
നിസാർ പുതുവന

നീർക്ുന്നം ഗവ. എൽ.പി സ് കൂളിൽ പഠി
ക്ുന് കാലത്ത്  ആ കുട്ി ദേശീയപാത

യുടെ പെിഞ്ാറ്  ഭാഗത്ുകൂെി ടവള്ള ദകാ
ട്്ടനം സ് ടറെതസ് ദകാപ്ടനം അണിഞ്ുദപാകു
ന് ദോക് െർമാടെ ഇമചിമ്ാ ടത ദനാക്ി
നിൽക്ുനം. താൻ അങ്ങടന ടവള്ളദകാട്്ടനം 
കഴുത്ിൽ സ് ടറെതസ് ദകാപ്ടനം ഇട്്ടനെക്ു
ന്തായി സ്വപ് നനംകാണുനം. കൂട്്ടകാെുടമാ
ത്ുള്ള കളികളിൽ ദോക് െറായി അഭിനയി
ക്ുനം. ഒെുക്നം ആ കുട്ി വളർന്ുവലുതായി 
ദമാഹിച്ചതുദപാടല ഒെു ദോക് െറായി. ഈ 
ദോക് െറുടെ കഴുത്ിടല സ് ടറെതസ് ദകാപ്   
അദദേഹത്ി ടൻറ ഒെു അവയവമാദണാ എന്ത്  
സനംശയിച്ച്ടദപാകുനം. കാെണനം, അദദേഹത്ിന്  
അത്  ഊെിടവക്ാൻ ഇെദവളകൾ കിട്ാറില്ല. 

‘ദവേന കുറക്ുക എന്താണ്  ഒെു ദോക് 
െറുടെ അെിസ് ഥാന ദോലി’ എന്ത്  ടമേിക്ൽ 
സയൻസിൽ ഒെു ടചാല്ല്ടണ്ത് . ആ ടചാല്ലിടന 
അന്വർഥമാക്ുകയാണ്  ദോക് െർ അബ് േു
സ്സലാനം. ആലപ്ടഴ ടമേിക്ൽ ദകാളേിടല തി
െക്ുപിെിച്ച ദസവനത്ിനിടെ വീണുകിട്്ടന് 
സമയനം ത ടൻറ ടമേിക്ൽ സ് റെ്ടേൻസിടന
യുനം കൂട്ി ഒെു നിമിഷനംദപാലുനം പാഴാക്ാടത 
േനങ്ങള്ടടെ കണ്ീെുനം ദവേനയുനം പഴന്ുണി 
നനച്ചാറെി ഒപിടയെുക്ുകയാണ്  ദോ. അബ് 
േുസ്സലാനം. ൊേ്ാതിർത്ിയുനം കെന്ത്  ആ കെു
തൽ അങ്ങത്  ദനപാളിൽ വടെ എത്ി. പാലിദയ
റെിവ്  ടകയർ െനംഗത്ുനം ആതുെശുശശൂഷ ദമഖ
ലയിലുനം ദോ. അബ് േുസ്സലാനം നെന്ുതീർത് 
വഴികൾ ടചറുതല്ല.

വണ്ാനനം ടമേിക്ൽ ദകാളേിനു സമീപനം 
നീർക്ുന്നം ടവള്ളാപള്ളിൽ വീട്ിൽ അബ് 
േുൽ ഖാേറി ടൻറയുനം ബീവിക്ുട്ിയുടെയുനം 
മകനാണ്  ദോ. അബ് േുസ്സലാനം. ഒെു സാധാെ
ണ കുെുനംബനം. ടചറുപനംമുതദല ദോക് െറാക
ണടമന് ആശഗഹത്ിൽ പഠിച്ച്ട. 1986ടല ടമ
േിക്ൽ എൻശെൻസ്  പെീക്ഷയിൽ 452ാനം റാ
ങ്ുകാെനായി ത ടൻറ ടചറുപകാലടത് സ്വപ് 
നത്ിടല ടവള്ടത് ദകാട്്ടനം സ് ടറെതസ് ദകാ
പ്ടനം അദദേഹനം സ്വന്മാക്ി. പാവങ്ങള്ടടെയുനം 
അെിസ് ഥാനവർഗത്ി ടൻറയുനം ദോക് െറാക
ണടമന്ത്   അദന് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്താണ് . പി
ന്ീട്  അതിദലക്ുള്ള വഴികൾ ദതെലായിെു

ന്ു. 
അ ങ്ങടന
യാണ്  1989ൽ ആലപ്ടഴ ടമേിക്ൽ ദകാ
ളേിൽ എനം.ബി.ബി.എസിന്  പഠിച്ച്ടടകാണ്ി
െിടക്  പാലിദയറെിവ്  െനംഗദത്ക്ത്  അവസെനം 
ഒത്ുവെുന്ത് . അക്ാലത്ത്  ഓൾ ഇന്് കാ
ത്ലിക്  സ് റെ്ടേൻറ് സ്  ടെേദറഷൻ ആല
പ്ടഴ േില്ലയിടല ദതാട്പള്ളിയിലുനം കകതവ
നയിലുനം െണ്ത്  പാലിദയറെിവ്  ക്ിനിക്ുകൾ നെ
ത്ിയിെുന്ു. അതു മായി ബന്ധടപട്ത്  ശപവർ
ത്ിച്ചതാണ്  പാലിദയറെിവ്  ദമഖലയിൽ കൂെു
തൽ സേീവമായി ഇെടപൊൻ അവസെടമാെു
ക്ിയതുനം താൽപെ്നം േനിപിച്ചതുനം. അന്ത്  ടമ
േിക്ൽ ദകാളേിലുണ്ായിെുന് ദോ. മാർ
ട്ിൻ, ദോ.  ടശെേറിക്  ദപാൾ, പദെതനായ 
ദോ. മാത്ു എന്ിവൊയിെുന്ു ആതുെദസ
വനെനംഗത്ത്  അക്ാലത്ത്  പാലിദയറെിവ്  ദസ
വനങ്ങൾക്ത്  ഒപമുണ്ായിെുന്ത് . 

കലാപ ഭൂമിയിൽ, 
പപളയമമഖലകളിൽ
പഠനദശഷനം ഹെിപാട്  ഹുോ ശെസ് റെത്  ആശു
പശതിയിൽ ദസവനനം നെത്ുന് കാലത്ാ
ണ്  ഐേിയൽ റിലീഫ്  വിങ്ങുമായി ബന്ധ
ടപ െു ന്ത് .  അ ക്ാ ലത്ാണ്  അസമിൽ 
ദബ ാ ദോ കലാ പനം  ടപാട്ിപ്ടറടപട്ത് - 
1994ൽ. ഐ.ആർ.േബ്ല്ു ഭാെവാഹി ടക
.ടക. ഇശബാഹീനം സാഹിബി ടൻറ ദനതൃത്വ
ത്ിൽ ഞങ്ങൾ ഏഴുദപർ അസമിദലക്ത്  പുറ
ടപട്്ട. ടശെയിനിൽ ഏടറ  ദക്ശങ്ങൾ സഹിച്ചാ
യിെുന്ു യാശത. 31 േിവസനം അവിടെ ടചലവഴി
ച്ച്ട. കലാപനം േുെിതനം വിതച്ച ബാർദപട്, േൂഗ്ി, 
ടകാശകാേർ എന്ീ േില്ലകളിലായിെുന്ു ക്ാ
മ്ുകൾ. ഇന്്യിടല േുെിതേീവിതത്ി ടൻറ 
മുഖങ്ങൾ കണ്ത്  ടഞട്ിയ േിനങ്ങളായിെുന്ു 
അത്. പാതിടവന് ശെീെങ്ങള്ടമായി ഉന്ുവ
ണ്ിയിടലത്ി ദവേന ഒന്ു കുറച്ച്ടകിട്ാൻ മെു
ന്ുകൾക്ായി നൂറുകണക്ിന്  കലാപബാധി
തർ ക്ൂനിന് േിനങ്ങൾ ഇന്ുനം ടഞട്ദലാടെ
യാണ്  ഓർക്ുന്ത് . േിവസങ്ങൾ ഭക്ഷണനം കി
ട്ാടത അവശൊയ കുഞ്ുങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ു  
മുന്ിൽ വന്ത്  യാചിച്ച്ട. വയ് ദക്ാൽകൂനക

ളി ൽ 
കി െത്ി

യാ ണ്   ഗർഭി
ണികള്ടടെ ശപസവനം നെ

ത്ിയത് . എല്ലാ േിവസവുനം കന
ത് മഴയായിെുന്ു. ഒെു ദലാറിയുടെ പുറ

ത്ത്  കയറിയാണ്  ഞങ്ങൾ ഈ ശപദേശങ്ങളി
ടലാടക് സഞ്ചെിച്ചത്  ചികിത്സയുനം മറെ്ട  ദസ
വനങ്ങള്ടനം നിർവഹിച്ചത് . ഒെു ടകാതുകുവ
ലയുനം ഒെു  ദപ്ലറെ്ടനം ഒെു ഗ്ാസുനം ഒെു കിദലാ 
അവിലുനം അെങ്ങിയ േുെിതാശ്വാസ കിറെിനായി 
ഉയർന് ആയിെനം കകകൾ. ഞങ്ങൾ ടകാെു
ത് അവിൽ സമീപടത് ടപാതുകപപിൽനി
ന്ുനം ടവള്ളടമാഴിച്ചത്  കുതിർത്ത്  വാെിത്ിന്ു
ന് കുഞ്ുങ്ങള്ടടെ ചിശതനം ഇന്ുനം കണ്ിലു
ണ്ത് . വഴിയിൽ ദബാദോ തീശവവാേികൾ തെ
ഞ്ു. സമയത്ത്  ടപാലീസ്  എത്ിയതുടകാ
ണ്ത്  മാശതനം െക്ഷടപട്്ട. അന്ത്  ദോക് െറുടെ 
സനംഘനം നാലു  കുട്ികടള അവിെന്ത്  െക്ഷടപ
െുത്ി ദകെളത്ിടലത്ിച്ചത്  പഠിപിച്ചിെുന്ു. 
പിന്ീട്  ഇന്്യുടെ വിവിധ ദമഖലകളിദലക്ു
ള്ള യാശതകള്ടടെ കാലമായിെുന്ു. സനംഘർ
ഷങ്ങളിലുനം ശപകൃതിദക്ഷാഭങ്ങളിലുനം ഉള്ള്ട
മുറിഞ് മനുഷ്ർക്ിെയിദലക്ത്  ദോക് െറുനം 
സനംഘവുനം ഒാെിടയത്ി. 

ബിഹാറിടല യാശതയാണ്  ഇന്ുനം ടനാമ്
െമുണർത്ി മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്ുന്ത്  
എന്ത്  ദോക് െർ പറയുനം . ദഖാസി നേി കെക
വിടഞ്ാഴുകിയതിടന തുെർന്ത്  വൻ ശപളയമാ
ണ്  ബിഹാറിൽ ആക്ാലത്ുണ്ായത് . അവി
െടത് അനുഭവനം ദോക് െർ പറയുന്ു: കശബ
റെത്  ഇന്് ൌദണ്ഷനുമായി ദചർന്ത്  ആദൊ
ഗ് ക്ാമ്ുകൾ നെത്ാനാണ്  ബിഹാറിടല
ത്ിയത് . അൊെിയ, പൂർണിയ തുെങ്ങിയ േി
ല്ലകളിലായിെുന്ു ക്ാമ്ുകൾ. ദഖാസി നേി
യുടെ കെയിലുള്ള ശഗാമ
ങ്ങളാണ്  ഇവിടെ അധി
കവുനം. കവേ്സഹായനം 
എത്ിച്ചതിനുദശഷനം 
ഒെു േിവസനം ദഹാട്ൽമു
റിയിൽ വിശശമിക്ുകയാ
യിെുന്ു . ആ സമയനം റൂനം 
ദബായ്  വന്ിട്ത്  പറഞ്ു, 
ദോക് െർ എ ടൻറ കു
ഞ്ിന്  വയ്യ, ഒന്ു പെി
ദശ ാ ധിക്ുദമാ? ഒെു 
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പ ഴ ന്ു ണ ി ട ക് ട് ്ടമ ാ യ ി 
അവ ടൻറ പിന്ിൽ ഭാെ്. 
െണ്െ വയസ്സ്ടള്ള അവ 
ടൻറ ടപൺകുഞ്ിടന 
പെിദശാധിച്ചദപാൾ ആ 
കുഞ്ത്  ആടക അവശ
യായിെുന്ു. ദബാധനം 
നഷ് െടപട്ിെുന്ു.  പൾ
സ്  ദനാക്ി ദവഗനം ടമ
േിക്ൽ ദകാളേിദല
ക്ത്  അയച്ച്ട. അവിടെ
നിന്ത്  നാലു  മണിക്ൂർ 
യാശതടചയ്യ ണനം ടമ
േി ക് ൽ ദകാളേിൽ 
എത്ാൻ. പിദറെ േിവസ

വുനം അവൻ പതിവുദപാ
ടല ദോലിടക്ത്ി. കു

ഞ്ിടനക്ുറിച്ചത്  അദന്വ
ഷിച്ചദപാൾ ആശുപശതി

യിൽ എത്ിക്ുന്തിനു
മുമ്ത്  കുഞ്ത്  മെിച്ച്ട എന്ത്  

അവൻ സങ്െദത്ാടെ പറ
ഞ്ത്  ദോലിയിൽ മുഴുകി. 

ശ പിയടപട്വെുടെ മൃതദേഹ
ങ്ങൾ ആശുപശതിയിൽനിന്ത്  വീ

ട്ിടലത്ിക്ാൻ ആനംബുലൻസിന്  
പണനം ടകാെുക്ാനില്ലാടത തലച്ച്ട

മൊയി കിദലാമീറെറുകൾ താണ്ുന്വ
െുടെ നാട്ിൽ ഇടതാന്ുനം വലിയ സനംഭവ

മല്ല. ഗുേറാത്ിൽ ഭൂകമ്നം േുെിതനം വിതച്ച 
സ് ഥലങ്ങളിലുനം 16 േിവസടത് ദസവനത്ിന്  
ഐ.ആർ.േബ്ല്ുവിടനാപനം ദപായിട്്ടണ്ത് . വി
ഷൻ കൽക്ത്യുടെ ഭാഗമായി റിദമാട്ത്  ഏെി
യകളിൽ 20 േിവസനം നെത്ിയ യാശതകള്ടനം മറ
ക്ാനാവിടല്ലന്ത്  ദോക് െർ. 2014ൽ കശ് മീെിൽ 
ശപളയെക്ഷാശപവർത്നത്ിന്  ദപായതുനം മറ
ക്ാനാവില്ല. ബദ് ഗാനം, ബാൊമുല്ല, ശശീനഗർ, 
ദസാനാദപാൾ എന്ിവിെങ്ങളിലാണ്  ദപായ
ത് . 13 േിവസനം അവിസ് മെണീയമായിെുന്ു. 

ൊേ്ാതിർത്ി കെന്ത്  അങ്ങത്  ദനപാളിലുനം 
എത്ിയിട്്ടണ്ത്  ആതുെശുശശൂഷയുടെ ഈ കെ
ങ്ങൾ. ഭൂകമ്നം േുെിതനംവിതച്ച ദനപാളി ടൻറ ശപ
ദേശങ്ങളിലായിെുന്ു യാശത. ഭയങ്െ അഭിമാ
നദബാധമുള്ളവൊണ്  ദനപാളികൾ. അവർ 
ആെുനംതടന് സഹായനം അഭ്ർഥിച്ച്ടവന്ില്ല. 
ടപാതുദവ ശാന്സ്വഭാവക്ാൊണ് . േീവിത
കാലടത് സമ്ാേ്നം മുഴുവൻ നഷ് െടപട്ിട്്ടനം 
അവർ ആദൊെുനം ഒന്ുനം യാചിച്ചില്ല. ദനപാളി
ടല മലഞ്ചെിവിൽ സങ്ീർണമായ ഒെു ശപസവ
ത്ിന്  കവേ്സഹായനം നൽകാൻ ദപായതുനം 
ദോക് െർ ഓർത്ുപറഞ്ു. 

ഇതിനിടെ വീണുകിട്ിയ ഇെദവളയിൽ ഗിെി
വർഗ ക്ാമ്ുകള്ടനം സനംഘെിപിച്ച്ട. എൻ.ആർ.
എച്ചത് .എമ്ുമായി സഹകെിച്ചാണ്  ഗിെിവർഗ 
ക്ാമ്ുകൾ നെത്ിയത് . ദോ. കസേു ഹമീ
ദ്  ദകാഓേിദനറെത്  ടചയ് ത ക്ാമ്ായിെുന്ു. 
ആെ്ങ്ാവ് , അട്ദത്ാട് , കവളപാറ എന്ിവിെ
ങ്ങളിലായിെുന്ു ക്ാമ്ത് . അഞ്ചുനം ആറുനം വയ
സ്സ്ടള്ള കുട്ികൾ വടെ മുറുക്ാനുനം മറെ്ടനം ഉപ
ദയാഗിക്ുന്ു. ചാൊയമാണ്  ഇവെുടെ മടറൊ
െു നിദത്ാപദയാഗ വസ് തു. വളടെ ടചറിയ 
ശപായത്ിൽതടന് ടപൺകുട്ികൾ ഗർഭിണി
കളാകുന്ു. വിളർച്ചയുനം മറെത്  ആദൊഗ്ശപശ് 
നങ്ങള്ടനം വ്ാപകനം. ഇടതാടക് ദവേനിപിക്ു
ന് വസ് തുതയാടണന്ത്  ദോക് െർ. 

കരുണയും കനിവും പിറക്ുന്ു...
ഇതിനിെയിൽതടന് നാട്  ദകശദ്ീകെിച്ച്ടള്ള പാ

ലിദയറെി വ്   ശപ
വ ർ ത് ന

ങ്ങ ള ്ടനം 
സുഗമ

മായി 
ന െ

ത്ി. നിലവിൽ ആലപ്ടഴ ടമേിക്ൽ ദകാള
േിൽ കാർേിദയാളേി വിഭാഗനം അസിസ് റെൻറ്  
ശപെസറുനം ടമേിക്ൽ ദകാളജ്  ടേപ്ൂട്ി സൂ
ശപണ്ുമാണ്  ദോ. അബ് േുസ്സലാനം. 

1996ൽ  ആലപ്ടഴ ടമേിക്ൽ ദകാളേിൽ 
േനറൽ ടമേിസിനിൽ പി.േിക്ത്  പഠിക്ു ദമ്ാ
ഴാണ്  പാലിദയറെിവ്  ടകയർ യൂനിറെത്  തുെങ്ങുന്
തിടനക്ുറിച്ചത്  ആദലാചിക്ുന്ത് . അങ്ങടന
യാണ്  കെുണ പാലിദയറെിവ്  ടകയർ യൂനിറെത്  
തുെങ്ങുന്ത് . അന്ടത് എനം. പി വി.എനം. സു
ധീെൻ കെുണയുടെ ഉദ് ഘാെനനം നിർവഹിച്ച്ട. 
ദോക് െർമാൊയ നിധിൻ, കസേു ഹമീദ് , ഹു
കസൻ ദസഠ്  എന്ിവെുടെ സഹായദത്ാടെ 
കബക്ിലുനം മറെ്ടനം സഞ്ചെിച്ചാണ്  അന്ത്  വീെു
കളിൽ ആവശ്മുള്ളവർക്ത്  കവേ്സഹായനം 
എത്ിച്ചിെുന്ത് . നീർക്ുന്നം അൽഹുേ ഇനം
ഗ്ീഷ്  മീേിയനം സ് കൂളി ടൻറ ഭൗതികസൗകെ്
ങ്ങള്ടനം അന്ത്  ഏടറ സഹായകമായി. 

