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ഇൗ ഇടുങ്ിയ  ഒറ്റമുറിപ്ുരയുടട ഇരുട്ിലാണ്  
ഒമ്പ്ും പ്ിട�ാനും വയസ്ുള്ള രണ്ു കുഞ്ുങ്ൾ  

മരിച്ുജരീവിച്ു മരിച്്്, രണ്ു ത്ങ്ലുകൾ  
തലാകം തകൾക്ാട് ഇല്ാ്ായ്്...

വർ. ഇളയകുഞ്ഞിനെ സകകൂളഞിൽെഞിന്ന് കകൂ
ട്ഞിന്കൊണ്ുവരുന്ത് ബന്ുകകൂടഞിയകൊയ പ്ര
തഞിയകൊയഞിരുന്ു. അതുനകകൊണ്ുതനന് അവഞി
നട അവഞിശ്കൊസം വരുന്ഞില്ലലല്ലകൊ. എന്കൊൽ, 
അധ്കൊ്രഞിക മകൂത്തകുട്ഞി ്രലല്കൊഴും ഇരഞി
്കൊൻ വയ്കൊനത ക്കൊസഞിൽ എഴുലന്റ്റുെഞിൽ
്ുന്തകൊയഞി കണ്ഞിട്റുണ്ന്. ല�കൊദഞിച്ചല്കൊൾ 
എല്കൊ കള്ളമകൊണ് ്രറഞ്തും. അവർ്
തഞിൽ കകൂടുതൽ പശദ്ധ നകകൊടു്ണം എന്ന് 
ലതകൊന്ഞിയഞില്ല. അവഞിനടയും വീഴ� ്രറ്ഞി.’’ 
സകകൂൾ കൗൺസഞിലറകൊയ സഞിജ ലജകൊർജും 
ഇതറഞിയുന്ത് ്രഞിന്ീടകൊണ്, ‘‘മകൂത്തയകൊൾ വള
നര �ുറു�ുറു്ുള്ള കുട്ഞിയകൊയഞിരുന്ു. അവ
ളറുനട ക്കൊസഞിൽ ഞകൊൻ ലലംഗഞികസുരക്ഷ 
ലബകൊധവത്കരണം െടത്തഞിയഞിട്റുണ്ന്. ്രലക്ഷ, 
ഭയന്ഞിട്കൊകകൊം, അനല്ലങ്ഞിൽ ആനരയും വഞിശ്കൊ
സമഞില്ലകൊത്തതുനകകൊണ്കൊകകൊം, അതുമനല്ലങ്ഞിൽ 
െഞിര്ര ഭീഷണഞിനകകൊണ്കൊകകൊം, കുട്ഞി ്രീഡെ
വഞിവരം ഞങ്ങലളകൊട്  ആലരകൊടും ്രറഞ്ഞിട്ഞില്ല.’’

 മകൂത്തകുട്ഞിയുനട മരണനത്ത തുടർന്ന് 
ഇളയവൾ്ന് ല�ൽഡ് െീഡ് ഓഫ് നകയർ 
ആൻഡ് നപ്രകൊട്ക് ഷൻ സല്കൊർട്ന് പഗകൂപ്  വഞി
ശദമകൊയ കൗൺസലഞിങ് നകകൊടുല്ണ്ലതകൊ, 
അവരുനട സംരക്ഷണം ഉറ്കൊല്ണ്ലതകൊ 
ആയഞിരുന്ു. അതും ഉണ്കൊയഞില്ല. 40 ദഞിവസ
ത്തഞിെുലശഷം അമ്മ ്രണഞി്ുല്രകൊകകൊൻ തു
ടങ്ങഞി. രണ്കൊഴ� തഞികയുംമുമ്കൊണ് കട്ഞിലഞിൽ
െഞിന്ന് ലക െീട്ഞിയകൊൽല്രകൊലും കഴുല്കൊ
ലഞിൽ എത്തകൊൻ കഴഞിയകൊത്ത കുട്ഞി ‘തകൂങ്ങഞിമ
രഞിച്ച’തകൊയഞി കണ്ത്. ‘‘ഒരു കുരു്ഞിടകൊൻല്രകൊ
ലും അവൾ്കൊവഞില്ല. അവനള നകകൊന്തകൊണ്. 
ലകകൊടതഞിയഞിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലകൊം ്രറഞ്തകൊ
ണ്’’ ^അമ്മ ്രറയുന്ു.

‘‘പ്രതഞികൾ്ുലവണ്ഞി മകൂന്ുതവണ വകൊ
ദഞിച്ചത് ്രകൊല്കൊട് ല�ൽഡ് നവൽ നഫയർ 
കമ്മഞിറ്ഞി ന�യർമകൊെകൊയ അഡ്. രകൊലജഷകൊ
ണ്. കുട്ഞികൾ്ുലവണ്ഞി പ്രവർത്തഞി്കൊെു
ള്ള അധഞികകൊരസ്കൊെത്തഞിരുന്ന്  പ്രതഞികൾ
്ുലവണ്ഞിയകൊണ് അയകൊൾ വകൊദഞിച്ചത്’’ ^ബകൊ
ലമുരളഞി വ്ക്തമകൊ്ുന്ു. ലകകൊടതഞിവഞിസതകൊ
രം ല്രകൊലും ശരഞി്ന് െടന്ഞിട്ഞില്ല എന്ന് അബ്കൊ
സ. ‘‘ലകകൊടതഞിയഞിൽ ്രറഞ് കകൊര്ങ്ങളറും ലര
ഖകളഞിൽ കകൊണുന്ഞില്ല. ദഞിവസങ്ങലളകൊളം സ 
ലറ്ഷൻ കയറഞിയഞിറങ്ങഞിനയങ്ഞിലും മകൊതകൊ്രഞി
തകൊ്ൾ്ന്  ല്രകൊസ റ്ന് ലമകൊർട്ം റഞില്കൊർട്റുകൾ 
ലഭഞിച്ചത് രണ്ു മരണങ്ങൾ്ും ലശഷം മകൊ
പതമകൊണ്. ്രീഡെവഞിവരം ന്രകൊലീസ ്രറഞ്ഞി
രുനന്ങ്ഞിൽ രണ്കൊമനത്ത കുട്ഞിനയനയങ്ഞിലും 
രക്ഷഞി്കൊമകൊയഞിരുന്ു.’’

വിചാരണകൾ ്രീരുനില്
സമകൂഹ മകൊധ്മങ്ങളഞിൽ പ്ര�രഞി്ുന്തുല്രകൊ
നല, അമ്മയും അറഞിഞ്ുനകകൊണ്ല്ല ന്രൺ
കുട്ഞികൾ ്രീഡഞി്ഞി്ന്ട്ത്. ‘‘എല്ലകൊവരും 
ല�കൊദഞി്ുന്ു, ഏട്ൻ മകൂത്തകുട്ഞിയുനട രണ്കൊ
െച്ഛെലല്ല എന്ന്, ഞങ്ങനളകൊന് അറഞിഞ്ു
നകകൊണ്കൊലണകൊ ഇനതല്ലം െടന്നതന്ന്. എ 
നൻറ  ആദ് വഞിവകൊഹം നവറും 25 ദഞിവസം മകൊ
പതമകൊണ് െീണ്ുെഞിന്ത്. അയകൊൾ്ന് മനറ്കൊരു 
ഭകൊര്യും കുഞ്ുമുനണ്ന്ന് അറഞിഞ്ല്കൊൾ 
ആ ബന്ം അവസകൊെഞിച്ചറു. ്രഞിന്ീട് ഏട്നെ 
വഞിവകൊഹം കഴഞി്ുലമ്കൊൾ മകൂത്തവൾ്ന് എട്റു
മകൊസമകൊണ് പ്രകൊയം. ഞങ്ങൾ സല്കൊഷ
ലത്തകൊനടയകൊണ് കഴഞിഞ്ത്. ്രണഞിയഞില്ലകൊത്ത 
ദഞിവസങ്ങളഞിൽ ഏട്െകൊണ് കുട്ഞികനള കുളഞി്ഞി
്ുന്തുല്രകൊലും.’’ അടുത്തഞിരുന് അച്ഛ നൻറ 
കണ്റുകളറും െഞിറയുന്ുണ്കൊയഞിരുന്ു, ‘‘മഠം 
വഞിട്ന് അവരഞിവഞിനട വന്ഞിട്ന് ഒരു നകകൊല്ലംല്രകൊ
ലും ആയഞില്ല. സലെഹഞിച്ചറു തുടങ്ങഞിയലതയു
ള്ളളൂ. ഞങ്ങൾ്ന് ഭകൊഗ്മഞില്ല.’’

ഊഹകൊല്രകൊഹങ്ങൾ പ്രകകൊരം, അച്ഛ നൻറ 
കകൂനട മദ്്രഞി്ുകയും വീട്ഞിൽതനന് തകൊമ

സഞി്ുകയും ന�യതഞിരുന്വരുമുണ്ന് പ്രതഞി
കളഞിൽ. ്രലക്ഷ, ആ ഒറ്മുറഞി വീട് ഒരു ലെകൊ
്ന് കണ്കൊൽ അറഞിയകൊം അവഞിനട ആ കുടും
ബംതനന് കഴഞിഞ്ത് എങ്ങനെയകൊനണന്ന്. 
“മറ്റുള്ളവനര വഞിധഞി്കൊൻ െമുന്ളറു്മകൊണ്, 
ലകയഞിൽ ഒരു സമകൊർട്ന്ലഫകൊൺ മതഞി” ^ബകൊല
മുരളഞി ്രറയുന്ു. “അവരവരുനട വീടുകളഞിൽ 
ഒരു ദുര്ം സംഭവഞി്ുന്തുവനര അതകൊ
രും ആലലകൊ�ഞി്ുകയഞില്ല. രണ്ു കുഞ്ുങ്ങ
നള മരണത്തഞിലല്ന് തള്ളഞിവഞിട്ന്  അവനര മര
ണലശഷവും ലവട്യകൊടുന്തഞിലും വലഞിയ ശരഞി
ലകട് എ്കൊണുള്ളത്?’’ 

വാളയാറിൽ �ടന്്, �ടക്ുന്്
ലകരളവും തമഞിഴ െകൊടും അതഞിർത്തഞി ്രങ്ഞിടു
ന്, ഇതര സംസ്കൊെ നതകൊഴഞിലകൊളഞികൾ ധകൊരകൊ
ളമുള്ള ഒരു സങ്രസംസ കകൊരപ്രലദശമകൊണ് 
വകൊളയകൊർ. അതഞിർത്തഞിയഞിലകൂനട ലഹരഞിയുനട 
കുനത്തകൊഴു്കൊണ്. ദഞിവസം അഞ്ുലകകൊടഞിയു
നട ലഹരഞി വനര എന്ന് സ്ഞിരീകരഞി്കൊത്ത റഞി
ല്കൊർട്റുകളറുണ്ന്. കഴഞിഞ് െകൊലുവർഷത്തഞി
െഞിനട മകൊപതം 68 ല്രകൊക്ലസകൊ ലകസുകൾ (മര
ണങ്ങൾ ഉൾ ന്നട) ലരഖന്ടുത്തഞിയഞിട്റുണ്ന് 
വകൊളയകൊർ സ ലറ്ഷൻ ്രരഞിധഞിയഞിൽ. ്രലക്ഷ, 90 
ശതമകൊെം ലകസുകളഞിലും പ്രതഞികൾ ബന്ു
്ൾ ആകയകൊൽ അവ എങ്ങുനമത്തകൊനത 
ല്രകൊയഞി. 2017-2018ൽ ്രുതുലശേരഞി ്രഞ്കൊയ
ത്തഞിൽ മകൊപതം അഞ്ന് ല്രകൊക് ലസകൊ ലകസു
കൾ, ‘‘ഈ അഞ്ു ലകസുകളറും ഇതുല്രകൊനല
തനന് ലതകൊൽ്ുന് ലക്ഷണമകൊണ്. മതഞിയകൊ
യ നതളഞിവുകളഞില്ലകൊനത പ്രതഞികനളങ്ങനെ ശഞി
ക്ഷഞി്ന്ടും?’’ ^ല്രരു നവളഞിന്ടുത്തകൊത്ത 
ഉലദ്കൊഗസ്ൻ ്രറഞ്തകൊണഞിത്. ‘‘മരഞിച്ച കു
ട്ഞികളറുനട ഒരു ബന്ുവഞിനെ ന�റഞിയച്ഛൻ ്രീ
ഡഞി്ഞിച്ചറു എന്ന് കുട്ഞി ലെരഞിട്റു വന്ു ്രറഞ് 
ലകസഞിൽ ഒത്തുതീർ്കൊണുണ്കൊയത്. ്രരകൊ
തഞിയഞില്ല എന്കൊണ് അവർ ്രഞിന്ീട് അറഞിയഞിച്ച
ത്. നമകൊഴഞിമകൊറ്കൊൻ കുട്ഞികൾ ലെരഞിടുന് സമ്മർ
ദം കണ്ഞിനലടു്കൊൻ ലകകൊടതഞി്കൊവഞിലല്ല?’’ 
െഞിയപ്ണങ്ങളഞില്ലകൊത്ത ജീവഞിതത്തഞിൽെഞിന്ന് 
െഞിർഭയ ലഹകൊമഞി നൻറ �ട്്കൂടുകളഞിലല്ു
ള്ള മകൊറ്ം സഹഞി്കൊനത ്രലരും ഒളഞിലച്ചകൊടും. 
“അങ്ങനെ ല്രകൊയ ഒരു കുട്ഞി മടങ്ങഞിനയത്തഞി
യത് ഗർഭഞിണഞിയകൊയഞിട്കൊണ്. 14 വയസ്ന് മകൊപത
മുള്ള അവൾ ഈയഞിനടയകൊണ് പ്രസവഞിച്ചത്’’ 
^അലദേഹം ്രറഞ്ു. 

ഇ�ിടയന്്?
്രുെരലെ്ഷണം ഉണ്കൊയകൊൽ വീണ്ും നത
ളഞിനവടു്റുണ്കൊകും. രണ്ു കുഞ്ുങ്ങനള 
നകകൊന്ുകളഞ് ഒറ്മുറഞി വീട്ഞിൽ രണ്ു വർഷ
ങ്ങൾ്ുലശഷം എ്ന് നതളഞിവുണ്കൊകകൊെകൊ
ണ്! ലത്കൊത്ത �ുവരഞിൽ അവർ ലകകൊറഞിയഞി
ട് ല്രരുകൾ ല്രകൊലും മകൊഞ്ുല്രകൊയഞിരഞി്ു
ന്ു. മരഞിച്ച കുട്ഞികളറുനട 10 വയസ്റുകകൊരെകൊ
യ ഇളയ സലഹകൊദരൻ  ഇല്കൊൾ അെകൊഥമ
ന്ഞിരത്തഞിലകൊണ്. ഞകൊയറകൊഴ�കളഞിൽ മകനെ 
കകൊണകൊൻ അവർ അലങ്ങകൊട്റുല്രകൊകും. “ലകകൊട
തഞിവള്ഞിൽ നവച്ചന് മധു എ നൻറ മുഖത്തുലെകൊ
്ഞി ്രറഞ്തകൊണ്, ‘രനണ്ണ്നത്ത കളയകൊൻ 
്രറ്റുനമങ്ഞിൽ മകൂന്കൊമ  ലത്തതഞിനെയും ്രുഷ്രം
ല്രകൊനല കളയകൊൻ ്രറ്റും’ എന്ന്. അവനെ 
ഞങ്ങൾ ഇവഞിലട്ന്  നകകൊണ്ുവരഞില്ല. ഇെഞി
നയകൊരു �തഞി ഞങ്ങൾ്ന് സഹഞി്കൊൻ വയ്. 
ഈ വീട്ഞിൽ ഞങ്ങളറുനട മ്ൾ്ന് ഒരുരകൊപതഞി 
ല്രകൊലും സല്കൊഷലത്തകൊനട ഉറങ്ങകൊെകൊയഞില്ല.  
�ഞിലല്കൊൾ എ നൻറ കുഞ്ുങ്ങൾ ഇവഞിനട
നയല്ലകൊം ഓടഞി്ളഞി്ുന്ുനണ്ന്ന് ലതകൊന്ും. 
മരണം വനര ഇെഞി ആ ലതകൊന്ലുകൾ മകൊപതമ
ലല്ലയുള്ളളൂ ഞങ്ങൾ്ന് കകൂട്ഞിന്...’’

ദഞിവസവും െകൂറുകണ്ഞിെകൊളറുകളകൊണ് 
ഇല്കൊൾ ഇവഞിനടനയത്തുന്ത്. മകൊധ്മപ്രവർ
ത്തകർ, രകൊഷ  പടീയ്കൊർ, �കൊരഞിറ്ഞി ഉടു്ണഞി
ഞ് വഞി�കൊരണ്കൊർ, നസൽഫഞിനയടുത്തന് 
ആല�കൊഷഞി്കൊനെത്തുന്വർ... എല്ലകൊവലരകൊ
ടും അമ്മ മ്നള്ുറഞിച്ചറു ്രറയും, അവർ
്ു ലെരഞിട് അെീതഞിനയ്ുറഞിച്ചറും, െകൂറകൊവർ
ത്തഞി, ആയഞിരമകൊവർത്തഞി ്രറയും, ഈ ആരവ
നമകൊഴഞിയുലമ്കൊഴും ഇവരഞിൽ ആനരങ്ഞിലും ഈ 
ല്രകൊരകൊട്ത്തഞിൽ കകൂനടെഞിൽ്ും എന് പ്രതീ
ക്ഷലയകൊനട. 

വന്െ ലമകൊഹൻദകൊസ

ലകകൊ ടതഞിവഞിധഞി്ു മുമ്ന്  ഒറ്ന്
ട് ആ വീട്ഞിലല്ന് ആരും 

വരകൊറഞില്ലകൊയഞിരുന്ു. അവഞിനട ലശഷഞിച്ചഞിട്റുള്ള
ത് മരഞിച്ചറുല്രകൊയ രണ്ു കുഞ്ുങ്ങളറും മരണ
ത്തഞിെും ജീവഞിതത്തഞിെുമഞിടയഞിൽ ്രകച്ചറുെഞിൽ
്ുന് ഒരു കുടുംബവും മകൊപതമകൊണ്. �രലു
വഞിരഞിച്ച ആ ന�റഞിയ വീടഞിലെകൊടുല�ർന്ന് തക
രച്ചറുവരുകളറുള്ള ്രഴയ ഒരു കകൂരയുണ്ന് , ഒരു 
സമകൊരകം ല്രകൊനല. ആ ഇടുങ്ങഞിയ കകൂരയു
നട ഇരുട്ഞിലകൊണ് ഒമ്തും ്രതഞിനെകൊന്ും വയ
സ്റുള്ള രണ്ു കുഞ്ുങ്ങൾ മരഞിച്ചറുജീവഞിച്ചറു 
മരഞിച്ചത്, രണ്ു ലതങ്ങലുകൾ ലലകൊകം ലകൾ
്കൊനത ഇല്ലകൊതകൊയത്. ്രുതഞിയ വീട്ഞിൽ ഇന്ു
ള്ളത് ആ കുഞ്ുങ്ങൾ ബകൊ്ഞി നവച്ചഞിട്റു
ല്രകൊയവരകൊണ് -വകൊളയകൊർ സലഹകൊദരഞിമകൊരു
നട അച്ഛെും അമ്മയും.

മരണങ്ൾ, ജരീവി്ങ്ൾ
വകൊളയകൊർ ലകസ ഇതകൊണ്: 56 ദഞിവസങ്ങൾ
്്റുറവും ഇ്റുറവും ഒലരരീതഞിയഞിൽ, ഒലര 
കഴുല്കൊലഞിൽ തകൂങ്ങഞിമരഞിച്ച െഞിലയഞിൽ കകൊണ
ന്ട് സലഹകൊദരഞിമകൊർ. ഒലരസമയത്തുമകൊപതം 
്രുറത്തുവന് ല്രകൊസ റ്ന് ലമകൊർട്ം റഞില്കൊർട്റുക
ളഞിൽ രണ്ു കുട്ഞികളറും െഞിര്രം ്രീഡഞി്ഞി്
ന്ട്തകൊയുള്ള സകൊധ്തകൾ. നമകൊഴഞികളറുനട 
അടഞിസ്കൊെത്തഞിൽ പ്രകൊയ്രകൂർത്തഞിയകൊകകൊത്ത 
ഒരകൊൾ ഉൾ ന്നട അഞ്ുല്രനര ന്രകൊലീസ 
അറസ റ്ന്  ന�യ്റുന്ു. രണ്ു വർഷങ്ങൾ്ഞി
്റുറം നതളഞിവുകളറുനട അഭകൊവത്തഞിൽ ലകകൊട
തഞി െകൊലുല്രനര നവറുനത വഞിടുന്ു. കണ്ീർ 
ലതകൊരകൊത്ത ആ വീട്ഞിലഞിരുന്ന് ഭകൊഗ്ം നകട് ഒരു 
അച്ഛെും അമ്മയും അവരുനട ജീവഞിതം ഓർ
ത്തു്രറയുകയകൊണ്...

2017 ജെുവരഞി 13. അന്ന് ്രണഞിസ്ലത്തു 
െഞിൽ്ുലമ്കൊഴകൊണ് മകൂത്ത മകൾ്ന് ഒര്രക
ടം ്രറ്ഞി എന് ലഫകൊൺവഞിളഞി വന്ത്. ന്രനട്
ന്ുന�ല്ലണം എന്ല്ലകൊനത ഒന്ും അറഞിഞ്ഞി
ല്ല. ്രകൊതഞി ്രണഞിത വീടഞി നൻറ വകൊർ്ഞിെു മുക
ളഞിലകൂനട ഓടരുനതന്ന് ആയഞിരം തവണ ്രറ
ഞ്ഞിട്റുണ്ന് അവലളകൊട്, ്രറഞ്കൊൽ ലകൾ്ു
കയഞില്ല.  ലകലയകൊ കകൊലലകൊ ഒടഞിഞ്ഞിട്റുണ്കൊവ
ലല്ല എന്ന് പ്രകൊർഥഞിച്ചന്  രണ്കൊളറും ലവഗം വീട്ഞി
ലല്ന് തഞിരഞിച്ചറു. ബസഞിറങ്ങഞി ലവഗത്തഞിലലകൊടു
ലമ്കൊൾ അവർ മെസ്ഞിലലകൊർത്തു, ‘‘ആലരകൊനട
ങ്ഞിലും കകൂട്ഞിരഞി്കൊൻ ്രറലയണ്തകൊയഞിരുന്ു.’’     

