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വി.ആർ.സുധീഷ്

സ്മാരകശിലകൾഎന്നനോവൽമാ
തൃഭൂമിയിൽപ്രസിദ്ീകരിച്ച്തുടങ്ു

നപോൾ്രതാാംക്ാസ്ജയിച്ച്ഫസ്റ്ച്പ്രീ
ഡിപ്ിയിനലക്ച്കയറുകയാണ്ഞാൻ.കി
ട്ടുന്നതതനുാംആർതിനയാതടവായിക്ുന്ന
കാലാം.അന്നച്വടകരതമയിൻനറാഡിൽഭ
്വതിനകാട്ക്ൽനഷേപതതിന്അഭിമുഖ
മായുള്ളഒറ്മുറിയുതട്രുറതച്ഞാതോരു
നോർഡ്കാണുകയാണ്–നഡാ.്രുേ
തിൽകുഞ്ഞബ്ദുള്ളഎാം.േി.േി.എസ്.
നോർഡ്കണ്ടനപോൾഎേിക്ച്ശങ്കയായി.
ഈന്രര്ഞാൻഎവിതടതയാതക്നയാക
ണ്ടിട്ടുണ്ടനലലോ...നകട്ിട്ടുണ്ടനലലോ...്രിതന്നയാ
ണ്ഞാോനലാചിച്ത്.ഇനദേഹതിതൻറ
കുതറകഥകൾവായിച്ിട്ടുണ്ടനലലോഎന്നച്.്ര
നഷേ,കഥയിൽനഡാകടർഎന്നച്ഉണ്ടാകി
ലലേനലലോ.ഞാോതകഅങ്കലാപേിലായി.ഒരാ
നോട്അനേവേഷിച്ടു.അയാൾ്രറഞ്ഞു:അ
തത,കഥതയഴുതുന്നആള്തതന്നയാണ്.്ര
നഷേ,എേിക്ച്ആവലിയകഥാകൃതച്അ
പ്രാ്ര്യോയിരുന്നുഅന്നച്.ഞാേന്നച്തചറി
യ്രയ്യൻ.്രിന്നീട്വടകരതമയിൻനറാഡു
വഴിന്രാകുനപോതഴാതക്ഞാൻആനോ
ർഡ്വായിക്ുാം.ആക്ിേിക്ിേകതച്എ
വിതടനയാ്രുേതിൽകുഞ്ഞബ്ദുള്ളയു
തണ്ടന്നുാംഅനദേഹാംനരാ് ികതേ്രരിനശാധി
ച്ടുതകാണ്ടിരിക്ുകയാതണന്നുാംസങ്കൽ്രി
ച്ടുനോക്ുാം.

സ്മാരകശിലകൾക്ച്നകപദ്രസാഹിത്യ
അവാർഡുാംനകരേസാഹിത്യഅക്ാദമി
അവാർഡുാംകിട്ിയനപോൾവടകര്രൗരസ
മിതികുഞ്ഞിക്ാതക്ാരുസവേീകരണാംേൽ
കി.േി.എാംസ്കൂേിൽതവച്ായിരുന്നുസവേീ
കരണാം.ഞാേന്നച്്രയ്യൻ.കഥകതോതക്
എഴുതുാംഎന്നച്ോട്ിൽചിലർതക്ാതക്അ
റിയാാം.ആസമയതുാംഞാേനദേഹതത
അകതലേിന്നച്ആരാധേനയാതടനോക്ി.

ഞാൻഫസ്റ്ച്പ്രീഡിപ്ിആയിരിക്ുനപോ
ൾമലയാേമനോരമനകാഴിനക്ാട്തവള്ളി
മാട്കുന്നിൽഒരുസാഹിത്യശിൽ്രശാലേ
ടതി.ആക്യാപേിൽതവച്ാണ്മലയാേതി
തലഎണ്ാം്രറഞ്ഞഎഴുതുകാതരതയാതക്
ആദ്യമായിനേരിൽകാണുന്നത്.വവനലാപേി
ള്ളി,എസ്.തക.ത്രാതറ്ക്ാട്ച്,ഉറൂബ്,തക.ടി.
മുഹമ്മദ്എലലോവരുാംവരുകയാണ്.മൂന്നച്ദി
വസതതക്യാപോയിരുന്നു.വവനലാപേിള്ളി
തയആദ്യമായിട്ടുാംഅവസാേമായിട്ടുാംഞാ
ൻകണ്ടത്ആക്യാപേിൽതവച്ാണ്.മൂന്നാമ
തതദിവസാംവവകുനന്നരമാണ്്രുേതി
ൽകുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുതടഅരനങ്റ്ാം.അനദേ
ഹാംവന്നച്ഒരുപ്ൻപ്രസാം് മാണ്.പ്രസാം് 
തിന്നശഷാംക്യാപേച്അാം് ങ്ൾക്ച്നചാദ്യ
ങ്ൾനചാദിക്ാേുള്ളഅവസരമാണ്.ഓ
നരാരുതരുാംനചാദിക്ുന്നു.ഞാേുാംവിചാരി
ച്ടു,എേിക്ുാംഒന്നച്നചാദിനക്നണ്ട...ഇയാ

തേഒന്നച്തതാനടനണ്ട...ആയിടക്ച്കുഞ്ഞിക്
എഴുതിയഒരുനലഖോംവായിച്ിരുന്നു.അതി
തലാരുവാചകമുണ്ടച്–‘കാലിൽത്രാടിതട്ിഒ
രുപ്രവാചകതേനപോതലസഞ്ചരിക്ുക’.ഞാ
ൻനചാദിക്ാതേണീറ്ടു.എതൻറവകയുാം
കാലുാംവിറക്ുന്നു.ഞാൻനചാദിച്ടു:കാലി
തലത്രാടിതട്ിപ്രവാചകതേനപോതലസഞ്ച
രിക്ുകഎന്നു്രറഞ്ഞാൽഅതിതൻറഅർ
ഥതമനാണ്?

കുഞ്ഞിക്യുതടമറുനചാദ്യാംഉടതേവന്നു:
‘‘എനാന്രര്?’’

‘‘സുധീഷ്.’’
‘‘എവിതടയാവീട്?’’
‘‘വടകരയാ...’’
‘‘വടകരഎവിടാ?’’
‘‘സാറിതൻറവീടിതൻറഅടുതാണ്.’’
‘‘േിേക്ച്സൂനക്തടാന്നുാംവരാറിനലലേ?’’
സത്യതിൽഎേിക്ാനചാദ്യതിന്മറു്ര

ടി്രറയാൻേുദ്ിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ആസാംഭവാംകഴിഞ്ഞച്ഒരുവർഷാംകഴി

ഞ്ഞാണ്കുഞ്ഞിക്ാക്ച്സവേീകരണാംതകാ
ടുക്ുന്നത്.സാം് ീതോടകഅക്ാദമിയുതട
വവസ്തചയർമാോയിരുന്നഎാം.സി.അപേടു
ണ്ിയുണ്ടച്.അനദേഹാംവടകരയിതലഒരു്രൗ
രപ്രമാണിയാണ്.നഫാകനലാറിൽ്നവഷ
ണാംേടതുന്നആോണ്,കവിയാണ്,ോട
കകൃതാണ്.അനദേഹതമാതക്നചർന്നാണ്
സവേീകരണാംഏർപോടാക്ിയത്.എാം.സിയു
തടമകൻഹരീപദ്രോഥ്എതൻറകൂട്ടുകാര
ോണ്.എാം.സിഎനന്നാട്്രറഞ്ഞു:സുധീ
ഷുാംപ്രസാം് ിക്ണാം,നഡാകടതറഅഭിേദ്രി
ച്ടുതകാണ്ടച്.എേിക്ച്പ്രസാം് ിക്ാൻആപ്
ഹമുണ്ടച്.്രനഷേ,ന്രടിയുണ്ടച്.ഏതായാലുാം
സമ്മതിച്ടു.പ്രസാം് ിനക്ണ്ടകാര്യങ്ൾമേ
സ്ിൽസവേരുക്ൂട്ി.്രതുമുപേത്ന്രർപ്രസാം
്ിക്ാേുണ്ടച്.അവസാോംഎതൻറന്രരുവി
േിച്ടു.എതൻറവകയുാംകാലുാംവിറക്ുന്നു.
എനാണ്്രറനയണ്ടതതന്നച്അറിഞ്ഞുകൂടാ.
അവസാോം്രറഞ്ഞതതാതക്വി്രരീതമാ
യിനപോയി.പ്രസാം് ാംനകട്ച്സദസ്ാതകചിരി
ക്ുകയാണ്.ഞാൻക്യാപേിൽതവച്ച്്രരിച
യതപേട്കഥയുാം്രറഞ്ഞു.കുറച്ടുകഴിഞ്ഞ
നപോൾഎതൻറവിറയൽേിന്നു.അവസാോം
പ്രസാം് ാംകഴിഞ്ഞു.മറു്രടിപ്രസാം് തി
ൽകുഞ്ഞിക്എതന്ന്രറയാത്രുലഭ്യമി
ലലേ.എേിക്ച്വിഷമമായി.എേിക്ച്ആരാധേ
യുള്ളആോണ്.്രനഷേ,്രറഞ്ഞതതാതക്
വി്രരീതമായിനപോയി.അതുാംകഴിഞ്ഞച്പ്രീ
ഡിപ്ിയുതടഅവസാേതിൽമാതൃഭൂമിആ
ഴചപേതിപേിൽഎതൻറകഥവന്നു.ഒരുദിവ
സാംഞാൻേടന്നുന്രാവുകയാണ്.അനപോ
ഴുണ്ടച്കുഞ്ഞിക്എതൻറനേതരവരുന്നു.
വകയിൽത്രട്ിതയാതക്യുണ്ടച്.ഞാൻനേ
ജാറായി.‘‘സുധീനഷ...േീതയനാമിണ്ടാതത
ന്രാകുനന്ന...?േമ്മൾഅയൽ്രക്ക്ാതരാ
തക്അനലലേ?’’എന്നുാം്രറഞ്ഞച്എതന്നഒരു
്രിടിതമാ...അങ്തേതയാരുകഴിവുണ്ടച്കു
ഞ്ഞിക്ാക്ച്.മേുഷ്യതേവശീകരിക്ാേുള്ള

കഴിവ്.കുഞ്ഞിക്അനന്നഎതൻറകഥവാ
യിക്ുന്നുണ്ടായിരുന്നു.എതൻറഓനരാചല
േവുാംപശദ്ിക്ുന്നുണ്ടായിരുന്നു.ആ്രിടു
തതിൽേിന്നച്്രിന്നീതടാരിക്ലുാംഞാൻ
നമാചിതോയിട്ിലലേ.

ഞാൻഎഴുതിതുടങ്ുന്നകാലാം.തസ
ക്ൻറ്പ്രീഡിപ്ിയിനലക്ച്വരുന്നു.സ്മാര
കശിലകൾവായിച്ടുതകാണ്ടിരിക്ുന്നു.കു
ഞ്ഞിക്ാതൻറവീടറിയാാം.എതൻറവീടി
തൻറമൂന്നുോല്വീടുകൾക്പേടുറതാണ
ത്.സന്്യാനേരതച്ആവഴിന്രാകുനപോ
ൾവീട്ിനലക്ച്നോക്ുാം.വീടിന്മുകേിൽ
വിേക്ച്കതുന്നത്കാണാാം.ഞാേിങ്
തേആനലാചിക്ുാം.അവിതടഇരുന്നച്്രു
േതിൽകുഞ്ഞബ്ദുള്ളസ്മാരകശിലക
ൾഎഴുതുന്നുണ്ടാകുാം.എഴുതിതക്ാണ്ടി
രിക്ുന്നകഥാകാരതേകാണാൻഈവീടി
േുമുപേിലൂതടഞാൻ്രലതവണേടന്നി
ട്ടുണ്ടച്.ആയിടക്ച്‘ആദ്യകഥ’എന്നന്രരിൽ
എാം.ടിമാതൃഭൂമിആഴചപേതിപേിൽഒരു്രര
പേരതുടങ്ിയിരുന്നു.ഓനരാഎഴുതുകാ
രേുാംആദ്യകഥതയക്ുറിച്ച്ഒരേുഭവാംഎ
ഴുതുന്നു.കുഞ്ഞബ്ദുള്ള‘തകർന്നമുരേി’
എന്നു്രറഞ്ഞച്ഒരുസാധേതമഴുതി.സവോ
മിോഥൻഎന്നഈപ്രനദശതുള്ളഒരുക
ഥാ്രാപതതതകുറിച്ച്.ആദ്യകഥയുതടവി

തച്.ഇങ്തേതകർന്നമുരേിതയാതക്വാ
യിച്ച്എതൻറമേസ്ിതലഹീനറാആയികു
ഞ്ഞബ്ദുള്ള.അന്നച്വീട്ിതലാന്നുാംആഴച
പേതിപേച്വരുകനയഇലലേ.കുടുാംേതിലാർ
ക്ുാംസാഹിത്യവുമിലലേ.വായിക്ണതമങ്കി
ൽ്രബ്ികവലപേറിയിൽന്രാകണാം.അ
നപോൾതതന്നയാണ്തചറുപ്രായതിൽനക
പദ്രസാഹിത്യഅക്ാദമിഅവാർഡുാംതതാ
ട്ടുതവർഷാംനകരേസാഹിത്യഅക്ാദ
മിഅവാർഡുാംകിട്ടുന്നത്.അന്നച്ഒറ്നോവ
നലഅപേടുറതുള്ളളൂ.ലേിതാാംേികഅനർ
ജേതിതൻറ‘അഗ്ിസാഷേി’.അഗ്ിസാഷേി
ക്ച്കിട്ിയതിതൻറഅടുതവർഷാംസ്മാര
കശിലകൾക്ച്അവാർഡ്കിട്ി.

കുഞ്ഞിക്ാതൻറവീടിന്മുപേിലായിരു
ന്നുഞങ്േടുതടകേിവമതാോം.നവാേിോ
ോണ്പ്രധാേമായുാംകേിക്ുക.കേിക്ിതട
ഞാൻആവീട്ിനലക്ച്നോക്ുാം.അവിതട
ആതരങ്കിലുാംവരുന്നുനണ്ടാ.്രറയുന്നത്നക
ൾക്ാാം,എസ്.തക.ത്രാതറ്ക്ാട്ച്വരുാംനകാ
ട്യാം്രുഷ്്രോഥ്വരുാംഎതന്നാതക്.ഞാ
േന്നച്നകാട്യാം്രുഷ്്രോഥിതൻറഒരുആ
രാധകോയിരുന്നു.ജേയു് തിൽ്രുഷ്്ര
ോഥിതൻറനോവൽവരുന്നുണ്ടച്.

ആയിടക്ച്കുഞ്ഞിക്യുതടഇേയസ
നഹാദരൻഹുവസേുാംഞാേുാംചങ്ാത
തിലായി.ഹുവസൻഅത്യാവശ്യാംകഥ
തയാതക്എഴുതുമായിരുന്നു.ഏതറക്ഴിയാ
തതഎതൻറതയാരുമാസ്റ്റായിഹുവസ
ൻ.േവയു് തിൽഹുവസൻഅതിമനോ
ഹരമാതയാരുകഥതയഴുതി.കുഞ്ഞിക്യുാം
തുരുതുരാകഥകതേഴുതുന്നു.മൂന്നച്പ്രസി
ദ്ീകരണങ്േടുണ്ടച്പ്രധാേമായി–മലയാ
േോട്,കലാകൗമുദി,മാതൃഭൂമി.മൂന്നിലുാം
കുഞ്ഞിക്യുതടകഥകോണ്.ഒരുദിവസാം
ഞാതേഴുതിയകഥകതോതക്കവറിലാ
ക്ിന്രാസ്റ്ച്ഓഫിസിനലക്ച്ഇറങ്ി.സ്റ്ാ
പേിേുള്ളവ്രസക്ച്വലിയേുദ്ിമുട്ാണ്.
അമ്മയുതടഅടുതുേിന്നുാംകട്ിട്ാണ്്ര
ണമുണ്ടാക്ുക.വടകരന്രാസ്റ്ച്ഓഫിസി
നലക്ച്കഥതക്ട്ടുകേടുമായിന്രാകുനപോൾ
എതൻറമുപേിൽഒരാൾരജിസ്നപടഡ്അയ
ക്ാൻേിൽക്ുന്നു.അയാേടുതടവകയിൽ
വലിതയാരുതകട്ടുണ്ടച്.ഞാൻനോക്ുനപോ
ൾഅതിതൻറനമൽവിലാസാം–നഡാകടർ
്രുേതിൽകുഞ്ഞബ്ദുള്ള.കഥതക്ട്ടുമാ
യിേിൽക്ുന്നആേടു്രനഷേ,കുഞ്ഞിക്യ
ലലേ.സനഹാദരൻസതാറാണ്.അതതലലോാം
കലാകൗമുദിയിനലക്ച്അയക്ുകയാണ്.
എേിക്ച്അഭിമാേമായി.ഞാോനരാനടാ്ര
റഞ്ഞു–്രുേതിൽകുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുതട
നോവൽകലാകൗമുദിയിൽഉടതേവരുാം
എന്നച്.മൂന്നാഴചകഴിഞ്ഞനപോൾഅതാവ
രുന്നു‘കാട്ടുതീ!’കലാകൗമുദിമാതൃഭൂമിതയ
കടതിതവട്ിക്േഞ്ഞു.

കുഞ്ഞിക്വഴിയാണ്്രലഎഴുതുകാ
തരയുാം്രരിചയതപേട്ത്.മിക്വാറുാംവവകു
നന്നരങ്േിൽആതരങ്കിലുാംഉണ്ടാകുാം.നകാ
വിലൻ,എാം.ടി,ടി.്രത്മോഭൻ,ഒ.എൻ.വി,
എാം.വി.നദവൻ,തചറിയാൻതക.തചറിയാൻ
തുടങ്ിഎപതനയാന്രർ.ഔട്ച്ഹൗസ്ന്രാ
തലസജ്ീകരിച്ഒരുമുറിയുണ്ടച്വീടിന്.നദ
വതേതക്ാണ്ടച്പ്രനത്യകാംഡിവസൻതചയ്യി
ച്ത്.അവിടമായിരുന്നുഎഴുതുകാരുതട
താവോം.

