലയ
തധധ്യാഗനതിർഭരമധ്യായ റസവനയ നടതലകധ്യായലയ കചയത Mr കവങതിറടഷ
പപ്രസധ്യാദ ശർമലക എനകറേ കവക്തതിപ്രരമധ്യായ റപ്രരതിലലയ മലഴലവൻ
മനലഷൈധകലലതതിനകറേ റപ്രരതിലലയ നന്ദതി അറേതിയതിലലന്നല.
ടവീവതിലക മലന്നതിലതിരലന്ന കസസ്വറ്റർഇട ആളചകൾ ആർതതിരമ്പതി ഒരധ്യാകള കപ്രധ്യാലതി
എടലതക മലകളതികലകലറേതിഞല സറനധ്യാഷൈയകകധ്യാണ്ടക ഉന്മധ്യാദമധ്യാടലന്നല.
ഇത നടലലന്നത ഇന്നകലവകര കകധ്യാടലയ ചപൂടധ്യായതിരലന്ന വതിലലചപ്രലരയ എന്ന
പഗധ്യാമവലയ.

സറനധ്യാഷൈതതിൽ റപ്രധ്യാലതികയടലലലന്നത, കസസ്വറ്ററേലയ

കമ്പതിളതികതധ്യാപ്പതിയലയധരതിച കവങതികയയലയ. കവങതിയലകട ഭധ്യാരധ ഷമഥതിലതി കകധ്യാടചയ
ഷകയലറേയലയ ധരതിചതിരതിലലന്നല.

DR റകധ്യാൾമധ്യാൻ തലടർന്നല.
‘ഭലമദ്ദേലറരഖലലയ അക്ഷധ്യായശ റരഖധ്യായശങ്ങൾലലയ മധ്യാറ്റയ
വന്നതിരതിലലന്നതതിനധ്യാൽ ഇനധൻ റജധധ്യാതതിശധ്യാസപതതതിനല പ്രലതതിയ മപൂല
റരഖ ഉണ്ടധ്യാകലണ്ടധ്യാതധ്യായതിടതിരതിലലന്നല. Mr കവങതിറടഷ പപ്രസധ്യാദ
ശർമയലകട റനതവൃതസ്വതതിൽ അവർലത കഴതിയലകമങതിലലയ. അവകര
അതതിൽ സഹധ്യായതിറലണ്ടത മലഴലവൻ റലധ്യാകതതിനകറേയലയ കടമയധ്യാകണന്നക
ഞധ്യാൻ കരലതലന്നല. നമ്മലകട പപ്രസതിഡനറേതിനകറേ അനലവധ്യാദറതധ്യാകട ഞധ്യാൻ
പ്രറേയലന്നല. അറമരതില അതതിനല പപ്രതതികഞധ്യാബദതമധ്യാണ.
ഇതലറകടക സദസതിലലയ റകടചകകധ്യാണ്ടതിരലന്നവരലയ ഒരലമതിചക ഷകയടതിചച.
തലടർന്നക അറമരതിലധ്യാൻ പപ്രസതിഡണ്ടക ഷമലതിനല മലന്നതിൽ വതികധ്യാരധ്യാദവീനനധ്യായതി
പ്രറേഞല.
‘ആദലനവീകശധ്യാസപതയ പ്രകചച നതിന്നറപ്പധ്യാൾ ഇനധൻ റജധധ്യാതതി ശധ്യാസപതയ
നൽകതിയ സയഭധ്യാവനയധ്യാണ ഇന്നവീ ഭപൂമതിയലയ ഇവതികട നതിൽലലന്ന
നമ്മളചയ. Mr കവങതിറടഷ പപ്രസധ്യാദ ശർമ, തധ്യാങകള അഭതികനന്ദതിലധ്യാനലയ
തങളചകട സധ്യാമതിപ്രധമനലഭവതിലധ്യാനലമധ്യായതി ഞങ്ങൾ ഇനധയതിറലലക
വരലന്നലണ്ടക.
ഇതലറകടക ആർതതിരമ്പതിയ ജനതതിനല മലന്നതിൽ കവങതി ഷകകപൂപ്പതി
റകണറപ്രക്ഷതിചച ദയവല കചയകതറന്ന റപ്രധ്യാലതികയടലകതറേതിയരലത. ആര

റകൾലധ്യാൻ......

എലലധ്യാവരലയ പ്രധ്യാടതികലധ്യാണ്ടക കവങതികയ കപ്രധ്യാലതി എടലതക
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