‘‘ദകൂനരയുള്ള മഠത്തഞിലകൊണ് കുട്ഞികൾ തകൊമ
സഞിച്ചറു്രഠഞിച്ചഞിരുന്ത്. വയസ്റഞിയഞി്ുലമ്കൊൾ 
മകൂത്തവൾ്ന് ്രത്തര വയസ്കൊണ് പ്രകൊയം. ഒരു 
നകകൊല്ലം ലമകൊൾ വീട്ഞിൽ അമ്മലയകൊനടകൊ്ം െഞിൽ
്നട് എന്ന് കെ്കൊസപതീകൾ ്രറഞ്തെു
സരഞിച്ചകൊണ് ഞങ്ങൾ ഇവഞിടനത്ത സകകൂളഞിൽ 
രണ്ുല്രനരയും ല�ർ്ുന്ത്. കഷ ടഞിച്ചന് ഒരു 
വർഷലമ ആയുള്ളളൂ ഞങ്ങനളകൊരുമഞിച്ചന് ജീവഞി
ച്ചറുതുടങ്ങഞിയഞിട്ന്. അല്കൊലഴ്ും...’’ ആ അമ്മ
യുനട വകൊ്ുകൾ മുറഞിഞ്ു. വീട്ഞിനല ഉത്ത
രത്തഞിൽ തകൂങ്ങഞി്ഞിടയുന് മകൂത്തവനള കണ്ന്  
െഞിലവഞിളഞിച്ച രണ്കൊമനത്ത കുഞ്ഞിനെ ആഴ�
കൾ്ുലശഷം അലത മുറഞിയഞിൽ അലത രീതഞി
യഞിൽ മരഞിച്ച െഞിലയഞിൽ കനണ്ത്തഞിയത് അവ
രുനട ജീവഞിതം തകർനത്തറഞിഞ്ു. ല്രകൊസ റ്ന് 
ലമകൊർട്ം റഞില്കൊർട്ന് വന്ല്കൊൾ മകൊപതമകൊണ് െഞി
ഷഠുര ്രീഡെം ലെരഞിട്കൊണ് കുഞ്ുങ്ങൾ 
കഴഞിഞ്ഞിരുന്നതന്വർ അറഞിഞ്ത്. 

രണ്ു മരണങ്ങൾ ഉറങ്ങഞി്ഞിടന്വനര 
തട്ഞിയുണർത്തഞി. പ്രകടെങ്ങൾ്ും പ്രസം
ഗങ്ങൾ്ും വഞിലകൊ്രങ്ങൾ്ുനമകൊ്ം സമകൂ
ഹമകൊധ്മങ്ങളഞിൽ നഷർലക് ലഹകൊംസുമകൊ
രും സടകുടനഞ്ഴുലന്റ്റു. ്രഞിടഞിയഞിലകൊയ
ത് കുഞ്ുങ്ങളറുനട അടുത്ത ബന്ു്
ളറും അയൽവകൊസഞിയും ആയതുനകകൊണ്ന് വഞി
രലുകൾ അമ്മ്ും അച്ഛെും ലെനര െീണ്ു. 
അമ്മയുനട രണ്കൊംവഞിവകൊഹം, അച്ഛ നൻറ സു
ഹൃത്തു്ൾ, സ്ഭകൊവം, എ്ഞിന് കുട്ഞികളറു
നട സ്ഭകൊവം വനര ഇഴകീറഞി ്രരഞിലശകൊധഞി്
ന്ട്റു. കുട്ഞികൾ ്രീഡഞി്ഞി്ന്ടുന്ത് അച്ഛ
െമ്മമകൊരുനട അറഞിലവകൊനടയകൊയഞിരഞി്ുനമന്ന് 
�ഞിലർ അെുമകൊെഞിച്ചല്കൊൾ, ലകസലെ്ഷഞി
ച്ച ഡഞിലവ.എസ.്രഞി ‘കനണ്ത്തഞിയത്’ ‘കു
ട്ഞികൾ്ന് ഈ ബന്ം ഇഷ ടമകൊയഞിരുന്ു’ 
എന്കൊയഞിരുന്ു!

‘എല്ാവടരയും വിശ്വസിച്ു’
പ്രകൊഥമഞിക വഞിദ്കൊഭ്കൊസംല്രകൊലും ഇല്ലകൊത്ത, 

്രട്ഞിണഞി കഞിട്രുത് എന്തഞിൽ കവഞിഞ്ു
ള്ള സ്പ്െലമകൊ ലക്ഷ്ലമകൊ ഇല്ലകൊത്ത, ്രണഞി
യുള്ള ദഞിവസം നവളറു്ും മുലമ് ല്രകൊയഞി 
അന്നത്ത കകൂലഞിയുമകൊയഞി അ്ഞിമയങ്ങഞിയ 
ലശഷം മ്ളറുനട ലലകൊകലത്ത്ന്  തഞിരഞിനക
നയത്തഞിയഞിരുന്വരകൊയഞിരുന്ു ആ അച്ഛെുമ
മ്മയും. ‘‘എല്ലകൊവനരയും ല്രകൊനല ഞങ്ങളറും 
്രീഡെവകൊർത്തകൾ കകൊണുലമ്കൊൾ ആർ
്ും ഇങ്ങനെനയകൊന്ും വരുത്തലല്ല എന്ന് 
ഓർ്ുമകൊയഞിരുന്ു. ഞങ്ങളറുനട കുഞ്ുങ്ങ
ളറും ഇത് അെുഭവഞി്ുന്ുനണ്ന്ന് അറഞിഞ്ഞി
ല്ല’’ ^അമ്മ വഞിതുമ്ഞി.

പ്രതഞികളഞിൽ ഒരകൊൾ അമ്മയുനട ല�ച്ചഞിയു
നട മകെകൊണ്, മനറ്കൊരകൊൾ അമ്മയുനട ന�റഞി
യച്ഛ നൻറ മകെും. വീടഞിെു നതകൊട്ടുത്തുള്ള 
മനറ്കൊരു പ്രതഞിയുനട കുട്ഞികൾന്കൊ്മകൊണ് 
സലഹകൊദരഞിമകൊർ കളഞിച്ചഞിരുന്ത്. അമ്മ ്രറ
ഞ്ുനകകൊണ്ഞിരുന്ു, ‘‘ഞങ്ങൾ എല്ലകൊവനര
യും വഞിശ്സഞിച്ചറു, കുഞ്ുങ്ങനള ലെകൊ്ഞി
ല്കൊളലണ എന്ന് ്രറലഞ്ൽ്രഞിച്ച ബന്ു
്നള, സകകൂളഞിനല കകൊര്ങ്ങൾ പശദ്ധഞി്ും 
എന്ന് കരുതഞിയ ടീച്ചർമകൊനര, നതറ്റുകകൊർ ഉറ
്കൊയും ശഞിക്ഷഞി്ന്ടും എന്ന് വകൊ്ു്രറ
ഞ് ന്രകൊലീസഞിനെ...’’ പ്രതഞി മധു മകൂത്തകുട്ഞി
നയ ഉ്രപദവഞി്ുന്ത്  ഒരഞി്ൽ അച്ഛൻ കണ്
തകൊണ്, അന്ന് അമ്മ അയകൊളറുനട വീട്ഞിൽ വഞി
വരം അറഞിയഞി്ുകയും വകൊക് തർ്ം ഉണ്കൊ
വുകയും ന�യതു. ലമലഞിൽ ഈ വീട്ഞിലല്ു 
വരരുത് എന്ന് തകൊ്ീതും നകകൊടുത്തു, ‘‘്രരകൊ
തഞി നകകൊടു്കൊതഞിരുന്ത് അവ നൻറ വഞിവകൊ
ഹപ്രകൊയനമത്തഞിയ സലഹകൊദരഞിമകൊരുനടയും 
ഞങ്ങളറുനട മ്ളറുനടയും ഭകൊവഞിനയ കരുതഞി
യകൊണ്. അതഞിെുലശഷം അവൻ ഇവഞിനട വരു
ന്ഞില്ല എന്കൊണ്  ഞങ്ങളറും വഞിശ്സഞിച്ചത്. 
്രലക്ഷ, ഞങ്ങൾ ്രണഞി്ുല്രകൊകുലമ്കൊൾ 
അവൻ ഇവഞിനട വരകൊറുണ്കൊയഞിരുന്ു.’’

എവിടടയാണ്,  
 ആർക്ാണ് ട്റ്റിയ്്?
സ്ലനത്ത ന്രകൊതുപ്രവർത്തകെും ്രുതു
ലശേരഞി ്രഞ്കൊയത്തംഗവുമകൊയ ബകൊലമുരളഞി 
്രറയുന്ു, ‘‘എല്ലകൊ സംവഞിധകൊെങ്ങൾ്ും 
നതറ്ന് ്രറ്ഞിയഞിട്റുണ്ന്. ഞകൊെട്മുള്ള ആളറുക
ളറുനട അപശദ്ധയും ഒരു കകൊരണമകൊണ്. ആദ്
നത്ത മരണം െടന്ല്കൊൾ ന്രകൊലീസ ്രറ
ഞ്ത് നകകൊല്രകൊതകത്തഞിന് നതളഞിവഞില്ല, 

എന്കൊൽ, ആത്മഹത് എന്ുവന്കൊൽ ലപ്ര
രണകുറ്ം �ുമത്തഞി പ്രതഞികൾ്ന് 12-13 നകകൊ
ല്ലം ശഞിക്ഷ നകകൊടു്കൊൻ കഴഞിയുനമന്കൊണ്. 
അങ്ങനെയകൊണ് ലകസ ആത്മഹത്യകൊകു
ന്ത്.’’ 

ലകസഞിനല െകൊലകൊം സകൊക്ഷഞിയകൊയ അബ്കൊ
സ ന്രകൊലീസഞി നൻറ നകടുകകൊര്സ്ത്ുകകൂ
ടഞി സകൊക്ഷഞിയകൊണ്, ‘‘ആദ്നത്ത മരണം െട
ന്ന്  ഇളയ കുഞ്ഞി നൻറ െഞിലവഞിളഞി ലകട്ന് ഓടഞി
നയത്തഞിയവരഞിൽ ഒരകൊളകൊണ് ഞകൊൻ. ഒന്ര 
മണഞി്കൂറഞിെുലശഷം മകൊപതം സ്ലനത്തത്തഞി
യ ന്രകൊലീസ തകൂങ്ങഞി്ഞിടന് കുട്ഞിനയ തകൊനഴ
യഞിറ്ഞിയതുല്രകൊലും ്രഞിലറ്ന്കൊണ് . മരണ
ത്തഞിന്  അരമണഞി്കൂർ മുമ്ുല്രകൊലും കകൂട്റു
കകൊരഞിലയകൊട് മകൂത്ത കുട്ഞി ‘മകൊമൻ നകകൊല്ലറുനമ
ന്ു ്രറഞ്ു’ എന്ന് ്രറഞ്തകൊയഞി ആ കുട്ഞി 
നമകൊഴഞി നകകൊടുത്തതകൊണ്. അത് ്രഞിന്ീട് മകൊറ്ഞി
്റഞ്ു എന്കൊണറഞിഞ്ത്.’’ അമ്മ ്രറയു
ന്ു, ‘‘മകൂത്തകുട്ഞിയുനട മരണത്തഞിെുലശഷം 
ന്രകൊലീസുകകൊലരകൊട്, വീട്ഞിൽെഞിന്ന് മുഖം മറ
ച്ചറു രണ്ുല്രർ ഇറങ്ങഞില്കൊകുന് കകൊര്ം ഇള
യ കുട്ഞി ്രറഞ്തകൊണ്. മധു കുട്ഞിനയ ്രീഡഞി
്ഞിച്ച കകൊര്വും ്രറഞ്ു. എന്കൊൽ, അനതകൊ
ന്ും ലരഖകളഞിൽ വന്ഞില്ല. മധുവഞിനെ നകകൊ
ണ്ുല്രകൊയ ന്രകൊലീസ രകൊപതഞിതനന് അവനെ 
വഞിട്യച്ചറു. അവനെ വഞിട്ഞില്ലകൊയഞിരുനന്ങ്ഞിൽ 
ഞങ്ങൾ്ന് ഇളയകുനഞ്ങ്ഞിലും ഉണ്കൊലയ
നെ...’’

സകകൂളറുകളഞിൽല്രകൊലും അവരുനട ന്രരു
മകൊറ്ത്തഞിൽ ആരും പ്രശെങ്ങൾ കണ്ഞില്ല. ബകൊ
ലമുരളഞി ഓർ്ുന്ു, ‘‘രണ്ു കുട്ഞികളറും മഞിടു
്ഞികളകൊയഞിരുന്ു, അസകൊമകൊെ് ലധര്മുള്ള

വാളയാറിടല ടപൺകുട്ികളുടട വരീട് 
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െകാേണ്ടാട്ടി പുളിക്കൽ െപരിയന്പ
ലെത്ത ദാറുസ്സലാം വീടിെൻറ 
േഗറ്റിൽ എഴുതിയ വി.എം. കു

ട്ടി െയന്ന േപര് മലയാളികള�െട മനസ്സിൽ െകാത്തിെവ
ച്ചിട്ട് ˇറര പതിറ്റാണ്ടാവുന്നു. ്രഗാമേഫാണിലും കാസ
റ്റ�കളിലും െറേക്കാഡ് െചയ്˘ത് ഇനിയും േകട്ട�മതിയാ
കാത്ത ‘സംകൃതപമഗരി’യും ‘കാളപൂട്ടിൻറതിശയ’വും 
‘ൈകതപ്പ�മണ’വുെമല�ാം വടക്കാങ്ങര മുഹമ്മദ് കുട്ടി
െയന്ന വി.എം. കുട്ടിയുെട ശബ് ദത്തിലൂെട സ്മാർട്ട് 
േഫാണിൽ ഇന്നും മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. തിങ്ങിനിറഞ്ഞ സദ
സ്സിനു മുന്നിൽ യവനിക ഉയരുേന്പാൾ ൈകയിൽ ൈമ
ക്കുേമന്തി പുഞ്ചിരിച്ച�നിന്ന ഇശലിെൻറ സുൽത്താൻ 
പാടാത്ത നാട്˘ േകരളത്തിലും അറബിക്കരയിലും 
അപൂർവമായിരിക്കും. 85ാം വയസ്സിൽ ശാരീരിക അവശ
തകൾ കാരണം വീട്ടിൽ വി്രശമിക്കുേന്പാഴും കുട്ടിമാഷി
െൻറ ഉള്ള�നിറെയ പാട്ടാണ്. 

പതിറ്റാണ്ടുകൾ കടന്നുേപായിരിക്കുന്നു. കുടമണിക്കി
ലുക്കവുമായി കാളവണ്ടികൾ പാഞ്ഞുേപായ െചമ്മൺ
പാത ഇന്ന് തിരേക്കറിയ േകാഴിേക്കാട്˘-പാലക്കാട്˘ േദശീ
യപാതയാണ്. ദാറുസ്സലാമി െൻറ ഉമ്മറെത്ത ചാരുകേസ
രയിലിരുന്ന് കൺമുന്നിലൂെട കടന്നുേപായ കാലത്തി
ലൂെട തിരിച്ച�നടക്കാൻ ്രശമിക്കുകയാണ് വി.എം. കുട്ടി. 
ഓർമക്കുറവ്˘ ഇടക്കിെട വാക്കുകൾ മുറിക്കുേന്പാൾ മാ
പ്പിളപ്പാട്ട് രചയിതാവുകൂടിയായ സീമന്തപു്രതൻ അഷ്˘റ
ഫ് ബാപ്പക്ക് താങ്ങായി.
‘‘ˇദി െപരിയവ േൻറകൽ അരുളാെല
ˇലത്തിൽ ˇരംഭദൂതർ മഹ് മൂദ്
തങ്ങളും തങ്ങെള അസ്ഹാബിമാേരാടും
മദീനത്ത് പള്ളിയിലിരിക്കും സമയത്ത്
ചായൽ ഒരു പക്ഷി വന്നു സലാം െചാല�ി’’

പഴയകാലത്ത് മലബാറിൽ ഏെറ ്രപചാരത്തിലുണ്ടാ
യിരുന്ന നടുേത്താപ്പിൽ അബ് ദുല� രചിച്ച ‘അക്ബർ 
സദഖ’ പക്ഷിപ്പാട്ട�ം േമായിൻകുട്ടി ൈവദ�രുെട പടപ്പാ
ട്ട�ം േകട്ട�വളർന്ന കുട്ടിക്കാലം. പുളിക്കൽ ˇലുങ്ങൽ 
മുട്ടയൂരിെല വടക്കുങ്ങര ഉണ്ണീൻ മുസ് ലിയാരുെടയും 
ഇത്താച്ച�ക്കുട്ടിയുെടയും മകനായി ജനിച്ച മുഹമ്മദ് കു
ട്ടിയുെടത് അല�ലില�ാത്ത ബാല�മായിരുന്നു. കർഷക കു
ടുംബം, വലിയ മുറ്റവും പറന്പുമുള്ള തറവാട്˘ വീട്˘. വറു
തിയുെട കാലമായിരുന്നതിനാൽ ദൂെര ദിക്കിൽനിന്നും 
ധാരാളം വിരുന്നുകാർ വരും എല�ാ ദിവസവും. പാട്ട�കാ
രികള�മുണ്ടാവും കൂട്ടത്തിൽ. മഗ് രിബ്  നമസ്കാരത്തിന് 
പായ നിരത്തി സ്്രതീകള�ം കുട്ടികള�ം ഇരിക്കും. ൈവ
ദ�ുതിയില�. ചിമ്മിണി വിളക്കിെൻറ െവട്ടത്തിരുന്നാണ് 
അറബിമലയാളത്തിലുള്ള സബീനപ്പാട്ട�കൾ െപണ്ണ�
ങ്ങൾ പാടുക. പടപ്പാട്ട്, പക്ഷിപ്പാട്ട്, കുപ്പിപ്പാട്ട് എല�ാമു
ണ്ടാവും. 
‘‘കാളപൂട്ടിൻറതിശയം പലരുേമ പറഞ്ഞ പൂതി
എ െൻറ കാലികൾെകാെണ്ടാരുദിനം ഞാൻ െചന്നണ
ഞ്ഞ േചതീ’’

ബന്ധു പാണ്ടികശാല ഒറ്റപ്പിലാക്കൽ ഫാത്തിമ്മക്കു
ട്ടിയിൽനിന്ന് േകട്ട പുലിേക്കാട്ടിൽ ൈഹദറി െൻറ വരി
കൾ. ഇത് രണ്ടുവരി പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി മാഷ്˘ ഫാ
ത്തിമക്കുട്ടി അമ്മായി വിരുെന്നത്തിയിരുന്നത് ഓർക്കും. 
അവർ നെല�ാരു ൈകമുട്ട് പാട്ട�കാരിയായിരുന്നു. കല�ാ
ണ വീടുകളിെലാെക്ക പാടും. കാളപൂട്ട് പാട്ട�ം ബദ് ർ കി
സ്സയുമുണ്ടാവും കൂട്ടത്തിൽ. അവർ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന 
നാള�കൾ പാട്ട�കള�ം ൈബത്തുകള�മായി െകാണ്ടാ
ടും. കാളപൂട്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് നാട്ടിെല ്രപധാന 
ˇേഘാഷം. െകായ്˘ത്തുകഴിഞ്ഞ പാടങ്ങൾ കാളപൂട്ടി
െനാരുക്കും. ജിേലബിയും മിഠായിയും കളിപ്പാട്ടങ്ങള�ം 
വളയും മാലയും വിൽക്കാൻ കച്ചവടക്കാർ വരും. വലി
യ ജനക്കൂട്ടവും വാശിയും. ഇേപ്പാൾ താമസിക്കുന്ന െപ
രിയന്പലെത്ത വീടുെവച്ചത് വയലിലാണ്. മുറ്റത്താണ് 
കാളകെള െകാണ്ടുവന്ന് െകട്ട�ക. മഴക്കാലമായാൽ 
ˇൾെപ്പാക്കത്തിൽ െവള്ളമുണ്ടാവും. നടാനായി െവച്ച 
ഞാറുകൾ ഒലിച്ച�േപായിട്ട് നീന്തിെച്ചന്ന് തിരിെച്ചടുത്ത 
സംഭവങ്ങള�ണ്ടായിട്ട�ണ്ട്. ഇന്ന് വയലുകെളാന്നും ബാ

ക്കിയില�. എല�ായിടത്തും വലിയ െകട്ടിടങ്ങളായി.
‘തടകിമണെത്ത സമയത്തിൽ ഉടൻ 

അവെനത്തി മനസ്സുള്ളിൽ
സരസിജമുെത്ത മധുരേത്തൻ ഹു

സ്നുൽ ജമാലാം’
േമായിൻ കുട്ടി ൈവദ�രുെട 

ബദ് റുൽ മുനീർ ഹുസ്നുൽ 
ജമാൽ കൃതിയിെല വരി

കൾ പാടുേന്പാൾ െകാ
േണ്ടാട്ടിയുെട സമീപ

്രപേദശത്തുകാരെന
ന്ന നിലയിൽ അഭിമാ

നം േതാന്നും. െകാ
േണ്ടാട്ടി േനർച്ചയു
മായി ബന്ധെപ്പ
ട്ട�ം ഓർമകെള
ന്പാടുമുണ്ട്. 1945 
വെര പുളിക്കലി
ലാണ് പഠിച്ചത്. 
ˇറാം �ാസ് 
മുതൽ െകാ
േണ്ടാട്ടിയി

