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 ചിത്രീകരണം: വിനീത്  എസ് . പിള്ള

ഹസനുൽ ബന്ന

ഗോധ്രയിൽ സബര്മതി എക്സധ്രസി
ന് തീവെച്ച ൊര്ത്ത ്രടര്ന്നഗപോ

ള് തവന്ന ‘മു്സ ലിംകവെ വകാല്ലൂ’ എന്നന് മുധ്ാ
ൊക്ം മുഴക്ി ധോമത്തിവല ആെുകള് വതരു
െിലിറങ്ിയിരുന്നു. കിട്ിയ ൊഹനങ്ള് ്രിടി
ച്ചന് ധോമത്തിവല മു്സ ലിംകള് ഒന്നടങ്ം ജീെനും
വകാഗടോടിയത് അതുവകാടോണ്. അഞ്ുമാ
സം േര്്ിണിയാവണന്നവതാവക് മറന്നു. കി
ട്ിയ െടേിയിൽ തൂങ്ിപേിടിച്ചുകയറി ജീെനും
വകാഗടോടുകയായിരുന്നു. സ്വന്ം കണ്ുക
െിൽനിന്നും ഹൃ്യത്തിൽനിന്നും ആ കാഴ്ച
കള് മറയുന്നില്. സ്വന്ം കണ്ുകള്ക്ന്  മുന്നി
ലാണ് കല്ിലിട്ടിച്ചന് സ്വന്ം മകെുവട തല തല്ി
ത്തകര്ത്തത്. കണമുന്നിൽ കുടുംബത്തിവല 
ഓഗരാരുത്തവരയായി വകാലവപേടുത്തിവക്ാ
ടേിരിക്ുകയാണ്. വകാല്വപേട്ുവകാടേിരിക്ു
ന്ന ഉറ്റെരുവട മയ്ിത്തുകള്ക്ിടയിലാണ് കൂട്
മാന്ംേത്തിനിരയാകുന്നത്ന്. മാന്ംേത്തിനി
രയായി അഗബാ്രാെസ്ഥയിഗലക്ന് മറയുന്ന
തുെവര അവതലാ്ം കടേുവകാടേിരിഗക്ടേി
െന്നത് ഇഗപോഴും ഉള്ക്ിടിലമുടോക്ുന്നതാ
ണ്. ആ ്ീകരകൃത്ങ്ള് എ വൻറ ഗബാ്രവത്ത 
മറച്ചതുവകാടോണ് മരിവച്ചന്നു കരുതി അധക
മികള് എവന്നയും ഉഗ്രക്ിച്ചന് കടന്നുകെഞ്ഞ
ത്. അെരുവട ധകൂരകൃത്ങ്ള് കാണാനുള്ള 
ഗേഷി എ വൻറ മനസ്ിനില്ാതിരുന്നതുവകാടേന്  
മാധതമാണ്  ഇന്നന്  ഞാൻ ജീെഗനാവടയിരിക്ുന്ന
ത് . അതു വകാടേുതവന്നയാണ്  ആ നരാ്രമര്
ക്ന്  േിക് ൊങ്ിവക്ാടുക്ാനും എലാ്ത്തി
നും ഒത്താേ വ്ചയത സര്ക്ാറിൽനിന്നുതവന്ന 
നഷ് ട്രരിഹാരം ൊങ്ിവയടുക്ാനും കഴിഞ്ഞ
ത്^്രറയുന്നത്  േുജറാത്തന്  െംേഹത്യുവട ജീ
െിക്ുന്ന രക തസാക്ി ബിൽകീ്സ  യാകൂബ്  
റസൂൽ എന്ന ബിൽകീ്സ  ബാനു. 

മൃതാെസ്ഥയിൽ ഗബാ്രം തിരിവക കിട്ി 
കണ്ുതുറന്നഗപോള് ്ചുറ്റിലും ഇരുട്ു മാധതം. 
്ര്ത്താവ് ജീെിച്ചിരിപേുഗടോ മരിഗച്ചാ എന്ന
റിയില്. കുടുംബത്തിൽ ആവരങ്ിലും അെഗേ
ഷിക്ുന്നുഗടോ എന്നറിയാൻ ഒരു അ്യാര്്ി 
ക്ാമ്ിൽനിന്നന്  മവറ്റാന്നിഗലക്ന് ഓടിവക്ാടേിരി
ക്ുകയാണ്. േര്്ിണിയായതിനാൽ ഓട്ം സു
രക്ിതമവല്ന്നും ജീൊ്രായം സം്െിഗച്ചക്ാ
വമന്നും ആെുകള് ്രറഞ്ഞുവകാഗടേയിരിക്ു
ന്നുടേന്. ്രഗക്, എന്ുവ്ചയ്ാനാണ്. ആ അല
ച്ചിലിനിടയിലായിരുന്നു ധ്രസെെും. 

കുഞ്ുമയ്യിത്ത് തേടയിയലഞ് 
നാളുകള്
ആ്്വത്ത കണമണിയായിരുന്നു സാഹില. 
അെര് കലി്വലറിഞ്ഞുവകാല്ുഗമ്ാള് മൂന്നു
െയസ്ായിരുന്നു അെള്ക്ന്. ഒരമ്മക്ും സഹി
ക്ാൻ കഴിയുന്നതല്ിത്. ആ ഗമാെുവട മൃതഗ്
ഹം കിട്ാത്തതിനാൽ മറമാടാൻ കഴിഞ്ഞില്. 
കൂട്മാന്ംേത്തിനുഗേഷം ഗബാ്രം തിരിച്ചു
കിട്ിയത് മുതൽ അെെുവട മയ്ിത്തന് ഗതടി അല
ച്ചിൽ തുടങ്ി. മയ്ിത്തന്  കവടേടുത്തന് ഇ്സ ലാമി
ക െി്രി ധ്രകാരം ഖബറടക്ണം എന്നാധേഹമു

ടോയിരുന്നു. സാഹിലയുവട കുഞ്ഞു മയ്ിത്തന് 
കടേുകിട്ിവല്ന്നന് ഉറപേിച്ചഗതാവട ഖബറടക്ാ
ത്ത അെെുവട റൂഹ് (ആത്ാവ്) അല്ാഹുെിഗല
ക്ന് എത്തിയിട്ുടോെിഗല് എന്ന ആ്രിയായിരു
ന്നു. അഗതാര്ത്തന് ഒരു്രാട് നാള് കരഞ്ഞുതീര്
ത്തു. അല്ാഹു എ വൻറ ധ്രാര്്ന സ്വീകരിക്ു
വമന്നും ഒന്നുമറിയാത്ത എ വൻറ കുഞ്ഞുഗമാ
വെ സ്വര്േത്തിവലനിക്ന് കാണിച്ചുതരുവമന്നു
മാണ് അറിെുള്ളെര് ്രറഞ്ഞുതന്നത്. അെവെ 
ഓര്ക്ാവത ഒരു്ിെസം ഗ്രാലും കഴിഞ്ഞുഗ്രാ 
യിട്ില്. ആ ഓര്മകള് ഹൃ്യത്തിൽനിന്നന്  മാ
യച്ചുകെയാനാകില്. സാഹിലവയ തിരിച്ചുവകാ
ടേുെരാനുമാകില്. എന്നും അെള്ക്ായി ധ്രാര്
്ിക്ും. അെെുവട ഗ്രരിൽ എനിക്െവെഗപോ
ലുള്ള കുഞ്ഞുമക്െുവട അമ്മമാവര സഹായി
ക്ണം. നീതിക്ായുള്ള അമ്മമാരുവട ഗ്രാരാട്
ങ്ള്ക്ുള്ളതാണ് എനിക്നുെ്ിച്ച 50 ലക്
ത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു െിഹിതം. യാതനകള്ക്ിര
യാകുഗമ്ാള് േര്്ത്തിലായിരുന്ന മകവെ ധ്രസ
െിച്ചഗപോഗഴക്ും നീതിഗതടിയുള്ള നിയമ ഗ്രാ
രാട്ത്തി വൻറ െഴിയിഗലക്ിറങ്ിയിരുന്നു. അന്നന്  
എ വൻറ ഉ്രത്തിലിരുന്ന കുഞ്ഞിനിഗപോള് 16 
െയസ്ന് -ഗ്രര്  ഹ്സ റ. എവന്നഗപോലുള്ള ഇരക
ൊയ അമ്മമാര്ക്ന് ഫീസില്ാവത ൊ്ിക്ാൻ 
അെവെ അ്ി്ാഷകയാക്ണവമന്ന അതിയാ
യ ആധേഹത്തിലാണിഗപോള്. (്ചി ധതീ ക ര ണ ത്തി 
ൽ ബി ൽ കീ ്സ  ബാ നു െി വനാ പേ മു ള്ള ത്  ഇ െ യ 
കു ഞ്ഞാ ണ്, അെള്ക്ിഗപോള് മൂന്നന്  െയസ്ന്  ).
ഈ രാജ്ത്തന് ഒരമ്മക്ന് നീതി ഗനടിവയടുക്ാവമ
ന്ന സഗദേേം നൽകാൻ എധതഗയാ നാവെടുത്ത 
ഈ ഗ്രാരാട്ത്തിലൂവട സാ്രിച്ചു. ഒരു്രാടു സമ
യവമടുത്താലും നീതില്ിക്ുവമന്നന് ഉറച്ചെിേ്വാ
സമുടോയിരുന്നു. നിര്്ാേ്കരമായ ഒട്നെ്രി 
സദേര്്ങ്വെയാണ് അതിജീെിഗക്ടേിെന്നത്. 
ആ ഘട്ത്തിവലല്ാം കൂവടനിന്നെര്ക്ന് നദേിയു
ടേന്. ്ര്ത്താവ് യഅന്കൂബ് നൽകിയ ്രിന്ുണ
യായിരുന്നു െി്ചാരണ ഗകാടതിയും ഹഹഗക
ാടതിയും താടേി സുധ്രീംഗകാടതി െവര നീടേ 
ഇധതയും െര്ഷവത്ത നീടേ ഗ്രാരാട്ത്തിനുള്ള 
ഏറ്റെും െലിയ കരുത്തന്. ആത്ാര്്തഗയാവട 
ഈ ഗക്സ അഗന്വഷിച്ചന് ധ്രതികള്ക്ന് േിക് ഉറ
പേുെരുത്തിയ ആ വ്രാലീ്സ ഉഗ്്ാേസ്ഥഗരാട് 
അഗങ്യറ്റം നദേിയുടേന്. കൂവട നിന്ന ഗോ് േു
പത അടക്മുള്ള അ്ി്ാഷകഗരാടും സുധ്രീം
ഗകാടതിഗയാടുമുള്ള കടപോട് ്രറയാതിരിക്ാ
നാെില്. ജംഇയ്തുൽ ഉലമാഗയ ഹിദേും മൗലാ
ന മഹ്ൂദ് മ്നിയും അടക്ം സമു്ായത്തിനക
ത്തുനിന്നന് നൽകിയ ്രിന്ുണ മറക്ാനാെില്. 

ഇധതയും നീടേ ഗ്രാരാട്ത്തിവനാടുെിൽ സം
തൃപതിയാഗയാ എന്നന് എലാ്െരും ഗ്ചാ്ിക്ു
ന്നുടേന്. 17 െര്ഷവമന്നത് വ്ചറിയ കാലയെെല്. 
ഈ  കാലത്തിനിടക്ന് ്രലയിടങ്െിലായി മാറി
മാറി താമസിഗക്ടേിെന്നു. േുജറാത്തിൽനിന്നന് 
നീതി ല്്മാകില് എന്നുഗതാന്നിയതുവകാടോ
ണ് െി്ചാരണ സംസ്ഥാനത്തിന് ്രുറത്തുള്ള 
ഗകാടതിയിഗലക്ന് മാഗറ്റടേിെന്നത്. ഓഗരാ ഘട്
ത്തിലും സുധ്രീംഗകാടതി നടത്തിയ നിര്ണായ
ക ഇടവ്രടലുകള് വകാടോണ് അത് സാ്ര്മാ
യത്. ഇത്തരം സാഹ്ചര്ത്തിലൂവട കടന്നുഗ്രാ
കുന്ന ഇരക്ന് ആെേ്മായ ്രിന്ുണയാണ് ഗകാ 
ടതി അതിലൂവട നൽകിയത്. ആ നിലക്ന് സം

തൃപതിഗയ ഉള്ളലൂ. സര്ക്ാര് ഗജാലിഗയാ െീഗടാ 
നഷ് ട്രരിഹാരഗമാ ഏതാണ് സംതൃപതി ്രക
രുന്നവതന്നന് ്രലരും ഗ്ചാ്ിച്ചു. ്ര്ത്താെിനും 
കുടുംബത്തിനുവമാപേം സമാ്രാനഗത്താവട കഴി
യുന്നതിൽ്രരം സംതൃപതി മവറ്റാന്നുമില്. ഇധത
യും നീടേ ഗ്രാരാട്ത്തിന് ഈ ഹ്രര്ം എങ്
വന ല്ിച്ചുവെന്നാണ് മറ്റു ്ചിലര് ഗ്ചാ്ിക്ുന്ന
ത്. കണമുന്നിൽ കുടുംബാംേങ്വൊന്നാവക 
അതിധകൂരമായി വകാല്വപേടുന്നതു കാഗണടേി
െന്ന ഒരു ്സധതീക്ന് അതിൽകൂടുതൽ എന്ു ്യ
വമന്നന്  തിരിച്ചുഗ്ചാ്ിക്ുഗമ്ാള് അെര്വക്ാ
ന്നും ്രറയാനില്. ആ ഗെട്ക്ാര്ക്ന് ല്ിച്ച േി
ക്യിൽ സംതൃപതയാണ്. 

ജീെ്രര്ന്ം േിക് െി്രിക്വപേട് ധ്രതിക
ള്ക്ന് െ്രേിക് നൽകണവമന്ന അ്ിധ്രായ
മുള്ളെരുടേന്. ്രലരും ഇക്ാര്ം ഗ്ചാ്ിച്ചിട്ു
മുടേന്. എനിക്ന് നീതി മതി, ധ്രതികാരം ഗെടേ 
എന്നാണ് അെഗരാട് ്രറഞ്ഞത്. അര്ഹിക്ുന്ന 
േിക് നൽകണവമന്നു ്രറഞ്ഞഗപോഴും െ്രേി
ക് തവന്ന ഗെണവമന്നന് ആെേ്വപേടാതിരുന്ന
ത് അതുവകാടോണ്. അനു്െിച്ച ്രീഡനങ്
ള്ക്ന് സുധ്രീംഗകാടതി നടത്തിയ ഹൃ്യത്തി
ൽ തട്ിയ ക്മാ്രണം എവന്നഗപോലുള്ള മുഴു
െൻ അമ്മമാഗരാടുമാണ്.  

ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന  
മാോക്കളുപ്ട പ്രേീകം 
ബിൽകീ്സ രാജ്വത്ത ഇരയാക്വപേടുന്ന അമ്മ
മാരുവട ഉജ്്വല ധ്രതീകമായി മാറിവയന്നു്രറ
യുന്നത് ഗ്രാരാട്െീ്ിയിൽ അെര്ക്ന് താങ്ും 
തണലുമായിനിന്ന ഫാറ നഖ് െിയാണ്. െര്േീ
യകലാ്രങ്െും ആള്ക്ൂട് വകാലകെും കാര
ണം  ഈ രാജ്ത്തന് സുരക്ിതരവല്ന്ന െികാ
രം മു്സ ലിംകള്ക്ിടയിൽ രൂഢമൂലമായിട്ുടേന്. 
അത്തരവമാരു അരക്ിതാെസ്ഥക്ിടയിലാണ് 
ഓഗരാ മു്സ ലിമും ആത്ന്ികമായി ഈ രാജ്
വത്ത ഒരു ്രൗരനാണ് എന്ന ആത്െിേ്വാസം 
ഈ െി്രിയിലൂവട സാ്രാരണക്ാരിയായ െീട്
മ്മ ബിൽകീ്സ ബാനു ്രകര്ന്നുവകാടുത്തത്. 
ഏറക്ാലം ഇതിനായി ഗ്രാരാട്ം നടഗത്തടേിെ
ന്നുവെന്നത് േരിയാണ്. ഇന്്യിവല ഒരു മു്സ 
ലിം ്സധതീക്ന് ഈ രാജ്വത്ത ്രൗരവയന്ന അെ
കാേം െകവെച്ചുകിട്ിയ ഗ്രാരാട്ം കൂടിയാണി
ത്. അെര് ഈ അനു്െിച്ചതധതയും ഒരു മു്സ 
ലിം ്സധതീ ആയതുവകാടേുകൂടിയാണ് എന്ന
തും ഒരു െ്സതുതയാണ്. ഇന്്യിവല മറ്റു 
്സധതീകവെ ഗ്രാവല ഒരു മു്സ ലിം െീട്മ്മയും 
രാജ്ത്തി വൻറ ്രൗരയാവണന്നും അെള്ക്ും 

തുല് അെകാേങ്ള്ക്ന് അര്ഹതയുവടേ
ന്നും കാണിച്ചുവകാടുക്ാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് 
ഈ ഗ്രാരാട്ത്തി വൻറ ഏറ്റെും െലിയ ഗനട്ം. 
്രണഘടനയിവലഴുതിവെച്ച അെകാേങ്
വെല്ാം അനുെ്ിച്ചുതരാനുള്ളതാണ് എന്നന് 
ഈ രാജ്വത്ത ഓഗരാരുത്തവരയും െിേ്വസി
പേിക്ാൻ കഴിയുക എന്നത് വ്ചറിയ കാര്മല്. 

