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കെ.പി.എംറിയാസ്

പന്ിന്പിന്ാകെലൊെംഓട്ംതുടങ്ിയിരിക്ുന്ു.പതിവു
ലപാകെഇന്ത്യക്ാർബ്രസീെില�ാഅർജൻറീ�ലക്ാസ്കപയി

�ില�ാഇംഗ്ലണ്ില�ാജർമ�ിലക്ാലവണ്ികെയടിക്ുെയാണ്.സ്വ
ന്ംടീംലൊെെപ്ിൽെളിക്ുന്ത്ൊണാൻഅടുത്തൊെകത്ത
ങ്ാ�ുംെഴിയുകമന്ബപതീക്ഷആർക്ുമിെ്ല.ലൊെജ�സംഖത്യയിൽ
രണ്ാംസ്ാ�ത്തത്�ിൽക്ുന്രാജത്യംസമ്പദ്സമൃദ്ിയിൽഒട്ുംപിറ
െിെെ്ല.എന്ിട്ുംഫുട്രാളിൽലമൽവിൊസമുണ്ാക്ാൻപറ്ാത്തത്
എന്ുകൊകണ്ന്ല�ാദത്യംഉയരുന്ു.വിവിധൊെങ്ളിൽമെപ്ുറം
എം.എസ്.പിഹയർകസക്ൻഡറിസ്െകൂളിൽപഠിച്ച�ാെുലപർ,ലൊ
ലൊത്തരക്ല്രുെളിൽപരിശീെ�ം�ടത്താൻഅവസരംെഭിച്ചവർ.
ഇന്ത്യൻലദശീയസീ�ിയർഫുട്രാൾതാരംആഷിഖ്െുരുണിയൻ
സ്കപയി�ിെുംലെരളബ്ാസ്ലറ്ഴസികൻറജിഷണു്രാെെൃഷണ
ൻഅർജൻറീ�യിെുംലപായി.ജകൂ�ിയർഇന്ത്യൻതാരങ്ളായിരുന്
കെ.റുകമസിന്ജർമ�ിയിെുംപി.ഷമീെിന്ഇംഗ്ലണ്ിെുമായിരുന്ു
അവസരം.ഈരാജത്യങ്ളികെഫുട്രാൾഇന്ത്യയിൽ�ിന്ത്എബതവത്യ
തത്യസ്തമാകണന്ത്ഇവരുകടഅ�ുഭവങ്ൾസാക്ഷത്യകപ്ടുത്തുന്ു.

സ്പെയിൻ/
വിയ്യാറയലിൽനിന്്ആഷിഖ്

16സ്ലറ്ഡിയങ്ളും
അണ്ർ5ൊറ്ഗറിമുതൽടീമുെളുംസ്കപയി�ികെ
ഒരുഅക്ാദമിക്ത്മാബതമുണ്ത്
2016ൽഐ.എസ്.എൽടീമായഎഫ്.സിപുകണസിറ്ിക്ത്മുന്ിൽ
സ്കപയി�ികെവിയ്ാറയൽക്ലബ്ഒരുഓഫർകവച്ചു.ഏകതങ്ിെുകമാ
രുതാരകത്തബടയൽസ്െംകബടയി�ിങ്ിൽപകങ്ടുപ്ിക്ാം.ഉയർന്ു
വന്ത്അണ്ർ19ഇന്ത്യൻടീംഅംഗംെകൂടിയായപുതുമുഖമിഡഫീ
ൽഡർആഷിഖ്െുരുണിയകൻറലപര്.ആഷിഖ്അവികടകയത്തിയത്
സ്പാ�ിഷപബതങ്ളുകടൊയിെലപജുെളിൽവെിയവാർത്തയായി
രുന്ു.പരിശീെ�മത്സരത്തിൽലഗാലളാകടതുടങ്ിപരിശീെെരുകട
മ�ംെവർന്മിടുക്ൻ.

സ്കപയി�ികെയുംഇന്ത്യയികെയുംഫുട്രാൾതീർത്തുംവത്യതത്യ
സ്തമാകണന്ാണ്ആഷിഖ്പറയുന്ത്.ലവഗവുംെടുപ്മുള്ളതുമാ
ണ്അവിടകത്തെളി.ശാരീരിെമായിഇന്ത്യക്ാലരക്ാൾെരുത്തർ.
അണ്ർ5ൊറ്ഗറിമുതൽടീമുെളുണ്ത്വിയ്ാറയെിന്.ഇതി��ുസ
രിച്ചത്കമതാ�ങ്ളുകടയുംപന്ുെളുകടയുംവെുപ്ത്തിൽവകരവത്യ
തത്യാസമുണ്ാവും.വിയ്ാറയെിന്മാബതം16സ്ലറ്ഡിയങ്ളുണ്ത്.ആ
ഴ�യിൽ�ാല്ദിവസവുംെുട്ിെൾക്ത്പരിശീെ�ം.ശ�ിയാഴ�െളി
ൽഏകതങ്ിെുംടീമുമായിമത്സരവും.�മുക്ത്മാസത്തികൊരുെളി
ലപാെുംഇെ്ലാത്തഅവസ്.മത്സരപരി�യംബപധാ�മാണ്.പികന്
ങ്ക�ഇവികടഫുട്രാൾവളരുകമന്ത്ആഷിഖ്.

വിയ്ാറയെിൽഇതരരാജത്യക്ാരുമുണ്ത്.രാബതിയായിരുന്ുആഷി
ഖിന്പരിശീെ�ം.ഓലരാദിവസവുംപുതിയഅ�ുഭവങ്ളായിരുന്ു.
വിയ്ാറയെികൻറബ്രസീെിയൻസകൂപ്ർതാരംഅെകസാൻലബഡപാ
ലറ്ാഉൾകപ്കടയുള്ളവരുകടപരിശീെ�ംെണ്ു.തലദേശീയതാരങ്
കളസാക്ഷിയാക്ിമാല�ജകമൻറ്ക�ജീരിയൻക്ല്രായറിലവഴസ്
യുക�റ്ഡഎഫ്.സിയുമായി�ടന്അന്ാരാഷബടസൗഹൃദമത്സര
ത്തിൽവിയ്ാറയൽസിടീമികൻറെത്യാപ്റ്ൻസിആഷിഖിക�ഏൽപി
ച്ചത്അഭിമാ��ിമിഷം.

ജീവിതത്തിൽഇലന്ാളംലെട്ിട്ുലപാെുമിെ്ലാത്തഭക്ഷണങ്ളുകട
രു�ിയറിഞ്ു.രണ്രമാസമായിരുന്ുപരിശീെ�ം.ഒരുവർഷംെകൂ
ടിതുടരാൻഅവസരംെഭികച്ചങ്ിെുംപരിക്ത്ൊരണംമതിയാക്ിമ
ടങ്ുെയായിരുന്ു.്രാഴസലൊണകക്തിരായവിയ്ാറയെികൻറ
സ്പാ�ിഷൊെീഗമത്സരംല�രിട്ത്െണ്ു.കമസ്ി,ക�യമർ,സുവാര
സ്ഉൾകപ്കടബപിയതാരങ്ൾകതാട്ടുത്തത്.വിയ്ാറയൽതാരങ്ൾ
കക്ാപ്മായിരുന്ുതാമസവുംഭക്ഷണവും.അവകരൌതുെലത്താ
കടല�ാക്ിയിരുന്തായി20ൊരൻ.ഇൗയികടമുംക്രയിൽസമാപി
ച്ച�തുർരാഷബടഇൻറർലൊണ്ിക�ൻറൽടകൂർണകമൻറിൊയിരുന്ു
ആഷിഖികൻറഇന്ത്യൻഅരലങ്റ്ം.ആദത്യടകൂർണകമൻറിൽത്തകന്
െിരീടവുംെഭിച്ചു.പാണക്ാടപട്ർക്ടവികെെുരുണിയൻഅകസ
ൻ-ഖദീജദമ്പതിെളുകടമെ�ാണ്ആഷിഖ്.

അർജൻറീന/
ജിഷ്ണുവിപൻറബ�യാകജൂനിബയഴ്സ്

എണ്ണയിൽപാെംക�യതവ
അെറ്ി�ിർത്തുന്താണ്അർജൻറീ�ക്ാരുകട
ആലരാഗത്യത്തികൻറബപധാ�രഹസത്യം
‘‘അർജൻറീ�ക്ാർജ�ിക്ുന്തുതകന്ഫുട്രാൾെളിക്ാ�ാകണ
ന്ത്ലതാന്ും.മരണംവകരജീവിതത്തികൻറഎെ്ലാഘട്ത്തിെുംഅവ
ർപന്ിക�ാപ്മാണ്.ബഗൗണ്ികൊരുെടൊസ്െിടക്ുന്ത്െണ്ാൽ
ലപ്ാെുംസഹിക്ിെ്ല.�ാട്ികെവികടകയങ്ിെുംമത്സരമുകണ്ങ്ിൽപി

കന്ആദിവസംമകറ്ാരുപരിപാടിക്ുംലപാെിെ്ല.ഇങ്ക�കയാരു
രാജത്യത്തു�ിന്ത്മറലഡാണയുംകമസ്ിയുകമാകക്വളർന്ുവന്ികെ്ല
ങ്ിലെഅദ്ഭുതമുള്ളകൂ’’–ലെരളബ്ാസ്ലറ്ഴസികൻറമധത്യ�ിരക്ാരൻ
ജിഷണു്രാെെൃഷണൻപറയുന്ു.

2014ജകൂകെഅവസാ�ംഅർജൻറീ�യിലെക്ത്പറന്ജിഷണു
ബപീമിയർഡിവിഷൻടീമായക്ലബ്അത്െറ്ിലക്ാല്രാെജകൂ�ിലയ
ഴസികൻറ12ദിവസകത്തെത്യാമ്പിൽപകങ്ടുത്താണ്മടങ്ിയത്.

ലൊലൊത്തര�ിെവാരത്തിെുള്ളല്ര്വ�സ്എയറിസികെക്ല്രി
ൽഏതാ�ുംദിവസങ്ലളക�െവഴിക്ാ�ായുള്ളകൂകവങ്ിെുംഅ�ു
ഭവസമ്പന്മായിരുന്ു.മരംലൊച്ചുന്തണുപ്ിക�വെകവക്ാകത
എെ്ലാദിവസവുംരാവികെയുംകവെുലന്രവുമായി�ാല്മണിക്കൂ
ർപരിശീെ�ം.അർജൻറീ�ക്ാര�ായഓസ്ൊറായിരുന്ുബപധാ�
പരിശീെെൻ.ഇലദേഹമടക്ം�ാെുലപർെളിപാഠങ്ൾപെർന്ു�ൽ
െി.ശാരീരിെക്ഷമതയുംലവഗവുമാണ്അവികടമുഖത്യം.ശരീരവെു
പ്ത്തിൽഇന്ത്യൻസംഘത്തികെ23വയസ്ുൊലരക്ാൾമുെളിൊ
ണ്ല്രാെജകൂ�ിലയഴസികെതലദേശീയൌമാരതാരങ്ൾ.ശരീരപു
ഷടിക്ത്ആവശത്യമുള്ളഭക്ഷണംഅവർക്ത്ക�റുപ്ംമുതലെെഭിക്ു
ന്ു.എണ്ണയിൽപാെംക�യതവഅെറ്ി�ിർത്തുന്താണ്അർജൻ
റീ�ക്ാരുകടആലരാഗത്യത്തികൻറബപധാ�രഹസത്യം.

ല്രാെജകൂ�ിലയഴസികൻറഅന്ാരാഷബടതാരംകഫർണാലണ്ാ
ഗാലഗാഉൾകപ്കടയുള്ളവരുമായിഇടപഴൊ�ായി.സാധാരണമത്സ
രങ്ൾൊണാൻലപാെുംവെിയജ�ക്കൂട്ം.കവെുലന്രംതുടങ്ു
ന്െളിക്ത്രാവികെത്തകന്കമതാ�കത്തത്തിസ്ഥാ�ംപിടിക്ുന്
എബതലയാലപരുണ്ത്.ബഗൗണ്ത്ലെബദ്ീെരിച്ചത്ഫുട്രാൾസാമബഗിെൾവി
റ്ുജീവിക്ുന്വർപതിവുൊഴ�യാണ്.മക്കളപഠിപ്ിച്ചത്ഉയർന്�ി
െയികെത്തിക്ുെഎന്തെ്ല,െളിപ്ിച്ചത്വെിയതാരമാക്ുെഎന്
താണ്അർജൻറീ�യികെമാതാപിതാക്ളുകടകപാതുെക്ഷത്യം.എബത
ദരിബദാവസ്യിൊകണങ്ിെുംഅതി�വർപണംെകണ്ത്തുന്ു.ക�
റിയെുട്ിെകളഅക്ഷരമാെപഠിപ്ിക്ുംമുലമ്പപന്ത്ഉപലയാഗിച്ചു
ള്ളവിവിധഅഭത്യാസങ്ൾപരിശീെിപ്ിക്ും.ഷട്ിൽ്രാറ്ത്ലപാകൊരു
ഉപെരണമുപലയാഗിച്ചത്കെകൊണ്ത്തട്ിക്ൊണ്്രാെപാഠം.

2014ലൊെെപ്ത്െഴിഞ്ത്ഒരുമാസംപിന്ിട്ലപ്ാഴാണ്ല്രാെജകൂ
�ിലയഴത്സത്ബപതി�ിധിെൾലഗാവയിൽബപലതത്യെകസെകഷൻബടയ
ൽസ്�ടത്തികതരകഞ്ടുത്തസംഘത്തിൽജിഷണുഉൾകപ്കടഇ
ന്ത്യയിൽ�ിന്ത്16താരങ്ൾഅർജൻറീ�യികെത്തിയത്.എം.എസ്.
പിയിൽ�ിന്ത്സഹതാരംഅഭിജിത്തുമുണ്ായിരുന്ു.അലപ്ാഴുംഅ
ന്കത്തകഫ�െിസ്റ്ുെളുകട�ാട്ിൽ�ിന്ത്ലൊെെപ്ികൻറഅെ
കയാെിെൾവിട്ുലപായിരുന്ിെ്ല.എന്ാൽ,ഫ്ലകസ്ല്രാർഡുെളുകട
എണ്ണത്തിൽലെരളംതകന്യാണ്മുന്ികെന്ത്ജിഷണു.ഇന്ത്യയിൽ
�ിന്ത്താരങ്കളകൊണ്ുലപാെുന്തി�ുമുമ്പത്ക��ക്ാർക്ാണ്
അവർപരിശീെ�ം�ൽെിയത്.ലൊെത്തികൻറഎെ്ലാമുക്ിെുംമകൂെ
യിെുംൊൽപന്ുെളിക്ത്ലമൽവിൊസമുണ്ാക്ുെയാണ്െക്ഷത്യം.
ബടാഫികകപാെീസ്ഉലദത്യാഗസ്ഥൻമെപ്ുറംൊവുങ്െികെ്രാെ
െൃഷണ�ുംരതിയുമാണ്ജിഷണുവികൻറമാതാപിതാക്ൾ.ലെരള
ത്തി�ുലവണ്ിഒരുതവണസലന്ാഷലബടാഫിെളിച്ചിട്ുണ്ത്ജിഷണു.

ജർമനി/
�ബയൺകണ്ടറുമമസ്

അക്ഷരമാെപഠിക്ുംമുലമ്പ
പന്ിക�വരുതിയിൊക്ിയിട്ുണ്ാവും
ജർമ�ിയികെെുട്ിെൾ
മക്കളലഡാകടർമാലരാഎൻജി�ീയർമാലരാആക്ുെജീവിതെക്ഷത്യ
മായികൊണ്ു�ടക്ുന്മാതാപിതാക്ളാണ്�മ്ുകട�ാട്ിൽ.എ
ന്ാൽ,ജർമ�ിക്ാർക്ത്ഒരുെക്ഷത്യലമയുള്ളകൂ.മക്കളപന്ുെളിക്ാ
രാക്ണം.സ്െകൂളിൽല�ർക്ുംമുലമ്പഅവകരഫുട്രാൾഅക്ാദ
മിെളിൽകൊണ്ുലപായാക്ിയിട്ുണ്ാവും.അക്ഷരമാെപഠിക്ുംമു
ലമ്പഅവർപന്ിക�വരുതിയിൊക്ിയിട്ുണ്ാവുകമന്ത്്രലയൺമത്യകൂ
ണികഅ�ുഭവങ്ളിൽ�ിന്ത്റുകമസ്സാക്ഷത്യകപ്ടുത്തുന്ു.

ബപഫഷ�െിസംവികട്ാരുെളിയുമിെ്ലജർമൻക്ല്രുെൾക്ത്.ജ�
സംഖത്യയിൽഅവലരക്ാൾഎബതലയാമുന്ിൊണ്�മ്ുകടരാജത്യം.പ
ലക്ഷ,ഫുട്രാളിൽഇ�ിയുംവെിയലമൽവിൊസമിെ്ലാതിരിക്ാൻൊ
രണംസമീപ�ംതകന്യാണ്.ലടാട്ൽഫുട്രാളാണ്അവരുകടത്.ആ
ദത്യടച്ചിൽത്തകന്കപർഫകഷ�ുണ്ാവും.ടച്ചുെൾപരമാവധിെുറച്ചത്
പന്ത്െകൂടുതൽല�രംൊെിൽകവക്ാ�ാണ്പഠിപ്ിക്ുന്ത്.്രലയ
ണിന്മാബതം13ബഗൗണ്ുെളുണ്ത്.വിവിധവയസ്ത്ൊറ്ഗറിയിെുള്ളവ
ർക്ാണിത്.ആറ്വയസ്ത്മുതൽമുെളിലൊട്ുണ്ത്.്രലയണികൻറഅ
ണ്ർ10െുട്ിെളുകടെളിലപാെുംഅദ്ഭുതകപ്ടുത്തും.�മ്ുകടസീ
�ിയർടീംവകരഇവർക്ത്മുന്ിൽ�ിഷബപഭരാവും.

പാസ്കഗയിമികൻറബപാധാ�ത്യമാണ്പരിശീെെർബപധാ�മായും
പറഞ്ുതന്ത്.ടച്ചിെുംഅറ്ാക്ിങ്ിെുകമാകക്യുള്ളയകൂ�ിറ്ിെ
ണ്ുപഠിക്ണം.പരിശീെ�സൗെരത്യങ്ൾലൊലൊത്തര�ിെവാര
ത്തിെുള്ളതാണ്.കടക�ിക്ൽൊരത്യങ്ൾക�യ്ാ�ുംഫിസിക്ൽ
ക�യ്ാ�ുകമെ്ലാംവത്യതത്യസ്തലൊച്ചുമാർ.ഇവരാവകട്�െ്ലസലപ്ാർ
ട്ാണ്.പിഴവുെൾെണ്ാൽെുറ്കപ്ടുത്തുെയിെ്ല.കമച്ചകപ്ടുത്താൻ
ലബപരിപ്ിച്ചുകൊണ്ിരിക്ും.വിഡിലയാദൃശത്യങ്ളുകടസഹായലത്താ
കടയായിരുന്ുക്ലാസുെൾ.ഓലരാരുത്തകരയുംബഗൗണ്ിെിറക്ി�ിരീ
ക്ഷിച്ചാണ്ക്ലാസ്.ബ്രസീൽ,അർജൻറീ�തുടങ്ിയരാജത്യങ്ളികെ

െുട്ിെളുമുണ്ായിരുന്ു.ആരത്യൻലറാ്രൻ,ഫാ്രിലയാഅലൊൻലസാ,സാൻഷസ്,ബഫാങ്ത്റി
്രറിതുടങ്ിയവർസംവദിക്ാക�ത്തി.്രലയണികൻറലഹാംബഗൗണ്ായഅെയൻസ്അരീ�
യിൽകവർഡർകബ്രമക�തിരായ്രുണ്സ്െിഗമത്സരംെണ്ു.ഫിെിപ്ൊമും�ത്യകൂയറുംമത്യകൂള
റുംെവൻലഡാവസ്െിയുംറി്രറിയുംഅലൊൻലസായുകമെ്ലാംപന്ത്തട്ുന്ത്െൺ�ിറകയ
ല�ാക്ി�ിന്ു.്രജാജഅെയൻസികൻറബടയൽസിൽലെരളത്തിൽ�ിന്ത്അവസരംെഭിച്ചര
ണ്ുലപരികൊരാളായാണ്റുകമസ്ജർമ�ിയിലെക്ത്പറന്ത്.ജർമൻക്ല്രായലഹാഫൻലഹ
മികൻറസ്ലൊളർഷിപ്ുംറുകമസിക�ലതടികയത്തി.അന്ത്പരിശീെ�ംതുടങ്ുന്ലവളയിൽ
ഇന്ത്യൻഅണ്ർെത്യാമ്പിൽആയതി�ാൽഒഴിവാലക്ണ്ിവന്ു.

