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കലാപകാരികളെ ഭയന്ന്മൂന്നുവയസ്സുകാരിയായ മകൾ സാഹിലയെയും ഒക്കത്തെടുത്ത്
ജീവനുംകൊണ്ടോടുകയായിരുന്നു ആ പത്തൊമ്പതുകാരി. അന്ന്അഞ്ചുമാസം ഗർഭിണിയായിരുന്ന അവരുടെ
കൺമുന്നിൽവെച്ചാണ്ആ പിഞ്ചോമനയെ ഭീകരർ കരിങ്കൽകൂട്ടത്തിൽ എറിഞ്ഞുകൊന്നത്.
കൂട്ടക്കുരുതിക്കിരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉറ്റവർക്കും ഉടയവർക്കും മുന്നിൽവെച്ച്ആ വീട്ടമ്മ കൂട്ടമാനഭംഗത്തിനുമിരയായി.
ഗുജറാത്ത്വംശഹത്യയുടെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസ
 ാക്ഷി-ബിൽകീസ്ബാനു. നീതിക്കായുള്ള വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അവരുടെ പോരാട്ടം
വിജയംകണ്ടിരിക്കുന്നു. നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയിൽനിന്നുള്ള ഒരു വിഹിതം നീതിക്കായി പോരാടുന്ന മാതാക്കൾക്കായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്അവർ.

ഹസനുൽ ബന്ന

ഗോ

ധ്രയില് സബര്മതി എക്സ്പ്രസി
ന് തീവെച്ച വാര്ത്ത പടര്ന്നപ്പോ
ള് തന്നെ ‘മുസ്ലിംകളെ കൊല്ലൂ’ എന്ന് മുദ്രാ
വാക്യം മുഴക്കി ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ തെരു
വിലിറങ്ങിയിരുന്നു. കിട്ടിയ വാഹനങ്ങള് പിടി
ച്ച് ഗ്രാമത്തിലെ മുസ്ലിംകള് ഒന്നടങ്കം ജീവനും
കൊണ്ടോടിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. അഞ്ചുമാ
സം ഗര്ഭിണിയാണെന്നതൊക്കെ മറന്നു. കി
ട്ടിയ വണ്ടിയില് തൂങ്ങിപ്പിടിച്ചുകയറി ജീവനും
കൊണ്ടോടുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം കണ്ണുക
ളില്നിന്നും ഹൃദയത്തില്നിന്നും ആ കാഴ്ച
കള് മറയുന്നില്ല. സ്വന്തം കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നി
ലാണ് കല്ലിലിട്ടടിച്ച് സ്വന്തം മകളുടെ തല തല്ലി
ത്തകര്ത്തത്. കണ്മുന്നില് കുടുംബത്തിലെ
ഓരോരുത്തരെയായി കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കു
ന്ന ഉറ്റവരുടെ മയ്യിത്തുകള്ക്കിടയിലാണ് കൂട്ട
മാനഭംഗത്തിനിരയാകുന്നത്്. മാനഭംഗത്തിനി
രയായി അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് മറയുന്ന
തുവരെ അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി
വന്നത് ഇപ്പോഴും ഉള്ക്കിടിലമുണ്ടാക്കുന്നതാ
ണ്. ആ ഭീകരകൃത്യങ്ങള് എെൻറ ബോധത്തെ
മറച്ചതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചെന്നു കരുതി അക്ര
മികള് എന്നെയും ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞ
ത്. അവരുടെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങള് കാണാനുള്ള
ശേഷി എെൻറ മനസ്സിനില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട്
മാത്രമാണ്ഇന്ന്ഞാൻ ജീവനോടെയിരിക്കുന്ന
ത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ആ നരാധമർ
ക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനും എല്ലാത്തി
നും ഒത്താശ ചെയ്ത സര്ക്കാറില്നിന്നുതന്നെ
നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങിയെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞ
ത്^പറയുന്നത്ഗുജറാത്ത്വംശഹത്യയുടെ ജീ
വിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി ബിൽകീസ് യാകൂബ്
റസൂൽ എന്ന ബിൽകീസ്ബാനു.
മൃ താവ സ്ഥയില് ബോധം തിരികെ കിട്ടി
കണ്ണുതുറന്നപ്പോള് ചുറ്റിലും ഇരുട്ടു മാത്രം.
ഭര്ത്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചോ എന്ന
റിയില്ല. കുടുംബത്തില് ആരെങ്കിലും അവശേ
ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാന് ഒരു അഭയാര്ഥി
ക്യാമ്പില്നിന്ന്മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുകയാണ്. ഗര്ഭിണിയായതിനാല് ഓട്ടം സു
രക്ഷിതമല്ലെന്നും ജീവാപായം സംഭവിച്ചേക്കാ
മെന്നും ആളുകള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കു
ന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, എന്തുചെയ്യാനാണ്. ആ അല
ച്ചിലിനിടയിലായിരുന്നു പ്രസവവും.

കുഞ്ഞുമയ്യിത്ത് തേടിയലഞ്ഞ
നാളുകള്
ആദ്യത്തെ കൺമണിയായിരുന്നു സാഹില.
അവർ കല്ലിലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുമ്പോള് മൂന്നു
വയസ്സായിരുന്നു അവള്ക്ക്. ഒരമ്മക്കും സഹി
ക്കാന് കഴിയുന്നതല്ലിത്. ആ മോളുടെ മൃതദേ
ഹം കിട്ടാത്തതിനാല് മറമാടാന് കഴിഞ്ഞില്ല.
കൂട്ടമാനഭംഗത്തിനുശേഷം ബോധം തിരിച്ചു
കിട്ടിയത് മുതല് അവളുടെ മയ്യിത്ത് തേടി അല
ച്ചിൽ തുടങ്ങി. മയ്യിത്ത്കണ്ടെടുത്ത് ഇസ്ലാമി
ക വിധി പ്രകാരം ഖബറടക്കണം എന്നാഗ്രഹമു
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ണ്ടായിരുന്നു. സാഹിലയുടെ കുഞ്ഞു മയ്യിത്ത്
കണ്ടുകിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതോടെ ഖബറടക്കാ
ത്ത അവളുടെ റൂഹ് (ആത്മാവ്) അല്ലാഹുവിലേ
ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എന്ന ആധിയായിരു
ന്നു. അതോര്ത്ത് ഒരുപാട് നാള് കരഞ്ഞുതീർ
ത്തു. അല്ലാഹു എെൻറ പ്രാർഥന സ്വീകരിക്കു
മെന്നും ഒന്നുമറിയാത്ത എെൻറ കുഞ്ഞുമോ
ളെ സ്വര്ഗത്തിലെനിക്ക് കാണിച്ചുതരുമെന്നു
മാണ് അറിവുള്ളവര് പറഞ്ഞുതന്നത്. അവളെ
ഓര്ക്കാതെ ഒരുദിവസം പോലും കഴിഞ്ഞുപോ
യിട്ടില.്ല ആ ഓര്മകള് ഹൃദയത്തില്നിന്ന് മാ
യ്ച്ചുകളയാനാകില്ല. സാഹിലയെ തിരിച്ചുകൊ
ണ്ടുവരാനുമാകില്ല. എന്നും അവള്ക്കായി പ്രാർ
ഥിക്കും. അവളുടെ പേരില് എനിക്കവളെപ്പോ
ലുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളുടെ അമ്മമാരെ സഹായി
ക്കണം. നീതിക്കായുള്ള അമ്മമാരുടെ പോരാട്ട
ങ്ങള്ക്കുള്ളതാണ് എനിക്കനുവദിച്ച 50 ലക്ഷ
ത്തില്നിന്നുള്ള ഒരു വിഹിതം. യാതനകള്ക്കിര
യാകുമ്പോള് ഗര്ഭത്തിലായിരുന്ന മകളെ പ്രസ
വിച്ചപ്പോഴേക്കും നീതിതേടിയുള്ള നിയമ പോ
രാട്ടത്തിെൻറ വഴിയിലേക്കിറങ്ങിയിരുന്നു. അന്ന്
എെൻറ ഉദരത്തിലിരുന്ന കുഞ്ഞിനിപ്പോൾ 16
വയസ്സ്-പേര് ഹസ്റ. എന്നെപ്പോലുള്ള ഇരക
ളായ അമ്മമാര്ക്ക് ഫീസില്ലാതെ വാദിക്കാന്
അവളെ അഭിഭാഷകയാക്കണമെന്ന അതിയാ
യ ആഗ്രഹത്തിലാണിപ്പോൾ. (ചിത്രീകരണത്തി
ൽ ബിൽകീസ്ബാനുവിനൊപ്പമുള്ളത്ഇളയ
കുഞ്ഞാണ്, അവൾക്കിപ്പോൾ മൂന്ന്വയസ്സ്).
ഈ രാജ്യത്ത് ഒരമ്മക്ക് നീതി നേടിയെടുക്കാമെ
ന്ന സന്ദേശം നല്കാന് എത്രയോ നാളെടുത്ത
ഈ പോരാട്ടത്തിലൂടെ സാധിച്ചു. ഒരുപാടു സമ
യമെടുത്താലും നീതിലഭിക്കുമെന്ന് ഉറച്ചവിശ്വാ
സമുണ്ടായിരുന്നു. നിര്ഭാഗ്യകരമായ ഒട്ടനവധി
സന്ദര്ഭങ്ങളെയാണ് അതിജീവിക്കേണ്ടിവന്നത്.
ആ ഘട്ടത്തിലെല്ലാം കൂടെനിന്നവര്ക്ക് നന്ദിയു
ണ്ട്. ഭര്ത്താവ് യഅ്കൂബ് നല്കിയ പിന്തുണ
യായിരുന്നു വിചാരണ കോടതിയും ഹൈകേ
ാടതിയും താണ്ടി സുപ്രീംകോടതി വരെ നീണ്ട
ഇത്രയും വര്ഷത്തെ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനുള്ള
ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്. ആത്മാര്ഥതയോടെ
ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച് പ്രതികള്ക്ക് ശിക്ഷ ഉറ
പ്പുവരുത്തിയ ആ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട്
അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയുണ്ട്. കൂടെ നിന്ന ശോഭ ഗു
പ്ത അടക്കമുള്ള അഭിഭാഷകരോടും സുപ്രീം
കോടതിയോടുമുള്ള കടപ്പാട് പറയാതിരിക്കാ
നാവില്ല. ജംഇയ്യതുല് ഉലമായേ ഹിന്ദും മൗലാ
ന മഹ്മൂദ് മദനിയും അടക്കം സമുദായത്തിനക
ത്തുനിന്ന് നല്കിയ പിന്തുണ മറക്കാനാവില്ല.
ഇത്രയും നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവില് സം
തൃപ്തിയായോ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കു
ന്നുണ്ട്. 17 വര്ഷമെന്നത് ചെറിയ കാലയളവല.്ല
ഈ കാലത്തിനിടക്ക് പലയിടങ്ങളിലായി മാറി
മാറി താമസിക്കേണ്ടിവന്നു. ഗുജറാത്തില്നിന്ന്
നീതി ലഭ്യമാകില്ല എന്നുതോന്നിയതുകൊണ്ടാ
ണ് വിചാരണ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള
കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടിവന്നത്. ഓരോ ഘട്ട
ത്തിലും സുപ്രീംകോടതി നടത്തിയ നിര്ണായ
ക ഇടപെടലുകള് കൊണ്ടാണ് അത് സാധ്യമാ
യത്. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോ
കുന്ന ഇരക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണയാണ് കോ
ടതി അതിലൂടെ നല്കിയത്. ആ നിലക്ക് സം

എരഞ്ഞോളി മൂസയെ
ഒാർക്കുന്നു

തൃപ്തിയേ ഉള്ളൂ. സര്ക്കാര് ജോലിയോ വീടോ
നഷ്ടപരിഹാരമോ ഏതാണ് സംതൃപ്തി പക
രുന്നതെന്ന് പലരും ചോദിച്ചു. ഭര്ത്താവിനും
കുടുംബത്തിനുമൊപ്പം സമാധാനത്തോടെ കഴി
യുന്നതില്പരം സംതൃപ്തി മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇത്ര
യും നീണ്ട പോരാട്ടത്തിന് ഈ ധൈര്യം എങ്ങ
നെ ലഭിച്ചുവെന്നാണ് മറ്റു ചിലര് ചോദിക്കുന്ന
ത്. കണ്മുന്നില് കുടുംബാംഗങ്ങളൊന്നാകെ
അതിക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നതു കാണേണ്ടി
വന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതിൽകൂടുതൽ എന്തു ഭയ
മെന്ന് തിരിച്ചുചോദിക്കുമ്പോള് അവര്ക്കൊ
ന്നും പറയാനില്ല. ആ വേട്ടക്കാര്ക്ക് ലഭിച്ച ശി
ക്ഷയില് സംതൃപ്തയാണ്.
ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രതിക
ള്ക്ക് വധശിക്ഷ നല്കണമെന്ന അഭിപ്രായ
മുള്ളവരുണ്ട്. പലരും ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടു
മുണ്ട്. എനിക്ക് നീതി മതി, പ്രതികാരം വേണ്ട
എന്നാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത്. അര്ഹിക്കുന്ന
ശിക്ഷ നല്കണമെന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴും വധശി
ക്ഷ തന്നെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാതിരുന്ന
ത് അതുകൊണ്ടാണ്. അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങ
ള്ക്ക് സുപ്രീംകോടതി നടത്തിയ ഹൃദയത്തി
ല് തട്ടിയ ക്ഷമാപണം എന്നെപ്പോലുള്ള മുഴു
വന് അമ്മമാരോടുമാണ്.

ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന
മാതാക്കളുടെ പ്രതീകം
ബിൽകീസ് രാജ്യത്തെ ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന അമ്മ
മാരുടെ ഉജ്ജ്വല പ്രതീകമായി മാറിയെന്നുപറ
യുന്നത് പോരാട്ടവീഥിയില് അവര്ക്ക് താങ്ങും
തണലുമായിനിന്ന ഫാറ നഖ്വിയാണ്. വര്ഗീ
യകലാപങ്ങളും ആള്ക്കൂട്ട കൊലകളും കാര
ണം ഈ രാജ്യത്ത് സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന വികാ
രം മുസ്ലിംകള്ക്കിടയില് രൂഢമൂലമായിട്ടുണ്ട്.
അത്തരമൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥക്കിടയിലാണ്
ഓരോ മുസ്ലിമും ആത്യന്തികമായി ഈ രാജ്യ
ത്തെ ഒരു പൗരനാണ് എന്ന ആത്മവിശ്വാസം
ഈ വിധിയിലൂടെ സാധാരണക്കാരിയായ വീട്ട
മ്മ ബിൽകീസ് ബാനു പകര്ന്നുകൊടുത്തത്.
ഏറക്കാലം ഇതിനായി പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടിവ
ന്നുവെന്നത് ശരിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മുസ്
ലിം സ്ത്രീക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ പൗരയെന്ന അവ
കാശം വകവെച്ചുകിട്ടിയ പോരാട്ടം കൂടിയാണി
ത്. അവര് ഈ അനുഭവിച്ചതത്രയും ഒരു മുസ്
ലിം സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് എന്ന
തും ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു
സ്ത്രീകളെ പോലെ ഒരു മുസ്ലിം വീട്ടമ്മയും
രാജ്യത്തിെൻറ പൗരയാണെന്നും അവള്ക്കും

തുല്യ അവകാശങ്ങള്ക്ക് അര്ഹതയുണ്ടെ
ന്നും കാണിച്ചുകൊടുക്കാന് കഴിഞ്ഞതാണ്
ഈ പോരാട്ടത്തിെൻറ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം.
ഭരണഘടനയിലെഴുതിവെച്ച അവകാശങ്ങ
ളെല്ലാം അനുവദിച്ചുതരാനുള്ളതാണ് എന്ന്
ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോരുത്തരെയും വിശ്വസി
പ്പിക്കാന് കഴിയുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല.
രാജ്യത്ത് നിരവധി വര്ഗീയകലാപങ്ങള്
നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കലാപങ്ങളിലെല്ലാം സ്ത്രീ
കള്ക്കുനേരെ അതിക്രമങ്ങള് അരങ്ങേറിയി
ട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്, ഗുജറാത്ത് കലാപത്തി
ലേത് രാജ്യചരിത്രത്തില് സമാനതകളില്ലാ
ത്തതായിരുന്നു. അക്രമം അരങ്ങേറിയ തെ
രുവുകളിലും കവലകളിലും നടുറോഡിലുമാ
ണ് ബിൽകീസിനെ പോലെ നൂറുകണക്കിന്
സ്ത്രീകളും അമ്മമാരും കൂട്ടമാനഭംഗത്തിനി
രയായത്. ഒരു സമുദായത്തെ ആക്രമിക്കാന്

ചിത്രീകരണം: വിനീത്എസ്. പിള്ള

ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി ആ സമുദായത്തി
ലെ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരമാണെന്ന് ഹിന്ദുത്വ
വര്ഗീയവാദികള് രാജ്യത്തിന് കാണിച്ചുകെ
ാടുക്കുകയായിരുന്നു ഗുജറാത്ത്വംശഹത്യ
യിലൂടെ. ഇത് തിരിച്ചറിയുേമ്പാഴാണ്നമ്മള്
ഈ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളോട് ബിൽകീസ് ചെ
യ്ത സേവനത്തിെൻറ വിലയറിയുക. തെൻറ
കുടുംബം തകര്ത്തെറിഞ്ഞവര്ക്കും തന്നെ
പിച്ചിച്ചീന്തിയവര്ക്കും 2008ല് ആദ്യ വിധിയി
ലൂടെ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഗു
ജറാത്ത് കലാപത്തില് അരങ്ങേറിയ കൂട്ടമാ
നഭംഗങ്ങള് രാജ്യത്തിന് മുമ്പാകെ വന്നത്.
അതുവഴി ബിൽകീസ് മറ്റു ഇരകളുടെ പോ
രാട്ടങ്ങള്ക്കുമുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കിക്കൊ
ടുക്കുകയാണെന്നും ഫാറ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
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ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ ‘ഒാമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ’ തൊട്ടിങ്ങോട്ട്തൊട്ടിലാട്ടത്തിെൻറ താളത്തിലും
ഇൗണത്തിലും അനേകം പാട്ടിെൻറ ചന്തങ്ങൾ പിറന്നു മലയാളത്തിൽ

ഡോ. എം.ഡി. മനോജ്

താ

രാട്ടുപാട്ടിെൻറ തരളതകൾ അനു
ഭവിച്ചറി യാൻ മലയാളത്തിൽ
എത്ര പാട്ടുകളുണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന്
എക്കാലവും ഒരു കൗതുകമുണ്ടെന്ന് തോ
ന്നുന്നു. താരാട്ട്കേൾക്കാനിഷ്ടമില്ലാത്തവ
രാരും ഇൗ ഭൂമിമലയാളത്തിലില്ലല്ലോ എന്ന
ആശ്വാസമാണ് ഇൗ നിരീക്ഷണത്തിന് പി
ന്നിൽ. താരാട്ട്കേൾക്കുന്നവർ ഒരുറുമ്പിനെ
പ്പോലും നോവിക്കയില്ല എന്ന്ഒരു ഹിന്ദുസ്
ഥാനി സംഗീതജ്ഞൻ അഭിമുഖത്തിൽ പറ
ഞ്ഞത്ഒാർക്കുന്നു. ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ
‘ഒാമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ’ തൊട്ടിങ്ങോട്ട്
തൊട്ടിലാട്ടത്തിെൻറ താളത്തിലും ഇൗണ
ത്തിലും അനേകം പാട്ടിെൻറ ചന്തങ്ങൾ പി
റന്നു മലയാളത്തിൽ. അമ്മമാരാണ്വാത്സ
ല്യത്തിെൻറ ദേവതമാർ. കുഞ്ഞിനെ താരാ
ട്ടിെൻറ താളലയങ്ങളിൽ കിടത്തി നിദ്രയുടെ
ജാലകം തുറന്നിടാൻ അമ്മമനസ്സിനോളം
പോന്ന ഒന്നുമില്ല ഇൗ ലോകത്തിൽ. അത്ര
മാത്രം കനവും നിനവുമുണ്ടാകും താരാട്ട്
പാടുന്ന ഒരമ്മയുടെ മനസ്സിൽ. അച്ഛൻ പാ
ടുന്ന താരാട്ടിന്അലിവും ആർദ്രതയും കുറ
വുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എന്നാൽ, അച്ഛെൻറ
മനസ്സിലെ വാത്സല്യം വിരിയുന്ന താരാട്ടുശീ
ലുകൾക്കും മലയാള സിനിമ പലപ്പോഴായി
സാക്ഷ്യംവഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഇൗ താരാ
ട്ടുപാട്ടിെൻറ വരികളെഴുതിയതും സംഗീത
മാവിഷ്കരിച്ചതും ആലപിച്ചതും പുരുഷ
ന്മാരാകുേമ്പാൾ അതിന് മറ്റൊന്നിനുമില്ലാ
ത്ത സവിശേഷതകൾ പങ്കിടാൻ കഴിയുന്നു.
മോഹൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘മംഗളം
നേ രു ന്നു’ എന്ന സിനിമയിലെ ‘അല്ലിയി
ളം പൂവോ’ എന്ന പാട്ടിലൂറുന്ന വാത്സല്യ
ക്കനവുകൾക്കുണ്ട് അത്രയും വർണഭംഗി
കൾ. എം.ഡി. രാജേന്ദ്രനെഴുതിയ വരികൾ
ക്ക്ഇളയരാജയുടെ സമ്മോഹന സംഗീത
ത്തിൽ ഗായകൻ കൃഷ്ണചന്ദ്രെൻറ ആലാ
പനം. പതിവ്ശൈലിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യതി
യാനത്തിലാണ്ഇൗ പാട്ടിെൻറ അഴകുകൾ
വിരിയുന്നത്. കൃഷ്ണചന്ദ്രെൻറ ആലാപന

ഇളയരാജ

ത്തിൽ ഉൗറിത്തെളിയുന്ന വാത്സല്യ ഭാവ
ത്തിെൻറ ഇൗണത്തുടിപ്പുകളാണ്ഇൗ പാ
ട്ടിലെ ഏറ്റവും മൗലികമായ ആകർഷണം.
കുഞ്ഞു കിനാവുകൾ വിരിയുന്നതുപോ
ലെ, ലാളനയേൽക്കാനൊരു കുഞ്ഞ്, മടി
യിലോ ഒക്കത്തോ ചേർന്നിരിക്കുന്നതുപേ
ാലെ, ഇൗ പാട്ടുകേൾക്കുേമ്പാൾ ആർക്കെ
ങ്കിലും തോന്നിയാലതും സ്വാഭാവികം. സി
നിമയിലെ താരാട്ടുസീനിൽ പാട്ടുപാടി കു
ഞ്ഞിനെ ഉറക്കുന്നത്അമ്മയല്ല പകരം അച്ഛ
നാണെന്നതാണ്കൗതുകം. പെൺകുഞ്ഞി
നെ ഉറക്കുന്ന അച്ഛനായി നെടുമുടി വേണു
വിെൻറ പകർന്നാട്ടം. തോളത്തുകിടക്കുന്ന
ബേബിശാലിനിയെ താരാട്ടുതാളത്തിെൻറ
അകമ്പടിയിൽ പതിയെ തലോടി ഉറക്കുക
കയാണ്നെടുമുടി വേണുവിെൻറ അച്ഛൻ
കഥാപാത്രം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ പാട്ടു
പാടി തോളത്തിട്ടുറക്കുേമ്പാൾനമ്മുടെ തേ
ാളിലും താരാട്ടുതാളത്തിൽ അവർ ഒരു ‘നി
രവൽ’ ഉണ്ടാകുമെന്നത്അറിയാത്തവർ ചു
രുക്കമാണ്. ഇവിടെയും കുഞ്ഞിെൻറ കൈ
ത്താളം അച്ഛെൻറ താരാട്ടിനൊപ്പം തോളി
ലും അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. ഉറക്കുന്നയാളെ ഉറ
ങ്ങുന്നയാൾ കുഞ്ഞിക്കൈകൾകൊണ്ട്താ
ളമിട്ട്നിദ്രയിലേക്ക്ക്ഷണിക്കുന്ന നിരീക്ഷ
ണത്തിെൻറ ജീവിത ലാളിത്യവും അതിെൻറ
സൂക്ഷ്മ ഭാവങ്ങളുമെല്ലാം സംവിധായക
നായ മോഹെൻറ കൈയൊപ്പോടെ വെള്ളി
ത്തിരയിൽ ധന്യമാകുന്നു. മലയാളം കണ്ട
സവിശേഷതയാർന്ന ഇൗ നിദ്രാഗീതത്തിൽ
നാടൻ താളത്തിെൻറ മുഴുവൻ ലയവുമിണ
ങ്ങുന്നുണ്ട്.

കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ

മലയാളിയുടെ ഗൃഹാതുര വിചാരങ്ങ
ളിൽ താരാട്ടിെൻറ ലളിത ഭാവസംക്രമങ്ങൾ
എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നറിയാൻ ഇൗ പാട്ട്
കേൾക്കേണ്ടതാണ്. എം.ഡി. രാജേന്ദ്രെൻറ
വരികളിൽ തുടിക്കുന്ന ലാളിത്യത്തിെൻറ
ചെറുബിംബങ്ങൾ, കുഞ്ഞുപദങ്ങളുടെ കു
തൂഹലങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പാട്ടിന്താരാ
ട്ടിെൻറ പുതുഭാവങ്ങൾ പകരുന്നു. ‘അല്ലിയി
ളംപൂവോ, ഇല്ലിമുളംതേനോ, തെങ്ങിളനീ
രോ, തേൻമൊഴിയോ, മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞ നി
ലാവോ എന്ന പല്ലവിയുടെ ആദ്യവരിയിൽ
തന്നെ ലളിതമായ വാക്കുകളുടെ ഘോഷ
യാത്രയാണ്. കുഞ്ഞിനെയുറക്കാൻ ഒരു പ്ര
കൃതി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നിരന്നുനിൽക്കുക
യാണ്. അതിൽ കന്നിവയൽക്കാറ്റും പുല്ലാ
നിക്കാട്ടിലെ കാറ്റും കന്നിവയൽക്കിളിയു
മെല്ലാമുണ്ട്. കുട്ടിത്തമുള്ള എത്ര വാക്കു
കളാണ് ഇൗ പാട്ടിൽ. ചെല്ലം ചെല്ലം, തെ
യ്യം തെയ്യം എന്നിങ്ങനെ ചെലത്ത
്ല മുള്ള വാ
ക്കുകളുടെ ധന്യതയാണീ ഗാനത്തെ മറ്റൊ
ന്നാക്കി മാറ്റുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്കി
ഷ്ടമുള്ളതിനെ ‘വാ വാ’ എന്നും അനിഷ്
ടവും പേടിയുള്ളതുമായതിനെ ‘പോ പോ’
എന്നും പറഞ്ഞ് ശീലിക്കുന്ന വാക്കുകൾ
ഇൗ പാട്ടിെൻറ തുഞ്ചത്ത്തഞ്ചമായി നില
കൊള്ളുകയാണ്. കാറ്റേ വന്നുറക്ക്, കിളി
യേ നീ പോ ഉണർത്താതെ എന്നൊക്കെ
പാട്ടിൽ പറയുേമ്പാൾ ‘ദാ ഇവിടെയൊരു
ജനൽ, ജനലിനപ്പുറം കാറ്റ്, പിന്നെയൊരു
കിളി എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നിനവിൽ വരും.
വിണ്ണിൽ വിരിയുന്ന നിലാവ്മണ്ണിൽ വിരിയു
േമ്പാൾ അതിലൊരു കുഞ്ഞിെൻറ നിഷ്കള
ങ്ക ഹാസപൗർണമി ദർശിക്കാനാകുേമ്പാൾ
അവിടെ വാത്സല്യം താരാട്ടിനപ്പുറം കവിത
കൂടിയാകുന്നു. കുട്ടിത്തത്തിെൻറ താലിപീ
ലിവർണങ്ങൾ ചെല്ലം ചെല്ലം എന്ന് ചൊ
ല്ലിച്ചൊല്ലി കൈവിരലുണ്ട് കണ്ണുകൾ ചി
മ്മി ഇൗ പാട്ടിലൂടെ തുള്ളിത്തുള്ളി ‘നീങ്ങു
േമ്പാൾ’ എം.ഡി രാജേന്ദ്രൻ എന്ന കവിയി
ലെ ഭാവാത്മക സംഗീതത്തെ നാമാദരിച്ചു
പോകും. ഒരു താരാട്ടിൽ കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കാ
നുതകുന്ന കുഞ്ഞുപദങ്ങളുടെ കൂടാരംത
ന്നെ പണിതുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്എം.ഡി.ആർ.

