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 ● ഷംനാസ് കാലായിൽ

തിരുമാലി സ്വയകംമറന്് പാടുേമ്ാൾ അത് ചാട്ുളിേപാലല  
തറച്ചുകയറുകയാണ് അേേകകം മേുഷ്യരിേലക്്.  
ഹിപ്േഹാപ്, റാപ് േ്രേണിയിലല സകംഗീതകം  
േകരളത്ിേ് ഇേപോഴുകം പുതുമയാണ്.

തീരേേരേവാസികൾ, 
േചരിേിവാസികൾ 

തുടങ്ി സമൂഹത്ി
ലല ഏറ്വുകം താലഴ 

തട്ിലുള്ള മേുഷ്യലര 
സകംബന്ിച്ച  ലപാ

തുസമൂഹത്ി ലൻറ
യുകം ഭരണകൂടങ്ളു
ലടയുകം ധാരണകലള
യുകം മുൻവിധികലള
യുകം അട്ിമറിക്ുക

യാണ്  ധാരാവി. േകാ
വിഡ്  ്പതിേരാധത്ി
ലല ‘ധാരാവി മാതൃക’ 
േലാകത്ിേ്  മുന്ിൽ 

തലയുയർത്ി  
േിൽക്ുകയാണിന്് 

ഫൈസൽ ഫൈത്ിരി

േകാ വിഡുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട്  പൂ
ന്ുറക്ാപ്െ കുറി

ച്ചും മറ്ചും കള്ളക്ഥകൾ പറഞ്ു
നടന്നവരൊട്  ഉറപ്ക് രോദിക്ണും 
- ‘നിങ്ങൾ ധാൊവി, ധാൊവി എന്നട്  
രകട്ിട്്ചരടോ’പ്യന്നട് . സിനിമകളില് 
കടേുും രകട്്ചും പഴകിയ ആ പഴയ 
അരധാരോക രേെിയേ്ല ഇന്നട് ഈ 
ധാൊവി. ഐക്യൊഷ് ടട സഭയുപ്ട
യുും രോകാരൊഗ്യ സുംഘടനയു
പ്ടയുും ആദെവ് ഏറ്ചവാങ്ങി രോക
ത്ിനുതപ്ന്ന മാതൃകയായി തേയു
യര്ത്ി നില്ക്ുകയാണിന്നട് ഏഷ്യ
യിപ്േ ഏറവുും വേിയ രേെിപ്യന്നട് 
രകൾവിരകട് ധാൊവി. രോകമാ
പ്ക പടര്ന്നുപിടിക്ുന്ന രകാവിഡ് 
വവറസിപ്ന രേെിയില് പടൊനനു
വദിക്ാപ്ത വെുതിയിോക്ി പഴയ 
േീത്രപെെുകൾ തിെുത്ുകയാണ
വര്. രോകത്ിന് ഒെു ‘ധാൊവി രമാ
ഡല്’ നല്കി അവെിന്നട് തേയുയര്
ത്ി നില്ക്ുന്നു. 

രേെിനിവാസികൾ ശുേിത്വമി
േ്ലാത്വൊണ് , അടുപെിക്ാൻ പ്കാ
ള്ളാത്വൊണ് , ടപതിരൊധ നടപ
ടികരളാട്  സഹകെിക്ാത്വൊണ്  

എന്നിങ്ങപ്ന പ്പാതുരബാധത്ില് ആഴത്ില് 
രവെുറച ധാെണകപ്ള അക്ഷൊര്ഥത്ില് അട്ി
മറിക്ുകയായിെുന്നു ധാൊവിക്ാര്. ആെുും രോ
ദിക്ാനുും പറയാനുമിേ്ലാത് സമൂഹത്ി പ്േ ഏറ
വുും താപ്ഴതട്ിേുള്ള മനുഷ്യപ്െ കുറിചട്  എന്ുും 
പറഞ്ുടപേെിപെിക്ുന്നവര്ക്ട്  തിെുത്ാണ്  ഇൗ 
സാധു മനുഷ്യര്. അവെ ുപ്ട ഒറമുറിക്ുടിേുകളില്
നിന്നട്  ഒഴിഞ്ുരപായ രകാവിഡ്  പരക്ഷ, രബാളി 
വുഡ്  ൊജാക്ന്ാെുപ്ട ബുംഗ്ാവുകളില് എത്ി
നില്ക്ുന്നു എന്നതാണ്  മുുംവബയില്നിന്നുള്ള 
പുതിയ കാഴ് േ. 

പ്രതിരരാധത്ി െൻറ  
ജനകീയ മാതൃക

1970കളിേുും 80കളിേുും അരധാരോക നായ
കൻ വെദൊജ മുദേിയാെുപ്ട താവളമായിെുന്ന 
ധാൊവി പിന്നീട് 3,000 രകാടി െൂപയിരേപ്റ വാ
ര്ഷിക കയറ്ചമതി വെുമാനമുള്ള വ്യവസായ രക
ടദ്രമായി മാറിയിട്്ചും േീത്രപെെിനുും വൃത്ിഹീന
മായ േുറ്ചപാടിനുും ഒെു കുറവുമുടോയിെുന്നിേ്ല. 
500 ഏക്റില് പടര്ന്നുകിടക്ുന്ന രേെിയില് 11 
േക്ഷത്ിരേപ്റ രപൊണ് കുഞ്ുകുഞ്ു കുടി
േുകളിോയി കഴിഞ്ുരപാെുന്നത്. 10 േതുെടശ 
അടി മാടതും വേുപെമുള്ള ഒാരൊ കുടിേുും വാസ
രകടദ്രും മാടതമേ്ല, ഫാകടറിരയാ പ്താഴിേിട രമാ രഗ
ാഡൗരണാ ഒപ്ക്യുമാണ്. ഡസരനാളും രപൊണ് 
അതില് ഉടേുും ഉറങ്ങിയുും പണിപ്യടുത്ുും ജീവി
തും തുന്നിപെിടിപെിക്ുന്നത്. 

ഏടപില് ഒന്നിന് ധാൊവിയില് 56കാെനായ ഗാ
ര്പ്മൻറ്  യൂനിറട് ഉടമക്ട് രകാവിഡ് സ്ിെീകെിക്ു

കയുും 24 മണിക്ൂറിനകും അരദേഹും 
മെിക്ുകയുും പ്േയതരതാപ്ട ൊജ്യ
ത്ിപ്ൻറ സാമ്പത്ിക തേസ്ാനമാ
യ മുുംവബ പ്െട്ിവിറച്ച. വടുംരബ
ാുംബില് ഇെിക്ുന്ന ടപതീതിയായിെു
ന്നു പിന്നീട്. ‘മിനി ഇന്്യ’ എന്നു വിളി
ക്ുന്ന ധാൊവിയുും അതുവഴി നഗെമാ
പ്കയുും മെണക്ളമായി മാറാൻ രപാ
കുന്നുപ്വന്ന ഭീതി രകാവിഡിപ്നക്ാ
ൾ രവഗത്ില് പടര്ന്നുപിടിച്ച. 

ഭയും ഉള്ളിപ്ോതുക്ിയാണ് ധാൊ
വി ഉൾപ്പെട് ജി രനാര്ത്ട് വാര്ഡിപ്ൻ
റ േുമതേക്ാെൻ മുുംവബ നഗെസ
ഭ അസി.  കമീഷണര് കിെണ് ദിഘാ
വ്ക്ര് ത പ്ൻറ സുംഘവുമായി െുംഗ
ത്ിറങ്ങിയത്. രകാവിഡ് വ്യാപനപ്ത് 
പ്േറുക്ാനുള്ള സാമൂഹിക അകേ
പ്മന്നതുും ശുേിത്വപ്മന്നതുും ഒെുനിേ
ക്ുും സാധ്യമാകാത് ധാൊവിയില് 
എന്ു പ്േയ്്ചപ്മന്ന ശങ്കയായിെുന്നു 
ആദ്യും. എതിപ്െ വെുന്നവ പ്ൻറ േുമേി
ല് മുട്ിയുെുമ്ാപ്ത കടന്നുരപാകാൻ 
ആ നടവഴികളില് കഴിയിേ്ല. രകാവിഡ് 
രേെിയില് എത്ിയരതാപ്ട ടപരദശ
പ്ത് ക്ിനിക്ുകൾ പൂട്ി രഡാകടര്മാ
െുും മുങ്ങി. നിത്യവൃത്ിയിേ്ലാതാകുപ്മ
ന്ന ആശങ്കയില് രേെിനിവാസികൾ 
രകാവിഡ് പെിരശാധനപ്യയുും ക്വാ
റൻറീപ്നയുും ഭയപ്പെട്്ച. പട്ിണിയാകു
ന്നതിേുും നേ്ലത് രകാവിഡ് മെണമാ
പ്ണന്ന േിന് പേെിേുമുടോയി. 

എന്നാല്, ഇത്െും കടമ്പകൾ കി
െണ് ദിഘാവ്ക്റുും സുംഘവുും എള്ച
പെും മറികടന്നത് നഗെത്ിന് െക്ഷയാ
യി. ടപരദശത്ുും പുറത്ുമുള്ള സാമൂ
ഹിക, സന്നദ്ധ ടപവര്ത്കപ്െയുും രപ
ടിച്ചമുങ്ങിയ ടപരദശപ്ത് രഡാകട
ര്മാപ്െയുും െുംഗത്ിറക്ി രകാവിഡി
ന് പൂപ്ട്ാെുക്ി. വീടുവീടാന്െും കയ
റി പെിരശാധന നടത്ി. രൊഗബാ
ധക്ട് അതിസാധ്യതയുള്ളവപ്െ ടപ
രദശപ്ത് സകൂള്ചകളിേുും ഹാള്ചക
ളിേുും വമതാനങ്ങളിേുും ഒെുക്ിയ 
ക്വാറ ൻറീൻ രകടദ്രങ്ങളിോക്ി. രൊഗ
സാധ്യതയുള്ളവപ്െ എള്ചപെും കപ്ടേ
ത്ാൻ പനി ക്യാമ്പുകൾ സുംഘടിപെി
ച്ച. രേെിനിവാസികപ്ള രബാധവത് 
കെിച്ച. രൊഗും കപ്ടേത്ുന്ന രമഖ
േ തീര്ത്ുും അടചട് അവിടങ്ങളില് 
കഴിയുന്നവര്ക്ട് മെുന്നുും ഭക്ഷണവുും 
എത്ിച്ചപ്കാടുത്ു. ഇതിന് രകാര്പ
രററ്ചകള്ചും രബാളിവുഡുും പിൻബേ
രമകി. രോകഡൗണിനിപ്ട 2.5 േക്ഷും 
കുടിരയറ പ്താഴിോളികപ്ള അവെു
പ്ട നാടുകളിരേക്ട് മടങ്ങാൻ അനു
വദിച്ച. ടപതിദിനും 47 രൊഗികപ്ള ക 
പ്ടേത്ിയിെുന്ന ധാൊവിയില് അത് 
പത്ായി േുെുങ്ങി. ഇപ്തഴുതുന്നതു 
വപ്െ 2,529 രപര്ക്ാണ് ധാൊവിയില് 
രൊഗും ബാധിചത്. ഇവെില് 80 ശത
മാനും രപെുും രൊഗമുക്തൊവുകയുും 
പ്േയതു. അങ്ങപ്ന രകാവിഡ് ടപതി
രൊധത്ില് ധാൊവി ഒെു മാതൃകയാ
യി മാറി. ‘ധാൊവി രമാഡല്’ രോകമാ
പ്ക ഖ്യാതി രനടി. 

കാബിനില് റിരമാട്്ചമായിെിക്ാപ്ത 
രകാവിഡ് ടപതിരൊധത്ില് ത പ്ൻറ 
സുംഘത്ിപ്നാപെും രനെിട്ിറങ്ങിയിട്്ചും 
പി.പി.ഇ കിറ്ചകൾ ഉപരയാഗിക്ാപ്ത 
ധാൊവിയിപ്േ ഗേ്ലിയായ ഗേ്ലികൾ കറ
ങ്ങിയിട്്ചും ഇതുവപ്െ കിെണ് ദിഘാ
വ്ക്ര് രകാവിഡ് പെിരശാധന നടത്ി
യിട്ിേ്ല. അരദേഹത്ിപ്ൻറ സുംഘത്ി
പ്േ 21 രപര്ക്ട് രകാവിഡ് ബാധിചിെു
ന്നു. ആദ്യമാദ്യും ഭയമായിെുന്നു. അത് 
ഉള്ളിപ്ോളിപെിചട് വധെ്യും അഭിനയി
ചായിെുന്നു സഹടപവര്ത്കര്പ്ക്ാ 
പെും ഇറങ്ങി ഊര്ജും പകര്ന്നപ്തന്നട് 
അരദേഹും പറയുന്നു. ൊടതിയില് പനി
യുും േുമയുും വെുരമ്പാൾ ഉള്ള്ചകാ
ളി. പിപ്ന്ന പിപ്ന്ന രപടി ഇേ്ലാതായി. 

പ്ാസമ പ്തറപെിയിേുും ധാൊവി മാതൃകയാവുന്നുടേട്  
ഇരപൊൾ. 

ദുരിതങ്ങൾക്കറുതിയില്ല
രകാവിഡ് ടപതിരൊധത്ിേൂപ്ട രോകത്ിനുത

പ്ന്ന മാതൃകയായി മാറുരമ്പാഴുും ധാൊവിയുപ്ട ഇടു
ക്വുും അഴുക്ുോേിൻ ദുര്ഗന്ധവുും മാറുരന്നയിേ്ല. 
ൊജ്യപ്ത് േദര് ഉല്പന്നങ്ങള്ചപ്ട ടപധാന നിര്മാണ 
രകടദ്രമാണ് ധാൊവി. വസടതങ്ങള്ചും വസടതങ്ങൾക്ാ
യുള്ള കുടുക്ുകള്ചും മറ്ച വസതുക്ള്ചും പാടതങ്ങള്ചും 
ഭക്ഷ്യവസതുക്ള്ചും തുടങ്ങി എേ്ലാും ധാൊവിയുപ്ട 
അകത്ളത്ിപ്േ ഇടുക്ങ്ങളില് െൂപപ്പെടുന്നു. രോ
കത്ിപ്േ ഏത് മുന്ിയ ടബാൻഡ് ഉല്പന്നങ്ങള്ചപ്ട
യുും രകാപെികള്ചും അവെുടോക്ി പ്െട്ിക്ുും. ടബാൻ
റഡ് ഷര്ട്ട് കമ്പനികൾക്ുരവടേി കുപൊയും തുന്നി
പ്ക്ാടുക്ുന്ന കുടില് വ്യവസായവുമുടേിവിപ്ട.  

ടബിട്ീഷുകാെുപ്ട കാേത്ട് 1884 മുതോണ് ധാൊ
വിയുപ്ട പിറവി. കടേല്കാടുകൾ കഴിഞ്ുള്ള േതു
പെ്ചനിേങ്ങളില് ആദ്യമാദ്യും തുണികൾപ്കാടേുും മറ്ചും 

പ്േറു കുടിേുകളായി െൂപപ്പെട്്ച. രകാളികൾ എന്നു വി
ളിക്പ്പെടുന്ന മത്്യ പ്ത്ാഴിോളികളായിെുന്നു ആദ്യ 
താമസക്ാര്. പ്താട്ടുത് മീഠി നദിയിേുും കടേിേുും 
മീൻപിടിച്ചകഴിഞ് അവെിന്നട് പ്േറു വ്യവസായങ്ങ
ൾ പ്േയ്്ചന്നു. അന്നട് പ്തളിപ്ഞ്ാഴുകിയ മീഠി നദിയി
ന്നട് അഴുക്ുപുഴയായി മാറി. പിന്നീട്, ൊജ്യത്ിപ്ൻറ 
നാനാ ഭാഗങ്ങളില്നിന്നട് ജീവിതും രതടി മുുംവബയി
പ്േത്ിയവെുപ്ട താവളമായി അതുമാറി. മേയാളിക
ള്ചും തമിഴെുും ഗുജറാത്ികള്ചും ഉത്രെന്്യക്ാെുും വട
ക്ുകിഴക്ുനിന്നുള്ളവെുമുടേിവിപ്ട. അവെവെുപ്ട 
നാട്ില് പാര്ശ്വവത് കെിക്പ്പെടുന്ന സമൂഹത്ില്നി
ന്നട് കുടിരയറിയവൊണ് അവെിരേപ്റയുും. 

അരധാരലാകം അടക്കിൈാണ മണ്് 
കയ്യൂക്ുള്ള അരധാരോകക്ാൊയിെുന്നു ധാൊവി

യിപ്േ കാെ്യക്ാര്. തമിഴനായ വെദൊജ മുതേിയാൊ
യിെുന്നു അവെില് പ്കാേപ്കാമ്പൻ. വെദൊജ പ്ൻറ 
വ്യാജമദ്യും നഗെമാപ്ക ഒഴുകിയത് ധാൊവിയില്നി
ന്നായിെുന്നു. േൂതാട്രകടദ്രങ്ങള്ചും അശ്ീേ സിനിമാ
ശാേകള്ചും രവശ്യാേയങ്ങള്ചും അരധാരോക തണേി
ല് വളര്ന്നു. അതിപ്നാപെും പ്േറു കുടില്വ്യവസായങ്ങ
ള്ചും വളര്ന്നു. അതിന്നട് പടര്ന്നുപന്േിച്ച നില്ക്ു
ന്നു. 80കള്ചപ്ട മധ്യരത്ാപ്ട വെദൊജൻ സാടമാജ്യും 
വിട്ട് ജന്നാട്ിരേക്ട് രപായി. അവിപ്ടപ്വചട് മെിച വെ
ദൊജ പ്ൻറ മൃതരദഹും അയാൾ ആടഗഹിചതുരപാപ്േ 
മുുംവബയിപ്േത്ിചട് സുംസകെിചത് മപ്റാെു പ്കാേ
പ്കാമ്പനായിെുന്ന ഹാജി മസതാനാണ്. 

