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കൊട്ടയംമൂന്ിലവ്ക�ാവ്ൂർഗ്ാ
മത്ിൽവലിയപാറകകെട്ടടുെ

ൾകെടുെീകെെരിങ്കൽെഷണങ്ങൾകപാങ്ങി
നിൽകെടുന്നാട്ടടുവെി.ആൾപ്ാർപ്ികലലെന്ന്ഒ
റ്റകനാട്ടത്ിൽക�ാന്ടുകമങ്കിലടും�ാകെകെന്
�ൂങ്ങിയാടടുന്വള്ിെൾകെടുംമരച്ിലലെെൾ
കെടുമിടയിലൂകടമടുകന്ാട്ടടുനടന്ാൽക�കന്
ത്ടുെഒരടുവീടിന്മടുന്ിലാണ്.വരാന്തയിൽ
ബൂട്ടടുെൾെെടുെിനിരത്ികവച്ിരികെടുന്ത്
െണ്ാലറിയാംഫടുടബാൾ�ാരത്ികൻറവീ
ടാകണന്ന്.വലിയെളികൊരനായിസ്വന്തം
നാട�ന്ിലൂകടകലാെമറിയടുന്ത്സ്വപനം
െണ്ൌമാരകൊരൻഏ�ാനടുംദിവസംമടു
മ്ന്ഈെൂട്ടിൽനിന്ന്പറന്ടുകപായി.അഫീ
ൽക�ാൺസകൻറനാകടന്കമൽവിലാസം
ക�ാവ്ൂരിന്െിട്ടിയത്അവനറിഞ്ിട്ടിലലെ.മ
ധ്യവയസ്ികലകെന്ഗപകവശികൊനിരികകെമെ
നിലൂകടഅനാഥരാകവണ്ിവന്രണ്ടുകപരടു
കടെണ്ികലക�ാരത്ടുള്ിെളാണ്അഫീ
ലികപ്ാൾ.

2019 ഒ ക�്ടോ ബ ർ നോ ല�  
 വെ ള്ളി യോ ഴ�ച
എലലൊദിവസകത്യടുംകപാകലരാവികലവീ
ട്ടിൽനിന്ിറങ്ങടുെയാണ്അഫീൽഎന്കസാ
നടു.പാലാമടുനിസിപ്ൽസ്കറ്റഡിയത്ിൽ
സംസ്ാന�ൂനിയർഅത്ലറ്റിക്മീറ്റന്നടകെടു
ന്ടു.വളൻറിയർമാർഏെടുമണികെന്റികപ്ാർ
ട്ടന്ക�യ്യണം.അടടുകെളയിൽ�ിരകെിലായിരടു
ന്അമ്മകയാടടുംപറമ്ിൽക�ാലിക�യ�ടു
കൊണ്ിരടുന്പപ്ാകയാടടുംയാഗ�പറഞ്ടു.
എത്ടുന്സമയംഏെകദശംകനാകെിഅ
ഫീലികനഡാർലിഅകങ്ങാട്ടടുവിളികൊറാണ്.
അന്ന്പകഷേഅ�ടുണ്ായിലലെ.ഉച്കെന്12.35
ആയികൊണടും.അഫീലികൻറകഫാണിൽ
നിന്ന്അമ്മകെന്ൊൾ.പ�ിവടുകപാകല‘എ
ന്ാടാ’എന്ന്ക�ാദിച്ന്ഡാർലികഫാൺക�
വികയാടക�ർത്ടു.അഫീലികൻറശബ്ദമലലെ,
െൂട്ടടുൊർആകരാആണ്.പപ്ാകെന്കൊടടു
കൊനാണ്പറയടുന്ത്.സംസാരംഅവസാ
നിപ്ികെടുകമ്ാകെകെന്ക�ാൺസകൻറകെെ
ൾവിറകൊൻ�ടുടങ്ങിയിരടുന്ടു.

കപകട്ടന്ന്വസ്ഗ�ംമാറിആശടുപഗ�ിയി
കലകെന്.ഇടകെന്വീണ്ടുംൊൾവന്ടു.ബന്ടു
കെകളആകരകയങ്കിലടുംെൂകടെൂട്ടാൻപറ
ഞ്ടു.കൊട്ടയംകമഡികെൽകൊളജ്ആശടു
പഗ�ിയികലത്ടുകമ്ാൾൊണടുന്ത്സ്കഗട

ച്റിൽെിടത്ിസ്ൊനിങ്റൂമികലകെന്കൊ
ണ്ടുകപാവടുന്അഫീലികനയാണ്.�ലയി
ൽവലിയകെട്ടടുണ്ന്.ഒരടുെണ്ന്പടുറകത്കെന്
�ള്ിയിരികെടുന്ടു.െൂടടു�ൽകനരംൊണാ
കനാന്ടുംസമ്മ�ിച്ിലലെ.കമഡികെൽകൊള
ജ്ആശടുപഗ�ിയികല25ാംവാർഡിന്സമീപ
കത്ന്യൂകറാഐ.സി.യടുവിന്മടുന്ിൽആ
കവെടുകന്രം�ടുടങ്ങിയ�ാണ്ൊത്ിരി
പ്ന്.അെകത്കെന്െടകൊൻഅനടുമ�ിെിട്ടി
യാൽക�ാൺസണടുംഡാർലിയടുംഅടടുത്ന്
ക�ലലെടും.ക�ാടടുകമ്ാൾക�റിയഅനകെമടു
ണ്ായിരടുന്ടു.കപര്വിളിച്ാൽകെട്ടടുന്�ടു
കപാകലക�ാന്ിപലകപ്ാെടും.െണ്ന്�ടുറന്ന്
അകമ്മകയകന്ാരടുവിളിവരടുന്നിമിഷത്ി
ന്കവണ്ിയായിരടുന്ടുഡാർലിയടുകടഗപാർഥ
നെളഗ�യടും.

െൂട്ടടുൊരടുംബന്ടുകെളടുംനാട്ടടുൊരടും
അറിയടുന്വരടുംഅറിയാത്വരടുകമാകകെ
വന്ടുകപാവടുന്ടുണ്ന്.അരമണികെൂർഇടവി
ട്ടന്ഐ.സി.യടുവികലത്ടുന്കഡാക്ടർമാർ
പടുറത്ിറങ്ങടുകമ്ാൾഗപ�ീഷേകയാകടകനാ
കെടും.അവന്കബാധംക�ളികഞ്കന്ാരടു
വാകെന്അവരിൽനിന്ന്കെൾകൊൻകൊ�ി
ച്ടു.ഒന്ടുംപറയാറായികലലെന്കഡാക്ടർമാ
രടുകടമറടുപടിഓകരാനാളടുംആവർത്ിച്ടു
കൊണ്ിരികകെഎലലൊംകദവത്ിലർപ്ിച്ടു
െണ്ടുനട്ടിരടുന്ടു.രക്തസമ്മർദംസാധാരണ
നിലയിലാെടുെയടുംമരടുന്ടുെകളാടഗപ�ിെ
രികെടുെയടുംക�യ�ക�ാകടഗപ�ീഷേവന്ടു.
17ദിവസകത്ൊത്ിരിപ്ന്പകഷേ,ഒക്കടാ
ബർ21ന്കവെീട്ടന്മൂകന്മടുകൊകലാകടഎ
ന്കന്കെടുമായിഅവസാനിച്ടു.അഗ�കയകറ
്ടുരടു�രമായിരടുന്ടുപരികെടുെൾ.മൂന്ടുെി
കലാഗ്ാംഭാരമടുള്ഹാമറാണ്വൻകവ് 
ത്ിൽവന്ന്കനറ്റിയടുകടഇട�ടുഭാ് ത്ന്പ�ി
ച്ത്.�ലകയാട്ടിഉള്ികലകെന്െയറി�ലകച്ാ
റിന്ഷേ�കമറ്റിരടുന്ടു.

അ ച്ഛ നു മ മ്മ യു മ ല്ോ തോ യ െ ർ  
 പ റ ഞ്ഞ ക ഥ ക ൾ
ക�ാവ്ൂർെടുറിഞ്ംെടുളംക�ാൺസൺക�ാ
ർജ്-ഡാർലിദമ്�ിെൾകെന്ഒകരകയാരടുെ
ൺമണികെന്�ന്ംനൽൊകനഭാ് ്യമടുണ്ായടു
ള്ൂ.െടുഞ്ിന്കപര്ക�ടിയകപ്ാൾക�ാൺ
സകൻറെസിനാണ്അഫീൽഎന്ന്നിർകദ
ശിച്ത്.ഗപൊശംഎന്കഗ�അർഥം.അവ
ൻ�ീവി�ത്ിലടുടനീളംഗപൊശകമെടുന്ന
ഷേഗ�മായി�്വലിച്ടുനിൽകെകട്ടകയന്ന്അകദേ
ഹംആശംസിച്ടു.കസാനടുഎന്ാണ്വീട്ടി
ൽവിളിച്ിരടുന്ത്.അവകനാപ്ംമടുറ്റത്ന്ഓടി

കെളികെടുെയടുംക�ാളിലിരടുത്ിൊഴ�െൾ
ൊണികൊൻകൊണ്ടുകപാവടുെയടുംഇഷ്ട
ങ്ങൾകകെലലൊംെൂകട്ടെടുെയടുംക�യ�പപ്ാ
കയാടായിരടുന്ടുഅൽപംഅടടുപ്കെൂടടു�ൽ.
വീട്ടിലടുള്സമയംഅടടുകെളയിൽഅമ്മകയ
സഹായികെടുെയടുംവയ്യാക�െിടകെടുന്അ
മ്മമ്മകെന്െൂട്ടിരികെടുെയടുംക�യ്യടും.അഞ്ന്വ
യസ്ായകപ്ാൾകസൻറ്മാ�്യൂസ്സി.എസ്.
ഐ�ർച്ികല‘െ്വയറി’ൽപാടാൻ�ടുടങ്ങി.
മടുത്ച്ഛൻക�ാർ�ടുംഅച്ഛൻക�ാൺസണടും
അമ്മഡാർലിയടുംപി�ൃസകഹാദരനടുംഭാര്യ
യടുകമലലൊം്ായെസംഘത്ിലടുണ്ന്.

ആരാവാനാണ്ആഗ്ഹകമന്ന്ക�ാദിച്വ
കരാകടലലൊംഫടുടബാൾ�ാരകമന്ന്ഒറ്റയടികെന്
മറടുപടി.കലേസ്െൂൾമടു�ൽ10വകരമൂന്ില
വ്നവക�്യാ�ിഇംഗ്ീഷ്മീഡിയത്ിലായിരടു
ന്ടുപഠനം.അഞ്ാംക്ാസ്മടു�ൽഫടുടബാ
ളിൽഗശദ്ിച്ടു.പികന്കവാളിബാളടുംഗെികെ
റ്റടുംെരാകട്ടയടുകമലലൊംെൂകടയടുണ്ായിരടുന്ടു.
മൂന്ിലവ്ഫടുടബാൾക്ബിലടുംകവ.എം.
സിക�ാവ്ൂർകവാളിബാൾടീമികൻറയടും�ാ
രമായി.ഫടുടബാളിൽഏത്കപാസിഷനിലാ
ണ്െളിച്ിരടുന്ക�ന്ക�ാദ്യത്ിന്മറടുപടി
നൽെിയത്അമ്മയാണ്.‘‘കഫാർകവഡായടും
മധ്യനിരയിലടുംഇറകെിയിരടുന്ടു.ഓൾറൗണ്
റായിരടുന്ടുെടുഞ്ന്.’’കവ.എം.സിടീമിനടു
കവണ്ിപരിശീലനത്ിന്കപാവടുകമ്ാൾപ
ലകപ്ാെടുംക�ാൺസണടുമടുണ്ാവടുംെൂകട.പ
പ്ായടുകടസ്മാഷടുെൾഗപ�ികരാധിച്ന്അഫീ
ൽകവാളിയിലടുംസ�ീവമായി.കവാളിമാഗ�മ
ലലെെരാകട്ടയിലടുംെടുങ്ഫടുവിലടുംമിടടുകെടുണ്ന്
ക�ാൺസണ്.

ഡാർലി�ടുടരടുെയാണ്:‘‘ഗപായത്ിൽ
െവിഞ്പെ്വ�യടുണ്ായിരടുന്ടു.വീടപ
ണിനടകെടുകമ്ാൾഅവനടുംെൂട്ടടുൊരടുമാ
ണ്െട്ടെൾകൊണ്ടുവന്ത്.കനയമറായി
രടുന്ടുകസാനടുവികൻറഇഷ്ട�ാരം.ടീംഗബ
സീലടും.രാഗ�ികവെിയടുംഇരടുന്ന്െളിൊ
ണടും.പാലാമടുനിസിപ്ൽസ്കറ്റഡിയത്ിൽ
കെരളബ്ാസ്കറ്റഴസ്-സ്കൊർകലൻകസ
ലക്ഷൻെ്യാമ്ികനത്ിയകപാർച്ടു് ീസ്
കൊച്ന്കപകഗടാകെന്കസാനടുവികൻറെളിഇ
ഷ്ടകപ്ട്ടടു.രണ്ടുകപകരക�രകഞ്ടടുത്ിട്ടടു
കണ്ന്ടുംഒരാൾഅവനാകണന്ടുംവീട്ടിൽ
പറഞ്ിരടുന്ടു.അ�ടുപകഷേ,ഗപഖ്യാപികെടു
ന്�ിന്മടുകമ്െടുഞ്ന്കപായി.െ്യാമ്ിൽപ
കങ്കടടുത്�ിന്�ിലസർട്ടിഫികെറ്റടുെൾെി
ട്ടാനടുണ്ന്.�രാനാവശ്യകപ്ട്ടിട്ടടുണ്ന്.ബൂട്ടടുെ
കളാകകെൊൻെെടുെികവച്ിട്ടടുണ്ന്.�ഴസി
െളടുംകഷാട്ടന്സടുകമലലൊംഇ�ാഇവികടയിരി
പ്ടുണ്ന്.ഇനിെങ്ങൾകെന്അക�ാകകെയകലലെ

ഉള്ൂബാകെി.’’
രാഗ�ിരണ്ാളടുംെൂടിക�ാട്ടിൽമീൻപിടി

കൊൻകപാവടുന്പ�ിവടുകണ്ന്ന്ക�ാൺസ
ൻ.അവികടഒരടുപാറയടുണ്ന്.അ�ികന്ൽെ
യറിെടുകറകനരംആൊശകത്കെന്കനാകെി
കെിടന്ന്അഫീൽെഥെൾപറയടും.സ്െൂളി
കലവികശഷങ്ങളടുംസ്വപനങ്ങളടുകമാകകെഒ
രടുെൂട്ടടുൊരകനാകടന്െണകകെ.‘‘വലിയ
ഫടുടബാളറാവണകമന്ന്ആഗ്ഹമടുണ്ന്പപ്ാ.
പകഷേ,നിങ്ങകളവിട്ടടുകപാവടുന്ക�ാർകെടു
കമ്ാകവണ്ാന്ന്ക�ാന്ടുന്ടു.’’ഇ�ടുകെട്ടാ
ൽക�ാൺസൻ�ിരടുത്ടും.ഭാവിയകലലെടാകനാ
കകെണ്ത്.കസൻറികമൻറ്കസലലൊംഅ�ടുംെ
െിഞ്ിട്ടന്മ�ി.പാലാഗ്ൗണ്ിൽഅഫീൽെ
ളികെടുകമ്ാൾപപ്ായടുംഅമ്മയടും്ാലറിയി
ലടുണ്ാവടും.ദൂകരനിന്ന്ആകളമനസ്ിലാവി

ലലെ.ബൂട്ടികൻറനിറംകനാകെിയാണ്െണ്ടുപി
ടികെടുെ.ക�റിയൊലടുമായിഅവൻഓടടുന്
ത്ൊണാം.

