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അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ദുരവാചവാരങ്ങളും 
അവസവാനിപ്ിച്ച്  ഒരു നവവവാത്വാനവേരളും  
കേട്ിപ്ടുക്വാനുള്ള യതച് നങ്ങള്കൂടി അടങ്ങുന്നതവാണച്  
വേരളത്ികറെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രവ്വാഭചരിത്ും.  

നിരന്തരവ�വാരവാട്ങ്ങളിലൂകടയും വ�വാധവല്ക്രണങ്ങളിലൂകടയും 
അയിത്ും വ�വാലുള്ള സവാമൂഹിേവിലക്കുേളും മൃഗ�ലി വ�വാലുള്ള 
ദുരവാചവാരങ്ങളും ഇല്വാതവാക്വാന് നമുക്വായി. ശ്രീനവാരവായണഗുരുവും  
ചട്മ്ിസ്വാമിേളും ബ്രഹ്വാനന്ദസ്വാമി ശിവവയവാഗിേളും  
കേ.വേളപ്നുും എകേജിയും മന്നത്ച്  �ത്മനവാഭനുും  
വക്ും അ�ച്ദുള്്വാദരമമൗലവിയും മറ്ും അടങ്ങുന്ന  
മഹതച്  വ്ര്യക്ിത്ങ്ങള് കതളിച്�വാതയും ദുരവാചവാരങ്ങളകട ഇരുള് 
മുറിച്ച്  പുതിയ വേരളും കേട്ിപ്ടുക്കുന്നതവായിരുന്നു. എന്നവാല് മവാനവിേ
വ�വാധവും ശവാസച് ത്ചിന്തയും നയിച് നവവവാത്വാന 
വേരളത്ില്നിന്നുള്ള �ിന്നടത്കമന്നവ�വാല്  
അ�േടേരമവായ ചില പ്രവണതേള് സമരീ�േവാലത്തു  
േണ്ടുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതികനതികര സവാുംസച് േവാരിേവേരളും 
ഒന്നിച്ചു കേവേവാരത്തുനരീവങ്ങണ്ടതികറെ പ്രസക്ിയവാണച്  ഈ ലക്ും 
പ്രധവാനമവായും ചരച് കചയ്യുന്നതച് . ദുരവാചവാരങ്ങള്ക്കുും  
അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്ക്കുകമവാപ്ും മനുഷ്ര്യത്ര്യകത് ഇല്വാതവാക്കുന്ന 
മക്വാരു അന്ധേവാരമവാണച്  ലഹരി. ലഹരികക്തിരവായി വിപുലമവായ 
വ�വാധവല്ക്രണമവാണച്  സുംസ്വാനസരക്വാര  
നടത്ിവരുന്നതച് . റിപ്�ച് ളിേച്  ദിനുംവകര നരീളന്ന  
േ്ര്യവാുംക�യിനികറെ രണ്ടവാുംഘട്ത്ികറെ സവിവശഷതേള്ക്കുും ഈ 
ലക്ും പ്രവാധവാന്ര്യുംനല്കുന്നു.

ഇതിനേും രവാജ്ര്യവാന്തരശ്ദ്ധ വനടിയ വേരള അന്തവാരവാഷ്ട്ര 
ചലച്ിവത്വാത്സവത്ിനച്  ഡിസും�ര ഒന്�തിനച്  തുടക്മവാവേയവാണച് . 
ചലച്ിവത്വാത്സവത്ിലൂകട ഒരു തിരവനവാട്ും ഉള്കപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ടച് . 
വി്്ര്യവാതസുംവിധവായേന് അടുര വഗവാ�വാലകൃഷച് ണകറെ  
ആദ്ര്യസിനിമയവായ സ്യുംവരത്ിനച്  അരനൂ്വാണ്ടച്   
തിേയന്നവവളയില് അവദേഹവമവായള്ള ഒരു അഭിമു്ും 
പ്രസിദ്ധരീേരിക്വാനവായതിലുും ഞങ്ങള്ക്ച്  അഭിമവാനമുണ്ടച് .

ജാഗ്രത പുലര്ത്തേണ്ട കാലം
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ലഹരിവി�ത്ികനതികര
ജ്വാലവ�വാല് �ടരന്നച് വേരളും
രമ്ര്യ രവാജന്

മിേവികറെ മഹവായവാനും
ഗിപ്സണ് എ.സി

ഐഐടിഎഫച്
ഉരുവില് ക�വാന്നുനിറച്ച്  വേരളും

തിവയ്റികറെ
േലയവാണച് സിനിമ
അടൂര വഗവാ�വാലകൃഷ്ണന്/
എന്.�ി.മുരളരീകൃഷ്ണന്

 േഥയകട
 ഭ്രമവാത്മേവലവാേും
 എസച് .ആര. ലവാല്

 

ഉയരകട് മനുഷ്ര്യത്ത്ികറെ കേവാടിപ്ടും
�ിണറവായി വിജയന്
മു്്ര്യമന്തി

അന്ധവിശ്വാസത്ികനതികര
വേരളും കേവേവാരക്കുന്നു
വി. എന്. വവാസവന് 

ഇരുള്മുറിച് വേരളും
വഡവാ. ശിവദവാസന്. �ി

അന്ധവിശ്വാസത്ികറെ 
തലവച്വാറിടങ്ങള്
എതിരന് േതിരവന്

മണിച്ിത്ത്വാഴിട്ടു 
പൂട്ടുവമ്വാള്
ശ്രീ�വാല കേ. വമവനവാന്

വേരളവമ ജവാഗ്രത
വഡവാ. വമവാഹന് വറവായച്

നവാും സ്പ്ും േവാണുന്ന ഭവാഷ
എും.മുകുന്ദന്
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നവസമൂഹത്ിനുള്ള നിയമങ്ങള്
അഡ്.വി.എന്.ഹരിദവാസച്
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ഉയരങ്ങളില്
ക�വാതുവിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസും
മിനി സുകുമവാര

ദൃവശ്ര്യവാത്സവത്ിവലക്കു സ്വാഗതും
സി. അവജവായച്

	 ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ		 
ശബ്ദമലാണ്	 
ചലച്ിത്രങ്ങള്

		 മഹ്	നലാസ്	ടമലാഹമ്മദി	/ 
ഡ�ലാ.അപര്ണ	അജിത്
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ഉയരട്ടെ  
മനുഷ്യത്വ്തേതിട്റെ  

ട്കാടതിപ്പടം
മയക്കുമരുന്നിനച് അടികപ്ട്യവാള് എങ്ങകന 
മനുഷ്ര്യത്ും വചവാരന്നുവ�വാകുന്നയവാളവാകുന്നു  

അവതവ�വാകലതകന്നയവാണച് അന്ധവിശ്വാസ 
ങ്ങള്ക്കുും ദുരവാചവാരങ്ങള്ക്കുും �ിന്നവാകല  

വ�വാകുന്നവരുകട സ്ിതിയും.

പിണറലായി	വിജയന്
മുഖ്യമന്തി

ലഹരിയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും  
ദുരവാചവാരങ്ങളും മനുഷ്ര്യത്കത്  
വചവാരത്ിക്ളയന്നതവാണച്. ഇതികനതിവര  
ശക്മവായ വ�വാധവല്ക്രണും ഉണ്ടവാേണും.

മയക്കുമരുന്നിനച് അടികപ്ട്യവാള് എങ്ങകന 
മനുഷ്ര്യത്ും വചവാരന്നുവ�വാകുന്നയവാളവാകുന്നു  
അവതവ�വാകലതകന്നയവാണച് അന്ധവിശ്വാസങ്ങ
ള്ക്കുും ദുരവാചവാരങ്ങള്ക്കുും �ിന്നവാകല വ�വാകുന്നവ 
രുകട സ്ിതിയും. സുംസച് േവാരസമ്ന്നകമന്നു 
േരുതുന്ന വേരളത്ില് ദുരമന്തവവാദങ്ങള് മുതല് 
നര�ലിവകര സുംഭവിച്ചു. �ണവത്വാടുള്ള  
അത്ര്യവാരത്ിയും അന്ധവിശ്വാസവമവാണച് ഇതികറെ
കയവാകക് അടിസ്വാനും. മനുഷ്ര്യത്ും വചവാരത്ിക്ള 
യന്ന മൃഗരീയതയിവലക്കു മനുഷ്ര്യകര അധഃ�തിപ്ിക്കുന്ന 
അന്ധേവാരത്ികറെ കൂട്ിനേത്ച് കുട്ിേള്  
അേകപ്ടവാകത വനവാക്ണും. മന്തവവാദങ്ങളിലുും 
ആഭിചവാരങ്ങളിലുകമവാകക് ഇരയവാക്കപ്ടുന്നതില് 
അധിേവും സ്തരീേളും കുഞ്ഞുങ്ങളമവാണച്. ഇതു 
മുന്നിരത്ി സ്തരീേള്ക്കുും കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുമിടയില് 
വലിയ വതവാതിലുള്ള വ�വാധവല്ക്രണും  
ഉണ്ടവാേണും.

ലഹരികക്തിരവായി സുംസ്വാന  
സരക്വാരികറെ വനതൃത്ത്ില് വിപുലമവായ ജനേരീയ 
േ്ര്യവാുംക�യിന് നടക്കുേയവാണച്. വേരളത്ികറെ 
ഊരജസ്ലരവായ വിദ്ര്യവാരഥി സമൂഹമവാണച് ഈ 
േ്ര്യവാുംക�യിനികറെ മുന്�ന്തിയില് നില്ക്കുന്നതച്. 
ഗവാന്ധിജയന്തി ദിനത്ില് തുടക്ും കുറിച്  
േ്ര്യവാുംക�യിനികറെ ആദ്ര്യ ഘട്ും വേരളപ്ിറവി 
ദിനമവായ നവും�ര ഒന്നിനു സമവാ�ിച്ചു. രണ്ടവാും ഘട്ും 
ശിശുദിനത്ില് തുടങ്ങി. 2023കല റിപ്ബ്ിേച് ദിനും 
വകര നരീളന്നതവാണു േ്ര്യവാുംക�യിന്. സുംസ്വാനകത് 
ഓവരവാ സച് കൂളും ഓവരവാ ക്വാസച്മുറിയും വലിയ 
രരീതിയില് �ങ്കുേവാരവാകുും വിധമവാണച് ഇതു വിഭവാവനും 
കചയ്ിരിക്കുന്നതച്. ലഹരിവിരുദ്ധ വ�വാധവല്ക്രണ
ത്ിനു തയ്വാറവാക്കുന്ന വിവിധ േലവാരൂ�ങ്ങള്ക്ച് 
ഇതില് വലിയ �ങ്കുവഹിക്വാനവാകുും. ലഹരികക്തിവര 
വ�വാരവാടവാന് ഓവരവാ വിദ്ര്യവാരഥിയും തങ്ങളകട  
േലവാ�രമവായ േഴിവേള് വിനിവയവാഗിക്ണും.



7സമകാലിക P\-]Yw
\hw_À 2022



8 സമകാലിക P\-]Yw
\hw_À 2022

വി. എന്. വാസവന് 
സഹേരണ, സവാുംസച് േവാരിേ,  
രജിസച് വരേഷന് വകുപ്ച് മന്തി  

ഉജ്്ലമവായ മവാനവസവാവഹവാദര്ര്യത്ികറെയും 
സവാമൂഹിേ നരീതിയകടയും വിത്തുും വളവമിട്ടുറപ്ിച്  
നവവവാത്വാനഭൂമിേയവാണച് വേരളും. ഇന്ത്ര്യയില്  
മക്വാരിടത്തുും േവാണവാത് രരീതിയില് ഉഴുതുമറിച്  
ഭൂപ്രവദശമവാണച് വേരളും. യക്ിചിന്തയും ശവാസ്തവ�വാധവും 
എല്വാും ജരീവിതത്ിവലക്ച് വചരത്തുനിരത്തുന്ന ഇടവും 
കൂടിയവാണച് നമ്മുകട നവാടച്. 

 എന്നവാല് ഇന്നച് നവവവാത്വാനത്ികറെ ആ ശക്ി
സ്ുംഭങ്ങകള തേരകത്റിയവാന് ഇരുളികറെ ശക്ിേള് 

ശ്മും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്ര്യവിരുദ്ധമവായ പ്രവണതേ
ള്ക്ച് തവാണ്ഡവമവാടുന്ന സവാഹചര്ര്യകമവാരുക്വാനുള്ള 
നരീക്ങ്ങള് േവാണുന്നുണ്ടച്. നവാടികറെ മനസ്ച് ഊതികത്ളിച്ചു 
വൃത്ിയവാവക്ണ്ട സമയും അടുത്തു എന്നവാണച് അടുത്ികട 
ഉണ്ടവായ സുംഭവങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന. നവവവാത്വാന 
മൂല്ര്യങ്ങള് വേരളരീയസമൂഹത്ികറെ വ�വാധമണ്ഡലത്ില് 
ജ്ലിച്ച് നില്വക്ണ്ട േവാലമവാണിതച്.

ഏകതങ്ിലുും പ്രവത്ര്യേശക്ിയകട അനുഗ്രഹും 
കേവാണ്ടച് മവാറിയ നവാടല് വേരളും, മനുഷ്ര്യവിരുദ്ധമവായ 
ആശയങ്ങള് നിറഞ്ഞുനിന്ന ഒരു േവാലും ഇവികടയും 
ഉണ്ടവായിരുന്നു. അനവാചവാരങ്ങളും ദുഷച്ചിന്തേളും നവാടികറെ 
മനസ്ില്നിന്നുും അപ്രത്ര്യ്മവാകുന്നതച് നവവവാത്വാന 
പ്രവരത്നങ്ങളിലൂകടയവാണച്. സുംസച് േവാരവും ശവാസ്തവും 
ഒന്നിച് നവവവാത്വാന ആശയങ്ങളകട പ്രവാധവാന്ര്യും  
ഉയരത്ിപ്ിടിച്ചുള്ള സുംസ്വാനസരക്വാരികറെ  
ഇടക�ടലുേള്ക്ച് േരുവത്വേണ്ട  

അന്ധവതിശ്വാസ്തേതിട്െതതിട്രഅന്ധവതിശ്വാസ്തേതിട്െതതിട്ര

തകരളംതകരളം  
കകതകാര്�ന്നുകകതകാര്�ന്നു
വേരളത്ികല േല, സവാുംസച് േവാരിേ,  സവാഹിത്ര്യപ്രവരത്േരുും പ്രസ്വാനങ്ങളും  
ഒന്നിച്ച് സമൂഹമനസ്ിനച് അറിവികറെയും തിരിച്റിവികറെയും നിലവാകവളിച്ും  
�േരന്നുനല്േവാനുള്ള ഉദ്ര്യമത്ിനവാണച് തുടക്മിടുന്നതച്
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േവാലമവാണികതന്നച് േണ്മുന്നില് 
േണ്ടേവാര്ര്യങ്ങള് നകമെ ഓരമെകപ്ടു 
ത്തുന്നു. നവവവാത്വാനനവായേര കതളിച് 
�വാതയിലൂകട മുവന്നറിയ വേരളരീയ 
മനസ്ികന �ിവന്നവാട്ടിക്കുന്ന ശക്ിേളി
ല് നിന്നച് നവാടികന വമവാചിപ്ികച്ടുക്വാ 
നുള്ള േടമയവാണച് ഏക്ടുക്വാനുള്ളതച്.

ശവാസ്തചിന്തകയ നിരവാേരിച്ച്ച് 
അന്ധവിശ്വാസങ്ങള് നമ്മുകട  
സുംവവാദമണ്ഡലത്ിവലക്ച്  
തള്ളിക്യറ്ന്ന രവാഷ്ട്രരീയ 
പ്രസ്വാനങ്ങള്ക്ച് ഇത്രും ദുഷ്പ്രവണത 
വരധിപ്ിക്കുന്നതില് പ്രധവാന �ങ്കുണ്ടച്. 

അന്ധവിശ്വാസും ഉന്മൂലനും 
കചയ്വാനുള്ള പ്രവരത്നങ്ങള്ക്വായി 

അന്ധവതിശ്വാസ്തേതിട്െതതിട്രഅന്ധവതിശ്വാസ്തേതിട്െതതിട്ര

തകരളംതകരളം  
കകതകാര്�ന്നുകകതകാര്�ന്നു

ശവാസ്തവ�വാധത്ില്  
ഊന്നിയള്ള സവാുംസച് േവാരിേ  

വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസത്ിലൂകട വേരളത്ികറെ  
സവാമൂഹിേവരീ്ണത്ില്  

നവചിന്തേള് സൃഷ്ികച്ടുക്വാന് 
 സവാധിക്കുും

േവാണവാനുും വലവാേത്തു നടക്കുന്ന മവാ്ങ്ങകള  
േവാര്ര്യേവാരണസഹിതും വിശേലനും നടത്വാനുും 
േഴിയണും. സ്യും വ�വാധമുള്ള ഒരവാകള മക്വാരവാള്ക്ച് 
മവാനസിേമവായി  േരീഴച്കപ്ടുത്വാന് സവാധിക്ില്.  
അന്ധവിശ്വാസത്ിനച് പുറകേ വ�വാകുവമ്വാള് തങ്ങള് 
സമരീ�ിക്കുന്നതച് ആ�ത്ികനയവാണന്നച് അക്കൂട്ര  
മനസ്ിലവാക്കുന്നില്.  ഇവികടയള്ളതച് യക്ിസഹമവായ 
വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസത്ികറെ അഭവാവും തകന്നയവാണച്. ക്വാസച് 
മുറിേളില് നിന്നച് വനടുന്ന വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസമല്, മറിച്ച്  
സവാുംസച് േവാരിേ വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസത്ികറെ കുറവച്  
വേരളരീയസമൂഹത്ിനച് ഇവപ്വാഴുകണ്ടന്നവാണച് നിലവികല 
സവാഹചര്ര്യത്ില്നിന്നച് വ�വാധ്ര്യമവാവന്നതച്.  

 
ആത്മവിശ്വാസും നഷ്കപ്ടുന്ന സമയത്ച് ആശ്യമവാ

യിട്വാണച്  സവാധവാരണക്വാര ഇത്രും അന്ധവിശ്വാസക്വാ
രുകട വലയില്കപ്ടുന്നതച്. നമെള് �ിന്നിട്വഴിേകള 
ക്കുറിച്ചുും വനടിയ വനട്ങ്ങകളക്കുറിച്ചുും കൂടുതല്  
അറിയവാകതയും വവായിക്വാകതയും വ�വാകുകന്നവാരവാള്ക്ച് 
ഇവരുകട ചതിക്കുഴിേള് േവാണവാന് സവാധിക്ണകമന്നില്.  
വ�വാധവല്ക്രണും വ�വാലുും ഇങ്ങകനയള്ള 
വരുകട േവാര്ര്യത്ില് ഫലപ്രദമവാേണ 
കമന്നില്. അടിസ്വാന സവാുംസച് േവാരിേ വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസവും 
കൃത്ര്യമവായ സവാമൂഹിേവരീ്ണവും �േരന്നുകേവാടുത്വാല് 
മവാത്വമ '�വാധ'േളകട േയ്ില്കപ്ടുന്നതില് നിന്നച് 
ഇത്രും വ്ര്യക്ിേകള ര്ിക്വാന് േഴിയേയള്ളൂ.

പകരാം തിരിച്ചറിവിന്റെ ന്വളിച്ചം
ആ ഉത്രവവാദിത്ും ഏക്ടുത്തു മുന്നിട്ിറങ്ങവാന് 

ഒരുങ്ങുേയവാണച് സവാുംസച് േവാരിേവേരളും.  
വേരളത്ികല േലവാ സവാുംസച് േവാരിേ,സവാഹിത്ര്യപ്രവരത് 
േരുും പ്രസ്വാനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് സമൂഹമനസ്ിനച് അറിവികറെ
യും തിരിച്റിവികറെയും നിലവാകവളിച്ും �േരന്നുനല്േവാ 
നുള്ള ഉദ്ര്യമത്ിനവാണച് തുടക്മിടുന്നതച്. ഒരു 
തുടരവിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ �ദ്ധതിയവാണച് വിഭവാവനും കചയ്യുന്നതച്. 
ഗ്രവാമങ്ങളിലുും േലവാലയങ്ങളിലുും കടേച് വനവാ�വാരക്കുേളിലുും 
ഇങ്ങകന സമസ്വമ്ലേളിലുും എത്തുന്നരരീതിയിലവാണച് 
ഇതച് ക്രമരീേരിക്കുേ. നന്മയകട കവളിച്ും എല്വാ മനസ്സുേ 
ളിലുും എത്ിക്കുന്നതിലൂകട സമൂഹത്ിനച് സച് വനഹവത്വാകട
യും േരുവത്വാകടയും മുവന്നവാട്ടുവ�വാേവാന് സവാധിക്കുും. 
േലവാരൂ�ങ്ങളും സവാഹിത്ര്യരചനേളമവാണച് എല്വാ േവാലത്തുും 
സമൂഹമനസ്ികന നന്മയിവലക്കുനയിക്വാനുള്ള  
ഉത്രവവാദിത്ും ഏക്ടുത്ിട്ടുള്ളതച്. നിയമവ്ര്യവസ്കയയും 
ഭരണഘടനകയയും �ഹുമവാനിച്ചു ജരീവിക്കുന്ന  
�മൗരജനങ്ങള്, അന്ധമവായ വിശ്വാസിക്കൂട്ങ്ങളവായി 
അധഃ�തിക്വാന് ഒരിക്ലുും അനുവദിക്കുേയില്.  ശവാസ്ത
വ�വാധത്ില് ഊന്നിയള്ള സവാുംസച് േവാരിേ വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ
ത്ിലൂകട വേരളത്ികറെ സവാമൂഹിേവരീ്ണത്ില്  
നവചിന്തേള് സൃഷ്ികച്ടുക്വാനുും സവാധിക്കുും. നന്മയകട 
മൂല്ര്യങ്ങള് സുംര്ിക്വാനുും വേരളത്ികറെ വരത്മവാന
കവളിച്കത് കൂടുതല് ജ്ലിപ്ിക്വാനുും നമുവക്വാവരവാരുത്
രക്കുും �വാധ്ര്യതയണ്ടച്. വരുുംതലമുറേള്ക്ച് കേമവാവറണ്ടതച് 
'നവവവാത്വാനവേരളും' തകന്നയവായിരിക്ണകമന്നച്  
പ്രതിജ്ഞകയടുവക്ണ്ട സന്ധിയവാണിതച്.

ജരീവിതും സമരപ്ിച് വഡവാ.നവരന്ദ്ര ധവാവ�വാല്ക്ര 
കവടിവയറ് കേവാല്കപ്ട് സുംഭവും നമെള്ക്കു മുന്നിലുണ്ടച്. 
അത്ശക്മവാണച് ഇക്വാലത്ച് ഇരുട്ികറെ േരുത്ച്. ആ 
ഇരുട്ികനയവാണച് സവാുംസച് േവാരിേ, വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ 
പ്രക്രിയയിലൂകട തുടച്ചു മവാവ്ണ്ടതച്. 

ഡവ�ത്	സലാംസ്	കലാരിക	വിദ്യലാഭ്യലാസം

വനട്മുണ്ടവാക്വാനുള്ള കുറുക്കുവഴിക്വായി   
അന്ധവിശ്വാസകത് കൂട്ടു�ിടിക്കുന്ന പ്രവണത  
ശക്മവാകുേയവാണച്. ആത്മവിശ്വാസും നഷ്മവാവന്നവകര 
ചൂഷണും കചയ്വാണച് ഇത്രും ശക്ിേള്  
�ിടിമുറുക്കുന്നതച്. നിരന്തരമവായ  ഇടക�ടലുേളിലൂകട 
മവാത്വമ ഇത്രക്വാകര വമവാചിപ്ികച്ടുക്വാന് സവാധിക്കൂ. 
വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസും എന്നതച് വേവലും അക്വാദമിേച്�രിജ്ഞവാനും 
മവാത്മല്, അറിയവാനുും ആശയങ്ങള് സൃഷ്ിക്വാനുമുള്ള 
സ്യും �രുവകപ്ടുത്ല് കൂടിയവാേണും. വലവാേകത് 
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ഡ�ാ. ശിവദാസന്. പി
കപ്രവാഫസര, ചരിത് വിഭവാഗും
വേവാഴിവക്വാടച് സരവേലവാശവാല

വേരളും �ല േവാര്ര്യങ്ങള് കേവാണ്ടുും ഇന്ത്ര്യക്കു 
മവാത്മല് വലവാേത്ിനു മവാതൃേയവായ പ്രവദശമവാണച്.  
മലയവാളിേളകട സ്വാതന്ത്ര്യസമരവ�വാരവാട്ും വിവദശവവാഴ്ച
കക്തിരവായതുമവാത്മല് സവാമുദവായിേ �രിഷച് േരണത്ിനുും  
മതനിരവ�് ജനവാധി�ത്ര്യസമൂഹും നിരമെിക്കുന്നതിനുും 
കൂടിയവായിരുന്നു. ബ്രിട്രീഷച് ഭരണും ഇന്ത്ര്യക്ച്  
അനുഗ്രഹമവാകണന്ന വിശ്വാസും അക്വാലകത്  
സവരണ്ണ നവാടുവവാഴിവരഗത്ിനുണ്ടവായിരുന്നു.  
വനകരമറിച്ച്  ഒരു പുതിയ ഇന്ത്ര്യകയ സൃഷ്ിക്കുേ എന്ന 
നില�വാടവാണച് സ്വാതന്ത്ര്യസമരപ്രവ്വാഭും 
മുന്നില്േണ്ടതച്. ആ നവസുംസച് േവാരകത്  
നിരമെിക്വാനുള്ള ചുമതലയും സ്വാതന്ത്ര്യസമരും 
ഏക്ടുത്തു.

േരീഴച്ജവാതിക്വാരക്കു  ജവാതിവിലക്കുേളും 
പ്രവവശനനിവഷധങ്ങളും ദൃഷ്ിവദവാഷങ്ങളും 
അടിമജരീവിതവും സഞ്വാരനിവഷധങ്ങളും 
വിധിക്കപ്ട് നവാടവായിരുന്നു വേരളും. ഈ 
സവാമൂഹിേവിലക്കുേള് ബ്രട്രീഷച് ഭരണ 
ചൂഷണങ്ങകളക്വാള് ഭയവാനേമവായി 
രുന്നു. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ആചവാര
ങ്ങളും നവാട്ടുനടപ്പുേളമവായി  
നിലനില്ക്വാനുതകുന്ന സവാഹചര്ര്യും 
നൂ്വാണ്ടുേളിലൂകട സൃഷ്ിക് 
കപ്ട്ിരുന്നു. 18-വാും നൂ്വാണ്ടച്  
മുതലവാണച് ആ ദുഷിച് സമ്പ്രദവായങ്ങ
ളകട അടിവവരുമുറിക്കുന്ന 
മുവന്ന്ങ്ങള് ഉണ്ടവായിത്തുടങ്ങിയതച്. 
വിവിധ മിഷണറിസുംഘക്വാരുകട 
�രിഷച് േരണ പ്രവൃത്ിേവളവാകടവാപ്ും 
കമസൂരവവാഴ്ചക്വാലകത്  
നട�ടിേളും വ്ര്യവസവായവാധുനിേതയും  
ഈ നവാട്ടുനടപ്പുേളകട നിലനില്പ്ികന 
വചവാദ്ര്യുംകചയച്തുതുടങ്ങിയിരുന്നു. ബ്രിട്രീഷച് 
ഭരണവത്വാകട നിരമെിക്കപ്ട് ഭരണവര്
േളും വേരളരീയരല്വാത് ബ്രവാഹ്ണ ഉവദ്ര്യവാഗസ്
രുകട പുത്ന്സമ്പ്രദവായങ്ങളകട  
അടിവച്ല്പ്ിക്ലുും 19-വാും നൂ്വാണ്ടികല വേരളകത് 

അധരീശജവാതി ക്രമരീേരണങ്ങളിവലക്കു തള്ളിവിടവാന് 
തുടങ്ങി. ഈ ആധുനിേത വേരളത്ിനു �രിചിതമല്വാതി 
രുന്ന ചവാതുരവരണ്ണ്ര്യവാധിഷ്ിതസമൂഹും നിരമെിക്കുന്നതിനുള്ള 
ശ്മത്ിലവാണച് �ര്ര്യവസവാനിച്തച്. ഈ ദുഷിച് പ്രവണത
കക്തിരവായ പ്രവ്വാഭും കൂടിയവായിരുന്നു വേരളത്ികല 
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരും. നവാടുവവാഴിത്ത്ിനച് അവേവാശങ്ങള് 
നല്കുവവാനുും �ിന്വലിക്കുവവാനുും അധിേവാരമുകണ്ടന്നവായി
രുന്നു വിശ്വാസും. തണ്ടച്, �ല്ക്ച്, �രവതവാനി, കവഞ്വാമരും, 

ഇരുള്മുറതിച്ച തകരളം
അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്ക്കുും അനവാചവാരങ്ങള്ക്കുകമതികര  
വേരളും ക�വാരുതിയതികറെ ചരിത്വഴിേള്

വര: വി.എസ് . പ്രകാശ് 

േവരസച് വ്വാറി
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കുട, വവാക്കുരവ, �ഞ്വവാദ്ര്യും, �ഞ്വരണ്ണക്കുട തുടങ്ങി 
കന്ിപ്ട്വും േച്പ്പുറവും വതവാള്വളയും പൂണൂലുും  
മുടിക്രീഴവാഭരണങ്ങളും വതക്കുും കുമ്ിളും ആഞ്ിലിയും 
നവായവാട്ടുും ആനയും �ടിപ്പുരയും ആലുും ആല്ത്റയും 
തുടങ്ങി �ല സമ്പ്രദവായങ്ങളും അധിേവാരിേളകട  
അനുമതിവയവാകട മവാത്വമ ഉ�വയവാഗിക്വാന് േഴിഞ്ിരു
ന്നുള്ളൂ. തകറെ അധമവാവസ് േരമെഫലമവായിക്ണ്ടച് 
അനുഭവിക്വാനുള്ള വിധിയവായവാണച് ഇവകയവാകക് 
നിവഷധിക്കപ്ട്വകര വിശ്സിപ്ിച്ിരുന്നതച്. സവാധവാരണ
മനുഷ്ര്യര ക�വാതുമണ്ഡലത്ില് സജരീവമവായി ഇടക�ട്ടു 
തുടങ്ങിയവതവാകടയവാണച് വേരളും മവാറവാനവാരുംഭിച്തച്.

പുതുവഴി ന്വട്ിയ ക്ഷേത്രപ്രക്വശന  
സമരങ്ങള്:

1888 ല് അരുവിപ്പുറത്ച് വ്ത്പ്രതിഷ് നടത്ി 
ബ്രവാഹ്ണവാധി�ത്ര്യകത് വചവാദ്ര്യുംകചയ് നവാരവായണഗുരുവി
കറെ ദമൗത്ര്യും നിരവധി പുവരവാഗമനമുവന്ന്ങ്ങള്ക്ച് 

വഴികയവാരുക്ി. 1917 ല് വേവാഴിവക്വാടച് നടന്ന തളിവ്ത് 
സമരവും 1924 കല കവക്ും സത്ര്യഗ്രഹവും 1931 കല 
ഗുരുവവായൂര സത്ര്യഗ്രഹവും ഇതികറെ തുടരച്യവായിരുന്നു. 
ക�വാതുവഴിേളും ക�വാതുകുളങ്ങളും ക�വാതുകമതവാനങ്ങളും 
മതനിരവ�് ഇടങ്ങളവായി മവാറുന്നതിനച് പുവരവാഗമനസമൂഹും 
ഒന്നിച്ിറങ്ങിയതച് സവാമൂഹിേ �രിഷച് േരണത്ിനച് വഴികയവാ
രുക്ി. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളകട അടിവവരറുക്കുവവാന് 
ധരീരമവായ മുവന്ന്ങ്ങള്ക്ച് ജനങ്ങള് തയ്വാറവായി. 1920ല് 
കചങ്ങന്നൂര വ്ത്ത്ില് അധഃകൃതകര 
പ്രവവശിപ്ിക്കുവവാന് വനതൃത്ും നല്േിയ േവാര്ര്യും ചിവ്ടത്തു 
ശങ്കുപ്ിള്ളയകട ജരീവചരിത്ത്ില് �റയന്നുണ്ടച്. സമവാനമവായ 
മുവന്ന്ങ്ങള് സ്വാതന്ത്ര്യസമരേവാലത്തുും വശഷവും നടക്കുേ
യണ്ടവായി. നൂ്വാണ്ടുേളവായി അധിേവാരും നിവഷധിക്കപ്ട് 
ജനത ഉണരകന്നണരീറ്. 'വവദും വേട്ടുകൂടവാ വവദും  
ഉച്രിച്ചുകൂടവാ' എന്നച് വിധിക്കപ്ട്വരവാണച് ഈ  
മവാ്ങ്ങള്ക്വായി പ്രവരത്ിച്തച്. വേവാഴിവക്വാടച് 
ശ്രീേണച് വേശ്ര വ്ത്വും തലവശേരിയില് ജഗന്നവാഥ 
വ്ത്വും വേരളത്ികന നവരീേരിച്ചു. ഈ വ്ത്ങ്ങളില് 
അധഃകൃതകരന്നച് മുദ്രകുത്ി മവാ്ി നിരത്കപ്ട്വരക്കുും 
പ്രവവശനും ലഭിച്ചു. കേ. വേളപ്നുും എ കേ ജിയും  
�ി.കൃഷ്ണ�ിള്ളയും ്തവമല്പ്ിച്തച് വവരു�ിടിച് ഇരുമ്പുദുരഗ
ങ്ങള്ക്വായിരുന്നു. 1936കല വ്ത്പ്രവവശനവിളും�രും 
ജനേരീയസമെരദത്ികറെ കൂടി ഫലമവായിരുന്നു.

