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റേഡിറ�ോ 
റേൾക്കുന്ന 
സകുൽത്ോൻ

 ● യാസിർ ഇല്ലത്ാടി

അന്തരിച്ച ഒമാൻ സു ൽ ത്ാ ൻ ഖാ ബൂ സ്  ബി ൻ സ ഈ ദിനന 
ആ ജനതയിൽ കനടെടുക്ുന്ു ലലഖകൻ

വ ർ ഷ ങ്ങ ളാ യി വ ന്നു പോ കനു ന് വ ർ, 
േനു തനു താ യി വ തന് ് നു ന് വ ർ, 
തോ ടനു ന് തെ 
അ പേ ത്യ ക്ഷ രാ കനു ന് വ ർ, 
പേതീക്ഷയനുതട െി റ ക ണ്നു ക ളനു മാ യി 
ജീ വി ത ് ി പല ക്ക്  
മ ട ങ്ങി പപോ കനു ന് വ ർ... 
കനു ട്ി ക ളനു തട കാ ൻ സ ർ വാ ർ ഡി െക്  
മനു ന്ി തല ആ  വ രാ ന്ത 
അ െി ശ്ി ത ത്വ ് ി ത ൻ റ താ ണക്. 
ഉ ദ യ ് ി െനും അ സക്  ത മ യ ് ി െനും 
ഇ ട യി തല ന് വ ണ്ം കനു രനു ങ്ങി പപോ യ 
ഒ രനു ോ ടക്  മ െനു ഷ്യ ർ ഇ വി തട 
ത രി ച്നു െി ൽ ക്നു ന് തക്  കാ ണാം

മാപറാടനു പേർ്നുറപക്ണ്ട പോയ്ിൽ കനുഞ്നുമക്തള തെിച്ാക്ി 
പോകനുന് അമ്മമാരനുതട തെഞ്ിതല വിങ്ങൽ ഒരനു ലാബിലനും 
േരിപോധിച്ക്  അടയാളതപേടനു്ാൊകില്ലപല്ലാ

അസ്സലാം േി.

ഉറക്കം വരുന്നമ്മാ... ഉറങ്ങല്ലേടമാ കണ്മാ, ലേമാക് ടർ ഇപ്കം 
വിളിക്ുകം. അതുകഴിഞ്മാൽ വീട്ിൽ ലേമാകമാകം. ഉറക്കം 
വന്നന്  വമാടിയ കണ്്ണകം മുഖവുമമായി അമ്യുടട കമാ്ിൽ 

ഇറുടക േിടിച്്ണ നിൽക്ുന്ന കുട്ി അലത മുഖഭമാവലതേമാടട 
ത്തമാഴ് തേി. മക  ടൻറ ടനറുകയിൽ തല്മാടി അമ് ലേമാക് ടറു
ടട വമാതിൽക്ല്ക്ന്  ലനമാക്ി. ഇ്ലേ, തിരടക്മാഴിഞ്ിട്ി്ലേ. ഇനി
യുടമതത സമയടമടുക്ുലമമാ ആലവമാ! കലസരകളിൽ ഒഴിവുവ
ന്നമാൽ ഒന്നിരിക്മാമമായിരുന്നു, അതുമുണ്മാകുന്നി്ലേ. എതതലനര
മമായി ഇങ്ങടന. വ്കംകകയമാൽ മകടന ലേർതേുേിടിച്ന്  ഇടകം
കകയമാൽ േികിത്സകട്മാസുകള്ണമമായി ആ ഇടുങ്ങിയ വരമാന്ത
യിൽ േുമരുേമാരി നിൽക്ുകയമാണമ്. അവർ ഒറ്റക്്ലേ, കലസ
രകളി്ുകം േുമരുേമാരിയുകം നി്തേുമമായി േിടന്നയുകം ഒരുേമാട്  
അമ്മമാരുണ്ന് . അ വലരമാട്  ഒട്ിലച്ർന്നന്  കുഞ്ുമക്ള്ണകം. ഏലതമാ 
ഓർമകള്ണടട തീരടതേന്നവണ്കം എ്ലേമാവരുകം. മിക് കുട്ികള്ണകം 
മൂക്ുകം വമായുകം മറയ് ക്ുന്ന മമാസ് ക്  ധരിച്ിട്്ണണ്ന് . മുടിയി്ലേമാതേ
വരുകം ഉള്ളവരുമുണ്ന് . അവർക്ിടയിൽ വർണനൂ്ുകളിൽ തീർ
തേ നീളൻ ടതമാപ്ി അണിഞ്ിരുന്നു അവൻ.

ലകമാഴിലക്മാട്  ടമേിക്ൽ ലകമാളജ്  മമാതൃശിശു ആശുേതതി
യിട് 11മാകം നമ്പർ ഒ.േിക്ന്  മുന്നിട് വരമാന്ത അനി ശ്ിതത്വ
തേി  ലൻറതമാണ് . ഉദയതേിനുകം അസ് തമയതേിനുകം ഇടയിൽ 
എന്നവണ്കം കുരുങ്ങിലപ്മായ ഒരുേമാട്  മനുഷ്യരുടട ഇടകം. ഈ 
മുറിയി്മാണ്  കുട്ികള്ണടട കമാൻസർ ഒ.േി. േരിലശമാധന റിലപ്
മാർട്ി ടൻറ നീണ് ്ിസ് റ്റിൽ ജീവതതേി ടൻറ വളവുതിരിവുകൾ
ലേമാട് േുവപ്്ണകം മഞ്യുകം േച്യുകം നിറങ്ങൾ ഒളിഞ്ുകിട
ക്ുന്നവരുടട ഇടകം. േുതുതമായി വടന്നതേുന്നവർ, വർഷങ്ങളമാ
യി വന്നുലേമാകുന്നവർ, ടേമാടുന്നടന അതേത്യക്ഷരമാകുന്നവർ. 
വരമാന്ത എ്ലേമാറ്റിനുകം സമാക്ഷി. 

◉
കമാഞ്ങ്ങമാട്്ണ നിന്നുള്ളവരമായിരുന്നു ആ അമ്യുകം മകനുകം. 

അതിരമാവിട്യുള്ള ടതടയിനിൽ മൂന്നുമണിക്ൂർ ടെരുങ്ങിയു
ള്ള ലകമാഴിലക്മാടൻ യമാതതയുടട തളർച്യുകം തുടർന്നുള്ള ഈ 
നിൽേുകം അവരുടട മുഖതേന്  നിഴ്മായി വീണുകിടപ്്ണണ്ന് . ഏഴു 
വയസ്്ണകമാരൻ മകൻ രണ്ില്മാ മൂന്നില്മാ േഠിക്ുകയമാകുകം. 
േി്ലപ്മാൾ േഠനകം  മുടങ്ങിയിട്്ണമുണ്മാകമാകം. ഇടക്ിടട വരുന്ന 
േനിയമായിരുന്നു തുടക്കം. മരുന്നന്  നൽകി േൂട്  കുറയു  ലമ്പമാൾ 
േനിക്മാര്യകം എ്ലേമാവരുകം മറക്ുകം. േിന്നപ്ിടന്ന േൂടു വിട്്ണലേ
മാകമാടതയമായി. കളിേിരി മമാറമാതേ കുഞ്ി ടൻറ സിരകളിൽ 
രക്മാർബുദതേി ടൻറ കരിനിഴൽ േടരുകയമാടണന്നന്  ആരുമറി
ഞ്ി്ലേ. ഇ ലപ്മാൾ രണ്മാഴ് േ കൂടു ലമ്പമാൾ ഇവിടടടയതേണകം. 
രക്കം േരിലശമാധിക്ണകം. കൗണ്ന്  ലനമാക്ണകം. അവർ വീണ്ുകം 
േുമരില്ക്ന്  േമാരി-ലേമാക് ടർ എന്തുേറയുലമമാ ആലവമാ!

അവരുടട മുന്നില്ക്മാണ്  കകയിൽ േുരുട്ിപ്ിടിച് മിഠമായി
കള്ണമമായി മൂന്നുവയസ്്ണകമാരി ടേൺകുട്ിയുകം അമ്യുകം ഇറ
ങ്ങിവന്നത് . ലേമാക് ടർ നൽകിയ മിഠമായികൾ അവൾ അമ്ടയ 
കമാണിക്ുകയമാണ് . ആ മധുരകം അവടര സലന്തമാഷിപ്ിക്ുലന്ന
യി്ലേ! കകയിൽ നിവർതേിപ്ിടിച് കുറിപ്ടികള്ണമമായി നിസ്കംഗ
ഭമാവലതേമാടട അവർ ആടരലയമാ തിരയുകയമാണ് .

കുഞ്ുമക്ൾ അർബുദതേി ടൻറ േിടിയി്മാകുലമ്പമാൾ 
അവർ ടക്മാപ്കം ഉരുകുന്നത്  രക്ഷിതമാക്ള്ണകം കൂടിയമാണ്. മുഴു 
കുടുകംബതേിലമേ്ുകം ആഘമാതലമൽേിക്ുന്ന മിന്നൽേിണരമാ
ണത് . ലരമാഗമുറപ്ിച്ന്  ആദ്യ റിലപ്മാർട്ന്  വരുന്ന നിമിഷകം ഉള്ളിൽ 
ജനിക്ുന്ന തീലഗമാളകം ഒരിക്്ുകം അണയമാടത നീറുകം. അകക്മാ
മ്പിടന നിരമാശയുടട തലമമാഗർതേതേില്ക്ന്  വ്ിച്ിട്ന്  സ്വമാസ് 
ഥ്യകം തകർക്ുകം. ഉറക്വുകം ഉണർച്യുകം മുറിയുകം.  തീരമാലവദന
കൾ, അവക്ന്  കൂട്ിരിക്ൽ, യമാതതകൾ. മലനമാലവദനലയമാടടമാ
പ്കം ഭീതിയുകം ദുഃഖവുകം മമാറിമറിയുന്ന ജീവിതകം. ലരമാഗകം അത്  
ഏറ്റ്ണവമാങ്ങുന്നവരുലടത്  മമാതതമ്ലേ, േുറ്റ്ണമുള്ളവരുലടത്  കൂടി
യമാണ് .

അവർ കുട്ികള്ലേമാതമാകുന്ന കമാ്മമാണത് .  െരമ്പുകളില്
ക്ന്  കയറിയിറങ്ങുന്ന സൂേിമുനകൾ, നിരന്തരമമായ കീലമമാടത
റപ്ി, ലറേിലയഷനുകൾ, രക്കം കയറ്റൽ, ഇവയുടടടയ്ലേമാകം 

േമാർശ്വഫ്ങ്ങൾ. ലരമാഗകം തളർതേുന്ന ഇളകംശരീരങ്ങള്ണടട കി
തപ്ന്  ആശുേതതി ഇടനമാഴികള്ണടട േുമരിൽ തട്ി േ്വഴി നിശ്ശ
ബ് ദമമാകുന്നുണ്മാകണകം.

◉
ടമമാകബ്ിൽ മക ടൻറ രണ്ു ലഫമാ ലട്മാകൾ കമാണിച്്ണതന്നു 

അയമാൾ. ലരമാഗകം വരുന്നതിനു മുമ്പുള്ളതുകം ലശഷമുള്ളതുകം. 
രണ്ു വയസ്്ണകമാര ടൻറ ഓമനതേമുള്ളതമാണ്  ആദ്യ േിതതകം. 
മലറ്റത്  വമാടിടയമാരു േൂലേമാ്ുള്ളതുകം. ്ുക്ീമിയ വമാർേിൽ ദി
വസങ്ങളമായി അയമാള്ണടട മകനുണ്ന് . വിവമാഹലശഷകം രണ്ുവർ
ഷകം കഴിഞ്ന്  േിറന്ന ആദ്യ മകൻ. ഓമനിച്ന്  ടകമാതിതീരുകംമുമ്പന്  
ജീവിക്മാൻ ലവണ്ി ഗൾഫില്ക്ന്  ലേമായതമായിരുന്നു. വിധി മക 
ടൻറ ലരമാഗതേി ടൻറ രൂേതേിൽ തിരിടക എതേിച്്ണ. നമാട്ിട്
തേിയലപ്മാൾ കണ്ത്  േഴയ മകടനയ്ലേ, ഭമാര്യടയയുകം. ആശു
േതതി വമാർേിൽ ക്ഷീണിച്ന്  അവശനി്യി്മായിരുന്നു മകൻ. 
സങ്കടകം തമാങ്ങമാനമാകമാടത ലനർതേുലേമായിരുന്നു അവ ടൻറ 
അമ്. അഡ് മിറ്റമാക്ിയലതമാടട ആഴ് േകൾ അയമാൾ കുഞ്ിടന 
ശരിക്ുകം കണ്ലതയി്ലേ. ടേറിയ കമാ്ുലവദനയി്മായിരുന്നു തു
ടക്കം, വി ടട്മാഴിയമാതേ േനിയുകം. കൂടട ശരീരതേിൽ മുഴലേമാ്ു
ള്ള തടിപ്്ണകൾ വന്നു. േിടന്നടയ്ലേമാകം ടേ ടട്ന്നമായിരുന്നു. 

◉
നീണ്മുടിയുണ്മായിരുന്നു അവൾക്ന്  . ആദ്യ ലകമാഴ് സ്  കീലമമാ  

തുടങ്ങിയലതമാടട മുടിടയ്ലേമാകം ടകമാഴിഞ്ു. ഒമ്പതു വയസ്്ണ
കമാരി ടേൺകുട്ിയല്ലേ, വിഷമകം ഇ്ലേമാതിരിക്ുലമമാ? മണിക്ൂ
റുകൾ നീള്ണന്ന മരുന്നന്  കയറ്റൽ, നട്്ലേില്ക്ുള്ള സൂേി കയ
റ്റൽ, േടരുന്ന ലവദനകൾ, നഷ്  ടടപ്ടുന്ന ഉറക്ങ്ങൾ ഇവടയ 
ടവച്്ണലനമാക്ു ലമ്പമാൾ കുറച്്ണ മുടി ലേമാകുന്നതുകം നിസ്മാരടമ
ന്നു ലതമാന്നിയിരിക്മാകം- മുടിടയ കുറിച്ന്  അവടളമാന്നുകം േറയമാ
ലറയി ട്ലേന്നന്  ഒരു േിതമാവ് . അകതേന്  ഏലതമാ ടബേിൽ അയമാള്ണ
ടട മകള്ണണ്ന് . മൂന്നു മക്ളിൽ രണ്മാമലതേതമാണവൾ. നമാ്മാകം 
ക്മാസിൽ േഠിക്ു ലമ്പമാൾ ത്കറങ്ങി വീണതമാണ്  ആദ്യ ്ക്ഷ
ണകം. േിറടക േനി തുടങ്ങി, േി ടന്നയുകം േ്വട്കം ത്കറങ്ങി. 
േഠനകം നിന്നു. മൂന്നു മമാസമമായി ഇവിടടയിങ്ങടന. മകള്ണടട 
ലരമാഗകം ജീവിതടതേയമാടക മമാറ്റി. ആശുേതതി ജീവിതതേിനിടട 
േണിക്ന്  ലേമാകമാൻ േറ്റമാതമായി. വരുമമാനകം നി്ച്്ണ. കുടുകംബകം 
േ്വഴിയി്മായി. മൂതേ കുട്ിടയ ലേട്ൻറ വീട്ി്ുകം ഇളയതി
ടന അമ്വീട്ി്ുകം നിർതേിയമാണ്  അയമാള്ണകം ഭമാര്യയുകം മകൾക്ന്  
ആശുേതതിയിൽ കൂട്ിരിക്ുന്നത് .

◉
ടമേിക്ൽ ലകമാളജിട് തേധമാന ലഗറ്റിട് കമാരുണ്യ ഫമാർമ

സിക്ന്  സമീേവുകം ഇങ്ങടന ഒരുേമാട്  ലേടര കമാണമാകം. അവിടട
നിന്നന്  ഒരു മുറ്റകം മുറിച്്ണകടന്നമാൽ കുട്ികള്ണടട കമാൻസർ വമാർ

േമാണ് . ലരമാഗബമാധിതരമായ കുട്ിയുടട നി് എലപ്മാഴുകം മമാറിമ
റിയമാകം. സ് കമാനിങ് , രക്േരിലശമാധന, രക്കം- േി്ലേ്ണവമാതി്ി
ന്  േുറലതേക്ന്  നീള്ണന്ന കുറിപ്ടിയിൽ ആവശ്യകം എന്തുമമാകമാകം. 
അവക്ന്  േിറടക ്മാബുകളില്ക്ന്  േമായണകം. ഇതിനിടയിൽ 
ഭക്ഷണവുകം കുളിയുകം വസ് തതകം മമാറ്ുകം എ്ലേമാകം മറക്ുകം. 

സമാമ്പതേിക- മമാനസിക തേയമാസങ്ങൾ ടക്മാപ്കം േ്വിധ 
തിരസ് കരണങ്ങൾകൂടി ലനരിടുന്നവരമാണ്  േ്രുകം. ആശ്വമാ
സലതേമാടട ലേർതേുേിടി ലക്ണ്വർ വഴിമമാറിനടക്ുന്നതിന്  
എതതലയമാ വട്കം സമാക്ഷിയമായവർ. അലപ്മാഴുകം തേതീക്ഷ കക
വിടമാടത മക്ൾക്മായി കമാവ്ിരിക്ുന്നവർ. ഫമാർമസിലയമാടു 
ലേർന്നന്  ടേറുമരതേണ്ുള്ള ഇടതേന്  നമാ്ഞ്ു കട്കൾക്ന്  മു
കളിൽ ഒരുമരപ്്ക ഇട്ിട്്ണണ്ന് . ആശങ്കകള്ണടട േക്ിൽ കമാ
്ുകഴച്ലപ്മാൾ ആലരമാ തീർതേ ആശ്വമാസമമാകമാകം അത് . കഷ് 
ടിച്ന്  മൂന്നുലേർക്ിരിക്മാവുന്ന ആ ടബഞ്ി്മാണ്  ഒരുേമാട്  ലേ
രുടട േകൽ.

ആ മരതേണ്ിൽ ഇരുന്നുടകമാണ്ുതടന്നയമാണ്  അയമാൾ 
അമ്ടയ കമാണമാതേ കുഞ്ിടന കുറിച്ന്  േറഞ്ത് . വിലദശ
തേമായിരുന്നു അയമാള്ണകം കുടുകംബവുകം. രണ്ര വയസ്്ണള്ള മക
ന്  അസ്വസ്ഥതകൾ കണ്ുതുടങ്ങിയത്  അതിനിടടയമാണ് . നമാട്ി
ട്തേിയതുകം. േറഞ്ുലകട് േരിലശമാധനകളി്ൂടട മകൻ കട
ന്നുലേമാകു ലമ്പമാൾ ആയമാള്ണകം ആതഗഹിച്്ണ, ലേടിടപ്ടുതേുന്ന
ടതമാന്നുകം വരല്ലേ കദവലമ. ലരമാഗവമാർതേ ലകട്ലപ്മാൾ ഭൂമി കീ
ഴ് ലമൽ മറിഞ്തുലേമാട്. ജീവിതതമാളകം അവിടടടവച്ന്  ടതറ്റി. 
രണ്മാമടതേ കുഞ്ിന്  ഒന്നര വയസ്മായിരുന്നു അന്നന്. മൂതേ
യമാള്ണമമായി അമ് ആശുേതതിയി്മായലതമാടട അവ ടൻറ ടകമാ
ഞ്ൽ നിന്നു, കരച്ിൽ കൂടി. അമ്ടയ കമാണമാനമാകമാടതയമാ
യി, അമ്ിഞ് കിട്മാടതയമായി. അയമാൾ ആശുേതതിയുടട േു
റതേുകം അമ് അകതേുമമായലതമാടട കുഞ്ിടന ഭമാര്യവീട്ിൽ 
ഏൽേിക്ുകയമായിരുന്നു. രണ്ുമമാസമമായിങ്ങടന. ലഫമാണിൽ 
അമ്മുഖകം കമാണു ലമ്പമാടഴമാടക് അവൻ വിതുമ്പുകം, അയമാലള
മാ ഉച്ടവയിൽലേമാട് അകവുകം േുറവുകം ടേമാള്ളിയങ്ങടന!  മമാ
ലറമാടു ലേർതേുറലക്ണ് തേമായതേിൽ കുഞ്ുമക്ടള തനിച്മാ
ക്ി ലേമാകുന്ന അമ്മമാരുടട ടനഞ്ിട് വിങ്ങൽ ഒരു ്മാബി
്ുകം േരിലശമാധിച്ന്  അടയമാളടപ്ടുതേമാനമാകി്ലേല്ലേമാ!

ആ അരമതി്ിലനമാടു  ലേർന്നന്  േിടന്നയുകം ഒരുേമാടുലേരു
ണ്മായിരുന്നു. മൂന്നര വയസ്്ണള്ള അനിയന്  കൂട്ിരിക്മാൻ വന്ന 
18കമാരൻ, കഴുകമാനുള്ള തുണികൾ സഞ്ിയി്മാക്ി ലവച്്ണലവ
ച്ന്  ടവയി്ില്ക്ിറങ്ങിലപ്മായ വലയമാധികൻ, ഒന്നുകം മിണ്മാടത 
ത്കുനിച്ിരുന്നന്  തമാടിലരമാമങ്ങളിൽ തല്മാടുന്ന മടറ്റമാരമാൾ. 
അനിയന്  അസുഖകം വന്നലതമാടട ബിരുദ േഠനകം നിർതേി ഏഴു
മമാസമമായി അവന്  കൂട്ിരിക്ുകയമാണ്  18കമാരൻ. ഇനി േഠി

ക്മാൻ ലേമാലകലണ് എന്നന്  ടവറുടത ലേട്ലനമാട്  ലേമാദിച്്ണ. അവ
നുകംകൂടി വര ടട്, എ ടൻറ കകേിടിച്ന്  അകംഗൻവമാടിയിൽ ലേമാ
യിരുന്നവനല്ലേ അവൻ എന്ന മറുേടിടക്മാപ്കം ആ കണ്്ണകള്ണകം 
നിറഞ്ു. 

◉
കൂട്ിരിപ്്ണകമാർക്ന്  ലകമാരൂരിട് ‘ലഹമാപ്  കേൽഡ്  കമാൻ

സർ ഫൗലണ്ഷൻ’ ഉച്ഭക്ഷണടമമാരുക്ിയിരുന്നു അന്നന് . ആഴ ന് 
േയിൽ ഒരു ദിവസകം ഭക്ഷണതേിടനമാപ്കം ഇവിടട കൂടിയിരു
ന്നന്  ഈ രക്ഷിതമാക്ൾ ആശ്വമാസകം കടണ്തേുന്നു. േരസ് േരകം 
ഊന്നുവടികളമാകുന്നു. ഈ കഥകൾകൂടി വമായിക്ുക. കുട്ി
യുടട േികിത്സയുടട ഒരുഘട്കം േൂർതേീകരിച്ന് ലഹമാപ് ടകയർ 
ടസൻററിൽനിന്നന് മടലങ്ങണ് അവസമാന നമാള്ണകളിൽ അമ്യു
ടട മുഖതേന് നിറഞ്ത് ആശങ്ക. മടലങ്ങണ് ദിനങ്ങൾ കുറഞ്ു 
കുറഞ്ു വരടവ അത് കൂടിക്ൂടി വന്നു. കമാരണകം ഇതമാണ് -മട
ങ്ങിലപ്മാകമാൻ സുരക്ഷിതമമായ ഒരിടമി്ലേ. ഷീറ്റ്ണലമഞ് ദുർബ്
മമാടയമാരു ടഷേില്ക്ന് അതീവ തശദ്ധനൽലകണ് കുട്ിടയയുകം
ടകമാണ്ന് എങ്ങടന ലേമാകുകം! 