ഉല്പാദനത്ിേുും വ്യവസായത്ിേുും എന്നുും രക
മമാണ് ധാൊവി. എന്നാല്, പ്കട്ിേുും മട്ിേുും വികസി
ക്ാൻ മാടതും കഴിഞ്ിേ്ല. അതാെുും ആടഗഹിച്ചമിേ്ല. 
സര്ക്ാറിപ്ൻറ വികസന പദ്ധതികൾക്ട് ഇവിപ്ട ഒച്ച
രവഗും. രകാവിഡ് പുതുതായി കടന്നുവന്ന ധാൊവിയി
ല് എേ്ലാതെും രൊഗങ്ങള്ചും പടേു മുതരേ നേ്ല രതാതി

ല് വിളയാടുന്നുടേട്. മഴക്ാേും രൊഗ
കാേമാണ്. അഴുക്ുോേുകളില്നി
ന്നട് നിറപ്ഞ്ാഴുകുന്ന പ്വള്ളും അവ
െുപ്ടതപ്ന്ന വിസര്ജ്യങ്ങള്ചമായി വീടു
കൾ കയറിയിറങ്ങുും. ആ പ്വള്ളപൊചി
േിരനാട് സമെസപ്പെട്ട് ഭക്ഷണമുടോ
ക്ിയുും തിന്നുും രജാേിപ്യടുത്ുും 
ഉറങ്ങിയുും അവെവിപ്ടതപ്ന്ന ജീവി
ക്ുും. ആ കുടുസ്്ചമുറിയില് കാോവ
സ്പ്ക്ാത്ട് കഴിയാനുള്ള സാരങ്കതി
ക സൂടതങ്ങൾ അവര്ക്ായുടേട്. അടി
യില് മാേിന്യ ജേും ഓളമടിക്ുരമ്പാ
ൾ കുടിേിപ്േ തട്്ചകളില് അവര് ഭീതി
യിേ്ലാപ്ത, ദുര്ഗന്ധപ്ത് വകപ്വക്ാ
പ്ത സുെക്ഷിതൊയി ഉറങ്ങുും. ഇടു
ങ്ങിയ വഴികളിപ്േ മഴക്ാേ േളി അവ
ര്പ്ക്ാെു വിഷയമേ്ല. പത്ട് േതുെടശ
യടി വേുപെമുള്ള മുറിയിോണ് എേ്ലാും. 
ഓരൊ കുടിേിേുും രേെിയിപ്േ ജേ
ക്ഷാമത്ിപ്ൻറ അടയാളമായുള്ള 
നീേ ടഡും സാധാെണ കാഴ്േയാണ്. 

ഇടുങ്ങിയ വഴികള്ചും മാേിന്യചാേു
കള്ചും ധാൊവിപ്യ എന്നുും വൃത്ിഹീ
നമാക്ി. മാേിന്യക്ൂമ്പാെത്ിനടുത്ി
െുന്നട് ദുര്ഗന്ധപ്ത് അവഗണിചട് ോയ
യുും പേഹാെവുും ആസ്വദിക്ാൻ കഴി
യുരമാ എന്നതിന് ഇേ്ലാ എന്നാകുും 
മറുപടി. എന്നാല്, അവര്ക്ത് ഒെു വി
ഷയരമയേ്ല. അറപ്പെന്നത് അവിടുത്ു
കാര്ക്ിേ്ല. ഉള്ളവര്ക്ട് അവിപ്ട ജീവി
തമിപ്േ്ലന്നു മാടതമേ്ല അതുവഴി കടന്നു
രപാകാനുും കഴിയിേ്ല. പെിപെ്ചവട, ഉഴു
ന്നുവട, ഇഡ്ഡേി തുടങ്ങി ദക്ഷിരണന്്യ
ൻ പേഹാെങ്ങൾ നഗെത്ി പ്ൻറ മു
ക്ുമൂേകളില് എത്ിയത് ധാൊവിയി
ല്നിന്നാണ്. തമിഴെുപ്ട കുടില് വ്യവ
സായമായിെുന്നു അത്. ധാൊവിയിപ്േ 
രേെികളിേുടോക്ി അത് വഴിക്ചവട
മായി നഗെ മുക്ുകളില് സ്ാനും പിടി
ച്ച. രബക്റികളില് പേതെും പേഹാ
െങ്ങപ്ളത്ി.  

10 േക്ഷത്ിരേപ്റ രപര്ക്ട് 4,000 
ശുേിമുറികളാണുള്ളത്. പ്പാതു ഇട
ത്ായാേുും പ്േറുതായി െൂപപ്പെട് 
ഹൗസിങ് രകാളനികളിോയാേുും കാ
െ്യും സാധിക്ണപ്മങ്കില് വെിനില്ക്
ണും. അതിന് കഴിയാത്വെിന്നുും ഒെു 
ജഗ്ട് പ്വള്ളവുമായി പ്വളിക്ിറങ്ങുും. 
ധാൊവിയില് ജീവിചവര്ക്ട് രോക
ത്ിപ്ൻറ ഏതു രകാണിേുും ഏതവ
സ്യിേുും ജീവിക്ാും. 

രകാേും കടേട് രേെിനിവാസിക
പ്ള വിേയിെുത്ിയാല് േിേരപൊൾ 
പാള്ചും. പ്േറുകുടിേില് ശീതീകെിച മു
റികളില് കഴിയുന്ന മുതോളിമാെുമു
ടേിവിപ്ട. നഗെത്ിപ്േ, േുളിവുവീഴാ
ത് ഇസതിെിക്ുട്ന്ാപ്െക്ാൾ ആദാ
യ നികുതി അടക്ുന്ന മുതോളിമാ
െുും ധാൊവി രേെിയിേുടേട്. അന്നന്നട് 
രജാേി പ്േയത് അന്നും ക പ്ടേത്ുന്ന
വെുും അവര്ക്ട് രജാേി നല്കുന്നവ
െുും അവിപ്ടതപ്ന്നയാണുള്ളത്. സര്
ക്ാര് ജീവനക്ാെുമുടേട്. അവര്പ്ക്
േ്ലാും ഒരെ ഭാവും. 

അടിസ്ാന സൗകെ്യങ്ങളില് ഒട്്ചും 
വളൊത് ധാൊവിയില് വളെുന്ന വ്യവ
സായത്ിപ്നാപെും ജീവിതും കെുപിടിപെി
ക്ുകയാണ് രേെിനിവാസികൾ. മഹാ
മാെികളില് പകച്ചനില്ക്ാൻ അവ
ര്ക്ട് കഴിയിേ്ല. 1896ല് മുുംവബ നഗെ
ത്ിപ്േ 50 ശതമാനും രപെുപ്ട ജീവപ്ന
ടുത്  രപ്ഗിപ്ന അവെുപ്ട മുൻ തേമു
റ കടേതാണ്. രേെിയിപ്േ വ്യത്യസ ത 
യടന്ങ്ങള്ചപ്ട ശബ് ദങ്ങൾ രേര്ന്ന ആ 
സുംഗീതും നിേക്ുക എന്നത് അവര്ക്ട് 
ജീവിതും നിേക്ുന്നതിന് സമമാണ്. 
നാടുകളിരേക്ട് മടങ്ങിരപൊയവര് തി
െിച്ചവെുും. ധാൊവി യടന്ത്ാളും വീ
പ്ടേടുക്ുും. രകാേും മാറിയിപ്േ്ലങ്കിേുും 
അത് അടത എള്ചപെും സാധ്യമപ്േ്ലങ്കിേുും 
ധാൊവി പഴയ ധാൊവിയേ്ല. ●

● ധാരാവിയിലല 
കാഴ് ചകൾ



ഫക രതാ ല മു ള്ു ര്രാ ലു ള്  
ജീ ൈി തം

ഒ െു കാ േ ത്ട്  പു േ 
ത്ി പ് ൻ റ അ ഥ വാ നി 
േ ത്ി പ് ൻ റ ഉ ട മ ക ളാ 
യി െു ന്ന, എ ന്നാ ല്, 
ജാ തി വ്യ വ സ് കാ െ 
ണും നൂ റാ ടേു ക ളാ 
യി പാ ട ത്ുും  പ റ മ്പി 
േുും പ ണി പ്യ ടു ത്ട്  ത 
ള ര് ന്നു വീ ണ്, വീ ണി 

ട ത്ു നി ന്നട്  വീ ടേുും എ ഴു രന്ന റട്   അ ടപ തി ഹ ത മാ 
യ കാ േ ടപ വാ ഹ ത്ി ല് സ്വാ ത ടന്്യ ത്ി പ് ൻ റ യുും 
നീ തി യു പ്ട യുും പ്വ ളി ചും സ്വ പ്  നും ക ടേ ഏ ഴ വ ര് 
ഗ ത്ി പ് ൻ റ ടപ ധാ ന ജീ വി രതാ പാ ധി യാ യ വക 
രതാ േ പ്യക്ുറി ചട്  പ്ക. പി. ടപ ദീ പ്  ക ള െി പെ ടി എ 
ഴു തി യ ഫീ ച ര് (േ ക്ും 1672) വാ യി ച രപൊ ൾ, ക 
യ  പെ്ച മാ ടതും നി റ ഞ് ഇൗ  കു റി പ്പെ ഴു തു ന്ന വ പ് ൻ 
റ ബാ േ്യ/ കൗ മാ െ/ യൗ വ ന കാ േ പ്ത് കു റി രചാ 
ര് ത്ു രപാ യി.

േ െി ടത ത്ി ല്, നി െ ന് െും അ വ മ തി ക ൾ ക്ട്  വി 
രധ യ ൊ യ പു േ യ വ ര് ഗ ത്ി പ് ൻ റ ജീ വി ത വുും 
വക രതാ േ യു പ്ട മു ള്ള്ച ക ള്ചും ത മ്ി ല് ഏ പ്റ സ 
മാ ന ത ക ള്ച ടേട്. വക രതാേ യു പ്ട കൂ ര് ത് മു ള്ള്ച 
ക ൾ എ തി ര് ദി ശ ക ളി  ോ ണ്. െ ടേ റ ത്ുും മു ക ളി 
രേ ക്ട്, ന ടു ക്ട്  ക ടു പെ രമ റി യ മു ള്ള്ച ക ൾ താ രഴ 
ക്ുും! ഒാ േ പ്വ ട്ി പ്യ ടു ത്ട്  മു ള്ള്ച ക ൾ രപാ ക്ി ഉ 
ണ ക്ി പാ ക പ്പെ ടു ത്ി പാ യ യുും കു ട് യുും  വ ട്ി 
യുും പ്മ ട പ്ഞ് ടു ക്ു ര മ്പാ രഴ ക്ുും ഇ െു വക ക ള്ചും 
മു ള്ള്ച പ്കാ ടേട്  മു റി ഞ്ട്  മാ റാ ത് രവ ദ ന യാ ല് 
പു ള യു ന്ന അ ച്ഛ ന മ് മാ പ്െ രവ ദ ന രയാ പ്ട ഒാ ര് ക്ു 
ന്നു. എ ന്നാ ല്, ഇ രത മു ള്ള്ച ക ൾ ക ത്ി ചട്  അ തി 
പ് ൻ റ േൂ രട റി ട്ാ യി െു ന്നു വി ശ പെി നാ ല് ത ണു ത്ു 
വി റ ച ശ െീ െും അ ന്നട്  അ വ ര് േൂ ടാ ക്ി യ ത്. ദി രന ന 
ഒ െു പാ യ വീ തും പ്മ ട ഞ്ാ യി െു ന്നു പി. ജി ക്ാ സ  
വ പ്െ പ ഠി ച രപൊ ൾ ഇൗ യു ള്ള വ ൻ വ സ  ടതും, പു സ  
ത ക ങ്ങ ൾ എ ന്നി വ വാ ങ്ങി ചട്  കു ടുും ബ ത്ി പ് ൻ റ 
ജീ വി ത ഭാ െും കു റ ച ത്. വ സ  ടത നി ര് മാ ണും (പ്ന യ  
ത്ട്), മ ണ് പാ ടത നി ര് മാ ണും, ക യ ര് നി ര് മാ ണും, മ 
ത്്യ ബ ന്ധ നും, മ റ രന കും ക െ കൗ ശ േ നി ര് മാ ണും 
എ ന്നി വ ക്ട്   സ ര് ക്ാ ര് കാ േ ങ്ങ ളാ യി വ േി യ രതാ 
തി ല് സാ മ്പ ത്ി ക സ ഹാ യ വുും മ റ്ച നി െ വ ധി 
ആ നു കൂ േ്യ ങ്ങ ള്ചും ന ല് കി നി േ നി ര് ത്ു ര മ്പാ ഴുും 
പ തി ത െി ല് പ തി ത ൊ യ അ ടി സ്ാ ന വ ര് ഗ ത്ി പ് 
ൻ റ അ സും സ  കൃ ത വ സ  തു വാ യ വക ത പ്യ സും 
െ ക്ഷി ക്ു ന്നി േ്ല എ ന്നു മാ ടത മ േ്ല, അ തി പ്ന മു ചയൂ 
ടുും ന ശി പെി ക്ു ന്ന തു റ യൂ ര് പ ഞ്ാ യ ത്ട്  അ ധി കൃ 
ത െു പ്ട ന ട പ ടി ക ൾ രപാ പ്േ യു ള്ള ടകൂ െ കൃ ത്യ ങ്ങ 
ൾ തി ക ച്ചും ടപ തി രഷ ധാ ര് ഹുംത പ്ന്ന.

്രി. ടി. രൈ ലാ യു ധ ൻ, ഇ രി ങ്ങ ത്്, ്ര രയോ ളി

കത്ുകൾ

2 varadyam@madhyamam.in  www.madhyamam.com 2020 ആഗസ് റ്്  02 ഞായർ

ജീ ൈി തം ധ ന്യ മാ ക്കി യ ൈി രൈ കി ക ൾ
എ േ്ലാും രന ടി യ വ പ്ന 
ന്നട്  അഹ ങ്ക െി ക്ു ന്ന മ 
നു ഷ്യ പ്ന ന്ന ജീ വി ഈ  
ടപ പ ഞ് ത്ി ല് എ ടത നി 
സ്ാ െ നുും നി സ് ഹാ യ നു 
മാ പ്ണ ന്നട് തി െി ച റി ഞ് 
ഈ  രകാ വി ഡ്കാ േ ത്ട്, 
മ ഹ ത്ാ യ മാ തൃ ക ക ളി 
േൂ പ്ട മാ ോ ഖ മാ ൊ കു 
ന്ന സരന ഹധ ന ൊ യ മ 
നു ഷ്യ പ്െ കാ ണി ച്ച ത 
െു ന്ന താ യി െു ന്നു േക്ും 
1674 വാൊദ്യ മാധ്യമ
ത്ില് ഫഹീും േടമവട്ും 

എഴുതിയ ‘അ ന ന് െും അ വ ര് മാ ോ ഖ മാ ൊ കു ന്നു’ 
എ ന്ന ഫീ ച ര്. ജാ തി -മ ത -വും ശ രവ ര് തി െി വു ക ളി 
േൂ പ്ട സ ഹ ജീ വി ക ള്ച പ്ട െ ക്തും കു ടി ക്ാ ൻ സ ദാ 
രോ െ ക് ണ്്ച ക രളാ പ്ട ത ക്ും പാ ര് ത്ി െി ക്ു ന്ന 
വ ര് ഗീ യ വാ ദി ക ള്ച ള്ള നാ ട്ി ല് മ നു ഷ്യ ത്വ ത്ി  പ്ൻറ 
മ ഹാ മാ തൃ ക തീ ര് ക്ു ന്ന ആ  മ നു ഷ്യ ര് മാ ോ ഖ മാ 
െ പ്േ്ല ങ്കി ല് പി പ്ന്ന യാ ൊ ണ്?

പ െീ ക്ഷ ണ  ഘ ട് ത്ി േു ള്ള ഒ െു േി കി ത്ാ സ 
ടമ്പ ദാ യ ത്ി  പ്ൻറ വി ജ യ ക െ മാ യ പ െി സ മാ പ്തി 
ക്ു രവ ടേി അ ഹ മ ഹ മി ക യാ ക ട ന്നു വ ന്ന ആ ണ് 
പ്പ ണ് രഭ ദ മി േ്ലാ ത്, ജാ തി മ ത രഭ ദ മി േ്ലാ ത് ഈ  
രസാ ദ െ െി ോ ണ് ഭാ വി യു പ്ട ടപ തീ ക്ഷ. 

്രി. എ.  അ ബ് ദു ൽ ക രീം, താ യി ക്കാ ട്ു ക ര, ആ ലു ൈ

മഹാമാരി സൃഷ് ടിക്കുന്ന ഭയൈും നിരാപ്രയരബാധൈും   
ഒന്നിച്ാണ്  ്രല കുടുംബങ്ങളും രനരിടുന്നത് .  
ഇൗ അസ്വസ് ഥമായ അന്തരീക്ഷത്ിൽ കഴിയുന്ന 
കൗമാരക്കാരാൈ െട് ്രതിൈിലും കൂടുതൽ മാനസിക  
സമ്മർദൈും ൈ്യക് തിത്വപ്ര്ര് നങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുകയും  
കൂടുതൽ പ്ര്ര് നങ്ങൾ സൃഷ് ടിക്കുന്നൈരായി  
മാറുകയും െെയേുന്നു

ആേരാഗ്യകം

െക.ടി. അബ് ദുറബ്

അന്നട് സദോും കുവവ
ത്ിരേക്ട് ഇെച്ചക
യറിയിെുന്നിപ്േ്ലങ്കില് 

ഒെുപരക്ഷ, രകാഴിരക്ാട് ജിേ്ലയി
പ്േ രേദ്രമുംഗേൂര് സ്വരദശി പുതി
രയാട്ില്  അബ് ദുസ്ോും അബൂ
ദബിയിപ്േ ടഗൗടേുകള്ചും രഗാ
ള്ചകൾപ്കാടേട് നിറരചപ്ന. ഓൾ 
ഇന്്യ ജൂനിയര് ഫുട്ബാളില് രക
െളത്ിനുും സരന്ാഷ് രടടാഫി
യില് കര്ണാടകക്ുും പിപ്ന്ന 
മധുെ രകാട്സിനുും യങ്  ഇന്്യൻ
സിനുപ്മാപ്ക് രവടേി നൂറുകണ
ക്ിന് രഗാള്ചകൾ രനടിയ ആത്മ
വിശ്വാസത്ിോയിെുന്നു അബൂദ
ബിയിരേക്ുള്ള ആ വെവ്.