കെുണയുടെ ശപവർത്നനം കുറച്ച്ടകൂെി ടമ
ച്ചടപെുത്ുന്തി ടൻറ ഭാഗമായാണ്  കനിവി 
ടൻറ പിറവി. അമ്ലപ്ടഴ ദകശദ്ീകെിച്ചത്  ശപവർ
ത്ിക്ുന് ഐേിയൽ ടവൽടെയർ ശെസ് റെി 
ടൻറ സഹകെണദത്ാടെയാണ്  കനിവ്  ശപ
വർത്ിക്ുന്ത് . കാൻസർ ദൊഗികൾക്ത്  കി
െക്ാൻ 18 കിെക്കള്ടള്ള ഒെു സ ദങ്തനം. ശപാ
ഥമിക ചികിത്സയുനം ഭക്ഷണവുനം ഇവിടെയുണ്ത് . 
നാലു  വർഷത്ിനിടെ 3200 ദൊഗികൾക്ത്  ഇതി
നകനം കെുണ കാെുണ്നം ടചാെിഞ്ു. ദസാളി
ോെിറെി യൂത്ത്  മൂവ് ടമൻറ്  െ്ൂബ്  വഴി ആഹാ
െനം ടകാെുദക്ണ് ദൊഗികൾക്ത്  കഞ്ിയുനം 
പയറുനം വിതെണനം ടചയ്യ്ടന്ു. ഏഴു  വർഷമാ
യി േില്ലയിടല വിവിധ പാലിദയറെിവ്  സനംഘ
ങ്ങള്ടമായി ദയാേിച്ചത്  ശപവർത്ിക്ുന്ു. വെു
തല കനിവ് , ആലപ്ടഴ കാെുണ്, ചങ്ങനാദശേ
െി എനം.ഇ.എസ് , മുട്നം സാന്്വനനം, മാദവലിക്
െ അഭയനം, കായനംകുളനം എ.ആർ.പി.സി,  കമ
ശതി കലഫ്  ടകയർ, കുട്മനംഗലനം പാലിദയറെി
വ്  ടകയർ, കലവൂർ കൃഷ് ണപിള്ള സ് മാെക 
പാലിദയറെിവ് , ടബന്ി സ് മാെക പാലിദയറെിവ്  
എന്ിവയുമായി സഹകെിച്ചാണ്  ശപവർത്
നങ്ങൾ. വീട്ിൽ കിെപിലായ 900 ദൊഗികൾ
ക്ത്  കഴിഞ് വർഷനം ചികിത്സയുനം പെിചെണ
വുനം എത്ിച്ച്ട. മെുന്ുകൾ, മൂശത െ്ൂബുകൾ, 
കറയ് ൽസ്  െ്ൂബുകൾ, വയറെിലുനം ശ്വാസദകാ
ശത്ിലുനം നിറഞ് ടവള്ളനം കുത്ിക്ളയുക, 
മുറിവുകൾ ടവച്ച്ടടകട്്ടക അെക്നം എല്ലാനം ടച
യ്യ്ടന്ു. എല്ലാ ടമേിക്ൽ വിേ്ാർഥികള്ടനം മിക
ച്ച സഹകെണനം. ഏതു  ൊശതിയിലുനം സന്ദ്ധർ. 
ആതുെദസവനെനംഗടത് സന്ദ്ധ ശപവർത്ന
ടത്ക്ുറിച്ച്ടനം ത ടൻറ നൂതന ആശയങ്ങടള
ക്ുറിച്ച്ടനം ദോക് െർ അഭിശപായനം പങ്ു ടവച്ച്ട. 

ഇതാണ്  സ്വപ് നം...
ഒെു മാതൃകാ ദഹാസ് കപസ്  ടസൻറർ തുെ
ങ്ങുക എന്താണ്  ഏറെവുനം വലിയ അഭിലാ
ഷനം. വാർധക്ത്ി ടൻറ അന്്ത്ിൽ കഴിയു
ന്വർക്ുനം മെണനം ശപതീക്ഷിച്ചത്  കഴിയുന് നി
ത്ദൊഗികൾക്ുനം ശാന്മായി അവെുടെ അവ
സാന േിനങ്ങൾ കഴിച്ച്ടകൂട്ാൻ കഴിയുന് ഒെി
െനം. നിർഭാഗ്വശാൽ നമ്ുടെ ൊേ്ത്ത്  ഇത്
െനം മികച്ച ദഹാസ് കപസ്  ടസൻററുകൾ ഇല്ല. 
അദമെിക് അെക്മുള്ള വികസിത ൊേ്ങ്ങ
ളിൽ ദഹാസ് കപസ്  ടസൻററുകൾ ഏറെവുനം 
മികച്ച െീതിയിൽ ശപവർത്ിക്ുന്ു. അതിനു
ള്ള ശപാെനംഭ നെപെികൾ തുെങ്ങിടവച്ചിട്്ടണ്ത്. 
കവകാടത യാഥാർഥ്മാകുടമന് ശപതീക്ഷ
യിലാണ് . 

ഭാെ് ദോ. ഷായിറ ആലപ്ടഴ ടമേിക്ൽ 
ദകാളേിൽതടന് ഇ.എൻ.െി വിഭാഗത്ിൽ ദസ
വനമനുഷ് ഠിക്ുന്ു. മക്ൾ: ദോ. ആമിന, 
ഒമ്താനം ക്ാസ്  വിേ്ാർഥി  അഹ് മദ്  യാസീൻ, 
ഏഴാനം ക്ാസ്  വിേ്ാർഥി അദ് നാൻ യൂസുഫ് . 
നാലു  സദഹാേെങ്ങള്ടണ്ത് . സനംസാെനം കഴിഞ്
ദപാൾ ൊശതി 11 മണി. പുറത്ത്  തിമിർത്ുടപ
യ്യ്ടന് മഴ. സ് ടറെതസ് ദകാപ്ടനം കകയിദലന്ി 
ദോക് െറുനം കുട്ികള്ടനം വാഹനത്ിദലക്ത് . വീ
െുകളിൽ കിെപിലായ ദൊഗികടള പെിചെിച്ചിട്ത്  
ഇനി എദപാഴാണ്  തിെിടകടയത്ുക എന്ു  
പറയാനാകിടല്ലന്ത്  ദോക് െർ.

kmb´\¯nse Djaecn
കഥകളിക്്  കണ്ുകകാടുത്തത് കൂടിയാട്ടമാകണന്ത് ഒരു നാടൻ ക�ാല്ാകണങ്ിൽ, 
ഉഷാ നങ്ങ്ാർ കൂടിയാട്ടത്തി കൻറയും നങ്ങ്ാർകൂത്തി കൻറയും നയനങ്ളാകണന്ത് 
നാട്  പറയുകന്ാരു മനരാണ്! മകരള കലാമണ്ഡലം അടുത്തികട
ഉഷ നങ്ങ്ാകര സംസ്ാന നൃത്തങ്-നാടങ് പീഠത്തി കൻറ പുരസ്കാരത്തിനു 
തിരകഞെടുത്തമപോൾ യഥാർഥത്തിൽ മനർത്തതല്ാത്ത അടിവര വീണത് ഈ മനരിനായിരുന്ു!

മപജ് 

4

മോ. അബ് ദുസ്സലാം ആലപേുഴ 
കമേിക്ൽ മകാളജികല 
വിദങ്ാർഥികൾകക്ാപേം

 �ിപതങ്ൾ: ജെ. രാമകാന്ത് 

‘മവദന കുറക്ുകയാണ്   മോക് ടറുകട അടിസ് ഥാന മജാലി’ 
-ഇത്   വവദങ്ശാസ് പതത്തികല ഒരു ക�ാല്ാണ് . 
അത്  അന്വർഥമാക്ുകയാണ്  മോ. അബ് ദുസ്സലാം. 
കമേിക്ൽ മകാളജികല തിരക്ുപിടിച്ച മസവനത്തിനികട വീണുകിട്ടുന്
സമയം ഉപമയാഗകപേടുത്തി, ത കൻറ കമേിക്ൽ വിദങ്ാർഥികകളയും കൂട്ടി
മരാഗികളിമലക്്  ഇറങ്ികച്ചന്്  അവരുകട കണ്ീരും മവദനയും 
പഴന്ുണി നനച്ചാറ്ി ഒപേികയടുക്ുകയാണ്  അമദേഹം. 
ആ കരുതൽ രാജങ്ാതിർത്തിയും കടന്്  അങ്്  മനപോളിൽ വകര എത്തി



ാകണമെന്ന്തീരുൊനിച്ിട്ില്ല.ഒരുആഗ്രഹത്ി
മൻറപേരിൽപോദിച്താണ്.നമ്ുക്ന്േറ്റുന്
താമണങ്ിൽകാമലടുത്ന്െുപന്ാട്റുമെക്ാമെ
ന്ാണ്കരുതിയത്.ഒറ്ക്ന്പോകരുത്എന്ാ
ണ്േറഞ്ഞത്.ഒറ്ക്ന്പോകുന്ത്ൊഗതെല്ല,
ഒരുമേൺകുട്ിഒറ്ക്ന്പോകുപമ്ാൾഉണ്ാകു
ന്ഗേശ്നങ്ങമൊമക്േറഞ്ഞു.േപഷേ,റൂട്റുും
പ്ാനുമൊമക്പകട്പപോൾതമന്ഇത്എനിക്ന്
ഒറ്ക്ന്േറ്റുമെന്ന്പതാന്ി.ൊ്രെണിൽപോകു
ന്തുുംഇന്ത്യമൊത്ുംകറങ്ങുന്തുുംഒരുപേ
ാമലയാണ്.എന്ുമകാണ്ാമണന്ുമെച്ാൽ,
ഞാൻമേണ്ാണ്എന്ന്അറിഞ്ഞാലപല്ലഗേശ്
നെുള്ളൂ,അറിഞ്ഞിമല്ലങ്ിൽഇൗഗേശ്നുംഉദി
ക്ുന്ില്ലപല്ലാ.േിമന്താെസത്ിമൻറകാരത്യും,
പോലിആെശത്യാർഥുംബാപങ്ാക്ിമലാമക്പേ
ായിട്റുണ്ായിരുന്ു.അതുമകാണ്ന്േുറത്ന്സ്
പറ്മേയ്റുന്തിമൻറേരിേയുംഉണ്ായിരുന്ു.
സുരഷേമയക്ുറിച്ന്എനിക്ന്അഗതപേടിയില്ലാ
യിരുന്ു.മേറുപേുംെുതൽതപൻറടുംഒരുേടികൂ
ടുതലാണ്.കാരണും,അങ്ങമനയാണ്രഷേിതാ
ക്ൾെെർത്ിയത്.അങ്ങമനയാണ്മക.ടു.മക
യുമടമഎഡിയെനസ്ിൽെന്തുുംഅതിനുള്
ഒരുക്ങ്ങൾതുടങ്ങിയതുും.

പിന്ിട്ട വഴിദൂരങ്ങൾ
ഒരുറൂട്റുുംപ്ാനുമൊമക്യുണ്ാക്ി.പോയ

െഴിയല്ലതിരിച്റുെന്ത്.ഇന്ത്യയുമടേടിഞ്ഞാ
റ്െഴിയായിരുന്ുഅപങ്ങാട്റുപോയത്.ോല
ക്ാട്റുനിന്ന്തുടങ്ങിെും്രലാേുരും,േുമണ,നാ
സിക്,ൊപേി,രാേസ്ാൻെഴിഡൽഹി.െണാ
ലിെഴിയാണ്ലഡാക്ിമലകർദുങ്ലായിൽ
എത്ുന്ത്.തിരിച്ിറങ്ങുന്ത്േമ്ു,കാർ്രിൽ
െഴി.ഗശീന്രറിമലത്ിഅെിമടനിന്ന്ഡൽഹി,
െധത്യഗേപദശിലൂമടഹഹദരാബാദ്,ബും്രെളൂരു,
മേഹന്,കനത്യാകുൊരിെഴിോലക്ാട്.

ഒറ്റക്ക്  പപാകാനുള്ള കാരണം 
ഗടിപ്പസാപൊആക്ുന്തിന്േിന്ിൽരണ്ന്

കാരണൊണ്.കൂമടഹറഡിനുെരാൻആെി

ല്ലാത്താണ്ഒന്ന്.ആണുങ്ങൾമക്ാപേുംഹറ
ഡിന്പോകാറില്ല.സ്ഗതീകൊമണങ്ിൽആരുും
െരാനില്ല.േിമന്ഒരുകാരണുംഎമൻറപേ
ാലിതമന്യായിരുന്ു.ഹറഡിന്െന്െമരാ
മക്ലീമെടുത്ിപട്ാരാേിമെച്ിപട്ാആണ്
.എനിക്ാമണങ്ിൽപോലിെിട്ന്കെിക്ാനുും
േറ്ില്ല.സ്പോൺസമറാന്ുെില്ലായിരുന്ു.കിട്റു
ന്ശമ്െത്ിൽനിന്ന്പെണുംയാഗതതുടരാൻ.
ഹകയിമലാരുെലിയതുകകരുതിയിട്ല്ലയാ
ഗതക്ിറങ്ങുന്ത്.െീട്ിൽനിന്ന്ഇറങ്ങുപമ്ാൾ
അച്ഛൻതന്െൂൊയിരുംരൂേയടക്ുംആമക
16,000രൂേയാണ്ഉണ്ായിരുന്ത്.ഡൽഹിയി
മലത്ിയാപലഹബക്ിമൻറടയർൊപറ്ണ്തു
ള്ളൂ.ഭഷേണും,താെസും,മേപഗടാൾഎല്ലാത്ി
നുുംകൂടിയാണ്ഞാൻആതുകകരുതിയിരുന്
ത്.മേലെുെന്ാൽെർക്ന്മേയ്റുന്സാലറി
തമന്യാഗതക്ായിഉേപയാ്രിക്ാമെന്ുള്
മഎഡിയയുെുണ്ായിരുന്ു.േിമന്കഴുത്ി
ലുുംകാലിലുമൊമക്കുറച്ന്സർണെുണ്ായിരു
ന്ു.എമന്ങ്ിലുുംഅതത്യാെശത്യുംെന്ാൽെിൽ
ക്ാൻപെണ്ിതമന്യായിരുന്ുലഷേത്യും.

ലാപ്പടാപേറുുംരണ്ന്ഇൻറർമനറ്ന്കണക്
ഷനുുംമകാണ്ാണ്യാഗതക്ന്പോയത്.യാഗത
ക്ിടയിൽഎെിമടയാപണാകൂടുതൽഇൻറർ
മനറ്ന്കിട്റുകഅെിമടയിരുന്ാണ്പോലിമേ
യ്റുന്ത്.പോലിതുടങ്ങുന്തിനുെുമ്ന്പഹാട്
ലിൽറൂുംഎടുക്ുും.രാഗതിമൊത്ുംെർക്ന്മേ
യ്റുും.ഷിഫ്റ്ന്കഴിഞ്ഞന്ഉറങ്ങിരാെിമലഎട്ി
പനാഒമ്തിപനായാഗതതുടങ്ങുും.തിങ്ൾെു
തൽമെള്ിെമരപോലിയുുംയാഗതയുും.ശനി
യുുംഞായറുുംയാഗതൊഗതും.ആദിെസങ്ങെി
ലാണ്ഏറ്െുുംകൂടുതൽദൂരങ്ങൾകെർമേയ്
തത്.അങ്ങമനയാണ്അഹ്െദാബാദ്െമരപേ
ായത്.45ദിെസമത്പ്ാനാണ്ഉണ്ായിരുന്
ത്,അത്59ആയിൊറി.ഒരുദിെസപത്ക്ന്
2000രൂേകൂട്ിയാൽതമന്അമതാരുെലിയ
തുകയാണ്.അത്ഹകയിലില്ലായിരുന്ു.പസാ
പൊഗടിപ്പോകുപമ്ാഴുള്പനട്മെന്ാമണന്ന്
മെച്ാൽമേമട്ന്ന്ഒരുസ്ലുംകണ്ു,അെി
മടനിർത്ിഇഷ്ടെുള്സെയുംെമരഅത്

ആസ്വദിക്ാും.നമ്ൊണ്തീരുൊനുംഎടുക്ു
ന്ത്.എനിക്ന്എമൻറഹലഫിമൻറകൺപഗട
ാൾഎമൻറഹകയിലുണ്ാകുന്താണ്ഒരുോ
ട്താൽേരത്യും.

പോലിയും യാത്രയും
പോലിമേയ്ത്പോെുകഎന്ത്കഷ്ടപോ

ട്തമന്യാണ്.ശരിമക്ാന്ന്ഉറങ്ങണമെന്ന്
ഒരുോട്ദിെസുംആഗ്രഹിച്ിട്റുണ്ന്.കാരണും,
േകൽയാഗതയുുംരാഗതിപോലിയുൊണപല്ലാ.രാ
ഗതിഉറക്െിെക്ുപമ്ാൾ,േകൽകൂടുതൽഉറ
ങ്ങാനാണ്ആഗ്രഹിക്ുക.െീട്ിലുള്പപോൾ
ഷിഫ്റ്ന്കഴിഞ്ഞാൽഉച്ക്ന്രണ്ിനുുംെൂന്ിനു
ൊണ്എഴുപന്ൽക്ുക.ഹെകീട്ന്ഏഴരെമര
യാണ്എമൻറബാക്ികാരത്യങ്ങമൊമക്മേ
യ്റുക.ഹറഡിന്പോയിതുടങ്ങിയപപോൾഅഗത
യുുംപനരുംകിടന്ുറങ്ങിക്ഴിഞ്ഞാൽഹറഡ്
നടക്ില്ല.പോരാത്തിന്ഒാപരാദിെസെുും
ഒാപരാന്രരങ്ങൾേിന്ിടണും.അെതമ്ിലാ
കമട്200-300കിപലാെീറ്ർെത്യതത്യാസെുണ്ന്.ഇട
ക്ുനിർത്ിയാൽസുരഷേിതതാെസെുുംആെ
ശത്യെുള്ഇൻറർമനറ്ന്സൗകരത്യെുുംകിട്ിമക്ാ
ള്ണമെന്ില്ല.ഉത്പരന്ത്യയിൽഎത്ിയാൽ
കിപലാെീറ്പറാെുംെനുഷത്യൻൊമരാന്ുുംഉണ്ാ
കില്ല,നല്ലഹഹപെആയിരിക്ുും,ഇരുെശ
ത്ുുംെരുഭൂെിക്ന്സൊനൊയരീതി.അമല്ലങ്ിൽ
കുറ്ിക്ാടുകൾ.അതുമകാണ്ന്ഉറക്ുംൊക്
സിെുംകുറക്ാൻപനാക്ുും.പോലിയിലുുംഉറ
ങ്ങാൻേറ്ില്ല.കാരണും,എമൻറപോലിഅെർ
നിരീഷേിക്ുും.ഹബക്ന്എണ്യടിക്ാനുുംെറ്റുും
േമ്ിൽകയറുപമ്ാൾ,അെിമടത്മന്ഇരു
ന്ുറങ്ങുും.ഹറഡിമൻറആപെശെുള്തിനാൽ
അമതാരുഗേയാസൊയിപതാന്ിയില്ല.ശനി
യുുംഞായറാഴ്േയുുംനല്ലതുപോമലഉറങ്ങുും.
എന്ിട്ന്ഹറഡിൽ500കിപലാെീറ്ർെമരആദി
െസങ്ങെിൽേിന്ിടുും.ബാക്ിയുള്ദിെസങ്ങ
െിൽനാലുെണിക്ൂർെമരമയാമക്യാണ്യാ
ഗതമേയ്റുക.200നുും300നുെിടയിൽകിപലാെീ
റ്ർകെർമേയ്റുും.ഒപരഇരിപേിലിരുന്ന്ഒാടിക്ു
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പകാെനിയിമലെീടിനുെുന്ിൽഅച്ഛൻല
ഷേന്െണനുുംെകൾലഷേന്െിയുും.അരികിൽ
േൾസൾ^220ഹബക്ന്.ോക്റ്റുുംമഹൽെ
റ്റുമൊമക്യായിഒരുഹറഡ്പോകാനുള്
ഒരുക്െുണ്ന്കാഴ്േയിൽതമന്.കൽോത്ി
യിൽനിന്ന്ലഡാക്ന്െഴികശ്െീരിപലക്ന്ഒറ്
ക്ന്ഹബക്ന്ഒാടിച്റുപോകാൻഇറങ്ങുക
യാമണന്ന്ആെുറ്ത്ുനിന്ന്സെൂഹൊധത്യ
െത്ിലൂമടഹലൊയിലഷേന്െിമെെിമപേടു
ത്ി.പകട്െർആദത്യമൊന്ന്മഞട്ിമയങ്ിലുും,
ആതീരുൊനത്ിന്സെൂഹൊധത്യെുംകട്ക്ന്
ഒപേുംനിന്ന്ഹകയടിച്റു.ആറുെണിക്ൂറിനു
ള്ിൽ10ലഷേുംപേരാണ്ആെിഡിപയാ
കണ്ത്.േതിനായിരത്ിപലമറപേർമഷയ
റുുംമേയ്തു.