േല ഉള്ള�. 
ˇെക 

ഒരു 

ബസും. ബന്ധു േകായാമുട്ടി മാഷ്˘, വീരാൻ കുട്ടി മാഷ്˘, 
കുഞ്ഞുട്ടി മാഷ്˘, ഖാദർ മാഷ്˘ എന്നിവർ െകാേണ്ടാട്ടി 
സ്കൂളിൽ അധ�ാപകരായിരുന്നു. അവരവിെട വാടക 
വീെടടുത്ത് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. കൂെട 
എെന്നയും നിർത്തി. പാട്ട�കാരനാവണെമന്ന േമാഹ
ത്തിേലക്കുള്ള ˇദ� ചുവട്˘ അക്കാലത്തായിരുന്നു. െകാ
േണ്ടാട്ടി െകാടിമരത്തിനരിെക ബീഡി െതറുപ്പ് േക്രന്ദമാ
ണ്. അവിെട ബീഡി െതറുപ്പ�കാർ പണിെയടുത്തുെകാ
ണ്ട് പാടുന്നുണ്ടാവും. ഒഴിവുസമയത്ത് ഞാൻ െചന്നിരു
ന്ന് േകൾക്കും. െകാേണ്ടാട്ടി യു.പി സ്കൂളിലും ഫേറാ
ക്ക് േസവ മന്ദിരം ൈഹസ് കൂളിലും പഠിച്ചേശഷം രാമ
നാട്ട�കര േസവാമന്ദിരത്തിൽ ടി.ടി.സിക്ക് േചർന്നു. ഈ 
സമയത്താണ് ˇകാശവാണിയിൽ പാടാൻ അവസരം 
ലഭിക്കുന്നത്. 20ാം വയസ്സിൽ കരിപ്പ�രിെല കുളത്തൂർ 
എൽ.പി സ്കൂളിൽ െഹഡ്മാസ് റ്ററായി േജാലിയിൽ ്രപ
േവശിച്ച�. വിരമിക്കുന്നതുവെര ഇവിെടത്തെന്നയായിരു
ന്നു. പാട്ടിെനയും കൂെടക്കൂട്ടി. 1957ലാണ് മാപ്പിളഗാന 
്രടൂപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. ഹാർേമാണിയവും തബലയും മാ
്രതമാണ് ˇ കാലത്ത് സംഗീേതാപകരണങ്ങളായി ഉപ
േയാഗിച്ചത്.
‘വിശ�്രപപഞ്ചത്തിന്നാെക റസൂേല 
വിശ�ാസികൾക്ക് ഹബീേബ’

പുളിക്കലിെല ഈ വീട്˘ അക്ഷരാർഥത്തിൽ പാട്ട�
പുരയായിരുന്നു. പാട്ട�ം സംഗീേതാപകരണങ്ങള�െട 
ശബ് ദവും ഒഴിഞ്ഞേനരമുണ്ടായിരുന്നില�. വിഖ�ാതരാ
യ എ്രതേയാ ഗായകരുെടയും സംഗീതജ്ഞരുെടയും 
ഓർമകൾ ഇവിടെത്ത ചുമരുകൾക്കിടയിൽ അലെയാലി 
െകാള്ള�ന്നുണ്ട്. ബാബുരാജ്, േകാഴിേക്കാട്˘ അബൂബ
ക്കർ, വടകര കൃഷ്˘ണദാസ്, ചാന്ദ് പാഷ അങ്ങെന േപാ
വുന്നു. ഇവിെട താമസിച്ചായിരുന്നു റിേഹഴ്സൽ. ബാ
ബുരാജിെൻറ അവസാന പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങെളാരുമി
ച്ച�ണ്ടായിരുന്നു, േബാംെബയിെല സാബു സിദ്ദീഖ്˘ ഹാ
ളിൽ. ഒടുവിലെത്ത ്രഗാമേഫാൺ െറേക്കാഡും എനിക്കു
േവണ്ടി.  ‘വിശ�്രപപഞ്ചത്തിന്നാെക റസൂേല’ എന്ന പാ
ട്ടായിരുന്നു ഇത്.

പാട്ട�പഠിക്കാൻ ധാരാളം കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വന്നിരു
ന്നു. മലനാട്˘, മയിൽ വാഹനം എന്നീ േപരുകളിൽ രണ്ട് 
ബസുകൾ മാ്രതമുണ്ടായിരുന്ന നാള�കളിൽ കാൽനട
യായാണ് അവെരത്തിയിരുന്നത്. 

1970ൽ േകാഴിേക്കാട്˘ ˇകാശവാണിയുെട ബാല
േലാകം പരിപാടിയിൽ പാടാൻ കുട്ടികെള േവണെമന്ന 
ˇവശ�വുമായി അധികൃതർ എ െൻറയടുെത്തത്തി. സു
ഹൃത്ത് കാരിക്കുഴിയൻ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മാസ് റ്ററാണ് വിള
യിൽ പറപ്പ�രിെല തിരുവേച്ചാലയിൽ പാട്ട�പാടുന്ന കു
റച്ച�േപരുെണ്ടന്ന് അറിയിച്ചത്. അവിടെത്ത സൗദാമിനി 
ടീച്ചർ സംഗീതതൽപരയായിരുന്നു. െചറുെപണ്ണിെൻറ
യും േകള െൻറയും നാലു മക്കളിൽ ഇളയവൾക്ക് വത്സ
ലെയന്ന് േപരിട്ടതുേപാലും സൗദാമിനി ടീച്ചറാണ്. പാ
ട്ട�കാെര േതടുന്നതറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഇവർ കുേറേപെര 
സംഘടിപ്പിച്ച�. കൂട്ടത്തിൽ നല� ശബ് ദം പത്തു വയസ്സ�
കാരി വത്സലയുെടതായിരുന്നു. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 
അവൾ  വീട്ടിൽ വന്നു പാട്ട�പഠിച്ച�. ˇയിഷാ സേഹാ
ദരിമാെരന്നറിയെപ്പട്ട ˇയിഷയും ˇയിഷാ ബീവിയും 
അന്ന് ഇവിെടയുണ്ട്. വത്സല കുേറക്കാലം ഈ വീട്ടിൽ
ത്തെന്നയായിരുന്നു. എേന്നാെടാപ്പം ഏറ്റവുമധികം േവ
ദികളിൽ പാടിയതും അവൾതെന്ന. വത്സല പിൽക്കാല
ത്ത് വിളയിൽ ഫസീലയായി. 

ഹാർേമാണിയം വായിച്ചാണ് കുട്ടികെള പാട്ട�പഠിപ്പി
ച്ചിരുന്നത്. പുളിക്കലിെല മദീനത്തുൽ ഉലൂം അറബിക് 
േകാളജിൽ ൈവകീട്ട്  നാലു മണിക്ക് േഹാസ് റ്റലിൽനിന്ന് 
കുട്ടികെള ചായകുടിക്കാൻ പുറേത്തക്ക് വിടുന്ന സ്രന്പ
ദായമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഇതുവഴി േപാവുേന്പാൾ 
പാട്ട�പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജനലിലൂെട േനാക്കി കുെറേനരം 
നിൽക്കും. കൂട്ടത്തിെലാരു ഹസ്സനുണ്ടായിരുന്നു. പാ
ട്ടിൽ തൽപരനായിരുന്ന അവൻ ഒരു ദിവസം കുറച്ച�വ
രികെളഴുതി എെന്ന കാണിച്ച�. അറിയെപ്പടുന്ന ഗാനരച
യിതാവായി മാറിയ ഹസ്സൻ െനടിയനാടിെൻറ തുടക്കം 
അങ്ങെനയായിരുന്നു. ബാപ്പ� െവള്ളിപറന്പും െചറുപ്പ
ത്തിേല എ െൻറയടുെത്തത്തി. പി.ടി. അബ് ദുറഹിമാൻ 
ˇഴ്ചയിെലാരിക്കെലങ്കിലും വീട്ടിൽ വരും. ഇവിെട ഇരു
ന്നായിരുന്നു പാെട്ടഴുത്ത്.
‘’സംകൃത പമഗിരി തങ്കത്തുംഗത്തധിംഗിണ 
തിംകൃത ധിമികിട േമളം 
തക ധംധരി സരിഗമ തക്കിടകത്ത 
തിങ്കിങ്കിണ ധിംതിമി താളംകൃത താളം’’

മലബാറിെല എല�ാ ജില�കളിലും കല�ാണത്തേലന്ന് 
ഗാനേമളകൾ പതിവാ യിരുന്ന കാലത്ത് ൈമലാഞ്ചിപ്പാ
ട്ട�കൾക്കായിരുന്നു ്രപിയം കൂടുതൽ. കല�ാണപ്പാർട്ടിക
ളിൽ മാ്രതമല� സ�േദശത്തും വിേദശത്തും നടന്ന പരി
പാടികളിലും എെന്നെക്കാണ്ട് ഏറ്റവുമധികം പാടിച്ചത് 
‘‘സംകൃത പമഗിരി തങ്കത്തുംഗത്തധിംഗിണ തിംകൃത ധി
മികിട േമളം’’ എന്ന് തുടങ്ങി സ�ർഗീയ സുന്ദരിമാെര വർ
ണിക്കുന്ന വാഴപ്പാടി മുഹമ്മദ് എഴുതിയ പാട്ടാണ്. ഇൗ
യടുത്തുവെര ഏെതങ്കിലും േവദിയിൽ േപായാൽ രണ്ടു 
വരി പാടാൻ പറയുക പതിവ്˘.

സുഖദുഃഖങ്ങൾ സമം േചർന്നതാണ് 84 െകാല�െത്ത 
ജീവിതം. എെന്ന ഏറ്റവും അടുത്തറിഞ്ഞ് ˇ്രഗഹങ്ങൾ
ക്ക് കൂട്ട�നിന്ന, േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച,  എട്ട� മക്കൾക്ക് ജന്മം 
നൽകി എെന്നയും അവെരയും െപാന്നുേപാെല േനാ
ക്കിയ ്രപിയ സഖി ˇമിന അകാലത്തിൽ േവർപിരി
ഞ്ഞുേപായി. പിെന്നയും കുെറ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാ
ണ് സുൽഫത്തിെന ജീവിതത്തിേലക്ക് കൂട്ടിയത്. ˇമി
നക്ക് അസുഖം ബാധിച്ച സമയത്ത് ഇളയ മകളായ കു
ഞ്ഞേമാള�െട വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില�. അത് നടന്നുകാ
ണാൻ അവർ ˇ്രഗഹം ്രപകടിപ്പിച്ച�.

മരണത്തിനു മുന്പ് നിക്കാഹ് നടത്താനായി. കുഞ്ഞി
േമാൾ കുഞ്ഞേമാളായതിന് പിന്നിെലാരു കഥയുണ്ട്. 
പലതരം േപരുകൾ കണ്ടുെവച്ചിരുന്നു വീട്ടിലുള്ളവരും 
ബന്ധുക്കള�ം. വീട്ടിൽ േജാലിക്ക് വന്നിരുന്ന ഉമ്മയ്യയാ
ണ് ജനിച്ചയുടെന അവെള ഏറ്റ�വാങ്ങിയത്. ഉമ്മയ്യ കു
ഞ്ഞേമാെളന്നാണ് അവെളയേപ്പാൾ വിളിച്ചത്. അത് 
മതിെയന്ന് ഞാനും തീരുമാനിച്ച�.
‘‘പടപ്പുകൾ െചയ്യണ െതറ്റ് പടേച്ചാ െൻറ േപര് െചാല�ി 
പലതരം ജാഡ കാട്ടി പടപ്പുകൾ െചയ്യണ െതറ്റ്’’

വരികൾ പുന്നയൂർക്കുളം വി. കുഞ്ഞുവി െൻറതാണ്. 
ഇേന്നാളം പാടിയ പാട്ട�കളിൽ എനിേക്കറ്റവും ഇഷ്˘ ടെപ്പ
ട്ടത്. നമുക്ക ്ലഭിച്ച അനു്രഗഹങ്ങളിൽ സർവശക്തേനാ
ട്˘ നന്ദി കാണിക്കണം. ഒരായുസ്സിൽത്തെന്ന ഗായക െൻ
റയും ഗാനരചയിതാവി െൻറയും സംഗീത സംവിധായക 
െൻറയും ്രഗന്ഥകാര െൻറയും ചി്രതകാര െൻറയും അധ�ാ
പക െൻറയുെമല�ാം േവഷങ്ങളണിഞ്ഞു. ച്രന്ദിക വാരി
കയിൽ ചി്രതെമാരുക്കാൻ പ്രതാധിപരും മുൻ മുഖ�മ്രന്തി
യുമായ സി.എച്ച.് മുഹമ്മദ് േകായ സാഹിബ് ക്ഷണിച്ച�. 
വടക്കുങ്ങര മുഹമ്മദ് കുട്ടിെയ വി.എം. കുട്ടിയാക്കി ചുരു
ക്കിയത് സി.എച്ചാണ്. മാർക്സിസ് റ്്റ പാർട്ടിയുെട അടിയു
റച്ച ്രപവർത്തകനാണിേപ്പാഴും. എ.െക.ജി, ഇ.എം.എസ്, 
അഴീേക്കാടൻ രാഘവൻ തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാർക്ക ്മു
ന്നിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ�ം ലഭിച്ച�. 
വരച്ച ചി്രതങ്ങളിൽ ഞാനിന്നും െനേഞ്ചടുേചർത്തുെവ
ക്കുന്ന ഒന്നുണ്്ട. യുവാവായിരിെക്ക വരച്ചതാണ്. ഇലക
ള�ം ശിഖരങ്ങള�ം േപായ മരത്തിേലക്ക ്ഊന്നുവടിേയന്തി 
േതാളിൽ ഭാണ്ഡവും തൂക്കി നിൽക്കുന്ന വൃദ്ധൻ. ചി്രത
ത്തിന് െകാടുത്ത ശീർഷകം ഇങ്ങെനയാണ്: 
കഷ്˘ ടെമന്നുെട യൗവനകാന്തി നഷ്˘ ടമായിതുമാതിരി...

 ചി്രതം: മുസ് തഫ അബൂബക്കർ

െക.പി.എം റിയാസ്

വി.എം. കുട്ടിയും വിളയിൽ വത്സലയും (ഫസീല) 
ബാബുരാജിെനാപ്പം

വി.എം. കുട്ടി വരച്ച ചി്രതങ്ങളിെലാന്ന്

േയശുദാസിെനാപ്പം പാടുന്നു

വി.എം. കുട്ടി

പതിറ്റാണ്ടുകൾ 
കടന്നുേപായിരിക്കുന്നു. 
കുടമണിക്കിലുക്കവുമായി 
കാളവണ്ടികൾ പാഞ്ഞുേപായ 
െചമ്മൺപാത ഇന്ന് തിരേക്കറിയ 
േകാഴിേക്കാട്-പാലക്കാട് 
േദശീയപാതയാണ്. ദാറുസ്സലാമി െൻറ 
ഉമ്മറെത്ത ചാരുകേസരയിലിരുന്ന് 
കൺമുന്നിലൂെട കടന്നുേപായ 
കാലത്തിലൂെട തിരിച്ച�നടക്കാൻ 
്രശമിക്കുകയാണ് വി.എം. കുട്ടി 
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വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്കുകൾ  
വാട് സ് ആപ്  വഴതിയകും  
രചനകൾ ഇ-മമയതിേതിേൂമടയകും അയക്ാം
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e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പത്ാധതിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,  
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 സഫ് വകൊൻ റകൊഷഞിദ്

19കൊം െകൂറ്കൊണ്ഞി  നൻറ മധ്ത്തഞിൽ ഇറ്
ലഞിയഞിനല ധകൊെ്്കൊടങ്ങളഞിലും 

തകൊഴ വരകളഞിലും ഒട്ഞിയ വയറുമകൊയഞി ്രണഞിനയ
ടുത്തഞിരുന് കർഷകരുനട െകൊവഞിൻ തുമ്ഞിൽ 
ഏതകൊെും വരഞികളറുണ്കൊയഞിരുന്ു. അവരതഞിൽ 
ഉൗർജവും ആശ്കൊസവും കനണ്ത്തഞി. 21കൊം െകൂ
റ്കൊണ്ഞിൽ ശീതീകരഞിച്ചമുറഞിയഞിലഞിരുന്ന്  ബർഗർ 
െുണഞ്ന്  നവബ് സീരീസ  കകൊണുന്വരുനട 
�ുണ്ഞിലും അലത വരഞികൾ ആവർത്തഞി്ന്
ട്റു. അലത വരഞികൾ ലലകൊകത്തുള്ള വഞിലമകൊ�െ
ല്കൊരകൊട്ങ്ങൾ്ും ന�റുത്തുെഞിൽ്രുകൾ്ും 
ഉൗർജലമകഞിന്കൊണ്ഞിരഞി്ുന്ു.  ഒരു്ര ലക്ഷ, 
�രഞിപതത്തഞി  നൻറ യകൊദൃച്ഛഞികതയകൊവകൊം. അത
നല്ലങ്ഞിൽ ആ വരഞികളഞിൽ ആവകൊഹഞിച്ച പ്രതഞിലര
കൊധത്തഞി  നൻറയും ല്രകൊരകൊട്ത്തഞി  നൻറയും ശക്തഞി
യകൊകകൊം. 19കൊം െകൂറ്കൊണ്ഞി നല ഭകൂവുടമകനളയും 
രണ്കൊം ലലകൊക യുദ്ധകകൊലത്തന്  സകൊക്ഷകൊൽ ഹഞി
റ്ന് ലർ ^മുലസകൊളഞിെഞിമകൊനരയും വഞിറ്ഞിച്ച നബല്ല
�കൊലവകൊ വീണ്ും ലലകൊകനമമ്കൊടും മുഴങ്ങുന്ു. 

എന്ാണ്  മെേ്ലചാലവാ 
bella ciao

ഇറ്കൊലഞിയൻ ഭകൊഷയഞിൽ ഏറ്വും പ്രഞിയന്ട്
തഞിന് െൽകുന് വഞിട എന്തകൊണ്  നബല്ല�കൊലവ
കൊ എന് വകൊ്ഞിെർഥം. വട്ൻ ഇറ്ലഞിയഞിനല 

നെൽ്കൊടങ്ങളഞിനല കർഷകരുനട െകൊവഞിൻതു
മ്ഞിൽെഞിന്ന്  ഉരുത്തഞിരഞിഞ് െകൊടൻ്രകൊട്കൊയഞിട്കൊ
ണ്   നബല്ല�കൊലവകൊ രകൂ്രന്ട്ത്  എന്ന്  കരുതു
ന്ു . വ്വസകൊയവഞിപ്ലവം സ്കൊധീെഞി്കൊത്ത ദരഞി
പദപ്രവഞിശ്യകൊയ ഇവഞിടങ്ങളഞിൽ സ പതീകളകൊണ്  
കകൂടുതലകൊയും ലജകൊലഞിന�യ തഞിരുന്ത് .  നതകൊ
ഴഞിലഞിടങ്ങളഞിൽെഞിന്ന്  കടുത്ത �കൂഷണവും ലവ
തെമഞില്ലകൊയ മയും ഇവർ  ലെരഞിട്ഞിരുന്ു . ഇരു
്രതകൊം െകൂറ്കൊണ്ഞി  നൻറ ആദ്നമത്തഞിയല്കൊലഴ
്ും ഇത്തരം അസംതൃപ് തഞികൾ സം�ടഞിത
രകൂ്രങ്ങളകൊയഞി മകൊറുകയും  പ്രതഞിലഷധങ്ങളകൊയഞി 
രകൂ്രന്ടുകയും ന�യ തു. ്രല വരഞികൾ കകൂടഞി
ലച്ചർത്തന്   ്രകൊടഞിയ നബല്ല�കൊലവകൊ പ്രതഞിലഷധങ്ങ
ളഞിൽ  അലയടഞിച്ചറു. ‘‘അതഞിരകൊവഞിനല ഞങ്ങൾ്ന്  
കൃഷഞിയഞിടത്തഞിൽ ല്രകൊകണം, നകകൊതുകുകൾ
്ും പ്രകൊണഞികൾ്ുമഞിടയഞിൽ കഠഞിെകൊധ്കൊെം 
ന�യ്ണം’’ എന്ർഥം വരുന് വരഞികളകൊയഞിരു
ന്ു അവ . ഇൗ വരഞികൾ എഴുതഞിയലതകൊ കൃത്
മകൊയഞി ലപകകൊഡീകരഞിച്ചലതകൊ ആരകൊനണന് കകൊര്
ത്തഞിൽ ഒരു വ്ക്തതയുമഞില്ല. 

അ്തിജീവനലപോരാട്ടങ്ങളതിൽ
രണ്കൊം ലലകൊക യുദ്ധകകൊലത്തകൊണ്  നബ

ല്ല�കൊലവകൊ  നതരുവുകളഞിൽ തീ്രടർത്തഞിത്തു
ടങ്ങഞിയത് . യുദ്ധം നകകൊടുമ്ഞിരഞിന്കൊണ്  
1942-1945കളഞിൽ യുവകൊ്ൾ ഇത്  ്രകൊടഞി നത
രുവുകളഞിലല്ഞിറങ്ങഞി. കർഷക പ്രതഞിലഷധ
ത്തഞിൽ ്രകൊടഞിയഞിരുന് വരഞികളഞിൽ മകൊറ്ം വരുത്തഞി 
മരണനത്ത വരഞി്കൊെും ഭയമഞില്ല എന് വരഞിക

ളറുൾന്ടുന് വഞിപ്ലവഗീതമകൊ്ഞി  നബല്ല�കൊ ലവകൊ
യഞിൽ അവർ ഉൗർജം കനണ്ത്തഞി. ഇറ്ലഞിയഞിനല 
ജർമൻ ലസെഞിക അധഞിെഞിലവശത്തഞിെും ഫകൊ
ഷഞിസ റ്ന്  െട്രടഞികൾ്ുനമതഞിനര വഞിപ്ലവഗീതം 
നതരുവുകളഞിൽ ഉയർന്ുലകട്റു. െകൊസഞികളറുനട
യും ഫകൊഷഞിസ റ്റുകളറുനടയും ലതകൊ്ഞിൻകുഴ
ലുകൾ്ുമുന്ഞിൽ അവരത്  ഉറന്നച്ചകൊല്ലഞി. 
രകൂക്ഷമകൊയ രക്ത നച്ചകൊരഞിച്ചഞിലുകൾ്ും ആഭ്
്രയുദ്ധത്തഞിെും ലശഷം ഇറ്ലഞി വഞിലമകൊ�െം 
ലെടഞിയ ല്കൊലഴ്ും നബല്ല�കൊലവകൊ ഇറ്ലഞിയഞിൽ 
സു്രരഞി�ഞിതമകൊയഞിരുന്ു.

