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ചിത്രീകരണം: കെ. സുധീഷ്

കണ്ണീര് വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു നാട്
നിസാർ പുതുവന
‘‘ഇനക്
 ക് എൻട്രും
എനക്
 ക് വായ്ച്ച എല്ലാമ േ
എനക്
 ക് ഇൻകേ ഒരുക്കിവെച്ച്
എനക്
 ക് ആറ് ഏസുവേറും
എനക്
 ക് ഇറന്ത കൂടലവേ
എനക്
 ക് ഒരു മയ്ന്തനെന്തേ
എെൻറ സണ്ടാല സീമയിലേ
എന്നെ പേസീ മാളെ’’..

രാ

 ാപാളയത്തെ മരണവീട്ടിൽ പാണ്ടിയ
ജ
മ്മാളും സംഘവും ഇരുന്ന് ആർത്ത
 ല
ച്ച് പാടുകയാണ്. ഇടക്കിടക്ക് നെഞ്ചത്ത
 ട ിച്ച് 
നിലവിളിക്കും. ചിലപ്പോൾ താഴെക്കിടന്ന് ഉരു
ളും. വിരഹത്തിെൻറ നൊമ്പരം മുഴുവൻ ഉള്ളി
ൽപ്പേറിയുള്ള കരച്ചിൽ കണ്ടുനിൽക്കുന്നവരു
ടെയും കണ്ണ് നനയിക്കും. അവരും ചിലപ്പോൾ
കരയ
 ുന്ന പെണ്
 ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടും.
മരിച്ചയാളുടെ ചേതനയറ്റ ദേഹവും പേറി ബ
ന്ധുക്കൾ ചുടുകാട്ടിലേ
 ക്
 ക് നട ന്നകന്ന
 പ്പോൾ
അന്നത്തെ കൂലിയും കണക്കുപറഞ്ഞ് വാങ്ങി 
പാണ്ടിയമ്
 മാൾ കൈയിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവ
റും ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉസിലംപെട്ടിയിലെ വീട്ടിലേ
ക്ക് പോകാനായി ഞങ്ങളെ
 യ
 ും കൂട്ടി പ്രധാന
നിരത്തിലേക്ക് നടന്നു. ക
ണ്ണീരുടലാർന്ന് നടന്
 നു
വരുംപോലെ...
മു ക്കു വ ന് ക ട
ൽകാണാനാവിെ
ല്ല ന്നെ ാ രു  ചൊ
ല്ലു ണ്ട് . അയ ാൾ
ക്ക് കടൽ  കേവല
മ�ൊരു കാഴ്ച
യല്ല . ജീ വി

തം തന്നെയാണ്. അയാളാണ് കടൽ. മരണ
വീടുകളിൽ മാറത്തലച്ച് കരഞ്ഞുപാടുന്ന ഈ
പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട് സ്വന്തം ആ
വശ്യത്തിന് കരയ
 ാനാകാറില്ല. കണ്ണീരെ
 ാക്കെ 
അളന്നുതൂക്കി വിറ്റ് അന്നന്നത്തെ അന്നത്തി
 
നുള്ള വക തേടിയിരുന്ന അവർക്ക് ഇന
 ി ഒന്ന്
സ്വന്തം കാര്യത്തിന് സങ്കടപ്പെ
 ടാൻ കണ്ണീർ ഗ്ര
ന്ഥികൾ അധികം പണിയെടുക്കേണ്ടിവരും.
മരണവീടുകളിൽനിന്ന് മരണവീടുകളിലേക്
 ക് 
അവരിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
കണ്ണീരിെൻറയും ദുഃഖത്തിെൻറയ
 ും ഉടൽപ്പി
 
റപ്പുകളാണവർ. മരണം കൊണ്ടു മാത്രം ജീ
വിതത്തിലേക്കുള്ള ഉപ്പുതേടുന്നവർ. മരണ
വീടുകളിലെത്തി ഉറ്റവർക്ക് പകരമ ായി കൂലി
ക്ക് നെഞ്ചത്തലച്ച് കരഞ്ഞുനിലവിളിക്കലാ
ണിവരുടെ തൊഴിൽ. രാജസ്ഥാനിൽ ഇവരെ 
റുദാലി എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മുടെ അയൽസം
സ്ഥാനമ ായ തമിഴ്നാട്ടിലും ഈ വിഭാഗം വ്യാ
പകമായുണ്ട്. മാറാടിപ്പാട്ടുകാർ, ഒപ്പാരി സം
ഘം എന്നൊക്കെയ
 ാണ് അറിയപ്പെട ുന്നത്.
മധുര ജില്ലയിലെ ഉസിലംപെട്ടി നഗരത്തി
ലും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലുമാണ് ഒപ്പാരി പാട്ടു
സംഘങ്ങ
 ൾ സജീവമായുള്ളത്. ഉന്നതജ
 ാതി
ക്കാർ മരിച്ചാൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ മരണാനന്ത
 
രചടങ്ങ്തീരുംവരെ മാറത്ത
 ല
 ച്
 ച് കണ്ണീരെ
 ാലി
പ്പിച്ച് പാടണം. ഉസിലംപെട്ടി എളമളൈ പേ


ച്ചിയമ്മ, വണ്ണാമ്പട്ടി പാർവതി, ഉസിലംെപട്ടി 
പാർവതിയമ്മാൾ എന്നിവരാണ് ഈ തലമു
റയിലെ ഏറ്റവ
 ും മുതിർന്ന 
 ഒപ്പാരി പാട്ടുകാർ.
അടുത്ത തലമുറ ഈ കണ്ണീർതൊഴിൽ ഏറ്റെ
ടുക്കാൻ ഇനിയും മുതിർന്നിട്ടില്ല. കരയ
 ാനാ
ളില്ലാതെ ശവവുംപേറി ഉറ്റവർ ആശങ്ക
 പ്പെ
 ട ു
ന്ന ദിനങ്ങളാണ് ഇനി തമിഴ്മണ്ണിൽ വരാൻ
പോകുന്നതെന്ന് നടത്തത്തിന് വേഗതക
 ൂട്ടി 
പാണ്ടിയമ്മാൾ പറഞ്ഞു. ഒപ്പാരി പാടൽ എ
ന്ന തമിഴ് ആചാരത്തിെ

ൻ
 റ അവസാന കണ്ണി
കളാണ് ഈ മൂന്നുപേർ. ഇതിനിടെ ദൂരം താ
ണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉസിലംപെട് ടി നഗരാതിർത്തിയി
ലുള്ള പാണ്ടിയമ്മാളിെൻറ 1500 രൂപ വാടക
യുള്ള ഒറ്റമുറി വീട്ടിലെത്തി. വേഗം അടുക്കള
യിൽ കയറി കുടിക്കാൻ ഒരു കൂജ നിറയെ പ
ച്ചവെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു.
27 വർഷമ ായി ഒപ്പാരി പാടൽ തൊഴിലായി
സ്വീകരിച്ച പാണ്ടിയമ്മാൾ അവരുടെ ജീവി
തം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 43 വയസ്സായി പാ
ണ്ടിയമ്മാൾക്ക്. ആദ്യഭർത്താവ് മരിച്ചതി
നെ തുടർന്ന് ഒപ്പാരി സംഘത്തി
 ലെ കലാ
കാരൻ അശോകനെ 
 വിവാഹം കഴിച്ചു. ത
മിഴ്നാട്ടിലെ ഉയർന്ന ജാതിയായ നായ്ക്ക

ർ ജാതിയിലാണ് പാണ്ടിയമ്മാൾ ജനിച്ചത്.
അശോകനാകട്ടെ കുറവർ ജാതിയും. ഇതേ
ത്തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ അടുപ്പിക്കാതെയ
 ാ
യി. അങ്ങനെ വീട്ടിൽനിന്ന്പുറത്താ
 യ
 ി.
ആദ്യവിവാഹത്തി
 ലെ 
 മകൾ വിവാഹം
കഴിച്ച് ചെന്നൈയിൽ താമസിക്കുന്നു.
മകൻ സുരേഷ് ഒരു സ്വകാര്യ ഫാക്ട
റിയിൽ ജീവ ന ക്കാരനായിരുന്നു. മി
ല്ലിെൻറ ഷാഫ്റ്റിൽ കൈ കുടുങ്ങി ഒ
രു കൈപ്പത്തി നഷ്ടപ്പെ
 ട്ടു. പാണ്ടിയമ്മാ
ൾ ഇപ്പോൾ സിനിമയിലും തമിഴ് സീരിയലി
ലും ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്.ട് ഇടവേളക
ളിൽ പ്രമുഖ ഒപ്പാരി വിദ്വാൻ രാമൻ നയിക്കു
ന്ന ഒപ്പാരി സംഘത്തിൽ പാടാനും പോകും.
ജാതിവെറി പൂണ്ടുനിന്ന തമിഴ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ
പണ്ട് ഒപ്പാരിക്ക് പോയിരുന്ന കാര്യം ഓർക്കാ
ൻതന്നെ ഭയമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. രാ
മനിൽ നിന്നാണ് പാണ്ടിയ മ്മാൾ ഒപ്പാരി വാ
യ്ത്താരികൾ മനഃപാഠമാക്കിയത്. കീഴ് ജാതി
ക്കാരാണ് ഒപ്പാരി അവതരണത്തിന് എത്തു
ക. സാമ്പത്തിക ശേഷിയും സമൂഹത്തി
 ൽ ഉ
ന്നതിയിലും ഉള്ള ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാകും
വീട്ടിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ഒപ്പാരി സംഘ
ത്തെ പാടാൻ ക്ഷണിക്കുക. മൃതദേഹം വീട്ടി
നുള്ളിൽ കിടത്തും. ഒപ്പാരി പാടാനെത്തുന്ന 
സ്ത്രീക ളെ  പുറ ത്ത് വെ റുംനില ത്ത് 
 ചാക്കു
വിരിച്ച് അതിലിരുത്തും . വൈകുന്നേരങ്ങ
 ളി
ലാണ് മരണ
 ം സംഭവിച്ചതെ
 ങ്കിൽ
 അടക്കം വ
രെ വെറും നിലത്തിരുന്ന് മഴയും വെയിലുമേ
റ്റ് പാടണം. ദാഹിച്ച് വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ പാ
ത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ൈക
കളിലേക്ക് ഒഴ ിച്ചുകൊടുക്കും. 25 രൂപയായിരു
ന്നു അന്ന് രാവും പകലും മാറത്തലച്ച് പാടി
യാൽ കൂലിയായി കിട്ടുക. മൃതദ േഹം കാണാ
ൻ എത്തുന്ന ആരെയ
 ും സ്പർശിക്കാൻ പോ
ലും പാടില്ല. മുറ്റത്തിരുന്ന് പാടി തിരിച്ചു പോ
യ്ക്കൊള്ളണം. ചില സ്ഥലങ്ങ
 ളിൽ കരഞ്
 ഞു
തളർന്ന് ശക്തി കുറയുേമ്പാൾ ബന്ധുക്കൾ
വഴക്കുമായി എത്തും. കരച്
 ചിലിന് ശക്തിപോ
രാ, നെഞ്ചത്തടിക്കുന്നതിന് ഊക്ക് പോരാ എ
ന്നൊക്കെ പരാതി പറയും. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത 
ഊർജം സംഭരിച്ച് ആർത്ത് നിലവിളിക്കണം.
ഇല്ലേൽ കൂലിയിൽ കുറവ് വരുത്തും. മരണ
വീട് സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുകേട്ടാൽ ക
രച്ചിൽ വരണം എന്നാണ് നിയമം. കുടുംബ
ബന്ധത്തിൽ ആരു മരിച്ചാലും അവർക്കെ
 ാ
ക്കെ വേണ്ട പാട്ട് മനഃപാഠമാക്കി വെക്കണം.
14 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഒപ്പാരി അവത
രിപ്പിക്കുക. ഏഴുപേർ സംഗീത ഉപകരണങ്ങ

