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അടർക്കളത്ിൽഒരുപാടുശത്ുേയാ
ദ്ാക്കൾക്ക്ക്ിക്രഒറ്റക്കക്േപാരി

നിറങ്ുന്നസൂപ്പർഹീേറായുക്ടപരിേേഷ
മുണ്ടയാൾക്കക്.േേഗേുംകൃ്്യ്യുംകൗശ
ലേുംകകമു്ലാക്കിആൾക്കൂട്ടത്ിനിട
യിേലക്കക്ആത്മേിശ്ാസേത്ാക്ടഅയാൾ
ആതകമണത്ിനിറങ്ുകയാണ്.അ്ിശയ
കരമായശരീരചലനങ്ളാൽ,്ടയാക്ന
ത്ുന്നേരുക്ടപത്മേ്യൂഹംേേദിച്ക്ഒരുമാ
തത്ികക്നേപ്പാക്ലമറു്ലക്കൽതപ്്യക്ഷ
ക്പ്പടുേമ്ാൾഒട്ടിപ്പിടിക്ച്ന്നേപാക്ലഅേപ്പാ
ഴുംപത്ക്ആപാദങ്ളിലുണ്ടാകും.്ുടർന്നക്
ലക്ഷ്യത്ിേലക്കക്അളന്നുകുറിച്ചുള്ളതപഹ
രം.േർഷങ്ൾക്കുമുമ്ക്്ുടങ്ിയആജാല
േിദ്യമത്ി്ിക്ലോണ്ടക്മേതടാക്പാളിറ്റാേന
ായിൽകഴിഞ്ഞദിേസം്ക്ൻറ32ാംേയ
സ്ിലുംഅയാൾപുറക്ത്ടുത്ു.ക്്ാട്ടചുപി
േറ്റന്നക്ആറാമക്്ാരിക്കൽകൂടിേലാകഫുട്
ബാളിക്ൻറമിന്നും്ാരമായിഅയാൾഅേി
ഷിക്തനായി.

റൊസാരിയോേിറെ താ രപ്ിെവി
1987ജൂൺ27ന്അർജൻറീനയിക്ലക്റാസാ
രിേയായിലായിരുന്നുആ്ാരപ്പിറേി.സ്
റ്റീൽപ്ാൻറിൽേജാലിക്കാരനായേജാർജ്
ക്മസ്ിയുക്ടയുംകാത്നിർമാണഫാക്ടറി
യിക്ലക്്ാഴിലാളിയായക്സലിയകുചീറ്റി
നിയുക്ടയുംനാലുമക്കളിൽമൂന്നാമനായാ
ണ്ലയണൽക്മസ്ിജനിച്ത്.മൂത്സേഹ
ാദരന്ാരായമ്്യാസ്,േറാത്ിേഗാ,ഇളയ
സേഹാദരിമരിയേസാൾഎന്നിേർക്ക്കാ
പ്പംക്റാസാരിേയായിൽഅേൻപിച്ക്േച്ചു
്ുടങ്ി.ഒരുേയസ്ായേപ്പാൾ്ക്ന്നഫുട്
ബാളിേനാട്േല്ാത്കമ്ംകാട്ടിത്ുടങ്ി

യിരുന്നുആകുരുന്നക്.േജ്യ
ഷ്ഠന്ാർക്കുംബന്ുക്ക
ളായമാക്സിമിലിയാേനാ,
ഇമ്ാനുേൽബിയാൻകൂ
ച്ിഎന്നിേർക്കുക്മാപ്പമാ
യിരുന്നുകുട്ടിക്കാലക്ത്
പത്ുകളി.

ക്മസ്ിക്കക്നാലുേയ
സ്ചുള്ളേപ്പാൾമുത്ശ്ി
ക്സലിയയാണ്അേ
നിൽേളർന്നുേരുന്ന
ഫുട്ബാൾ്ാരക്ത്കാ
ര്യമായിനിരീക്ഷിച്ത്.കു
ഞ്ഞുലിേയാആരാലും
അറിയക്പ്പടുന്നഫുട്ബാൾ
്ാരമായിമാറണക്മന്നക്അക്കാ
ലത്ക്്ീതേമായിആതഗഹിച്ിരുന്ന
്ുംഅേർമാത്മായിരുന്നു.ക്റാസാരിേയ
ായിക്ലതഗാൻേ്ാലിഫുട്ബാൾക്ലബിേല
ക്കക്ആനാലുേയസ്ചുകാരക്ൻറകകപിടിച്ക്
അേക്രത്ിയത്അേക്നകളിക്കാരനാക്കാ
നുറച്ചു്ക്ന്ന.ലിേയായുക്ടപി്ാവ്േജാർ
ജ്ക്മസ്ിയായിരുന്നുഅേിക്ടപരിശീലകൻ.

കട്ടക്കക്കൂക്ടനിന്നുക്േന്ന്ുമാത്മായി
രുന്നില്മുത്ശ്ിയുക്ടമിടുക്കക്.മാ്ാപി്ാ
ക്കേളാട്ക്മസ്ിക്കക്ആദ്യമായിബൂട്ടചുോങ്ി
നൽകാൻേതപരിപ്പിച്്ുംഅേരാണ്.പിന്നീ
ട്തഗാൻേ്ാലിയിൽ്ക്ൻറക്ചറുമകക്നമാ
ച്ക്ടീമിൽഉൾക്പ്പടുത്ണക്മന്നക്േജാർജിക്ന
നിർബന്ിച്ചുക്ക
ാണ്ടിരുന്ന്ും
ക്സലിയയാ
യിരുന്നു.
പത്ി
ക്ന

അത്േമൽ
ആകർഷകമായിഅ്ി
തദു്ംക്മരുക്കിക്യടുത്കുഞ്ഞു
മകക്ൻറപദചലനങ്േളാേരാന്നും
ക്സലിയയുക്ടേലിയതപ്ീക്ഷകളി
േലക്കുള്ളഅളന്നുകുറിച്പാസുക
ളായിരുന്നു.ശാരീരികമായി്ക്ന്ന
ക്കാൾമിടുക്കുള്ളസഹ്ാരങ്ക്ള

പത്
ടക്കത്ിലുംത്ി

ബ്ിങ്ിലുംകേച്ചുക്േ
ട്ടിലിേയാകു്ിച്ചുകയ
റുന്നത്അേക്രഹരം
ക്കാള്ളിച്ചു.േലാകഫുട്
ബാളിക്നആേേശത്ി
ലാഴക്ത്ിയമഹാതപ്ിേയു
ക്ടേളർച്ക്കുേേണ്ടിതപാർഥനാനിർേരമാ
യികാത്ിരുന്നആജീേി്ംപേക്ഷ,സ്പ്
നങ്ൾപൂത്ു്ളിർക്കുന്ന്ിനുമുേമ്അേ
സാനിച്ചു.ക്മസ്ിക്കക്10േയസ്ചുള്ളേപ്പാഴായി
രുന്നുമുത്ശ്ിയുക്ടമരണം.പിന്നീട്കരിയ
റിക്ലഒാേരാേഗാളചുംക്മസ്ിആകാശേത്
ക്കക്കകയുയർത്ിആേോഷിക്കുന്ന്ി
നുകാരണം,കളിയുക്ടേഴിയിേലക്കക്കക
പിടിച്ചുനടത്ിച്അേേരാടുള്ളആദരോ

യിരുന്നു.

ബാഴ് സ വിളിക്കുന്കു
മുത്ശ്ിയുക്ടമരണത്ി

നുപിന്നാക്ലയാണ്കുഞ്ഞു
ക്മസ്ിയുക്ടേളർച്ക്കുറവ്
രക്ഷി്ാക്കൾക്കക്േബാധ്യ
മാേുന്നത്.സമതപായക്കാ
രുമായി്ാര്മ്യക്പ്പടുത്ു
േമ്ാൾലിേയാഏക്റക്ച
റു്ായിരുന്നു.ആശങ്ാ
കുലരായമാ്ാപി്ാ
ക്കൾഅേക്നേ്ാക്
ടറുക്ടഅടുക്ത്ത്ി
ച്ചു.േളർച്ക്യസഹായി

ക്കുന്നേഹാർേമാണിക്ൻറ
കുറോണ്ക്മസ്ിയുക്ടതപശ്

നക്മന്നായിരുന്നുേ്ാക്ടറുക്ട
ക്േളിക്പ്പടുത്ൽ.തപ്ിമാസം1500

േ്ാളർക്ചലേുേരുന്നതപേ്്യകചി
കിത്സനൽകിയാൽമാത്േമേളർച്്്രി്
ക്പ്പടുത്ാനാേൂഎന്നായിരുന്നുേ്ാക്ടറു
ക്ടനിർേദശം.നിസ്ഹായനായിരുന്നുേജ
ാർജ്ക്മസ്ി.അന്നക്ലിേയാക്നേൽസ്ഓൾ
ഡ്േബായ്സിലാണ്കളിച്ചുക്കാണ്ടിരുന്ന
ത്.േജാർജ്അേരുക്ടസഹായംേ്ടി.ക്ച
റിയസഹായക്മക്ത്ങ്ിലുംേേണക്മങ്ിൽ
ക്ചയ്ാക്മന്നായിരുന്നുമറുപടി.മകക്ൻറ

്ുടക്കത്ിൽആേരാടുംഅധി
കംസംസാരിക്കാ്ിരുന്നക്മസ്ിബധിര

നാക്ണന്നുേക്ര് ങ്ൾക്്റ്റിധരിച്ിരുന്ന്ായി
അക്കാദമിയിൽഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നക്സൻറർബാക്കക്

ക്ജറാർഡ്പിക്ക്പറയുന്നു.ത്സിങ്റൂമിലായാലും
പുറത്ായാലുംഅേൻഒറ്റക്കിരിക്കുകയാേും.ആദ്യഒരു

മാസംഞങ്േളാക്ടാന്നുംഒന്നുംമി
ണ്ടിയില്.സ്ിറ്റക്സർലൻ്ിൽഒരുടൂർ
ണക്മൻറിനുേപായേപ്പാഴാണ്അേൻ
ഞങ്േളാട്കൂട്ടചുകൂടാനുംസംസാരി
ക്കാനുക്മാക്ക്ക്ുടങ്ിയത്.അന്നുേ
ക്രകണ്ടലിേയായല്അക്്ന്നക്േ്ാന്നി.

ബാഴ്സയിക്ലത്ുന്നസമയത്ക്ഉയരംകുറഞ്ഞക്ക്മലിഞ്ഞ
രൂപമായിരുന്നുലിേയായുേടത്.അേക്ൻറകാലുകൾേി
രലുകൾേപാക്ലയായിരുന്നുേ്ാന്നിച്ത്.‘‘അേക്ന

കടുത്രീ്ിയിൽടാക്ൾക്ചയ്രുത്.എക്ല്ാ
ടിഞ്ഞുേപാകും’’-േകാച്ക്ഞങ്ൾക്കക്

മുന്നറിയിപ്പക്നൽകി.

‘അവ റൻെ കാെകുകൾ 
വിരെകുകൾ 
യോറെോേിരകുന്കു’

കരിയർ

ൊ െിഗ (10)
2004-05, 
2005-06, 
2008-09, 
2009-10, 
2010-11, 
2012-13, 
2014-15, 
2015-16, 
2017-18, 
2018-19

യകാേ റെൽ യെ (6) 
2008-09, 2011-12, 
2014-15, 2015-16, 
2016-17, 2017-18

ചാമ്പ്യൻസ്  െീഗ്  (4) 
2005-06, 2008-09, 

2010-11, 2014-15

പേധാന കിരീട യനട്ടങ്ങൾമത്സരങ്ങൾ  839
യഗാളകുകൾ  684
അസിസ് റ്്   281

ബാഴ് സയൊണ
മത്സരങ്ങൾ  701
യഗാളകുകൾ  614
അസിസ് റ്്   239

സ് ോനിഷ്  െീഗ് 
 മത്സരങ്ങൾ  461
യഗാളകുകൾ  428
അസിസ് റ്്   167

അർജൻെീന
മത്സരങ്ങൾ  138
യഗാളകുകൾ  70
അസിസ് റ്്   42

ചികിത്സക്കായിേജാർജ്മറ്റചുമാർഗങ്ൾ
അേന്ഷിച്ചുക്കാണ്ടിരുന്നു.േബ്നസ്എയ്
റിസിക്ലഅ്ിതപശസ്് മായറിേർേപ്റ്റക്ടീ
മിേലക്കക്ക്മസ്ിക്്രക്ഞ്ഞടുക്കക്പ്പട്ടേപ്പാൾ
രക്ഷി്ാക്കൾക്കക്തപ്ീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ,ആേിശ്ാസേുംപുലർന്നില്.
പണംമുടക്കാനാേിക്ല്ന്നായിരുന്നുറി
േർേപ്റ്റിക്ൻറനിലപാട്.അ്ിനിക്ട,
ആോർത്സ്ക്പയിനിക്ലബാഴ്
സേലാണക്ലബിക്ൻറക്ടക്നിക്കൽ
്യറക്ടർചാർലിക്റക്സാച്ി
ക്ൻറക്ചേിയിലുക്മത്ിയിരു
ന്നു.ഇ്ിഹാസ്ാരം്ീേഗാ
മറേ്ാണയുക്ടേകളീകശലി
േയാട്സാമ്യമുള്ള13കാരൻ
പയ്ൻഅർജൻറീനയിലുക്ണ്ട
ന്നോർത്ക്കുപിന്നാക്ലചാർലി
അേക്നക്കുറിച്ക്അേന്ഷിച്ചു.ലിേയാ
യുക്ടകളിമികേിക്നക്കുറിച്ക്ആധികാ
രികേിേരങ്ൾലേിച്േ്ാക്ട്ാരത്ി
ക്ൻറകുടുംബത്ിനുമുമ്ാക്കഅേദേഹം,
ആോഗ്ദാനംമുേന്നാട്ടചുക്േച്ചു.‘ബാഴ്സേല
ാണയിൽനടക്കുന്നതടയൽസിൽക്്രക്ഞ്ഞ
ടുക്കക്പ്പടുകയാക്ണങ്ിൽക്മസ്ിയുക്ടചികി
ത്സക്ച്ലവ്ക്ലബ്പൂർണമായിേഹിക്കും.സ്
ക്പയിനിൽ്ാമസസൗകര്യേുക്മാരുക്കും.’

നാേ് കിൻ യേപ്െിൽ ഒപ്ിട്ട കരാർ..!
ചരിത്നിേയാഗത്ിക്ൻറആദ്യപടിയാ
യി,അത്ലാൻറിക്സമുതദത്ിന്മുകളിലൂ
ക്ടലിേയാപി്ാേിക്നാപ്പംപറന്നു.നൂകാ
മ്ിക്ലേകളിേകട്ട്ട്ടകത്ിൽഅേൻ്
ക്ൻറകളിമിടുക്കക്ചാർലിക്കുംകൂട്ടർക്കുംമു
ന്നിൽപുറക്ത്ടുക്കാൻകുപ്പായമിട്ടിറങ്ി.
പത്ുമായികമ്ാനത്ിറങ്ിയലിേയായു
ക്ടപദചലനങ്ൾചാർലിക്യഅേങ്യറ്റം
േിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന്ായിരുന്നു.‘എങ്ക്ന
യാണീകുട്ടിപത്ിക്നഇത്അനായാസമാ
യികകകാര്യംക്ചയ്ചുന്നത്?’അ്ിശയംകൂ
റിയചാർലിക്മസ്ിയുമായിഅേിക്ടക്േച്ചു്
ക്ന്നകരാറിൽഒപ്പിട്ടത്ഒരുനാപ്കിൻേപപ്പ
റിലായിരുന്നു!

ബാഴ്സേലാണയുക്ടലാമാസിയഅക്കാ
ദമിയിൽഅേൻകളിച്ചുേളരാൻ്ുടങ്ി.
കനസർഗികതപ്ിോേശഷിയുള്ള,ത്ിബ്ി
ങ്ിൽഅ്ിമിടുക്കനായ്ാരമായിബാഴ്
സേലാണയിൽഅേൻക്ഷണത്ിൽേപക്ര
ടുത്ു.പകൽസമയത്ക്പരിശീലനത്ിൽമു
ഴുകുന്നലിേയാ,കളത്ിൽഅ്ിശയംേിരി
യിക്കുന്നഅേ്പാദങ്ളിൽരാത്ികാലങ്
ളിൽേഹാർേമാൺചികിത്സക്കുള്ളഇഞ്ചക്
ഷനുകൾസ്ീകരിക്കുകയായിരുന്നുപ്ിവ്.
േർഷങ്ൾഈപ്ിവ്്ുടർന്നു.

 മാനംമകു റട്ട വളർന്് 
ക്ലബിക്ൻറേിേിധയൂത്ക്ടീമുകളിലായി
അേൻകളിച്ക്മുേന്നറുകയായിരുന്നു.ചികി
ത്സയുക്ടഫലമായിശാരീരികമായുംപ്ി
ക്യേളർന്നു.2003ൽ16ാംേയസ്ിക്ലത്ിയ
േശഷംഅേക്ൻറേളർച്സ്ാോേികമായി
ട്ടായിരുന്നു.ബാഴ്സയിക്ലത്ുേമ്ാൾനാല

ടി
ഏഴി
ഞ്ചുമാ
ത്മുണ്ടായിരുന്നആബാലൻകാറ്റേലാണി
യക്കാരുക്ടകരു്ലിൽഅഞ്ചടിഏഴിഞ്ചി
േലക്കക്േളർന്നു.2003ൽ്ക്ന്നബാഴ്സേല
ാണയുക്ടഫസ്റ്റക്ടീമിൽഅരേങ്റ്റമായി.
േഹാക്സമൗറീേന്യാപരിശീലിപ്പിച്ിരുന്ന
എഫ്.സിേപാർേട്ടാക്ക്ക്ിക്രസൗഹൃദമത്സ
രത്ിലായിരുന്നുആദ്യംകളത്ിക്ലത്ിയത്
.തപശംസനീയമായതപകടനേത്ാക്ടലിേയാ
േരേറിയിക്കുകയായിരുന്നു.കളിക്യഴുത്ു
കാർഅേക്ൻറകരുനീക്കങ്ക്ളോഴ്ത്ി
പ്പാടി.ബാഴ്സയുക്ടഅന്നക്ത്മിന്നും്ാരം
ക്റാണാൾ്ീേന്യാക്മസ്ിക്യക്കുറിച്ക്ോേ്
ാരാക്്സംസാരിച്ചു.