ഫകൊഷഞിസ റ്ന്  ഭരണത്തഞിെുലശഷവും പ്രതഞി
ലഷധങ്ങളഞിലും യുവകൊ്ൾ കകൂടുന്ഞിടങ്ങളഞി
ലുനമല്ലകൊം നബല്ല�കൊലവകൊയുമുണ്കൊയഞിരുന്ു. 
കളഞിയും രകൊഷ പടീയവും ്രഞിണഞ്ുകഞിട്ുന് 
ഇറ്കൊലഞിയൻ ഫുട് ബകൊൾ ലീഗഞിനല ഗകൊലറഞികളഞിൽ

െഞിന്ും ്രലകകൊലങ്ങളഞിലകൊയഞി കകൊതട്ഞി്ുന് 
ശബ് ദത്തഞിൽ നബല്ല�കൊലവകൊ മുഴങ്ങഞി. ഇടതു്ര
ക്ഷ രകൊഷ പടീയകൊഭഞിമുഖ്മുള്ള ലഞിലവകൊലണകൊ പ്ര
വഞിശ്യഞിൽെഞിന്ുള്ളവരകൊയഞിരുന്ു തങ്ങളറുനട 
ഫുട് ബകൊൾ ക്ബഞിനെ ഉലത്തജഞി്ഞി്കൊൻ നബ
ല്ല�്കൊലവകൊ ഗകൊലറഞിയഞിനലത്തഞി്ുന്തഞിൽ മു
ന്ഞിൽ. ലടകൊം നവയഞിറ്ന് സ , സ റ്ീവൻ അലയകൊ്ഞി 
അട്മുള്ള പ്രശസ ത സംഗീതജ്ഞർ  നബല്ല
�്കൊലവകൊയുമകൊയഞി മ്കൂസഞിക്  ആൽബങ്ങൾ ്രുറ
ത്തഞിറ്ഞിയലതകൊനട ഇത്  ഇറ്ലഞി്ു്രുറലത്ത
്ും ഒഴുകഞി. സഞിെഞിമകളഞിലും നബല്ല�കൊലവകൊ 
ഉ്രലയകൊഗഞിച്ചഞിട്റുണ്ന് .

സ്കൊതപ്്ത്തഞി  നൻറയും വഞിലമകൊ�െത്തഞി നൻ
റയും പ്രതീകമകൊയഞി മറ്ഞിടങ്ങളഞിലും ആ വരഞികൾ 
ഉ്രലയകൊഗഞി്ന്ട്റു. 2015ൽ  പഗീസഞിൽ ഇടതു
്രക്ഷ ്രകൊർട്ഞിയകൊയ സഞിരഞിസ ഭരണത്തുടർച്ച ലെ
ടഞിയല്കൊൾ വഞിപ്ലവഗീതവുമകൊയഞി യുവകൊ്ൾ 
നതരുവുകൾ കീഴട്ഞി.  സ ന്രയഞിെഞിനല  കകൊറ്
ലലകൊണഞിയൻ  വഞിലമകൊ�െസമരങ്ങളഞിൽ പ്രലക്ഷ
കൊഭകകൊരഞികൾ ഒന്ഞിച്ചഞിരുന്ു ്രകൊടഞിയ നബല്ല�്കൊ
ലവകൊ ഏനറ പശദ്ധലെടഞിയഞിരുന്ു. 

സീരീസതിൽനതിന്്  സീരതിയസാകകുന്കു
 സ ്രകൊെഞിഷ  നവബ് സീരീസകൊയ  നല കകൊസ  

നഡ ്രകൊല്രൽ (La casa de papel) മണഞിനഹ
യ സ റ്ന്   (money hiest) ആയഞി ഒകൊൺലലൻ ഭീ
മൻമകൊരകൊയ നെറ്ന് ഫ്ഞിക് സ  സംലപ്രഷണം ന�യ 
തലതകൊനടയകൊണ്  നബല്ല�കൊലവകൊ വീണ്ും  ലലകൊക
നമമ്കൊടും ലവറലകൊയത്  . യകൂലറകൊ അച്ചടഞി്ുന് 
മപഡഞിഡഞിനല ലറകൊയൻ മഞിൻറ്  നകകൊട്കൊരം കവർ
ച്ചസം�ം അധീെതയഞിലകൊ്ുന്തും ന്രകൊ
ലീസും കവർച്ച്കൊരും തുടർന്ന്  െടത്തുന് 
ലമകൊസ  ആൻഡ്  ക്കൊറ്ന്  കളഞികളറുമകൊണ്  ്രരമ്
രയുനട ഇതഞിവൃത്തം. ്രരമ്രയഞിനല ഉലദ്ഗജ
െകമകൊയ െഞിമഞിഷങ്ങളഞിനലകൊന്ഞിൽ കവർച്ചയു
നട മസതഞിഷകമകൊയ   പ്രഫസർ  ലകകളറുയർ
ത്തഞി  നബല്ല�കൊലവകൊ ്രകൊടുന്ലതകൊനടകൊ്ം  ലപ്ര

ക്ഷകരും അലതറ്റു്രകൊടുന്ു. ഇറ്ലഞിയഞിനല ഫകൊ
ഷഞിസ റ്ന്  വഞിരുദ്ധ ല്രകൊരകൊളഞിയകൊയ ത നൻറ മുത്ത
ച്ഛൻ ്രഠഞി്ഞിച്ചതകൊണ്  ഇൗ വരഞികനളന്ന്  പ്രഫ
സർ ്രറയുന്ുണ്ന് . ്രരമ്രയഞിനല ്രല �ട്
ങ്ങളഞിലും കവർച്ച്കൊർ ഇത്  ്രകൊടഞി  പ്രതഞിലരകൊ
ധം തീർ്ുന്ുണ്ന്.  

നവബ്  സീരീസഞിനെകൊ്ം നബല്ല�്കൊലവകൊ
യും ലലകൊകനമമ്കൊടും സകൂ്ർഹഞിറ്കൊയഞി. അർ
ജൻറീെഞിയൻ ടീമഞിനെ ്രരഞിഹസഞിച്ചറുനകകൊണ്ുള്ള 
പബസീൽ ആരകൊധകരുനടയും  പഫകൊൻസ  ഫുട് 
ബകൊൾ ടീം ഒന്ഞിച്ചറു്രകൊടുന് നബല്ല�കൊലവകൊയും  
ലവറലകൊയഞിരുന്ു. ലലകൊകത്തഞി നല വഞിവഞിധഭകൊഷ
കളഞിലകൊയഞി അലെകം   നബല്ല�കൊലവകൊ മ്കൂസഞിക്  
ആൽബങ്ങളറും ്രുറത്തുവന്ു. 

 ഇലതകൊനടകൊ്ം, ലലകൊകനമമ്കൊടുമുള്ള വഞിലമകൊ
�െ ല്രകൊരകൊട്ങ്ങളഞിലല്ും ന�റുത്തുെഞിൽ്രുക
ളഞിലല്ും  നബല്ല�കൊലവകൊ തഞിരഞിച്ചറുവന്ു  .  പഫകൊൻ
സഞിനല ഇന്െ െഞികുതഞിന്തഞിനരയുള്ള മഞ്
്ു്കൊയ്കൊരുനട സമരത്തഞിൽ, ഇറകൊഖഞിനല 
മെുഷ്കൊവകകൊശ സമരങ്ങളഞിൽ, യകൂലറകൊ്ഞിനല 
വെഞിതകൊവഞിലമകൊ�െ റകൊലഞിയഞിൽ, അലമരഞി്യഞി
നല പടംപ്  വഞിരുദ്ധ റകൊലഞിയഞിൽ, ഫലസ തീെഞിൽ, 
�ഞിലഞിയഞിൽ, കുർദഞിസ തകൊെഞിൽ എല്ലകൊം മർദഞിതർ 
തങ്ങളറുനട ഭകൊഷയഞിൽ അലതറ്റുന�കൊല്ലഞി. ലകപന്
മപ്ഞി ബകൊബുൽ സുപ്രഞിലയകൊന്തഞിനരയും എ.
ബഞി.വഞി.്രഞിന്തഞിനരയും ജകൊദവ്രകൂർ യകൂെഞിലവ
ഴ സഞിറ്ഞിയഞിൽ ഇടത് വഞിദ്കൊർഥഞി സം�ടെകൾ 
പ്രതഞിലഷധം തീർത്തത്  നബല്ല�കൊലവകൊയുനട 
ഇൗണത്തഞിലകൊയഞിരുന്ു. പ്രതഞിലഷധഗകൊെങ്ങ
ളഞിലകൂനട പശലദ്ധയെകൊയ ്രകൂജൻസകൊഹഞിൽ ഇലത 
ഈണത്തഞിനലകൊരു്ഞിയ വകൊ്സ ന്  ജകൊലവകൊ ലസകൊ
ഷ്ൽ മീഡഞിയകളഞിൽ ്രറന്ുെടന്ഞിരുന്ു.  ഇറ്
ലഞിയഞിനല ഭകൂപ്രഭു്ന്കൊനരയും ഹഞിറ്ന് ലർ മുലസകൊ
ളഞിെഞിമകൊനരയും വഞിറ്ഞിച്ച വഞിപ്ലവഗീതം വീണ്ും 
മുഴങ്ങു ലമ്കൊൾ ഏകകൊധഞി്രതഞികനളയും ഫകൊഷഞി
സ റ്റുകനളയും അത്  അസ്സ്മകൊ്ുന്ുണ്കൊ
കും. തീർച്ച.
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ട�റ്റ്ഫ്ിക്സിടൻറ 
ഏറ്റവും ടചലതവറിയ 

ടവബ്സരീരരീസുകളിടലാനായ 
‘മണിടെയ് സ് റ്റ് ’ലൂടട 

്രംഗമായ 
‘ടബല്ചാതവാ’ പാട്ി ടൻറ 

ചരിത്വും 
വർത്തമാ�വും

കാറ്റതലാണിയ തപതഷോഭം                                                          ടബല്ചാതവാ െിന്ി പ്ിപ്്                          ലിബിയയിടല തടിപളിയിൽ �ടന തപതഷോഭം

്രു ലരുലമ്കൊൾ തുടങ്ങഞിയ തഞിരച്ചഞിലഞിനെകൊടുവഞിൽ, മഴന്
കൊ്ം അസ തമയം കകൊട്ഞിെുള്ളഞിലല്ന് വീഴുലമ്കൊഴകൊ

ണ് ദകൊദ കകൊട്റുകഞിഴങ്ങന് കനണ്ത്തുന്ത്. മണ്റു മകൊ്ഞിമകൊ്ഞി 
ന്രകൊട്കൊനത അത് ്രുറനത്തടു്കൊൻ അവെും ദകൊദകൊയും ്രകൊ
ടുന്രട്റു. മഴെെനഞ്കൊലഞിച്ചന്, കകൂലംകുത്തഞിനയകൊഴുകുന് ്രു
ഴയഞിൽ കഞിഴങ്ങന് കഴുകഞിനയടുത്തന് കുടഞിലഞിനലത്തുലമ്കൊൾ മകൊ
മകൊയും അെഞിയത്തഞിമകൊരും അരഞികഞിനലത്തഞി. എല്ലകൊവരും ല�ർ
ന്കൊണ്, നതകൊലഞികളഞ്ന് കഞിഴങ്ങന് നകകൊത്തഞിയരഞിഞ്തും കഴു
കഞി ്രകൊപതത്തഞിലല്ഞിട്തും. ശർ്ര്കൊവ അടു്ഞിൽെഞിന്ന് മകൊ
റ്ഞി കഞിഴങ്ങന് ലവവകൊൻ നവ്ുലമ്കൊൾ മകൊമ അവ നൻറ കവഞിളഞിൽ 
െുള്ളഞി. ‘്രട്ണത്തഞിൽെഞിന്ന് വകൊങ്ങുന്തഞിലെ്കൊൾ മധുരമു
ള്ള ലക്കൊണ് െഞിനൻറ ജന്ദഞിെത്തഞിെുണ്കൊ്കൊൻ ല്രകൊകുന്
ത്.’ അെഞിയത്തഞിമകൊർ ഇരട്ല്ര് വഞിളഞിച്ചന് കളഞിയകൊ്ഞി ്രുറലത്ത
ല്കൊടഞിയല്കൊൾ അവെവനര തല്ലകൊെകൊയഞി ്രഞിറനക ഓടഞി. ്രുഴ
നവള്ളമുയരുന് ആകുലതയഞിൽ ഇരുട്ഞിൽ െഞിൽ്രുണ്കൊയഞിരു
ന്ു, ദകൊദ.

മനണ്ണ്വഞിള്ഞിെുമുന്ഞിനല ്രരന് ്രകൊപതത്തഞിലല്ന് കമഞി
ഴത്തഞിയഞിട് ഉരുണ്്രകൊപതം മകൊമ ്രതഞിനയ ലവർന്രടുത്തഞിയ 
ല്കൊൾ ലക്ഞിനൻറ െറുമണമുയർന്ു, മുറഞി്കൊനെകൊരുങ്ങു
ലമ്കൊഴകൊണ് ്രുറത്തുെഞിന്കൊലരകൊ അലറഞിവഞിളഞിച്ചത്. ്രുഴനവ
ള്ളം ഇരച്ചറുവന്ന് അടു്ളഭകൊഗം തകർന്ു. എല്ലകൊവരും ്രുറ
ലത്തല്കൊടഞി കുന്ഞിൻ�രഞിവ കയറുലമ്കൊൾ അവൻ വഞിളന്
രഞിയുന് കുടഞിലഞിെുള്ളഞിൽ നവള്ളം െഞിറയുന്ത് ലെകൊ്ഞിെട
ന്ു. ന്രകൊടുന്നെ, അവർ്ഞിടയഞിൽെഞിന്ന് കുടഞിലഞിലല
്ുതനന് ഓടഞി്യറഞിയ അവൻ ലക്ുമകൊയഞി ്രഞി്ഞിരഞി 
ലഞ്കൊടുലമ്കൊൾ വഴുതഞിവീണു, ്രുഴനയകൊഴു്ഞിലകന്
ട്റു. ദകൊദ ്രുഴയഞിലലന്ടുത്തു �കൊടഞി. അവനരല്ലകൊം െഞില
വഞിളഞിച്ചറു. ്രുഴ അവനെ ആഴ ങ്ങളഞിൽ 
മറച്ചറുകളഞ്ു. കുനത്ത
കൊഴു്ഞിൽെഞിന്ന് െീ്ഞി
്യറഞിയ ദകൊദ കര
ഞ്ു. നെലഞ്
കൊടണച്ച 
ലക്ന് മീ
െുകൾ 
നകകൊ
ത്തഞി
ത്തഞിന്ു. 
്രുഴത്തഞി
രഞിവുക
ളറും ്രകൊറ
യഞിടു്ുക
ളറും ്രഞിന്ഞിട്ന്, ഒഴു
കഞിനയകൊഴുകഞി അവൻ 
ഡകൊമഞി നൻറ ജല്ര
്ഞിനലത്തഞി. ഡകൊമഞിനൻറ 
സംഭരണലശഷഞി ്രരമകൊവധഞി 
ഉയർത്തഞി രകൊജകൊവഞിനൻറ ജന്ദഞിെ
മകൊല�കൊഷഞി്കൊൻ അധഞികകൊരഞിക
ളല്കൊൾ ഡകൊമഞിന് മുകളഞിൽ ഒത്തു
കകൂടഞിയഞിരുന്ു, ജലെഞിറവ കൺകുളഞിർ
ന് കണ്ന് രകൊജകൊവ എഴുന്ള്ളറുലമ്കൊൾ 
അവ നൻറ ശരീരം നകകൊത്തഞി്റഞി്കൊൻ ്രരു
്ുകൾ തകൊഴന്ഞിറങ്ങുന്ുണ്കൊയഞിരുന്ു.

ജ െൽച്ചഞില്ലറുകൾ നവടഞിയുണ്യകൊൽ �ഞിതറഞിയല്കൊൾ 
അയകൊൾ ്രഞിടനഞ്ഴുലന്റ്റു. ‘ലഹ...സലഹകൊദരകൊ... 

ഞകൊെീ രകൊജ്്കൊരൻ തനന്! ഈ മണ്ഞിൽ ജെഞിച്ചറുവളർന്
വൻ...’ വീണ്ും നവടഞിനയകൊച്ചലകട്ന്, ്രഴയ ്രട്കൊളയകൂെഞിലഫകൊം 
അണഞിഞ്ന് വഞിറച്ചറുവഞിറച്ചന് ്രുറലത്തല്കൊടുലമ്കൊൾ അയകൊൾ 
വഞിളഞിച്ചറു്രറഞ്ു: ‘രകൊജ്ത്തഞിെുലവണ്ഞി യുദ്ധങ്ങളഞിൽ ്രനങ്ടു
ത്ത ്രട്കൊള്കൊരെകൊണു ഞകൊൻ! ലദ... ലെകൊ്കൂ, അതഞിനൻറ ലര
ഖകൾ...’ ലതകൊ്ഞിൻ്രകൊത്തഞി തല്ു്രഞിറകഞിൽ ്രതഞിച്ചറു, ലരഖ
കൾ അഴു്ു�കൊലഞിലല്ന് വീണലതകൊനടകൊ്ം തലകുത്തഞി മറഞി
യകൊൻല്രകൊയ അയകൊൾ ആടഞിയകൊടഞി ഓട്ത്തഞിലല്ുതനന് തഞിരഞി
നച്ചത്തഞിയ ഉടനെ ല്രകൊ്റ്ഞിൽെഞിന്ന് സ്ർണ നമഡലുയർത്തഞി 
കകൊണഞിച്ചറു. ‘വഞിശഞിഷ ട ലസവെത്തഞിന് രകൊജകൊവ തന് നമഡലകൊ
ണഞിത്! ലെകൊ്കൂ... ഇതഞിൽ രകൊജമുപദയുണ്ന്. ്രൗരത്ം നതളഞി
യഞി്കൊൻ ഇതഞിലും വലുനത്ുലവണം?’ നവടഞിയുണ്, അയകൊ
ളറുനട  ലകയഞിനല നമഡലഞിനെ ഛഞിന്ഭഞിന്മകൊ്ഞി. ഓടഞിലയകൊ
ടഞി അതഞിർത്തഞിയഞിനല മുള്ളറുലവലഞി്രഞികഞിൽ കഞിതല്കൊനടനയ
ത്തഞി. ‘ശപതുരകൊജ്ത്തഞിനൻറ അതഞിർത്തഞിയലല്ല, ഇത്?’ നവടഞിയു

ണ്കൾ കകൊൽച്ചറുവട്ഞിനല മണ്ഞിൽ ന്രകൊടഞി
്രടലങ്ങളറുയർത്തുലമ്കൊൾ അയകൊൾ 
തുള്ളഞിച്ചകൊടഞി, കമ്ഞിലവലഞിയഞിൽ തകൂങ്ങഞി
്യറഞി അ്റുറലത്ത്ന് �കൊടഞി. െഞിശേ
ബ് ദമകൊയ ലതകൊ്ുകളല്കൊൾ ്രുക

ച്ചറുരുളറുകൾ്ുള്ളഞിൽെഞിന്ന് ്രറഞ്ു: 
‘പ്രധകൊെ ശപതു്ളകൊയ െഞിങ്ങനളനയല്ലകൊം 

അതഞിർത്തഞി കടത്തഞിലയ ഞങ്ങള
ടങ്ങകൂ.’ ്രുതഞിയ രകൊജ്മകൊനണ

ങ്ഞിൽ അയകൊനള സ്ീകരഞി
ച്ചത് നെഞ്ഞിലല്ന് െഞി

റനയകൊഴഞിച്ചകൊയഞിരു
ന്ു.

ഷകൊഹുൽ ഹമീദ് നക.ടഞി.

മണിടെയ് സ് റ്റിൽ�ിന്  

മാ പേതി ള പോ ട്ടതി മേ ഹീ ലോ
ന� റു ്  കകൊ ല ത്തു ലക ട് മകൊ ് ഞി ള ് കൊ ട്റു ക ളഞി ൽ അ 
ധഞി ക വും വഞി. എം. കു ട്ഞി മകൊ ഷു ലടതകൊ യഞി രു ന്ു. അ 
ന് നത്ത മകൊ ് ഞി ള ് കൊ ട്ന്  ലപ്ര മഞി ക ളറു നട ഹീ ലറകൊ മകൊ 
ഷുത നന് യകൊ ണ് . ലക ര ള ത്തഞി ലും വഞി ലദ ശ ത്തു 
നമ ല്ലകൊം െകൂ റുക ണ ് ഞി ന്  ്ര രഞി ്രകൊ ടഞി ക ൾ അ വ ത 
രഞി ് ഞി ച്ചഞി ട്റു ണ്ന്  അ ലദേ ഹം. ഗ ൾഫ്  യകൊ പത യഞി ൽ ഒ 
രഞി ്  ൽ  വഞിമകൊ െ ത്തഞി ൽ വഞി. എം. കു ട്ഞി യും സം 
� വു മു ണ്കൊ യഞി രു ന് ലതകൊ ർ ് ു ന്ു.  സ മ കകൊലഞി
ക സം ഭ വ ങ്ങ നള ആ സ  ്ര ദ മകൊ ് ഞി െഞി ര വ ധഞി ര � 
െ ക ൾ െ ട ത്തഞി യഞി ട്റു ണ്ന് . പ്ര കൃ തഞിദു ര ്  നത്ത ഓ 
ർമ ന് ടു ത്തഞി 25 വ ർ ഷ ങ്ങ ൾ്ുമു മ്ന്  മകൊ ഷ  ്രകൊ 
ടഞി യ ഗകൊ െം പ്ര ള യ ത്തഞി ന ൻ റ ്രശ്കൊ ത്ത ല ത്തഞി ൽ 
ഇ ല്കൊ ഴും ലവ റ ലകൊ യഞിന്കൊ ണ്ഞി രഞി ് ു ക യകൊ ണ് .

