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XangvkmlnXyImc³ 
s]cpamÄ apcpI³ 
kwkmcn¡p¶p

FhnsSt¸mbmepw Fkv.SnbmsW¶ 
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 yw 
ssIapXem¡n s]mcpXpIbmbncp¶p 
Cu BZnhmkn s]¬Ip«n. BZnhmk
 n
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tbmKyX t\Sp¶ BZy aebmfn s]¬Ip« n
F¶ t\«w sImbvX {io[\y kptcjns³d 
t]mcm« PohnXw

കെ.എം. റഷീദ്

വ

 നാട് ചുരംകയറി
യ
വൈത്തിരിയിൽനി
ന്ന്ഇടിയംവയലിലേക്ക്13
കിലോമീറ്റർ
 ദുരമ ുണ്ട്. പിന്നെ
യും 400 മീറ്ററേ
 ാളം നടക്കണം
അമ്പല
 ക്കെ
 ാല്ലി കോളന
 ിയിലെ
ത്താൻ. കുത്തനെയ
 ുള്ള ഇറക്
 കം 
കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ കയ
 റ്റം.
വീണ്ടും ഇറക്കം. സോളിങ് നിരത്
 തി
യത് ഏറക്കുറെ തക
 ർന്നിരിക്കുന്നു.
വാഹന
 ങ്ങ
 ൾ
 ക്ക് പോകാൻ നന്നായി  
ബുദ്ധിമുട്ടണം. നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെ
ങ്കിൽ
  കാൽനട ക്
 കാർ പോലും തെ
ന്നി വീഴും. മഴക്കാലത്
 ത് ആദ ിവാ
സികൾ  വീണ് കൈപൊട്ടുന്ന ക
ഥകൾ ഏറെ. ഇൗ വഴി കടന്
 നുവേ
ണം ഇൗ വ
 ർഷത്തെ സ

ിവിൽ സ
ർവിസ് പരീക്ഷയ
 ിൽ 410ാം റാങ്ക് 
നേടി സംസ്ഥാനത്
 ത് ആദ ്യമായി
െഎ.എ.എസ്
 പദവ
 ിയിലേക്ക് ക
യറാനൊരുങ്ങുന്ന ആദിവാസി
പെൺകുട്ടി ശ്രീധന
 ്യ സുരേഷ
 ിെ
ൻറ വീട്ടിലേക്കെത്
 താൻ. ചുടുക
ട്ടകൊണ്ട് പണ
 ിത, നിലം തേക്കാ
ത്ത, കട്ടികുറഞ്ഞ കേ

ാൺക്രീ
 റ്റ് വീ
ട്. വരുന്നവർക്ക്  ഇരിക്കാൻ പറയാൻ
പോലുമുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെയ
 ില്ല. വൈദ്യുതി കിട്ടി
യിട്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങ
 ളായിേട്ടയുള്ളൂ. കാറ്റട ിച്ചാൽ
പറന്
 നുപോവുന്ന അടുക്കള മേൽക്കൂര, മഴപെ
 യ
 ്താ
ൽ വെള്ളം നിറയുന്ന മുറികൾ. ദുരിതവ
 ും കഷ്ടപ്പാ
ടും വേദന
 യ
 ും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഇൗ ചുവരുകൾ
ക്കുള്ളിൽനിന്നാണ് ദൃഢനിശ്ചയത്തിെൻറ പാഠങ്ങൾ
 
കൊണ്ട് കുറിച്യ വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് ഇൗ പെൺ
 കുട്ടി 
വിജയത്തിലേക്ക്  പിഴക്കാത്ത അസ്ത്രം പായിച്ചത്.

ചന്തുവിെൻറ പിൻമ ുറക്
 കാർ
കുറിച്യർ എന്നാൽ കുറിക്ക് കൊള്ളിക്കുന്നവർ എന്ന്
അർഥം. അെമ്പയ്
 ത്താണ് കുലത്തെ

ാഴിൽ. 1972 വ
രെ എല്ലാ വർഷവ
 ും തുലാം പത്തു മുതൽ
 മൂന്നു ദിവ
സം കാട്ടിൽ നായാട്ടിന് പോകുമായിരുന്നു, ഇവർ. പ
ഴശ്ശിരാജയോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ 
വിറപ്പിച്ച ത

ലക്ക
 ൽ ചന്തുവിെൻറ പിൻമുറക്കാർ. പ
ക്ഷേ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയതോടെ പ്ലാേൻറഷന
 ുകളു
ടെ കൈയിലായി ഇവരുടെ താമസസ്ഥല
 ങ്ങ
 ൾ
 .  അ
മ്പലക്കൊല്ലി കോളന
 ിയിൽ 11 കുടുംബങ്ങളാണുള്ള
ത്. ഭൂമിക്ക് ഇപ്പോഴും കൈവശാവകാശമ ില്ല. അതിനാ
ൽ സ്വന്തമ ായി വീട് നിർമിക്കാൻ കഴിയില്ല. വൈദ്യുതി
ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ ആനക
 ളുടെയ
 ും കടുവയുടെ
യും കാട്ടികളുടെയ
 ും ചൂരു മണക്
 കുന്ന ഭയമുള്ള കാ
ട്ടിൽ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന് മുന്നിൽ കരുപ്പിട ിപ്പിച്ച
 താ
ണ് ഇവരുടെ ബാല്യം. തൊഴിലുറപ്പൊക്കെ വന്നത്
ഇപ്പോഴാണ്. അതിനു മുമ്പ് മിക്കവാറും പട്ടിണിയാ
ണ്. രാവിലെ കഞ്
 ഞിയോ കഞ്ഞിവെള്ളമോ. രാത്രി
യും കഞ്ഞി. അസുഖമോ മരണ
 മേ
 ാ വന്നാൽ റോഡി
ലേക്ക് ചുമന്നു വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ. നാലു കി.
മീ. അകലെയ
 ുള്ള പൊഴുതന
  ഹെൽത്ത് സെൻററേ
 ാ
എട്ട് കി.മീ. അകലെയ
 ുള്ള വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആ
ശുപത്രിയേ
 ാ ആണ് ആശ്രയം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചപോ
ലും  പ്രസവ
  വേദന
 യ
 ുണ്ടായ സ്ത്രീയെ നാലുപേർ

തോളിൽ ചുമന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച
 ത്.
അപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടറുമില്ലായിരുന്നു. റോഡിെ
ൻറ അവസ്ഥ ക

ാരണ
 ം ഒരു ടാക്സിയും ഇവിടേക്ക് വ
രില്ല. എവിടെപ്പോയാലും എസ്.ടിയാണെന്ന കളിയാ

ക്കലുകൾ, അവഹേളന
 ത്
 തിെൻറ നോട്ടങ്ങൾ, ഒഴിവാ
ക്കലിെൻറ ശബ്ദങ്ങ
 ൾ, ആട്ടലുകൾ. അങ്ങനെ
 യ
 ാണ്
അച്ഛൻ വെള്ളന് സുരേഷ്
 എന്ന് പേരു മാറ്റേണ്
 ടിവന്ന
ത്. അവിടെന
 ിന്നാണ് പഠിച്ചാലേ രക്ഷയ
 ുള്ളൂ എന്ന 
ദൃഢനിശ്ചയത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിയത്.

സുരേഷ്, കമല, സുഷിത
അച്ഛൻ വെള്ളൻ എന്ന സുരേഷ്
 അെമ്പയ്
 ത്ത് ഗുരു
വാണ്. വീടിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും അെമ്പയ്ത്ത് ബോ
ർഡുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ അടക്കം എല്ലാവർക്കും 

അറിയാം
അെമ്പയ്
 ത്ത്. ഇതിന് പുറമെ 
 അമ്പ്, വില്ല്, കരക
 ൗ
ശല വസ്തുക്കൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽ
ക്കും സുരേഷ്
 . ജ്യോതിഷം, കൈരേഖ
  ശാസ്ത്രം ,പ
രിസ്ഥിത
 ിശാസ്ത്രം തുടങ്ങി
 യ വിഷയ
 ങ്ങളിൽ ജഞാ
നമുണ്ട്.
ഇതേക്കുറിച്ച് ക്ലാസുകൾ എടുക്കാറുണ്ട്.  ദിനേന

അഞ്ച് പത്രങ്ങൾ
 വായിക്കും. പുസ്തകങ്ങൾ തേടിപ്പി
ടിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസത്
 തിെൻറ പ്രാധാന്യത്തെക്
 കുറിച്ച് 
ചെറുപ്പം നാളിലേ  മനസ്
 സിലാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് സു
രേഷ് പറയുന്നു. പക്ഷേ, ജീവിത ബുദ്ധിമുട്ടുക
 ൾ കാ
രണം ഒമ്പത
 ാം ക്ലാസ് വരെയേ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു
ള്ളു. അതിെൻറ വേദന
 ഇപ്പോഴും ഉള്ളിൽ  പുകയു
ന്നുണ്ട്. അന്ന് പത്താംക്
 ലാസ് ജയിച്ചിരുന്നെങ്
 കിൽ
  പൊ
ലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ  ആവുമായിരുന്നു.
1982ൽ പി.എസ്
 .സി പരീക്ഷയിൽ 14ാം റാങ്കിൽ
 വ
ന്നു.  എസ്.എസ്
 .എൽ
 .സി ഇല്ലാത്ത
 ത
 ിനാൽ നിയമ
നം കിട്ടിയില്ല. അന്നേ എടുത്ത പ്രത
 ിജ്ഞയ
 ാണ്, വീ
ടും ഭൂമിയും ഭക്ഷണ
 വ
 ും ഇല്ലെങ്
 കിലും കുട്ടികളെ 
 പഠി
പ്പിച്ച് ഒരു നിലയ
 ിൽ എത്തിക്കും
 . മൂത്ത മകൾ സുഷി
തയെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു. അവൾക്ക് എസ്.എസ്
 .എ
ൽ.സിക്ക് 85 ശതമ ാനം മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ
പഠിച്ച തരിയോട് നിർമല ഹൈസ്കൂളിൽ അന്ന് ഏ
റ്റവും മികച്ച മാർക്ക്. പിന്നീട് പ്ലസ് ടുവും ജെ.ഡി.എ
സും ഡിപ്ലോമയും പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്
 പാലത്
 ത് കോട
തിയിൽ അറ്റൻ
 ഡറ
 ാണ്. കോളനിയിൽനിന്ന് സർക്കാ
ർ സർവിസിൽ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെയ
 ാൾ.

പൊരുതലിെൻറ സാക്ഷ്യം
ശ്രീധന
 ്യയെക്
 കുറിച്ച് കൂടുതൽ
  സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരു
ന്നു കുടുംബത്തിന്. ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊേട്ട മിടുക്കിയാ
യിരുന്നു അവൾ. അഞ്ച് വയസ്സു മുതൽ
 നാലു കി.മീ.
നടന്നാണ് തരിയോട് സെൻറ് മേരീസ് യു.പി. സ്കൂളി
ൽ പോയത്. അമ്മയേ
 ാ അച്ഛനേ
 ാ കൂടെപ്പോയാൽ കു
ടുംബം പട്ടിണിയാവും. അന്ന് തൊഴിലുറപ്പൊന്നുമി
ല്ല. സാധാരണ
 മുതല
 ാളിമാരുടെ വീട്ടിലാണ് ജോലി.
രാത്രി രണ്ടു മണി വരെയൊക്കെ  മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിെ
ൻറ വെളിച്ചത്തിൽ
 ഇരുന്നു  പഠിച്ചു. ഒമ്പത
 ാം തര
ത്തിൽ എത്തിയപ്പേ
 ാഴാണ് കറൻ
 റ് ലഭിച്ചത്. എസ്.എ
സ്.എൽ
 .സിക്ക് 85 ശതമ ാനം മാർക്ക് ലഭിച്ചു.  പ്ലസ്ടു
വിനും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി. സാധാരണ
 18 വയസ്സായാ
ൽ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ച് വിടും. പക്ഷേ, സ്വന്തം
കാലിൽ നിൽക്കാൻ ശേഷിവന്നിട്ട് 
 മതി കല്യാണം എ
ന്നായിരുന്നു അവളുടെ തീരുമാനം. ഡിഗ്രിക്ക് കോഴി
ക്കോട് ദേവഗിരി കോളജ
 ിൽ ചേർന്നു. സുവോളജി
യായിരുന്നു വിഷയ
 ം. പരീക്ഷയ
 ിൽ 86 ശതമ ാനം മാ
ർക്ക്. എം.എസ്
 സി അപ്ലൈഡ് സുവോളജി കാലിക്ക
റ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസ
 ിൽനിന്ന് എ വൺ ഗ്രേഡ്.  
എല്ലാം മെറ
 ിറ്റില
 ായിരുന്നു  അഡ്മിഷ
 ൻ
 . സർക്കാർ
സ്കോളർ
 ഷിപ്ഉണ്ടായിരുന്നു. അധ്യാപക
 രും സാമ്പ
ത്തികമായി സഹായിച്ചു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ

എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിക്കുേമ്പാൾ
വക്കീൽ ആകണം, പൊലീസ് ആകണം എന്നൊക്കെ
യായിരുന്നു പറയാറുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ, കോ
ളജ് കാലത്
 താണ് െഎ.എ.എസ്
  മോഹത്
 തിെൻറ ചിറ

ക് പടർത്തിയത്. പക്ഷേ, എങ്ങനെ
 , ആരോട് ബന്ധ
പ്പെടണം എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു.

ഒരു സബക
് ല
ക
 ട് റ ുടെ മാസ് എൻട്രി
പി.ജി. കഴിഞ്ഞ ശേഷം വൈത്തിരിയിൽ ട്രൈബൽ ടൂ
റിസം ഡെവലപ
 ്മെൻറിെൻറ ഒാഫിസിൽ പ്രോജക്ട്
അസിസ്റ്റൻ
 റായി ജോലിചെയ്
 യുേമ്പാഴാണ് ഒരു പ
രിപാടിക്ക് അന്ന് മാനന്തവ
 ാടി സബ് കലക
 ്ടറായിരു
ന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കോഴിക്കോട് ജില്ല കലക
 ്ടർ ശ്രീറാം
സാംബശിവ റാവു ഉദ്ഘാടക
 നായി എത്തുന്നത്.
യോഗത്തിൽ മിനുട്ട്സ് എഴുതാനാണ് പോയത്. അ
തുവരെ ഒരു കലക
 ്ടറെ നേര
 ിൽ കണ്ടിട്ടി
 ല്ല. സബ്കല
 
ക്ടർ കടന്നുവന്ന
 പ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥര
 ും സദസ്സും ക

ാ
ണിച്ച ആദര
 വ്
   അദ്ഭുതം കൊള്ളിച്ചു. ഒരു െഎ.എ.
എസുകാരന്
 /രിക്ക് എത്രയെല
 ്ലാം അധികാരശേ
 ഷ
 ിയു
ണ്ടെന്ന് അന്നാണ് ബോധ്യമായത്. അതൊരു സ്പാർ
ക്ക് ആയിരുന്നു. പരിപാടിക്ക് ശേഷം സാംബശിവ റാ
വുമായി സംസാരിച്ചു.  െഎ.എ.എസ്
 എൻട്രൻസ് എ
ഴുതാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട്ടു വെച്ചായി
രുന്നു എൻട്രൻസ്. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ ജയിച്ചു.
2016 സെപ്റ്റംബ
 ർ നാലിന് തിരുവനന്തര
പ
 ുരത്തെ 

മ
ണ്ണന്തല
 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് സിവിൽ സർവിസസ്

ട്രെയിനിങ് എക്സാമിനേഷ
 ൻ
  സെൻറർ
  സൊസൈ
റ്റിയിൽ കോച്ചിങ്ങിന് ചേർന്നു. രാപ്പകൽ പഠനത്
 തിെ
ൻറ നാളുകളായിരുന്നു പിന്നീട്. പക്ഷേ, 2017ലെ പ്രി
ലിമിനറ
 ി പരീക്ഷയ
 ിൽ ഒരു പേപ്പർ
 നഷ്ടമായി.

