
1960കളിൽ സഞ്ചാരപചാതകൾപപചാലും അന്യമചായ കചാലത്ത് നിരക്ഷരതയുടെ മലനിരകടള കീഴത്ടപെെുത്ി അറിവി ടൻറ ആദ്യചാക്ഷരങ്ങൾ പകർന്ുനൽകചാൻ 
ഭൂട്ചാനിടലത്ിയ, മലയചാളികൾ ഉൾടപെെുന് ഒരുകൂട്ം അധ്യചാപകടര പമയത്  രണ്ിനത്  ആ രചാജ്യം ആദരിച്ു. അവരിടലചാരചാളചായ 85കചാരനചായ  

ബചാലരചാമപുരം സ്വപദശി ടക. പരപമശ്വരൻ നചായർ ആ അധ്യചാപനകചാലം ഒചാർക്ുന്ു 

 ഭൂട്ടാൻ പ്രധടാനമപത്രിയരിൽനരിന്ന്  രടാജ്യത്രിെൻറ ആദരം ്രരമമശ്വരൻ നടായർ ഏറ്റുവടാങ്റുന്റു

ഭൂട്ടാൻ രടാജടാവരി െൻറ ആദരം ഏറ്റുവടാങ്രിയ അധ്യടാ്രകർ
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പാമ്പുകളപുടെ 
കൂട്പുകാരൻ
വെള്ളമിറങ്ിയ െീടുകളിലും വകട്ിടങ്ളിലും 
കയറിക്കൂടിയ അനേകം െിഷപ്പാമ്ുകവള  
പിടിക്പാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള ചപാരിതപാർഥ്യത്ി
ലപാണ് ഇൗ പപാമ്ുപിടിത്ക്പാരൻ

മപുത്പുമാരി  
പാെപുകയാണ്...

പിറന്ുെീണനപ്പാനഴ കണ്ിൽ  
ഇരുട്ുമപാതതം കകൂട്ിേുണ്പായിരുന് മുത്ുമപാരിക്ക് 

ദൈെം അേുത്രഹിച്ക്  േൽകിയത്  
പപാടപാേുള്ള കഴിവെപാന്ു മപാതതം

െക. ്രരമമശ്വരൻ നടായരറും ഭടാര്യ ഭവടാനരിക്റുട്രിയമ്മയറും / ചരിപ്ം: ്രരി.ബരി. ബരിജറു

പാന്ും. ഒപാനരപാ കുന്ിൻമുകളിലും ഇത് െ്യത്യപാസവപ്ട്ിരു
ന്ു. എൽ.വക.ജി മുതൽ അഞപാം ക്പാസ് െവരവയപാണ് 
ക്പാസുകൾ. മകൂന്ക് ൈിെസവത് യപാതതക്പ്ുറമുള്ള മകൂങ്പാ
റിവല സ്കകൂളിൽ ഏഴപാം ക്പാസ് െവരയുണ്പായിരുന്ു. ഫപാ
ൈർ ദമക്ി അെിടവത് ആറും ഏഴും കകൂടി ഇനങ്പാട്ക് മപാ
റ്ി. ഒരു ൈിേം ആ കുട്ികളും േടവന്ത്ി. അടുത്െർഷം 
എട്പാം ക്പാസും തുടങ്ി. പിന്ീട് 66ൽ കങ് ലകൂെിൽ സ്കകൂൾ 
ആരംഭിച്നപ്പാൾ േപായവര അെിടവത് തപിൻസിപ്ലപാക്ി. 
ഇതിേിടയിലപാണ് മവറ്പാരു കഥയറിയുന്ത്. 62ൽ നകരള
ത്ിൽേിന്ുള്ള ആൈ്യ ബപാച്ിവല 23 അധ്യപാപകർ ഭകൂട്പാേി
വലത്ിയ സപാഹസികകഥ. പലരും േപാട്ിനലക്ും തിരിച്ു
മുള്ള യപാതതകളിൽ തപാമസിക്പാൻ സ്കകൂളിവലത്ും. ദെ
ൈ്യുതിയില്ല, വെള്ളമില്ല... പരിമിതികൾ ഒരുപപാട്. സ്കകൂളിവല 
മുറിതവന്യപായിരുന്ു ക്പാർ നട്ഴ്സ്. 

ജീവൻ തിരിടക തന് തചാഴത്വര
കുത്വേയുള്ള മലേിരകൾക്ിടയിലകൂവട ഒഴുകുന് പുഴ
ക്ക് സമപാേമപായിരുന്ു പപാതകളും. കല്ലുകൾ േിറഞ്ഞ െഴി
യിൽ ഒന്ക് വതറ്ിയപാൽ പതിക്ുക െൻ തപാഴ്ചയിനലക്പാ
കും. മലകൾ ഇടിയുന്തും സപാധപാരണമപാണ്. 67ൽ നേപാ. 
അേപായത്ിന് അടിയന്തരമപായി േപാട്ിനലക്ക് നപപാനകണ്ിെ
ന്ു. ഒരു ദെകുനന്രമപാണ്  അേുമതി ലഭിക്ുന്ത്. ്രു
െപാഹതി എയർനപപാർട്ിൽേിന്ക് െിമപാേം ലഭിക്ും. ജീപ്ിലപാ
ണ് പുറവപ്ടുന്ത് (ഇൗ സമയം നറപാഡ് െന്ിരുന്ു). അെി
നടക്ുള്ള യപാതതയിൽ േപായരും ഒപ്ം കകൂടി. ആ യപാതത െലി
വയപാരു അപകടത്ിനലക്പായിരുന്ു. നൈെൈപാങ്ിൽേിന്ക് 17 
കി.മീറ്ർ പിന്ിട്ു. േർഫ ക്യപാമ്ിൽേിന്ക് ചപായ കുടിച്ക് യപാ
തത തുടരുകയപാണ്. ഇരുട്ിവൻറ ആഴങ്ളിൽ വഹഡ്ദല
റ്ി വൻറ നേർത് വെളിച്ത്ിൽ െപാഹേം പപാഞ്ഞു. രപാതതി 
ഒരു മണിനയപാടടുത്പായി. ഒരു െളെിൽ ജീപ്ക് തിരിഞ്ഞില്ല. 
1500 അടി തപാഴ്ചയിനലക്ക് െപാഹേം പതിച്ു. ഇതിേിടയി
വലനപ്പാനഴപാ നബപാധെും നപപായി. ഒരു മരവക്പാമ്ക് ദൈെ
ത്ിവൻറ ദകകൾക്ക് സമപാേമപായി നകപാർത്ക് പിടിച്ിരു
ന്ു. പിന്ീട് ഉണരുന്ത് മിസ് റ്ർ േപായർ എവന്പാരു െിളി
നകട്പാണ്. അേപായത്ും ഒരു മരത്ിൽ തടഞ്ഞു. ദക ഒടി
ഞ്ഞ നെൈേയിൽ പുളയുകയപാണ് േപായർ. ഇതിേിവട ഉറ
വക്യുള്ള മറുപടിക്ക് അേപായത്ിവൻറ ഉത്രം ഇതപായി
രുന്ു. ‘‘എവൻറ വേഞക് തകർന്ു, എേിക്ക് ശ്പാസം എടു
ക്പാേപാകുന്ില്ല’’. തിരിവകവയത്പാവമന് െപാക്ക്  അനദേഹ
ത്ിന്  േൽകി മണിക്കൂറുകവളടുത്ക്  േപായർ ഇഴഞ്ഞക്  മല 
കയറി. അഞക് കി.മീറ്ർ േടന്ക് ഒരു ക്യപാമ്ിവലത്ി െിെരം 
അറിയിച്ു. തുടർന്ക്  നേപ്പാളി വതപാഴിലപാളികൾ െഴിവെട്ി 
ഇറങ്ിയപാണ് അേപായത്ിവേ രക്ിച്ത്.

വിവചാഹവും ചരക്ു വിമചാനത്ിടല യചാതതയും
നകരളത്ിേും ഭകൂട്പാേും ഇടയിവല യപാതതകൾക്ിവട െിെപാ
ഹെും കഴിഞ്ഞു. ഭപാര്യ ഭെപാേിക്ുട്ിയമ്മയും പിന്ീടുള്ള 
യപാതതകളിൽ ഒപ്ംകകൂടി. വകപാൽക്ത്യിൽേിന്ക്  നതയില 
വകപാണ്ുനപപാകുന് വചറിയ െിമപാേത്ിൽ അെർ പപാനരപാ 
എയർനപപാർട്ിൽ എത്ി. നഹപാട്നലപാ മനറ്പാ ഇല്ല. ഇറച്ി 
നചർത്ുണ്പാക്ുന് നചപാറപാണ് തപധപാേ ആഹപാരം. ഇറ
ച്ിയപാക വട് െരുന്ത് ഇന്ത്യയിൽേിന്ും. ഭെപാേിക്ുട്ിയ
മ്മയുവട ഒപാർമകളിലും ബുദ്ധഭിക്ുക്ളുവട േപാട് വതളിമ
നയപാവട േിൽക്ുന്ു, സംസ്കപാരത്ിവൻറയും െിശ്പാസ
ത്ിവൻറയും ശപാന്തസുന്ദര ഭകൂമിയപായി. രണ്ു വപൺമക്
ളും ഭകൂട്പാേിൽ തവന്യപാണ് െിൈ്യപാരംഭം കുറിച്ത്. എന്പാൽ, 
ഇതതയും ഇന്ത്യക്പാരുണ്പായിട്ും കകൂട്പായമകൾ ഒന്ും രകൂപ
വപ്ട്ിട്ില്ല. കപാരണം, രപാജഭരണത്ിേും ആചപാരങ്ൾക്ും 
എതിരപാകുവമന് സർക്പാറിവൻറ നപടി തവന്. ൈകൂവരയുള്ള 
മലയപാളിെീടുകളിൽ ഇടക്ക് നചരുന് ഒത്ുകകൂടൽമപാതതമപാ
യിരുന്ു ഏക ആശ്പാസം. 

ആദ്യ 10ചാം ക്ചാസും ശിഷ്യഗണങ്ങളും
ഭകൂട്പാേിവല ആൈ്യ ബപാച്ക് െിൈ്യപാർഥികൾ 10പാം ക്പാസ് പരീ

ക്വയഴുതുനമ്പാൾ അതിവൻറ ചപാരിതപാർഥ്യം തിളങ്ിയത് 
ഇൗ മലയപാളി അധ്യപാപക വൻറ മുഖത്ുകകൂടിയപായിരുന്ു. 
തഷി്രപാങ്ിവല സ്കകൂളപായിരുന്ു ആ മം്രള മുഹകൂർത്ത്ി
ന് സപാക്ിയപായത്. ആ അഞു കുട്ികൾക്ക് ആസ്നതടലിയ
യിൽ പഠിക്പാൻ അെസരം കിട്ുകയും വചയതു. അെവരപാ
വക്യപാണ് പിന്ീട് ആധുേിക ഭകൂട്പാവൻറ െികസേത്ിന്  
തുടക്ം കുറിച് മതന്തിമപാരും ഉന്ത ഉനൈ്യപാ്രസ്ഥരുവമപാവക്
യപായത്. രണ്ുതെണ തപധപാേമതന്തിയപായ കിൻസപാങ്ക് നേ
പാർജിയും മുൻ െിൈ്യപാഭ്യപാസ മതന്തിയപായിരുന് ഠപാകുർ സിങ് 

പൗനേയലും ധേകപാര്യ മതന്തിയപായിരുന് ലിൻനപപാ െപാങ് 
േി നേപാർഹും േപായരുവട ശിഷ്യ്രണത്ിൽവപടുന്െരപാ
ണ്. ’76ലപാണ് തപീേിത്രി തുടങ്ുന്ത്. ’83ൽ േിത്രിയും. 

വിദ്യചാർഥിയചായി രചാജചാവും
ഭകൂട്പാേിവല തപമുഖ കലപാലയെും നറപായൽ ഭകൂട്പാൻ യകൂേിനെ
ഴ്സിറ്ിയുവട ഭപാ്രെുമപായ വഷറബവസ നകപാളജിന് തുടക്ം
കുറിച്തും േപായരും സഹതപെർത്കരുമപായിരുന്ു. മതന്തി 
ൈെപാ വഷറിങ് േപായവര തിമ്ു ദഹസ്കകൂളിൽ തപിൻസിപ്
ലപാക്ി. ഒരിക്ൽ മകൂന്പാം രപാജപാെും ക്പാസ് അറ്ൻഡ് വച
യതു. ഹൃൈയത്ിവൻറ ഘടേ ചിതതങ്ൾ സഹിതം പഠിപ്ി
ക്ുനമ്പാഴപായിരുന്ു അത്. സംശയങ്ൾ നചപാൈിച്ക് ഏവറ 
നേരം വചലെഴിച്ു. സനതൺ റീജിയൻ ഇൻസ്വപകടർ 

ഒപാഫ് സ്കകൂൾ, പിന്ീട് തിമ്ുെിൽ ആസ്ഥപാേ ഒപാഫിസിൽ 
ചീഫ് ഇൻസ്വപകടർ എന്ിങ്വേ െിൈ്യപാഭ്യപാസ നമഖലയി
വല ഉയർന് പൈെികൾ െഹിച്നശഷമപാണ് െിരമിക്ുന്
ത് . ഭകൂട്പാേിവല സകല സ്കകൂളുകളും സന്ദർശിച്ിട്ുണ്ക്. ൈി
െസങ്നളപാളം മൃ്രപ്ുറത്ക് സഞരിച്പാണ് മലമുകളിവല 
സ്കകൂളുകളിൽ എത്ുക. േപാട്ിൽ െന് നശഷെും സ്കകൂ
ളുകളിൽ തപിൻസിപ്ലും മറ്ുമപായി നജപാലി വചയതു. ഒരു 
െിഷമം മപാതതം െിതശമജീെിതവത് അലട്ുന്ുണ്ക്. അന്ക് 
സർക്പാർ നജപാലി രപാജിവെച്ക് നപപായതിേപാൽ തിരിച്ക് നക
രളത്ിൽ നജപാലിയിൽ തപനെശിക്പാേപായില്ല. ഭകൂട്പാേിലപാക 
വട് വപൻഷേില്ലതപാേും. 

‘സന്ുഷത് െ’ ഭൂമിയിപലക്ത് ഒരിക്ൽകൂെി
േപാലുെർഷം മുമ്ക്  ബപാലരപാമപുരത്ുവെച്ുണ്പായ ്രുരു
തര അപകടത്ിവൻറ അെശതകളിൽേിന്ക് വമവല്ല എഴു
നന്ൽക്ുനമ്പാഴപാണ് ഭകൂട്പാേിൽേിന്ക് െിളി എത്ുന്ത്. 
പതിറ്പാണ്ുകൾക്പ്ുറം േടന്ുകയറിയ മലകൾ േൽകിയ 
ഉൗർജവമല്ലപാം തളർച് മറികടക്പാൻ നതപരണയപായി. 26 െർ
ഷത്ിന് നശഷം പപാനരപാ എയർനപപാർട്ിൽ െിമപാേമിറങ്ു
കയപാണ്. പഴയ ചരക്ക് കയറ്ുന് െിമപാേമല്ല. തധുക എയറി
വൻറ വകപാൽക്ത്യിൽേിന്ുള്ള െിമപാേം. മപാറ്ത്ിവൻറ 
സന്തുഷ് ടത േിറഞ്ഞ ഭകൂമികയിൽ ഒരിക്ൽകകൂടി േപായരും 
ഭപാര്യയും പപാൈങ്ൾ ചെിട്ി. മക്ളും വകപാച്ുമക്ളും ആ 
ഹൃൈ്യ േിമിഷത്ിവേപാപ്ം നചർന്ു. മകൂന്പാം രപാജപാെിവൻറ 
ഒപാർമൈിേമപായ നമയ രണ്ിന്  അധ്യപാപകൈിേമപാണ്. തിമ്ു
െിവല െലിയ ദമതപാേിയിൽ േടന് ചടങ്ിൽ രപാജ്യത്ി
വൻറ ആൈരം ഭകൂട്പാൻ തപധപാേമതന്തിയിൽേിന്ക്  ഏറ്ുെപാങ്ി. 
അതിേുനശഷം ഒരുക്ിയ രപാജകീയ സൽക്പാരത്ിലും 
രപാജപാെടക്മുള്ളെവരത്ി േന്ദിയറിയിച്ു. മുൻ തപധപാേമ
തന്തിയടക്ം ആറ് മതന്തിമപാരും നറപായൽ വപപാലീസ് ്രപാർേി
വല ഉ നൈ്യപാ്രസ്ഥരും മുൻ ചീഫ് ജസ് റ്ിസടക്മുള്ള ശിഷ്യ
്രണങ്ളും തപിയ അധ്യപാപകവേ വേനഞപാട് നചർത്ു. 

അെർ പറഞ്ഞു: ‘‘െിൈ്യപാഭ്യപാസം രപാജ്യത്ിവൻറ േ വട്
ല്ലപാണ്. അത്  േിെർത്ി േിർത്ിയത് േിങ്ളപാണ്. േന്ദി 
ഇന്ത്യക്പാർക്ക്. തപനത്യകിച്ക് നകരളീയർക്ക്’’.                     l

മുഹമ്മദ് ഷപാനമപാൻ

ആഹ്പാൈം െളർച്യുവട അളെുനകപാലപാക്ിയ േപാട്ിൽ 
അടുത്ിവട അത്യപകൂർെമപായ ഒരു ചടങ്ക് േടന്ു. 

’60കൾ മുതൽ അറിെി വൻറ ആൈ്യപാക്രങ്ൾ പകർന്ുേൽ
കിയ ഒരുപറ്ം ‘അയലവത്’ അധ്യപാപകവര അെർ തിരിവക
െിളിച്ു, ‘ഇന്ിവൻറ ഭകൂട്പാേിനലക്ക്’. ഇന്ത്യയിൽേിന്ുള്ള 
43 അധ്യപാപകർ, അതിനലവറയും മലയപാളികളും. തിമ്ുെി
വല െലിയ ദമതപാേിയിൽ േടന് തപൗഢ ചടങ്ക്  നകെലം 
േന്ദിപറച്ിനലപാ ആൈരവ് തപകടിപ്ിക്നലപാ മപാതതമപായിരുന്ി
ല്ല, രപാജ്യത്ി വൻറ ഉള്ളുതുറന്ുള്ള കടപ്പാട് അറിയിക്ലപാ
യിരുന്ു. സഞപാരപപാതകൾനപപാലും അേ്യമപായ കപാലത്ക് 
േിരക്രതയുവട മലേിരകവള കീഴ്വപ്ടുത്ി എത്ിയ നല
പാപ്ൻമപാർക്പായി (അധ്യപാപകർ) കപാലം കപാത്ുവെച് സുൈി
േം, എഴുതവപ്ടപാത് മലയപാളി തപെപാസത്ിവൻറ മവറ്പാരു 
ഏടുകകൂടി ഒപാർമിപ്ിക്ുന്തപായിരുന്ു   അത് .

1958, ഹിമപാലയ തപാഴക്െരയിൽ പർെതങ്ളപാൽ ഒറ്വപ്
ട്ുനപ്പായ അയൽരപാജ്യം നതടി ഇന്ത്യൻ തപധപാേമതന്തി വേ
ഹറു ഒരു യപാതത േടത്ി. യപാക്ിൻ പുറനത്റിയുള്ള ആ 
ചരിതതയപാതത അെസപാേിച്ത് ഭകൂട്പാേിലപായിരുന്ു. ഒട്ും െി
കസിതമല്ലപാത് ആ രപാജ്യവത് നലപാകത്ിന് മുന്ിൽ അെ
തരിപ്ിക്ുകയപായിരുന്ു അനദേഹം. സൗഹൃൈത്ിവൻറയും 
സഹപായത്ിവൻറയും െപാതിലുകൾ തുറന്ിട്പാണ് വേഹറു 
തിരിവകവയത്ിയത്. പിന്ീടനങ്പാട്ക് ഇന്ത്യയിൽേിന്ുള്ള 
സഹപായം െിെിധ രകൂപങ്ളപായി അതിർത്ികടന്ു. പർെ
തങ്ളും വകപാടുംതപാഴ്ചകളും അതിജീെിച്ക് ഇന്ത്യക്പാർ 
ആ േപാടി വൻറ െളർച്ക്ക് അടിത്റപപാകി. അെരിൽ ഒരപാ
ളപാണ് 85കപാരേപായ വക.പി. േപായവരന് ബപാലരപാമപുരം സ്
നൈശി വക. പരനമശ്രൻ േപായർ. 1964ൽ, 54 െർഷം മുമ്ക് 
ഭകൂട്പാേിനലക്ക് േടത്ിയ ആ ‘അധ്യപാപേ’ യപാതത ഇങ്വേ...