ജ മാ ലു ദ്രീ ൻ പാ തല രി, തകാ ഴി തക്ാ ട് 

കാ േ മമ ത് ക ട ന്കു ലപാ യാ േകും...
‘്രകൊ ട്റും ്രകൊ ടഞി ക ട ന്ു ല്രകൊ യ കകൊ ലം’ നക. ്രഞി. എം. 
റഞി യകൊ സ ത യകൊ റകൊ ് ഞി യ ലല ഖ െം ഹൃ ദ യ സ്ര ർ 
ശഞി യകൊ യഞി. കകൊ ല ങ്ങനള പത ക ട ന്ു ല്രകൊ യകൊ ലും മ 
ല യകൊ ളഞി ക ളറു നട �ു ണ്ഞി ൽ ഇ ന്ും ത ത്തഞി ് ളഞി 
്ു ന് ഗകൊ െ ങ്ങ ൾ സ മ്മകൊ െഞി ച്ച വഞി. എം. കു ട്ഞി 
എ ന് അ െു ഗൃ ഹീത മകൊ ് ഞി ള്കൊ ട്റു കകൊ ര നെ കകൂ 
ടു ത ൽ അ റഞി യകൊ ൻ ഉ ്ര ക രഞി ച്ചറു ആ  ലല ഖ െം. 

സി. മു സ്് ഫ, ്ൃ ക് ല തങ്ാ ട്

മാ പേതി ള പോ ട്ടതി മ ൻ േ യൗ വ നം
വഞി. എം. കു ട്ഞി മകൊ ഷഞിനെ ്  റ്ഞി യു ള്ള ഫീ ച്ച ർ വകൊ 
യഞി ച്ചറു. മകൊ ് ഞി ള ് കൊ ട്ഞി ന ൻ റ െഞി ത് ഹ രഞി ത യൗ വ 
െം അ ക്ഷ ര ങ്ങ ളഞി ലകൂ നട വ ര ച്ചറു കകൊ ണഞി ച്ച ല്കൊ 
ൾ ആ  കകൊ ല � ട് ത്തഞി നല ത്തഞി യ പ്ര തീ തഞി യകൊ യഞി 
രു ന്ു. മകൊ ് ഞി ള ് കൊ ട്ന് � രഞി പത ത്തഞി ൽ വഞി. എം. കു ട്ഞി 
മകൊ ഷ ഒ രു സു വ ർ ണ കകൊ ല � ട് നത്ത അ ട യകൊ ള 
ന് ടു ത്തു ന്ു. ്രു തു ത ല മു റ ് ന് ്ര ഴ യ ആ  കകൊ 
ല � ട് നത്ത ്ര രഞി � യ ന് ടു ത്തകൊ ൻ സകൊ ധഞി ച്ചറു എ 
ന് ത് ആ  ലല ഖ െ ത്തഞി ന ൻ റ പ്ര ലത് ക ത യകൊ ണ്.

അ ൻ വ ർ ടച റി യ കു മ്പ ളം, കു റ്ററ്ാ ടി

മതി ക ച്ച പാ ല ട്ടാ ർ മ
വകൊ രകൊ ദ് മകൊ ധ് മം ല ് ം 1638ൽ,  ്രകൊ ലട്കൊ രം വകൊ 
യ െകൊ െ ന് ക ര മകൊ യഞി. ലദ വം, വഞി ശ്കൊ സ ത്തഞി ൽ ്ര 
ല ലകകൊ ല ങ്ങ ളഞി ൽ െഞി ലെഞി ൽ ് ു ന്ു. എ ഴു ്ര തു 
ക ളഞി നല സഞി െഞി മഗകൊ െ ങ്ങ ളഞി ൽ, വ യ ലകൊ ർ വഞി പ്ല വ 
ക ര മകൊ യഞി ലദ വ ങ്ങ ളറു മകൊ യഞി  ഇ ട ന്ര ട്റു. അ തഞി ലകൂ 
നട യ ഥകൊ ർ ഥ ലദ വം ഉ യ ർ ത്ത ന് ടു ക യകൊ യഞി രു 
ന്ു, വകൊ ഴത്ത ന് ടു ക യും. ‘മ െു ഷ് ൻ മ െു ഷ് 
നെ സ  ലെ ഹഞി ് ു ലമ്കൊ ൾ മ െ സ്ഞി ൽ ലദ വം ജ 
െഞി ് ു ന്ു’ ്രകൊ ടു ന് വ രു നട യും ്രകൊ ട്ന് ലക ൾ ് ു 
ന് വ രു നട യും ഉള്ളഞിൽ ആ സ ലെഹം െഞിറയു
ന്ു. ‘ഈ ശ് ര ൻ ഹഞി ന്ു വ ല്ല, ഇ സ ലകൊ മ ല്ല, പകഞി 
സത്കൊ െഞി യ ല്ല, ഇ പന് െും � പന് െു മ ല്ല’ -്രഞി നന് 
യകൊ രകൊ ണ്? ആ രും �ഞി ് ഞി ച്ചറുല്രകൊ കും! വഞി ശ്കൊ സ 
ലത്തകൊ നട, ആ ലവ ശ ലത്തകൊ നട ഇ ന്ും ആ  ്രകൊ ട്റു 
ക ൾ ്രകൊ ടകൊ ൻ ലതകൊ ന്ു ന്ു. രകൊ ധകൊ കൃ ഷണ ൻ തഞി 
രകൂ രഞി െും വകൊ രകൊ ദ് മകൊ ധ് മ ത്തഞി െും െ ന്ഞി. 

ഉ മ ർ, മാ റ തചേ രി

േീ ത്കു ക ൾ പ േ യകു ന് ് ്
വകൊ രകൊ ദ് മകൊ ധ് മം ല ് ം 1638ൽ  ത മ്കൊ ൻ തകൊ 
യഞി ലെ രഞി എ ഴു തഞി യ ക ഥ ‘മ രഞി ച്ച വ ന ൻ റ െഞി െ വു 
ക ൾ’ സ മ കകൊ ലഞി ക ലക ര ള രകൊ ഷ  പടീ യ ഭകൂ മഞി ക യഞി 
ൽ ഏ നറ പ്ര സ ക്ത വും നകകൊ ല ്  ത്തഞി രകൊ ഷ  പടീ 
യ ലമ ലകൊ ള ന്കൊ ർ ് ന് ലെ നര യു ള്ള �കൊ ട്റു ളഞിപ്ര ലയകൊ 
ഗ വു മകൊ ണ്. എ പത നയ പത കു ടും ബ ങ്ങ നള യകൊ ണ് 
അ റു നകകൊ ല രകൊ ഷ  പടീ യം െഞി രകൊ ലം ബ രകൊ ് ഞി യ 
ത്. തീ രകൊദുഃ ഖ ത്തഞി ലും െഞി ത് ദു രഞി ത ത്തഞി ലു മകൊ 
ഴത്തഞി ര ക്തസകൊ ക്ഷഞി ക ൾ സൃ ഷ  ടഞി ്  ന് ടു ന് 
ത് എ്ഞിെു ലവണ്ഞി? 

ടി. എ. അ ബ്  ദു ൽ മ ജരീ ദ്, ട� ടി യ �ാ ട്, � രി ക്ു �ി

നതി സ്സ ഹാ യ ്  യകു മട ആ ഖ്യാ നം
ത മ്കൊ ൻ തകൊ യഞിലെ രഞി എ ഴു തഞി യ ‘മ രഞി ച്ച വ ന ൻ റ 
െഞി െ വു ക ൾ’ എ ന് ക ഥ ഹൃ ദ് മകൊ യഞി. മ ലീ മ സ 
മകൊ യ ആ ധു െഞി ക രകൊ ഷ  പടീ യ ത്തഞി ന ൻ റ ന്രകൊ ള്ള 
ത്ത ര വും അ ർ ഥ ശകൂ െ് ത യും ക ്ര ട മു ഖ വും സ 
മകൂ ഹ ത്തഞി ലല ൽ ്രഞി ് ു ന് ല്രകൊ റ ലു ക ൾ എ പത മകൊ 
പതം മകൂ ർ ച്ച ലയ റഞി യ തും ആ ഴ മു ള്ള തും ഭീ ക ര വു 
മകൊ നണ ന്ന് ഇ ്  ഥ നവ ളഞി ന് ടു ത്തു ന്ു. ്രകൊ ർ ട്ഞി 
ക ളറു നട അ ബ ദ്ധ ജ ടഞില  ആ ഹ്കൊ െ ങ്ങ ൾ ് ന് അ 
ടഞി മ ന് ട്ന് �കൊ ലവ റകൊ വകൊ ൻ വഞി ധഞി ്  ന് ടു ന് െഞി ര 
്ര രകൊ ധഞി ക ളറു നട െഞി സ് ഹകൊ യ ത  അ ത് ് ം ത ന്
യ ത്ലത്തകൊ നട ആ വഞി ഷക രഞി ച്ച ഞി രഞി ് ു ന്ു.

കു ഞ്ു ട്ി, പു റ മ ണ്ൂ ർ

 ചിത്രീകരണം: അരുൺ പപരുന്താറ്ിരി

1940 കളിൽ ഇറ്റലിയിൽ �ടന ഫാഷിസ് റ്റ്  
വിരുദ്ധ ജ�കരീയ തപാരാട്ത്തിൽ�ിന് 
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ചകുവന് മകുടതിയകുള്ള സകുന്ദരതി 
(ലനാവൽ)   
ഒാർഹൻ പാമകുക്  
വതിവ: ഗീ്ാഞ് ജേതി 
ലപജ്: 221, വതിേ: 250.00 
ഡതി.സതി െകുക് സ്   

വഞിഖ്കൊത ലെകൊവലഞിസ റ്ഞി നൻറ 
അവഞിസ മരണീയ ര�െ.  പ്ര
ണയവും അതഞി നൻറ ല്രരഞിലു
ള്ള ലവദെയും സമം ല�രുന് 
െഞിഗകൂഢ ലലകൊകലത്ത്ന്  വകൊയ
െ്കൊരനെ ആെയഞി്ുന്ു.

ലതപാജക് ടകുകൾ എത് എളകുപേം 
(ശാസ് ത്ം)
തപഫ. എസ് . ശതിവദാസ്  
ലപജ്: 214, വതിേ: 220.00 
ഡതി.സതി േഫേൻസ് 

്രഠെകൊെുബന് പ്രവർത്തെ
ങ്ങളറുനട ഭകൊഗമകൊയഞി വഞിദ്കൊർഥഞി
കൾ്ന്  ഏറ്വും മഞികച്ച  ലപ്രകൊ
ജക് ടുകൾ ഏറ്വും ഭംഗഞിയകൊ
യഞി തയകൊറകൊ്കൊെുള്ള മകൊർഗ 
െഞിർലദശങ്ങൾ െൽകുന്ു.  

വതിശകുദ്ധ സഖതിമാർ (ലനാവൽ)   
സഹീേ ്ങ്ങൾ 
ലപജ്: 229, വതിേ: 250.00 
ഡതി.സതി െകുക്സ് 

സ പതീവ്സെങ്ങളറുനട ഉന്കൊദ 
്രരഞിസരങ്ങ നള തീക്ഷന് ണ വർ
ണത്തഞിൽ വരച്ചഞിടുന്  ലെകൊ
വൽ. മു്ത്  വയസ്ന്  കഴഞിഞ് 
ഒരു ന്രണ്ഞി നൻറ ലവകകൊരഞിക 
ലലകൊകം പ്രലമയമകൊകുന്ു.     

ആദതി്്യ മൻേ യാത് 
(ൊേസാഹതി്്യം)
േക്് മണൻ പരകുത്തിക്ാട്  
ലപജ്: 112, വതിേ: 125.00 
പൂർണ പബ്തിലക്ഷൻസ് 

മെുഷ്രും മൃഗങ്ങളറുമടങ്ങു
ന് ഒരു്രഞിടഞി കഥകൊ്രകൊപതങ്ങൾ 
െഞിറഞ്ുകവഞിയുന് ബകൊല
സകൊഹഞിത് ലെകൊവൽ. അറഞിയകൊ
െും ്രഠഞി്കൊെുമുള്ള യകൊപത
യകൊകുന് വകൊയെ.  

മണ്തിമന അേതിയാം  (ശാസ് ത്ം)
മക.എൻ. കൃഷ് ണകകുമാർ, ബെജകു 
മക.ആർ. 
ലപജ്: 184, വതിേ: 180.00 
ഡതി.സതി േഫേൻസ്  

മെുഷ്രുനടയും ഇതര ജീവ
ജകൊലങ്ങളറുനടയും െഞിലെഞിൽ
്രഞി നൻറ അടഞിസ ഥകൊെ �ടക
മകൊയ മണ്ഞി നൻറ സവഞിലശഷ
തകൾ വഞിവരഞി്ുന്ു. ഏവർ
്ും ഉ്രകരഞി്ുന് അടഞിസ 
ഥകൊെ വഞിവരങ്ങൾ.

പരമാനന്ദം എന് പൗലോ 
ഗതെതിലയൽ (കഥ)
ജതി. തപഭ 
 ലപജ്: 113, വതിേ: 130.00 
ഒേതിവ് 

കഥ പ്രതീകകൊത്മക വഴഞികളഞി
ലല്ന്  സഞ്രഞിച്ചന്  െകൂതെകൊവഞി
ഷ കകൊരമകൊകു ലമ്കൊൾ പ്രലമയ
ത്തഞി നൻറ ്രന്കൊവകൊയഞി ഭകൊഷ 
കടന്ുവരുന്ു ഇതഞിൽ. 

മകുനതി (കഥ)
പട്ടത്കുവതിള കരകുണാകരൻ 
ലപജ്: 98, വതിേ: 100.00 
ഹരതി്ം െകുക്സ്

ലകരള സകൊഹഞിത് അ്കൊദമഞി
യുനട ന�റുകഥ ്രുരസ കകൊരം 
ലഭഞിച്ച കൃതഞിയുനട ്രുതഞിയ 
്രതഞി്ന് . എഴുത്തുകകൊര നൻറ 
പശലദ്ധയമകൊയ 11 കഥകൾ 
ഉൾ ന്കൊള്ളഞിച്ചഞിരഞി്ുന്ു. 

പരകായ തപലവശം (കഥ)
സതി. അനൂപ്  
ലപജ്: 61, വതിേ: 70.00 
ബസക്ം െകുക്സ്   

സമകകൊലഞിക സകൊമകൂഹഞിക 
അെുഭവങ്ങളഞിൽെഞിന്ന്  രകൂ്ര
ന്ടുന് ഒമ്ത്  കഥകൾ. 
വർത്തമകൊെനത്തയും �രഞിപത
നത്തയും െഞിരകൂ്രണവഞിലധയ
മകൊ്ുന് ആഖ്കൊെലശലഞി. 

വ
ായ

ന

ലശഖ് മുഹമ്മദ് കകൊരകുന്ന്

എ പത ്രറഞ്കൊലും  എഴുതഞിയകൊലും ്രകൂർ
ണമകൊവകൊത്തതും തീരകൊത്തതുമകൊയ ജീ

വഞിതത്തഞി നൻറ ഉടമയകൊണ് പ്രവകൊ�കൻ മുഹ
മ്മദ്. പ്രവകൊ�കത്ം മുതൽ മരണം വനരയു
ള്ള അലദേഹത്തഞി നൻറ 23 വർഷനത്ത സംഭവ 
ബഹുലമകൊയ ജീവഞിതം ലലകൊകത്തഞിെു മുന്ഞിൽ 
തുറന്ുനവച്ച ്രുസതകം ല്രകൊനലയകൊണ്. സ്
കകൊര് ജീവഞിതത്തഞിനല െഞിസ്കൊരകകൊര്ങ്ങൾ നതകൊ
ട്ന് രകൊഷ പടീയ, ഭരണ, യുദ്ധ, സന്ഞിയുൾന്നട 
മുഴു ലമഖലകളഞിനലയും സമസത സംഭവങ്ങ
ളറും സകൂക്ഷന്മമകൊയും സത്സന്മകൊയും കൃത്
മകൊയും  കണഞിശമകൊയും ലരഖന്ടുത്തന്ട്ഞിട്റു
ണ്ന്. ലലകൊകവും കകൊലവും കണ് ഒനരകൊറ് ലെതകൊ
വഞി നൻറയും ജീവഞിതം ഇവ്ഞിധം അടയകൊളന്ടു
ത്തന്ട്ഞിട്ഞില്ല. െടത്തം, ഇരുത്തം, കഞിടത്തം, 
ഉറ്ം, ഉണർച്ച, തീന്, കുടഞി, ലെകൊട്ം, മുഖഭകൊ
വം, ശരീര പ്രകൃതഞി, പ്രകൊഥമഞികകൊവശ്ങ്ങളറുനട 
െഞിർവഹണം, സ്ഭകൊവം, സമീ്രെം, സപമ്ദകൊ
യം, ആ�കൊരം, ആരകൊധെ, അെുഷഠകൊെം, വ്
ക്തഞിജീവഞിതം, കുടുംബ�ടെ, സകൊമകൂഹഞിക ഇട
്രകൊടുകൾ, സകൊമ്ത്തഞിക പകയവഞിപകയങ്ങൾ തു
ടങ്ങഞി ഒനന്കൊഴഞിയകൊനത ജീവഞിതം മുഴുവൻ അതഞി 
നൻറ തെഞിമലയകൊനട ്രകർത്തന്ട്ഞിരഞി്ുന്ു. 
ലലകൊകത്തഞിനല എല്ലകൊ ഭകൊഷകളഞിലും പ്രവകൊ�
കൻ മുഹമ്മദഞിനെ സംബന്ഞിച്ച െകൂറുകണ്ഞി
ന്  പഗന്ങ്ങളറുണ്ന്. അറബഞി, ഉർദു, ഇംഗ്ീഷ ഭകൊ
ഷകളഞിലഞിത് ആയഞിര്ണ്ഞിെകൊണ്. മലയകൊള
ത്തഞിൽതനന് െകൂറുകണ്ഞിന് പഗന്ങ്ങളറുണ്ന്. 
ഇരുെകൂലറകൊളം പഗന്ങ്ങളറുനട ്രട്ഞിക ഇനതഴു
തുലമ്കൊൾ മുന്ഞിലുണ്ന്. അവയഞിൽ ഏനറ പശ
ലദ്ധയങ്ങനളന്ന് ലതകൊന്ഞിയ ്രതഞിമകൂന്ന് ്രുസത
കങ്ങളകൊണ്   ഇവഞിനട ്രരഞി�യന്ടുത്തുന്ത്. 
അഞ്ന് മൗലഞിക കൃതഞികളറും എട്റു വഞിവർത്ത
െ പഗന്ങ്ങളറും.

  ജരീവി്വും സതന്ശവും
പ്രവകൊ�കനെ്റ്ഞി മലയകൊളത്തഞിൽ എഴുത

ന്ട് സ്തപ് ര�െകളഞിൽ ഏനറ പശലദ്ധയ
മകൊണ് പ്രഫ. ്രഞി.നക. മുഹമ്മദലഞിയുനട ‘മുഹ
മ്മദ് െബഞി: ജീവഞിതവും സലന്ശവും.’  െകൊലു 
ഭകൊഗങ്ങളഞിലകൊയഞി െബഞി�രഞിപതം അതഞിമലെകൊഹ
രമകൊയഞി ആവഞിഷകരഞി്ുന് ഈ പഗന്ത്തഞിന് 
അവതകൊരഞിക എഴുതഞിയത് സഞി.എച്ചന്. മുഹമ്മ
ദ് ലകകൊയയകൊണ്. കകൂടകൊനത, പ്രഫ. ടഞി. അബ് ദു
ല്ലയുനട പശലദ്ധയമകൊയ കുറഞി്റുമുണ്ന്.  ഒന്കൊം 
ഭകൊഗം  അലറബ്യുനട ്രകൂർവകകൊല �രഞിപതം, പ്ര
വകൊ�കന് മുമ്ും ലശഷവുമുള്ള ധകൊർമഞിക വ്

വസ്, പ്രതീക്ഷഞി്ന്
ട് ദൗത്ം, പ്രവകൊ�കത് 
തുടർച്ച എന്ീ അധ്കൊ
യങ്ങൾ ഉൾന്കൊള്ളറു
ന്ു. രണ്കൊം ഭകൊഗത്തന് 
മ്കൊ കകൊല�ട്ം, മദീ
െകൊ കകൊലം, ഇസ ലകൊമഞി നൻറ വ്കൊ്രെം, ദഞിവ് 
ദൗത് ്രകൂർത്തീകരണം, വഞിലയകൊഗം, വ്ക്തഞിജീ
വഞിതം എന്ഞിവ വഞിശദീകരഞി്ുന്ു.  254 ല്രജു
ള്ള ഈ ്രുസതകം പ്രസഞിദ്ധീകരഞിച്ചത് മകൊതൃഭകൂ
മഞി ബുക്സകൊണ്.