പരക്ഷ, വിധി വിേങ്ങുതടിയാ
യി. ‘‘എേ്ലാും ശെിയായി പിരറ ദി
വസും രജാേിയുും കളിയുും തുട
ങ്ങാനിെുന്നതാണ്. അരപൊഴായി
െുന്നു സദോമി പ്ൻറ കുവവത്ി
രേക്ുള്ള അടപതീക്ഷിത കടന്നു
കയറും. അരതാപ്ട കാെ്യങ്ങൾ 
തകിടും മറിഞ്ു.’’ കഴിഞ്യാ
ഴ്േ (ജൂവേ 21) രകാഴിരക്ാ
ട് രേദ്രമുംഗേൂെില് നിെ്യാതനാ
യ മുൻ സൗത്ട് ഇന്്യൻ താെും 
സോും പുതിപ്യാട്ിേി പ്ൻറ അളി
യൻ  സാദിഖ് അജമാനിേിെുന്നട്  
ഓര്പ്ത്ടുത്ു. കളിച കളികളി
പ്ോപ്ക് രഗാള്ചകളടിചട്  വമതാ
നേെിടതത്ില് ത പ്ൻറ രപര് കൃ
ത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്ിരപൊ
യ, പ്സവൻസ ഫുട്ബാളിേൂപ്ട, 
രകെള ജൂനിയര് ടീും വഴി ഇന്്യൻ 
ക്യാമ്പില് വപ്െപ്യത്ിയ ടപതിഭ
യായിെുന്നു പുതിരയാട്ില് അബ് 
ദുസ്ോും. വമതാനങ്ങളിപ്േേ്ലാും 
ഫുട്ബാൾ രടപമികൾ ആര്ത്ുവി
ളിച രപര്. പരക്ഷ, കളിക്ളത്ി
നു പുറത്ട് ആ ടപതിഭപ്യ അധി
കമാെുും തിെിചറിഞ്ിേ്ല. 

െസൈൻസിെല ്രുലിക്കുട്ി
എഴുപതുകള്ചപ്ട ഒടുക്ത്ി

ോണ് സോമി പ്ൻറ പടരയാട്ും 
തുടങ്ങുന്നത്. യുവജന ടഗന്ാേ
യും എന്ന രപെിോയിെുന്നു അന്നട് 
രേദ്രമുംഗേൂര് ടീും പ്സവൻസ ഫു
ട്ബാൾ ടൂര്ണപ്മൻറില് പപ്ങ്കടു
ത്ിെുന്നത്. എവിപ്ടരപൊയാേുും 
കപെടിക്ുന്ന ടീും എന്നായിെുന്നു 
അവര് അറിയപ്പെട്ിെുന്നത്. ഇവ
രൊട് മത്െിക്ാൻ എതിര് ടീമു
കൾ പേരപൊഴുും രപാടേിരചെി, 
ബാുംഗ്യൂര്, മടദാസ എന്നിവിടങ്ങ
ളില്നിപ്ന്നാപ്ക് ഫുൾ ടീമിപ്ന ഇറ
ക്ി പടപ്വട്ി രനാക്ുന്ന കാേും.

ടപതിരൊധ നിെ എടത കെുത്ു
റതാപ്ണങ്കിേുും സോും രഗാളടി
ചിെിക്ുും. സോും എതിര്ടീമില് 
ഉപ്ടേന്നറിഞ്ാല് കളിക്ാെുപ്ട 
മരനാവധെ്യുംതപ്ന്ന രോര്ന്നു
രപാകുന്ന നിേയില് ഫുട്ബാൾ 
രടപമികൾ ആെവും നിറച കാേും. 
അതുപ്കാടേുതപ്ന്ന വര്ഷങ്ങൾ
ക്ു മുമ്പട്  മാവൂെിപ്േയുും വാഴ
ക്ാപ്ട്യുും പ്കാടിയത്ൂെിപ്േ
യുും തിെുവമ്പാടിയിപ്േയുപ്മേ്ലാും 
വമതാനങ്ങളില് ആ ബൂട്ില്നി
ന്നുതിര്ന്ന രഗാള്ചകൾ ഇന്നുും കാ
ണികള്ചപ്ട ഒാര്മയിേുടോകുും.

ഒെിക്ല് ഒെു മത്െത്ില്  
കളിക്ാനായി ടൗണ് ടീും അെീ
രക്ാട്, സോമിപ്ന മേപെ്ചറും ജി
േ്ലയിപ്േ കുനിയിരേക്ട് പ്കാടേു
രപായി. അരദേഹപ്ത് ആദ്യ പകു
തിയില് ഇറക്ിയിേ്ല. മൂന്നു രഗാ
ള്ചകൾക്ട് മുന്നിട്്ചനില്ക്ുന്നതി
നാല് െടോും പകുതിയിേുും താ
ങ്കൾ ഇറരങ്ങടേതിേ്ല എന്നട്  ടീും 
മാരനജര് സോമിരനാട് പറഞ്ു. 
പരക്ഷ, കളിക്ാനുള്ള ആരവശ
ത്ിോയിെുന്നു സോും. അരദേഹും  
ഉടൻ ത പ്ൻറ ജഴ്സി ഊെി മടക്ി
പ്ക്ാടുത്ു. എന്നിട്ട്  എതിര് ടീ
മായ ജിടഗ  വാഴക്ാടിനു രവടേി 
കളത്ിേിറങ്ങി. പിപ്ന്ന മൂന്നു 
രഗാളിന് വിജയിച്ചനിന്ന ടൗണ് 
ടീും അെീരക്ാടി പ്ൻറ  വേയി
രേക്ട് സോമി പ്ൻറ  വക നാേു 
രഗാൾ!  4^3ന്  ജിടഗ  വാഴക്ാട് ടീ
മിപ്ന വിജയിപെിചട്  കപെ്ചും വാങ്ങി 
രപാന്നു. അതായിെുന്നു സോമി 
പ്ൻറ സരകാറിങ് പവര്.

സോമി പ്ൻറ കളിയുള്ളയിട
പ്ത്േ്ലാും നാട്്ചകാര് കൂട്മായി 
എത്ി, കാല്നടയായുും രമാ
രട്ാര് വബക്ിേുും വസക്ിളി
േുും പറിയാല് ജീപെട് വിളിച്ചും. 
സോമി പ്ൻറ കളി കാണാൻ പ്കാ

ചിയിരേക്ട് ഒെു ടഗാമും ഒന്നടങ്കും 
രപായ കഥ അക്ാേത്ട്  വാര്
ത്കളില് നിറഞ്ിെുന്നു.

യങ്  ഇന്ത്യൻസി െൻറ 
പ്രതീക്ഷ

വര്ഷും 1979. തിെുവമ്പാടിയി
പ്േ പ്സവൻസ ടൂര്ണപ്മൻറില് 
റഫറിയായി എത്ിയ  രകാഴി
രക്ാട്്ചകാെൻ ഉസമാൻ, സോ
മി പ്ൻറ കളി രനാട്മിട്്ച. രപാകു
രമ്പാൾ സോമിന് പുതിപ്യാെു 
ക്ഷണവുും കിട്ി -യങ്  ഇന്്യൻസി
രേക്ട്. സോമി പ്ൻറ വെരവാപ്ട 
ടീമി പ്ൻറ വെ പ്തളിഞ്ു. അതു
വപ്െ ‘സി’ ഡിവിഷനില് കിടന്നു 
േടകശ്വാസും മുട്ിയ യങ്   ഇന്്യൻ
സ െടേു വര്ഷത്ിനിടയില് ‘ബി’ 
ഡിവിഷനുും കടന്നട്  ‘എ’ ഡിവിഷ
നിരേക്ട് കയറി.

‘സി’ ഡിവിഷനില് യങ് 
ഇന്്യൻസ രനടിയ 26 രഗാള്ച
കളില് 24ഉും സോമി പ്ൻറ വക
യായിെുന്നു എന്നട് പറയുരമ്പാൾ 
ഊഹിക്ാമരേ്ലാ ടീമിന് ആ കളി
ക്ാെൻ പകര്ന്ന ഊര്ജും. ‘ബി’ 
ഡിവിഷനിേുും സോമായിെുന്നു 
രടാപ് സരകാറര്. 1979, 80, 81 കാ
േത്ായിെുന്നു യങ്  ഇന്്യൻസി
നു രവടേി സോും കളിചത്. 

സരന്താഷ് രപടാൈിയിൽ
1981ല് നാഷനല് ജൂനിയര് 

ഫുട്ബാൾ ോമ്പ്യൻഷിപെില് രകെ
ള സ രററട് ജൂനിയര് ടീമിപ്േ മുൻനി
െ കളിക്ാെനായിെുന്നു സോും. 
ഗുജറാത്ുമായുള്ള മത്െത്ി
പ്േ ഏഴു രഗാള്ചകളില് മൂന്നുും 
സോമി പ്ൻറ വകയായിെുന്നുപ്വ
ന്നത് അന്നട് കായിക രപജുകളില് 
തേപ്ക്ട്ായി. പരക്ഷ, അതുവ
പ്െ മികച ടപകടനും കാഴ്േ പ്വ
ച സോമിപ്ന വഫനല് മത്െ
ത്ില് കളത്ിനു പുറത്ിെുത്ി! 
അന്നട് രകെളും രതാല്ക്ുകയുും 
പ്േയതു.  

പരക്ഷ, സോമി പ്ൻറ ടപകടനും 
കര്ണാടക രനാട്മിട്്ച കഴിഞ്ി
െുന്നു. രകെളത്ില്നിന്നുള്ള ഈ 
കയ രപെറിയ അനുഭവവുമായി മു
രന്നാട്്ചരപാകുന്നതിനിടയില് കര്
ണാടക സോമിപ്ന ക്ഷണിച്ച. 
അങ്ങപ്ന 1982-83 കാേപ്ത് കര്
ണാടക സരന്ാഷ് രടടാഫി ടീും 
അുംഗമായി. കല്ക്ട്യില് നട
ന്ന മത്െത്ില് സോും എരപൊഴ
പ്ത്യുും രപാപ്േ മികവ് പ്തളിയി
ച്ച. ടീമിന് ടപതീക്ഷരയറി. പരക്ഷ, 
പ്സമി വഫനേില് രഗാവരയാട് 
പൊജയപ്പെട്ട്  കര്ണാടക മടങ്ങി. 
രകെളും അതിനുും മുമ്പുതപ്ന്ന 
മത്െത്ില്നിന്നട് പുറത്ായിെു

ന്നു. സോമി പ്ൻറ ടപകടനത്ിനാ
വപ്ട് കര്ണാടക സര്ക്ാറി പ്ൻറ 
ടപരത്യക ടപശുംസയുും കിട്ി.

എസ്.എസ്.എൽ.സി മുടക്കിയ 
ഇന്ത്യൻ ടീം പ്രരൈ്രനം

എസ.എസ.എല്.സി പാസാ
യിെുപ്ന്നങ്കില് ഒെുപരക്ഷ, ഒത
യമങ്ങേും പള്ളിപെറമ്പില് നട
ന്ന അരദേഹത്ി പ്ൻറ ഖബറടക് 
േടങ്ങില്  ആദെപൂര്വും ആോ
െപ്വടി  മുഴങ്ങിരയപ്ന എന്നുകൂ
പ്ട പറയുരമ്പാരഴ സോപ്മന്ന ടപ
തിഭയുപ്ട കളിജീവിതും പൂര്ണ
മാവൂ. സോമിനുും ഇന്്യൻ ഫുട് 
ബാൾ ടീമിനുും ഇടയില് വിേങ്ങു
തടിയായി നിന്നത് എസ.എസ.
എല്.സിയിേ്ല എന്ന ഒറക്ാെണ
മായിെുന്നു.

സരന്ാഷ് രടടാഫിയിപ്േ കര്
ണാടകക്ട് രവടേിയുള്ള ടപക
ടനുംകൂടി കഴിഞ്രപൊഴാണ്  
ഇന്്യൻ ക്യാമ്പിരേക്ട് വിളിപ്യ
ത്ിയത്. പരക്ഷ, അടുത് ഘട്
ത്ില് പ്സേക ഷൻ കിട്ിയിേ്ല. 
കളിമികവിപ്േ കുറവായിെുന്നി
േ്ല, വിദ്യാഭ്യാസ രയാഗ്യതയാണ് 
പണിപറിചത്. പത്ാും ക്ാസിപ്േ്ല
ങ്കില് ബുദ്ധിമുട്ാകുപ്മന്നുും വക

ക്ൂേി പ്കാടുത്ാല് നടക്ുപ്മ
ന്നുും അപ്ന്നാെു രകാചട് പറഞ്
തായി സോും ഒെിക്ല് സൂേി
പെിചിെുന്നു. രഗാഡ്ഫാദര്മാെി
േ്ലാത് ഒെു നാട്ിൻപുറത്ുകാ
െൻ ഫുട്ബാൾ താെും എങ്ങപ്ന
പ്യാപ്ക് അവഗണിക്പ്പെടുന്നു 
എന്നതി പ്ൻറ ഉദാഹെണമാണ്  
ഇത്.  പ്സേകടര്മാര്ക്ട് രവപ്റ
യുും താല്പെ്യങ്ങള്ചടോയിെുന്നി
െിക്ണും. കൂപ്ട കളിചരപൊൾ വള
പ്െ പിന്നിോയിെുന്ന പേെുും സും
െക്ഷകെുപ്ട അകമ്പടിരയാപ്ടയുും 
പടതങ്ങളിേൂപ്ട കഥകൾ െേിച്ചും  
വേിയ ‘കളിക്ാൊയി’. സര്ക്ാര് 
രജാേികൾ കെസ്മാക്ി. 

ബൂട്് ഫകൈിടാെത സലാം
അവഗണനകളിേുും സോും 

പരക്ഷ, കാല്പന്ിരനാടുള്ള ടപ
ണയും വകവിട്ിേ്ല. 1983 മുതല് 
1988  വപ്െ മധുെ പ്കാട്സ ടീമില് 
സജീവമായി. ടീും കാപ്റൻ സ്ാ
നമണിഞ്ു. രജാര്ജ ഹൂവറട
ക്ും ഒട്നവധി കപെ്ചകൾ മധുെ 
രകാട്സിരേപ്ക്ത്ിചത് സോമി 
പ്ൻറ കാേത്ാണ്. 

മധുെ രകാട്സ ഫുട്ബാൾ ടീും 
പിെിച്ചവിട്രതാപ്ട മാസമെിക ടപ

കടനങ്ങള്ചമായി സോും പ്സവൻ
സി പ്ൻറ രോകരത്ക്ട് വീടേുും 
തിെിപ്ചത്ി. കൂട്്ചകാെൻ നാഗൊ
ജൻ മാരനജറായ പ്സവൻസ ഫു
ട്ബാൾ ടീമായ  ബ്യൂമാകസ മധുെ
ക്ു രവടേി ജഴ്സിയണിഞ്ു.

അതിനിപ്ടയാണ് കാല്പന്ു
കളിയില് പുതിയ കവിതകൾ െേി
ക്ാനുും ജീവിതും കെക്ടിപെിക്ാ
നുമുള്ള രമാഹങ്ങള്ചമായി സോും 
അബൂദബിയിരേക്ട് വിമാനും കയ
റിയത്. കളിമികവുും സര്ട്ിഫിക്
റ്ചകള്ചും കടേ  അബൂദബി മുനി
സിപൊേിറി ടീമി പ്ൻറ  തേവൻ ടീമി
പ്േടുക്ാപ്മന്നു സമ്തിച്ച. ടീമില്  
മേയാളികളായ രവപ്റയുും കളി
ക്ാെുടോയിെുന്നു. സുംസ്ാന 
തേത്ിേുും മറ്ചും തിളങ്ങിയതിനു
രശഷും ടപവാസും സ്വീകെിചവര്.

പരക്ഷ, നിര്ഭാഗ്യവശാല് 
അരപൊരഴക്ുും ഇറാഖ്-കുവവ
ത്ട്  യുദ്ധും തുടങ്ങി. മുനിസിപൊേി
റി ടീും വിപുേീകെണും എന്ന പദ്ധ
തി അബൂദബി ഉരപക്ഷിച്ച. നാ
ട്ിരേക്ട് മടങ്ങാപ്ത പിന്നീട് വര്
ഷങ്ങരളാളും അളിയൻ സാദിഖി
രനാപ്ടാപെും പേവിധ രജാേികള്ചും 
കചവടങ്ങള്ചും രനാക്ി സോും 
ടപവാസത്ി പ്ൻറ കുപൊയമണി
ഞ്ു. അരപൊരഴക്ുും നിൊശ 
പതുപ്ക് അരദേഹത്ി പ്ൻറ ജീവി
തത്ിരേക്ട് പടര്ന്നുകയറിത്ു
ടങ്ങിയിെുന്നു. 2007ോണ് അരദേ
ഹും യു.എ.ഇരയാട് വിട പ്ോേ്ല്ച
ന്നത്. പിന്നീട് നാട്ില്തപ്ന്ന ഒതു
ങ്ങിക്ൂടി. പുതുതേമുറയില്പ്പ
ട് പേര്ക്ുും സോും ആൊണ് 
എന്നുരപാേുും അറിയാപ്തയാ
യി. എങ്കിേുും മായച്ചകളയാനാ
വാത് വമതാനപ്ത് ഇതിഹാ
സ കഥകരളാപ്ടാപെും മപ്റാന്നുകൂ
പ്ട അരദേഹും ബാക്ി പ്വചിട്്ചടേട്, 
തപ്ന്നക്ാൾ നേ്ല കളിക്ാെനാ
യി വളെുന്ന  ത പ്ൻറ ഇളയമകൻ 
ശാമില് സോമിപ്ന. പ്സ ടുവി
നു പഠിക്ുരമ്പാൾ ഇൻറര്സകൂൾ 
മത്െത്ില് രകാഴിരക്ാടി പ്ൻറ 
രപാസ റട്  കാത്ുെക്ഷിച ശാമില് 
(സച്ച) നാേുവര്ഷമായി രകാ
ഴിരക്ാട് േീഗ് മത്െങ്ങളിേുും 
പപ്ങ്കടുക്ുന്നുടേട്.   ●

രോ.  രാ ജ ൻ ഏ ലി യാ സ് 

 േകാ  വി  ഡ് -19 വ്യാ പ 
ന പ്ത് തു ട ര് ന്നു 
ടോ യ രോ ക  ഡൗ 

ണ് അ ട ക് മു ള്ള നി യ ടന് ണ ങ്ങ ള്ച പ്ട 
ഭാ ഗ മാ യി സ മൂ ഹ ത്ി പ് ൻ റ പ്മാ ത് 
ത്ി േു ള്ള മാ ന സി കാ രൊ ഗ്യ ത്ി പ് ൻ 
റ കാ െ്യ ത്ി ല്  ഗൗ െ വ മാ യ ക െു ത േു 
ക ൾ ആ വ ശ്യ മാ പ്ണ ന്നട്  മ നഃ ശാ സ  ടത ജ  
െ െുും മ രനാ രൊ ഗ വി ദ ഗ്  ധ െുും നി െ ന് 
െും മു ന്ന റി യി പെട്  ന ല് കു ന്ന തി നി ട യി ോ 
ണ്  2020 മാ ര് ചട്  25 മു ത ല് ജൂ വേ ആ 
ദ്യ വാ െും വ പ്െ യു ള്ള കാ േ യ ള വി ല് രക 
െ ള ത്ി ല് 18 വ യ സ്ി ന്  താ പ്ഴ 66 കു ട്ി 
ക ൾ ജീ വ പ്നാ ടു ക്ി എ ന്ന വാ ര് ത് പു 
റ ത്ു വ ന്ന ത്. തു ട ര് ന്നട്  ഇ ക്ാ െ്യും പ െി 
രശാ ധി ക്ാ നുും കു ട്ി ക ൾ ക്ി ട യി പ്േ 
വ ര് ധി ച്ച വ െു ന്ന ആ ത്മഹ ത്യ പ്യ ക്ു 
റി ചട്  പ ഠി ക്ാ നുും ഫ യ ര്  രഫാ ഴ്  സ  രമ 
ധാ വി ആ ര്. ടശീ രേ ഖ യു പ്ട രന തൃ ത്വ 
ത്ി ല് ഒ െു സ മി തി െൂ പ വ ത്  ക െി ക്ു 
ക യുും പ്േ യ  തു. 

