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ആർദ്ര ഗംഭീരമായ
ഒരു ഗസൽ
 ആലാപനം
പെെട്ടന്ന്നിലച്ചു.
ഗാനശ
 ാല ശൂന്യമായി.
യ
 ത്തിെൻ
 റ കാതിൽ പ്രണയ
 ം പോ
ഹൃദലെ പെ
യ്തിരുന്ന മഴ നിനച്
 ചിരിക്കാതെ 

തോർന്നുപോയ ഏകാന്ത വിജനമ ായൊരു സ
ന്ധ്യയ
 ിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്പായീ, ഞാൻ താങ്കള
 െ
ക്കുറിച്ചോർക്കുന്നു. വിഷാദം ഘനീഭവിച്ചുപോ
യ നനഞ്ഞ

പ്രകൃതി താങ്കള
 െക്കുറിച്ചു പറയ
 ു
ന്നു. ആകാശ വിതാനങ്ങ
 ളിലെവിടെയോ താങ്ക
ൾ വീണ്ടും പാടുന്നു

‘‘പാടുക സൈഗാൾ പാടൂ, നിൻ,
രാജകുമാരിയെ പാടിപ്പാടിയുണർത്തൂ...
പാടുക സൈഗാൾ പാടൂ’’
ഉമ്പായി ഇതാ, മരണ
 മ ില്ലാത്തൊരാലാപന
 
മായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ‘‘നീ മറഞ്ഞാ

ല
 ു
മലയ
 ടിക്കും നീലക്
 കുയിലേ നിൻ ഗാനമെ
 ങ്ങും’’
എന്നു സമാധാനിച്ചുകൊള്ളെട്ട  ലോകം.
പക്ഷേ, ഉമ്പായി ഹൃദയ
 ം നിറയെ പാട്ടുമ ാ
യി പൊരിഞ്ഞു നടന്ന വഴികളോർത്തുപോവു
ന്നു ഞാൻ. അനാഥന
 ും ഏകാകിയുമായി അല
ഞ്ഞു തീർത്ത 
 യാതന
 ായാത്രകളേ
 ാർത്തുപോ
വുന്നു.
പാട്ടു പാടുന്നത്കർശന
 മ ായി വിലക്
 കിയ
ബാപ്പ. മകെൻ
 റ പാട്ടുക
 ൾ കേട്ട്ഏകാന്തത
 ക
 
ളെ വിശുദ്ധമ ാക്കിയ ഉമ്മ. ബാപ്പ ഭയപ്
 പെട്ടതു
പോലെ വഴി തെറ്റി. മദ്യപാനിയായി. അതിലപ്പു
റമുള്ള ലഹര
 ി മരുന്നുകളും  സംഗീതത്തോടൊ

പ്പം ശീലമ ായി. ബോംബെയ
 ിലെ ചില അധോ
ലോക യാത്രകളി
 ൽ സ്വയം നഷ്ട പ്പെട്ടു. ബോം
ബെയിലെ അറിയപ്പെട്ട ഗസൽ
 ഗായകനായി.
സംഗീതം ഒരു ബൊഹീമിയൻ സ്വപ്നാടനമ ാ
യി. അന്നത്തെ ഒരു ക്ഷണിക പ്രണയ
 ത്തിെൻ
 റ
വിരഹ
 ം ഒരു മനോഹര
 മ ായ ഗസൽ
 പോലെ ഉ
മ്പായി ഒരിക്കൽ ഒാർത്തിട്ടു
 ണ്ട്.
അക്കാലത്
 തു താമസിച്ചിരുന്ന ഗുഹപ ോലു
ള്ള ഒരു മുറിയിലേക്
 ക് പടികൾ കയറിപ്പോവുേ
മ്പാൾ സ്വയം മറന്ന്
 റഫിസാബിെൻ
 റ പഴയൊ
രു പാട്ട്ഉറക്കെ പ

ാടിപ്പോയി.

‘‘ദൂര്രഹ്കർ ന കരോ ബാത്ത്
ഖരീബ്ആ ജാഒാ’’
തൊട്ടപ്പുറ
 ത്തെ മട്ടുപ്പാവിെൻ
 റ ജാലക
 തിര
ശ്ശീല നീക്കി ‘കഹന
 ിലുദിത്ത ഖമർ പോലെ’ ഒരു
മുഖം. പാട്ടിൽ ലയിച്ചു സ്വയം മറന്നു 
 വിടർന്നു
പോയ ഒരു മന്ദഹ
 ാസം.
രണ്ടു നിമിഷം മാത്രം 
തിരശ്
 ശീല അടഞ്ഞു.
മുഖം മറഞ്ഞു.
ശരിയായ ഗസൽ
 പോലെ പ്രണയ
 ത്തിെൻ
 
റ ഒരു മിന്നൽ വിടർന്നു
 പൊലിഞ്ഞു. ജീവിത
കാലം മുഴുവൻ പിന്തുടർന്ന ആ മുഖമ ാണ് പി
ന്നീട്മലയ
 ാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗസൽ
 ആൽ
ബത്തിനു വേണ്ടി വേണു വി. ദേശ
 ത്തെക്കൊ
ണ്ട്എഴുതിച്ചത്എന്ന്ഉമ്പായി പറഞ്ഞതോർ
ക്കുന്നു.
ബോംബെയ
 ിൽ തിരിച്ചെത്
 തിയതിനുശേഷ
 
മാണ്മലയ
 ാളത്തിെൻ
 റ ഗസൽ വിസ്മയമായി 
മാറിയ ഉമ്പായി പിറന്നത്. ആത്മ സുഹൃത്തു
ക്കളില
 ൊരാളായിരുന്ന ജോൺ എബ്രഹാമായി
രുന്നു യഥാർഥ പ്രേരണ
 .
പി. അബ
 ു ഇബ്രാഹിം എന്ന ഉമ്പായിയുടെ
ബാല്യം അവിടെ തുടങ്ങുന്നു.
മട്ടാഞ്ചേരിയുടെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമ ായ സംഗീ
ത പ്രണയ
 ങ്ങളി
 ൽ രാജ്യമില്ലാത്ത രാജകുമാര
നായിരുന്ന മെഹ്ബൂബ്ഭായിയായിരുന്നു ബാ
ല്യകാലത്തെ വലിയ പ്രചോദന
 ം. തബല പഠ
 ി
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ക്കാതെത്തന്നെ മെഹ്ബൂബ്ഭായിക്കൊപ്പം ത
ബലിസ്റ്റായി കൂടി. പഠിച്ചിട്ടില്ലെ
 ന്ന്ആർക്കും 
േതാന്നാത്ത വിധത്
 തിൽ
 അണുമാത്രയിടറാത്ത 
തബലവ
 ാദന
 ം. ‘മേട്ടി’യിൽ വീഴുന്ന വിരല
 ുകൾ
ക്ക് ശ്രുതി ശുദ്ധമ ായ മുഴക്കം.
മെഹ്ബൂബ്ഭായി പറഞ്ഞു:
‘‘തബല
 യ
 ുടെ ‘കയ്യ്’ നിനക്
 ക് പട ച്ചവൻ തന്ന
താണ്. പക്ഷേ, വിദ്യ പഠിക്കണം. തബല പ
 ഠ
 ി
ക്കാൻ മട്ടാഞ്ചേരിയിലും കൊച്ചിയിലും ഒന്നും 
നടന്നിട് ട്കാര്യമില്ല. ബോംബെയ
 ിൽ പോണം.
ശരിയായ തബല 
 അവിടെയാണ്’’.
ആ വാക്കിെൻ
 റ തീക്ഷ്ണമ ായ പ്രേരണ
 യ
 ി
ലാണ്അബു ഇബ്രാഹിം ബോംബേക്കു വണ്ടി 
കയറിയത്. കലാകാരന
 ായാൽ മകൻ മദ്യപാ
നിയായി വഴിതെറ് റിപ്പേ
 ാവും എന്നു പേടിച്ച്അ
ബു ഇബ്രാഹിമിെൻ
 റ സംഗീത പ്രവർത്ത
 ന
 ങ്ങ
 
ളെ ശക്തമ ായി തടഞ്ഞ ബാപ്പയോടുള്ള വാ
ശി തീർക്കാൻ കൂടിയായിരുന്നു ആ ദേശ
 ാടനം.
ആ യാത്രയിൽ ബോംബെയ
 ിൽ ഹിന്ദുസ്
 ഥാനി 
സംഗീതത്
 തിന്ശരിയായൊരു ഗുരുവിനെ കി
ട്ടി- ഉസ്താദ്മുജാവറലി ഖാൻ. തബല പഠ
 ിച്ചു.  
ഹിന്ദുസ്
 ഥാനി വായ്പ്പാ
 ട്ടു പഠിച്ചു. ആ ‘ഖര
 ാന’
കൾക്ക്സഹജമായിരുന്ന ബൊഹീമിയൻ അരാ
ജക മാർഗങ്ങളില
 ൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു.
മനോഹരമ ായ ഉർദു ഉച്ചാരണ
 ം. കവിതക
 ള
 ു
ടെ അർഥശ
 ിൽപം വിടർത്തിയെടുക്കുന്ന ഹൃദ
യാവർജകമായ ആലാപന
 ം. പ്രണയ
 വും വിര
ഹവും ഇഴകോർത്തു പിണയ
 ുന്ന ശരിയായ ഗ
സലിെൻ
 റ മധുരമ ധുരമ ായ വിജന ശോകം.
ഉമ്പായി സ്വയമൊരു ഗസലായിപ്പാടി
ഉമ്പായിയുടെ ശബ്ദത്
 തില
 ാണ്മലയ
 ാളിക
ൾ ഗുലാം അലിയെയ
 ും മെഹ്ദി ഹസനെയ
 ു
മൊക്കെ ഹൃദയ
 ത്തിലേറ്റെട ുത്തത്
 .

ചുപ്കേ, ചുപ്കേ രാത്ദിൻ...
ഗുലാം അലി അനശ
 ്വരമ ാക്കിയ ഇൗ ഗസൽ

ഉമ്പായിയിലൂടെ മലയ
 ാളികൾക്
 കു മുഴുവൻ സ്വ
ന്തമായി.
കേരള
 ത്തിൽ ഗസലി
 ന്വമ്പിച്ചെ
 ാരു ആരാ

ഉമ്പായി ഇതാ,
മരണമ
 ില്ലാത്തൊരാലാപനമായി
മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
‘‘നീ മറഞ്ഞാലുമലയടിക്കും 
നീലക്കുയിലേ നിൻ
ഗാനമെ
 ങ്ങും’’
എന്നു 
സമാധാനിച്ചുകൊള്ളെ
 ട്ട
ലോകം

ധകവൃന്ദത്തെ സൃഷ്ടി
 ച്ചെടുത്തത്
 ഉമ്പായിയാ
ണ്. മലയ
 ാളത്തിെൻ
 റ ഗസൽ എന്ന ആശയ
 
വും ഉമ്പായിയുടേതായിരുന്നു. ഒ.എൻ
 .വിയുടെ
യും സച്ചിദാനന്ദ
 െ
ൻ
 റയ
 ും യൂസഫ
 ലിയുടെയും
വേണു വി. ദേശ
 ത്
 തിെൻ
 റയുമൊക്കെ വരിക
ൾ ഉർദു ഗസല
 ുകളുടെ നിലവ
 ാരത്
 തിൽ ഉമ്പാ
യി ജനപ്രിയങ്ങളാക്കി. ഒപ്പം ബാബുരാജിെൻ
 
റയും മെഹ്ബൂബിെൻ
 റയ
 ും അനശ
 ്വരഗ
 ാനങ്ങ
 
ൾ ‘ഗസൽ
 ’ ഭാവം കൈക്കൊണ്ടു. ഉറങ്ങാ
 ൻ നീ
യെനിക്കരികിൽ വേണം എന്ന, സിനിമക്കുവേ
ണ്ടി ഉമ്പായി ചിട്ടപ്
 പെടുത്തിയ ഗാനവ
 ും വളരെ 
പ്രശസ്
 തമ ായി.
ഗസലുകളുടെ ഒരന
 ശ
 ്വര വസന്തമ ാണ്മൂ
ന്നു പതിറ്റാണ്ടുക
 ൾകൊണ്ട്ഉമ്പായി മലയ
 ാള
ത്തിൽ ഒരിക്കല
 ും വാടാത്ത വിധത്
 തിൽ
 വിടർ
ത്തിയിട്ടത്. 1988ൽ ആദ ്യത്തെ സംഗീത ആൽ
ബം പുറത്തിറ
 ങ്ങി. പിന്നീട്20ലധികം ആൽബ
ങ്ങൾ. മലയ
 ാളികള
 ും മലയ
 ാളികള
ല
 ്ലാത്തവ
 രും
വൻകരക
 ളി
 ൽനിന്ന്വൻകരക
 ളിലേക്
 ക്ആ പാ
ട്ടുകളെ ഹൃദയ
 ത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടുപ ോയി.
ഇന്ത്യൻ
 മതേത
 ര
ത
 ്വത്തിെൻ
 റ ഭാഷയ
 ാണ്ഉ
ർദു. അമീർ ഖുസ്റു മുതൽ
 മിർസാ ഗാലിബ്വ
രെയുള്ളവർ ഇന്ത്യക്
 കു സമ്മാനിച്ച മഹത്താ
യ സംഗീത സംസ്കാരത്
 തിെൻ
 റ അനശ
 ്വര വി
കാസം. തുർക്കി-അഫ്
 ഗാൻ നാടോടികളി
 ലൂ
ടെ അതിർത്തികൾ അതിലംഘിച്ച്ഇന്ത്യയ
 ിലെ
ത്തിയ മനുഷ്യരുടെ മരണ
 മ ില്ലാത്ത പ്രണയ
 -വി
രഹ സംഗീതം. ആ സംഗീതത്തെ 

മാറ്റിന
 ിർത്തി
യാൽ, ഇന്ത്യയ
 ില്ല. ഗസല
 ുകൾ തീർത്ത 
 മതേത
 
ര -മാനവ
 ിക സംഗീതത്
 തിെൻ
 റ വിശ്വ പ്രേമ സാ
മ്രാജ്യത്തിലെ സുൽത്താനായിരുന്നു ഉമ്പായി.
ദീർഘ വർഷങ്ങ
 ൾ നീണ്ട സൗഹൃദം ഉമ്പാ
യിയുമായി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. സംഗീതത്
 തി
െൻറ അകളങ്കമ ായ സ്നേഹ
 മായിരുന്നു ആ 
സൗഹൃദത്
 തിെൻ
 റ അന്തർ
 ധാര.
വളരെ വർഷങ്ങ
 ൾക്കു മുമ്പ്ഉമ്പായിയെ ആ
ദ്യമായി തുഞ്ചൻപ
 റ
 മ്
 പിലേക്
 ക്എം.ടിയുടെ നി
ർദേശ
 ന
 മ നുസര
 ിച് ക്ഷ
ച് ണിച്ചത്ഞാനാണ്. തു
ഞ്ചൻപ
 റ
 മ്
 പിലെ മണൽ
 ത്തര
 ികൾപോലും ഏറ്റു
പാടിയ ആ ഗസൽ
 രാത്രി മറക്
 കാവതല്ല
 . എെൻ
 റ

തെൻറ ചിറകിനടിയിൽനിന്ന്
ഒരുകൂട്ടം നരാധമർ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോയി
കൊന്നുതള്ളി
 യ പ്രിയ മകന്നീതി തേടി,
ഒരമ്മ നടന്നുതീർത്ത 
വഴികൾ...

