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1800ൽ ഇന്തോന്േഷ്യയിലെ മിേങ്ക
ബാവു സമുദായത്ിലെ മുരുമ

ക്കത്ായ കുടുംബങ്ങൾലക്കതിലര രക്തരൂ
ഷിത കൊപം േടന്ിരുന്ു. അത്രം കുടും
ബങ്ങലെ േയിച്ച സ്തതരീകലെ പരസ്യമായി തൂ
ക്കിന്െറ്ിയാണ് കൊപത്ിന് ഇമാം ലബാ
ന്്ാൽ തുടക്കംകുറിച്ചത്. 30 വർഷ ന്ത്ാ
െം േരീണ്ട കൊപത്ിന് , മക്കയിൽ സെഫിക
െുലട ന്േതൃത്വത്ിൽ ഇന്ത കാെത്ത്  േടന് 
പരിഷ് കരണ ്ത്രമങ്ങെിൽ ആകൃഷ് ടരായവ
രാണ്  ന്േതൃത്വം േൽകിയത് . േിരവധി സ 
്തതരീകൾക്കത്  ജരീവൻ േഷ് ടമായ സംഭവങ്ങൾ
ലക്കാടുവിൽ ഇമാം ലബാന്്ാൽ പശ്ാ
ത്പിക്കുകയും ആചാരങ്ങൾ അങ്ങലേ മാ
റ്ലപെന്ടണ്ടവയ ലെ്ലന്ത്  വിെയിരുത്ുകയും 
ലചയ് തു. 

പുരുഷൻ ഭാര്യവരീട്ിൽ താമസിക്കുന്തും 
അേതേരാവകാ്ര സ്വത്ത്   വിഭജേത്ിലെ 
സവിന്്രഷതകെും മരുമക്കത്ായത്ി ലൻറ 
എെ്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ചിെ വാർ
പെുമതൃകകൊണ് . അതിേപെുറം പെ സവി
ന്്രഷതകെും ഇതിേുണ്ടത് . ഓന്രാ ്തപന്ദ്ര
ത്ും ഓന്രാ തരത്ിൊണ് മരുമക്കത്ാ
യ രരീതികൾ. കുട്ികെുലട അവകാ്രം മാതാ
വിേും അവരുലട ബന്ുക്കൾക്കുമാലണന്
താണ്  അതിൽ ്തപധാേം . സ ്തതരീകൾക്കത്  മത
പരമായി കുന്റക്കൂടി ്രക്തമായ ഇടം മരുമ
ക്കത്ായത്ിൽ െഭിച്ചിരുന്ു. അവർക്കത്  സ്വ
തേമായി േമസകാര പള്ികൾ െക്ഷദ്വരീപി
െും ഇന്തോന്േഷ്യയിെും ലമാസാംബിക്കി
െും ഉണ്ടത്. േമസ കാര പള്ി, േമസ കാര ലച
റ് എന്ിങ്ങലേയാണ്  ഇവ െക്ഷദ്വരീപിൽ 
അറിയലപെടുന്ത് . സ ്തതരീകൾ േൽകിയ സ 
ഥെത്ത്  േിർമിച്ച പുരുഷന്ാർക്കുള് പള്ി
കൾ പെതും സ ്തതരീകെുലട ന്പരിൊണ്  അറി
യലപെടുന്ത് . തെന്ശേരിയിലെ പെ പള്ിക
െുലടയും ഉടമസ ഥാവകാ്രം മരുമക്കത്ാ
യ കുടുംബങ്ങെുലട മുതവെ്ലിമാരായ സ ്തതരീ
കൾക്കായിരുന്ു. േൂറുകണക്കിന് പള്ിക
െുലട ഖാദിമാരുലട ഖാദി (ഖാദിൽ ഖുദാത്ത്) 
സ്ാേം വഹിച്ചിരുന്ത് ഒരുകാെത്ത്  അറ
ക്കൽ ബരീവിമാരായിരുന്ന്െ്ലാ. 

സ്ത്രീകളുടെസാമൂഹികഇെം
ഇതേ്യൻ മഹാസമു്തദ തരീരത്ത്  1500-1900 
കാെഘട്ത്ിൽ 300ഓെം രാജ്ിമാർ ഭരി
ച്ചിരുന്ു. ഇതിൽ 70 ്രതമാേം മുസ െിംക
ൊയിരുന്ു. അഥവാ അധികാരത്ിൽ സ 
്തതരീപങ്കാെിത്ം മരുമക്കത്ായ സാമൂഹി
ക ഘടേയിൽ ഉയർന് ന്താതിൊയിരു
ലന്ന്ത്  വ്യക്തം. ആധുേികത സ ്തതരീന്യാ
ട്  േരീതി ലചയ് തുലവന്ത്  പറയാൻ കഴിയിെ്ല. 
ആദ്യ ന്കരെ മ്തതേിസഭയിൽ ഒരു സ ്തതരീയായി
രുന്ു ഉണ്ടായിരുന്ത് . ഇന്പൊഴും ഏറക്കുലറ 
അങ്ങലേത്ലന്യാണ് . േമ്ുന്ടത്  മാ്തതമ
െ്ല, ‘വികസിതം’ എന്ു പറയുന് രാജ്യങ്ങൾ
ന്പാെും സ ്തതരീകന്ൊട്  ലപരുമാറുന്ത്  ഇങ്ങ
ലേലയാലക്കത്ലന്യാണ് .

മരുമക്കത്ായവുംപുഷാധിപ്്യവും
19ാം േൂറ്ാണ്ടി ലൻറ അവസാേത്ിൽ ലകാന്െ
ാണിയൽ ്രക്തികൾ േിർമിച്ചുേൽകിയതാണ്  
മരുമക്കത്ായ കുടുംബങ്ങെിലെ പുരുഷ കാ
രണവർ സ ഥാേം. അതിന്  മുമ്ത്  അങ്ങലേലയ
ാന്ത്  ഉണ്ടായിരുന്ിെ്ല. കുടുംബത്ി ലൻറ ോ
ഥയായി  സ ്തതരീ വാഴുന്ത്  ലകാന്ൊണിയൽ 
്രക്തികെുലട വിക് ന്ടാറിയൻ സദാചാര കാഴ് 
ചപൊടിന്  അംഗരീകരിക്കാോവുമായിരുന്ിലെ്ല
ന്ത്   ‘ന്ദർ കംസ  പപെ’ എന് പുസ തകത്ിൽ ജി. 
അരുണിമ േിരരീക്ഷിക്കുന് .ു അതിോൊണ്  മരു
മക്കത്ായ കുടുംബങ്ങെുലട സ്വത്ത്  കകകാ
ര്യം ലചയ്ുന്തടക്കമുള് കാര്യങ്ങെുലട മാന്േ
ജറായി മുതിർന് പുരുഷലേ േിയമിച്ചത്  ്തബിട്രീഷ്  
സർക്കാർ േിയമം ലകാണ്ടുവന്ത് .

മുസ്ലിം-നായർമരുമക്കത്ായങ്ങൾ
ന്പരിെുള് സാദൃ്ര്യങ്ങൾക്കപെുറം ഇവർ 
രണ്ടും ്തപവർത്ിച്ചത്  വ്യത്യസ ത രരീതിയിൊ
യിരുന്ു. വിവാഹം, ദാമ്ത്യം , സ്വത്ത്  സംര

ക്ഷണം, അേതേരാവകാ്രം തുടങ്ങി വ്യത്യ
സ തതകൾ േിരവധിയാണ് . മുസ െിം കുടും
ബങ്ങെിൽ പൂർണതയിെലെ്ലങ്കിെും ഇ ന്പെ
ാഴും മരുമക്കത്ായം േിെേിൽക്കുന്തും 
ോയർ തറവാടുകെിൽേിന്ത്  ഇെ്ലാതായതും 
അതി ലൻറ സ്വഭാവം കാരണമാണ് . േിയമം
മൂെം േിന്രാധിക്കലപെട്ന്താലടയാണ് ോയർ 
മരുമക്കത്ായം യഥാർഥത്ിൽ ഇെ്ലാതാവു
ന്ത് . സ്വത്ത്  കകമാറ് രരീതിയാണ്  േിന്രാധി
ക്കലപെട്ലതങ്കിെും മരുമക്കത്ായ ത്ി ലൻറ 
സാംസ കാരികവും കുടുംബപരവുമായ അം

്രങ്ങൾ പൂർണമായും ഇെ്ലാതായി .  

നവവാത്ാനവുംമരുമക്കത്ായവും
ോയർ സമുദായത്ിേി ടയിലെന്െ്ല ന്കര
െത്ിൽ ആർക്കിടയിെും േന്വ
ാത്ാേം ഉണ്ടായിട്ിെ്ല. മരു
മക്കത്ായത്ിൽേിന്ത്  
മക്കത്ായത്ിന്െ
ക്കത്  മാറിയത്  േന്വ
ാത്ാേത്ി 
ലൻറ ഭാഗ

ന്ോ. മഹ് മൂദ്  കൂരിയ / ടി. ഇസമാഈൽ
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മായാലണങ്കിൽ സ ്തതരീകൾ കൂടുതൽ പാർ്ര്വ
വത് കരിക്കലപെടുകയ െ്ലന്െ്ലാ ലചന്യ്ണ്ടത്. കൂ
ടുതൽ സ ്തതരീവിരുദ്ധമായ മക്കത്ായ-അണു
കുടുംബ വ്യവസ ഥയിന്െക്കുള് മാറ്ം എതേത്  
േന്വാ 
ത്ാേമാണ് ?  

ഇന്പൊൾ മുസ െിംകെിൽ േിെേിൽക്കുന് 
മരുമക്കത്ായം ഒാന്രായിടത്ും വ്യത്യസ 
തമാണ് . കണ്ൂരുള്തുന്പാലെയെ്ല കുറ്ിച്ചി
റയിന്ൊ െക്ഷദ്വരീപിന്ൊ ഉള്ത് . ലകാടുങ്ങ
െ്ലൂർ, എടവ, വർക്കെ തുടങ്ങി തിരുവേതേപു
രം വലര തരീര്തപന്ദ്രങ്ങെിൽ മരുമക്കത്ായം 
േിെേിന്ിരുന്ു. 

മരുമക്കത്ായവുംകമ്യൂണിസവും
കമ്യൂണിസവും മരുമക്കത്ായവും ലപാതു
വായി പങ്കുലവക്കുന് സാമൂഹിക േരീതിയു
ലട ഇടമുണ്ടത് . അതിോൊണ്  മരുമക്കത്ായ
ത്ി ലൻറ ഇടങ്ങെിൽ കമ്യൂണിസത്ിന്  ന്വ
ന്രാട്ം െഭിക്കുന്ത് . മാർക് സും ഏംഗൽസും 
മരുമക്കത്ായത്ി ന്  അേുകൂെമായിരുന്ു. 
എന്ാൽ, കമ്യൂണിസ റ്ത്  ഭരണകൂടങ്ങൾ മരു
മക്കത്ായലത് പിതേിരിപെോയി പരിഗണി
ച്ചു . ഇത്  കമ്യൂണിസത്ി ലൻറ സഹജ കവ
രുധ്യങ്ങെുലട ഭാഗമാണ് . കണ്ൂർ, ഇന്തോന്േ
ഷ്യയിലെ മിേങ്കബാവു, ലമാസാംബിക്  തുട
ങ്ങിയ സ്െങ്ങ ലൊലക്ക ഇതിന്  ഉദാഹരണ
മാണ് . കമ്യൂണിസത്ിന്  മുസ െിംകൾക്കിട
യിൽ ന്വന്രാട്മുണ്ടാക്കിയതിൽ മരുമക്കത്ാ
യത്ിന്  ്തപധാേപങ്കുണ്ടത് . 

മരുമക്കത്ായവുംഇസ്ലാമും
ന്കരെത്ിൽ മരുമക്കത്ായം ലകാണ്ടുവന്
ത്  അറബികൊലണന്ത്  ന്രഖകെുലട പിൻബ
െത്ിൽ പറയാോവിെ്ല. 15-16 േൂറ്ാണ്ടുകെി
ലൊലക്ക മരുമക്കത്ായം േിെേിന്ിരുന്താ
യി ന്രഖകൾ കാണാം. ഉത്ഭവലത്ക്കുറിച്ചത്  
കാര്യമായ അന്േ്വഷണം േടന്ിട്ിെ്ല. 

േബിയും ഖദരീജയും തമ്ിെുള് ബന്ം 
മരുമക്കത്ായമായിരിക്കാം എലന്ാരു േിഗ
മേമുണ്ടത് . പന്ക്ഷ, പൂർണമായ  ലതെിവി ലൻറ 
അടിസ ഥാേത്ിെെ്ല ഈ വാദം. ഇൗ ബന്ം 
മരുമക്കത്ായമായി കണക്കാക്കിയാൽന്പാ
െും അക്കാെത്ത്  അന്റബ്യയിൊലക മരുമക്ക
ത്ായമായിരുലന്ന്ത്  പറയാോവിെ്ല. യമൻ 
ഉൾലപെലട അന്റബ്യയുലട വിവിധയിടങ്ങെിൽ 
മരുമക്കത്ായം േിെേിന്ിരുന്തായി ന്രഖ
യുണ്ടത്. ്തകിസ ത്യൻ-ജൂത മതവിഭാഗങ്ങൾക്കി
ടയിെും മധ്യകാെത്ത്  മരുമക്കത്ായം േിെ
േിന്ിരുന്ു. 

മരുമക്കത്ായം ഇസ ൊമികമലെ്ലന്ും 
ആലണന്ുമുള് വാദങ്ങൾ േിെവിെുണ്ടത് . 
ഇസ ൊമികമാലണന്ത് വാദിക്കുന്വരുലട, ്തപ
ന്ത്യകിച്ചത് സ്തതരീപണ്ിതരുലട വാദങ്ങൊണ്, 
ഞാൻ കൂടുതെും പഠിക്കുന്ത്. ഇത്രം ചർ
ച്ചകെിൽ മരുമക്കത്ായലത്ക്കുറിച്ചത്  ന്വണ്ട
്തത ്തഗാഹ്യമിെ്ലാത് മക്കത്ായ പശ്ാത്െ
ത്ിൽേിന്ത്  വരുന്വർ േടത്ുന് ്തപചാരണ

ങ്ങെിൽ പെതിേും അടിസ ഥാേമിെ്ല. പെന്പെ
ാഴും വിമർ്രേങ്ങെെ്ല, പാ്തടിയാർക്കിയുലട 
അഹതേ േിറഞ്ഞ പരിഹാസമാണ്  മരുമക്ക
ത്ായത്ിലേതിലര േടത്ുന്ത് . 

സലഫിസവുംമരുമക്കത്ായവും
ന്ൊകലത് ഭൂരിഭാഗം സെഫികെും മരുമക്ക
ത്ായത്ിലേതിരായിരുന്ു. ഇന്തോന്േഷ്യ
യിലെ കൊപം ഇതി ലൻറ ഭാഗമായിരുന്ു. 
എന്ാൽ, ഇന്തോ ന്േഷ്യയിലെ ഈ സമുദായ
മാണ്  ഇന്ത്  ന്ൊക ലത് ഏറ്വും വെിയ മരുമ
ക്കത്ായ സമുദായം. അവർക്കിടയിൽ സ ്തതരീ 
കെു ലട സാമൂഹിക സ ഥാേം മികച്ചതാണ്. 
സ ്തതരീകൾ അവർക്കായി സ ഥാപിച്ച പാഠ്രാ
െകെും ആരാധോെയങ്ങെും അവിലടയു
ണ്ടത് . 

മരുമക്കത്ായത്ിവലക്ക്മെങ്ങണവമാ?
സാമൂഹിക ്രാസ ്തത വി്രാരദന്ാരധികവും 
മരുമക്കത്ായമാണ്  കൂടുതൽ കജവികമാ
യ കുടുംബ വ്യവസ ഥ എന് വാദലത് അേു
കൂെിക്കുന്ു. മലറ്ാരു സാമൂഹിക വ്യവസ 
ഥയിന്െക്കത്  മാറണലമന്ാവ്ര്യലപെടുന്ത്  പു
ഴന്യാട്  ഗതിമാറിലയാഴുകണലമന്ാവ്ര്യലപെ
ടുന്തുന്പാലെ സാഹസമാണ് . േിെേിൽ
ക്കുന് വ്യവസ ഥിതി കൂടുതൽ ്രരിയായി
ത്രീരുകയാണ്  പരിഹാരം. ഒരു വിപ്ലവം േട
ന്ാൽ ഒരു രാഷ് ്തടരീയ വ്യവസ ഥ മാറുമായിരി
ക്കും. പന്ക്ഷ, സാമൂഹിക വ്യവസ ഥ അങ്ങ
ലേ മാറിെ്ല. 

മരുമക്കത്ായംഅസ്് മിക്കുവമാ?
50  വർഷം മുമ്ും 10  ലകാെ്ലത്ിേുള്ിൽ 
മരുമക്കത്ായം ഇെ്ലാതാവും എന് വാദം 
ഉണ്ടായിരുന്ു. ഇന്പൊഴും ്രക്തമായി ഇത്  
േിെേിൽക്കുന്ു. മരുമക്കത്ായത്ിെുണ്ടാ
വുന്ത്  കാൊേുവർത്ിയായ മാറ്ം മാ്തത
മാണ്. പൂർണമായി ഇെ്ലാതാവുന്തി ലൻറ 
െക്ഷണമെ്ല. എം.ജി യൂേിന്വഴ് സിറ്ിയിൽ 
ന്ോ. ടി. ഫാത്ിമ സമർപെിച്ച ഗന്വഷണ ്തപ
ബന്ത്ിൽ ഇത്  വ്യക്തമാണ് . മരുമക്കത്ാ
യം പിതേുടരുന് സ ്തതരീകൾക്കും പു രുഷന്ാർ
ക്കുമിടയിൽ സർന്വ േടത്ിയ അവർ  കലണ്ട
ത്ിയത്  മഹാഭൂരിപക്ഷം സ ്തതരീ-പുരുഷന്ാ
രും ഇൗ സ ്തമ്ദായം തുടരാോ്തഗഹിക്കുന്ു
ലവന്ാണ് .

 അറബികെുലട ന്കരെത്ിന്െക്കുള് വര
വാണ്  പണ്ടത്  മരുമക്കത്ായലത് േിെേിർ
ത്ുന്തിൽ ്തപധാേ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്ലത
ങ്കിൽ ഇന്പൊൾ തിരിച്ചും സംഭവിക്കുന്ുണ്ടത് 
. ന്കരെത്ിൽേിന്ത്  ലതാഴിൽന്തടി ഗൾഫി
ന്െക്കത്  കുടിന്യറുന്ത്  മരുമക്കത്ായത്ിന്  
ആക്കം പകരുന്ു. ്തപവാസം സ ്തതരീകലെ കു
ടുംബോഥകെുലട സ ഥാേന്ത്ക്കിരുത്ുന്
തിോൽ ്തപവാസം മരുക്കത്ായലത് ഉൗട്ി
യുറപെിക്കുകയാണ്  ലചയ്ുന്ത് .

●

മഹ്മൂദ്കൂരിയ
മെപെുറം ജിെ്ലയിലെ ലപരിതേൽമ
ണ് പേങ്ങാങ്ങര  സ്വന്ദ്രിയായ മഹ് 
മൂദ്  ലചമ്ാട്  ദാറുൽ ഹുദയിലെ വി
ദ്യാഭ്യാസത്ിന്  ന്്രഷം ലജ.എൻ.യു 
സർവകൊ്രാെയിേിന്ത്  ‘പുരാതേ 
ഇതേ്യൻ ചരി്തത’ത്ിൽ എം.എയും 
എം.ഫിെും പൂർത്ിയാക്കി. മഹ് മൂദ്  
സ്വയം പഠിച്ചാണ്  ചരി്തതത്ിൽ ബി
രുദം ന്േടിയത്. ലേതർെൻഡ് സിലെ 
ലെയ് േൻ സർവകൊ്രാെയിൽേി
ന്ത്  ഇതേ്യൻ മഹാസമു്തദ തരീരലത് 
േിയമങ്ങെുലട ചരി്തതത്ിൽ പിഎ
ച്ചത് .േി ഗന്വഷണം പൂർത്ിയാക്കി 
ലേതർെൻഡ് സിലെ വിവിധ സ ഥാ
പേങ്ങെിൽ പഠേ^ഗന്വഷണങ്ങൾ 
േടത്ി. 