കു ടുും ബ ത്ി പ് ൻ റ യുും സ മൂ ഹ ത്ി 
പ് ൻ റ യുും ത ണ േി ല് വ ള ര് ന്നു വ രെ ടേ 
നാ പ്ള യു പ്ട പൗ െ ന്ാ ര് ഇ ട ക്ു പ്വ ചട്  
ജീ വി തും ഉ രപ ക്ഷി ക്ാ നു ള്ള കാ െ ണ 
ങ്ങ ൾ കപ്ടേരത്ടേി യി െി ക്ു ന്ന ു. വീ 
ടുകളില് ഏ റ വുും കൂ ടു ത ല് ടപ ശ്  ന ങ്ങ 
ൾ സൃ ഷ്  ടി ക്ു ന്ന ത്  കൗ മാ െ ക്ാ ൊ ണ്. 
രോ ക  ഡൗ ണ് കാ േ ത്ുും സ  ഥി തി മ റി 
ച േ്ല. കൂ ട്്ച കൂ ടി ഉ േ്ല സി ചട്  ന ട രക് ടേ 
ടപാ യ ത്ി ല് വീ ട്ി ന ക ത്ട്  അ ട ചി ട് രപാ 
പ്േ ഇ െി രക് ടേി വ െു ന്ന ത്  അവെി ല് ക 
ടു ത് അ സ്വ സ  ഥ ത സൃ ഷ്  ടി ക്ുും എ 
ന്ന കാ െ്യ ത്ി ല് സും ശ യ മി േ്ല.

ഗ ൾ ഫ്  രപാ േു ള്ള നാ ടു ക ളി ോ വ പ് 
ട് ഇൗ  അവസ ഥ കൂ ടു ത ോ ണ്. ഇ വി ട 
ങ്ങ ളി പ്േ ക ു റ ഞ് സ്വാ ത ടന്്യ വുും പ െി 
മി ത മാ യ സാ മൂ ഹി ക ബ ന്ധ ങ്ങ ള്ച മു ള്ള 
അ ന് െീ ക്ഷും ഒ ന്നു കൂ ടി മു റി ക ൾ ക്ു ള്ളി 
രേ ക്ട്  േു െു ങ്ങി . പ േ കു ടുും ബ ങ്ങ ള്ചും 
മാ സ ങ്ങ ളാ യി പു റ ത്ി റ ങ്ങുന്നിേ്ല. പ 
േ ത െ ത്ി േു ള്ള ടപ ശ്  ന ങ്ങ ളാ ണ്  ഇ ന്നട്  
ഇൗ  കു ടുും ബ ങ്ങ ൾ രന െി ടു ന്ന ത്. പ്താ 
ഴി ല് പ െ മാ യ അ നി ശ്ി താ വ സ   ഥ, വ െു 
മാ ന ത്ി പ്േ ഇ ടി വ്, േി കി ത് സൗ ക 
െ്യ ങ്ങ പ്ള ക്ു റി ച്ച ള്ള ആ ശ ങ്ക ക ൾ, കു 
ടുും ബാും ഗ ങ്ങ ള്ച പ്ട സാ മീ പ്യ മി േ്ലാ യ  മ 
സൃ ഷ്  ടി ക്ു ന്ന അ െ ക്ഷി താ വ സ  ഥ, എ 
േ്ലാ ത്ിനുും പു റ പ്മ മ ഹാ മാ െി സൃ ഷ്  ടി 

ക്ു ന്ന ഭ യ വുും നി ൊ ടശ യ രബാ ധ വുും... 
ഇ വ പ്യ േ്ലാും ഒ ന്നി ചാ ണ്  പേ ഗ ൾ ഫ് മ 
േ യാ ളി കു ടുും ബ ങ്ങ ള്ചും രന െി ടു ന്ന ത്. 

എ ന്ു പ്കാ ടോ ണ്  കൗ മാ െ ക്ാ ര് മ 
റ്ച ള്ള വ പ്െ അ രപ ക്ഷി ചട്  കൂ ടു ത ല് ക േ 
ഹ ടപി യ ൊകുന്ന ത്? വ ള ര് ച യു പ്ട ഭാ ഗ 
മാ യി സും ഭ വി ക്ു ന്ന ശാ െീ െി ക- മാ ന സി 
ക മാ റ ങ്ങ ള്ച പ്ട ഭാ ഗ മാ ണി പ്ത ന്നാ ണ്  
പ്പ പ് ട് ന്നു ള്ള ഉ ത് െും. ഇൗ  ടപാ യ ത്ി ല് 
ശ െീ െ ത്ി ന ക ത്ട്  സും ഭ വി ക്ു ന്ന വജ 
വി ക മാ യ മാ റ ങ്ങ ള്ചും രഹാ ര് രമാ ണ് വ്യ 
തി യാ ന ങ്ങ ള്ചും വ േി യ അ ള വി ല് ത പ്ന്ന 
ഇ ക്ൂ ട് പ്െ നി രഷ ധി ക ള്ചും അ നു സ െ ണ 
യി േ്ലാ ത് വ െു മാ ക്ി മാ റ്ച ന്നു ടേട്. 

ഇ തി നു പു റ പ്മ കു ടുും ബ ത്ി ന ക 
ത്ട്  മാ താ പി താ ക് ൾക്ി ട യി പ്േ അ 
ഭി ടപാ യ വ്യ ത്യാ സ ങ്ങ ൾ, െ ക്ഷി താ ക് 
ൾ അ വ േും ബി ക്ു ന്ന ശി ക്ഷ ണ െീ തി ക 
ള്ച പ്ട സ്വ ഭാ വും, പി താ വി പ് ൻ റ മ ദ്യ പാ 
നും രപാ േു ള്ള അ ൊ ജ ക സ്വ ഭാ വ ങ്ങ ൾ, 
അ ത്  സൃ ഷ്  ടി ക്ു ന്ന സാ മ്പ ത്ി ക സ 
മ് ര്ദ ങ്ങ ൾ, കൂ ട്്ച കാ െു പ്ട സ്വാ ധീ നും, 
പ ൊ ജ യ ഭീ തി, ആ ത്മവിശ്വാസക്ു റ 
വ് തു ട ങ്ങി യ വ പ്യ േ്ലാും കൗ മാ െ ക്ാ 
െു പ്ട മാ ന സി കാ വ സ  ഥ പ്യ ടപ തി കൂ 

േ മാ യി ബാ ധി ക്ു ന്നു . മു ൻ കാ േ ങ്ങ 
പ്ള അ രപ ക്ഷി ചട്  വീ ടു വി ട്ി റ ങ്ങി രപൊ 
കു ക, േ ഹ െി ക ൾ ക്ട്  അ ടി മ യാ കു ക, 
സാ ഹ സി ക കാ െ്യ ങ്ങ ളി ല്പ്പ ട്ട്  അ പ 
ക ട ങ്ങ ളി ല് പ്പടു ക, പ്മാ വബ ല് പ്ഗ 
യി മു ക ളി ല് അ ടി മ യാ യി ജീ വ പ്നാ ടു 
ക്ു ക തു ട ങ്ങി യ വാ ര് ത് ക ൾ ദി നും 
ടപ തി പു റ ത്ു വെുന്നു. 

സ്വാ ത പന്ത്യം െകാ തി ക്കു ന്ന പ്രാ യം
കൗ മാ െ ക്ാ ര് സൃ ഷ്  ടി ക്ു ന്ന ടപ ശ്  

ന ങ്ങ ള്ച പ്ട രവ െു ക ൾ എ രപൊ ഴുും അ വ 
െു പ്ട സ്വാ ത ടന്്യ രത്ാ ടു ള്ള അ ട ക്ാ 
നാ വാ ത് ആ ടഗ ഹ മാ ണ്. വ ള ര്ച യു പ്ട 
ഭാ ഗ മാ യി സും ഭ വി ക്ു ന്ന സ്വാ ഭാ വി ക 
പ െി ണാ മും. എ ടത ത ട ഞ്ാ േുും കു ട്ി ക 
ൾ ഈ  ഘ ട് ത്ി േൂ പ്ട ക ട ന്നു രപാ കാ 
തി െി ക്ി േ്ല. എ േ്ലാ കൗ മാ െ ക്ാ െുും ഒ െി 
ക് േ പ്േ്ല ങ്കി ല് മ പ്റാ െി ക് ല് െ ക്ഷി താ 
ക് ൾ വ െ ച അ തി െു ക ൾ മ റി ക ട ന്നി െി 
ക്ുും. കു ട്ി ക ള്ച പ്ട വ്യ ക്തി ത്വ ത്ി ന നു 
സ െി ചട് ഇ തി പ് ൻ റ അ ള വി ല് മാ റ മു ടോ 
കു പ്മ ന്നു മാ ടതും. അ നു സ െ ണ രയാ പ്ട 
യുും ത ങ്ങ പ്ള ആ ടശ യി ച്ചും ക ഴി ഞ്ി 

െു ന്ന കു ട്ി ക ൾ ഒ െു സ മ യ ത്ട്  അ തി ല് 
നി ന്നട്  വ്യ ത്യ സ  ത മാ യി പ്പ െു മാ റു ര മ്പാ 
ൾ മാ താ പി താ ക് ൾ ക്ട്  ആ ദ്യും അ മ്പ െ 
പെ്ചും പി ന്നീ ട്  രകാ പ വുും തു ട ര് ന്നട്  സ ങ്ക 
ട വുും അ നു ഭ വ പ്പെ ടു ന്നു. ഇ രതാ പ്ട യാ 
ണ്  വീ ടു ക ൾ ക്ു ള്ളി ല് ക േ ഹ ങ്ങ ൾ തു 
ട ങ്ങു ന്ന ത്. കു ട്ി ക ൾ ഒ ച പ്വ ച്ചും അ േ 
റി യുും ടപ തി ക െി ക്ു ന്ന രതാ പ്ട അ ന് െീ 
ക്ഷും വ ഷ ളാ വു ന്നു. 

ആ ്ര ങ്ക യി ലാ ൈു ന്ന ര ക്ഷി താ ക്ക ൾ
മ ക് ൾ ടപ ശ്  ന ക്ാ ൊ കു ന്ന ത് ഒ ഴി വാ 

യി ക്ി ട് രണ പ്യ ന്നാ ണ് എ േ്ലാ െ ക്ഷി താ 
ക് ള്ച പ്ട യുും ആ ടഗ ഹും. കു ട്ി ക ൾ പ്ത 
റാ യ തീ െു മാ ന ങ്ങ ളി രേ ക്ട് എ ടു ത്ു 
ോ ടി ടപ ശ്  ന ങ്ങ ളി  രേ ക്ട്  വ ഴു തി വീ ഴാ 
ൻ ആ െുും ആ ടഗ ഹി ക്ി േ്ല. അ തു പ്കാ 
ടോ ണ്, മ ക് ൾ ശ െി യാ യ വ ഴി യി ല്ത 
പ്ന്ന യ രേ്ല എ ന്ന ആ ശ ങ്ക നാ ൾ ക്ു നാ 
ൾ െ ക്ഷി താ ക് ളി ല് വ ള െു ന്ന ത്. വീ ട്ി ല് 
വവ കി വ െു ക, കൂ ട്്ച കൂ ടി ന ട ക്ു ക, വീ 
ട്ി പ്േ ഉ ത് െ വാ ദി ത് ങ്ങ ളി ല് നി ന്നട്  ഒ ഴി 
ഞ്ു മാ റു ക,  എ േ്ലാ വ രൊ ടുും വ ഴ ക്ി ടു 
ക തു ട ങ്ങി യ സ്വ ഭാ വ ങ്ങ ൾ ഇൗ  കാ േ 

ഘ ട് ത്ി ല് സ്വാ ഭാ വി കും മാ ടത മാ പ്ണ 
ന്ന തി െി ച റി വ്  മാ ടത മാ ണ്  െ ക്ഷി താ ക് 
ള്ച പ്ട ആ ശ ങ്ക ക ൾ കു റ ക്ാ നു ള്ള ടപ 
ധാ ന വ ഴി. കൗ മാ െ ത്ി രേ ക്ട് ടപ രവ ശി 
ക്ു ന്ന രതാ പ്ട പ േ കാ െ്യ ങ്ങ ളി േുും തീ െു 
മാ ന ങ്ങ ൾ സ്വ യും വക പ്ക്ാ ള്ളാ ൻ ഇ 
വ ര് ആ െും ഭി ക്ു ന്നു. േു റ്ച മു ള്ള രോ ക 
പ്ത് രോ ദ്യും പ്േ യത് സ്വ ന്ും വി ശ്വാ 
സ ങ്ങ ള്ചും ടപ വൃ ത്ി ക ള്ചും സ്വ യും െൂ പ 
പ്പെ ടു ത്ി പ്യ ടു ക്ാ നാ ണ്  അ വ ര് ടശ മി 
ക്ു ന്ന ത്. പ െി േ യ ക്ു റ വു ള്ള തി നാ ല് 
പ്ത റ്ച പ റ്ച ക സ്വാ ഭാ വി കും മാ ടത മാ ണ്. 
ഇൗ   അ വ സ  ഥ ക രളാ ട്  ഇ ത്ി െി ക്ഷ മ 
രയാ ടുും സ  രന ഹ രത്ാ ടുും പ്പാ െു ത് 
പ്പെ ടു ന്ന താ ണ്  ആ രൊ ഗ്യ ക െും. പ ക െും 
രകാ പ വുും ശി ക്ഷ ണ ന ട പ ടി ക ള്ച മാ യി 
െും ഗ ത്ു വ ന്നാ ല് സും ഗ തി ക ൾ കൂ ടു ത 
ല് വ ഷ ളാ വാ നാ ണ്  സാ ധ്യ ത.

ക ല ഹ ങ്ങ ൾ െൈ റു െത യാ ൈി ല്ല
വ ള ര് ച യു പ്ട ഭാ ഗ മാ യിക്ടേട്  കൗ 

മാ െ ക്ാ െു പ്ട ഇ ത് െും പ്കാ ച്ച ക േ ഹ 
ങ്ങ പ്ള നി െു ത്ാ ഹ പ്പെ ടു ത്ാ തി െി ക് 
ോ ണ് ന േ്ല ത്. അ വ പ്യ അ ടി ച മ ര് ത്ി 

യാ ല് ഭാ വിയില് കൂ ടു ത ല് ഉ ത് െ വാ 
ദി ത് ങ്ങ ൾ ഏ പ്റ ടു ക്ാ ൻ വി സ മ് തി 
ചട്, തീ െു മാ ന പ്മ ടു ക്ാ ൻ ഭ യ പൊ ടു മാ യി 
വീ ട്ി പ്ോ തു ങ്ങി ക് ഴി യു ന്ന വ്യ ക  തി പ്യ 
ആ യി െി ക്ുും നി ങ്ങ ൾ ക്ട്  േ ഭി ക്ു ക.  

ആ രൊ ഗ്യ ക െ മാ യ ക േ ഹ ങ്ങ ൾ യ 
ഥാ ര്ഥ ത്ി ല് കു ട്ി ക പ്ള സ്വ ന്ും പു 
റ രന്ാ ട് പ്പാ ട്ി ചട് േി റ കു വി ട ര്ത്ാ ൻ 
സ ഹാ യി ക്ു ക യാ ണ്  പ്േ യ്്ച ന്ന ത്. കൂ 
ടു ത ല് സ്വാ ത ടന്്യും, ഉ ത് െ വാ ദി ത്ും, 
സ്വ യും നി ര്ണ യാ ധി കാ െും തു ട ങ്ങി യ വ 
അ വ നി ല് െൂ പ പ്പെ ടു രമ്പാ ഴാ ണ് ഇ തു 
സും ഭ വി ക്ു ന്ന ത്. സ മ യാ സ മ യ ങ്ങ ളി 
ല് തീ െു മാ ന പ്മ ടു ക്ു ക പ്യ ന്ന ദു ഷ്  ക 
െ മാ യ ദൗ ത്യും അ വ ൻത പ്ന്ന പ്േ യ്്ച 
രമ്പാ ൾ വീ ഴ്േ ക ൾ സ്വാ ഭാ വി കും. വ ള 
ര്ച യു പ്ട സ്വാ ഭാ വി ക വ ശും മാ ടത മാ 
ണി ത്. 

ഇ ത് െും ക േ ഹ ങ്ങ ളി ല് െ ക്ഷി താ 
ക് ള്ചും കു ട്ി ക ള്ചും ത മ്ി ല് തു റ ന്ന ആ 
ശ യ വി നി മ യ മാ ണ്  ഉ ടോ കു ന്ന ത്. മാ 
താ പി താ ക് ൾ ടശ ദ്ധ രയാ പ്ട അ വ പ്െ 
രക ൾക്ാൻ തയാറാകണും. മു തി ര് ന്ന 
വ ര് മു രന്നാ ട്്ച പ്വ ക്ു ന്ന നി യ ടന് ണ 
ങ്ങ പ്ള അവര് രോ ദ്യും പ്േ യ  തു തു ട 
ങ്ങുും. ഇ വി പ്ട െ ക്ഷി താ വ് യു ക്തി സ 
ഹ മാ യ മാ ര്ഗ നി ര്രദ ശ ങ്ങ ള്ച മാ യി ഒ പെ 
മു ടോ കണും. വി കാ െ- വി ോ െ ങ്ങ ൾ പ 
ങ്കു പ്വ ചട്  ഇ െു കൂ ട് െുും നീ ക്ു രപാ ക്ു ക 
ളി േൂ പ്ട സ മാ ധാ നും ക പ്ടേ ത്ാ ൻ പ 
തു പ്ക് ടശ മി ക്ുും.

