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ജാതീയതയുടെടൊെുംപീഡനത്തിന്
ഇരയായതി,നമ്ുടെസ്ാതന്ത്ര്യപപാരാട്ട
ചരതിന്തത്തിൽനതിപനേതതിരസ്െൃതനായ
ഒരുദലതിതടൻറെഥയാണ്
‘പെപചോൻ’ടതപയോടൻറത്.
ൌതുെെരടെന്േപതാനോവുനേ
ആപപരതിൽപപാലുംഒളതിഞ്ുെതിെക്ുനേുണ്്
ജാതീയതയുടെനീറ്റലുെൾ.
സ്ാതന്ത്ര്യത്തിടൻറ70ാംവാർഷതിെം
ആപോഷതിക്ാൻരാജര്യം
ഒരുങ്ുപമ്ാടെങ്തിലും
പരഖടപെെുത്ടപെെണം
െൺെറഞ്ആസെരജീവതിതം

സുൽഹഫ്

ഇ ത്തവണപാലോറമേക്ാർമുെമ്പങ്ുമിേ്ാത്തവിധം
സ്ാതന്ത്ര്യദിനംവര്യതര്യസ്തമായിതെനെആചരിക്ും.

നാട്ടുകാെരേ്ാംഒരുമിച്ടുകൂടിഅലനെദിവസംഒരുപദയാന്ത
സംഘടിപ്ിക്ുനെുണ്ട്.ലകവേമായസ്ാതന്ത്ര്യദിനാചരണ
ത്തിനപ്ടുറംഅെതാരുന്പായശ്ിത്തംകൂടിയാണ്.പുതിെയാ
രുരാജര്യംസ്പ്നംകണ്ട്സ്ാതന്ത്ര്യത്തിനായിഇറങ്ിത്തിരി
ച്ധീരനായഒരുലപാരാളിെയപിൽക്ാേത്തട്ചരിന്തവുംഭര
ണകൂടവുംമറനെലപ്ാൾ,പുതിയചരിന്തരചനക്ായുള്ളഒരു
ക്മാണ്ഇൗപദയാന്തയിേൂെടനാട്ടുകാർേക്ര്യമിടുനെത്.
ആദര്യംന്്ിട്ീഷുകാർെക്തിരായസമരത്തിെൻറമുനെണിയി
േുംപിനെീട്‘സ്ാതന്ത്ര്യസമരലസനാനി’എനെഅംഗീകാര
ത്തിനായുംലപാരാടിയഎന്തലയാലപരുണ്ട്നമ്ുെടനാട്ിൽ.
പാലോറമേയിെേഇൗലപാരാളിക്ുമുണ്ട്അത്തരെമാരുക
ഥപറയാൻ.എക്ാേത്തുംനമ്ുെടരാജര്യത്തിെൻറശാപമായ
ജാതീയതയുെടെകാടുംപീഡനത്തിനിരയായിചരിന്തത്തിൽ
നിനെട്തിരസ്കൃതനായഒരുദേിതെൻറകഥയാണ്‘പടലച്ാ
ൻെതലയോെൻറത്’.കൗതുകകരെമനെട്ലതാനൊവുനെആലപ
രിൽലപാേുംഒളിഞ്ുകിടക്ുനെുണ്ട്ജാതീയതയുെടഒരുച
രിന്തം.ഏതാനുംനാളടുകൾക്ട്മുമ്പട്മൺമറഞ്െതലയോെന
ഇനിയുംചരിന്തത്തിെൻറപിനെിൽനിർത്താനാവിെേ്നെട്ഉറ
െക്വിളിച്ടുപറയുകയാണ്പാലോറമേക്ാർ.

‘ന്പവർത്തിക്ുകഅെേ്ങ്ിൽമരിക്ുക’.നിസ്സഹകരണം,
സതര്യന്ഗഹം,അഹിംസതുടങ്ിയസമരമാർഗങ്ൾമാറ്ിെവ
ച്ട്അന്കമസമരങ്ളിേൂെടന്്ിട്ീഷുകാർെക്തിെരലപാരാട്ം
ശക്തമാക്ാൻഇത്ര്യൻനാഷനൽലകാൺന്ഗസ്തീരുമാനിച്
സമയം.ന്്ിട്ീഷുകാർഇത്ര്യവിടുക(ക്ിറ്ട്ഇത്ര്യ)എനെഏ
കഅജണ്യിൽരാജര്യെമങ്ുംഅേയടിച്ആസമരത്തിെൻറ
കാറ്ട്ലവഗത്തിൽഇങ്ട്ലകരളത്തിേുെമത്തി.1942ആഗസ്
റ്ട്19ന്ലകാഴിലക്ാട്ജിേ്യിെേഉലള്ളയേരിയിോണ്ആദര്യെവ
ടിെപാട്ിയത്.െകായിോണ്ി^താമരലശേരിലറാഡിെേഉലള്ളയേ
രിമരപ്ാേംസമരക്ാർെപാളിച്ത്അനെട്രാന്തിയാണ്.വയ
നാട്ഭാഗത്തുനിനെട്യുദ്ധകാേത്തട്ലോറികളടും്സുകളടും
ഓടിക്ുനെതിന്ആവശര്യമായകരിെകാണ്ുവരുനെത്തടയു
കഎനെതായിരുനെുപാേംെപാളിക്േിേൂെടസമരക്ാർേ
ക്ര്യമിട്ിരുനെത്.ആഅർഥത്തിൽഏെറന്പധാനെപ്ട്ഒരുഒാ
പലറഷനായിരുനെുഅത്.

ഉലള്ളയേരിയിെേലകാൺന്ഗസ്ന്പവർത്തകരായഎൻ.െക.
ദാലമാദരൻനായർ,െക.ശങ്രൻനായർ,എം.മാധവൻന
മ്പര്യാർ,എം.നാരായണൻനമ്പര്യാർ,െക.എൻ.ലപാോൻനയ
ർതുടങ്ിപലത്താളംലപരായിരുനെുഒാപലറഷന്ലനതൃത്ം
നൽകിയത്.ന്പലതര്യകതരംആണികൾെകാണ്ട്നിർമിച്ആ
പാേംെപാളിക്ുകഅന്തഎളടുപ്മായിരുനെിേ്.അക്ാേത്തട്
െപാതുമരാമത്തട്വകുപ്ിൽകൂേിപ്ണിെചയ്തിരുനെഅരിമ്പ
മേയിൽലതാളൂരാൻഎനെദേിതെനയാണ്അവർഇതിനാ
യിസമീപിച്ത്.സലഹാദരിപുന്തൻെതലയോൻഎനെ12കാര
െനയുംകൂട്ിയാണ്ലതാളൂരാൻഎത്തിയത്.മണിക്ൂറുകൾ
നീണ്ന്ശമത്തിെനാടുവിൽലതാളൂരാനുംെതലയോനുംപാേം
െപാളിച്ടുകളഞ്ു.

പിലറ്നെട്രാവിെേകപ്യുമായിഅതിെേവനെലകളടുകുട്യോ
രാണ്പാേംെപാളിച്ത്ആദര്യമായികണ്ത്.കുമ്യപ്ടുറത്തട്

ഹാജര്യാർവഴിവാർത്തഅധികാരിയിെേത്തി.ഉടൻലകസ്ര
ജിസ്റ്ർെചയ്തു.ക്ിറ്ട്ഇത്ര്യസമരകാേത്തട്ലകരളത്തിൽ
ആദര്യമായിരജിസ്റ്ർെചയ്തലകസാണിത്.ലകസിെൻറന്പാ
ധാനര്യംകണക്ിെേടുത്തട്പത്തട്ന്പതികെളഉടൻെപാേീസ്
അറസ്റ്ട്െചയ്തു.പത്തട്ന്പതികളിൽഒമ്പത്ലപെരയുംകുറ്
ക്ാെരനെട്കെണ്ത്തിെ്േ്ാരിജയിേിൽഅടച്ടു.ഇവർമൂ
നെട്വർഷലത്താളംജയിൽശിക്അനുഭവിച്ടു.

െപാേീസ്ലരഖകളിൽെതലയോനുംലതാളൂരാനുംന്പതിയാ
യിരുനെിേ്.ഒാപലറഷൻകഴിഞ്ട്െതലയോൻകുറച്ടുകാേംഒ
ളിവുജീവിതംനയിച്തിനാൽഅലദേഹെത്തഅറസ്റ്ട്െചയോ
നായിെേ്നെതാണ്വാസ്തവം.ഉലള്ളയേരിഒാപലറഷന്ലശഷ
വുംസ്ാതന്ത്ര്യസമരന്പസ്ഥാനത്തിൽസജീവമായിരുനെുെത
ലയോൻ.പിനെീട്,ഇന്ിരഗാന്ിന്പധാനമന്ത്ിയായിരിെക്,സ്
ാതന്ത്ര്യസമരലപാരാളികൾക്ട്െപൻഷൻഅനുവദിച്ലപ്ാ
ഴാണ്‘കൃതര്യമായലരഖ’യിേ്ാത്തതിെൻറന്പയാസംെതലയോ
ൻമനസ്സിോക്ുനെത്.അറസ്റ്ട്ലരഖയുംമറ്ടുമിേ്ാത്തതിനാ
ൽെതലയോെനസ്ാതന്ത്ര്യസമരലസനാനിയായിഅംഗീകരി
ക്ാൻകഴിയിെേ്നൊയിരുനെുഅധികാരികളടുെടവാദം.പിനെീ
ട്ആപദവിക്ുള്ളലപാരാട്ത്തിോയിെതലയോൻ.നൂറുകണ
ക്ിന്നിലവദനങ്ൾഅധികാരികൾക്ട്അയച്ടു.മുഖര്യമന്ത്ി
യായിരിെക്എ.െക.ആൻറണിെയലനരിട്ട്ലപായികണ്ു.ഏ
കലദശം30വർഷംനീണ്ആലപാരാട്ത്തിന്ഫേംകണ്ത്
2014ോണ്.അങ്െനജീവിതസായാഹ്നത്തിൽെതലയോനും
സ്ാതന്ത്ര്യസമരലപാരാളിയായിഅംഗീകരിക്െപ്ട്ടു.നമ്ുെട
സ്ാതന്ത്ര്യസമരചരിന്തത്തിൽദേിതുകെളഎങ്െനയാണ്
ലരഖെപ്ടുത്തിയിരിക്ുനെത്എനെതിെൻറഏറ്വുംമികച്ഉ
ദാഹരണമാണ്െതലയോെൻറജീവിതം.

1928ജൂലേഒനെിന്വാഴവളപ്ിൽെവള്ളൻ^മത്തിലയയി
ദമ്പതികളടുെടഅഞ്ുമക്ളിെോരാളായിരുനെുെതലയോൻ.
നാട്ിെേന്പധാനജന്ിയായിരുനെെതാടുവയിൽനമ്പീശെൻറപ
ണിക്ാരനായിരുനെുെവള്ളൻ.മൂനൊംക്ാസ്വെരപഠിച്െത
ലയോെൻറസ്കൂൾലരഖകളിൽലപര്ലരഖെപ്ടുത്തിയിരിക്ുനെ
ത്ലഗാപാേൻഎനൊണ്.വിദര്യാഭര്യാസംഉലപക്ിക്ുനെതിനു
ള്ളകാരണമായിലരഖെപ്ടുത്തിയിരിക്ുനെത്‘ലോങ്ആബ്
െസൻറ്’എനെും.എങ്െനയാണ്ലഗാപാേൻെതലയോനായി
മാറിയത്?അക്ാേത്തട്നിേനിനെിരുനെെകാടിയജാതീയവി
ലവചനങ്ളിലേക്ട്വിരൽചൂണ്ുനെുണ്ട്ഇവരണ്ും.ഉലള്ളയേ
രിജി.എൽ.പിസ്കൂളിോയിരുനെുലഗാപാേെൻറപഠനം.വ

ടകരയുള്ളശങ്രൻമാസ്റ്റായിരുനെുെഹഡ്മാസ്റ്ർ.പഠന
ത്തിൽമിടുക്നായിരുനെലഗാപാേന്അലദേഹംതെൻറഒാഹ
രികഞ്ിനൽകിയിരുനെു.െതാടുവയിൽനമ്പീശെൻറമക
നുംആസ്കൂളിൽതെനെയാണ്പഠിച്ിരുനെത്.അയാൾക്ട്
ന്പലതര്യകെ്ഞ്ട്െകാണ്ുവരുമായിരുനെുവെന്ത.അടിയാള
െൻറമകൻസ്കൂളിൽപഠിക്ുനെത്അവർക്ട്ഇഷ്ടമായിരു
നെിേ്.നമ്പീശൻഇക്ാരര്യംെവള്ളലനാട്തുറനെുപറയുകയും
െചയ്തു.തൽക്ാേംലഗാപാേൻപശുവിെനലനാക്ാൻനി
ൽക്െട്െയനൊയിരുനെുനമ്പീശെൻറഉത്തരവ്.ഒപ്ംലപരും
മാറ്ാൻനിർലദശിച്ടു.അങ്െനലഗാപാേൻെതലയോനായി.