ഏഷ്യൻ^ആ്തഫിക്കൻ ബന്ലത്
ക്കുറിച്ച പഠേത്ിന്  ഇൻറർോഷ
േൽ ഇൻസ റ്ിറ്റ്ൂട്ത് ന്ഫാർ ഏഷ്യൻ 
സ റ്േി ലസൻറർ, ആ്തഫിക്കൻ സ റ്
േി ലസൻറർ എന്ിവ സംയുക്തമാ
യി ലഫന്ൊഷിപ് േൽകി. മെബാർ,
സാൻസിബാർ എന്രീ ഇതേ്യൻ മഹാ
സമു്തദ തരീരലത് രണ്ടത്  സ ഥെങ്ങൾ 
തമ്ിെുള് മത-ബൗദ്ധിക ബന്
ലത്ക്കുറിച്ചായിരുന്ു ന്പാസ റ്ത്  
ന്ോക് ടറൽ റിസർച്ചത് . 
ഇതേ്യൻ മഹാസമു്തദ തരീരലത് േിയ
മങ്ങെുലട ചരി്തതത്ിൊയിരുന്ു പി
എച്ചത് .േി. ഇൻറർ ഏഷ്യൻ ബന്ങ്ങ
ലെക്കുറിച്ചത്  പഠിക്കാൻ േ്യൂന്യാർക് 
ആസ ഥാേമായ എസ .എസ .ആർ.
സി (ന്സാഷ്യൽ സയൻസ  റിസർച്ചത്  
കൗൺസിൽ) ്തപാഥമിക ്തഗാൻറ്  േൽ
കിയിരുന്ു. 

അതിലേ തുടർന്ാണ്  ലേതർ
െൻഡ് സ  സർക്കാറിന്  കരീഴിെുള് 
എൻ.േബ്റ്ു.ഒവി ലൻറ (ോഷേൽ 
റിസർച്ചത്  കൗൺസിൽ) രണ്ടുന്കാ
ടി രൂപയുലട ന്വണി ്തഗാൻറ്   െഭി
ക്കുന്ത് . മാ്തടിയാർക്കൽ ഇസ ൊം;  
ലജൻേറിങ്  ്രരരീഅ ഇൻ ദ ഇതേ്യൻ 
ഓഷ്യൻ ന്വൾഡ്  എന് മരുമക്ക
ത്ായലത്ക്കുറിച്ച പഠേത്ിോ
ണ്  ലഫന്ൊഷിപ് .

ന്കരെത്ിന്  പുറലമ ഇന്തോന്േഷ്യ, മന്െഷ്യ, ്ത്രരീെങ്ക, ലമാസാംബരീക് , ഖമറൂസ  തുടങ്ങി ഇതേ്യൻ 
മഹാസമു്തദതരീരലത് വിവിധ ഭാഗങ്ങെിൽ മരുമക്കത്ായം േിെേിൽക്കുന്ുണ്ടത് . മരുമക്കത്ായ 
കുടുംബഘടേലയക്കുറിച്ച വാർപെുമാതൃകകലെ തിരുത്ുകയാണ്  ന്കരെത്ിൽേിന്ുള്  
പുതുതെമുറ ചരി്തതപണ്ിതരിൽലപെട് ന്ോ. മഹ് മൂദ്  കൂരിയ. അന്ദേഹവുമായുള് അഭിമുഖം.
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നായർ സമുദായത്തിനതി േയതിലലന്നല്ല ടകരളത്തിൽ 
ആർക്തിേയതിലുകം നടോത്ാനകം ഉണ്ായതിട്തില്ല. മരുമ
ക്ത്ായത്തിൽനതിന്ന്  മക്ത്ായത്തിടലക്്  മാറതിയ
ത്  നടോത്ാനത്തി ലൻറ ഭാഗമായാലെങ്തിൽ  
സ് തതരീകൾ കൂേുതൽ പാർശ്വേത് കരതിക്ലപെേുക 
യ ല്ലടല്ലാ ലെടയേണ്ത്. കൂേുതൽ സ് തതരീേതിരുദ്ധമായ 
മക്ത്ായ-അെുകുേുകംബ േ്യേസ് ഥയതിടലക്ുള്ള 
മാറ്കം എന്്  നടോത്ാനമാെ് ?

 ചിത്രം: വി.കെ. ഷമീം
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വാരാദ്യമാധ്യമത്ിവലക്കുള്ളകത്ുകൾവാെ്സ്ആപ്വഴിയും
രചനകൾഇ-ടമയിലിലൂടെയുംഅയക്കാം

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പത്ാധിപർ,വാരാദ്യമാധ്യമം,ടവള്ളിമാെ്കുന്്.
പി.ഒ,വകാഴിവക്കാെ്-12

രന്മഷ് െിന്യാണിോസ

‘വാക്കുകൾക്കത് അദൃ്ര്യമായ ഒരാത്ാ
വുണ്ടത്... അതിലേയാണ് ോം മൗ

േലമന്ത് വിെിക്കുന്ത്....’എലന്വിലടന്യാ 
വായിച്ചതായി ഒാർക്കുന്ു. അതുലകാണ്ടായി
രിക്കാം കവികൾ വാക്കുകലെക്കാന്െലറ മൗ
േലത്ക്കുറിച്ചത് വാചാെമായത്. കമിതാക്കൾ 
തങ്ങെുലട സന്േഹവും പരിഭവവും പങ്കു
ലവക്കാൻ കൂട്ുപിടിച്ചതും മൗേലത്യാണ
ന്െ്ലാ. ഇതുലകാലണ്ടെ്ലാമാവാം സിേിമഗാേ
ങ്ങൾക്കത് എെ്ലായ് ന്പാഴും വിഷയമായിട്ുള് 
്തപണയലത്ക്കുറിച്ചുള് വരികെിൽ ന്ൊെ
ഭാവങ്ങന്ൊലടാപെം മൗേവും േിറഞ്ഞുേിൽ
ക്കുന്ത്.

പണ്ടലത് പാട്ിലൻറ വരികെിെും പുതു
ഗാേ രചയിതാക്കെുലട തൂെികത്ുമ്ിെും 
േമുക്കത് ‘മൗേം’ എന് േിശേബ് ദവികാരലത് 
ഏ്തതന്വണലമങ്കിെും കലണ്ടടുക്കാോവും. 
വയൊർ, ഒ.എൻ.വി, ്ത്രരീകുമാരൻതമ്ി, യൂ
സുഫെി ന്കന്ച്ചരി തുടങ്ങി  റഫരീഖ് അഹമ്
ദ് വലര മൗേലത്ക്കുറിച്ചത് മധുരമായി പാടി
യിട്ുണ്ടത്. മൗേം വിഷയമാക്കി മെയാെ ചെ
ചി്തതഗാേരംഗത്ത് കവിതതുെുമ്ുന് േിര
വധി വരികൾ പിറവിലയടുത്ിട്ുലണ്ടങ്കിെും 
ആസ്വാദകമേസ്ിൽ മായാലത േിൽക്കുന് 
ഒരു പിടിഗാേങ്ങൊണ് ഇവിലട ഒാർക്കാൻ 
്ത്രമിക്കുന്ത്.

1975 ൽ പത്രാജ ലൻറ തിരക്കഥക്കത് ഭര
തൻ ദൃ്ര്യാവിഷ്കാരം േൽകിയ ‘്തപയാണം’ 
എന് ചി്തതത്ിൽ വയൊർ രചിച്ചത് എം.ബി. 
്ത്രരീേിവാസൻ ഇൗണമിട് ‘മൗേങ്ങൾ പാടുക
യായിരുന്ു...’ എന് ഗാേമാലണന്ത് ന്താന്ു
ന്ു മൗേലത്ക്കുറിച്ചത് ജേകരീയമായിത്രീർ
ന് ആദ്യലത് മെയാെഗാേം. ഇന്ും സംഗരീ
തസന്േഹികെുലട ചുണ്ടിെുണ്ടത് ഇൗ ഗാേം. 
കറുപെിെും ലവെുപെിെും ഭരതൻ അണിയി
ലച്ചാരുക്കിയ ‘്തപയാണ’ത്ിൽ ന്മാഹേും 
െക്ഷത്മിയും പട്ം പറത്ിലക്കാണ്ടത് ഒാടുന് 
രംഗത്ിലൻറ പശ്ാത്െത്ിൽ മുഴങ്ങുന് 
ത ലൻറ വരികെിൽ ്തപണയത്ിലൻറ അതി
ന്ൊെഭാവങ്ങൾതലന് വയൊർ ഒെിപെിച്ചു
ലവച്ചിട്ുണ്ടത്. സിേിമയിലെ ദൃ്ര്യങ്ങൾ മറന്
വർക്കുന്പാെും ജാേകിയും ന്യ്രുദാസും 
പാടിയ വരികൾ മറക്കാൻ ോെുപതിറ്ാണ്ടത് 
പിന്ിട്ിട്ും കഴിഞ്ഞിട്ിെ്ല. ഇൗ ഗാേത്ിലെ 
‘ലവൺചന്ദേത്ിൽ സുഗന്ം േിറയുന് 
േിൻ അതേതഃരംഗത്ിൻ മടിയിൽ...എലൻറ ന്മ
ാഹങ്ങൾക്കത് വി്ത്രമിക്കാൻ....’ തുടങ്ങിയ ്തപ
ന്യാഗങ്ങൾ കാവ്യഭംഗിയാൽ അക്കാെത്ത് 
്ത്രന്ദ്ധയമായിരുന്ു.

1979 പുറത്ിറങ്ങിയതും േടൻ മധു േിർ
മിച്ചതുമായ ‘്രുദ്ധികെ്രം’ എന് സിേിമയി
െുമുണ്ടത് ‘മൗേ’ലത്ക്കുറിച്ചുള് ഒരു ഹിറ്ത് 
ഗാേം. ്ത്രരീകുമാരൻതമ്ി രചിച്ചത് ്ര്യാം സം
ഗരീതം പകർന്ത് ജാേകി പാടിയ ‘മൗേരാഗ 
കപങ്കിെരീ േിൻ ചിറകുവിടർലന്ങ്കിൽ...മേ
സ്ാകും കൂടുവിലട്ൻ ചുണ്ടിൽ പടർലന്
ങ്കിൽ...’എന് ഗാേം മേസ്ിൽ ന്മാഹങ്ങൾ 
വിങ്ങുന് ോയികയുലട ആത്ന്രാദേമാണ്. 
ആകാ്രവാണിയിെും എഫ്.എം ചാേെുക
െിെും ഇന്ും പതിവായി മുഴങ്ങുന് ഒന്ാ
ണിത്.  മധുവും സരീമയുമാണ് ഗാേരംഗത്ു

ള്ത്.
‘79 ൽതലന് റിെരീസ ലചയ്ത ഭരത ലൻറ 

‘തകര’ എന് ്ത്രന്ദ്ധയ ചി്തതത്ിലെ ഗാേ
ത്ിെും മൗേം കടന്ുവരുന്ുണ്ടത്. പൂവച്ചൽ 
ഖാദർ എഴുതി എം.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ സം
ഗരീതം പകർന്ത്   ജാേകി പാടിയ ‘മൗേന്മ...േി
റയും മൗേന്മ...ഇതിന്െ ന്പാകും കാറ്ിൽ...
ഇവിലട വിടരും മെരിൽ...’ എന് ഗാേം ോ
യികയുലട വിരഹവും ദുതഃഖവും ആവാഹിച്ചു
ലകാണ്ടത് സൃഷ് ടിച്ചതാണ്.  കുെിരായ് േിറമാ
യ് ഒഴുകും ദുതഃഖലത്യാണ് ഇൗ ഗാേം സം
ഗരീതസന്േഹികെുലട മേസ്ിലെത്ിച്ചത്.

ലതന്ിതേ്യൻ േടിയായ സംഗരീത ോയിക്കി
ലേ മെയാെികൾ കാണുന്ത് ഫാസിെിലൻ
റ ‘മാമാട്ിക്കുട്ിയമ്’ എന് സിേിമയിെൂലട
യാണ്, 1983 ൽ. ഇൗ സിേിമയിൽ ബിച്ചു തി
രുമെ എഴുതിയ ഗാേങ്ങൾക്കത് സംഗരീത സം
വിധാേം േിർവഹിച്ചത് ലജറി അമൽന്ദവ് 
ആണ്. അക്കാെത്ത് ചൂടപെംന്പാലെ വിറ്ു
ന്പായ തരംഗിണി കാസറ്ുകെിെൂലട മെയാ
െികൾ ന്കട്ാസ്വദിച്ച മൗേലത്ക്കുറിച്ചുള് 
ഒരു ഗാേമാണ് ‘മൗേങ്ങന്െ ചാ്ാടുവാൻ 
ന്മാഹങ്ങൊം തൂമ്ൽ തരൂ.....ദൂരങ്ങന്െ തരീ
രങ്ങെിൽ ഓർമകൊയാന്ൊെം വരൂ....’ എന് 
ഗാേം. വരികൾലകാണ്ടും ഇൗണംലകാണ്ടും 
ന്യ്രുദാസി ലൻറ വിഷാദഛായയുള് ്രബ് 
ദംലകാണ്ടും ്ത്രന്ദ്ധയമായ ഗാേമാണിത്. കു
ഞ്ഞിലൻറ മരണം ഘേരീഭവിപെിച്ച അതേരരീക്ഷ
ത്ിൽ സംഗരീത ോയിക്കിലൻറയും ഭരത് ന്ഗ
ാപിയുലടയും ന്വദേന്യറുന്ഭാവങ്ങലെ ഒപെി
ലയടുക്കുന് വരികൊണ് ബിച്ചു തിരുമെ 
ഇവിലട എഴുതിയിരിക്കുന്ത്. ഒരു പാട്ത് തു
ടങ്ങി അവസാേിക്കുന്തുവലര ആവർത്ി
ക്കുന് ഇൗണങ്ങെുലട പതിവ്ക്രെി ലതറ്ി
ച്ചത് പാശ്ാത്യവും ്തപാന്ദ്രികവുമായ സംഗരീ
ന്താപകരണങ്ങെുലട സഹായന്ത്ാലട വെ
ലര വ്യത്യസതവും അന്തസമയം ആകർഷക
വുമായാണ് ലജറി അമൽന്ദവ് ഇൗ ഗാേലമാ
രുക്കിയിരിക്കുന്ത്.

അതുന്പാലെതലന് ന്യ്രുദാസിലൻറ 
്രബ് ദ ഗാംഭരീര്യം തുെുമ്ുന് മൗേലത്ക്കു
റിച്ചുള് മലറ്ാരു ഗാേമാണ് 1986 ൽ പുറ
ത്ിറങ്ങിയ ലക.പി. കുമാര ലൻറ ‘ന്േരം പുെ
രുന്മ്ാൾ’ എന് സിേിമയിലെ

‘എലൻറ മൺ വരീണയിൽ കൂടണയാലോരു
മൗേം പറന്ു പറന്ു വന്ു...

പാടാൻ മറലന്ാരു പാട്ിലെ ന്തൻ കണം
പാറി പറന്ു വന്ു..’ സിേിമ ന്വണ്ടരരീതി

യിൽ ചർച്ചലചയ്ലപെട്ിലെ്ലങ്കിെും ഒ.എൻ.
വിയുലട മാ്തതേിക തൂെികയിൽേിന്ത് ഉതിർ
ന്ു വരീണ വരികൾ മെയാെികൾ ലേന്്
റ്ി ഇന്ും മൂെിേടക്കുന്ുണ്ടത്. ന്ജാൺസൺ 
മാസ റ്റുലട ക്ാസിക് ഗാേങ്ങെിലെന്ാണി
ത്. മൗേലമന് വികാരലത് പാട്ിലെ വരിക
െിെൂലട ന്്ത്രാതാവിലൻറ മേസ്ിന്െക്കത് സമ
േ്വയിപെിക്കുന് വരികൊണ് ഒ.എൻ.വി തുടർ
ലന്ഴുതുന്ത്.

‘പൂവിൻ ലചാടിയിെും മൗേം
ഭൂമിന്ദവിതൻ ആത്ാവിൽ മൗേം
വിണ്ിലൻറ കണ്ുേരീർത്ുള്ിയിെും
ലകാച്ചു മൺ തരി ചുണ്ടിെും മൗേം’ 

എന്ിങ്ങലേ മൗേലമന് രണ്ടക്ഷരംലകാണ്ടത് 
പുതിലയാരു ഭാവുകത്വം സൃഷ് ടിക്കുകയാ
ണ് കവി ഇവിലട.  

മൗേലമന് വാക്കത് മേസ്ിലെത്ുന്മ്ാൾ 
ആദ്യം ഒാർമയിലെത്ുന് ഗാേമാണ് 1984 
ൽ പുറത്ിറങ്ങിയ ‘സാഗരസംഗമം’ എന് 
ചി്തതത്ിലെ 

‘മൗേം ന്പാെും മധുരം ഈ മധുേിൊ
വിൻ മഴയിൽ

മേസ്ിൻ മാധവം മിഴിയിൽ പൂക്കന്വ ന്രാ

രാഘവൻ കടന്പെള്ി

പുെ്ലാങ്കുഴെിൽ മാെി, ലഷഹോയിയിൽ 
ഉസതാദ് ബിസമിെ്ലാഖാൻ, മൃദംഗ

ത്ിൽ പാെക്കാട് മണി അയ്ർ തുടങ്ങിയവ
ലരന്പാലെ സംഗരീത ചരി്തതത്ിൽ സാക്സ
ന്ഫാണി ലൻറ പര്യായമായി അടയാെലപെട് ന്പ
രാണ് ക്തദി ന്ഗാപാൽോഥ്. മറ്ു സംഗരീന്താപ
കരണങ്ങൾ കകകാര്യം ലചയ്ുന് ്തപമുഖർ 
േിരവധി ഉലണ്ടങ്കിെും സാക്സന്ഫാണിൽ ന്ദ
വസംഗരീത കൊകാരന്ാർ അധികമിെ്ല. അതു 
ലകാണ്ടുതലന് ക്തദിക്കു പകരം ക്തദി മാ്തതം. 

1840 ൽ  ലബൽജിയംകാരോയ അന്ോൾ
ന്ഫാ സാക്സ ക്ാർലേറ്ിൽേിന്ത്  സാക്സ
ന്ഫാൺ രൂപകൽപേലചയ്തന്പൊൾ അതിൽ 

ഒരിക്കെും ഇതേ്യൻ സം ഗരീതം വിടരുലമന്ത് 
ചിതേിച്ചിട്ുണ്ടാവിെ്ല. ബാൻഡ് വാദ്യത്ിേും 
കന്രാൾ ഗാേത്ിേും മറ്ും ഉപന്യാഗിക്കാ
േുള് ഒരു സഹ ഉപകരണം മാ്തതമായിരുന്ു 
സാക്സ െക്ഷ്യമിട്ത്. എന്ാൽ, ഈ ഉപകര
ണത്ിൽേിന്ത് ്രങ്കരാഭരണവും ന്മാഹേവും 
കെ്യാണിയും പിറക്കുലമന്ും പ്രത്േ കരീർ
ത്േങ്ങെും ഇതേ്യൻ ക്ാസിക്കുകെും അോ
യാസമായി ഒഴുകുലമന്ും ന്ൊകത്ിേു കാ
ണിച്ചു ലകാടുത് സംഗരീതജ്ോയിരുന്ു 
ഒക്ന്ടാബർ 11ന് വിടവാങ്ങിയ പത്്ത്രരീ ന്ജ
താവ്  ന്ോ. ക്തദി ന്ഗാപാൽോഥ്

മംഗെൂരുവിലെ ക്തദി ്തഗാമലത് ന്പരിലോ
പെം ന്ചർത്ത്  സംഗരീതാ്തദിയുലട പടവുകൾ കയ
റി ന്ൊകലത് വിസമയിപെിച്ച ന്ഗാപാൽോഥ് 
1974ൊണ് സാക്സന്ഫാണിൽ കർണാടക
രാഗങ്ങൾ വഴങ്ങുലമന്ത് ലതെിയിച്ചത്. പിന്രീ
ട് കണ്ടത് സാക്സന്ഫാണി ലൻറ പര്യായമായി 
ക്തദി മാറുന് വിസമയക്കാഴ്ചയായിരുന്ു. സം
ഗരീതജ്ൻ ടി.വി. ന്ഗാപാെകൃഷ്ണൻ ഉൾലപെ
ലട ്തപമുഖരുലട ്രിഷ്യത്വവും കഠിോധ്വാേവും 
കൊകാരന് അവ്ര്യം ന്വണ്ട വിേയവും സമ
േ്വയിച്ചന്പൊൾ ക്തദി ന്ഗാപാൽോഥ് ഔന്ത്യ
ത്ി ലൻറ പടവുകൾ കയറി സാക്സന്ഫാൺ 
ച്തകവർത്ിയായി.