ഓേരാേർഷംപിന്നിടുേമ്ാഴുംബാഴ്
സേലാണയിൽക്മസ്ിമാനംമുക്ട്ടേളർ
ന്നുക്കാണ്ടിരുന്നു.േലാകംഅേക്ൻറകഴി
േുകൾകണ്ടുംേകട്ടചുംസാക്ഷ്യക്പ്പടുത്ി.
2008-09േർഷത്ിൽബാഴ്സക്കക്മൂന്നുകി
രീടങ്ളടക്കംേനടിക്ക്കാടുത്ക്ആകജത്
യാത്ക്കക്ആക്കംകൂടി.22ാമക്ത്േയസ്ിൽ
േലാകക്ത്ഏറ്റേുംമികച്കളിക്കാരനുള്ള
ഫിഫ,ബാലൺ്ിഓർപുരസ്കാരങ്ൾ.
കളിയുക്ടസമോക്യങ്ക്ളകീഴ്േമൽമറിച്
േ്യക്് ിതപോേേുമായിഫുട്ബാളിക്ൻറഅൾ
ത്ാരയിൽേിശുദ്നായിോഴ്ത്ക്പ്പട്ടആ
യുോവ്,കളിയുക്ടച്ുരക്കളത്ിൽപിന്നീ
ട്േരച്ചുകാട്ടിയക്്ാക്ക്കചരിത്ം.കിരീടങ്
ളിൽനിന്നക്കിരീടങ്ളിേലക്കക്ബാഴ്സേലാണ
ക്യയുംഅേിശ്സനീയേഗാളചുകളചുക്ടആന
ന്ദക്കാഴ്ചകളിേലക്കക്േലാകക്ത്യുംകക
പിടിച്ചുനടത്ിയകരിയറിക്ൻറസായാഹ്
നേേളയിൽേലാകക്ത്മികച്കളിക്കാരനു
ള്ളബാലൺ്ിഓർപുരസ്കാരംആറാം
്േണയുംകകകളിേലറ്റചുോങ്ിലിേയാേീ
ണ്ടുംഅ്ിശയിപ്പിക്കുകയാണ്.നിറംക്കടു
ന്നസമയത്ക്നിറഞ്ഞുകത്ിക്ക്കാണ്ടക്...
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2009
2010

2011 2019
2015
2012

കരിേെി റൻെ സാോഹ് നയവളേിെകും 
കളിമമതാനങ്ങളിൽ െേണൽ 
ആയപരേസ്  റമസ്ിറേന് ഫകുട് ബാളെകുറട 
രാജവാഴ് ച തകുടരകുകോണ് . യഗാളകുകളിൽനിന്്  
യഗാളകുകളിയെക്കും േകുരസ് കാരങ്ങളിൽനിന്്  
േകുരസ് കാരങ്ങളിയെക്കും നീങ്ങകുന് 
ആ മജപതോപതേകുറട കളറമാരകുക്ങ്ങളിയെക്് ...

ക്മസ്ിസൂപ്പർ്ാരമായിേപക്രടുത്േ്ാക്ട
അേദേഹേത്ാക്ടാപ്പംതപേർത്ിക്കുകയാണ്മാ

്ാപി്ാക്കളചുംസേഹാദരങ്ളചും.േർഷങ്ളായിലി
േയായുക്ടഏജക്ൻറന്നേമൽേിലാസംകൂടിയുണ്ടക്പി്ാ
വ്േജാർജിന്.ക്മസ്ിയുക്ടേപരിലുള്ളചാരിറ്റിഫൗേണ്ട
ഷക്ൻറതപേർത്നങ്ളിൽസഹായിക്കുകയാണ്മാ്ാ
വ്കുചീറ്റിനി.സേഹാദരൻേറാത്ിേഗായാണ്ക്മസ്ിയു
ക്ടകദനംദിനക്ഷ്്യൂളചുംപബ്ിസിറ്റിയുംകകകാര്യം
ക്ചയ്ചുന്നത്.മക്റ്റാരുസേഹാദരൻമാറ്റിയാസിനാണ്ലയ
ണൽക്മസ്ിഫൗേണ്ടഷക്ൻറചുമ്ല.കുട്ടിക്കാലംമു
്ൽകൂട്ടചുകാരിയായിരുന്നഅേൻറാക്ണല്ക്റാക്യൂ
േസായാണ്ക്മസ്ിയുക്ടജീേി്പങ്ാളി.മൂന്നക്

ആൺകുട്ടികളചുണ്ടക്അേർക്കക്.്ിയാ
േഗായുംമാറ്റിേയായുംസി

േറായും.

ഒപ്മകുണ്് , കകുടകുംബം 

 ചിപതീകരണം: വിനീത്  എസ് . പിള്ള

ഭാരപ്യ അ യൻൊറണെ്ലക്കും മക്ൾക്കുറമാപ്ം

പഗാൻയൊെി ഫകുട് ബാൾ ക്ലബിറൻെ ജഴ് സിേിൽ റമസ്ി
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കത്തുകൾ

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

ഹൃദയസ് പൃക്ായ ജീവതി്ം
ലക്കം1642ൽ‘കനിേുടൽമരങ്ൾ’എന്നശീ
ർഷകത്ിൽആലപ്പചുഴയിക്ലേ്ാ.അബ്ദു
ൽസലാമിക്നപരിചയക്പ്പടുത്ിനിസാർപു
്ുേനഎഴു് ിയേലഖനംഹൃദയസ്പൃക്കാ
യി.ആ് ുരേസേനരംഗത്ക്ആയിരങ്ൾക്കക്
ആശയുംഅത്ാണിയുമാണ്േ്ാ.അബ്ദു
സ്ലാം.പ് ിനായിരങ്ളചുക്ടകണ്ീക്രാപ്പചുന്ന
േ്ാക്ടർ്ന്നിൽനിക്ഷിപ്്മായിരിക്കുന്ന
കദേനിേയാഗമാണ്നിർേഹിക്കുന്നത്എന്നക്
ആലപ്പചുഴക്കാർക്കുനന്നായിഅറിയാം.കേദ്യ
ശാസ്ത്രംഗംകേമ്ാളേത്കരിക്കക്പ്പട്ടചുക്കാ
ണ്ടിരിക്കുന്നസാഹചര്യത്ിൽേ്ാക്ടർ് ിക
ച്ചുംഒരുേേറിട്ടേ്യക്തി് ്മാണ്.

സി. എ. സ െിം, േകു ന് പേ

ക നതി വകും ന ന്മ ക ളകും  
േ്ാ.അബ്ദുസ്ലാംആ് ുരശുതശൂഷരംഗ
ത്ക്നിർേഹിച്ചുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നേസേന
ങ്ൾമാ് ൃകാപരമാണ്.എല്ാേ്ാക്ടർമാ
ർക്കുംഇങ്ക്നഒരുസാമൂഹികേബാധംകൂ
ടിഉണ്ടായാൽഒരുപാട്മനുഷ്യർക്കക്ആശ്ാ
സംലേിക്കും.
േി.ഗിരീഷിക്ൻറശാപംഎന്നകഥപൂച്യുേട
്ല്മലയാളിയുേടത്്ക്ന്നയാണ്.
ലഹരിക്ക്ക് ിരായആനിഎന്നക്പൺകുട്ടിയു
ക്ടേപാരാട്ടംആക്രയുംആേേശേരി് രാക്കും.
കുട്ടിക്കാലത്ക്േകട്ടനല്പാട്ടചുകളചുക്ടഓരത്ു
കൂടികടന്നുേപാകാനുംകഴിഞ്ഞു.

ഉ മ ർ, മാ െ യചേ രി

ഹൃ ദ്യമായ യാത്
ഒരുസ്ത്ീക്യന്നേപരിൽ്ക്ൻറചുറ്റചുമുള്ള
ഓേരാകണ്ചുകക്ളയുംേയേക്കണ്ടിേരുന്നഈ
കാലത്ക്ല് ാക്കിേലക്കക്ഒറ്റക്ക്കാരുയാത്.
ോരാദ്യമാധ്യമംലക്കം1641ൽഅനസ്അസീ
ൻഎഴു് ിയലക്ഷക്മിയുക്ടയാത്ാേിേശഷം
ഹൃദ്യാനുേേമായി.യാത്യിക്ലഓേരാഅനു
േേേുംോയനക്കാരുക്ടമനസ്ിൽേരച്ചുകാ
ട്ടചുന്നുണ്ടക്.സ്ത്ീ് ക്ൻറസ്പ്നങ്ളചുംആതഗ
ഹങ്ളചുംകുഴിച്ചുമൂേടണ്ടേളക്ല്ന്നചിത്ാഗ

്ിഅക്ഷരങ്ളിലൂക്ടഓേരാോയനക്കാരിേല
ക്കുംപകരുന്നുണ്ടക്ലക്ഷക്മി.

ഹ ന്, കാ ളി കാ വ്

ഒ ടതി ച്കു ക ള ലഞേ ്ീ രൂ
ോരാദ്യമാധ്യമംലക്കം1641ൽക്ക.ഇ.എൻഎ
ഴു് ിയഒടിച്ചുകളേയണ്ടസേർണക്ക്കാടികൾ
എന്നേലഖനംോയിച്ചു.പഠിച്ചുേളരുന്ന,ഉ
ന്ന് ോേിജീേി് ംസ്പ്നംകാണുന്നേിദ്യാ
ർഥികൾഎങ്ക്നയാണ്സേർണേമധാേി് ്
ത്ിക്ൻറഇരകളാകുന്നത്എന്നത്സേിസ്് 
രംഎഴുത്ുകാരൻേിശദീകരിക്കുന്നു.ഇത്
രംേിഷയങ്ളിൽനീ് ിപീഠംസ് ്യസന്മാ
യികാര്യങ്ൾകകകാര്യംക്ചേയ്ണ്ട് ുണ്ടക്ക്.

േി. വി. മകു ഹ മ്മ ദ്, ഇൗ സ്  റ്്  മ െ േ മ്മ, 
യകാ ഴി യക്ാ ട് 

നിസാർ പുതുവന

നീർക്കുന്നം ഗവ. എൽ.പി സ് കൂളിൽ പഠി
ക്കുന്ന കാലത്്ത  ̌  കുട്ടി േദശീയപാത

യുെട പടിഞ്ഞാറ്  ഭാഗത്തുകൂടി െവള്ള േകാ
ട്ട�ം സ് െറ്റതസ് േകാപ്പ�ം അണിഞ്ഞുേപാകു
ന്ന േഡാക് ടർമാെര ഇമചിമ്മാ െത േനാക്കി
നിൽക്കും. താൻ അങ്ങെന െവള്ളേകാട്ട�ം 
കഴുത്തിൽ സ് െറ്റതസ് േകാപ്പ�ം ഇട്ട�നടക്കു
ന്നതായി സ�പ് നംകാണും. കൂട്ട�കാരുെമാ
ത്തുള്ള കളികളിൽ േഡാക് ടറായി അഭിനയി
ക്കും. ഒടുക്കം ˇ കുട്ടി വളർന്നുവലുതായി 
േമാഹിച്ചതുേപാെല ഒരു േഡാക് ടറായി. ഈ 
േഡാക് ടറുെട കഴുത്തിെല സ് െറ്റതസ് േകാപ്   
അേദ്ദഹത്തി െൻറ ഒരു അവയവമാേണാ എന്ന്  
സംശയിച്ച�േപാകും. കാരണം, അേദ്ദഹത്തിന്  
അത്  ഊരിെവക്കാൻ ഇടേവളകൾ കിട്ടാറില�. 

‘േവദന കുറക്കുക എന്നതാണ്  ഒരു േഡാക് 
ടറുെട അടിസ് ഥാന േജാലി’ എന്ന ് െമഡിക്കൽ 
സയൻസിൽ ഒരു െചാല��ണ്ട് . ˇ െചാല�ിെന 
അന�ർഥമാക്കുകയാണ്  േഡാക് ടർ അബ് ദു
സ്സലാം. ̌ ലപ്പ�ഴ െമഡിക്കൽ േകാളജിെല തി
രക്കുപിടിച്ച േസവനത്തിനിെട വീണുകിട്ട�ന്ന 
സമയം ത െൻറ െമഡിക്കൽ സ് റ്റ�ഡൻസിെന
യും കൂട്ടി ഒരു നിമിഷംേപാലും പാഴാക്കാെത 
ജനങ്ങള�െട കണ്ണീരും േവദനയും പഴന്തുണി 
നനച്ചാറ്റി ഒപ്പിെയടുക്കുകയാണ്  േഡാ. അബ് 
ദുസ്സലാം. രാജ�ാതിർത്തിയും കടന്ന ് ̌  കരു
തൽ അങ്്ങ  േനപ്പാളിൽ വെര എത്തി. പാലിേയ
റ്റിവ്˘  െകയർ രംഗത്തും ̌ തുരശു്രശൂഷ േമഖ
ലയിലും േഡാ. അബ് ദുസ്സലാം നടന്നുതീർത്ത 
വഴികൾ െചറുതല�.

വണ്ടാനം െമഡിക്കൽ േകാളജിനു സമീപം 
നീർക്കുന്നം െവള്ളാപ്പള്ളിൽ വീട്ടിൽ അബ് 
ദുൽ ഖാദറി െൻറയും ബീവിക്കുട്ടിയുെടയും 
മകനാണ്  േഡാ. അബ് ദുസ്സലാം. ഒരു സാധാര
ണ കുടുംബം. െചറുപ്പംമുതേല േഡാക് ടറാക
ണെമന്ന ̌ ്രഗഹത്തിൽ പഠിച്ച�. 1986െല െമ
ഡിക്കൽ എൻ്രടൻസ്  പരീക്ഷയിൽ 452ാം റാ
ങ്കുകാരനായി ത െൻറ െചറുപ്പകാലെത്ത സ�പ് 
നത്തിെല െവള�ത്ത േകാട്ട�ം സ് െറ്റതസ് േകാ
പ്പ�ം അേദ്ദഹം സ�ന്തമാക്കി. പാവങ്ങള�െടയും 
അടിസ് ഥാനവർഗത്തി െൻറയും േഡാക് ടറാക
ണെമന്ന ്  അേന്ന മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടതാണ് . പി
ന്നീട്˘  അതിേലക്കുള്ള വഴികൾ േതടലായിരു

ന്നു. 
അ ങ്ങെന
യാണ്  1989ൽ ˇലപ്പ�ഴ െമഡിക്കൽ േകാ
ളജിൽ എം.ബി.ബി.എസിന്  പഠിച്ച�െകാണ്ടി
രിെക്ക  പാലിേയറ്റിവ്˘  രംഗേത്തക്ക്  അവസരം 
ഒത്തുവരുന്നത് . അക്കാലത്്ത  ഓൾ ഇന്ത� കാ
ത്തലിക്  സ് റ്റ�ഡൻറ് സ്  െഫഡേറഷൻ ˇല
പ്പ�ഴ ജില�യിെല േതാട്ടപ്പള്ളിയിലും ൈകതവ
നയിലും രണ്്ട  പാലിേയറ്റിവ്˘  �ിനിക്കുകൾ നട
ത്തിയിരുന്നു. അതു മായി ബന്ധെപ്പട്ട്  ്രപവർ
ത്തിച്ചതാണ്  പാലിേയറ്റിവ്˘  േമഖലയിൽ കൂടു
തൽ സജീവമായി ഇടെപടാൻ അവസരെമാരു
ക്കിയതും താൽപര�ം ജനിപ്പിച്ചതും. അന്ന ് െമ
ഡിക്കൽ േകാളജിലുണ്ടായിരുന്ന േഡാ. മാർ
ട്ടിൻ, േഡാ.  െ്രഫഡറിക്  േപാൾ, പേരതനായ 
േഡാ. മാത�ു എന്നിവരായിരുന്നു ˇതുരേസ
വനരംഗത്ത്  അക്കാലത്ത്  പാലിേയറ്റിവ്˘  േസ
വനങ്ങൾക്ക്  ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് . 

