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ചിത്രീകരണം: കെ. സുധീഷ്

മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ മാടായിപ്പുഴ രൗദ്രഭാവം പൂണ്ടിരിക്കുന്നു. ദേശമാകെ ഇരുൾമൂടി. ചെമ്മൺപാതകൾ വിജനമായിരുന്നു. പെരുന്നാൾ രാവിൽ ബദ്റു പള്ളിയിൽനിന്ന്ഇശാ ബാങ്ക് 
മണൽത്തിട്ടകൾ കടന്ന്പുരയിലേക്ക് ഒഴുകിവന്നു. എന്നിട്ടും ഉപ്പ പുരയിലേക്ക് തിരികെ വന്നില്ല. ഉമ്മ കോലായിൽനിന്ന്മണൽത്തിട്ടയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു. രാത്രി മെല്ലെ കറുത്തു
കറുത്തു വരാൻ തുടങ്ങി. അത് പലപ്പോഴും ഒറ്റമുലച്ചിയുടെ നിഴലിനെ ഓർമിപ്പിച്ചു. പെരുന്നാൾ തലേന്നും പുരയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉപ്പ വേഗം തിരിച്ചുവരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ
യിലായിരുന്നു. ഉമ്മ തീച്ചൂട്ടുമായി മണൽത്തിട്ട മറഞ്ഞ് ചെമ്മൺപാതയോളം പോയി നിരാശയോടെ തിരികെ വന്നു. ഉമ്മ രാത്രി പലവട്ടവും വാതിൽ തുറന്നു പുറത്തുപോയി നോക്കു
ന്നത് കാണാം. കണ്ണുകൾ തട്ടത്തിെൻറ കോന്തലകൊണ്ടു തുടച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു
അബ്്ദു ല്ല അഞ്ചില്ലത്ത്

റ

മ ദാൻ പിറവി മാനത്
 തു തെളിഞ്ഞാൽ മാ
ടായിയിലെ മാപ്പിളക്കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാസ
ത്തോളം ഉത്സവക്കാലമാണ്. മാസനിലാവു
കാണാൻ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടങ്ങൾ വൈകുന്നേര
ത്തോടെ കടൽക്കരയിൽ ഒത്തുകൂടും. കറു
ത്തിരുണ്ട കരിവണ്ടുപോലുള്ള പെരുമഴക്കാ
ലത്ത് കടലിന് രൗദ്രഭാവമായിരിക്കും. കൂറ്റൻ
തിരമ ാലക
 ൾ ആർത്തിരമ്
 പി വരുമ്പോൾ ഭൂ ഭൂ 
എന്നുള്ള ശബ്്ദം ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെ
 
ടുത്തും. വസന്തത്തിലെ തിരമാലകൾ നൊസ്സ
നായ ആലിക്കാനെപ്പോലെ മനോഹരമായ പ്ര
ണയഗീതം ആലപിക്കും. ഓരോ തിരയും കൈ
വിരലുകൾ പ്രണയിനിയുടെ തലമുടികളുടെ 
ഇഴകളിൽ തലോടുംപോലെ സൗമ്യമായി തീ
രത്തോട് മെയ്യുംമെയ്യു
 മായി ലയിച്ചുചേരും. ഇ
ത് ഞങ്ങളെ ഖൽബിലെ ഹൂറിയായ സുറുമ്മി
യുടെ സുറുമയിട്ട കണ്ണുകളെ ഓർമിപ്പിക്കും. മാ
സപ്പിറവി കാണാൻ എല്ലാ കൊല്ലവും കടൽ
ത്തീരത്ത് പോകുമെങ്കിലും ചക്രവാളത്
 ത് നീ
ലനിലാവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചങ്ങാ
തിയായ േപ്രമൻ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ
ഏഴിമലയുടെ കടലിലോട്ട് ഉന്തി
 നിൽക്കുന്ന 
മുനമ്പിലോട്ട് കണ്ണുംനട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊ
ണ്ടാ നിലാവിെൻറ പിറവി കാണുവാൻ സാ
ധിക്കാത്തതെന്ന്. ഇരുട്ടു പരന്നാൽ തീരം ഏ
റെ വിജനമായിത്തീരും. പിന്നെ അവിടെ നിൽ
ക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ എന്തോ ഭയം തോന്നും.
കാഞ്ഞൻ പൂജാരി പെരുമഴക്കാലത്തെ കർ
ക്കടകമ ാസ പതിനാറാം നാളിൽ ദേശത്ത് ബാ
ധിച്ച ആധിയും വ്യാധിയും ദുരിതവ
 ും അകറ്റു
വാൻ കോഴിക്കുരുതി കൊടുത്ത് മാരിത്തെയ്യ
 
ങ്ങളെ പാടി ഒഴിപ്പിക്കാറുള്ളത് നിലാവു കാ
ണുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാറുള്ള നീരൊഴുക്കും
ചാലിൽെവച്ചാണ്. നാടിെൻറ ഇടവഴിയിലൂടെ 
വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി മാടായി പുഴയോര
ത്തെ ചെമ്മൺപാതയിലൂടെ തെയ്യം ആടിപ്പാ
ടി നാട് മുഴുവൻ ബാധിച്ച വ്യാധികൾ മുഴുവ
നും ആവാഹിക്കാറുള്ളത് കടൽക്കരയിൽ വെ
ച്ചാണ്. മാരിത്തെയ്യങ്ങൾ ഉറഞ്ഞാടി കടലിലേ
ക്ക് ഓടിപ്പോകും. അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്
 കാർ അ
വരെ പിടിച്ചു കുരുത്തോലകൾ അറുത്തുമാ
റ്റി തീരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന്ഇരുത്തും. പൂജാരി 
മന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങ
ൾ പിറകിലോട്ടു തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ തോട്ടി
ൻ കരയിലൂടെ പുരകളിലേക്ക് തിരികെ വരും.
റമദാൻ തുടങ്ങിയാൽ സുബ്ഹ് ബാങ്ക് ബ
ദ്റ് പള്ളിയിൽനിന്ന് മുഴങ്ങിയാൽ കൂട്ടമായി 
നാട്ടുവ ർ ത്ത മാന വും പറ ഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊ
ണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകും. പകൽനേരത്
 ത് 
നൊസ്സനായ ആലിക്ക പണ്ട് പടയേ
 ാട്ടക്കാല
ത്ത് ചെമ്മൺപാതയ
 ിൽ ആരോ പണികഴിപ്പി
ച്ച കിണറിലെ മലിനജലം മുഴുവനും കോരിമാ
റ്റും. അത് മനുഷ്യെൻറ ഖൽബിലെ അഹത്തെ 

മുഴുവനും മാറ്റി റൂഹിെൻറ ശുദ്ധീകരണമാണെ
ന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. മഗ്രിബ്
ബാങ്കിനുള്ള നേരമായാൽ തെൻറ കൈയിൽ
പാളയും കയറുമായി ആലിക്ക പള്ളിപ്പടിയിൽ
വന്നിരിക്കും. പിന്നെ സ്വന്തം ദേഹത്തോട് എ
ന്തൊക്കെയോ പിറുപിറുക്കും. ബാങ്ക് മുഴങ്ങി
യാൽ ഒരു മുരുട നിറയെ ചുടുചായ മാത്രം ആ
ലിക്ക ആവശ്യപ്പെടും. അന്നേരം ആലിക്കയി
ൽ നൊസ്സോ പിരാന്തോ കാണാറില്ല. സാധാ
രണ സ്വബോധമുള്ള മനുഷ്യനായി മുത്തുമ
ണിപോലെ ആലിക്ക സംസാരിക്കും. അപ്പോ
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ഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ പരസ്പരം മുഖ
ത്തോട് മുഖം നോക്കി ഇരിക്കും. ചായയും പ
ലഹാരവും കഴിച്ച് എല്ലാവരും പള്ളിയിലേക്ക് 
നമസ്കരിക്കാൻ അകത്ത് കയറിയാൽ ആലി
ക്ക പള്ളിയിൽ കയറാതെ തെൻറ ഉന്മാദ ലോ
കത്തേക്ക് നടന്നു
 നീങ്ങും.
രാത്രിനേ
 രം സാത്വികമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ 
തേടിപ്പോകുന്നതുപോലെ മണൽത്തിട്ട കടന്ന് 
പുളിമരച്ചുവട്ടിലൂടെ മൂസഖാൻ പള്ളിക്കാട്ടി
ലെ മീസാൻകല്ല് ലക്ഷ്യമാക്കി ആലിക്ക നടന്നു
 
നീങ്ങും. മാടായിയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്കാ
ൻ ഉമ്മമാർ ആലിക്കാെൻറ പേര് പറഞ്
 ഞ് പേ
ടിപ്പിക്കും
 . കരുണയ
 ുടെയ
 ും സ്നേ
 ഹ
 ത്തിെൻ
റയും പാട്ടുകാരനെ 
 രാത്രിസഞ്ചാരനാക്കുന്ന 
വിദ്യ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ചില രാ
ത്രികളിൽ ആലിക്ക അട്ടഹസിക്കും. അത് മാ
ടായി മുഴുക്കെ കേൾക്കും. പിന്നെ ശാന്തന
 ാ
യി നടന്നുനീങ്ങും. നൊസ്സന്മാരുടെ ദുനിയാ
വിലേക്ക്. ജഡത്തിൽനിന്ന് പിരിഞ്ഞ റൂഹിെ
ൻറ സഞ്ചാരം പോലെ.
റമദാൻ രാത്രി പാതിര
 ാവോളം ഞങ്ങൾ േപ്ര
മെൻറ ചാളയിലെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന്കഥകൾ പ
റയും. അപ്പോഴേക്കും കുന്തിരിക്കത്തിെൻറ മ
ണമുള്ള കാറ്റ് കിഴക്കൻ മലകളിലേക്
 ക് വീശി 
അകന്നു പോകും. കൊയ്ത്തുകാലത്ത് വയ
ൽവരമ്പ
 ത്
 തുനിന്നും കറ്റപ്
 പാട്ടു പാടി േപ്രമെ
ൻ
 
റ മുത്തച്ഛന്മാർ കറ്റകൾ വാങ്ങാറുണ്ട്. കൂടാ
തെ ചെറിയ  പെരുന്നാൾ,   ബലി പെര
 ുന്നാ
ൾ എന്നീ വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ സ്രുതികർ
മത്തിനു പോയ പുരകളിൽനിന്ന് യശോദേ
ച്ചി കയറിയിറങ്ങും. പുരകളിലെ ഉമ്മറപ്പടിക
ളിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന് പുരയ
 ിലുള്ള വരു
ടെ ആധിയും വ്യാധിയുമകറ്റാന
 ായി പുള്ളുവ
പ്പാട്ടുകൾ പാടും. നെല്ല്, അരി, മുളക്, ഉപ്പ്, മ
ധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്നിവ പുള്ളുവത്തിക്ക് 
നൽകും. മാടായിയിലെ മാപ്പിളസ്ത്രീകളുടെ 
പേറ്റെടുക്കാറുള്ളത് യശോദേച്ചിയെപ്പോലു
ള്ള പുള്ളുവസ്ത്രീകളാണ്.
നിശാഗന്ധമുള്ള പല നാഴികകളിലും എ
ങ്ങുനിന്നോ വാന മ്പാടിയെ പ്പേ ാലെ  ആലി
ക്കാെൻറ ദൈവിക പ്രണയം നിറഞ്ഞ പാട്ടു
കൾ ഒഴുകിവരും. ചെമ്മൺപാതയിലെ പുളി
മരത്
 തിെൻറ ഓരത്
 തിര
 ുന്ന്ആലിക്ക പാടുന്നു
ണ്ടാവും. ഇത് വല്ലാതെ ഖൽബിൽ മുറിപ്പാടു
കൾ തീർക്കും. അറിയാതെ കണ്ണുകളിൽ ക
ണ്ണുനീർ തളം കെട്ടും. ആലിക്കാെൻറ പാട്ടു
കൾ ഒഴുകിവരുന്ന ദിക്കുകൾ തേടി ഞങ്ങൾ
അലയ
 ും. ആലിക്ക കാണാതെ പുളിമരത്
 തിെ
ൻറ പിറകുവശത്
 ത് മറഞ്ഞുനിന്ന് വേദന
 ിക്കു
ന്ന ഗീതക
 ങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയ
 ിരിക്കും. അ
ത് ഖൽബിെൻറ ഉള്ളിൽ തട്ടി ഏതോ മീസാൻ
കല്ലുക
 ളെ തേട ിപ്പോകും.
ആലിക്കാെൻറ നൊസ്സുള്ള പാട്ടുകൾ കു
ഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്  ഞങ്ങൾ.
പക്ഷേ, ഒരിക്കലും ഈ പാട്ടുകളുടെ അർഥം
മന സ്സി ലാകാറില്ല . പാട്ടുകാരൻ സെയ്ദ് പറ
യും ആലിക്കാക്ക് ചെറുപ്പത്
 തിൽ ഏതോ പെ
ണ്ണിനോടുണ്ടായ മുഹബ്ബത്താണ് പാടിത്തീർ
ക്കുന്നതെന്ന്.
നാനാഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മാപ്പിളമാർ ഇരുപ
ത്തിയേഴാംനാൾ വൈകുന്നേരത്തോടെ മൂസ
ഖാൻ പള്ളിമൈത
 ാനത്ത് കൂട്ടമായി വന്നു ചേ
രും. അന്നേ ദിനമ ാ, തങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ 
മീസാൻകല്ലുകൾക്ക് അടുത്തുചെന്ന്അവരു
ടെ പാപമോചനത്തിനായി പ്രാർഥിക്കാറുള്ള
ത്. ചങ്ങാതിക്കൂട്ടങ്ങൾ വൈകുന്നേരത് തോ
ടെ മണൽത്തിട്ടകൾ കയറിമറിഞ്ഞ് ചമ്പക