അ രത സ മ യും, മ ക് ൾ വ ള െു ക യാ 
പ്ണ ന്നട് അും ഗീ ക െി ക്ാ ൻ േി േ രപൊ പ്ഴ 
ങ്കി േുും െ ക്ഷി താ ക് ൾ മ ടി ക്ുും. ‘പു ന്നാ 
െ രമാ ൻ/ പു ന്നാ െ രമാ ൾ' സ ങ്ക ല്പ ത്ി 
ല്നി ന്നട് മാ റ ാൻ മാ താ പി താ ക് ൾക്ട് 
ടപ യാ സ മാ ണ്. കു ട്ി ക ൾക്ട് വ ള ൊ ൻ 
മ തി യാ യ വ ഴി ന ല്കാ തി െ ു ന്നാ ല് മാ 
താ പി താ ക് ള റി യാ പ്ത അ വ ര് അ ത് 
െും വ ഴി ക ൾ രത ടി രപൊ കു ക യുും അ പ ക 
ട ക െ മാ യ സാ ഹ േ െ്യ ങ്ങ ളി പ്േ ത്ു ക 
യുും പ്േ യ്്ചും. സാ മ്പ ത്ി ക മാ യി ഉ യ ര് 
ന്ന സാ ഹ േ െ്യ ത്ി ല് നി ന്നു ള്ള, അ പ്േ്ല 
ങ്കി ല് ന േ്ല കു ടുും ബ പ ശ്ാ ത് േ മു ള്ള 
കു ട്ി ക ൾ വബ ക്ട്  രമാ ഷ ണ രക് സു 
ക ളി േുും മ റ്ചും ടപ തി യാ കു ന്ന ത്  വീ ടു ക 
ളി േു ള്ള ക ടു ത് നി യ ടന് ണ ങ്ങ രളാ ടു 
ള്ള ടപ തി കാ െും അ വ പ്ന പ്ത റാ യ വ ഴി 
യി രേ ക്ട്  ന യി ക്ു ന്ന താ ണ്. 

്ര ല ൈ ട്ം ൈീ ഴു ര മ്ാ ൾ 
കൗ മാ െ ത്ി ല് കൂ ട്്ച കാ െി ല്നി ന്നാ 

ണ് അ വ ര് വി പ് വ മാ തൃ ക ക ൾ ക പ്ടേ 
ത്ു ന്ന ത്. കൂ ട്്ച കാ െു പ്ട വാ ക്ു ക ൾ 

രവ ദ വാ ക്യ മാപ്യടുക്ാനുും അ വ ര് പ്േ 
യ്്ച ന്ന ത്  അ നു ക െി ക്ാ നു മാ ണ്  അ വ 
ര് ടശ മി ക്ു ക. കൂ ട്്ച പ്ക ട്ി പ് ൻ റ ദൂ ഷി ത 
വ േ യ ങ്ങ ളി ല്നി ന്ന ക റി ന േ്ല സൗ ഹൃ 
ദ ങ്ങ ളി രേ ക്ട് അ വ പ്ന വ ഴി ന ട ത്ു ക 
മാ ടത മാ ണ്  പെിഹാെും. അ തി ന്  മാ താ 
പി താ ക് ൾ സ്വ ന്ും ജീ വി തും മാ തൃ ക 
യാ രക് ടേ തു ടേട്. മ ദ്യ പാ നി ക ള്ചും സ 
മൂ ഹ ത്ി ല് ന േ്ല രപ െി േ്ലാ ത് വ െു പ്മാ 
പ്ക് യാ യി ട് ാണ്  പി താ വി പ് ൻ റ കൂ ട്്ച 
പ്ക പ് ട് ങ്കി ല് മ ക് ള്ചും ആ  വ ഴി പി ന്ു ട 
ൊ ൻ സാ ധ്യ ത രയ പ്റ യാ ണ് . 

ഇൗ  ടപാ യ ത്ി ല് കു ട്ി ക ൾ ക്ട്  സും ഭ 
വി ക്ു ന്ന പ്ത റ്ച ക  ള്ച പ്ട രപ െി ല് അ വ 
പ്െ ശ ടതു ക് ളാ യി കാ ണെുത് . അ ത് 
െും  കു ഴ പെ ങ്ങ ളി ല് നി ന്നട്  ക െ രക റാ ൻ കൂ 
പ്ട നി ല് ക്ു ക യുും സ  രന ഹ രത്ാ പ്ട 
രന ര് വ ഴി യി രേ ക്ട്  ന യി ക്ു ക യുും രവ 
ണും. എ ന്നാ ല്, മാ താ പി താ ക് ളാ വ 
പ് ട് ഇ ത്  തി െി ച റി യാ പ്ത നി യ ടന് ണ 
ങ്ങ ള്ച പ്ട യുും അ ച ട ക് ത്ി പ് ൻ റ യുും 
നീ ടേ ഗു ണ രദാ ഷ ങ്ങ ള്ച പ്ട യുും ഭാ െും 
അ വ െി ല് അ ടി രച ല്പി ക്ാ നു ള്ള ടശ മും 
കൂ ടു ത ല് ശ ക  ത മാ ക്ുും. ഇ രതാ പ്ട,  മൂ 
േ്യ ങ്ങ ൾ അ നു സ െി ക്ാ പ്ത എ േ്ലാും തി 
െ സ  ക െി ക്ു ന്ന വ ൊ യി അ വ ര് മാ റുും.  

്ര രി ഹാ രം ക്ഷ മ യും 
സ്  രന ഹ ൈും ൈി ട്ു ൈീ ഴ്  െ യും

ഇൗ  ടപാ യ ത്ി ല് രക്ഷാ ഭ ത്ി ന്  പ ക 
െും രക്ഷാ ഭും, മ ര് ദ ന മു റ ക ൾ, കു റ പ്പെ ടു 
ത് േു ക ൾ, തി െ സ  കാ െും എ ന്നീ  പ െ മ്പ 
ൊ ഗ ത മാ ര് ഗ ങ്ങ പ്ള േ്ലാും സും ഗ തി കൂ ടു 
ത ല് വ ഷ ളാ ക്ാ ൻ മാ ടത രമ സ ഹാ യി 
ക്ൂ. ക്ഷ മ രയാ പ്ട കു ട്ി ക ള്ച പ്ട ടപ ശ്  ന 
ങ്ങ ൾ മ ന സ്ി ോ ക്ാ ൻ ടശ മി ക്ു ക യുും 
സ  രന ഹ രത്ാ പ്ട അ വ െു പ്ട കൂ പ്ട നി 
ല് ക്ാ ൻ ടശ മി ക്ു ക യു മാ ണ്  മാ താ പി 
താ ക് ൾ പ്േ രയ് ടേ ത്. പ ഴ യ ത േ മു റ ക 
ൾ ശീ േി ച ജീ വി ത സാ ഹ േ െ്യ ങ്ങ ൾ േൂ 
ടേി ക്ാ ണി ചട്  പു തു ത േ മു റ പ്യ അ തി 
രേ ക്ട്  നി ര് ബ ന്ധി ചട്  ആ ന യി ക്ാ ൻ ടശ 
മി ചാ ല് അ തി ല് പ ൊ ജ യ പ്പെ ടു ക രയ 
യു ള്ളയൂ. കാ േ ത്ി ന നു സ െി ചട്  മാ റാ ൻ 
മാ താ പി താ ക് ള്ചും ത യാ റാ വ ണും. ഇ 
വി പ്ട മ ക് ൾ ക്ു മു ന്നി ല് രതാ റ്ച പ്കാ 
ടു ക്ു ക യാ പ്ണ ന്ന േി ന് ഒ ഴി വാ ക്ി 
രവ ണും അ വ രൊ ട്  സ ഹ ക െി ക്ാ ൻ. 

അ രത സ മ യും, അ തി െു ക ട ന്ന അ 
ടക മ സ്വ ഭാ വ ങ്ങ ൾ, േ ഹ െി ഉ പ രയാ 
ഗും, രമാ ഷ ണ സ്വ ഭാ വും, വവ കൃ ത 
ങ്ങ ൾ എ ന്നി വ ടശ ദ്ധ യി ല് പ്പെ ട്ാ ൻ ഒ 
െു വി ദ ഗ്  ധ പ് ൻ റ ഉ പ രദ ശ വുും സ ഹാ 
യ വുും രത ട ണും. ●

നിർഭാഗ്യങ്ങൾ ഒന്നിനു
്രിറെക ഒന്നായി ൈില
ങ്ങിട്തുെകാണ്ു മാപതം 
എൈിെടയും എത്ാെത
ര്രായ കാൽ്രന്തു  
പ്രതിഭയായിരുന്നു 
അടുത്ിെട അന്തരി
ച് ്രുതിരയാട്ിൽ അബ് 
ദുസ്സലാം.  െസൈൻസ്  
ഫമതാനങ്ങളിൽ തുട
ങ്ങി രദ്രീയ കളിക്കുപ്ാ
യത്ി നടുത്ു ൈെര
െയത്ിയ അരദേഹത്ി 
െൻറ അമ്രപ്ിക്കുന്ന 
കാൽ്രന്തുജീൈിതം

കാെ്ാഴിഞ്ഞ 
കാൽ്രന്ത്

● പുതിേയാട്ിൽ  അബ് േുസ്സലാകം

● അബ് േുസ്സലാകം (പഴയ ചി്തകം)

ഒാ ർ മ



കൂലങ്കഷകം
വരി: െമഹദ്  മഖ് ബൂൽ ൈര: യാസിർ  മുഹമ്മദ്

കവിത

കഥ

2020 ആഗസ് റ്്  02 ഞായർ varadyam@madhyamam.in  www.madhyamam.com 3

അതിരഴി സൂപതം (രനാൈൽ)

അജിേജഷ് പച്ചാട്്  
േപ ജ്: 176, വി ല: 220.00  
മാതൃഭൂമി ബു ക്സ്

മാധ്യമും ആഴ്േപെതി
പെില് ടപസിദ്ധീകെിച  
രനാവേിപ്ൻറ പുസത
ക െൂപും. നാെനേ്ലയൂര് 
ടഗാമത്ിപ്േ സുംഭവ
വികാസങ്ങളിേൂപ്ട 
സമകാേികാവസ്
പ്യ വെചിടുന്നു. അനീ
തി പ്പയ്്ചരമ്പാൾ മൗ
നുംപാേിക്ുന്നത് കു
റകെപ്മന്നട് വിളിച്ചപറ
യുന്ന രനാവല്. 

്രപ്ാതി (രനാ ൈ ൽ)

്രേീകണ്ഠൻ കരിക്കകം  
 േപ    ജ്: 219, വി    ല: 225.00  
സസ ക തകം ബു ക്സ്

കഥയുും കഥാപാടത
ങ്ങള്ചും കഥ പറചിേു
കാെനുപ്മേ്ലാും  രേര്
പ്ന്നാെുക്ുന്ന ഒെു 
രോകും മാറുന്ന മേ
യാള രനാവേിപ്ന 
അടയാളപ്പെടുത്ു
ന്നു. മനുഷ്യജീവിത
ത്ിപ്ൻറ സമസതഭാ
വങ്ങള്ചും ഉൾരചെുന്ന 
െേന.

െജയ്ൻ എയ്ർ (രനാൈൽ)

ഷാർലറ്് േ്ബാണ്ി  
വിവ: സാറ േീപ ലചറിയാൻ  
 േപ   ജ്: 303, വി   ല: 320.00  
സസകതകം ബുക്സ്

ആണുങ്ങൾ പ്കാടി
കുത്ി വാഴുന്ന ഒെു 
സമൂഹത്ില് നീതി 
രതടുന്ന പ്ജയൻ എയ 
ര് എന്ന പ്പണ്കുട്ി
യുപ്ട കഥ പറയുന്ന 
രനാവല്. കെൾ പ്പാ
ള്ളിക്ുന്ന സത്യസ
ന്ധതരയാപ്ട സ്വന്ും 
ആത്മാവിപ്ന നഗ് ന 
യാക്ുകയാണവൾ.  

ആദിൈാസി ജീൈിതം 
അട്പ്ാടിയിലൂെട (്രഠനം)

േഡാ. ഹസീേ സാബിർ  
 േപ   ജ്: 193, വി   ല: 200.00  
ബാേഷാ ബുക്സ്

അട്പൊടി രമഖേയി
പ്േ ആദിവാസികള്ച
പ്ട സാമൂഹികവുും 
സാുംസ കാെികവുമാ
യ ജീവിതപ്ത്ക്ുറി
ച പഠനും. 

നീതിയുെട ്രാർപ്ിടങ്ങൾ 
(രലഖനം)

സുേിൽ പി. ഇളയിടകം  
േപ ജ്: 343, വി ല: 390.00  
മാതൃഭൂമി ബു ക്സ്

നമ്ുപ്ട കാേത്ില് 
നിെന്െും ഇടപ്പട്്ച
പ്കാടേിെിക്ുന്ന സു
നില് പി. ഇളയിട
ത്ിപ്ൻറ ടപഭാഷണ
ങ്ങള്ചും രേഖനങ്ങ
ള്ചും. ഓര്മ, സമകാേി
കും, സാുംസകാെിക 
വിമര്ശും, പുസതക
വിോെും എന്നിങ്ങപ്ന 
നാേു ഭാഗങ്ങൾ. 

ൊയ ൈി്് ൈിജയെൻറയും 
രമാഹനയുെടയും രലാക 
സഞ്ാരങ്ങൾ (യാപത)

ലക.ആർ. വിജയൻ,  
േമാഹേ വിജയൻ  
എഴുത്്:  
ജിേൻറാ ലക. േജാൺ  
 േപ    ജ്: 144, വി    ല: 199.00  
വീസീ ബു  ക്സ്

ോയക്ചവടക്ാൊ
യ ദമ്പതികളായ വി
ജയനുും രമാഹനയുും 
നടത്ിയ രോക യാ
ടതകള്ചപ്ട ഓര്മകൾ.   

ഒാർമകളിരലക്ക്  
മടങ്ങിൈരുന്നൈർ (ഒാർമ)

എകം. മുകുന്ദൻ  
 േപ   ജ്: 111, വി   ല: 150.00  
ബാേഷാ ബുക്സ്

നമുക്ട്  മുപ്ന്ന കടന്നു
രപായവെുപ്ട ജീവി
തവുും ൊഷ് ടടീയവുും 
ത പ്ൻറതായ വീക്ഷ
ണത്ിേൂപ്ട രനാക്ി
ക്ാണുകയാണ്  എഴു
ത്ുകാെൻ.

ഞാൻ ൈാഗ് ഭടാനന്ദൻ 
(രനാൈൽ)

ടി.ലക. അേിൽകുമാർ  
 േപ   ജ്: 100, വി   ല: 88.00  
ഡി.സി. ബുക്സ്

ജാത്യാോെങ്ങൾക്ുും 
അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ
ക്ുപ്മതിപ്െ രപാൊടി
യ വാഗ് ഭടാനദ്ര ഗുെു
വി പ്ൻറ ജീവിതും പറ
യുന്ന രനാവല്.

പുസ് തകകം

ലി രയാ ണി ദാ സ്

അഷ് റൈ്  കാൈിൽ

വായേ

രോ. സലീമ ഹമീദ്              

നിറത്ി െൻറയും  
്രാരമ്ര്യത്ി െൻറയും  
ര്രരിൽ അനുഭൈിരക്കണ്ി 
ൈരുന്ന അനീതികൾ തു
ടർക്കഥയാൈുരമ്ാൾ, 
അതിെനതിെര രലാകെമ
മ്ാടും നടക്കുന്ന പ്രതി
രഷധങ്ങളുെട ്രശ്ാത്
ലത്ിൽ ്രുലി്് സർ ്രുര
സ് കാരം രനടിയ ക്ാസിക്  
രനാൈൽ ‘റൂട്് സ് ’ ്രുനർ
ൈായിക്കെപ്ടുന്നു

‘റൂട്്സി’ െൻറ 
ആത്ാൈ്  

ഒെു വൻവൃക്ഷത്ി പ്ൻറ ഇേ
കള്ചും കായ കള്ചും രവെുക
ള്ചപ്മേ്ലാും എങ്ങപ്നയാരണാ 

പെസപെും ബന്ധപ്പെട്ിെിക്ുന്നത് 
അതുരപാപ്േയാണ് രോകപ്മമ്പാ
ടുമുള്ള മനുഷ്യര് തമ്ിപ്േ ബന്ധ
വുും. ആകൃതിയുും നിറവുും ഉപരയാ
ഗവുും വ്യത്യസതമാപ്ണങ്കിേുും ഇവ
പ്യേ്ലാും ജനിതകമായി ഒന്നുതപ്ന്ന
യാണരേ്ലാ?  ടപശസത അരമെിക്ൻ 
രനാവേിസ റ്ചും ജീവേെിടതകാെനുും 
തിെക്ഥാകൃത്ുമായ അേകസാ
ടേര് മുരറ പാമര് പ്ഹയ േിയുപ്ട ക്ാ
സിക രനാവോയ റൂട്ട്സ- ദ സാഗാ 
ഒാഫ് ആൻ അരമെിക്ൻ ഫാമിേി 
(Roots: The Saga of an American 
Family-1976) 44 വര്ഷും കഴിഞ്ട്  
വായിക്ു രമ്പാ ഴുും ഈ സത്യും കണ്
മുന്നില് പ്തളിഞ്ുവെുന്നു.

ജനി ച നാട്ില്നിന്നട്   പറിച്ച
മാറപ്പെട്ട്, പുതുമണ്ില് രവര്  ഉറ
പെിക്ാൻ  ടശമിച അനു ഭവമുള്ള 
ഏപ്താൊൾക്ുും എള്ചപെത്ില് മന
സ്്ചപ്കാടേട് ‘റൂട്ട് സി’പ്ൻറ ആത്മാവി
രേക്ട്  ഇറങ്ങിപ്ചേ്ലാനാകുും. കുടി
രയറക്ാെുപ്ട നാടായ അരമെിക്
യിപ്േ ഓരൊ കുടുുംബത്ിനുും ഈ 
കഥ സ്വന്ും കഥയായി അനുഭവപ്പെ
ട്്ച. മനുഷ്യനിര്മിതമായ രവര്തിെിവു
കൾക്പെ്ചറും അടിസ്ാനപെമായി 
എേ്ലാവെുും ഒന്നാപ്ണന്ന  സത്യും 
വായനക്ാെ പ്ൻറ ഉള്ളിരേക്ട് കിനി
ഞ്ിറങ്ങുും വിധമാണ് െേന. 