കലാപ ഭൂമിയിൽ, 
്രപളയേമഖലകളിൽ
പഠനേശഷം ഹരിപ്പാട്˘  ഹുദാ ്രടസ് റ്്റ  ˇശു
പ്രതിയിൽ േസവനം നടത്തുന്ന കാലത്താ
ണ്  ഐഡിയൽ റിലീഫ്  വിങ്ങുമായി ബന്ധ
െപ്പ ടു ന്നത് .  അ ക്കാ ലത്താണ്  അസമിൽ 
േബ ാ േഡാ കലാ പം  െപാട്ടിപ്പ�റെപ്പട്ടത് - 
1994ൽ. ഐ.ˇർ.ഡ��ു ഭാരവാഹി െക
.െക. ഇ്രബാഹീം സാഹിബി െൻറ േനതൃത�
ത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏഴുേപർ അസമിേലക്ക ് പുറ
െപ്പട്ട�. െ്രടയിനിൽ ഏെറ  േ�ശങ്ങൾ സഹിച്ചാ
യിരുന്നു യാ്രത. 31 ദിവസം അവിെട െചലവഴി
ച്ച�. കലാപം ദുരിതം വിതച്ച ബാർേപ്പട്ട, ദൂ�ി, 
െകാ്രകാജർ എന്നീ ജില�കളിലായിരുന്നു ക�ാ
ന്പുകൾ. ഇന്ത�യിെല ദുരിതജീവിതത്തി െൻറ 
മുഖങ്ങൾ കണ്ട്  െഞട്ടിയ ദിനങ്ങളായിരുന്നു 
അത്. പാതിെവന്ത ശരീരങ്ങള�മായി ഉന്തുവ
ണ്ടിയിെലത്തി േവദന ഒന്നു കുറച്ച�കിട്ടാൻ മരു
ന്നുകൾക്കായി നൂറുകണക്കിന്  കലാപബാധി
തർ ക�ൂനിന്ന ദിനങ്ങൾ ഇന്നും െഞട്ടേലാെട
യാണ്  ഓർക്കുന്നത് . ദിവസങ്ങൾ ഭക്ഷണം കി
ട്ടാെത അവശരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു  
മുന്നിൽ വന്ന്  യാചിച്ച�. വയ്˘ േക്കാൽകൂനക

ളി ൽ 
കി ടത്തി

യാ ണ്   ഗർഭി
ണികള�െട ്രപസവം നട

ത്തിയത് . എല�ാ ദിവസവും കന
ത്ത മഴയായിരുന്നു. ഒരു േലാറിയുെട പുറ

ത്ത്  കയറിയാണ്  ഞങ്ങൾ ഈ ്രപേദശങ്ങളി
െലാെക്ക സഞ്ചരിച്ച്  ചികിത്സയും മറ്റ�  േസ
വനങ്ങള�ം നിർവഹിച്ചത് . ഒരു െകാതുകുവ
ലയും ഒരു  േ�റ്റ�ം ഒരു �ാസും ഒരു കിേലാ 
അവിലും അടങ്ങിയ ദുരിതാശ�ാസ കിറ്റിനായി 
ഉയർന്ന ̌ യിരം ൈകകൾ. ഞങ്ങൾ െകാടു
ത്ത അവിൽ സമീപെത്ത െപാതുൈപപ്പിൽനി
ന്നും െവള്ളെമാഴിച്ച ് കുതിർത്്ത  വാരിത്തിന്നു
ന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള�െട ചി്രതം ഇന്നും കണ്ണിലു
ണ്ട് . വഴിയിൽ േബാേഡാ തീ്രവവാദികൾ തട
ഞ്ഞു. സമയത്ത്  െപാലീസ്  എത്തിയതുെകാ
ണ്്ട  മാ്രതം രക്ഷെപ്പട്ട�. അന്ന്  േഡാക് ടറുെട 
സംഘം നാലു  കുട്ടികെള അവിടന്ന ് രക്ഷെപ്പ
ടുത്തി േകരളത്തിെലത്തിച്ച്  പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. 
പിന്നീട്˘  ഇന്ത�യുെട വിവിധ േമഖലകളിേലക്കു
ള്ള യാ്രതകള�െട കാലമായിരുന്നു. സംഘർ
ഷങ്ങളിലും ്രപകൃതിേക്ഷാഭങ്ങളിലും ഉള്ള�
മുറിഞ്ഞ മനുഷ�ർക്കിടയിേലക്ക്  േഡാക് ടറും 
സംഘവും ഒാടിെയത്തി. 

ബിഹാറിെല യാ്രതയാണ്  ഇന്നും െനാന്പ
രമുണർത്തി മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നത്  
എന്ന്  േഡാക് ടർ പറയും . േഖാസി നദി കരക
വിെഞ്ഞാഴുകിയതിെന തുടർന്ന ് വൻ ്രപളയമാ
ണ്  ബിഹാറിൽ ̌ ക്കാലത്തുണ്ടായത് . അവി
ടെത്ത അനുഭവം േഡാക് ടർ പറയുന്നു: ൈ്രബ
റ്റ്  ഇന്ത� ഫൗേണ്ടഷനുമായി േചർന്ന്  ˇേരാ
ഗ� ക�ാന്പുകൾ നടത്താനാണ്  ബിഹാറിെല
ത്തിയത് . അരാരിയ, പൂർണിയ തുടങ്ങിയ ജി
ല�കളിലായിരുന്നു ക�ാന്പുകൾ. േഖാസി നദി
യുെട കരയിലുള്ള ്രഗാമ
ങ്ങളാണ്  ഇവിെട അധി
കവും. ൈവദ�സഹായം 
എത്തിച്ചതിനുേശഷം 
ഒരു ദിവസം േഹാട്ടൽമു
റിയിൽ വി്രശമിക്കുകയാ
യിരുന്നു . ˇ സമയം റൂം 
േബായ്˘  വന്നിട്ട്  പറഞ്ഞു, 
േഡാക് ടർ എ െൻറ കു
ഞ്ഞിന്  വയ്യ, ഒന്നു പരി
േശ ാ ധിക്കുേമാ? ഒരു 

നിസാർ പുതുവന

നീർക്കുന്നം ഗവ. എൽ.പി സ് കൂളിൽ പഠി
ക്കുന്ന കാലത്്ത  ̌  കുട്ടി േദശീയപാത

യുെട പടിഞ്ഞാറ്  ഭാഗത്തുകൂടി െവള്ള േകാ
ട്ട�ം സ് െറ്റതസ് േകാപ്പ�ം അണിഞ്ഞുേപാകു

ന്നു. 
അ ങ്ങെന
യാണ്  1989ൽ ˇലപ്പ�ഴ െമഡിക്കൽ േകാ
ളജിൽ എം.ബി.ബി.എസിന്  പഠിച്ച�െകാണ്ടി

ളി ൽ 
കി ടത്തി

യാ ണ്   ഗർഭി
ണികള�െട ്രപസവം നട

ത്തിയത് . എല�ാ ദിവസവും കന
ത്ത മഴയായിരുന്നു. ഒരു േലാറിയുെട പുറ

ത്ത്  കയറിയാണ്  ഞങ്ങൾ ഈ ്രപേദശങ്ങളി
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പ ഴ ന്തു ണ ി െ ക്ക ട്ട �മ ാ യ ി 
അവ െൻറ പിന്നിൽ ഭാര�. 
രണ്ടര വയസ്സ�ള്ള അവ 
െൻറ െപൺകുഞ്ഞിെന 
പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ ̌  
കുഞ്ഞ്  ˇെക അവശ
യായിരുന്നു. േബാധം 
നഷ്˘ ടെപ്പട്ടിരുന്നു.  പൾ
സ്  േനാക്കി േവഗം െമ
ഡിക്കൽ േകാളജിേല
ക്ക്  അയച്ച�. അവിെട
നിന്ന്  നാലു  മണിക്കൂർ 
യാ്രതെചയ്യ ണം െമ
ഡി ക്ക ൽ േകാളജിൽ 
എത്താൻ. പിേറ്റ ദിവസ

വും അവൻ പതിവുേപാ
െല േജാലിെക്കത്തി. കു

ഞ്ഞിെനക്കുറിച്ച്  അേന�
ഷിച്ചേപ്പാൾ ˇശുപ്രതി

യിൽ എത്തിക്കുന്നതിനു
മുന്്പ  കുഞ്ഞ്  മരിച്ച� എന്ന്  

അവൻ സങ്കടേത്താെട പറ
ഞ്ഞ്  േജാലിയിൽ മുഴുകി. 

്ര പിയെപ്പട്ടവരുെട മൃതേദഹ
ങ്ങൾ ˇശുപ്രതിയിൽനിന്ന്  വീ

ട്ടിെലത്തിക്കാൻ ˇംബുലൻസിന്  
പണം െകാടുക്കാനില�ാെത തലച്ച�

മടായി കിേലാമീറ്ററുകൾ താണ്ടുന്നവ
രുെട നാട്ടിൽ ഇെതാന്നും വലിയ സംഭവ

മല�. ഗുജറാത്തിൽ ഭൂകന്പം ദുരിതം വിതച്ച 
സ് ഥലങ്ങളിലും 16 ദിവസെത്ത േസവനത്തിന്  
ഐ.ˇർ.ഡ��ുവിെനാപ്പം േപായിട്ട�ണ്ട് . വി
ഷൻ കൽക്കത്തയുെട ഭാഗമായി റിേമാട്ട ് ഏരി
യകളിൽ 20 ദിവസം നടത്തിയ യാ്രതകള�ം മറ
ക്കാനാവിെല�ന്ന ് േഡാക് ടർ. 2014ൽ കശ് മീരിൽ 
്രപളയരക്ഷാ്രപവർത്തനത്തിന്  േപായതും മറ
ക്കാനാവില�. ബദ് ഗാം, ബാരാമുല�, ്രശീനഗർ, 
േസാനാേപാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്  േപായ
ത് . 13 ദിവസം അവിസ് മരണീയമായിരുന്നു. 

രാജ�ാതിർത്തി കടന്ന്  അങ്ങ്  േനപ്പാളിലും 
എത്തിയിട്ട�ണ്്ട  ̌ തുരശു്രശൂഷയുെട ഈ കര
ങ്ങൾ. ഭൂകന്പം ദുരിതംവിതച്ച േനപ്പാളി െൻറ ്രപ
േദശങ്ങളിലായിരുന്നു യാ്രത. ഭയങ്കര അഭിമാ
നേബാധമുള്ളവരാണ്  േനപ്പാളികൾ. അവർ 
ˇരുംതെന്ന സഹായം അഭ�ർഥിച്ച�വന്നില�. 
െപാതുേവ ശാന്തസ�ഭാവക്കാരാണ് . ജീവിത
കാലെത്ത സന്പാദ�ം മുഴുവൻ നഷ്˘ ടെപ്പട്ടിട്ട�ം 
അവർ ˇേരാടും ഒന്നും യാചിച്ചില�. േനപ്പാളി
െല മലഞ്ചരിവിൽ സങ്കീർണമായ ഒരു ്രപസവ
ത്തിന്  ൈവദ�സഹായം നൽകാൻ േപായതും 
േഡാക് ടർ ഓർത്തുപറഞ്ഞു. 

ഇതിനിെട വീണുകിട്ടിയ ഇടേവളയിൽ ഗിരി
വർഗ ക�ാന്പുകള�ം സംഘടിപ്പിച്ച�. എൻ.ˇർ.
എച്ച് .എമ്മുമായി സഹകരിച്ചാണ്  ഗിരിവർഗ 
ക�ാന്പുകൾ നടത്തിയത് . േഡാ. ൈസജു ഹമീ
ദ്  േകാഓഡിേനറ്്റ  െചയ്˘ ത ക�ാന്പായിരുന്നു. 
ˇര�ങ്കാവ്˘ , അട്ടേത്താട്˘ , കവളപ്പാറ എന്നിവിട
ങ്ങളിലായിരുന്നു ക�ാന്്പ . അഞ്ചും ̌ റും വയ
സ്സ�ള്ള കുട്ടികൾ വെര മുറുക്കാനും മറ്റ�ം ഉപ
േയാഗിക്കുന്നു. ചാരായമാണ്  ഇവരുെട മെറ്റാ
രു നിേത�ാപേയാഗ വസ് തു. വളെര െചറിയ 
്രപായത്തിൽതെന്ന െപൺകുട്ടികൾ ഗർഭിണി
കളാകുന്നു. വിളർച്ചയും മറ്്റ  ˇേരാഗ�്രപശ് 
നങ്ങള�ം വ�ാപകം. ഇെതാെക്ക േവദനിപ്പിക്കു
ന്ന വസ് തുതയാെണന്ന്  േഡാക് ടർ. 

കരുണയും കനിവും പിറക്കുന്നു...
ഇതിനിടയിൽതെന്ന നാട്˘  േക്രന്ദീകരിച്ച�ള്ള പാ

ലിേയറ്റി വ്˘   ്രപ
വ ർ ത്ത ന

ങ്ങ ള �ം 
സുഗമ

മായി 
ന ട

ത്തി. നിലവിൽ ˇലപ്പ�ഴ െമഡിക്കൽ േകാള
ജിൽ കാർഡിേയാളജി വിഭാഗം അസിസ് റ്റൻറ്  
്രപഫസറും െമഡിക്കൽ േകാളജ്  െഡപ�ൂട്ടി സൂ
്രപണ്ടുമാണ്  േഡാ. അബ് ദുസ്സലാം. 

1996ൽ  ˇലപ്പ�ഴ െമഡിക്കൽ േകാളജിൽ 
ജനറൽ െമഡിസിനിൽ പി.ജിക്ക്  പഠിക്കു േന്പാ
ഴാണ്  പാലിേയറ്റിവ്˘  െകയർ യൂനിറ്്റ  തുടങ്ങുന്ന
തിെനക്കുറിച്ച്  ˇേലാചിക്കുന്നത് . അങ്ങെന
യാണ്  കരുണ പാലിേയറ്റിവ്˘  െകയർ യൂനിറ്്റ  
തുടങ്ങുന്നത് . അന്നെത്ത എം. പി വി.എം. സു
ധീരൻ കരുണയുെട ഉദ് ഘാടനം നിർവഹിച്ച�. 
േഡാക് ടർമാരായ നിധിൻ, ൈസജു ഹമീദ് , ഹു
ൈസൻ േസഠ്  എന്നിവരുെട സഹായേത്താെട 
ൈബക്കിലും മറ്റ�ം സഞ്ചരിച്ചാണ്  അന്ന്  വീടു
കളിൽ ˇവശ�മുള്ളവർക്ക്  ൈവദ�സഹായം 
എത്തിച്ചിരുന്നത് . നീർക്കുന്നം അൽഹുദ ഇം
�ീഷ്˘  മീഡിയം സ് കൂളി െൻറ ഭൗതികസൗകര�
ങ്ങള�ം അന്ന്  ഏെറ സഹായകമായി. 

കരുണയുെട ്രപവർത്തനം കുറച്ച�കൂടി െമ
ച്ചെപ്പടുത്തുന്നതി െൻറ ഭാഗമായാണ്  കനിവി 
െൻറ പിറവി. അന്പലപ്പ�ഴ േക്രന്ദീകരിച്ച ് ്രപവർ
ത്തിക്കുന്ന ഐഡിയൽ െവൽെഫയർ ്രടസ് റ്റി 
െൻറ സഹകരണേത്താെടയാണ്  കനിവ്˘  ്രപ
വർത്തിക്കുന്നത് . കാൻസർ േരാഗികൾക്ക്  കി
ടക്കാൻ 18 കിടക്കകള�ള്ള ഒരു സ േങ്കതം. ്രപാ
ഥമിക ചികിത്സയും ഭക്ഷണവും ഇവിെടയുണ്്ട . 
നാലു  വർഷത്തിനിെട 3200 േരാഗികൾക്ക ് ഇതി
നകം കരുണ കാരുണ�ം െചാരിഞ്ഞു. േസാളി
ഡാരിറ്റി യൂത്ത്  മൂവ്˘ െമൻറ്  ട�ൂബ്  വഴി ˇഹാ
രം െകാടുേക്കണ്ട േരാഗികൾക്ക്  കഞ്ഞിയും 
പയറും വിതരണം െചയ്യ�ന്നു. ഏഴു  വർഷമാ
യി ജില�യിെല വിവിധ പാലിേയറ്റിവ്˘  സംഘ
ങ്ങള�മായി േയാജിച്ച്  ്രപവർത്തിക്കുന്നു. വടു
തല കനിവ്˘ , ̌ ലപ്പ�ഴ കാരുണ�, ചങ്ങനാേശ്ശ
രി എം.ഇ.എസ് , മുട്ടം സാന്ത�നം, മാേവലിക്ക
ര അഭയം, കായംകുളം എ.ˇർ.പി.സി,  ൈമ
്രതി ൈലഫ്  െകയർ, കുട്ടമംഗലം പാലിേയറ്റി
വ്˘  െകയർ, കലവൂർ കൃഷ്˘ ണപിള്ള സ് മാരക 
പാലിേയറ്റിവ്˘ , െബന്നി സ് മാരക പാലിേയറ്റിവ്˘  
എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ്  ്രപവർത്ത
നങ്ങൾ. വീട്ടിൽ കിടപ്പിലായ 900 േരാഗികൾ
ക്ക്  കഴിഞ്ഞ വർഷം ചികിത്സയും പരിചരണ
വും എത്തിച്ച�. മരുന്നുകൾ, മൂ്രത ട�ൂബുകൾ, 
ൈറയ്˘ ൽസ്  ട�ൂബുകൾ, വയറ്റിലും ശ�ാസേകാ
ശത്തിലും നിറഞ്ഞ െവള്ളം കുത്തിക്കളയുക, 
മുറിവുകൾ െവച്ച�െകട്ട�ക അടക്കം എല�ാം െച
യ്യ�ന്നു. എല�ാ െമഡിക്കൽ വിദ�ാർഥികള�ം മിക
ച്ച സഹകരണം. ഏതു  രാ്രതിയിലും സന്നദ്ധർ. 
ˇതുരേസവനരംഗെത്ത സന്നദ്ധ ്രപവർത്തന
െത്തക്കുറിച്ച�ം ത െൻറ നൂതന ˇശയങ്ങെള
ക്കുറിച്ച�ം േഡാക് ടർ അഭി്രപായം പങ്കു െവച്ച�. 