മൊണാസ്റ്റ റികളുടെ
നാട്
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മരത്തിന് ഓരത്തിലൂടെ മൂസഖാൻ പള്ളിയി
ലെ പൈതങ്ങളുടെ ഖബറുകളുള്ള കാറ്റാട ി 
മരം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നുവരും. പൈതങ്ങ
 ളു
ടെ ഖബർസ്ഥാനത്ത് അധികം ആൾക്കൂട്ടം 
കാണാറില്ല. അവിടെ എത്തിയാൽ വല്ലാതെ
നൊമ്പരപ്പെടും. അറിയാതെ കണ്ണുകളിൽനി
ന്ന് കണ്ണുനീര് വെള്ളമണലിൽഇറ്റുവ
 ീഴും. പ
ണ്ട് മാടായി ദേശത്ത് മാരിയും കോളറയും കു
രിപ്പും നാടുനീളെ പടർന്നു
 പിടിച്ച് ദുരിതം പിടി
ച്ചു. അന്ന് മൂസഖ
 ാൻ പള്ളിക്കാട്ടിൽ വിശ്രമമി
ല്ലാത്ത ദിനരാത്രങ്ങ
 ളായിന്നു. ദേശത്ത് ആധി
യും വ്യാധിയും കണ്ണീരും കുമിഞ്ഞുകൂടി. ചെ
മ്മൺപാതയിലും വെള്ളമണലുള്ള വരമ്പുക
ളിലും കാൽ പ്പെ രുമാറ്റം  നന്നേ കുറവായിരു
ന്നു. കുഞ്ഞുപൈതങ്ങളാണ്വസൂരിയും കു
രിപ്പും പിടിപെട്ട് ഏറെയും മരിച്ചത്. നിരവധി 
മനുഷ്യക്കോലങ്ങളുടെ നിലവിളികൾ പണ്ടാ
രപ്പുരയിൽനിന്നും കേൾക്കും. മരണം പ്രതീ
ക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവസാന നിലവിളികൾ.
അന്നേരം പുരകളിൽനിന്ന്കൂട്ട നിലവ
 ിളി മു
ഴങ്ങും. രകതബന്ധം അറ്റുപോകുന്ന റൂഹിെ
ൻറ പരലോകത്തേക്കുള്ള അനന്തമായ യാ
ത്ര ഓർത്ത്. പൈതങ്ങളുടെ മീസാൻകല്ലുക
ൾക്ക് ഇട യിലായി ആലിക്ക ഇരിക്കുന്നത് കാ
ണും. ഞങ്ങൾ ശബ്ദ് മില്ലാതെ പതുങ്ങി കാറ്റാ
ടിമരത്തിനു പിറകിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന്ആലിക്കാെ
ൻറ കുസൃതികൾ നോക്കിയിരിക്കും. ഒരുപാടു
മൈലാഞ്ചിക്കമ്പുകൾ കൈയിലുണ്ടാവും. ഇ
വ ഓരോന്നായി മീസാൻകല്ലുകൾക്ക് ഇടയിൽ
കുത്തിവെക്കും. കൂടെ ഒരു കുടം വെള്ളവും
ഇവ യ്ക്ക് നന യ്ക്കും . പല പ്പേ
 ാഴും മീസാൻ
കല്ലുകളോട് എന്തോ മൊഴിയുന്നുണ്ടാവും.
അപ്പോഴൊക്കെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ മുഖ
ത്ത് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് കാണാം. ഈ സമയ
ത്ത് നൊസ്സിെൻ
 റ ലക്ഷണ
 മൊന്നും ആലിക്ക
ക്ക് കാണൂല.
ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പെ
രുമഴക്കാലത്ത് റമദാൻ വിരുന്നുവന്നത്. തുരു
തുരെ പെയ്യുന്ന മഴയ്ക്ക് കാക്കകൾ പോലും
കണ്ണുതുറക്കില്ല. മണൽത്തിട്ടകളും ചെമ്മൺ
പാതയും ഏറെ വിജനമാവും. മാടായിപ്പുഴ രൗ
ദ്രഭാവത്തോടെ ഒഴുകാറുള്ളത് പെരുമഴക്കാല
ത്താണ്. വെള്ള മണലുള്ള മാടായിയിലെ വയ
ലുകളും തോടുകളും കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു നീർച്ചാ
ലുകളും വെള്ളം മൂടിക്കെട്ടി നിൽക്കും. മണൽ
ത്തിട്ടയിൽ കയറിനിന്നു നോക്കിയാൽ മാടായി 
ദേശമ ാകെ പുഴ കുത്തിയൊലിച്ചു വരുന്നതാ
യി തോന്നും. പാവപ്പെട്ട മാപ്പിളപ്പുരകളിൽ പെ
രുമഴക്കാലം വറുതിയുടെ നാളുകളാണ്. കട
ലിൽ കൂലിയും പണിയും കാണൂല. അന്നേ ദി
നങ്ങൾ മുഴുപ്പട്ടിണികളുടെ നാളുകളാണ്. ചി
ല പുരകളിൽനിന്ന് പൈ

ദാഹം സഹിക്കവയ്യാ
തെ പൈതങ്ങളുടെ നിലവിളി കേൾക്കും
 . ഒരു
നേരത്തെ കഞ്ഞിക്കുള്ള വകപേ
 ാലും കാണൂ
ല. നോമ്പുകാലത്ത് മാപ്പിള പ്രമാണിമാർ ദുരി
തമനുഭവിക്കുന്ന മാപ്പിളമാർക്ക് അരിയും കുറ
ച്ചു പൈസയും കൊടുക്കും. ഇത് നോമ്പുമാ
സത്തെ കടുത്ത ദാരിദ്യ്രത്തിൽനിന്ന്തെല്ലൊ
രു ആശ്വാസം നൽകും.
ഓർമവെച്ച നാൾ മുതലേ പെര
 ുന്നാളിന്ര
ണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഉപ്പ സ്വന്തം പുരയിലേക്ക്
പോകും. ഉപ്പ  രണ്ടു  ദിവസം പെങ്ങ ന്മാരോ
ടും അനിയന്മാരോടും നൊസ്സും പറഞ്ഞ് ഇ
രിക്കും. ശവ്വാൽമാസപ്പിറവി കണ്ടാൽ ഉപ്പുമ്മാ 
ഞങ്ങൾക്കുള്ള പുതുവസ്ത്രങ്ങളും പെരുന്നാ
ളിനു ചെലവിനുള്ള പൈസയും ഉപ്പാനെ ഏൽ
പ്പിക്കും
 . ഉപ്പ  അങ്ങാടിയിൽനിന്ന് പെ
 രുന്നാളി

ഉൾവെളിച്ചം തേടുന്ന
ചിത്രയാത്രകൾ

നു വേണ്ട സാധനവും ഇറച്ചിയും വാങ്ങി പുര
യിലേക്
 ക് മോന്തിയോടെ തിരിച്ചുവരും. പെരുമ
ഴക്കാല പെരുന്നാളിനുള്ള ശവ്വാൽ മാസപ്പിറവി 
കണ്ടു പള്ളികളിൽനിന്നു തക്ബീർ ധ്വനി മണ
ൽത്തിട്ടകളിലൂടെ ഒഴുകി പുരകളിലെത്തീട്ടും ഉ
പ്പ തിരികെ എത്തിയില്ല. മോന്തി കഴിഞ്ഞതോ
ടെ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് മ
ഴ തുരുതുരെ പെയ്യു
 വാൻ തുടങ്ങി. നാഴിക ക
ഴിഞ്ഞതോടെ ഉമ്മ വല്ലാതെ വേവലാതിപ്പെടു
ന്നത് കണ്ടു. എന്താ! ഉമ്മാ ഇങ്ങനെ ബേജാറാ
വുന്നത്? കൂടക്കൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഒന്നും മി
ണ്ടാതെ, പുരയുടെ കോലായിൽ ഇരുന്നു മണ
ൽത്തിട്ടയിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുകയായിരുന്നു.
എെൻറ ബദ്രീങ്ങളേ, ഇവര് ഏടെ പോയി
ത്? നാടു മുഴുവനും പെരുന്നാളിനുള്ള ഇറച്ചി
യും സാധനവും വാങ്ങി ആളുകൾ പോകുക
യാണല്ലോ! ‘‘മൂസഖാൻ പള്ളീലെ സൂഫിമാേ
ര െൻറ, പൈതങ്ങളെ കാത്തോളേ ണ’’. അന്ന് 
പുരയിൽ നോമ്പു മുറിക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങ
 ൾ

വേഗം തിരിച്ചറിയും. രണ്ടു ദിവസത് തേക്ക് അ
വൻ ചാളയിലേക്ക് പോകൂല. പകൽനേരം ഉ
പ്പാെൻറ കൂടെ നാടുനീളെ ചുറ്റിത്
 തിരിയും. രാ
ത്രി ഉമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമായി ഭക്ഷ
ണം വിളമ്പിത്തരും. പിന്നെ കോലായിൽ പാ
യയും വിരിച്ചുതരും. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കഥകൾ
പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങും. യശോദേച്ചി രണ്ടോ മൂന്നോ
ദിനം കഴിഞ്ഞാൽ പുരയിലേക്ക് വരും. കുറെ 
പരിഭവങ്ങൾ ഉമ്മാനോട് പറയും. ഒരു കുട്ടനി
റയെ അരിയും പലഹാരവും തേങ്ങയും ചക്ക
രയും ഉമ്മ യശോദേച്ചിക്ക് കൊടുക്കും. അവ
ർ േപ്രമെനയും കൂട്ടി പോകുന്നത് മണൽത്തി
ട്ട മറയുന്നതുവരെ ഉമ്മ നോക്കിനിൽക്കും
 . വി
ശേഷദിനങ്ങ
 ളിൽ േപ്രമന് ഉമ്മ മുന്തിയ തുണി
യുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കും. പല
പ്പോഴും പുരയിൽ െവച്ചുതന്നെ അവനെ ഉടു
പ്പിക്കും
 . അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉമ്മ കാണി
ക്കാറുള്ള വാത്സല്യത്തിെൻറ അർഥത
 ലങ്ങ
 ൾ
മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. മാടായി ദേശത്താകെ ഇ

അധികം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. ഉള്ളത് ഉമ്മ ഒ
രു പാത്രത്തിലാക്കി എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലേ
 
ക്കു വച്ചുതന്നു. അന്ന് േപ്രമനും പുരയിലുണ്ടാ
യിരുന്നു. ഉമ്മ േപ്രമനോടു പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഇ
തേ ഉള്ളൂ മോേന! ഓര് ഇങ്ങ് വന്നോട്ടെ? നാ
ളെ മോന് ഇറച്ചിക്കറിയും നെയ്ച്ചോറും ഉമ്മ 
വിളമ്പിത്തരാമെന്ന്. അവൻ ഉമ്മാെൻറ മുഖ
ത്ത് സ്നേഹപൂർവം നോക്കി തലയാട്ടി. േപ്ര
മൻ അവെൻറ ഹൃദയവേദന എപ്പോഴും പറ
യാറുള്ളത് ഉമ്മാനോടാ. അപ്പോഴൊക്കെ അ
വനെ തലോടിക്കൊണ്ട് ഉമ്മ പറയും. മോൻ
വ്യസനിക്കണ്ട. അച്ഛൻ ഒരുനാൾ മാടായി ന
ഗരക
 വാടവും കടന്നു തി

രിച്ചുവരും. മോെൻറ
ദുരിതമെല്ലാം തീരുമെന്ന്. അപ്പോഴാ അവൻറ
ഹൃദയത്തിലെ ഉമിത്തീയിൽ പടർന്ന തീനാള
ങ്ങൾ അണയ
 ാറുള്ളത്.
യശോദേച്
 ചിയുമായി പിണങ്ങിയാൽ പുരയു
ടെ കോലായിൽ വന്ന്ഏകനായി അവൻ ഇരി
ക്കും. ഉമ്മ േപ്രമെൻറ മുഖത്ത് മാഞ്ഞുമറയാ
റുള്ള വേദനകൾ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടങ്ങെളക്കാൾ

രുൾ മൂടിക്കിടന്നു. മണൽത്തിട്ടയിൽനിന്ന്ദൂരെ 
കോണാടിച്ചാൽ മഴവെള്ള പാച്ചിലിെൻറ കു
ത്തൊഴുകുന്ന ശബ്ദം ഇരമ്പിവരുന്നത് കേൾ
ക്കാം. ബദ്റു പള്ളിയിൽനിന്ന്ഇശാ ബാങ്ക് മ
ണൽത്തിട്ടകൾ കടന്ന്പുരയ
 ിലേക്ക് ഒഴുകിവ
ന്നു. എന്നിട്ടും ഉപ്പ പുരയിലേക്ക് തിരികെ വന്നി
ല്ല! വേവലാതിയോടെ ഉമ്മ കോലായിൽനിന്ന്
മണൽത്തിട്ടയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു. രാത്രി 
മെല്ലെ കറുത്തുകറുത്തു വരാൻ തുടങ്ങി. അത്
പലപ്പോഴും ഒറ്റമുലച്ചിയുടെ നിഴലിനെ ഓർമിപ്പി
ച്ചു. നേരം ഏറെ വൈകിയതേ
 ാടെ ഉമ്മാെൻറ
മുഖം വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നതായി തോന്നി.
അന്നു രാത്രി പുരയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. ഉപ്പ വേഗം തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ
യിലായിരുന്നു. ഉമ്മ തീച്ചൂട്ടുമായി മണൽത്തിട്ട 
മറഞ്ഞ് ചെമ്മൺപ
 ാതയോളം പോയി നിരാശ
യോടെ തിരികെ വന്നു. കുെറ നേരം ഒന്നും ഉ
രിയാടാതെ പടിയിൽ തന്നെ കുത്തിയിരുന്നു.
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→ പാറക്കുള്ളിലെ മൊണാസ്റ്റ റി
←സെവാൻ തടാകക്കരയിലെ മൊണാസ്റ്റ റി

ഗാർണി ടെമ്പിൾ↑

ആധുനികതയുടെ പ്രസരിപ്പും പഴമയുടെ ആഢ്യത്വവും പങ്കിടുന്നതാണ് അർമീനിയൻ നഗരം. 
യെരവാൻ സിറ്റിയാണ് അർമീനിയയുടെ തലസ്ഥാനം. ക്രിസ്തു മതം പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങിയ കാലത്ത്
നിർമിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെയുള്ള മിക്ക മ�ൊണാസ്റ്ററികളും. ജനവാസം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലാ
ണ് ഇവ നിർമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും എല്ലാം കുന്നിൻമുകളിലുമാണ്.
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യാത്ര