എനൊൽ,െതലയോൻഅവിെടനിനെിേ്.അമ്ാവലനാെടാപ്ം
െപാതുമരാമത്തിെേതാൽക്ാേികജീവനക്ാരനായി.ലറാഡി
െൻറഇരുവശവുംവൃത്തിയാക്ുക,പി.ഡബ്യേ.ഡിജീവനക്ാ
ർക്ട്ആവശര്യമായസഹായംനൽകുകതുടങ്ിയവെയാെക്
യായിരുനെുലജാേി.ആലജാേിയിേിരിെക്യാണ്സ്ാതന്ത്ര്യ
സമരലപാരാട്ഭൂമികയിെേത്തുനെതും.കരിയറ്ിക്ൽശങ്ര
നാരായണനായിരുനെുരാഷ്ന്ടീയഗുരുനാഥൻ.

െകായിോണ്ിയിൽലറാഡ്പണിയിേിരിെക്യാണ്ഏതാ
നുംലകാൺന്ഗസ്വളൻറിയർമാർആസലത്ാഷവാർത്തെത
ലയോെനയുംകൂട്െരയുംഅറിയിച്ത്:‘‘നിങ്ള്സ്ാതന്ത്ര്യംകി
ലട്യേത്അറിഞ്ിലേ്?’’.ആ‘സ്ാതന്ത്ര്യം’ശരിക്ുംആലഘാഷി
ക്ാൻതെനെെതലയോൻതീരുമാനിച്ടു.അതുവെരതങ്ളടുെട
ജാതിക്ാർക്ട്വിേക്ുണ്ായിരുനെെപാതുകുളത്തിലേക്ാണ്
അവർലനെരലപായത്.മതിവരുലവാളംകുളിച്ടു.ലക്ന്തന്പലവ
ശനവിളം് രെമാെക്കഴിഞ്ട്കാേലമെറയായിട്ടുംഉലള്ളയേരി
യിേുംസമീപന്പലദശങ്ളിേുെമാെക്അെതാനെുംന്പാ് േര്യ
ത്തിൽവനെിരുനെിേ്.‘സ്ാതന്ത്ര്യ’വാർത്തലകട്ട്െതലയോൻഅ
വിടെത്തലകാലങ്ാ
ട്ടുമ്ൽലക്ന്തത്തി
േുംലപായി. െപാ
തുലഹാട്േുകളിേും
്ാർ് ർലഷാപ്ടുക
ളിേുെമേ്ാംഅനെട്ദ
േിതർക്ട്ന്പലവശന
സ്ാതന്ത്ര്യമു ണ്ാ
യിരുനെിേ്.ഒരിക്
ൽവടകരയിെേഒ
രുലഹാട്േിൽനിനെട്

ചായകുടിച്തിന്പിഴയായിമൂനെുരൂപ(പിഴയുംഗ്ാസിെൻറ
വിേയുംചായയുെടകാശുംലചർത്തട്)ഇൗടാക്ിയസംഭവെമാ
െക്ാെതലയോൻപറഞ്ിട്ടുണ്ട്.െതലയോൻസംസാരംതുടങ്ു
നെതിന്മുമ്പട്എലപ്ാഴും‘പടലച്ാെന’എനെുപറയുമായിരുനെ
െന്ത.അങ്െനയാണ്ആലപരിന്മുനെിൽ‘പടലച്ാൻ’എനെട്വ
നെത്എനൊണ്നാട്ടുകാർപറയുനെത്.എനൊൽ,െതാടുവയി
ൽനമ്പീശൻതെൻറലപര്മാറ്ിയതിൽന്പതിലഷധിച്ാണ്പിൽ
ക്ാേത്തട്‘പടലച്ാൻ’എനെട്ലചർത്തെതനെുംപറയെപ്ടുനെു.

സ്ാതന്ത്ര്യാനത്രംെതലയോെൻറന്പവർത്തനങ്ൾഅയി
ത്തനിർമാർജനന്പവർത്തനങ്ളിലേക്ട്മാറി.ഇതിനിടയിൽ
ഉലള്ളയേരിയുെടവികസനവുംഅലദേഹത്തിെൻറഅജണ്യാ
യി.ആനാട്ിൽആലരാഗര്യലസവനലകന്ന്വുംലറാഡുകളടും
ലറഷൻകടയുംമാലവേിസ്ലറ്ാറുെമേ്ാംയാഥാർഥര്യമായത്
െതലയോൻഅധികാരികൾക്യച്നൂറുകണക്ിന്നിലവദന
ങ്ളടുെടഫേമായാണ്.നാട്ടുകാർക്ുലവണ്ിഉഴിഞ്ുെവച്
ആജീവിതത്തിനിടയിൽസ്ത്ംജീവിതംഅലദേഹംമറനെു
ലപായിരുനെു.സ്ത്മായിഒരുകൂരപണിയാൻഅലദേഹത്തി
നായിേ്.മകൻഷൺമുഖെൻറെചറിയവീട്ിൽെവച്ാണ്അ
ലദേഹംമരിച്ത്(2017ജൂൺ22).

നമ്ുെടമുഖര്യധാരചരിന്തത്തിെോരിടത്തുംെതലയോെൻ
റലപരിേ്.ഏതാനുംവർഷംമുമ്പട്നാട്ടുകാർ‘ഉലള്ളയേരിയുെ
ടസ്ാതന്ത്ര്യസമരചരിന്തം’എനെലപരിൽഒരുപുസ്തകം
തയാറാക്ിയലപ്ാഴുംെതലയോൻപുറത്തായിരുനെു.കഴിഞ്
വർഷംെകായിോണ്ില്ായ്സ്ഹയർെസക്ൻഡറിസ്കൂ
ളിെേഏതാനുംവിദര്യാർഥികൾെതലയോെനക്ുറിച്ട്ഒരുലഡാ
കര്യുെമൻററിതയാറാക്ിയതുമാന്തമാണ്എടുത്തുപറയത്ത
ക്തായഒരുലരഖയുള്ളത്.

അവസാനശ്ാസംവെരയുംഗാന്ിയനായിരുനെുെതലയോ
ൻ.അേക്ിലത്തച്ഖദർജുബ്ബയുംന്തിവർണഷാളടുംഗാന്ി
െത്താപ്ിയുംധരിക്ുനെഇൗകുറിയമനുഷര്യൻഎേ്ാസ്ാത
ന്ത്ര്യദിനത്തിേുംപതിവ്െതറ്ാെതന്തിവർണപതാകയുലമ
ത്ിഒരുപദയാന്തനടത്തും.വഴിവക്ിെേവിദര്യാേയങ്ളടും
സർക്ാർമന്ിരങ്ളടുെമേ്ാംഇൗസമയത്തട്സന്ർശിക്ും.
കഴിയാവുനെന്തപതാകഉയർത്തൽചടങ്ുകളിൽപെങ്ടു
ക്ും.െതലയോെൻറജീവിതകാേത്തട്നാട്ടുകാർക്ട്ഇതിൽവ
േിയകാരര്യെമാനെുംലതാനെിയിരുനെിേ്.പലക്,ഇൗവരുനെ
സ്ാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽഅങ്െനെയാരുപദയാന്തഇെേ്നെട്അ
റിയുലമ്പാഴാണ്പാലോറമേക്ാർതങ്ളടുെടനഷ്ടംതിരിച്
റിയുനെത്.ആതിരിച്റിവിോണ്നാട്ടുകാർഒനെടങ്ംപദയാ
ന്തെക്ാരുങ്ുനെത്.ഇൗപദയാന്തപുതിെയാരുചരിന്തരച
നയുെടതുടക്മാകെട്!

l

രാജര്യടെങ്ുംഅലയെതിചേെ്തിറ്റ്ഇത്ര്യസെരജ്്ാലപെരളത്തിലുടെത്തിയപപൊൾ
പൊെതിപക്ാെ്ജതില്ലയതിടലഉപള്യേരതിയതിലാണ്ആദര്യടവെതിടപാട്ടതിയത്.ഉപള്യേരതിെരപൊലം
സെരക്ാർടപാളതിചേത്അങ്ടനയാണ്.ന്പപതര്യെതരംആണതിെൾടൊണ്്നതിർെതിചേ
ആപാലംടപാളതിക്ുെഅന്തഎളുപെൊയതിരുനേതില്ല.അക്ാലത്്ടപാതുെരാെത്്
വെുപെതിൽെൂലതിപെണതിടചയ്തതിരുനേഅരതിമ്െലയതിൽപതാളൂരാൻഎനേദലതിതടന
യാണ്സെരക്ാർഇതതിനായതിസെീപതിചേത്.സപോദരതിപുന്തൻടതപയോൻഎനേ

12ൊരടനയുംെൂട്ടതിയാണ്പാലംടപാളതിക്ാൻപതാളൂരാൻഎത്തിയത്

മാസായിയിലല   
‘ഗഗാരക്ഷകർ’

ഇ ന്ദ്രൻസ്  ഒരു 
ഹാസ്യനടനല്ല

 ചിത്രീകരണം:വതിനീത്എസ്.പതിള്

0402



02
  ഞായർ  13 ആഗസ് റ്്  2017

ന
ാട

ക
കം

യ
ാന്

്ര

വാരാദര്യൊധര്യെത്തിപലക്ുള്െത്ുെൾ
വാെ്സ്ആപ്വെതിയും
രചനെൾഇ-ടെയതിലതിലൂടെയുംഅയക്ാം. 
whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
്പാൽ വിലാസം: പന്താധതിപർ,വാരാദര്യൊധര്യെം,
ടവള്തിൊെ്െുനേ്,പതി.ഒ.പൊെതിപക്ാെ്-12

കത്ുകൾ
കേരളംോത്തിരതിക്കുന്നോവ്യചരതിതം

ഈആസുരകാേത്തട്തൂേികപടവാളാക്ിസമൂഹന
ന്ക്ായിന്പവർത്തിക്ുനെഎഴുത്തുകാർചുരുക്െമങ്ിേും
ചിേെരങ്ിേുംതാങ്ളടുെടനിേപാടുകൾവര്യക്തമാക്ുനെു.
രാമായണെത്തഇശേുകളാക്ിതെൻറജീവിതദൗതര്യംനി
ർവഹിക്ുകയാണ്ഒ.എം.കരുവാരക്ുണ്ട്എനെമാപ്ിള
കവി.േക്ം1524വാരാദര്യമാധര്യമത്തിൽഅനീസുദേീൻനാ
ട്ടുകൽതയാറാക്ിയ‘ഇശൽപാടുനെരാമായണം’അവ
െയക്ുറിച്ട്വായനക്ാർക്ട്കൂടുതേറിയാൻസഹായക
മായി.ലകരളംകാത്തിരിക്ുനെകാവര്യചരിതത്തിന്എേ്ാ
വിധആശംസകളടുംലനരുനെു.

ഫൈ   സ   ൽ ടി.   പി, അ   ഞ്ച   ച്ച വി   ടി     

ആോംക്ഷകോടെോത്തിരതിക്കുന്നകു
മാപ്ിളകവിഒ.എം.കരുവാരക്ുണ്ട്രാമായണത്തിെൻറമാ
പ്ിളപ്ാട്ട്പതിപ്ട്തയാറാക്ുനെവിവരംകൗതുകലത്താെട
യാണ്വായിച്ത്.ഇതിഹാസങ്െളയുംപുരാണങ്െളയും
ലവദന്ഗന്ഥങ്െളയുംമതത്തിെൻറലവേികളിൽതളച്ിടാ
നുംഅതുവഴിരാഷ്ന്ടീയോഭംലനടാനുംന്ശമംനടക്ുനെ
വർത്തമാനകാേത്തട്,ഇത്തരംആദാനന്പദാനങ്ൾക്ട്സ
മൂഹത്തിൽവേിയസ്ാധീനംെചേുത്താനാകും.മതങ്ൾ
ക്പ്ടുറത്തുള്ളമാനവികമൂേര്യംപങ്ുെവക്ുനെുെവനെതാ
ണ്ഇതിഹാസങ്ളടുംപുരാണങ്ളടുംനിർവഹിക്ുനെവ
േിയസാംസ്കാരികദൗതര്യം.അതുെകാണ്ുതെനെഎേ്ാ
വിഭാഗങ്ളിലേക്ുംഅവഎത്തുകയുംലവണം.ഇശൽ
രാമായണത്തിനായിആകാംക്ലയാെടകാത്തിരിക്ുനെു.

പി.   ടി. വാ   സു   ദേ   വ   ൻ, മാ   ന   ന്ത   വാ   ടി

നവ്യാനകുഭവം
ഒരുപലക്,യൂസഫേിലകലച്രിക്ുലശഷംലഹന്വക്ാ
സിക്ന്ഗന്ഥങ്െളആസ്പദമാക്ികാവര്യരചനനടത്തുനെ
ഒരുകവിയായിരിക്ുംഒ.എം.കരുവാരക്ുണ്ട്.ഈഇടെപ
ടൽമലതതരപരിസരത്തട്ഒരുനവര്യാനുഭവംആയിരിക്ും.
കവിക്ുംകാവര്യത്തിനുംഅഭിനന്നങ്ൾ.