ഇതാണ്  സ�പ് നം...
ഒരു മാതൃകാ േഹാസ് ൈപസ്  െസൻറർ തുട
ങ്ങുക എന്നതാണ്  ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാ
ഷം. വാർധക�ത്തി െൻറ അന്ത�ത്തിൽ കഴിയു
ന്നവർക്കും മരണം ്രപതീക്ഷിച്ച്  കഴിയുന്ന നി
ത�േരാഗികൾക്കും ശാന്തമായി അവരുെട അവ
സാന ദിനങ്ങൾ കഴിച്ച�കൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന ഒരി
ടം. നിർഭാഗ�വശാൽ നമ്മുെട രാജ�ത്ത്  ഇത്ത
രം മികച്ച േഹാസ് ൈപസ്  െസൻററുകൾ ഇല�. 
അേമരിക്ക അടക്കമുള്ള വികസിത രാജ�ങ്ങ
ളിൽ േഹാസ് ൈപസ്  െസൻററുകൾ ഏറ്റവും 
മികച്ച രീതിയിൽ ്രപവർത്തിക്കുന്നു. അതിനു
ള്ള ്രപാരംഭ നടപടികൾ തുടങ്ങിെവച്ചിട്ട�ണ്ട്. 
ൈവകാെത യാഥാർഥ�മാകുെമന്ന ്രപതീക്ഷ
യിലാണ് . 

ഭാര� േഡാ. ഷായിറ ˇലപ്പ�ഴ െമഡിക്കൽ 
േകാളജിൽതെന്ന ഇ.എൻ.ടി വിഭാഗത്തിൽ േസ
വനമനുഷ്˘ ഠിക്കുന്നു. മക്കൾ: േഡാ. ˇമിന, 
ഒന്പതാം �ാസ്  വിദ�ാർഥി  അഹ് മദ്  യാസീൻ, 
ഏഴാം �ാസ്  വിദ�ാർഥി അദ് നാൻ യൂസുഫ് . 
നാലു  സേഹാദരങ്ങള�ണ്്ട . സംസാരം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ രാ്രതി 11 മണി. പുറത്ത്  തിമിർത്തുെപ
യ്യ�ന്ന മഴ. സ് െറ്റതസ് േകാപ്പ�ം ൈകയിേലന്തി 
േഡാക് ടറും കുട്ടികള�ം വാഹനത്തിേലക്ക ്. വീ
ടുകളിൽ കിടപ്പിലായ േരാഗികെള പരിചരിച്ചിട്ട്  
ഇനി എേപ്പാഴാണ്  തിരിെകെയത്തുക എന്നു  
പറയാനാകിെല�ന്ന്  േഡാക് ടർ.

 
കഥകളിക്ക്  കണ്ണുെകാടുത്തത് കൂടിയാട്ടമാെണന്നത് ഒരു നാടൻ െചാല�ാെണങ്കിൽ, 
ഉഷാ നങ്ങ�ാർ കൂടിയാട്ടത്തി െൻറയും നങ്ങ�ാർകൂത്തി െൻറയും നയനങ്ങളാെണന്നത് 
നാട്  പറയുെന്നാരു േനരാണ്! േകരള കലാമണ്ഡലം അടുത്തിെട
ഉഷ നങ്ങ�ാെര സംസ്ഥാന നൃത്ത�-നാട� പീഠത്തി െൻറ പുരസ്കാരത്തിനു 
തിരെഞ്ഞടുത്തേപ്പാൾ യഥാർഥത്തിൽ േനർത്തതല�ാത്ത അടിവര വീണത് ഈ േനരിനായിരുന്നു!
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ഗ� ക�ാന്പുകൾ നടത്താനാണ്  ബിഹാറിെല
ത്തിയത് . അരാരിയ, പൂർണിയ തുടങ്ങിയ ജി
ല�കളിലായിരുന്നു ക�ാന്പുകൾ. േഖാസി നദി
യുെട കരയിലുള്ള ്രഗാമ
ങ്ങളാണ്  ഇവിെട അധി
കവും. ൈവദ�സഹായം 
എത്തിച്ചതിനുേശഷം 
ഒരു ദിവസം േഹാട്ടൽമു
റിയിൽ വി്രശമിക്കുകയാ
യിരുന്നു . ˇ സമയം റൂം 
േബായ്˘  വന്നിട്ട്  പറഞ്ഞു, 
േഡാക് ടർ എ െൻറ കു
ഞ്ഞിന്  വയ്യ, ഒന്നു പരി
േശ ാ ധിക്കുേമാ? ഒരു 

കരുണയും കനിവും പിറക്കുന്നു...
ഇതിനിടയിൽതെന്ന നാട്˘  േക്രന്ദീകരിച്ച�ള്ള പാ

ലിേയറ്റി വ്˘   ്രപ
വ ർ ത്ത ന

ങ്ങ ള �ം 
സുഗമ

മായി 
ന ട

ൈവകാെത യാഥാർഥ�മാകുെമന്ന ്രപതീക്ഷ
യിലാണ് . 

ഭാര� േഡാ. ഷായിറ ˇലപ്പ�ഴ െമഡിക്കൽ 
േകാളജിൽതെന്ന ഇ.എൻ.ടി വിഭാഗത്തിൽ േസ
വനമനുഷ്˘ ഠിക്കുന്നു. മക്കൾ: േഡാ. ˇമിന, 
ഒന്പതാം �ാസ്  വിദ�ാർഥി  അഹ് മദ്  യാസീൻ, 
ഏഴാം �ാസ്  വിദ�ാർഥി അദ് നാൻ യൂസുഫ് . 
ഒന്പതാം �ാസ്  വിദ�ാർഥി  അഹ് മദ്  യാസീൻ, 
ഏഴാം �ാസ്  വിദ�ാർഥി അദ് നാൻ യൂസുഫ് . 
ഒന്പതാം �ാസ്  വിദ�ാർഥി  അഹ് മദ്  യാസീൻ, 

നാലു  സേഹാദരങ്ങള�ണ്്ട . സംസാരം കഴിഞ്ഞ
ഏഴാം �ാസ്  വിദ�ാർഥി അദ് നാൻ യൂസുഫ് . 
നാലു  സേഹാദരങ്ങള�ണ്്ട . സംസാരം കഴിഞ്ഞ
ഏഴാം �ാസ്  വിദ�ാർഥി അദ് നാൻ യൂസുഫ് . 

േപ്പാൾ രാ്രതി 11 മണി. പുറത്ത്  തിമിർത്തുെപ
യ്യ�ന്ന മഴ. സ് െറ്റതസ് േകാപ്പ�ം ൈകയിേലന്തി 
േഡാക് ടറും കുട്ടികള�ം വാഹനത്തിേലക്ക ്. വീ
ടുകളിൽ കിടപ്പിലായ േരാഗികെള പരിചരിച്ചിട്ട്  
ഇനി എേപ്പാഴാണ്  തിരിെകെയത്തുക എന്നു  
പറയാനാകിെല�ന്ന്  േഡാക് ടർ.

തിരെഞ്ഞടുത്തേപ്പാൾ യഥാർഥത്തിൽ േനർത്തതല�ാത്ത അടിവര വീണത് ഈ േനരിനായിരുന്നു!തിരെഞ്ഞടുത്തേപ്പാൾ യഥാർഥത്തിൽ േനർത്തതല�ാത്ത അടിവര വീണത് ഈ േനരിനായിരുന്നു!
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േഡാ. അബ് ദുസ്സലാം ആലപ്പുഴ 
െമഡിക്കൽ േകാളജിെല 
വിദ�ാർഥികൾെക്കാപ്പം

പ ഴ ന്തു ണ ി െ ക്ക ട്ട �മ ാ യ ി പ ഴ ന്തു ണ ി െ ക്ക ട്ട �മ ാ യ ി ത്തി. നിലവിൽ ˇലപ്പ�ഴ െമഡിക്കൽ േകാള

 ചി്രതങ്ങൾ: െജ. രാമകാന്ത് 

‘േവദന കുറക്കുകയാണ്   േഡാക് ടറുെട അടിസ് ഥാന േജാലി’ 
-ഇത്   ൈവദ�ശാസ് ്രതത്തിെല ഒരു െചാല�ാണ് . 
അത്  അന�ർഥമാക്കുകയാണ്  േഡാ. അബ് ദുസ്സലാം. 
െമഡിക്കൽ േകാളജിെല തിരക്കുപിടിച്ച േസവനത്തിനിെട വീണുകിട്ടുന്ന
സമയം ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി, ത െൻറ െമഡിക്കൽ വിദ�ാർഥികെളയും കൂട്ടി
േരാഗികളിേലക്ക്  ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്  അവരുെട കണ്ണീരും േവദനയും 
പഴന്തുണി നനച്ചാറ്റി ഒപ്പിെയടുക്കുകയാണ്  അേദ്ദഹം. 
ആ കരുതൽ രാജ�ാതിർത്തിയും കടന്ന്  അങ്ങ്  േനപ്പാളിൽ വെര എത്തി

ഫർസാനക്ക.

ോ ക്കുകൾകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു്ുട
ങ്ുംമുമ്ക്ക്്ാട്ടിലിൽകിട

ന്നക്മാ്ാേിക്ൻറ്ാരാട്ടിക്നാപ്പംഈണ
ങ്ൾമൂളിത്ുടങ്ിയ്ാണ്കുഞ്ഞു
ആയിഷ.മൂന്നുേയസ്ിക്ലത്ിയേപ്പാേഴ
ക്കുംകുഞ്ഞുോക്കുകൾക്പറുക്കിക്േച്ക്
േരികളാക്കിപാടിത്ുടങ്ി.അങ്നങ്
ക്നപാടിപ്പാടിഇേപ്പാൾലക്ഷങ്ൾേഫാ
േളാേേഴ്സുള്ളേലിയപാട്ടചുകാരിയായി
രിക്കുന്നുഈപ്ിനാലുകാരി.

ഇത്ആയിഷഅബ്ദുൽബാസിത്ക്.
അബൂദബിസർക്കാറിക്ൻറആേരാഗ്യേക
തന്ദത്ിൽേജാലിക്ചയ്ചുന്നമാഹിക്കാരൻ
അബ്ദുൽബാസിത്ിക്ൻറയും്സ്നി
മിക്ൻറയുംകടിഞ്ഞൂൽകുട്ടി.അക്ഷര
ങ്ൾേേർ്ിരിക്ച്ടുക്കാനാോത്കു
ഞ്ഞുആയിഷയുക്ടപാട്ടചുകൾക്കക്പേക്ഷ
ഈണേമക്റയായിരുന്നുക്േന്നക്അബ്
ദുൽബാസിത്ക്ഓർക്കുന്നു.മാ്ാോ
ണ്ആയിഷയുക്ടഗുരു.അേളചുക്ടസ്ര
മാധുര്യത്ിന്രാഗമായുംപിഴേുകൾക്കക്
തശു്ിയായുംോക്കുകളായുംഅേർകൂ
ക്ടനിന്നു.അങ്ക്നകുഞ്ഞുോയിൽേഴ
ങ്ാത്പാട്ടചുകൾേപാലുംആയിഷസ്ാ
യത്മാക്കി.ക്ചറുപ്പകാലക്ത്േിക്ടേയാ
േീണുേപായ്ക്ൻറപാട്ടചുകക്ളക്പാടി്
ട്ടിഎടുക്കുകകൂടിയായിരുന്നുഇ്ിലൂക്ട
്സ്നിം.ആറുേയസ്ചുമു്ൽശാസ്ത്ീ
യമായിസംഗീ്ംഅേ്യസിച്ചു്ുടങ്ി.
ഹിന്ദുസ്ാനിആയിരുന്നു.സഞ്േജായ്
എന്നക്കാൽക്കത്സ്േദശിക്കുകീഴിൽ.
നാലുേർഷംഅത്്ുടർന്നു.

 സൂപ്ർസ് റ്ാൊേി സീപകട്ടാേെ്ല
സീതകട്ടക്സൂപ്പർസ്റ്റാർഎന്നസിനിമനമു
ക്കറിയാം.പാട്ടിക്നസ്േനഹിക്കുന്നക്പ
ൺകുട്ടിയുംഅേൾക്ക്കാപ്പംനിൽക്കുന്ന
മാ്ാേും.ആയിഷയുക്ടകഥക്കക്പേക്ഷ
അ്ുമായിഒരുസാമ്യേുമില്.ഒന്നുണ്ടക്.
സീതകട്ടക്സൂപ്പർസ്റ്റാറിക്നേപാക്ലപാട്ടി
ക്നഒത്ിരിഇഷ്ടക്പ്പടുന്നുണ്ടക്ഈകു
ഞ്ഞുനായിക.എന്നാൽ,അേൾക്ക്കാപ്പം
നിൽക്കാൻമാ്ാവ്മാത്മല്,പി്ാേുമു
ണ്ടക്.എന്നല്പി്ാേിക്ൻറപിത്ുണയാ
ണ്അേളചുക്ടേളർച്യുക്ടനക്ട്ടല്ക്.

ആറുേർഷംമുമ്ക്ഖുർആൻസൂക്ത
മായിരുന്നുആദ്യയുട്യൂബ്േി്ിേയാ.
ഒരുലക്ഷത്ിൽപരമായിരുന്നുഅ്ി
ക്ൻറകാഴ്ചക്കാർ.രണ്ടാമ്ിട്ടേി്ിേയാ
ഏഴുലക്ഷത്ിേലക്റആളചുകൾകണ്ടു.
ആയിഷയുക്ടക്കാഞ്ചൽനിറഞ്ഞശബ്
ദത്ിക്ലതപോചകകീർത്നംഎല്ാേ
രുക്ടയുംമനംകേർന്നു.ലബ്ക്പആ്ി
ക്ഹദുആഎന്നകേി്ക്കക്1.9ദശല
ക്ഷംകാഴ്ചക്കാരുണ്ടായിരുന്നു.അന്നക്
ആയിഷക്കക്തപായംപത്ക്.തകേമണഒട്ടചും
സീതകട്ടായല്ാക്്അേൾസാമൂഹികമാ
ധ്യമങ്ളിക്ല്ാരമായി.ഒത്ിരിഇഷ്
ടേത്ാക്ടഎല്ാേരുംയൂട്യൂബ്േഗൾ
എന്നുേിളിച്ചു.ഹാഫിസ്അബൂബക്ക
ർകഹദരിയുക്ടഹസ്ബിറബ്ിജല്ല്ാ
എന്നനശീദ(കേി്)ആറുേകാടിേയാളം
ആളചുകളാണ്കണ്ടത്.ഇ്ാണ്ആയിഷ
യുക്ടസൂപ്പർഹിറ്റചും.

അതിർതി കടന് ോട്ടകുകൾ
്ുടക്കംമു്േലമലയാളികക്ളക്കാേള
ക്റമറുനാട്ടചുകാരാണ്ആയിഷക്യസ്ീ
കരിച്ത്.യു.എസ്,യു.ക്ക,ബംഗ്ാേദ

ശ്,അറബ്നാടുകൾ,പാകിസ്്ാൻ്ുട
ങ്ിമറുനാട്ടചുകാരാണ്ആയിഷയുക്ടഫാ
ൻസ്അധികേും.അറബി,ഉർദു,ഇംഗ്ീ
ഷ്,പാട്ടചുകളാണ്ആദ്യംപാടിത്ുടങ്ി
യത്എന്ന്ിനാലാോംഏക്റകഴിഞ്ഞാ
ണ്മലയാളികൾആയിഷക്യഅറിഞ്ഞു
്ുടങ്ിയത്.

മാ്ാവ്പാടിക്ക്കാടുക്കുന്ന്ുേപാക്ല
ഒരുപിഴേുമില്ാക്്അ്ുേപാക്ലേമാൾ
പാടുന്ന്ുകണ്ടക്അത്േി്ിേയാഎടു
ത്ക്േഫസ്ബുക്കിലിടുകയാണ്ആദ്യം
ക്ചയ്്ത്.ക്േറുക്മാരുകൗ്ുകത്ി
നാണ്േി്ിേയാേപാസ്റ്റക്ക്ചയ്്ത്.
അസ്ചുബ്ഹുബദാമിൻ...അല്ാഹുഅല്ാ
ഹുഎന്നകേി്യായിരുന്നുഅത്.തപ്ീ
ക്ഷക്കപ്പചുറക്ത്തപ്ികരണമായിരുന്നു
ആപാട്ടിന്ലേിച്ത്.പാകിസ്് ാൻ,ബം
ഗ്ാേദശ്,യുക്ക,യു.എസ്്ുടങ്ിയസ്
ലത്ുനിന്നുള്ളേരായിരുന്നുേകൾേിക്കാ
ർ.അേർകൂടു്ൽപാട്ടചുകൾേചാദിക്കാ
ൻ്ുടങ്ി.നശീദ്ഗായകൻഇഹ്സാ
ൻ്ഹ്ീദിക്ൻറ്മന്നപാടി.അ്ുംഹി
റ്റായി.ഗായകൻഇഹ്സാൻ്ക്ന്നേന
രിട്ടക്തപശംസിച്ചു.ഇ്ുേകട്ടക്തബിട്ടനിലു

ള്ളഅൽമുബാറക്േറ്ിേയാചാനലി
ൽഅ്ിഥിയായിേിളിച്ചു.അ്ിൽപാ
ടാനായിഅേർഒരുപാട്ടക്നിർേദശിച്ചു.
അ്ായിരുന്നുഹസ്ബിറബ്ീഎന്നപാട്ടക്.
ആറുേകാടിേയാളംആളചുകൾയൂട്യൂബി
ൽമാത്ംകണ്ടുആപാട്ടക്.അൽമുബാറ
ക്േറ്ിേയായുക്ടആഇൻറർേ്യൂആണ്
ആയിഷയുക്ടജീേി്ഗ്ി്ക്ന്നമാറ്റിമറി
ച്ത്.ഈമൂന്നുോഷകൾക്കുപുറക്മമല
യാളം,ബംഗ്ാ,്മിഴ്,ടർക്കിഷ്,ഇേത്ാ
േനഷ്യൻഎന്നിേയിലുംപാടിഈക്കാ

ച്ചുമിടുക്കി.പലോഷകൾപാടാൻഇഷ്
ടമാണ്.പഴയകാലക്ത്പാട്ടചുകൾക്പാടി
്ട്ടിക്യടുക്കാനുള്ളതശമേുംഉണ്ടായി.