ദു

 ബയിൽനിന്ന്രണ്ടര മണിക്കൂർ വിമാ
ൈ
ന യാത്രയേയുള്ളൂ അർമീനിയയിലേക്ക്.
യു.എ.ഇയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് 
വിസ ഓൺ അറൈവൽ സംവിധാനമുണ്ട്.
എയർപ�ോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയശേഷം നിശ്ചിത 
പണം അടച്ച് വിസ എടുത്തു. ഗൈഡ് ഞങ്ങ
ളെ കാത്ത് എയർപ�ോർട്ടിന് പുറത്തുണ്ടായി
രുന്നു. നൂർ എന്നാണ് പേര്. വെളുത്ത് അൽ
പം തടിച്ച ശരീരവും ചെമ്പിച്ച താടിര�ോമങ്ങളു
മുള്ള  നൂർ അർമീനിയക്കാരനായിരുന്നു. പരി
ചയപ്പെടലിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കാറിൽ കയ
റി ഹ�ോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചു. വൃത്തിയും വെടി
പ്പുമുള്ള റ�ോഡിൽ വാഹനങ്ങളുടെ അമിത 
തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അധികം ഉയരമില്ലാ
ത്തതും പഴയ മാതൃകയിലുള്ളതുമായ കെ
ട്ടിടങ്ങളാണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. ഭൂരി
ഭാഗം കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള
ചായം പൂശിയിരുന്നു. മഞ്ഞുകാലത്ത് തണു
പ്പിനെ പ്രതിര�ോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തി
ലാണ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമാണം.
പുരാതന നഗരമായ അർമീനിയ ഏഴുദശാ
ബ്ദക്കാലത്തോളം സ�ോവിയറ്റ്യൂനിയെൻറ
ഭാഗമായിരുന്നു. സ�ോവിയറ്റിെൻറ ശൈഥില്യ
ത്തോടെ അർമീനിയ, ജ�ോർജിയ, അസർെബെ
ജാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ പൗരസ്ത്യ യൂ
റ�ോപ്പിെൻറ ഭാഗമായി മാറി. ഏറ്റവും ആദ്യം 
ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിച്ച രാജ്യമായി അർമീ
നിയ അറിയപ്പെടുന്നു. അതിപുരാതനമായ
ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോ
ഴും നിലനിൽക്കുന്നു. അസർെബെജാൻ, തുർ
ക്കി, ജ�ോർജിയ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ്
അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത്.
യെരവാൻ സിറ്റിയാണ് അർമീനിയയുടെ 
തലസ്ഥാനം. ന ഗ രമധ്യത്തിലെ  റിപ്പബ്ലിക്
സ്ക ്വയർ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണ മാണ്.
ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഫൗ
ണ്ടെൻറ ശ്രവണസുന്ദര കാഴ്ച സഞ്ചാരിക
ളെയും തദ്ദേശീയരെയും ഒരുപ�ോലെ ആഹ്ലാ
ദചിത്തരാക്കുന്നു. സായാഹ്നങ്ങളിൽ ഇവിടെ 
അഭൂതപൂർവമായ ജനത്തിരക്കാണ്. ഫൗണ്ടന്

വശങ്ങളിലായി സ�ോവിയറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ
രീതിയിൽ പണിത ഗവൺമെൻറ് കെട്ടിടങ്ങൾ
കാണാം. ഈ  കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഭംഗിയും ഗാംഭീ
ര്യവും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി കവർന്നെടുക്കും. ല�ോ
ക�ോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ വിപുലമായ ഷ�ോ
പ്പിങ് സെൻററുകളും  ഇവിടെയുണ്ട്.
ഭക്ഷ്യവൈവിധ്യങ്ങളും വർണദീപങ്ങളുമ�ൊ
രുക്കി നമ്മെ മാടിവിളിക്കുന്ന റസ്റ്റാറൻറുക
ളും നിരവധിയാണ്. കൂടുതലും ഓപൺ റസ്
റ്റാറൻറുകളാണ്. മിക്കയിടത്തും അതിഥികൾ
ക്കായി സംഗീതവിരുന്നും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നഗ
രമധ്യത്തിൽതന്നെ സുന്ദരമായ ഒരു ഉദ്യാനമു
ണ്ട്. അത�ോട�ൊപ്പംതന്നെ ലൈം സ്റ്റോണിൽ
പണിത ഭംഗിയുള്ള കാസ്കേഡും ഉദ്യാനത്തി
െൻറ മന�ോഹാരിതക്ക്മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. വൈകു
ന്നേരമായതിനാൽ ധാരാളം സ്ത്രീകളും കുട്ടി
കളും ഉദ്യാനത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ
എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇരു വശങ്ങളിലു
മുള്ള ക�ോഫി ഷ�ോപ്പുകളിലും നിറയെ ആളു
കൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്തിയാവുന്നത�ോടെ 
എല്ലാവരും കൂടണയുമ്പോൾ ഇവിടങ്ങളിൽ
അതിന് വിപരീതമായി ആളുകൾ നിശാജീവി
തം ആസ്വദിക്കുന്നു.
കാസ്കേഡിന് പിറകിലായി മ്യൂസിയമുണ്ട്.
ഒരു ചെറിയ കുന്നിനു മുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യു
ന്ന അനേകം പടവുകൾ കയറി വേണം അതി
ന് മുകളിലെത്താൻ. കയറാൻ എസ്കലേറ്റർ
സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറങ്ങാൻ പടവുകളെ 
ആശ്രയിക്കുകതന്നെ വേണം. പല തട്ടുകളാ
യാണ് മ്യൂസിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓര�ോ 
തട്ടിലും പുറം ഭാഗത്തായി ചെടികളും പൂക്ക
ളും ജലധാരകളുമുണ്ട്. ഏറ്റവും മുകളിൽനിന്ന് 
ന�ോക്കുമ്പോൾ യെരവാൻ സിറ്റിയുടെ മന�ോ
ഹര കാഴ്ച കാണാം.
കൂടാതെ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശുദ്ധമായി 
കരുതുന്ന മൗണ്ട് അരാരത്തിെൻറ ദൂരക്കാ
ഴ്ചയും ഇവിടന്നു ദൃശ്യമാണ്. ആകാശമാകെ 
ചുവന്ന കംബളം വിരിച്ചുവെച്ച് സൂര്യൻ നിദ്ര
യിലേക്ക് ചാഞ്ഞുതുടങ്ങി. സൂര്യനെ ഉറക്കാ
നെന്നോണം ഇളംകാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരു പുതിയ നാട്ടിലെ അസ്തമയശ�ോഭയിൽ
അലിഞ്ഞ് അൽപനേരം ഞങ്ങൾ ആ പടവു
കളിൽ ഇരുന്നു.

വിശുദ്ധിയുടെ പർവതം
അർമീനിയയുടെ  അതിർത്തിയിലാണ് മൗ
ണ്ട് അരാരത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ
ഇത് തുർക്കിയുടെ ഭാഗമാണ്. ന�ോഹയുടെ 
കപ്പൽ അരാരത് പർവതത്തിലാണ് നങ്കൂരമി
ട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. കപ്പലിെൻറ ഭാ
ഗങ്ങൾ ഈ മലനിരകളിൽനിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട
ത്രെ. എല്ലാ സമയത്തും മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുന്ന 
ഇതിനെ അർമീനിയൻ ജനത വിശുദ്ധ പർവത
മായി ആദരിക്കുന്നു. വീടുകളിലും മറ്റു സ്ഥാപ
നങ്ങളിലുമെല്ലാം ഹ�ോളി അരാരത്തിെൻറ ചി
ത്രം ആദരപൂർവം വെക്കുന്നു. അരാരത്  പർ
വതം അർമീനിയയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നമായി 
അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യെരവാൻ നഗ
രത്തിൽനിന്ന് ന�ോക്കിയാൽ ദൂരെയായി അരാ
രത് പർവതം കാണാൻ കഴിയും.
പിറ്റേദിവസത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഖ�ോർ
വിരാപ് മ�ൊണാസ്റ്ററിയിലേക്കായിരുന്നു.  യെ
രവാൻ സിറ്റിയിൽനിന്ന്അധിക ദൂരമില്ല അവി
ടേക്ക്. നഗരത്തിരക്കുകൾ പിന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ 
കാർ താരതമ്യേന ജനവാസം കുറഞ്ഞ പ്രദേ
ശത്തേക്ക് കടന്നു. റ�ോഡിന് ഇരുവശവും വി
ശാലമായ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ. നമ്മുടെ നാട്ടി
ലെ നെല്ലിനും തെങ്ങിനും പകരം വിവിധങ്ങ
ളായ പഴവർഗങ്ങൾ. വിളഞ്ഞു തുടുത്തുനിൽ
ക്കുന്ന ആപ്രിക്കോട്ട്കാണാൻ എന്തൊരു ഭം
ഗിയാണ്. പ�ൊമെഗ്രനേറ്റ്, പെയർ, പ്ലംസ്, മെ
ല�ോൺ, ചെറീസ്, അത്തിപ്പഴം...
ചിലയിടങ്ങളിൽ പച്ചവിരിച്ച മുന്തിരിപ്പാട
ങ്ങൾ. വിവിധയിനം പച്ചക്കറികളും ഇല വർ
ഗങ്ങളും ഇവിടെ കൃഷിചെയ്യുന്നു. ദൂരെയായി 
മൗണ്ട് അരാരതും ദൃശ്യമായിരുന്നു. നൂർ എല്ലാ 
കാര്യങ്ങളും വിശദമായിത്തന്നെ പറഞ്ഞു തരു
ന്നുണ്ടായിരുന്നു. അർമീനിയയുടെ ചരിത്രവും
ഭൂമിശാസ്ത്രവും ലളിതമായും ആകർഷകമാ
യും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരുന്നു. നൂറി
െൻറ ഭാര്യയും ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡാണ്. റ�ോഡ
രികിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വിൽപന
ക്കു വെച്ച ഗ്രാമീണരെ കണ്ടു. ത�ോട്ടത്തിൽ
നിന്ന് അപ്പോൾ പറിച്ചെടുത്ത മുന്തിരി, പെ
യർ, തക്കാളി, പിന്നെ പരിചയമില്ലാത്ത ചില
പഴങ്ങളും... അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തണ്ണിമത്തൻ

അർമീനിയൻ റൊട്ടി ചുെട്ടടുക്കുന്നു
മുറിച്ചു കഴിക്കാൻ തന്നു. അൽപദൂരത്തെ യാ
ത്രക്കുശേഷം ഖ�ോർ വിരാപിലെത്തി. ചെറിയ
കുന്നിൻമുകളിലായി അതിപുരാതനമായ ചെ
റിയ�ൊരു ചർച്ചും അതിന�ോടു ചേർന്ന മ�ൊണാ
സ്റ്ററിയും. അർമീനിയയിലെ ഒരു പ്രധാന തീർ
ഥാടനകേന്ദ്രമാണ് ഇത്. ഇവിടെ സെൻറ് ഗ്രി
ഗറിയെ അർമീനിയൻ രാജാവ് തടവിലിട്ട ഒരു
ജയിലറ ഉണ്ട്. ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ഇതിലേക്ക് 
ഇറങ്ങാൻ ഇടുങ്ങിയ പടവുകൾ നിർമിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ചെറിയ പേടി ത�ോന്നിയതിനാൽ ഞാൻ
അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല. സെൻറ് ഗ്രിഗറിയു
ടെ മഹത്ത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാജാവ് പിന്നീട്
ആ വിശുദ്ധനിൽനിന്ന് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരി
ക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് അർമീനിയ
ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ രാജ്യമായി മാറിയത്.
നൂർ പറഞ്ഞ കഥകളെല്ലാം ഇവിടെ കുറിക്കാൻ
പരിമിതിയുണ്ട്. കുന്നിൻമുകളിൽനിന്ന് ന�ോ
ക്കുമ്പോൾ താഴ്വരയുടെ ഭംഗി പറഞ്ഞറിയി
ക്കാൻ വയ്യാ.  അടുത്ത ദിവസത്തെ യാത്ര സെ
വാൻ തടാകത്തിലേക്കായിരുന്നു. സമുദ്രനിര
പ്പിൽനിന്ന്വളരെ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 
വലിയ�ൊരു ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ഇത്. ഇതി
െൻറ തീരത്തായി ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമി
ക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു മ�ൊണാസ്ട്രി 
ഉണ്ട്. ഒരു കുന്നിനു മുകളിലുള്ള ഇവിടേക്ക്പട
വുകൾ കയറി വേണം എത്താൻ. കുന്നിൻമുക
ളിലെ ചർച്ചിന് നല്ല പഴക്കം പ്രകടമാണ്. ആർ
ക്കിയ�ോളജിക്കൽ ഫ�ോട്ടോഗ്രഫിക്ക് പറ്റിയ ഇട
മാണിത്. ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചതെന്നു വി
ശ്വസിക്കുന്ന കുരിശിെൻറ ഒരു കഷണം ഇവി
ടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ചർച്ചിനു പിന്നിലായി 
തകർന്നുപ�ോയ ചില കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ
കാണാം. മ ഞ്ഞു  കാലത്ത്  ത ടാ കത്തിലെ 
വെള്ളം ഐസായി മാറുമെന്ന് നൂർ പറഞ്ഞു.


കാഴ്ചകളുടെ മൊണാസ്റ്ററികൾ

വീണ്ടും  ഒരു മ�ൊണാസ്റ്റ റിയിലേക്കാണ്
എത്തിയത്. ക്രിസ്തു മതം പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങി
യ കാലത്ത് നിർമിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെയു
ള്ള മിക്ക മ�ൊണാസ്റ്ററികളും. ജനവാസം കു

ഡോക്യുമെൻററി

Ncn{X¯ns³d
BXvamb\w
അബുസ്സബാഹ് മൗലവി

അനസ് നെടിയനാട്

പോ

ടാ, േപാ? നീ രാജ്യോക്കെ ചുറ്റി 
ഒന്നു പഠിച്ചിട്ടു വാ. മനസ്സിലാ

യോ? -ഇല്ല !
ബാപ്പ അലറിെക്കാണ്ട് മജീദിെൻറ പിടലി
ക്കുപിടിച്ച്മുറ്റത്തേക്ക് തള്ളി. മജീദ്കമിഴ്ന്ന
ടിച്ചു വീണു. ചുണ്ടുപൊട്ടി ചോരയൊലിച്ചു.
മജീദ്എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ വീണ്ടും ആട്ടി.
ആ ശബ്ദത്തിെൻറ അറ്റംവരെ മജീദിനെ 
ഒാടിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു.
(ബാല്യകാല സഖി,
വൈക്കം മുഹമ്മദ്ബഷീർ)

വൈക്കം  മുഹമ്മദ് ബഷീറിെ നപ്പോലെ 
ലോകം ചുറ്റി പഠിച്ചുവന്ന് കേരളീയ മുസ്ലിം
വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്ക് ചുക്കാൻപിടിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു മൗ
ലവി അബുസ്സബാഹ് അഹമ്മദ് അലി എന്ന 
അബുസ്സബാഹ് മൗലവി. വിജ്ഞാനേത്താടു
ള്ള അടങ്ങാത്ത മോഹവുമായി ജീവിച്ച, വി
ജ്ഞാന വിസ്േഫാടനത്തിനായി ജീവിതം മാറ്റി
വെച്ച അബുസ്സബാഹ്മൗലവിക്ക് കേ
 രള ചരി
ത്രത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഇടം ലഭിച്ചുവോ എന്നത്
സംശയകരമാണ്.
അബുസ്സബാഹിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ സ്
ഥാപിതമായ റൗദത്തുൽ ഉലൂം അസോസി
യേഷെൻറയും അതിെൻറ കീഴിൽ സ്ഥാപി
തമായ അറബിക് കോളജിെൻറയും ഫാറൂഖ്
കോളജിെൻറയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങ
ളുടെയും ചരിത്രവും വർത്തമാനവും വസ്തു
നിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്‘ആത്മാ
യനം’ എന്ന ഡോക്യുെമൻററി. ഫാറൂഖ് കോ