അ   ബ ്   േു   ൽ ക   രരീം, ചു   മ   ടു   ് ാ   ങ്ി      

ോവ്യസകുന്ദരം
കാവര്യസുന്രമായിവാരാദര്യമാധര്യമംേക്ം1524.െപരുവഴി
യുെടപുറലമ്പാക്ിൽഒഴിഞ്വയറുമായിസ്പ്നങ്ൾക്ാ
യികാത്തിരിക്ുനെ,ദരിന്ദവിഭാഗങ്ളടുെടദുരവസ്ഥകൾപ
രിഹരിക്ുനെതിേുള്ളഅധികാരിവർഗത്തിെൻറഅനാസ്ഥ
യുെടയുംഈവിഭാഗലത്താട്ലമോളന്ാർപുേർത്തുനെഅ
വഗണനയുെടയുംനിന്യുെടയുംആഴംവരച്ടുകാട്ടുനെകഥ
കളായിരുനെുവിനീഷ്കളത്തറയുെട‘ലചരി’യും‘ഫാഷിസ’
വും.ഫാഷിസംനമുക്ട്എെത്േ്ാംതരുനെുഎനെട്പറയാ
െതപറഞ്ുതരുനെു‘പശുനമുക്ട്എെത്േ്ാംതരുനെു’എ
നെകവിതയിേൂെടെമഹദ്മഖ്് ൂൽ.സമാധാനത്തിെൻറന്പ
തീകമായപശുഏത്നാടിനുംനൽകിെക്ാണ്ിരിക്ുനെത്ന
ന്കൾമാന്തം.എനൊൽ,ഇലതമിണ്ാജീവിെയനമ്ുെടനാ
ട്ിെേസ്ഥാപിതതൽപരരുെടലകകളിെേകളിപ്ാവയായി
മാറ്ടുലമ്പാൾഅത്നമുക്ട്സമ്ാനിക്ുനെതന്തയുംഅവസാ
നിക്ാത്തദുരിതങ്ളടുംദുരത്ങ്ളടുംമാന്തമായിരിക്ുെമനെട്
കവിഓർമെപ്ടുത്തുനെു.കവിതലപാെേസുന്രമായിസച്ി
ദാനന്െൻറഏെറന്ശലദ്ധയമായകവിതാസമാഹാരമായ‘ത
ഥാഗത’െത്തപി.പി.ലസനുൽആ് ിദ്പരിചയെപ്ടുത്തി
യത്.നൂറിലേെറഇശേുകളാൽവർണക്സവണിയിക്െപ്ട്ട്
അണിയറയിൽഒരുങ്ിെക്ാണ്ിരിക്ുനെ,സഹൃദയമേയാ
ളംഏെറതാൽപരര്യലത്താെടകാത്തിരിക്ുനെ‘ഇശൽരാമായ
ണ’െത്തയുംഅതിെൻറകർത്താവ്ഒ.എം.കരുവാരക്ുണ്ി
െനയുംകുറിച്ട്അനീസുദേീൻനാട്ടുകൽതയാറാക്ിയഫീച്
റുംഅവസലരാചിതമായി.

ഹു   ഫസ   ൻ എ   ൻ.   കക, കു   ന്ദ   മം   ഗ   ലം.               

മതിേച്ചേഥേളകുംേവതിതേകും
ആഗസ്റ്ട്ആറിെേവാരാദര്യമാധര്യമത്തിെേവിനീഷ്െകാ
ളത്തറ,ഉേ്േ്ാ് ുഎനെിവരുെടകഥകളടുംെമഹദ്മ
ഖ്്ൂേിെൻറകവിതയുംമികച്ടുനിൽക്ുനെു.സ്യംക
െണ്ത്തുനെത്ലദവെത്തകെണ്ത്തുനെതുലപാെേന്ശമക
രംതെനെ.െമഹദിെൻറ‘പശുനമുക്ട്എെത്േ്ാംതരുനെു’
വർത്തമാനകാേഇത്ര്യമാറ്ിയപഴയപാഠം.

നാ   സ   ർ അ   ടി   മാ   ലി           

അന്തിമവതിജേംസമരക്ാർക്ക്
ഞാൻഇടുക്ിജിേ്യിൽഉപ്ടുതറപഞ്ായത്തിെൻറ10ാം
വാർഡായആനപ്ള്ളംഎനെന്പലദശത്താണ്താമസിക്ു
നെത്.അവികസിതലമഖേയാണ്ഇൗന്പലദശം.വൻകിട
മുതോളിമാർക്ുലവണ്ിചിേർകാട്ിക്ൂട്ടുനെകാരര്യങ്ൾ
ഒരുസമൂഹത്തിെൻറയുംഒരുന്പലദശത്തിെൻറയുംസർവ
നാശത്തിനുകാരണമായിത്തീരാറുണ്ട്.വാരാദര്യമാധര്യമം
പുറത്തുെകാണ്ുവനെ‘സമരങ്ൾ’(േക്ം1520)യൂക്ാ
േിപ്ാലൻറഷെനതിരായഒരുന്പലദശത്തിെൻറസമരംവി
ജയിക്ുംഎനൊണ്എെൻറന്പതീക്.ചിേലപ്ാൾമാസ
ങ്ളടുംവർഷങ്ളടുംകടനെുലപാെയനെുവരാം.ഇത്തരത്തി
േുള്ളഒരുസമരംനടത്തി14ാമെത്തവർഷംവിജയംകണ്
വര്യക്തിയാണ്ഞാൻ.ഞങ്ളടുെടന്പശ്നംമൂനെുവശംവ
േിയലതയിേഎസ്ലറ്റ്ട്,ഒരുവശംവേിയമേഎനെതായി
രുനെു.ന്പലദശവാസികളായഞങ്ൾക്ട്സഞ്രിക്ാൻന
ടപ്ാതയേ്ാെത(കുറുക്ുവഴി)മറ്ടുമാർഗമിേ്.ഇവിെടലറാ
ഡ്െവട്ാൻഎസ്ലറ്റ്ട്മാലനജ്െമൻറ്ഒരുകാരണവശാേും
അനുവദിച്ിരുനെിേ്.ആെരങ്ിേുംമരിക്ുകലയാഅസുഖം
്ാധിക്ുകലയാെചയ്താൽരണ്ുകമ്പിൽകമ്പിളിപ്ടുത
പ്ട്െവച്ടുെകട്ിനാേഞ്ുലപർലചർനെട്വാഹനംവരുനെസ്
ഥേംവെരചുമനെുെകാണ്ുലപാകുമായിരുനെു.സ്കൂളിൽ
ലപാകാൻകിലോമീറ്റുകൾചുറ്ിനടലക്ണ്ിവനെിരുനെു.
ഇതിെനതിെര1998ൽസമരംആരംഭിച്ടു.തുടക്ത്തിൽന
േ്പിത്ുണേഭിെച്ങ്ിേുംലകാടതികളിേും(ലഹലകാട
തിവെര)െപാേീസ്സ്ലറ്ഷനിേുംലകസുകൾവനെലപ്ാ
ൾഎേ്ാവരുംെകാഴിഞ്ുലപായി.പിെനെഞാനുംഎെൻ
റസുഹൃത്തട്സജീവ്ലസാമനുംമാന്തമുള്ളനിശേബ്ദസമ
രം.തുടർനെട്2015ൽസമരംവിജയംകണ്ു.ഇനെട്എെൻറ
കുട്ികൾഉൾെപ്െടവാഹനത്തിോണ്സ്കൂളിൽലപാകു
നെത്.ഇതുലപാെേമാധര്യമന്ശദ്ധപതിയാത്തഅലനകംെച
റുതുംവേുതുമായകാരര്യങ്ൾനമ്ുെടനാട്ിേുണ്ട്.അതി
ൽചിേെതങ്ിേുംവാരാദര്യമാധര്യമത്തിേൂെടപുറംലോകമ
റിയുംഎനെുകരുതിെക്ാണ്ട്നിർത്തുനെു.

സാം  കു  ട്ി പ  ന  ക്ക ച്ചി  റ, ഇ  ടു  ക്കി

ഫ്ാഷക്ഫതിേക്ഷൻരചകനാത്സവം
ഡി.സി് ുക്സ്സംഘടിപ്ിക്ുനെഫ്ാഷ്ഫിക്ഷൻരച
ലനാത്സവത്തിലേക്ട്സൃഷ്ടികൾക്ണിക്ുനെു.കഥാ
കൃത്തട്സുഭാഷ്ചന്ന്നാണ്കര്യൂലററ്ർ.150വാക്ിൽകു
റയാത്തകഥലയാകവിതലയാഅയക്ാം.തിരെഞ്ടു
ത്തരചനകൾഡി.സി്ുക്സ്ന്പസിദ്ധീകരിക്ും.രച
നകൾസ്ീകരിക്ുനെഅവസാനതീയതി:ആഗസ്റ്ട്
31.രചനകൾഅയക്ാനുംകൂടുതൽവിവരങ്ൾക്ും:
editorial@dcbooks.com.ലഫാൺ:0481-2563114

ലഡാ.െക.ടി.അഷ്റഫ്

െകാ േെവറിരാഷ്ന്ടീയത്തിെൻറസമകാ
േികചിഹ്നമായപശുന്പകൃതര്യാരാധ

നയുെടയുംജീവസന്ാരണത്തിെൻറയുംലനർക്ാഴച
യാകുനെചിേസാമൂഹികജീവിതങ്ളടുണ്ട്.ജീവിലതാൽ
പത്തിയുെടനാെടനെട്സ്യംവിശ്സിക്ുനെെകനിയയി
െേമാസായിന്ഗാമത്തിൽപശുഎനെുംലദവവിശുദ്ധി
യുംമനുഷര്യന്പകൃതിയുംതമ്ിേുള്ളസഹജീവനത്തിെൻറ
അടയാളമാണ്.ഇതരവിശ്ാസങ്ളടുെടയുംസംസ്കാര
ങ്ളടുലടയുംലമൽകടനെുകയറ്ംനടത്താൻഒരുവിഭാഗം
പശുവിെനഒരുപകരണമായിന്പലയാഗിക്ുലമ്പാൾഭക്
ണം,വസ്ന്തം,പാർപ്ിടം,വിവാഹം,സാമൂഹികനിേവാ
രം,അധികാരം,ലദവവിശ്ാസംതുടങ്ിമനുഷര്യജീവി
തത്തിെൻറസർവലമഖേകളിേുംവളെരനിർണായക
ഘടകമായാണ്പശുവിെനമാസായികൾകാണുനെത്.

ഒരുലഗാന്തത്തിെൻറയുംവര്യകട്തിയുെടയുംസാമ്പത്തി
കാവസ്ഥഅളക്ുനെത്അവർക്ട്സ്ത്മായുള്ളപശു
ക്ളടുെടഎണ്ണത്തിെൻറഅടിസ്ഥാനത്തിോണ്.ഏറ്വും
ന്പധാനെപ്ട്ഭക്ണംലഗാമാംസവുംരകട്തവുംപാേും.
വീടുനിർമാണത്തിന്ചാണകവുംലഗാമൂന്തവും,കിടക്ാ
ൻപശുലത്താൽ,അണിയാൻപശുവിെൻറഎേ്ടുംകുള
മ്പുംെകാമ്പുംപേ്ടുംെകാണ്ുണ്ാക്ിയആഭരണങ്
ൾ.ലഗാന്തസംഘർഷത്തിന്കാരണംപശുലമാഷണം.
സലത്ാഷാവസരങ്ളിെേപാരിലതാഷികംഭംഗിയുള്ള
പശുക്ുട്ികൾ,വിലശഷാവസരങ്ളിൽലഗാമാംസസദര്യ
എേ്ാത്തിനുമുപരിലഗാലദവം.ഇങ്െനപശുവിൽതുട
ങ്ിപശുവിേൂെടവളർനെുപശുവിൽഅവസാനിക്ുനെു
മാസായിന്ഗാമജീവിതം.