ഗ്രാമത്തിൽ
 ഉമ്പായി വന്നു പാടിയതിെൻ
 റ സ്
നേഹവും മരണ
 ം വരെ മനസ്
 സിൽനിന്നു പോവു
കയില്ല. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളൊന്നിച്ച്ദുബൈയ
 ിൽ
പോയി.  ദുബൈ വിമാനത്
 താവളത്തിൽ ഞാ
നകപ്പെട്ടുപ ോയ ഒരു കുരുക്കിൽനിന്ന്അന്നെ
ന്നെ രക്ഷിച്ചത്ഉമ്പായിയാണ്.
യൂസഫ
 ലി കേച്ചേ
 രിയുടെ എൺപത
 ാം പി
റന്നാളിന്കുന്നംക
 ുളത്തെ

ാരുക്കിയ ഒരു ജന
കീയ സ്വീകരണ
 ത്
 തിൽ പ്രസംഗത്തിനിടെ ഞാ
ൻ ‘സുറുമയെ
 ഴ ുതിയ മിഴികളേ’ നാലുവരി പാ
ടി. അത്നിർത്താനന
 ുവദിക്കാതെ സദസ്
 സിലി
രുന്ന ഉമ്പായി എഴുന്നേറ്റുനിന്ന്  എന്നെ പിന്തു
 
ണച്ചു. ജീവിതത്
 തിലെ ചില അനശ
 ്വര നിമിഷ
ങ്ങളായി ആ ഒാർമകളൊക്കെയ
 ും ഹൃദയ
 ത്തി
ൽ നിറയ
 ുന്നു.
നാട്യവ
 ും കാപട്യവ
 ുമില്ലാത്ത 
 സ്നേ
 ഹ
 മായി
രുന്നു ഉമ്പായി. പുറേമ്പാക്കില
 െ ജീവിതങ്ങ
 ള
 െ
ത്രയോ അറിഞ്ഞ ഒരാൾ. ഒരു ബൊഹീമിയൻ
സഞ്ചാരിയുടെ നാടോടിത്തം സമ്മാനിച്ച വിശു
ദ്ധമായ സ്നേഹ
 മായിരുന്നു അത്. ലോകത്തി
ലെ ഏറ്റവ
 ും അനാഥരും പാവപ്
 പെട്ടവരും തിര
സ്കൃതര
 ുമായ മനുഷ്യർക്കുപോലും ഉമ്പായി
യുടെ ഗസൽ
 പ്രാപ്യമ ായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ
 ,
ആ മനുഷ്യ വർഗത്തിെൻ
 റ കൂടി പ്രണയ
 ഗാ
യകനായിരുന്നു ഉമ്പായി എന്ന ഗസൽ
 മാന്ത്രി
കൻ.
ഉമ്പായി മരണ
 മ ില്ലാത്ത 
 ഗാനമ ായിക്കഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു.
നഷ്ട പ്പെട്ട ദിനങ്ങ
 ളുടെ പാട്ടുക
 ാരാ, താങ്ക
ളെയോർത്ത്വിഷാദിക്കുേമ്പാഴും എെൻ
 റയു
ള്ളിലിരുന്ന്അവസാനമ ില്ലാത്ത 
 ജീവെൻ
 റ ഗാ
നശാലയ
 ിൽ താങ്കൾ
  പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
ഞാനറ
 ിയുന്നു.
ഇരുണ്ടുപ ോയ നഭസ്സിൽനിന്ന്ഒ.എൻ
 .വി
യുടെ വരികൾ താങ്കൾ
  പാടുന്നത്ഞാൻ കേ
ൾക്കുന്നു.

പ്രഭാവതിയമ്മ,

‘‘പാടുവാനേ നിയോഗമെനി,ക്കൊത്തു
പാടി നമ്മൾ പ്രഭാതം വിടർത്തുക’’.
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ചൂണ്ടക്കൊളുത്തുകൾ
ജിൻസി സന്തോഷ് ആനക്കര

കരുതൽ
 വേണം

കടലാഴത്തോ

ള
 മെന്ന്
ചൂണ്ടക്കൊള
 ുത്തിലുടക്കുംമ ുമ്പ്
നിങ്ങളുടെ
ആവർത്തന
 പ്പട്ടികയിലേക്കൊന്ന്
ചേർത്തെ

ഴ ുതണ
 ം..
അല്ലെങ്കിൽ

ഭയത്തിെൻ
 റ വ്യാപാരികള് 

ധിഷണ
 ക
 ളെ
പാട്ടത്തിനെ
 ടുക്കും.
അശാന്തിയുടെ
തുരുമ്പിച്ച
 മുദ്രകൾവെ
 ച്ച്
നിന്നിലേക്
 കുതന്നെ
 യ
 വര് 

ചില്ലറ
 വിൽപ
 നയ്ക്കെത്തും.

ഡോക്യുമെൻററിയിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയ കാരിേക്കച്ചർ
യഹിയ

ഡോ

ക്യുമെൻററികളുടെ പതിവ് ഭാഷക്കും വൃത്ത-വ്യാകരണ
ങ്ങൾക്കുമപ്പുറം  സാധാരണക്കാരെൻറ ഹൃദയച്ചൂരും വി
യർപ്പടയാളങ്ങളും പതിഞ്ഞ ദൃശ്യഭാഷ, ശരിക്കും അതാണ് ‘ചായക്കട
ക്കാരെൻറ മൻ കീ ബാത്തിനെ’ പൊടിപിടിച്ച ചായച്ചായ്പിൽനിന്ന്നിറ
ഞ്ഞ ൈ
 കയടികളുടെയും അംഗീകാരങ്ങളുടെയും വെള്ളിവെളിച്ചത്തി
ലേക്ക് എടുത്തുയർത്തിയത്. നിസ്സഹായതയുടെ തേയിലക്കൊത്തിൽ
രോഷം കലർത്തിയുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരെൻറ കടുപ്പമേറിയ സാമൂ
ഹികപ്രതിരോധത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര ഹ്രസ്വചലച്ചിത്രമേള ഉള്ളറിഞ്ഞ് 
ആശീർവദിച്ചു. നവാഗതനായ സനു കുമ്മിൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ഇൗ
ദൃശ്യാവിഷ്കാരം, അല്ല ദൃശ്യപ്രതിരോധം വേറിട്ട അടയാളപ്പെടുത്തലി
നൊപ്പം  മേളയിൽ ഹ്രസ്വ ഡോക്യുമെൻറി വിഭാഗത്തിൽ  ഒന്നാം സ്ഥാ
നം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഡോക്യുമെൻററികളുടെ ക്ലാസിക്കൽ
ചുട്ടിയും ചമയങ്ങളും മിനുക്കുമെല്ലാം അഴിച്ചുവെച്ച്,  ഒരു സാധാരണ
ക്കാരനൊപ്പം   തോർത്തും തലയിൽ കെട്ടി ഇറങ്ങിനടന്നുവെന്നതാണ്
ചായക്കടക്കാരെൻറ മൻ കീ ബാത്തിെൻറ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷ
ത. കടുകട്ടി സാഹിത്യാവതരണത്തിെൻറ പശ്ചാത്തലത്തിലെ വിപ്ലവ
ത്തിെൻറ ഘനഗാംഭീര്യവും ബുദ്ധിജീവി ഭാവങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന
വർ ഇൗ ഡോക്യുമെൻറി കാണരുത്. എല്ലാം വളരെ ലളിതമാണ്. ഒരു
തനി നാട്ടുമ്പുറത്തുകാ
രൻ  പച്ചയായ ഭാഷ
യിൽ മനസ്സ്തുറക്കു
മനസ്സിെൻറ പറച്ചിലുകൾ   കയാണ്, അനുഭവം
എന്നാണ്  മൻ കീ പങ്കുവെക്കുകയാണ്.  
െൻറ പറച്ചിലു
ബാത്തിെൻറ പച്ചമലയാളം. മനസ്സി
കൾ എന്നാണ് മൻ കീ
തിളച്ചുമറിയുന്ന  ബാത്തിെൻറ പച്ചമല
യാളം. തിളച്ചുമറിയു
ചായപ്പാത്രത്തിന് സമാനം ഒരു ന്ന
ചായപ്പാത്രത്തിന്
ചായക്കടക്കാരെൻറ   സമാനം
ഒരു ചായക്ക
ഉരുകിെപ്പാന്തുന്ന മനസ്സിെൻറ ടക്കാരെൻറ  ഉരുകിെ
മനസ്സിെൻറ
നേർപറച്ചിലുകളാണ്  പ്പാന്തുന്ന
നേർപറച്ചിലുകളാണ്
ഇൗ ഡോക്യുമെൻററി ഇൗ ഡോക്യുമെൻററി 
ഒപ്പിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പിയെടുത്തിരിക്കുന്ന
നോട്ടറുതി ദുരിതം ത്. നോട്ടറുതി ദുരിതം
നാളുകളിൽ
വിതറിയ  നാളുകളിൽ വിതറിയ
നീറിപ്പുകഞ്ഞ ലക്ഷക്ക
നീറിപ്പുകഞ്ഞ  ണക്കിന് സാധാരണ
െൻറ ലക്ഷ
ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാര
ണമൊത്ത പ്രതിനിധി
ഇന്ത്യക്കാരെൻറ യായ ഒരു  വയോധി
ലക്ഷണമൊത്ത  കെൻറ  ജീവിതമാണ്
പ്രതിനിധിയായ ഒരു ഡോക്യുമെൻററിയുടെ
വയോധികെൻറ   ഇതിവൃത്തം.
ഇക്കാലമത്രയും വി
ജീവിതമാണ്  യർപ്പൊഴുക്കി സ്വരു
കരുതിവെപ്പു
ഡോക്യുമെൻററിയുടെ  ക്കൂട്ടിയ
കളെല്ലാം ഒരു രാത്രി
ഇതിവൃത്തം ക്കിപ്പുറം വെറും കട
ലാസുകളായിത്തീ
രുന്നത് നിസ്സഹായ
തയോടെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ടിവന്ന ഗതികേട്, ഒടുവിൽ നോട്ടുകളെ
ല്ലാം അടുപ്പിലിട്ട് കത്തിച്ച് ഒറ്റയാൾ പ്രതിഷേധമായി ആളിക്കത്തി  ഭരണ
കൂടത്തോട് കണക്കുതീർത്ത അസാധാരണ പ്രതിരോധം... കൊല്ലം കട
യ്ക്കൽ മുക്കുന്നം സ്വദേശി യഹിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോട്ടുനിരേ
ാധന കാലത്ത് നാടറിഞ്ഞത്. വാർത്തകൾക്കപ്പുറം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ജീവി
ത തീക്ഷ്ണതയുടെ വിയർപ്പും രക്തവും ചാലിച്ച വലിയൊരു കഥ യഹി
യ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല, നമ്മുടെ സമൂഹമനസ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ചി
ലപ്പോൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയും.

ഡോക്യുമെൻററി

പല്ലിളിച്ചും തെറിപറഞ്ഞും കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയും
യഹിയയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തോടെയാണ് ഡോക്യുമെൻററി തുടങ്ങുന്ന
ത്. ബാല്യത്തിലെ പട്ടിണിയും അന്നത്തിനായുള്ള അലച്ചിലുമെല്ലാം കൃ
ത്യമായി ‘വരച്ചിടുന്നു’ണ്ട് സനു കുമ്മിൾ. വരച്ചിടുന്നുവെന്നത് പ്രത്യക്ഷ
രം ശരിയാണ്. കാരണം, യഹിയയുടെ ജീവിതമുഹൂർത്തങ്ങളെല്ലാം കാരി
ക്കേച്ചറുകളിലൂടെയാണ് കാഴ്ചക്കാരിലേക്ക് പകരുന്നത്. പിന്നണി ശബ്
ദത്തിെൻറ അകമ്പടിയിൽ 100ഒാളം കാരിേക്കച്ചറുകളാണ് ഡോക്യുമെൻ
ററിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. യഹിയയുടെ രസകരമായ വർത്തമാന
ങ്ങൾ പുട്ടിന് തേങ്ങപോലെ ഡോക്യുമെൻററിയുടെ ഹൃദ്യമായ ഒഴുക്കിന്
താളമേകുന്നുണ്ട്. ദൃശ്യങ്ങളും കാരിക്കേച്ചറുകളും തെളിനീരിേനക്കാൾ
നൈർമല്യമുള്ള ശബ്ദാവതരണത്തിൽ കോർത്തും ലാളിത്യത്തിൽ പൊ
തിഞ്ഞും തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ്   പ്രത്യേകത. മാക്സിയാ
ണ് മാമയുടെ ഒൗദ്യോഗികവേഷം. അതിന് കാരണമുണ്ട്. മുമ്പ് ഉന്തുവ
ണ്ടി തട്ടുകടയായിരുന്നു മാമയുടെ ഉപജീവനം. ഒരിക്കൽ പൊലീസ് മാമ
െയ വിരട്ടി. ഇതിെൻറ മടക്കഴിച്ചിടാൻ മാമ മറന്നു. മുണ്ടഴിച്ചിടാത്തതിന്
കരണത്ത് തന്നെ കിട്ടി വീക്ക്. അന്നത്തോടെയാണ്   മുണ്ടിൽ നിന്ന് മാ
ക്സിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയത്. കാരണവും മാമ പറയുന്നു ‘‘അതെ മാ
ക്സിയാകുേമ്പാൾ പൊലീസിനെക്കണ്ടാൽ അഴിച്ചീടേണ്ടല്ലോ...’’ ഇത്തരം
സ്വതസ്സിദ്ധ തമാശകൾ മാമയുടെ നിഷ്കളങ്കമായ  ശൈലിയിൽ സ്ക്രീ
നിൽ  വന്ന് നിറഞ്ഞതോടെ ഗൗരവം നിറഞ്ഞ സദസ്സ് നിർത്താതെയുള്ള 
കൈയടിക്ക് വഴിമാറി. ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നല്ല, നിരവധിതവണ അന്താരാഷ്
ട്ര ഹ്രസ്വചലച്ചിത്ര മേള കുലുങ്ങിച്ചിരിച്ചു. പറയുന്നത് പൊള്ളിപ്പിടയുന്ന  
ജീവിത വേദനകളാണെങ്കിലും മാക്സി മാമയുടെ പ്രകൃതവും ശൈലിയു
മിതാണ്. ഇത് തരിമ്പും ചോരാതെ ഒപ്പിയെടുത്ത് പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ
സംവിധായകന് കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് ചായക്കടക്കാരെൻറ മൻ കി ബാ
ത്തിെൻറ വിജയവും.  