എഴുത്ുകാെ പ്ൻറ ഏഴു തേമു
റ മുമ്പുള്ള കുടേ കി പ്ൻറ(Kunta 
Kinte) എന്ന ആടഫിക്ൻ അടിമ
യുപ്ടയുും അരദേഹത്ി പ്ൻറ പെമ്പ
െകള്ചപ്ടയുും കഥയാണിത്. 18ാും 
നൂറാടേി പ്ൻറ മധ്യത്ില് ആടഫി
ക്യിപ്േ ത പ്ൻറ ടഗാമത്ില്നി
ന്നട്  അടിമയായി പിടിച്ചപ്കാടേു
വെപ്പെട് കുടേ അരമെിക്യില് 

എത്ുന്നതുും പിന്നീടുള്ള ദുെിത
ജീവിതവുും തുടര്ന്നുവെുന്ന തേമു
റകള്ചപ്ട സ്വാതടന്്യത്ിനുരവടേി
യുള്ള സമെങ്ങള്ചും അത് അവെുപ്ട 
ജീവിതും എങ്ങപ്ന മാറിമറിക്ുന്നു 
എന്നതുും ഒപ്ക്യാണ് 844 രപജു
ള്ള ഈ കൃതിയില് വിവെിക്ുന്നത്. 

കുടേയുപ്ട കുടുുംബത്ി പ്ൻറ 
രവെുകൾ പടിഞ്ാറൻ ആടഫിക്
യിപ്േ ഗാുംബിയയിപ്േ  ജുഫപ്റ 
(Juffere) എന്ന ടഗാമത്ിോപ്ണന്നട് 
കപ്ടേത്ുകയുും പ്ഹയ േി അവിടും 
സദ്രര്ശിക്ുകയുും പ്േയതു. അവി
പ്ട  പ്വചട്  കി പ്ൻറ രഗാടതത്ിപ്േ 
ഏറവുും ടപായമായ ആളില്നിന്നാ
ണ്  കുടേയു പ്ട കുടുുംബേെിടത
ത്ി പ്ൻറ വിശദാുംശങ്ങൾ ആദ്യ
മായി കഥാകാെൻ രകൾക്ുന്നത്. 

1750ല്  പടിഞ്ാറൻ ആടഫി
ക്യിപ്േ ഗാുംബിയയില് കുടേയു
പ്ട ജനനരത്ാപ്ടയാണ് ‘റൂട്ട്സി’ 
പ്ൻറ കഥ ആെുംഭിക്ുന്നത്. പാെ
മ്പെ്യ രവെുകപ്ളപെറി ബാേനായ 
പ്ഹയ േിരയാട്, പ്ടന്നസിയിപ്േ കു
ടുുംബവീടി പ്ൻറ  വൊന്യില് പ്വ
ചട് അമ്ൂമ് സിന്ിയയാണ്  പറയു
ന്നത് . അത് പ്ഹയ േിപ്യ പ്കാപ്ടേ
ത്ിചത്  12 വര്ഷരത്ാളും നീടേ 
ഗരവഷണത്ിോണ് . 

ജുഫപ്റയില്നിന്നട് കചവടക്ാര് 
അടിമയായി പിടിച കുടേ എന്ന 
16കാെൻ കൂട്ിേടക്പ്പെട്ട് വളപ്െ 
ടകൂെവുും വൃത്ിപ്കട്തുമായ സാ
ഹേെ്യങ്ങളിോണ് ‘ദ രോര്ഡ് േിഗ
ണിയര്’ (The Lord Ligonier) എന്ന 
കപെേില് അരമെിക്യിരേക്ട് വെു
ന്നത്. കപെേില്നിന്നട്  അടിമചന്
യിരേക്ുും അവിപ്ടനിന്നട് രജാണ് 
വാേര് എന്ന യജമാന പ്ൻറ പണി
സ്േരത്ക്ുും പ്കാടേുവെപ്പെട് 
അവന്   രടാബി എന്ന രപെു നല്ക
പ്പെട്്ച. അടിമപെണി പ്േയ ത്  കിട്്ച

ന്ന പണത്ി പ്ൻറ ഒെു ഭാഗും സ്വാത
ടന്്യത്ിന് വിേയായി പ്കാടുക്ാൻ 
അയാൾ  മാറിപ്വചിെുന്നു. പരക്ഷ, 
അവസെും വന്നരപൊൾ ആ തുക 
സ്വാതടന്്യത്ിന് മതിയായ വിേയ
പ്േ്ലന്നുള്ള മറുപടിയാണ് േഭിക്ുന്ന
ത്. പിന്നീട് പേടപാവശ്യും ഒളിരചാ
ടാൻ ടശമിച്ച. ശിക്ഷയായി വെിയു
ടക്ല് (castrate), പാദും മുറിക്ല് 
എന്നീ ശിക്ഷകളില്നിന്നട് ഒന്നട് തിെ
പ്ഞ്ടുക്ാൻ ആവശ്യപ്പെട്രപൊൾ 
കുടേ െടോമരത്ത് സ്വയും വെി
ച്ച. പാേകക്ാെിയായ മപ്റാെു 
അടിമ പ്ബേ്ലിപ്ന വിവാഹും കഴി
ക്ുകയുും അതില് 
കിസ്ി എന്ന മകൾ 
ജനിക്ുകയുും പ്േയ 
തു. മകപ്ള അടിമയാ
യി മപ്റാൊളിന് വില്
ക്ുന്നത് തടയാൻ
രപാേുും  അയാൾ
ക്ട് ആവുന്നിേ്ല. ന്യൂ 
കൗടേി  പ്വര്ജീനിയ
യില് (New County 
Virgin ia)  കുടേ 
പണിപ്യടുത്ിെുന്ന 
രതാട്ത്ി പ്ൻറ ഒെു 
ഭാഗത്ാണ് അയാ
പ്ള മറവുപ്േയതത്.  

കുടേ അനുഭവിക്ുന്ന ദുെിത
ങ്ങ ൾക്ുമപെ്ചറത്ട് ത പ്ൻറ പാെ
മ്പെ്യപ്ത്യുും സ്വത്വപ്ത്യുും കാ
ത്ുപ്വക്ാനുള്ള ഒറയാൾ രപാ
ൊട്മാണ് പുസതകപ്ത് വ്യത്യ
സതമാക്ുന്നത്. കുടുുംബഘടന
പ്യ തകര്ത്ുപ്കാടേട് അതിപ്േ 
അുംഗങ്ങപ്ള യജമാനൻ സ്വന്ും 
സ്വത്ുരപാപ്േ പേര്ക്ായി വില്
ക്ുന്നത് ഈ പുസതകത്ില് പേ
യിടത്ുും കാണാും. ഇങ്ങപ്ന വില്
ക്പ്പെടുന്നവര് പിന്നീട് ഒെിക്േുും 
തങ്ങള്ചപ്ട ടപിയപ്പെട്വപ്െ കാണു

കരയാ അവെുപ്ട വിവെങ്ങൾ അറി
യുകരയാ പ്േയ്്ചന്നിേ്ല. 

കുടേയുപ്ട മകളാണ് കിസ്ി. ത 
പ്ൻറ ടകൂെനായ യജമാനനില്നിന്നട്  
അവൾക്ട് ജനിക്ുന്ന മകനാണ് ‘േി
ക്ൻ രജാര്ജ ’. കുടേ കിസ്ിയിരേ
ക്ട് വകമാറിയത് രജാര്ജ  വഴി രടാും, 
സിന്ിയ, പ്ബര്ത് എന്നിവെിേൂപ്ട 
കഥാകാെനിരേക്ട് എത്ിരചെുക
യാണ് . പ്ഹയ േയുപ്ട മുതുമുത്
ച്ഛനുും ഇെുമ്പു പണിക്ാെനുമായ 
രടാും മുപ്റ അരമെിക്ൻ ആഭ്യന്
െ യുദ്ധത്ിനുരശഷും അടിമത്ും 
നിരൊധിചരതാപ്ട സ്വതടന്നായി. 
സ്വാതടന്്യും രനടിയ അടിമകൾ 
അവെുപ്ട യജമാനന്ാെുപ്ട കുടുും
ബ രപെുകളിോണ് അറിയപ്പെട്ത്. 
അതുപ്കാടേട്  കി  പ്ൻറ എന്ന കുടുും
ബരപെര് ഇന്നട് രെഖകളിേിേ്ല. 

പ്ഹയ േിതപ്ന്ന തിെക്ഥപ്യഴു
തിയാണ് എ.ബി.സി ടി.വി ോനല്  
ഈ രനാവേിപ്ന അടിസ്ാനമാക്ി 
മിനി സീെീസ നിര്മിചത്. 12 മണി
ക്ൂര് സുംരടപഷണും പ്േയത എട്ട്  
എപെിരസാഡുകൾ അരമെിക്പ്യ 
ഇളക്ിമറിച പ്കാടുങ്കാറായി. സും
ഗീത പെിപാടികൾ, ടപധാന കായി
ക മത്െങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ റദോക്
പ്പെട്്ച. എേ്ലാവെുും ടി.വി സടകീനിനു 
മുന്നില് ഒട്ിച്ച പ്വക്പ്പെട്വപ്െ രപ
ാപ്േയായി. പ്ടേിവിഷൻ െുംഗപ്ത് 
ഓസകര് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എമ്ി 
അവാര്ഡുകളില് 14 എണ്ും (37 
രനാമിരനഷനുകൾ) സീെീസ രനടി. 

അരമെിക് ക്ാപ്െ, ടപരത്യകി
ച്ചും പ്വള്ളക്ാപ്െ അപെരേരതാ
വികാെങ്ങൾ ടഗഹിക്ാൻ സന്ന
സ്്ചള്ളവൊയുും (understanding) 
സൂക്ഷട്മ സുംരവദനക്ഷമതയുള്ള
വൊയുും (Sensitivity) മാറാൻ ‘റൂട്ട് 
സ ’ സഹായിച്ച എന്നട് പറഞ്ാല് 
അതിശരയാക്തിയാവിേ്ല. 44 വര്

ഷും മുമ്പട് ടപസിദ്ധീകെിച ഈ പു
സതകും പുേിറട്സര് വടപസ രനടു
കയുും ‘ന്യൂരയാര്ക വടുംസി’ പ്ൻറ 
പ്ബസ റട്  പ്സേ്ലര് ോര്ട്്ചകളില് 
നമ്പര് വണ് ആയി 22 ആഴ്േരയാ 
ളും നിേനില്ക്ുകയുും പ്േയതു. 

ഇെുനൂരറാളും സര്വകോശാേ
കൾ റൂട്ട്സ ടി.വി സീെീസ കടേ വി
ദ്യാര്ഥികൾക്ട് അക്ാദമിക ടകഡി
റട്സ നല്കി. ഇന്നുും ഈ കൃതിയു
പ്ട ഭാഗങ്ങൾ നഴ്സറി മുതല് രകാ
ളജ  വപ്െ പഠരനാപകെണങ്ങൾ 
(Teaching Tool) ആയി ഉപരയാ
ഗിക്ുന്നുടേട്. അക്ാേത്ട് ജനി
ച പേ ആണ്കുട്ികൾക്ുും കുടേ 
എന്നുും പ്പണ്കുട്ികൾക്ട് കിസ്ി  
എന്നുും രപെിട്്ച. വുംശവൃക്ഷത്ി 
പ്ൻറ േിേ്ലകൾ തിെയുന്ന ശാസടത
മായ ജീനിരയാളജി ഇക്ാേത്ാ
ണ് ഏറവുും ജനടപിയമായത്. 

1967 പ്സപ് റുംബര് 29ന്  പ്മറി
ോൻഡിപ്േ അന്നാപ്പാളിസിപ്േ 
തുറമുഖത്ുനിന്നുപ്കാടേട് 200 വര്
ഷും മുമ്പട് ത പ്ൻറ പൂര്വപിതാവാ
യ കുടേ േങ്ങേയില് ബന്ധിക്
പ്പെട്ട് വന്നിറങ്ങിയ ഇടും സദ്രര്ശി
ചതിപ്നപെറി വളപ്െ വികാെപെമാ
യി പ്ഹയ േി എഴുതിട്്ചടേട്. ആടഫി
ക്യില്നിന്നട്  അരമെിക്യിരേക്ട് 
കുടേ നടത്ിയ കടല്യാടതയുപ്ട 
കാഠിന്യും അനുഭവിക്ാനായി അരദേ
ഹും ഇത്െത്ില് ഒെു കപെേില് 
യാടത നടത്ുകയുും പ്േയ തു.   ●

● അലക്സ്  ലഹയ് ലി

ഭക്ഷണമാണ്.
നിനക്കു തന്നെ കരകുതിന്െച്ചതാണ്...

പക്ക്ഷ, ഇഷ് ടം ന്കാണ്ടല്ല.

വീ  ടുും പ്താ ടി യു മാ യി വി െ സ മാ യി ക ട 
ന്നു രപാ യ ദി വ സ ങ്ങ ൾ ക്ുും മാ സ ങ്ങ 
ൾ ക്ുും രശ ഷും ഒ െു ൊ വി പ്േ  മാ ഷ്  ഒ 

ളി രചാ ട്ും രപാ പ്േ പു റ രത് ക്ി റ ങ്ങി.
വട ല് പാ കി യ വ ഴി ക ൾ തീ ര് ന്നട് രറാ ഡി രേ 

ക്ട് ക യ റു രമ്പാ ൾ പ ഴ യ കാ ഴ്േ ക ൾ ജീ വി ചി െി 
പെ്ച ടോ കു രമാ എ ന്നട് മാ ഷ് രപ ടി ച്ച. എ േ്ലാും ത 
കി ടും മ റി ഞ്ുപ്കാ ടേി െി ക്ു ന്ന കാ േ ത്ട് ഒ െു 
പ്േ റി യ അ ങ്ങാ ടി ക്ു മാ ടതും എ ങ്ങ പ്ന പി ടി ച്ച
നി ല് ക്ാ നാ വുും?

നാ യ ട് ക് ൾ രപാ േു മി േ്ലാ പ്ത വ ഴി ക ൾ വി ജ ന 
മാ ണ്. വാ തി േു ക ൾ അ ട ഞ്ു കി ട ക്ു ന്ന വീ ടു ക 
ൾ.  ഉ ണ ര് ന്നി ട്്ചും എ ഴു രന്ന ല് ക്ാ പ്ത അ ട്ും രനാ 
ക്ി കി ട ക്ു ക യാ വ ണും, എ േ്ലാ വ െുും. എ ന്ി പ്ന
ന്ന ഉ ള്ളി ല് മു ഴ ങ്ങു ന്ന രോ ദ്യ ത്ി പ്ന കു ട ഞ്ു
ക ള യാ നാ വാ പ്ത.

ഈ  രന െ ങ്ങ ളി ല് സകൂ ളി ല് രപാ കു ന്ന കു ട്ി 
ക ള്ചും പ ണി ക്ുരപാ കു ന്ന വ െു പ്ട വാ ഹ ന ങ്ങ 
ള്ച മാ യി ഒ ച പൊ ടു ക ള്ച പ്ട വ ഴി ക ളാ യി െു ന്നു ഇ 
വി ടും. കാ ണു ന്ന വ െു പ്ട മു ഖ പ്ത് സരന ഹാ 
ദ െും ക േ ര് ന്ന ഭാ വ വുും ‘ഗു ഡ് രമാ ണിങ്  സാ 
ര്’ എ ന്ന കു ട്ി ക ള്ച പ്ട രകാ റ സുും മാ ഷ് പ്വ റു 
പ്ത ആ ടഗ ഹി ച്ച.

ദാ സ  പ്ൻറ വീ ട്ി പ്േ മു െി ങ്ങ മ െ ത്ി പ്േ ഇ േ 
ക ളി ല് മ െ ണും പി ച പ്വ ച്ചവ െു ന്ന മ ഞ് നി റും  
മാ ഷ് ക ടേു.  രറാ ഡി ല് വാ ഹ ന ങ്ങ ൾ ഓ ടു ന്നു 
ടേട്. രറാ ഡി ന പെ്ച റ പ്ത് സരന ഹ രബ ക് റി തു 
റ ന്നി ട്്ച ടേട്. സ ഖാ വ് മ രനാ ജി  പ്ൻറ ഹാ ര് ഡ് പ്വ 
യ ര് രഷാ പെ്ചും അ തി ന പെ്ച റ പ്ത് ൊ ഘ വ  പ്ൻറ
ോ യ ക് ട യുും അ ട ഞ്ു കി ട ക്ു ന്നു. ന ട ന്നു വ 
െു ന്ന പു േ ര് ച ക ളി ല് അ വി ടു പ്ന്നാ െു ോ യ പ 
തി വാ യി െു ന്നു. നാ ട്്ച വാ ര് ത് ക പ്ളാ പ്ക് അ ടി 
ഞ്ു കൂ ടു ന്ന ഇ ടും. വ ഴിയട യാ ളും രപാ പ്േ ഇ 
േ കടടി ക രപാ സ റില് നി ല് ക്ു ന്ന രമാ ഹ ൻ  ോ 
ല് ന െ ചി െി ക്ു ന്നു.

മ നു ഷ്യ െ േ്ല, നി ഴ േു ക ളാ ണ് േ േി ച്ച പ്കാ ടേി 
െി ക്ു ന്ന പ്ത ന്നട് മാ ഷി ന് രതാ ന്നി.  രറാ ഡി  പ്ൻറ 
അ റ ത്ട് കു റ ച്ചരന െും നി ന്നട് മ ട ങ്ങിരപൊെ ണും 
എ ന്നാ ണ് മ ന സ്ി ല് ക െു തി യി െു ന്ന ത്. ‘വ ള വ്’ 
എ ന്നു പ റ യു ന്ന അ ങ്ങാ ടി യി രേ ക്ട് ഒ െു ഓ ര് മ 
യു പ്ട തു ട ര് ചരപാ പ്േ മാ ഷ് ന ട ന്നു.

പ്പ പ്ട് ന്നട് മാ ഷി  പ്ൻറ വ ഴി യി രേ ക്ട് ഒ െു വക  
നീ ടേു വ ന്നു. ഒ െു പ്േ റു പെ ക്ാ െ ൻ രപാ േീ സു കാ 
െ ൻ.  പ ഠി പെി ച കു ട്ി ക ൾ ആ പ്െ ങ്കി േുമായി െി ക്ുും. 
മാ സക്ി ട് അ വ  പ്ൻറ മു ഖും പൂ ര് ണ മാ യി വ്യ ക്ത 
മ േ്ല. പ്പ പ്ട് ന്നട് ഒ െു പ്െ ട് രോ പ്ട മാ ഷ് വക ക 

ൾ ഉ യ ര് ത്ി. ആ  നി മി ഷുംത പ്ന്ന പ്പാ േീ സു കാ 
െ  പ്ൻറ ശ ബ് ദും മാ ഷ് രക ട്്ച.