കചാലത്ിനത് പിപന്ചാട്ുള്ള സഞ്ചാരം
മകൂന്പാം രപാജപാെപായ ജിഗ്ി നേപാർജി െപാങ്ക്ചുക്പാണ് ഭകൂട്പാ
േിൽ ആധുേിക െിൈ്യപാഭ്യപാസത്ിന് തുടക്ംകുറിക്ുന്ത്. 
അധ്യപാപകവര നതടി അെർ നേവരവയത്ിയത് ഇന്ത്യയിനല
ക്പാണ്. വകപാൽക്ത്യിൽേിന്ും േൽഹിയിൽേിന്ും േി
രെധിനപ്വര റിതകകൂട്ക് വചയതു. പർെതങ്ൾക്ക് േടുെിവല 
കപാഠിേ്യം േിറഞ്ഞ ൈിേങ്ൾക്ക് മുന്ിൽ മിക്െരും തളർ
ന്ു. ഏവറനപ്രും തിരിവകനപ്പാന്ു. ഇ നതപാവടയപാണ് ഭകൂട്പാ
േിൽേിന്ുള്ള സംഘം നകരള ത്ിവലത്ുന്ത്. തപെപാസ
ത്ിവൻറ ഏത് മരുഭകൂമിയിലും കള്ളിമുൾവച്ടിനപപാവല കു
രുത്ുയരുെപാൻ മലയപാളിക്ക് കഴിയുവമന്ക് അെർ അറിഞ്ഞി
രിക്ണം. 1962ൽ ആൈ്യ സംഘവമത്ി. പിവന് 64ലും. ഇൗ 
രണ്പാം െരെിലപാണ് വക.പി. േപായർ ഭകൂട്പാവൻറ ‘ഭപാ്ര്യക്ുറി
യപായി’ മപാറുന്ത്. എസ്.എം.െി സ്കകൂളിൽ േടന് അഭിമുഖ
ത്ിൽ േപായരും പ വങ്ടുത്ു. െിൈ്യപാഭ്യപാസ േയറകടറപായിരു
ന് ൈെപാ വഷറിങ്പായിരുന്ു ഇൻറർെ്യകൂക്ക്  നേതൃത്ം േൽ
കിയത്. ഒറ്ക്പാര്യം മപാതതമപായിരുന്ു േപായർ ആെശ്യവപ്ട്
ത്. ‘‘എേിക്ക് ദഹസ്കകൂൾ തവന് തരണം’’. ഇതിന് ലഭിച് 
മറുപടിയപാവകട് േിരപാശവപ്ടുത്ുന്ത് മപാതതമല്ല, അത്ു

തവപ്ടുത്ുന്ത് കകൂടിയപായിരുന്ു. ‘‘There are no high 
schools in Bhutan’’. ഒപ്ം ഇതതകകൂടി പറഞ്ഞു, ‘‘േിങ്ളി
ലകൂവടയപാണ് ഞപാൻ മപാറ്വത് കപാണുന്ത്’’. എതതമപാതതം പി
ന്പാക്മപായ സപാമകൂഹികപാെസ്ഥയിനലക്പാണ് എത്ിവപ്നട
ണ്വതന്ക് െ്യക്തമപാക്ുന് െപാക്ുകളപായിരുന്ു അത്. 340 
രകൂപയും െർഷത്ിൽ മകൂന്ക് മപാസവത് അെധിയുമപായിരു
ന്ു ‘ആകർഷകമപായ’ തപതിഫലം. 

പറചാഡുകളില്ചാത് നചാട്ിൽ
ഇൗസ് നറ്ൺ ഭകൂട്പാേിവൻറ തലസ്ഥപാേവമന്ക് െിനശഷിപ്ിക്പാ
െുന് തഷി്രപാങ്ിലപായിരുന്ു േിയമേം. തിരുെേന്തപുര
ത്ുേിന്ക്  വകപാൽക്ത്യിനലക്ക് വതടയിൻ മപാർ്രം. അെിട
ന്ക് നബപാട്ിലും ബസിലുവമല്ലപാമപായി യപാതത തുടർന്ു. യപാതത
ക്ക് ഒരു സുഹൃത്ിവേ കിട്ുന്ത് അെിടന്പാണ്. നകപാഴനഞ
രിക്പാരേപായ നതപാമസ്. പി.േബ്ല്കൂ.േിയിൽ വസക ഷൻ ഒപാ
ഫിസറപായി തപാഷി്രപാങ്ിനലക്ക് െരുകയപാണ്. അതിർത്ി
യിവല െയർ വലസ് സ് നറ്ഷൻ െരപാന്തയപായിരുന്ു തുടർ
ന്ുള്ള മകൂന്ുേപാലു ൈിെസങ്ളിൽ അഭയവമപാരുക്ിയത്. 
അെിടന്ക് മവറ്പാരു െിെരംകകൂടി അറിഞ്ഞു. ഭകൂട്പാേിൽ നറപാ
േുകളില്ല! ഇന്ത്യയിൽേിന്ുള്ള ജേറൽ റിസർവ് എൻജി
േീയറിങ് നഫപാഴ്സ് െഴി വെട്ിത്ുടങ്ുന്നത ഉള്ളകൂ. കുറ
ച്ക് ൈകൂരം അെരുവട പെർ െപാ്രണിൽ എത്ിക്ും. തുടർന്
നങ്പാട്ക് േടക്ുകതവന്. മലഞരിെുകൾക്ും അ്രപാധ ്രർ
ത്ങ്ൾക്ും ഇടയിലകൂവട 18 കി.മീറ്ർ അപ്ുറത്ുള്ള എൻ
ജിേീയറിങ് നഫപാഴ്സിവൻറ ആസ്ഥപാേമപായ നൈെൈപാങ്ിൽ 
െപാഹേത്ിവലത്ിച്ു. എന്പാൽ, എത്ിയ ഉടവേ മേസ്ി
വേ തളർത്ുന് െിെരെും കപാതുകളിവലത്ി. ‘പഴയ തപധപാ
േമതന്തി വകപാല്ല വപ്ട്ു, യപാതത തുടരപാേപാകില്ല’. തുടർന്ുള്ള 
ൈിെസങ്ൾ അെിവട കഴിച്ുകകൂട്ുക മപാതതമപായിരുന്ു ഏക 
മപാർ്രം. മലയപാളികളപായ ഉനൈ്യപാ്രസ്ഥരുവട ആതിഥ്യത്ിൽ 
ആഹപാരെും കിടക്പാൻ വടൻറിൽ സ്ഥലെും ലഭിച്ു. പിന്ീ
ട്  പെർ െപാ്രണിൽ ന്രപാങ്ചകൂ എന് സ്ഥലവത്ത്ി. അതി
േപ്ുറനത്ക്ക് കപാൽേട മപാതതമപാണ് സഞപാരമപാധ്യമം. രപാപ
കലുകൾ ഇരുെരും േടന്ുതീർത്ു. ഇരുട്ിൽ മരത്ിവൻറ 
ചുെട്ിൽ തീ കകൂട്ി കിടക്ും. ആഹപാരം െഴിയിൽ കപാണുന്
െരിൽേിന്ക്. അന്ും പിടിച്ുപറിനയപാ നമപാഷണനമപാ ഇല്ലപാ
ത്തിേപാൽ ഭകൂട്പാേിൽ ഭീതിയില്ലപാവത ആർക്ും യപാതതവച
യപാം. ഒടുെിൽ ആ േടത്ം തഷി്രപാങ്ിവലത്ി. സ്കകൂൾ 
തപിൻസിപ്ൽ കനേേിയക്പാരേപായ പപാതിരി ഫപാൈർ ദമ
ക്ി സ്ീകരിക്പാവേത്ി. നേപാ. അേപായവത്ന് ബപാംഗ്കൂർ 
സ്നൈശിവയയും സുഹൃത്പായിക്ിട്ി.

സത്കൂളുകൾ പതെിയുള്ള നെത്ം
കൃഷിയപായിരുന്ു ഭകൂട്പാൻ ജേതയുവട ജീെിതമപാർ്രം. കു

ട്ികവള വചറുപ്ത്ിനല പപാടങ്ളിലിറക്ും. േപാലും അഞും 
െിൈ്യപാർഥികൾ മപാതതമപാണ്  ക്പാസുകളിൽ . ഭകൂട്പാൻ വപപാലീ
സ്  ആണ്  കുട്ികവള പിടിച്ുവകപാണ്ുെരുന്ത്. നബപാർേി
ങ്ുകളപായിരുന്ു മിക്െയും. ഇന്ത്യയിവല വഎ.സി.എസ്.
ഇയുമപായി നചർന്പാണ് സിലബസ് തയപാറപാക്ിയിരുന്ത്. 
ഒൗനൈ്യപാ്രിക ഭപാഷ വസപാങ് ആവണങ്ിലും അന്ത് നതകപാ
േീകരിക്വപ്ട്ിട്ില്ല. പറയുന്ത് ഒന്ും എഴുതുന്ത് മവറ്



  ഞായർ  2 സെപ് റ്റംബർ 2018  ലക്റം 1578

varadyam@madhyamam.in

സോക്രട്ടീസ്ക്ര.വാലത്ത്

ജനിച്ിട്ത്ഇതാദ്യമായാ്രാംപായേത്ികൻറമധുരമറിയാ
കതഒരുതിരുസവാണം്രടന്ുസപായത്.മുല്ലകപെരിയാ
ർഒരുആക്രിക്കടയാക്കിമാറ്ിയിരുന്(കപസയാഗത്ിന്

ഭാര്യസോനസയാട്്രടപൊട്)വടീടികനപഴയസ്ഥിതിയിസലക്കു
മാറ്ാനുള്ളക്രാടുംപരിക്രമത്ിലായിരുന്ുഞങ്ങൾ.അത്
ഒഴിവുദിനമായിരുന്ുകവന്ുംതിരുസവാണമായതുക്രാണ്ാ
ണ്അന്ത്ഒഴിവായിരുന്കതന്ുംസതാന്ിയതുസപാലുംഎഴു

ത്ുവ്രയിൽ്രിട്ാനുള്ള്രുറച്ുപണകത്ക്കുറിച്ത്അതുമാ
യിബന്ധകപെട്ഒരാകെസോൺകെയതസപൊഴാണ്.ആനല്ലമനു

ഷ്യകൻറപ്രലുറക്കം്രെഞ്ഞതിൽേ്വയം്രപിച്ു.ആനിമിഷം,
ആനിമിഷംമാകതംഉള്ളിൽഒരുവിങ്ങലുണ്ായി.ഉമ്മറത്ത്പൂവിടാ
ത്,പൂക്കുലയുംഓണത്പെനുംഇല്ലാത്ഉസപെരിയും്രായവറു
ത്തുംഓണേദ്യയുംഎല്ലാംമറന്ുള്ളഉച്മയക്കവുകമാന്ുമില്ലാ
ത്ഒസരാണംഒലിച്ുസപായി.പുഴകവള്ളം്രുടിച്ുവടീർത്്രവങ്ങൊ
യിെിതറിക്കിടക്കുന്,ഓസരാസരാ്രാലത്ത്ഇല്ലാത്്രാ്രുണ്ാക്കി
വാങ്ങിയെിരവമുതൽ്രമ്്യൂട്ർസടബ്ൾവകരയുള്ളവടീട്ുോധനങ്ങ
ൾക്കിടയിൽഞാൻനിൽക്കു്രയാണ്.നട്പെ്രലാകണങ്ിലുംെുറ്ുംഇ
രുൊകണന്ുസതാന്ി.

ഇരുട്ുംക്രാണ്ാണ്കപെയംവന്തും.ആഗസ്റ്ത്15ഉച്സയാകടത
കന്വടീടിനുപരിേരത്ുള്ളകടാൻസ്സോർമർവവദ്യുതിഉസദ്യാഗസ്ഥ
ർഓഫ്കെയതിരുന്ു.്രാറ്ുംനിലക്കാകതകപയ്ുന്മഴയും.ടി.
വിന്യൂസ്അറിയാനായില്ല.കമാവബലിൽൊർജ്്രമ്മി.പ
ത്ുവടീടു്രൾക്കപെുറത്ത്കപരിയാറികൻറവ്രവഴിഅ
സപൊൾകെമ്മൺനിറത്ിൽ്രലങ്ങിമറിയുന്ു.വടീ
ട്ിനടുസത്ക്കുള്ള്രസച്രിസത്ാട്ിസലക്കത്അതൽ
പം്രയറിയിട്ുണ്ത്.പണ്ത്ഗാന്ധിജിവടക്കൻപ
റവൂർപട്ണത്ിൽകപേംഗിക്കാനായിവള്ള
ത്ിൽവന്സതാടാണ്.അതികൻറകതാട്രി്രി
ലാണ്താമേംഎന്തിനാൽഒന്ുസപടിക്ക
ണം.്രസച്രിസത്ാട്ിൽകവള്ളംകപാങ്ങിയാ
ൽസറാഡുമുങ്ങും.സറാഡിസലക്കുള്ളഇടവഴി
മുങ്ങും.പികന്ഞങ്ങെുസടതുൾകപെകടനാലു
വടീടു്രെും.അതറിയാമായിരുന്ിട്ുംഒരുമു
ൻ്രരുതകലടുക്കാൻസതാന്ിയില്ല.കവള്ളം
അകതകയാന്ുംസ്രറികല്ലകന്ാരുകപാട്വധ
ര്യത്ിനുപുറത്ത്ഉറങ്ങാൻ്രിടന്ു.ദിവേ
ങ്ങൾക്കുമുമ്ത്ഇടുക്കി(കെറുസതാണി)ഡാം
അഞ്ുഷട്റു്രെുംതുറന്ിട്ുംപുഴകതല്ലും
ഭയകപെടുത്ിയില്ല.അത്അതികൻറവഴിസയ
അലച്ാർത്ുസപായസതയുള്ളൂ.

്രസച്രിസത്ാട്ഒന്ുതുടുത്ുഎന്ുപറ
യാം.എന്ിട്ുംെില്രരുതലു്രൾഎടുത്ി
രുന്ു.അത്യാവ്ര്യകപെട്കതാകക്കക്രട്ികപെറു
ക്കികവച്ു.പസഷേ,സ്ഥലംവിസടണ്്രാര്യസമ
യില്ലാകതവരു്രയുംഒന്ുരണ്ുദിവേസത്ക്കത്
നല്ലകതെികവയിലുണ്ാവു്രയുംകെയതസപൊൾ
ക്രട്ികയാരുക്കികവച്കതാകക്കഅഴിച്ത്അതതി
ടത്ുതകന്വടീണ്ുംകവച്ു.മുല്ലകപെരിയാർതു
റക്കും,തുറക്കുംഎന്ുസ്രട്ിരുകന്ങ്ിലുംഇടു
ക്കികവള്ളംസപാകലഅതുമങ്ങുസപാ്രുകമന്ു
്രരുതിസപൊയി.പറവൂരിൽഏഴടിക്കുസമൽകവ
ള്ളംകപാങ്ങുകമന്ത്ഒരുവിദഗധനുംഒട്ുംപറ
ഞ്ഞുമില്ല.േലത്ിൽ15ന്രാകതിഎസപൊസഴാ
തമിഴർമുല്ലകപെരിയാറികൻറഷട്ർപതിമൂന്ും
കപാക്കിയത്അറിസഞ്ഞയില്ല.കവെുപൊൻ്രാ
ലത്ത്ഭാര്യാേസോദരൻോനുവിെിച്ുപറ
ഞ്ഞു,അവരുകടവടീട്ിൽകവള്ളം്രയറുന്ു.
ആലുവകയാകക്കമുങ്ങി.കപകട്ന്ുമാറണം.

മാറണം.അതുംകപകട്ന്ത്.എങ്ങകന?എ
സങ്ങാട്ത്?മുല്ലകപെരിയാറ്കപാട്ിസയാ?അസതാ
കപാട്ുസമാ?അകതഅ്രകലയല്ലാകതഎസതോ
ഒരുഅനൗൺസ്കമൻറ്്രടന്ുസപായി.അറി
യിക്കുന്യാൾക്കുമാകതംമനസ്ിലാ്രുന്വി
ധത്ിൽ.

പ്രൽഇെയസെട്ൻ,ഐൻസ്റ്ടീൻവാവ
ക്കാട്ുള്ളതകൻറവടീട്ിസലക്കത്സപാരാൻപലത
വണപറഞ്ഞിരുന്ു.അസങ്ങാട്ത്രണ്ു്രിസലാ
മടീറ്റിനടുസത്ഉള്ളൂ.പസഷേ,തുരുത്ു്രെും
സതാടു്രെുംഉള്ളഇടം.പറവൂരുമുക്കിസല
്രംവവ്രിയാകണങ്ിലുംകവള്ളംഅസങ്ങാ
ട്ുംകെല്ലും.അതുക്രാണ്ുസനസരതൃ്രൂർക്കു
വിടാനാണുസതാന്ിയത്.എഴുതിയരണ്ുസറ
ഡിസയാനാട്രങ്ങെുംേംവിധാനംകെയത,
ആ്രാ്രവാണിയികലമുൻഉസദ്യാഗസ്ഥൻ
ക്ര.ആർ.ൊർലിയുകടവടീടുണ്ത്ത്.മൂപെർടൂറി
ലാകണങ്ിൽതകന്അക്കാദമിയുൾകപെകടഒ
ന്ുസ്രറിനിൽക്കാകനങ്ിലുംപറ്ിയഇടങ്ങെു
ണ്ത്.പസഷേ,സ്രൾക്കുന്ു–ക്രാടുങ്ങല്ലൂരിനി
പെുറംവഴിയിൽപലയിടത്ുംകവള്ളം്രയറി!
അങ്ങകനയാണ്സ്രാട്യത്ത്സമാപെോങ്സെ
ട്കൻറവടീട്ിസലക്കുസപാ്രാകമന്ുകവച്ത്.വ
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‘‘കിട്ിയതുവാരികാറിലിട്ട്സോനയയയുംസോയനയുംകയറ്ിഇടവഴിയിസലക്ട്അതിനകംഎത്ിക്ഴിഞ്ഞ
യവള്ംയതറിപ്ിച്ുപായുസപോൾതിരിഞ്ഞുസനാക്ി.പരിേരോയകതടാകോക്ിആയിരംതലയുള്

േർപ്യത്സപ്ായലഇരച്ുവരുകയാണട്േുല്ലയപരിയാർ...’’
പപളയയക്ടുതിയുയടഭീകരക്ാഴട്ചകൾപറയുകയാണട്പപേുഖകഥാകൃത്ട്സോപകട്ീേട്യക.വാലത്ട്

ടയാറിൽകപശനമാണ്,വവക്കംവഴിവസരണ്,തലസയാലപെറമ്ത്വഴിവന്ാൽമ
തിഎന്ുസെട്ൻപറഞ്ഞു.അസപൊഴുംറിസ്ക്കാണ്.കെറിയപെിള്ളി–വരാപെുഴ–
പൂസത്ാട്–്രാഞ്ഞിരമറ്ംപാതയുകടതാഴ്ന്ഭാഗങ്ങൾഎങ്ങാനുംമുങ്ങിവ
ഴിസബ്ാക്കായാൽകപടും.മൂന്ാഴ്െനടീണ്അേുഖത്ിൽനിന്ത്്രഷ്ടിച്ത്ര
ഷേകപെട്ിരിക്കുന്മ്രൻബൻേറിന്ഒരുറിലടീഫ്്ര്യാമ്ികലോേെര്യങ്ങ
ൾവടീണ്ുംകപശനമാസയക്കാം.പസഷേ,സപാ്രാൻസ്രാട്യമല്ലാകതസവകറ
ഇടമില്ല.മ്രൾഏഥൻേുംഅവികടസോസ്റ്ലിലുണ്ത്.അവകെഒന്ു
്രാണണകമന്ുമുണ്ത്.കപാങ്ങികക്കാണ്ിരിക്കുന്കവള്ളംഇടവഴിനി
റച്ാൽ്രാർഇറക്കാനാവില്ല.അസതാകട്രരിക്കുംകപടും.പികന്വടീ
ട്ിനുള്ളിൽതകന്കയാരുപരക്കംപാച്ിലായിരുന്ു.ഇരുട്ിൽകമഴു്രു
തിരികവട്ത്ിൽവടീടികൻറയുംമറ്ുംകപമാണങ്ങൾഎടുത്ു.്രമ്്യൂ
ട്ർ്രണക്ടിങ്വയറു്രൾമാറ്ിഅലമാരയുകടമു്രെിസലക്കത്എറിയു
ന്തിനിടയിൽസബാക്സ്്രൃത്യംകനറ്ിയിൽതകന്വന്ുവടീണു.കമ
ഴു്രുതിരികവട്ത്ിലായിരുന്ുഎല്ലാം.അതുപിടിച്ുക്രാണ്ത്ഓസരാ
ന്ുകെയ്ുസമ്ാൾസവഗംസവണ്കത്രിട്ിയില്ല.കതല്ലത്പിഴച്ാൽമതി–
ദുരതേംതടീക്രാണ്ാവും.ൊർജ്ഇറങ്ങുന്എമർജൻേിലാമ്ുക്രാ
ണ്ത്സോനയുംഎകതോകക്കസയാക്രട്ികപെറുക്കുന്ു.ഞങ്ങെുകടപ
രികഭാതേിയുംകവകപാെവും്രണ്ത്സമാൻവാവിട്ു്രരയുന്ു.്രിട്ിയതു
വാരി്രാറിലിട്ത്സോനകയയുംസമാകനയും്രയറ്ിഇടവഴിയിസലക്കത്അ
തിന്രംഎത്ിക്കഴിഞ്ഞകവള്ളംകതറിപെിച്ുപായുസമ്ാൾതിരിഞ്ഞു
സനാക്കി.പരിേരമാക്രതടാ്രമാക്കികക്കാണ്ത്ആയിരംതലയുള്ളേർ

പെകത്സപൊകലഇരച്ുവരു്രയാണ്മുല്ലകപെരിയാർ.2003സമാഡ
ൽവാഗൺആറിന്നന്ി.അതികൻറമൂന്ാമകത്ഉടമയായഎ
കന്്രുടുംബേേിതംവഴിയികലഭടീഷണി്രൾകക്കാന്ുംവി
ട്ുക്രാടുക്കാകതസ്രാട്യത്ത്സെട്കൻറവടീട്ിൽേുരഷേിത
മായഎത്ിച്ുവസല്ലാ.