ഒരുത്രരുന്നാൾദിവസാംഅേുജൻസ
താറിതൻറ്രക്ൽകുഞ്ഞിക്ഒരുകുറിപേച്
തകാടുതയക്ുന്നു.ഞാേത്വായിച്ടു–ഇ
ന്നച്ത്രരുന്നാോണ്.ഉച്ക്ച്വീട്ിൽവരണാം.
ഭഷേണാംകഴിക്ണാം.എാം.ടിവരുന്നുണ്ടച്.ആ
ത്രരുന്നാൾദിവസമാണ്എാം.ടിതയഞാൻ
്രരിചയതപേടുന്നത്.

രണ്ടുമാസാംമുപോണ്കുഞ്ഞിക്തയഒടു
വിൽകണ്ടത്.രണ്ടുമൂന്നച്ന്രർകാണാതേ
തിയാൽമുന്നിലുള്ളആതേമാപതനമഅനദേ
ഹതിന്ആസമയാംകാണാോവുമായി
രുന്നുള്ളളൂ.ഞാൻവസഡിലായിരുന്നു.കു
ഞ്ഞിക്ാക്ച്എതന്നനോക്ാൻ്രറ്ടുമായി
രുന്നിലലേ.മാതൃഭൂമിേുകസ്ഇറക്ിയ്രുേ
തിലിതൻറസപേൂർണകൃതികൾകുഞ്ഞി
ക്ാക്ച്തതന്നതകാടുതാണ്അേൗ്രചാ
രികപ്രകാശോംേടതിയത്.ഞാോണത്
തകാടുതത്.ആസമയാംകുഞ്ഞിക്എതന്ന
നോക്ി.ആകണ്ടുകൾഎതന്നതിരിച്റി
ഞ്ഞു.വലലോതതാരുആനവശവുാംകുസൃതി
യുാംഅനദേഹതിൽകണ്ടു.്രിന്നീട്ആശു്ര
പതിയിൽതവച്ാണ്കാണുന്നത്.അനപോൾ

ആകണ്ടുകൾഎന്നനന്നക്ുമായിഅടഞ്ഞി
രുന്നു.

ശമശാേവുാംഉദ്യാേവുാംഭഷേണശാല
യുമാണ്കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുതടസ്ഥലകാല
നകപദ്രങ്ൾ.ശമശാേതതമരണവുമായി
ട്ടുാംഉദ്യാേതതജീവിതവുമായിട്ടുാംഭഷേണ
ശാലതയേമ്മുതടജീവിതനകപദ്രമായിട്ടുമാ
യാണ്അനദേഹാംസങ്കൽ്രിച്ിട്ടുള്ളത്.ഭഷേ
ണമിലലോതത്രുേതിലിന്ഒരുരചേയിലലേ.
വി.തക.എന്നിന്നശഷാംതീൻനമശതയഇപത
നമൽമലയാേതിനലക്ച്തകാണ്ടുവന്നമതറ്ാ
രുഎഴുതുകാരൻനവതറയിലലേ.േലലേ്രാചക
ക്ാരൻകൂടിയായിരുന്നുഅനദേഹാം.വക്രു
ണ്യാംഎന്നന്രരിൽഒരു്രുസ്തകവുമുണ്ടച്.
എാം.എൻ.വിജയൻ്രറഞ്ഞതുന്രാതല്ന്
േിാംേങ്ൾസാഹിത്യതിൽഉ്രനയാ്ിച്
ത്്രുേതിലാണ്.

്രുേതിലിതൻറമൂന്നച്്രുസ്തകങ്ൾ
ക്ച്ഞാൻഅവതാരികഎഴുതിയിട്ടുണ്ടച്.
മരിച്ടുന്രായഎതൻറഅപേേമ്മമാർക്ച്,മല
യാേതിതൻറസുവർണകഥകൾ,കഥ്രു
േതിൽഎന്നിവക്ച്.ഇരു്രതിമൂന്നാമ

തതവയസ്ിലാണ്മരിച്ടുന്രായഎതൻറ
അപേേമ്മമാർക്ച്എന്ന്രുസ്തകതിന്
ഞാൻഅവതാരികഎഴുതുന്നത്.ആഅവ
താരികഅനദേഹതിന്വേതരഇഷ്ടമാ
യി.്രലകഥകൾക്ുാംന്രരിട്ത്ഞാോണ്.
ജൂതന്ാരുതടശമശാോം,ത്രൻഷൻ്രറ്ി
യഒരുഉനദ്യാ്സ്ഥന്ഇന്യൻതറയിൽനവ
നയാട്്രറയാേുള്ളത്,മരിച്ടുന്രായ
എതൻറഅപേേമ്മമാർക്ച്ഇതതാതക്
ഞാൻന്രര്േിർനദശിച്ചിലതാണ്.

്രുേതിലിനോട്അടുതച്ഇട്രഴകു
ന്നഒരാൾഇനദേഹാംതതന്നയാനണാസ്മാ
രകശിലകേടുാംമരുന്നുാംഎഴുതിയത്എന്നച്
അത്ുതതപേട്ടുന്രാകുാം.കാരണാംഅനദേഹാം
ഒരുശിശുവായിരുന്നു.കുസൃതിക്ാരോയ
ഒരുകുട്ിയുതടസഹജഭാവങ്ോയിരുന്നു
അനദേഹതിൽഎനപോഴുാംഉണ്ടായിരുന്ന
ത്.ആഅത്ുതവുാംകൗതുകവുാംഇനപോ
ഴുാംഎേിക്ച്ശമിച്ിട്ിലലേ.സവേപോംന്രാതല
കടന്നുന്രായഒരാൾ.അതായിരുന്നു്രുേ
തിൽകുഞ്ഞബ്ദുള്ള

തയാറാക്ിയത്:
പി.  സ ക്കീ ർ ഹു സസ ൻ

വി.ആർ. സുധീഷും പുനത്ിൽ കുഞ്ഞബ് ദുള്ളയും
പുനത്ിൽ കുഞ്ഞബ് ദുള്ള 2017 ഏപപിലിൽ 23ന്  പപസിദ്ീകരിച്ച അഭിമുഖം

പുനത്ിൽ കുഞ്ഞബ് ദുള്ളയുമായി പി.കക. പാറക്കടവ് 
നടത്ിയ അഭിമുഖം. 1996 മാർച്ച്  17  കൻറ വാരാദ്യമാധ്യമത്ിൽ

ചിപ്ീകരണം: അമീർ ഫൈസൽ

]p\¯nent\mSv ASp¯v CS]gIp¶ HcmÄ  
Ct±lw Xs¶bmtWm kvamcIineIfpw acp¶pw  
FgpXnbXv F¶v AXv`pXs¸«pt]mIpw. ImcWw  
At±lw Hcp iniphmbncp¶p. IpkrXn¡mc\mb  
Hcp Ip«nbpsS klP`mh§fmbncp¶p  
At±l¯nÂ Ft¸mgpw D mbncp¶Xv...

ഇതുവരെ നിർമിച്ചതിൽരവച്ചച്  ഏറ്റവ ും  ‘മനുഷ്യത്ം’  
ഉള്ള യന്ത്രമാണ് സോഫിയ. ആദ്യമായി യന്ത്രത്ിന്  
പൗെത്ം നൽകുന്ന ൊജ്യമായി േൗദി അസേബ്യ മാേി

കണ്ണസകേറ്റുകുണ്ച് പേമ്ച് പേസങോട രൻേ മകൻ  
ചാത്ുവിന് ത രൻേ വിലരപെട്ട ജീവിതം  
കകവിട്ടുസപായത് ഒെു നാടുവിടലിലൂരടയാണ്...
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ഷെയിലനവഉന്്യാഗസ്ഥൻടി.്ി.അയ്യപ്ൻ്ര്ത.
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ഉണ്ണിസണി.മണ്ണാർമല

തു ലണാമഴപെയതുതതണാർന്നഒരു
വൈകുതന്നരത്ത്നനഞ്ുകു

തണിർന്നഒറ്റൈരണിപെയണിലെണാളത്ണിലൂപെ
അയണാള്െതണിപയനെന്നു.മൂന്നത്െതണിറ്റണാ
ണ്ുകള്മുമ്ത്ഒരുചരണിതതദൗത്യത്ണിന്
തുെക്കമണിട്ടഅതതെണാളത്ണിലൂപെ.ഇരു
ൈശൈുംെെർന്നുെന്തലണിച്ത്നണിലക്കു
ന്നമരങ്ങളണിലനണിന്നത്മഴത്ുള്ണികള്ഇ
റ്റണിൈീണു,ചണില്ലകളണിലകൂെുപൈച്െക്ണി
കളുംമരപക്കണാമ്ുകളണിലൂപെഓെണിനെന്ന
അണ്ണാനുംശബ്ദമുണ്ണാക്കണിപക്കണാണ്ണി
രുന്നു.െണാളത്ണിന്തണാപഴയണായണിമരത്
ണലണിലമൂന്നത്ആെുകള്തമഞ്ുനെ
ക്കുന്നു.മരങ്ങള്ൈണിരണിച്തണലണിലൂപെ
അതദേഹംനെത്ംതുെർന്നു.ഇെപക്കണാ

ന്നുനണിന്നത്ഒരുതതക്കത്മരപത്പതണാട്ടതപേണാ
ള്അതദേഹത്ണിപൻെകണ്ുകളണിലഅ
ഭണിമണാനത്ണിപൻെതണിളക്കം.ആതണിളക്കം
ഇതപേണാള്നമുക്കുംകണാണണാം.നണിലമ്ൂ
ർ-പെണാർണൂർപെയണിലെണാതക്കണിരുൈശ
ൈുംമരങ്ങള്നട്ടുെണിെണിപേണിക്കണാനുംെരണിെണാ
ലണിച്ത്ൈളർത്ണിപയെുക്കണാനുംതനതൃത്ം
നലകണിയെച്മനുെ്യനണാണത്.െണിട്ട.പെ
യണിലതൈഉതദ്യണാഗസ്ഥനുംഎെണണാകുളം
ജണില്ലയണിപലപെരുമ്ണാൈൂർസ്തദശണിയുമണാ
യെണി.െണി.അയ്യപേൻകർത്.ഇന്നത്െണാത
ക്കണിരുൈശൈുംതതക്കുകളെക്കംെലജണാ
തണിമരങ്ങള്ൈളർന്നുനണിലക്കുന്നതണിന്െണി
ന്നണിലഈഉതദ്യണാഗസ്ഥപൻെനണിശ്ചയദണാ
ർഢ്യൈുംെരണിതശമൈുമണാണ്.അതദേഹത്ണി
പൻെതനതൃത്ത്ണിലപെയണിലെണാതക്കണി
രുൈശൈുംപൈച്ുെണിെണിപേണിച്ത്ഒന്നുംര
ണ്ുമല്ല;തതക്കത്,മരുത്,ഇരൂള്,മഹണാഗ

ണണിതുെങ്ങണി14ലക്തത്ണാളംമരങ്ങ
ളണാണ്.തെകൃതണിസംരക്ണപത്കുെണി
ച്ത്നമ്മള്ആകുലപപേെുന്നതണിനുംമൂന്നത്
െതണിറ്റണാണ്ത്മുമ്ത്1980കളണിലഅയ്യപേൻ
കർത്പയന്നഹരണിതമനുെ്യൻൈരുംത
ലമുെക്കത്തണലൈണിരണിക്കണാൻൈണിയർപപേണാ
ഴുക്കണിത്ുെങ്ങണിയണിട്ടുണ്ത്.

ൈർെണാൈർെംഭൂമണിക്കത്െച്പേണിപൻെ
കുെപയണാരുക്കണാൻലക്ക്കണക്കണിന്മ
രവത്കള്പൈച്ുെണിെണിപേണിക്കുന്നുണ്ത്
നമ്മള്.തെണായകണാലത്ത്നട്ടമരവത്
കള്ഇപന്നൈണിപെയണാപണന്നത്അതന്െണി
ച്ണിട്ടുതണ്ണാ?െലതുംദണിൈസങ്ങളുപെആ
യുസ്ണിലനശണിച്ത്മണ്ണായണിട്ടുണ്ണാകും.മര
ങ്ങള്നട്ടണാലമണാതതംതെണാര,അൈസംര
ക്ണിക്കുകകൂെണിപചയതണാതലഫലമുണ്ണാ
ൈൂഎന്നത്കണാണണിച്ുതന്നഈതെകൃതണി
സതനഹണിപയെതക്,ഇതതയുംകണാലം

നണാെെണിയണാപതതെണായതല്ല.ഒരുമരംന
ട്ടണാലെബ്ണിസണിറ്റണിസറ്റണ്ത്നെത്ുന്നൈരു
പെകൂട്ടത്ണിതലക്കത്ഇയണാള്ഇെങ്ങണിൈരണാ
തണിരുന്നതുപകണാണ്ണാണ്.ഇതതയുംവത
കള്നട്ടത്െരണിെണാലണിച്ത്സർക്കണാെണിലനണി
ന്നത്നയണാവെസപചലൈഴണിക്കണാപതയണാ
പണന്നത്കൂെണിഓർക്കണം.ഓകസണിജൻ
ഉലെണാദനം,െരണിസരശുദ്ീകരണം,ജ
ലശുദ്ീകരണം,മപണ്ണാലണിപേത്തെയല,
െക്ണിമൃഗണാദണികളുപെആൈണാസസ്ഥലം
എന്നീനണിലകളണിലൈൃക്ങ്ങള്നലകു
ന്നതസൈനംഅതുല്യൈുംഅമൂല്യൈുമണാ
പണന്നത്പൈെുംൈണാക്കത്െെഞ്ുപൈക്കുക
യണായണിരുന്നണില്ലഅതദേഹം.തെകൃതണിതയണാ
പെണാപേംനെന്നത്മനുെ്യർക്കുംെക്ണിക
ള്ക്കുംമൃഗങ്ങള്ക്കുപമല്ലണാംതണലണിപ
ൻെൈെൈൃക്മണായണിെന്തലണിച്ുനണിലക്കു
കയണായണിരുന്നു.

ഹരിതതുരങ്കത്ിലൂടെ
നണിലമ്ൂർ^പെണാർണൂർെണാതയണിലൂപെ

ആദ്യമണായണിപതെയണിനണിലസഞ്ചരണിക്കുന്നൈ
ർഒന്നമ്രക്കും.ൈനത്ണിനുള്ണിലൂപെ
യണാതതപചയ്യുന്നതെതീതണിയണാണത്.ഇെ
തൂർന്നത്നണിലക്കുന്നമരങ്ങള്ക്കണിെയണിലൂ
പെചൂളംൈണിളണിച്ത്െണായുന്നൈണ്ണികളണിലണി
രുന്നത്കണാട്കണ്ുകണ്ുള്യണാതതമനസ്ണി
ന്നലകുന്നഅനുഭൂതണിപചെുതല്ല.ജനണാ
ലകപളപതണാട്ടുനണിലക്കുന്നമരച്ണില്ലകളും
ശുദ്ൈണായുശ്സണിച്ുംഇലച്ണാർത്ുക
ളണിലൂപെമഴത്ുള്ണികള്പെയ്യുന്നതും
അനുഭൈണിച്ുള്യണാതതക്കണായണിൈണിതദശണി
കളെക്കമുള്സഞ്ചണാരണികളുംഇതപേണാള്
ഈെണാതപയതണിരപഞ്െുക്കുന്നു.രണാജ്യ
പത്ഏറ്റൈുംപചെണിയതതരേണാഡതഗജ്െണാ
തകളണിപലണാന്നണായപെണാർണൂർ^നണിലമ്ൂർ
പെയണിലെണാതയുപെനണിർമണാണം1921ല
തരേണിട്ടീഷ്ഭരണകണാലത്ണായണിരുന്നു.

ഏടറെെുത്ത്ചരിതതദൗത്യം
അെണിയന്തരണാൈസ്ഥക്കത്തശെംഇന്ണി

രണാഗണാന്ണിസർക്കണാെണിപൻെകണാലമണാണ
ത്.തകതന്സർക്കണാർതെഖ്യണാെണിച്ഏഴണി
നെദ്തണികളണിലസണാമൂഹണികൈനൈത്ക
രണെദ്തണിയുംഉള്പപേട്ടണിരുന്നു.സതത
ണ്പെയണിലതൈക്കത്കീഴണിപലതൈഗംകുെ
ഞ്െണാതകള്ക്കണിരുൈശൈുംമരവത്
കള്നട്ടുെണിെണിപേണിക്കണാനുള്നണിർതദശംൈ
ന്നു.അന്നത്പൈെും20കണിതലണാമീറ്റർതൈഗ
ത്ണിലണാണ്നണിലമ്ൂർ-̂ പെണാർണൂർെണാത
യണിലൂപെപതെയണിൻസഞ്ചരണിച്ണിരുന്നത്.െണാ
തക്കണിരുൈശൈുംതരണിശണായണിക്കണിെന്നെുെ
തമ്ണാക്കത്ഭൂമണിയണിലവതകള്പൈച്ുെണി
െണിപേണിക്കുകപയന്നദൗത്യംഅയ്യപേൻക
ർത്ഒരുനണിതയണാഗമണായണിഏപറ്റെുത്ു.
അത്െണിന്നീട്ചരണിതതമണാകുകയണായണിരുന്നു.
1981ആഗസറ്റത്31ന്ആരംഭണിച്രേൃഹ
ത്ണായെദ്തണി1986തമയ22നണാണ്െൂ
ർത്ീകരണിക്കപപേട്ടത്.