ഇന്ത്യയുകടഅണ്ർ17ലൊെെപ്ത്ടീമിെുണ്ായിരുന്മിഡഫീൽഡർറുകമസ്പരിക്ുമകൂെം
അവസാ��ിമിഷംപുറത്താവുെയായിരുന്ു.അകെ്ലങ്ിൽകെ.പി.രാഹുെിക�ാപ്ംഫിഫലൊ
െെപ്ത്െളിച്ചമകറ്ാരുമെയാളിയാലയക�.ലദശീയസബ്ജകൂ�ിയർഫുട്രാളിൽലെരളകത്ത�
യിക്ുെയുംമിെച്ചതാരമായിതിരകഞ്ടുക്കപ്ടുെയുംക�യതിട്ുണ്ത്.അരീലക്ാടവടക്ു
മ്ുറികെതറഅബ്ദുൽ്രഷീറികൻറയുംറംെത്തികൻറയുംമെ�ാണ്.

ഇംഗ്ലണ്ട്/
ഷമീൽഇൻആഴ്സനൽ

പരിശീെ�രീതിയിെും
സാലങ്തിെസംവിധാ�ങ്ളിെുകമെ്ലാം
വെിയവത്യതത്യാസംഇംഗ്ലീഷഫുട്രാളിെുണ്ത്

2010ൊണ്മെപ്ുറംഎം.എസ്.പിഹയർകസക്ൻഡറിസ്െകൂളികെപത്താംക്ലാസുൊര�ാ
യഷമീെിക�കൊൽക്ത്തയിൽകവച്ചത്�ടന്അന്ിമകസെകഷൻബടയൽസികൻറഅടിസ്ാ
�ത്തിൽആഴസ�ൽെണ്�ിലെക്ത്കൊണ്ുലപാവുന്ത്.ഇന്ത്യയികെലപ്ാകെലയയെ്ലഇംഗ്ലീ
ഷഫുട്രാകളന്ത്മ�സ്ിൊക്ിയദിവസങ്ൾ.പരിശീെ�ത്തിെുംസാലങ്തിെസംവിധാ�
ങ്ളിെുംഭക്ഷണരീതിയിെുകമെ്ലാംവെിയമാറ്ം.�മ്ലളക്ാൾഒരുപാടമുന്ിൊണ്ഇംഗ്ലീഷു
ൊർ.90മി�ിറ്ുംഫാസ്റ്ത്കഗയിമാണ്അവർെളിക്ുെ.താമസംവരിെ്ല.മിസ്പാസ്അപകൂർവ
മായിരിക്ും.സ്െകൂളികെെ്ലാംഫുട്രാൾഅക്ാദമിെളുമുണ്ാവും.ഗത്യാപ്വരാകതകൊണ്ു
ലപാവും.ഇവികടലദശീയസീ�ിയർടീമികെത്തണകമങ്ിൽ25വയസ്ത്െഴിയണം.എന്ാൽ,അ
വികട19വയസ്ിൽതുടങ്ും.ആഴസ�ൽടീമിക�ാപ്ംരണ്ുദിവസംപരിശീെ�ം�ടത്താ�ാ
യത്വെിയഅ�ുഭവമാണ്.കസസ്കഫാബ്രിഗസ്ധാരാളംടിപ്സ്പറഞ്ുതന്ു.മറ്ുതാര
ങ്ളുംഅ�ുഭവങ്ൾപങ്ുകവച്ചു.

ഇംഗ്ലീഷബപീമിയർെീഗിൽആഴസ�ൽ-മാഞ്ചസ്റ്ർസിറ്ിമത്സരംെണ്ു.ഫാബ്രിഗസായി
രുന്ുഅന്ത്ആഴസ�ൽെത്യാപ്റ്ൻ.വിവിധലദശീയ�ാമ്പത്യൻഷിപ്ുെളിൽലെരളടീമുെൾക്ത്
ലവണ്ി12തവണ്രകൂട്ണിഞ്ിട്ുണ്ത്മിഡഫീൽഡറായഷമീം.ഹയർകസക്ൻഡറിമുതൽെ
ണ്�ിൽപഠിക്ാൻആഴസ�ൽഅവസരം�ൽെികയങ്ിെും�ാട്ിലെക്ത്മടങ്ുെയായിരുന്ു.
2010ൽഅണ്ർ16ഇന്ത്യൻടീമിൽഅംഗമായിഎ.എഫ്.സിെപ്ത്െളിച്ചു.ഇലപ്ാൾഗൾഫികെ
വിവിധക്ല്രുെൾക്ുലവണ്ിഇറങ്ുന്ു.ഹാജിയാർപള്ളിപകൂഴിത്തറഅബ്ദുവും�സിയുമാ
ണ്മാതാപിതാക്ൾ.ഭാരത്യ:റ�ീഷ.
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െക. റുമമസ് , 
ആഷിഖ്  കുരുണിയൻ, 
ജിഷ് ണു ബയാലകൃഷ് ണൻ, 
പി. ഷമീൽ
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അബ്്ദുല്ലഅഞ്ചില്ലത്്

റമദാൻപചിറവചിമാനത്ുതെളചിഞ്ാൽമാ
ടായചിയചിതലമാപ്ചിളക്ുട്ചികൾക്്ഒരുമാസ

ത്ത്ാളംഉത്സവക്ാലമാണ്.മാസനചിലാവു
കാണാൻചങ്ാെചിക്കൂട്ങ്ൾവവകുത്നേര
ത്ത്ാതടകടൽക്രയചിൽഒത്ുകകൂടും.കറു
ത്ചിരുണ്ടകരചിവണ്ടുത്പാലുള്ളതപരുമഴക്ാ
ലത്്കടലചിന്രൗദദഭാവമായചിരചിക്ും.കകൂറ്റൻ
െചിരമാലകൾആർത്ചിരമ്ചിവരുത്മ്ാൾഭകൂഭകൂ
എനേുള്ളശബ്്ദംഞങ്തളവല്ലാതെഭയതപ്
ടുത്ും.വസന്തത്ചിതലെചിരമാലകൾതനാസ്സ
നായആലചിക്ാതനത്പ്ാതലമത്നാഹരമായദപ
ണയഗീെംആലപചിക്ും.ഓത്രാെചിരയുംവക
വചിരലുകൾദപണയചിനചിയുതടെലമുടചികളുതട
ഇഴകളചിൽെത്ലാടുംത്പാതലസൗമ്യമായചിെീ
രത്ത്ാട്തമയുംതമയുമായചിലയചിച്ുത്ചരും.ഇ
ത്ഞങ്തളഖൽബചിതലഹകൂറചിയായസുറുമ്ചി
യുതടസുറുമയചിട്കണ്ുകതളഓർമചിപ്ചിക്ും.മാ
സപ്ചിറവചികാണാൻഎല്ലാതകാല്ലവുംകടൽ
ത്ീരത്്ത്പാകുതമങ്ചിലുംചദകവാളത്്നീ
ലനചിലാവചിതനകാണാൻകഴചിഞ്ചില്ല.ചങ്ാ
െചിയായത്ദപമൻഎത്പ്ാഴുംപറയും,നമ്ൾ
ഏഴചിമലയുതടകടലചിത്ലാട്്ഉന്തചിനചിൽക്ുനേ
മുനമ്ചിത്ലാട്്കണ്ുംനട്്ഇരചിക്ുനേെുതകാ
ണ്ടാനചിലാവചിതൻറപചിറവചികാണുവാൻസാ
ധചിക്ാത്തെനേ്.ഇരുട്ുപരനോൽെീരംഏ
തറവചിജനമായചിത്ീരും.പചിതനേഅവചിതടനചിൽ
ക്ുത്മ്ാൾമനസ്സചിൽഎത്ന്താഭയംത്ൊനേും.

കാഞ്ൻപകൂജാരചിതപരുമഴക്ാലതത്കർ
ക്ടകമാസപെചിനാറാംനാളചിൽത്ദശത്്ബാ
ധചിച്ആധചിയുംവ്യാധചിയുംദുരചിെവുംഅകറ്റു
വാൻത്കാഴചിക്ുരുെചിതകാടുത്്മാരചിതത്യ
ങ്തളപാടചിഒഴചിപ്ചിക്ാറുള്ളത്നചിലാവുകാ
ണുവാൻഞങ്ൾഇരചിക്ാറുള്ളനീതരാഴുക്ും
ചാലചിൽതവച്ാണ്.നാടചിതൻറഇടവഴചിയചിലകൂതട
വീടുകൾകയറചിയചിറങ്ചിമാടായചിപുഴത്യാര
തത്തചമ്ൺപാെയചിലകൂതടതെയംആടചിപ്ാ
ടചിനാട്മുഴുവൻബാധചിച്വ്യാധചികൾമുഴുവ
നുംആവാഹചിക്ാറുള്ളത്കടൽക്രയചിൽതവ
ച്ാണ്.മാരചിതത്യങ്ൾഉറഞ്ാടചികടലചിത്ല
ക്്ഓടചിത്പ്ാകും.അത്പ്ാൾതചറുപ്ക്ാർഅ
വതരപചിടചിച്ുകുരുത്ത്ാലകൾഅറുത്ുമാ
റ്റചിെീരത്്തകാണ്ടുവനേ്ഇരുത്ും.പകൂജാരചി
മദന്തങ്ൾഎല്ലാംതചാല്ലചിക്ഴചിഞ്ാൽഞങ്
ൾപചിറകചിത്ലാട്ുെചിരചിഞ്ുത്നാക്ാതെത്ൊട്ചി
ൻകരയചിലകൂതടപുരകളചിത്ലക്്െചിരചിതകവരും.

റമദാൻെുടങ്ചിയാൽസുബ്ഹ്ബാങ്്ബ
ദ്റ്പള്ളചിയചിൽനചിനേ്മുഴങ്ചിയാൽകകൂട്മായചി
നാട്ുവർത്മാനവുംപറഞ്്ചചിരചിച്ുതകാ
ണ്ട്പള്ളചിയചിത്ലക്്ത്പാകും.പകൽത്നരത്്
തനാസ്സനായആലചിക്പണ്ട്പടത്യാട്ക്ാല
ത്്തചമ്ൺപാെയചിൽആത്രാപണചികഴചിപ്ചി
ച്കചിണറചിതലമലചിനജലംമുഴുവനുംത്കാരചിമാ
റ്റും.അത്മനുഷ്യതൻറഖൽബചിതലഅഹതത്
മുഴുവനുംമാറ്റചിറകൂഹചിതൻറശുദ്ീകരണമാതണ
നേ്ഞങ്ൾക്്മനസ്സചിലായചിരുനേചില്ല.മഗ്രചിബ്
ബാങ്ചിനുള്ളത്നരമായാൽെതൻറവകയചിൽ
പാളയുംകയറുമായചിആലചിക്പള്ളചിപ്ടചിയചിൽ
വനേചിരചിക്ും.പചിതനേസ്വന്തംത്ദഹത്ത്ാട്എ
തന്താതക്ത്യാപചിറുപചിറുക്ും.ബാങ്്മുഴങ്ചി
യാൽഒരുമുരുടനചിറതയചുടുചായമാദെംആ
ലചിക്ആവശ്യതപ്ടും.അത്നേരംആലചിക്യചി
ൽതനാത്സ്സാപചിരാത്ന്താകാണാറചില്ല.സാധാ
രണസ്വത്ബാധമുള്ളമനുഷ്യനായചിമുത്ുമ
ണചിത്പാതലആലചിക്സംസാരചിക്ും.അത്പ്ാ

തഴാതക്ഞങ്ൾഅറചിയാതെപരസ്പരംമുഖ
ത്ത്ാട്മുഖംത്നാക്ചിഇരചിക്ും.ചായയുംപ
ലഹാരവുംകഴചിച്്എല്ലാവരുംപള്ളചിയചിത്ലക്്
നമസ്കരചിക്ാൻഅകത്്കയറചിയാൽആലചി
ക്പള്ളചിയചിൽകയറാതെെതൻറഉന്ാദത്ലാ
കത്ത്ക്്നടനേുനീങ്ും.

രാദെചിത്നരംസാെ്വചികമായഒരുലക്്യതത്
ത്െടചിത്പ്ാകുനേെുത്പാതലമണൽത്ചിട്കടനേ്
പുളചിമരച്ുവട്ചിലകൂതടമകൂസഖാൻപള്ളചിക്ാട്ചി
തലമീസാൻകല്ല്ലക്്യമാക്ചിആലചിക്നടനേു
നീങ്ും.മാടായചിയചിതലകുഞ്ുങ്തളഉറക്ാ
ൻഉമ്മാർആലചിക്ാതൻറത്പര്പറഞ്്ത്പ
ടചിപ്ചിക്ും.കരുണയുതടയുംസ്ത്നഹത്ചിതൻ
റയുംപാട്ുകാരതനരാദെചിസഞ്ാരനാക്ുനേ
വചിദ്യഞങ്ൾക്്മനസ്സചിലായചിട്ചില്ല.ചചിലരാ
ദെചികളചിൽആലചിക്അട്ഹസചിക്ും.അത്മാ
ടായചിമുഴുതക്ത്കൾക്ും.പചിതനേശാന്തനാ
യചിനടനേുനീങ്ും.തനാസ്സന്ാരുതടദുനചിയാ
വചിത്ലക്്.ജഡത്ചിൽനചിനേ്പചിരചിഞ്റകൂഹചിത
ൻറസഞ്ാരംത്പാതല.

റമദാൻരാദെചിപാെചിരാത്വാളംഞങ്ൾത്ദപ
മതൻറചാളയചിതലതബഞ്ചിലചിരുനേ്കഥകൾപ
റയും.അത്പ്ാത്ഴക്ുംകുന്തചിരചിക്ത്ചിതൻറമ
ണമുള്ളകാറ്റ്കചിഴക്ൻമലകളചിത്ലക്്വീശചി
അകനേുത്പാകും.തകായ്ത്ുകാലത്്വയ
ൽവരമ്ത്ുനചിനേുംകറ്റപ്ാട്ുപാടചിത്ദപമതൻ
റമുത്ച്ഛന്ാർകറ്റകൾവാങ്ാറുണ്ട്.കകൂടാ
തെതചറചിയതപരുനോൾ,ബലചിതപരുനോ
ൾഎനേീവചിത്ശഷദചിവസങ്ളചിൽദസുെചികർ
മത്ചിനുത്പായപുരകളചിൽനചിനേ്യത്ശാത്ദ
ച്ചികയറചിയചിറങ്ും.പുരകളചിതലഉമ്റപ്ടചിക
ളചിൽചദമംപടചിഞ്ചിരുനേ്പുരയചിലുള്ളവരു
തടആധചിയുംവ്യാധചിയുമകറ്റാനായചിപുള്ളുവ
പ്ാട്ുകൾപാടും.തനല്ല്,അരചി,മുളക്,ഉപ്്,മ
ധുരപലഹാരങ്ൾഎനേചിവപുള്ളുവത്ചിക്്
നൽകും.മാടായചിയചിതലമാപ്ചിളസ്ദെീകളുതട
ത്പതറ്റടുക്ാറുള്ളത്യത്ശാത്ദച്ചിതയത്പ്ാലു
ള്ളപുള്ളുവസ്ദെീകളാണ്.

നചിശാഗന്ധമുള്ളപലനാഴചികകളചിലുംഎ
ങ്ുനചിത്നോവാനമ്ാടചിതയത്പ്ാതലആലചി
ക്ാതൻറവദവചികദപണയംനചിറഞ്പാട്ു
കൾഒഴുകചിവരും.തചമ്ൺപാെയചിതലപുളചി
മരത്ചിതൻറഓരത്ചിരുനേ്ആലചിക്പാടുനേു
ണ്ടാവും.ഇത്വല്ലാതെഖൽബചിൽമുറചിപ്ാടു
കൾെീർക്ും.അറചിയാതെകണ്ുകളചിൽക
ണ്ുനീർെളംതകട്ും.ആലചിക്ാതൻറപാട്ു
കൾഒഴുകചിവരുനേദചിക്ുകൾത്െടചിഞങ്ൾ
അലയും.ആലചിക്കാണാതെപുളചിമരത്ചിത
ൻറപചിറകുവശത്്മറഞ്ുനചിനേ്ത്വദനചിക്ു
നേഗീെകങ്ൾത്കട്ുതകാത്ണ്ടയചിരചിക്ും.അ
ത്ഖൽബചിതൻറഉള്ളചിൽെട്ചിഏത്ൊമീസാൻ
കല്ലുകതളത്െടചിത്പ്ാകും.

ആലചിക്ാതൻറതനാസ്സുള്ളപാട്ുകൾകു
ഞ്ുനാൾതൊട്്ത്കൾക്ാറുണ്ട്ഞങ്ൾ.
പത്ക്,ഒരചിക്ലുംഈപാട്ുകളുതടഅർഥം
മനസ്സചിലാകാറചില്ല.പാട്ുകാരൻതസയ്ദ്പറ
യുംആലചിക്ാക്്തചറുപ്ത്ചിൽഏത്ൊതപ
ണ്ചിത്നാടുണ്ടായമുഹബ്ബത്ാണ്പാടചിത്ീർ
ക്ുനേതെനേ്.

നാനാഭാഗത്ുനചിനേുള്ളമാപ്ചിളമാർഇരുപ
ത്ചിത്യഴാംനാൾവവകുത്നേരത്ത്ാതടമകൂസ
ഖാൻപള്ളചിവമൊനത്്കകൂട്മായചിവനേുത്ച
രും.അത്നേദചിനമാ,െങ്ളുതടപകൂർവചികരുതട
മീസാൻകല്ലുകൾക്്അടുത്ുതചനേ്അവരു
തടപാപത്മാചനത്ചിനായചിദപാർഥചിക്ാറുള്ള
ത്.ചങ്ാെചിക്കൂട്ങ്ൾവവകുത്നേരത്ത്ാ
തടമണൽത്ചിട്കൾകയറചിമറചിഞ്്ചമ്ക

മരത്ചിന്ഓരത്ചിലകൂതടമകൂസഖാൻപള്ളചിയചി
തലവപെങ്ളുതടഖബറുകളുള്ളകാറ്റാടചി
മരംലക്്യമാക്ചിനടനേുവരും.വപെങ്ളു
തടഖബർസ്ഥാനത്്അധചികംആൾക്കൂട്ം
കാണാറചില്ല.അവചിതടഎത്ചിയാൽവല്ലാതെ
തനാമ്രതപ്ടും.അറചിയാതെകണ്ുകളചിൽനചി
നേ്കണ്ുനീര്തവള്ളമണലചിൽഇറ്റുവീഴും.പ
ണ്്ടമാടായചിത്ദശത്്മാരചിയുംത്കാളറയുംകു
രചിപ്ുംനാടുനീതളപടർനേുപചിടചിച്്ദുരചിെംപചിടചി
ച്ു.അനേ്മകൂസഖാൻപള്ളചിക്ാട്ചിൽവചിദശമമചി
ല്ലാത്ദചിനരാദെങ്ളായചിനേു.ത്ദശത്്ആധചി
യുംവ്യാധചിയുംകണ്ീരുംകുമചിഞ്ുകകൂടചി.തച
മ്ൺപാെയചിലുംതവള്ളമണലുള്ളവരമ്ുക
ളചിലുംകാൽതപ്രുമാറ്റംനത്നേകുറവായചിരു
നേു.കുഞ്ുവപെങ്ളാണ്വസകൂരചിയുംകു
രചിപ്ുംപചിടചിതപട്്ഏതറയുംമരചിച്ത്.നചിരവധചി
മനുഷ്യത്ക്ാലങ്ളുതടനചിലവചിളചികൾപണ്ടാ
രപ്ുരയചിൽനചിനേുംത്കൾക്ും.മരണംദപെീ
ക്ചിച്ുതകാണ്ടുള്ളഅവസാനനചിലവചിളചികൾ.
അത്നേരംപുരകളചിൽനചിനേ്കകൂട്നചിലവചിളചിമു
ഴങ്ും.രകെബന്ധംഅറ്റുത്പാകുനേറകൂഹചിത
ൻറപരത്ലാകത്ത്ക്ുള്ളഅനന്തമായയാ
ദെഓർത്്.വപെങ്ളുതടമീസാൻകല്ലുക
ൾക്്ഇടയചിലായചിആലചിക്ഇരചിക്ുനേത്കാ
ണും.ഞങ്ൾശബ്്ദമചില്ലാതെപെുങ്ചികാറ്റാ
ടചിമരത്ചിനുപചിറകചിൽഒളചിച്ചിരുനേ്ആലചിക്ാത
ൻറകുസൃെചികൾത്നാക്ചിയചിരചിക്ും.ഒരുപാടു
വമലാഞ്ചിക്മ്ുകൾവകയചിലുണ്ടാവും.ഇ
വഓത്രാനോയചിമീസാൻകല്ലുകൾക്്ഇടയചിൽ
കുത്ചിതവക്ും.കകൂതടഒരുകുടംതവള്ളവും
ഇവയ്ക്്നനയ്ക്ും.പലത്പ്ാഴുംമീസാൻ
കല്ലുകത്ളാട്എത്ന്താതമാഴചിയുനേുണ്ടാവും.
അത്പ്ാതഴാതക്കണ്ുനീർത്ുള്ളചികൾമുഖ
ത്്ഒലചിച്ചിറങ്ുനേത്കാണാം.ഈസമയ
ത്്തനാസ്സചിതൻറലക്ണതമാനേുംആലചിക്
ക്്കാണകൂല.