ശബ്ദമുയര്ന്നത്	മൃഗബലിടകെതിടരയം
മനുഷ്ര്യക്കുരുതിക്കു �േരമവാകണന്ന രരീതിയില് 

ആധുനിേ േവാലത്തുും നടന്നുവന്ന മൃഗ�ലിേള്കക്തികര 
വേരളും ശബ്ിക്കുേയണ്ടവായി. വവരണ്ര്യവരഗക്വാര  
മൃഗങ്ങള്കക്തിരവായ ക്രൂരത തടയന്നതിനച് സുംഘമവായി 
പ്രവരത്ിച്വപ്വാള് വ്ത്ങ്ങളിലുും മറ്ും അന്ധവിശ്വാസങ്ങ
ളകട ഭവാഗമവായി രക്ും വരീഴച്ത്തുന്നതച് അവസവാനിപ്ിക്കുന്ന 
തിനച് മുന്നിട്ിറങ്ങിയതച് ശ്രീനവാരവായണഗുരുവവായിരുന്നു. 
കേവാടുങ്ങല്ലൂരികല മണിമലക്വാവികല വേവാഴി കവട്ികനതികര 
സി. കൃഷ്ണന് നയിച് സമരത്ില് സവഹവാദരന് അയ്പ്നുും 
�ങ്വാളിയവായി.

വസൂരിപ്പുരകളം ജാതിക്കുളങ്ങളം:
അനവാചവാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും വളരത്ിയ 

ജവാതിക്കുളങ്ങള് വളകരക്വാലും വേരളത്ില് നിലനിന്നു. 
സവരണ്ണരക്വായി നിരമെിച് കുളങ്ങളില് േരീഴച്ജവാതിക്വാരക്ച് 
പ്രവവശനമുണ്ടവായിരുന്നില്. വേവാഴിവക്വാടച് വമപ്യൂരില് നടന്ന 
മവാതിരി കുളിസമരങ്ങളിലൂകടയവാണച് ഇത്രും  
അയിത്ക്കുളങ്ങള് ഇല്വാതവായതച്. ചിേിത്സ ലഭ്ര്യമവാേവാത് 
വരവാഗങ്ങള് വന്നവാല് മരണത്ിനു വിട്ടുകേവാടുക്കുന്നതുും 
വേരളത്ികറെ ശവാ�മവായിരുന്നു. വസൂരി വന്നവകര  
�വാരപ്ിക്കുന്ന 'വസൂരിപ്പുരേള്' അകല്ങ്ില് 'കുരിപ്ച് ചവാപ്േള്' 
ഇല്വാതവായതച് ശവാസ്തവും ചിേിത്സയും വിേസിച്വതവാകടയവാണച്. 

ഊഴിയവം അടിമക്വലയം 
വേരളത്ില് അടിമസമുദവായങ്ങളണ്ടവായിരുന്നു. 

അവര കൂലിയില്വാ ഊഴിയും വവലേള് കചയ്ണമവായിരുന്നു. 
കുടികയവാഴിപ്ിക്ലുേള് നിവരവാധിക്കപ്ട്തുും നിര�ന്ധ 
നികുതിേള് ഇല്വാതവാക്ിയതുും ജവാതിപ്ലേേള് �റികച്റി
ഞ്തുും ഭൂ�രിഷച് േരണും നടപ്ിലവാക്ിയതുും  
അടിമത്ത്ികറെ വവരറുത്തു.



12 സമകാലിക P\-]Yw
\hw_À 2022

പുതിയ യവത്ം ക്കാരപ്പുഴയം കടന്നു
വേരളത്ികല ജവാത്ര്യവാചവാരമവായിരുന്നു  

യവാത്വാവിലക്കുേള്. �വാലങ്ങളും കരേയിനുും വറവാഡുേളും 
വന്നവതവാകട ജവാതിവിലക്കുേള് കൂസവാകത കചറുപ്ക്വാര 
ദൂരവദശങ്ങളിവലക്ച് ജരീവിതമവാരഗുംവതടി സഞ്രിച്ചു. ഒരു 
േവാലത്ച് 'വേവാരപ്പുഴ േടന്നവാല്' ജവാതിവിലകക്ന്ന  
വിശ്വാസമുണ്ടവായിരുന്നു. സമരേവാലത്ച് സമുദ്രയവാത്വാ 
വിലക്കുേള്ക്കു വിലയില്വാതവായി. സവരണ്ണജവാതിക്വാര 
വ�വാലുും ദൂരവദശങ്ങളില് മറ്ള്ളവരുമവായി ഇട�ഴേി 
ജരീവിക്വാന് തുടങ്ങി. ശരീമയില് വ�വായി ഉന്നത�ിരുദങ്ങള് 
വനടിയവര ഏവരുകടയും നവായേരവായി. വഴി നടക്കുവവാന് 
തളി വ്ത്മു്ത്തു മവാത്മല് േല്വാത്ിയിലുും  കവക്ത്തുും 
�വാലിയത്തുും ഉഗ്ര പ്രവ്വാഭങ്ങളണ്ടവായി. സവരണ്ണവഴിേളി
ലൂകട േരീഴച്ജവാതിക്വാര തലപ്വാവും ധരിച്ച് വില്ലുവണ്ടിേള് 
ഓടിച്ചു. വേരളും തേരകത്റിഞ്തച് �ഴേിദ്രവിച് 
ഹരീനമവായ  നവാട്ടുനടപ്പുേകളയവാണച്. അവേവാശും  
ഔദവാര്ര്യമകല്ന്നച് ഇത്രും സമരങ്ങള് കതളിയിച്ചു.

അടുകെളയില്	നിന്ന്	 
അരങ്ങടത്തത്തിയവര്

വേരളത്ില് സ്തരീേള്ക്നുഭവിവക്ണ്ടിവന്ന 
യവാതനേള് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതച് മുവന്ന്ങ്ങളിലൂകടയവാണച്. 
സ്തരീേള് സവാഹിത്ര്യരുംഗത്തു മവാത്മല് േലവാരുംഗത്തുും 
അഭിനയരുംഗത്തുും പ്രത്ര്യ്കപ്ട്തച് വിലക്കുേള്  
അവഗണിച്വാണച്. വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസത്ിലൂകട അവര  
എല്വാരുംഗത്തുും പുരുഷവനവാകടവാപ്കമത്വാന് േഴിയന്നവരവാ
കണന്നച് കതളിയിച്ചു. ടിപ്പു സുല്ത്വാകറെ േവാലകത്  
വചലക്ലവാ�ത്ില് തുടങ്ങി ക�വാതുവിടങ്ങളില്  
വമല്വസ്തമണിഞ്ച് ധരീരരവായ വനിതേള് ജവാതിവമലവാളകര 
വചവാദ്ര്യും കചയച്തു. സ്വാതന്ത്ര്യും വനടിയതിനുവശഷവും 

നിലനിന്ന വമല്വസ്തവിലക്ികനവപ്വാലുള്ള  
അനവാചവാരങ്ങകള  ഇല്വാതവാക്ിയതില് േമയൂണിസ്റച് 
പ്രസ്വാനത്ിനച് വലിയ �ങ്കുണ്ടച്.

സഹക്�ാജന ന്കാടുങ്ാറ്റ്
വേരളകത് പുവരവാഗമന�വാതയിവലക്കു നയിച് 

മിശ്വഭവാജനസുംഭവങ്ങള് ആധുനിേതയകട 
സൃഷ്ിയവായിരുന്നുകവങ്ിലുും വേരളത്ികല ജവാതിവ്ര്യവസ്
കയ തേരകത്റിയവവാന് ഈ സമരമവാരഗും സ്രീേരിച്വ
രുമുണ്ടച്. 1917 ല് വേവാഴിവക്വാകട് ആനിഹവാളും സവഹവാദര
സുംഘ വനതൃത്ത്ില് കചറവായിയിലുും തുടങ്ങിയ 
ധരീരസമരങ്ങള് അക്വാലത്ച് ജവാതരീയതകയ വചവാദ്ര്യും 
കചയച്തു. വേവാണ്ഗ്രസച് വയവാഗങ്ങളില് തുടങ്ങിയ  
മിശ്വഭവാജനങ്ങള് ഗ്രവാമങ്ങളികലത്ിച്തച് പുതിയ കചറുപ്
ക്വാരവായിരുന്നു. കറയില്വവ വസ്റഷനുേളും ചവായക്ടേളും 
വഹവാട്ലുേളും മനുഷ്ര്യരക്ച് ഒത്തുകൂടവാവന്ന വവദിേളവായതച് 
നിരന്തരമവായ ജവാതി ലുംഘനങ്ങളിലൂകടയവാണച്.  
�ന്തിേളവായി മനുഷ്ര്യകര ജവാതിതിരിച്ച് ഭ്ണും വിളമ്ിയി
രുന്നതുും മു്കത് കുഴിേളില് അധഃകൃതരക്ച് േഞ്ി 
കേവാടുത്ിരുന്നതുും ഇല്വാതവായതുും പുവരവാഗമന 
മുവന്ന്ങ്ങളിലൂകടയവാണച്. ഒ്കപ്ടുത്ിയും ഭ്രഷ്ച് േല്ിച്ചുും 
പുവരവാഗമന പ്രവരത്നങ്ങളിവലരകപ്ട്ിരുന്നവകര  
വവട്യവാടിയിരുന്നവരക്കു ചരിത്ത്ിവലക്ച്  
ആഴച്ന്നുവ�വാവേണ്ടി വന്നു. 

ഇരുട്ിന്ന അകറ്ിയ   
അഷേരവിപ്ലവം

അ്രജ്ഞവാനും നിവഷധിച്വാണച് അന്ധവിശ്വാസ
ങ്ങകള നിലനിരത്ിയിരുന്നതച്. മിഷണറിസുംഘക്വാരിലൂകട
യും വദശരീയവിദ്ര്യവാലയങ്ങളിലൂകടയും സവാധവാരണക്വാര 
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അ്രജ്ഞവാനും വനടി. വിദ്ര്യവാലയങ്ങളും വേവാവളജുേളും 
പുവരവാഗമനമുവന്ന്ത്ികറെ വവദിേളവായി. യവവാക്ള് 
ഗ്രന്ഥശവാലേള് സ്വാ�ിച്ചുും നിശവാ�േനശവാലേള് 
നടത്ിയും നിരവധിവ�കര അ്രവലവാേത്ികലത്ിച്ചു.  
തുടരന്നുണ്ടവായ വിപ്ലവും വേരളകത് മവാ്ിമറിച്ചു.  
വിദ്ര്യകേവാണ്ടച് പ്രബുദ്ധരവാവവാന് മലയവാളി സമൂഹത്ിനവായി. 
ഏകറ പ്രതിവഷധങ്ങള് അതിജരീവിച്ിട്വാകണ
ങ്ിലുും നിരന്തരസമരങ്ങളിലൂകട  
അവരണ്ണര വിദ്ര്യവാലയങ്ങളില് 
പ്രവവശനും വനടി. 'ഞങ്ങള് വിളയിച് 
കനല്ിനച് അയിത്മികല്ങ്ില് 
ഞങ്ങളകട കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുും 
അയിത്ും �വാടികല്ന്നച് '  
അടിച്മരത്കപ്ട്വര  
ഒന്നിച്ചു�റഞ് നവാടവായി വേരളും.

കല്ലുമാലകള്  
ന്പാട്ിന്ച്ചറിഞ്ഞ ക്കരളം

അധ:കൃതരവായ സ്തരീേള്ക്ച് 
വലവാഹവാഭരണങ്ങള് ധരിക്കുവവാവനവാ 
മവാറുമറയ്കവാവനവാ അവേവാശമില്വായിരുന്നു. 
നിറകയ േല്ലുമവാല ധരിച്വാണച് അവര ക�വാതുവിട
ങ്ങളില് പ്രത്ര്യ്കപ്ട്തച്.  ക�രിനവാട്ടുലഹള േല്ലുമവാല
േള് ഉവ�്ിക്വാനുള്ള സമരമവായിരുന്നു. മൂക്കുത്ി 
ധരിക്കുവവാനുും സമരമുണ്ടവായി. േവാതുകുത്ച് �രിഷച് േവാരവും 
സമവാനരരീതിയില് േരീഴവാളര നടത്തുേയണ്ടവായി. ഈ 
അവേവാശങ്ങള് നിയമുംമൂലും അനുവദിക്കപ്കട്ങ്ിലുും 
നവാട്ിലവാേമവാനും നടപ്ിലവായതച് പുവരവാഗമനവവാദക്വാരുകട 
ഇടക�ടല് വഴിയവായിരുന്നു.

മാതൃകയായ 'വാലന്വട്ടു പ്രക്ഷോ�ം':
ജവാതിചിഹ്നങ്ങള് �ിന്തുടരുന്ന സവരണ്ണനില�വാടി

കന വചവാദ്ര്യും കചയ് ധരീരന്മവാരവായിരുന്നു കേ. വേളപ്നുും 
മന്നത്ച് �ത്മനവാഭനുും. സ്സമുദവായത്ികറെ നവരീേരണ
ത്ിനവായി രുംഗത്ിറങ്ങിയ ഇവര സ്ന്തും ജവാതിവപ്ര 

ഉവ�്ിച്ച് മവാതൃേവാപ്രവരത്നും  
നടത്ിയവരവാണച്. മതനിരവ�് സമൂഹ

ത്ിനവായി നിലകേവാള്ളുന്ന വേരളും:പുവരവാ
ഗമന മുവന്ന്ങ്ങളവാലുും ശ്വദ്ധയമവായ 
സ്വാതന്ത്ര്യസമരേവാലത്ച് ജവാതിനശരീേ
രണയവാത്യും അയിവത്വാച്വാടനയവാ
ത്യും വേരളത്ിലുണ്ടവായി. 1920ല് 
മഹവാത്മവാഗവാന്ധി  വേരളത്ിലവാദ്ര്യമവാ
യി വേവാഴിവക്വാകടത്ിയവപ്വാള് 
ജനങ്ങകള അഭിമു്രീേരിച്തച് 
യവാക്കൂ�ച് ഹസ്നുകമവാത്വായിരുന്നു. 
ഹിന്ദു- മുസിും കമത്ി സ്വാതന്ത്ര്യസമ
രത്ികറെ അവിഭവാജ്ര്യഘടേമവായിരു
ന്നു. വജവാരജച്ച് വജവാസഫും മുഹമെദച് 

അ�ച്ദുറഹിമവാന് സവാഹിബുും വേരള
ത്ികറെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരനവായേരവായിരു

ന്നു. സ്േവാര്ര്യജരീവിതത്ിലുും ക�വാതുജരീവിത 
ത്ിലുും പുവരവാഗമന    മൂല്ര്യങ്ങള് പ്രവാവരത്ിേ   

മവാ ക്കുവവാന് അക്വാലകത് പ്രവരത്േരക്വായി. മലയവാള
ഭവാഷയിലൂകട മലയവാളിേള് അവരുകട വേരളകത് 
യവാഥവാരഥ്ര്യമവാക്ികയടുത്തു. �രസ്പരസഹവായസമിതിേളിലൂ
കട മലയവാളിേള് വിേസന�വാതയില് ഒന്നിച്ചു കേവേവാ
രത്തു പ്രവരത്ിച്ചു. 'മതവമതവായവാലുും മനുഷ്ര്യന് നന്നവായവാല് 
മതി' എന്ന സവന്ദശും ഈ പുവരവാഗമനമുവന്ന്ത്ികറെ  
കതളിമയടങ്ങിയ മഹതച് വചനമവാണച്.

അ്രജ്ഞവാനും നിവഷധിച്വാ
ണച് അന്ധവിശ്വാസങ്ങകള 

നിലനിരത്ിയിരുന്നതച്. 
മിഷണറി സുംഘക്വാരിലൂകടയും 
വദശരീയവിദ്ര്യവാലയങ്ങളിലൂകടയും  

സവാധവാരണക്വാര  
അ്രജ്ഞവാനും വനടി
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എതിരന് കതിരവന്
ശവാസ്തജ്ഞന്, ഷിക്വാവഗവാ യൂണിവവഴച് സി്ി

  മതവാത്മേവിശ്വാസങ്ങള് സവാമൂഹിേമവായി 
സുംവപ്ര്ണും കചയ്കപ്ടുന്നവയവാണച്. അതച്  
പ്രകൃത്ര്യതരീത സുംഭവങ്ങളും സ്രൂ�ങ്ങളും സത്ര്യമവാകണ
ന്ന വിവ്യവാണച് ഉള്കക്വാള്ളവാറച്.  അങ്ങകന 
മതസും�ന്ധിയവായ വിശ്വാസങ്ങള്  
പ്രവയവാഗസിദ്ധി�രമവായതുും അനുഭവജ്ഞവാനത്വാല് 
തരീരച്കപ്ടുത്ിയതുമവായ വിശ്വാസങ്ങളില് നിന്നച് തുവലവാും 
വ്ര്യത്ര്യസ്മവാകുന്നു. പ്രവയവാഗസിദ്ധി�രമവായ  
വിശ്വാസങ്ങള് ആധവാരമവാക്കുന്നതച് വലവാേും എങ്ങകന 
കവളിവവാകുന്നു എന്നതുമവായി �ന്ധകപ്ടുത്ിയ 
േവാര്ര്യങ്ങകളയവാണച്. പുതിയ കതളിവേള്  
ലഭ്ര്യമവാകുവമ്വാള് അവ നവരീേരിക്കപ്ടുന്നവയവാണച്, 
ഭവാവിസും�ന്ധിയവായ പ്രവചനങ്ങള് സവാധ്ര്യമവാവന്ന 
സിദ്ധവാന്തങ്ങള് ലഭ്ര്യമവാവവമ്വാഴുും. എന്നവാല് മതവാത്മേ
വിശ്വാസങ്ങള് ഇങ്ങകന പുതുക്കപ്ടുന്നതല്. പുതിയ 
കതളിവേവളവാ ശവാസ്തരീയ സമരഥനങ്ങകളവാ അവകയ 
�വാധിക്കുന്നുമില്. അവ നിശ്ിതവും വഴങ്ങവാത്തുും 
േവാരക്ശ്ര്യസ്ഭവാവമുള്ളതുമവാണച്.

 ഈ േവാരക്ശ്ര്യും മതതരീവ്രവവാദിേകള  

പ്രതിവരവാധത്ിനു വപ്രരിപ്ിക്കുന്നുണ്ടച്.  
�രരീ്ണങ്ങളവാവലവാ കതളിവേള്കേവാവണ്ടവാ  
സവാധൂേരിക്വാന് വകയ്ന്നുള്ള അറിവച് അവരുകട  
വിശ്വാസകത് വചവാദ്ര്യുംകചയ്യുന്നതച് തടയവാവനവാ  
ആക്രമണസ്ഭവാവത്ിവലക്ച് മവാറിവപ്വാവവാവനവാ  
അവരക്ച് തുണവയറ്ന്നു. ശവാസ്തചിന്തവയവാടച് അവരക്ച് 
സമരസകപ്ടവാനവാവന്നില്, തങ്ങളകട  
വലവാേവരീ്ണത്ിനച് ഭരീഷണിയമവാകണന്നച് േരുതുന്നു. 

  
 എന്നവാല് മതചിന്തേള് മനുഷ്ര്യക�രുമവാ്കത് 

ഏകറ സ്വാധരീനിക്കുന്നുണ്ടച്. എണ്ണൂറുവേവാടി ആള്ക്വാരു
ള്ള വലവാേത്ില് എഴുനൂറുവേവാടിയും എകതങ്ിലുും ഒരു 
മതത്ികന പ്രമവാണിതസമരഥനും കചയ്യുന്നവരവാണച്. 
ഒന്നച് സ്പഷ്മവാണച്, മതവിശ്വാസും മനുഷ്ര്യചരിത്ത്ില് 
നിലനില്പ്ധിേവാരും ആസ്ദിച്ചു വ�വാരുന്നതവാണച്, അതച് 
ഉടകനങ്ങുും മവാ്ത്ിനു വിവധയമവാേവാനുും വ�വാകുന്നില്. 
എന്തുകേവാണ്ടച് എന്നതച് ഒരു വചവാദ്ര്യമവാണച്.    
ഇവികടയവാണച് ശവാസ്തവും മതവിശ്വാസവമവായി വയവാജിപ്ി
വക്ണ്ട ആവശ്ര്യേത വന്നു വചരുന്നതച്. മതകത്  
�േികച്ടുക്വാന് ശവാസ്തും ഉ�വയവാഗിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ച് 
അധിേും നവാളവായിട്ില്. മനുഷ്ര്യസ്ഭവാവമൂല്ര്യങ്ങകള 
�േികച്ടുക്വാന് മതവ�വാധവും അതില് നിന്നുള്ള 
�രിചയങ്ങളും സഹവായേമവാകുന്നുണ്ടച്. ശവാസ്തവും മതവും 
വിശ്വാസസുംഹിതേകള ആധവാരമവാക്ിയവയവാണച്. 

േവരസച് വ്വാറി
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അവ  രണ്ടുും ജരീവിതത്ിനച് അരഥവും ഉവദേശ്ര്യവും 
ല്്ര്യവും വതടവാനുള്ള ഉ�വാധിേളവാണുതവാനുും.  
മതവിശ്വാസകത്, അകല്ങ്ില് ഏതുതരും വിശ്വാസ
കത്യും യക്്ര്യനുശരീലമല് എന്ന കു്മവാവരവാ�ിച്ച് 
തള്ളിക്ളയവാനവാവില് എന്നതച്  
ഓരമെയിരിവക്ണ്ടതവാണച്. 

വിശ്വാസങ്ങള് പ്രകൃതികയക്കുറിച്ച് ചില  
അറിവേള് സ്വായത്മവാക്ി കവയ്കവാന് ആദിമേവാലത്തു 
നകമെ സഹവായിച്ിട്ടുണ്ടച്. അതിജരീവനത്ിനച് അതച് 
അത്ര്യവാവശ്ര്യമവായിരുന്നു തവാനുും. പുല്ിളകുന്നതു േണ്ടവാല് 
അതിനു പുറേില് േവാവ്വാ േടുവവയവാ എന്നച് അറിവയണ്ടി
യിരുന്നു, ര്ക�ടുവവാന്വവണ്ടി. എന്നവാല് �ിന്നരീടച് 
പുല്ിളകുന്നതച് ഹിുംസ്രജന്തുവികറെ സൂചനയവായി േണ്ടച്ച് 
ഓടിവപ്വാേവാന് വപ്രരിപ്ിച്ിരുന്നു. ഇവികട 
യക്ിനി�ദ്ധമവാവേണ്ടതച് അത്ര്യവാവശ്ര്യമല്. ഇത്രും 
പ്രമവാണനിരമെിതി ജരീവിതത്ികറെ എല്വാ സന്ദിഗച്ധഘട്
ങ്ങളിലുും സഹവായവമവായി എത്ിയിട്ടുണ്ടച്. ഒവരവാ വഗവാത്
ത്ിനുും വ്ര്യത്ര്യസ് വിശ്വാസങ്ങളും ഉരുത്ിരിഞ്ഞു 
വന്നിരിക്ണും. ഇതച് കതവാട്ിലികല കുഞ്ച് വകര 
സ്വാുംശരീേരിച്ിരുന്നു എന്നതു സത്ര്യമവാണച്, ഇന്നുും ഒരു 
കുടുും�ത്ികറെ/ സമൂഹത്ികറെ വിശ്വാസപ്രമവാണവും 
വ�റിയവാണച് ഓവരവാ കുഞ്ഞുും വളരുന്നതു തകന്ന. 
പ്രകൃതിപ്രതിഭവാസങ്ങവളവാ വിന്ര്യവാസങ്ങവളവാ യക്ിഹരീന

മവാവയവാ യക്ിസഹമവാവയവാ േയറിക്കൂടവാന് നമ്മുകട 
തലവച്വാറച് എവപ്വാഴുും തയ്വാറവാണു തവാനുും. ഇന്നുും 
�രിണമിച്ചുകേവാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒവരകയവാരു  
അവയവമവാണച് നമ്മുകട മസ്ിഷച് ക്ും. 

തീവ്രവിശ്ലാസങ്ങള്	രൂപടപെടുന്നത്	
    ശവാസ്തും ഇന്നച് വിശ്വാസങ്ങള് രൂ�കപ്ടുന്ന 

തലവച്വാര രരീതിേകളക്കുറിച്ച് കൂടുതല് വിവരങ്ങളമവായി 
എത്തുേയവാണച്. വിേവാരങ്ങളകട വേന്ദ്രങ്ങളും അവകയ 
നിയന്തിക്കുന്ന 'സൂപ്ര വ�വാസച് ' ഇടങ്ങളും നിശ്യികച്
ടുക്വാന് നൂതനവിദ്ര്യേള് ധവാരവാളമുണ്ടച്. വിശ്വാസങ്ങള് 
രൂ�രീേരികച്ടുക്കുന്നതച് കന്ിയ്കച് പുറേില്, േണ്ണികറെ 
ഉള്വശത്ിനു വമകലയവായി സ്ിതി കചയ്യുന്ന 'പ്രികരെവാ
ണ്ടല് വേവാരകടേച് സച് ' എന്ന ഇടത്വാണച്. പുതിയ 
കതളിവേള് ലഭിയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ക�വാതുധവാരണേവളവാ 
ആശയങ്ങവളവാ മവാ്ികയടുക്വാന് വഴക്വമവാ അയവവവാ 
ഉള്ളതവാണച് ഈ പ്രികരെവാണ്ടല് വേവാരകടേച് സച്. 
ഷിക്വാവഗവായികല വനവാരത്റ് കവവസ്റണ് 
യൂണിവവഴച് സി്ിയികല ഒരു �േനത്ില് മത�രമവായി 
തരീവ്രവിശ്വാസങ്ങളള്ള, വികയ്ച് നവാും യദ്ധത്ില് 
�കങ്ടുത്ിരുന്ന നൂറില്പ്രും �ട്വാളക്വാരുകട 
പ്രികരെവാണ്ടല് വേവാരകടേച് സച് �രിവശവാധിച്വപ്വാള് ഈ 
ഇടത്ിനു ്തവമ്ിരുന്നതവായി നിരരീ്ിക്കുേയണ്ടവാ

അന്ധവതിശ്വാസ്തേതിട്റെ  അന്ധവതിശ്വാസ്തേതിട്റെ  
തലതച്ചാറതിടങ്ങള്തലതച്ചാറതിടങ്ങള്

അന്ധവിശ്വാസങ്ങകള ശവാസ്തരരീതിയില്  
വിശേലനും കചയ്യുവമ്വാള്
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യി. ഇവകരല്വാും തരീവ്രവിശ്വാസിേളവായി മവാറകപ്ട്വരവായിരുന്നു. വിശ്വാസങ്ങകള മുറുകേപ്ിടിക്വാന്  
ഇടവരുത്ി ഒരു വഴക്ത്ിനുും സവാധ്ര്യമല്വാതവാക്ിയതച് ഈ തലവച്വാറിടും അതിനു അനുവദിക്വാത്തി
നവാലവാണച്. മതതരീവ്രവവാദിേളില് ഈ ഇടത്ികറെ പ്രവരത്നും മവാറകപ്ടുന്നതവായി മ്ച് നിരരീ്ണങ്ങള
മുണ്ടച്. 

തലവച്വാറികല മക്വാരിടമവായ 'കടകമ്വാറല് വലവാ�ച് '-ല് ചുഴലി (epilepsy) �വാധിച്വര തരീവ്രമവായ 
മതവാത്മേതയിവലക്ച് വഴുതിവരീഴുന്നു എന്നച് കതളിവേളണ്ട.ച് വനരകത് തകന്ന.'വ�വാധജ്ഞവാനത്ികറെ 
വഴക്ശരീലും' (cognitive flexibility) പുതിയ അറിവേള് ലഭ്ര്യമവാവവമ്വാള് വിശ്വാസങ്ങള് മവാ്ികയടുത്ച് 
അതിജരീവനകത് സഹവായിക്വാന് രൂ�കപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളതവാണച്. ഇതവാണച് അന്ധവിശ്വാസിേളിവലവാ 
മതതരീവ്രവവാദിേളിവലവാ �വാവടമവാറുന്നതച്. ജനിതേ�രമവായ േവാരണങ്ങളവാവലവാ സമൂഹരരീതിേളകട 
സ്വാധരീനത്വാവലവാ ഈ �രിവരത്നും സുംഭവിക്വാവന്നതവാണകത്.

തലവച്വാറികല മക്വാരിടമവായ 'ക�രിഅേ്ിഡക്റ്റല് വഗ്ര ( Periaqueductal gray, PAG)  യും 
തരീവ്രമതവാത്മേതയ്ക്കുും േടുത് വിശ്വാസങ്ങള്ക്കുും സ്വാധരീനും ചമയ്ക്കുന്നുണ്ടകത്. ഈ '�ി എ ജി' തലവച്വാ
റികറെ �ിന്ഭവാഗത്ച് ഉള്ളികറെ ഉള്ളിലവാണച്, വവദനവാക്രമരീേരണും, വ�ടി �രുവകപ്ടുത്ല്, �വരവാ�േവാര
ശരീലും ഇവകയവാകക് നിജകപ്ടുത്വാന് സഹവായിക്കുന്ന ഇടമവാണച്. മതവാത്മേതയും ആത്മരീയതയും 
തലവച്വാറില് കുടിവയറവാന് ഇവിടും വഴിവയ്ക്കുന്നു എന്നച് ഇതുമവായി �ന്ധകപ്ടുന്നവതവാ സ്വാധരീനിക്കപ്ടു
ന്നവതവാ ആയ ഇടങ്ങളില് ്തും �്ിയവരില് നടത്ിയ �രരീ്ണങ്ങള് കതളിയിക്കുന്നു. തലവച്വാര 
ശസ്തക്രിയക്കുവശഷും മതവാത്മേത മവാറകപ്ട്വരുണ്ടച്, ശസ്തക്രിയ കചയ്കപ്ട് ഇടങ്ങള് �ി എ ജിയമവായി 
�ന്ധകപ്ട്വയവാകണന്നുും നിരരീ്ിക്കപ്ട്ിട്ടുണ്ടച്.

 എന്തുന്കാണ്റ് അന്ധവിശ്ാസങ്ങള്?
   വനരകത് �രവാമരശിച് cognitive flexibility വിശ്വാസങ്ങള് മവാ്ികയടുക്വാനുും അതിജരീവന

ത്ിനു സഹവായിക്വാനുും വഴി തുറക്കുന്നുണ്ടച്. എന്നവാല് സമൂഹത്ികറെ സമെരദത്വാല് �ലവപ്വാഴുും 
വിശ്വാസങ്ങള് യക്ിക്ച് അപ്പുറവത്ക്കു ചലിക്വാന് ഇടവരുന്നുണ്ടച്. നമ്മുകട വിശ്വാസങ്ങള് കേവാണ്ടച് 
നമുക്ച് ചുറ്മുള്ള വലവാേത്ിനു മവാതൃേവാരൂ�ും ചമയ്ക്കുേയല്, നമ്മുകട ആവശ്ര്യങ്ങള്ക്കുവവണ്ടി  
കമനകഞ്ടുക്കുേയവാണച്. സമൂഹത്ികല അുംഗമവാകണന്നച് സ്യും ധരിപ്ിക്വാന് ഇട വരുത്തുന്നുണ്ടച് 
ചിലവപ്വാള്. അതച് �ടരന്നു �ിടിക്കുന്നു. സമൂഹത്ികറെ അ�ചയും �ലവപ്വാഴുും ആശങ്േള്ക്കു വഴിവയ്ക്കു
േയും കൃത്ര്യമവായ ഉത്രും േിട്വാനുള്ള വസ്രവാതസ്സുേള് േമെിയവായിരിക്കുേയും കചയ്യുവമ്വാള് തലവച്വാറച് 
പ്രവാകൃതമവായ �രിചിന്തനങ്ങള് പുറകത്ടുക്കുേയും അതില് ആശ്യും കേവാള്ളവാന് തയവാറവാകുേയും 
കചയ്യുന്നു. അതിമത്സരസ്ഭവാവമുള്ള സമൂഹും ഇതിനു ആക്ും കൂട്ിവയക്കുും, സ്ന്തും ഇടും നിജകപ്ടുത്വാ
നവാവവാകത വ�വാകുവമ്വാള് അന്ധവിശ്വാസങ്ങള് കൂട്ികനത്ിവയക്കുും. ഉത്രങ്ങള് തരവാനവാവവാത് 
സമൂഹും യക്ിചിന്തയില്നിന്നുമവാറി ഭ്രമവാത്മേതയിവലക്കു തലവച്വാറികന നയിവച്ക്കുും.   