സെ പ്റ്റം ബ ർ 23 
59ദിെസൊകുന്ുലഷേന്െിപകരെത്ിൽ

നിന്ന്കശ്െീരിപലക്ന്(മകടുമക)യാഗതേു
റമപേട്ിട്ന്...േുതിയആകാശെുുംേുതിയഭൂ
െിയുുംതാണ്ി.ലഷേന്െിഇൗദിെസങ്ങൾമക
ാണ്ന്താണ്ിയത്11,400കിപലാെീറ്ർ.ഒരു
മേൺകുട്ിഇന്ത്യമയകണ്തുുംഅനുഭെിച്
റിഞ്ഞതുുംൊഗതൊയിരുന്ില്ലആയാഗതക്ന്
േറയാനുണ്ായിരുന്ത്.േകൽഹറഡുുംരാ
ഗതിഒാൺഹലനായിഅപെരിക്ൻകമ്നി
യിൽപോലിമേയ്തുൊണ്ഒാപരാദിെസ
െുുംേുതിയദൂരങ്ങൾതാണ്ിയത്.

ആദ്യയാത്ര
ഒരുആക്സിഡൻറ്ഉണ്ായതിമനതുടർ

ന്ാണ്സ്കൂട്ിെിൽക്ുന്ത്,േിന്ീട്ആറു
െർഷപത്ാെുംെണ്ികമൊന്ുുംഒാടിച്ില്ല.
2018ൽഹബക്ന്ൊങ്ങി.സ്കൂട്ിഎക്സ്േീ
രിയൻസുള്യാൾക്ന്്രിയർഹബക്ന്െഴ
ങ്ങാൻഗേയാസൊയിരുന്ു.ആദത്യആഴ്േയി
ൽഎല്ലാദിെസെുുംഹബക്ിൽകയറിയിരി
ക്ുും,സ്റ്ാർട്ാക്ുും,സ്റ്ാൻഡ്എടുക്ുും,
േതുമക്ഉരുട്ിപനാക്ുും.യുടത്യൂബിൽപന
ാക്ിയാണ്ബാക്ിേഠിച്ത്.ആഒരുഎക്
സ്േീരിയൻസ്മെച്ന്േതുമക്പകാെനിക്ക
ത്ന്ഹഗഡവ്മേയ്തു,അതായിരുന്ുആദത്യ
ഗടിപേന്.േതുമക്പേതുമക്സൗത്ന്ഇന്ത്യയി
മലഒാപരാഇടങ്ങെിപലക്ന്ആയാഗതനീ
ണ്ു.ഉൗട്ി,െൂന്ാർ,ൊ്രെൺ,ൊൽോറ,
പ്രാെ,ബും്രെളൂരു,മേമമന്...

മോലീസിലായിരുന്അമ്ഞാൻ
അഞാുംക്ാസിൽേഠിക്ുപമ്ാഴാണ്െരി
ക്ുന്ത്.േിന്ീട്എമൻറപലാകെുുംഹധ
രത്യെുുംഅമ്യുമടഅമ്യായിരുന്ു.അമ്
മ്ക്ന്സുഖെില്ലാതായപതാമടമേമമന്
കാൾമസൻററിമലപോലിരാേിമെച്ന്നാ
ട്ിപലക്ന്പോന്ു.അമ്മ്മയപനാക്ുക
യുുംപെണും,െരുൊനെുുംപെണമെന്ായി.
അപതാമടെീട്ിലിരുന്ന്ഒാൺഹലൻെഴി
പോലിമേയ്റുന്തിമനക്ുറിച്ന്അപന്വഷി
ച്റുതുടങ്ങി.യു.എസിമലഒരുകമ്നിയു
മടകസ്റ്െർസർെിസ്െിങ്ങിമൻറലീഡറാ
യിട്ാണ്പോലിമേയ്റുന്ത്.ഹെകീട്ന്ഏഴ
രെുതൽരാെിമലനാലരെണിെമരയാണ്
പോലി.േിലസെയത്ന്കാെറുകൾഉണ്ാ
കുും,േിലപപോൾെിഡിപയാപകാൺഫറൻ
സ്ഒമക്യുണ്ാകുും,അങ്ങമനയാണതി
മൻറസ്വഭാെും.

വാഗമണിൽനിന്ക്   
കക.ടു.കകയിപലക്ക്  

പോലിയുമടസ്വഭാെുംമെച്ന്പലാങ്ഗടിപ്
പോകാൻേറ്റുന്ത്ശനിയുുംഞായറുൊയി
രുന്ു.യാഗതക്ിടയിൽപഫാപട്ാഎടുക്ുന്
തിൽനിന്ന്ൊറിഹലവ്മേയ്ാൻതുടങ്ങിയ
ത്ൊ്രെണിപലക്ന്പോയപപോഴാണ്.ആൾ
ക്ാർകാണുപൊ,ഗശദ്ിക്മപേടുപൊഎമന്
ാമക്സുംശയൊയിരുന്ു.െീട്ിൽനിന്ന്ഇറ
ങ്ങുപമ്ാൾതമന്ൊ്രെണിപലക്ന്ഹബ
ക്ിൽപോകുന്കാരത്യുംേറഞ്ഞന്ഒരുെിഡി
പയാഇട്റു.ൊ്രെൺെിഡിപയാഒരുദിെ
സുംമകാണ്ന്ൊഗതും75,000ഹലക്ന്കടന്ു.
ആപെശുംനൽകുന്കെൻറുകൊയിരുന്ു
കൂടുതലുും.‘ൊ്രെണിൽപോയമതാമക്
ഇഗതയുുംെലുതാക്ിേറയപണാ,അപപോ
ലഡാക്ിമലാമക്പോയഞങ്ങമൊമക്
എന്ന്േറയണും’...എന്െുനകെറുള്പേ
ാദത്യെുുംഉണ്ായിരുന്ു.അതുെമരഎമൻറ
പ്ാനിങ്ങിമലാമക്ദഷേിപണന്ത്യൊഗതപെ
ഉണ്ായിരുന്ുള്ളൂ.പനാർത്ന്ഇന്ത്യമയക്ു
റിച്ആപലാേനകപെഇല്ലായിരുന്ു.പശഷും
യൂടത്യൂബിലുുംഇൻറർമനറ്ിലുമൊമക്എ
മൻറഅപന്വഷണുംലഡാക്ിമനേറ്ിയായി.
പലയിൽപോയഅങ്ൊലിക്ാരൻപതാെസ്
കുട്ിപയാട്ലഡാക്ിപലക്ന്പോപകണ്തി
മനപേറ്ിയുുംഅതിനായിമേപയ്ണ്കാരത്യങ്ങ
െറുമൊമക്പോദിച്റിഞ്ഞു.അപപോഴുുംപേ

കയപല്ല,നല്ലശരീരപെദനമയാമക്യുണ്ാ
യിരുന്ു.ഇടക്ന്നിർത്ുും.ഒന്ന്നിെരുും.
എഴുപന്റ്റുനിമന്ാമക്ഹഗഡവ്മേയ്തി
ട്റുണ്ന്.േഠിക്ുന്കാലത്ന്അത്ലറ്ായിരു
ന്ു.അതുമകാണ്ന്ശരീരമത്ഫിറ്ാക്ിമെ
ക്ാൻകഴിഞ്ഞു.േിമന്യാഗതയുമടസ്േി
രിറ്റുള്തുമകാണ്ന്ബാക്ിയുള്മതാന്ുും
ഗേശ്നങ്ങെല്ലായിരുന്ു.

മാറിമറിയുന്  
അനുഭവങ്ങൾ

െും്രലാേുരത്ുനിന്ന്മയല്ലാേൂര്െഴിയാ
ണ്പകാലാേൂരിപലക്ന്പോകാൻേദ്തി
യിട്ത്.ഞായറാഴ്േയായിരുന്ു.കൂടുതൽ
ദൂരുംതാണ്ാനായിനല്ലപെ്രത്ിലാണ്പേ
ാകുന്ത്ന്.ഇടക്ുമെച്ന്മൊഹബലിന്മറ
യിമഞാന്ുെില്ലാത്ഒരിടൊയി.ഹഹപെ
ആയതുമകാണ്ന്,ഒറ്പറാഡപല്ല,െഴിമതറ്ി
മല്ലന്ന്കരുതിപനരമയങ്ങന്പോയി.റൂട്ന്മത
റ്ി.അങ്ങമനകയറിമച്ന്ത്ഒരുെനോത
യിലാണ്.പനരപത്നിശ്ചയിച്തിമനക്ാൾ
75കിപലാെീറ്ർഅധികുംസഞരിക്ണും.േ
പഷേ,അമതാരുെല്ലാത്ഫീലായിരുന്ു.
െയിലുുംൊനുമൊമക്നിറഞ്ഞകാടിനുള്ി
ലൂമടയുള്ഒരുപറാഡ്.ഒപേുംെഴയുും.െഴി
മതറ്ിപപോയതിൽഇഗതപെൽസപന്ാഷിച്
ഒരുോതപെമറയില്ല.

േയ്േൂരിൽനിന്ന്പഹാട്ൽകമണ്ത്ാൻ
പെണ്ിഒരുപറാഡിൽനിന്ന്ഇടപത്മക്ടു
ത്ു.പഹാട്ലാമണങ്ിൽെറുെശത്ുും.യൂ
പടൺഎടുത്ിറങ്ങുപമ്ാൾ,മോലീസ്േി
ടിച്റു.െൺപെയാണ്പോകാൻേറ്ിമല്ലന്ന്
േറഞ്ഞു.

മഹൽെമറ്ാമക്ഉൗരി,െൺപെആമണ
ന്ന്അറിയിമല്ലന്ന്േറഞ്ഞന്തുടങ്ങിയപതാ
മട,അെരുമടസുംസാരരീതിമയാമക്ൊറി.
െലിയആദരപൊമടയായിെർത്ൊനമെ
ാമക്.മസൽഫിമയാമക്എടുത്ു.അതി
മലാരുമോലീസുകാരൻഅപപോൾതമന്
അയാെറുമടഭാരത്യമയെിെിച്ിട്ന്എമൻറയാ
ഗതമയപേറ്ിമയാമക്േറഞ്ഞു.

55ഡിഗ്രിേൂടിൽകത്ിനിൽക്ുപമ്ാഴാ
ണ്രാേസ്ാനിമലത്ുന്ത്.ആേൂടിനിട
യിലുുംഹറഡിങ്്രിയറുുംമഹൽെറ്റുുംൊസ്
കുുംമെച്ന്േുകഞ്ഞാണ്പോകുന്ത്.ആ
േൂടുുംതാണ്ിയാണ്ൌണ്ന്അബുെിപലക്ന്
കയറുന്ത്.നമ്ുമടഉൗട്ിയുമടഒരുഡബ്
ൾഇഫക്ട്ഉള്സ്ലൊണ്.സൂരത്യാസ്തെ
യത്ിമൻറസെയത്ാണ്അെിമടഎത്ു
ന്ത്.ഹറപഡഴ്സായുള്ആറുപേർൊ
ഗതൊണെിമടഉണ്ായിരുന്ത്.സ്വസ്ഥൊ
യഅന്രീഷേും.രാേസ്ാനിൽസൂരത്യാസ്
തെയമൊമക്കഴിഞ്ഞാലുുംഇരുട്ന്േരന്ന്
തുടങ്ങാൻഒരുഎട്ന്എട്രയാകുും.ഒമ്ത്
െണിമയാമക്കഴിഞ്ഞാണ്അെിമടനിന്ന്
ഞങ്ങൾഇറങ്ങുന്ത്.

്രുേറാത്ിലൂമടയുള്യാഗതക്ിടയിൽ
ഒരുഗ്രാെത്ിമൻറഉള്ിലൂമടപോയി.െിക
സനുംഇല്ലാത്െെമരേിന്ാക്ാെസ്യി
ലുള്ഒരുഗ്രാെും.അെിമടോയക്ടയിൽ
മേന്ന്കയറുപമ്ാൾആൾക്ാരുമടമയാ
മക്പനാട്ുംഅനത്യഗ്രഹേീെിമയകണ്തു
പോമലയാണ്.ആൾക്ാമരാമക്അടുത്ന്
െന്ുകൂടികാരത്യങ്ങമൊമക്പോദിക്ാൻ
തുടങ്ങി.അെസാനുംഅെിടന്ന്ഇറങ്ങാൻ
പനരത്ന്ോയക്ാശ്മകാടുത്ിട്ന്അെർ
ൊങ്ങുന്ില്ല.പൊൾകശ്െീരിൽപോകുെപല്ല
ഹകയിലിരിക്മട്മയന്ന്േറഞ്ഞുെടക്ിത്
രുകയായിരുന്ു.ോയയുുംരണ്ന്ബേിയുെ
ടക്ും25രൂേയിൽതാഴപയആയിക്ാണൂ
െില.േിലപപോൾഅെർക്ന്അന്ന്അെിമട
കിട്റുന്ഏറ്െുുംെലിയകച്െടെുുംഅതാ
യിരിക്ുും.എന്ിട്റുുംഅത്അെർഎനിക്ന്
തന്ു.ഒരുമേൺകുട്ിയുമടആഗ്രഹമത്
അെർഎഗതപത്ാെുംബഹുൊനിക്ുകയാ
മണന്ന്ഒരുപതാന്ലാണുണ്ായത്.െണാ
ലിയിൽഞങ്ങൾതാെസിച്സ്ലത്ുനിന്ന്
പറാത്ാങ്കാണാൻകഴിയുും.

െഞ്ഞന്േുകപോമലെൂടിആസ്ലുംകാ
ണാൻകഴിയാത്അെസ്യിൽനിൽക്ു
കയാണ്.ഒന്ന്ഒന്രെണിക്ൂർകാത്ിരു
ന്പപോൾെഞ്ഞന്ൊറി,പറാത്ാങ്ങിമൻറെല
നിരകണ്ു.കണ്ന്നിറഞ്ഞുപോയി.അപങ്ങാ
ട്ാണ്പോകുന്ത്എന്ന്അറിഞ്ഞിട്ന്എല്ലാ
െരുുംപേർന്ന്കൂക്ിെിെിക്ുകയായിരു
ന്ു.പലയിൽഎത്ുന്തിന്മതാട്റുെുമ്ന്
സർച്ളൂുംഎന്സ്ലത്ന്നിൽക്ുകയാണ്
.െണാലിയിൽനിന്ന്കയറുപമ്ാൾെലയാെി
കൾൊഗതും23ഹറപഡഴ്സുണ്ന്.എല്ലാെല
യാെികെറുുംോസ്എടുക്ുന്സ്ലത്ുനി
ന്ന്േരിേയമപേട്ന്ഒരുെിച്ന്പോകാൻപ്ാനി
ട്റു.അതാണ്നല്ലതുുംസുരഷേിതെുും.സർ
ച്ളൂെിൽനിൽക്ുപമ്ാൾ,രണ്ന്തെിഴ്േയ്ൻ
ൊർഎമന്കാണാൻെന്ു.‘അക്,നിങ്ങ
മെഅറിയാും,ടിക്പടാക്ിമലെിഡിപയാ
കണ്ന്,ഇെിമടമെച്ന്കണ്ുെുട്ാമെന്ന്ഗേതീ
ഷേിച്ിരുന്ുഎന്ന്േറഞ്ഞാണ്െരുന്ത്,
മഞട്ിപപോയി.’

‘ഇനിഅഞന്ഭൂഖണ്ഡങ്ങെറുുംകീഴടക്
ണും.ഹബക്ിൽതമന്.കൽോത്ിയിൽ
നിന്ന്േുറമപേട്ന്അഞന്ഭൂഖണ്ഡങ്ങെറുുംേുറ്ി
തിരിമച്ത്ുന്ഒരുസ്വപ്നയാഗത’^ലഷേന്െി
േറഞ്ഞുനിർത്ി.

l

പകൽ മുഴുവൻ യാത്ര,  
രാത്രരി ഒാൺലൈനായരി  

േ ജാൈരിയുറം.   
59 ദരിവെറംസകാണ്്റ   

പാൈക്ാട്ുനരിന്്റ  ഇൗ  
മൈയാളരി സപൺകുട്രി  
ഒ്ക്്റ  ലബേക്ാടരിച്്റ   

എത്രിയ്ര്റ  ഇന്ത്യയുസട 
വടേക് അ്സത്  

ൈഡാക്രിൽ.  
വരിെ്റ മയകരമായ  

ആ യാത്രാനുഭവറം 
പങ്ു  സവക്ുകയാണ്റ   

അവർ 

െുരക്ഷ സയക്ുറരിച്്റ  
എനരിക്്റ  ഒട്ുറം 
േപടരിയരിൈ്ായരിരുന്ു. 
സെറുപ്റം മു്രൽ 
്ര  േൻറടറം 
ഒരുപടരി കൂടു്രൈാണ്റ . 
കാരണറം അങ്ങസനയാണ്റ  
രക്ഷരി്രാക്ൾ എസന്
വളർത്രിയ്ര്റ . 
അങ്ങസനയാണ്റ  
സക.ടു.സകയുസട സഎഡരിയ 
മനസ്രിൽ വന്്രുറം 
ഒരുക്ങ്ങൾ 
്രുടങ്ങരിയ്രുറം
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വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്കുകൾ  
വാട് സ് ആപ്  വഴതിയകും  
രചനകൾ ഇ-മമയതിേതിേൂമടയകും അയക്ാം

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പത്ാധതിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,  
മവള്ളതിമാട് കകുന്് . പതി.ഒ, ലകാഴതിലക്ാട്  -12

ഒഴകുക്തിമന്തിമര ഒരകു മപൺകകുട്തി
ലക്നം 1641  വാൊേ്മാധ്മത്ിൽ അനസ്  
അസീൻ എഴുതിയ ഒറെടക്ാെു ടപൺകുട്ി 
എന് ദലഖനനം അത്ുടപെുത്ുന് വായനാ
നുഭവമായി. സമൂഹത്ി ടൻറ മദനാഭാവത്ി
ടനതിടെ നീന്ുകയാണ്  ലക്ഷത്മി. ദവറിട് കർ
ഷകനായ കറെല്ാെിയിടല മുറിച്ചാണ്ി സലീനം 
സാഹിബി ടൻറ വന്മെദത്ാട്ത്ിടനക്ുറിച്ച്ട
ള്ള െീച്ചർ മാതൃകപെമായ കൃഷിടയ പെിച
യടപെുത്ുന്ു. ടക.ഇ.എന്ി ടൻറ ‘ഇെടപെ
ലുനം’ മികച്ചതായി. 

കുഞെബ് ദുല് തമച്ചാളി, കൂരാച്ചുണ്്

ഭയമപെടകുത്കുക, പതിന്തിരതിപെതിക്കുക 
ടക.ഇ.എന്ി ടൻറ ‘ഇെടപെൽ’ (ലക്നം 1641) 
അവസദൊചിതമായി. സവർണ ശപത്യശാ
സ്ശതത്ിൽനിന്ത്  ഇദപാൾ ദനെിട്്ടടകാണ്ി
െിക്ുന് ഭ യടപെുത്ലുകള്ടടെ ൊഷ് ശെീയ
ത്ിടല ഇെയാണ് മശോസ് ഐ.ഐ.െിയിടല 
ൊത്ിമ ലത്ീഫ്. ഉന്ത കലാലയങ്ങളിൽ 
മുസ് ലിനം ദപെുദപാലുനം ടവച്ച്ടടപാറുപിക്ാൻ 
സവർണ മനസ്സത് അനുവേിക്ി ടല്ലന് വർത്മാ
ന ഇന്്യുടെ കണ്ീൊണ് ൊത്ിമ. ഭയടപെു
ത്ുക, പിന്ിെിപിക്ുക . ഇതാണതി ടൻറ പി
ന്ിടല ഒളിയേണ്.

സി. വസതലവി, പറമ്ിൽപീടിക

ലപരാണ്  തപശ് നം
ൊത്ിമ ലത്ീടെന് ദപെുദപാലുനം എന്ുമാ
ശതനം ശപശ്നമാടണന്ത് ടക.ഇ.എന്ി ടൻറ ‘ഒെി
ച്ച്ട കളദയണ് സവർണടക്ാെികൾ’  എന് 
ദലഖനനം ടവളിടപെുത്ുന്ു. ദകെളത്ിൽ
ദപാലുനം  അെുത്ിടെയുണ്ായ ചില ശപസ്താ
വനകൾ ദകെളവുനം വലതുപക്ഷ ൊഷ് ശെീയ
ത്ി ടൻറ പിെിയിദലക്ത് വീഴുന്തി ടൻറ സൂ
ചനകളാണ്. 