പാട്ടിക്ൻറഅ്ിരില്ാആകാശത്ി
േലക്കക്്ുറന്നിട്ടോ്ിലാണ്ആയിഷ
ക്കക്്സ്ബീഹ്എന്നമ്യൂസിക്േി്ിേയാ.
അത്ാരാഷ്തട്ലത്ിൽറിലീസ്ക്ചയ്്
ആയിഷയുേട്ായഈപാട്ടിനുമുണ്ടാ
യിഇഷ്ടക്കാരുക്ടനീണ്ടനിര.നല്സ്ീ
കാര്യ്ലേിച്ചുഅൽബലൂഷിക്തപാ്ക്
ഷൻസിക്ൻറബാനറിൽപുറത്ിറങ്ിയ
ഇൗഅറബിഗാനത്ിന്.
േപരിനുംക്പരുമക്കുക്മാപ്പംസാമൂഹിക
മാധ്യമങ്ൾഅേൾക്കക്സമ്ാനിച്ത്േലി
ക്യാരുസൗഹൃദേലയം്ക്ന്നയായിരു
ന്നു.രാജ്യങ്ളചുക്ടഅ്ിർത്ികൾകട
ന്നുേന്നസൗഹൃദങ്ൾ.അേമരിക്കയിക്ല
മർയംമസ്ഊദ്എന്നക്കാച്ചുകുട്ടിഅ്ി
ക്ലാരാളാണ്.ഒമ്്ാംേയസ്ിൽേേദതഗ
ന്ംഖുർആൻമുഴുേൻഹൃദിസ്മാക്കി
യക്കാച്ചുമിടുക്കി.അേിക്ടക്ടലിേിഷന്
ചാനലിക്ലാക്ക്കപരിപാടിനടത്ാറുണ്ടക്.
മർയേുമായിേചർന്നക്സംഗീ്പരിപാടി
കൾക്ചയ്്ിട്ടചുണ്ടക്ആയിഷ.ബംഗ്ാേദ
ശിക്ലഒരുതപമുഖഗായകൻഇസ്ഹാഖ്
ഹുകസനുമായിേചർന്നക്ബംഗ്ാോഷയി
ൽഒരുപാട്ടചുംപാടിയിട്ടചുണ്ടക്.

സാമി േൂസകുഫകും െഹ് മാനകും
േലിക്യാരുതപേചാദനമായിസാമിയൂസു
ഫ്എന്നുംഅേൾക്കുമുന്നിലുണ്ടായിരു
ന്നു.അേദേഹത്ിക്ൻറകശലിപിത്ുടരാ

നാണ്ഇഷ്ടം.അേരുക്ടോഗത്ു
നിന്നുംഎല്ാപിത്ുണയുംകിട്ടാറു
ണ്ടക്.എ.ആർറഹ്ാൻഅേളചുക്ടകു
ഞ്ഞുമനസ്ിക്ലേലിയകിനാോണ്.
അേദേഹത്ിക്ൻറസൂഫിച്ചുേയുള്ള
സംഗീ്ംഅേൾക്കക്േല്ാക്ത്ാരിഷ്
ടമാണ്.അേദേഹേത്ാക്ടാപ്പംേർക്കക്
ക്ചയ്ണക്മക്ന്നാരാശഒപ്പംക്കാണ്ടു
നടക്കുന്നുണ്ടക്ആയിഷ.സ്ത്മായി
േകാൺസർട്ടചുകൾക്ചയ്ണക്മന്നത്
മക്റ്റാരുസ്പ്നം.സിനിമാപിന്നണി
എന്നത്ആ്്യത്ികലക്ഷ്യമക്ല്ന്നക്
ഈപ്ിനാലുകാരിപറയുന്നു.പര
മ്രാഗ്മായസംഗീ്േുംസംഗീ്
ഉപകരണങ്ളചുംആളചുകളിക്ലത്ി
ക്കണം.സേന്ദശങ്ൾനിറഞ്ഞപാ
ട്ടചുകൾപാടാനാണ്ഇഷ്ടം.ആത്മീ
യ്നിറഞ്ഞപാട്ടചുകൾധാരാളമാ

യിപാടിയിട്ടചുണ്ടക്.പിക്ന്ന,പീ്ിപ്പിക്കക്പ്പ
ടുന്നക്പൺകുട്ടികൾക്കായിപാടണം.
ഇത്രംതകൂര്കൾക്ക്ക്ിക്രപാട്ടിലൂക്ട
ശബ്ദമുയർത്ണം.‘എക്ൻറപാട്ടചുകൾ
േകൾക്കുേമ്ാൾആളചുകളചുക്ടമനസ്ിൽ
സേത്ാഷംനിറയണം.ആസേത്ാഷം
നിറച്ക്അേർസ്േനഹിക്കണം.ആസ്േന
ഹംേലാകത്ക്സമാധാനംപരത്ണം’
േലിയചിരിനിറഞ്ഞമുഖേത്ാക്ടആയി
ഷപറഞ്ഞുനിർത്ി.
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ആേിഷ അബ് ദകുൽ ബാസിത് സാമി േൂസകുഫിറനാപ്ം

അബൂബക്കർസിദേീഖ്

േഗാസംരക്ഷകേീകരർനടത്ു
ന്നആൾക്കൂട്ടക്കാലപാ് 

കങ്ൾനേഇത്്യൻഅേസ്ഥയിൽഅത്
ോർത്ാതപാധാന്യമില്ാത്ഒന്നായിമാറി
യിരിക്കുന്നു.്ീതേഹിന്ദു് ്ോദികൾന്യൂന
പക്ഷങ്ളചുക്ടേമൽഅധീശ് ്ംഅരക്ക്കട്ടചു
റപ്പിക്കാൻേഗാസംരക്ഷണംതപധാനആ
യുധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.ദഗാർ് ിയൻ
ഈയടുത്ായിപുറത്ിറക്കിയ'TheHour
ofLynching-vigilanteviolencein
India'എന്നേ്ാക്യുക്മൻററിഇത്്യയിക്ല
ആൾക്കൂട്ടക്കാലകക്ളകൃ് ്യമായിഅനാേ
രണംക്ചയ്ചുന്നുണ്ടക്.േഗാരക്ഷകേീകരരാൽ
അറുക്കാലക്ചയ്ക്പ്പട്ടരാജസ്ഥാനിക്ലആ
ൽോർജില്യിക്ലറഖ്ബർഖാക്ൻറമരണ
േശഷമുള്ളസംേേേികാസങ്ളചുംആകുടു
ബത്ിക്ൻറനിസ്ഹായ് യുമാണ്തപധാന
ഇ് ിേൃത്ം.

കൂലിേേലക്യടുത്ുംകന്നുകാലികക്ള
േപാറ്റിയുംലേിക്കുന്ന്ുച്ഛേരുമാനംക്കാ
ണ്ടാണ്റഖ്ബറിക്ൻറകുടുംബംകഴിഞ്ഞി
രുന്നത്.സ്ത്മായിഅഞ്ചക്പശുക്കളചുള്ളറ
ഖ്ബർരക്ണ്ടണ്ംകൂടിോങ്ാനാണ്കേ
കുേന്നരംഅൽോറിക്ലേീട്ടിൽനിന്നക്പുറ
ത്ുേപായത്.തടക്കുകളിൽകയറ്റിേറാഡ്മാ
ർഗമാണ്മുമ്ക്കന്നുകാലികക്ളഅൽോ
റിേലക്കക്ക്കാണ്ടുേന്നിരുന്നത്.േഗാരക്ഷ
കഗുണ്ടകളചുക്ടഅതകമണംശക്തമാേുക
യുംക്ഷീരകർഷകനായക്പഹ്ലുഖാൻഅ
റുക്കാലക്ചയ്ക്പ്പടുകയുംക്ചയ്്േ്ാക്ട
രാത്ികാലങ്ളിൽേനത്ിലൂക്ടഅ് ിരഹ
സ്യമായാണ്ഇേപ്പാൾകാലികക്ളക്കാണ്ടു
േന്നിരുന്നത്.അറുപ് ിനായിരംരൂപക്കക്ര
ണ്ടക്പശുക്കക്ളയുംകിടാങ്ക്ളയുംോങ്ി
മടങ്ക്േയാൽഖണ്ടിേനേമഖലയിൽപ
ശുേിക്നഅറുക്കാൻക്കാണ്ടുേപാേുകയാ
ക്ണന്നക്ആേരാപിച്ക്േഗാരക്ഷാകേീകരർഅ

േദേഹക്ത്്ടഞ്ഞു.േടിയുംമറ്റചുമാരകായു
ധങ്ൾക്കാണ്ടുംറഖ്ബർതകൂരമായിആതക
മിക്കക്പ്പട്ടചു.

സംേേംനടന്നക്ഒരുമണിക്കൂർകഴിഞ്ഞാ
ണ്ക്പാലീസ്സ്ഥലക്ത്ത്ിയത്.്ിക
ഞ്ഞനിസ്ംഗ് േയാക്ടയാണ്നിയമപാലക
ർതപ് ികരിച്ത്.മൃ് തപായനായറഖ്ബറി
ക്നആശുപത്ിയിൽഎത്ിക്കുന്ന് ിന്പ
കരംപശുക്കക്ളസുരക്ഷി് േകതന്ദത്ിൽ
എത്ിക്കാനാണ്അേർേ്യതഗ് കാണിച്
ത്.നാല്മണിക്കൂർകഴിഞ്ഞാണ്ജീേച്ഛേ
മായികിടന്നഅേദേഹക്ത്ആശുപത്ിയിൽ
എത്ിച്ത്.റഖ്ബറിക്ൻറക്ചളിയുംേചാര
യുംനിറഞ്ഞമുഖംകഴുകി,അഴുക്കായേ
സ്ത്ങ്ൾമാറ്റിയുടുപ്പിച്ക്ഹിന്ദു് ്ആതകമ
ണക്ത്ക്േള്ളപൂശാൻക്പാലീസ്തശമിക്കു
കയുംക്ചയ്് ു.ആശുപത്ിയിേലക്കുള്ളേ
ഴിമേധ്യഅേർചായകുടിക്കാൻഇറങ്ിയക്
ത്!ഈസമയമത്യുംറഖ്ബർഖാൻേേദ
നക്കാണ്ടക്പുളയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.ആശു
പത്ിയിേലക്കക്എത്ുന്ന് ിനുമുമ്ു് ക്ന്നറ
ഖ്ബർമരിച്് ായിേ്ാക്ടർഅലിഹസൻ
സാക്ഷ്യക്പ്പടുത്ുന്നു.ആത്രികാേയേങ്
ൾേക്കറ്റക്ഷ് േുംരക്തതസാേേുമാണ്മര
ണത്ിന്കാരണക്മന്നക്േപാസ്റ്റക്േമാർട്ടംറി
േപ്പാർട്ടിൽപറയുന്നു.

േ്ാക്യുക്മൻററിയുക്ടനക്ല്ാരുോഗ
േുംറഖ്ബർഖാക്ൻറമരണാനത്രംനാഥ

ൻനഷ്ടക്പ്പട്ട,മണ്ചുക്ക്കാണ്ടക്പടുത്ുയർ
ത്ിയക്കാച്ചുകൂരയിക്ലദുഃഖം്ളംക്ക
ട്ടിനിൽക്കുന്നദൃശ്യങ്ളാണുള്ളത്.ഏഴ്കു
ട്ടികളചുക്ടമാ് ാോയറഖ്ബറിക്ൻറേിധേ
അസ്മീനയുക്ടയുംകുടുംബോരംമുഴുേ
ൻേ്ാളിേലറ്റിസ്കൂൾപഠനംഅേസാനി
പ്പിേക്കണ്ടിേന്നമൂത്മകൾശാഹിനയുക്ട
യുംദുഃഖസാതന്ദമുഖംകാണിക്കുന്നരംഗ
ങ്ൾമനുഷ്യ് ്മുള്ളഹൃദയങ്ളിൽക്നാ
മ്രം്ീർക്കും.

സാമൂഹികമായുംസാമ്ത്ികമായുംപി
ന്നിൽനിൽക്കുന്നഅൽോ
ർതഗാമത്ിക്ലമുസ്ലിംക
ൾേഗാരക്ഷകഗുണ്ടകളചുക്ട
േിളയാട്ടത്ിനുമുന്നിൽേീ
്ിേയാക്ടയാണ്ഇേപ്പാഴും
കഴിയുന്നത്.േമാദിയുക്ടഇ
ത്്യയിൽമുസ്ലിംജീേി് ം
അത്േമൽദുഷ്കരമാക്ണ
ന്നക്ദൃശ്യങ്ൾഅടിേരയിടു
ന്നു.മുസ്ലിംകളചുക്ടജീേ
ന്ഇേിക്ടഒട്ടചുംേിലകൽ

പിക്കക്പ്പടുന്നില്.‘‘പട്ടി
ക്യേപ്പാക്ലയുംപൂച്ക്യ
േപ്പാക്ലയുമാണ്ഞങ്
ൾക്കാലക്ചയ്ക്പ്പടുന്ന
ത്’’^എന്നറഖ്ബർഖാക്
ൻറമയ്ിത്ക്സംസ്കാ
രത്ിൽപക്ങ്ടുത്ബ
ന്ുേിക്ൻറോക്കുകളി
ൽഈേീ് ിോയിച്റി
യാനാേും.

കർഷകരിൽനിന്നക്പി
ടികൂടിയആയിരക്കണ
ക്കിന്പശുക്കക്ളപാർപ്പി
ച്ിരിക്കുന്നേഗാശാലസ്
ഥലക്ത്നിയമസോം
ഗംഗ്യാൻേദവ്അഹുജറ
ഖ്ബർക്കാല്ക്പ്പട്ട് ിക്
ൻറമൂന്നാംദിനംസന്ദർ

ശിക്കുന്നുണ്ടക്.റഖ്ബർഅടക്കംനിരേധിജീ
േനുകക്ളനിർലജ്ംഅടിച്ചുക്കാന്നേീകര
ക്രന്യായീകരിക്കാനുംേതപാത്സാഹിപ്പിക്കാ
നുമാണ്അേദേഹം്ുനിഞ്ഞത്.‘‘ഇേപ്പാൾ
്ക്ന്നപ് ിക്നട്ടായിരംപശുക്കക്ളരക്ഷക്പ്പ
ടുത്ികഴിഞ്ഞു’’റഖ്ബറിൽനിന്നും‘രക്ഷ
ക്പ്പടുത്ിയ’പശുക്കക്ളലാളിച്ചുക്കാണ്ടക്അ
േദേഹംപറയുന്നത്കാണാം.േമാദിയുക്ടഇ
ത്്യയിൽമനുഷ്യജീേക്നക്കാൾേിലപശു
േിനാണ്എന്നത്അ് ിശേയാക്തിയക്ല്ന്നക്
ഈദൃശ്യങ്ൾേബാധ്യക്പ്പടുത്ുന്നു.പ് ി
ക്നട്ടക്മിനുട്ടക്കദർേ്യമുള്ളദൃശ്യാേിഷ്കാ
രത്ിക്ൻേി.എച്ക്.പിേഗാരക്ഷക്ക്സൽചീ
ഫ്ആയനേൽകിേഷാർശർമറഖ്ബറിക്ൻ
റക്കാലപാ് കത്ിന്േശഷംനടത്ിയതപ
സംഗമുണ്ടക്.റഖ്ബർേകസിൽഉൾക്പ്പട്ടമൂ
ന്നക്തപ് ികക്ളഅറസ്റ്റക്ക്ചയ്്നടപടിക്ക്ക
്ിക്രഅേദേഹംേരാഷംക്കാള്ളചുകയാണ്.പ
ശുക്കക്ളകശാപ്പചുക്ചയ്ചുന്നമുസ്ലിംകക്ള
കൂട്ടക്കുരു് ിനടത്ി്ുടച്ചുനീക്കാൻ്ക്ൻ
റമുന്നിക്ലജനസാഗരേത്ാട്അയാൾആ
ഹ്ാനംക്ചയ്്ു.ഞങ്ക്ളേേദനിപ്പിച്ാൽ
നിങ്ൾഇരുനൂറുദശലക്ഷംമുസ്ലിംകക്ള
യുംഞങ്ൾക്കാന്നു് ള്ളചുംഎന്നേീഷണി
യുംമുഴക്കുന്നു.നമ്ൾനൂറുേകാടിയുക്ണ്ട
ന്നക്അേിക്ടഒത്ുകൂടിയേക്രഓർമിപ്പിച്ക്,ജ
യ്തശീരാംമുഴക്കിഅയാൾസംസാരംഅേ
സാനിപ്പിക്കുന്നു.േതപക്ഷകരുക്ടമുന്നിൽചി
ലസ്ഥി് ിേിേരകണക്കുകൾനിരത്ിക്കാ
ണ്ടാണ്േ്ാക്യുക്മൻററിആരംേിക്കുന്നത്.
2014ൽനേരതന്ദേമാദിയുക്ടഎൻ.് ി.എസ
ർക്കാർഅധികാരത്ിേലറിയ് ുമു് ൽേഗാ
രക്ഷഗുണ്ടകളചുക്ടആതകമണത്ിൽ40മനു
ഷ്യർക്കാല്ക്പ്പട്ടിട്ടചുണ്ടക്.ഇ് ിൽഎഴുപത്ാ
റുശ് മാനേുംമുസ്ലിംകളാണ്.അ് ിന്മു
മ്ക്2010ക്ൻറയും2013ക്ൻറയുംഇടയിൽപ
ശുേുമായിബന്ക്പ്പട്ടആൾക്കൂട്ടക്കാലക
ൾറിേപ്പാർട്ടക്ക്ചയ്ക്പ്പട്ടിട്ടില്എന്ന് ുംതപസ്
്ാേ്യമാണ്.
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ദ  ഗാ ർ െി േ ൻ േകു െ തിെ ക്ി േ 'The Hour of 
Lynching - vigilante violence in India'  
എ ന് യൊ കപ്യകു റമ ൻ െ െി ഇ ന്തപ്യ േി റെ 
ആ ൾ ക്ൂ ട്ട റകാ െ ക റള 
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കർത്ാവതി മൻറ നാമത്തിൽ 
(ആത്മകഥ)
സതിസ് റ്റർ േൂസതി കളപ്കുര 
ലപജ്: 229, വതിേ: 250.00 
ഡതി.സതി ബകുക് സ് 

സേയിക്ലഅധികാരദുർേിനി
േയാഗത്ിക്ൻറയുംഅരാജ
ക്്ത്ിക്ൻറയുംപൗേരാഹി
്്യേമധാേി്്ത്ിക്ൻറയും
അഴിമ്ിയുക്ടയും്ുറക്ന്നഴു
ത്ക്എന്നനിലയിൽതശദ്പി
ടിച്ചുപറ്റിയപുസ്് കം.

