
Øncambn l±mZv dmXo_v sNmÃn hcp¶ inlm_p²o³ F¶ ktlmZcsâ 
Hc\p`hamWv Cu Ipdn¸neqsS Ckvemw tIcf kμÀiIcpambn ]¦v sh¡p 
¶Xv. l±mZnse Htcm ZnIvdpIÄ¡pw Ht«sd ^e§fp−v. AXnÂ s]« Hcp 

ZnIvdv BWv َاُعوُذ ِبَكِلَماِت اِهللا التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق  CXv ]Xnhm¡nbXnsâ 
t]cnemhmw kplr¯n\v At±lw Adnbm¯ `mK¯nÂ IqSn AÃmlp 
ImhÂ \ÂInbXv. 

l±mZv ]Xnhm¡m³ AÃmlp \ap¡v Xu^oJv sN¿pIbpw AXv ImcWambn 
Cl¯nepw ]c¯nepw \ap¡p−mhp¶ kÀÆ {]bmk§fpw AÃmlp 
\o¡n¯cpIbpw sN¿s«. Bao³. 

      ഏകേദശം പtു വര്ഷ ള്k്  മുm്   നടn oരു aനുഭവം 

isാം േകരള സnര്ശകരുമായി പ ു െവkാന്  ഞാന്  ആര്ഗഹികുകയാണ്, 
പരിശുd isാമിന്െറ യഥാര്t രൂപം െജനമാനsുകളിെലതിക്kുnതില്  
isാം േകരള വഹിkുn പ ു ാഘനീയമാണ്.  
           പാല്കാട് ജിലല്യിെല തൃtാല. aവിെട നിnും ഏകേദശം oരു 
കിേലാമീടര്   സഞ്ചരിcാല്  atാനിkല്  en oരു ര്പേദശമുണ്ട്. നിളാ 
നദിയുെട തീരമാണ്, നിളയുെട മണല്   തരികെള തേലാടിെയതുn iളം 
കാെറടു തലയുയര്tി നില്കുn aതാനികല്   മസ്ജിദ്.  
           ഞാന്   aവിെട േസവനം െചyുn കാലം, മര്ദസയില്   
aധയ്ാപകനായും പllിയില്    iമാമായും .മാനൂര്   േസ ാേദശി മുഹmദ്  
aലി രഹമാനി aെnന്െറ സഹ ര്പവര്tകനാണ്.  
          േവനല്   കാലം aതിന്െറ മൂര്ധനയ് ദശയിെലtി നില്കുn െഘ ം, 
ഞ ള്k് താമസികാനുll റൂം വളെര െചറുതായതിനാല്  രാര്തിയുറkം 
പllിയിലായിരുnു പതിവ്. eലര്kികു ഫാനിന്െറ ര്പവര്tനം oരു 
പരിധി വെര ഞ െള മയkി uറkുnു. ഞ ള്   നലല് uറktിലാണ് , 
സദാ ഞ േലാേടാnിcുണ്ടാവുn ആ നാ ുകാരന്   കബീറും an് 
ഞ േലാേടാpമുട്. വാതില്   മു ുn ശbം േക ാണ്  ഞാനുനരുnത്, 
aടുtിരിkുn aലാറം േkാkിന്െറ െനറുകയില്   കyമാര്tിയേpാള്  
aത് ര്പകാശിcു. സമയം രണ്ടു  മണി. ഞാന്   eഴുേനററ്ു, ജനല്   ചിലല്ിളുെട 
പുറേtk് േനാകിയേpാള്   സ്ര്ടീററ്് ൈലററ്ിന്െറ aരണ്ട െവളിctില്   
ആെള oരു വിധം വയ്kമായി , iതു ഞാനാ ..... സിdിk്  ...iതു കു ടി 
േകടേപാള്   സുവയ്kമായി.ഞാന്   വാതില്  തുറnു aവന്  പllിkകt്  
കയറി, aേpാഴും പllിk് aകെt ൈലടി ിരുnിലല്. aവനുമായി 
സംസാരികുnതിനിടയില്   ഞാന്  ൈലററ്്  ഓണ്   െചയ്തു. 
          atുതം '  െവളിcം പരn amരpില്   oരു പാm് തലയുയര്tി 



നില്കുnു, പാതി uറktിലും uണര്cയിലുമായി കിടnിരുn മററ്ു രണ്ടു 
േപര്   പിടെ നീടു, ആെക amരn സര്പതിനു േനെര ഞാന്   eന്െറ 
പുതp്  eരി തിനാല്   പാm് aതിനുllില്  െപ ് േപായി, aതിനു 
ആര്കമണ േശഷി ന െപ ു...  
      ഏതായാലും നാല് േപരും േചര്n് പാmിെന വകവരുതിെയന്കിലും 
പിnീട് ഞ ള്k് uറ ാന്  കഴി ിലല്...  
        oരു സുഹൃtിന്െറ ഹj്  യാര്ത aയp് കഴി ു തിരിcു 
വരുnതിനിെട ഞ ളുെട aടുt് ത ി പിേററ് ര്പഭാതtില്   യാര്ത 
തിരിkാംenു eന്െറ സുഹൃt്  ചിnിcി ലല്ായിരുെnന്കില്  ........?  
      sിരമായി ഹdാദു രാതീബ്  െചാലലു് n പതിവുണ്ടായിരുnതിനാലാവാം 
പടcവന്   സുഹൃt് സിdീകിെന oരു രkകന്െറ രൂപtില്  aവിെട 
etിcത്  en് ഞാനുറcു വിശ സിkുnു..... 
       ര്പിയ മkള്   സമീഹ യുെടയും സനിഹ യുെടയം മുഖt് േനാkി 
ഞാന്   പറയാറുണ്ട്  "anുpാk് ആ സര്പ ദംശനം eടിരുെnന്കില്  
മkള്   ഈ ഭുേലാകം കാണിലല്ായിരുnു.... en്... 

ശിഹാബുdീന്   െപരുmിലാവ്  

abusaneeha@gmail.com 
  ഷാര്ജ , യു  e  i 
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