വന്നതുമുതൽ നിറകംമങ്ങിടയമാരു കനറ്റിയമായിരുന്നു മടറ്റമാ
രമ്യുടട വസ്തതകം. അതവരുടട കൃത്യമമായ അളവി്ുള്ളതുകം 
ആയിരുന്നി്ലേ. ദിവസവുകം ഇതുതടന്ന കണ്ു കണ്മാണ് കമാ
രണകം തിരക്ിയത്. ഉടുക്മാൻ ലവടറമാന്നുമി്ലേ, കുളിക്ുലന്ന
രകം കഴുകിയിട്ന് നന മമാറുകംമുമ്പന് വീണ്ുകം ഉടുക്ുകം. ടമേിക്ൽ 
ലകമാളജിട് വമാർേിൽ ആലരമാ ഉലേക്ഷിച്്ണലേമായതമായിരുന്നു 
അത്. നരച് ആ കനറ്റി മമാതതമമായിരുന്നി്ലേ, അവരുടട അകകംവ
സ്തതങ്ങള്ണകം മറ്റ്ണ േ്രുലടതുമമായിരുന്നു. മമാറിയുടുക്മാൻ തു
ണിയി്ലേമാതേവരുടട ജീവിതടതേക്ുറിച്ന്  നമാടമലപ്മാടഴങ്കി്ുകം 
വമായിച്ിട്്ണലണ്മാ! ലരമാഗകം േ്രൂേതേി്മാണ്  ഓലരമാ ജീവിത
ങ്ങൾക്ുലമൽ വന്നുേതിക്ുന്നത്, വരിഞ്ുമുറുക്ുന്നത് , സ്വ
പ്നങ്ങൾ മമായ്ച്്ണകളയുന്നത്. 

◉
ഭക്ഷണലശഷകം അവടരമാടക്യുകം ആശുേതതിമുറ്റലതേക്ു 

തടന്ന മടങ്ങി. നിന്നുകം ഇരുന്നുകം കവകുലന്നരമമാക്ി. ഉച്ടവ
യിൽ കതേിനിന്ന േുറടതേ ഇരിപ്ിടതേിൽ തണൽ വിരുന്നുവ
ന്നിട്്ണണ്ന് . 11മാകം നമ്പർ ഒ.േി മുറിക്ന്  മുന്നിട് വരമാന്തയിൽ രമാ
വിട് കണ് മുഖങ്ങൾ മമാറിയിരിക്ുന്നു. ഇരുട്്ണ േരന്നുതുടങ്ങു
കയമാണ് . തിരടക്മാഴിഞ്ന്  തുടങ്ങിയ ആശുേതതി േരിസരതേന്  
ആ രക്ഷിതമാക്ൾ അ ലപ്മാഴുകം ബമാക്ിയമായി. ആടളമാഴിഞ് ഒ.
േി വമാർേി ടൻറ വരമാന്തകളിൽ, മുറ്റതേന്  േുരുട്ിടവച് േമായകൾ 
നിവർന്നു. ഒരു ടേറുേമായയുടട,  ടബഡ് ഷീറ്റി ടൻറ, ഉടുമുണ്ി 
ടൻറ കൂട്ിൽ ഒതേിരിലപ്ർ ഉറക്കം കമാതേുകിടന്നു. അകതേന്  
എവിടടലയമാ ഒരു മുറിയിൽ ഉണർന്നുകം ഉറങ്ങിയുകം ലവദനയുടട 
നൂൽേമാ്തേി്ൂടട സഞ്രിക്ുന്ന മനസ്്ണകള്ണമമായി ഇവരുടട 
മനസ്ന്  അ ലപ്മാഴുകം അടുപ്ിച്്ണ നിർതേുന്നുണ്മാകണകം. കിടന്നി
ട്്ണകം ഉറങ്ങമാനമാകമാടത േി്ർ, എഴുലന്നറ്റിരുന്നന്  കണ്്ണതുടക്ുന്ന 
േി്ർ. എ്ലേമാറ്റിനുകം സമാക്ഷിയമായി മുന്നിട് ഇരുട്ന് . 

ടേമാടുന്നടന രമാവിട് കണ് അമ്യുകം കുഞ്ുകം ഓർമയി
ട്തേി. അവടരങ്ങടനയമാകുകം തിരിച്്ണലേമായിട്്ണണ്മാകുക. തീ
വണ്ിയിൽ അവർക്ന്  ഇരിപ്ിടകം കിട്ിക്മാണുലമമാ? ഈ രമാതതി 
അവർ സുഖമമായി ഉറങ്ങിയിട്്ണണ്മാകുലമമാ!
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അരങ്്

ജെമെസ്സിൽ സവിപേഷ ഇ ടം പെ ടി യ 
ഭ  ര  ണാ  ധി  കാ  രി  യായിരനുന്നു അ ടനു ്  
ദി വ സം അ ന്ത രി ച് ഒ മാ ൻ 
സനു ൽ ് ാ ൻ ഖാ  ബൂ  സക്  ബി  ൻ 
സ  ഈ  ദക്. വ  ർ  ഷ  ് ി  ൽ ഒ  പന്ാ ര  പണ്ടാ
ത  വ  ണ അ പദേ ഹ ം പ്ാ  മ  ങ്ങ  ളി  ൽ 
പോ  യി തട  ൻ  റക്  തക  ട്ി താ  മ  സി  ക്നും. 
ജ  െ  ങ്ങ  ൾ  ക്ക് അ  വ  രനു  തട വി  ഷ  യ  ങ്ങ  ൾ 
പെ  രി  ട്  വ  ത  രി  പേി  ക്ാം

യാസിർ ഇല്ലത്ാടി 

സുൽത്താൻ ഖതാബൂസിനെ നെരിൽ കണ്ടവർ ഒമതാ
െിൽതനനെ ചുരുക്കമതാവും. പ നക്ഷ, ജീവിക്കുനെ 
സുൽത്താനെ ഒമതാെി നൻറ പല ഭതാഗങ്ങളിലും 

കതാണതാം. 2007ലതാണ് ഞതാൻ ആദ്യമതായി സുൽത്താനെ നെ
രിൽ കതാണുനെത്. ഒമതാ നൻറ തലസ്താെമതായ മസകത്ിൽെി
നെന്  ഏകനദശം 200 കിനലതാമീറ്റർ അകനല കിഴക്കൻ ഗവർണ
നററ്റിനല വിദ്യതാഭ്യതാസ െഗരമതായ ഇബബയിലതായിരുനെു ആദ്യമതാ
യും അവസതാെമതായും സുൽത്താനെ നെരിട്ു കണ്ടത്. ജെസ
മ്പർക്ക പരിപതാടികളിൽ ത നൻറതതായ രീതി ഉണ്ടതാക്കിനയടുത് 
ഭരണതാധികതാരിയതാണ് ഖതാബൂസ. വർഷത്ിൽ ഒനനെതാ രനണ്ടതാ 
തവണ ഖതാബൂസ ബഗതാമങ്ങളിൽ നപതായി നടൻറ്  നകട്ി തതാമ
സിക്കും. ത നൻറ മുഴുവൻ കതാബിെറ്റും കൂനട ഉണ്ടതാകും. ജെ
ങ്ങൾക്കന് അവരുനട വിഷയങ്ങൾ നെരിട്വതരിപ്ിക്കതാം. അപ്
നപ്താൾതനനെ അതത് മബത്ിമതാർ വഴി പരിഹതാരവുമതാകും. ബപജ
കനള കതാണതാൻ 2007ൽ  അനദേഹം തിരനഞെടുത്ത് ഇബബ വി
ലതായത്ിനല ഞതാൻ അധ്യതാപകെതായ നകതാളജിെടുത് ക്യതാ
മ്പതായിരുനെു. ക്യതാമ്പിനലക്കന് വരുനെ വഴിക്കന് രതാജതാവിനെ സ്ീ
കരിക്കതാെതായി െിൽക്കുനെ ആയിരങ്ങളിൽ ഒരതാളതായിെിനെന് 
ഞതാെും സുൽത്താനെ കണ്ടു.

ജെസമ്പർക് േരിോടിയിൽ
അഹ് മദിൽെിനെന് തുടങ്ങതാം. ഒമതാൻ നപതാലീസിൽെിനെന് ഇൗ

യിനട വിരമിച്ച ഉത്താഹിയതായ ഉനദ്യതാഗസ്െതാണ് അഹ് മദ്. 
െല്ല കവിയതാണ്.  അടുപ്ക്കതാർ അഹ് മദിനെ അഹ് മദ് അൽ മു
തെബ്ി എനെതാണ് വിളിക്കതാറ്. അറബി ഭതാഷയിനല ക്താസിക്  
കവികളിൽ ബപധതാെിയതായ മുതെബ്ിനയതാട് നചർത്ന് വിളിക്ക
നപ്ടുനെത് അഹ് മദിന് എനെും സനത്താഷമതായിരുനെു. അബത
നമൽ സുന്ദരകവിതയുനട ഉടമയതാണ് അനദേഹം. നവറും കവി
യല്ല. ജീവിതത്ിൽ  മുഴുവൻ െല്ല കവിത്ംകൂടി ഉള്ളവെതാണ്. 

 അഹ് മദി നൻറ മൂത്മകൾ യമതാമ. എ നൻറ മകൾ സതാറനയ
ക്കതാൾ രണ്ടന് വയസ്ിന് മൂത്വൾ. കഴിഞെ വർഷം സ കൂൾ 
പഠെം പൂർത്ിയതാക്കി ഇനെന് അവൾ നകതാളജിൽ പഠിക്കുനെു. 
യമതാമക്കു മുമ്പന് അഹ് മദിന് െതാല് കുട്ികൾ ജെിച്ചു. െതാലും 
മരണനപ്ട്ു. ജെിതക നരതാഗങ്ങൾ  കതാരണം ഇങ്ങനെ കുട്ി
കൾ മരിക്കുകനയതാ ബുദ്ിമതാന്ദ്യം സംഭവിക്കുനെനതതാ ആയ  
ധതാരതാളം നകസുകൾ ഒമതാെിൽ കതാണതാം. അടുത് കുടുംബ
ങ്ങളിനല യുവതാക്കളും യുവതികളും വിവതാഹം നചയ്ുനെതു
നകതാണ്ടതാണ് ഇനതനെന് അവർക്കറിയതാനമങ്ിലും പലനപ്താഴും 
അവർ ഈ ശശലി ഇനെും തുടരുനെു. കുടുംബ ബന്ം, അടു
പ്ം അബതനമൽ ആണവിനട. ബന്ം വിട്ന് പുതിയ ബന്ങ്ങൾ 
ഉണ്ടതാക്കതാൻ അവർക്കന് തതാരതനമ്യെ തതാൽപര്യം കുറവതാണ്. 

 അഹ് മദി നൻറ കുടുംബജീവിതത്ി നൻറ ആദ്യകതാലത്ന് 
ഇങ്ങനെ െതാല്  മരണങ്ങൾ അവെും സഹധർമിണി റതായ
ക്കും  തതാങ്ങതാവുനെതിലുമപ്ുറമതായിരുനെു. എങ്ിലും വിധി
യിൽ വിശ്സിച്ചു ജീവിച്ച അവർക്കന് അഞ്താമതതായി  യമതാമ പി
റനെു. യമതാമക്കന് ഭൂമിയിനലക്കന് വരുനമ്പതാൾതനനെ ഇനത കതാ
രണംനകതാണ്ടന് മജ്ജക്കന് നശഷിയില്ലതാത് അസുഖം. ബതാക്കി
യതാകതാൻ ബപയതാസമതാനണനെന് ന�താക്ടർമതാർ. ജർമെിയിൽ 
നപതായി മജ്ജ മതാറ്റിനവച്ചതാൽ കുട്ി രക്ഷനപ്ടും. 65,000 ഓളം 
റിയതാൽ നചലവ് വരും. ഏകനദശം ഒനനെകതാൽ നകതാടി രൂപ. 
ആര് തരും? 

 ഒരു സതാധതാരണ നപതാലീസ ഉനദ്യതാഗസ് നൻറ ശമ്പളം നകതാ
ണ്ടന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെനയതാനെന് ആനലതാചിക്കതാൻ അഹ് മദി
െും അവ നൻറ കുടുംബത്ിെും സതാധിക്കില്ല. അനദേഹത്ി 
നൻറ സുഹൃത്ുക്കൾ വഴി കനണ്ടത്ി. സുഹൃത്ുക്കളതാണ
നല്ലതാ എനെും എല്ലതാവർക്കും തതാങ്ങന്. െതാട്ിനല വിഷയങ്ങൾ പറ
യുനെ ഒരു പരിപതാടി ഉണ്ടതായിരുനെു അക്കതാലത്ന് ഒമതാൻ നറ
�ിനയതായിൽ. തെിക്കന് ബപശ് െമതാനയനെു നതതാനെുനെ എത്ു 
കതാര്യവും നറ�ിനയതായിൽ വിളിച്ചന് ആർക്കും പറയതാം. ഉത്ര
വതാദനപ്ട്വർ അത് നകട്താൽ നവണ്ട െടപടി എടുക്കും. സുഹൃ
ത്ുക്കൾ  വിഷയം നറ�ിനയതാവിൽ  പറഞെു. ഈ വിഷയം 

സുൽത്താൻ നകട്ു. നറ�ിനയതായിനല ഈ ജെസമ്പർക്ക പരി
പതാടി നകതാട്താരത്ിൽ  ഇരുനെന് നകൾക്കുനെ ശശലി ഖതാബൂ
സിെുണ്ടതായിരുനെനബത.  നറ�ിനയതാ നകട് രതാജതാവി നൻറ നകതാ
ട്താരത്ിൽെിനെന് അഹ് മദിനെയും യമതാമനയയും നതടി  ആനള
ത്ി. ചികിത്ിക്കതാൻ നവണ്ട െടപടികളുമതായി ജർമെിവനര 
കുടുംബസനമതം നപതാകതാൻ അടക്കം എല്ലതാ സഹതായവും നെ
രിട്ന് സുൽത്താ നൻറ ഫണ്ടിൽെിനെന് നറ�ിയതാനണനെും അറി
യിപ്ുണ്ടതായി. ജർമെിയിൽ നപതായിവനെു. അവൾ രക്ഷനപ്ട്ു. 
പൂർണതാനരതാഗ്യവതിയതായി. കുഞെു യമതാമനയ  കതാണതാൻ തു
ടങ്ങിയ അനെുമുതൽ  ഞതാൻ  അവളിൽ സുൽത്താനെ കതാ
ണുനെു. ഇനെന് അവർ വളർനെു വലുതതായി യുവ  നകതാമളയതാ
യി. സുൽത്താൻ മണ്മറഞെു. എനെതാലും ഞതാെിനപ്താഴും അവ
ളിലൂനട സുൽത്താനെ കതാണുനെു. ഇതതാണ് എ നൻറ കണ്ിൽ  
ഞതാൻ ആദ്യം കണ്ട സുൽത്താൻ.  ഒമതാെി നൻറ ബഗതാമബഗതാമതാ
ത്രങ്ങളിൽ െിങ്ങൾക്കന് ഇങ്ങനെ കുനറ  കുടുംബങ്ങളിൽ 
സുൽത്താനെ കതാണതാം. അതതാണ്  സുൽത്താൻ. നറ�ിനയതാ 
നകൾക്കുനെ സുൽത്താൻ. ത നൻറ ബപജകൾക്കതായി സ നറ്റഷൻ 
ട്യൂൺ നചയ്ുനെ സുൽത്താൻ. ഖതാബൂസിനെതാടുള്ള ഹുബ്ന്  കതാ
രണം, യമതാമക്കുനശഷം പിറനെ ത നൻറ  ആദ്യനത് ആൺത
രിക്കന്  അഹ്മദ് നപരിട്ത് ഖതാബൂസ എനെതായിരുനെു. 

 മനറ്റതാരിക്കൽ സുൽത്താനെ കണ്ടത് െഖൽ ബപനദശത്ിെ
ടുത് വക്കതാൻ മലനഞ്രിവിലതാണ്.  ഒമതാെി നൻറ ഭൂരിഭതാഗവും 
പടർനെുകിടക്കുനെ വിജെവും ഭീകരവുമതായ ഹതാജർ മലെിര
കൾക്കിടയിൽ പച്ചപ്ുള്ള അപൂർവം മലനഞ്രിവിനലതാനെതാണ് 
വക്കതാൻ വിനല്ലജ്.  ടതാറിട് നറതാഡ് അവസതാെിക്കുനെിടത്ുെി
നെന് ഏകനദശം 50 കിനലതാമീറ്റർ  നചങ്ുത്തായ കട് നറതാഡ് തതാ
ണ്ടി ഞങ്ങൾ ഹതാജർ മലയുനട ഉച്ചിയിനലത്ി. വക്കതാൻ വിനല്ല
ജ്. സുന്ദരമതായ ഒരു ബഗതാമം. ആനകയുള്ളത് 18 വീടുകൾ. 18 കു
ടുംബങ്ങൾ.  അവിനട കതായ്ക്കുനെ ഓറഞ്ും മുത്ിരിയും റു
മ്താെും കൃഷിനചയ്ത് ജീവിതം െയിക്കുനെ കുടുംബങ്ങൾ. 
ഇനെവരിൽ രതാജനകതാട്താര കതാര്യങ്ങൾ നെതാക്കുനെ  ദീവതാെിൽ 
നജതാലി  നചയ്ുനെവരുണ്ടന്; വിദ്യതാഭ്യതാസ മബത്താലയത്ിൽ നജതാ
ലിനചയ്ുനെവരുണ്ടന്.  അറിവുനതടി തണുത്ുറഞെ മഞെുവീ
ഴും ബപഭതാതത്ിൽ സ കൂളിൽ നപതാകതാൻ വണ്ടി കതാത്ുെിൽ
ക്കുനെ ആ കുട്ികളുനട ബപതീക്ഷകൾ െിറഞെ  ഉണ്ടക്കണ്ുക
ളിൽ ഞതാൻ സുൽത്താനെ കണ്ടു; ആയിരം ബപതീക്ഷകളുനട 
സുൽത്താൻ. ഇങ്ങനെ െൂറുകണക്കിന് ബഗതാമങ്ങളുണ്ടന് ഒമതാ
െിൽ. നവള്ളവും നവളിച്ചവും വിദ്യയും ആനരതാഗ്യവും അവർ
ക്കന് സുൽത്താൻ എത്ിച്ചതതാണ്. സുൽത്താെു മുമ്പന് അവർ 
ഇരുട്ിലതായിരുനെു. 1970ൽ ഖതാബൂസ ഭരണത്ിനലറുനെതുവ
നര ഒമതാെിൽ ആനക മൂനനെ മൂനെന് സ കൂളുകളതാണുണ്ടതായിരു
നെത്. ഇനെന് അനമരിക്കയിലും യൂനറതാപ്ിലും ഉപരിപഠെം െട
ത്ുനെവർ മതാബതമതായി ഏകനദശം 20,000നത്താളം ഒമതാെി വി
ദ്യതാർഥികൾ ഉണ്ടന്.

 ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുനട യൂെിനവഴസിറ്റിയിലും സുൽത്താനെ 
കണ്ടു; ഒരു വിദ്യതാർഥിയുനട നവഷത്ിൽ. �ിബഗിക്കന് പഠിക്കുനെ 
മിടുക്കെതായ വിദ്യതാർഥി. അവൻ ശകയിൽ രണ്ടന്  നതൻ കുപ്ി
കളുമതായി എ നൻറ അടുനത്ക്കന് വനെു. തിരക്കിയനപ്താൾ പറ
ഞെു, ഇത് അവ നൻറ ശസഡ് ബിസിെസ ആനണനെന്. പഠി

ക്കുനമ്പതാൾ കതാശുണ്ടതാക്കതാൻ െല്ല മതാർഗമതായി അവൻ നതര
നഞെടുത്തതാണ് നതൻ കച്ചവടം. എെിക്കന് നതൻ ആവശ്യ
മില്ലതായിരുനെു. എനെതാലും, ഒരു സ്നദശി വിദ്യതാർഥി ഇങ്ങനെ 
ഒരു െല്ല മതാതൃകക്കന് മുതിരുനമ്പതാൾ അവനെ നബപതാത്താഹിപ്ി
ക്കണമനല്ലതാ? ഒനെു ഞതാെും വതാങ്ങി. 

ഇവൻ ആരതായിരുനെു എനെറിയുനമ്പതാഴതാണ് അവ നൻറ 
നതെി നൻറ മതാധുര്യനത്ക്കതാൾ അവ നൻറ കച്ചവടത്ി നൻറ 
മധുരം െമ്ളറിയുക. അടുത് ആഴ ച യൂെിനവഴസിറ്റി ശവസ 
ചതാൻസലറുമതായുള്ള വതാരതാത് മീറ്റിങ്ങിൽ ഞതാൻ പറഞെു; 
“െിങ്ങളുനട മകൻ സതാലിം നതൻ വിൽക്കുനെതുകണ്ടു ഞതാൻ 
ശരിക്കും ആശ്ചര്യനപ്ട്ു. ആവശ്യമിനല്ലങ്ിലും അവനെ നബപതാ
ത്താഹിപ്ിക്കതാൻനവണ്ടി ഞതാൻ ഒനെന് വതാങ്ങി”. സനത്താഷ
വും വിെയവും ബപസരിപ്ിക്കുനെതതായിരുനെു അനദേഹത്ി 
നൻറ മറുപടി:  ‘‘എ നൻറ മുഴുവൻ മക്കനളതാടും 20 വയസ്ിെു 
നശഷം െിങ്ങളുനട കതാര്യങ്ങൾ െിങ്ങൾ തനനെ നെതാക്കണനമ
നെും  എല്ലതാ കതാലത്ും എനനെ വി.സിയതായി െിങ്ങൾക്കന് കതാ
ണതാൻ കഴിയില്ല  എനെും ഞതാൻ  പറയതാറുണ്ടന്. അവർ അവർ
ക്കിഷ് ടനപ്ട് രീതിയിൽ സമ്പതാദിക്കുനെു. എെിക്കും അവർ
ക്കും സനത്താഷം”.  എ നൻറ ആശ്ചര്യം ഇരട്ിയതായി. ഇതതാണ് 
സുൽത്താൻ അരെൂറ്റതാണ്ടുനകതാണ്ടന് വളർത്ിനയടുത് ഒരു 
സമൂഹം. ഈ നതൻ കഥ ഒമതാെിയതായ എ നൻറ  പഴയ സ്താപ
െത്ിനല സി.ഇ.ഒനയതാട്  ഞതാൻ വതാട്സ ആപ്ിൽ പങ്ുനവച്ചു.  
അനദേഹം എനനെ വീണ്ടും നഞട്ിച്ചു. 