ഒമ്ൊംക്ാസചിൽപഠചിക്ുത്മ്ാഴാണ്തപ
രുമഴക്ാലത്്റമദാൻവചിരുനേുവനേത്.െുരു
െുതരതപയുനേമഴയ്ക്്കാക്കൾത്പാലും
കണ്ുെുറക്ചില്ല.മണൽത്ചിട്കളുംതചമ്ൺ
പാെയുംഏതറവചിജനമാവും.മാടായചിപ്ുഴരൗ
ദദഭാവത്ത്ാതടഒഴുകാറുള്ളത്തപരുമഴക്ാല
ത്ാണ്.തവള്ളമണലുള്ളമാടായചിയചിതലവയ
ലുകളുംത്ൊടുകളുംകുഞ്ുകുഞ്ുനീർച്ാ
ലുകളുംതവള്ളംമകൂടചിതക്ട്ചിനചിൽക്ും.മണൽ
ത്ചിട്യചിൽകയറചിനചിനേുത്നാക്ചിയാൽമാടായചി
ത്ദശമാതകപുഴകുത്ചിതയാലചിച്ുവരുനേൊ
യചിത്ൊനേും.പാവതപ്ട്മാപ്ചിളപ്ുരകളചിൽതപ
രുമഴക്ാലംവറുെചിയുതടനാളുകളാണ്.കട
ലചിൽകകൂലചിയുംപണചിയുംകാണകൂല.അത്നേദചി
നങ്ൾമുഴുപ്ട്ചിണചികളുതടനാളുകളാണ്.ചചി
ലപുരകളചിൽനചിനേ്വപദാഹംസഹചിക്വയാ
തെവപെങ്ളുതടനചിലവചിളചിത്കൾക്ും.ഒരു
ത്നരതത്കഞ്ചിക്ുള്ളവകത്പാലുംകാണകൂ
ല.ത്നാമ്ുകാലത്്മാപ്ചിളദപമാണചിമാർദുരചി
െമനുഭവചിക്ുനേമാപ്ചിളമാർക്്അരചിയുംകുറ
ച്ുവപസയുംതകാടുക്ും.ഇത്ത്നാമ്ുമാ
സതത്കടുത്ദാരചിദദ്യത്ചിൽനചിനേ്തെതല്ലാ
രുആശ്വാസംനൽകും.

ഓർമതവച്നാൾമുെത്ലതപരുനോളചിന്ര
ണ്ടുദചിവസംമുത്നേഉപ്സ്വന്തംപുരയചിത്ലക്്
ത്പാകും.ഉപ്രണ്ടുദചിവസംതപങ്ന്ാത്രാ
ടുംഅനചിയന്ാത്രാടുംതനാസ്സുംപറഞ്്ഇ
രചിക്ും.ശവ്ാൽമാസപ്ചിറവചികണ്ടാൽഉപ്ുമ്ാ
ഞങ്ൾക്ുള്ളപുെുവസ്ദെങ്ളുംതപരുനോ
ളചിനുതചലവചിനുള്ളവപസയുംഉപ്ാതനഏൽ
പ്ചിക്ും.ഉപ്അങ്ാടചിയചിൽനചിനേ്തപരുനോളചി

മലതവള്ളപ്ാച്ചിലചിൽമാടായചിപ്ുഴരൗദദഭാവംപകൂണ്ടചിരചിക്ുനേു.ത്ദശമാതകഇരുൾമകൂടചി.തചമ്ൺപാെകൾവചിജനമായചിരുനേു.തപരുനോൾരാവചിൽബദ്റുപള്ളചിയചിൽനചിനേ്ഇശാബാങ്്
മണൽത്ചിട്കൾകടനേ്പുരയചിത്ലക്്ഒഴുകചിവനേു.എനേചിട്ുംഉപ്പുരയചിത്ലക്്െചിരചിതകവനേചില്ല.ഉമ്ത്കാലായചിൽനചിനേ്മണൽത്ചിട്യചിത്ലക്്ത്നാക്ചിയചിരുനേു.രാദെചിതമതല്ലകറുത്ു
കറുത്ുവരാൻെുടങ്ചി.അത്പലത്പ്ാഴുംഒറ്റമുലച്ചിയുതടനചിഴലചിതനഓർമചിപ്ചിച്ു.തപരുനോൾെത്ലനേുംപുരയചിൽഒനേുംഉണ്ടായചിരുനേചില്ല.ഉപ്ത്വഗംെചിരചിച്ുവരുതമനേുള്ളദപെീക്
യചിലായചിരുനേു.ഉമ്െീച്കൂട്ുമായചിമണൽത്ചിട്മറഞ്്തചമ്ൺപാെത്യാളംത്പായചിനചിരാശത്യാതടെചിരചിതകവനേു.ഉമ്രാദെചിപലവട്വുംവാെചിൽെുറനേുപുറത്ുത്പായചിത്നാക്ു
നേത്കാണാം.കണ്ുകൾെട്ത്ചിതൻറത്കാന്തലതകാണ്ടുെുടച്ുതകാത്ണ്ടയചിരുനേു

നുത്വണ്ടസാധനവുംഇറച്ചിയുംവാങ്ചിപുര
യചിത്ലക്്ത്മാന്തചിത്യാതടെചിരചിച്ുവരും.തപരുമ
ഴക്ാലതപരുനോളചിനുള്ളശവ്ാൽമാസപ്ചിറവചി
കണ്ടുപള്ളചികളചിൽനചിനേുെക്ബീർധ്വനചിമണ
ൽത്ചിട്കളചിലകൂതടഒഴുകചിപുരകളചിതലത്ീട്ുംഉ
പ്െചിരചിതകഎത്ചിയചില്ല.ത്മാന്തചികഴചിഞ്ത്ൊ
തടപടചിഞ്ാറൻകാറ്്റആഞ്ടചിച്ുതകാണ്്ടമ
ഴെുരുെുതരതപയുവാൻെുടങ്ചി.നാഴചികക
ഴചിഞ്ത്ൊതടഉമ്വല്ലാതെത്വവലാെചിതപ്ടു
നേത്കണ്ടു.എന്താ!ഉമ്ാഇങ്തനത്ബജാറാ
വുനേത്?കകൂടക്കൂതടഞാൻത്ചാദചിച്ു.ഒനേുംമചി
ണ്ടാതെ,പുരയുതടത്കാലായചിൽഇരുനേുമണ
ൽത്ചിട്യചിത്ലക്്കത്ണ്ാടചിക്ുകയായചിരുനേു.

എതൻറബദ്രീങ്ത്ള,ഇവര്ഏതടത്പായചി
ത്?നാടുമുഴുവനുംതപരുനോളചിനുള്ളഇറച്ചി
യുംസാധനവുംവാങ്ചിആളുകൾത്പാകുക
യാണത്ല്ലാ!‘‘മകൂസഖാൻപള്ളീതലസകൂഫചിമാത്
രതൻറ,വപെങ്തളകാത്ത്ാളത്ണ’’.അനേ്
പുരയചിൽത്നാമ്ുമുറചിക്ാനുള്ളവചിഭവങ്ൾ

അധചികംഉണ്ടാക്ചിയചിരുനേചില്ല.ഉള്ളത്ഉമ്ഒ
രുപാദെത്ചിലാക്ചിഎല്ലാവരുതടയുംമുനേചിത്ല
ക്ുവച്ുെനേു.അനേ്ത്ദപമനുംപുരയചിലുണ്ടാ
യചിരുനേു.ഉമ്ത്ദപമത്നാടുപറഞ്ു.ഇനേ്ഇ
ത്െഉള്ളകൂത്മാത്ന!ഓര്ഇങ്്വത്നോതട്?നാ
തളത്മാന്ഇറച്ചിക്റചിയുംതനയ്ത്ച്ാറുംഉമ്
വചിളമ്ചിത്രാതമനേ്.അവൻഉമ്ാതൻറമുഖ
ത്്സ്ത്നഹപകൂർവംത്നാക്ചിെലയാട്ചി.ത്ദപ
മൻഅവതൻറഹൃദയത്വദനഎത്പ്ാഴുംപറ
യാറുള്ളത്ഉമ്ാത്നാടാ.അത്പ്ാതഴാതക്അ
വതനെത്ലാടചിതക്ാണ്ട്ഉമ്പറയും.ത്മാൻ
വ്യസനചിക്ണ്ട.അച്ഛൻഒരുനാൾമാടായചിന
ഗരകവാടവുംകടനേുെചിരചിച്ുവരും.ത്മാതൻറ
ദുരചിെതമല്ലാംെീരുതമനേ്.അത്പ്ാഴാഅവൻറ
ഹൃദയത്ചിതലഉമചിത്ീയചിൽപടർനേെീനാള
ങ്ൾഅണയാറുള്ളത്.

യത്ശാത്ദച്ചിയുമായചിപചിണങ്ചിയാൽപുരയു
തടത്കാലായചിൽവനേ്ഏകനായചിഅവൻഇരചി
ക്ും.ഉമ്ത്ദപമതൻറമുഖത്്മാഞ്ുമറയാ
റുള്ളത്വദനകൾചങ്ാെചിക്കൂട്ങ്തളക്ാൾ

ത്വഗംെചിരചിച്റചിയും.രണ്ടുദചിവസത്ത്ക്്അ
വൻചാളയചിത്ലക്്ത്പാകകൂല.പകൽത്നരംഉ
പ്ാതൻറകകൂതടനാടുനീതളചുറ്റചിത്ചിരചിയും.രാ
ദെചിഉമ്ഞങ്ൾക്്എല്ലാവർക്ുമായചിഭക്
ണംവചിളമ്ചിത്രും.പചിതനേത്കാലായചിൽപാ
യയുംവചിരചിച്ുെരും.ഞങ്ൾഒനേചിച്്കഥകൾ
പറഞ്്ഉറങ്ും.യത്ശാത്ദച്ചിരത്ണ്ടാമകൂത്നോ
ദചിനംകഴചിഞ്ാൽപുരയചിത്ലക്്വരും.കുതറ
പരചിഭവങ്ൾഉമ്ാത്നാട്പറയും.ഒരുകുട്നചി
റതയഅരചിയുംപലഹാരവുംത്െങ്യുംചക്
രയുംഉമ്യത്ശാത്ദച്ചിക്്തകാടുക്ും.അവ
ർത്ദപമതനയുംകകൂട്ചിത്പാകുനേത്മണൽത്ചി
ട്മറയുനേെുവതരഉമ്ത്നാക്ചിനചിൽക്ും.വചി
ത്ശഷദചിനങ്ളചിൽത്ദപമന്ഉമ്മുന്തചിയെുണചി
യുതടവസ്ദെങ്ൾെയ്ച്ുതകാടുക്ും.പല
ത്പ്ാഴുംപുരയചിൽതവച്ുെതനേഅവതനഉടു
പ്ചിക്ും.അതനോനേുംഞങ്ൾക്്ഉമ്കാണചി
ക്ാറുള്ളവാത്സല്യത്ചിതൻറഅർഥെലങ്ൾ
മനസ്സചിലായചിരുനേചില്ല.മാടായചിത്ദശത്ാതകഇ

രുൾമകൂടചിക്ചിടനേു.മണൽത്ചിട്യചിൽനചിനേ്ദകൂതര
ത്കാണാടചിച്ാൽമഴതവള്ളപാച്ചിലചിതൻറകു
തത്ാഴുകുനേശബ്ദംഇരമ്ചിവരുനേത്ത്കൾ
ക്ാം.ബദ്റുപള്ളചിയചിൽനചിനേ്ഇശാബാങ്്മ
ണൽത്ചിട്കൾകടനേ്പുരയചിത്ലക്്ഒഴുകചിവ
നേു.എനേചിട്ുംഉപ്പുരയചിത്ലക്്െചിരചിതകവനേചി
ല്ല!ത്വവലാെചിത്യാതടഉമ്ത്കാലായചിൽനചിനേ്
മണൽത്ചിട്യചിത്ലക്്ത്നാക്ചിയചിരുനേു.രാദെചി
തമതല്ലകറുത്ുകറുത്ുവരാൻെുടങ്ചി.അത്
പലത്പ്ാഴുംഒറ്റമുലച്ചിയുതടനചിഴലചിതനഓർമചിപ്ചി
ച്ു.ത്നരംഏതറവവകചിയത്ൊതടഉമ്ാതൻറ
മുഖംവല്ലാതെത്വദനചിക്ുനേൊയചിത്ൊനേചി.
അനേുരാദെചിപുരയചിൽഒനേുംഉണ്ടായചിരുനേചി
ല്ല.ഉപ്ത്വഗംെചിരചിച്ുവരുതമനേുള്ളദപെീക്
യചിലായചിരുനേു.ഉമ്െീച്കൂട്ുമായചിമണൽത്ചിട്
മറഞ്്തചമ്ൺപാെത്യാളംത്പായചിനചിരാശ
ത്യാതടെചിരചിതകവനേു.കുതറത്നരംഒനേുംഉ
രചിയാടാതെപടചിയചിൽെതനേകുത്ചിയചിരുനേു.
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മയാക്സ്കൽപദറയാൻഎന്
ഇറ്െിക്ാരൻമരുഭകൂമിയികെ
ഏൊന്പഥിെ�ാണ്.
മരുഭകൂമിയുകടആഴങ്ളിലെക്ത്
�ിരന്രംലപാെുന്,�ാലടാടിെളായ
്രദുക്ൾലപ്ാെുംഎത്തികപ്ടാത്ത
മരുഭകൂമിയികെെ�ത്യാസ്െങ്ളികെ
ഏൊന്തയിൽഇലദേഹം�ടകന്ത്തു
ന്ു.അസാധത്യകമന്ത്സമകൂഹംപറയുന്
കവെ്ലുവിളിെൾഏകറ്ടുക്ുന്തിൽ
അലദേഹംആ�ദ്ംെകണ്ത്തുന്ു.
അറബ്ലൊെത്തത്ഏകറഅറിയകപ്ടുന്
ഇലദേഹംയു.എന്ികൻറ‘�ീറ്’
അം്രാസഡറായി
ലൊെം�ുറ്ിയിട്ുണ്ത്

ഷാജിഹ�ീഫ്

വാഗദത്തഭകൂമിലതടിപുറകപ്ട്ലമാശയുകടമരുഭകൂപഥങ്
ളിെകൂകട,സഹബസാബ്ദങ്ൾക്ിപ്ുറംമാകസ്െൽകദ

റാൻപുറകപ്ട്ു.അകതാരുറമദാൻമാസമായിരുന്ു.ൊരുണത്യ
ത്തികൻറ10കെആദത്യമകൂന്ുദി�ങ്ളാണ്യാബതക്ത്തിരകഞ്
ടുത്തത്.മകൂന്ുദിവസംകൊണ്ത്ഓടിയും�ടന്ുംമരുഭകൂമിയികെ
മെെളുംതാഴത്വരെളുംഅടങ്ിയ250ഒാളംെി.മീറ്ർദകൂരംതാ
ണ്ിയാണ്െൽകദറാൻലൊെകത്തതകന്കെട്ിച്ചുെളഞ്ത്.
വർഷങ്ൾക്ത്മുമ്പത്ഇതുലപാകൊരുഏൊന്യാബതയിൽസു
ഹൃത്തുംവഴിൊട്ിയുമായിരുന്കശഖ്അഹ്മദ്അ്രകൂറാഷി
ദ്എന്ജ്രെിയലഗാബതത്തെവകൻറമാർഗ�ിർലദശങ്ലളാകട
താണ്ിയത്ലൊെകത്തഏറ്വുംവെുതുംഭീെരവുമായ‘അർറു
ബ്ഉൽഖാെി’(EmtpyQuarter)ആയിരുന്ു.

മണൊരണത്യത്തികെഒറ്കപ്ടെിെുണ്ായഉൾവിളിയാൽസീ
�ായക്പ്ുറംഅഖ്രയികെഒരുമസ്ജിദിൽലപായിഇസ്ൊം
ആലശ്ലഷിക്ുലവാളകമത്തിൊരത്യങ്ൾ.തകന്ഏകറആെർഷിച്ച
ത്ഖുർആ�ികെ110ാംഅധത്യായമായ‘സകൂറത്തുന്സ്ർ’ആകണ
ന്ുംതത്യജിക്ാ�ുംകപാറുക്ാ�ുമുള്ളമ�സ്ാണ്മ�ുഷത്യക�
കദവത്തിലെക്ടുപ്ിക്ുന്ത്,സമർപ്ണവുംക്ഷമയുമാണ്
താ�ീസാഹസയാബതയിെകൂകടസ്വായത്തമാക്ാൻആബഗഹിക്ു
ന്ത്എന്ാണ്അലദേഹത്തികൻറഭാഷത്യം.50ലെകറയുള്ളഉയ
ർന്ഊഷമാവികെബവതംല�ാറ്ുള്ളപെൽയാബതഅ�ിന്ത്യം.

വഴിയിൽഒരു്രദവിലഗാബതസ്ബതീെുടിക്ാൻദാഹജെം�ീ
ട്ിയലപ്ാൾഅലദേഹംപറഞ്ു:‘‘�ദ്ി,ൊക�ാരുല�ാമ്പുൊര
�ാണ്.’’എന്ി�ാണ്�ിങ്ളിങ്ക�മരണസാധത്യതയുള്ളഅപ
െടെരമായമരുഭകൂമിയിെകൂകടത�ിച്ചത്യാബതക�യ്ുന്ത്?�ിങ്
ൾക്ത്സീ�ായികെത്താൻഒരുവാഹ�ത്തിൽ�െ്ലലറാഡിെകൂകട
സഞ്ചരിച്ചുെകൂലട.മറുപടിക്ത്പെരംഅയാൾഅവരുകടെരുതെി
ന്�ദ്ിയായിപുഞ്ചിരിച്ചത്സൊംപറഞ്ത്യാബതതുടർന്ു.അവ
ർക്റിയിെ്ലലെ്ലാഅലദേഹത്തികൻറസഞ്ചാരസാഫെത്യം.ഇറ്െിയി
കെകവ�ീസി�ടുത്തുള്ളഅബതകയാന്ുംബപശസ്തമെ്ലാകത്താരു
ബഗാമത്തിൽ1967ജകൂകെഒന്ിന്ജ�ിച്ചമാകസ്തകൻറപിതാവി
ക�ക്ുറിച്ചത്വളകരലവദ�യുള്ളഓർമെൾപങ്ുകവച്ചു.ജീവിത
ത്തികൊരിക്െുംതലന്ാടുംഅമ്ലയാടുംഒരുെണിെലപാെും
സ്ല�ഹംൊട്ാത്തഅയാൾഒരുദുരന്സ്മരണയാകണന്ും
വിെൊംഗയായതകൻറമാതാവാണ്ലൊെകത്തഏറ്വുംവെി
യമഹതിഎന്ുംപറയുംെൽകദറാൻ.മെകൻറെഷണ്ിെയ
റിയമകൂർദാവിൽസ്ല�ഹ�ും്ര�ം�ൽെിഅമ്പറയും:‘‘ഇവ
�ാണ്ലൊെലത്തറ്വുംസ്ല�ഹമുള്ളലമാൻ’’എന്ത്.ഇബതബപാ
യമായിട്ുംഏകറബപശസ്ത�ായിട്ുംവീട്ികെത്തുലമ്പാൾഅമ്
ക്ുമുന്ിൽഅലദേഹംപഴയമാകസാെും.

ഇറ്െിയികെബപശസ്തമായഅലൻറാണിലയാമത്യകൂലച്ചജ�ിത
െൊ്രിൽമാകസികൻറഡി.എൻ.എയുംഉമി�ീരുംപരിലശാ
ധിച്ചു.സ്വതലവതണുത്തൊൊവസ്യുള്ളഇറ്െിയിൽ�ിന്ത്
ഉഷണമാപി�ി50െടക്ുന്,ആവികപാന്ുന്മരുഭകൂമിയിെകൂ
കടബവതകമടുത്തത്അവിബശമംൊൽ�ടയാബതക�യ്ാ�ുള്ളെഴി
വഇയാകളങ്ക�സ്വായത്തമാക്ിഎന്തിക�ക്ുറിച്ചത്അറി
യാ�ായിരുന്ുഅത്.കമഡിക്ൽസയൻസിന്അതിന്ഉത്തര
മികെ്ലങ്ിെുംഒരു�റുപുഞ്ചിരിലയാകടമാകസ്പറയും,അടിയു
റച്ചആത്മവിശ്വാസവും�ിശ്ചയ

ദാർഢത്യവുമാണ്തകൻറവിജയരഹസത്യകമന്ത്.�ാകമാരുൊരത്യം
ക�യ്ണകമന്ത്ആത്മാർഥമായിതീരുമാ�ിച്ചാൽഅത്�ടത്താ
ൻെഴിയുംഎന്ാണ്അലദേഹത്തികൻറഭാഷത്യം.