‘‘മാ സപ്കാ ന്നുും ഇ ടാ പ്ത എ രങ്ങാ ട്ാ കാ െ 
രണാ ര് ൊ വി പ്േ ത് പ്ന്ന. പ്പാ പ്റ പ്ത് റ ങ്ങി ന 
ട ക് െു പ്ത ന്നട് അ റി ഞ്ൂപ്ട... പ്േ രന്നാ ളി, പ്േ 
ന്നട് വഫ ൻ അ ട രചാ ളി.’’

മാ ഷി  പ്ൻറ വി റ ക്ു ന്ന വി െ േു ക ൾ മു ഖ ത്ട് 
എ ത്ി യി െു ന്നു.  വാ തി േു ക ൾ ഒ ച യു ടോ ക്ാ 
പ്ത ോ െി രകാ ോ യി ല്നി ന്നട് പ്േ െി പെി ടു രമ്പാ ൾ 
തി ടേി രന്ല് മാ സക പ്വ ചി െി ക് ണും.

പ്പാ േീ സു കാ െ പ്ൻറ ആും ഗ്യും നീ ടേ ഭാ ഗ 
രത് ക്ട് മാ ഷ് രനാ ക്ി. നി ര് ത്ി യി ട് ഒ െു  പ്പാ 
േീ സ ജീ പെി നു േു റ്ചും ആ ള്ച ക ൾ കൂ ടിനി ല് ക്ു 
ന്നു. വാ ഹ ന ങ്ങ ൾ ഇ േ്ലാ ഞ്ി ട്്ചും രറാ ഡ് മു റി ച്ച 
ക ട ക്ാ നാ വാ പ്ത മാ ഷ് നി ന്നു.

 ‘‘എ ന്ാ ണ് ത ങ്ങി നി ക് ണ ത്? രവും  പ്േ ന്നൂ 
ടി.  എ സ. ഐ ന േ്ല േൂ ട നാ ണ്.’’

പ്പാേീ സു കാ െ ൻ അ ടു രത് ക്ട് വ െുക യാ 
ണ്. മാ ഷ് ഒ െു പൂ ച പ്യരപൊ പ്േ പ്പ പ്ട് ന്നട് രറാ 
ഡ് രടകാ സ പ്േ യതു.

പ്പാേീ സജീ പെി പ്ൻറ രബാ ണ റി ല്, ബു ക്ി 
പ്േരന്ാ എ ഴു തു ന്ന ഒ െു പ്േ റു പെ ക്ാ െ ൻ.  എ സ. 
ഐയാ വ ണും. അ വ  പ്ൻറ മു ഖ ത്ട് ക റു ത് മാ 
സക.  കൂ ടിനി ല് ക്ു ന്ന വ െു പ്ട മാ സകി േ്ലാ ത് മു 
ഖ ങ്ങ ൾ. അ പ്താ െു ക്യൂ വാ പ്ണ ന്നട് മാ ഷറി ഞ്ു. 
കി ത പെട് അമ ര് ത്ിപെിടി ചട് ത േയുയ ര് ത്ാ പ്ത മാ 
ഷ് ഒ ൊ ൾ ക്ുപി ന്നി ല് മ റ ഞ്ു നി ന്നു.

എ സ. ഐ യു പ്ട മാ സകി നു ള്ളി േൂ പ്ട പു റ 
രത് ക്ട് വ മി ക്ു ന്ന വാ ക്ു ക പ്ളാ ന്നുും മാ ഷി 
ന് മ ന സ്ി ോ യി േ്ല. ത േയു യ ര് ത്ാ പ്തത പ്ന്ന 
പി െ ടി ക്ട് പി ന്നി ല് വ ന്നുത റ ക്ു ന്ന ക ണ്്ച ക ൾ 
മാ ഷ റി ഞ്ു.

‘‘എ ന്ാ മാ പ്ഷ ടപ ശ്നും?’’
ആ രൊ അ ടു ത്ുവ ന്നട് പ്താ ട്്ച.  ആ ൊ ണ് എ 

ന്ന റി യാ ൻ മാ ഷ് ത േയുയ ര് ത്ി. അ യാ ള്ച 
പ്ട മു ഖ പ്ത് തി െി ച റി യാ ൻ മാ സക വി 

സ മ് തി ച്ച. അ യാ ൾ എ സ. ഐ യു 
പ്ട അ ടു രത് ക്ട് പ്േ േ്ല്ച ന്നു. 

വി ദൂ െ ത യി ല്നി പ്ന്ന ന്ന
രപാ പ്േ മാ ഷ് രക ട്്ച.

‘‘എ ന്ു രദ ശീ യ അ 
വാ ര് ഡ് കി ട്ി യി ട്ട് എ 

ന്ാ... മ നു ഷ്യ ന്ാര് 
ക്ട് രകാ മ ണ് പ്സ 

ൻ സ രവ രടേ... 
ഈ  ട പാ  യ 

രള്ളാ ര് വീ 
ട്ി  ല്  കു 

ത്ി  യി 
െ ി  ക് 

ണും . 

പ്ത ടേിന ട ക് േ േ്ല...’’
സകൂ ൾ ടഗൗ ടേി ല് ഒ െു സ രറ ജി ല് താ നി െി 

ക്ു ന്നു. മു ന്നി ല് നി െ ന്നുനി ല് ക്ു ന്ന വ ര് നി ര് 
ത്ാ പ്ത വകയ ടി ക്ു ന്നു. അ വ െു പ്ട കൂ ട് ത്ി 
ല്  ടീ ച റു പ്ട മു ഖും. പി ന്നി ല് രെ ണു ക യുും അ 
നൂ പുും. പ്പ പ്ട് ന്നട് അ വ ര് ക്ി ട യി ല്നി ന്നട് ആ രൊ 
കൂ വു ന്നു. ഓ േ ചയൂ ട്ി ന് തീ പി ടി ക്ു ന്ന തുരപാ പ്േ 
അ ത് പ ട ര്ന്നുപി ടി ക്ു ന്നു.

  കാ ല് വി െ േു ക ളി ല് ത ണു പെ്ച വ ന്നട് പ്താ ടു 
ന്നു. ഒ െു തൂ വ ല് ആ കാ ശ രത് ക്ട് പ റ ന്നുരപാ 
വു ന്നു...

മാ ഷ് ക ണ്്ചതു റ ന്ന ത് േി റ കു ക ൾ കാ ണാ 
പ്ത തി െി യു ന്ന പ ങ്ക യി രേ ക്ാ ണ്. ക ണ്്ചതി െി 
ച രപൊ ൾ അ െി കി ല് ടീ ച പ്റ ക ടേു. ത േ ക്ു മു 
ക ളി ല് ഗ്യൂ രക്ാ സ രബാ ട്ി ല് തൂ ങ്ങു ന്നു. മ െു 
ന്നി  പ്ൻറ മ ണും.

എ ന്ാ ണ് സും ഭ വി ച്ച പ്കാ ടേി െി ക്ു ന്ന ത് എ 
ന്നട് ഓ ര് മി ക്ു രമ്പാ ൾ ത േ രവ ദ നി ക്ു ന്ന തുരപാ 
പ്േ മാ ഷി ന് രതാ ന്നി.

‘‘അ ങ്ങാ ടി യി ല് ഇ ങ്ങ ള് പ്കാ ഴ ഞ്ുവീ ണു. 
പ്പാ േീ സു കാ െുും നാ ട്്ച കാ െുും കൂ ടി യാ ഇ വ്പ്ട 
എ ത്ി ച ത്.’’

പ്പാ േീ സ അ ക മ്പ ടി രയാ പ്ട അ ങ്ങാ ടി യി േൂ 
പ്ട വക വി േ ങ്ങു പ്വ ച്ച പ്കാ ടേു രപാ കു ന്ന 
ഒ ൊ ൾ. േു റ്ച മു ള്ള ക ട ക ളി േുും രറാ ഡി േുും കാ 
ഴ്േ ക്ാ ര്.

‘‘മാ സക ഇ ടാ ഞ്ാ എ ടത യാ വഫ ൻ?’’
മാ ഷി  പ്ൻറ ശബ് ദും ടീ ച ര് രക ട്്ച.
‘‘അ പ്താ ന്നുും രവ പ്ടേ ന്നു പ റ ഞ്ു. അ വ ര് 

ക്ട് നി ങ്ങ പ്ള മ ന സ്ി ോ യി. ഈ  ഗ്യൂ രക്ാ സ തീ 
ര് ന്നാ രപാ കാും...’’

ടീ ച റു പ്ട സ്വ െ ത്ി ല് രദ ഷ്യ മു ടോ യി െു രന്നാ? 
എ ന്ാ ണ് മാ സകി ന് പി ന്നി പ്േ അ വ ള്ച പ്ട ഭാ 
വും?

മാ ഷ് ക ണ് ട ച്ച കി ട ന്നു.
പ്വ യി ല് പ്വ ളി ചും വി ത റി യ ഒ െു പാ ട വ െ മ്പി 

േൂ പ്ട ഒ ച യു ണ ര് ത്ി കു പ്റ കു ട്ി ക ൾ ഓ ടിരപെ
ാവു ക യാ യി െു ന്നു. ആ കാ ശ ത്ി  പ്ൻറ നീ േ നി ഴ 
േു ക ൾ വീ ണുകി ട ക്ു ന്ന കു ള ത്ി രേ ക്ാ ണ് 
അ വ പ്െ ത്ി യ ത്. പ്വ ള്ള ത്ി ന് ത ണു പൊ യി െു 
ന്നു. ഒ െു കു ട്ി കു ള ത്ി  പ്ൻറ അ ടി യി രേ ക്ട് ഊ 
ളി യി ട്ട് രപാ യി. മീ നു ക ൾ ഉ റ ങ്ങു ന്ന പ്വ ള്ള ത്ി  
പ്ൻറ അ ടി ത് ട്്ചും പി ന്നി ട്ട് അ വ ൻ തു ഴ ഞ്ുപ്പാ 
യപ്ക്ാ ടേി െു ന്നു.

ടീ ച ര് മാ പ്ഷ വി ളി ച്ച പ്കാ ടേി െു ന്നു. 
മാ ഷ് ക ണ്്ച ക ൾ തു റ ന്ന രത യി േ്ല.   ●

‘‘ക
ടേകാേും മറന്നരേ്ലാ’’
എന്നട്  അടുക്ള.
പൂപ്ന്നേ്ലട്  തിളക്ാപ്ത 

പ്േറുതീയില്-
കുറുരന്ാട്ിക്ഷായും 
കുറുക്ാപ്ത
വാഴയിേയില് മത്ിേുട്്ചും
മണേില് കടേ വറുത്ുും
ൊരവറുരവാളും
പ്പരറാൾക്ട്  മെുന്നുടോക്ിയുും
അടുക്ളച്ചമെില്
ക്ാസിക  േിടതങ്ങൾ
പകര്ന്നുപ്വച
പഴങ്കാേപ്ത്രയാര്മിചട്  
അടുക്ള, 
സങ്കടരത്ാപ്ട
പുകരയാട്  രോദിക്ുന്നു
‘‘കടേകാേും മറന്നുവരേ്ലാ’’

പുക:
രോണടക്ാപ്നാക്ാപ്ത
ജപ് തിഭീഷണിയില്
പിടിവിട്ട് , മപ്ണ്ണ്പ്യാഴിചട് , 
തീയില് പ്വന്
അപെ്ചറപ്ത് രേട്ത്ീപ്ട
കത്ുന്ന വീട്ില്നിന്നുും
വെുന്ന വഴിയാ...
ആ പാവും വിധവരയാട്  
ഐക്യദാര്ഢ്യും ടപഖ്യാപിചട്  
വീടുമുഴുവൻ, നിന്നു കത്ി
െസമതിേേ്ല

വീടിനു തീപിടിക്ുും മു രമ്പ
എത്ിയവപ്െേ്ലാും
വേവില് രപായി.
ജീവരനാപ്ട പിടയുന്നത്  
ഒപെിപ്യടുക്ാനുള്ള രവവോതി

‘ഇരപൊ കത്ിയമെുും
ഒന്നു മാറ്  ഒന്നു മാറ് ...’
എന്നുും പറഞ്ട്  
വകയാങ്കളിയിപ്േത്ിയ
ഒെു നൂറു പ്മാവബേുകാര്!

ചി്തീകരണകം: കന്നി എം
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തിരുമാലിയുെട ്രാട്ുകൾ
സമൂഹത്ിപ്േ പ്തറ്ചകൾപ്ക്തിൊയ ടപതിരൊധമാണ് 

രകാട്യും ഏറ്ചമാനൂര് സ്വരദശി തിെുമാേി എന്നറിയപ്പെടുന്ന 

എും.എസ. വിഷ്ണുവിപ്ൻറ സുംഗീതും. രവദികളില് സജീവമാ

യിെുന്ന ഈ പാട്്ചകൾക്ട് രകാവിഡ് കാേത്ട് രസാഷ്യല്മീ

ഡിയയിേുും വേിയ സ്വീകാെ്യത. മേയാളവുും ഇുംഗ്ീഷുും കൂ

ടിക്േര്ന്ന വാക്യഘടനകളാണ് സുംഗീതത്ിപ്ൻറ കാതല്. 

ആഴ്ോവസാനങ്ങളിപ്േ വിരനാദും മാടതമേ്ല, മുഖ്യധാെപ്യ 

വിമര്ശിചട് അനീതി േൂടേിക്ാണിക്ുന്നതിന് വപ്െ സാധിക്ു

ന്നുപ്ടേന്നട് വിഷ്ണുവിപ്ൻറ സാക്ഷ്യും. രനെിട്്ചള്ള ൊഷ്  ടടീയ 

ഇടപ്പടേിന് പകെും പാട്്ചുംപാടിയുള്ള രോദ്യും പ്േയ്ല് യു

വാക്പ്ള ഏപ്റ രവഗത്ില് ഇതിരേക്ട് വേിചടുപെിക്ുന്നു. 

േമ്ുപ്ട കാറിപ്ൻറ അപ്േ്ലങ്കില് ടൂവീേറിപ്ൻറ 
ഒാരൊ േതുെടശ ഇഞ്ിേുും 3862 അണുക്ള്ച
പ്ടേന്നട് രകട്ാല് പ്െട്ടേ.  കെുതുന്നതിേുും 

കൂടുതല് അഴുക്ുടേട് ഉപരയാഗിക്ുന്ന വാഹനങ്ങ
ളില്. േിേ പഠനങ്ങൾ അനുസെിചട് രടായ േറട് സീറി
പ്നക്ാൾ 19 മടങ്ങട് ബാകടീെിയ കാറിേുും വബക്ി
േുപ്മാപ്ക് കാത്ിെിപെ്ചപ്ടേന്നട് േുെുക്ും.

രകാവിഡ് വ്യാപിചരതാപ്ട വഴിയെികുകളില് വ്യാപ
കമായ മപ്റാെു രബാര്ഡാണ് ‘കാര് അണുനശീകെിക്
പ്പെടുും’ എന്നത്. രകട്ാല് പ്പാള്ള്ചന്ന തുകയാണ് േിേ 
ടപീമിയും കാര് വാഷിങ് സ്ാപനങ്ങൾ അണുനശീക
െണത്ിന് വാങ്ങിക്ുക. എന്നാല്, വേിയ വിേ നല്
കാപ്തതപ്ന്ന സ്വയും കാറിപ്ൻറ അകും അണുനശീക
െിക്ാൻ േിേ ടിപ്സ ഇതാ...

ൈീട്ിൽ ഉണ്ാക്കാം കാർ ക്ീനർ
കാറുകള്ചപ്ട ഇൻറീെിയര് ക്ീൻ പ്േയ്ാൻ ഷാുംപൂ 

ഉപരയാഗിക്ുന്നത് നേ്ലതാണ്. എന്നാല്, ഇവ പ്േ
തര് ആവെണങ്ങൾക്ട് രദാഷുംപ്േയ്്ചും. ഷാുംപൂ ഉപ
രയാഗിക്ുന്നിപ്േ്ലങ്കില് ക്ീനിങ് ോയനി വീട്ില്തപ്ന്ന 
ഉടോക്ാും. വിനാഗിെിയുും പ്വള്ളവുും സമമായി രേര്
ത്ാല് മികച ോയനിയായി. അപ്രഹാൾസ ററിയിേുും 
മാറ്ചകളിേുും കടുത് കറ ഉപ്ടേങ്കില് രബക്ിങ് രസ
ാഡയുും വിനാഗിെിയുും രേര്ത്ിളക്ി രപസ റട്  പെുവ
ത്ിോക്ണും. ടൂത്ട് ടബഷുപ്കാടേട് ഇത് രതച്ചതു
ടചാല് കറകൾ നീക്ാും. ഇനി വിനാഗെി കിട്ിയിപ്േ്ല
ങ്കില് രസാപെ്ചും പ്വള്ളവുുംതപ്ന്ന മികച ക്ീനിങ് ഉപാ
ധിയാണ്. കൂടുതല് പ്വള്ളും ഇേകടടിക്ല് പാര്ട്്ചക
ളില് വീഴാപ്ത രനാക്ണപ്മന്നട് മാടതും. ഗ്ാസുകളിരേ
ക്ട് വിനാഗിെി സരടപ പ്േയത് കുറചട് മിനിറിനുരശഷും 
രപപെര്പ്കാടേട് തുടപ്ചടുത്ാേുും ക്ീനാകുും.

െ്രാടി തുടക്കുക
വാക്വും ക്ീനര് ഉപ്ടേങ്കില് അതുപ

രയാഗിചട് അപ്േ്ലങ്കില് തുണിപ്കാ
ടേട് എേ്ലാ പ്പാടിയുും തുടപ്ചടു
ക്ണും. അഴുക്ുും േളിയുും മു
ടിയിഴകള്ചും നീക്ണും. മാറ്ച
കള്ചപ്ട അറങ്ങളില് ഇവ 
കൂടുതേുടോകുും. േൂടു
പ്വള്ളത്ില് രസാപെ്ചപ്പ
ാടി കേക്ി അതില് മാ
റ്ചകൾ മുക്ിപ്വക്ുക. 
30 മിനിറട് മുക്ിപ്വക്ു
ന്നത് നേ്ലത്. അതിനു 
രശഷും മതി ഉണക്ു
ന്നത്. കാറിപ്ൻറ ബൂ
ട്ിേുും സകൂട്റുകള്ചപ്ട 
ഡിക്ിയിേുും കൂടുതല് 
അഴുക്ു കാണാും. രഷാ
പെിങ് ബാഗുകൾ പ്വക്ു
ന്നിടത്ട് അണുനശീകെ
ണും അത്യാവശ്യും.