വനയംവകുപ്ിടനടെട്ിച്ച
ത്രവര്ത്നങ്ങള്

വതകള്സംഘെണിപേണിക്കുകഎന്നതണാ
യണിരുന്നുഏറ്റൈുംൈലണിയപൈല്ലുൈണിളണി.ൈ
ന്യമൃഗങ്ങള്ൈസണിക്കുന്നകണാട്ടണിലൂപെമ
ഴയുംപൈയണിലുതമറ്റത്സഹതെൈർത്ക
ർപക്കണാപേംകണിതലണാമീറ്റെുകള്കണാലനെ
യണായണിസഞ്ചരണിച്ണാണ്വതകള്തശഖ
രണിച്ത്.ൈനംഗണാർ്ുംകൂട്ടുൈന്നു.പന
െുങ്കയം,കരുളണായണി,മുട്ടണിക്കെവ്,അകമ്ണാ
െം,പചമ്ൻപകണാല്ലണി,െന്തീരണായണിരം,ചണാ
ലക്കുെണിതുെങ്ങണിൈനംൈകുപേണിപൻെ്ണി
തപേണാകളണിലനണിന്നണാണ്വതകള്തശഖരണി
ച്ണിരുന്നത്.ൈണിത്ുലെണാദനതകതന്ങ്ങളണി
ലനണിന്നത്തലച്ുമെണായണിനണാട്ടണിപലത്ണിച്ു.
രണ്ത്ൈർെതത്ണാളംൈനംൈകുപേണിലനണി
ന്നത്സൗജന്യമണായണിവതകള്ലഭണിപച്ങ്കണി
ലുംവതഒന്നണിന്ഒരുരൂെതതണാതണില

നലകണപമന്നത്ഉതദ്യണാഗ
സ്ഥർഅെണിയണിച്ു.െണംന
ലകണിവതൈണാങ്ങണിപല്ലന്നനണിലെണാ
െണിലണായണിരുന്നുകർത്.െണിന്നീട്,അ
ങ്ങണാെണിപേുെത്ത്തണാമസണിക്കുന്നക്ണാ
ർതട്ടഴസണിന്സമീെംസ്തെയത്ന
ത്ണാലനഴസെണിഉണ്ണാക്കണി.ൈണിത്ു
കള്െണാകണിതതക്കണിൻവതകള്ൈള
ർത്ണിപയെുത്ു.ഇതണിനണായണിവതെ
രണിെണാലനപത്കുെണിച്ത്തകണായമ്ത്ൂർ
തഫണാെസതെണിതകണാളജണിലരണ്ണാഴചതയണാ
ളംെരണിശീലനംതനെണി.െണംതരണാപത
വതകള്നലകണാൻെറ്റണിപല്ലന്നത്െെഞ്
അതതഉതദ്യണാഗസ്ഥർതപന്നെണിന്നീട്അ
തദേഹപത്അഭണിനന്ണിച്ു.

ടതാഴിലാളികളുടെതതാഴന്
കണിതലണാമീറ്റെുകള്വതകള്പൈച്ുെണി

െണിപേണിക്കുകപയന്നത്അന്നത്തശമകരമണായണി
രുന്നു.ആദ്യംഓതരണാതെതദശതത്ക്കും
വതകള്എത്ണിക്കണാനുള്െദ്തണികള്
ആൈണിഷ്കരണിച്ു.പെണാർണൂർ-നണിലമ്ൂർ
പെയണിലെണാളത്ണിപലഅറ്റകുറ്റപേണണികള്
നെത്ണാനണായണിഅന്നത്116പതണാഴണിലണാളണിക
ളണാണ്ഉണ്ണായണിരുന്നത്.അൈരുപെതജണാ
ലണിക്കത്അമണിതഭണാരംഇപല്ലന്നത്മനസ്ണിലണാ
ക്കണിയകർത്ൈനൈത്കരണെദ്തണി
യണിതലക്കത്അൈപരക്കൂെണിപകണാണ്ുൈരണാ
ൻതീരുമണാനണിച്ു.ഇതണിനണായണിഇൈപരഓ
ഫണിസണിതലക്കത്ൈണിളണിപേണിച്ത്ൈനൈത്കരണ
െദ്തണിപയക്കുെണിച്ത്ൈണിശദീകരണിച്ു.പെയണി
ലതൈയുപെെുെതമ്ണാക്കണായണികണിെക്കുന്ന
െണാെങ്ങളണിലപനല്ലത്,മരച്ീനണി,ൈണാഴതുെ
ങ്ങണിയൈകൃെണിപചയ്യണാനുംഅനുമതണിന
ലകണിയതതണാപെപതണാഴണിലണാളണികളുപെതെീ
തണിെണിെണിച്ുെറ്റണാൻകർത്ക്കണായണി.തജണാലണി
ക്കണാപരഓതരണാെീമണായണിതണിരണിച്ത്വതകള്
നെുന്നതണിനണായണികണിതലണാമീറ്റെുകള്കണ
ക്കണാക്കണിനലകണി.ഇൈതരണാപെണാപേംമരങ്ങ
ള്നട്ടുെണിെണിപേണിക്കണാൻമണ്ണിലണിെങ്ങണിയക
ർത്ഓതരണാതെതദശൈുംസന്ർശണിച്ത്തെ
ൈർത്നങ്ങള്ൈണിലയണിരുത്ണി.

്രരി്രാലനയംഎന്നകെമ്പ
നട്ടുെണിെണിപേണിക്കുന്നവതകള്െരണിെണാ

ലണിക്കുകഎന്നതണായണിരുന്നുഅെുത്പൈ
ല്ലുൈണിളണി.തുെസ്ണായഭൂമണിയണിലനണാലക്കണാ
ലണികള്തമഞ്ുനെന്നത്നശണിപേണിക്കണാൻതു
െങ്ങണിയതതണാപെഏപറ്റെുത്ദൗത്യംെൂ
ർത്ണിയണാക്കണാനണാൈണിപല്ലന്നഅൈസ്ഥൈ
ന്നു.എന്നണാല,െരണിെണാലനത്ണിനുംഅ
തദേഹംെരണിഹണാരംകണ്ു.െണാതതയണാട്
പതണാട്ടത്തണാമസണിക്കുന്ന,തെകൃതണിസംര
ക്ണത്ണിതനണാട്തണാലെര്യമുള്ൈപര
കപണ്ത്ണിഓതരണാരുത്ർക്കുംആറ്കണി
തലണാമീറ്റർദൂരംൈീതംെരണിെണാലനത്ണിനണാ
യണിെകുത്ത്നലകണി.ഇൈർക്കത്ശമ്ള
ൈുംൈണാങ്ങണിനലകണി.കന്നുകണാലണികള്തമ
ഞ്ുനെന്നത്നശണിപേണിക്കുന്നത്ൈർ്ണിച്
തതണാപെകൂെുതലമരങ്ങളുള്ഭണാഗങ്ങ
ള്കമ്ണിതൈലണിപകട്ടണിസംരക്ണിച്ു.പെ
യണിലതൈതതെണാളണിയണിലപെണാലീസണിപനണാപേം
സഞ്ചരണിച്ത്തരേണാ്ൈത്കരണൈുംപെയണി
ലതൈമജണിസതതെറ്റണിപനപകണാണ്ുൈന്നത്കണാ
ലണികപളതമക്കരുപതന്നത്കർശനനണിർതദ
ശൈുംനലകണി.അന്യണാ്ീനപപേട്ടുകണിെ
ക്കുന്നനൂറ്ഏക്കെണിതലപെപെയണിലതൈ
ഭൂമണിതണിരണിച്ുെണിെണിച്ു.ഇതണിനണായണിതെതത്യ
കപസലരൂെൈത്കരണിച്ു.

തലടെെുതപ്ാടെ
തതക്ുമരങ്ങള്

ഓഫണിസതജണാലണികള്ക്കണിപെലഭണിക്കുന്ന
ഒഴണിൈുസമയങ്ങളണിലുംമറ്റുംതെകൃതണിക്കത്
കണാൈലണാകണാൻഇെങ്ങണിപേുെപപേട്ടകർത്
യുംപതണാഴണിലണാളണികളും66.5കണിതലണാമീറ്റർ
ദൂരംനട്ടുെണിെണിപേണിച്ത്ൈളർത്ണിപയെുത്ത്
14ലക്തത്ണാളംമരങ്ങളണാണ്.ഇതണില

െ
ത്ത് ല  ക്
ത്ണിതലപെ തത

ക്കുകളുംഉള്പപേ
െും . കൂ െണാപത,പെയണിലതൈസ
തറ്റെൻെരണിസരങ്ങളണിലഗുലതമണാഹർ,
കണണിപക്കണാന്ന,ഉങ്ങത്തുെങ്ങണിയഅല
ങ്കണാര-തണലൈൃക്വത്കളുംജീൈ
നക്കണാർതണാമസണിക്കുന്നക്ണാർതട്ടഴസെ
രണിസരങ്ങളണിലപതങ്ങത്,പ്ണാവ്,മണാവ്തു
െങ്ങണിയഫലൈൃക്വത്കളുംപൈച്ു
െണിെണിപേണിച്ു.

െണാതക്കണിരുൈശമുള്മരങ്ങള്പൈട്ടണി
ൈണിറ്റണാലഇന്നപത്മതണിപേുൈണില250തകണാ
െണിയണിതലപെയണാണ്.സർൈണിസണിലണിരുന്നകണാ
ലത്ത്സർക്കണാെണിലനണിന്നത്അയ്യപേൻക
ർത്ൈണാങ്ങണിയശമ്ളത്ണിപൻെയുംകണി
ട്ടണിപക്കണാണ്ണിരണിക്കുന്നപെൻെപൻെയുംമ
റ്റത്ആനുകൂല്യങ്ങളുപെയുംഎതതതയണാമെ
ങ്ങത്ൈരുമണിത്.സർക്കണാെണിതലക്കത്അതദേഹം
മുതലകൂട്ടണിയഇതതയുംതുകപൈെുംഅ
ഞ്ചത്ൈർെക്കണാലയളൈണിപലതെൈർത്
നംപകണാണ്ണാപണന്നത്കൂെണിഓർക്കണം.

1963മുതല40ൈർെതത്ണാളംസർൈണി
സണിലുണ്ണായണിരുന്നകർത്2003ലണാണ്ൈണി
രമണിച്ത്.1981മുതല1986ൈപരഅങ്ങണാ
െണിപേുെത്ത്പെർമനൻറ്തൈഇൻസപെ
കെെണായണിരുന്നകണാലത്ണാണ്വതകള്
പൈച്ുെണിെണിപേണിക്കണാൻതനതൃത്ംനലകണി
യത്.െണാതനൈീകരണമുള്പപേപെഒതട്ട
പെതസൈനങ്ങള്ക്കത്തശെമണാണ്സർൈണി
സണിലനണിന്നത്െെണിയണിെങ്ങണിയത്.
തദശീെ്രുരസ്കാരതിളക്യം

ൈനൈത്കരണെദ്തണിൈണിജയകര
മണായണിനെപേണാക്കണിയതണിന്പെയണിലതൈയു
പെതദശീയെുരസകണാരത്ണിന്അർഹ
നണായണിഅയ്യപേൻകർത്.1983ലപെയണി
ലതൈമതന്തണിഗനണിഖണാൻചൗ്രണിയണിലനണി
ന്നത്അൈണാർഡഏറ്റുൈണാങ്ങുതമ്ണാള്സ്ഥണാ
നക്കയറ്റൈണാഗദണാനംഉണ്ണാപയങ്കണിലും
ൈണിരമണിക്കുംൈപരഅതുണ്ണായണില്ല.‘‘ഞണാ
പനണാരുനണിതയണാഗംമണാതതമണാണ്.എല്ലണാ
ൈരുപെയുംകൂട്ടണായതെൈർത്നത്ണിപ
ൻെഫലമണാണണിത്.ഒന്നത്മുെണിക്കുതമ്ണാ
ള്ഒമ്പതണ്ംനെുകഎന്നതണായണിരണിക്ക
ണംനമ്മുപെമുതദണാൈണാക്യം’’̂ 75കണാരനണാ
യഅയ്യപേൻകർത്െെഞ്ു.സണാൈണിതതണി
ക്കുഞ്മ്മയണാണ്ഭണാര്യ.രേഹവെനണില
എൻജണിനീയെണായൈണിനുഎ.കർത്യും
ത്ണാ.സണിന്ുസു്ീെുമണാണ്മക്കള്.

lഅയ്യപ്പന് കര്ത്ത നിലമ്പൂര്^ഷൊര്ണപൂര് ഷെയിൽ പാ്യിഷല ഷചെുകരയിൽ

ആശയുംനിരാശയുംശ്്യവുംശ്്യനനരാശ്യവും
്്യും്ാമവുഷമല്ാംനിെഞ്ഞഷവള്ിതിര്ള്.
മപൂന്ര്തിറ്ാണ്ിനുള്ില120ഒാളം
സിനിമ്ള്ഒരുക്ിയാ്ച്ഷഎ.വി.ശശി്ാമെക്ച്
്ിന്ിലനിന്ച്മെഞ്ഞതച്
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വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്കുകൾ വാട് സ് ആപ്  വഴതിയകും  
രചനകൾ ഇ-മമയതിേതിേൂമടയകും അയക്ാം. 
whatsapp: 9645006105, e-mail: varadyam@madhyamam.in 
്പാൽ വിലാസം: പത്ാധതിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം, 
മവള്ളതിമാട് കകുന്് ,പതി.ഒ. ലകാഴതിലക്ാട്  -12

കത്തുകൾ

ഒാർമകളിലെ  ലഎ.വി. ശശി
അനരിച്സാംവിധായകൻതഎ.വി.ശശിതയകുറിച്ച്്രി.
സക്ീർഹുവസൻഎഴുതിയ‘ഇതാഇവിതടവതര’വായി
ച്ടു.തഎ.വി.ശശിയുമായിേന്തപേട്വ്യകതി്രരമായഒരു
ഒാർമ്രങ്കുതവക്തട്:
മാവൂരിതലപ്ാസിാംജേനസവനഹാസ്്രിറ്ലിൽവലലേ്ുമ്മ
തക്ാപോംനഡാകടതറകാണിക്ാൻഎതിയതായിരുന്നു
ഞാൻ.കവാടതിൽനഡാകടതറയുാംകാതുേിൽക്ുനപോ
ഴാണ്ആതേകുതിേിറച്ച്എതൻറമുന്നിലായിഒരുഅാം
ോസഡർകാർവന്നുേിന്നത്.
ഞാൻആവണ്ടിയിനലക്ച്നോക്ി.ന്രരുതകാണ്ടച്മേസ്ി
ലായിതലലേങ്കിലുാം്രരിചയമുഖങ്ൾരതണ്ടണ്മുണ്ടച്.ആരാ
തണന്നച്ത്രതട്ന്നച്മേസ്ിലായിലലേ.
േിറഞ്ഞച്അമർന്നകാറിൽേിന്നച്ഓനരാരുതരായിഇറങ്ു
നപോൾകാതറാന്നച്ത്രാങ്ിതക്ാണ്ടിരുന്നു.വണ്ടിയിൽേി
ന്നച്ഇറങ്ിഎതൻറഅടുക്നലക്ച്േടന്നുവന്നതതാപേിധ
രിച്ആതേഎേിക്ച്ത്രതട്ന്നച്മേസ്ിലായി.എതൻറ്രരി
ചയതിതലമലയാേസിേിമസാംവിധായകൻഐ.വി.ശ
ശിനയട്ോയിരുന്നുഅത്.എേിക്ച്വകതന്നിട്ച്നചാദിച്ടു:
‘‘ഇവിതടനഡാകടർഉനണ്ടാ?’’
ഉടതേഞാൻ്രറഞ്ഞു:
‘‘ഇലലേ’’
നചാദ്യാംഎനന്നാടായതിതൻറസനനാഷാംഎന്നിൽേനലലോ
ണമുണ്ടായിരുന്നു.
‘‘നഡാകടതറകാണിച്ടുകഴിഞ്ഞുനവണാംസ്കൂേിൽന്രാവാ
ൻ’’.ചദ്രേകുപോയവുാംേീല്രാൻറ്സുമായിയൂേിനഫാമ
ണിഞ്ഞാണ്ശശിനയട്തൻറമുന്നിലുേേത്.
ശശിനയട്തൻറപ്രനത്യകതരതിലുള്ളതതാപേിഒരുസാംവി
ധായകതൻറതതാപേിയാതണന്നച്എതൻറകുട്ിമേസ്ിൽഞാ
ൻമേസ്ിലാക്ിയിരുന്നു.
നകാഴിനക്ാട്ടുകാരോയഎേിക്ച്നകാഴിനക്ാട്ങ്ാടിയി
തലവലിയങ്ാടികഥകൾചിപതീകരിച്ച്സിേിമയാക്ിത
ന്നസാംവിധായകോണ്എതൻറമുന്നിൽേിൽക്ുന്നതത
ന്നച്അറിയാൻവവകിയിരുന്നു.
സിേിമകേിക്ുനപോൾഹാേിതലശബ്ദാംഅന്നച്അകതുാം
്രുറതുാംനകൾക്ുമായിരുന്നു.്രുറനതക്ായിഉയർതി
തക്ട്ിയസ്്രീക്റിതലശബ്ദാംതതാട്ടുതഉമ്മയുതടവീട്ി
ൽഉറങ്ാൻകിടക്ുനപോൾതചവിയിൽകയറുാം.വീണ്ടുാം
നകൾക്ുന്നശബ്ദനരഖപശദ്നയാതടനകൾക്ുനപോൾആ
സിേിമവീണ്ടുാംകണ്ടഫലമായിരുന്നു.
‘അങ്ാടി’എന്നഇഷ്ടതപേട്ഈേലലേമലയാേസിേിമആ
ദ്യമായികാണാൻകഴിഞ്ഞതിൽഇന്നുാംസനനാഷിക്ുന്നു.
കക.വി. ജലീൽ, ചിറ്ാരിപ്ിലാക്കൽ