ത നൻറ മക്കൾക്കന് നചറിയ വരുമതാെം ഉണ്ടതാക്കതാെതായി  വർ
ഷങ്ങൾക്കു മുമ്പന് ഒരു നചറിയ ഓൺശലൻ നപതാർട്ൽ ഉണ്ടതാ
ക്കിനക്കതാടുത്ിരിക്കുനെു അനദേഹം. മക്കൾ ആഴചയിൽ സൂ
ഖിൽ നപതായി അയൽപക്കത്ുള്ള കുട്ികൾ വതാങ്ങതാൻ സതാധ്യ
തയുള്ള സതാധെങ്ങൾ വതാങ്ങി നപതാർട്ലിൽ കയറ്റും. കൂട്ുകതാർ 
വനെന് വതാങ്ങും. കച്ചവടം നപതാടിനപതാടി. വതാപ്താ നൻറ ശകയിൽ
െിനെന് സതാധെം വതാങ്ങതാൻ നമടിച്ച ശപസ ആയതാൽ അത് തി
രിച്ചു നകതാടുക്കും. ബതാക്കി ലതാഭം അവർക്കന്. ഇങ്ങനെയതാണ് മു
ഹമ്ദ് ബർവതാെി മക്കനള വളർത്ിയത്. അധ്താെത്ി നൻറ 
മഹത്്ം മക്കനള പഠിപ്ിക്കുനെ ആ പിതതാവിൽ ഞതാൻ സുൽ
ത്താനെ വീണ്ടും കണ്ടു. തീർനെില്ല. ഈ രണ്ടു കഥകൾ കൂടി 
ഞതാൻ അടുത് സുഹൃത്ും ബഗതാമവതാസിയുമതായ ആമിർ യസീ
ദിനയ കണ്ടനപ്താൾ പങ്ുനവച്ചു. 

അനദേഹം ത നൻറ മകൻ ശസഫി നൻറ  മനറ്റതാരു കഥനകതാ
ണ്ടതാണ് എനനെ അമ്പരപ്ിച്ചത്.  ശസഫ് ബബിട്െിൽ ഉപരിപഠ
െത്ിെു നപതായനപ്താൾ വതാപ് ആമിറിനെതാട് പറഞെനബത; പഠി
ക്കതാൻ പണം കടമതായി തനെതാൽ മതി, പഠിച്ചുവനെന് നജതാലി കി
ട്ിയതാൽ മുഴുവൻ തിരിച്ചുനകതാടുക്കുനമനെന്. നപനബടതാളിയം കമ്പ
െിയിൽ നജതാലി കിട്ിയ ശസഫ് അങ്ങനെ പണം മുഴുവെും 
തിരിച്ചുനകതാടുത്ുനവനെും ആമിർതനനെ പറഞെു.  പഠെവും 
നജതാലിയും ശസഫിെു ശീലിച്ചത് സുൽത്താ നൻറ പതാഠങ്ങ
ളിൽെിനെതാണ്. ഇങ്ങനെ മണ്മറഞെതാലും ജീവിക്കുനെ സുൽ
ത്താെതാണ് ഒമതാെിന് െഷ് ടമതായത്; തതാൻ  വിടവതാങ്ങിയതാലും 
രതാജ്യെിവതാസികളിലൂനട തതാൻ ജീവിക്കണം എനെന് ദൃഢെിശ്ച
യംനചയ്ത സുൽത്താൻ. 
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ചാരുത േചർന്ന പാട്ടുകൾ
 ● ്രശുതി നന്പൂതിരി   / സഫ് വാൻ റാഷിദ്

കൃത�മായ രാഷ് ്രടീയം 
പറയുന്ന ആവിഷ് കാരങ്ങളിലൂെട 
സംഗീതേലാകത്ത്  േവറിട്ട 
ഇടം കെണ്ടത്തുകയാണ്  ഇൗ കലാകാരി

രാജ�ത്തി െൻറ 
സ�ാത്രന്ത�ത്തിനായി 1921ൽ 
മലബാറി ൽ നടന്ന   വി�വസമരങ്ങൾക്ക്  
നൂറു  വയസ്സ് . സമരത്തി െൻറ 
വിവിധ േമഖലകൾ സ് പർശിക്കുന്ന 
ഫീച്ചർ പരന്പരക്ക്  വാരാദ�മാധ�മം 
തുടക്കമിടുന്നു... 

മ   ല   ബാ   ർ സ�ാത്രന്ത�   സ   മ   ര നാ   യ   ക   ൻ വാ   രി   യ   ൻ   കു   ന്ന   ത്്ത  
കു   ഞ്ഞ   ഹ   മ്മ   ദ്  ഹാ   ജി   യു   െട 99ാം ര   ക്    ത   സാ   ക്ഷി   ത� ദി   ന   മാ   ണ്  
ജ   നു   വ   രി 21. വാ രി യ ൻ കു ന്ന െ ൻ റ സ മ ര ജീ വി ത ത്തി  ന്  
പി ന്തു ണ യും ്രപ േചാ ദ ന വു മാ യി രു ന്ന ര ണ്ട്  േപാ രാ ളി വ നി ത ക െള 
പ രി ച യ െപ്പ ടാം. അ േദ്ദ ഹ ത്തി െ ൻ റ മാ താ വ്  ച ക്കി പ്പറ ന്പ ൻ 
കു ഞ്ഞാ യി ശ ഹ ജ്ജു മ്മ യും ഭാ ര� മാ ളു ഹ ജ്ജു മ്മ യും
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െക.എം. ജാഫർ ഈരാറ്റുേപട്ട

‘‘െവ
ള്ളക്കാരുമായി യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ 
ˇരും ഭയെപ്പടരുത്. െവള്ളക്കാര 
െൻറ ഭരണം ഒടുക്കണം. വാരിയൻ

കുന്നൻ നേമ്മാെടാപ്പമുണ്ട്. പൂേക്കാട്ട�രും പൂേച്ച
ാലമാടും ചന്തക്കുന്നും നമ്മുെട അേനകം ˇള�
കൾ ശഹീദായി. വാഗൺ കൂട്ടെക്കാല െവള്ളക്കാ
രുെട ഭീകരതക്ക്  െതളിവാണ്. അവെര ഓടിക്കു
ന്നതിന് നമുക്ക്, നമ്മുെട പങ്ക് രാജ�ത്തിനായി 
സമർപ്പിക്കണം. ˇണുങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പുറ
െപ്പടുേന്പാൾ നാം സ് ്രതീകളായിരിക്കണം സേന്ത
ാഷേത്താെട സലാം പറഞ്ഞ് അവെര യാ്രതയാ
േക്കണ്ടത്. കൂെട േപാകാൻ കഴിവുള്ളവർ േപാ
കണം. മറ്റ�ള്ള സ് ്രതീകൾ വനത്തിലും പാറക്കൂ
ട്ടങ്ങളിലും ഒളിച്ചിരിക്ക െട്ട. കഴിയുന്ന്രത ഭക്ഷണ 
സാധനങ്ങൾ നാം സ�രൂപിക്കണം. ശഹീദാകുന്ന 
േപാരാളികെള കല��െവട്ട�കുഴിയിൽ പനന്പും പാ
യയും വിരിച്ച് അതിലടക്കംെചയ്യണം. ˇണുങ്ങ
െളല�ാം ശഹീദായിട്ട�ണ്ടാകും, അെല�ങ്കിൽ ഒളിവി
ലായിരിക്കും. ഒറ്റ മയ്യിത്തും ജീർണിക്കാനിടവര
രുത്. അത് െവള്ളക്കാര െൻറതാെണങ്കിലും ശരി. 
നാംതെന്ന ˇ േജാലി ൈധര�മായി ഏെറ്റടുക്ക
ണം. ˇണുങ്ങൾക്ക് ൈധര�ം പകേരണ്ടത് നാ
മാണ്. ഇെതല�ാം സുൽത്താൻ വാരിയൻകുന്ന
ത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുെട കൽപനയാണ്’’. 
ഇന്ത�ൻ സ�ാത്രന്ത�േപാരാട്ടത്തിെല വീേരതിഹാ
സം, മാള� ഹജ്ജുമ്മ മലപ്പ�റം ജില�യിെല കരു
വാരക്കുണ്ട് അങ്ങാടിയിെല ഒരു പാറപ്പ�റത്ത്  
കയറി നടത്തിയ ്രപസംഗത്തിൽനിന്നുള്ള  വാക്കു
കളാണിത് .

പൂേക്കാട്ട�ർ, േചറൂർ, പൂേച്ചാലമാട്˘, പാണ്ടി
ക്കാട്˘, വീട്ടിക്കുന്ന് തുടങ്ങി നാടിെൻറ മുക്കൂമൂല
കളിൽ നടന്ന െചറുതും വലുതുമായ സ�ാത്രന്ത�
സമര േപാരാട്ടങ്ങളിൽ, െചറുത്തുനിൽപുകളിൽ  
െപാരുതി വീരമൃത�ു വരിച്ച ˇയിരക്കണക്കി
ന് േപാരാളികള�െട കൂട്ടക്കുഴിമാടങ്ങൾ മലബാ
റിെൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാം. അതിൽ 
പലതും സ് ്രതീക്കരുത്തിെൻറയും സ് ൈഥര�ത്തി      
െൻറയും ബാക്കിപ്രതങ്ങള�മാണ് . അവെയാന്നും
പേക്ഷ, വരുംതലമുറക്ക് ഓർമെപ്പടുത്തലായി േവ

ണ്ടവിധം സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ടിട്ടില�. ഇെതാരു വീെണ്ട
ടുപ്പി െൻറ കാലമാണ് , ഇന്ത�ൻ സ�ാത്രന്ത�സമ
ര ചരി്രതത്തിെല അവിസ് മരണീയമായ സായുധ, 
കാർഷിക വി�വങ്ങള�െട മുൻനിരയിലായിട്ട�ം 
തമസ് കരിക്കെപ്പട്ട ഒരുപാട്˘  േപാരാളികള�െട, വി
േശഷിച്ച്  വനിത േപാരാളികള�െട േപാരാട്ട ചരി 
്രതത്തി െൻറ വീെണ്ടടുപ്പ്  കാലം. മലബാർ വി�വ
സമര നായകൻ വാരിയൻകുന്നത്ത്  കുഞ്ഞഹമ്മ
ദ്  ഹാജിയുെട മാതാവ്˘  കുഞ്ഞായിശ ഹജ്ജുമ്മ
യുെടയും ഭാര� മാള� ഹജ്ജുമ്മയുെടയും േപാരാ
ട്ടജീവിതമാണ്  ഇവിെട കുറിക്കുന്നത് . 

േപാരാളികളുെട മാതാവ് 
പറെവട്ടി ഉണ്ണിമമ്മദ് ഹാജി ്രപമുഖനും വ�ാപാ
രിയും വിദ�ാസന്പന്നനും മതപണ്ഡിതനുമായി
രുന്നു. ഏക്കർ കണക്കിന്  ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്ന 
അേദ്ദഹം കൃഷിയിലും മികവ്˘ െതളിയിച്ച�. ഉണ്ണി 
മമ്മദ് ഹാജിയുെട സീമന്തപു്രതിയായിരുന്നു കു
ഞ്ഞായിശ ഹജ്ജുമ്മ. ്രബിട്ടീഷുകാരുെട കടന്നാ
്രകമണത്തിെനതിെര ശക് തമായ െചറുത്തുനിൽ
പ്  നടത്തിയ ്രപമുഖ േദശസ് േനഹിയും പണ്ഡിത
നുമായിരുന്ന ചക്കിപ്പറന്പൻ െമായ്˘തീൻകുട്ടി ഹാ
ജിയാണ്  കുഞ്ഞായിശെയ വിവാഹം െചയ്˘ത
ത്. െകാേണ്ടാട്ടിക്കടുത്ത് െനടിയിരുപ്പിൽ ചക്കി
പ്പറന്പൻ കുഞ്ഞാലൻ ഹാജിയുെട നാലു മക്ക
ളിൽ മൂത്തവനായി 1840ൽ ജനിച്ച െമായ്˘തീൻകു
ട്ടി ഹാജി ധനാഢ�നും കർഷകനും വ�ാപാരിയു
മായിരുന്നു. 

സുഖേലാലുപതയിൽ കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞായിശ
ക്ക് സ�ാത്രന്ത�സമര േപാരാളിയായ െമായ്˘തീൻ 
കുട്ടി ഹാജിയുെട ജീവിതസഖിയായേതാെട ദുരി
തവും ˇരംഭിച്ച�. അതിനിടയിലും ˇ കാലത്ത്  
കുഞ്ഞായിശ ഭർത്താവിേനാെടാത്ത് മക്കയിൽ 
േപായി ഹജ്ജ് െചയ്˘തിട്ട�ണ്ട്. കടുത്ത ്രബിട്ടീഷ്˘ 
വിേരാധി ˇയിരുന്ന അവർ സ�ാത്രന്ത� സമര
ത്തിന് മറ്റ�ള്ളവെര േ്രപരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പട്ടാ
ളക്കാർ അവെര നിരന്തരം േവട്ടയാടിെക്കാണ്ടിരു
ന്നു. െമായ്˘തീൻകുട്ടി ഹാജിെയ അേന�ഷിച്ച് വരു
ന്ന െവള്ളപ്പട്ടാളം അേദ്ദഹെത്ത കിട്ടിയി െല�ങ്കിൽ 
ഭാര�െയ പിടിച്ച�െകാണ്ടുേപാകും. െകാടിയ മർ
ദനവും പീഡനവും അവർ നിരന്തരം അനുഭവി
ച്ച�. അേപ്പാെഴല�ാം കുഞ്ഞായിശ അസാമാന� 
ൈധര�ം ്രപകടിപ്പിച്ച�േപാന്നു. ഏറനാടൻ െതരു

വുകളിെല ജനമധ�ത്തിൽ െപാലീസിെൻറ അടി
യും െതാഴിയും ഏൽക്കുേന്പാൾ കുഞ്ഞായിശ ത 
െൻറ ്രപിയഭർത്താവ്˘ െമായ്˘തീൻകുട്ടി ഹാജിയു
െട വാക്കുകേളാർക്കും. ‘‘കുഞ്ഞായിശാ, രാജ�
ത്തിനുേവണ്ടി മരിച്ചാൽ സ�ർഗമാണ്, അെതല�ാ
വർക്കും കിട്ട�ന്ന സൗഭാഗ�മല�.’’ മലബാർ വി�വ
സമരങ്ങള�െട മാതാവ്˘  എന്ന്  നിസ്സംശയം അവ
െര വിേശഷിപ്പിക്കാം. 

െമായ്˘തീൻകുട്ടി ഹാജിയുെടയും കുഞ്ഞായിശ 
ഹജ്ജുമ്മയുെടയും പു്രതനായി 1866ലാണ് വാരി
യൻകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ജനിച്ചത്. ബാല�കാ
ലത്ത് ഉമ്മയുെട നാടായ കണ്ണത്ത് പറെവട്ടിയിലാ
യിരുന്നു കുഞ്ഞഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് . ഭർത്താ
വിെൻറ ധീരകൃത�ങ്ങൾ കുഞ്ഞായിശ ഹജ്ജുമ്മ
െയ ˇേവശഭരിതയാക്കി. അധിനിേവശത്തിെന
തിെര പടെപാരുതുന്നതിന് അവർ മക്കെള നിര
ന്തരം േ്രപരിപ്പിച്ച�. ഉമ്മയുെട മടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് 
ബദ് റിെൻറയും ഉഹ് ദി െൻറയും വീേരതിഹാസ 
കഥകൾ േകട്ട് മക്കൾ ധീരരായി വളർന്നു. സന്താ
നങ്ങെള ധീരരും േദശാഭിമാനികള�മാക്കി എങ്ങ
െന വളർത്താെമന്ന് കുഞ്ഞായിശ ഹജ്ജുമ്മെയ
ന്ന ധീരവനിത ഏറനാട്ടിെല എല�ാ ഉമ്മമാേരയും 
പഠിപ്പിച്ച�.

 

കുതിരപ്പുറേമറിയ 
മാപ്പിളെപ്പണ്ണ് 
സൂര�നസ് തമിക്കാത്ത ്രബിട്ടീഷ്˘ സാ്രമാജ�ത്തി
െൻറ അധികാരത്തി െൻറയും അഹങ്കാരത്തിെൻ
റയും െനറുകയിൽ പിടിച്ച് െവള്ളക്കാര െൻറ ഉറ

ക്കംെകടുത്തിയ വാരിയൻകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹ
മ്മദ് ഹാജിക്ക്  ്രപേചാദനവും പിന്തുണയുമായി 
വർത്തിച്ച ജീവിത പങ്കാളി, അതായിരുന്നു ഫാ
ത്തിമ എന്ന മാള�. ്രബിട്ടെനതിെര ൈകയിൽ ഉൗ
രിപ്പിടിച്ച വാള�മായി പടക്കളത്തിൽ ഭർത്താവി
േനാെടാന്നിച്ച� േപാരാടിയ വീരാംഗന. എല��നു
റുങ്ങുന്ന മർദനങ്ങൾക്കും തടവറകള�െട കൂരിരു
ട്ടിനും തകർക്കാനാവാത്ത വാരിയൻകുന്ന െൻറ 
നിശ്ചയദാർഢ�വും അചഞ്ചല വി�വേബാധ
വും േനതൃപാടവവും കണ്ട് മനസ്സ�െകാതിച്ച ഏറ
നാടൻ െപൺഹൃദയം. കുഞ്ഞഹമ്മദ്  ഹാജിയു
െട അമ്മാവ ൻ പറെവട്ടി േകായാമു ഹാജിയുെട 
മകൾ മാള�. 

േസാവിയറ്റ്  റഷ� ˇദരേവാെട േനാക്കിക്കണ്ട 
വാരിയൻകുന്നെനന്ന ഏറനാടൻ പുലിെയ ഒരു
േനാക്കു കാണാൻ വഴിേയാരങ്ങളിൽ കാത്തു
നിന്നിരുന്നു അവർ. ഇടെക്ക പ്പ േഴാ മാള�വിെൻറ 
ഉള്ളിൽ ˇദരവിെനാപ്പം ്രപണയവും െമാട്ടിട്ട�തു
ടങ്ങി. എന്നാൽ, െവള്ളക്കാരെന ˇട്ടിപ്പായിക്കു
ന്നതുവെര വി്രശമമില�ാത്ത ഏറനാടൻ സുൽത്താ
െനവിെട ്രപണയിക്കാൻ സമയം! കുഞ്ഞഹമ്മദ് 
ഹാജിേയാടുള്ള അവരുെട ്രപണയം, അക്ഷരാർ
ഥത്തിൽ സ�ാത്രന്ത�േത്താട ുള്ള ്രപണയംതെന്ന
യായിരുന്നു. സ് ്രതീകൾക്ക് സമരത്തിൽ പെങ്കടു
ക്കാനുള്ള പരിമിതികൾ അവർക്ക്  അറിയാമായി
രുന്നു. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് മലബാറിെല 
ഏറ്റവും ശക് തനും അപകടകാരിയുെമന്ന് ഇന്നി
സ്  സായിപ്പ് വിേശഷിപ്പിച്ച കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാ
ജിെയത്തെന്ന സ�ന്തമാക്കാൻ അവർ ˇ്രഗഹി
ച്ചതും. ൈധര�വും സാഹസികതയും നിറഞ്ഞ 
അവർ, ഇഷ്˘ ടെപ്പട്ട ജീവിതപങ്കാളിെയ സ�യം െത

രെഞ്ഞടുക്കാൻ ൈധര�െപ്പട്ട�. 
ഒേന്നകാൽ നൂറ്റാണ്ട്  മുന്പാണ് . ഒരു െപണ്ണ�ം 

െതരെഞ്ഞടുക്കാത്ത വഴികളിലൂെടയായിരുന്നു 
അവരുെട സഞ്ചാരം. ˇയുധാഭ�ാസവും കുതി
രസവാരിയും പഠിക്കണെമന്ന് പിതാവിേനാട്˘  
അവർ ˇവശ�െപ്പട്ട�. അക്കാലത്ത്  ലഭിക്കാവുന്ന 
മികച്ച വിദ�ാഭ�ാസം േനടിയ അവർക്ക്  ഇം�ീഷും 
മലയാളവും എഴുതാൻ അറിയുമായിരുന്നു. വിവാ
ഹാേലാചനകൾ നിരന്തരം വെന്നങ്കിലും അവർ 
ഒഴിഞ്ഞുമാറി. കുതിരെയ വാങ്ങിത്തന്നാൽ വിവാ
ഹത്തിന് സമ്മതിക്കാെമന്ന് മാള� പിതാവിന്  വാ
ക്കുെകാടുത്തു. അങ്ങെന മകള�െട ശാഠ�ത്തി
നു മുന്നിൽ പിടിച്ച�നിൽക്കാനാവാെത േകായാ
മു ഹാജി നീലഗിരിയിൽനിന്ന്  നെല�ാരു െവള്ള
ക്കുതിരെയ വാങ്ങി മാള�വിന് നൽകി. കുതിരെയ 
പരിചരിക്കാൻ ˇെളയും നിയമിച്ച�. 

ഉപ്പയുെട നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി വിവാഹി
തയാെയങ്കിലും ˇഴ്ചകൾ മാ്രതമായിരുന്നു ˇ 
ദാന്പത�ബന്ധം നിലനിന്നത്. പിന്നീട്˘ പല ഉന്നത
രും വിവാഹാഭ�ർഥന നടത്തിെയങ്കിലും മാള�വി
െൻറ വഴി മെറ്റാന്നായിരുന്നു. 

യുദ്ധം ശക് തിയാർജിച്ച കാലം, മാള� ഉറച്ച തീ
രുമാനത്തിെലത്തി, അവസാനെത്ത െവള്ളക്കാര
െനയും ˇട്ടിപ്പായിക്കുന്നതുവെരയും െപാരുതു
െമന്ന് , അതിന്  കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിേയാെടാപ്പം 
ഉറച്ച�നിൽക്കുെമന്നും. സ�സ് ഥമായ കുടുംബ 
ജീവിതമായിരുന്നില� അവരുെട സ�പ് നങ്ങളിൽ. 
ഏതുനിമിഷവും െവള്ളക്കാര െൻറ െവടിയുണ്ട
യിൽ തീരാവുന്ന ഒരാെള അത്തരത്തിൽ ˇരും 
ˇ്രഗഹിക്കില�േല�ാ. സ�ാത്രന്ത�സമരം െകാടുന്പി
രിെക്കാണ്ടിരിെക്ക മാള�തെന്ന ത െൻറ ˇ്രഗഹം 
കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിെയ അറിയിച്ച�. ˇ സാഹ
ചര�ത്തിൽ അവരുെട അഭ�ർഥന അേദ്ദഹം തള്ളി
ക്കളഞ്ഞു. മാള�വിെന, അവരുെട 43ാം വയസ്സിൽ 
പിന്നീട്˘ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി വിവാഹം കഴിച്ച�. 

പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ ഒളിസേങ്കതങ്ങ
െളാരുക്കി ഹാജിയുെട േനതൃത�ത്തിൽ ്രബിട്ടീ
ഷുകാർെക്കതിെര നടന്ന ഒളിേപ്പാരുകൾ അത�
ന്തം സാഹസികമായിരുന്നു. ഈ യുദ്ധേവളക
ളിൽ പലേപ്പാഴും മാള� ഹജ്ജുമ്മയും വനത്തി
ലുണ്ടായിരുന്നു. ്രബിട്ടെനതിെര ൈകയിൽ ഊരി
പ്പിടിച്ച വാള�മായി പടക്കളത്തിൽ ഭർത്താവിേന
ാെടാന്നിച്ച് മാള� േപാരാടി. വിവാഹ േശഷം നട
ന്ന എല�ാ പടേയാട്ടങ്ങളിലും കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാ
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● ്രശുതി നന്പൂതിരി   / സഫ് വാൻ റാഷിദ്

കൃത�മായ രാഷ് ്രടീയം 
പറയുന്ന ആവിഷ് കാരങ്ങളിലൂെട 
സംഗീതേലാകത്ത്  േവറിട്ട 
ഇടം കെണ്ടത്തുകയാണ്  ഇൗ കലാകാരി

പോ രാ ട് വ ഴി യി തല വ െി ത ക ൾ
വതാ രതാ ദ്യ മതാ ധ്യ മം ല ക്കം 1648ൽ    നക. എം. ജതാ ഫ 
ർ ഇൗ രതാ റ്റു നപ ട് എ ഴു തി യ വി പ്ല വ ത്ി നല  നപ 
ൺതതാ ര ക ങ്ങ ൾ എ നെ  ഫീ ച്ച ർ  വ ർ ത് മതാ െ കതാ ല 
ത്ന്  സ മൂ ഹ ത്ി ൽ തീ ർ ച്ച യതാ യും  എ ത്ി നക്ക ണ്ട  
വി വ ര ങ്ങ ളതാ ണ്.  തു ട ർ ല ക്ക ങ്ങ ളി ലും  പു തുത ല 
മു റ ക്കന്  ആ നവ ശം  പ ക രു നെ  ഇ ത് രം  ഫീ ച്ച റു ക 
ൾ  ബപ തീ ക്ഷി ക്കു നെു. 

മ ൻ സൂ ർ  തേ മ്പ ൻ തകാ ല്ലം ച്ി െ തേ രനു വ ള്ൂ ർ

ര ണ്ടക്  തേൺ േനു ലി ക ൾ
വതാ രതാ ദ്യ മതാ ധ്യ മം ല ക്കം 1648 നല  മ ല ബതാ ർ സ മ ര  
നത് കു റി ച്ചു ള്ള ഫീ ച്ച ർ  വതാ യി ച്ചു. ബബി ട്ീ ഷ് ഭ ര 
ണ ത്ി ന് ത ല നവ ദ െ യു ണ്ടതാ ക്കി യ നദ ശ സനെ ഹി 
വതാ രി യ ത്ന് കു ഞെ ഹ മ് ദ് ഹതാ ജി യു നട ര ക്തസതാ 
ക്ഷിത് ത്ി ന് 99 വ യ സ്ന്   പി നെി ട്ി രി ക്കു നെു. വതാ രി യ 
ത്ന് കു ഞെ ഹ മ് ദ് ഹതാ ജി നയ പ് റ യു നമ്പതാ ൾ ബപി യ 
പ ത്െി മതാ ളു ഹ ജ്ജു മ് നയ യും മതാ തതാ വ് കു ഞെതാ 
യി ശ ഹ ജ്ജു മ് നയ യും മ റ ക്കതാ ൻ സതാ ധി ക്കു ക യി 
ല്ല. മ ല ബതാ ർ ല ഹ ള യി നല ഉ റ ച്ച ര ണ്ടന് നപ ൺ ശ ബ് 
ദ ങ്ങ ളതാ യി രു നെ ഇ വ ർ ബബി ട്ീ ഷ് സതാ ബമതാ ജ്യ ത്ി നെ 
തി നര നപതാ രതാ ടി യ ധീ ര മ ഹതി ക ൾ.  നകതാ ട് ക്കു നെി 
നല മ ൺ ത രി ക ൾ ക്കന് ഇ നപ്താ ഴും ആ  ര ക്ത ത്ി ന ൻ 
റ ഗ ന് മു ണ്ടന്. 

മി ദക്  ലാ ജക് സി. തക.  മ ണ്ാ ർ ക്ാ ടക്

തവ റനും ക ൊ ല ല്ല സൂ യ സക് 
‘അ റ ബ് ച രി ബതം ഗ തി മതാ റി ഒ ഴു കി യ 150 വ ർ ഷ 
ങ്ങ ൾ’ എ നെ ത ല നക്ക ട്ി ൽ മ നധ്യ ഷ്യ യു നട ത ല വ 
ര മതാ റ്റി നയ ഴു തി യ സൂ യ സക െതാ ലി  നൻറ 150 വ 
ർ ഷ നത് ച രി ബതം സ മ ബഗ മതാ യി സ നെി നവ ശി പ്ി 
ച്ച ന�താ.  എ ൻ. ഷം െതാ ദി ന ൻ റ നല ഖ െം ബശ നദ് യ 
മതാ യി.
 1798നല  ഈ ജി പ് തി നല ബഫ ഞ്ന് അ ധി െി നവ ശം മു 
ത ൽ 1869നല  ഇ സമ യി ൽ പതാ ഷ യു നട ബപ വ ർ ത് 
െ ങ്ങ ളും 1956 നല  ജ മതാ ൽ അ ബ്  ദു നെതാ സ റി ന ൻ റ 
ക െതാ ൽ നദ ശ സതാ ത് കര ണ വും 1967നല  ആ റു ദി വ 
സ യു ദ് വും 1979നല  ക്യതാ മ്പന് ന� വി �ും തു ട ങ്ങി 
2014നല  ബ ല്ലതാ ശബ പതാ സ ഉ ൾ നപ് നട യു ള്ള സം ഭ 
വ ബ ഹു ല മതാ യ 150 വ ർ ഷ നത് ച രി ബതം സ മ ബഗ മതാ 
യും ഗ ഹ െ മതാ യും ത യതാ റതാ ക്കി യ എ ഴു ത്ു കതാ ര 
െും വതാ രതാ ദ്യ മതാ ധ്യ മ ത്ി െും  അ ഭി െ ന്ദ െ ങ്ങ ൾ. െതാ 
ട്യ ങ്ങ ളു നട അ ക മ്പ ടി യി ല്ലതാ നത ഒ ഴു നക്കതാ നട വതാ യി 
ക്കതാ ൻ ക ഴി യു നെ ത ര ത്ി ൽ സം ഭ വ ങ്ങ ളു നട ഹൃ 
ദ്യ വും  നബകതാനണതാ ള ജി ക്ക ലു മതാ യ അ വ ത ര ണം 
ഈ  പ ഠ െ നത് വ്യ ത്യ സത മതാ ക്കു നെു.

പഡാ.  ഷ െി ൽ, തവ മ്പാ യം

ക വി ത യനു തട ആ ത്ാ വ റി ഞ് 
സം ് ീ തം
വതാ രതാ ദ്യ മതാ ധ്യ മം ല ക്കം 1647 ൽ  ന�താ. എം. �ി. മ 
നെതാ ജ്  എ ഴു തി യ െി ശ്താ സതാ ർ ബദ ദ ള ങ്ങ ൾ വതാ യി 
ച്ചു. പ ല നപ്താ ഴും ഒ. എ ൻ. വി യു നട ഗതാ െ ങ്ങ ൾ ക്കന്  മ 
ധു ര സം ഗീ ത ത്ി ന ൻ റ മതാ ബത്ി ക ത എം. ബി. എ സ  
ഒ രു ക്കി യി ട്ു ണ്ടന്. ചി ല്ല എ നെ സി െി മ യി നല ഗതാ െം 
ഒ രു ഉ ദതാ ഹ ര ണ മതാ ണ്. ക വി ത യു നട ആ ത്താ വ റി 
ഞെു ള്ള സം ഗീ ത മതാ ണ്  എം. ബി. എ സി  നൻ റ ത്. 

ടി. വി. ഹ രി കനു മാ ർ ക ണി ച്നു കനു ള ങ്ങ ര

വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്കുകൾ  
വാട് സ് ആപ്  വഴതിയകും  
രചനകൾ ഇ-മമയതിേതിേൂമടയകും അയക്ാം
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ലറഡിലയാ 
ലകൾക്ുന് സനുൽ്ാൻ

സ ഫക്  വാ ൻ റാ ഷി ദക്

ലലാ  കം നമതാ ത്ം നവ ബ് സീ രീ സു ക ൾ 
ക്കന്  പി റ നക നയതാ ടു  നമ്പതാ ൾ ഇ ത്്യ ക്കതാ 
ർ മതാ ബതം എ ങ്ങ നെ നവ റു നത യി രി 

ക്കും? സീ രീ സു ക ൾ നക്കതാ പ്ം ഒതാ ടി നയ ത്താ ൻ ശവ കി 
നയ നെന്  പ റ യു നെ തി ലും കൂ ടു ത ൽ ശ രി നവ ഗ മു ള്ള നെ 
റ്റന്  വ ർ ക്കു ക ളും �ി ജി റ്റ ൽ സബടീ മി ങ്ങു ക ളും ഇ ത്്യ യി 
ൽ എ ത്ി യ ത്  ഇ നപ്താ ഴതാ നണ നെതാ കും. നപതാ യ വ ർ ഷം 
നെ റ്റന്  ഫ്ി ക്  സി ലും ആ മ നസതാ ൺ  ശബപ മി ലു നമ ല്ലതാ മതാ യി 
നകതാ ടി ക്ക ണ ക്കി ന്  ഇ ത്്യ ക്കതാ രതാ ണ്  സീ രീ സു ക ൾ ക 
ണ്ടു തീ ർ ത് ത്. ഇ ത്്യ യി നല വി പ ണി സതാ ധ്യ ത ക ണ്ട റി 
ഞെന്  ആ നഗതാ ള ഭീ മന്താ രതാ യ നെ റ്റന്  ഫ്ി ക്  സ  2019-20 വ ർ 
ഷ ത്ി ൽ െീ ക്കി യി രി ക്കു നെ ത്  3000 നകതാ ടി  രൂ പ യതാ ണ്. 

നവ ബ്  സീ രീ സ  എ നെന്  നക ൾ ക്കു  നമ്പതാ ൾ ടി. വി സീ രി 
യ ലു ക ൾ നപതാ നല ഇ ഴ ഞെു െീ ങ്ങു നെ ക ണ്ീ ർ ക്ക ഥ ക 
ളതാ നണ നെന്  നത റ്റി ദ് രി നക്ക ണ്ട. സി െി മ നയ നവ ല്ലും വി 
ധ മു ള്ള സതാ നങ് തി ക ത യതാ ണ് നവ ബ്  സീ രീ സു ക ൾ ക്കു 
ള്ള ത്. നലതാ ക ത്ി നല ഏ റ്റ വുമധികം നപ ർ  കതാ ണു നെ 
നവ ബ്  സീ രീ സു ക ളി നലതാ നെതാ യ നഗ യിം ഒതാ ഫ്   നബതതാ ൺ 
സി  നൻറ ഒ രു സീ സ ണ്  വ രു നെ ഏ ക നദ ശ നച ല വ്  ഇ 
ത്്യ ൻ രൂ പ യി ൽ 425 നകതാ ടി നയതാ ളം വ രും. മ ണി ഹീ സ  
റ്റും ട ണ ലും നച ർ നണതാ ബി ലു മ ട ക്ക മു ള്ള സീ രീ സു ക 
ൾ ഇ ത്്യ യി ലും വ ലി യ ത രം ഗം തീ ർ ത്ി രു നെു.

നലതാ ക നത് മി ക ച്ച സീ രീ സു ക നളതാ ട്  കി ട പി ടി ക്കും 
വി ധം സൃ ഷ്  ടി ക്ക നപ് ട് അ സ് ൽ ഇ ത്്യ ൻ സീ രീ സു ക 

ളു മു ണ്ടന്. നെ റ്റന്  ഫ്ി ക്  സി   നൻറ ആ ദ്യ ഇ ത്്യ ൻ െി ർ മി 
ത സീ രീ സതാ യ നസ ബക ഡ്  നഗ യിം സ  ഏ നറ ബശ ദ്പി ടി 
ച്ചു പ റ്റി യി രു നെു. മും ശബ  െ ഗ ര ത്ി നല അ നധതാ നലതാ 
ക നച രി നപ്താ രി  നൻറ ക ഥ പ റ ഞെ സീ രീ സ  സം വി ധതാ 
െം നച യ്  ത ത്  സതാ ക്ഷതാ ൽ അ െു രതാ ഗ്  ക ശ്യ പും വി ബക 
മതാ ദി ത്യ നമതാ  ട് വതാെ യും  നച ർ നെതാ ണ്. നസ യ്  ഫ്  അ ലി 
ഖതാ െും െ വതാ സു ദേീ ൻ സി ദേീ ഖും നക ബന്ദ ക ഥതാ പതാ ബത ങ്ങ 
ളതാ യ സീ രീ സ  ഇ ത്്യ യി നല വ ർ ത് മതാ െ രതാ ഷ്  ബടീ യ വും 
തു റ നെു നവ ക്കു നെു. വി ജ യ ക ര മതാ യ ര ണ്ടന്  സീ സ ണു ക 
ൾ ക്കു നശ ഷം പു തു സീ സ ണ് ഒ രു ങ്ങു ക യതാ ണ് നസ 
ബക ഡ് നഗ യി ംസ . 

ഫതാ മി ലി മതാ ൻ, ലി റ്റി ൽ തിങ്  സ, മി ർ സതാ പുർ, നമ യ്  
ഡ്  ഇ ൻ നഹ വ ൻ, ടി. വി. എ ഫ്  പി ക്  നചഴ  സ, � ൽ ഹി 
ശബകം സ, യൂ  എ നെി ങ്ങ നെ െീ ളു നെ ഇ ത്്യ ൻ സീ രീ 
സു ക ൾ �ി ജി റ്റ ൽ പ്ലതാ റ്റന്  നഫതാ മു കളി ൽ െി റ നഞെതാ ടു 
നെു ണ്ടന്. ഗൗ തം നമ നെതാ െും ബപ ശതാ ത്ന് മു രു നഗ ശെും  
ജ യ ല ളി ത യു നട ജീ വി തം ആ സ  പ ദ മതാ ക്കി സം വി ധതാ 
െം നച യ്ത ‘ക്ീ ൻ’ നവ ബ്  സീ രീ സു ക ളി നല ദ ക്ഷി നണ 
ത്്യ യി ൽെി നെു ള്ള ശക നയതാ പ്താ ണ്.

അ നമ രി ക്ക യി നല 60 ശതമതാെം നപ രും നവ ബ്  സീ 
രീ സു ക ൾ കതാ ണു   നെു നണ്ട നെതാ ണ്  സ ർ നവ പ റ യു നെ 
ത്. ഇ ത്്യ നയ യും അ ധി കം ശവ കതാ നത �ി ജി റ്റ ൽ സ  
ബടീ മിങ്   ഭീ മ ന്താ ർ വി ഴു ങ്ങും.  െി ങ്ങ ളു നട ഇ ഷ് ടങ്ങ ള റി 
ഞെു െി ർ മി ച്ച വി വി ധ നജതാ ണ റു ക ളി ലു ള്ള സീ രീ സു 
ക ൾ വി ര ൽ ത്ു മ്പി ൽ ല ഭ്യ മതാ ണ്. ഒ രു എ പ്ി നസതാ ഡ് ഒ 
നെന് പ രീ ക്ഷി ച്ചു നെതാ ക്കൂ. സീ രീ സു ക നള െി ങ്ങ ളും സീ രി 
യ സ ആ ക്കും.
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ഇ ന്തത്യ ക്ാ രുകം 
‘സീ രീ സാ ’കനു ന്നു

let's watch

എ. ബിജനുൊഥക് 

സ  മ കമാ ് ി ക ഇ ന്ത്യ ക്ന്  േൗ ര ത്വ മ ് ലേ, മ നു ഷ്യ ത്വ മമാ ണ് 
ന ഷ്  ട മമാ കു ന്ന ടത ന്ന വ്യ ഥ യുകം ലവ വ ് മാ തി യു മു യ 
ർ തേുകയമാണ്  ര ണ്ന് വനിതകൾ മമാ തതകം ലവ ഷ മി ടു 

ന്ന ‘ഹൃ ദ യ ലര ഖ’ നമാ ട കകം. േു ലരമാ ഗ മ ന ക ് മാ സമാ ഹി ത്യ സകം 
ഘകം ലേ ള ന്നൂ ർ ലമ ഖ ്  ക്ു ലവ ണ്ി റി പ് ബ്ി ക് തി യ റ്റ ർ തഗൂ പ്  
ലകമാ ഴി ലക്മാ ടമാ ണ് 20 മി നി റ്റന്  കദ ർ ഘ്യ മു ള്ള  ് ഘു നമാ ട കകം 
അ വ ത രി പ്ി ക്ു ന്ന ത്. 

അ യ ൽ ക്കതാ രതാ യ ജ മീ ല യു നട യും ജതാ െ കി യു നട യും സം 
ഘ ർ ഷ ഭ രി ത മതാ യ ജീ വി ത മതാ ണ് െതാ ട കം. ഇ ത്്യ ക്കതാ രി യതാ നണ 
നെ നര ഖ ക ളി ല്ലതാ ത് തി െതാ ൽ പ ഞ്താ യ ത്ന് കി ണ റ്റി ൽ ചതാ 
ടി ജീ വി ത മ വ സതാ െി പ്ി ക്കതാ ൻ ബശ മി ക്കു ക യതാ ണ് ജ മീ ല. 
ഒ ര ടു പ്ി ൽ  നവ ത് ഭ ക്ഷ ണം   പ ര സ  പ രം  ശക മതാ റിക്ക 
ഴി ച്ചന്  ക ഴി ഞെു കൂ ടി യ  ജതാ െ കി, ജ മീ ല യു നട ഉ ദ്യ മ 
നത് ത ട യു നെു. സനെ ഹ ത്ി ന ൻ റ യും െ ന് യു 
നട യും ഭൂ ത കതാ ലം അ വ ർ അ യ വി റ ക്കു നെു. വീ 
ടു വി ട്ന്  പു റ ത്ു നപതാ കു  ന മ്പതാ ൾ ര ണ്ടു  വീ ടി െും 
ഒ രതാ ൾ കതാ വ ലതാ ളതാ കു നെ തും സ് ത്ം വീ ടി നെ 
ക്കതാ ൾ ക രു ത നലതാ നട ആ ൾ ക്കും വ സ  തു ക്ക 
ൾ ക്കും ക രു ത ലു മതാ യ നത ല്ലതാം ഒതാ ർ ക്കു നെു.  
ജതാ തി യും മ ത വും നകതാ ടി കു ത്ിവതാ ണ ഒ രു 
കതാ ല ത്ന് എ ല്ലതാ വ ർ ക്കുംനവ ണ്ടി അ യ്താ ശവ 
കു ണ്ഠ സ്താ മി ക ൾ കു ഴി ച്ച ആ  കി ണ റ്റി ൽെി 
നെന്  നവ ള്ളം നകതാ രി നയ ടു ത്ന്  അ വ ർ പ ങ്ി ടു 
നെു, കതാ ണി ക ൾ നക്ക ല്ലതാം നവ ള്ളം നകതാ ടു 
ക്കു നെു. അ വ ർ പ റ യു നെു; ദതാ,  ഈ നവ ള്ളം 
കു ടി ച്ചുനെതാ ക്കൂ. ഈ  നവ ള്ള ത്ി ന് ഏ നത ങ്ി 
ലും മ ത ത്ി ന ൻ റ മ ണ മു നണ്ടതാ? ജതാ തി യു നട െി 
റ മു നണ്ടതാ? ഇ പ്ം എ ല്ലതാ രുനട ഹൃ ദ യ ത്ി ലും ഒ 
രു നര ഖ നത ളി ഞെുവ രും. െീ യും ഞതാ െു മി ല്ലതാ ത് 
െ മ് നള നെ ഹൃ ദ യ നര ഖ. ആ  നര ഖ മ തി െ മ് ൾ ക്കി 
വി നട മ െു ഷ്യ രതാ യി ജീ വി ക്കതാ ൻ. ഞ മ് ക്കന് നെതാ വു മ്പം 
ങ്ങ നള ഖ ൽ ബീ നെന് ഞ മ് നള ഖ ൽ ബി നല ക്കും െി ങ്ങ ൾ ക്കന് 

ബ ഹു സ്വ ര ത യു നട
‘ഹൃ ദ യ പര ഖ’

നെതാ വു മ്പം തി രി ച്ചി നങ്ങതാ ട്ും ഒ ലി നച്ച ത്ു നെ സനെ ഹ ത്ി ന 
ൻ റ ഒ രു ഞ ര മ്പു ണ്ടന്. അ തതാ ർ ക്കും നവ ട്ി മു റി ക്കതാ ൻ പ റ്റൂ നല 
നെന് ജ മീ ല പ റ യു നെു. ഈ  മ ണ്ന് എ ല്ലതാ രു നട തു മതാ നണ നെന് പ റ 
ഞെു നകതാ ണ്ടതാ ണ് െതാ ട കം അ വ സതാ െി ക്കു നെ ത്. കതാ ണി ക 
നള ക്കൂ ടി െതാ ട ക ത്ി ന ൻ റ ഭതാ ഗ മതാ ക്കി യതാ ണ് അ വ ത ര ണം. 
നക ര ള ത്ി നല വതാ യ െ ശതാ ല ക ൾ നക ബന്ദീ ക രി ച്ചും വീ ട്ു മു റ്റ 
ങ്ങ ളി ലും െതാ ട കം അ വ ത രി പ്ി ക്കും. ആ യി ഷ ക നക്കതാ ടി, ബി 
ന്ദു രതാ ജ് എ നെി വ രതാ ണ് അ ഭി നെ തതാ ക്ക ൾ. ഷി ബു മു ത്താ ട്താ 
ണ് െതാ ട ക ത്ി ന ൻ റ ര ച െ യും സം വി ധതാ െ വും. 

l

 ഹൃ ദ യ ലര ഖ നാ ട കത്ിൽനിന്് 



വായന കവിത

കഥ

2020 ജനുവരി 26 ഞായർ varadyam@madhyamam.in  www.madhyamam.com 3

അന്ധർ ബധിരർ മൂകർ 
(പൊവൽ)

ടി.ഡി. രാമകൃഷ് ണൻ 
ലേജ്: 175, വില: 199.00 
ഡി.സി ബുക് സ് 

േുറകംല്മാകവുമമായി 
സക് ബന്ധവുകം വി
ലഛേദിക് ടപ്ട്, കണമാ
നുകം ലകൾക്മാനുകം 
സകംസമാരിക്മാനുമുള്ള 
അവകമാശകം നിലഷധി
ക്ടപ്ട് ഒരു ജനതയു
ടട കഥ.