ളജ്മലയാള വിഭാഗം അധ്യാപകൻ ടി. മൻസൂ
റലി തിരക്കഥ നിർവഹിച്ച ഇൗ ഡോക്യുമെൻ
ററി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിരക്ക
ഥാകൃത്ത്മുനീർ അലിയാണ്.
1906ലാണ്അബുസ്സബാഹ്മൗലവിയുടെ 
ജനനം. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ അനാഥമായി 
ജീവിക്കേണ്ടിവന്ന അദ്ദേഹം 18ാം വയസ്സിൽ
(1924ൽ) അറിവിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭി
നിവേശം നിമിത്തം ഇൗജിപ്തിലെ  അൽഅ
സ്ഹർ സർവകലാശാല ലക്ഷ്യമാക്കി കപ്പൽ
കയറി. അസ്ഹറിൽ എത്തിപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ 
മലയാളി വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദാ
രിദ്ര്യത്തിെൻറ പരമകോടിയിലും പഠനമെന്ന 
ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി അഹോരാ
ത്രം പരിശ്രമിച്ച അബുസ്സബാഹ്നീണ്ട 10വർ
ഷം അൽഅസ്ഹറിൽ പഠിച്ചു. ശേഷം ഇന്ത്യ
യിൽ  തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം ലാഹോറി
ലും കറാച്ചിയിലും കൊൽക്കത്തയിലും ബി
ഹാറിലും മദ്രാസിലുമൊക്കെയായി പലപല
ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു. അധ്യാപ

കൻ, ബനിയൻ കമ്പനിത്തൊഴിലാളി, കച്ചവ
ടക്കാരൻ തുടങ്ങിയ പല േജാലികളും ചെയ്
ത അബുസ്സബാഹ് ആത്മീയമായ അന്വേഷ
ണങ്ങളാണ് തെ
 ൻറ പാത എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
സന്യാസത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യ
യിലും കർണാടകയിലെ ഗുണ്ടൽപേട്ടിലുമായി 
മലയടിവാരങ്ങളിൽ ഏകാന്തവാസം.
അവിചാരിതമായി കൈവന്ന സൗഹൃദത്തി
ന് പുറത്ത് മഞ്ചേരിയിലെത്തുകയും 1942ൽ
കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ തെൻറ
സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമെന്നോണം ഒരു അറ
ബിക് കോളജ്സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നാല്വിദ്യാർഥികളുമായി അബുസ്സബാഹ് തു
ടങ്ങിയ ഇൗ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നാണ് കേ
രളത്തിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  ചരി
ത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇൗ ചരിത്ര സന്ദർഭ
ങ്ങളെ അതിമനോഹരമായി അഭ്രപാളിയിലേ
ക്ക് പകർത്തിരിക്കുകയാണ് ‘ആത്മായനം’
എന്ന ഡോക്യുമെൻററി.
മലബാറിെൻറ ദേശ ചരിത്രത്തിൽ ഫറോ
ക്കിന്നിർണായകമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്.
ടിപ്പുവിെൻറ സ്വപ്ന തലസ്ഥാനമായിരുന്നു 
ഫറോക്ക്. കോഴിക്കോട്മലപ്പുറം ജില്ലകളുടെ 
അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ദേശം. ഇൗ ദേശത്തെ
യാണ് ത െ ൻറ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തി
നായി അബുസ്സബാഹ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
ഇരുമൂരിപ്പുറമെന്ന മൊട്ടക്കുന്നിൽ ഫാറൂഖ്
കോളജ് കാമ്പസുകളുടെ സമുച്ചയം സൃഷ്
ടിക്കുന്നതിൽ അബുസ്സബാഹിനൊപ്പം ദീർഘ
ദർശിയായ ഒേട്ടറെ മഹാന്മാരുടെ കഠിനാധ്വാ
നത്തിെൻറ കഥകൾ കൂടിയുണ്ട്.
സാമ്പ്രദായിക േഡാക്യുമെൻററി സങ്കൽപ
ത്തിൽനിന്ന്വ്യത്യസ്തമായി ചരിത്ര വർത്തമാ
നാവസ്ഥകളെ ഇഴചേർത്തുകൊണ്ട്അതിമ
നോഹരമായ ദൃശ്യാനുഭവം നൽകാൻ ആത്മാ
യനത്തിെൻറ പിന്നണി പ്രവർത്തകർക്ക്കഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിഷോർമണി കാമറയും നിഖിൽ
വേണു എഡിറ്റിങ്ങും നിർവഹിച്ചു.
ഡോ. എം.ജി.എസ്. നാരായണൻ, അബ്ദു
സ്സമദ്സമദാനി, പി.കെ.  പാറക്കടവ്, ടി.കെ.
ഹംസ, സിത്താര കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയ
വിവിധ സാമൂഹിക തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന ഫാറൂഖിയന്മാരുടെ ഒാർമകൾ ചിത്ര
ത്തിന്കൂടുതൽ മിഴിവേകുന്നു.               l

റഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവ നിർമിക്കപ്പെട്ടി
രിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും എല്ലാം കുന്നിൻമുകളി
ലുമാണ്. ഞങ്ങൾ അവസാനമായി സന്ദർശിച്ച 
ഈ മ�ൊണാസ്റ്ററിയുടെ നിർമിതി അത്ഭുതകര
മാണ്. ഒരു പാറ തുരന്ന് അതിനുള്ളിലായാണ്
ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇടുങ്ങിയ കവാട
ത്തിലൂടെ അകത്തു കടന്നാൽ ഇരുട്ടാണ്. മ�ൊ
ബൈൽ ട�ോർച്ച്തെളിച്ച് വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു മു
ന്നോട്ട് നടന്നു. പാറക്കുള്ളിൽനിന്നും ഒലിച്ചി
റങ്ങുന്ന ഒരു നീർച്ചാൽ അവിടെ കണ്ടു. കെട്ടി 
നിർത്തിയ ആ വെള്ളത്തിൽ ആളുകൾ നാണ
യങ്ങൾ ഭക്തിപൂർവം നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടായി
രുന്നു. കുറച്ചു വിശാലമായ ഒരു തളത്തിൽ
എത്തുമ്പോൾ നേരിയ സൂര്യവെളിച്ചം അക
ത്തേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുന്ന ദ്വാരങ്ങൾ മുകളിലാ
യി കണ്ടു. ഗുഹക്കുള്ളിലെന്നപ�ോലെ നമ്മു
ടെ ശബ്ദം പ്രകമ്പനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായി
രുന്നു അവിടെ. ആറേഴ് യുവതികൾ ഒരേത
രത്തിലുള്ള പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഗുഹ
ക്കുള്ളിലേക്ക് വന്നു. ഒരു ഗായക സംഘമാ
ണതെന്ന് നൂർ പറഞ്ഞു. അവരുടെ പാട്ട് കേ
ട്ടിട്ട് പ�ോകാമെന്നു നൂർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്
ഞങ്ങൾ കാത്തുനിന്നു. ചുറ്റും ആളുകൾ നി
റഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പാട്ട് തുടങ്ങി. അവരുടെ 
മധുരശബ്ദത്തിെ
 ൻറ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള
ആലാപനരീതിയും ഗുഹക്കുള്ളിലെ പ്രകമ്പന
വും കൂടിച്ചേർന്ന് ഇന്നുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു
സംഗീതത്തിെൻറ വീചികൾ അലയടിച്ചു. പാട്ട് 
കഴിഞ്ഞ് സഞ്ചാരികൾ കുന്നിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി.
ആകാശം എല്ലായിടത്തും ഒരേപ�ോലെ കാണ
പ്പെടുമ്പോൾ എത്രയേറെ വൈവിധ്യമാണ് ഈ
ഭൂമിക്ക്. കടലും കരയും കാടും പുൽമേടും മരു
ഭൂമിയും കുന്നും മഞ്ഞുമലകളും പാറക്കൂട്ടങ്ങ
ളും. ഇത്ര സുന്ദരസുരഭിലമായി ഈ ഭൂഗ�ോള
ത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ആ അദൃശ്യ ശക്തിയെ മന
സ്സാ വണങ്ങിപ്പോയി. അർമീനിയ മുഴുവൻ കാ
ണണമെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും വേണ്ടിവരു
മെന്നും ഇനിയ�ൊരിക്കൽകൂടി വരണമെന്നും 
പറഞ്ഞാണ് നൂർ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കിയത്.
l

കത്തുകൾ
ർട്ടിക്ക് യാത്ര 100 രാജ്യങ്ങളിൽ 7000  പേരെ 
പിന്തള്ളി ഒന്നാമെതത്തിയാണ്. മൈനസ് 30
ഡിഗ്രി തണുത്തുറഞ്ഞ 

ആർട്ടിക്കിലേ
 ക്ക് പുന
ലൂരിലെ 30 ഡിഗ്രി വേനൽ
 ച്ചൂടിൽ നിന്നെത്
 തു
ന്ന നിയ�ോഗ് നേരിട്ട മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധിക
ളും ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നു. മഞ്ഞിന�ോട് പ�ൊ
രുതിയതും അതിജീവിച്ചതും അവിടത്തെ രാ
ത്രിയും തെ
 ൻറ ലക്ഷ്യവും ജീവിതരീതിയും എ
ല്ലാംതന്നെ ഈ യാത്രാവിവരണത്തിൽ ഉൾ
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
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കഥയിൽ മാ്രതമല�
ജീവിതത്തിലും
തീ്രവ ആ്രഗഹങ്ങൾ
േപറുന്നവർെക്കാപ്പം
്രപപഞ്ചമുണ്ടാകും.
ഒടുവിൽ സ�പ്നങ്ങളിൽ
മാ്രതം കണ്ടിരുന്ന
നിമിഷങ്ങെള ഉള്ളുെകാണ്ട്
െതാടുംവെര, വിവിധ
രൂപങ്ങളായും
നിമിത്തങ്ങളായും
അത് നേമ്മാെടാപ്പം
സഞ്ചരിക്കും.
്രപപഞ്ചത്തിെൻറ
ഇൗ മായാജാലത്തിൽ
അവിശ�സിക്കുന്നവരുേണ്ടാ?
സംശയങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ
ഇഷ്ടങ്ങൾ
മാറ്റിെവക്കുന്നവരുേണ്ടാ?
എങ്കിൽ അവരറിയണം,
പുനലൂരിെല 30 ഡി്രഗി
േവനൽച്ചൂടിൽനിന്ന്
ൈമനസ് 30 ഡി്രഗിയിൽ
തണുത്തുറഞ്ഞ
ആർട്ടിക്കിേലക്ക്, ഭൂമിയിെല
ഏറ്റവും മേനാഹരമായ
കാഴ്ചകൾ േതടിേപ്പായ
നിേയാഗിെൻറ
യാ്രതയും ജീവിതവും

നിേയാഗ് ആർട്ടിക്കിൽ

്രപകൃതിെയ ഏറ്റവും വന�വും
രൗ്രദവുമായ
ഭാവത്തിലും ഭംഗിയിലും
അടുത്തറിയാനിറങ്ങിയവർ
അതിജീവിേക്കണ്ടത് ഒടുങ്ങാത്ത
്രപതിസന്ധികെളയായിരുന്നു.
മഞ്ഞിനാൽ ചുറ്റെപ്പട്ട ആർട്ടിക്
േമഖല അതിെൻറ േകാപം
പുറെത്തടുക്കുക
എേപ്പാെഴന്നത്
്രപവചനാതീതമാണ്.
ചിലേപ്പാൾ െകാടുങ്കാറ്റായും മറ്റു
ചിലേപ്പാൾ െകാടുംതണുപ്പായും
്രപകൃതി െവല�ുവിളി തീർക്കും.
കരുത്തരായ ആറ് നായ്
ക്കൾ വീതം വലിക്കുന്ന
െസ�ഡാണ് (െതന്നുവണ്ടി)
ഒാേരാരുത്തരുെടയും
യാ്രതാവാഹനം. ്രപേത�ക
പരിശീലനം ലഭിച്ച
അലാസ്കൻ ഹസ്കി
ഇനത്തിെല നായ്ക്കൾക്ക്
വർഷത്തിൽ വല�േപ്പാഴും കിട്ടുന്ന
അവസരമാണ്
ഇൗ യാ്രത. അവക്ക് ഒാടുകയാണ്
േവണ്ടത്.
ഒരാെള വലിക്കാൻ രണ്ട് പട്ടികൾ
തെന്ന മതിയാകും. അ്രതമാ്രതം
കരുത്തരാണിവർ

എം.എം. മുഹമ്മദ ് ദിൽഷാദ്, ഓമാനൂർ, മലപ്പുറം


മുഹമ്മദ് ഷാേമാൻ

ശീലനം ലഭിച്ചത്. കഠിനമാ യ ്രപതിബന്ധങ്ങെള ശാസ് ്രതീ യമായി േനരിടാനുള്ള
അറിവുകളായിരുന്നു പകർന്നുകിട്ടിയത്. പിന്നീട്˘ േനാർേവയുെട തലസ്ഥാനമാ
യ ഒാസ്േലായിൽ എത്തി. അവിെടനിന്ന് അഞ്ചു മണിക്കൂർ യാ്രത നടത്തിയാണ്
േഡാഗ് െസ�ഡിങ് ˇരംഭിക്കുന്ന ˇർട്ടിക്കിേലക്ക് എത്തുന്നത്.