ആ ദ്യ ് തേ ത ല്,  
 അെസോന്തേതുമോയളില്...
ഹാമർവീണ്�ല�െർന്ന്17ാംവയസ്ിൽ
അഫീൽമരിച്ടു.അത്ലറ്റിക്ഗടാകെികലആദ്യ
അപെടമായിരടുന്ിലലെഅത്,അവസാനകത്
�ടുമായിലലെ.1997ൽഎറണാെടുളംെലലെൂർകൊ
ടസ്െൂൾഗ്ൗണ്ിന്സമീപംഗെികെറ്റന്െളി
കെടുെയായിരടുന്എട്ടാംക്ാസ്വിദ്യാർഥിഗപ
ദീപിന്,ഹാമർ�ലയിൽപ�ിച്ാണ്�ീവൻ
നഷ്ടമായത്.2008ൽഇടടുകെിക�ാടടുപടുെയി
ൽസ്െൂൾഗ്ൗണ്ിൽെളികെടുന്�ിനികട�ാ
വലിൻ�ലയിൽ�റച്ടു12ൊരൻഅബിൻ
�ലീൽമരിച്ടു.മലപ്ടുറംഎടകെരയിൽഹാമ
ർ�ലയിൽവീണ്വിദ്യാർഥിനികെന്്ടുരടു�രമാ
യിപരികകെറ്റ�ടും2008ൽ.2011ൽകൊലലെത്ന്
കഹ�ംപികൻറകഗൊസ്ബാറായികവച്ിരടു
ന്�ാവലിൻസ്റ്റികെന്െണ്ിൽ�റച്ന്വിദ്യാർ
ഥിയടുകടഇട�ടുെണ്ികൻറൊഴ�കപായി.

അഫീലികൻറമരണംനടന്ന്ഏ�ാനടുംദി

വസങ്ങൾമാഗ�ംപിന്ിട്ടകപ്ാൾവീണ്ടുംഅ
പെടങ്ങൾ.കൊെികകൊട്ടന്ഹാമറികൻറെമ്ി
കപാട്ടിവിദ്യാർഥിയടുകടകെയിലിടിച്ന്വിര
ലിന്മടുറികവറ്റടു.ഭാരംെൂടിയഹാമറാണ്അ
ന്ന്ഉപകയാ് ിച്ക�ന്ന്പരാ�ിഉയർന്ടു.എ
റണാെടുളത്ന്ഓട്ടത്ിനികടവീണവിദ്യാർഥി
ഗശദ്െിട്ടാക�ഗ്ൗണ്ിൽെിടന്ത്അരമ
ണികെൂറാണ്.െടുട്ടിെകളഗ്ൗണ്ിൽവളൻറി
യർമാരായിനികയാ് ികെടുന്ത്ഇകപ്ാെടും�ടു
ടരടുന്ടു.കടക്നികെൽഒഫീഷ്യലടുെൾഅലലൊ
ക�ആകരയടുംമത്സരസമയത്ന്ഗടാകെിലടും
ഫീൽഡിലടുംഗപകവശിപ്ികൊ�ിരികെടുെ,ഗ്ൗ
ണ്ിൽപരിശീലനംലഭിച്സകപ്ാർട്ടിങ്ഒഫീ
ഷ്യലടുെകളനികയാ് ികെടുെ,ഒകരസമയംഒ
ന്ിലധിെംകഗ�ാഇനങ്ങൾനടത്ാ�ിരികെടു
െ�ടുടങ്ങിയനിർകദശങ്ങൾനടപ്ായാൽഅ
പെടങ്ങൾഒരടുപരിധിവകരഒെിവാകൊം.

അ ങ്ങ വന വയ തത വയ തത  
 ്ചോ ദ്യ ങ്ങ ൾ
അഫീലികൻറദടുരന്തംകലാെകത്ാരടുെടു
ഞ്ിനടുമടുണ്ാവരടുക�ന്നിർബന്മടുണ്ന്
ഡാർലികെടുംക�ാൺസണടും.നീ�ിെിട്ടാൻ
ഏ�റ്റംവകരയടുംകപാവടും.ഇകഗ�ംനാളായി
ട്ടടുംഎകപ്ാൾ,എങ്ങകനസംഭവികച്ന്ന്ആ
രടും�ങ്ങകളാടപറഞ്ിട്ടിലലെ.പരികെികൻറ
സ്വഭാവവടുംകെട്ടറികവയടുള്ൂ.അഫീൽവള
ൻറിയറായിരടുന്ിലലെഎകന്ാകകെഇകപ്ാൾപ
റഞ്ടുകെൾകെടുന്ടുണ്ന്.പികന്ന്തിനാണ്അ
വൻരാവികലത്കന്വീട്ടിൽനിന്ന്കപായ
ത്?�ാവലികനടടുകൊൻനിർത്ിയത്ആരാ
ണ്?കവറടുക�ഒരാകളസംസ്ാനമത്സരംന
ടകെടുന്കമ�ാനകത്കെന്െടത്ിവിടടുകമാ?
-രണ്ടുകപർകെടുംക�ാദ്യങ്ങൾഒരടുപാടടുണ്ന്.
പാലാഗ്ൗണ്ികൻറമടുകെടുംമൂലയടുംമനപ്ാഠ
മാണവന്.അവധികൊലത്ന്സ്ിരമായിെളി
കെടുന്സ്ലം.അവികടകവച്ടു�കന്...

െടുറ്റവാളിെകളനിയമത്ിന്മടുന്ിൽകൊ
ണ്ടുവരണകമന്ന്ആവശ്യകപ്ട്ടന്മടുഖ്യമഗന്തി
കെടുംൊയിെമഗന്തികെടുംനികവദനംനൽെി
യിട്ടടുണ്ന്മാ�ാപി�ാകെൾ.നാട്ടടുൊർആക്
ഷൻെമ്മിറ്റിയടുണ്ാകെി.െർഷെനാണ്ക�ാ
ൺസൻ.വലിയവരടുമാനകമാന്ടുമിലലെ.ഏെ
ആഗശയമായിരടുന്മെൻമരിച്�ിനാൽഅ
ച്ഛകനാഅമ്മകകൊക�ാലിനൽെണകമന്ന്
വാർഡ്കമംബർവി.കെ.മകനാ�ടുംസംഘ
വടുംമഗന്തിമാകരെണ്ന്അഭ്യർഥിച്ിട്ടടുണ്ന്.ഡാ
ർലിയടുംക�ാൺസനടുംകസാനടുവികനപ്റ്റി
നിർത്ാക�സംസാരികെടുെയാണ്.‘‘ഇ�ാ
ഈമടുറ്റത്ന്രാവികലകനരകത്എണീറ്റന്ഓടി
കകൊണ്ിരികെടുംപപ്ായടുംകമാനടും.കബാഡി
ഫിറ്റാകെണം.സിക്സ്പാകെന്കവണം.െടു
ഞ്ികൻറആഗ്ഹങ്ങളായിരടുന്ടു’’ഡാർലി
യടുകടെണ്ടുെൾനിറകഞ്ാെടുൊൻ�ടുടങ്ങി
യിട്ടടുണ്ന്.�ഴസിയടുംകഷാട്ടന്സടുംകനകഞ്ാട
ക�ർത്ന്പിടിച്ിരികെടുെയാണികപ്ാെടും.വീടി
നടുള്ിൽെിടകെടുന്പന്തിനെത്ികപ്ാൾഅ
ഫീലികൻറശ്വാസമാണ്.പള്ിയികലെ്വയറി
ൽഅഫീൽപാടടുന്ത്വിഡികയാഎടടുത്ന്
കമാകബലിൽസൂഷേികെടുന്ഡാർലിയടും
ക�ാൺസനടുംഇടകെികടഅക�ടടുത്ന്അവ
കൻറശബ്ദംകെട്ടടുകൊണ്ിരികെടും.മറ്റാകര
കൊളടുംഉച്ത്ിൽഅവൻപാടടുെയാണ്:

‘‘കവ് ംനാംക�ർന്ീടടുംഭം് ികയറിയആ
�ീരത്ന്...’’
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െലളിയ പന്ുകളളിക്ോരനോയളി സ്വന്ം നോട� തന്ളിലൂവട 
്ലോകമറളിയുന്ത� സ്വപ�നംകണ്ട 
കൗമോരക്ോരനുണ്ടോയളിരുന്ു വചോവ്ൂർ ത്ോമതേളിൽ. 
കളളിക്ുപ്ോയെും കളളിച്ു്നടളിയ സമ്മോനങ്ങളും 
ബോക്ളിയോക്ളി അഫരീൽ ്�ോൺസൺ 
മറഞ്ഞ്പ്ോൾ �രീെളിതതേളിവല ഏക തപതരീക്ഷ നഷ� ടവപ്ട്ട 
മോതോപളിതോക്ൾ അെനളിലൂവട അനോഥരോയളി. 
ഹോമർ െരീണ� തലതകർന്� െളിദ്യോർഥളി മരളിച്ത� 
തടോക്ളിവലയും ഫരീൽഡളിവലയും ആദ്യവതേ 
അപകടമോയളിരുന്ളില്. അെസോന്തേതുമോയളില്...

മോതോപളിതോക്ൾ അഫരീലളി വൻറ ബൂട്ടും �ഴ� സളിയുമോയളി
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മ ലയാളിെളടുകടസർ് ാത്മെമണ്ഡല
ത്ിൽനിരവധിഅനശ്വര് ീ�ങ്ങൾസ

മ്മാനിച്ന്ഒരവധൂ�കനകപാകലെടന്ടുകപാ
യഗപ�ിഭാധനനായെവിയാണ്പി.ടി.അ
ബ്ദടുറഹിമാൻ(വടെര).ഈണങ്ങളടുകടശാ
ലീന�കൊണ്ടുംപദവിന്യാസങ്ങളികലഅ
പൂർവെിലടുകെങ്ങൾകൊണ്ടുംബിംബെൽ
പനെളികലഇഗദ്ര�ാലംകൊണ്ടുംമലയാള
ത്ികലമറ്റടുെവിെളിൽനിന്ന്പി.ടി.വ്യ�ിരി
ക്തമായിഉയർന്ടുനിൽകെടുന്ടു.മലയാളിെ
ളടുകട്ൃഹാ�ടുര�െകള�െടുെിത്കലാടിയ
നിരവധി് ാനങ്ങളടുണ്ന്നമടുകെന്.ഇ�ികലകറ
യടും�ലച്ിഗ�മണ്ഡലംനമടുകെന്സമ്മാനിച്
�ാണ്.കെ.പി.െടുമാരൻസംവിധാനംക�
യത്1979ൽഗപദർശനത്ികനത്ിയ‘ക�ൻ
�ടുള്ി’എന്�ിഗ�ത്ിൽപി.ടിഎെടു�ിയ
്ാനമാണ്‘ഓത്ടുപള്ിയിലന്ടുനമ്മൾകപാ
യിരടുന്ൊലം’എന്അനശ്വര്ാനം.മല
യാളിെളടുകട്ൃഹാ�ടുരസ്മൃ�ിെകളഇഗ�
കമൽകപാലിപ്ിച്മകറ്റാരടു്ാനമിലലെ.ഓർമെ
ളടുകടഅപാര�ീരങ്ങളികലകൊണ്ആവിഗശടു
�്ാനംനകമ്മകൊണ്ടുകപായത്.വി.ടി.മടു
രളികയന്്ായെകനആസ്വാദെവൃദ്രത്ി
ൽഅടയാളകപ്ടടുത്ിയ്ാനംെൂടിയാണ
ത്.ഇന്ടുംവി.ടിമടുരളിനമ്മടുകടസാംസ്ൊ
രിെമണ്ഡലത്ിൽസമ്മ�നാവടുന്ത്ഈ
പാട്ടിലൂകടയാണ്.

‘‘ൊട്ടികലകൊളാമ്ിപ്ൂകെൾ
നമ്മകളവിളിച്ൂ,
ൊറ്റടുകെറടുംൊട്ടികലലലൊം
നമ്മളടുംെടു�ിച്ടു..
ൊലമാമിലഞ്ികയഗ�
പൂകെകളകപാെിച്ടു,
ൊത്ിരിപ്ടുംകമാഹവടും
ഇകന്ങ്ങകനപിെച്ടു.’’
ൊവ്യരൂപങ്ങളാൽനിരന്ടുകപാലികെടു

ന്ൊൽപനിെ�യാണ്പി.ടി്ാനങ്ങളടു
കടഗപക�്യെ�.ഇ�ടുകപാകലെവിഉപകയാ
്ികെടുന്ഉപമെളടുംഉൽകഗപഷേെളടുംഈ
ൊവ്യത്ിൽനിരനിരയാകയത്ടുന്ബിംബ
മാലിെെളടുംഗശദ്ിച്ാലറിയാംഈഭം് ി.
കനലലെികെ,മയിൽപീലി,�ൂരൽ,പച്മാങ്ങ,
കൊളാമ്ിപ്ൂവ്,ഇലഞ്ിപ്ൂവ്,െളികത്ാ
ണി,നീലകമഘംഇങ്ങകനകെൾവികൊരടു
കടആത്മകബാധംഏക�ാവിസ്മയകശഷി
യാകലകന്ാണംെടന്ടുകപായഇന്കലെ
ളികലകെന്്ാനകത്ാകടാപ്ംപാഞ്ടുകപാവടു
ന്ടു.്ൃഹാ�ടുര�മനടുഷ്യർകകെന്ടുംഒരടുഉ
കത്�െം�കന്യാണ്.പി.ടിയടുകട്ാന
ങ്ങളാവകട്ടആ�ലത്ിൽനകമ്മഉണർത്ടു
ന്ടുമടുണ്ന്.

1950െകളാകടയാണ്പി.ടിൊവ്യരം് 
കത്കെന്െടന്ടുവരടുന്ത്.പിന്ീടകങ്ങാട്ടന്മ
ലയാളിെളടുകടകെൾവിയിലടുംഭാവനയി
ലടുംപി.ടിനിറഞ്ടുനിന്ടു.�ീവി�ത്ികൻ
റഎഗ�ഉന്�വി�ാനങ്ങളികലത്ിയവരി
ലടുംപിന്ിട്ടടുകപായഇന്കലെളികലെയ
പഏകറമധടുരമായിപിൻവിളിയാകെടുന്ഒ
രടുരസ�ഗന്തംഗപവർത്ികെടും.ഈരസ�
ഗന്തങ്ങകളവരടു�ിയിലാകൊൻഅസാമാന്യ
കശഷിയടുണ്ായിരടുന്ടുഅകദേഹത്ികലൊ
വ്യസിദ്ികെന്.

‘‘െണ്ിമാവിൻക�ാട്ടികലകന്
നീവിളിച്ികലലെ-പണ്ന്
ഉണ്ിമാങ്ങപാകഞ്ടടുകൊൻ
മത്സരിച്ികലലെ
ൊറ്റടുവന്ന്ൊട്ടടുമടുലലെപ്ൂവിറടുത്ികലലെ
-അന്ന്
െൂട്ടടുൊർനാംപൂകപറടുകെി
മാലകൊർത്ികലലെ

അമ്ലകൊടിൻ�ാകര
ആമ്ൽകപ്ായെ�ന്ിൽ
അന്ിറകെിനാമടയകൊകത്ാടിനാൽ
നൗെ
കപാന്രളിപ്ൂമരത്ിൽ
െയറടുനാംകെട്ടികമകലലെ
അന്ടുകൊച്ൂഞ്ാലയാടികകൊണ്ടു
കെമടുട്ടി’’
നിമിഷകനരംകൊണ്ന്െവി�കയെടു�ടുമാ

യിരടുന്ടുപി.ടി.പാട്ടടുംെവി�യടുകമെടു�ാ
ൻഒെിഞ്ിരികെടുെകയാഅ�ിനായിധ്യാനി
ച്ിരികെടുെകയാഒന്ടുംകവണ്.മനസ്ികൻറ
കലാല�ഗന്തിെൾമീട്ടിത്ടുടങ്ങിയാൽമ�ി.മ
ഹാെവിഅലലൊമാഇഖബാലികൻറ�ത്്വ
�ിന്താ്ഹനൊവ്യമാണ്‘ബാകങ്കദറ’.അ
�പ്ാകടആശയവടുംപരിസരവടുംഒട്ടടുകമമാ
റാക�മകനാഹരമായഭാഷയിൽഗപാകദശിെ

ഉപമെൾെൂടിഉൾകച്ർത്ന്പി.ടിമലയാള
ത്ികലകെന്െവി�യായിപരിഭാഷകപ്ടടുത്ി
യിട്ടടുണ്ന്.അ�ികലഗപകയാ് ങ്ങൾൊണടുെ:

‘എകൻറൊരണത്ാകലകലാെത്ടു-
ള്ന്ൊരമെലണം
�മ്ടുരാകന,യിടങ്ങകളാകകെയടു-

മൻപിനാകല�്വലികെണം!
പൂവനത്ിനടുപൂവടുകപാകലൊൻ
നാടിന്ടുകശാഭയാെണം.
ജ്ാനമാെടുംക�രാത്ക�ടടുന്
പാറ്റകപാകലയായത്ീരണം’’
ഇഖബാലികൻറഭാഷഉർദടുവികലഏറ്റ

വടുംെടുലീനമധടുരമായഭാഷയാണ്.അത്പ
രിഭാഷകെന്ഒട്ടടുകമവെങ്ങടുന്�ലലെ.അ�ാണ്
പി.ടിമകനാജ്മായെവി�യികലകെന്ഉദാര
മായിപരിഭാഷക�യ�ത്.ആകറാളംമലയാ
ള�ലച്ിഗ�ങ്ങളിലായിപ�ികനകൊളം്ാ
നങ്ങൾപി.ടി.എെടു�ിയിട്ടടുണ്ന്.ക�ൻ�ടുള്ി
(ഓത്ടുപള്ിയിലന്ടുനമ്മൾ...1979),പ�ി
നാലാംരാവ്-(കപരടുത്ടുകമാഞ്ടുകള്ാരടു
ത്ി..1979),ൊൻൊക�ാർത്ിരികെടും(മ
ധടുരികെടുംക�ൻെനി..1986),ഉൽപത്ി(ഇ
ലാഹി...1984)െണ്ാടികെൂട-1983)എന്ിവ
കയലലൊമാണ്അകദേഹം്ാനര�നനിർവഹി
ച്മലയാളസിനിമെൾ.