സെട്നുംസെച്ിയുംമ്രൻവാൻസഗാഗുംഅടങ്ങുന്്രു
ടുംബത്ികൻറേംരഷേണയിലാ്രുസമ്ാഴുംഞങ്ങകെ
കയല്ലാവകരയുംഒരുസപാകലഉത്്രണ്്ഠയിലാഴ്ത്ിയത്
ഐൻസ്റ്ടീൻസെട്കൻറസ്ഥിതിയാണ്.ഒന്ാംനിലയി
സലക്കത്കവള്ളം്രയറിയസപൊൾഅസദേേത്ിനും്രുടും
ബത്ിനും്രഴുത്റ്ംകവള്ളംനടീതേിമൂത്്രുന്ത്ത്എ
സത്ണ്ിവന്ു.അതുംമ്രൻഇബ്േകൻറവ്രക്കുഞ്ഞി
കനഉയർത്ിപെിടിച്ത്.നാലുരാപെ്രലു്രൾഅങ്ങകന്രട
ന്ുസപായി.

ആനാലുദിവേവുംവടീട്കവള്ളം്രുടിച്ുനിന്ു.ആ
റടിക്കുംസമകലപരിേരമാക്രകവള്ളംമുക്കി.വടീട്ിസലക്കു
ള്ളഇടവഴിയിൽവാഴത്ടക്രാണ്ുകള്ളാരുെങ്ങാടം്രി
ടന്ിരുന്ു.അത്ആറുവയസ്ുകള്ളാരു്രുട്ിയുകട്രവ
വുമായിഒഴു്രികയത്ിയതാണ്.്രുകറദൂകരപള്ളിമതി
ൽഇടിഞ്ഞുവടീണുമരിച്വരിൽര
ണ്ുമുതിർന്വരുകടമൃതസദേങ്ങ
െുംഇതിസലഒഴു്രിസപൊയി.അയ
ൽപക്കത്ത്കപഭാ്രരൻപിള്ളഎ
ന്വൃദ്ധനുംമാനേി്രഅേ്വാ
സ്ഥ്യമുള്ളമ്രൾ്രിൽപയുംഉ
ണ്ായിരുന്ു.മ്രകെകപാലടീേു
്രാർനിർബന്ധിച്ുക്രാണ്ുസപാ
യിരഷോസ്രകന്ത്ിലാക്കി.കപഭാ
്രരൻപിള്ളആകരതേുപറഞ്ഞി
ട്ും്രസേരയിൽതകന്ഇറുക്കി
പെിടിച്ിരുന്ു.പിന്ടീടാസരാ്ര
ണ്ു,പാതിഇറങ്ങിയകവള്ളത്ി
ൽപിള്ളഅസതഇരിപെത്.വടീർത്ത്
കവറുങ്ങലിച്ത്്രസേരയിൽ്രു
ടുങ്ങിനിശ്ശബ്ദമാകയാരുജല
േമാധി.

ജലംഇറങ്ങിയവടീട്തുറ
ന്ു്രയറിയസപൊൾഅ്രത്ത്
െെിയിൽസ്ഥാനംകതറ്ിയും
തല്രുത്ിയുംകവള്ളം്രുടി
ച്ു്രുതിർന്ുംഒരു്രുടുംബ
ത്ിന്അത്യാവ്ര്യം്രഴിയാ
ൻസവണ്എല്ലാംെിതറിക്കിടക്കുന്ു.േ്വിച്ു്ര
കൊകക്കയുംകവള്ളത്ിലായിരുന്ു.മുറി്രെിലാ
ക്രഅേേ്യമായഗന്ധവും.്രുടികവള്ളംസപായി
ട്ത്തറ്രഴു്രാനുള്ളകവള്ളംസപാലുമില്ല.േുേൃ
ത്ത്ജിസജാവന്ത്കവള്ളത്ിൽമുങ്ങിയസമാസട്ാർ
പമ്ുമാറ്ിപുതിയതുകവച്ു.അവിടന്ുതുടങ്ങു
ന്ുകെലവു്രൾ.എങ്ിലുംദിവേങ്ങൾക്രാണ്ത്വടീ
ട്വടീടാക്കിമാറ്ാൻതുണച്ത്കപധാനമായുംസെട്ൻ
സമാപെോങ്വഴിവന്സ്രാട്യംതാഴത്ങ്ങാടിക്കാ
രൻമുേമ്മദ്്രുട്ിഎന്മമ്മൂട്ിയാണ്.വയസ്ത്62.
വി്രപെുേേിച്ുംരാകതിവവ്രിയുംഎടുക്കുന്പ
ണിവൃത്ിയായുംഅവനവനുതൃപതിയായുംകെ
യ്ാൻമരിക്കാൻവകരമടിയില്ല.ഒടുക്കംവാങ്ങിയസതാ
നിസ്ാരമായത്.അതുംനിർബന്ധിച്ിട്ത്.എടുക്കുന്
പണിയുകട്രണക്കുസനാക്കുന്തുംകപതിേലംനി
ശ്ചയിക്കുന്തുംകേഷ്ടാവാണ്എന്ുറച്ുവി്ര്വേി
ക്കുകന്ാരുതി്രഞ്ഞമനുഷ്യൻ.േ്വതേംവടീട്മടീന
ച്ിലാറുസ്രറിമുങ്ങിയിട്ത്്രുടുംബകത്മ്രെുകടവടീ
ട്ിലാക്കിയിട്ാണ്ഞങ്ങകെരഷേിക്കാൻവന്ിരിക്കു
ന്ത്.രാകതിയായി.സ്രറിക്കിടക്കാൻഇടമില്ല.പറവൂ
ർടൗണികലഒരുവടീട്ിലുംആരുമില്ല.സെട്നുംമമ്മൂക്ക
ക്കുംഎനിക്കുംഒടുവിൽഭാര്യാമാതാവ്സബബി്രമല
ത്ികൻറേുേൃത്ത്ഷടീലടടീച്റുംഭർത്ാവ്സമാേന
നുംഅഭയംതന്ു.േടീനമായഗന്ധംേേിച്ത്മൂന്ുദി
വേംവടീടാക്ര്രഴു്രിയിട്ാണ്്രഷ്ടിച്ത്്രുടുംബകത്
ഒന്ു്രാണിക്കാനുള്ളനിലയിലായത്.തുടർന്ത്േന്
ദ്ധേോയക്കാർ്രൂടിവന്സതാകട്രാര്യങ്ങൾഎെുപെ

മായി.സ്രാട്യംമടീനച്ിൽഭാഗത്ുനിന്ുള്ളവരുംകപരി
തേൽമണ്ണയിൽനിന്ുവന്വരുംവടീടുവടീടാതേരം്രയറിയി

റങ്ങിവൃത്ിയാക്കുന്തിനിടയിൽഞങ്ങെുകടവടീടുംസനകര
യാക്കി.അതിന്രംസോട്ലു്രെികലാന്ിലുംആവ്ര്യത്ിനു

ഭഷേണം്രിട്ാകതപറവൂരാക്രകപാരിയുസമ്ാൾഎഴുത്ു്രാര
ൻവഷൻഷൗക്കത്ലിവഴിനിഷാർ,േജടീർ,ഷിബിൻതുടങ്ങിയവ

ർതുടർച്യായദിവേങ്ങെിൽഭഷേണവുമായിപാകഞ്ഞത്ി.സൊദിക്കാ
കതആവ്ര്യംഅറിഞ്ഞത്േോയധനംനിർബന്ധിച്ത്പിടിസച്ൽപിച്രണ്ുസപരു

ണ്ത്.സെട്ൻസമാപെോങ്ങുംേുേൃത്ത്ക്ര.ആർ.ൊർലിയും.ൊർലിതൃ്രൂരുനിന്ത്്രാകറടുത്ുവന്ു.െെിപി
ടിച്വടീട്ുമുറ്ത്ത്െിതറിയഇനിയുംഉണങ്ങാത്വടീട്ുജടീവിതം്രണ്ത്നിശ്ശബ്ദംനിന്ു.്രണ്ണുനിറഞ്ഞുസപായ
അനുഭവങ്ങൊണികതാകക്ക.

്രണ്ണുസതാരാകതനിൽക്കുന്ത്െെിയിൽമുങ്ങിസപൊയഅച്ഛൻവി.വി.ക്ര.വാലത്ികൻറപുസ്ത്രങ്ങൾക്കു
മുന്ിലാണ്.മറ്ുപുസ്ത്രങ്ങകൊകക്കവായിസച്ാഅല്ലാകതസയാമു്രെികലവലകബറിയിസലക്കുമാറ്ുസമ്ാഴും
അച്ഛകൻറപുസ്ത്രങ്ങൾതാകഴമുക്കാൽനൂറ്ാണ്ുമുമ്ത്അച്ഛൻഎറണാ്രുെത്ുനിന്ുവാങ്ങിയഈട്ിയുകട
കഷൽേിൽതകന്കവച്ിരുന്ു.ആോന്ിധ്യംേദാ്രൂകടയുള്ളതുസപാകലസതാന്ിയിരുന്തുക്രാണ്ാ്രാം,
പതുകക്കഅവഒകന്ാന്ായിഉണക്കികയടുക്കുന്യത്നത്ിലാണിസപൊൾ.

നാലുദിവേവുംവീടട്യവള്ംകുടിച്ു
നിന്ു.ആറടിക്ുംസേയലപരിേരോയക
യവള്ംേുക്ി.ഇടവഴിയിൽവാഴത്ട
യകാണ്ുയള്ാരുചങ്ാടംകിടന്ിരുന്ു.
അതട്ആറുവയസ്ുയള്ാരുകുട്ിയുയട
ശവവുോയിഒഴുകിയയത്ിയതാണട്
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കത്തുകൾ

വചാരചാദ്യമചാധ്യമത്ിപലക്ുള്ള കത്ുകൾ  
വചാെത് സത് ആപത്  വഴിയും രചനകൾ ഇ-ടമയിലിലൂടെയും അയക്ചാം

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പതതചാധിപർ, വചാരചാദ്യമചാധ്യമം, ടവള്ളിമചാെത് കുന്ത് . പി.ഒ, പകചാഴിപക്ചാെത്  -12

അേീസുദേീൻ വചറുകുളമ്ക്

നകരളത്ിൽ തപളയജലമിറങ്ിയനതപാ
വട പപാമ്ുപിടിത് െിൈഗ് ധേും 

െേ്യജീെി സംരക്കേുമപായ റഹ മപാൻ ഉപ്കൂട
ന് രപാപ്കൽ െിതശമമില്ല. വെള്ളമിറങ്ിയ െീടു
കളിലും വകട്ിടങ്ളിലും കയറിക്കൂടിയ അറു
പനതപാളം െിഷപ്പാമ്ുകവള ഇതിേകം പിടി
ക്പാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള ചപാരിതപാർഥ്യത്ിലപാ
ണ് ഇനദേഹം. ഉത്രെിഷമുള്ള പപാമ്ുകൾ റഹ മപാ 
വൻറ ദകകളിൽ പത്ിെിടർത്ി ആടുന് കപാ
ഴ്ച ഏവറ െിസ്മയംതവന്. െീടുകളിലും മറ്ും 
െന്ുവപടുന് പപാമ്ുകവള പിടികകൂടി െേംെകു
പ്ിന് ദകമപാറി സംരക്ിക്ുന്തിൽ മലപ്ുറം 
സ്നൈശിയപായ റഹ മപാൻ ഉപ്കൂടന് രണ്ര പതിറ്പാ
ണ്ി വൻറ പപാരമ്ര്യമുണ്ക്. 

201 3വല നകരള െേ്യജീെി സംരക്ണ 
അെപാർഡ് നജതപാവ് കകൂടിയപായ റഹ മപാൻ പപാ
മ്ിവേക്ുറിച്ുള്ള അെനബപാധ ക്പാസ് എടു
ക്ുന്തിൽ െിൈഗ് ധേപാണ്. വപപാലീസ്, എൻ.
സി.സി, തപകൃതി സംരക്ണ ക്ബുകൾ,സപാമകൂ
ഹിക സന്ദ്ധ സംഘടേകൾ എന്ിെർക്ും 
െിെിധ സ് കകൂൾ -നകപാളജ് െിൈ്യപാർഥികൾക്ും 
െിഷപ്പാമ്ുകവള കുറിച്ും അെയുവട ആെപാ
സ െ്യെസ്ഥവയക്ുറിച്ും പപാമ്ുകടിനയറ്പാ
ലുള്ള തപപാഥമിക ചികിത്സവയ കുറിച്ുവമല്ലപാം 
പഠേപാർഹമപായ ക്പാസുകൾ എടുത്ുെരുന്ു.

13,000നത്പാളം പപാമ്ുകവള നകരളത്ി വൻറ 
െിെിധ ഭപാ്രങ്ളിൽേിന്ക് തപാൻ പിടികകൂടിയിട്ു
വണ്ന്ക്  റഹ മപാൻ പറയുന്ു. പപാമ്ുകവളപ്റ്ി 
പഠിച്പാൽ അെ േമ്മുവട ശതതുക്ളല്ല,മിതതങ്
ളപാണ് എന്ക് നബപാധ്യവപ്ടും. പപാമ്ക് കടിക്ുന്
ത് ശതതുക്ളിൽേിന്ക് രക്വപ്ടപാൻ മപാതതമപാണ്. 
അവല്ലങ്ിൽ ശതതുെപായി കണക്പാക്ുനമ്പാൾ 
മപാതതമപാണ്. പകവെച്ു കടിക്ുന് സ്ഭപാെവമപാ
ന്ും പപാമ്ുകൾക്ില്ല. പപാമ്ുകവള നപടിവപ്ടു
ത്ുനമ്പാൾ അെ ചിലനപ്പാൾ ആത്മരക്പാർ
ഥം കടിക്പാം. വചെിയില്ലപാത് ഈ ജീെികൾ
ക്ക് നകൾക്പാേുള്ള കഴിെില്ല. എന്പാൽ, ഭകൂമി
യിലുണ്പാെുന് തരം്രങ്ൾ പിടിവച്ടുക്പാൻ 
അസപാധപാരണ കഴിെപാണ് പപാമ്ുകൾക്ുള്ളത്.

വകപാച്ുേപാളിൽ മീൻപിടിത്ത്ിൽ തൽപ
രേപായ റഹ മപാൻ െലയിലും മറ്ും കുടുങ്ുന് 
ഞണ്ുകവളയും േീർനക്പാലികവളയും മപാറ്ിയപാ
ണ് തുടക്ത്ിൽ രം്രവത്ത്ിയത്. ചകൂണ്യി
ലും മറ്ും കുടുങ്ുന് േീർനക്പാലികവളയും 
ഞണ്ുകവളയും പിഴുതുമപാറ്ുന് പണി റഹ്പാ
വേ കകൂട്ുകപാർ ഏൽപിക്ുനമ്പാൾ അെ ദധര്യ
പകൂർെം വചയപാറുണ്പായിരുന്തപായി അനദേഹം 
ഓർക്ുന്ു. ഈ ആത്മദധര്യമപാണ് പതിവയ 
പപാമ്ുപിടിത്ത്ിനലക്ക് െഴിമപാറിയവതന്ക് 
റഹ മപാൻ പറഞ്ഞു. തപകൃതി ജീെികനളപാടുള്ള 
ഒടുങ്പാത് സ് നേഹമപാണ്  റഹ മപാവേ അപകൂർ

ജൈവജവവിധ്യത്ിലെ അമൂെ്യ കണ്ികളായ പാമ്പുകലള 
സംരക്ിക്കേണ്ടത് പപകൃതിയപുലെകൂെി താൽപര്യമാണ്. പപുതിയ 
തെമപുറകേ് പാമ്പുകലള അെപുത്റിയാനപുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാലണന്് റഹ് മാൻ പറയപുന്പു

അേസ്  അലി കനക്പാടി

നപപാ  ള ണ്ി നല ക്ു ള്ള ബി സി േ സ് യപാ തത യി ൽ  
കി ട്ി യ ഒ ഴി െു ൈി െ സം ച രി തത മു റ ങ്ു ന് േപാ ട് 

കപാ ണപാം എ ന്ക് ക രു തി. അ ങ്വേയപാണ് യു ദ്ധ ത്ി വല േ ര കം 
എ ന് റി യ വപ് ടു ന് ഓഷ് െിറ്ക്സിവലത്ുന്ത്. െം ശീ യ ഉ ന്കൂ ല േ 
ത്ി വൻറ അനങ്യറ്വമന്ക്  ച രി തത ം അ ട യപാ ള വപ് ടു ത്ി യ സ്ഥ 
ല മപാ ണ് നപപാ ള ണ്ി  വൻറ പു രപാ ത േ ത ല സ്ഥപാ േ മപാ യ തകപാ നക്പാ െി 
ന് വതപാ ട് ടു ത്ുള്ള ഓഷ് െിറ്ക്സ് . 1940ക ളി ൽ ആ ണ് ഇ െി വട േപാ 
സി ക ൾ നകപാ ൺ വസ ൻ നതട ഷ ൻ ക്യപാ മ്ക് തു ട ങ്ി യ ത്. ജ ർ മ ൻ  കപാ 
ർ ആ ര്യ െം ശ ത്ി ൽ വപ ട് െ രപാ വണ ന്ും യകൂ നറപാ പ്ി വല ഏ റ് െും 
ഉ ന് ത ജപാ ത ർ അ െ രപാ വണ ന്ും അ െ വര ആ ർ ക്ും നതപാ ൽപി
ക്പാ േപാ െി ല്ല എ ന്ു മപാ യി രു ന്ു േപാ സി പപാ ർ ട്ി യു വട അ ടി സ്ഥപാ 
േ െി ശ്പാ സ ങ് ൾ. അ തു വകപാ ണ്ക്  ഉ ന് ത ജപാ ത ർ അ ല്ലപാ ത് എ 
ല്ലപാ െവരയും ത ക ർ ത്പാ ൽ മപാ തത നമ േപാ സി ക ൾ ക്ക്  സ മ്കൂ ർ ണ 
െി ജ യം െ രി ക്പാ ൻ പ റ്കൂ എ ന്ക് അ െർ ക രു തി. 1933ൽ  ഹിറ്ക് ലർ 
ജ ർ മ േി യു വട ചപാ ൻ സ ല റപാ യി. അ നതപാ വട ജകൂതവര യും മ റ്ും തി 
ര ഞ്ഞുപി ടി ക്പാ േപാ രം ഭി ച്ു. പി ടി കകൂ ട വപ് ട് യ ഹകൂ ൈ വര യും ക മ്യകൂ 
ണി സ് റ്ുകപാ വര യും ജി പസി ക വള യും സപാ ധപാ ര ണ ജ യി ലു ക 
ളി ലപാ ണ്  ആ ൈ്യം പപാ ർ പ്ി ച് ത്. എ ന്പാ ൽ, പി ടി കകൂ ട വപ് ടു ന് െ രു 
വട എ ണ്ം ഭീ മ മപാ യ തു വകപാ ണ്ക് മ വറ്പാ രു സം െി ധപാ േം ആ െ ശ്യ 
മപാ യി രു ന്ു. അ ങ് വേ യപാ ണ്  നകപാ ൺ വസ ൻ നതട ഷ ൻ ക്യപാ മ്ു ക 
ൾ സ്ഥപാ പി ക്വപ് ട് ത്.