സി.കക. മുഹമ്മദ്, നരിക്ുനി

കൃ്തികൾ ക്ഷണതിക്കുന്കു
ത നി മ  കലാസാഹിത് ദവേി ദകെളയുടെ 
11ാമത് തനിമ പുെസ് കാെത്ിന് കൃതികൾ 
ക്ഷണിക്ുന്ു. 2017 േനുവെി മുതൽ 2019 
േിസനംബർ വടെ ഒന്ാനം പതിപായി പുറത്ി
റങ്ങിയ െചയിതാവിടൻറ ആേ് ദനാവലാണ് 
ഈ വർഷനം പുെസ് കാെത്ിന് പെിഗണിക്ുന്
ത്. കൃതിയുടെ മൂന്ത് ദകാപികൾ െചയിതാവി
ടൻറ ബദയാോറെ സഹിതനം 2019 േിസനംബർ 
31ന്  മുമ്ത് ലഭിക്ണനം. 10,000 െൂപയുനം െലക
വുനം ശപശസ് തിപശതവുനം അെങ്ങുന്താണ് പു
െസ് കാെനം. വിലാസനം: കൺവീനർ, തനിമ പുെ
സ് കാെനം, തനിമ കലാസാഹിത് ദവേി, പി.ബി 
നമ്ർ: 833, മാവൂർ ദറാഡ്, ദകാഴിദക്ാട്^673 
004. ദൊൺ: 9946227590.

കത്തുകൾ

എസ്. മദനാഹെൻ

അ റുപതുകള്ടടെ പകുതിയിൽ തി
െുവനന്പുെനം ആകാശവാണി

യിൽ ശബ് േപെിദശാധന കഴിഞ് നാദലാ 
അദഞ്ചാ ടചറുപക്ാടെ പാട്്ടകൾ ടറദക്ാ
ഡ് ടചയ്യാനായി വിളിക്ുന്ു. ദകാഴിദക്ാ
െുനിന്ത്  ഒെു കദമ്ാസർ വെുന്ു. പാട്്ടകൾ 
കഴിഞ് ദശഷനം കദമ്ാസർ പറഞ്ു^ ‘‘ആ 
ടമലിഞ് കറുത്പയ്യൻ മാശതനം നിൽക്ൂ, 
മറെ്ടള്ളവർ ടപായ്ടക്ാള്ളളൂ...’’. കദമ്ാസ
റുനം പയ്യനുനം ഒന്ിച്ച്ട ബസ് സ്  റൊൻേിദലക്ത്  
നെന്ു, നല്ല ടവയിലുണ്ത് . ബഹുമാനനംടകാ
ണ്ു കുെയിൽ കയറാടത ഒപനം നെന്ുദപാ
കുന് പയ്യടന, ദചർത്ു പിെിച്ച്ട കുെയിൽ 
കയറെി നെന്ുടകാണ്ത്  ആ സനംഗീതജ്ഞൻ 
പറഞ്ു^ ‘‘ടതാണ് നന്ായി സൂക്ഷിക്
ണനം. എനിക്ു കൂടെക്ൂടെ കത്ുകൾ അയ
ച്ചത്  ഞാനുമായി ബന്ധടപട്്ടടകാണ്ിെിക്
ണനം’’. അങ്ങടന ഒെു േിവസനം ഒെറിയിപ്ട കി
ട്ി. ഉെടന മേിൊശിയിടലത്ണനം, സിനിമ
യിൽ ഒെു പാട്്ട പാൊൻ. കഴുത്ിൽ കിെന് 
ഏക സ്വർണമാല പണയനം  ടവച്ച്ട വല്മ് 
ടകാെുത് പണവുനം വാങ്ങി മേിൊശി എഗ് 
ദമാർ സ് ദറെഷനിൽ ഇറങ്ങുന്ിെത്ു തുെ
ങ്ങുന്ു ഈ  ഗായക ടൻറ സിനിമ ഗാനാലാ
പന ചെിശതനം. ടക.പി.  ശബഹ്ാനദ്ൻ എന് 
ഗായകടന മലയാളത്ിനു സമ്ാനിച്ചത്  
ദകാഴിദക്ാെുനിന്ത്  വന് ആ കദമ്ാസർ, 
മലയാളികള്ടടെ സ്വന്നം ൊഘവൻ മാസ് 
റെർ. േി. വിദവകാനദ് ടൻറ ‘കള്ളിടച്ചല്ലമ്’ 

(1969) എന് ചിശതത്ിടല 
‘‘മാനടത്ക്ായലിൻ മണപ്ടറത്ി

ടന്ാെു
താമെക്ളിദത്ാണീ വന്െുത്ു
താമെക്ളിദത്ാണി....’’
എന് നിത്ഹെിത ഗാനത്ി ടൻറയുനം മല

യാള സിനിമയിൽ ഒെു ദേവഗായക ടൻറയുനം 
തുെക്നം ഇങ്ങടനയായിെുന്ു. ദെവതി സ് റെ്ട
േിദയായിലായിെുന്ു ടറദക്ാേിങ് . നിർ
മാതാവ് ദശാഭന പെദമശ്വെൻ നായർ, സനം
വിധായകനുനം, ഈ ഗാനത്ി ടൻറ െചയിതാ
വുമായ ഭാസ് കെൻ മാസ് റെർ, പിന്ണി ഗായ
കൻ പി. േയചശദ്ൻ, നിത്ഹെിത നായകൻ 

ദശപനംനസീർ എന്ിവടൊടക് പുതിയ ഗാ
യക ടൻറ പാട്്ട ദകൾക്ുന്തിനു സ് റെ്ടേി
ദയായിൽ സന്ിഹിതൊയിെുന്ു.

എനം.െി. വാസുദേവൻ നായെുടെ ‘പള്ളി
വാള്ടനം കാൽച്ചിലമ്ുനം’ എന് സ്വന്നം കഥ
ടയ ആസ്പേമാക്ി എനം.െി. സനംവിധാനനം 
ടചയ് ത, മികച്ച അഭിദനതാവിനുള്ള ഭെത് 
അവാർഡ് പി.ടേ. ആൻറണിക്ത്  ലഭിച്ച ‘നിർ
മാല്നം’ (1973) എന് ചിശതത്ിടല ഇെദശേ
െിക്വിത ‘ശശീമഹാദേവൻ ത ടൻറ ശശീ പു
ദള്ളാർക്ുെനം ടകാണ്ത് ...’ ആണ്  ൊഘവൻ 
മാസ് റെർ ശബഹ്ാനദ്നു നൽകിയ അെുത് 
ഗാനനം. പൂേയ്ടക്െുക്ാത് പൂക്ൾ (1977) 
എന് ചിശതത്ിടല ‘ദക്ഷശതദമടതന്റിയാ
ത് തീർഥയാശത’ എന് ഗാനവുനം പാതിൊ
വുനം പകൽ ടവളിച്ചവുനം (1974) എന് ചി
ശതത്ിടല യൂസെലി ദകദച്ചെിയുടെ കവി
ത ‘കണ്ീൊറെിടല ദതാണി ..കാറെിലകടപട് 
ദതാണി..’ എന് ഗാനവുനം ആണ്  ൊഘവൻ 
മാസ് റെർ നൽകിയ മറെ്ട െണ്ു അപൂർവ സു
ദ്െ ഗാനങ്ങൾ.

1946 ടെശബുവെി 22ന്  തിെുവനന്പു
െനം േില്ലയിൽ കെയ്ക്ാവൂെിൽ കുഴിയിൽ വീ
ട്ിൽ പാച്ച ടൻറയുനം ഭവാനി അമ്ാള്ടടെയുനം 
നാലാമടത് മകനായി േനനനം. പിതാവ്  പാ
ച്ചൻ സിദലാണിലായിെുന്ു കൂെുതൽ കാല
വുനം കഴിഞ്ിെുന്ത് . കാവുനം പൂേയുനം മറെ്ട
ടമാടക് അദദേഹത്ി ടൻറ കുട്ിക്ാലത്ത്  
തറവാട്ിൽ നിലനിന്ിെുന്ു. ബാലനായ ശബ
ഹ്ാനദ്നായിെുന്ു പലദപാഴുനം കാവിൽ വി
ളക്ു ടകാള്ടത്ുന്തി ടൻറ ചുമതല. വൃ
ക്ഷങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ു നിൽക്ുന് കാ

വിൽ സന്ധ്ദനെനം ഒറെയ്ക്ു വിളക്ു ടകാ
ള്ടത്ാൻ തനിദയ ദപാകുദമ്ാൾ ദപെി മാ
റെ്ടന്തിന്  ഉറടക് പാട്്ട പാെിടക്ാണ്ാണ്  
ദപായിെുന്ത് . അതു മറഞ്ുനിന്ത്  ആസ്വ
േിച്ച ദചട്ൻ ദേവോസ് അമ്ദയാെു പറഞ്ത്  
ബന്ധത്ിലുള്ള ഒെു ശപശസ്ത സനംഗീത
ജ്ഞൻ സുദ്െൻ ഭാഗവതെുടെ കീഴിൽ 12ാനം 
വയസ്സിൽ സനംഗീതനം അഭ്സിക്ാൻ അയ
ച്ച്ട. പിന്ീട്  പല ഗുെുക്ന്മാദൊെുനം പഠി
ച്ച്ട. ഒെുവിൽ മേിൊശിയിൽ കർണാെക സനം
ഗീത സശമാട്ായ േി.ടക. േയൊമ ടൻറ കീ
ഴിൽ പഠിക്ുകയുനം അദദേഹത്ി ടൻറ അന
വധി കദച്ചെികൾക്ത്  അകമ്െി ദപാവുക

യുനം ടചയ് തു. കൂടെ പാെുന്തിനുനം അദദേ
ഹത്ിനു കുറച്ച്ട ശപായാധിക്നം വന്ദപാൾ 
ലീഡ് ടചയ്തു പാെുന്തിനുനം ഉള്ള ഭാഗ്
വുനം ഈ ദേവഗായകന്  ലഭിച്ച്ട. അതിടന
ക്ാൾ ആഹ്ാേകെമായിെുന്ത്  ദലാകശപശ
സ്ത വയലിൻ വാേകൻ ലാൽഗുേി േയൊ
മൻ ആയിെുന്ു ഈ കദച്ചെികൾക്ത്  പക്
ദമളനം വായിച്ചിെുന്ത്  എന്താണ് . ഒെു ടച
റുപക്ാെനായ സനംഗീതജ്ഞന്  കിട്ാവുന്
തിൽ  ടവച്ചത്  ഏറെവുനം അപൂർവവുനം അമൂല്
വുമായ ഒെനുഭവനം.

കെയ്ക്ാവൂർ കഹസ് കൂളിൽ പഠിക്ു
ദമ്ാൾ തടന് ഒെു ഗായകൻ എന്നില
യിൽ അദദേഹനം ദപടെെുത്ു. ടകാച്ച്ട ടകാ
ച്ച്ട ക്ബുകളിൽ പാൊനുനം തുെങ്ങി. കൂൊ
ടത, കാഥികന്മാദൊടൊത്ു ദപായി ഇെ
ദവളകളിൽ ശപശസ്തങ്ങളായ സിനിമഗാ
നങ്ങൾ പാെി ആസ്വാേകെുടെ കണ്ിലുണ്ി
യായി. േിവാകെൻ എന് ശപശസ്ത കാഥിക
ദനാടൊപനം ദപായ ഒെു പെിപാെിയിൽ കാ
ണികൾ ദനാട്്ടമാലയിട്ത്  ഈ ബാല ഗായക
ടന ദശപാത്സാഹിപിച്ച്ട. പിന്ീട്  അദദേഹനം തി
െുവനന്പുെത്ത്  ദമട്്ടക്െയി ടല വല്ലല്മ്യു
ടെ കൂടെ താമസമായി. അവിടെ നിന്ുനം സ്വ
ന്മായുനം മറെ്ട ശഗൂപ്ടകള്ടമായി ദചർന്ുനം ഗാ
നദമളകൾ അവതെിപിക്ാൻ തുെങ്ങി. ഈ 
സമയത്ു അദദേഹത്ി ടൻറ കൂടെപാെിയി
െൂന് ഒെു ഗായകനാണു കുളത്ൂപ്ടഴ െവി. 
പിൽക്ാലത്ു ശപശസ്ത സനംഗീതസനംവിധാ
യകനായി വളർന്ു വന് െവീശദ്ൻ മാസ് റെർ. 

കള്ളിടച്ചല്ലമ്യിടല ഗാനത്ിനു ദശഷനം 
1970 ൽ ‘ശബെിമല ശശീധർമശാസ്ത’ എന് 
ചിശതത്ിൽ നാലു ഗാനങ്ങളിൽ േയച
ശദ് േയവിേയന്മാദൊെുടമാപവുനം ഉള്ള ഗാ
നങ്ങൾ പാൊൻ േക്ഷിണാമൂർത്ി സ്വാമി 
അവസെനം നൽകി. ൊഘവൻ മാസ് റെടറ പെി
ചയടപെുനം മുമ്ുതടന് ശബഹ്ാനദ്ന്  സ്വാ
മിയുമായി അെുപനം ഉണ്ായിെുന്ു. കവക്നം 
ചശദ്ദശഖെൻ നായെുടെ ഒെു ഓപറ ദപാ
ലുള്ള നാെക ശിൽപത്ിന്  സനംഗീതനം നിർവ
ഹിക്ാൻ സ്വാമി ടവള്ളയമ്ലത്ു നെത്ി
യ ക്ാമ്ിൽ യുവഗായകനായ ശബഹ്ാനദ്
നുനം അവസെനം കിട്ിയിെുന്ു. ക്ാമ്ിൽ സ്വാ
മിദയാടൊപനം താമസിക്ാൻ ഭാഗ്നം ലഭിച്ച
ത്  ശബഹ്ാനദ്നായിെുന്ു. ടവള്ടപിന്  മൂന്ി
നു സ്വാമി എഴുദന്റെ്ട നെക്ാൻ ദപായാൽ 
തിെിടക എത്ുന്ത്  ഒമ്തിനാണ്  . കൂടെ 
താമസിച്ചിെുന് ശബഹ്ാനദ്നുനം അദദേഹ
ദത്ാടൊപനം നെക്ാൻ തുെങ്ങി. വളടെ ദവ
ഗത്ിലാണ്  സ്വാമിയുടെ നെത്നം. കൂടെ 
എത്ാൻ ശബഹ്ാനദ്നു നദന് പണിടപ
ദെണ്ിയിെുന്ു. ദനടെ ശനംഖുനംമുഖനം ദേവീ 
ദക്ഷശതത്ിൽ എത്ി ടതാഴുത് , തിെിച്ചത് , 
പത്മനാഭസ്വാമി ദക്ഷശതനം, പഴവങ്ങാെി ഗണ
പതി ദക്ഷശതനം എന്ിവിെങ്ങളിടലല്ലാനം ടതാ
ഴുത് , തമ്ാനൂർ ഉേുപി ദഹാട്ലിൽ വന്ത്  

ഇഡ് േലിയുനം െിൽറെർ കാപിയുനം ശപഭാതഭ
ക്ഷണനം. ഇതാണ്  അദദേഹത്ി ടൻറ നെത്
ത്ി ടൻറ ശകമനം. നെക്ാൻ എശത കഷ് െടപ
ട്ാലുനം, ശെീ ആയി കിട്്ടന് ഇഡ് േലിയുനം 
ദകാെിയുനം ഈ വിഷമനം എല്ലാനം അകറെ്ടന്ു 
എന്താണ്  ഈ നെത്ത്ി ടൻറ സുഖനം. 
സ്വാമിയാടണങ്ിൽ എഴുദനൽക്ുദമ്ാൾ
ത്ടന് ഒെു ഗ്ാസ്  ശുദ്ധ പശുവിൻ ടനയ്യത്  
കഴിച്ചിട്ാണ്  നെക്ാൻ തുെങ്ങുന്ത് . ഒെു േി
വസനം തനിക്ുനം കുറച്ച്ട കർണാെക സനംഗീ
തനം പഠിക്ണനം എന്ു സ്വാമിദയാെു പറഞ്
ദപാൾ ‘ഇടതാടക് മതി’ എന്ു പറഞ്തു 
യുവാവായ ശബഹ്ാനദ്ടന വല്ലാടത ദവേ
നിപിച്ച്ട. പിന്ീെു തിെിഞ്ു ദനാക്ുദമ്ാൾ 
‘‘നിനക്ത്  ആവശ്ത്ിനുള്ള സനംഗീതനം ഉണ്ത്’’  
എന് അർഥത്ിൽ ആയിെിക്ണനം സ്വാമി 
അങ്ങടന പറഞ്ത്  എന്ു വിചാെിച്ച്ട ആ 
േുഃഖനം മറന്ു. സ്വാമിയുടെ ഒെുപാെു നല്ല 
നല്ല പാട്്ടകൾ പാൊനുനം സാധിച്ച്ട.

 വിലയ്ക്ു വാങ്ങിയ വീണ (1971) എന് 
ചിശതത്ിടല

‘‘ദേവഗായകടന കേവനം ശപിച്ച്ട
ഭൂമിയിൽ വന്വൻ യാചിച്ച്ട
ടനാമ്െക്ിളിയുടെ വർണശലാകകൾ
സുദ്െൊഗമായ് ഉയർന്ു.. വാനിൽ’’
ആണ്  സ്വാമി ആേ്മായി ശബഹ്ാനദ്ന്  

നൽകിയ ഒെു ദസാദളാ ഗാനനം 
‘താെകെൂപിണീ നീടയന്ുടമന്ുടെ
ഭാവനാദൊമാഞ്ചമായിെിക്ുനം
ഏകാന്ചിന് തൻ ചില്ലയിൽ പൂവിെുനം
ഏഴിലനം പാലപളൂവായിെിക്ുനം...’

സിന്ധുകഭെവി ൊഗത്ിൽ സ്വാമി ശാ
സ്ശതനം േയിച്ച്ട മനുഷ്ൻ ദതാറെ്ട (1973) 
എന് ചിശതത്ിനു ദവണ്ി ഈണമിട് ശശീകു
മാെൻ തമ്ി ഗാനനം. എക്ാലടത്യുനം ഹിറെത് 
ആയ ഈ ഗാനനം പാെുന്തിന്  സ്വാമി  ടതെ
ടഞ്െുത്തു മറൊടെയുമല്ല, ശബഹ്ാനദ്ടന
ത്ടന്.  നൃത്ശാല (1972) എന് ചിശതത്ി
ടല ‘ഉേയസൂെ്ൻ നടമ്യുറക്ുന്ു..െേത
താെകൾ നടമ്യുണർത്ുന്ു’, പുശതകാദമ
ഷ് െി(1972) എന് ചിശതത്ിടല ‘ചശദ്ികാ ചർ
ച്ചിതമാനം ൊശതിദയാദൊ...’, ഇൻറർവ്ൂ(1973) 
എന് ചിശതത്ിടല ‘കനകനം മൂലനം േുഃഖനം..’ 
എന്ിവയാണ്  സ്വാമി ശബഹ്ാനദ്നു നൽകി
യ ഗാനങ്ങളിൽ ഏടറ ശപശസ്തമായവ.

ശബഹ്ാനദ്ന്  ഏറെവുനം ശശദദ്ധയമായ ഗാന
ങ്ങൾ നൽകിയ മടറൊെു സനംഗീത സനംവിധായ
കൻ അർേുനൻ മാസ് റെർ ആണ് . 

‘നീല നിശീഥിനീ..നിൻ മണി ദമെയിൽ...’ 
എന്ു തുെങ്ങുന് സി.ഐ.േി നസീർ (1971) 
എന് ചിശതത്ിടല ഗാനത്ിൽ ആണ്  
മാസ് റെറുനം ശബഹ്ാനദ്നുനം ആേ്മായി ഒന്ി
ക്ുന്ത് . ഈ ചിശതത്ി ടൻറ ശപദത്കത 
ഇതിൽ േയചശദ്ൻ, ദയശുോസ്, ശബഹ്ാന
ദ്ൻ എന്ീ മൂന്ു ദപെുനം പാെിയിട്്ടടണ്ങ്ി

ലുനം ‘നീല നിശീഥിനിയുനം’ േയചശദ്ൻ പാെി
യ ‘നിൻ മണിയറയിടല.. ’ എന് ഗാനവുനം 
ആണ്  ഹിറെ്ടകൾ ആയത് . ബാദഗശശീ ൊഗ
ത്ിൽ എ.െി. ഉമ്ർ ചിട്ടപെുത്ിയ ടതക്ൻ 
കാറെത്  (1973) എന് ചിശതത്ിടല 

ശപിയമുള്ളവദള.. നിനക്ു ദവണ്ി
പിടന്യുനം നവ സ്വപ് ദനാപഹാെനം 
ഒെുക്ീ.. ഒെുക്ീ..’’
മലയാളത്ിടല ഏറെവുനം നല്ല പാട്്ടകളിൽ 

ഒന്ാണ് . ഈ ഗാനത്ി ടൻറ വിേയത്ി
നു ദശഷനം കൂെുതൽ നല്ല പാട്്ടകൾ കിട്്ടനം 
എന്ു ശപതീക്ഷിച്ചിെുന്ു എങ്ിലുനം ഉണ്ാ
യില്ല.