രാജ്ത്തന് നിരെ്രി െര്േീയകലാ്രങ്ള് 
നടന്നിട്ുടേന്. ഈ കലാ്രങ്െിവലല്ാം ്സധതീ
കള്ക്ുഗനവര അതിധകമങ്ള് അരഗങ്റിയി
ട്ുമുടേന്. എന്നാൽ, േുജറാത്തന് കലാ്രത്തി
ഗലത് രാജ്്ചരിധതത്തിൽ സമാനതകെിലാ്
ത്തതായിരുന്നു. അധകമം അരഗങ്റിയ വത
രുെുകെിലും കെലകെിലും നടുഗറാഡിലുമാ
ണ് ബിൽകീസിവന  ഗ്രാവല നൂറുകണക്ിന് 
്സധതീകെും അമ്മമാരും കൂട്മാന്ംേത്തിനി
രയായത്. ഒരു സമു്ായവത്ത ആധകമിക്ാൻ 

ഏറ്റെും എെുപേമുള്ള െഴി ആ സമു്ായത്തി
വല ്സധതീകെുവട േരീരമാവണന്നന് ഹിദേുത്വ 
െര്േീയൊ്ികള് രാജ്ത്തിന് കാണിച്ചുവക
ാടുക്ുകയായിരുന്നു േുജറാത്തന്  െംേഹത്
യിലൂവട. ഇത് തിരിച്ചറിയു ഗമ്ാഴാണ്  നമ്മള് 
ഈ രാജ്വത്ത ്സധതീകഗൊട് ബിൽകീ്സ വ്ച
യത ഗസെനത്തി വൻറ െിലയറിയുക. ത വൻറ 
കുടുംബം തകര്വത്തറിഞ്ഞെര്ക്ും തവന്ന 
്രിച്ചിച്ചീന്ിയെര്ക്ും 2008ൽ ആ്് െി്രിയി
ലൂവട േിക് ൊങ്ിവക്ാടുത്തഗപോഴാണ് േു
ജറാത്തന് കലാ്രത്തിൽ അരഗങ്റിയ കൂട്മാ
ന്ംേങ്ള് രാജ്ത്തിന് മുമ്ാവക െന്നത്. 
അതുെഴി ബിൽകീ്സ മറ്റു ഇരകെുവട ഗ്രാ
രാട്ങ്ള്ക്ുമുള്ള െഴി എെുപേമാക്ിവക്ാ
ടുക്ുകയാവണന്നും ഫാറ കൂട്ിഗച്ചര്ക്ുന്നു.

ശേഷം ശേജ്2>>>

എരഗഞ്ഞാെി മൂസവയ 
ഒാര്ക്ുന്നു04

ക ലാ ്ര കാ രി ക വെ ് യ ന്നന്  മൂ ന്നു  െ യ സ്ു കാ രി യാ യ മ ക ള് സാ ഹി ല വയ യും ഒ ക് വത്ത ടു ത്തന്   
ജീ െ നും വകാ ഗടോ ടു ക യാ യി രു ന്നു ആ ്ര വത്താമ്തുകാരി. അ ന്നന്  അ ഞ്ു മാ സം േ ര് ്ി ണി യാ യി രു ന്ന അ െ രു വട  
ക ണ മു ന്നി ൽ വെ ച്ചാ ണ്  ആ  ്രി  ഗഞ്ാ മ ന വയ ്ീ ക ര ര് ക രി ങ് ൽ കൂ ട് ത്തിൽ എ റി ഞ്ഞു വകാ ന്ന ത്.  
കൂ ട് ക്ു രു തി ക്ി ര യാ യി വക്ാ ടേി രി ക്ു ന്ന ഉ റ്റ െ ര് ക്ും ഉ ട യ െ ര് ക്ും മു ന്നി ൽ വെ ച്ചന്  ആ  െീ ട് മ്മ കൂ ട് മാ ന ്ം േ ത്തി നു മി ര യാ യി.  
േു ജ റാ ത്തന്  െം േ ഹ ത് യു വട ജീ െി ക്ു ന്ന ര ക  ത സാ ക്ി-ബിൽകീ്സ  ബാനു. നീ തി ക്ാ യു ള്ള െ ര് ഷ ങ് ള് നീ ടേ അ െ രു വട ഗ്രാ രാ ട്ം 
െി ജ യംക ടേി രി ക്ു ന്നു. ന ഷ്  ട ്ര രി ഹാ ര ത്തു ക യി ൽ നി ന്നു ള്ള ഒ രു െി ഹി തം നീ തി ക്ാ യി ഗ്രാ രാ ടു ന്ന മാതാക്ള്ക്ായി നീ ക്ി വെ ച്ചി രി ക്ു ക യാ ണ്  അ െ ര്. 
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കത്തുകൾ

വാരാദ്യമാധ്യമത്യിതലക്കുള്ള കത്ുകള്  
വാടത് സത് ആ്രത്  വഴയിയും  
രചനകള് ഇ-പ്മയയിലയിലൂപ്ടയും അയക്കാം
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്രപോധയി്രർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,  
പ്വള്ളയിമാടത് കുന്നത് . ്രയി.ഒ, തകാഴയിതക്കാടത്  -12

ഗഡാ. എം.ഡി. മഗനാജ്

താരാട്ു്രാട്ി വൻറ തരെതകള് അനു
്െിച്ചറി യാൻ മലയാെത്തിൽ 

എധത ്രാട്ുകെുവടേന്ന ഗ്ചാ്്ത്തിന്   
എക്ാലെും ഒരു കൗതുകമുവടേന്നന്  ഗതാ
ന്നുന്നു. താരാട്ന്  ഗകള്ക്ാനിഷ് ടമില്ാത്തെ
രാരും ഇൗ ്ൂമിമലയാെത്തിലി ല്ഗല്ാ എന്ന 
ആേ്വാസമാണ്  ഇൗ നിരീക്ണത്തിന്  ്രി
ന്നിൽ. താരാട്ന്  ഗകള്ക്ുന്നെര് ഒരുറുമ്ിവന
ഗപോലും ഗനാെിക്യില് എന്നന്  ഒരു ഹിദേു്സ 
്ാനി സംേീതജ് ഞൻ അ്ിമുഖത്തിൽ ്രറ
ഞ്ഞത്  ഒാര്ക്ുന്നു. ഇരയിമ്മൻ തമ്ിയുവട 
‘ഒാമനത്തിങ്ള് കിടാഗൊ’ വതാട്ിഗങ്ാട്ന്  
വതാട്ിലാട്ത്തി വൻറ താെത്തിലും ഇൗണ
ത്തിലും അഗനകം ്രാട്ി വൻറ ്ചന്ങ്ള് ്രി
റന്നു മലയാെത്തിൽ. അമ്മമാരാണ്  ൊത്സ
ല്ത്തി വൻറ ഗ്െതമാര്. കുഞ്ഞിവന താരാ
ട്ി വൻറ താെലയങ്െിൽ കിടത്തി നിധ്യുവട 
ജാലകം തുറന്നിടാൻ അമ്മമനസ്ിഗനാെം
ഗ്രാന്ന ഒന്നുമില് ഇൗ ഗലാകത്തിൽ. അധത
മാധതം കനെും നിനെുമുടോകും താരാട്ന്  
്രാടുന്ന ഒരമ്മയുവട മനസ്ിൽ. അച്ഛൻ ്രാ
ടുന്ന താരാട്ിന്  അലിെും  ആര്ധ്തയും കുറ
െ ുഗടോ എന്നറിയില്. എന്നാൽ, അച്ഛ വൻറ 
മനസ്ിവല ൊത്സല്ം െിരിയുന്ന താരാട്ുേീ
ലുകള്ക്ും മലയാെ സിനിമ ്രലഗപോഴായി 
സാക്്ംെഹിക്ുകയുടോയി. ഇൗ താരാ
ട്ു്രാട്ി വൻറ െരികവെഴുതിയതും സംേീത
മാെിഷ് കരിച്ചതും ആല്രിച്ചതും ്രുരുഷ
ന്ാരാകു ഗമ്ാള് അതിന്  മവറ്റാന്നിനുമില്ാ
ത്ത സെിഗേഷതകള് ്രങ്ിടാൻ കഴിയുന്നു. 

ഗമാഹൻ സംെി്രാനം വ്ചയ ത ‘മംേെം 
ഗനരുന്നു’ എന്ന സിനിമയിവല ‘അലി്യി
െം ്രൂഗൊ’ എന്ന ്രാട്ിലൂറുന്ന ൊത്സല്
ക്നെുകള്ക്ുടേന്  അധതയും െര്ണ്ംേി
കള്. എം.ഡി. രാഗജധദേവനഴുതിയ െരികള്
ക്ന്  ഇെയരാജയുവട സഗമ്മാഹന സംേീത
ത്തിൽ  ോയകൻ കൃഷ് ണ്ചധദേ വൻറ ആലാ
്രനം. ്രതിവ്  ഹേലിയിൽ നിന്നുള്ള െ്തി
യാനത്തിലാണ്  ഇൗ ്രാട്ി വൻറ അഴകുകള് 
െിരിയുന്നത് . കൃഷ് ണ്ചധദേ വൻറ ആലാ്രന

ത്തിൽ ഉൗറിവത്തെിയുന്ന ൊത്സല് ്ാെ
ത്തി വൻറ ഇൗണത്തുടിപേുകൊണ്  ഇൗ ്രാ
ട്ിവല ഏറ്റെും മൗലികമായ ആകര്ഷണം. 
കുഞ്ഞു കിനാെുകള് െിരിയുന്നതുഗ്രാ
വല, ലാെനഗയൽക്ാവനാരു കുഞ്ഞന് , മടി
യിഗലാ ഒക് ഗത്താ ഗ്ചര്ന്നിരിക്ുന്നതുഗ്ര
ാവല, ഇൗ ്രാട്ുഗകള്ക്ു ഗമ്ാള് ആര്വക്
ങ്ിലും ഗതാന്നിയാലതും സ്വാ്ാെികം. സി
നിമയിവല താരാട്ുസീനിൽ ്രാട്ു്രാടി കു
ഞ്ഞിവന ഉറക്ുന്നത്  അമ്മയല് ്രകരം അച്ഛ
നാവണന്നതാണ്  കൗതുകം. വ്രണകുഞ്ഞി
വന ഉറക്ുന്ന അച്ഛനായി വനടുമുടി ഗെണു
െി വൻറ ്രകര്ന്നാട്ം. ഗതാെത്തുകിടക്ുന്ന 
ഗബബിോലിനിവയ താരാട്ുതാെത്തി വൻറ 
അകമ്ടിയിൽ ്രതിവയ തഗലാടി ഉറക്ുക
കയാണ്  വനടുമുടി ഗെണുെി വൻറ അച്ഛൻ 
ക്ാ്രാധതം. കുഞ്ഞുങ്ള് അെവര ്രാട്ു
്രാടി ഗതാെത്തിട്ുറക്ു ഗമ്ാള്നമ്മുവട ഗത
ാെിലും താരാട്ുതാെത്തിൽ അെര് ഒരു ‘നി
രെൽ’ ഉടോകുവമന്നത്  അറിയാത്തെര് ്ചു
രുക്മാണ് . ഇെിവടയും കുഞ്ഞി വൻറ ഹക
ത്താെം അച്ഛ വൻറ താരാട്ിവനാപേം ഗതാെി
ലും അരഗങ്റുന്നുടേന് . ഉറക്ുന്നയാവെ ഉറ
ങ്ുന്നയാള് കുഞ്ഞിഹക്കള്വകാടേന്  താ
െമിട്ന്  നിധ്യിഗലക്ന്  ക്ണിക്ുന്ന നിരീക്
ണത്തി വൻറ ജീെിത ലാെിത്െും അതി വൻറ 
സൂക്ന് മ ്ാെങ്െുവമല്ാം സംെി്രായക
നായ ഗമാഹ വൻറ ഹകവയാഗപോവട വെള്ളി
ത്തിരയിൽ ്രന്മാകുന്നു. മലയാെം കടേ 
സെിഗേഷതയാര്ന്ന ഇൗ നിധ്ാേീതത്തിൽ 
നാടൻ താെത്തി വൻറ മുഴുെൻ ലയെുമിണ
ങ്ുന്നുടേന് .

മലയാെിയുവട േൃഹാതുര െി്ചാരങ്
െിൽ താരാട്ി വൻറ ലെിത ്ാെസംധകമങ്ള് 
എധതഗത്താെമുവടേന്നറിയാൻ ഇൗ ്രാട്ന്  
ഗകള്ഗക്ടേതാണ് . എം.ഡി. രാഗജധദേ വൻറ 
െരികെിൽ തുടിക്ുന്ന ലാെിത്ത്തി വൻറ 
വ്ചറുബിംബങ്ള്, കുഞ്ഞു്ര്ങ്െുവട കു
തൂഹലങ്ള് എന്നിെവയല്ാം ്രാട്ിന്  താരാ
ട്ി വൻറ ്രുതു്ാെങ്ള് ്രകരുന്നു. ‘അല്ിയി
െം്രൂഗൊ, ഇലി്മുെംഗതഗനാ, വതങ്ിെനീ
ഗരാ, ഗതൻവമാഴിഗയാ, മണ്ിൽ െിരിഞ്ഞ നി
ലാഗൊ എന്ന ്രല്െിയുവട ആ്്െരിയിൽ
തവന്ന ലെിതമായ ൊക്ുകെുവട ഗഘാഷ
യാധതയാണ് . കുഞ്ഞിവനയുറക്ാൻ ഒരു ധ്ര
കൃതി മുഴുെൻ ഇങ്വന നിരന്നുനിൽക്ുക
യാണ് . അതിൽ കന്നിെയൽക്ാറ്റും ്രുല്ാ
നിക്ാട്ിവല കാറ്റും കന്നിെയൽക്ിെിയു
വമല്ാമുടേന് . കുട്ിത്തമുള്ള എധത ൊക്ു
കൊണ്  ഇൗ ്രാട്ിൽ. വ്ചലം് വ്ചലം്, വത
യ്ം വതയ്ം എന്നിങ്വന വ്ചല്ത്തമുള്ള ൊ
ക്ുകെുവട ്രന്തയാണീ ോനവത്ത മവറ്റാ
ന്നാക്ി മാറ്റുന്നത് . കുഞ്ഞുങ്ള് അെര്ക്ി
ഷ് ടമുള്ളതിവന ‘ൊ ൊ’ എന്നും അനിഷ് 
ടെും ഗ്രടിയുള്ളതുമായതിവന ‘ഗ്രാ ഗ്രാ’ 
എന്നും ്രറഞ്ഞന്  േീലിക്ുന്ന ൊക്ുകള് 
ഇൗ ്രാട്ി വൻറ തുഞ്ത്തന്  തഞ്മായി നില
വകാള്ളുകയാണ് . കാഗറ്റ െന്നുറക്ന് , കിെി
ഗയ നീ ഗ്രാ ഉണര്ത്താവത എവന്നാവക് 
്രാട്ിൽ ്രറയു ഗമ്ാള് ‘്ാ ഇെിവടവയാരു 
ജനൽ, ജനലിനപേുറം കാറ്റന് , ്രിവന്നവയാരു 
കിെി എവന്നാവക് നമ്മുവട നിനെിൽ െരും. 
െിണ്ിൽ െിരിയുന്ന നിലാവ്  മണ്ിൽ െിരിയു 
ഗമ്ാള് അതിവലാരു കുഞ്ഞി വൻറ നിഷ് കെ
ങ് ഹാസ്രൗര്ണമി ് ര്േിക്ാനാകു ഗമ്ാള് 
അെിവട ൊത്സല്ം താരാട്ിനപേുറം കെിത
കൂടിയാകുന്നു. കുട്ിത്തത്തി വൻറ താലി്രീ
ലിെര്ണങ്ള് വ്ചല്ം വ്ചല്ം എന്നന്  വ്ചാ
ല്ിവച്ചാല്ി ഹകെിരലുടേന്  കണ്ുകള് ്ചി
മ്മി ഇൗ ്രാട്ിലൂവട തുള്ളിത്തുള്ളി ‘നീങ്ു 
ഗമ്ാള്’ എം.ഡി രാഗജധദേൻ എന്ന കെിയി
വല ്ാൊത് മക സംേീതവത്ത നാമാ്രിച്ചു
ഗ്രാകും. ഒരു താരാട്ിൽ കുഞ്ഞിവന ഉറക്ാ
നുതകുന്ന കുഞ്ഞു്ര്ങ്െുവട കൂടാരംത
വന്ന ്രണിതുയര്ത്തിയിട്ുടേന്  എം.ഡി.ആര്. 

അതിൽ അക്രങ്െുവട ഒഗര ഗ്രാലുള്ള 
ആെര്ത്തനെും ഇരട്ിപേുവമലാ്ം നൽകു
ന്ന ഉള്സംേീതമുടേന് . ്രാട്ിൽ ൊത്സല്ം 
െഴിയുന്നത്  ഇത്തരം സമാനാക്ര െിന്ാ
സത്തിലൂവടയാണ് . വ്ചല്ം വ്ചല്ം, വതയ്ം 
വതയ്ം, തുള്ളിത്തുള്ളി എന്നിങ്വന രടേ
ക്ര്ര്ങ്െുവട ആെര്ത്തിത താെലയ
ങ്ള് ്രാട്ിവന മവറ്റാരു സ്വരൂ്രത്തിഗലക്ു
യര്ത്തുന്നു. ഹകെിരലുണ്ുകയും കണ്ു
കള് ്ചിമ്മുകയും വ്ചയ്ുന്ന കണമണിവയ 
ഉണര്ത്താതിരിക്ുൊൻ കന്നിെയൽക്ി
െിഗയാട്  അര്്ന വ്ചയ്ുന്ന അച്ഛ വൻറ ൊ
ത്സല്്ാെം ഒ.എൻ.െിയുവട ‘ഒന്നിനിധേു
തിതാഴ ത്തി’ എന്ന ്രാട്ിലാണ്  ്രിന്നീട്  നാ
മമനു്െിച്ചത് . താലിപേീലിപേലൂങ്ാട്ിൽ കൂടും
ഗതടിഗപോകാനാണ്  കിെിഗയാട്  കുഞ്ഞി വൻ
റയച്ഛൻ വകാഞ്ിപേറയുന്നത് . ഇത്  കുഞ്ഞി 
വൻറ കൂടി ്ാഷയാണ് . കുഞ്ഞുമനസ്ിൽ 
സ്വാ്ാെികമായും ്രതിഞ്ഞുകിടക്ുന്ന 
്ര്ഗേഖരങ്ള് മാധതമാണ്  ഇെിവട ്രാ
ട്ിൽ എം.ഡി. രാഗജധദേൻ ഉ്രഗയാേിച്ചിട്ു
ള്ളത് . ൊത്സല്്രിതമായ സംേീത്ാെ
ങ്ള് അമ്മക്ന്  ്രകരം അച്ഛനിൽനിന്നാണ്  
കുഞ്ഞനു്െിക്ുന്നത് . കുട്ിക്്കെിൽ 
അ്യം ഗതടുന്ന കുഞ്ഞു മനസ്ിൽ സ്വാ
്ാെികമായി കടന്നുെരുന്ന ്ര്ലാെിത്മാ
ണ്  കെി ഇൗ ്രാട്ിൽ വകാടേുെരുന്നത് . ്രു
ല്ാനിക്ാട്ി വല കാറ്റും കന്നിെയൽ കാറ്റും 
കന്നിെയൽക്ിെിയും താലിപേീലിക്ാട്ിവല 
കൂടുവമല്ാം കുഞ്ഞു്ാെനയിവല നിറമാര്
ന്ന ്ചിധതങ്ള് തവന്നയാകണം.