പാരമ്ര്യത്ി ലൻറ തണെിൊണ് ന്ഗാപാൽ
ോഥ് സംഗരീത ന്ൊകത്ത്  പിച്ചലവച്ചത്. പിതാ
വ് തേിയപെ ന്പരുന്കട് ോഗസ്വരവിദ്വാോയിരു
ന്ു. മകലേ ോഗസ്വര കൊകാരോക്കണലമ
ന്ാണ് പിതാവ് തരീരുമാേിച്ചത്. എന്ാൽ ,ന്ഗാ
പാെൻ ലതരലഞ്ഞടുത്ത് മലറ്ാരുപകരണം. 
കമസൂർ ലകാട്ാരത്ിൽ ലവച്ചാണ് ഒരാൾ ോ
ഗസ്വരന്ത്ാട് സാമ്യമുള് മലറ്ാരുപകരണം 
വായിക്കുന്ത് ്ത്രദ്ധയിൽലപെട്ത്. ഉപകരണ
ലത്ക്കുറിച്ചത് ന്ചാദിച്ചന്പൊൾ അലതാരു പാ
ശ്ാത്യ കുഴൽവാദ്യമാലണന്ത് പറഞ്ഞു ലകാ
ടുത്ു പിതാവ്. ആ വാന്ദ്യാപകരണത്ിന് 
ഇതേ്യൻ സംഗരീതം വഴങ്ങിലെ്ലന്ും ോഗസ്വര
ത്ിൽ ്ത്രദ്ധ ന്ക്തന്ദരീകരിക്കണലമന്ും പിതാ
വ് ഉപന്ദ്രിച്ചു. എന്ാൽ, ഭാവിയിൽ സാക്സ
ന്ഫാണി ലൻറ പര്യായമായി മാറാൻ കദവം 
തരീർച്ചലപെടുത്ിയ ന്ഗാപാൽോഥ് പിതാവിലൻ
റ അഭി്തപായം തള്ിയത് സ്വാഭാവികം മാ്തതം. 
അലന്ടുത് ്തപതിജ്യായിരുന്ു കർണാ
ടക സംഗരീതലത് സാക്സന്ഫാണിൽ പകർ
ത്ുലമന്ത്. കവകാലത സാക്സന്ഫാൺ 
വാങ്ങി അതു സാധ്യമാക്കി. ടി.വി. ന്ഗാപാെ
കൃഷ്ണ ലൻറ കൂലട ലചകന്യിൽ എത്ി

യന്താലട സർഗാത്കസ്ാരത്ിന് ന്വഗം 
കൂടി. എങ്കിെും രണ്ടു പതിറ്ാണ്ടിെധികം േരീണ്ട 
തപസ്യയിെൂലടയാണ് ക്തദി സാക്സന്ഫാണി
ലേ ലമരുക്കിലയടുത്ത്.

1994 ൽ െണ്ടേിലെ ന്റായൽ ആൽബർട്ത് 
ഹാെിൽ ബി.ബി.സിയുലട ന്േതൃത്വത്ി ലെ 
ന്്തപാമിേരീഡ് കൺന്സർട്ിന് ക്ഷണം െഭിച്ച 
്തപഥമ കർണാടക സംഗരീതജ്ൻ ക്തദി ന്ഗാ
പാൽോ ഥായിരുന്ു. അ തിേു മു ന്മ് മും 
ലലബയിൽ ന്ൊക്തപ്രസത ജാസ വിദഗ് ധൻ 
ന്ജാൺ ഹാൻേിലക്കാപെം സാക്സന്ഫാൺ 
വായിച്ചു. ക്തദിയുലട കർണാടക സംഗരീതവും 
ന്ജാൺ ഹാൻേിയുലട പാശ്ാത്യ സംഗരീത
വും ന്ചർന്  ന്പൊൾ സമേ്വയത്ി ലൻറ ദരീപ്ത
ഭാവം. ഇതിേു തുടർച്ചയായി വിവിധ ന്ൊക 
രാഷ്  ്തടങ്ങെിൽ പരിപാടി അവതരിപെിക്കാൻ 
ക്ഷണം െഭിച്ചന്താലട ക ്തദിയുലട ലപരുമ ന്ദ
്രാതേരങ്ങെിന്െക്കത് പടർന്ു.

ക്തദി സാക്സന്ഫാൺ വായിക്കുന്മ്ാഴുള് 
അേുഭവം അഭൗമമാണ് . സാക്സിൽേിന്ു 
പിറക്കുന് ഹരിവരാസേം സദസ്ത്  ഏറ്ുപാടു
ന്ത് കാണാം. ന്കരെത്ിലെത്ിയാൽ ക്തദി 
ഹരിവരാസേവും കൃഷ്ണാ േരീ ന്ബഗ ന്േയും 
പാടാത് ന്വദികൾ വിരെം. 

വർത്മാേകാെത്ി ലൻറ സംഗരീത ്തപതിഭ 
എ.ആർ റഹ് മാൻ ക്തദിയുലട സാക്സന്ഫാൺ 
സിേിമയിൽ ഉപന്യാഗലപെടുത്ിയിരുന്ു. േ്യൂ
യറ്ത് എന് തമിഴ് പടത്ിൊണ് ക്തദി, റഹ് മാൻ 
കൂട്ുലകട്ി ലൻറ തുടക്കം. ഈ ചി്തതത്ിലെ 
‘അഞജെി അഞജെി പുഷ്പാഞജെി’ എന് 
ഗാേത്ിൽ ക്തദിയുലട സാക്സന്ഫാൺ ്രബ് 
ദവരീചികൾ ഉണ്ടത് എന്ത് പെർക്കും അറിയി
െ്ല. അന്ദേഹത്ി  ലൻറ പന്ത്ാെം സിേിമയിൽ 
സഹകരിച്ചതാ യും കെ്യാണവസതേമാണ് 
റഹ് മാന് ഇഷ് ടലപെട് രാഗലമന്ും ക്തദി പറ
യാറുണ്ടത്.

ോഗസ്വരവും സാക്സന്ഫാണും ക്തദി ഒരു
ന്പാലെ കകകാര്യം ലചയ്ാറുലണ്ടങ്കിെും സാ
ക്സന്ഫാണിന്ോടാണിഷ് ടം. സാക്സന്ഫാ
ണിൽ വിസമയം വിരിയിക്കുലമന്തിലോപെം 
അസാധ്യമായത് സാധിപെിലച്ചടുത് സന്തോ
ഷവും കാരണമാണ്. പയ്ന്ൂരിൽ ന്പാത്ാ
ങ്കണ്ടം ആേന്ദഭവേം സംഘടിപെിക്കുന് േവ
രാ്തതി സംഗരീന്താത്സവത്ിൽ 23 വർഷവും തു
രരീയം സംഗരീന്താത്സവത്ി ലൻറ 15 വർഷങ്ങെി
െും ക്തദിയുലട സാന്ിധ്യമുണ്ടായിരുന്ു. ്രാ
രരീരിക അസ്വസ്തലയതുടർന്ത് ഈ വർഷം 
(2019) മാ്തതമാണ് മാറിേിന്ത്.                 ●

കത്ുകൾ

വേട്ിക്ക്വിധിച്ചവലാകം
വാ രാ ദ്യ മാ ധ്യ മം െ ക്കം 1635ൽ  അ ജി ത് അ 
മ് െ പെു ഴ യു ലട ‘ന്ബ ട്ി യു ലട ന്ൊ ക ങ്ങ ൾ’ ഹൃ 
ദ്യ മാ യി. സ മ് ന് കുടുംബത്ിൽ ജേിച്ചിട്ും 
കദ വവി ധി യി ൽ ക ട ത്ി ണ് യി ൽ അ തേി യു റ 
ങ്ങി  ആ യു സ്ത് ലകാ ഴി ഞ്ഞുന്പാ യ ന്ബ ട്ി. സ 
്ാ ര ങ്ങ െി െൂ ലട ഭാ ഷ ക ൾ സ്വാ യ ത് മാ ക്കി 
യും ലത രു വിലെ പൂ ച്ച ക ൾ ക്കത് അ ത്ാ ണി യാ 
യും 58 വ ർ ഷ ലത് ആ യു സ്ത്  ഉ പ കാ ര മുള്
താ ക്കി. മ റ്ാർക്കും ്തപ യാ സമുണ്ടാക്കാ ലത അ 
വ ർ യാ ്തത യാ യി. ്തപാ ർ ഥ േ കൾ.

ജ സ്  ന ഹ നരീ ഫ പു ത് ൻ പ ള്ി

വേട്ിയുടെവലാകങ്ങൾ
വാ രാ ദ്യ മാ ധ്യ മം 1635ൽ  ന്ബ ട്ി ലയ കു റി ച്ചത്  എ 
ഴു തി യ ന്െ ഖ േം ക ണ്ി ലേ ഈ റ േ ണി യി ക്കു 
ന്ു. എ ്തത ലയ ്തത ജരീ വി ത ങ്ങ ൊ ണ്  കക െി മു 
ണ്ടും ഷ ർ ട്ും ധ രി ച്ചത്  ലത രു വി െ െ യു ന് ത്. ഏ 
ന്താ േി മി ഷ ത്ി ൽ താ െം ലത റ്ു ന് മ േ സ്ുമാ 
യി വി ഷാ ദ ഗാ േംന്പാ ലെ അ െ ഞ്ഞു േ ട ക്കു 
ന്ു. അ ജി ത്  അ മ് െ പെു ഴ ക്കും മാ ധ്യ മ ത്ി േും  
അ ഭി േ ന്ദ േ ങ്ങ ൾ. 
ന്ോ.  പി. ലക. ന്പാ ക്ക റി ല ൻ റ പു സത ക ലത് 
കു റി ച്ച കു റി പെത് മി ക വുപു െ ർ ത്ി.

എ സ്. എരം. പ രരീ ് ്, ലച മ്പ റ ക്ി 

വാ രാ ദ്യ മാ ധ്യ മം ഒ ക്ന്ടാ ബ ർ 13ലെ ‘ ന്ബ ട്ി 
യു ലട ന്ൊ ക ങ്ങ ൾ’ അ പ രി ചി ത ന്ൊ ക ങ്ങ ലെ 
കാ ണി ച്ചു. ോം  വ ര ച്ച ക ള്ി ക െി ലൊ തു ങ്ങാ 
ലത സ്വാ ത ്തതേ്യ ത്ി ല ൻ റ വ ഴി ലത റ് െു ക ൊ ണ് 
്ര രി ലയ ന്ത് ന്ബ ട്ി ക രു തി യി രി ക്കാം. ോം  ചി 
തേി ക്കു ന് തി േു മ പെു റം ജരീ വി ത ത്ി േും ചി െ 
അ ർ ഥ ങ്ങ െു ണ്ടാ വും. ന്ബ ട്ി ലയ പ രി ച യ ലപെ 
ടു ത്ി യ തി ന് േ ന്ദി.

അ ജ്മ ൽ കാ യ ലക്ാ ടി

ഹൃദ്യമായവായനാനുഭവം
‘ബ ഷരീ ർ: ജരീ വി ത വും എ ഴു ത്ി ല ൻ റ ലവ െി ച്ച 
വും’ എ ന് വാ യ ോ േു ഭ വം ഹൃ ദ്യ മാ യി. ബ 
ഷരീ ർ പ ഠ േ ങ്ങ െ ു ലട സ മ കാ െി ക ്തപ സ ക്തി 
ന്ചാ ർ ന്ുന്പാ യി ട്ി ല െ്ല ന്ത്  ന്ോ.  പി. ലക. ന്പാ 
ക്ക റി ല ൻ റ പു സ  ത കം ഒാ ർ മി പെി ക്കു ന്ു. കവ 
ക്കം മു ഹ മ് ദ് ബ ഷരീ ർ എ ന് ഇ തി ഹാ സ തു 
െ്യ ോ യ എ ഴു ത്ു കാ ര ല ൻ റ സാ ഹി ത്യ ്തപൗ 
ഢി യു ലട വി വി ധ ത െ ങ്ങ ലെ ആ ഴ ത്ി ൽ അ 
തി മ ന്ോ ഹ ര മാ യി അ വ ത രി പെി ക്കാ ൻ ന്ോ.  
പി. ലക. ന്പാ ക്ക ർ ക്കത് സാ ധി ച്ചു.  ആ ക ർ ഷ 
ക മാ യ രൂ പ ത്ി ൽ അ തി ലേ പി. ടി. കു ഞ്ഞാ 
െി വാ യ േ ക്കാ ർ ക്കത്  പ ക ർ ത്ി േ ൽ കി യ തി 
ന്  േ ന്ദി.
ഡ�ാ.  മ ൻ സൂ ർ അ മരീ ൻ പ ന്ത െി ങ്ങ ൽ  
എരം. ഇ. എ സ് മ മ്പാ ട് ഡകാ ഡള ജ്
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മാ്ം മൂടന്വ...’ എന് ഗാേം. ലതെുങ്കിൽ
േിന്ത് മെയാെത്ിന്െക്കത് ലമാഴിമാറ്ം േടത്ി
യ സിേിമയായതുലകാണ്ടുതലന് ലതെുങ്കി
ന് ന്വണ്ടി ഇെയരാജ ചിട്ലപെടുത്ിയ ഇൗണ
ത്ിേേുസൃതമായി ്ത്രരീകുമാരൻ തമ്ിയാ
ണ് ഇതിലെ വരികലെഴുതിയിരിക്കുന്ത്. ലപ
ാതുവിൽ േബ് ലചയ്ത സിേിമകെിലെ പാട്ു
കൾ ഏച്ചുകൂട്ിയന്പാലെയാലണങ്കിൽ തമ്ി
യുലട സർഗ ്തപതിഭ ഇൗ പാട്ിലേ മെയാെിക
െുലട എക്കാെലത്യും ഇഷ് ടഗാേമാക്കിമാ
റ്ുകയാണ് ലചയ്തത്. ‘വിടരും അധരം വിറ
ലകാൾവലതതേിന്ോ തിെങ്ങും േയേം േേ
യുന്ലതതേിന്ോ’...എന് വരികെിലെത്ുന്
മ്ാൾ പാട്ിൽ മെയാെിത്വും സ്വാഭാവിക
തയും േിറലഞ്ഞാഴുകുന്ുണ്ടത്.

പഴവിെ രന്മ്രൻ -ന്ജാൺസൺ കൂട്ുലക
ട്ിൽ 1990 ൽ പുറത്ുവന് ഭരതൻ ചി്തതമായ 
മാെൂട്ിയിലെ

‘മൗേത്ിൻ ഇടോഴിയിൽ
ഒരു ജാെകം ലമലെ്ല തുറന്താന്രാ
ലചെ്ലപെൂങ്കാന്റ്ാ പൂേിൊന്വാ
പൂേിൊവിൻ ന്തരിൽ വരും ഗന്ർവന്ോ
മൗേത്ിൻ ഇടോഴിയിൽ ഒരു ജാെകം’ 

എന് ഗാേവും മൗേലമന് മാ്തതേിക വികാ
രത്ിലൻറ ആവിഷ്കാരംതലന്യാണ്. ന്യ
്രുദാസും സുജാതയും ന്ചർന്ുപാടിയ ഇൗ 
യുഗ് മഗാേത്ിൽ പതിവിൽേിന്ത് വ്യത്യസ 
തമായി മൗേലത് ്തപണയത്ിലൻറ ഉൗഷ്മ
െമായ വികാരമായാണ് ചി്തതരീകരിച്ചിരിക്കുന്
ത്. ജയറാമും ഉർവ്രിയുമാണ് ഇൗ ഗാേരം
ഗം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ത്.

1992 പുറത്ിറങ്ങിയ ‘സവിധം’ എന് സി
േിമയിലെ ‘മൗേസന്രാവരമാലകയുണർ
ന്ു....സന്േഹമന്ോരഥ ന്വഗമുയർന്ു....
എന് ഗാേവും മൗേഗാേങ്ങെിൽ ്ത്രന്ദ്ധയ
മാണ്. ന്ജാർജ് കിത്ുവിലൻറ സംവിധാേ
ത്ിൽ സ്തകരീേിലെത്ിയ ‘സവിധ’ത്ിലെ 
ഇൗ ഗാേം അത്വണലത് മികച്ച ഗായിക
ക്കുള് പുരസകാരം ലക.എസ. ചി്തതക്കത് ന്േ
ടിലക്കാടുത്ു. കകത്തപം- ന്ജാൺസൺ കൂ
ട്ുലകട്ിൽ പിറന് ഇൗ ഗാേത്ിന് ഒരു യാദൃ
ച് ഛികതകൂടിയുണ്ടത്.  ഇൗ ഗാേം പാടി അഭി
േയിച്ച മാതുവിലൻറ മരീര എന് കഥാപാ്തത
ത്ിേും സിേിമയിൽ മികച്ച ഗായികക്കുള് 
അവാർഡ് െഭിക്കുന്ുണ്ടത്.  സംഗരീത്തപാധാേ്യ
മുള് സിേിമയിൽ ഗാേരചയിതാവ് കകത
്തപവും ലചറുതെ്ലാലത്ാരു കഥാപാ്തതലത് 
അവതരിപെിച്ചാണ് രംഗത്ു വരുന്ത്.

രണ്ടു വ്യത്യസത ഇൗണങ്ങെിൽ മൗേ
ലത്ക്കുറിച്ചുള് ഒരു ഗാേം ്തപത്യക്ഷലപെട് 
സിേിമയാണ് 1992 ൽ തിയറ്റുകെിലെത്ിയ 
‘കുറിഞ്ഞിപൂക്കുന് ന്േരത്ത്’ എന് എ.എൻ. 
തമ്ിയുലട സൃഷ് ടി. ഇതിലെ

‘മൗേം ന്പാെും മധുരം ന്കാകിന്െ
വസതേങ്ങൾ ന്തടും
കിെിലപെന്ണ്..ഓാ.. (മൗേം ന്പാെും...)’ 

എന് ഗാേം ന്യ്രുദാസിലൻറ ലമെേി ഗാ
േങ്ങെിൽ എണ്ലപെട്താണ്.  ബിച്ചു തിരുമ
െ രചിച്ചത് കണ്ൂർ രാജൻ ചിട്ലപെടുത്ിയ ഇൗ 
ഗാേം യൂട്യൂബിൽ ഇന്പൊഴും ഹിറ്ാണ്.

1992 ൽതലന് മൗേലത്ക്കുറിച്ചുള് ഗാ
േവുമായി മലറ്ാരു ചി്തതവും മെയാെത്ിലെ
ത്ി. ന്ഹാെിവുേിലെ സൂപെർ ഹിറ്ുകൊയ 
‘ന്ഗാസ റ്ത് ’, ‘ഹാർട്ത് കണ്ടരീഷൻ’ എന്ിചി്തതങ്ങ

െിൽേിന്ത് ആ്രയം ഉൾലക്കാണ്ടത് കമൽ സം
വിധാേം ലചയ്ത ജയറാമിലൻറ ‘ആയുഷ്കാ
െം’ എന് ചി്തതമാണത്. ചി്തതത്ിലെ ‘മൗേം 
സ്വരമായ് എൻലപാൻവരീണയിൽ...സ്വപ്േം 
മെരായ് ഇൗ കകക്കുമ്ിെിൽ...’എന് കക
ത്തപം-ഒൗന്സപെച്ചൻ ടരീമിലൻറ മന്ോഹര 
സൃഷ് ടി രണ്ടത് കഥാസന്ദർഭങ്ങെിൽ ്തപത്യക്ഷ
ലപെടുന്ുണ്ടത്. ന്യ്രുദാസും ചി്തതയും ന്ചർ
ന്ുള് യുഗ് മഗാേം ്തപണയത്ിലൻറ ചടു
െത സന്ിന്വ്രിപെിക്കുന്മ്ാൾ ന്യ്രുദാസ 
തേിലയ പാടുന്ത് ഒരു താരാട്ിലൻറ ഇൗണ
ത്ിൊണ്. രണ്ടു ഗാേവും ഒൗന്സപെച്ച ലൻറ 
തേിമയുള് കകലയാപെത് പതിഞ്ഞവയാണ്.

പുതുകാെലത് മെയാെ സിേിമകെിലെ 
ഗാേങ്ങൾ സംഗരീതാസ്വാദകരുലട വിമർ്രേ
ങ്ങൾ ധാരാെം ഏറ്ുവാങ്ങുന്ുലണ്ടങ്കിെും 
മൗേലത് കകവിടുന്ിെ്ല. 2014 ലെ സിേിമ
യായ ‘ഒാം ്രാതേി ഒാ്രാേ’ യിൽ ഒരു പുതുമു
ഖ ടരീം ഒരുക്കിയ പാട്ിെും മൗേം േിറയുന്ു
ണ്ടത്. ഷാൻ റഹ് മാൻറ സംഗരീതത്ിൽ  േവരീൻ 
മാരാർ എഴുതി  റരീേു റസാഖ്  പാടിയ....

‘മൗേം ന്ചാരും ന്േരം കണ്ിൽ ന്തടി 
ഞാൻ

േിൻ സ ന്േഹം തിങ്ങും ന്ോക്കാൽ
ലേ്ിൽ ലപയ്ും േരീന്യ...’ എന് ഗാേം 

േ്യൂലജൻ തെമുറയും ഏറ്ുപാടി. ഒരു ഹിന്ദി
ഗാേത്ിലൻറ ബിറ്ിൽ േിന്ത് തുടങ്ങി ഹിന്ദി 
ബിറ്ിൽതലന് അവസാേിപെിച്ച ഗാേം സിേി
മയിൽ േ്തസിയയും േിവിൻ ന്പാെിയും ന്ചർ
ന്ുള് ്തപണയരംഗത്ിൊണ് ദൃ്ര്യമാവുന്
ത്. ആ വർഷലത് മികച്ച േടിക്കുള് പുരസ 
കാരവും ജേ്തപരീതിയും കൊന്മന്യുമുള് ്തപ
ന്ത്യക ജൂറി പുരസകാരവും ജൂഡ് ആൻറണി 
സംവിധാേം ലചയ്ത ഇൗ ചി്തതം ന്േടി.