‘ഇങ്്വിലാബ് സിദ്ാബാദ്’ (1970) എന് ചി
ശതത്ിടല വയലാറി ടൻറ ഗാനനം

‘അലകെലിൽ കിെടന്ാെു നാഗൊോവ് 
പുറകെലിൽ കിെടന്ാെു നാഗകന്ാ..’
ദേവൊഗങ്ങള്ടടെ ശിൽപി ആയ ദേവൊ

േൻ മാസ് റെറുടെ ഈണത്ിൽ പാൊനുള്ള 
ഭാഗ്വുനം ശബഹ്ാനദ്നു ലഭിച്ച്ട. മടറൊെു സൂ
പർ ഹിറെത് ശബഹ്ാനദ്ൻ ഗാനനം ആണ്  ശശീകു
മാെൻ തമ്ി-ആർ.ടക. ദശഖർ െീമി ടൻറ ‘’ൊ
ക് സി കാർ’’ (1973) എന് ചിശതത്ിടല 

‘താമെപളൂവു നാണിച്ച്ട നി ടൻറ
തങ് വിശഗഹനം വിേയിച്ച്ട...’ 
സനംഗീത സനംവിധായകൊയ എനം.എസ്. വി

ശ്വനാഥൻ (ചശദ്കാന്നം), പുകദഴന്ി (സ് ദന
ഹേീപദമ മിഴി തുറക്ൂ),ശ്ാനം (അക്ൽോ
മ), ദോൺസൺ (കാറെടത് കിളിക്ൂട് ), എനം
.ബി. ശശീനിവാസൻ (പഞ്ചവെിപാലനം)എന്ി
വെുനം നല്ല ഗാനങ്ങൾ നൽകി ശബഹ്ാനദ്ൻ 
എന് മഹാ ഗായകടന മലയാളികൾക്ു കാ
ട്ിത്ന്വൊണ് . 1993ടല വിലയ്ക്ു വാ
ങ്ങാനം എന് ചിശതത്ിനു ദവണ്ിയാണ്  അവ
സാനമായി സിനിമയിൽ പാെിയത് .  മലയ
ത്ിടപണ്ത്  (1989)എന് ചിശതത്ിനു ദവണ്ി 
സനംഗീതനം ടചയ്തു. അതിൽ ഉണ്ിദമദനാനുനം 
ചിശതയുനം പാെിയ ‘മത്ിച്ചാറു മണക്ണു 
മണക്ണു മലങ്ാറെ്ട കുളിെണു കുളിെണു..’ 
എന് ഗാനനം ഏടറ േനശശദ്ധ പിെിച്ച്ട പറെിയ 
ഒന്ാണ് . പിടന്യുനം പത്ു പതിനാലു സി
നിമകള്ടടെ സനംഗീത സനംവിധാനനം വാഗ്ോ
നനം ടചയ്യടപട്ിെു ടന്ങ്ിലുനം ആ ദശപാേക് െു
കൾ ഒന്ുനം നെന്ില്ല.ഏകദേശനം 175ൽ പെനം 
സിനിമ ഗാനങ്ങൾ പാെിയ ശബഹ്ാനദ്ൻ, 
സ്വാമിയുടെ പെിചയടപെുത്ലിലൂടെ ഇളയ
ൊേക്ു ദവണ്ി തമിഴിൽ ചില പാട്്ടകൾ പാ
െിയിട്്ടണ്ത് . വിശ്വശപശസ്ത ചിശതകാെൻ പാ
െീസ് വിശ്വനാഥ ടൻറ ദചട് ടൻറ മകൾ ഉഷ
യാണ്  അദദേഹത്ി ടൻറ ശപിയതമ. ഈ േമ്
തികൾക്ത്  െണ്ത്  കുട്ികൾ, യുവഗായകൻ ൊ
ദകഷ്ശബഹ്ാനദ്നുനം, ആതിെയുനം. 58ാനം വയ
സ്സിൽ, 2004 ആഗസ് റെത്  10ന്  ഈ ദേവഗായ
കൻ അനശ്വെഗാനങ്ങൾ നമുക്ായി നൽകി 
കെന്ുദപായി.
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ചാദക്ാ േി. അന്ിക്ാട്

ശഗാ മീണ അദമച്വർ നാെക ദവേി
യുടെ ശുദ്ധിയുനം പവിശതതയുനം 

ആദഘാഷിക്ടപട് 1980^90കളിടല സുദ്
െ ഓർമകളിദലക്ത് നയിക്ുന് െണ്ത്  ലഘു 
നാെകങ്ങൾ കാണാൻ അവസെമുണ്ാ
യി. അതുണ്ാക്ിയ ഒെു തിെിച്ചറിവ് ഇതാ
ണ്; നാെകനം അഭിദനതാക്ടള,  പൂർണമാ
യുനം കാണികൾക്ത് മുന്ിൽ സമർ
പിക്ുന് െനംഗകലയാണ്. നാെ
കത്ിൽ, സിനിമദപാടല, 
ദക്ാസ്അപ്, എക്സ്ശെീനം 
ദക്ാസ്അപ് ഒന്ുമില്ല
ദല്ലാ. നൃത്വുനം കൂ
ത്ുനം കൂെിയാട്വുനം 
കഥകളിയുനം ദമള
വുനം ഇത്െനം സമർ
പണത്ി ടൻറ കല
യാടണങ്ിലുനം നാെ
കത്ിൽ യാഥാർഥ്
ദബാധദത്ാടെയു
ള്ള സാമൂഹിക വിമർ
ശനവുനം സനംവാേവുനംകൂ
െി ഉൾടപെുനം. അദപാൾ മാ
ശതമാണ് അത് കാലഘട്ത്ി 
ടൻറ കലയായി മാറുന്ത്. ഈ 
സാമൂഹിക വിമർശനനം ആദക്ഷപഹാസ്
ത്ി ടൻറ ദമടമ്ാെിദയാടെ  അതിലളിതമാ
യി  ശപതിപാേിക്ുന് നാെകങ്ങളാണ് തുദപ
ട് ടൻറത്. അദദേഹത്ി ടൻറ നാെകഭാഷക്ത് 
ഇണങ്ങുനംവിധമാണ് ‘പുവർ തിയറെർ’ സദങ്
തത്ിൽ  ദകെള സനംഗീത നാെക അക്ാേമി 
അവാർഡ് ദേതാവായ അെുൺലാൽ എന് 
സനംവിധായകൻ െണ്ത്  നാെകങ്ങള്ടനം  കാണി

കള്ടടെ കകയെി  വാങ്ങുനംവിധനം ഒെുക്ിയ
ത്. ‘മാർത്ാണ്ഡ ടൻറ സ്വപ്നങ്ങൾ’, ‘100 
ശതമാനനം സിദ്ാബാദ്’ എന്ിവയായിെുന്ു 
അവ. അവതെണനം മലപ്ടറനം ലിറെിൽ എർത്ത്  
തിയറെർ. ഒക്ദൊബർ 22ന്  മുല്ലദനഴി സ്മാെ
ക അവാർഡ് സമർപണ ദവേിയായ തൃശൂർ
-ടപെിദഞ്ചെി എ.എൽ.പി.എസ് സ്കൂളിലാ
ണ്  ഇെുനാെകങ്ങള്ടനം അവതെിപിക്ടപട്ത് . 

തുറന് ദവേിയിൽ ടകാട്യുനം വട്കയുനം 
ബക്റെ്ടകള്ടനം വെിയുനം ടതദങ്ങാലയുനം പന

മ്ട്യുനം ടവള്ടത്തുനം കറുത്തുനം കാ
വിനിറമുള്ളതുമായ തുണികള്ടനം 

കണ്ാെിയുനം  ടബഞ്ചുനം അത്ാ
വശ്നം ടചറിയ വസ്തുക്

ള്ടനം ഉപദയാഗിച്ച്ടള്ള മി
കച്ച അവതെണമായിെു
ന്ു അത് . 

ടവളിച്ച^സനംഗീത 
അതിശപസെവുനം ആർ
ട്ത്  േയറക്െറുടെ ദമൽ
ദക്ായ്മയുനം സാദങ്
തിക േെിലതകള്ടമില്ലാ

ടതയുള്ള ലളിത അവ
തെണനം. അെുൺലാലി 

ടൻറ എല്ലാ നാെകങ്ങള്ടനം 
(മറദോണ, ടബാളീവിയൻ 

സ് റൊർസ്, ചില്ലറസമെനം, ടക ദൻ
റാണിയൻസ്) ദകെളത്ിൽ നിെന്െനം 

അവതെിപിച്ച്ടടകാണ്ിെിക്ുന്ുണ്ത്. ‘നാെ
കടത് നെീ-നെന്മാെിദലക്ത് തിെിച്ച്ടപിെിക്ു
ക’ എന് േനകീയ നാെകേൗത്ടത് വലി
യ സാമ്ത്ിക ബാധ്ത വൊടതതടന്, 
സനംഘാെകർ ഏടറെെുക്ുന്തി ടൻറ ടതളി
വാണ്, ഈ നാെകങ്ങൾക്ത് നിെന്െനം ലഭി
ക്ുന് ദവേികള്ടനം നിറഞ് സേസ്സ്ടകള്ടനം. 
സ്ഥലകാല ദബാധടത് സനംവിധായക ടൻറ 

നിർദേശദത്ാടെ അഭിദനതാക്ൾ സ്വന്മാ
യി വ്ാഖ്ാനിക്ുന്ു, ചലനങ്ങദളയുനം ഭാവ
ശപകെനങ്ങദളയുനം ഹാസ് ശപധാനമായ വാ
ക്ുകള്ടടെ ആഴമറിഞ്ുള്ള ചെുലശപദയാ
ഗത്ിലൂടെ ആറെിക്ുറുക്ി സമ്ാനിക്ുക
യുനം ടചയ്യ്ടന്ു. 

കാണികളിദലക്ത് ഇറങ്ങിവന്ുനം െനംഗദവ
േിക്ത് ശകിയാത്മകമായി േീവൻ ടകാെുത്ുനം 
അവെീ േൗത്നം വിേയകെമാക്ിയിെിക്ുന്ു. 
മാർത്ാണ്ഡൻ എന് ടതാഴിൽെഹിതനായ 
യുവാവ് നിെന്െനം സ്വപ്നനം കാണുകയാണ്. 
ഓദൊ സ്വപ്നത്ിനുദശഷവുനം അയാൾ 
തളർന്ു മയങ്ങുനം. 

സ്വപ്നങ്ങളിൽ പാലുനം  ദതനുടമാഴുകു
ന്തുനം ശൊെിക് നിയശന്ിക്ുന്തുനം ഗൾ
െിദലക്ുള്ള വിമാന യാശതയുനം അലക് സാ
ണ്ർ ചശകവർത്ിയാകുന്തുനം ഗാന്ധിയാ
കുന്തുനം ഒടക് മാറിമാറി വെുനം! മാർത്ാ
ണ്ഡൻ ആശഗഹിക്ുദമ്ാൾ മറെ്ടള്ളവർ അത് 
സെലീകെിക്ണനം! ഇവിടെ നെന്മാെുടെ 
(െണ്ത്  നാെകങ്ങളിലുനം നെികളില്ല) പകർന്ാ
ട്നം, ഒെുതെനം തിയറെർ വർക് ദഷാപ് മദനാധർ
മാഭിനയത്ിലൂടെ  ഉജ്്വലമായി നെക്ു
ന്ു. അെിയന്ൊവസ്ഥ കഴിഞ്ത് തുദപട്ൻ 
എഴുതിയ നാെകമാണ്. സൂക്ഷത്മമായി ചു
ഴിഞ്ുദനാക്ിയാൽ, ബുദ്ധിസ്ഥിെതയില്ലാ
ത് ഒെു ഭെണാധികാെിയുടെ ശഭമാത്മകത
യുനം അയുക്ികമായ സ്വപ്നങ്ങള്ടനം ഒെു 
േനതയുടെ േീവിതതാളവുനം സ്വസ്ഥതയുനം 
എങ്ങടന നശിപിക്ടപെുടമന്ുകൂെിയാ
ണ് ഈ നാെകനം ധ്വനിപിക്ുന്ത്. അത്
െടമാെു മണ്ശിദൊമണിടയ ചുമദക്ണ്ി 
വെുന്ത് എടന്ാെു േുെിതമായിെിക്ുടമന്ത്  
അവർ ഏറെ്ടപറയുദമ്ാൾ, ഇന്ടത് ഇന്്
നവസ്ഥയുടെ ശപതീകമായി ‘മാർത്ാണ്ഡ 
ടൻറ സ്വപ് നങ്ങൾ’ മാറുന്ു. ദോൺ അശബ

ഹാമി ടൻറ ‘ടചന്ായ്ക്ൾ അഥവാ പട്ിണി
മെണനം’, ആൽദബർ കാമുവി ടൻറ ‘കലിഗു
ള’ എന്ീ നാെകങ്ങടള ഓർമടപെുത്ി  ഈ 
നാെകനം. 

‘100 ശതമാനനം സിദ്ാബാദ് ’ അമ്ല
ത്ിൽ ടതാഴാൻ വെുന്വെുടെ സ്വാർഥമാ
യ ഉള്ളിലിെുപിടന വിമർശിക്ുന്ു. പെീക്ഷ 
േയിക്ാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണദനാട് ശപാർഥി
ക്ുന് വിേ്ാർഥി, നാല്  ടസൻറ്  ഭൂമി ശപശ്ന
ത്ിൽ പെിഹാെനം ദതെി വെുന്യാൾ, അയാ
ള്ടടെ എതിൊളി, വിേ്ാർഥിയുടെ ശശതുവായ 
മടറൊെു വിേ്ാർഥി, പൂോെി. ഇവെുടെ ആത്മീ
യതയുടെ ടപാള്ളത്െമാണ് തുദപട്ൻ തു
റന്ുകാണിക്ുന്ത്. ഓദൊ ശപാർഥനയുനം 

ദലാകനന്മക്ായി മാറണടമങ്ിൽ എല്ലാവ
െുനം എല്ലാവെുദെയുനം ദക്ഷമത്ിനായി ശപാർ
ഥിക്ണനം. 

ഒെു ദമളത്ിൽ ടകാമ്ുനം കുഴലുനം ടചണ്
യുനം ഇലത്ാളവുനം തിമിലയുനം ദചർന്ത് ഒെു 
ഹാർമണി സിനംെണിയുണ്ാക്ുന് ദപാടല, 
േീവിതനം പെസ്പെ സഹകെണത്ി ടൻറ, സാ
ദഹാേെ്ത്ി ടൻറ മഹത്ായ സദദ്ശനം നിറ
ഞ്തായിെിക്ണനം  എന് പാഠവുനം നാെകനം 
ഉയർത്ിപിെിക്ുന്ു. അത്െനം േീവിതവീക്ഷ
ണത്ിന്, 100 ശതമാനനം സിദ്ാബാദ് വിളി
ക്ാടമന് ആഹ്വാനദത്ാടെ നാെകനം അവ
സാനിക്ുന്ു.

l

 തുമപേട്ടൻ

കുടുംബ �ിപതം

കക.പി.  പബഹ്ാനന്ദൻ
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കാലയൻ (ലനാവൽ)
ഷകുമസ സരമാഗകു 
വതിവ: അയ് മനം ലോൺ 
ലപേ്: 165, വതിേ: 175.00 
ഡതി.സതി ബകുക്സ്

ടനാദബൽ സമ്ാന ദേതാ
വി ടൻറ അതീവ സുദ്െമായ 
െചനാകശലി തനിമ ദചാൊ
ടത മലയാളത്ിദലക്ത് . മനു
ഷ് ടൻറ നീതിദബാധവുമാ
യുള്ള ഏറെ്ടമുട്ലാണ്  ക ദയൻ 
നെത്ുന്ത് . 

ഉടകു്കുണതി (ലനാവൽ)
സകുധ എസ് . നന്ദൻ 
ലപേ്: 114, വതിേ: 120.00 
ഹരതി്ം ബകുക് സ് 

തുറന്ുപറച്ചിലി ടൻറ ശക്ി
യുനം തീക്ഷണതയുനം വിളനംബ
െനം ടചയ്യ്ടന് ഇൗ ദനാവൽ 
സമകാലിന ടപൺേീവിതനം 
അെയാളടപെുത്ുന്ു. 

മനകുഷ്യശരീരം, അറതിലയണ്ടമ്േ്ാം 
(ശാസ് ത്ം)   
എൻ. അേതിത്് കകുമാർ 
ലപേ്: 214, വതിേ: 220.00 
ഡതി.സതി റഫറൻസ് 

മനുഷ്ശെീെത്ി ടൻറ സങ്ീർ
ണമായ ഘെന പെിചയടപെു
ത്ുന് െചന. ശെീെത്ിടല 
വിവിധ അവയവങ്ങൾ, അവ
യുടെ ധർമങ്ങൾ എന്ിവടയ
ല്ലാനം പെിചയടപെുത്ുന്ു. 

ഒരകു ത് നടാം (ബാേസാഹതി്്യം)
ആർ. വതിലനാദ് കകുമാർ 
ലഡാ. ടതി.ആർ. േയകകുമാരതി 
ലപേ്: 80, വതിേ: 90.00 
പൂർണ പബ്തിലക്ഷൻസ്  

മനുഷ്െുനം ശപകൃതിയുനം േീ
വോലങ്ങള്ടനം തമ്ിലുണ്ാ
ദകണ് പാെസ് പെ്ത്ി ടൻറ 
അനിവാെ്ത വിശേീകെിക്ു
ന് കൃതി.

്ന്ത്ാൻ നഷ് ടമപെട്കും 
പതിമന്ത്ാൻ കമണ്ടത്തിയകും 
(യാത്)   
സതി.വതി. ബാേകൃഷ് ണൻ 
ലപേ്: 152, വതിേ: 160.00 
ഡതി.സതി ബകുക് സ് 

ഹിമാലയൻ താഴ് വെകളിലൂ
ടെയുനം േനപഥങ്ങളിലൂടെ
യുനം അദറബ്ൻ മണലാെണ്
ത്ിലൂടെയുനം നെത്ിയ യാ
ശതയുടെ ഹൃേ്മായ അനുഭവ
ടമഴുത്ത് . 

്തിരമഞെടകുത് കഥകൾ
അബകു ഇരതിങ്ാട്തിരതി 
ലപേ്: 319, വതിേ: 320.00 
തസക്ം ബകുക് സ് 

ചെിശതപെവുനം ൊഷ് ശെീയപ
െവുമായ ഗഹനത അവകാ
ശടപൊൻ കഴിയുന് ഒെുകൂ
ട്നം കഥകൾ. പലെുനം പറഞ്
ത്  ദവറിട് െീതിയിൽ പറഞ്ു
െലിപിക്ുന്താണ്  ഒാദൊ 
െചനയുനം.

ഭൂട്ാൻ ദതിനങ്ൾ (യാത്)
ഒ.മക. ലോണതി  
ലപേ്: 224, വതിേ: 280.00 
മാ്ൃഭൂമതി ബകുക് സ് 

അനുഭവങ്ങള്ടടെ തീർത്ുനം 
പുതുമയുള്ള ഒെു വാതിൽ 
തുറന്ിെുകയാണ്  എഴുത്ു
കാെൻ. മികച്ച യാശതാവിവെ
ണത്ിനുള്ള ദകെള സാഹി
ത് അക്ാേമി അവാർഡ്  ലഭി
ച്ച കൃതി. 

ആത്മവതിദ്യാേയം (ഒാർമ)
വതി.േതി. ്മ്തി 
ലപേ്: 140, വതിേ: 100.00 
എച്് .ആൻഡ് .സതി ബകുക് സ് 

സൗഹൃേവുനം ശപണയവുനം 
അലച്ചിലുനം അദന്വഷണവുനം 
ഉന്മാേവുനം ഭക്ിയുനം വിലാപ
ങ്ങള്ടടമല്ലാനം നിറയുന് ഒാർമ
ച്ചിശതങ്ങൾ.

ക
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വ ദെ യുനം കൂ ട്ി പൂ ച്ച വീ ണ്ുനം ദറാ േി ന െി കി 
ടല ത്ി കാ ത്ു നി ന്ു.