പാണ്ടിയമ്മാൾ

പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ മരിച്ചയാളുടെ
ബന്ധുക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു 
ഒപ്പാരി പാടിയിരുന്നത
 ്.
പിൽക്കാലത്ത് ഇതെ
 ാരു കുലത്തെ

ാ
ഴിലായി മാറി

ഒപ്പാരി

എന്ന കുലത്തൊഴിൽ
തമിഴ് വംശജ
 രുടെ ഇടയിൽ മരണ
 ാനന്ത
 ര

ആചാരമ ായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരുതര
 ം നാട�ോ
ടി ശ�ോകഗ
 ാനമ ാണ് ഒപ്പാരി. ഒരാൾ മരിച്ചു
കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ചുറ്റില
 ുമിരുന്ന് മരി
ച്ചയാളുടെ അപദാനങ്ങ
 ൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന 
ചടങ്ങാ
 ണിത്. പണ്ടുകാലങ്ങ
 ള
 ിൽ മരിച്ചയാ
ളുടെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെയ
 ായിരുന്നു ഒപ്പാ
രി പാടിയിരുന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് 
 ഇതൊരു
കുലത്
 തൊഴിലായി മാറി.
മരിച്ചയാളുടെ വ്യക്തിപരവ
 ും കുടുംബപ
രവുമായ  മേന്മ ക ളും വിവ രങ്ങ
 ളും പാട്ടുരൂ
പത്തിൽ ക�ോർത്തിണക്കി നെഞ്ചത്തടിയും
നില വിളിയുമായി വാദ്യഘ�ോ ഷ അകമ്പടി
യ�ോടെ നാടകീയമായാണ് ഒപ്പാരി അവതരി
പ്പിക്കുന്നത്. പഴെഞ്ചാല്ലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 
അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഗാനശാഖ ത
മിഴ് സംസ്കാരത്തിെൻറ തന്നെ ശേഷ
 ിപ്പാ
ണ്. പിൽക്കാലത്ത് 
 തമിഴ് ദലിതരുടെ കുല
ത്തൊഴിലായി ഒപ്പാരി മാറി. മാറാടിപ്പാട്ട് (മാ
റത്തടിച്ച് നിലവിളിച്ച് പാടുന്ന പാട്ട്) എന്നും 
ഇതിന് വിളിപ്പേരുണ്ട്. മരിച്ചയാളുടെ വിധവ
യുടെ കെട്ടുതാലി അറുക്കുമ്പോഴും വിരലു
കളിലെ മ�ോതിരം ഊരുമ്പോഴും മൃതശരീരം
ശ്മശാനത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും വ്യത്യ
സ്ത രീതികളിൽ ഒപ്പാരി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ‘ഒപ്പാരി പാടൽ’ പ�ോല�ൊ
ന്ന്  ചൈ ന യിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. മരിച്ചവ
ർക്കുവേണ്ടി കരയാൻ വാടകക്കെടുക്കുന്ന 

കര ച്ചിലുകാർ . യിവു ലിയാവ�ോ  എഴുതിയ
“The Corpse Walker” എന്ന പുസ്തകത്തി
ൽ നിന്ന്:
“ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത  ഒരാൾ മരിച്ചാ
ൽ കര യാനും നിലവിളിക്കാനും എങ്ങനെ 
കഴിയുന്നു?”
“പന്ത്രണ്ടാം 

വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ഇതു ത�ൊ
ഴിലായി സ്വീകരിച്ചത്. എെൻറ അധ്യാപകൻ
എനിക്ക് സുവ�ോനയിലെ(ഷഹനായ് പോലെ 
ഒന്ന്) ഈണങ്ങൾ പറഞ്ഞുതന്നതിന�ൊപ്പം 
എങ്ങനെ നിലവിളിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ 
എണ്ണിപ്പെ റുക്കി കര യ ണ മെ
 ന്നും  പറഞ്
 ഞു 
തന്നു. ഞങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ മരിച്ചയാളുടെ 
മക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും കരച്
 ചിലി
െനക്കാൾ സത്യസന്ധമാെണന്ന് കാണുന്ന
വർക്കു ത�ോന്നും. ബന്ധുക്കൾ മൃതശര
 ീരം
കാണുമ്പോൾ കരയാൻ തുടങ്ങും. പേക്ഷ ക
രച്ചിൽ തുടരാൻ അവർക്കു പറ്റില്ല. പെട്ടെന്നു
തന്നെ അവരെ ദുഃഖം കീഴടക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് 
എത്രനേരം വേണമെ
 ങ്കി
 ലും കരച്ചിൽ തുടരാ
നാവും. ഞങ്ങളുടെ കരച്ചിലിെൻറ ഈണങ്ങ
ൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുേമ്പ ചിട്ടപ്പെ
 ട ുത്തിയ
താണ്. ഇതിലെ ഈണങ്ങളെ
 ല്ലാം തലമുറ
തലമുറകളായി ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറിക്കിട്ടി
യതാണ്. ഈ ഈണങ്ങളിൽ എപ്പോഴാണ്
ശബ്ദമുയർത്തി കരയേണ്ടതെന്നും എപ്പോ
ഴാണ് ശബ്ദം താഴ്ത്തി കരയേണ്ട
 തെന്നും 
എപ്പോഴാണ് ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ കരയേ
ണ്ടതെന്നും വരണ്ട ത�ൊണ്ടയ�ോടെ 
 കരയേ
ണ്ടതെന്നും എപ്പോഴാണ് കണ്ണീരില്ലാതെ കര
യേണ്ടതെന്നും ദുഃഖംക�ൊണ്ട് ശരീരം വിറപ്പി
 
ച്ചു കരയേണ്ടതെന്നും എപ്പോഴാണ് ശബ്ദമി
ല്ലാതെ കരയേ
 ണ്ട
 തെന്നും വ്യവസ്ഥ
 കളുണ്.ട്
ഞങ്ങൾ പ�ൊതുെവ പാടാറുള്ള വരികളു

മുണ്.ട് ‘‘ഇത്ര അധ്വാനശീലനായ നിങ്ങൾ പ�ോ
യല്ലോ…’’, ‘‘നല്ല ദിനങ്ങൾ വന്നപ്പോ
 ൾ ഞങ്ങ
ളെ വിട്ടുപ�ോകാൻ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ കഴി
ഞ്ഞു…’’ എന്നൊക്കെയാണ് ആ വരികൾ. സൂ
ക്ഷിച്ചുന�ോക്കിയാൽ കരച്ചിലിന് ഒരു രീതിയു
ണ്ടെന്നു കാണാം. നിങ്ങൾ വിതുമ്പുമ്പോൾ
ഞാൻ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കണം. ഞാൻ വി
തുമ്പുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറക്കെ നിലവ
 ിളിക്ക
ണം. നിങ്ങൾ
 വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എെ
ൻറ ഷിഫ്റ്റ് തുടങ്ങു
 ന്നതുപ�ോലെ
 . ഇത�ൊരു
പ്രകടനമാണ്. മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബാംഗ
ങ്ങളാണ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. പേക്ഷ,
ദുഃഖം കാരണം അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാ
വാതെ വരും. അവർ രംഗം വിടും. അപ്പോഴ ാ
ണ് സഹനടന്മാ
 രായ ഞങ്ങൾ രംഗം ഏറ്റെടു
ക്കുക. വാടകക്കെടുക്കുന്ന കരച്ചിലുകാരാണ്
അവസാനം വരെ രംഗത്തുണ്ടാവുക’’. ഒപ്പാരി
യെ ചുരുക്കി മേൽപറഞ്ഞതുപോലെ പറയാ
നാകും. തമിഴ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്നും മരണ
 വ
 ീ
ടുകളിൽ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാകാൻ ഇവ
ർ വന്ന് മാറത്ത
 ട ിച്ച് കരയ
 ണം.
സി.പി.ഐ തമിഴ്നാട് ഘടകത്തിെ