ര   ണ്പാം നലപാ  ക  യു   ദ്ധ   ത്ി  വ  ൻ  റ ആ   ൈ്യ ഘ   ട്   ങ്   ളി   ൽ േപാ   സി   ക   ൾ 
പ   ല  സ്ഥ   ല   ങ്   ളും പി   ടി   ച്   ട   ക്ി. അ   െി   വട ഉ   ണ്പാ   യി   രു   ന് ത   ങ്   ൾ   
ക്ു െ   ഴി   വപ്   ടപാ   ത് എ   ല്ലപാ   െ   വര   യും ത   ട   െി   ൽ പപാ   ർ   പ്ി   ച്ു. ഇ   ത്   രം 
ത   ട   െു  പു   ള്ളി   ക   ളു   വട എ   ണ്ം ഭീ   മ   മപാ   യി ഉ   യ   ർ   ന്   നപ്പാ   ൾ എ   ല്ലപാ   െ   
വര   യും ഒ   രു   മി   ച്ു ത   ട   െി   ലി   ടപാ   േും മ   റ്ു   മപാ   യി ത   ങ്   ളു   വട അ   ധീ  േ   ത   
യി   ൽ െ   ന് പ   ല   യി   ട   ങ്   ളി   ലും നകപാ   ൺ   വസ   ൻ   നതട   ഷ   ൻ ക്യപാ   മ്ു   ക   
ൾ പ   ണി   തു. ജ   യി   ലു   ക   ൾ തി   ങ്ി  േി   റ   ഞ്ഞ   നപ്പാ   ൾ ത   ട   െു   കപാ   ർ   ക്ക് 
നെ   ണ്ി   യു   ള്ള തപാ   ൽ   ക്പാ   ലി   ക ജ   യി   ലു   ക   ൾ മപാ   തത   മപാ   യി   രു   ന്ു ഇ   
െി   ടം. പ   നക്, ര   ണ്പാം െ   ർ   ഷ   ത്ി   ൽ  ത   വന് ഇ   വതപാ   രു മ   ര   ണ ക്യപാ   
മ്ക് ആ   ക്ി  മപാ   റ്പാ   ൻ േപാ   സി   ക   ൾ   ക്ക്  അ   ധി   കം ബു   ദ്ധി   മു   നട്   ണ്ി  െ   
ന്ി   ല്ല . 15,000 മു   ത   ൽ 20,000 െ   വര ആ   ളു   ക   വള തപാ   മ   സി   പ്ി   ക്പാ   
ൻ പ   റ്ു   ന് ഓ  ഷ്   െി  റ്ക്സ് ക്യപാ   മ്ക്-1, 90,000 ആ   ളു   ക   വള െ   വര ത   ട   
െി   ലപാക്ി   യി   രു   ന് മകൂ  ന്ക്  കി   നലപാ   മീ   റ്   ർ അ   ക   വല ഉ   ള്ള ബി  ക്പാ  േൗ 
എ   ന് ഓ  ഷ്   െി  റ്ക്സ് ക്യപാ   മ്ക് -2.

അ   തി   െി   ശപാ   ല   മപാ   യ പ   ര   ന്ു  കി   ട   ക്ു   ന് തപ   നൈ   ശ   ത്ക്  അ   നേ   കം 
ബപാ   ര   ക്ു   ക   ൾ, പ   ണി   യി   ട   ങ്   ൾ, ആ   ശു   പ   തതി, ജ   യി   ല   റ   ക   ൾ, ശ   െം 
മ   റ   െു   വച   യപാ   േു   ള്ള തകി   മ  നറ്പാ   റി   യം ഇ   െ   വയ   ല്ലപാം ഉ   ൾ   വപ്   ടു   ന്   തപാ   
ണ്  നകപാ   ൺ   വസ   ൻ   നതട   ഷ   ൻ ക്യപാ   മ്ക്. ത   ട   െു   കപാ   ർ ര   ക്   വപ്   ടപാ   തി   
രി   ക്പാ   േും പു   റ   ത്ു  േി   ന്ക് ആ   രും ഉ   ള്ളി   നല   ക്ക് െ   രപാ   തി   രി   ക്പാ   േു   
മപാ   യി ദെ   ൈ്യു   തി തപ   െ   ഹി   ക്ു   ന് മു   ള്ളു   നെ   ലി   യുമുണ്ക് . കകൂ   ടു   ത   
ൽ ആ   ളു   ക   വള തപ   നത്യ   കി   ച്ും നരപാ   ്രി   ക   ൾ, മ   ധ്യ   െ   യ   സ്ക   രും െൃ   
ദ്ധ   ന്പാ   രും, സ്തതീ   ക   ൾ, കു   ട്ി   ക   ൾ തു   ട   ങ്ി   യ എ   ല്ലപാ   െ   വര   യും ത   
ട   െി   ൽ പപാ   ർ   പ്ി   ച്ു ഭ   ക്   ണ   െും മ   റ്ും വകപാ   ടു   ത്ു പ   രി   പപാ   ലി   ക്ു   

ന്   ത് സ്   നറ്   റ്ി   ന് ഒ   രു ഭപാ   ര   മപാ   യി നതപാ   ന്ി   യ   നപ്പാ   ൾ കപാ   യി   ക   ബ   ല   
മു   ള്ള   െ   വര മപാ   തതം വെ   ച്ക് ബപാ   ക്ി എ   ല്ലപാ   െ   വര   യും ഒ   ന്ി   ച്ു തീ   ർ   
ക്പാ   ൻ േപാ   സി   ക   ൾ തീ   രു   മപാ   േി   ച്ു. ഒ   പ്ം പ   ല   െി   ധ പ   രീ   ക്   ണ   ങ്   
ൾ   ക്പാ   യും ഇ   െി   വടയുള്ള ത   ട   െു   കപാ   ർ ഉ   പ   നയപാ   ്രി   ക്   വപ്   ട്ു. ദസ   
േി   ക   രു   വട കപാ   മ   ൈപാ   ഹം പകൂ   ർ   ത്ീ   ക   രി   ക്പാ   ൻ തി   ര   വഞ്ഞ   ടു   ക്   വപ്   ട് 
സ്തതീ   ക   ളും ഇ   ര   യപാ   യി. പ   ക   ർ   ച്  െ്യപാ   ധി   ക   ളും പി   ടി   വപ   ട്ു. ഒ   പ്ം പീ   
േി   പ്ി   ക്   വപ്   ട് സ്തതീ   ക   ൾ ്ര   ർ   ഭി   ണി   ക   ളപാ   യപാ   ൽ അ   െ   രി   ലും തകകൂ   ര  
പ   രീ   ക്   ണ  ങ്   ൾ േ   ട   ത്   വപ്   ട്ു.

േപാ   സി   ക   ളു   വട അ   ധീ   േ   ത   യി   ൽ ഉ   ണ്പാ   യി   രു   ന് പ   ല   യി   ട   ത്ു   േി   
ന്ു   മപാ   യി പി   ടി   ച് ത   ട   െു   പു   ള്ളി   ക   വള വതട   യി   ൻ െ   ഴി കു   ത്ി  േി   റ   ച്ക്  
ബി   കപാ   ര   നേപാ   യി   നല   വക്   ത്ി   ക്ും. ക   ന്ു   കപാ   ലി   ക   വള വകപാ   ണ്ു   നപപാ   
കു   ന് െപാ   ്ര   ണു   ക   ളി   ൽ കു   ത്ി   േി   റ   ച്പാ   ണ് ഇ   ര   ക   വള വകപാ   ണ്ു   െ   രു   
ന്   ത്. വെ   ള്ളം നപപാ   ലു   മി   ല്ലപാ   വത ര   ണ്ും മകൂ   ന്ും ൈി   െ   സം േീ   ളു   ന് 
യപാ   തത. െി   സ   ർ   ജ   േ   വമ   ല്ലപാം അ   തി   ൽ  ത   വന്. പ   ല   രും യപാ   തത   ക്ി   ട   യി   
ൽ  ത   വന് മ   രി   ക്ും. യപാ   തത   യു   വട അ   െ   സപാ   േം, വറ   യി   ൽ    നെ സ്   നറ്   
ഷ  േി   ൽ  വെ   ച്ു  ത   വന് അ   െ   വര നെ   ർ   തി   രി   ക്ും. വച   റു   പ്   ക്പാ   രും 
ആ   നരപാ   ്ര്യ   മു   ള്ള   െ   രു   മപാ   യ   െ   വര മപാ   റ്ി   േി   ർ   ത്ും.  വകപാ   ച്ു   കു   ട്ി   ക   ൾ, 
സ്തതീ   ക   ൾ, െൃ   ദ്ധ   ർ, നരപാ   ്രി   ക   ൾ, അം   ്ര   പ   രി   മി   തി ഉ   ള്ള   െ   ർ എ   ന്ി   
െ   വര മ   വറ്പാ   രു ദല   േി   ൽ േി   ർ   ത്ും. നജപാ   ലി വച   യപാ   േപാ   യി തി   ര   
വഞ്ഞ   ടു   ത്   െ   വര നല   ബ   ർ ക്യപാ   മ്ി   നല   ക്   യ   ക്ും. 

േപാ  സി തകകൂ  ര  ത  യു  വട നേ  ർ  ക്പാ  ഴ്   ച  ക  ളി  ലകൂ  വട  യപാ  യി  രു  ന്ു ആ   
യപാ  തത. മ   േ   സ്ക് െി   റ   ങ്   ലി   ച്ു  േി   ന് േി   മി   ഷ   ങ്   ൾ. ക   ണ്ും നക   ട്ും 
അ   റി   ഞ്ഞ തകകൂ   ര   ത ഇ   തത   യു   മപാ   വണ   ങ്ി   ൽ അ   െ   ർ അ   േു   ഭ   െി   ച്   ത് എ   
തത   യപാ   യി   രി   ക്ും! ഇ   ത് എ   ഴു   തു  നമ്പാ   ൾ നപപാ   ലും അ   െ   രു   വട നക   
ൾ   ക്പാ   ത് േി   ല   െി   ളി   ക   ൾ എ   വന് അ   സ്   സ്ഥ   മപാ   ക്ു   ന്ു. ഞപാ   ൻ 
നപപാ   യ   ത് ഒ   റ്   ക്പാ   വണ   ങ്ി   ലും ദ്ര   േ   ഡ് ടകൂ   ർ െ   ഴി ആ   യ   തു  വകപാ   
ണ്ക് ബ   സി   ൽ അ   ടു   ത്ി   രു   ന് ആ   വള പ   രി   ച   യ   വപ്   ട്ു. ഒ   രു ജകൂ   ത   
വപ   ൺ   കു   ട്ി. ഇ   തസപാ   നയ   ലി   ൽ  േി   ന്ക്  ഇ   െി   ടം സ   ന്ദ   ർ   ശി   ക്പാ   ൻ എ   
ല്ലപാ കു   ട്ി   ക   ൾ  ക്ും സ   ർ   ക്പാ   ർ സ   ബസി   േി വകപാ   ടു   ക്ു   ന്ു   ണ്ക്. 
നപപാ   രപാ   ത്   തി   ന് അ   െ   ളു   വട മു   ത്   ച്ഛ  ൻ ഒ   ഴി   വക ഉ   ള്ള എ   ല്ലപാ മ   ക്   
ളും ഇ   െി   വട   യപാ   ണ് വകപാ   ല്ല   വപ്   ട്   ത   നതത. നകപാ   ൺ   വസ   ൻ    നതട  ഷ  ൻ 
ക്യപാ   മ്ി   നല   ക്ക് എ   ത്ു   നമ്പാ   ൾ ആ   ൈ്യം കപാ   ണു   ന്   ത് ഒ   രു െ   ലി   യ 
ഇ   രു   മ്ു ന്ര   റ്ക് ആ   ണ്. അ   െി   വട ‘Arbeit macht frie’ (നജപാ   ലി േി   
ങ്   വള സ്ത   തന്ത   രപാ   ക്ും -Work makes you free) എ   ന്ക് എ   ഴു   
തി വെ   ച്ി   രി   ക്ു   ന്ു.

ദ്ര   ഡ് ഓ   നരപാ സ്ഥ   ല   ങ്   ളും കപാ   ണി   ച്ു  ത   ന്ു. ത   ട   െു   കപാ   വര 
തപാ   മ   സി   പ്ി   ച് സ്ഥ   ലം, അ   െ   ർ   ക്ു   ള്ള ശൗ   ചപാ  ല   യ   ങ്   ൾ, അ   െ   രു   
വട െ   സ്തത   ങ്   ൾ  വെ   ച്ി   രു   ന് ഇ   ടം എ  ന്ി  െ  വയ  ല്ലപാം. െി   ചപാ   ര   ണ   
ക്പാ   യി അ   െ   വര േ   ഗ്   േ  രപാ   ക്ി േി   ർ   ത്ി   യി   രു   ന്ു. എ   ന്ി   ട്ക്  ഒ   രു ചു   
മ   രി   നേപാ   ട് നച   ർ   ത്ു  വെ   ച്ക് വെ   ടി   വെ   ച്ും അ   ല്ലപാ   വത   യും വകപാ   ന്ു. 
മ   ര   ണ   ത്ി  വ  ൻ  റ ചു   മ   ർ എ   ന് െി   ളി   നപ്   രു   ള്ള ചു   മ   ർ  തു   ട   ങ്ി പ   ല   
തും. മ്യകൂ   സി   യ   ത്ി   നല   ക്പാ   യി   രു  ന്ു അ   ടു   ത്  യപാ  തത. അ   െി   വട ഒ   രു 
ഗ്പാ   സ് നബപാ   കസി   ൽ കു   റ   ച്ു ചപാ   രം വെ   ച്ി   രി   ക്ു   ന്ു. േപാ   സി ജ   ർ   
മ   േി   യു   വട ത   ക   ർ   ച്   ക്ു നശ   ഷം ക്യപാ   മ്ി  വ  ൻ  റ അ   ടു   ത്ു  േി   ന്ു കി   
ട്ി   യ   തപാ   ണ്. ചപാ   രം പ   ല   നപ്പാ   ഴും അ   ടു   ത്ു   ള്ള പു   ഴ   യി   ൽ ഒ   ഴു   ക്പാ   
റപാ   യി   രു   ന്ു പ   തി   വ്. പ   നക്, എ   തി   ർ   നച   രി   യി   ൽ ഉ   ള്ള ആ   ർ   വക്   ങ്ി   
ലും സം   ശ   യം നതപാ   ന്ി   യപാ   നലപാ എ   ന്ക് ക   രു   തി കു   ഴി   ച്ി   ട   ൽ  ത   വന്   

യപാ   ണ് സു   ര   ക്ി   തം എ   ന്   തു  വകപാ   ണ്ക് അ   െ   ർ അ   ത് കു   ഴി   ച്ി   ട്ു.
അ   ടു   ത്   ത്  ചി   ല അ   പകൂ   ർ   െ   ങ്   ളപാ   യ നഫപാ   ട് പാ  ത്രപാ   ഫു   ക   ൾ ആ   ണ്. 

ഭീ  ക  ര  മപാ  യ മ   േു   ഷ്യ   ക്ു  രു   തി   ക്ു മു   മ്ക് പ   ല   നപ്പാ   ഴപാ   യി എ   ടു   ത് ചി   
ല ചി  തത  ങ്  ൾ. വതട   യി   േി   ൽ  േി   ന്ക്  ആ   ളു   ക   ൾ ഇ   റ   ങ്ു   ന്   തും ്ര്യപാ   
സ് നച ം  ബ   റി   നല   ക്ു നപപാ   കു   ന്   തും മ   റ്ും. അ   നങ്പാ   ട്ക് വകപാ   ണ്ു   
െ   ന് ആ   ളു   ക   ളു   വട സപാ   ധ   േ   ങ്   ളും വപ   ട്ി   ക   ളും ഇ   ന്ും ഒ   രു നശ   
ഷി   പ്പാ   യി ഇ   രി   ക്ു   ന്ു. ത   ട   െു   കപാ   ർ ഇ   നങ്പാ   ട്ു െ   രു   നമ്പാ   ൾ അ   െ   
രു   വട മ   ര   ണം മു   ന്ി   ൽ ക   ണ്ു   വകപാ   ണ്പാ   യി   രു   ന്ി   ല്ല   വതത. അ   െ   രു   വട 
വപ   ട്ി   യി   ൽ മു   ടി ചീ   കപാ   േു   ള്ള ചീ   ർ   പ്ും ഒ   രു എ   കസ്തടപാ നജപാ   ടി ഷകൂ   
സും അ   ത്യപാ   െ   ശ്യം െ   സ്തത   ങ്   ളും തപപാ   ർ   ഥ   േ േ   ട   ത്പാ   േു   ള്ള തപ   
ന  ത്യ   ക തപപാ   ർ   ഥ   േ െി   രി   ക   ളും ഒ   വക് ഉ   ണ്പാ   യി   രു   ന്ു. വപ   ട്ി   ക   ളി   ൽ 
ത   ങ്   ളു   വട നപ   ര് നപപാ   ലും എ   ഴു   തി  വെ   ച്ി   രി   ക്ു   ന്ു. വകപാ   ല്ലപാ   ൻ 
വകപാ   ണ്ു   നപപാ   കു   നമ്പാ   ൾ ആ   രും ഇ   ങ്   വേ ഒ   ന്ും വച   യി   ല്ല   നല്ലപാ.

ദ്ര   േപാ   ണ് എല്ലപാം െി   െ   രി   ച്ു  ത   ന്   ത്. െപാ   യി   ച്   റി   ഞ്ഞ   തി   നേ   
ക്പാ   ൾ എ   തത   നയപാ ഭ   യപാ   േ   ക   മപാ   യി   രു   ന്ു ദ്ര   േി  വ  ൻ  റ െി   െ   ര   ണ   
ത്ി   ലകൂ   വട നക   ട്  തും നേ  രി  ൽ ക  ണ്  തും. പ   ല   യി   ട   ത്ും മ   ര   ണ   വപ്   
ട് ആ   ളു   ക   ളു   വട ചി   ല നഫപാ   നട്പാ   ക   ളും തകൂ   ക്ി   യി   ട്ി   രി  ക്ു   ന്ു. ചി   ല   
രു   വട നപ   രു  െി   െ   ര   ങ്   ൾ മപാ   തതം. ദ്ര   േി  വ  ൻ  റ െി   െ   ര   ണ   ത്ി   ൽ  ത   
വന് കകൂ   വട   യു   ള്ള പ   ല   രും ക   ര   ഞ്ഞു  തു   ട   ങ്ി. സ  ന്ദ  ർ  ശ  ക  രപാ  യി െ   
ന് പ   ല   രു   വട   യും ഉ   റ് ബ   ന്ു   ക്   ൾ അ   തി   തകകൂ   ര   മപാ   യി വകപാ  ല്ല  വപ്   
ട്   ത് ഇ   െി   വടയപാ   ണ്. ആ   ൈ്യ ക്യപാ   മ്ക് എ   ല്ലപാം ഒ   ന്ക് ചു   റ്ി   ക്   റ   ങ്ി ഉ   
ച്   നയപാ   വട ര   ണ്പാം ക്യപാ   മ്ി   വല   ത്ി. അ   െി   വട   യപാ   ണ് തീ   െ   ണ്ി തടപാ   
ക്ും ്ര്യപാ   സ് നച ം  ബ   റു   വമ   ല്ലപാം. ഉ   ച്   ക്ു  നശ   ഷം അ   നങ്പാ   ട്ക് നപപാ   
യി. അ   െി   വട   യും സ്ഥി   തി െ്യ  ത്യ  സ്   ത  മ  ല്ല. കകൂ   ട്   ത്ി   ൽ കു   ട്ി   ക   ൾ   
ക്പാ   യു   ള്ള ചി   ല തപ   നത്യ   ക െപാ   ർ   േു   ക   ളും കപാ   ണി   ച്ു ത   ന്ു. പ   ല   
െി   ധ   ത്ി   ലു  ള്ള ്ര   നെ   ഷ   ണ  ങ്   ൾ   ക്പാ  യി ഉ   ള്ള കു   ട്ി   ക   വള പപാ   ർ   
പ്ി   ച്   തും നെ   ശ്യപാ   ല   യ   െും ഇ   െി   വട ആ   യി   രു   ന്ു. ഇ   െി   വട ഉ   ള്ള 
നെ   വറപാ   രു കപാ  ഴ്   ച തീ   ച്കൂള   ക   ൾ ആ   ണ്. നചം  ബ   റി   ൽ വകപാ   ല   വച   
യ   വപ്   ട് ശ   രീ   ര   ങ്   വള  യും ത   ട   െി   ൽ മ   ര ി  ച്  െ   വര   യും േി   മി   ഷ  നേ   രം  
വകപാ   ണ്ക് ചപാ   ര   മപാ   ക്ി   യ തീ   ച്കൂ   ള   ക   ൾ. 