ജോലി നഷട് ം, അപക
 ട ം, രോഗം
കുടുംബത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലം കൂടിയാ
യിരുന്നു അത്. ചേച്ചിയുടെ മകന് കാൻസ
 ർ
 ബാധി
ച്ചു. അത് കുടുംബത്തെ തള
 ർത്തി. നേരത്തെ അനി
യന് വാഹന
 ാപക
 ടത്തിൽ പരിക്കേറ്റപ്പേ
 ാൾ അമിത 
അവധി വന്നത
 ിനെ തുടർ
 ന്ന് പിതാവ് സുരേഷ
 ിന് തി
രുവനന്തപ
 ുരം പട്ടത്ത് പൊലീസ് ഡി.സി.ആർ
 .ബിയി
ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി നഷ്ടമായി. ഇതിനു ശേഷം
ശ്രീധന
 ്യയുടെ  താൽക്കാലിക ജോലിയിലെ വരുമാന
മായിരുന്നു കുടുംബത്തിെൻറ ആശ്രയം. െഎ.എ.എ
സ് പഠനത്
 തിലേക്ക് നീങ്ങിയത ോടെ ആ വരുമാനം ന
ഷ്ടമായതിന് പിന്നാലെ ചികിത്സബ
 ാധ്യത കൂടി വ
ന്നു. പലര
 ും പിന്തിര
 ിപ്പിച്ച സമയമായിരുന്നു അത്. പ
ക്ഷേ, ഒരു ആദിവാസിക്ക് ഇത് സാധിക്കും എന്ന് തെ
ളിയിക്കേണ്ട
 തുണ്ടായിരുന്നു.  ഇതിനിടെ, പൊലീസി
ൽ നിയമനം കിട്ടിയെങ്
 കില
 ും െഎ.എ.എസ
 ിന് വേണ്ടി 
അത് ഉപേക്ഷി
 ച്ചു. പേപ്പർ
 നഷ്ടമായതിനാൽ മണ്ണന്ത
ലയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇനി പഠിക്കാനാവില്ല. സ്വ
കാര്യസ്ഥാപന
 മ ാണ് ആശ്രയം. പക്ഷേ, അവിടെ വൻ
തുക ഫീസ് വേണം. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞ
 തോടെ  
ക്ലാസിൽ പെങ്കട ുക്കാൻ അവർ അനുവദിച്ചു. താമസി
ക്കാൻ ഒരിടം വേണമ ായിരുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾക്കും 

മറ്റുെമ ല്ലാം നല്ല പൈസ വേണം. ചികിത്സയ
 ും നടക്ക
ണം. അമ്മ കമല കുടുംബശ്രീയിൽനിന്ന് 4000 രൂപ ക
ടമെട ുത്തു.
 തിരുവനന്ത
 പ
 ുരം ആർ.സി.സിയിൽ ചികിത്സയ
 ി
ലുള്ള ചേച്ചിയുടെ മകെൻ
 റ ചികിത്സക്
 കായി ഒരു വീ
ട് വാടകക്കെ
 ട ുത്തു. അവനെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടാ
യിരുന്നു പഠിത്തം. 2018 ജൂണിൽ വീണ്ടും പ്രിലിമിന
റി എഴുതി. ഒക്ടോബറിൽ മെയിൻ പേപ്പറ
 ുകളും. ന്യൂ
ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ഇൻറർവ്യൂ. അത്  കഴിഞ്ഞ് വീ
ട്ടിലെത്
 തിയപ്പോൾ  പ്രളയത്തിൽ
 പി.ജിക്ക് അടക്
 കം 
പഠിച്ച പുസ്തകങ്ങളെ
 ല
 ്ലാം നശിച്ചിരുന്നു. ഷോക്കേ
റ്റ് കൈക്ക് പരിക്കും പറ്റി. ആ വേദന
 യ
 ും കടന്നാണ്
മലയ
 ാളത്തിെൻറ അഭിമാനത്
 തിന്
 410ാം റാങ്ക് വാർ
ത്ത വന്നത്.
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The Humming queen of India എന്ന്വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇൗ പാലക്കാട്ടുകാരി, തെൻറ
 വേറിട്ട
ശബ്ദമാധുര്യത്താൽ സംഗീതലോകത്ത്ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയത്പെെട്ടന്നായിരുന്നു.

വത്സ മാത്യു

സം

 ീതത്
ഗ
 തിെൻ
 റ മഞ്ഞുതുള്ളിക
ൾ ആസ്വാദക 
 മനസ്സിലേക്ക് വ
ർഷിച്,ച് അവ നിത്യശീതളമായി അവശേഷി
പ്പിച്ച് മറഞ്ഞുപോയ അനുഗൃഹീത ഗായി
കയാണ്‘സ്വർണലത’.  എത്രകാലം ജീവി
ച്ചു എന്നതല
 ്ല, എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നതാ
ണ് പ്രധാനം എന്ന് അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു 
1973 മുതൽ 2010 വരെ മാത്രം ൈദർഘ
 ്യമു
ള്ള ആ സംഗീതജീവിതം.  ഇതിനോടകം
പത്ത് ഭാഷകളിലായി ഏഴായിരത്തോളം
പാട്ടുകൾ ഇൗ മലയാളി പെൺകുട്ടി പാടി
ക്കഴിഞ്ഞിരിന്നു.  The Humming queen
of India എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇൗ പാ
ലക്കാട്ടുകാരി, തെൻറ വേറിട്ട ശബ്ദമ ാധു
ര്യത്താൽ സംഗീതലോകത്ത് ചിരപ്രതിഷ്ഠ 
നേടിയത് പെ
 െട്ട ന്നായിരുന്നു.
1991ൽ റിലീസായ ‘ചിന്നതമ്പി’ എന്ന ത
മിഴ് സിനിമയിലെ ‘പോവോമാ... ഉൗർകേ
 ാ
ലം...’ എന്ന ഗാനം ആസ്വദിക്കാത്ത ഒറ്റ മ
ലയാളിയുമില്ല. എസ്.പി. ബാലസ
 ുബ്രഹ്മ 
ണ്യവും സ്വർണ
 ലതയ
 ും ചേർന്ന് ആ ഇളയ
രാജ സംഗീതത്തിലെ ആഹ്ലാദത്തിമിർപ്പ് ന
മ്മുടെ ഹൃദയത്തിേലക്ക് കോരിയൊഴിക്കു
കയായിരുന്നു.  ഇതേ ഇൗണത്തിൽതന്നെ,
‘നീയെേങ്ക...’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന വിഷാദഗ
 ാ
നം പാടി സ്വർ ണ ല ത നമ്മു ടെ കണ്ണി
 നെ 
ഇൗറന
 ണ
 ിയിച്ചു.
 തൊട്ടടുത്ത വർഷംതന്നെ ‘മുക്കാലാ...
മുക്കാബലാ...’ എന്ന ഗാനം മനോയും സ്വ
ർണലതയും കൂടിനൽകിയ ഒരു സംഗീത
വിരുന്നുതന്നെയായിരുന്നു. ‘കാതലൻ’ എ
ന്ന സിനിമയിലെ ആ പാട്ട്പുതുതലമുറയെ 

ഇന്നും ഹരംകൊള്ളിക്കുന്നു. മനസ്സും ശ

രീ
രവും തുടിപ്പിക്കുന്ന ആ ആല
 ാപനത്തിെൻ
റ നൃത്താവിഷ്കാരം നിരവധി സ്റ്റേജ് ഷോ

കളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.
1995ൽ ‘രംഗീല’ റിലീസായപ്പോൾ ‘ഹാ
യ് രാമാ യഹ്  ക്യാ ഹുവാ...’ എന്നു പാടി
േശ്രാതാക്കളെ ആ നാദലഹരിയിൽ അവ
ർ ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. ഒരുപാട്ഗായികമാ
ർ ഇൗ ഗാനം വേദികളിൽ  അവതര
 ിപ്പിക്
 കാ
ൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്.ട്   ‘സാദരം’ എന്ന സിനിമയി
ലെ ‘മധുചന്ദ്രികേ നീ മറയുന്നുവോ...’ എ

ന്ന ഗാനം ഇതേ വർഷംതന്നെ സൂപ്പർ ഹി
റ്റായി. കൈതപ്രത്തിെൻറ രചനയും ജോ
ൺസ ൺ മാസ് റ്റ റുടെ സംഗീത വും ചേർ
ന്ന്അതിനെ നിത്യഹര
 ിതമ ാക്കുകയായിരു
ന്നു. സ്വർണലത
 ക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും 

ഇത്
പാടാൻ കഴിയില്ലെന്നതാണ് സത്യം. സ്വർ
ണലതയുടെ ചില്ലുപോലെ തെളിഞ്ഞ ശ
ബ്ദം, സൂക്ഷ്മസ്വരങ്ങ
 ളിലും ഉച്ചസ്ഥായി
ലുമുള്ള അനായാസ ആലാപനം എന്നിവ
ആ ഗാനകേ
 ാകിലത്തെ സ

ംഗീതപ്രേമികൾ
ക്ക് പ്രിയങ്കരിയാക്കുന്നു.  1995ലെ ദേശീയ
പുരസ്കാരത്തോടെ അംഗീകാരത്തിെൻറ
നെറുകയിലെത്തി ഇൗ അനശ്വര ഗായിക.  
കറുത്തമ്മ എന്ന ചിത്രത്തിെല ‘പോറാളെ 
പൊന്നുതായി...’ എന്ന ഗാനത്തിനായിരു
ന്നു ഇൗ അപ
 ൂർവനേട്ടം.
എ.ആർ. റഹ്മാൻ സംഗീതത്തിന്ആദ്യ

എ.ആർ. റഹ്മ ാൻ

സ്വർണലത
മായി ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ ഗായിക 
എന്ന ബഹുമത
 ിയും ഇതോടെ സ്വർണല
 
തക്ക് സ്വന്തമായി. അതൊരു ഇരട്ട വിജയ
മായി.  റഹ്മാനെന്ന യുവപ്രത
 ിഭ, തെൻറ
സംഗീതം സ്വർണലതയുടെ നാദത്
 തിൽ
ഭദ്ര മാണെ ന്ന്  തിരിച്ച റിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന
ത് സത്യമായി.
‘അല യ്  പായുതേ’ എന്ന  പാട്ട് 2000
ത്തിൽ ആസ്വാദക ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അ
ലയടിതന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു.  വേറിട്ട ശബ്ദം,
ആലാപനത്തിലെ മാസ്മരികത എന്നൊ
ക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ചാലും ആ നാദവിസ്മയ
ത്തെ പൂർണമായും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴി
യില.്ല   പാടാനായി മാത്രം ജനിച്ച അവരിൽ
ശ്രുതിലയ
 താളങ്ങൾ കടലിൽ ഉപ്പെന്നപേ
ാലെ ലയിച്ചുചേർന്നിരിക്കുന്നു.
‘അന്ത അറബിക്കടലോരം’, ‘അടി രാക്ക
മ്മാ കയ്യെതട്ട്’, ‘കടമിഴിയിൽ കമലദളം’ തു
ടങ്ങിയ ഗാനവീചികൾ ഇപ്പോഴും ആഘോ
ഷവേളകളിൽ നൃത്തച്ചുവടുകൾക്കായി
കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെ തിരഞ്ഞെ

ടുക്കുന്ന
വയാണ്. കവി പി.പി. രാമചന്ദ്രെൻറ, ‘ഇവി

ടെയുണ്ട് ഞാനെന്ന
 റിയിക്കുവാൻ മധുരമാ
യൊരു കൂവൽ മാത്രം മതി’  എന്ന വരിക
ൾ സ്വർണലതയെ ഒാർക്കുേമ്പാൾ അന്വർ
ഥമാകുന്നു. നിരവധി ആൽബം പാട്ടുകളും
നമുക്കായി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടാണ്ആ മ
ധുചന്ദ്രിക മരണത്തിെൻറ മേഘപാളിയിൽ
ഒളിച്ചത്. സംഗീതവൃക്ഷത്തിൽ പടർന്നുക
യറിയ സ്വർണല
 ത തന്നെ
 യ
 ായിരുന്നു അ
വർ. ഒരു ഗാനത്
 തിെ
ൻ
 റ വികാരം അതേപ
ടി ശ്രോതാക്കളിലെത്തിക്കാനുള്ള കഴിവാ
ണ് സ്വർണലത
 യെ വേറിട്ട ഗായികയാക്കി
യത്. പകരം വെക്കാനിലലാ് ത്ത ആ ശബ്ദ
മാണ് തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ
 ത്.  സം
ഗീതം ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് വരുകയാണെ
ന്ന്നമുക്കു തോന്നും ആ ആലാപനം ശ്ര
വിക്കുേമ്പാൾ.  സ്വർണലത പാടിയ ‘മധുച
ന്ദ്രികേ’യിലെ അനുപല്ലവിയായ ‘നിൻ മന്ദ
ഹാസം മറഞ്ഞോ മേഘപാളിയിൽ’ എന്ന 
വരികൾ അറംപറ്റിയോ എന്ന്ഒരു േവദന
യോടെ നാം ഒാർക്കുന്നു. എങ്കിലും നമുക്ക്
ആശ്വസിക്കാം; സംഗീതത്തിന്മരണമില്ലല്
ലോ.                                        l
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ഭരണാധികാരികള
 ുടെ 
കണ്ണിൽ
 പെ
 ട്ടിരുന്നെങ്കിൽ
 !