വർഷങ്ളായിഎ�ിക്ത്മാകസിക�അറിയാം,വിലദശസുഹൃ
ത്തുക്ളിൽഎലന്ാടുംെുടും്രലത്താടുംഏകറഅടുപ്മുള്ളവ
രിൽഒരാൾ.ലൊെകത്തവികടയാകണങ്ിെുംമാസത്തികൊരിക്
കെങ്ിെും്രന്ധകപ്ടും.ആയികടമകൂന്ു�ാല്മാസകത്ത�ിരന്
രയാബതെൾെഴിഞ്ത്തിരിച്ചത്ദുക്രയികെത്തുന്തി�ിടയിൽ
ഒരിക്ൽ്രന്ധംമുറിഞ്ു.�ിറഞ്ലഫാൺകമമ്റിയിൽ�ി
ന്ത്അ�ാവശത്യ�ിബതങ്ൾഒകന്ാന്ായിഒഴിവാക്ുലമ്പാൾഒരു
പാട�ാൾമുമ്പത്അലദേഹമയച്ചൊൻഡകബട്രത്യകൂണൽമി�ിസ്
റ്ർകശഖ്മുഹമ്ദ്്രിൻഖെീഫആൽമകതകൂമുമായുള്ള�ി
ബതംവിരെിൽതടഞ്ു.െങ്ലളാടഏകറഅടുപ്ംസകൂക്ഷിക്ു
ന്മഹാവത്യക്ിത്വമാണ്കശഖും.അതി�ാൽഅത്മായക്ാ
കത�ീക്ാൻതുടങ്ിയലപ്ാൾ,വളകരഅവി�ാരിതമായിമാ
കസ്എകൻറൊ്രി�ിലെക്ത്െയറിവന്ു.വിരൽപിന്ികെ
ആ�ിബതംതിരിച്ചത്ൊണിച്ചുകൊണ്ത്പറഞ്ു,‘‘ബപിയമാകസ്,
അതിശയംലതാന്ുന്ു,മകൂന്ു�ാല്മാസങ്ളായി�ാംതമ്ിൽ
െണ്ിട്ിെ്ല.എകൻറവിരെറ്ത്തത്�ിബതമുള്ള�ിമിഷംതകന്ഒരുമാ
ൊഖകയലപ്ാകെതാങ്കളങ്ക�ബപതത്യക്ഷകപ്ട്ു’’.എന്ിൽഒരി
ക്െുംഅവിശ്വസ�ീയതയിെ്ലാത്തഅലദേഹംപറഞ്ു:‘‘പെലപ്
ാഴുംഇതിെകൂകടലപായിരുകന്ങ്ിെുംഇലപ്ാഴാണ്െയറാൻലത
ാന്ിയത്.�ീയാബതലപാെുകമന്ത്പറകഞ്ങ്ിെുംതിരികച്ചത്തി
യത്ൊ�റിഞ്ിരുന്ിെ്ല,�ീയുംൊ�ുംതമ്ികെലന്ാകടെി
പ്തിക്രന്ധം�ിെ�ിൽക്ുകന്ന്ത്പറഞ്ാശംസിച്ചത്ഡിസം
്രറിൽഅപകൂർവമായികപ്യതമഴത്തണുപ്ിൽസൽക്രിച്ച�ു
ടുൊപ്ിലപാെുംലവകണ്ന്ത്പറഞ്ത്ഒരുസംരക്ഷണെവ�വു
മിെ്ലാകതആബപെൃതിമ�ുഷത്യൻമഴ��വിലെക്ിറങ്ിലപ്ായി.

അലദേഹംഅങ്ക�യാണ്,വിശക്ുലമ്പാൾമാബതംഅൽപം
�ടലസാ്രിസ്െലറ്ാതിന്ും.ദാഹിക്ുലമ്പാൾമാബതം�െ്ലശു
ദ്ജെംെുടിക്ും.അ�ാവശത്യമായിലടായെറ്ിൽലപാെുന്വ
കരഅലദേഹംഎലപ്ാഴുംെളിയാക്ും.ലവണ്ത്മാബതംെഴിച്ചാ
ൽഇതികൻറആവശത്യലമഇകെ്ലന്ത്പറയും.ഒരിക്ൽയമ�ിെകൂ
കടയുള്ളസാഹസിെയാബതയിൽക�റികയാരുസമയവത്യതത്യാസ

ത്തിൊണ്അൽഖാഇദതീബവവാദിെളുകടപിടിയിൽ�ിന്ത്രക്ഷ
കപ്ട്ത്.ജീവൊരുണത്യത്തിന്പണംസ്വരകൂപിക്ാ�ായിക�യത
സാഹസബപെട�ങ്ളുംഏൊന്യാബതെളിെുണ്ായ�ിെ
അവിശ്വസ�ീയഅ�ുഭവങ്ളുംഅലദേഹംപങ്ുകവക്ാറുണ്ത്.
പെലപ്ാഴായി13ബപാവശത്യംവിവിധമരുഭകൂമിെളുംദകൂരങ്ളുംതാ
ണ്ിയിട്ുംഇന്ുംഇലദേഹത്തികൻറശാരീരിൊവസ്ലെവെം
ഒരുൌമാരക്ാരന്തുെത്യം.60ഡിബഗിലയാടടുത്തഅന്രീക്ഷ
താപത്തിെും75ഡിബഗിയിൽെത്തുന്കപാരിമണൽ�കൂടിെും
75മണിക്കൂർഅന്ലമാജെപാ�ലമാവിബശമലമാഇെ്ലാകത�ട
ന്ുംഓടിയുംമണൽക്ാടതാണ്ുന്ഇയാകള�ാലടാടി്രദ
വിെൾ‘മഹ്ദി’(അന്ത്യ�ാളിൽലൊെതിന്മെൾഅടിച്ചമർത്തി
സദ്ഭരണം�ടത്താൻവരുംഎന്ത്വിശ്വസിക്കപ്ടുന്യാൾ)
എന്ത്വിളിക്ാറുണ്കബത.

മരുഭകൂമിയുകടആഴങ്ളിലെക്ത്�ിരന്രംലപാെുന്,�ാലട
ാടിെളായ്രദുക്ൾലപാെുംഎത്തികപ്ടാത്തമരുഭകൂമിയികെ
െ�ത്യാസ്െങ്ളികെഏൊന്തയിൽഇലദേഹം�ടകന്ത്തുന്ു.
അസാധത്യകമന്ത്സമകൂഹംപറയുന്കവെ്ലുവിളിെൾഏകറ്ടുക്ു
ന്തിൽഅലദേഹംആ�ദ്ംെകണ്ത്തുന്ു.അറബ്ലൊെത്തത്
ഏകറഅറിയകപ്ടുന്ഇലദേഹംയു.എ�ന്ിൻറ‘�ീറ്’അം്രാസ
ഡറായിലൊെം�ുറ്ിയിട്ുണ്ത്.ഒരുപാടരാഷബടത്തെവന്മാരുമാ
യുംഅടുത്ത്രന്ധംപുെർത്തിയിട്ുണ്ത്.

11ഗിന്സ്ലൊെകറലക്ാഡഅടക്ംഒലട്കറപുരസ്ൊരങ്
ൾ,ബപശസ്തമായപെെമ്പ�ിെളുകടയുംബ്രാൻഡഅം്രാസ
ഡർ,വത്യക്ിത്വവിൊസം,ൊയിെക്ഷമതഎന്ീവിഷയങ്ളികെ
പരിശീെെൻഎന്ീലമഖെെളിെുംബപവർത്തിക്ുന്ു.ലൊെഭാ
ഷെളിൽഇലദേഹകത്തക്ുറിച്ചത്ഒത്തിരിലെഖ�ങ്ളുംഅഭിമുഖ
ങ്ളുംവന്ിട്ുണ്ത്.ബപശസ്തിയും്രന്ധങ്ളുംഒരിക്െുംഅെ
ങ്ാരമാക്ുെലയാദുർവത്യയംക�യ്ുെലയാഉണ്ായിട്ിെ്ലഇതുവ
കര.മാരെവിഷമുള്ളലതളുെളുംഇഴജന്ുക്ളും�ിെവ�ത്യജീ
വിെളുംവിഹരിക്ുന്മരുരാബതിെളിൽകമാക്രൽസിഗലൊ
വഴിയടയാളങ്ലളാഇെ്ലാത്തഅന്ധൊരത്തിൽഒരിക്ൽവഴികത
റ്ിഅെഞ്ലപ്ാൾഏലതാഅജ്ാതശക്ിയാണകബതഅലദേ
ഹകത്തപിന്ിൽ�ിന്ത്തള്ളി�ടത്തിയത്.സുഹൃത്തത്അഹ്മദ്
പറയാറുണ്കബത�െ്ലമ�ുഷത്യകരജിന്ുെൾപിന്ുടർന്ത്സഹാ
യിക്ുകമന്ത്.ശപിക്കപ്ട്പിശാ�ിൽ�ിന്ത്രക്ഷലതടിയുള്ളവ�
�വുംക�ാെ്ലിയാണകബതമാകസ്പിന്ീട�ടന്ത്.അമാ�ുഷി
െസാഹസിെ�ായഇലദേഹത്തികൻറഅവിശ്വസ�ീയയാബതാ
�ുഭവങ്ൾല�ർത്തത്ഒരുമണിക്കൂലറാളം�ീളുകന്ാരുലഡാെത്യു
കമൻററി‘മരുപ്ുബതൻ‘(SonofDesert)എന്ലപരിൽഅൽജസീ
റ2014ൽസംലബപഷണംക�യതത്യകൂടത്യകൂ്രിൽഇന്ുംെഭത്യമാ
ണ്.‘മക്യിലെക്ുള്ളപാത’(RoadtoMecca)എന്എക്ാ
െലത്തയുംബപശസ്തെൃതിര�ിച്ചമുഹമ്ദ്അസദ്,‘അലറ്രത്യ
ൻസാൻഡസ്’എഴുതിയവിൽബഫഡകതസിഗർഎന്ിവരുകട
എഴുത്തുഗണത്തിലെകക്ാന്ുംഒത്തിരിഅ�ുഭവങ്ളുള്ളമാ
കസ്എത്തിയിെ്ല.ൊരണം,അയാകളാരുഎഴുത്തുൊര�െ്ല.

മരുഭകൂമിെൾഎന്ുകമലപ്ാഴുംഅയാൾക്ത്ആബശയവുംആലവ
ശവുമാണ്.അയാളുകടആ�ദ്വുംസമാധാ�വുംഏകറദുർഘ
ടവുംവിജ�വുമായമരുഭകൂമിയുകടഏൊന്തയിൽത�ിലയയാ
ബതക�യ്ുലമ്പാഴാണ്.ഈജിപ്തിൽ�ിന്ുംവാഗദത്തഭകൂമിലതടി
സീ�ായിെകൂകടപൊയ�ംക�യതലമാശയുകട(ബപവാ�െൻ
മകൂസ)പാതപിന്ുടർന്ത്അയാളിലപ്ാഴുംസഞ്ചരിക്ുെയാണ്,
ദിക്റിയാത്തശകൂ�ത്യപാദത്തിെകൂകട.

ലൊെംഭീെരതയുംഅസഹിഷണുതയുംആലരാപിക്ുന്
ഒരുജ�തയുകടആതിലഥയത്വവുംസ്ല�ഹവുംആലവാളം�ു
െർന്ുകൊണ്ത്.

l

മയാക്സ് കൽെദറയാൻ 
മരുഭൂമിയിെല 
യയാഗതക്ിെെ

ഒ രകു ലദ ശ ത്തി മ ൻ റ ക ഥ
എഴുത്തുൊരകൻറഒാർമലപാകെഇത്തവണ
യുംകപരുന്ാൾമഴക്ാെത്താണ്.ക�റിയമ
ഴകയാന്ുമെ്ല,കപരുംമഴതകന്.മാടായിഎന്
ലദശമാണ്അബ്ദുെ്ലഅഞ്ചിെത്തികൻറഎഴു
ത്തിൽ(കപരുമഴകപ്രുന്ാളിൽ,അബ്ദുെ്ലഅ
ഞ്ചിെത്തത്̂ െക്ം1567)ലെബദ്െഥാപാബതം.കത
യ്വുംലൊെവുംഅമ്പെവുംപള്ളിയുംഖ്രർ
സ്ഥാ�ുംസകൂഫിജീവിതവുംഎെ്ലാംഒരുകബഫ
യിമിൽമിന്ിമറയുന്,ആർക്ുംമ�സ്ിൽവ
രക്ാൻെഴിയുന്ഒരുമല�ാഹര�ിബതമാണ്
ആെടലൊരബഗാമത്തികൻറത്.
രയാ യജ ഷ്  പൂ വ ഞ്ി റ, ആ ലു വ

ആ ഖ്യാ നം മ ലനാ ഹ രം
അബ്ദുെ്ലഅഞ്ചിെത്തികൻറകപരുമഴകപ്രു
ന്ാൾമിെച്ചകപരുന്ാൾവിഭവമായി.ഒരുബഗാ
മത്തികൻറആഹ്ാദവുംലവദ�യുംമല�ാഹര
മായിഎഴുതിയിട്ുണ്ത്.പള്ളിക്ാടികൻറമകൂെയി
ൽഇരുന്ത്പാടുന്ആെിക്എന്സ്വപ്�ാടെ
കൻറജീവിതമാണ്അതിൽഏകറഹൃദത്യമായത്.
വായ�ക്ാരിൽഅവത്യകതതഅവലശഷിപ്ിച്ചാ
ണ്ലെഖെൻഎഴുത്തത്അവസാ�ിപ്ിക്ുന്ത്.
കപരുന്ാൾരാവിൽഎത്താതിരുന്ഉപ്ക്ത്എ
ന്ത്സംഭവിച്ചുഎന്ത്പറയുന്ിെ്ല.
അ ലീ ന പി.  ഇ രി ക്ൂ ർ, ക ണ്ൂ ർ

ആ ദ്യം വാ യതി ക്കു ന് ് ്  ക ഥ
വാരാദത്യമാധത്യമംകെയിൽെിട്ിയാൽഅതി
കെെഥആദത്യംല�ാക്ുന്പതിവാണുള്ളത്.
െക്ം1565ൽസുധകതലക്മഠംഎഴുതിയഅ
ടയാളവാെത്യംഎന്െഥമിെച്ചതായി.അടയാ
ളവാെത്യങ്ൾഇെ്ലാകതഎകന്തിരിച്ചറിയുന്
ഏകതങ്ിെുംലൊെത്തിലെക്ത്സന്ധത്യയാെും
മുമ്പത്എത്തിലച്ചരണംഎന്വാക്ത്വായിച്ചുതീ
ർന്ലപ്ാൾദുഃഖംലതാന്ി.പത്തുതിെഞ്ി
ട്ുംപള്ളകയാഴിയാത്തകപണ്ണിക�ലപ്ാകെഎ
ന്ത്തുടങ്ിയവത്സൻെെ്ലായിയുകടെവിതഇ
ലപ്ാഴകത്തൊൊവസ്ഥലയാട�കൂറുശതമാ�
വുംലയാജിക്ുന്ു.
െക. പി. അ ബൂ ബ ക് ർ മു ത നൂ ർ

ചതി ത് യാ ത് ക ൾ
വാരാദത്യമാധത്യമംെക്ം1567ഉൾകവളിച്ചംലത
ടുന്�ിബതയാബതെൾഉൾക്രുത്തുള്ള�ിബത
വിപഞ്ചിെയായിമാറി.അശ്വതിയുകടഅ�ശ്വ
രമായവരയുംെുറിയുംെുറിക്ുകൊള്ളുന്
വയായിരുന്ു.
വി.  വി യനയാ ദ് ന റു ക ര 

കാ േ ഘ ട്ട ത്തി മ ൻ റ വ ർ ത് മാ നം
മ�ുഷത്യകൻറപണത്തി�ുലവണ്ിയുള്ളആർ
ത്തിമകൂെംമ�ുഷത്യഗണത്തി�ുതകന്�ാശം
സംഭവിക്ുലമാഎന്സംശയംഉള്ളഈൊ
െഘട്ത്തിൽവളകരഅ�ുലയാജത്യമായഒരുെ
വിതയാണ്വാരാദത്യമാധത്യമംെക്ം1567ൽ
ബപസിദ്ീെരിച്ചഎം.െുഞ്ാപ്യുകട‘എന്ു
്രാക്ിയാവും?’
അ മയാ ൻ െക. പി.

●വാരാദത്യമാധത്യമം1567ൽശബ്�സുമയ്എ
ഴുതിയെഥ‘ശെഭമഴ’ഏകറമിെച്ചു�ിന്ു.ലൊ
രികച്ചാരിയുന്ഈമഴക്ാെത്തത്മഴയുംബപതീ
ക്ഷിച്ചിരിക്ുന്അയാളുകടബപതീക്ഷെകളതട്ി
മാറ്ിശെഭമഴകപയ്ിച്ചെഥാൊരിക്ുംവാരാദത്യ
മാധത്യമത്തി�ുംഅഭി�ദ്�ങ്ൾ.
ഫയാ സി ൽ മു രി യ്യാ ളി, കയാ െയാ ച്ി റ (പി. ഒ) ക ണ്ൂ ർ

ഹൃ ദ യ സ്പ ർ ശ തിയായ ക ഥ 
വാരാദത്യമാധത്യമംെക്ം1567ൽബപസിദ്ീെരി
ച്ചഷബ്�സുമയ്യുകട‘ശെഭമഴ’ഹൃദയസ്പ
ർശിയായെഥയായിരുന്ു.സരളവുംഅർഥ
വത്യക്വുമായവാക്ുെളിെകൂകടവായ�ക്ാ
രുകടമ�സ്ിക�ആെർഷിപ്ിക്ുന്തരത്തി
െുള്ളെഥാസമാഹാരങ്ൾതുടർന്ുംബപതീ
ക്ഷിക്ുന്ു.
റി യ കു നി യി ൽ, മ ല പ്ു റം

ഓ ലരാ യാ ത് യകും മവ േ്കു വതി ളതി യാണ്
െക്ം1566ൽ�ിലയാഗആർട്ിെികൻറസാഹ
സിെമായയാബതെകളഅടിസ്ാ�മാക്ിമുഹ
മ്ദ്ഷാലമാൻഎഴുതിയ‘സ്വപ്�യാബതിെൻ’
എന്ഫീച്ചർമല�ാഹരവുംലപാസിറ്ിവഎ�
ർജി�ൽെുന്തുമായി.ഓലരായാബതെളുംകവ
െ്ലുവിളിെളാണ്.യാബതെൾ�മുക്ത്തരുന്അ
�ുഭവങ്ൾവത്യക്ിജീവിതത്തിൽമുതൽക്കൂട്ു
െളാണ്.സാഹ�രത്യങ്ൾക്�ുസരിച്ചുമാറ്ം
വരുത്തുന്മ�സ്ികൻറഉടമയാകണങ്ിൽലൊ
െത്തത്എവികടയും�മുക്ത്അ�ായാസമായി
യാബതക�യ്ാം.
സയാ ജി ദ് അ ബ്  ദു റ �ി മയാ ൻ വ െ ക ര

{`aWw

്രഷീർമിസ്അബ്

മഴവറ്ിയമൃതഭകൂമിയികെ
മണ്ണിൻമ�സ്ിൽ

ഒരുെുഞ്ുവിത്തത്വസന്ത്തി�ായികദവലത്താടുെരഞ്ുലെണു.
കദവംഉപരിലൊെകത്ത
മാൊഖമാകരല�ാക്ിപുഞ്ചിരിച്ചു.

മാൊഖമാർ
സ്വർഗപുസ്തെത്തിൽ�ിന്ും
െസ്തകൂരിമണക്ുന്
ഏതാ�ുംതാളുെൾ
ഭകൂമിയിലെക്ത്ഊതിയുതിർത്തു.

െണ്ണടച്ചത്ആൊശലത്തക്ുകെെളുയർത്തിആത്മഭാഷയിൽ
ഉസ്താദ്കമഹ്ദിഹസൻ
‘പത്യാർ്രലര..’പാടുന്ത്..

െുഞ്ുഎസ്തറിക�ലതാളിലെറ്ി
ഹത്യകൂലഗായുകടഴാങ്ത്വാൾഴാങ്ത്
ജീവിതത്തിലെക്ു�ടന്െെുന്ത്..

മഴയാൽപുറം��ഞ്ത്
ലവദ�യാൽഅെം�ിറഞ്ത്
വ�ാന്രങ്ളിൽ്രീലഥാവൻ
‘ലൊറൽസിംഫണി’മകൂളുന്ത്..

ഇടിക്കൂട്ിൽ,മുഹമ്ദെി
കവളുപ്ികൻറഅഹന്ക്ുല�കരഉരുക്ുമുഷടിയാൽ�ിറകയാഴിക്ുന്ത്..

പികന്യുംപകൂത്തക�റിമരങ്ൾക്ുമലധത്യെുറലസാവയുകടെുഞ്ു്രാെൻ
െണ്ണീർതുടച്ചുപുഞ്ചിരിതകൂെുന്ത്..

‘ദാൽ’തടാെക്രയിൽ
എഴുത്തികറെസുൽത്താ�ും
മുഹമ്ദ്അസദുംസഞ്ചാരിെളുകടഹൃദയഭാഷയിൽസംവദിക്ുന്ത്

സ്വർഗപുസ്തെത്തികെ
ഈതാളുെലളാലരാന്ും
ഭകൂമികയ�ും്രിച്ചലതാകട
െുളിർമഴകപ്യത്തിൽ
ഭകൂമിയുകടഅെവുംപുറവും��ഞ്ു.

മൃതിെമ്പളംപുതച്ചുമയങ്ിയിരുന്
ഋതുക്ൾെണ്ണുതിരുമ്ികയഴുലന്റ്ു.
പകൂർണവസന്ത്തികൻറബപണയെടാക്ഷത്തിൽ
ഭകൂമികയാന്ാകെപകൂത്തുെഞ്ു..