കാൊതകീതനായ സംവിധായകൻ
്രി.സക്ീർഹുവസൻതയാറാക്ിയ‘ഇതാഇവിതടവതര’
എന്നനലഖോംഅവസനരാചിതമായി.ഒരു്രിടിേലലേസൂ
പേർഹിറ്ച്സിേിമകൾമലയാേികൾക്ച്സമ്മാേിച്ഐ.
വി.ശശിഎന്നസാംവിധായകതേക്ുറിച്ച്മേസ്ിലാക്ാൻ
ആനലഖേതിലൂതടസാധിച്ടു.കാലതിതോപോംസഞ്ച
രിച്ആകലാകാരൻമലയാേതിതൻറതീരാേഷ്ടമാണ്.
മരതകക്ാടുകൾതിങ്ിവിങ്ിഎന്നച്കവിവചോം.പ്രകൃ
തിരമണീയമായഒരുസുദ്രരകാഴചതയാരുക്ാൻതറയിൽ
്രാതക്ിരുവശവുാംമരങ്ൾേട്ടു്രിടിപേിക്ാേുാം്രരി്രാലി
ച്ച്വേർതിതയടുക്ാേുാംനേതൃതവോംേൽകിയഅയ്യപേൻ
കർതഎന്നപ്രകൃതിസ്നേഹിതയക്ുറിച്ച്പ്രസിദ്ീക
രിച്ഉണ്ിമണ്ാർമലയുതട‘തണൽ്രാേങ്ൾ’ഹൃദ്യവുാം
മനോഹരവുമായി.ഇന്നച്ോാംമരങ്നോടുാംപ്രകൃതിനയാ
ടുാംതചയ്യടുന്നത്കാണുനപോൾഇതരാംപ്രകൃതിസ്നേഹി
കതേോാംഒാർക്ാതതന്രാകരുത്.
മുസ്്ൈ സി., ്ൃക്കലങ്ാട്

മെയാണ്മയുലെ  ലകാള്ിയാൻ
ഇതാഇവിതടവതര.അപഭ്രാേികേിൽനമഘവിസ്നഫാടോം
സൃഷ്ടിച്ഒരുകാലഘട്തിതൻറഇതിഹാസകാരൻതഎ.
വി.ശശി.മലയാണ്മയുതടതകാള്ളിയാൻമിന്നിച്കരവിരു
ത്,കാണികതേഹർഷാരവാംതകാള്ളിച്ച്തിയറ്റുകേിൽ
പ്രകപേോംമുഴക്ിച്്രഠേവിനധയമാനക്ണ്ടസാംവിധാേ
്രാടവാം,ഓർമഅർഥവതായിനദവാസുരഭാവങ്ൾ,രൗ
പദഭാവതാണ്ഡവേടേമാടിതീർതആൾകൂട്തിൽതേി
തയഒരുവാർത.
വിങനാദ് കുമാർ വഴി മങചേരി

തെമുറകൾക്ക്  തണലെകിയവൻ 
ഉണ്ിസി.മണ്ാർമലയുതടതണൽ്രാേങ്ൾ(ലക്ാം1535)
വായിച്നപോഴാണ്ഞങ്ൾേിലപേൂർേിവാസികൾഎന്നുാം
കടതപേട്ിരിക്ുന്നഅയ്യപേൻകർതതയക്ുറിച്ച്അറിയു
ന്നത്.േിലപേൂർ^തഷാർണൂർതറയിൽ്രാതഒരുവേ
തിേുള്ളിനലതുന്രാതലയാണ്.ഇടതൂർന്നച്േിൽക്ു
ന്നമരങ്ൾക്ിടയിലൂതടചൂേമടിച്ടു്രായുന്നവണ്ടി
കേിലിരുന്നച്സഞ്ചരിക്ുനപോൾമേസ്ിന്േൽകുന്ന
സനനാഷാംചിലലേറയലലേ.എപതനയാതലമുറക്ുള്ള
ശുദ്വായുവാണ്അനദേഹാംഅഞ്ചുവർഷാംതകാ
ണ്ടച്ഒരുക്ിയത്.ഒരുമരാംമുറിക്ുനപോൾഒപേതത
ണ്ാംേടുക,അതാണ്േമ്മുതടമുപദാവാക്യാം.ഇേി
ആമരങ്ൾേശിക്ിലലേ.അതുകൂടാതത്രുതിയ
മരങ്ൾേടാൻഞങ്ൾേിലപേൂർവാസികൾ
തയാറായിരിക്ുന്നു.
ഹനുൻ അഷ് റൈ്  കക., മമ്ാട് 

ഹരിതമനുഷ്യൻ 
തറയിൽനവയിതലനജാലിനയാതടാപോംപ്രകൃതിനസ
വോംകൂടിേടതിയഅയ്യപേൻകർതാഒരുമാതൃ
കാ്രുരുഷൻതതന്നയാണ്.സവേനാംഉതരവാദിതവേങ്
ൾന്രാലുാംമര്യാദക്ച്േിർവഹിക്ാൻമേുഷ്യൻമടികാ
ണിക്ുന്നവർതമാേകാലഘട്തിൽസവേനാംനജാലി
നയാതടാപോംപ്രകൃതിനസവോംഒരുത്രസ്യയായിസവേീ
കരിച്ടുമുനന്നറുകയായിരുന്നുഅനദേഹാം.
തഷാർണൂർ-േിലപേൂർ്രാതക്ിരുവശവുാംഅനദേഹാംേട്ടു
്രിടിപേിച്മരങ്ൾതണൽവിരിച്ച്േിൽക്ുന്നകാലനതാ
ോംപ്രകൃതിസ്നേഹികേടുതടമേസ്ടുകേിൽഅനദേഹാംജവേ
ലിച്ടുേിൽക്ുാം.
ആയതിോൽേമുക്ച്അനദേഹതതആദരനവാതടവിേി
ക്ാാംഹരിതമേുഷ്യൻഅതായത്‘്രച്മേുഷ്യൻ’എന്നച്.അ
യ്യപേൻകർതതയ്രരിചയതപേടുതിയനലഖകേുാംവാരാ
ദ്യമാധ്യമതിേുാംഅഭിേദ്രേങ്ൾ.
എം. എം. അ ബ്  ദു ന്നൂ ർ, ഇൗ രാ റ്ു ങപ ട്ട

ഫാഷിസക് റ്ുകൾലക്ാരു താക്കീതക് 
വർതമാേകാലതതഫാഷിസ്റ്ച്വിരുദ്ർക്ച്ദിശാ
നോധാം േൽകുന്നതാണ്തജ.രഘുവിതൻറ ‘ഹിദ്രു
തവേ ഫാഷിസാം ചരിപതവുാംസിദ്ാനവുാം’.     സമൂ
ഹതിൽവർ്ീയതയുതട വിഷവിതിറക്ിമേുഷ്യ
തര പകൂ ര മായി അടിച്ടു തകാലലേടുന്ന്രുതിയഇന്യൻ
സാഹ ച ര്യതി ൽ  ഫാഷിസ്റ്ടുകൾക്ച് ഒരു താക്ീ
താവുാം ഇതതന്നകാര്യതിൽസാംശയിനക്ണ്ടതിലലേ.
തമയിൻകാാംഫ്,ഹിദ്രുതവേതിതൻറഉത്വാം,ആത്മീയതയു
തടമനതതരവീഷേണാംതുടങ്ിേമ്മുതടരാജ്യാംആവശ്യ
തപേടുന്നവവവിധ്യങ്ോയേിറങ്തേഏകതവേമായിവർ
ണീകരിക്ാൻകഴിയുന്നവർതമാേകാലാംആവശ്യതപേ
ടുന്ന്രുസ്തകശകലാം.രാജ്യതിതൻറമനതതരമേസ്ച്
എനാതണന്നച്്രഠിക്ാൻഈപ്ന്ഥതിലൂതടസാധിക്തട്.
മുഹമ്മദ്  ശാക്കിർ, അയിരനൂർ

ഇദ്രുനകഷ്തൃപേേച്ി

ശരാശരിഇന്യക്ാരതൻറആയുർവദർഘ്യമായി
കണക്ാക്തപേടുന്നത്65വർഷമാണ്.വ്യക്ി

യുതടജീവിതതിലാതണങ്കിൽഒരു്രാടർഥങ്േടുള്ളതാ
ണീ63വർഷാം.ജേിച്ച്,ോല്യകുതൂഹലങ്േിലൂതടക
ടന്നച്കൗമാരതിതൻറയുാംയൗവേതിതൻറയുാംപ്രസ
രിനപോതടവിദ്യാഭ്യാസവുാംതതാഴിലുാംകരസ്ഥമാക്ി,കു
ടുാംേജീവിതതിലൂതടമുനന്നറി,തതാഴിലിൽേിന്നച്വി
രമിച്ച്,വാർധക്യാവസ്ഥയിതലതുന്നസുദീർഘകാ
ലയേവ്.എന്നാൽ,മലപേടുറാംജിലലേയിതലതകാനണ്ടാട്ി
കിഴിനശേരിക്ടുതുള്ള്രുറ്മണ്കണ്നങ്കറ്ടുകുണ്ടച്്രറ
പേച്ചാതുഎന്ന83കാരന്63വർഷാംഇതതാന്നുമലലേ,
അത്ജീവിക്ാൻമറന്നുന്രായനതാവിധിവവ്രരീത്യ
താൽതന്നിൽേിന്നച്തട്ിതതറിപേിക്തപേട്നതാആയ
ഇരുണ്ടവർഷങ്ോണ്.അത്സവേജീവിതാംഎന്നവലി
യ്രുസ്തകതിൽേിന്നച്്രറിഞ്ഞടർന്നുന്രായതാേടു
കോണ്.ചാതുവിതേസാംേന്ിച്ിടനതാോംഈ63
വർഷങ്ൾഒരു്രുരുഷായുസ്ിതൻറഅോഥതവേമാണ്.

കണ്നങ്കറ്ടുകുണ്ടച്്രറപേച്്രറനങ്ാടതൻറമകൻചാ
തുവിന്തതൻറവിലതപേട്ജീവിതാംവകവിട്ടുന്രായ
ത്ഒരുോടുവിടലിലൂതടയാണ്.ഇന്നച്83വയസ്ിതൻറ
്രരാധീേതയിലുാംേിസ്ഹായതയിലുാംസവേയാംേഷ്ട
മായിതിരിച്ച്ോട്ിതലതിയനപോൾ്രിറകിൽകിടക്ു
ന്നത്അോഥതവേതിതൻറ63വർഷങ്ൾ.1954ൽഏ
നതാഒരുേിമിഷതിൽനതാന്നിയോടുവിടൽ്രദ്തി
തതൻറജീവിത്രദ്തിയാതകതാറുമാറാക്ുതമന്നച്ചാ
തുസവേപനേ്രികരുതിയിരുന്നിലലേ.അക്ാലതച്്രകി
ടകേിയുാം്രനുകേിയുാംസുഹൃതുക്േടുതമാതക്യാ
യിേടക്ുന്നതിേിടയിൽജീവിതമാർ് ാംനചാദ്യമായി
തീർന്നനപോഴാണ്ചാതുോടുവിടാൻതീരുമാേിച്ത്.

അക്ാലതച്വയോട്ിനലക്ുാംകുടകിനലക്ുതമാ
തക്ആേടുകൾതതാഴിൽനതടിന്രാകാറുതണ്ടന്നുാംത
തൻറതീരാംഅവിതടകതണ്ടതാതമന്നുമുള്ളനമാഹമാ
യിരുന്നുോടുവിടലിതൻറപ്രനചാദേതമന്നുാംചാതു
്രറയുന്നു.േീണ്ടഅോഥവാസതിേുനശഷാംകഴിഞ്ഞ
യാഴചതിരിതകവീട്ിതലതിയനപോൾ്രനഷേ,ആറു
്രതിറ്ാണ്ടുമുപേതത്രുറ്മണ്നയാ്രരിസരപ്രനദശ
ങ്നോആയിരുന്നിലലേഅത്.ഉന്രഷേിച്ടുന്രായവീടുാം
വീട്ടുകാരുതമാതക്ഏതറമാറിനപോയി.മാറാതതേിൽ
ക്ുന്നത്ചാതുവിതൻറജീവിതാവസ്ഥതയക്ുറിച്ടു
ള്ളവീട്ടുകാരുതടതോപേരവുാംചാതുവിതൻറേഷ്ട
നോധവുാംമാപതാം.

വയോട്ിലുാംകുടകിലുാംമാം് ലാ്രുരതുാംമറ്ടുാംനജാ
ലിനോക്ിതയങ്കിലുാംഇക്ാലതിേിടക്ച്ചാതുവിതൻറ
സപോദ്യാംദാരിപദ്യവുാംനരാ് ങ്േടുാംചിതറിയചിനക
േടുമാണ്.ഇക്ാലതിേിടക്ച്വിവാഹാംഎന്നസൗഭാ
്്യവുാംചാതുവിതേവരുതിയിലാക്ിയിലലേ.്രിതന്നയു
ള്ളത്മാേനവാടിതാലൂക്ിൽേിന്നച്േൽകിയ്രഴയ
നറഷൻകാർഡുാം.ോട്ിതലസവേനാംഭൂമിന്രാലുാംഅ
േ്യമായിരിക്ുകയാണിന്നച്.

അച്ഛൻ്രറനങ്ാടതൻറഏഴുമക്േിൽരണ്ടാമോ
യചാതുവിതൻറസനഹാദരങ്ോരുാംതതന്നഇന്നച്
ജീവിച്ിരിപേിലലേ.ചാതുവിതൻറഅജ്ാതവാസതി
േിതടഅവതരലലോാംഭൂമിവിട്ടുന്രായി.സനഹാദരങ്േടു
തടനയാകുടുാംേതിതലമറ്ടുള്ളവരുതടനയാമരണതി
നോവിവാഹാംതുടങ്ിയആനഘാഷങ്ൾനക്ാചാ

തുഎതിയിരുന്നിലലേ.1954ൽോടുവിട്ടുന്രായതിേു
നശഷാംവീട്ടുകാർഅനേവേഷിക്ാതഇടങ്േിതലലേന്നുാം
ഇന്നതതനപോതലവിവരാംഅറിയാേുള്ളമാർ് ങ്േി
ലലോതത്കതണ്ടതൽഅസാധ്യമാക്ിതയന്നുാംനജ്യ
ഷ്ഠൻഅയ്യപേതൻറ67വയസ്ായമകൻ്രറനങ്ാടൻ
്രറയുന്നു.കുനറക്ാലതതഅനേവേഷണതിതോടു
വിൽതീർച്യാക്ി,മരിച്ിരിക്ുതമന്നച്.തചറിയച്ഛൻഎ
വിതടയാതണന്നച്ഞങ്ൾക്റിയിതലലേങ്കിലുാംതചറിയച്ഛ
ന്വീടുാംവീട്ടുകാരുാംഎവിതടയാതണന്നറിയാമതലലോ.
്രനഷേ,ഒരിക്ൽന്രാലുാംഒരുകനതാനഫാനണാഉ
ണ്ടായിലലേ–ചാതുതിരിതച്തിയതിതൻറസനനാഷ
തിലുാംമാറാതസങ്കടനതാതടസനഹാദരിയുതടമ
കൻഅച്യുതൻ്രറയുന്നു.

സനഹാദര്രുപതൻ്രറനങ്ാടതൻറവീട്ിനലക്ാണ്
ചാതുകഴിഞ്ഞയാഴചഓർക്ാപേടുറതച്തിരിതച്തി
യത്.കഴിഞ്ഞേുധോഴചസന്്യക്ച്തീർതുാംഅവ
ശോയഒരാൾവീട്ിനലക്ുള്ളവഴിയിൽ്രരിപഭമനതാ
തടേിൽക്ുന്നതുകണ്ടച്തചന്നുനോക്ിയനപോഴാണ്കാ
ലങ്ോയികാണാതായതങ്േടുതടതചറിയച്ഛോതണ
ന്നച്മേസ്ിലായത്.തചറിയച്ഛൻോടുവിടുനപോൾഞാ
ൻജേിച്ിട്ിലലേ–അച്യുതൻ്രറയുന്നു.

അൻ്രതിോല്ജേുവരിയിലാതണന്നുനതാന്നുന്നു,
രാവിതലതകാനണ്ടാട്ിയിനലക്ച്േടന്നു.അവിടുന്നാണ്
നകാഴിനക്ാനട്ക്ച്േസ്കയറുന്നത്.അന്നച്കിഴിനശേ
രിയിൽന്രാലുാംേസ്സർവിസച്ഇലലേ.ഇന്നതതടാർ
നറാഡിതൻറസ്ഥാേതച്തചറിയതവട്ടുവഴിയായിരുന്നു.
നകാഴിനക്ാട്ടുേിന്നച്അടിവാരനതക്ുാം്രിന്നീട്ചുരവുാം
േടന്നുകയറുകയായിരുന്നു.രാപതിവവതിരിയിലാണ്
താമസിച്ത്.അന്നച്ഒരണയായിരുന്നുകൂലി.്രിന്നീട്
കുനറകാലാംവയോടിതൻറവിവിധഭാ് ങ്േിൽതതാ
ഴിതലടുതു.കുനറക്ാലാം്രേമരാം്രാലാം്രണിയിൽ
ക്ൂടി.്രിന്നീട്േനതരിയിതലതാഷ്കൻറ്നലാഡ്ജിൽ
സഹായിയായി20തകാലലോം.്രിന്നീട്മാം് ലാ്രുരാംതുറ
മുഖതച്കപേൽച്ാലുണ്ടാക്ുന്നേിർമാണനജാലിയി
ൽനലാറിയിതലക്ീേറായിനജാലിനോക്നവനലാറി
മറിഞ്ഞുണ്ടായഅ്രകടതതതുടർന്നച്്ുരുതരമാ
യി്രരിനക്റ്ച്ദീർഘോൾആശു്രപതിയിലായി.തി
രിച്ടുന്രാരുന്നത്വയോട്ിതലതവള്ളമുണ്ടക്ടുത
േിരവിൽപേടുഴയിൽേിന്നാണ്.ോടുവിടലുാംദുരിതങ്
േടുാംേഷ്ടങ്േടുാംതീർതഇരുണ്ടകാലഘട്തിതൻറ
പദവിച്ഓർമകനോർതതടുതുചാതു.തിരിതകതയ
തിയചാതുവിതേക്ാണാൻ്രഴയചങ്ാതിമാരു
തടയുാംമറ്ടുാംതിരക്ായിരുന്നു.കൂട്തിൽ്രഴയ്രകി
ടകേിക്ാരൻഎൺ്രതുകഴിഞ്ഞകുറ്ിനക്ാട്ിൽനക
ലുചാതുവിതേതകട്ിപേിടിച്ച്കരഞ്ഞത്കണ്ടുേിന്ന
വരിൽതോപേരമുണർതി.ോടുാംവീടുതമലലോാംഏതറ
മാറിയിരിക്ുന്നുതവന്നച്ചാതു്രറയുന്നു.വീടിേുമു
ന്നിതലറേവറസ്തചയതമനഞ്ചരി–കിഴിനശേരിനറാഡി
ലൂതട്രതുതക്േടക്ുന്നചാതുവിതൻറമേസ്ിൽ്ര
നഷേ,54തലകതണ്താതവയലുകോയിരുന്നുആ
സ്ഥാേതച്.മൂന്നാാംതലമുറയിൽത്രട്ന്രരക്ുട്ിക
നോതടാതച്നേരനപോക്ച്്രറഞ്ഞിരിക്ുകയാണി
നപോൾചാതു.