എം.ഡി. രാഗജധദേ വൻറ താരാട്ു്രാട്ുക
െിൽ ധേ ഗധേയമായ മവറ്റാന്നന്  എം.ബി. ധേീനി
ൊസ വൻറ ഇൗണത്തിൽ െന്ന താഗലാലമാ
ട്  ്രൂഗെ നീയുറങ്ന്  (ഒരു സ്വകാര്ം) എന്ന
തായിരുന്നു. ്രാട്ിൽ എം.ബി.എ്സ  ്ചമച്ച 
്ചാരുതകള് ഒന്നു ഗെവറതവന്ന. എന്നാൽ, 
ഇെയരാജ-എം.ഡി.ആര് ടീമി വൻറ ‘അല്ിയി
െം്രൂഗൊ, എന്ന ്രാട്ിൽ ്ചാലിവച്ചടുത്ത 
ൊത്സല്ത്ത ി വൻറ ്ചദേനഹേത്ം മ വറ്റാ
ന്നിനും ്രകരം വെക്ാനുമില്ാത്തതാകു
ന്നത്  അതിവല ഗഫാക  ്സ ്രര്േം വകാടേു 
കൂടിയാൊം. ്രാട്ന്  തുടങ്ന്നതിനു മുമ്ുള്ള 
ഹമ്മിങ്ായിരുന്നു അെിവട താരാട്ു്രാട്ി 
വൻറ താഗക്ാൽ. ഫ്ലൂട്ി വൻറ ഗനര്ത്ത സു
ഖ്ലയങ്ള് ഒാര്ക്്സ ധടയുവട സാകല്
വത്ത അനു്രമെും ആകര്ഷണീയെുമായി
രുന്നു. ഇെയരാജയു വട താരാട്ന്  േീതികള്ക്ന്  
അനിര്െ്ചനീയമായ ഒരു ലയ സൗഖ്ത്തി 
വൻറ ഹെെി്ര്െും നാടത്തെും എക്ാല
ത്തുമുടോയിരുന്നു. ‘കര്പേലൂരവബാമ്മയും’ 
‘എൻ്രൂഗെ വ്രാൻ്രൂഗെ’യും ‘അമ്മ, എൻ
ധടഴയ ക്ാവത’യും ‘്സ ഗനഹത്തിൻ ്രൂഗഞ്
ാലത്തീരത്തും’ എലാ്ം ൊത്സല്ബന്ു
ര സംേീതത്തി വൻറ െി്ിന്ന മുഖങ്ള് ധ്ര
്ര്േിപേിക്ുന്നുടേന് . താരാട്ു്രാട്ി വൻറ രാ
ജാൊയ ഇെയരാജ ഇൗ ്രാട്ിൽ വകാടേു
െരുന്ന ലാെിത്മാണ്  ധേഗധേയം. നി ധ്ാ്ം
േമുണര്ത്തുന്ന യവതാന്നും ഇൗ ്രാട്ിൽ 
ഇെയരാജ വകാടേുെരുന്നില്. കൃഷ് ണ്ച

ധദേൻ ്രാടിയ ്രാട്ുകെിൽ മികച്ചെവയണ്ു 
ഗമ്ാള് അതിൽ മുന്നിഗലക്ന്  കയറിെരുന്നു
ടേന്  ഇൗ ്രാട്ിവല ്ാൊത്ക്ംേികള്. ്രി
തൃൊത്സല്്ാെം അതി വൻറ ്രരഗകാടിയി
വലത്തുന്ന ഒരു ആലാ്രന െിേുധേി എടു
ത്തു്രറഗയടേതു തവന്നയാണ് . ൊത്സല്
ത്തി വൻറ ധ്രതിരൂ്രമായി, ഉറക്ു്രാട്ി വൻറ 
അച്ഛനായി െന്ന വനടുമുടി ഗെണു എന്ന 
മഹാനടൻ ഇൗ ോനരംേത്തന്  നിലനിര്ത്തി
യ താെഗബാ്രങ്െും താരതമ്ത്തിനപേുറ
ത്തു നിൽക്ുന്നു. 

ആലാ്രനത്തിനപേുറവമാരു കൗതുകം 
്രങ്ിടുന്നുടേന്  ഇൗ ്രാട്ന് . യ്ാര്്ത്തിൽ 
ഗയേു്ാസായിരുന്നു ഇൗ ്രാട്ന്  ്രാഗടടേി
യിരുന്നത് . ധടാക്ന്  ്രാടാനായിരുന്നു ഇെയ
രാജ കൃഷ് ണ്ചധദേവന െിെിച്ചത് . ഷൂട്ിങ്ി
വൻറ ഉഗദേേ്ത്തിനുഗെടേി മാധതവമാരു ധടാ
ക്ന്  മതിയഗല്ാന്നന്  കരുതിയാണ്  കൃഷ് ണ്ച
ധദേ വൻറ ആലാ്രനം. എ.െി.എം ആര്.ആര് 
്സ റ്റുഡിഗയാെിൽവെച്ചന്  ഒറ്റഗടക്ിൽ തവന്ന 
കൃഷ് ണ്ചധദേൻ ഇൗ ്രാട്ി വൻറ ധടാക്ന്  ്രാ
ടിവെച്ചു. ്രാട്ിഗനാടുള്ള മമതവയല്ാം മാറ്റി
വെച്ചന്  ്സ റ്റുഡിഗയാ െിട്ുഗ്രായ കൃഷ് ്ചധദേ
വന ഗതടിവയത്തുന്നത്  ആ ്രാട്ന്  ത   ഗൻറത്  
മാധതമായി മാറി എന്ന ൊര്ത്തയായിരുന്നു. 
ഷൂട്ിങ്  സമയത്തന്  നിര്മാതാെും നടനുമായ 
ഇന്നവസൻറ്   കൃഷ് ണ്ചധദേ വൻറ ധടാക്ന്  ഗക
ട്ിട്ന്  ‘ഇതുതവന്ന മതി, നന്നായി ്രാടിയിട്ു
ടേഗല്ാ’ എന്നന്  ്രറയുകയായിരുന്നു. ധേീരാ
േത്തി വൻറ ലയ്ംേികള് മുഴുെൻ ്രാട്ിൽ 
ഇെയരാജ ഗ്ചര്ത്തുവെച്ചിരുന്നു. 

സിനിമാപോട്ിൽ താരാട്ി വൻറ ആര്ധ്
്ാെങ്ള് ആ്്മായി വകാടേുെരുന്നത്  
അ്യഗ്ൊയിരുന്നു.  അഗദേഹത്തി വൻറ 
‘കണ്ും്രൂട്ിയുറങ്ുക’, ‘്രാട്ു്രാടിയുറ
ക്ാം ഞാൻ’  എന്നിങ്വനയുള്ള താരാട്ു
കള് ഗകട്ന്  ഉറങ്ിയ തലമുറകള്ക്ന്   ഹക
െന്ന ്ാേ്ം െരികെിവലഴുതാെതല്. അമ്മ 
മനസ്ി വൻറ ഉത് കണ് ഠയും ൊത്സല്െുവമ
ല്ാം ്രങ്ുവെക്ുന്ന എധതഗയാ ്രാട്ുകള്, 
അമ്മിഞ്ഞപോലി വൻറ അമൃതെിേുധേിയു
ള്ള ്രാട്ുകള് എന്നിെവയല്ാം നാം അ്യ
ഗ്െിൽനിന്നും ഗകട്ു. ്രിന്നീട്  ഹകതധ്രത്ത
തി വൻറ ്രാട്ുകെിൽ െീടേും താരാട്ി വൻറ 
ആര്ധ്്ംേികള് നാമറിഞ്ഞു.

വതാട്ിലാട്ത്തി വൻറ മുറുക്െും ഉൗയ
ലാട്ത്തി വൻറ ഇൗണെുമില്ാത്ത താരാട്ു
്രാട്ുകള് കുറൊണ് . അലി്യിെം്രൂഗൊ 
എന്ന ്രാട്ിലും ഇൗ വതാട്ിലാട്ത്തി വൻറ 
താെെുമീണെും ഒന്നിക്ുന്നുടേന് . െ്ത്്സ 
തമായ ജീെിത സദേര്്ത്തിൽ ഉണര്ന്നു
െന്ന ൊത്സല്ത്തി വൻറ അതിഗലാലമായ 
സംേീതാെിഷ് കാരവമന്ന രീതിയിൽ ‘അല്ി
യിെം്രൂഗൊ’ നമ്മുവട മനസ്ിൽ എക്ാല
െുമുടോകും. അത്  വതങ്ിെനീരും ഗതൻ
വമാഴിയും മണ്ിൽ െിരിഞ്ഞ നിലാെുവമാ
വക്യായി നിധ്വയ ്രിന്ുടര്ന്നുവകാഗടേ
യിരിക്ും.

l

ജൈ വ ജവ വയി ധ്യ ത്യി പ് ൻ റ 
മ ഞ്ു മ ല ക ള്
ല ക്ം 1612 ൊ രാ ് ് മാ ്ര് മ ത്തി ൽ വമാ യ  തു 
ൊ ണി ഗമ ൽ എ ഴു തി യ ‘വമാ ണാ ലി വന ഗത ടി 
ഹി മാ ല യ ത്തി ൽ’ എ ന്ന യാ ധതാ നു ് െം െ് ത് 
്സത മാ യി. എ ഴു ത്തി ഗന ക്ാ ള് ആ ക ര് ഷ ക മാ 
യ ത്  അ ഗദേ ഹം ഹന നി ത്താ െി ൽ നി ന്നും ഗ്ചാ 
പ  ത യി ൽ നി ന്നും ്ര ക ര് ത്തി യ ്ചി ധത ങ് ൊ ണ്. 
ഗല ഖ ന ത്തി ൽ ്ര രാ മ ര് േി ക്ു ന്ന എ ല്ാ ്ര ക്ി 
ക െു വട യും ്ചി ധത ങ് ള് ഉ ള് വപേ ടു ത്താ മാ യി രു 
ന്നു. ഹി മാ ല യ ൻ താ ര് ഉ ് ാ ഹ ര ണം. 
അ നി ൽ കു മാ ർ വെ ള്ളേ ങ്ങ ൽ, വകാ യി ലാ ണ്ി

്രു േു കാ ലം, ്രു േു ക വയി േ ക ള്
‘്രു തു ക െി ത യു വട മ ണം’ എ ന്ന േീ ര് ഷ ക ത്തി 
ൽ മാ ്ര് മം ധ്ര സി ധേീ ക രി ച്ച ഫീ ച്ച ര് ഉ ധേ നാ യി. 
്രു തി യ ത ല മു റ യി വല ക രു ത്തു റ്റ യു െ ത്വ വത്ത 
്ര രി ്ച യ വപേ ടു ത്തി യ തി ന് ന ദേി. ൊ യ ന യും എ 
ഴു ത്തും മ രി ക്ു ന്നി ല് എ ന്ന തി വ ൻ റ ഏ റ്റ െും െ 
ലി യ വത െി ൊ ണ് ്രു തു ത ല മു റ യി വല ഇ െ രു വട 
േൗ ര െ മാ ര് ന്ന ര ്ച ന ക ള്. ഇ നി യും ഇ ത്ത രം ഒ 
രു ്രാ ടുഗ്ര ര് അ ണി യ റ യി ലു ടോ െും. അ െ വര 
കൂ ടി ്ര രി ്ച യ വപേ ടു ത്തു വമ ന്നന് ധ്ര തീ ക്ി ക് വട്
അ ബു ന ന്മ ണ്

്ര േയി പ്യ േു റ ക്കു ന്ന ൈാ ല ക ങ്ങ ള്
ല ക്ം 1611 ൊ രാ ് ് മാ ്ര് മ ത്തി ൽ ധ്ര സി ധേീ ക 
രി ച്ച ‘്ര തി വയ തു റ ക്ു ന്ന ജാ ല ക ങ് ള്’ ൊ യി 
ച്ചു. േൃ ഹാ ന് രീ ക് ത്തി ൽ  ധ്രി യ വപേ ട് െ ഗരാ വടാ 
പേം ക ഴി ഗയ ടേ  ധ്രാ യം  വ്ച ന്ന  ആ െു ക ള് െൃ 
ധേസ ്  ന ങ് െി ലും  മ റ്റും  ക ഴി ഗയ ടേിെ രു ന്ന 
ത്  ്ു സ് ഹ മാ യ  അ നു ് െ മാ ണ്. െീ ടു ക െി ൽ 
നി ന്നും ആ െ േ് മാ യ ധേ ധേ യും ്ര രി ്ച ര ണ െും  
ല ്ി ക്ാ വത ് ു രി തം അ നു ് െി ഗക് ടേി െ രു ന്ന 
െ ര് ക്ന് െൃ ധേ സ ്  ന ങ് െി ൽ ഇ െ ല ്ി ക്ു ന്നു എ 
ന്ന റി യു ഗമ്ാ ള് സ ഗന്ാ ഷം  ഗതാ ന്നു ന്നു.  െീ 
ടു ക െി ൽ  അ െ േ ണ ന യു വട ക യ്രു നീ ര്  കു ടി 
ഗക് ടേി െ രു ന്ന െ ര് നി ര െ ്രി യാ ണ്. കാ ലം ക ഴി 
ഞ്ഞു എ ന്നന് ്ര റ ഞ്ഞു ധ്രാ യംവ്ച ന്ന െ രു വട  അ 
്ി ധ്രാ യ ങ് െും ്ര ക്വ ത െ ന്നി ല് എ ന്നു്ര റ ഞ്ഞന് 
കു ട്ി ക െു വട  അ ്ി ധ്രാ യ െും ്ര ല ഗപോ ഴും ന മ്മ 
ള് സ്വീ ക രി ക്ാ റി ല്. ഇ തു ത വന്ന യാ ണ്  അ െ േ 
ണ ന യു വട ആ ് ് രൂ ്ര ങ് ള്.

 ജീ െി താ നു ് െ ങ് ള് വകാ ടേും ക് മാ േീ 
ലം വകാ ടേും ്രാ കം െ ന്ന മ ന സ്ു ക ൊ ണ് ന 
മ്മ ള് ്ര ല ഗപോ ഴും ത ള്ളി ക് െ യു ന്ന െ ഗയാ ജ 
ന ങ് ള്. ധ്രാ യ ഗമ റി ജീ െി ത  സാ യ ന് ന ത്തി 
ൽ എ ത്തി എ ന്ന തുവകാ ടേന്  മാ ധതം അ െ രു വട 

്ചി ന് ക ള് ക്ും െി ്ചാ രേീ ല ങ് ള് ക്ും ത ട യി ഗട 
ടേ തു ഗടോ? മ ഗനാ ഹ ര മാ യ ധ്ര കൃ തി യും  ധ്ര 
കാ േ െും  അ െ രി നി യും കാ ണ വട്. അ െ രു വട  
സ്വ പന ങ് ള് ക്ന്   ഇ നി യും ്ചി റ കു ക ള് ഉ ടോ 
െ വട്. അ െ രു വട അ ്ി ധ്രാ യ ങ് ള് ഗക ള് ക്ാ ൻ 
ധ്രി യ വപേ ട് െ രു വട വ്ച െി ക ള്  സാ കൂ തം ഉ ണ 
ര വട്. ന മ്മു വട  ജീ െി ത ത്തി നു  ഊ ടും ്രാ െും 
ന ൽ കി  ബ ല വപേ ടു ത്തു ൊ ൻ  ഒ രുകാ ല ത്തന്  ഒ 
രു ്രാ ട് അ ്ര്വാ നി ച്ച െ രാ ണ് ന മ്മു വട െൃ ധേ രാ യ 
മാ താ ്രി താ ക് ള്. മ ഴ യു വട ത ണു പേും കു െി രും 
അ െ ര് ക്ും ല ്ി ക് വട്. അ െ ര്  ന ഗമ്മാ വടാ പേം 
ന മ്മ ള് അ െ ഗരാ വടാ പേം എ ന്ന ്ര ര ്സ്ര രാ ധേി 
ത ത്വം സ മൂ ഹ ത്തി ൽ ്രു ല ര് ന്നുകാ ണ വട് എ 
ന്നന് ധ്ര ത്ാ േി ക്ു ന്നു.
ര ള്മ ഷ്  ബാ ബു, വച റി യ മ ങ്ങാ ട് 

തോ.പ്ക.പ്ക. മന്മഥൻ: ഓർമ, എഴുത്ത്, ൈീവയിേം
ഗകരെത്തിവൻറ രാഷ്  ധടീയ–സാമൂഹി
ക മണ്ഡലത്തിൽ സജീെസാന്നി്ര്
മായിരുന്ന ഗഡാ. വക.വക. മന്്വൻറ 
ഹ്രഷണിക ജീെിതവത്തക്ുറിച്ചന് രാ
ഗജഷ്ന് വക. എരുഗമലിയും ആര്.  ഗബാ

ബിയും ഗ്ചര്ന്നന് ഒരു ്രു്സ തകം തയാറാക്ുന്നു. 
ഇതിഗലക്ന്  ഗഡാ. വക.വക. മന്്വനക്ുറിച്ചുള്ള ഓര്
മക്ുറിപേുകെും ്രഠനങ്െും മന്്ൻ എഴുതിയ ഗല
ഖനങ്െും ഗഫാഗട്ാകെും െിലവപേട് മറ്റന് ഗരഖകെും 
ഹകെേമുള്ളെര് തന്നന് സഹകരിക്ണം. െിേ്െിെ
രങ്ള്ക്ും മാറ്ററുകള് അയക്ുന്നതിനും രാഗജഷ് 
വക. എരുഗമലി, കനകപേലം ത്രാൽ, ഗകാട്യം 686 
509 എന്ന െിലാസത്തിൽ ബന്വപേടണം. ഗഫാണ: 
9947881258 email: rajeshkerumeli@gmail.com
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ഹിമാലയ പർവതങ്ങളിൽ കാണുന്ന 
അപൂർവ ഇനം പക്ഷിയാണ്  
െമാണാൽ. േനപ്പാളി െൻറ േദശീയ 
പക്ഷിയും ഉത്തരാഖണ്ഡി െൻറ 
സംസ്ഥാന പക്ഷിയും ആയ 
ഇൗ ബഹുവർണപ്പറവകെള 
േതടി ഉത്തരാഖണ്ഡിെല 
ൈനനിതാളിനടുത്ത സത്താൾ 
്രഗാമത്തിലും േചാപ് തയിെല 
മഞ്ഞുമലകളിലും എത്തിയ 
േലഖകൻ അവെയ കാമറയിൽ 
പകർത്തിയ അനുഭവം 
പറയുകയാണ്  ഇവിെട

എഴുത്തും ചി്രതങ്ങളും

െമായ്˘ തു വാണിേമൽ

ഇന്ത�ൻ പറവക
ളിൽ അധികവും 

മഞ്ഞും കുളിരും ഇഷ്˘ 
ട െ പ്പ ടു ന്ന വ ര ാ േ ണ
ാ? സുേവാളജിക്കൽ 
സർേവ ഓഫ് ഇന്ത�
യുെട പഠനമനുസരി
ച്ച്  ഇന്ത�യിെല പക്ഷി
വർഗങ്ങളിൽ 80 ശത
മാനെത്തയും ഹിമാലയൻ താഴ്വരകളിൽ 
കെണ്ടത്താം. ഹിമാലയ പർവതനിരകൾ സ്ഥി
തിെചയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക ്പുറത്തുള്ള 
പക്ഷികളിൽ മിക്കതിെനയും ഇവിെട കാണാ
െമന്ന് ചുരുക്കം. അവിെടനിന്ന് െപാള്ളുന്ന 
േകരളത്തിേലക്ക ്േദശാടനം നടത്തുന്ന പക്ഷി
കളുമുണ്്ട. ഉദാഹരണത്തിന് സ�ർഗം നഷ്˘ 
ടെപ്പട്ട നാഗേമാഹൻ (paradise flycatcher). 