 ദയാ�ിധിയായ ദദവദൂ്ൻ
പ്രവകൊ�ക ജീവഞിതത്തഞിനല  സലെഹവും കകൊ

രുണ്വും അെകൊവരണം ന�യ്റുന് മഞികച്ച കൃ
തഞിയകൊണ് ടഞി.നക. ഇപബകൊഹീം ര�ഞിച്ച ‘ദയകൊെഞിധഞി
യകൊയ ലദവദകൂതൻ’. സപതീകൾ, കുട്ഞികൾ, ലരകൊ
ഗഞികൾ, അടഞിമകൾ, മ്ൾ, മകൊതകൊ്രഞിതകൊ്ൾ, 
അയൽവകൊസഞികൾ, കുറ്വകൊളഞികൾ, ശപതു്ൾ 
തുടങ്ങഞി മുഴുവൻ മെുഷ്ലരകൊടും പ്രവകൊ�കൻ 
്രുലർത്തഞിയ കരുണകൊർപദവും ദയകൊ്രകൂർണവു
മകൊയ സമീ്രെം വഞിശദീകരഞി്ുന് ഈ പഗന്ം 
ജീവജകൊലങ്ങലളകൊടും  പ്രകൃതഞിലയകൊടും മനറ്ല്ലകൊ 
ലദവ സൃഷ ടഞികലളകൊടും െബഞി സ്ീകരഞിച്ച ഉദകൊ
ര െഞിർഭരമകൊയ െഞില്രകൊടും വഞിശകലെം ന�യ്റു
ന്ു. ആറു ഭകൊഗങ്ങളറുള്ള ഈ പഗന്ത്തഞി നൻറ 
അവസകൊെ ഭകൊഗത്തന് ലടകൊൾസ ലറ്കൊയ, ലതകൊമ
സ കകൊർലലൽ, മഹകൊത്മകൊ ഗകൊന്ഞി, വഞിലവകകൊ
െന്ൻ ഉൾന്നട മുസ ലഞിംകളല്ലകൊത്ത പ്രമുഖ

രകൊയ മു്ലതകൊളം മഹദ് വ്ക്തഞികളറുനട, പ്രവകൊ
�കനെ സംബന്ഞിച്ച പ്രസതകൊവങ്ങൾ എടു
ത്തു ല�ർത്തഞിട്റുണ്ന്. 288 ല്രജുള്ള ഈ ്രുസത
കം പ്രസഞിദ്ധീകരഞിച്ചത്  മകൊതൃഭകൂമഞി ബുക്സകൊണ്.

�ി്്യപൗർണമി
നക.എം. അബ് ദുറഹ് മകൊൻ ലമത്തർ ര�ഞിച്ച 

‘മുഹമ്മദ് െബഞി: െഞിത് ്രൗർണമഞി’ സകൊധകൊരണ
്കൊർ്ന്  പ്രവകൊ�കനെ സമപഗമകൊയഞി  മെസ്ഞി
ലകൊ്കൊൻ സഹകൊയകമകൊയ പഗന്മകൊണ്. മുഹ
മ്മദ് െബഞിയുനട ജെെം മുതൽ മരണം വനര
യുള്ള ജീവഞിതം ലളഞിതഭകൊഷയഞിൽ ഇതഞിൽ വഞിശ
ദീകരഞി്ന്ടുന്ു. െകൊെകൂറഞിലലനറ ്രുറങ്ങളറു
ള്ള ഈ പഗന്ം ്രകൂർണമകൊയും പ്രമകൊണങ്ങളറു
നട നവളഞിച്ചത്തഞിൽ തയകൊറകൊ്ഞിയതകൊണ്. കറൻ
റ്  ബുക്സകൊണ് പ്രസകൊധകർ.

തപവാചക കഥകൾ
മലെകൊഹര ഭകൊഷകൊപ്രലയകൊഗങ്ങളറുനടയും 

അത്കൊകർഷക ലശലഞിയുനടയും ഉടമയകൊയ  
വകൊണഞിദകൊസ എളയകൊവകൂര് ര�ഞിച്ച ‘പ്രവകൊ�ക 
കഥകൾ’ മലയകൊളഞി സമകൂഹം നെലഞ്റ്ഞി സ്ീ
കരഞിച്ച പശലദ്ധയമകൊയ പഗന്മകൊണ്. െബഞിജീവഞി
തത്തഞിനല മഹദ്സംഭവങ്ങൾ ല�ലതകൊഹരമകൊ
യഞി ഈ ്രുസതകം ്രരഞി�യന്ടുത്തുന്ു. പ്ര
വകൊ�ക ജീവഞിതത്തഞിനല പ്രലശകൊഭഞിതങ്ങളകൊയ മഞി
് സംഭവങ്ങളറും ഇതഞിൽ കകൊലഗണെയെുസ
രഞിച്ചന് അടു്ഞിനവച്ചഞിരഞി്ുന്ു. പ്രവകൊ�ക നൻറ 
വഞിവകൊഹം, ബഹുഭകൊര്ത്ം, അസഹഞിഷണുത, 
െഞിർബന് മതംമകൊറ്ം ല്രകൊലുള്ള വഞിവകൊദ വഞിഷ
യങ്ങളഞിൽ  വകൊയെ്കൊരുനട സംശയം ്രകൂർണ
മകൊയും ദകൂരീകരഞി്കൊൻ ്രര്കൊപ്തമകൊണ് ഈ ്രഠ
െം. പ്രസകൊധെം ഡഞി.സഞി ബുക്സ. 

  ജരീവി്വും സതന്ശവും
ലകരള സകൊംസകകൊരഞിക വകു ന്് പ്രസഞിദ്ധീകരഞി

ച്ച എം. ഷകൊഹുൽ ഹമീദഞി നൻറ ‘മുഹമ്മദ് െബഞി
യുനട ജീവഞിതവും സലന്ശവും’ മലയകൊളത്തഞിനല 
മഞികച്ച പ്രവകൊ�ക �രഞിതങ്ങളഞിനലകൊന്കൊണ്. ‘ഒരു 
സമകൊധകൊെ ശഞിൽ്രഞി’ എന് അധ്കൊയലത്തകൊനട 
ആരംഭഞി്ുന് ഈ �രഞിപത കൃതഞിയുനട ഏറ്വും 
വലഞിയ സവഞിലശഷത യുദ്ധ വഞിവരണങ്ങൾ്ന് 
ഏനറ ല്രജുകൾ െീ്ഞിനവച്ചഞിട്ഞിനല്ലന്തകൊണ്. 
ഊന്ൽ െൽകഞിയത് ആ മഹൽജീവഞിതത്തഞിനല 
സലെഹം, കകൊരുണ്ം, വഞിെയം, വഞിട്റുവീഴ�, 
ഉദകൊരത, സഹഞിഷണുത, മഹകൊമെസകത ല്രകൊ
ലുള്ള വഞിശഞിഷ ട ഗുണങ്ങൾ്കൊണ്. 304 ല്രജു
ള്ള ്രുസതകത്തഞിൽ  58 അധ്കൊയങ്ങളറുണ്ന്.

ദെക്ലി ടൻറ മുെമ്മദ്
മലയകൊളത്തഞിനല ഏറ്വും പശലദ്ധയമകൊയ പ്ര

വകൊ�ക �രഞിപത പഗന്ങ്ങളഞിനലകൊന്കൊണ് മുഹ
മ്മദ് ഹുലസൻ ലഹ്ലഞി നൻറ മുഹമ്മദ്. ്രകൊ
ശ്കൊത്രും ്രൗരസത്രുമകൊയ മുഴുവൻ ഇസ 
ലകൊംവഞിമർശകനരയും മുന്ഞിൽ്ണ്ും അവരു
നട ആലരകൊ്രണങ്ങൾ വഞിലയഞിരുത്തഞിയും കൃത്
മകൊയഞി െഞിരകൂ്രണം ന�യതും ര�ഞിച്ച പ്രൗഢ പഗ
ന്മകൊണഞിത്. പ്രവകൊ�കൻ െയഞിച്ച യുദ്ധങ്ങൾ, 
െടത്തഞിയ വഞിവകൊഹങ്ങൾ, ജകൂത-  ലപകസ തവ 
സമകൂഹങ്ങലളകൊട് സ്ീകരഞിച്ച സമീ്രെങ്ങൾ ല്രകൊ
ലുള്ള  മൗലഞിക പ്രധകൊെങ്ങളകൊയ വഞിഷയങ്ങൾ 
ഈ പഗന്ത്തഞിൽ വഞിലയഞിരുത്തന്ടുന്ു. പ്ര
വകൊ�ക നൻറ നവണ്മയകൊർന് വ്ക്തഞിത്ം അതഞി
മലെകൊഹരമകൊയഞി അെകൊവരണം ന�യ്റുന് ഈ 
പഗന്ം ഭകൊഷകൊ്രം ന�യതത് പ്രഫ. നക.്രഞി. 
കമകൊലുദേീെും വഞി.എ. കബീറും ല�ർന്കൊണ്. 600 
ല്രജുള്ള  ഈ പഗന്ം പ്രവകൊ�ക ജീവഞിതത്തഞി 
നൻറ ആധഞികകൊരഞിക ്രഠെമകൊണ്. 30 അധ്കൊയ
ങ്ങളറുള്ള ഈ വഞിവർത്തെ പഗന്ത്തഞിന് അവ
തകൊരഞിക എഴുതഞിയത് �രഞിപത്രണ്ഞിതെും ഗലവ
ഷകെുമകൊയ ടഞി. മുഹമ്മദകൊണ്. ആദ്്രതഞി ന്് പ്ര
സഞിദ്ധീകരഞിച്ചത് പ്രതഞിഭ ബുക്സും.

മ�ുഷ്യസ്ത�െത്തി ടൻറ 
 തപവാചകൻ

മലയകൊളത്തഞിലല്ന് വഞിവർത്തെം ന�യ്ന്
ട് പ്രവകൊ�ക �രഞിപത പഗന്ങ്ങളഞിൽ ഏനറ മഞിക
വുറ്തകൊണ് െഈം സഞിദ്ധീഖഞിയുനട ‘മുഹമ്മദ്: 
മെുഷ്സലെഹത്തഞി നൻറ പ്രവകൊ�കൻ’. സയ്ഞി
ദ് അബുൽ അഅന്ലകൊ മൗദകൂദഞിയകൊണ് ഈ പഗന്
ത്തഞിന് അവതകൊരഞിക എഴുതഞിയത്. സകൊമകൊെ്ം 
ദീർ�മകൊയ അവതകൊരഞിക്ുലശഷം ല�ർത്ത 
85 ല്രജുള്ള ആമുഖം ഏനറ പ്രൗഢവും  ലപ്രകൊ
ജ്്ലവുമകൊണ്. െകൊഗരഞികതനയ എങ്ങനെ ്രരഞി
ഷകരഞിച്ചറു, മതം പ്രസ്കൊെമകൊകുന്ത്, ജീവഞിത
നത്ത ഏകകമകൊയഞി കകൊണുന്ു, എങ്ങനെ ്രുതഞി
യ മെുഷ്നെ സൃഷ ടഞിച്ചറു, �രഞിപതനത്ത എങ്ങ
നെ സമീ്രഞി്ണം, ്രകൊശ്കൊത്രഞിൽ ഉണ്കൊലക
ണ് സമീ്രെ മകൊറ്ം തുടങ്ങഞിയവ ഇതഞിൽ വഞിശ
ദീകരഞി്ുന്ു.  തുടർന്ന് 45 ല്രജുകളഞിലകൊയഞി 
പ്രവകൊ�കനെ ന്രകൊതുവകൊയഞി ്രരഞി�യന്ടു
ത്തുന്ു. 630ലലനറ ല്രജുള്ള ഈ ബൃഹദ് പഗ
ന്ം  മലയകൊളത്തഞിലല്ന് നമകൊഴഞിമകൊറ്ം െടത്തഞി
യത് നക.ടഞി. ഹുലസെും ്രഞി.്രഞി. അബ് ദുർറ
ഹ് മകൊൻ നകകൊടഞിയത്തകൂരും ല�ർന്കൊണ്.  പ്രസകൊ
ധെം  നഎ.്രഞി.എച്ചന് .

മാർട്ിൻ ലിങ്സി ടൻറ മുെമ്മദ്
ഒരു ലെകൊവൽല്രകൊനല ആസ്കൊദ്കരമകൊയ വകൊ

യെകൊെുഭവം സമ്മകൊെഞി്ുന് പ്രവകൊ�ക �രഞിപത 
പഗന്മകൊണ് ഇസ ലകൊം ആലലേഷഞിച്ചന് അബകൂബ
്ർ സഞിറകൊജുദേീൻ എന് ല്രര് സ്ീകരഞിച്ച മകൊർ
ട്ഞിൻ ലഞിങ്സഞി നൻറ മുഹമ്മദ്. വഞിശുദ്ധ കഅന്ബ
യുനട െഞിർമകൊണം മുതലകൊരംഭഞി്ുന് �രഞിപതം 
പ്രവകൊ�ക ജീവഞിതനത്ത സമപഗമകൊയഞി ്രരഞി�യ
ന്ടുത്തുന്ു. ഖുർആെും ഹദീസും ലബബഞി
ളറും �രഞിപതപഗന്ങ്ങളറും അവലംബഞിച്ചന് തയകൊ
റകൊ്ഞിയ ഈ ബൃഹദ്പഗന്ം വകൊയെ്കൊർ്ന് 
ഒലട്നറ ്രുതഞിയ അെുഭവങ്ങൾ സമ്മകൊെഞി്കൊതഞി
രഞി്ഞില്ല. 84 അധ്കൊയങ്ങളറും 584 ല്രജുകളറുമു
ള്ള ഈ വഞിവർത്തെ പഗന്ത്തഞിന് അവതകൊരഞിക  
തയകൊറകൊ്ഞിയത് പ്രമുഖ ്രണ്ഞിതെകൊയ  മുട്കൊ

ണഞിലശേരഞിൽ ലകകൊയകൊ്ുട്ഞി മൗലവഞിയകൊണ്. ല്ര
രുലകട് കവഞികകൂടഞിയകൊയ  വഞിവർത്തകൻ നക.ടഞി. 
സകൂ്ഞി ഇതഞിനല അറബഞി്വഞിതകൾ ്രരഞിഭകൊഷ
ന്ടുത്തഞിയത് കവഞിതകളഞിലകൂനടത്തനന്യകൊണ്. 
ഇത് ഏവർ്ും ഹൃദ്മകൊയ വകൊയെകൊെുഭവമകൊ
യഞിരഞി്ും. അദർ ബുക്സകൊണ് പ്രസകൊധകർ.

  ദദവദൂ്�ായ മുെമ്മദ്
 22 ഭകൊഷകൾ ്രഠഞി്ുകയും ന�റുതും വലു

തുമകൊയ 450 കൃതഞികൾ ര�ഞി്ുകയും ന�യത 
ലഡകൊക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹമീദുല്ലയുനട ‘ലദവദകൂ
തെകൊയ മുഹമ്മദ്’ പ്രവകൊ�ക ജീവഞിതത്തഞി നൻറ 
സമപഗ ആവഞിഷകകൊരമകൊണ്. െബഞി ജീവഞിതനത്ത 
സംബന്ഞിച്ചന് ലഭ്മകൊയ മുഴുവൻ ആധഞികകൊരഞിക 
ലരഖകളറും ലശഖരഞിച്ചന് തയകൊറകൊ്ഞിയ ഈ ബൃഹ
ദ് പഗന്ത്തഞിൽ മലയകൊളത്തഞിനല മറ്റു പഗന്ങ്ങ
ളഞിനലകൊന്ും കകൊണകൊത്ത ഒലട്നറ വഞിവരങ്ങളറുൾ
ന്കൊള്ളറുന്ു. 600 ്രുറങ്ങളഞിനലകൊന്ുല്രകൊലും 
വകൊയെ്കൊനര െഞിരകൊശന്ടുത്തുകയഞില്ല. ഈ 
ഗലവഷണ പഗന്ം നമകൊഴഞിമകൊറ്ഞി  ലളഞിതമകൊയ ഭകൊ
ഷയഞിൽ മലയകൊളഞികൾ്ന് സമർ്ഞിച്ചത് അശറ
ഫ് കീഴു്രറമ്കൊണ്. പ്രസഞിദ്ധീകരഞിച്ചത് ഇസ ലകൊ
മഞിക് ്രബ്ഞിഷഞിങ്  ഹൗസും.

കാരുണ്യത്തി ടൻറ ദദവദൂ്ൻ
യകൂലറകൊളജഞിയഞിൽ ലഡകൊക്ടലററ്ന് ലെടഞിയലതകൊ

നടകൊ്ം ഖുർആൻ ഹൃദഞിസ്മകൊ്ഞിയ പ്രമുഖ 
്രണ്ഞിതൻ റകൊഗഞിബുസ്ർജകൊെഞിയുനട ‘മുഹമ്മദ് 
െബഞി: കകൊരുണ്ത്തഞി നൻറ  ലദവദകൂതൻ’ എന് 
പഗന്ം  ആദ്വസകൊെം ഊന്ൽ െൽകഞിയത് പ്ര
വകൊ�കൻ വകൊ്ുകളഞിലും കർമങ്ങളഞിലും ഉയർ
ത്തഞി്ഞിടഞിച്ച അസകൊമകൊെ്മകൊയ കകൊരുണ്ത്തഞിെകൊ
ണ്. വ്ക്തഞി്രരം, കുടുംബം, സകൊമകൂഹഞികം, സകൊം
സകകൊരഞികം, രകൊഷ  ന്പടീയം, ഭരണം തുടങ്ങഞി പ്ര
വകൊ�കജീവഞിതത്തഞി നൻറ മുഴു ലമഖലകളഞിനല
യും എല്ലകൊ പ്രവർത്തെങ്ങളറുനടയും അ്ർ
ധകൊര അതഞിരുകളഞില്ലകൊത്ത കകൊരുണ്മകൊയഞിരുന്ു
നവന്ന് സമർഥഞി്ുന് ഈ പഗന്ത്തഞിനല ഉള്ള
ട്ം  അഞ്കൊയഞി ഭകൊഗഞി്ന്ട്ഞിരഞി്ുന്ു. െകൊ
ലകൊംഭകൊഗം പ്രവകൊ�കനെതഞിനര ഉന്യഞി്ന്
ട്റുനകകൊണ്ഞിരഞി്ുന്  വഞിമർശെങ്ങനള പ്രമകൊണ
യുക്തമകൊയും യുക്തഞിഭപദമകൊയും വഞിലയഞിരുത്തു
ന്ു. വഞിമർശകരുനട ജീവഞിതം വഞിശകലെം ന�
യതലശഷം ലലകൊകപ്രശസതരകൊയ മഹദ് വ്ക്തഞി
കളറുനട പ്രവകൊ�കനെ സംബന്ഞിച്ച വഞിലന്ട് 
അഭഞിപ്രകൊയങ്ങൾ കുറഞിച്ചഞിട്കൊണ് 360 ല്രജുള്ള 
്രുസതകത്തഞിന് വഞിരകൊമം കുറഞി്ുന്ത്. സഞി. 
മുഹമ്മദ് സലീം സുല്ലമഞി ്രരഞിഭകൊഷന്ടുത്തഞിയ 
ഈ ്രുസതകം യുവത ബുക് ഹൗസകൊണ് പ്ര
സഞിദ്ധീകരഞിച്ചത്.

സരീറത്തുനബി
ഇ്്യഞിനല പ്രമുഖ ്രണ്ഞിതെകൊയ സയ്ഞിദ് 

സുലലമകൊൻ െദ് വഞിയുനട ലലകൊകപ്രശസത �രഞി
പത പഗന്മകൊണ് സീറത്തുന്ബഞി. എം. ഇപബകൊ
ഹീം മൗലവഞി തയകൊറകൊ്ഞിയ ്രരഞിഭകൊഷ്ന് നകകൊ
ടുത്ത ല്രരും അതുതനന്. പ്രവകൊ�ക ജീവഞിത
നത്ത സംബന്ഞിച്ച ഈ ആധഞികകൊരഞിക ്രഠെത്തഞി
ന് രണ്ു ഭകൊഗങ്ങളറുണ്ന്. ഒന്കൊം ഭകൊഗത്തഞി നൻറ 
ആദ്ത്തഞിൽ  പ്രവകൊ�ക �രഞിപതര�െനയ സം
ബന്ഞിച്ച വഞിശദമകൊയ ്രഠെം ല�ർത്തഞിരഞി്ു
ന്ു. ്രകൊശ്കൊത്രുനട ര�െകനള സംബന്ഞിച്ച 
വഞിശദീകരണവും അതഞിലുണ്ന്. തുടർന്ന് അറ
ബഞികനള സംബന്ഞിച്ച ്രഠെമകൊണ്.  പ്രവകൊ�
ക �രഞിപതം കകൊലപകമമെുസരഞിച്ചകൊണ് ഇതഞിൽ 
ലരഖന്ടുത്തഞിയഞിട്റുള്ളത്. യുദ്ധങ്ങളറുനട കകൊ
രണങ്ങളറും ഗുണ്രകൊഠങ്ങളറും വഞിശദീകരഞി്ു
ന് ഈ പഗന്ത്തഞിനല അവസകൊെ അധ്കൊയം 
ലജതകൊവും പ്രവകൊ�കെും തമ്മഞിലുള്ള അ്ര
മകൊണ് വഞിവരഞി്ുന്ത്.