കണ്നങ്കറ്ടുകുണ്ടച്്രറപേച്തറവാട്ടുവീട്ിതല്രൂമു
ഖതതവാതിൽക്ൽചാതുഇരിക്ുന്നു,ആയുസ്ി
ൽഅടർതിമാറ്തപേട്63വർഷങ്േിനലക്ുാംമുന്നി
ൽഅവനശഷിക്ുന്നഅേിശ്ിതകാലനതക്ുാംനോ
ക്ി...●

വി.വി.പശീജിതച്

ജീവിതതിലുാംചലച്ിപതതിലുാം്രുറതമേിന്നുള്ള
തസൻസറിങ്ിതേകഴിയുന്നപതഒഴിവാക്ാോണ്

ഈതചറുപേക്ാരതൻറപശമാം.‘രണ്ടുന്രർചുാംേിക്ുനപോ
ൾ’എന്നതതൻറചിപതതിലൂതടഎനാണ്സദാചാരാം,
ആരാണ്സദാചാരവാദികൾതുടങ്ിയനചാദ്യങ്ൾമു
നന്നാട്ടുതവക്ുകയാണ്പ്രതാപനജാസഫ്എന്നയുവസാം
വിധായകൻ.നകരേതിതൻറസാാംസ്കാരിക–രാഷ്പടീയ
നമഖലയിൽഏതറചർച്കൾക്ച്തുടക്മിട്ചുാംേേസമ
രതിതൻറ്രശ്ാതലതിൽഎാം.ഡി.രാധികഎഴുതി
യകഥതയആസ്്രദമാക്ിയുള്ളഈചിപതാംനകാഴിനക്ാ
തട്ഓ്രൺസ്പകീൻതിയറ്റിൽേിറഞ്ഞസദസ്ിലാണ്ദി
വസങ്നോോംപ്രദർശിപേിച്ത്.അർച്േ്രത്മിേി,എസ്.
പ്രദീപ,ശരത്നകാവിലകാം,ഐ.ജി.മിേി,വേജുതേ
നറ്ാ,ചാതുരിചപദ്ര്ീത,വവ.േിൻസിതുടങ്ിയവരാ
ണ്അഭിനേതാക്ൾ.മാധ്യമപ്രവർതകേുാം്രിന്നീട്പഫീ
ലാൻസ്നഫാനട്ാപ്ാഫറുമായിരുന്നപ്രതാപ‘കുറ്ിപേടുറാം
്രാലാം’എന്നചിപതതിലൂതടയാണ്സാംവിധായകനവഷമ
ണിഞ്ഞത്.52തസക്ൻഡ്,അവൾതക്ാപോംതുടങ്ിയവ
യുതടസാംവിധായകൻകൂടിയായഇനദേഹാംസേൽകുമാർ
ശശിധരൻസാംവിധാോംതചയതതസകസിദുർ്യുതട
(ഇനപോൾഎസ്ദുർ്)കാമറമാോണ്.സ്പതീകേടുതടതു
റന്നു്രറച്ിലിലൂതടപശനദ്യമായ‘മീടു’കാപേയിേിതൻറ
്രശ്ാതലതിലാണ്അടുതസിേിമ.്രറയാേുള്ള
തതാന്നുാംപ്രതാപമറച്ടുതവക്ുന്നിലലേ.
മതവതക്കരിക്ലപെെുന്ന പപണയം 
സിേിമരാഷ്ച്പടീയമാധ്യമാംമാപതമാതണന്നവിശവോസക്ാ
രേലലേഞാൻ.അതിതൻറസൗദ്രര്യശാസ്പതാംപ്രധാോംത
തന്നയാണ്.എന്നാൽ,േമ്മൾസാംവദിക്ുന്നത്ചുറ്ടുമു
ള്ളമേുഷ്യനരാടാകുനപോൾഅവരുതടപ്രശേങ്നോ
ടുള്ളപ്രതികരണമാകണാംസിേിമതയന്നകാഴചപോടു
ണ്ടച്.്രരിസ്ഥിതിപ്രശോംചർച്തചയതകുറ്ിപേടുറാം്രാലാം,
സ്പതീയുതടനോവുകതേവിഷയമാക്ിയഅവൾതക്ാ
പോംഎന്നിവന്രാതലതതന്നയാണ്‘രണ്ടുന്രർചുാംേി
ക്ുനപോേി’ൽസദാചാരാംപ്രനമയമാക്ിയത്.്രുരുഷൻ
എന്നുാംഅധികാരാംവകയാേടുന്നവിഭാ്മാണ്.അവർ
സുരഷേിതസ്ഥാേതാണ്.സ്പതീക്തിലലേ.എന്നാൽ,്രു
തുതലമുറയിതലത്രൺകുട്ികൾേൽകുന്നചിപതാംവ്യ
ത്യസ്തമാണ്.കുതറക്ൂടിപ്രതികരണനശഷിയുള്ളവരാ
ണവർ.്രുരുഷൻതതൻറഅധികാരങ്ൾവിട്ടുതകാടുക്
ണതമന്നഅഭിപ്രായക്ാരോണ്ഞാൻ.നകരേതിൽ
അടുതകാലതച്േടന്നമിക്സമരങ്േടുതടയുാംമുൻേി
രയിൽസ്പതീകേടുണ്ടച്.േമ്മുതടവലാം്ികതയുാംപ്രണയ
വുതമലലോാംമതവത്കരിക്തപേതട്ന്നച്്രറഞ്ഞാൽതതറ്ിലലേ.

സിനിമയിലെക്ക് ആരാണക് അനുമതി നൽലകണ്ടതക്?
ചലച്ിപതനമഖലഇനപോഴുാം്രുതുതലമുറക്ച്കയറിതച്
ലലോൻ്രറ്ാതഇടമാതണന്ന്രഷേക്ാരോണ്ഞാൻ.
ആസത്യാംനേരിട്േുഭവിച്ിട്ടുണ്ടച്.തഫഫ്കഅാം്തവേമാ
ണ്്രുതുതലമുറസാംവിധായകർക്ച്തവലലേടുവിേിയാകുന്ന
പ്രധാേഘടകാം.വലറ്ച്നോയമുതൽഡയറകടർവതര
യുള്ളവർഒരുലഷോംരൂ്രമുതൽമുടക്ിയാൽമാപതമാ

ണ്തമാംേർഷിപേൽകുന്നത്.അതുാംനേരിട്ച്ലഭിക്ിലലേ.
ഒരാൾമൂന്നച്സിേിമയിൽപ്രവർതിച്ടുകഴിഞ്ഞനശഷാം
അതിതൻറേിർമാതാവുാംഡയറകടറുാംമറ്ടുാംേൽകുന്ന
ഒപേടുതണ്ടങ്കിനലഅാം്തവേതിന്അന്രഷേിക്ാൻന്രാലുാം
സാധിക്ൂ.്രുതുതായിആരുാംകടന്നുവരരുതതന്നാണ്
അവരുതടലഷേ്യാം.വരുന്നവർതതന്നഅവർക്ച്വിനധ
യതപേട്ടുേിൽക്ണാം.സിേിമയിൽപ്രവർതിക്ാേുള്ള
തമാംേർഷിപതഫഫ്കന്രാലുള്ളസാംഘടേയലലേേൽ
നകണ്ടത്ച്;ചലച്ിപതഅക്ാദമിനയാതക.എസ്.എഫ്.ഡി.
സിനയാആണ്.അലലോതത,ഒരുസവേകാര്യസാംഘടേക്ലലേ
അതിേുള്ളഅധികാരാം.നകരേതിതൻറഅനാരാഷ്പട
ചലച്ിപതനമേയിനലക്ച്്രലയുവസാംവിധായകരുതടചി
പതങ്േടുാംതിരതഞ്ഞടുക്തപേടാതതിേു്രിന്നിലുാംകൃത്യ
മായനവർതിരിവാണ്.ജൂറിയുതടകുഴപേമുണ്ടച്.അതിതോ
പോംചിലസ്ഥാ്രിതതാൽ്രര്യങ്ൾകൂടിനചരുനപോഴാ
ണ്ഇതതാതക്സാംഭവിക്ുന്നത്.
മുറിച്ുമാറ്ലപെെുന്ന ലപാളിറ്ിക്ൽ സിനിമ 
തസൻസറിങ്ിന്വിനധയമാക്ാതതയാണ്‘രണ്ടുന്രർ
ചുാംേിക്ുനപോൾ’്രുറതിറക്ിയത്ച്.കാരണാം,തസൻ
സറിങ്എന്നത്ഒരുകാലതച്വയലൻസുാംമറ്ടുാംഒഴിവാ
ക്ാേുള്ളസാംവിധാേമായിരുതന്നങ്കിൽഇന്നച്കൃത്യമായ
രാഷച്പടീയമാണതിേു്രിന്നിൽപ്രവർതിക്ുന്നത്.നകപദ്ര
ഭരണകൂടതതയുാംഅതിന്നേതൃതവോംേൽകുന്നരാഷ്പടീ
യ്രാർട്ിതയയുാംവിമർശിച്ച്ഒന്നുാം്രറയാൻസാധിക്ാ
തകാലമാണിതതന്നാണ്കാലികസാംഭവങ്ൾതതേി
യിക്ുന്നത്.അമർത്യതസൻനഡാക്യുതമൻററിതതന്ന
ഉദാഹരണാം.കൃത്യമാതയാരുത്രാേിറ്ിക്ൽസിേിമതയ
ടുതാൽതതന്നതസൻസർകഴിഞ്ഞാൽ്രലതുാംോക്ി
യുണ്ടാകിലലേ.്രിതന്നഅതിേു്രിറതകേടക്ാേുാംനകാട
തികയറാേുതമാന്നുമുള്ളസാപേതികനശഷിനയാസമ
യനമാഷേമനയാഉള്ളകൂട്തിലലലേഞാൻ.ജയൻതചറി
യാൻഎന്നസാംവിധായകൻരണ്ടുവർഷമായിനകാടതി
കൾകയറിയിറങ്ിേടക്ുകയാണ്.എന്നിട്ച്അവസാ
ോംപ്രധാേഭാ്ങ്ൾഒഴിവാക്ിയാണ്അേുമതിലഭിച്
ത്.അതിോൽഇതരാംതസൻസറിങ്രീതിനയാടുള്ളപ്ര
തിനഷധതമന്നേിലയിലാണ്ഈചിപതാംതസൻസർതച
യ്യാതതഇറക്ിയത്.സുപ്രീാംനകാടതിതതന്ന്രറഞ്ഞത്
തസൻസർനോർഡ്സർട്ിഫിക്റ്ച്േൽകാേുള്ളസാംവി
ധാേമാതണന്നുാംകപതികതവക്ാേുള്ളതലലേഎന്നുമാണ്.
വാഗക്ദാനത്ിലൊതുങ്ിയ ലെറിയ തിയറ്റുകൾ 
ഓ്രൺസ്പകീൻതിയറ്റുകോണ്സാപേതിക്രിനു
ണയിലലോതസിേിമപ്രവർതകർക്ച്ഏകആപശയാം.
്രനഷേ,അത്വേതരചുരുക്മാണിന്നച്.ോയോർസർ
ക്ാറിതൻറകാലതച്ഇടതരാംേ്രങ്േിൽഅപേതുാം
േൂറുാംന്രർക്ിരിക്ാവുന്നതചറിയതിയറ്ർഎന്നരീ
തിയിൽഇതരാംസിേിമസാംരാംഭങ്തേനപ്രാത്ാഹി
പേിക്ാൻ്രലേട്രടികേടുാംപ്രഖ്യാ്രിച്ിരുന്നു.്രിന്നീ
ട്അടൂർന്ാ്രാലകൃഷ്ണൻകമ്മിറ്ിഇതരാംപ്രശേ
ങ്ൾ്രഠിച്ച്റിനപോർട്ടുാംസമർപേിച്താണ്.ഫിലിാംതസാ
വസറ്ികേടുാംമറ്ടുാംമുൻവകതയടുതച്ഇതരാംസൗകര്യ
ങ്ൾഒരുക്ിയാൽഅത്സവേതപനസിേിമകൾക്ച്വലി
യനപ്രാത്ാഹേമാകുാം.

●
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ദി വ സ ത്ി ല ൻ റ ലശ ഷി പെു ക ൾ
കസു ലവാ ഇ ഷി ഗു ലറാ 
വി വ: സെ െ സസ ൻ 
ലപ  ജക് : 216, വി  െ: 199.00 
ഡി. സി ബു കക്  സക് 

ഇൗവർഷതതസാഹിത്യ
തോനേലിന്അർഹോയ
കസുനവാഇഷി് ുനറായുതട
വിഖ്യാതനോവൽദറിവമൻ
സ്ഒാഫ്ദനഡയുതടമലയാ
േവിവർതോം.

കു ട്ി ക ൾ ക്ക്  ലയ ശു പകി സക്  തു വി ല ൻ റ 
ജകീ വ െ രി പതം
സി സക്  റ് ർ അ ഷക്  മി ത എ. സി. 
ലപ ജക്: 169,  വി െ: 150.00 
ഒ െി വക്  

പകിസ്തുവിതൻറജീവിതകഥ,
വപകസ്തവദർശേതിതൻറ
അടിസ്ഥാേതിൽകുട്ികൾ
ക്ച്ഉൾതക്ാള്ളാൻകഴിയു
ന്നഭാഷയിൽഎഴുതുന്നു.സ്
നേഹവുാംകരുണയുാംകുട്ിക
േിൽേിറക്ാൻഉ്രകരിക്ു
ന്ന്രുസ്തകാം.

ക െ്ല െു പെു ക ൾ
വി. ആ ർ. ലജ്യാ തി ഷക്   
ലപ ജക്: 190,  വി െ: 180.00 
ഡി. സി ബു കക്  സക് 

കഴിഞ്ഞ60വർഷതിേുള്ളി
ൽനകരേതിലുണ്ടായഅടു
ക്േമാറ്തിതൻറവി്രുലമാ
യചരിപതവുാംഅതിതൻറ്തി
നവ് ങ്േടുതടസൂഷേച്മചിപത
ങ്േടുമാണ്കലലേടുപേടുകൾ.

ഉ യി ര റി വക് 
ലഡാ.  പി. എം. മ ധു 
ലപ ജക്: 174, വി െ: 180.00 
സക ര ളി ബു കക്  സക് 

വവദ്യശാസ്പതധാരണകേടു
തട്രശ്ാതലതിൽഎഴു
തതപേട്നോവൽ,അതിതൻറ
ചരിപതതിനലക്ുാംവർതമാ
േതിനലക്ുാംകടന്നുതചലലേടു
ന്നു.ആനരാ് ്യവിചാരങ്േി
ൽഉൗന്നുന്നഎഴുതച്.

വാ ക്ി ല ൻ റ മൂ ന്നാം ക ര
പി. ലക. രാ ജ ലശ ഖ ര ൻ 
ലപ  ജക് : 672, വി  െ: 599.00 
ഡി. സി ബു കക്  സക് 

നലാകനോവൽസാഹിത്യ
തിലൂതടയുള്ളസഞ്ചാര
ങ്ൾ.േിത്യവിസ്മയങ്ോ
യനോവലിലൂതടകൗതുക
നതാതടസഞ്ചരിക്ുന്നഎഴു
തുകാരൻ,തതൻറഅേുഭവ
ങ്തേവായേക്ാർക്ച്സമർ
പേിക്ുന്നു.

ക ഥ പെൂ ക് ൾ
ബി ജു സി. പി. 
ലപ ജക്: 56,  വി െ: 55.00 
സസ ക തം  ബു കക്  സക് 

തകാച്ടുകുട്ികൾക്ുനവണ്ടി
യുള്ളരസമുള്ളോലകഥക
ൾ.ോടൻ്രൂക്േടുതട്രിന്നിൽ
രസകരമായഒരുകഥകതണ്ട
തുകയാണ്ഇൗകഥാ്രുസ്
തകതിൽ.

സ്വ ര ഗ ന്ധ ർ വം
സ ജി പശകീ വ ത്ം 
ലപ ജക്: 184,  വി െ: 175.00 
െി ന്ത പ ബ്ി ലഷ ഴക്  സക് 

നയശുദാസ്എന്നസാം് ീത
പ്രതിഭയുതടജീവിതതതയുാം
സാം് ീതയാപതകതേയുാംഅ
തിതൻറആഴതിലുാംവിസ്
തൃതിയിലുാംഅടുതറിയാൻ
ഉ്രകരിക്ുന്നപ്ന്ഥാം.

ഉ ണ ങ്ാ പ ശ
പി. എ സക്. വി ജ യ കു മാ ർ 
ലപ ജക്: 63,  വി െ: 80.00 
 ലഎ  ബു കക്  സക് 

ആത്മേിഷ്ഠേിാംേങ്േി
ലൂതടകവിവായേക്ാനരാ
ട്സാംസാരിക്ുകയാണ്.മറ
ന്നുതവച്മണങ്േടുാംഒാർമ
കേടുാംതമ്മിൽഏറ്ടുമുട്ിേിർ
മിക്തപേടുന്നഭാവോനലാക
മാണ്ഇൗകവിതസമാഹാ
രതിൽ.