ഒ

രു യുവാവിെൻറ സ�പ്നത്തിെനാപ്പം രാജ�വും ജനങ്ങളും അണിനി
രക്കുക. തുടർന്ന് 100 രാജ�ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏഴായിരത്തിേലെറ മ
ത്സരാർഥികെള പിന്തള്ളി ഒന്നാമനാകുക. ഒടുവിൽ ˇ അഭിമാന നിമിഷ
ത്തിെലത്തുക. ബാഗുകളും ജാക്കറ്റുകളുെമാെക്ക നിർമിക്കുന്ന സ�ീഡനി
െല ഫിയാൽേരവൻ എന്ന കന്പനി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന േലാകത്തിെല ഏ
റ്റവും സാഹസികമായ ˇർട്ടിക് യാ്രതയിൽ ˇദ� ഇന്ത�ക്കാരനായി നി
േയാഗ് എത്തുന്നത് ഇങ്ങെനയാണ്.
ഒാൺൈലൻ മത്സരത്തിൽ 55000 േവാട്ടുകൾ േനടി പാകിസ്താൻ സ�
േദ ശി യാ യ േറാ ക്ക് ൈ�ം ബർ മു ഷാഹിദ് ഷാെയ പിന്നിലാക്കിയായിരു
ന്നു സ�പ്നയാ്രതയിൽ നിേയാഗ് ഇടംപിടിച്ചത്. ˇദ�മായിരുന്നു ഇ്രതയും
േവാട്ട് േനടി ഒരാൾ ˇർട്ടിക് യാ്രതയിൽ എത്തുന്നതും. 10 കാറ്റഗറികളി
ൽനിന്ന് രണ്ടുേപർക്ക് വീതമാണ് അവസരം നൽകിയത്. അതിൽ ഒരാെള
മാ്രതമാണ് േവാട്ടിങ്ങിലൂെട െസലക്ട്˘ െചയ്യുക. നിേയാഗ് മത്സരിേക്കണ്ട
ത് േവൾഡ് കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു. മറ്റ് ഒന്പത് കാറ്റഗറിയിലുള്ളതും ഫി
യാൽേരവൻ കന്പനിയുെട സാന്നിധ�മുള്ള രാജ�ങ്ങൾ മാ്രതം. ഒരു മാസ
െത്ത തിരെഞ്ഞടുക്കൽ ്രപ്രകിയയിൽ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് നിേയാഗ്
േചരുന്നത്. തുടർന്ന് േഫസ്ബുക്കിൽ സഹായം അഭ�ർഥിച്ചിട്ട േപാസ്റ്റാ
ണ് ഗതിമാറ്റിയത്. അതുവെര പരിചയമില�ാത്ത പലരും അവരുെടകൂടി ˇ
വശ�മായിക്കണ്ട് നിേയാഗിനുേവണ്ടി ്രപയത്നിക്കാൻ തുടങ്ങി. സംവിധാ
യകൻ ˇഷിക് അബു, നടൻ േടാവിേനാ, ഇ്രന്ദജിത്ത്, പൃഥ�ിരാജ്, ദുൽ
ഖർ തുടങ്ങിയവർ നിേയാഗിെൻറ േപാസ്റ്റ് െഷയർ െചയ്˘തു. േവാട്ടുകളു
െട എണ്ണവും കൂടി. ഒടുവിൽ ഒന്നാമതുെമത്തി.
വി ജ യ േശ ഷം നി േയാ ഗ് പാ കി സ് താ ൻ കാ ര ൻ മുഷാഹിദിന് ഒരു െമ
േസജ് അയച്ചു.
‘ഗവൺെമൻറുകൾ തമ്മിലാണ് യുദ്ധം. അതിേനാട്˘ ഒട്ടും താൽപര�മി
ല�. അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾക്കു തെന്ന കിട്ടെട്ട’.

അതിജീവനമായിരുന്നു ഒാേരാ ദിനവും
േനരിേടണ്ടിവരുന്ന ്രപതിസന്ധികെളല�ാം അതിെൻറ മൂർത്തഭാവത്തിൽ അറി
യിക്കുന്ന യാ്രതയായിരുന്നു ˇദ� ദിനത്തിേലത്. മഞ്ഞു മൂടിയ ഉയർന്ന ്രപേദശങ്ങ
ളിലൂെട 80 കിേലാമീറ്ററായിരുന്നു സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരുന്നത്. പട്ടികൾക്ക് കുന്നുക
ളിൽ വണ്ടി വലിക്കാനാകാെതവരും. ഇൗസമയം തള്ളിെക്കാടുക്കണം. ഇതിനിെട
മഞ്ഞിൽ കാലുകൾ പുതയും. ശക്തമായ കാറ്റിെനയും മറികടക്കണം. പകൽയാ
്രതെയക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രാ്രതിവി്രശമം. നമ്മൾ തെന്ന പറക്കുെമന്ന് േതാന്നു
ന്ന കാറ്റിൽ െടൻറടിക്കുകെയന്നത് ഏെറ ്രപയാസകരമായിരുന്നു.
മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് െഎസ് കട്ടകളുണ്ടാക്കി അതുെകാണ്ട് െടൻറിന് ചുറ്റും
മതിൽ തീർത്തേശഷമായിരുന്നു ഉറക്കം. ഒാേരാ ദിവസവും അതിജീവനത്തിെൻറ
ഒാേരാ പാഠങ്ങൾ നൽകുക എന്നതായിരുന്നു അവരുെട ലക്ഷ�ം. അടുത്ത ദിവസം
കുന്നിറങ്ങി 50 കിേലാമീറ്റർ യാ്രത െചയ്˘ത് നിരപ്പായ ്രപേദശെത്തത്തി. അവിടെത്ത
വലിയ അപകടം താപനില െപെട്ടന്ന് താഴുെമന്നതായിരുന്നു. ചൂടുകിട്ടാനായി തീയു
ണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അന്നെത്ത െവല�ുവിളി. ൈപൻ മരത്തിെൻറ ചില�കളും മഗ്നീ
ഷ�ം െകായ്˘ലും കത്തിയും മാ്രതമാണ് ˇെക തരുന്നത്. ൈപൻ മരത്തിെൻറ െതാ
ലി മുറിക്കുേന്പാൾ നൂലുേപാെല ൈഫബറുണ്ട്. ഇതിൽ മാ്രതേമ തീപിടിക്കൂ. െപെട്ട
ന്നുതെന്ന െകടുകയും െചയ്യും. ഇങ്ങെന ഒരുപാട്˘ ്രശമെപ്പട്ടായിരുന്നു തീകൂട്ടിയത്.

ടന്നുേപായി. ഒരടി നീങ്ങാനാകുേമാ എന്ന് സംശയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാ്രതക്കിെട വഴിയി
ൽ െസ�ഡ് മറിഞ്ഞ് ഒരുപാടുതവണ െതറിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട്. ശരീരം വിറക്കാെതയും
വിയർക്കാെതയും േനാക്കണെമന്നതും ്രപയാസേമറിയതായിരുന്നു. വിയർപ്പുതു
ള്ളി േപാലും മഞ്ഞുകണമായി മാറും. ഇേതാെട ശരീര ഉൗഷ്˘മാവ്˘ നഷ്˘ടെപ്പട്ട് മര
ണം വെര സംഭവിക്കാം. ഒരു പാട്˘ ഉൗർജം േവണ്ടതിനാൽ സ�ീഡിഷ്˘ ˇർമി ഉപ
േയാഗിക്കുന്ന സൂപ്പർ കേലാറി ˇഹാരമായ ˇർട്ടിക് േറഷനായിരുന്നു കഴിക്കാ
ൻ തന്നിരുന്നത്. ചിലേപ്പാൾ ചൂടുെവള്ളം �ാസ് ക് തുറന്ന് കുടിക്കുന്നതിനിെട
െഎസ് കട്ടയാകും. ˇഹാരം പാകംെചയ്യാൻ ്രപേത�കതരം സ്റ്റൗ ഉണ്ട്. ഇതിൽ
തീ കത്തിക്കാനായി െപേ്രടാളിെൻറ ഏറ്റവും ശുദ്ധരൂപമായ സൂപ്പർ ഫ�ുവൽ ˇ
ണ് ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. പട്ടിയുെട മലം വെര മറ്റു മാലിന�ങ്ങൾെക്കാപ്പം േശഖരി
ച്ച് തിരിച്ച് െകാണ്ടുേപാകും.
ഒരു കാൽപാട്˘ േപാലും േപായവഴിയിൽ അവേശഷിപ്പിക്കരുെതന്നാണ് നിയമം.
മനുഷ�െൻറ ൈകകടത്തലില�ാത്ത േലാകമായി അവിടം സംരക്ഷിക്കാൻ അ്രതമാ
്രതം ജാ്രഗത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒാർക്കുേന്പാൾ എെന്ന ഏെറ േവദനിപ്പിച്ചത്
മീശപ്പുലിമലയായിരുന്നു. ചാർലി സിനിമക്കു മുന്പ് ഞാൻ മീശപ്പുലിമല േപായിട്ടു
ണ്ട്. എന്നാൽ അതിനുേശഷമുള്ള യാ്രതയിൽ കണ്ടത് മനുഷ�ൻ നടന്ന് രൂപെപ്പ
ട്ട ˇയിരം വഴികളും കുന്നുകൂടിയ മാലിന�വുമാണ്. മേനാഹരമായ സ്ഥലെത്ത
എങ്ങെന െകാല�ാെമന്ന് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം.

യാത്രകൾക്
 ക് ജീവിതത്തെ 
മടക്കിനൽ
 കാനാകും
സ�പ്നങ്ങളിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന രാ്രതി

മൂന്നാംദിനം ജീവിതത്തിൽ ഏെറ ˇ്രഗഹിച്ച രാ്രതിയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. സ�പ്
നങ്ങളിൽ മാ്രതം െതളിഞ്ഞിരുന്ന േനാർേത്തൺ ൈലറ്റ്സ് അന്ന് ˇകാശമാെക
ദൃശ�മായി. മാജിക് പുസ്തകം തുറന്നേപാെലയായിരുന്നു ˇകാശം. വർണങ്ങൾ
െകാണ്ട് കണ്ണുകൾ വിസ്മയിച്ചു. കാമറയായിരുന്നില� ഹൃദയമായിരുന്നു ˇ നിമി
ഷങ്ങെള ഒപ്പിെയടുത്തത്. എന്നാൽ, അതുകഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ട് ദിനങ്ങളിലും അതി
കഠിനമായ ടാസ്കുകളായിരുന്നു കാത്തിരുന്നത്. നാലാം ദിവസം െടൻറില�ാെത
^30 ഡി്രഗി താപനിലയിൽ രാ്രതി കഴിച്ചു കൂട്ടണമായിരുന്നു. സ്ലീപ്പിങ് ബാഗ് മാ
്രതേമ ലഭിക്കൂ. മഞ്ഞിൽ ്രടഞ്ച് കുഴിച്ച് അതിലാണ് കിടക്കുന്നത്. കുഴിക്ക് ˇഴം കൂ
ടിയാലും ്രപശ്നമാണ്. കാറ്റിൽ മഞ്ഞു വീണ് മൂടിേപ്പാകും.
ഭീകരമായ രാ്രതിയായിരുന്നു അത്. ചിരിച്ചു െകാണ്ട് കിടന്നാൽ ഒരാഴ്ചേത്തക്ക്
ˇ ചിരി നിങ്ങളുെട മുഖത്ത് കാണുെമന്നായിരുന്നു ഇൻസ്്രടക്ടർ പറഞ്ഞത്; അ
്രതമാ്രതം മരവിച്ചു േപാകുെമന്ന്. ഒട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റി
യില�. അവസാന ദിവസവും മറക്കാനാകാത്തതാണ്
. ഫിനിഷിങ് േപായൻറിൽ എത്തിയ േശഷം സ്റ്റീം റൂ
മിൽ ശരീരം ചൂടാക്കി. എന്നിട്ട് അേതപടി െഎസ്െവ
ള്ളം േദഹേത്തക്ക് േകാരിെയാഴിക്കും. അഞ്ചുവട്ടം ഇ
ത് തുടരും. അതിനുേശഷം േതാർത്ത് മാ്രതം ധരിച്ച് മ
ഞ്ഞിലുണ്ടാക്കിയ െഎസ് േഹാളിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങിനി
വരണം. മാംസം മുറിക്കുന്നതുേപാെല േവദനയായി
രുന്നു അത്്. ഒരു മനുഷ�ൻ മരിക്കാൻ ˇ െവള്ളത്തി
ൽ വീണാൽ മതിയാകും. എന്നാൽ അതിെന ്രപതിേരാ
ധിക്കാൻ ശരീരെത്ത തായാറാക്കുകയായിരുന്നു ˇദ�
െത്ത ചൂടാക്കലിലൂെടയും തണുപ്പിക്കലിലൂെടയും.

ഹിച്ച് ൈഹക്കിങ്

പത്താം �ാ സ് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പിതാവ്˘ രാധാകൃഷ്˘ ണൻ നിേയാഗിേനാട്˘ പറ
ഞ്ഞു. നീ ഒരു യാ്രത േപാകണം, ഇന്ത�െമാത്തം. പറ്റു ന്ന ദൂ ര ങ്ങെളല�ാം പിന്നിട
ണം. അ തി നാ യി ഒരു വ ർഷ െമ ടുത്താ ലും കു ഴ പ്പമില�. ˇ യാ്രതയും വലിെയാ
രു വിദ�ാഭ�ാസമാണ്.
ഹരി്രശീ ബുക്ക്സ് എന്ന പ�ിഷിങ് കന്പനി നടത്തിയിരുന്ന അച്ഛനായിരുന്നു
നി േയാ ഗി െ ൻ റ യാ്രതകൾക്ക് വഴി െതളിച്ചു െകാ ടുത്തത്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന
അച്ഛെൻറ വിേയാഗമാണ് നിേയാഗിെന ഏെറ േവദനിപ്പിച്ചതും. പേക്ഷ അമ്മ ്രശീ
കല മകന് ൈധര�ംനൽകി. അവർ മകെന അവെൻറ വഴികളിേലക്ക് വിട്ടു. രണ്ട
ര മാസെത്ത ഉത്തേരന്ത�ൻ സഞ്ചാരമായിരുന്നു നിേയാഗിെന ഇന്ത�െയ അടുത്ത
റിയിച്ചത്. പിന്നീട്˘ ഒരുപാട്˘ നാളുകൾക്കിപ്പുറം ‘ഹിപ്പി’ വഴിയിൽ നിേയാഗ് നടത്തി
യ ഹിച്ച് ൈഹക്കിങ്ങും ˇരിലും വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഒരു രൂപ
േപാലും മുടക്കാെത കന�ാകുമാരിയിൽനിന്ന് കശ്മീർ വെര വാഹനങ്ങൾക്ക് ൈക
കാണിച്ചും കടത്തിണ്ണകളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയുമുള്ള ഒരു യാ്രതയായിരുന്നു അത്.