എം.ഡി. രാജേന്ദ്രൻ

അഭയദേവ്

എം.ബി. ശ്രീനിവാസൻ

അതിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരേ പോലുള്ള
ആവർത്തനവും ഇരട്ടിപ്പുമെല്ലാം നൽകു
ന്ന ഉൾസംഗീതമുണ്ട്. പാട്ടിൽ വാത്സല്യം
വഴിയുന്നത്ഇത്തരം സമാനാക്ഷര വിന്യാ
സത്തിലൂടെയാണ്. ചെല്ലം ചെല്ലം, തെയ്യം
തെയ്യം, തുള്ളിത്തുള്ളി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട
ക്ഷരപദങ്ങളുടെ ആവർത്തിത താളലയ
ങ്ങൾ പാട്ടിനെ മറ്റൊരു സ്വരൂപത്തിലേക്കു
യർത്തുന്നു. കൈവിരലുണ്ണുകയും കണ്ണു
കൾ ചിമ്മുകയും ചെയ്യുന്ന കൺമണിയെ
ഉണർത്താതിരിക്കുവാൻ കന്നിവയൽക്കി
ളിയോട്അർഥന ചെയ്യുന്ന അച്ഛെൻറ വാ
ത്സല്യഭാവം ഒ.എൻ.വിയുടെ ‘ഒന്നിനിശ്രു
തിതാഴ്ത്തി’ എന്ന പാട്ടിലാണ്പിന്നീട്നാ
മമനുഭവിച്ചത്. താലിപ്പീലിപ്പൂങ്കാട്ടിൽ കൂടും
തേടിപ്പോകാനാണ്കിളിയോട്കുഞ്ഞിെൻ
റയച്ഛൻ കൊഞ്ചിപ്പറയുന്നത്. ഇത്കുഞ്ഞി
െൻറ കൂടി ഭാഷയാണ്. കുഞ്ഞുമനസ്സിൽ
സ്വാഭാവികമായും പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
പദശേഖരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പാ
ട്ടിൽ എം.ഡി. രാജേന്ദ്രൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടു
ള്ളത്. വാത്സല്യഭരിതമായ സംഗീതഭാവ
ങ്ങൾ അമ്മക്ക്പകരം അച്ഛനിൽനിന്നാണ്
കുഞ്ഞനുഭവിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്കഥകളിൽ
അഭയം തേടുന്ന കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ സ്വാ
ഭാവികമായി കടന്നുവരുന്ന പദലാളിത്യമാ
ണ്കവി ഇൗ പാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. പു
ല്ലാനിക്കാട്ടിെല കാറ്റും കന്നിവയൽ കാറ്റും
കന്നിവയൽക്കിളിയും താലിപ്പീലിക്കാട്ടിലെ
കൂടുമെല്ലാം കുഞ്ഞുഭാവനയിലെ നിറമാർ
ന്ന ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാകണം.
എം.ഡി. രാജേന്ദ്രെൻറ താരാട്ടുപാട്ടുക
ളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊന്ന്എം.ബി. ശ്രീനി
വാസെൻറ ഇൗണത്തിൽ വന്ന താലോലമാ
ട്പൂവേ നീയുറങ്ങ്(ഒരു സ്വകാര്യം) എന്ന
തായിരുന്നു. പാട്ടിൽ എം.ബി.എസ് ചമച്ച
ചാരുതകൾ ഒന്നു വേറെതന്നെ. എന്നാൽ,
ഇളയരാജ-എം.ഡി.ആർ ടീമിെൻറ ‘അല്ലിയി
ളംപൂവോ, എന്ന പാട്ടിൽ ചാലിച്ചെടുത്ത
വാത്സല്യത്തിെൻറ ചന്ദനശൈത്യം മറ്റൊ
ന്നിനും പകരം വെക്കാനുമില്ലാത്തതാകു
ന്നത്അതിലെ ഫോക്സ്പർശം കൊണ്ടു
കൂടിയാവാം. പാട്ട്തുടങ്ങന്നതിനു മുമ്പുള്ള
ഹമ്മിങ്ങായിരുന്നു അവിടെ താരാട്ടുപാട്ടി
െൻറ താക്കോൽ. ഫ്ലൂട്ടിെൻറ നേർത്ത സു
ഖദലയങ്ങൾ ഒാർക്കസ്ട്രയുടെ സാകല്യ
ത്തെ അനുപമവും ആകർഷണീയവുമായി
രുന്നു. ഇളയരാജയുെട താരാട്ട്ഗീതികൾക്ക്
അനിർവചനീയമായ ഒരു ലയ സൗഖ്യത്തി
െൻറ വൈവിധ്യവും നാടത്തവും എക്കാല
ത്തുമുണ്ടായിരുന്നു. ‘കർപ്പൂരബൊമ്മയും’
‘എൻപൂവേ പൊൻപൂവേ’യും ‘അമ്മ, എൻ
ട്രഴയ്ക്കാതെ’യും ‘സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചേ
ാലത്തീരത്തും’ എല്ലാം വാത്സല്യബന്ധു
ര സംഗീതത്തിെൻറ വിഭിന്ന മുഖങ്ങൾ പ്ര
ദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. താരാട്ടുപാട്ടിെൻറ രാ
ജാവായ ഇളയരാജ ഇൗ പാട്ടിൽ കൊണ്ടു
വരുന്ന ലാളിത്യമാണ് ശ്രദ്ധേയം. നിദ്രാഭം
ഗമുണർത്തുന്ന യതൊന്നും ഇൗ പാട്ടിൽ
ഇളയരാജ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. കൃഷ്ണച

ന്ദ്രൻ പാടിയ പാട്ടുകളിൽ മികച്ചവയെണ്ണു
േമ്പാൾ അതിൽ മുന്നിലേക്ക്കയറിവരുന്നു
ണ്ട്ഇൗ പാട്ടിലെ ഭാവാത്മകഭംഗികൾ. പി
തൃവാത്സല്യഭാവം അതിെൻറ പരകോടിയി
ലെത്തുന്ന ഒരു ആലാപന വിശുദ്ധി എടു
ത്തുപറയേണ്ടതു തന്നെയാണ്. വാത്സല്യ
ത്തിെൻറ പ്രതിരൂപമായി, ഉറക്കുപാട്ടിെൻറ
അച്ഛനായി വന്ന നെടുമുടി വേണു എന്ന
മഹാനടൻ ഇൗ ഗാനരംഗത്ത്നിലനിർത്തി
യ താളബോധങ്ങളും താരതമ്യത്തിനപ്പുറ
ത്തു നിൽക്കുന്നു.
ആലാപനത്തിനപ്പുറമൊരു കൗതുകം
പങ്കിടുന്നുണ്ട് ഇൗ പാട്ട്. യഥാർഥത്തിൽ
യേശുദാസായിരുന്നു ഇൗ പാട്ട് പാടേണ്ടി
യിരുന്നത്. ട്രാക്ക് പാടാനായിരുന്നു ഇളയ
രാജ കൃഷ്ണചന്ദ്രനെ വിളിച്ചത്. ഷൂട്ടിങ്ങി
െൻറ ഉദ്ദേശ്യത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമൊരു ട്രാ
ക്ക്മതിയല്ലോന്ന്കരുതിയാണ്കൃഷ്ണച
ന്ദ്രെൻറ ആലാപനം. എ.വി.എം ആർ.ആർ
സ്റ്റുഡിയോവിൽവെച്ച്ഒറ്റടേക്കിൽ തന്നെ
കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ ഇൗ പാട്ടിെൻറ ട്രാക്ക്പാ
ടിവെച്ചു. പാട്ടിനോടുള്ള മമതയെല്ലാം മാറ്റി
വെച്ച്സ്റ്റുഡിയോ വിട്ടുപോയ കൃഷ്ചന്ദ്ര
നെ തേടിയെത്തുന്നത്ആ പാട്ട്തേൻറത്
മാത്രമായി മാറി എന്ന വാർത്തയായിരുന്നു.
ഷൂട്ടിങ്സമയത്ത്നിർമാതാവും നടനുമായ
ഇന്നസെൻറ് കൃഷ്ണചന്ദ്രെൻറ ട്രാക്ക്കേ
ട്ടിട്ട് ‘ഇതുതന്നെ മതി, നന്നായി പാടിയിട്ടു
ണ്ടല്ലോ’ എന്ന്പറയുകയായിരുന്നു. ശ്രീരാ
ഗത്തിെൻറ ലയഭംഗികൾ മുഴുവൻ പാട്ടിൽ
ഇളയരാജ ചേർത്തുവെച്ചിരുന്നു.
സിനിമാപ്പാട്ടിൽ താരാട്ടിെൻറ ആർദ്ര
ഭാവങ്ങൾ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരുന്നത്
അഭയദേവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിെൻറ
‘കണ്ണുംപൂട്ടിയുറങ്ങുക’, ‘പാട്ടുപാടിയുറ
ക്കാം ഞാൻ’ എന്നിങ്ങനെയുള്ള താരാട്ടു
കൾ കേട്ട് ഉറങ്ങിയ തലമുറകൾക്ക് കൈ
വന്ന ഭാഗ്യം വരികളിലെഴുതാവതല്ല. അമ്മ
മനസ്സിെൻറ ഉത്കണ്ഠയും വാത്സല്യവുമെ
ല്ലാം പങ്കുവെക്കുന്ന എത്രയോ പാട്ടുകൾ,
അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിെൻറ അമൃതവിശുദ്ധിയു
ള്ള പാട്ടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം നാം അഭയ
ദേവിൽനിന്നും കേട്ടു. പിന്നീട്കൈതപ്രത്ത
തിെൻറ പാട്ടുകളിൽ വീണ്ടും താരാട്ടിെൻറ
ആർദ്രഭംഗികൾ നാമറിഞ്ഞു.
തൊട്ടിലാട്ടത്തിെൻറ മുറുക്കവും ഉൗയ
ലാട്ടത്തിെൻറ ഇൗണവുമില്ലാത്ത താരാട്ടു
പാട്ടുകൾ കുറവാണ്. അല്ലിയിളംപൂവോ
എന്ന പാട്ടിലും ഇൗ തൊട്ടിലാട്ടത്തിെൻറ
താളവുമീണവും ഒന്നിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്
തമായ ജീവിത സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർന്നു
വന്ന വാത്സല്യത്തിെൻറ അതിലോലമായ
സംഗീതാവിഷ്കാരമെന്ന രീതിയിൽ ‘അല്ലി
യിളംപൂവോ’ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എക്കാല
വുമുണ്ടാകും. അത് തെങ്ങിളനീരും തേൻ
മൊഴിയും മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞ നിലാവുമൊ
ക്കെയായി നിദ്രയെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേ
യിരിക്കും.

A`nhmZy§sfÃmw  amXmhn\v
പേജ്1 തുടർച്ച >>>
ഏതുതരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ നീതി
ന്യായ വ്യവസ്ഥയില് വേണ്ടതെന്ന് ബിൽകീസ്
ബാനു കേസ് തെളിയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയു
ന്നത് അവര്ക്കൊപ്പം അവസാനം വരെ അടി
യുറച്ചുനിന്ന് പോരാടിയ അഭിഭാഷക ശോഭ
ഗുപ്തയാണ്. അത്തരമൊരു പോരാട്ടത്തിനു
ള്ള ധാര്മികപിന്തുണ ഭര്ത്താവില്നിന്നും
കുടുംബത്തില്നിന്നും അവര്ക്ക് കിട്ടിയെന്ന
താണ് പ്രധാന ഘടകം. ആ ഒരു താങ്ങില്ലായി
രുന്നുവെങ്കില് ഇതുപോലെ ഇരയാക്കപ്പെട്ട
സ്ത്രീക്ക് കേസ് നടത്തിപ്പിെൻറ എല്ലാ പടിക
ളും ചവിട്ടിക്കയറാന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ജീ
വിതത്തില് ഒന്നും ബാക്കിയില്ലാത്ത ആ മനു
ഷ്യ സ്ത്രീക്കൊപ്പം താങ്ങും തണലുമായി ആ
മനുഷ്യന് നിന്നു. ആ തണൽ ഇല്ലായിരുന്നെ
ങ്കിൽ വിചാരണ കോടതിയിലും ഹൈകോട
തിയിലും തോറ്റുകൊടുക്കാന് മനസ്സില്ലാതെ
സുപ്രീംകോടതി വരെ വരാന് കഴിയുമായിരു
ന്നില്ല. ഒരു ഇരക്കും എളുപ്പമല്ല ഇത്. ഇങ്ങനെ
വേട്ടയാടപ്പെട്ട ഇരയോടൊപ്പം ഒരു കുടുംബ
വും സമൂഹവും എങ്ങനെ നില്ക്കണമെന്ന
പാഠം കൂടിയാണ് ബിൽക
 ീസ് ബാനു കേസ് ന
ല്കുന്നത്. എനിക്കുപിന്നില് പലരുമുണ്ടല്ലോ
എന്ന ചിന്ത വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. പോ
രാട്ടവീഥിയിലുറച്ചുനിന്നതിന് ഈ അമ്മ
 യെ ഒ
രു നൂറുതവണ സല്യൂട്ട് ചെയ്താല് മതിയാവി
ല്ല ^ശോഭ ഗുപ്ത പറയുന്നു.

പോരാട്ടത്തിെൻറ കനൽവഴികൾ
എക്കാലവും ഓര്മിക്കപ്പെടുന്ന നിയമയുദ്ധ
മാണ് ബിൽകീസിേൻറത്. നീതിപുലരുന്നതു
വരെ ജീവന് നിലനില്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹി
ച്ച് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളില്നിന്നും മാറി മാറി താ
മസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്.
ഇത്രയും അപകടകരമായ ജീവിതസാഹചര്യ
ത്തിലായിട്ടും ഗുജറാത്ത് ഭരണകൂടം അവര്ക്ക്
ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സംരക്ഷണവും നല്കി
യിരുന്നില്ല. ഇരയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പക
രം പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഭര
ണകൂടം. ഒരാവര്ത്തി ആ എഫ്.ഐ.ആര് വാ
യിച്ചെങ്കില് മാത്രമേ അവര് കടന്നുപോയ വേ
ദന നമുക്ക് മനസ്സിലാകൂ.
സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടതാ
ണ് കേസിലെ വഴിത്തിരിവായി മാറിയത്. ഇര
ക്ക് നീതികിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന് ഈ
രാജ്യത്തെ മുഴുവന് സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരുമിച്ച്
പ്രവര്ത്തിച്ചതെങ്ങനെയെന്നതിെൻറ സാക്ഷ്യ
പത്രമാണ് സി.ബി.ഐ കോടതിയില് സമ
ര്പ്പിച്ച കുറ്റപത്രം. ഇത്തരം ഭീകര പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളിലേര്പ്പെട്ട പ്രതികളുടെ രോമംപോ
ലും തൊടാന് സാധ്യമല്ലെന്നു കാണിച്ചുതരു
കയായിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്. ഓരോ പ്ര
തികളും എന്തൊക്കെ ചെയ്തുവെന്ന് പേരെ
ടുത്ത് അവര് പറഞ്ഞത് എഫ്.ഐ.ആറിലു
ണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്, ബില്കീസ് ആരുടെ
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കത്തുകൾ

ഹിമാലയ പർവതങ്ങളിൽ കാണുന്ന
അപൂർവ ഇനം പക്ഷിയാണ്
െമാണാൽ. േനപ്പാളിെൻറ േദശീയ
പക്ഷിയും ഉത്തരാഖണ്ഡിെൻറ
സംസ്ഥാന പക്ഷിയും ആയ
ഇൗ ബഹുവർണപ്പറവകെള
േതടി ഉത്തരാഖണ്ഡിെല
ൈനനിതാളിനടുത്ത സത്താൾ
്രഗാമത്തിലും േചാപ്തയിെല
മഞ്ഞുമലകളിലും എത്തിയ
േലഖകൻ അവെയ കാമറയിൽ
പകർത്തിയ അനുഭവം
പറയുകയാണ് ഇവിെട

●െമാണാൽ

ജൈവവൈവിധ്യത്
 തിെൻറ
മഞ്ഞുമലകൾ
ലക്കം 1612 വാരാദ്യമാധ്യമത്തിൽ മൊയ്തു
വാണിമേൽ എഴുതിയ ‘മൊണാലിനെ തേടി
ഹിമാലയത്തിൽ’ എന്ന യാത്രാനുഭവം വ്യത്യ
സ്തമായി. എഴുത്തിനേക്കാൾ ആകർഷകമാ
യത്അദ്ദേഹം നൈനിത്താളിൽനിന്നും ചോ
പ്തയിൽനിന്നും പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ്.
ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന എല്ലാ പക്ഷി
കളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താമായിരു
ന്നു. ഹിമാലയൻ താർ ഉദാഹരണം.