ൻറ കീ
ഴിലുള്ള ‘സെങ്കതിർ’ എന്ന കൾചറൽ ടീമിെൻ
റ തെരുവുപ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘വി
യർ വൈ ’ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒപ്പാരി പോലെ
യുള്ള തമിഴ് പാരമ്പര്യ കലകൾ കൊണ്ടുന
ടക്കുന്നത്.
അതിെൻ റ അണിയറ ശിൽപിയാണ് ജ
യകുമാർ . തമിഴിൽ അന്യംനിൽക്കുന്ന  അ
ടിസ്ഥാന വർഗത്തിെൻറ കലകൾ കണ്ടെടു
ത്ത് ജാതിവെ റിയെ തേ ാൽ പിക്കുന്നതിനാ
യി പൊതുഇടങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാ
ണ് വിയർവൈ

.
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ഇതൊരു വിലാപകാവ്യമാണ്. ജീവിക്കാനായി
ഉള്ളിലുറഞ്ഞ കണ്ണീരിനെ
കൃത്രിമവിലാപങ്ങളിലൂടെ പുറത്തേക്കൊഴുക്കുന്ന
ഒരുകൂട്ടം അമ്മമാരുടെ വിലാപക
 ാവ്യം...
ൾ വായിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവർ അഭിനേതാ
ക്കളാണ്. ഒരു കോമാളിയും രണ്ട് രാജാപാർട്ട് 
വേഷക്കാരും കാണും. രണ്ടു പേർ പെൺവേ
ഷം കെട്ടിയ ആണുങ്ങളായിരിക്കും. ഒരാൾ ഒ
പ്പാരി പാടും. ഒരാൾ നേതൃസ്ഥാനത്തു
 നിന്ന് പ
രിപാടി നയിക്കും. എല്ലാവരുടെ പരിപാടികളു
ടെ ഇടവേ
 ളകളിലും ഒപ്പാരി ഗായിക പാടിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കണം. ഒപ്പാരി സംഘത്തെ മരണവേള
കളിൽ നിർബന്ധ
 മായും വിളിക്കുന്നത് കള്ളർ
സമുദായക്കാരാണ്. പറയർ, മറവർ, അരുന്ധ
തീയർ, പണ്ടാരം എന്നീ ജാതിക്കാരാണ് ഒപ്പാ
രി പാടാനായി സാധാരണ പോകുന്നത്. വീട്ടി
ൽ ഏതുവേഷത്തിൽനിൽക്കുേമ്പാഴാണോ മ
രണവിവരം അറിയുന്നത് അപ്പോൾതന്നെ പോ
യി കരച്ചിൽ തുടങ്ങുമെന്ന് പാണ്ടിയമ്മാൾ പറ
യുന്നു. തുടർമരണങ്ങളിൽ കണ്ണീരുറഞ്ഞുപോ
യ ദിനങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവർ ഓർത്തെടുത്തു. ഒ
രിക്കൽപോലും സ്വന്തം സങ്കടങ്ങൾ ഓർത്ത് ക
രഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്നു കരയ
 ണമെ
 ന്
 ന് ഉള്ളിൽ തോ
ന്നിയാൽപോലും അതിന് കഴിയാറില്ല. അത്ര
മേൽ കണ്ണീർ കൂലിക്കായി ഒഴുക്കിക്ക
 ളഞ്ഞിട്ടു
ണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു. വയസ്സായി വരുന്നു.

അംഗവൈകല്യം ബാധിച്ച മകനും ഭർത്താവി
നും താൻ മാത്രമേ സ്വന്തമായുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും
തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നു. പ്രായമായി വരു
ന്നു. ഇനിയും തൊണ്ടപൊട്ടുമാറുച്ചത്തിൽ മാ
റത്തല
 ച്
 ച് പാടാൻ കഴിയുമെന്
 ന് തോന്നുന്നില്ല.
പുതിയ മക്കൾ ഇത് പഠിച്ച് മുന്നോട്ടുവരാനും
ഒരുക്കമല്ല. എങ്കിലും എട്ടടി വീട്ടിലേക്
 ക് അന്
 ത്യ
യാത്രക്കൊരുങ്ങും വരെ എനിക്കീ കണ്ണീർ ഒഴു
ക്കിയേ മതിയാകൂ. ഒടുക്കം എനിക്കുവേണ്ടി ക
രയാൻ ആരുമില്ലെന്നറിയാം. എന്നിരിക്കിലും...
‘‘എട്ടടീ വീടിരുക്ക്
ഇരുക്ക് മെത്തെയ് ഇങ്കെരുക്ക്
ഇന്തടഞ്ചൈ സുടുകാട്
നീങ്ക ഇരുക്ക മണം തേടിട്ടിങ്കെ
പത്തടി 
 വീടിരുക്കെ
പടുക്ക മെത്
 തെയ് ഇങ്കിറ
 ുക്കെ
പാടടച്ച സുടുകാട്
പടുക്ക മണം തേടിട്ടിങ്കെ...’’
പാണ്ടിയമ്മാൾ ഒപ്പാരി പാടിനിർത്തി
 .
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ലളിതവും
സരളവുമായ
പദങ്ങളിലെ
ഭാവപൂർണിമ
വയലാർ ഗാനങ്ങളെ
വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു
ചങ്ങമ്പുഴ

വയലാർ രാമവ
 ർമ

ദേവരാജൻ മാസ്റ്റ ർ

പി. ജയചന്ദ്രൻ

ജ്യോതിക

തൊ

 ണൂറുകളുടെ  അവസാനപാദത്തി
ണ്
 ലെ  കാമ്പസ്കാലം. പട്ടാമ്പി 
സംസ്കൃത കോളജിലെ രണ്ടാംവ
 ർഷ എം.എ മലയ
 ാളത്തി
 െൻ
 റ
ക്ലാസ്റൂമിൽ, നമ്പൂതിരി മാഷ്ആംഗലേയ സാഹിത്യത്തിലെ കാൽപന
 ികതയ
 ു
ടെ ഉദയഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച്വിവരിക്കുകയാണ്. വേഡ്സ്വർത്തും ഷെ

ല
 ്ലിയും കീ
റ്റ്സും എല്ലാം മാഷിെൻറ വാഗ്ധോരണിയിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക്ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്
 നു.
‘സോളിറ്ററി റീപ്പറും’ ‘ഒാഡ്ടു ദ നൈറ്റിൻഗേലും’ എല്ലാം ആ അനിതരസാധാര
ണമായ വാക്ചാതുരിയിലൂടെ കൺമ ുന്നിൽ വാങ്മയചിത്രങ്ങള
 ാവുന്നു. ‘ശക്തി
മത്തായ വികാരങ്ങ
 ളുടെ ഏകാന്തത
 യ
 ിലെ അനുസ്മരണ
 മ ാണ്കാൽപന
 ിക ക
വിത’ എന്ന വേഡ്സ്വർത്തിെൻറ നിർവചനത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനോടൊ
പ്പം ഒരു താരത
 മ ്യപഠ
 നമെ
 ന്ന 
 നിലയ
 ിൽ അദ്ദേഹം മലയ
 ാള കവിതയ
 ിലെ കാൽപ
നിക വസന്തത്തിെൻറ സ്രഷ്ടാവായ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ‘മനസ്വിനി’ എന്ന കവിത ഉ
ദാഹരിച്ചു. ‘‘നിലംതൊടാതെ പറക്കുന്ന മനുഷ്യഭാവനയുടെ അത്യുദാത്ത മനോ
ഭാവങ്ങൾ, എങ്ങനെയ
 ാണ്അമൂർത്തവ
 ും അവാച്യവുമായ സങ്കൽ
 പങ്ങ
 ളെ മൂർ
ത്തവും സുവ്യക്തവുമാക്കുന്നത്എന്നതിെൻറ ദൃഷ്ടാന്തമണ്മനസ
 ്വിനി എന്ന 
ചങ്ങമ്പുഴക്കവ
 ിത’’ -മാഷ്പറഞ്ഞുനിർത്തി
 . തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ആ കവിതയിലെ,
കാൽപനികതയുടെ സർവ ലക്ഷണങ്ങളും വിശദമാക്കാൻ പര്യാപ്തമെ
 ന്ന നില
യിൽ ഉള്ള ഒരു ഭാഗം വളരെ 
 മനോഹര
 മ ായി ചൊല്ലി.
‘‘മലരെ
 ാളി തിരളും മ

ധുചന്ദ്രികയിൽ
മഴവിൽക്കൊടിയുടെ മുനമു
 ക്കി

എഴുതാനുഴറി കൽപ
 ന
 , ദിവ്യമൊ
രഴകിനെ
 , എന്നെ മറന്നൂ 
 ഞാൻ
മധുരസ
 ്വപ്ന ശതാവലി പൂത്തൊരു
മായാലോകത്തെത്തീ ഞാൻ
അദ്വൈതാമല ഭാവസ്പന്ദിത
വിദ്യുത്മേഖല
  പൂകീ ഞാൻ’’
യഥാർഥത്തിൽ ഇൗ വരികളിലെ കാൽപനികതയുടെ 
മനോഹാരിത വളരെ മുേമ്പ മനസ്സിനെ ആകർഷിച്ചിരു
ന്നു. എങ്കിലും, ഇൗ ‘അദ്വൈതാമല ഭാവസ്പന്ദിത വി
ദ്യുത് മേഖല’ അതൊരു കീറാമുട്ടിയായ പ്രയോഗമായി
തോന്നി. അദ്വൈതവും അമലവും ആയ ഭാവങ്ങൾ സ്
പന്ദിക്കുന്ന വൈദ്യു
 തിയുടെ മേഖലയേ
 ാ? അതെന്തു മേ
ഖല എന്ന്അത്ഭുതം കൂറിയിരുന്നു. (ഇന്നും ഇൗ കവി
ത ക്ലാസിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിവരുേമ്പാ
 ൾ ഇൗ വരികളുടെ 
വാക്കുകളുടെ പദാനുപദ അർഥ വിശദ ീകരണത്തി
 നപ്പു
റം ധ്വനിസാന്ദ്രമായ അനുഭൂതിയെ കുട്ടികളിലേക്
 ക്എ
ത്തിക്കാൻ േക്ലശിക്കാറുണ്ട്). മാേഷാട്ഇൗ സംശയ
 ം ഉ
ന്നയിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ രസകരമായ മറുപടി വർഷങ്ങ
ൾക്കുശേഷവും ഒാർമയിൽ മധുരിക്കുന്നു. ‘‘കവിക്ക്ത
െൻറ മനസ്വിനിയോട് തോന്നിയ പരിശുദ്ധവും ആത്മീ
യവുമായ പ്രണയമാണ്വിഷയം. ആ പ്രണയത്തിെൻറ