ഡോക്യുമെൻററിയിൽ നിന്ന്
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നാട്ടിലെ അലച്ചിലു
കൾക്ക് ശേഷം കുടും
ബപ്രാരബ്ധങ്ങളെ തു
ടർന്ന് യഹിയ പ്രവാസി
യാകുന്നു. തുച്ഛം ശമ്പള
ത്തിന് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട 
ആടുജീവിതം. എഴുത്തും 
വായനയുമറിയാത്തതി
നാൽ കത്തുപോലുമില്ലാ
െത ഒറ്റെപ്പടൽ.  അക്കാ
ലത്തെ ഹൃദയംനീറുന്ന
കറകളഞ്ഞ ജീവിതാനു
ഭവങ്ങൾ പച്ചയായിത്ത
സനു കുമ്മിൾ
ന്നെ മാമ പറഞ്ഞുെവ
ക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് നാ
ട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ് അവശേഷിച്ച സമ്പാദ്യമെ
ല്ലാം തട്ടിക്കൂട്ടിയും കടംവാങ്ങിയും കൊല്ലം ജില്ലയി
ലെ കടയ്ക്കൽ മുക്കുന്നത്ത് ആർ.എം.എസ് തട്ടുക
ട തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെനിന്നാണ് നോട്ടുനിരോധന
ത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരെൻറ സർ
ഗാത്മക പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരുന്ന
ത്. സ്വരൂക്കൂട്ടിയ സമ്പാദ്യമെല്ലാം ഒന്നിരുട്ടി വെളുത്ത
തോടെ കടലാസിന് സമമായെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ
ആദ്യമൊന്നും ഇൗ വയോധികനായില്ല. യഹിയയു
ടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത് കച്ചവടം ചെയ്തുണ്ടാ
ക്കിയ 23,000 രൂപ. അതെല്ലാം 500െൻറയും 1000ത്തി
െൻറയും ന�ോട്ടുകൾ. ആരോ പറഞ്ഞതുകേട്ട്  ബാ
ങ്കിലെ നീണ്ട ക്യൂവിലേക്ക്. രണ്ടുദിവസം ബാങ്കിന് മു
ന്നിൽ വരിനിന്നു. കൗണ്ടറിെൻറ അടുത്തെത്താൻ
പോലുമായില്ല. ഇതിനിടെ ക്യൂവിൽനിന്ന് കുഴഞ്ഞുവീ
ഴുകയും ചെയ്തു. സഹകരണബാങ്കിലെ പഴയ വാ
യ്പ അക്കൗണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊരു ബാങ്കിലും യഹിയ
ക്ക് അക്കൗണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുക�ൊണ്ട് കൈവ
ശമുള്ള പണം എങ്ങും നിക്ഷേപിക്കാനുമായില്ല. ഒരു
എത്തും പിടിയുമില്ലെന്ന് കണ്ടതോടെയാണ് ശേഷി
ക്കുന്ന നോട്ടുകളെല്ലാം കത്തിച്ചുകളയാൻ യഹിയ
തീരുമാനിച്ചത്.  ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി
യ യഹിയ കടയിലെ അടുപ്പിൽ തീ കൂട്ടി ആ ന�ോട്ടു
കളെല്ലാം കത്തിച്ചുകളയുകയായിരുന്നു. അന്നത് മാ
ധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തയുമായി. മാത്രമല്ല, നോട്ട്
നിരോധനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാതി മീശയും തലമു
ടിയും വടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. പ്രധാന
മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മ�ോദിയെ ജനം എന്ന് അധികാരത്തിൽ
നിന്ന് താഴെയിറക്കുന്നുവോ അന്നേ മുടിയും മീശയും
പൂർണമായി വളർത്തൂ എന്ന   ദൃഢപ്രതിജ്ഞയിൽ
ഇന്നും ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ഇൗ 75കാരൻ.
കറുത്ത കാലേത്താടും വരണ്ട ജീവിതാനുഭവങ്ങ
ളോടും പല്ലിളിച്ചും തെറിപറഞ്ഞും നിസ്സാരമായി 
കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയുമെല്ലാം ഇൗ ചായക്കടക്കാരൻ മു
തുകും ചൊറിഞ്ഞ് നടന്നുപോകുന്നത് ഡോക്യുമെൻ
ററിയിൽ കാണാം. ക�ോമാളിയെന്ന് പ�ൊതുസമൂഹ
ത്തിൽ അധികവും വിധിയെഴുതിയ ആ മനുഷ്യൻ രാ
ജ്യം ഭരിക്കുന്നവരെ ‘പ�ോടാ പുല്ലേന്ന്’ വിളിച്ച് വെല്ലു
വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ‘മാക്സി’ക്കുള്ളിലെ തടവും ഉത്ത
രവാദിത്തവുമുള്ള പൗരനെ നാടും നാട്ടുകാരും തിരി
ച്ചറിഞ്ഞത്. ഇൗ പ്രതിഷേധത്തിന് 10,000 മുദ്രാവാ
ക്യങ്ങേളക്കാൾ മുഴക്കവും മുരൾച്ചയുമുണ്ട്. ലക്ഷം 
ആൾബലത്തേക്കാൾ ആരവമാണ്. കോടി ബാനറു
കളേക്കാൾ മൂർച്ചയുണ്ട്.

ചലച്ചിത്രമേളകൾ പകർന്ന പാഠങ്ങൾ
സനു കുമ്മിളിെൻറ ആദ്യ ഡോക്യുമെൻററിയാണ്
‘ചായക്കടക്കാരെൻറ മൻ കി  ബാത്ത്’. ഏതാണ്ട് നാ
ലുമാസം നീണ്ട അധ്വാനത്തിെൻറ ഫലം.  ഡോക്യു
മെൻററിയെ കുറിച്ചൊന്നും  ആധികാരികമായി  പഠി
ച്ചിട്ടില്ല. പഠിക്കാൻ അവസരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  ചലച്ചി
ത്രമേളകളിൽ കണ്ടറിഞ്ഞവയാണ് സനുവിെൻറ പാ
ഠങ്ങളും പാഥേയവും. പക്ഷേ, അരങ്ങേറ്റം തന്നെ 
അക്ഷരാർഥത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തലായി.  രാജ്യ
ത്തെ പ്രമുഖ സംവിധായകരുടെ 21 ഡോക്യുമെൻറ
റികളോട് മത്സരിച്ചാണ്  ‘മാധ്യമം’ കടയ്ക്കൽ ലേഖ
കൻ കൂടിയായ  സനു കുമ്മിൾ    ഷോർട്ട് ഡോക്യു
മെൻററിക്കുള്ള  ഒന്നാം സ്ഥാനം  കൈപ്പിടിയിലൊതു
ക്കിയത്. ഏതാണ്ട് ആറുമാസം മുമ്പ് ജന്മനാടായ കട
യ്ക്കലിലായിരുന്നു ഡോക്യുമെൻററിയുടെ ആദ്യ പ്ര
ദർശനം. തിങ്ങിനിറഞ്ഞ സദസ്സ് ൈകയടികളോടെ
യാണ് മാക്സി മാമയെ എതിരേറ്റത്. തുടർന്ന് സമാ
ന്തര സിനിമകളുടെ   മാതൃകയിൽ ജനകീയ ഡോക്യു
മെൻററി എന്ന നിലയിൽ നാടൊട്ടുക്ക് പ്രദർശനം. ക്ല
ബുകളും സാംസ്കാരിക വേദികളും സന്നദ്ധ സം
ഘടനകളുമെല്ലാമായിരുന്നു സംഘാടകർ. മാക്സി 
മാമയുടെ മൻ കി ബാത്ത് തരംഗമായി തുടരുന്നതി
നിടെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഹ്രസ്വചലച്ചിത്രമേളയി
ലെ അപ്രതീക്ഷിത അംഗീകാരം.  ഒരു ജനപക്ഷ വി
ഷയമെന്ന നിലയിൽ പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡോ
ക്യുമെൻററി പ്രദർശിപ്പിക്കലാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് 
സനു കുമ്മിൾ പറയുന്നു.
ഡോക്യുമെൻററി പ്രദർശിപ്പിച്ച ദിവസം മാക്സി മാ
മയും തലസ്ഥാനത്തെ കൈരളി തിയറ്ററിൽ എത്തി
യിരുന്നു. അതേ മാക്സിയും പകുതിയെടുത്ത മീശ
യും തലമുടിയുമായി. ഡോക്യുമെൻററി കണ്ടിരുന്നവ
രിൽ സംഭവം  അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയവർക്ക് 
മാമയെ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ മട്ടുമാറി. നോട്ട് നിരോ
ധനം രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മാമയുടെ പ്രതിഷേ
ധത്തിന് ഒട്ടും അയവുവന്നിട്ടില്ല. പ്രമുഖരായ ചലച്ചി
ത്രപ്രവർത്തകരുടെ ആശയച്ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ  മാ
ക്സിയിട്ട ഇൗ സാധാരണക്കാരനും ആരാധകരേറുക
യായിരുന്നു. ഫോേട്ടായും സെൽഫിയുമായി ആകെ 
തകൃതി. പച്ചയായി ജീവിതം തുറന്നുകാട്ടിയ ഒരു ദൃ
ശ്യപ്രതിരോധത്തെ അതേ വികാരവായ്പിൽത്തന്നെ 
കാണികൾ നെഞ്ചേറ്റിയെന്നതിെൻറ സാക്ഷ്യെപ്പടു
ത്തൽ കൂടിയായി ഇൗ അംഗീകാരം. കടയ്ക്കൽ കു
മ്മിൾ അറാഫത്തിൽ സഫറുല്ലഖാൻ-മാജിലത്ത് ദമ്പ
തികളുടെ മകനാണ്. ഭാര്യ. നാഷ്മി, മകൾ നെയ്റ.
2018ലെ അടൂർ ഭാസി പുരസ്കാരവും ഈ ഡോക്യു
മെൻററിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.                                    l
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എറണോെുളം വിമൻ�ട് അസ�ോ�ിസേഷൻ പ്രവർത്തെർ
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BImiw ]WnXhÀ
1947ൽ അസ�ോ�ിസേഷൻ കെട്ിടം സേഡി മൗണ്ട് ബോറ്റൺ ഉദട്ഘോടനം കെേട്തസപേോൾ

സ്ത്രീകള്ക് സംവദികകാനും
ആശയങ്ങള് കകമകാറകാനും
അവരെ വിദ്കാഭ്കാസപെമകായി
മുന്നേകാട്ു നടത്കാനുമകായി
1919ൽ െൂപംരകകാണ്ട
സംഘടനയകാണ്
‘എറണകാകുളം
വിമനസ് അന്സകാസിന്യഷന’.
ന്കെളത്ിരെ ്രനേ ആദ്രത്
സ്വ്തത്ര വനി് കൂട്കായ്മ.
സ്ത്രീകളുരട മുന്നേറ്ം െക്്മിട്്
അനേ് ്ുടങ്ങിയ കൈത്യകാത്
നൂറകാം വര്ഷത്ിൽ
എത്ിനിൽകുകയകാണ്

അസ�ോ�ിസേഷൻ സ്ോ്രെ ്രോറുക്ുട്ി കനേട്ത്ോരമ്മ
െിപതങ്ങൾ:

പി. ലിസി

വീ

ടകങ്ങളില് തളക്കപ്പെട്ട പ്പണ്ീവി
തങ്ങപ്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്ിപ്ൻറ ആകവാ
ശത്ിലലക്കക് എത്ിച്ച നവാടകമവായിരു
ന്ു വി.ടി. ഭട്ടതിരിപെവാടിപ്ൻറ അടുക്കള
യില്നിന്ക് അരങ്ങലത്ക്കക്. സമൂഹത്ില് സന്തീക
ളുപ്ട മുലന്റ്റത്ിനും നലവവാത്വാനത്ിനും തുടക്കം
കുറിച്ച നവാടകത്ിപ്ൻറ പിറവിക്കക് പത്ു വര്ം മു
മ്ക് പ്കവാച്ചി മഹവാരവാ്ര്യത്ക് സന്തീകളുപ്ട ഉന്മനം
ലക്ര്യമിട്ടക് ഒരു സംഘടന രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ടു. എറ
ണവാകുളം വിമൻസ അലസവാസിലയ്ൻ. കൃതര്യമവാ
യി പറഞ്വാല് 1919ല്. സന്തീകള്ക്കക് സംവദിക്കവാ
നും ആശയങ്ങള് കകമവാറവാനും അവപ്ര വിദര്യവാഭര്യവാ
സപരമവായി മുലന്വാട്ടു നടത്വാനുമവായവാണ് എറണവാ
കുളം വിമൻസ അലസവാസിലയ്ൻ രൂപം പ്കവാണ്ടത്.
‘അറിവുള്ള സന്തീകള് ലലവാകത്ിന് ആഭരണംലപവാ
പ്ല അലങ്വാരമവാണ്’ എന്തവായിരുന്ു ആ സംഘട
നയുപ്ട ആപതവവാകര്യം. ലകരളത്ിപ്ല തപ്ന് ആദര്യ
പ്ത് സ്തന്ത് വനിത കൂട്ടവായമ. സന്തീകളുപ്ട മുലന്
റ്റം ലക്ര്യമിട്ടക് അന്ക് തുടങ്ങിയ ക്ന്തയവാന്ത നൂറവാംവ
ര്ത്ില് എത്ിനില്ക്കുകയവാണ്.

വനിത കൂട്ടായ്മ പിറക്കുന്കു
അന്പ്ത് പ്കവാച്ചി രവാ്വാവിപ്ൻറ ഭവാരര്യ പവാറുക്കുട്ടി
പ്നയതര്യവാരമ്മയവാണ് എറണവാകുളം വിമൻസ അലസവാ
സിലയ്ൻ സ്വാപിക്കുന്ത്. എറണവാകുളം സന്തീ
സമവാ്ം എന്വായിരുന്ു അക്കവാലത്ക് സംഘടന
അറിയപ്പെട്ടിരുന്ത്. വീടിപ്ൻറ അകത്ളങ്ങളില് കു
ടുംബം ലനവാക്കി കഴിഞ്ിരുന് സന്തീകളവായിരുന്ു
അക്കവാലത്ക് കൂടുതലും. ഇവരക്കക് ഒരുമിച്ചക് കൂടിയി
രിക്കവാലനവാ വിലശ്ങ്ങള് പങ്ുപ്വക്കവാലനവാ അവസ
രങ്ങളുണ്ടവായിരുന്ില്ല. അതിപ്നവാരു മവാരഗപ്മന് നി
ലക്കവാണ് സന്തീസമവാ്ം എന് ആശയം ഉദിക്കുന്
ത്. ന്ബിട്ടീഷ് വിദര്യവാഭര്യവാസം ലഭിച്ചിരുന് പവാറുക്കുട്ടി പ്ന
യതര്യവാരമ്മക്കക് സന്തീ വിദര്യവാഭര്യവാസത്ിപ്ൻറ ന്പവാധവാ
നര്യവും ആവശര്യകതയും വര്യക്തമവായി അറിയവാമവായി
രുന്ു. മറ്റു സന്തീകപ്ളയും വിദര്യവാഭര്യവാസം നല്കി ന്പ
ബുദ്ധരവാക്കവാനും അവരക്കക് പരസപരം ആശയങ്ങ
ള് കകമവാറവാനും സംവദിക്കവാനും സംഘടന അവ
സരപ്മവാരുക്കി. വളപ്ര ദീരഘവീക്ണമുള്ള സന്തീ
കൂടിയവായിരുന്ു പവാറുക്കുട്ടി. പത്ു വര്ലത്വാ
ളം അവര തപ്ന്യവായിരുന്ു സംഘടനയുപ്ട ന്പസി
ഡൻറ്. തുടരന്ക് രവാ്കുടുംബവാംഗമവായിരുന് ലക്ക്മി
ക്കുട്ടി പ്നയതര്യവാരമ്മ ആ സ്വാനലത്ക്കക് കടന്ുവ
ന്ു. അമ്വാടി കവാരത്ര്യവായിനി, ടി.സി. കലര്യവാണിഅ
മ്മ, ്സറ്റിസ ്വാനകി അമ്മ, മീനവാക്ി എൻ. ലമ
ലനവാൻ, ശവാരദ അയ്യര, രവാധവാമണി മുരളീധരൻ, അമ്മി
ണി അമ്മ, സു്വാത നവായര, ലക്ക്മി ലഗവാപവാലൻ,
ലശവാഭ തമ്ി, മീന അനത് നവാരവായണ തുടങ്ങി നിര
വധി ലപര വിവിധ കവാലങ്ങളിലവായി അലസവാസിലയ
്ൻ സവാരഥികളവായി. ഇലപെവാഴപ്ത് ന്പസിഡൻറ് ന്ശീ
കുമവാരി സുന്ദരവും പ്സന്കട്ടറി ലരവാഹിണി ന്പസവാദുമവാ
ണ്. മഹവാരവാ്വാസ ലകവാള്ിനടുത്വായിരുന്ു ആദര്യ
ഓഫിസ. ലകവാളജ് ആരംഭിച്ചലപെവാള് സ്ലം വിട്ടുപ്കവാ
ടുലക്കണ്ടിവന്ു. തുടരന്ക് വളഞ്മ്ലത്വായിരു
ന്ു ഓഫിസ ന്പവരത്ിച്ചത്. 1992ല് എറണവാകുളം
സൗത്ിലലക്കക് മവാറ്റി. 1947ല് ദരബവാര ഹവാളിന് എതി
രവശത്വായി അലസവാസിലയ്ന് സ്ത്മവായി പ്കട്ടി
ടം പണിതു. ലലഡി മൗണ്ടക് ബവാറ്റണവായിരുന്ു പ്കട്ടി
ടത്ിപ്ൻറ ഉദഘവാടനം നിരവഹിച്ചത്. പ്വറുപ്മവാരു
സന്തീ കൂട്ടവായമ എന്തിനപെുറം സമൂഹത്ിനു ലവ
ണ്ടി തങ്ങളവാല് കഴിയുംവിധം എപ്ത്ങ്ിലും പ്െയ്യ
ണപ്മന്ക് അവര തുടക്കം ഉറപെിച്ചിരുന്ു. നൂറു വര്
ങ്ങള് പിന്ിടുലമ്വാഴും ആ കവാരര്യത്ില് ഇന്ും മവാറ്റ
മുണ്ടവായിട്ടില്ല.