തുടർന്ത് 2016 ലെ ജേ്തപരീതിയും കൊമൂ
െ്യവുമുള് ചി്തതമായി ലതരലഞ്ഞടുക്കലപെ
ട് ദിെരീഷ് ന്പാത്ൻ സംവിധാേം ലചയ്ത് 
ആഷിക് അബു േിർമിച്ച ‘മന്ഹഷിലൻറ ്തപതി
കാരം’ എന് ചി്തതത്ിൽ റഫരീഖ് അഹമ്ദ് 
രചിച്ചത് ബിജിബാൽ സംഗരീതം പകർന്

‘മൗേങ്ങൾ മിണ്ടുലമാരരീ ന്േരത്ത്…
ന്മാഹങ്ങൾ ലപയ്ുലമാരരീ തരീരത്ത്…
ഇതുവലര തിരയുവലതെ്ലാം…
മേസ്ിേിതെിൽ അരിയ്രെഭമായ് വരവാ

യ്…’
എന് ഗാേം സിേിമന്യാലടാപെം ജേ്തപിയ

മായിത്രീർന് ഒരു മൗേഗാേമാണ്. വിജയ് 
ന്യ്രുദാസും അപർണ ബാെമുരെിയും ന്ചർ
ന്ത് പാടിയ ഇൗ ഗാേരംഗത്ിൽ  അപർണത
ലന്യാണ് ഫഹദ് ഫാസിെിന്ോലടാപെം അഭി
േയിക്കുന്ത്.

തിരഞ്ഞുന്ോക്കിയാൽ മെയാെചെച്ചി്തത
ഗാേ്രാഖയിൽ ഇേിയും മൗേലത് പുക
ഴ്ത്ിയുള് പാട്ുകൾ എ്തതന്വണലമങ്കിെും 
കലണ്ടടുക്കാോവും. അ്തതന്മൽ കവികൾ
ക്കും ഗാേരചയിതാക്കൾക്കും ്തപിയമാണ് മൗ
േലമന് വികാരം.

്തപണയവും ആത്രീയതയും ചാെിലച്ചഴു
തി ന്ൊകമേസ്ുതലന് കരീഴടക്കിയ ഖെരീൽ 
ജി്തബാൻ പാടിയത്... മൗേത്ിലൻറ ഉറവ
യിൽ േിന്ത് പാേം ലചയ്തവന് മാ്തതന്മ ഹൃ
ദയത്ിൽേിന്ത് ഗാേം ആെപിക്കാോവൂ 
എന്ാണ്.

●
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മുഴുൈക്ക ഷർട്ട�ം ൈകലിമുണ്ടുമായി വർഷങ്ങേളാളം ˇലപ്പ�ഴയിലും പിന്നീട്  പുന്ന്രപയിലും 
പൂച്ചകൾെക്കാപ്പം അലഞ്ഞ േബട്ടി എന്ന 58കാരി ഭാഷ, ബുദ്ധി, ്രഭാന്ത് , സന്പാദ�ം തുടങ്ങിയ 
നാഗരിക സമസ�കെള മലയാളിക്ക്  പന്തുതട്ടാൻ വിട്ട�െകാടുത്താണ്  
2019 െസപ് റ്റംബർ 23ന് രാവിെല പുന്ന്രപ കളിത്തട്ട് ജങ് ഷനിലുള്ള കടത്തിണ്ണയിൽ മരിച്ചത്

അജിത്ത് അന്പലപ്പ�ഴ

2019 െസപ് റ്റംബർ 23ന് രാവിെല പുന്ന്രപ 
കളിത്തട്ട് ജങ് ഷനിലുള്ള കടത്തിണ്ണ

യിൽ മരിച്ച േബട്ടി എന്ന 58കാരി മലയാളി ജീവിത
ത്തിേലക്ക്  പലതരം പൂച്ചകെള ‘കരകടത്തിവിട്ടാ
ണ് ’ യാ്രതയായത് . െതരുവിൽ അലയുകയും നൂറി
േലെറ പൂച്ചകെള വളർത്തുകയും െചയ്˘ ത അവർ 
അഞ്ച്  ഭാഷകൾ അറിയാമായിരുന്നിട്ട�ം അവയി
െലാന്നിലും മനുഷ�േരാട്˘  സംവദിച്ചില�, പൂച്ച
കേളാട്˘  മാ്രതമായിരുന്നു സംസാരം. സന്പന്നതയു
െട മടിത്തട്ടിൽ ജനിച്ചിട്ട�ം െതരുവിെനയും പൂച്ചക
േളയും  തിരെഞ്ഞടുത്തു . ജീവിതത്തി െൻറ വലിെയ
ാരു ഭാഗം ഉത്തേരന്ത�യിലൂെട അലഞ്ഞ അവർ ഭാ
ഷകൾക്കും നാടുകൾക്കുമപ്പ�റത്തായിരുന്നു. ത 
െൻറ ഖബറടക്കത്തിനുള്ള പണം കഴിച്ച് ദരി്രദർക്ക്  
അന്നദാനം നടത്താനുള്ള്രത ഭാണ്ഡത്തിൽ ബാ
ക്കിയാക്കി. ഭാഷ, ബുദ്ധി, ്രഭാന്ത് , സന്പാദ�ം തുട
ങ്ങിയ നാഗരിക സമസ�കെള മലയാളിക്ക്  പന്തുത
ട്ടാൻ വിട്ട�െകാടുത്താണ്  അവർ കടന്നുേപായത് . 
വല�ാെത്താരു ജീവിതം...!

െവള്ളിത്തിരയിൽനിന്ന്  ഇറങ്ങിവന്ന ‘േബട്ടി’
1969ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സഞ്˘ജയ്˘ ഖാൻ നായക
നും നന്ദ നായികയുമായി ഹർേമഷ്˘ മൽേഹാ്രത 
സംവിധാനം െചയ്˘ത ഹിന്ദി സിനിമ ‘േബട്ടി’ ഏെറ 
േ്രപക്ഷക ്രപീതി േനടിയിരുന്നു. സിനിമയിൽ നായി
ക കഥാപാ്രതം സുധയുെട കുട്ടിക്കാലം അഭിനയി
ച്ച ബാലതാരമായ െപൺകുട്ടിെയ േ്രപക്ഷകർ െന
േഞ്ചറ്റി. പിൽക്കാലത്ത് ഹിന്ദി സിനിമ േലാകത്ത് 
തിളങ്ങിയ സരികയായിരുന്നു (കമൽഹാസ െൻറ 
രണ്ടാം ഭാര�) അവർ. ഓമനത്തമുള്ള മുഖവുമായി 
െവള്ളിത്തിരയിൽ വന്ന ˇ െകാച്ച�കുട്ടിെയ മന
സ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് അക്കാലത്ത് ˇലപ്പ�ഴ പട്ടണത്തി
െല സാമാന�ം സാന്പത്തിക േശഷിയുള്ള വീട്ടിെല 
പത്തു വയസ്സ�കാരി െപൺകുട്ടിെയ വീട്ട�കാരും 
നാട്ട�കാരും സ്േനഹേത്താെട വിളിച്ച�, േബട്ടി. 

ˇലപ്പ�ഴ സകരിയ ബസാറിെല കുടുംബവീട്ടിൽ 
മാതാപിതാക്കൾക്കും സേഹാദരങ്ങൾക്കുെമാപ്പം 
േബട്ടിയുെട കൗമാരകാലം സേന്താഷം നിറഞ്ഞ
തായിരുന്നു. ˇലപ്പ�ഴയിെല ഫുഡ് േകാർപേറ
ഷൻ ഒാഫ് ഇന്ത� ഒാഫിസിൽ ജീവനക്കാരനായിരു
ന്നു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരനായിരുന്ന പിതാവ്˘. ഗുജ
റാത്തിൽനിന്ന്  കച്ചവട ˇവശ�ങ്ങൾക്കായി ˇല
പ്പ�ഴയിെലത്തിയ സന്പന്ന മുസ് ലിം കുടുംബത്തി
െല െപൺകുട്ടിെയ അേദ്ദഹം ജീവിത സഖിയാക്കി. 
ഈ ദന്പതികൾക്ക് മൂന്ന് ˇൺമക്കള�ം േബട്ടിയട
ക്കം രണ്ട് െപൺകുട്ടികള�ം പിറന്നു. ത െൻറ നില
ക്കനുസരിച്ച് മക്കെളെയല�ാം പഠിപ്പിച്ച�. പൂച്ച
കേളാടുള്ള ചങ്ങാത്തം മൂത്ത േബട്ടിയുെട പഠിത്ത
ത്തിലുള്ള ്രശദ്ധ ്രകേമണ കുറഞ്ഞു. പത്താം തര
ത്തിന് അപ്പ�റം വിദ�ാഭ�ാസം മുേന്നാട്ട� േപായില�. 
ˇയിടക്കാണ് േബട്ടിയിൽ  മാനസിക െവല��വിളി
യുെട ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയത് .

അറ്റമില�ാെതേപായ സഞ്ചാരങ്ങൾ
കൗമാരേവളയിൽ പലതവണ വീടുവിട്ടിറങ്ങുന്ന 
േബട്ടിയുെട സ�ഭാവം വീട്ട�കാരിൽ ˇശങ്ക പര
ത്തി. പലതരത്തിലുമുള്ള ചികിത്സകൾ േതടി. 
ഓേരാ തവണ വീടുവിട്ടിറങ്ങിയേപ്പാഴും വീട്ട�കാർ 
്രപാർഥനാപൂർവം കാത്തിരുന്നു. അവരുെട ്രപാർ
ഥന മിക്കവാറും ഫലം കണ്ടു. ചുരുങ്ങിയ മണിക്കൂ
റുകളിലും ചിലേപ്പാൾ ഒേന്നാ രേണ്ടാ ദിവസത്തി
നു േശഷമാെണങ്കിലും ബന്ധുക്കേളാ നാട്ട�കാേരാ 
കെണ്ടത്തി സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിെലത്തിക്കുകയാ
യിരുന്നു പതിവ്˘. തിരിച്ച് വീട്ടിെലത്തുന്ന േബട്ടിെയ 
ഇനിയിതാവർത്തിക്കരുെതന്ന് മാതാപിതാക്കള�ം 
സേഹാദരങ്ങള�ം ഉപേദശിച്ചിരുന്നു. 

അങ്ങെനെയാരു നാൾ 17ാം വയസ്സിൽ േബട്ടി വീ
ട്ട�കാെര മറന്ന് നാടുവിട്ട�. ˇലപ്പ�ഴയിലും േകരള
ത്തി െൻറ പലഭാഗങ്ങളിലും തിര െഞ്ഞങ്കിലും േബ
ട്ടിെയ കണ്ടുകിട്ടിയില�. വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടേപ്പാൾ 
നാട്ട�കാരിൽ പലരും േബട്ടിെയ മറന്നു. ഓർക്കുന്ന
വരാകെട്ട ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുേണ്ടാെയന്ന സംശയം 
അടക്കം പറഞ്ഞു.

ഉത്തേരന്ത�യിേലക്ക് , ഭാഷകളിേലക്ക് 
17ാം വയസ്സിെല നീണ്ടയാ്രത േബട്ടിെയ എത്തി
ച്ചത്  ഉത്തേരന്ത�യിലാണ് . ഉത്തേരന്ത�ൻ സംസ് 
ഥാനങ്ങളിലൂെടയുള്ള സഞ്ചാരത്തിനിെട വർഷ
ങ്ങൾ െകാഴിഞ്ഞുവീണു. നഗരങ്ങളിൽനിന്ന്  ഭാഷ
കളിേലക്ക്  അവർ യാ്രത െചയ്˘ തുെകാേണ്ടയിരു
ന്നു. അേപ്പാേഴക്കും പല ഭാഷകൾ അവർക്ക് മനഃ
പാഠമായി. മലയാളം മാ്രതമറിയാമായിരുന്ന േബ
ട്ടി ഗുജറാത്തിയും ഹിന്ദിയും മറാത്തിയും സ�ായ
ത്തമാക്കി. 

യാ്രതകളുെട അറ്റത്ത്  വീണ്ടും േകരളം
വർഷങ്ങൾക്കുേശഷം ഒരുനാൾ ഓർമകളിൽ നാടി
െനയും ബന്ധുക്കേളയും തിരിെച്ചടുത്ത േബട്ടി നാ
ട്ടിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട�. ˇലപ്പ�ഴയിൽ വന്നിറങ്ങിയ
േപ്പാേഴക്കും അടുത്ത ബന്ധുക്കെളല�ാവരും അവി
ടം വിട്ട�േപായിരുന്നു. അത് േബട്ടിെയ നിരാശെപ്പ
ടുത്തിേയാെയന്ന് ˇർക്കും അറിയില�. അവരാേരാ
ടും പരാതി പറഞ്ഞതായി അറിവില�. അവിടന്ന
േങ്ങാട്ട് േബട്ടിയുെട  േമൽക്കൂര തുറന്ന ˇകാശം 
മാ്രതമായിരുന്നു. കൂട്ടിനായി എവിെടനിേന്നാ കുെറ 
പൂച്ചകെളത്തി. ഒരുപേക്ഷ, പണ്ട് താൻ േപാറ്റി 
വളർത്തിയ പൂച്ചകള�െട പിൻതലമുറക്കാരാകാം.

ആ െതരുവിൽ, പൂച്ചകൾെക്കാപ്പം 
േബട്ടിയുമുണ്ടായിരുന്നു
അരുമകളായ പൂച്ചകെള വാത്സല�േത്താെട പരി
പാലിച്ചിരുന്ന േബട്ടിെയ ˇദ�കാലത്ത് വീട്ട�കാരും 
േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച�. എന്നാൽ, നാൾക്കുനാൾ പൂ
ച്ചേയാടുള്ള സ്േനഹം കൂടിക്കൂടി വന്നു. പൂച്ചയു
െട േരാമം വായിലൂെട വയറ്റിൽ േപായാലുള്ള ബു
ദ്ധിമുട്ട�കൾ അവർ സ്േനഹബുദ്ധ�ാ പലവട്ടം പറ
ഞ്ഞുേനാക്കി. അതിേനാട്˘ മറുെത്താന്നും പറയാ
െത േബട്ടി ത െൻറ ്രപിയെപ്പട്ട പൂച്ചകെള സ്േനഹ
വായ്˘ േപാെട േപാറ്റിവളർത്തി. 

ഉത്തേരന്ത�യിൽനിന്ന്  തിരിെച്ചത്തിയ േശഷം 

പൂച്ചകളിൽ സ�ന്തക്കാെര കെണ്ടത്തിയ േബട്ടി ഏെറ
ക്കാലം ˇലപ്പ�ഴയിെല കടത്തിണ്ണകളിൽ അന്തിയു
റങ്ങി. പൂച്ചകളായിരുന്നു അവരുെട കാവൽ. ˇല
പ്പ�ഴ നഗരത്തിെല െവള്ളക്കിണർ, വലിയകുളം, 
ജനറൽ ˇശുപ്രതി, േബാട്ട്  െജട്ടി തുടങ്ങിയ ്രപധാ
ന ജങ് ഷനുകൾ വീടുേപാെല ്രപിയെപ്പട്ടയിടങ്ങളാ
യിരുന്നു.

മുഴുൈക്ക ഷർട്ട�ം ൈകലിമുണ്ടുമായിരുന്നു േബ
ട്ടിയുെട േവഷം. അവരുെട േതാളിെല േപ്പാഴുെമാരു 
സഞ്ചിയുണ്ടാകും. അതിനുള്ളിൽ ത െൻറ പൂച്ചകൾ
ക്കുള്ള െറാട്ടിയും ബിസ്ക്കറ്റ�മായിരിക്കും. േഹാട്ടലു
കളിൽ തിരെക്കാഴിയു    േന്പാേഴ േബട്ടി കയറൂ. അവർ
ക്ക് േവണ്ടത് എന്താെണന്ന് കടയിലുള്ളവർക്കറി
യാം. വിവിധ ഭാഷകൾ അറിയാവുന്ന േബട്ടി തനിക്ക് 
ഇന്ന ˇഹാരം േവണെമന്ന്  ˇവശ�െപ്പടാറില�. 
പൂച്ചകൾക്ക് വിശപ്പടങ്ങിെയന്ന് േതാന്നുേന്പാൾ മാ
്രതേമ എെന്തങ്കിലും കഴിക്കൂ. ഒേരസമയം നൂറിേലെറ 
പൂച്ചകെള േപാറ്റിവളർത്തിയിരുന്നു. ഉത്തേരന്ത�ൻ 
ഭാഷകൾക്കപ്പ�റം േബട്ടിക്ക് പൂച്ചകള�െട ഭാഷയും 
അറിയാമായിരുന്നു. ഓേരാ പൂച്ചെയയും ്രപേത�കമാ
യി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയുെട സ�ഭാവം മനസ്സിലാക്കി
യാണ് െപരുമാറ്റം.  

ഉത്തരമില�ാെതേപായ വിളികൾ
േബട്ടി തിരിെച്ചത്തിയത് അറിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കൾ വീ
ടുകളിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകാൻ പലവട്ടം ്രശമിച്ച�. 
െതാണ്ണ�റ്റഞ്ച് വയസ്സ�ള്ള മാതാവ്˘ ഇേപ്പാഴും ജീവി
ച്ചിരിപ്പ�ണ്ട്. സേഹാദരങ്ങെളല�ാം നല�നിലയിലാ
ണ്. സ്േനഹപൂർവം ക്ഷണിെച്ചങ്കിലും വഴിെപ്പടാ
െത വന്നേപ്പാൾ ബല്രപേയാഗത്തിലൂെട അക്ഷരാർ
ഥത്തിൽ പിടിച്ച�െകട്ടി െകാണ്ടുേപാകുക വെരയു
ണ്ടായി. അേപ്പാഴും േബട്ടിതെന്ന വിജയിച്ച�. ബന്ധു
ക്കെള ബന്ധനങ്ങളായി കണ്ട് അവരിൽനിന്ന് രക്ഷ
െപ്പട്ട്  െതരുവിെല പൂച്ചകള�െട ്രപിയെപ്പട്ട അമ്മയാ
യി തിരിെച്ചത്തും. 

പൂച്ചകളില�ാെത അന്ത�യാ്രത
കഴിഞ്ഞ ˇറു മാസമായി പുന്ന്രപ  കളിത്തട്ട് ജങ് 
ഷനിലുള്ള എൻ.എസ്.എസ് ബിൽഡിങ്ങിെല എ.
ടി.എം കൗണ്ടറിന് സമീപത്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞുകൂ
ടിയിരുന്നത്. ശാരീരിക അവശതമൂലം കുറച്ച� നാളാ
യി ക്ഷീണിതയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ കിടപ്പിലുമാ
യി. െസപ് റ്റംബർ 23ന് രാവിെല കടത്തിണ്ണയിൽ മരി
ക്കു േന്പാൾ ്രപിയെപ്പട്ട പൂച്ചകൾ േപാലും അരികത്തു
ണ്ടായിരുന്നില�. 

മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുന്പുവെര കാവലാ
യി അവയുണ്ടായിരുന്നു. എഴുേന്നൽക്കാൻ േപാലും 
വയ്യാതായേതാെട പൂച്ചകെളയും കാണാതായി. േബ
ട്ടിയുെട ദുരവസ്ഥ സമീപെത്ത വ�ാപാരികൾ അറിയി
ച്ച് പുന്ന്രപ െപാലീസ് എത്തിയേപ്പാേഴക്കും മരണം 
സംഭവിച്ചിരുന്നു.

േബട്ടിയുെട മൃതേദഹം പുന്ന്രപ വണ്ടാനം ശറ
ഫുൽ ഇസ് ലാം ഖബർസ്ഥാനിലാണ് മറമാടിയ
ത്. മരണവിവരം ˇലപ്പ�ഴയിെല സന്നദ്ധ സംഘ
ടന ‘അത്താഴക്കൂട്ടം’ ്രപവർത്തകരാണ്  സമൂഹ മാ
ധ�മങ്ങളിലൂെട അറിയിച്ചത് . ഖബറടക്ക െചലവു
കൾക്കു േപാലും േബട്ടി ˇെരയും വിഷമിപ്പിച്ചില�. 
മഹസ്സർ തയാറാക്കാെനത്തിയ െപാലീസിന്  അവ
രുെട ഭാണ്ഡം പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ ലഭിച്ചത്  21,359 
രൂപ. ഖബർ തയാറാക്കൽ, ˇംബുലൻസ് , മൃതേദ
ഹത്തിെൻറ േഫാേട്ടാെയടുക്കൽ ഉൾെപ്പെട െചല
വ്˘ 10,800. ബാക്കിവന്ന 10,559 രൂപ മൂന്നാം ദിനം മൂ
ന്ന് അശരണരുെട വീടുകളിൽ പലചരക്ക് സാധന
ങ്ങൾ എത്തിക്കാനും ്രപേദശെത്ത മരിയ സദനിെല 
അേന്തവാസികൾക്ക് ഒരു േനരെത്ത ˇഹാരത്തിനു
മായി നൽകി. പൂച്ചകെളേപ്പാെല പതുങ്ങി, പതുങ്ങി 
ˇർക്കും ശല�മുണ്ടാക്കാെത അവർ യാ്രതയായി...



