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ഉണ്ണിമായ പുല്ലങ്ാട്ണിൽ കഴണിഞ്ഞ വർഷം സം
സ്ാന സകകൂൾ കങ�ാത്സവത്ണിൽ മത്സരണിക്ാ

നാണ് എത്ണിയതെ്ണിൽ ഇതക്ാല്ലം ഗുരുവാണ്. 
ങമാങ�ാ ആക്ണിൽ ഹയർ തസക്ൻഡറണി വണിഭാ

ഗത്ണിൽ കണ്കൂരണിൽ ഒനാം സ്ാനം കണിട്ണിയ ധൈര്യ
ത്ണി�ാണ് ഉണ്ണിമായ ഇക്ുറണി ഗുരുവണിതറെ കുപ്ായമ
�ണിഞ്ഞത്. അെു തവറുതെയായണില്ല. ശണിഷ്യ മ�പ്ു
റം ആ�ത്കൂർ തകഎ ച്ച്എംഎസഎസണിത� പത്ാം 
ക്ാസ വണിദ്യാർ്ണി ആർ.നദ ഫാത്ണിമ്മ ങമാങ�ാ 
ആക്ണിൽ എ ങ്ഗങഡാത് മുനണിത�ത്ണി. ഫകൂ�ൻങദ

വണിയുത് ജീവണിെത്ണിത� അവസാന ദണിനങ്ങളായണിരു
നു നദ സങറേജണിത�ത്ണിച്ത്. 

ങ�ാകസണിങ് ൊരം ങമരണിങകാമണിതറെ ക്യാണ് 
ഉണ്ണിമായ കഴണിഞ്ഞ വർഷം അവെരണിപ്ണിച്ത്. ങ�ാ
കസണിങ് ൊരത്ണിതറെ ങവഷത്ണി�ായണിരുനു സങറേ
ജണിത�ത്ണിയണിരുനത്. െണിരകൂർ മംഗ�ം രാമനാ�ുക്ൽ 
നാസർ–റകൂ�ണി ദമ്പെണികളുത് മകളായ നദ ആദ്യമാ
യണിട്ാണ് സംസ്ാനെ�ത്ണിൽ മത്സരണിക്ുനത്. ഗു
രുവായകൂരപ്ൻ ങകാളജണിൽ �ണിരുദ വണിദ്യാർ്ണിയാണ് 
ഉണ്ണിമായ. നദ ഫാത്തിമയും ഉണ്തിമായയും.
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സർഗാത്മകതയുടെ നാളങ്ങൾ തിളങ്ങുകയാണ്
വേദികൾവതാറും. ഉണ്ാടത, ഉറങ്ങാടത രാഗതാളങ്ങളിൽ
അലിഞ്ഞ രാപകലുകൾ...

ഉണ്ിമായയുടെ ആകെിൽ ഈ കുട്ികടളക്ുറിച്ു ോയിക്കൂ. 
അതിജീേനത്ിടറെ ഈ വനരനുഭേങ്ങൾ, 
കവലാത്സേത്ിൽനിന്ു മെങ്ങുവ്ാൾ 
ആത്മേിശ്ാസം േർധിപ്ിക്ാതിരിക്ില്ല. 

നദ ഫാത്തിമ 
പെർപഫക്ട്

മകൻ ജതിക്തികക്ാപ്ം സാമുവൽ. 

‘അണ്ണിക്മ്പനണിയും വണ്ണിപ്�ണി
യുമാ�ു ഞങ്ങള് തകാല്ലം

കാരുത് അനം. അെണില്ലാൊയാൽ പട്ണി
�ണിയാ സാങറ...’–തകാല്ലം പകൂയപ്ള്ണി 
പറ്ണിമ� സാമുവൽ പറഞ്ഞു. ക്ാറണി
കൾ പകൂട്ണിയങൊത് ങ�ാറണികളണില്ലാൊ
യണി. ങ�ാറണികൾ നനാക്ുന വർക ങഷാ
പ്ുകൾ അ്ഞ്ഞു. വർക ങഷാപ്ച് തൊഴണി
�ാളണിയായ സാമുവ�ണിനു പ�ണികണിട്ുന
ത് വല്ലങപ്ാഴും. സാമുവ�ണിതറെ മകൻ ജണി
ക്ണിതയന തകാച്ുചണി്െകാരൻ �ുദ്ണി