ആത്മം

ലക്കം 1608ൽ വാരാദ്യ മാധ്യമത്തിൽ ബഷീർ
മാറ ഞ്ചേ രി എഴുതിയ ഫീച്ച ർ -‘അടയിരിക്കും 
പക്ഷിക്ക് കൂട്ടിരിക്കുന്നവർ’ വായിച്ചു. യു.എ.
ഇ വൈസ്  പ്രസിഡ ൻ റും ദുബൈ പ്ര ധാനമ
ന്ത്രിയുമായ  ശൈഖ് മുഹ മ്മ ദ് ബിൻ റാഷിദ്
ആൽ മക്തൂം ഒരു കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിെൻറ
പണി തടഞ്ഞത്, ഹുബാറപ്പ
 ക്ഷികളുടെ മുട്ട
കൾ വിരിഞ്ഞ് അവ  സുര ക്ഷി ത സ്ഥലത്തേ
ക്കു മാറാൻവേണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ കൈയേറ്റ
ത്തിലും പ്രകൃതിനശ
 ീകരണത്തിലും പങ്കുപ
റ്റാനും പച്ചക്കൊടി കാട്ടാനും മാഫിയക്ക് സം
രക്ഷണം നൽക
 ാനും ഭരണാധികാരികൾ മത്സ
രിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. വംശന
 ാ
ശം നേരിടുന്ന ഹുബാറപ്പ
 ക്ഷിക
 ളിൽ ചിപ്പ് ഘ
ടിപ്പിച്ച് അവയുടെ ആവാസ ഇടങ്ങൾ കണ്ടെ
ത്താനും മുട്ടകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കുടി
ലുകെട്ടി കാവലേർപ്പെടുത്താനും ശത്രുജീവി
കളിൽനിന്നും പ്രകൃതിമാറ്റങ്ങളിൽനിന്നും  അ
വയെ സംരക്ഷിക്കാനും ആ ഭരണ
 കൂ
 ടം കാട്ടു
ന്ന ശുഷ്കാന്തി വിസ്മയമുണ്ടാക്കി. ‘അടയിരി
ക്കും പക്ഷിക്ക് കൂട്ടിരിക്കുന്നവർ’ എന്ന ലേഖ
നം വികസന
  ഭ്രാന്തന്
 മാരുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടിരു
ന്നെങ്കിൽ
 , അവരുടെ കണ്ണു
 തുറക്കാൻ ഇത് ക
വരക്കോ

ലായി തീർന്നെങ്
 കിൽ
 !

അസത്യങ്ങളും അപ്രിയസത്യങ്ങളും

ആവർത്തിക്കാനാവാതെ 
ആത്മകഥാരചന ആരംഭത്തിലേ മുറിഞ്ഞു.
ജീവചരിത്രകാരരെ വരുക,
വെട്ടിത്തിരുത്തിയ ജീവിതം പറയാം;
പ�ൊടിപ്പും ത�ൊങ്ങലുംെവച്ച് 
മ�ോടിയാക്കിക്കോളൂ.

ദിഗംബരം
ശാന്തി തേടി

ഒളിക്കാന�ൊരു കാടും
ഇരിക്കാന�ൊരു ഗുഹയും.
പക്ഷേ, എെൻറ ക�ോണകത്തുമ്പിലും  
അവർ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു,
ഉപഗ്രഹബന്ധമുള്ള ഒരു ചിപ്പ്.
നഃ ശാന്തി!
ഇനി ദിഗംബരയാത്രകൾ!

പണി

ദ�ോഷം പറയരുതല്ലോ,

എനിക്കവർ പണി തന്നുക�ൊണ്ടേയിരുന്നു.
സ്കൂൾ കാലത്ത് 
ചുവരെഴുത്തും ഓടക്കുഴലൂത്തും.
ക�ോളജായപ്പോൾ
യൂനിവേഴ്സിറ്റി യൂനിയൻ ടിക്കറ്റും 
രസീത് ബുക്കും പുകക്കാനുള്ളതും.
ത�ോറ്റപ്പോൾ
കല്ലും കത്തിയും കണിശമായ ഉന്നവും.
ഇപ്പോൾ നേതാവിെൻറ മകെൻറ വലംകൈ 
പതിവായി പര�ോളും!
l

ശശിധരൻ കുണ്ടറ , ക�ൊല്ലം

മികച്ച
 പാഠം
ഹുബാറ പക്ഷിക
 ളെ
 ക്കുറിച്ചുള്ള ഫീച്ചർ പഠന
പ്രാധാന്യമുള്ളത
 ായി. പ്രകൃതിയിലെ കണ്ണിക
ളിൽ ഒന്ന് നഷ്ടമായാൽ അതിനെ ആശ്രയിച്ച് 
ജീവിക്കുന്ന മറ്റു ജീവികളും നശിക്കുമെന്ന മിക
ച്ച പാഠമാണ് ഈ ഫീച്ചർ നൽകുന്നത്. നമ്മൾ
ഒട്ടും പരിഗണിക്കാത്ത കാര്യമാണത്. ഈയടു
ത്ത്എെൻ
 റ നാട്ടിൽ ഒരു പറമ്പും ത�ോടും വെ
ട്ടിവെളുപ്പിച്ചപ്പോൾ നഷ്ടമായത് അപൂർവമാ
യ ഒേട്ടറെ ഔഷധ
 സ
 സ്യങ്ങളും ആവാസ കേ
ന്ദ്രങ്ങളുമാണ്.

ചിത്രീകരണം: കെ.നിസാർ

കവിത

കെ.കെ. മ�ൊയ്തീൻ ക�ോയ

കുഞ്ഞബ്ദുല്ല തച്ചോളി, കൂരാച്ചുണ്ട്.

വലിയ മുന്നറ ിയിപ്പ്

ZrV\nÝb¯ns³d hnPbw

നിസ്സഹ
 ായമായ  ബാല്യത്തെ,  അവെൻ
 റ  സ്വ
പ്നങ്ങളെയും  നിറക്കൂട്ടുകളെ
 യും ക�ൊടുംക്രൂ
രതയ
 ിലൂടെ കെടുത്തിക്കളഞ്
 ഞു ഒരു ഭീകരൻ
 .  
ര�ോഗാതുരമായ  ഈ  സമൂഹത്തിലെ  ദുഷ്ചെ
യ്തികൾ  എന്നവസ
 ാനിക്കും  എന്  ന് വ്യാകുല
പ്പെടുമ്പോഴാണ്  അന്നേ  ദിവസം  തന്നെ, മ
റ്റൊരു  ദുരിതം  ചിത്രീകരിച്ച  കഥ  ‘അതെ, ഞാ
ൻ അമ്മാളുവിെൻറ അമ്മയാണ്’  വായിക്കാനി
ടയായത്. ചെറുകഥയിലൂടെ വലിയ  മുന്നറിയി
പ്പ്  നൽകിയ  കഥാകാരിക്ക്   അഭിനന്ദ
 ന
 ങ്ങ
 ൾ.

പേജ്1 തുടർച്ച >>>>
ദൃഢനിശ്ചയവും കഠിനാധ്വാനവ
 ുമുണ്ടെ
ങ്കിൽ
 ആർക്കും നേ

ട ാവുന്നതേയുള്ളു 
സിവിൽ സർവ
 ിസ് എന്ന് ശ്രീധന
 ്യ പറയു
ന്നു. സത്യമായ ലക്ഷ്യമ ാണ് മുന്നോട്ടുവെ
ക്കുന്നതെ
 ങ്
 കിൽ
 നിങ്ങളെ തട യാൻ ആർ
ക്കുമാവില്ല. സിവിൽ സർവിസ് എല്ലാവി
ധത്തിലും സുരക്ഷി
 തര
 ായവർക്കുമാത്രം 
പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. ഇൗ നേ
 ട്ടം കുടുംബത്തി
നും  എല്ലാ ആദിവാസികൾക്കും സ

മർപ്പി
ക്കുന്നു.  ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ
  ചെയ്യാനു
ണ്ട്. ആദിവാസികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം.  ഭൂ
മി പ്രശ്നങ്ങൾ. സ്ത്രീപ്രശ്നങ്ങൾ
 . പരി
സ്ഥിതി സംരക്ഷ
 ണ
 ം. എല്ലാ മേഖല
 യ
 ും ഒ
ന്നിച്ചു മുന്നോട്ടുക
 ൊണ്ടുപോയാലേ വിക
സനമ ുണ്ടാവൂ. സിവിൽ സർവിസ് പരീക്ഷ
യുടെ ഫലം വന്നതു മുതൽ
 അമ്പല
 ക്കെ
 ാ
ല്ലി കോളന
 ി ഉത്സവ
 പ്രതീതിയിലാണ്. സ
ന്തോഷത്
 താൽ  രണ്ട് ദിവസ
 ം ശരിയായി ഭ
ക്ഷണം കഴിക്കാൻപോലും അവർ മറന്നു
പോയിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയ
 ും സ്വപ്ന
മോ യാഥാർഥ്യമോ എന്ന വിസ്മയത്തിലാ
ണ് അവർ.
പക്ഷേ, പുറത്ത് നട ക്കുന്ന പ്രശംസക
ളൊന്നും അത്രയൊന്നും അവർ അറിഞ്ഞി
ട്ടില്ല. അതറ
 ിയാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ ടി.വി
യോ പത്രമേ
 ാ ഇല്ല. പക്ഷേ, ഇനി തങ്ങളു
ടെ ജീവിതത്
 തിന് ഒരു മാറ്റം വേണ
 മെന്
 ന്
അവർ പറയുന്നു. െഎ.എ.എസ്
  കിട്ടിയാൽ
ഒരു വർഷം മസൂറ
 ിയിൽ ട്രെയിനിങ്ങാണ്.
അവിടേക്ക് പോകാൻ  അമ്പത
 ിനായിരം
രൂപയെങ്
 കില
 ും വേണം. അത് കണ്ടെത്ത
 
ണം. അടുത്ത മഴക്കാലത്തെ

ങ്
 കിലും ചോ
രാത്ത വീട്ടിൽ ഉറങ്ങ
 ണം. ജീവിതം കരുപ്പി
ടിപ്പിക്ക
 ണം.

രമേശ് ബാബു, ചെറിയ മങ്ങാട്

ജെ.സി.ബി സാഹിത്യ പുരസക
് ാരം
രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം പുരസ്കാ
രത്തുകയുള്ള ജെ.സി.ബി അവാർ
ഡിന്അപേക്ഷി
 ക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിലേ
ക്ക് മൊഴിമാറ്റിയ കൃതികളാണ്പ
രിഗണിക്കുക. ഏപ്രിൽ 30 ആണ്
അപേക്ഷലഭിക്കേണ്ട അവസാന
തീയതി. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 10 പുസ്തകങ്ങൾ
സെപ്റ്റംബർ നാലിന് പ്രഖ്യാപിക്കും. അതിൽനി
ന്ന് തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളുടെ 
പട്ടിക ഒക്ടേ
 ാബർ അഞ്ചിന് പ്രഖ്യാപിക്കും. നവം
ബർ 2നാണ്അവസാന വിജയിയെ പ്രഖ
 ്യാപിക്കു
ക. 25 ലക്ഷമാണ്അവാർഡ്. വിവർത്തകർക്ക് 10
ലക്ഷം രൂപയാണ്പുരസ്കാരം. അവസാന അ
ഞ്ചു പേരുടെ പട്ടികയിൽ വന്ന കൃതികളുടെ 
 രച
യിതാവിന്ഒരു ലക്ഷം വീതം ലഭിക്കും. ഇൗ കൃതി
കളുടെ വിവർത്തകർക്ക്50,000 രൂപ വീതവ
 ും ല
ഭിക്കും. വെബ്: www.thejcbprize.org

ശ്രീധ
 ന്യ സുരേഷ്, അച്ഛൻ സുരേഷ്, മാതാവ് കമല, അനുജൻ ശ്രീരാഗ്

അങ്കണം ഷംസുദ്ദീൻ സാഹിത്യ അവാർഡ്

ശ്രീധ
 ന്യ വീടിനുമുന്നിൽ കോളന
 ിവാസികൾക്കൊപ്പം

ചിത്രം: സെയ്ത് തളിപ്പുഴ

ആർ.ഐ. ഷംസുദ്ദീൻെറ ഓർമക്കായി ഏർപ്പെ
ടുത്തിയ ഷംസുദ്ദീൻ സാഹിത്യ അവാർഡ്, വി
ദ്യാർഥി പുരസ്കാരം എന്നിവക്ക് കൃതികൾ ക്ഷ
ണിക്കുന്നു. 2016,’17, ’18 വർഷങ്ങളിൽ പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ച സാഹിത്യ പഠനം/ വിമർശനം എന്നി
വക്കും ന�ോവലിനുമാണ് 10,000 രൂപയും പ്രശ
സ്തി പത്രവുമുള്ള അവാർഡ്. ഇതേ വർഷങ്ങ
ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ കൃതികളാ

ജിദ്ദ കാലിക്കറ്റ് മ്യൂസികറ് ലവേഴറ്സിെൻറ സരംഗീ്സദസ്റ്

നിർകൊഭൊയ സഹേരണം ഇവർ നൽേും.
ഏത് സൗഹൃദകേൂട്ങ്ങൾകേും എകപ്ാൾ കവ
ണലെങ്കിെും ഒരു ലചെവുെിെ്ലാലെ ഇൗ െുറി
യിൽ വന്ന് സംഗദീെവിരുന്ന് സംഘെിപ്ിച്ന് പി
രിയാം. എെ്ലാവർകേും എകപ്ാഴും സ്വാഗെൊ
ണിവിലെ. വെുപ്ലച്റുപ്ങ്ങൾലകോന്ും ഇൗ
പാട്ടുെുറിയിൽ സ്ഥാനെിെ്ല.

ടീാംകാേടിക്റ്റട്

പി. ഷംസുദ്ദീൻ
ചിത്രം: ബിജു രാമന്തളി
സുറുമയെഴുതിെ മിഴികയെ
പ്രണെമധുര തതൻ തുെുമുും
സൂര്യകാന്ി ്രൂക്കതെ...

ജി

ദ്യിലെ കോഴികകോട്ടുോരുലെ ലെഹ്
ഫിൽ െുറിയിെിരുന്ന് രാവിലൻറ അന്ത്യ
യാെത്ിെും ഹാഷിംേ ഖൽലെെുത്ന് ചു
ണ്ിൽ ലവച്ന് പാെുേയാണ്. േിനാവിലൻറ ലെ
ത്യിെിരുന്ന് െൻസൂർ ഫകറാകേന് ഹാർകൊ
ണിയത്ി ലൻറ ശദീെുേലെ ലൊട്ടുണർത്ു
ന്ു . െെെയുലെ ൊന്ന്ിേെയുൊയി ലേ.
ലജ. കോയലയന് സംഗദീെജ്ഞൻ േണ്ണെച്ടു
െയിച്ടു വായികേുന്ുണ്ന് ... അനുരാഗഗാന
ങ്ങൾ ലപയ്ടുന് നിൊവുള്ള രാവ് . കോഴി
കകോട് അബ്ദുൽ ഖാദറി ലൻറയും ൊെു
കേയുലെയും നാട്ടുോർ ജിദ്യിലെ ഹംദാനി
യവിെ്ലയിൽ ഒരുകേിയ പാട്ിലൻറ സ്വപ്നെുറി
യിൊണ് ഇൗ ോഴ്ച. കോഴികകോെൻ ഗൃഹാ
െുരെ്വത്ിലൻറ ഒാർെയിൽ ഒരുകേിയ സംഗദീ
െരാവുേെടുലെ സ്ഥിരം സദസ്ാണിത് . സാ
െൂെിരിയുലെ അയൽപകേലത് േുറ്ിച്ിറയി
െും വെത്യങ്ങാെിയിെും േെ്ലായിപ്ടുഴയുലെ െദീ
രങ്ങെിെുലൊലകേ വദീെേങ്ങെിൽ ഒരുകോറു
ള്ള ലെഹ് ഫിൽെുറിേൾകേന് സൊനൊയ പാ
ട്ടുെുറി . െണിയറ കപാലെ അെങ്കരിച് ഇൗ െു
റിയിൽ രാകവലറ വവേിയാെും അനുരാഗഗാ
നങ്ങൾ ലപയ്െുകൊരിെ്ല. വത്യാഴാഴ്ചയാലണ
ങ്കിൽ ഇവിലെ എത്ുന്വർകേന് സുെഹ് ൊ
കങ്കാെം നദീെടുന് േകച്രി ആസ്വദികോം. ന്പവാ
സിയുലെ ഖൽെിലെ എെ്ലാ കനാവുേെടും ൊ
ഞ്ുകപാേുന് രാന്െിേൊണിവിലെ. പാട്ി

ലൻറ ന്പണയപ്ടുഴയിൽ ചിറലേട്ാൻ ഇൗ െു
റിയികെകേന് ആർകേും േെന്ുവരാം, പാട്ികന
ാട് ഇഷ് െെുള്ള ആർകേും. ഇൗ േൂട്ായ് െയു
ലെ കപര് ോെികേറ്ന് െത്യൂസിക് െകവഴ്സ് എന്ാ
ലണങ്കിെും വിവിധ രാജത്യകോർ വലര ഇവിലെ
പാൊൻ വരും. കേരെത്ിലെ എെ്ലാ ജിെ്ലകോ
രും ഇവിലെ പാട്ിലൻറ കപരിൽ ഒത്ുേൂെുന്ു.
ഇവിലെ വരാൻ കയാഗത്യെ ഒന്ു ൊന്െം, പാ
ട്ിലന സ്കനഹികേുന് െനസ്ടുള്ളവരാവണം
എന്ൊണത്.