മഴ മപയ്് വഴതികളതിൽ (കഥ)
നജീബ് കാഞേതിലരാട് 
പായൽ ബകുക് സ്  
ലപജ്: 72, വതിേ: 80.00

നർമേുംരാഷ്തടീയേുംതപോ
സേുംതപളയേുക്മല്ാംതപ
േമയങ്ളാക്കിസാമൂഹിക
്ിന്കേളാട്സംേദിക്കുന്ന
16കഥകൾഅടങ്ിയസമാ
ഹാരം.

തദവ്യത്തി മൻറ അവസ് ഥകൾ  
(ശാസ് ത്ം)   
ലജാലമൻ മക.മജ, ജീജ 
ലവണകുലോപാൽ 
ലപജ്: 142, വതിേ: 150.00 
ഡതി.സതി  റഫറൻസ് 

നി്്യജീേി്ത്ിക്ലശാസ്
ത്അറിേുകൾ.തദേ്യത്ി
ക്ൻറതപധാനഅേസ്ഥകളാ
യഖരം,തദാേകം,ോ്കം
എന്നിേക്യപരിചയക്പ്പടു
ത്ുന്നപുസ്് കം.

ഏകാന്തേവ്യൻ (ലനാവൽ)
ലരാഷ് നതി സ്വപ് ന 
ലപജ്: 242, വതിേ: 260.00 
ഹരതി്ം ബകുക് സ് 

അധികാരത്ിനുമുന്നിൽകാ
ലങ്ൾക്കക്മുേമ്ഉടൽേിരി
ച്ചുനിന്നഒരുേക്ൻറഏകാത്
്കക്ളകുറിച്ാണ്ഇൗേനാ
േൽ.സമകാലിക്അേകാ
ശക്പ്പടാേുന്നഇ്ിേൃത്ം.

എഴകുത്് , വായന, ബഹകുസ്വര് 
(ലേഖനം)   
എഡതി: മക.ഇ.എൻ 
ലപജ്: 186, വതിേ: 190.00 
മഴത്കുള്ളതി പബ്തിലക്ഷൻസ് 

എഴുത്ുംോയനയുക്മല്ാം
ബഹുസ്രസമൂഹത്ിൽ
േലിയഅലക്യാലികൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടക്.ഇേക്യ
ല്ാംസ്പഷ്ടമായിേരഞ്ഞി
ടാനുള്ളതശമമാണ്ഇൗപുസ്
്കം.

മപണ്്  രാഷ് തടീയമത് മ്ാടകു 
ലമ്ാൾ (അനകുഭവം)
നകുതസത്്  ജഹാൻ 
ലപജ്: 319, വതിേ: 200.00 
ഹാപ്തി ലവായ് സ്   

ക്പണ്ക്രാഷ്തടീയത്ിൽഇട
ക്പടുേമ്ാൾഎങ്ക്നയാണ്
പുരുഷേമധാേി്്േുംഅധി
കാരേകതന്ദങ്ളചുംസമ്ർ
ദങ്ളചുംതപയാസങ്ളചും
സൃഷ്ടിക്കുകക്യന്നക്േിേരി
ക്കുന്നുേലഖിക.

ഒാൺ ലേവ്  (ഒാർമ)
ഫതിലറാസ്  കകുന്കുംപറമ്തിൽ 
ലപജ്: 89, വതിേ: 100.00 
ഒേതിവ്  പബ്തിലക്ഷൻസ്  

ജീേകാരുണ്യതപേർത്ന
ത്ിൽസമാന്കളില്ാത്
േസേനംക്ചയ്് ഒരുക്ച
റുപ്പക്കാരക്ൻറഒേരസമയം
ആേേശകരേുംേേദനജനക
േുമായഒാർമകൾ.

മരണാനന്തരം (കഥ)
അഹമ്മദ്  ഷരീഫ്  പതി.  
ലപജ്: 72, വതിേ: 75.00 
േതിപതി പബ്തിലക്ഷൻസ് 

സമകാലീനജീേി്ത്ിക്ൻറ
േനർച്ിത്മായഒരുകൂട്ടംകഥ
കൾ.േർത്മാനത്ിക്ൻറ
േിഹ്ല്കളാണ്ഇ്ിക്ൻറ
കാ്ൽ.
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എസ്.അരുണഗിരി

ക്േ ള്ളതപാേുകളചുക്ടകൂടാരമാണ്
ക്തപാ്ക്ഷൻഎൻജിനീയർ

സുമയുക്ടമുറി.സ്ീപ്പർരാധാമണിക്കക്ഈ
മുറി്ൂത്ുോരുന്ന്ിൽപരംകലിപ്പക്േേക്റ
യില്.പലേട്ടംഅേർേഫാർമാന്പരാ്ി
ക്കാടുത്ു.േഫാർമാൻകുമാരൻ,രാധാമ
ണിതപാക്കളചുക്ട്ീട്ടംേകാരുന്ന്ിൽഉള്ളാ
ക്ലആനന്ദിച്ചു.കുമാരക്ൻറേനാട്ടേുംചി
രിയുംേർത്മാനേുംഒന്നുംഅേർക്കക്പി
ടിത്മില്.

സുശീലയുംനബീസയുംേമരിയുംകുമാ
രക്നനിലക്കുനിർത്ുന്ന്ിനുള്ളചുറ്റിക്കളി
േശമുള്ളേരാണ്.അേർക്കക്്ൂത്ുോരാൻ
മുറികളില്.കമ്നിയിക്ലേർേക്കരിയയും
േിശാലമായമുറ്റേുമായ്ുക്കാണ്ടക്തപാവ്,
മരപ്പട്ടി,കീരിഇേറ്റകളചുക്ട്ീട്ടംേകാരാക്്
പണിക്യടുക്കാം.

രാധാമണിേഫാർമാൻകുമാരേനാട്്ട്ടി
േക്കറി.

‘‘എനിക്കക്്ീട്ടംേകാരാൻപറ്റില്.’’
‘‘നിങ്ൾസ്ീപ്പറാണ്.എൻജിനീയറുക്ട

റൂംഅടിച്ചുോരുന്നസ്ീപ്പർ’’^കുമാരൻേി
ട്ടചുേീഴ്ചയില്ാക്്േ്യക്തമാക്കി.

രാധാമണിചൂൽനിലത്ിട്ടക്,രണ്ടക്കക
ത്ലേുംഅരക്കുേചർത്ക്കുമാരക്നഒരു
േനാട്ടം!കുമാരൻകൂടു്ൽേനരംഅേങ്
ാട്ടക്േനാക്കാൻനിൽക്കാക്്നടന്നു.ഇേപ്പാ
കാലംഅത്ശരിയല്.

ക്ലർക്കക്രാമേതദൻമൂക്കിക്പ്പാടിേലിച്ക്ഉച്
ത്ിൽ്ുമ്ികയറിേന്നു.

‘‘അല്സാക്റ,ഈഎൻജിനീയർസുമ
സാറ്എത്ിനാേീട്ടിലുംഓഫിസിലുംക്േ
ള്ളതപാേുകക്ളേപാറ്റചുന്നത്?’’

രാമേതദൻനിന്നനിൽപിൽരണ്ടുമൂന്നക്േട്ടം
്ുമ്ി.്ുമ്ുന്ന്ിനിടക്കക്അയാൾപറ
ക്ഞ്ഞാപ്പിച്ചു,‘‘മക്റ്റാന്നിേനയുംേപാറ്റാനി
ല്ാത്്ുക്കാണ്ടായിരിക്കും.’’

‘‘ക്േള്ളതപാേുകൾസ്േനഹത്ിക്ൻറയും
സമാധാനത്ിക്ൻറയുംദൂ്ുമായിഅനത്
്യിൽനിന്നക്മഹാഅനത്്യിേലക്കക്േപ
ാകുന്നേരാണ്.അേർേേദപുസ്് കക്ത്
േിശുദ്മാക്കിയേരാണ്.പിക്ന്നങ്ക്നസുമ
മാ്ത്ിക്ൻററൂംതപാേുകൾഅശുദ്മാ
ക്കും?’’^ജൂനിയർസൂതപണ്ടക്ചാേക്കാസാർ
്മാശേയാക്ടയാക്ണങ്ിലുംഗൗരേംമുറി
യാക്്പറഞ്ഞുക്കാണ്ടക്കാൻറീനിേലക്കക്
നടന്നു.

‘‘കല്യാണംകഴിച്ില്,ആരുമായുംഅടുപ്പ
േുമില്,തപാക്കളചും,പിച്ിപ്പപൂക്കളചും!എക്ത്ര്
സുമസാറ്?’’^രാധാമണിമുറുക്കാൻക്പാ്ിയ
ഴിച്ക്ചേയ്ക്കുന്ന്ിനിടയിൽഒരുകഷണം
ക്കാട്ടപ്പാക്കക്അണപ്പല്ിേലക്കക്എറിഞ്ഞക്ചു
ണ്ടുകടിച്ക്പിറുപിറുത്ു.

സുമസാറിന്പാലക്കാട്യൂനിറ്റിേലക്കക്തപ
േമാഷൻതടാൻസ്ഫർകിട്ടിയേിേരംഎം.
്ിയുക്ടസ്ക്റ്റേനായിൽനിന്നക്ഞാനറിഞ്ഞി
രുന്നു.കമ്നിയിൽേന്നുേപായപലഎൻ
ജിനീേയഴ്സിക്ൻറയുംസഹായിയായിക്തപാ
്ക്ഷൻമാേനജർഎക്ന്നചുമ്ലക്പ്പടു
ത്ിയിട്ടചുണ്ടക്.എല്ാേരുംഎക്ന്നേപക്രേി
ളിച്ിട്ടചുള്ളപൂ.മൂക്കത്ക്േദഷ്യമുള്ളചിലക്രാ
ക്ക്കോടാേപാടാഎക്ന്നാക്ക്കേിളിച്ിട്ടചുണ്ടക്.
േഹാ!ഞാൻപാേക്പ്പട്ടേൻ.ഒന്നുംേകട്ടില്,
കണ്ടില്.ജീേിക്കേണ്ട!

സുമസാർഎക്ന്ന‘േഹമിസ്റ്റർ’എേന്ന
േിളിച്ിട്ടചുള്ളപൂ.ഒേരോേത്ിലുള്ളേിളി.്ു
ടങ്ിയനാൾമു്ൽഇേന്നേക്ര.ഒരുപിടി
സേിേശഷ്കളചുള്ളഒരുസ്ത്ീ.ഒരു്േ
ണക്യങ്ിലുംഅേർചിരിക്കുന്നത്ഞാൻ
കണ്ടിട്ടില്.അൽപേനരംഒഴിേുകിട്ടിയാൽ
അേർേമശപ്പചുറത്ിരിക്കുന്നപിച്ിപ്പപൂക്കക്ള
ഉള്ളംകകയിക്ലടുത്ക്നിർേികാരയായിലാ
ളിക്കുന്നത്കാണാം.അേരുക്ടകുങ്ുമനിറ
മുള്ളമുഖത്ിന്നിറമാറ്റംേന്ന്ായിഞാൻ
ഓർക്കുന്നില്.

ആഴ്ചേ്ാറുമുള്ളസ്േറ്റാക്കക്പരിേശാ
ധനക്കക്ഫയലുകളചുമായികൂക്ടേപാകുന്ന

ത്ഞാനാണ്.അേരുക്ടേിരൽ്ുമ്ിൽ്ൂ
ങ്ിേയാടുന്നഅനുസരണയുള്ളകുട്ടിേയ
േപ്പാക്ല.

്ുമ്ുക്കട്ടിയകറുത്ചുരുളൻമുടിയുക്ട
ോസനകമ്നിേജാലികളചുക്ടക്പാറു്ിമു
ട്ടചുകളിൽനിന്നക്എനിക്ക്കാരാശ്ാസമാണ്.

ഒരുകേകുേന്നരംഅേർഎക്ന്നേിളി
ച്ചു.

‘‘േഹമിസ്റ്റർ,എേപ്പാക്ഴങ്ിലുംനിങ്ൾ
എക്ൻറേീട്ടിൽേന്നക്അേിക്ടയുള്ളഫയലു
കൾഇേങ്ാട്ടചുക്കാണ്ടുേപാരണം’’.ഞാൻ
അന്നുകേകീട്ടചു്ക്ന്നക്ചന്നു.പിച്ിപ്പപൂക്ക
ക്ളലാളിക്കുന്നഅേരുക്ടേീട്ടചുമുറ്റത്ക്ഒരു
്ുമ്ക്ച്ടിേപാലുംകാണാനില്.ക്േള്ളതപാ
േുകൾേപായിട്ടക്നാടൻതപാക്കൾേപാലും
അേിക്ടങ്ുംകണ്ടില്.

കമ്്യൂട്ടറിൽനിന്നക്ഉയർന്നുക്കാണ്ടിരുന്ന
സംഗീ്ംമാത്ം.ഇേന്നേക്രയുംഞാൻേക
ട്ടിട്ടില്ാത്ഒരു്രംസംഗീ്ം!േകൾക്കുന്ന
േക്രനിസ്ംഗരാക്കുന്നമായാസംഗീ്ം.

ഒരുക്കട്ടക്ഫയലുകൾഅേർഎനിക്കു
േനക്രനീട്ടി.

‘‘നിങ്ൾഎനിക്കു്ന്നഎല്ാസഹായ
ങ്ൾക്കുംനന്ദിയുണ്ടക്’’.

ഞാൻഅേരുക്ടകുങ്ുമനിറമുള്ളമുഖ
േത്ക്കുേനാക്കിചിരിച്ചു.അേർമറുപടി
ചിരിചിരിക്കുക്മന്നക്ഞാൻകരു്ി.പേക്ഷ,
ഉണ്ടായില്.

ഞാൻേഴിയിലിറങ്ി്ിരിഞ്ഞുേനാക്കി.
ഒരുേേളഅേക്രക്ന്നകകേീശിയാത്യാ
ക്കിയാേലാ?രണ്ടുകകകളചുംേഗറ്റിൽ്ാ
ങ്ിഅേർആകാശേത്ക്കുേനാക്കിനിൽ
ക്കുകയായിരുന്നു.എത്ിനിത്യുംആകാം
ക്ഷേയാക്ടഅേർമുകളിേലക്കക്േനാക്കുന്നു?

ചുമട്നിലത്ിറക്കിഞാൻതശദ്ിച്ചു.
േളക്രഉയരത്ിൽപറക്കുന്നപക്ഷിക്കൂ

ട്ടം.ഒരുപക്ഷിയായിആകാശത്ിക്ലേിക്ട
േയാഒരുചില്യിൽേചേക്കറാൻഅേർക്കാ
്ിക്കുകയായിരിക്കും!
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േ്ാ.ജമീൽഅഹ്മദ്

ആത്മകഥക്യക്േറുംജീേി്കഥ
യായിപലരുംക്്റ്റിദ്രിച്്ി

നാൽചിലആത്മകഥകക്ളങ്ിലുംോ
യനക്കാർക്കക്േിരസാനുേേേുംതപസാ
ധകർക്കക്നഷ്ടക്കച്േടേുമായിത്ീരും.
അേങ്യറ്റംസ്്യസന്മായുംധീരമാ
യുംഒരാൾസ്ത്ംആത്മസത്ക്യ്ു
റന്നുക്േക്കുന്നകേകാരികാനുേേമാണ്
യഥാർഥത്ിൽആത്മകഥകൾ.അത്
രംആത്മോഷണങ്ൾഅ്ിക്ൻറോയ
നക്കാക്രക്കൂടിജീേി്ത്ിക്ൻറആത്മീ
യക്േളിച്ത്ിേലക്കക്നയിക്കും,അേർ
ക്കക്മനുഷ്യക്ൻറമഹ്്ംപഠിപ്പിച്ചുക്കാ
ടുക്കും.ആആത്മകഥകൾഹൃദയേേദ
നക്കക്മരുന്നുംോേിജീേി്ത്ിന്തപ്ീ
ക്ഷയുംനിരാശക്കക്ശമനേുംനൽകും.
ആത്മഹ്്യയുക്ടഎണ്ംകുറയാൻആ
പുസ്്കങ്ൾകാരണമാകും.അത്ര
ക്മാരുആത്മകഥയുക്ടമികച്ഉദാഹര
ണമായഒരുകൃ്ിഇ്ാതപസിദ്ീകരിക്ക
ക്പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.േബാക്സിങ്ഇ്ിഹാ
സംഎന്നക്പുകൾക്പ്പറ്റമുഹമ്ദലിേക്ല
യുക്ടആത്മാഖ്യാനങ്ളായTheSoul
ofaButterfly:ReflectionsonLife’s
Journeyഎന്നതഗന്ത്ിക്ൻറ്ർജമ
യാണ്അത്.മകളായഹനയാസ്മിൻ
അലിയുമായിേചർന്നാണ്അേദേഹംഈ
ആത്മകഥപൂർത്ീകരിച്ിരിക്കുന്നത്.