മുട്ണി�ായണി. എ്ണി�ും ഇത്വ� പത്
്ുത് രണ്ു മത്സരങ്ങളണി�ും എ ങ്ഗ
ഡും ങപാക്റേണി�ണിട്ാ�ു ജണിക്ണി െണിരണി
തക വണ്ണികയറുനത്. എച്ച്എസഎസ 
തകാളാഷ്, ഓയണിൽ തപയണിറെണിങ് മൽസ
രങ്ങളണി�ാണ് ജണിക്ണി എ ങ്ഗഡ് ങന്ണിയ
ത്. അമ്മ ങമാളമ്മയ്ക്ച് െയ്യൽ ങജാ�ണി. 
തവളണിയം ഹണിന്ുസ്ാൻ ധഫൻ ആർ
ടസണിത� ് പദീപകുമാർ ജണിക്ണിതയ സൗ
ജന്യമായണി ചണി്െരചന പഠണിപ്ണിക്ുനു. 
ങകാട്റ എസഎംഎച്ച്എസഎസണിത� 

ഉമ്മയുത്യും ങരാഗണിയായ ഉമ്മകൂമ്മ
യുത്യും ധക പണി്ണിച്ു ഷണിഫ് ന 

മറണിയം മണിമണി്കണി ങവദണിയണിത�ത്ണി. മത്സ
രത്ണിൽ നല്ല ഫ�മുണ്ാകങ� എന
െണിങനക്ാൾ, ധകപണി്ണിക്ാതെ സങറേ
ജണിൽ നണിൽക്ാനുള് കരുത്ു കുട്ണി
ക്ു നൽകങ� എനായണിരുനു ഉമ്മ, 
ഷാഹണിനയുത് ്പാർ്ന. ജന്മനാ 
കാഴചശകെണി ഇല്ലാത് ഷണിഫ്നതയ 
ങവദണിയണിൽ ധമക്ണിനു സമീപം വതര 
എത്ണിക്ാങന ഷാഹണിനയ്ക്ു കഴണി
യകൂ. പങഷേ, മത്സരം ന്ക്ുന ആ 
അഞ്ു മണിനണിറേച് മകൾ ങവദണിയണിൽ വീ
�ുങപാകാെണിരണിക്ാൻ ആ അമ്മ കര
ളുരുകണി ് പാർ്ണിച്ു. 

കഴണിഞ്ഞ ദണിവസം തചധനയണിത� 
ആശുപ്െണിയണിൽനണിനു ഡണിസചാർ
ജ് എഴുെണിവാങ്ങണി മത്സരത്ണിനു പുറ
തപ്്ുകയായണിരുനു. 12 വർഷം മുൻ

പ ഉപ് ഉങപഷേണിച്ു ങപായൊണ്. 
ങരാഗ�ാൈതയത്ു്ർനു വയറണിൽ
നണിനു ്്യകൂബ് ഇട്ാ�ു കഴണിഞ്ഞ ദണിവ
സംവതര ഷണിഫ്ന ആശുപ്െണിയണിൽ 
കണി്നത്. കകൂ്ാതെ ആസമ വല്ലാ
തെ �ുദ്ണിമുട്ണിക്ുനുണ്ച്. ഭഷേ�ം 
കഴണിച്ാൽ അങപ്ാൾത്തന ഛർദണി
ക്ുനെണിനാൽ ഇനത� രാവണിത� മു
െൽ ഷണിഫ്ന തവള്മല്ലാതെ ഒനും 
കഴണിച്ണില്ല. മകതള ധമക്ച് ങപായണിറെണി
ത�ത്ണിച്ച് അ�ണിയറയണിൽ അമ്മ ധക 
വണിരണിച്ുനണിനു ് പാർ്ണിച്ു. 