പി   വന് നേ   വര ്ര്യപാ   സ് നച ം  ബ   റി   നല   ക്ക്. യു   ദ്ധ   ത്ി   ൽ േപാ   സി   
പ്   ട പ   രപാ   ജ   യം മ   ണ   ത്   നപ്പാ   ൾ 1940 മു   ത   ൽ അ   തി  വ  ൻ  റ ക   മപാ   ൻ  
േ   റപാ   യി   രു   ന് “റു   നേപാ   ൾ   ഫ് നഹപാ   സ്ക്” ഈ    മ   ര   ണ   ത്ി  വ  ൻ  റ അ   ടു   
പ്ക്  ത   ക   ർ   ക്പാ   ൻ ആ   ജ്പാ   പി   ച്ു. പ   ല നര   ഖ   ക   ളും കകൂ   വട േ   ശി   പ്ി   
ച്ു. നസപാ   െി   യ   റ്ക്  റ   ഷ്യ   യു   വട ദസ   േ്യം ഇ   െി   വട എ   ത്ി പ   ല   വര   
യും ര   ക്   വപ്   ടു   ത്ി. അ   നപ്പാ   നഴ   ക്ും ആ    നച ം  ബ   റു   ക   ൾ ത   ക   ർ   
ന്ി   രു   ന്ു. ഇ   ന്ും ത   ക   ർ   ക്   വപ്   ട് േി   ല   യി   ൽ ത   വന്  യപാ   ണ് അ   ത് 
സം   ര   ക്ി   ച്ി   രി   ക്ു   ന്   ത്. അ   തി  വ  ൻ  റ മപാ   തൃ   ക ഒ   ന്പാം ക്യപാ   മ്ി   വല 
മ്യകൂ   സി   യ   ത്ി   ൽ ഉ   ണ്ക്. ഈ    പ   റ   ഞ്ഞ റു   നേപാ   ൾ   ഫ് നഹപാ   സ്ി  വേ ഇം   
ഗ്ീ   ഷ് പ   ട്പാ   ളം അ   യപാ   ളു   വട ഒ   ളി   െു നക   തന്ദ   ത്ി   ൽ  േി   ന്ക്  പി   ടി   ക്ു   ക   
യും െി   ചപാ   ര   ണ   ക്പാ   യി നപപാ   ള   ണ്ി   ന് െി   ട്ു  വകപാ   ടു   ക്ു   ക   യും വച   
യ   തു. ഒ   രു ൈി   െ   സം കപാ   ൽ ല   ക്   നത്പാ   ളം ആ   ളു   ക   വള െ   ക   െ   രു   
ത്ി   യ അ   യപാ   വള െി   ചപാ   ര   ണ   ക്ു നശ   ഷം ഒ   രു ്ര്യപാ   സ് നചം   ബ   റി   േ   
ടു   ത്ു  വെ   ച്ക് തകൂ   ക്ി   നല   റ്ി. ജ   യി   ലി   ൽ ക   ഴി   ഞ്ഞ കപാ   ല   ത്ക്  റു   നേപാ   
ൾ   ഫ് നഹപാ   സ്ക് ആ   ത്മ   ക   ഥ   യും എ   ഴു   തി. അ   തി   ൽ സ്   ന്തം ഭപാ   ്രം 
മ   വറ്പാ   രു ക   ണ്ി   ലകൂ   വട അ   യപാ   ൾ േ്യപാ   യീ   ക   രി   ക്ു   ന്ു. തപാ   ൻ സ   ഹ   ജീ   
െി   ക   നളപാ   ട്  സ്നേ   ഹ   െും പ   ര   സ്പ   ര ബ   ഹു   മപാ   േ   െും ഒ   വക് ഉ   ള്ള 
ഒ   രു സപാ   ധപാ   ര   ണ മ   േു   ഷ്യ   ൻ ആ   വണ   ന്ും ഒ   രു കീ   ഴ്    ജീ   െ   േ  ക്പാ   ര   
േപാ   യ പ   ട്പാ   ള   ക്പാ   ര   ൻ എ   ന് േി   ല   യി   ൽ നമ   ല   ധി   കപാ   രി   ക   ളു   വട ഓ   ർ   
േ   ർ അ   േു   സ   രി   ക്ു   ക മപാ   തത   മപാ   ണു വച   യ   ത   വത   ന്ും പ   റ   യു   ന്ു. 
അ   യപാ   വള ക   ഴു  മ   ര   ത്ി   നല   റ്ി   യ ആ    സ്ഥ   ലം അ   ങ്  വേ  ത്  വന് ഉ   
ണ്ക്. അ   യപാ   ളു   വട കകൂ   വട ഉ   ണ്പാ   യി   രു   ന് ചി   ല   ർ ആ   ത്മ   ഹ   ത്യ വച   
യതു. ചി   ല   ർ െി   ഷപാ   ൈ  നരപാ   ്രം ബപാ   ധി   ച്ു മ   രി   ച്ു. മ  റ്ു ചി   ല   വര തകൂ   
ക്ി   വക്പാ   ന്ു. പി  വന്  യും ചി   ല   ർ ഒ   ളി   സ   നങ്   ത   ങ്   ളി   ൽ നപപാ   യി ര   
ക്   വപ്   ട്ു. യു   ദ്ധപാ   േ   ന്ത   രം നപപാ   ള   ണ്ി   ൽ തകകൂ   ര   ത   യു   വട ഓ   ർ   മ  ക   ൾ 
എ   ല്ലപാം േ   ശി   പ്ി   ച്ു ക   ള   യപാ   ൻ ആ   യി   രു   ന്ു ആ   ൈ്യം സ   ർ   ക്പാ   ർ തീ   
രു   മപാ   േം. പ   നക്, ഇ   ത്   രം തകകൂ  ര  ത  ക  ൾ വച  യ   ത ജ   േ   ത   വയ െ   രും  
ത   ല   മു   റ ഓ   ർ   ക്   ണം എ   ന്ും െീ   ണ്ു   വമപാ   രി   ക്   ൽ  കകൂ   ടി അ   ങ്  വേ 
ഒ   രു ഇ   രു   ണ് കപാ   ലം െ   ര   രു   ത് എ   ന്ക് ക   രു   തി   യും ചി   ല ഭപാ   ്ര   ങ്   ൾ 
പ   രി   പപാ   ലി   ക്   വപ്   ട്ു. ഒ   പ്ം ഒ   രു മ്യകൂ   സി   യ   െും തു   റ   ന്ു. 13 ല   ക്   
ത്ി   നല   വറ നപ   വര ചപാ   ര   മപാ   ക്ി   യ ഈ    സ്ഥ   ല   ത്ു ജീ   െ   ൻ േ   ഷ്   ട  
വപ്   ട്   െ   രി   ൽ 90 ശ   ത   മപാ   േ   െും ജകൂ   ത   ന്പാ   രപാ   യി   രു   ന്ു. ഇ   ന്ക് അ   െ  രു  
വട പി  ൻ  മു  റ  ക്പാ  ർ, സ  യ  ണി  സ്   റ്ു  ക  ൾ ഫ  ല   സ്തീ   ൻ ജ   േ   ത   വയ 
വകപാ   വന്പാ   ടു   ക്ു   നമ്പാ   ൾ,  ച   രി   തത   ത്ി   ൽ  േി   ന്ക്  അ  െ  ർ  ഒ   ന്ും പ   
ഠി   ച്ി  ട്ി  ല്ല എ   ന്  െ  സ്   തു  ത േ  മു  ക്ക്  മ  േ  സ്ി  ലപാ  കു  ന്ു.
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ഹൃ ദ യ ത്ി ൽ ത ട്ി യ എ ഴു ത്ത് 
നസപാ തക ട്ീ സ്  വക.  െപാ ല ത്ക്  എ ഴു തി യ ‘ജ ലം അ 
ള വന് ടു ത് ആ ൾ വപ്പാ ക് ങ് ൾ’ എ ന് അ േു ഭ 
െ െി െ ര ണം (െപാ രപാ ൈ്യ മപാ ധ്യ മം ല ക്ം 1578) ഹൃ 
ൈ യ സ്  പൃ ക്പാ യി. നക ര ളം നേ രി ട് തപ ള യ ൈു ര ന്ത 
ത്ി വ ൻ റ ഭീ ക ര ത അ തി ൽ കൃ ത്യ മപാ യി അ ട യപാ 
ള വപ് ടു ത്ി യി ട്ു ണ്ക്. തപ ള യപാ േ ന്ത രം നക ര ളീ യ 
സ മകൂ ഹം സപാ ക്്യംെ ഹി ച് കപാ രു ണ്യ ത്ി വ ൻ റ 
യും സ ഹ ജീ െി സ്  നേ ഹ ത്ി വ ൻ റ യും മ ഹപാ മപാ 
തൃ ക ക വള യും എ ഴു ത്ു കപാ ര ൻ സപാ ക്്യ വപ് ടു 
ത്ു ന്ു ണ്ക്. ക ഥപാ കപാ ര േപായ തുവകപാ ണ്പാ കപാം 
അ േു ഭ െ ങ് ൾ അ നത മകൂ ർ ച് യി ൽ െപാ യ േ ക്പാ രി 
ലും അ േു ഭ െി പ്ി ക്പാ ൻ എ ഴു ത്ി ന്  സപാ ധി ക്ു 
ന് ത്. വക.  സു ധീ ഷി വ ൻ റ ഇ ലസ്  നതട ഷ േും എ 
ഴു ത്ി നേപാ ട്  ഒ ട്ി േി ൽ ക്ു ന് തപാ യി. 

േി ര െ ധി എ ഴു ത്ു കപാ രും സപാം സ്  കപാ രി ക തപ 
െ ർ ത് ക രും ക ലപാ കപാ ര ന്പാ രും തപ ള യ ത്ി വ ൻ റ 
ഇ ര ക ളപാ യി മപാ റി യി ട്ു ണ്ക്. അ െ വയപാ വക് യും 
നര ഖ വപ് ടു ത് വപ് നട ണ് തു മു ണ്ക് . 
 പശരീ ധ ര ൻ ച രരി മങ്ടാ ത്ന് 
് ങ്ക മശേ രരി െവ സന്  റ്ന് , െകടാ ല്ം

ക ണ്ത്  ന ന യി ച് പ തി പെത് 
തപ ള യ ൈു ര ന്ത കപാ ല ത്ക്  സ മപാ േ ത ക ളി ല്ലപാ ത് 
നസ െ േ ങ് ൾ സ മ ർ പ്ി ച് ഐ. ആ ർ. േ ബ്ല്കൂ 
നപപാ ലു ള്ള കകൂ ട്പാ യമ ക ളു വട നസ െ േ ങ് ളും  തപ 
ള യ വക് ടു തി ക ൾ ബപാ ക്ിവെ ച് ൈു രി ത കപാ ഴ്ച 
ക ളും (െപാ രപാ ൈ്യ മപാ ധ്യ മം ല ക്ം 1578 ) െപാ യി ച് 
നപ്പാ ൾ ക ണ്ക്  േി റ ഞ്ഞുനപപാ യി.

ആ വര യും േി സ്പാ ര മപാ യി കപാ ണ രു വത ന്ും 
പ ര സ്പ ര സൗ ഹൃ ൈം അ േി െപാ ര്യ മപാ വണ ന്ു മു 
ള്ള ചി ല ്രു ണ പപാ ഠ ങ് ളപാ ണ്  ഇൗ   തപ ള യം േ 
വമ്മ പ ഠി പ്ി ക്ു ന് ത്.  െ ർ ്രീ യത യു വട െി ത്ു 
ക ൾ െി ത ക്ു ന് െി ഷ പ്പാ മ്ു ക വള നക ര ള ജ േ 
ത ഇ േി വയ ങ്ി ലും അ െ ്ര ണി ക് ണം. ഇ നപ്പാ ഴ 
വത് ഒ രു മ യും മ ത ദമ തതി യും േി ല േി ർ ത്പാ 
ൻ യ ത്  േി ക് ണം.
യറു. െക. മരീ ർ സടാ ഹരി ദന് , മ മചേ ശ്വ രം

െച രരിപ്റു ക ളറും െ്ര ട്രി ക ളറും, െ്ര ട്രി ക ളറു െെ മമ ൽ അ െ യടാ ള മടാ യരി  
മ്ര രറു ക ളറും ന മ്പ ററു ക ളറും കടാ ണടാം

ഗ്യടാ സന് മചം ബ ർ ് ക ർ ന് നരി ല യരി ൽ

കൂട്ക്റുരറു്രിക്റും അെരിമമവലക്റും ആളറുകെള  
കറുത്രിനരിറച്റു െകടാണ്റുവന് വടാഗൺ 

െ െ്യക്തിത്മപാക്ി മപാറ്ിയത്. 
അനദേഹത്ി വൻറ െീടി േു മുന്ിവലത്ി

യപാൽ  പപാമ്ുകവള അടക്ംവചയത കുപ്ി
കൾ കപാണപാം. പപാമ്ുപിടിത്െുമപായി ബന്
വപ്ട് െിെരങ്ൾ നചപാൈിച്റിയപാൻ റഹ മപാ വൻറ 
െീട്ിവലത്ിയനപ്പാഴും അനദേഹത്ി വൻറ വമപാ
ദബൽ നഫപാൺ േിർത്പാവത ശബ ൈിക്ു
കയപായിരുന്ു. പപാമ്ക് കയറിയ ‘െിളി’യപാണ് 
എന്ക് സംസപാരത്ിേിടയിൽ അനദേഹം പറ
ഞ്ഞു. ഫപാർമസി നമഖലയിൽ ഏരിയ വസ
യിൽസ് മപാനേജറപായി നജപാലിവചയുനമ്പാഴു
ള്ള തിരക്ുകൾക്ിടയിലും ‘പപാമ്ക്’ കയറിയ 
െിളി െന്പാൽ അതിേപാണ് മുൻ്രണേ േൽ
കുന്ത്. മരണം പതിയിരിക്ുന് അപകടെ
ഴികളിൽ സപാഹസികമപായ നസെേം വചയതപാ
ണ് റഹ മപാൻ പപാമ്ുകവള പലനപ്പാഴും ത വൻറ 
െരുതിയിലപാക്ുന്ത്. 

 പപാമ്ിവേ കപാണു നമ്പാൾ വച നയണ് കപാര്യ
ങ്വള കുറിച് നബപാധെത് കരണെും റഹ മപാൻ 
ഉപ്കൂടൻ േൽകുന്ുണ്ക്. കപാണുന് പപാമ്ുകവള
യും കുരുടികവളയും മറ്ും തല്ലിവക്പാല്ലരുത്. 
തല്ലിവക്പാനല്ലണ്െയല്ല; േമുക്ക് ഒനട്വറ ഉപകപാ
രങ്ൾ വചയുന് ജീെികളപാണ് അെ. ആെപാ
സെ്യെസ്ഥയിൽ േിർണപായക സ്ഥപാേമപാണ് 
പപാമ്ുകൾക്ുള്ളത്. നരപാ്രംപരത്ുന് തപപാ
ണികവളയും എലികവളയും ഭക്ണമപാക്ു
ന് ജീെിയപാണിത്. ക്ുതൈജീെികളുവട െ്യപാപ
േം തടയുന് കർഷക മിതതങ്ൾ കകൂടിയപാണ് 
പപാമ്ുകൾ. പപാമ്ുകവള പിടിച്ക് കപാട്ിനലനക്പാ 
മനറ്പാ രക്വപ്ടുത്പാൻ കഴിഞ്ഞിവല്ലങ്ിൽ പപാ
മ്ുകവളയും െേ്യജീെികവളയും സംരക്ിക്ു
ന് ‘സ്ര’ എന് സന്ദ്ധ സംഘടേയുവട തപ
െർത്കവര െിളിച്പാൽ അെർ അെിവട െന്ക് 
പപാമ്ിവേ ഏവറ്ടുക്ുവമന്ക് റഹ മപാൻ പറയു
ന്ു. റഹ മപാൻ കകൂടി സപാരഥിയപായ ഈ സന്ദ്ധ 
സംഘടേക്ക് നകരളത്ിലുടേീളം പപാമ്ുപിടി
ത്ത്ിൽ ദെൈഗ് ധ്യമുള്ള അമ്നതപാളം തപ
െർത്കരുണ്ക്. ആറുമപാസം മുമ്ക് രകൂപെത് ക
രിച് ഈ കകൂട്പായമയുവട മഹത്ര നസെേമപാ
ണ് നകരളത്ിലുടേീളം തപളയബപാധിത തപനൈ
ശങ്ളിൽ ലഭിച്ത്. പപാമ്ുകടിനയറ്പാൽ ഭയ
വപ്ടപാതിരിക്ുകയപാണ് ആൈ്യം നെണ്ത്. നപ
ടിക്ുനമ്പാൾ രക്തസമ്മർൈത്ിൽ ഏറ്ക്ുറ
ച്ിൽ സംഭെിക്ും. ഇക്പാരണത്പാൽ തവന് 
െിഷം വപവട്ന്ക് രക്തത്ിൽ നചരപാേും േി
മിത്മപാകും. പപാമ്ുകടിനയറ്പാൽ ആൈ്യ മണി
ക്കൂർ അതിേിർണപായകമപാണ്. ഉടൻ ആശുപ
തതിയിവലത്ിക്പാേപാണ് എല്ലപാെരും ഏവറ തശ
ദ്ധിനക്ണ്ത്. തക്സമയത്ക് േല്ല ചികിത്സ കി

ട്ിയപാൽ ഏതു പപാമ്ുകടിച് ആവളയും രക്
വപ്ടുത്പാൻ കഴിയുവമന്ും റഹ മപാൻ അേുഭ
െത്ിലകൂവട പറയുന്ു. 