നമ്മുകട അടിസ്വാന�രമവായ വിശ്വാസങ്ങള് വസ്തുതേകളവയവാ യക്ികയവയവാ അടിസ്വാനകപ്
ടുത്ിയിട്ടുള്ളതല്. നമ്മുകട �രിണമിച് മനശേവാസ്തവും ജരീവശവാസ്തവും സുംസച് േവാരവും 
രൂ�കപ്ടുത്ിയതവാണവ. അദൃശ്ര്യശക്ി സ്വാസ്്ര്യും പ്രദവാനും കചയ്യുും എന്ന പ്രതരീ്, വിധിയകട  
േരു മവാത്മവാകണന്ന അറിവച്/വതവാന്നല് അന്ധവിശ്വാസകത് അരക്ിട്ടുറപ്ിക്കുന്നു. വ്ര്യവസ്േള്/
നരീതിനിയമങ്ങള് �ലഹരീനമവാകുവമ്വാള് മസ്ിഷച് ക്ും യക്ിയില്നിന്നച് വവരക�ട്ച് മ്ച് പ്രതരീ്േളില് 
ആശയരപ്ിക്കുന്നു.

വവാസ്തുവദവാഷമവാണച് അതിജരീവനും ദുഷച് ക്രമവാക്കുന്നതച് എന്നച് വിശ്സിച്ചുവ�വാകുന്നതച് ഇത്രും 
�ശ്വാത്ലങ്ങളിലവാണച്. സ്ജരീവിതും കമച്കപ്ടവാന് നര�ലിയവാണച് വ�വാുംവഴി എന്നച് ചിലര  
ചിന്തിക്കുന്നു. ഇലന്തൂരികല നര�ലി മതവാത്മേതയില് നിന്നച് പുറത്തുേടന്നതവാണച്. സമൂഹത്ില് 
ഉന്നതി വനടവാന് ഇത്രും മവാരഗങ്ങള് സ്രീേരിക്കുന്നവരുകട തലവച്വാറിടങ്ങള് �രിവശവാധിക്കപ്വട
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രവത്ര്യേിച്ചുും പ്രികരെവാണ്ടല് വേവാരകടേച് സുും �ി എ ജി �ന്ധകപ്ടുന്ന ഇടങ്ങളും. 
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സ്ജരീവിതും  
കമച്കപ്ടവാന് നര�ലിയവാണച്  

വ�വാുംവഴി എന്നച് ചിലര ചിന്തിക്കുന്നു. 
ഇലന്തൂരികല നര�ലി മതവാത്മേതയില് 

നിന്നച് പുറത്തുേടന്നതവാണച്.  
സമൂഹത്ില് ഉന്നതി വനടവാന് ഇത്രും 

മവാരഗങ്ങള് സ്രീേരിക്കുന്നവരുകട 
തലവച്വാറിടങ്ങള് �രിവശവാധിക്കപ്വട

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രവത്ര്യേിച്ചുും 
പ്രികരെവാണ്ടല്  

വേവാരകടേച് സുും �ി എ ജി  
�ന്ധകപ്ടുന്ന ഇടങ്ങളും
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ശ്രീബാല കക. ഡേഡ�ാന്
സുംവിധവായിേ

നമ്മുകട ജരീവിതകത് വലിയവതവാതില് സ്വാധരീനി
ക്കുന്ന ഒരു മവാധ്ര്യമമവാണച് സിനിമ. മറ് വമ്ലേളില്നിന്നുും 
സിനിമകയ വവറിട്ടുനിരത്തുന്ന ഒന്നവാണതച്. സിനിമയികല 
തവാരങ്ങകളയവാണച് നമെള് �ലവപ്വാഴുും വറവാള്വമവാഡലവായി 
തിരകഞ്ടുക്കുന്നതുും. ആളേള് �ലവപ്വാഴുും അവര 
അഭിനയിക്കുന്ന േഥവാ�വാത്ങ്ങളമവായി തവാദവാത്മ്ര്യും  
പ്രവാ�ിക്കുന്നതുും േവാണവാും.

സവാഹിത്ര്യത്ില് മവാത്മല്, ഏതച് േലവാവമ്ല 
എടുത്വാലുും പുരവാവൃത്ങ്ങളകട, മിത്തുേളകട സ്വാധരീനും 
േവാണവാും. ആ മിത്തുേകള, അതികറെ ഗുണ�രമവായ 
വശങ്ങകള മനുഷ്ര്യര നമ്മുകട പുവരവാഗതിക്കുവവണ്ടി  
ഉ�വയവാഗിക്കുേയവാകണന്നു �റയവാും. തങ്ങളവടതവായ 
രരീതിയില് അരഥും മനസ്ിലവാക്ിയവാണച് അവര മിത്തുേകള 
ജരീവിതത്ികറെ ഭവാഗമവാക്കുന്നതച്. എന്നവാല് സിനിമയില് 
�ലതരും മിത്ിക്ല്േഥേളില്നിന്നുും അവയകട 
അരഥവുംമറ്ും മവാ്ിവയവാ മനസ്ിലവാക്വാകതവയവാ കത്വായ 
രരീതിയില് ഉ�വയവാഗിക്കുന്നതുും േവാണവാും. മിത്തുേകള 
വതവാന്നുും�ടി അരഥും മനസ്ിലവാക്വാകത േവാഴ്ചഭുംഗി മവാത്ും 
വനവാക്ി എടുത്തു�വയവാഗിക്കുേയവാണച് അവര. വറവാള്വമവാഡ
ലവായിട്ടുള്ളവര അഭിനയിക്കുേകൂടിയവാവവമ്വാള് അതച് 
ജനങ്ങളില് വമവാശമവായ സ്വാധരീനമവാവും സൃഷ്ിക്കുേ. 
ശരിയവായ �േനവമവാ ഗവവഷണവമവാ ഇല്വാകത ഇത്രും 

മണതിച്ചതിത്ര്തോഴതിട്ടു മണതിച്ചതിത്ര്തോഴതിട്ടു 
പൂട്ടുത്ാള്പൂട്ടുത്ാള്

മിത്തുേളകട അരഥവമവാ വ്ര്യവാപ്ിവയവാ മനസ്ിലവാക്വാകതയള്ള  
പ്രവയവാഗമവാണു �ല സിനിമേളിലുും േവാണുന്നതച്

േവരസച് വ്വാറി
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േവാര്ര്യങ്ങള് 
അവതരിപ്ിക്കു 
വമ്വാള് അതച്  
നശരീേരണ 
സ്ഭവാവമവാരജിക്കുും. മിത്തുേളകട 
അരഥതലങ്ങളിവലകക്വാന്നുും 
വ�വാേവാകത അവകയ ധനസമ്വാദനത്ിനുള്ള മവാരഗമവായി 
േവാണുവമ്വാഴവാണച് അതിനച്  നശരീേരണസ്ഭവാവും  
കേവരുന്നതച്. 

മണിച്ിത്ത്വാഴികറെ മിേവച്
ഇങ്ങകന മിത്തുേളകട അരഥവമവാ വ്ര്യവാപ്ിവയവാ 

മനസ്ിലവാക്വാകതയള്ള പ്രവയവാഗമവാണു �ല സിനിമേളിലുും 
േവാണുന്നതച്. �വ് മിത്തുേകള, വിശ്വാസങ്ങകള  
നല്രരീതിയിലുും ഉ�വയവാഗിക്വാും. അതികറെ മിേവ് 
ഉദവാഹരണമവാണച് മണിച്ിത്ത്വാഴച്. ആ സിനിമയില് 
ഇത്രും മിത്തുേളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കൂടുതലവായി 
ഉ�വയവാഗിച്ിട്ടുണ്ടച്. എന്നവാല് വഡവാ.സണ്ണികയന്ന  
വമവാഹന്ലവാല് അഭിനയിച് േഥവാ�വാത്ത്ിലൂകട ഇകതല്വാും 
കത്വാകണന്നച് �റഞ്ഞുവയ്ക്കുേയും കചയ്യുന്നുണ്ടച്.   

അന്ധവിശ്വാസങ്ങകള ഓവരവാ തലത്ിലുും വിശദരീേരിച്ചു 
മുവന്നവാട്ടുവ�വാകുന്ന സിനിമ ഗവവഷണബുദ്ധിവയവാകടയവാണച് 
നിരമെിച്ിരിക്കുന്നതച്. മിത്തുും സയന്സുും തമെിലുള്ള ഒരു 
സവമെളനും ഇവികട േവാണവാന് േഴിയും. മണിച്ിത്ത്വാഴച് 
േണ്ടച് വഴികത്ിവപ്വായവരുണ്ടവാവില്.

എന്നവാല് എല്വാ സിനിമേളിലുും അങ്ങകനയല്. 
മിത്തുേളകട അരഥും മനസ്ിലവാക്വാകത വിശ്വാസങ്ങകള 
ഉ�വയവാഗിക്കുവമ്വാള് അതച് അന്ധവിശ്വാസമവായി മവാറുന്നു. 
�ണസമ്വാദനത്ിനുള്ള ഒരു�വാധിയവായി മവാത്ും ഇതികന 
േണ്ടച് ദുരു�വയവാഗും കചയ്യുേയവാണച് അത്രും ആളേള്.

സങ്കുചിതമവായി ചിന്തിക്കുന്നതുകേവാണ്ടവാണച് നമെള് 
വിശ്വാസും മൂലും വ്രണകപ്ടുന്നതച്. സവാവങ്തിേവിദ്ര്യ 
വളരകന്നങ്ിലുും മനുഷ്ര്യകറെ ചിന്തയികല സങ്കുചിതത്ും 
മവാറിയില്. ചരിത്വും സുംസച് േവാരവും വവണ്ട രരീതിയില് 
�േിച്ചുേഴിഞ്വാല് ഈ സങ്കുചിതത്ും ഉണ്ടവാവില്. ഒരു 
അഭിമവാനും വ�വാകലയവാണച് എല്വാവരുും ഇതച്  
കേവാണ്ടുനടക്കുന്നതച്. 

സിനിമ മവാത്മല്, ഏതച് േലവാരൂ�വും സമൂഹത്ിനച് 
വവണ്ടിയള്ള ഒരു ഉല്�ന്നമവാണച്. സിനിമവാവ്ര്യവസവായും 
എന്നവാണച് ക�വാതുകവ �റയന്നതച്. സിനിമ നിരമിക്കുന്ന 
വരക്കുമറിയില് ഇതച് എവങ്ങവാട്വാണു വ�വാകുന്നകതന്നച്. 

അനിശ്ിതത്ങ്ങള് വരുവമ്വാഴവാണവല്വാ മനുഷ്ര്യര  
ഭയചേിതരവാകുന്നതച്ച്. ഒരു�വാടച് അനിശ്ിതത്ങ്ങളി

ലൂകട േടന്നുവ�വാകുവമ്വാള്, നമ്മുകട നിയന്തണ
ത്ിലല്വാത് േവാര്ര്യങ്ങള് വരുവമ്വാള് സിനിമവാ
ക്വാരുും മറ് വിശ്വാസങ്ങളിവലക്കുവ�വാകുന്നു. 

അന്ധവിശ്വാസും മുന്നിരത്ിയള്ള 
�ണസമ്വാദനും എന്ന വസ്തുതയവാണച് ആദ്ര്യും 
നിവരവാധിവക്ണ്ടതച്. �ല ആചവാരങ്ങകളയും 
നിയമത്വാല് തടയവാന് സവാധികച്ന്നുവരില്. 
ഭയും ഉണ്ടവാകുവമ്വാള് ശവാസ്തവ�വാധും  
ഇല്വാതവാകുന്നു. ശവാസ്തവ�വാധും ഇല്വാതവാകു
വമ്വാള് മനുഷ്ര്യന് അന്ധവിശ്വാസത്ിനച് 
അടിമകപ്ടുും. ഇങ്ങകനകയവാരു സവാഹചര്ര്യും 
മറ്ള്ളവര മുതകലടുക്കുും. വിശ്വാസും �ണ 
സമ്വാദനത്ിനുള്ള ഒരു മവാരഗമവായിത്രീരുും. 

ഇതവാണച് നവാും നിവരവാധിവക് ണ്ടതച്. അവപ്വാള് 
പ്രശച് നങ്ങള് കുകറകയവാകക്     

�രിഹരി ക്വാന് സവാധിക്കുും.
മിത്തുേള്  

�േിച്ചു�വയവാഗിക്കുേ
എന്നവാല് മിത്തുേള് എല്വാ  

സുംസച് േവാരങ്ങളവടയും ഭവാഗമവാണച്. അതച് സിനിമയില് 
ഉ�വയവാഗിക്വാന് �വാടില് എന്നച് �റയന്നതച് ചലച്ിത് 
പ്രവരത്േരുകട ആവിഷച് ക്വാര സ്വാതന്ത്ര്യത്ിനച് 
വനകരയള്ള േടന്നുേയ്മവാണച്. മിത്തുേകള ഉ�വയവാഗിക്കു
ന്നവരക്ച് ശവാസ്തവ�വാധും കൂടി ഉകണ്ടങ്ില്  
മണിച്ിത്ത്വാഴച് വ�വാകലയള്ള നല് സിനിമേള് �ിറക്കുും. 
മിത്തുേകള �േിച്ച് നല് രരീതിയില് ഉ�വയവാഗിച്വാല് സിനിമ 
മവനവാഹരമവാകുും. ഒരു സിനിമവാപ്രവരത്േ എന്ന 
നിലയില് മിത്തുേകള ഞവാന് നിവഷധിക്കുന്നില്. മിത്തുേളും 
വിശ്വാസങ്ങളും വിഷയമവായി ഒരു സിനിമ എടുവക്ണ്ടിവ
ന്നവാല് ശവാസ്തത്ികറെ അേമ്ടിവയവാകട മവാത്വമ അതികന 
സമരീ�ിക്വാന് എനിക്ച് േഴിയൂ. മിത്തുും ശവാസ്തവും തമെിലുള്ള 
ഒരു സുംവയവാജനമവാണുവവണ്ടതച്. അങ്ങകനയള്ള  
സിനിമേളവാണച് നമുക്കുവവണ്ടതച്. 

മിത്തുേകള, വിശ്വാസങ്ങകള 
നല്രരീതിയിലുും ഉ�വയവാഗിക്വാും. 
അതികറെ മിേവ് ഉദവാഹരണ

മവാണച് മണിച്ിത്ത്വാഴച്
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ഡ�ാ. ഡോഹന് ഡ�ായ് 
കസേ്ര്യവാരേിസച് ് ച് ,  കമഡിക്ല് വേവാവളജച് ,  
തിരുവനന്തപുരും

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനവാചവാരങ്ങളും 
യഥവാരഥത്ില് വലവാേത്ികറെ തുടക്ുംകതവാട്ു 
തകന്നയണ്ടച് . മനുഷ്ര്യന് വവട്യവാടി ഇര വതടിയിരുന്ന 
ഒരു േവാലഘട്മുണ്ടവായിരുന്നു. ഈ േവാലഘട്ത്ില് 
മനുഷ്ര്യനച്  സ്വാഭവാവിേമവായിട്ടുും അവരുകട വരുതിയില
ല്വാത് ഘടേങ്ങകള ആരവാധിക്കുന്ന രരീതി ഉണ്ടവായി. 
അതവായതച്  അവരുകട കദനുംദിന ജരീവിതകത് 
േവാര്ര്യമവായി �വാധിക്കുന്ന പ്രകൃതിശക്ിേള്.  
പ്രകൃതിശക്ിയകട േരുണയില് തകന്നയവാണച്  
അവരുകട ജരീവിതും മുവന്നവാട്ടുവ�വായിരുന്നതച് .  
അതുകേവാണ്ടുതകന്നയവാണച്  നമെള് േവാ്ികനയും 
മഴകയയും ഒകക് വദവന്മവാരവായിേണ്ടതച് . വിവിധ 
സുംസച് േവാരങ്ങള്, അതച്  ഇന്ത്ര്യന്സുംസച് േവാരമവാേകട് 
ഗ്രരീക്ച് സുംസച് േവാരമവാേകട് പുരവാതനമവായ ഏതച്  
സുംസച് കൃതിേളിലുും ഇത്രത്ില് പ്രകൃതിശക്ിേകള 
ആരവാധിച്ിരുന്നു. പ്രകൃതിശക്ിേള്ക്ച്  അതരീവശക്ി
യകണ്ടന്നച്  വിശ്സിക്കുേയും അവകയ കദവങ്ങളവായി 
ആരവാധിക്കുേയും അവകയ പ്രരീതികപ്ടുത്വാനുള്ള 
പ്രവാരഥനേളും മറ്ും നടത്തുേയും കചയച് തു.

മതങ്ങള് ഉണ്ടവായിക്ഴിയവമ്വാള് ഈ വിശ്വാസ
ങ്ങള്തകന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനവാചവാരങ്ങള 
മവായി മവാറി. അന്ധും എന്നു�റയവമ്വാള്തകന്ന 
കതളിവേള് കേവാടുത്വാല്വ�വാലുും അതിനു നമെള് 
വിലേല്�ിക്കുന്നില് എന്നതവാണച് . സവാധവാരണ നമുക്ച്  
ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടവാവവാും. ആ വിശ്വാസകത് ശവാസച് ത്രീ
യമവായി എതിരിട്വാല്, ശവാസച് ത്രീയമവായ കതളിവേള് 
നല്േിയവാല് കത്വായ വിശ്വാസകത് നമെള് മവാറ്ും. 
അതച്  നമ്മുകട ചിന്തവാവശഷിയകട ഒരു േഴിവകൂടി 
യവാണച് . ഉദവാഹരണമവായി നമെള് ഒരു ശച് മശവാനത്ികറെ 

അടുത്തുകൂടിവ�വായി എന്നിരിക്കട്. അതിനുള്ളില് ഒരു 
ചലനകമവാകക് േണ്ടവാല് ആദ്ര്യും നമ്മുകട മനസ്ിവലക്കു 
ഓടികയത്തുന്നതച്  അവികട മക്വന്തവാ ഒരു �വാധ, 
അമവാനുഷിേശക്ി (അതികന വപ്രതും എകന്നവാകക് 
�ല സുംസച് േവാരങ്ങളിലുും വിളിക്വാറുണ്ടച് ) യവാകണന്നവാ
വും. �വ് അടുത്തു കചന്നു�രിവശവാധിച്വാല് സ്വാഭവാവി
േമവായും അതച്  ഒരു ഇലയകട അനക്വമവാ മവ്വാ 
ആേവാകമന്നച്  മനസ്ിലവാകുും. 

നമ്മുകട മനസ്ില് രൂഢമൂലമവായി ഉണ്ടവായിരിക്കു
ന്ന ഒരു ഭയമുണ്ടച് . ഈ ഭയും സവാമൂഹിേവും സവാുംസച് േവാ
രിേവും തലമുറേളവായി കേമവാ്ും കചയ്കപ്ട്തവാണച് . 
അതവായതച്  കുട്ിക്വാലത്തുതകന്ന നമ്മുകട മനസ്ിവലക്ച്  
ഇത്രും ചില �ിും�ങ്ങകളയും ആശയങ്ങകളയും 
സവാുംസച് േവാരിേ�രമവായി എത്ിച്ിട്ടുണ്ടച് . നമ്മുകട 
കുടുും�ത്ില്നിന്നുും ഇതച്  േിട്ടുന്നുണ്ടച് . അതുകേവാണ്ടവാ
ണച്  ഇവയകട അടുവത്ക്ച്  വ�വായി �രിവശവാധിച്ച്  
യവാഥവാരഥ്ര്യും എന്തവാകണന്നച്  ആവലവാചിക്വാനുള്ള ഒരു 
വിവവചനവശഷി വ�വാലുും നമുക്ച്  അവപ്വാള് ഉണ്ടവാവവാ
ത്തച് . അവപ്വാവഴക്കുും നകമെ ഭയും േരീഴച് കപ്ടുത്ിക്ഴിയ
േയവാണച് . വനകരമറിച്ച്  ഇതികനക്കുറിച്ച്  ഒന്നുും  
അറിയവാത് ഒരു കുട്ിയവാകണങ്ില് ഇത്രത്ിലുള്ള 
ഒരു ചലനും ശച് ച് മശവാനത്ില് ആകണങ്ില്വ�വാലുും  
ഭയകപ്ടണകമന്നില്. ഇങ്ങകനയള്ള അനവാചവാരങ്ങളും 
അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അടുത് തലമുറയിവലക്കു നമെള് 
കേവാണ്ടുവ�വാേരുതച് . നമ്മുകട ഭയങ്ങള് നമ്മുകട 
തലമുറവയവാടുകൂടി അവസവാനിക്കട്കയന്നുും കുട്ിേകള 
ശവാസച് ത്ത്ിലൂകട വളരത്വാകമന്നുും തരീരുമവാനിച്ചു 
േഴിഞ്വാല് �രിഹവാരമവാകുും. അങ്ങകന �ല തലമുറേ
ള് േഴിയവമ്വാള് ഇതികനതിരവായ ഒരു പ്രതിവരവാധും 
രൂ�കപ്ട്ടുവരുകമന്നച്  നമുക്ച്  പ്രതരീ്ിക്വാും.

ശവാസച് ത്�േനവും ശവാസച് ത്വ�വാധവും
നിരഭവാഗ്ര്യവശവാല് സമൂഹത്ില് ക�വാതുവവ 

ശവാസച് ത്വ�വാധും കുറവവാണച് . േവാരണും  
ശവാസച് ത്വ�വാധും മുവന്നവാട്ടുകേവാണ്ടുവ�വാേവാന്  

തകരളതമജാഗ്രത
സവാമൂഹിേ�രിഷച് ക്രത്വാക്ളകട നവാടവായിരുന്ന വേരളത്ില് ഈ ദുരവാചവാരങ്ങള് 
സുംഭവിക്കുവമവാ എന്നച്  നമെള് അത്ഭുതും കൂറുന്നു. നര�ലിവ�വാലുള്ള സുംഭവങ്ങള് 
തരീരച്യവായും സമൂഹത്ികറെ േണ്ണുതുറപ്ിക്കുന്നതവാണച് 

േവരസച് വ്വാറി
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ആള്ക്വാരക്കു 
സവാധിക്കുന്നില്. 
ഒരു വ്ര്യക്ികയ 
നവാും ശവാസച് ത്ത്ി
കറെ �വാതയില് 
കേവാണ്ടുവരുന്നതിനച്  
വളകരമുമ്പുതകന്ന 
ഇത്രത്ിലുള്ള 
ആചവാരങ്ങകളവാകക്-  
ചിലകതവാകക് അനവാചവാര
വും ആയിരിക്കുും-ആ 
വ്ര്യക്ിയകട ജരീവിതത്ില് 
�ിടിമുറുക്ിക്ഴിഞ്ഞു. അതില് 
നിന്നവാണച്  �ിന്നരീടച്  ശവാസച് ത്വ�വാധും �േിപ്ിക്വാ
ന് ശ്മിക്കുന്നതച് . ഇങ്ങകന നവാും ശവാസച് ത്വ�വാധും 
�േിപ്ിക്വാന് ശ്മിക്കുവമ്വാഴുും നിരന്തരും സവാമൂഹിേമവാ
യും സവാുംസച് േവാരിേമവായും ഉള്ള �ശ്വാത്ലത്ില് 
അയവാള് ഈ �റയന്ന മതത്ികറെയുും മ്ുും സ്വാധരീന
ങ്ങള്ക്കു വിവധയമവാവേയമവാണച് . അതിനുവശഷും 
വ്ര്യക്ി ഒരു ശവാസച് ത്വിഷയും �േിച്വാല്വ�വാലുും 
നിരന്തരമവായി അയവാളകട ജരീവിതത്ില് ഇത്രത്ിലു
ള്ള ഒരു സ്വാധരീനും വരുവമ്വാള്, സ്വാഭവാവിേമവായിട്ടുും 
ശവാസച് ത്ചിന്തകയക്വാള് മുന്കേ വനടുന്നതച്  മറ്ചിന്ത
േള്ക്വായിരിക്കുും. അതിനവാല് നിരന്തരമവായ ശവാസച് ത്
വ�വാധും സമൂഹത്ില് വളരത്ികയടുക്കുന്നതിനച്  
ദരീരഘേവാലവാടിസ്വാനത്ില് �ദ്ധതിവവണും. 
യക്ിചിന്ത ഉള്കപ്കട അതികറെ ഒരു ഭവാഗമവായി 
വവരണ്ടതവാണച് . അതച്  നമ്മുകട സില�സിലുും  
�വാേപുസച് തേങ്ങളിലുകമവാകക് ഉള്കപ്ടുത്തുേയും 
അവികട അവസവാനിക്വാതിരിക്കുേയും സമൂഹത്ില് 
തകന്ന നിരന്തരമവായ ചരച്േള് ഉണ്ടവാവേയും 
കചവയ്ണ്ടതവാണച് .

പ്രവാചരീനസമൂഹങ്ങളില് നര�ലി ഉണ്ടവായിരുന്നു. 
പ്രവാകൃതസമൂഹങ്ങളികല നര�ലിയില് ഒരു ജരീവന് 
�ലി കേവാടുത്ച്  ഒരു പ്രകൃതിശക്ികയ 
തൃ�ച് തികപ്ടുത്വാും എന്നതവായിരുന്നു. കവള്ളകപ്വാക്കമവാ
കക് ഉണ്ടവാകുവമ്വാള്  

മടവരീഴുന്ന 
സ്ലകത്വാരവാ
കള ചവിട്ിത്വാ

ഴച് ത്തുേ, 
അങ്ങകന ഒരവാകള 

�ലി കേവാടുക്കുേ 
എന്നുള്ള േവാര്ര്യങ്ങ

കളവാകക് നടന്നതവായി 
വേരളത്ികറെ ചരിത്�

ശ്വാത്ലത്ിലുും �ലയിട
ത്തുും �രവാമരശങ്ങള് 

ഉണ്ടവായിട്ടുണ്ടച് . മനുഷ്ര്യനച്  പ്രയവാസ
ങ്ങള് വരുന്നസമയത്ച്  ശവാസച് ത്

വ�വാധമുള്ളവരവ�വാലുും ഇത്രും പ്രകൃതി
ശക്ിേകള ആരവാധിക്കുന്നതച്  ക�വാതുവവ 
േണ്ടിട്ടുള്ളതവാണച് . മവാനസിേമവായി തളരുേവയവാ 
തേരുേവയവാ കചയ്യുവമ്വാള് സ്വാഭവാവിേമവായി അവസവാ
നകത് േച്ിത്തുരുകമ്ന്നരരീതിയില്  
വ�വാവന്നതച്  മനുഷ്ര്യമനസ്ികറെ പ്രവത്ര്യേത കൂടിയവാണച് .

അവപ്വാള് ഇവകയ ശരിയവായി 
പ്രതിവരവാധിക്ണകമങ്ില് ശവാസച് ത്വ�വാധും  
വളരവത്ണ്ടതുണ്ടച് . ഔ�ചവാരിേമവായ വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ 
ത്ിനച്  അപ്പുറവത്ക്കുമവാറി ശവാസച് ത്കത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
അവവ�വാധവും ശവാസച് ത്രീയമവായ േവാര്ര്യങ്ങകളക്കുറിച്ചു
ള്ള ചരച്േളും ക�വാതുസമൂഹത്ിലുും സച് കൂള്  
�വാേപുസച് തേങ്ങളിലുും ഉണ്ടവാവണും. അതിലൂകടമവാത്വമ 
ദരീരഘേവാലമവാ്ും ഉണ്ടവാവേയള്ളൂ. �ികന്ന ഇതുമവായി 
�ന്ധകപ്ട് ശി്വാനട�ടിേകള വളകര കൃത്ര്യമവായി 
മവാതൃേവാ�രവും സമയ�ന്ധിതവമവാക്ിയവാല്  
സമൂഹത്ിനച്  കൃത്ര്യമവായ സവന്ദശും കേവാടുക്വാനവാവും. 
സവാമൂഹിേ�രിഷച് ക്രത്വാക്ളകട നവാടവായിരുന്ന 
വേരളത്ില് ഈ ദുരവാചവാരങ്ങള് സുംഭവിക്കുവമവാ എന്നച്  
നമെള് അത്ഭുതും കൂറുന്നു. നര�ലിവ�വാലുള്ള സുംഭവ
ങ്ങള് തരീരച്യവായും സമൂഹത്ികറെ േണ്ണുതുറപ്ിക്കുന്ന
തവാണ.ച് ച്  അവയച് കക്തിരവായി േരശനനട�ടിേളും 
നിരന്തരമവായ ജവാഗ്രതയും ഉണ്ടവാവവണ്ടതവാണച് .

തകരളതമജാഗ്രത
നിരന്തരമവായ ശവാസച് ത്വ�വാധും 

സമൂഹത്ില് വളരത്ികയടുക്കുന്ന
തിനച്  ദരീരഘേവാലവാടിസ്വാനത്ില് 

�ദ്ധതിവവണും. യക്ിചിന്ത  
ഉള്കപ്കട അതികറെ ഒരു ഭവാഗമവായി 

വവരണ്ടതവാണച് . അതച്  നമ്മുകട  
സില�സിലുും �വാേപുസച് തേങ്ങളിലുും

ഉള്കപ്ടുത്ണും
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അ�്വ.വി.എന്. ഹരിദാസ് 
അഭിഭവാഷേന്, വേരള കഹവക്വാടതി

ഭരണഘടന നിലവിലുള്ള, ആശയപ്രേവാശന, 
വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ജനവാധി�ത്ര്യരവാജ്ര്യത്ച്  
വ്ര്യക്ിക്ച്  എന്തുും വിശ്സിക്വാും. ശവാസച് ത്രീയവും  
അശവാസച് ത്രീയവും സു�ദ്ധവും അ�ദ്ധവും ശവാസച് ത്കത്
തകന്നയും അന്ധമവായി വിശ്സിക്വാും. പ്രശച് നും അതച്  
സവാമൂഹിേവാവരവാഗ്ര്യകത്യും മറ് വ്ര്യക്ിേകളയും  
�വാധിക്വാനുും കു്കൃത്ര്യങ്ങള് ആേവാനുും 
തുടങ്ങുവമ്വാഴവാണച് . അവപ്വാള് രവാഷ്ട്രും 
രുംഗത്തുവരിേയും അതികന വനരിടുേ
യും കചവയ്ണ്ടിവരുും. അതിനുള്ള �ല 
ഉ�വാധിേളില് ഒന്നവാണച്  നിയമും. 
ഇന്ത്ര്യയില്  
അന്ധവിശ്വാസങ്ങകളയും 
അനവാചവാരങ്ങകളയും അതുമൂലമു
ള്ള കു്കൃത്ര്യങ്ങകളയും 
വനരിടുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമവായ 
ഒരു നിയമമില്. അന്ധവിശ്വാസ
വും അനവാചവാരവും 
പ്രവരത്ിക്കുന്നതച്  വപ്രരണയകട 
തലത്ിലവാണച് . മവ്തു 
കു്കൃത്ര്യങ്ങകളയും വനരിടുന്നതിനു
ള്ള ഇന്ത്ര്യന് ശി്വാനിയമത്ികല  
വകുപ്പുേള് എല്വാും തകന്ന ഇതിനുും 
�വാധേമവാകുും. കേവാല�വാതേും �േയും 
കവരവാഗ്ര്യും കേവാണ്ടവായവാലുും ഒരു  
േവാര്ര്യസവാധ്ര്യത്ിനവായള്ള �ലിയവായവാലുും  
ഒവരവകുപ്പുതകന്നയവാണച്  ഇന്ത്ര്യന് ശി്വാനിയമത്ില്. 
ഇന്ത്ര്യന് ശി്വാനിയമത്ികല ഈ വകുപ്പുേള് എല്വാും 
പ്രവരത്ിച്ചുതുടങ്ങുേ കു്കൃത്ര്യും നടന്നു േഴിഞ്തിനുവശ
ഷമവാണച് . കു്കൃത്ര്യും നടക്കുന്നതിനു മുന്�ച്  ആകരങ്ിലുും 
ഇടക�വട്വാ മവ്കതങ്ിലുും േവാരണും കേവാവണ്ടവാ കു്കൃത്ര്യും 
നടക്വാകതവ�വായി എങ്ില് ശി്വാനിയമും 
പ്രവരത്ിക്വാതിരിക്കുേയും അവതസമയും ഇരയുകട 
കചറുതുും വലുതുമവായ ശവാരരീരിേവും മവാനസിേവമവായ 
ആഘവാതങ്ങള്ക്കുും �രിക്കുേള്ക്കുും പ്രതി അരഹിക്കുന്ന 
ശി് ലഭിക്വാകത വ�വാവേയും സമൂഹത്ിനച്  ഉണ്ടവാകുന്ന 

വിപുലവും ആഴത്ിലുള്ളതുമവായ �രിക്ച്  �രിഗണിക്കപ്ടവാ
കത വ�വാവേയും കചയ്യുന്നു. ഇവികടയവാണച്  സമഗ്രമവായ 
നിയമത്ികറെ പ്രസക്ി.

നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങള്
ഇന്ത്ര്യന് ശി്വാ നിയമത്ികല വകുപ്പുേള്ക്ച്  

പുറകമ ഡ്രഗച് സച്  ആന്ഡച്  മവാജിേച്  കറകമഡരീസച്  ആക്ച് , 1954 
എകന്നവാരു നിയമും കൂടി ഈ വമ്ലയില്  
നിലവിലുണ്ടച് . ഭരണഘടനയില് അയിത്ും വ�വാലുള്ള 
അനവാചവാരകത് നിവരവാധിച്ിട്ടുണ്ടച് . ഇതു കൂടവാകത ചില 
സുംസ്വാനങ്ങളില് സവിവശഷമവായ നിയമങ്ങള്  

നിലവിലുണ്ടച് . �രീഹവാര, ചത്രീസച് ഗഢച് ,  
ജവാര്ണ്ഡച് , ഒഡരീഷ, രവാജസ്വാന്, മഹവാരവാ

ഷ്ട്ര, േരണവാടേ എന്നിവയവാണച്  ഇത്രും 
പ്രവൃത്ിേള്ക്ച്  എതികര നിയമും 

നിലവിലുള്ള സുംസ്വാനങ്ങള്. 2013 
ഈ വിഷയത്ില് നിരണ്ണവായേ 
പ്രവാധവാന്ര്യമുള്ള വരഷമവാണച് .  
അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്ക്കുും 
അനവാചവാരങ്ങള്ക്കുും എതികര 
പ്രവരത്ിക്കുേയും അതിനവായി 
നിയമനിരമെവാണത്ി 
നവായി അ്രീണും 
പ്രയതച് നിക്കുേയും കചയച് ത  

നവരന്ദ്ര ധവാവ�വാല്ക്ര കേവാല്കപ്
ടുന്നതച്  2013 ആഗസ്റച്  20 നവാണച് . 

അന്ധവിശ്വാസ, അനവാചവാര വിരുദ്ധ 
നിയമങ്ങകള കൃത്ര്യമവായും ധവാവ�വാല്ക്

റുകട മരണത്ിനച്  മുന്പുും വശഷവും എന്നു 
തിരിക്വാും.

2013 നു മുന്പുണ്ടവായിരുന്ന സുംസ്വാനനിയമങ്ങളി
ല് ഏ്വും ആദ്ര്യവത്തു �ിഹവാറികല നിയമമവായിരുന്നു. 
ദുര�ലമവാകണങ്ിലുും 1999 മുതല് ഒരു നിയമും �ിഹവാറില് 
നിലവിലുണ്ടച് . ഈ നിയമും �ിന്തുടരുന്നതവാണച്  2001 കല 
ജവാര്ണ്ഡച്  നിയമും. ചത്രീസച് ഗഢില് 2005 ലവാണച്  നിയമും 
വരുന്നതച് , ഒഡിഷയില് 2013 ലുും. ഈ നിയമങ്ങളില് 
വളകര കുറഞ് ശി്യവാണച്  നിലവിലുണ്ടവായിരുന്നതച് . 
2015ല് രവാജസ്വാനിലുും അസമിലുും നിലവില് വന്ന 
നിയമങ്ങളില് ഏഴുവരഷും മുതല് �ത്തുവരഷും വകര 
തടവശി് നിരവദശിച്ിരുന്നു. 2013ല് തകന്നയവാണച്  

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനവാചവാരങ്ങളും മൂലമുള്ള കു്കൃത്ര്യങ്ങള്  
തടയന്നതിനുള്ള നിയമനിരമെവാണങ്ങള് ശവാസച് ത്വാവവ�വാധമുള്ള  
സമൂഹത്ികറെ നിരമെിതിക്കു സഹവായേമവാവയക്വാും

െവസമൂഹ്തേതിനുള്ള  
െതിയമങ്ങള്

വിശ്വാസത്ികറെ വമ്ലയി
കല േരിഞ്ന്തയവാണച്  
അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്. 

അതിനു മതവും വിശ്വാസവമവാ
യി യവാകതവാരു �ന്ധവമില്

േവരസച് വ്വാറി
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മഹവാരവാഷ്ട്രയിലുും നിയമും നിലവില് വരുന്നതച് .  
മഹവാരവാഷ്ട്രയില് നിയമും നിലവില് വന്ന ആദ്ര്യകത് രണ്ടു 
വരഷത്ിനേും തകന്ന 150 ലധിേും വേസുേള് രജിസ്റര 
കചയ്കപ്ട്ടു. മഹവാരവാഷ്ട്രവാനിയമത്ികറെ ചുവടു�ിടിച്ചു  
2020 ല് േരണവാടേയിലുും നിയമും നിലവില്വന്നു.

നിയമങ്ങളന്ട പരിമിതി
ഗമൗരവച്  കജയിന് വസ്റ്ച്  ഓഫച്  �ിഹവാര എന്ന വേസില് 

അന്ധ വിശ്വാസവും അനവാചവാരങ്ങളും മൂലമുള്ള കു്കൃത്ര്യങ്ങള് 
തടയന്നതിനച്  പ്രവത്ര്യേകസല് ആരുംഭിക്ണകമന്നച്  
സുംസ്വാന സരക്വാരിവനവാടച്  സുപ്രരീുംവേവാടതി ആവശ്ര്യകപ്ടുേ
യണ്ടവായി. സുശരീല് മുരമു v വസ്റ്ച്  ഓഫച്  ജവാര്ണ്ഡച്  എന്ന 
നര�ലി വേസില് അപൂരവങ്ങളില് അപൂരവും എന്നച്  
നിരരീ്ിച്ചു സുപ്രരീുംവേവാടതി പ്രതിേള്ക്ച്  വധശി്യവാണച്  
വിധിച്തച് . ദശരഥച്  ഗണ്ടച്  v വസ്റ്ച്  ഓഫച്  ഒഡിഷ എന്ന 
വേസില് ഒഡിഷയില് നിയമും നിലവില്വന്നതിനു വശഷവും 
വപ്രത�വാധയകട വ�രില് വവട്യവാടലിനുും നര�ലിേള്ക്കുും 
കുറവവന്നിട്ില് എന്നച്  സുപ്രരീും വേവാടതി നിരരീ്ിക്കുേയണ്ടവാ
യി. നിയമങ്ങള് നിലവിലുള്ള സുംസ്വാനങ്ങളില്തകന്ന 
വേസുേള് രജിസ്റര കചയ്കപ്ടുന്നതിനു അനുസരിച്ചു 
ശി്ിക്കപ്ടുന്നില് എന്നവാണച്  
േണക്കുേള്. സച് ത്രീേളും കുട്ിേളും 
അതില്തകന്ന �ട്ിേവിഭവാഗങ്ങളി
ല്നിന്നുമുള്ളവരവാണച്  ഇത്രും 
കു്കൃത്ര്യങ്ങള്ക്ച്  ഇരേളവാവന്നതച്  
എന്നുും �േനങ്ങള് േവാണിക്കുന്നു. 
�ലവപ്വാഴുും ഇത്രും നിയമങ്ങകള 
മതവിശ്വാസങ്ങള്ക്കുവമലുള്ള 
സരക്വാര േവയ്്മവായി ചിത്രീേരി
ക്കുന്ന പ്രവണതയമുണ്ടച് .

വേരളത്ില് ഈ വിഷയ
ത്ില് 2019ല് നിയമ�രിഷച് േ
രണ േമെിഷന് Kerala 
Prevention of Eradication of 

Inhuman Evil Practices, Sorcery and Black Magic 
Bill-2019 എന്ന വ�രില് േരടുനിയമും തയ്വാറവാക്ി 
സരക്വാരിനച്  സമരപ്ിച്ിട്ടുണ്ടച് .

എന്നവാല് നിയമും കേവാണ്ടുമവാത്ും  
�രിഹരിക്വാന് േഴിയന്ന ഒന്നല് അന്ധവിശ്വാസവും 
അനവാചവാരങ്ങളും മൂലമുള്ള കു്കൃത്ര്യങ്ങള്.  
ധവാവ�വാല്ക്ര എഴുതിയതുവ�വാകല വിശ്വാസത്ികറെ 
വമ്ലയികല േരിഞ്ന്തയവാണച്  അന്ധവിശ്വാസ 
ങ്ങള്. അതിനു മതവും വിശ്വാസവമവായി യവാകതവാരു 
�ന്ധവമില്.  അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്ക്ച്  ഏകതങ്ിലുും 
സവിവശഷ മതവമവായും �ന്ധമില്. അതച്  ഏറിയും 
കുറഞ്ഞുും എല്വാ മതങ്ങളിലുും പ്രവരത്ിക്കുന്നു. 
അതിനു കു്കൃത്ര്യങ്ങളമവായവാണച്  �ന്ധും. വിശ്വാസ

ത്ില് നിന്നച്  അന്ധവിശ്വാസങ്ങകളയും ആചവാര
ങ്ങളില് നിന്നച്  അനവാചവാരങ്ങകളയും വവരതിരി

ക്വാന് േഴിയന്ന, ഭരണഘടനയില് വിഭവാവനും 
കചയ്യുന്ന ശവാസച് ത്വാവവ�വാധമുള്ള സമൂഹത്ി
ല്മവാത്വമ ഇത്രും കു്കൃത്ര്യങ്ങള് ഇല്വാതവാവൂ. 
അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനവാചവാരങ്ങളും 
മൂലമുള്ള കു്കൃത്ര്യങ്ങള് തടയന്നതിനുള്ള 

നിയമ നിരമെവാണങ്ങള് 
അത്രും സമൂഹത്ി
കറെ നിരമെിതിക്കു 
സഹവായേരമവാവയ
ക്വാും.
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രേ്യ രാജന്
സ�ച്  എഡി്ര, പ്രിസും, 
ഐ�ിആരഡി

ഭവാവിതലമുറയകട ജരീവിതവും സ്പ്ങ്ങളും  
തേരക്വാന്വശഷിയള്ള മവാരേമവായ ലഹരിവി�ത്ി 
കനതികര �ഴുതുേളില്വാത് പ്രതിവരവാധും തരീരക്കുേയവാണച് 
വേരളും. ഇതിനവായി നവാകടങ്ങുും �ടരുന്നവിധും �ഹുമു് 
േരമെ�ദ്ധതി ആവിഷച് േരിച്ചുനടപ്വാക്ിവരിേയവാണച് 
സുംസ്വാനസരക്വാര. വനവാ ടു ഡ്രഗച്സച് േ്ര്യവാുംക�യിനികറെ 

ഒന്നവാുംഘട്വിജയമുണരത്ിയ ആവവശും രണ്ടവാുംഘട്ത്ി
വലക്കുും �േരുേയവാണച് വേരളും. നവും�ര 14 മുതല് 
ജനുവരി 26 വകരയവാണച് രണ്ടവാുംഘട് േ്ര്യവാുംക�യിന്.

വനവാ ടു ഡ്രഗച് സച് േ്ര്യവാകമ്യികറെ ഒന്നവാും ഘട്ും 
വിദ്ര്യവാരഥിേള് ഉള്കപ്കടയള്ള ക�വാതുസമൂഹും  
ഏക്ടുത്തച് ആവവശമുണരത്തുന്ന അനുഭവമവായി. 
ഗവാന്ധിജയന്തി ദിനത്ില് തുടക്ും കുറിച്  
േ്ര്യവാുംക�യിനികറെ ആദ്ര്യഘട്ും വേരളപ്ിറവി ദിനമവായ 
നവും�ര ഒന്നിനു സമവാ�ിച്ചു. ആദ്ര്യഘട്ത്ികറെ വലിയ 
വിജയത്ിനുും വിപുലമവായ വ�വാധവല്ക്രണ  

ലഹരതിവതിപ്തേതിട്െതതിട്ര
ജ്വാലതപാല് പടര്ന്ന് തകരളം

ലഹരിവിമുക്ി
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�രി�വാടിേള്ക്കുും വശഷും േ്ര്യവാുംക�യിനികറെ രണ്ടവാും 
ഘട്ത്ിനച് തുടക്മവായിരിക്കുേയവാണച്. 

ലഹരിവിരുദ്ധശ്ംഖലയം   
ദീപം ന്തളിയിക്കലും

ലഹരികക്തികരയള്ള കചറുത്തുനില്ച് കൂടുതല് 
ശക്മവാക്കുന്നതിനവായി ആദ്ര്യഘട് പ്രചവാരണത്ില് 
സുംസ്വാനകത്വാട്വാകേ ഒരു വേവാടി വ�ര അണിനിരന്ന 
ലഹരി വിരുദ്ധ ശും്ല സുംഘടിപ്ിച്ചു. വിദ്ര്യവാരഥിേള്, 
�മൗരപ്രമു്ര, േവായിേതവാരങ്ങള്, ക�വാതുജനങ്ങള് 
എന്നിവര ഉള്കപ്കട വേരളത്ികല വിവിധ വമ്ലയികല 
ജനങ്ങള് �കങ്ടുത്തു. ശ്ര്യും്ലയില് അണിനിരന്ന 
വ�വാരവാളിേള് ലഹരി വസ്തുക്ള് േത്ിച്ചുകേവാണ്ടച്  
'വസ വനവാ ടു ഡ്രഗച് സച് ' എന്നച് പ്ര്്ര്യവാ�ിച്ചു. ഒവക്വാ�ര 22നച് 
സുംസ്വാനകത് എല്വാ നിയമസഭവാ മണ്ഡലങ്ങളിലുും 
ലഹരികക്തികര ദരീ�ും കതളിയിച്ചു.  
നിയമസഭവാസവാമവാജിേരുകട വനതൃത്ത്ിലവാണച് �രി�വാടി  

സുംഘടിപ്ിച്തച്. സുംസ്വാനത്വാകേ ഒവക്വാ�ര 23, 24 
തരീയതിേളില് എല്വാ ഗ്രന്ഥശവാലേളിലുും പ്രവത്ര്യേ  
�രി�വാടിേള് സുംഘടിപ്ിച്ചു. 24നച് വരീടുേളില്  
ലഹരികക്തികര ദരീ�ും കതളിയിച്ചു. 

ലഹരിയന്ട ല�്ത തടയാം
മയക്കുമരുന്നു ലഭ്ര്യത പൂരണമവായി ഇല്വാതവാക്കുകമന്നുും 

വിവരും നല്കുന്നവരുകട ഐഡറെി്ി രഹസ്ര്യമവായി 
സൂ്ിക്കുകമന്നുും മു്്ര്യമന്തി �ിണറവായി വിജയന് രണ്ടവാും
ഘട്ത്ികറെ ഉദച്ഘവാടന സവമെളത്ില്  
�റഞ്ിരുന്നു. സച് കൂള് �രിസരങ്ങളിലുും സച് കൂളിവലക്കുള്ള 
വഴിയിലുും വവാഹനങ്ങളിലുും എവികടകയങ്ിലുും മയക്കുമരുന്നു 
വില്പ്നവയവാ കേമവാ്വമവാ ഉ�വയവാഗവമവാ 
ശ്ദ്ധയില്കപ്ട്വാല് അവതക്കുറിച്ചുും വിവരും കേമവാറവാന് 
തയവാറവാേണും. ഇതിനുള്ള വഫവാണ് നമ്റുും  
വമല്വിലവാസവും വനവാ ടു ഡ്രഗച്സച് േ്ര്യവാുംക�യിനികറെ ഒന്നവാും 
ഘട്ത്ില് ലഭ്ര്യമവാക്ിയിരുന്നു. രണ്ടവാും ഘട്ത്ിലുും ഇതച് 
തുടരുും. 

വേരളത്ികറെ മു്്ര്യമന്തികയന്നതികനക്വാള് കുഞ്ഞുങ്ങവളവാടച് അവരുകട 
ഒരു മുത്ച്ഛന് എന്ന നിലയിലുും അവരുകട ര്േരത്വാക്വളവാടച് 
മുതിരന്ന ഒരു സവഹവാദരകനന്ന നിലയിലുമവാണു സുംസവാരിക്കുന്നതച്. 
വനേഹനിരഭരവും ആവരവാഗ്ര്യമുള്ളതുമവായ തലമുറകയ േവാണണകമന്ന 
മുതിരന്നവരുകട ആഗ്രഹകത് തേരത്തുേളയന്ന വി�ത്വാണു  
മയക്കുമരുന്നച്. ഇതില് നിന്നു കുഞ്ഞുങ്ങകള ര്ിക്വാനവാകുന്നികല്ങ്ില് 
വരുും തലമുറേളവാകേ എവന്നക്കുമവായി തേരുും. സരവനവാശും  
ഒഴിവവാക്വാന് ഒരു നിമിഷും വ�വാലുും കവേവാകത ജവാഗ്രതവയവാകട  
ഇടക�ടണും. വേരളകത് മയക്കുമരുന്നുമുക് സുംസ്വാനമവാക്ി 
മവാറ്േയും കചയ്വാനവാണച് ഉവദേശിക്കുന്നതച്. ഇതു നമുക്ച് വിജയിപ്ിവച് തരീരൂ. 
അസവാധ്ര്യകമന്നു �ലരുും േരുതുന്നുണ്ടവാവും. എന്നവാല് നമെള് ഇതു 
സവാധ്ര്യമവാക്കുേ തകന്ന കചയ്യുും. 

മുഖ്മന്തി പിണറായി വിജയന്
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കുട്ികള്കെ്	കൗണ്സലിങച്
മയക്കുമരുന്നികനതിരവായ വ�വാരവാട്ും ശക്ികപ്ടു

ത്തുന്നതിനച് വലിയ വതവാതില് േമൗണ്സലിങച്  
സുംഘടിപ്ിക്കുും. ആവശ്ര്യത്ിനു േമൗണ്സലരമവാരുകട 
വസവനും ലഭ്ര്യമവാക്കുും. ലഹരിവമവാചന വേന്ദ്രങ്ങള് 
ആവശ്ര്യത്ിനുകണ്ടന്നച് സവാമൂഹിേനരീതി 
വകുപ്ച് ഉറപ്വാക്കുും. മൂന്നച് മവാസത്ി
കലവാരിക്ല് ലഹരിവിരുദ്ധ 
ജനജവാഗ്രത സമിതിവയവാഗും 
വചരന്നച് പ്രവരത്നങ്ങളും 
ലഹരി ഉ�വയവാഗും സും�ന്ധി
ച് േവാര്ര്യങ്ങളും അവവലവാേനും 
കചയ്യുും. ഇതു സും�ന്ധിച് 
റിവപ്വാരട്ച് ജില്വാതലത്ില് 
വക്രവാഡരീേരിച്ച് സുംസ്വാന 
സമിതിക്ച് കേമവാറുും.

ലഹരി മുക്ിക്വായി 
അഞ്ച്  മുതല് 12 വകര 
ക്വാസുേളികല 
കുട്ിേള്ക്വായി 
സുംസ്വാന  
വിമുക്ി മിഷനുും  
എസച്.സി.ഇ.ആര.
ടിയും വചരന്നു ലഹരി 
വിരുദ്ധ സവന്ദശമട
ങ്ങിയ 'കതളിവവാനും  
വരയ്ക്കുന്നവര' എന്ന 
പുസ്േും തയ്വാറവാ
ക്ിയിട്ടുണ്ടച്. മലയവാള
ത്ിനു പുറവമ 
ഇുംഗ്രീഷച്, േന്നഡ, തമിഴച്, 
ഹിന്ദി ഭവാഷവാ �തിപ്പുേളും ഇറക്കുും. വിവിധ ആദിവവാസി 
ഭവാഷേളിലുും പുസ്േും  
തയ്വാറവാക്കുും. 

നവാടവാകേ ഒ്മനസ്വായി ഉണരുന്ന 
മുവന്ന്മുണ്ടവായവാല് ഉ�വയവാഗിക്കുന്ന വ്ര്യക്ിയകട 
മവാത്മല്, കുടുും�ങ്ങളകടയും സമൂഹത്ികറെതകന്നയും 
സ്വാസ്്ര്യും നശിപ്ിക്കുന്ന ലഹരിവി�ത്ികന 
തുടച്ചുനരീക്വാനവാവും.

''ലഹരികക്തികരയള്ള വ�വാരവാട്ത്ില് വേരളും പുതിയ ചരിത്ും 
സൃഷ്ിക്കുേയവാണച്. േ്ിരവാഷ്ട്രരീയ- ജവാതിമത- സ്തരീപുരുഷ വ്ര്യത്ര്യവാസമില്വാ
കത, ലിുംഗവഭദമില്വാകത മലയവാളിേള് ഒ്കക്ട്വായി മയക്കുമരുന്നികനതി
രവായ വ�വാരവാട്ത്ിലവാണച്. ആ വ�വാരവാട്ത്ികറെ ഒന്നവാുംഘട്ും ഒവക്വാ�ര 2 
മുതല് നവും�ര ഒന്നച് വകര സുംഘടിപ്ിച്ചു. വേരളമവാകേ  
വ�വാധവതച്ക്രണ �രി�വാടിേള്, കസക്ിള് റവാലിേള്, േലവാ-േവായിേ 
മത്സരങ്ങള് സുംഘടിപ്ിച്ചു. മവാത്മല് വ�വാലരീസികറെയും എകസൈസികറെയും 
വനതൃത്ത്ില് പ്രവത്ര്യേമവായ മയക്കുമരുന്നച് വവട്യും നടത്ി. അതികറെ 
ഫലമവായി േഴിഞ്വരഷും �ിടികച്ടുത്തിവനക്വാള് അധിേും  
മയക്കുമരുന്നച് ഈ വരഷും ഇതുവകരയള്ള സമയും കേവാണ്ടച് �ിടികച്ടുത്തു. 
േഴിഞ് വരഷും എടുത്തിവനക്വാള് കൂടിതല് വേസുേള് രജിസ്റര 
കചയച്തു. ഒവര സമയും എന്വഫവാഴച് സച് കമറെച്  ശക്ികപ്ടുത്ിയും  
ജനങ്ങകളയവാകേ അണിനിരത്ിയമവാണച് മയക്കുമരുന്നികനതികരയള്ള 
വ�വാരവാട്ും വേരളും നടത്തുന്നതച്.''

മന്തി	എം.ബി	രലാഡജഷ്

വിദ്ര്യവാരഥിേള് ഉള്പ്കടയള്ളവരുകട  
ലഹരി ഉ�വയവാഗകത്ക്കുറിച്ച്  
നിരവധി മവാരഗങ്ങളിലൂകട  
�രവാതിേള് നല്േവാും

വയവാദ്ധവാവച്  9995966666
ചിരി വേരള വ�വാലരീസച്  9497900200
വിമുക്ി എേച് കസസച്  14405, 9061178000
വനരവഴി എേച് കസസച്  9656178000
ദിശ ആവരവാഗ്ര്യവകുപ്ച്:  1056, 104, 0471255056
കചല്ഡച് കലന്: 1098
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വലവാേമവാകേ ്ത്ര വലവാേേപ്ികറെ  
ആവവശത്ിലവാണച്. വലവാേേപ്ച് ആവവശത്ികനവാപ്ും 
മയക്കുമരുന്നികനതിരവായ വ�വാരവാട്വും സുംവയവാജിപ്ിക്കുേ
യവാണച്. ഇതികറെ ഭവാഗമവായി ലഹരിവിരുദ്ധ സവന്ദശും 
മുന്നിരത്ി സുംസ്വാനത്വാകേ രണ്ടുവേവാടി വഗവാള് 
അടിക്കുന്ന �ദ്ധതിക്കു രൂ�ും നല്േിയിട്ടുണ്ടച്. എല്വാ 
വിദ്ര്യവാലയങ്ങളിലുും �സ്ച് സ്റവാന്ഡുേളിലുും തവദേശസ്യും 
ഭരണ സ്വാ�നങ്ങളിലുും സരക്വാര ഓഫിസുേളിലുും 
സ്േവാര്ര്യ േമ്നിേളിലുും കതവാഴില്ശവാലേളിലുും ഐടി 
�വാരക്കുേളിലുും ക�വാതുവിടങ്ങളിലുകമല്വാും വഗവാള് അടിക്കു
ന്നതിനുള്ള സമൗേര്ര്യമുണ്ടവാകുും. ഡിസും�ര 18നച് വഗവാള് 
ചലഞ്ച് അവസവാനിക്കുും.

വഗവാള്വ�വാസ്റിലുും സമരീ�ത്തുും മയക്കുമരുന്നികനതി
കരയള്ള പ്രചവാരണും ഒരുക്കുന്നുണ്ടച്. ഫടച്വ�വാളിലുും വനവാ ടു 
ഡ്രഗച്സച് എന്നച് �തിപ്ിക്കുും. ഓവരവാ വ�വാസ്റിലുും വഗവാള് 
ചലഞ്ച് ഉദച്ഘവാടനവും ക�നവാള്ട്ി ഷൂട്മൗട്ച് ഉള്കപ്കടയള്ള 
മത്സരങ്ങളും സുംഘടിപ്ിക്കുും. വഗവാളടിക്കുന്ന ആളികറെ 
വ�രുും വഗവാളേളകട എണ്ണവും വര്കപ്ടുത്വാനുും 

സുംവിധവാനും ഒരുക്കുന്നുണ്ടച്. ചലഞ്ച് അവസവാനിക്കുവമ്വാള് 
ആകേ അടിച് വഗവാളേളകട എണ്ണും ഓവരവാ വേന്ദ്രത്ിലുും 
പ്രദരശിപ്ിക്കുും.

വലവാേേപ്ച് മത്സരങ്ങളകട ക�വാതു പ്രദരശന 
വേന്ദ്രങ്ങള്ക്ച് സമരീ�ും വ�വാസ്റ്റുേകളവാരുക്കുും.  
തവദേശസ്യുംഭരണസ്വാ�നതലത്ില് വലവാേേപ്ച് 
മത്സരങ്ങളകട പ്രദരശനും സുംഘടിപ്ിക്ണകമന്നുും 
നിരവദശിച്ിട്ടുണ്ടച്. ഇത്രും വേന്ദ്രങ്ങളില് ലഹരികക്തി
കരയള്ള വ�വാധവല്ക്രണ വരീഡിവയവാേള് 
പ്രദരശിപ്ിക്കുും. േളിക്ച് മുന്പുും ഇടവവളയിലുും  
മയക്കുമരുന്നുവിരുദ്ധചരച്േള് നടത്തുും. ക�ണ്കുട്ിേള
കടയും യവതിേളകടയും പ്രവാതിനിധ്ര്യും വഗവാള്ചലഞ്ില് 
ഉറപ്വാക്ുും. ക�നവാള്ട്ി ഷൂട്മൗട്ച് മത്സരും, ഫടച്വ�വാള് േ്ിസച് 
തുടങ്ങിയവയും സുംഘടിപ്ിക്കുും. സച് കൂള്/വേവാവളജച് 
വഹവാസ്റലുേളിലുും പ്രവത്ര്യേും വ�വാസ്റച് ഒരുക്ണും. �സച് 
സ്റവാന്ഡുേളിലുും ക�വാതുസ്ലങ്ങളിലുും ഡിസും�ര 10 
മുതല് 18 വകര ഫച് ളവാഷച് വമവാ�ികറെ അേമ്ടിവയവാകട 
വഗവാള് ചലഞ്ച് സുംഘടിപ്ിക്കുും. 

ലഹരതിട്കെതതിട്ര 
ര�തകാടതി ത�ാള്

ലഹരികകെതികര 
രണ്ടുഡകാടി ഡ�ാൾ 
ക്യാാംകപയി�ികറെ 
ഉദ് ഘാട�ച്ചടങ്ിൽ 
േന്തിോരായ 
വി.അബ്ദു�ഹിോന്,  
എാം.ബി.രാഡജഷ്  
എന്ിവർ
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�ിപ് സണ് എ.സി
അസിസ്ററെച് എഡി്ര, 
ഐ�ിആരഡി

കേ.എസച്.ആര.ടി.സി 
�സ്ികല യവാത്കയക്കുറിച്ചു  
�റയവമ്വാള് മലയവാളിയകട ആവവശും 
ഇന്നുും വടവാ�ച് ഗിയറിലവാണച്. എട്ര 
�തി്വാണ്ടികറെ ചരിത്ത്ിനികട കേ.
എസച്.ആര.ടി.സിയകട എത്കയത് 
രൂ�മവാ്ങ്ങള് വേരളും േണ്ടു. തിരുവി
തവാുംകൂര രവാജവാവച് ഇുംഗ്ണ്ടില്നിന്നച് 
ഇറക്കുമതികചയ് വേവാമ്ച് ഷവാസി �സ്സുേ
ളില് തുടങ്ങി �ല രൂ�ത്ിലുും വലിപ്ത്ി
ലുും നിറത്ിലുും വ�രിലുകമവാകക് 'ആനവണ്ടി
േള്' മവാറിമവാറി വന്നു. കചറിയ ദൂരത്ിവലവാടുന്ന 
ഓരഡിനറി, ദരീരഘയവാത്യ്ക്കു ഫവാസ്റച് �വാസഞ്ര, 
സൂപ്രഫവാസ്റച്, ലിമി്ഡച് വസ്റവാപ്ച്, ടമൗണ് ടു ടമൗണ്, 
സൂപ്ര എേച്ഷ്സ്പസച്,  
ഇറെരവസ്റ്ച്...ഇവകയവാകക് അനന്തപുരി, രവാജധവാനി, 
തിരുകേവാച്ി, മല�വാര, ശ�രി, ഡരീലസൈച്, മിന്നല്, ഗരുഡ 
മഹവാരവാജച് തുടങ്ങിയ വ�രുേളില് മലയവാളിക്കു  
സു�രിചിതമവായി. രണ്ടു േും�വാരട്ച്കമന്റുേളള്ള  
കവസ്റി�യൂള്, ഡ�ിള് കഡക്ര, വലവാഫച്വളവാര എന്നിവ 
കവകറയും... ഓവരവാ �സ്സുും യവാത്ിേരക്കു  
േമൗതുേമവായിരുന്നു. കവല്ലുവിളിേള്ക്ിടയിലുും  
ക�വാതുഗതവാഗതത്ികറെ ജരീവനവാഡിയവായി, മലയവാളിയകട 
ജരീവിതത്ികനവാപ്ും കേ.എസച്.ആര.ടി.സിയും  
ഓടികക്വാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

ഒടുവില് എത്ിയതച് തിരുവനന്തപുരും നഗരത്ികല 
സി്ി സരക്കുലര സരവരീസുും ജില്യികല 
ഗ്രവാമവണ്ടിേളമവായിരുന്നു. ഈ നവസുംരുംഭങ്ങള്  
കേഎസച്ആരടിസികയ ഇവപ്വാള് അഭിമവാനത്ികറെ 
കനറുേയികലത്ിച്ിരിക്കുേയവാണച്. രവാജ്ര്യകത്  
നഗരങ്ങളികല ഏ്വും മിേച്തുും അനുേരണരീയവമവായ 

മതികവതിട്റെ 
മഹായാെം
കേഎസച്ആരടിസിയകട 'സി്ി സരക്കുലര' �സ്സുേളും 
'ഗ്രവാമവണ്ടിേളും രവാജ്ര്യകത് ക�വാതുഗതവാഗത സുംവിധവാനത്ികല 
മിേവിനുള്ള പുരസച് േവാരങ്ങള് വനടിയിരിക്കുന്നു.

ഗതവാഗതമവാതൃേേളവായവാണച് കേ.എസച്.ആര.
ടി.സിയകട ഈ പുതുസുംരുംഭങ്ങകള വേന്ദ്ര ഭവന - നഗര
േവാര്ര്യ മന്തവാലയും വിലയിരുത്തുന്നതച്. 