വീഴാതെ, ശ്ാസംമുട്ാതെ ഷണി
ഫ്ന സണിനണിമാൊരങ്ങതളയും രാ
ഷ്്്ീയക്ാതരയും നനായണി അനു
കരണിച്ു. െണിരുവനന്തപുരം തചങ്ാട്ു
ങകാ�ം െുണ്ത്ണിൽ മാൈവവണി�ാ
സം എച്ച്എസഎസണിൽ പ്ലസ വൺ 
വണിദ്യാർ്ണിനണിയാ�ു ഷണിഫ്ന.

െ�യണിൽ െകൂവാ�യും ഇ്െുകയ്യണിൽ 
രണ്ണി്ത്ു �ാൻഡ് എയ്ഡു

മായാ�ു മുഹമ്മദ് അനസ ങകാൽക്
ളണിക്ച് ഇറങ്ങണിയത്. വണിയർപ്ച് ഒഴുകണിയണിറ
ങ്ങുങമ്പാതഴല്ലാം നീറേ�ണിതറെ ങവദനയണിൽ 
അനസ ചാ്ണിമറണിഞ്ഞു കളണിച്ു. ങവദനയു
ത് ക് അനസ പറയുനു: ‘പാ�ക്ാട 
�ണിഗ് �സാർ എച്ച്എസഎസ വണിദ്യാർ്ണി
യാ�ു ഞാൻ. ഒരാഴച മുൻപു കകൂട്ുകാർ

തക്ാപ്ം ഫുടങ�ാൾ കളണിക്ുങമ്പാൾ 
വീ�ു. ആഴത്ണിൽ രണ്ണി്ത്ു മുറണിങവ
റേു. കങ�ാത്സവത്ണിൽ മത്സരണിക്ാൻ പറോ
തെ വരുങമാ എനാദ്യം ങപ്ണിച്ു. പണിതന ് ീ
മണിനുങവണ്ണി കളണിക്ാൻെതന െീരുമാനണി
ച്ു. കയ്യണിത� മുറണിവു�ങ്ങാത്െണിനാൽ 
�ാൻഡ് എയ്ഡ് അഴണിക്ാൻ പറേുമായണി
രുനണില്ല. അെുതകാണ്ാണ് അങ്ങതനെ
തന മത്സരണിച്ത്’. ബാൻഡേജതിട്ട കയ്ുമായതി 

ഡകാൽക്ളതികക്ത്തിയ അനസ്. 

ഈ ക് കണ്ീരുപ്ു ങചർത്ു 
വായണിക്രുത് എനാ�ു 

ഹരണികൃഷ്�ൻ എന പ്ലസ ്ു വണി
ദ്യാർ്ണിക്ു പറയാനുള്ത്. എല്ലാ 
കങ�ാത്സവങ്ങൾക്ും കകൂത് വരാ
റുള് അമ്മ ഇക്ുറണി എത്ണിയണിതല്ല
്ണി�ും അചഛൻ ങമാഹൻ കകൂത്
യുണ്ച്. കഴണിഞ്ഞ ജകൂധ�യണിൽ കാൻ
സർ സ്ണിരീകരണിച്ങൊത് ്ശീങദ
വണിക്ു മകങനാത്ാപ്മുള് പെണിവു 
ക�ായാ്െ മു്ങക്ണ്ണിവനു. െണി
രുവനന്തപുരം ആർസണിസണിയണിൽ നാ

�ാമതത് കീങമാ തെറപ്ണിക്ു ങപാ
ങകണ്െു നാതള. പത്നംെണിട് െണി
രുവല്ല കാവുംഭാഗം ഡണി�ണിഎച്ച്എ
സഎസ വണിദ്യാർ്ണിയായ ഹരണികൃ
ഷ്�ന് ഇനു കുച്ണിപ്ുഡണിയണി�ും 
നാതള ങകരളന്നത്ണി�ും മത്സര
മുണ്ച്. സ്കാര്യ സ്ാപനത്ണിൽ 
ൊൽക്ാ�ണിക ങജാ�ണിക്ാരനായ 
ങമാഹൻ കുമാർ ഭാര്യയുത് അസു
ഖങത്ാത് വീ്ുപ�ണി പാെണിയണിൽ 
നണിർത്ണി. ക്്പയണിൽ വാ്കവീട്ണി
�ാ�ു കഴണിയുനത്. 