കങ്ങളും കലന്ബറിയിപ്ല അലമവാരയില് സ്വാനംപി
ടിച്ചു. ഇന്ക് കലന്ബറി കൗണസിലിപ്ൻറ എ ലന്ഗഡ്
ഈ കലന്ബറിക്കക് സ്ത്മവാണ്. ആദര്യകവാലത്ക് സന്തീ
കള്ക്കക് മവാന്തമവാണ് കലന്ബറി സൗകരര്യപ്മങ്ില് ഇന്ക്
എല്ലവാവരക്കും ഇവിപ്ട അംഗത്പ്മടുക്കവാം. ഏകലദ
ശം 700 അംഗങ്ങള് ഇന്ക് ഈ കലന്ബറിയിലുണ്ടക്.
കലന്ബറിപ്യലപെവാപ്ല അലസവാസിലയ്ൻ പ്കവാ
ണ്ടുവന് മപ്റ്റവാരു ആശയമവായിരുന്ു കുട്ടികള്ക്കുള്ള
നഴസറി സകൂള്. 64 വര്ം മുമ്ക് നഴസറി സകൂള്
എന്ക് ലകരളത്ിലുള്ളവര ലകട്ടിട്ടക് ലപവാലുമില്ലവായിരു
ന്ു. കൂടവാപ്ത സന്തീകള്ക്കക് പ്െസ, ്ട്ടില്, കവാരംസ
തുടങ്ങിയ കവായിക വിലനവാദങ്ങളില് ഏരപ്പെടവാനുള്ള
അവസരവും ഒരുക്കിയിരുന്ു. എല്ലവാ വര്വും കവാ
യിക ലമളകളും നടത്ുന്ു. സന്തീ ഉന്മനം ലക്ര്യ
മിട്ടവാണ് തുടങ്ങിയപ്തങ്ിലും സംഘടനയുപ്ട വള
രച്ചപ്ക്കവാപെം സമൂഹത്ിപ്ൻറ പല ലമഖലയിലലക്കും
അലസവാസിലയ്ൻ ന്പവരത്നം വര്യവാപിപെിച്ചു. ലലവാ
കയുദ്ധകവാലത്ക് നവാട്ടിപ്ലങ്ങും പട്ടിണിയും ദവാരിന്ദര്യ
വും പ്കവാടികുത്ിവവാണലപെവാള് അരിയും മറ്റക് അവശര്യ
സവാധനങ്ങളുമവായി അലസവാസിലയ്ൻ ഭവാരവവാഹിക
ള് മുന്ിട്ടിറങ്ങി. പട്ടിണികിടന്ു മരിക്കുപ്മന്ുറപെിച്ചി
രുന് എന്തലയവാ കുടുംബങ്ങള്ക്കക് മുന്ിലലക്കക് അവ
രുപ്ട സഹവായഹസതം നീട്ടി.
പ്റഡ് ലന്കവാസ പ്സവാകസറ്റിയിലും വളപ്ര സ്ീ
വമവായിരുന്ു സംഘടന. 100 വര്ം മുമ്ക് തുടങ്ങി
യ ഈ ലസവനങ്ങള് ഇന്ും തുടരുന്ു. 10 രൂപയു
പ്ട സഹവായം പ്െയതവാല് 100 ലപലരവാട് പ്കവാട്ടിലഘവാ
്ിച്ചക് നടക്കുന്വരുപ്ട കൂട്ടത്ില്നിന്ക് പ്തല്ലക് ലവറി
ട്ടവാണ് അന്ും ഇന്ും അലസവാസിലയ്ൻ മുലന്വാട്ടക്
ലപവാകുന്ത്.
സഹവായങ്ങള് പ്െയതതിപ്നക്കുറിച്ചക് ഒരിക്കലും
ലമനിപറഞ്ക് നടക്കരുപ്തന്ക് അലസവാസിലയ്ൻ
അംഗങ്ങള്ക്കക് നിരബന്ധമുണ്ടക്. ഈ കവാലത്ിനിടക്കക്
പ്െയ്യവാത് സഹവായങ്ങളില്ല. ലകരളത്ിപ്ല ഒട്ടുമിക്ക
അനവാഥവാലയങ്ങള്ക്കും വൃദ്ധസദനങ്ങള്ക്കും ഭക്
ണവും വസന്തവുപ്മല്ലവാം മുടങ്ങവാപ്ത എത്ിക്കും. വീ
ടില്ലവാത് നിരധനരക്കക് വീട് നിരമിച്ചുപ്കവാടുക്കല്, മരു
ന്ക് വവാങ്ങവാൻ ലപവാലും കവാശില്ലവാപ്ത ബുദ്ധിമുട്ടുന്
വരക്കക് ലവണ്ട മരുന്ക് മുടങ്ങവാപ്ത എത്ിക്കുക, നി
രധന വിദര്യവാരഥികളുപ്ട പഠനപ്ച്ചലവ് ഏപ്റ്റടുക്കല്
അങ്ങപ്ന നിരവധി കവാരര്യങ്ങള്.

നൂറിൽ ആർഭടാെങ്ങളില്ല,
ഓർമടപെെകുത്തൽ മടാപതരം
അലസവാസിലയ്പ്ൻറ നൂറവാം ്ന്മദിനം കടന്ുവ
രുലമ്വാഴും കവാരുണര്യന്പവൃത്ിയിലൂന്ിയ ആലഘവാ്
ങ്ങള് മവാന്തമവാണ് സംഘടിപെിക്കുന്ത്. ആരഭവാടങ്ങ
ള് ഒഴിവവാക്കിയുള്ള ആലഘവാ്ം മതിപ്യന്ത് അംഗ
ങ്ങള് കൂട്ടമവായി എടുത് തീരുമവാനമവായിരുന്ു. ഇന്ത
യും വര്ം ഇങ്ങപ്നപ്യവാരു സംഘടന ഈ നഗര
ത്ില് ന്പവരത്ിക്കുന്ുണ്ടക് എന്ക് ഒന്ക് ഓരമപ്പെടു
ത്വാൻ മവാന്തമവാണ് നൂറവാം വവാര്ികം ആലഘവാ്ി
ക്കവാൻ തീരുമവാനിച്ചപ്തന്ക് ന്പസിഡൻറ് കുമവാരി സുന്ദ
രം പറയുന്ു. മുൻഗവാമികള് പ്െയതതും ഇലപെവാഴും
പ്െയതുപ്കവാണ്ടിരിക്കുന്തുമവായ പല കവാരര്യങ്ങളും
സമൂഹത്ില് പലരക്കും അറിയില്ല. അറിയണപ്മന്ക്
ഞങ്ങള്ക്കക് ആരക്കും ആന്ഗഹവുമില്ല. എങ്ിലും ഓര
മപ്പെടുത്ല് എന് നിലക്കക് മവാന്തം പ്െറിയ ആലഘവാ
്ം ്നുവരിയില് നടത്ും. ഒരു വര്ം നീണ്ടുനി
ന് നൂറവാം വവാര്ിക പരിപവാടികളുപ്ട സമവാപനവും
അന്ു തപ്ന് നടത്ും.

അമ്മമടാരകുടെ വിമടാനയടാപതയകുരം
ക്ഷേപതദർശനവകുരം
വിന്ശമ്ീവിതം നയിലക്കണ്ട ന്പവായത്ിലും മൂന്ും
നവാലും വീടുകളില് ല്വാലിപ്യടുത്ക് കുടുംബം ലനവാ
ക്കുന് എന്തലയവാ ലപര എറണവാകുളം നഗരത്ിലു
ണ്ടക്. മറ്റുള്ളവരുപ്ട അടുക്കളയിലും അകത്ളങ്ങളി
ലും കഴിയുന് 15 ഓളം ലപപ്ര കപ്ണ്ടത്ി ഒരു വിമവാ
നയവാന്ത സംഘടിപെിച്ചു. ്ീവിതത്ില് ഇലന്വപ്ര
പ്ന്ടയിനില് ലപവാലും കയറവാത്വരവായിരുന്ു അവ
രില് ഭൂരിഭവാഗം ലപരും. എല്ലവാവരും 60 വയസ്ിന് മു
കളിലുള്ളവര. പ്കവാച്ചി അത്വാരവാഷ്ന്ട വിമവാനത്വാവ
ളത്ില്നിന്ക് തിരുവനത്പുരലത്ക്കക് അവര ലമഘ
ങ്ങള് പ്തവാട്ടുരുമ്മി പറന്ു. അവിപ്ടയിറങ്ങി ഒരു ദിവ
സം മുഴുവൻ തിരുവനത്പുരം നഗരത്ില് കറക്കം.
തിരിച്ചുവീണ്ടും എറണവാകുളലത്ക്കക്...
ന്പശസതമവായ വൃദ്ധസദനത്ിപ്ല 30 ഓളം അമ്മ
മവാര. കവാത്ിരിക്കവാലനവാ വിരുന്ു ലപവാകവാലനവാ ഒന്ു
മില്ലവാത്വര. അവരക്കക് എല്ലവാവരക്കും പുറത്ുലപവാ
കണം, ലക്ന്തദരശനം നടത്ണം. 80നും മുകളില്

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിെൻറ കഥ
ബബജു കെോടുവള്ി
ദിേീ്രട് ്രുരക്ൽ

വടായനയിലൂടെ പപബകുദ്ധരടാവകുക

സന്തീകപ്ള വവായനയുപ്ട ലലവാകലത്ക്കക് കകപിടി
ക്കവാനവായി അലസവാസിലയ്ൻ ലനതൃത്ത്ില് 1954
ലവാണ് കലന്ബറി ആരംഭിക്കുന്ത്. െിത്പ്യയും
അറിവുകപ്ളയും ലതച്ചുമിനുക്കവാനും ലലവാകപ്ത് കൂ
ടുതല് പ്തളിച്ചലത്വാപ്ട ലനവാക്കിക്കവാണവാനും ഈ വവാ
യനപെുര സന്തീകപ്ള സഹവായിച്ചു. സന്തീകള്ക്കക് മവാ
ന്തമവാപ്യവാരു കലന്ബറി എന്ത് അക്കവാലത്ക് ലകട്ടു
ലകള്വി ലപവാലുമില്ലവാത് കവാരര്യമവായിരുന്ു. പുസതക
ങ്ങപ്ള കൂട്ടുപിടിക്കവാൻ തുടങ്ങിയലപെവാള് അത് വവായ
നയുപ്ട വിശവാലലലവാകമവാണ് തുറന്ുവന്ത്. ആഴെ
ലതവാറും പുസതക നിരൂപണവും െരച്ചകളും സംഘ
ടിപെിച്ചു. വിപണിയില് ഇറങ്ങുന് ഒട്ടുമിക്ക പുസത

ന്പവായമുള്ളവരവാണ് മിക്കവരും. പലരക്കും നിവരന്ക്
നടക്കവാൻലപവാലും പറ്റവാത് അവസ്. അവപ്ര വണ്ടി
യില് ലക്ന്തത്ില് പ്കവാണ്ടുലപവായി. ഭക്ണം പവാര
സല് വവാങ്ങവാപ്മന്ക് പറഞ്ലപെവാള് അവരവാരും മിണ്ടു
ന്ില്ല. മടിച്ചു മടിച്ചവാപ്ണങ്ിലും ആ അമ്മമവാര കവാ
രര്യം പറഞ്ു. ഞങ്ങള്ക്കക് ലഹവാട്ടലില് ലപവായി കഴി
ക്കവാൻ ആന്ഗഹമുണ്ടക്. ഇനി ്ീവിതത്ില് ലഹവാട്ട
ലില് ലപവായി കഴിക്കവാൻ പറ്റുലമവാ എന്റിയില്ല. അവ
രുപ്ട ആന്ഗഹം ലപവാപ്ല നപ്ല്ലവാരു ലഹവാട്ടലില് പ്കവാ
ണ്ടുലപവായി ഉച്ചഭക്ണം വവാങ്ങിച്ചു നല്കി. മനസ്ും
വയറും നിറഞ്വാണ് അവര തിരിച്ചക് വൃദ്ധസദനത്ി
ലലക്കക് ലപവായത്. ഈ അമ്മമവാരുപ്ട ്ീവിതത്ിപ്ല
ഒരിക്കലും മറക്കവാത് രണ്ടു ദിനങ്ങള് സമ്മവാനിച്ചവാ
യിരുന്ു അലസവാസിലയ്പ്ൻറ നൂറവാം വവാര്ിക
ആലഘവാ്ങ്ങള് തുടങ്ങിയത്. പിന്ീട് നഗര ശുെീക
രണം, വിദര്യവാരഥികള്ക്കും അധര്യവാപകരക്കും ലബവാധ
വത്കരണ ക്വാസുകള്, കുട്ടികള്ക്കക് മത്സരങ്ങള് തുട
ങ്ങി നിരവധി കവാരര്യങ്ങളും ഇതിന് തുടരച്ചയവായി പ്െ
യതു.