അനിൽകുമാർ വെള്ളേങ്ങൽ, കൊയിലാണ്ടി

പുതുകാലം, പുതുകവിതകൾ
ഗുജറാത്തിൽ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ക�ൊല്ലപ്പെട്ട ഇശ്റ ത്ത് ജഹാെൻറ സഹ�ോദരി മുശർറത്ത് ജഹാൻ,
മാതാവ് ശമീമ കൗസർ എന്നിവർക്കൊപ്പം ബിൽകീസ്ബാനു ന്യൂഡൽഹി ക�ോൺസ്റ് റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ല്ബിൽ
പേരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാക്കി മാറ്റി. 15 മുതല്
20 വരെ പേരാണ് അക്രമി സംഘത്തിലുണ്ടാ
യിരുന്നത് എന്ന് ബിൽകീസ് പറഞ്ഞത് 400 മു
തല് 500 വരെ ആളുകളുള്ള സംഘം എന്നാ
ക്കി. കൂട്ടക്കൊലയും കൂട്ടമാനഭംഗവും നടന്ന
സ്ഥലം വ്യക്തമായി ബിൽകീസ് പറഞ്ഞുകൊ
ടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്, മൃതദേഹങ്ങള് അവി
ടെനിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റി ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പൊലീ
സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ
യാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നും ഒരു വാഹന
ത്തിന് അങ്ങോട്ടുപോകാന് കഴിയില്ലെന്നും
സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു അത്. താന് പറഞ്ഞ
തെല്ലാം നുണയാണെന്നു സ്ഥാപിക്കാനായി
രുന്നു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇങ്ങനെ ചെ
യ്തത്. തെൻറ പരാതിയും മൊഴിയും അത്ര
യും വ്യാജമാണെന്നുപറഞ്ഞ് ഗുജറാത്ത് പെ
ാലീസ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച് വിചാ
രണ കോടതിയില് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുമ്പേ
ാള്പോലും കൂട്ടമാനഭംഗത്തിനിരയായതിനു
ള്ള വൈദ്യപരിശോധനക്കുപോലും വിധേയ
മാക്കിയിരുന്നില്ല. ശരീരത്തിലേറ്റ മുറിവുകള്
മാത്രം ആശുപത്രിയില് കാണിക്കുകയാണ്
ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് ചെയ്തത്.
ഇവിടംകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാന് കഴി
യില്ലെന്നുപറഞ്ഞ് ബിൽകീസ് തന്നെയാണ്
പോരാട്ടം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാന് തീരു
മാനിച്ചത്. ബിൽകീസ് നല്കിയ മൊഴികള്
അടക്കം രേഖയാക്കി ശേഖരിച്ച് കോടതിയി
ല് സമര്പ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഗുജറാത്ത് പെ
ാലീസിെൻറ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച

റിപ്പോര്ട്ട് വിചാരണ കോടതി എടുത്ത് വലി
ച്ചെറിഞ്ഞത്. അതോടെ, പ്രതികളെ പിടികൂ
ടാന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും അവരെല്ലാവരും ഒളി
വിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് കൈകഴുകാന് നോ
ക്കി. സി.ബി.ഐ ചിത്രത്തിലേക്കുവരുന്നത്
അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിലാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ട
വരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങള് അലിഞ്ഞില്ലാതാകാ
ന് 19 കിലോ ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അലിയിച്ചു
കളഞ്ഞുവെങ്കിലും അസ്ഥികള് ബാക്കിയാ
യെന്നു സി.ബി.ഐ കണ്ടെത്തി. ദൈവികനീ
തി എന്നേ പറയേണ്ടു. ഈ പണിചെയ്ത് ഇര
കളെ രക്ഷിക്കാന്നോക്കിയ ഗുജറാത്ത് പൊ
ലീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം സി.ബി.ഐ കു
റ്റപത്രത്തില് പ്രതികളായി. അവര്ക്ക് അര്ഹി
ക്കുന്ന ശിക്ഷയും ലഭിച്ചു. ഗുജറാത്ത് പൊലീ
സിലെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ബിൽകീസിന്
നീതി കിട്ടരുതെന്ന ശാഠ്യത്തില് കേസ് അട്ടിമ
റിച്ചതിന് ഉത്തരവാദികള് എന്ന് സുപ്രീംകോട
തിയും ശരിവെച്ചു. വര്ഗീയകലാപത്തിനും മാ
നഭംഗത്തിനും ഇരയായ ഒരാള്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ
ചരിത്രത്തില് കിട്ടിയ പരമാവധി നഷ്ടപരിഹാ
രത്തുകയാണ് 50 ലക്ഷം. ഇത്തരമൊരു കേ
സില് ഒരു ഇരക്ക് ലഭിച്ച പരമാവധി നഷ്ടപ
രിഹാരത്തുക 2017ല് സുപ്രീംകോടതി വിധി
ച്ച 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സുപ്രീംകോടതി വി
ധിച്ച ആ സര്ക്കാര് ജോലി വാങ്ങി രാജ്യത്തെ
ങ്ങുമുള്ള ഇരകള്ക്ക് ഒരു മാതൃകയായി മാറ
ണമെന്നാണ് ബിൽകീസ് ബാനു എന്ന പോ
രാളി വനിതയുടെ ആഗ്രഹം.
l

‘പുതു കവിതയുടെ മണം’ എന്ന ശീർഷകത്തി
ൽ മാധ്യമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫീച്ചർ ഉഗ്രനായി.
പുതിയ തലമുറയിലെ കരുത്തുറ്റ യുവത്വത്തെ
പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് നന്ദി. വായനയ
 ും എ
ഴുത്തും മരിക്കുന്നില്ല എന്നതിെൻറ ഏറ്റവും വ
ലിയ തെളിവാണ് പുതുതലമുറയിലെ ഇവരുടെ
ഗൗരവമാർന്ന രചനകൾ. ഇനിയും ഇത്തരം ഒ
രുപാടുപേർ അണിയറയിലുണ്ടാവും. അവരെ
കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ

അബു നന്മണ്ട

●െമാണാൽ (െപൺ)

എഴുത്തും ചി്രതങ്ങളും

െമായ്˘തു വാണിേമൽ

ഇ

ന്ത�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 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള
പക്ഷികളിൽ മിക്കതിെനയും ഇവിെട കാണാ
െമന്ന് ചുരുക്കം. അവിെടനിന്ന് െപാള്ളുന്ന
േകരളത്തിേലക്ക് േദശാടനം നടത്തുന്ന പക്ഷി
കളുമുണ്ട്. 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 കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇളം പച്ച
നിറവും സ്പൂണുകളുെട ˇകൃതിയിൽ തല
യിൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നതുമായ കിരീടത്തൂ
വലുകളാണ് എെന്ന ഏെറ ˇകർഷിച്ചത്.
ഹിമാലയൻ താഴ്വരകളിൽ മെറ്റങ്ങും കാണാ
ത്ത നിറേഭദങ്ങേളാെട വിവിധ േപാസുകളിൽ
ഇരിക്കുകേയാ ഇര േതടുകേയാ പറക്കുകേയാ
െചയ്യുന്ന പലജാതി പക്ഷിവർഗങ്ങെള െവ
ബ്ൈസറ്റുകളിൽ കാണാറുണ്ട്. അവ ഇത
ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണെപ്പടാത്തവയും
വർണ ൈവവിധ�ങ്ങളാൽ സന്പന്നവുമായിരു
ന്നു. ˇ അത്ഭുതേലാകം േനരിൽ കാണണ
െമന്ന ˇശ ഏെറനാളായി മനസ്സിൽ െകാ
ണ്ടുനടക്കുന്നു.
ഡൽഹിയിേലക്ക് വിമാനം കയറുന്നതിനു
മുേന്പ ഇന്ത�ൻ ഹിമാലയ താഴ്വരകളിെല
പക്ഷികെളക്കുറിച്ച് ്രപാഥമിക വിവരങ്ങൾ
വായിച്ചറിയാൻ ്രശമിച്ചിരുന്നു. അേപ്പാഴാണ്
െമാണാലുകൾ മൂന്ന് തരമുെണ്ടന്നു മനസ്സി

ലാകുന്നത്. ഹിമാലയൻ െമാണാൽ, ൈച
നീസ് െമാണാൽ, സ്�ാേറ്റഴ്സ് െമാണാൽ
(Sclater’s monal). ൈചനീസ് െമാണാലുക
ളുെട ˇവാസേക്രന്ദം ൈചന തെന്ന. സ്�ാ
േറ്റഴ്സിേൻറത് വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത�യാണ്.
കൂടാെത ബർമ, തിബത്ത് എന്നീ രാജ�ങ്ങളി
ലും കാണുന്നുണ്ട്. ഹിമാലയൻ െമാണാലി
െന ഹിമാചൽ ്രപ േദശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, സി
ക്കിം, അരുണാചൽ ്രപേദശ് എന്നിവിടങ്ങളി
െല ഹിമാലയൻ താഴ്വരകളിലും കിഴക്കൻ
അഫ് ഗാനിസ്താൻ, കശ്മീർ, തിബത്ത്, ഭൂ
ട്ടാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും കാണെപ്പടുന്നു.
മൂന്നിനം െമാണാലുകളിലും അതി സുന്ദ
രർ ˇൺ െമാണാലുകളാണ്. െപൺ െമാ
ണാലിന് ്രപധാനമായും നാല് നിറങ്ങളാണു
ള്ളത്. കടും തവിട്ട്, കറുപ്പ്, െവളുപ്പ് നിറങ്ങൾ
കൂടാെത കണ്ണിനു ചുറ്റും ഇളം നീല നിറവു
മുണ്ട്. ˇൺ െമാണാലിന് ഒന്പതു നിറങ്ങ
ളുണ്ട് . മഴവില�ി െനക്കാൾ രണ്ടു നിറങ്ങൾ
അധികം. തലയിെല അഭിമാന തൂവലുകൾ
ക്ക് േലാഹ ഹരിത നിറം. വാലിന് ˇകർഷ
കമായ െചന്പൻ നിറം. വാലിെൻറ അറ്റെത്ത
ത്തുേന്പാൾ നിറത്തിനു കട്ടി കൂടിക്കൂടി വരും.
നീല, പച്ച, കറുപ്പ്, മഞ്ഞ, തവിട്ട്, ചുവപ്പു നി
റങ്ങളും അവയുെട വകേഭദങ്ങളും അടക്കം
ഒന്പതു നിറങ്ങൾ. ഒന്പതു നിറത്തിലുള്ള തൂ
വലുകളുമായി ജീവിക്കുന്ന ˇൺ െ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. ഇംെപയൻ െമാ
ണാൽ (Impeyan monal) എന്ന േപരിലും
ഇവ അറിയെപ്പടുന്നു. േമരി ഇംെപയ്˘ (Mery
Impey) എന്ന ്രബിട്ടീഷുകാരിേയാടുള്ള ˇദ
രസൂചകമായാണ് ഈ േപര് വന്നത്. ്രബിട്ടീ
ഷ്˘ ഭരണകാലത്ത് ബംഗാളിെല ചീഫ് ജസ്
റ്റിസ് ˇയിരുന്ന എ ൈലജ ഇം െപയിയുെട
(Elijah Impey) ഭാര�യായിരുന്നു അവർ. 17ാം
നൂറ്റാണ്ടിെൻറ അവസാന കാലത്ത് ബംഗാളി
െല പക്ഷികളുെടയും മൃഗങ്ങളുെടയും െചടി
കളുെടയും സംരക്ഷണത്തിനുേവണ്ടി അവർ
െചയ്˘ത േസവനങ്ങളുെട േപരിലായിരുന്നു

ഇത്. വിവിധ ചി്രതകാരന്മാെരെകാണ്ട് 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 ˇണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിെല
പക്ഷി ൈവവിധ�ങ്ങെള കുറിച്ചും അവയുെട
വർണേശാഭെയ കുറിച്ചും ˇദ�മായി പറഞ്ഞ
ത്. അേദ്ദഹം ലഖ്˘േനാവിെല ഒരു ഗേവഷകൻ
കൂടിയാണ്. ൈനനിതാളിനടുത്ത് സത്താൾ
(Sattal) ്രഗാമത്തിൽ മൂന്ന് ൈഹഡുകളുെണ്ട
ന്നും അവിെട ഇരുന്നാൽ വളെര അടുത്തു
നിന്ന് പക്ഷികളുെട പടെമടുക്കാനാകുെമ
ന്നും ഉപേദശിച്ചത് െനൽസൺ തെന്ന. അവി
ടെത്ത രണ്ടു ൈഗഡുകളുെട െമാൈബൽ
നന്പ റും 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 ˇ്രശമത്തിനടുത്തുെവച്ചാ
ണ് ഞങ്ങൾ രാവിെല ഏഴരക്ക് കണ്ടുമുട്ടിയ
ത്. ലേഗജുകൾ മെറ്റാരു കാറിേലക്കുമാറ്റിയ
േശഷം േനെര ˇ്രശമത്തിനകെത്ത ൈഹ
ഡിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.

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. െതാട്ടടുത്ത് പലയിനം പക്ഷി
കൾ. പല നിറക്കാർ. സ�ഭാവക്കാർ. അ്രതയടു
ത്ത് ഒരിക്കലും കാണാത്ത കുെറ പക്ഷികെള
കണ്ടേതാെട ഞാൻ കാമറ െസറ്റ് െചയ്˘തു. �ി
ക്ക് െചയ്യാനും തുടങ്ങി. കാലത്ത് മരങ്ങളുെട
നിഴലിലായിരുന്നതിനാൽ പടത്തിൽ െവളിച്ച
വും െതളിച്ചവും കുറവ്˘. ഞാൻ അതിനനുസ
രിച്ചു വീണ്ടും കാമറ െസറ്റ് െ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 മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച
േശഷം ഇന്നു രാവിെല ൈനനിതാളിൽെവച്ച്
ഒരു കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചതാണ്. വിശപ്പിെനക്കു

റിച്ച് അേപ്പാൾ ഓർമ വന്നു. ഞാൻ അവേരാ
െടാപ്പം കാറിൽ റൂമിെലത്തി. എെൻറ 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. എെൻറ മുറിക്കടുത്തുതെന്നയായി
രുന്നു അവരുെട മുറിയും. പറഞ്ഞുവന്നതും
ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായി. അവിെട െവ
ച്ചുതെന്ന േഫസ്ബുക്കിൽ അവർ ്രഫൻഡ് റി
ക�സ്റ്റ് അയച്ചു. അവരുെട േപജുകളിെലത്തി
േനാക്കിയേപ്പാഴാണ് എല�ാവരും അറിയെപ്പടു
ന്ന പക്ഷിനിരീക്ഷകരും േഫാേട്ടാ്രഗാഫർമാരു
മാെണന്ന് മനസ്സിലായത്. എല�ാം മികച്ച ചി്രത
ങ്ങൾ. അേപ്പാൾ തെന്ന അവെര സുഹൃത്തു
ക്കളായി അംഗീകരിച്ചു.