മാതാപതിതാക്ൾകക്ാപ്ം അരുൺ. 

‘അരു�ണിതറെ നൃത്ം കങണ്ാ?’, ങചാദണിച്ു 
െീർനണില്ല, നണിറതഞ്ഞാഴുകുന കണ്ുകളാ

യണിരുനു അങശാകറെ മറുപ്ണി.‘എനണിക്ങ്ങതനയാണ്, 
സങന്താഷം തകാണ്ാകും, തപതട്നു കണ്ീർ വരും’. 
ആ വാക്ുകളണിൽ ഇല്ലായ്മയുത് ദുഃഖം അ�ണിഞ്ഞണില്ലാ
ൊയണി. കാസർങകാട രാവ�ീശ്രം ചരളണിൽ അരുൺ 
അങശാക നൃത്ത്ണിൽ ങന്ുന വണിജയം മാൊപണി
ൊക്ളായ അങശാകതറെയും രജനണിയുത്യും കണ്ീ
രണിനും കഷ്്പ്ാ്ണിനും െണിരണിച്ു നൽകുന സങനഹദ
ഷേണി�യാണ്. ഹയർ തസക്ൻഡറണി വണിഭാഗം ഭരെനാ
്്യത്ണിൽ എ ങ്ഗങഡാണ് അരു�ണിന്. കുച്ണിപ്ുഡണിയണി
�ും നാങ്ാ്ണിനൃത്ത്ണി�ും പത്്ുക്ുനുണ്ച്. ചട്
ഞ്ാൽ ഹയർ തസക്ൻഡറണി സകകൂൾ വണിദ്യാർ്ണി. 

കകൂ�ണിപ്�ണിക്ാരനായ അങശാകൻ ക്�ാൈ്യെ
കൾക്ണി്യണി�ും അരു�ണിതറെ ക�ാവാസനയ്ക്ു കകൂ
ട്ുനണി�ൽക്ുനു. കാസർങകാട ജണില്ലാ കങ�ാത്സവം 
കഴണിഞ്ഞു മ്ങ്ങുനെണിനണിത് വാഹനമണി്ണിച്ച് അങശാക

ചിരിപ്ിച് ഷിഫ് നയുടെ 
ചിരിപ്ിക്ാത് കഥ 

ഈ ചിതതങ്ങൾക്ു നിറം 
ഇത്ിരി കകൂെുതലാ... 

പ്ലസ  വൺ വണിദ്യാർ്ണിയാ�ു ജണിക്ണി. കഴണി
ഞ്ഞ വർഷം കണ്കൂരണിൽ ന്ന കങ�ാത്സ
വങത്ാ്നു�ന്ണിച്ു മങനാരമ ന്ത്ണിയ 
മത്സരത്ണിൽ സമ്മാനം ങന്ണിയണിരുനു. 

ബാൻവേജ് ഇൊനാേില്ല, 
ഈ നൃത്ാവേശത്ിന് 

വകാൽക്ളിക്ക് 
കാൽപ്ന്ുകളി 
ടകാെുത് പണി 

അമ്മ േന്ില്ല, അമ്മയുടെ 
ആതഗഹം കകൂട്ുേന്ു 

ചുേെുറപ്ിച്േർക്ായി 
അരുണിടറെ ചുേട് 

നു െ�യണിൽ പരുങക്റേണിരുനു. ങവദന പകൂർ�മായണി മാറണിയണിതല്ല്ണി�ും െൃ
ശകൂരണിത�ത്ാെണിരണിക്ാൻ മനസ്ച് സമ്മെണിച്ണില്ല. അൈ്യാപകർ ങചർനു നൽ
കണിയ െുകയുമായാ�ു കങ�ാത്സവത്ണിതനത്ണിയത്.

നൃത്പരണിശീ�നത്ണിനണിത് വീ�ു കാ�ുളു
ക്ണിയെു മകൂനു ദണിവസം മുൻപ. ഒരു മാ

സതത് വണി്ശമം നണിർങദശണിച്ൊ�ു ങഡാക്ർ. 
എ്ണി�ും കങ�ാത്സവത്ണിനു ചുവ്ു വയ്ക്ാെണി
രണിക്ാനാകണിതല്ലനു ഗൗെമണിന് അറണിയാമായണിരു
നു. ങവദനയണിൽ മുങ്ങണി പരണിശീ�നം െു്ർനു. 
കാ�ണിൽ �ാൻങഡജ് ചുറേണിയാ�ു ഗൗെതമത്ണി
യത്. 