പാട്ടിെൻറകൂട്ടുെകട്ട്
പതാാംവയസ്ടിലേക്ട്
കോഴികകോട് ൊകത്ാട്ത്ുോരൻ അഷ്റഫി
ലൻറ േുെുംെം ൊെസിച് െുറിയാണ് ജിദ്യി
ലെ െെയാെിേെടുലെ ലെഹ്ഫിൽ െുറിയായി ൊ
റിയത്. പാട്ിലന അകങ്ങയറ്ം സ്കനഹികേുന്
അഷ്റഫ് എെ്ലാ സൗേരത്യങ്ങെടും ഇൗ േൂട്ായ്
െകേന് കവണ്ി വിട്ടുലോെുത്ു. ഇകപ്ാഴും ഇൗ
പാട്ടുസംഘലത് ഒരു രക്ിൊവിലനകപാലെ
ഇഷ് െകത്ാലെ പരിചരികേുന്ു. 2010ൊണ്
ോെികേറ്ന് െത്യൂസിക് െകവഴ്സ് എന് കപരിൽ
േൂട്ായ് െ രൂപലപ്ട്ത് . കോഴികകോെൻ ക്ലെു
േെടുലെ പുനരാവിഷ്ോരൊണ് ഇെുലോണ്ന്
ഉകദ്ശിച്ത് . ന്പശസ് െ സംഗദീെ ജ്ഞൻ ൊ
െുരാജിലൻറ െേൻ സുൽഫി, ഹാർകൊണി
സ്റ്ന് ലൊണാെിസ െുഹമ്മദ്, ജിദ്യിലെ ന്പശ
സ് െ ഗായേൻ െശ്ഹൂദ് െങ്ങൾ, ൊധത്യെന്പ
വർത്േൻ സി.ലേ. ഹസൻ കോയ എന്ി
വരായിരുന്ു െുെകേകോർ. ഗായേൻ േരദീം
ൊവൂർ, െ കനാജ് (എയർ ഇന്ത്യ), ഗസൽ ഗാ
യേൻ അകശാക് േുൊർ, ശശി, റഷദീദ് ലോെ
ത്റ, എം.എ. അൻവർ െുെങ്ങിയവരും സജദീ
വൊയിരുന്ു. അലന്ാലകേ െൂന്ന് ൊസത്ി
ലൊരികേൽ ‘ഇസ്െിറാഹ’ (വിന്ശെ സദസ്ന് )
േെിൽ ക്ണികേലപ്ട്വർകേന് െിേച് സംഗദീെ
വിരുന്ുേലൊരുകേിയിരുന്ു. കേരെത്ിൽനി
ന്ന് ഏത് ഗായേർ ജിദ്യിലെത്ിയാെും ോ
െികേറ്ന് െത്യൂസിക് െകവഴ്സിലൻറ ക്ലെിലെത്ി
പാെും. േണ്ണണൂർ ശരദീഫ് , ലഎഡിയ സ്റ്ാർ
സിംഗർ ഷെദീർ അെി, അെുട്ിൊഷ്, െുഹമ്മ
ദ് അസ്െം, ഹഖദീം െുെങ്ങിയവലരാലകേ ഇൗ
െുറിയിൽ അെിഥിേൊയി എത്ിയിട്ടുണ്ന്. ജിദ്
യിലെ കയശുദാസ് എന്റിയലപ്െുന് ആെപ്ടു
ഴകോരൻ െിർസ ഷറദീഫ്, ജൊൽപാഷ, ഹഖ്
െിരൂരങ്ങാെി െുെങ്ങി ജിദ്യിലെ ന്പശസ്െ പാ
ട്ടുോർകേന് ോെികേറ്ന് െത്യൂസിക് െകവഴ്സ് ഒാർ
േസ്ന്െ ഒരുകോറുണ്ന്. ന്പശസ്െ ന്പവാസിഗാ
യിേ െുംൊസ് അബ്ദുറഹ്ൊൻ േൂട്ായ്െയി
ലെ സ്ഥിരം പാട്ടുോരിയാണ്.

െനേൾ ഭദീഷണി ഉയർത്ിയകപ്ാൾ 2016ൽ
കേരെത്ിൽ അകദ്ഹത്ിന് കവദിേലൊരു
ങ്ങി. അന്ന് ജിദ്യിൽ ഗുൊം അെികേന് ലഎേത്യ
ദാർഢത്യം ന്പേെിപ്ിച്ന് നകവാദയ ‘െുറികവറ് പാ
ട്ന്’ എന് െെലകേട്ിൽ സംഘെിപ്ിച് ഗസൽവി
രുന്ന് ഒരുകേിയത് ോെികേറ്ന് െത്യൂസിക് െകവഴ്
സ് ആയിരുന്ു. ഗുൊം അെിയുലെ ഗസെു
േൾ ൊന്െം കോർത്ിണകേി അന്ന് ഒരുകേി
യ പരിപാെി അൽപം സാഹസിേം േൂെിയാ
യിരുന്ുലവന്ന് ോെികേറ്ന് െത്യൂസിക് െകവഴ്സി
ലൻറ ഗായേനും ഹാർകൊണിസ്റ്ടുൊയ െൻ
സൂർ ഫകറാകേന് ഒാർകേുന്ു. പകക്, പരിപാ
െി ജിദ്യിലെ സംഗദീെ കന്പെിേെടും സഹൃദയ
രും ഇരുവേയും നദീട്ി ഏലറ്െുത്ു. ജിദ് കേ
ാൺസുകെറ്ിൽ നെന് കേരകൊത്സവത്ിൽ
ആർകേും പാൊം കോർണലറാരുകേി ഇൗ േൂ
ട്ായ്െ െെയാെി പൗരസെൂഹത്ിലൻറ വേ
യെി കനെി.

ോെികേറ്ിലൻറ െുെിർന് ഗായേനാണ് െുഹ
മ്മദ് റാഫി കോഴികകോട്. വയസ്ന് 55 ആയി. െെ
യാെം, ഹിന്ി െുെങ്ങിയ ഭാഷേെിെുള്ള ഏെു
പാട്ടും വഴങ്ങും. റഫി ഗാനങ്ങെടുലെ ൊസ്റ്റാ
ണ് . ഒരുവിധം എെ്ലാ പാട്ി ലൻറയും വരിേൾ
െനസ്ിെുണ്ന് എന്ൊണ് ഇകദ്ഹത്ി ലൻറ
ന്പകെത്യേെ. 32 വർഷൊയി സൗദിയിൽ. ഫുട്
ൊൾ ൊരം േൂെിയാണ്. യങ് ചാെകചേഴ്സ്
, ബ്ാക് ആൻഡ് വവറ്ന് എന്ദീ ന്പശസ്െ െദീെു
േൾകേന് കവണ്ി െൂട്ണിഞ്ിട്ടുണ്ന്. ഇകപ്ാഴും
ഏത് കവദിയിെും എന്െ കവണലെങ്കിെും പാ
ൊൻ ഇൗ െുെിർന് ഗായേന് െെിയിെ്ല.
െദീെിലെ ൊരൊണ് െുഹമ്മദ് െൻസൂർ എന്
െൻസൂർ ഫകറാകേന്. ഹാർകൊണിസ്റ്ടു േൂെിയാ
യ ഗായേന് എെ്ലാ െരം പാട്ടുേെടും വഴങ്ങും.
ഇകദ്ഹത്ിലൻറ ഗസെുേൾകേന് ജിദ്കോർകേി
െയിൽ ന്പിയകെലറയാണ്. െുകേഷിലൻറ പാട്ടു
േെടുലെ സ്ലപഷെിസ്റ്ടു േൂെിയാണ് െൻസൂർ
ഫകറാകേന്. ന്പവാസം െുെങ്ങുന്െിന് െുമ്ന് നാ
ട്ിൽ െെെയും ഹാർകൊണിയവും പഠിച്ൊ
ണ്. ഇന്ന് ജിദ്യിലെ അപൂർവം െിേച് ഹാർകെ
ാണിസ്റ്ടുേെിലൊരാൊണ്. െെെിസ്റ്ന് ഷാ
ജഹാൻ ൊെുവിന് െകേയിൊണ് കജാെിലയ
ങ്കിെും പാട്ടുേൂട്ായ് െകയാെുള്ള ഇഷ്െം ോ
രണം േികൊെദീറ്റുേൾ ൊണ്ി എകപ്ാൾകവ
ണലെങ്കിെും ജിദ്യിലെത്ും. െെെയും ന്ഡ
മ്മും വായികേും. കോഴികകോട് െദീചേന് സ്വകദ
ശിയാണ്. േകച്രി െുെങ്ങികേഴിഞ്ാൽ െെിെ
റന് വായനയാണ് കവദിയിൽ.
36 വർഷൊയി ജിദ്യിെുള്ള ഹാഷിം കോ
ഴികകോട് േൂട്ത്ിലെ അനുരാഗ ഗാനങ്ങെടു
ലെ രാജേുൊരനാണ്. പാട്ന് പഠിച്ത് ഇവരുലെ
േൂലെ േൂെിയെിന് കശഷൊണ്. ജിദ്യിലെ ഗാ
നകവദിേൾകേന് ആകവശൊണ് ഹാഷിംേയുലെ
പാട്ടുേൾ. ജയ്ഹിന്ന് െി.വിയുലെ ോെറൊൻ േൂ
െിയാണ്. ലേ.ലജ. കോയ എന്
സംഗദീെ ജ്ഞനാ ണ് െദീെി
ലൻറ ഉസ് ൊദ് . അചേു
വർഷൊയി കട്യുള്ളണൂ
അകദ്ഹം ഇൗ േൂട്ാ
യ് െ യി ലെത്ിയിട്ന്
. സം ഗദീ െകെഖെ
യിലെ സേെേ
ൊ വെ്ല ഭ നാണ്
. അകദ്ഹത്ി
ലൻറ ൊെസ

വും ഇൗ പാട്ന് െുറിയിൊണ്. െെപ്ടുറത്ുോര
നാലണങ്കിെും ോെികേറ്ന് െദീെിലൻറ ജദീവനാഡി
യാണ് ലേ.ലജ. കോയ. ന്പവാസി േുട്ിേൾകേന്
ഇകദ്ഹം സംഗദീകൊപേരണ ക്ലാസുേൾ ലേ
ാെുകേുന്ു. നിരവധി ശിഷത്യഗണങ്ങൊണ് ജിദ്
യിൽ കോയകേുള്ളത്. എെ്ലാവലരയും അേെഴി
ഞ്ന് കന്പാത്സാഹിപ്ികേുലെന്ൊണ് ഇകദ്ഹ
ത്ിലൻറ ന്പകെത്യേെ. ോെികേറ്ന് െത്യൂസിക് െകവ
ഴ്സിലെ ഏേവനിൊ ന്പാെിനിധത്യൊണ് ഗാ
യിേ െുംൊസ്. െുംൊസിലൻറ പാട്ടുേൾ ജി
ദ്യിലെ സംഗദീെകവദിേൾകേന് ന്പിയങ്കരൊണ്.
ൊപ്ിെപ്ാട്ന് , െെയാെം, ഹിന്ി, െെിഴ് ഗാന
ങ്ങൾ ഒരുകപാലെ വഴങ്ങും. ലെെഡിയാണ്
ന്പിയം. െുംൊസി ലൻറ നാല് സംഗദീെ ആൽ
െങ്ങൾ ഇെിനേം റിെദീസ് ആയി. ഇെിൽ െൂ
ലന്ണ്ണം ലേ.ലജ. കോയ സംഗദീെ സംവിധാ
നം നിർവഹിച്ൊണ് . ജിദ്യിൽ 16 വർഷൊ
യി. ഭർത്ാവ് എൻജി. അബ്ദുറഹ്ൊൻ പാട്ി
ന് എെ്ലാ പിന്ുണയുൊയി േൂലെയുണ്ന്.
●

കോഴികകോടൻ
ഗൃഹാതുരതയിൽ ഒരുകേിയ
സംഗീതരാവുേളുടട സ്ഥിരം
സദസ്ാണിത്. േുറ്ിച്ിറയിലും
വല്യങ്ാടിയിലും
േല്ായിപ്ുഴയുടട
തീരങ്ളിലുടൊടകേ
വീടേങ്ളിൽ ഒരുകോറുള്ള
ടെഹ്ഫിൽെുറിേൾകേ്
സൊനൊയ പാട്ുെുറി. െണിയറ
കപാടല അലങ്കരിച് ഇൗ
െുറിയിൽ രാകവടറ
വവേിയാലും
അനുരാഗഗാനങ്ൾ
ടപയ്തുകതാരില്

ണ് വിദ്യാർഥി പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗണിക്കുന്ന
ത്. 5000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശിൽപവു
മാണ് പുരസ്കാരം. ബയ�ോഡാറ്റയും മേൽവിലാ
സവും ഫ�ോൺ നമ്പറും സഹിതം കൃതികളുടെ 
രണ്ട് ക�ോപ്പി വീതം മേയ് 30നകം അയക്കണം.
വിലാസം: ഡ�ോ. പി. സരസ്വതി ഷംസുദ്ദീൻ, ഡി5, ഭവാനി റെസിഡൻസി, അടിയാട്ട് ലെയിൻ, പൂ
ത്തോൾ, തൃശൂർ- 4. ഇത�ോട�ൊപ്പം അങ്കണം ഷം
സുദ്ദീൻ സ്മൃതി വിശിഷ്ടസാഹിതി സേവന പു
രസ്കാരത്തിന് ന�ോമിനേഷനുകളും അയക്കാം.
50,000 രൂപയാണ് പുരസ്കാര തുക.
മടുറടിലവറ്റപാട്ടിനട്െഎക്യദാർഢ്യാം
പാടടിയവർ

മുരം്ാസറ് അബറ്ദുറഹറ്മാൻ

കൊേന്പശസ് െ ഗസൽ ഗായേൻ ഗുൊം
അെികേന് ഇന്ത്യയിൽ സംഘ്പരിവാർ സംഘ

കൂെടലപോന്നപാട്ാലവശാം

അകോദെിേൊയി സംഗദീെം പഠിച്വരെ്ല േൂ
ട്ായ്െയിെുള്ള ഭൂരിഭാഗം കപരും. അന്ംകെെി
വിൊനം േയറിയകപ്ാൾ േൂലെകപ്ാന് പാട്ാ
കവശലത് ഇവർ വേവിട്ിെ്ല. പാട്ടുപാെുേ
ൊന്െെെ്ല, വരിേൾകേന് സംഗദീെം നൽേുന്െി
െും െെെ, ഹാർകൊണിയം െറ്ടു സംഗദീകൊ
പേരണങ്ങൾ ഉപകയാഗികേുന്െിെും പുെി
യ െെെുറയിലെ േുട്ിേൾകേന് അലെെ്ലാം പഠി
പ്ികേുന്െിെും ഇവർ െിേവ് ലെെിയിച്ിട്ടുണ്ന്
. ജിദ്യിലെത്ുന് ന്പശസ്െരായ ഗായേർകേന്
ഇവർ വെവ് ഒാർകേസ്ന്െ ഒരുകേുന്ു. ന്പെി
ഫെം വാങ്ങാലെയാണ് ജിദ്യിലെ െികേ കവ
ദിേെിെും ോെികേറ്ന് െത്യൂസിക് െകവഴ്സിലൻറ
സംഗദീെ വിരുന്ന്. നാട്ിൽ ലവച്ന് ഭാഗിേൊയി
പാട്ടു പഠിച്വകരാ, ഉപേരണങ്ങെിൽ പരിശദീ
െനം കനെിയവകരാ ആണിവർ. ഇവിലെ സാഹ
ചരത്യങ്ങൾ ഒത്ുവന്കൊലെ േഴിവുേൾ
കെച്ടുെിനുകേിലയെുകേുേയായിരുന്ു.