 
 
 

 


സംസ് കാരത്തി
േലക്കുള്ള വഴികാ

ട്ടിയാണ് ഭാഷ. അതി 
െൻറ ജനത എവിെടനി

െന്നത്തിെയന്നും എേങ്ങ
ാട്ട�േപാകുെന്നന്നുമത്  നി
േന്നാട്˘   പറയും . 

റിത േമ ്രബൗൺ
....................................................

സമൂഹത്തി െൻറ വ�വസ് ഥാപിത 
ഉന്മാദങ്ങൾക്ക്  പുറത്ത്  ജീവിക്കുന്നവ
െര വിളിക്കുന്ന േപരാണ്  ്രഭാന്ത് .

കവി പി.എ. നാസിമുദ്ദീൻ

മായി നൽകി. പൂച്ചകെളേപ്പാെല പതുങ്ങി, പതുങ്ങി 
ˇർക്കും ശല�മുണ്ടാക്കാെത അവർ യാ്രതയായി...



പണ്ലത് പാട്തിലൻറ േരതികളതിലുകം പുതുഗാന രെയതിതാക്ളുലേ  
തൂലതികത്ുമ്തിലുകം നമുക്് ‘മൗനകം’ എന്ന നതിശ്ശബ് ദേതികാരലത്  
എതതടേെലമങ്തിലുകം കലണ്േുക്ാനാേുകം. േയലാർ, ഒ.എൻ.േതി,  
തശരീകുമാരൻതമ്തി, യൂസഫലതി ടകടചേരതി തുേങ്തി റഫരീഖ് അഹമ്മദ് േലര  
മൗനലത്ക്ുറതിചേ് മധുരമായതി പാേതിയതിട്ുണ്്

എസ് . ജാനകിയുരം ഡയശുദാസുരം

തശരീകുമാരൻ ്മ്പി

റഫരീഖ് അഹമ്മദ്

കതദി ഡ�ാപാൽനാഥ്
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കുഞ്ാലിമരക്കാർ(്ിരക്കഥ)
െി.പി.രാജരീവൻ
വപജ്:96,വില:100.00
ഡി.സിേുക്സ്

സാമൂതിരിയുലട വെംകക
യായിേിന്ത്  ോടിേു ന്വണ്ടി 
ലപാരുതിയിട്ും ന്പാർചുഗരീ
സുകാർക്കത്  ഒറ്ുലകാടുക്കലപെ
ട് ഒരു രക് തസാക്ഷിയുലട രു
ധിരഗാഥ.

സഹ്യടൻറമകൻകഥകളും
ടകട്ുകഥകളും(വലഖനം)
ഗിരരീഷ്ജനാർദനൻ
വപജ്:88,വില:95.00
പൂർണപബ്ിവക്കഷൻസ്

വാരിക്കുഴിയിൽ വരീഴ് ത്ി ചട്ം 
പഠിപെിച്ചത്  ന്ോവിച്ചത്  ചങ്ങെക്കി
ട്ത്  കാഴ് ചപെൂരങ്ങെിൽ ലകട്ു
കാഴ് ചയാവുന് സഹ്യ ലൻറ 
്തപിയപു്തതലേക്കുറിച്ചുള് 
പുസ തകം.

ശക്് ിവവൽ(വനാവൽ)
ടപരുമാൾമുരുകൻ
വപജ്:152,വില:160.00
ഡി.സിേുക്സ്

ഒരു ലചറിയ പട്ണത്ിലെ 
ഇടത്രം സിേിമാലകാട്ക
യുമായി ബന്ലപെട്ത്  ജരീവിതം 
േയിക്കുന് ഒരുപറ്ം ലചറുപെ
ക്കാരുലട കഥ.

അരുവിപ്ുറത്ുനിന്്
ശേരിമലയിവലക്ക്(വലഖനം)
അവശാകൻചരുവിൽ
വപജ്:127,വില:120.00
സസക്ംേുക്സ്

്തപെയ ലത്യും സ ്തതരീവിരു
ദ്ധ ്തപന്ക്ഷാഭലത്യും അതി
ജരീവിച്ച ോെുകലെ സാക്ഷി
യാക്കി സമകാെിക ന്കരെ
ലത് ന്ോക്കിക്കാണുന് കു
റിപെുകൾ.

മറുവലാകത്ിവന്ാരം(വനാവൽ)
ടപപി്ാവസത്്
വപജ്:368,വില:400.00
പൂർണപബ്ിവക്കഷൻസ്

മൂന്ത്  രാജ്യങ്ങെിൽ മൂന്ത്  കാ
െങ്ങെിൽ ജരീവിച്ചിരുന് മൂന്ത്  
സ ്തതരീകെുലട കഥയാണ്  ലപ
പിതാ ന്സത്ത്  മറുന്ൊകത്ി
ന്ന്ാരം എന് ന്ോവെിൽ 
പറയുന്ത് .

സമാധാനംഎന്ാൽ(വലഖനം)
്ിക്നാറ്്ഹാൻ
വിവർത്നം:രമാവമവനാൻ
വപജ്:112,വില:120.00
ഡി.സിേുക്സ്

ന്ൊകം ്ര്തതുതന്യാലട മു
ന്ിൽ വന്ുേിൽക്കുന്താ
യി ന്താന്ുന് സന്ദർഭങ്ങ
ലെ എങ്ങലേ േമുക്കേുകൂെ
മാക്കാലമന്ത്  ചൂണ്ടിക്കാട്ുന് 
പുസ തകം.

വരീണ്ുവിചാരം(വലഖനം)
വജാസഫ്എം.പു്ുവശേരി
വപജ്:120,വില:115.00
സസക്ംേുക്സ്

രാഷ് ്തടരീയ, സാമൂഹിക, 
സാംസ കാരിക ന്മഖെകെു
മായി ബന്ലപെട്ത്  വിവിധ മാ
ധ്യമങ്ങെിൽ ്തപസിദ്ധരീകരി
ച്ച 25 ന്െഖേങ്ങെുലട സമാ
ഹാരം.

വവഷങ്ങൾ(കവി്)
ഭാര്ിയമ്മ
വപജ്:79,വില:100.00
പരീസ്വിവലലേജ്ഫൗവണ്ഷൻ

ദുരിതപർവങ്ങൾ താണ്ടിക്ക
ടന് വയോട്ുകാരി ലതാണ്ടു
പാെിയിൽ ഭാരതിയമ് സമ
കാെിക ന്ൊകന്ത്ാട്  വിെി
ച്ചുപറയുന് ന്േരി ലൻറ കവി
തകൾ.
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ന്ോ. എം. ഷാജഹാൻ

ല്തട യിൻ ഓടിത് ുടങ്ങിയന്പൊഴാണ്  ആ 
സ ്തതരീ ധിറുതിലപെട്ത്  കയറിവന്ത് . 

ഞങ്ങൾ അ്ുന്പരും ലപ ലട്ന്ത്  മാേ്യന്ാരാ
യി. അതുവലര വെിയ  ഒച്ചയിെും അട്ഹാസ
ത്ിെുമായിരുന് സംവാദങ്ങൾ ഒതുങ്ങി. ‘സമ
യലമ്തതയായി’ എന്ും ‘താങ്കൾ ഇന്പൊഴും വാ
ട്ർ അന്താറിറ്ിയിൽ തലന്യന്െ്ല’ എന് മട്ിൽ 
്രുദ്ധമായ ഭാഷയിന്െക്കത്  സംസാരം മാറി. ദ്വ
യാർഥ ്തപന്യാഗങ്ങൾ പിലന് ആരും ഉപന്യ
ാഗിച്ചിെ്ല.

ബഹെത്ിേും ലപാട്ിച്ചിരിക്കും ഇടയിൽ 
ജേെിേടുത് ആ സരീറ്ത്  എങ്ങലേ ഇതുവ ലര 
ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ു എന്ത്  ആരും ്ത്രദ്ധിച്ചിരുന്ി
െ്ല. സ ്തതരീ ആ സരീറ്ിന്െക്കുതലന്യാണ്  മുൻ 
േിശ്യ്തപകാരലമന്ന്പാലെ ന്േലര വന്ിരു
ന്ത് . ആദ്യന്മ ആ സരീറ്ിൽ ഇരിക്കാമായിരുന്ു 
എന്ും അങ്ങലേ ആയിരുന്ുലവങ്കിൽ ഇന്പെ
ാഴലത് ഈ സംസാരരഹിത ഇടന്വെകെിൽ 
പുറ ന്ത്ക്കത്  ന്ോക്കി സ്വതേം ചിതേകെിൽ മുഴു
കിയിരിക്കാമായിരുന്ു എന്ും ഞങ്ങെിൽ ചി
െർക്കത്  ന്താന്ിത്ുടങ്ങിയതും ഇന്പൊഴാണ് .

ആ സ ്തതരീ വെിയ പരന്വ്രത്ിൊലണ
ന്ത്  ഞങ്ങൾ അ്ുന്പരും ലപ ലട്ന്ത്  തിരിച്ച
റിഞ്ഞു. അത്  എങ്ങലേ എന്ുന്ചാദിച്ചാൽ 
ആറാമി്തന്ദിയംലകാണ്ടത്  എന്ുതലന് ഉത്രം. 
അെ്ലാലതതോ. അന്ത, ഇ്തന്ദിയംലകാണ്ടു തലന് 
ഞങ്ങൾ ആ വിവരം പരസ പരം കകമാറുക
യും ലചയ് തു. അവർ എന്തോ  ന്ചാദിക്കാൻ 
എന്മട്ിൽ ഞങ്ങെുലട മുഖങ്ങെ ിന്െക്കത്  തിരി
യുന്ുണ്ടത് .  പ ന്ക്ഷ, ലപ ലട്ന്ത്  പിൻവെിയുന്ു. 
ഇെംചുവപെത്  കകന്െലസടുത്ത്  ചുവന്ുതുടു
ത് മുഖത്ുള് വിയർപെുകണങ്ങലെ മൃദുവാ
യി ഒപെുന്ു. സുതാര്യമായ ഒരു പ്ലാസ റ്ിക്  കു
പെിയിൽേിന്ത്  ഇെം ചുവപെുേിറത്ിൽതലന്യു
ള് ലവള്ം ഇട ക്കത്  ഓന്രാ കവിൾ കുടിക്കുന്ു. 

എെ്ലാം ഞങ്ങൾ അറിയുന്ുണ്ടത് .
ഞങ്ങെിന്പൊൾ േിശേബ് ദരാണ് .
ല്തടയിൻ ന്വഗമാർജിച്ചിരിക്കുന്ു. സ ്തതരീ ഇട

ക്കിലട ന്വവൊതിന്യാ ലട പുറന്ത്ക്കത്  ന്ോ
ക്കുന്ു.

മാറിടം ഉയർന്ുതാഴുന്തും ന്വഗത്ിൊ
ണ് .

‘‘എന്തോ ചാട്ന്ക്കസ  ആലണന്ു ന്താന്ു
ന്ു’’ ന്ജാസഫ്  എ ലന് ന്താണ്ടി ലമലെ്ല പറ
ഞ്ഞു. ആലരപെറ്ിയാലണലന്ാലക്ക എേിക്കത്  

മേസ്ിൊയി. ഞാൻ തെകുെുക്കി. ‘‘ഒന്ുകിൽ 
വരീടുവിട്ത്  ഓടുന്ു. അലെ്ലങ്കിൽ കാമുകലേ കാ
ണാൻ ഓടുന്ു. രണ്ടാൽ  ഒന്ാണ് .’’

ഞാൻ വരീണ്ടും തെകുെുക്കി.
ഖാദർ ത ലൻറ വെിയ ്രരരീരം മുന്ന്ാട്ാ

ഞ്ഞുലകാണ്ടത്  മലറ്ാരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അവൻ 
എതോണ്  പറയുന്ത്  എന്റിയാൻ കഷജി
േും ജസ റ്ിേും അവന്ോലടാപെം മുന്ന്ാട്ു 
കുേിഞ്ഞു.

‘‘അപെുറലത്  ലലസഡ്  സരീറ്ിലൊന്ും ഇരു
ന്ിെ്ല. ്ത്രദ്ധിച്ചിന്െ്ല, ന്േലര േമ്ുലട ഇടയിന്െ
ക്കത്  വന്ു. എന്തോ ഒരു ഭയമുണ്ടത്  കക്ഷിക്കത് .’’ 

എ ലൻറയടക്കം അ്ു തെകൾ അതിന്േ
ാട്  ന്യാജിച്ചു ഒന്ിച്ചു കുെുങ്ങി. ആ തെകൾ 

അ്ു ന്ബാേി ഗാർേുകെുന്ടതായിരുന്ു.
‘‘അന്താ ഇേി മന്റ്താ ന്ണാ... വെ...? ന്തൻ 

വെ...? ലചറുപെക്കാരൻ കഷജിൻ ഒരു കള്ച്ചി
രിന്യാലട ്രബ് ദം താഴ് ത്ി ന്ചാദിച്ചു.

ആവാം എന്മട്ിൽ വ്രങ്ങെിന്െക്കത്  ന്േ
ാക്കിയ അ്ു തെകൾക്കും ‘ഏതായാെും  
എലന് കിട്ിെ്ല’ എന് ഭാവമായിരുന്ു. തെകൾ 
കുെുങ്ങിയിെ്ല. പകരം കേലപെട് ഒരു ചെേം മാ
്തതമാണുണ്ടായത് .

സ ്തതരീ ഇടക്കിലട പഴ് സ  തുറക്കുന്ു. എ 
ന്തോ തിരക്കിട്ത്  തിരയുന്ു. ‘സാധേം കിട്ിെ്ല’ 
എന് ഭാവമായിരുന്ു. തെകൾ കുെുങ്ങിയി
െ്ല. പകരം കേലപെട് ഒരു ചെേം മാ്തതമാണു
ണ്ടായത് . സ ്തതരീ ഇടക്കിലട പഴ് സ  തുറക്കുന്ു. 

ചാന്ക്കാ േി അതേിക്കാട്

ഇരുണ്ടകാെത്ിെൂലട ന്പാകുന് രാജ്യത്ി 
ലൻറ ഭാവിലയ കുറിച്ച ആ്രങ്കകൾ അര

ങ്ങിൽ പങ്കുലവക്കാോവുക എന്ത്  രാഷ് ്തടരീയ
മായ തിരിച്ചറിവി ലൻറ അടയാെമാണ് . അത്
രത്ിൽ സമകാെിക ോടകന്വദിയുലട തിരി
ച്ചറിവുകെുലട രംഗഭാഷ്യമായി അടയാെലപെ
ടുത്ാവുന്താണ്  ഒക് ന്ടാബർ രണ്ടിന്  തൃ
്രൂർ റരീജേൽ തിയറ്ർ- ലക.ടി. മുഹമ്ദ്  സമാ
രക ഹാെിൽ എൻ.ജി.ഒ യൂേിയൻ സംഘടിപെി
ച്ച ആറാമത് സംസ്ാേ ഏകാങ്ക ോടകമത്സ
രം- ‘അരങ്ങത് 2019’. 14 ജിെ്ലകെിൽേിലന്ത്ി
യ 15 ോടകങ്ങൾ (തിരുവേതേപുരം ജിെ്ലയിൽ 
സൗത്ത്̂ ന്ോർത്ത് ന്മഖെകെിലെ രലണ്ടണ്മ
ടക്കം) സമകാെിക ഇതേ്യയിൽ വെരുന് ഫാ
ഷിസം, വർഗരീയത, സ്വത്വ ്തപശേങ്ങൾ, േി
െേിൽപിേു ന്വണ്ടിയുള് സമരം, അഭയാർ
ഥി ്തപശേങ്ങൾ, കുടിലയാഴിപെിക്കൽ, മതത്ി
േുള്ിലെ അേരീതി-അരാജകത്വം, ഫ്യൂേൽ 
ജന്ി ന്ബാധത്ി ലൻറ അധിേിന്വ്രം, അടി
മത് ്തപശേങ്ങൾ, അതിജരീവേം, ലചറുത്ു
േിൽപ്  തുടങ്ങി കവവിധ്യമാർന് വിഷയങ്ങ
ലെ അരങ്ങിലെത്ിച്ചു. 

15 ോടകങ്ങെിൽ കൂട് (പാെക്കാട് ), ഹിസ 
സ ന്റ്ാറി അഥവാ അവ ലൻറ ഐതരീഹ്യം (ഇടു
ക്കി), ഉപജന്ം (തൃ്രൂർ), ബ്ാക്കത് ക്തഫന്േ 
(വയോട്),  മരപൊവകൾ (തിരുവേതേപുരം- 
ന്ോർത്ത്), ഒറ് (എറണാകുെം) എന്ിവയിൽ 
പരിമിതികൾക്കിടയിെും ഗൗരവമുള് സമരീപ
േം കണ്ടു. ഭരീമ ഘന്ടാൽക്കചൻ (തിരുവേതേ
പുരം), ചിരുന്തവി (പത്േംതിട്) എ കേറ്ത്  

ബിന്ഫാർ ്തകിസതുമസ (ന്കാട്യം) എന്ിവ 
ന്മാ്രം അവതരണം എന്ു ലപാതുലവ പറ
യാം. 

കൂടുന്പാലെയുള് മികച്ച അവതരണം 
ഏഴാം സ്ാേത്ാണ്  വന്ത് . ബ്ാക്കത് ഔട്ത്  
ഒഴിവാക്കിയ ോടകമായിരുന്ു അത്. പാെ
ക്കാട്  ജിെ്ലയിലെ ഒരു പ്ായത്ത് ന്േരിടുന്, 
അതിർത്ിേിർണയം, വരീടുലവച്ചു താമസിക്കു
ന്മ്ാഴുള് സ്വപ് േങ്ങൾ, ന്രഖാ സമ്ാദേത്ി 
ലൻറ അെച്ചിെുകൾ, ലപാെ്ലാപെുകൾ, േിയ
മക്കുരുക്കുകൾ എെ്ലാം തന്യത്വന്ത്ാലട, 
മന്ോധർമാഭിേയത്ിെൂലട അവർ അവതരി
പെിച്ചു. പശ്ാത്െ രംഗമാറ്ത്ിൽ പാെിന്ക്ക
ണ്ട ചിെ സൂചേകൾ, സൂക്ഷത്മമായ ഇടലപട
െുകൾ ്തപന്യാഗിച്ചിെ്ല എന്തായിരുന്ു അവ
രുലട പരിമിതിലയന്ാണ് ജഡ്ജസ ചൂണ്ടിക്കാ
ട്ിയത്. ഈ ോടകത്ി ലൻറ അവതരണത്ിൽ 
ഒറ് കെർ കെന്റ്ാ പുകയ്തതേന്മാ ഉപന്യാഗി
ച്ചിട്ിെ്ല. ജഡ്ജസ അത്രം ധരീരമായ സമരീപ
േങ്ങലെ അവധാേതന്യാലട കാണാൻ ്ത്രമി
ക്കണം. ‘ന്ദ്രി’ ോടകം ഈ ്തപശേം ബുദ്ധി
പരമായി പരിഹരിച്ചു. രംഗമാറ്ം വെലര ്തകി
യാത്കമായിരുന്ു. തുടക്കത്ിലെ ആന്ഘാ

ഷം ോടകാവസാേത്ിൽ അഭയാർഥി്തപവാ
ഹമായി മാറുന് മികച്ച രാഷ്  ്തടരീയ രചേ കൂടി
യാണ്  ന്ദ്രി. മാ്തതമെ്ല, ഇന്ത് കശമരീർ അേുഭ
വിക്കുന് മുസ െിം ജരീവിതങ്ങെുലട പരന്ദ്രി- 
അഭയാർഥി വിഷയത്ി ലൻറ സങ്കരീർണത, ഹി
ന്ദു വർഗരീയതയുലട കടന്ാ്തകമണം എന്ിവ 
ഹൃദയസപർ്രിയായി കണ്ൂർ ജിെ്ല അവത
രിപെിച്ചു . ‘ന്കണൽ’ എന് ോടകത്ിൽ ‘ബ്ാ
ക്കത് ഔട്ത് ’ കൂടിന്പൊലയങ്കിെും അഭിന്േതാക്കെു
ലട അതി്രക്തമായ ഇടലപടൽ കകയടി വാ
ങ്ങി. രംഗപശ്ാത്െത്ിൽ വരുന് ചടുെമാ
യ സ്െ-കാെ മാറ്ങ്ങൾ തികച്ചും അേുന്യാ
ജ്യമായിരുന്ു. പട്ാെ ജരീവിതവും, ഫാഷിസ റ്ത്  
കടന്ാ്തകമണങ്ങെും മതപരമായ അസതിത്വ
ത്ി ലൻറ സങ്കരീർണതയും കാപട്യവും ആവി
ഷ് കാര സ്വാത്തതേ്യവും അവർ ചർച്ചലചയ്തു. 