എ െൻറ ഹിമാലയ യാ്രതയുെട ്രപധാന 
ലക്ഷ�ം ഹിമാലയൻ െമാണാലിെന േനരിൽ 
കാണുകയും കാമറയിൽ പകർത്തുകയുമാ
യിരുന്നു. പക്ഷിപ്പടങ്ങൾക്കു മാ്രതമായുള്ള 
ചില െവബ്ൈസറ്റുകളിൽ െമാണാലി െൻറ 
ബഹുവർണ പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്്ട. ഇളം പച്ച 
നിറവും സ്പൂണുകളുെട ̌ കൃതിയിൽ തല
യിൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നതുമായ കിരീടത്തൂ
വലുകളാണ് എെന്ന ഏെറ ˇകർഷിച്ചത്. 
ഹിമാലയൻ താഴവ്രകളിൽ മെറ്റങ്ങും കാണാ
ത്ത നിറേഭദങ്ങേളാെട വിവിധ േപാസുകളിൽ 
ഇരിക്കുകേയാ ഇര േതടുകേയാ പറക്കുകേയാ 
െചയ്യുന്ന പലജാതി പക്ഷിവർഗങ്ങെള െവ
ബ്ൈസറ്റുകളിൽ കാണാറുണ്്ട. അവ  ഇത
ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണെപ്പടാത്തവയും 
വർണ ൈവവിധ�ങ്ങളാൽ സന്പന്നവുമായിരു
ന്നു. ˇ അത്ഭുതേലാകം േനരിൽ കാണണ
െമന്ന ˇശ ഏെറനാളായി മനസ്സിൽ െകാ
ണ്ടുനടക്കുന്നു. 

ഡൽഹിയിേലക്ക ്വിമാനം കയറുന്നതിനു
മുേന്പ ഇന്ത�ൻ ഹിമാലയ താഴ്വരകളിെല 
പക്ഷികെളക്കുറിച്ച് ്രപാഥമിക വിവരങ്ങൾ 
വായിച്ചറിയാൻ ്രശമിച്ചിരുന്നു. അേപ്പാഴാണ് 
െമാണാലുകൾ മൂന്ന് തരമുെണ്ടന്നു മനസ്സി

ലാകുന്നത്. ഹിമാലയൻ െമാണാൽ, ൈച
നീസ് െമാണാൽ, സ് �ാേറ്റഴ് സ്  െമാണാൽ 
(Sclater’s monal). ൈചനീസ് െമാണാലുക
ളുെട ̌ വാസേക്രന്ദം ൈചന തെന്ന. സ്�ാ
േറ്റഴ്സി  േൻറത്  വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത�യാണ്. 
കൂടാെത ബർമ, തിബത്ത്  എന്നീ രാജ�ങ്ങളി
ലും കാണുന്നുണ്്ട. ഹിമാലയൻ െമാണാലി
െന ഹിമാചൽ ്രപേദശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, സി
ക്കിം, അരുണാചൽ ്രപേദശ് എന്നിവിടങ്ങളി
െല ഹിമാലയൻ താഴ്വരകളിലും കിഴക്കൻ 
അഫ് ഗാനിസ് താൻ, കശ്മീർ, തിബത്്ത, ഭൂ
ട്ടാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും കാണെപ്പടുന്നു.

മൂന്നിനം െമാണാലുകളിലും അതി സുന്ദ
രർ ˇൺ െമാണാലുകളാണ്. െപൺ െമാ
ണാലിന് ്രപധാനമായും നാല് നിറങ്ങളാണു
ള്ളത്. കടും തവിട്ട,് കറുപ്്പ, െവളുപ്്പ നിറങ്ങൾ 
കൂടാെത കണ്ണിനു ചുറ്റും ഇളം നീല നിറവു
മുണ്്ട.  ˇൺ െമാണാലിന് ഒന്പതു നിറങ്ങ
ളുണ്്ട. മഴവില�ിെനക്കാൾ രണ്ടു നിറങ്ങൾ 
അധികം. തലയിെല അഭിമാന തൂവലുകൾ
ക്ക്  േലാഹ ഹരിത നിറം. വാലിന് ˇകർഷ
കമായ െചന്പൻ നിറം. വാലി െൻറ അറ്റെത്ത
ത്തുേന്പാൾ നിറത്തിനു കട്ടി കൂടിക്കൂടി വരും. 
നീല, പച്ച, കറുപ്പ്, മഞ്ഞ, തവിട്ട് , ചുവപ്പു നി
റങ്ങളും അവയുെട വകേഭദങ്ങളും അടക്കം 
ഒന്പതു നിറങ്ങൾ. ഒന്പതു നിറത്തിലുള്ള തൂ
വലുകളുമായി ജീവിക്കുന്ന ̌ ൺ െമാണാൽ  
ഹിമാലയത്തി െൻറ അഭിമാനവും ്രശദ്ധാേക
്രന്ദവുമാണ്. 

ഓക്ക് മരങ്ങളും േദവദാരുക്കളും നിറ
ഞ്ഞ തുറന്ന പുൽേമടുകളും പാറക്കൂട്ടങ്ങ
ളുമാണ് ഇവ അധിവസിക്കാൻ െതരെഞ്ഞ
ടുക്കുന്നത്. േനപ്പാളിെല േദശീയ പക്ഷിയാ
ണ്  ഹിമാലയൻ െമാണാൽ. ഉത്തരാഖണ്ഡി 
െൻറ സംസ്ഥാന പക്ഷിയും. ഇം െപയൻ െമാ 
ണാൽ (Impeyan monal)  എന്ന േപരിലും 
ഇവ അറിയെപ്പടുന്നു. േമരി ഇം  െപയ്˘   (Mery 
Impey)  എന്ന  ്രബിട്ടീഷുകാരിേയാടുള്ള  ̌ ദ
രസൂചകമായാണ് ഈ േപര് വന്നത്. ്രബിട്ടീ
ഷ്˘ ഭരണകാലത്്ത ബംഗാളിെല ചീഫ് ജസ് 
റ്റിസ് ˇയിരുന്ന എ ൈലജ ഇം  െപയിയുെട 
(Elijah  Impey) ഭാര�യായിരുന്നു അവർ. 17ാം 
നൂറ്റാണ്ടി െൻറ അവസാന കാലത്്ത  ബംഗാളി
െല പക്ഷികളുെടയും മൃഗങ്ങളുെടയും െചടി
കളുെടയും സംരക്ഷണത്തിനുേവണ്ടി അവർ 
െചയ്˘ത േസവനങ്ങളുെട േപരിലായിരുന്നു 

ഇത്. വിവിധ ചി്രതകാരന്മാെരെകാണ്്ട ഇവി
ടെത്ത പക്ഷി മൃഗാദികളുെടയും െചടികളു
െടയും വലിയ യഥാതഥ ചി്രതങ്ങൾ വരപ്പി
ച്ച അവർ ഈ ചി്രതങ്ങൾ പിെന്ന േലലം െച
യ്˘തു. ഇവ  പല രാജ�ങ്ങളും ഇന്നും സൂക്ഷി
ക്കുന്നു. ഇവെയ  ഇംെപയ്˘  ˇൽബം എന്ന് 
അറിയെപ്പടുന്നു. 

നാട്ടുകാരനും സുഹൃത്തും േഫാേട്ടാ്രഗാഫ
റുമായ െനൽസൺ ̌ ണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിെല 
പക്ഷി ൈവവിധ�ങ്ങെള കുറിച്ചും അവയുെട 
വർണേശാഭെയ കുറിച്ചും ̌ ദ�മായി പറഞ്ഞ
ത്. അേദ്ദഹം ലഖ്˘ േനാവിെല ഒരു ഗേവഷകൻ
കൂടിയാണ്. ൈനനിതാളിനടുത്്ത  സത്താൾ 
(Sattal) ്രഗാമത്തിൽ മൂന്ന ്ൈഹഡുകളുെണ്ട
ന്നും അവിെട ഇരുന്നാൽ വളെര അടുത്തു
നിന്ന് പക്ഷികളുെട പടെമടുക്കാനാകുെമ
ന്നും ഉപേദശിച്ചത്  െനൽസൺ തെന്ന. അവി
ടെത്ത രണ്ടു ൈഗഡുകളുെട െമാൈബൽ 
നന്പറും തന്നു. അതിെലാരാളായ േരാഹി
ത് നയാലുമായി േഫാണിൽ ബന്ധെപ്പടുക
യും അടുത്ത പാേക്കജിൽ ഞാനുമുണ്ടാകു
െമന്നു അറിയിക്കുകയും െചയ്˘തു. േരാഹിത് 
െചറുപ്പക്കാരനും പക്ഷിനിരീക്ഷകനും നെല�ാ
രു േഫാേട്ടാ്രഗാഫറുമാണ്. േഫാറസ്്രടിയിൽ 
ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കഴിഞ്ഞേശഷം ടൂ
റിസം ൈഗഡായി േജാലിെചയ്˘തുവരുന്നു. 
േരാഹിതി െൻറ അനുജൻ സന്ദീപ്  നയാലും 
ഇേപ്പാൾ ൈഗഡായി കൂെടയുണ്ട്. സത്താൾ 
്രഗാമത്തിെല ഒരു ̌ ്രശമത്തിനടുത്തുെവച്ചാ
ണ് ഞങ്ങൾ രാവിെല ഏഴരക്ക് കണ്ടുമുട്ടിയ
ത്. ലേഗജുകൾ മെറ്റാരു കാറിേലക്കുമാറ്റിയ
േശഷം േനെര ˇ്രശമത്തിനകെത്ത ൈഹ
ഡിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 

ൈഹഡ് എന്ന പുതുത്രന്തം
പക്ഷികൾക്ക ്ഇഷ്˘ ടെപ്പട്ട പഴങ്ങൾ, ധാന�

ങ്ങൾ, കുടിക്കാനും കുളിക്കാനുമുള്ള  െവ
ള്ളം എന്നിവ മരത്തണലിൽ പലയിടത്തായി 
െവക്കും. പക്ഷികൾക്ക ്പറന്നുവന്നിരിക്കാൻ 
മരെക്കാന്പുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. അവി
െട ദിവസവും വിവിധ ഇനത്തിൽെപട്ട ധാരാ
ളം പക്ഷികൾ തിന്നാനും കുടിക്കാനും കുളി
ക്കാനുമായി എത്തും.  നാലഞ്ചു മീറ്റർ അക
ലത്തിൽ പച്ച ൈനേലാൺ വലകൾെകാണ്ട് 
മറച്ച െചറിയ െഷഡ്  ഉണ്ടാകും. അതിനക
ത്ത്  നാലഞ്ചു േപർക്കിരിക്കാം. പുറേത്തക്കു 

കാണാനും േഫാേട്ടാ എടുക്കാനും കുറച്ചു 
വലിയ ഓട്ടകളുണ്ടാകും. അതാണ് ൈഹഡ്. 
രാവിെലയും ൈവകീട്ടുമായി രണ്ടു െസഷനു
കൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു െസഷന് ഇരുന്നു പടെമ
ടുക്കാൻ ഫീസ് 300 രൂപ. 

ഒരു പരിചയവുമില�ാത്ത നാല് േഫാേട്ടാ്രഗാ
ഫർമാർക്കിടയിൽ കാമറയുമായി ഞാനും ഒരു 
സീറ്റിൽ ഇരുന്നു. െതാട്ടടുത്്ത  പലയിനം പക്ഷി
കൾ. പല നിറക്കാർ. സ�ഭാവക്കാർ. അ്രതയടു
ത്ത്  ഒരിക്കലും കാണാത്ത കുെറ പക്ഷികെള 
കണ്ടേതാെട ഞാൻ കാമറ െസറ്്റ െചയ്˘തു. �ി
ക്ക് െചയ്യാനും തുടങ്ങി. കാലത്ത്  മരങ്ങളുെട 
നിഴലിലായിരുന്നതിനാൽ പടത്തിൽ െവളിച്ച
വും െതളിച്ചവും കുറവ്˘. ഞാൻ അതിനനുസ
രിച്ചു വീണ്ടും കാമറ െസറ്്റ െചയ്˘തു പടെമ
ടുക്കാൻ തുടങ്ങി. െതാട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന വലി
യ വലിയ േഫാേട്ടാ്രഗാഫർമാെര മറന്നു. പല 
േകാണുകളിൽ, പല െവളിച്ചത്തിൽ പല േപാ
സുകളിൽ ഞാൻ അവയുെട പടങ്ങെളടുത്തു. 
കുെറ നല� പടങ്ങൾ കിട്ടുകയും െചയ്˘തു. ഒന്പ
തരേയാെട സന്ദീപ് വന്നു വിളിച്ചു. ഇനി റൂമി
േലക്ക് േപാകാം. ്രപഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. 
തേലന്നു രാ്രതി എട്ടു മണിക്ക ്ഭക്ഷണം കഴിച്ച 
േശഷം ഇന്നു രാവിെല ൈനനിതാളിൽെവച്ച് 
ഒരു കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചതാണ്. വിശപ്പിെനക്കു

റിച്ച് അേപ്പാൾ ഓർമ വന്നു. ഞാൻ അവേരാ
െടാപ്പം കാറിൽ റൂമിെലത്തി. എ െൻറ ലേഗജു
കൾ റൂമിൽ ഭ്രദം. പല�ു േതപ്പും മറ്റും കഴിഞ്ഞ്  
കാൻറീനിെലത്തി. അവിെട എെന്നേപ്പാെല 
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തിയ സംഘത്തിൽ 
മൂന്ന് മലയാളികളും. അവർ ഗൾഫുനാടുക
ളിൽ േജാലിെചയ്യുന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷിപ്പട
ങ്ങൾക്കായി േനെര സത്താളിൽ എത്തിയതാ
ണ്. മൂന്നു ദിവസമായി ഇവിെട. നാെള തിരിച്ചു
േപാകും.  എ െൻറ മുറിക്കടുത്തുതെന്നയായി
രുന്നു അവരുെട മുറിയും. പറഞ്ഞുവന്നതും  
ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായി. അവിെട െവ
ച്ചുതെന്ന േഫസ്ബുക്കിൽ അവർ ്രഫൻഡ്  റി
ക�സ് റ്്റ  അയച്ചു. അവരുെട േപജുകളിെലത്തി 
േനാക്കിയേപ്പാഴാണ് എല�ാവരും അറിയെപ്പടു
ന്ന പക്ഷിനിരീക്ഷകരും േഫാേട്ടാ്രഗാഫർമാരു
മാെണന്ന ് മനസ്സിലായത്. എല�ാം മികച്ച ചി്രത
ങ്ങൾ. അേപ്പാൾ തെന്ന അവെര  സുഹൃത്തു
ക്കളായി അംഗീകരിച്ചു. 

േചാപ് തയിെല മഞ്ഞുമലകളിേലക്ക്  
ചേമാലി ജില�യിെല ഒരു െകാച്ചു്രഗാമമാ

ണ് മണ്ടൽ. േചാപ്തയടക്കമുള്ള  മഞ്ഞുമല
കളിേലക്കുള്ള ്രടക്കിങ്ങി െൻറ േബസ് ക�ാന്്പ  
കൂടിയാണ് ഈ ്രഗാമം. 

