
ഒരു ചിനാർമര�ിെ� ആ�കഥ 

സ�ിദാന�ൻ 

  

“ ജിസ് ഖാ�് േക സ�ീർ േമം ൈഹ/ ആതിഷ്-ഇ-ചിനാർ 

മുംകിൻ നഹീ കി സർ�് േഹാ/ േവാ ഖാ�് –ഇ- അർജുമ�്” 

( ഏതു െപാടിയുെട മന:സാ�ിയിൽ/ ചിനാറിെ� അ�ിയുേ�ാ 

ആ സ�ർഗീയ ധൂളി�്/ തണു�ുക സാധ�മ� ) 

-   െമാഹ�ദ്  ഇക്ബാൽ  

  

ഈ മ�ിലാണ് ഞാൻ ജനി�ത് , 

ഒരി�ലും തണു�ാ� തീയുമായി, 

അറുനൂറിേലെറ വര്ഷം മുൻപ് 

ഒരു പുണ�വാെ� ൈകകൾ എെ� ഇവിെട ന��. 

വരൾ�കളിലും ഞാൻ തളിരണി�ു 

േവനലിൽ തണലായി 

മ�ുകാല�് ചൂടായി 

മുറിവി�ു മരു�ായി 

കു�ു�ൾ�്  കളിയിടമായി 

കാമുകർ�് ഒളിയിടമായി 

  

എെ� െപാ�ിൽ കിളികെള� േപാെല 

എെ� കാതലിലു�് ഓർ�കൾ, 

ഞാൻ പല നിലകൾ പഠി�ത് 

പതഞ് ജലിയിൽ നി�് 

എെ� ചി�കെള കാ�ിെ� 

വ�ാകരണം പഠി�ി�ത് പാണിനി. 

എെ� തടിയുെട െപാരുൾ 



അഭിനവഗുപ്തെ�ത് 

എെ� ദലമർ�ര�ളിൽ 

ശാരംഗേദവിെ� ഹിേ�ാളം 

എെ� േവരുകൾ ലാൽ െദ�ിെ�യും 

ഹ�ാ ഖാ�ൂണിെ�യും അർണിമാലിെ�യും 

കവിതകൾ േക� േകാരി�രി��കൾ 

എെ� ചുഴലി�ാ��കൾ 

റ�ാൻ രാഹിയുെട സ�ാത���ഗീത�െള 

മാനം മു��� ജ�ാലകളാ�ി 

ൈശവരും സൂഫികള�ം എെ� 

കുട�ീഴിലിരു�ു ധ�ാനി�� 

  

ഞാൻ മരി�വേരാടും 

ജീവി�ിരി�ു�വേരാടും 

നിര�രം സംസാരി�ു�ു 

സംസാരി�� സംസാരി�� നിറം മാറു�ു:  

മ�, ചുവ�്, ഊതനിറം. 

  

ഇവിെട കാശ്മീരികേളയു�� 

എ�ാ മുൾേവലികള�ം െപാളി�� 

ഈദിനും ൈബശാഖി�ും 

അേന�ാന�ം െക�ി��ണരു�വർ 

പ�സംഭവെ�യും ഗുരു നാനാ�ിെ�യും 

പിറ�ാള�കൾ�്  ഹൃദയ�ിൽ 

താമര വിരിയി�് ശി�ാരകൾ െകാ�് 

തടാകെ� ചായം പൂശു�വർ  

ഒേര പാ�ത�ിൽ നി�ു�് 



ഒേര നീർ കുടി�് ഒേര കരുണയുെട 

ഭാഷ സംസാരി�വർ 

  

അവരുെട മതം സ�ാത���മായിരു�ു, 

അവരുെട െകാടി സ്േനഹം. 

  

അവർ അ�രമാല പഠി�ത് ഇ�ിെന: 

അന�് നാഗ്  അർണിയാ 

ഉരി ഉധംപൂർ കഠവാ കാർഗിൽ, 

കിഷ്ത�ാർ  കുൽഗാം, 

കുപ�ാരാ ഗുേ�ർബർ േചനാനി 

തൽ�ാറ േദവ്സർ 

പഹൽഗാവ് പുൽവാമാ പൂ� ്

ബദ്ഗാം ബാരാമു� ബിഷ്നാ മ�ാ 

യാരിേ�ാരാ ലഖൻപൂർ േല 

വിജയ്പൂർ േശാ�ിയാൻ 

േസാേ�ാർ �ശീനഗർ ഹീരാനഗർ... 

  

ഇ�ിേ�ാൾ എ�ാം േചാര�ാടുകൾ മാ�തമായി 

െവ�ി മുറി�െ�ടു� ഒരു നാടിെ� ര�ം 

ഓടിേ�ാകുനവരുെട തരുണശരീര�ൾ 

മുൾ�ടർ��കളിൽ കുരു�ിയ അരുണര�ം 

അവമാനി�െ�� െപ��ടലുകളിെല 

നഖ�ാടുകളിെല തവി��നിറമു� ര�ം 

െവടിയു�േയ� േലാലഹൃദയ�ളിൽ 

നിെ�ാഴുകു� ഊതനിറമായ ര�ം , 

അതാണിേ�ാൾ  എെ� 



ഇലകെള ചുക�ി�ു�ത്: 

പടർ�ു കയറു�, 

അന�േഭദ�ള��, ചുക�്, 

മു�ാണികൾ തറ�ു കയറിയ 

കു�ു�ള�െട, നീലയായിരു� 

െകാ��ക��കളിൽ നി�് 

ര�ം 

എ�ാ ഋതു�ളിലും. 

  

( കുറി�്: ചിനാർ- കാശ്മീരിയിൽ ബൂന�ി-ഈർ�മി�ാ� മ�ിലും വളരു� കാശ്മീരിെ�        
�പതീകമായ വൃ�മാണ്. ന�ുെട പ�ായെയേ�ാലു� ഇലകൾ , ശരത്കാല�് മ�യും        
ചുക��മാകു�ു. ഔഷധമൂല�മു� ഈ വൃ�ം േപഴ്സ�ൻ ഉദ�ാന�ള�െട അല�ാരമാണ്.       
ഹി�ു�ൾ�് ഇത് ഭവാനീേദവിയുെട പുണ�വൃ�മാണ്, മീർ സ�ിദ് ആലിെയേ�ാലു� ഇ�ാം        
പുണ�വാ�ാർ ന� അറുനൂറും എഴുനൂറുംെകാ�ം പഴ�മു� ചിനാർ മര�ൾ ഇേ�ാഴും        
കാഷ്മീരിലു�്. മുതിർ� ചിനാറിെ� വലിയ െപാ�ുകളിൽ കു�ികൾ കളി�ുകയും ഇണകൾ        
ഒ�ു കൂടുകയും െച���ു.’ ന�ുെട ആലിലകൾ േപാെല കാ�ിൽ മർ�ര�ൾ        
ഉ�ാ�ു�തിനാൽ “സംസാരി�ു�മരം’ എ�ും ചിനാറിെന പറയാറു�് . െകാ�െ�� 230       
ആള�കള�െടെയ�ിലും ജഡ�ൾ ഉെ��ു കരുതെ�ടു�, അടയാളെ�ടു�ാ�     
ശ്മാശാന�ൾ�് മീെതയും ചിനാർ മര�ൾ വളർ�ിയി���്. കാശ്മീരിെ� കവികൾ,       
േയാഗികൾ, സംഗീത�ർ, കാവ�മീമാംസകർ, �ലേ�രുകൾ ഇവ കവിതയിൽ സൂചി�ി�ു�ു. ) 

 