ഇന്ത്യയിൽ കപാണുന് 296 െർ്രം പപാമ്ു
കളിൽ 52 എണ്ത്ിന് മപാതതനമ െിഷമുള്ളകൂ. 
അതിൽ തവന് മപാരക െിഷമുള്ളെ െളവര 
കുറെപാണ്. നലപാകത്ക് മകൂെപായിരനത്പാളം െർ
്രം പപാമ്ുകളുവണ്ന്പാണ് കണക്പാക്ുന്ത്. 
ഇതിൽ െിഷപ്പാമ്ുകൾ അഞു ശതമപാേം മപാ
തതം. ഇന്ത്യയിൽ മേുഷ്യന് ആപത്കപാരികളപാ
യ പപാമ്ുകൾ തപധപാേമപായും േപാലിേങ്ളപാ
ണ് -രപാജവെമ്പാല, മകൂർഖൻ, ശംഖുെരയൻ 
(വെള്ളിവക്ട്ൻ), അണലി. േമ്മുവട േപാട്ിൽ 
കപാണുന് േിരെധി ഇേം പപാമ്ുകളിൽ ഇെ
ക്ുമപാതതമപാണ് െിഷമുള്ളത്. േമ്മുവട േപാട്ിൽ 
ഏറ്െും കകൂടുതൽ നപർ മരിക്ുന്ത് അണലി
യുവട കടിനയറ്പാണ് എന്പാണ് കണക്ുകൾ 
സകൂചിപ്ിക്ുന്ത്. അണലിയുവട െിഷം രക്ത
ധമേിവയയും മകൂർഖൻ പപാമ്ി  നൻറത് േപാേീ
െ്യകൂഹവത്യുമപാണ് ബപാധിക്ുന്ത്. ശംഖു
െരയ വൻറ െിഷം ഇതു രണ്ിവേയും ഒരുനപപാ
വല ബപാധിക്ും. മകൂർഖൻ പത്ിെിരിച്ു േിൽ
ക്ും. അതുവകപാണ്ക് തവന് േമുക്ക് രക്വപ്
ടപാൻ സമയം കിട്ും. എന്പാൽ ചുരുണ്ുകകൂടി, 
പതുങ്ിക്ിടക്ുന് അണലി വപവട്ന്ക് ൈൃഷ് 
ടിയിൽവപടില്ല. അതുവകപാണ്പാണ് ഇതി വൻറ 
ആതകമണത്ിന് മേുഷ്യൻ കകൂടുതലപായി ഇര
യപാകപാൻ കപാരണം. പപാമ്ുകവള കുറിച് അന്
െിശ്പാസങ്ളും അജ്തയുമപാണ് അപക
ടങ്ൾക്ക് പലനപ്പാഴും േിമിത്മപാകുന്വത
ന്ക് റഹ മപാൻ പറഞ്ഞു. േ്രരെത് കരണെും 
അശപാസ്തതീയ െികസേ തപെർത്േങ്ളും 
െഴി േമ്മുവട വതപാടികളിലും മറ്ും അെനശഷി
ക്ുന് പപാമ്ുകൾ ഇന്ക് െൻ ഭീഷണിയപാണ് 
നേരിട്ുവകപാണ്ിരിക്ുന്ത്. മവണ്പാലിപ്ക് െ്യപാപ
കമപായതും അശപാസ്തതീയ െികസേ തപെർത്
േങ്ളും െഴി ആെപാസെ്യെസ്ഥയിൽ ഉണ്പാ
യ തപശേങ്ളപാണ് പപാമ്ുകവള േമ്മുവടവയപാ
വക് വതപാടികളിനലക്ക് എത്ിക്ുന്ത്. പുതി
യ തലമുറക്ക് പപാമ്ുകവള അടുത്റിയപാേുള്ള 
സംെിധപാേങ്ൾ ഉണ്പാനക്ണ്ത് അേിെപാര്യ
മപാവണന്ക് റഹ മപാൻ പറയുന്ു. ഇൻറർേപാഷ
േൽ അേിമൽ വറസ്ക്യകൂ (യു.വക) െളൻറിയർ 
കകൂടിയപാണ് ഇനദേഹം. തപകൃതി സംരക്ണ 
കകൂട്പായമയപായ െിങ് സ് ഓഫ് േപാച്ർ, യകൂത്ക് 
നഹപാസ് റ്ൽ അനസപാസിനയഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, 
തഫൻഡ് സ് ഓഫ് േപാച്ർ എന്ീ സംഘടേക
ളിലും അം്രമപാണ് റഹ മപാൻ.
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വം ശീ യ ഉ ന്ൂ െ ന ത്ി ലൻറ അക്ങ്ങയറ്റലമന്്  ച രി പത ം അ െ യാ ള ലപെ െപു ത്ി യ സ്ഥ െ മാ ണ് 
ക്പാ ള ണ്ടി  ലെ ഓഷ് വിറ്റ്സ് . ഇ വി ലെയാണ്  നാ സി ക ളപുലെ ക്കാ ൺ ലസ ൻ ക്പെ ഷ ൻ ക്യാ മ്പുകൾ

റഹന് മടാൻ ഉപ്ൂെൻ ്രടാമ്പറു്രരിെരിത്ത്രിനരി െെ  / ചരിപ്ം: അജന് വദന് മ്ടാമട്ടാളരി

രു ഗത്  മി ണിയമ്മ ക വി ത പു ര സത്  കചാ രം
എ.  അ യ പ് ൻ ക െി തപാ പ ഠ േ നക തന്ദം തട സ്  റ്ക്  ഏ ർ വപ് ടു ത്ു ന് രു ഗ്  
മി ണി യ മ്മ ക െി ത പു ര സ്  കപാ ര ത്ി ന്  കൃ തി ക ൾ ക് ണി ക്ു ന്ു. 
15,000 രകൂ പ യും ശി ൽ പ െും തപ ശം സപാ പ തത െു മപാ ണ്  പു ര സ്  കപാ രം. 
2016, -17, -18 െ ർ ഷ ങ് ളി ൽ ആ ൈ്യ പ തി പ്പാ യി തപ സി ദ്ധീ ക രി ച് ക 
െി തപാ സ മപാ ഹപാ ര ങ് ളപാ ണ്  പ രി ്ര ണി ക്ു ക. മകൂ ന്ു നകപാ പ്ി ക ൾ െീ 
തം വസ പ  റ്ം ബ ർ 25േു  മു മ്ക്  വസ ബപാ സ്  റ്ല് ൻ (വസ തക ട് റി, എ.  അ യ 
പ് ൻ ക െി തപാ പ ഠ േ നക തന്ദം തട സ്  റ്ക്), നകപാ ട് പ്ുറം പി. ഒ, പി ൻ 680667, 
വകപാ ടു ങ് ല്ലകൂ ർ എ ന് െി ലപാ സ ത്ി ൽ അ യ ക് ണം.
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ടഷർലകത് പഹചാംസി ടൻറ 
സചാഹസങ്ങൾ (കഥ)   
ആർതർ പകചാനൻ പഡചായൽ 
വിവ: സുപരഷത് എം.ജി  
പപജത്: 329, വില: 340.00 
പചാപിപയചാൺ, ഒലിവത്  

എല്ലപാകപാലത്ും നലപാകവമ
മ്പാടും ഒനര ആനെശത്ിൽ 
െപായിക്ുന് ആർതർ നകപാേൻ 
നേപായലി വൻറ കഥപാപപാതതമപാ
യ വഷർലക നഹപാംസി വൻറ കു
റ്പാനേ്ഷണ കഥകൾ. 

ചുമ: അറിപയണ് കചാര്യങ്ങൾ
പഡചാ.പി.ടക. സുകുമചാരൻ 
പപജത്: 112 വില: 100 
സസകതം ബുകത് സത് 

ചുമ, അതി വൻറ സ്ഭപാെം, 
ലക്ണങ്ൾ, കപാരണങ്ൾ, 
പരിനശപാധേ, ചികിത്സ, തപതി
നരപാധം, പുകെലി തുടങ്ിയ
െവയപ്റ്ി അറിനയണ്െവയ
ല്ലപാം ഉൾവപ്ടുത്ിയ പുസ് 
തകം.

പറചാബിൻസൺ തകൂപസചാ
ഡചാനിയൽ ഡിടെചാ 
പുനരചാഖ്യചാനം: ടക. തചായചാട്ത്  
പപജത്: 256, വില: 240.00 
ഡി.സി ബുകത് സത് 

യുെത്ത്ി വൻറ തിളപ്ിൽ 
നലപാകം കപാണപാേിറങ്ിയ നറപാ 
ബിൻസൺ തകകൂനസപായുവട 
സപാഹസിക യപാതതയും ജീെിത
െും മനേപാഹരമപായി അടയപാള
വപ്ടുത്ുന് നലപാകതപശസ് ത 
കൃതിയുവട പുേരപാഖ്യപാേം.

യുവരചാജത് സിങത് 
അതിജീവനത്ി ടൻറ  
6 സികത്സറുകൾ (ജീവചരിതതം)   
എബിൻ എം.ഡി  
പപജത്: 71, വില: 70.00 
ലിപി പബ്ിപക്ഷൻസത്  

ആത്മെിശ്പാസത്ി വൻറയും 
േിശ്ചയൈപാർഢ്യത്ി വൻറയും 
പര്യപായമപായ യുെരപാജ് സി
ങ്ി വൻറ ജീെിതം. അർബുൈ
ക്ിടക്യിൽേിന്ക്   തകീസിനല
ക്ുള്ള തിരിച്ുെരവ് .

ലതചാ മപകേഷത്കർ  
സംഗീതവും ജീവിതവും (ജീവചരിതതം)
ജമചാൽ ടകചാച്ങ്ങചാെി 
പപ  ജത് : 328, വി  ല: 325.00 
ലിപി പബ്ിപക്ഷൻസത് 

ഇന്ത്യൻ സിേിമ പിന്ണി 
സം്രീതനലപാകവത് െിസ്മ
യമപായ ലതപാ മനങ്ഷ്കറുവട 
സം്രീതയപാതതകളും ജീെിത
െും അെതരിപ്ിക്ുന്ു. ലതപാ 
മനങ്ഷ്കവറ അറിയപാൻ ഏവറ 
സഹപായകമപാണ് ഈ കൃതി. 

ഒറ്റസംഖ്യകൾ
ഷചാജി പുൽപെള്ളി 
പപ ജത് : 66, വി ല: 70.00 
നീലചാംബരി

തപസപാധകരുവട  ലഘുനേപാ 
െൽ സീരീസിവല പുതിയ 
പുസ് തകം. ഒറ്യിരിപ്ിൽ െപാ
യിച്ുതീർക്പാെുന് ദൈർ
ഘ്യം െപായേക്പാവര ആകർ
ഷിക്ും. 

മത്ചായിടയ റെറി പുറത്ചാക്ി
രഘുനചാഥത്  പപലരി 
പപജത്: 142,  വില: 155.00  
മചാതൃഭൂമി ബുകത് സത് 

െർത്മപാേകപാല സപാമകൂഹിക
ജീെിതവത്  തപനമയമപാക്ുന് 
ഏഴ്  കഥകളുവട സമപാഹപാരം. 
എഴുത്ുകപാര വൻറ ഏറ്െും 
പുതിയ പുസ് തകം. 

ടകചാണ്ു പപചാക   ടട്  
നിങ്ങടളയും എ ടൻറ കൂടെ
 പജ്യചാതിസത്  പപചാൾ 
പപ ജത് : 88, വി ല: 75.00 
സസകതം ബുകത് സത് 

നജപാർജിയ, തപായ ലൻഡ് ,  
ഇൗജിപ ത്  തുടങ്ിയ രപാജ്യ
ങ്ളിലകൂവട േടത്ിയ യപാതത
കളുവട അേുഭെം. ചരിതത
െും കപാഴ് ചകളും സമേ്യിപ്ി
ച് എഴുത്ക് . 

ക
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വ

ി്ര

സജൈിൽ മുജീബ

ആ പപാതിരപാെിനപ്പാഴും മഴയപായി വപയു
ന്ുണ്ക്. അത് തപണയതീക്ക്ണ ഓർ

മകളുവട കരുതിവെപ്പാണ്.  ഇേിയുള്ള ഓനരപാ 
േിമിഷങ്ളും െളവര േിർണപായകമപാണ്. േേു
ത് ചപാറ്ൽമഴനയറ്ുതവന് ഞപാൻ േടന്ു. ‘‘സം 
നതപപാബ്ംസ് േിയർ... ദമ േപാഡ് േ്യകൂ അെ
ർ റിനലഷൻഷിപ. ്രൗേ്രപാരു ഈസ് വെരി  
വേയ ഞറസ് നപഴ് സൺ. നസപാ ബി ഫപാസ് 
റ്ക് .. ബി വകയർഫുൾ’’ -തപനമപാദ്  ്രൗേയുവട  
െപാക്ുകൾ കപാതിൽ മുഴങ്ി. ആനരപാവക്നയപാ 
എവന് പിന്തുടരുന്തുനപപാവല. 

ആൾക്കൂട്ത്ിൽ ഒറ്ക്പായതുനപപാവല. തപ
നമപാൈിവേ നഫപാണിൽ കിട്പാൻ തശമിച്ുവകപാണ്ി
രുന്ു. അയപാൾ ‘ഔട്ക് ഓഫ് നറഞക്’ ആവണ
ന് മറുപടി ഹൃൈയതപാളം െർധിപ്ിച്ു. വപവട്
ന്പാണ് നഫപാണിനലക്ക് കപാൾ െന്ത്. അത് 
െലിയ ഒച്യിൽ ശബ ൈിച്ു. അമ്മയപാണ്. വേ
ഞിൽ തീ നകപാരിയിട്നപപാവല അേുഭെവപ്ട്ു.. 
നഫപാൺ അറ്ൻഡ് വചയതില്ല. കണ്ുകൾ േി
റവഞ്ഞപാഴുകി. ഒരു നതങ്ൽ ഞപാേറിയപാവത 
പുറനത്ക്ക് െന്ു. സ് നറ്ഷേിൽ സപാമപാേ്യം 
േല്ല തിരക്ുണ്പായിരുന്ു. തീെണ്ിപ്ുകയു
വട മേംമടുപ്ിക്ുന് ്രന്ം െല്ലപാവത െീർപ്ു
മുട്ിക്ുന്ു. ൈീർഘയപാതതക്പായി ലന്രജുകളു
മപായി കപാത്ുേിൽക്ുന് കുടുംബങ്ൾ. കന്
ടയിലുള്ള അെരുവട െർത്മപാേം അതിനലവറ 
അനരപാചകമപായിരുന്ു. മേസ്ക്  െല്ലപാവത അസ്
സ്ഥവപ്ടുനമ്പാൾ ചുറ്ുമുള്ളെവരല്ലപാം ശതതുക്
ളപായി മപാറപാറുണ്ക്. 

ആൾത്ിരക്ിേിടയിൽേിന്ക്  ഒരപാൾ എവന്
ത്വന് േിരീക്ിച്ു വകപാണ്ിരിക്ുന്ത് 
അനപ്പാഴപാണ് തശദ്ധിച്ത്. തല ഏതപാണ്ക് മുഴു
െേപായും കഷണ്ികയറിയ ഒരു മധ്യെയസ്ക
ൻ! ഇടക്ിവട ആർനക്പാ അയപാൾ  നഫപാൺ 
വചയുന്ുമുണ്ക്. എനന്തപാ ഒരു അപകടസകൂച
േ നപപാവലയപാണയപാളുവട െരവ്. ഞപാൻ അെി
വടേിന്ക്  മവറ്പാരിടനത്ക്ക് േീങ്ിേിന്ു. അയപാ
ൾ അനപ്പാഴും പിറകിൽ തവന്യുണ്ക്. ഭയം ഒരു 
മഞ്ഞുകട്യപായി വേഞിനലക്ിറങ്ി. വതപാണ് 
െരണ്ു. ബപാ്രിൽ കരുതിയ നബപാട്ിൽ തുറന്ക് 
വെള്ളം കുടിച്ക് വെയിറ്ിങ്  റകൂമിനലക്ക് േടന്ു. 

വെയിറ്ിങ് റകൂമിലും േല്ലതിരക്പാണ്. എങ്ി
ലും ആ തിരക്ിനലക്ക് കടന്ു. അയപാളുവട  
കണ്ുകൾ അനപ്പാഴും എവന് പിന്തുടരുന്ു

ണ്പായിരുന്ു. വപവട്ന്ക് പ്പാറ്ക്നഫപാമിൽ ബഹളം 
നകട്ു. ഞപാൻ  ജേലിലകൂവട നേപാക്ി. കുവറ നപർ 
പ്പാറ്ക്നഫപാമിൽ ബഹളംവെക്ുകയപാണ്. ദൈ
െനമ, ്രൗേയപാകുനമപാ! ൈുരഭിമപാേവക്പാലക
ളുവട െപാർത്കൾ മേസ്ിലകൂവട മിന്ിമപാഞ്ഞു. 

അെരിനപ്പാൾ  ഇെിവടയുവമത്ും..
നടപായ ലറ്ിൽ കയറി െപാതിലടച്ു. ബപാഗ് മപാ

റത്ടുക്ി കണ്ുകൾ ഇറുക്ിയടച്ക് േിന്ു. നൈ
ഹമപാസകലം െിറച്ു. പതിേഞക് മിേിറ്ക്  കഴി
ഞ്ഞനപ്പാൾ എന്തുംെര വട്വയന്ുറച്ക് ഒന്ും 
സംഭെിക്പാത്മട്ിൽ ഞപാൻ പുറത്ിറങ്ി. 
അെവരല്ലപാം നപപായിരിക്ുന്ു. പനക്, ഇനപ്പാ
ഴും അയപാൾ അെിവട തവന്യുണ്ക്. അയപാൾ 
നകൾക്പാവേനന്പാണം ഞപാൻ  അടുത്ുള്ള
യപാനളപാട് ഉച്ത്ിൽ നചപാൈിച്ു...

‘‘എശ ടു വഹപാത്ിവവ്ര എർണപാകുളം വ്ര 
വതടയിൻ ഇനൈ?’’ (എറണപാകുളത്ിേുള്ള വതട
യിൻ എ നപ്പാഴപാണ് ?) മറുപടിക്ക് കപാത്ുേിൽ
ക്പാവത അെിവടേിന്ക്  േീങ്ി. അൽപസമയ
ത്ിേുനശഷം വചദന് എകസ്തപവസത്ി. 
തിരക്ിലകൂവട തവന് അകനത്ക്ക് കയറിപ്റ്ി. 

ഹപാെകൂ. അയപാളില്ല.. ഒരു ൈീർഘേിശ്പാസമയ
ച്ു.ചില സ് നറ്ഷേുകൾ കഴിഞ്ഞനപ്പാൾ ഇരി
ക്പാൻ സീറ്ക്  കിട്ി. നഫപാണിൽ െീണ്ും തപനമപാ
ൈിവേ ബന്വപ്വട്ങ്ിലും േിരപാശയപായിരുന്ു 
ഫലം. നഫപാണപാവണങ്ിൽ ബപാറ്റി തീരപാറപായി
രിക്ുന്ു. ബപാഗ് മപാറത്ടുക്ി  ചപാരിക്ിടന്ു. 
വമവല്ല ഒരു മയക്ത്ിനലക്ക് െീണു.

‘‘നരെകൂ...’’ 
ഞപാൻ കണ്ുതുറന്ു. 
അയപാളപാണ്. ഞപാൻ വഞട്ി പിറനകപാട്ക് മപാറി.
‘’ഹകൂ.. ഹകൂെപാർ യകൂ..? െപാട്ക് യു െപാണ്ക്.. എേി

ക്ക് തവന് അറിയില്ല.’’പുഞിരി മപാതതമപായിരു
ന്ു അയപാളുവട മറുപടി. ഞപാൻ ലന്രജുകൾ 
വെക്ുന് ബർത്ിനലക്ക് െലിഞ്ഞുകയറി. 
അെിവട ഉറക്ംെരപാേപായി കിടന്ു. തളർന്ു
നപപായ മിഴികൾ ഉറക്ം വകപാതിക്ുന്ുണ്ക്. 
പനക്, ഉറക്ത്ിനലക്ക് േീങ്ുനമ്പാഴും ഭയം 
ഒരു കേലപായി േീറുന്ു. അയപാളുവട നേപാട്ം. 
അതി വൻറയർഥം ഇനപ്പാഴും മേസ്ിേതത ൈഹി
ക്ുന്ില്ല. കുറച്ുനേരം കഴിഞ്ഞനശഷം ഞപാൻ 
തപാനഴക്ുനേപാക്ിയനപ്പാൾ സീറ്ിൽ അയപാളി
ല്ല... ഉവള്ളപാന്ക് പിടച്ു. എങ്ിലും, അയപാളുവട 
സപാന്ിധ്യം സൃഷ് ടിക്ുന് അസ്സ്ഥതനയപാ
ർത്നപ്പാൾ വതല്ലക് ആശ്പാസം നതപാന്ി. വതട
യിേിൽ എല്ലപാെരും ഉറക്ത്ിലപാണ്. ഏനതപാ 
ഒരു സ് നറ്ഷേിൽ വതടയിൻ േിർത്ി. ബപാ്രുവമ

ടുത്ക് നേപാറിേടുനത്ക്ക് േടന്ു.. 
‘‘ഹനലപാ?’’ഞപാൻ വഞട്ിത്ിരിഞ്ഞു.
അയപാൾ പുഞിരിച്ുവകപാണ്ക് േിൽക്ുന്ു. 
 േിസ്ഹപായതനയപാവട ഞപാൻ സീറ്ിനലക്ക് 

മടങ്ി. 
‘‘ അനമ്മ...’’
ഉറക്ത്ിൽേിന്ക്  വഞട്ിയുണർന്ക് ഞപാേു

റവക് കരഞ്ഞു. വതടയിേിവല ചിലർ നേപാക്ി.. 
‘‘െപാട്ക് ഹപാപ്ൻഡ്?’’ എേിവക്പാന്ും മിണ്പാ

ൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ‘‘േകൂയിവസൻസ് ..’’ പിറുപിറു
ക്ലുകൾ, െീണ്ും ഉറക്ത്ിനലക്ക് മടങ്ി. 
നഫപാൺ സ്ിനച്പാഫ് ആയിരിക്ുന്ു. മനറ്നതപാ 
നലപാകത്ക് എത്ിവപ്ട്തുനപപാവല. വച വവന്
യിവലത്പാൻ ഇേിയും മകൂന്ു മണിക്കൂർ ബപാ
ക്ിയുണ്ക്. കണ്ുകൾ ഇറുക്ിയടച്ക് െീണ്ും 
ഉറക്ത്ിേപായി നതങ്ി. വകപാടുങ്പാറ്ിലുലയു
ന് െഞിനപപാവലയപായിരിക്ുന്ു മേസ്ക്. എങ്
വേയപാണ് ശപാന്തമപായി ഉറങ്പാൻ കഴിയുക!