ഇനത� രാ്െണി ക്ുത് ങവദന വനങൊ
ത് ആശ്യുണ്ാതയ്ണി�ും ങവദണിയണിൽ കയറണി
യങപ്ാൾ ചുവ്ുകൾക്ച് ഉറപ്ച്. കഴണിഞ്ഞണിറങ്ങു

ങമ്പാൾ ന്ക്ാനാകാത്വണിൈം ങവദനയായണിരു
തന്ണി�ും എ ങ്ഗഡണിതറെ മൈുരം ആശ്ാസമായണി. 

കകൂ�ണിപ്�ണിക്ാരനാണ് അചഛൻ മങഹശ്രൻ. 
അമ്മ അനണിെ ആശ വർക്ർ. ഗൗെമണിതറെ കു്ും�
പശചാത്�വും കഷ്്െയും അറണിയുനെണിനാൽ 
ഗുരു ആറേണിങ്ങൽ ങജാഷണി ഫീസ വാങ്ങാറണില്ല. കഴണി
ഞ്ഞ വർഷം സംസ്ാന കങ�ാത്സവത്ണിൽ നാ
ങ്ാ്ണിനൃത്ത്ണിന് ഒനാം സ്ാനവും കുച്ണിപ്ുഡണി
ക്ച് രണ്ാം സ്ാനവും ഭരെനാ്്യത്ണിനു മകൂനാം 
സ്ാനവും ങന്ണി. പട്ം തസറെച് ങമരീസ എച്ച്എ
സഎസ വണിദ്യാർ്ണിയാണ് ഗൗെം. 

ഹയർകസക്ൻേറതി 
വതിഭാഗം ഭരതനാട്യത്തിൽ 
എ ഡ്ഗഡ് ഡനടതിയ തൃശൂർ 
മാർഡത്ാമ്ാ ഡഗൾസ് 
എച്ച് എസ്എസതികെ 
അപർണ ഡമാഹൻ.

ഹഹസ് കൂൾ വതിഭാഗം ദഫമുട്ടതിൽ എ ഡ്ഗഡ് ഡനടതിയ പന്തിത്ടം 
ഡകാൺഡകാഡ് ഇഎച്ച്എസ്എസതികെ മുഹമ്ദ് അനസും സംഘവും

എച്ച്എസ് നാടനപാ ട്ടതിൽ എ ഡ്ഗഡ് ഡനടതിയ തൃശൂർ ഡസ്ക  ഡ് ഹാർട്ടച് 
സതിജതിഎച്ച്എസതി കജറൂഷ സതി. രാജുവും സംഘവും.

ഹഹസ്കൂൾ വതിഭാഗം ഇംഗ്തിഷ് സ്കതിറ്തിൽ എ ഡ്ഗഡ് ഡനടതിയ തൃശൂര് 
ഡസ്കഡ്ഹാർട്ടച് സതിജതിഎച്ച്എസ്എസതികെ കഹെനും  സംഘവും.

അച്ഛൻ ഡമാഹൻ കുമാറതികനാപ്ം 
ഹരതികൃഷ്ണൻ.

ഉമ്യക്ും ഉമ്ൂമ്യക്ും ഒപ്ം 
കഡൊത്സവത്തികനത്തിയ ഷതിഫന.

ജ്വലിക്കുന്ന കല: 
ഹയർകസക്ൻേറതി വതിഭാഗം 
ദഫ മുട്ടതിനു മുഡന്ാടതിയായതി 
ദഫ ചൂടാക്ുന്വർ. 