പി.ടിയടുകടആദരണീയനായ്ടുരടുവായി
രടുന്ടുകവകെംമടുഹമ്മദ്ബഷീർ.ബഷീറാ
വകട്ടപി.ടികയയടുംഅകദേഹത്ികലെവികയ
യടുംഇഷ്ടകപ്ട്ടിരടുന്ടു.ആഇഷ്ടവടുംകഗപാ
ത്സാഹനവടുംപി.ടിയടുകടര�നാകശഷികയ
എന്ടുംഗപക�ാദിപ്ിച്ടു.മാകങ്കാസ്റ്റിൻമര
ത്ണലിൽഇരമ്ിയിരടുന്സാഹി�്യസൗ
ഹൃദങ്ങളികലനിറസാന്ിധ്യമായിരടുന്ടുപി.
ടി.അകദേഹത്ികൻറഖണ്ഡൊവ്യമായ‘െറടു
ത്മടുത്ി’ന്സി.എച്ന്സ്മാരെഅവാർഡ്
ലഭിച്�റിഞ്കപ്ാൾബഷീർആശടുപഗ�ിയി
ലായിരടുന്ടു.അകന്രം�കൻറമൂകെിലടുണ്ാ
യിരടുന്ട്യൂബടുെൾവലിച്ൂരിലഡടുവി�ര
ണത്ിന്ആശടുപഗ�ിെിടകെയിൽനിന്ന്ബ
ഷീർഓടികപ്ായത്പി.ടിയടുകടആത്മസടുഹൃ
ത്ായിരടുന്കെ.പി.െടുഞ്ിമൂസഅനടുസ്മ
രിച്ിട്ടടുണ്ന്.

പി.ടിഒരടുക�റടുയാഗ�ാവിവരണഗ്ന്ഥ
കമെടു�ിയിട്ടടുണ്ന്.കവകെംമടുഹമ്മദ്ബഷീ
റടും�രിഗ�ൊരനടുംമാപ്ിളസാംസ്ൊരിെ
കപ�ൃെസൂഷേിപ്ടുൊരനടുമായിരടുന്കെ.
കെ.മടുഹമ്മദ്അബ്ദടുൽെരീമടുംഉൾകപ്ടടു
ന്സംഘകത്ാകടാപ്ംഒരടുലഷേദ്വീപയാ
ഗ�നടത്ിയിട്ടടുണ്ന്.ഈസഞ്ാരഅനടുഭൂ�ി
െളാണ്പടുസ്�െത്ിലടുള്ത്.‘ൊവ്യസ്വ
പനങ്ങളടുമായിെവരത്ിയിൽ’എന്ാണ്
പടുസ്�െത്ികൻറകപര്.ബഷീറികനാടടുള്
വ്യക്തിബന്ങ്ങൾകെന്പി.ടിഉപദാനമാകെിയ
ത്ബഷീറികൻറഗപശസ്�ര�നയായ‘ബാ
ല്യൊലസഖി’കെന്ൊവ്യാവിഷ്ൊരംനിർവ
ഹിച്ടുകൊണ്ാണ്.‘ഇത്ഖിയാമന്ാളലലെ’എ
ന്നാടെവടുംപി.ടിയടുകട�ായടുണ്ന്.ആൊ
ശവാണികെടുകവണ്ിനിരവധി്ാനങ്ങൾപി.
ടിഎെടു�ിയിട്ടടുണ്ന്.ഗപശസ്�സം് ീ�ജ്
രായകെ.രാഘവൻമാസ്റ്റർ,ടി.കെ.രാമമൂ
ർത്ി,എം.െടുഞ്ിമൂസ,വി.എം.െടുട്ടി,വട
െരെൃഷ്ണദാസ്�ടുടങ്ങിയവകരാകകെപി.
ടിയടുകടൊവ്യങ്ങൾ�ിട്ടകപ്ടടുത്ിയവരിൽ
�ിലരാണ്.

മോ പ്ളി ള കോ െ്യ ര ച നോ രം ്  തേ�
സടുദ്രരങ്ങളായഭാഷാൊവ്യങ്ങൾകെടുപടുറ
കമൊവ്യരസഗപദങ്ങളായമാപ്ിളപ്ാട്ടടുെളടും
പി.ടിഎെടു�ിയിട്ടടുണ്ന്.ഭക്തി,വിരഹം,ഗപണ
യം,വീര�രി�ംഎലലൊംപി.ടിഎെടു�ിയമാ

പ്ിളപ്ാട്ടടുെളിൽവിഷയീഭവിച്ിട്ടടുണ്ന്.�നെീ
യമായിഏകറകൊണ്ാടകപ്ട്ടമാപ്ിളപ്ാട്ടാ
ണ്വടെരെൃഷ്ണദാസ്പാടിയ‘ഉടകനെ
െടുകത്കൻറ�റടുകെൂബാപ്ാ...ഉടകയാൻ�ടു
ണയികലലെനമടുകെന്ബാപ്ാ...’എന്്ാനം.ഇ
�ിനടുപടുറകമവിളയിൽഫസീലപാടിയ‘ഖ
ലലൊകൊയടുകള്ാകന,നികൻറരിദാകകെകൻറ...’
‘ആമിനാബീവികകൊമനകമാകനആരിലടുംെ
നിയടുംഇമ്കത്കന..’‘അശകൊത്കപണ്ി
കനെകണ്ാളി...’�ടുടങ്ങിയവയടുംമടുകെംസാ
�ിദപാടിയ‘പടപ്ന്പടകപ്ാടപിരിശത്ിൽനി
കന്ാളി’...‘യത്ീകമകന്കന്പലരടുംവിളി
ച്ടു’....പീർമടുഹമ്മദ്പാടിയ‘നിസ്ൊരപ്ായ
നനഞ്ടുെടു�ിർന്കലലൊ’..‘മഹിയിൽമഹാ
സീകനന്മഹിമകയെടുംസടുൽത്ാന്...’‘ഒട്ട
െങ്ങൾവരിവരിവരിയായ...’‘ൊഫ്മലെ
ണ്പൂങ്കാകറ്റ...’എരകഞ്ാളിമൂസപാടിയ‘മി
അന്റാജ്രാവികലൊകറ്റ...’‘ആൊശഭൂമികെ
ധിപ�ിയായ’....‘കമലാഞ്ിഅരച്കലലൊമല
ർകെയിൽപ�ിച്കലലൊ...’‘പള്ിമിനാരത്ി
ൽനിന്ടുംപറകെടുന്കവള്ിപ്ിറാവടുെകള...’,
‘കയശടുദാസ്പാടിയ‘െ�ിർെത്ടുംറസൂലി
കൻറ...’‘മസ്�ിദടുൽഹറംൊണാൻ...’,‘യാ
ഇലാഹിഎകന്നീപടച്ടുവകലലൊ’,‘മനസ്ി
ൽഇബ്ലീസ്െടകെടുംകനരം’,‘മറകൊൻെ
െിയിലലെപെയൊലം...’,വി.എം.െടുട്ടിപാടിയ
‘ആകറ്റെനികമാകൻറപിറവികൊണ്ന്’...എം.
പി.ഉമ്മർെടുട്ടി(�ലകശേരി)പാടിയ‘ക�ലകത്
ളികവാളിമണിമാലയണിഞ്ിട്ടന്...’�ടുടങ്ങി
�നഹൃദയങ്ങകളപടുളെമണിയിച്നിരവധി
ഹിറ്റന്്ാനങ്ങൾപി.ടിഅബ്ദടുറഹിമാൻഎെടു
�ിയിട്ടടുണ്ന്.അവയടുകടസമ്ൂർണപട്ടിെ�
യാറാകെടുെകയന്ത്കക്ശെരമാണ്.മാപ്ിള
പ്ാട്ടടുെളിൽഇന്ടും�നമനസ്ടുെളിൽ�ീവി
കെടുന്ഉത്മൊവ്യങ്ങളടുകടര�യി�ാവാ
ണ്പി.ടി.അകദേഹകമെടു�ിഏകറ�നെീയമാ
യികൊണ്ാടകപ്ട്ടമാപ്ിളപ്ാട്ടികല�ിലവരി
െൾ�ടുവകട:

‘‘ക�മ്െപ്ൂക�നി�ളധരം
�ദ്രിരസടുദ്രരപൂമടുഖമ�ൃപം
്സലടുെൾ�ൻ
കപാകന്ാളിഞ്ാലയിൽ
ആടടുന്ടുസടുകലഖബീവി..

കമാഞ്ായകമാഞ്ടുെൾകെഖിലം
െഞ്െകമറിയയൂസടുഫ്നബിയിൽ
�ഞ്ലപൂമിെിരണ്ികന്ാളികൊണ്ന്
സടുകലഖാബിവലകയറികഞ്..”
എന്്ാനംസടുകലഖകെന്യൂസടുഫി

കനാടടുള്അനടുരാ് ംവരച്ിടടുന്ടു.അകദേഹ
കമെടു�ിയ‘ഹടുസ്നടുൽ�മാൽ’ഗപണയൊ
വ്യത്ികല�ാകെപരി�യകപ്ടടുത്ടുന്്ാ
നത്ിൽഹടുസ്നടുൽ�മാലികൻറസൗദ്രര്യ
കത്വർണികെടുന്രം് ംമാപ്ിളൊവ്യര�
നയികലപി.ടിയടുകടസർ് ാത്മെ�ദൃശ്യകപ്
ടടുത്ടുന്ടു:

മഹിയിൽമഹാസീകനന്ന്
മഹിമകയെടുംസടുൽത്ാന്
മലർമെവിലലൊയിട്ടടുകണ്ാരടു
െനികമാള്
അവളടുകടമധടുകവാെടുെടുംകപരാണ്
ഹടുസ്നടുൽ�മാല്.......

മണികവരംമാണിെ്യം
മര�െവടുംനാണികെടും
മ�ിയെൊയകമവടുന്
മ�ിമടുഖിയാള്
അവളടുകടമധടുരി�മാം
കപരാണ്ഹടുസ്നടുൽ�മാല്....
പി.ടിയടുകടഇത്രം്ാനങ്ങകളലലൊംകെ

രളിയടുകടമടുക്തെണ്ഠഗപശംസപിടിച്ടുപറ്റി
യിട്ടടുണ്ന്.

കൊെികകൊട�ിലലെയികലവടെരകെടടുത്
വീരകഞ്രിഎന്ഗ്ാമത്ിൽഎ.വിഇഗബാ
ഹിമികൻറയടുംപെങ്കാവിൽക�ാകട്ടാൻറവികട
(പി.ടി)ആയിശഉമ്മയടുകടയടുംമെനായി1937
ലാണ്പി.ടി.അബ്ദടുറഹിമാകൻറ�നനം.മാ
�ൃെടുടടുംബകപ്രിലാണ്പി.ടിഅറിയകപ്ടടു
ന്ത്.െടുഞ്ായിശയാണ്ഭാര്യ.ഇവർകെന്മ
കെളിലലെ.വളർത്ടുമെൾനസീമകഹാമികയാ
കഡാക്ടറാണ്.ഒരടുഅർധസർകൊർസ്ാപ
നത്ിലായിരടുന്ടുപി.ടിക�ാലിക�യ�ിരടുന്
ത്.വിവിധനാടെഗടൂപ്ടുെൾകെടുകവണ്ിയടും
ആൊശവാണികെടുകവണ്ിയടും്ാനങ്ങൾഎ
െടു�ിയാണ്പി.ടി്ാനര�നാരം് കത്കെടുെ
ടന്ടുവരടുന്ത്.അകദേഹംശയ്യാവലംബിയാ
യ�ടുംകവർപിരിഞ്�ടുംവളകരകപകട്ടന്ാ
യിരടുന്ടു.മാപ്ിളൊവ്യര�നാരം് ത്ന്അന
ൽപസംഭാവനെളർപ്ിച്പി.ടി,�ാൻ�ീവി
ച്ിരടുന്ൊലകത്പാകട്ടെടുത്ടുൊരിൽഎ
ന്തടുകൊണ്ടുംഒന്ാമനായിരടുന്ടു.ൊലകത്
അ�ി�യികെടുന്ഒരടുപിടിൊവ്യങ്ങളാന്ന്പി.
ടി.അബ്ദടുറഹിമാകനവ്യ�്യസ്�നാകെിയത്.
ആസ്വാദെവൃദ്രത്ിന്അഷേരങ്ങൾമധടുപാ
നമാകെിനൽെിയആഗപ�ിഭ2003കഫഗബടു
വരിഒമ്�ിന്വിടവാങ്ങി.
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ബഷീർമാറകഞ്രി

അഷേരങ്ങളടുകടകെപിടിച്ന്എെടു
ത്ടുൊർ്ിന്സ്കവൾഡ്കറ

കകൊഡികൻറഉത്ടും് �യികലകെന്ഓടികെ
യറടുന്അപൂർവമടുഹൂർത്ത്ിന്ൊർമിെ
�്വംവഹിച്ാണ്,ഒക്കടാബർ30മടു�ൽന
വംബർ10വകരനടന്38ാമത്ഷാർ�അ
ന്താരാഷ്ഗടപടുസ്�കൊത്സവത്ിന്സമാ
പനമായത്.

കലാെപടുസ്�െ�ലസ്ാനവടുംഅറബ്
രാ�്യങ്ങളടുകടസാംസ്ൊരിെ�ലസ്ാന
വടുമായഷാർ�യികല,അവധിയിലലൊക�ആ
കഘാഷങ്ങൾനടകെടുന്എക്സ്കപാകസൻ
ററികലനീണ്ടുനിവർന്ടുെിടകെടുന്വരാന്ത
യിൽ1530എെടുത്ടുൊരാണ്ഒകരസമയം
അവരടുകടപടുസ്�െങ്ങളിൽഒപ്ിട്ടടുനൽെി
കലാെകത്വിസ്മയിപ്ിച്ത്.കഗശഷ്ഠമല
യാളത്ിൽനിന്ന്300എെടുത്ടുൊരാണ്്ി
ന്സ്വരാന്തയിൽഎത്ിയത്.ഇവരടുകട
200ലധിെംപടു�ിയപടുസ്�െങ്ങൾഇത്വ
ണകമളയിൽഗപൊശനംക�യ്യകപ്ട്ടടു.

11ദിവസംനീണ്ടുനിന്അഷേകരാത്സവ
ത്ികല്ിന്സ്കനട്ടത്ിൽഅറബ്ഭാഷ
യിൽനിന്ാണ്െൂടടു�ൽപടു�ിയപടുസ്�െ
ങ്ങളടുംഎെടുത്ടുൊരടുംഎത്ിയത്.അഞ്ടു
വയസ്ടുൊരിആസ്കഗടലിയയിൽനിന്ടുള്
കമലയായിരടുന്ടു്ിന്സ്െൂട്ടത്ികലശിശടു.
‘‘രാ�്യത്ികൻറവളർച്യിലടുംഅഭിവൃദ്ിയി
ലടുംഅഭിഗപായസ്വാ�ഗന്ത്യംഗപധാനകപ്ട്ട�ാ
ണ്.ഇത്ഒരടുക�ടികപാകലയാണ്.ഒരടുക�
റിയെലത്ിൽകവച്ാൽഅത്വാടികപ്ാെടു
െയടുംഒടടുവിൽമരികെടുെയടുംക�യ്യടും’’^സടു
ഗപീംൌൺസിൽഅം് വടുംഷാർ�ഭരണാ
ധിൊരിയടുംപടുസ്�കൊത്സവത്ികൻറഅ
മരകൊരനടുമായകശഖകഡാ.സടുൽത്ാ
ൻബിൻമടുഹമ്മദ്അൽഖാസിമിഉദ്ഘാട
നഗപസം് ത്ിൽഅഭിഗപായകപ്ട്ട�ിങ്ങകന
യായിരടുന്ടു.