നേരം പുലരുന്നതയുള്ളകൂ. വതടയിേിൽ തി

രവക്പാഴിഞ്ഞിരിക്ുന്ു. ഒരു സീറ്ിൽ അയപാ
ളും ്രപാഢേിതൈയിലപാണ്. തപനമപാൈിവേ കുറി
ച് ചിന്തകൾ എവന്  െീണ്ും അസ്സ്ഥമപാ
ക്ി. അപരിചിതമപായ ആ നലപാകം ഭയവപ്ടു
ത്ുന്ുണ്ക്. ബപാ്രും ദകയിവലടുത്ക് ഞപാൻ 
അടുത് കമ്പാർട് വമൻറിനലക്ക് കടന്ു. വച
ദന് വസൻതടൽ സ് നറ്ഷേിൽ േല്ലതിരക്പാ
യിരുന്ു. ഞപാേപാ തിരക്ിേിടയിനലക്ക് ലയി
ക്പാവേപാരുങ്ി. ധിറുതിയിൽ നപപാകുന്തിേി
ടയിൽ അയപാൾ പിന്ിലുനണ്പാവയന്ക് നേപാക്ി
വക്പാനണ്യിരുന്ു. ‘‘ആരപാണയപാൾ..?’’ മേസ്ക്  
പലെട്ം നചപാൈിച്ു. 

സ്ിനച്പാഫപായ വമപാദബൽ നഫപാണിവേ 
ഭയനത്പാവട നേപാക്ി. ആൾക്കൂട്ത്ി വൻറ 
ശബ ൈനകപാലപാഹലങ്ൾ  നകട്നതയില്ല. എല്ലപാ 
പ്പാറ്ക്നഫപാമിലും തപനമപാൈിവേനത്ടിയലഞ്ഞു. 
തപനമപാദ് ഇെിവട െരുവമന്പാണനല്ലപാ പറഞ്ഞ
ത്? അയപാവള െിശ്സിച്പാണ് വചവന്യിവല
ത്ിയത്. എന്തുപറ്ിക്പാണും അയപാൾക്ക്? 
എവന് ചതിച്തപാകുനമപാ? ഭയം കരിന്തിരിയപാ
യി പുകഞ്ഞു.  അയപാൾവക്വന്തങ്ിലും പിണ
ഞ്ഞുകപാണുനമപാ? അച്ഛ വൻറ തടങ്ലിലപാകു
നമപാ? കടന്ലുകവളനപ്പാവല ചിന്തകൾ എേി
ക്ുചുറ്ും മകൂളിവക്പാണ്ിരുന്ു. ഇേിയും അയപാ
വള കപാത്ുേിൽക്ുന്തിലർഥമില്ല. തിരിച്ു
നപപാകപാന്തപാണുത്മവമന്ക് മേസ്ക് ഉച്ത്ി
ൽ പറഞ്ഞു. േ്രരം ഒരു കടലപായി ഇരമ്ുന്ു. 
േിലയില്ലപാത് ആഴത്ിൽ ഞപാേും. ദകയിൽ 
ഇേിയും  കുറച്ക് നേപാട്ുകൾ മപാതതനമ ബപാക്ി
യുള്ളകൂ. െിശപ്ക് ഒരു ഉര്രവത്നപ്പാവല േപാെു
േീട്ിവക്പാണ്ിരുന്ു. അടുത്ുകണ് ഒരു വകപാ
ച്ു റസ് റ്പാറൻറിൽ ഞപാൻ കയറി. റസ് റ്പാറൻറി
ൽ േല്ല തിരക്പായിരുന്ു. ‘‘സപാർ, ഇവങ് വമപാ
ദബൽ ചപാർജ് പണ്മുടിയുമപാ?’’ 

ഞപാൻ കപാഷ്യനറപാട് നചപാൈിച്ു. ‘‘ധപാരപാളമപാ 
മപാേം.’’ അയപാൾ ചിരിച്ുവകപാണ്ക് മറുപടിനയ
കി. വമപാദബൽ ചപാർജ് വചയപാേപായി വെച്ക് 
ഭക്ണം കഴിക്പാേിരുന്ു. ‘‘നമേം, എന് 
നെണം ഉങ്ളുക്ക്.’’ ഒരു  വേയനറപാസ് റ്ക്  ഓർേ
ർ വചയത് കപാത്ിരുന്ു. അൽപനേരം കഴി
ഞ്ഞനപ്പാൾ സപ്യർ നറപാസ് റ്ുമപാവയത്ി. െി
ശപ്ുണ്പായിട്ും ഒന്ും കഴിക്പാൻ നതപാന്ിയി
ല്ല. മേസ്ിേുള്ളിൽ അസ്സ്ഥതകളുവട നെ
ലിനയറ്ങ്ൾ! വചെിക്ുള്ളിൽ കടന്ലുകൾ 
മകൂളുംനപപാവല.. 

കുറച്ുമപാതതം കഴിവച്ന്ുെരുത്ി ഞപാവേ
ഴുനന്റ്ു. ബിൽ വകപാടുക്പാേപായി കപാഷ് കൗ
ണ്റിവലത്ിയനപ്പാൾ വഞട്ിനപ്പായി. ചപാർജ് 
വചയപാൻ വെച് സ്ഥലത്ക് വമപാദബൽ നഫപാ
ണില്ല! കണ്ിൽ ഇരുട്ക് കയറി. ‘‘സപാർ എന്ുവട 
നഫപാൺ എവങ്?’’ ‘‘വതരിയപാത് മപാേം. ഇവങ് 
കകൂട്ം അതികമപായിര്ന്തത്. അതേപാവല കെേി
ക്മുടിയവല...’’ -കപാഷ്യർ െളവര സപാധപാരണമ
ട്ിൽ പറഞ്ഞു. ‘‘നേപാ.’’ െപാക്ുകൾ കരച്ിലപായി. 

അെിവടവയല്ലപായിടത്ും തിരഞ്ഞിട്ും 
കവണ്ത്പാേപായില്ല. ൈുഃഖംതകൂങ്ിയ മുഖെു
മപായി അതിനെ്രം േടന്ു. എതതയും നെ്രം േപാ
ട്ിവലത്ണം. അമ്മയുമച്ഛേും കണ്ിൽ തവന്
യുണ്ക്. ‘‘നപടിക്ണ് നമപാനള..’’ അമ്മയുവട  െപാ
ക്ുകൾ കപാതിലലച്നപ്പാൾ മേസ്ിന് വതല്ലു 
ദധര്യം നതപാന്ി. വറയിൽനെ സ് നറ്ഷേിനല
ക്ക് തിരിച്ുേടന്ു. എതിവരെന് ഒരപാളുവട 
ആഞ്ഞുതള്ളലിൽ ഞപാൻ െഴിയരികിനലക്ക് 
വതറിച്ുെീണു. എഴുനന്റ്നപ്പാനഴക്ും അയപാ
ൾ ബപാ്രുമപായി െളവര അകലവത്ത്ിയിരു
ന്ു. ‘‘ തിരുടൻ..തിരുടൻ.. വഹൽപ മീ.’’ 

ഞപാൻ അലറിെിളിച്ിട്ും ആരും സഹപായ
ത്ിവേത്ിയില്ല. ഭകൂമി പിളരുന്തുനപപാവല 
എേിക്ു നതപാന്ി. വപപാലീസ്  സ് നറ്ഷേിവല

ത്ിയനപ്പാനഴക്ും ഞപാൻ െല്ലപാവത തളർന്ി
രുന്ു. വപപാലീസ്  സ് നറ്ഷേിൽ എസ് .ഐയു
വട മുറിയിനലക്ക് കരഞ്ഞുവകപാണ്പാണ് കടന്ു
വചന്ത്. ‘‘സപാർ, എന്ുവട ബപാഗ്. വമപാദബ
ൽനഫപാൺ.. എല്ലപാനമ...’’ െപാക്ുകൾ മുഴുമിപ്ി
ക്പാേപായില്ല. ‘‘ ഉക്പാറുങ്മ്മപാ. പ്ീസ് റിലപാകസ് ’’ 

അയപാൾ േീട്ിയ ഗ്പാസിവല വെള്ളം ഒറ്െലി
ക്ക് കുടിച്ു. ‘‘അഴപാതമ്മപാ.. ഇവങ് ഇവതല്ലപാം 
സഹജം.. േപാങ് പപാത്ക്ക്ക്നറപാം’’ -അയപാവള
േിക്ക് ദധര്യം പകർന്ു. ‘‘േീങ് തിരുമ്ിനപപാ
റത് തപാൻ േല്ലത്.’’ അയപാൾ പഴ്സ് തുറന്ക് കു
റച്ക് നേപാട്ുകൾ േീട്ി. ഞപാേപാ പണം സ്ീകരി
ച്ു. കണ്ുകൾ േിറവഞ്ഞപാഴുകി. എന്തു വചയ
ണവമന്റിയപാവത അയപാളുവട  മുഖനത്ക്ക് 
തവന് നേപാക്ിേിന്ു. 

‘‘ലക്ക്മി, വകപാഞം ഇവങ് െപാമ്മപാ.’’ 
ഒരു െേിതപാ നകപാൺസ് റ്ബ ൾ ആ്രതയപാ

യി. ‘‘ ഇന്ത അമ്മപാവെ വറയിൽനെ സ് നറ്ഷൻ 
പക്ം വകപാണ്ക് െിട്ിടമ്മപാ..’’ ആ െേിതപാ വപപാ
ലീസുവമപാത്ക് സ് നറ്ഷൻ ഓഫിസറുവട മുറി
യിൽേിന്ക്  പുറത്ിറങ്ുനമ്പാൾ ഒരു ടപാകസി 
കപാർ സ് നറ്ഷേു മുന്ിൽ െന്ുേിന്ു. അതി
ൽേിന്ിറങ്ിയത് അയപാളപായിരുന്ു. എവന്
വയപാന്ു തുറിച്ുനേപാക്ി. പിവന് ്രകൂഢമപായി 
പുഞിരിച്ുവകപാണ്ക് സ് നറ്ഷേിനലക്ക് കയറി
നപ്പായി. ഞപാൻ ആ െേിതപാ വപപാലീസി വൻറ 
ദകയിൽ മുറുവകപ്ിടിച്ു. ഓനട്പാറിക്യിൽ 
വറയിൽനെ സ് നറ്ഷേിനലക്ക് നപപായിവക്പാ
ണ്ിരിവക്  വപപാലീസുകപാരിയുവട വമപാദബ
ൽ ശബ ൈിച്ു. അെവരവന്തപാവക്നയപാ മകൂളിനക്
ൾക്ുന്ുണ്പായിരുന്ു. 

‘‘ഓവക് സപാർ.’’ നഫപാൺസംഭപാഷണത്ി
േുനശഷം എനന്പാടെർ പറഞ്ഞു 

‘‘സപാർ  തപാൻ കകൂപ്ിട്ത്. തിരുമ്ിനപ്പാകലപാം.’’ 
‘‘എത്ക്ക്? ’’ ‘‘ഒങ്വള വതരിഞെര് യപാനരപാ 

െന്തക് ര്ക്ക്റപാറ്.’’‘‘നേപാ.. വേെർ’’
‘‘മപാേം. ഒണ്ുനമ ആകപാത്. േപാങ് ഇര്ക്ക്നറപാ

മിനല്ല..’’ പിവന് ദകയിൽ പിടിച്ുവകപാണ്ക് പറ
ഞ്ഞു. ‘‘പ്ീസ് കം െിത്ക് മി.’’എല്ലപാ തപതീക്ക
ളും േഷ് ടവപ്ട് എേിക്ക് ഭകൂമി കറങ്ുന്തു
നപപാവല നതപാന്ി. 

എസ്.ഐയുവട   മുന്ിവല കനസരയി
ൽ അയപാ ളിരിപ്ുണ്പായിരുന്ു. ‘‘റിലപാകസ് 
നമേം. ഒങ്വള വകപാണ്ുനപപാറത്ക്ക് തപാൻ ഇെ
റ് െന്തക്റ്ക്ക്റപാറ്. ഇേിനമ ഒരു തപച്വേയും െറപാ
ത് ’’‘‘നേപാ.. ഇന്ത ആൾകകൂവട േപാൻ നപപാകമപാനട്
ൻ..  ഹി ഈസ് എ വേയ ഞറസ് വഫനലപാ.’’ 

‘‘എന് േീ വശപാൽനറ . ഇത് ഒൻ അപ്പാ 
തപാനേ’’ ‘‘നേപാ... ഇന്ത ആവള എേക്ക് വതരി
യപാത്’’ -ഞപാൻ ഉച്ത്ിൽ പറഞ്ഞു. ‘‘ഇവങ്പ്പാ
റമ്മപാ. ഇത് ഒൻ അപ്പാ തപാൻ. ഒവന് കകൂട്ിവക്പാ
ണ്ക്നപപാകറത്ക്ക് തപാൻ ഇെര് െന്തിരിക്ിറപാറ്’’ 
-സ്ൽപം കടുത് സ്രത്ിലപാണ് എസ്.ഐ 
അത് പറഞ്ഞത്. ഒന്ുമറിയപാത്െവേനപ്പാവല 
അയപാൾ ഇരിക്ുന്ു. ഞപാേയപാളുവട മുഖനത്
ക്ക് നേപാക്ി. ഒരു െേ്യമപായ ചിരിവയപാളിപ്ിച്ക് 
എതത ഭം്രിയപായിട്പാണ് അയപാൾ അഭിേയിക്ു
ന്ത് ! ‘‘ലുക്ക് നരെതി. ഇെർ െന്തക് കിരൺകു
മപാർ. ഒനന്പാവട അപ്പാ. അമ്മപാനെപാവട നപര്  രു
ഗ്ിണി. ഒങ്നളപാവട െീട് െന്തക് അേയപാറിവല 
മഞജു അപ്പാർട് വമൻറില് തപാൻ. പ്ീസ് റിയ
ദലസ് ൈ ഫപാകട്.’’ ‘‘ നേപാ.. ഹി ഈസ് ലയിങ് .’’

‘‘നേപാ ഇറ്ക് സ് തടകൂ. േീ ഒര് മേനേപായപാളി. എ  
സ്കീനസപാതഫീേിയപാക . പ്ീസ് നകപാഓപനററ്ക് െി
ത്ക് അസ്. അൈർദെസ്.’’ 

വപപാലീസി വൻറ ഭപാെം മപാറിയനപ്പാൾ ഞപാൻ 
േിസ്ഹപായയപായി. ‘‘ഓവക് സപാർ. വറപാമ് 
േന്തടി. മീണ്ും പപാക്ലപാം.’’ എസ്.ഐക്ക് നഷ
ക്ക്ഹപാൻഡ് േൽകി അയപാൾ തിരിച്ുനപപാകപാ
വേപാരുങ്ി. എ വൻറ െലതുദകത്ണ്യിൽ 
മുറുവകപ്ിടിച്ുവകപാണ്യപാൾ പറഞ്ഞു. ‘‘െരകൂ 
നമപാനള.. േമുക്ക് നപപാകപാം’’ ആ മുഖത്നപ്പാൾ 
ഒരു െിജയിയുവട ചിരിയുണ്പായിരുന്ു. ‘‘തപനമപാ
ദ്.. േീവയെിവട? യകൂ ചീറ്ക്.. ചീറ്ക്.’’ 

ഞപാൻ േിലെിളിച്ുവകപാണ്ിരുന്ു. 
പകൂർണമപായും അയപാളിനലക്കവപ്ട്ുവെന്ക് 

മേസ്ിലപായി. എല്ലപാ തപതിനരപാധങ്ളും െിഫ
ലമപായിരിക്ുന്ു. അയപാൾ കപാറി വൻറ നേപാർ 
തുറന്ു. ‘‘കയറകൂ നമപാനള.’’അയപാളുവട മുഖ
നത്ക്ക് േിസ്ഹപായതനയപാവട നേപാക്ി. ‘‘പ്ീ
സ് ലീവ് മി.’’ അയപാൾ മറുപടിവയപാന്ും പറയപാ
വത ആജ്പാസ്രത്ിൽ മുഖമേക്ി. അേുസ
രിക്ുകയല്ലപാവത മവറ്പാരു േിെൃത്ിയും എേി
ക്ില്ലപായിരുന്ു.  പിൻസീറ്ിൽ എേിവക്പാപ്ം 
അപരിചിതരപായ രണ്ുനപർ കകൂടി ഉണ്പായിരു
ന്ു. ‘‘നരെകൂ.. േീയീ ്രുളിക കഴിക്കൂ.’’

‘‘ഇല്ല, േിങ്വളവന് എെിനടക്പാണ് വകപാ
ണ്ുനപപാകുന്ത്?’’  ‘‘േമ്മൾ െീട്ിനലക്പാണ് 
നപപാകുന്ത്.’’ നേപാ... പ്ീസ് ലീവ് മി.’’ അെർ 
ബലമപായി എവന് ആ ്രുളിക കഴിപ്ിച്ു. എ 
വൻറ തപതിനരപാധം ൈുർബലമപായിരുന്ു. കപാർ 

അയപാളപാണ് ദതേവ് വചയതിരുന്ത്. േ്ര
രതപപാന്തങ്ൾ പിന്ിട്ക് കപാർ േീങ്ിവക്പാണ്ി
രുന്ു. എേിവക്പാന്ും മിണ്പാൻ കഴിയുന്ി
ല്ല. േപാെു കുഴയുംനപപാവല. ദകകപാലുകൾ 
തളരുംനപപാവല. വമവല്ല വമവല്ല ഞപാവേപാരു മയ
ക്ത്ിനലക്ക് ഒഴുകുകയപാണ്. ‘‘നഹയ തപനമപാ
ദ്. നസവ് മീ.. നസവ് മീ.’’ എ വൻറ ചുണ്ുകൾ 
മതന്തിച്ു. കണ്ുകളിൽ തപനമപാദ് െന്ണഞ്ഞു. 

ഒരു ്രകൂഢസ്മിതം വപപാഴിച്ക് തപനമപാദ് ദക
കളുയർത്ി േിൽക്ുകയപാണ്. ‘കനമപാൺ േപാ
ർലിങ് , അയപാം ഹിയർ.’’  പിവന്യയപാൾ പുക
മഞ്ഞിനലക്ക്  മറഞ്ഞു.

l

 ചരിപ്രീകരണം: ടക. നിസാർ

മുർഷിൈ ടി. പട്ർകടവ്

ഇന്ു മുതൽ
േിങ്ളുവട െീട്ുപടിക്ലും
എത്ിനയക്പാം
ദകയിവലപാരു നഫപാനട്പാ പിടിച്
ഒരഞു െയസ്ുകപാരൻ.

ഇതിലുള്ള ആവള
കണ്ിട്ുനണ്പാവയന്ക്
േിങ്നളപാട് നചപാൈിനച്ക്പാം.

അതപാരപാവണന്പാൽ
എ വൻറ അച്ഛേപാവണന്ും

ആറു ൈിെസമപായി
കപാൺമപാേിവല്ലന്ും
പറനഞ്ഞക്പാം.

െീവടെിവടയപാവണന്ക്
നചപാൈിക്രുനത...
അമ്മയില്ലപാത് കുട്ിയപാവണന്ും
കകൂട്ിേപാരുമിവല്ലന്ും
പറഞ്ഞക് കരനഞ്ഞക്പാം.