അവരകുടെ പകുഞ്ിരിക്ടായി ‘പശദ്ധ’
മവാനസിക പ്വല്ലുവിളി ലനരിടുന് കുഞ്ുങ്ങള്
എന്ും മവാതവാപിതവാക്കള്ക്കക് തീരവാ ലവദനയവാണ്.
ഒരുന്പവായം കഴിഞ്വാല് പിപ്ന് അവപ്ര സകൂളുക
ളിലലവാ മറ്റു സ്വാപനങ്ങളിലലവാ തുടരവാൻ അനുവദി
ക്കില്ല. ഈ സങ്ടം മനസ്ിലവാക്കിയവാണ് 1990 ല് വി
മൻസ അലസവാസിലയ്ൻ ന്ശദ്ധ സപ്പ്ല് സകൂ
ള് ആരംഭിക്കുന്ത്. ശവാരദവാമണി മുരളീധരൻ ആയി
രുന്ു ന്ശദ്ധയുപ്ട സ്വാപക. അഞ്ുകുട്ടികളുമവായി
തുടങ്ങിയ സകൂളില് ഇന്ക് 46 കുട്ടികളുണ്ടക്. എട്ടു മ
ുതല് 47 വയസ്ക് വപ്രയുള്ളവരവാണ് ന്ശദ്ധയിപ്ല വി
ദര്യവാരഥികള്. സ്ത്ം വീടുലപവാപ്ല അവരക്കക് പരിെര
ണം നല്കുന്ു.
നന്വായി പവാട്ടുപവാടുന്, നൃത്മവാടുന്, െിന്തം
വരക്കുന് മിടുക്കരും മിടുക്കികളും ‘ന്ശദ്ധ’യിലുണ്ടക്.
സ്ത്ം ന്പവാഥമികവാവശര്യങ്ങള്ലപവാലും നിറലവറ്റവാൻ
ഇലപെവാഴും അറിയവാത്വരും ഇവരുപ്ട കൂട്ടത്ിലുണ്ടക്.
പരിശീലനം ലഭിച്ച അഞ്ു അധര്യവാപകരവാണ് ഇവപ്ര
പരിെരിക്കുന്ത്. പിപ്ന് പവാട്ടിനും കലക്കും രണ്ടു
അധര്യവാപകരും. ഇവപ്ര പ്കവാണ്ടുവരവാനും വീട്ടില് വി
ടവാനുമവായി ഒരു ബസുമുണ്ടക്. ഒറ്റക്കക് നടന്ക് ബസസലറ്റ
വാപെിപ്ലത്വാൻലപവാലും സവാധിക്കവാത്വരവാണ് ഇവരി
ല് പലരും. അതുപ്കവാണ്ടുതപ്ന് ഓലരവാ വിദര്യവാരഥിയു
പ്ടയും വീടിനു മുന്ിലലക്കക് ബസ എത്ും. ഉള്ന്പലദ
ശങ്ങളിലവാണ് മിക്കവരുപ്ടയും വീട്. എല്ലവാവപ്രയും
കയറ്റി പ്കവാച്ചിയിപ്ല ല്വാക്കും കഴിഞ്ക് ന്ശദ്ധയിപ്ല
ത്ുലമ്വാള് ഒരു സമയമവാകും. എന്വാലും രക്ിതവാ
ക്കള്ക്കക് പരവാതിയില്ല. മക്കപ്ള വീട്ടില് പൂട്ടിയിട്ടും മറ്റും
ല്വാലിക്കക് ലപവാലവണ്ടി വന്വരവാണ് ഈ രക്ിതവാക്ക
ളില് പലരും. അതിപ്നവാരു മവാറ്റം വന്ത് ന്ശദ്ധ തുട
ങ്ങിയലപെവാഴവാണ്.
കുട്ടികള്ക്കക് ലപപെര ബവാഗ്, ആഭരണ ബവാഗ്, ലട
ബിള് മവാറ്റക് നിരമവാണം തുടങ്ങിയവയില് പരിശീലനം
നല്കുന്ുണ്ടക്. ഇവിപ്ട നിന്ുലപവായ െിലപ്രല്ലവാം സ്
ത്ം നിലയില് വരുമവാനമുണ്ടവാക്കി ്ീവിക്കുന്ു എന്
ത് ന്ശദ്ധയുപ്ട വലിയ ലനട്ടങ്ങളിപ്ലവാന്വാണ്. സമൂഹ
ത്ിപ്ൻറ വിവിധ ലകവാണുകളില്നിന്ക് തള്ളിമവാറ്റപ്പെ
ടുന് ന്പലതര്യകം ന്ശദ്ധ നല്ലകണ്ട കുട്ടികളുപ്ട പു
ഞ്ിരിക്കുലവണ്ടിയവാണ് ന്ശദ്ധ ഇലപെവാഴും ന്പവരത്ി
ക്കുന്ത്. ഈ സകൂളിപ്ന കുറിച്ചക് ലകട്ടറിഞ്ക് പല നവാ
ടുകളില്നിന്ക് രക്ിതവാക്കള് എത്ുന്ുണ്ടക്. പലക്,
അന്തയും കുട്ടികപ്ള ഉള്പ്ക്കവാള്ളവാനുള്ള സൗകരര്യമി
ല്ലവാത്തിനവാല് ഇവപ്ര മടക്കി അയലക്കണ്ടി വരുന്ു.
സരക്കവാറില്നിന്ക് നവാമമവാന്ത ഫണ്ടവാണ് ന്ശദ്ധക്കക് ലഭി
ക്കുന്ത്. ഇവിപ്ട പഠിക്കുന് കുട്ടികളില് 95 ശതമവാ
നവും പവാവപ്പെട്ട െുറ്റുപവാടില്നിന്ക് വരുന്വരവാണ്.
എല്ലവാ പ്െലവും അലസവാസിലയ്നവാണ് വഹിക്കുന്
ത്. സുമനസ്ുകളുപ്ട സഹവായം പ്കവാണ്ടും അലസവാ
സിലയ്ൻ അംഗങ്ങള് സ്ത്ം കകയില്നിന്ക് എടു
ത്ുമവാണ് സകൂള് നടത്ിപ്ക്കവാണ്ടുലപവാകുന്ത്.
അധര്യവാപകരുപ്ട ശമ്ളമടക്കം ഓലരവാ വര്വും ഭീമ
മവായ തുകയവാണ് ‘ന്ശദ്ധ’ക്കക് ലവണ്ടിവരുന്ത്.
കുട്ടികപ്ള സുരക്ിതമവായി വീടുകളിപ്ലത്ിക്കവാൻ
ബസ അനുവദിക്കവാപ്മന്ക് കഹബി ഈഡൻ എം
.എല്.എ ഉറപെു നല്കിയിട്ടുണ്ടക്. അലസവാസിലയ്
പ്ൻറ നൂറവാം വവാര്ികലത്വാടനുബന്ധിച്ചക് മറ്റക് സപ്പ
്ല് സകൂളുകളിപ്ലയും ന്ശദ്ധയിലലയും കുട്ടികള്
നിരമിച്ച വസതുക്കളുപ്ട വിപണന ലമള വൻ വി്യ
മവായിരുന്ു. അങ്ങപ്ന ഒരുപവാട് കവാരര്യങ്ങള് ഇനിയും
ന്ശദ്ധക്കുലവണ്ടി പ്െയ്യണപ്മന്ുണ്ടക്. പലക്, പണം
കപ്ണ്ടത്ുക എന്ത് മവാന്തമവാണ് ഇവരക്കക് മുന്ിപ്ല
ന്പധവാന പ്വല്ലുവിളി.
l

കേരള
 ത്തില
 െ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര 
 വനിതാ കൂട്ടാ
യ്മ എന്നവകാശപ്പെടുന്ന എറണാകുളം വിമ
ൻസ്അസോസിയേഷെനക്
 കുറിച്ച ഫീച്ചർ വാ
യിച്ചു. ഒരു നൂറ്റാണ്ടാ യി ഒരേ  സജീവതയ
 ിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന എന്ന നിലക്
 ക്അ
തിന്പ്രസക്
 തിയുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്ന സേവ
നപ്രവർത്തനങ്ങളും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്ത
 
നങ്ങളും ലേഖിക അടയാളപ്പെടുത്താൻ ശ്രമി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഉൗർജസ്വലതയേ
 ാടെ ഇനിയു
മൊരു നൂറോ ഇരുനൂറോ വർഷം കൂടി പ്രവർ
ത്തിക്കാൻ ഇൗ കൂട്ടായ്മക്ക് സാധിക്കെട്ട എന്ന്
ആശംസിക്കുന്നു.
എറണോെുളം വിമൻ�ട് അസ�ോ�ിസേഷൻ കെട്ിടം

വിനീത. കെ ദയ

തിരുനെല്ലി, വയനാട്

ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടാനിടയില്ലാത്ത
ജീവിതങ്ങൾ
ഹിംഗ�ോറ കി ഡാനി എന്ന ഇന്ത്യൻ
 അതിർ
ത്തി ഗ്രാമത്തിെൻ
 റ  നേർച്ചിത്രം വരച്
 ചുകാണി
ക്കുന്ന യാത്രാവിവരണം (ഒടുവിലെ ഗ്രാമത്തി
ൽ, വാരാദ്യമാധ്യമം ലക്കം 1574) ഹൃദ്യമായി.

മരുഭൂമിയിലെ ദുരിതജീവിതമെന്ന വെല്ലുവ
 ി
ളികൾക്ക
 പ്പു
 റം നീരസത്തിൽകഴിയുന്ന രണ്ട് രാ
ഷ്ട്ര
 ങ്ങള
 ുടെ അതിർത്തിയിലാണ് എന്ന വിഹ്വ
ലതയ
 ിലാണല്ലോ 

ആ സാധു  ഗ്രാമവാസികള
 ു
ടെ  നിത്യജീവിതം എന്നത്   മനസ്സിന് ന�ോവാ
യി മാറി. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക
ണ്ടുമുട്ടാനിടയില്ലാത്ത ഇത്തരം ജീവിതങ്ങ
 ള
െ
പരിചയപ്പെടുത്തിയ ലേഖകനും മാധ്യമത്തി
നും അഭിനന്ദ
 ന
 ങ്ങ
 ൾ.

അൻസുൽ അൻവർ കെ.ടി
അങ്ങാടിപ്പുറ
ം

കഥയും കവിതയും
വാരാദ്യമാധ്യമം ലക്കം 1574ൽ പ്രശാന്ത് ടി.
വള്ളിക്കുന്ന് എഴുതിയ കഥ ‘എൻട്രൻസ്’ മിക
ച്ചുനിന്നു. വേറിട്ട രചന. അതുപ�ോലെ സുനിത
ഗണേഷിെൻറ കവിത ‘മഴ രാത്രി’യും നന്നായി.

ഫാസിൽ മുരിങ്ങോളി,
കാടാച്ചിറ, കണ്ണൂർ

ആദ്യം കഥ വായിക്കാം
വാരാദ്യമാധ്യമം ലക്കം 1573ൽ പ്രിയ സുനി
ൽ എഴുതിയ ‘മരിച്ച് വന്നോെൻറ ഭാഷ’ എന്ന
കഥയുടെ അവതരണവും  ശൈലിയും വളരെ 
ആകർഷകമായിരുന്നു. വളരെ ലളി
 തമായ ആ
വിഷ്കരണത്തിലൂടെ കഥാകൃത്ത് വളരെ കാ
ര്യങ്ങൾ
  പറഞ്ഞു

വെച്ചു. വാരാദ്യമാധ്യമം ൈക
യിൽ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം കഥ വായിക്കുന്ന ശീലം
ദൃഢമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാ
ൽ മതിയല്ലോ
 .

ഷാനിദ

നാദാപുരം, കോഴിക്കോട്
വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്തുകൾ
വാട്സ്ആപ്വഴിയും
രചനകൾ ഇ-മെയിലിലൂടെയും അയക്കാം
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ഇടപെടൽ
കെ.ഇ.എൻ

രോഗമന സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വം വഹി
ക്കുന്ന ജാബിർ, ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് മു
ഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും പിന്തുണയാർജിച്ചുകൊണ്ടാണ്.
മലയാളികൾക്കിടയിലെ ‘ഒമാനി’യും ഒമാനികൾക്കിട
യിൽ മലയാളി ഇന്ത്യക്കാരനും എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിശേ
ഷിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു. മറുനാട്ടിലാവുമ്പോഴും അവി
ടെയുള്ളവരുമായി നല്ലനിലയിൽ ബന്ധം പുലർത്താനും
അതേസമയം, സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരാ
ളായിരിക്കാനും ജാബിറിന് ഒരേസമയം കഴിയുന്നതുകൊ
ണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. വ്യക്തിപരമായ തിരക്കുക
ളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഏതുസമയത്തും മത, ജാതി, കക്ഷിരാ
ഷ്ട്രീയ പദവി വ്യത്യാസം പരിഗണിക്കാതെ പ്രയാസത്തിൽ
പ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ജാബിറിനോടൊപ്പം എപ്പോ
ഴും അദ്ദേഹത്തിെൻറ സംഘടനയും കുടുംബവും സുഹൃ
ത്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പേര് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ
തൽപരരല്ലാത്ത ഗൾഫിലെ ഇടത്തരം–ഉയർന്ന സാമ്പത്തി
കസ്ഥിതിയിലുള്ളവരും, ഒരു സാമ്പത്തികഭദ്രതയുമില്ലാ
തെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കി
ലും സഹായപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്സ്വയം സന്നദ്ധരാവുന്ന
തൊഴിലാളികളും, മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജാബി
റിന് നിസ്സീമമായ പിന്തുണയാണ് നൽകിയത്. ജീവകാരു
ണ്യ പ്രവർത്തനത്തെ ജാബിർ കണ്ടത് ശിരസ്സിലെ കിരീടമാ
യല്ല, സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെയായാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്ത
നങ്ങളിൽ സർവപ്രയാസങ്ങളും നേരിട്ട് മുന്നോട്ടുപോകു
മ്പോൾ, ആഹ്ലാദവും അഭിമാനവും മാത്രമല്ല, അവഹേള
നങ്ങളും അവഗണനകളും അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും നേ
രിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊ
ണ്ട് സങ്കീർണതയുടെ നിയമക്കുരുക്കുകൾ അഴിച്ചെടുത്തും 
സാമ്പത്തികസഹായം വേണ്ടവർക്ക് സാമ്പത്തികസഹായ
വും നിയമസഹായം വേണ്ടവർക്ക് അതും എങ്ങനെ ലഭ്യമാ
ക്കി എന്നതുമടക്കമുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമാ
ണ് ‘ആമുഖമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ’ എന്നതിൽ ആവിഷ്ക
രിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറ്റെല്ലാം അപ്രസക്
തമാവുന്ന, വികാരനിർഭരവും വിചാരസാന്ദ്രവുമായ ഈ
പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ അനുഭവവും ആഴത്തിലുള്ളൊ
രു ആത്്മവിചാരത്തിലേക്ക് ആത്്മബോധമുള്ള മുഴുവൻ
മനുഷ്യരെയും നയിക്കും. കോഴിക്കോട്, അത്തോളി സ്വദേ
ശിയും വോളിബാൾ താരവുമായ രാഘവൻ രോഗം ബാധി
ച്ച് അവശനായി ആരുടെയും സഹായം കിട്ടാതെ, ജോലി
ചെയ്യാനാവാതെ തളർന്നപ്പോൾ ഒരു പത്രവാർത്തമാത്രം 
കണ്ട് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികസഹായം നൽകിയത് ആ
വോളിബാൾതാരത്തെയോ ജാബിറിനെയോ പരിചയമില്ലാ
ത്ത പേര് പറയാൻപോലും താൽപര്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഒമാ
നിയായിരുന്നു. മനുഷ്യത്വത്തിനു മുന്നിൽ ഏതു വ്യാജദേ
ശീയതയും വിളറുമെന്ന്കണ്ണീരിനോളം വിനിമയശേഷിയു
ള്ള വേറൊരു ഭാഷയുമില്ലെന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന
ഈ പുസ്തകത്തിലെ നിരവധി അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നു മാ
ത്രമാണിത്.
‘രാഘവെൻറ അവസ്ഥ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ
നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്ത പത്ര
ത്തിൽ കൊടുത്തു. വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്ന ദിവസം
ഒരു ഒമാനിപൗരൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചു: ‘‘അയാളെ അയ
ക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? വീൽചെയറാണോ? ഞാൻ
തരാം.’’ വീൽചെയറല്ല, സാമ്പത്തികപിന്തുണയാണ് വേ
ണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചു. ഒരു ആഡംബരകാറിൽ
വന്നിറങ്ങിയ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു കവർ എെൻറ നേരെ നീട്ടി.
അതിനുള്ളിൽ 150 ഒമാനി റിയാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന
ത്തെ നിലവാരത്തിൽ അത് വളരെ വലിയ തുകയാണ്,
അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ വലിയ സഹായവും.
സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ സഹായം നൽകുന്ന
വർ അവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരാനാണു പറയു
ക. രണ്ടുപേർക്കും കാണാൻ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ്
അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
അന്നോ അതിനുശേഷമോ ഒരിക്കൽപ്പോലും അദ്ദേ
ഹം ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ഒന്നും വെളിപ്പെ
ടുത്തിയില്ല. പിന്നീടൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അദ്ദേഹ
ത്തിെൻറ മുഖം മനുഷ്യസ്നേഹത്തിെൻറ ആവേശമു
ണർത്തുന്ന ഒരു മാതൃകയായി ഇന്നും ഉള്ളിലുണ്ട്. അജ്
ഞാതനായ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ നൽകിയ വലിയ സഹാ
യം രാഘവെൻറ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വലിയ അള
വിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടു’ (ആമുഖമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളിൽ
നിന്ന്).
അറിയപ്പെടാത്ത ഇത്തരമൊരായിരം നന്മകളുടെ തണ
ലില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സങ്കുചിതത്വത്തിെൻറയും അൽപ
ത്തരങ്ങളുടെയും സൂര്യാതപത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയാകെ 
കരിഞ്ഞുപോകുമായിരുന്നു.
ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ജീവിത
ത്തിലുടനീളം സമരോത്സുകമായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന,
മറുനാടൻ മനുഷ്യരുടെ ആത്്മമിത്രമായി സ്വന്തം സംഘ
ടനാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്ത
നത്തിലൂടെയും വളർന്നുകഴിഞ്ഞ പി.എം. ജാബിറിെൻറ
‘ആമുഖമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളെ’, ഒരു പുസ്തകമെന്ന നി
ലയിൽ മാത്രമല്ല; നമ്മെതന്നെ നോക്കിക്കാണാനും സ്വയം
വിമർശനം നിർവഹിക്കാനും കഴിയുംവിധമുള്ള ഒരു കണ്ണാ
ടികൂടിയായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം.