ഇന്ത്യൻപവിലിയൻഗപവർത്ിച്ഏ
ൊംനമ്ർഹാളിൽഇത്വണയടുംമലയാ
ളത്ികൻറമഹാഗപളയമായിരടുന്ടു.ഇന്ത്യ
ൻഎെടുത്ടുൊരടുകടപടുസ്�െങ്ങൾഗപൊ
ശനംക�യ്യാൻമാഗ�മായിഇവികടകറകറ്റ
ഴസ്കഫാറംഎന്കപരിൽനൂറിലധിെംകപ
ർകെന്ഇരികൊവടുന്കവദിയടുംഒരടുകെിയിരടു
ന്ടു.ഒരടുപടുസ്�െംപിറന്ഉടകനഅടടുത്
പടുസ്�െംപിറകെടുന്അപൂർവൊഴ�യടും
ഈകവദിസമ്മാനിച്ടു.കലാെത്ികൻറമാ
റികകൊണ്ിരികെടുന്കപാ�ടുസ്വഭാവംവള
കരആെത്ിൽ�ർച്ക�യ്യകപ്ട്ടപടുസ്�െ
ഉത്സവംെൂടിയായിരടുന്ടുഇത്വണഷാ
ർ�ഒരടുകെിയത്.�നാധിപ�്യത്ികൻറഗശീ

കൊവികലന്ന്കലാെം�കന്പണ്ന്വിധികയ
െടു�ിയആധടുനിെഇന്ത്യയികലവർത്മാന
ൊലസംഭവങ്ങൾകവദനയടുംകവറടുപ്ടുംഉ
ളവാകെടുന്�ാകണന്ന്എെടുത്ടുൊർ�ടുറ
ന്ടുപറഞ്ടു.

�നായത്ത്ികൻറമറവിൽഅധിൊര
ത്ിൽവന്ടുഎന്�ികൻറകപരിൽമടുസ്ലിം
െൾഉൾകപ്കടയടുള്ന്യൂനപഷേങ്ങൾകകെ
�ിരായനിലപാടഅം് ീെരികൊനാവികലലെന്ന്
കമളയിൽഅ�ിഥിയാകയത്ിയകനാകബൽ
സമ്മാനക��ാവടും�ടുർകെിവംശ�നടുമായ
ഒർഹാൻപാമടുക്ഓർമിപ്ിച്ടു.

�രിഗ�ംഎന്ത്ഒരികെലടുംസംഭവികൊ
ത്ൊര്യങ്ങകളകെടുറിച്ന്സംഭവസ്ലത്ന്
ഒരികെലടുംഇലലൊ�ിരടുന്വർഎെടു�ികെൂട്ടി
യനടുണെളടുകടസമാഹാരമാകണന്ടുംന
മ്മടുകട�രിഗ�ങ്ങകളലലൊംവളകച്ാടികെകപ്
ട്ടവയാകണന്ടുംഇന്ത്യയിൽഏറ്റവടുംഅധി
െംവിറ്റെികെകപ്ടടുന്കനാവലടുെളടുകടര�
യി�ാവായഇന്ത്യൻഇംഗ്ീഷ്എെടുത്ടുൊര
ൻഅശ്വിൻസൻഘി�ടുറന്ടിച്ടു.ഇന്ത്യയി
കലഅഭിഗപായസ്വാ�ഗന്ത്യംഅപെടത്ികല

കെന്നീങ്ങടുെയാകണന്ടുംമാധ്യമഗപവർത്
നംഎന്ത്അപെടംപിടിച്ഗപവർത്നകമ
ഖലയായിമാറിയിരികെടുന്ടുകവന്ടുംവിഗെം
കസത്ന്പറഞ്ടു.

മാധ്യമങ്ങൾരാ�്യത്ികൻറൊവൽനാ
യകെളാകണന്ടുംപകഷേ,ഭയത്ികൻറയടും
സാമ്ത്ിെകെരടുകെത്ികൻറയടുംഅന്ത
രീഷേംസൃഷ്ടിച്ന്മാധ്യമങ്ങകളവരടു�ിയി
ലാകൊനാണ്സർകൊർഗശമികെടുന്ക�ന്ടും
എൻ.ഡി.ടി.വിഎഡികറ്റാറിയൽഡയറക്ട
ർകസാണിയസിങ്അഭിഗപായകപ്ട്ടടു.കെഗദ്ര
ത്ികലഭരണെഷേികെന്അഗ�എളടുപ്ം�
ങ്ങളടുകടവിഭ�ന�ഗന്തങ്ങൾനടപ്ാകൊൻെ
െിയികലലെന്ടുംഅത്രംഗശമങ്ങകളഅ�ി�ീ
വികൊൻ�കെവിധംരാ�്യകത്സംവിധാന
ങ്ങൾശക്തമാകണന്ടുംഎൻ.ഡി.ടി.വിമാ
കന�ിങ്എഡിറ്റർരവീഷ്െടുമാർഅഭിഗപാ
യകപ്ട്ടടു.

ഷാർ�ഭരണാധിൊരികശഖകഡാ.സടു
ൽത്ാൻബിൻമടുഹമ്മദ്അൽഖാസിമിര�ി
ച്മൂന്ന്പടുസ്�െങ്ങളടുകടമലയാളപരിഭാ
ഷെൾഗപൊശനംക�യ�ടു.ഇന്ത്യയിൽനി

ന്ന്150ഗപസാധെരാണ്ഇത്വണപകങ്ക
ടടുത്ത്.ദൃഢനിശ്ചയമടുള്െടുട്ടിെളടുകടപടു
സ്�െഗപൊശനമായിരടുന്ടുകമളയികലഏറ്റ
വടുംധന്യമായമടുഹൂർത്ംഒരടുകെിയത്.

ഒട്ടടുംകവെല്യമിലലൊത്പടുസ്�െഗപൊ
ശനവടുമായിരടുന്ടുഇത്.ഇന്ത്യയിൽനിന്ട
കെം81രാ�്യങ്ങളികല2000ഗപസാധെരാ
ണ്കമളയികലത്ിയത്.68രാ�്യങ്ങളിൽനി
ന്ടുള്173ഗപമടുഖഎെടുത്ടുൊരടും�ിന്തെ
രടുംെലാൊരന്ാരടും987പരിപാടിെളിൽപ
കങ്കടടുത്ടു.കമക്സികൊയായിരടുന്ടുഅ�ി
ഥിരാ�്യം.

അകമരികെൻഎെടുത്ടുൊരൻസ്റ്റീവ്ഹാ
ർകവ,ഹിദ്രിെവിയടും്ാനര�യി�ാവടുമായ
്ടുൽസാർ,ലിസാറായ,അനി�നായർ,കറാ
ബിൻശർമ�ടുടങ്ങിയവരടുംമലയാളത്ിൽനി
ന്ന്െഥാെൃത്ന്ടി.പത്മനാഭൻ,്ായിെകെ.
എസ്.�ിഗ�,ഇന്ത്യൻഇംഗ്ീഷ്എെടുത്ടുൊ
രന്ാരായആനദ്രന്നീലെണ്ഠൻ,�ീത്�യ്യി
ൽ,മടുൻനയ�ഗന്തജ്നടുംഎെടുത്ടുൊര
നടുമായടി.പി.ഗശീനിവാസൻ,കെ.വി.കമാഹ
ൻെടുമാർ,ബികനായവിശ്വംഎം.പി,വി.ടി.ബ
ൽറാംഎം.എൽ.എ,കെ.പി.രാമനടുണ്ി,ശി
ഹാബടുദേീൻകപായത്ടുംെടവ്,അഭികന�ാ
കെളായസിദേീഖ,മകനാജ്കെ.�യൻ,കടാവീ

കനാക�ാമസ്,സംവിധായെരായഎം.എ.നി
ഷാദ്,സലീംഅഹമ്മദ്�ടുടങ്ങിയവരടുംകമള
കകെത്ി.ഇവരിൽപലരടുകടയടുംപടുസ്�െങ്ങ
ളടുകടഗപൊശനവടുമടുണ്ായിരടുന്ടു.െവിവീരാ
ൻെടുട്ടി,അനി�ാ�മ്ി,്ാനര�യി�ാവ്വയ
ലാർശരത്�ഗദ്രവർമഎന്ിവർപകങ്കടടുത്
ൊവ്യസന്്യഗശകദ്യമായിരടുന്ടു.

300മീറ്റർനീളമടുള്ഖടുർആനടുമായിമല
യാളിയടും്ിന്സ്കവൾഡ്കറകകൊഡ്ക�
�ാവടുമായകൊെികകൊടസ്വകദശിഎം.ദിലീ
ഫടുംഎത്ിയിരടുന്ടു.ഖടുർആനികലമൂന്ന്അ
ധ്യായങ്ങളാണ്300കപ�ിൽഎെടു�ിയത്.

പടുസ്�െങ്ങളടുകടഅെത്ന്െടുടടുങ്ങികെിട
കെടുന്�ടവടുൊരാണ്അഷേരങ്ങൾഎന്ടും
സാമൂഹിെസംസ്െരണകമഖലയിൽഅ�ി
ന്ഗപക�്യെിച്ന്ഇനികയാന്ടുംക�യ്യാനിലലെഎ
ന്ടുമടുള്�ിന്ത,നിർമി�ബടുദ്ിയിലൂകടകവ
്മാർന്ൊലത്ന്നിങ്ങളടുകടമനസ്ിൽഎ
വികടകയങ്കിലടുംമടുളച്ിട്ടടുകണ്ങ്കിൽഒരടു�വ
ണനിങ്ങൾഷാർ�അന്താരാഷ്ഗടപടുസ്�െ
കമളയിൽഎത്ണം,ഉന്തടുവണ്ിയിൽെയ
റ്റിവീട്ടികലകെന്വായികൊനായികൊണ്ടുകപാ
െടുന്പടുസ്�െങ്ങൾനമ്മടുകടമനസ്ന്ശടുദ്
മാകെടും.
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പുസ� ത്കോത്സെതേളിൽനളിന്� 

പ�ടുകകെ
വളകരപ�ടുകകെ
ഒച്ികനകൊളടും
കവ്ംെടുറച്ന്
ഒച്ടുകപാലടുംഅറിയാക�
ൊഴ�െളിൽ
കെൾവിെളിൽ
്ന്ങ്ങളിൽ
ഒന്ടും
ഒന്ടുംസംഭവികൊക�
അകലലെങ്കിൽ
എലലൊംസംഭവിച്ിട്ടടും
പരിഭവംഒന്ടുമിലലൊക�
മെ
മഞ്ന്
കവെടുകന്രകവയിൽ
എലലൊം
നിശേബ്ദം
പടിയിറങ്ങടുന്�ടുകപാകല
ഒരടുപഷേി�ൂവൽകപാെികെടുന്�ടുകപാകല
ഏറ്റവടുംലളി�മായി
അഗ�മാഗ�ം
അഗ�മാഗ�ം.
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ആഗോളതാപനവും കാലാവസ് ഥാ 
വ്യതിയാനവും (ശാസ് തതം)   
ഡി.വി. സിറിൾ 
ഗപജ്: 142, വില: 150.00 
ഡി.സി ലലഫ്  

ൊലാവസ്ഥവ്യ�ിയാനത്ി
കൻറൊരണങ്ങളടുംഅനന്ത
രഫലങ്ങളടുംഅകന്വഷികെടു
ന്പടുസ്�െം.െടുട്ടിെൾകെടും
മടു�ിർന്വർകെടുംഒരടുകപാകല
ഗപകയാ�നഗപദം.

ഇരുട്ിൽ തനിയയ ഒരാൾ (കഥ)
ബാലകൃഷ് ണൻ എടക്കയിൽ 
ഗപജ്: 79, വില: 100.00 
ഫിംേർ ബുക് സ് 

മനടുഷ്യമനസ്ികൻറനിഷ്െള
ങ്ക�അനാവരണംക�യ്യടു
ന്െഥെൾ,ഗ്ാമ�ീവി�ത്ി
കൻറ�ടുറസ്ടുംവിശടുദ്ിയടും
െഥാപാഗ�ങ്ങൾഅവൊശ
കപ്ടടുന്ടു.

ബുദ്ധ സാക്ാത് കാരം (ഗലഖനം)   
എഡി: ഗരണുക സിങ്  
വിവ: സുനിൽ എം.എസ്  
ഗപജ്: 206, വില: 210.00 
ഡി.സി ബുക്സ് 

ബടുദ്മ�ത്ികൻറ�രിഗ�പ
രവടുംരാഷ്ഗടീയപരവടുംസാ
മൂഹിെവടുമായപശ്ചാത്ല
കത്യടുംഅ�ികൻറവർത്
മാനസാധ്യ�െകളയടുംവിശ
െലനംക�യ്യടുന്ടു.

ഗകരള നഗവാത്ാനം പി.എസ് .സി 
പരീക്കളിൽ
രാജതശീ എം.ജി. 
ഗപജ്: 88, വില: 80.00 
എച്്  ആൻഡ്  സി പബ്ിഗക്കഷൻസ് 

�രിഗ�ംസൃഷ്ടിച്വരടുംമാറ്റി
കയെടു�ിയവരടും�ലനങ്ങൾ
ഉണ്ാകെിയവരടുമായനകവാ
ത്ാനനായെർ,നകവാത്ാ
നഗപസ്ഥാനങ്ങൾ�ടുടങ്ങിയ
അറിവടുെളടുകടസമാഹാരം.

കണ്ടൽക്കാടുകൾ (പരിസ് ഥിതി)
സുഗരഷ്  മണ്ാറശ്ാല 
ഗപജ്: 235, വില: 250.00 
ഡി.സി റഫറൻസ്  

െണ്ൽകച്ടിെൾഏക�ാ
കകെ,എവികടകയലലൊംൊണ
കപ്ടടുന്ടു,അവനിർവഹിച്
പരിസ്ഥി�ിസംരഷേണദൗ
�്യം,കെരളത്ികലെണ്ൽ
കൊടടുെൾഎന്ിങ്ങകനസമ
ഗ്മായിവിവരങ്ങൾഉൾകപ്ടടു
ത്ിയിരികെടുന്ടു.

രാമനും വാല് മീകിയും ഞാനും 
(ഗലഖനം)
യക.വി. ഗമാഹൻകുമാർ 
 ഗപജ്: 160, വില: 160.00 
ലസകതം ബുക് സ് 

സമൊലിെയാഥാർഥ്യങ്ങ
ളികലകെടുള്എെടുത്ടുൊര
കൻറഎത്ികനാട്ടം.എെടുത്ി
കൻറയടുംകദശ�നിമയടുകട
യടുംഅപൂർവഅനടുഭവങ്ങൾ
ക�ർത്ടുകവച്ിരികെടുന്ടു.

1111 സാഹിത്യ ക്ിസ്  (വിജ് ഞാനം)
യജറിൻ റാണി 
ഗപജ്: 160, വില: 175.00 
പൂർണ പബ്ിഗക്കഷൻസ് 

കലാെസാഹി�്യംമടു�ൽകെ
രളീയസാഹി�്യംവകരഏറ
കെടുകറസമഗ്മായിെടന്ടു
വരടുന്ക�ാദ്യങ്ങളടുകടകശ
ഖരം.വിദ്യാർഥിെൾകെടുംഉ
കദ്യാ്ാർഥിെൾകെടുംഉപെ
രികെടും.

ടിയയൻ ഗജായ് ഓർമപ്ുസ്തകം 
(ഓർമ)   
എഡി: യക.എം. േഫൂർ 
ഗപജ്: 160, വില: 195.00 
പുസ്തകതപസാധക സംഘം 

ടി.എൻ.ക�ായഎന്വിലേവ
ൊരികയഓർകെടുന്ടു.സകെ
റിയ,സച്ിദാനദ്രൻ,ബി.രാ
�ീവൻ,കെ.�ി.എസ്,കെ.
കവണടു,ക�ായമാ�്യടു,സി.എ
സ്.കവങ്കികടശ്വരൻ�ടുടങ്ങി
നിരവധികപർഎെടു�ടുന്ടു.