ഹിമാർബദമായആൊശം
െിളിെളാൽ�ിറഞ്ു..

ഇ�ിയുംഒരുപകൂർണായുസ്ുപകൂത്തുെഞ്ു�ിൽക്ാ�ുള്ള
��വഅെംലപറിഭകൂമിപികന്യും
ബപയാണംതുടർന്ു...

 ചിഗതീകരണം:പക.നിസയാർ



 ചിഗതീകരണം:അരുൺ

03
  ഞായർ  17 ജൂൺ 2018

പ
തുസ

് ത
ക

കം

എ മ ൻ റ ത്ാ മ ക ഥ ക ൾ
എം.  മകു കകു ന്ദ ൻ 
ലപ ജ്: 178,  വതി േ: 170.00  
ഒേതിവ്  ബകു ക്  സ് 

അസാധാരണമായആഖത്യാ
�ത്തിൽ�ിന്ുംപാറിവീഴുന്
അ�ിർവ��ീയസൗദ്രത്യമു
ള്ളബഗാമീണ�ിബതങ്ൾ.

ടാ ല്ാ റതി മ ൻ റ ലനാ മവ മേ് ക ൾ
ര ബീ തന്ദ നാ ഥ്  ടാ ല്ാ ർ  
വതി വ: രാ ജ ൻ ്കു വ്ാ ര  
ലപ  ജ് : 140, വതി  േ: 150.00  
അ ട യാ ളം

സ്ബതീപുരുഷ്രന്ധങ്ളുകട
അവാ�ത്യസൗദ്രത്യംകവളിവാ
ക്ുന്രണ്ത്ല�ാകവെ്ലെൾ.
സ്ബതീമ�സ്ികൻറ�ിഗകൂഢ
സൗദ്രത്യംആവിഷെരിക്ു
ന്ര��ാവിസ്മയം.

ജീ വതി ്  ത്തി ലേ ക്്  ലച ർ ത്കു  ് കു ന്തി യ 
മകു വാ യതി രം ്കു ന് േകു ക ൾ
സകു ധാ മൂ ർ ത്തി  
വതി വ: ഷ ബതി ്  എം. മക. 
ലപ ജ്: 160 വതി േ: 150  
ഡതി. സതി ബകു ക്സ്

സാധാരണജീവിതത്തികെ
അസാധാരണൊഴ�െൾ.
വായ�ക്ാകരആത്മവിശെ
െ�ത്തിന്ലബപരിപ്ിക്ുന്അ
�ുഭവങ്ൾ.

ദ ക്തി ണം
സ ച്തി ദാ ന ന്ദ ൻ  
ലപ  ജ് : 138, വതി  േ: 140.00  
 ഒ േതി വ് ബകു ക്  സ് 

�രിബതം,സംസ്ൊരം,രാഷ
ബടീയം,െവിതഎന്ിവകയ
െ്ലാംല�ർത്തണച്ചത്ബശീെങ്യി
െുംൊറ്ി�ലമരിക്ൻ
രാജത്യങ്ളിെുമായി�ടന്
വിശ്വസാഹിതത്യലമളെളിെകൂ
കടഒരുയാബത.

സൗ ന്ദ ര്യ ത്തി മ ൻ റ മ ് ം 
ലഡാ.  ജ മീ ൽ അ ഹ്  മ ദ്   
ലപ  ജ് : 78, വതി  േ: 80.00  
 മഎ.പതി.എച്്  

ഇസ്ൊമികൻറസൗദ്രത്യഭാ
വങ്കളമെയാളഭാവ�യു
കടസകൂക്ഷത്മബപൊശത്തിെകൂ
കടവായികച്ചടുക്ാ�ുള്ളബശ
മം.മെയാളത്തികെമതസാ
ഹിതത്യലബശണിയികെലവറി
ട്ര��.

ഒ രാ ട്ടതി ൻ പ റ്റ വകും ര ണ്ട വ കാ ശതി ക ളകും
സ മ്ാ ദ ക ൻ: അ ബ്  ദകു ൽ മ ജീ ദ്  ലവ ളം  
ലപ  ജ് : 38 വതി  േ: 50.00  
 മഎ. പതി. എ ച്് 

െുട്ിെളിൽ�ന്മ�ിറക്ുന്
െുട്ിക്ഥെളുകടസമാഹാരം.
സ്വയംെകണ്ലത്തണ്
�ിെല�ാദത്യങ്ളിെകൂകടയാണ്
ഇതികെെഥെൾസംസാരി
ക്ുന്ത്.

കകു ലന്ാ ള മകു ണ്ട ലേ്ാ  
ഭൂ ്  കാ േ ക്കു ളതി ർ
ദീ പാ നതി ശാ ന്്   
ലപ  ജ് : 152, വതി  േ: 150.00  
ഡതി. സതി. ബകു ക്  സ് 

അ�ുഭവകമഴുത്തികെവത്യതത്യ
സ്തമായരീതിഅവെം്രി
ച്ചപുസ്തെം.�ുരുങ്ിയൊ
െയളവിൽെകൂടുതൽവായ�
ക്ാരികെത്തിയപുസ്തെം.

ലേ ബ ർ ക്യാ മ്് 
അ ബ്  ദകു േ് ലപ രാ  തമ്  
ലപ ജ്: 96,  വതി േ:95.00  
മ ഴ ത്കു ള്ളതി പ ബ്തി ലക് ഷ ൻ

ലെ്രർെത്യാമ്പികെഅ�ുഭവ
ങ്ളുംയാത�പകൂർണമായ
ജീവിതവുംവിൊരതീബവത
ലയാകടഅവതരിപ്ിക്ുന്ു
ലെഖെൻ.

ബപഫ.ഒാമാ�കൂർമുഹമ്ദ്

�രിബതപണ്ിത�ുംഗലവഷെ�ുമായ
ലഡാ.കെ.ടി.ജെീൽഇന്ത്ലെരളത്തി

കൻറതലദേശസ്വയംഭരണ,�ത്യകൂ�പക്ഷലക്ഷമ,
ഹജ്ത്,വഖ്ഫ്മബന്ിയാണ്.െൃതത്യാന്ര്രാ
ഹുെത്യങ്ൾക്ിടയിൽ�രിബത�ിരീക്ഷണങ്
ൾക്ുംപഠ�ങ്ൾക്ുംഅലദേഹംസമയംെ
കണ്ത്തുന്ുകവന്ത്ശ്ലാഘ�ീയമാണ്.

�ിന്പബ്ിലക്ഷൻസ്തിരുവ�ന്പുരം
ബപസിദ്ീെരിച്ച‘മെ്രാർെൊപം-ഒരുപു
�ർവായ�’എന്അലദേഹത്തികൻറെൃതി
1921കെമാപ്ിളെഹളഎന്ത്ബ്രിട്ീഷുൊർ
വിളിച്ചുവരുന്മെ്രാർസമരകത്തവസ്തു
�ിഷഠമായിഅപബഗഥിച്ചത്സമരത്തികൻറസാ
മകൂഹിെവുംസാമ്പത്തിെവുംമതപരവുംരാ
ഷബടീയവുമായവശങ്കളെഴിയുന്ബത�ിഷ
പക്ഷമായിപു�ർവായ�ക്ത്വിലധയമാക്ാ
�ുള്ളഒരു�രിബതാല�്വഷെകൻറആത്മാർഥ
മായബശമമായിവിെയിരുത്താവുന്താണ്.‘മു
ഖക്ുറിപ്ിൽ’ബഗന്ഥൊരൻതകന്അത്സകൂ
�ിപ്ിക്ുന്ുണ്ത്.

ബ്രിട്ീഷഇന്ത്യയികെഏറ�ാട,വള്ളുവ
�ാടതാെകൂക്ുെൾമെ്രാറികൻറഭാഗമായി
രുന്ു.മെ്രാറികെമുസ്െിംെകളയാണ്മാ
പ്ിളമാർഎന്ത്വിളിക്ുന്ത്.മുസ്െിംെളുകട
ധീരതയുംസതത്യസന്ധതയുംെണക്ികെടു
ത്തത്സാമകൂതിരിരാജാവ�ൽെിയലപരാണ
ത്എന്ാണ്െരുതകപ്ടുന്ത്.മഹാപിള്ള
എന്വാക്ത്ലൊപിച്ചത്മാപ്ിളയായിപരിണ
മിച്ചുഎന്ാണ്അ�ുമാ�ം.

കപാതുകവപറഞ്ാൽഇന്ത്യയികെബ്രി
ട്ീഷഭരണകത്തമറ്ുസമുദായങ്കളക്ാൾ
ഏകറകവറുത്തിരുന്തുംഅതിക�തികരശ
ക്മായക�റുത്തു�ിൽപിന്മുതിർന്വരും
ഇന്ത്യയികെമുസ്െിംെളായിരുന്ു.ബ്രിട്ീഷ
എഴുത്തുൊര�ായഇ.എം.ലഫാസ്റ്ർഅലദേ
ഹത്തികൻറ‘എപാലസജടുഇന്ത്യ’ല�ാവെി
ൽഇക്ാരത്യംവത്യക്മായിസകൂ�ിപ്ിക്ുന്ുണ്ത്.
ബ്രിട്ീഷുൊകരഇവികട�ിന്ത്കെട്ുകെട്ിക്ാ
ൻമെ്രാറികെമുസ്െിംെൾ�ടത്തിയധീലരാ
ദാത്തമായസമരമാണ്1921കെമെ്രാർെ
ൊപം.ബ്രിട്ീഷുൊർ1857കെഒന്ാംസ്വാ
തബന്ത്യസമരകത്ത‘സലപ്ായമകൂട്ിണി’എന്ാ
ണലെ്ലാവിളിക്ുന്ത്.അവകരസം്രന്ധിച്ചി
ടലത്താളം1921കെസമരംമാപ്ിളെഹളയാ
ണ്.യഥാർഥത്തിൽഅത്മാപ്ിളമാർബ്രിട്ീ
ഷഭരണത്തിക�തികര�ടത്തിയസ്വാതബന്ത്യ
സമരമാണ്.അതുകൊണ്ുതകന്പുസ്തെ
ത്തികൻറലപര്‘മെ്രാർസമരം’എന്ാക്ു
ന്താണ്ഉ�ിതകമന്ത്ലതാന്ുന്ു.മെ്രാ
ർസമരം�ിെ�രിബതൊരന്മാർകതറ്ിദ്രിച്ച
ലപാകെമുസ്െിംെൾഹിദ്ുക്ൾകക്തികര

�ടത്തിയഒരുവർഗീയെൊപമായിരുന്ിെ്ല.
ഇൗവസ്തുതകതളിവുെൾ�ിരത്തികതളിയി
ക്ുന്തിൽലഡാ.ജെീൽവിജയിച്ചിട്ുണ്ത്.അ
ലതാകടാപ്ംഅകതാരുൊർഷിെസമരംെകൂടി
യായിരുന്ുകവന്ൊഴ�പ്ാടുംഅലദേഹംമു
ലന്ാട്ുകവക്ുന്ുണ്ത്.ജന്മിമാരിൽമഹാഭകൂരിപ
ക്ഷവുംഹിദ്ുബ്രാഹ്മണന്മാരായിരുന്ു.അവ
ർക്ുെീഴിൽെുടിയാന്മാരായമുസ്െിംെൾെ
ടുത്തഅവഗണ�െൾക്ുംപീഡ�ങ്ൾക്ും
വിലധയമായിരുന്ത്െൊപംജന്മിമാർകക്
തികരതിരിയാൻഇടയായിഎന്സതത്യത്തി
ലെക്ത്ബഗന്ഥെർത്താവവിരൽ�കൂണ്ുന്ുണ്ത്.

മെ്രാർെൊപകത്തഅതികൻറപശ്ചാ
ത്തെവുംെർമമണ്െവുംബപവർത്ത�രീ
തിയുംവിവരിച്ചുകൊണ്ത്െഹളക്ത്കതാട്ു
പിന്ാകെആരും�രിബതലരഖെകളാന്ുംപു
റത്തിറക്ിയതായിൊണുന്ിെ്ല.മഹാെവി
െുമാര�ാശാൻ1922ൽര�ിച്ച‘ദുരവസ്ഥ’യാ
ണ്മെ്രാർെൊപകത്തക്ുറിച്ചത്ബപതിപാദി
ക്ുന്ആദത്യമെയാളെൃതി.ഹിദ്ുമതത്തി
കെജാതീയഉച്ച�ീ�ത്വങ്കളയുംവർണവി
ലവ��കത്തയുംഅപരിഷെൃതങ്ളായആ
രാധ�ാമുറെൾപരിഷെരിലക്ണ്തിക�യും
െുറികച്ചാകക്യാണ്‘ദുരവസ്ഥ’മുഖത്യമായും
ബപതിപാദിക്ുന്കതങ്ിെും1921കെമെ്രാർ
െൊപകത്തയുംെുമാര�ാശാൻതകൻറെവി
തയിൽവിവരിക്ുന്ുണ്ത്.മുസ്െിംെൾഹിദ്ു
ക്ൾകക്തികര�ടത്തിയഒരുവർഗീയെഹ
ളയായിട്ുതകന്യാണ്െവിമെ്രാർെഹള
കയൊണുന്ത്.ഹിദ്ുക്കളമുഴുവൻകൊ
കന്ാടുക്ിമെ്രാറിക�ഒരുമാപ്ിള�ാടായി
മാറ്ാ�ാണ്‘അപരിഷെൃതരുംബെകൂരരുംദുഷ
ടരുമായമുഹമ്ദീയർ’കമ�കക്ട്കതന്ാണ്
െവിതകൻറഭാവ�യിെകൂകടസമർഥിക്ാൻ
ബശമിക്ുന്ത്.താടി�ീട്ിയവരുംകതാപ്ിയിട്
വരുംെണ്ാൽലപടികപ്ടുത്തുന്ശരീരബപെൃ
തിയുള്ളവരുമായിട്ാണ്െവിമാപ്ിളമാകര�ി
ബതീെരിക്ുന്ത്.വിദത്യാവിഹീ�രുംഅറപ്ുള്ള
ഭാഷസംസാരിക്ുന്വരുംരാക്ഷസീയസ്വഭാ
വമുള്ളവരുമായിരുന്ുെവിയുകടദൃഷടിയിൽ
മാപ്ിളമാർ.െഹളക്ാെത്തത്ദുഷടരായമുഹ
മ്ദീയർഹിദ്ുക്കള�ിർ്രന്ധിച്ചത്മതംമാറ്ി
യതായുംസ്ബതീെകള്രൊത്സംഗംക�യത
തായുംെവി�ിബതീെരിക്ുന്ുണ്ത്.മാപ്ിളമാ
കരെവിബെകൂരർ,ദുഷടർ,മകൂർഖർ,രാക്ഷസർ
തുടങ്ിയപദങ്ൾകൊണ്ാണ്വിലശഷിപ്ി
ക്ുന്ത്.െവിതിരുവിതാംെകൂർൊര�ാണ്.ഇ
ന്കത്തലപാകെവാർത്തവി�ിമയസൗെരത്യങ്
കളാന്ും1921ൽഉണ്ായിരുന്ിെ്ല.ലെട്ുലെൾ
വിയുകടയുംഉൗഹാലപാഹങ്ളുകടയുംഅടി
സ്ഥാ�ത്തിൽെവി�ിബതീെരിച്ചമാപ്ിളമാരു
കട�ിബതംമെയാളിമ�സ്ിൽഉണ്ാക്ിയകവ
റുപ്ികൻറൊർലമഘങ്കളമായിച്ചുെളയാൻ
ലഡാ.ജെീെികൻറ‘പു�ർവായ�’ബപലയാജ�
കപ്ടുകമന്ത്ബപതീക്ഷിക്ാം.1958ൽപുറത്തിറ

ങ്ിയഉറകൂ്രികൻറ‘സുദ്രിെളുംസുദ്രന്മാ
രും’എന്ല�ാവൽമെ്രാറികെഖിൊഫത്
ബപസ്ഥാ�കത്തയും1921കെമെ്രാർസമര
കത്തയുംബപതിപാദിക്ുന്ുണ്ത്.പലക്ഷ,ഇൗ
ല�ാവെുംമെ്രാർസമരകത്തമാപ്ിളമാർ
കഹദ്വർക്ത്ല�കര�ടത്തിയവർഗീയെ
ൊപമായിട്ുതകന്യാണ്അവതരിപ്ിക്ുന്
ത്.പി.വത്സെയുകട‘വിൊപം’എന്ല�ാവ
െിെുംഇലത�ിെപാടതകന്യാണ്സ്വീെരി
ച്ചിട്ുള്ളത്.ജെീൽഇത്തരംഭാവ�സൃഷടിെ
ൾക്ത്സമു�ിതമായമറുപടി�ൽെുന്ുണ്ത്.മ
െ്രാർെൊപത്തികെമുഖത്യ�ായെന്മാർവാ
രിയംെുന്ത്തത്െുഞ്ഹമ്ദ്ഹാജിയുംആ
െിമുസ്െിയാരുമായിരുന്ു.ഇവകരസം്ര
ന്ധിച്ചത്െൃതത്യമായഒരു�രിബതപഠ�ം�ടത്താ
കതെഥെളുംകെട്ുെഥെളുംകൊണ്ത്അവ
കരആവരണംക�യ്ാ�ാണ്മെ്രാർെൊ
പകത്തക്ുറിച്ചത്എഴുതിയപെരുംബശമിച്ചിട്ു
ള്ളത്.ശരിക്ുംഇരുവരുംലൊൺബഗസുൊ
രായിരുന്ു.ലദശീയബപസ്ഥാ�ത്തികൻറഭാ
ഗമായിഅവർ�ാടികൻറസ്വാതബന്ത്യത്തി�ു
ലവണ്ിബപവർത്തിച്ചുകവന്താണ്വാസ്ത
വം.ഇൗവസ്തുതശരിക്ുംവത്യക്മാക്ുന്
താണ്ലഡാ.ജെീെികൻറഇവകരക്ുറിച്ചുള്ള
വിവരണം.ആെിമുസ്െിയാകരവിപ്ലവൊരി
യായഒരുമതപണ്ിതൻഎന്�ിെക്ാണ്
അലദേഹംവീക്ഷിക്ുന്ത്.പള്ളിെൾലെബദ്ീ
െരിച്ചുള്ളഖിൊഫത്ബപലക്ഷാഭങ്ളാണ്മെ
്രാർെൊപത്തി�ുള്ളആശയപരമായഅടി
ത്തറഒരുക്ിയകതന്ാണ്ജെീെികൻറ�ിഗമ
�ം.ആെിമുസ്െിയാകരസം്രന്ധിച്ചത്ഹിച്ചത്
ലൊക്ികൻറഅഭിബപായംഅലദേഹംഉദ്രി
ക്ുന്ുണ്ത്.‘‘മതലത്താടഅമിതമായതാൽപ
രത്യംബപെടിപ്ിച്ചിരുന്ആെിമുസ്െിയാർലെ
രളത്തിൽഇസ്ൊമിെഭരണം(ഖിൊഫത്ഭ
രണം)സ്ഥാപിക്കപ്ടുകമന്ഉറച്ചവിശ്വാസ
ക്ാര�ായിരുന്ു.ഇൗവിശ്വാസമാണ്മെ്രാ
ർെഹളക്ത്ഉൗർജംപെർന്കതന്ാണ്ബ്രിട്ീ
ഷഭാഷത്യം.അവർെഹളകയവർഗീയവത്െരി
ച്ചുൊണിക്ാ�ാണ്ഇതുവഴിബശമിക്ുന്ത്.
എന്ാൽ,ബ്രിട്ീഷപാരതബന്ത്യത്തിൽ�ിന്ത്�ാ
ടിക�ലമാ�ിപ്ിക്ുെഎന്തായിരുന്ുആെി
മുസ്െിയാരുകടയുംവാരിയൻെുന്ത്തികൻറ
യുംെക്ഷത്യകമന്ത്�ിരവധിഉദാഹരണങ്ളിെകൂ
കടസ്ഥാപിക്ാൻബഗന്ഥൊരൻബശമിക്ുന്ു.
അലദേഹത്തികൻറവീക്ഷണത്തിൽഇരുവരും
തിെഞ്മലതതരവീക്ഷണമുള്ളസമര�ായ
െരായിരുന്ു.െഹളക്ിടയിൽഹിദ്ുക്ലളാ
ട,ബപലതത്യെിച്ചത്ഹിദ്ുജന്മിമാലരാട�ിെമാപ്ി
ളലപ്ാരാളിെൾൊണിച്ചഅതിബെമങ്കളഇ
രുവരുംശക്മായഭാഷയിൽഅപെപിച്ചിരു
ന്ു.എന്ാൽ,അവരുകടബ്രിട്ീഷവിലരാധം
അതിെഠി�മായിരുന്ു.‘ലദശസ്ല�ഹിയായ
ലപാരാളി’എന്മകൂന്ാംഅധത്യായത്തിൽജെീ
ൽസകൂ�ിപ്ിക്ുന്ത്ഇബപൊരമാണ്:‘‘മാപ്ിള
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മാർക്ത്കപാതുവിെും,െുഞ്ഹമ്ദാജിക്ത്ബപ
ലതത്യെിച്ചുംയകൂലറാപത്യന്മാരായഉലദത്യാഗസ്ഥന്മാ
ലരാടുള്ളശബതുതവളകരവത്യക്മായിരുന്ു.െ
ണ്ുമുട്ുന്ഒറ്കവള്ളക്ാരക�യുംെൊപൊ
രിെൾകവറുകതവിട്ിരുന്ിെ്ല...ൊളിൊവിെു
ള്ളഒരുറ്രർഎസ്ലറ്റ്ികൻറമാല�ജർആയി
രുന്എസ്.പിഇൗറ്ൺഎന്യാകളജ�ക്കൂട്ം
അബെമിക്ുെയുംഅയാകളെശാപ്ുക�യത
ലശഷംതെഅറുകത്തടുത്തത്കപാതു�ിരത്തി
ൽകവക്ുെയുംക�യതു.