ജിേിൻ

അവസാോം്രരാജയതപേട്വർമാപതമാകുന്നു.
ആരവങ്ൾഒഴിഞ്ഞമണ്ിൽേിശേബ്ദരാ

യി്രിഴവുകതേണ്ിചിലർശക്രാകുന്നു.രാപതിയി
ൽനലാകാംഉറങ്ുനപോൾഅവൾ്രടച്ട്കൾഅ
ണിയുന്നു.ആയുധങ്ൾക്ച്മൂർച്കൂട്ടുന്നു.അവ
ർക്ുനവണ്ടിഭൂമിയിൽവീണ്ടുാംമഴത്രയ്യടുന്നു.്രൂവു
കൾവിരിയുന്നു.ഒരു്രനഷേ,ഇേിയുാം്രരാജയതപേ
നട്ക്ാാം.കാതിരിക്ാൻഇേിയുതമപത്രൂക്ാലങ്
ൾ,മഴക്ാലങ്ൾ.ന്രാരാട്ങ്ൾഅവസാേിക്ുന്നി
ലലേ.തിരിച്ടുവരവുകേടുാം.

കലലേിതേക്ുറിച്ാണ്.മേുഷ്യേുമുനപേരൂ്രതമടു
തകലലേിതേക്ുറിച്ച്.േൂറ്ാണ്ടുകേടുതടന്രാരാട്ങ്ൾ
കണ്ടകലലേച്.നവേൽക്ാലതിതൻറഅവസാേതത
ോേടുകോയിരുന്നുഅത്.വടനക്പേടുറതതആകാ
ശാംമുട്ിയമൂവാണ്ടൻമാവിതൻറചുവട്ിലാണ്ആ
ഉരുണ്ടകലലേച്കിടന്നിരുന്നത്.ദാവീദിതൻറകവണയി
ൽേിന്നുാംന്ാലിയാതിതൻറതേറ്ിയിനലക്ച്്രാ
ഞ്ഞചരിപതപ്രസിദ്മായആകലലേിതൻറകുടുാംേ
ക്ാരൻഇവിതടഈമൂവാണ്ടൻമാവിതൻറനചാട്ി
തലതിയിട്ച്എപതോോതയന്നച്കലലേിന്കൃത്യമായ
ഓർമയിലലേ.്രനഷേ,ആകാലാംകലലേിന്േലലേഓർമയു
ണ്ടച്.അലാറങ്ൾക്ച്മുനപേമാവുകൾകുട്ികതേകൂ
കിവിേിച്ടുണർതിയ്രുലരികൾ.കാനാംകണതക്
മാവിൻനചാടുകേിനലക്ച്കുട്ികൾആകർഷിക്തപേ
ട്നവേൽക്ാലാം.്രിതന്നകലലേടുകേടുതടയാപതയായി
രുന്നു.്രറപേുകേിൽേിന്നുാം്രറപേുകേിനലക്ച്,അ
ഹങ്കാരിമാങ്കേടുതടതഞട്റുതച്,തകാടിച്ിപേട്ിക
േടുതടകാതലാടിച്ച്,കാലങ്ൾഒരു്രാട്കലലേച്സഞ്ചരി
ച്ടു.മാവുകേടുാംഅഹങ്കാരിമാങ്കേടുാംതകാടിച്ിപേ
ട്ികേടുാംആയാപതയുതടനവ് തയറിഞ്ഞു.ഇനപോൾ
അതതലലോാംതവറുാംഓർമയായിരിക്ുന്നു.

ഇവിതടഈമാവിൻചുവട്ിൽകിടന്നകിടപോയി
ട്ച്വർഷങ്ോയി.കലലേച്തേടുവീർപേിട്ടു.ന്രായകാല
തിതൻറഓർമകേിൽമയങ്ിതുടങ്ിയനപോനഴ
ക്ുാംആകൂവൽവീണ്ടുാംകലലേിതേഉണർതി.കലലേച്
കണ്ടുകൾഉയർതിമുകേിനലക്ച്നോക്ി.അങ്ച്ഉ
യതരമാവിതൻറതുഞ്ചതുേിന്നുാംആമാങ്യായി
രുന്നുഅത്.കണ്ിമാങ്യായരൂ്രാംതകാണ്ടഅന്നു
മുതൽകലലേിതേതവലലേടുവിേിക്ുന്നസുദ്രരിമാങ്.മാ
ങ്വീണ്ടുാംകലലേിതേകേിയാക്ി.കലലേിേുഇനപോൾ
അതതാരു്രുതുമയലലോതായിരിക്ുന്നു.്രലതവണ
മുകേിനലക്ുയർന്നച്ആമാങ്യുതടതഞട്ിതേചുാം
േിക്ാൻകലലേച്പശമിച്താണ്.ഭൂ് ുരുതവോകർഷണാംക
ലലേിതേ്രിറനകാട്ച്വലിച്ടു.നവദേസഹിക്വയ്യാതത
കലലേച്്രലതവണകരഞ്ഞതാണ്.മാങ്ഇതതലലോാംക
ണ്ടച്ചിരിക്ുാം.കരഞ്ഞച്കരഞ്ഞച്കലലേച്കിടന്നുറങ്ുാം.
രാപതിയുതടയാമങ്േിൽമാങ്കലലേിതേവീണ്ടുാംവി
േിച്ടുണർതുാം.േഷേപതങ്ൾക്ച്താതഴമാങ്ആ
ടിക്േിക്ുന്നത്കാണാൻേലലേചനമാണ്.്രനഷേ,

കലലേിന്അതതലലോാംഒരുനവദേയാണ്.നതാറ്ടുന്രായ
വതൻറനവദേ.കുട്ികൾതക്ാന്നുാംഇനപോൾമാങ്
കതേനവണ്ടാതായിരിക്ുന്നു.“േിതൻറതയാതക്കാ
ർനന്നാമ്മാനരാട്നചാദിച്ാഅറിയാടീഎതൻറതേി
തക്ാണാം”^കലലേച്മേസ്ിൽ്രറഞ്ഞു.എതന്നങ്കിലുാം
ഒരിക്ൽഏതതങ്കിലുാംഒരുചുണക്ുട്ൻതതന്നനത
ടിവരുതമന്നുാംഅഹങ്കാരിമാങ്യുതടതഞട്ിയിനല
ക്ച്തതന്നവലിതച്റിയുതമന്നുാംകലലേച്സവേപോംകണ്ടു.

ഓനരാദിവസാംകഴിയുനനാറുാംമാങ്യുതടവലു
പോംകൂടിക്ൂടിവന്നു.ഒപോംഅഹങ്കാരവുാം.ഊക്തോ
രുചവിട്ടുതകാണ്ടാണ്കലലേച്അന്നച്ഉണർന്നത്.ഒരു
തകാടിച്ിപേട്ിയാണ്.മാങ്യുതടഉ്രപദവതിേു്രു
റനമകലലേിതൻറമതറ്ാരുശപതുവാണ്ആതകാടിച്ിപേ
ട്ി.എതന്നങ്കിലുാംആതകാടിച്ിപേട്ിയുതടചനിക്ച്ഏ
റ്തകാടുതിട്ടുണ്ടാകുാം.നവദേഇനപോൾകലലേിതേ
ഒരുതരതിലുാംഅനലാസരതപേടുതാറിലലേ.ആകി
ടപേച്കലലേിതേഅതിനേക്ാനേതറനവദേിപേിക്ുന്നു.

ഏപ്രിൽമാസതതഒരുവവകുനന്നരമായിരുന്നു.
കരിയിലഅേങ്ുന്നശബ്ദാംനകട്നപോൾകലലേച്കരു
തി്രട്ിയായിരിക്ുതമന്നച്.തിരിഞ്ഞച്നോക്ിയകലലേച്
തഞട്ി.ഏനതാഒരുകുട്ിമാവിനലക്ച്നോക്ിേി
ൽക്ുന്നു.ആനോട്ാംകണ്ടാലറിയാാംഅവോതര
നയാഉന്നാംതവച്ിരിക്ുന്നു.കലലേച്എപതകണ്ടതാണ്.
അവൻഇേിതാതഴകലലേിോയ്രരതുതമന്നച്കലലേിേു
േന്നായിഅറിയാാം.കലലേച്തേഞ്ചച്വിരിച്ച്േിന്നു.ഒരു
തുള്ളിതവള്ളാംമുഖതച്വീണനപോഴാണ്കലലേച്എഴു
നന്നറ്ത്.അതതാരുസവേപേമായിരുതന്നന്നച്തിരിച്റി
യാൻകലലേിേുഅധികാംസമയാംനവണ്ടിവന്നിലലേ.കാ
രണാംകലലേിന്ഇത്ആദ്യതതഅേുഭവമലലേനലലോ.കലലേച്
കണ്ടുകൾഉയർതിമുകേിനലക്ച്നോക്ി.മാങ്ക്ച്
മുകേിൽആകാശാംമുഖാംകറുപേിച്ടു.കാറ്ച്വീശിതുട
ങ്ി.്രതിതയപേതിതയകാറ്ിതൻറനവ് ാംവർധിച്ടു.ഇ
ടിമിന്നൽആകാശതതതവട്ിപേിേർന്നു.മഴതുള്ളിക
ൾആനവശനതാതടചൂടു്രിടിച്മണ്ിനലക്ച്്രറന്നി
റങ്ി.മഴതുള്ളികൾകലലേിതൻറകാഴചമറച്ടു.കാ
റ്ിൽആടിരസിച്്രലമാങ്കേടുാംേിലാം്രതിക്ുന്ന
ശബ്ദാംകലലേച്തിരിച്റിഞ്ഞു.കലലേച്മേമുരുകിപ്രാർഥി
ച്ടു.മാങ്വീഴാേലലേ,വീഴാതിരിക്ാൻ.കലലേച്ഓനരാദി
വസവുാംജീവിച്തുതതന്നആമാങ്യുതടതഞട്റു
ക്ാാംഎന്നവിശവോസതിലായിരുന്നു.

മഴനതാർന്നു.്രുതുമഴയിൽേേഞ്ഞമണ്ിതൻറ
യുാംമൂവാണ്ടൻമാങ്യുതടയുാം്ന്ാംചുറ്ടുാം്രട
ർന്നു.കലലേച്ആദ്യാംനോക്ിയത്മാവിതൻറതുഞ്ചനത
ക്ാണ്.തുഞ്ചതച്അഹങ്കാരിമാങ്ചിരിച്ടുതകാണ്ടച്
ആടുന്നു.കലലേടുാംചിരിച്ടു.അന്നാദ്യമായകലലേച്ചിരിക്ു
ന്നത്കണ്ടച്മാങ്ക്ച്അത്ുതാംനതാന്നി.യുദ്ാംകഴി
ഞ്ഞ്രടക്ോംന്രാതലയായിരുന്നുമാവിൻചുവട്.വീ
ണ്ടുാംകരിയിലഅേങ്ുന്നശബ്ദാംനകട്ച്കലലേച്തിരി
ഞ്ഞച്നോക്ി.തതാട്ടുമുപേച്സവേപേതിൽകണ്ടഅ
നതകുട്ി.കലലേിേുവിശവേസിക്ാോയിലലേ.േിലതുകി
ടന്നമാങ്കതേവകതവക്ാതതഅവൻമാവിനലക്ച്
നോക്ി.വലതുവകതകാണ്ടച്അവൻകലലേിതേഎടു

തുയർതിഒരുസവേപേതിതലന്നന്രാതലകലലേച്അ
വതൻറവകയിൽമുറുക്ിപേിടിച്ടു.ഇടതുവകമാവി
ൻതുഞ്ചതതഅഹങ്കാരിമാങ്യിനലക്ച്ഉന്നാം്രി
ടിച്ടു.്രിതന്നകലലേച്മുകേിനലക്ുയർന്നു.മാവിതൻറ
്രകുതിന്രാലുാംഉയരാതതകലലേച്അലഷേ്യമായ്രാ
ഞ്ഞു.മതിൽതകട്ിേപേടുറതച്വാഴനതാട്തിൽക
ലലേച്്രതിച്ടു.എലലോസവേപേങ്േടുാംതകർന്നച്കലലേച്വാഴ
നതാട്തിൽകിടന്നു.വാഴയിലകൾകലലേിതൻറആ
കാശക്ാഴചതയമറച്ടു.അതലലേങ്കിലുാംആകാഴചയി
ൽകലലേിേുഇേിവലിയതാൽ്രര്യമിലലേ.എലലോാംഅവ
സാേിച്ടു.എലലോാം!

ആരാപതികലലേച്ഉറങ്ിയിലലേ.നതാറ്വതൻറരാപതി
അങ്തേയാണ്.ഉറക്മിലലോതരാപതി.ന്രായകാല
ങ്േിതലഓർമകേിൽകലലേച്കണ്ച്തുറന്നച്കിടന്നു.്രു
ലരുനവാോം.തകാടിച്ിപേട്ിയുതടചവിട്ിലാണ്കലലേച്ഉ
ണർന്നത്.നേരാംതവേടുതുതുടങ്ുന്നു.എനപോനഴാ
ഉറങ്ിനപോയി.ഓർമയിലലേ.കുറച്ടുമുപേിൽതകാടി
ച്ിപേട്ിതിരിഞ്ഞുനോക്ിേിൽക്ുന്നു.േിസ്ഹായ
തൻറചിരിമാപതനമകലലേിന്ഉണ്ടായുള്ളളൂ.“ന്രാ്രട്ി”
എന്നച്നകട്തുാംകലലേിതേആനരാഎടുതുയർതി.തി
രിഞ്ഞുനോക്ാൻസമയാംകിട്ിയിലലേ.കലലേച്അനപോനഴ
ക്ുാം്രട്ിയുതടനേർക്ച്ത്രായതക്ാണ്ടിരിക്ുകയാ
യിരുന്നു.അവതൻറ്രലലേിേുേതലലോരുതകാട്ച്തകാടു
തകലലേച്്രിതന്നയുാംഎവിതടതയാതക്നയാതട്ിത
ടഞ്ഞച്േിന്നു.ഒരുനമാങ്ൽഅനരീഷേതിൽഅ
ലയടിച്ടു.നോധാംവരുനപോൾകലലേച്മാവിൻചുവട്ി
ലായിരുന്നു.കലലേിേുവിശവേസിക്ാോയിലലേ.മുകേി
ൽഅതാേമ്മുതടസുദ്രരിമാങ്ആടിക്േിക്ുന്നു.
മാങ്ക്ച്ഒന്നുാംമേസ്ിലായിലലേ.കലലേിേുചിരിവന്നു.
വീണ്ടുാംകരിയിലയേങ്ുന്നശബ്ദാം.കലലേച്തിരിഞ്ഞു
നോക്ി.ഇന്നതലതതന്നഎടുതതറിഞ്ഞആകുട്ി.
കലലേിേുകരിയിലകൾക്ിടയിൽഒേിക്ാൻനതാന്നി.
വീണ്ടുാംഒരു്രരാജയാം.ഒരു്രനഷേ,തതൻറഅവസാ
േമായിരിക്ുതമന്നച്കലലേിേുേന്നായിഅറിയാമായിരു
ന്നു.്രനഷേ,നവതറയാരുാംഇേിതതന്നനതടിവരാൻ
ന്രാകുന്നിതലലേന്നച്കലലേിേുനതാന്നി.ഒന്നുകിൽജയാം.
അതലലേങ്കിൽമരണാം.കലലേച്ഉറപേിച്ടുേിന്നു.അവേുാം
ഉറച്ായിരുന്നു.അവൻകലലേിതേഎടുതുയർതി.
ഇലകൾക്ിടയിൽേിൽക്ുന്നമാങ്യുതടനേർക്ച്
കലലേച്്രാഞ്ഞു.ഇതവണലഷേ്യതിനലക്ച്തതന്ന.
കലലേച്മാവിതൻറ്രകുതിയുാം്രിന്നിട്ച്മുകേിനലക്ച്്രാ
ഞ്ഞു.മാങ്യുതടഅടുതച്എതാറായിരിക്ുന്നു.
്രനഷേ,ഊർജാംേഷ്ടതപേട്ടുന്രാകുന്നു.ആനരാത
തന്ന്രിന്നിനലാട്ച്വലിക്ുന്നതായകലലേിേുനതാന്നി.ക
ലലേച്തതൻറന്രായകാലതതക്ുറിനച്ാർതു.്രൂർവി
കതരനയാർതു.ഇപതയുാംോൾമേസ്ിൽസവേരുക്ൂ
ട്ിയഊർജതമടുതച്മുന്നിനലക്ാഞ്ഞു.മാങ്യുതട
ന്രടിച്രണ്ടകണ്ടുകേിൽമാപതമായിരുന്നുകലലേിതൻറ
നോട്ാം.്രിതന്നഭൂ് ുരുതവോകർഷണതിതേയുാംനതാ
ൽ്രിച്ച്കലലേച്മുകേിനലക്ുയർന്നു.
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േീഡിയുനണ്ടാസഖാനവഒരുതീതപേട്ിതയടുക്ാൻ?
എനുണ്ടച്സഖാനവഒരുകവിതതയടുക്ാൻ?