വ
ായ

ന

ക
ഥ

പി.കെ.പാറകെടവ്

രടു �ിെരമലലൊത്സ�്യത്ികൻറവിളം
ബരങ്ങളാണ്കെ.ഇ.എന്ികൻറര�

നെളടുംഗപസം്ങ്ങളടും.ഫാഷിസംഭാഷ
യിൽകപാലടുംഎരിയടുന്�ിന്യായിമാറിയ
ൊലത്ന്കപാ�ടുകബാധത്ികന�ികരശക്
�മായികപാരടു�ടുന്ടുണ്ന്ഈ�ിന്തെൻ.സ്
കറ്റ�ടുെളിലടുംകപ�ടുെളിലടുംകപാള്ികെടുന്
�്വാലയടുകടരൂപത്ികലഈൊലത്ന്കനര
വ�രിപ്ികൊനാവൂഎന്ന്അകദേഹംഓർമി
പ്ികെടുന്ടു.ഗപ�ികലാമൊരിെകളമാഗ�മലലെ,
ഉള്ിൽസവർണ�ാ�ികബാധംഅറടുത്ടു
മാറ്റാനാവാത്വിലേവൊരിെളിൽകപാലടും
കെ.ഇ.എന്ികൻറവാകെടുെൾകെട്ടലടുളവാ
കെടുന്�ടുംഅ�ടുകൊണ്ാണ്.

സാഹി�്യത്ിലടുംമടുൻനിരയിൽ�ാരടുെ
കസരയിൽമലർന്ടുെിടകെടുന്വകരകെടുറി
കച്െടു�ിയ�ികനകൊൾെൂടടു�ൽആരാലടും
ഗശദ്ികെകപ്ടാക�െിടകെടുന്,എന്ാൽഗശ
ദ്ികെകപ്കടണ്എെടുത്ടുൊകരകെടുറിച്ാണ്
കെ.ഇ.എൻഏകറയടുംഎെടു�ിയിട്ടടുള്ത്.
അ�ടുകൊണ്ാണ്ഒരടുപംക്�ികെടു�കന്
അകദേഹംഅരികെെടുത്ന്എന്ന്കപരിട്ടിരികെടു
ന്ത്.അവരടുകടെവി�െളികലനീറ്റലടുെകള
യടും�ീകപ്ാരിെകളയടുംെടുറിച്ന്കെ.ഇ.എ
ന്ികൻറസൂഷേന്മവായനെളാണ്‘വാകെന്പൂ
കെടുംവെിെൾ–ബഹടുസ്വര�യടുകടവിസ്�ൃ
�കലാെം’എന്പടുസ്�െത്ിൽ.

എ.അയ്യപ്കൻറ‘അത്ാെം’എന്െവി�
യിൽ�ടുടങ്ങിഎണ്മറ്റപടു�ിയെവിെളടുകട
െവി�െളിലൂകടകെ.ഇ.എൻെടന്ടുകപാ
െടുന്ടുണ്ന്ഈപടുസ്�െത്ിൽ.ഇടകെികട
സച്ിദാനദ്രനടുംകെ.ഇ.എന്ടുംകവകലാപ്ി
ള്ിയടുകമാകകെസദ്രർഭവശാൽവരടുന്ടുണ്ന്.
വിശപ്ന്മനടുഷ്യകരമനടുഷ്യരലലൊ�ാകെടുകമന്
സമാശ്വസിപ്ികൊനാവാത്കവദനയടുകട,
വലലൊകത്ാരടുവിങ്ങലാണ്എ.അയ്യപ്കൻറ
‘അത്ാെം’അനടുഭവിപ്ികെടുന്ത്എന്ന്കെ.
ഇ.എൻ.വിശപ്ികൻററിപ്ബ്ിക്ഭീെര�യടു

കടറിപ്ബ്ിക്ആെടുന്ൊലത്ന്പ�ിനാറടുവ
രിെളിൽവിശപ്ിനപ്ടുറമടുള്മനടുഷ്യകദന്യ
ത്ികൻറആെംഅനടുഭവിപ്ികെടുന്െടുറിപ്ാ
ണ്അത്ാെരടു�ികെടുകമൽവീണ�ീകെട്ട.

െരടുണാെരകൻറ‘ലത്ീഫ്’,മൂസഎരവ
ത്ികൻറ‘രാ�്യംനഷ്ടമായവരടുകടവിഷടു’,
പവിഗ�ൻ�ീകെടുനിയടുകട‘അവർ’എന്ീ
െവി�െകളകെടുറിച്ടുംഗ്ന്ഥൊരൻഎെടു
�ടുന്ടുണ്ന്.െിളിരമടുള്പടുൽപ്ടർപ്ടുെൾ
കെിടകെന്ആദടുർഭൂ�ങ്ങൾഎകന്പിച്ിച്ീ
ന്തിയകപ്ാൾഅവമാഗ�കമെൂകടെരയാൻ
ഉണ്ായടുള്ൂ...എന്ന്സച്ിദാനദ്രൻഎെടു
�ടുകമ്ാൾനമ്മടുകടൊലകത്ഭീ�ിദമാ
കയാരടുവംശഹ�്യഗശമത്ികൻറക�ാരകവ
രടുെൾനാംൊണടുന്ടുഎന്ന്കെ.ഇ.എൻ
എെടു�ടുന്ടു.

ബാല�ഗദ്രൻ�ടുള്ികൊടികൻറ‘രാ�്യസ്
കനഹം’എന്െവി�മടുൻനിർത്ികദശീയ
�യടുകടകപരിൽവിവിധരാ�്യങ്ങളിൽനിന്ന്
നീണ്ടുവരടുന്അസഹിഷ്ണടു�യടുകടകൊ
മ്ടുെൾൊണിച്ടു�രടുന്ടുണ്ന്ഗ്ന്ഥൊരൻ.
സിവിക്�ഗദ്രകൻറ‘റിപ്ബ്ിക്’എന്െവി�
കയകെടുറിച്ന്മാഗ�മലലെ,സിവികെികനകെടുറിച്ടും
കെ.ഇ.എൻപറയടുന്ടുണ്ന്.പലവിധആശയ

ങ്ങൾപലൊലത്ന്സ്വന്തംരാഷ്ഗടീയൊര്യ
പരിപാടികെനടുസൃ�മായിസിവിക്അവ�രി
പ്ികെടുകമ്ാെടുംഅകദേഹത്ികൻറസർ്ാത്ന്മ
െസാഹി�്യസൃഷ്ടിെൾഅെംകപാള്ിയ
വകൻറപരമാർഥങ്ങളായിഗപക�്യെഅ�ണ്
െകളാന്ടുമിലലൊക�പടുറത്ടുവന്ടുകൊകണ്
യിരടുന്ടു.സിവികെികൻറെവി�െകണ്ത്
ലടുെളടുകടെരടുത്ാകണന്ന്അകദേഹംനിരീ
ഷേികെടുന്ടു.

എസ്.ക�ാസഫികൻറഒരടുെവി�എങ്ങ
കനഅനടുഭവമായിമാറടുന്ടുഎന്ടുംകെ.ഇ.
എൻപങ്കടുകവകെടുന്ടുണ്ന്(മരണവീടടുംഒരടു
െവി�യടും).നമ്മടുകടയെങ്ങകളയാകെമലി
നമാകെടുന്അധിൊരകത്ാടടുള്െലഹ
വടുംെരടു�ലടുമാണ്കെ.ടി.സൂപ്ിയടുകട‘മെ
യിൽബടുദ്ൻ’എന്പടു�ിയൊവ്യസമാ
ഹാരകത്ഗശകദ്യമാകെടുന്ക�ന്ന്ഈ
പടുസ്�െത്ികല‘കവറടുക�യലലൊകത്ാരടു
കവറടുക�’എന്അധ്യായത്ിൽനിരീഷേി
കെടുന്ടു.‘�ത്ിട്ടടും�ാവാത്ഉശിരൻവാ
കെന്’ഒ.പി.സടുകരഷികൻറെവി�െകളകെടുറി
ച്ാണ്.രാധയടുകടഅപെടംപറച്ിലടുെൾ
കെന്ൊക�ാർത്ിരികെടുന്െടുണ്നിടവെി
െൾഎക്സ്ഗപസ്കഹകവകൊണ്ടുകപാ

യിഅവൾഅ�ിനടുംമടുകമ്കപായിഎകന്െടു
�ിയത്ആലസ്യത്ിൽനനഞ്ടുെടു�ിർന്
മനസ്ികനകപ്ാലടുംകപാള്ികെടുന്,െത്ടു
ന്െണ്ീരടുകൊണ്ായിരികെണംഎന്ന്സടു
കരഷികൻറെവി�െകളകെടുറിച്ന്കെ.ഇ.എൻ
നിരീഷേികെടുന്ടു.മറവിയടുംമായകെലടുംആർ.
രകമശൻനായരടുകട‘സന്്യാരാ്ം’എന്
െവി�ാസമാഹാരകത്കെടുറിച്ാണ്.സാ
ഹി�്യംകപാ�ടുവിൽപലൊരണങ്ങളാ
ലടുംമധ്യവർ്കെഗദ്രീെൃ�മാവടുകന്ാരവസ്
ഥയിൽഅ�ിൽനിന്ടുകമകറവ്യ�്യസ്�മാ
കയാരടുദരിഗദപീഡി�കദന്യകലാെമാണ്,ടി.
ക്ാപിയടുകടെവി�െളിൽെലഹവടുംെര
ച്ിലടുമായിഇളെിമറിയടുന്ത്എന്ന്‘അർബടു
ദംഅ�ിരിടാത്െവി�െൾ’എന്കലഖന
ത്ിൽഹി്്വിറ്റയടുകടരണ്ാംവരവികനകെടുറി

ച്ന്ഗ്ന്ഥൊരൻസാഷേ്യ
കപ്ടടുത്ടുന്ടു.

�ത്വകൻറ�ങ്ങാ�ി
യാണ്ൊൻകൊന്വ
കൻറസടുഹൃത്ടും/�ത്വ
നടുകവണ്ിെരഞ്ടും/കൊ
ന്വന്കെകൊടടുത്ടും/
ഒരടുവിധം�ീർണിച്ടുകപ
ാെടുന്ടുഎന്ഗപദീപരാമ
നാട്ടടുെരയടുകടഅഞ്ടുവരി
കെവി�യടുകടഉൾകൊമ്ടു
ള്വായനയാണ്‘സൗഹൃ
ദം’എന്കലഖനം.കപരി
കൻറകപരിൽഗപാണൻകപ
ാെടുന്ൊലത്ന്‘കപാര്’
എന്മകനാജ്കപാൻപ
റയടുകടെവി�കയകെടുറി
ച്ന്പറയടുന്ടു,സ�്യമാ
യടുംകപര്െടുപ്എന്െടു
റിപ്ിൽ.

ഫാറൂഖകൊള�ികല
മലയാളവിഭാ്ത്ികല
യടുവഗപ�ിഭെൾപടുറത്ി
റകെിയഒരടുെവി�ാസമാ
ഹാരകത്കെടുറിച്ടുംകെ

.ഇ.എൻഎെടു�ടുന്ടുണ്ന്(സൗഹൃദം,സമരം,
െവി�).കമഹദ്മഖബൂലികൻറപശടുനമടുകെന്
എകന്തലലൊം�രടുന്ടുഎന്ടുള്െവി�ാസമാ
ഹാരംെീഴകമൽമറികെകപ്ട്ടഒരടുരടുധിരൊ
ലത്ികന�ികരയടുള്ക�റടുത്ടുനിൽപാണ്.
അർഥസാഗദ്രവടുംഅനടുഭൂ�ി�ീഗവവടുമായ
വരിെകളഅടയാളകപ്ടടുത്ടുന്ടുണ്ന്ബി�ടു
കൊട്ടാരകെരയടുകടെവി�െകളകെടുറിച്ന്പറ
യടുകമ്ാൾ.

�്വലിച്ടുനികന്ാരടു�ീവി�ത്ിൽനിന്ന്
മറടുെരക�ടിസ്വയംനടന്ടുമറഞ്�ികന
ഷ്മടപ്ള്ിയടുകടെവി�െകളകെടുറിച്ടുംകെ
.ഇ.എൻഎെടു�ടുന്ടുണ്ന്.ഈപടുസ്�െത്ി
ലടുള്എം.എസ്.ബകനഷികൻറ‘നലലെയിനം
പടുലയഅച്ാറടുെൾ’എന്ഈപടുസ്�െ
ത്ികലകലഖനംമടുകമ്ഗശദ്പിടിച്ടുപറ്റി
യഒന്ാണ്.വാടെകകെടടുത്�ിറെടുെളിൽ
അധിെദൂരംപറകൊനാവികലലെന്ന്�ിഗബാൻ
പറഞ്ത്കെ.ഇ.എൻഓർമിപ്ികെടുന്ടു.ഒറ്റ
കെടു�ടുെയടുന്വകൻറവെിയാണ്െവി�കയ
ന്ന്രാവടുണ്ിയടുകട�ടുരടുത്ിന്പടു�ിയവായ
ന�ീർകെടുെയാണിവികട.

കമാഹൻഅറയകെൽ,കെ.ആർ.രഘടു,
നദ്രൻമടുള്മ്ത്ന്,രാ�ാറാംക�പ്ള്ി,
കഫസൽഅബൂബകെർ,മാധവൻപടുറകച്
രി,�ൻസിംഒറ്ററ്ാടി,എം.�ികവഷ്,ല�ീഷ്
നടടുകെണ്ി,കെ.അനാമിെ,ഷിബടുമടുത്ാ
ട്ടന്,�ികനഷ്െടുമാർഎരമം,ബകെർകമത്ല,
സി.എസ്.രാക�ഷ്,വി�ില,�ി.ഗശീെടുമാർ,
ഗശീ�ിത്ന്അരിയലലെൂർ,അഭിരാമി,രാധാെൃ
ഷ്ണൻഎടകച്രിഎന്ിവരടുകടെവി�െകള
കെടുറിച്ടുംകലഖനങ്ങളടുണ്ന്‘വാകെന്പൂകെടും
വെിെളി’ൽ.

ഇഗ�കയകറെവിെളടുകടര�നെകളകെടു
റിച്ന്കവകറകയാരടുപടുസ്�െംെണ്�ായി
ഓർകെടുന്ിലലെ.പലൊരണങ്ങളാൽഅരിെടു
വത്െരികെകപ്ടടുമായിരടുന്െവിെകളസൂ
ഷേന്മവായനകെന്വികധയമാകെടുെയാണ്‘വാ
കെന്പൂകെടുംവെിെൾ-ബഹടുസ്വര�യടുകട
വിസ്�ൃ�കലാെം’എന്പടുസ്�െത്ിൽ
കെ.ഇ.എൻ.

വാക്ക് പൂക്കും വഴികൾ

വാക്ക്  പൂക്കും വഴികൾ 
യക.ഇ.എൻ 

ഗപജ് : 250, വില: 250 
ഐ.പി.ബി
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അഞ്�ലിരാ�ീവ്

ന ടവെിആരംഭികെടുന്ിടത്ന്ഇ
രടുഭാ് ങ്ങളിലായിസിംഹത്

ലെൾപ�ിച്ഉരടുണ്സിമൻറടു�ൂ
ണടുെൾ.വല�ടുഭാ് കത്�ൂണിൽ
ഇളംമഞ്യിൽെറടുത്അഷേരങ്ങ
ളിൽ‘ൊവടുപറമ്ത്ന്’എകന്െടു�ിയി
രികെടുന്ത്ഒന്ടുെൂടികനാകെിഉറപ്ടു
വരടുത്ി.ഇ�ടു�കന്വീട.ക്റ്റിനരി
െികലകെന്അൽപദൂരംെൂടിനടകൊ
നടുണ്ന്.രകണ്ാമൂകന്ാഏകെർവരടുന്
പടുരയിടമാണ്.പറമ്ിൽഇലലൊത്വൃ
ഷേങ്ങളടുംക�ടിെളടുംഇലലെ.ക�ങ്ങടും
ക�കെടുംമാവടുംലോവടുംപിടിച്ാൽപി
ടിെൂടാത്മട്ടിമരവടും�ലയടുയർത്ി
നിൽകെടുന്ടു.

പടുലർൊലകെടുളിരിൽവിറച്ന്െൂ
നിയഇലെൾകെിടയിൽനിന്ന്ക�ച്ി
പ്ൂകെളടുംഅരളിപ്ൂകെളടും�ലയടുയ
ർത്ിഅവകളഎ�ികരറ്റടു.ഇരടുമ്ടു
ക്റ്റന്�ള്ിത്ടുറന്ന്വീട്ടടുമടുറ്റകത്കെന്
ൊകലടടുത്ടുകവച്ടു.മടുറ്റത്ന്ഇരടുവ
ശങ്ങളിലായിപടർന്ടുവളർന്മാവടു
െൾകെകൊർത്ടുണ്ാകെിയ�ണ
ലായിരടുന്ടു.നനഞ്ടുെിടന്മണ്ി
ൽെിളിെളടുംഅണ്ാനടുെളടുംകൊ
ത്ിയമാമ്െങ്ങൾകപാെിഞ്ടുെിട
ന്ിരടുന്ടു.