പോ കാ ൻ മ െ സ്സി ല്ല (പല ഖ 
െം) 

എ ഡി: നക. ഇ. എ ൻ 
ലേ ജ്: 144, വി ല: 150.00 
വ ച നകം ബു ക്സ് 

േൗ ര ത്വ  ലഭ ദ ഗ തി നി 
യ മ തേി ടന തി ടര ഉ 
യ രു ന്ന തേ തി ലഷ ധ 
ലതേമാ ട് ലേ ർ ന്നുനി ൽ 
ക്ു ന്ന ല് ഖ ന ങ്ങ ൾ. 
എകം. ജി. എ സ്, സ ച്ി 
ദമാ ന ന്ദ ൻ, എകം. േി. വീ 
ലര തന്ദ കു മമാ ർ, ടക. േി. 
രമാ മ നു ണ്ി തു ട ങ്ങി 16 
ലേ ർ എ ഴു തു ന്നു. 

ദനുഃഖം എന് വീടക് 

സച്ചിദാനന്ദൻ 
ലേജ്: 104, വില: 120.00 
ഡി.സി ബുക് സ് 

അവനവലനമാടുകം അേ
രലരമാടുകം തേകൃതിലയ
മാടുകം തേേഞ്ലതേമാ
ടുമുള്ള നിരന്തര സകം
ഭമാഷണമമാണ്  ഇതി
ട് കവിതകൾ ഒമാലര
മാന്നുകം. 

െീ എൻ കൺമണി 
(പൊവൽ)

കമറുന്ിസ റഫീക് ്
ലേജ്: 112, വില: 150 
കറൻറ് ബുക്സ്

സ്ലനഹതേിടൻറയുകം 
സഹനതേിടൻറയുകം 
ലനർരൂേമമായി ജീവി
ച് സൽമയുടട ജീവി
തകഥ. ജീവിതയമാതത
യിൽ ലനരിൽ കണ് 
കഥമാേമാതതടതേക്ു
റിച്ന് എഴുതടപ്ട് ലന
മാവൽ.

സിെിമ ോതി പപേക്ഷകൻ 
ബാക്ി (പലഖെം)

േി.നക. സുലരലതന്ദൻ 
ലേജ്: 144,  വില: 160 
ോയൽ ബുക് സ് 

സിനിമയുകം അതി 
ടൻറ കമാ ഴ് േയുടട 
സർഗമാത് മകതയുകം 
തമ്ി്ുള്ള ഉടമ്പ
ടി മുൻനിർതേിയു
ള്ള േ്ച്ിതത േിന്ത
കൾ എന്ന നി്യിൽ 
തശലദ്ധയമമാകുന്ന തഗ
ന്കം.

മാർപക്സക്  ഇല്ലാ് 
മതക്ാപണ്ടാ (യാപത)

നബനത്യാമിൻ 
ലേജ്: 176, വില: 199.00 
ഡി.സി ബുക് സ് 

ലനമാവ്ിസ് റ്റിടൻറ 
്മാറ്റിനലമരിക്, യൂ
ലറമാപ് , ആതഫിക് യമാ
തതമാനുഭവങ്ങൾ. കഥ
ലേമാട് ഹൃദ്യമമായി 
വമായിക്മാകം ഒലരമാ കു
റിപ്്ണകം.

അതിരനുകളില്ലാ് പലാകം 

മുരളി തുമ്ാരുകുടി 
ലേജ്: 184, വില: 199.00 
ഡി.സി ബുക് സ് 

അതിരുകളി്ലേമാതേ 
ല്മാകടതേ സ്വപ് നകം 
കണ്ന് , ഭമാഷയി്ുകം ലവ
ഷതേി്ുകം സകംസ് കമാ
രതേി്ുകം നമാനമാത്വ
മുള്ള ല്മാകടതേ കു
റിച് കമാഴ് േപ്മാടുകൾ 
േങ്കുടവക്ുന്ന കുറി
പ്്ണകൾ.

മഴവിൽ സാക്ഷ്യങ്ങൾ 
(പലഖെം)   

നക.േി. തേസന്ൻ  
ലേജ്: 166, വില: 170.00 
ഐ.േി.എച്ച്  

സ്വന്തകം ജീവിതമാനു
ഭവങ്ങളി്ൂടടയുകം 
േഠനങ്ങളി്ൂടടയുകം 
ഇസ്  ് മാമിടന കടണ്
തേിയ തഗന്കമാരടൻ
റ അനുഭവങ്ങള്ണകം നി
രീക്ഷണങ്ങള്ണകം. ജീവി
ക്ുന്ന കമാ്ലതേമാടുകം 
സമൂഹലതേമാടുമുള്ള 
തേതികരണങ്ങൾ.   

മഹാമാ്ധം (പൊവൽ)

മിനി എകം.ബി. 
ഹരിതകം ബുക് സ്  
 ലേ ജ്: 162, വി ല: 175.00

അലശമാക േതകവർ
തേിയുടട സകംഭവബ
ഹു്മമായ യുദ്ധങ്ങ
ള്ണകം തേണയവുകം ജീവി
തവുകം  തേലമയമമാക്ി
യ കൃതി. 

പമാബി ഡിക്ക്  (പൊവൽ)   

നഹർമൻ നമൽവി 
വിവ: രശ് മി കിട്ടപ്പ 
ലേജ്: 136, വില: 150.00 
േൂർണ േബ്ിലക്ഷൻസ് 

ആ ഴക്ട്ി ടൻറ അടി
തേട്ിട് തേതികമാ
ര ദമാഹിയമായ ടവള്ള
തേിമികംഗ്ടതേ ലവ
ട്യമാടിപ്ിടിക്മാടന
തേിയ ഒരു ജനതയു
ടട കഥ. 

േുസ് തകകം

പേീ കാ ന്തക് എം.  ് ി രി ൊ ഥക്

വാ  ക്ു ക ൾടകമാ ണ്ന് മു റി ലവ റ്റ മൗ നകം അ 
ലത വമാ ക്ു ക ടള അ ഗ്ി ച്ി റ കു ള്ള അ 
ക്ഷ ര ങ്ങ ളമാ ക്ി ടേമാ ള്ളി ക്ു ലമ്പമാ ൾ 

േു ളി ഞ്ു ലേമാ കു ന്ന ത് സ മൂ ഹ മ നഃ സമാ ക്ഷി യു ടട 
അ ഹകം േ ട ്  മമാ ണ്. നീ റു ന്ന ത് അ ലത മ നഃ സ്മാ ക്ഷി 
യു ടട ജമാ ത്യമാ ർ ബു ദകം ബമാ ധി ച് ശ രീ ര മമാ ണ്. ഒ രു േ 
ലക്ഷ, അ ത് ‘കി ലട് ണ് ത് എ ന്നമാ യമാ ് ുകം കി ട്്ണകം’ എ 
ന്ന തേ േ ഞ് നി യ മ തേി  ടൻറ നി ർ വ ഹ ണ മമാ കമാകം. 
അ ങ്ങ ടന ടയ ങ്കി ൽ അ ത് ന ട പ്മാ ക്ി യ ന്യമാ യമാ ധി േ 
ടന ന്നന് ന മു ക്ന് ക വി േി. ടക. ലവ ് മാ യു ധ ടന വി ളി 
ക്മാകം. അ ലദേ ഹ തേി  ടൻറ ര ണ്മാ മ ടതേ ക വി തമാ സ 
മമാ ഹമാ ര മമാ യ ‘േു ്  യ ൻ മ ര തേ ൻ േമാ ടു ന്നു’ എ ന്ന 
േു സ്ത കകം ഒ രു സമാ മൂ ഹി ക  നി യ മ തഗ ന് ടമ ന്നുകം 
വി വ ക്ഷി ക്മാകം.

 േൂ ക്മാ ട്്ണ േ ടി യുകം ലേമാ ലണ ക് ര യു ടമമാ ടക് മ 
ഹമാ ന ഗ ര തേി  ടൻറ മമാ യമാ വ ്  യ തേി ൽടേ ടു ന്ന തി 
നു മു മ്പന് അ വി ടട കു ടറ ജീ വി ത ങ്ങ ൾ ഉ ണ്മാ യി രു 
ന്നു. ഇ ലപ്മാ ഴുകം അ തു ലേമാ ട് ഉ ണ്മാ കമാകം. അ വ യു 
ടട, ഊ ത വ ർ ണ ങ്ങ ളമാ ൽ സു വ്യ ക് മമാ യി വ ര ച്ി ട് 
സ േി തത കമാ വ്യ മമാ ണ് അ തി ് ു ള്ള ത്. 
തേ േ ഞ് തേി ട് എ ് ലേമാ വ സ്തു ക് 
ടള യുകം വ സ്തു ത ക ടള യുകം ജീ വി ത 
വു മമാ യി കൂ ട്ി യി ണ ക്മാ ൻ ക വി ക്ു 
ള്ള വി രു ത് ടവ റു ലത കക വ ന്ന ത 
്ലേ. അ ലദേ ഹകംത ടന്ന േു സ്ത ക തേി 
ട് ആ മു ഖ തേി ൽ േ റ യു ന്ന തു ലേമാ 
ട് 25 വ ർ ഷ മമാ യി എ ഴു തേി  ടൻറ 
രകം ഗ തേു ള്ള ത നി ക്ന് അ ത് ‘ജീ വി ത 
േ ര്യ’യമാ ണ് എ ന്നമാ ണ്.

‘േു ്  യ ൻ മ ര തേ ൻ േമാ ടു ന്നു’ എ 
ന്ന ക വി ത ശ രി ക്ുകം അ ധഃ സ്ഥി ത  
ടൻറ ഉ യി ർ ടതേ ഴു ലന്ന ൽ േിടൻറ 
കമാ ഹ ള ഗമാ നകംത ടന്ന യമാ ണ്. ‘വ യ ൽ 
ലച് റ്റി ൽ േ വി ട്ി തേ ള്ളി യ/ ടേ ്  ക്ടമാ 
തേ ൻ/ ലകമാ ട്്ണകം സ്യൂ ട്്ണ മി ട്ന്/ ടസ തക ലട് 
റി യ റ്റി നു മു ന്നി ൽ/ േ രി ഷ്  കൃ ത ഭമാ ഷ 
യി ൽ/ േമാ ടു ന്ന തു ക ണ്ന്/ ത ്  ടേമാ റി 
യു ന്നൂ/ കു ലബ ര ൻ ന മ്പൂ തി രി യു ടട 
മു ഖ മു ള്ള േ ഴ ഞ് ൻ ത ണ ൽ മ ര ങ്ങ 
ൾ/ ന ട ക്മാ നി റ ങ്ങു ലമ്പമാ ടഴ ് ലേമാകം/ േു 
് യ ൻ മ ര തേ ൻ/ കൂ ടട ന ട ന്നു/ ശമാ 
സ്തതീ യ മമാ യി േമാ ടു ന്നു’

തു ട ർ ന്ന ലങ്ങമാ ട്്ണ ള്ള ഓ ലരമാ വ രി യുകം ഈ ണ 
തേി ൽ േമാ ട്്ണ േമാ ടി യ തി ന് ലേ റി ൽ േ വി ട്ി തേമാ 
ഴ്തേ ടപ് ട് േു ്  യ ൻ മ ര തേ  ടൻറ േി ൻ ഗമാ മി ക ള്ണ 
ടട ഉ യി ർ ടതേ ഴു ലന്ന ൽ േമാണ്. േ ലക്ഷ, അ തേ രകം 
ഉ യി ർ പ്്ണ ക ൾ ഇ ലപ്മാ ഴുകം േ ്  ർ ക്ുകം ഒ ട്്ണകം ര സി ക്ു 
ന്നി ട്ലേ ന്നുകം ക വി തി രി ച് റി യു ന്നു, ന ലമ്മാ ട ത് ഉ റ 
ടക് വി ളി ച്്ണേ റ യു ന്നു.

മ ്  യമാ ള തേി ട് ആ ദ്യ കമാ ്  ലനമാ വ ് ു ക ളി ട്മാ 
ന്നമാ യ ‘സ ര സ്വ തീ വി ജ യകം’ ലേമാ ലതേ രി കു ഞ് മ്പു 

എ ഴു തി ഒ ലന്ന കമാ ൽ നൂ റ്റമാ ണ്ി നു മു മ്പന് തേ സി ദ്ധീ 
കൃ ത മമാ യ തമാ ണ്. ജമാ തി നി ർ ണ യ തേി  ടൻറ തകൂ ര ത 
ക ള്ണകം അ ന്യ മായ ങ്ങ ള്ണകം എ ടു തേു കമാ ട്ി അ ധഃ സ്ഥി 
ത വി ഭമാ ഗ ങ്ങ ടള ഉ ദ്ധ രി ക്മാ നമാ ണ് അ ലദേ ഹകം ഈ  
ലനമാ വ ൽ എ ഴു തി യ ത്. ഒ രു ലനമാ വ ് ി ട് ക ഥമാ േമാ 
തത ങ്ങ ള്ണ ടട, തേ ലത്യ കി ച്ന് അ ധഃ സ്ഥി ത വ ർ ഗ തേി  
ടൻറ, ലേമാ ് ുകം ലവ ദ ന ആ ത്മ ടനമാ മ്പ ര മമാ യി ഏ റ്റ്ണ 
വമാ ങ്ങു ക യുകം അ തി  ടൻറ ക ഥമാ ന്ത്യ ടതേ അ തത ലമ 
ൽ ഇ ഷ് ടടപ് ടു ക യുകം അ ത് ത  ടൻറ തവ ണി ത ഹൃ ദ 
യ തേി ന് ആ ത്മ വി ശ്വമാ സ തേി  ടൻറ വീ ര്യകം ന ൽ കു 
ക യുകം ടേ യ്്ണ ന്ന തു ടകമാ ണ്മാ കമാകം ക വി അ ത് വമാ 
ക്ു ക ളി ് ൂ ടട േു ന രമാ ഖ്യമാ നകം ന ട തേി യ ത്.

‘േു ്  തേ ക്ു ന്നന്’, ലകമാ ഴി ലക്മാ ട് ലമ പ് യൂ രി ട് ഇ 
ലത ലേ രി ് ു ള്ള സ്ഥ ്  ടതേ ദ ് ിത് ലകമാ ള നി ജീ വി 
ത ങ്ങ ലളമാ ട് ഐ ക്യ ദമാ ർ ഢ്യകം തേ ഖ്യമാ േി ക്ു ന്ന ക 
വി ത യമാ ണ്. ‘േു ്  തേ ക്ു ന്നി  ടൻറ സ ങ്ക ട വുകംടകമാ 
ണ്ന് നീ  ടത ലക്മാ ട്ന് തി രി ടക വീ ശു ക’ എ ന്നന്  ക വി 
ആ ശി ക്ു ന്നു. ടത ലക്മാ ടട് ടു ക്ു ക എ ടന്നമാ രു തേ 
ലയമാ ഗകംത ടന്ന യു ണ് ല്ലേമാ. ദ ് ി ത രുടട സ ങ്ക ട ങ്ങ 
ടള കു ഴി ടവ ട്ി മൂ ടമാ നു ള്ള ആ ഹ്വമാ ന മമാ കമാകം. ‘അ 
മ് വ ര ച്ി ട് േി തത ങ്ങ ൾ’, ‘ടവ ള്ള ച്ി യു ടട ജീ വ േ രി 
തതകം’, തു ട ങ്ങി യ ക വി ത ക ൾ ദ ് ിത് ജീ വി ത ങ്ങ ള്ണ 
ടട അ ക്ഷ രകം ടകമാ തേി ടയ ടു തേ ത കി ടു ക ൾ എ 
ന്നു ത ടന്ന വി ലശ ഷി പ്ി ക്മാകം. 

ക വി, േൂ ക് ടള വ ര ക്ു ലമ്പമാ ൾ 
േു ഴു വി ടന ക്ൂ ടി കമാ ണു ക യുകം ആ  
േു ഴു നമാ ടള ടയമാ രു േൂ മ്പമാ റ്റ യമാ യി 
എ ് ലേമാ വ രു ടട യുകം മു ന്നി ൽ അ ഭി മമാ 
ന ലതേമാ ടട േമാ റി ന ട ക്ു ക യുകം ടേ 
യ്്ണ ന്നു. ഒ രു വി ഭമാ ഗകം ഇ രു ട്ി ് മാ യി 
രി ക്ു ലമ്പമാ ൾ ‘അ യ് ലയ്’ എ ന്ന അ 
േ ഹമാ സ്യ വുകം അ വ ർ ക്ന് ടവ ളി ച് ടമ 
തേു ലമ്പമാ ൾ വി ് മാ േ സ്വ ര തേി ൽ ‘അ 
ലയ്മാ’ എ ന്ന റി യമാ ടത വി ളി ച്്ണ ലേമാ 
കു ക യുകം ടേ യ്്ണ ന്ന േമാ യകം േൂ ശി യ 
േു ്  ഭ്യ ങ്ങ ൾ! ഒ രു നമാ ലടമാ ടി ക് ഥ യു 
ടട കമാ വ്യമാ വി ഷ്  കമാ രകം എ ന്നു ലതമാ 
ന്നി ക്ു ന്ന ‘അ ലക്വ റി യ തേി ട് വീ ട്’ 
എ ന്ന ക വി ത, അ മ് യു ടട സ്  ലന ഹ 
മമാ ണ് കു ടുകം ബ തേി  ടൻറ അ ടി സ്ഥമാ 
നകം എ ന്നന് സ മ ർ ഥി ക്ു ന്നു. 

േി. ടക.  ലവ ് മാ യു ധ  ടൻറ ക വി 
തമാ സ മമാ ഹമാ ര തേി ട് ക വി ത ക 
ലളമാ അ തി ട് അ ക്ഷ ര ങ്ങ ലളമാ ദ 
്ിത മ ് ലേ! അ ങ്ങ ടന മു തദ കു ലതേ ണ് 
തു മ ് ലേ. മ റി ച്ന്, സമാ മൂ ഹി ക സമാ ഹ േ 

ര്യ ങ്ങ ടള ക വി ത എ ന്ന ക ണ്മാ ടി യി ് ൂ ടട തേ തി ഫ 
്ി പ്ി ക്ു ന്ന തമാ ണ്. അ തി  ടൻറ ടവ ളി ച് തേി ൽ േ 
് രു ടട യുകം ടന റ്റി േു ളി യു ന്നു ടണ് ങ്കി ൽ അ തമാ ണ് 
ക വി ത. അ തി ് ൂ ടട യമാ ണ് ഒ രു ക വി സമാ ഹി ത്യ ന 
ഭ സ്ി ട് ന ക്ഷ തത മമാ കു ന്ന ത്. ഭമാ ഷമാ ബു ക്  സ് തേ 
സി ദ്ധീ ക രി ച് ‘േു ്  യ ൻ മ ര തേ ൻ വീ ണ്ുകം േമാ ടു 
ന്നു’ എ ന്ന ക വി തമാ സ മമാ ഹമാ ര തേി ട് േി. ടക. 
ലവ ് മാ യു ധ  ടൻറ 34 ക വി ത ക ള്ണകം സമാ മൂ ഹി ക യമാ 
ഥമാ ർ ഥ്യ ങ്ങ ള്ണ മമാ യി അ തത ലമ ൽ ബ ന്ധ ടപ് ട്്ണ കി ട 
ക്ു ന്ന തമാ ണ്.

പഡാ. േ ബക്െ എ സക്.

വാ  ഹ ന തേി ൽ അ ധി ക മമാ രുകം ഉ ണ്മാ 
യി രു ന്നി ് ലേ. ഉ ള്ള വ ർത ടന്ന സീ റ്റി 
നു മു ന്നി ് ു ള്ള സ്തകീ നി ല് ക്ന് 

ലനമാ ക്ി യി രി പ്മാ ണ്. േ രി േ യ മു ള്ള മു ഖ ങ്ങ ൾ 
ക്ുലവ ണ്ി ലത ടി മ ടു തേന്, ഒ ടു വി ്  വ ള്ണകം മു 
ന്നി ് ു ള്ള സ്തകീ നി ല് ക്ന് ക ണ്്ണ ക ൾ മമാ റ്റി. 
സ്തകീ ൻ ഓ ണമാ വു ന്ന ലന രകംടകമാ ണ്ന് അ വ ൾ 
അ ൽ േകം മു മ്പന്  ലക ട് കമാ ര്യകം ഓ ർ ക്ു ക യമാ യി 
രു ന്നു. സ്വ ന്തകം ജീ വി ത തേി ട് തേ ധമാ ന കമാ ര്യ 
ങ്ങ ടള ക്ു റി ച് ് ലേ അ വ ർ സകം സമാ രി ച് ത്. ജീ വി 
ത തേി ട് നി സ്മാ ര മമാ യ തുകം എ ന്നമാ ൽ, തീ തവ 
ത ലയമാ ടട ഓ ർ മ യി ് ു ള്ള തു മമാ യ രകം ഗ ങ്ങ ൾ 
ഏ ടതമാ ടക് യമാ വുകം? കമാ ണമാ ടത ഴു തമാ ൻ േ റ 
ഞ് ഭമാ ഗകം, ആ രുകം കമാ ണമാ ടത േമാ ഠ േു സ്ത 
കകം ലനമാ ക്ി എ ഴു തു ന്ന കു ട്ി യു ടട വി രു ലതമാ 
ടട അ വ ൾ ക ണ്്ണ ക ൾ േ രി ച്്ണ സ്തകീ നി ല് 
ക്ന് ലനമാ ക്ി.