മേുഷ്യ ജരീവിതത്ി ലൻറ അസംബന്ത  
ആന്ക്ഷപഹാസ്യത്ിെൂലട തുറന്ു കാണി
ച്ച ‘ഗുെികേും കുന്തോെേും’ ചിട്ലപെടുത്ി
യ രംഗഭാഷ- അഭിേയ മികവിെൂലട, ഫ്യൂേൽ 
ആധിപത്യത്ി ലൻറ ്തപശേങ്ങൾ കറുപെത്- ലവ
െുപെത് ദ്വന്ദ്വത്ിെൂലട അവതരിപെിച്ചു. ന്കരെ സം
ഗരീത ോടക അക്കാദമി- 2019ലെ  സംസ്ാേ 
അമച്വർ ോടക മത്സരത്ിൽ ‘ഗുെികേും കു
ന്തോെ’ ലൻറ 90 മിേിറ്ത് അവതരണത്ി ലൻറ 
ഇഴച്ചിൽ, ഇവിലട 30 മിേിറ്ിന്െക്കത്  ചുരുക്കിയ
ന്താലട ഒഴിവായിക്കിട്ി. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷങ്ങ
ൊയി േമ്ുലട കഹസകൂൾ, ഹയർ ലസക്കൻ
േറി ോടക മത്സരം പകൽ ലവെിച്ചത്ിൊണ് 
േടക്കുന്ലതന്ത്  ഓർക്കണം. പകൽ ലവെിച്ച
ത്ിൽ കെിച്ചാൽ ോടകം സുഗമമായി സം
ന്വദേം േടക്കുന്മാ എന്ാണ് ആദ്യം ചിതേി
ന്ക്കണ്ടത്. പിന്രീട് അർഥവത്ായ ലവെിച്ച 
സംവിധാേം അേിവാര്യലമങ്കിൽ കലണ്ടത്ാം. 

എെ്ലാ ോടകങ്ങെിെും മികച്ച അഭിന്േതാ
ക്കൾ േിറഞ്ഞു േിന്ു. രചേ ലതരലഞ്ഞടുക്കു 
ന്മ്ാൾ,  വിഷയത്ി ലൻറ ആഴവും പരപെും 
മേസ്ിൊക്കി, രംഗഭാഷ കലണ്ടത്ുന്തിൽ 
അെസത കാണിച്ച ോടകങ്ങൾ, അവരുലട 
വിജയസാധ്യതക്കത് എതിരായി മാറി. ഉദാഹര
ണം, വെലര റിയെിസ റ്ിക് ആയ വിഷയങ്ങൾ 
ഫാൻറസിയിെും ഫാൻറസി -സർറിയെിസ റ്ി
ക് വിഷയങ്ങൾ റിയെിസ റ്ിക് ആയും അവ
തരിപെിക്കുന്മ്ാൾ ആ്രയവിേിമയം ന്േരിട്ത് 
െെിതമായി േടക്കുലമങ്കിെും രംഗഭാഷയിലെ 
‘കാവ്യാത്കത, അേതേ സാധ്യത, ഭാവേയു
ലട കെിവിെയാട്ം എന്ിവ അസാധ്യമാകും. 
വരും കാെങ്ങെിൽ എൻ.ജി.ഒ ോടക മത്സരം 
സമ്ന്വും സജരീവവും ആകലട് എന്ാ്രംസി
ക്കാം. അതിന് ന്്രഷിയുള് അഭിന്േതാക്കൾ, 
സംഘാടകർ എെ്ലാ ജിെ്ലകെിെും ഉലണ്ടന്ും, 
അവർ ആ മഹത്ായ ദൗത്യം ഏലറ്ടുക്കാൻ 
തയാറാവുലമന് ്രുഭ ്തപതരീക്ഷയുലണ്ടന്ും 
ജഡ്ജസ തുറന്ു പറഞ്ഞു. 

●

എന്തോ തിരക്കിട്ത്  തിരയുന്ു. തിരയുന് 
സാധേം കാണാതായത്  കാരണമായിരി
ക്കും വിഷമിക്കുന്ുണ്ടത് . പഴ് സ  അടക്കു
ന്തിേുമുമ്ത്  കണ്ാടിയിൽ ന്ോക്കി മുടി 
ന്കാതുന്ു.

എെ്ലാം ഞങ്ങൾ അറിയുന്ുണ്ടത് .
അൽപം സാഹിത്യവും ഭാവേയുലമ

െ്ലാമുള് ന്ജാസഫ്  എ ലൻറ ലചവിയിൽ 
വരീണ്ടും പറഞ്ഞു: ‘‘അലെ്ലങ്കിൽ ഭർത്ാ
വുമായി പിണങ്ങിയിറങ്ങി ഒാടിയതുമാ
വാം. സിന്ദൂരക്കുറി കണ്ടിന്െ്ല, അെ ന്ങ്കാ
െലപെട്ിരിക്കുന്ു. മായ് ക്കാൻ ്ത്രമിച്ചതാ
വാം. താെിമാെ കാണുന്ുമിെ്ല. വസ ്തത
ങ്ങൾ കണ്ടിന്െ്ല ...’’

ഞാൻ തെയാട്ി. അന്പൊൾ ചിതേിച്ചത്  
ഇവൻ ഇലതെ്ലാം എന്പൊൾ കണ്ടു എന്ാ
ണ് . ഞാോലണങ്കിൽ ്രരിലക്കാന്ു ന്ോ
ക്കിയിട്ുന്പാെുമിെ്ല. സാഹിത്യകാരന്ാർ 
അങ്ങലേയാണ് . കള്പെൂച്ചകൾ ന്പാലെ. 
എെ്ലാം കാണും. ഞാൻ മേസ്ിൽ കരുതി. 
മുന്ിെിരിക്കുന്  മൂന്ുന്പരും അത്  ന്കട്ി
ട്ിെ്ല എന്ാണ്  ന്താന്ിയത് . പന്ക്ഷ, അവ

രും തെകുെുക്കി. അവർ അവരുലട ഇ്തന്ദിയ
ങ്ങലെ കൂർപെിച്ചിട്ുണ്ടാവാം. േടുവിലെ ഖാ
ദർ പറഞ്ഞതാക ലട് ന്ജാസഫ്  പറഞ്ഞതി 
ലൻറ ബാക്കിതലന്യായിരുന്ു.

‘‘ന്ഹയ്... ലതറ്ിന്പൊന്താലണങ്കിൽ ഒരു 
ന്ദഷ്യഭാവം കാണും. ഇത്  ഭാവം ഭയംത
ലന്. എന്തോ ്തപശ േമുണ്ടത് .’’ അയാൾ ഞങ്ങ
ലെ ോെുന്പലരയും ഒന്ത്  ന്ോക്കി പിതേുണ 
ഉറപെിച്ചന്്രഷം കധര്യമവെംബിച്ചത്  ആ സ 
്തതരീലയ ന്േലര ഒന്ുന്ോക്കി. 

ഒരു ന്േതാവിലേന്യാ രക് തസാക്ഷിലയ
ന്യാ കിട്ിയ കധര്യത്ിൽ അവ ലൻറ േിഴെി
െൂലട ഞങ്ങെും അവലെ ന്ോക്കി.
സ മാർത്വിചാരംന്പാലെ ഒരു ന്ോട്ം.
അ്ു ന്ോട്ങ്ങൾ ഒന്ിച്ചു പതിച്ചതിോൽ 

ആവാം ആ സ ്തതരീ ോടകരീയതലയെ്ലാം ലപ ലട്
ന്ത്  ഒെിപെിച്ചത്  വാച്ചിന്െക്കത്  മുഖം താഴ് ത്ി. ലമാ
കബൽ ന്ഫാൺ കകയിെിരുന്ിട്ും വാച്ചിൽ 
സമയം ന്ോക്കുന്ത്  എതേുലകാ ലണ്ടന്ായി 
ഞങ്ങെു ലട  ചി തേ. അ ന്പെ ാൾ  ലമാകബൽ 
ഓഫാക്കിയതായിരിക്കാം. അന്പൊൾ ഏതാ
യാെും കാമുകേുമായ സന്ിക്കാൻ ന്പാവു
കയെ്ല. എന്തോ ഒരു ന്ദഷ്യത്ിൽ എന്ങ്ങാ ന്ട്ാ 
ഓടിന്പൊവുകയാണ് . അവർ ഇന്പൊഴും വിയർ
ക്കുന്ുണ്ടത് . വാച്ചിെും പുറന്ത്ക്കും ഇ ന്പൊൾ 
തിരക്കിട്ത്  മാറിമാറി ന്ോക്കുന്ുണ്ടത് .

ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അസ്വസ ഥരായി. എലതേ
ങ്കിെും കടുംകക ്തപവർത്ിക്കുന്മാ? ഞങ്ങൾ 
സാക്ഷി പറന്യണ്ടി വരും. ഒന്ും കയറി ന്ചാദി
ക്കാേും വയ്.  അപമര്യാദയായാന്ൊ. ഞങ്ങൾ 
ആറാം ഇ്തന്ദിയങ്ങെിെൂലട എെ്ലാം അറിഞ്ഞും 
പരസ പരം ചർച്ച ലചയ് തു. അങ്ങലേ േിന്ശ്
തേരായി ഇരുന്ു.

അവർ  ലചറുപെമാണ് . അത്യാവ്ര്യം സൗന്ദ
ര്യവുമുണ്ടത് . എന്തോ ഉന്ദ്യാഗം വഹിക്കുന്ുണ്ടത്  
എന്ത്  ന്താന്ുന്ു.

ലഫമിേിസ റ്ത്  ആയിരിക്കാം.
അെ്ലാലത അപെുറത്ത്  കസഡ്  സരീറ്ത്  ഒഴിഞ്ഞു

കിടന്ിട്ും അപരിചിതരായ  ആണുങ്ങൾക്കത്  
ഇടയിെൂലട കടന്ത്  ഈ കസഡ്  സരീറ്ിന്െക്കു
തലന് വരുന്മാ?

അങ്ങ ലേൊ ലണങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം. 
അ്ാറ്  പുരുഷസുഹൃത്ുക്കൾ ഈ വണ്ടി
യിൽതലന് ന്വലറ കാണുമായിരിക്കും. ഒന്ു 
ലതാട്ാൽ, മിണ്ടിയാൽ ഭൂകമ്മാക്കുന് ഇേം. 
വാക്കുലകാണ്ടും ്രരരീരംലകാണ്ടും ന്പാരാടു
ന്തിൽ ഇവൾ ന്കമി ആയിരിക്കാം. അന്താ 
ഇേി വെ്ല കുറ്കൃത്യവും ഒപെിച്ചുലകാണ്ടത്  ഓടി
ക്കയറിയതാന്ണാ? ഇേി... വേിത ലപാെരീസ  
ആന്രാ മഫ് തിയിൽ?

അവർ വരീണ്ടും പഴ് സ  തുറക്കുന്ു.
എ ന്തോ കടൊസ  തുലണ്ടടുത്ത്  വായിക്കു

ന്ു. ലമാകബെിന്െക്കത്  കുറച്ചു േിമിഷം ന്ോ
ക്കിയിരിക്കുന്ു. പു റന്ത്ക്കത്  ന്ോക്കുന്ു. വി
യർപെത്  ഒപെുന്ു. ലേടുവരീർപെിടുന്ു. ലപ ലട്ന്ത്  
ഖാദറിലേ ന്ോക്കി ഒറ് ന്ച്ചാദ്യം.

‘‘ടി.ടി വന്ുന്പാന്യാ’’
‘‘ഇെ്ല എന്തേ...’’
ഒരു േിമിഷംന്പാെും പാഴാക്കാലത ഖാദ

റി ലൻറ മറുപടി. ആ സംവാദത്ി ലൻറ വിടവി
െൂലട ോെു മുഖങ്ങൾ അവർക്കു  ന് േലര തി
രിഞ്ഞു. 

‘‘അെ്ല... എ  ലൻറ കകയിൽ ടിക്കറ്ിെ്ല. ഒരു 
കിന്ൊമരീറ്ന്റാെം ഓടിയിട്ാണ്  ല്തടയിൻ പിടി
ച്ചതുതലന്.’’

‘‘എവിലട ന്പാകുന്ു?’’ കഷജിൻ.
‘‘ോട്ിന്െക്കത് ... ഹസ ബൻഡ്  ഈ ല്തടയിേിൽ

തലന് ഉണ്ടാവും. പന്ക്ഷ, എ ലൻറ ലമാകബ
െിൽ ചാർജിെ്ല.’’

പിലന് ആരും ഒന്ും ന്ചാദിച്ചിെ്ല.
‘ ‘ആലരങ്കിെും ഒന്ത്  ലമാകബൽ തരുന്മാ?’’
ഞാൻ എ ലൻറ ലമ ാകബൽ േരീട്ി.
വണ്ടി കുത്ിന്ച്ചാടുകയാണ് .

●
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േിങ്ങലെ ലൻറ
കണ്ുകെിന്െക്കത്

സൂക്ഷിച്ചുന്ോക്കാതിരുന്ന്പാലെ,
ഞാൻ

േിങ്ങെുലട ഹൃദയത്ിന്െക്കും
ന്ോക്കിയിരുന്ിെ്ല.

കന്െ്ലറുലകാണ്ടുലകാണ്ടത്
എ ലൻറ മുഖം
ഘേരീഭവിച്ചു.

സയകേോയിമാറി.
എേിലക്ക ലൻറ മുഖന്ത്ക്കുതലന് 

തുപെണലമന്ുണ്ടായിരുന്ു.
പന്ക്ഷ

പറ്ിെ്ലന്െ്ലാ....!
ഘേരീഭവിക്കാത് 

സയകേേുകൊയി
േിങ്ങലൊലക്ക

ഖരമായിരിക്കുന്മ്ാൾ
എേിക്കത് 

്തപത്യാ്രയാണ്,
േിങ്ങലൊരിക്കലെങ്കിെും

ഖേരീഭവിക്കുലമന്ത്.
അന്ത് 

േമുലക്കാരു പുഴ പണിയണം
സയ കേേുന്പാലെ

ഒരു പുഴ...
കാര്യവും

കാരണവുമറിയാൻ
കാെങ്ങലെടുക്കുന്

ഒരു പുഴ...

േി ലൻറ മരണത്ി ലൻറ കാരണം ന്തടി േരീയും
എ ലൻറ മരണത്ി ലൻറ കാരണം ന്തടി ഞാേും
അെഞ്ഞെഞ്ഞത്
ഒടുവിൽ 
ഒരു കുപെി മൃഗജരീവൻ വാങ്ങിക്കുടിച്ചത്
േമുക്കത്
ജരീവവായുന്തടാം..

പെ കാെം സ്രിച്ചത്
പെതും ്തഗഹിച്ചന്പൊഴാണ്

വാക്കി ലൻറ മൂർച്ചയറിഞ്ഞത്!

രാകുന്മ്ാൾ പെ മടങ്ങത്
വർധിക്കുന്താണ്
കത്ിയുലട മൂർച്ച!

ഈ മൂർച്ചലയക്കാൾ
ഏറിേിൽക്കുന്ു

ചിെ വാക്കുകെുലട മൂർച്ച!

ചിെ ന്ോട്ങ്ങെുണ്ടത്
ഏലറ മൂർച്ചയിൽ!

കാരിരുമ്ുലകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ
ഭരീമ്തപതിമലയ പുൽകി ലപാടിച്ച

ധൃതരാഷ്  ്തടരുലട കകകെുലട ്രക്തി
ഒരർഥത്ിൽ മൂർച്ചയുലട

പര്യായമാകുന്ു!

്രക്തിയും മൂർച്ചയും തമ്ിെുള്
ബന്മന്േ്വഷിച്ചാൽ

്രക്തിയുള്തിന് മൂർച്ചയും കൂടും
എന് അറിവിൽ ലചന്ുലപടും!
ഭഗവാൻ ്ത്രരീകൃഷ്ണ  ലൻറ
കകയിലെ സുദർ്രേച്തകം
പറന്ു ന്പാകുന് മൂർച്ചക്കത്
ഉദാഹരണമായിരുന്ു!

ചിെ മൂർച്ചകൾ മൂർച്ിച്ചത് മൂർച്ിച്ചത്
രൂപവ്യതിയാേം വന്ത്
ഭൂന്ഗാെത്ിേുമപെുറത്ത്
സ്രിക്കുന്ു!

പിലന്യുലമാരു മൂർച്ച
കത്ിജ്്വെിച്ചത്  ആകാ്രത്ുേിന്ത്
പടിഞ്ഞാന്റ കടെിൽ മുങ്ങി
്തപഭാതത്ിെുദിച്ചത് ഉച്ചക്കത് ജ്വെിച്ചു!

ഉച്ചന്േരലത് കിരണത്ി ലൻറ
മൂർച്ച സൂര്യാതപമായി!
എ്തതന്പർ അതിൽ ലപട്ു!

ഇങ്ങലേ പിലന്യും പിലന്യും
മൂർച്ചയുലട പര്യായങ്ങൾ!

സുന്മഷ് േിട്ൂർ

മടവൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ

kaImenI\mSIthZnbpsS
Xncn¨dnhpIÄ

എൻ.ജി.ഒ യൂനിയൻ  
ആറാമ്്  സരംസ്ാന  
ഏകാങ്ക നാടകമത്സരരം 
‘അരങ്ങ് 2019’   
വിെയിരുത്ുഡമ്പാൾ
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ജരീവിതരരീതിയുമാണ്  പഠിപെിക്കുക. എട്ാംതരംവലരയാണ് സ കൂൾ പഠേം. 
ഇംഗ്രീഷും ജർമൻ േച്ചും കെർന് ലപൻസൽന്വേിയൻ േച്ചത്  ആണ് െങ്കാ
സ റ്ർ കൗണ്ടിയിലെ ആമിഷുകെുലട ഭാഷ. ്തഗാമത്ിേുപുറത്ുള് അന്മരി
ക്കക്കാലര ‘ഇംഗ്രീഷുകാർ’ എന്ാണ് അവർ പറയുക. മദ്യപാേവും പുകവെി
യും േിഷിദ്ധം. എന്ാൽ, ്തപാർഥേ ആവ്ര്യങ്ങൾക്കായി സ്വയം തയാറാക്കി
യ അൽപം കവൻ അവർ ഉപന്യാഗിക്കുന്ുണ്ടത് എന്ത് ജൂെിയറ്ത്  പറഞ്ഞു.

കൗമാര്തപായത്ിൽ ആമിഷ് കുട്ികലെ പുറംന്ൊകത്ത് മറ്ു കുട്ികെുലട 
കൂലട ജരീവിക്കാൻവിടുന് സ്തമ്ദായം ഉണ്ടത്. റാംസ ്തപിംഗ എന്ാണതിന്  പറ
യുക. 14 വയസ്ു മുതൽ രണ്ടു വർഷന്ത്ാെം ആമിഷ് സമൂഹത്ി ലൻറ വി
െക്കുകെും േിയ്തതേണങ്ങെും ഇെ്ലാലത അവർ ജരീവിക്കും. തിരിച്ചുവന്ന്്ര
ഷം ആമിഷായി തുടരന്ണാ അന്താ പുറത്ുന്പായി സാധാരണ ജരീവിതം 
േയിക്കന്ണാ എന്ത് അവർക്കത്  തരീരുമാേിക്കാം. ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുട്ികെും 
ആമിഷ് ആയി തുടരുകയാണ് പതിവ്.

റാംസ ്തപിംഗ കഴിഞ്ഞത്  മതത്ിൽ തുടരാൻ ആ്തഗഹിക്കുന്വർ മാന്മാദരീസ 
കഴിഞ്ഞത്  അൽപകാെത്ിേു ന്്രഷം വിവാഹിതരാകുന്ു.  പിന്രീടുള്  ജരീവി
തം വരീടും വയെും കുടുംബവും അവരുലട സമൂഹവും മാ്തതമാണ്. ആർലക്ക
ങ്കിെും പുറത്ുന്പായി മറ്ുള് ആെുകലെ ന്പാലെ ജരീവിക്കണലമന്ത് ന്താന്ി
യാൽ അതിേുള് സ്വാത്തതേ്യവും ഉണ്ടത്. പ ന്ക്ഷ, പിന്രീട് തിരിച്ചുവരാേുള് 
അവസരം ഇലെ്ലന്ു മാ്തതം. ഏലതങ്കിെും കാരണവ്രാൽ ഒരു ആമിഷ് േിയ
മം ലതറ്ിച്ചാൽ ചർച്ചിന് പുറത്ാക്കാേുള് അധികാരവും ഉണ്ടത്. ആയുധം ഉപ
ന്യാഗിക്കൽ േിഷിദ്ധമായതിോൽ അന്മരിക്കൻ പൗരന്ാർക്കുള് േിർബന്ി
ത കസേിക ന്സവേത്ിൽേിന്ത്  അവലര ഒഴിവാക്കിയിട്ുണ്ടത്. േികുതി അട
ക്കുക തുടങ്ങിയ മറ്ു കാര്യങ്ങൾ അവർ ലചയ്ുന്ുണ്ടത്. എന്ാൽ, ആമിഷു
കൾ സർക്കാറിലൻറ ലപൻഷേും  ബന്ലപെട് ആേുകൂെ്യങ്ങെും വാങ്ങുന്ി
െ്ല. ന്ൊക ലത് ഏറ്വും യ്തതേവത് കൃതമായ  രാജ്യത്ത്  300 ലകാെ്ലം മുമ്ുള് 
ജരീവിതരരീതി പിതേുടരുന് ഒരു സമൂഹലമന്ത് അത്ഭുതംതലന്. 