പരകോടിയിൽ നിൽക്കുേമ്പാൾ താൻ അനുഭ
വിക്കുന്ന ആനന്ദത്തെ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ കവി
ക്ക് വിവരിക്കാനാവൂ. എപ്പോഴെങ്കിലും അസ്ഥി
ക്കു പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയം അനുഭവിക്കാനാ
യാൽ നിനക്ക്ഇത്മനസ്സിലാവും’’. ക്ലാസിലെ 
കൂട്ടച്ചിരിയിൽ പങ്കുചേരുേമ്പാ
 ൾ, ഞാൻ ആഗ്ര
ഹിച്ചത്ഇൗ വരികളുടെ ഭാവസ്പന്ദനങ്ങളെ 
തിരിച്ചറിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രണയ
 ാനു
ഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ കഴിയണേ എ
ന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെെയ
 ാന്ന്സംഭവിച്ചില്ലെ
ങ്കിലും പേക്ഷ, വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം വയലാർ
ഗാനങ്ങളെ 
 കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തി
 നിടക്,ക്
ആകസ്മികമായാണ്ചങ്ങമ്പു
 ഴയുടെ ‘മനസ്വി
നി’യുടെ ഭാവാർഥം ഉൾക്കൊണ്ടതുപോലെയ
 ു
ള്ള ഒരു വയലാർ ഗാനം എെൻറ ശ്രദ്ധയിൽപെ
 
ട്ടത്. സത്യത്തിൽ ആ ഗാനം അതുവരെ ഞാൻ
കേട്ടിട്ടുപോലുമില്ലായിരുന്നു. വരികളിലെ സാ
മ്യതക്ക
 പ്പുറ
 ം കവിയുടെ ആത്മാംശ
 ത്
 തെ പൂർ
ണമായും സ്വാംശീകരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്വ
യലാർ ആ ഗാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1969ൽ പുറ
ത്തിറങ്ങിയ, എം. കൃഷ്ണൻ നായർ സംവി
ധാനം ചെയ്ത ‘അനാച്ഛാദനം’ എന്ന സിനിമ
യിലെ, വയലാർ രചിച്ച് ദേവരാജൻ സംഗീതം
നൽകി ജയചന്ദ്രൻ പാടിയ
‘‘മധുചന്ദ്രികയുടെ ചായത്ത
 ളി
 കയിൽ
മഴവിൽ പൂെമ്
 പാടി ചാലിച്ചു 
മനസ
 ്വിനീ... നിൻ മായാരൂപം
മനസ്
 സിൽ ഞാൻ വരച്ചു
 ’’
എന്ന മനോഹര ഗാനം ഒരു സാഹിത്യ സം
ഗീത സിനിമാസ്വാദക എന്നനിലയ
 ിൽ എന്നെ 
ഏറെ ആകർഷിക്കുകയും ആശ്ചര്യപ്പെട ുത്തു
കയുംചെയ്ത ഒരു ഗാനമാണ്. ചങ്ങമ്പു
 ഴ കൃഷ്
ണപ്പിള്ള മലയ
 ാള കവിതയ
 ുടെ ഒരു കാലഘ
 ട്ട 
ത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും നിർണയ
 ിക്കുകയും
ചെയ്ത ഒരു കാവ്യപ്രതിഭാസമ ാണ്. ‘‘മലയ
 ാള
ത്തിലെ ഒാർഫ്യൂസ്’’ എന്നും ‘‘നക്ഷത്രങ്ങ
 ളുടെ 
സ്നേഹഭാജനം’’ എന്നുമൊക്കെ നിരൂപകരാൽ
പ്രകീർത്തി
 ക്ക
 പ്പെട്ട ചങ്ങമ്പു
 ഴയുെട  കവിതകൾ
ഇന്നും മലയാള കവിതയിലെ കാൽപനിക വ
സന്തത്തിെൻറ കൊടിയടയാളമായി കണക്കാ
ക്കുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴയുടെ സ്വാധീനവലയത്തിൽ
നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ മലയാള കവിതക്ക് ക
ഴിയാത്തതുപോലെതന്നെ, അദ്ദേഹത്തിെൻറ
പിൻമുറക്കാരിൽ പ്രധാനിയായ വയലാറിെൻ
റ ഗാനസാഹിത്യത്തെ മറികടക്കാൻ മലയാള
ചലച്ചിത്രഗാനശാഖക്കും ഇന്നും സാധ്യമായി
ട്ടില്ല. ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതകളുടെ പ്രത്യേകതക
ളായി നിരൂപകർ എണ്ണുന്ന അതിവൈകാരിക
ത, അന്തർമുഖത്വം, ഏകാന്തത, വിപ്ലവാഭിനി
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വേശം, മരണഭീതി, പ്രണയാവേശവും നൈരാ
ശ്യവും എന്നിവയെല
 ്ലാം ഏറിയോ കുറഞ്ഞേ

ാ
പിൻപറ്റിയവരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തി
 െൻറ പി
ൻതല
 മ ുറക്കാരായ ഒ.എൻ
 .വി കുറുപ്പ്, വയലാ
ർ രാമവർമ, പി. ഭാസ്കരൻ
 എന്നീ കവിത്രയം.
ഇവർ മൂവരും കവിതാസാഹിത്യത്തിനും ചല
ച്ചിത്ര ഗാനശാഖക്കും 

നൽകിയ സംഭാവനകൾ

അളവറ്റതാണ്. എങ്കിലും, ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രച
നാ സവിശേഷതയ
 ായ ‘ലളിത കോമളകാന്ത പ
ദാവലി’യുെട പൂർണത വയലാറിലാണ്പ്രകട
മാവുന്നത്. ലളിതവും സരളവുമായ പദങ്ങളി
ലെ ഭാവപൂർണിമ വയലാർ ഗാനങ്ങ
 ളെ 
 വ്യത്യ
സ്തമാക്കുന്നു. ആവർത്തന വിരസമാവാത്ത 
പ്രണയാഭിനിവേശങ്ങളെ 
 വ്യത്യസ്ത ബിംബാ
വലികളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്
 കാനും അതുവ
ഴി പ്രണയമെന്ന മൂല്യത്തിെൻറ നവ്യാനുഭൂതി
ആസ്വാദകനിലേക്ക്പകരാനും കഴിയുന്ന വ
യലാർ തെൻറ ഗാനരചനാമേഖലയിൽ കൃത
ഹസ്തന
 ാവുന്നു.
‘മധുചന്ദ്രി
 കയുടെ ചായത്തള
 ികയിൽ...’ എ
ന്ന ഗാനം ‘മനസ
 ്വിനി’ എന്ന ചങ്ങമ്പു
 ഴക്കവിത
യുടെ സംഗീതാനുകരണമാണെന്നോ ആശയാ
നുകരണമ ാണെന്നോ ഇപ്പറഞ്ഞതിനർഥമില്ല. മ
റിച്,ച് കാൽപനികതയുടെ സാരള്യം കൃത്യമായി
മനസ്സിലാക്കിയ രണ്ടു പ്രതിഭകൾ തമ്മിലുള്ള 
മാനസികമായ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുടെ 
പ്രകടനമാണെന്നേ അർഥമുള്ളൂ. ഒരുപേക്ഷ,
‘മനസ്വിനി’യോട്ചങ്ങമ്പുഴക് തേ
ക് ാന്നിയതിന
പ്പുറം തെൻറ ഗാനത്തിൽ വയലാർ വ്യക്തമ ാ
ക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കവിതെയക്കാൾ അൽ
പം അതിവൈക
 ാരികമാണ് ഗാനത്തി
 െൻ
 റ ഭാ
വം. ‘ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു, സ്നേഹിക്കു
ന്നു’ എന്ന്തുറന്നുപറ
 യുന്ന പ്രണയ
 ചാപല
 ്യം 
ഗാനത്തി
 ലെ നായകൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ‘അ
ദ്വൈതവും അമലവുമായ ഭാവസ്പന്ദനമാണ്
’ ചങ്ങമ്പു
 ഴക്ക് മനസ്വിനിയോടുള്ളതെങ്കിൽ, ത
െൻറ ഉള്ളിൽ താൻ വരക്കുന്ന മനസ്വിനിയുടെ 
മായാരൂപത്തെ ‘കാണാത്ത സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക
വിതകളാൽ കണ്ണെഴ ുതിക്കുകയും’ നിദ്ര
 യിലെ 
നീലിമയാൽ കൂന്തൽ കറുപ്പിക്കുകയും’ ചെയ്യു
ന്ന പ്രണയാതുരനായ കാമുക ചാപല്യങ്ങളെ
 
യാണ്വയലാർ വരച്ചുകാട്ടുന്നത്. അതായത്,
ആച്ഛാദനംചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രണയമാണ്ചങ്ങ
മ്പുഴക്കവിതയെങ്കിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെ
 ട്ട 