‘ആരാ...?’
മടുറ്റകത്ക�ങ്ങാകെൂമ്ാരത്ിന

രിെിൽനിന്ന്മധ്യവയസ്ന്പിന്ികട്ടാരാ
ൾഅവൾകെരിെികലകെന്വന്ടു.‘വാ
കസ്വട്ടനകലലെ?’

അവൾ�ിരിച്ടു.
അത്ടു�ത്ാൽവിടർന്െണ്ടുെ

കളാകടഅയാൾഅവകളകനാകെി.ഹൃദയ
ത്ികലക�ളിച്ംമടുഖത്ടുഗപ�ിഫലികെടു
ന്�ടുകപാകലആമടുഖംഗപൊശിച്ടു.നി
ഷ്െളങ്കമായഒരടു�ിരിയിൽവീണ്ടുംഅ
ക�ക�ാദ്യം.

‘ൊൻപാർവ�ി.അമ്മകയഒന്ന്ൊണ
ണമായിരടുന്ടു’.‘അമ്മയടുകടബന്ടുവാകണാ
െടുട്ടി..?കെറിവരൂ...അമ്മഎെടുകന്റ്റക�ഉ
ള്ൂ..’അയാൾഅെകത്കെന്കപായി�ിരി
ച്ടുവന്ിട്ടന്പറഞ്ടു.വളകരപരി�യമടുള്
വകളകപാകലവരാന്തയികലകെടുംഅവികട
നിന്ന്ഇടനാെിയടുകടവല�ടുഭാ് ത്ടുള്
അമ്മയടുകടമടുറിയികലകെടുംഅവൾെയറി
കപ്ാെടുന്ത്കനാകെിനിന്ിട്ടന്അയാൾമടുറ്റ
കത്കെിറങ്ങി.െട്ടിലിൽഎെടുകന്റ്റിരികെടു
ന്ടുണ്ായിരടുന്ടുഅമ്മ.വൃദ്കയാന്ടുമായി
ട്ടിലലെ.എങ്കിലടുംവളകരയധിെംസങ്കടങ്ങൾ
അനടുഭവിച്�ടുകപാകലപരിഷേീണയായി
രടുന്ടുഅവർ.ആണടുംകപണ്ടുമായിഎലലൊ
ൊര്യങ്ങളടുംഒറ്റകെന്കനാകെിനടത്ിയഇൗ
അമ്മകെന്എന്തടുപറ്റിഎകന്ാർത്ടുകൊണ്
വൾബാ് ടുെൾനിലത്ടുകവച്ന്ആൊലി
ൽനമസ്െരിച്ടു.

‘മനസ്ിലായിലലെകലലൊെടുട്ടീ...ഈയികട
യായിമറവിയടുംഷേീണവടുകമാകകെവലലൊ

ക�െൂടീട്ടടുണ്ന്.ദിവകസാംഅ�ിനടു�കകൊ
ണംമരടുന്ടും്ടുളിെെളടുകമാകകെെെി
കൊനടുണ്ന്.അ�ികൻറയാവടും.ഒന്ടുംഅ
കങ്ങാട്ടന്ക�ളിഞ്ടുവരിലലെ...’‘ൊൻപാർവ
�ിയാണ്’.ആകപരിലടുള്ആകരയടുംഅ
മ്മകെന്കപകട്ടന്ന്ഓർകത്ടടുകൊൻെെിയടു
ന്ടുണ്ായിരടുന്ിലലെ.ഇടകെന്മനസ്ന്സ്വന്തം
കെപ്ിടിയിൽനിന്ന്വെടു�ികപ്ാെടുന്�ടു

കൊണ്ാവടുകമാഈഓർമകെടു
റവ്എന്ന്സ്വയം�ാളറ്കപ്
ടടുന്�ിനാൽഅകൊര്യം�ടുറ
ന്ടുസമ്മ�ികൊനടുംഅവർകെന്

മടിയായിരടുന്ടു.ആരായാ
ലടുംഅന്യരാവിലലെഎ

ന്ന്മനസ്ിൽഓ
ർകെടുെയടും
ക�യ�ടു.

‘എന്താ
യാലടുംഇട്ട

ക�ാകകെമാറ്റി
െടുളിച്ടുഭഷേണം

െെിച്ടുവകന്ാളൂ..എ
ന്ിട്ടാവാംബാകെി.

വാസൂകനാടപറ
ഞ്ാൽഒരടുമടുറിശ
രിയാകെിത്രടും.ക�
കന്ാളൂ’മനസ്ിൽഒ
രടുകെൂട്ടികവച്ക�ാദ്യ
ങ്ങൾകകൊന്ടുംമ
റടുപടിപറകയണ്ിവ
രാത്�ിലടുള്ആ
ശ്വാസകത്ാകട
അവൾപടുറത്ടു
െടന്ടു.
ദിവസങ്ങകളാളം

അടച്ിട്ട�ികൻറകപാ
ടി് ന്മായിരടുന്ടുമടു
റിയിലാകെ.മരയെി
െളടുള്�നാലആ
ദ്യം�കന്അവൾമ
ലർകകെ�ടുറന്ി
ട്ടടു.�ടുമരിൽത്

കന്�ീർത്
മരകഷൽഫി

ൽവസ്ഗ�ങ്ങളടുംപടുസ്�െങ്ങളടുംഅടടു
കെികവകൊൻ�ടുടങ്ങി.‘ഈ�നാലകെന്ഒ
രടുഇളംകറാസ്നിറത്ിലടുള്െർട്ടൻകവ
ണം.കനർത്�ടുണിയിലടുള്ത്മ�ി...പി
കന്ഈകമശപ്ടുറത്ന്ഒരടുപൂപ്ാഗ�ം.ലോ
സ്റ്റിക്പൂകെകളാന്ടുംകവണ്...നമ്മടുകട
ക്റ്റിനടടുത്ടുള്മദ്രാരപ്ൂകപാട്ടിച്ടുകവ

ച്ാമ�ി...’
വാകസ്വട്ടൻ�ലെടുലടുകെി.അലമാരയടും

കമശയടും�നലെിെളടുകമാകകെനനഞ്�ടു
ണികൊണ്ടു�ടുടച്ടുവൃത്ിയാകെിയിട്ടന്അ
യാൾപടുറകത്കെിറങ്ങി.

ഗപഭാ�െൃ�്യങ്ങളടുംെടുളിയടുംെെിഞ്ന്
നനഞ്മടുടിയിൽനിന്ന്ഇറ്റടുവീെടുന്കവ
ള്ത്ടുള്ിെൾസിമൻറിട്ടനിലത്ടുപ�ി
പ്ിച്ടുകൊണ്ന്അവൾകഷൽഫികലസാരി
െൾകെിടയിൽനിന്ന്ഒരടുഡയറിഎടടുത്ടു
െകസരയിൽവന്ിരടുന്ടു.അടയാളമിട്ടടുകവ
ച്ഒരടുകപജ്�ടുറന്ടുകമശപ്ടുറത്ടുകവച്ടു.

ഉടലടുെൾ�മ്മിൽക�ർത്ടുകവകെടുകമ്ാ
ൾപടു�ടുമെമണ്ിൽപ�ികെടുകമ്ാൾഎ
ന്കപാകലഉടലിൽനികന്ാരടു്ന്മടു�ിരാ
റടുണ്ന്.കപരിടാനാവാകത്ാരടു്ന്ം.എ
ഗ��ിരഞ്ാലടുംഒരത്റടുെടുപ്ിയിലടുംെി
ട്ടാത്ഒന്ന്.ഒരടുപൂവിനടുംസ്വന്തമാകൊനാ
വാത്ഒന്ന്..ഒരാൾകെടുമാഗ�ംഎന്ിൽ
ക�ാട്ടടുണർത്ാൻെെിയടുന്ഒന്ന്..

എവികടയായിരടുന്ടുഅത്െളഞ്ടുകപാ
യത്?

ഏ�ടുൊറ്റന്വന്ടുെവർന്ടു?
ഏ�ടുമെയിലലിഞ്ടു?
ഇന്ടുൊകനാരടുനിർ് ന്പടുഷ്പം.ഡ

യറിത്ാളിൽെടുനടുെടുകനനിറഞ്െറടു
ത്അഷേരങ്ങൾഹൃദയരക്തംകപനയി

ൽനിറച്ാണ്�ാകനെടു�ിയത്
എന്വൾകെടുക�ാന്ി.ഹൃ

ദയംക�ങ്ങി.എന്തിനാ
യിരടുന്ടുഒരടുവാകെടുകപാ
ലടുംപറയാക�നീകയ
കന്�നിച്ാകെികപ്ാ

യത്?
ആഹ്ാദ
ങ്ങൾകെന്അ
രനാെിെകന
രംഎന്ന്�ീ
വി�ംപഠി
പ്ിച്ടുറപ്ി
ച്ഒരടുവൾ
കെന്ഗപണ
യകത്ാകട
ക�ർത്ടുപി
ടികെടുകമ്ാ
ൾകപാലടും
മനസ്ിൽ
ഗപാർഥന
യായിരടു
ന്ടു.അവ
സാനികെരടു
ക�ഈനി
മിഷങ്ങൾ
എന്ഗപാ
ർഥന.ഒപ്ം
െൂട്ടാനാ
യിരടുന്ി
കലലെങ്കി
ൽഎ
ന്തിനാ
യിരടു
ന്ടുഉ

റഞ്ടുെിടകന്ാരടുശിലകയനികൻറവിരൽ
കൊണ്ന്ക�ാട്ടന്ഒരടുകപണ്ാകെിമാറ്റിയത്?

അവൾെി�ച്ടു.ഇനിയടുംഈമകനാകവ
ദന�ാങ്ങാൻവയ്യ.ക�ാദ്യങ്ങളിലലൊക�നി
കൻറഗപണയംഏറ്റടുവാങ്ങിയവൾഇ�ാവ
ന്ിരികെടുന്ടു.ക�ാദ്യങ്ങൾക�ാദികൊൻ...

‘കമാകള...അമ്മവിളികെടുന്ടു.ഒന്വിടം
വകരക�ലലൊൻപറഞ്ടു.’വാകസ്വട്ടൻവന്ടു
വിളിച്കപ്ാൾഅവൾമടുഖംെെടുെിത്ടുടച്ന്
അമ്മയടുകടമടുറിയികലകെന്നടന്ടു.

െകസരയിലിരടുന്ടു�പമാലക�രടുപ്ിടിച്ന്
നാമം�പികെടുെയായിരടുന്ടുഅമ്മ.അവൾ
നിലത്ന്ൊൽകെലായിക�ന്ിരടുന്ടു.

‘മടുടിഒട്ടടുംക�ാർത്ിയിട്ടിലലെകലലെ?’
െടുളിെെിഞ്ന്നനവ്മാറിയിട്ടിലലൊത്അ

വളടുകട�ലമടുടിയിൽവിരകലാടിച്ന്അമ്മപ
�ികയക�ാദിച്ടു.

അവൾമടുഖമടുയർത്ി�ിരിച്ടു.‘അവ
നടുംഇങ്ങകനത്കന്യായിരടുന്ടു.െടുളിച്ാ
ൽഒരികെലടും�ലക�ാർത്ിലലെ..കവള്മി
റ്റിച്ടുമടുറിയികലാകകെനടകെടും.പിന്ാകല
നടന്ാലാഒന്ന്നിന്ടു�ര്വാ..ക�റടുപ്ത്ി
കലാന്ടുംഒരടുെടുഞ്ടുപനികപാലടുംവരാ
ക�യാൊനവകനകനാകെിയത്.വലടു�ാ
യകപ്ാളടുംെടുട്ടികെളിമാറിയിട്ടിലലൊയിരടുന്ടു.
അടടുകെളയിലടുംപറമ്ിലടുംഒകകെൊൻ�
കന്െിടന്ടുപണികയടടുകെടുകമ്ാഒരികെൽ
പറഞ്ടു,അമ്മയടുകടെഷ്ടപ്ാകടാകകെമാ
റ്റാൻൊകനാരടുവെിെണ്ടുകവച്ിട്ടടുണ്ന്ന്ന്.

പിന്ാകലനടന്ടുക�ാദിച്ിട്ടടുംെള്ൻ
ഒന്ടുംവിട്ടടുപറഞ്ിലലെ.െണ്ിൽകനാകൊ
ക�എകന്താകകെകയാപറഞ്ന്ഒെിഞ്ടു
മാറി.സമയാവടുകമ്ാപറയാംന്ടുംപറ
ഞ്ടു.പകഷേ..സമയംഅവന്ഒട്ടടുംഇലലൊ
യിരടുന്ടുഎന്ന്പാവംകൻറകമാനറിഞ്ി
ലലെകലലൊ...’

കെട്ടകലാകടഅവൾമടുഖമടുയർത്ി.‘അ
മ്മആകരകെടുറിച്ാപറയടുന്ത്?’ഉള്ികലാ
രാന്തകലാകടഅവൾക�ാദിച്ടു.‘എകൻറകമാ
കനകെടുറിച്ന്..നികൻറെൂട്ടടുൊരകനകെടുറിച്ന്..

എകൻറഒറ്റകപ്ടലിന്അവൻപറയാക�
പറഞ്ആവെിനീയായിരടുന്ടുഎകന്നി
കെികപ്ാക�ാന്ടുന്ടു.�ിലകപ്ാെത്ക�റ്റാ
യിരികൊം.എന്ാലടുംൊനങ്ങകനവിശ്വ
സികെകട്ടകമാകള..?’അവരവളടുകടെണ്ടുെ
ളികലകെന്കനാകൊക��ടുടർന്ടു.‘അവൻപ
റയാക�ത്കന്എനികെവകനമനസ്ിലാ
കൊൻെെിയടും.ൊനവകൻറഅമ്മയകലലെ...’
അവർസാരിത്ടുമ്ന്എടടുത്ന്മടുഖംഅമർ
ത്ിത്ടുടച്ടു.

അവൾശിലകപാകലഅനകെമറ്റിരികെടുെ
യായിരടുന്ടു.അമ്മയടുകടവാകെടുെളടുംഅ
വകയഇടകെികടമടുറികെടുന്്ദ്്ദങ്ങളടും
ക�ങ്ങലടുെളടുംഒന്ടുംഅവൾകെൾകെടുന്ടു
ണ്ായിരടുന്ിലലെ.ഇമ�ിമ്മാൻകപാലടുംമറ
ന്െണ്ടുെൾനിശേബ്ദമാകയാെടുെടുന്ര
ണ്ടുപടുെെളായി.അ�ികൻറനനവ്അമ്മ
യടുകടകെവിരലടുെകളനനച്ടുകൊണ്ിരടു
ന്ടു.അകപ്ാൾഅവർകെടുമാഗ�ം�ിരിച്റി
യാവടുകന്ാരടു്ന്വടുമായിെടന്ടുവകന്ാ
രടുൊറ്റന്ഇരടുവകരയടും�കലാടിനിന്ടു.

l
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പാ സ്കപാർട്ടടുംവിസയടു
കമാന്ടുമിലലൊക�ഏകറ

സാഹസിെ�യടുംയാ�നയടുംസഹി
ച്ായിരടുന്ടു1954�നടുവരിയിൽമടും
കകബയിൽനിന്ന്പടുറകപ്ട്ടന്121ാംദി
വസം�ൃശൂർ�ിലലെയികലൊട്ടൂർസ്വ
കദശികൊരട്ടിപ്റമ്ിൽമകൊർഹാ
�ിയടുകടമെൻഹസ്ബടുലലെെടുകവ
ത്ികലത്ിയത്.സമടുഗദയാഗ�യടും
വിമാനയാഗ�യടുംനടത്ി്ൾഫികല
ത്ിയെഥപറയടുന്വർകെടുമടുന്ിൽ
ഹസ്ബടുലലെകെന്അ�ിലടുംവിസ്മയെര
മായഅനടുഭവംപറയാനടുണ്ന്.