●

എൻ.എച്ചത്. വഹരീദ

്തപ്രാതേ സുന്ദരമായ ന്ചാെവയെുകൾക്കിടയിെൂ
ലട ഒരു  ലപരുമ്ാമ്ിലേ ന്പാലെ  വെഞ്ഞു പു

െഞ്ഞു കിടക്കുന് വഴി. ഇരുവ്രങ്ങെിെും ഉള്  പുൽ
ന്മടുകെിൽ  കാറ്ാടി യ്തതേങ്ങൾ. ലവള് പൂ്രിയ ന്വ
െിലക്കട്ിേുള്ിൽ പുെ്ുല  തിന്ുന് കുതിരകൾ. ഇട
ക്കിലട ലകാച്ചരുവികൾ,  അവക്കത് കുറുലക സുന്ദരമാ
യ തടിപൊെങ്ങൾ. ഇടക്കത് ഒറ്ലപെട് വരീടുകെും ധാേ്യ
പെുരകെും. അപൂർവമായി മേുഷ്യരും. വഴിയിൽ  പഴ
യ ഇംഗ്രീഷ് സിേിമകെിലെ ന്പാലെയുള്  കുതിരവ
ണ്ടികൾ മാ്തതം. അതി ലൻറ ഉള്ിൽ മഞ്ഞുന്പാലെ 
ലവെുത് സ്തതരീകെും കുട്ികെും. ആ കക്കൂടി േൂറ്ാ
ണ്ടുകൾക്കത് അപെുറന്ത്ക്കത് തിരിച്ചുന്പായ ്തപതരീതി.

അന്മരിക്കയിൽ ലപൻസൽ ന്വേിയ സ ന്റ്റ്ിെുള്  
ആമിഷുകെുലട ്തഗാമത്ിന്െതാണരീ കാഴ് ചകൾ . പരി
ഷ്കാരങ്ങന്ൊ ആധുേിക ഉപകരണങ്ങന്ൊ ഇെ്ലാ
ത്,  കവദ്യുതിന്പാെും ഉപന്യാഗിക്കാത് മേുഷ്യർ. 
മൂന്ു േൂറ്ാണ്ടു മുമ്ത് ജർമേിയിൽ േിന്ും സ്വിറ്ത് സർ
െൻേിൽേിന്ും ന്ജക്കബ് അമാൻ എന് മത ന്േതാ
വിലോപെം അന്മരിക്കയിൽ കുടിന്യറിയ പരമ്രാഗത   
്തകിസ  തുമത വി്ര്വാസികൊണ് ആമിഷുകൾ.

ആെസ്യം േിറഞ്ഞ ഉച്ച ന്േരത്ാണ് ബാൾട്ി മൂ
റിലെ സന്േഹിതൻ രാന്ജ്തന്ദ ്തപസാദി ലൻറ കൂലട 
ഞങ്ങൾ അന്മരിക്കയിലെ ഏറ്വും വെിയ ആമിഷ് 
സമൂഹം ജരീവിക്കുന് ലപൻസൽ ന്വേിയയിലെ െങ്കാ
സ റ്ർ കൗണ്ടിയിന്െക്കത്  പുറലപെട്ത്.  വരീതിന്യറിയ 
ന്റാേിന് ഇരുവ്രലത് മരങ്ങലെെ്ലാം മഞ്ഞ, ചുവപെത് 
വർണ ഇെകൾ ചൂടി േിന്ു. അതിേപെുറം ന്ചാെവും 
ന്ഗാതമ്ും വിെഞ്ഞു േിൽക്കുന് വയെുകൾ. ഒന്ര 
മണിക്കൂർ യാ്തതക്കുന്്രഷം ആമിഷ് വിന്െ്ലജ് എന് 
ന്ബാർേിേുമുന്ിൽ വണ്ടിയിറങ്ങി. സ്വരീകരണ മന്ദി
രത്ിേപെുറം കാഴ്ചക്കാർക്കായി ഒരുക്കിയ ആമിഷ് 

്തഗാമത്ി ലൻറ ലചറു മാതൃക. വി്രദമാ
യി കാന്ണണ്ടവർക്കത് വാഹ

േത്ിൽ ്തഗാമം ചുറ്ി  
വരാം.  2 3 ന്ോ

െർ ആണ് ചാർ
ജ്. ഞ ങ്ങെു

ലട കഗോ
യ ജൂെിയറ്ത്  

ആമിഷുകലെപെറ്ി വിവരിച്ചു. സ്വിസ ജർമൻ അേ ബാ
പ്ടിസ റ്ത്  വിഭാഗത്ിൽലപട് പരമ്രാഗത  ്തകിസ ത്യൻ 
ജേവിഭാഗമാണ് ആമിഷ് . ്തപായപൂർത്ി ആയന്്രഷം 
മാ്തതം മാന്മാദരീസ മുങ്ങി മതവി്ര്വാസിയാകുന്വർ.

1730 മുതൊണ് െങ്കാസ റ്ർ കൗണ്ടിയിൽ ആമിഷു
കെുലട വെിയ സംഘം താമസമാക്കിയത്. ഇന്പൊൾ 
ഇവിലട മാ്തതം 37,000  ആമിഷുകൾ ഉണ്ടത്. ഈ ആമി
ഷ്  ന്കാെേിലയ ലചറിയ ഇടവകകൊക്കി  തിരിച്ചിട്ു
ണ്ടത്.  ഓന്രാ ഇടവകക്കും ഒരു ബിഷപെും രണ്ടത്  പുന്രാ
ഹിതന്ാരും ഉണ്ടാവും. ആമിഷുകെുലട ജരീവിതത്ി
ന് ബിഷപെുമാർ തരീരുമാേിക്കുന് േിയമാവെി ഉണ്ടത്. 
കാൊകാെങ്ങെിൽ അത് പുതുക്കും. അവർക്കത് ്തപ
ന്ത്യകം പള്ികൾ ഇെ്ല. ഓന്രാ ഞായറാഴ്ചയും ഓന്രാ 
വരീട്ിൽ ആണ് ്തപാർഥേ. 

ഞങ്ങെുലട വാഹേം മുന്ന്ാട്ു േരീങ്ങുന്തിേേുസ
രിച്ചത്  കാഴ്ചകൾ വരവായി. ഒറ്ച്ച്തകമുള് കസക്കിൾ 
ഓടിക്കുന് കുട്ികെും പുരുഷന്ാരും, വരീട്ുമുറ്ങ്ങ
െിൽ അടുക്കിയ പുൽക്കറ്കൾ, കവന്ക്കാൽ തുറു
കൾ, ഉണക്കാേിട് ന്ചാെം, അയകെിൽ കഴുകി വിരി
ച്ച കുപൊയങ്ങൾ, മുറ്ത്ു കെിച്ചുേടക്കുന് പഞ്ഞി
ലക്കട്ുന്പാെുള് കുഞ്ഞുങ്ങൾ... ഗാർഹിക ന്ജാെി
കെിൽ ഏർലപെട് സ്തതരീകൾ സന്ദർ്രകലര ഒന്ത് തെ
യുയർത്ി ന്ോക്കുന്ുന്പാെുമിെ്ല. മഞ്ഞുകാെത്ി
േു മുന്ന്ാടിയായി വരുന് ഹാന്ൊവരീൻ ഉത്സവത്ി
ോയി തയാറാക്കിയ ഭരീമൻ മത്ങ്ങകൾ പച്ചവിരിച്ച 
ന്താട്ത്ിൽ കിടക്കുന്ുണ്ടത്. ആമിഷുകെുലട ജരീവി
തരരീതി കാണുകയും എഴുതുകയും ആവാം. പന്ക്ഷ, 
അവരുലട ന്ഫാന്ട്ാ, വിേിന്യാ എടുക്കരുലതന്ത് ജൂ
െിയറ്ത് ഓർമിപെിച്ചു. 

ആമിഷുകെുലട ്തപധാേ ജരീവന്ോപാധി കൃഷി 
യാണ്. മറ്ു േിർമാണന്ജാെികെും ബിസിേസും 
ലചയ്ുന്ുലണ്ടങ്കിെും എെ്ലാം അവരുലട മതേിയമ
ങ്ങൾക്കുള്ിൽ േിന്ത്  മാ്തതം. െെിത ജരീവിതം, െെിത 
വസ്തതം, പിലന് സാന്ങ്കതിക വിദ്യകലെ ഒഴിവാക്കി 
േിർത്ൽ- ആമിഷുകെുലട ജരീവിതലത് ഇങ്ങലേ ചു
രുക്കിപെറയാം. ന്ഫാൺ, ്തഫിഡ്ജ്, വാഷിങ് ലമഷരീൻ, 
എതേിന് മിക്സിന്പാെും ഉപന്യാഗിക്കിെ്ല. പൂർണമാ
യും യ്തതേരഹിത െെിതജരീവിതം. സാധാരണ കവദ്യു
തി കണക് ഷൻ എടുക്കുന്ിെ്ല. പ കരം, ന്സാൊർ പാ
േെും വിൻഡ് മിെ്ലും ഉപന്യാഗിച്ചത് കവദ്യുതി ഉണ്ടാ
ക്കും. തണുപെുകാെത്ത് വരീടിേുൾവ്രം ചൂടാക്കുന്തി
ന് ്തപകൃതി വാതകം ഉപന്യാഗിക്കും. കൃഷിയിൽ പുതി
യ സാന്ങ്കതിക വിദ്യ ഉപന്യാഗിക്കുന്ിെ്ല. േിെം ഉഴു
ന്തും വെം ഇടുന്തും വിെകൾ ലകായ്ുന്തും ലമ
തിക്കുന്തുലമെ്ലാം യ്തതേസഹായം കൂടാലതയാണ്.  

പുരുഷന്ാർ മരീ്ര ലവക്കുന്തും ലബൽറ്ത് ഉപന്യാ
ഗിക്കുന്തും േിഷിദ്ധമാണ്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പുരു
ഷന്ാർ താടി വെർത്ണം. ലബൽറ്ത് ഉപന്യാഗിക്കാ
ത്തുലകാണ്ടത് വള്ിക്കാെുറകെും ലവെുത് മുഴുക്ക
യ്ൻ  ഷർട്ുമാണ് ന്വഷം. സ്തതരീകൾ ്രരരീരഭാഗങ്ങൾ 
അധികം പുറത്ുകാണിക്കാത് സ്വയം തുന്ിയുണ്ടാ
ക്കുന് പാരമ്രാഗത കുപൊയങ്ങൾ ആണ് ധരിക്കുക. 
മുടി ഒതുക്കിലക്കട്ി ലവെുത് ലതാപെിലകാണ്ടത് മൂടും. 
ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാറിെ്ല. 

ഇടക്കത് വണ്ടി ്തഗാമത്ിേകലത് ചതേയിൽ േിർ
ത്ി. പെ വെുപെത്ിെും േിറത്ിെുമുള് സുന്ദരൻ 
മത്ങ്ങകൾ, പെയിേം പച്ചക്കറികൾ, പഴവർഗങ്ങൾ,  
ആമിഷ് പരമ്രാഗത വിഭവങ്ങൾ, ന്തൻ... അങ്ങലേ 
പെതും വിൽക്കാൻ ലവച്ചിരിക്കുന്ു. കൗണ്ടറിേരി
കിൽ ഇെം വയെറ്ത്  േിറമുള് േരീെൻ ഉടുപെും അരയിൽ 
ന്െസ പിടിപെിച്ച ലവള് ഏ്തപണും ധരിച്ചത്  മഞ്ഞുറഞ്ഞ
തുന്പാലൊരു ലപൺകുട്ി. തെയിൽ ലവെുത് ലതാ
പെി. കണ്ിൽ േിഷ്കെങ്കതയുലട തിെക്കവുമായി ഒരു 
പൂ വിരിയുന്ന്പാലെ ഞങ്ങലെ ന്ോക്കി പു്ിരിച്ചു.  
അ്തതയും സൗമ്യമായി പു്ിരിക്കാൻ കഴിയുന്ത് 
ആമിഷുകെുലട ജരീവിതരരീതിലകാണ്ടത് ആർജിച്ച ഒരു 
്രാതേത മൂെമാലണന്  ന്താന്ി. ഒരു ആമിഷ് സകൂ
െിന്െക്കാണ്  പിന്രീലടത്ിയത് . ആമിഷ് കുട്ികൾക്കു
ന്വണ്ടി ്തഗാമത്ിേുള്ിൽ ചർച്ചത് വക സ കൂെുണ്ടത്. 
എഴുത്ും വായേയും അത്യാവ്ര്യം കണക്കും ഭൂമി
്രാസ്തതവും പഠിപെിക്കും. കൂടാലത മതേിയമങ്ങെും 

ലമാബബെുരം ബവദ്ു്ിയുമി
െ്ാല് മൂന്ു നൂറ്ാണ്് മുമ്പ
ലത് യൂഡറാപ്ൻ ത�ാമരീണ  
നിഷ്കളങ്ക്യിൽ ജരീവിക്ുന് 
അഡമരിക്യിലെ ഒരു  ത�ാമരീണ 
ജനസമൂഹത്ി ലൻറ  
ജരീവി് വിസ്മയങ്ങൾ

സു കബ ർ പി.  ഖാ ദ ർ

മ രു ന്ത് മ ണ ക്കു ന് ഇ രു ട്ു മു റി ക െ െ്ല, 
േരീ ൊ കാ ്ര വും പ ച്ച പെു ള് ഭൂ മി യും 

ത ലന് യാ യി രു ന്ു അ വ രു ലട യും സ്വ 
പ്േ ത്ി ൽ േി റ ലയ. ത െ ർ ന് ്ര രരീ ര വു 
മാ യി ോ െു ചു വ രു ക ൾ ക്കി ട യി ൽ ക ഴി 
യാ ൻ വി ധി ക്ക ലപെ ട് വ രു ലട സ്വ പ്േ ങ്ങ ൾ 
ക്കത് എ ്തത ന്ത്ാ െം ആ യു സ്ു ണ്ടാ വും? 
പ ട്ം ന്പാ ലെ പാ റി പെ റ ന്ത് ഏ റ് വും ആ 
്തഗ ഹി ച്ച ഒ രി ട ത്ത് എ ത്ാ ൻ ലകാ തി ച്ച 
ഒ രു കൂ ട്ം ആ െു ക െു ണ്ടാ യി രു ന്ി വി ലട. 
സ ദാ മ രു ന്ു ക െു മാ യി മ െ്ല ടി ക്കു ന്, പ 
ര സ ഹാ യ മി െ്ലാ ലത അ േ ങ്ങാ ൻ സാ ധി 
ക്കാ ത് വ രു ൾ ലപെ ലട അ വ രി ൽ ചി െ രു 
ലട ആ ്തഗ ഹ ങ്ങ ൾ ക്കത് വാ ക്കു ലകാ ണ്ടത് ക 
രു ന്ത് കി ചി റ കു വി രി ച്ചു േ ൽ കാ ന്േ ഉ 
റ് വ ർ ക്കത് ക ഴി ഞ്ഞി രു ന്ു ള്ൂ. േി റ ങ്ങ െി 
െ്ലാ ത് പ ട് ങ്ങ െും ബ െൂ ണു ക െും ആ 
കാ ്ര ത്ത് പ റ ന്ു േ ട ക്കു ന് ത് ഉ ള്ി ൽ 
ജ്വ െി ക്കു ന് സ്വ പ്േ ങ്ങ ൾ ലകാ ണ്ടാ ലണ 
ന്ു ള് യാ ഥാ ർ ഥ്യം ഒ രി ക്ക ൽ അ വ ർ തി 
രി ച്ച റി ഞ്ഞു. ആ  തി രി ച്ച റി വാ ണ് ഒ ടു വി 
ൽ അ വ ലര ആ ്തഗ ഹി ച്ച ഇ ട ന്ത് ക്കത് ലകാ 
ലണ്ട ത്ി ച്ച ത്. വി ്രു ദ്ധ ഭൂ മി യി ലെ ത്ാ 
േു ള് വ ർ ഷ ങ്ങ ൊ യു ള് ആ ്തഗ ഹ മാ ണ് 
മ േ ക്ക രു ത്ാ ൽ അ വ ർ സാ ക്ഷാ ത്ക രി 
ച്ച ത്. ന്പാ െി ന്യാ, പ ക്ഷാ ഘാ തം, പാ ര 
പ്ലരീ ജി യ (അ പ ക ട ത്ി ൽ േ ലട് െ്ലി ന് ക്ഷ ത 
ന്മ റ്ത് ച െ േ ന്്ര ഷി േ ഷ്  ട ലപെ ട് വ ർ), മ സ  
കു ൊ ർ േി സ  ന്്തടാ ഫി (മ സി െു ക ൾ ക്കു 
ബ െ ക്ഷ യം സം ഭ വി ച്ചത് ച െ േ ന്്ര ഷി േ 
ഷ്  ട ലപെ ട് വ ർ), ലസ റി ്തബ ൽ പാ ൾ സി, മൂ 
്തത ക്കു ഴ െി ൽ ട്യൂ ബി ട് വ ർ, ജ ന് ോ അം 
ഗ കവ ക െ്യം സം ഭ വി ച്ച വ ർ തു ട ങ്ങി യ 
അ വ സ് യി ൽ അ വ ്ര രാ യി ക ഴി യു ന്, 
പ ര സ ഹാ യം കൂ ടാ ലത ്തപാ ഥ മി കാ വ ്ര്യ 

ങ്ങ ൾ ക്കു ന്പാ െു മാ വാ ത് വ രു ൾ ലപെ ലട 
പു രു ഷ^ വ േി ത ക െ ട ങ്ങി യ 47 ന്പ രാ ണ് 
വി ധി ലയ ന്താ ൽ പി ച്ചത് മ ക്ക യി ലെ ഹ റ മി 
ലെ ത്ി ക അത്ബ ക ൺ  േി റ ലയ ക ണ്ടത്  സ്വ 
പ്േ ഭൂ മി യി ൽ ആ ന്വാ െം മു ത് മി ട് ത്. 
ലവ െ്ലു വി െി ക ലെ പു ഷ്പം ന്പാ ലെ അ 
തി ജ യി ച്ചത് വരീ ൽ ലച യ റു മാ യി ഉം റ േി ർ 
വ ഹി ച്ചത് ച രി ്തതം ര ചി ച്ചി രി ക്കു ക യാ ണ വ 
ർ. ്തപ തി സ ന്ി ക ലെ അ തി ജരീ വി ച്ചത് വി ജ 
യ ങ്ങ ൾ ലകാ യ്ത വ ലര എ ന്ും ന്ൊ കം 
്തപ കരീ ർത്ി ച്ചി ന്ട് യു ള്ൂ.