◉
‘ടൻറ  കദ ലവ...’ എ ന്നു ള്ള മ ണി ലച് ച്ി യു 

ടട വി ളി ലക ട്മാ ണ് അ ടു ക് ള വ രമാ ന്ത യി ല് 
ക്ന് ടേ ് ലേ്ണ ന്ന ത്. വ ് ി യ വ ട് ക് ണ്്ണ ക ൾ ഒ ന്നൂ 
ടട വ ് ു തമാ ക്ി, േ രി തഭമാ ന്തി േ ട ർ ന്ന മു ഖ വു 
മമാ യി മ ണി ലച് ച്ി നി ൽ ക്ു ന്നു. എ ലന്ത ് ുകം 
തേ ശനകം വ രു ലമ്പമാ ൾ, യമാ തന്തി ക മമാ യി മ ണി 
ലച് ച്ി യു ടട കക ക ൾ മു ക ളി ല് ക്ു യ രുകം. 
തതി ലകമാ ണമാ കൃ തി യി ൽ ഇ ടു പ്ി ൽ കകകു 
തേിനി ന്നു ടകമാ ണ്മാ ണ് മ ണി ലച് ച്ി തേ ശന 
ങ്ങ ൾ ക്ന് േ രി ഹമാ രകം കമാ ണു ന്ന ത്. േു റ്റ്ണകം ലനമാ 
ക്മാ ടത മ ണി ലച് ച്ി യു ടട ഭമാ വ ങ്ങ ൾ ലനമാ ക്ി 
യ തു ടകമാ ണ്മാ ടണ ന്നു ലതമാ ന്നു ന്നു, കമാ ് ി 
ൽ ത ണു പ്ന് േ ട ർ ന്ന ലപ്മാ ഴമാ ണ് ഒ ഴു കിപ് ര ന്ന 
ടവ ള്ളകം ക ണ് ത്. വ രമാ ന്ത യു ടട നി ് കം നി റ 
ടയ ടവ ള്ളകം നി റ ഞ്ി രി ക്ു ന്നു. േ ത യു ള്ള 
ടവ ള്ള തേി  ടൻറ ഉ റ വി ടകം അ ധി ക ടമമാ ന്നുകം 
ലത ലട ണ്ിവ ന്നി ് ലേ. വമാ ഷിങ്   ടമ ഷീ നിടൻറ 
ടവ ള്ളകം േു റ ലതേ ക്ന് ക ള യു ന്ന കേ പ്ി ട് 
വി ടട ലയമാ ആ ണ് കു ഴ പ്കം. അ തി ൽനി ന്നമാ ണ് 
ടവ ള്ളകം ഒ ് ി ച്ി റ ങ്ങു ന്ന ത്. ട ബ്  ടവ ച്്ണ ബമാ 
ക്ി ടവ ള്ളകം േു റ ലതേ ക്ന് ക ള ഞ്ു. സ്വി ച്ന് 
ഓ ഫ് ടേ യ്ത്,  ടമ ഷീ  നു ള്ളി ട് തു ണി ക ൾ 
ബ ക് റ്റി ല് ക്ന് മമാ റ്റി. ഒ ടക് യുകം ടവ ള്ള തേി 
ൽ ക ഴു കി എ ടു ക് ണകം. ബ ക് റ്റി ൽ ഉ ള്ള വ യി 
ൽ കൂ ടു ത ് ുകം അ ടി വ സ്തത ങ്ങ ള്ണകം വീ ട്ി ് ി ടു 
ന്ന േ ഴ യ ഉ ടു പ്്ണ ക ള്ണ മമാ ണ്. ലസമാ പ്്ണടേമാ ടി 
യു ടട മ ണ ടതേ മ റ ച്്ണടകമാ ണ്ന് ടവ ള്ള തേി 
്ൂ ടട ഒ മാലരമാ രു തേ രു ടടയുകം ശ രീ ര തേി  ടൻറ 
മ ണകം ഒ ഴു കി പ് ര ക്ു ന്ന തു ലേമാ ട്. എ  ടൻറ 
മ ണകം, അ വ  ടൻറ മ ണകം, കു ഞ്ു ങ്ങ ള്ണ ടട മ 
ണകം, ഉ മ് യു ടട മ ണകം. കു ളി മു റി യി ൽ ടവ 
ച്്ണ മ ണിലച് ച്ി കമാ ണമാ ടത ഒ ന്നു കൂ ടട തു 
ണി ക ടള ടു തേന് മ ണ തേുലനമാ ക്ി. വ ർ ഷ ങ്ങ 
ൾ ക്ുമു മ്പന്  അ നു ഭ വി ച് മ ണ ങ്ങ ൾ. മ ണ ങ്ങ 
ടളമാ ടക് യുകം മ റ ന്നുതു ട ങ്ങി യി രി ക്ു ന്നു. ഈ 
ർ ക്ി ൽ േൂ ല്  ടവ ച്്ണ, മ ണി ലച് ച്ി ടവ ള്ള തേി 
നു മു റ്റ ലതേ ക്ു ള്ള വ ഴി ടവ ട്ി ടക്മാ ടു ക്ു ക 
യമാ ണ്. അ വ രു ടട വ ള ഞ് കമാ ൽവി ര ് ു ക ളി 
്ുകം ഈ ർ ക്ി ൽ േൂ ് ി  ടൻറ ക ണ്ി ക ളി ് ുകം േ 
റ്റി പ്ി ടി ച്്ണനി ന്നുടകമാ ണ്ന്, ആ ദ്യ മമാ യി സ്  കൂ ളി 
ൽ ലേമാ കമാ നി റ ങ്ങി യ കു ഞ്ു ങ്ങ ടള ലപ്മാ ട് 
മ ണ ങ്ങ ൾ മ ടികമാ ണി ക്ു ന്നു ണ്മാ യി രു ന്നു. വ 
രമാ ന്ത യി ൽനി ന്നന്  ടവ ള്ള ടതേ ടതമാ ട്്ണവീ ശി യ 
കമാ റ്റി ൽ വീ ണ്ുകം േ ്  ത രകം മ ണ ങ്ങ ൾ ഒ ഴു കി 
പ് ര ന്നു. മ ണ ങ്ങ ൾ ടേ റ്റ്ണടേ രു കി, കകവി ര 

്ു ക ലളമാ ളകം വ ് ു പ് മു ള്ള കു ഞ്ു മ ണ ക്ു 
ഞ്ു ങ്ങ ൾ ടവ ള്ള തേി ൽ തു ഴ യു ന്നു ണ്മാ 
വുകം. കു ട്ി ക് ഥ ക ളി ട് വി ര ് ി  ടൻറ വ ് ു പ് മു 
ള്ള ‘ത മ്പ ് ീ ന’ടയ  ലേമാ ട് ഒ രു േമാ ട് കു ഞ്ു
കു ഞ്ു ങ്ങ ൾ. 

◉
യൂട്യൂ ബി ൽ ആ ഡ് വ രു ന്ന തുലേമാ ട്, ഈ  

സ്തകീ നി ് ുകം േ ര സ്യ ങ്ങ ളമാ ലണമാ? കമാ ഴ്േ ക 
ൾ മു റി ഞ് ലപ്മാ ൾ അ വ ൾ എ ഴു ലന്ന റ്റ്ണ. അ 
വ ൾ ക്ന് േ രി േ യ മി ് ലേമാ തേ വ ഴി ക ള്ണകം ആ ള്ണ ക 
ള്ണകം സ്തകീ നി ൽ വ ന്നുകം ലേമാ യു മി രു ന്നു. ‘അ 
ൽ േലന ര തേി നു ള്ളി ൽ ആ രകം ഭി ക്ുകം’ എ ന്നു 
ടേ റി യ അ ക്ഷ ര ങ്ങ ളി ൽ എ ഴു തി യി രി ക്ു ന്ന 
ത് ക ഷ് ട ടപ് ട്ന് വമാ യി ക്ു ന്ന തി നി ട യി ് മാ ണ് 
ഇ ട തുവ ശ തേന് ഉ മ് യി രി ക്ു ന്ന ത് അ വ ൾ ക 
ണ് ത്. ലന ര  ലതേ ഇ ട തുവ ശകം ലനമാ ക്മാ ൻ മ 
റ ന്ന തമാ ലണമാ? ഉ മ് യുകം സ്തകീ നി ൽ ലനമാ ക്ി 
യി രി പ്മാ ണ്. ഇ ടകംക ണ്ി ട്ന് അ ടു തേ തമാ യി ഉ 
മ് യു ടട സ്തകീ നി ൽ ഒ ളി ച്്ണലനമാ ക് ് മാ യി േ 
രി േമാ ടി. 

◉
എ നി ക്ന് സ്ലന ഹകം ഉ മ്മാ ലനമാ ട് മമാ ലതത ഉ 

ള്ളളൂ. ഉ മ്മാ ലനമാ ടു ള്ള സ്ലന ഹകം, കൂ ടടവ രു 
ന്ന നമാ ട്്ണ കമാ ർ ക്ുകം കു ലട്്മാ ൾ ക്ുകം േ ങ്കുടവ 
ച്്ണ ടകമാ ടു ക്മാ ൻ എ നി ക്ന് മ ന സ്ി ് ലേ. അ റു 
തേുമു റി ച്്ണ ന ജീ ന േ റ ഞ്ുനി ർ തേി. ഉ മ് 
എ ലപ്മാ ഴുകം അ ങ്ങ ടന യമാ ണ്. ഒ റ്റ ക്ന്  എ ലങ്ങമാ 
ട്്ണകം നീ ങ്ങമാ ൻ ഉ മ് ക്ന്  േ റ്റി ് ലേ. എ വി ടട ലേമാ കു 
വമാ ലണ ് ുകം എ ന്തുടേ യ്്ണ ക യമാ ലണ ് ുകം ഉ മ് 
ക്ന്  കൂ ട്ി ന് ആ ൾ ക്മാ ർ ലവ ണകം. മ ക് ൾത ടന്ന 
ലവ ണകം എ ടന്നമാ ന്നുകം ഇ ് ലേ. അ യ ൽ േ ക് ക്മാ 
ലരമാ ബ ന്ധു ക് ള്ണ ടട കു ഞ്ു ങ്ങ ലളമാ അ ങ്ങ 
ടന ആ ലര ് ു ടമമാ ടക് യമാ യി േു രു ങ്ങി യ ത് ര 
ണ്ുമൂ ന്നു ലേ ർ എ ലപ്മാ ഴുകം ഉ മ് യു ടട കൂ ടട 

ഉ ണ്മാ കുകം. 
‘‘െമാ ൻ സ്വമാ ർ ഥ ത േ റ യു ക യമാ ണ്, സ്വ 

ന്തകം കമാ ര്യകം മമാ തതകം ലനമാ ക്ു ക യമാ ണ് എ 
ടന്നമാ ടക് വി േമാ രിക്ു ന്നു ണ്മാ കുകം. എ ന്നമാ 
്ുകം ഇ തേ ക് റി യമാ ല്മാ, ആ  ടേ റി യ ഫ്മാ റ്റി 
ൽ ഇ ലതതകം ലേ ടര െമാ ടന ങ്ങ ടന നി ർ തേമാ 
നമാ ണ്? ഉ മ് മമാ തതകം വ രു ന്ന ലേമാ ട് യമാ ലണമാ 
അ ത്? ഉ മ് വ ര ണകം, വ ന്നു കൂ ടട നി ൽ ക്ു 
ന്ന ടതമാ ടക് എ നി ക്ി ഷ് ടകം ത ടന്ന യമാ ണ്. േ  
ലക്ഷ, അ തി  ടൻറ കൂ ടട ഉ മ്മാ  ടൻറ ശി ങ്കി ടി ക 
ടള കൂ ടട സ ഹി ക്മാ ൻ എ നി ക്ന് േ റ്റി ് ലേ. എ തത 
ടയ ന്നു  ടവ ച്മാ ണ്, ഇ ങ്ങ ടന എ ് ലേമാ ലരകം കൂ ട്ി 
എ ് ലേമാ യി ട തേുകം ലേമാ കു ന്ന ത്?’’

മു റി യു ടട മൂ ്  ക്ന്  ക ട്ി ് ി  ടൻറ അ റ്റ തേമാ 
യി, ന ജീ ന േ റ യു ന്ന ടതമാ ടക് ലക ട്്ണടകമാ 
ണ്ന് ഉ മ് യി രി ക്ു ന്നു. ഉ മ് യു ടട ക ണ്്ണ ക ൾ 
അ ലപ്മാ ഴുകം ജ ന ് ി നു േു റ തേന്, ക ളി ച്്ണടകമാ 
ണ്ി രി ക്ു ന്ന കു ട്ി ക ളി ് മാ യി രു ന്നു. അ പ്്ണ റ 
ടതേ ക്വമാ ർ  ലട് ഴ്സി ട് കു ട്ി ക ളമാ ണ്. കക 
ടകമാ ണ്ുകം ക ണ്്ണടകമാ ണ്ുകം ഉ മ് യ വ ടര വി 
ളി ക്ു ന്നു മു ണ്ന്. ലനമാ ടക് ന്നുകം േ റ ഞ്ു ലദ 
ഷ്യ ടപ് ട്്ണടകമാ ണ്ന് ന ജീ ന മു റി ക്ു േു റ ലതേ 
ക്ന് ലേമാ യി. 

◉
വമാ ഹ ന തേി ൽ എ ് ലേമാ വ രുകം ശ രീ ര ങ്ങ ൾ ഇ 

്ലേമാ തേ വ രമാ യി രു ന്നു. ആ കൃ തി മമാ റു ന്ന ലമ 
ഘ ങ്ങ ടളലപ്മാ ട്, ടവ ള്ണ തേ േ ഞ്ി ടക് ട്്ണ
ലേമാ ട് ഓ ലരമാ രു തേ രുകം ഓ ലരമാ രൂ േ തേി ൽ 
ഒ ഴു കി ടക്മാ ണ്ി രു ന്നു. വ്യ ത്യ സ്ത ഭമാ വ ങ്ങ 
ള്ണകം മു ഖ ങ്ങ ള്ണ മു ള്ള ലകമാ ട മ ഞ്ു ക ണ ടക്. 
ശ രീ ര മി ട്ലേ ങ്കി ് ുകം എ ് ലേമാ വ ർ ക്ുകം മു ഖ ങ്ങള്ണ
ണ് ല്ലേമാ എ ലന്നമാ ർ തേന് അ വ ൾ ക്ന് സ മമാ ധമാ നകം 
ലതമാ ന്നി. വമാ ഹ ന തേി ൽ ക യ റി യ തി നുലശ 
ഷകം ഉ മ് യുകം അ വ ള്ണകം ശ രീ രകം ന ഷ് ട ടപ് ട് വ 

രമാ യി രി ക്ു ന്നു.
 അ വ രു മി ലപ്മാ ൾ േു ക മ ഞ്ു രൂ േ ങ്ങ ളമാ 

ണ്. ഉ മ് യു ടട രൂ േ തേി ് ുള്ള േ ഞ്ി ടക് 
ട്ി നു വ ്  ലതേ തു ട യു ടട ഭമാ ഗ ടതേമാ രു തു 
ട ർ ച് യി ് ലേമാ തേ തുലേമാ ട്. വ ് ലേ ടവ ലട്മാ മു 
റി ലവമാ കമാ ണു ലമമാ? അ വ ടളമാ ന്നു േ തു ടക് 
ടതമാ ട്്ണ ലനമാ ക്ി. ‘ഉ ശ...’ ഉ മ് യു ടട സ്വ ര തേി 
ൽ നീ റ്റ ൽ. 

ഇ ടത ന്തന് േ റ്റി യ തമാ, എ ന്ന അ വ ള്ണ ടട ലേമാ 
ദ്യകം അ വ സമാ നി ക്ുകം മു മ്പന്  ത ടന്ന അ വ ർ ക്ി 
ട യി ൽ ഇ രു ട്ന് േ ര ക്ു ക യുകം ര ണ്ു ലേ രു ടട 
യുകം സ്തകീ നി ൽ ഒ ലര ടവ ളി ച്കം ടത ളി യു ക 
യുകം ടേ യ്തു. 

◉
മ ഴ ടേ യ്മാ ൻ മു ട്ിനി ൽ ക്ു ടന്നമാ രു കവ കു 

ലന്ന രകം. ലേ മ്പുകം േ യ റു വ ള്ളി യുമു ള്ള േ റ മ്പി 
്ൂ ടട മ ഴ ടകമാ ള്ളമാ ടത ഓ ടി ക് യ റു ക യമാ യി 
രു ന്നു. ഓ ട് തേി നി ട യി ൽ വ ഴു വ ഴു പ്്ണ ള്ള എ 
ലന്തമാ ഒ ന്നി ൽ കമാ ൽ ത ട്ി യലേമാ ട്. കമാ ൽ 
വ ് ി ച് തുകം വ ്  ലതേ തു ട യി ൽ ആ ഞ് ടി ച്ന്   
അത് ടത ന്നിമമാ റി. േു ള ഞ്ുലേമാ കു ന്ന ലവ ദ 
ന. തി ണ്ി ല് ക്ന് െമാ ൻ മ റി ഞ്ുവീ ണു. എ 
്ലേമാ രുകം ക രു തി യ ത് േമാ മ്പുക ടി ടച് ന്നമാ യി രു 
ന്നു. ശ രി ക്ുകം സകം ഭ വി ച് ത് എ ന്തമാ ടണ ന്നു  
ടവ ച്മാ ൽ, ഓ ട് തേി നി ട യി ൽ േമാ മ്പി ടന േ വി 
ട്ിലപ്മാ യി. ത ്  യി ൽ േ വി ട്്ണടകമാ ണ് േമാ മ്പന് 
തേമാ ണ ര ക്ഷമാ ർ ഥകം വമാ ് ുടകമാ ണ്ന് എ  ടൻറ തു 
ട ക്ന്  അ ടി ക്ു ക യമാ യി രു ന്നു. ര ണ്ുദി വ സകം 
ലഹമാ സ്േി റ്റ ് ി ൽ നി ന്നു, ലവ ദ നക്ന്  മ രു ടന്നമാ 
ടക്  ടവ ച്്ണ െ ങ്ങ ളിങ്ങന്  തി രി ച്്ണലേമാ ന്നു. േ  
ലക്ഷ, ഇ ലപ്മാ ഴുകം ടതമാ ടു ലമ്പമാ ടഴമാ രു നീ റ്റ ് മാ 
ണ്, േമാ മ്പി  ടൻറ മ ലണമാകം മൂ ക്ി ട് തേുകം. േമാ 
മ്പി  ടൻറ മ ണകം എ ങ്ങ ടന യമാ ടണ ന്ന റി യമാ 
ലമമാ? ക പ് ക്ി ഴ ങ്ങന്  ടവ ന്ത ടവ ള്ള തേി  ടൻറ മ 
ണകം. ഉ മ് േ റ ഞ്ുനി ർ തേി. ലസമാ പ്്ണേത യു 
ടട മ ണകം, മ നു ഷ്യ രു ടട മ ണകം, ക പ് ക്ി ഴ ങ്ങന്  
ടവ ന്ത മ ണകം... ജ ്  തേി ല് ക്ന് ഒ രു മ ണകംകൂ 
ടട ഇ റ ങ്ങി ലപ്മാ കു ന്ന ത് അ വ ൾ ക ണ്ു. 

◉
ജീ വി ച്ി രി ക്ു ലമ്പമാ ൾ സമാ ധമാ ര ണ ടേ ണ്്ണ 

ങ്ങ ൾ ലേമാ കമാ തേ േ ള്ളി ക്മാ ട്ി ല് ക്ന് അ വ 
ടള ങ്ങ ടന എ തേി എ ന്നന്  ഒ രുേി ടി യുകം കി ട്ി യി 
്ലേ. ഉ മ് ലയമാ ട് യമാ തത േ റ ഞ്ന്  അ വ ൾ എ ഴു 
ലന്ന റ്റ്ണ. ശി ങ്കി ടി കളി്ലേമാ ടത, ആ ടര യുകം കൂ ടട 
കൂ ട്മാ ടത ഒ ടു വി ൽ ഉ മ് ലേമാ യി ല്ലേ എ ന്നു ന 
ജീ ന ലയമാ ട് വി ളി ച്്ണേ റ യമാ ന വ ൾ ക്ന് ലതമാ ന്നി. 
കു ളി പ്ി ക്മാ ടന ടു തേ ലപ്മാ ൾ, േു റ്റ്ണ മു ള്ള മ 
നു ഷ്യ രു ടട മ ണകം േി ടി ക്മാ ടന ലന്നമാ ണകം ഉ 
മ് യു ടട മൂ ക്ന് വി ട ർ ന്നുനി ന്ന ത് അ വ ലളമാ ർ 
തേു. അ തി നി ട ടക് ലപ്മാ ലഴമാ അ വ ളമാ വമാ ഹ 
ന തേി ല് ക്ന് എ ടു ടതേറി യ ടപ് ടു ക യമാ യി രു 
ന്നു. ഇ റ ങ്ങമാ ൻലവ ണ്ി എ ഴു ലന്ന റ്റ ലപ്മാ ഴമാ ണ്, 
മ ണി ലച് ച്ി യുകം ഉ ണ് ല്ലേമാ എ ന്ന വ ൾ തശ ദ്ധി 
ക്ു ന്ന ത്. മ ണി ലച് ച്ി യു ടട കമാ ൽ വി ര ് ു ക 
ൾ ക്ു ള്ളി ൽ  ഒ ളി ച്ി രി ക്ു ന്ന മ ണ ക്ു ഞ്ു 
ങ്ങ ളി ൽനി ന്നുകം വമാ ഹ നകം മു ഴു വ ൻ മ ണകം നി 
റ ഞ്ു. മ ണി ലച്ച്ി ലയമാ ടുകം യമാ തത േ റ ഞ്ന്, 
വീ ണ്ുകം വമാ തി ് ു ക ൾ ക്ന് ലവ ണ്ി യ വ ൾ അ ്  
ഞ്ു. വമാ തി ് ു ക ൾ ക ണ്ി ട്ലേ ങ്കി ് ുകം, ടവ യി 
ൽ ഉദി ച്്ണവ ന്നന്  അവ ടള ടതമാ ട്്ണ. ഉ ദി ച് ടവ യി 
്ി ൽ, ജ ് കം വ റ്റി ലപ്മാ യ തുകം ജ ്  തേി ല് ക്ി റ 
ങ്ങി ടച് ന്ന മ ണ ങ്ങ ൾ സ്വ ത തന്ത രമാ യ തുകം ആ 
രു മ റി ഞ്ി ് ലേ.

ഘൃണം=പകൽ/വെയിൽ
കരണം=പരമാത്ാവ്/ജ്ാനേന്ദ്ിയം
ന്ഘാണം=മണം

l

ഘൃ ണ ക ര ണ പഘാ ണം

ചിതതീകരണകം: അരനുൺ തേരിന്താറ്ിരി

നന റ്ി ചു ളി യിക്ുന് കവിത

േനു ല യ ൻ മ ര ്  ൻ വീ ണ്ടനും  
ോ ടനു ന്നു (കവിത)

േി. നക. ലവ ലാ യു ധ  ൻ 
ലേജ് : 96, വില: 130.00 

ഭാ ഷാ ബു ക്  സ്

പേദീേക് രാമൊട്നുകര

നിശ്ശബ് ദത
ഒരു തേതിമയമാണ്

ഉയരകംടകമാണ്ന്
കീഴടക്ുകം

ഭമാരകംടകമാണ്ന്
അടിച്മർതേുകം

വമാക്ുകള്ണടട ശമശമാനതേിൽ
ത്യുയർതേി നിൽക്ുകം

ഓർമടള
േിടിച്്ണടകട്ി

അഴികൾക്ുള്ളിൽ
ഭതദമമാക്ുലമ്പമാൾ

നിർമമാണകം
േൂർതേിയമാകുകം.