വാരാദ്യമാധ്യമം 1566ാം ലക്കത്തിൽ മുഹമ്മ
ദ് ഷാമ�ോൻ എഴുതിയ ‘സ്വപ്നയാത്രികൻ’ മ
നസ്സിനെ സ്പ

ർശിക്കുന്നതായിരുന്നു. ലേഖന
ത്തിലെ ‘പ്രതിസന്ധി
 കളില്ലാത്തതാണ് ജീവിത
ത്തിലെ പ്രശ്നം’ എന്ന വരികൾ കൂടുതൽ ആ
ക
2ർഷിച്ചു. വിഷ4 ാദത്തിെൻറ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ 
കടന്നുപ�ോയപ്പോൾ യാത്രയിലൂടെ അത് മാറ്റി
യെടുക്കാമെന്നു തെളിയിച്ച നിയ�ോഗിെൻറ മ
നസ്സിനെ ഞാൻ ഒരുപാട്ഇഷ്ടപ്പെട ുന്നു. സ
മയവും പണവുമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ്യാത്രപ�ോ
കാതെ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നവർ
ക്ക്പാഠമാവുകയാണ് നിയ�ോഗിെൻറ ജീവിതം.
മഞ്ഞിേനാട് െപാരുതിയ ദിനങ്ങൾ

If you love nature you have to love all its forms and conditions
^േജാഹൻ സ്കൾമാൻ എന്ന ചീഫ് ഇൻസ്്രടക്ടർ നിേയാഗടങ്ങുന്ന വിവി
ധ രാജ�ങ്ങളിെല 20 സാഹസിക്രപിയേരാട്˘ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇ്രപ
കാരമായിരുന്നു. ്രപകൃതിെയ സ്േനഹിക്കുന്നവർ അതിെൻറ എല�ാ രൂപ
ങ്ങെളയും വ�വസ്ഥകെളയും ഇഷ്˘ടെപ്പേടണ്ടിവരുെമന്ന്. എല�ിൽ തണു
പ്പ രി ച്ചി റ ങ്ങു ന്ന ൈമ ന സ് 30 ഡി്രഗിയി ൽ (ചി ല േപ്പാൾ ^40ലും എത്തും)
അഞ്ച് ദിനം െകാണ്ട് ˇർട്ടിക് േമഖലയിൽ താേണ്ടണ്ടത് 300 കിേലാമീറ്റ
റാണ്. ്രപകൃതിെയ ഏറ്റവും വന�വും രൗ്രദവുമായ ഭാവത്തിലും ഭംഗിയി
ലും അടുത്തറിയാനിറങ്ങിയവർ അതിജീവിേക്കണ്ടത് ഒടുങ്ങാത്ത ്രപതി
സന്ധി ക െള യാ യി രു ന്നു. മ ഞ്ഞി നാ ൽ ചുറ്റ െപ്പ ട്ട ˇ ർട്ടിക് േമഖല അതി
െൻറ േകാപം പുറെത്തടുക്കുക എേപ്പാെഴന്നത് ്രപവചനാതീതമാണ്. ചി
ലേപ്പാൾ െകാടുങ്കാറ്റായും മറ്റു ചിലേപ്പാൾ െകാടും തണുപ്പായും ്രപകൃതി
െവല�ുവിളി തീർക്കും. ഇെതല�ാം അതിജീവിച്ച് യാ്രത പൂർത്തിയാക്കുന്നവ
ർക്ക് പിെന്ന േലാകത്തിെൻറ ഏത് േകാണും നിഷ്˘്രപയാസം കീഴടക്കാം.
കരു ത്ത രാ യ ˇ റ് നാ യ്˘ ക്ക ൾ വീ തം വ ലിക്കു ന്ന െസ� ഡാണ് (െതന്നു
വണ്ടി) ഒാേരാരുത്തരുെടയും യാ്രതാവാഹനം. ്രപേത�ക പരിശീലനം ല
ഭിച്ച അലാസ്കൻ ഹസ്കി ഇനത്തിെല നായ്˘ക്കൾക്ക് വർഷത്തിൽ വല�
േപ്പാഴും കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് ഇൗ യാ്രത. അവക്ക് ഒാടുകയാണ് േവണ്ട
ത്. ഒരാെള വലിക്കാൻ രണ്ട് പട്ടികൾ തെന്ന മതിയാകും. അ്രതമാ്രതം ക
രുത്തരാണിവർ. എട്ട് തരത്തിലുള്ള വസ്്രതങ്ങളാണ് തണുപ്പിേനാട്˘ െപാ
രുതാൻ ധരിക്കുന്നത്. ‘ഇന്ത�യുമായി ഒരു തരത്തിലും സാമ�തയില�ാത്ത
ഭൂ്രപേദശങ്ങളായിരുന്നു അത്. മറ്റുള്ളവെരക്കാെളല�ാം െവല�ുവിളികൾ എ
നിക്കായിരുന്നു. യാ്രതക്കു മുന്പ് മണാലിയിെല സുഹൃത്ത് ബാബുക്കേയാ
െടാപ്പം ഹിമാലയത്തിേലക്ക് നടത്തിയ യാ്രത മാ്രതമായിരുന്നു ഏക മുൻ
പരിചയം. അന്ന് ഹിമാലയത്തിൽ ^22 ഡി്രഗി വെരേയ തണുപ്പുണ്ടായിരു
ന്നുള്ളൂ. സ�ീഡനിെല അർലാൻഡ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ˇദ� ദിനം പരി

ഈ കാടിന് ഞാെനന്തു
േപരിടും?

പൂർത്തീകരണം മാ്രതമായിരുന്നു ലക്ഷ�ം

നിേയാഗ്

20 േപരാണ് യാ്രത ˇരംഭിച്ചെതങ്കിലും ˇദ� ദിന
ങ്ങളിൽ തെന്ന ˇേരാഗ� ്രപശ്നം േനരിട്ട ഒരാെള മട
ക്കി അ യ ച്ചി രു ന്നു. അ ത്തരം സന്ദ ർഭ ങ്ങളിൽ മടക്കി
അയ ക്ക ൽ മാ്രത മാ യി രുന്നു േപാം വഴി. ഒരുപാട്˘ േപ
രുെട ്രശമഫലമായാണ് ഞാൻ എത്തിയെതന്ന് നന്നാ
യി അറിയാെമന്നതിനാൽ പൂർത്തീകരണം മാ്രതമായി
രുന്നു ലക്ഷ�ം. പലേപ്പാഴും വിഷമഘട്ടങ്ങളിലൂെട ക

സിനിമയാണ് അടുത്ത ലക്ഷ�ം

പുെണയിൽനിന്ന് എൽഎൽ.ബിയിലാണ് ബിരുദം േനടിയെതങ്കിലും സിനിമയാ
ണ് തെൻറ വഴിെയന്ന് നിേയാഗ് കരുതുന്നു. ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ�ൂട്ടിന് സമീപെത്ത
േകാളജിൽ പഠിക്കാൻ േചർന്നതും ഇൗ ഇഷ്˘ടം കാരണമാണ്. െഎ.വി. ശശിേയാ
െടാപ്പം കുൈവത്ത് യുദ്ധെത്ത ˇധാരമാക്കിയുള്ള സിനിമയുെട തിരക്കഥ തയാ
റാക്കുന്നതിനിെടയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെൻറ വിേയാഗം. ഇേപ്പാൾ ശശി സാറി
െൻറ മകനുമായി ഫഹദ് ഫാസിലിെന നായകനാക്കി സിനിമക്കുള്ള പണിപ്പുരയി
ലാണ്. സ�ത്രന്ത സംവിധായകനാകുക എന്നതാണ് കീഴടേക്കണ്ട അടുത്ത െകാ
ടുമുടി. അതിലൂെട ഒരു ്രടാവൽ സിനിമയും.

്രപതിസന്ധികളില�ാത്തതാണ് ജീവിതത്തിെല ്രപശ്നം

ജീവിതത്തിെൻറ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കടുത്ത വിഷാദത്തിലൂെടയും നിേയാഗ് കട
ന്നുേപായിട്ടുണ്ട്. ചിന്തകൾ യുദ്ധെത്തക്കാളും കലാപെത്തക്കാളും ഭയെപ്പടുത്തി
യ ദിനങ്ങളിലൂെടയായിരുന്നു ˇ യാ്രത. ജീവിതെത്ത തെന്ന െവറുത്തുേപായ നി
മിഷങ്ങൾ. എന്നാൽ അവിെടയും േതാറ്റുെകാടുക്കാൻ തയാറായില�. ്രപതിസന്ധിക
ളില�ാത്തതാണ് ജീവിതത്തിെല ്രപശ്നെമന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതിെന മറികടക്കാ
ൻ ്രപതിസന്ധികെള കൂെട കൂട്ടണെമന്നും ചിന്തകെള ഇല�ാതാക്കണെമന്നും. അ
ങ്ങെന തുടങ്ങിയ യാ്രതയാണ് ഇന്ന് നിേയാഗിെന മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില�ാത്ത കാഴ്ച
കളിലൂെടയും ഇഷ്˘ടങ്ങളിലൂെടയും സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നത്... ഒരുപേക്ഷ നിേയാഗിെന
േപ്പാെല മറ്റുപലരും ഇഷ്˘ടങ്ങൾക്കായി സമയം കെണ്ടത്തിയിരുെന്നങ്കിൽ േലാക
ത്ത് ഒരുപാട്˘ പുഞ്ചിരികൾ ഇനിയും േശഷിേച്ചെന.


ഒത്തിരി പച്ചപ്പ് തീർക്കുന്ന
ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞന്മാർ

MRP Rs. 40/-
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പി. മുഹമ്മദ്ഷാഫി, പുനലൂർ

●ല�ോകസഞ്ചാരിയും ആർട്ടിക് പ�ോളാർ ജേ
താവുമായി നിയ�ോഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാരാദ്യ
മാധ്യമത്തിലെ എഴുത്ത് ഏറെ പ്രച�ോദനാത്മ
കവും ഹൃദ്യവുമായിരുന്നു. മഞ്ഞിന�ോട് പ�ൊരു
തിയ ദിനങ്ങ
 ളും ആർട്ടിക്കിലെ 
 കാഴ്ചകളും ല
ളിതവും മന�ോഹരവുമായി അവതരിപ്പിച്ചു. യാ
ത്രയെ, പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നി
യ�ോഗ് നൽകുന്നത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാ
ണ്. അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യമാ
ണിത്. അത് കണ്ടെത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിലൂ
ടെ പുതുമയുള്ള വായന
 ാനുഭവമാണ് വാരാദ്യ
മാധ്യമം വായനക്കാർക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നത്. പ്ര
തികൂലസാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപ�ോയ മ
ലയാളിയുടെ വിജയമാണ്. ഇത്തരം എഴുത്തു
കൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അഖിൽ സുരേന്ദ്രൻ, അഞ്ചൽ

●വാരാദ്യ മാധ്യമത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്വ
പ്നയാത്രികൻ എന്ന യാത്രാവിവരണം ഹൃ
ദയസ്പർശിയായി.  നിയ�ോഗ് നടത്തിയ ആ

●‘സ്വപ്നയാത്രികൻ’ ഹൃദ്യമായ വായനാനുഭ
വമായിരുന്നു പകർന്നുനൽകിയത്. നിയ�ോഗി
െൻറ ആർട്ടിക്യാത്ര വായനക്കാരെൻറകൂടി 
യാത്രയായി അനുഭവപ്പെട്ടത് യാത്രയുടെ വിവ
രണം ആസ്വാദ്യകരമായ രൂപത്തിലായതുക�ൊ
ണ്ടാണ്. ആർട്ടിക് അനുഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും അ
നുഭവിക്കാനിടയില്ലാത്ത സാധാരണക്
 കാർക്ക് 
വിയർപ്പുപ�ോലും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഐസ്
കട്ട യാവുന്ന അവ സ്ഥ അത്യത്ഭുതത്തോടെ
 
യാണ് വായിച്ചത്.അഭിനന്ദ
 ന
 ങ്ങ
 ൾ...

അബ്ബാസ്, മാട്ടൂൽ

സന്ദർഭോചിതം
വാരാദ്യ മാധ്യമം ലക്കം 1565ൽ വി.വി. ജിനീഷ്
എഴുതിയ ‘നിപ ഒരു ദേശത്തിെൻറ ബാക്കിപ
ത്രം’ സന്ദർഭോചിതമായി. ഒരു വൈറസിനുമു
ന്നിൽ മനുഷ്യൻ അന്തിച്ചുനിൽക്കുന്ന കാഴ്ച
തീവ്രമായി ഇൗ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇൗ കു
റിപ്പ്എഴുതുേമ്പാൾ നിപ ഭീതി ഒഴിയുന്ന ശുഭ
സൂചനകളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
രോഗം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ പേരാമ്പ്രയും
കോഴിക്കോട്നഗരവുമൊക്കെ വീണ്ടും പഴയ
പോലെ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. നാഗരിക മനുഷ്യ
ൻ അനുഭവിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി
യാണ് സത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി 
കേരളീയ സമൂഹം കണ്ടത്.

പി. അഖിലേഷ്, അച്ചനമ്പലം

വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്തുകൾ 
വാട്സ്ആപ്വഴിയും 
രചനകൾ ഇ-മെയിലിലൂടെയും അയക്കാം
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പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം, 
വെള്ളിമാട്കുന്ന്. പി.ഒ, കോഴിക്കോട്-12
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എം. കുഞ്ഞാപ്പ
അമ്മേ...
ദിനോസറുകള്ക്ക്
വംശനാശം സംഭവിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞതാരാണ്?
ഞാന് കണ്ടു;
നമ്മുടെ കുന്നുകളാണതിന് ഭക്ഷണം.
രാമന്കുന്നു തിന്നു
പടര്ന്ന പന്തല്മരങ്ങളും
രാവണക്കല്ലും
അതു തിന്നുതീര്ത്തു.
ഉച്ഛിഷ്ടം
സീതക്കുളത്തില്
വിസര്ജിച്ചു.
ഇന്നലെയത്
സ്കൂളില് വന്നു,
പുറത്തുനിന്നു മുരണ്ടു.
പിന്നെയത്
നമ്മുടെ പഴയ
മലയാളം മീഡിയം സ്കൂള്
കടിച്ചുകുടഞ്ഞു.
അമ്പലപ്പറമ്പില്
പനമ്പട്ട തിന്നുനിന്ന
കൊമ്പനാന

കഥ

ചിത്രീകരണം: ഷബ്ന സുമയ്യ

ഷബ്ന സുമയ്യ

നീ

കെ.എം. റഷീദ്

‘‘നേ

ഹ മാനിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?’’
‘‘മൃഗശാലയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല
രസമാണ്കാണാൻ.’’
‘‘കൂട്ടിലിട്ട മൃഗത്തെ കാണാൻ എനിക് വെ
ക്
റുപ്പാണ്’’ ^അവൻ പറഞ്ഞു.
‘‘അതെന്താ?’’ അവൾ ചോദിച്ചു.
‘‘കാട്ടിൽ കഴിയേണ്ട മൃഗങ്ങളെ കൂട്ടിനക
ത്ത്പിടിച്ചിടുന്നത് ക്രൂരതയാണ്.’’
‘‘എനിക്കത് ക്രൂരതയായി തോന്നുന്നില്ല’’
അവൾ പറഞ്ഞു.
‘‘അത്എങ്ങനെ തോന്നും? നേഹ സ്കൂളി
ലല്ലേ പഠിക്കുന്നത്’’
-പബൻ പറഞ്ഞു:
‘‘കാട്ടിൽ അലയുന്നവർക്കേ ഇവിടത്തെ ജീ
വികളോട്കരുണ തോന്നുകയുള്ളൂ.’’
മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഇഴ
ച്ചേർച്ചയുടെ കഥയാണ്നദീം നൗഷാദിെൻറ
‘കാറ്റ് നിലാവിൽ തൊട്ട്’ എന്ന നോവൽ പറ
യുന്നത്. കാടും കാട്ടാറുകളും മരങ്ങളും നീർ
ത്തടങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി വികസനത്തിെൻറ
വലിയ  കൊട്ടാരങ്ങൾ വരുേമ്പാൾ മനുഷ്യൻ
എത്തുന്ന പടുകുഴിയെക്കുറിച്ച് ഒരു കുട്ടിയു
ടെ മനസ്സ് പോലെ തെളിമയുള്ള ഭാഷയിൽ
പുസ്തകം പറയുന്നു.
ഒരമ്മ മകൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന കഥ
യാണിത്. കഥകളും പൂക്കളും ചിത്രങ്ങളും നി
റങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്