കാഷ്യസ്മാർഷലസ്േക്ലജൂനിയർ
എന്നായിരുന്നുമുഹമ്ദലിയുക്ടആദ്യ
ക്ത്േപര്.പിന്നീട്ഇസ്ലാംമ്േത്ാ
ക്ടാപ്പംമുഹമ്ദലിഎന്നേപരുംസ്ീ
കരിച്ചു.േലാകംകണ്ടഏറ്റേുംമികച്
േബാക്സിങ്്ാരമായമുഹമ്ദലിമൂ
ന്നുതപാേശ്യംേലാകക്ഹേിക്േയ്റ്റക്ചാം
പ്യനായി.1960േലകാഷ്യസ്േക്ലഒളിമ്ി
ക്കക്സ്ർണക്മ്ൽേജ്ാോയിരുന്നു.
പേക്ഷ,കറുത്േേരാടുള്ളക്േള്ളക്കാരു
ക്ടേംശീയമായക്്ാട്ടചുകൂടായ്മക്കക്ഒളി
മ്ിക്സ്േജ്ാോയിട്ടചുകൂടി,്ാനുംഇര
യായ്ിൽതപ്ിേഷധംകനത്േപ്പാൾ,
കാപട്യത്ിക്ൻറസ്ർണംപൂശിയആക്മ
്ൽഅേദേഹംഓഹിേയാനദിയുക്ടക്ച
ളിയാഴത്ിേലക്കക്േലിക്ച്റിഞ്ഞു.സ്
ത്ംേർഗത്ിക്ൻറഅേിമാനത്ിനുംനി
ലനിൽപിനുംേേണ്ടിയായിരുന്നുപിന്നീട

േദേഹത്ിക്ൻറേപാരാട്ടംമുഴുേനും;റിങ്ി
നകത്ുംപുറത്ും.മുഹമ്ദലിയുക്ടജീേ
ചരിത്ങ്ക്ളാക്ക്കയുംഅേദേഹക്ത്ക്ഹേി
ക്േയ്റ്റക്ചാമ്്യൻഎന്ന്ിേനാക്ടാപ്പംമനു
ഷ്യസ്േനഹതപോചകൻ(philanthropist)
എന്നുകൂടിയാണ്പരിചയക്പ്പടുത്ുന്നത്.
ഇടിക്കൂട്ടിൽഅപരക്ൻറമുഖമടച്ക്തപഹ
രേമൽപ്പിക്കുന്നഒരാൾമനുഷ്യസ്േനഹി
എന്നസേിേശഷ്ക്കാണ്ടക്അടയാളക്പ്പടു
ത്ക്പ്പടുന്നുഎന്ന്ാണ്അലിയുക്ടമഹ
്്ം.ഈആത്മകഥയുക്ടട്ിസ്റ്റചുംഅ്ു
്ക്ന്ന.

ഒരുേ്യക്തിയുക്ടജീേി്ംമുഴുേൻതകമ
ത്ിലേ്രിപ്പിക്കുകഎന്നപ്ിേുേിട്ടക്േര
ഖീയമല്ാത്േിചാരങ്ളചുംകുറിപ്പചുകളചും

അടുക്കിക്േക്കുകയാണ്ഈപുസ്്കം.
കുറിപ്പചുകക്ളഅേദേഹംകേി്എന്നാണ്
േിളിക്കുന്നത്.ശക്തമായകേകാരികേചാദ
നകളിൽനിന്നക്പുറേത്ക്ക്കാഴുകുന്നചിത്
കളായ്ിനാൽഅേക്യകേി്എന്നുേി
ളിക്കുന്ന്ിൽക്്റ്റില്.“ജീേി്യാത്യുക്ട
തപ്ിേീക്ഷണങ്ൾ”എന്നഇംഗ്ീഷ്്ല
ക്ക്കട്ടക്അ്ുക്കാണ്ടക്കൂടു്ൽഅർഥേത്ാ
ണ്.കേി്കളചുംസൂഫികഥകളചുംനിറഞ്ഞ
ഈപുസ്്കംആത്മകഥമാത്മല്,പലേി
ധരുചിക്കൂട്ടചുകൾക്കാണ്ടക്േേേിക്ച്ടുത്
േിശിഷ്ടമായഅക്ഷരാഹാരമാണ്.േലാക
ചാമ്്യനായോപ്പക്യമകളചുക്ടകണ്ിലൂക്ട
ോയിക്ച്ടുക്കുന്നേ്യ്്യസ്്മായഒരധ്യായ
േുംഈകൃ്ിയിലുണ്ടക്.

കർക്കറക്യക്കാന്ന്ാര്,ഫീഹിമാ
ഫീഹി്ുടങ്ിയകൃ്ികളചുക്ടേിേർത്
നത്ിലൂക്ടതശേദ്യനായബഷീർമിസ്അ
ബിക്ൻറപരിോഷമൗലികകൃ്ിക്യേപ്പാക്ല
ആകർഷണീയേുംകറയറ്റ്ുമാണ്.ോയി
ച്ചു്ുടങ്ിയാൽഓേരാ്ാളിലൂക്ടയുംഒഴു
കിനീങ്ുന്നേിധംലളി്മധുരമായഈ്ർ
ജമക്കക്േ്യ്്യസ്്മായേിന്യാസേുംഅപൂർ
േചിത്ങ്ളചുംനൽകിതപസാധകരായഐ.
പി.എച്ക്മികച്പിത്ുണയാണ്നൽകിയി
രിക്കുന്നത്.ഒന്നിലധികംകാരണങ്ളചുണ്ടക്
ഈപുസ്്കംോയിപ്പിക്കുന്ന്ിന്.ോേി
ജീേി്ക്ത്നിശ്ചയദാർഢ്യേത്ാക്ടേനരി
ടാനുള്ളതപേചാദനംആതഗഹിക്കുന്നഒരാൾ
ക്കക്ഇത്‘േമാട്ടിേേഷനൽ’പുസ്്കമാണ്.
കദേികമായആത്മസാധനയുക്ടഅനുേ
േ്ലംഅേന്ഷിക്കുന്നേർക്കക്ഇത്ആത്മീ
യോയനയാണ്സമ്ാനിക്കുക.പാശ്ചാ
്്യേലാകത്ക്നിലനിന്നേർണക്േറിയുക്ട
ചരിത്ംേ്ടുന്നേർക്കക്ചരിത്പുസ്്ക
േുംകായികോയനഇഷ്ടക്പ്പടുന്നേർക്കക്
േബാക്സിങ്മത്സരങ്ളചുക്ടആകാംക്ഷനി
റഞ്ഞതഗന്േുമാണ്ഇത്.ഒേരസമയംകു
ട്ടികൾക്കക്സമ്ാനിക്കാേുന്ന്ുംഗൗരേോ
യനക്കക്നിർേദശിക്കാേുന്ന്ുമായഅപൂർ
േരചന.എങ്ിലുംഒരുകാര്യംഉറപ്പാണ്.
ഈആത്മകഥയിക്ലചിലഅധ്യായങ്ൾ
ഏ്ു്രംോയനക്കാരുക്ടയുംകണ്ചുനിറ
യിക്കും.അത്ഈകൃ്ിയുക്ടആകത്ുക
യായമനുഷ്യസ്േനഹത്ിക്ൻറഅടയാളമാ
ണ്.മ്ാത്മകമായഹൃദകയക്യത്ിക്ൻറ
േിളംബരേും.
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യബാക്സിങ്  ഇതിഹാസം മകുഹമ്മദെിേകുറട ആത്മകഥേകുറട മെോള േരിഭാഷറേക്കുെിച്X¯zakn
രമ്യഎസ്.ആനന്ദക്

അമ്യില്ാത്േീട്ടിേലക്കക്
ക്ചന്നുകയറുന്ന
കുഞ്ഞിക്നപ്പറ്റി
എത്റിയാംനിങ്ൾക്കക്...?

കനത്ുകറുത്േന്രങ്ളചുക്ടനിഴലിൽ
നനഞ്ഞമണ്ചുള്ളനാട്ടചുേഴിേയാരത്ക്
ഇരുൾനിറമുള്ളകരിമ്ടമായി
േീട്പ്ുങ്ിക്കിടക്കും...

ഉൾക്കാട്ടിക്ല
ഉറങ്ാത്രാപ്പക്ഷിയുക്ട
േ്ങ്ൽേപാക്ലഉൾത്ളത്ിൽ^
നിന്നക്േന്യശബ്ദങ്ൾ.
അനാഥമായപഴക്യാരുകളിപ്പത്ക്
കാൽപാദത്ിൽഅരുമേയാക്ട
മുട്ടിക്കരയുന്നു.

കകക്യാടിഞ്ഞകേസരയിൽ
അമർന്നുേ്ങ്ുന്നുകുട്ടിക്കാലം.
േക്കുക്പാട്ടിയമുഖക്കണ്ാടിയിൽ
നിങ്ൾക്കുപരിചി്മല്ാത്
നിങ്ൾ...

നിരക്്റ്റിയപാഴ്ക്ച്ടിക്കൂട്ടത്ിൽ
്ലനിേർത്ിഇന്നക്ലയുക്ട
പനിനീർക്ചമ്കം.

അടുക്കളേരാത്യിക്ല
േിയർപ്പക്കനച്കാറ്റിന്
ഓർമകളചുക്ടേേേുഗന്ം...
പറയാനാകാക്്േപായസ്േനഹേും
പറഞ്ഞുേപായപാഴ്ോക്കും
കടൽേപാക്ലയിരമ്ുന്നഹൃദയേും...

ഉള്ളിൽഉറങ്ുന്നകുട്ടി
ദുഃസ്പ്നക്കോടത്ിൽ്ലയമർത്ി^
പ്പചുലമ്ുന്നു,ഉണരൂ...

േിളക്കുക്േക്കാത്ോ്ിൽപ്പഴു്ിൽ
ക്്ളിഞ്ഞുകത്ുന്നുണ്ടക്,പഴക്യാരുകാലം...

 ചിപതീകരണം: ജലാൽ അബൂസമ
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ബഷീർമാടാല

മണിപ്പപൂർഇന്നുംഅസ്് ി്്തപ
്ിസന്ിയിൽനിന്നക്േമാചനം

േനടിയിട്ടില്.ആരാണ്അപകടകാരി
കൾ,ആരാണ്സമാധാനോദികൾ
എന്നക്്ിരിച്റിയാനാോത്നില.
േരണകൂടേും്ീതേോദതഗൂപ്പചുകളചും
സമാത്രേരണംനടത്ുന്നതപേദശ
മാണിേപ്പാഴുംമണിപ്പപൂർ.ഈഅസ്
്ി്്തപ്ിസന്ികക്ളഅ്ിജീേി
ക്കാൻഇേിടക്ത്ജനസമൂഹംപാടു
ക്പടുകയാണ്.ഇ്ിൽനിക്ന്നല്ാംമു
ക്തിേനടാൻഅേർേർഷത്ിക്ലാരി
ക്കൽഇംഫാൽപട്ടണത്ിൽഒത്ു
കൂടും,‘സാംഗായ്’ഉത്സേത്ിനായി.
എല്ാേർഷേുംനേംബർ21മു്ൽ
30േക്രനടക്കുന്നസാംഗായ്മേഹ
ാത്സേത്ിന്മണിപ്പപൂരിക്ൻറനാനാ
ദിക്കുകളിൽനിന്നായിആയിരക്കണ
ക്കിനാളചുകളാണ്എത്ുക.

‘സാംഗായ്’(കലമാൻ)സമാധാന
ത്ിക്ൻറയുംസൗഹൃദത്ിക്ൻറയും
സൗന്ദര്യത്ിക്ൻറയുംതപ്ീകമാണ്
മണിപ്പപൂരികൾക്കക്.്ങ്ളചുക്ടസംസ്
കാരത്ിക്ൻറോഗമായിട്ടചു്ക്ന്ന
യാണ്സാംഗായ്ഉത്സേക്ത്യും
മണിപ്പപൂരികൾകാണുന്നത്.േ്യ്്യ
സ്് േഗാത്ജാ്ിമ്ങ്ളചുക്ടസം
ഗമേൂമിയായഇേിക്ടഒരുകുടക്കീ
ഴിൽ്ങ്ളചുക്ടപരമ്രാഗ്കലാ
േിഷ്കാരങ്ളചുക്ടക്ചപ്പചു്ുറക്കാനു
ള്ളേേദികൂടിയാണിത്.

മുൻേർഷങ്ളിക്ലന്നേപാക്ല
ഈേർഷേുംസാംഗായ്ഉത്സേത്ി
നായിമാസങ്ൾക്കുമുമ്ു്ക്ന്നഇം
ഫാൽപട്ടണംഅണിക്ഞ്ഞാരുങ്ി
യിരുന്നു.എത്ിനുംഏ്ിനുംഅതക
മങ്ൾഅഴിച്ചുേിടുന്നേിേടനോ
ദികക്ളനിയതത്ിക്കാൻപു്ിയസർ
ക്കാറിനുംസാധിച്ിട്ടില്എന്നക്ക്്ളി
യിക്കുന്ന്ായിആദ്യസാംഗായ്ദിേ
സങ്ളിക്ലകാഴ്ചകൾ.മണിപ്പപൂരിൽ
േിന്യസിച്ിരിക്കുന്നഇത്്യൻപട്ടാള
ത്ിക്ൻറയുംമണിപ്പപൂർക്പാലീസി
ക്ൻറയുംകനത്സുരക്ഷാേലയ
ത്ിൽമണിപ്പപൂരിക്ലമതത്ിമാർസാം
ഗായ്േേദിയിൽേന്നുേപായിക്ക്കാ
ണ്ടിരുന്നു.ആയിരക്കണക്കിന്േരു
ന്നആസ്ാദകക്രക്മറ്റൽ്ിറ്റക്ടറു
കൾേഴിയാണ്കടത്ിേിട്ടചുക്കാണ്ടി
രുന്നത്.എല്ാേർഷേുംസാംഗായ്
ഉത്സേംഇങ്ക്നക്യാക്ക്കത്ക്ന്ന
യാണ്നടക്കാറുള്ളത്എന്ന്ുക്കാ
ണ്ടക്മണിപ്പപൂരികൾക്കക്ഇക്്ാന്നുംപു
്ുമയല്.മണിപ്പപൂരിേലക്ക്കത്ുന്ന
അന്യരാജ്യക്കാർേക്കാഇ്രസംസ്
ഥാനത്ുള്ളേർേക്കാമാത്മാണ്
ഇക്്ല്ാംഅമ്രപ്പിക്കുന്നകാഴ്ച
യായിഅനുേേക്പ്പടുക.

ഇംഫാലിക്ലതപസിദ്മായകാം
ഗ്ാേഫാർട്ടിന്സമീപക്ത്ക്പാലീസ്
പേരഡ്തഗൗണ്ടിലുംേപാേളാതഗൗ
ണ്ടിലുമാണ്ഉത്സേംഅരേങ്റുക.

മണിപ്പപൂരിക്ലേഗാത്േിോഗക്കാരു
ക്ടപരമ്രാഗ്കലകൾഅേ്രി
പ്പിക്കുന്നേ്ാക്ടാപ്പംഇേിടക്ത്േ്യ
്്യസ്് േിോഗക്കാരായകമേത്
യ്,പങ്ൽസ്എന്നിേരുക്ടകലാേി
ഷ്കാരങ്ളചുംപത്ുദിേസംനീളചു
ന്നഉത്സേത്ിൽഅരേങ്റും.ഏറ്റ
േുംമേനാഹരമായിഒരുക്കിയതപേ്്യ
കസ്േറ്റജിൽമണിപ്പപൂരിക്ൻറ്ന
ത്സംസ്കാരങ്ൾതപകടിപ്പിക്കുന്ന
കലകളചുക്ടആേിഷ്കാരംഏത്രം
ഗകലകക്ളയുംഅമ്രപ്പിക്കും.മണി
പ്പപൂരിക്ൻറസ്ത്മായരാസലീലയു
ക്ടനൃത്ാേിഷ്കാരേത്ാട്കിടപി
ടിക്കാൻകഴിയുന്നഒരുനൃത്േും
ഇത്്യയിലില്.

േലാകതപശസ്് മായരാസലീ
ലയുക്ടഅേ്രണത്ിൽഇേിട
ക്ത്കലാകാരികൾകാഴ്ചക്േ
ക്കുന്നമേനാഹരമായചുേടുകൾ
ആസ്ാദകഹൃദയങ്ക്ളകീഴട
ക്കും.ഒരുമണിക്കൂറിലധികംനീളചു
ന്നഈനൃത്ംഅ്ിക്ൻറചടുല
്ക്കാണ്ടു്ക്ന്നഎലാ്േക്രയും
ആകർഷിക്കും.