കേ വ ദമ...
ഞാ ൻ സാ വ ധാ നനം ടന ഞ്ച ത്ത് കക 

ടവ ച്ച്ട.
പൂ ച്ച എ ദന് യുനം ശശ ദ്ധി ക്ു ന്ു ടണ് 

ന്ു ദതാ ന്ി. പൂ ച്ച ക്ത് പി ൻ ഭാ ഗ ത്ി െു വ ശ 
ത്ുനം െ ണ്ത് കു ഞ്ു ങ്ങ ൾ ച ശക ങ്ങ ൾ ദപാ 
ടല ത യാ റാ യി നി ന്ു.

ഒ െു ദവ ള യു ടെ നി ശേ ബ്  േ ത യുനം വി േ ന ത 
യുനം ക ണ്ത് അ വ ർ ദറാ ഡ് മു റി ച്ച്ട ക െ ക്ാ ൻ 
ധൃ തി യി ൽ പാ ടഞ് ങ്ി ലുനം അ ന വ ധി ച 
ശക ങ്ങ ള്ട ള്ള വ ണ്ി യു ടെ ദവ ഗനം ചീ റെി യ െു 
ത് ദപാ ൾ പൂ ച്ച, കു ഞ്ു ങ്ങ ടള യുനം ടകാ 
ണ്ത് പി ന്ി െി ഞ്ു. നി മി ഷ ദന െനം ടകാ ണ്ത് 
പൂ ച്ച ക്ു ട്ി ക ൾ െ ക്ഷ ടപ ട് തു ക ണ്ത് ഞാ ൻ 
േീ ർ ഘ നി ശ്വാ സ ദത്ാ ടെ ടന റെി യി ൽ ത െ 
വി. പൂ ച്ച ദറാ ഡ്  മ റി ക െ ക്ാ ൻ കു ഞ്ു ങ്ങ 
ൾ ടക്ാ പനം കാ ത്ി െി ക്ു ക ത ടന് യാ ണ്. 
ദറാ േ െി കി ടല ക മ്ി യി ൽ ച ത്ത് തൂ ങ്ങി 
ക്ി െ ക്ു ന് കാ ക് ടയ ഒ ന്ു കൂ െി മി ഴി ച്ച ക 
ണ്്ട ക ള്ട മാ യി പൂ ച്ച ത ല യു യ ർ ത്ി ദനാ 
ക്ി യി െു ന്ു. പി ടന് പൂ ച്ച യു ടെ ശശ ദ്ധ പാ 
ത യു ടെ പ ല ഭാ ഗ ങ്ങ ളി ലാ യി അ െി ച്ച്ട ന െ 
ന്ു. ദറാ േി നു സ മാ ന് െ മാ യി നീ ണ്ു ദപാ 
കു ന് ടവ ള്ള വ െ ക ൾ ക്ത് തി െ ശ്ീ ന മാ യി 
ച ത ടഞ്ാ ട്ി ക്ി െ ക്ു ന് മൂ ന്ത് വ െ ക ള്ട ടെ 
അ നു ശഗ ഹ മു ള്ള അ ണ്ാ റ ക് ണ് ട ൻ റ ദതാ 
ൽ, പൂ മ്ാ റെ യു ടെ ചി ത റി യ ചി റ കു ക ൾ, 
ടഞ ട്ി ത്ു റി ച്ച ക ണ്്ട ക ദളാ ടെ ച ത് തു 
മ്ി, ക ബ ന്ധ മാ യി ദറാ േി ദനാ െ െ ഞ്ു ദച 
ർ ന്ു ടകാ ണ്ി െി ക്ു ന് ഓ ന്ത്, എ ണ് മ റെ േീ 
വി വ ർ ഗ ങ്ങ ള്ട ടെ അ െ ഞ്ു ണ ങ്ങി യ മൃ ത 
ദേ ഹാ വ ശി ഷ്  െ ങ്ങ ൾ...

പൂ ച്ച ത ല തി െി ച്ചത് അ തു വ ടെ ദതാ ന്ാ 
ത് ശത യുനം വാ ത്സ ല് പൂ ർ വനം കു ഞ്ു ങ്ങ 
ടള മാ റി മാ റി ന ക്ി ത്ു െ ച്ച്ട. ദകാ ഴി യി റ 
ച്ചി കി റെി ൽ കക യി ടല ത്ി യ ദപാ ൾ ഞാ 
ൻ പ ണനം ന ൽ കി ദറാ ഡ്  മു റി ച്ച്ട ക െ ക്ാ 
നാ യി കാ ത്ു നി ന്ു. അ തു ക ണ്ി ടട് ന് 
വ ണ്നം പൂ ച്ച യുനം അ നു ഗ മി ക്ാ ൻ ധൃ തി കൂ 
ട്ി.  അ ക ടല നി ന്ത് ഉ ച്ച ത്ി ലു ള്ള ശ ബ്  േ 
ദഘാ ഷ ദത്ാ ടെ ഒ െു ശപ തി ദഷ ധ ോ ഥ വ 

െു ന്ു ണ്ത്. അ വ െി ടങ്ങ ത്ുനം മു മ്ത് ദറാ ഡ്  മ 
റി ക െ ക്ാ ൻ ഞാ ൻ ത യാ റാ യി നി ന്ു. പൂ 
ച്ച ത ശന് പൂ ർ വനം െ ണ്ു കു ഞ്ു ങ്ങ ള്ട ദെ 
യുനം പി ൻ ക ഴു ത്ി ൽ ക െി ച്ചത്  തൂ ക്ി ടയ െു 
ത്ത് ത യാ റാ യി. പൂ ച്ച യു ടെ ആ  ത ശന്നം എ 
ടന് വ ള ടെ സ ദന്ാ ഷി പി ച്ച്ട.  വാ ഹ ന 
ങ്ങ ള്ട ടെ ശ െ ദവ ഗ ത്ി ട ൻ റ  ദന ർ ത്  ഒ ഴി 
വി ൽ ഞാ ൻ ദറാ ഡ് മു റി ച്ച്ട ക െ ക്ാ ൻ തു 
െ ങ്ങി. എ നി ടക്ാ പനം പൂ ച്ച യുനം. പാ തി വ ഴി 
യി ൽ അ ശപ തീ ക്ഷി ത മാ യി പൂ ച്ച യി ൽ നി ന്ത് 
ഒ െു കു ഞ്ത് വ ഴു തി യി റ ങ്ങി. ഞാ ൻ മ റി ക 
െ ന്ത് പി ൻ തി െി ഞ്ത് ദനാ ക്ി യ തുനം ദലാ റി 
ക് െി യി ൽ ആ  പൂ ച്ച ക്ു ഞ്ത് ച ത ഞ് െ യു 
ന് തു കാ ണാ ൻ വി ധി ക് ടപ ട്്ട. ഞാ ൻ മു 
ഖനം ടപാ ത്ി. ക ണ്്ട മു റു ക്ി യ െ ച്ച്ട. പൂ ച്ച 
യുനം ഒ െു കു ഞ്ുനം െ ക്ഷ ടപ ട്ത് അ െി കി ടല 
ടവ ള്ള ടമാ ഴു കു ന് കാ ന യു ടെ സ്ാ ബി ട ൻ 
റ മു ക ളി ടല ത്ി ടപ ട്ി െു ന്ു. പൂ ച്ച ദറാ േി 
ടല ആ  കാ ഴ്ച ക ണ്ത് അ തി ട ൻ റ ഏ റെ വുനം 
വ ലി യ ശ ബ്  േ ത്ി ൽ നി ല വി ളി ച്ച്ട. ടകാ െി 
ഉ യ ർ ത്ി പി െി ച്ച ോ ഥാ ദന താ വി ട ൻ റ ദപാ 
ർ വി ളി യാ യു ള്ള ആ ദശകാ ശ ത്ി ലുനം അ നു 
യാ യി ക ള്ട ടെ ഉ റ ച്ച ആ വ ർ ത് ന ത്ി ലുനം 
ആ  തീ ക്ഷത്  ണ മാ യ ക െ ച്ചി ൽ ആ െുനം ദക ട്ി 
ല്ല. വ െി വ െി യാ യു ള്ള അ ദന കനം കാ ല െി ക 
ൾ പൂ ച്ച ക്ു ഞ്ി ട ൻ റ മൃ ത ദേ ഹ ത്ി ന െി 
കി ലൂ ടെ ക െ ന്ു ദപാ കു ദമ്ാ ഴുനം ആ െുനം ശശ 
ദ്ധി ച്ചി ല്ല.  നി െ പൂ ണ്ത് നീ ങ്ങു ന് കാ ല െി ക ൾ 
ക് പ്ട റ ത്ത് ദറാ േി ൽ ച ത ഞ് െ യു ന് ത 
ട ൻ റ കു ഞ്ി ടന കാ ണാ ൻ ചാ ഞ്ുനം ച 
െി ഞ്ുനം ദനാ ക്ി ക െ യു ന് പൂ ച്ച ടയ യുനം 
കു ഞ്ി ടന യുനം ഞാ ൻ ടമാ കബ ലി ൽ ടവ 
റു ടത പ ക ർ ത്ി (അ ടത ട ൻ റ സ്വ ഭാ വ മാ 
ണ ടല്ലാ).

അ ദപാ ൾ ഇ െ തു കക വി െ ലു ക ളി ൽ തൂ 
ക്ി യി ട്ി െു ന് കി റെത് എ  ടൻറ കാ ലി ൽ സ്പ ർ 
ശി ച്ച്ട. ഇ റ ച്ചി യി ൽ ആ റി വ െു ന് േീ വ ട ൻ റ 
ഇ ളനം ചൂ ട്... അ ടത ട ൻ റ അ സ്ഥി ക ളി ദല ക്ത് 
ചൂ ഴ്ന് ദപാ ൾ ഞാ ൻ ടമാ കബ ലി ടല ദൊ 
ദട്ാ സൂനം  ടച യ്തു ദനാ ക്ി. ഒ െു ഉ ശഗ ശാ 
പനം സ ങ് െ മാ യി ക ന ത്ു വി ങ്ങു ക യാ ണ് 
പൂ ച്ച യു ടെ മു ഖ ത്ത്.
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എ.ടക. അനിൽകുമാർ

വിെുന്ു വൊറുണ്ത്
ചിലദപാടഴാടക്
ചില േുഃസ്വപ്നങ്ങൾ.
ഉറക്ടമണീറൊലുനം
വിട്്ടദപാവാറില്ലവ
കൂർത് േൃനംഷ് െകൾ കാട്ി
നിഴലായ് പറെിപിെിച്ച്ട
നിൽക്ാറുണ്ത് ഒപനം. 

 മെിച്ച ഓർമകൾ
ചിലദപാടഴാടക്
വടന്ൻ
മെിയിൽ മയങ്ങാറുണ്ത്.
എശത തട്ിക്ുെഞ്ാലുനം
മഴദമഘത്ുമ്ികളായ്
ചുറെ്ടനം
മൂളിപറന്ു നെക്ാറുണ്വ. 

 കവിത വിട്ിറങ്ങുന് വാക്ുകൾ
ചിലദപാടഴാടക്
ദതങ്ങലായ്
വടന്ടന് ടപാള്ളിക്ാറുണ്ത്. 
പകെനം ടവയ്ക്ാനാവാത് വാക്ുകൾ
തിെിടക
കവിതയ് ക്ുള്ളിദലക്ു തടന് മെങ്ങി
കണ്ീെിറെിച്ച്ട മയങ്ങുമദപാൾ.

 ദലാകനം
ചിലദപാടഴാടക്
അവസാനിച്ച്ടദപാകാറുണ്ത് കാഴ്ചയിൽ.
മുന്ിൽ
പകച്ച അന്ധകാെത്ിൻ നിലവിളി
പിന്ിൽ
അെക്ിപിെിച്ച ടനെുവീർപിൻ
പേയാശത.

ഒെുവിൽ
ചിലദപാടഴാടക്
ഞാനുനം പുറടപട്്ടദപാകാറുണ്ത്
േൂടെ
ആകാശടച്ചെുവിൽ
ടപയ്തിറങ്ങുനം മിന്ാമിന്ികള്ടടെ
ചിെിക്ുന് മുഖത്ിനുള്ളിടല
മെവിച്ച സ്വപ് നങ്ങൾ ദതെി.

Nnet¸msgms¡

എനം. സി. ദപാ ൾ

മ  ല യാ ള ക വി ത യി ടല ദവ റി ട് ശ ബ്  േ മാ 
ണ്  ക വി സി. എനം. വി ന യ ച ശദ്   ദ ൻ റ ത്. 

ഭാ ഷ യി ലുനം ഭാ വു ക ത്വ ത്ി ലുനം ടപാ ളി ടച്ച ഴു 
ത്ു ന െ ക്ു ന് ക വി ത യാ ണ്  വി ന യ ൻ. ച െി 
ശത ൊ ഷ്  ശെീ യ സനം വാ േ മാ ണ്  ക വി യു ടെ േ ർ 
ശ ന ഗ െി മ. അ സ്വ സ്  ഥനം, മ ർ െി, ഇ െു ൾ ക്ാ 
ലനം, സ ങ് െ വ ണ്ി ക ൾ എ ന്ി വ യാ ണ്  ശപ ധാ ന 
ക വി ത സ മാ ഹാ െ ങ്ങ ൾ. ഇ തി ൽ ഏ റെ വുനം പു 
തി യ കൃ തി യാ ണ്  സ ങ് െ വ ണ്ി ക ൾ.

സൂ ക്ഷത്  മ ൊ ഷ്  ശെീ യ ത്ി ട ൻ റ അ ന ന് സാ 
ധ് ത ക ൾ അ ന്വ യി ക്ു ന് കൃ തി യാ ണി ത്. അ 
സ ഹി ഷ്  ണു ത യു ടെ കാ ല ഘ ട് ത്ി ൽ ശാ 
ന്ി യു ടെ കാ ല ടത് ക വി ത ക ൾ വി ഭാ വ നനം 
ടച യ്യ്ട ന്ു. ക ത്ു ന് ഒ െു നാ െി ട ൻ റ അ വ സ്  
ഥ അ നാ വ െ ണനം ടച യ്യ്ട ന് ക വി ത ക ളാ ണ്  
ഈ  സ മാ ഹാ െ ത്ി ലു ള്ള ത്. വ് ക്  തി സ ത് 
യി ൽ നി ന്ത്  സ മൂ ഹ സ ത് യി ദല ക്ത്  ക വി ത ക 
ടള പ െി വ ർ ത്ി പി ക്ു ന്ു ക വി. 

പു തി യ ക വി ത ശപ തി ക െ ണ ത്ി ട ൻ റ യുനം 
ശപ തി ദൊ ധ ത്ി ട ൻ റ യുനം സൃ ഷ്  െി ക ളാ ണ്. 
ശതി കാ ല ങ്ങ ള്ട ടെ തീ ക്ു ന്ി ൽ നി ന്ത്  ടന ഞ്ചു 
ടപാ ട്ി ക് െ യു ന് ക വി ടയ ക വി ത ക ളി ൽ വാ 
യി ടച്ച െു ക്ാനം. 16 ക വി ത ക ള്ടനം 32  ക വി ടമാ 
ഴി ക ള്ട മാ ണ്  ഈ  സ മാ ഹാ െ ത്ി ലു ള്ള ത്. ഇ 
തി ടല ശപ ഥ മ ക വി ത യാ യ വ ർ ത് മാ നനം ശശ 
ദദ്ധ യ മാ യ െ ച ന യാ ണ്. 

പാ ട്്ട മൂ ളി യ
ചു ണ്ി ടല ദന്
കാ റെ്ട ദത ങ്ങു ന്ു.
ന ട്്ട ദതാ റെ്ട-
വ ള ർ ടത്ാ ദൊ ണ-
സ്വ പ്  ന ടമാ ന്ാ യി
ഏ തു കൂ െി െു ൾ-
മ റ വി ൽ നി ന് വ ർ-
എ യ്  തു വീ ഴ്  ത്ു ന്ു
ക െു തി നി ൽ ക്ു ക,
ക െ ലു ദപാ ടല
കു തി ച്ച്ട മു ദന് റാ ൻ-

പു തി യ വ ഴി ക ളി
ലി െു ള്ട മാ യ്  ച്ച്ട
ടവ ളി ച്ച ദമ കീ ൊ ൻ!
എ ന്ുനം ക വി തി െി ച്ച റി യു ന്ു.
ക െ ടല െു ക്ു ന് േീ വി ത ത്ി ട ൻ റ ബാ ക്ി 

പ ശത മാ ണ്  ക വി ത ക ൾ സനം വാ േ വി ദധ യ മാ 
ക്ു ന് ത്. ഒ റെ ടപ ട് മ നു ഷ് ട ൻ റ േീ ന വി ലാ പ 
ങ്ങ ളാ ണ്  െ ച ന ക ളി ൽ മു ഴ ങ്ങു ന് ത്.

ന വ ലി ബ റ ൽ ന യ ങ്ങ ള്ടനം ൊ ഷി സ്  റെത്  ശപ 
വ ണ ത ക ള്ടനം ഒ െു േ ന ത യു ടെ േീ വി ത ടത് 
ക വ ർ ടന് െു ക്ു ദ മ്ാ ൾ അ തി ടന തി ടെ യു 
ള്ള ദപാ ൊ ട് മാ ണ്  പു തി യ ക വി ത യി ൽ ശപ തി 
ധ്വ നി ക്ു ന് ത്. ക വി ത യ ല്ല എ ന് ക വി ത യി 
ൽ ഒ െു നി ല വി ളി ഇ െു ളി ൽ അ നാ ഥ മാ യി ടപ 

യ്  തു തീ െു ന്ു. കു ടറ ക റു ത് ചി െി ക ൾ ദച ർ 
ന്ത്  ടവ ളി ച്ച ത്ി ട ൻ റ ക ഴു ത്ു ടഞ െി ക്ു ന്ു 
എ ന്ുനം ക വി വ് ക്  ത മാ ക്ു ന്ു. ഇ ന്് ൻ ൊ 
ഷ്  ശെീ യ ത്ി ടല ഇ െു ണ് കാ ല ടത് നി ർ ധാ െ 
ണനം ടച യ്യ്ട ന് ക വി ത യാ ണ്  മ ഹാ ഭാ െ തനം. 
ച െി ശത ത്ി ന്  തീ  ടകാ െു ക്ു ന് അ മാ വാ സി 
ൊ ശതി യി ൽ പീ േി ത ട ൻ റ നി ല വി ളി യാ ണ്  നീ 
റി യു റ യു ന് ത്.

ഒ ളി വു േീ വി ത
ക് ണ ടക് ടയ ല്ലാ െുനം
പ തു ങ്ങി യു ൾ വ ലി
ടഞ്ാ തു ങ്ങി നി ൽ ക്ു ന്ു.
ഭ യനം ഭ െി ക്ു ദന്ാ
െി െ മി ടത ന്ു നാനം
 പ തി ടഞ്ാ ടൊ ച്ച യി ൽ
പ റ ഞ്ു ദപാ കു ന്ു!
തീ ർ ച്ച യാ യുനം ഇ െു ണ് കാ ല ത്ി ട ൻ റ യു ഗ 

പ ക ർ ച്ച യാ ണ്  മ ഹാ ഭാ െ തനം എ ന് ക വി ത യി 
ൽ നി ർ ദ്ധാ െ ണനം ടച യ്യ്ട ന് ത്. ടത യ്യാ ട്നം ഗൃ 
ഹാ തു െ ത്വനം, ക വി ദത, സ്  ദന ഹ ൊ േ്നം, മ ഴ 
ച്ചി ന്ു ക ൾ, ടവ റു ടത യാ വി ല്ല, തീ,  ക ഥാ ന് 
െനം, പാ  ദട്ാ ളനം, കു െീ പ്ട ഴ യ്  ക്ത്, ഓ ർ മ ക്ു ന്ത്, 
അ ഭി മ ന്ു, ക വി ടമാ ഴി ക ൾ തു െ ങ്ങി യ ഈ  
സ മാ ഹാ െ ത്ി ടല െ ച ന ക ദളാ ദൊ ന്ുനം മ 
നു ഷ് േീ വി ത ത്ി ട ൻ റ സനം ഘ ർ ഷ ഭ െി ത മാ 
യ അ വ സ്  ഥാ ന് െ ങ്ങ ടള സനം വാ േ വി ദധ യ 
മാ ക്ു ന്ു. കന തി ക ത യു ടെ അ ന ന് ശപ കാ 
ശ ന മാ ണ്  ക വി ത ക ള്ട ടെ ഉ ള്ള െ ക്നം. ശപ ണ 
യ വുനം ശപ കൃ തി യുനം ക വി ത ക ള്ട ടെ അ ന്ഃ സ 
ത് യാ ണ്.