അയാകളകൊെകപ്ടുത്തിയത്സ്വന്ംകതാ
ഴിൊളിെൾതകന്യായിരുന്ു.എന്ാൽ,സാ
യിപ്ില�ാകടാപ്ംഉണ്ായിരുന്രാമൻ�ായർ
എന്യാകളജ�ക്കൂട്ംകവറുകതവിട്ു.െഹള
ഹിദ്ുക്ൾകക്തികരയായിരുന്ികെ്ലന്ത്സം
ഭവംവത്യക്മാക്ുന്ു.(ലപജ89).വാരിയംെു
ന്ത്തത്െുഞ്ഹമ്ദ്ഹാജി1921ആഗസ്റ്ത്
21ന്ബ്രിട്ീഷുൊരുമായുള്ളല�രിട്ത്ഏറ്ുമുട്
െിന്ആഹ്വാ�ംക�യതുകൊണ്ത്സമരത്തിക
ൻറ�ായെത്വംഏകറ്ടുത്തലപ്ാൾമുസ്െിംെ
ൾമാബതമെ്ലഇതരസമുദായക്ാരുംഅലദേഹ
ത്തികൻറപിന്ിൽഅണി�ിരന്ുകവന്ത്കതളി
വസഹിതംബഗന്ഥൊരൻഎഴുതുന്ുണ്ത്.(ലപ
ജ90).ഹാജിയുകടമലതതരമ�സ്ത്തുറന്ുൊ
ണിച്ചുകൊണ്ത്ബഗന്ഥംപറയുന്ു,‘‘മുസ്െിംെ
ൾക്ത്അ�ുെകൂെമായിമാബതംഒരിക്െുംപക്ഷം
പിടിച്ചിട്ിെ്ലാത്തഹാജിസർക്ാർഅ�ുെകൂെി

െളായധാരാളംമുസ്െിംെകളവധിക്ാൻആ
ഹ്വാ�ംക�യതിരുന്ു.പുറം(90).

െഹളകക്തിരായിപരസത്യമായ�ിെപാട
സ്വീെരിച്ചിരുന്പബതമായിരുന്ുലെരളപബതി
െ.ഏറ�ാട,വള്ളുവ�ാടബപലദശത്തികൻറഭ
രണംസ്വയംബപഖത്യാപിച്ചഹാജിഎെ്ലാഹിദ്ു
ക്ൾക്ുംസുരക്ഷഉറപ്ു�ൽെുകമന്ത്ബപഖത്യാ
പിച്ചതായിപബതംറിലപ്ാർട്ത്ക�യതിരുന്ു.മെ
്രാർെൊപംഒരിക്െുംഹിദ്ുക്ൾകക്തി
രായിരുന്ികെ്ലന്ത്ഇകതെ്ലാംസകൂ�ിപ്ിക്ുന്ു.

�ാൊംഅധത്യായംആെിമുസ്െിയാകരക്ു
റിച്ചാണ്.ആെിമുസ്െിയാരുംഅ�ുയായിെ
ളുംഖാദിവസ്ബതധാരിെളായിരുന്ുകവന്വ
സ്തുതവിരൽ�കൂണ്ുന്ത്അവർലൊൺബഗ
സുൊരായിരുന്ുകവന്താണ്.ബ്രിട്ീഷഭര
ണകത്തഅട്ിമറിക്ാൻബശമിച്ചുകവന്െുറ്
ത്തി�ാണ്1922കഫബ്രുവരി17ന്ലൊയമ്പ
ത്തകൂർജയിെിൽകവച്ചത്ആെിമുസ്െിയാർതകൂ
ക്ികക്ാെ്ലകപ്ട്ത്.

അഞ്ചാംഅധത്യായത്തിൽെൊപത്തികൻറ
ൊരണങ്ളാണ്വിെയിരുത്തുന്ത്.മാപ്ിള
മാരുകടസാമ്പത്തിെമായഅരക്ഷിതാവസ്ഥ,
ബ്രിട്ീഷവിലരാധംതുടങ്ിപെൊരണങ്ളും
ബഗന്ഥം�കൂണ്ിക്ാണിക്ുന്ുണ്ത്.െഹളസാ
ബമാജത്യത്വവിരുദ്വുംജന്മിത്വവിരുദ്വുമായി
രുന്ുകവന്ഇ.എം.എസികൻറവീക്ഷണംബഗ
ന്ഥൊരൻഉദ്രിക്ുന്ുണ്ത്.

ആറാംഅധത്യായത്തിൽസമരലത്താടലൊ
ൺബഗസ്സ്വീെരിച്ച�ിെപാടിക�അപെപിക്ു
െയുംപിൽക്ാെെമത്യകൂണിസ്റ്ത്�ിെപാടുെകള
ബപശംസിക്ുെയുംക�യ്ുന്ുണ്ത്.ബഗന്ഥൊര
കൻറെമത്യകൂണിസ്റ്ത്�ായവബപെടമാക്ുന്താ
ണ്ആറാംഅധത്യായത്തികെമിക്പരാമർശങ്
ളുംഉദ്രണിെളും.

ഏതായാെുംഒരുജ�തയുകടസാബമാജത്യ
ത്വവിരുദ്മല�ാഭാവകത്തയുംഅതുവഴിഅ
വർസഹിലക്ണ്ിവന്െഷടപ്ാടുെകളയും
�ിറംപിടിപ്ിച്ച�ുണക്ഥെൾകൊണ്ത്വിെൃ
തമാക്ാൻ�രിബതൊരന്മാരുകടപക്ഷത്തു�ി
ന്ുതകന്യുള്ളെുത്സിതബശമങ്ൾ�ടന്ു
കൊണ്ിരിക്ുന്ഇക്ാെത്തത്മെ്രാർസമ
രകത്തഅതികൻറയഥാർഥപശ്ചാത്തെംവി
വരിച്ചുകൊണ്ത്െഴിയുന്ബതസതത്യസന്ധമായി
പു�ർവായ��ടത്താൻഇൗെൃതിയിെകൂകടബഗ
ന്ഥൊരൻബശമിച്ചിട്ുണ്ത്.

സമൊെിെമ�സ്ുെളിൽവർഗീയവിഷം
െുത്തികവച്ചുകൊണ്ത്കവറുപ്ികൻറയുംവിലദ്വ
ഷത്തികൻറയുംലൊട്െൾപണിയാൻതൽ
പരെക്ഷിെൾപണികപ്ടുന്ആധു�ിെ�ു
റ്ുപാടിൽജെീെികൻറ‘പു�ർവായ�’ബപശം
സയർഹിക്ുന്ു.ഇൗവസ്തുതയിലെക്ത്വി
രൽ�കൂണ്ുന്ലെരളമുഖത്യമബന്ിപിണറായി
വിജയകൻറഅവതാരിെബപൗഢവും�ിലന്ാ
ദേീപെവുമാണ്.

l
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ലദഒരുവിഷാദഗാ�ംലപാകെമഴയിൽ
റ്രർലതാട്ത്തി�ിടയികെലറാഡിെകൂ

കടപച്ചമാരുതി800ൽവരുന്ുണ്ത്ത്ലറായിച്ചൻ.
ഫിെിപ്സികൻറലടപ്കറലക്ാഡറിൽെുരുങ്ി
യൊകസറ്ുവള്ളിലപാകെഎൺപതുെളിൽ
െുരുങ്ിഅമ്പതികൻറെപ്ിക്ഴുത്തിൽകപ
ട്ുലപായലറായിച്ചൻ.റ്രറിെെളിെകൂകടകപാ
ഴിഞ്ത്�ിെ്ലിൽവന്ുപഥുലക്ാകയന്ത്കപാട്ു
ന്മഴത്തുള്ളിെകളതുടച്ചുമാറ്ുന്കവപ്ർ
മ്ാ�മായറ്രർലതാട്ത്തികെഇരുണ്അന്
രീക്ഷംൊറി�ുള്ളിലെക്ത്പെരാൻബശമിക്
കവൊർസ്റ്ീരിലയായിൽ‘കമകെ്ലകമകെ്ലമുഖ
പടംകതകെ്ലാതുക്ി...’എന്എൺപതുെളി
കെപാട്ിൽ�ഷടകപ്ട്ലറായിച്ചക��മുക്ു
ൊണാം,ഇളം�ുവപ്ത്കെ�ിങ്ഷർട്ുംലപ
ാളിസ്റ്ർഡബ്ൾമുണ്ുമാണ്ലവഷം.പഴയ
ൊെങ്ളിൽലറാഡികെരാജാവായിരുന്അം
്രാസഡറികെകബഡവിങ്സീറ്ി�ുമുെളിൽ
തകൂങ്ിക്ിടന്ലപാകെഒരുപ്ലാസ്റ്ികമുന്ിരി
ക്ുെഗതിയുകടലവഗത്തി��ുസരിച്ചത്മുലന്ാ
ട്ുംപിലന്ാട്ുംമാരുതിൊറിൽെിടന്ത്�ാഞ്ചാ
ടുന്ുണ്ത്.ആെപ്ാകടഎൺപതുെളികെഒരു
മെയാളസി�ിമയിൽ�ിന്ത്ഇറങ്ിവരുന്ലപാ
െുണ്ത്ലറായിച്ച�ുംൊറും,അബതലമൽഗൃഹാ
തുരം,അബതലമൽവിഷാദഭരിതം.

ആബപണയസുരഭിെമായഎൺപതുെളി
കെലപാപ്ഐക്ണായമലഡാണകയലപ്ാകെ
സുദ്രിയായപള്ളിെ്വയറികെറീ�കയക്ുറി
ലച്ചാർത്തത്ഖിന്�ായിരിക്ുെയാണ്അയാൾ.
െഴിഞ്ഈസ്റ്റിന്യു.എസിൽ�ിന്ത്രണ്ത്
തടിയൻപിലള്ളരുമായിവന്ത്റീ�പള്ളി�ട
യിൽകവച്ചത്‘‘ഹായലറായിച്ചാസുഖമലെ്ല...?’’
എന്ുല�ാദിച്ചരംഗലമാർക്ുെയായിരുന്ു
അയാൾ.ഇതി�ിടയിൽലദാഇലപ്ാമെയിറ
ങ്ിലതാട്ിെകൂകടഹുങ്ാരശബ്ദലത്താകടെു
ത്തികയാെിച്ചുലപാെുന്െെക്കവള്ളംലപാ
കെപത്തിരുപത്വർഷങ്ളങ്ത്ഒെിച്ചുലപാ
കയങ്ിെുംമലഡാണയുകടമുടിയും�ുണക്വി
ളുകമാകക്റീ�യിൽ്രാക്ിയുണ്ലെ്ലാകയന്
�ിന്ഒരുമഴ��ലവാകടലറായിച്ചക�വന്ു
കതാട്ു.‘‘ഓഎന്ാത്തി�ാഇകതാകക്ഇലപ്ാ
ഇങ്ക�ലയാർക്ുന്ത്ലറായിച്ചാ’’എന്ത്ല�
ാദിക്ുന്കതന്മട്ിൽമഴ��കഞ്ാരുെിെ്ലപ
ട്ിൊറി�ുമുന്ിെകൂകടലബൊസ്ക�യത്െയ്ാ
െ�ാടിയിറങ്ിലതാട്ത്തിെകൂകടഓടിലപ്ായി.
റ്രറിെെകളവിറപ്ിച്ചത്ശിർർഎന്ുവിളിച്ചത്
‘‘ഇ�ികയങ്ിെുംഒരുകപണ്ണുകെട്ാൻല�ാക്ത്
ലറായിച്ചാ’’എന്ുപറഞ്ൊറ്ത്പടുമരങ്ളിൽ
െുസൃതിൊട്ികതക്ൻമെയിലെക്ത്പാഞ്ു.

മാരുതിൊർലതാട്ത്തിെകൂകടപായുന്ലത
ാട്ുവക്കത്തത്തിയലപ്ാ‘‘കവള്ളിച്ചിെ്ലുംവിത

റിതുള്ളിതുള്ളിഒഴുെും’’എന്പാട്ത്ലറായിച്ച
കൻറഓർമെൾക്ത്അെമ്പടിയാകയത്തി.ലതാ
ടി�ക്കരഒരുവെിയവരിക്പ്ലാവുണ്ത്.ശർക്
രച്ചക്യാണ്പ്ലാവിലെത്.െുമുെുമാന്ത്മണമ
ടിക്ുംപഴുത്തുെഴിഞ്ാൽ.മാങ്യുകടയും
�ക്യുകടയുംസമയംെഴികഞ്ങ്ിെുംമഴ
കവള്ളംെുടിച്ചത്വീർത്തരണ്ുമകൂന്ത്�ക്െൾ
പ്ലാവിൽതകൂങ്ിക്ിടക്ുന്തുംല�ാക്ിലറാ
യിച്ചൻെുറച്ചുല�രംൊറിെിരുന്ു.പഴുത്ത
�ക്കയക്ുറിലച്ചാർത്തലപ്ാൾലറായിച്ചകൻറ
മ�സ്ത്സലന്ാഷംകൊണ്ത്എൺപതുെളികെ
പഴകയാലരാർമകയറിെീസാക്ി.അന്ത്ലൊ
ളജിൽ�ിന്ത്സ്കബടക്ത്െഴിഞ്ത്വരുന്വഴി
യാണ്ഇലതപ്ലാവി�ടുകത്തത്തിയലപ്ാ�ക്
മണമടിച്ചതും�ക്ഹൽവതിന്ണകമന്ത്ലറ
ായിച്ചന്പകൂതിലതാന്ിയതും.ഒന്ുംല�ാക്ാ
കതപ്ലാവിൽവെിഞ്ുെയറിയതുംതാകഴവീ
ണതുംകെഒടിഞ്ത്സായിപ്ികൻറആശുപ
ബതിയിൊയതുംപള്ളിയിൽ�ിന്ത്�ിെംപരിശാ
യ�ക്ക്ള്ളക�ൊണാൻവന്വരുകടെകൂട്
ത്തിൽറീ�വന്തുംഅന്വൾ�ടി�ദിയകമ
ായതുവിക�ലപ്ാകെലതാന്ിച്ചിരുകന്ന്ുംലറ
ായിച്ചല�ാർകത്തടുത്തു.ആലരാകടാകക്ലയാ
യുള്ളവാശികക്ന്ലപാകെപാഞ്ുലപാെു
ന്ലതാട്ിലെകക്ാന്ത്ൊറിത്തുപ്ിലറായിച്ചൻ
ൊർമുലന്ാകട്ടുത്തു.

ക�റുതായിതുറന്ുെിടന്ൊറികൻറജാെ
െത്തിെകൂകടഒരുെുസൃതിമഴത്തുള്ളിതുള്ളി
ത്തുളുമ്പിലറായിച്ചകൻറഇരുളുംകവളിച്ചവും
ലപാകെസമൃദ്ിയായിെിടക്ുന്�രെവിൾ
ക്ുഴിയിൽവീഴകവൊർസ്റ്ീരിലയാ‘‘മിഴിലയ
ാരം��കഞ്ാഴുെി...’’എന്അടുത്തബടാക്ി
ലെക്ത്െയറിയിരുന്ു.പാട്ിലെക്ത്ബശദ്വീണ
ലറായിച്ചൻ‘‘മഞ്ിൽവിരിഞ്പകൂലവ...പറയകൂ
�ീഇളംപകൂലവ’’എന്വരിഏകറവിഷാദഭാവ
ലത്താകട,ഏകറഅെിഞ്ത്പള്ളിെ്വയറിൽറീ
�യുകടഅടുത്തു�ിന്ത്ഗായെൻമാർലക്ാ
സിക�ലപ്ാകെജുബ്ബയിട്ത്എൺപതുെളികെ
ആബെിസ്മസ്ൊെത്തത്പാടിയലപാകെപാടി.
കവള്ളിവീണ്പാകട്ാന്ത്ഇടറി.�ടൻശങ്ർആ
പാട്ത്സീ�ിൽപകൂർണിമജയറാമിന്പിന്ിൽ�ട
ക്ുന്സ്കറ്െിൽഉൗട്ിയികെഒരുപള്ളിവ
െവില�ാദസഞ്ചാരയാബതയിൽറീ�യുകടപി
ന്ിെകൂകടഷാകളാകക്�ുറ്ി�ടന്ത്അയാൾ
ലക്ാർമവന്ു.

‘‘ഒരുമധുരക്ി�ാവിൻെഹരിയികെലങ്ാ
െുടമുെ്ലപകൂവിരിഞ്ു...’’റ്രർലതാട്ംെടന്ത്
ലവാളി്രാൾലൊർട്ുംസ്െകൂളകൂംപള്ളിയുകമാ
കക്യുള്ളെവെയിലെക്ത്ൊകറത്തകവൊറി
കെപുതിയപാട്ിൽലറായിച്ചൻറഹ്മാക�ലപ്
ാകെമുടിവളർത്തിയിരുന്ബഡംസ്ലജാകയലയ
ാർത്തു.ലൊളജികെഹീലറായായിരുന്ുലജാ.
റഹ്മാക�ലപ്ാകെസുദ്രൻ.കപൺെുട്ിെളു
കടഹീലറാ.ലജായുകടമധുരക്ി�ാവ്രാൻഡ

ഭയങ്രരസമായിരുന്ു.്രാൻകഡാകക്യു
ണ്ാക്ാൻമുൻകെകയടുത്തത്അവ�ായി
രുന്ു.കമക്ിൾജാകസകൻറയുംല്രാണി
എമ്ികൻറയുകമാകക്ലപാസ്റ്കറാട്ിച്ചഅവ
കൻറമുറിയിൽരാവുെകളപെെുെളാക്ിയിട്ു
ണ്ത്പാട്ുംലമളവുകമാകക്യായി.ഇലപ്ാൾൊ
�ഡയിൽഒരുമദാമ്കയയുംകെട്ിസുഖമാ
യിജീവിക്ുന്ു.ഇടക്ത്കമസഞ്ചറിൽവന്ത്ലറ
ായിച്ചന്കമലസജയക്ും.പാകട്ാകക്പാടും.
ബഡംസ്കെകൊണ്ത്കതാടാറിെ്ല.അവികടയാ
രുസകൂപ്ർമാർക്റ്ിൊണ്ലജാെി.�ാട്ിലൊട്ത്
അങ്ക�കയാന്ുംവരാറിെ്ല.

റ്രർലതാട്കത്തപിന്ിൊക്ിെമുെുംവയ
െും�ിൽക്ുന്ലറാഡി�ു�ടുവിൊയിഇറക്
മിറങ്ിവന്ൊറിക�കസഡിൊക്ിലറായി
ച്ചൻ.ഒരുകെ.എസ്.ആർ.ടി.സി്രസ്മഴകവ
ള്ളംകതറിപ്ിച്ചത്ഇരമ്പിലപ്ായലതാകട�ിശ്കൂ�ത്യ
മായപാതയിൽത�ിച്ചായലറായിച്ചൻതകൻറ
പഴയകയസ്ഡികയക്ുറിലച്ചാർത്തുലപായി.
ല്രാണിഎമ്ികൻറഡാഡിെകൂളുംറാസ്പു
ട്ി�ുകമാകക്ലെട്ത്ഇതുലപാകൊരുമഴയത്തത്
െകൂട്ുൊരന്മാരായആഷെിക്ുംലജാക്ുകമാ
പ്ംവന്ത്ഇവികടവന്ത്ഡാൻസ്ക�യതലത
ാർത്തലപ്ാൾലറായിച്ചക�ാരു�ിരിവന്ു.ലരാ
മാഞ്ചംവന്ു.അകതാകക്യായിരുന്ുൊെം.
ല്രാണിഎമ്ിക�ലപ്ാകെതുറന്ിട്ഷർട്ും
�ുരുളൻമുടിയുമായിലൊളജലഡക്ത്പാടിത്ത
െർത്തലപ്ാൾഎകന്ാരാലവശമായിരുന്ു.