●വ�ാജ മുഖവും കണ്ണുകളുമുള്ള  െകാളാർഡ് ഓവ് െ ലറ്റ്

●െമാണാൽ

േശഷം േപജ്  2 ⊿⊿

●െമാണാൽ (െപൺ)

ശേജ്1തുടർച്ച>>>
ഏതുതരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് നമ്മുവട നീതി
ന്ായ െ്െസ്ഥയിൽ ഗെടേവതന്നന് ബിൽകീ്സ 
ബാനു ഗക്സ വതെിയിക്ുന്നുവടേന്നന് ്രറയു
ന്നത് അെര്വക്ാപേം അെസാനം െവര അടി
യുറച്ചുനിന്നന് ഗ്രാരാടിയ അ്ി്ാഷക ഗോ് 
േുപതയാണ്. അത്തരവമാരു ഗ്രാരാട്ത്തിനു
ള്ള ്രാര്മിക്രിന്ുണ ്ര്ത്താെിൽനിന്നും 
കുടുംബത്തിൽനിന്നും അെര്ക്ന് കിട്ിവയന്ന
താണ് ധ്ര്രാന ഘടകം. ആ ഒരു താങ്ി ല്ാ യി 
രു ന്നു വെ ങ്ി ൽ ഇ തു ഗ്രാ വല ഇ ര യാ ക് വപേ ട് 
്സധതീ ക്ന് ഗക ്സ ന ട ത്തി പേി വ ൻ റ എ ല്ാ ്ര ടി ക 
െും ്ച െി ട്ി ക് യ റാ ൻ ക ഴി യു മാ യി രു ന്നി ല്. ജീ 
െി ത ത്തി ൽ ഒ ന്നും ബാ ക്ി യി ല്ാ ത്ത ആ  മ നു 
ഷ് ്സധതീ വക്ാ പേം താ ങ്ും ത ണ ലു മാ യി ആ  
മ നു ഷ് ൻ നി ന്നു. ആ  ത ണ ൽ ഇ ല്ാ യി രു വന്ന 
ങ്ി ൽ െി ്ചാ ര ണ ഗകാ ട തി യി ലും ഹഹ ഗകാ ട 
തി യി ലും ഗതാ റ്റു വകാ ടു ക്ാ ൻ മ ന സ്ി ല്ാ വത 
സു ധ്രീം ഗകാ ട തി െ വര െ രാ ൻ ക ഴി യു മാ യി രു 
ന്നി ല്. ഒ രു ഇ ര ക്ും എ െു പേ മ ല് ഇ ത്. ഇ ങ് വന 
ഗെ ട് യാ ട വപേ ട് ഇ ര ഗയാ വടാ പേം ഒ രു കു ടും ബ 
െും സ മൂ ഹ െും എ ങ് വന നി ൽക് ണ വമ ന്ന 
്രാ ഠം കൂ ടി യാ ണ് ബി ൽ കീ ്സ ബാ നു ഗക ്സ ന 
ൽകു ന്ന ത്. എ നി ക്ു ്രി ന്നി ൽ ്ര ല രു മു ടേ ഗല്ാ 
എ ന്ന ്ചി ന് െ ലി വയാ രു ആ േ്വാ സ മാ ണ്. ഗ്രാ 
രാ ട് െീ ്ി യി ലു റ ച്ചു നി ന്ന തി ന് ഈ  അ മ്മ വയ ഒ 
രു നൂ റു ത െ ണ സ ല്ൂ ട്ന് വ്ച യതാ ൽ മ തി യാ െി 
ല് ^ഗോ ് േു പത ്ര റ യു ന്നു.  

ത്രാരാട്ടത്യി പ്ൻറ കനൽവഴയികള്
എക്ാലെും ഓര്മിക്വപേടുന്ന നിയമയുധേ
മാണ് ബിൽകീസി ഗൻറത്. നീതി്രുലരുന്നതു
െവര ജീെൻ നിലനിൽക്ണവമന്നന് ആധേഹി
ച്ചന് ഓഗരാ സ്ഥലങ്െിൽനിന്നും മാറി മാറി താ
മസിച്ചുവകാടേിരിക്ുകയായിരുന്നു അെര്. 
ഇധതയും അ്രകടകരമായ ജീെിതസാഹ്ചര്
ത്തിലായിട്ും േുജറാത്തന് ്രണകൂടം അെര്ക്ന് 
ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സംരക്ണെും നൽകി
യിരുന്നില്. ഇരവയ സംരക്ിക്ുന്നതിന് ്രക
രം ധ്രതികവെ സംരക്ിക്ുകയായിരുന്നു ്ര
ണകൂടം. ഒരാെര്ത്തി ആ എഫ്.ഐ.ആര് ൊ
യിവച്ചങ്ിൽ മാധതഗമ അെര് കടന്നുഗ്രായ ഗെ
്ന നമുക്ന് മനസ്ിലാകൂ. 

സി.ബി.ഐ അഗന്വഷണം ആെേ്വപേട്താ
ണ് ഗകസിവല െഴിത്തിരിൊയി മാറിയത്. ഇര
ക്ന് നീതികിട്ുന്നിവല്ന്നന് ഉറപേുെരുത്താൻ ഈ 
രാജ്വത്ത മുഴുെൻ സ്ഥാ്രനങ്െും ഒരുമിച്ചന് 
ധ്രെര്ത്തിച്ചവതങ്വനവയന്നതി വൻറ സാക്്
്രധതമാണ് സി.ബി.ഐ ഗകാടതിയിൽ സമ
ര്പേിച്ച കുറ്റ്രധതം. ഇത്തരം ്ീകര ധ്രെര്ത്ത
നങ്െിഗലര്വപേട് ധ്രതികെുവട  ഗരാമംഗ്രാ
ലും വതാടാൻ സാ്ര്മവല്ന്നു കാണിച്ചുതരു
കയായിരുന്നു ഈ സ്ഥാ്രനങ്ള്. ഓഗരാ ധ്ര
തികെും എവന്ാവക് വ്ചയതുവെന്നന് ഗ്രവര
ടുത്തന് അെര് ്രറഞ്ഞത് എഫ്.ഐ.ആറിലു
ടോയിരുന്നു. എന്നാൽ, ബിൽകീ്സ ആരുവട 

ഗ്രരും ്രറഞ്ഞിട്ില് എന്നാക്ി മാറ്റി. 15 മുതൽ 
20 െവര ഗ്രരാണ് അധകമി സംഘത്തിലുടോ
യിരുന്നത് എന്നന് ബിൽകീ്സ ്രറഞ്ഞത് 400 മു
തൽ 500 െവര ആെുകെുള്ള സംഘം എന്നാ
ക്ി. കൂട്വക്ാലയും കൂട്മാന്ംേെും നടന്ന 
സ്ഥലം െ്ക്തമായി ബിൽകീ്സ ്രറഞ്ഞുവകാ
ടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ, മൃതഗ്ഹങ്ള് അെി
വടനിന്നന് സ്ഥലം മാറ്റി ഒരു കാട്ിഗലക്ന് വ്രാലീ
്സ ഉഗ്്ാേസ്ഥര് വകാടേുഗ്രായി. അെിവട
യാണ് സം്െം നടന്നവതന്നും ഒരു ൊഹന
ത്തിന് അഗങ്ാട്ുഗ്രാകാൻ കഴിയിവല്ന്നും 
സ്ഥാ്രിക്ാനായിരുന്നു അത്. താൻ ്രറഞ്ഞ
വതല്ാം നുണയാവണന്നു സ്ഥാ്രിക്ാനായി
രുന്നു വ്രാലീ്സ ഉഗ്്ാേ്സ ്ര് ഇങ്വന വ്ച
യതത്. ത വൻറ ്രരാതിയും വമാഴിയും അധത
യും െ്ാജമാവണന്നു്രറഞ്ഞന് േുജറാത്തന് വ്ര
ാലീ്സ അഗന്വഷണം അെസാനിപേിച്ചന് െി്ചാ
രണ ഗകാടതിയിൽ റിഗപോര്ട്ന് സമര്പേിക്ുഗമ്
ാള്ഗ്രാലും കൂട്മാന്ംേത്തിനിരയായതിനു
ള്ള ഹെ്്്രരിഗോ്രനക്ുഗ്രാലും െിഗ്രയ
മാക്ിയിരുന്നില്. േരീരത്തിഗലറ്റ മുറിെുകള് 
മാധതം ആേു്രധതിയിൽ കാണിക്ുകയാണ് 
േുജറാത്തന് വ്രാലീ്സ വ്ചയതത്.

ഇെിടംവകാടേന് അെസാനിപേിക്ാൻ കഴി
യിവല്ന്നു്രറഞ്ഞന് ബിൽകീ്സ തവന്നയാണ് 
ഗ്രാരാട്ം മുഗന്നാട്ുവകാടേുഗ്രാകാൻ തീരു
മാനിച്ചത്. ബിൽകീ്സ നൽകിയ വമാഴികള് 
അടക്ം ഗരഖയാക്ി ഗേഖരിച്ചന്  ഗകാടതിയി
ൽ സമര്പേിച്ചതുവകാടോണ് േുജറാത്തന് വ്ര
ാലീസി വൻറ അഗന്വഷണം അെസാനിപേിച്ച 

റിഗപോര്ട്ന് െി്ചാരണ ഗകാടതി എടുത്തന് െലി
വച്ചറിഞ്ഞത്. അഗതാവട, ധ്രതികവെ ്രിടികൂ
ടാൻ കഴിയുന്നിവല്ന്നും അെവരല്ാെരും ഒെി
െിലാവണന്നും ്രറഞ്ഞന് ഹകകഴുകാൻ ഗനാ
ക്ി. സി.ബി.ഐ ്ചിധതത്തിഗലക്ുെരുന്നത് 
അത്തരവമാരു ഘട്ത്തിലാണ്. വകാല്വപേട്
െരുവട േരീര്ാേങ്ള് അലിഞ്ഞിലാ്താകാ
ൻ 19 കിഗലാ ഉപേന് ഉ്രഗയാേിച്ചന് അലിയിച്ചു
കെഞ്ഞുവെങ്ിലും അസ്ഥികള് ബാക്ിയാ
വയന്നു സി.ബി.ഐ ക വടേത്തി. ഹ്െികനീ
തി എഗന്ന ്രറഗയടേു. ഈ ്രണിവ്ചയത് ഇര
കവെ രക്ിക്ാൻഗനാക്ിയ േുജറാത്തന് വ്രാ
ലീസിവല ഉഗ്്ാേസ്ഥവരല്ാം സി.ബി.ഐ കു
റ്റ്രധതത്തിൽ ധ്രതികൊയി. അെര്ക്ന് അര്ഹി
ക്ുന്ന േിക്യും ല്ിച്ചു. േുജറാത്തന് വ്രാലീ
സിവല ഈ ഉഗ്്ാേ്സ ്രാണ് ബിൽകീസിന് 
നീതി കിട്രുവതന്ന ോഠ്ത്തിൽ ഗക്സ അട്ിമ
റിച്ചതിന് ഉത്തരൊ്ികള് എന്നന് സുധ്രീംഗകാട
തിയും േരിവെച്ചു. െര്േീയകലാ്രത്തിനും മാ
ന്ംേത്തിനും ഇരയായ ഒരാള്ക്ന് ഇന്്യുവട 
്ചരിധതത്തിൽ കിട്ിയ ്രരമാെ്രി നഷ് ട്രരിഹാ
രത്തുകയാണ് 50 ലക്ം. ഇത്തരവമാരു ഗക
സിൽ ഒരു ഇരക്ന് ല്ിച്ച ്രരമാെ്രി നഷ് ട്ര
രിഹാരത്തുക 2017ൽ സുധ്രീംഗകാടതി െി്രി
ച്ച 10 ലക്ം രൂ്രയാണ്. സുധ്രീംഗകാടതി െി
്രിച്ച ആ സര്ക്ാര് ഗജാലി ൊങ്ി രാജ്വത്ത
ങ്ുമുള്ള ഇരകള്ക്ന് ഒരു മാതൃകയായി മാറ
ണവമന്നാണ് ബിൽകീ്സ  ബാനു എന്ന ഗ്രാ
രാെി െനിതയുവട ആധേഹം.

l

ഇരയിമ്മൻ തമ്ിയുവട ‘ഒാമനത്തിങ്ള് കിടാഗൊ’ വതാട്ിഗങ്ാട്ന്  വതാട്ിലാട്ത്തി വൻറ താെത്തിലും 
ഇൗണത്തിലും അഗനകം ്രാട്ി വൻറ ്ചന്ങ്ള് ്രിറന്നു മലയാെത്തിൽ 

ഇളയരാജ

അഭയള്േെ് എം.ബി. ത്രീനിൊസൻ

കൃഷ് ണചതദ്രൻ എം.ഡി. രാള്ജതദ്രൻ

A`nhmZy§sfÃmw  amXmhn\v

ഗുജറാത്ിൽ െ്ാജ ഏറ്ുമുട്ടലിൽ വകാല്ലവപെട്ട ഇ്് റത്് ജഹാ വൻറ സള്ഹാേരി മു്ർറത്് ജഹാൻ,  
മാ്ാെ് ്മരീമ കൗസർ എന്ിെർവ്ാപെം ബിൽകരീസ്  ബാനു ന്യൂഡൽഹി ള്കാൺസ് റ്ിറ്റ്യൂഷൻ ക്ബിൽ
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ശയിന്നകറപെസാമയി  
(കഥ)
പ്്രരുമാള് മുരുകൻ 
വയിവ: പ്ക.എസത് . പ്വങ്യിടാചലം 
ത്രൈത്: 151, വയില: 150.00 
േയി.സയി ബുകത് സത് 

അര്്രനാരീേ്വരി എന്ന ഗനാ
െലിലൂവട തമിഴകത്തി വൻറ 
അറിയാ ജീെിതങ് വെ തു
റന്നുകാട്ിയ എഴുത്തുകാര 
വൻറ ഏറ്റെും മികച്ച 16 ക്
കെുവട സമാഹാരം. 

ഭാരേീയ നാതടാടയികഥകള്  
(കഥ)
വയി.പ്ക. ബാലകൃഷത് ണൻ നായർ 
ത്രൈത്: 111, വയില: 125.00 
്രൂർണ ്രബ്യിതക്കഷൻസത്

ൊവമാഴി ്രാരമ്ര്ത്തി വൻറ 
ഇരട്ിമ്രുരമൂറുന്ന 28 നാഗടാ
ടിക്കെുവട സ്വതധന് ്രുന
രാഖ്ാനം. കുട്ികള്ക്ും മു
തിര്ന്നെര്ക്ും ഒരുഗ്രാവല 
ധ്രഗയാജനധ്ര്ം.

ടയി. ്രത്മനാഭ പ്ൻറ പ്രഭാഷണങ്ങള് 
(പ്രഭാഷണം)   
ടയി. ്രത്മനാഭൻ  
ത്രൈത്: 103, വയില: 125.00 
മാേൃഭൂമയി ബുകത്സത്  

കാരൂര് ധ്ര്ാഷണമടക്ം 
്രതിനാല് ധ്രസംേങ്െുവട 
സമാഹാരം. ്രിണറായി െി
ജയൻ, ആലഗങ്ാട് ലീലാകൃ
ഷ്ണൻ എന്നിെര് ്രത്നാ്
വന കുറിവച്ചഴുതിയ ഗലഖന
ങ്ള് അനുബന്ം. 

ഗുൈറാത്ത്  േീപവസാക്്യങ്ങള്  
(്രഠനം)
കൃഷത് ണൻ തമാഹൻലാൻ 
ത്രൈത്: 208, വയില: 200.00 
പ്രണേ ബുകത്സത്

2002 വല േുജറാത്തന്  െംേ
ഹത്യുവട ്രശ്ാത്തലം,  
ആസൂധതണം, കുറ്റൊെികള്
വക്തിരായ അഗന്വഷണത്തി
വല അട്ിമറികള് തുടങ്ിയ 
സമധേ സ്വ്ാെത്തിൽ അെത
രിപേിക്ുന്നു. 

മരയിക്കാത് നക്പേങ്ങള് 
തപ്രംചന്ത്  
ത്രൈത്: 168, വയില: 170.00 
േയി.സയി ബുകത്സത്

സിനിമക്ു ഗെടേി സ്വജീെി
തം ബലിയര്പേിച്ച ഒരു കൂട്ം 
ധ്രതി്കവെക്ുറിച്ചുള്ള ഒാര്
മകള്. മലയാെ സിനിമയിവല 
ആ്് നായിക ഗറാസി മുതൽ 
അമ്മ അറിയാനിവല ഹരിനാ
രായണൻ െവര. 

ഖദീൈത്ുൽ കുബത്റ,  
േയിരുദൂേ പ്ൻറ േണൽ 
(ൈീവചരയിപേം)
സദഖത്ുല്ല വടകര  
ത്രൈത്:128, വയില: 130.00 
വചനം ബുകത്സത്

ധ്രൊ്ചകൻ മുഹമ്മദ് ധ്ര
ഗബാ്രനം വ്ചയത ഹ്െിക 
മാര്േത്തിഗലക്ന് ആ്്മായി 
കടന്നുെരുകയും ജീെിതത്തി
ലുടനീെം തണലാെുകയും 
വ്ചയത ഖ്ീജയുവട ക്.     

ഇപ്േ പ്ൻറ രക്തമാണയിപ്േ പ്ൻറ 
മാംസമാപ്ണടുത്ുപ്കാള്ളുക  
(ആത്മകഥ)
എച്ത് മുക്കുട്ടയി 
ത്രൈത്: 270, വയില: 270.00 
േയി.സയി ബുകത്സത്

്സ ധതീകള് എല്ാരംേത്തും 
ഗനരിടുന്ന അെമതിയുവട
യും അെഗഹെനങ്െുവടയും 
നീതിഗകടി വൻറയും നീറുന്ന 
അനു്െങ്ള് ്രറയുകയാ
ണ്  എഴുത്തുകാരി. 

നദയി ്രയിപ്ന്നയും ഒഴുകുന്നു (ഓർമ)
നുസത്റത്ത് വഴയിക്കടവത് 
ത്രൈത്: 159, വയില: 180.00 
പ്്രൻേുലം ബുകത്സത്  

്രരിമിതികഗൊട് നിരന്രം 
വ്രാരുതി ജീെിതവത്ത വെ
െിച്ച സമാനമാക്ിയ മലപേു
റവത്ത നാട്ിൻ്രുറത്തുകാരി 
വ്രണകുട്ിയുവട ജീെിതക്. 
വകാച്ചുവകാച്ചന്  ഓര്മകെിലൂ
വട െലിവയാരു ഗലാകം െര
ച്ചിടുന്നു.  

ക
വ

ിത

കെി ഷബീര് അടേഗത്താടിവൻറ സഫ
ലമാലയും ജ്ാനപോനയും (താ്ാ

ത്്ം-്രഠനം) എന്ന സാം്സ കാരിക െിമര്േ
നം സെിഗേഷ ധേധേ ആെേ്വപേടുംെി്രം 
ധേഗധേയമായ ഒരു കൃതിയാണ്. സൂക്ന്മാര്
്ത്തിൽ, ധ്ര്സ തുത ്രഠനം നിര്െഹിക്ു
ന്നത് ഒര്രനിര്മിതിയാണ്. ധ്രാ്മികതല
ത്തിൽ, ്ക്തിഗകധദേിതമായ രടേു കൃതിക
െുവട താരതമ്ം എന്ന നിലയിൽ ഇതിവല
ന്ന് അ്രനിര്മിതി എന്നു ഗ്ചാ്ിക്ാെുന്ന
താണ്. എന്നാൽ, മലയാെം െി്രരീതം അറ
ബി, മു്സ ലിം െി്രരീതം ഹിദേു, സലാം െി്ര
രീതം നമ്സ ഗത, കുമ്െങ് െി്രരീതം ബീഫ് 
എന്നീ കൃധതിമ ് ്വദേ്വങ്ള് േക്തിയാര്ജിക്ു
വന്നാരു കാലത്തന് േുജാഇ വമായതു മു്സ 
ലിയാരുവട സഫലമാലയും ്രൂന്ാനത്തന് 
േങ്രനാരായണൻ നമ്ൂതിരിയുവട ജ് ഞാ
നപോനയും തമ്മിൽ താരതമ്െും അതുെഴി 
താ്ാത്ന്മ്െും നിര്െഹിക്ുകെഴി, കൃധതിമ
്്വദേ്വമതിലുകള് ഇടിച്ചുനിരത്തുകയാണ് 
ഷബീര് വ്ചയതിരിക്ുന്നത്. ഒരര്്ത്തിൽ 
ഗ്രാടാ ഗ്േീയതവക്തിവരയുള്ള ഒരു ൊടാ 
ഗ്േീയതയുവട ധ്രതിഗരാ്രം. സാ്രാരണേ
തിയിൽ ആത്ീയാ്ിമുഖ്മുള്ള, ഏവതാര
ഗന്വഷകനും, നിര്െഹിക്ാെുന്ന ഒരുകാ
ര്ം, അഗതാവടയാണ് അസാ്രാരണ മാന
മാര്ജിക്ുന്നത്.