ചിത്രം: മന�ോരമ
∙ അരവിന്ദ് നവണകുന�ോപോൽ ചിത്രം:  ഉണ്ി ക�ോട്ടക്കൽ, വിബി ക�ോബ്, ആർ.എസ്. ക�ോപൻ, സമീർ എ. ഹമീദ്, അബു ഹോഷിരം, 

റിങ്ുരോജ് മട്ടോകചേരിയിൽ, ധകേഷ് അക�ോ�ൻ, ഫഹദ് മുേീർ, �ിബിൻ ചചക്ോല, രോഹുൽ പട്ടരം

എഴുത്ത് :  ഉണ്ി ച�. വോരിയർ, സക്ോഷ് ക�ോൺ ് ൂവൽ, ടിഎസ് ദിവ്യ , അരുൺ എഴുത്ച്ഛൻ , ടി. അ�ീഷ് ,
േഹോസ് മുഹമ്മദ് , േവീൻ കമോഹൻ, വി. മിത്ൻ, എസ്.പി. �രത് , ഷിക്ോ ക�ോസഫ് , �സ്റ്ിൻ മോ്്യു, 
സുബിൻ എരം. ക്ോമസ് , പിങ്ി കബബി , രോക�ഷ് കേോയൽ,  സോയൂ�്യ  ചസബോസ്റ്്യൻ   

വണിൈണികർത്ാവണിതറെ കങസ
രയണി�ണിരണിക്ുന വനണി

െതയ കണ്ച് സദസ്ച് അ്ക്ം 
പറഞ്ഞു, ‘എവണിത്ങയാ കണ്
െു ങപാത�’. മണിനണിറേുകൾക്
കം ചണി�ർ കതണ്ത്ണി, ‘അെു 
മഞജു ഭാർഗവണിയങല്ല, ‘ശ്രാ
ഭര�’ത്ണിത� നായണിക?!’ 

ങഹാളണി ഫാമണി�ണി എച്ച്എസണി
ത� ങവദണിയണിൽ ഹയർ തസക്ൻ
ഡറണി കുച്ണിപ്ുഡണി മത്സരത്ണി
തറെ വണിൈണികർത്ാക്ളണിത�ാരാ
ളായാ�ു മഞജു ഭാർഗവണി എത്ണിയത്. തെ�ു്ച്, െമണി
ഴ സണിനണിമകളണിൽ മണികച് അഭണിനയം തകാണ്ു ്പശസെ
യായ മഞജു 1979 ൽ ഇറങ്ങണിയ ‘ശ്രാഭര�ം’ എന 
ചണി്െത്ണിൽ െുളസണി എന ക്ാപാ്െതത് അവെരണിപ്ണി

ച്ാണ് മനസ്ുകളണിൽ ഇ്ം ങന്ണിയത്. 
മണികച് കുച്ണിപ്ുഡണി നർത്കണി കകൂ്ണിയായ മഞജുവണിതന ഒരു 

നൃത്പരണിപാ്ണിയണിൽ വച്ു ്പശസെ തെ�ു്ച് സംവണിൈായകൻ ്പകാശ 
റാവു കാ�ാനണി്യായൊണ് അവരുത് ച�ച്ണി്െ ജീവണിെത്ണിനു വഴണി െുറനത്. മ�
യാളത്ണിൽ ങദവണി കന്യാകുമാരണി, പു�ണിവാൽ, ഞാവൽപഴങ്ങൾ, സ്െത്ണിൽ ഒരു രാ്െണി 
െു്ങ്ങണിയ ചണി്െങ്ങളണി�ും �ണില്ല, സാഗര സംഗമം െു്ങ്ങണിയ ് പശസെ െമണിഴ ചണി്െങ്ങളണി
�ും അഭണിനയണിച്ു. 

ങ�ാകമാതക ആയണിരത്ണി അറുനകൂറണിങ�തറ ങവദണികളണിൽ നൃത്പരണിപാ്ണി അവെരണിപ്ണി
ച്ു. നൃത്ത്ണിനുള് സമ്ഗ സംഭാവനയ്ക്ച് കർ�ാ്ക സർക്ാർ മഞജുവണിന് 2004 ൽ 
രാങജ്യാത്സവ പുരസകാരം നൽകണി ആദരണിച്ു.

കുച്ിപ്ുേിക്ക്
മാർക്ിൊൻ 

മഞജു ഭാർഗേി