അെ വൻറ കണ്ിൽ നേപാക്ി
േിങ്ളും കരയപാവത
അെവേ നചർത്ു പിടിച്ക്
തലമുടിയിൽ തനലപാടി
നചപാൈിക്ണം

െിശക്ുന്ുനണ്പാ... ന്ക്

കപാലത്പാവണങ്ിൽ
കപാപ്ി വകപാടുക്നണ
ഉച്യപാവയങ്ിൽ
ഊണു വകപാടുക്നണ
സന്്യ കഴിഞ്ഞുവെങ്ിൽ
അന്തിയുറങ്പാവേപാരിടെും
േൽകണം.
തണുപ്ിവേപാരു പുതപ്ും

കഴിയുവമങ്ിൽ
അ്രതിമന്ദിരത്ിൽ
നചർക്നണ
കേിെിേിയുമുവണ്ങ്ിൽ

മകേപായ നേപാക്നണ.

എവന്തന്പാൽ
ഭിക്പാപപാതതെുമപായ
അെവേവയെിവടവയങ്ിലും 
കണ്പാൽ
ഈയുള്ളെ വൻറ കണ്ു േിറയും
കരളു േുറുങ്ും

കപാരണം,
ഇനന്പാ േപാവളനയപാ
മരണം കപാത്ക് 
കപാൻസർ െപാർേിൽ
കിടക്ുന് 
അെ വൻറയച്ഛേപാണ് ഞപാൻ.
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എഴുത്ും ചിതതങ്ളും

വക.എ. ദസഫുദേീൻ

‘കണ്ീർമഴയത്ക് ഞപാവേപാരു ചിരിയു
വട കുട ചകൂടി....’

വെളിച്വമല്ലപാം വകട്ുനപപായ ഏനതപാ നലപാ 
കത്ിവൻറ കരയിൽേിന്ുവകപാണ്ക് മു
ത്ുമപാരി പപാടുകയപാണ്. തനലന്വത് മഴ
പ്പാടുകൾ മപായപാത് നറപാേരികിൽ െണ്ി
യിൽ വകട്ിവെച് സൗണ്ക് നബപാകസിൽ
േിന്ക് കനരപാവക് സം്രീതം വപപാഴിക്ുന്ു
ണ്ക്. െരെണ്ം െിടപാവത ‘നേപാെിൻ കടലിൽ 
മുങ്ിത്പ്ി’ മുത്ുമപാരി േിറഞ്ഞു പപാടു
കയപാണ്... ഇരുൾമകൂടിയ നലപാകത്ുേിന്ക്  
അമ്മ പപാടുനമ്പാൾ മകൂന്ു െയസ്ുമപാതതമു
ള്ള ശ്യപാമിലി മുത്ുമപാരിക്രികിലിരുന്ക് വമ
വല്ല തലയപാട്ുന്ുണ്ക്.

െയേപാട്ിവല മീേങ്പാടി എന് വചറുപട്
ണത്ിൽ കകൂടിേിന്െർക്ക് അനപ്പാൾ നതപാ 
ന്ിക്പാണണം വെറുവമപാരു പപാട്ല്ല നകട്ു
വകപാണ്ിരിക്ുന്വതന്ക്. കണ്ുകളിൽ കകൂരി

രുട്ക് മുതൈകുത്ിയ ഒരു മുപ്ത്ഞുകപാരിയു
വട ജീെിക്പാേുള്ള വപടപാപ്പാട്പാവണന്ക്. 

അമ്മ പപാടിയ പപാട്ിവൻറ തപതിഫലത്ി
േപായി േീട്ിപ്ിടിച് പപാതതത്ിൽ െീഴുന് 
ചില്ലറത്ുട്ുകൾക്പായി മകൂത് മകൻ െി
ഷ്ണു എന് പതന്തണ്ുകപാരൻ ചുറ്ിലും േട
ക്ുന്ുണ്ക്. വതപാട്പ്ുറത്ക് േിർത്ിയിട്ിരു
ന് ദതപെറ്ക് ബസിലുള്ളെരും പപാട്ു നകൾ
ക്ുന്ുണ്പായിരുന്ു. ബസിേകനത്ക്ക് ചി
ല്ലറകൾക്പായി പപാതതെും കിലുക്ി കയനറ
ണ് തപാമസം, ഒരു െപാഹേം െന്ു േിന്ു. 
അതിൽേിന്ിറങ്ിയ ചിലർ െിഷ്ണുെി
വേ പിടിച്ുവകപാണ്ു നപപായത് വപവട്ന്പാ
യിരുന്ു. പിന്ീടപാണറിഞ്ഞത്, കുട്ികവള
വക്പാണ്ക് ഭിക്പാടേം േടത്ിക്ുന്ുവെ
ന് കുറ്ത്ിന് ദചൽഡ് വതപപാട്ക ഷൻ ടീം 
െന്പാണ് കുട്ിവയ പിടിച്ുവകപാണ്ു നപപാ
യവതന്ക്. 

േിയമപപാലകർക്ു മുന്ിൽ മുത്ുമപാരി 
െിഷ്ണുെിവൻറ അമ്മയല്ല, അെവേവക്പാ
ണ്ക് ബപാലനെല വചയിക്ുന് കുറ്െപാളിയപാ
ണ്. പനക്, അെർക്റിയില്ലനല്ലപാ, കുന്ും 

മലയും കയറി അധികമപാരും വചല്ലപാത് 
നതയിലനത്പാട്ത്ിേു േടുെിവല െപാടക 
പപാടിയിൽ കഴിയുന് മുത്ുമപാരിക്ും അേ
ങ്പാൻനപപാലും െയപാത് അെരുവട അച്ഛൻ 
75കപാരേപായ പപാണ്ിക്ും ഒന്പാം ക്പാസുകപാ
രൻ െിജയിേും മകൂന്ു െയസ്ുകപാരി ശ്യപാ
മിലിക്ും രക്പാകർത്പാെപാണ് ഈ പതന്ത
ണ്ുകപാരൻ എന്ക്.

െിഷ്ണു എന് ഉൗന്ുെടിയിൽ ജീെി
തം തള്ളിേീക്ുന് മുത്ുമപാരിയുവട ജീെി
തം തിരിച്റിഞ്ഞ അെർനപപാലും േിസ്ഹപാ
യരപായി നപപായി. െിഷ്ണു പഠിക്ുന് സ് 
കകൂളിവല അധികൃതരും അധ്യപാപകരും ഇട
വപട്നപ്പാൾ ഒടുെിൽ െിഷ്ണുെിവേ അമ്മ 
വക്പാപ്ം െിട്യക്ുകയപായിരുന്ു. രപാെിവല 
ഉണർന്ക് മുത്ച്ഛേും അമ്മക്ും സനഹപാ 
ൈരങ്ൾക്ും ഭക്ണവമപാരുക്ി വെച്ിട്പാ
ണ് അെൻ ആറ് കിനലപാമീറ്ർ അകവല വപ
പാഴുതേയിലുള്ള അച്കൂർ ്രെ. സ് കകൂളിനല
ക്ക് നപപാകുന്ത്. ക്പാസിലിരിക്ുനമ്പാഴും 
പുസ് തകങ്ളിവല പപാഠങ്ളപായിരിക്ില്ല 
അെ വൻറ മേസ്ിൽ, തള്ളക്ിളി ഇരനത
ടി നപപായ കകൂടുനപപാവല അങ്കവല നചപാർ
വന്പാലിക്ുന് പപാടിയിവല  ത വൻറ െീട്ുമു
റിയപായിരിക്ണം.

ഒറ്െരി സങ്ടപ്പാട്ിൽ തീരുന്തല്ല കു
റിച്യപാർമല, വപപാന്മലപ്പാടിയിൽ െപാടക
ക്ക്   തപാമസിക്ുന് മുത്ുമപാരിയുവട കഥ. 
കണ്ിൽ ഇരുട്ുമപാതതം േിറച്ക് ജീെിതത്ി
നലക്ിറക്ിെിട് െിധിനയപാട് ഒരു 35കപാരി 
േടത്ുന് പടവെട്ലിവൻറ കഥയപാണ
ത്. രണ്ു െർഷം മുമ്ക് ഭർത്പാവ് ശിെൈപാ
സൻ ആകസ് മികമപായി മരിച് നശഷം കകൂ
ടുതൽ ഇരുട്ിലപായിനപ്പായി മുത്ുമപാരിയു
വട ജീെിതം.

പിറന്ുെീണനപ്പാനഴ കണ്ിൽ ഇരുട്ു
മപാതതം കകൂട്ിേുണ്പായിരുന് മുത്ുമപാരിക്ക് 
ദൈെം അേുത്രഹിച്ു േൽകിയത് പപാടപാ
േുള്ള കഴിവെപാന്ു മപാതതം. പറയസമുൈപാ
യത്ിൽ ഒടുങ്പാത് ൈപാരിതൈ്യത്ിൽ പിറ
ന്ുെീണ മുത്ുമപാരിക്ക് ഏതു പപാട്ും ഒരി
ക്ൽ നകട്പാൽ മേസ്ിൽ പതിയും. അത് 
പിവന് ഓർവത്ടുത്ക് പപാടുകനയ നെ
ണ്കൂ.

അങ്വേയിരിവക്യപാണ് അെരുവട 
ജീെിതത്ിന് തപാങ്പായി ശിെൈപാസൻ 
എന് വപരിന്തൽമണ്ക്പാരൻ കടന്ുെ
ന്ത്. നലപാട്റി െിൽപേയപായിരുന്ു ശിെ
ൈപാസ വൻറ നജപാലി. കടുത് അപസ് മപാര 
നരപാ്രത്ിവൻറ ആതകമണത്ിേിടയിൽ 
തുച്ഛമപായ െരുമപാേം വകപാണ്ക് ത വൻറ കു
ടുംബവത് നപപാറ്പാൻ ശിെൈപാസൻ േട്ം
തിരിയുന്തിേിടയിലപാണ് കപാഴ്ചക്ുറ
െുള്ള മലപ്ുറം വമപാറയകൂർ സ്നൈശി ഇസ് 
മയിൽ മുത്ുമപാരിവയ പപാടപാേപായി ക്
ണിച്ത്.

ഒരു വചറിയ െണ്ിയിൽ വകട്ിവെച് 
ദമക്ിൽ കനരപാവക്യുവട പശ്ചപാത്ല
ത്ിൽ പപാട്ുപപാടി േടക്ുന് പരിപപാടിയപാ
യിരുന്ു ഇസ് മപായിലിന്. ശിെൈപാസ വൻറ 
ദകപിടിച്ക് മുത്ുമപാരി പല േപാടുകളി
ലും േടന്ു പപാടി. തുച്ഛമപായ ആ െരുമപാ
േം വകപാണ്ക് െലിയ പരിക്ുകളില്ലപാവത ജീ
െിതം മുനന്പാട്ുനപപായി. സ്ന്തമപായി കിട
പ്പാടം ഇല്ലപാത് ശിെൈപാസേും മുത്ുമപാ
രിയും കുറിച്യപാർമല, വപപാന്മല പപാടിയി
വല െപാടക െീട്ിലപായിരുന്ു തപാമസം. െ്യ
െസപായ തപമുഖേും രപാഷ്  തടീയ നേതപാെു
മപായ പി.െി. അബ ൈുൽ െഹപാബിവൻറ ‘പീ
െീസ്  ത്രകൂപ്ിവൻറ’ കുറിച്യപാർമല പ്പാനൻറ
ഷേു േടുെിലപാണ് ഈ പപാടി.

അങ്വേയിരിവക്യപാണ് െയേപാട്ിൽ
തവന്യുള്ള ചകൂരൽമല സ്നൈശി സു
ദബർ എന്യപാൾ മുത്ുമപാരിവയ പപാ
ടപാൻ െിളിച്ത്. ശിെൈപാസവേപാപ്ം മുത്ു
മപാരി സുദബറിവൻറ സംഘത്ിവല പപാ
ട്ുകപാരിയപായി. നകപാഴിനക്പാടും മലപ്ുറ
ത്ും തൃശകൂരും എറണപാകുളത്ുവമപാവക് 
അെർ പപാടപാൻ നപപായി. ചില ൈിെസങ്
ളിൽ നമപാശമില്ലപാത് കലക ഷൻ കിട്ിയനപ്
പാൾ പല ൈിെസങ്ളിലും നപരിേു മപാതതമപാ
യിരുന്ു െരുമപാേം.

കിട്ിയവതപാവക് സ്രുക്കൂട്ി സ്ന്തമപാ

യി െീടുവെക്പാൻ അഞക് വസൻറ് സ് ഥലം 
എങ്വേനയപാ അെർ സമ്പാൈിച്ു. അതി
വലപാരു തറയും വകട്ി. ഒരുെിധത്ിൽ ജീെി
തമങ്വേ പപാടിമകൂളിക്ുനമ്പാഴപായിരുന്ു മു
ത്ുമപാരിയുവട ജീെിതത്ിേു നമൽ വകപാടു
ങ്പാറ്ക് െീശിയത്. ജീെിതം കടപുഴക്ി എറി
ഞ്ഞത്. എന്ും നേര നത് െീട്ിവലത്ുന് 
ശിെൈപാസൻ അവന്പാരു ൈിെസം ദെകി
യപാണ് െീട്ിൽ െന്ുകയറിയത്. അപസ് 
മപാരത്ിവൻറ ആതകമണത്ിൽ അടിവതറ്ി
യ ശിെൈപാസൻ ആവക അെശേപായിരുന്ു. 
പിന്ീട് ആശുപതതിയിൽ ആക്ിവയങ്ിലും 
േപാലപാം േപാൾ ശിെൈപാസൻ 37പാം െയസ്ിൽ 
മരണത്ിേു കീഴടങ്ി. അനതപാവട മുത്ു
മപാരിയും മക്ളും കകൂരിരുട്ിലപായി...

്രത്യന്തരമില്ലപാവത െിഷ്ണുെിവൻറ 
ദകയും പിടിച്ക് അെർ പപാടപാേിറങ്ി. വത
രുെിൽ പപാടി േടക്ുന് സുദബറിവൻറ 
സംഘവത്ക്ുറിച്ക് ഒരിക്ൽ േടേും ്രപാ
യകേുമപായ െിേീത് തശീേിെപാസൻ നഫസ് 
ബുക്ിൽ പങ്ുവെച്ിരുന്ു. അങ്വേ പപാ
ടിേടക്ുന്തിേിടയിലപായിരുന്ു മീേങ്പാ
ടിയിൽവെച്ക് െിഷ്ണുെിവേ ദചൽഡ് 
വതപപാട്ക ഷൻകപാർ പിടിച്ുവകപാണ്ുനപപാ
യത്. 

ശിെൈപാസൻ ഉള്ളനപ്പാനഴ സുദബറി
വൻറ സംഘത്ിൽ പപാടുന്തപാണ്. പപാട്ു
സ് ഥലത്ക് ദകപിടിച്ക് ദമക്ിേു മുന്ിൽ 
േിർത്ുക, അമ്മ പപാടുനമ്പാൾ മകൂന്ു െയ
സ്ുകപാരി ശ്യപാമിലിവയ കപാത്ുസകൂക്ിക്ു
ക, അെൾക്ക് െിശക്ുനമ്പാൾ പപാലും 
ബിസ് കറ്ും വകപാടുക്ുക. അവതപാവക് െി
ഷ്ണുെിവൻറ നജപാലിയപാണ്. കപാശ പിരി
ക്പാവേപാന്ും െിഷ്ണു നപപാകപാറില്ല. മീേ
ങ്പാടിയിൽ ബസിലിരുന്ക് അമ്മയുവട പപാ
ട്ുനകട്ക് അലിെു നതപാന്ിയ യപാതതക്പാർ 
ദകയപാട്ി െിളിച്നപ്പാൾ ബക്റ്ുവമടുത്ക് 
വചന്തപായിരുന്ു. കകൂട്ുകപാർവക്പാപ്ം നത
യിലനത്പാട്ത്ിലും കപാട്ിലും നചപാലയി
ലും മരങ്ളിലും ചപാടിമറിഞ്ഞക് കളിച്ു േട
നക്ണ് തപപായത്ിൽ ഒരു കുടുംബത്ിവൻ
റ മുഴുെൻ നെെലപാതികളും തലച്ുമടപായി 
ഏനറ്ണ്ിെന്തുവകപാണ്പാെണം െിഷ്ണു 
അൽപം ്രൗരെക്പാരേപാണ്. പനക്, അെ 
വൻറ ആ ്രൗരെമപാണ് അഞുനപരടങ്ു
ന് കുടുംബത്ിവൻറ കപാെൽമപാടം.

ചില ൈിെസങ്ളിൽ പപാടപാൻനപപായപാൽ 
െണ്ിക്പാശും മറ്ു വചലെും കഴിഞ്ഞക് 
പനത്പാ അഞ്ഞകൂനറപാ കിട്ിവയന്ിരിക്ും. 
എന്ും അങ്വേ നപപാകപാേും കഴിയില്ല. 
ചിലനപ്പാൾ െഴിവച്ലെല്ലപാവത മവറ്പാന്ും 
കിട്ിയിവല്ലന്ുമിരിക്ും. നപമപാരിയും ഉരുൾ
വപപാട്ലും പതിെുകപാരപായ മലയിടുക്ിൽ
േിന്ക് പപാടപാൻ നപപാകപാേപാെപാത് ൈിെസ
ങ്ളിൽ ഈ കുടുംബം പട്ിണിയിലപായി
രിക്ുവമന്ക് പുറം നലപാകത്ിന് അധികം 
അറിയില്ല.

െിഷ്ണു പഠിക്ുന് വപപാഴുതേ അച്കൂർ 
്രെ. ദഹസ് കകൂളിവല അധ്യപാപിക സ്പേ
യപാണ് ഈ കുടുംബത്ിവൻറ കഷ് ടസ് 
ഥിതി െിളിച്റിയിച്ത്. മക്വള േല്ല േിലയി
വലത്ിക്ണം. അെരുവട ജീെിതത്ിൽ 
വെളിച്ം േിറക്ണം. അഞു വസൻറിൽ 
അടച്ുറപ്ുള്ള ഒരു വചറിയ െീടുനെണം. 
മക്വള ഏവതങ്ിലും േല്ലയിടത്ക് അയച്ക് 
സംരക്ിക്ണം... അതതയുനമ മുത്ുമപാരി 
ആെശ്യവപ്ടുന്ുള്ളകൂ...

അധികം സംസപാരിച്ിരിക്പാൻ നേരമി
ല്ലപാത്തിേപാൽ മുത്ുമപാരി െിഷ്ണുെി
വൻറ ദകപിടിച്ക് ശ്യപാമിലിവയയും ഒക്
വത്ടുത്ക് ഇറങ്ി. െപാതിൽ പടിയിൽേി
ന്ക് െിജയ അതുനേപാക്ി േിന്ു. േിശ്ചലമപാ
യ കണ്ുകളുമപായി ഒരു തപതിമ കണവക് 
പപാണ്ി അത് നേപാക്ി െരപാന്തയിലിരുന്ു. 
അതിേു മുമ്ക് ഒരു പപാട്ുപപാടപാൻ ഞങ്ൾ 
ആെശ്യവപ്ട്ിരുന്ു. വെളിച്ം കുറഞ്ഞ പപാ
ടിയിവല മുറിയിലിരുന്ക് ഒട്ും വെളിച്മില്ലപാ
ത് സ്ന്തം നലപാകവത് നേപാക്ി മുത്ുമപാ
രി പപാടി...

‘....നലപാകനമ േിൻ വചപാടിയിൽ ചിരി കപാ
ണപാൻ

കരൾ െീണമീട്ി പപാട്ുപപാടപാം....’
l

മറുത്റുമടാരരിയറും മക്ളറും  
അച്ഛൻ ്രടാണ്രിെക്ടാപ്ം 

മറുത്റുമടാരരി

രണ്ടപു വർഷം മപുമ്്  
ഭർത്ാവ് ശിവദാസൻ  
ആകസ് മികമായി മരിച്ച ക്ശഷം  
കൂെപുതൽ ഇരപുട്ിൊയിക്പൊയി  
മപുത്പുമാരിയപുലെ ൈീവിതം.  
പിറന്പുവീണക്പൊക്േ കണ്ിൽ  
ഇരപുട്പുമാപതം കൂട്ിനപുണ്ടായിരപുന് 
മപുത്പുമാരിക്േ ജദവം  
അനപുപ്രഹിച്ചപു നൽകിയത്  
പാൊനപുള്ള കേിലവാന്പു മാപതം. 
പറയസമപുദായത്ിൽ  
ഒെപുങ്ങാത് ദാരിപദ്യത്ിൽ  
പിറന്പുവീണ മപുത്പുമാരിക്േ  
ഏതപു പാട്പും ഒരികേൽ ക്കട്ാൽ  
മനസ്ിൽ പതിയപും. അത ്പിലന്  
ഓർലത്െപുത് ്പാെപുകക്യ ക്വണ്ടൂ