ള് അവള് പറഞ്ഞു: “അത�ൊന്നെടുത്ത് പുറ
ത്തേക്കിട്ടൂടെ” അയാള് എഴുന്നേറ്റ് ത�ോര്ത്തെ
ടുത്ത് പുറത്തു ക�ൊണ്ടുപ�ോയി വിരിച്ചിട്ടു.
നേര്ത്ത വിരിപ്പിനിടയിലൂടെ പുറത്തു വെ
യിലില് ആകാശം ന�ോക്കി നില്ക്കുന്ന അയാ
ളെ ന�ോക്കി അവള് നെടുവീര്പ്പിട്ടു. വിരിപ്പ് 
വകഞ്ഞുമാറ്റി ലേശം ദേഷ്യത്തോടെ അവള് 
ച�ോദിച്ചു, “കഴിഞ്ഞെങ്കില് ആ വെയിലത്തൂ
ന്നിങ്ങു കേറിക്കൂടെ. സൂര്യാഘാതം കൂടിയ
കാലമാ.” അയാള് തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കി. തുറ
ന്നിട്ട ജനാല വിരിപ്പിനപ്പുറം ദേഷ്യം പിടിച്ച മു
ഖവുമായി അവള്. ചുറ്റും വര്ണശലഭങ്ങള്.
ന�ോക്കിന�ോക്കി നില്ക്കെ വെയിലാറുന്നതും
നനുത്ത തുള്ളികള് ഒന്നൊന്നായി ദേഹത്ത് 
വീഴുന്നതും അയാളറിഞ്ഞു. അവരിരുവരും
പരസ്പരം ന�ോക്കി കാരണമില്ലാതെ ചിരിച്ചു.
അവള് വീല്ചെയറുരുട്ടി ശലഭങ്ങള്ക്കൊപ്പം 
മുറിയില് നിന്നും മഴയിലേക്കിറങ്ങി...

ലച്ചു. അവൾക്ക് 20വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു കഥ
അമ്മ നേഹ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു.  കഥ
യിൽ മുഴുവൻ നിറയുന്നത്കാടും മരങ്ങളും
കാട്ടുജീവികളും അരുവികളും പിന്നെ അതി
നോടൊട്ടി ജീവിക്കുന്ന പബൻ എന്ന ആദി
വാസി പയ്യനുമാണ്. ഒരു തരത്തിൽ പബൻ
എന്ന ആദിവാസി  ബാലനാണ്ഇൗ കഥയി
ലെ നായകൻ.
സ്കൂളിലേക്ക് പോയ നേഹ എന്ന കുട്ടി  
കൗതുകത്തിൽ കാട്ടിലെത്തുന്നു. അതോടെ 
കാടിെൻറ കുതൂഹലങ്ങളിലേക്ക് വാക്കുകൾ
നമ്മെ കൊണ്ടുപോവുന്നു. ഒാരോ അണുവി
ലും എത്രയെത്ര വിസ്മയങ്ങൾ.
സ്കൂളിൽ പോയി പുസ്തകങ്ങൾ പലതും
പഠിക്കുന്ന നേഹയേക്കാൾ പല കാര്യങ്ങളും
അറിയാവുന്നത്പബനാണ്. കാട്ടുപാതയോ
രങ്ങളും സ്വരങ്ങളും കാട്ടുമണങ്ങളും ഇള
ക്കങ്ങളും മനഃപാഠമാക്കിയവനാണ്അവൻ.
‘‘കാട് തന്ന അറിവാണ്. ഇതൊന്നും സ്കൂ
ളിൽനിന്ന്കിട്ടില്ല’’ -പബൻ പറയുന്നു.
‘‘നിനക്ക് എത്ര പക്ഷികളെ അറിയാം?’’
എന്ന്അവൻ ചോദിക്കുന്നു.
‘‘കാക്ക, മൈന, പ്രാവ്...’’
‘‘തീർന് നോ.’’
എന്ന്വായിക്കുേമ്പാൾ നാം
‘പറഞ്ഞുന�ോക്കുക വെറുതെ
നിങ്ങള്ക്കെത്ര കിളിയുടെ പാട്ടറിയാം?
എത്ര മരത്തിന് തണലറിയാം?
എത്ര പുഴയുടെ കുളിരറിയാം?
എത്ര പഴത്തിന് രുചിയറിയാം?

എത്ര പൂവിന് മണമറിയാം?
അറിഞ്ഞിടുേമ്പാഴറിയാം നമ്മള്ക്കറിയാനൊത്തിരി  ബാക്കി 
ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബാക്കി.’
എന്ന  പി. മധുസൂദനെൻറ കവിതയിൽ
എത്തുന്നു.  
‘‘നീ കുഴിയാന ഇരപിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടു
ണ്ടോ?’’
‘അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന ഉറുമ്പുകളാണ്കുഴി
യാനയുടെ ഇര. ഉറുമ്പ് കുഴിയിൽ വീണാൽ
കുഴിയാന അടിയിൽനിന്ന്മണ്ണ് ഇളക്കിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഉറുമ്പിന് രക്ഷപ്പെടാൻ
പറ്റില്ല’ . ഒ രു ചെറിയ ശബ്ദ ം കേട്ടപ്പോൾ
തന്നെ ബപൻ പറയുന്നുണ്ട്, അത് പച്ചില
പ്രാണിയാണല്ലോ എന്ന്. അതെങ്ങനെയാ
പറയാൻ പറ്റിയത്? എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ‘‘അത്
കുറച്ചു കാലം കാട്ടിൽ ജീവിച്ചാൽ മനസ്സിലാ
വും. നിശ്ശബ്ദ തയെയും ശബ്ദ ങ്ങളെയും
മണങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രകൃതിയിൽ
നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം.’’
‘പക്ഷികളും മരങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധ
മുണ്ട്.
പല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും വിത്തുകൾ  പക്ഷി
കൾ തിന്ന് കാഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷമേ മുളക്കു
കയുള്ളൂ. ഒാരോ വലിയ വൃക്ഷവും അനേ
കം വന്യജീവികളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നുണ്ട്. മല
മുഴക്കി വേഴാമ്പലുകൾ ഒാരോ കട്ടാൽ വൃക്ഷ
ത്തിെൻറയും വിത്തുകൾ പേറി സഞ്ചരിക്കു
ന്നു. പക്ഷികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഉപേ
ക്ഷിക്കുന്ന  വിത്തുകളാണ്ഇൗ മരങ്ങളെ നി

അമ്മേ,
ഇങ്ങനെയെല്ലാമെല്ലാം
തിന്നുതീര്ത്താല്
പിന്നെന്തു ബാക്കിയാവും?
ഭക്ഷണമെല്ലാം
ആര്ത്തിയോടെ
തിന്നുതീര്ത്തപ്പോള്
തന്നെയല്ലേ
അവ
പട്ടിണി കിടന്നും
കടിച്ചുകീറിയും
ചത്തൊടുങ്ങിയത്?
ഒടുവില് നമ്മെയും
കാത്തിരിക്കുന്നത്
അങ്ങനെയൊരന്ത്യമാവുമോ?
l
ചിത്രീകരണം: കെ. നിസാർ

l

കാറ്റ്നിലാവിൽ തൊട്ട്
നദീം നൗഷാദ്
പ്രസാധകർ: നിയതം ബുക്സ്
വില: 120

ലനിർത്തുന്നത്.’
മനുഷ്യെൻറ ഇടപെടലുകൾ കാട്ടിലും പ്ര
കൃതിയിലേക്കും നടത്തുന്ന വിനാശത്തിലേ
ക്ക് പതുക്കെ കുഞ്ഞുമനസ്സിലൂടെ പുസ്തകം
പോകുന്നു.
പക്ഷിക്കൂട്ടിൽനിന്ന്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കാ
നുള്ള കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ, കൂട്ടിൽനി
ന്ന്പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മോഷ്ടിക്കുന്നത്പാ
പമാണെന്ന് ബപൻ ഒാർമിപ്പിക്കുന്നു. ‘‘നേഹ
യുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തുനി
ന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയാൽ എങ്ങനെയിരി
ക്കും. അതുപോലെയാ ഇതും’’ എന്ന് പബൻ
പറയുേ മ്പാഴാണ് വായനക്കാരും ആ ഗൗരവ
ത്തിലേക്ക്എത്തുന്നത്.
തണ്ണീർത്തടത്തിൽനിന്ന് വലയിട്ട് മീൻ പിടി
ക്കുന്നതിനെതിരെ പബൻ പ്രതിഷേധിക്കുന്നി
ടത്താണ്ഇൗ പുസ്തകത്തിെൻറ മുഴുവൻ സാ
രാംശം. മീൻ പിടിക്കുേമ്പാൾ പക്ഷികളുടെ ഭക്ഷ
ണമാണ് നഷ്ട മാകുന്നത്. അതോടെ, അവ
മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഇത് കീട
നാശിനി തളിച്ച ഫലങ്ങളിൽ അവയെ എത്തി
ക്കുന്നു. അത് രോഗമുണ്ടാകുന്നു. വൈറസു
കൾ പരക്കുന്നു. അങ്ങനെയങ്ങനെ... ചെറിയ
ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയുടെയും വിനാശത്തി
ലേക്ക്നയിക്കുന്നു.
നാം നിസ്സാരമായി കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂ
ടെ പ്രകൃതിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വിനാശങ്ങളെ 
മനോഹരമായി വരച്ചിടുക വഴി ഇൗ പുസ്തകം
കുട്ടികളുടെ പരിസ്ഥിതി മാനിഫെസ്റ്റോ ആയി 
മാറുന്നു.                                                        l

പുസ്തകം

വായന

എന്തുക�ൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും വേദനക
ളെക്കുറിച്ചുമാത്രം എഴുതുന്നത്. അല്ലെ
ങ്കില് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് മാത്രം? പുരുഷന്മാ
രെന്താ അത്ര മ�ോശം ജീവികളാണ�ോ? കട്ടിലി
ല് മലര്ന്നു കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ഫാന് ന�ോക്കി 
കിടക്കുമ്പോള് അയാള് ച�ോദിച്ചു.
ച�ോദ്യം കേട്ടെങ്കിലും ഇളം നീല വിരിപ്പുക
ളില് ചിത്രശലഭങ്ങളെ തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നത്
ഒരു ധ്യാനംപ�ോലെ ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരുന്ന
തിനാല് അവള�ൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. പെണ്ണു
ങ്ങളും വേദനകളും ഒന്നാണെന്ന് അവള്ക്കു 
പറയണമെന്ന് ത�ോന്നി. പിന്നെ വേണ്ടെന്നു 
കരുതി. വെയിൽ വരുമ്പോ ഈ ശലഭങ്ങളു
ടെ നിഴല് കാണണം. അവള്ക്കപ്പോള് അത്ര 
മാത്രമേ വിചാരമുണ്ടായുള്ളൂ. അയാള് തല
ഉയര്ത്തി ന�ോക്കി. താന് ച�ോദിച്ചതിനു മറു
പടി പറയാത്തതില് ലേശം നീരസം ത�ോന്നി

യെങ്കിലും അയാള് ചെറുതായി പുഞ്ചിരിച്ചു 
ക�ൊണ്ട് വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നു. മു
റിയില് നിറയെ ചൂടായിരുന്നു.
‘മഴയെപ്പോള്വരുമ�ോ ആവ�ോ’ അയാള് 
ആത്മഗതം ക�ൊണ്ടു.
അവളപ്പോള് അയാളുടെയുള്ളിലുള്ള മഴ
ക്കാടിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു ഓര്ത്തത്. ഏതു
വേനലില് നിന്നും തനിക്ക് ഓടിയ�ൊളിക്കാന് 
കരുതി വെച്ചൊരു മഴക്കാട്. അവിടെയെപ്പോ
ഴും തണുപ്പാണെന്നോര്ത്തപ്പോള് ചിത്രശ
ലഭങ്ങളില് നിന്നും അവളുടെ ചിന്തയ�ൊന്നു 
പാറി മാറിയിരുന്നു. തുന്നല് മതിയാക്കി അവ
ള് അയാള്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു. അയാ
ളപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് ന�ോക്കിത്തന്നെ കിട
ക്കുകയായിരുന്നു. “ആണുങ്ങളെപ്പറ്റി എനി
ക്കൊന്നുമറിഞ്ഞൂടല്ലോ”- നേര്ത്ത ശബ്ദത്തി
ല് അവള് പറഞ്ഞു. അയാള് ചിരിക്കുക മാ
ത്രം ചെയ്തു.
വാതിലില് വിരിച്ചിട്ട നനഞ്ഞ ത�ോര്ത്തി
ല് നിന്നും വെള്ളം ഇറ്റി വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോ

അതിനെക്കണ്ടു പേടിച്ചു.
നാളെ
സര്ക്കാറാശുപത്രിക്കെട്ടിടം
തിന്നാന് കൊടുക്കാമെന്ന്
ദിനോസറിെൻറ കാതില്
അതിെൻറ പാപ്പാന്
പറയുന്നതു കേട്ടു.

ബോർഹസിെൻറ 
കഥകൾ

ഖുർആനിലെ 
25 പ്രവാചകൻമാർ

ഹോർഹെ ലൂയി ബോർഹസ്
വിവ. കെ. ജീവൻകുമാർ, പി.
അനിൽകുമാർ
പേജ്: 350,  വില: 350.00 
ഡി.സി ബുക്സ്
ആധുനിക കഥാസാഹിത്യ
ത്തിലെ അതുല്യ പ്രതിഭയായ
ബോർഹസിെൻറ ഏറ്റവും പ്ര
ശസ്തമായ കഥകളുടെ സമാ
ഹാരം.