അനുസമ് രണാർഥം
മൃണാളിനി

ആ

 ാ സൗമിനിക്കു കൊടുത്ത സയാമീസ് പൂച്ച. ഭഗീര എന്ന പേരോടും കഴുത്തി
രേ
ൽ ഒരു കണ്ഠമണിയോടും കൂടിയാണ് അവൻ വന്നത്. അവളുടെ മകൾ പപ്പി 
അതിനെ വാരിയെടുത്ത് നെേഞ്ചാ
 ട ും ഹൃദയ
 ത്തോടും ചേർത്തു. നീണ്ട വണ്ണമുള്ള വാ
ലും തടിച്ച ദേഹവ
 ും കണ്ഠമണിയും ഒക്കെക്
 കൂടി അവനെ 
 കണ്ടാൽ, പപ്പിയും അവളുടെ
അനുജനുംകൂടി ഓമനയ
 ായി അവനിട്ടുകൊടുത്ത പേര് നല്ലവ
 ണ്ണം ചേരും; ഭഗീരഥ
 ൻ പി
ള്ള. പേരിനെ അന്വർഥമ ാക്കിക്കൊണ്ട് അവന് ഒരു കുടുംബത്തിലെ കാരണ
 വ
 രുടെ ചേ
ലുണ്ടായിരുന്നു. ആര് വീട്ടിൽ വന്നാല
 ും അവൻ പതുക്കെ നടന്നുവന്ന് ദിവാനിെൻറ ചുവ
ട്ടിൽ സ്ഥാനംപിടി
 ക്കും. ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെ അംഗമാണെന്നു വ്യംഗ്യം.
ഭഗീരഥ
 ൻ പി
 ള്ള വിദേശ
 ി എന്നനിലക്
 ക്വളരെ വൃത്തിശ
 ാലിയും അനുസര
ണ
 ശ
 ീലമ ു
ള്ളവനുമായിരുന്നു. അവന് കഴിക്കാൻ പെഡിഗ്രി കാറ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ജോലി പപ്പി 
ഏറ്റെട ുത്തു. കൂടാതെ മത്സ്യമ ാംസാദികളും അവന് രുചിക്കുവാൻ ലഭിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ 

നിലയ
 ിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ
 കഴിയുന്ന അവർ നീണ്ട ടെറസിൽ മണ്ണിട്ടൊരുക്കി അവനുവേണ്ടി 
െവച്ചിരുന്ന േട്രയിൽ അവൻ കൃത്യമായി വിസർ
 ജനം ചെയ്തു. അവൻ ബാല്യദ ശ
 യ
 ിൽ
നിന്ന് കൗമാരത്
 തിലേ
 ക്
 ക്കടന്നപ്പോൾ അവന് ഒരു ഇണ വേണമെ
 ന്ന് വീട്ടുക
 ാർ നിശ്ചയി
ച്ചു. തദന
 ുസര
ണ
 ം ഒരു നാടൻ പെൺപ
 ൂച്ചയെ വീട്ടിനക
 ത്തുകയറ്റി. നമ്മുടെ മല്ലു പൂച്ച
കൾക്ക് വൃത്തിയും വെടിപ്പുമ ില്ലല്ലോ! അത് അതിെൻറ തനിസ്വഭാവം കാണിച്ചുതുടങ്ങി.
പപ്പിയുടെ അച്ഛന് ദേഷ്യംവരാനും തുടങ്ങി.  ചെറിയ പൊട്ടലി
 ലും ചീറ്റലിലും അത് ഒതു
ങ്ങി.
ഭഗീരഥ
 ൻ പിള്ളയെ പ്രണയ
 ിക്കാൻ വന്ന പെൺപ
 ൂച്ചക്ക്അവനെ നേര
 ിടാൻ ഭയമായി
രുന്നു. കൂടാതെ അവനൊരു മണ്ടന
 ാണെന്ന് പപ്പി 
 വാത്സല്യ
 പൂർവം പറയ
 ും.  പെൺപ
 ൂ
ച്ച മറ്റു നാടൻ കണ്ടൻ
 പൂച്ചകള
 ുമായി അവെൻ
 റ കൺമുന്നിൽ വിഹരിച്ചു. എന്നിട്ടും, അവ
െൻറ ബ്രഹ്മച
 ര്യത്തിന്ഇളക്കം തട്ടിയില്ല. പക്ഷേ, അവനെ 
 ദത്തെടുത്ത പപ്പിയും ഉദ്യോ
ഗത്തിനു പോയിത്തുടങ്ങിയപ്പേ
 ാൾ അവൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു. അവെൻ
 റ നിസ്സഹ
 ായാവസ്ഥയ
 ി
ൽ അനുകമ്പ തോന്നിയ വീട്ടുക
 ാർ അവനെ 
 താഴെ മുറ്റത്
 തുവിട്ടു.  ഭഗീരഥ
 ൻ പിള്ളക്ക്അ
തൊരു പുനർ
 ജന്മമായി. മേനിയഴകുള്ള അവനെ 
 ധാരാളം പെൺപൂച്ചകൾ കാമിച്ചു. അ
വൻ അവരുടെ നാഥന
 ായി. പോരാത്തത
 ിന് അത്യാവശ്യം ആൺപൂച്ചകള
 ുമായി കടിപിടി
യുമായപ്പേ
 ാൾ പരമ ാനന്ദം
 .
അങ്ങനെയ
 ിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രാത്രി അവരുടെ വീട്ടിൽപോയ ഞാൻ ഭഗീരഥ
 ൻ പിള്ള
യെ കാണാഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോഴാണറ
 ിയുന്നത് അവൻ തെൻ
 റ താവളം മാറ്റിയ
 ി
രിക്കുന്നു എന്ന്. അവൻ വഴിമുറിച്ചു കടന്ന് എതിർവശത്തെ 

കമേഴ്സ്യൽ സെൻററിെൻ
റ മതിലിനപ്പുറ
 ം പല വീടുകളും പറമ്
 പുമുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശ
 ത്
 തിലേക്
 ക്താമസം മാറ്റി. ‘ഇ
ടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങള
 െ കാണാനായി തിരിച്ചുവരു’മെന്ന് പറഞ്ഞ
 പ്പേ
 ാൾ പപ്പിയുടെ സ്വര
ത്തിൽ നഷ്ടബോധമ ുണ്ടായിരുന്നു. അവന് പുതിയ സ്ഥലത്
 ത് ഒര
 ു പെൺപ
 ട യുണ്ടായി
രുന്നു; കൂടെ വഴക്കുകൂടാൻ ആൺപ
 ൂച്ചകള
 ും. പോരാത്തത
 ിന് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീജന
ങ്ങളുടെ കണ്ണില
 ുണ്ണിയായി. പുറത്തിറ
 ങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പേ
 ാൾ നാട്ടുക
 ാരും അവ
നെ സ്നേ
 ഹ
 ിച്ചു.  അവെൻ
 റ പുതിയ താമസസ്
 ഥല
 ത്
 ത് ഒര
 ു ബ്രാഹ്മണ
 സ്
 ത്രീ കൊടുത്തി
രുന്ന തൈരുസാദവ
 ും മറ്റും കഴിച്ച് അവൻ ഇരട്ടി 
 വണ്ണംെവ
 ച്ചു. അങ്ങനെ 
 സുഖിച്ചുവാണ
നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ
 മഥുരയിലെ ഭാര്യമാരെ വിട്ട് ഇടക്കിട ക്ക്വൃന്ദാവനത്
 തില
 െ രാധി
കമാരെയ
 ും കാണാൻ വരുമായിരുന്നു.
ഇനിയാണ് ദുരന്ത
 സ
 ംഭവം. ഒരു ദിവസം പതിവു സുഖാന്വേഷണ
 ത്
 തിന്
 അമ്മയെ 
 വി
ളിച്ച ഞാൻ ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയ
 റിഞ്ഞു. ഭഗീരഥ
 ൻ പിള്ളയെ 
 ഒരു രാത്രി പതിവു
സഞ്ചാരത്
 തിന
 ിടെ കമേഴ്സ്യൽ സെൻററിൽെവ
 ച്ച് കുറെ തെര
 ുവുപട്ടി
 കൾ ആക്രമിച്ച് നിർ
ദാക്ഷിണ്യം കൊല ചെയ്തു

. ഇത് നാട്ടുക
 ാരിലെല്ലാം വിഷാദം പകർന്നു
 . പപ്പി ഭക്ഷണ
 ം
കഴിക്കാതെ കരച്
 ചിലായി കട്ടിലിൽ വീണു.
വീട്ടുക
 ാരെല്ലാം ദുഃഖിതര
 ായി. പപ്പിയുടെ അച്ഛൻപോലും മൗനിയായി. ഈ വാർത്ത
കേട്ട എനിക്കും മനസ്
 സിൽ ഒരു ഭാരം വന്നതുപോലെ. കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല
 .
പെൺപൂച്ചകളി
 ലൊന്ന് പ്രസവിച്ചു. പെൺകുഞ്ഞ്. കല്യാണ
 ിക്കുട്ടി എന്ന് പേരിട്ടു. ഭഗീര
ഥൻ പിള്ളയുടെ ഓർമ നിലന
 ിർത്താൻ കൊഴുത്ത മേനിയും തടിച്ച 
വാലുമുള്ള ഒരു സയാമീസ് േക്രാസ്. അങ്ങനെ 
 കഥാവശേഷ
 ന
 ായ
ഭഗീരഥ
 ൻ പി
 ള്ളക്ക് പാരമ്പ
 ര
 ്യം നിലന
 ിർത്താൻ സയാമീസ്
മാർജാരന്മാ
 രുടെ ഒരു ശൃംഖല 
 പ്രതീക്ഷിക്കാം.
l
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പുസ്തകം

നുഷ്യർക്ക് ഇത്രയും സംസ്കാരശൂന്യരാവാൻ കഴിയുമെന്ന് വേദ
നയോടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മസ്കത്തിലെ പണിയിടങ്ങ
ളിൽനിന്നാണ്. അതേ മസ്കത്തിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിൽനിന്നാണ്
ജാബിർ എന്ന സ്നേഹത്തിെൻറ മുഖം ഉദിച്ചുവരുന്നത്. ഈ ഉദയം
എന്നെ തെല്ലൊന്നുമല്ല വിസ്മയിപ്പിച്ചത്. ജാബിറിന് മുമ്പ് ഞാൻ മസ്
കത്തിൽ വെച്ചുകണ്ട കാരുണ്യമുള്ളൊരു മുഖം ഡോക്ടർ അഹമ്മദി
േൻറതായിരുന്നു. വാദിഹത്താത്തിലെ ഇബ്നുസീന ചിത്തരോഗാശു
പത്രിയിലെ ഡോക്ടറായിരുന്നു പാകിസ്താനിയായ അഹമ്മദ്. അദ്ദേ
ഹമാണ് സ്നേഹത്തോടെ എെൻറ പുറത്തുതട്ടി എന്നെ എെൻറ മഴയി
ലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ‘‘നൗ യു കാൻ ഫ്ലൈ? ബാക്
ടു ദ ജൻറ്ൽ ഷവേഴ്സ്ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്’’. പ്രവാസം പലരെയും ചി
ത്തരോഗികളാക്കാറുണ്ട്. മനുഷ്യൻ അവേൻറതല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ തട
വുപുള്ളികളെപ്പോലെ ദണ്ഡദാസന്മാരായി ജീവിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ
മനസ്സുകളുടെ താളം പിഴച്ചുപോവുക സ്വാഭാവികമാണല്ലോ? ഹതാശ
നായ അവൻ പഴുത്ത മണ്ണിൽനിന്നുകൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് കൈക
ളുയർത്തുന്നു. ‘യാഫത്താഹ്... സർവശക്തനായ തമ്പുരാനേ...’ ആകാ
ശത്തിെൻറ അനന്തതയിൽനിന്ന് അപ്പോൾ ജാബിറിനെപ്പോലെ ഒരു
നക്ഷത്രമുദിക്കുന്നു. അത് ആ അശരണന് അഭയമാവുന്നു. അയാൾ
ആർദ്രമായ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു.
കരയരുത്, ഞാൻ വരുന്നു നിന്നരികിലേക്ക്. ഈ പുസ്തകം വാ
യിച്ച് ഞാൻ ജാബിറിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു: ‘‘ജാബിറല്ലേ?’’ ‘‘അെത,
എന്തേ?’’ ‘‘എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു.’’ ‘‘എന്താ ചോ
ദിച്ചോളൂ.’’ ‘‘വേറൊന്നും തോന്നരുത്, സത്യം പറയണം, ജാബിറേ, താ
ങ്കളൊരു ജിന്നാണോ?’’ (ആമുഖമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ’ എന്ന പി.എം.
ജാബിറിെൻറ പുസ്തകത്തിന്, ‘‘ജാബിറേ, താങ്കളൊരു ജിന്നാണോ’’
എന്ന പേരിൽ, വി.കെ. ശ്രീരാമൻ എഴുതിയ ഹൃദയസ്പർശിയായ ആമു
ഖത്തിൽനിന്ന്). ‘സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാനിലെ മസ്കത്തിൽ മൂന്ന് 
ദശാബ്ദത്തോളം ജീവിക്കുകയും ആ കാലയളവിൽ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ
പ്രശ്നങ്ങളിലിടപെട്ട്
പരിഹാരം കാണാൻ
പി.എം. ജാബിറിെൻറ ശ്രമിക്കുകയും ചെ
പുസ്ത
 കം, ഏത്  യ്ത തലശ്ശേരി മാളി
ജാബിറി
പ്രതിസന്ധിയെയും യേക്കൽ
െൻറ ചില അനുഭവ
മനുഷ്യർ അതിജീവിക്കുകത ങ്ങളാണ് ഈ പുസ്
ലുള്ളത്.
ന്നെ ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാ തകത്തി
ഈ കുറിപ്പുകളിലു
ണ് ആവേശപൂർവം പങ്കുവെ ള്ളവരെല്ലാം സാധാ
ക്കുന്നത്. മറുനാട്ടിൽ പലവിധ രണക്കാരായ മനു
വലിയ പ്ര
കാരണങ്ങളാൽ ഷ്യരാണ്.
തീക്ഷകളോടെ മറു
പകച്ചുപോയവർക്കും തളർന്ന് നാടുകളിലേക്ക് പോ
വീഴുന്നവർക്കും മുന്നിൽ കുന്നവർ കെണിയി
താങ്ങും തണലുമായി, കരുത ലകപ്പെടുകയോ ചെ
ലും കാവലുമായി മാറിത്തീർന്ന  യ്യാനാകാത്ത ജോലി
കൾ ചെയ്യേണ്ടിവരു
ഇദ്ദേഹത്തിെൻറ ജീവിതം കയോ രോഗം ബാ
അവശരാവു
സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെ  ധിച്ച് 
കയോ നിയമക്കുരു
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ  ക്കുകളിൽ അകപ്പെ
പ്രചോദനാത്്മകമാണ് ടുകയോ ചെയ്യുന്ന
സന്ദർഭങ്ങളെ അഭി
മുഖീകരിക്കേണ്ടി
വരുമ്പോൾ ആകെ തകർന്നുപോകും. അങ്ങനെ തകർന്നുപോകുന്ന
വരെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുകയും പലപ്പോഴും തന്നോട് ചേർത്തുനിർ
ത്തുകയുമാണ് ജാബിറിനെപ്പോലുള്ളവർ ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തന
ങ്ങളിലൂടെ, ഇടപെടലുകളിലൂടെ നടത്തുന്നത്’ (പി.എം. ജാബിറിെൻറ
‘ആമുഖമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ എന്ന ഏതർഥത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ
ഗ്രാം തയാറാക്കിയ കഥാകൃത്ത് ഹാറൂൺ റഷീദ്, ‘പല ജീവിതങ്ങൾക്കി
ടയിലൂടെ ഒരാൾ’ എന്ന കൃതിപരിചയക്കുറിപ്പിൽ എഴുതിയതിൽനിന്ന്).
‘എെൻറ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തി 
ഞങ്ങൾ ഇക്കാക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന മൂത്ത സഹോദരൻ പി.എം.
ഇക്ബാൽ ആണ്. ഇക്കാക്കയോടൊപ്പമാണ് 1982 നവംബറിൽ മസ്
കത്തിൽ വിമാനമിറങ്ങുന്നത്. അന്ന് ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ മണ്ണിൽ
നിരവധി ജീവിതങ്ങളുടെയും മരണങ്ങളുടെയും ഭാഗമാവാൻ പോവുക
യാണെന്ന്. ഏതൊരാളെയുംപോലെ ജീവിതോപാധി തേടിത്തന്നെയാ
ണ് ഞാനും മസ്കത്തിൽ എത്തിയത്. വിമാനക്കമ്പനി ചൂഷണം, കസ്
റ്റംസ്ചൂഷണം എന്നിവയല്ലാതെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കേട്ടിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ, ഇവിടെയെത്തി സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്തറി
യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അതെല്ലാം എത്ര നിസ്സാരമാണെന്നും അതി
ലും ഭീകരമായ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാണ് സാധാരണ പ്രവാസി
യെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നത്. അറിയാതെതന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ
ഇടപെട്ടു തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.
മാധ്യമങ്ങളോ ഇലക്േട്രാണിക് സംവിധാനങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. എല്ലാവരും കേട്ടറിഞ്ഞ് വരുകയായിരുന്നു. മലയാളികളായിരുന്നു 
ഏറെയും. അവരിൽ തമിഴരുണ്ടായിരുന്നു, തെലുങ്കരുണ്ടായിരുന്നു,
ഉത്തരേന്ത്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, ബംഗ്ലാദേശികളും ശ്രീലങ്കക്കാരും നേ
പ്പാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരെയും ഞാൻ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല.
അവരുടെ ജാതിയോ മതമോ പ്രദേശമോ ഭാഷയോ ചോദിച്ചില്ല. പല
പ്പോഴും പേരുപോലും. പലർക്കും എെൻറ പേരും അറിയുമായിരുന്നി
ല്ല....’ (ഇത് ജീവിതമാണ്, പച്ചയായ ജീവിതം എന്ന പി.എം. ജാബിറി
െൻറ കുറിപ്പിൽനിന്ന്).
‘ആമുഖമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ’ എന്ന പി.എം. ജാബിറിെൻറ പുസ്
തകം, ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും മനുഷ്യർ അതിജീവിക്കുകതന്നെ ചെ
യ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ആവേശപൂർവം പങ്കുവെക്കുന്നത്. മറുനാ
ട്ടിൽ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ പകച്ചുപോയവർക്കും തളർന്ന് വീഴുന്ന
വർക്കും മുന്നിൽ താങ്ങും തണലുമായി, കരുതലും കാവലുമായി, മാറി
ത്തീർന്ന പി.എം. ജാബിറിെൻറ ജീവിതം സാമൂഹികപ്രവർത്തകരെ സം
ബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രചോദനാത്്മകമാണ്. മസ്കത്തിലെ പു

ഭഗീരഥൻപിള്ളയുടെ

പെൺമാറാട്ടം
ബെന്യാമിൻ
പേജ്: 86, വില: 115.00
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീ
 യവും അ
ദൃശ്യമായി കടന്നുവരുന്ന എ
ട്ടു കഥകൾ. എഴുത്തുകാരെ

ൻറ ഏറെ ശ്രദ്ധേ
 യ
 മായ ക
ഥാസമ ാഹാരത്
 തിെൻ
 റ പുതി
യ പതിപ്പ്.