ലറായിച്ചകൻറഈഓർമെൾക്ിടയിൽൊർ
പാട്ത്രണ്ത്പാട്ത്�ാടി‘‘ആയിരംെണ്ണുമായിൊ
ത്തിരുന്ു�ികന്ൊൻ...’’എന്ബടാക്ികെ
ത്തി.ലറായിച്ചൻകപകട്ന്ത്അമ്ച്ചികയക്ുറി
ലച്ചാർത്തു.ലറായിച്ച�ുംഅമ്ച്ചിയുംമാബതമാ
ണ്വീട്ിൽ.ആെീസ്കപങ്ളുകടെുട്ിെൾവരു
ലമ്പാൾമാബതമാണ്അമ്ച്ചികയ�ിരിച്ചുൊണു
ന്ത്.അകെ്ലങ്ിൽ�ിശ്ബ്ദരായരണ്ുെഥാ
പാബതങ്കളലപ്ാകെവീട്ിൽഇരുവരും.�ിെ
ലപ്ാൾജാെെവിരിയിൽവന്ുകതാടുന്ൊ
റ്ികൻറമബന്ണംലപാെുംലെൾക്ാം.പലക്ഷ,
എെ്ലാവരുംഉലപക്ഷിച്ചുലപായാെുംഅമ്ച്ചി
കയന്ുംെകൂകടക്ാണും.

�ദിയകമായതുവി�ുപെരംആപാട്ത്സീ
�ിൽകപട്ുലപായതുതാ�ാകണന്ത്ലറായിച്ച
ക�ന്ുംലതാന്ും.െുട്ിക്ാെകത്തലറായിച്ച
കൻറ്ര�ിയ�ും�ിക്റുംഅമ്ച്ചിഅെമാര
യിൽസകൂക്ഷിച്ചുകവച്ചിരിക്ുന്ത്െണ്ത്ഒരി
ക്ൽലറായിച്ചൻകെട്ിലപ്ായിട്ുണ്ത്.

‘‘മഞ്ുവീണതറിഞ്ിെ്ല...
കവയിൽവന്ുലപായതറിഞ്ിെ്ല...’’
മൃദുവായിപാട്ിക�ാപ്ംപാടിലദഈമഴയ

ത്തത്പാതലയാരത്തകൂകടഅങ്ക�ൊലറാടിച്ചത്
ലപാെുന്ുണ്ത്ലറായിച്ചൻ.

l

ക
ഥ

വ
ായ

ന



04
  ഞായർ  17 ജൂൺ 2018

ഫ
ീച്ച

ർ

ഫ
ീച്ച

ർ

തൗഫീഖ്അസ്െം

ഒരുെരിയിെക്ാറ്ിക�ലപ്ാെുംതാങ്ാൻെഴിയാത്തെകൂരക്ുള്ളിൽഇരു
കെയുമിെ്ലാകതയായിരുന്ുഅവളുകടജ��ം.അപ്ക്ാട്ത്മുഹമ്ദ്ഹ�ീ

ഫികൻറയുംഉകമ്രയുകടയുംഇളയമെളായിസ്ല�ഹവാത്സെത്യങ്ൾഏറ്ു
വാങ്ിഅവൾവളർന്ു.കെെൾഇെ്ലായിരുന്അവൾക്ത്ൊെി�ുംല�രി
യകവെെത്യമുണ്ായിരുന്ു.എന്ാൽ,വിധിസമ്ാ�ിച്ചതളർച്ചയുകടമുന്ിൽ
തങ്ളുകടകപാന്ുലമാകളതളച്ചിടാൻഹ�ീഫയുംഉകമ്രയുംതയാറായി
രുന്ിെ്ല.സ്ല�ഹലത്താകടല�ർത്തു�ിർത്തിഅവൾക്ത്‘ഉമ്ുെുൽസു’എന്
ലപരു�ൽെി.ജീവിതവഴിത്താരെളിൽഒത്തിരിദുരിതങ്ൾഅ�ുഭവിച്ചായിരു
ന്ുഅവളുകടവളർച്ച.എന്ാെിന്ത്�ാട്ുൊരുകടയുംസുഹൃത്തുക്ളുകടയും
‘ഉെ്ലു’വിക�ലൊെംഅറിയുെയുംലെൾക്ുെയുംക�യുന്ു.ഇന്വൾവർണ
ങ്ൾവിരിയുന്�ിബതങ്ളുകടലൊെത്താണ്.ആത്മവിശ്വാസത്തികൻറ�ിറ
െിലെറികെവിരെുെൾക്ത്പെരംൊൽവിരെുെൾക്ത്�ായം�ൽെിവർണ
ങ്ളുകടെകൂട്ുൊരിയായിഅവൾമുലന്റി.�ിബതംവരക്ുന്തിന്പുറകമപാട്ു
പാടുെയുംെരൌശെവസ്തുക്ൾ�ിർമിക്ുെയുംക�യ്ുന്ുഅവൾ.മ�
സ്ിൽെുലന്ാളംആബഗഹംൊത്തുസകൂക്ഷിക്ാകതയുള്ളഉെ്ലുവികൻറലൊെ
ത്തിലെക്ത്...

വർണങ്ങൾവിരിയുന്കയാൽവിരലുകൾ
കെവിരെുെളുകടഅഭാവത്തിൽൊെുെൾകൊണ്ത്�യ�മല�ാഹരമായ

�ിബതങ്ൾസൃഷടിച്ചത്െെയുകടൊൽപ�ിെലൊെംതലൻറതുെകൂടിയാകണന്ത്
കതളിയിച്ചിരിക്ുെയാണ്31ൊരിയായപാെക്ാടപുതുലക്ാടിസ്വലദശിഉെ്ലു.
�ിമിഷല�രങ്ൾകൊണ്ത്മല�ാഹര�ിബതങ്ൾഅവളുകടൊൽവിരെുെളിൽ
�ിറയും.മ�സ്ിൽ�ിബതംവിരിയുന്തും�ായംമുക്ുന്തുംവരയുകമെ്ലാം
ഒലരലവഗതയിൽ.�ിബതര��യുകട്രാെത്യപാഠങ്ൾഉെ്ലുവിന്പെർന്ു
�ൽൊൻഅറിവുള്ളആരുമുണ്ായിരുന്ിെ്ലഅവളുകടവീട്ിൽ.എന്ിട്ും

ഉെ്ലുതീർക്ുന്ത്മല�ാഹരമായ�ിബതങ്ൾ.
കെവിരെി�ുപെരംൊൽവിരെുെൾസ്വ
യംതിരകഞ്ടുക്ുെയായിരുന്ു.െെയുകട
യുംെരൌശെവസ്തു�ിർമാണത്തികൻറ
യുംമല�ാഹര�ാരുതതകൻറപാദസ്പർശ
ങ്ളാൽധ�ത്യമാക്ുെയായിരുന്ുഅവൾ.

സ്െകൂൾജീവിതത്തിൽസഹപാഠിെൾക്ിട
യികെ�ടത്തംഒരുബപയാസമായിലതാന്ിയ�ി
മിഷംരണ്ാംക്ലാസിൽപഠ�ംഅവസാ�ിപ്ി
ച്ചത്സ്െകൂളില�ാടുവിടപറഞ്ു.ജീവിതത്തിൽ
ഏറ്വുംെകൂടുതൽസങ്ടംലതാന്ിയഒരുദിവ
സംെകൂടിയായിരുന്ുഅകതന്ത്ഉെ്ലുപറയുന്ു.
ശരീരത്തികൻറഅവശതെൾവെ്ലാകതലവദ�ി
പ്ിച്ചലപ്ാഴുംലതാൽക്ാൻമ�സ്ിെ്ലാത്തഹൃദ
യവുമായിജീവിത�ിലയാഗങ്ലളാടലപാരടിക്ു
െയായിരുന്ുഇബതയുംൊെം.ഒരിക്ൽജ�
�സർട്ിഫിക്റ്ത്അലപക്ഷക്ായി്രന്ധകപ്
ട്വെുപ്ിൽഎത്തിയതായിരുന്ു.അലപക്ഷ

യിൽെുൽസുതകന്ഒപ്ുകവക്ണകമന്ത്അധിെൃതർവാശിപിടിച്ചു.ഇലതാ
കടെുൽസുഉമ്യുകടകെയിൽ�ിന്ുതാകഴയിറങ്ിതറയിൽഇരുന്ു.പി
കന്അധിെൃതർകവച്ചു�ീട്ിയെടൊസിൽതകൻറവെതുൊെിൽലപ�പിടി
ച്ചത്ഒപ്ു�ാർത്തികക്ാടുത്തു.അത്പിന്ീടെുൽസുവികൻറജീവിതത്തിൽഒരു
�ാഴിെക്െ്ലായിമാറി.പിന്ീടഒരിക്െുംഅവൾആരുകടയുംമുന്ിൽതെതാ
ഴത്തി�ിന്ിട്ിെ്ല.തുടർന്ത്,അവളുകടമ�സ്ികെസ്വപ്�ങ്ൾക്ത്പതികയ�ിറ
െുമുളക്ാൻതുടങ്ി.ക�റുബപായത്തിൽെണ്ണിൽെണ്െടൊസുതുണ്ുെ
ളിൽമ�സ്ിൽപതിഞ്�ിബതങ്ൾൊെുെൾകൊണ്ത്ലൊറിയിട്ു.അങ്ക�
പതുകക്പ്തുകക്�ായങ്ളുംലപപ്റുെളുംഅവളുകടജീവിതത്തികെസുബപ
ധാ�ഭാഗമായിമാറി.ധാരാളം�ിബതര��മത്സരങ്ളിെുംഎകസി്രിഷ�ുെ
ളിെുംപകങ്ടുത്തിട്ുണ്ത്.

ഒപ്ം�ലിച്ചഉപ്യുംഉമ്മയും
ജീവ�ുതുെത്യംസ്ല�ഹിച്ചമെകളതങ്ളുകടെഷടപ്ാടുംദുരിതങ്ളും

ഒന്ുംഅറിയിക്ാകതയാണ്വളർത്തിയത്.കവെെത്യകത്തഅതിജീവിച്ചഅവ
ളുകടജീവിതംമാതാപിതാക്ൾക്ത്എന്ുംസലന്ാഷംപെരുന്തായിരുന്ു.
�ിബതര��ലയാടമെളുകടഅതിയായസ്ല�ഹംതിരിച്ചറിഞ്പിതാവമുഹമ്
ദ്ഹ�ീഫപിന്ീടലങ്ാട്ത്വിവിധതരത്തിെുള്ളെളറുെളുംകപൻസിെുംലപ
�യുംകവള്ളക്ടൊസുെളുംപതിവായിഅവൾക്ത്വാങ്ി�ൽെി.അവളുകട
ആവശത്യങ്ൾഅറിഞ്ു�ിറങ്ൾവാങ്ി�ൽെി.വരയിൽൊെുെൾകൊണ്ത്
മാബന്ിെംതീർക്ുന്ഉെ്ലുഇതി�െം�കൂറുെണക്ി�ു�ിബതങ്ൾക്ു�ിറങ്
ൾപെർന്ിട്ുണ്ത്.ഉെ്ലുവികൻറവർണസ്വപ്�ങ്ൾക്ുബപല�ാദ�ം�ൽെിയി
രുന്പിതാവമകൂന്ുവർഷംമുമ്പത്അവലരാടവിടപറഞ്ു.പിതാവികൻറമരണ
ലത്താകട�ിറംമങ്ിയസ്വപ്�ങ്ൾക്ത്ഉലത്തജ�ം�ൽെിെകൂകട�ിന്ത്ഉമ്
യുംസലഹാദരങ്ളുമാണ്.ഉമ്ഉകമ്രയുംഅവളുകടഅബഗഹങ്ൾക്ത്ഒപ്ം
പിന്ുണയുമായിെകൂകട�ിന്ു.ഭക്ഷണം�ൽെുന്തുംവീട്ിൽആവശത്യമായ
സഹായങ്ൾ�ൽെുന്തുംഉകമ്രയാണ്.ആൊശവുംഭകൂമിയുംജീവജാെ
ങ്ളുംബപെൃതിയുംഉൾകപ്കട100െധിെം�ിബതങ്ളാണ്ഈകപൺെുട്ിവര
ച്ചുെകൂട്ിയത്.�ിബതര��യിൽൊരത്യമായപരിശീെ�കമാന്ുംല�ടാത്തഉെ്ലുവി
ന്മൗത്തത്കപയിൻറിങ്ികൻറബപാഥമിെപാഠം�ൽെിയത്ബഗീൻപാെിലയറ്ിവ
ക�യർമാൻജസ്ഫർആണ്.ബഗീൻപാെിലയറ്ിവ�ിബതങ്ൾല�ാക്ിവരക്ാൻ
ഒരുകമാക്രൽലഫാൺവാങ്ി�ൽെുെയുംതാജകയന്�ിബതൊരക�
സഹായത്തിന്എത്തിക്ുെയുംക�യതു.

കരകൗശലനിർമയാണത്ിലുംമുന്ിൽ
ൊൽവിരെുെൾകൊണ്ത്�ിബതങ്ൾതീർക്ുന്തിക�ാപ്ംഉെ്ലുെരൌശെ

�ിർമാണത്തിെുംമുന്ിൊയിരുന്ു.�ിരവധിെരൌശെവസ്തുക്ൾഇതി�
െം�ിർമിച്ചിട്ുണ്ത്.ടി.വി�ാ�െുെളികെലഷാെളിൽ�ിന്ാണ്ഉെ്ുല ഇതി�ുള്ള
ആശയംസ്വായത്തമാക്ിയകതന്ത്പറയുന്ു.�ിബതര��ക്ുംെരൌശെ�ി
ർമാണത്തി�ുംപുറകമഒരുപാട്ുൊരിെകൂടിയാകണന്ുപരിമിതിെൾക്ിടയിെും
ഈകപൺെുട്ികതളിയിക്ുന്ു.യാബതെൾഇഷടകപ്ടുന്കപൺെുട്ിെകൂടിയാ
ണ്ഉെ്ലു.ഇതി�െംപെയാബതെളുംക�യതിട്ുണ്ത്.െരൌശെ�ിർമാണത്തിൽ
ഇ�ിയുംഒത്തിരിമുലന്ാട്ുലപാെുവാൻആബഗഹിക്ുന്തായിഉെ്ലുപറഞ്ു.
‘ഉെ്ലുവികൻറലപ�െൾ’എന്പരിസ്ഥിതിലപ�െൾ�ിർമിച്ചു�ൽെുന്ലജാെി
യുംഉെ്ുല ക�യ്ുന്ുണ്ത്.ബഗീൻപാെിലയറ്ിവഅംഗവുംഅൽഅമീൻലൊളജ്രി
.കടകവിദത്യാർഥി�ിയുമായതസ്െീ�കയന്സുഹറയാണ്ഉെ്ലുവികൻറഎെ്ലാബപ
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കയാൽവിരലുകൾെകയാണ്് ചിഗതംവരക്ുന് ഉമ്ു കുൽസു

വർത്തങ്ൾക്ുംമുന്ിൽ�ിൽക്ുന്തുംസഹായങ്ൾഒരുക്ുന്തും.

ഉല്ലുവിപൻറസുഹറ
ഉെ്ലുവികൻറ�കെ്ലാരുസലഹാദരിയായിമാറിയിരിക്ുെയാണ്തസ്െീ

�കയന്സുഹറ.ഉെ്ലുവികൻറജീവിതത്തിലെക്ത്തകൻറെടന്ുവരവിക�
െുറിച്ചത്സുഹറപറയുന്ത്ഇങ്ക�:ഹയർകസക്ൻഡറിക്ത്പഠിക്ുന്
സമയത്തത്എകൻറെകൂട്ുകെട്ിൽഉള്ളസുഹൃത്തുക്ൾകക്ാകക്എലന്
ക്ാൾകപാക്മുണ്ായിരുന്ു.തമാശക്ാകണങ്ിൽലപാെുംഅവകരകന്
�ിെസമയങ്ളിൽെളിയാക്ിയത്മ�സ്ിക�ഏകറമുറികപ്ടുത്തിയിരു
ന്ു.ആസമയത്തത്എലന്ക്ാൾഉയരംെുറഞ്ഒരുസ്ബതീകയൊൻ
െണ്ു.അവരുകടരണ്ുൊെുെളുംരണ്ത്ഉയരത്തിൊയിരുന്ു.ആസ്ബതീ
്രസിൽെയറാ�ുംമറ്ുംെഷടകപ്ടുന്ത്ൊൻ�ിതത്യവുംൊണുമായി
രുന്ു.പിന്ീടഎകൻറആലൊ��െൾഉെ്ലുവികൻറജീവിതകത്തക്ുറിച്ചത്
ആയിരുന്ു.അതിൽപികന്എലന്ക്ാൾഉയരംെുറഞ്വലരാടെകൂട്ുെകൂ
ടാൻഎ�ിക്ത്വെിയതാൽപരത്യമായിരുന്ു.ഒരു�ാൾൊൻഉെ്ലുവികൻറ
മകൂത്തസലഹാദരിയുകടെെത്യാണതലെന്ത്കമൊഞ്ചിഇടുവാൻഅവരു
കടവീട്ിൽഎത്തിയിരുന്ു.ൊെുകൊണ്ത്ഉള്ളില�രാക്ുന്ഇരുകെെളി
െ്ലാത്ത,െുട്ിെളുകടശബ്ദമുള്ള,ഇത്തിരികപാക്ക്ാരിയായഒരുസ്ബതീ.
െെത്യാണകപണ്ണിന്കമൊഞ്ചിഇട്ുകൊടുക്ുലമ്പാൾഎകൻറമുഖത്തു
ല�ാക്ിയഉെ്ലുവികൻറ�ിഷെളങ്മുഖംഎ�ിക്ിന്ുംഓർമയുണ്ത്.അന്ത്
ആ�ിഷെളങ്തക്ത്സഹതാപത്തികൻറല�ാട്മായിരുന്ുൊൻസമ്ാ�ി
ച്ചകതന്ത്സുഹറപറയുന്ു.പലക്ഷ,ആവീട്ികെഓലരാരുത്തരുംഎലന്ാട
ൊണിക്ുന്െളങ്മിെ്ലാത്തസ്ല�ഹംഒരുൊന്ിെശക്ികയന്ലപാൽ
എകന്അവരിലെക്ത്ആെർഷിച്ചു.അവികടകവച്ചത്ഉെ്ലുവികൻറ�ിബതങ്ളും
ൊണാൻഇടയായി.പിന്ീടഉെ്ലുവികൻറഓലരാമിെവുറ്െഴിവുെൾെണ്
ലപ്ാൾഅതി�ുമതിയായലബപാത്സാഹ�വുംഅംഗീൊരവുംെിട്ുന്ികെ്ല
ന്ത്മ�സ്ിൊയലപ്ാൾഉെ്ലുവിക�ൊൻഎകൻറസുഹൃത്തുക്ൾക്ത്ല�രി
ട്ുംലസാഷത്യൽമീഡിയവഴിയുംപരി�യകപ്ടുത്തിത്തുടങ്ി.അങ്ക�പു
റംലൊെവുമായിഒരു്രന്ധവുംഇെ്ലാതിരുന്ആെുടും്രത്തിലെക്ത്കവ
ളിച്ചംവീശിത്തുടങ്ി.സുഹറയുകടഅടുപ്വുംസാന്ിധത്യവുംതന്ിൽവെി
യമാറ്ങ്ൾവരുത്തികയന്ത്ഉെ്ലുപറയുന്ു.

ഉല്ലുവിന്വീപടയാരുക്യാം
�ിബതര��യുകടലൊെത്തത്�ിറസാന്ിധത്യമായഉെ്ലുവുംെുടും്രവും

ഇലപ്ാൾതാമസിക്ുന്വീടതെർച്ചയുകടവക്ിൊണ്.ശക്മാകയാരു
ൊറ്ടിച്ചാൽ�ിെംകപാത്താറായവീട്ിൊണ്ഇന്ുംതാമസം.െകൂട്ിന്ഉമ്
യുംരണ്ുസലഹാദരിമാരുമുണ്ത്.അടച്ചുറപ്ുള്ളവീകടന്വെികയാരുസ്വ
പ്�ംമാബതലമഇന്ത്ഉെ്ലുവികൻറമ�സ്ിെുള്ളകൂ.ബഗീൻപാെിലയറ്ിവഅടക്ം
പെസംഘട�െളും�കെ്ലാരുവീടി�ായിരംഗത്തുണ്ത്.