എേ്ാവർക്ടുാം
ല്പാത്ാഹനാം

‘ആർകേും പാൊം’ എന്
ത് ോെികേറ്ന് െത്യൂസിക്
െകവഴ്സിലൻറ െെ
ലകേട്ടു േ െിലൊ
ന്ാണ് . അെത്യാ
വ ശത്യം പാൊന
റ ി യു ന് വ ർ കേന്
ഇവർ അവസരം
ലോെുകേും. െൽ
സെയ ഒാർകേസ് ന്െ
യിൽ അവസരം േിട്ടുേ
എന്ത് പാൊൻ ലോെിയു
ള്ളവലര സംെന്ിച്ന് വെിയ ോരത്യ
ൊണ് . അൽപം േഴിവുള്ളവർകേന് പരിശദീ
െനത്ിനും േഴിവുേൾ വിേസിപ്ികോനും

ജിനേഷ്മടപ്പ
 ള്ളി അവാർഡ്
2019ലെ ജിനേഷ്മടപ്പള്ളി അവാർഡിന് കൃതിക
ൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 2016 ജനുവരി 1 മുതൽ 2018
ഡിസ
 ംബർ 31 വരെ
 ഒന്നാം പതിപ്പായി പ്രസ
 ിദ്ധീ
കരിച്ച കവിതാ സമാഹാരങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കു
ക. 50,000 രൂപയും ശിൽപവും പ്രശസ്തിപത്രവു
മാണ്അവാർഡ്. കൃതികളുടെ മൂന്ന് കോപ്പി വീ
തം കൺവീനർ, ജിനേഷ്മടപ്പള്ളി അവാർഡ് ക
മ്മിറ്റി
 , ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ 5, ചോതി അപ്പാർട്മെൻറ്, വ
ടകര-673101 എന്ന വിലാസത്തിൽ ഏപ്രിൽ 25ന
കം അയ
 ക്കണം.

സി.എൻ. അഹമ്മദ്മൗലവി പുര
 സക
് ാരം
ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളിൽ (മത
 ം, ചരിത്രം
 , സം
സ്കാരം, ദർശനം) രചിക്കപ്പെട്ട മൗലിക ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾക്കുള്ള സി.എൻ. അഹമ്മദ് മൗലവി എം.
എസ്.എസ്പുരസ്കാരത്തിന്അപേക്ഷകൾ ക്ഷ
ണിക്കുന്നു. 25,000 രൂപയാണ്അവാർഡ് തുക.
2016 ജനുവരി 1 മുതൽ 2018 ഡിസംബർ 31 വ
രെയുള്ള കാലയളവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള
ത്തിലെ മൗലിക കൃത
 ിക
 ൾക്കാണ്പുരസ്കാരം.
കൃതികളുടെ രണ്ട് കോപ്പികൾ ഏപ്രി
 ൽ 30ന്മു
മ്പ് കൺവീനർ, സി.എൻ. അഹമ്മദ്മൗലവി എ
ൻഡോവ്മെൻറ് കമ്മിറ്റി, മുസ്ലിം സർവിസ് സൊ
സൈറ്റി, ചെറൂട്ടി റോഡ്, കോഴിക്കോട്-1 എന്ന വി
ലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്.

ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാര
 ക പുരസക
് ാരം
ഒ.വി. വിജയ
 ൻ സ്മാരക സമിതി നോവൽ, കഥാ
സമാഹാരം, യുവകഥ എന്നിങ്ങനെ മൂന് മേ
ന് ഖല
കളിൽപുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നു. മികച്ച നോ
വലിനും കഥാസ
 മാഹാരത്തിനും 25,000 രൂപയും
ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും മികച്ച യുവകഥക്ക്
10,000 രൂപയും പുരസ്കാര ഫലകവും പ്രശസ്തി
പത്രവുമാണ് സമ്മാനം. 2016 ജനുവരി ഒന്നിനും
2018 ഡിസംബർ 31നും ഇടയിൽ ഒന്നാം 

പത
 ിപ്പാ
യി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള നോവൽ, കഥാസമാ
ഹാരം എന്നിവ അയക്കാം. രണ്ട് കോപ്പിക
 ളാണ്
അയക്കേണ്ട
 ത്. പ്രായപരിധിയില്ല. യുവക
 ഥാ പു
രസ്കാരത്തിന്2018 ഡിസബർ 31ന്35 വയസ്സ്
കവിയാത്തവർക്ക്പെങ്കടുക്കാം. ഡി.ടി.പി ചെയ്
 
ത കഥയുടെ രണ് ക�ോ
ട്
പ്പി വീതം അയക്കണം. കൃ
തികൾ മേയ്20നകം കിട്ടുന്നവിധം തപാലിലോ
കൊറിയറ
 ിലോ അയക്കുക.
വിലാസം: ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരക പുരസ്കാ
രം, ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരക സമിത
 ി, തസ്രാക്ക്,
കിണാശ്ശേ
 രി പോസ്റ്റ്, പാലക്കാട്-678701. കവറി
നു മുകളിൽ നോവൽ/കഥാസമാഹാരം/യുവകഥ
എന് രേ
ന് ഖപ്പെടുത്തുക. വിശദാംശങ്ങൾക് ഫേ
ക്
ാ
ൺ: 9447 153 000, 9496 132 307, 7559 852 053.

വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്തുകൾ
വാട്സ്ആപ്വഴിയും
രചനകൾ ഇ-മെയിലിലൂടെയും അയക്കാം

9645006105

whatsapp:
e-mail: varadyam@madhyamam.in
പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,
വെള്ളിമാട്കുന്ന്. പി.ഒ, കോഴിക്കോട്-12
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ബുക്ക്സോൺ
സമകാലിക ലോക സാഹിത്യത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ രചനകൾ
പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പംക്തി

ക�ൊപാന�ോ മതല്വ

വർണവിവേചനാനന്തര സൗത്താഫ്രിക്കന് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമത്വനാട്യത്തിനപ്പുറം
പ�ോകുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കൃതിയാണ് യുവ ന�ോവലിസ്റ്റ്ക�ൊപാന�ോ
മതല്വയുടെ ‘ക�ോക്കനട്ട്’. ‘മഴവില്ദേശ’ത്തിെൻറ മറുപുറം തേടുന്ന ന�ോവലിനെക്കുറിച്ച്

ഫസല് റഹ്മാന്

നാ

ല ര പ ത ി റ്റാ ണ് ടി ല േറെ ക് കാ ല ം
ഔദ്യോഗികമായിത്തന്നെ നിലനി
ന്ന വർണവിവേചന വ്യവസ്ഥക്ക് അന്ത്യംകു
റിച്ച് 1994ല് നെല്സൺ മണ്ടേല സര്ക്കാര് 
അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോള് അത�ൊരു ‘മഴ
വില് ദേശ’പ്പിറവിയായി (rainbow nation)
സൗത്ത് ആഫ്രിക്കന് ചരിത്രത്തില് സങ്കൽ
പിക്കപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ജനിച്ചവര�ോ മു
തിര്ന്നുവന്നവര�ോ ആയവരെ ‘സ്വതന്ത്രരാ
യി ജനിച്ച തലമുറ’ (born-free generation)
എന്നു നിർവചിക്കപ്പെട്ടപ്പോള് അക്കൂട്ടത്തി
ല് പുത്തന് സാഹചര്യങ്ങളില് ജീവിതനില
വാരം മെച്ചപ്പെടുത്താന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച് ‘പുതു
പണക്കാര്’ (nouveau riche) ആയിത്തീര്ന്ന 
കറുത്തവർഗക്കാർ ‘തേങ്ങ’ (coconut) എന്നു 
അപഹാസ്യമായും വിളിക്കപ്പെട്ടു. ദക്ഷിണാ
ഫ്രിക്കന് സാഹിത്യത്തില് ഈ അനുഭവത്തി
െൻറ ഏറ്റവും വാചാലമായ പ്രതിനിധാനമാ
ണ് മണ്ടേലസര്ക്കാര് അധികാരത്തിലെത്തു
മ്പോള് ഒമ്പതു വയസ്സുകാരി മാത്രമായിരു
ന്ന ക�ൊപാന�ോ മതല്വ എന്ന യുവ ന�ോവ
ലിസ്റ്റ്. കറുത്തവർഗക്കാരി സ്ത്രീ, മെഡിക്ക
ല് ഡ�ോക്ടര്, അമ്മ എന്നീ വ്യക്തിസ്വത്വങ്ങ

അഖിൽ പി.പി.
ലയുടെ ചുമരുകൾ. പഴയതും പുതിയതുമായ
പുസ്തകങ്ങൾ ഷെൽഫുകളിൽ ചുമരുകളെ 
മറച്ചുകൊണ്ട് ചായ്ചെരിവോടെ അടുങ്ങിക്കി
ടന്നു. ചുമരിെൻറ മൂലകളിൽ പൊടിപിടിച്ച മാ
റാലകൾ ഞാന്ന് തൂങ്ങിയാടി. വാതിൽഭാഗമെ
ാഴിച്ച് മറ്റു മൂന്നുഭാഗവും പുസ്തകങ്ങളിൽ
നിറഞ്ഞ മുറിക്ക് നടുവിൽ മരത്തിൽ പണി
ത ഒരു മേശയും കസേരയും മേശയിന്മേൽ
കൈകളൂന്നിവെച്ചാൽ മേശക്കാലുകൾ കര
ഞ്ഞുകൊണ്ട് കീഴ്പലകയിൽനിന്നും ഇടതട
വില്ലാതെ കണ്ണീർ പൊഴിക്കും പോലെ ഉറകു
ത്തിയ പൊടി നിലത്തേക്ക്വീഴ്ത്തും. വാർധ
ക്യം ബാധിച്ച തെൻറ ഒടിഞ്ഞുതൂങ്ങിയ ശരീ
രം ഇളകിയാടുന്ന കസേരയിന്മേൽ പ്രതിഷ്ഠി
ച്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ കാവലാളായിരിക്കുന്ന 
ലൈേബ്രറിയൻ കേശവൻമാഷ്. അതായിരു
ന്നു വായനശാലയുടെ മൊത്തെമാരു രൂപം.
പത്രങ്ങളിൽ ലോട്ടറി ഫലം നോക്കാൻ വരു
ന്ന നാട്ടുകാരും ലൈബ്രറിക്ക്മുകളിലെ പാർ
ട്ടി ഓഫിസിേലക്ക്വരുന്ന സഖാക്കളിൽ ചില
രും സ്കൂളുകളിലെ സാഹിത്യസദസ്സിെൻറ പേ
രിൽ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടും മെംബർഷിപ്പെടുത്ത 
സ്കൂൾകുട്ടികളുമായിരുന്നു ആ വായനശാല
യിലേക്ക് വല്ലപ്പോഴും കാലെടുത്തു വെച്ചിരു
ന്ന സന്ദർശകർ.
വിരളമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അത്തരം
സന്ദർശനവേളകളിൽ ലൈബ്രേറിയൻ കേശ
വൻ മാഷ് തെ
 ൻറ ഹൈപവർ കട്ടിക്കണ്ണട മു
ഖത്തോട് ചേർത്തുവെച്ച് പുതിയ ക്ലാസിക്
പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക്  പറഞ്ഞു 
കൊടുക്കും. പേക്ഷ, അതൊക്കെ ആര് കേൾ
ക്കാൻ, വന്നവർ വല്ല പൈങ്കിളി നേരേമ്പാക്ക്
പുസ്തകങ്ങളുമെടുത് ത
ത് ിരിച്ചു പോകും. സ്
കൂൾ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ നിർ
ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ബഷീറിനെയോ മറ്റോ
കൊണ്ടുപോയാലായി. അത് കാണുേമ്പാഴാ
ണ്കേശവൻമാഷിന് കുറച്ചെങ്കിലും ആശ്വാ
സം തോന്നുക.
വാർധക്യം ബാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കേശ
വൻമാഷിന്വായനയോട്അടങ്ങാത്ത ആവേ
ശമായിരുന്നു; അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരിൽ വാ
യന വളർത്തുന്നതിനും. പക്ഷേ കേശവൻ
മാഷിെൻറ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ
മാത്രമായി നിലകൊണ്ടു. ദില്ലിയിലെ ഉദ്യോഗം
കഴിഞ്ഞ്നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വെറു
തെയിരിക്കണ്ടല്ലോ എന്നു കരുതിയാണ് കേശ

ള് അപ്പാര്ത്തീഡ് തെൻറ ജനതയില് ബാക്കി
യാക്കിയ മുറിവുകളെ മനഃശാസ്ത്ര വീക്ഷണ
ത്തോടെ സമീപിക്കാന് അവരെ സഹായിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. ‘Coconut’ എന്ന പേരില്തന്നെ അവ
ര് എഴുതിയ പ്രഥമ കൃതി (2008) ഈ ‘കാല
ഘട്ടത്തിെൻറ ആത്മാംശം’ (zeitgeist) കൃത്യ
മായും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ആ വര്ഷം ഇ.
യു സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേടിയ പ്രസ്തു
ത ന�ോവല് ആഫ്രിക്കന് നൊബേല് എന്നറി
യപ്പെടുന്ന വ�ോലെ സ�ോയിങ്ക പുരസ്കാരം
(2010) വാലെ ഒകെദിറാന�ോട�ൊപ്പം (Tenants
of the House) പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.
വർണ വിവേചനം അവസാനിച്ചുവെങ്കി
ലും അതും കഴിഞ്ഞെന്ത്- ‘Beyond ‘Post
-Apartheid’ എന്ന സംജ്ഞയുടെ പ്രാധാന്യം 
അംഗീകരിച്ച്മതല്വാ പറയുന്നു: ‘‘കൂടുതല് 
ആഴത്തില് അന്വേഷിക്കാനും കടുത്ത ച�ോ
ദ്യങ്ങള് ഞങ്ങള�ോടുതന്നെ ഉന്നയിക്കാനും
ഞങ്ങളെ നിര്ബന്ധിക്കുന്നത് അപ്പാര്ത്തീഡ്
അനന്തര കാലത്ത് ഈ അസമത്വങ്ങള് കൂടു
തല് മ�ോശമായിട്ടുണ്ട് എന്നതും അപ്പാര്ത്തീ
ഡിെൻറ ഇരയായിരിക്കുക എന്നതും എല്ലാ
ത്തിനും അപ്പാര്ത്തീഡിനെ കുറ്റം പറയുക 
എന്നതും എപ്പോഴും എളുപ്പമാണ് എന്നതു
മാണ്. എന്നാല്, ഇപ്പോള് ഒരു രാജ്യമെന്ന നി
ലക്ക് നാം എന്താണ് ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കു