പത്മരാജെൻറ വീണ്ടെടുത്ത
കഥകൾ

ഗന്ധർവന്മാർക്ക് ദിനാന്ത്യങ്ങളില്ല
(അനുഭവം)

പി. പത്മരാജൻ
പേജ്: 96, വില: 100.00
എച്ച്.ആൻഡ്.സി ബുക്സ്
വെളിച്ചത്ത്വരാത്ത കഥക
ളല്ല, ഏതൊക്കെയോ താളു
കളിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട്അധി
കമാരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപെ
ടാതെ പോയ കഥകൾ. കാല
ത്തിന് മേൽ പറക്കുന്ന കഥ
കൾ.

ശൈലൻ
വില: 120.00
പാപ്പാത്തി ബുക്സ്
ജീവിതത്തെ 

തുറന്ന പുസ്ത
കമാക്കിയ യുവ കവിയുട
െ
അനുഭവങ്ങൾ. കഥയെന്നോ 
കവിതയെന്നോ ഓർമകളെ
ന്നോ വേർതിരിക്കാനാവാത്ത 

ഈ രചനകളിൽ ജീവിതത്തി
ൻെറ ആഘ�ോഷവും ആന്ദോ
ളനങ്ങളുമുണ്ട്.

പുതിയ നിയമം

അഞ്ചര വയസ്സുള്ള കുട്ടി

മലയാണ്മയുടെ മഹാകവികൾ

കെ.കെ. രമേഷ്
പേജ്: 78, വില: 75.00
കറൻറ്ബുക്സ
 ്
കേവല 
 മനുഷ്യെൻ
 റ ജീവി
തവ്യവഹാരങ്ങ
 ള
 ുടെ സങ്കീർ
ണതക
 ളിലേ
 ക്
 ക്തുറന്നു
 വെ
ച്ച വാതായനങ്ങ
 ളാകുന്നു 
ഇൗ സ
 മാഹാരത്
 തില
 െ 11 ക
ഥകൾ.

എം. മുകുന്ദൻ
പേജ്: 98 വില: 90
ഹരിതം ബുക്സ്
മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരെ
ൻ
 റ
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒമ്പത്
 കഥക
ളുടെ സമാഹാരം. പുസ്തക
 
ത്തിെ
ൻ
 റ ഒമ്പത
 ാം പതിപ്പ്. ര
ണ്ട് പഠനങ്ങ
 ളും അനുബന്ധ
മായി ചേർത്തിര
 ിക്കുന്നു.

ജോസ്ചന്ദനപ്പള്ളി
പേജ്: 100, വില: 100.00
അനശ്വര ബുക്സ്
മലയ
 ാള ഭാഷയെ
 യ
 ും സംസ്
കാരത്തെ

യ
 ും നിർണയ
 ിക്കു
ന്നതിൽ അതുല്യ പങ്കു
 വ
 ഹി
ച്ച മഹാകവികള
 ുടെ ജീവിത
വും സംഭാവനക
 ള
 ും ഹ്രസ്വ
മായി രേഖപ്
 പെടുത്തുന്ന പു
സ്തക
 ം.

ഏത�ോ യുറാനസിൽ ഒരു ശിവനും
ഗംഗയും(അനുഭവം)
സിതാര എസ്
പേജ്: 95, വില: 125.00
പാപ്പാത്തി ബുക്സ്
പല കാല
 ങ്ങളില
 ായി എഴുതി
യ അനുഭവങ്ങളും ഓർമക
ളും.  പ്രണയ
 വും ഏകാന്തത
യും കഥയും കഥയില
 ്ലായ്മക
ളും പല നാടുകളില
 െ മനുഷ്യ
രുമെല്ലാമായി വേറിട്ടൊ
 രു ഭൂ
പടം വരച്ചിട ുകയാണ് കഥാ
കൃത്ത് കൂടിയായ സിതാര.

അനന്തരം അവനൊരു
നക്ഷത്രമായി
ഫാത്തിഹ
 ബിഷർ
പേജ്: 64, വില: 60.00
പേരക്ക ബുക്സ്
കാലികമായ ഒരു വിഷയ
 
ത്തെ ഭാവനയ
 ും യാഥാർഥ്യ
വും സമന്വയിപ്പിച്ച്എഴുതി
യ നോവൽ. ഒരു വിദ്യാർഥിനി
യുടെ സർഗസൃഷ്ടി 
 എന്നനി
ലക്ക്മികച്ച വായന ആവശ്യ
പ്പെടുന്നു ഇൗ കൃതി.

കഥ

‘മ

പി.എം. ജാബിർ
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ഞായർ
5 ആഗസ്റ്റ്2018
കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത്മുതൽ
തുടങ്ങുന്നു ഒരമ്മയുടെ  പോരാട്ടം. സഹിച്ചും വേദനിച്ചും  
ആക
 ുഞ്ഞിനായി അവർ  നിലക�ൊ
 ള്ളുന്നു. 
കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്ന 
കാക്കയിൽനിന് ക
ന് ുഞ്ഞുങ്ങളെതള്ളക്കോഴി
ചിറകിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച്സംരക്ഷിക്കുംപോലെ, ഒാരോ
അമ്മയും കരുതലിെൻറയും
സംരക്ഷണത്തിെൻറയും സ്നേഹരൂപമായി സ്വയം
അവതരിക്കുന്നു. തെൻറ ചിറകിനടിയിൽനിന്ന്
ഒരുകൂട്ടം നരാധമർ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോയി
കൊന്നുതള്ളി
 യ പ്രിയ മകന്നീതി തേടി,
ഒരമ്മ നടന്നുതീർത്ത 
വഴികളാണ്ഇവിടെ 
അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്...

പോരാട്ടം

ഉദയകുമാർ

THE COMPLETE MODEST CLOTHING DESIGN STORE

Sale

Mon
പ്രഭാവതിയമ്മ
ചിത്രം: പി.ബി. ബിജു

കളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മകന�ോട് പറയാ
‘‘മുല്ലോ...
നിന്നെ പച്ചക്കു തിന്നവർക്ക് ശിക്ഷ 


വാങ്ങി
 ക്കൊട ുത്തിട്ടാ ഞാൻ വരുന്നതെ
 ന്ന്...’’ കാ
ക്കിയുടെ അധികാരമുഷ്ടിയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങിയ
ഉദയകുമാറിെൻറ അമ്മ പ്രഭാവതിയമ്മയുടെ വാ
ക്കുകളാണിത്. തെൻറ മകനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി ക�ൊ
ന്നവർക്ക് 13 വർഷം നീണ്ട നിയമപ�ോരാട്ടത്തിലൂ
ടെ തൂക്കുകയർ വാങ്ങിനൽകി ഇൗ അമ്മ. എങ്കി
ലും ആ കണ്ണുകളിലെ നനവിന്നും ഉണങ്ങിയിട്ടി
ല്ല, ഉണങ്ങുകയും ഇല്ല, മകനിലേക്ക് എത്തിപ്പെ
ടുംവരെ അത�ൊഴുകിക്കെ
 ാണ്ടേ
 യിരിക്കും
 . ‘‘ഞാൻ
ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചതുതന്നെ അവനു വേണ്ടി
യാണ്. അവൻ പ�ോയത�ോ
 ടെ ഞാനില
 ്ലാതായി. പി
ടിച്ചുനിന്നത് ഒരു തെറ്റുംചെയ്യാത്ത കുട്ടിയെ ക�ൊ
ന്നവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കാനാണ്. അ
തുസാധിച്ചു. ഇനിയെനിക്ക് മടങ്ങാം അവെൻറയ
ടുത്തേക്ക്...’’
ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ആ 65കാരി സഹ�ോദരൻ മ�ോ
ഹനന�ൊപ്പം ക�ോടതിയിൽനിന്ന് നടന്നകലുമ്പോ
ൾ കാലം കാത്തുവെച്ച വിധിയായിരുന്നു കേര
ള ചരിത്രത്തിൽ കുറിക്കപ്പെട്ടത്. ഉദയകുമാറെന്ന
ചെറുപ്പക്കാരനെ ഉരുട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ പ�ൊ
ലീസുകാരിൽ അഞ്ചുപേരെ കുറ്റക്കാരെന്ന് ക
ണ്ടെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സി.ബി.എ ക�ോടതി 
രണ്ടുപേർക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷയായ തൂക്കുകയ
റാണ് വിധിച്ചത്. നാലുമുതൽ ആറുവരെയുള്ള പ്ര
തികൾക്ക് മൂന്നുവർഷം തടവും പിഴയും. ഒന്നാം 
പ്രതി മലയിൻകീഴ് കമലാലയത്തിൽ ഡി.സി.ആ
ർ.ബി എ.എസ്.ഐ കെ. ജിതകുമാർ, നെയ്യാറ്റിൻ
കര സ്വദേശിയും നാർകോട്ടിക് സെല്ലിലെ സീനി
യർ സിവിൽ പ�ൊലീസ് ഒാഫിസറുമായ എസ്.വി.
ശ്രീകുമാർ എന്നിവരെയാണ് വധശിക്ഷക്ക് വിധി
ച്ചത്. മൂന്നാം പ്രതി സ�ോമൻ വിചാരണവേളയിൽ
തന്നെ മരിച്ചു. ഈയൊരു വിധിക്കായി ഉദയകുമാ
റിെൻറ അമ്മ പ്രഭാവതി നടത്തിയ പ�ോരാട്ടം വള
രെ വലുതാണ്. അമ്മ എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിന് സ
ഹനത്തിെൻറയും സമരത്തിെൻറയും ത്യാഗത്തിെ
ൻറയും അർഥതലങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടെന്ന് തെളിയി
ക്കുന്നതായിരുന്നു അത്.

ഇനിയ�ൊരമ്മക്കും ഈ 
വിധി വരരുത്
‘‘ക�ോടതി മുറിയിൽ കയറാറില്ല. പുറത്ത് വരാന്ത
യിൽ കാത്തിരിക്കും. അന്ന് 
 ഞാൻ അവനുവേണ്ടി 

കാത്തിരുന്നപ�ോലെ. നെഞ്ചുരുകി വിളിച്ച വിളി ഭ
ഗവാന് കേ

 . ഇനിയ�ൊ
ട്ടു
 രു മക്ക
 ള്ക്കും ഇതുസം
ഭവിക്കരുത്, ഇനിയ�ൊരമ്മയും എന്നെപ്പോലെ ക
രയരുത്, ഇനിയൊരു പ�ൊലീസുകാരനും ഇത്ആ
വർത്തിക്കരുത്…’’ തളരാത്ത നിശ്ചയദാർഢ്യമാ
യിരുന്നു ഇതുപറയുമ്പോൾ ആ അമ്മയിൽ. നി
റംമങ്ങിയ വസ്ത്രവും കുടയും നിറകണ്ണുകളു
മായി 13 വർഷമായി പ്രഭാവതിയമ്മ നമുക്കിടയി
ൽതന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. ഏക മകൻ ഉദയന് നീ
തി തേടി.
‘‘ആശ്വാസവാക്കുകൾ നൽകാൻപ�ോലും ആ
രും ഇല്ലായിരുന്നു, സഹ�ോദരനല്ലാതെ. ആശ്വാസ
മാകേ
 ണ്ട പ

ുത്രനെ 
 അവർ ക�ൊന്നു 
 തിന്നു
 കയും
ചെയ്തു. വിധിപ്രഖ്യാപന ദിവസവും സഹ�ോദര
ന�ോട�ൊപ്പമാണ് ക�ോടതിയിൽ എത്തിയത്. സി.
പി.എം നേതാവും പ�ൊതുപ്രവർത്തകനുമായ പി.
കെ. രാജുവും സഹായത്തിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
ക�ോടതിയിലെ ആൾക്കൂട്ടത്തെ കണ്ട് സഹ�ോദര
ൻ പറഞ്ഞു

: ‘‘ചേച്
 ചി നമുക്ക് ആരുമിെല്ലന്ന്.’’ മറു
ഭാഗത്തുള്ളവരുടെ കൂടെ ബന്ധുക്കളും പ�ൊലീ
സ് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളും സുഹൃത്തു
ക്കളും ഒക്കെ എത്തിയിരുന്നു. ‘‘എെൻറ മകെൻ
റ കരച്ചിൽ, ഞാൻ വിളിച്ച വിളി അത്ഈശ്വരൻ
കേൾക്കും, നമുക്ക്അതുമതിയെന്ന്’’ -ഞാൻ പറ
ഞ്ഞു. ല�ോകമെന്തെന്നുപ�ോലും എനിക്കറിയില്ലാ
യിരുന്നു. ക�ോടതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയമായിരു
ന്നു. ആദ്യനാളിൽ അഡ്വ. കെ.കെ. വിജയകുമാ
ർ സഹ�ോദരൻ മ�ോഹനന�ോട് പറഞ്ഞു:  ‘‘നീ ചേ
ച്ചിെയ ക�ൊണ്ടു
 പ�ോയി ക�ോടതിയ�ൊക്കെ കാ
ണിച്ചുക�ൊടുക്ക്. ഉള്ളിലെ ഭയമെല്ലാം മാറെട്ട.’’
ഒരു ദശാബ്ദമായുള്ള ആ യാത്ര ഭയം മാത്രമ
ല്ല, ഉറച്ചുനിന്ന് സത്യത്തിനായി ഏതറ്റംവരെയും
പ�ോരാടാനുള്ള മനസ്സും ശക്തിയുമേകി. സാക്ഷി
മ�ൊഴി തുടങ്ങിയ സമയംമുതലേ ബി.പിയുടെ ഗു
ളിക കഴിച്ചാണ് ഇൗ അമ്മ ക�ോടതിയിൽ പ�ോയി
രുന്നത്. ‘ഒരുവർഷം മുമ്പ് രക്തസമ്മർദംകൂടി മൂ
ന്നുമാസം കിടപ്പായി. അന്ന് ഒരുപ്രർഥനയേ ഉ
ണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പ്രതികൾക്ക് ക�ൊലക്കയർ കി
ട്ടുന്നതുവരെ ആയുസ്സുനീട്ടിത്തരണേയെന്ന്. അ
തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ജീവിച്ചത്. ആശുപത്രിവാ