േചാപ്തയിെല മഞ്ഞുമലകളിേലക്ക്
ചേമാലി ജില�യിെല ഒരു െകാച്ചു്രഗാമമാ
ണ് മണ്ടൽ. േചാപ്തയടക്കമുള്ള മഞ്ഞുമല
കളിേലക്കുള്ള ്രട ക്കിങ്ങി െൻറ േബസ്ക�ാന്പ്
കൂടിയാണ് ഈ ്രഗാമം.
േശഷം േപജ് 2 ⊿⊿

ൈഹഡ് എന്ന പുതുത്രന്തം
പക്ഷികൾക്ക് ഇഷ്˘ടെപ്പട്ട പഴങ്ങൾ, ധാന�
ങ്ങൾ, കുടിക്കാനും കുളിക്കാനുമുള്ള െവ
ള്ളം എന്നിവ മരത്തണലിൽ പലയിടത്തായി
െവക്കും. പക്ഷികൾക്ക് 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

ചിന്തകൾക്കും വിചാരശീലങ്ങൾക്കും തടയിടേ
ണ്ടതുണ്ടോ? മന�ോഹരമായ പ്രകൃതിയും പ്ര
കാശവും അവരിനിയും കാണട്ടെ. അവരുടെ
സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ചിറകുകൾ ഉണ്ടാ
വട്ടെ. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാൻ
പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ചെവികൾ സാകൂതം ഉണ
രട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനു ഊടും പാവും
നൽകി ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരുകാലത്ത് ഒ
രുപാട് അധ്വാനിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ വൃദ്ധരായ
മാതാപിതാക്കൾ. മഴയുടെ തണുപ്പും കുളിരും
അവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ. അവർ നമ്മോട�ൊപ്പം
നമ്മൾ അവര�ോട�ൊപ്പം എന്ന പരസ്പരാശ്രി
തത്വം സമൂഹത്തിൽ പുലർന്നുകാണട്ടെ എ
ന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.
●വ�ാജ മുഖവും കണ്ണുകളുമുള്ള െകാളാർഡ് ഓവ്െലറ്റ്

രമേഷ് ബാബു, ചെറിയമങ്ങാട്

പതിയെ തുറക്കുന്ന ജാലകങ്ങൾ

ഡോ.കെ.കെ. മന്മഥൻ: ഓർമ, എഴുത്ത്, ജീവിതം

ലക്കം 1611 വാരാദ്യമാധ്യമത്തിൽ പ്രസിദ്ധീക
രിച്ച ‘പതിയെ തുറക്
 കുന്ന ജാലകങ്ങൾ’ വായി
ച്ചു. ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവര�ോട�ൊ
പ്പം കഴിയേണ്ട പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ വൃ
ദ്ധസദനങ്ങളിലും മറ്റും കഴിയേണ്ടിവരുന്ന
ത് ദുസ്സഹമായ അനുഭവമാണ്. വീടുകളിൽ
നിന്നും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും
ലഭിക്കാതെ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന
വർക്ക് വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ ഇവ ലഭിക്കുന്നു എ
ന്നറിയുമ്പോൾ സന്തോഷം ത�ോന്നുന്നു. വീ
ടുകളിൽ അവഗണനയുടെ കയ്പുനീർ കുടി
ക്കേണ്ടിവരുന്നവർ നിരവധിയാണ്. കാലം കഴി
ഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രായംചെന്നവരുടെ അ
ഭിപ്രായങ്ങളും പക്വത വന്നില്ല എന്നുപറഞ്ഞ്
കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായവും പലപ്പോഴും നമ്മ
ൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല. ഇതുതന്നെയാണ്അവഗ
ണനയുടെ ആദ്യരൂപങ്ങൾ.
ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ക�ൊണ്ടും ക്ഷമാശീ
ലം ക�ൊണ്ടും പാകംവന്ന മനസ്സുകളാണ് ന
മ്മൾ പലപ്പോഴും തള്ളിക്കളയുന്ന വയ�ോജ
നങ്ങൾ. പ്രായമേറി ജീവിത സായന്തനത്തി
ൽ എത്തി എന്നതുക�ൊണ്ട് മാത്രം അവരുടെ

കേരളത്തിൻെറ രാഷ്ട്രീയ–സാമൂഹി
ക മണ്ഡലത്തിൽ സജീവസാന്നിധ്യ
മായിരുന്ന ഡോ. കെ.കെ. മന്മഥൻെറ
ധൈഷണിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് രാ
ജേഷ്് കെ. എരുമേലിയും ആർ. േബാ
ബിയും ചേർന്ന് ഒരു പുസ്തകം തയാറാക്കുന്നു.
ഇതിലേക്ക്ഡോ. കെ.കെ. മന്മഥനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർ
മക്കുറിപ്പുകളും പഠനങ്ങളും മന്മഥൻ എഴുതിയ ലേ
ഖനങ്ങളും ഫോട്ടോകളും വിലപ്പെട്ട മറ്റ് രേഖകളും
കൈവശമുള്ളവർ തന്ന് സഹകരിക്കണം. വിശദവിവ
രങ്ങൾക്കും മാറ്ററുകൾ അയക്കുന്നതിനും രാജേഷ്
കെ. എരുമേലി, കനകപ്പലം തപാൽ, കോട്ടയം 686
509 എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടണം. ഫോൺ:
9947881258 email: rajeshkerumeli@gmail.com

വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്തുകൾ
വാട്സ്ആപ്വഴിയും
രചനകൾ ഇ-മെയിലിലൂടെയും അയക്കാം

9645006105

whatsapp:
e-mail: varadyam@madhyamam.in
പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,
വെള്ളിമാട്കുന്ന്. പി.ഒ, കോഴിക്കോട്-12
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സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര സാംസ്കാരിക
സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംവദിക്കാൻ ഇന്നുപേ
ാലും നമുക്കാവുന്നില്ല. ഈ മൗലിക പരിമി
തിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുംവിധമുള്ള ഏതൊരു
പഠനവും, അതിെൻറ ഉള്ളടക്കം എത്രമേൽ
സ്വാഭാവികമായിരുന്നാൽപോലും സ്വയം സ്
ഫോടനാത്മകമാവും! ഷബീറിെൻറ പഠന
ത്തിലും താദാത്മ്യത്തിലും ജനാധിപത്യ നി
ലപാടിൽനിന്നും നോക്കുമ്പോൾ പഴമകളെ
പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന പുതുമകളില്ല. എന്നാൽ,
ബഹുസ്വരത സ്വാഗതംചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു
സാംസ്കാരിക സന്ദർഭത്തെ സംബന്ധിച്ചിട
ത്തോളം, അതൊരു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പു
തുമയായി മാറുകയും ചെയ്യും. മതയാഥാസ്
ഥിതികർ ചൊടിച്ചാലും, അഗാധമതബോധ്യ
മുള്ളവരും സൗന്ദര്യാത്മക സമീപനങ്ങളെ
സ്വന്തം മതമായി കരുതുന്നവരും ഈയൊരു
സാംസ്കാരികശ്രമത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യും.
ഒരർഥത്തിൽ പൂന്താനവും ശുജാഇയും
പ്രതിനിധാനംചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത ലേ
ാകങ്ങളാണ്. പൂന്താനം മരിച്ച് രണ്ടു നൂറ്റാ
ണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശുജാഇ ജനിക്കുന്നത്.
പൂന്താനം ജീവിച്ച (1547–1640) കാലം അപേ
ക്ഷിച്ച്, ശുജാഇ ജീവിച്ച (1861–1919) കാലം
കീഴ്മേൽ മറിച്ചിലുകളുടെ കാലമാണ്. മല
യാളത്തിെൻറ പൂന്തേൻ എന്ന് മഹാകവി
വള്ളത്തോൾ പ്രശംസിച്ച പൂന്താനം ജ്ഞാ
നപ്പാനയെഴുതിയത് തനി മലയാളഭാഷയി
ലാണ്. ശുജാഇ സഫലമാല എന്ന പ്രശസ്
തമായ കൃതി എഴുതിയത് അറബിമലയാ
ളത്തിലാണ്. വേദാന്തഭക്തിയാണ് പൂന്താ
നത്തെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത്. ഇസ്ലാമിക മത
തത്ത്വങ്ങളാണ് ശുജാഇയെ പ്രചോദിപ്പിച്ച
ത്. നമ്മുടെ സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ പൂന്താ
നത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടത്ര, ശുജാഇയെ
ക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

സംസ്കൃതവും മലയാളവും ചേർന്നുണ്ടാ
യ മണിപ്രവാളം ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരി
ക്കപ്പെട്ടതുപോല, അറബിയും മലയാളവും
ചേർന്നുണ്ടായ അറബിമലയാളം സ്വീകരിക്ക
പ്പെടുകയുണ്ടായില്ല. മുഖ്യധാര സംസ്കാര
ത്തിൽ ശ്ലോകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ
അതേ ഗണത്തിൽപെടുത്താവുന്ന ബൈ
ത്തുകൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടാ
യത്. ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ, ഒരു
വലിയ പരിധിവരെ മലയാള സാഹിത്യമെന്ന
ത്, സംസ്കൃതവും മലയാളവും മാത്രമായി
മാറുകയാണുണ്ടായത്. ബഹുസ്വരതയെ
സൂക്ഷ്മാർഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴി
യാത്തവിധം, ദീർഘകാലം സാഹിത്യചരിത്ര
വും സാഹിത്യത്തിലെ ഏകസ്വരതയെയും
ഏകശാസനകളെയും കൊണ്ടാടുകയാണ്
ചെയ്തത്. ജനാധിപത്യകമ്മി ഒരു ജനതയു
ടെ ജീവിതചക്രവാളത്തെ എത്രമേൽ ചെറു
താക്കുമെന്നതിെൻറ തെളിവുകളിലൊന്നാ
യി ഇന്ന് നമുക്കീ തള്ളൽതന്ത്രത്തെ തിരിച്ച
റിയാൻ കഴിയും. ബോധപൂർവം നിർവഹിച്ച
ഒരു കുടില വൃത്തിയായിമാത്രം ആ ഒഴിച്ചു
നിർത്തലുകളെ ചുരുക്കിക്കാണാനാവില്ല.
ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവിവേചനമെന്ന തത്ത്വം ആ
തത്ത്വത്തിെൻറ പൊരുളിനെതന്നെ പൊ
ളിക്കുംവിധമാണ് സാഹിത്യത്തിലും പ്രവർ
ത്തിച്ചത്.
സത്യത്തിൽ, ആദർശവത്കരിക്കപ്പെട്ട മു
ഖ്യധാര ഏകപക്ഷീയമായ കൊള്ളൽ-തള്ള
ലുകളുടെ പ്രവർത്തനരീതിയായി പരിമിത
പ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. അത് മുല്ലപ്പൂവിെൻ
റ മണം ശരിയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴും,
ഉണക്കമീനി ന് രുചിയുണ്ടാവാമെന്ന് മന
സ്സിലാക്കിയില്ല. കസവിെൻറ തിളക്കത്തിൽ
ആഹ്ലാദിച്ചപ്പോൾ, അത് കള്ളിമുണ്ടിൽ ഒരു
കുറ്റവാളിയെ ആശങ്കയോടെ തിരഞ്ഞു. ബി

പ്രശാന്തി ടി. വള്ളിക്കുന്ന്

T

he President has declared national
emergency. There is nothing to
panic
ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ കരുത്തുറ്റ ശബ്ദം
സമാധാനപ്പെടുത്തലായി റേഡിയോയിലൂ
ടെ ഒഴുകിവന്നതും അച്ഛൻ നാട്ടാരെ അറി
യിക്കാൻ ഒന്ന്കൂവിവിളിച്ചു.
അന്നേരം നെല്ലുകുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കയാ
യിരുന്ന അമ്മക്ക്പ്രസവവേദന വന്നു. ഞാൻ
ജനിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു ഒരു അടിയന്തരാ
വസ്ഥക്കാലത്തേക്ക്.
* * *
ജീവിതം ഒരു പൂരപ്പറമ്പാെണന്ന് അയാൾ
ക്ക് ഇടക്കൊക്കെ തോന്നും. ഒരു ദിവസം
ആഹ്ലാദത്തിമിർപ്പിേൻറതാണേൽ പിന്നെ
കുറെ നാളുകൾ നിശ്ശബ്ദ വിജനതയാണ്.
ജീവിതത്തിൽ ഇത്രകാലം ഒഴുകിനടന്നിട്ടും
ഉറച്ചൊരു കര കിട്ടിയിട്ടില.്ല  തങ്കപ്പേട്ടെൻറ
കൈയിൽനിന്ന്ഒന്നര ലക്ഷം പലിശക്ക്വാ
ങ്ങിയാണ്വാഴകൃഷി തുടങ്ങീത്. അത്ലാഭ
കരമായപ്പോ കടംവീട്ടും മുമ്പ്താറാവുകൃഷി
തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് മഹാപ്രളയം വന്ന
ത്. ഉറക്കത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നം ഒലിച്ചുപോ
വണപോലെ താറാവുകൂട്ടം എങ്ങോട്ടാണ്
പോയതെന്നുപോലും മനസ്സിലായില്ല. വാഴ
കൾ നിന്നയിടത്തെന്നപോലെ നാലടി പെ
ാക്കത്തിൽ ജീവിതത്തിലും ദുരിതത്തിെൻറ
ചളി കയറി.
മടുത്തെന്ന്  തോന്നിയപ്പോൾ അയാൾ
ഇങ്ങനെയൊരു കിടു ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ്
തയാറാക്കി.
വാക്കുകൾ തണുത്ത മഞ്ഞുപാളികളായി
വിറങ്ങലിച്ചുപോവുന്നു.
അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പാറക്കൂട്ട
ങ്ങളായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു.
ഭ്രാന്താവാണോ എന്നറിയില്ല.
അല്ലെങ്കിൽതന്നെ സ്വന്തം തലച്ചോറി
നെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ഒരു
ഭ്രാന്തൻ എന്തുതെറ്റാണ്ചെയ്യുന്നത്. വയ
സ്സ്42 ആയി. എന്നിട്ടും ജീവിതത്തിൽ അടി
യന്തരാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. വയ്യ, മടുത്തു.
കുട്ടികൾ മടിയിൽ വന്നിരുന്ന്കെട്ടിപ്പിടിച്ച്
കളിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അയാൾ തൂങ്ങാനൊ
ന്നും പോയില്ല. കയറിനും സാരിക്കുെമാന്നും
താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഭാരം മനസ്സിനുണ്ടെന്ന്
തോന്നിപ്പോയി. നാലാംവട്ടവും കൃഷി ആപ്പീ
സർ വാഴത്തോട്ടം എവിടായിരുന്നെന്ന് ചേ
ാദിച്ച് വന്നപ്പോ ചായപോയിട്ട് പച്ചവെള്ളം
കൊടുത്തില്ല. ലോണിനുവേണ്ടി കയറി മടു
ത്തപ്പോ ബാങ്ക് മാനേജറുടെ മുറിയിൽ തേ