െിശ്ശബക് ദത
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ഭ ര ണ ഘ ട െ തയ അ ട്ി മ റി ക്ാ െനും ജ ൊ 
ധി േ ത്യ ത് ദനു ർ ബ ല തപേ ടനു ് ാ െനു മനു 
ള് ഭ ര ണ കൂ ട പേ മ ങ്ങ ൾ തക് തി രാ യ 
പേ തി പരാ ധ ് ി െക്  സാ ധാ ര ണ ജ െം 
എ ങ്ങ തെ  സ്വ യം സ ജ്ജ രാ കനു ന്നു എ 
ന് തക്, േൗ ര ത്വ സ മ ര ങ്ങ ൾ െി റ ഞ്നു െി 
ന് ക ഴി ഞ് ഒ രനു മാ സ കാ ല യ ള വി തല 
മൂ ന്ക്  അ െനു ഭ വ ങ്ങ ളി ലൂ തട അ വ ത രി പേി 
ക്നു ക യാ ണക്  തക.ഇ.എൻ

തക.ഇ.എൻ

ഇനെനത് ഇത്്യൻ പശ്ചതാത്ലത്ിൽ, സം
സതാരിക്കുനമ്പതാൾ ഏറ്റവും ബപചതാരം നെ
ടിയിട്ുള്ളത് ചില പരികൽപെകളതാണ്. 

പനക്ഷ, ആ പരികൽപെകനള ബപതിെിധതാെംനച
യ്ുനെ ചുരുനക്കഴുത്ുകളതാണ്, സ കൂൾ കുട്ികൾ 
മുതൽ ആശുപബതികളിനല നരതാഗികൾ വനര, വ്യ
ത്യസ ത നതതാഴിലുകളിൽ ബപവർത്ിക്കുനെവർ മു
തൽ നതതാഴിൽരഹിതർ വനര, പതാർട്ി ബപവർത്
കർ മുതൽ ഒരു പതാർട്ിയിലും നപടതാത്വർ വനര, 
പല മതവിഭതാഗത്ിൽ നപട്വർ മുതൽ മതരഹി
തർ വനര, നപതാതുവിൽ ഇത്്യയിൽ സംസതാരിച്ചു
നകതാണ്ടിരിക്കുനെത്.   

ദ ഏജ്  ഒതാഫ്   നറവലൂഷൻ എനെ പുസ തക
ത്ിനൻറ ആമുഖം ബപശസ ത ചരിബതകതാരൻ എറി
ക്  നഹതാബ്സബതാം  തുടങ്ങുനെതുതനനെ ചരിബത
നരഖകനളക്കതാൾ ഉച്ചത്ിൽ, ശബ്ന്ദതായമതാെമതായി 
ചില കതാലഘട്നത് സതാക്ഷ്യനപ്ടുത്ുനെത് വതാ
ക്കുകളതാനണനെന് പറഞെതാണ് . വിപ്ലവഘട്ത്ിൽ 
ബപസക് തമതായ ചില വതാക്കുകനളക്കുറിച്ചതാണ് ചരി
ബതബപതിഭകൾ സംസതാരിച്ചനതങ്ിൽ 2019 മുതൽ 
െമ്ൾ ഇനപ്താൾ സംസതാരിക്കുനെ 2020 വനരയു
ള്ള കതാലത്ന് ഇത്്യയിൽ ചില വതാക്കുകൾതനനെ
യതാണ്, പനക്ഷ, ആ വതാക്കുകനളക്കതാൾ ആ വതാ
ക്കിനെ ബപതിെിധതാെംനചയ്ുനെ ചുരുനക്കഴുത്ു
കളതാണ് ഇനെന് െമ്ുനട കതാലഘട്നത് അടയതാള
നപ്ടുത്ുനെത്. ആ വതാക്കുകളതാണ് െമ്ുനട നെ
ഞ്ം തുളച്ചന് ഇനെന് ഒരു മിശസൽ കണനക്ക കട
നെു നപതാകുനെത്.

െമ്ുനട നതരുവിൽ നപതാലും, അതതായത് പറ
യത്ക്ക ഔനദ്യതാഗിക വിദ്യതാഭ്യതാസനമതാനെും ലഭി
ക്കതാത് മെുഷ്യരുനട നപതാലും, ഇനെനലവനര 
ഒരു ചുരുനക്കഴുത്ിനെപ്റ്റിയും വ്യതാകുലരതാകതാ
ത് മെുഷ്യരുനട നപതാലും െതാവിൻതുമ്പത്ിനെന് 
െിറഞെുെിൽക്കുനെത് CAA, NRC, NPR, ILP  ഇങ്ങ
നെ ചില ചുരുനക്കഴുത്ുകളതാണ്. വ്യക് തിപര
മതായ ഒരെുഭവം പറയതാം. ഞതാനെതാരു ബപഭതാഷ
ണത്ിൽ ഇപ്റയുനെ സിറ്റിസൺഷിപ് അനമൻ
ഡ്നമൻറ്  ആക്ട്, െതാഷെൽ രജിസ നബടഷൻ ഓഫ് 
സിറ്റിസൺസ , നഫതാറിൻ ശബടബ്യൂണൽ എനനെതാ
നക്ക പറഞെനപ്താൾ എെിക്കന് നപനട്നെന് ILP  എനെ
തിനൻറ പൂർണരൂപം പറയതാൻ പറ്റിയില്ല. എനനെ 
നചറുപ്ം മുതനല പിത്ുടരുനെ ഒരു ബപശ്െം, ചു
രുനക്കഴുത്ുകളുനട പൂർണരൂപം എബത ബപയതാസ
നപ്ട്ന് പഠിച്ചതാലും മറനെുനപതാകും. മുമ്പന്  പി.എസ 
.സി പരീക്ഷക്കു നവണ്ടി എം.എസ .പി (മലബതാർ 
സ നപഷൽ നപതാലീസ ), എൻ.സി.സി  (െതാഷെൽ 
കതാ�റ്റന് നകതാർപ്സ ) എനനെതാനക്ക പഠിച്ചുനപതാ
യതാലും പരീക്ഷനക്കത്ുനമ്പതാൾ മറനെുനപതാകും. 
അങ്ങനെ ചുരുനക്കഴുത്ിനൻറ പൂർണരൂപം 
എഴുതതാൻ പറ്റതാത്തുനകതാണ്ടന് മതാർക്കന് െഷ് ടനപ്
ട്ിട്ുണ്ടന്. എനനെ അത്ുതനപ്ടുത്ിയത് എെി
ക്കന് ILP എനെത് അതിനൻറ പൂർണരൂപത്ിൽ 
പറയതാൻ കഴിയതാതിരിക്കുനമ്പതാൾ ആ സനമ്ളെ
ത്ിനൻറ മുനെിലിരിക്കുനെ, എെിക്കന് പരിചയമു
ള്ള ഒരതാൾ, ‘ഇനെർ ശലൻ നപർമിറ്റന്’ എനെന് ഉറ
നക്ക വിളിച്ചുപറഞെു. അത് ഒരർഥത്ിൽ എനൻ
റ കണ്ന് തുറപ്ിച്ചു. കതാരണം, ഞതാൻ പി.എസ .സി 
പരീക്ഷനക്കഴുതതാൻ നവണ്ടി നചറുപ്ം മുതൽ ചു

രുനക്കഴുത്ുകളുനട പൂർണരൂപം പഠിക്കുകയും 
ഇനെന് സമകതാലിക രതാഷ്  ബടീയ പശ്ചതാത്ലം ഏറ
ക്കുനറ ബശദ്ിക്കുകയും നചയ്ുനമ്പതാൾ, അങ്ങനെ
നയതാനെും നചയ്താനത്താരതാൾക്കുനപതാലും അതതാ
യത് പി.എസ .സി പരീക്ഷക്കന് എഴുതതാൻ നവണ്ടി
യല്ല, മറിച്ചന് ജീവിതംതനനെ ഒരു പരീക്ഷണമതാ
യി മതാറുനെ ഇത്്യയിനല പരവശരതാകുനെ പൗ
രർ, ആരും ബപനത്യകിച്ചന് വിവരിച്ചുനകതാടുക്കതാനത 
തനനെ ഇവനയല്ലതാം വ്യക് തമതായിത്ീർനെിരിക്കു
നെു എനെതതാണ്, ഒരുപനക്ഷ, െമ്ുനട ഈ കതാല
ത്ിനൻറ രതാഷ്  ബടീയ ഉണർവിനൻറ മൗലികമതായ 
ഉള്ളടക്കം.

ഒരുദതാഹരണംകൂടി പറയതാം. ഇനപ്താൾ മിക്ക
വതാറും എല്ലതാ സ ഥലത്ും ബപസംഗിക്കതാൻ  നപതാ
കുനമ്പതാൾ സമയത്ിനെത്താൻ കഴിയുനെില്ല. 
അടുത്ദിവസം ഞതാൻ മലപ്ുറം ജില്ലയിനല പു
ലതാമനത്താളിെടുത്ുള്ള ഒരു ബഗതാമബപനദശത്താ
ണ് ബപസംഗിച്ചത്. അവിനട ശവകീട്ന്  ആറരക്കന് 
എനത്ണ്ടതതായിരുനെു. ഞതാൻ എത്ിയനപ്താൾ 
ഏഴു മണി കഴിഞെിട്ുണ്ടന്. സമയം ശവകി,  നബ്താ
ക്കിൽ നപട്തതാണ് കതാരണം. ഇത് ഒരു ദിവസമല്ല, 
2019 �ിസംബർ 12െു നശഷം ഇൗ സംസതാരിക്കു
നെ 2020 ജെുവരി 10 വനര എവിനടനപ്താകുനമ്പതാ
ഴും നബ്താക്കിൽ നപടുകയതാണ്. സതാധതാരണ  നബ്താ
ക്കിൽ നപടുനെത് െമുനക്കതാരു അസ്സ ഥതയതാ
ണ്. പനക്ഷ, ഈ നബ്താക്കന് എെിനക്കതാരു ആനവശ
മതായിരുനെു. ‘ആനവശനബ്താക്കന്’ എനനെതാരു വതാക്കി
ന് ഇനെന് െല്ല സ നകതാപ്ുണ്ടന്. കതാരണം, െതാട്ിനല 
മെുഷ്യർ പൗരത് വിരുദ് െിയമം എനെന് കൃത്യം 
വിളിനക്കണ്ട, പൗരത് നഭദഗതി െിയമത്ിനെ
തിനര നതരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയതാണ്. യതാബത
ക്കതാനര സംബന്ിച്ചിടനത്താളം സതാധതാരണഗതി
യിൽ യതാബതക്കന് തടസ്ംവരുനെ രീതിയിൽ ബപകടെ
ങ്ങൾ വരുനമ്പതാൾ ഉള്ളിൽ ഒരുതരം അസ്സ ഥത
യും അസഹ്യതയും ഉണ്ടതാകും. പനക്ഷ, ഇനപ്താൾ 
ഇത്്യൻ പൗരർ, അവനരത് പതാർട്ിയിൽ നപട്വരതാ
യതാലും ഒരുപനക്ഷ, ഫതാഷിസ റ്റുകനളതാഴിച്ചന് ബതാ
ക്കി എല്ലതാവരും^ സമയം െഷ് ടമതായതാലും ശരി, 
യതാബത തടസ്മതായതാലും ശരി ഇത്രത്ിലുള്ള ബപ
കടെങ്ങൾ ധതാരതാളമുണ്ടതാകണം എനെന് ആബഗഹി
ക്കുനെു. ഞതാൻ നചമ്ലനശേരി എനെ സ ഥലനത്
ത്ി അവനരതാടു പറഞെു, നബ്താക്കിൽ നപട്തതാ
ണ്. അവർക്കും ബപശ്െമില്ല. അങ്ങനെ ഇനെനല
വനര െനമ് അസ്സ ഥനപ്ടുത്ിയ നബ്താക്കു
കൾ െമുക്കന് ആനവശമതായി മതാറുകയതാണ്. പറ

ഞെുവനെതിനൻറ ചുരുക്കം ഇബതനയയുള്ളൂ, പൗ
രത്ത്ിനെതിനരയുള്ള ബപത്യക്ഷയുദ് ബപഖ്യതാ
പെം ബപനത്യക ആഹ്താെനമതാനെും കൂടതാനതത
നനെ ഇത്്യൻ ജെതനയ നതരുവിൽ ഇറക്കിയിട്ു
ണ്ടന്. പതാഠപുസ തകങ്ങളും അതുനപതാലുള്ള രതാഷ് 
ബടീയ ബപചതാരണ ലഘുനലഖകളും വതായിക്കതാനത
ത്നനെ അവരവരുനട സഹജതാവനബതാധം നക
താണ്ടുതനനെ ഏനതതാ വലിയ അപകടമതാണ് വരതാ
െിരിക്കുനെത്, ഇെി നെതാക്കിെിനെതാൽ പറ്റില്ല എ 
നനെതാരവസ ഥയിനലനക്കത്ിയിട്ുണ്ടന്. ഇത് വളനര 
ആനവശകരമതാണ്. ഇത് െൽകുനെ ഒരു സനന്ദശം 
^ഇത്്യൻ മതെിരനപക്ഷത ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല, 
അതിനെ ഏത് ഫതാഷിസ റ്റന്  വിചതാരിച്ചതാലും അബത
നയളുപ്ം നകതാല്ലതാെും കഴിയില്ല എനെതാണ്. 

എനൻറനയതാരു സുഹൃത്ന് പങ്ുനവച്ച അെു
ഭവം കൂടി നചർത്ുനവച്ചതാൽ ഈ കതാര്യം അതി
നൻറനയതാരു സൂക്ഷന്മതയിൽ െമുക്കന് അെുഭവി
ക്കതാൻ പറ്റും. സുഹൃത്ന്, കവിയും സതാംസ കതാ
രികബപവർത്കെുമതായ രതാജീവ് നപരുമൺപുറ
യും അനദേഹത്ിനൻറ മകൾ കവിയതായ അഭിരതാ
മിയും വീട്ിൽ വനെിരുനെന് സംസതാരിക്കുനെ സമ
യത്ന് എെിനക്കതാരു നഫതാൺ നകതാൾ വനെു. അത് 
ന�താ. നക.എം. അെിലി നൻറതതായിരുനെു. അെിൽ 
പറഞെത്, മതാനഷ ഒരു നവറിട് അെുഭവമുണ്ടതായി. 
ഒരു മഹല്ലന് കമ്ിറ്റിയിൽെിനെന് ഒരു ബപസംഗത്ിെു 
നവണ്ടി അെിലിനെ വിളിച്ചു. ആ വിളി തനനെ ഒരു 
നവറിട് വിളിയതാണ്. കതാരണം, അെിലിനെ അവർ
ക്കന് അറിയില്ല. മഹല്ലന് കമ്ിറ്റിക്കതാകനട് മതബപഭതാ
ഷണത്ിെല്ലതാനത മറ്റു രതാഷ് ബടീയ ബപഭതാഷണത്ി
ന് ആനള വിളിച്ചന് പരിചയവും ഇല്ല. അതുനകതാ
ണ്ടന് അവർ ആകക്കൂടി പറഞെത്, ‘‘െിങ്ങൾ ഇങ്ങ
നെ മെസ മ്താർക്കന് നവണ്ടി ബപസംഗിക്കുനെ ആളതാ
നണനെന് നകൾക്കുനെുണ്ടന്. ഞങ്ങളുനട െതാട്ിൽ 
പൗരത് ബില്ലിനെതിനര ബപതിനഷധം െടക്കുക
യതാണ്. െിങ്ങൾക്കന് വനെിട്ന് ബപസംഗിക്കതാൻ പറ്റുനമ
ങ്ിൽ െിങ്ങൾ വരണം.’’ അെിൽ പറഞെതതാണ് 
ഞതാെിവിനട ആവർത്ിക്കുനെത്. ആദ്യമതായിട്താ
ണ് ഇത്രനമതാരു വിളി, ഒരു ഔപചതാരികതയും 
ഇല്ല. അതുനകട്നപ്താൾ മറ്റു പരിപതാടികൾ ഉണ്ടതാ
യിട്ും മതാറ്റി നവച്ചന് പനങ്ടുക്കതാൻതനനെ അെിൽ 
തീരുമതാെിച്ചു. കതാരണം, നവറിനട്താരു ഊർജമതാണ് 
ആ വിളിതനനെ അെിലിന് ഉണ്ടതാക്കിയത്. മലപ്ു
റം ജില്ലയിനല നമതാറയൂരതാണ് പരിപതാടി. അെിൽ 
ബസിൽ നകറി. നറതാന�ല്ലതാം നബ്താക്കതാണ്. എല്ലതാ 
സ ഥലത്ും ബപകടെം. അനപ്താൾ നെരനത് വി

ളിച്ച മഹല്ലന് കമ്ിറ്റിയുനട സംഘതാടകൻ അെിലി
നെ വീണ്ടും വിളിച്ചു. നറതാന�താനക്ക നബ്താക്കതായി
രിക്കും. എവിനടയതാനണതാ നബ്താക്കതാവുനെത് െി
ങ്ങൾ അവിനട ഇറങ്ങിയതാൽ മതി. അതെുസരിച്ചന് 
അെിൽ നബ്താക്കന് വനെിടത്ന് ഇറങ്ങി. അനപ്താൾ 
ഒരു നമതാനട്താർ ശസക്കിൾ വനെു. അതിൽ വനെ 
ആനളയും അെിലിെറിയില്ല. നകറിനക്കതാളീ എനെന് 
പറഞെു. അെിൽ കയറി. പിനനെ ചില ഊടുവഴി
കൾ, ഇടവഴികൾ ഒനക്ക പിനെിട്ന് നമതാറയൂരിനല
ത്ി. എത്ിയനപ്താൾ അവിനട തിങ്ങിെിറഞെ 
ജെമതാണ്. അെിൽ ബപഭതാഷകനെനെ െിലക്കന് സ 
നറ്റജ് നെതാക്കി, സ നറ്റജില്ല. ശമക്കന് നെതാക്കി, ശമ
ക്കില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കുനമ്പതാഴതാണ് രണ്ടുമൂനെന് 
ആൾ നചർനെന് അെിലിനെ എടുത്ുനപതാക്കുനെ
ത്. അനപ്താൾ അെിൽ വിചതാരിച്ചു, പൗരത്ം െഷ് 
ടനപ്ടുനെവനരതാട് ഐക്യനപ്ടുനെതിനൻറ നപ
രിൽ തനനെ പൗരത്ത്ിൽെിനെന് എടുത്ന് വലി
നച്ചറിയതാനെതാ മനറ്റതാ വല്ല സംഘ് പരിവതാറുകതാരും 
എടുത്ന് നപതാക്കിയതതാവും എനെന്. പനക്ഷ, കണ്ട
ത് ഒരു നലതാറിയുനട മുകളിൽ അെിലിനെ കയ
റ്റിനവക്കുനെതതാണ്. അധ്യക്ഷെില്ല, സ്താഗതമില്ല, 
നവദിയില്ല, ഇരിപ്ിടമില്ല, സ റ്റതാൻ�ില്ല, ശമക്കി
ല്ല, ശമക്കിനൻറ ഒരു കുറ്റി മതാബതം. എനെിട്ന് അെി
ലിനെതാട് പറഞെു െിങ്ങൾ മഗ് രിബ് ബതാങ്ന്  നകതാ
ടുക്കുനെതുവനര അങ്ങട്ന് പറനഞെതാളി. അതും 
അെിലിന് ആദ്യനത് അെുഭവമതാണ്. പിനനെ 
ഒനെും ആനലതാചിച്ചില്ല, അെിലങ്ങന് ബപസംഗിച്ചു. ബപ
സംഗം തീർനെനപ്താൾ ഒരു നകതാണി നവച്ചുനകതാ
ടുത്ു തതാനഴയിറങ്ങതാൻ. തതാനഴയിറങ്ങിയ ഉടനെ 
വളനര ബപതായമുള്ള ഒരതാൾ വനെന് അെിലിനെ നക
ട്ിപ്ിടിച്ചു നപതാട്ിക്കരഞെു. അങ്ങനെ കരയതാെിട
യതാക്കിയത് രണ്ടു കതാര്യങ്ങളതാണ്. ഒനെന്, െതാട്ിൽ 
ഉടെീളം െിലെിൽക്കുനെ ഈ പൗരത് െിരതാക
രണനത്ക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയതാണ് ആ കര
ച്ചിൽ. രണ്ടതാമത്, ഇതിനെതിനരയുള്ള ജെങ്ങളു
നട ബപതിനരതാധം, അെിലിനൻറ ബപസംഗം, സതാംസ 
കതാരിക ബപവർത്കരുനട ബപസംഗം, ഇത്്യൻ ഫതാ
ഷിസ റ്റന്  ഭരണകൂടനത് അതിനൻറ അജണ്ട െട
പ്താക്കതാൻ അെുവദിക്കില്ല എനെുള്ള ബപഖ്യതാപെം 
ഇനതതാനക്ക ഉണ്ടതാക്കിയിട്ുള്ളതതാണ്. 

നഫതാൺവിളി െിനെപ്ം രതാജീവൻ അസ്സ ഥത
നയതാനട പറഞെു: ‘‘വല്ലതാത് അവസ ഥയതാ മതാനഷ, 
ചങ്ന് പിടക്കുനെു.’’ അഭിരതാമി ഒനെും പറഞെില്ല. 
അെിലിനൻറ നഫതാൺ വരുനെതിെുമുമ്പന് ചിരി
ച്ചന് സൗഹൃദം പങ്ുനവച്ചനതല്ലതാം, വിവരിക്കതാെതാ
വതാത് ഒരു വിഷതാദമതായി വളരുകയതായിരുനെു. 
ആരതാണ് വിളിച്ചനതനനെതാ, എത്താണ് ഞങ്ങൾ 
നഫതാണിൽ കൃത്യം പറഞെനതനനെതാ അറിയതാതി
രുനെിട്ുകൂടി ‘ആശങ്കൾ’ പങ്ുനവക്കുനനെതാരു 
‘നഫതാൺ  നകതാൾ’, ഇങ്ങനെ െനമ്നയതാനക്ക സങ്
ടനപ്ടുത്ുനെുനവങ്ിൽ....

ശക പിടിച്ചന് കണ്ിനലക്കന് ഉറ്റുനെതാക്കി, ഓനരതാ 
പൗരത്സംവതാദങ്ങളിലും, അരക്ഷിതതാവസ ഥ 
പങ്ുനവക്കുനെ നപരറിയതാത് എബതനയതാനപർ, 
‘ആർ.എസ .എസ   കതാലത്ന്’ െനമ്ത്നനെ, 
െമ്ൾ ശരിക്കും കതാണുകയതാനണങ്ിൽ സ്
ത്ം കതാലത്ിനൻറ നെഞ്ിടിപ്ന് െനെതായി നകൾ
ക്കതാം. ബതാംഗ്ൂരിനല ഒരു ഐ.ടി വിദഗ് ധ നൻറ വീ
ട്ിൽ, സഹതായിക്കതാനെത്ുനെ നതതാഴിലതാളി പതാബത
ങ്ങൾ കഴുകിനക്കതാണ്ടിരിനക്ക സങ്ടനത്താനടയും 
എനെതാൽ, ഒരു ചമ്നലതാനടയും, ‘െിങ്ങൾ നപതാവു
മ്പം ഈ പതാബതങ്ങൾ എെിക്കന് തരിനല്ല’ എനെന്  നചതാ
ദിച്ചുവ നബത! ഇങ്ങനെ എബതനയബത നചതാദ്യങ്ങൾ, 
ഗദ്ഗദങ്ങൾ...! 