െകനിയയുെടവടക്ുഭാഗത്തട്താൻസനിയലയാട്ലച
ർനെുകിടക്ുനെന്പലദശമാണ്മാസായിമാറഎനെലഗാന്ത
ന്ഗാമം.വനര്യമൃഗസംരക്ണലകന്ന്ത്തിന്നടുവിോണ്മാ
സായിന്ഗാമംസ്ഥിതിെചയേടുനെത്.ലോകത്തിെേതെനെ
ഏറ്വുംന്പാചീനമായലഗാന്തവർഗവിഭാഗമാണ്മാസാ
യികൾ.ഈആധുനികകാേഘട്ത്തിേുംതങ്ളടുെടത
നതായസംസ്കാരവുംപാരമ്പരര്യവിശ്ാസാചാരങ്ളടും
ഒട്ടുംലകാട്ംതട്ാെതഇവർപിത്ുടർനെുലപാരുനെു.ഭക്
ണം,ഭവനനിർമാണം,ഉപജീവനം,കുടും്് ന്ങ്ൾ
തുടങ്ിഎേ്ാലമഖേയിേുംകേർപ്ിേ്ാത്തലഗാന്തപാര
മ്പരര്യത്തിെൻറതുടർച്നമുക്ട്കാണാൻകഴിയും.ഇതി
ൽഎടുത്തുപറലയണ്ഒനൊണ്ഇവരുെടപശുവാരാധ
നാരീതി.കനെുകാേികെളവളർത്തൽമാന്തമാണ്ഇവരു
െടഏകഉപജീവനമാർഗം.മാസായികൾസ്ത്മായികൃ
ഷിെചയോറിേ്.പശുവാണ്ന്പധാനവളർത്തുമൃഗം.ആടു

കെളയുംവളർത്താറുണ്ട്.ലകവേംവളർത്തുമൃഗംഎനെ
തിേുപരിആത്ട്മീയവുംഭൗതികവുമായമനുഷര്യാവശര്യങ്
ളടുെടനിർവഹലണാപാധികൂടിയാണ്പശു.

ലഗാമാതാവ്എനെതിനുപകരംലഗാലദവമായാണ്
മാസായികൾപശുവിെനകാണുനെത്(ലദവന്പതീകമ
േ്,ലദവംതെനെ).എനൊൽ,ഈലദവസങ്ൽപത്തി
െൻറന്പലയാഗരീതിനമ്ുലടതിൽനിനെുംതികച്ടുംവര്യ
തര്യസ്തമാണ്.

ഒരുന്ഗാമത്തിൽആയിരക്ണക്ിന്പശുക്ളടുണ്ാ
വും.ന്ഗാമംതെനെനിർമിച്ിരിക്ുനെത്പശുക്ൾക്ട്
ലവണ്ിയാെണനെട്ലതാനെും.അലക്ഷര്യവർഗത്തിൽ
െപ്ട്ഒരുമരത്തിെൻറചിേ്കൾെകാണ്ട്ലവേിെകട്ി
ത്തിരിച്ട്വൃത്താകൃതിയിേുള്ളതാണ്ഇവരുെടവാ
സസ്ഥേം.ഇതിെൻറമധര്യഭാഗംപൂർണമായുംപശു
ക്ൾക്ായിമാറ്ിെവച്ിരിക്ുനെു.ഇതിനുചുറ്ടുമായാ
ണ്ന്ഗാമവാസികൾക്ട്താമസിക്ാനുള്ളകുടിേുകൾ
നിർമിച്ിരിക്ുനെത്.

ന്ഗാമത്തിലേക്ുള്ളന്പലവശനകവാടവുംവീടുകളടുെട
വാതിേുകളടുംതീെരഉയരംകുറഞ്വയാണ്.നേ്ഉയ
രക്ാരായമാസായികൾതേനിേത്തുതട്ടുനെരീതിയി
ോണ്ന്ഗാമത്തിലേക്ുംവീട്ിലേക്ുംന്പലവശിക്ുനെത്.

ഗോദൈവസങ്കൽപം
ഓലരാകുടും് വുംതങ്ളടുെടപശുസമ്പത്തിൽനിനെട്
ഏറ്വുംഭംഗിയുംആലരാഗര്യവുമുള്ളപശുവിെനലദവ
മായിതിരെഞ്ടുക്ുനെു.ന്പസവിച്ഉടെനകുട്ിെയഉൾ

െപ്െടയാണ്ഈതിരെഞ്ടുപ്ട്.ഇങ്െനതിരെഞ്ടു
ക്െപ്ടുനെപശുവുംകുട്ിയുംതാമസിക്ുനെത്മനുഷര്യ
രുെടകൂെടകുടിേിനകത്താണ്.

കനെുകാേികൾക്ായിെതാഴുത്തുനിർമിക്ുനെരീതി
െപാതുെവമാസായികൾക്ിേ്.ന്ഗാമത്തിെൻറനടുക്ട്
തുറസ്സായസ്ഥേത്താണ്കനെുകാേികൾക്ുള്ളയിടം.
എനൊൽ,ലദവമായിതിരെഞ്ടുക്െപ്ടുനെപശുവി
െനതാമസിപ്ിക്ുനെത്വീടിനകെത്തഏറ്വുംവിശാേ
മുറിയിോണ്.ഇടുങ്ിയെചറിയമുറികളടുള്ളകുടിേിന
കത്തട്കുടും് നാഥെൻറകിടപ്ടുമുറിലയാട്ലചർനൊണ്
ലദവപശുവിനായിനീക്ിെവക്ുനെത്.

കുടും് ാംഗങ്െളേ്ാവരുംഈപശുവിെൻറഅകി
ട്ിൽനിനെുംലനരിട്ട്വായിലേക്ട്കറനെട്പാൽകുടിക്ും.
ഇതിെനവളെരവൃത്തിയിേുംെവടുപ്ിേുമാണ്സൂക്ി
ക്ുനെത്.ദിലനനചിേആരാധനകർമങ്ൾഇതിെൻറ
മുനെിൽെവച്ട്അനുഷ്ഠിക്ാറുണ്ട്.

വളെരഭക്തര്യാദരപൂർവമാണ്ഈപശുവിെനയുംകു
ഞ്ിെനയുംഇവർലനാക്ുനെത്.ഈഒരുപശുവിന്മാ
ന്തമാണ്ലദവസ്ഥാനം.മറ്ടുള്ളവെയഇവർകശാപ്ടുെച
യേടുകയുംഅതിെൻറമാംസവുംരക്തവുംലവവിച്ടുംലവ
വിക്ാെതയുംകഴിക്ുകയുംെചയേടുനെു.ഈപശുവിെൻറ
ലദവസ്ഥാനംശാശ്തവുമേ്.പാേുൽപാദനംകുറയു
കയുംപശുക്ുട്ിവേുതാവുകയുംെചയേടുലമ്പാൾഈസ്
ഥാനലത്തക്ട്നേ്കറവയുംഭംഗിയുമുള്ളമെറ്ാനെിെന
തിരെഞ്ടുക്ുനെു.പഴയലഗാലദവംസ്ഥാനന്ഭഷ്ടയാ
യികനെുകാേിക്ൂട്ത്തിൽഒനൊയിതീരുകയുംന്കലമണ
കശാപ്ിനിരയാവുകയുംെചയേടുനെു.

തങ്െളലപടിപ്ിക്ുകലയാആകർഷിക്ുകലയാആ
ന്ശയമാവുകലയാെചയേടുനെഏെതാനെിെനയുംആരാധി
ക്ുകഎനെത്ന്പാചീനകാേംമുതലേയുള്ളമനുഷര്യന്പ
കൃതിയുെടസവിലശഷതയാണ്.തങ്ൾക്ട്ജീവിതത്തി
െൻറസർവലമഖേയിേുമുള്ളആവശര്യങ്ൾനിർവഹി
ക്ാൻസഹായിക്ുനെപശുവിെനആരാധിക്ാൻമനു
ഷര്യൻതുടങ്ിയതുംഈന്പാകൃതത്തിെൻറഭാഗമായാ
ണ്.ഈപശുവാരാധനയുെടഏറ്വുംന്പാലയാഗികരൂ
പമാണ്മാസായികളടുലടത്.ലഗാക്ൾക്ട്ലദവസ്ഥാ
നംകൽപിക്ുലമ്പാഴുംഭക്ണപാനീയങ്ളിൽനിനെും
പശുവിെനമാറ്ിനിർത്താനവർക്ാവുനെിേ്.

മനുഷ്യ–വന്യമൃേസഹജീവനം
മൃഗങ്ൾക്ിടയിൽജീവിക്ുനെമാസായികളടുംവനര്യമൃഗ
ങ്ളടുംതമ്ിൽഒരിക്േുംസംഘർഷമുണ്ാവാറിേ്.കാ
ട്ിൽലമയാൻവിടുനെകനെുകാേികെളസിംഹവുംകടു
വയുംപിടിക്ുനെത്സാധാരണമാണ്.എനൊൽ,മാസാ
യികൾക്തിൽപരാതിയിേ്.ഒനൊമതായിഅവർക്ട്അ
ന്തമാന്തംകനെുകാേിസമ്പത്തുണ്ട്.രണ്ാമതായിസ്ാ
ഭാവികഇരപിടിത്തത്തിന്കഴിയാെതവരുലമ്പാഴാണ്
വനര്യമൃഗങ്ൾവളർത്തുമൃഗങ്ൾക്ുലനെരതിരിയുനെ
െതനെട്അവർക്റിയാം.

വനര്യമൃഗങ്െളലവട്യാടുനെരീതിമാസായികൾക്ിേ്.
എനൊൽ,ഒരുമാസായിപുരുഷൻന്പായപൂർത്തിയായി
എനെട്െതളിയിക്ാൻഒരുസിംഹെത്തലവട്യാടിെകാ
േ്ടുനെരീതിപണ്ട്നിേവിേുണ്ായിരുനെു.ഇലപ്ാൾഇത്
നിയമംമൂേംനിലരാധിച്ിട്ടുണ്ട്.എനൊൽ,ന്ഗാമത്തിനക
ത്തുകയറികനെുകാേികെളവനര്യമൃഗങ്ൾപിടിക്ുനെ
ത്ആന്ഗാമത്തിെേആണുങ്ളടുെടകഴിവുലകടായാണ്
മാസായികൾകാണുനെത്.അങ്െനസംഭവിക്ുനെത്
മറ്ടുന്ഗാമങ്ൾക്ിടയിൽവേിയഅവമതിപ്ിന്കാരണ
മാകുനെു.അതിനാൽ,ഒരുവിഭാഗംെചറുപ്ക്ാർഅതീ
വജാന്ഗതലയാെടന്ഗാമത്തിന്കാവേിരിക്ും.ഏെതങ്ി
േുംവിധത്തിൽഒരുപുേിലയാസിംഹലമാന്ഗാമത്തിനക
ത്തുകയറിവളർത്തുമൃഗങ്െളപിടിച്ാൽഅതിെനതി
രഞ്ുപിടിച്ട്െകാേ്ടുകഎനെത്അവരുെടരീതിയാണ്.
ഇതിനായിമാന്തംെചറുപ്ക്ാർകാടുകയറിതിരച്ിൽന
ടത്തും.െകാനെമൃഗത്തിെൻറതേയുമായാണ്തിരിെച്
ത്തുക.എനൊൽ,ഇത്വളെരഅപൂർവമായിമാന്തംന
ടക്ുനെഒനൊണ്.
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ജീവതിപതാൽപത്തിയുടെനാടെനേ്
സ്യംവതിശ്സതിക്ുനേ
ടെനതിയയതിടലൊസായതി
ന്്ാെത്തിൽ
പശുദദവവതിശുദ്തിയും
െനുഷര്യന്പെൃതതിയുംതമ്തിലുള്
സേജീവനത്തിടൻറ
അെയാളൊണ്

സേിംകുരിക്ളകത്തട്

കാ േക്ടേിെൻറമായത്തിരയിളക്ത്തിൽ
െപട്ട്ചരിന്തവുംവർത്തമാനവുംനഷ്ട

മാകുനെഒരുതീരലദശന്ഗാമത്തിെൻറദുരത്കഥയാ
ണ്ഒടിയത്ിരകൾ.ലകരളത്തിെൻറനാലടാടിസംസ്
കൃതിയിൽആഴത്തിൽപതിഞ്ുലപായലപരാണ്ഒ
ടിയൻ.സവിലശഷമായരീതിയിൽലവഷംപകരാനു
ള്ളകഴിവാണ്ഒടിവിദര്യ.അത്ഒടിയനുപാരമ്പരര്യമാ
യിസ്ായത്തമാണ്.മാടായുംമരമായുംപട്ിയായും
പുേിയായുംലവേിയായുംപുഴയായുംഒടിയൻലവ
ഷംെകട്ടും.പലക്,അവെൻറലവഷപ്കർച്കളി
െോെക്എെത്ങ്ിേുംഅപൂർണതയുണ്ാവും.
മാടായാൽകാല്മൂലനെണ്ാവൂ,മരച്ിേ്കളി
ൽതീപടരും...പട്ിക്ുെചവിെയാനെുമാ
ന്തം.പുേിപുേ്ടുതിനെും,ലവേിസ്ഥാനം
മാറും,പുഴചുവെനൊഴുകും,ഇന്പകാര
മുള്ളചിേകുറവുകൾകൺപാർത്താ
ണ്അറിവുലള്ളാർഒടിയെനതിരിച്റിയു
നെത്.ഗർഭത്തിേുള്ളമനുഷര്യന്ഭൂണത്തിെൻറമറുപി
ള്ളയിൽനിനൊണ്ഒടിയൻതനിക്ുലവഷന്പച്ഛനെനാ
വാനുള്ളഒടിമരുനെട്നിർമിക്ുനെത്.ശന്തുസംഹാര
മാണ്ഒടിയെൻറലവഷപ്കർച്യുെടേക്ര്യം.അങ്
െനലപാകുനെുപുരാവൃത്തത്തിെേഒടിയെൻറപരാ
ന്കമങ്ൾ.