പ്രണയമാണ്വയലാർ ഗാനംഎന്നു ചുരുക്കം.
സാഹിത്യവും സംഗീതവും സിനിമയും തമ്മിൽ
പരസ്പരപൂരകങ്ങളാവുന്ന വിസ്മയവും ഇവി
ടെ വ്യക്തമ ാക്കുന്നു.
l

കത്തുകൾ

അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ

മാതൃദിനം അർഥപൂർണം
അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ തെൻറ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തോടൊപ്പം

തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽനിന്ന്
മിച്ചം കണ്ടെത്തി പഴയകാല പുസ്തകങ്ങളും
രേഖകളും തേടി നാടായ നാടെല്ലാം അലയുന്ന
ഒരു ചരിത്രാന്വേഷിയെക്കുറിച്ച്
ശമീർ കരിപ്പൂർ

ഫീച്ചർ

വാ

യനയും ചരിത്രാന്വേഷണവും
ആത്മലഹരിയാണ് അബ്ദുറഹ്
മാൻ മുസ്ലിയാർക്ക്. തുച്ഛമായ വേതനത്തി
ന് മദ്റ സയിൽ അധ്യാപകവൃത്തിയിൽ ഏർ
പ്പെടുന്ന കാലത്തും പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ
വാങ്ങാനും പുരാരേഖകളും പഴയകാല പുസ്
തകങ്ങളും ശേഖരിക്കാനും ജീവിതത്തിെൻറ
നല്ലൊരു പങ്ക്സമയം അദ്ദേഹം ചെലവഴിക്കു
ന്നു. ആദ്യകാലത്ത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം
ചരിത്രപുസ്തകങ്ങള�ോടായിരുന്നു താൽപ
ര്യം. പിന്നീടത് കേരളചരിത്രം, മാപ്പിളസ്വത്വ
ചരിത്രം, അറബി-മലയാള സാഹിത്യപൈതൃ
കം തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത വിഷയബന്ധിതമായ
ശേഖരണത്തിലേക്ക് നീണ്ടു. ഇന്ന് രണ്ടായി
രത്തിൽപരം അമൂല്യവും ബൃഹത്തുമായ ഗ്ര
ന്ഥശേഖരത്തിനുടമയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ
മുസ്ലിയാർ.
പഴയ പുസ്തകങ്ങളും മാസികകളും സ്വ
ന്തമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തി
െൻറ ഒരു അനുഭവം ഇങ്ങനെ: മദ്റസയിൽ
പ�ൊതുപരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയം. അക്കാല
ത്ത് മദ്റസയിൽ പ�ൊതുപരീക്ഷക്ക് നിരീക്ഷ
കനായി പ�ോയാൽ 125 രൂപ പ്രതിഫലം ലഭി
ക്കും. ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തലക്കുളത്തൂർ
പഞ്ചായത്തിലെ അന്നശ്ശേരിയിലാണ് അബ്ദു
റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അന്ന് ജ�ോലിചെയ്തിരു
ന്നത്. നാട്ടിൽ പ�ോവാൻ അദ്ദേഹം ക�ോഴിക്കോ
ട്ടേക്ക് ബസ് കയറി. തെൻറ കൈയിൽ ആകെ
യുള്ളത് പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ച 125 രൂപ മാ
ത്രം. അതാവട്ടെ വീട്ടിൽ ദൈനംദിന ചെലവു
കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കാശായിരുന്നു. ക�ോ
ഴിക്കോട് ബസിറങ്ങിയപ്പോൾ മാനാഞ്ചിറയു
ള്ള പുസ്തകച്ചന്തയിൽ മുസ്ലിയാർ വെറുതെ 
ഒന്ന് കറങ്ങി. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിെൻറ
കണ്ണിൽ അത് പതിഞ്ഞത്! 1966^77 കാലഘ
ട്ടത്തിൽ പുണെയിൽനിന്നു മലയാളി കൂട്ടായ്മ 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ആര�ോഗ്യബ�ോധിനി മാസിക’
കൺവെട്ടത്ത് കിടക്കുന്നു! അബ്ദുറഹ്മാൻ മു
സ്ലിയാർ കടക്കാരനുമായി വില പറഞ്ഞുറപ്പി
ച്ചു. 240 രൂപ കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞു. മുസ്ലി
യാരുടെ കൈയിലാണെങ്കിൽ ആകെ 125 രൂപ.
ആ തുക പുസ്തകക്കച്ചവടക്കാരനെ ഏൽപി
ച്ചു. ബാക്കി പണവുമായി താൻ വരുന്നതുവ
രെ മറ്റാർക്കും ക�ൊടുക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം
കച്ചവടക്കാരനിൽ നിന്ന് ഉറപ്പുവാങ്ങി നാട്ടി

ലേക്ക് വണ്ടികയറി. അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലി
യാരുടെ മൂത്തമകൻ കന്നി അധ്യാപകനായി
മദ്റസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവനും മുസ്
ലിയാരെപ്പോലെ 125 രൂപ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചിരു
ന്നു. മകനിൽനിന്ന്ആ കാശുവാങ്ങി അബ്ദു
റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ ക�ോഴിക്കോട്ടേക്കു തിരി
ച്ചു. ബാക്കി 115 രൂപ കച്ചവടക്കാരന് നൽകി മു
സ്ലിയാർ ആ പുസ്തകം സ്വന്തമാക്കിയ കഥ
പറയുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യത്തെ ത�ോൽപിച്ച ആത്മ
നിർവൃതി ആ മുഖത്ത് കാണാം.  
മലപ്പുറം ജില്ലയ ിലെ നെല്ലിക്കുത്താണ്
അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാരുടെ സ്വദേശം.
പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം വിവിധ
പള്ളിദർസുകളിൽ മതപഠനം നടത്തി. ശേഷം
മദ്റസ അധ്യാപകനായി ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശി
ച്ചു. 1979 മുതൽ വായനയുടെയും പുസ്തക
ശേഖരണത്തിെൻറയും ല�ോകത്തേക്ക് പ്രവേ
ശിച്ചു. കഥ, കവിത, ന�ോവൽ, ഭാഷാസാഹിത്യ
ങ്ങൾ, ചരിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത വിഷ
യങ്ങൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ വായന
ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. മഹാഭാരതകഥകൾ മു
തൽ ക�ൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഐതി
ഹ്യമാല വരെ മുസ്ലിയാരുടെ ശേഖരത്തിലു
ണ്ട്. മലയാളത്തിലെ  മുൻനിര സാഹിത്യ കു
ലപതികളുടെ കൃതികൾ, മരണം, അപകടം,
അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച 
പത്രവാർത്തകൾ തുടങ്ങി വിപുലമായ ശേഖ
രം അദ്ദേഹത്തിെൻറ ശേഖരണത്തെ ശ്രദ്ധേയ
മാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങ
ളിലെയും വിവിധ ഭാഷാപത്രങ്ങൾ ഇൗ ശേഖ
രത്തിെൻറ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ്, അറബി, ഉർദു, മലയാളം, തമിഴ് 
തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അദ്ദേഹത്തിെ ൻറ കൈവശമുണ്ട്. ക�ൊല്ലവർ
ഷം  1081ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഭാഷാപ�ോഷി
ണി മാസികയുടെ ഏതാനും ലക്കങ്ങൾ, 196768 കാലഘട്ടത്തിലെ മന�ോരമ ഇയർ ബുക്കു
കൾ, 1948ലെ ചന്ദ്രിക പത്രത്തിെൻറ ഏതാ
നും പതിപ്പുകൾ, വിവിധ പത്രങ്ങളുടെ പഴയ
കാല വാർഷികപ്പതിപ്പുകൾ എന്നിവയുമുണ്.ട്
    മാപ്പിള സാഹിത്യശാഖയിലെ അറബി
-മലയാള ലിപിയിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട പ്രാചീന
കൃതികളായ വിവിധ കെസ്സുപാട്ടുകൾ, തമി
ഴ്പുലവന്മാരുടെ സീറാ ഗാനങ്ങൾ, മാലപ്പാട്ടു
കൾ, കല്യാണപ്പാട്ടുകൾ, നേർച്ചപ്പാട്ടുകൾ, പട
പ്പാട്ടുകൾ, കത്തുപാട്ടുകൾ, വൈദ്യശാസ്ത്ര 
കൃതികൾ എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖര
വുമുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇന്ത്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരാ

യ റ�ോമിലഥാപ്പർ, ഡ�ോ. താരാചന്ദ്, ഹുമയൂൺ
കബീർ, മൗലാന ആസാദ്, ജവഹർലാൽ നെ
ഹ്റു തുടങ്ങിയവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കൃതികളുമു
ണ്.ട് ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചുള്ള അലച്ചിലിൽ കാ
സർകോട് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള 
ചരിത്രപ്രധാനങ്ങളായ നിരവധി ഇടങ്ങൾക്കു 
പുറമേ  തൃച്ചി, കീളക്കര, നാഗൂർ, ബ�ോംബെ,
മംഗലാപുരം തുടങ്ങി അന്തമാൻ ദ്വീപിൽ വരെ 
അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2017ൽ ഫാറൂഖ് ക�ോളജിൽ റൗദത്തുൽ
ഉലൂം അസ�ോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ചരിത്ര
-പുരാവസ്തു പ്രദർശനത്തിലെ മുഖ്യ ആകർ
ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മുസ്ലിയാരുടെ ഗ്രന്ഥശേ
ഖരമായിരുന്നു. കേരള സർക്കാർ നടത്തിയ മു
സിരിസ് ഹെറിറ്റേജ് പ്രോജക്ടിെൻറ ഭാഗമായു
ള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിെൻറ ഗ്രന്ഥ
ശേഖരണത്തിലും ചരിത്രകാരന്മാർ എത്തിയി
രുന്നു. അവരുടെ പഠനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം
നൽകിയ സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് കേരള ടൂറി
സം വകുപ്പ് അംഗീകാര മംഗളപത്രവും സർട്ടി
ഫിക്കറ്റും നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു.
ഒരു ഡസന�ോളം പുസ്തകങ്ങൾ മുസ്ലി
യാരുടേതായി ഇതിനകം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ഈയിടെ ഇറങ്ങിയ   മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ച മുൻമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമാ
യിരുന്ന അവുക്കാദർകുട്ടി നഹയെക്കുറിച്ചു
ള്ള ജീവചരിത്ര പുസ്തകമാണ് അവസാന
മിറങ്ങിയ രചന. പ്രമുഖ സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേ
നാനിയും ജന്മംക�ൊണ്ട് മുസ്ലിയാരുടെ നാട്ടു
കാരനുമായിരുന്ന  നെല്ലിക്കുത്ത് ആലി മുസ്ലി
യാരെക്കുറിച്ച സമ്പൂർണ ജീവചരിത്രം ഏതാ
ണ്ട് പൂർത്തിയായിവരുന്നു. ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങൾ
സന്ദർശിച്ചും കിട്ടാവുന്നന്ത്ര രേഖകൾ സമാഹ
രിച്ചും എഴുതപ്പെടുന്ന ഈ രചന ശ്രദ്ധേയമാ
കുമെന്നത്തീർച്ച.
രണ്ടാണും ആറു പെൺമക്കളുമുള്ള മുസ്
ലിയാരുടെ കുടുംബത്തിൽ പെൺമക്കളെയെ
ല്ലാം ഉദാരമതികളുടെ സഹായത്തോടെ കെ
ട്ടിച്ചയച്ചു.
ദരിദ്രകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അബ്ദുറഹ്
മാൻ മുസ്ലിയാർ തെൻറ ദൈനംദിന ജീവി
തച്ചെലവുകൾക്കിടയിൽ നിന്നുക�ൊണ്ടാണ്
അന്വേഷണയാത്രകൾക്കുള്ള പണം മിച്ചംപി
ടിക്കുന്നത്. താൻ അധ്വാനവും പണവും നൽ
കി സമ്പാദിച്ച തെൻറ ഗ്രന്ഥശേഖരം ലാഭേച്ഛ
കൂടാതെ മുഖ്യധാരക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ
മുസ്ലിയാർ സദാ സന്നദ്ധനാണ്.
l

ലക്കം 1613 വാരാദ ്യ മാധ്യമത്തി
 ൽ ഹസനുൽ ബന്ന 
എഴുതിയ കവർ സ്റ്റോറി ^‘കനൽവഴികളിൽ ഒരമ്മ’
മാതൃദിനത്തിന് ഏറ്റവും അനുയ�ോജ്യമാണെന്നതി
ൽ സംശയമില്ല. ഇവിടെയാണ് മറ്റു പത്രങ്ങളിൽനി
ന്ന്മാധ്യമം വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. ബിൽക്കീസ് ബാ
നുവിെ
ൻ
 റ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ�ോരാട്ട ജീവിതാനു
ഭവം വായനക്കാരുടെ 
 മനസ്സ് മരവിപ്പി
 ക്കും വിധമാ
ണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രക്കുണ്ട് അവര
നുഭവിച്ച 
 യാതനക
 ൾ. നീതിക്കു മുന്നിൽ നിസ്സഹാ
യരായി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ബിൽക്കീസ് ബാ
നു ഒരു പ്രച�ോ
 ദ നമാണ്.

ശാക്കിർ കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ്, പെരുമ്പടപ്പ്

സൂക്ഷിച്ചുവെക്കേണ്ട പതിപ്പ്
വാരാദ്യ മാധ്യമം  ലക്കം 1613 സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാ
വുന്ന 
 ഒന്നായി മാറ്റി
 യ എഡിറ്റോ
 റിയൽ ബ�ോർഡ
 ി
ന് നന്ദി. ആദ്യ പേജു തുടങ്ങി അവസാന പേജു വ
രെ അതിഗംഭീരം. മതപരമായി മനുഷ്യരെ വേർതിരി
ച്ച് അധികാരം പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യദ്രോഹി
കൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മതന്യൂനപക്ഷത്തെ
ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം കുടുംബ
ത്തിലെ ത�ൊണ്ണൂറു ശതമാനം പേരും സ്വന്തം കൺ
മുന്നിൽ ക�ൊലപ്പെ
്ല ടുന്നത് കാണാൻ വിധിക്ക
 പ്പെ
 ട്ട 
ഒരു ഹതഭാഗ്യ. അവരുടെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന കഥ
വായിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിൽ മാതൃദിനം ദുഃഖത്തിേ
ൻറതായി.  തെൻറ കുടുംബത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത 

നരഭ�ോജികളെ നിയമത്തിെൻറ മുന്നിൽ ക�ൊണ്ടു
വരാൻ പെടാപാട് പെട്ട ഒരു യുവതിയുടെ വിജയ
ത്തിെൻറ കഥ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും നിയമത്തിെ
ൻറ ഏതറ്റം വരെയും പ�ോകാൻ പ്രച�ോദനമാവും.
മറ്റൊന്ന് താരാട്ടുപാട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഡോ. എം.
ഡി.മനോജ്എഴുതിയ ലേഖനം. മലയാളികൾ മി
ക്കവരും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും  

ത
മിഴനായ ഇളയരാജ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര
 യും ഭം
ഗിയായി മലയാളത്തനിമ ഒട്ടും ച�ോരാതെ പാട്ടുക
ളുണ്ടാക്കുന്നതെ
 ന്ന്.
മറ്റൊന്ന് മാപ്പിളപ്പാട്ടിെൻറ സുൽത്താൻ എന്ന 
 വി
ളിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർഹനാവുന്ന മൂസാക്ക
 
യെക്കുറിച്ച ഒാർമയാണ്. വളരെ പാവപ്പെട്ട നിലയി
ൽ നിന്നും ആകാശത്തോളം ഉയർന്ന 
 ഞങ്ങളുടെ 
പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകൻ മൂസാക്കയെക്കുറിച്ച് വളരെ 
ഭംഗിയായി വരച്ചിട്ടതിനും നന്ദി!

ഹാഷിം. ടി.പി.എം, നരേമ്പാറ-ള്ളിയിൽ

ഇശലിെൻറ രാജാവ്
ലക്കം 1613  വാരാദ ്യ മാധ്യമത്തി
 ല് 
 മരുഭൂതണുപ്പി
ച്ച പാട്ടുകാരന് എരഞ്ഞോളി മൂസ പാടിത്തീര്ത്ത 

ജീവിതം പറയുന്ന, നാഷിഫ് അലിമിയാന് തയാറാ

ക്കിയ, അദ്ദേഹത്തിെൻറ സമകാലികരുടെ 
ഓർമക്കുറിപ്പുകള് വായിച്ചു. മൂസക്കയു
ടെ ശബ്ദമികവില് എത്ര കേ

ട്ടാലും മതി
വരാത്ത 
 ഒരു പാട്ടുകൂടി ഓര്ത്തുപോയി.
‘സമാനിന് കൂരിരുള്ക്കാട്ടില് സ്വബാഹി
ന് പൂ വിടരുമ്പോള്...ഖല്ബുണരൂ... ക
ണ്ണുണരൂ... സുബഹി വിളികേട്ട് നീ ഉയരൂ...’
സ്വദേശത്തും പരദേശത്തും ആയിരക്ക
ണക്കിന് വേദ ികളില്  
 എരഞ്ഞോളി മൂസ
യുടെ സ്വതഃസിദ്ധ ശൈലിയില് ഈ ഗാ
നം ആലപിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സദസ്സില് നി
ന്നും  ഒരു ആവര്ത്തികൂടി പാടാന് ആവ
ശ്യമുയര
 ും.
മാപ്പിള ഇശലിെൻറ രാജാവായി വാണ എ
രഞ്ഞോളി മൂസ നമ്മില് നിന്നും വിടവാ
ങ്ങിയെങ്കിലും മരുഭൂതണുപ്പിച്ച ആ ഇശ
ല് മാധുര്യം മലയാളിയുടെ മനസ്സില് മാ
യാതെ നില്ക്കും. വിശ്വാസികളെ നമസ്
കാരപ്പായയിലേക്ക് വിളിച്ചുണര്ത്തുന്നു 
ഈ ഗാനം. ഈ ഗാനത്തോളം നമസ്കാ
രത്തിെൻറ ആത്മീയാനുഭൂതി പകരുന്ന മ
റ്റൊരു ഗാനം വേറെ
 യില്ല. കല്യാണവീടുക
ളിലെ  പെട്രേ
 ാമാക്സിെൻറ ഇരുണ്ട വെ

ളി
ച്ചത്തി
 ല് പാടിക്കേട്ട ഈ ഗാനം ഇന്നും  മാ
പ്പിളപ്പാട്ടാസ്വാദകരില് ആത്മീയാനുഭൂതി
പകരുന്നുണ്ട്.

പി.കെ.എം. ഷഫീഖ്, പട്ടാമ്പി

തനിമ മാപ്പിളപ്പാട്ട് 
ശിൽപശാല
തനിമ കലാസാഹിത്യ
വേദി കേരളയുടെ ആഭി
മു ഖ്യത്തിൽ ജൂൺ 15,
16 തീയതികളിൽ കണ്ണൂ
രിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പഠനശിൽപശാല
സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. രചന, സംഗീതം,
കാവ്യപഠനം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ
പ്രഗല്ഭർ ക്ലാസുകൾ നയിക്കും. മാപ്പി
ളപ്പാട്ട് ഗവേഷകൻ ഫൈസൽ എളേ
റ്റിൽ ആണ് ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടർ.  മാപ്പി
ളപ്പാട്ടിൽ അഭിരുചിയുള്ള 18 വയസ്സ് 
പൂർത്തിയായ ആർക്കും അപേക്ഷി
ക്കാം. വിലാസം: കൺവീനർ, തനി
മ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പഠനക്യാമ്പ്, തനിമ
കലാസാഹിത്യവേദി, പി.ബി നമ്പർ:
833, മാവൂർ റോഡ്, കോഴിക്കോ
ട്- 673 004 ഫോൺ: 9895437056,
9946227590 ഇ^മെയിൽ:
thanimakv@gmail.com.

വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്തുകൾ 
വാട്സ്ആപ്വഴിയും 
രചനകൾ ഇ-മെയിലിലൂടെയും അയക്കാം

9645006105

whatsapp:
e-mail: varadyam@madhyamam.in
പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം, 
വെള്ളിമാട്കുന്ന്. പി.ഒ, കോഴിക്കോട്-12
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ഷാഹിന ഇ കെ

ആ

ഡംബര ഹ�ോട്ടലിെൻ
 റ ശീതീകരി

ചിത്രീകരണം: ഷബ്ന സുമയ്യ

ച്ച മുറിയിൽ ആത്മഹ
 ത്യയെ പറ്റി
യുള്ള ചർച്ച 
 നടക്കുകയായിരുന്നു . പല മേ
ഖലക
 ളിൽനിന്നായി അമ്പത�ോ
 ളം പേർ പ
ങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആത്മഹ
 ത്യയു
ടെ മനഃശാസ്ത്രം , ചരിത്രം, സാമൂഹ്യശാ
സ്ത്രം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങ
നെ പല വിഷയ
 ങ്ങളിൽ വിദഗ്ധർ ക്ലാസെ
ടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടവേ
 ളക
 ളിൽ വി
ശദമ ായി ക�ൊറിക്കാനുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു.
ചീമ്പിയ
 കണ്ണുള്ള, അലങ്കാ
 ര
 ത്തൊപ്പി
യണിഞ്ഞ നേപ്പാ
 ളി വെയ്റ്റർമാർ  ഉപച
 ാര
പൂർവം  വിളമ്പുന്ന 
 ഉച്ചഭക്ഷണ
 മ ുണ്ടായിരു
ന്നു. മാംസവ
 ിഭവങ്ങൾക�ൊ
 ണ്ട് നിറഞ്ഞ 

വി
ദഗ്ധരുടെ ഉദര
 ങ്ങ
 ൾ
 ഒന്നുറങ്ങണ
 ം എന്ന്
വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആത്മഹ
 
ത്യനിരക്
 ക് കുറക്കാൻ എന്തെല
 ്ലാം നടപട ി
കൾ കൈക്കൊള്ളാം എന്ന് ചർച്ച തുടങ്ങി
 
യിടത്ത് 
 യാത്രപ്പട ി രേഖക
 ൾ പൂരിപ്പിക്കാനു
ള്ള ഫ�ോറങ്ങള
 ുമായി  പരിപാടിയുടെ നട
ത്തിപ്പുക
 ാർ വന്നു.
ഓട്ടോപിടിച്ചു വന്നവർപ�ോ
 ലും ഗൂഗിളി
ൽ പരത
 ി പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തി
നും തങ്ങളുടെ ഇടങ്ങൾക്കുമിടയിലെ വ
ളഞ്ഞ വഴികൾ കണ്ടെത്തി രണ്ടാം ക്ലാസ്

എ.സി യാത്രയുടെ അവകാശമെ
 ഴുതി. അ
ന്നേരമ ാണ് മുെമ്പ
 ന്നോ ആ ഭക്ഷണശ
 ാല
യിലെ തൂപ്പുക
 ാരിയായിരുന്നവൾ അവളു
ടെ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെയ
 ും  കൂട്ടി ആ വ
ഴി വന്നത്. കുറച്ചു ക�ൊലങ്ങ
്ല ൾ
 ക്കുമൂമ്പ്പ
ലിശക്
 കാരുടെ ശല്യം ആത്മഹ
 ത്യ ചെയ്യി
ച്ചതായിരുന്നു അവരെ
 . പ്രേതങ്ങ
 ളായിരു
ന്നതുക�ൊണ്ട് അവ
 ർക്ക് പാസോ, ഐ.ഡി
കാർഡ �ോ ഒന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല പ്രവേ
ശനത്തിന്. സിനിമകളിലെ പ്രേതങ്ങ
 ളെ
പ്പോലെത്തന്നെ  അവർ അടഞ്ഞ 

വാതിലി
ലൂടെ ഊർന്നുവന്ന് സമ്മേളന മുറിയിൽ പ്ര
വേശിച്ചു. ആത്മഹ
 ത
 ്യനിരക്
 ക് കുറക്കാനു
ള്ള ഓര�ോര�ോ മാർഗങ്ങൾ കേട്ട് അവൾക്ക് 
ചിരി പ�ൊട്ടി. രുചികളുടെ  മണംപിടിച്ച കു
ട്ടികൾ ത�ൊട്ടപ്പുറ
 ത്
 തെ ഭക്ഷണ
 മ ുറിയിലേ
ക്കോടി. പാതി കടിച്ചിട്ട ഇറച്ചിക്ക
 ഷണ
 ങ്ങ
 
ളും മസാലക്
 കൂട്ടുകളും പ�ൊരിച്ച മീനുക
ളും ന�ോക്കി കുട്ടികൾ കൺമ ിഴിച്ചുനിന്നു.
ഭൂമിയിൽനിന്നൊന്നുമവർക്ക് കഴിക്കാൻ
പാടില്ലായിരുന്നു.
ഈ പര
 ിപാടിയുടെ മുറിവാടക, ഭക്ഷ
ണം, യാത്രപ്പട ി, പരസ
 ്യം, വിദഗ്
 ധര
 ുടെ ഫീ
സ് - കണക്
 കുകൂട്ടിക്കൊണ്ട്  അമ്മ കുട്ടിക
ള�ോട് പറഞ്ഞു:
‘‘ഇത്രമതിയായിരുന്നു അന്ന് നമ്മളാത്മ
ഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ’’
l

കരക്
 കൂറിെൻറ യും കടൽപ്പോരിെൻറ യ
 ും
കുഞ്ഞാലിത്തിരകൾ

പുസ്തകം

വായന

ക

ട ൽക്കരുത്തുക�ൊണ്ട് ദേശാഭിമാനത്തി
 
െൻറ വീരചരിത്രമെഴ ുതിയ കുഞ്ഞാലി മ
രയ്ക്കാന്മാരുടെ ഐതിഹാസിക ജീവിതത്തി
ലൂടെ  അക്ഷ ര ങ്ങ ൾക�ൊണ്ട് കപ്പല�ോ ട്ടം നട
ത്തുകയാണ് ‘കുഞ്ഞാലിത്തിര’ എന്ന പുതി
യ ന�ോവലിലൂടെ രാജീവ് ശിവശങ്കർ. മലയാള
ന�ോവലിെൻറ ചരിത്രത്തി
 ൽ ഒരു പുതിയ അട
യാളം ഈ ന�ോവൽ കുറിക്കുന്നു. ചരിത്രം പ
ശ്ചാത്തലമാക്കി ഭാവനയുടെ ല�ോകം സൃഷ്
ടിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ഇതര ചരിത്രന�ോ
 വ
ലുകളിൽനിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു ‘കുഞ്ഞാ
ലിത്തിര’. ചരിത്രമേത്, ഭാവനയേത് എന്നു തിരി
ച്ചറിയാനാവാത്തവിധം ഇണക്കിച്ചേർത്തു നിർ
മിച്ച അക്ഷരക്കോ

ട്ടകൾ കണ്ടു വിസ്മയിക്കുക
യും അവയെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ഇത് ചരിത്രം,
ഇതു ഭാവന എന്നു തരംതിരിച്ച് ര�ോമാഞ്ചമണി
യുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവു നിരൂപണ, ആസ്വാ
ദനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിത്തരാത്തവിധം ചരിത്രബ
ദ്ധമാണ്ഇൗ ന�ോവൽ.
തിരുവിതാംകൂറിെൻറ ചരിത്രപശ്ചാ
 ത്തല
ത്തിൽ ‘ദാക്ഷിണ്യമില്ലാത്ത ദൈവനീതി’യുടെ 
ഭാവനാഗ�ോപുരങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയ സി.
വി. രാമൻപിള്ളയുടെ ന�ോവൽത്ര
 യം മുന്നോ
ട്ടും പിന്നോട്ടും കണ്ണുപൂട്ടി ധ്യാനനിരതരായി
ഭക്തിപൂർവം പുസ്തകം പകുത്തെടുത്തും,
നീട്ടിയും കുറുക്കിയും ഈണമിട്ടും താളമിട്ടും 
വായിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിൽപരം കേമമായ ചരിത്ര
ന�ോവലുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഉണ്ടായാൽ
ത്തന്നെ അവയ�ൊന്നും ഭാഷയും ഭാഷക്കുള്ളി
ൽ ഭാഷയും പ്രതിപാത്രം ഭാഷണഭേ
 ദ വും സൃ
ഷ്ടിച്ച ആ കൃതികളുടെ ഏഴയലത്തു
 വരുകയി
ല്ലെന്നും സ്ഥാപിച്ചുകളയുന്ന ആഢ്യനിരൂപണ
ങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ�ൊതുവേ നടന്നിട്ടുള്ളത്.
സി.വി കൃതികളെ അടിമുടി വിമർശിക്കുന്ന 
സ്വദേശാഭിമാനിയെ പ്രതില�ോമവിമർശകൻ,
നിഷേധവിമർശകൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്,ട്
ഗൈഡിെൻറ മുന്നിൽ വാ പ�ൊളിച്ചുനിന്ന് രാ
ജാവിെൻറ വീരസ്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അ
ന്നത്തെ ശിൽപനിർമാണരീതിയ�ൊക്കെ ഓർ
ത്ത് കുളിരണിയുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ
യുംക�ൊണ്ട് ചരിത്രസ്മാരക യാത്ര നടത്തു
 ന്ന 
സ്കൂൾമാഷിനെപ്പോലെ
 യായിരുന്നു മലയാള
ത്തിലെ ഭാവനാശാലികളായ നിരൂപകർ ഭൂരിപ
ക്ഷവും ചരിത്രന�ോ
 വലുകളെ വായിക്കാൻ ശ്ര
മിച്ചത്. സി.വിയെ വിമർശിക്കുന്ന വായനകളെ 
അവർ കണ്ണടച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ചരിത്രകാര
നായിരുന്ന സർദ ാർ കെ.എം. പണിക്കരുടെ ച
രിത്രന�ോവലുകൾപ�ോലും അർഹിക്കുന്ന പ്രാ
ധാന്യത്തോടെ വായിക്കപ്പെട്ടില്ല. സി.വി. രാമൻ
പിള്ളക്കപ്പുറം ഇനി ചരിത്രന�ോവലുകളില്ല എ
ന്ന നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ടുനിന്ന ഇവിടത്തെ വിമർശന
ധാരണകളെ പ�ൊളിച്ചടുക്കുകകൂടി ചെയ്യുന്നു 
‘കുഞ്ഞാലിത്തിര.’
കരക്കൂറിെൻ
 റയും കടൽപ്പോ
 രിെൻറയും കു
ഞ്ഞാലിഗാഥകൾ മലയാളിബ�ോധത്തിൽ അ
ഗാധമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ ച
രിത്ര പുരുഷ ന്മാ രുടെ യഥാർഥ ചരിത്രം നമു
ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 1498ൽ വാസ്കോഡഗാ
മ ക�ോഴിക്കോട്ടെത്തിയതു മുതൽ ഒരു നൂറ്റാ