ഈ കണ്ീർ സത്യത്ിൽ എത്താണ്? അെിൽ 
പറയുനമ്പതാൾ ഞതാെതാനലതാചിച്ചത് കുമതാരെതാശതാ
നൻറ ‘കരുണ’യിനല ഉപഗുപ്ത നൻറ കണ്ീരിനെ
ക്കുറിച്ചതാണ്. വതാസവദത് പല സമയം ഉപഗു
പ്തനെ വിളിക്കുനെുണ്ടന്, യൗവെം തിളച്ചുെിൽ
ക്കുനെ നെരത്ന്. ആ സമയത്ന് ഉപഗുപ്തൻ പറ
യുനെത്, സമയമതായില്ല സമയമതായില്ല എനെതാ
ണ്. ആശതാനൻറ കരുണയിനല ബപനയതാഗം ഇങ്ങ
നെയതാണ്- ‘സമയമതായില്ല നപതാലും സമയമതായി
ല്ല നപതാലും ക്ഷമനയനൻറ ഹൃദയത്ിനലതാഴിഞെു 
നതതാഴി’. ഇയതാൾ ഒരു മുെിയതായതുനകതാണ്ടതായിരി
ക്കണം, ബുദ് നൻറ ഉപനദശനമതാനക്ക നകട്ന് വഴി
നതറ്റിനപ്തായതതാവണം, അനല്ലങ്ിൽ ഇബതയും സു
ന്ദരിയതായ ഞതാൻ വിളിച്ചിട്ും ഇയതാനളത്താ വരതാ
ത്ത് എനനെതാനക്ക വതാസവദത് വ്യതാകുലനപ്ട്ു. 
കതാലം പലത് കടനെുനപതായി, വതാസവദത് ഒരു 
നകതാലനക്കസിൽ ബപതിയതായി. കരപതാദങ്ങൾ വി
നഛേദിക്കനപ്ട്ന് ശ്മശതാെത്ിൽ കിടക്കുനെ സമയ
ത്ന് വിളിക്കതാ നതതനനെ അവിനടക്കന് ഉപഗുപ്തൻ 
കടനെുവനെു. അവരുനട ആ കിടപ്ന് കണ്ടിട്ന് ഉപ
ഗുപ്ത നൻറ കണ്ിൽെിനെന് കണ്ീര് വനെു. അത് 
കുമതാരെതാശതാൻ അവതരിപ്ിച്ചിരിക്കുനെത് ഇങ്ങ
നെയതാണ്- ‘ആ മഹതാനൻറ കണ്ിൽ/ െിനെതാച്ചതാ
മ്പലിനലതാരബശുകണംമതാമലകീഫലം നപതാനലയ
ടർനെുവീണു’. നെല്ലിക്ക വലുപ്മുനള്ളതാരു കണ്ീർ! 
രണ്ടന് ബപനത്യകതയുണ്ടിതിന്. ഒനെന്, ഉപഗുപ്തൻ 
ഒരു മുെിയതാണ്. ജന്ത്ിൽ ആഹ്താദിക്കതാത്, മര
ണത്ിൽ ദുഃഖിക്കതാത് ജീവിതത്ിനൻറ മറുക
ര കണ്ട ആളതാണ് മുെി. ആ അർഥത്ിൽ ഉപഗു
പ് ത നൻറ കണ്ിൽെിനെന് കണ്ീരു വരതാൻ പതാടില്ല. 
രണ്ടന്, ഇനതതാരെതാസക് ത നൻറ കണ്ീരതാനണങ്ിൽ 
അനതതാരു അർഥശൂെ്യമതായ കണ്ീരതായി മതാറും. 
അതുനകതാണ്ടന് ഈനയതാരു ശവരുധ്യനത് കുമതാ
രെതാശതാൻ പരിഗണിച്ചിരിക്കുനെത് കരുണയുനട 
ആഴങ്ങളിൽെിനെന് വനെ കണ്ീരതായിട്താണ്. 

അെിനലനനെ നഫതാണിൽ വിളിച്ചനപ്താൾ, ഞതാൻ 
പണ്ടന് കരുണ വതായിച്ചനപ്താഴും അതിനല കഥ മു
ഴുവൻ മറനെനപ്താഴും നെല്ലിക്ക വലുപ്ത്ിലുള്ള 
ഒരു കണ്ീർതുള്ളി എനൻറ മെസ്ിലൂനട ഉരുണ്ടു
നകതാണ്ടിരുനെു. പനക്ഷ, എെിക്കന് പരിചയമില്ലതാ
ത്, എനനെ കണ്ടിട്ില്ലതാത്, ഞതാൻ കണ്ടിട്ില്ലതാ
ത് അെിലിനൻറ ഒരു നഫതാൺ കതാളിലൂനട മതാ
ബതം പരിചയനപ്ട് ഈ മെുഷ്യ നൻറ ആ കണ്ീരി
നെക്കുറിച്ചന് നകട്നപ്താൾ എെിക്കന് നതതാനെി, എബത 
ക്ിൻറൽ ഭതാരമുണ്ടതാകും ആ കണ്ീരിനെനെന്! െമു
ക്കന് പറയതാെതാവില്ല. അത് ഇത്്യയിനല മുഴുവൻ 
മെുഷ്യരുനടയും കണ്ീരിനൻറ ഘെീഭവിച്ച രൂപം 
എനെതിെപ്ുറം നലതാകനത്ങ്ങുമുള്ള മെുഷ്യത്
മുള്ള മെുഷ്യരുനട കണ്ീരിനൻറ ഘെീഭവിച്ച രൂപ
മതാണ്. അെിലിെറിയതാത്, എെിക്കറിയതാത്, ആ 
കണ്ുെീർ ഒരു വ്യക് തിയുനടതല്ല; ജെതാധിപത്യ 
മതെി രനപക്ഷ ഇത്്യൻ റിപ്ബ്ിക്കി നൻറ കണ്ുെീ
രതാണ് . മരിച്ചുനപതായവരും ജീവിച്ചിരിക്കുനെവരും 
പിറക്കതാെിരിക്കുനെവരും പരസ പരം കണ്ടുമുട്ു
നെ ആ കണ്ീർതുള്ളികനള പൗരത് വിരുദ് െിയ
മത്ിനെതിരതായ തീത്ുള്ളികളതാക്കി മതാറ്റതാൻ െമു
ക്കന്  കഴിയുനെിനല്ലങ്ിൽ, െതാം െമുക്കുതനനെ അഭി
മെതാപൂർവം സമർപ്ിച്ച ഭരണഘടെയും പരിമിതി
കൾ ഏനറയുനണ്ടങ്ിലും ഒരു ജെതയുനട മഹതാ
സ്പ് െമതായി പുലരുനെ മതെിരനപക്ഷ ജെതാധിപ
ത്യ റിപ്ബ്ിക്കും െമ്ിൽെിനെന്  നചതാർനെുനപതാകും.
●
സംഭതാഷണത്ി നൻറ പൂർണരൂപം ‘െിരതാശനയങ്ിലും നതതാനെതാ
ത്വനര സൂക്ഷിക്കുക ’ എനെ ബുക്കന്  ക നഫ ബപസിദ്ീകരിക്കു
നെ നക.ഇ.എൻ പുസ തകത്ിൽ.

എഴനു ക്് : െൂറ, ഉണ്ികൃഷക്ണൻ തക.

ഇന്തത്യ േൂർണമായി 
ജനാധിേതത്യ വത്യവസ് ഥയിലലക്് 

മാറിയതി നൻറയുകം 
ഭരണഘടന 

അകം്ീകരിക്നപ്പട്ടതി നൻറയുകം 
71ാകം വാർഷികമാണ്  ഇന്്  . 

റിപേബ്ികക്  
ദിെം

തെല്ലിക് 
വലനുപേമനുള് 
കണ്ീർതനുള്ി

                                                      

എ.എസക് . മനുഹമ്മദക്കനുഞ്ി

ഹിന്ദി സിെിമ ചരിബതത്ിനല െതാഴികക്കല്ലതാണ് 1972 ലി
റങ്ങിയ പക്കീസ. പക്കീസയിനല ഗതാെങ്ങൾ ഹിന്ദി 
സിെിമ നബപക്ഷകർ അതുവനര ആസ്ദിച്ചിട്ില്ലതാത് 

അപൂർവം ഗതാെശിൽപങ്ങളതാനണനെന് പരനക്ക ബപശംസിക്കനപ്
ട്വയതാണ് . ഒതാനരതാ ഗതാെവും വരികളുനട കതാവ്യതാത്കത നകതാ
ണ്ടും ശബ് ദ വിെ്യതാസത്ിനല അപൂർവതനകതാണ്ടും അവ 
സനെിനവശിപ്ിക്കനപ്ട് പതാശ്ചതാത്ല ഭംഗിനകതാണ്ടും രതാഗത്ി
നൻറ ഭതാവതീബവതനകതാണ്ടും അെ്യതാദൃശമതാണ്. മൗസമ് നഹ... 
എനെ ഗതാെത്ിനല ഈ െതാലുവരികളിൽ സൃഷ് ടിക്കനപ്ടുനെ 
ഒരഭൗമി നലതാകം. അത് പകർത്ിയിരിക്കുനെ കണ്ഞ്ിക്കുനെ 
പിനെതാമ്പുറ ദൃശ്യചതാരുതയും ഈണത്ിനൻറ വശ്യതയും തി
യറ്ററിൽ സിെിമ കണ്ടവർനക്ക, പൂർണമതായും അെുഭവനവദ്യ
മതായിട്ുണ്ടതാകൂ.     

   നയ രതാത്ന് നയ ഖതാനമതാഷി... 
   നയ ഖതാബ് നസ െസതാനര...
   ജു നഹ യതാ സമീൻ പർ... ഉത്നര ഹുനവ തതാനര.
    നബഖതാബ് നമരി ആനഖം മദ്നഹതാഷ് നഹ സമതാെതാ... 
   മദ്നഹതാഷ് നഹ സമതാെതാ... 
   (ഈ രതാബതി, ഈ െിശ്ചഞ്ലമതാം മൗെം... 
   ഈ സ്പ്െമയമതാം ദൃശ്യവിലതാസം... 
  മിനെതാമിെുനങ്ങതാ... മതാെത്ുെിനെന് ഭൂമിയിലിറങ്ങി വനെ തതാ

രകങ്ങനളതാ...   
   അറിയതാനതൻ മിഴികൾ പിടയുനെൂ... 
   ബപകൃതിനയതാ ലഹരി പകരുനെതും). 
   പക്കീസയുനട രചെ െിർവഹിച്ച (കഥ, തിരക്കഥ, െിർമതാ

ണ െിർവഹണം) കമതാൽ അനബമതാഹിയുനടതതാണ് വരികൾ. 
ഗുലതാം മുഹമ്ദ്  സതാഹബിനൻറ യമൻ രതാഗത്ിനൻറ ലതാസ്യ
ഭംഗിനയതാനട ലതതാജിയുനട സ്രമതാധുരിയിൽ ഒരെശ്ര ഗതാെം 
പിറക്കുകയതായിരുനെു. പുരതാതെ ലഖ് നെതാ െഗരത്ിനൻറ തി
രനക്കറിയ നതരുനവതാരങ്ങളിൽ ഒരിടത്ന് , െവതാബുമതാരുനട ദർ
ബതാറുകനള ഓർമിപ്ിക്കുനെ തവതായിഫ് സനങ്തത്ിൽ, ഒരു 
െൃത് പശ്ചതാത്ലത്ിൽ ചിബതീകരിച്ച ബശവ്യതാെന്ദകരമതായ 
മനറ്റതാരു ഗതാെം പിറക്കുകയതാണ്.  

ഇൻഹി നലതാനഗതാം നെ ഇൻഹി നലതാനഗതാം നെ 
ഇൻഹി നലതാനഗതാംനെ നല ലീെതാ ദുപ്ട്താ നമരതാ.. (രചെ 

മജ്റൂഹ് സുൽത്താൻപുരി) 
ശകഫ് നഭതാപതാലിയുനട രചെ, മുബജ െൃത്പശ്ചതാത്ല

ത്ിൽ തനനെ പിറനെ
    ആജ് ഹം അപ്െീ ദുആനവതാംകതാ അസർ നദനഖംനഗ... 

എനെ ഗതാെത്ിൽ (സതാഹിബ്ജതാൻ കതാമുകനെതാട്) ആപ് നതതാ 
ആംഖ് മിൽനത് ഹുനവ ശറ്മതാനത് നഹ      

    ആപ് നതതാ ദിൽ നക ദഡ്ക്കനെതാംനസ ഭി �ർ ജതാനത് 

നഹ 
    ഫിർ ഭി നയഹ് സിദ് നഹ നക ഹം സഖ്നമ ജിഗർ നദനക്ക

നഗ... 
  എനെ വരികളിനലത്ുനമ്പതാൾ, ഗുലതാം സതാഹബിനൻറ നധ

താലക് തതാളനമളങ്ങളിൽ പതിയുനെ വിരലുകളുനട മതാബത്ികത
യിൽ ഒരതാസ്താദകെും പുളകിതരതാവതാനത നപതാവില്ല. പക്കീസ
യുനട ഗതാെങ്ങളിൽ  പുരുഷ ശബ് ദം അപൂർവമതാനയ ഉപനയ
താഗിച്ചുകതാണുനെുള്ളൂ. ഒരു തവതായിഫ് െർത്കിയുനട (സതാ
ഹിബ്ജതാൻ) കഥ പറയുനെതുനകതാണ്ടതാണത്. മുഹമ്ദ് റഫി 
സതാഹബിന് െൽകിയ ഒനെുരണ്ടന് അവസരങ്ങൾ അനദേഹം, ത 
നൻറ അെുഗൃഹീത ശബ് ദംനകതാണ്ടന് അെശ്രമതാക്കി. രതാജ്കു
മതാറും മീെതാ കുമതാരിയും തടതാകത്ിലൂനടയുള്ള നബതാട്ന് സവതാ
രി ചിബതീകരിച്ച യുഗ് മഗതാെം. ഹൃദനയശ്രീ െമുക്കിങ്ങനെ ഒഴു
കതാം. െിലതാവിെും അപ്ുറനത്ക്കന്... (ശകഫ് നഭതാപതാലിയുനട 
രചെ), ചനലതാ ദിൽ ദതാർ ചനലതാ... ചതാന്ദന് നക പതാർ ചനലതാ... റഫി
യുനട ബപസിദ്മതായ ഹമ്ിങ്  ഇതിലതാണ്. അനത ശബ് ദത്ിൽ
തനനെ വനെ മനറ്റതാരു നസതാനളതാ (ഇത് സിെിമയിൽ കണ്ടില്ല. 
പക്കീസ റംഗ് ബി റംഗ്^1977, ആൽബത്ിലുണ്ടന്) റഫിയുനട 
ഹിറ്റുകളിനലതാനെതാണ്. മജറൂഹ് സുൽത്താൻപുരിയുനട രച
െ, വതാദ്യനമളങ്ങളുനട ശബ് ദനഘതാഷമില്ലതാനത ഒരുക്കിയ െ 
കിസ  കി ആംനഖതാം കതാ െൂറ് നഹതാ ത്ും... എനെു തുടങ്ങുനെ 
ഗസൽ. അതിനലതാരു വരിയുണ്ടന്. സംവതാനലതാ സുൽനഫതാം കതാ 
നയഹ് ഘട്താനയം. കഹീ മുസതാഫിർ ബട്ക്കന്െ ജതാനയ...

  തീവണ്ടി ശബ് ദം പശ്ചതാത്ല തതാളമതാക്കി, ഒരു െീണ്ട 

ശസറെിൽ അവസതാെിക്കുനെ അൽപം ദീർഘനമനെന് വിനശ
ഷിപ്ിക്കതാവുനെ മനറ്റതാരു ഗതാെശിൽപമുണ്ടന്. ബപമുഖ ഉർദു കവി
യും ഗതാെരചയിതതാവുമതായ നകയ്ഫി അസ മിയുനട രചെ
യിൽ പിറവിനകതാണ്ടത്. ചൽനത് ചൽനത് യുഹി നകതായി 
മിൽഗയതാ ഥതാ... എനെതാരംഭിക്കുനെ ഗതാെത്ിനല നയഹ് ചിറതാഗ് 
നയഹ് ചിറതാഗ് ബുച് രഹീ നഹ. നമനര സതാഥ് ജൽനത് ജൽ
നത് (ഈ ദീപം അണഞെുനകതാണ്ടിരിക്കുകയതാണ്. എ നനെതാ
നടതാപ്ം ജ്ലിച്ചു ജ്ലിച്ചന്...). ശകഫ് നഭതാപതാലിയുനട രചെ, 
ആജ് ഹം അപ്െീ ദുആഓം കതാ അസർ നദനഖംനഗ... എനെ 
മനറ്റതാരു അതിമനെതാഹര ഗതാെത്ിനല, ആജ് കീ രതാത്ന് ബച്ചതാ
നയംനഗ നത്താ നസഹർ നദനഖംനഗ (ഈ രതാബതിനയ അതിജീ
വിക്കതാെതായതാൽ മരുഭൂമി ദർശിക്കതാെതാവും) എനെ വരികളിൽ 
ഏനതതാരതാസ്താദകെും വശീകരിക്കനപ്ട്ുനപതാകും. ഈ ഗതാെ
വൃഷ് ടിയുനടനയതാനക്ക നപയ്ത്ന് തീരുനമ്പതാഴുള്ള ഒരു െിശേബ് 
ദതയുണ്ടന്. ശരിക്കും നബപക്ഷകന്/നബശതാതതാവിന് അെുഭവനവദ്യ
മതാകുനെതതാണത്.  മജ്റൂഹ് സുൽത്താൻ പുരിയുനട രചെയതാ
യ  ‘തതാനട രഹിനയതാ ഓ ബതാൻനക യതാർ നര തതാനട രഹിനയതാ’ 
എനെ നസമി ക്താസിക്കിൽ ഗുലതാം മുഹമ്ദ് സതാഹബ് സൃഷ് 
ടിച്ച നമളബപപഞ്വും അവിസ മരണീയം. ഒരു  ഗുലതാം ടച്ചന് ഇവ
യിനലതാനക്കയുണ്ടന് എനെതതാണ് ഈ ഗതാെശിൽപങ്ങനള വ്യത്യ
സ തമതാക്കുനെത്. ഇതിനെതാനക്ക പുറനമ, പശ്ചതാത്ല സംഗീ
തനത്താനടതാപ്ം ഗുലതാം മുഹമ്ദ് സതാഹബിനൻറ വിനയതാഗം 
െിമിത്ം സംഗീതത്ിനൻറ മതാബത്ികദണ്ുകൂടി ഏനറ്റടുത് 
ൌഷതാദ് സതാഹബ് പട്ിന് കസവുനപതാനല, അവിടവിനടയതാ

യി  പകർനെ, ചില കതാ
വ്യശകലങ്ങൾ പക്കീസ
നയ തീർത്ും ഒരു സം
ഗീത^ദൃശ്യ^കതാവ്യ ശിൽ
പമതാക്കതാൻ സഹതായി
ച്ചിട്ുണ്ടന്. ലതയും  നകതാ
റസും ആലപിക്കുനെ
തതായി ബതാക്ബഗൗണ്ടിൽ 
നകൾക്കുനെ നമതാരതാ 
സതാജൻ സൗനത്ന് 
ഘർ ആയീ... തുടങ്ങിയ
വയിൽ മലയതാളത്ിൽ
െിനെന് വതാണി ജയറതാമി 
നൻറ ശബ് ദവുമുണ്ടന്.  

ശലലതാ മജ്െു (1953), 
മിർസതാ ഗതാലിബ് (1954), 
ശമതാ (1961) തുടങ്ങിയ 

പടങ്ങളിൽ ഗുലതാം സതാഹബ് പകർനെത് ഉദതാത് സംഗീതംത
നനെ. ‘മിർസതാ ഗതാലിബി’ലൂനട നദശീയ പുരസ കതാരം നെടിനയ
ങ്ിലും അനദേഹത്ിന് തലവര മതാറ്റതാെതായില്ല. മുഗൾ ഇ അസം 
പടത്ിൽ ൌഷതാദ് സതാഹബിനൻറ കീഴിൽ തബലിസ റ്റതായതാ
ണ് ഗുലതാം സതാഹബ് െിനയതാഗിക്കനപ്ട്ത് (ആ കതാലയളവ് 
കണ്ട മികച്ച തബലിസ റ്റന്  കൂടിയതായിരുനെു ഗുലതാം മുഹമ്ദ്). 
സംഗീത ജീവിതത്ിനല ആ ബഗഹണ സമതാെമതായ ഒരവസ് 
മറികടക്കതാൻ ഗുലതാം സതാഹബിന് ശകവനെ അവസരമതായിരു
നെു പക്കീസ. പതാശ്ചതാത്യ സംഗീതത്ിെുപനയതാഗിക്കുനെ സതാ
രംഗിയും ഹവതായിയൻ ഗിറ്റതാറും സ നപഷൽ ഇഫക് റ്റിെുനവ
ണ്ടി പരീക്ഷിച്ച നതതാനടതാപ്ം, ഗുലതാം മുഹമ്ദ് ത നൻറ ബപതിഭ 
മുഴുവൻ പതാട്ിന്  പകർനെുെൽകി.  യമൻ രതാഗത്ിൽ ആ ഉപ
കരണങ്ങൾ മുഴച്ചുെിൽക്കുനമനെ ആശങ് പലരും പങ്ിട്ുനവ
ങ്ിലും അവർണെീയമതായ ഒരെുഭൂതി വിനശഷമതാണവ െൽ
കിയത്. ഗതാെങ്ങളുനട തുടക്കത്ിനലയും ചരണങ്ങൾക്കിട
യിനലയും വതാദ്യസംഗീതം നപതാലും നബശതാതതാക്കളുനട ഹൃദയ
ങ്ങളിൽ ഗുലതാം ഇഫക്റ്റന് ബതാക്കിനവച്ചു. ഗുലതാം മുഹമ്ദ് സതാ
ഹബിനൻറ മതാസ റ്റർ പീനസനെും ഹിന്ദി സിെിമക്കന് എക്കതാല
ത്ും ആരതാലും െൽകനപ്ട്തിൽ മികച്ചനതനെും ബപകീർത്ി
ക്കനപ്ട്ുനവങ്ിലും അതു കതാണതാൻ ഗുലതാം മുഹമ്ദ് ഉണ്ടതാ
യില്ല. മീെതാജി നരതാഗപീ�കൾക്കിടയിലും പക്കീസ ചരിബതം തി
രുത്ിക്കുറിക്കുനെത് അറിഞെുകതാണും. പനക്ഷ, ഗുലതാം സതാ
ഹബ്..! 

േക്ീസയുകം  
്നുലാം മനുഹമ്മദി തൻറ സം്ീതവനും

ോലട്ടാരകം

േക്ീസയിനല ഒരു ്ാനരകം്കം ്ുലാകം മുഹമ്ദ്കമാൽ അലതമാഹി

ചിതതകം: മനുസക് തഫ അബൂബക്ർ
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