നഗരയാത്രന്യ മാറ്ിമറിച്ച  
സിറ്ി സര്ക്കുലര്

തിരുവനന്തപുരും നഗരത്ിലവാണച്  
കേ.എസച്.ആര.ടി.സി. സി്ി സരക്കുലര തുടങ്ങിയതച്. 
ഇവിടുകത് സരക്വാര ഓഫിസുേള്, വ്ര്യവാ�വാരസ്വാ�ന
ങ്ങള്, വിദ്ര്യവാലയങ്ങള്, വിവനവാദസഞ്വാരവേന്ദ്രങ്ങള് 
എന്നിവകയകയല്വാും �ന്ധിപ്ിച്ച് വഹവാപ്ച് ഓണ് - വഹവാപ്ച് 
ഓഫച് മവാതൃേയിലവാണു തുടക്ും. ഈ മവാതൃേയില് വേരള
ത്ികല ആദ്ര്യ യവാത്വാസുംവിധവാനവമവാണിതച്. ബ്ലൂ, ഗ്രരീന്, 
കയവല്വാ, കറഡച്, മജന്ത, ബ്രമൗണ്, വയല്ച്, എയര - 
കറയില് എന്നിങ്ങകന എട്ടുവ�രുേളിലവാണു നഗരത്ികല 

വദശരീയവാുംഗരീേവാരും
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സരക്കുലര �സ്ച് റൂട്ടുേള്. ഓവരവാ റൂട്ിലുും വക്വാക്ച് കവസച്, 
ആറെി വക്വാക്ച് കവസച് ദിശേളില് �സ്സുേള് ഓടുും. ഒരു 
സരക്കുലറില് േയറി 10 രൂ� ടിക്ക്ടുത്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 
എവികടയും ഇറങ്ങവാകമന്നതവാണു പ്രവത്ര്യേത. �ിന്നവാകല 
വരുന്ന �സ്ില് േയറിയവാല് ഇവത റൂട്ില്ത്കന്ന യവാത് 
തുടരവാനുമവാകുും. സി്ി സരക്കുലര �സ്സുേളില് ഏതുറൂട്ിലുും 
ദിവസും മുഴുവന് �രിധിയില്വാകത യവാത് കചയ്വാന് േഴിയന്ന 
ടുവഡ ടിക്റ്മുണ്ടച്. 30 രൂ�യ്കച് ഈ ടിക്്ച് ഏതു  
�സ്ില്നിന്നുും വവാങ്ങവാും.

സരക്കുലര റൂട്ികല ഏതു വസ്റവാപ്ിലുും �രീേച് കടമില് 
ഓവരവാ 15 മിനി്ിലുും �സ്ച് വരുകമന്നവാണു  
കേ.എസച്.ആര.ടി.സിയകട ഉറപ്ച്. ഒന്നിലധിേും റൂട്ടുേള് 
സുംഗമിക്കുന്ന പ്രധവാന വസ്റവാപ്പുേള് ഇറെരവചഞ്ച്  
വ�വായിന്റുേളവായി നിശ്യിച്ിട്ടുണ്ടച്. ഇവികടനിന്നു  
വ്ര്യത്ര്യസ്റൂട്ടുേളിവലക്കു യവാത്ക്വാരക്കു മവാറിക്യറവാും. 
നിലവില് ഏഴുറൂട്ടുേളിലവായി 24 ഇറെരവചഞ്ച്  
വ�വായിന്റുേളവാണു തിരുവനന്തപുരും നഗരത്ിലുള്ളതച്.

ആദ്ര്യകമവാകക് ഈ പുതുമേകള സുംശയവത്വാകട 
വനവാക്ിനിന്ന യവാത്ക്വാര �തികയപ്തികയ സരക്കുലര 
യവാത് തുടങ്ങി. ഇന്നു പ്രതിദിനും 34,000 യവാത്ക്വാര 

ഇവകയ ആശ്യിക്കുന്നുകണ്ടന്നവാണു  
കേ.എസച്.ആര.ടി.സിയകട േണക്ച്. 2021 നവും�ര 
29നച് 64 വലവാ ഫച്വളവാര ഡരീസല് �സ്സുേള്  
ഉ�വയവാഗിച്വാണു സി്ി സരക്കുലര ആരുംഭിച്തച്. ഇവപ്വാള് 
ഇലക്ടിേച് �സ്സുേളിവലക്കു ചുവടുമവാറി. 50 ഇലക്ടിേച് 
�സ്ിനച് ഓരഡര നല്േിയിട്ടുണ്ടച്. 35 �സ്സുേള്  
ഇതിവനവാടേും സരവരീസച് ആരുംഭിച്ചുേഴിഞ്ഞു. ഇലക്ടിേച് 
�സ്സുേളില് കവദയുതി, ജരീവനക്വാരുകട ശമ്ളും 
എന്നിവയടക്ും േിവലവാമരീ്റിനച് 23 രൂ�വയ കചലവവരൂ. 
വരുമവാനും ശരവാശരി 35 രൂ�യും. ഇതച് ഇന്ധനകച്ലവിലുും 
വലിയ ആശ്വാസമവാവും 

രവാജ്ര്യകത് ഏ്വും മിേച് ക�വാതുഗതവാഗത  
സുംവിധവാനമുള്ള നഗരും എന്ന വിഭവാഗത്ിലവാണു  
സി്ി സരക്കുലറിനച് വേന്ദ്ര ഭവന - നഗരേവാര്ര്യ  
മന്തവാലയും പുരസച് േവാരും സമെവാനിച്ിരിക്കുന്നതച്. സി്ി 
സരക്കുലറികറെ അനു�ന്ധമവായി 150 ഓളും സി്ി ഷട്ില് 
സരവരീസുേളും സി്ി വറഡിയല് സരവരീസുേളും ഓപ്വറ്ച് 
കചയ്യുന്നുണ്ടച്. ഇതുും പുരസച് േവാരല�ച്ധിക്ച്  
അേമ്ടിയവായി.

ഗ്ാമത്ിന്റെ സ്ന്ം വണ്ികള്
ഗ്രവാമരീണവറവാഡുേള് �ലതുും നഗരവമവായി  

�ന്ധകപ്ട് ക�വാതുഗതവാഗത കന്ച് വരക്ില്നിന്നച് 
അേകലനില്ക്കുന്ന അവസ്യ്ക്കു ശവാശ്ത�രിഹവാരമുണ്ടവാ
ക്ണകമന്ന ദൃഢനിശ്യമവാണച് സരക്വാരികന  
'ഗ്രവാമവണ്ടി' എന്ന ആശയത്ിവലക്ച് എത്ിച്തച്. 
വ�രുവ�വാകലതകന്ന ഗ്രവാമത്ികറെ സ്ന്തും വണ്ടിയവാണു 
ഗ്രവാമവണ്ടി. 

സരവരീസച് നടത്വാനുള്ള �സ്സുും ജരീവനക്വാകരയും 
കേ.എസച്.ആര.ടി.സി. നല്കുും. ഡരീസല്, �വാരക്ിങച് 
സമൗേര്ര്യും, ജരീവനക്വാരുകട കറസ്റച് റൂും തുടങ്ങിയവ 
തവദേശസ്യുംഭരണ സ്വാ�നങ്ങള് ഒരുക്ണും. ശമ്ളും, 
കസ്പയര�വാരടച്സച്, ഇന്ഷ്റന്സച് അടക്മുള്ള മറ് 
കചലവേളും കേ.എസച്.ആര.ടി.സി വഹിക്കുും. ഗ്രവാമവണ്ടി 
പുറത്ിറക്കുന്ന തവദേശസ്യുംഭരണസ്വാ�നും  
നിരവദശിക്കുന്ന റൂട്ിലുും സമയത്തുും സരവരീസച് നടത്തുും. 
ഒരു �ഞ്വായത്ില് �സ്ച് വ�വാേവാന് േഴിയന്ന എല്വാവഴി
േളിലൂകടയും ഓടുകമന്നതുും ഗ്രവാമവണ്ടിേളകട പ്രവത്ര്യേത. 

േഴിഞ് ജൂകല 29നു തിരുവനന്തപുരും ജില്യികല 
കേവാല്യില് �ഞ്വായത്ിലവാണച് കേ.എസച്.ആര.ടി.സി 
യകട ആദ്ര്യ ഗ്രവാമവണ്ടി ഓടിത്തുടങ്ങിയതച്. ഇതു വലിയ 
വിജയമവായവതവാകട ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറും, വേവാട്യും, വേവാഴി
വക്വാടച്, തൃശൂര തുടങ്ങി വിവിധ ജില്േളികല �ഞ്വായത്തു
േളില് ഗ്രവാമവണ്ടിേള് തുടങ്ങി. നിരവധി �ഞ്വായത്തുേ

ള് സ്ന്തും ഗ്രവാമവണ്ടി നിരത്ിലിറക്വാനുള്ള 
ഒരുക്ത്ിലവാണച്. തവദേശസ്യുംഭരണസ്വാ�ന 
ത്ിനു പുറവമ ക�വാതുവസവനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന 
വ്ര്യക്ിേള്ക്കുും സുംഘടനേള്ക്കുും 
കൂട്വായച്മേള്ക്കുകമവാകക് ഗ്രവാമവണ്ടി  
വസ്പവാണ്സര കചയ്വാും. വസ്പവാണ്സര  

കചയ്യുന്നവരുകട �രസ്ര്യും �സ്സുേളില് �തിപ്ിക്കുും. 
ക�വാതുജനങ്ങളും സ്വാ�നങ്ങളും വ്ര്യക്ിേളും വചരന്നു 

ക�വാതുവസവനത്ിനവായി മുതല്മുടക്കുന്നതച് രവാജ്ര്യകത് 
ഗതവാഗത സുംവിധവാനത്ികല അതിനൂതന 
ചുവടുവയച്പ്വാകണന്ന വിലയിരുത്ലിലവാണച് ഗ്രവാമവണ്ടിക്ച് 
പുരസച് േവാരും ലഭിച്തച്. 

സി്ി സരക്കുലറിനുും ഗ്രവാമവണ്ടിക്കുും ലഭിച് 
വദശരീയ പുരസച് േവാരങ്ങള് കേഎസച്ആരടിസിയകട 
േിരരീടത്ികല ക�വാന്തൂവലുേളവാണച്. പുതിയ 
�രരീ്ണങ്ങളിലൂവടയും േവാതലവായ  
മവാ്ങ്ങളിലൂവടയും കൂടുതല് ജനങ്ങളിവലക്കുും 
വമ്ലേളിവലക്കുും ക�വാതുഗതവാഗതസുംവിധവാനും 
എത്ിക്കുന്നതിനവാണു  
കേഎസച്ആരടിസി ശ്മിക്കുന്നതച്. 
അ്ിവലന്ത്ര്യവാതലത്ിലുള്ള ഈ 
പുരസച് േവാരങ്ങള് കേഎസച്ആരടി
സിയകടയും സുംസ്വാനത്ികറെയും  
നവഗതവാഗത �രിഷച് േവാരങ്ങള്ക്കു 
വരധിത ഊരജും �േരുന്നതവാണച്.

ആറെണി രവാജു
ഗതവാഗത വകുപ്ച് മന്തി
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ഉരുവതില് ട്പാന്ന് െതിറച്ച്ന് 
തകരളം

ഡല്ഹിയില് നടന്ന ഇന്ത്ര്യവാ അന്തവാരവാഷ്ട്ര വ്ര്യവാ�വാര 
വമളയില് വേരള ടരീമിനച് സ്രണ്ണകമഡല്. വേവാവിഡച് നിയന്തണ
ങ്ങള് നരീക്ിയ വശഷും നടന്ന ആദ്ര്യകത് പൂരണസമയ വ്ര്യവാ�വാര
വമളയില് വസ്റ്ച് & യൂണിയന് കടറിട്റി �വിലിയന് വിഭവാഗത്ിലവാ
ണച് വേരളത്ികറെ വനട്ും. വേരളത്ികറെ തനതു വവാസ്തുേലയും 
ഉരുവും മവാതൃേയവാക്ിയ �വിലിയനവാണച് സ്രണ്ണ കമഡല് 
വനടിയതച്.  പ്രഗതി കമതവാനിയില് 6000 ചതുരശ് അടിയില് 
ഒരു മിനി വേരളും തകന്നയവാണച് ഇന്ഫരവമഷന് �ബ്ിേച് 
റിവലഷന്സച് വകുപ്ികറെ സുംഘവാടനത്ില് സജ്മവാക്ിയതച്.

'വവവാക്ല് വഫവാര വലവാക്ല്, വലവാക്ല് ടു വഗ്വാ�ല്' എന്ന 
വമളയകട ആശയകത് അന്രത്മവാക്ി �വിലിയന് തയ്വാറവാക്ി
യതച് പ്രശസ് ഡികസനര ജിനന് സി.�ിയവാണച്. വിവിധ 
വകുപ്പുേളകട ആേരഷേമവായ സ്റവാളേളും േലവാേവാരന്മവാരുകട 
തത്സമയ േരവിരുതുും ചുവര ചിത്േലയും േഥേളി രൂ�ങ്ങളും 
േളിമണ് പ്രതിമേളും �വായ കനയച്ത്തുും ഉള്കപ്കട നിരവധി 
േവാഴ്ചേള് സന്ദരശേരുകട മനും നിറച്ചു. അന്തരവദേശരീയ തലത്ി
ല് 'വേരളും' എന്ന ബ്രവാന്ഡിനുള്ള പ്രവാധവാന്ര്യും വിളിവച്വാതുന്ന 
തരത്ിലവാണച് വേരളത്ികറെ �വിലിയന് സജ്രീേരിച്തച്. 
സുഗന്ധവ്ര്യഞ്ജനങ്ങളമവായി തിരേള് മുറിച്ചു നരീങ്ങുന്ന കൂ്ന് 
ഉരുവവായിരുന്നു പ്രവവശന േവവാടത്ികല മു്്ര്യ ആേരഷണും. 
ടൂറിസും, കൃഷി, സഹേരണും, േയര, തവദേശ സ്യുംഭരണും, 
ഫിഷറരീസച്, വനും, കുടുും�ശ്രീ, ഹവാന്ഡച് ലൂും എന്നിവയകട 
സ്റവാളേളും പ്രവത്ര്യേമവായി ഒരുക്ിയിരുന്നു.

ചിത്ങ്ങള്:
സി.എസച് . രവികുമവാര
കേ.കേ. സവന്തവാഷച്  കുമവാര
(ഐ�ിആരഡി)

ഐഐടതിഎഫ്ന് 
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േി�ി സുകുോർ
ആസൂത്ണവ�വാരഡച് അുംഗും

രണ്ടുവരഷും നരീണ്ട സച് കൂള് അടച്ിടലിനുും 
ഓണ്കലന് വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസത്ികറെ അനവധി  
കവല്ലുവിളിേള്ക്ിടയിലുും സച് കൂള് വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസമിേവികറെ 
വദശരീയ വിലയിരുത്ല് സൂചിേയില് വേരളും ഒന്നവാും 

സ്വാനത്ച് എത്ിയിരിക്കുന്നു. 
ക�വാതുവിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ വകുപ്ിനുും വേരളസരക്വാരിനുും 

വേരളത്ിനവാകേയും അഭിമവാനേരമവായ വനട്മവാണിതച്. 
ആകേയള്ള 1000 സച് വേവാറില് 928 എന്ന ഉയരന്ന 
സച് വേവാര വനടി കലവല് 2- ല് തുടരന്നുകേവാണ്ടവാണച് 
വേരളും ഈ വനട്ും കേവരിച്തച്. (കലവല് 1 ല് ഒരു 
സുംസ്വാനവും എത്ിയിട്ില്). ആന്ധ്രപ്രവദശച്,  
ഛണ്ഡിഗഢച്, ഗുജറവാത്ച്, മഹവാരവാഷ്ട്ര, �ഞ്വാ�ച്,  
രവാജസ്വാന് എന്നരീ സുംസ്വാനങ്ങളവാണച്  

ഉയരങ്ങളതില് ഉയരങ്ങളതില് 
ട്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസംട്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസം
സ്ന് കൂള് വതിദ്യാഭ്യാസമതികവതിട്റെ തദശീയ വതിലയതിരു്തേല് സൂചതികയതില്  
തകരളം ഒനാം സ്ാെ്തേ്ന്

വദശരീയവാുംഗരീേവാരും
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വേരളവത്വാകടവാപ്ും കലവല് രണ്ടില് സ്വാനും  
�ിടിച്ിട്ടുള്ളതച്.

സച് കൂള് വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസനിലവവാരസൂചിേ 
(Performance Grade Index - PGI) േണക്വാക്കു
ന്നതച് അഞ്ച് വ്ര്യത്ര്യസ്വമ്ലേളില് വനടിയ 
പുവരവാഗതിയകട അടിസ്വാനത്ിലവാണച്. �േന
ത്ികല പുവരവാഗതി (learning outcomes),  
ഭമൗതിേ സവാഹചര്ര്യങ്ങള് (Infrastructure),  
വിദ്ര്യവാലയങ്ങളകട ലഭ്ര്യത(Access), തുല്ര്യത 
(Equity), ഭരണപ്രക്രിയേള് (Governance 
Process) എന്നിങ്ങകന അഞ്ചുവമ്ലേളികല 
പുവരവാഗതി വിലയിരുത്ി അവയകട ആകേയള്ള 
സച് വേവാര േണക്വാക്ിയവാണച് സച് കൂളേളികല 
വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസനിലവവാരസൂചിേ േണക്വാക്കുന്നതച്. 
ഇതില് �േനത്ികല പുവരവാഗതിയില് 150 ല് 135 

2019-20	ല്	ഡകരളത്തിടല	പട്ികജലാതി-പട്ികവര്ഗ	 
വിദ്യലാര്ഥികളുടെ	(ജില്	തിരിച്് )	ടകലാഴിഞ്ഞുഡപലാകെ്	അനുപലാതം

ജില് SC ST മറ്ള്ളവര  ആകേ
തിരുവനന്തപുരും 0.17  0.52 0.14 0.15
കേവാല്ും 0.04  1.04 0.06 0.06
�ത്നുംതിട് 0.00 0.11 0.00 0.00
ആലപ്പുഴ 0.02 0.00 0.02 0.02
വേവാട്യും 0.12  0.50 0.10 0.11
ഇടുക്ി 0.44  1.58 0.18 0.30
എറണവാകുളും 0.14  1.04 0.19 0.19
തൃശ്ശൂര 0.02  0.15 0.02 0.02
�വാലക്വാടച് 0.19  1.03 0.12 0.15
മലപ്പുറും 0.04  2.32 0.06 0.07
വേവാഴിവക്വാടച് 0.10  1.57 0.09 0.10
വയനവാടച് 0.06   1.77 0.11 0.50
േണ്ണൂര 0.01  0.34 0.05 0.06
േവാസരവഗവാഡച് 0.28  0.32 0.10 0.12
ആകേ 0.11  1.17 0.08 0.11

2016-2017	മുതല്	2021-2022	വടര	
ടപലാതുവിദ്യലാലയങ്ങളില്	പുതുതലായി	പ്രഡവശനം	ഡനെിയ	 
വിദ്യലാര്ഥികള്

മലാഡനജ്	ടമന്്	 																																										ക്ലാസ്സുകള്

 I-IV V-VII VIII-X Total I-X

2016-2017 മുതല് 2017-2018  വകര

ഗവ. 15,588  5,475 38,789 59,852
ഗവ.എയച് ഡഡച്  25,199  58,670 12,844 96,713
ആകേ 40,787  64,145 51,633 1,56,565
2017-2018 മുതല് 201-82019  വകര
ഗവ. 22,931  12,229 35,484 70,644
ഗവ.എയച് ഡഡച്  29,186  67,483 18,658 1,15,327
ആകേ 52,117  79,712 54,142 1,85,971
2018-2019 മുതല് 2019-2020  വകര
ഗവ. 16,223  12,616 36,376 65,215
ഗവ.എയച് ഡഡച്  19,412  63,312 15,619 98,343
ആകേ 35,635  75,928 51,995 1,63,558
2019-2020  മുതല് 2020-2021  വകര
ഗവ. 21,339  9,659 3,859 34,857
ഗവ.എയച് ഡഡച്  32,493  57,844 3,310 93,647
ആകേ 53,832  67,503 7,169 1,28,504
2020-2021  മുതല് 2021-2022  വകര
ഗവ. 50,124  20,018 37,316 1,07,458
ഗവ.എയച് ഡഡച്  56,196  77,094 15,700 1,48,990
ആകേ 1,06,320  97,112 53,016 2,56,448

േഴിഞ് അഞ്ച് വരഷകത്
 പുതിയ കുട്ിേളകട ആകേ എണ്ണും                           8,91,046
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ഉും സച് വേവാറുേള് വേരളും വനടി.  
വിദ്ര്യവാലയങ്ങളകട നടത്ിപ്ില് ഡിജി്ല് സവാവങ്

തിേ വിദ്ര്യയകട ഉ�വയവാഗവും ധനവിനിവയവാഗത്ികറെ 
നിരരീ്ണസുംവിധവാനങ്ങളകട ഉ�വയവാഗവകമല്വാും 
വിലയിരുത്തുന്ന ഭവാഗമവാണിതച്. 2017-18 ല്നിന്നുും 
വലികയവാരു മുവന്ന്ും ഈ വമ്ലയില് ഉണ്ടവായിട്ടുണ്ടച്. 
എല്ലാവര്ക്ം	വിദ്യലാഭ്യലാസം	മികഡവലാടെ

വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസപ്രവാ�്ര്യത/ലഭ്ര്യത നിരണ്ണയിക്കുന്ന സൂചിേ 
എട്ച് ഉ�സൂചിേേളകട വ�വായിന്റുേളകട ആകേത്തുേയവാ
ണച്. ഇതില് കുട്ിേളകട വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസപ്രവവശനും,  
കേവാഴിഞ്ഞുവ�വാക്ില്വാകത വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസും തുടരുന്നവര, 
ഉയരന്ന ക്വാസുേളിവലക്കുള്ള, ഉന്നതവിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസത്ിവല 
ക്കുള്ള തുടരച്, സവാമൂഹിേമവായും സവാമ്ത്ിേമവായും 
അരികുവല്ക്രിക്കപ്ട്വരുകട ഉള്വച്രക്ല് തുടങ്ങിയ 
ഘടേങ്ങള്  ഉള്കപ്ടുന്നു. ഈ വിഭവാഗത്ില് ഏ്വും 
ശ്വദ്ധയമവായ രരീതിയില് 80 ല് 79 വ�വായിന്റുേളവാണച് 
സുംസ്വാനും വനടിയതച്. വേവാവിഡച്േവാലപ്രതിസന്ധിേള് 
മുലവും മറ്േവാരണങ്ങളവാലുും �ല സുംസ്വാനങ്ങളവടയും 
പ്രേടനും വമവാശമവായവപ്വാഴുും വേരളും േഴിഞ്  
വരഷങ്ങളികല വനട്ും നിലനിരത്ി. 

ഭമൗതിേസമൗേര്ര്യങ്ങളകട ലഭ്ര്യത വിലയിരുത്തുന്ന 
വിഭവാഗത്ില് 150 ല് 135 ആണച് സുംസ്വാനത്ികറെ 
സച് വേവാര. ഇവികടയും 2017-18 ല് നിന്നുും വലികയവാരു 
മുവന്ന്ും സുംസ്വാനും നടത്ിയിട്ടുണ്ടച്. ഈ വനട്ങ്ങകളല്വാും 
വിരല്ചൂണ്ടുന്നതച് വരഷങ്ങളവായി വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസവമ്ലയില് 
പ്രവത്ര്യേിച്ച് സച് കൂള് വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസവമ്ലയില് വേരളും 

നടത്തുന്ന മുതല്മുടക്കുും ല്്ര്യവ�വാധവത്വാകടയള്ള 
ഇടക�ടലുേളും ഫലപ്രദമവാണച് എന്ന വസ്തുതയിവലക്വാണച്. 

IT@School  മുതല് KITE വകര വളരകന്നത്ിയ 
സച് കൂള് വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസരുംഗകത് ഡിജി്ല് സവാവങ്തിേവിദ്ര്യ
യകട ഉ�വയവാഗും അധ്ര്യവാ�േകര സജ്രവാക്കുേയും 
വന്വതവാതില് സച് കൂളേളില് സമൗേര്ര്യങ്ങള് ഒരുക്കുേയും 
വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസത്ിനവായി കടലിവിഷന് ചവാനല് ആരുംഭിക്കു 
േയും കചയച്തു. അതിനവാല് മഹവാമവാരിേവാലത്ച്  
ക്വാസ്സുുേള്ക്ച് മുടക്ും കൂടവാകത അവയകട തുടരച് 
ഉറപ്വാക്വാന് സവാധിച്ചു.

സരക്വാര �ദ്ധതിത്തുേയിലൂകടയും േിഫച്�ി 
ധനസഹവായവത്വാകയയും ക�വാതുവിദ്ര്യവാലയങ്ങളകട 
ഭമൗതിേസവാഹചര്ര്യങ്ങളില് വലിയ മവാ്ങ്ങള് ഉണ്ടവായി. 
�വാരശ്വല്കൃതവിഭവാഗങ്ങളികല വിദ്ര്യവാരഥിേളകട 
സച് കൂള്പ്രവവശനും ഉറപ്വാക്കുേയും കേവാഴിഞ്ഞുവ�വാക്ച് 
തടയവാനുള്ള ശ്മങ്ങള് നടത്തുേയും കചയ്യുന്നു. വിദ്ര്യവാരഥി
േള്ക്കുള്ള സച് വേവാളരഷിപ്പുേള് വിതരണും കചയ്യുന്നതിലുും 
സവാവങ്തിേ വിദ്ര്യയകട സഹവായും വളകര പ്രവയവാജനും 
കചയ്യുന്നു. ഉച്ഭ്ണും, സമൗജന്ര്യയൂണിവഫവാും വിതരണും 
എന്നിവയും കൃത്ര്യമവായി നടത്വാന് ശ്മിക്കുന്നു. ഇങ്ങകന 
ക�വാതുവിദ്ര്യവാലയങ്ങളികല വിദ്ര്യവാരഥിേകളയും അവകര 
സച് കൂളിവലക്യയ്ക്കുന്ന മവാതവാ�ിതവാക്കളയും േരുതവലവാകട 
േവാണുന്ന സമരീ�നമവാണച് ക�വാതുവിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ വകുപ്പുും 
സുംസ്വാനസരക്വാരുും �ിന്തുടരുന്നതച്. അതിനു ലഭിച് 
അുംഗരീേവാരമവാണച് വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ നിലവവാരസൂചിേയികല ഈ 
ഉയരന്ന സച് വേവാര എന്നച് നമുക്ച് അഭിമവാനിക്വാും.
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അടൂർ ഡ�ാപാലകൃഷ്ണന്/  
എന്.പി.മുരളരീകൃഷ്ണന്

സ്യുംവരത്ികറെ 50 വരഷും അടൂര 
വഗവാ�വാലകൃഷ്ണന് എന്ന ചലച്ിത് സുംവിധവായേ
കറെയും 50 വരഷമവാണച്. ഈ അരനൂ്വാണ്ടച് 
േവാലകത് സ്ന്തും സിനിമവാ ജരീവിതകത് 
എങ്ങകന വനവാക്ിക്വാണുന്നു?

എകറെ സിനിമേകള മറ്ള്ളവര എങ്ങകന വനവാക്ി
ക്വാണുന്നുകവന്നതികനക്കുറിവച്വാ അകല്ങ്ില് എകറെ 
സിനിമവാ ജരീവിതകത് കുറിവച്വാ ഞവാന് അങ്ങകനകയവാരു 
വിലയിരുത്കലവാന്നുും നടത്വാറില്. ഞവാന് സവാമവാന്ര്യും 
വഭദകപ്ട് രരീതിയില് �േിച് ഒരു കതവാഴിലവാണച് ഫിലിും 
വമക്ിുംഗച്. അതച് കചയ്യുന്നു. അല്വാകത വവകറവാരു 
പ്രവരത്നവും എനിക്ില്. വവായനയണ്ടച്, അത്ര്യവാവശ്ര്യത്ി
നച് എഴുത്തുും. സിനിമ എടുക്വാത്വപ്വാഴുും സിനിമയമവായി 
�ന്ധകപ്ട്ച് എകന്തങ്ിലുും കചയ്യുേയവായിരിക്കുും. അങ്ങകന 
സിനിമയമവായി വചരന്നുള്ള ഒരു യവാത്യവാണച് എകറെ 
ജരീവിതും. വളകര മവനവാഹരമവായ സിനിമേളും വമവാശും 
സിനിമേളും ഒരുവ�വാകല നമെകള �േിപ്ിക്കുന്നുണ്ടച്. നല് 
സിനിമേള് നമെകള പ്രവചവാദിപ്ിക്കുും. അതുവ�വാകല തകന്ന 
ഒരു വമവാശും സിനിമ ഇങ്ങകന സിനിമ എടുക്രുതച് എന്ന 
�വാേമവാണച് നല്കുന്നതച്. 

ഈ അമ്തുവരഷും കേവാണ്ടച് മലയവാള 
സിനിമയ്കച് ഉണ്ടവായ സരഗവാത്മേവും സവാവങ്തിേ
�രവമവായ മവാ്കത്യും വളരച്കയയും കുറിച്ച്?

മലയവാള സിനിമയില് സുംഭവിച് മവാ്ങ്ങകളക്കുറിച്ച് 
�റവയണ്ടതച് സിനിമവാ നിരൂ�േരവാണച്. എകറെ സിനിമകയ

ക്കുറിവച് എനിക്ച് �റയവാനവാകൂ. ഈ േവാലയളവില് 
വ്ര്യക്മവായ മവാ്ങ്ങളണ്ടവാക്ിയ സിനിമയവാണച് സ്യുംവരും. 
ഈ സിനിമ കേവാണ്ടുവന്ന മവാ്ത്ികറെ ഗുണകമല്വാും 
മലയവാള സിനിമയ്ക്കുള്ളതവാണച്. മലയവാള സിനിമയകട 
മുവന്നവാട്ടുള്ള വളരച്യില് വലിയ സുംഭവാവനയവാണച് 
സ്യുംവരും നല്േിയതച്. 

മലയവാള സിനിമകയ സമൗന്ദര്ര്യശവാസ്ത�രമവാ
യി മവാ്ിമറിച് സിനിമയവാണച് സ്യുംവരും. ഈ 
സിനിമയകട സ്രഷ്വാവച് എന്ന നിലയില് ഇതികന 
എങ്ങകന േവാണുന്നു?

ഒവര�ടി നിലനിന്നുവ�വാന്ന ഒരു ചലച്ിത് വമ്ലകയ 
അടിമുടി ഉണരത്തുേയവായിരുന്നു സ്യുംവരും. അതില് 
പ്രധവാനും പ്രവമയ�രമവായി ഉണ്ടവാക്ിയ മവാ്മവാണച്. ഒരു 
പ്രണയും, അതികന തുടരന്നുണ്ടവാകുന്ന പ്രതി�ന്ധങ്ങള്, 
ഒന്നുേില് അതിനച് സവാഫല്ര്യമുണ്ടവാകുും, അകല്ങ്ില് 
കനരവാശ്ര്യത്ില് അവസവാനിക്കുും. ഇതവായിരുന്നു മലയവാള 
സിനിമയില് അതുവകര നിലനിന്ന പ്രവമയും. ഇതച് തിരിച്ചുും 
മറിച്ചുും വരുും. മുഴുവന് സുംഭവാഷണമവായിരിക്കുും. സുംസവാര
ത്ിലൂകടയവായിരിക്കുും എല്വാ േവാര്ര്യങ്ങളും അതില് േടന്നു 
വരുന്നതച്. സ്യുംവരത്ില് അങ്ങകനയല്. നമെള് ആ 
ജരീവിതും അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതു തകന്നയവാണച് വലിയ 
വ്ര്യത്ര്യവാസും. സിനിമയില് ആകരങ്ിലുും �റഞ്ല്, നമെള് 
എല്വാ േവാര്ര്യവും അറിവയണ്ടതച്. അനുഭവിച്റിയേയവാണച് 
കചവയ്ണ്ടതച്. ഇനി സവാവങ്തിേമവായി വനവാക്കുേയവാകണ 
ങ്ില് കലവാവക്ഷനില് തകന്ന ശബ്ും കറവക്വാരഡച് 
കചകയ്ടുക്കുന്ന രരീതി സ്യുംവരത്ിലൂകടയവാണച് വരുന്നതച്. 
ഒരു�വ് ഇന്ത്ര്യയില് തകന്ന ആദ്ര്യമവായിട്വായിരിക്കുും ഇതച്. 
അന്നച് തിരുവനന്തപുരും വലിയ നഗരമവായിരുന്നില്. 
ശവാസ്മുംഗലത്ച് ഓഫരീസിനു �ിറകുവശകത് സ്ലത്വാ
ണച് കസ്ിട്തച്. ഷൂട്ിുംഗച് േവാണവാന് വരുന്നവര വ�വാലുും 
ശബ്മുണ്ടവാക്വാകത സഹേരിച്ിരുന്നു. അവികട നന്നവായി 

അഭിമു്ും

മലയവാളസിനിമയ്കച് ആവഗവാളചലച്ിത്ഭൂ�ടത്ില് അഭിമവാനവാരഹമവായ ഇടും 
നല്േിയ വി്്ര്യവാതചലച്ിത്േവാരന് അടൂര വഗവാ�വാലകൃഷ്ണകറെ ആദ്ര്യ ഫരീച്രഫിലിമവായ 
സ്യുംവരത്ിനച് അരനൂ്വാണ്ടച് �ിന്നിട്ിരിക്കുന്നു. മലയവാളസിനിമയില് പുതുവഴി 
കവട്ിത്തുറന്ന സ്യുംവരത്ികറെ �ശ്വാത്ലത്ില് അടൂര തകറെ സിനിമവാദരശന
കത്യും സിനിമയികല മവാറുന്ന പ്രവണതേകളയുംകുറിച്ച് സുംസവാരിക്കുന്നു. 