മടുംകബയികലബിസ്�ിമടുലലെയി
ൽഒരടുമലയാളിയടുകടെടയിൽ�യ്യ
ൽകൊരനായിക�ാലിക�യ്യടുെയായി
രടുന്ടുഹസ്ബടുലലെ.പി�ാവികൻറക�്യ
ഷ്ഠകൻറമെനടും�രകെടുെപ്ലികല
െപ്ിത്ാനടുമായമൂഹമ്മദടുണ്ിസ
മടുഗദയാഗ�കെികടമടുംകകബ�ീരകത്
ത്ിയകപ്ാൾഹസ്ബടുലലെകയൊണാ
കനത്ി.െപ്ലിൽ�നികകൊരടുക�ാ
ലിവാങ്ങിത്രണകമന്ായിരടുന്ടുഹ
സ്ബടുലലെകെന്ഗപധാനമായടുംഈെൂടി
കൊഴ�യിൽആവശ്യകപ്ടാനടുണ്ാ
യിരടുന്ത്.െടുകവത്ിൽകപകഗടാൾ
ഉൽപാദനംആരംഭിച്�ടുംഅവികട
എത്ികപ്ട്ടാൽപണംസമ്ാദികൊ
നവസരമടുകണ്ന്ടുംമടുഹമ്മദടുണ്ിപ
റഞ്ടു.അക�ാകട,എന്തടു�്യാ് ംസ
ഹിച്ടുംെടുകവത്ികലത്ണകമന്
ഒകരകയാരടു�ിന്തമാഗ�മായി.�യ്യൽ
കെടയിൽവരടുന്വകരാടടുംകപാെടുന്
വകരാടടുംെടുകവത്ികനകെടുറിച്ായി
അകന്വഷണം.അകറബ്യൻമരടുഭൂമിയി
ൽഎണ്ഉൽപാദനംആരംഭിച്െടു
കവത്ികനകെടുറിച്റിയാനടുള്വ്യ
ഗ്�െൂടികെൂടിവന്ടു.കൊെികകൊട്ടടു
നിന്ടുംൊസർകൊട്ടടുനിന്ടുകമാകകെ
കലാഞ്ിൽസാഹസിെയാഗ�കെടു�
യാറടുകണ്ങ്കിൽെടുകവത്ികലത്ി
കപ്ടാകമന്റിഞ്ടു.എന്ാൽ,മടും
കകബയിൽനിന്ന്നാട്ടികലകെന്മടങ്ങി
കപ്ാൊനടുള്അവസ്കയാന്ടുംഹ
സ്ബടുലലെകെന്ടുണ്ായിരടുന്ിലലെ.അന്ന്
ഒരടുഷർട്ടന്�യച്ാൽെിട്ടടുന്െൂലിപ
ത്ണയായിരടുന്ടു.16അണയാണ്
ഒരടുരൂപ.മടുംകകബയിൽപലകരാടടും
െടുകവത്ിൽകപാൊനടുള്മാർ് മ
കനഷിച്ടു.ഒടടുവിൽെറാച്ിയിൽകപാ
യാൽഅവികടനിന്ടുവളകരഎളടുപ്
ത്ിൽകപാൊകമന്റിഞ്ടു.

ആ ദ്യം സളി ് ലോ ണളി ് ല ക്�
�ന്സ്ലമായൊട്ടൂരികലവീടികൻറ

െിെകകെവീട്ടികല
വലിയെത്ന്ഹ
ബീബടുലലെയടും
ഏനാമാവിലടു
ള്മാമാകടമ
െൻകപാകൊ
കെിലലെത്ന്അ
ബ്ദടുലലെയടുംഒ

രടുമിച്ാ
ണ്

െടുകവത്ന്യാഗ�കെന്പരിപാടിഇട്ട
ത്.ഇ�ിനിടയിൽപി�ാവിന്സടുഖ
മിലലൊക�ഹസ്ബടുലലെകെന്നാട്ടിൽകപാ
കെണ്ിവന്ടു.നാട്ടിൽക�ന്കപ്ാൾ
�ൃശൂർെലക്ടകററ്റിൽനിന്ന്സദ്രർ
ശനവിസകയടടുത്ന്വാപ്യടുകടഇള
യസകഹാദരൻെടുഞ്ടുമരകൊറികനാ
പ്ംസികലാണികലകൊയിരടുന്ടു(ഗശീല
ങ്ക)ആദ്യവികദശയാഗ�.മൂന്ടുമാസം
െെിഞ്ാണ്സികലാണിൽനിന്ന്നാ
ട്ടികലകെന്മടങ്ങിയത്.ഏ�ാനടുംദിവ
സത്ിനടുകശഷംമടുംകകബയികലകെന്
കപായി.ഇ�ിനിടയിൽഏനാമാവികല
അബ്ദടുലലെസടുഹൃത്ികൻറസഹായ
കത്ാകടെടുകവത്ികലകെന്കപായ
�ായറിഞ്ടു.ഇക�ാകടഹസ്ബടുലലെ
യടുംഹബീബടുലലെയടുംെടുകവത്ികല
കെന്കപാൊനടുള്ഗശമം�്വരി�കപ്ടടു
ത്ി.െറാച്ിയികലത്ിയാൽെടുകവ
ത്ികലത്ാകമന്കെട്ടറിവടുകവച്ന്്ടു
�റാത്ന്അ�ിർത്ിയികലത്ി.അ�ടു
വെിെറാച്ിയികലത്ിയകശഷംകെര
ളമടുസ്ലിം�മാഅത്ന്എന്സംഘ
ടനകൊകരാടഅകന്വഷിച്കപ്ാൊണ്
അവികടെടുകവത്ന്എകന്ാരടുസ്
ലമടുകണ്ന്റിയടുന്ത്.അത്െടുകവ
ത്ാകണന്ടുക�റ്റിദ്രിച്ന്ആകരാപ
റഞ്�ാകണന്ടുകെട്ടക�ാകടെടു
കവത്ികലത്ാനടുള്സ്വപനം�
െർന്�ിൽവലലൊത്നിരാശയായി.

എ തേളി യളി ട്ടും  
 പു റ തേളി റ ങ്ങോ നോ െോ വത
െറാച്ി�ടുറമടുഖംവെിഇറാഖികല
ബസറയികലകെന്കപാെടുന്ദാരസ
എന്െപ്ലിൽ�ടുടർയാഗ�കെവസര
കമാത്ടു.ഏകറദടുരി�ങ്ങകളാകടമസ്
െത്ന്,ഷാർ�,കദാഹ,ബഹ്കറൻ
�ടുറമടുഖംവെിെടുകവത്ന്�ീരത്ി
ന്അടടുത്ടുവകരഎത്ി.എന്ാൽ,
അകൊലത്ന്�ടുറമടുഖംകപാലടുമിലലൊ
ത്െടുകവത്ിൽെപ്ൽനങ്കൂരമിട്ട
ത്െടലിലായിരടുന്ടു.യാഗ�ാകരഖെ
ൾഉള്വകരഒരടുകബാകട്ടത്ിെപ്
ലിൽനിന്ന്െടുകവത്ന്�ീരകത്കെടു
കൊണ്ടുകപായി.എന്ാൽ,ഒരടുകര
ഖയടുംകെയിലിലലൊത്ഹസ്ബടുലലെ
യടുംഹബീബടുലലെയടുംെപ്ലിൽനിന്ന്
കവളിയിൽെടകൊൻപഠിച്പണിപ
�ികനട്ടടുംകനാകെി.െപ്ൽ�ീവനകൊ
രടുകടകെയടുംൊലടുംപിടിച്ടു.െപ്
ലികലസ്കറ്റാർെീപ്റായമലയാളി
�ീവനകൊരൻെടുകവത്ന്�ീരകത്
കെടുകപാൊൻബടുദ്ിമടുട്ടാകണന്റി
യിച്ടു.അടടുത്സ്കറ്റാപഇറാഖികല
ബസറ�ടുറമടുഖമാകണന്ടുംഅവികട
ഇറങ്ങാൻസഹായികൊകമന്ടുംപറ
ഞ്ടു.അവികടനിന്ന്െരമാർ് ംെടു
കവത്ികലത്ാനാവടുകമന്ആശ്വാ
സത്ിൽആെപ്ലിൽ�കന്ബസറ
യികലകെന്കപായി.

െപ്ൽരാഗ�ിയാണ്ബസറ�ീര
കത്ത്ിയത്.യാഗ�ാകരഖയടുള്വ
കരലലൊം�ടുറമടുഖത്ിറങ്ങി.പാ�ിരാ
ഗ�ികയാടടടുത്കപ്ാൊണ്െപ്ലിൽനി
ന്ന്െങ്ങൾകെന്മലയാളിയടുകടസഹാ
യകത്ാകട�ടുറമടുഖത്ന്ഇറങ്ങാനാ
യത്.ബസറ�ീരത്ിനടുസമീപകത്
കറയിൽകവസ്കറ്റഷനികലകൊണ്ആ
ദ്യംകപായത്.ആരാഗ�ിഅവികടെി
ടന്ടു.കനരംകവളടുത്ക�ാകടപടുറ
ത്ടുെടന്ന്�യ്യൽക�ാലിലഭികെടുകമാ
എന്ാണകന്വഷിച്ത്.

ബ സ റ യളി ൽ നളി ന്�   
 ന ട ന്ു ന ട ന്�  

പാസ്കപാർട്ടടുംവിസയടുകമാന്ടുമി
ലലൊത്�ിനാൽക�ാലിെകണ്ത്ൽ
ഗശമംപരാ�യകപ്ട്ടടു.െടുകവത്ിൽ
നിന്ന്െപ്ലിൽബസറയികലകെടുവരടു
കമ്ാൾവീ�ിെടുറഞ്െടലിടടുകെിലൂ
കടയായ�ിനാൽ�ീരകദശകത്മൺ
പാ�യിലൂകടഏ�ാനടുംവാഹനങ്ങ
ൾകപാെടുന്ത്ഗപക�്യെംഗശദ്ിച്ി
രടുന്ടു.ബസറയിൽനിന്ന്െടുകവത്ന്
ഭാ് കത്കെടുള്െടൽത്ീരകത്ൊ
ലടിപ്ാ�യിലൂകടനടന്ാകണങ്കിലടും
െടുകവത്ിൽഎത്ണകമന്�ായി
രടുന്ടുെങ്ങളടുകടലഷേ്യം.അങ്ങകന

�ീരകത്�ളിഉറച്നടപ്ാ�യിലൂകട
നടന്ടു.മണികെൂറടുെകളാളംനടന്ടുന
ടന്ന്ഒരടുക�കെന്കപാസ്റ്റിൽഎത്ി.
ഉകദ്യാ് സ്ർഎകന്താകകെകയാഅറ
ബിയിൽക�ാദിച്ടു.എലലൊക�ാദ്യത്ി
നടുംമടുസാഫിർഎന്ടുപറഞ്കപ്ാ
ൾഅവികടനിന്ടുമടുകന്ാട്ടടുകപാൊൻ
അനടുവദിച്ടു.െടുഗ്ാമങ്ങൾ�ാണ്ിഒ
രടുഈന്തപ്നകത്ാട്ടത്ികലത്ി.െ
ടകലാരത്ടുെൂകടെടുകവത്ന്അ�ിർ
ത്ിലഷേ്യമാകെിപികന്യടുംനടന്ടു.
വലലൊത്വിശപ്ടുംദാഹവടും.ഒരടു�ടു
ള്ികവള്ംകപാലടുമിലലെ.

െടകലാരത്ടുെൂടിയടുള്യാഗ�കെി
കടെഠിനമായദാഹംമൂലംകെകെടു
മ്ിളിൽെടൽകവള്കമടടുത്ന്െടുടി
കൊനടുംഗശമിച്ടു.െഠിനമായഉപ്ടുര
സം.ഒട്ടടുംഇറകൊനാവാക��ടുപ്ികെ
ളഞ്ടു.ദാഹകത്ാകടാപ്ംനടന്ടുള്
ഷേീണവടുംഅവശരാകെി.െടുകറകെൂടി
മടുകന്ാട്ടടുനടന്കപ്ാൾകവള്ംഒലി
ച്ടുവരടുകന്ാരടുനീർച്ാൽെണ്ടു.�
ളിെലങ്ങിയകവള്ംകെകെടുമ്ിളി
ൽഎടടുത്ന്ആർത്ികയാകടെടുടിച്ടു.
നിവൃത്ികെടടുകൊണ്ടുമാഗ�മാണ്
െടുടികൊൻപറ്റാത്�ളികവള്ംകമാ
ന്തിദാഹം�ീർത്ത്.കവള്ംെടുടിച്ന്
വയർനിറച്കപ്ാൾആശ്വാസം.ക�ാട്ട
ടടുത്വലികയാരടുഈന്തപ്നച്ടുവട്ടി
ൽെിടന്ടുറങ്ങി.കനരംപടുലർന്കപ്ാ
ൾെങ്ങൾഎെടുകന്റ്റടുവീണ്ടുംനട
ന്ടു.1954�നടുവരിയിൽ�ടുടങ്ങിയ
യാഗ�മാർച്ികലത്ി.നടന്ടുനടന്ന്ഒ
രടുനമസ്ൊരപ്ള്ികെടടുകത്ത്ി.ഉ
ച്സമയം.പള്ിയിൽെയറിനമസ്െ
രികൊവടുന്ശടുദ്ികയാന്ടുംമാസങ്ങ
ൾനീണ്യാഗ�യിൽവസ്ഗ�ങ്ങൾകെി
ലലൊയിരടുന്ടു.എങ്കിലടും,അം് ശടുദ്ി
വരടുത്ിപള്ികെെത്ന്നമസ്െരി
ച്ടു.മടുഷിഞ്ന്ഷേീണി�രായെങ്ങ
ൾകെരിെികലത്ിയവകരാടഅജ്ന
ബിഅഥവാഅഭയാർഥിെളാകണന്
റിയിച്ടു.മധ്യാഹ്നനമസ്ൊരത്ിനടു
കശഷംപള്ികയാടടുക�ർന്ടുള്റൂമി
ൽഅവികടയടുള്വർെിടകൊനടുള്
സൗെര്യകമാരടുകെി.വലികയാരടു�ളി
െയിൽഭഷേണവടുംകവള്വടുംെിട്ടി.
മൂന്ടുദിവസകത്�ാമസത്ിനികട
വസ്ഗ�ങ്ങകളാകകെെെടുെി.െടുളിച്ടു
യാഗ��ടുടരാനടുള്�യാകറടടുപ്ിനി
കടെടലിൽപായകെപ്ലിൽകപായി
മീൻപിടികെടുന്വകരെണ്ടു.

പോ യ� െ ഞ്ളി യളി ൽ  
 സോ ഹ സളി ക യോ തത

മത്സ്യബന്നകലാഞ്ികലമൂന്ടുക�ാ
െിലാളിെൾകകൊപ്ംെടുകവത്ികല
കെന്കപാൊനടുറച്ടു.െങ്ങൾപറയടു
ന്ത്അവർകെടുംഅവർപറയടുന്
ത്െങ്ങൾകെടുംമനസ്ിലായികലലെങ്കി
ലടുംഅവർകകൊപ്ംമത്സ്യംപിടികെടു
ന്വരായിെങ്ങളടുംപായവഞ്ികയ
ന്ടുവിളികൊവടുന്ഇടത്രംവഞ്ി
യിൽസാഹസിെമായസമടുഗദയാഗ�
പടുനരാരംഭികെടുെയായിരടുന്ടു.ഈമ
ത്സ്യബന്നവഞ്ിയികലസമടുഗദയാ
ഗ�കകൊടടുവിൽമീൻപിടിത്കൊരായ
അറബിെൾെടുകവത്ന്െസ്റ്റംസി
നടുസമീപകത്ക�ട്ടിയികലത്ിച്ടു.
സമീപകത്കപാലീസ്സ്കറ്റഷനികല
കൊണ്െസ്റ്റംസ്ഉകദ്യാ് സ്ർെ
ങ്ങകളകൊണ്ടുകപായത്.

ബന്ടുവായഅബ്ദടുലലെകയഒന്ടു
ൊണണകമന്ആഗ്ഹംപറഞ്ടു.
ൊലികെറ്റന്കഹാട്ടലികൻറകമൽവിലാ
സത്ിലായിരടുന്ടുഅബ്ദടുലലെ.കപാലീ
സടുൊരടുകടനിർകദശാനടുസരണം
കബാട്ടികലത്ിയമീൻപിടിത്കൊരി
ൽഒരാകളെൂട്ടിക�ാട്ടടടുത്ടു�കന്
യടുള്ൊലികെറ്റന്കഹാട്ടലികലത്ി.
അടടുത്ികടഎത്ിയമാമാകടമെ
നായഅബ്ദടുലലെകയെകണ്ത്ാൻഗപ
യാസമടുണ്ായിലലെ.എന്ാൽ,യാഗ�ാ
കരഖകയാന്ടുംഇലലൊത്വർകെന്ഒരടു
െടുകവത്ിപൗരൻഉത്രവാദിത്ം
ഏകറ്റടടുത്ാകലപടുറത്ിറങ്ങാൻെ
െിയൂഎന്ൊര്യംകബാധ്യമായി.അ
കലലെങ്കിൽവന്കബാട്ടിൽ�കന്മട
ങ്ങികപ്ായകകൊളണകമന്�ാണ്നി
യമം.ആരടുംഏകറ്റടടുകൊനിലലൊക�മ

ത്സ്യകത്ാെിലാളിെൾകകൊപ്ം�
കന്ബസറയികലകെന്മടകങ്ങണ്അ
വസ്.ഇ�ടുവകരനടത്ിയഗശമംവി
ഫലമായ�ികൻറനിരാശ.