മുക്രെയനെന്ഗാമത്തിെൻറഅറിലവാർമകളടുെട
യുംവർത്തമാനകാേദുരകളടുെടയുംഇടയിലേക്ട്ഒ
ടിയെനനെമിത്തിെനമലനാഹരമായിസനെിലവശിപ്ി
ച്ിരിക്യാണ്ഒടിയത്ിരകൾഎനെനാടകത്തിൽ.
മൂനെുകടേുകളടുെടനാടാണ്മുക്രന്ഗാമം.കടോ
ണ്അവരുെടഅനെവുംകിനാക്ളടും.വീശുവേയിൽ
പിടിച്മീൻപൂഴിയിൽവീണ്പിടയ്ക്ുനെത്കണ്ാ
ൽലപാേുംചങ്ുപിടയ്ക്ുനെപാവങ്ൾ.െപാട്ൻനാ
രായണനുംലരാഹിണിയുംഓത്ട്ഭാർഗവനുംഅര
യമൂപ്നുംദിവാകരനുംന്പഭാകരൻമുതോളിയുെമാ
െക്ലചർനെട്ഒരുലപാെേലവേെചയ്ത്ജീവിക്ുനെ
നാട്.അെതാരുസ്പ്നഭൂമിെയാനെുമേ്.നായ്ലപ്ടി
യുംവറുതിയുെമാെക്എവിെടെത്തയുംലപാെേമു
ക്രയിേുമുണ്ട്.അവിലടക്ട്ഒരുദിനംഒടിയൻകണ്
പ്ൻവരുകയാണ്.സ്ലമധയാഅേ്,ക്ണിച്ടുവരു
ത്തിയതാണ്.ആരണ്ാംവരവിനുപിറകിൽല്ാട്ടു
ടമയായന്പഭാകരനായിരുനെു.കരക്ാരുെടസഹായ
മിേ്ാെതകണ്പ്ന്ഒരിക്േുംമുക്രയിൽകാേുകു
ത്താൻകഴിയിേ്.വർഷങ്ൾക്ുമുമ്പട്അവെനനാ

ടുകടത്തിയ ന്ഗാമമാണ്മുക്ര.പണ്ട്ഒരുചാ
കരലകാളിനി െടനാരായണെൻറവേമുറിച്,വ
ള്ളംതകർത്ത, നിധിലപടകത്തിനകത്തട്ഒളിച്ടുവ
നെതായിരുനെുഒടിയൻകണ്പ്ൻ.അനെട്മുക്രയിോ
െകമൃതര്യുതാണ്ഡവമാടി.ആെകാടുമയുെടലശഷി
പ്ാണ്നാരായണെൻറയുംലരാഹിണിയുെടയുംഉൗ
ഷരമായദാമ്പതര്യം.ഒടിയെൻറലകെതാട്ടുവരണ്ു
ലപായലരാഹിണിയുെടഗർഭപാന്തം.കണ്പ്ലനാടു
ള്ളകേിമനസ്സിൽെകടാെതെകാണ്ുനടക്ുകയാ
ണ്നാരായണൻ.

ന്പഭാകരനാവെട്,ഈഡിജിറ്ൽയുഗത്തിൽപുതി
യകാഴചപ്ാലടാെടലവണംഒടിയെനസമീപിക്ാെന
നെുകരുതുനെു.പുറംകടേിൽമീൻപിടിക്ാൻലപാ
കുനെല്ാട്ിെനകുത്തിമറിക്ാനുംവേമുറിക്ാനും
എത്തുനെആനമത്സര്യങ്ൾക്ുംെകാമ്പൻന്സാവുക
ൾക്ുംമുനെിൽ,ല്ാട്ിെനയുംവേക്ാെരയുംഅദൃ
ശര്യമാക്ാൻഒടിവിദര്യക്ട്കഴിയുെമനെട്ന്പഭാകരൻവി
ശ്സിക്ുനെു,അതുവഴികാണാവേകളിൽകുരുങ്ു
നെമത്സര്യങ്ൾതെൻറകീശയിൽകിടനെുപിടയ്ക്ു
െമനെും.ഗാന്ിലമാഹനൻമാഷിെൻറമകൻന്പഭാ
കരൻഎത്ുെചയ്താേുംഅതുമുക്രക്ാരുെടകൂ
ടിലക്മത്തിനായിരിക്ും.നാരായണെൻറവിേക്ു
കൾവകെവയ്ക്ാെതലദശക്ാർന്പഭാകരെനഅ

നുകൂേിക്ുകയാണ്.അങ്െനഒടിയൻകണ്പ്
െനസാരഥിയാക്ിന്പഭാകരെൻറല്ാട്ട്ആഴ
ക്ടേിലേക്ട്പുറെപ്ടുനെു.വരാനിരിക്ുനെദുര

ത്ംഅറിയാെതന്പതീക്കളടുെടനനുത്തമണേിൽ
മുക്രക്ാർകടൽനീേിമയിലേക്ട്അങ്െനകണ്ണടും
നട്ിരിക്ുനെു.സമകാേികന്പസകട്തിയുള്ളകഥ,തി
കച്ടുംകാൽപനികമായമിത്തിേൂെടആഖര്യാനംെച
യേടുനെിടത്താണ്ഒടിയത്ിരകൾഎനെനാടകംവിജയി
ക്ുനെത്.പയേനെൂരിെേന്ഗാമംന്പതിഭയാണ്ഒടിയത്ി
രകൾഅരങ്ിെേത്തിക്ുനെത്.ഇ.വി.ഹരിദാസ്അ
ണിയിെച്ാരുക്ുനെനാടകത്തിെൻറഎഴുത്തട്ഉണ്ണി
കൃഷ്ണൻപൂൽക്േിലൻറതാണ്.പി.ഉമാലദവി,ന്പ
കാശൻെവള്ളച്ാൽ,കഹാർനടക്ാവ്,പി.യു.്ാ
്ു,ന്പകാശൻെചങ്ൽ,്ാ് ുകേിയത്ിൽ,െക.
ന്ശീേക്ട്മി,ലമാഹനൻരാമത്ളി,സുധാകരൻലക
ലളാത്തട്,രാജലഗാപാേൻ,മനുനടക്ാവ്,വിശ്ാസ്,
നീരജ്,ടി.പി.്ാേൻ,ടി.എ.സലത്ാഷ്,വത്സേപാ
റത്ട്,േളിതഅയേർഎനെിവരാണ്അഭിലനതാക്ൾ.
അണിയറയിൽന്പശാത്ട്െറഡ്,അഭിോഷ്,സജിത്തട്,
അനീഷ്,ടി.പി.്ാേൻ,പാറത്ട്വിജയൻ,ലന്പംകു
മാർ,ജയൻഉദിനൂർ,പി.യു.രാജൻ,െക.വി.ഭാർഗവ
ൻഎനെിവർന്പവർത്തിക്ുനെു.
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അെകുത്ടെൽ
മലോളപ്രഫഷനൽനാെേകവദതിേകുടെ
േകുതതിപകുംേതിതപകും(്രഠനം)
ക�ാ.ടേ.പ്രീേകുമാർ
ക്രജക്:334,വതില:320.00
�തി.സതിെകുേക്സക്

മേയാളനാടകന്പസ്ഥാനത്തി
െൻറതുടക്ംമുതൽന്പഫഷ
നൽനാടകലവദികളടുെടകാ
േംവെരയുള്ളസമന്ഗപഠനം.
അവതരണത്തിേുംആവി
ഷ്കാരത്തിേുംവനെമാറ്ങ്
ൾഅടയാളെപ്ടുത്തുനെു.

അത്തിമരത്തിടലനത്ക്
പ്രീനതിവാസൻകോവാത്ക്
ക്രജക്:84,വതില:90
സർഗപ്രീെകുേക്സക്

12െചറുകഥകളടുെടസമാ
ഹാരം.അനുഭവശിൽപങ്ളാ
കുനെഎഴുത്തുലശേി.സമൂ
ഹത്തിെൻറവര്യഥകളിലേക്ു
ള്ളഎഴുത്തുകാരെൻറകണ്ണട്
പായിക്ൽ.

ോർട്ടറകുടെേഴകുേൻ
രവതിചപന്ദൻസതി.,
ക�ാ.ടേ.എം.പ്രീേകുമാർ
ക്രജക്:278,വതില:270.00
�തി.സതിെകുേക്സക്

രാസവളങ്ളടുംകീടനാശിനി
കളടുംമണ്ണിെനനശിപ്ിക്ു
നെുഎനെതടക്മുള്ളലജ
വകൃഷിവാദികളടുെടആലരാ
പണങ്െളശാസ്ന്തീയാടി
ത്തറയിൽനിനെട്ഖണ്ഡിക്ു
നെപഠനം.

ഒരകുേഥേകുടെസഞ്ാര്രഥം
സകുജേനമ്്യാർ
ക്രജക്:64,വതില:60.00
ടേസക്പ്രസക്െകുേക്സക്

അപരിചിതനിമിഷങ്െളഅ
തീവേളിതമായഭാഷയിൽ
ലചർത്തുെവക്ുനെകഥക
ൾ.പുതിയകാേത്തിെൻറഇ
രുളടുകൾെക്തിരായനിശേബ്
ദന്പതിലരാധംഎനെനിേക്ട്
വായിക്ാവുനെരചനകൾ.

പ്രഥകഗാറസകുംആര്യഭെനകും
മറ്കുഗണതിത്ാസക്പതജക്ഞരകും
സകുജേ്രതി.താോട്ടക്
ക്രജക്:74,വതില:70.00
ഹരതിതംെകുേക്സക്

ഗണിതശാസ്ന്തത്തിെൻറഉദ്
ഭവവുംവളർച്യുംആചാരര്യ
ന്ാരുെടജീവചരിന്തകുറിപ്ടു
കളിേൂെടഇൗപുസ്തകംപ
രിചയെപ്ടുത്തുനെു.കണക്ി
ലനാടുംകണക്ിെേആചാ
രര്യലരാടുംഅടുപ്ംഉണ്ാക്ാ
ൻഉപകരിക്ുനെപുസ്തകം.

നക്ഷപതജന്ം(ൊലസാഹതിത്യം)
ഗഫൂർഅറേക്ക്ൽ
ക്രജക്:78,വതില:70.00
മാമ്ഴം

കൗതുകങ്ളടുെടകുഞ്ു
ലോകത്തിേൂെടസഞ്രിക്ു
നെകഥനരീതി.നന്യുെട
ലോകത്തിേൂെടകുഞ്ുഭാവ
നകെളപറനെുേ്സിക്ാൻവി
ടുനെവായനാനുഭവം.

ചകുവപതിടൻറഭൂ്രെം
ഉദേ് ങ്കർ
ക്രജക്:86,വതില:85.00
ലതി്രതി്രബ്തികക്ഷൻസക്

രാഷ്ന്ടീയംലനരിട്ട്പറയുനെ
കഥകളടുെടസമാഹാരം.കേു
ഷിതമായസാമൂഹികസാഹ
ചരര്യെത്തഅനാവരണംെച
യേടുനെകഥകളാണ്ഇതിൽ.

ആദതി് ങ്കരം(കനാവൽ)
ടേ.സതി.അജേേകുമാർ
ക്രജക്:344,വതില:325
�തി.സതിെകുേക്സക്

ന്ശീശങ്രാചാരര്യരുെടജീവിതം
പറയുനെലനാവൽ.െഎതി
ഹര്യകഥകളിേൂെടയുംവാെമാ
ഴികളിേൂെടയുംമാന്തംവായി
ച്റിഞ്ശങ്രജീവിതെത്ത
വര്യതര്യസ്തആഖര്യാനത്താൽ
അവതരിപ്ിച്രചന.

െസ്ാസ്റ്യേൻ

െപ യോെതലപാകുനെമഴക്ാേംകണ്ട്ലവദനിച്
മുടത്ൻകാക്

പ്ാവിൻചിേ്യിെേഅലത്വാസിഅണ്ണാലനാട്പറഞ്ു:
‘‘മഴവാങ്ാൻലപാകാം...’’
‘‘എവിെട?അണ്ണാൻലചാദിച്ടു.
‘‘എവിെടനിെനെങ്ിേും’’^കാക്പറഞ്ു.

അണ്ണാൻചാടിച്ാടി
കാക്പറനെുപറനെട്
ഏഴുകടേുംകരയുംകടനെട്
ഒരിടെത്തത്തി.

അവിെടമഴവിൽക്ുനെകടകൾ
കലമ്പാളങ്ൾ
പേതരംമഴകിട്ടുനെസൂപ്ർമാളടുകൾ...