േഗാത്േർഗക്കാരായകുക്കിക
ളചുക്ടബാംബൂ്ാൻസ്സാംഗായ്
ക്ഫസ്റ്റിേലിക്ൻറമാറ്റചുകൂട്ടചുന്ന്ാ
ണ്.േഗാത്േർഗക്കാരായസ്ത്ീക
ളചുംപുരുഷന്ാരുംഅണിനിരക്കുന്ന
ബാംബൂ്ാൻസിക്ൻറഓേരാചു
േടുകളിലുംപ്ിയിരിക്കുന്നഅപക
ടങ്ക്ളേളക്രമേനാഹരമായിമറി

കടക്കുന്നകാഴ്ചകണ്ിമക്േട്ടാക്്
ആരുംേനാക്കിനിൽക്കും.കമേത്യ്
േിോഗക്കാരുക്ടകബായ്രാഗനൃത്
ങ്ൾ,കമബിനൃത്ം,ലായ്ഹേര
ാബാനൃത്ം,മണിപ്പപൂരിക്ലമക്റ്റാരു
േഗാത്േർഗമായനാഗന്ാരുക്ടബാം
ബേകാബിനൃത്േുക്മാക്ക്കമേനാ
ഹരമാണ്.േേദിക്കുപുറത്ക്മണിപ്പപൂ
രികളചുക്ടകരകൗശലത്ിക്ൻറേേറി
ട്ടകാഴ്ചകൾസമ്ാനിക്കുന്നധാരാ
ളംനാട്ടചുകച്േടക്കാരുക്ടേകതന്ദങ്ൾ
കാണാം.്ിരക്കിക്ൻറക്പാടിപൂരമാ
ണ്അേിക്ട.മണിപ്പപൂരിസ്ത്ീകൾ
സ്ത്മായിക്നയ്്ുക്കാണ്ടുേരുന്ന
േസ്ത്ങ്ൾമു്ൽമുളക്കാണ്ടുണ്ടാ
ക്കിയഅ്്യപൂർേേസ്് ുക്കൾേക്ര
േളക്രചുരുങ്ിയേിലയിൽോങ്ാം.
േഗാത്േർഗക്കാരുക്ടകച്േടേകതന്ദ
ങ്ളിൽേ്യ്്യസ്് േർണങ്ളിലു
ള്ളപരമ്രാഗ്രീ്ിയിൽനിർമിക്ച്
ടുത്തപേ്്യക്രംഗൃേഹാപകരണ
ങ്ൾേിൽപനക്കായിനിരത്ിക്േച്

ത്കാണാം.
നേംബറിക്ല്ണുപ്പിക്ൻറദിേസ

ങ്ളിൽനടക്കുന്ന‘സാംഗായ്’ഇേിട
ക്ത്രാത്ികക്ളചൂടുള്ള്ാക്കിമാ
റ്റചുന്നു.ക്േട്ടിത്ിളങ്ുന്നേിളക്കു
കൾക്കിടയിൽനിന്നക്ആയിരക്കണക്കി
നാളചുകൾഓേരാേരാകാഴ്ചകളിൽ
ആഴ്ന്നിറങ്ുേമ്ാൾഇത്ഒരുസം
േർഷേൂമി്ക്ന്നേയാഎന്നക്സം
ശയിച്ചുേപാകും.ഹിന്ദിേിേരാധം
ഇന്നുംനിലനിൽക്കുന്നഇേിക്ടമണി
പ്പപൂരിയുംമീക്യുംഇംഗ്ീഷുക്മാ
ക്ക്കയായിയുോക്കളചുംയുേ്ിക
ളചുംസ്േറ്റജുകളിൽനിന്നക്സ്േറ്റജുകളി
േലക്കുംചിലേപ്പാൾക്്രുേിേലക്കും
്ങ്ളചുക്ടസംഗീ്ക്ത്ക്കാണ്ടുേപ
ാകുന്നു.

സാംഗായ്ക്ഫസ്റ്റിേലിേനാടനുബ
ന്ിച്ക്മണിപ്പപൂരിക്ലേിേിധേക്ഷണ
ങ്ളചുംരുചിച്ചുേനാക്കാൻകഴിയും.
ഇേിടക്ത്തപധാനേക്ഷണമായഇറൂ
മ്എല്ാേർക്കുംഇഷ്ടക്പ്പടാനിടയി

ല്.ക്േജിേറ്ററിയൻഎന്നുപറഞ്ഞാ
ലുംമണിപ്പപൂരിൽമീൻഉണ്ടാകും.മീ
നില്ാക്്മണിപ്പപൂരികൾക്കക്േക്ഷ
ണമില്.മലയാളികളചുക്ടേക്ഷണരീ
്ികേളാട്സാമ്യമുള്ള്ായ്ുക്കാ
ണ്ടക്േചാറുംകറിയുംലേിക്കാൻേി
ഷമമില്.മണിപ്പപൂരിക്ലേഗാത്േർ
ഗക്കാർേിളയിക്ച്ടുക്കുന്നഖീർ
എന്നകറുത്അരിക്കാണ്ടക്പായ
സേുംമറ്റക്മധുരപലഹാരങ്ളചും
ഇേർഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഈഉത്സേേത്ാടനുബന്ി
ച്ാണ്േപാേളാമത്സരംനടക്കുന്ന
ത്.ഇത്്യയിൽമണിപ്പപൂർമാത്േമ
ഇ്ിന്േേദിയാോറുള്ളപൂ.യൂേറാ
പ്യൻരാജ്യങ്ളിൽനിന്നക്ഇത്േ
ണയും12ടീമുകൾമത്സരത്ിക്ന
ത്ിയിരുന്നു.കു്ിരപ്പചുറത്ിരു
ന്നക്,കു്ിരക്യനിയതത്ിച്ക്പത്ുക
ളിക്കുന്ന‘േപാേളാ’പഴയതബിട്ടീഷ്
അധിനിേേശകാലംഒാർമിപ്പിക്കും.
ലക്ഷങ്ൾസമ്ാനംലേിക്കുന്ന

ഈകളിരാജ്യത്ക്മക്റ്റാരിടത്ും
ഇല്ാത്്ുക്കാണ്ടു്ക്ന്നഇക്്ാ
രുഅംഗീകാരമായിമണിപ്പപൂരികൾ
കരു്ുന്നു.

ക്പാലീസിക്ൻറയുംപട്ടാളത്ി
ക്ൻറയുംനിയതത്ണത്ിൽനട
ക്കുന്നഈഉത്സേത്ിനിടയിലും
ഇേിക്ടഒരുേബാംബ്ക്പാട്ടിയാൽ
േപാലുംഅത്ോർത്യാോറില്.
കാരണം,േബാംബ്ക്പാട്ടചുന്ന്ും
ക്േടിക്േച്ക്ക്കാല്ചുന്ന്ും്ട്ടിക്ക്ക
ാണ്ടുേപാകുന്ന്ുക്മാക്ക്കനി്്യ
സംേേങ്ളാണ്ഇേിക്ട.എത്ാ
യാലുംസാംഗായ്ഉത്സേകാല
ത്ക്മണിപ്പപൂരികൾകകക്മയ്മറ
ന്നക്ഉത്സേത്ിൽമുഴുകിയിരിക്കും.
12മണിക്കൂർമു്ൽ1000മണി
ക്കൂർേക്രനീളചുന്ന്ുടർബന്ദുക
ളിൽനിശ്ചലമാകുന്നഒരുനാട്ടിൽ,
ഈഒരുകാലംമാത്മാണേർക്കക്
ആസ്ാദനത്ിനുള്ളത്.

l

യബാം ബ്  സ ്  യഫാ ട നം, 
റവ ടി റവ പ്്, 
ത ട്ടി റക്ാ ണ്കു യോ ക ൽ, 
തകു ട ർ ബ രേകു ക ൾ... 
സം ഘ ർ ഷ ഭ രി ത മാ േ 
സാ മൂ ഹി കാ ന്ത രീ ക്ഷ തി 
ൽ നി ന്്  മ ണി പ്ൂ രി ക ൾ ക്്  
വ ർ ഷ തി റൊ രി ക് ൽ 
െ ഭി ക്കു ന് ആ  ശ്വാ സ മാ ണ്  
സാം ഗാ േ് മ യഹാ ത്സ വം. 
ഇ ക് ഴി ഞ്ഞ 
വാ രം ന ട ന് ഉ ത്സ വം 
ക ണ് തി റ ൻ െ 
അ നകു ഭ വം 
വി വ രി ക്കു ക ോ ണ്  
യെ ഖ ക ൻ...
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തപേമാദ്ഗംഗാധരൻ

‘േകട്ടിട്ടിേല്്ുടിക്കാട്ടചുംകലർ
േന്നാട്ടചുചിലമ്ിൻകലമ്ലുകൾ...
അയ്യ്ാ,േരേമ്ിളിപ്പപൂങ്ല
ക്മയ്ിലണിഞ്ഞകരിമ്ൂ് ം
ക്മയ്ിലണിഞ്ഞകരിമ്ൂ് ം...’

ഇ ടേശ്രിയുക്ടപൂ് പ്പാട്ടിേനാട്മ
ലയാളികൾക്കുള്ളഇഷ്ടംപ

റഞ്ഞറിയിേക്കണ്ട് ില്.ഉണ്ിയുംന
േങ്ലിയുംപൂ് േുക്മല്ാംമലയാളി
കളചുക്ടമനസ്ിൽഎേന്നഇടംപിടിച്
േരാണ്.കലാസ്ാദനത്ിൽഎന്നും
മുൻപത്ിയിൽനിൽക്കുന്നേകരളക്ക

രക്കായിആസ്ാദനത്ിക്ൻറപു് ി
യ്ലംസൃഷ്ടിക്കുകയാണ്പൂ് 
പ്പാട്ടിക്ൻറേമാഹിനിയാട്ടാേിഷ്കാര
ത്ിലൂക്ടഒരുകൂട്ടംകലാകാരികൾ.
നാടകമായുംഏകാംഗനൃത്രൂപ
ങ്ളായുംപൂ് പ്പാട്ടക്നിരേധി് േണ
അരങ്ിക്ലത്ിയിട്ടചുക്ണ്ടങ്ിലുംഇ
ത്ആദ്യമായാണ്ആകാേ്യത്ിക്ല

ഒാേരാകഥാപാത്േുംഒരുമിച്ക്േമാ
ഹിനിയാട്ടരൂപത്ിൽഅേ് രിക്കക്പ്പ
ടുന്നത്.

്ൃശൂരിക്ലസൂര്യകാത്ിസംഗീ് 
നൃത്സേയാണ്ഇൗഉദ്യമത്ിനുപി
ന്നിൽ.പ് ിേുഅേ് രണരീ് ിയിൽ
നിന്നക്േ്യ് ്യസ്് മായിപൂ് ത്ിക്ൻ
റമാ് ൃോേത്ിന്കൂടു് ൽതപാധാ
ന്യംനൽകിയാണ്ഇൗേമാഹിനിയാ
ട്ടാേിഷ്കാരംഅരങ്ിക്ലത്ിയത്.
കുഞ്ഞുണ്ിയുംനേങ്ലിഎന്നഅ
മ്യും്മ്ിലുള്ളബന്ത്ിക്ൻറ
യുംമാ് ൃ് ്ത്ിക്ൻറശക്് ിയുക്ട
യുംകഥയാണ്യഥാർഥത്ിൽപൂ് 
പ്പാട്ടക്.അമ്യാേുകക്യന്നസാക്ഷാ
ത്കാരംനിേഷധിക്കക്പ്പട്ടേളായാണ്
കേി് യിക്ലപൂ് ക്ത്ചിത്ീകരിച്ി
രിക്കുന്നത്.

കേി് യിക്ലയഥാർഥസാരേത്
ക്കാൾപൂ് ംഎങ്ക്നമാ് ൃോത്സ
ല്യംതപകടിപ്പിക്കുന്നുക്േന്ന് ിന്തപാ
ധാന്യംനൽകിയാണ്േമാഹിനിയാട്ടാ
േിഷ്കാരംനടത്ിയിരിക്കുന്നത്.പൂ
്ംഎന്നമാ് ാേിലുണ്ടാകുന്നേി
കാരങ്ൾഅ് ിക്ൻറഅേങ്യറ്റംഉ
ള്ളറിഞ്ഞുക്കാണ്ടു് ക്ന്നകലാകാരി
അേ് രിപ്പിക്കുകയുംക്ചയ്് ിരിക്കു
ന്നു.എങ്ക്നയാണ്പൂ് ംഒരുേി
ശുദ്േ്യക്് ിയാകുന്നക്്ന്നക്ഇൗക
ലാസൃഷ്ടിേരച്ചുകാണിക്കുന്നു.

മാ് ൃ് ്ത്ിക്ൻറശക്് ിയും്ീ
തേ് യുംകാണിക്കുന്നരണ്ടുകഥാ
പാത്ങ്ളായിത്ക്ന്നനേങ്ലിഎ
ന്നഅമ്യുംപൂ് േുംദൃശ്യേത്കരി
ക്കക്പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.പലേിധമായസാ
ങ്ൽപികകഥകളചുക്ട‘ക്പാട്ടിപ്പിരി
ഞ്ഞുംക്കട്ടിപ്പിണഞ്ഞും’ഉണ്ടായഒ

രുേദേ് ാസങ്ൽപമാണ്കേി് 
യിക്ലപൂ് ക്മന്നക്ഇടേശ്രി് ക്ന്ന
ഒരിക്കൽേ്യക്തമാക്കിയിട്ടചുണ്ടക്.അ
്ിക്നസാധൂകരിക്കുന്നുേമാഹിനി
മാരുക്ട‘പൂ് പ്പാട്ടക്’.

േകരളസംഗീ് നാടകഅക്കാ
ദമിയുക്ടേന് ൃ് ്ത്ിൽടൂറിസം
തപേമാഷൻകൗൺസിൽേകാഴി
േക്കാട്ടക്നടത്ിയ‘നൃ് ്യ് ി’േദശീയ
നൃേത്ാത്സേത്ിൽപൂ് പ്പാട്ടക്അ
രേങ്റിയേപ്പാൾേതപക്ഷകർകക
യടികളചുംനിറകണ്ചുകേളാടുംകൂടി
അ് ിക്നക്നേഞ്ചറ്റി.

മലയാളികളചുക്ടേിശ്ാസത്ിക്
ൻറോഗമായമിത്ുകളചുക്ടപശ്ചാ
ത്ലമാണ്പൂ് പ്പാട്ടിക്ൻറഇ് ിേൃ
ത്ം.ഇൗപശ്ചാത്ലംേികസിപ്പി
ക്ച്ടുത്് ാണ്പൂ് പ്പാട്ടിക്ൻറക
ലാരൂപങ്ൾഒാേരാന്നും.പൂ് േും

അമ്യുംഉണ്ിയും് ക്ന്നയാണ്
ഇൗദൃശ്യാേിഷ്കാരത്ിക്ലതപധാ
നകഥാപാത്ങ്ൾ.ഇേക്രസഹാ
യിക്കാൻമറ്റചുരണ്ടക്േേഷങ്ൾകൂ
ടിേമാഹിനിയാട്ടത്ിൽേചർത്ി
രിക്കുന്നു.

സുപരിചി് േുംലാളി് ്യപൂർണ
േുമായോഷാതപേയാഗം് ക്ന്നയാ
ണ്പൂ് പ്പാട്ടിക്ൻറസ്ീകാര്യ് അ
ത്ഏ് ുരൂപത്ിൽേന്നാലുംേ
ർധിപ്പിക്കുന്നത്.ഇ് ിക്ലോഷാതപ
േയാഗങ്ൾോേനാത്മകമായോ
യനക്കക്മാറ്റചുകൂട്ടചുന്ന് ിനാപ്പംആ
സ്ാദന് ലക്ത്അ് ിക്ൻറഒൗന്ന
്്യത്ിൽഎത്ിക്കുകകൂടിക്ചയ്ചു
ന്നുണ്ടക്.അ് ുക്കാണ്ടു് ക്ന്നയാ
ണ്മികച്ദൃശ്യകേി് ക്യന്നരീ് ി
യിൽഅരങ്ിക്ലനിറസാന്നിധ്യമാ
യിപൂ് പ്പാട്ടക്മാറുന്ന് ും.ഇൗസാ
ധ്യ് കൾ്ക്ന്നയാണ്പൂ് പ്പാട്ടിക്
ൻറേമാഹിനിയാട്ടാേിഷ്കാരത്ി
ക്ൻറനക്ട്ടല്ക്.നൃത്ം,സംഗീ് ാ
ലാപനം,നാടകം്ുടങ്ിനിരേ
ധിആേിഷ്കാരസാധ്യ് കൾ്ുറ
ന്നിട്ടകാേ്യത്ിന്കിട്ടചുന്നഒരുഅ
ലങ്ാരം് ക്ന്നയാണ്ഇൗേമാഹി
നിയാട്ടാേിഷ്കാരം.കലാമണ്ഡലം
ഗാഥേഗാപി,കലാമണ്ഡലംനയ
നനാരായണൻ,കലാമണ്ഡലംനീ
ന,കലാമണ്ഡലംറിയാരാജ്,അരു
ണിമഎന്നിേരാണ്പൂ് പ്പാട്ടിക്ല
കഥാപാത്ങ്ൾക്കക്േേദിയിൽേേ
ഷപ്പകർച്നൽകിയത്.ഇൗദൃശ്യാ
േിഷ്കാരംപിറേിക്യടുത്ത്ക
ലാമണ്ഡലംഅക്ഷരബിജീഷിക്ൻ
റസംേിധാനത്ിലാണ്.
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ഇടയശേരിേകുറട േൂതപ്ാട്ടി റൻെ  
യമാഹിനിോട്ട ആവിഷ് കാരതിെൂറട  
ആസ്വാദനതി റൻെ  
േകുതിേ തെം സൃഷ് ടിക്കുകോണ്   
ഒരകുകൂട്ടം നർതകികൾ

സാംഗാേ് മയഹാത്സവതിൽനിന്് 

ഉണ്ിേകും േൂതവകും; 
‘േൂതപ്ാട്ട് ’ ദൃശപ്യാവിഷ്  
കാരതിൽനിന്് 

‘േൂതപ്ാട്ട് ’ യമാഹിനിോട്ടാവതരണതിൽനിന്് 