ജ് ഞാനപോനവയപേറ്റി ഗകള്ക്ാത്ത, 
അതിവല രടേു െരിവയങ്ിലും അറിയാത്ത 
സാഹിത്െി്്ാര്്ികള് കുറൊയിരിക്ും. 
എന്നാൽ, അഗത സാഹിത്െി്്ാര്്ികെിൽ
ഗ്രാലും െലിവയാരു െി്ാേം സഫലമാല
വയക്ുറിഗച്ചാ അവതഴുതിയ േുജാഇവയക്ു
റിഗച്ചാ ഗകള്ക്ാൻ സാ്ര്തയില്. ്രിവന്നയ
ഗല് താരതമ്െും താ്ാത് മ്െും! രാഷ് ധടീയ 
സമത്വവത്തക്ുറിച്ചന് തത്ത്വത്തിവലങ്ിലും 

സംെ്ിക്ാൻ കഴിയുന്നധത സാം്സ കാരിക 
സമത്വവത്തക്ുറിച്ചന് സംെ്ിക്ാൻ ഇന്നുഗ്ര
ാലും നമുക്ാെുന്നില്. ഈ മൗലിക ്രരിമി
തിവയ ധ്രഗകാ്രിപേിക്ുംെി്രമുള്ള ഏവതാരു 
്രഠനെും, അതിവൻറ ഉള്ളടക്ം എധതഗമൽ 
സ്വാ്ാെികമായിരുന്നാൽഗ്രാലും സ്വയം ്സ 
ഗഫാടനാത്കമാെും! ഷബീറിവൻറ ്രഠന
ത്തിലും താ്ാത് മ്ത്തിലും ജനാ്രി്രത് നി
ല്രാടിൽനിന്നും ഗനാക്ുഗമ്ാള് ്രഴമകവെ 
ധ്രഗകാ്രിപേിക്ുന്ന ്രുതുമകെില്. എന്നാൽ, 
ബഹുസ്വരത സ്വാേതംവ്ചയ്വപേടാത്ത ഒരു 
സാം്സ കാരിക സദേര്്വത്ത സംബന്ിച്ചിട
ഗത്താെം, അവതാരു വ്രാട്ിവത്തറിക്ുന്ന ്രു
തുമയായി മാറുകയും വ്ചയ്ും. മതയാ്ാ്സ 
്ിതികര് വ്ചാടിച്ചാലും, അോ്രമതഗബാ്ര്
മുള്ളെരും സൗദേര്ാത്ക സമീ്രനങ്വെ 
സ്വന്ം മതമായി കരുതുന്നെരും ഈവയാരു 
സാം്സ കാരികധേമവത്ത സ്വാേതം വ്ചയ്ും.

ഒരര്്ത്തിൽ ്രൂന്ാനെും േുജാഇയും 
ധ്രതിനി്രാനംവ്ചയ്ുന്നത് െ്ത്്സ ത ഗല
ാകങ്ൊണ്. ്രൂന്ാനം മരിച്ചന് രടേു നൂറ്റാ
ടേന് കഴിഞ്ഞിട്ാണ് േുജാഇ ജനിക്ുന്നത്. 
്രൂന്ാനം ജീെിച്ച (1547–1640) കാലം അഗ്ര
ക്ിച്ചന്, േുജാഇ ജീെിച്ച (1861–1919) കാലം 
കീഴഗമൽ മറിച്ചിലുകെുവട കാലമാണ്.  മല
യാെത്തിവൻറ ്രൂഗന്ൻ എന്നന് മഹാകെി 
െള്ളഗത്താള് ധ്രേംസിച്ച ്രൂന്ാനം ജ് ഞാ
നപോനവയഴുതിയത് തനി മലയാെ്ാഷയി
ലാണ്. േുജാഇ സഫലമാല എന്ന ധ്രേ്സ 
തമായ കൃതി എഴുതിയത് അറബിമലയാ
െത്തിലാണ്. ഗെ്ാന്്ക്തിയാണ് ്രൂന്ാ
നവത്ത ധ്രഗ്ചാ്ിപേിച്ചത്. ഇ്സ ലാമിക മത
തത്ത്വങ്ൊണ് േുജാഇവയ ധ്രഗ്ചാ്ിപേിച്ച
ത്. നമ്മുവട സാഹിത്്ചരിധതത്തിൽ ്രൂന്ാ
നവത്തക്ുറിച്ചന് എഴുതവപേട്ധത, േുജാഇവയ
ക്ുറിച്ചന് എഴുതവപേട്ിട്ില്.

സം്സ കൃതെും മലയാെെും ഗ്ചര്ന്നുടോ
യ മണിധ്രൊെം ഔഗ്്ാേികമായി സ്വീകരി
ക്വപേട്തുഗ്രാല, അറബിയും മലയാെെും 
ഗ്ചര്ന്നുടോയ അറബിമലയാെം സ്വീകരിക്
വപേടുകയുടോയില്. മുഖ്്രാര സം്സ കാര
ത്തിൽ ഗലോകങ്ള് സ്വീകരിക്വപേട്ഗപോള് 
അഗത േണത്തിൽവ്രടുത്താെുന്ന ഹബ
ത്തുകള് തിര്സ കരിക്വപേടുകയാണുടോ
യത്. ്ചരിധത്രരമായ കാരണങ്ൊൽ, ഒരു 
െലിയ ്രരി്രിെവര മലയാെ സാഹിത്വമന്ന
ത്, സം്സ കൃതെും മലയാെെും മാധതമായി 
മാറുകയാണുടോയത്. ബഹുസ്വരതവയ 
സൂക്ന്മാര്്ത്തിൽ ഉള്വക്ാള്ളാൻ കഴി
യാത്തെി്രം, ് ീര്ഘകാലം സാഹിത്്ചരിധത
െും സാഹിത്ത്തിവല ഏകസ്വരതവയയും 
ഏകോസനകവെയും  വകാടോടുകയാണ് 
വ്ചയതത്. ജനാ്രി്രത്കമ്മി ഒരു ജനതയു
വട ജീെിത്ചധകൊെവത്ത എധതഗമൽ വ്ചറു
താക്ുവമന്നതിവൻറ വതെിെുകെിവലാന്നാ
യി ഇന്നന് നമുക്ീ തള്ളൽതധന്വത്ത തിരിച്ച
റിയാൻ കഴിയും. ഗബാ്ര്രൂര്െം നിര്െഹിച്ച 
ഒരു കുടില െൃത്തിയായിമാധതം ആ ഒഴിച്ചു
നിര്ത്തലുകവെ ്ചുരുക്ിക്ാണാനാെില്. 
ത്ാജ്ധോഹ്െിഗെ്ചനവമന്ന തത്ത്വം ആ 
തത്ത്വത്തിവൻറ വ്രാരുെിവനതവന്ന വ്രാ
െിക്ുംെി്രമാണ് സാഹിത്ത്തിലും ധ്രെര്
ത്തിച്ചത്.

സത്ത്തിൽ, ആ്ര്േെത് കരിക്വപേട് മു
ഖ്്രാര ഏക്രക്ീയമായ വകാള്ളൽ-തള്ള
ലുകെുവട ധ്രെര്ത്തനരീതിയായി ്രരിമിത
വപേടുകയാണുടോയത്. അത് മുല്പേലൂെിവൻ
റ മണം േരിയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞഗപോഴും, 
ഉണക്മീനി ന് രു്ചിയുടോൊവമന്നന് മന
സ്ിലാക്ിയില്. കസെിവൻറ തിെക്ത്തിൽ 
ആഹ്ാ്ിച്ചഗപോള്, അത് കള്ളിമുടേിൽ ഒരു 
കുറ്റൊെിവയ ആേങ്ഗയാവട തിരഞ്ഞു. ബി
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ധ്രോന്ി ടി. െള്ളിക്ുന്നന് 

The President has declared national 
emergency. There is nothing to 

panic
ഇദേിര ോന്ിയുവട കരുത്തുറ്റ േബ് ് ം 

സമാ്രാനവപേടുത്തലായി ഗറഡിഗയായിലൂ
വട ഒഴുകിെന്നതും അച്ഛൻ നാട്ാവര അറി
യിക്ാൻ ഒന്നന്  കൂെിെിെിച്ചു.

അഗന്നരം വനല്ുകുത്തിവക്ാടേിരിക്യാ
യിരുന്ന അമ്മക്ന്  ധ്രസെഗെ്ന െന്നു. ഞാൻ 
ജനിച്ചുെീഴുകയായിരുന്നു ഒരു അടിയന്രാ
െ്സ ്ക്ാലഗത്തക്ന് .

*  *  *
ജീെിതം ഒരു ്രൂരപേറമ്ാ വണന്നന്  അയാള്
ക്ന്  ഇടവക്ാവക് ഗതാന്നും. ഒരു ്ിെസം 
ആഹ്ാ്ത്തിമിര്പേി ഗൻറതാഗണൽ ്രിവന്ന 
കുവറ നാെുകള് നിശ്ശബ് ്  െിജനതയാണ് . 
ജീെിതത്തിൽ ഇധതകാലം ഒഴുകിനടന്നിട്ും 
ഉറവച്ചാരു കര കിട്ിയിട്ില.്  തങ്ഗപേട് വൻറ 
ഹകയിൽനിന്നന്  ഒന്നര ലക്ം ്രലിേക്ന്  ൊ
ങ്ിയാണ്  ൊഴകൃഷി തുടങ്ീത് . അത്  ലാ്
കരമായഗപോ കടംെീട്ും മുമ്ന്  താറാെ ുകൃഷി 
തുടങ്ി. അഗപോഴാണ്  മഹാധ്രെയം െന്ന
ത് . ഉറക്ത്തിൽ ഒരു സ്വപ നം ഒലിച്ചുഗ്രാ
െണഗ്രാവല താറാെുകൂട്ം എഗങ്ാട്ാണ്  
ഗ്രായവതന്നുഗ്രാലും മനസ്ിലായില്. ൊഴ
കള് നിന്നയിടവത്തന്നഗ്രാവല നാലടി വ്ര
ാക്ത്തിൽ ജീെിതത്തിലും ്ുരിതത്തി വൻറ 
്ചെി കയറി.

മടുവത്തന്നന്  ഗതാന്നിയഗപോള് അയാള് 
ഇങ്വനവയാരു കിടു ആത് മഹത്ക്ുറിപേന്  
തയാറാക്ി.

ൊക്ുകള് തണുത്ത മഞ്ഞു്രാെികൊയി 
െിറങ്ലിച്ചുഗ്രാെുന്നു.

അക്രക്ൂട്ങ്ള് ്ചിലഗപോള് ്രാറക്ൂട്
ങ്ൊയി വ്രാട്ിവത്തറിക്ുന്നു.

ധ്ാന്ാൊഗണാ എന്നറിയില്.
അവല്ങ്ിൽതവന്ന സ്വന്ം തലഗച്ചാറി

വന െിേ്വസിക്ുന്നു എന്നതിനപേുറം ഒരു 
ധ്ാന്ൻ  എന്ു  വതറ്റാണ്  വ്ചയ്ുന്നത് . െയ
സ്ന്  42 ആയി. എന്നിട്ും ജീെിതത്തിൽ അടി
യന്രാെ്സ ് തുടരുകയാണ് . െയ്, മടുത്തു.

കുട്ികള് മടിയിൽ െന്നിരുന്നന്  വകട്ിപേിടിച്ചന്  
കെിച്ചഗപോള് ്രിവന്ന അയാള് തൂങ്ാവനാ
ന്നും ഗ്രായില്. കയറിനും സാരിക്ു വമാന്നും 
താങ്ാൻ ്രറ്റാത്ത ്ാരം മനസ്ിനുവടേന്നന്  
ഗതാന്നിഗപോയി. നാലാംെട്െും കൃഷി ആപേീ
സര് ൊഴഗത്താട്ം എെിടായിരുവന്നന്നന്  ഗ്ച
ാ്ിച്ചന്  െ ന്നഗപോ ്ചായഗ്രായിട്ന്  ്രച്ചവെള്ളം 
വകാടുത്തില്. ഗലാണിനുഗെടേി കയറി മടു
ത്തഗപോ ബാങ്ന്  മാഗനജറുവട മുറിയിൽ ഗത

ഞ്ഞ ഹൊയ  വ്ചരിപേന്  ഉഗ്രക്ിച്ചുഗ്രാന്നു.
വെറുവതയിരിക്ു ഗമ്ാ വ്ര വട്ന്നന്  ഗതാന്നി

യതാണ്  ്ചപോത്തി കമ്നി. ഒരു ലക്വമ
ങ്ിലും ഗെടേിെരും.  തങ്ഗപേട്ഗനാടുതവന്ന 
ഗ്ചാ്ിക്ാം. ്രഴയ  അടവ്  വതറ്റിക്ിടക്ാണ് . 
അതിനാൽ ്ാര് നിരുത്സാഹവപേടുത്തി. െൻ 
്രലിേയാണ് .

കാെിവല ഉത്സെത്തിന്  കഴിഞ്ഞ തെണ 
ഗ്രായഗപോ ഹകഗരഖ ഗനാക്ി കുഞ്ഞക്ിയ
മ്മ ്രറഞ്ഞത്  േരിയായിെരുകയാവണന്നന്  ഗത
ാന്നി. തകര്ച്ചയാണഗല്ാ ഗമാഗന െരാൻ ഗ്രാ
െണവതന്നന്  ഗകട്തും അമ്തി വൻറ ഗനാട്ുമാ
റ്റി നൂറി വൻറ ഗനാ വട്ടുത്തന്  ്രിടിച്ചു. കള്ളക്
ണ്ുവകാടേന്  അവതാന്നന്  ഗനാക്ി ഹ്രസ കൂ
ട്ിയാവലാന്നും കുഞ്ഞക്ി കള്ളം ്രറയൂല ഗമ
ാഗനന്നന്  അെര് ്രറഞ്ഞഗപോ വ്ചറുതാവയാന്നന്  
്രകച്ചു. വെറ്റിലയും ്രുകയിലും ്രകുവത്തടു
ത്തുഗ്രായ ്രല്ുകള്ക്ിടയിലൂവട അെസാ

നം െന്നു ് ൃഢമായ ആ ൊക്ുകള്. ്രഗക്
വയങ്ിലും  ഗമാന വകാല്ാെസാനം നീവയാരു 
മുതലാെിയാെും.

്ച പോ ത്തി ക മ് നി ക്ന്  ്ര രി ്ച യ സ മ് ന്ന നാ 
യ ഒ രാ വെ ത രാ വമ ന്നന്  ്ര റ ഞ്ഞ ത്  കു മാ ഗ ര ട് 
നാ ണ്. ത ങ് പേ ൻ െ് ക  ത മാ യ മു ന്ന റി യി ഗപോ 
വട ഒ രു ല ക്ം ത ന്നു. കു മാ ഗര ട് ൻ വകാ ടേു 
െ ന്ന ആ ഗൊ ട്  മു ൻ ്ര രി ്ച യം എ ന്ാ ന്നന്  ഗ്ചാ 
്ി ച്ച തും നീ ടേ മ റു ്ര ടി.

‘‘േ ള് ഫി ൽ ്ച പോ ത്തീം ഗകാ ഴി ക് റീം ഉ ടോ 
ക് ലാ യി രു ന്നു ്ര ണി. 20  വകാ ല്ം ്ച പോ ത്തി 
യി ൽ നി ന്നന്  ്ച പോ ത്തി യി ലൂ വട ്ര റ ന്നു ഗ്രാ യ 
ത്  അ റി ഞ്ഞി ല്.’’

ര ടേു മാ സം ഗനാ ക്ാ വമ ന്നന്  കു മാ ഗര ട് ൻ ്ര 
റ ഞ്ഞു. ഉ ദ്  ഘാ ട നം വതാ ട്ന്  ക ച്ച െ ടം ന ന്നാ 
യി ന ട ന്നു. മി ക് ൊ റും ്ി െ സം ്ച പോ ത്തി 
തി ക യാ വത യാ യി. ്ൂ വര നി ന്നു െ വര ആ ള് 
ക്ാ ള് െ ന്നു.

‘‘മി ന വക് ടാ വത തു ച്ഛ െി ല ക്ന്  സ മാ ്രാ ന 
ഗത്താ വട മ ല യാ െി ക വെ ്ച പോ ത്തി തി ന്നാ ൻ 
സ ജ് രാ ക്ി യ ത്  നാ ടു നീ വെ തു ട ങ്ി യ ഇൗ  
്ച പോ ത്തി ക മ് നി ക ൊ ണ്.’’

ഒ പേം േ ള് ഫ്  ്ച പോ ത്തി ക്ാ ര ൻ മ വറ്റാ രു ആ 
േ ങ് മു ഗന്നാ ട്ു വെ ച്ചു:

‘‘ന  മ്മ വൊ ന്നന്  ്ര ച്ച ്രി ടി ച്ചു െ രു ഗ മ്ാ ഴാ യി രി 
ക്ും ഗെ വറാ രു ത്ത ൻ അ പേു റ ത്തന്  ്ച പോ ത്തി ക 
മ് നി തു ട ങ്ു ക.’’