ന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം നമ്മോടുതന്നെ 
കടുത്ത ച�ോദ്യങ്ങള് ച�ോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്.’’
സത്യസന്ധരായിരിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്ര
ധാനമാണ് എന്ന് അവര് കരുതുന്നു. ‘‘കറുത്ത
വരായ സുഹൃത്തുക്കള�ോട�ൊപ്പം ഒരു മുറിയി
ലിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോള് വെള്ളക്കാരന് 
കടന്നുവന്നാല് സംഭാഷണങ്ങള് മാറുന്നു...
നാം വേറിട്ടാണ് കഴിയുന്നത്, നാം ഓര�ോരു
ത്തര്ക്കു ചുറ്റും കഴിയുന്നു, സഹിഷ്ണുത 
ശീലിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉപയ�ോ
ഗിക്കാന് ഇനിയ�ൊരിക്കലും അനുവാദമില്ലാ
ത്ത വാക്കുകള് നാം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു... അതി
െൻറ സ്ഥാനത്ത്നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങ
ള് ഉണ്ട്. പേക്ഷ... എനിക്ക് ത�ോന്നുന്നു, നാ
ട്ടിലാകെ ഒരുപാട് ര�ോഷമുണ്ട്... ഒരുപാട് മു
റിവുകളും നൈരാശ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നാം സം
സാരിച്ചുതുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ത�ോ
ന്നുന്നു.’’
സമകാലിക സൗത്താഫ്രിക്കന് യുവത നേ
രിടുന്ന സ്വത്വാന്വേഷണ പ്രതിസന്ധികളെക്കു
റിച്ച നിരീക്ഷണമാണ് രണ്ട്അസാധാരണ യു
വതികളിലൂടെ തെൻറ പ്രഥമ കൃതിയില് ന�ോ
വലിസ്റ്റ്നിർവഹിക്കുന്നത്. ധനികയും അമി
തമായി ലാളിക്കപ്പെട്ടവളുമായ പുതു സമ്പ
ന്ന ജൊഹാനസ്ബര്ഗ് കുടുംബാംഗം ഓഫി
ല്വെ, തെൻറ ജീവിതസൗഭാഗ്യങ്ങള് അവ

വൻമാഷ്വായനശാലയുടെ ലൈബ്രേറിയൻ
ചുമതലയേറ്റെടുത്തത്. പുസ്തകങ്ങളോടും
വായനയോടും വളക്കൂറ് കുറഞ്ഞ ആ തരി
ശ്ഭൂമിയിൽ നുകം നാട്ടി ഉഴുതു മറിച്ച്വിത്തു
കളിട്ടു. ആവോളം വെള്ളവും വളവും നേര
ത്തിന് നേരം കൊടുത്തും അതിലെ ഒരു വി
ത്തുപോലും കൂമ്പ് വിരിച്ച് ഇല വിടർത്തിയി
ല്ല . എല്ലാം  മണ്ണിൽ നിന്നൊന്നുയർന്ന് മുരടി
ച്ച് തല താഴ്ത്തി.
തെൻറ ഭാര്യ മരിച്ചെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ
മനസ്സിെൻറ വീർപ്പുമുട്ടലിെനക്കാളേറെയായി
രുന്നു നാട്ടിൽ നല്ല വായനക്കാരനില്ലാത്തതി
നാലുള്ള അദ്ദേഹത്തിെ
 ൻറ ആശങ്ക. സന്ദർശ
കർ കുറവാണെങ്കിലും കേശവൻമാഷ് അവ
ധിദിനെമാഴിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും മുടക്കം കൂ
ടാതെ കൃത്യസമയത്ത്വായനശാല തുറന്നി
രുന്നു. ലൈബ്രറി േക്ലാസിങ് ടൈം ഏഴ്മണി
യാണെങ്കിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പുസ്തക
ങ്ങൾ എടുക്കാൻ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ
ഏഴരമണിവരെയെങ്കിലും മാഷ് വായനശാ
ലയിലിരിക്കും. ഒരുപക്ഷേ വീട്ടിൽ മക്കളെയും
പേരക്കുട്ടികളുടെയും കൂടെ ചെലവിടുന്നതി
ലേറെ നേരം വായനശാലയിൽ ചെലവഴിക്കാ
നാണ്അയാളാഗ്രഹിച്ചത്.
വായനശാലയിൽ ഏകനായിരിക്കുേമ്പാൾ
അയാൾ പൊടിയെടുത്തുപോയ പുസ്തക
ങ്ങൾ പൊടിതട്ടിയും പുസ്തകങ്ങളടുക്കി വെ
ച്ചും പുസ്തകം വായിച്ചും ചെലവഴിച്ചു. അടു
ത്ത കാലത്ത്  പൊറുതിമുട്ടിക്കാനായി വായ
നശാലയിൽ എലിശല്യവും തുടങ്ങിയിരുന്നു.
അതുമൂലം ഷെൽഫിൽനിന്ന്പുസ്തകങ്ങൾ
വലിച്ചെടുക്കുേമ്പാൾ മാഷിന്പലപ്പോഴും മൂ
ഷികാക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിയും വന്നു. വാ
യനശാല സെക്രട്ടറിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞിരു
ന്നെങ്കിലും ‘‘അവറ്റകള് തന്നെ പോയ്ക്കോളും
മാഷേ’’ എന്ന ഉഴപ്പൻ മറുപടിയാണ് കിട്ടിയത്.
അവർക്കങ്ങനെ പറഞ്ഞൊഴിയാം. പേക്ഷ,
കടിയും മാന്തലും കിട്ടുന്നത് തനിക്കാണ്.
മാഷ്മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു.
എലിശല്യം രൂക്ഷമായപ്പോൾ മാഷ്വണ്ണം 
കുറഞ്ഞ അറ്റം കവണയുള്ള ഒരു പുളിവടി
ലൈബ്രറിയിൽകൊണ് വെ
ട് ച്ചു. ഷെൽഫുകളി
ലൂടെ പാഞ്ഞുനടക്കുന്ന മൂഷികന്മാരെ കാണു
േമ്പാൾ കേശവൻ മാഷ്അവയെ പുളിവടിയെ
ടുത്ത് കവണ കൊണ്ട് കുത്തി പുറത്ത്ചാടി
ച്ച് വായനശാലയുടെ പുറത്തേക്കോടിപ്പിച്ചു.
രണ്ട്, മൂന്ന്ദിവസംകൊണ്ട്നാലഞ്ചെണ്ണത്തി
നെ അങ്ങനെ പുറത്താക്കി അവയിൽനിന്നും 
പുസ്തകങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ
മാഷ് കൃതാർഥനായി.
അങ്ങനെ ഒരു സന്ധ്യക്ക്ഫ്ലൂറസെൻറ്ബൾ

ബിെൻറ  പാൽവെളിച്ചത്തിൽ ഏകനായി
രുന്ന്ദസ്തയേവ്സ്കിയുടെ കുറ്റവും ശി
ക്ഷയും പുസ്തക ത്തിലേക്ക് മുഖം താഴ്
ത്തി റസ്ക്കോൽ നിക്കോവിെൻറ കുറ്റബോ
ധം മാഷ് സ്വയം തന്നിലേക്കുമെടുക്കാൻ നേ
രത്താണ്അത് സംഭവിച്ചത്.
കേശവൻമാഷിന്പിറകിലിരുന്ന ഷെൽഫി
ന്പുറത്ത്, മുകളിലായി അടുക്കിവെച്ചിരുന്ന 
ഒരു നിഘണ്ടു എലികളുടെ പരക്കം പാച്ചി
ലിൽപെട്ട് തെന്നിയിളകി നീങ്ങി താഴെ കസേ
രയിലിരിക്കുന്ന കേശവൻമാഷിെൻറ നെറും
തലയിൽ മൂലകുത്തി വീണു. നിഘണ്ടു തല
യിൽ ചെന്നു പതിച്ച പാടെ പിറകിൽ നിന്നടി
യേറ്റ പോലെ മാഷ് കസേരയിൽ നിന്ന് മറി
ഞ്ഞ്  വീണു. മുഖത്ത് വെച്ചിരുന്ന കട്ടിക്കണ്ണ
ട ഷെൽഫിനിടയിലെങ്ങോേട്ടാ  ഉൗരിത്തെ
റിച്ച് പോയി. കുറ്റവും ശിക്ഷയുടെയും താളു
കൾ മറിഞ്ഞ് നിലത്ത് മലർന്ന് കിടന്നു. കേ
ശവൻമാഷിന്വീഴ്ചയിൽ ബോധം പോയിരു
ന്നു. ആ കിടപ് ക
പ് ുറച്ചുനേരം നീണ്ടു. എന്തോ
ആവശ്യത്തിനായി മുകളിലെ പാർട്ടി ഒാഫിസി
ലേക്ക് വന്ന ദാമോദരനാണ് ലൈബ്രറിയിലെ 
ചിതറിയ ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. ഉടനെ ദാമോദ
രൻ മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ബോധരഹിത
നായ കേശവൻമാഷിെൻറ മെലിഞ്ഞുണങ്ങി
യ ശരീരം പൊക്കിയെടുത്ത് ക
 ാറിൽ ആശുപ
ത്രിയിലേക്ക്കൊണ്ടുപോയി.
ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചശേഷം കാര്യങ്ങൾ
പറഞ്ഞു: ‘പേടിക്കാനൊന്നുമില.്ല  ചെറിയൊരു
സ്ട്രോക്ക് സംഭവിച്ചതാ. രണ്ടു മൂന്നുദിവസം
ഇവിടെ കിടക്കെട്ട,  ഭേദമായാ പോകാം’. രാ
ത്രിയായപ്പോഴേക്കും കേശവൻ മാഷ് കണ്ണ് ത
 ു
റന്നു. ആശുപത്രി മുറി കണ്ടപ്പോൾ ഏതാണ്ടെ
ാക്കെ പിടിത്തം കിട്ടി. മാഷ്അരികിൽ തെൻറ
മകനോടൊപ്പമിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ദാമോദ
രനോട്‘ലൈബ്രറി പൂട്ടിയില്ലേ?’ എന്ന്പരവേ
ശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചേ ാദിച്ചു. ആശുപത്രിക്കിട
ക്കയിലും വായനശാലയെയോർത്ത് ആധി
പിടിക്കുന്ന മാഷിെൻറ മനസ്സു കണ്ട്ദാമോദ
രന്ചിരി വന്നു. അയാൾ അത്പുറത് ക
ത് ാണി
ക്കാതെ ചിരിയടക്കി. മുണ്ടിെൻറ മടക്കിൽവെ
ച്ചിരുന്ന താക്കോലെടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെ
ച്ചു. താക്കോൽ കണ്ടപ്പോൾ മാഷിെൻറ പര
വേശമൊന്നടങ്ങി.
ഒരാഴ്ചത്തെ ആശുപത്രിവാസം കഴിഞ്ഞ്
വീട്ടിലെത്തിയ കേശവൻമാഷ് മകെൻറ നിർ
ബന്ധത്താൽ അവനെ ബോധിപ്പിക്കാനായി
ഒരുദിവസത്തെ ബെഡ്റെസ്റ്റെടുത്തു. പി
റ്റേന്ന് മാഷ് അറ്റം മുനകൂർപ്പിച്ച വലിെയാരു
പുളിെങ്കാമ്പുമായി വായനശാലയിലേക്ക്നട
ന്നു. ‘തുരത്തിയോടിച്ചിട്ട് ക
 ാര്യമില്ല, ചത്താേല
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െൻറ സാംസ്കാരികമൂല്യങ്ങളുടെ പതനവും
അവള്ക്കു നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. ചരിത്രത്തി
െൻറ പാപഭാരങ്ങള് ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന ല�ോ
കത്ത് സ്വന്തം വഴിതേടാന് വിധിക്കപ്പെട്ട ആ
പുതുതലമുറ ആഫ്രിക്കന്യുവതയുടെ പ്രതീ
കമാണ് അവള്. മറുവശത്
 ത് ചുറുചുറുക്കും 
പ്രസരിപ്പുമുള്ള ഫികിലെ  പട്ട ണ ത്തില് 
 നിറ
ഞ്ഞു കവിയുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളില്ലാത്ത സാധാ
രണ കറുത്ത വർഗ യുവതീയുവാക്കളുടെ പ്ര
തിനിധിയാണ്. ഏറെ സ്വപ്നങ്ങളുള്ളവള്, ധാ
രാളം സംസാരിക്കുന്നവള്. മാഗസിനുകളിലൂ
ടെ മാത്രം തന
 ിക്കറിയാവുന്ന ആ ല�ോകത്തേ
ക്,ക് ഓഫില്വെയെയും അവളുടെ സഹ�ോദര
ന് ടിഷേപ�ോയെയും ചകിതരാക്കുന്ന ആ ല�ോ
കത്തേക്ക് എങ്ങനെയും ഇടിച്ചു കയറണം എ
ന്നതാണ് അവളുടെ ലക്ഷ്യം. ദൗര്ഭാഗ്യങ്ങള് 
നിറഞ്ഞ എളിയ ചുറ്റുപാടുകളില്നിന്ന് നഗര
പരിഷ്കൃതിയുടെ പളപളപ്പിലേക്ക് അവള്ക്ക് 
കുതിച്ചെത്തണം. എന്നാല്, താന് കരുതിയിരു
ന്നതിലേറെ സങ്കീർണവും ക്രൂരവുമാണ് ജൊ
ഹാനസ്ബര്ഗ്. അപ്പാര്ത്തീഡ് കാലത്തിലേ

ചിത്രീകരണം: അരുൺ പെരിന്താറ്റിരി
അവറ്റകളുടെ ശല്യമവസാനിക്കൂ’ കേശവൻമാ
ഷ്ഉള്ളാെല പറഞ്ഞു.
എലികളെ പ്രാകിക്കൊണ്ട്മാഷ് ലൈബ്രറി
യിലെത്തി ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണേ

ാടിച്ചു. ലൈബ്ര
റിക്കു മുന്നിൽ നിലത്ത് അടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന 
പൊടിത്തട്ടിൽ ഒരു കാൽപ്പാട് പോലും കാണാ
ത്തതിനാൽ ഒരാഴ്ചയോളമായി അവിടേക്ക്
ആരും കയറിവന്നിട്ടില്ലെന്ന് കേശവൻ മാഷ്ഉറ
പ്പിച്ചു. പുളിെങ്കാമ്പ്പുറംചുമരിൽ ചാരിവെച്ച്
താക്കോലെടുത്ത്മാഷ്വായനശാലയുടെ പൂ
ട്ട് തുറന്നു. ശേഷം ചാരിവെച്ചിരുന്ന പുളിെങ്കാ
മ്പ് കൈയിലെടുത്ത്വാതിൽ തുറന്നു. അണ
ക്കാൻ മറന്നുപോയ ഫ്ലൂറസെൻറ്ബൾബ് പ്ര
കാശം ചുരത്തി ഹോൾഡറിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നി
രുന്നു. ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക്വാതിൽ തുറന്ന
പ്പോൾ കടന്നുവന്ന പകൽവെളിച്ചവും വലി
ഞ്ഞുകയറി. വെളിച്ചത്തിെൻറ നിറവിൽ മാഷ്
വായനശാലയുടെ ഉള്ളറക്കാഴ്ചകൾ കണ്ടു.