തപവാചക�ായ �ബി
1948  ജെുവരഞി 30ന് വധഞി്ന്ടുന്തഞിെുമു

മ്ന് ഗകൊന്ഞിജഞി പ്രവകൊ�കനെ്റ്ഞി ്രറഞ് ഭകൊഗം 
ഉദ്ധരഞിച്ചകൊണ് ്രത്മപശീ ബഞിശംബർ െകൊഥ് ്രകൊ
നണ് ‘പ്രവകൊ�കെകൊയ െബഞി’ എന് ഈ  ്രു
സതകം ആരംഭഞി്ുന്ത്. അതഞിൽ ഷഞിബഞിലഞി
യുനട ്രുസതകം വകൊയഞിച്ച കകൊര്ം ഗകൊന്ഞിജഞി 
സമരഞി്ുന്ുണ്ന്. ്രുസതകത്തഞി നൻറ സമർ
്ണത്തഞിൽ പഗന്കകൊരൻ, എഡഞിൻബലറകൊയഞി
നല ന്രകൊതുസ്ലത്തന് പ്രവകൊ�ക  ലൻറനതന് െഞി
ലയഞിൽ പ്രതഞിമയുണ്കൊ്ഞി ന�കുത്തകൊൻ,  ദുർ
ഭകൂതം എനന്ല്ലകൊം അർഥംവരുന് ല്രര് എഴു
തഞിനവച്ചതകൊയഞി  ലരഖന്ടുത്തുന്ു. ഇസ ലകൊമഞി 
നൻറ െന്യും ലമന്യും വഞിശദീകരഞി്ുന് ഈ 
പഗന്ം ്രകൊശ്കൊത്രുനട വ്കൊജ പ്ര�കൊരണങ്ങൾ
്ന് മറു്രടഞി ്രറയുന്ു. അറബഞിയഞിനല ്രദങ്ങ
ളറും ല്രരുകളറും  ല�ർത്തതഞിൽ �ഞില ്രഞിശകു
കൾ ഉനണ്ങ്ഞിലും ഇ്്യഞിനല ഇസ ലകൊമഞി നൻറ 
വരവുൾന്നട സത്സന്മകൊയഞി വഞിശദീകരഞി
്ുന് ഈ പഗന്ം മഹത്തകൊയ കൃത്മകൊണ് 
െഞിർവഹഞി്ുന്ത്. നക. ജെകൊർദെൻ ്രഞിള്ള പ്ര
സകൊധക്ുറഞി്റും ലഡകൊക്ടർ എൻ. രകൊധകൊകൃ
ഷണൻ അവതകൊരഞികയും എഴുതഞിയ ഈ ്രു
സതകം  ്രരഞിഭകൊഷന്ടുത്തഞിയത് എൻ.്രഞി. സു
കുമകൊരെകൊണ്. 272 ല്രജുള്ള  ഇത് പ്രസഞിദ്ധീകരഞി
ച്ചത് ലകരള ഗകൊന്ഞി സമകൊരക െഞിധഞിയും.

മരുഭൂമിയിടല തപവാചകൻ
ലെകൊവൽ ല്രകൊനല വകൊയഞിച്ചറുതീർ്കൊവുന് പ്ര

വകൊ�കനെ സംബന്ഞിച്ച മലെകൊഹര ര�െയകൊ
ണ് നക.എൽ. ഗൗബയുനട ‘മരുഭകൂമഞിയഞിനല പ്ര
വകൊ�കൻ’. ഏഴ അധ്കൊയങ്ങളറും 206 ല്രജുമു
ള്ള ഈ ്രുസതകത്തഞിൽ ഇസ ലകൊം സ്ീകരഞിച്ച 
പഗന്കകൊരൻ പ്രവകൊ�കനെ വകൊയഞി്ുന്ത് ഒരു 
കകൊഴ�്കൊരനെല്കൊനലയകൊണ്; അതഞിമലെകൊഹ
ര കകൊഴ� കണ്ന് ആസ്ദഞി്ുന് ല്രകൊനല. അതു
നകകൊണ്ുതനന് വകൊയെ്കൊർ്ഞിത് മരുഭകൂമഞിയഞി
നല മന്മകൊരുതനെല്കൊനല സുഖശീതള അെുഭ
വമകൊയഞി മകൊറുന്ു. നമകൊഴഞിമകൊറ്ം െടത്തഞിയത് സകൊ
ഹഞിത്കകൊരെകൊയ ജമകൊൽ നകകൊച്ചങ്ങകൊടഞിയകൊണ്. 
പ്രസകൊധെം  നഎ.്രഞി.എച്ചന് .

മുെമ്മദ്  �ബിടയ കുറിച്്   
തലാകടത്ത ഏ്ാടണ്ല്ാ 
ഭാഷകളിലും 
�ിരവധി തഗന്ഥങ്ൾ 
പുറത്തിറങ്ിയിട്ുണ്് . 
മലയാളത്തിലും �ൂറുകണക്ി�്  
തഗന്ഥങ്ളാണ്  തപവാചകട� 
ക്ുറിച്്  എഴു്ടപ്ട്്് . 
അ്ിൽ  തശതദ്ധയമായ 
ഏ്ാ�ും കൃ്ികളിലൂടട...
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ലവകൊട്ന് 
കുയഞിൽകുഞ്ഞിനെ ല്കൊനലയകൊണ് .
ശബ് ദം തഞിരഞിച്ചറഞിഞ്കൊൽ
നകകൊത്തഞിയകൊട്ന്ടും.
ആളറുകൾ
മകൊടപ്രകൊവഞിനെല്കൊനലയകൊണ് .
അരഞിമണഞി കണ്കൊൽ
ഒന്ഞിച്ചന്  കകൂട്ഞിെകലത്ത്ന് 
ഒകൊടഞി്യറുന് സമകൊധകൊെപ്രഞിയർ.
പ്രവർത്തകർ
കകൊ്നയല്കൊനലയകൊണ് .

എല്ലകൊ മകൊലഞിെ്ങ്ങളറും നകകൊത്തഞിത്തഞിന്ന് 
മത്സരകൊർഥഞിനയ  നവളറു്ഞില്ണ്വർ. 
മത്സരകൊർഥഞി ല്രടഞിച്ചരണ് ല്രടമകൊെും
വഞിജയഞി കകൊട്ഞിനല രകൊജകൊവുമകൊണ് 
ഉണ്കൊലുറ്ം!
ഉണർന്കൊൽ ലവട്!
അങ്ങനെ െകൊമഞിന്ന് 
ലവകൊ നട്ന് വഞി�കൊരത്തകൊൽ
ഉണരുകയും
അധഞികകൊരനമന് വഞികകൊരത്തകൊൽ
ഉറങ്ങുകയും ന�യ്റുന്ു!

DWÀ¨bpwDd¡hpw
   പ്രവീൺ ്രഞിഷകൊരടഞി
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്രകൊ യഞി പ്ര  രകൊ ധകൊ കൃ ഷ  ണ ൻ

ഇ  തഞി ഹകൊ സ കകൊ ല ത്തന്  പ്രകൊ ഗ്  ലജ്കൊ 
തഞി ഷ നമ ന്ും കകൊ ളഞി ദകൊ സ ൻ കകൊ 

മ രകൂ ്ര നമ ന്ും വഞി ളഞി ച്ചഞി രു ന് ലദ ശ മകൊ ണ്  
അസം. അ തു ല്ം, അ ദ്ഞി തീ യം എ നന്കൊ 
ന് അ ർ ഥം വ രു ന് ‘അ സ മ’ എ ന് ്ര ദ 
ത്തഞി ൽ െഞി ന്ും അസം രകൂ ്ര ന് ട്റു വ നപത. 
ലബകൊ ലഡകൊ ഭകൊ ഷ യഞി ൽ തകൊ ഴ  വ ര എ ന് 
ർ ഥ മു ള്ള ‘അസ മഞി’ ൽ െഞി ന്കൊ ണ്  ഉ ൽ ്ര 
ത്തഞി നയ ന്ന്  ലബ ഡ ൻ ്ര വ് ൽ ്ര റ യു ന്ു. 
മ ഹകൊ െ ദഞി യകൊ യ പബ ഹ്  മ ്രു പത യു നട ആ 
ലഞിം ഗ െ ത്തഞി ല മ ർ ന്ു കഞി ട ് ു ന് സം സ  
ഥകൊ െ മകൊ ണ്  അസം. ലലകൊ ക നത്ത ത നന് 
മ ഹകൊ െ ദഞി ക ളഞി ൽ ന് ടു ന് പബ ഹ്  മ ്രു പത 
മ െു ഷ് ന ൻ റ ലക ്  രു ത്തഞി െും ബു ദ്ധഞി 
്ും വ ഴ ങ്ങകൊ ൻ കകൂട്കൊ ് കൊ ത്ത െ ദഞി യകൊ 
ണ്. പബ ഹ്  മകൊ വഞി ന ൻ റ യും അ ലമകൊ � യു 
നട യും മ ക െകൊ ണ്  പബ ഹ്  മ ്രു പത. ്രു രു 

ഷ െകൊ മ മു ള്ള െ ദഞി.
വഞി സ  മ യ ങ്ങ ളറു നട െ ദഞി നയ ന്ന്  പബ ഹ്  

മ ്രു പത നയ ്ര റ യകൊം. െ ദീ ലഡകൊ ൾ ഫഞി െു 
ക ൾ വ സഞി ് ു ന് അ ്രകൂ ർ വ ത ഈ  െ 
ദഞി ് ു ണ്ന്. െ ദീ ദ്ീ ്രു ക ളറു നട യും തു രു 
ത്തു ക ളറു നട യും ബകൊ ഹു ല്ം പശ ലദ്ധ യ 
മകൊ ണ്. ലലകൊ ക ത്തഞി നല മ െു ഷ് വകൊ സ മു 
ള്ള ഏ റ് വും വ ലഞി യ െ ദീ ദ്ീ പ്  മ ജകൂ ലഞി 
പബ ഹ്  മ ്രു പത യഞി ലകൊ ണ്. കകൊ ർ ഷഞി കകൊ വ 
ശ് ത്തഞി ന്  മ റ്റു െ ദഞി ക നള ല്കൊ നല ഇ തു  
ഉ ്ര ലയകൊ ഗഞി ് ു ന്ഞി ല്ല. എ ന്കൊ ൽ, െ ദീ സ 
ഞ്കൊ ര ങ്ങ ൾ പ്ര സഞി ദ്ധ വു മകൊ ണ്. ആ ദ് കകൊ 
ല ത്തന്   പബഞി ട്ീ ഷ  ക ച്ച വ ട ് കൊ ർ ഈ  െ 
ദഞി യു നട വ ലു ് ം നകകൊ ണ്ന്  സ മു പദ നമ ന്ന്  
നത റ്ഞി ദ്ധ രഞി ച്ചഞി രു ന്ു വ നപത.

പബ ഹ്  മ ്രു പത യഞി നല ്രീ ലകകൊ ് ന്  ദ്ീ 
്രഞി നല ഭ സ  മകൊ � ല ത്തഞി െു മു ക ളഞി ലു ള്ള 
ഉ മകൊ െ ന് ലക്ഷ പതം പ്ര ശ സ  ത മകൊ ണ്.  ക 
�കൊ രഞി � ട്ഞി ൽ െഞി ന്ും ലബകൊ ട്ഞി ൽ ദ്ീ ്രഞി ലല 
്ന്  ല്രകൊ കകൊം. കകൊ മ ലദ വ നെ ശഞി വ ൻ ഭ സ  
മ മകൊ ് ഞി യ സ  ഥ ല നമ ന്കൊ ണ്  വഞി ശ്കൊ സം. 
1694ൽ  ഗ ദകൊ ധ ർ സഞിം ഹ ന ൻ റ ആ ജ്  ഞ 
പ്ര കകൊ രം ജ െ റ ൽ ഗ ൾ ഖകൊ യ െ ഹകൊ ൻ സഞി 
ക്   ലക്ഷ പതം െഞി ർ മഞി ച്ചറു. 1897ൽ  ഭകൂ ക മ് 
ത്തഞി ൽ  ലക്ഷ പതം ത ക ർ ന്ു. ്രഞി ന്ീ ട്  ്രു 
െ ർ െഞി ർ മഞി ്  ന് ടു ക യകൊ ണു ണ്കൊ യ ത്.

ലക ലകൊ സ ത്തഞി ൽ െഞി ന്ും മകൊ െ സ സ 
ലരകൊ വ റഞി ൽ െഞി ന്ും ഉ ദ്  ഭ വഞി ച്ചന്  തഞിബ ത്തഞി 
ലകൂ നട 640 കഞി ലലകൊ മീ റ് ർ, അസമഞി ലകൂ നട 
724 കഞി ലലകൊ മീ റ് ർ ഒ ഴു കഞി നത ല്കൊ ട്ന്  തഞി 
രഞി ഞ്ന്  ബം ഗ്കൊ ലദ ശഞി ലകൂ നട 240 കഞി ലലകൊ 

മീ റ് ർ ഒ ഴു കഞി പബ ഹ്  മ ്രു പത സ മു പദ നത്ത 
പ്രകൊ ്രഞി ് ു ന്ു. കഞി ഴ ് ു െഞി ന്ു ള്ള ലു ഹഞി 
ത്  െ ദഞി യും വ ട ് ു കഞി ഴ ് ു െഞി ന്ു ള്ള ഡഞി 
ബകൊ ണ്ും അസമഞി നല െ ദഞി യഞി ലകൊ ണ്  സം 
ഗ മഞി ച്ചന്  പബ ഹ്  മ ്രു പത യകൊ കു ന് ത്.

അസമഞി ന ൻ റ വ ട ല് അ റ്ം ല� ർ ന്ന്  
പബ ഹ്  മ ്രു പത യു നട ആ ലഞിം ഗ െ ത്തഞി ൽ 
അ മ ർ ന്ു കഞി ട ് ു ന്, ഇ ് ് യു നട ലത 
യഞി ല ്  ട് ണ മകൊ യ ഡഞി പബു ഗ ഢഞി ൽ െഞി ന്കൊ 
ണ്  ഞ ങ്ങ ൾ മ ഹകൊ െ ദീതീ ര നത്ത വഞി സ  മ 
യ ലസ തു ്  ൾ കകൊ ണകൊ െകൊ യഞി ്രു റ ന് 
ട് ത്. അസ മഞി ന ൻ റ നമകൊ ത്തം ലത യഞി ല ഉ 
ൽ ്രകൊ ദ െ ത്തഞി ന ൻ റ ്ര കു തഞി യും ഡഞി പബു 
ഗ ഢഞി ലെകൊ ട്  ല� ർ ന്ു കഞി ട ് ു ന് ടഞി ൻ സു 
കഞി യ- ശഞി വ സകൊ ഗ ർ പ്ര ലദ ശ ങ്ങ ളഞി ലകൊ ണ്. 
ലെകൊ ന് ത്തകൊ ദകൂ രം ്ര ര ന്ു കഞി ട ് ു ന് 
ലത യഞി ല ് കൊ ട ങ്ങ നള ്രഞി ന്ഞി ട്റു ലവ ണം അ 
രു ണകൊ � ൽ അ തഞി ർ ത്തഞി യഞി നല സകൊ ദഞി യ 
യഞി ലല ന് ത്തകൊ ൻ.

ഡഞി പബു ഗ ഢ്   ്ര ട് ണ ത്തഞി ൽ െ മ്മ ൾ 
എ വഞി നട െഞി ന്കൊ ലും പബ ഹ്  മ ്രു പത യു നട 
തീ ര ത്തു ത നന് യകൊ യഞി രഞി ് ും. ഇ തകൊ ണ്  
ഈ  ്ര ട് ണ ത്തഞി ന ൻ റ ശകൊ ്ര വും അ െു പഗ 
ഹ വും. 1950നല  നമ ലഡകൊ ജ്  ഭകൂ ക മ് ത്തഞി 
ൽ െ ഗ ര ത്തഞി ന ൻ റ മു ് കൊ ൽ ഭകൊ ഗ വും െ 
ദഞി ക വ ർ നന് ടു ത്തു. സ  ഥഞി തഞി സം ഹകൊ 

ര മകൂ  ർ  ത്തഞി  യകൊ 
യ പബ ഹ്  മ ്രു പത 
യു നട കകൊ രു ണ് 
ത്തഞി ൽ പ്രകൊ ത സ  
മ ര ണീ യ രകൊ യഞി ട്കൊ 
ണ്  ്ര ട് ണ വകൊ സഞി 
ക ളറു നട ജീ വഞി ത നമ 
ന്ന്  അ വഞി ടത്തു കകൊ ർ 
ത നന് യകൊ യ ഞ ങ്ങ ളറു 
നട ലപഡ വ ർ ലഗകൊ ്രകൊ ൽ 
െകൊ യ  ക്  ്ര റ ഞ്ു.

ഇ ് ് ൻ നറ യഞി ൽ ലവ ് ും 
മ റ ് കൊ െകൊ വകൊ ത്ത ഒ രു പ്ര ലദ 
ശം കകൂ ടഞി യകൊ ണ്  ഡഞി പബു ഗ ഢ് . വ 
ട ് ു കഞി ഴ ്  ൻ പ്ര ലദ ശ ത്തന്  ആ ദ് മകൊ 
യഞി നറ യഞി ൽ ലവ ഗ തകൊ ഗ തം ആ രം ഭഞി ് ു 
ന് ത്  ഈ  ന� റു ്ര ട് ണ ത്തഞി ലകൊ ണ്. എ യ 
ർ ല്രകൊ ർ ട്ഞി ൽ സ്ീ ക രഞി ് കൊ നെ ത്തഞി യ ഇ 
്് ൻ ഓ യഞി ൽ ലകകൊ ർ ്ര ലറ ഷ ന ൻ റ ലപ്രകൊ  
ലട്കൊ ലകകൊ ൾ ഓ ഫഞിസ ർ അം ശ ുമകൊ ൻ ദ ത്ത 
്ര റ ഞ്ു. 1882 ഡഞി സം ബ റഞി ൽ ആ ദ് 
ഗു ഡ്  സ  വ ണ്ഞി യും 1884 നഫ പബു വ രഞി 
18ന്   ആ ദ് ്രകൊ സ ഞ് ർ നപട യഞി െും ഓ ടഞി 
ത്തു ട ങ്ങഞി. 400 ഇം ഗ്ീ ഷു കകൊ രും ഇ ് ് 
്കൊ രു മു ൾ ന്ടു ന് യകൊ പത ് കൊ രു മകൊ യഞി 
ആ ദ് വ ണ്ഞി ഡഞി പബു ഗ ഢഞിനല ഓ ല ് റു ര 
സ  ലറ് ഷ െഞി ൽ െഞി ന്ും ലഞി ലഡകൊ എ ന് ന� 
റു ്ര ട് ണ ത്തഞി ലല ് ന്  ്രു റ ന് ട്റു. ഇ തഞി ന 
ൻ റ  ലഫകൊ ല ട്കൊ ഡഞി പബു ഗഢ്   എ യ ർ ല്രകൊ 
ർ ട്ഞി ൽ ഞ ങ്ങ ൾ ക ണ്ഞി രു ന്ു. ഇ ് ് യഞി 
ൽ സം സ  ഥകൊ െ ത ല സ  ഥകൊ െ ലത്ത ്  ല്ലകൊ 
നത രകൊ ജ ധകൊ െഞി എ ക്  സ പ്രസ   ഓ ടു ന് ത്  
ഡഞി പബു ഗ ഢഞി ലല ് ന്  മകൊ പത മകൊ ണ്. വഞി ലവ 
കകൊ െ ന് എ ക്  സ  പ്ര സ  എ ന് ഏ റ് വും 

കകൂ ടു ത ൽ ദകൂ രം യകൊ പത ന� യ്റു ന് യകൊ പതകൊ 
വ ണ്ഞി ക െ്കൊ കു മകൊ രഞി യഞി ൽ െഞി ന്ന്  ഡഞി പബു 
ഗ ഢഞി ലല ് കൊ ണ് ; 4278 കഞി ലലകൊ മീ റ് ർ -അ 

ഞ്ു 
ദഞി വ സം!

ഇ ് ് യഞി നല ഏ റ് വും വ ലഞി യ ര ണ്ു 
വഞി സ  മ യ ലസ തു ്  ൾ അസ മഞി ലകൊ ണു 
ള്ള ത്. പ്ര ധകൊ െ മ പ്ഞി െ ലര പന്  ലമകൊ ദഞി ക 
ഴഞി ഞ് വ ർ ഷം ഒ ലര ദഞി വ സം ത നന് ര 
ണ്ു ്രകൊ ല ങ്ങ ളറു നട യും ഉ ദ്  �കൊ ട െം െഞി 
ർ വ ഹഞി ് ു ക യു ണ്കൊ യഞി. ഇ ് ് യഞി നല 
ഏ റ് വും വ ലഞി യ ഡ ബ് ൾ ഡ ്  ർ ്രകൊ ല 
മകൊ ണ്  പബ ഹ്  മ ്രു പത ് ന്  കു റു നക യു ള്ള 
ലബകൊ ഗഞി ബഞി ൽ ്രകൊ ലം. തകൊ നഴ നറ യഞി ൽ 
്രകൊ ത യും മു ക ളഞി ൽ ലറകൊ ഡു മകൊ യഞി 4.5 
കഞി ല ലകൊ മീ റ് ർ ദകൂ ര മു ണ്ഞി തഞി ന്. ്രകൊ ലം ക 
ട ന്കൊ ൽ അ രു ണകൊ � ൽ അ തഞി ർ ത്തഞി യകൊ 
യഞി. അ വഞി നട െഞി ന്ും അ ധഞി കം ദകൂ നര യ 
ല്ലകൊ നത ല� െ അ തഞി ർ ത്തഞി യും. ്രകൊ ല 
ത്തഞി െ ് റു റ നത്ത അ രു ണകൊ � ൽ പ്ര ലദ 
ശ ങ്ങ ൾ 1965ൽ  ല� െ ്രഞി ടഞി ച്ച ട ് ഞി യഞി 

രു ന്ു. ഇ ് ്- ല� െ അ തഞി ർ ത്തഞി യഞി നല 
മ ല െഞി ര ക ളഞി ൽ െഞി ന്ു ള്ള ല� െ യു നട 
ക ര ലസ െകൊ ആ പക മ ണ ങ്ങ നള ഫ ല പ്ര ദ 

മകൊ യഞി ലെ രഞി ടകൊ ൻ ക ഴഞി 
യു ന് ത പ് പ്ര ധകൊ െ 
മകൊ യ പ്ര ലദ ശ മകൊ ണഞി 
ത്. അ തു നകകൊ ണ്കൊ 
ണ്  ലസ െഞിക വഞി 
െ്കൊ സ ത്തഞി ന ൻ റ 
സൗ ക ര്ം  കകൂ ടഞി 
്ര രഞി ഗ ണഞി ച്ചന്  ഈ   
്രകൊ ലം െഞി ർ മഞി ്   
ന് ട് ത്.