ചിത്രീകരണം: എം. കുഞ്ഞാപ്പ
ഞ്ഞ ഹവായ്ചെരിപ്പ്ഉപേക്ഷിച്ചുപോന്നു.
വെറുതെയിരിക്കുേമ്പാ പെെട്ടന്ന്തോന്നി
യതാണ് ചപ്പാത്തി കമ്പനി. ഒരു ലക്ഷമെ
ങ്കിലും വേണ്ടിവരും. തങ്കപ്പേട്ടനോടുതന്നെ
ചോദിക്കാം. പഴയ അടവ്തെറ്റിക്കിടക്കാണ്.
അതിനാൽ ഭാര്യ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. വൻ
പലിശയാണ്.
കാവിലെ ഉത്സവത്തിന്കഴിഞ്ഞ തവണ
പോയപ്പോ കൈരേഖ നോക്കി കുഞ്ഞക്കിയ
മ്മ പറഞ്ഞത്ശരിയായിവരുകയാണെന്ന്തേ
ാന്നി. തകർച്ചയാണല്ലോ മോനേ വരാൻ പോ
വണതെന്ന്കേട്ടതും അമ്പതിെൻറ നോട്ടുമാ
റ്റി നൂറിെൻറ നോെട്ടടുത്ത്പിടിച്ചു. കള്ളക്ക
ണ്ണുകൊണ്ട്അതൊന്ന്നോക്കി പൈസ കൂ
ട്ടിയാലൊന്നും കുഞ്ഞക്കി കള്ളം പറയൂല മേ
ാനേന്ന്അവർ പറഞ്ഞപ്പോ ചെറുതായൊന്ന്
പകച്ചു. വെറ്റിലയും പുകയിലും പകുത്തെടു
ത്തുപോയ പല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ അവസാ

നം വന്നു ദൃഢമായ ആ വാക്കുകൾ. പക്ഷേ
യെങ്കിലുംമോന കൊല്ലാവസാനം നീയൊരു
മുതലാളിയാവും.
ചപ്പാത്തി കമ്പനിക്ക്പരിചയസമ്പന്നനാ
യ ഒരാളെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കുമാേരട്ട
നാണ്. തങ്കപ്പൻ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പോ
ടെ ഒരു ലക്ഷം തന്നു. കുമാരേട്ടൻ കൊണ്ടു
വന്ന ആളോട്മുൻപരിചയം എന്താന്ന്ചോ
ദിച്ചതും നീണ്ട മറുപടി.
‘‘ഗൾഫിൽ ചപ്പാത്തീം കോഴിക്കറീം ഉണ്ടാ
ക്കലായിരുന്നു പണി. 20കൊല്ലം ചപ്പാത്തി
യിൽനിന്ന്ചപ്പാത്തിയിലൂടെ പറന്നുപോയ
ത്അറിഞ്ഞില്ല.’’
രണ്ടു മാസം നോക്കാമെന്ന്കുമാരേട്ടൻ പ
റഞ്ഞു. ഉദ്ഘാടനം തൊട്ട്കച്ചവടം നന്നാ
യി നട ന്നു. മിക്കവാറും ദിവസം ചപ്പാത്തി
തികയാതെയായി. ദൂരെനിന്നുവരെ ആൾ
ക്കാൾ വന്നു.

കെ.ഇ.എൻ
ാലെ ഒരു ബിരിയാണി രാഷ്ട്രംകൂടിയായിരു
ന്നു എന്ന ബഹുസ്വരതയിലേക്ക് വളർന്ന ആ
കവിതയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല.
സ്വന്തം ഭാഷ സംസാരിക്കാനുള്ള ആവേശ
ത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ
മുഖ്യധാരയായി സ്വയം നടിച്ചൊരു സംസ്
കാരധാര മറന്നുപോയി. വാസ്കോഡിഗാമ
കപ്പലിറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പും പിമ്പും കാപ്പാ
ട്ടേക്ക് പലവഴികളിലൂടെ ഒരുപാടു പേർ വരു
കയും പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കാനിടയു
ണ്ടെന്ന പ്രാഥമികസത്യം തിരിച്ചറിയാനുള്ള
വിനയം അതിന് എന്നോ നഷ്ടമായി. ജനാ
ധിപത്യസമൃദ്ധിയിൽ നിരവധി മുഖ്യധാരകൾ,

‘‘മിനക്കെടാതെ തുച്ഛ വിലക്ക്സമാധാന
ത്തോടെ മലയാളികളെ ചപ്പാത്തി തിന്നാൻ
സജ്ജരാക്കിയത്നാടുനീളെ തുടങ്ങിയ ഇൗ
ചപ്പാത്തി കമ്പനികളാണ്.’’
ഒപ്പം ഗൾഫ്ചപ്പാത്തിക്കാരൻ മറ്റൊരു ആ
ശങ്ക മുന്നോട്ടുവെച്ചു:
‘‘നമ്മളൊന്ന്പച്ചപിടിച്ചു വരുേമ്പാഴായിരി
ക്കും വേറൊരുത്തൻ അപ്പുറത്ത്ചപ്പാത്തി ക
മ്പനി തുടങ്ങുക.’’
സ്ഥിതി ഒന്ന്  മെച്ചപ്പെട്ടപ്പോൾ പൈസ
വാങ്ങാൻ നിന്നിടത്ത്തിരിയണ കസേര വെ
ച്ചു. അതിലിരിക്കുേമ്പാൾ ചെറുകാറ്റിൽ കന
ലിൽനിന്ന്തീനാമ്പുകൾ പൊങ്ങണപോലെ
ഇടക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ പരമ ദരിദ്രമായിരു
ന്ന നാലു പതിറ്റാണ്ടുകൾ തെളിഞ്ഞുവന്നു.
നവംബ ർ വരെ കരുതിയ ത് കുഞ്ഞക്കിയ
മ്മ പറഞ്ഞപോലെ മുതലാളിയൊന്നും ആ
വാൻ പോണില്ലെന്നായിരുന്നു. കുഞ്ഞക്കി
യമ്മയെ കാണാൻ തുട ങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങ
ൾ കുറേയായി. പറഞ്ഞതൊന്നും മുഴുവനാ
യും തെറ്റാറില്ല.
ചപ്പാത്തി നേരേത്ത വിറ്റുതീർന്നതുകൊ
ണ്ട്അൽപം നേരേത്ത കടയടക്കാൻ നിന്ന
പ്പോഴാണ്രണ്ടുയുവാക്കൾ ബൈക്കിൽ വ
ന്നത് . മുണ്ട് മടക്കിക്കുത്തി ഒരുത്തൻ കന
ത്ത ശബ്ദം പുറത്തെടുത്തു:
‘‘ചപ്പാത്തിയില്ലേ? പത്തു ചപ്പാത്തിം കോ
ഴിക്കറിയും പിന്നെ തങ്കപ്പേട്ടെൻറ മുതലിലേ
ക്ക്കുറച്ച്പണം നാളെ വേണമെന്ന്പറയാ
ൻ പറഞ്ഞു.’’
ഷട്ടർ വലിച്ചുതാഴ്ത്തി അയാൾ യുവാക്ക
ളെ നോക്കി ഒന്നും മിണ്ടാതെ തലകുനിച്ചുനി
ന്നപ്പോ ചപ്പാത്തിക്കാരൻ ഇടപെട്ടു.
‘‘കച്ചോടം ഒന്നൂടി മെച്ചപ്പെടെട്ട. തുടങ്ങീട്ട്
മൂന്നുമാസല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. മുതലാളി പലി
ശ മുടങ്ങാതെ തരണുണ്ടല്ലോ. പ്രളയത്തിെ
ൻറ ക്ഷീണം ഒന്ന്മാറണ്ടേ. പിന്നെ ഇന്ന്ച
പ്പാത്തി തീർന്നു. നാളെ വാ.’’
ബാക്കിവന്ന ചിക്കൻകറി തൂക്കുപാത്രത്തി
ലാക്കി േറാഡിലേക്ക്നടക്കുേമ്പാ ചപ്പാത്തി
ക്കാരൻ പറഞ്ഞു:
‘‘നാളെ മുതൽ ചപ്പാത്തീെൻറ എണ്ണം കാ
ര്യമായിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടണം. മുതലിലേക്ക് അട
വ്ചെല്ലാഞ്ഞ കാര്യം പോക്കാണ്. തങ്കപ്പേ
ട്ടൻ ഗുണ്ടകളെ വിടും. ഉറപ്പാ, കണ്ണിൽ ചോ
രയുണ്ടാവില്ല.’’
ചപ്പാത്തിക്കാരൻ യാത്ര പറഞ്ഞപ്പോ അ
യാൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള മൺപാതയ
 ിലേക്ക്ക
ടന്നു. കാവിെല ഉത്സവമാണ്അടുത്തയ
 ാഴ്
ച. കൈരേഖ നോക്കാൻ കുഞ്ഞക്കിയമ്മ വ
രാതിരിക്കില്ല. റ പോലെ നടുവളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വന്നാ മതിയായിരുന്നു. മുതലാളിയാവും എ
ന്നുവരെ പറഞ്ഞാണ്നിർത്തിയത്. ഇത്തവ
ണ ആദ്യംതന്നെ നൂറു രൂപ നോട്ട്കാണിക്ക
ണം. കാര്യം അയാൾക്ക്ചിരിവന്നു. കാര്യങ്ങ
ൾ കൈവിട്ടുപോവുകയ
 ാണെന്ന്തോന്നിയാ
ൽ പുറത്തെടുക്കാൻ ഇരുനൂറിെൻറ ഒറ്റനോ
ട്ട്കീശയിൽ കരുതണം.
l

അല്ലെങ്കിൽ അത്ര മുഖ്യമല്ലാത്ത സാധാരണ
ധാരകൾ ഉണ്ടായിത്തീരും. ജനാധിപത്യനി
ഷേധിയായ വർഗീകരണങ്ങളെ, ബഹുസ്വര
ത സമ്മതിക്കാത്ത വിശകലനങ്ങളെ, മതനിര
പേക്ഷതയെ മറിച്ചിടുന്ന വിവരണങ്ങളെ, ചെ
റുത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ, ഒരേസമയം നിരവധി
മുഖ്യധാരകൾക്ക് നിലവിൽവരാൻ കഴിയില്ല.
അനിവാര്യമായും നിലവിൽവരേണ്ട നിരവധി
മുഖ്യധാരകൾക്കു പകരം, ഒരൊറ്റ മുഖ്യധാര
മാത്രം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂന്താന
ത്തിെൻറ ജ്ഞാനപ്പാനയും ശുജാഇ മൊയ്തു
മുസ്ലിയാരുടെ സഫലമാലയും തമ്മിലുള്ള
അടുപ്പം ആഴത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല.
എന്നാൽ, സാംസ്കാരികസമത്വം ജീവിതസ
ത്യമായി തത്വത്തിലെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ
കഴിഞ്ഞാൽ, അതുവഴി എല്ലാ ധാരകളും മു
ഖ്യധാരകളായാൽ പൂന്താനത്തിനും ശുജാ
ഇക്കും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒത്തുചേർന്ന് നിൽ
ക്കാൻ കഴിയും.
പൂന്താനത്തെയും ശുജാഇയെയും വ്യത്യ
സ്തരാക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെടു
ക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അവയൊന്നും അവ
രെ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുംവിധം ശത്രുപാളയ
ത്തിലെത്തിക്കുകയില്ല. വിരുദ്ധങ്ങളെപ്പോലും
വിരുദ്ധങ്ങളല്ലാതാക്കുന്ന കാവ്യാത്മകതയു
ടെയും മാനവികതയുടെയും താഴ്വരകളിലെ
തർക്കങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന അഗാധ
ആത്മീയ അന്വേഷണങ്ങളുടെയും ഒരുന്നത
ലോകത്തുവെച്ചാണവ സ്വന്തം വ്യത്യസ്തത
കൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഐക്യപ്പെ
ടുന്നത്. കാവ്യാത്മകതയുടെ സവിശേഷതക
ളിലൊന്ന്, അതിർത്തികൾ നിലനിർത്തിക്കെ
ാണ്ടുതന്നെ, അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക്
വായനക്കാരെ നയിക്കാനുള്ള അതിെൻറ കഴി
വാണ്. ഭക്തകവിത അനുഭവിക്കാൻ ഭക്തി
ആവശ്യമില്ലാത്തതുപോലെ, ഭക്തവിരുദ്ധക
വിതയുമായി സംവദിക്കാൻ ഭക്തിവിരുദ്ധ മാ
നസികാവസ്ഥയും ആവശ്യമില്ല. ആ അർഥ
ത്തിലാണ് ജ്ഞാനപ്പാനയും സഫലമാലയും
സർവർക്കും പ്രാപ്യമാകുന്നത്.
l

acW¯nte¡v
അനിൽ മുട്ടാർ
ദാ...
ഇവിടെ ഞാൻ
തനിച്ചാണ്...
മരണത്തിലേക്ക്
വണ്ടി കയറിപ്പോകുന്ന
ചുരത്തിനു താഴെ...
അളന്നു മുറിക്കപ്പെട്ട
മൈൽക്കുറ്റിയിൽ
അക്കങ്ങൾക്കു പകരം
എെൻറ പേര് എഴുതി
ചേർത്തിരിക്കുന്നു...
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും
ചുംബിച്ച
നേരങ്ങള�ൊക്കെയും
നിഴലായ് നിന്നത്
ഞാൻ തന്നെയാണ്...
മദ്യം മണക്കാത്ത
പകലുകളിലായിരുന്നു
പ്രണയ സല്ലാപം
അതും ഞാൻ
ക�ോറിയിട്ട
നിഴൽ ചിത്രങ്ങള�ോട്...
അവകാശ
വാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ
ഞാൻ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട
പുറമ്പോക്കിലെ
കമ്യൂണിസ്റ്റ്പച്ച...
ചുരം കയറുന്നതിനു
മുമ്പേ
ദാ...
ഞാൻ നഗ്നനാണ്
ജനിച്ചപ്പോഴും
മരിക്കുമ്പോളും...
പ�ോസ്റ്റ്മ�ോർട്ടക്കളത്തിൽ
കരളും തലച്ചോറും
പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ
എനിക്കറിയാം
വെറുക്കപ്പെട്ടവെൻറ
കണ്ണുകൾ
തുറന്നിരിക്കുമെന്ന്...
l