സഞ്െിക്ുന്നവര് കൂ
ടുതോയി സപര്ശിക്ുന്ന 
ഇടങ്ങൾ തുടക്ാൻ വിട്്ചരപ
ാകെുത്. അകത്ുും പുറത്ുമു
ള്ള രഡാര് ഹാൻഡില്, സ റിയറി
ങ് വീല് അപ്േ്ലങ്കില് ഹാൻഡില്, സീ
റട് പ്ബല്റട്, അതിപ്ൻറ രഹാൾഡര്, ഡാഷ് 

രബാര്ഡിപ്േ ബട്നുകള്ചും ഡയേുും, ഇഗ്ീഷ്യൻ ബട്ൻ, 
ഗിയര് സ റിക, ആുംപ്റസ റട് , വിൻരഡാ സ്വിച്ചകൾ, 
ഹാൻഡ് രടബക്ട്, താരക്ാേുകൾ എന്നിവ വിട്്ചരപാ
കെുത്. തുടര്ന്നട് സീറ്ചകള്ചും മറട് ഭാഗങ്ങള്ചും.

അണുന്രീകരണം ഇങ്ങെന
ആല്ക്രഹാൾ രബസ ഡ്  ഡിസഇൻ പ്ഫക ടൻറ് 

(സാനിവറസര്) സരപാഞ്ില് തളിചട് കൂടുതല് പ്താ
ടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തുടക്ുന്നത് അണുനശീകെണത്ിന് 
മികചതാണ്. ആല്ക്രഹാൾ രബസഡ് ഇപ്േ്ലങ്കില് വീ
ടുകളില് ഉപരയാഗിക്ുന്ന അണുനാശിനികൾ (പാടതും 
കഴുകാൻ ഉപരയാഗിക്ുന്നതായാേുും മതി) ഉറിച തു
ണിപ്കാടേട് തുടചാേുും മതി. പ്പരറാകവസഡ്, ബ്ീചട്, 
അരമാണിയ എന്നിവ രേര്ത് മിടശിതും ഉപരയാഗിക്
െുത്. വിനയല്, പ്ാസ റിക ഭാഗങ്ങളില് ഉെുകുന്നതിന് 
ഇവ വഴിപ്വക്ുും. കാറിപ്ൻറ ഇൻറീെിയര് കളര് മങ്ങാ
നുും ഇടയാക്ുും. സീറട് പ്ബല്റില് ബ്ീചട് പറിപെിടിചാല് 
അത് കാേടകമത്ില് പ്പാടിഞ്ുരപാകാനുും അപക
ടും വെുത്ാനുും വപ്െ കാെണമാകുും. ഗ്ാസ ക്ീനര് മി
ടശിതും സരടപ പ്േയ്്ചന്നത് ആൻറിപ്ഗ്യര് രകാട്ിങ്ങു
കൾ ഇളകാൻ കാെണമാകുും.

സംരക്ഷണ ൈസ്പതം
കാര് അണുനശീകെിക്ാൻ തുടങ്ങുും മുമ്പട് കെുതല് 

വസടതും ധെിക്ണും. റബര് ഗ്ൗസ, അടപണ് എന്നിവ 
ഉറപൊയുും രവണും. അണുക്ളില്നിന്നട് കാര് അപ്േ്ല
ങ്കില് ടൂവീേര് ശുേീകെിക്ുന്നയാൾക്ട് സുംെക്ഷണും 
നല്കാനാണ് ഇത്. അണുനശീകെണും കഴിഞ്ട് പി
ന്നീട് കാറില് കയറുും മുമ്പട് വകകൾ സാനിവറസ 
പ്േയ്ാനുും മറരക്ടേ...

ഷംനാസ് കാലായിൽ

തീപ്പൊെിരപാപ്േ പ്തറി

ക്ുന്ന വാക്ുകള്ചും 

േടുേമായ താളവുും. 

തിെുമാേി സ്വയുംമറന്നട് പാടു

രമ്പാൾ അത് ോട്്ചളിരപാപ്േ 

തറച്ചകയറുകയാണ് അരന

കമരനകും മനുഷ്യെിരേക്ട്. 

ഹിപ്രഹാപ്, റാപ് രടശണിയി

പ്േ സുംഗീതും രകെളത്ിന് 

ഇരപൊഴുും പുതുമയാണ്. രോ

കസുംഗീത ഭൂപടത്ിപ്േ നാഗ

െിക-ഉപസുംസകാെങ്ങരളാട് 

സുംവദിക്ുന്നു ഹിപ് രഹാപ് . 

‘സെിഗമ...’യുും നിഷ്ഠകള്ചപ്മ

േ്ലാും പ്തറിക്ുന്ന താളും. േുറി

േുും നടക്ുന്ന പ്േറിയടപശ്ന

ങ്ങൾ മുതല് കെിനിയമങ്ങൾ 

വപ്െ ഇവിപ്ട വിഷയമാക്ുും.

കേുഷിതമായ ൊഷ്  ടടീയ, 

സാമൂഹിക സാഹേ െ്യ ങ്ങ

ളില് കൃത്യമായ ടപതിരൊധും 

തീര്ക്ുന്ന നവ സുംഗീതും. രക

െളത്ിേുും പചപിടിക്ുകയാ

ണ് ഈ പ്തറിച പിരള്ളെുപ്ട 

പാട്്ചും കൂത്ുും.

ഇതും കരിയർതെന്ന
ഓഡിരയാ എൻജിനീയറിങ് പഠിക്ുന്ന സമയത്ാണ് 

ആദ്യമായി രമഖേയിരേക്ട് കടന്നുവെുന്നത്. എന്നാല്, 
അന്നട് ഇപ്താെു കെിയര് ഓപ്ഷനായി മാറാൻ കഴിയുപ്മ
ന്നട് േിന്ിചിെുന്നിേ്ല. ഇരപൊൾ അതിന് കഴിയുന്നുപ്ടേ
ന്നട് വിഷ്ണുവിപ്ൻറ പക്ഷും. ഒെു മിേ്യണിേധികും കാ
ഴ്േക്ാപ്െ വിഷ്ണുവിന് സാമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് േഭി
ച്ച. 15ഓളും രഷാകൾ പ്േയതു. അതില് 10 എണ്വുും 
രകാളജുകളില്.

‘കള്ളത്ിെുമാേി’ എന്ന ടപരയാഗത്ില് നിന്നാണ് 
‘തിെുമാേി’ എന്ന രപര് തിെപ്ഞ്ടുത്ത്. ഹിപ്രഹാ
പെില് ഇത്െും രപെുകൾ പതിവാണ്. ജനടശദ്ധയാകര്ഷി
ക്ുകതപ്ന്ന അതിപ്ൻറ േക്ഷ്യും. ‘അവസ്’യുും ‘ഒഴപെൻ 
ആൻത’വുപ്മേ്ലാും വിഷ്ണുവിപ്ൻറ ഹിറ്ചകളാണ്. ‘വെ

പ്ന ആവശ്യമുടേട്’, ‘കടത്നാടൻ കഥ’ 
എന്നിങ്ങപ്ന െടേട് സിനിമകൾക്ു

രവടേി മ്യൂസിക ഒെുക്ുന്നതിേുും 
വിഷ്ണു ഭാഗമായി. രകാളജില് 

പഠിചിെുന്ന സമയത്ാണ് ‘അവ
സ്’ ഒെുക്ിയത്. രസാഷ്യല് മീ
ഡിയയുപ്ട പ്തറായ ഉപരയാ
ഗങ്ങള്ചടോക്ുന്ന ടപശ്നങ്ങ
പ്ള തുറന്നുകാട്്ചന്നതായിെു
ന്നു അത്. ഒെു യുവാവിപ്ൻറ 
കണ്ിേൂപ്ട സമൂഹത്ിപ്േ ടപ
ശ്നങ്ങപ്ള അവതെിപെിക്ുക
യാണ് ‘തിെുമാേി’.

രകട്ാൽ  
െ്രാള്ും ്രാട്ുകൾ

‘ഭീഷണി രവടേ അത് മുതോകൂേ്ല...
ഏഷണികൂട്ാൻ രനാരക്ടേ,

പതനത്ിേുും തേ ഉയര്ത്ിയ േെിടതും,
മേയാളി പുേിയാപ്ണടാ...’

ഹിറ്ചകൾ ഏപ്റയുടേട് തിെുമാേിയുപ്ട അക്ൗടേില്.  
മേയാളിപ്യ സ്വയും അടിപ്പാളിയായി പെിേയപ്പെടുത്ുന്നു  

വെികളില്. കപട സദാോെത്ിനുും സമൂഹത്ിപ്േ  
പ്തറ്ചകൾക്ുും എതിപ്െ ശബ് ദമുയര്ത്ിയാണ് തിെുമാേി  

െുംഗപ്ത്ത്ുന്നത്. ‘‘നമുക്ട് േുറ്ചും നടക്ുന്ന സുംഭവങ്ങപ്ള  
വിമര്ശനാത്മകമായി സമീപിക്ാനാണ് ടശമിക്ുന്നത്’’  

-വിഷ്ണു പറയുന്നു. ഏഴു വര്ഷമായി ഈ െുംഗത്ട്  
സജീവമാണ് രസാരളാ ആര്ട്ിസ റായ വിഷ്ണു.  

രഷാകൾ പ്േയ്്ചരമ്പാൾ  
മറട് ആര്ട്ിസ റ്ചകൾ ഒപെമുടോകുും.

കലുഷിതമായ  
രാഷ്  പടീയ, സാമൂഹിക  
സാഹെര്യങ്ങളിൽ  
കൃത്യമായ പ്രതിരരാധം 
തീർക്കുന്ന നൈ സംഗീതം. 
രകരളത്ിലും  
്രച്്രിടിക്കുകയാണ്  
ഈ െതറിച് ്രിരള്രുെട 
്രാട്ും കൂത്ും.

നഹീമ ്രൂരന്താട്ത്ിൽ

ജീവിതും ഒെു തുെുത്ില് ഒതുക്ാരമാ? 
രപാപ്െന്നട് കെുനാഗപെള്ളി സ്വരദശി 
അുംബുജി ബി.സി.എും സിനിമ രടപമി

ക്ട് വാശി കയറിയരതാപ്ട ‘ഒതളങ്ങ തുെുത്ട്’ 
യൂട്യൂബില് റിേീസായി. സുംഗതി പ്വബ്  സീെീ
സാണ്. പ്വറുപ്ത വീട്ിേിെിക്ുന്നവര് ഒരൊ 
െുത്െുും മിനിമും മൂന്നട് യൂട്യൂബ് ോനപ്േങ്കി
േുും തുടങ്ങുന്ന ഇക്ാേത്ട് ‘ഒതളങ്ങ തുെു
ത്ട്’ എന്ട് രതങ്ങപ്യന്നാണ് രോദ്യപ്മങ്കില് 
ഇതില് കുപ്റ നാടൻജീവിതങ്ങൾ കാണാപ്മ
ന്നാണ് മറുപടി. കായേില് വീണ ഒതളങ്ങ
രപാപ്േ എന്ിരനാ രവടേി ഒഴുകുന്ന േിേെു
പ്ട ജീവിതും.

കരഞണ്് മുതൽ  
ഭായിയ മർദനം ൈെര

പ്കാക്ട് എൻറര് പ്ടയൻപ്മൻറിപ്ൻറ ബാ
നറില് ഒെു വര്ഷും മുമ്പട് യൂട്യൂബില് റിേീസ 
പ്േയതതാണ് ആദ്യ ടഹസ്വേിടതും; രപര് ‘കെ
പ്െടേട്’. കുപ്റ പ്േറുപെക്ാെുപ്ട അതിജീവന
ത്ിപ്ൻറ തിെസാക്ഷ്യും. ഒെു ‘ഒതളങ്ങ രടപമും’ 
മുതല് മൂന്നാഴ്േ മുമ്പട് ഇറങ്ങിയ ‘പപെ പ്ൻറ ഭാ

യിയ മര്ദനും’ വപ്െ ആറ് എപെിരസാഡുകൾ. 
ഒെു തുെുത്ുും അതിപ്ന രകടദ്രീകെിച്ചള്ള 
കുപ്റ നാടൻ ജീവിതങ്ങള്ചമാണ് സീെീസി 
പ്ൻറ ആത്മാവ്. അതില് നത്ുടേട്, പപെനു
ടേട്, ഉത്മനുടേട്, നത്ിപ്ൻറ അനിയൻ പാ
ച്ച, പപെ പ്ൻറ പ്പങ്ങൾ േിന്നുപ്വന്ന സിുംഗ

പ്പെണ്ട്, അങ്ങപ്ന ഒെുപാടു രപപ്െ കാണാും. 
തിെക്ഥാകൃത്ുും സുംവിധായകനുമായ അും
ബുജി മുതല് ഓരൊ അുംഗങ്ങള്ചും അടുത്ടു
ത് നാടുകളില്നിന്നുള്ളവര്.

സ് ര്ാറി രലാക്കൽ,  
സംഗതി ഇൻറർനാഷനൽ

ക്ീരഷകളിേ്ല, ഹാസ്യെസമാണ് നിറപ്യ. റി
യേിസ റിക്ായ സുംഭാഷണങ്ങള്ചും സ്വാഭാവി
ക അഭിനയ മുഹൂര്ത്ങ്ങള്ചമായി മുരന്നറു
ന്നു തുെുത്ിപ്േ ഓരൊ കഥാപാടതവുും. തുെു
ത്ുരപാേുും അഭിനയിക്ുകയാരണാ എന്നു 
ഡൗട്ടിക്ുും. അടതരമല് ജീവിതരത്ാട് രേര്
ന്നു നില്ക്ുകയാണ് കാമറക്ുമുന്നില് 
ഓരൊെുത്െുും.

കട് രോക്ല് സ രറാറിയാപ്ണങ്കിേുും ഇൻ
റര്നാഷനല്തപ്ന്നയാണ് സാരങ്കതിക വിദ്യ. 
പ്കാേ്ലും അഴീക്േിനടുത്ട് ആയിെുംപ്തങ്ങി
പ്േ തുെുത്ിപ്ൻറ സൗദ്രെ്യവുും പചപെ്ചും പ്ടഫ
യിമുകളില് പ്താട്റിയാും. കാമറക്ട് പിന്നില് 
കിെണ് നൂപിറല്. ആേപൊട്, അഴീക്ല്, പ്വ
ള്ളനാതുെുത്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്ച പ്ോര
ക്ഷനുകൾ. എഡിറിങ്, സൗടേട് പ്റരക്ാഡി
ങ്, ഡിവസനിങ് തുടങ്ങി പണി കൂടുതേുും 
അുംബുജിതപ്ന്ന.

ലക്ഷം, ലക്ഷം ്രിന്നാെല
ആദ്യ എപെിരസാഡ് ഇറങ്ങി ഒെു വര്ഷും 

കഴിഞ്ാണ് െടോും എപെിരസാഡായ ‘തുെു
ത്ിപ്േ ഒട്കും’ യൂട്യൂബിപ്േത്ിയത്. വവ
കാൻ കാെണും സാമ്പത്ിക ടപശ്നവുും രജാ
േിഭാെവുപ്മന്നട് സുംവിധായകൻ. സ്വന്ും മാ
മൻ കുട്ൻ ടപരമാദ് തപ്ന്ന പിന്നീട് സാമ്പ
ത്ിക സഹായവുമായി വന്നരതാപ്ട അരദേ
ഹപ്ത് രകാപ്ടപാഡ്യൂസറാക്ി. സുംഗീതവുും 
പശ്ാത്േ സുംഗീതവുും അനു ബി. ഐവ
റാണ്. അബിൻ ബിരനാ (നത്ട്), ജരയഷ് 
(പപെൻ) , ജഗദീഷ് (ഉത്മൻ), േിന്നു (േിന്നമ്
പ്യന്ന സിുംഗപ്പെണ്ട്), മൃദുല് (പാച്ച) തുടങ്ങി
യവൊണ് സടകീനില്. ജരയഷുും ജഗദീഷുും 
സരഹാദെൻമാര്കൂടിയാണ്.

നത്ിപ്ൻറയുും പപെ പ്ൻറയുും ഉത്മ പ്ൻറ
യുും സൗഹൃദവുും ഇവര്ക്ിടയിപ്േ െസകെ
മായ കാെ്യങ്ങള്ചമാണ് ഒതളങ്ങ തുെുത്ിപ്ൻ
റ കാതല്. തുടക്ത്ില് കാഴ്േക്ാര് നപ്ന്ന 
കുറവായിെുപ്ന്നങ്കിേുും അടുത്ിപ്ട ഹിറി
രേക്ട് നീ ങ്ങുകയാണ് സീെീസ. ഇന്നട് ഓരൊ 
എപിരസാഡുകൾക്ുും 18, 16 േക്ഷരത്ാളും 
കാഴ്േക്ാെുും അസുംഖ്യും ആൊധകെുമുടേട്.

സിനിമയാക്കാെമന്ന് ൈാക്ക്
യൂട്യൂബില് തിളങ്ങിയ സുംഘപ്ത് രതടി 

സിനിമ സുംവിധായകെുും എത്ുന്നുടേട്. അൻ
വര് റഷീദ് ഭാവിയില് ഒതളങ്ങ തുെുത്ട് സി
നിമയായി തപ്ന്ന പ്േയ്ാപ്മന്നട് വാക്ുപ്കാ
ടുത്ു. മിഥുൻ മാനുവല് രതാമസ, അനുൊ
ജ മരനാഹര് തുടങ്ങിയവെുപ്ട അഭിനദ്രനങ്ങ
ള്ചും രതടിപ്യത്ി. എപെിരസാഡുകൾക്ിടയി
പ്േ വദര്ഘ്യും കുറചട്, കൂടുതല് െസകെമാ
യ അവതെണരത്ാപ്ട പുറത്ിറക്ുകയാണ് 
അടുത് േക്ഷ്യപ്മന്നട് അുംബുജി പറയുന്നു.

● എകം.എസ്.   
വിഷ്ണു  എന്  

‘തിരുമാലി’

● അകംബുജി
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