അവശ് കൾആഹ്ാദത്ിന്
വഴിമാറിയപാ് ിരാവ്
ജി ദേ അ തോ രാ ഷ്  ്തട വി മാ േ ത്ാ വ െ ത്ി 
ൽ ലസ പ്  റ്ം ബ ർ 25ന്  പു െ ർ ച്ച മൂ ന്ന്ാ 
ലട  എ യ ർ ഇ തേ്യ വി മാ േം പ റ ന്ി റ ങ്ങി. 
സു ര ക്ഷി ത ൊ ൻ േി ങ്ങി േു ന്്ര ഷം അ 
സാ ധാ ര ണ മാ യി വി മാ േം എ യ ർ ന്പാ ർ 
ട്ി ല ൻ റ ഒ ര റ് ന്ത് ക്കത് മാ റ്ു ന്ു. തു ട ർ ന്ത് 
േി റ ലയ വരീ ൽ ലച യ റു മാ യി ഒ രു പിക് 
-അപ്  ഏ ്തപ ണി േ ടു ന്ത് ക്കത് വ ന്ു. അ 
ൽ പ സ മ യ ത്ി േ കം സല്തട  ച്ചറും മ റ്ു 
സം വി ധാ േ ങ്ങ െു മാ യി ജരീ വ േ ക്കാ ർ വി 
മാ േ ത്ി ന്െ ക്കത് ക യ റു ന്ു. ക ണ്ടു േി ൽ 
ക്കു ന് വ രു ലട അ മ് ര പെി േി ലട ജരീ വ േ 
ക്കാ രാ യ ര ണ്ടും മൂ ന്ും ന്പ ർ ലക്കാ പെം 
യാ ്തതി ക ർ ഓ ന്രാ രു ത് രാ യി പു റ ന്ത് 
ക്കത്. ഏ ലറ കാ ത്ി രി പെി ലോ ടു വി ൽ വരീ ൽ 
ലച യ റി ൽ ജരീ വി തം ഉ രു ട്ു ന് അ വ ർ  48 
ന്പ ർ പു റ ത്ി റ ങ്ങി. ജി ദേ വി മാ േ ത്ാ വ 
െ ത്ി ൽ അ ്തത പ രി ചി ത മ െ്ലാ ത് തരീ ർ ഥാ 
ട ക ക്കൂ ട് മാ യി രു ന്ു അ വ ർ. ര ണ്ടത്  മ ണി 
ക്കൂ ർ സ മ യ ലമ ടു ത്ാ ണ്  എ െ്ലാ വ ലര 
യും വി മാ േ ത്ി ൽ േി ന്ത്  ഇ റ ക്കി യ ത്. 
ന്ക ര െ ത്ി ൽ േി ന്ത് ഇ ്തത യ ധി കം വരീ ൽ 
ലച യ ർ യാ ്തതി ക ർ ഒ ന്ര വി മാ േ ത്ി ൽ 
സ ്  രി ക്കു ന് ത്  ആ ദ്യ ലമ ന്ാ ണ് സം 

ഘാ ട ക ർ പ റ യു ന് ത്. ഭി ന് ന്്ര ഷി ക്കാ 
ർ സം ഘ മാ യി ഇ ്തത യ ധി കം ന്പ ർ ഉം റ 
ക്കത്  എ ത്ി യ ത്  ഹ റ മി െും അ പൂ ർ വ സം 
ഭ വ മാ യി രു ന്ു. അ വ രു ലട അ വ ്ര ത ക ൾ 
ആ ഹ്ാ ദ ത്ി േും ആ കാം ക്ഷ ക്കും വ ഴി 
മാ റി യ ന്പൊ ൾ അ വ രു ലട മു ഖ ത്ു േി ന്ത് 
ആ ശ് ര്യം വി ട്ു മാ റി യി രു ന്ി െ്ല. ആ ന്രാ 
ഗ്യ ്തപ ശ  േ ങ്ങ ൾ കൂ ട പെി റ പൊ ലണ ങ്കി െും 
ആ രും അ വ ്ര രാ യി രു ന്ി െ്ല. പ തി ലയ 
എ െ്ലാ വ രും വരീ ൽ ലച യ റി ൽ വി മാ േ ത്ാ 
വ െ ത്ി െൂ ലട പു റ ലത് ത്ു ന്ു. ഈ സ 
മ യം അ വ ലര യും കാ ത്ത് വി മാ ത്ാ വ െ 
ത്ി ന് പു റ ത്ത് ത ടി ച്ചു കൂ ടി യ ജി ദേ യി ലെ 
യും സ മരീ പ ്തപ ന്ദ ്ര ലത് യും ്തപ വാ സി 
മ െ യാ െി സ മൂ ഹ വും ആ ന്വ ്ര ന്ത്ാ ലട 
അ വ ർ ലക്കാ പെം ന്ച ർ ന്ു.

മനക്കരുത്ാണ്പിൻേലം
ജി ദേ വി മാ േ ത്ാ വ െ ത്ി ൽ സം ഘ ത്ി 
ന് മ െ യാ െി പാ െി ന്യ റ്ി വ്  ്തപ വ ർ ത് ക 
രും അ ധി കൃ ത രും ഉൗ ഷ്  മ െ സ്വരീ ക ര ണ 
മാ ണ്  േ ൽ കി യ ത്. 
ലേ ടു മ്ാ ന്ശേ രി എ യ ർ ന്പാ ർ ട്ി ൽ േി ന്ാ 
യി രു ന്ു ഭൂ രി ഭാ ഗം ന്പ രും വി മാ േം ക യ 
റി യ ത്. എ യ ർ ഇ തേ്യ വി മാ േ ത്ി ൽ 45 
ന്പ രും സ  കപ സ  ലജ റ്ി ൽ മൂ ന്ു ന്പ രു 
മാ ണ് എ ത്ി യ ത്. ഇ വ ലര വി മാ േ ത്ി 
ൽ ക യ റ്ാ ൻ സ മ യ ലമ ടു ത് തി ലേ തു ട 
ർ ന്ത് ന്േ ര ന്ത് അ റി യി ച്ച തി ൽ േി ന്ും 
ആ റു മ ണി ക്കൂ ന്റാ െം കവ കി യാ ണ്  ജി 
ദേ യി ലെ ത്ി യ ത്. പ രി ച രി ക്കു ന് വ ര ട 
ക്കം 108 ന്പ രാ യി രു ന്ു സം ഘ ത്ി െു 
ണ്ടാ യി രു ന് ത്. കാ െി േു പ ക രം കാ െു ക 
ൊ യും കക ക്കു പ ക രം കക ക ൊ യും 
തു ണ യാ കാ ൻ മ േ സ്ു ള് ഒ രു പ റ്ം ആ 
െു ക െു ലട കാ രു ണ്യ ത്ി ൊ ണ് അ വ രു 
ലട ഉം റ ലയ ന് അ ട ങ്ങാ ത് സ്വ പ്േം 
യാ ഥാ ർ ഥ്യ മാ യ ത്. ഇ ്തത യ ധി കം വരീ ൽ 
ലച യ ർ ന്രാ ഗി ക ലെ ഒ രു മി ച്ചത്  ലകാ ണ്ടു വ 
രു ന് തു മാ യി ബ ന് ലപെ ട്ത്  എ യ ർ ഇ തേ്യ 
അ ധി കൃ ത ർ ക്കി ട യി ൽ ആ ്ര യ ക്കു ഴ പെ 
മു ണ്ടാ യ ത് യാ ്തത കവ കാ ൻ കാ ര ണ 
മാ യി രു ന്ു. ഇ തിലേതു ട ർ ന്ത് തി രി ച്ചു 
ന്പാ വ ു ന് മ്ാ ൾ ഒ ന്ര വി മാ േ ത്ി ൽ എ 
െ്ലാ വ ർ ക്കും യാ ്തത സാ ധ്യ മ ലെ്ല ന്ത് അ 
ധി കൃ ത ർ അ റി യി ച്ച താ യും സം ഘാ ട 

ക ർ പ റ ഞ്ഞു.

കാരുണ്യച്ചിറകിവലറി
അവർവിശുദ്ധഭൂമിയിൽ
ഭി ന് ന്്ര ഷി ക്കാ രു ലട ന്ക്ഷ മ ത്ി ോ യി 
്തപ വ ർ ത്ി ക്കു ന് സ ന് ദ്ധ ന്സ വ ക ര ട 
ങ്ങു ന് ‘ന്ച ർ ത്ു േി ർ ത്ാം’ വാ ട്  സആ 
പ്  കൂ ട്ാ യ്  മ യാ ണ് ഇ വ രു ലട ഉം റ യാ ്തത 
ക്കത് വ ഴി ലയാ രു ക്കി യ ത്. മ െ പെു റം, ന്കാ 
ഴി ന്ക്കാ ട്, പാ െ ക്കാ ട്  ജി െ്ല ക െി ലെ പാ െി 
ന്യ റ്ി വ്  സൗ ഹൃ ദ കൂ ട്ാ യ്  മ യും ഒ ന്ി 
ച്ച ന്താ ലട അ പൂ ർ വ തരീ ർ ഥാ ട േ യാ ്തത 
ക്കു ള് ഒ രു ക്കം പൂ ർ ണ ത യി ലെ ത്ി. 
ച ്തക ക്ക ന്സ ര യി ൽ ക ഴി യു ന് വ രു ലട കൂ 
ട്ാ യ്മ യാ യ ഓ ൾ ന്ക ര െ വരീ ൽ ലച യ ർ 
കറ റ്ത് ലഫ േ ന്റ ഷ ല ൻ റ പി തേു ണ ന്യാ 
ലട യാ യി രു ന്ു യാ ്തത. മു േരീ ർ ലപാ ന് െ, 
േൗ ഷാ ദ് അ രരീ ്തപ, ഷാ ജി ദ് മ െ പെു റം, 
േി യാ സ ലപാ ന് െ, വി ഷ്  ണു മു ണ്ടു പ റ 
മ്ത്, കെ െ അ ങ്ങാ ടി പെു റം തു ട ങ്ങി യ വ 
രാ ണ് യാ ്തത സം ഘ ടി പെി ക്കാ ൻ ചു ക്കാ 
ൻ പി ടി ച്ച ത്. 22 പു രു ഷ ന്ാ രും 26 സ്തതരീ 
ക െു മാ യി രു ന്ു സം ഘ ത്ി െു ണ്ടാ യി രു 
ന് ത്. 12 വ െ ൻ റി യ ർ മാ രാ ണ് അ വ ലര 
അ േു ഗ മി ച്ച ത്. 47 ന്പ രും വരീ ൽ ലച യ റി 
ൊ ണ് ഉം റ േി ർവ ഹി ച്ച ത്. മ സജി ദു ൽ 
ഹ റ ാമി ലെ ഭി ന് ന്്ര ഷി ക്കാ ർ ക്കു ള് ്തപ 
ന്ത്യ ക സൗ ക ര്യം ഇ വ ർക്കാ യി പാ െി 
ന്യ റ്ി വ് ്തപ വ ർത് ക ർ ഉ പ ന്യാ ഗ ലപെ ടു 
ത്ി യി രു ന്ു. സം ഘം യാ ്തത പു റ ലപെ ട് 
തു മു ത ൽ അ വ രു ലട വരീ ൽ ലച യ ർ ലകാ 
ണ്ടു ന്പാ വാ ൻ ന്വ ണ്ടി മാ ്തതം ഒ രു പി ക് 
-അപ്  വാ ൻ സ ജ് മാ യി രു ന്ു. ഒ ക്ന്ടാ 
ബ ർ എ ന് ട്ാ ലട അ വ ർ തി രി ലച്ച ത്ി. 

സ്വനഹസക്കകളുമായി
ജിദ്ദവകാഒാഡിവനഷൻകമ്മിറ്ി
വി വി ധ സ ന് ദ്ധ സം ഘ ട േ ക െു ലട കൂ 
ട്ാ യ്മ യാ യ ജി ദേ പാ െി ന്യ റ്ി വ്  ന്കാ ഒാ 
േി ന്േ ഷ ൻ ക മ്ി റ്ി യു ലട കരീ ഴി ൽ ഇ വ 
ർ ക്കത് സ്വരീ ക ര ണം ഒ രു ക്കി യി രു ന്ു. സ 
ഹാ യ ത്ി ോ യി േ ഴ്  സി ങ്  ന്മ ഖ െ യി 
ൽ േി ന്ു ൾ ലപെ ലട 58 ന്പ രാ ണ് ഉ ണ്ടാ 
യി രു ന് ത്. ന്സ വ േം െ ഭ്യ മാ ക്കാ ൻ സ 
ന് ദ്ധ ന്സ വ ക ലര യും േ ഴ്സു മാ ലര യും 
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ഇ രു ഹ റ മു ക െി െും വി മാ േ ത്ാ വ െ 
ത്ി െും സ ജ്രീ ക രി ച്ചി രു ന്ു. അ വ ർ 
ക്കത് മ ക്ക യി െും മ ദരീ േ യി െും ആ ്രു പ 
്തതി ന്സ വ േ വും ഉ റ പൊ ക്കി യി രു ന്ു. 
ലജ.  എ ൻ. എ ച്ചത്  സ്ാ പ േ മാ യ മ ക്ക 
അ ൽ റ യാ ൻ ന്പാ െി ക്ി േി ക്കും ന്സ വ 
േ സ ജ് മാ യി രു ന്ു. ജി ദേ പാ െി ന്യ റ്ി 
വ്  ന്കാ ഒാ േി ന്േ ഷ ൻ ക മ്ി റ്ി ന്േ താ 
ക്ക ൊ യ ലക. ടി. േൂ റു ദേരീ ൻ, േു ഹ്  മാ ൻ 
ക രു വാ ര കു ണ്ടത്, ഉ സ  മാ ൻ കു ണ്ടു കാ 
വി ൽ, അ ബ്  ദു ൽ മു േരീ ർ കു ന്ും പു റം 
എ ന്ി വ രു ലട ന്േ തൃ ത്വ ത്ി ൊ യി രു 
ന്ു ്തപ വ ർ ത് േം. 

സ്വപ്നസഫലമരീയാത്
ലസ പ്  റ്ം ബ ർ 26ന്  രാ ്തതി പ ന്ത്ാ ലട 
യാ യി രു ന്ു ഇ വ രു ലട ആ ദ്യ ഉം റ. മ 
ത്വാ ഫി ൽ ക അത്  ബ ക്ക രി ലക എ ത്ാ 
ോ യ ത് മ റ ക്കാ ോ വാ ത് േി മി ഷ മാ 
യി രു ലന് ന്ത് സം ഘ ത്ി െു ണ്ടാ യി രു 
ന് ലകാ ടു വ ള്ി ആ െി ൻ ത റ സ്വ ന്ദ ്രി 
കാ ദ ർ പു ത് ങ്ങ ൽ പ റ ഞ്ഞു. സാ ധാ 
ര ണ വരീ ൽ ലച യ റു കാ ർ ക്കത്  തി ര ക്കു ള് 
ന്പൊ ൾ മ ത്വാ ഫി ൽ ്തപ ദ ക്ഷി ണം അ 
േു വ ദി ക്കാ റി െ്ല. തി ര ക്കത്  കു റ വാ യ തി 
ോ ൽ ക അത്  ബ ക്ക രി ലക ത ലന് ഇ വ ർ 
ക്കത്  ്തപ ദ ക്ഷി ണ ത്ി ന്  അ വ സ രം െ ഭി 
ച്ചു. 27ന്  പു െ ർ ച്ച ര ന്ണ്ടാ ലട യാ ണ്  
ക ർ മ ങ്ങ ൾ പൂ ർ ത്ി യാ ക്കി യ ത്. ഹ 
റ മി ന്  അ ൽ പ മ ക ലെ അ ജി യാ ദി ലെ 
അ ൽറാ യ ്തഗാ ൻേി ൊ യി രു ന്ു താ മ 
സം. ഇ തി േി ലട സം ഘ ത്ി െു ണ്ടാ യി 
രു ന് മ െ പെു റം പൂ ന്ക്കാ ട്ൂ ർ സ്വ ന്ദ ്രി 
പ രി അ ബ്  ദു ൽ ജ െരീ ൽ േ്യു ന്മാ ണി യ 
ബാ ധ ലയ തു ട ർ ന്ത് മ രി ച്ച ത് സ ന്തോ 
ഷ ത്ി േി ട യി ലെ ന്ോ വാ യി. ക ടു ത് 
പ േി ലയ തു ട ർ ന്ത്  ആ ്രു പ ്തതി യി ൽ 
്തപ ന്വ ്രി പെി ക്കലപെട് ജ െരീ ൽ ലസ പ്  റ്ം 
ബ ർ 27ന്  കവ കരീ ന്ട്ാ ലട യാ ണ്  മ രി 
ച്ച ത്. ജ ന് ത്ു ൽ മ ഹ െ്ല യി ൊ ണ് അ 
ന്ദേ ഹ ലത് ഖ ബ റ ട ക്കി യ ത്.

കൂടെവചരൂ,‘വചർത്ുനിർ
ത്ാം’ഞങ്ങൾ
പ െ രും അ വ ്ര ത ക ൾ ക്കി ട യി െും സ്വ 
തേ മാ യും ്തപ വാ സി ക ൾ, ോ ട്ു കാ ർ ഉ 
ൾ ലപെ ലട സു മ േ സ്ു ക െു ലട സ ഹാ യ 
ന്ത്ാ ലട യും പ ണം സ്വ രൂ ക്കൂ ട്ി യാ 
ണ് ഉം റ േി ർ വ ഹി ച്ച ത്. ഇ തി ൽ സാ 
മ് ത്ി ക മാ യി പി ന്ാ ക്കം േി ൽ ക്കു 
ന് വ ർ, പ ണ മു ണ്ടാ യി ട്ും ലകാ ണ്ടു 
ന്പാ വാ ൻ ആ െി െ്ലാ ത് വ ർ തു ട ങ്ങി 
യ വ ലര സ ഹാ യി ക്കാ ൻ ‘ന്ച ർ ത്ു േി 
ർ ത്ാം’ വാ ട്സആ പ് കൂ ട്ാ യ്മ രം ഗ 
ത്ത് വ ന് ന്താ ലട യാ ണ് യാ ്തത സാ 
ധ്യ മാ യ ത്. ഏ ഴു ന്പ രു ലട മു ഴു വ ൻ യാ 
്തതാ ലച െ വും സം ഘാ ട ക ർ വ ഹി ച്ചു. 

ഷ മരീ ർ സ ഖാ ഫി ഒ െി ്തമ് ക ട വ്, അ ഷ്റ 
ഫ് ലപ രു മു ഖം എ ന്ി വ രാ യി രു ന്ു 
അ മരീ റു മാ ർ. വ െ ൻ റി യ ർ മാ രാ യി േൗ 
ഷാ ദ് അ രരീ്തപ (െരീ േ ർ), ്ര ക്കരീ ർ മ ങ്ക ട, 
ഷാ ജി ദ് മ െ പെു റം, േി യാ സ ലപാ ന് െ, 
മ ൻ സൂ ർ പ ട്ി ക്കാ ട്, മ ൻ സൂ ർ പാ ണ്ടി 
ക്കാ ട്, േൂ ർ ജ ക രു വാ ര കു ണ്ടത്, ോ ണി 
പെ ഇ രി ങ്ങാ ട്ി രി, മു ബരീ േ മ ങ്ക ട, കറ 
ഹാ േ ത്ത്  മ ങ്ക ട, ഫ ർ ഹാ ൻ വാ ടാ േ പെ 
ള്ി എ ന്ി വ രാ ണു ണ്ടാ യി രു ന് ത്. അ 
ൽ ഹി ന്ദി ല ൻ റ ന്കാ ട് ക്ക ൽ ്തബാ ് ാ 
ണ്  ഉം റ യാ ്തതാ േ ട പ ടി ക ൾ പൂ ർ ത്ി 
യാ ക്കി യ ത്. ഭി ന് ന്്ര ഷി ക്കാ ലര ന്ക ര 
െ ത്ി േ ക ത്ും പു റ ത്ും വി ന്ോ ദ 
യാ ്തത ലകാ ണ്ടു ന്പാ കാ േും കൂ ട്ാ യ്മ 
ക്കത് സാ ധി ച്ചി ട്ു ണ്ടത്. ഇ തി േു പു റ ലമ, 
മു ച്ച ്തക വാ ഹ േ ത്ി ന് കെ സ ൻ സ 
എ ടു ത്ു ലകാ ടു ക്ക ൽ, പാ െി ന്യ റ്ി വ് 
അം ഗ ങ്ങ െ ട ങ്ങി യ ന്സ വ േ സക്വാ േി 
ന് രൂ പം േ ൽ ക ൽ, സ ന് ദ്ധ ്തഗൂ പെു ക 
ൾ^ വ്യ ക്തി ക ൾ എ ന്ി വ രു മാ യി സ ഹ 
ക രി ച്ചത് ന്ജാ െി േ ൽ ക ൽ എ ന്ി വ യും 
ലച യ്ു ന്ു ണ്ടത്. ന്സ വ േ രം ഗ ത്ത് അം 
ഗ ങ്ങ ൾ സ ജരീ വ മാ ലണ ങ്കി െും ഒ രു വ 
ർ ഷം മു മ്ാ ണ് ‘ന്ച ർ ത്ു േി ർ ത്ാം’ 
വാ ട്സആ പ് കൂ ട്ാ യ്മ ക്കത് രൂ പം േ ൽ 
കി യ ത്. മ െ ബാ ർ ന്മ ഖ െ യി ലെ വി വി 
ധ പാ െി ന്യ റ്ി വ് കൂ ട്ാ യ്മ ക െി ലെ സം 
ഘാ ട ക രാ യ 89 അം ഗ ങ്ങ ൊ ണ് ഈ  
്തഗൂ പെി െു ള് ത്. 

●

പാ െി ഡയ റ്ി വ്  സൗ ഹൃ ദ കൂ ട്ടാ യ്  മ യിൽ ഉരംറ നിർവഹിക്ാലനത്ിയവർ

വരീ ൽ ലച യ റി ൽ ഉരം റ നി ർ വ ഹി ക്ു ന്ു

ഭിന്ഡശഷിക്ാരുലട ഡഷേമത്ിനായി തപവർത്ിക്ുന്  
സന്ദ്ധ ഡസവകരടങ്ങുന് ‘ഡചർത്ുനിർത്ാരം’ വാട് സ്ആപ്   
കൂട്ടായ് മ, മെപെുറരം, ഡകാഴിഡക്ാട്, പാെക്ാട്  ജിെ്കളിലെ  
പാെിഡയറ്ിവ്  സൗഹൃദ കൂട്ടായ് മ, ചതകക്ഡസരയിൽ കഴിയുന്വ
രുലട കൂട്ടായ്മയായ ഓൾ ഡകരള വരീൽലചയർ ബററ്് ലഫ�ഡറ
ഷ ൻ എന്ിവരുലട മുൻബകയിൽ നടന്  
അപൂർവമാലയാരു ്രീർഥയാത്ാനുഭവരം

ആമിഷ്  ത�ാമത്ിലെ സ്രീകരണ മന്ിരരം