പുസ്തകം

കഥ

വി ഷബീർ അണ്ടത്തോടിെൻറ സഫ
ലമാലയും ജ്ഞാനപ്പാനയും (താദാ
ത്മ്യം-പഠനം) എന്ന സാംസ്കാരിക വിമർശ
നം സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ആവശ്യപ്പെടുംവിധം
ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കൃതിയാണ്. സൂക്ഷ്മാർ
ഥത്തിൽ, പ്രസ്തുത പഠനം നിർവഹിക്കു
ന്നത് ഒരപനിർമിതിയാണ്. പ്രാഥമികതല
ത്തിൽ, ഭക്തികേന്ദ്രിതമായ രണ്ടു കൃതിക
ളുടെ താരതമ്യം എന്ന നിലയിൽ ഇതിലെ
ന്ത് അപനിർമിതി എന്നു ചോദിക്കാവുന്ന
താണ്. എന്നാൽ, മലയാളം വിപരീതം അറ
ബി, മുസ്ലിം വിപരീതം ഹിന്ദു, സലാം വിപ
രീതം നമസ്തേ, കുമ്പളങ്ങ വിപരീതം ബീഫ്
എന്നീ കൃത്രിമ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ശക്തിയാർജിക്കു
ന്നൊരു കാലത്ത് ശുജാഇ മൊയ്തു മുസ്
ലിയാരുടെ സഫലമാലയും പൂന്താനത്ത്
ശങ്കരനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ജ്ഞാ
നപ്പാനയും തമ്മിൽ താരതമ്യവും അതുവഴി
താദാത്്മ്യവും നിർവഹിക്കുകവഴി, കൃത്രിമ
ദ്വന്ദ്വമതിലുകൾ ഇടിച്ചുനിരത്തുകയാണ്
ഷബീർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരർഥത്തിൽ
പോടാ ദേശീയതക്കെതിരെയുള്ള ഒരു വാടാ
ദേശീയതയുടെ പ്രതിരോധം. സാധാരണഗ
തിയിൽ ആത്മീയാഭിമുഖ്യമുള്ള, ഏതൊര
ന്വേഷകനും, നിർവഹിക്കാവുന്ന ഒരുകാ
ര്യം, അതോടെയാണ് അസാധാരണ മാന
മാർജിക്കുന്നത്.
ജ്ഞ ാനപ്പാനയെപ്പറ്റി കേൾക്കാത്ത,
അതിലെ രണ്ടു വരിയെങ്കിലും അറിയാത്ത
സാഹിത്യവിദ്യാർഥികൾ കുറവായിരിക്കും.
എന്നാൽ, അതേ സാഹിത്യവിദ്യാർഥികളിൽ
പോലും വലിയൊരു വിഭാഗം സഫലമാല
യെക്കുറിച്ചോ അതെഴുതിയ ശുജാഇയെക്കു
റിച്ചോ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെയ
ല്ലേ താരതമ്യവും താദാത്മ്യവും! രാഷ്ട്രീയ
സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് തത്ത്വത്തിലെങ്കിലും

രിയാണിയുടെയും പച്ചയുടെയും തലയിൽ
തരംകിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം നന്നായി കൊട്ടി. ഇപ്പേ
ാഴുമത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണ
നവോത്ഥാനത്തിെൻറ ഇതിഹാസമായ ബിരി
യാണി, ഭക്ഷണത്തിലെ ഒരു ഭീകരനായാണ്
നമ്മുടെ കാലത്തുപോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന
ത്. ബിരിയാണിയിൽ രുചി കാണുന്നവർപോ
ലും സാഹിത്യത്തിലുൾപ്പെടെ ബിരിയാണിയി
ലെന്തോ അപകടം കാണുന്നു. ബിരിയാണി
ഒരു സസ്യേതര രാഷ്ട്രീയ കവിത എന്ന പി
.എൻ. ഗോപീകൃഷ്ണെൻറ മലയാളത്തിലെ
ശ്രദ്ധേയമായ കവിത മാത്രമാണ് കനപ്പെട്ട
ഒരപവാദം! ബിരിയാണിഭീതിയുടെ രാഷ്ട്രീയ
ശിരസ്സിൽ, മലയാളഭാവന നിർവഹിച്ച ഒരൊ
ന്നാന്തരം കിഴുക്കാണ്, ഇന്ത്യ മറ്റു പലതുംപേ

ശിന്നകറപ്പസാമി
(കഥ)

ടി. പത്മനാഭെൻറ പ്രഭാഷണങ്ങൾ
(പ്രഭാഷണം)

പെരുമാൾ മുരുകൻ
വിവ: കെ.എസ്. വെങ്കിടാചലം
പേജ്: 151, വില: 150.00
ഡി.സി ബുക്സ്
അർധനാരീശ്വരി എന്ന നോ
വലിലൂടെ തമിഴകത്തിെൻറ
അറിയാ ജീവിതങ്ങെള തു
റന്നുകാട്ടിയ എഴുത്തുകാര
െൻറ ഏറ്റവും മികച്ച 16 കഥ
കളുടെ സമാഹാരം.

ടി. പത്മനാഭൻ
പേജ്: 103, വില: 125.00
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
കാരൂർ പ്രഭാഷണമടക്കം
പതിനാല് പ്രസംഗങ്ങളുടെ
സമാഹാരം. പിണറായി വി
ജയൻ, ആലങ്കോട് ലീലാകൃ
ഷ്ണൻ എന്നിവർ പത്മനാഭ
നെ കുറിച്ചെഴുതിയ ലേഖന
ങ്ങൾ അനുബന്ധം.

മരിക്കാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ
പ്രേംചന്ദ്
പേജ്: 168, വില: 170.00
ഡി.സി ബുക്സ്
സിനിമക്കു വേണ്ടി സ്വജീവി
തം ബലിയർപ്പിച്ച ഒരു കൂട്ടം
പ്രതിഭകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒാർ
മകൾ. മലയാള സിനിമയിലെ
ആദ്യ നായിക റോസി മുതൽ
അമ്മ അറിയാനിലെ ഹരിനാ
രായണൻ വരെ.

ഇതെെൻറ രക്തമാണിതെെൻറ
മാംസമാണെടുത്തുകൊള്ളുക
(ആത്മകഥ)
എച്ച്മുക്കുട്ടി
പേജ്: 270, വില: 270.00
ഡി.സി ബുക്സ്
സ്ത്രീകൾ എല്ലാരംഗത്തും
നേരിടുന്ന അവമതിയുടെ
യും അവഹേളനങ്ങളുടെയും
നീതികേടിെൻറയും നീറുന്ന
അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയാ
ണ്എഴുത്തുകാരി.

ഭാരതീയ നാടോടികഥകൾ
(കഥ)

ഗുജറാത്ത്തീവ്രസാക്ഷ്യങ്ങൾ
(പഠനം)

വി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
പേജ്: 111, വില: 125.00
പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്
വാമൊഴി പാരമ്പര്യത്തിെൻറ
ഇരട്ടിമധുരമൂറുന്ന 28 നാടോ
ടികഥകളുടെ സ്വതന്ത്ര പുന
രാഖ്യാനം. കുട്ടികൾക്കും മു
തിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ
പ്രയോജനപ്രദം.

കൃഷ്ണൻ മോഹൻലാൻ
പേജ്: 208, വില: 200.00
പ്രണത ബുക്സ്
2002 ലെ ഗുജറാത്ത്വംശ
ഹത്യയുടെ പശ്ചാത്തലം,
ആസൂത്രണം, കുറ്റവാളികൾ
ക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തി
ലെ അട്ടിമറികൾ തുടങ്ങിയ
സമഗ്ര സ്വഭാവത്തിൽ അവത
രിപ്പിക്കുന്നു.

ഖദീജത്തുൽ കുബ്റ,
തിരുദൂതെൻറ തണൽ
(ജീവചരിത്രം)
സദഖത്തുല്ല വടകര
പേജ്:128, വില: 130.00
വചനം ബുക്സ്
പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് പ്ര
ബ�ോധനം ചെയ്ത ദൈവിക
മാർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി
കടന്നുവരുകയും ജീവിതത്തി
ലുടനീളം തണലാവുകയും
ചെയ്ത ഖദീജയുടെ കഥ.

നദി പിന്നെയും ഒഴുകുന്നു (ഓർമ)
നുസ്റത്ത് വഴിക്കടവ്
പേജ്: 159, വില: 180.00
പെൻഡുലം ബുക്സ്
പരിമിതികള�ോട് നിരന്തരം
പ�ൊരുതി ജീവിതത്തെ വെ
ളിച്ച സമാനമാക്കിയ മലപ്പു
റത്തെ നാട്ടിൻപുറത്തുകാരി
പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതകഥ.
ക�ൊച്ചുക�ൊച്ച്ഓർമകളിലൂ
ടെ വലിയ�ൊരു ല�ോകം വര
ച്ചിടുന്നു.

കവിത

ശുജാഇ മൊയ്തു മുസ്ലിയാരുടെ സഫലമാലയും പൂന്താനത്ത് ശങ്കരനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ
ജ്ഞാനപ്പാനയും തമ്മിൽ താരതമ്യവും അതുവഴി താദാത്മ്യവും നിർവഹിക്കുകവഴി, കൃത്രിമ ദ്വന്ദ്വമതിലുകൾ
ഇടിച്ചു നിരത്തുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ
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‘മാണിക്യ മലരായ പൂവി’യും ‘മിസ്റിലെ രാജനും’ പാടിയ
എരഞ്ഞോളി മൂസ പാട്ടിെൻറ പറുദീസ വിട്ടകന്നു.
കലാരംഗത്ത്അദ്ദേഹത്തിെൻറ
സമകാലികനായ വി.എം. കുട്ടി, അദ്ദേഹത്തെ കാമറക്ക്മുന്നിൽ
എത്തിച്ച സംവിധായകൻ കമൽ,
മൂസക്കയും പ്രവാസികളും തമ്മിലെ ഇഴയടുപ്പം നേരിട്ടനുഭവിച്ച
എഴുത്തുകാരൻ ശിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുംകടവ്,
ഗായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ വി.ടി. മുരളി
എന്നിവർ ആ അതുല്യപ്രതിഭയെ ഒാർക്കുന്നു

നാഷിഫ്അലിമിയാൻ

കാ

റ്റിെൻറ വക്ക് പിടിച്ച് പാട്ട് വരുന്ന ദിക്ക്
ന�ോക്കി നടന്നിരുന്ന ബാല്യകാലം.
ദൂരദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണപ്പന്തലുക
ളിൽനിന്ന് എരഞ്ഞോളിയിലെ വീട്ടിലേക്കും പാ
ട്ടുകൾ കാറ്റിൽവന്ന് മറിഞ്ഞങ്ങു പ�ോകുമ്പോൾ
രാത്രികളിൽതന്നെ കൂട്ടുകാര�ോടൊപ്പം പാട്ടു
തേടിയുള്ള നടപ്പ് തുടരും. കല്യാണത്തലേന്നു
ള്ള അരവ് കല്യാണത്തിന് സ്ത്രീകളെല്ലാം കൂ
ട്ടംചേർന്ന് പാടുന്നതായിരുന്നു ആ പാട്ടുകൾ.
പാട്ടിന�ോടൊപ്പം അമ്മിക്കല്ലരയുന്ന പശ്ചാത്ത
ല സംഗീതവുമുണ്ടാവും. പെണ്ണ്ങ്ങള്ടെ പാട്ട്
കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടർണർ മൈക്കെടുത്ത്
നമ്മളെ ഗാനമേള തുടങ്ങും - മിഅ്റാജ് രാവി
െൻറ കുളിരും മിസ്രി പൊന്നിെൻറ തിളക്കവും
ഇൗണങ്ങളിൽ നിറച്ചുവെച്ച പാട്ടുകാരൻ എര
ഞ്ഞോളി മൂസ, പാട്ടുതേടി നടന്ന ബാല്യകാല
ത്തെ കുറിച്ച് വാത�ോരാതെ പറയാൻ കരുതിവെ
ച്ച ഓർമകളേറെയാണ്.
പ്രതിസന്ധികളെ പടവുകളാക്കി പാടിക്ക
യറിയ മൂസ പ്രണയവും വിരഹവും കാത്തി
രിപ്പുമെല്ലാം ആർദ്രമായ ആലാപനത്തിലൂടെ
ആസ്വാദകർക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കിയായിരു
ന്നു അവരുടെ മനസ്സിലിടം നേടിയത്. തലശ്ശേരി
മട്ടാമ്പ്രം ജുമാ മസ്ജിദിലെ ഖബർസ്ഥാനിൽ മഴ
യുടെ ഈർപ്പം മാറാത്ത മണൽശയ്യയിൽ ഇന്ന്
ഇൗണം മറന്ന് മയങ്ങുമ്പോഴും പുറത്ത് ആയി
രം ചുണ്ടുകളിലൂടെ, അതിലേറെ മനസ്സുകളിലൂ
ടെ ഇൗരടികളായി എരഞ്ഞോളി മൂസ നിലക്കാ
ത്തൊരു ഇൗണമായി പകരുന്നുണ്ട്.
അറുപതു വർഷംമുമ്പുള്ള പാട്ടിെൻറ കൂ
ട്ടു തേടിയുള്ള ഓർമകൾക്കും ആ കാലത്തി
നും അത്രയും പച്ചപ്പാണ്, എരഞ്ഞോളിയിലെ
വലിയകത്ത് മൂസ എന്ന എരഞ്ഞോളി മൂസ
എന്ന ഇശലുകളുടെ ത�ോഴനാകും മുമ്പുള്ള

എരഞ്ഞോളി മൂസ

താണ് ആ പാട്ടുകാലം. ശേഷം എത്രയെത്ര പാ
ട്ടുകൾ? എവിടെയെല്ലാം പ�ോയി പാടി? എത്ര
ആയിരങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു? ‘മിഅ്റാജ് രാവിെല
കാറ്റി’െൻറ മർമരത്തിലൂടെ മലയാളക്കരയിലും
മറുനാട്ടിലും അനവധി ആസ്വാദകവൃന്ദത്തെ
സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത എരഞ്ഞോളി മൂസ ഇതേ പാ
ട്ട് പാടിയ വേദികൾക്കു കൈയും കണക്കുമില.്ല
1972ലായിരുന്നു മിഅ്റാജ് രാവിലെ കാറ്റേ...
എന്ന പാട്ട് റെക്കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നുമു
തൽ ശബ്ദം നിലക്കുവ�ോളം എല്ലാ വേദിക
ളിലും മൂസക്ക പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇൗ പാട്ട്, അല്ലെ
ങ്കിൽ പാടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ്വാദകർ.