നിലത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ.
തുറന്ന് മലർന്നുകിടക്കുന്ന പുസ്തകത്താളു
കൾക്കു മീതെ അതിലെ അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക്
കണ്ണ് താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന മൂഷികവൃന്ദങ്ങൾ.
വായനശാലയുടെ മുക്കിലും മൂലകളിലും മൂ
ഷികന്മാർ പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്ന് അതിലേ
ക്ക് ത ല കുമ്പിട്ടിരിക്കുന്നു. വാതിലുകൾ തു
റക്കപ്പെട്ടതും ഒരാൾ അവിടേക്ക് കയറിവന്ന
തും അവർ അറിഞ്ഞതേയില്ല. എല്ലാവരുടെ
യും കണ്ണുകൾ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് മാത്ര
മായിരുന്നു.
ആ കാഴ് ച കണ്ട്  കേശവൻമാഷിെൻറ
കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. അയാളുടെ കൈയിൽ
നിന്ന്പുളിെങ്കാമ്പ് താഴേക്കൂർന്നു വീണു. പതു
ക്കെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ കേശവൻ മാഷ്വാ
തിലുകളടച്ച് പൂട്ടി. സന്തോഷത്തോടെ തിരി
ഞ്ഞ്നടന്നു.
l

പുസ്തകം

കഥ

തകങ്ങൾകൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തി 
പുസ്വെച്ചത്
 പോലെയായിരുന്നു വായനശാ

Coconut

തുപ�ോലെ നഗ്നവും ഹിംസാത്മകവും വ്യവ
സ്ഥാപിതവും നിയമവിധേയവുമായ മുറിവു
കള് അല്ലായിരിക്കാം അവയെങ്കിലും സമൂഹ
ത്തില് ആഴത്തില് ആന്തരവത്കരിക്കപ്പെട്ട വി
വേചനങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായ മാനസിക മുറി
വുകള് ഒട്ടും കുറഞ്ഞ വേദനയാവില്ല അവളെ
പ്പോലുള്ളവര്ക്ക്. ഒഫില്വേയുടെ കാര്യത്തി
ല്, ഫികിലെ കണ്ടെത്തുന്നപ�ോലെ കറുത്ത 
വർഗക്കാരി പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് സ്വപ്നം കാ
ണാനാകാത്ത സാധ്യതകള് അവള്ക്കു മുന്നി
ല് തുറക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും, ആത്യന്തികമാ
യി കറുത്തവള് എന്ന ഭാരം അവള്ക്കും കുട
ഞ്ഞു കളയാനാവുന്നില.്ല പിതാവിെൻറ സാമ്പ
ത്തികനില മെച്ചപ്പെടുന്നത�ോടെ ഉന്നത നില
വാരമുള്ള സ്വകാര്യസ്കൂളില് ചേര്ന്ന് പഠിക്കാ
ന് അവസരം കിട്ടുന്ന ഒഫില്വേക്ക് അവിടെ
യെത്തുന്ന ഏക കറുത്തവർഗക്കാരി എന്നത്
തന്നെപ്പോലുള്ളവര്ക്ക് ലഭ്യമാവാത്ത സൗക
ര്യങ്ങളില് അനധികൃതമായി എത്തിപ്പെട്ടപ�ോ
ലുള്ള കുറ്റബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫികി
ലെ പത്താം ക്ലാസില് പഠിപ്പുപേക്ഷിച്ച് ശ്വാസം
മുട്ടിക്കുന്ന ജീവിതസാഹചര്യങ്ങള് വിട്ട് താന് 
വെറുക്കുന്ന കറുത്തവർഗ സ്വത്വത്തില്നിന്ന്
ഒളിച്ചോടി വെള്ളക്കാരെൻറ ല�ോകത്തിെൻറ
സാമീപ്യത്തിലേക്കണയാന് കുതിക്കുമ്പോള്,
ഒഫില്വേ അത്തരം ശ്രമങ്ങളുടെ അർഥശൂന്യ
ത തിരിച്ചറിയുന്നു. കറുത്തവെൻറ വിമ�ോചനം
സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ലെന്നും അത് മാനസിക
വുംകൂടിയാണെന്നും ഒഫിൽവേ കണ്ടെത്തു
ന്നു. ഈ രണ്ടു പേരുടെയും കഥകള് ചരിത്രം 
സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പുതുതലമുറയ�ോടു
എങ്ങനെയ�ൊക്കെ കണക്കു തീര്ക്കുന്നു എന്ന്
കാണിക്കുന്നു.
‘ക�ോക്കനട്ട്’ സൗത്താഫ്രിക്കന് സാഹിത്യ
ത്തില് നേടിയെടുത്ത ആധുനിക ക്ലാസിക് പദ
വിക്ക് നിദാനം പ്രത്യേക ചരിത്രഘട്ടത്തില് കറു
ത്തവർഗക്കാരികളായ ആഫ്രിക്കന് സ്ത്രീകള് 
നേരിട്ട സാംസ്കാരിക പ്രതിസന്ധിയെ അത്
കൃത്യമായും വരച്ചുകാണിച്ചു എന്നതാണ്. വെ
ള്ളക്കാരുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് സമന്വയി
ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില് അവര്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടാവു
ന്ന തനതു സംസ്കൃതിയെയും സ്വത്വബ�ോധ
ത്തെയും സംബന്ധിച്ച ഓർമപ്പെടുത്തല് എന്ന
തായിരുന്നു അത്. കുതിക്കാന് ശ്രമിക്കുമ്പോ
ഴും സ്വത്വവും വേരുകളും വിസ്മരിക്കാതിരി
ക്കേണ്ടതിെൻറ അനിവാര്യത ബ�ോധ്യപ്പെടു
ത്തുന്നതില്, കാലവും ദേശവും ആവശ്യപ്പെ
ടുന്ന കൃതി എന്നതിലേക്ക് സ്വയം കടന്നിരി
ക്കാന് ന�ോവലിന് സാധിച്ചു.                    l

ഒാരോ വോട്ടും: ജനാധിപത്യവും
തെരഞ്ഞെടുപ്പും (ലേഖനം)

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ
എത്തിപ്പിടിക്കാം (ആത്മകഥ)

ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്നെ
ആവർത്തിച്ചിട്ടില്ല (അഭിമുഖം)

നവീൻ ചൗള
വിവ: ജി. രാഗേഷ്,മഹേഷ്പ്രസാദ്
പേജ്: 304, വില: 299.00
ഡി.സി. ബുക്സ്
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക
 മീഷ
ണറായിരുന്ന നവീൻ ചൗള
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ
 ംവിധാന
ത്തെക്കുറിച്ചും കമീഷെൻറ
പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും വി
ലയിരുത്തുന്നു.

സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ
വിവ: ജി. രാഗേഷ്
പേജ്: 261, വില: 260.00
മാമ്പഴം, ഡി.സി ബുക്സ്
ക്രിക്കറ്റ്ഇതിഹാസം സച്ചിൻ
ടെണ്ടുൽക്കറുടെ ആത്മക
ഥ കുട്ടികൾക്കായി. തെൻറ
സ്വപ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ സാ
ക്ഷാത്കരിച്ചു എന്ന്വിശദീക
രിക്കുന്നു.

ബെന്യാമിൻ\പി. സക്കീർ ഹുസൈൻ
പേജ:് 54, വില: 60.00
യുവമേള പബ്ലിക്കേഷൻസ്
വാക്കിെൻറ കോപും വേദന
കളുടെ വേരും കടഞ്ഞെടു
ത്ത കാവ്യാക്ഷരങ്ങൾ. ഒറ്റ
ശ്വാസത്തിൽ ഉതിരുന്ന വാ
ക്കുകളും വേദനകളുമാണ്
ഇതിൽ.

തേനീച്ചറാണി (നോവൽ)
ജീവൻ ജോബ്തോമസ്
പേജ്: 278, വില: 280.00
ഡി.സി ബുക്സ്
പല കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്
ത അനുഭവ തലങ്ങളിൽ ജീ
വിക്കുന്ന മൂന്ന്സ്ത്രീകളുടെ 
വേറിട്ട കഥ. ആഖ്യാന പരീ
ക്ഷണത്തിെൻറ പുതിയ നോ
വൽമുഖം.    

ശൂന്യതയിലേയ്ക്കൊരു പേടകം

(ന�ോവൽ)
മഹ്മ ൂദ് സഈദ്
വിവ: ഡ�ോ. എൻ. ഷംനാദ്
പേജ്: 256, വില: 285.00
പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്
ഇറാൻ - ഇറാഖ് യുദ്ധപശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ എഴുതിയ അറ
ബ് ന�ോവൽ. യുദ്ധഭീകരത
യും കാൽപനികതയുടെ 
സൗന്ദര്യവും മേളിക്കുന്ന പ്ര
ണയ സഞ്ചാരം.       

കാലാപാനി കുറിപ്പുകൾ (യാത്ര)
ഷെരീഫ് ചുങ്കത്തറ
പേജ്: 68, വില: 80.00
പെൻഡുലം ബുക്സ്
അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വപ്ന
ങ്ങളുമായി അന്തമാൻ ദ്വീപു
കളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത
തിൻെറ അനുഭവമെഴുത്തു
കൾ. കാഴ്ചക്കാരൻ മാത്രമാ
കാതെ ചരിത്രവഴികൾകൂടി
തേടുന്നുണ്ട് യാത്രികനായ
ഷെരീഫ്.      

അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ
അന്തേവാസികൾ (ന�ോവൽ)
പി.യു. അമീർ
പേജ്: 128, വില: 150.00
നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ
അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ ചേരിപ്പുറ
ത്ത് ജനിച്ച് സൈക്കിൾ റിക്ഷ
ക്കാരനായ പിതാവിൻെറ ചെ
റിയ വരുമാനത്തിൽ ജീവിച്ച് 
പ്രാരബ്ധങ്ങള�ോട് എതിരി
ട്ട് കലക്ടർ ജ�ോലിയിലെത്തു
ന്ന കാസിമിൻെറ ജീവിതം.  

നിലാവ്പറഞ്ഞത്(കഥ)
രജനി സുരേന്ദ്രൻ
പേജ്: 66, വില: 80.00
ആപ്പിൾ ബുക്സ
 ്
പ്രാദേശിക ഭാഷകളെ സൂ
ക്ഷമമായി ഉപയോഗപ്പെടു
ത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ
കൾ. ഒാരോ കഥയും ഒന്നി
നൊന്ന്വ്യത്യസ്തത പുലർ
ത്തുന്നു.  
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പെരുമാൾ മുരുകൻ

അഭിമുഖം

പെരുമാൾ മുരുകൻ
സലീം ദേളി

രാ

 ്യത്തെ കാർന്നുതിന്നുന്ന അസഹ
ജ
 ിഷ്ണുത
യുടെ ഇരയായിരുന്നു പെരുമാൾ മുരുകൻ. അ
തിനെ സുധീരം തരണംചെയ്
 തു അദ്ദേഹം. ആദ്യം എ
ഴുത്തിലൂടെയും പിന്നെ എഴുത്തുകാരെൻറ ‘മരണവാ
ർത്ത’യിലൂടെയ
 ും മുരുകൻ നമുക്ക് മുന്നിലെത്തി. കോ
ടതിവിധിയും ജനമനസ്സും അനുകൂലമായി നേടി, തല
യുയർത്തി സൗമ്യം പ്രതീകമാക്കി നെഞ്ചുവിരിച്ച് അ
ദ്ദേഹം വിനയത്തേ

ാടെ നിന്നു. എഴുത്തുകാരൻ എന്നു 
തോന്നിപ്
 പിക്കാത്ത ശരീരഭാഷയാണ് പെരുമാൾ മുരുക
േൻറത്. 1966ൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലം ജില്ലയിൽ തിരു
ച്ചെങ്കോട് എന്ന ഗ്രാമ ത്തിൽ ജനനം. തമിഴ് സാഹിത്യ
ത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ്. ആത്തൂർ സർക്കാർ കോളജിൽ
അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും അധ്യാപകർ. ഒമ്പത്
  നോവലു
കളും നാലു ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങളും അഞ്ചു ക
വിതസമാഹാരങ്ങളും ഏതാനും പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളു
ടെ വിവർത്തനങ്ങളും ഒരു പ്രാദേശിക നിഘണ്ടുവും
അദ്ദേഹത്തിെൻറ സാംസ്കാരിക സംഭാവനകളിൽ
പെടുന്നു. നേട്ടങ്ങളെ ആഘോഷിക്കാനോ ആക്രമി
ക്കാനോ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. കൃഷിക്കാ
രുടെ ഇടയിൽനിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ജീവിതത്
 തിെ
ൻറ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ വന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം. കാ
ർഷിക ജീവിതത്
 തിൽ ബഹള
 ത്തിന് സ്ഥാനമ ില്ല. കർ
ഷകർ ക്ഷമാശീലരാണ്. തെൻറ ജീവിതവും ചുറ്റുപാ
ടുകളും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ മാനസികാവസ്ഥ
ക്ക് കോട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ല. മേടമാസത്
 തിലെ വേനൽ മഴ
യിൽ വിത്തിട്ടാ
 ൽ ഒമ്പത
 ുമാസത്തോളം കാത്തിരിക്കും 
അതാണ് കർഷക
 രുടെ രീതി. അതാണ് പെരുമാൾ മു
രുകൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയും. കുട്ടിക്കാലം, എഴു
ത്ത്, അതിജീവനം, നിലപാട് എന്നിവ പങ്കുവെക്കുക
യാണ്എഴുത്തുകാരൻ. മലയാള സർവക
 ലാശാലയി
ൽ നടന്ന അന്തർ
 സർ
 വകലാശാല സാഹിത്യോത്സവ
 
ത്തിനെത്തിയ അദ്ദേഹം വാരാദ്യമാധ്യമത്തിന്അനു
വദിച്ച അഭിമുഖത്
 തിൽനിന്ന്.
താങ്കള
 ുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തി
 ൽ
 ന
 ിന്ന് 
നമുക്ക് സംസാരിച്ചുതുടങ
 ്ങാം
»» തമിഴ് പ്രാദേ
 ശികതയ
 ുടെ സകല സൗന്ദര
 ്യങ്ങളും
നിറഞ്ഞ ത