തതിതയറ്ററതിട്റെ 
കലയാണ്ന് സതിെതിമ
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ഷൂട്ച് കചയ്വാനവായി. സിനിമയില് സുംഭവാഷണവും  
�ശ്വാത്ല സുംഗരീതവമല്വാത് ശബ്ങ്ങള്  
വേള്പ്ിക്കുന്നതച് സ്യുംവരത്ിലവാണച്. കൂടവാകത മ്ച് 
സ്വാഭവാവിേ ശബ്ങ്ങളും കറവക്വാരഡച് കചയ്ച്  
വചരത്ിരുന്നു.

ഗവാനങ്ങളില്വാത്, നവാടേരീയതയും കൃത്ിമത്
വമില്വാത്, മന്ദതവാളത്ിലുള്ള, േഥവാ�വാത്ങ്ങള് 
അത്ര്യവാവശ്ര്യത്ിനു മവാത്ും സുംസവാരിക്കുന്ന, നരീണ്ട 
വഷവാട്ടുേളള്ള, �ശ്വാത്ലശബ്ങ്ങള്ക്ച് വലിയ 
പ്രവാധവാന്ര്യും നല്േിയ, യഥവാരഥ കലവാവക്ഷനുേ
ളില് ചിത്രീേരിച് സ്യുംവരും ആ േവാലകത് 
ഏ്വും വലിയ �രരീ്ണ സിനിമയവായിരുന്നു. 
േച്വട സിനിമയകട �ഹളമയത്ില് മലയവാള 
സിനിമ മുങ്ങിനിന്ന േവാലമവായിരുന്നു അതച്. 
എകന്തല്വാും കവല്ലുവിളിേളവായിരുന്നു ഇതിനു 
�ിന്നില് വനരിട്തച്?

അടൂര ഭവാസിയില്വാകത, �വാട്ടുേളില്വാകത ഒരു സിനിമ 
ആവലവാചിക്വാന് �്വാത് േവാലമവായിരുന്നു അതച്. അവപ്വാഴവാ
ണച് ഇകതവാന്നുമില്വാകത സ്യുംവരും വരുന്നതച്. ആദ്ര്യകത് 
റിലരീസില് സിനിമ വവണ്ടത് ഓടിയില്. ആളേള് വന്നില് 
എന്നല്. കുറച്ചുവ�ര വന്നു. എന്നവാല് വലിയ 
രരീതിയില് അുംഗരീേരിക്കപ്ട്ില്. ഇതിനച് 
ഒരു �രിഹവാരമവായി വന്നതച് നവാഷണല് 
അവവാരഡവാണച്. നവാഷണല് 
അവവാരഡച് സ്യുംവരത്ിനച് 
വലിയ �ബ്ിസി്ിയവായി. 
അതികറെ ഫലമവായി 
ആള്ക്വാരക്ച് േവാണവാന് 
തവാതച്�ര്ര്യും വന്നു. ഞങ്ങള് 
വരീണ്ടുും തിവയ്റില് 
റിലരീസച് കചയച്തു. തിവയ്
റില് ഒന്നുരണ്ടു മവാസും 
നിറവഞ്വാടി. അങ്ങകന 
�ടത്ിനച് ലവാഭും േിട്ി. 
നവാഷണല് അവവാരഡി
കറെ ഉവദേശല്്ര്യങ്ങളില് 
പ്രധവാനും കമച്കപ്ട് 
സിനിമേകള േവാഴ്ചക്വാരില് 
എത്ിക്കുേ എന്നതവാണച്. 
ഇതവാണച് ഒരു നല് �ടും. 
ഇതവാണച് നിങ്ങള് േവാവണണ്ടതച് 
എന്നച് ജനങ്ങകള വ�വാധ്ര്യകപ്ടു
ത്തുേയവാണച് നവാഷണല് അവവാരഡച് 
കചയ്യുന്നതച്. ഇവപ്വാള് അകതവാകക് മവാറി. 
ഇവപ്വാള് രവാഷ്ട്രരീയ സ്വാധരീനമുള്ളവരുകട 
�ടങ്ങള്ക്ച് അവവാരഡച് േിട്ടുും എന്ന രരീതിയിവലക്ച് 
നമെള് എത്ി. ഏ്വും വമവാശും �ടങ്ങള്ക്കുും അവവാരഡച് 
േിട്ടുും. സ്യുംവരത്ികറെ േവാര്ര്യത്ില് ഇവിടകത് ജൂറി 
അന്നച് തരീരുമവാനകമടുത്ിരുന്നു. അതിനച് അവവാരകഡവാന്നുും 
നല്േരുകതന്നച്. വദശരീയ തലത്ില് �രിഗണനയ്കച് 
വരവാതിരിക്വാന് ഇവികട നിന്നച് ഇടക�ടലുണ്ടവായി. വദശരീയ 
ജൂറിക്ച് മുന്നിവലക്ച് സ്യുംവരും അയക്കപ്ട്ില്. അതികന 
പ്രവാവദശിേ തലത്ില് തകന്ന തടഞ്ഞു. അക്വാരണത്വാ
ല് വദശരീയ ജൂറി �ടും േവാണണകമന്ന അവ�് ഞങ്ങള് 
വേന്ദ്രത്ിവലക്ച് അയച്ചു. പ്രഗത്ഭരവായ ജൂറിയവായിരുന്നു 

അതച്. നല് ജൂറിയവാകണങ്ില് നല് തരീരുമവാനങ്ങള് വരുും. 
അവര �ടും േണ്ടു. അങ്ങകന സ്യുംവരും േവാര്ര്യമവായി 
അുംഗരീേരിക്കപ്ടുേയും കചയച്തു. 

ഒരു വ്ര്യത്ര്യസ് സുംരുംഭമവായിരുന്നു  
സ്യുംവരും. ഫണ്ടിങ്ങികറെ േവാര്ര്യത്ിലുള്കപ്കട. 
50 വരഷത്ിനിപ്പുറും സിനിമയില് വന്ന  
മവാ്ങ്ങകള എങ്ങകന േവാണുന്നു?

ഫണ്ടിുംഗിനവായി �ല ശ്മങ്ങളും നടത്ിയിരുന്നു. 
സ്േവാര്ര്യ മൂലധനും േിട്ികല്ന്നച് ഉറപ്പുള്ളതുകേവാണ്ടച് ഫിലിും 
കഫനവാന്സച് വേവാരപ്വറഷനില് നിന്നച് ഒന്നര ല്ും 
േടകമടുത്വാണച് സ്യുംവരും പൂരത്ിയവാക്ിയതച്. രണ്ടര 
ല്മവായിരുന്നു സ്യുംവരത്ികറെ �ജ്ച്. 

താരമൂല്വം ക്പ്രഷേകരും
സ്യുംവരും എന്ന സിനിമയില് അന്നകത് 

തവാരമൂല്ര്യമുള്ള അഭിവനതവാക്കള അഭിനയിപ്ിച്ി 
ട്ടുണ്ടച്. �ിന്നരീടുും സൂപ്രതവാരങ്ങള് തവാങ്ളകട 
സിനിമേളില് പ്രധവാന വവഷങ്ങളില് വന്നു. 
തവാരമൂല്ര്യും സിനിമയ്കച് എത്മവാത്ും  

ഗുണേരമവാണച്?
തവാരങ്ങള് ഉള്ളതികറെ ഗുണും 

തുടക്ത്ില് �ടത്ിനച് ആകള 
േിട്ടുും. സ്യുംവരത്ിനുും 

അങ്ങകനയവായിരുന്നിരി 
ക്ണും. മധുവും ശവാരദയ

മവായിരുന്നു അതികല 
പ്രധവാന ആേരഷണും. 
ജനങ്ങകള സും�ന്ധി
ച്ച് അവരക്ച് വനരിട്റി
യവാവന്നതച് ഇവകര 
രണ്ടു വ�കര മവാത്മവാ
ണച്. അല്വാകത മ്ച് 
ആേരഷണങ്ങള് 
ഒന്നുമില്വല്വാ. �വ് 
തുടക്ത്ില് ആകള 
േിട്വാന് വവണ്ടിയല് 

ഞവാന് ഇവകര േവാസ്റച് 
കചയ്തച്. അവര 

േഥവാ�വാത്ത്ിനച് 
വയവാജിച്വര ആയതുകേവാ

ണ്ടവാണച്. �ിന്നരീടച് വലിയ 
തവാരങ്ങകള അഭിനയിപ്ിച്തുും 

അവര എകറെ േഥവാ�വാത്ത്ിനച് 
വയവാജിച്വരവായതു കേവാണ്ടവാണച്. �വ് 

ഈ തവാരമൂല്ര്യും രവണ്ടവാ മൂവന്നവാ ദിവസവത്വക് 
ഗുണും കചയ്യൂ. �ിന്നരീടച് �ടത്ികറെ ഭവാവി അതികറെ ഉള്ളടക്
കത് ആശ്യിച്ിരിക്കുും. നല് �ടമവാകണങ്ില് ആള വരുും. 
അകല്ങ്ില് �ടും തിവയ്റില് നിന്നച് പുറത്വാകുും.  
തവാരങ്ങള് ഇല്വാത് സിനിമയവായിരുന്നു കേവാടിവയ്ും. 
തവാരങ്ങളില്വാത് േവാരണും തിവയ്റുേവാര തവാല്ര്ര്യും 
േവാണിച്ില്. കവറുും രണ്ടു തിവയ്റിലവാണച് കേവാടിവയ്ും 
പ്രദരശനും തുടങ്ങിയതച്. �ടത്ിനച് ആള േയറവാന് 
തുടങ്ങിയവതവാകട ഓവരവാരുത്രുും �ടും വചവാദിച്ചുവവാങ്ങി. 14 
തിവയ്റിവലക്ച് എത്ി. വേവാട്യകത് തിവയ്റില് മവാത്ും 

അടൂര ഭവാസിയില്വാകത, �വാട്ടുേളില്വാ
കത ഒരു സിനിമ ആവലവാചിക്വാന് 
�്വാത് േവാലമവായിരുന്നു അതച്. 
അവപ്വാഴവാണച് ഇകതവാന്നുമില്വാകത 
സ്യുംവരും വരുന്നതച്. ആദ്ര്യകത് 

റിലരീസില് സിനിമ വവണ്ടത് 
ഓടിയില്. ആളേള് വന്നില് 
എന്നല്. കുറച്ചുവ�ര വന്നു. 

എന്നവാല് വലിയ രരീതിയില് അുംഗരീ
േരിക്കപ്ട്ില്. ഇതിനച് ഒരു �രി
ഹവാരമവായി വന്നതച് നവാഷണല് 

അവവാരഡവാണച്
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145 ദിവസമവാണച് കേവാടിവയ്ും ഓടിയതച്. ഒരു തവാരങ്ങളമി
ല്വാകതയവാണച് ഈ വലിയ വിജയും. അവപ്വാള് �ികന്ന 
തവാരങ്ങള് ഉണ്ടവായവാവല �ടും ഓടൂ എന്നു �റയന്നതില് 
അരഥമുവണ്ടവാ? �വ് തവാരങ്ങള് ഉകണ്ടങ്ില് ഇനിഷ്ര്യല് 
പുള് േിട്ടുും. അതച് വവാസ്വമവാണച്. 

 സ്യുംവരത്ിനച് നല് �രസ്ര്യപ്രചവാരണും 
നല്േിയിരുന്നു. എനിക്ച് അതികലവാകക് വലിയ  
നിര�ന്ധമുണ്ടവായിരുന്നു. ഒരു ആരട്ച് �ടമവായി ഇതികന 
േവാണരുതച്. എല്വാവരുും േവാവണണ്ട �ടമവായി തകന്നയവാണച് 
സ്യുംവരത്ിനച് �രസ്ര്യും നല്േിയതച്. വലിയ സിനിമയ്കച് 
നല്കുന്ന പ്രചവാരണും തകന്നയവായിരുന്നു സ്യുംവരത്ി
നുും. 14 തിവയ്റില് റിലരീസച് കചയച്തു. സ്ിരും �ബ്ിസി്ി 
മവാരഗങ്ങള് വവകണ്ടന്നു വച്ചു. എുംവി വദവകറെ വനതൃത്ത്ി
ല് നമ്പൂതിരിയും േരുണവാേരനുും ഉള്കപ്കട അറിയകപ്ടു
ന്ന ആധുനിേ േലവാേവാരന്മവാരവാണച് സ്യുംവരത്ികറെ 
വ�വാസ്ററുേള് വരച്തച്. 

കതവാഴിലില്വായച്മ എന്ന പ്രശച് നും ചരച്കചയ് 
സിനിമയവാണച് സ്യുംവരും. ഈ സിനിമ 50-വാും 
വരഷത്ികലത്ി നില്ക്കുവമ്വാള് വേരളത്ികല 
യവജനങ്ങളകട കതവാഴിലില്വായച്മ എന്ന പ്രശച് നും 
എത്വത്വാളും �രിഹരിക്കപ്ട്ടുകവന്നവാണച് 
സ്യുംവരത്ികറെ സുംവിധവായേന് മനസ്ിലവാക്കു
ന്നതച്?

കതവാഴിലില്വായച്മയവാണച് സ്യുംവരത്ികറെ �ശ്വാത്
ലും. കതവാഴിലില്വായച്മ �ഴയതു വ�വാകല രൂ്മവാകണന്നു 
വതവാന്നുന്നില്. ഏകതങ്ിലുും കതവാഴില് കചയച്തു ജരീവിക്വാന് 
തയ്വാറവാകണങ്ില് അതിനുള്ള സവാഹചര്ര്യും ഇവപ്വാഴുണ്ടച്. 
അന്നച് അതില്. അഭ്ര്യസ്വിദ്ര്യരുകട കതവാഴിലില്വായച്മ അന്നച് 
രൂ്മവായിരുന്നു. മവാറിയ കതവാഴില് സവാഹചര്ര്യങ്ങകളയും 
പുതിയ കതവാഴില് പ്രശച് നങ്ങകളയും സമരീ്ിക്കുന്ന 
സിനിമേള്ക്ച് ഇവപ്വാഴുും പ്രസക്ിയണ്ടച്. 

സ്യുംവരത്ികറെ സ്വാധരീനവും തുടരച്യും 
�ിന്നരീടുള്ള സിനിമേളില് എങ്ങകന പ്രേടമവായി 
എന്നവാണച് േവാണുന്നതച്?

സിനിമ എന്ന മവാധ്ര്യമകത് ഗമൗരവമവായി േവാണുന്നവ
രക്ച് സ്യുംവരും ആത്മവിശ്വാസും �േരന്നു എന്നു തകന്ന 
�റയവാും. സ്യുംവരത്ികറെ ചുവടു�ിടിച്ച് �ിന്നരീടച് സിനിമേ
ളും ചലച്ിത്േവാരന്മവാരുമുണ്ടവായി. അരവിന്ദന് വന്നു, �ിന്നരീടച് 
കേ ആര വമവാഹനന്, എും.�ി. സുകുമവാരന് നവായര, കേ ജി 
വജവാരജച്, വജവാണ് എബ്രഹവാും അങ്ങകന ഒവട്കറ വ�ര ഈ 
രരീതിയില് വന്നു. ഇതികറെ തുടരച് �ിന്നരീടുമുണ്ടവായി. 
ഇടയച് കക്വാരു ഇടവവള വന്നിരുന്നു. ഇവപ്വാള് കുവറ 
കചറുപ്ക്വാര സ്ിരും രരീതിേളില് നിന്നച് മവാറി സിനിമ 
എടുക്വാന് തയ്വാറവാകുന്നുണ്ടച്. അര ഡസവനവാളും കചറുപ്
ക്വാര ഇങ്ങകന േവാണുന്നുണ്ടച്. ഇകതല്വാും സ്യുംവരത്ില് 
തുടങ്ങിയ പ്രവണതേള് തകന്നയവാണച്. പുതിയ ജനവറഷനച് 
�ഴയ സിനിമേള് േവാണവാന് ഇവപ്വാള് ഒവട്കറ 
പ്ലവാ്ച് വഫവാമുേളും അവസരവമുണ്ടച്. പുതിയ തലമുറ  
സുംവിധവായേര �ലരുും എകറെ സിനിമേളകട  
സ്വാധരീനകത് കുറിച്ച് �റയവാറുണ്ടച്. അവവരവാടച്  
എവറെതിവനക്വാള് മിേച് സിനിമേകളടുക്വാനവാണച് ഞവാന് 
ആവശ്ര്യകപ്ടുന്നതച്.

1972 കല സ്യുംവരത്ില് നിന്നുും 2016 കല 
�ികന്നയും  എന്ന സിനിമയികലത്തുവമ്വാവഴക്കുും 
സിനിമകയക്കുറിച്ചുള്ള ദരശനത്ിലുും സമരീ�ന
ത്ിലുും എകന്തങ്ിലുും മവാ്മുണ്ടവായിട്ടുവണ്ടവാ?

ദരശനകമവാന്നുും മവാറുന്നില്. �ടത്ികറെ സ്ഭവാവും 
ചിലവപ്വാള് മവാറുും. അത്വയ ഉള്ളൂ. എകറെ 76-വാും വയസ്ില് 
ഞവാന് സ്യുംവരും എടുക്ില്വല്വാ. നമ്മുകട വലവാേ�രിചയും, 
ജരീവിതും, അവന്ഷണും, വളരച്, പുതിയ േകണ്ടത്ലുേള് 
തുടങ്ങിയവകയല്വാും സിനിമകയ സ്വാധരീനിക്കുും.

സ്യുംവരും സിനിമയില് മധുവും ശവാരദയും
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ടസല്ലുഡലലായ്ഡം	�ിജിറ്റലം
കസല്ലുവലവായച്ഡില് നിന്നച് ഡിജി്ല്സവങ്

തത്ിവലക്കു സിനിമ മവാറിയിരിക്കുന്നു.  
സവാവങ്തിേ വിദ്ര്യയില് വലിയ വതവാതിലുള്ള 
മവാ്ങ്ങളവാണച് ഉണ്ടവായിരിക്കുന്നതച്. ഈ മവാ്ങ്ങള് 
നല് സിനിമേളകട സൃഷ്ിക്ച് സഹവായേമവാ 
യതവായി വിശ്സിക്കുന്നുവണ്ടവാ?

രണ്ടച് രരീതിയിലവാണച് ഈ മവാ്ും. േലവാ�രമവായ 
മവാ്മല്, സവാമ്ത്ിേമവായ സമൗേര്ര്യും അനുസരിച്വാണച് 
ഈ മവാ്മുണ്ടവായതച്. ഡിജി്ലവാകുവമ്വാള് ഒവര സമയും 
ഒവട്കറ തിവയ്റുേളില് സിനിമ 
പ്രദരശിപ്ിക്വാനവാകുും.  
ഡിജി്ലില് ഷൂട്ച് കചയ്യുവമ്വാള് 
�ഴയതു വ�വാകലയള്ള കല്ിുംഗി
കറെ ആവശ്ര്യമില്. �ണ്ടച് ഒരു കവ
കുവന്നര സമയകത് കതരുവച് 
ഷൂട്ച് കചയ്ണകമങ്ില് അതിനു 
വയവാജിക്കുും വിധും അത്യും 
സ്ലവും കല്ച് അ�ച് 
കചയ്ണമവായിരുന്നു. ഡിജി്
ലില് ഇത് പ്രയവാസമില്. 
അല്വാകത തകന്ന സ്വാഭവാവിേ 
കല്ിുംഗച് സമൗേര്ര്യപൂരവും 
ഉ�വയവാഗിക്വാനവാകുും. 
സവാവങ്തിേവിദ്ര്യ സൃഷ്ിച് 
സമൗേരമവാണിതച്.

വദവാഷകത്പ്്ി �റഞ്വാല് 
ഡിജി്ലില് ആവശ്ര്യത്ിലധിേും 
ഷൂട്ച് കചയച്തു കൂട്ടുേയവാണച്. കചലവച് 
കൂടുന്നു. ഫിലിും വമക്ിുംഗില് അടിസ്വാനമവാ
യി അറിവയണ്ട ചില േവാര്ര്യങ്ങളണ്ടച്. ഡിജി്ല് 
സവങ്തും ഉ�വയവാഗിക്കുവമ്വാള് അതുവ�വാലുും അറിവയണ്ടി 
വരുന്നില്. ഈകയവാരു ലവാഘവത്മവാണച് ഏ്വും വലിയ 
വദവാഷും. ഇതച് സിനിമയമവായി േലവാേവാര 
നുള്ള സമരീ�നകത് തകന്ന �വാധിക്കുും.

ഒടിടിയം സിനിമാക്കാഴ്ചയം 
തിവയ്റുേളിലവാണച് സിനിമ എന്ന 

േലവാരൂ�ും പൂരണത പ്രവാ�ിക്കുന്നതച് എന്നച് അങ്ങച് 
അഭിപ്രവായകപ്ട്ിരുന്നു. ഒടിടി പ്ലവാ്ച് വഫവാമുേളകട 
ജനേരീയത സിനിമവാ തിവയ്റുേള്ക്ച് ഭരീഷണി
യവാേികല്ന്നു തകന്നയവാവണവാ വിശ്സിക്കുന്നതച്?

ഇവപ്വാള് സിനിമ വവാച്ിലുും കമവാക�ല് വഫവാണിലു
കമല്വാും േവാണവാും. �വ് സിനിമ ആത്ര്യന്തിേമവായി 
തിവയ്റില് ഇരുന്നു േവാവണണ്ട േലയവാണച്. ഒടിടി 
പ്ലവാ്ച് വഫവാമുേള് തിവയ്റുേള് ഭരീഷണിയവാകുകമന്നു 
തകന്നയവാണച് േരുതുന്നതച്. വഹവാളിവഡച് സിനിമേള് 
വ�വാലുും തിവയ്റില് ആളില്വാകത നഷ്ും വരുന്നുണ്ടച്. 
വേവാവിഡച് സമയത്ച് ആളേള് ഒടിടിയില് സിനിമ േണ്ടു 
തുടങ്ങി. അകതവാരു വ�വാപ്പുലര േള്ച്റവായി. ഇവപ്വാഴുും അതു 
തുടരുന്നു. കചറുതവായി മവാറികയന്നു �റയന്നു. ആളേള് 
�തികയ തിവയ്റിവലക്ച് എത്ിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടച്. എങ്ിലുും 
അതച് മടിച്ചുമടിച്വാണച്.

സുംവിധവായേര അതതുേവാലകത് പുതിയ 

പ്രവണതേള്ക്കുും മവാ്ങ്ങള്ക്കുകമവാപ്ും 
എത്വാന് സ്യും നവരീേരിവക്ണ്ടതുവണ്ടവാ? 

അങ്ങകന വതവാന്നുന്നില്. ഒരു ചലച്ിത്േവാരന് 
അയവാളകട സിനിമയവാണച് എടുക്കുന്നതച്. അങ്ങകനയല്, 
ഇങ്ങകനയവാണച് എടുവക്ണ്ടതച് എന്നു പുറത്തു നിന്നുള്ളവ
രക്ച് എങ്ങകന �റയവാനവാകുും? കരേന്ഡച് അനുസരിച്ല് 
ഞവാന് �ടകമടുക്കുന്നതച്. ചിലവപ്വാള് എകറെ �ടമവായിരിക്കുും 
കരേന്ഡച് ആയി മവാറുന്നതച്. സിനിമയില് മവാ്ും വരുത്തുന്ന
യവാള് സിനിമകയക്കുറിച്ച് ആഴത്ിലുള്ള അനുഭവവും 
അറിവമുള്ളയവാളവായിരിക്കുും. അയവാള് ഈ മവാധ്ര്യമത്ില് 
വലിയ �രരീ്ണങ്ങള് നടത്ിയിട്ടുണ്ടവായിരിക്കുും. ഇതച് 
ക്വാസില് വ�വായി �േിക്ണകമന്നില്. സ്ന്തും നിലയില് 

�േിച്വാലുും മതി. സത്ര്യജിതച് വറ ഒകക് അങ്ങകനയവാ
യിരുന്നു. അവദേഹും �വഥര �വാഞ്വാലി എടുക്കു

ന്നതിനു മുമ്ച് ആഴത്ിലുള്ള �േനങ്ങള് 
നടത്ിയിരുന്നു. ഈ തയ്വാകറടുപ്പുേകള

ല്വാും അവദേഹത്ികറെ സിനിമയ്കച് 
ഗുണും കചയ്ിട്ടുണ്ടച്. ഇങ്ങകനയള്ള 

സിനിമേള് സൃഷ്ിക്കുന്നവരവാണച് 
കരേന്ഡച് സൃഷ്ിക്കുന്നകതന്നച് 
�റയവാനവാകുന്നതച്. 

�വാന് ഇന്ത്ര്യന് എന്ന
തവാണച് നിലനില്ക്കുന്ന 

ഏ്വും പുതിയ ആസ്വാദന 
രരീതി. ഈ ഗണത്ില് വിവശ

ഷിപ്ിക്കപ്ടുന്ന സിനിമേള് 
�ലതുും വരീരവാരവാധനകയയും 

നവായേശരരീരങ്ങകളയും 
വപ്രവാത്സവാഹിപ്ിക്കുന്നവയവാണച്. �വാഹു�ലി, 

കേജിഎഫച്, ആരആരആര, പുപ്ര എന്നിവ 
ഉദവാഹരണും. ഇത്രും സിനിമവാസ്വാദനരരീതിേ
കള എങ്ങകന േവാണുന്നു?

ഹിന്ദി സിനിമേള് �ണ്ടുകചയ്ിരുന്നതുതകന്നയവാണച് 
ഇവപ്വാള് �വാന് ഇന്ത്ര്യന് എന്ന വ�രില് വരുന്നതച്. 
പ്രവമയത്ിലുും സ്ഭവാവത്ിലുകമല്വാും ഇതുതകന്നയവാണച് 
തുടരുന്നതച്. ഇവപ്വാള് സമൗത്ച് ഇന്ത്ര്യയില് നിന്നച് ഇതുവ�വാ
ലുള്ള സിനിമേള് വരുന്നു. ഹിന്ദി സിനിമകയവ�വാലുും അതച് 
സ്വാധരീനിക്കുന്നു. കേവാവമഴച് സ്ര്യല് സവാധ്ര്യത എങ്ങകനയവാ
വണവാ അവങ്ങവാട്ടുവ�വാകുും. അതവാണച് ഏതുേവാലത്തുും 
നിലനില്ക്കുന്ന രരീതി.  

ചലച്ിവത്വാത്സവങ്ങളകട േവാലമവാണച് . 
മലയവാള സിനിമയച് ക്ച്  ചലച്ിവത്വാത്സവങ്ങള് 
എങ്ങകനയവാണച്  ഗുണേരമവാകുന്നതച് 

വലിയ വ്ര്യത്ര്യവാസും കചയ്ിട്ടുണ്ടച്. ഫിലിും കസവാകസ്ി
േളില് നിന്നവാണച് ആദ്ര്യും സിനിമ േണ്ടു ശരീലിവക്ണ്ടതച്. 
ഫിലിും കസവാകസ്ിേളില് നിന്നച് സിനിമ േണ്ടവരവാണച് 
�ിന്നരീടച് ഫിലിും കഫസ്റികവലുേളിവലക്ച് വ�വാവേണ്ടതച്. 
മുകമ്വാകക് അങ്ങകനയവായിരുന്നു. എന്തവായവാലുും ഫിലിും 
കഫസ്റികവലുേള് ചലച്ിത്േവാരന്മവാകര സ്വാധരീനിക്കുും. 
വിവിധ രവാജ്ര്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള വ്ര്യത്ര്യസ്ങ്ങളവായ സിനിമ
േള് േവാണവാനുള്ള അവസരമവല് കഫസ്റിവല് ഉണ്ടവാക്കു
ന്നതച്. ഫിലിും ക്രിട്ിേച് സുേകളയും ഫിലിും കഫസ്റികവല് 
സൃഷ്ിവക്ണ്ടതവാണച്.