ദോ.  എ. എനം. ശശീ ധ െ ൻ അ വ താ െി ക യി 
ൽ എ ഴു തി യ ദപാ ടല അ ന്ാ പ ദേ ശ ത്ി ട ൻ 
റ യുനം മി ത്ു ക ള്ട ടെ യുനം കശ ലി പി ന്ു െ െു 
ന്ു ടവ ന്ു ള്ള താ ണ്  വി ന യ ച ശദ് ട ൻ റ ക വി 
ത ക ള്ട ടെ മ ടറൊ െു ശപ ദത് ക ത. ച െി ശത ഗാ ഥ 
ക ളാ യി ക വി ത മാ റു ന് തു ടകാ ണ്ാ ണി ത്. 
നാനം  ഇ െ ടപ ട്്ട ടകാ ണ്ി െി ക്ു ന് പ െി ണാ മ 
വുനം ഉ ണ്ാ ദക ണ് പ െി ണാ മ വുനം ത മ്ി ലു ള്ള 
സനം ഘ ർ ഷ ങ്ങ ളി ലൂ ടെ യാ ണ്  ഇൗ  ടച റു ക 
ടന ആ ഴ ത്ി ൽ സ്വാ ധീ നി ക്ു ന് ത്. 
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വി.  ഗി െീ ഷ് 

എ  ന്ു െ സാ ണ് ആ  പൂ ച്ച ടയ 
കാ ണാ ൻ.  ദറാ േ െി കി ൽ ഇ 

റ ച്ചി ക് െ ക്ു മു ന്ി ൽ ഞാ ൻ ദനാ ക്ി 
നി ന്ു. ദത ക്ു മ െ ത്ി ട ൻ റ ടവ ള്ള യി 
ൽ ഇ ളനം കാ ത ൽ വ ള െുനം ദപാ ടല ത 
വി ട്്ട നി റനം അ വി െ വി ടെ ക യ റി പ െ ർ ന് 
അ തി ട ൻ റ െൂ പ സൗ ദ് െ് ത്ി ൽ ഉ െു 
ണ് മി ഴി ക ൾ ന ക്ഷ ശത ങ്ങ ടള ദപാ ടല 
േ്വ ലി ച്ച്ട. മി ല്ലി ടല അ റ ക് വാ ളി ട ൻ റ 
പ ല്ല്ട ക ൾ ചാ ണ ക് ല്ലി ൽ ൊ വുനം വി ധനം 
നി െ ത്ി ലൂ ടെ ദവ ഗ ത്ി ട ൻ റ ഗ ഹ ന 
മാ യ ഭീ തി ശ ബ്  േ ങ്ങ ൾ സൃ ഷ്  െി ച്ചത് വാ 
ഹ ന ങ്ങ ൾ മി ന്ി മ റ ഞ്ു. പൂ ച്ച ക്ത് ദറാ 
ഡ് മു റി ച്ച്ട ക െ ക് ണനം. അ തി ട ൻ റ പ 
െി ശഭ മ ത്ി ൽ ഉ ഴ ലു ക യാ ണ്. ഭ യനം അ 
തി ട ൻ റ ക ണ്്ട ക ളി ൽ ഒ ട്ി പി െി ച്ച്ട കി 
െ ന്ു. ടച വി യു ടെ അ ശഗ ങ്ങ ടള കൂ െു 
ത ൽ കൂ ർ പി ച്ച്ട. ഓ ദൊ ച ല ന ങ്ങ ദള 
യുനം അ ന ൽ പ മാ യ ദപ െി അ തി ശേു തനം 
നി യ ശന്ി ക്ു ന്ു.

ദബ് േി ട ൻ റ മൂ ർ ച്ച യാ ണ് വീ തി ദയ 
റി യ നി െ ത്ു വ ക്ി ന്. ദന ർ ത് അ 
ശശ ദ്ധ മ തി, ക്ഷൗ െനം ദപാ ടല നി ശഗ ഹി 
ക് ടപ ൊ ൻ. പൂ ച്ച വാ ൽ വ ള ഞ്ു കി െ 
ക്ുനം ക ണ ടക് ‘റ’ കാ െ ത്ി ലാ ണ് ദറാ 
േി ട ൻ റ ഈ  ഭാ ഗനം.  ത ന്മൂ ലനം ക്ഷ ണ 
ദന െനം ടകാ ണ്ത് വാ ഹ ന ങ്ങ ൾ ചീ റെി യ 
െു ക്ു ന്ു. അ ണ ടപാ ട്ി യ ദപാ ടലാ ഴു 
കു ന്ു. ടപ ട ട് ന്ാ ണ് ശശ ദ്ധ യി ൽ ടപ ട് 
ത്; പൂ ച്ച ക് പ്ട റ ത്ത് പു ല്ല്ട ക ള്ട ടെ മ റ 
വി ൽ ക ഷ്  െി ച്ചത് ന െ ക്ാ റാ യ െ ണ്ത് പൂ 
ച്ച ക്ു ഞ്ു ങ്ങ ൾ... എ ടന്ാ െു ഓ മ ന 
ത് മാ ണ് അ വ യു ടെ മു ഖ ത്ി ന്. അ 

 �ിപതീകരണം: ഷബത് ന സുമയ്യ

സങ്കടവണ്ടതികൾ (കവതി്) 
സതി.എം. വതിനയചതന്ദൻ 

തപസാധനം:   
മഎ. ബകുക് സ് , ലകാഴതിലക്ാട്  

വതിേ: 80 രൂപ

IhnXbnse ss\XnIX
കതയ്ാട്ടം ഗൃഹാതുരത്വം, കവിമത, സ് മനഹ രാജങ്ം, 
മഴച്ചിന്ുകൾ, കവറുകതയാവില്, തീ, കഥാന്രം, പാ മട്ടാളം, 
കുരീപേുഴയ് ക്് , ഓർമക്ുന്് , അഭിമനങ്ു, കവികമാഴികൾ 
തുടങ്ിയ ഈ സമാഹാരത്തികല
ര�നകമളാമരാന്ും മനുഷങ്ജീവിതത്തി കൻറ 
സംഘർഷഭരിതമായ അവസ് ഥാന്രങ്കള 
സംവാദവിമേയമാക്ുന്ു
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കഥകളിക്ത്  കണ്്ടടകാെുത്ത് കൂ
െിയാട്മാടണന്ത് ഒെു നാെൻ 

ടചാല്ലാടണങ്ിൽ, ഉഷ നങ്ങ്ാർ കൂ
െിയാട്ത്ി ടൻറയുനം നങ്ങ്ാർകൂത്ി 
ടൻറയുനം നയനങ്ങളാടണന്ത് നാ
ട്്ടകാർ പറയുടന്ാെു ദനൊണ്. ദക
െള കലാമണ്ഡലനം അെുത്ിടെ ഉഷ 
നങ്ങ്ാടെ സനംസ്ഥാന നൃത്്-നാെ് 
പീഠത്ി ടൻറ പുെസ്കാെത്ിനു തി
െടഞ്െുത് ദപാൾ യഥാർഥത്ിൽ 
ദനർത്തല്ലാത് അെിവെ വീണത് ഈ 
ദനെിനായിെുന്ു.

2014ൽ കൂെിയാട്ത്ിന്  ദകെള സനം
ഗീതനാെക അക്ാേമിയുടെ അവാർ
േു ദനെിയ, ശശീ ശങ്ൊചാെ് സനംസ്കൃ
ത സർവകലാശാലയിടല നാെക വിഭാ
ഗനം അധ്ാപികക്ത്, ഈടയത്ിയിെി
ക്ുന്ത് എന്ുനം അഭിമാനദത്ാടെ 
ഓർത്ുടവക്ാവുടന്ാെു അനംഗീകാ
െനം. ൽ വളർന്ു ദവദൊെിയ കൂെിയാ
ട്നം. ചതുർവിധാഭിനയങ്ങടള കൂട്ിയിണ
ക്ുന് കൂെിയാട്ത്ി ടൻറയുനം അനുബ
ന്ധകലയായി ആെനംഭിച്ച്ട പിന്ീട് സാ
ത്വികാഭിനയത്ി ടൻറ ഉത്മ മാതൃക
യായി സ്വത്വനം ദനെിയ നങ്ങ്ാർ കൂത്ി 
ടൻറയുനം െനംകഗശ്വെ്മാണിന്ത് ഉഷ 
നങ്ങ്ാർ. വിദേശ ൊേ്ങ്ങളിൽ ഉൾടപ
ടെയുള്ള അദനകനം അെങ്ങുകളിൽ 39 
ടകാല്ലനം കൂെിയാെി, അവദബാധമുള്ള 
സേസ്ടെ വിസ് മയിപിച്ച കലാകാെി. 
കൂെിയാട്ത്ി ടൻറ ചെിശതവുനം വർത്
മാനവുനം സ്വഅന ുഭവങ്ങള്ടനം അവർ 
പങ്ുടവക്ുന്ു.

കൂടിയാട്ടം
ഒന്ിൽ കൂെുതൽ ശപതിഭകൾ ഒെുമിച്ച്ട 
സനംസ്കൃത നാെകങ്ങടള വ്ാഖ്ാനി
ച്ച്ട, നാെ്ശാസ്ശത വിധികൾ അെിസ്ഥാ
നമാക്ി അഭിനയിച്ച്ട കാട്്ടന്താണ് 
ശപാഥമികമായി പറഞ്ാൽ കൂെിയാ
ട്നം. എടന്ങ്ിലുടമാന്ത് തന്മയത്വദത്ാ
ടെ ശപകെിപിക്ുന്താണദല്ലാ കൂത്ത്. 
കൂെിയാട്ത്ിൽ ഉള്ളത് ചാക്ാർ കൂ
ത്ുനം നങ്ങ്ാർ കൂത്ുനം. നാെകത്ിടല 
പുെുഷ കഥാപാശതങ്ങടള ചാക്ാർമാ
െുനം സ്ശതീ കഥാപാശതങ്ങടള നങ്ങ്ാർ
മാെുനം അവതെിപിക്ുന്ു. ഇടതാെു 
നൃത്െൂപമല്ല, നാെ്െൂപമാണ്. തനി
മയുള്ള മുഖഭാവങ്ങള്ടനം മറെ്ട ശെീെഭാ

ഷകള്ടനം ദവഷവിതാനവുമാണ് ഇതി
ടല ആശയസനംദവേന ഉപാധികൾ. 
ഈ കലാെൂപത്ിൽനിന്ത് അനുശകമ

മായി ആവിഷ് കാെത്ിൽ സവിദശഷ
തയുള്ള ചാക്ാർകൂത്ുനം നങ്ങ്ാർകൂ
ത്ുനം ടവദവേടറയുള്ള കലാെൂപങ്ങളാ

യി പിറവിടകാണ്ു. മാശതവുമല്ല, അവ 
നമ്്ാർ, ചാക്ാർ എന്ീ െണ്ു സമു
ോയക്ാെുടെ സാശമ്ോയിക വ്വഹാ
െമായി പെിണമിക്ുകയുനം ടചയ്തു.
ഭാെതീയ െൂപങ്ങള്ടടെ അവതെണ
ത്ിൽ ടപാതുടവ കാണുന് ചതുർ
വിധാഭിനയനം അതി ടൻറ പെദമാന്ത 
നിലയിടലത്ുന്ത് നങ്ങ്ാർ കൂത്ി
ലാണ്! അതിനാൽ, അെങ്ങുകളിൽ ശപ
ഥമ സ്ഥാനത്ുനിൽക്ുന് അഭിനയ
െൂപനം നങ്ങ്ാർ കൂത്ാണ്. അഭിനയ 
കവവിധ്വുനം ശക്മായ കഥാപാശത 
സങ്ൽപവുമാണ് ഇതിനു കാെണനം.

കൂടിയാട്ടം ആട്ടമല്
ആട്ടമന്ാൽ നൃത്മാടണന്ുദതാ
ന്ാടമങ്ിലുനം, കൂെിയാട്നം ആട്മല്ല, 
അഭിനയ കലയാണ്. ‘നൃത്-നൃത്്
-നാെ്നം’ എന്തിടല മൂന്ാമദത്താ
ണ് കൂെിയാട്നം. നൃത്ത്ിൽ അനംഗ 
ചലനങ്ങദളയുള്ളളൂ. മുഖഭാവങ്ങൾ 
ദവണ്. ഉോഹെണനം, തിെുവാതിെക്
ളി. െണ്ാമടത് ശാഖയായ നൃത്്
ത്ിൽ, മുഖഭാവങ്ങൾ അൽപനം ആവ
ശ്മാണ്. ദമാഹിനിയാട്വുനം ഭെതനാ
െ്വുനം കുച്ചിപ്ടെിയുനം മറെ്ടനം നൃത്് വി
ഭാഗത്ിലാണ്. നൃത്നം ടചയ്യ്ടന്വെുനം 
നൃത്്നം ടചയ്യ്ടന്വെുനം പാേങ്ങളിൽ 
ചിലമ്ണിയുന്ു. എന്ാൽ, കൂെിയാ
ട്നം കലാകാെനുനം കലാകാെിയുനം ചില
മ്ണിയുന്ില്ല. കാെണനം, ഇവ നൃത്
വുമല്ല, നൃത്്വുമല്ല. വാക്ാർഥാഭിന
യ ശപധാനമായ നാെ്മാണിത്! െസാ
ഭിനയമാണ് ഇതിൽ മുഖ്നം. ചാക്ാർ 
അഭിദനതാവുനം നങ്ങ്ാർ അഭിദനശതി
യുമാണ്!

ഇന്്യിടല ഏറെവുനം പുൊതന ശാ
സ്ശതീയ നാെകമാണ് കൂെിയാട്നം. ഈ 
കലാെൂപനം കവേിക കാലനം മുതൽ 
അതി ടൻറ ശപാചീന അവസ്ഥയിൽ 
നിലവിലുണ്ായിെുന്ു. കവേിക കാ
ലഘട്ത്ിൽ ഉണ്ായിെുന് ആചാെ
ങ്ങൾ കൂെിയാട്ത്ി ടൻറ അവതെണ 
െീതികളിൽ ഇന്ുനം േർശിക്ാനാകുനം. 
ആെനംഭകാലത്ത് പൂർണമായുനം ഇന്ു
കാണുന് അവതെണ െൂപത്ിൽ 
ആയിെുന്ിെിക്ില്ല എദന്യുള്ളളൂ. 
െണ്ാനം നൂറൊണ്ിൽ വെക്ൻ പറവൂ
െിൽ േീവിച്ചിെുന് പകറയൂർ കൂത്

ച്ചാകക്യൻ എടന്ാെു ചാക്ാർ 
ദചെ ൊോവായ ടചങ്ുട്്ടവനുദവ
ണ്ി ‘ശതിപുെേഹനനം’ എന് കഥ അവ
തെിപിച്ച ഒെു പൊമർശനം ഇള ദങ്ാവ
െികൾ െചിച്ച ചിലപതികാെത്ിലു
ണ്ത്. എന്ാൽ, ഒമ്താനം നൂറൊണ്ിലാ
യിെിക്ാനം കൂെിയാട്ത്ി ടൻറ ഇന്ു 
പിന്ുെെുന് ചിട്കൾ െൂപടപൊൻ 
തുെങ്ങിയത്. ശകദമണ ദക്ഷശതാങ്ണ
ങ്ങളിലുനം കൂത്മ്ലങ്ങളിലുമായി 
കൂെിയാട്ാവതെണങ്ങൾ വികസിച്ച്ട 
പൂർണെൂപനം ശപാപിച്ച്ട. അങ്ങടന, 
പശന്ണ്ാനം നൂറൊണ്ിൽ കൂെിയാട്
ത്ിന് ദവറിടട്ാെു െൂപനം സമശഗമാ
യി ലഭിച്ച്ട. പെിണാമ വഴിയിൽ എവി
ടെദയാ ടവച്ചത് ഈ കലാശാഖ സാമു
ോയിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളായിമാറി.

ആസ്വാദനം വഴങ്ാത്തത്
ഇതെ കലാെൂപങ്ങടളദപാടല ലളി
തമല്ല കൂെിയാട്ത്ി ടൻറ ഘെനയുനം 
അവതെണ െീതിയുനം. ആസ്വേിക്ാൻ 
പൂർണശശദ്ധ ആവശ്മാണ്. ദശപക്ഷ
കെുടെ എണ്നം കുറയാനുള്ള കാെ
ണവുനം ഇതാണ്. കൂൊടത, അവ
തെണ ഇെവുനം സമുോയ സ്വാധീന
വുനം ആസ്വാേകെുടെ എണ്നം കുറ
ക്ാൻ കാെണങ്ങളായിട്്ടണ്ത്. കൂെി
യാട് അെങ്ങത് വിളനംബകാലത്ായ
തിനാൽ ദശപക്ഷകർക്ത് അതുനം വി
ഘാതമായി ഭവിക്ുന്ു.

മിഴാവ്, ഇെയ്ക്, കുഴിത്ാ
ളനം, ശനംഖ് തുെങ്ങിയവയാണ്  കൂ
െിയാട്ത്ിടല സനംഗീത ഉപകെണ
ങ്ങൾ. എല്ലാനം എദപാഴുനം ഉപദയാ
ഗിക്ണടമന്ില്ല. മിഴാവാണ് മുഖ്നം. 
എന്ാൽ, കലാകാെ ടൻറദയാ കലാ
കാെിയുടെദയാ ശപകെനങ്ങൾക്ു മാ
നവുനം കവകാെിക ഭാഷയുനം നൽ
കാൻ കൂെിയാട്ത്ിൽ പശ്ാത്
ല സനംഗീതനം ഉപദയാഗിക്ുന്ില്ല. 
ആഖ്ാനവുനം അഭിനയവുനം ഒറെക്ു
തടന് ശക്മാണ്.

സ്പതീ കലാകാരിയാകുമമ്ാൾ...
‘നെി’ എന് സ്ഥാനദത്ാട് സമൂഹ
ത്ിൽ ടപാതുടവയുള്ള തെനംതാ
ഴ് ത്ൽ മദനാഭാവനം കൂെിയാട്ത്ി
ടല സ്ശതീദയാട് ഒെുകാലത്ുമില്ല. 
സ്ശതീക്ു പതിതത്വനം കൽപിക്ു
ടന്ാെു കലാെൂപമല്ല നങ്ങ്ാർ കൂ
ത്ുനം കൂെിയാട്വുനം. ോസിയാട്ത്ി 
ടൻറയുനം മറെ്ടനം േുഷ്ദപര് പെിണാ
മ ഘട്ത്ിൽദപാലുനം കൂെിയാട്ത്ി
നുണ്ായിട്ില്ല. പെിഹാസവുനം സമു
ോയ ശഭഷ് െുനം ഒട്്ടനം ഇല്ലാതിെിക്ാനു
ള്ള ശപധാന കാെണനം കുെുനംബമാണ് 
അഭിദനശതിയുടെ ശപവർത്ന മണ്ഡ
ലനം എന്താണ്. അഭിദനശതിയുടെ വി
ഷയനം എല്ലാവെുനം ആേെണീയങ്ങളാ
യി കാണുന് സനംസ്കൃത നാെകങ്ങ
ളാണ് എന്ുള്ളതാണ് മടറൊെു കാെ
ണനം. നങ്ങ്ാർകൂത്ത് കലാകാെിടയ 
ഏടറ ആേെദവാെുകൂെിയാണ് സമൂ
ഹനം കാണുന്ത്. അഭിദനശതി കൂെി
യാട്ത്ിലുനം നങ്ങ്ാർ കൂത്ിലുനം കൂ
െിയാട്ത്ിൽ അഭിദനശതിക്ുള്ളത് മു
ഴുനീള കഥാപാശതമാണ്. എന്ാൽ, 
നങ്ങ്ാർകൂത്ിൽ അഭിദനശതി ടചയ്യ്ട
ന്ത് കഥാവിവെണമാണ്. ആഖ്ാ
താവായുനം വ്ാഖ്ാതാവായുനം കഥാ

പാശതമായുനം അഭിദനശതി ശപത്ക്ഷ
ടപെുന്ു. അതിനാൽ, നങ്ങ്ാർ കൂ
ത്ത് മൗലികമായി അഭിദനശതിയു
ടെ കലയാണ്. കൂെിയാട്ത്ിലുനം 
നങ്ങ്ാർകൂത്ിലുനം അഭിദനശതിയു
ടെ ദവഷവിധാനനം ഒെുദപാടലയാണ്.