അണ്ണാൻഒരുകിലോമഴവാങ്ി
കാക്രണ്ുകിലോ

തിരിച്ടുവനെലപ്ാലഴക്ും
നാട്ിെേമഴക്ാേംെപയോെതലപായിരുനെു.
അണ്ണാെൻറഒരുകിലോമഴയും
കാക്യുെടരണ്ുകിലോമഴയും
െപയോനായ്ഒരുങ്ിയലപ്ാൾ
മഴക്ാേംലപായതിനാൽവിരുനെുവനെമഞ്ുകാേം
അതുസമ്തിച്ിേ്.
‘‘ഇതുഞങ്ളടുെടകാേം
മഴമഴക്ാേത്തുമതി...’’
മഞ്ുകാേംകാക്ലയാടുംഅണ്ണാലനാടുംകയർത്തു.
നിരാശരായകാക്യുംഅണ്ണാനും
വളെരദൂലരനിനെട്വാങ്ിെക്ാണ്ുവനെമഴെയ
അടുത്തമഴക്ാേംവെരകാത്തുസൂക്ിക്ാൻഇടമിേ്ാെത
നട്ംതിരിഞ്ു.
നഗരെതരുവിേുംന്ഗാമെതരുവിേും
കുനെുകൂടിയമാേിനര്യത്തിെേദുർഗന്ം
വിളിച്ടുപറഞ്ു:
‘‘ഞങ്ൾസൂക്ിക്ാം
ഞങ്ൾസൂക്ിക്ാം...’’ചിന്തീകരണം: കെ. നിസാർ

വതിട്ടകുക്രാോത്
വാക്കുേൾ
ഷാഹിനഇ.െക.

വ ി പ്വസ്പ്നങ്ളടുെടഎഴുപതുകളിലേക്ട്,ആകാേം
ജീവിച്വെരയുംഅേ്ാത്തവെരയുംെകാണ്ുലപാകു

നെുണ്ട്കരുണാകരെൻറപുതിയലനാവൽ‘യുവാവായിരുനെ
ഒൻപതുവർഷം’.വിപ്വന്പസ്ഥാനത്തിെൻറകാേഘട്ംപേ
രുംഎഴുത്തിനുവിഷയമാക്ിയിട്ടുണ്ട്;വിപ്വാനത്രജീവിത
വും.എം.സുകുമാരെൻറ‘ലശഷന്കിയ’നമുെക്ാരിക്േുംമറ
ക്ാനാകാത്തത്ആകാേെത്തനമുക്ട്മറക്ാനാകാത്തതു
െകാണ്ുകൂടിയാണ്.‘യുവാവായിരുനെഒൻപതുവർഷ’ത്തി
േൂെടകരുണാകരൻവിപ്വാനത്രകാേെത്തരാമുഎനെക
ഥാപാന്തത്തിേൂെടഅതിസൂക്ട്മംഅവതരിപ്ിക്ുനെു.വായി
ച്ടുപാതിപിനെിടുലമ്പാൾവായനക്ാരന്തിരിച്റിയാനാവും
രാമുഒരുവര്യക്തിയേ്,പേരാണ്.വര്യക്തിഎനെതിേുപരിഒരു
കാേമാണ്അയാൾ.ലോകെത്തമാറ്ിമറിക്ാൻെവമ്പിനിനെി
രുനെകുെറലയെറയുവാക്ളടുെടവിപ്വരക്തം.തനിക്പ്ടുറം
സമൂഹെത്തക്ുറിച്ട്ആകുേെപ്ട്ിരുനെകുെറമനുഷര്യരുെടആ
ത്ാർഥത.നര്യായീകരിക്ാവുനെതുംഅേ്ാത്തതുമായഅലന
കംസംഭവങ്ൾ.ലചാരചിതറേുകൾ.വിപ്വന്പസ്ഥാനത്തിെൻ
റശിഥിേീകരണത്തിനുലശഷംഅതിേുൾെപ്ട്മനുഷര്യരുെട
ജീവിതെമങ്െനയായിരുനെു?

യുദ്ധംതീർനെകളംലപാെേ.ആരുജയിച്ടുആര്ലതാറ്ടുഎ
നെെതാനെുമായിരുനെിേ്ന്പസക്തം.ഒരുകാേെത്തചുവപ്ിച്,
ന്തസിപ്ിച് ആശയങ്ൾക്ട്എത്ുസംഭവിച്ടു?പിടിക്െപ്
ട്വരുംകാണാതായവരുംമരിച്ടുജീവിക്ുനെവരുംവഴിപിരി
ഞ്വരും,അങ്െനഒരുപാട്ലപരുണ്ട്ഈകഥഉള്ളിൽലപ
റുനെവരായി.അവരിെോരാളാണ്ലനാവേിെേആഖര്യാതാവ്.
വിപ്വാനത്രകാേത്തിേൂെടയാണ്‘യുവാവായിരുനെഒൻപ
തുവർഷം’സഞ്രിക്ുനെത്.ആമനുഷര്യരുെടഅത്തഃസംഘ
ർഷങ്ൾേഘുവായിരുനെിേ്.്ാഹര്യവുംആത്രികവുമായ
അതിതീന്വമായഒറ്െപ്ടേുകളടുെടജീവിതം.അത്വിപ്വകാ
േലത്താളംകഠിനംതെനെ.വായിച്ടുകഴിഞ്ലപ്ാൾഉള്ളിൽ
കടുത്തവിഷാദംപകർനെട്ഈപുസ്തകത്തിെേ കഥാപാ
ന്തങ്ൾ.ഒരർഥത്തിൽനക്സേിസത്തിൽവനെുെപട്വർമ
നുഷര്യസ്ലനഹികൾതെനെയായിരുനെു.മനുഷര്യസ്ലനഹംഅ
ഥവാസഹജീവിസ്ലനഹംതെനെയാണ്അവെരസ്സ്ഥമായ
ജീവിതവഴികളിൽനിനെട്തിരിച്ടുവിട്ട്വിപ്വന്പസ്ഥാനങ്ളടുെട
കനൽവഴികളിൽെകാെണ്ത്തിച്തും.

പേലപ്ാഴുംആനന്െകാണ്ട്,സഹജീവിസ്ലനഹംെകാ
ണ്ട് അവർെചയ്തപേതുംനര്യായീകരണത്തിനപ്ടുറമുള്ള
കാരര്യങ്ളായിരുനെുെവങ്ിേും,ആവിപ്വകാേത്തിെൻറ
സ്ഫടികതുേര്യമായസ്പ്നങ്ളാണ്,അതിെൻറചിേ്ടുചിതറ
ോണ്ഈപുസ്തകം.വായിക്ുംലതാറുംകഥാപാന്തങ്ളാ
യരാമുവുംദാമുവുെമാെക്പേതായിപേരായിആവർത്തി
ക്െപ്ടുനെു.േളിതമേ്,ഈവായനാനുഭവം.ഒരായിരംവട്ം
നുറുങ്ുംലപാെേ,ലതാക്ിൻകുഴേിൽെനഞ്ുെവച്ട്നിൽ
ക്ുംലപാെേ.്ൂർഷ്വർക്ിച്െൻറമരണാവർത്തനം,അ
ല്ാധത്തിെേഒടുങ്ാത്തകുറ്ല്ാധങ്ളടുെടആവർത്ത
നം...അങ്െനസർവതുംആവർത്തനങ്ളാണ്;ന് നീത
യുംേക്ട്മിയുംലപാേും.ആവർത്തനംഎനെവാക്ിന്മെറ്ാ
രുെമാഴിമാറ്മുണ്ട്ഈപുസ്തകത്തിൽ.എേ്ാമനുഷര്യരും
എത്തിലച്രാത്തയാന്തെയാടുക്ങ്ളടുെടചിേന്പതീകങ്ൾ
ലപാെേയാെണനെതാണ്അത്.അപൂർണയാന്തകളടുെടആ
വർത്തനങ്ൾ.

ഈപുസ്തകംവായിച്ടുതുടങ്ുലമ്പാൾമുതൽമുലനൊ
ട്ടുംപിലനൊട്ടുംഎടുത്തടിക്െപ്ട്ടുകാേം.ഭൂതംവർത്തമാ
നെത്തയുംഭാവിെയയുംശ്ാസംമുട്ിച്ടു.ഒടുക്ംകാേമിേ്ാ
യ്മയിലേക്ുംഎടുെത്തറിയെപ്ട്ടു.നക്സൽ് ാരിയുെടഅ
മ്പതാണ്ിെൻറപശ്ാത്തേത്തിൽഇതുവനെത്യാദൃച്ഛികമാ
കാം.കരഞ്ുതീർത്തും്ാക്ിയാവുനെസങ്ടംലപാെേഒ
രുവായനാനുഭവം.ചിതറിയവാക്ുകൾതനിച്ിരുനെുപറയു
നെത്രാമുെപായ്ക്ളഞ്ുംലകട്ടുെകാലണ്യിരിക്ുനെു.വി
ട്ടുലപാകാത്തഒട്ലനകംഇലമജുകൾഈപുസ്തകമടച്ടുംന
െമ്തുടരുനെു.വായിച്ടുതീർനൊേുംവിട്ടുലപാകാത്തവാക്ു
കൾെകാണ്െന്തകരുണാകരൻഈപുസ്തകംപണിതത്.

േകുവാവാേതിരകുന്നഒൻ്രതകുവർഷം
േരകുണാേരൻ

വതില:240, ക്രജക്:263
�തി.സതിെകുേക്സക്

വിലനാദ്ഇളെകാള്ളൂർ

െെവ കുലനെരം.പാർക്ിൽകളിക്ുനെകുട്ികൾഉത്സാഹ
ത്തിോയിരുനെു.പേതരംലറഡുകളിൽകയറിയിറ

ങ്ിഅവർസലത്ാഷിക്ുകയായിരുനെു.ഇടക്ട്കാൽെതറ്ിവീണ്ഒരു
കുട്ിക്ട്െചറിെയാരുപരിക്ുപറ്ി.പലക്,ഒനെുചിണുങ്ാൻലപാേും
കൂട്ാക്ാെതഅവൻകൂട്ടുകാർെക്ാപ്ംകളിതുടർനെലതയുള്ളൂ.അവ
രുെടഅച്ഛനമ്മാർപാർക്ിെേസിമൻറ്െ്ഞ്ുകളിൽഇരിപ്ടുണ്ാ
യിരുനെു.

അലനെരമാണ്പാർക്ിന്മുനെിെേലറാഡിേൂെടഒരുജാഥലപായ
ത്.അമ്പലതാളംലപരുള്ളഒരുസംഘമായിരുനെുഅത്.ഏലതാസമര
ത്തിൽപെങ്ടുക്ലവെപാേീസ്െവടിെവച്ടുെകാനെഒരുെചറുപ്ക്ാ
രെൻറചരമവാർഷികദിനത്തിേുള്ളജാഥയായിരുനെുഅെതനെട്മുന്ദാ
വാകര്യംവിളിയിേൂെടവര്യക്തമായിരുനെു.

കുട്ികൾകളിനിർത്തിപാർക്ിെൻറമതിേിെേകമ്പിലവേിക്ിടയി
േൂെടജാഥകാണാൻതുടങ്ി.ജാഥയിെേആളടുകെളലനാക്ിഅവർ
ലകവീശുകയുംചിരിക്ുകയുംെചയ്തു.

സിമൻറ്െ്ഞ്ിേിരിക്ുനെഅവരുെടഅച്ഛനമ്മാർഇലപ്ാൾആ
ജാഥെയക്ുറിച്ാണ്സംസാരിക്ുനെത്.

ഒരാൾ:‘എെത്ാരു്ഹളമാണിത്.എവിെടലനാക്ിയാേുംസമര

വുംജാഥയുംധർണയുംമാന്തം.ശബ്ദമേിനീകരണത്തിന്ഇവർെക്
തിെരലകെസടുക്ുകയാണ്ലവണ്ത്...’

മെറ്ാരാൾ:‘അലതയലത...ഇവന്ാരാണ്ഇൗനാട്നശിപ്ിക്ുനെത്.
എേ്ാംഅധികാരത്തിനുംപണത്തിനുംലവണ്ിയുള്ളനാടകങ്ളാണ്...’

െവെറാരാൾ:‘അലതയലത...കള്ളന്ാർ...’
കുട്ികൾജാഥകാണുനെത്അലനെരമാണ്അവർന്ശദ്ധിച്ത്.അവർ

കുട്ികെളതിരിെകവിളിച്ട്ശകാരിക്ുകയുംകളികളിലേക്ട്മടക്ിഅയ
ക്ുകയുംെചയ്തു.

സന്ര്യഇരുളാൻതുടങ്ിയലപ്ാൾപാർക്ിെൻറസമയംകഴിെഞ്
നെട്െസകര്യൂരിറ്ിക്ാരൻഅവെരഅറിയിച്ടു.അച്ഛനമ്മാർപരസ്പരം
യാന്തപറഞ്ട്പിരിയാൻതുടങ്ിയലപ്ാഴാണ്ഒരുകുട്ിെയകാണാനി
െേ്നെട്മനസ്സിോയത്.പാർക്ിെൻറമുക്ുംമൂേയുംഅരിച്ടുെപറുക്ി
യിട്ടുംകുട്ിെയകെണ്ത്താനായിേ്.അവെൻറഅച്ഛനുംഅമ്യുംനി
േവിളിക്ുകയുംല്ാധരഹിതരാവുകയുംെചയ്തു.