ിരിച്ചെ ങ്ങേ ാട് എന്ന ഗ്രാ മ ത്തിലെ കൃഷി
യിടത്തിെൻറ നടുവിലാണ് എെൻറ വീട്. സമീപത്താ

യി നാലോ അഞ്ചോ വീടുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. പുറ
ത്തുനിന്നും വേറെ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്തയ
 ിടം. തീർ
ത്തും പരിചിതമായ ലോകത്തോട് മാത്രമായിരുന്നു 
ഞാൻ സംവദിച്ചിരുന്നത്. കൃഷിയും കാലിമേയ്ക്ക

ലു
മാണ്  കുടുംബത്തിെൻറ പ്രധാന ഉപജ
 ീവന മാർഗം.
ദാരിദ്യ്രം നിറഞ്ഞ
  ജീവിത ചുറ്റുപാടിനെ 
അതിജീവ
 ിച്ചത
 ് എങ്ങനെയ
 ാണ്?
»» എെൻറ വീട്ടിൽ വിദ്യാസമ്പന്ന
 രാരും ഉണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവർക്കാർക്കും 

എഴുതാനും വായി
ക്കാനുമറിയില്ല. വീടിനടുത്ത് ഒരു സ്കൂൾ വന്ന ശേഷ
മാണ് സ്കൂ
 ളിലേക്ക് ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികൾ പോകാൻ
തുടങ്ങുന്നത്. അത് പഠിക്കാനല്ലായിരുന്നു. പഴകിയ ഭ
ക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള ഭ
ക്ഷണത്
 തിന് വക കിട്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാതാ
പിതാക്കൾ കുട്ടിക
 ളെ ദിവസ
 വ
 ും സ്കൂ
 ളിൽ പറഞ്
 ഞു
വിട്ടു. ഉച്ചക്ക
 ഞ്ഞിയേ
 ാടുള്ള കൊതികാരണം ഉത്സാഹ
പൂർവം ഓരോ ദിവസവും ഞാനും സ്കൂളിലേക്ക് ഓ
ടിയെത്
 തി. ഒഴിവുദിവസങ്ങ
 ളിൽ ആടിനെ മേയ്
 ക്കാൻ
പോവും. അച്ഛനേ
 ാടൊപ്പം കൃഷിയും ചെയ്യും.
എഴുത്തിലേക്
 ക് ആദ ്യമായി ചിന്തിക്
 കുന്നത
 ും 
മറ്റുള്ളവ
 രിലേക്
 ക് എത്തുന്നത
 ുമായ സന്ദർ
 ഭത്തെ 


ഓർത്തെടുക്കാമോ?
»» ചെറുപ്രായത്തിൽതന്നെ  എഴുത്തു തുടങ്ങി
 യിട്ടു
ണ്.ട് ഏഴിലോ എട്ടിലോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിനെ 
അലട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറിച്ചുവെക്കാൻ തുട
ങ്ങുന്നത് . തോന്നിയ തെ ാക്കെ  എഴുതിവെക്കും. എ
ന്തോ ഒരു ഭാരമിറക്കിെവച്ചപോലെയ
 ാണ് എഴുതിക്ക
ഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുക. അതിൽ മനഃസംതൃപ്തി കൊ
ണ്ടു. മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേക കുളിർമയായിരുന്നു അ
പ്പോൾ കിട്ടിയത്.
ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ട്രിച്ചി റേഡിയോ സ്റ്റേഷ
നിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഒരു പരിപാടിയുണ്ടായിരുന്നു.
കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന കവിത വായിക്കലായിരുന്നു പ
രിപാടി. അതിലേക്ക് ഞാനും കവിതകൾ അയച്ചു. അ
ങ്ങനെ എെൻറ കവിത അതിലൂടെ പ്രക്ഷേപണ
 ം ചെ
യ്തു. തമിഴ്നാട് എെൻറ കവിത കേൾക്കുന്നത് അങ്ങ
നെയാണ്. ചെറുകവിതകളേ
 ാട് തോന്നിയ അഭിനിവേ
ശം വലിയ കവിതകളായി പിന്നീട് പരിണമിച്ചു. പിന്നീ
ട് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. കോളജിൽ പഠി
ക്കുമ്പോഴാണ് ചെറുകഥകൾ എഴുതുന്നത്. കവിതമാ
ത്രം പോരെന്നു തോന്നിയപ്പോൾ കഥകളിലേക്ക്  തിരി
ക്കുകയായിരുന്നു. കഥക
 ൾ എഴുതിയപ്പോഴും മനസ്
 സി
ന് പൂർണത തോന്നിയില്ല. അങ്ങനെ നോവലിലേക്ക് 
കടന്നു. ഗവേഷണ വിദ്യാർഥിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ്
ആദ്യ നോവൽ ‘ഇരുവെയിൽ’ എഴുതുന്നത്. അന്ന്25
വയസ്സായിരുന്നു  പ്രായം.

എഴുത്തിലെ പ്രമേയം എന്തൊക്കെയ
 ാണ്. 
നിലപ
 ാടുകൾ
 തന്നെയാണോ എഴുത്തിൽ
 
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക?
 ആചാരങ്ങൾ കാലപ്പ
 ഴ
»» സമൂഹത്തിലെ 
ക്കം ചെന്നതാണ്. ഈ കാലത്ത് അത്ത
 രം
കൽപിത മൂല്യങ്ങളെ 
 മാറ്റിപ്പ
 ണിയേണ്ട
 തു
ണ്.ട് അതാണ് സാഹിത്യം. കാലങ്ങളായി
ഇതുതന്നെയാണ് ലോകസാഹിത്യം ചെ
യ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദസ്തവയോവ്
സ്കി, ടോൾസ്റ്റോയ്, അന്ന കരീന ഇവ
രൊക്കെ ആചാരബോധങ്ങളെ തക
 ർത്ത
വരാണ്. അവർ നിരന്തരം ചോദ്യങ്ങളുയർ
ത്തി. ഒരു എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധി
 ച്ചി
ടത്തോളം മൂല്യങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ടു 
വളർത്തിയ പ്രതിഭാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെ
യ്യണം. അതിലെ പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് നമ്മ
ൾ അഡ്രസ് ചെ
 യ്യേ
 ണ്ടത്. ഇതൊന്നും നേ
രത്തേ മുൻകൂട്ടി എഴുതുന്നതല
 ്ല. പക്ഷേ,
ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജീ
വിതം അതേപടി പകർത്തുന്നതല്ല സാഹി
ത്യം. നമ്മളുയർത്തുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളെ
യും ഇക്കാലയളവിലെ സമൂഹം വലിച്ചെ
റിയും. നമുക്കെതിരെ രൂക്ഷമായി അവർ
പ്രതികരിക്കും. ആഘോഷിക്കും. കൊലലാ് 

ൻ പാഞ്ഞടുക്കും. പക്ഷേ, പിൽക്കാലത്ത് 
വരുന്ന തലമുറ നമ്മൾ ശരിയാണെന് രേ
ന് 
ഖപ്പെടുത്തിവെക്കും. 1930ൽ പെരിയാർ
‘പെണ്ണ് എന്തിനാണ് അടിമയാകുന്നത്’ എ
ന്ന കവിത എഴുതിയിരുന്നു. അന്ന് ധാരാ
ളം വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ടു. പി
ന്നീട് അതിെൻറ ലക്ഷക്ക
 ണക്കിന് കോ
പ്പികളാണ് വിറ്റുപോയത്.
അവഹേളനങ്ങ
 ളും പരിഹാസങ്ങളും 
എങ്ങനെയ
 ാണ്അതിജീവ
 ിച്ചത
 ്?
»» കേരളത്തിൽ എസ്. ഹരീഷിെൻറ ‘മീശ’
നോവൽ വിവാദമായപ്പേ
 ാൾ കേരള ജനത 

മീശക്
 ക് നൽ
 കിയ പിന്തുണ തമിഴ്നാട്ടിൽ
എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ എഴുത്ത് നിർ
ത്തിയപ്പോൾ നിരവധിപേർക്ക് അതെ
 ാരു
വിഷമമായി. എന്നാൽ, അവരെല്ലാവരും
ഒറ്റയ
 ാന്മാരായിരുന്നു. എന്നെ എതിർത്ത
ത് പക്ഷേ, സംഘടിച്ചിട്ടാ
 യിരുന്നു. സ്വന്തം 
നാട്ടിലാണ് ഈ ഭീഷണി നേരിട്ടത്. അവ
ർക്കൊക്കെ പുറമേ
 നിന്ന് ധാരാളം സഹാ
യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. മലയാളികൾ എനി
ക്ക് വലിയ പിന്തുണ നൽകി.
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എഴുത്ത് നിർത്തി 
എന്തു ചെയ്യാനാണുദ്ദേശ
 ിച്ചിരുന്നത
 ്?
»» എഴുത്തെ ാക്കെ  നിർ ത് തി കൃഷ ിചെ
യ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. കൃ
ഷിയായിരുന്നു ഇഷ്ട ജോലി.
വീണ്ടും എഴുത്തിലേക്
 ക് കട ന്നു
 വരാ
 നുള്ള 
സാഹച
 ര്യം എന്തായിരുന്നു
 ?
»» ആ സമയത്ത് മദ്രാസ് ഹൈ

കേ
 ാടത
 ിയി
ൽ തമിഴ്നാട് റൈറ്റേഴ്
 സ് േപ്രാഗ്രസിവ് അ
സോസിയേഷൻ ഒരു കേസ്ഫയൽ ചെ
യ്തു. 2016 ജൂണിൽ എഴുത്തിനു മനോബ
ലം നൽകുന്ന വിധി വന്നു. 150 പേജുള്ള
വിധിപ്രസ്ത
 ാവത്തിൽ ജഡ്ജി എസ്.കെ.
കൗൾ എഴുതണ
 മെന്
 ന് പറഞ്
 ഞു. എഴുത
ണമെന്
 ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു. ഇനി എഴു
താതിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തോട് ചെയ്യു
ന്ന അനീതിയായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി
യപ്പോൾ ആ പേന വീണ്ടുമെട ുത്തു.     l
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പ്രതിഷേധങ്ങ
 ളെ എങ്ങനെയാണ നേ
് ര
 ിട്ടത?്
»» എല്ലാതരം ആേക്രാശങ്ങളെ
 യും മൗ
നം കൊണ്ട് പ്രത
 ിരോധിച്ചു.

BUY
GET

FREE
Cc«n em`w
Hmtcm tjm¸n§nepw

‘‘പെരുമാൾ മുരുകൻ
 എന്ന എഴുത്തുകാരൻ 
മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവമില്ലാത്ത
 ത
 ിനാൽ അയാൾ 
ഉയിർത്തെ

ഴുന്നേൽക്
 കാൻ പോകുന്നില
 ്ല. 
പുനർ
 ജന്മ
 ത്തിൽ
 അയാൾക്
 ക് വിശ്വാസമ ില്ല. 
ഒരു സാധാരണ അധ്യാപക
 ന
 ായി മാത്രമായിരിക്കും 
ജീവിക്കുക. അയാളെ വെറുതെ വിടുക’’ 
–ഫേസബ
് ുക്കിൽ
 താങ്കൾ
 എഴുതിയ കുറിപ്പാണിത്.
ഞെട്ടലോെ
 ടയ
 ാണ് എല്ലാവ
 രും വായിച്ചത്. 
ആ സമ യ
 ത്തെ

ക്കുറിച്ച് എന്ത് തോന്നുന്നു?
»» ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെയും ജാതിസംഘടനകളു
ടെയും ഭീഷണിയിൽ മനംനൊന്ത് എഴുതിയ കുറിപ്പാ
യിരുന്നു അത്. ആ കറുത്ത ദിനങ്ങ
 ളെ ഞാനോർക്കാ
ൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമുക്ക് സാഹിത്യത്തെക്
 കുറിച്ച് 
സംസാരിക്കാം.

പെരുമാൾ മുരുകെൻറ പുസ്ത
 കങ്ങൾ

Fgp¯v
\nÀ¯nbt¸mÄ
\nch[nt]À¡v
AsXmcp
hnjaambn.
F¶mÂ,
AhscÃmhcpw
Häbm·mcmbncp¶p.
Fs¶
FXnÀ¯hÀ  
]t£,
kwLSnXcmbncp¶p

ഭീഷണ
 ിയും വിലക്കും 

വിവാദങ്ങളുമായിരുന്നു 
താങ്കളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയിലേക്
  കൊ
ക്
ണ്
 ടുവരുന്നത
 ്.
മാതൊരു
 പാഗന് മുമ്പുള്ള പെരുമാൾ മുരുകെ
 ൻറ 
എഴുത്തുകൾ
 എന്തൊക്കെ?
»» മാതൊരുപാഗന്
 (അർധനാരീശ്വരൻ) മുമ്പ് എട്ട് നോ
വലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നാലു കവിതാസമാഹാര
ങ്ങളും പത്തോളം നോൺ ഫിക്ഷൻസുകളും പുറ
ത്തിറക്കി. നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ
 ്തി
ട്ടുണ്ട്. നിഘണ്
 ടു നിർമാണത്
 തിനേ
 ാട് എനിക്ക് പ്രത്യേ
ക താൽപര്യമുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ നിഘണ്
 ടു 
തയാറാക്കിയിട്ടുണ്
 ട്.
വിവാദങ്ങൾ കെട്ടത
 ിനു ശേഷം താങ്കൾ
 വീണ്ടും 
എഴുതിത്തുടങ്ങി
 യിരിക്കുന്നു...?
»» രണ്ട് നോവലുകളാണ് വിവാദങ്ങൾക്കു ശേഷം എ
ഴുതിയത്. ഒരു കവിതസമാഹാരവുമുണ്.ട് പൂനാച്ചി (പൂ
നാച്ചി അഥവാ കറുത്ത ആടിെൻറ കഥ), കഴിമുഖം (അ
ഴിമുഖം) എന്നിവയാണ്. ഈ എഴുത്തുകളൊന്നും നേ
രത്തേ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് സംഭവിക്കുന്നതല്ല. എെ
ൻറ തോന്നലുകൾക്ക് വിവാദങ്ങ
 ൾക്കു ശേഷം തീ പി
ടിച്ചു. പുതിയ ടെക്നിക്കുകളും ഞാൻ കണ്ടെത്തി. ചി
ന്തകൾക്കു പ്രവാഹമ ുണ്ടായി. ആ സംഭവങ്ങളെ
 ാന്നു
മുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എനിക്ക് സാധ്യ
മാവില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ 

അമ്മയു
ടെ ഓർമക
 ളെക്
 കുറിച്ച എഴുത്തിലാണ്. ഈ വർഷാവ
സാനം പുറത്തിറ
 ങ്ങും.

1st pril to 30 st pril
Only at

Mehar Hijab Showrooms

For Enquiry

8640999955
*Conditions Apply

Opp. Intl. Stadium, COCHIN-0484 2533555, 8642999955
Clt. Road, PERINTHALMANNA-0493 3223377, 8646999955
Near. Grand Bazar, CALICUT-0495 2727778, 8647999955
Beach Road,CALICUT-0495 4060506, 8641999955
THE MOST TRUSTED ABAYA BRAND

SHOP NOW

www.meharhijab.com