സം ഉൾപ്പെടെ വേണ്ടിവന്നു. മരിക്കുമെന്ന് അത്ര
ക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അന്ന്. തിരുവനന്തപുരം കരമ
ന നെടുങ്കാട് മണ്ണടി ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപ
 ം
സർക്കാർ വാങ്ങിനൽകിയ ശിവശൈലമെന്ന വീ
ട്ടിലിരുന്ന് ആ അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഇരുളടഞ്ഞ ജീവെൻറ
വെളിച്ചമായിരുന്നു അവൻ

കടബാധ്യതയാൽ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽനിന്ന് വ
ർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കരമനയിലെത്തിയതായിരു
ന്നു പ്രഭാവതിയമ്മയുടെ കുടുംബം. പിതാവ് പ
രമേശ്വരൻ നായരും അമ്മ ജഗതമ്മയും നാലുമ
ക്കളും ജീവിച്ചത് ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഷ്ടപ്പാടിലും.
പ്രഭാവതിയമ്മയായിരുന്നു ഏക പെൺതരി. നാ
ലുമക്കളുടെ വയർനിറക്കാൻ മതാപിതാക്കൾ ന
ന്നേ പാടുപെട്ടു. തനിക്ക് ആറുവയസ്സുള്ളപ്പോഴാ
ണ് അച്ഛൻ അർബുദം ബാധിച്ച് മരിച്ചതെന്ന് അ
വർ ഒാർക്കുന്നു. രണ്ടുവർഷത്തിനപ്പുറം അമ്മ
യും പ�ോയി. ‘‘ആര്യശാലയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാട്ടു
ന്ന മില്ലിലായിരുന്നു അമ്മക്ക് ജ�ോലി. അവിടെവ
ച്ച് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റാണ് അമ്മ മരിക്കുന്നത്.
അന്നെനിക്ക് എട്ടുവയസ്സായിരുന്നു. പിന്നെയുള്ള
ജീവിതം ഇരുളടഞ്ഞു. 21ാം വയസ്സിൽ കരമനയി
ൽ ഹ�ോട്ടൽ ജീവനക്കാരനായ പുരുഷ�ോത്തമൻ
നായരെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു തുണയാ
യെന്ന് കരുതി. എന്നാ
 ൽ, അവിടെയും വിധി തള

ർത്തി. അഞ്ചുവർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉദയൻ
ജനിക്കുന്നത്. അന്നുവരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേ
ദനകളെല്ലാം ആ പേറ്റുന�ോവ് എന്നിൽനിന്ന് കവ
ർന്നെടുത്തു. മകന് ഒരുവയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് ഭർ
ത്താവ് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുപ�ോയി. തളരാൻ ത
യാറായിരുന്നില്ല. ഉദയെൻറ ചിരിയെനിക്ക് ഊർജ
മേകി. അവനെ വളർത്തണമെന്നായി. അങ്ങനെ 
വീട്ടുജ�ോലികൾക്ക് പ�ോകാൻതുടങ്ങി. അതിൽനി
ന്ന് കിട്ടുന്ന തുച്ഛവരുമാനത്തിൽ അന്നം കണ്ടെ
ത്തി. പിന്നെയാണ് ജഗതിയിലെ സ്കൂളിൽ ആയ
യായി ജ�ോലില
 ഭിക്കുന്നത്. ആദ്യം 50 രൂപ
 യേ ഉ
ണ്ടായിരുന്നു
 ള്ളൂ. 15 വർഷം ജ�ോലി
 ചെ
 യ്തു’’.  

അവനായിരുന്നു 
എല്ലാം...
‘‘വീട്ടിൽ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് ഉദയൻ. സ്കൂളിൽ
വിജയകുമാറെന്നും. റേഷൻകാർഡിലും വിജയ
കുമാറെന്നുതന്നെ. എന്നാൽ, എല്ലാവരും വിളിച്ചി
രുന്നത് ഉദയനെന്നാണ്. വീടിനടുത്ത കൃഷ്ണമ്മ
യാണ് ഉദയനെന്ന് പേരിട്ടത്. അവരായിരുന്നു കു
ഞ്ഞിലെ അവനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും പരിചരിക്കു
ന്നതും. കരമനയിലാണ് സ്കൂളിൽ ചേർത്തത്. ഒ
രുദിവസം ഉച്ചക്ക് വിളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവ
നെ കാണാനില്ല. പലവട്ടം ക്ലാസിൽ കയറിയിറ
ങ്ങി അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞി
ല്ല. വീണ്ടും ക്ലാസിലെത്തിയപ്പോൾ പിന്നി
 ല
 െെ
 ബ
ഞ്ചിൽ ഇരുന്നു വിളിക്കുന്നു അവൻ. അപ്പോൾ പ
റയുകയാണ്, അമ്മ വന്നിട്ട് പ�ോകുന്നതെല്ലാം 
ഞാൻ ന�ോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെ
ന്ന്. അത്രമാത്രം ശാന്ത ശീലനായിരുന്നു അവൻ.
അവനെയാണ് അവർ’’ -പറഞ്ഞുതീരുംമുമ്പ് വി
തുമ്പിപ്പോയി ആ മാതൃത്വം.
കുന്നുംപുറത്തായിരുന്നു അന്ന് ഉദയനും അമ്മ
യും വാടകക്ക് താമസിച്ചിരുന്നത്. നാലാംക്ലാസി
ൽ പഠനം നിർത്തിയ കുഞ്ഞുദയൻ പിന്നീട് അമ്മ
ക്ക് താങ്ങാ
 യി ജ�ോലിക്കിറങ്ങാ
 ൻ തീരുമാനിച്ചു.
എഴുതാനും വായിക്കാനും അന്നേ പഠിപ്പിച്ചിരു
ന്നു. ജന്മംക�ൊടുത്തു എന്നത�ൊഴിച്ചാൽ അച്ഛനു
മായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അച്ഛെൻറ വാത്സല്യം അ
വനു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാം.
‘‘ആദ്യമ�ൊക്കെ ചെ

റിയ ചെറിയ ജ�ോലി
 ക്കൊ


ക്കെ പ�ോയിത്തുടങ്ങി. കിണർ വൃത്തിയാക്കാ
നും പ്ലംബിങ്ങിനും മേസ്

തിരിപ്പ
 ണിക്കും ആക്രി
സാധനങ്ങൾ കയറ്റിറക്കാനുമെല്ലാം. മിക്കദിവസ
വും ജ�ോലികഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തകരംക�ൊണ്ട്
കൈ കീറിയിര
 ിക്കും. അന്നെ
 ല്ലാം ഞാൻ ച�ോറ്
വാരിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നോട്
ച�ോദിക്കും 

‘‘ഞാനെന്താ അമ്മേ ക�ൊച്ചുകുട്ടിയാ
ണ�ോ എന്ന്?’’
12ാം വയസ്സിൽ കിണർ വൃത്തിയാക്കുന്നതി
നിടയിൽ ലഭിച്ച ഗണപതി വിഗ്രഹം അവൻ അ
മ്മക്ക് ക�ൊണ്ടുവന്ന് നൽകിയിരുന്നു. അവനില്ലെ
ങ്കിലും ആ വിഗ്രഹം ഇന്നും അമ്മ തുളസിത്തറ
യിൽ സൂക്ഷി
 ക്കുന്നു
 . എന്നും 

മുട ങ്ങാതെ 
 വിള

ക്ക് തെളിക്കുന്നു
 .  ‘‘പായസം അവന് ഏറെ ഇഷ്
ടമായിരുന്നു. അവനെ നഷ്്ടപ്പടുന്ന ദിവസവും ഒ
ാണക്കോടിയ�ോട�ൊപ്പം പായസം വെക്കാൻ അ
ട വാങ്ങിവരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ, അതി
നു അവസരം നൽകാതെ പറഞ്ഞയച്ചുകളഞ്ഞി
ല്ലേ അവർ അവനെ. അന്നുമുതൽ ഒാണവും വി
ഷുവും ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടി
 ല്ല
 , ആഘ�ോഷി

ച്ചിട്ടില്ല. അവൻ വാങ്ങിത്തന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധാരാ
ളമുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നത്.’’

It’s raining offers!

2005 സെപ്റ്റംബർ 27,
മനസ്
 സ്നീറിത്തുടങ്ങി
 യ നാൾ
2005 സെപ്റ്റംബർ 27ന് ഉച്ചക്കാണ് 26കാരനാ
യ ഉദയകുമാറിനെയും സുഹൃത്ത് സുരേഷിനെ
യും മ�ോഷണക്കുറ്റം ആര�ോ
 പിച്ച് ഫ�ോര്ട്ട് സി.
ഐയുടെ സ്ക്വാഡിലുണ്ടായിരുന്ന ജിതകുമാ
റും ശ്രീകുമാറും ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പാര്ക്കി


ല്നി

ന്ന് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തത്. ഉച്ചക്ക് പിടിയിലാ
യ ഉദയകുമാര് രാത്രിയ�ോടെ മരിച്ചു. ഇരു തുടക
ളിലുമേറ്റ ക്ഷതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്
റ്റ്മോർട്ടത്തില് കണ്ടെത്തി. ഇത�ോടെയാണ് ഉദ
യകുമാറിെൻറ മരണം ഉരുട്ടിക്കൊലയാണെന്ന് 
വ്യക്തമായത്. ‘‘ഒരിക്കലും അവൻ വൈകിയിരു
ന്നില്ല
 , എവിട
 െപ്പോയാല
 ും രാത്രി ഏഴിന് തിരിച്ചെ
 
ത്തിയിരുന്നു. അന്നും 

ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. എ
ന്നാൽ, പിറ്റേന്ന് മ�ോർച്ചറിയിൽവെച്ചാണ് അവ
നെ കാണുന്നത്. കാൽമുട്ട് മുതൽ അരക്കെട്ടു വ
രെ ചതച്ചരച്ചിരുന്നു. തുടയിലെ ഞരമ്പുകൾ പ�ൊ
ട്ടി രക്തം കറുത്തിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെ
ന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. നെഞ്ചിടിപ്പ് വരെ നി
ലച്ചുപ�ോയി, ഭൂമി പിളർന്ന് താഴേക്ക് പ�ോകുന്ന
പ�ോല
 െ ത�ോന്നി. ഒരുന�ോ
 ക്ക് മാത്രമേ 
 കണ്ടു
 ള്ളൂ 
ആ കിടപ്പ്’’ -നെഞ്ചുപിടയുന്ന വേദനയ�ോടെ ആ 
അമ്മ പറഞ്ഞു.
ഫ�ോർട്ട് പ�ൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ െബഞ്ചിൽ
കൈകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി കിടത്തി ഇരുമ്പുദണ്ഡ് ശരീ
രത്തിലൂടെ ഉരുട്ടുമ്പോൾ വേദനക�ൊണ്ട്ഉദയൻ
അേമ്മയെന്ന്വിളിച്ചിരിക്കണം. 30ഒാളം മുറിവുക
ളാണ്പ�ോസ്റ്റ്മ�ോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന
ത്. ‘‘ഏഴുമ ണി കഴിഞ്ഞാ

ൽ ഇപ്പോഴും നെഞ്ചിടി
 
പ്പാണ്. എെൻറ അമ്മാ
 ... എന്നെ ക�ൊല്ല
 ണേ എ
ന്ന വിളിയാണ് കാതിൽ.’’
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BEST VALUE

സ്വപ്നങ്ങൾക്കിടയിലെ 
സത്യവും മിഥ്യയും
‘‘2005 സെപ്റ്റംബർ 23ന് രാത്രി 
 ഞാൻ ഒരു സ്വ
പ്നം കണ്ടു. ഒരാൾ വന്ന് അലമാരയിൽനിന്ന് ഉദ
യെൻറ വസ്ത്രങ്ങെളല്ലാം എടുത്തുക�ൊണ്ടുപ�ോ
കുന്നു. തടയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഞാ
ൻ അറിയാതെ നിലവിളിച്ചുപ�ോയി. കരച്ചിൽകേട്ട്
അവൻ അടുത്തമുറിയിൽനിന്ന് വന്ന് എന്നെ ഉണ
ർത്തിയപ്പോഴാണ് സ്വപ്ന
 മായിരുന്നു അതെന്ന് മ
നസ്സിലായത്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മരണപക്ഷി ചെ
മ്പരത്തിയിലിരുന്ന് കൂവി. മൂന്നിെൻറ അന്നാണ്
ആ സംഭവം’’ -ഇന്നും ആ സ്വപ്നം പ്രഭാവതിയ
മ്മയെ വേട്ടയാടുന്നു.
‘‘ഇപ്പോഴും അവൻ സ്വപ്നങ്ങളിൽ വന്ന് അ
മ്മേ എന്ന് 
 വിളിക്കും. ഒന്ന് 
 നീങ്ങണം, എനിക്ക് അ
മ്മയുടെ അടുത്ത് കിടക്കണം. ഞാൻ നീങ്ങിനീ
ങ്ങി കിടന്നു. ഒടുവിൽ ഉണരുമ്പോൾ നിലത്തുവീ
ണിരുന്നു ഞാൻ’’.  

സ�ോമന് എന്തോ 
പറയാനുണ്ടായിരുന്നു
‘‘ജിതകുമാറിനെയ�ോ ശ്രീകുമാറിെനയൊ ഒന്നും 
അടുത്തു കണ്ടിട്ടില്ല. സ�ോമൻ മരിക്കുന്നതിന് കുറ
ച്ചുനാൾ മുമ്പ് ക�ോടതിയിൽവെച്ച് കാണുമ്പോൾ
എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പലപ്പോഴും അടു
ത്തുവന്ന് നിന്നി
 ട്ടു
 ണ്ട്. പക് ഷേ, ഒന്നും 

മിണ്ടാ
 ൻ അ
യാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രതികരി
ക്കുമെന്ന പേടിയാകാം. ആരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി
യിട്ടില്ല
 . കേസിൽനിന്ന് പിന്മാ
 റാനും പറഞ്ഞി

 ല്ല
ട്ടി
 .
ഒരിക്കൽ അടുത്തവീട്ടിൽ കള്ളൻ കയറിയപ്പോൾ
എത്തിയ പ�ൊലീസുകാരിലൊരാൾ എെൻറ നേ
രെ ജീപ്പ് ഒാടിച്ചുകയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നിട്ട് അമ്പ
ലത്തിന് മുന്നിൽചെന്ന് ജീപ്പ് നിർത്തി അട്ടഹസി
ച്ച് ചിരിക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു
 .’’
.............................................
‘‘13 ക�ൊല്ലമായി ഞാൻ ഉറങ്ങി
 യിട് ട്. രാത്രി ചെ


ന്നുകിട ന്നാൽ അമ്മേ
 ... അമ്മേ... അമ്മേ എന്ന
വിളിയാണ്. ഇനിയൊരു അമ്മക്കും ഈ കണ്ണീർ
കൊടുക്കരുത്. ഏതു ക�ോടതിയിൽ പ�ോയി അ
പ്പീൽ ക�ൊടുത്താലും രക്ഷപ്പെടില്ല അവർ. ഒരിക്ക
ൽ വക്കീൽ ഒാഫിസിൽവെച്ച് ഉന്നത പ�ൊലീസ് ഉ
ദ്യോഗസ്ഥൻ ച�ോദിക്കുകയാണ് ‘സ്വന്തം മകനല്ല
ല്ലോ എടുത്തുവളർത്തിയതല്ലേ’ എന്ന്. 26ാം വയ
സ്സിൽ വീട്ടിൽവെച്ച് ഞാൻ അവനെ പ്രസവിക്കു
മ്പോൾ അനുഭവിച്ച വേദനയേക്കാൾ വേദനിപ്പി
ച്ചു ആ ച�ോദ്യം. ഇനി എടുത്തുവളർത്തിയ മക
ന�ോടായാലും ഇവർക്ക് ഈ ക്രൂരത ചെയ്യാനാ
കുമ�ോ?’’  

MODEST CLOTHING DESIGNS

Head Ofce : Ruby Mehar Apparel, Chandranagar, Palakkad-7
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