ശൈഖ്മുഹമ്മദ്കാരകുന്ന്
പേജ:് 256, വില: 240.00
െഎ.പി.എച്ച്
 വേദഗ്രന്ഥമായ ഖുർആ
നിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട 25
പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം 
സംക്ഷിപ്തമായി വിവരി
ക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

ഒരു പാട്ടിെൻറ ദൂരം

വൈതരണി

ശിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുംകടവ്
പേജ്: 119, വില: 160
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
പ്രണയവും പകയും സ്നേ
ഹവും മൃതിയുമെല്ലാം ചേർ
ന്ന്സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒമ്പത്ജീ
വിത ഖണ്ഡങ്ങൾ. എഴുത്തു
കാരെൻറ ഏറ്റവും പുതിയ
കഥാസമാഹാരം.

ടി.എൻ 
പേജ:് 118, വില: 120.00
കറൻറ് ബുക്സ്
തപാൽ ശിപായിയായ കു
ഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പിെൻറയും
മക്കളുടെയും ജീവിതകഥയി
ലൂടെ ചില സാമൂഹിക യാ
ഥാർഥ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കു
കയാണ്ഇൗ നാടകം.

ഇസ്സുദ്ദീൻ മൗലവിയുടെ നാടും 
വീടും എെൻറ ഒാർമകളും

മായാലോകത്തിലെ നൂനി
(ബാലസാഹിത്യം)

വി.കെ. ജലീൽ
പേജ:് 220, വില: 200.00
െഎ.പി.എച്ച്
കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക 
നവോത്ഥാനത്തിൽ വലിയ
പങ്കുവഹിച്ച ഇസ്സുദ്ദീൻ മൗല
വിയുടെ ജീവിതവും പ്രവർ
ത്തന മണ്ഡലവും പരിചയ
പ്പെടുത്തുന്നു.  

സുധാ മൂർത്തി
വിവ. ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ
ഷൈനി വി.റ്റി
പേജ:് 223, വില: 220.00
മാമ്പഴം, ഡി.സി ബുക്സ്
സാഹസിക കഥകൾ ഇഷ്
ടപ്പെടുന്ന കുട്ടിവായനക്കാർ
ക്ക്നൂനിയെയും അവളുടെ 
കൂട്ടുകാരെയും ചേർത്തുപി
ടിക്കാം.

അവളുടെ വെളിപാടുകൾ
ത്രേസ്യാമ്മ തോമസ്നാടാവള്ളിൽ
പേജ:് 110 വില: 110.00
യെസ് പ്രസ് ബുക്സ്
എഴുത്തുകാരിയുടെ ചിന്തക
ളും അറിവുകളും അനുഭവ
ങ്ങളും ചെറിയ വിവരണങ്ങ
ളിലൂടെ വായനക്കാരിലേക്ക്
എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം.

നേടാം സ്വപ്നങ്ങൾ,
പരിധിയില്ലാതെ
സെബിൻ എസ്. കൊട്ടാരം 
പേജ്: 132,  വില:140.00
ഡോൾഫിൻ ബുക്സ്
പ്രതിസന്ധികളെ ആത്മവി
ശ്വാസം കൊണ്ട് നേരിടാ
നും അതിജയിക്കാനും പ്രേര
ണനൽകുന്ന രചന. ജീവിത
ത്തിൽ സമാധാനവും സ്വസ്
ഥതയും എങ്ങനെ നേടാമെ
ന്ന അറിവ്നൽകുന്നു.

കവിത
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DÄshfn¨w tXSp¶ Nn{Xbm{XIÄ
മനുഷ്യെ ൻറ ഉള്വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള യാത്രകളായാണ് അശ്വതി തെൻറ ഓര�ോ 
 ചിത്രത്തെ
 യും കാണുന്ന
 ത്
മാനസി പി.കെ
ട്ടിക്കാലത്ത് കൗത
 ുകത്തിന് വരച്ചുതുടങ്ങിയതാണ് അശ്വതി.
കുചിത്രപ
ഠനത്തിന�ൊന്നും പ�ോകാതെ ദിവസവും ക�ൊച്ചു വര

ചിത്രകല

കള്കൊ

ണ്ട് ന�ോ

ട്ടുബുക്കുകള് 
 നിറച്ചിരുന്ന 
 അശ്വതി വരയെ 
 കാര്യമാ
യി കാണാന് തുടങ്ങിയത് ആർക്കിടെക്ചര് പഠനകാലത്താണ്. പഠന
വും ജ�ോലിയുമായി  മുഴുസമയവും വരയുടെ ഭാഗമായപ്പോൾ അശ്വതി 
വരകളെ വീണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാനും ആസ്വദിക്കാനും തുടങ്ങി. പിന്നീട്
വരയ�ോടുള്ള താൽപര്യംകണ്ട് 
 സമ്മാനമായി ലഭിച്ച ഫ്രിഡ കാഹ് ല�ോ
യുടെ പുസ്തകം അശ്വതിക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഓര�ോ 
 നിമിഷവും ഡയ
റിക്കുറിപ്പെ
 ന്ന പ�ോലെ 
 പകർത്താൻ പ്രച�ോ
 ദനമായി.
മനുഷ്യെൻറ ഉള്വെ

ളിച്ച
 ത്തിലേ
 ക്കുള്ള യാത്ര
 കളായാണ് അശ്വതി 
തെൻറ ഓര�ോ ചിത്രത്തെയും കാണുന്നത്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ജീ
വിതമാകുന്ന യാത്രയിലൂടെ ചിത്രകാരി കടന്നുപ�ോകുമ്പോ

ൾ നേരി
ടുന്ന വികാര, വിചാരങ്ങളുടെയും ആത്മീയലയത്തിെൻറയും പ്രതി
ബിംബങ്ങളാണ് വരകളായി പിറവിയെടുക്കുന്നത്. തെൻറ ഉള്ളിലൂ
ടെ കടന്നുപ�ോകുന്ന ഊർജത്തിൻെറ ഒഴുക്കിനെയും വികാരവിചാര
ങ്ങളെയും സമൂഹം ന�ോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയെയും അശ്വതി വരക്കാ
നുള്ള വിഷയമാക്കുന്നു.
ശരീരത്തെ പ്രകൃതി
 യുമായി ക�ോർത്തിണക്കിയും ഹൃദയത്തിെൻറ
മുഖഭാവമായി വികാരങ്ങളെയും ആത്മാവിെൻറ പൂർണതയിലേക്കു
ള്ള വെമ്പലിനെ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിെ
 ൻറ ആഴം തേട ിയും ഊർ
ജത്തിെൻറ ഒഴുക്കായും വ്യത്യസ്ത തലത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ശൈലിക

ൾ ഉൾക്കൊ

 വ്യത
ണ്ട് 
 ്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ കാൻവാസിൽ രൂപംക�ൊള്ളു
 
ന്നു.   ശരീരം എന്ന ചിത്രശ്രേ

ണിയിൽ ഓര�ോ 
 കാലയളവിലും മനുഷ്യ
െൻറ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചിത്രശലഭത്തിെൻറ ജനനം മുത
ലുള്ള രൂപാന്തര പ്രക്രിയകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്ര
കൃതി
 യുമായി ഇഴചേർന്ന് നിന്നുക�ൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രങ്ങ
 ൾ രചിച്ചിട്ടു
ള്ളത്. പ്രപഞ്ചം, ആകാശം, ഭൂമി എന്നിവയുടെ നിറങ്ങളാണ് ഈ ചി
ത്രങ്ങൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
മനസ്സ് എന്ന ചിത്രശ്രേണിയിൽ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുകയും നേ
രിടുകയും ചെയ്യുന്ന വികാരങ്ങളെയാണ് പകർത്തിയത്. ഇതിൽ മി
ക്കവയും അശ്വതിയുടെ തന്നെ ഛായാചിത്രങ്ങളാണ്.ആത്മാവ് എ
ന്ന ശ്രേണി ന�ോ

ക്കൂ. ശൂന്യത
 യിൽനിന്ന്
 പൂർണതയിലേക്കുള്ള യാത്ര 

താന്ത്രിക് ആർട്ടായാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആത്മീയത
യുടെ ഒരു വശം ഉള്ളതുക�ൊണ്ട് അതിെൻറ തീവ്ര
 ത പൂർണരൂപത്തി
ൽ ക�ൊണ്ടുവരാൻ ചുവപ്പ്, കറുപ്പ്, വെള്ള നിറങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ചിരി
ക്കുന്നു. വൃത്തത്തെ തുടക്കവും ഒടുക്കവുമില്ലാത്ത സഞ്ചാരമായും രേ
ഖയെ വളർച്ചയുടെയും വികസനത്തിെൻറയും പ്രതീകമായും ത്രിക�ോ
ണത്തെ ആത്മീയതയിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തി
െൻറ ഉറവിടമായും താമരയെ അജ്ഞതയിൽനിന്ന്
  ബ�ോധാവസ്ഥയി
ലേക്കുള്ള പ്രത
 ീകമായ
 ും പലയിടങ്ങ
 ളിലും കാണാം.
  മേയ് 15 മുത
 ൽ 23 വരെ ക�ോഴിക്കോ

ട് ലളിതകല അക്കാദമിയിൽ
‘into an introspection’ എന്നപേരിൽ തെ
 ൻറ ചിത്ര
 ങ്ങ
 ളുമായി അശ്വ
തിയുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടര വയസ്സു
 കാരനായ മകൻ അദിദ് അമ്മയുടെ 

കൂടെ ക�ൊച്ചുവരകളുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു
 .
l

അശ്വതിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ

അശ്വത ി

അങ്ങ് കോഴിബസാറുവരെ പോയി നോക്കി. കൂ
രിരിട്ടു മാത്രം. വഴികളിൽ ആൾപെരുമാറ്റം പേ
ാലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറുക്കന്മാരുടെ ഓരിയി
ടൽ എങ്ങാേണ്ടാനിന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വല്ലാ
തെ ഭയന്നു. നിരാശയോടെ പുരയിലേക്ക് തിരി
കെ നടന്നു. പാതയിലെ മാളികപ്പുരയിൽനിന്ന്
നല്ല വെന്ത മാംസത്തിെൻറ മണം തുളച്ചു കയറി.
പൊട്ടിച്ചിരികളും പെരുന്നാൾ രാവിെൻറ ആഘേ
ാഷത്തിമിർപ്പുകളും...
ഉമ്മ പുരയുടെ വാതിൽപടിക്കൽ തന്നെയു
ണ്ടായിരുന്നു. അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരും
ഉറങ്ങിയിരുന്നു. മൂത്ത പെങ്ങൾ ഉമ്മാെൻറ മടി
യിൽ തലചായ്ച്ച് ഇളംമയക്കത്തിലുമായിരുന്നു.
ഉമ്മ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും മഴ കൂടുതലായതു
കൊണ്ട്പുരയിൽ തന്നെ നിന്നുകാണും. സുബ
ഹ് ബാങ്കു കഴിഞ്ഞാൽ വരുമായിരിക്കും! ഞാൻ
പായ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പോയി കി
ടന്നോളൂ! ഉമ്മ വാതിൽ മെല്ലെ ചാരി മുറിയിൽ
പോയി. ഉറക്കം വന്നില്ല. വെറുതെ പായയിൽ കി
ടന്നു എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരു
ന്നു. ഉമ്മ രാത്രി പലവട്ടവും വാതിൽ തുറന്നു പു
റത്തുപോയി നോക്കുന്നത് കാണാം. കണ്ണുകൾ
പലപ്പോഴും തട്ടത്തിെൻറ കോന്തലകൊണ്ടു തു
ടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
പാതിരാത്രി മണൽത്തിട്ടകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് 

> > > > പേജ്1 തുടർച്ച
പിന്നെ എന്നോടും േപ്രമനോടുമായി പറഞ്ഞു!
നിങ്ങൾ തീച്ചൂട്ടുമായി അങ്ങ് സുൽത്താൻ തോ
ടുവരെ ഒന്നു പോയി നോക്ക്. ചിലപ്പോൾ ചങ്ങാ
തിമാരായ വാലന്മാരുമായി എന്തെങ്കിലും വിശേ
ഷം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു അന്ത
വും കുന്തവുമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാ..
ഞങ്ങൾ തീച്ചൂട്ടുമായി ചെമ്മൺപാതയിലൂ
ടെ സുൽത്താൻ തോട് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നുനീ
ങ്ങി. മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ മാടായിപ്പുഴ രൗദ്രഭാ
വം പൂണ്ടിരിക്കുന്നു. പാതകൾ വിജനമായിരു
ന്നു. പുളിമരച്ചുവട്ടിൽ ആലിക്ക ബീഡിയും വലി
ച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട്. ആരോടോ എന്തോ സംസാരിക്കു
കയായിരുന്നു. ചെമ്മൺപാത മറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ
സുൽത്താൻ തോട്ടിൻകരയിലൂടെ കെടക്കാറ വഴി 
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A_mb, lnPm_v,
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100%
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നിന്നും കൂട്ട നിലവിളികൾ കേട്ടു. ഞാനും േപ്ര
മനും ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വേഗം തീച്ചൂട്ടുമായി പു
റത്തേക്ക് പോയി. ഉമ്മ കൂടെ വരാൻ കുറെ നിർ
ബന്ധം പിടിച്ചു . ഞങ്ങൾ ഉമ്മായെ പുരയിലാ
ക്കി. മണൽത്തിട്ടകൾ മറഞ്ഞു ചെമ്മൺപാതയി
ലേക്ക് കുതിച്ചു. അപ്പോൾ കുറെ വാലന്മാർ പു
ഴക്കരയിലിരുന്നു നിലവിളിക്കുന്നു. മാടായിപ്പുഴ
അങ്ങനെയാ എല്ലാ കൊല്ലവും പെരുമഴക്കാല
ത്ത് ഏതെങ്കിലും ജീവനെയും കൊണ്ട് അങ്ങ് 
സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും.
വല്ലംകെട്ടുവാൻ പോയ വിനോദ് മലവെള്ള
പ്പാച്ചിലിെൻറ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട് തേ
ട് ാണി മറി
ഞ്ഞു എങ്ങോ പോയി മറഞ്ഞുവെത്ര. കുെറനേ
രം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു. തെക്കുമ്പാട് ദ്വീപിൽ
നിന്ന് ദേവകന്യകയുടെ നിലവിളി കാതിൽ മുഴ
ങ്ങുന്നതായി തോന്നി. പിന്നെ ഒറ്റമുലച്ചിയുടെ 
ഏങ്ങിക്കരച്ചിലും. ഏറെ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സു
മായി പുരയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു.
ഉമ്മ അപ്പോൾ പുരയുടെ പടിയിൽ കുത്തിയി
രുന്നു ഏങ്ങിയേങ്ങി കരയുകയായിരുന്നു. പെരു
മഴക്കാലത്തെ പെരുന്നാൾ വിഭവംപോലെ ചൂടു
ള്ള കണ്ണുനീർ ഉമ്മാെൻറ കവിൾത്തടത്തിലൂടെ 
ഒഴുകിയൊലിച്ചു.
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KALOOR, COCHIN

E-mail:ccmehar@gmail.com