്സ  ്ി തി ഒ ന്നന്  വമ ച്ച  വപേ ട് ഗപോ ള് ഹ്ര സ 
ൊ ങ്ാ ൻ നി ന്നി ട ത്തന്  തി രി യ ണ ക ഗസ ര വെ 
ച്ചു. അ തി ലി രി ക്ു ഗ മ്ാ ള് വ്ച റു കാ റ്റി ൽ ക ന 
ലി ൽ നി ന്നന്  തീ നാ മ്ു ക ള് വ്രാ ങ് ണ ഗ്രാ വല 
ഇ ട വക്ാ വക് മ ന സ്ി ൽ ്ര ര മ ് രി ധ് മാ യി രു 
ന്ന നാ ലു ്ര തി റ്റാ ടേു ക ള് വത െി ഞ്ഞു െ ന്നു. 
ന െം ബ ര് െ വര ക രു തി യ ത്  കു ഞ്ഞ ക്ി യ 
മ്മ ്ര റ ഞ്ഞ ഗ്രാ വല മു ത ലാ െി വയാ ന്നും ആ 
ൊ ൻ ഗ്രാ ണി വല് ന്നാ യി രു ന്നു. കു ഞ്ഞ ക്ി 
യ  മ്മ വയ കാ ണാ ൻ തു ട ങ്ി യി ട്ന്  െ ര് ഷ ങ് 
ള് കു ഗറ യാ യി. ്ര റ ഞ്ഞ വതാ ന്നും മു ഴു െ നാ 
യും വത റ്റാ റി ല്.

്ച പോ ത്തി ഗന ര ഗ ത്ത െി റ്റു തീ ര് ന്ന തു വകാ 
ടേന്  അ ൽ ്രം ഗന ര ഗ ത്ത ക ട യ ട ക്ാ ൻ നി ന്ന 
ഗപോ ഴാ ണ്  ര ടേു  യു ൊ ക് ള് ഹബ ക്ി ൽ െ 
ന്ന ത്. മു ടേന്  മ ട ക്ി ക്ു ത്തി ഒ രു ത്ത ൻ ക ന 
ത്ത േ ബ്  ് ം ്രു റ വത്ത ടു ത്തു:

‘‘്ച പോ ത്തി യി ഗല്? ്ര ത്തു ്ച പോ ത്തിം  ഗകാ 
ഴി ക് റി യും ്രി വന്ന ത ങ് ഗപേ ട് വ ൻ റ മു ത ലി ഗല 
ക്ന്  കു റ ച്ചന്  ്ര ണം നാ വെ ഗെ ണ വമ ന്നന്  ്ര റ യാ 
ൻ ്ര റ ഞ്ഞു.’’

ഷ ട് ര് െ ലി ച്ചു താ ഴ  ത്തി അ യാ ള് യു ൊ ക് 
വെ ഗനാ ക്ി ഒ ന്നും മി ടോ വത ത ല കു നി ച്ചു നി 
ന്ന ഗപോ ്ച പോ ത്തി ക്ാ ര ൻ ഇ ട വ്ര ട്ു.

‘‘ക ഗച്ചാ ടം ഒ ന്നൂ ടി വമ ച്ച വപേ ട വ ട്. തു ട ങ്ീ ട്ന്  
മൂ ന്നു  മാ സ ഗല് ആ യി ട്ു ള്ളലൂ. മു ത ലാ െി ്ര ലി 
േ മു ട ങ്ാ വത ത ര ണു ടേ ഗല്ാ. ധ്ര െ യ ത്തി വ 
ൻ റ ക്ീ ണം ഒ ന്നന്  മാ റ ഗടേ. ്രി വന്ന ഇ ന്നന്  ്ച 
പോ ത്തി തീ ര് ന്നു. നാ വെ ൊ.’’

 ബാ ക്ി െ ന്ന ്ചി ക് ൻ ക റി തൂ ക്ു ്രാ ധത ത്തി 
ലാ ക്ി  ഗറാ ഡി ഗല ക്ന്   ന ട ക്ു ഗ മ്ാ ്ച പോ ത്തി 
ക്ാ ര ൻ ്ര റ ഞ്ഞു:

‘‘നാ വെ മു ത ൽ ്ച പോ ത്തീ വ ൻ റ എ ണ്ം കാ 
ര് മാ യി ട്ന്  ഒ ന്നന്  കൂ ട് ണം. മു ത ലി ഗല ക്ന്  അ ട 
വ്  വ്ച ല്ാ ഞ്ഞ കാ ര്ം ഗ്രാ ക്ാ ണ്. ത ങ് ഗപേ 
ട് ൻ േു ടേ ക വെ െി ടും. ഉ റ പോ, ക ണ്ി ൽ ഗ്ചാ 
ര യു ടോ െി ല്.’’

്ച പോ ത്തി ക്ാ ര ൻ യാ ധത  ്ര റ ഞ്ഞ ഗപോ അ 
യാ ള് െീ ട്ി ഗല ക്ു ള്ള മ ണ ്രാ ത യി ഗല ക്ന്  ക 
ട ന്നു. കാ െി വ ല ഉ ത്സ െ മാ ണ്  അ ടു ത്ത യാ ഴ  
്ച. ഹക ഗര ഖ ഗനാ ക്ാ ൻ കു ഞ്ഞ ക്ി യ മ്മ െ 
രാ തി രി ക്ി ല്. റ  ഗ്രാ വല ന ടു െ െ ഞ്ഞി ട്ു ടേന്. 
െ ന്നാ മ തി യാ യി രു ന്നു. മു ത ലാ െി യാ െും എ 
ന്നു െ വര ്ര റ ഞ്ഞാ ണ്  നി ര് ത്തി യ ത്. ഇ ത്ത െ 
ണ ആ ് ്ം ത വന്ന നൂ റു രൂ ്ര ഗനാ ട്ന്  കാ ണി ക് 
ണം. കാ ര്ം അ യാ ള് ക്ന്  ്ചി രി െ ന്നു. കാ ര് ങ് 
ള് ഹക െി ട്ു ഗ്രാ െു ക യാ വണ ന്നന്  ഗതാ ന്നി യാ 
ൽ ്രു റ വത്ത ടു ക്ാ ൻ ഇ രു നൂ റി വ ൻ റ ഒ റ്റ ഗനാ 
ട്ന്  കീ േ യി ൽ ക രു ത ണം.

l

രിയാണിയുവടയും ്രച്ചയുവടയും തലയിൽ 
തരംകിട്ുഗമ്ാവഴല്ാം നന്നായി വകാട്ി. ഇഗപേ
ാഴുമത് തുടര്ന്നുവകാടേിരിക്ുന്നു. ്ക്ണ 
നഗൊത്ാനത്തിവൻറ ഇതിഹാസമായ ബിരി
യാണി, ്ക്ണത്തിവല ഒരു ്ീകരനായാണ് 
നമ്മുവട കാലത്തുഗ്രാലും ധ്രത്ക്വപേടുന്ന
ത്. ബിരിയാണിയിൽ രു്ചി കാണുന്നെര്ഗ്രാ
ലും സാഹിത്ത്തിലുള്വപേവട ബിരിയാണിയി
വലഗന്ാ അ്രകടം കാണുന്നു. ബിരിയാണി 
ഒരു സഗസ്തര രാഷ് ധടീയ കെിത എന്ന ്രി
.എൻ. ഗോ്രീകൃഷ് ണ വൻറ മലയാെത്തിവല 
ധേഗധേയമായ കെിത മാധതമാണ് കനവപേട് 
ഒര്രൊ്ം! ബിരിയാണി്ീതിയുവട രാഷ് ധടീയ 
േിരസ്ിൽ, മലയാെ്ാെന നിര്െഹിച്ച ഒവരാ
ന്നാന്രം കിഴുക്ാണ്, ഇന്് മറ്റു ്രലതുംഗ്ര

ാവല ഒരു ബിരിയാണി രാഷ് ധടംകൂടിയായിരു
ന്നു എന്ന ബഹുസ്വരതയിഗലക്ന് െെര്ന്ന ആ 
കെിതവയന്നന് മനസ്ിലാക്ാൻ ധ്രയാസമില്.

സ്വന്ം ്ാഷ സംസാരിക്ാനുള്ള ആഗെേ
ത്തിൽ, മറ്റുള്ളെരുവട ്ാഷ മനസ്ിലാക്ാൻ 
മുഖ്്രാരയായി സ്വയം നടിവച്ചാരു സം്സ 
കാര്രാര മറന്നുഗ്രായി. ൊ്സ ഗകാഡിോമ 
കപേലിറങ്ുന്നതിനു മുമ്ും ്രിമ്ും കാപോ
ഗട്ക്ന് ്രലെഴികെിലൂവട ഒരു്രാടു ഗ്രര് െരു
കയും ഗ്രാെുകയും വ്ചയതിരിക്ാനിടയു
വടേന്ന ധ്രാ്മികസത്ം തിരിച്ചറിയാനുള്ള 
െിനയം അതിന്  എഗന്നാ നഷ് ടമായി. ജനാ
്രി്രത്സമൃധേിയിൽ നിരെ്രി മുഖ്്രാരകള്, 

അവല്ങ്ിൽ അധത മുഖ്മല്ാത്ത സാ്രാരണ 
്രാരകള് ഉടോയിത്തീരും. ജനാ്രി്രത്നി
ഗഷ്രിയായ െര്േീകരണങ്വെ, ബഹുസ്വര
ത സമ്മതിക്ാത്ത െിേകലനങ്വെ, മതനിര
ഗ്രക്തവയ മറിച്ചിടുന്ന െിെരണങ്വെ, വ്ച
റുത്തുവകാടേല്ാവത, ഒഗരസമയം നിരെ്രി 
മുഖ്്രാരകള്ക്ന് നിലെിൽെരാൻ കഴിയില്. 
അനിൊര്മായും നിലെിൽെഗരടേ നിരെ്രി 
മുഖ്്രാരകള്ക്ു ്രകരം, ഒവരാറ്റ മുഖ്്രാര
മാധതം നിലനിൽക്ുഗമ്ാള് നമുക്ന് ്രൂന്ാന
ത്തിവൻറ ജ് ഞാനപോനയും േുജാഇ വമായതു 
മു്സ ലിയാരുവട സഫലമാലയും തമ്മിലുള്ള 
അടുപേം ആഴത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്. 
എന്നാൽ, സാം്സ കാരികസമത്വം ജീെിതസ
ത്മായി തത്വത്തിവലങ്ിലും ഉള്വക്ാള്ളാൻ 
കഴിഞ്ഞാൽ, അതുെഴി എല്ാ ്രാരകെും മു
ഖ്്രാരകൊയാൽ ്രൂന്ാനത്തിനും േുജാ
ഇക്ും ഒരു കുടക്ീഴിൽ ഒത്തുഗ്ചര്ന്നന് നിൽ
ക്ാൻ കഴിയും. 

്രൂന്ാനവത്തയും േുജാഇവയയും െ്ത്
്സ തരാക്ുന്ന നിരെ്രി കാര്ങ്ള് കവടേടു
ക്ാൻ കഴിയുവമങ്ിലും, അെവയാന്നും അെ
വര ്രര്സ ്രരം ഏറ്റുമുട്ുംെി്രം േധതു്രാെയ
ത്തിവലത്തിക്ുകയില്. െിരുധേങ്വെഗപോലും 
െിരുധേങ്െല്ാതാക്ുന്ന കാെ്ാത്കതയു
വടയും മാനെികതയുവടയും താഴന്െരകെിവല 
തര്ക്ങ്വെ അധ്രസക്തമാക്ുന്ന അോ്ര 
ആത്ീയ അഗന്വഷണങ്െുവടയും ഒരുന്നത 
ഗലാകത്തുവെച്ചാണെ സ്വന്ം െ്ത്്സ തത
കള് നിലനിര്ത്തിവക്ാടേുതവന്ന ഐക്വപേ
ടുന്നത്. കാെ്ാത്കതയുവട സെിഗേഷതക
െിവലാന്നന്, അതിര്ത്തികള് നിലനിര്ത്തിവക്
ാടേുതവന്ന, അതിര്ത്തികള്ക്പേുറഗത്തക്ന് 
ൊയനക്ാവര നയിക്ാനുള്ള അതിവൻറ കഴി
ൊണ്. ്ക്തകെിത അനു്െിക്ാൻ ്ക്തി 
ആെേ്മില്ാത്തതുഗ്രാവല, ്ക്തെിരുധേക
െിതയുമായി സംെ്ിക്ാൻ ്ക്തിെിരുധേ മാ
നസികാെ്സ ്യും ആെേ്മില്. ആ അര്്
ത്തിലാണ് ജ് ഞാനപോനയും സഫലമാലയും 
സര്െര്ക്ും ധ്രാ്ര്മാകുന്നത്.       

          l

േുജാഇ വമായതു മു്സ ലിയാരുവട സഫലമാലയും ്രൂന്ാനത്തന് േങ്രനാരായണൻ നമ്ൂതിരിയുവട  
ജ് ഞാനപോനയും തമ്മിൽ താരതമ്െും അതുെഴി താ്ാത്്െും നിര്െഹിക്ുകെഴി, കൃധതിമ ്്വദേ്വമതിലുകള്  
ഇടിച്ചു നിരത്തുകയാണ് ധേന്ഥകാരൻ

 ചിത്രീകരണം: എം. കുഞ്ഞാപ്പ

വക.ഇ.എൻ
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THE MOST TRUSTED ABAYA  BRAND 

Opp. Intl. Stadium, COCHIN-0484 2533555, 8642999955

Clt. Road, PERINTHALMANNA-0493 3223377, 8646999955
Near. Grand Bazar, CALICUT-0495 2727778, 8647999955

Beach Road,CALICUT-0495 4060506, 8641999955

8640999955,9847037778Trade Enq:

SHOP NOW www.meharhijab.com

RamadanKareemRamadanKareem Live your life like
everyday is ramadan
and the Akhirah will

become your Eid

നാഷിഫ്  അലിമിയാൻ

കാറ്റിവൻറ െക്ന് ്രിടിച്ചന് ്രാട്ന് െരുന്ന ് ിക്ന് 
ഗനാക്ി നടന്നിരുന്ന ബാല്കാലം. 

്ൂരഗ്േങ്െിൽ നടക്ുന്ന കല്ാണപേന്ലുക
െിൽനിന്നന് എരഗഞ്ഞാെിയിവല െീട്ിഗലക്ും ്രാ
ട്ുകള് കാറ്റിൽെന്നന് മറിഞ്ഞങ്ു ഗ്രാകുഗമ്ാള് 
രാധതികെിൽതവന്ന കൂട്ുകാഗരാവടാപേം ്രാട്ു
ഗതടിയുള്ള നടപേന് തുടരും. കല്ാണത്തഗലന്നു
ള്ള അരവ് കല്ാണത്തിന് ്സധതീകവെല്ാം കൂ
ട്ംഗ്ചര്ന്നന് ്രാടുന്നതായിരുന്നു ആ ്രാട്ുകള്. 
്രാട്ിഗനാവടാപേം അമ്മിക്ല്രയുന്ന ്രശ്ാത്ത
ല സംേീതെുമുടോെും. വ്രണ്ന്ങ്ളവട ്രാട്ന് 
കഴിഞ്ഞാൽ അെരുവട ടര്ണര് ഹമവക്ടുത്തന് 
നമ്മവെ ോനഗമെ തുടങ്ും - മിഅന്റാജ് രാെി
വൻറ കുെിരും മി്സ രി വ്രാന്നിവൻറ തിെക്െും 
ഇൗണങ്െിൽ നിറച്ചുവെച്ച ്രാട്ുകാരൻ എര
ഗഞ്ഞാെി മൂസ,  ്രാട്ുഗതടി നടന്ന ബാല്കാല
വത്ത കുറിച്ചന് ൊഗതാരാവത ്രറയാൻ കരുതിവെ
ച്ച ഓര്മകഗെവറയാണ്. 

ധ്രതിസന്ികവെ ്രടെുകൊക്ി ്രാടിക്
യറിയ മൂസ ധ്രണയെും െിരഹെും കാത്തി
രിപേുവമലാ്ം ആര്ധ്മായ ആലാ്രനത്തിലൂവട 
ആസ്വാ്കര്ക്ന് അനു്െഗെ്്മാക്ിയായിരു
ന്നു അെരുവട മനസ്ിലിടം ഗനടിയത്. തലഗശ്ശരി 
മട്ാധമ്ം ജുമാ മസ ന്ജി്ിവല ഖബര്സ്ഥാനിൽ മഴ
യുവട ഈര്പേം മാറാത്ത മണൽേയ്യിൽ ഇന്നന് 
ഇൗണം മറന്നന് മയങ്ുഗമ്ാഴും ്രുറത്തന് ആയി
രം ്ചുടേുകെിലൂവട, അതിഗലവറ മനസ്ുകെിലൂ
വട ഇൗരടികൊയി എരഗഞ്ഞാെി മൂസ നിലക്ാ
വത്താരു ഇൗണമായി ്രകരുന്നുടേന്.

അറു്രതു െര്ഷംമുമ്ുള്ള ്രാട്ിവൻറ കൂ
ട്ു ഗതടിയുള്ള ഓര്മകള്ക്ും ആ കാലത്തി
നും അധതയും ്രച്ചപോണ്, എരഗഞ്ഞാെിയിവല 
െലിയകത്തന് മൂസ എന്ന എരഗഞ്ഞാെി മൂസ 
എന്ന ഇേലുകെുവട ഗതാഴനാകും മുമ്ുള്ള

താണ് ആ ്രാട്ുകാലം. ഗേഷം എധതവയധത ്രാ
ട്ുകള്? എെിവടവയല്ാം ഗ്രായി ്രാടി? എധത 
ആയിരങ്ള് ഗകട്ിരുന്നു?  ‘മിഅന്റാജ് രാെിവല 
കാറ്റി’വൻറ മര്മരത്തിലൂവട മലയാെക്രയിലും 
മറുനാട്ിലും അനെ്രി ആസ്വാ്കെൃദേവത്ത 
സൃഷ് ടിവച്ചടുത്ത എരഗഞ്ഞാെി മൂസ ഇഗത ്രാ
ട്ന് ്രാടിയ ഗെ്ികള്ക്ു ഹകയും കണക്ുമില്. 
1972ലായിരുന്നു മിഅന്റാജ് രാെിവല കാഗറ്റ... 
എന്ന ്രാട്ന് വറഗക്ാഡ് വ്ചയ്ുന്നത്. അന്നുമു
തൽ േബ് ് ം നിലക്ുഗൊെം എലാ് ഗെ്ിക
െിലും മൂസക് ്രാടിയിട്ുടേന് ഇൗ ്രാട്ന്, അവല്
ങ്ിൽ ്രാടിപേിച്ചിട്ുടേന് ആസ്വാ്കര്. 