ഇവപ്വാള് സിനിമ വവാച്ിലുും 
കമവാക�ല് വഫവാണിലുകമ

ല്വാും േവാണവാും. �വ് സിനിമ 
ആത്ര്യന്തിേമവായി തിവയ്റില് 

ഇരുന്നു േവാവണണ്ട 
േലയവാണച്. ഒടിടി 

പ്ലവാ്ച് വഫവാമുേള് തിവയ്റുേള് 
ഭരീഷണിയവാകുകമന്നു തകന്ന

യവാണച് േരുതുന്നതച്
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ൊം  സ്വപ്ം കാണുന
ഭാഷ

എാം.മുകുന്ദന്
നമ്മുകട മലയവാളഭവാഷയ്ക്കുള്ളി

ല് വവകറ ചില മലയവാളങ്ങള് ഉണ്ടച്. 
അതവാണച് പ്രവാവദശിേ ഭവാഷേള്. 
ഈ പ്രവാവദശിേ ഭവാഷേളവാണച് 
ഏകതവാരു ഭവാഷയ്ക്കുും രുചിമുകുളങ്ങള് 
നല്കുന്നതച്. നമ്മുകട മലയവാളത്ി
നുള്ളികല പ്രവാവദശിേഭവാഷേളില് 
ഒന്നവാണച് മയ്ഴി ഭവാഷ, അകല്ങ്ില് 
തലവശേരിഭവാഷ, അകല്ങ്ില് 
േണ്ണൂരഭവാഷ. തിരുവനന്തപുരത്ച് 
സുംസവാരിക്കുന്ന മലയവാളമല് 
ഞങ്ങള് മയ്ഴിയില് സുംസവാരിക്കു
ന്നതച്. അവികടകയവാകക് 
സൂ്ിക്കുേ എന്ന വവാക്ിനു �േരും 
ചവരക്കുേ എന്നച് �റയമവായിരുന്നു. 
അതുവ�വാകല എറിയേ എന്നച് 
�റയില്. ചവാടുേ എന്നവാണച് �റയേ. 
ഒരു �ഴകത്വാലി ചവാടുേ എന്നവാണച് 
�റയേ. അങ്ങകന നമ്മുകട 
ഭവാഷയ്ക്കുള്ളില് ചില പ്രവാവദശിേമവായ 
പ്രവയവാഗങ്ങള് ഉണ്ടച്. നമെള് 
സവാധവാരണ ഉ�വയവാഗിക്കുന്ന ഒരു 
�ദമവാണച് ലവാച്വാര എന്നുള്ളത.ച് 

ഓവരവാ ജനതയകടയും 
ആത്മവാവിഷച് േവാരും 
അവരുകട 
മവാതൃഭവാഷയിലവാണച്. 
അതുകേവാണ്ടച് നമ്മുകട 
ഭവാഷകയ 
ഉയരത്ിപ്ിടിക്കുേ. 
നമ്മുകട ഭവാഷ ഒട്ടുും 
തവാകഴയല് എന്ന 
ആത്മവാഭിമവാനും 
നമുക്ച് ഉണ്ടവാവണും 

നമ്മുകട മലയവാളും
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എല്വാവരുും �റയും ലവാച്വാര �ിടിച്ചുവ�വായി 
എന്നച്. േടലിനച് ലവാച്വാര �ിടിച്ചു വ�വായി, 
മരീനില് എകന്നവാകക് �റയും. ഇങ്ങകനയ
ള്ള �ദങ്ങകളവാകക് ക്രവമണ ഇല്വാതവാവേ
യവാണച്. േവാരണും ഭവാഷ മവാനേമവാവേയവാ
ണച്. മലയവാളിേള് �ലഭവാഗത്തു 
സഞ്രിക്കുേയും ഇടേലരുേയും കചയ്യുന്ന
തികറെ ഫലമവായി ഇതുവ�വാലുള്ള പ്രവാവദശിേ 
ഭവാഷേള് കുവറകശേയവായി ഇല്വാതവാവേയവാ
ണച്. ഇവകയവാകക് അടയവാളകപ്ടുത്വാനവാ
ണച് വചവായി വ�വാലുള്ള കൃതിേളില് ഞവാന് 
ശ്മിച്ത.ച് 

ഞവാന് ഡല്ഹിയില് ഉണ്ടവായിരുന്ന 
േവാലത്ച് ഒരു ദിവസും നവാലച് ഭവാഷേള് 
സുംസവാരിക്കുമവായിരുന്നു. ഓഫരീസില് 
രെഞ്ച്, ഓഫരീസിനു പുറത്ച് ഇുംഗ്രീഷും 
ഹിന്ദിയും വരീട്ികലത്ിയവാല് മലയവാളും. 
ഇങ്ങകന രെഞ്ചുും ഹിന്ദിയും ഇുംഗ്രീഷും 
കേേവാര്ര്യും കചയ്യുകമങ്ിലുും എനിക്ച് 
മലയവാളത്ില് മവാത്വമ സ്പ്ും േവാണുവവാന് 
േഴിഞ്ിട്ടുള്ളൂ. ഇതുവകര മക്വാരു 
ഭവാഷയില് ഞവാന് സ്പ്ും േണ്ടിട്ില്. 
ഏതുഭവാഷയിലവാവണവാ നമെള് സ്പ്ും 
േവാണുന്നതച് അതവാണു നമ്മുകട മവാതൃഭവാഷ. 
അതുകേവാണ്ടച് എകറെ മവാതൃഭവാഷ, എകറെ 
അമെഭവാഷ ഞവാന് സ്പ്ും േവാണുന്ന 
മലയവാളമവാണച്. യഥവാരഥത്ില് ഒരു ഭവാഷ 
എന്നതച് വേവലും ഒരു വിനിമയമവാധ്ര്യമും 
മവാത്മല്. ഭവാഷയ്ക്കുള്ളിലവാണച് നമെകളവാകക് 
ജരീവിക്കുന്നതച്. ഉദവാഹരണത്ിനച് മലയവാള
ഭവാഷ ഇകല്ങ്ില് എന്തുകചയ്യുും എന്നച് 
നമുകക്വാന്നച് ആവലവാചിച്ചുവനവാക്വാും. 
മലയവാളഭവാഷ ഇല്വായിരുന്നുകവങ്ില് 
ശ്രീനവാരവായണഗുരുവദവനുും 
കുമവാരനവാശവാനുും ഉണ്ടവാവമവായിരുന്നില്. 
േവാരണും അവര എഴുതിയതുും പ്രഭവാഷണും 
കചയ്തുും മലയവാളത്ിലവാണ.ച് മലയവാളും 
ഇകല്ങ്ില് അവര ഉണ്ടവാവില്വായിരുന്നു. 
അതുവ�വാകലതകന്ന മലയവാളും ഇകല്ങ്ില് 
എും ടി വവാസുവദവന് നവായരുും കവക്ും 
മുഹമെദച് �ഷരീറുകമവാന്നുും ഉണ്ടവാവില്വായിരു
ന്നു. സവാധവാരണ രെഞ്ചുേവാര �റയന്ന ഒരു 

േവാര്ര്യമുണ്ടച്. രെഞ്ച് ഭവാഷ ഇല്വായിരുന്നുകവങ്ി
ല് വിക്ര ഹയൂവഗവാ ഉണ്ടവാവമവായിരുന്നില് 
എന്ന.ച് അവപ്വാള് ഒരു ഭവാഷയ്ക്കുള്ളിലവാണച് 
നമെകളവാകക് ജരീവിക്കുന്നത.ച് നമ്മുകട 
സുംസച് േവാരവും ക�തൃേവകമവാകക്. 

അതുവ�വാകല സ്പ്ും േവാണുന്നതച് 
നമ്മുകട അമെഭവാഷയിലവാണച്. �ഴയ േവാലത്ച് 
എകേജിയും ഇഎുംഎസുകമവാകക് സമത്
ത്ികറെ നരീതിന്ര്യവായ വ്ര്യവസ്േള്  
നിലനില്ക്കുന്ന ഭവാവി വേരളും സ്പ്ും 
േണ്ടിരുന്നു. അന്നച് എകേജിയും 
ഇഎുംഎസുും സ്പ്ും േണ്ടിരുന്നതച് മലയവാള
ത്ിലവായിരുന്നു. ഇുംഗ്രീഷിലല്. േവാലവാേവാല
ങ്ങളിലവായി നവാും സ്പ്ും േവാണുന്ന ഈ 
ഭവാഷകയ നവാും കനവഞ്വാടു  
വചരത്തു�ിടിവക്ണ്ടതവായണ്ടച് 

മലയാളത്ിനു കരുത്തുണ്റ്
ഇവപ്വാള് നവാും വേള്ക്കുന്ന ഒരു 

�രവാതിയണ്ടച്. ശവാസ്തസവാവങ്തിേവിദ്ര്യയകട 
േവാലമവാണിത.ച് ഈ േവാലത്ച് മലയവാളഭവാഷ
കേവാണ്ടച് എന്തച് ഉ�വയവാഗും എന്നച്. �വ് 
ഇവപ്വാള് എല്വാവരുും �റയന്നതച് മവാതൃഭവാഷ
യില് �േിക്കുന്നതവാണച് നല്കതന്നച്. നമ്മുകട 
നവാട്ില് തകന്ന സിവില്സരവരീസില് 
മലയവാളും �േിച്ച് ഉന്നതവിജയും േരസ്മവാ
ക്ിയവര ഉണ്ടച്. അവപ്വാള് മവാതൃഭവാഷ 
വമവാശമല്. മവാതൃഭവാഷയില് �േിക്കുന്നതു 
തകന്നയവാണു നല്തച്. ശവാസ്തസവാവങ്തിേഭവാ
ഷയകട േവാലത്ച് മവാതൃഭവാഷയ്കച് സ്വാനമില് 
എന്നച് നമുക്ച് �റയവാന് േഴിയില്. റഷ്ര്യയിവല
ക്കു വനവാക്കൂ. ആദ്ര്യമവായിട്ച് �ഹിരവാേവാശത്ച് 
മനുഷ്ര്യകന-യൂറി ഗഗവാറികന-വ�ടേത്ില് 
േയ്ിയയച്തച് വസവാവിയ്ച് യൂണിയന് 
ആയിരുന്നു. സങ്രീരണ്ണമവായ ആ സവാവങ്തി
േവിദ്ര്യ വസവാവിയ്ച് യൂണിയന് വിേസിപ്ി
കച്ടുത്തച് ഇുംഗ്രീഷിലല്, റഷ്ര്യന്ഭവാഷയില് 
ആയിരുന്നു. �ിന്നരീടച് വസവാവിയ്ച് യൂണിയന് 
ചന്ദ്രനില് വ�ടേും ഇറക്ി. അതിസങ്രീരണ്ണ
മവായ സവാവങ്തിേവിദ്ര്യയവാണതച്. ആ 
സവാവങ്തിേവിദ്ര്യയും റഷ്ര്യ വിേസിപ്ിച്തച് 
അവരുകട മവാതൃഭവാഷയിലവായിരുന്നു. ഐടി 

ഇ.എാം.എസ് 

ബഷരീർ

എാം.ടി

സേകാലിക ജ�പഥാം പ്രഡത്യകഭാഷാപതിപ്്  േന്തി ആറെണിരാജു എാം മുകുന്ദ�്  �ൽകി പ്രകാശ�ാം കെയ്യുന്നു
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എസ്.ആർ. ലാൽ
േഥവാകൃത്ച് 

വസതുവികറെ എഴുത്ച് അതരീവ ലവാളിത്ര്യമവാരന്ന 
ഒന്നല്. ധവാരവാളും അടരുേളള്ള, ഉള്ളറേളള്ള  
എഴുത്വാണച് അവദേഹത്ിവറെതച്.  വനരുും സ്�ച് നവും 
ഭ്രമവാത്മേതയകമല്വാുംവചരന്ന രൂ�ഘടന  
അവദേഹത്ികറെ രചനേളകട ക�വാതുസവിവശഷതയവായി 
�റയവാവന്നതവാണച്. മനുഷ്ര്യമനസ്ികറെ ഇരുള്നിലങ്ങളി
വലക്വാണച് സ്�ച് നങ്ങളിലുും യവാഥവാരഥ്ര്യങ്ങളിലുും  
മവാറിമവാറിച്വിട്ിയും േവാലിടറിയും നിവരന്നുനിന്നുും 
ഭരീതിവയവാകടയും കനഞ്ചുനിവരത്ിയും വസതുവികറെ 
േഥവാ�വാത്ങ്ങള് സഞ്രിക്കുന്നതച്. എങ്ങകനയവാണച് ഈ 
ഭ്രമവാത്മേതയകട വലവാേും തകറെ േഥേളിവലക്ച് േടന്നു
വന്നകതന്നച് വസതു �റഞ്ിട്ടുണ്ടച്- 'നകന്ന കുട്ിക്വാലകത് 
ചില വിചിത്മവായ സങ്ല്ങ്ങളും നിറപ്േിട്ടുള്ള മിത്തുേളും 
ലജന്റുേളും എകറെ േഥേളില് നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നുണ്ടച്. 
വജ്ര്യവാത്സ്ര്യന്മവാരുും മന്തവവാദിേളും കവൡപ്വാടുും  
സരപ്ക്വാവേളും യ്ിപ്വാലേളും േളരി കദവങ്ങള
കമവാകക് നിറഞ് അന്തരരീ്മവാണവികട.' 
ഭ്രമവാത്മേതയും യവാഥവാരഥ്ര്യവും എഴുത്ില് എന്തുകേവാണ്ടച് 
മുന്തിനില്ക്കുന്നു എന്നതിനച് ഉത്രുംകൂടിയവാണച് ഇതച്.

ആധുനിേത േത്ിനിന്ന േവാലത്വാണച്  
വസതുവികറെ എഴുത്ിവലക്കുള്ള േടന്നുവരവച്.  
ആധുനിേതയകട േടലിലൂകട നരീന്തികയങ്ിലുും  
സ്ന്തമവാകയവാരു വന്േര അവദേഹും കവേവാകത 
േകണ്ടത്ി. അതുകേവാണ്ടുതകന്ന വസതു മലയവാളത്ികല 
തലകപ്വാക്മുള്ള എഴുത്തുേവാരനവായി �രിണമിച്ചു. 
വജവാലിസും�ന്ധമവായ പുറുംനവാടുമവായള്ള �ന്ധും 
അവദേഹത്ികറെ എഴുത്ിനച് ഒരു വലവാേവ�വാധും  
നിരമെിച്ചുനല്േി. എഴുത്തുേവാരകനന്ന നിലയില് ഞവാന് 
കതവാടവാന് വനവാക്കുന്നതച് നവാടികനയല്, വലവാേകത്യവാണച് 
എന്നവദേഹും �റയന്നതച് അതുകേവാണ്ടവാണച്. പുതിയ 
വലവാേും നിരമിക്കുന്ന സുംഘരഷങ്ങള്, അതില്  
നട്ുംതിരിയന്ന മനുഷ്ര്യര അവരക്കുവന്നുവചരുന്ന ജരീവിത 
കശഥില്ര്യങ്ങള്, കസ�ര വലവാേും സൃഷ്ിക്കുന്ന 
അന്തരവാളഘട്ും അശവാന്തമവായ മനസ്ികറെ  
വിദൂരസഞ്വാരങ്ങള് ഇവകയവാകക് വസതുവികറെ 
എഴുത്ിനച് ഇഷ്വിഷയമവാണച്.

പാണ്ഡവപുരം
വസതു എന്ന വ�രികനവാപ്ും വവായനക്വാരകറെ 

മനസ്ില് �തിഞ് പുസ്േമവാണച് '�വാണ്ഡവപുരും' എന്ന 

സുംസ്വാന സരക്വാരികറെ  
എഴുത്ച്ഛന് പുരസച് േവാരും 
 (2022) ലഭിച് വസതുവികറെ  
രചനവാവലവാേും

രുംഗത്ച് അവമരിക്കയ വ�വാലുും മറിേടന്നു പ്രവാഗലച്ഭ്ര്യും 
കതളിയിച് കചന ഐടി സവാവങ്തിേവിദ്ര്യ  
വിേസിപ്ികച്ടുത്ിരിക്കുന്നതച് ഇുംഗ്രീഷില് അല്. 
കചനരീസച് ഭവാഷയിലവാണച്. ഇതില്നിന്നുും  
മനസ്ിലവാവക്ണ്ടതച് മവാതൃഭവാഷ ഇുംഗ്രീഷിവനക്വാള് ഒട്ടുും 
തവാകഴയല് എന്നതവാണച്. ഇന്നച് മലയവാളത്ില്  
സവാവങ്തിേമവായി ഒരു�വാടച് �ദങ്ങള് ഉണ്ട.ച്  
പ്രവയവാഗങ്ങള് ഉണ്ടച്. �ഴയേവാലത്ച് ആധുനിേ 
ചിത്േലകയക്കുറിച്ച് വല്നും എഴുതവാന് ഒരു വവാരിേ 
ആവശ്ര്യകപ്ട്വപ്വാള് എനിക്തച് സവാധിച്ില്. ആധുനിേ
മവായിട്ടുള്ള �ദവാവലി നമുക്ച് ഉണ്ടവായിരുന്നികല്ന്നതിനവാ
ല് ഞവാന് ആ ശ്മും ഉവ�്ിക്കുേയവായിരുന്നു. �വ് 
ഇന്നതച് എളപ്മവാണച്. ഇന്നച് എത്യും സങ്രീരണ്ണമവായ 
ആധുനിേ േലകയക്കുറിച്ചുും സിദ്ധവാന്തകത്ക്കുറിച്ചുും 
നമുക്ച് മലയവാളത്ില് എഴുതവാന് സവാധിക്കുും. നമ്മുകട 
സരവേലവാശവാലേളില് ദറിദയകടയും ഫൂവക്വായകടയും 
ഒകക് സങ്രീരണമവായ സിദ്ധവാന്തങ്ങള് നമ്മുകട 
കപ്രവാഫസരമവാര �േിപ്ിക്കുന്നതച് മലയവാളത്ിലവാണച്. 
അതുകേവാണ്ടച് ഈ വലിയമവാ്ങ്ങള് ഉള്കക്വാള്ളവാന്, 
ഈ സവാവങ്തിേവിദ്ര്യകയ ഉള്കക്വാള്ളവാന്  
മലയവാളത്ിനച് േരുത്തുണ്ടച്. 

ആത്ാ�ിമാനത്ിന്റെ �ാഷ
ഇുംഗ്രീഷച് നമുക്ച് വവണും, ഇനിയള്ള േവാലത്ച് ഒരു 

ഭവാഷകേവാണ്ടച് നമുക്ച് ജരീവിക്വാന് േഴിയില്. �ല 
ഭവാഷേള് നമുക്ച് ആവശ്ര്യമവാണച് േവാരണും കവവിധ്ര്യ
ങ്ങളകട ഒരു വലവാേത്വാണച് നവാും ജരീവിക്കുന്നത.ച് 
അതുകേവാണ്ടച് രണ്ടുമൂന്നു ഭവാഷേള് സുംസവാരിച്വാലുും 
എഴുതിയവാലുും കത്ില്. �വ് നമെള് സ്പ്ും േവാണുന്ന 
ഭവാഷ മലയവാളും മവാത്മവായിരിക്ണും. അടുത്േവാലത്വാ
യിട്ച് നമ്മുകട ഭവാഷകയക്കുറിച്ച് ഒരു അവവ�വാധും 
ഉണ്ടവായിട്ടുണ്ട.ച് അവപ്വാള് ഇനിയവങ്ങവാട്ച് നമ്മുകട 
ഭവാഷകയ വിേസിപ്ിക്ണും, എല്വാതലങ്ങളിലുും, 
ജരീവിതത്ികറെ എല്വാ വമ്ലേളിലുും മലയവാളഭവാഷ 
േടന്നുവരണും. ഭരണഭവാഷ മലയവാളമവാക്ണും. 
അതിനുള്ള തടസ്ങ്ങള് നരീക്വാന് നമെള് ഒന്നിച്ചു 
പ്രവരത്ിക്ണും. കവവിധ്ര്യങ്ങളകട, �ഹുസ്രതയ
കട ഒരു േവാലത്വാണച് നമെള് ജരീവിക്കുന്നതച്. ചിലര ചില 
ഭവാഷേകള നമ്മുകടവമല് അടിവച്ല്പ്ിക്വാന് 
ശ്മിക്കുന്നുണ്ടച്. ഒരു ജനതയകട ഭവാഷ മക്വാരു  
ജനതയകട വമല് അടിവച്ല്പ്ിക്വാന് �വാടില്. േവാരണും 
ഓവരവാ ജനതയകടയും ആത്മവാവിഷച് േവാരും അവരുകട 
മവാതൃഭവാഷയിലവാണച്. അതുകേവാണ്ടച് നമ്മുകട ഭവാഷകയ 
ഉയരത്ിപ്ിടിക്കുേ. നമ്മുകട ഭവാഷ ഒട്ടുും തവാകഴയല് എന്ന 
ആത്മവാഭിമവാനും നമുക്ച് ഉണ്ടവാവണും. 

മലയവാളഭവാഷയകട സുംര്ണത്ിനുും വ്ര്യവാ�ന
ത്ിനുും വവണ്ടി നമ്മുകട സരക്വാര ഒരു�വാടച് 
പ്രവരത്ിക്കുന്നുണ്ട.ച് ആ പ്രവരത്നങ്ങള് നമെള് 
മനസ്ിലവാക്കുേയും അതില് അഭിമവാനിക്കുേയും 
കചയ്ണും. നമ്മുകട മവാതൃഭവാഷകയ, നമെള് സ്പ്ും 
േവാണുന്ന ഭവാഷകയ വിേസിപ്ിക്വാന് ശ്മിക്കുന്ന ഒരു 
സരക്വാര ഇവികടയണ്ടച് എന്നതച് നമ്മുകട ഭവാഗ്ര്യമവാണച്. 
ഭവാഷയ്ക്കുും സുംസച് േവാരത്ിനുും വവണ്ടിയള്ള ഈ സരക്വാ
രികറെ എല്വാ പ്രവരത്നങ്ങകളയും നമെള് �ിന്തവാങ്ങ
ണും. നമെള് കൂകടയണ്ടവാവണും. 

നവും�ര ഒന്നിനച് മലയവാളദിനവാവഘവാഷത്ികറെയും  
ഭരണഭവാഷവാവവാരവാവഘവാഷത്ികറെയും സുംസ്വാനതല  

ഉദച്ഘവാടനച്ടങ്ങില് നടത്ിയ പ്രഭവാഷണത്ില്നിന്നച്
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വനവാവല്. 1979 ലവാണച് '�വാണ്ഡവപുരും' പ്രസിദ്ധരീേരിക്കുന്നതച്. �വാണ്ഡവപുരകത് 
ജവാരകറെ േഥ മലയവാളസവാഹിത്ര്യകത് �ിടിച്ചുകുലുക്കുേയും  മവാ്ിപ്ണിയേയും കചയച്തു. 
ആണ്ക�ണ്�ന്ധങ്ങളകട വിചിത്മവായ മവനവാനിലേളിലൂകടയള്ള സഞ്വാരമവാണച് 
�വാണ്ഡവപുരും �റയന്നതച്. ഭവാവനയകട അതിരുേളില്വാത് ആേവാശമവാണച് 
ആ വനവാവല് തുറന്നിട്തച്. �ഹുഭരത്തൃത്ും, ഭൂതേവാല സ്�ച് നങ്ങള്, 
മനുഷ്ര്യരില് ഒരിക്ലുും ഒടുങ്ങവാത് േവാമനേള്, സമൂഹത്ിനുമുന്നില് സ്തരീ 
വനരിടുന്ന വിലക്കുേള് തുടങ്ങി ഒരു�വാടച് തുറസ്സുേളിവലക്ച് ഈ കൃതി 
സഞ്രിക്കുന്നുണ്ടച്. വനവാവലികന ആധവാരമവാക്ി അവത വ�രില്  
ജി.എസച്. �ണിക്ര സിനിമ സുംവിധവാനും കചയ്ിട്ടുണ്ടച്. ഇതുകൂടവാകത, 
അടയവാളങ്ങള്, കേമുദ്രേള്, നിവയവാഗും തുടങ്ങിയവ വസതുവികറെ 
ശ്വദ്ധയമവായ വനവാവലുേളവാണച്. നവഗ്രഹങ്ങളകട തടവറ  
എന്നവ�രില് പുനത്ില് കുഞ്�ച്ദുള്ളയമവായി വചരന്നു വനവാവല് 
എഴുതിയിട്ടുണ്ടച്. തിങ്ളവാഴ്ചേളികല ആേവാശും, ഗുരു, കവളത് 
കൂടവാരങ്ങള്, േടും, ജലസമവാധി തുടങ്ങിയവ അവദേഹത്ികറെ ഏകറ 
ചരച് കചയ്കപ്ട് േഥേളവാണച്. 

എറണവാകുളും ജില്യികല വചന്ദമുംഗലത്വാണച് 1942 ല് 
വസതുവികറെ ജനനും. ശവാസ്തത്ില് �ിരുദുംവനടിയ വശഷും വടവക് 
ഇന്ത്ര്യയികല �ല സരക്വാര വകുപ്പുേളിലുും വജവാലി വനവാക്ി. �ിന്നരീടച് 
വസ്റ്ച് �വാങ്ച് ഓഫച് ഇന്ത്ര്യയില് കപ്രവാവ�ഷനറി ഓഫരീസറവായി 
വചരന്നു. വസ്റ്ച് �വാങ്ച് ഓഫച് കഹദ്രവാ�വാദച്, വേവാരപ്വറഷന് �വാങ്ച് 
തുടങ്ങിയ �വാങ്കുേളില് വജവാലികചയതു. സമൗത്ച് ഇന്ത്ര്യന്  
�വാങ്ികറെ കചയരമവാനവായി ഔവദ്ര്യവാഗിേ ജരീവിതത്ില് 
നിന്നുും വിരമിച്ചു. നവാഷണല് ബുേച് രേസ്റികറെ 
കചയരമവാനവായും പ്രവരത്ിച്ിട്ടുണ്ടച്.

ഡല്ഹിയില് വജവാലികചയ്യുന്ന 
േവാലത്വാണച് വസതു േഥകയഴുതവാന് 
തുടങ്ങിയതച്. 1967 ല് മവാതൃഭൂമി 
ആഴ്ചപ്തിപ്ില് പ്രസിദ്ധരീേരിച് 
'ദവാഹിക്കുന്ന ഭൂമി'യവാണച് ആദ്ര്യേഥ. 
വേന്ദ്രസവാഹിത്ര്യ അക്വാദമി, 
വേരള സവാഹിത്ര്യ അക്വാദമി, 
വയലവാര പുരസച് േവാരും തുടങ്ങി 
ഒട്നവധി പുരസച് േവാരങ്ങള് 
അവദേഹകത്  
വതടികയത്ി. ഏ്വും 
ഒടുവില് ഇതവാ, വേരളും 
നല്കുന്ന ഏ്വും 
സമുന്നതമവായ 
സവാഹിത്ര്യപുരസച് േവാര
ത്ിനുും വസതു 
അരഹനവായിരിക്കുന്നു.  

കഥയുട്ട  
ഭ്രമാത്മകതലാകം

ഡസതു
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മിേച് സിനിമേളകട തിരകഞ്ടുപ്ച്,  
�വാവക്ജുേളകട കവവിധ്ര്യും, സിനിമവാസ്വാദേരുകട 
സുംതൃപ്ിക്ച് നല്കുന്ന �രിഗണന, സുംഘവാടനമിേവച് 
എന്നിവകക്വാപ്ും ദൃശ്ര്യചവാരുതയവാരന്ന വേരളത്ികറെ 
വവദിയിലവാണച് അരവങ്ങറുന്നകതന്ന േവാര്ര്യും കൂടി േണക്ി
കലടുക്കുവമ്വാള് ഇന്ത്ര്യയികല ഏ്വും മിേച് ചലച്ിത് 
വമളയവായി ഐ.എഫച്.എഫച്.കേ മവാറിയിട്ടുണ്ടച്. ഏഷ്ര്യന്, 
ആരെിക്ന്, ലവാ്ിന് അവമരിക്ന് സിനിമേള്ക്ച് 
നല്കുന്ന പ്രവാധവാന്ര്യും തുടക്ും മുതല് വേരള ചലച്ിത്വമള 
ഉയരത്ിപ്ിടിക്കുന്ന രവാഷ്ട്രരീയദരശനും കൂടിയവാണച്. ഈ 
രവാജ്ര്യങ്ങളില്നിന്നുള്ള സിനിമേള് കൂടുതലവായി  
േവാണവാനുള്ള അവസരും ല്്ര്യമിട്ടുകൂടിയവാണച് മറ്  
സുംസ്വാനങ്ങളില്നിന്നുള്ള പ്രതിനിധിേള് ഐ.എഫച്.
എഫച്.കേയച് കക്ത്തുന്നതച്. ഇത്വണയും അവരക്ച് 
ആഹച് ളവാദവമകുന്ന നല് സിനിമേള് മത്സരവിഭവാഗത്ിലു
ള്കപ്കട തിരകഞ്ടുക്വാനവായതച് ചവാരിതവാരഥ്ര്യവമകുന്നു.

മുന്വരഷങ്ങകളക്വാള് മിേച്തവായിരിക്കുും ഈ 
വരഷകത് ചലച്ിത്വമള എന്നച് ഉറപ്വാക്വാന് ചലച്ിത് 
അക്വാദമിയും സുംഘവാടേസമിതിയും എല്വാ തയ്വാകറടുപ്പുും 
നടത്ിക്ഴിഞ്ഞു. സുംസ്വാന സരക്വാരുും ആവഗവാളശ്ദ്ധ 
വനടിയ ചലച്ിത്വമളയകട വിജയും ഉറപ്വാക്വാന് എല്വാ 
�ിന്തുണയും നല്കുന്നുണ്ടച്.  

14 തിവയ്റുേളിലവായി 70 രവാജ്ര്യങ്ങളില്നിന്നുള്ള 

180ല് �രും സിനിമേളവാണച് വമളയില് പ്രദരശിപ്ിക്കുേ.  
30 വനിതവാ സുംവിധവായേരുകട ചിത്ങ്ങള് 
പ്രദരശനത്ിനുകണ്ടന്നതുും അഭിമവാനവാരഹമവാണച്.   
16,000 ത്ിലധിേും പ്രതിനിധിേള് വമളയില് എത്തുകമന്നച് 
േരുതുന്നു. ഈ വരഷും മുതല് അന്തവാരവാഷ്ട്ര വിഭവാഗത്ില് 
പ്രദരശിപ്ിക്കുന്ന ചിത്ങ്ങളകട പ്രതിനിധിേള്  
നിര�ന്ധമവായി സന്നിഹിതരവായിരിക്ണും എന്നച്  
നിരവദേശിച്ിട്ടുണ്ടച്.

മനുഷ്ര്യരവാശി ഏ്വും അധിേും കവല്ലുവിളി വനരിട് 
രണ്ടച് വരഷങ്ങളവാണച് േടന്നുവ�വായതച്. പ്രതിസന്ധിേളകട 
േവാകറവാഴിഞ് അന്തരരീ്ത്ില് േഴിഞ് വരഷങ്ങളില് 
ക�വായച് വപ്വായ സമൗഹൃദങ്ങളും സിനിമവാസുംവവാദങ്ങളും 
മിേച് സിനിമവാ സുംവിധവായേകര �രിചയകപ്ടലുും 
വരീകണ്ടടുക്കുന്ന വവദി എന്ന നിലയില് ഈ വരഷകത് വമള 
അതുല്ര്യമവായ അനുഭവും പ്രതിനിധിേള്ക്ച് സമെവാനിക്കുകമ
ന്നവാണച് ഞങ്ങളകട പ്രതരീ്. നിരവധി മിേച് ചിത്ങ്ങളവാ
ണച് ഈ വരഷകത് �ട്ിേയില് ഉള്ളതച്.

ഐ.എഫച്.എഫച്.കേയകട ചരിത്ത്ില് ആദ്ര്യമവായി 
വലവാേസിനിമയികല അതുല്ര്യസുംവിധവായേരുകട  
ചിത്ങ്ങളകട ആദ്ര്യപ്രദരശനും േവാണവാും. ഐ.എഫച്.എഫച്.
കേ ചരിത്ത്ില് ഏ്വമധിേും ആരവാധേകര സൃഷ്ിച് 
സുംവിധവായേന് േിും േി ഡുക്ികറെ അവസവാന ചിത്ും ' 
േവാള് ഓഫച് വഗവാഡച് ', �ഹ്വാന് വഘവാ�വാദിയകട ' ദി വഫവാര 
വവാള്സച് ' ഹിവരവാവേവാസു കേവാരരീദയകട 'ദി വബ്രവാക്ര'. 

ദൃതശ്യാത്സവ്തേതിതല� സ്വാ�തം
ഡിസും�ര ഒന്�തച് മുതല് 16 വകര തിരുവനന്തപുരത്ച് നടക്കുന്ന 27-വാമതച് വേരള 
രവാജ്ര്യവാന്തര ചലച്ിവത്വാത്സവത്ിനച് ഒരു തിരവനവാട്ും

സി. അഡജായ്
കസക്രട്റി, ചലച്ിത് അക്വാദമി
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ഫവാതി അേികറെ 'റയച്ന് വഗവാള്ഡച് ' എന്നിവ േവാണവാനുള്ള 
അവസരമവാണച് ഒരുങ്ങുന്നതച്.

മത്സരവിഭലാഗം
ഏഷ്ര്യന്, ആരെിക്ന്, ലവാ്ിന് അവമരിക്ന് 

സിനിമേളികല മിേച് സുംവിധവായേരുകട പുതിയ 
സൃഷ്ിേളും പുതിയ പ്രതിഭേളകട വരവും  
വിളിച്റിയിക്കുന്നതവാകുും അന്തവാരവാഷ്ട്ര മത്സരവിഭവാഗത്ികല 
സിനിമേള്.

*  ഹൂവപ്വാ (ഇറവാന്) സുംവിധവാനും:   
കമഹച്ദി ഗസന്ഫവാരി

*   കേര (തുരക്ി) സുംവിധവാനും: കടഫൂന്  
�ിഴച് സലികമവാഗ്ലു

*   േണ്വസണ്ഡച് സി്ിസണ് (ഇസ്രവയല്) 
സുംവിധവാനും: ഇഡവാന് ഹവാഗ്ല്

*  വേവാരഡിയലി യവവഴച് സച് (ബ്രസരീല്)  സുംവിധവാനും: 
എയച്മര ല�വാേി

*  ആലും (ടുണരീഷ്ര്യ) സുംവിധവാനും: ഫിറവാസച് ്മൗരി
*  േണ്വരീനിയന്സച് വസ്റവാര (റഷ്ര്യ/ കസവാവവനിയ) 

സുംവിധവാനും: മിവഷല് വ�വാവറവാഡിന്
*  ഉതവാമ (ക�വാളരീവിയ) സുംവിധവാനും: അലജവന്ദ്രവാ 

വലവായച് സ ഗ്രിസി
*  കമമെറിലവാറെച് (വിയ്ച് നവാും) സുംവിധവാനും:  

േിും ഗുയച് ബുയച്
*  ടഗച് ഓഫച് വവാര (ടവാന്സവാനിയ) സുംവിധവാനും: അമില് 

ശിവച്ജി
*  വക്വാന്ഡികേ (ഉക്രയച്ന്) സുംവിധവാനും:  

മരിന എര വഗവാര�ച്ച്
*  എ വപ്ലസച് ഓഫച് ഔവര ഓണ്/ ഏേച്ജഗവാ അപ്ി 

(ഹിന്ദി) സുംവിധവാനും: ഏക്വാര േളക്രീവച്
*  ഔവര വഹവാും (മണിപ്പൂരി) സുംവിധവാനും: വറവാമി 

കമയച് കതയച് മയന്ഗച് ളും�ും
കടവാകറവാവറെവാ ഇറെരനവാഷണല് ഫിലിും കഫസ്റിവലില് 

പ്രദരശിപ്ിച് സിനിമയവാണച് 'ആലും'. ഉതവാമ സുണ്ഡവാന്സച് 
ഫിലിും കഫസ്റിവലില് ഗ്രവാറെച് ജൂറി അവവാരഡച് വനടിയിട്ടുണ്ടച്. 
'ടഗച് ഓഫച് വവാര' ആദും ഷവാഫിയകട പുരസച് േവാരും വനടിയ 

സ്വാഹിലി വനവാവലികറെ ചലച്ിത്വാവിഷച് േവാരമവാണച്.  
റഷ്ര്യ - ഉക്രയച്ന് യദ്ധത്ികറെ ആരുംഭസമയത്ച്  
ഇരുരവാജ്ര്യങ്ങളവടയും അതിരത്ിയില് േഴിയന്ന ഉക്രയച്ന് 
ദമ്തിേളകട േഥയവാണച് 'വക്വാന്ഡികേ'. ലിവജവാ വജവാസച് 
ക�ല്ിവശേരിയകട 'നന്�േല് വനരത്തു മയക്ും', മവഹഷച് 
നവാരവായണകറെ 'അറിയിപ്ച് '  എന്നിവയവാണച് മത്സരവിഭവാഗ
ത്ികല മലയവാളസിനിമേള്.