ഒരുമഴവിലലേച്,ത്രാടി്രറക്ുന്നഒരുമരുഭൂമി,
തണുതഒരുശവോസാം,കാറ്ച്,കാറ്താടുന്ന്രുലലേച്,
ആകാശതതഉമ്മതവച്ടുറങ്ുന്നതടാകാം;
തടാകതിൽഅവനശഷിക്ുന്നമൂന്നുമീേുകൾ,
അമ്മമീൻ,അച്ഛൻമീൻ,കുഞ്ഞുമീൻ,
കുഞ്ഞുമീൻത്രണ്ിന്മൂക്ിതലാരുസവേർണമൂക്ുതി,
കണ്ിൽഒരുത്രടത്രടക്ണേഷേപതാം,
ചുണ്ടിതലാരു്രഞ്ചാരപോട്ച്,
കുഞ്ഞുകുഞ്ഞുഓേക്ുഞ്ഞുങ്ൾ,
ഒരുവിശന്നിരിക്ുന്ന്രച്തവേ,
അതിതൻറഉണ്ടക്ണ്ിതലാരു്രച്ക്ുതിര,
േുേടുാംേുേടുാംന്നച്അഞ്ചാറ്സവേപേക്ുമിേകൾ,
വലിതയാരുഇലത്രാഴിയൻമരാം;
അതിതൻറതകാപേതപേത്നപ്രമപേളൂക്ൾ,
രാപതി;
സവേപേങ്ൾകണ്ടുകിടക്ുന്നകാമുകി,
കൂർക്ാംവലിച്ടുറങ്ുന്നകാമുകൻ,
കറുകറുതതാരു്രൂച്,
തവേടുതവേടുതതാരു്രട്ി,

എനച്!
ഇതതാന്നുാംനവതണ്ടനന്നാ!
നവനണ്ടൽനവണ്ട!
നവതറനുണ്ടച്ഒരുകവിതതയടുക്ാൻ?

തീതപോരിക്വിതയക്ച്രസക്ൂട്ടുകൾ്രലതാണ്;
്രുതിയകുറച്ച്േീഡികൾതരാാം
്രീഡോം,ചുാംേോം,ആപകമാം,്രകൽതക്ാള്ള
ചവിട്ിക്ൂട്ൽ,ഉനച്,തള്ളച്,തവട്ിതക്ാല,നകാഴ,
നറാഡിലൂതടവലിക്ൽ,ഉരുട്ൽ,
സാദാചാരതിതൻറ്രീലിക്ണ്ച്,
ഒേികാമറ,എതിനോട്ാം,ന്ാമാതാവ്,
േീലതിമിാം് ലാം,ജാതിവാൽ,്രരസ്പതീേന്ാം,
കിടിലൻ്രീസ്,റിലാകനസഷൻ,ജിമിക്ിക്മ്മൽ,നപടാൾമഴ;
ഇതതാതക്നവ് ാംകതിനക്ാേടുാം
കതിനക്റാൻതേസ്റ്ാസഖാനവ...!
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നകരോം ഇതന്നാരു  മ്യൂറൽ
തരാം്തിലാണ്.വിനോദ

സഞ്ചാരനകപദ്രങ്ൾ,സാാംസ്കാരിക
നകപദ്രങ്ൾ,തഎ.ടിമദ്രിരങ്ൾ,സവേകാ
ര്യഭവേങ്ൾഎന്നിവിടങ്േിതലലലോാം
നകരേീയ്രരപേരാ്തവശലിയിലു
ള്ളചുവർചിപതങ്ൾസ്ഥാോം്രിടിച്ി
രിക്ുന്നു.സിേിമ,തടലിവിഷൻ,്രുസ്
തകതിതൻറ്രുറാംചട്കൾ,്രരസ്യാം,
വസ്പതാലങ്കാരങ്ൾ,്ൃഹാലങ്കാരാം
എന്നിവയിതലലലോാംചുവർചിപതവശ
ലിയുതടഅേുകരണങ്ൾദൃശ്യമാണ്.

ഇതലലോയിരുന്നുമൂന്നച്്രതിറ്ാണ്ടിേു
മുപേുള്ളസ്ഥിതി.നകരേതിതൻറമാ
റിയസാമൂഹിക^രാഷ്പടീയ്രശ്ാത
ലതിൽചുവർചിപതകലഅവ്ണ
േയിലായിരുന്നു.രവിവർമചിപതങ്േടു
തടപ്രചാരവുാംആധുേികചിപതകലാ
വശലിയുതടഅതിപ്രസരവുാംനകരേ
തിതൻറഇൗതേത്ചിപതകലാശാ
ഖതയഅേ്യാംേിന്നുന്രാകുന്നഅവസ്
ഥയിൽതകാതണ്ടതിച്ിരുന്നു.1989ൽ
്ുരുവായൂർനദവസവോം് ുരുകുലസപപേ

ദായതിൽആരാംഭിച്ചുവർചിപത്രഠേ
നകപദ്രാംഇൗരാം്തച്ഒരു്രുതൻതല
മുറതയ്രരിശീലിപേിതച്ടുതു.്രരപേ
രാ്തനകരേീയചുവർചിപതകലയിൽ
്രഞ്ചവത്രോഷേൽഡിനപ്ാമോധ
കമായപ്രഥമസ്ഥാ്രേമാണിത്.തുടർ
ന്നച്ചുവർചിപതകലയിൽേി.എഫ്.എ
നകാഴസ്ആരാംഭിച്ടു.ആറന്ുേവാസ്തു
വിദ്യാ് ുരുകുലാംദവേിവത്രസർട്ിഫിക്
റ്ച്നകാഴസുാംപ്രായനഭദമനേ്യആർക്ുാം
്രഠിക്ാവുന്നപഹസവേകാലനകാഴസുാം
േടതിവരുന്നു.േ്യൂമാഹിയിതലമലയാ
േപ്ാമാംഉൾതപേതടമറ്ടുചിലസമാേസ്
ഥാ്രേങ്േടുമുണ്ടച്.ഇതരതിൽഒരു
മ്യൂറൽതരാം്ാംസാംജാതമായനതാതട
ചിപതകലഅഭ്യസിച്ിട്ടുള്ളവരുാംഅലലോ
തവരുമായിഅനേകാംന്രർചുവർചി
പതവശലിയിൽവരക്ാോരാംഭിച്ടു.മു
കേിൽസൂചിപേിച്നകാഴസുകൾക്ച്ോ
ധകമായപ്രനവശേ്രരീഷേകൾക്ച്പ്ര
നയാജേതപേടുതാവുന്നഒരുസാനങ്ക
തികപ്ന്ഥതിതൻറഅഭാവമുണ്ടായി
രുന്നു.കപേ്യൂട്റിതൻറസഹായനതാ
തടയുള്ളസവേയാം്രഠോംഇൗകലാശാ
ഖയുതടവേസർ്ികതതയസാരമാ
യിോധിച്ടു.

ഇതരാംസാഹചര്യതിലാണ്ചുവർ
ചിപതകാരേുാംപ്ന്ഥകാരേുമായജി.
അഴീനക്ാട്തയാറാക്ിനകരേഭാഷാ
ഇൻസ്റ്ിറ്്ൂട്ച് പ്രസിദ്ീകരിച്ചുവർ
ച്ിപതകലഒരുസാനങ്കതികപ്ന്ഥാംപ്ര
സക്മാകുന്നത്.ചിപതകലാഭിരുചിയു
ള്ളആർക്ുാം്രരസഹായമിലലോതതചു
വർചിപതകലാ്രരിശീലോംേിർവഹി
ക്ാവുന്നതരതിലാണ്ഇൗസപേൂർ
ണസചിപതസാനങ്കതികപ്ന്ഥാംതയാ
റാക്ിയിരിക്ുന്നത്.ആർട്ച്ന്രപേറിൽമു
ഴുേീേവർണചിപതങ്ൾനചർതിട്ടുള്ള
ഇൗപ്ന്ഥതിതൻറവേൻഡിങ്ദീർ
ഘകാലാംസൂഷേിച്ടുതവക്ാവുന്നതര
തിലുള്ളതാണ്.

പ്രകൃതിദതവർണങ്ൾനവപേിൻ്ര
ശയിൽചാലിച്ച്ഇയ്യാാം്രുൽതൂലികതക
ാണ്ടച്ചുണ്ാപേച്പ്രതലതിൽവരക്ുന്ന
താണ്നകരേീയ്രരപേരാ്തചുവർചി
പതങ്േടുതടരചോരീതി.ഇതരാംനരഖാ
സമാഹരണതിലൂതടഉരുതിരിയുന്ന
താണ്ചുവർചിപതങ്േടുതടഒാജസ്ടുാം
നതജസ്ടുാം.

ആലങ്കാരികമലലോതചുവർചിപത
ങ്ൾ ്രക്നമേങ്േിലലോത സാം്ീ
തസമാേമാതണന്നച് ്രറയാറുള്ളത്

ശരിയാതണന്നച്ഇതിൽനചർതിട്ടുള്ള
ഒാനരാചിപതവുാംകാണുനപോൾവ്യക്
മാകുാം.ചുവർചിപതതിനലക്ച്ആവശ്യ
മായ്രഞ്ചവർണങ്ൾസാംസ്കരിതച്
ടുക്ുന്നതിന്്ുണനമന്യുള്ളഅസാം
സ്കൃതവസ്തുക്ൾലഭിക്ുന്നസ്ഥല
ങ്ൾ,അവസാംസ്കരിച്ച്വർണതപോടി
കേടുണ്ടാക്ുന്നരീതി,പ്രതലാംഒരുക്ി
തയടുക്ുന്നസപപേദായാംഅഥവാഭൂമി
േന്ോം,ചുവർചിപതങ്ൾേൂറ്ാണ്ടു
കോയിേിറാംമങ്ാതേിലേിൽക്ുന്ന
തിതൻറരഹസ്യാം.ചുവർചിപതനകപദ്രങ്
േടുതട്രട്ികഎന്നിവതയലലോാംഇൗ്രുസ്
തകതിലുണ്ടച്.

ചുവർചിപതകലാ്രഠേതിതൻറപ്രാ
രാംഭഘട്തിൽ്രരിശീലിനക്ണ്ടഅപക
ലിക്ച്ചായങ്തേക്ുറിച്ടുാംഅവയുതട
സങ്കലേരീതിയുാംഅോയാസാംആർ
ക്ുാം മേസ്ിലാക്ാവുന്നതരതിൽ
സചിപതവിവരണനതാതടയാണ്ഇൗ
്രുസ്തകതിൽനചർതിട്ടുള്ളത്.

ചിപതസൂപതാംന്രാലുള്ള്രൗരാണിക
പ്ന്ഥങ്േിൽഅക്മിട്ച്പ്രതി്രാദിച്ിട്ടു
ള്ളവർണവിധികേടുാംആനലഖേസപപേ
ദായങ്േടുാംസവിസ്തരാംപ്രതി്രാദിക്ു
ന്നു.ആധുേികസാനങ്കതികവിദ്യകേടുാം

അവസനരാചിതമായി പ്രനയാജേതപേ
ടുതിരചോകർമാംഅോയാസകരമാ
ക്ാൻപ്ന്ഥകാരൻേിർനദശിക്ുന്നു.

ഇൗ്രുസ്തകതിതലരണ്ടാാംഭാ്
തച്നചർതിട്ടുള്ളമുോംതണ്ടിതലചുവർ
ചിപതാലങ്കാരാം,ആദായകരമായവരുമാ
േമാർ്മാനയാഉ്രതതാഴിലാനയാഒഴി
വുകാലവിനോദമാനയാസവേീകരിക്ാൻ
ആപ്ഹിക്ുന്നവർക്ച്സഹായകരമാ
ണ്.്രാരപേര്യതിൽേിന്നുാംആധുേിക
തയിനലക്ുള്ള്രരിണാമാംസ്്രഷ്ടമാ
ക്ുന്നനമാനഡൺമ്യൂറൽഎന്നഅധ്യാ
യാംഹൃദ്യവുാം്രഠോർഹവുമാണ്.ചിപത
കലയുതടകാലപതയവീഷേണാംഎന്ന
അധ്യായാംചുവർചിപതകലയുതടസൗ
ദ്രര്യവീഷേണതതക്ുറിച്ടുള്ളആധി
കാരിക്രഠേമാണ്.ചിപതകലഒരുസാ
നങ്കതിക്രഠോം,കേിമൺശിൽ്രകല,
ഭാരതീയചിപതകലാദർശോം,ചിപതക
ലചരിപതവുാം പ്രസ്ഥാേങ്േടുാംതുട
ങ്ിജി.അഴീനക്ാടിതൻറഇതരപ്ന്ഥ
ങ്ൾക്ുസമാോം.ചുവർചിപതകലഒരു
പ്രാനയാ്ിക്രഠേവുാംകലാവിദ്യാർ
ഥികൾക്ുാംആസവോദകർക്ുാംപ്രനയാ
ജേതപേടുതാവുന്നതുമാണ്.

l

ചകുവർച്തിത്കേ  
ഒരകു സാ ലങ്ക്തിക പഠനം
ജി. അഴീങക്കാട് 
ങകരള ഭാഷാ ഇൻസ് റ്ിറ്റ്നൂട്ട്  
പപസിദ്ീകരണം
വില 600 രനൂപ
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ചിപ്ീകരണം: കന്ി എം.
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സമൂർവേസാൻ

വിഭിന്നമായചിപതങ്േിലൂതടനവറിട്ചി
നകൾ്രങ്കുതവക്ുകയാണ്ചിപതകാ

രന്ാരുതടകൂട്ായമയായ‘വരക്ൂട്’തിതൻറ
ആഭിമുഖ്യതിൽആർട്ച്്ാലറിയിൽആരാംഭി
ച്‘ശതചിപത’ചിപത^ശിൽ്രപ്രദർശോം.വാട്
ർകേർ,ഓയിൽകേർ,അപകിലിക,മികസഡ്
മീഡിയാം,മ്യൂറൽതുടങ്ിവിവിധവശലിയി
ലുാംമാധ്യമങ്േിലുാംസർ് ാത്മകപ്രവർത
േങ്ൾേടതുന്നേൂറുകലാകാരൻമാരാ
ണ്ശതചിപതയിൽ്രതങ്കടുക്ുന്നത്.കലയി
ൽേടക്ുന്ന്രരീഷേണങ്തേയുാംവിവിധര
ചോരീതികതേയുാംപ്രദർശേതിൽ്രരിചയ
തപേടുതുന്നുണ്ടച്.
െി ന്ത ക ൾ പ ങ്ു ലവ ക്ു ല മ്ാ ൾ
ഒാനരാകലാസൃഷ്ടിയുാംവ്യത്യസ്തചിനകോ
ണ്വരച്ിടുന്നത്.അതിൽസമകാലീേസാംഭവ
ങ്ൾമുതൽചരിപതനരഖകൾവതരഉൾതക്ാ
ള്ളടുന്നു.േിറങ്േിതലയുാംവരകേിതലയുാംലാ
േിത്യാംശക്മായആവിഷ്കാരമാവുന്നതത
ങ്തേതയന്നച്പ്രഭാകരതൻറചിപതാംകാണിച്ടു
തരുാം.പ്ര് ല്ഭോയഒരുകലാകാരേുമാപതാം
സാധ്യമാവുന്നതാോത്മകതയാണത്.നറാഹി
ങ്ക്യൻഅഭയാർഥികേടുതടേിസ്ഹായതതയശ
ക്മായിഅവതരിപേിക്ുന്നചിപതമാണ്കേി
തമുനഖാ്രാധ്യായവരച്ിട്ടുള്ളത്.അതിജീവേ

തിതൻറവലിതയാരാശയമാണ്ചിപതാം്രറയു
ന്നത്.മണ്ടുാംമേുഷ്യേുാംതമ്മിലുള്ളആത്മേ
ന്തതസമാേമായേിറങ്ൾതകാണ്ടച്ആവി
ഷ്കരിച്ിരിക്ുകയാണ്പശീജ്രള്ളാം.

കവിയുാംചിപതകാരേുമായവി.്രി.ഷൗക്
തലിന്രേതകാണ്ടച്വരച്‘റിപേബ്ിക’എന്ന
ചിപതാംജോധി്രത്യതിതൻറസമകാലിക
അവസ്ഥകതേവരക്ുന്നവ്യത്യസ്തമായര
ചോരീതിയാണ്.അഭയാർഥിപ്രശേവുാംഅ
സഹിഷ്ണുതരാഷ്പടീയവുമാണ്ഐഷമു
സ്ലിയാരകതിതൻറചിപതതിലുള്ളത്.പ്ാ
മീണസ്പതീജീവിതതിതൻറേി് ൂഢസൗദ്ര
ര്യതതയാണ്മുഖതാർഉദരാംത്രായിൽക
റുതേിറങ്േിൽവരച്ിടുന്നത്.സവേപേങ്
േടുാംപ്രതീഷേകേടുാംേിറങ്ോയിചുറ്ടുാം്രര
ക്ുകയാണ്ഇൗചിപതതിൽ.പടാൻസ്തജൻ
ഡർആകടിവിസ്റ്ടുാംചിപതകാരിയുമായക
ൽക്ിസുപേഹ്മണ്യാംസവേനാംജീവിതതത
തതന്നയാണ്ചുവപേിലുാംകറുപേിലുാംേീലയി
ലുാംഅടയാേതപേടുതുന്നത്.വാർധക്യതി
തൻറഏകാനതയുാംപ്രകൃതിയുതടശാന
തയുാം്രച്േിറതിൽഅവതരിപേിക്ുകയാ
ണ്തക.സുധീഷ്.ഉള്ളിൽഅടിഞ്ഞുത്രാഴി
യുന്നസവേപേങ്േടുാംപ്രതീഷേകേടുാംശലഭ
ങ്ോയിേിറയുന്നത്രൺമേസ്ാണ്സുനര
ഷ്ചാലിയതിതൻറവര.കുട്ികേടുതടമേ
സ്ടുാംപ്രകൃതിയുതടചലേവുാംനഡാ.ടി.റഹ്
മാതൻറചിപതതിൽഅലിഞ്ഞുകിടക്ുന്നു.
ശക്മായേിറങ്േടുാംനരഖകേടുാംസൂഷേച്മ