മു  ക  ൾ  ്രകൊ ല 
ത്തഞി ലകൂ നട അ ്  

ര യഞി ലല ് ന്  ക ട ന് 
ഞ ങ്ങ ൾ െ ദഞി ലയകൊ 

ര ല ത്ത ് ഞി റ ങ്ങഞി. സ 
ന് ർ ശ ക രും അ ്ര ക ട 

വും സ ഹ യകൊ പതഞി ക രകൊ 
വു ന് തീ ര ത്തന്  ന്രകൊ ലീ സ  

െഞി രീ ക്ഷ ണ വും കകൊ വ ലു മു 

ണ്ന്. പബ ഹ്  മ ്രു പത ് ന്  ഇ വഞി നട 100 അ 
ടഞി യഞി ലല നറ ആ ഴ മു ണ്ന്. ്രു റ ന മ  ശകൊ ്  
പ്ര വകൊ ഹ മകൊ യഞി ലതകൊ ന്ഞി ് ഞി ് ു ന് ഈ  
മ ഹകൊ െ ദഞി യു നട അ ടു ത്തു െഞി ന്ന്  െഞി രീ 
ക്ഷഞി ച്ചകൊ ൽ ശ ക്  ത മകൊ യ �ു ഴഞി ക ൾ കകൊ 
ണകൊം. ക ട ലഞി ര മ്ം ല്രകൊ ലു ള്ള െ ദഞി 
യു നട ഉ ള്ള ല ർ ച്ച നയ ് ു റഞി ച്ചറും അ ്ര 
ക ടം അ ക ലമ ഒ തു ് ഞി യു ള്ള ്രു റ ലമ 
യു ള്ള ശകൊ ്  പ്ര കൃ തഞി നയ ് ു റഞി ച്ചറും 
ഞ ങ്ങ ലളകൊ നടകൊ ്  മു ള്ള അം ശു മകൊ ൻ  ദ 
ത്ത ്ര റ ഞ്ു നകകൊ ണ്ഞി രു ന്ു. ്രകൊ ലം 
വ രു ന് തഞി െു മു മ്ു ള്ള ക ട ത്തു യകൊ പത 
യഞി ൽ ഒ രു ജ ങ്കൊ ർ വകൊ ഹ െ ങ്ങ ലളകൊ ടും 
െകൂ റു ക ണ ് ഞി ന്  യകൊ പത ് കൊ ലരകൊ ടു നമകൊ 
്ം െ ദഞി യഞി ൽ മു ങ്ങഞി ല്കൊ യഞി രു ന്ു. വകൊ 
ഹ െ ങ്ങ ൾല്രകൊ ലും ക നണ് ത്തകൊ ൻ ക 
ഴഞി യകൊ ത്ത വഞി ധം അ ടഞി നയകൊ ഴു ് ു ക ൾ 
െ ദഞി യഞി ൽ ശ ക്  ത മകൊ യഞി രു ന്ു വ നപത.

ലെകൊ ന് ത്തകൊ ദകൂ ര ലത്തകൊ ളം ്ര ര 
ന്ു കഞി ട ് ു ന് നെ ൽ വ യ ലു ക ളറും 
സ മ ത ല ങ്ങ ളഞി നല അ റ്ം കകൊ ണകൊ െകൊ 
വകൊ ത്ത �കൊ യ ലത്തകൊ ട് ങ്ങ ളറും ഇ ട ് ഞി 
നട ഗകൊ ഢ ഹ രഞി ത മകൊ യ മു ള ങ്കൂ ട് ങ്ങ ളറും 
നകകൊ ച്ചറു നകകൊ ച്ചറു ജ ലകൊ ശ യ ങ്ങ ളറും വൃ 
ക്ഷഛകൊ യ ക ളറും സകൊ ദഞി യ യഞി ലല ് ു 
ള്ള യകൊ പത യഞി ൽ മ െം കു ളഞി ർ ് ഞി ് ു ന് 
തകൊ യഞി രു ന്ു. വ ഴഞി ലയകൊ ര ങ്ങ ളഞി നല വ യ 
ൽ ് ു ള ങ്ങ ളഞി ൽ ന� റഞി യ വ ല ക ളറും 
�കൂ ണ് ക ളറും ഉ ്ര ലയകൊ ഗഞി ച്ചന്  മീ ൻ ്രഞി ടഞി 

്ു ന് പഗകൊ മീ ണ ർ. ന്രകൊ തു നവ നവ ള്ള 
ന് ട്റു ക ളറും � തു ് റും െഞി റ ഞ് തകൊ 
ണ്  അസം പ്ര കൃ തഞി. അ തു നകകൊ ണ്ു 
ത നന്, ലകകൊ ൺ പകീ റ്റു കകൊ ലു ക ളഞി ലലകൊ 
മു ള ങ്കൊ ലു ക ളഞി ലലകൊ ഉ യ ർ ത്തഞി ന് ട്ഞി യ 
വ യകൊ ണ്  പഗ കൊമീ ണ രു നട മു ള വീ ടു ക 
ൾ. ടഞി ൻ സു കഞി യ യഞി ലും ഡഞി പബു ഗ ഢഞി 
ലും ലത യഞി ല ് കൊ ട ങ്ങ ളറു നട സ മ ത ല 
ലകൊ വ ണ്ം ഹൃ ദ് മകൊ ണ്. വൃ ത്തഞി ഹീ െ 
വും അ ്ര രഞി ഷ  കൃ ത വു മകൊ യ ഒ രു ്ര ഴ 
യ തീ വ ണ്ഞി ് കൊ ത സ ദകൊ ഞ ങ്ങ നള ്രഞി 
്ു ട രു ന് തകൊ യഞി ലതകൊ ന്ഞി. ലമ ൽ ് കൂ ര 
ക ലളകൊ �കൊ രു  നബ ഞ്ു ക ലളകൊ ഇ ല്ലകൊ ത്ത 
നവ റും നവ ളഞി യഞി ട ങ്ങ ളകൊ ണ്  �ഞി ല നറ 
യഞി ൽ ലവ സ  ലറ് ഷ െു ക ൾ.

അസം- അ രു ണകൊ � ൽ അ തഞി ർ ത്തഞി 
യഞി നല സകൊ ദഞി യ യഞി നല ഭകൂ ്ര ൻ ഹ സകൊ രഞി 
ക ്രകൊ ല ത്തഞി ന്  9.5 കഞി ലലകൊ മീ റ് ർ െീ ള 
മു ണ്ന്. ഇ ് ് യഞി നല  ഏ റ് വും വ ലഞി യ 

്രകൊ ലം. പ്ര ശ സ  ത സം ഗീ ത ജ്  ഞ െകൊ യഞി 
രു ന് ഭകൂ ്ര ൻ ഹ സകൊ രഞി ക യു നട ജ ന് ലദ 
ശം കകൂ ടഞി യകൊ ണ്  സകൊ ദഞി യ. അസ മഞി ന ൻ 
റ ്രകൊ ര മ് ര്- പഗകൊ മീ ണ സം ഗീ ത നത്ത 
ലദ ശീ യ ത ല ത്തഞി ൽ ഉ യ ർ ത്തഞി യ ഭകൂ ്ര 
ൻ ഹ സകൊ രഞി ക ് ന്  ഉ �ഞി ത മകൊ നയകൊ രു സ  
മകൊ ര കം കകൂ ടഞി യകൊ കു ന്ു ഈ  വഞി സ  മ യ 
ലസ തു. ്രു ഴ ് ന്  കു റു നക ലെ ർ ലര ഖ 
യഞി ല ല്ല ഈ  ്രകൊ ല ത്തഞി ന ൻ റ െഞി ർ മഞി തഞി. 
പബ ഹ്  മ ്രു പത യു നട വഞി ശകൊ ല ത യഞി ലകൂ 
നട നത നല്ലകൊ ന്ന്  ്രു ള ഞ്കൊ ണ്  ്രകൊ ലം 
ക ട ന്ു ല്രകൊ കു ന് ത്. ്ര ച്ച ത്തു രു ത്തു 
ക ളറും മു ള ങ്കൂ ട് ങ്ങ ളറും � തു ് റു ക ളറും 
ആ ളറു യ ര ത്തഞി ൽ ്രകൂ ത്തു ല ഞ് ്രു 
ല്ലറു ക ളറും എ ല്ലകൊ റ്ഞി നെ യും െ ദഞി ത ന 
ൻ റ മകൊ റഞി ൽ ല� ർ ത്തു ്രഞി ടഞി ് ു ന് ഹ 
രഞി തകൊ ഭ മകൊ യ കകൊ ഴ  � ഹൃ ദ് മകൊ ണ്. വഞി 
ശകൊ ല മകൊ യ െീ നരകൊ ഴു ് ും മ ണ ൽ ത്തഞി 
ട് ക ളറും ന്രകൊ ്  ് കൊ ടു ക ളറു മകൊ യഞി പബ 
ഹ്  ്രു പത വഞി ശ് രകൂ ്രം കകൊ ണഞി ് ു ന് ഒ 
രഞി ട മകൊ ണഞി ത്.

മ െു ഷ് ന ൻ റ ലക ്  രു ത്തഞി  െും 
ബു ദ്ധഞി ് ും വ ഴ ങ്ങകൊ ൻ കകൂ ട്കൊ ് കൊ ത്ത 
െ ദഞി യു നട ആ സു ര ഭകൊ വ ത്തഞി ന്  മു ക ളഞി 
ൽ ്രു തഞി യ കകൊ ലം ഉ യ ർ ത്തു ന് വഞി ജ 
യ ന്കൊ ടഞി കകൂ ടഞി യകൊ വു ന്ു ഈ  ലസ 
തു ബ ന് െം.

l

സാദിയയിടല ഭൂപൻ െസാരിക പാലം

തബ െ്  മ പു ത് ക്്  കു റു ടക യു ള്ള തബാ ഗി ബി ൽ പാ ലം

ടിൻസുഗിയയിടല ഒരു ത്യിലതത്താട്ം

അസം തഗാമത്തിടല ഒരു മുളപ്ാലം

ഡിതബുഗഢിടല ഒരു തഗാമരീണ ചന്

alm\Znbnse
cphnkvabtkXp¡Ä

ഇ ന്്യ യി ടല ഏ റ്റ വും വ ലി യ ര ണ്ു വി സ്  മ യ തസ ് ു ക് ൾ 
അസ മി ലാ ണു ള്ള ് ്. ഇ ന്്യ യി ടല ഏ റ്റ വും വ ലി യ 
ഡ ബ് ൾ ഡ ക് ർ പാ ല മാ ണ്  തബ െ്  മ പു ത് ക്്  
കു റു ടക യു ള്ള തബാ ഗി ബി ൽ പാ ലം. 
്ാ ടഴ ടറ യി ൽ പാ ്  യും 
മു ക ളി ൽ തറാ ഡു മാ യി 
4.5 കി ത ലാ മരീ റ്റ ർ ദൂ ര മു ണ്ി ് ി �്

്രഞി. ജസീല

മ ലയകൊള സഞിെഞിമകൊ സംഗീതരംഗനത്ത അമ്ഞിളഞിച്ച്മകൊയഞി സഞിതകൊര 
കൃഷ ണകുമകൊർ തഞിളങ്ങഞി െഞിൽ്കൊൻ തുടങ്ങഞിയഞിട്ന്  ഏനറയകൊയഞി. മല

യകൊളഞി ്രകൊട്കൊസ്കൊദകരുനട മെസ്ഞിൽ ്രതഞിഞ് ഒരു്രഞിടഞി ഗകൊെങ്ങൾ അവ
രുനട ശബ് ദത്തഞിൽ ്രഞിറന്ു. ഇതഞിെഞിനട ഗകൊയഞികയഞിൽെഞിന്ന്  സംഗീത സം
വഞിധകൊയഞികയഞിലല്ും സഞിതകൊര ഉയർന്ു. അതഞിനെകൊ്ം വർഷങ്ങൾ്ന്  
മുമ്ന് മറന്ുനവച്ച െൃത്തത്തഞിനൻറ �ുവടുകൾ കകൂടഞി ്രുറനത്തടുത്തഞിരഞി
്ുന്ു. എന്ും ഒരു കലകൊവഞിദ്കൊർഥഞിെഞിയകൊവകൊൻ ഇഷ ടന്ടുന് സഞിതകൊ
ര സംഗീതത്തഞിനൻറയും െൃത്തത്തഞിനൻറയും ആദ്ക്ഷരങ്ങൾ മറ്റുള്ള
വർ്ന് ്രകർന്ുെൽകുന്തഞിലും പശദ്ധനവ്ുകയകൊണഞില്കൊൾ. വളനര 
കകൊലമകൊയുള്ള ആ ആപഗഹസകൊക്ഷകൊത്കകൊരത്തഞിലകൊണഞില്കൊൾ സഞിതകൊര
യും സുഹൃത്തു്ളറും. സഞിതകൊരയുനട ലെതൃത്ത്തഞിൽ നകകൊച്ചഞി ്രെമ്ഞി
ള്ളഞി െഗറഞിനല എയത്തന് ലപകകൊസ ലറകൊഡഞിലകൊണ്  ആ ‘ഇടം’. ഇടനമന്കൊൽ 
എം്രലറസ ഡകൊൻസ ആൻഡ്  മ്കൂസഞിക്. ഇടനമന് ല്രരഞിൽ തനന്യുണ്ന് 
അതഞിനൻറ വഞിശദീകരണം. ആദ്ം ല്രരകൊണ് മെസ്ഞിൽ വന്ത്. ്രഞിന്ീടകൊ
ണ് ഉലദേശഞി്ുന്നതകൊന് അതഞിെുള്ളഞിൽ അടങ്ങഞിയഞിട്റുനണ്ന്ന് മെസ്ഞി
ലകൊയത്-സഞിതകൊര ്രറയുന്ു. 

ആത്ാവതിഷ്കാരത്തിമൻേ ലവദതി
കുട്ഞി്കൊലത്തന് സംഗീതവും െൃത്തവും അഭ്സഞിച്ചവരഞിൽ കുറച്ചറുല്രർ 

മകൊപതലമ അതതഞിനൻറ ലമഖലകളഞിൽ സജീവമകൊയഞി െഞിൽ്ുന്ുള്ളളൂ. 
ഗായിക സി്ാരയുടട 
ത�്ൃ്്വത്തിൽ ടകാച്ിയിൽ 
തപവർത്തിക്ുന ഇടം 
എന കലാസംരംഭടത്തക്ുറിച്്

അങ്ങനെ െഞിൽ്കൊൻ കഴഞിയുന്ുനണ്ങ്ഞിൽ അത് അെു
പഗഹം കകൂടഞിയകൊണ്. മറ്റു പ്രഫഷെുകളഞിലുള്ളവർ അതഞി
നെകൊ്ം സംഗീതവും െൃത്തവും ഒ്ം നകകൊണ്ുല്രകൊ
കകൊൻ കഴഞിഞ്ഞിരുനന്ങ്ഞിൽ എന്ു ്രലല്കൊഴും ്രറയകൊറു
ണ്ന്. അവനര്കൂടഞി മെസ്ഞിൽ കണ്കൊണ് ഇങ്ങനെനയകൊരു 
ലവദഞി ഒരു്ഞിയത്’’-സഞിതകൊര തുടർന്ു. ലകൊലഭച്ഛ കകൂടകൊനത 
പ്രവർത്തഞി്ുന് ഒരു സംരംഭം ആണഞിത് . 

തഞിടു്ത്തഞിൽ  സംഗീതവും െൃത്തവും ്രഠഞി്ഞിച്ചന് ഒരു 
ലവദഞിയഞിൽ അവതരഞി്ഞി്ുക എന്തഞിെു ്രകരം ഇതു
ല്രകൊലുള്ള കലകൊരകൂ്രങ്ങളഞിലകൂനട െമ്മുനട ജീവഞിതനത്ത 
കുനറ്കൂടഞി പ്രകകൊശഞി്ഞി്കൊൻ കകൂടഞിയുള്ള പശമമകൊണഞിനത
ന്ന്  സഞിതകൊര ്രറയുന്ു. ്രഠെത്തഞിെ്റുറം ്രകൊട്ന് ലകൾ
്ുന് ശീലമുണ്കൊകണം. ്രകൊലട്കൊ െൃത്തലമകൊ ്രഠഞി്ു
ന് എല്ലകൊവരും ഗകൊയകരകൊലയകൊ െർത്തകരകൊലയകൊ മകൊറണ
നമന്ഞില്ല. എന്കൊൽ, മറ്റു ലജകൊലഞികളഞിലല്ന് ല്രകൊയകൊലും 
അതഞിെഞിടയഞിലുണ്കൊകുന് മകൊെസഞിക സമ്മർദം മറഞികട
്കൊെും ലെരഞിടുന് ബുദ്ധഞിമുട്റുകളഞിൽ തകൊങ്ങകൊവകൊെും 
സല്കൊഷങ്ങളഞിൽ ഇരട്ഞിമധുരമകൊവകൊെും സ്യം ്രരഞിശീ
ലഞിനച്ചടുത്ത ഏനതകൊരു കലകൊരകൂ്രങ്ങളറും സഹകൊയകമകൊ
കും. അതഞിെകൊണ് ഞങ്ങൾ പശമഞി്ുന്ത്.

മഞിഥുൻ ജയരകൊജ്, ഇന്ുപ്രസകൊദ്, കലകൊമണ്ലം പശു
തഞി...ഇവരകൊണഞില്കൊൾ സഞിതകൊരന്കൊ്ം ഇടത്തഞിനൻറ തകൂ
ണുകളകൊയഞി െഞിൽ്ുന്ത്. ക്കൊസുകൾ മകൊപതമല്ല, സ്കൊയ
ത്തമകൊ്ഞിയ കലകൾ ആവഞിഷകരഞി്കൊെും ഇടത്തഞിൽ 
ലവദഞിയുണ്ന്. അതുല്രകൊനല വഞിവഞിധ രംഗനത്ത പ്രഗല് ഭ 
കലകൊകകൊരൻമകൊനര്കൂടഞി  നകകൊണ്ുവന്ന് അവരുനട ആവഞി
ഷകകൊരങ്ങൾ കകൊണകൊെും ്രഠഞി്കൊെും അവസരനമകൊരു
്ും. മലബകൊറഞിൽ നമഹ്ഫഞിൽ ല്രകൊനല ഇതുല്രകൊലുള്ള 
ഒരു്രകൊട് ലവദഞികളറുണ്ന്. മഹകൊന്കൊരകൊയ സംഗീതജ്ഞൻ
മകൊരുനട ഓർമ്രുതു്കൊൻ അെവധഞി സംഗീതെഞിശകൾ 

അവഞിനടയുണ്കൊകകൊറുണ്ന്. എല്ലകൊം മറന്ന് ്രകൊട്ഞിലും െൃത്ത
ത്തഞിലും ലയഞിച്ചഞിരഞി്ുന് വലഞിയ ആസ്കൊദകവൃന്നത്ത
യും കകൊണകൊം. എപത വലഞിയ തഞിര്ുകളറുനണ്ങ്ഞിലും 
അനതല്ലകൊം മകൊറ്ഞിനവച്ചകൊണ് ആ മകൊസമരഞിക ലലകൊകത്തന് 
ലയഞി്കൊൻ ആളറുകൾ എത്തുന്ത്. നകകൊൽ്ത്തയഞിൽ 
്രഠഞി്കൊൻ ല്രകൊയല്കൊഴും സഞിതകൊര ഇങ്ങനെനയകൊരു സം
സകകൊരം പശദ്ധഞിച്ചഞിട്റുണ്ന്. സമയനത്ത കുറഞിച്ചന് ലബജകൊറകൊ
കകൊനത വീടുകളഞിൽ നവറുനതയഞിരുന്ന് ്രകൊട്ഞിനെ കുറഞിച്ചന് 
സംസകൊരഞി്ുകയും ്രകൊടുകയും ഒന് ന�യ്റുന് െഞിരവ
ധഞിയകൊളറുകൾ. അവർ്ു �ുറ്റും ഒരു്രകൊട് ആസ്കൊദകരുമു
ണ്കൊകും. തഞിര്ു്രഞിടഞിച്ച നകകൊച്ചഞി െഗരത്തഞിൽ അങ്ങനെ
യഞിരഞി്കൊൻ ആളറുകൾ്ന് ആപഗഹമുണ്കൊകും. എന്കൊൽ,  
അതഞിെു ്രറ്ഞിയ ഇടമഞില്ല. അങ്ങനെയകൊണ് ഇടനത്ത കുറഞി
ച്ചന് സഞിതകൊര ആലലകൊ�ഞി്ുന്ത്. സമകൊെമെസകരുമകൊയഞി 
ആശയം ്രങ്ുനവച്ചല്കൊൾ അവർ്ും െകൂറുവട്ം സമ്മ
തം. കലനയ സലെഹഞി്ുന് ആർ്ും എല്കൊൾ ലവണ
നമങ്ഞിലും ഈ ഇടത്തഞിലല്ന് കടന്ുവരകൊം. സുഹൃത്തു
്ളകൊയ സംഗീതജ്ഞരും െർത്തകരുനമകൊന് ല�ർന്ന് 
കർണകൊട്ഞിക് സംഗീതവും ക്കൊസഞി്ൽ ഡകൊൻസും  ഉ്രക
രണ സംഗീതവും ഒന്യകൊണ് ്രഠഞി്ഞി്ുന്ത്. ്രല പ്രകൊ
യത്തഞിലുള്ളവർ വന്ു തുടങ്ങഞിയഞിട്റുണ്ന്. എല്ലകൊ കലകൊരകൂ്ര
ത്തഞിലുള്ള വർക് ലഷകൊ്റുകൾ െടത്തകൊെും ്രരഞി്രകൊടഞിയു
ണ്ന്. ഇടത്തഞിനലത്തഞിയവരുനട കലകൊരകൂ്രങ്ങൾ ജെങ്ങളഞി
ലല്ന് എത്തഞി്ണം. കലയഞിലകൂനട സകൊമകൂഹഞിക പ്രതഞിബ
ദ്ധത ഉറ്കൊ്കൊെുള്ള അവസരം കകൂടഞിയകൊണഞിത്. സകൊമ്
ത്തഞികമകൊയ പ്രയകൊസംനകകൊണ്ന് സംഗീതവും െൃത്തവും 
്രഠഞി്കൊൻ തകൊൽ്രര്മുണ്കൊയഞിട്റും ബുദ്ധഞിമുട്റുന്വനര 
കനണ്ത്തഞി ്രരഞിശീലെം െൽകണം. ഇനതല്ലകൊം സഫല
മകൊകുനമന് പ്രതീക്ഷയഞിലകൊണ് ഈ കലകൊകകൊരഞി.
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