ടസര്ബിയയടെ	നിറഡഭദങ്ങള്
ആറച് കസര�ിയന് ചിത്ങ്ങളവാണച് 'േണ്രേി 

വഫവാക്സച് ' വിഭവാഗത്ില് പ്രദരശിപ്ിക്കുന്നതച്. 

*  വരക്ിുംഗച് ക്വാസ്ച് ഹരീവറവാസച് - മിവലവാസച് പുസിചച്  
*  ആസച് ഫവാര ആസച് ഐ േവാന് വവവാക്ച് - കസ്റഫവാന് 

ആഴച് കസനികജവിച്ച് 
*  ഫവാദര- സരദവാന് വഗവാലുവ�വാവിചച് 
*  ഒയവാസിസച്- ഇവവാന് ഇേിചച് 
*  എ വക്രവാസച് ഇന് ദി ഡിസരട്ച്  - ഹദച് സി അലജവാന്ഡര  

ജുവറവാവിേച്
*   ദി �ികഹഡിുംഗച് ഓഫച് കസറെച് വജവാണ് ദി �വാ�ച്്ിസ്റച്- 

സിനിസ കസ്്ിേച്

'വരക്ിുംഗച് ക്വാസ്ച് ഹരീവറവാസച് ' ഈ വരഷും ക�രലിന് 
ഇറെരനവാഷണല് ഫിലിും കഫസ്റിവലില് പ്രദരശിപ്ിച്ിരുന്നു. 
'ആസച് ഫവാര ആസച് ഐ േവാന് വവവാക്ച് ', േവാരവലവാവി വവരി 
അന്തവാരവാഷ്ട്ര ഫിലിും കഫസ്റിവലില് 2021കല മിേച് 
ചിത്ത്ിനുള്ള ക്രിസ്റല് വഗ്വാ�ച് അവവാരഡച് വനടിയിട്ടുണ്ടച്. 
'ദി �ികഹഡിുംഗച് ഓഫച് കസറെച് വജവാണ് ദി �വാ�ച്്ിസ്റച് ' ഈ 
വരഷകത് വമവാസച് വേവാ ഇറെരനവാഷണല് ഫിലിും  
കഫസ്റിവലില് മത്സര വിഭവാഗത്ില് പ്രദരശിപ്ിച്ിരുന്നു. 

നിശ്ശബ്ദ�ംഗികള്
ഒരുേവാലകത് ശബ്രഹിതമവായിരുന്ന  

നിശേബ്സിനിമേളകട വിഭവാഗും ഈ വരഷകത്  
ആേരഷണമവാകുും. ഐ.എഫച്.എഫച്.കേ.യില് ആദ്ര്യമവായി 
തത്സമയസുംഗരീതത്ികറെ അേമ്ടിവയവാകടയവാകുും 
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നിശേബ്സിനിമേളകട പ്രദരശനകമന്ന പുതുമയമുണ്ടച്. 
ബ്രിട്രീഷച് ഫിലിും ഇന്സ്റി്യൂട്ച്  സമൗത്ച് �വാങ്ച് തിവയ്റികല 
റസിഡറെച് �ിയവാനിസ്റച് വജവാണി ക�സ്റച് ആകുും സുംഗരീത 
അേമ്ടികയവാരുക്കുേ.

അഞ്ച് സിനിമേളവാണച് ഈ വിഭവാഗത്ില് ഉള്ളതച്:
* വനവാസച് കഫരവാതു- സുംവിധവാനും: എഫച്.ഡബ്ലു മുരവണവാ 
*  ഫൂളിഷച് കവഫച് സച്- സുംവിധവാനും: എറിേച് വവവാന് 

സച് വരേവാകഹയച്ും
*   ദി ഫവാറെും േവാവരജച് - സുംവിധവാനും:  

വിക്ര സിവജവാസച് വരേവാും
*  ദി �വാഴച് സണ്സച് വിവഡവാ -സുംവിധവാനും: േവാള് 

തിവയവാഡര ഡ്രകയര
* ദ വമന് കമന് വയണ് വഫവാര- സുംവിധവാനും: കുരതിസച് 

ക�രണവാഡച്

ഏകറ ശ്ദ്ധിക്കപ്ട് 'വനവാസച് കഫരവാതു' എന്ന 
കഹവാറര സിനിമ വബ്രവാും വസ്റവാക്റുകട 'ഡ്രവാക്കുള' എന്ന 
വനവാവലികന അവലും�ിച്വാണച് നിരമെിച്ിരിക്കുന്നതച്. 
'വനവാസച് കഫരവാതു'വും വഹവാളിവഡികല ആദ്ര്യ മില്ര്യണ് 
വഡവാളര ചിത്മവായിരുന്ന 'ഫൂളിഷച് കവഫച് സുും'  നൂറവാും 
വവാരഷിേും ആവഘവാഷിക്കുന്ന സിനിമേളവാണച്.  
അന്തവാരവാഷ്ട്രതലത്ില് തകന്ന ഏകറ ശ്ദ്ധിക്കപ്ട് 
സ്രീഡിഷച് മവാസ്റര�രീസച് ചിത്മവാണച് 'ഫവാറെും േവാവരജച് '. 

ഇന്ത്ര്യന് സിനിമ ഇന്നച് 
 വദശരീയ അവവാരഡച് വജതവാക്ളവായ അതവാനു വഘവാഷച്, 

ആനന്ദച് മഹവാവദവന് തുടങ്ങിയ സുംവിധവായേരുവടയും 
അന്വമവാള് സിദ്ദു, സിദ്ധവാരഥച് ചമൗഹവാന് തുടങ്ങിയ പുതിയ 
സുംവിധവായേരുവടയും ചിത്ങ്ങള് അണിനിരക്കുന്ന 
വിഭവാഗമവാണച് ഇന്ത്ര്യന് സിനിമ ഇന്നച്.

മുരവണവായകട നിഴലുും നിലവാവും
കറവരേവാസച് ക�ക്രീവച് വിഭവാഗത്ില് ജരമെന് സുംവിധവാ

യേന് എഫച്.ഡബ്ലു മുരവണവായകട മിേച് സിനിമേള് 

പ്രദരശിപ്ിക്കുും. സുംഭവാഷണങ്ങളില്വാത് ചലച്ിത്ങ്ങളകട 
ഒരു േവാലത്ികറെ മവാസ്റര�രീസുേളവായി ഇന്നുും സിനിമവാ
സ്വാദേര ആരവാധനവയവാകട േവാണുന്ന സിനിമേളവാണച് 
മുരവണവായവടതച്. 

'തബു: ദി വസ്റവാറി ഓഫച് സമൗത്ച് സരീസച് ', 
'സണ്കറസച് : എ വസവാങ്ങച് ഓഫച് ടു ഹയൂമന്സച് ', 'വഫവാസ്റച്, 
ദി ലവാസ്റച് ലവാഫച് ', 'വനവാസച് കഫരവാതു' എന്നരീ മുരവണവാ സിനിമ
േളവാണച് പ്രദരശിപ്ിക്കുന്നതച്. 

ശ്വദ്ധയും ഈ സിനിമേള്
* വ�വായച് രെും കഹവന് -  
 സുംവിധവാനും : തവാരി്ച് സവലഹച്
* ഐ ഹവാവച് ഇലക്ടിേച് ഡ്രരീുംസച് -  
 സുംവിധവാനും:  വവാലറെരീന മമൗറല്
* കലലവാസച് ബ്രവദഴച് സച് - 
 സുംവിധവാനും: സയരീദച് റുസ്യി
* റൂള് 34-  
 സുംവിധവാനും : ജൂലിയ മുറവാ്ച്
* കമ കനയച്�ര അവഡവാള്ഫച് -  
 സുംവിധവാനും: ലിവയവാണ് പ്രുവദവാവച് സച് േി
* പ്രിസണ് 77 -  
 സുംവിധവാനും: ആല്�രവട്വാ വറവാഡ്രിഗച് സച്
* കന്ച് കസറന്-  
 സുംവിധവാനും: കതവരസ കവവാവതവാവ
* ഹരക് -  
 സുംവിധവാനും : വലവാടച്ഫി നതവാന്
* �ിയവാകഫ- 
 സുംവിധവാനും: ആന് ഒകറന്
* ആഫച്്ര സണ്-  
 സുംവിധവാനും: ഷവാരല്ച് കവല്സച്
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ദവാരദന് ബ്രവദഴച് സച് സുംവിധവാനും കചയ് വടവാറി 
ആന്ഡച് വലവാേിതയവാണച് ഉദച്ഘവാടന ചിത്ും. രെഞ്ച് 
ഭവാഷയിലുള്ള ഈ ക�ല്ജിയന് ചിത്ത്ികറെ ഇന്ത്ര്യയി
കല ആദ്ര്യ പ്രദരശനമവാണിതച്. ഈ വരഷകത് േവാന് 
ചലച്ിത് വമളയില് പുരസച് േവാരും വനടി. ചിത്ും ആരെിക്
യില് ജനിച്ച് ക�ല്ജിയും കതരുവേളില് വളരുന്ന 
അഭയവാരഥിേളവായ ആണ്കുട്ിയകടയും ക�ണ്കുട്ിയകട
യും ആത്മ�ന്ധത്ികറെ േഥ �റയന്നു.

പ്രഡത്യക പാഡകെജുകൾ
ഡബല താർ
വലവാേ സിനിമയികല ഇതിഹവാ

സമവായ ഹുംവഗറിയന് സുംവിധവായേ
ന് വ�ലവാ തവാറിനച് 27 വാമതച് 
ഐ.എഫച്.എഫച്.കേ കലഫച് കടും 
അച്രീവച് കമറെച് അവവാരഡച് നല്കുും. 
�ത്ച് ല്ും രൂ�യും ശില്പ്വമട
ങ്ങുന്നതവാണച് അവവാരഡച്. 

ഇരുളും തരീവ്രയവാഥവാരഥ്ര്യങ്ങളും 
നിറഞ് കദനുംദിനജരീവിതങ്ങകള 
ദവാരശനിേഗരിമവയവാകട �േരുന്ന 
ആ്്ര്യവാനങ്ങളവാണച് വ�ല തവാര 
സിനിമേള്.  ദ ടൂറിന് വഹവാഴച് സച്, കവരേച്ക്രീസ്റര ഹവാരമ
ണരീസച് ഉള്കപ്കട വ�ലവാ തവാറികറെ ആറച് ചിത്ങ്ങള് 
വമളയില് പ്രദരശിപ്ിക്കുും. ഇന്ത്ര്യയില് ആദ്ര്യമവാകയത്തുന്ന 
വ�ലവാ തവാറിനച് ഡിസും�ര 16 നച് നടക്കുന്ന സമവാ�ന 

വടവാറി ആന്ഡച് വലവാേിത
ഉദച്ഘവാടന ചിത്ും

ചടങ്ങില് മു്്ര്യമന്തി �ിണറവായി വിജയന് പുരസച് േവാരും 
സമെവാനിക്കുും.

എേിർ കുസ്തൂരിക
അരികുവല്ക്രിക്കപ്ട്വരു

കട ജരീവിതങ്ങകള സവിവശഷ 
ആ്്ര്യവാനരരീതിയിലൂകട അവതരിപ്ി
ക്കുന്നു കസര�ിയന് സുംവിധവായേ
ന് എമിര കുസ്തൂരിേ. േവാന് വമളയില് 
രണ്ടുതവണ �വാുംഡിഓര വനടിയിട്ടു
ണ്ടച്  കുസ്തൂരിേ.
പ്രദർശിപ്ിക്കുന് െിത്രങ്ൾ:

വപ്രവാമിസച് മി ദിസച്, അണ്ടരഗ്രമൗണ്ടച് , കലഫച് ഈസച് 
എ മിറക്ിള്, �ച് ളവാക്ച് േ്ര്യവാ്ച്, കവ്ച് േ്ര്യവാ്ച് 

അലഹാഡ്രോ കജാഡദാഡ�ാവ് സ് കി
സരറിയലിസ്റച് സിനിമയകട 

ആചവാര്ര്യകനന്നറിയകപ്ടുന്ന 
ചിലിയന്- രെഞ്ച് സുംവിധവായേന് 
അലഹവാവന്ദ്രവാ കജവാഡദലാവറവാവച് സച് േിയ
കട �വാവക്ജുമുണ്ടവാകുും. സറിയലിസ
ത്ികറെയും സവിവശഷമവായ 
ആത്മരീയതയവടയും േടുുംനിറങ്ങളി
ല് ചവാലിച് സവമെളനമവാണച് കജവാ
വഡവാവറവാവച് സച് േി സിനിമേള്.

 

വടവാറി ആന്ഡച് വലവാേിത
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ശബ്ദമതില്ാ്തേവരുട്ട ശബ്ദമാണ്ന്ശബ്ദമതില്ാ്തേവരുട്ട ശബ്ദമാണ്ന്  
ചലച്ചതിത്രങ്ങള്ചലച്ചതിത്രങ്ങള് 

േരത്വ്ര്യങ്ങളണ്ടച്. അതില് നിന്നച്  വ്ര്യതിചലിക്കുേയവാകണ
ങ്ില് നിങ്ങള് സ്വാഭവാവിേമവായി ഒരു കു്വവാളിയവാവന്നു. 
അത്രകമവാരു സമൂഹും ഏല്പ്ിക്കുന്ന ആദരശമവാതൃേേള് 
ഒരു സ്തരീകയ അവളകട വവാഞ്ഛേളില് നിന്നച് അേറ്േയും 
അവ നിവഷധിക്കുേയും കചയ്യുന്നു.  എന്നിട്ച് ഭരണകൂടപ്രത്ര്യ
യശവാസ്തത്ിനുവവണ്ടി തകറെ മേകന ത്ര്യജിക്വാന് തയവാറവാ
കുന്ന ഒരമെയകട വവഷും നിങ്ങള്ക്ച് ചവാരത്തുന്നു. ഒരു 
സ്തരീകയന്ന നിലയില് നിങ്ങള് ഈ വവഷകത് വചവാദ്ര്യും 
കചയ്യുേവയവാ ആ വിധികയ എതിരക്കുേവയവാ കചയ്വാല് 

ഐഎഫച്എഫച് കേയില് ഈ വരഷകത് സ്പിരി്ച് ഓഫച് സിനിമ അവവാരഡിനച്  
അരഹയവായ ഇറവാനിയന് സുംവിധവായേയും ആക്ിവിസ്റ്റുും കൂടിയവായ  
മഹ്നവാസച് കമവാഹമെദിയമവായി ഇ-കമയില് വഴി നടത്ിയ അഭിമു്ും

മഹ്	നലാസ്	ടമലാഹമ്മദി	/ 
ഡ�ലാ.അപര്ണ	അജിത്

സ്തരീേള്ക്കുവവണ്ടി വ�വാരവാടവാന് ശക്മവായ ഒരു 
ഉ�േരണമവാവണവാ സിനിമ?

സ്തരീയവസ്യകട യവാഥവാരഥ്ര്യും കവളിവവാക്കുന്ന ഒരു 
േണ്ണവാടിയവായി സിനിമകയ ഉ�വയവാഗിക്വാ 
കമങ്ില് അകതവാരു ശക്മവായ ഉ�േരണും തകന്നകയ
ന്നവാണച്  ഞവാന് വിശ്സിക്കുന്നത.ച് പുരുഷവാധി�ത്ര്യത്ില്  
േരങ്ങള് കേട്ിയിടകപ്ട്ിരിക്കുന്ന 
പുരുഷന്മവാരുകടയല്വാകത സ്തരീേളകട  
േവാഴ്ചപ്വാടില്നിന്നവാകുവമ്വാള് പ്രവത്ര്യേിച്ചുും. അതച് ശബ്മി
ല്വാത്വരുകട ശബ്മവാകണന്നു ഞവാന് �റയും.

ഈ േഴിഞ് രണ്ടു ദശവാബ്  
േവാലയളവില് തവാങ്ളകട സിനിമേളിലുണ്ടവായ 
മവാ്കത്ക്കുറിച്ച് �ങ്കുകവക്വാവമവാ?

ഏ്വും വലിയ മവാ്ും ഒരു�ക് സമൂഹത്ില് 
നിന്നച് അേ്ിനിരത്ിയിരിക്കുന്ന, അഴിേള്ക്കുള്ളി 
ലുള്ള സ്തരീ േഥവാ�വാത്ങ്ങകള ചിത്രീേരിക്കുന്ന 'വികമന് 
വിവത്വാട്ച് ഷവാവഡവാസി'ല് നിന്നുും  
സമൂഹത്ിനുള്ളില്തകന്ന ഒ്കപ്ടല് അനുഭവിക്കുന്ന 
കുട്ിേളകട േഥ �റയന്ന 'സണ് മദറില്' ഞവാന്  
എത്ികയന്നുള്ളതവാണച്. ഈ ആ്്ര്യവാനങ്ങളികലകയല്വാും 
മവാ്ിനിരത്വാനവാവവാത് ഘടേും ഇറവാനികല ജരീവിതങ്ങകള 
നിയന്തിക്കുന്ന അ്രവാരഥത്ിലുും രൂ�േവാരഥത്ിലുമുള്ള 
അഴിേളവാണച്.   

തവാങ്ള് ഒരു സ്തരീയും സിനിമ സുംവിധവായേ
യമവാകണന്നതച് ഈ രവാജ്ര്യത്ച് ഒരു 
കു്വവാളിയവായി േരുതവാനുള്ള മതിയവായ േവാരണ
ങ്ങളവാകണന്നച് തവാങ്ള് �ല അഭിമു്ങ്ങളിലുും 
�രവാമരശിച്ിട്ടുണ്ടച്. ഈ പ്രസ്വാവനക്കുള്ള  
േവാരണകമന്തവാണച് ? 

നിങ്ങള് ജനിക്കുന്നതിനുമുന്പുതകന്ന സമൂഹും 
നിങ്ങള്ക്ച് വവണ്ടി നിരവദശിച്ചുകവക്കുന്ന  

അഭിമു്ും

മഹ്	നലാസ്	ടമലാഹമ്മദി
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നിങ്ങള് ഒരു കു്കൃത്ര്യും  നടത്ികയ
ന്നവാവന്നു.

ജയിലില് അനുഭവിക്വാന് 
ഇടയവായ �രീഡനും തവാങ്കള  
ഒരു നിരഭയയവായ  
സുംവിധവായേയവാക്ി മവാ്ിവയവാ?

ഉത്രും �റയവാന് തിേച്ചുും 
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വചവാദ്ര്യമവാകണങ്ിലുും 
ഞവാന് വിശ്സിക്കുന്നതച് നിരഭയത്കമ
ന്നതച് ഞവാന് സ്വായത്മവാക്ിയതവാണച്, 
അതച് എന്നില് അന്തരലരീനമവായതകല്
ന്നവാണച്.  കുറച്ചുകൂടി വ്ര്യക്തവയവാകട 
�റയേയവാകണങ്ില് സവാഹചര്ര്യങ്ങളി
ല്  നിന്നച് സ്ന്തമവാകയവാരു  �വാത 
േകണ്ടത്തുേയല്വാകത എനിക്കു വവകറ 
മവാരഗകമവാന്നുമുണ്ടവായിരുന്നില്. 
സ്യുംേകണ്ടത്ലികറെയും സമൂഹ
കത്ക്കുറിച്ചുള്ള അവന്ഷണത്ികറെ
യും ചിത്ങ്ങളവാണച് ഞവാന് 
തുടക്ത്ികലടുത്തച്.  എന്നവാല് 
ഇവപ്വാള് ഞവാന് വിശ്സിക്കുന്നതച് 
അവേവാശവവാദങ്ങളും 
പ്രതി�ദ്ധതേളും ഇല്വാകത-എനിക്ച് അതച് സഫലമവാക്വാ
നവാവണകമന്നില്- വേവലും ഞവാന് നിലകേവാള്ളുന്നിടത്തുനി
ന്നച് സിനിമകയടുക്കുേകയന്നതവാണച്.

സിനിമസുംവിധവാനത്ിവലക്കു തവാങ്കള നയി
ച്കതന്തവാണച് ?

ഞവാന് വിശ്സിക്കുന്നതച് മനുഷ്ര്യര അവരുകട 
അഭിലവാഷങ്ങളകട സൃഷ്ിേളവാകണന്നവാണച് . എന്നവാല് 
ജരീവിതവാവസ്േള് ഈ അഭിലവാഷങ്ങകള സ്വാധരീനിക്വാറു
ണ്ടച്. ഞവാന് എവപ്വാഴുും എഴുതവാനവാഗ്രഹിച്ചു �ക് സവാഹച
ര്ര്യങ്ങള് എകന്നകയവാരു സുംവിധവായിേയവാക്ിമവാ്ി.

സ്തരീവേന്ദ്രിതമവായ സിനിമേളും വഡവാേയൂകമറെറിേളും 
സുംവിധവാനും കചയ്വാന് പ്രവചവാദിപ്ിച്കതന്തവാണച്

വലവാേകത് സ്തരീേളകട അവസ് എന്നികലവപ്വാഴുും 
കഞട്ലുണ്ടവാക്ിയിട്ടുണ്ടച്. ഞങ്ങള് ഈ വലവാേകത് ഏ്വും 
വലിയ നയൂന�്മവാണച്. ഞങ്ങളകട കൂട്വായ വവദനകയപ്
്ി സുംസവാരിക്കുന്നതിനുും മവാ്ും ആവശ്ര്യകപ്ടുന്നതിനുും 
അതച് ഒരു മതിയവായ േവാരണും തകന്നയവല്.

തവാങ്ളകട ആദ്ര്യ മുഴുനരീള ഫരീച്ര ഫിലിും 
എടുത് അനുഭവും �ങ്കുകവക്വാവമവാ?

അതച് വളകര വിലകപ്ട് ഒരനുഭവുംതകന്നയവാണച്. 
അന്നകത് നിയന്തണങ്ങളും �രിമിതിേളും അവവഹളന
ങ്ങളും േവാരണും ഒരു നിരമവാതവാവികന േകണ്ടത്വാനുും 
അനുമതിേള് വനടികയടുക്വാനുും അഞ്ചുവരഷകമടുത്തു. 
എങ്ിലുും ഞങ്ങളവടതച് അത്വമല് ഉറച് 
കൂട്വായച്മയവായിരുന്നതിനവാല് ഈ അവസരും അത് 
അനവായവാസ കമവാന്നുമവായിരിക്ികല്ന്നുും സമൂഹത്ികറെ 
സ്പന്ദിക്കുന്ന ഹൃദയത്ില് നിന്നതകന്ന വനരിട്ച് വന്ന 
രചനയവാണകതന്നുും മനസ്ിലവാക്വാനവായിരുന്നു. അതച് 
ഞങ്ങവളവാവരവാരുത്രക്കുും ആ സിനിമവയവാടു അഭിനിവവശ
വും പ്രതിജ്ഞവാ�ദ്ധതവയവാടുമുണ്ടവാക്ി. ഒരിക്ലുും വ�വാ
േച് സച്ഓഫരീസച് വില്നയവായിരുന്നില്, ഈ വിേവാരമവാണച് 
ഞങ്ങകള ഒരുമിച്ചുനിരത്ിയതുും മുവന്നവാട്ടുവ�വാേവാന് 

പ്രവചവാദനമവായതുും. ഞങ്ങളകട വ്ര്യക്ി�രവും സഞ്ിതവ
മവായ വവദനേളും മവാ്ത്ിനുവവണ്ടിയള്ള പ്രത്ര്യവാശയും 
�ങ്കുകവച്ചു.  

തവാങ്ളകട ഇറവാന് ജരീവിതും സിനിമ നിരമെി
ക്കുന്നതിനച് ഒരു�വാടച് പ്രവമയങ്ങള് നല്കുന്നു
വണ്ടവാ ?  

മുന്�വാകണങ്ില് ഞവാന് ഈ വരീ്ണവത്വാടച് 
വയവാജിക്കുമവായിരുന്നു. എന്നവാല് ഇന്നച്, എട്ച് വയസുള്ള 
കുട്ിേകള കവടിവയറ് കേവാല്കപ്ടുവമ്വാള് സിനിമ നിരമി
ക്കുന്നതച് �േരവാനവാവവാത്തുും അസും�ന്ധവമവായ 
ഒരവാശയമവായി മവാറുന്നു.

അബ്വാസച് േിയവാവരവാസ്മി, മജരീദച് മജരീദി, 
ജവാഫര �നവാഹി, ദരച്ഇഷച് കമഹ്ച്ജയൂയച് , മനിവജ 
കഹക്തച്, കമവാഹച് സരീന് മേല്�ഫച് , തവാമിവനഹച് 
മിലവാനി, സമരീറ മ്ച്മല്�ഫച് തുടങ്ങിയവരവാല് 
സമ്ന്നമവായ ഇറവാനിയന് സുംവിധവായേരുകട 
ഒരു തവാരസമൂഹും തകന്നയണ്ടച്.  ഇവരുകട 
സിനിമേള് തവാങ്ള്ക്കുും ഭവാവിസുംവിധവായേ
രക്കുും പ്രവചവാദനമവാവണവാ?

നിങ്ങള് ഇവികട ഉ�വയവാഗിച് �ദും തവാരസമൂഹകമ
ന്നവാണച്. എനിക്ച് �റയവാനുള്ളതച് ഇത്രും �ല ന്ത്ക്കൂ
ട്ങ്ങകളയും തിരിച്റിയവാകത വ�വാവേവയവാ �ലമവായി 
കേടുത്ിക്ളയേവയവാ കചയ്യുന്നുകണ്ടന്നവാണച്. പ്രചവാരണ
ചിത്ങ്ങളകട ആധിേ്ര്യും   വരീഴച്ത്തുന്ന അതിശക്മവായ 
നിഴല് ന്ത്മവാലയികല �ല ഏേവാന്തതവാരങ്ങകളയും 
കേടുത്ിക്ളയന്നു. 

വചവാദ്ര്യത്ിവലക്കുവരിേയവാകണങ്ില് തരീരച്യവായും 
ജവാഫര �നവാഹിയും അവദേഹത്ികറെ  സിനിമേളും 
എല്വായച് വപ്വാഴുും എനിക്ച് പ്രവചവാദനമവാണച്.  

ഏ്വും വലിയ മവാ്ും 
ഒരു�ക് സമൂഹത്ി
ല് നിന്നച് അേ്ിനി
രത്ിയിരിക്കുന്ന, 
അഴിേള്ക്കുള്ളി 
ലുള്ള സ്തരീ േഥവാ�വാത്
ങ്ങകള ചിത്രീേരിക്കുന്ന 
'വികമന് വിവത്വാട്ച് 
ഷവാവഡവാസി'ല് നിന്നുും  
സമൂഹത്ിനുള്ളില്ത
കന്ന ഒ്കപ്ടല് 
അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ിേ
ളകട േഥ �റയന്ന 
'സണ് മദറില്' ഞവാന്  
എത്ികയന്നുള്ളതവാണച്. 
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്ത്റില് അരവങ്ങറുന്ന ഫടച് വ�വാള് വലവാേേപ്ികറെ  
ആവഘവാഷത്ിലവാണച് നവാടവാകേ. മലയവാളിേളകട ഫടച് വ�വാള്വപ്രമും 
പ്രസിദ്ധമവാണച്. ക�കല, മറവഡവാണ, പ്ലവാ്ിനി, ക�ക്ന്വ�വാവര വ�വാലുള്ള 
മഹവാരഥന്മവാരുകട പ്രേടനങ്ങള്േണ്ടു തളിരത് ആ ഫടച് വ�വാള് ജ്രും ഇന്നച് 
കമസ്ി, കറവാണവാള്വഡവാ, കനയച്മര വ�വാലുള്ള പ്രഗത്ഭരവായ തവാരങ്ങളിലൂകട 
ആേവാശും മുകട് വളരന്നിരിക്കുന്നു. വേവാഴിവക്വാടച് പുള്ളവാവൂരില് കുറുങ്ങവാട്ച്േടവച് 
പുഴയ്കച് കുറുകേ ഉയരത്ിയ ഭരീമവാേവാരങ്ങളവായ േട്ച് ഔട്ടുേള് അന്തവാരവാഷ്ട്രശ്ദ്ധ 
വനടിയിരുന്നു. ക�വാതുവിടങ്ങളികലല്വാും ഇതുമവായി �ന്ധകപ്ട് ചരച്േള് ചൂടു 
�ിടിക്കുേയവാണച്. സമൗഹൃദമത്സരങ്ങളും ജവാഥേളും തുടങ്ങിയ എണ്ണിയവാല് 
തരീരവാത് �രി�വാടിേള് സുംഘടിക്കപ്ടുന്നു. 

വലവാേേപ്ിനച് ്ത്ര ആതിവഥയത്ും വഹിക്കുന്നുകവന്നതച് മലയവാളിേകള 
സും�ന്ധിച്ച് ഏകറ ആവവശേരമവായ േവാര്ര്യമവാണച്. ധവാരവാളും മലയവാളി  
പ്രവവാസിേളള്ള രവാജ്ര്യമവാണച് ്ത്ര. ഇതുവഴി നമ്മുകട ഫടച് വ�വാള് വപ്രമിേള്ക്ച് 
വലവാവേവാത്ര ഫടച് വ�വാള്മത്സരങ്ങള് േവാണവാനുള്ള സുവരണവാവസരും 
വന്നുവചരന്നിരിക്കുന്നു. വലവാേേപ്ികറെ മുകന്നവാരുക്ങ്ങളിലുും മ്ച് നിരമെവാണ 
പ്രവൃത്ിേളിലുും നമ്മുകട പ്രവവാസി സവഹവാദരങ്ങള് �ങ്കുവചരന്നിട്ടുണ്ടച്. 
അവരുകട വിയരപ്ികറെയും കൂടി സവാ്വാതച്േവാരമവാണച് ഈ വിശ്മവാമവാങ്ും.

ആ അരഥത്ില് വേരളത്ികറെ കൂടി വലവാേേപ്വാണിതച്. ഇഷ്ടരീമുേള് 
ഏറ്മുട്വാകനവാരുങ്ങിക്ഴിഞ്ഞു. ആവവശവും ആരപ്പുവിളിേളും കൂടുതല് മുറുേകട്. 
സച് വ�വാരടച് സ്വാന് സ്പിരി്ച് ഉയരത്ിപ്ിടിച്ച് ഏ്വും സവന്തവാഷവത്വാടു കൂടി ഈ 
വലവാേേപ്ച് ഏവരക്കുും ആസ്ദിക്വാന് സവാധിക്കട്. ഒരു മുന്വിധിയമില്വാകത 
വലവാേകത്ല്വാവരുും ആസ്ദിക്കുേയും ഹൃദയത്ില് ഏറ്വവാങ്ങുേയും കചയ്യുന്ന
വയവാണച് ഫടച് വ�വാള് മത്സരങ്ങള്. അതിവലക്ച് പ്രതിവലവാമതയകടയും  
സങ്കുചിതത്ത്ികറെയും വിഷേിരണങ്ങള് േടന്നു കചല്ലുന്നതച് അനവാശവാസ്ര്യേര
മവാണച്. ഇത്രും ശ്മങ്ങകളകയല്വാും ഫടച് വ�വാള് വപ്രമിേള് തള്ളിക്ളയേ 
തകന്ന കചയ്യുും. വിപുലമവായ രരീതിയില് ഈ വലവാേേപ്ച് സന്നവാഹങ്ങകളവാരുക്ിയ 
്ത്റിനുും അതിനച് �ിന്നില് പ്രവരത്ിച് മലയവാളിേളടക്മുള്ളവരക്കുും 
അഭിവവാദ്ര്യങ്ങള്. �കങ്ടുക്കുന്ന എല്വാ ടരീമുേള്ക്കുും വിജയവാശുംസേള്.

തകരള്തേതിട്റെയും 
തലാകകപ്പ്ന്

പിണ�ായി വിജയന്
മു്്ര്യമന്തി
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ഡ�ാഡ്ാ: �ിധരീഷ്  കൃഷ് ണന്
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