എപ്ന്തല്ലാം വർണങ്ങള്...
ോം്ീര്മുള്ള േബ് ് ഗത്താവട ്രാട്ുകവെവയ
ല്ാം ത ഗൻറതാക്ുന്ന ആെിഷ്കാര രീതിയാ
യിരുവന്നങ്ിലും സൗമ്്ാെമാണ് മൂസക്യു
വട സംേീതത്തിവല സെിഗേഷതവയന്നന് ധ്രമുഖ 
ോയകൻ െി.ടി. മുരെി നിരീക്ിക്ുന്നു. ‘‘്ക്തി
യായാലും ധ്രണയമായാലും േൃംോരമായാലും 
സൗമ്മായാണ് അത് ്രാട്ിലൂവട ്രകരുന്നത്. 
്ചിഗന്ാദേീ്രകമാണ് ആ സൗമ്്ാെവമന്നതും 
മവറ്റാരു ധ്രഗത്കതയാണ്. തികച്ചും രാഷ് ധടീ
യമുള്ള ്രാട്ുകാരനാണ് എരഗഞ്ഞാെി. ഏതു 
്രരി്രാടിക്ായാലും അഗദേഹം ആ്്ം ്രാടുന്ന 
്രാട്ുഗകട്ാൽ തവന്ന സഹിഷ്ണുതയുവട ആ 
രാഷ് ധടീയം വെെിൊകും.  ‘എവന്ല്ാം െര്ണ
ങ്ള് ...’ എന്നു തുടങ്ുന്ന ോനം രാജ്ത്തിവൻ
റ ബഹുസ്വരതവയ െര്ണിക്ുന്ന െരികൊണ്. 
തനിക്ന് സമൂഹഗത്താട് ്രറയാനുള്ള രാഷ് ധടീയം 
കൃത്മായ െരികെിലൂവട ്രറഞ്ഞുവെച്ചാണ് മൂ
സക് അടുത്തതിഗലക്ന് ധ്രഗെേിക്ുന്നതും. 
അതുെവര ആരിലും കടേിട്ില്ാവത്താരു ്ാൊ
ത്കത ്രാട്ിലൂവട മൂസ ധ്രകടിപേിച്ചുവെന്നതു
തവന്നയാണ് ഇഗദേഹവത്ത ഗെറിട്ുനിര്ത്തുന്ന
ത്. ഒപേം സാധമ്്ായികമായി ഗകട്ിരുന്ന െിഷ
യങ്ള്ക്ും ആസ്വാ്നങ്ള്ക്ുമപേുറം ജീെി
തത്തിവൻറ സമ്സതഗമഖലകവെയും ധ്രതി്രാ
്ിക്ുന്ന രീതിയിഗലക്ന് മാപേിെപോട്ന് മാറുന്നതും 
ഇക്ാലത്തു തവന്നയാണ്. മൂസക്യുവട േബ് 
്ത്തിവൻറയും ആെിഷ്കാരരീതിയുവടയും ധ്ര
ഗത്കതകെും കൂടിയായഗപോള് മാപേിെപോട്ിവന 
കൂടുതൽ ഇഷ് ടഗത്താവട ജനങ്ള് ഏവറ്റടുക്ു
കയായിരുന്നു’’ - െി.ടി. മുരെി ്രറയുന്നു 

457 വയിതദശയാപേകള്  
1000ത്യിൽ്രരം തവദയികള്
തലഗശ്ശരി കടൽപോലത്തിനരിവക, ്ചാലിവല കട
വലടുത്ത തീരത്തന് തവന്ന കാണാവനത്തുന്നെ
ഗരാട് മൂസക് ്രലെട്ം ്രലക്കെും ്രറഞ്ഞി
ട്ുടേന്. ആ ക്കെിവലാന്നും ്രഗക്, ഒരിക്ലും 
മാപേിെപോട്ി വൻറ ഇേൽവ്രയത്തല് മറിച്ചന്, സ്വ
ന്ം ജീെിതെഴികെിവല ഇരുള് നിറഞ്ഞ കാല
വത്ത നാെുകൊണ് ഇരമ്ിയാര്ത്തിരുന്നത്. 
ലഹരി്രൂത്ത െഴികെുവട, എെിഗടവക്ന്നറിയാ
ത്ത നീടേ യാധതകെുവട, ്ാര്യുവട ഗതാരാത്ത 
കണ്ീരി വൻറ, െിേപേടങ്ാത്ത മക്െുവട, കാ
ത്തിരിപേി വൻറ, ഗെ്നയുവട ക്കള്... ഒടുെിൽ 
മൂസക് ്രറഞ്ഞന് നിര്ത്തിയവതാവക്യും കുടും
ബത്തി വൻറ ്സഗനഹതണലിഗലക്ുള്ള ആ തി
രിച്ചു െരെിവന കുറിച്ചും അതി വൻറ ഊഷ്മെത
വയക്ുറിച്ചുമായിരുന്നു, െീടും കുടുംബെും െി
ട്ന് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു ്രാഴാക്ിയ സമയവത്ത 
കുറിച്ചായിരുന്നു. അതുവകാടേുതവന്ന െീട്ിൽ
തവന്ന കഴിയാനാണ് ഏവറ ഇഷ് ടം. ്രാട്ുമൂെി
യും ഗ്രരക്ുട്ികഗൊവടാപേം കെിച്ചും തലഗശ്ശ
രി ക്സ റ്റം്സ ഗറാഡിവല ‘ഐഷു’ എന്ന െീട്ി
വല ജീെിതത്തിന് ്രുതിവയാരീണം തീര്ക്ുന്ന 
തിരക്ിലായിരുന്നു ്രാട്ുകാരൻ. 

ഗനാമ്ുകാലത്തന് എന്നും െീട്ിലുടോകുവമ
ങ്ിലും, കഴിഞ്ഞ 25 െര്ഷങ്ൊയി െീടുെിട്ു
തവന്നയാണ് വ്രരുന്നാെുകവെല്ാം. ്രുതു്രിറ 
കാണാൻ എല്ാെരും ആകാേഗത്തക്ന്  കണ്ു
യര്ത്തും മുവമ് തവന്ന ആകാേത്തൂവട മൂസ
ക് ്രറന്നുകഴിഞ്ഞിട്ുടോകും.  െര്ഷങ്ൊയി 
േള്ഫിവല വ്രരുന്നാെുകള് എരഗഞ്ഞാെി മൂസ
യുവട സംേീഗതാത്സെങ്െിലാണ്. േള്ഫിൽ 
ഇതുെവര ആയിരത്തിഗലവറ ഗെ്ികെിൽ ്രാ
ടിക്ഴിഞ്ഞു. േള്ഫിൽ ഏറ്റെും കൂടുതൽ ഗെ
്ികെിൽ ്രാടിയ ഇന്്ൻ ോയകനും തലക്ന
മില്ാത്ത ഇൗ തലഗശ്ശരിക്ാരൻ തവന്ന! 

മാപെയിളപൊട്ടും മട്ടന്നൂരയിപ്ൻറ പ്കാട്ടും  
മാപേിെപോട്ിവന മൂസക് ജനകീയമാക്ി എന്നു 
്രറയുന്നതിനു ്രകരം, ജനങ്െുമായി ഒട്ിനിൽ
ക്ുന്ന മൂസക്യിലൂവട മാപേിെപോട്ന് മനസ്ുകെി
ഗലക്ന് കുടിഗയറി എന്നതാണ് ൊ്സതെം. നാ
ട്ിഗലതിവനക്ാള് സ്വീകരണെും ്സഗനഹെും 
മൂസക്ന് ല്ിച്ചത് ധ്രൊസികെിൽനിന്നു തവന്ന
യായിരുന്നു. ് ുഹബയിവലയും ഖത്തറിവലയും 
മ്സകത്തിവലയും വതരുെുകെിൽ ആരാ്രകര് 

വ്രാതിയുഗമ്ാള് മൂസക് അെരിവലാരാൊയി. 
സാ്രാരണക്ാഗരാവടാപേം കൂട്ുകൂടിയ മനു
ഷ്ത്വം നിറഞ്ഞ മഹാനായ കലാകാരനാണ് 
എരഗഞ്ഞാെി മൂസ എന്ന ്രാട്ുകാരൻ - സാ
ഹിത്കാരനും ധ്രൊസിഗലാകവത്ത സുസൂ
ക്ന്മം െീക്ിക്ുന്ന എഴുത്തുകാരനുമായ േി
ഹാബുദേീൻ വ്രായ ത്തുംകടവ് ഒറ്റൊക്ിൽ െി
ലയിരുത്തുന്നത് ഇങ്വനയാണ്. ആ ൊക്ിൽ 
എല്ാമുവടേന്നും എഴുത്തുകാരൻ ്ചൂടേിക്ാ
ട്ുന്നു. ‘‘ 70കെുവട മ്ര്കാലത്താണ് മൂസക് 
േള്ഫിഗലക്ന് ആ്്മായി ്രാടാവനത്തുന്നത്. 
്ചിന്ിക്ാൻ ഗ്രാലുമാകാത്ത ഏകാന്തയും 
്ുരിതങ്െും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അന്നവത്ത 
േള്ഫ്ജീെിതം. ഇതിനിടയിഗലക്ന് എരഗഞ്ഞാ
െി മൂസ ്രാടാവനത്തുന്നു എന്നന് ഗകട്ാൽ തവന്ന 
അന്നവത്ത മലബാറിവല മു്സ ലിം ധ്രൊസികള്
ക്ന് ്രിവന്ന സഗന്ാഷത്തിവൻറ വ്രരുന്നാൊ
ണ്. ്ുരിതങ്ള്ക്ും െിരഹങ്ള്ക്ുമിടയിൽ 
ആ ്രാട്ുകെിലൂവട അൽ്രഗനരഗത്തക്ന് എങ്ി
ലും നാട്ിവലത്തിയ ധ്രതീതിയുടോക്ാൻ മൂസ
യുവട േബ് ് ത്തിനും ആലാ്രനത്തിനും കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. സാ്രാരണക്ാരുമായി ഇട്രഴകി, 
ഒന്നിഗനാടും ഒരു ആര്ത്തിയുമിലാ്വത, ജീെി
ച്ചിരിക്ുഗമ്ാള്തവന്ന മഹത്വം കാട്ിയ കലാ
കാരനായിരുന്നു അഗദേഹം’’ - േിഹാബുദേീൻ 
വ്രായ ത്തുംകടവ് ്രറയുന്നു. വതാഴിൽ ധ്രശന
ങ്െിലും മറ്റും വ്രട്ന് ജയിലിലകവപേടുന്ന ധ്രൊ
സിവയ ഓര്ത്തന് ‘അറബ് നാട്ിൽ ഇെിവട ഇന്നന് 
ഞാനുവമത്തീ ഉമ്മാ.....’ എന്നു എഗപോള് ്രാടു
ഗമ്ാഴും അഗദേഹം െിതുമ്ി.

ഗകരെത്തി വൻറ സംേീത ്ചരിധതത്തിൽ ഇടം
്രിടിച്ച ഒരു മുഹൂര്ത്തം മൂസയിലൂവട മ്സകത്തി
ലുടോയി. 2001വല ഗകരഗൊത്സെത്തിൽ ്രവങ്
ടുക്ാൻ െന്നഗപോഴാണ് മൂസക്യുവട ്രാട്ിന് 
വ്ചടേഗമെത്തിവല താരരാജാവ് മട്ന്നൂര് േങ്
രൻകുട്ി മാരാര് വ്ചടേയിൽ അകമ്ടി ൊയി
ക്ുന്നത്. ്രാട്ും ഒപേം വകാട്ുമായി ഇരുെരും 
വകാട്ിക്യറിയത് െലിയ ്ചരിധതത്തിഗലക്ാ
യിരുന്നു. മട്നൂരും മൂസക്യും തമ്മിൽ െലിയ 
ആത്ബന്ത്തിനുതവന്ന അത് തുടക്ം കു
റിച്ചു. എല്ാതരം ഗെര്തിരിെുകള്ക്ും അപേു
റത്താണ് കലാകാരൻ എന്നന് ത വൻറ ജീെിതം 
വകാടേന് സമര്്ിച്ച മൂസക് മലയാെികെുവട മന
സ്ിലും നാെിലും ഉറെ െറ്റാത്തധതയും ഇൗണ
ങ്ള് ബാക്ിയാക്ിയാണ് മറഞ്ഞതും. 

മലബാറയിപ്ൻറ മാണയിക്യം
‘മാണിക്മലരായ ്രൂെി’യും ‘മനസ്ിവൻറ 
ഉള്ളിൽ നിന്നുയരുന്ന’തും ‘മി്സറിവല രാജനും’ 
്രാടിയ ോയകൻ ്രാട്ിവൻറ ്രറു്ീസ െിട്കലു
ഗമ്ാള് ഈ മണ്ിൽ ഒരീറൻ ഗതങ്ൽ ബാക്ി
യാെുന്നു. മലബാറി വൻറ മാധതമല്, മണ്ി വൻറ 
ോയകൻകൂടിയായിരുന്നു എരഗഞ്ഞാെി മൂസ
വയന്ന അ്ിധ്രായമാണ് സംെി്രായകൻ കമലി
നുള്ളത്. ്രാടാഗന അറീയൂ, അ്ിനയിക്ാനറി
യിവല്ന്നന് ്രറഞ്ഞന് മടിച്ചുനിന്ന മൂസയുവട ഹക
യിൽ ക്ാര്വനറ്റന് വകാടുത്തന് ‘ധോമഗഫാണി’വല 
ലൂയി അങ്ിൊക്ി മാറ്റിയത് കമലാണ്. ‘‘ഒട്ും 
അ്ിനയം െഴങ്ാത്ത ്രച്ച മനുഷ്വനയാണ് 
ആ്്്ിെസങ്െിൽ കടേത്. ക്ാര്വനറ്റന് എടു
ത്തു ഹകയിൽ വകാടുത്തഗപോള് മൂസ, ലൂയി 
അങ്ിെിഗലക്ന് . െല്ാവത്താരു ഫീലാണ് ആ 
േബ് ് ത്തിന്. ധോമഗഫാണിൽ ഒരു ്രാട്ി വൻറ 
വ്ചറിയ ്ാേെും ്രാടി. ്രിന്നണി ോനരംേഗത്ത
ക്ു െരാത്തതിവനപേറ്റി ഗ്ചാ്ിച്ചഗപോള്, എനി
ക്ു ജനങ്െുവട മുമ്ിൽ നിന്നന് ്രാടാനാണ് 
ഇഷ് ടം എന്നായിരുന്നു മറു്രടി. ഒരിക്ൽഗപോ
ലും സിനിമയിൽ ്രാടാൻ അെസരം ഗ്ചാ്ിച്ചി
ട്ില്. മലബാറി വൻറ മാധതമല്, മണ്ി വൻറ ോയ
കൻകൂടിയായിരുന്നു എരഗഞ്ഞാെി മൂസ’’ - നി
കത്താനാൊത്ത നഷ് ടവത്ത കുറിച്ചന് സംെി്രാ
യക വൻറ ൊക്ുകള്. 

സമകാലികനും ഉറ്റ സുഹൃത്തുമായ ോയ
കൻ െി.എം കുട്ിക്ന് അറബ് നാടുകെിവല നൂ
റുകണക്ിന് ഗെ്ികെിൽ മത്സരിച്ചു്രാടി തകര്
ത്ത കൂടപേിറപേിവനയാണ് നഷ് ടമായത്. ‘‘െട
ഗക് മലബാറിൽ ധടൂപേുമായി ോനഗമെക്ന് ഗ്രാ
വയാരു കാലം. ്ിെസങ്ഗൊെം ഗധ്രാധോമുക
െുടേന്. ഇതിനിവട എവൻറ േബ് ് ം അടഞ്ഞു 
്രാടാനാൊത്ത അെസ്ഥ. ്രാട്ിന് ്രകരക്ാര
വന ഗതടി തലഗശ്ശരി അങ്ാടിയിഗലക്ന് ഗ്രായി. 
എരഗഞ്ഞാെി മൂസയായിരുന്നു ആ ്രകരക്ാ
രൻ. ഒരു നട്ുച്ച ഗനരത്തന് വ്രാള്ളുന്ന വെയി
ലിൽ ഗലാറിയിൽനിന്നന് അരിച്ചാക്ന് ഇറക്ുന്ന 
വതാഴിലാെിഗയാട് എരഗഞ്ഞാെിവയ കാട്ിത്ത
രാഗമാ എന്നു ഗ്ചാ്ിച്ചു. വെെുവക് ്ചിരിച്ചന് 
എന്ാ കാര്ം എന്ന ഗ്ചാ്്മായിരുന്നു മറു്ര
ടി. അത് എരഗഞ്ഞാെി മൂസഗയാട് ്രറഗഞ്ഞാ
ൊം എന്നന് ഞാനും. എങ്ീ ്രറഗഞ്ഞാെീ.. ഞാനാ 
മൂസ - അതായിരുന്നു ആ്്വത്ത കൂടിക്ാഴ്ച. 
അന്നു ഗ്ചര്ത്തുവെച്ചതാണ് മൂസവയ മനസ്ിൽ. 
ഇന്നും അഗത ഇഷ് ടഗത്താവട മൂസ എന്നിലു
ടേന്, ്രാടാൻ ബാക്ിവെച്ച ഒരു ഇൗണമായി...’’ 
െി.എം. കുട്ി മാഷ് ്രറഞ്ഞുനിര്ത്തി.        l

‘മാണിക് മലരായ ്രൂെി’യും ‘മി്സറിവല രാജനും’ ്രാടിയ 
എരഗഞ്ഞാെി മൂസ ്രാട്ിവൻറ ്രറു്ീസ െിട്കന്നു. 
കലാരംേത്തന്  അഗദേഹത്തി വൻറ 
സമകാലികനായ െി.എം. കുട്ി, അഗദേഹവത്ത കാമറക്ന്  മുന്നിൽ 
എത്തിച്ച സംെി്രായകൻ കമൽ,  
മൂസക്യും ധ്രൊസികെും തമ്മിവല ഇഴയടുപേം ഗനരിട്നു്െിച്ച  
എഴുത്തുകാരൻ േിഹാബുദേീൻ വ്രായ ത്തുംകടവ് ,  
ോയകനും സംേീത സംെി്രായകനുമായ െി.ടി. മുരെി  
എന്നിെര് ആ അതുല്ധ്രതി്വയ ഒാര്ക്ുന്നു

െി.എം. കുട്ടി കമൽ െി.ടി. മുരളി ്ിഹാബുദ്രീൻ വൊയ് ത്ുംകടെ്

എരള്ഞോളി മയൂസ

 ചിത്ം: പി. സന്ീപ് 