ജാഥഏെറദൂരംപിനെിട്ടുകഴിഞ്ിരുനെു.
പാർക്ിൽനിനെട്കാണാതായകുട്ിഅതിെൻറഏറ്വുംപിനെിേു

ണ്ായിരുനെു.മറ്ടുള്ളവർെക്ാപ്െമത്താൻഅവൻആലവശലത്താെട
നടക്ുകയായിരുനെു.അവരുെടമുന്ദാവാകര്യംസ്പഷ്ടമായെേ്ങ്ിേും
അവൻഏറ്ടുവിളിക്ുകയുംആലരാനൽകിയെകാടിഉയർത്തിപ്ിടിക്ു
കയുംെചയ്തു.
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കാ ഴചകെളയുംലകൾവികെളയുംപുനർനിർവചിച്െന്ഫയിമുക
ളടുെടമുനെിലേക്ട്അഭിനയത്തികവുെകാണ്ട്കയറിനിനെനട

നായിരുനെുഇന്ന്ൻസ്.തുടർച്യായഹാസര്യകഥാപാന്തങ്ളിൽനിനെട്സീരി
യസ്ലറാളടുകളിെേത്തിയഅഭിനയജീവിതമാണ്അലദേഹത്തിലൻറത്.അലദേ
ഹത്തിെൻറസമീപകാേചിന്തങ്െളേ്ാംഇതിന്െതളിവാണ്.

ടി.വി.ചന്ന്െൻറകഥാവലശഷൻെതാട്ാണ്ഇന്ന്ൻസിെനലതടി
അഭിനയസാധര്യതയുള്ളലറാളടുകൾലതടിെയത്തിയത്.ലമക്പ്ിേ്ാ
ത്തജീവിതമാണ്ഇന്ന്ൻസ്എനെനടെനമേയാളസിനിമയിൽ
90കളിൽഅടയാളെപ്ടുത്തിയത്.സ്ത്ംമനസ്സടുംശരീരവും
നീറുലമ്പാഴുംഅലദേഹംമേയാളിെയകറകളഞ്ട്ചിരിപ്ിക്ു
കയുംചിത്ിപ്ിക്ുകയുംെചയേുകയായിരുനെുഒാലരാെന്ഫ
യിമുകളിേും.വിശപ്ടുംലവദനയുമിേ്ാത്തകഥാപാന്തങ്ളാ
യിരുനെുമൂനെരപതിറ്ാണ്ുമുമ്പട്കാമറക്ട്മുനെിൽനിൽക്ു
ലമ്പാൾതിരക്ഥയിൽഅലദേഹത്തിന്ഒരുക്ിയിരുനെത്.മ
േയാളത്തിെൻറചാർളിചാപ്ിെനനെട്വിളിച്ടുലപാക ുനെഒരുജീ
വിതപിനൊമ്പുറംഅലപ്ാഴുംലമക്പ്ിനകത്തട്ആനടൻഒ
ളിപ്ിച്ട്െവച്ിരുനെു.നാോംക്ാസിൽസ്കൂൾപഠനംഅവ
സാനിപ്ിച്ട്അമ്ാവെൻറതുനെൽക്ടയിൽസൂചിയുംനൂ
േുംലകാർത്തട്തുനെിപ്ിടിപ്ിച്ത്ജീവിതംതെനെയായിരു
നെു.പേനിറങ്ളിേുംപേതരത്തിേുംചിതറിക്ിടനെത
െൻറജീവിതത്തുണിക്ഷണങ്െളലകെയാതുക്ത്തി
ൽതുനെിലച്ർത്തലപ്ാൾമേയാളസിനിമയുംഅലദേഹ
െത്തലചർത്തുപിടിച്ടു,െപാട്ാത്തനൂേിഴകൾെകാണ്ട്.

മനുവിെൻറമൺലറാതുരുത്തട്,ലഡാ.്ിജുവിെൻറ
കാടുപൂക്ുനെലനരം,വിലനാദ്മങ്രയുെടകാംല്ാജി,
ചന്ന്ൻനരിലക്ാടിെൻറപാതി,ആർ.ശരത്തിെൻറ്ു
ദ്ധനുംചാപ്ിനുംചിരിക്ുനെു,അടൂരിെൻറപിെനെയും,ര
ഞജിത്തിെൻറേീേ,മലനാജ്കാനയുെടഅമീ്തുടങ്ി
സമീപകാേത്തിറങ്ിയഒരുപാട്ചിന്തങ്ളിൽഇന്ന്ൻസി
െേഅഭിനയവിസ്മയെത്തചേച്ിന്തആസ്ാദകർഅനു
ഭവിച്ടു.ഇന്ന്ൻസിെൻറവർത്തമാനങ്ളിലേക്ട്.

്രാതതി,കലാന,ആടളാരകുക്ം
ചന്ന്ൻനരിലക്ാട്എനെനവാഗതസംവിധായകെൻറപരീക്
ണചിന്തമാണ്‘പാതി’.െതയേംമുഖെത്തഴുത്തുകാരനുംനാട്ടു
ലവദര്യനുമായകമ്ാരൻഎനെകഥാപാന്തെത്തയാണ്ഇതിൽ
ഞാൻഅവതരിപ്ിക്ുനെത്.ജന്നാവിരൂപനായകമ്ാരൻഒരി
ക്ൽനടത്തിയന്ഭൂണഹതര്യയുെടപാപഭാരവുംലപറിജീവിക്ു
കയാണ്.കമ്ാരെൻറജീവിതപരിസരങ്ളിേൂെടന്ഭൂണഹതര്യഎ
നെഅറുെകാേയടക്മുള്ളസമൂഹംെവച്ടുപുേർത്തുനെമലനാ
ഭാവങ്െളയാണ്ചിന്തംന്പശ്നവത്കരിക്ുനെത്.

പാതില്ാധവുംമറുപാതിഉപല്ാധവുമായിഉള്ളടുേഞ്ട്
ജീവിക്ുകയാണ്കമ്ാരൻ.നവാഗതനായ് ിജുെ്ർണാഡ്
തിരക്ഥെയഴുതിസംവിധാനംെചയേടുനെചിന്തമായ‘ലോന’യാ
ണ്പുതിയചിന്തങ്ളിൽമെറ്ാനെട്.നഗരത്തിരക്ിൽഒറ്െപ്ട്ട്
ജീവിലക്ണ്ിവരുനെചിേമനുഷര്യരുെടകഥപറയുകയാണ്ചി
ന്തം.അത്ർമുഖനായെമക്ാനിക്ാണ്ലോന.സ്ത്ംലമൽ
വിോസംലതടിയുള്ളഅയാളടുെടയാന്തയുെടകഥയിേൂെടചി
ന്തംസംസാരിക്ുനെത്.

75വയസ്സടുള്ളപപ്ടുപിഷാരടിഎനെഓട്ൻതുള്ളൽകോകാ
രനായിഅഭിനയിക്ുനെചിന്തമാണ്ആെളാരുക്ം.20വർഷം
മുമ്പട്കാണാതായമകെനതിരക്ിതിരുവനത്പുരംനഗരത്തി
െേത്തുനെഓട്ൻതുള്ളൽകോകാരനായപപ്ടുപിഷാരടിയു
െടജീവിതമാണ്ചിന്തത്തിെൻറന്പലമയം.ചിന്തത്തിനുലവ
ണ്ികോമണ്ഡേത്തിെേകോകാരന്ാരിൽനിനൊണ്
ഓട്ൻതുള്ളൽപഠിച്ത്.

‘ആഭാസം’്രറേകുന്നതക്
നവാഗതനായജു് ീത്നന്മദത്രചനയുംസംവിധാനവുംനിർവഹിക്ുനെചിന്തമാ
യആഭാസത്തിെൻറഷൂട്ിങ്് ംഗളൂരുവിൽചിേതൽപരകക്ികൾമുടക്ിയിരു
നെു.മതവുംഅത്തരംരാഷ്ന്ടീയവുെമാെക്എേ്ാത്തിേുംഇടെപടുനെതിെൻറസൂ
ചനയാണ്ഇൗസംഭവം.അത്തരംഇടെപടേുകൾകോകാരെൻറസ്ാതന്ത്ര്യെത്ത
യാണ്നിലഷധി ക്ുനെത്.സ്തന്ത്മായിട്ട്ഒനെും
പറയാൻ പറ്ാത്തഒരുദുരത്ംത

െനെവരും.എേ്ാവ
രുംഒാലരാരാ

ഷ്ന് ട ീ യ
വും മ

ത

വുെമാെക്പറഞ്ാണ്ഇറങ്ുനെത്.അങ്െനെയാരു്േത്തിോണ്പേരും
ഇടെപടുനെത്.അവർഎേ്ാലമഖേയിേുംഇടെപടാൻതുടങ്ിയിരിക്ുനെു.അ
തിെൻറഭാഗമാണ്്ംഗളൂരുവിൽകണ്ത്.നമ്ൾനിേവിൽഅനുഭവിക്ുനെത്
എത്ാെണനെട്പറയുകയാണ്ആഭാസം.സാമൂഹികന്പസക്തിയുള്ളചിന്തത്തിൽ
ചിത്ിക്ുനെവർക്ട്പേതുംമനസ്സിോക്ാനുണ്ട്.

പ്രതരീക്ഷതിക്കുന്നെഹകുമതതിേൾ
എെൻറഒാലരാസിനിമയുംകണ്ിട്ട്ലന്പക്കരായസാധാരണക്ാരുംസിനിമാന്പ

വർത്തകരുംനിരൂപകരുെമാെക്പറയുനെഅഭിന്പായങ്ൾതെനെയാണ്ഏറ്
വുംവേിയസലത്ാഷവും് ഹുമതിയും.പിെനെഅവാർഡ്കിട്ാെനാെക്
ഒരുഭാഗര്യംലവണം.മാറിമാറിവരുനെഒാലരാസർക്ാറുംനിർണയിക്ുനെ
സമിതികളാണലേ്ാഅവാർഡ്നിർണയിക്ുനെത്.അവരിൽലമൽത്ത
ട്ിേുള്ളവെരാെക്ആണലേ്ാഅവാർഡ്നിർണയിക്ുക.അവെരകു
റ്ംപറഞ്ിട്ട്കാരര്യമിേ്,മനുഷര്യരലേ്.ആലസഡിെനകുറിച്ട്ചിത്ി
ച്ാൽതകർനെുലപാകും.അതുെകാണ്ട്അത്തരംഅവാർഡുകെളപ്
റ്ിഞാൻആലോചിക്ാലറയിേ്.മാധവ്രാമദാസെൻറഅലപ്ാത്തി
ക്ിരിയിൽഅങ്െനസംഭവിച്ടു(ഇൗസിനിമയിെേഅഭിനയത്തി
ന്2014െേസംസ്ഥാനസർക്ാറിെൻറന്പലതര്യകജൂറിപരാമർശം
ഇന്ന്ൻസിന്േഭിച്ിരുനെു).അതിൽസലത്ാഷവുമുണ്ട്.

അഭതിനേജരീവതിതത്തിടൻറരണ്ക്ഘട്ടങ്ങൾ
കരിയറിെൻറആദര്യഘട്ത്തിൽലകാമഡികഥാപാന്തങ്ളായി
രുനെുഏെറയുംേഭിച്ത്.അനെുംഇനെുംകഥാപാന്തങ്െള
ഞാനായിട്ട്െതരെഞ്ടുക്ാറിേ്.ഒാലരാരുത്തരുംവിളിക്ും.
കാരക്ടർഎെത്നെുലപാേുംലചാദിക്ാറിേ്,ലപായിെചയേടും.
അങ്െനയായിരുനെുപണ്ും,ഇലപ്ാഴുംഅതുതെനെയാണ്.
കൂടുതൽദിവസംലവണെമനെട്സംവിധായകർപറയുലമ്പാ

ൾമാന്തമാണ്ചിേലപ്ാെഴങ്ിേുെമാെക്എത്ട്കാരക്ടർഎനെട്
ലചാദിക്ാറുള്ളത്.എനൊേുംഒനെുംതിരസ്കരിക്ാെറാനെുമിേ്.
അതുെകാണ്ട്ഞാനായിട്ട്തെനെെതരെഞ്ടുത്തതേ്ഒനെും.വ
നെുലചരുനെു.എന്തദിവസംലവണം,എത്ട്കിട്ടുംഎനെട്അലന്ഷി

ക്ുംഅന്തതെനെ.െചയ്തത്എേ്ാംഎനിക്ട്സംതൃപ്തിനൽകുനെ
താണ്.ഇഷ്ടലത്താെടയാണ്എേ്ാംെചയേടുനെത്.