സലഹാദരിയുകടലജാെിയിൽ�ിന്ത്െഭിക്ുന്തുച്ഛമായവരുമാ�ംകൊ
ണ്ാണ്ഇലപ്ാൾഇവരുകടജീവിതംമുലന്ാട്ു�ീങ്ുന്ത്.ഏകറലപടിലയാ
കടയാണ്രാപ്െെുെൾഈവീട്ി�ുള്ളിൽഈ�ിബതൊരിെഴിച്ചുെകൂട്ുന്
ത്.ഉെ്ലുവി�ുംെുടും്രത്തി�ുംഉെ്ലുവികൻറലപരിെുള്ളരണ്രകസൻറ്
സ്െത്തുംഅടച്ചുറപ്ുള്ളഒരുകൊച്ചുവീടലവണം.ഉെ്ലുവുംെുടും്രവും
എങ്ക�െഴിയുകമന്ത്�ിന്ിക്ാ�ുള്ളമ�സ്ത്സമകൂഹത്തിന്ഉണ്ാൊതിരി
ക്ിെ്ല.ബപതീക്ഷലയാകടഉെ്ലുൊത്തിരിക്ുന്ു.വിവരങ്ൾക്ത്:8113989891
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കെവിരെുെളുകടഅഭാവത്തിൽൊെുെൾ
കൊണ്ത്മല�ാഹരമായ�ിബതങ്ൾ
സൃഷടിച്ചത്െെയുകടൊൽപ�ിെലൊെം
തലൻറതുെകൂടിയാകണന്ത്
കതളിയിച്ചിരിക്ുെയാണ്31ൊരിയായപാെക്ാട
പുതുലക്ാടിസ്വലദശിഉെ്ലു.�ിമിഷ
ല�രങ്ൾകൊണ്ത്മല�ാഹര�ിബതങ്ൾഅവളുകട
ൊൽവിരെുെളിൽ�ിറയും.
മ�സ്ിൽ�ിബതംവിരിയുന്തും
�ായംമുക്ുന്തുംവരയുകമെ്ലാം
ഒലരലവഗതയിൽ

ഉമ്ു കുൽസു

ഉമ്ു കുൽസുവും സു�റയും ഉമ്ു കുൽസുവി െൻറ വീട്ിെലതിയ  ഗ്ീൻ പയാലിയയറ്ിവ് അം്്ൾ

സ�ുെുമ്ിൾ

ത�ിക്ുമുന്ിൽ�ിരത്തികവച്ചിരിക്ുന്വസ്തുക്കളകയെ്ലാം�ിമിഷല�
രംകൊണ്ത്ഒാർകത്തടുത്തത്ബെമത്തിൽപറയുന്തിെകൂകടയാണ്കൊെ്ലം

െടയക്ൽസ്വലദശി�ിശാന്ിസതത്യൻബശലദ്യയാവുന്ത്.കപാരുതില�ടിയ
ഈെഴിവഓർമെളുകടതമ്പുരാട്ിയായശാന്ികയഅദ്ഭുതങ്ളുകടപുസ്തെ
മായഗിന്സ്ലൊെകറലക്ാഡിൽഎത്തിച്ചിരിക്ുെയാണ്.വസ്തുക്കളമാ
ബതമെ്ല,സംഖത്യെളും�ിറങ്ളുംമാസങ്ളുംവർഷങ്ളുകമെ്ലാം�ിമിഷല�രം
കൊണ്ാണ്ശാന്ിഓർമയിൽസകൂക്ഷിക്ുന്തുംഅവകയഏതുബെമത്തിെും
പു�ഃസൃഷടിക്ുന്തും.കപകട്കന്ാരു�ാൾകൊണ്ത്രകൂപകപ്ടുത്തികയടുത്തത
െ്ലഈെഴിവ.വർഷങ്ളുകടെഠി�ാധ്വാ�ംഇതി�ുപിന്ിെുണ്ത്.ഐ.ടിബപഫ
ഷ�െുംകസലക്ാളജിക്ൽൌൺസെറുമായഭർത്താവഅ�ിത്സകൂരത്യഎ
ന്പരിശീെെകൻറലമൽല�ാട്ത്തിെുള്ള�ിട്യായശാസ്ബതീയപരിശീെ�മാണ്
ഗിന്സ്ലൊെകറലക്ാഡല�ട്ത്തിന്ശാന്ികയബപാപ്തയാക്ിയത്.

ഓർമയുപടആദത്യനയാളുകൾെടയക്ൽസ്വാമിമുക്ത്ശാന്ിഭവ�ിൽസ
തത്യശീെകൻറയുംവത്സെയുകടയുംമെളായശാന്ികപാതുവിദത്യാെയങ്ളിൽ
�ിന്ാണ്ഹയർകസക്ൻഡറിവകരയുള്ളപഠ�ംപകൂർത്തീെരിച്ചത്.തുടർന്ത്
്രി.എസ്സികമഡിക്ൽെല്രാറട്റികടകല�ാളജി്രിരുദത്തി�ുല�ർന്ു.
ഈൊെത്താണ്�ാട്ികെസ്വൊരത്യഐ.ടിസ്ാപ�ത്തികെജീവ�ക്ാര�ാ
യിരുന്അ�ിതുമായിഅടുപ്ത്തിൊെുന്ത്.വീട്ുൊർശാന്ിയുകടപഠ�ം�ി
ർത്താൻതീരുമാ�ിക്ുെയുംമകറ്ാരുവിവാഹത്തിന്�ിർ്രന്ധിക്ുെയുംക�
യതു.എന്ാൽ,ശാന്ിഅ�ിത്തില�ാകടാപ്മുള്ളജീവിതംതിരകഞ്ടുക്ുെ
യായിരുന്ു.സാമ്പത്തിെസ്ിതിലയാെുടും്രാന്രീക്ഷലമാഅ�ുവദിക്ാത്ത
തി�ാൽപഠ�ംപാതിവഴിയിൽഉലപക്ഷിലക്ണ്ിവന്ു.

െരിശീലനനയാൾവഴികൾജീവിതകച്ചെവുെൾെകൂടിവന്ലപ്ാൾഅ�ിത്ലജാ
െിക�യതിരുന്ഐ.ടിസ്ാപ�ത്തിൽതാൽക്ാെിെഫാക്ൽറ്ിയായിശാ
ന്ിയുംലജാെിയാരംഭിച്ചു.വീട്ുൊരുകടസമ്തമിെ്ലാകതഇഷടകപ്ട്യാളിക�
വിവാഹംെഴിച്ചതി�ാൽ്രന്ധുക്ൾഒറ്കപ്ടുത്താൻതുടങ്ി.അച്ഛകൻറമര
ണവുംവാടെവീട്ികെജീവിതവുംസാമ്പത്തിെപരാധീ�തെളുംമറ്ുമായിജീവി
തംവഴിമുട്ിയലപ്ാഴുംശാന്ിയുകടപഠ�ംതുടരണകമന്ത്അ�ിത്തീരുമാ�ിച്ചു.
ലസാലഷത്യാളജിയുംമ�ഃശാസ്ബതവുംമുഖത്യവിഷയമായിശാന്ിപഠ�ംപു�രാ
രംഭിക്ുെയുംക�യതു.ഇതി�ിടയിൽമ�ഃശാസ്ബതത്തിൽതാൽപരത്യമുണ്ായി
രുന്അ�ിത്മ�ഃശാസ്ബതത്തിെുംകമമ്റികബടയി�ിങ്ിെുംപഠ�ങ്ൾ�ടത്തി
കക്ാണ്ിരുന്ു.ഇതില�ാകടാപ്ംശാന്ിക്ത്പരിശീെ�ം�ൽൊ�ുംതുടങ്ി.
കമമ്റിഅത്െറ്ികവിഭാഗത്തികെലൊെകറലക്ാഡുെകളപ്റ്ിമ�സ്ിൊക്ിയ
അ�ിത്സ്പീഡകമമ്റിവിഭാഗത്തിെുള്ളഒരുമി�ിറ്ിൽഏറ്വുംെകൂടുതൽവ
സ്തുക്ൾഓർമിക്ുെഎന്താണ്ശാന്ിയുകടതിങ്ിങ്പാലറ്ണിന്അ�ുലയാ
ജത്യമായഇ�കമന്ത്മ�സ്ിൊക്ി.പരിശീെ�മാർഗങ്ൾസ്വന്മായിത്തകന്രകൂ
പെൽപ�ക�യത്ശാന്ികയപരിശീെിപ്ിക്ാൻതുടങ്ി.ഐ.ടിസ്ാപ�ത്തി
കെലജാെിെഴിഞ്ുള്ളരാബതിെളികെ�ുരുങ്ിയസമയങ്ളിൊയിരുന്ുആ
ദത്യൊെപരിശീെ�ം.പരിശീെ�ലവളയിെുട�ീളംശാന്ിമിെച്ചസ്ലൊറിെുള്ള
ബപെട�ംൊഴ�കവച്ചു.ഈവിഭാഗത്തിൽമുൻഗിന്സ്ലൊെകറലക്ാഡലജ
താവികൻറസ്ലൊറിക�ാപ്ംശാന്ികയത്തിയലപ്ാഴാണ്ലൊെകറലക്ാഡലഭ
ദിക്ുെഎന്ആശയംമ�സ്ിെുദിച്ചത്.�ിെവിെുള്ളകറലക്ാഡലജതാവിക�ാ
പ്കമത്താ�ായിപിന്ീടെഠി�പരിശീെ�ത്തികൻറ�ാളുെളായിരുന്ു.പരിശീ
െ�സമയംതിെയാകതവന്ലപ്ാൾഐ.ടിസ്ാപ�ത്തികെലജാെിയുലപക്ഷി
ക്ാൻഅ�ിത്തീരുമാ�ിച്ചു.അങ്ക�മെൾക്ത്മകൂന്ുമാസംമാബതംബപായമുള്ള
ലപ്ാൾലജാെിയുലപക്ഷിച്ചത്മുഴുവൻസമയപരിശീെ�ത്തിൽമുഴുെി.ബപായമാ
യഅമ്യുംവെത്യമ്യുമടങ്ുന്െുടും്രത്തികൻറആകെവരുമാ�ം�ിെച്ചു.
വരുമാ�ത്തി�ായിപിന്ീടആബശയിച്ചത്ലഹാംടത്യകൂഷ�ുംൌൺസെിങ്ുംമാ
ബതമായിരുന്ു.

സുഹൃത്തുക്കളയുംവീട്ുൊകരയുംസദസ്ാക്ിയാണ്പരിശീെ�ംതുടർന്
ത്.സ്ലൊർ�ിരീക്ഷിക്ുന്തുംവിെയിരുത്തുന്തുകമെ്ലാംവീട്ുൊരുംസുഹൃ
ത്തുക്ളുമായിരുന്ു.ഓലരാദിവസവുംസ്ലൊർ�ിെവാരംവത്യതത്യാസകപ്ട്ുകൊ
ണ്ിരുന്ു.സ്ലൊർെകൂടിയുംെുറഞ്ുംഒടുവിൽ�ിെവിെുള്ളകറലക്ാഡിക�ാ

പ്കമത്തി.�ിെവിെുള്ളസ്ലൊർഒരുമി�ിറ്ിൽ42എന്തായിരുന്ു.സ്ലൊർ
ഓലരാദിവസവുംകമച്ചകപ്ടുത്തുന്തിക�ാപ്ംഗിന്സിലെക്ത്അലപക്ഷിക്ു
െഎന്തായിഅടുത്തെടമ്പ.ഗിന്സ്അധിെൃതരിൽ�ിന്ുെഭിച്ചഔലദത്യാഗി
െമായവിവരങ്ളെ്ലാകതബപാലയാഗിെമായവശങ്കളക്ുറിച്ചുള്ളസംശയങ്
ൾ്രാക്ി�ിന്ു.ടി.വിപരിപാടിയിൽഗിന്സ്ലഹാൾഡറായഇന്ത്യൻബ്രകൂസ്
െിഎന്റിയകപ്ടുന്കെ.കജ.ലജാസഫികൻറഇൻറർവത്യകൂെണ്ു.അലദേഹംമകൂ
ന്ാറികെഒരുറിലസാർട്ിൽമാല�ജറായിലജാെിക�യതിട്ുകണ്ന്ുമ�സ്ിൊ
ക്ിഅലദേഹംസുഹൃത്തുംഗിന്സ്ലജതാവുമായലഡാ.മാടസാമികയപരി�യ
കപ്ടുത്തി.ഇന്ത്യ്രുക്ത്ഓഫ്കറലക്ാഡസികൻറലെരളറിലപ്ാർട്റും,അന്ാ
രാഷബടസമാധാ�സംഘട�യുകടഇന്ത്യൻബപതി�ിധിയുമായിരുന്ുലഡാ.മാട
സ്വാമി.ഇരുവരുംശാന്ികയസഹായിച്ചു.

മുപന്യാരുക്ങ്ങൾഗിന്സ്അധിെൃതരുകടഅ�ുമതിെഭിച്ചതുമുതൽഅ
റ്ംപ്റ്ി�ുലവണ്ിയുള്ളതയാകറടുപ്ുെളായി.ലവദികയാരുക്ൽമുതൽൊമറ
െൾസ്ാപിക്ുന്തുംവിറ്ത്�സുമാകരയുംകടംെീപ്ർമാകരയുംമാധത്യമങ്കള
യുംപകങ്ടുപ്ിക്ുന്തുംസാലങ്തിെമായൊരത്യങ്ൾക�യ്ുന്തുംവകരഗി
ന്സികൻറ�ിയമങ്ൾപാെിച്ചാണ്.ക�റിയപിഴവുവന്ാൽലപാെുംപരാജയ
കപ്ടും.എെ്ലാത്തി�ുംപുറലമസാമ്പത്തിെ്രുദ്ിമുട്ുംവെിയബപതിസന്ധിയാ
യി.െകൂട്ുൊരുകടസഹായംമുലഖ�യുംബപലദശകത്തസഹെരണ്രാങ്ിൽ�ി
ന്ത്വസ്തുജാമത്യത്തിൽവായപകയടുത്തുംസാമ്പത്തിെലബസാതസ്ത്െകണ്ത്തി.
2017മാർച്ചത്20ന്അറ്ംപ്റ്ത്ദിവസംഅ�ുവദിച്ചുെിട്ി.െടയക്ൽബഗാമപഞ്ചായ
ത്തത്ബപസിഡൻറായിരുന്ുലബപാബഗാംലൊഒാഡില�റ്ർ.ലബ്ാക്ത്പഞ്ചായത്തത്ബപ
സിഡൻറുംഎകസിെത്യകൂട്ിവമജിസ്ലബടറ്ുംമാധത്യമബപതി�ിധിെളുംസുഹൃത്തു
ക്ളും്രന്ധുക്ളും�ാട്ുൊരുംൊഴ�ക്ാരുമുൾകപ്കടഎെ്ലാവരുംസന്ിഹി
തരായിരുന്ു.10മണിക്ത്ഔലദത്യാഗിെബശമംതുടങ്ി.എെ്ലാവരുംബപതീക്ഷലയാ
കടഉറ്ുല�ാക്ിയിരുന്ു.11.30ന്അവസാ�ിച്ചഅറ്ംപ്റ്ത്പലക്ഷ,പാലടപരാജ
യമായി.വർഷങ്ളുകടെഷടപ്ാടുംൊത്തിരിപ്ുംഅസ്തമിച്ചു.ഇ�ിഎന്ത്എ
ന്ല�ാദത്യംമാബതമവലശഷിച്ചു.എന്ാൽ,�ുലണ്ാളകമത്തിയലൊെകറലക്ാ
ഡഒറ്പരാജയത്തികൻറലപരിൽതട്ികത്തറിപ്ിക്ാൻശാന്ിയുംഅ�ിത്തുംത
യാറെ്ലായിരുന്ു.‘ഒരുതവണപരാജയകപ്ട്ാൽ�മ്ൾപത്തുതവണക�യ്ും,
പത്തുതവണയുംപരാജയകപ്ട്ാൽ�കൂറുതവണക�യ്ും.’അ�ിത്തികൻറഈ
വാക്ുെൾശാന്ിക്ത്പകൂർവാധിെംശക്ി�ൽെി.പരിശീെ�ംതുടർന്ു.

ബേയാൽക്യാൻമനസ്ില്ലയാപേഅടുത്തഔലദത്യാഗിെഅറ്ംപ്റ്ത്ലമയ28�ായി
രുന്ു.അറ്ംപ്റ്ത്വിജയമായി.ഒരുമി�ിറ്ിൽ45എന്സ്ലൊറിൽകറലക്ാഡ
ലഭദിച്ചു.വർഷങ്ളുകടെഠി�പരിബശമത്തിന്ഫെംെണ്ു.പബതമാധത്യമങ്ളി
െുംസമകൂഹമാധത്യമങ്ളിെുംശാന്ിസതത്യകൻറല�ട്ം�ിറഞ്ു�ിന്ു.�ാട്ിൽ
�ിന്ുംആദരവുെളുംഅംഗീൊരങ്ളുംലതടികയത്തുലമ്പാഴുംഈല�ട്ത്തി
ൽതങ്ൾപകൂർണതൃപ്തരകെ്ലന്ത്ഈദമ്പതിെൾപറയുന്ു.ലൊെകറലക്ാ
ഡല�ടികയങ്ിെുംപരിശീെ�സമയത്തുള്ളതകൻറമിെച്ചസ്ലൊറിൽഅറ്ം
പ്റ്ത്�ടത്താൻെഴിയാത്തത്ഒരുലപാരായമയായിത്തകന്ശാന്ിെരുതുന്ു.
അലഞ്ചാളംവത്യതത്യസ്തഇ�ങ്ളുകടകറലക്ാഡഅറ്ംപ്റ്ി�ുലവണ്ിതയാകറ
ടുക്ുെെകൂടിയാണ്ശാന്ി.ലവൾഡകമമ്റി�ാമ്പത്യൻഷിപ്െരസ്മാക്ുെഎ
ന്ത്തങ്ളുകടഎക്ാെലത്തയുംെക്ഷത്യമാണ്.അതി�ുലവണ്ിയുള്ളസാമ്പ
ത്തിെലബസാതസ്ത്െകണ്ത്താ�ുള്ളബശമത്തിൊണ്.കമമ്റിഅത്െറ്ികസ്ഇ
�ങ്ൾസാധാരണക്ാരായെുട്ിെകളപരി�യകപ്ടുത്തുെയുംഭാവിയിൽ�ാ
മ്പത്യൻഷിപ്ുെളിൽപകങ്ടുക്ത്തക്രീതിയിൽഅവകരപരിശീെിപ്ിക്ുെയും
ക�യ്ണകമന്ാണ്ശാന്ിയുകടആബഗഹം.വിദത്യാർഥിെൾക്ുംമത്സരപരീക്ഷാ
ർഥിെൾക്ുംബപഫഷ�െുെൾക്ുംഉപലയാഗബപദമാെത്തക്രീതിയിൽകമമ്
റിപരിശീെ�പദ്തിവിെസിപ്ികച്ചടുക്ണം.ക്ലാസുെളുംകസമി�ാറുെളുമാ
യിശാന്ിഇലപ്ാൾതിരക്ിൊണ്.വർഷങ്ൾക്ുമുമ്പത്ഉലപക്ഷിച്ച്രിരുദപഠ
�ംവിവാഹലശഷംപു�രാരംഭിച്ചശാന്ി�ിെവിൽമ�ഃശാസ്ബതത്തിൽ്രിരു
ദാ�ന്ര്രിരുദവിദത്യാർഥി�ിയാണ്.ഇഷടവിഷയമായകമമ്റികഡവെപ്കമൻ
റിൽഗലവഷണം�ടത്താ�ാണ്ആബഗഹം.

അക്ഷരവീടിനയാൽസ്ബനഹയാദരവ്ഒന്ുമിെ്ലായമയിൽ�ിന്ത്സ്വന്ംെഴി
വുംപരിബശമവുംമാബതംകെമുതൊക്ിവിജയത്തികൻറപടവുെൾപിടിച്ചുെ
യറുലമ്പാഴുംശാന്ിക്ുംെുടും്രത്തി�ുംവീടഎന്ത്ഇതുവകരവിദകൂരസ്വ
പ്�ംമാബതമായിരുന്ു.എന്ാൽ,അർഹമായഅംഗീൊരംഇലപ്ാൾശാന്ികയ

ലതടികയത്തിയിരിക്ുെയാണ്.മാധത്യമംദി�പബതവുംഅഭില�താക്ളുകട
സംഘട�യായഅമ്യുംധ�വി�ിമയരംഗകത്തആലഗാളസ്ാപ�മാ
യയു.എ.ഇഎകസ്ല�ഞ്ചുംആലരാഗത്യലമഖെയികെഇൻറർ�ാഷ�ൽ
ബ്രാൻഡായഎൻ.എം.സിബഗകൂപ്ുംസംയുക്മായിലെരളത്തി�ുസമർപ്ി
ക്ുന്അക്ഷരവീടപദ്തിയിൽശാന്ിക്ായിജന്മ�ാട്ിൽതകന്വീടഒരു
ങ്ുെയാണ്.51അക്ഷരവീടുെളിൽപതി�ാൊമകത്തയുംകൊെ്ലംജിെ്ല
യികെആദത്യലത്തയുംവീടാണ്‘അം’എന്അക്ഷരകത്തബപതി�ിധാ�ംക�
യത്ശാന്ിക്ായിഒരുങ്ുന്ത്.ആർെികടകറ്ത്ജി.ശങ്റാണ്വീടരകൂപെ
ൽപ�ക�യ്ുന്ത്.ഉയരങ്ളിലെക്ത്െുതിച്ചുെയറുലമ്പാഴുംമണ്ണിെുറച്ചു
�ിൽക്ാ�ുള്ളബശമങ്ൾഅക്ഷരവീടിെകൂകടസാക്ഷാത്െരിക്കപ്ടുന്തി
കൻറസലന്ാഷത്തിൊണ്ശാന്ി.

.....................................................................................................................................

ഒന്ുമിെ്ലായമയിൽ�ിന്ത്െഴിവും
പരിബശമവുംമാബതംകെമുതൊക്ിവിജയത്തികൻറ
പടവുെൾപിടിച്ചുെയറിയശാന്ികയലതടി
അർഹമായഅംഗീൊരംഎത്തിയിരിക്ുന്ു.
മാധത്യമംഅക്ഷരവീടപദ്തിയികെ‘അം’വീട
ശാന്ിക്ായിഒരുങ്ുെയാണ്.
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