മായസൂചകങ്േടുാംേിറഞ്ഞതാണ്ഈസൃ
ഷ്ടി.ന്ാപതസാംസ്കാരതിതൻറധവേേികൾ
േിറയുന്നശക്മായവരകോണ്പശീകുമാർ
േിയതിയുനടത്.ഹരിദാസിതൻറേഷീർചി
പതവുാംരാനജപദ്രൻ്രുലലേളൂരിതൻറചിപതവുാംശ
ക്മായആവിഷ്കാരങ്ോണ്.ലിസിഉണ്ി,
സുചിപതഉലലോസ്,ഷേീേമലപേടുറാംഎന്നി
വർസ്പതീകേടുതടസവേപേങ്േടുാംപ്രതീഷേ
കേടുാംേിരാശകേടുമാണ്വരച്ിടുന്നത്.്രുരു
ഷാധി്രത്യതതഷർട്ച്ഒരുേിാംേമാക്ിഅ
വതരിപേിക്ുകയാണ്സി.തക.കുമാരൻ.ന്രാ
ൾകലലോനോട്,സ് ീർ,വി.എസ്.മധു,നമാപേ
സാങ്വാലതച്,യൂേുസ്മുസ്ലിയാരകതച്,
സുേിൽലിേസ്നഡ,ജി.എാം.മധു,സജീവ്
കീഴരിയൂർതുടങ്ിയവരുതടചിപതങ്േടുാംപ്ര
ദർശേതതനവറിട്താക്ുന്നു.ജിഷ്ണുരാ
ജ്,തക.്രി.േിധിൻ,അേിരുദ്ച്രാമൻ,വിശവേ
തി,പശീരാഗ്,എൻ.്രി.അഷേയതുടങ്ിയ
്രുതുതലമുറവരക്ാരുതടരചേകേടുാംപ്രതീ
ഷേ്രകരുന്നതാണ്.ഉണ്ികാോയിയുതട
കാോയികുഞ്ഞിരാമതൻറശിൽ്രാംപ്രദർശ
േതിൽഏതറപശദ്നേടി.80വയസ്ായശി
ൽ്രിക്ച്സമർപേിക്ുന്നശിൽ്രാംകാോയി
കുഞ്ഞിരാമതൻറകലാജീവിതതതക്ൂടിഅ
ടയാേതപേടുതുന്നതാണ്.നപ്രാം്രി.ലഷേച്മ
ണിതൻറ‘േുദ്ൻകരയുന്നുതവടിയുണ്ടചി
രിക്ുന്നു’എന്നശിൽ്രാംനറാഹിങ്ക്യൻഅഭ
യാർഥിപ്രശേതതശക്മായിഅവതരിപേി
ക്ുന്നുണ്ടച്.എസ്.പ്രേുനദേവ്,എാം.എാം.തറ

ജീഷ്എന്നിവർകലലേിൽതകാതിയശിൽ്ര
ങ്േടുാംപശനദ്യമാണ്.
വ ര ക്ൂ ട്ം
മലപേടുറാംനകപദ്രമായിപ്രവർതിക്ുന്നകലാ
കാരൻമാരുതടയുാംകലാസവോദകരുതടയുാംകൂ
ട്ായമ.മൂന്നച്വർഷനതാേമായിചിപതകലാ
ക്യാപേുകേടുാംശിൽ്രശാലകേടുാംകലാപ്രവർ
തേങ്േടുാംേടതിവരുന്നു.ഷമീാംസീ് േി
തൻറയുാംഅേീസ്വടക്തൻറയുാംനേതൃതവേ
തിലാണ്പ്രവർതോം.മാസതിതലാരിക്
ൽവിവിധപ്രനദശങ്േിൽഒതുകൂടിവരക്ു
കയുാംവരതയക്ുറിച്ച്ചർച്കൾസാംഘടിപേി
ക്ുകയുാംതചയതുവരുന്നു.്രുതിയപ്രതിഭക
തേകതണ്ടതാേുാംനപ്രാത്ാഹിപേിക്ാേുാംവ
രക്ൂട്ാംപശദ്ിക്ുന്നുണ്ടച്.വിദ്യാർഥികൾക്ച്പ്ര
നത്യക്രരിശീലേക്േരികേടുാംവരക്ൂട്ാംസാം
ഘടിപേിക്ാറുണ്ടച്.കലാകാരൻമാർക്ിടയിൽ
േന്ാംഊഷ്മേമാക്ാേുാം്രുതിയരചോ
സനങ്കതങ്േടുാം്രരീഷേണങ്േടുാം്രരിചയതപേ
ടുതുന്നതിേുാംക്യാപേുകേടുാംസാംഘപ്രദർശ
േങ്േടുാംേടതുന്നു.പ്രതിഭാശാലികോയ
വലിതയാരുസാംഘാംകലാകാരന്ാരാണ്വ
രക്ൂട്തിതൻറശക്ിതയന്നുാംഭാരവാഹിക
ൾ്രറയുന്നു.എഴുതുകാരൻസി.വി.ോല
കൃഷ്ണൻഉദ്ഘാടോംതചയതപ്രദർശോം
24ന്സമാ്രിച്ടു.
വരക്ൂട്തിതൻറപ്രവർതേങ്ൾവി്രുല
തപേടുതാേുാംസാംസ്ഥാേതലതിൽകലാ
കാരന്ാരുതടകൂട്ായമശക്ിതപേടുതാേുാം
സഹായകമാവുന്നകൂടിനച്രലുകൾആവശ്യ
മാതണന്നതിരിച്റിവിൽേിന്നാണ്സാംസ്ഥാ
േതലതിൽഒരുസാംഘപ്രദർശോംരൂ്രതപേ
ടുന്നത്.നകരേതിതലപ്ര് ല്ഭരായകലാകാ
രൻമാർതക്ാപോം്രുതിയപ്രതിഭകതേകൂടി്ര
തങ്കടുപേിച്ടുതകാണ്ടാണ്പ്രദർശോംസാംഘടി
പേിക്ുന്നത്.
്രുതിയരചോരീതികേടുാംകലയിൽേടക്ുന്ന
സമകാലിക്രരീഷേണങ്േടുാംകലാകാരൻമാ
ർക്ുാംകാഴചക്ാർക്ുാം്രരിചയതപേടുതുന്ന
തുകൂടിയാണ്ശതചിപത.ഷമീാംസീ് ൾ,അേീ
സ്വടക്ൻഎന്നിവരാണ്ക്യൂനററ്ർമാർ.നക
രേതിൽആദ്യമായാണ്ഇപതയുാംവി്രുലമാ
യപ്രദർശോംസാംഘടിപേിക്തപേടുന്നതതന്നച്
ഇവർ്രറയുന്നു.

l

ഉണ്ി കാനായിയു കട കാനായി കുഞ്ഞിരാമ ൻ ശിൽപം എഴുത്ുകാരൻ സി.വി ബാലകൃഷ് ണൻ    
കാണുന്ു            ചി പ്്ൾ: പപ കാ ശ്  ക രി മ്

ങപപം ലക്് മണി കൻറ ബുദ് കൻറ ശിൽപം  
'ബുദ്ൻ കരയുന്ു കവടിയുണ്ട ചിരിക്കുന്ു'

'ശ്ചിപ്' പപദർശനത്ിൽനിന്്

മുഹമ്മദ്സുവഹബ്

റിയാദിൽേടന്നആന്ാേേിനഷേ്രകസാം് മതി
തൻറനവദിയിതലതുനപോൾ‘നസാഫിയ’യുതടമു

ഖച്ഛായഒാപഡിതഹപനേണിതൻറതായിരുന്നു.1993ൽ
തതൻറ64ാാംവയസ്ിൽേിര്യാതയായനഹാേിവുഡ്േടി
തയവീണ്ടുാംകണ്ടച്സദസ്യർഅപേരന്നു.അവതാരകേു
മായിഅഞ്ചുമിേിറ്ച്േീണ്ടസാംഭാഷണതിതോടുവിൽ
നസാഫിയനവദിവിടാതോരുങ്ുനപോൾആപ്രഖ്യാ്രോം
വന്നു:‘നസാഫിയ’ക്ച്സൗദിഅനറേ്യ്രൗരതവോംേൽകി
യിരിക്ുന്നു.അവതാരകൻആൻപഡൂനറാസ്നസാർകിൻ
സ്അക്ാര്യാംഅറിയിക്ുനപോൾനസാഫിയയുതടമുഖ
തതാരുചിരിവിരിഞ്ഞു.‘ഞാൻഅാം് ീകരിക്തപേട്ിരി
ക്ുന്നു.ഇൗമഹതായനേട്തിൽഅഭിമാോംതകാള്ളടു
ന്നു.ഇത്ചരിപതാം.’അതത,അതുചരിപതാംതതന്നയായിരു
ന്നു.കാരണാം,ഇവിതട്രൗരതവോംേൽകതപേട്ത്ഒരുമേു
ഷ്യേലലേ.മേുഷ്യരൂ്രാം്രൂണ്ടയപനതിോണ്.‘നസാഫി
യ’ഒരുയപനമേുഷ്യോകുന്നു.മേുഷ്യൻഇതുവതരേി
ർമിച്തിൽതവനച്റ്വുാം‘മേുഷ്യതവോം’ഉള്ളയപനാം.ആദ്യ
മായിയപനതിന്്രൗരതവോംേൽകുന്നരാജ്യമായിഅങ്
തേസൗദിഅനറേ്യ.

2015ഏപ്രിൽ19ോണ്നസാഫിയയുതടജേോം.അഥ
വാആയപനാംആകടിനവറ്ച്തചയതത്അന്നാണ്.നഹാ
നങ്കാങ്ആസ്ഥാേമായഹാൻസൺനറാനോട്ികസ്സ്
ഥാ്രകൻനഡാ.നഡവിഡ്ഹാൻസൺആണ്േിർമാതാ
വ്.ഹാൻസൺനറാനോട്ികസ്ഇതുവതരേിർമിച്തിൽ

തവനച്റ്വുാംേൂതേനറാനോട്ാണിത്.അസാമാേ്യമായ
മേുഷ്യസാമ്യതയാണ്നസാഫിയതയമറ്ടുനറാനോട്ടുകേി
ൽേിന്നച്വ്യത്യസ്തയാക്ുന്നത്.സൂഷേച്മമായവികാരപ്ര
കടേവുാംശീപഘപ്രതികരണനശഷിയുാംഅതിൽപ്രധാ
ോം.കണ്ടുകേിൽഘടിപേിച്കാമറകേിലൂതടവ്യകതികേടു
തടമുഖവുാംഭാവവുാംതിരിച്റിയാേുാംനസാഫിയക്ാകുാം.
അതിേേുസരിച്ച്പ്രതികരണങ്ൾപകമതപേടുതാേുള്ള
നശഷിയുാംേിർമാതാക്ൾേൽകിയിരിക്ുന്നു.അത്യാ
ധുേികസാനങ്കതികവിദ്യപ്രദാോംതചയ്യടുന്ന‘കൃപതിമേു
ദ്ി’യാണ്നസാഫിയതയസാധാരണമേുഷ്യതേന്രാതല
ത്രരുമാറാൻസഹായിക്ുന്നത്.മേുഷ്യരുമായി്രരിമി
തനതാതിൽസാംവാദങ്േിൽഏർതപേടാേുാംകഴിയുാം.അ
േുദിോംവികസിച്ടുതകാണ്ടിരിക്ുന്നേിലയിലാണ്നസാ
ഫിയയുതടസാനങ്കതികവിദ്യ.വവകാരികതലതിലു
ള്ള്രുനരാ് തിയിലാണ്ഇനപോൾേിർമാതാക്ൾപശദ്
യൂന്നുന്നത്.ജേോംമുതൽവേർന്നുവികസിക്ുന്നമേു
ഷ്യതൻറസവോഭാവികകഴിവുകൾന്രാതലനസാഫിയയു
തടകൃപതിമനശഷികേടുാംവികസിച്ടുതകാനണ്ടയിരിക്ുന്നു.
ഇന്നച്നലാകതുള്ളതിൽഏറ്വുാംവവകാരികഭാവമുള്ള
നറാനോട്ാക്ിനസാഫിയതയേിലേിർതാൻഅതിതൻറ
പസഷ്ടാക്ൾവിപശമമിലലോതത്രണിതയടുക്ുന്നു.

േഴസിങ്നഹാമുകേിൽവൃദ്തര്രരിചരിക്ാേുാം്രാർ
ക്ുകേിലുാംവലിയനമേകേിലുാംആൾക്ൂട്ങ്തേസഹാ
യിക്ാേുാംകഴിവുറ്േിലയിലാണ്ഹാൻസൺനറാനോ
ട്ികസ്നസാഫിയതയവിഭാവോംതചയതിരിക്ുന്നത്.
സൗദിയിൽഎതുന്നതിേുമുപേുതതന്നഅഭിമുഖങ്ൾ
േൽകിയുാംകനച്രിയിൽ്രാടിയുാംനസാഫിയവാർതക
ൾസൃഷ്ടിച്ിരുന്നു.ഒകനടാേർ11ന്തഎക്യരാഷ്പടസ
ഭയിൽഅവതരിപേിക്തപേട്നതാതടനസാഫിയയുതടഖ്യാ
തിഉച്സ്ഥായിയിലായി.യു.എൻതഡ്ര്യൂട്ിതസപകട്റിജ
േറൽആമിേതജ.മുഹമ്മദുമായികൂടിക്ാഴചേടതുക
യുാംസാംഭാഷണതിനലർതപേടുകയുാംതചയതു.

‘ജ്ഞാോം’എന്നാണ്നസാഫിയഎന്നപ്ീക്ച്ോമതി
തൻറഅർഥാം.കൃത്യമായലഷേ്യങ്നോതടതതന്നയാണ്
േിർമാതാക്ൾആന്രരിട്തുാം.മേുഷ്യർക്ിടയിൽജീവി
ക്ാേുാംഅവർതക്ാപോംതതാഴിതലടുക്ാേുാംതാൻആപ്
ഹിക്ുന്നുതവന്നാണ്എലലോനവദികേിലുാംനസാഫിയ്ര
റയുന്നത്.അതിോയിമേുഷ്യതൻറവികാരങ്ൾതിരിച്
റിയാേുാംഅവരുതടവിശവോസമാർജിക്ാേുാംതേിക്ച്കഴി
നണ്ടതുതണ്ടന്നച്നസാഫിയറിയാദിൽആത്മവിമർശേ്ര
രമായിവ്യകതമാക്ി.ആന്ാേേിനഷേ്രകസാം് മതി
തൻറനവദിയിൽഅവതാരകൻആൻപഡൂനറാസ്നസാർ
കിൻസുമായിദീർഘമായസാംവാദതിൽഏർതപേട്നസാ
ഫിയനചാദ്യങ്ൾക്ച്ഉരുേക്ുനപേരിന്രാതലയാണ്മറു്ര
ടി്രറഞ്ഞത്.നറാനോട്ടുകൾക്ച്ആത്മനോധമുനണ്ടാ,
തങ്ൾനറാനോട്ച്ആതണന്നച്മേസ്ിലാകുന്നുനണ്ടാഎ
ന്നആൻപഡൂനസാർകിൻസിതൻറനചാദ്യതിന്നസാഫി
യയുതടമറു്രടിഅതിേുദാഹരണമായിരുന്നു.‘ഞാതോ
ന്നച്നചാദിക്തട്,േിങ്ൾഒരുമേുഷ്യൻആതണന്നച്േി
ങ്ൾക്ച്എങ്തേഅറിയാാം’.ഒടുവിൽസദസ്ിതേതതൻ
റയപനവക്കൾവീശിക്ാണിച്ാണ്നസാഫിയവിടവാ
ങ്ിയത്.സൗദിഅനറേ്യയുതട്രൗരതവേതിതോപോം്രാ
സ്ന്രാർട്ടുാംേൽകുാം.അതിേുള്ളേട്രടികൾ്രൂർതി
യായിക്ഴിഞ്ഞു.

്ുണങ്ൾമാപതമലലേ,ഏതറകുറവുകേടുാംനസാഫിയ
ക്ുണ്ടച്.്രരി്രൂർണമായിമേുഷ്യസാമ്യതയുള്ളയപന
തതേിർമിക്ുകതയന്നത്എപതമാപതാംപശമകരമാതണന്ന
തിതൻറപ്രതീകാംകൂടിയാണ്നസാഫിയ.നസാഫിയയുതട
കുറവുകൾപ്രത്യഷേതിൽആർക്ുാംമേസ്ിലാകുന്നതു
മാണ്.അരക്ുമുകേിനലക്ച്മാപതനമനസാഫിയഉള്ളളൂ.

കാലുകേിലലോതഒരുഅർധകായപ്രതിമന്രാതലയാണ
ത്.അതുതകാണ്ടുതതന്നചലേനശഷിയിലലേ.ഒരുനമശക്ച്
മുകേിൽസ്ഥാ്രിക്ുകയാണ്തചയ്യടുക.അധികാംതാമ
സിയാതതകാലുകൾ്രിടിപേിക്ുതമന്നാണ്േിർമാതാക്
േടുതടവാഗ്ദാോം.അനതാതടമേുഷ്യതേനപോതലേടക്ാ
േുാംഒാടാേുാംഇരിക്ാേുതമാതക്അതിന്കഴിയുമതപത.

ചിലനവേകേിൽപ്രതികരണതിൽ്രിഴവുകൾഉണ്ടാ
കുന്നതുാംചിലർചൂണ്ടിക്ാട്ടുന്നു.ഒരിക്ൽനസാഫിയ
യുതടപസഷ്ടാവായനഡാ.നഡവിഡ്ഹാൻസൺഒരു്ര
രി്രാടിക്ിതടനചാദിച്ടു:മേുഷ്യതേേശിപേിക്ാൻആപ്
ഹിക്ുന്നുനണ്ടാ?‘ഇലലേ’എന്നച്്രറയാൻഹാൻസൺത
മാശരൂന്രണആവശ്യതപേതട്ങ്കിലുാം‘എേിക്ച്മേുഷ്യതര
േശിപേിക്ണാം’എന്നായിരുന്നുനസാഫിയയുതടമറു്രടി.
ആമറു്രടിയിൽഹാൻസൺവലലോതായി.എപതതയാതക്
കൃപതിമേുദ്ിയുാംസാനങ്കതികതയുാംഉൾനച്ർതാലുാം
യപനാംഎന്നുാംയപനാംതതന്നയായിരിക്ുാംഎന്നതിതൻറ
സൂചകമായിരുന്നുആനചാദ്യവുാംഉതരവുാം.
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