മാറ്തിനതിർത്തിേടപഫേതിമകുേളതികലക്ക്
സ്ഥിരംഹര്യൂമർലവഷങ്ൾെചയേടുനെനടന്ാെരസീരിയസായഭാഗങ്ലളാ
ലക്മാക്സ്സീനുകെളാെക്വരുലമ്പാൾമാറ്ിനിർത്താറുണ്ട്.ഡയറക്ടലറാ
ആർട്ിസ്റ്ടുകെളാെക്ലയാപറയുംആസീനുകൾക്ുള്ളിൽഎെൻറകഥാപാ
ന്തംഉണ്ായാൽഅതിെൻറെയാരുഗൗരവംഅങ്ട്ലപാവുെമനെട്.ലന്പക്കർചി
രിക്ുെമെനൊെക്പറയും.ഒാലരാരുത്തരുെടചിത്യാണത്.‘ലചട്ാലക്മാക്സി
ൽഇേ്,ലക്മാക്സിൽവനൊൽഅതിെൻറസീരിയസ്ലപാവും’എെനൊെക്
അസിസ്റ്ൻറ്ഡയറക്ടർമാർപറയും.അവർക്ിടയിൽനടക്ുനെചർച്െക്ാടു
വിോയിരിക്ുംഇത്നമ്ലളാട്പറയുനെത്.ഇനെുംചിേലപ്ാൾഅങ്െനചിത്ി
ക്ുനെവരുണ്ാകും.എനൊൽ,ഇനെസീനിൽവരണെമനെട്ഞാൻആന്ഗഹിച്ിെ
ട്ാനെുമിേ്.അഭിനയിക്ുലമ്പാൾഎേ്ാവർക്ുംഒലരവികാരംആെണനൊണ്എ
െൻറവിശ്ാസം.അതിലപ്ാൾവേുതായാേുംെചറുതായാേുംതടിയുള്ളവനാ
യാേുംെമേിഞ്വനായാേുംഗ്ാമർകൂടിയയാളായാേുംകുറഞ്ആളായാ
േുംശരി.ഉദാഹരണത്തിന്അമ്മരിച്ാൽകരയുനെത്ഒലരലപാെേആവാം,പ
ലക്രണ്ുലപരുെടയുംെസൻറിെമൻറ്സിൽവര്യതര്യാസമുണ്ാവും.അങ്െനയു
ള്ളകാരര്യത്തിൽഎനിക്ട്എലൻറതായഒരുനിയമമുണ്ട്.ആര്െചയേടുനെതുലപാ
െേയുംഎനിക്ട്െചയോൻപറ്ടും.സതര്യനുംനസീറുംെചയ്തത്ലപാെേഎനിക്ട്
െചയോൻപറ്ടും.പലക്,കാഴചയിൽഅങ്െനവരണെമനെിെേ്നെട്മാന്തം.അങ്
െനെയാരുവിശ്ാസംനമുക്ുണ്ട്.ഒനെുംകരുതിക്ൂട്ിഅഭിനയിക്ുനെതേ്.വിളി
ക്ുനെു,തരുനെലവഷംഅങ്െനെചയ്ത്െചയ്ത്ലപാകുനെു.എെനെവിളിച്ട്
കൂടുതേുംഅങ്നെത്തലവഷങ്ൾതനെിട്ടുള്ളവെരാെക്മികച്സംവിധായക
ന്ാരുംഅതിെനക്ുറിച്ട്നേ്അറിവുള്ളവരുമായിരുനെു.അതുെകാണ്ട്എനിക്ട്
വിജയിക്ാൻപറ്ി.അവെരഎനിക്ട്അനുസരിക്ുകലയലവണ്ിവനെിട്ടുള്ളൂ.അ
െതാരുഭാഗര്യമായിട്ട്ലതാനെുനെു.നേ്സംവിധായകർെക്ാപ്ംനിൽക്ാൻപറ്ിഎ
നെതുഗുണംെചയ്െതനെട്തെനെപറയാം.

േഥാവക്ഷനക്മകുമ്കുംക്ഷവകും
ടി.വി.ചന്ന്ൻസാറിെനലപാേുള്ളവർവിളിക്ുലമ്പാൾതെനെനമ്ുക്ട്ഒാണംവ
െനെത്തിയലപാെേലതാനെും.ഒനൊംഒാണംരണ്ാംഒാണംഎനെലപാെേയായിരി
ക്ുംഅവർെക്ാപ്മുള്ളഒാലരാദിനവും.മനസ്സിെോരുഒാണക്ാേംനിറഞ്ട്നി
ൽക്ും.അടൂർസാലറാഎം.പി.സുകുമാരൻനായലരാടി.വി.ചന്ന്ലനാഒെക്വിളി
ക്ുലമ്പാൾഅങ്െനയാണ്.അവരുെടലഡറ്ട്എത്തുനെതുംകാത്തട്നിൽക്ുനെത്
തെനെആലവശമാണ്.െസറ്ിെേത്തുലമ്പാൾഅവരുെടരീതിെക്ാപ്ംഅങ്ട്ലചരും.

േഥാ്രാപതത്തികലക്കുള്ളവഴതി
ഒരുപാട്കണ്ട്പരിചയിച്ഒരാെളനമുക്ട്അനുകരിക്ാൻകിട്ടും.അങ്െനഒാ
ലരാകഥാപാന്തത്തിനുംഅനുസരിച്ട്കെണ്ത്തിയാൽഎളടുപ്മാകും.അങ്െന
യാണ്എനിക്ട്ലതാനെിയിട്ടുള്ളത്.നമുക്ട്അറിയാവുനെഏെതങ്ിേുംഒരുഅപ്ൂ
പ്െൻറലയാഅമ്ാവെൻറലയാസുഹൃത്തിെൻറലയാ്ന്ുക്ളടുെടലയാഅങ്
െനആരുെടെയങ്ിേുംഒരാളടുെടലചഷ്ടകളടുമായികഥാപാന്തത്തിന്സാമര്യമുള്ള
ഒരാെളകെണ്ത്തിയാൽകാരര്യങ്ൾഎളടുപ്മാകും.അങ്െനയാണ്ഞാൻെച
യ്തുെകാണ്ിരിക്ുനെത്.

തകുന്നൽക്ാരനാേസകുകരപന്ദൻ
കൂേിപ്ണിയായിരുനെുഅച്ഛന്.അെച്ഛൻറവരുമാനംെകാണ്ാണ്ഏഴുമക്ളടുെട
വയറുനിറഞ്ത്.വയറുനിറയുമായിരുനെിെേ്ങ്ിേുംഞങ്ളടുെടമനസ്സടുനിറയുമാ
യിരുനെു.അനെതിെനപട്ിണിയുംപരിവട്വുെമനെട്പറയാൻപറ്ിേ്.മനസ്സടുനിറയു
നെതുെകാണ്ട്അെതാരുന്പശ്നമായിട്ട്ലതാനെിയിേ്ായിരുനെു.നാോംക്ാസിെേ
ത്തിയലപ്ാൾമൂത്തവെരാെക്പണിക്ുലപായിത്തുടങ്ി.നാോംക്ാസിൽപഠി
ത്തംനിർത്തിഅമ്ാവെൻറതുനെൽക്ടയിൽകയറി.എെൻറലറാൾലമാഡോ
യിരുനെുഅമ്ാവൻ.

അഭിനയംവേിയഇഷ്ടമായിരുനെു.നാട്ിൽഅമച്ർനാടകസംഘങ്ൾസജീവ
മായിരുനെു.അവർെക്ാപ്ംകൂടിെചറിയെചറിയലവഷങ്ൾെചയേടുമായിരുനെു.അ
ലപ്ാെഴാനെുംസിനിമെയാനെുംസ്പ്നംകണ്ിട്ിേ്ായിരുനെു.തയേൽക്ടയിൽഇട
ക്ിടക്ട്വരുനെഒരാൾവഴിയാണ്സി.എസ്.േക്ട്മണൻഎനെയാൾക്ട്സഹായി
െയലവണെമനെട്അറിയുനെത്അയാൾെക്ാപ്മാണ്സിനിമയിലേക്ട്വസ്ന്താേ
ങ്ാരസഹായിയായിഎത്തുനെത്.‘ചൂതാട്ം’എനെചിന്തത്തിൽന്പവർത്തിച്ടു.െച
റിയലവഷംഅഭിനയിക്ാനുംഅവസരംകിട്ി.പിനെീട്ലവോയുധൻകീഴിേ്ത്തി
െൻറസഹായിയായി.സിനിമയിലേക്ട്എത്തിയിേ്ായിരുെനെങ്ിൽഞാൻനാടക
ലമാഅെേ്ങ്ിൽഎെൻറതയേലോഒെക്ആയിട്ട്നിൽക്ുമായിരുനെു.എത്ട്െച
യ്താേുംഅത്ആസ്ദിച്ട്െചയേടുനെതാണ്എെൻറരീതി.നാടകമാണലേ്ാഎെനെ
െകാതിപ്ിച്ട്സിനിമയിലേക്ട്വിട്ത്.

‘ആെതിടല’മപന്തിആ് ാൻ
ഇടുക്ിയിൽനടനെഒരുഅനുലമാദനച്ടങ്ിൽമന്ത്ിമണിയായിരുനെുഉദ്ഘാട
നത്തിെനത്തിയത്.അനെട്ഞാൻസൂചിപ്ിച്ിരുനെുമന്ത്ിെയഅനുകരിച്ിട്ടുെണ്
നെട്.അനെട്കുെറലനരംചിരിച്ടുഅലദേഹം.‘ആട്ഒരുഭീകരജീവിയാണ്’അലദേഹം
കണ്ിട്ടുണ്ാകും,ആഒരുരസത്തിൽതെനെയായിരിക്ുംഅലദേഹംഎടുത്തെത
നെട്മനസ്സിോക്ുനെു.

വാേനോണക്ഇഷക്െം
ഒൗപചാരികമായവിദര്യാഭര്യാസെമാനെുംഅങ്െനകിട്ിയിേ്.എനിക്ട്എെത്ങ്ിേു
െമാെക്ചർച്െചയേണെമങ്ിലോഒരുനേ്വാക്ട്കിട്ണെമങ്ിലോആൾക്ാരു

‘പാ്ി’ സിനിമയിൽ ഇതന്ദൻസ് 
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അഭിനയജരീവി്ത്ി കൻറ മകറൊരു ഘട്ത്ിലാണ്   
നടൻ ഇ തന്ദൻസ്  ഇന്് . ഒരുകാലത്്  

ഹാസ്  ദറാളുകളിൽ മാത്ം  
സ  ് തകരീനിൽ തപ്്ക്ഷകപെട്ിരുന്  അദദേഹം ്ന്ികല  

അഭിദന്ാവി കന പൂർണമായും ഉപദയാഗകപെടുത്ുന്  
ദവഷങ്ളിലാണ്  ഇദപൊൾ ത്രദ്ധകവക്കുന്്് .  
സമരീപകാലത്്  പുറത്ിറങ്ിയ്ും ഇദപൊൾ  

അഭിനയിച്ചുകകാണ്ിരിക്കുന്്ുമായ  
അദദേഹത്ി കൻറ ചിത്ങ്ൾ ഇ്ിന്  ക്ളിവാണ് 

െടകൂെടനിൽക്ണെമങ്ിലോവായിക്ാെതനിർവാഹമിെേ്നെട്ലതാ
നെി.ലകാമഡിയിൽനിനെട്ഇനെെത്തഒരുമാറ്ംഉണ്ാെയങ്ിൽതെനെ
പുസ്തകങ്ൾനൽകിയകരുത്തട്തെനെയാണ്.

മൺകറാതകുരകുത്ക്,െകുദ്ധനകുംചാപ്തിനകും
ചതിരതിക്കുന്നകു
മികച്അഭിന്പായമാണ്കണ്വെരാെക്പറഞ്ത്.കോമൂേര്യമുണ്ാ
യിട്ടുംഅത്തരംസിനിമകെളാനെുംഅധികംലപർക്ുംകാണാൻപറ്ി
യിട്ിേ്.േഭിച്തിയറ്റുകൾകുറവായിരുനെലേ്ാ.െഫസ്റ്ിെവേിൽഎ
ത്തിയതിന്പുറെമചിേർഅലന്ഷിച്ടുംകെണ്ത്തിയുംകണ്താണ്
ഏെറയും.മെറ്ാരുഇന്ന്െനകാണാൻപറ്ിെയനെട്പേരുംപറഞ്ു.
സിനിമനിരൂപകെരാെക്നനൊെയനെട്പറഞ്ു.

ഉണർടന്നണരീക്കുന്നേഥാ്രാപതങ്ങൾ
‘കഥാവലശഷനി’െേപാവത്താനായകള്ളൻെകാച്ാപ്ിയും‘രാമാന
’ത്തിെേഎറമുള്ളാൻഎനെമുന്കിയുംഇടക്ിടക്ട്എെൻറഉള്ളിൽ
ഉണർെനെണീറ്ട്അഭിനയിക്ും.അവെരാെക്യാണ്എനെിെേഅഭി
ലനതാവിെനഅടയാളെപ്ടുത്തിയതും.
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‘ആകളാരുക്കം’ സിനിമയിൽ ഇതന്ദൻസ് 