എെന്തല്ലാം വർണങ്ങൾ...
ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദത്തോടെ പാട്ടുകളെയെ
ല്ലാം തേൻറതാക്കുന്ന ആവിഷ്കാര രീതിയാ
യിരുന്നെങ്കിലും സൗമ്യഭാവമാണ് മൂസക്കയു
ടെ സംഗീതത്തിലെ സവിശേഷതയെന്ന് പ്രമുഖ
ഗായകൻ വി.ടി. മുരളി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ‘‘ഭക്തി
യായാലും പ്രണയമായാലും ശൃംഗാരമായാലും
സൗമ്യമായാണ് അത് പാട്ടിലൂടെ പകരുന്നത്.
ചിന്തോദ്ദീപകമാണ് ആ സൗമ്യഭാവമെന്നതും
മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. തികച്ചും രാഷ്ട്രീ
യമുള്ള പാട്ടുകാരനാണ് എരഞ്ഞോളി. ഏതു
പരിപാടിക്കായാലും അദ്ദേഹം ആദ്യം പാടുന്ന
പാട്ടുകേട്ടാൽ തന്നെ സഹിഷ്ണുതയുടെ ആ
രാഷ്ട്രീയം വെളിവാകും. ‘എന്തെല്ലാം വർണ
ങ്ങൾ ...’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രാജ്യത്തിെൻ
റ ബഹുസ്വരതയെ വർണിക്കുന്ന വരികളാണ്.
തനിക്ക് സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ള രാഷ്ട്രീയം
കൃത്യമായ വരികളിലൂടെ പറഞ്ഞുവെച്ചാണ് മൂ
സക്ക അടുത്തതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും.
അതുവരെ ആരിലും കണ്ടിട്ടിലലാത്തെ
്
ാരു ഭാവാ
ത്മകത പാട്ടിലൂടെ മൂസ പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നതു
തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്ന
ത്. ഒപ്പം സാമ്പ്രദായികമായി കേട്ടിരുന്ന വിഷ
യങ്ങൾക്കും ആസ്വാദനങ്ങൾക്കുമപ്പുറം ജീവി
തത്തിെൻറ സമസ്തമേഖലകളെയും പ്രതിപാ
ദിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാപ്പിളപ്പാട്ട് മാറുന്നതും
ഇക്കാലത്തു തന്നെയാണ്. മൂസക്കയുടെ ശബ്
ദത്തിെൻറയും ആവിഷ്കാരരീതിയുടെയും പ്ര
ത്യേകതകളും കൂടിയായപ്പോൾ മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ
കൂടുതൽ ഇഷ്ടത്തോടെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കു
കയായിരുന്നു’’ - വി.ടി. മുരളി പറയുന്നു

457 വിദേശയാത്രകൾ
1000ത്തിൽപരം വേദികൾ
തലശ്ശേരി കടൽപ്പാലത്തിനരികെ, ചാലിലെ കട
ലെടുത്ത തീരത്ത് തന്നെ കാണാനെത്തുന്നവ
ര�ോട് മൂസക്ക പലവട്ടം പലകഥകളും പറഞ്ഞി
ട്ടുണ്ട്. ആ കഥകളിലൊന്നും പക്ഷേ, ഒരിക്കലും
മാപ്പിളപ്പാട്ടിെൻറ ഇശൽപെയ്ത്തല്ല മറിച്ച്, സ്വ
ന്തം ജീവിതവഴികളിലെ ഇരുൾ നിറഞ്ഞ കാല
ത്തെ നാളുകളാണ് ഇരമ്പിയാർത്തിരുന്നത്.
ലഹരിപൂത്ത വഴികളുടെ, എവിടേക്കെന്നറിയാ
ത്ത നീണ്ട യാത്രകളുടെ, ഭാര്യയുടെ ത�ോരാത്ത
കണ്ണീരിെൻറ, വിശപ്പടങ്ങാത്ത മക്കളുടെ, കാ
ത്തിരിപ്പിെൻറ, വേദനയുടെ കഥകൾ... ഒടുവിൽ
മൂസക്ക പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത�ൊക്കെയും കുടും
ബത്തിെൻറ സ്നേഹതണലിലേക്കുള്ള ആ തി
രിച്ചു വരവിനെ കുറിച്ചും അതിെൻറ ഊഷ്മളത
യെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു, വീടും കുടുംബവും വി
ട്ട് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു പാഴാക്കിയ സമയത്തെ
കുറിച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീട്ടിൽ
തന്നെ കഴിയാനാണ് ഏറെ ഇഷ്ടം. പാട്ടുമൂളി
യും പേരക്കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിച്ചും തലശ്ശേ
രി കസ്റ്റംസ് റോഡിലെ ‘ഐഷു’ എന്ന വീട്ടി
ലെ ജീവിതത്തിന് പുതിയൊരീണം തീർക്കുന്ന
തിരക്കിലായിരുന്നു പാട്ടുകാരൻ.
ന�ോമ്പുകാലത്ത് എന്നും വീട്ടിലുണ്ടാകുമെ
ങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ 25 വർഷങ്ങളായി വീടുവിട്ടു
തന്നെയാണ് പെരുന്നാളുകളെല്ലാം. പുതുപിറ
കാണാൻ എല്ലാവരും ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണു
യർത്തും മുമ്പെ തന്നെ ആകാശത്തൂടെ മൂസ
ക്ക പറന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. വർഷങ്ങളായി
ഗൾഫിലെ പെരുന്നാളുകൾ എരഞ്ഞോളി മൂസ
യുടെ സംഗീത�ോത്സവങ്ങളിലാണ്. ഗൾഫിൽ
ഇതുവരെ ആയിരത്തിലേറെ വേദികളിൽ പാ
ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഗൾഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേ
ദികളിൽ പാടിയ ഇന്ത്യൻ ഗായകനും തലക്കന
മില്ലാത്ത ഇൗ തലശ്ശേരിക്കാരൻ തന്നെ!

മാപ്പിളപ്പാട്ടും മട്ടന്നൂരിെൻറ കൊട്ടും
മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ മൂസക്ക ജനകീയമാക്കി എന്നു
പറയുന്നതിനു പകരം, ജനങ്ങളുമായി ഒട്ടിനിൽ
ക്കുന്ന മൂസക്കയിലൂടെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് മനസ്സുകളി
ലേക്ക് കുടിയേറി എന്നതാണ് വാസ്തവം. നാ
ട്ടിലേതിനെക്കാൾ സ്വീകരണവും സ്നേഹവും
മൂസക്ക് ലഭിച്ചത് പ്രവാസികളിൽനിന്നു തന്നെ
യായിരുന്നു. ദുബൈയിലെയും ഖത്തറിലെയും
മസ്കത്തിലെയും തെരുവുകളിൽ ആരാധകർ

പ�ൊതിയുമ്പോൾ മൂസക്ക അവരില�ൊരാളായി.
സാധാരണക്കാര�ോടൊപ്പം കൂട്ടുകൂടിയ മനു
ഷ്യത്വം നിറഞ്ഞ മഹാനായ കലാകാരനാണ്
എരഞ്ഞോളി മൂസ എന്ന പാട്ടുകാരൻ - സാ
ഹിത്യകാരനും പ്രവാസില�ോകത്തെ സുസൂ
ക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരനുമായ ശി
ഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുംകടവ് ഒറ്റവാക്കിൽ വി
ലയിരുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ആ വാക്കിൽ
എല്ലാമുണ്ടെന്നും എഴുത്തുകാരൻ ചൂണ്ടിക്കാ
ട്ടുന്നു. ‘‘ 70കളുടെ മധ്യകാലത്താണ് മൂസക്ക
ഗൾഫിലേക്ക് ആദ്യമായി പാടാനെത്തുന്നത്.
ചിന്തിക്കാൻ പ�ോലുമാകാത്ത ഏകാന്തതയും
ദുരിതങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അന്നത്തെ
ഗൾഫ്ജീവിതം. ഇതിനിടയിലേക്ക് എരഞ്ഞോ
ളി മൂസ പാടാനെത്തുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ
അന്നത്തെ മലബാറിലെ മുസ്ലിം പ്രവാസികൾ
ക്ക് പിന്നെ സന്തോഷത്തിെൻറ പെരുന്നാളാ
ണ്. ദുരിതങ്ങൾക്കും വിരഹങ്ങൾക്കുമിടയിൽ
ആ പാട്ടുകളിലൂടെ അൽപനേരത്തേക്ക് എങ്കി
ലും നാട്ടിലെത്തിയ പ്രതീതിയുണ്ടാക്കാൻ മൂസ
യുടെ ശബ്ദത്തിനും ആലാപനത്തിനും കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. സാധാരണക്കാരുമായി ഇടപഴകി,
ഒന്നിന�ോടും ഒരു ആർത്തിയുമില്ലാതെ, ജീവി
ച്ചിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ മഹത്വം കാട്ടിയ കലാ
കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം’’ - ശിഹാബുദ്ദീൻ
പൊയ്ത്തുംകടവ് പറയുന്നു. ത�ൊഴിൽ പ്രശ്ന
ങ്ങളിലും മറ്റും പെട്ട് ജയിലിലകപ്പെടുന്ന പ്രവാ
സിയെ ഓർത്ത് ‘അറബ് നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഇന്ന്
ഞാനുമെത്തീ ഉമ്മാ.....’ എന്നു എപ്പോൾ പാടു
മ്പോഴും അദ്ദേഹം വിതുമ്പി.
കേരളത്തിെൻറ സംഗീത ചരിത്രത്തിൽ ഇടം
പിടിച്ച ഒരു മുഹൂർത്തം മൂസയിലൂടെ മസ്കത്തി
ലുണ്ടായി. 2001ലെ കേരള�ോത്സവത്തിൽ പങ്കെ
ടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് മൂസക്കയുടെ പാട്ടിന്
ചെണ്ടമേളത്തിലെ താരരാജാവ് മട്ടന്നൂർ ശങ്ക
രൻകുട്ടി മാരാർ ചെണ്ടയിൽ അകമ്പടി വായി
ക്കുന്നത്. പാട്ടും ഒപ്പം കൊട്ടുമായി ഇരുവരും
കൊട്ടിക്കയറിയത് വലിയ ചരിത്രത്തിലേക്കാ
യിരുന്നു. മട്ടനൂരും മൂസക്കയും തമ്മിൽ വലിയ
ആത്മബന്ധത്തിനുതന്നെ അത് തുടക്കം കു
റിച്ചു. എല്ലാതരം വേർതിരിവുകൾക്കും അപ്പു
റത്താണ് കലാകാരൻ എന്ന് തെൻറ ജീവിതം
ക�ൊണ്ട് സമർഥിച്ച മൂസക്ക മലയാളികളുടെ മന
സ്സിലും നാവിലും ഉറവ വറ്റാത്തത്രയും ഇൗണ
ങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കിയാണ് മറഞ്ഞതും.

മലബാറിെൻറ മാണിക്യം
‘മാണിക്യമലരായ പൂവി’യും ‘മനസ്സിെൻറ
ഉള്ളിൽ നിന്നുയരുന്ന’തും ‘മിസ്റിലെ രാജനും’
പാടിയ ഗായകൻ പാട്ടിെൻറ പറുദീസ വിട്ടകലു
മ്പോൾ ഈ മണ്ണിൽ ഒരീറൻ തേങ്ങൽ ബാക്കി
യാവുന്നു. മലബാറിെൻറ മാത്രമല്ല, മണ്ണിെൻറ
ഗായകൻകൂടിയായിരുന്നു എരഞ്ഞോളി മൂസ
യെന്ന അഭിപ്രായമാണ് സംവിധായകൻ കമലി
നുള്ളത്. പാടാനേ അറീയൂ, അഭിനയിക്കാനറി
യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മടിച്ചുനിന്ന മൂസയുടെ കൈ
യിൽ ക്ലാർനെറ്റ് കൊടുത്ത് ‘ഗ്രാമഫ�ോണി’ലെ
ലൂയി അങ്കിളാക്കി മാറ്റിയത് കമലാണ്. ‘‘ഒട്ടും
അഭിനയം വഴങ്ങാത്ത പച്ച മനുഷ്യനെയാണ്
ആദ്യദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത്. ക്ലാർനെറ്റ് എടു
ത്തു കൈയിൽ ക�ൊടുത്തപ്പോൾ മൂസ, ലൂയി
അ ങ്കിളിലേക്ക്. വല്ലാത്തൊ രു ഫീലാണ് ആ
ശബ്ദത്തിന്. ഗ്രാമഫ�ോണിൽ ഒരു പാട്ടിെൻറ
ചെറിയ ഭാഗവും പാടി. പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേ
ക്കു വരാത്തതിനെപ്പറ്റി ച�ോദിച്ചപ്പോൾ, എനി
ക്കു ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പാടാനാണ്
ഇഷ്ടം എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഒരിക്കൽപ്പോ
ലും സിനിമയിൽ പാടാൻ അവസരം ച�ോദിച്ചി
ട്ടില്ല. മലബാറിെൻറ മാത്രമല്ല, മണ്ണിെൻറ ഗായ
കൻകൂടിയായിരുന്നു എരഞ്ഞോളി മൂസ’’ - നി
കത്താനാവാത്ത നഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് സംവിധാ
യകെൻറ വാക്കുകൾ.
സമകാലികനും ഉറ്റ സുഹൃത്തുമായ ഗായ
കൻ വി.എം കുട്ടിക്ക് അറബ് നാടുകളിലെ നൂ
റുകണക്കിന് വേദികളിൽ മത്സരിച്ചുപാടി തകർ
ത്ത കൂടപ്പിറപ്പിനെയാണ് നഷ്ടമായത്. ‘‘വട
ക്കേ മലബാറിൽ ട്രൂപ്പുമായി ഗാനമേളക്ക് പ�ോ
യൊരു കാലം. ദിവസങ്ങള�ോളം പ്രോഗ്രാമുക
ളുണ്ട്. ഇതിനിടെ എെൻറ ശബ്ദം അടഞ്ഞു
പാടാനാവാത്ത അവസ്ഥ. പാട്ടിന് പകരക്കാര
നെ തേടി തലശ്ശേരി അങ്ങാടിയിലേക്ക് പ�ോയി.
എരഞ്ഞോളി മൂസയായിരുന്നു ആ പകരക്കാ
രൻ. ഒരു നട്ടുച്ച നേരത്ത് പൊള്ളുന്ന വെയി
ലിൽ ല�ോറിയിൽനിന്ന് അരിച്ചാക്ക് ഇറക്കുന്ന
തൊഴിലാളിയ�ോട് എരഞ്ഞോളിയെ കാട്ടിത്ത
രാമ�ോ എന്നു ച�ോദിച്ചു. വെളുക്കെ ചിരിച്ച്
എന്താ കാര്യം എന്ന ച�ോദ്യമായിരുന്നു മറുപ
ടി. അത് എരഞ്ഞോളി മൂസയ�ോട് പറഞ്ഞോ
ളാം എന്ന് ഞാനും. എങ്കീ പറഞ്ഞോളീ.. ഞാനാ
മൂസ - അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച.
അന്നു ചേർത്തുവെച്ചതാണ് മൂസയെ മനസ്സിൽ.
ഇന്നും അതേ ഇഷ്ടത്തോടെ മൂസ എന്നിലു
ണ്ട്, പാടാൻ ബാക്കിവെച്ച ഒരു ഇൗണമായി...’’
വി.എം. കുട്ടി മാഷ് പറഞ്ഞുനിർത്തി. l
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