കൂെിയാട് പാെമ്െ്മുള്ള കുെുനംബ
ത്ിടല അനംഗമാണ്. അതിനാൽ, കുട്ി
ക്ാലത്ത് നല്ല ദശപാത്സാഹനനം ലഭിച്ചി
െുന്ു. കൂത്ുനം കൂെിയാട്വുനം പഠിച്ച
ത് ഇെിങ്ങാലക്ുെയിടല അമ്ന്ൂർ 
ചാച്ച്ട ചാക്ാർ സ്മാെക ഗുെുകുല
ത്ിലായിെുന്ു. ഉന്തപഠനനം ദകെ
ളവർമ ദകാളേിലായിെുന്ു. കലാെൂ
പടത് സൂക്ഷത് മമായി അറിഞ്ിട്ല്ല
ദല്ലാ പഠിക്ാൻ ദചെുന്ത്. ടചറുശപാ
യത്ിൽ കലടയക്ുറിച്ച്ടനം സ്വയനം തീ
െുമാനടമെുക്ാനുള്ള ജ്ഞാനവുമില്ല
ദല്ലാ. നങ്ങ്ാർകൂത്ി ടൻറ അഭ്ാസമാ
ടണങ്ിൽ ദക്ശകെവുമാണ്. പദക്ഷ, 
ഈ കലടയക്ുറിച്ചത് അറിയാൻ തുെ
ങ്ങിയദപാൾ അടതാെു ആദവശമാ
യി. േീവിത യാശതയിൽ ഒഴിച്ച്ടകൂൊനാ
കാത് ഒെു സപെ്യായി അതു മാറു
കയായിെുന്ു.

ശശീ ശങ്ൊചാെ് സനംസ്കൃത സർ
വകലാശാലയിടല അധ്ാപന പെി
ചയനം അഭിദനശതി എന് നിലക്ത് 
അക്ാേമിക നിലവാെനം ഉയർത്ാൻ 
സഹായിക്ുന്ുണ്ത്. നങ്ങ്ാർ കൂ
ത്ത് സമ്ൂർണമായി അെദങ്ങറിയ
തിന് ദഹതുവാകാൻ സാധിച്ചതിൽ 
സന്ുഷ് െയാണ്. ഏദതാ കാലത്ത് 
അെ ങ്ങിൽനിന്ുനം അശപത്ക്ഷൊ
യ സ്ശതീ കഥാപാശതങ്ങടള സപെി
വാെനം കൂെിയാട് ഭൂമികയിൽ പുനഃ
സൃഷ് െിച്ച്ട. ദമനക, ശകുന്ള, സു
ഭശേ, കാർത്്ായനി, ലളിത, മലയ
വതി, ഗുണമഞേെി, വിേയ മുതലാ
യ കഥാപാശതങ്ങൾക്ു േീവൻ ടകാ
െുത്ത് ഏടറ സനംതൃപ്തി നൽകി. 
അഭിദനശതി എന് നിലയിൽ ഓദൊ 
കഥാപാശതടത്യുനം ഉൾടക്ാണ്ു 
എന്തായിെുന്ു എ ടൻറ വിേയനം. 
ആ അർഥത്ിൽ ഓദൊ ഇതിഹാസ 
കഥാപാശതവുനം ഓദൊ അനുഭവവു
മായിെുന്ു.

പുതു തലമുറ സ്വീകരിക്ുന്ു
പുതിയ തലമുറയിടല ടപൺകു
ട്ികൾ നങ്ങ്ാർകൂത്ു പഠിക്ാൻ 
വളടെ തൽപെൊണ്. സ്ശതീ നാെ്
െൂപടമന് നിലയിൽ നങ്ങ്ാർ കൂത്ത് 
ഇന്ത് അതിശപസക്മദല്ല. എന്ാൽ, 
േീർഘകാലനം പഠിച്ച്ട, ഇതിൽതടന് 
ഉറച്ച്ടനിന്ു അതിേീവനനം നെത്ു
ന്വർ കുറവാണ്. നിെന്െ ദശപാ
ത്സാഹനവുനം ധാൊളനം ദവേികള്ടനം 
ലഭിക്ാത്താണ് കാെണനം. ചിന്ാ
ദശഷിയുനം സർഗഭാവനയുനം അധ്വാ
ന ശീലവുമുടണ്ങ്ിൽ ഏതു ടപൺ
കുട്ിക്ുനം ഒെു മികച്ച കലാകാെിയാ
യിത്ീൊൻ കഴിയുനം. ഏതു കാല
ദത്യുനം അതിേീവിച്ച്ട മുദന്റാൻ 
നങ്ങ്ാർ കൂത്ി ടൻറ ഘെനക്ു ശപാ
പ്തിയുമുണ്ത്. മറെ്ട സമുോയത്ിൽ
ടപട് പുതിയ തലമുറയുനം കൂെിയാ
ട്നം പഠിക്ാനായി മുദന്ാട്്ട വെുന്ു. 
പഠന സൗകെ്ങ്ങള്ടമുണ്ത്. െക്ഷിതാ
ക്ള്ടനം താൽപെ്നം കാണിക്ുന്ു. 
സമൂഹനം ഇതു സ്വീകെിക്ുന്ുടവ
ന്താണ് ഏറെവുനം വലിയ വ്ത്ാസനം.

kmb´\¯nse Djaecn
യുനസ്കകാ 

മലാക വപതൃക പട്ടികയിൽ 
ഉൾകപേടുത്തിയ ഇന്ങ്ൻ 

നാടങ്കലാരൂപമാണ്  കൂടിയാട്ടം. മകരളക്രയിൽ 
വളർന്ു മവമരാടിയ ഇൗ കലാരൂപവുമായി 

മലാകകമമ്ാടുമുള്ള 
നൂറുകണക്ിന്  മവദികൾ സഞ്ചരിച്ച 

കലാകാരിയാണ്  ഉഷ നങ്ങ്ാർ

തൗെീഖ് അസ് ലനം

മ ക്ടളയുനം കുെുനംബടത്യുനം സ് ദനഹി
ച്ചത് ടകാതിയെങ്ങാടത മെണത്ി ടൻറ വി

ളിക്ത് ഉത്െദമകി പപ മെിച്ച്ടകിെക്ുദമ്ാൾ 
അവൾ കൂട്്ടകാദൊടൊപനം മുറെത്ത് കളിച്ച്ടനെ
ക്ുകയായിെുന്ു. കാെണനം, ആ നാലുവയസ്സ്ട
കാെിക്ത് നഷ് െടപട്്ടദപായടതന്ാടണന്ത് തി
െിച്ചറിയാനുള്ള ശപായമായിെുന്ില്ലദല്ലാ. അച്ഛ
നില്ലാത് കുട്ിയായി അവളങ്ങടന അമ്യു
ടെയുനം ദചച്ചിയുടെയുനം തണലിൽ മിെുക്ിയാ
യി വളർന്ു. ഒന്ിനുനം ഒെു കുറവുനം വെുത്ാ
ടത അവള്ടടെ നല്ല ആശഗഹങ്ങൾടക്ല്ലാനം 
അവർ പൂർണ പിന്ുണയുമായി ദചർന്ു. ഇെ
ടക്ദപാദഴാ അവൾ അച്ഛ ടൻറ നഷ് െനം തിെിച്ച
റിഞ്ുതുെങ്ങി. േീവിതത്ി ടൻറ ഓദൊ നിമി
ഷവുനം അച്ഛ ടൻറ അസാന്ിധ്നം അവടള അല
ട്ിടക്ാണ്ിെുന്ദതാടെ അമ് ദറാബിദയാട് 
അവൾ ആേ്മായി അച്ഛടനക്ുറിച്ചത് ദചാേിച്ച്ട. 
അച്ഛ ടൻറ മെണടത്ക്ുറിച്ചത് എങ്ങടനയാണ് 
ടപാന്ുദമാടള പറഞ്ുമനസ്സിലാദക്ണ്ടത
ന്ത് അറിയാടത അമ് പകച്ച്ടനിന്ു. അച്ഛൻ 
ദോഷി ഏറെവുനം നടല്ലാെു പിതാവായിെുന്ുടവ
ന്ത് അമ്യിൽനിന്ത് ആനി മനസ്സിലാക്ി. നാലു
വയസ്സ്ടവടെ അവൾ ൊേകുമാെിടയദപാടല
യാണ് േീവിച്ചടതന്ുനം അമ്  ടചവിയിൽ ഓതി
നൽകി. ഒപനം അച്ഛടന തങ്ങളിൽനിന്ത് പറി
ടച്ചെുത്ത്  ലഹെിയാടണന്ുനം, ലിവർ സിദറാ
സിസ്  മൂർച്ഛിച്ചാണ് അച്ഛൻ മെിക്ുന്ടതന്ുനം 
ആനി ആേ്മായി അറിഞ്ു.

അന്ത്  അവൾ  അറിയാടതതടന് അവളിൽ 
ഒെു ശപതിജ്ഞ െൂപടപെുകയായിെുന്ു. ലഹ

െിടക്തിൊയ തുറന് ദപാൊട്നം അവിടെ തുെ
ങ്ങുകയാണ് .  ആൻറി ശേഗ്  ആക്െിവിസ് റൊ
യി, ന്ൂദറാ കമൻഡ്  ടെയിനറായി, പാൊ
ദനാർമൽ റിസർച്ചറായി, ദലാകമറിയുന് 
ദബ്ാഗറായി ടചറുശപായത്ിൽതടന് 
ദലാകമറിയുന് ലഹെിവിെുദ്ധ ശപവ
ർത്കയായി മാറിയ കഥ പറയുക
യാണ്  ആനി.  

തീയായി വളർന്ു 
നാലാനം വയസ്സിലാണ്  പപ 
മെിക്ുന്ത്. ദവർപാെി 
ടൻറ വിഷമവുനം ദവേന
യുനം മറക്ാൻ കാലനം 
കുടറ എെുത്ു. തി
െിച്ചറിവായിത്ുെ
ങ്ങിയദപാഴാണ് 
പലെുനം പറഞ്റി
ഞ്ത്, മേ്പാന
മാണ് പപയുടെ 
േീവടനെുത്ത്. 
മെണത്ിദല
ക്ാണ് എന്റി
ഞ്ിട്്ടനം എന്ു
ടകാണ്ത് ഇവ
ടൊടക് മേ്പി
ക്ുന്ുടവന് 
ദചാേ്നം ആനി 
തദന്ാെുത
ടന് ദചാ
േിച്ച്ടടകാ
ണ്ിെുന്ു. 
ഉത്െനം 
കിട്ാതിെു
ന്തുടകാണ്ാവാനം, ആനി ആ ദചാേ്നം മടറൊ
ൊദളാെു ദചാേിച്ച്ട, ശപധാനമശന്ിദയാട്. ആ 
ദചാേ്നം സൃഷ് െിച്ച അലടയാലികൾ ആനിയു
ടെ േീവിതനം മാറെിമറിക്ുകയായിെുന്ു. ലഹെി
ടയ ടചറുക്ാൻ എണ്ളൂറിദലടറ ദവേികളിൽ 
ശപദചാേനാത്മക ക്ാസുകൾ നയിച്ച ദമാട്ിദവ
ഷനൽ സ്പീക്റായി ആനി മാറി. പ്ലസ്െു പഠ
നനം പൂർത്ിയാകുദമ്ാദഴക്ുനം ആനി പിന്ിട് 

ദവേികള്ടടെ എണ്നം 800 കെന്ിെുന്ു. 
അതുനം 18 വയസ്സ്ട തികയുനംമുദമ്...

കൂട്്ടകാെുടെ അച്ഛന്മാെുനം മേ്പാനത്ിന് 
അെിമകളാടണന്ത് മനസ്സിലാക്ിയ ആനി ത 
ടൻറ അവസ്ഥ ഇനിടയാൊൾക്ുനം സനംഭവി
ക്െുടതന്ത് മനസ്സിലുറപിച്ച്ട. ഗൂഗ് ളിൽ പെതി
യുനം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച്ടനം അവൾ ലഹെി 
എടന്ന്ത് പതുടക് അറിഞ്ുതുെങ്ങി. സനംശ
യങ്ങൾ  തീൊടത വന്ദതാടെ  തൃശൂെിലുള്ള 

ദോക്െർമാെുടെ അെുടത്ത്ി ആനി ലഹെി
ടയക്ുറിച്ചത് ദചാേിച്ച്ട പഠിച്ച്ട. മാധ്മശപവർത്
കകൂെിയായ അമ് ആനിക്ത്  ഉറച്ച പിന്ുണ 
നൽകി കൂടെ നിന്ു. പഠിച്ചതുനം അറിഞ്തുനം 
ത  ദൻറതായ വാക്ുകളിൽ അവൾ പങ്ുടവച്ച്ട
തുെങ്ങി. അങ്ങടന ഓദൊ പെികളായി ത ടൻറ 
േീവിതനം അെയാളടപെുത്ാൻ ശശമിച്ച്ട. ലഹെി
ടക്തിൊയ ദസാഷ്ൽ മീേിയ എഴുത്ുകളി
ലൂടെയാണ് ആനി ശശദ്ധിക്ടപട്്ടതുെങ്ങുന്ത്. 
ആനിയുടെ ദബ്ാഗുനം       ദവ്ലാഗുനം കവറലായി. ത 
ടൻറ വാക്ുകൾ ദലാകനം ശശദ്ധിക്ുന്ുടണ്ന്ത് 
മനസ്സിലാക്ിയദതാടെ ആനി ലഹെിടക്തിൊ
യ പഠനനം ഗൗെവത്ിൽ കണ്ു. അങ്ങടന പഠ
നനം മനസ്സി ടൻറ ശക്ിടയക്ുറിച്ച്ടനം ചിന്ാദശ
ഷിടയക്ുറിച്ച്ടടമാടക്യായി ന്ൂദറാ സയ
ൻസിദലക്ുനം ദതാട്ത് റീദശപാസസിദലക്ുനം ക്വാ
ണ്നം സയൻസിദലക്ുനം ആനിയുടെ പഠനനം കെ
ന്ുടചന്ു.  എഴുത്ുകള്ടനം ദബ്ാഗുനം ശശദ്ധിക്
ടപട്്ടതുെങ്ങിയദതാടെ സ് കൂള്ടകള്ടനം ദകാള
േുകള്ടനം ആനിടയ കുട്ികദളാട് സനംസാെിക്ാ
നായി ക്ഷണിക്ാൻ തുെങ്ങി. അങ്ങടനയാണ് 
ആനി കസബർ ദലാകത്ുനിന്ത് ദനെിട്ിറങ്ങി 
ദൊക്ത്ദഷാകളിൽ സേീവമാകുന്ത്. 

കപടയിനിങ്  ഫൗമണ്ഷൻ
അന്ർദേശീയ തലത്ിൽദപാലുനം ശശദ്ധദനെി
യ ലഹെിവിെുദ്ധ ശപവർത്നങ്ങൾക്ുള്ള കമ്
നിടയന്ത് ആനിയുടെ ആദഗ്ാ സക് സസ് ടശെ
യിനിങ്  ൌദണ്ഷടന വിദശഷിപിക്ാനം. ശപവ
ർത്നങ്ങൾ തുെങ്ങി ചുെുങ്ങിയ നാള്ടകൾക്ു
ള്ളിൽതടന് ദകശദ് ധനമശന്ാലയത്ിൽനിന്ത് 
കമ്നീസ് ആൻഡ്  ടസക് ഷൻ എട്ത്  ശപകാെനം 
കലസൻസ് ദനെിയ കമ്നി ആോയ നികുതി 
വകുപി ടൻറ 12AA െേിസ് ദശെഷനുനം സ്വന്മാ
ക്ി. ഇന്ത് ഈ കമ്നി ഇന്്യിടല ഏറെവുനം ശപ
മുഖ സന്ദ്ധസനംഘെനകളിൽ ഒന്ായി വളർ
ന്ുകഴിഞ്ു. ലഹെി ഉപദയാഗിച്ച്ടതുെങ്ങു
ന്തിനുമുമ്ത്  വിേ്ാർഥികളിൽ ലഹെിവിെുദ്ധ 
മദനാഭാവനം സൃഷ് െിച്ചത്  ലഹെിമുക്മായ ഒെു 
തലമുറടയ വാർടത്െുക്ുകയാണ്  ആദഗ്ാ 
ൌദണ്ഷ ടൻറ ലക്ഷ്നം. വിേ്ാർഥികൾക്ിെ
യിൽ ലഹെിവിെുദ്ധ മദനാഭാവനം സൃഷ് െിക്ുന് 

ടശെയിനിങ്ങുകൾ, വിേ്ാർഥികടള ലക്ഷ്മിട്ത് സ് 
റെ്ടേൻറ് സ്  ഇന്ർ പവർ എൻഹാൻസ് ടമൻ
റ്  ദശപാശഗാനം, കുെുനംബശാക്ീകെണനം, വിേ്ാ
ർഥികൾക്ിെയിൽ പഠനസഹായനം, ചികിത്സ
സഹായനം, കശെബൽ എനംപവർടമൻറ്,  വിേ്ാ
ർഥികൾക്ിെയിൽനിന്ത് മികവുറെവടെ കടണ്
ത്ി നൽകുന് ദഗാൾേൻ സ് കമൽ അവാ
ർഡ്, ടവറെത് ബാൻഡ്  ആൻറി ശേഗ്  ക്ബുകൾ 
എന്ിവയാണ് ൌദണ്ഷ ടൻറ ശപധാന ശപവ
ർത്നങ്ങൾ. 

പറച്ചിലല്, പപവൃത്തി 
സാധാെണ ഒെു ദബാധവത്കെണ ക്ാസ് എെു
ത്ു മെങ്ങാൻ ആനിടയ കിട്ില്ല. ലഹെിയുടെ 
ദോഷെലങ്ങൾ പറഞ്ല്ല ആനി ത ടൻറ മു
ന്ിലിെിക്ുന്വദൊട് സനംസാെിക്ുന്ത്. ഒെു 
വ്ക്ിയുടെ കഴിവ് എന്ാടണന്ുനം എങ്ങ
ടന േീവിതവിേയനം കകവെിക്ാടമന്ുനം നമ്ു
ടെ മനസ്സി ടൻറ ശക്ിടയന്ാടണന്ുടമാടക് 
ആനിടയ ദകട്്ടകഴിയുദമ്ാൾ ഓദൊ വ്ക്ി
ക്ുനം ദബാധ്ടപെുനം. അതിലൂടെ ലഹെിയല്ല േീ
വിതത്ിൽ  ശപശ് നങ്ങൾക്ുള്ള പെിഹാെടമന്ത് 
തിെിച്ചറിയാനാകുനം. െണ്ു മണിക്ൂർ നീള്ടന് 
ഇൻദശൊേക്െറി ടസക് ഷൻ മാശതമാണ് ആനി 
സനംസാെിക്ുന്ത്. അതിനുദശഷനം ആനിയുടെ 
െീനം അനംഗങ്ങൾ നൽകുന് പെിശീലന പെിപാ
െികൾകൂെിയുണ്ത്. ദോക്െർമാെുനം ഗദവഷക
െുനം ഒടക്യെങ്ങുന് ആനിയുടെ െീമി ടൻറ പെി
ശീലനനംകൂെി ലഭിക്ുന്ദതാടെ  േീവിതനംതടന് 
ലഹെിയായി മാറുനം. 14 വയസ്സ്ട മുതൽ ആെനംഭി
ച്ച യാശത ഇന്ത് ഇന്്ക്ത്  അകത്ുനം പുറത്ുനം 
നിെവധി ദവേികൾ പിന്ിട്്ട. ടവറുനം 18 വയസ്സി
നുള്ളിൽ ലക്ഷക്ണക്ിന് വിേ്ാർഥികള്ടനം യു
വേനങ്ങള്ടമാണ് ആനിടയ ദകട്ത് േീവിതവീ
ക്ഷണങ്ങടള തിെുത്ിക്ുറിച്ചത്. എറണാകു
ളനം ടസൻറ്  ടതദെസാസ് ദകാളേിടല ഒന്ാനം 
വർഷ ബി.എ ശെഞ്ചത് വിേ്ാർഥിയാണ് ആനി 
ഇദപാൾ. ദലാകനം ഒന്ായി ഈ ദപാൊളിടക്ാ
പനം നിൽക്ടട്, ലഹെിമൂലനം ഇനിടയാെു േീവ
ൻ നഷ് െടപൊതിെിക്ാൻ ആനിയുടെ സ്വപ് ന
ങ്ങൾടക്ാപനം നമുക്ത് സഞ്ചെിക്ാനം.
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പപവർത്തകയായി മാറിയ 
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