്െ ദ നളി പ്ളി ക്ു ന് മ ട ക് യോ തത
മത്സ്യബന്നപായകെപ്ലിൽ�കന്
ബസ്റയികലകെന്�ിരികൊൻെങ്ങൾ
നിർബന്ി�രായി.മത്സ്യംപിടികെടു
ന്വർകകൊപ്ംബസ്റ�ീരകത്ത്ടു
കമ്ാൾകവലിയിറകെസമയമായ�ി
നാൽപായകെപ്ൽ�ീരത്ടുനിന്ന്വ
ളകരഅെകലെടലിൽ�കന്നങ്കൂര
മിട്ടടു.കവള്ത്ിലിറങ്ങാൻവലലൊത്
കപടി.ആെകെൂടടു�ലടുകണ്ാഎന്ാ
യിരടുന്ടുസംശയം.അറബി�കന്
കവള്ത്ിലിറങ്ങിൊണിച്ടു�രണ
കമന്ായി.ഒടടുവിൽഅയാളടുകടെെടു
ത്ികനാപ്ംകവള്ംെണ്ക�ാകടസ
മാധാനമായി.െങ്ങളടുംഇറങ്ങി.ഇ
യാളടുകടപിന്ാകലബസറ�ീരംല
ഷേ്യമാകെിനടന്ടു.ബസറയിൽകനര
കത്വന്ടുബസിറങ്ങിയസ്ലകത്
ത്ിരണ്ാംയാഗ�കെടുള്ഗശമംആ
രംഭിച്ടു.ക�കെന്കപാസ്റ്റിനരിെിൽവ
ടകകെഇന്ത്യകൊരടുകടഒരടുഅലകെടുപീ
ടിെെണ്ടു.അവികടെടുറച്ടുകനരംവി
ഗശമിച്ന്കനരകത്ക�യ��ടുകപാകല
�ീരത്ടുെൂടിയടുള്ൊൽനടയാഗ�
�ടുടർന്ടു.

എണ്ഉൽപാദനെമ്നിയടുകട�ീ
�്വാലഅെകലൊണടുന്ത്ലഷേ്യമാ
കെിയടുള്ൊൽനടയാഗ��ടുടർന്ടു
കൊകണ്യിരടുന്ടു.�രിശടുഭൂമിയിലൂ
കടനടന്ടുനടന്ന്ഉച്യായകപ്ാൾഅ
െകലഒരടുഅറബിസ്ഗ�ീആടികന
കമയകെടുന്�ായിെണ്ടു.അവർ�ന്
കവള്വടുംഉണകെെടുബ്ൂസടും�ിന്ന്
വയർനിറച്ടു.െടുകറകെൂടിമടുകന്ാട്ടടു
കപായകപ്ാൾ500രൂപകൊടടുത്ാ
ൽെടുകവത്ികലത്ികൊകമന്ടുപറ
ഞ്ന്ഒരടുഅറബിപിന്ാകലെൂടി.അ
വികടകച്ന്ിട്ടടു�രാകമന്ടുപറഞ്ടു.
എന്ാൽ,�ങ്ങകളെബളിപ്ികെടുകമ
ന്സംശയംഉടകലടടുത്ക�ാകടഅ
യാകളഒെിവാകെിനടന്ടു.സന്്യെ
െിഞ്ക�ാകടെടുകറഅെകലറാന്ത
ൽകവളിച്ംെണ്ടു.അ�ടുലഷേ്യമാ
കെിക�ന്കപ്ാൾഅത്അറബിെളടു
കടമജ്ലിസ്കടൻറായിരടുന്ടു.അവി
കടഉണ്ായിരടുന്ഇറാനിെൾഅ�ി
നടുള്ിലിരടുത്ി.ഭഷേണം�ന്ടു.മടു
സാഫിറടുെകളന്നിലയിൽകപാെടു
കമ്ാൾമൂന്ടു്്യാലൻകവള്ം,ഒ

രടുകപാ�ിഈത്പ്െം,െടുബ്സ്
എന്ിവഒരടുസഞ്ിയിലാകെി�
ന്ടു.അവികടനിന്ന്നടകന്ത്ിയ
ത്സന്്യകയാകടഒരടുഫാക്ടറി
യടുകടെ്യാമ്ിലായിരടുന്ടു.വസ്ഗ�
കമാകകെെെടുെിഅവികടആരാ
ഗ�ിവിഗശമിച്ടു.അവികടനിന്ന്കവ
ള്വടുംഈത്പ്െവടുംെടുബ്സടും
കശഖരിച്ടു.

ആ ട്ടളി ട യ ് നോ വടോ പ്ം  
 മ രു മ ണ ൽ തോ ണ്ടളി

പികറ്റന്ന്രാവികലപദയാഗ��ടു
ടർന്ടു.അ�ിനിടയിൽഒരടുകലാറി
കൊരൻെങ്ങൾകെരിെിൽനിർ
ത്ി.െടുകവത്ികലകെടുള്യാ
ഗ�ാലഷേ്യംഅറിയിച്കപ്ാൾഒരടു
ആട്ടിടയകനഅകന്വഷിച്യാൾെ
കണ്ത്ി.400രൂപകൊടടുത്ാൽ
െടുകവത്ികലത്ികൊകമന്ന്ബ
ദടുവായആട്ടിടയൻഉറപ്ടുപറഞ്ടു.
അയാളടുകടകടലികഫാൺനമ്റടും
ഒരടുെടുറിപ്ടും�ന്ടു.ലഷേ്യസ്ാന
കത്ത്ിയാൽഈെടുറിപ്ന്ആട്ടി
ടയനായബദടുവികനഏൽപികൊ

നടുംനിർകദശിച്ടു.നിങ്ങൾഅവികട
എത്ികയന്ന്ഉറപ്ാകൊനാണിക�
ന്ടുംഅയാൾപറഞ്ടു.

അവികടനിന്ന്അയാൾകകൊപ്ം
മരടുഭൂമിയിലൂകടനടന്ടു.അയാകളാ
കടാപ്മടുണ്ായിരടുന്െെടു�പ്ടുറത്ന്
ഭഷേണസാധനങ്ങളടുംകവള്വടും
കവച്ടുകെട്ടി.രണ്ടുദിവസംെെി
ഞ്കപ്ാകെകെടുംെെടു�അവശനാ
യി.െെടു�കയയടുംകപാകെിനടകകെ
ണ്അവസ്യികലത്ിയകപ്ാൾെ
െടു�കയമരടുഭൂമിയിൽഉകപഷേിച്ാ
യിരടുന്ടുയാഗ�.എണ്കെമ്നിയി
ൽനിന്ടുയരടുന്�ീ�്വാലൊണടുന്
ഭാ് കത്കെന്െണ്ടുംനട്ടന്െടുകവ
ത്ന്ലഷേ്യമാകെിയടുള്യാഗ��ടുട
ർന്ടുകൊകണ്യിരടുന്ടു.ഇ�ിനികട
ധരിച്ിരടുന്ക�രിപ്ന്ക�ഞ്ടു.ദ്വാ
രംവീണടു.വാറടുെൾഇടകെികടവി
ട്ടടുകപാെടുന്ക�രിപ്ിട്ടടുനടകൊനടും
ഗപയാസം.യാഗ�കെികടഅ�ടുംഉ
കപഷേിച്ടു.നിവൃത്ിയിലലൊക�നഗ്
നപാദരായിപികന്നടത്ം.ബദടു
�ന്മടുഷിഞ്ടുനാറിയെന്തൂറയടും
ധരിച്ായിരടുന്ടുയാഗ�.

ബസറയിൽനിന്ന്രാഗ�ിയടുംപെ
ലടുമായടുള്യാഗ��ടുടങ്ങിഒമ്�ാം
ദിവസം�ഹറകയന്ഇറാഖ-െടു
കവത്ന്അ�ിർത്ിയികലത്ി.ആ
ടികനെടുകവത്ന്മാർകെറ്റികലകെന്
കൊണ്ടുകപാെടുന്ഒരടുആട്ടിടയ
കനാപ്ംെങ്ങളടുംെയറിപ്റ്റി.ആടടു

െൾകെിടയിൽകവളിയിൽനി
ന്ടുകനാകെിയാൽൊണാ

ത്വിധംവാഹനത്ി
ൽമൃ് ങ്ങൾകകൊപ്ം
ഇരടുന്ടു.െടുകവ
ത്ികലസഫാത്ന്
റൗണ്ന്എബൗട്ടി
നടുസമീപകത്ആ
ടടുമാർകെറ്റിനടുസമീ
പംഇറകെി.സഫാ
ത്ന്വെിനടന്ാണ്
ൊലികെറ്റന്കഹാട്ടലി
കലത്ിയത്.അവി
കടഎത്ിയഅബ്
ദടുലലെയാണ്ആട്ടിടയ
നടുള്400രൂപഗപ
�ിഫലവടുംെങ്ങ
കളഏൽപിച്ഗടകെന്
കഗഡവറടുകടെടുറി
പ്ടുംആട്ടിടയനായ
ബദടുവിന്കൊടടു

ത്ത്.
�്യാ് നിർഭരമായഈെടുകവ

ത്ന്യാഗ�യിൽൊലടുെടുത്ിയസ
ഫാത്ന്റൗണ്ന്എബൗട്ടിനടുസമീപ
ത്ായിരടുന്ടുആടടുമാർകെറ്റടുംഅ
മീൻഅൽആംകൊട�ിയടുംകപാ
ലീസ്സ്കറ്റഷനടുംസ്ി�ിക�യ�ി
രടുന്ത്.�ൃശൂർ�ിലലെയിൽനിന്ന്കപാ
കൊകെിലലെത്ന്അബ്ദടുലലെയടുംപാടൂ
ർസ്വകദശിഅബ്ദടുറഹ്ാനടുമായി
രടുന്ടുഅകൊലത്ന്െടുകവത്ിലടു
ണ്ായിരടുന്ത്.മൂന്ാമനടുംനാലാമ
നടുമായിഹസ്ബടുലലെയടുംഹബീബടു
ലലെയടും.ൊസർകൊട്ടടുനിന്ടുംകൊ
െികകൊട്ടടുനിന്ടുംഉൾകപ്കടഅ
കൊലത്ാകെയടുണ്ായിരടുന്മല
യാളിെൾകവറടും12കപർമാഗ�ം.
ക�ാലിആരംഭികെടുന്ത്ഒരടുപാെി
സ്�ാനിയടുകടകടയലറിങ്കഷാപ്ി
ലായിരടുന്ടു.ഗപ�ിമാസം150രൂപ
ശമ്ളം.അകൊലത്ന്െടുകവത്ി
ൽഇന്ത്യൻരൂപയായിരടുന്ടുഉപ
കയാ് ിച്ിരടുന്ത്.ഒരടുകൊലലെംഈ
ക�ാലി�ടുടർന്ടു.അ�ിനടുകശഷമാ
ണ്സ്വന്തംെട�ടുടങ്ങിയത്.സാ
ൽമിയഎന്സ്ലത്ാണ്െട�ടു
റന്ത്.െടകെടുകപകരാന്ടുമിലലെ.ഏ
�ാനടുംമലയാളിെളാണ്അവികട
ഉണ്ായിരടുന്ത്.അവരടുകടപരി�
യത്ിലാണ്ക�്യഷ്ഠൻെടുഞ്ഹ
മ്മടുവിന്വിസഎടടുത്യച്ത്.അ
കദേഹവടും�യ്യൽകൊരനായിരടുന്ടു.
വലിയകമച്മിലലൊ�ിരടുന്�കൻ
റെടയിൽക�ാലിക�യ്യാക�ക�്യ
ഷ്ഠനടുംഒരടുപാെിസ്�ാനിയടുകട
െടയിലാണ്ക�ാലിആരംഭിച്ത്.

ആ ദ്യ അ െ ധളി യോ തത
1957ലാണ്ആദ്യമായിെപ്ലിൽ
�കന്നാട്ടികലകെന്അവധികെടുകപാ
െടുന്ത്.അന്ന്പാസ്കപാർട്ടിലലൊ
ത്വർകെന്ഗബിട്ടീഷ്ൌൺസിലിൽ
ക�ന്ാൽ�ാൽകൊലിെമായിഔ
ട്ടന്പാസ്�രടും.ഇ�ടുമായിെപ്ലിൽ
നാട്ടിൽകപാൊം.നാട്ടിൽനിന്ന്സ്വ
ന്തംകപരിൽആകരങ്കിലടും�പാലി
ൽഅയച്െത്ടുകൊടടുത്ാൽഅ
�ടുക�ളിവായിപരി് ണിച്ന്എമർ
�ൻസിപാസ്�രടുമായിരടുന്ടു.അ
ങ്ങകനമടുംകകബവെിനാട്ടികലകെന്മ
ടങ്ങി.നാട്ടിൽനിന്ന്െടുകവത്ികല
കെന്മടങ്ങാൻപടു�ിയപാസ്കപാർ
ട്ടന്എടടുകെണമായിരടുന്ടു.മഗദാസി
ലാണ്അകൊലത്ന്ക�ാട്ടടടുത്ടു
ള്പാസ്കപാർട്ടന്ഓഫിസ്.ഏകറ
ൊത്ിരിപ്ിനടുകശഷംപാസ്കപാർ
ട്ടന്െിട്ടി.അ�ികൻറപെർപ്ന്െടുകവ
ത്ിലടുള്ക�്യഷ്ഠനയച്ടുകൊടടു
ത്ടു.ക�്യഷ്ഠൻെടുഞ്ഹമ്മടു�
രകപ്ടടുത്ിയവിസെിട്ടിയഉടകന
മടുംകകബയികലത്ിഎമികഗ്ഷൻ
നടപടിെൾപൂർത്ിയാകെിെപ്ലി
ൽെടുകവത്ികലകെന്യാഗ�ാകരഖ
െകളാകടഎത്ി.

ആറരപ�ിറ്റാണ്ന്മടുമ്ന്,20ാംവ
യസ്ിൽപലവട്ടംനടത്ിയസാഹ
സിെയാഗ�കകൊടടുവിൽഗപവാസം
ആരംഭിച്ഹസ്ബടുലലെകെികപ്ാൾ
85വയസ്ന്പിന്ിട്ടിരികെടുന്ടു.മടുമ്ടു
ള്ഓകരാൊര്യവടുംഇന്കലെ
െിഞ്�ടുകപാകലയാണ്മനസ്ിലടു
ള്ക�ന്ടുംഹസ്ബടുലലെപറയടുന്ടു.
ഗപമടുഖവ്യവസായിഎം.എ.യൂസടു
ഫലിയടുകടഭാര്യസാബിറയാണ്
മൂത്മെൾ.പകര�നായൊട്ടൂർ
കപാകൊകെിലലെത്ന്ബഷീറികൻറഭാ
ര്യഷാഹിദരണ്ാമകത്മെളടും
മസ്െത്ികലലടുലടുഗ്ൂപറീ�ന
ൽഡയറക്ടർകഷബീർഇളയമെ
നടുമാണ്.
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പറഞ്ഞോലും എഴുതളിയോലും  
തരീരോതേ കഥകളോണ�    
മലയോളളിയുവട ്ൾഫ�   
തപെോസതേളിനുള്ത� .  
മരുപ്ച് ്തടളി  
കുവെതേളിൽ എതേളിയ  
ആദ്യകോല മലയോളളികളളിൽ  
ഒരോളോണ� ഹസ� ബുല്.  
ആറര പതളിറ്ോണ്ടു  മുമ്�   
ഇറോഖളിവല ബസറയളിൽനളിന്�  
മരുഭൂമളിയളിലൂവട  
ആഴ� ചക്ളോളം നടന്�   
കുവെതേളിവലതേളിയതളി വൻറ  
തരീക്ഷ� ണമോയ അനുഭെം  
പറയുകയോണ�  അ്ദേഹം
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