ണ്ടുകാലം കടൽവഴ ിയുള്ള വ്യാപാരക്കുത്തക
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമത്തെ നിരന്ത
 
രം എതിർത്തു
 പ�ോന്ന കുഞ്ഞാലിമാരുടെ പ�ോ
രാട്ടവീരഗാഥകളെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തു
ന്ന ചരിത്രകൃതികള�ൊന്നും മലയാളത്തി
 ൽ ല
ഭ്യമല്ല. നാലു കുഞ്ഞാലിമാരുണ്ടെന്നു പറയു
ന്ന ചരിത്ര കാര
ന്മാർക്ക് അവരു
ടെ പേരുകൾപ�ോ
 
ലും തിട്ടമില്ല. പ
ലരും പല പേരു
കൾ പറയുന്നു.
ഇങ്ങനെ ഇരുള
ടഞ്ഞ ഏടുകളു
ള്ള ചരിത്രസംഭ
വങ്ങ ൾ  ന�ോവ
ലി സ് റ്റിനെ  ല
ഹരിപിടിപ്പിക്കാ
വുന്നതാണ്. ഭാ
വനയുടെ ഘ�ോ
ഷയാ ത്ര
 കൾ
അയാൾക്ക് സൃ
കുഞ്ഞാലിത്തിര (നോവൽ)
ഷ്ടിക്കാനാവും.
രാജീവ്ശിവശങ്ക
 ർ
ചരിത്രത്തെ വള
ച്ചൊടിക്കുക
 യ�ോ 

ഡി.സി. ബുക്സ്
ഒടിച്ചുവളക്കുക
പേജ:് 374, വില: 370
യ�ോ ചെ യ്താ
ലും അത�ൊക്കെ 
എഴുത്തുകാരെ
ൻറ ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്ര്യമായി ആഘ�ോഷി
ക്കപ്പെടും. സാമൂതിരിയുടെയ�ോ ക�ൊ

ച്ചിരാജാ
വിെൻറയ�ോ കുഞ്ഞാലിമാരുടെ ബന്ധുക്കളു
ടെയ�ോ ന�ോവലിസ്റ്റി
 െ
 ൻറയ�ോ 

വീക്ഷണക�ോ
 
ണിലൂടെ വൈകാരികതീവ്രതയുള്ള കഥ നിർ
മിച്ചെടുക്കാം. തീക്കടൽ കടഞ്ഞ് തിരുമധുരം വി
ളമ്പാം. എന്നാൽ, ‘കുഞ്ഞാലിത്തിര’ അത്തരം
കഥനസമ്പ്ര
 ദായങ്ങളെ 
 നിരാകരിക്കുന്നു. ചരി
ത്രപുസ്തകത്തേക്കാൾ സത്യസന്ധമായി ചരി
ത്രം നിർമിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ന�ോവലി
സ്റ്റ്നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനായി തീവ്രമാ
യ ഗവേഷണവും നടത്തിയിട്ടുണ്.ട് കള്ളക്കഥ
കളുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെയും കെട്ടു
കൾ കടലിലാഴ്ത്തിയിട്ടാണ് ചരിത്രം ഈ ന�ോ
വലിൽ പതഞ്ഞുയരുന്നത്. കുഞ്ഞാലിമാരുടെ 
ജീവിതവഴ ികളെ 
 ചരിത്രത്തിെ
 ൻറ സമഗ്രപശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ ചിത്രപ്പെ
 ടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ന�ോ
വലിെൻറ ഏതാണ്ട്കാൽഭാഗത്തേ കുഞ്ഞാ
ലി മരയ്ക്കാന്മാരെ കാണൂ. അതിൽത്തന്നെ ഒ
ന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും കുഞ്ഞാലിമാ
രെക്കുറിച്ചേ വിശദമായ വിവരങ്ങളുള്ളൂ. ബാ
ക്കി ഭാഗങ്ങള�ൊക്കെ 

ആ ചരിത്രകാലം അതേ
പടി അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമമാണ്.
1498 മുതൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടത്തെ ക�ോഴിക്കോ
ടിെൻറ ചരിത്രമാണ് ഈ ന�ോവൽ വിടർത്തിയി
ടുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ പല സാമൂതിരിമാർ ഭരി
ച്ചു. പലപല പ�ോർചുഗീസ് ഗവർണർമാർ വ
ന്നും പ�ോയുമിരുന്നു. മാമാങ്കവും രേവതി പട്ട
ത്താനവും മങ്ങാട്ടച്ചനും ക�ോഴിക്കോട്ടെ ഇത
രസ്ഥാനികളും ഭരണത്തലവന്മാരും അയൽ
നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഗ�ോവയും പ�ോർചുഗലും
സില�ോണും ഒക്കെച്ചേർന്
 നു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ച
രിത്രപരമായ സമഗ്രത ഒരു റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം
പ�ോലെ ഈ ന�ോവലിനെ മാറ്റുന്നു. ന�ോവൽ

മാംഗല്യത്തിലേക്ക്(നോവൽ)   

ഞാൻ നാദിയ മുറാദ്

പിറ (നോവൽ)

ജോൺ ബർഗ ർ
വിവ: തെൽഹത്ത്
  കെ.വി.
പേജ്: 173, വില: 180.00
ഡി.സി. ബുക്സ്  
എയ്ഡ്സ്ബാധിതയായ നി
നോണിെൻറയും ജിനോയുടെ
യും അഗാധ പ്രണയത്തി
 െൻറ
കഥ. പ്രണയത്തി
 ന്മരണത്തെ
തോൽപിക്കാനാവുമെന്ന് പറ
യുകയാണ്ബുക്കർ പ്രൈസ്
ജേതാവായ എഴുത്തുകാരൻ.

അടിമപ്പെ
 ണ്ണിെ ൻറ അതിജീവനക
 ഥ 
(ജീവചരിത്രം)
പി.എസ
 ്. രാകേഷ്
പേജ്: 96, വില: 100.00 
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്  
ഐ.എസ്
 ഭീകരർ
 അടിമക
ളാക്കിവെ
 ച്ച ആയിരക്ക
 ണക്
 കി
ന്യസീദി സ്ത്രീകളിൽനിന്ന്
രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളാണ്നാദിയ
മുറാദ്. അവരുടെ അസാധാര
ണ അതിജീവന കഥ.     

സി.എസ
 ്. ചന്ദ്രിക
പേജ്: 208, വില: 199.00
ഡി.സി. ബുക്സ്
സ്ത്രീ 
 ജീവിതങ്ങ
 ള
 ുടെ പോ
രാട്ടങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന 
നോവൽ. നമ്മുടെ ചുറ്റുപ
 ാടി
ൽനിന്  ന് ഇറങ്ങി
 വരുന്ന കഥാ
പാത്രങ്ങള
 ാണ്ഇതിൽ നിറ
യുന്നത്.   

എന്ന സാഹിത്യരൂപത്തി
 ന് എന്തുമാകാനുള്ള 
സവിശേഷസിദ്ധിയുണ്ട്. ‘എന്തും കുത്തിനിറ
ക്കാവുന്ന കീറച്ചാക്’ക് എന് ന�ോ
ന്
വലിനെ നിർ
വചിച്ച ന�ോവൽ സൈദ്ധാന്തികൻ ഒരു പ്രവാ
ചകനെപ്പോലെയാണ് അത് എഴുതിയത്. ‘‘പു
തിയ ഒരു ന�ോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന
ത�ോടെ ന�ോവലിെൻറ നിർവചനവ
 ും പുതുക്ക
പ്പെടുന്നു’’ എന്ന വാചകവും ഇതിന�ോടു ചേർ
ത്തുവായിക്കണം. 
‘കുഞ്ഞാലിത്തിര’ മലയാളത്തിലെ 
 ചരിത്ര
ന�ോവലുകളെ
 ക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കൽപങ്ങളെ പ�ൊ


ളിച്ചെഴുതുന്നു. എന്തും കുത്തിനിറച്ചുെവച്ചിരി
ക്കുന്ന ഒരു ശിൽപമല്ല ഈ ന�ോവലിേൻറത് എ
ന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചുക�ൊള്ളട്ടെ. വ്യത്യസ്ത ഭാഷ
യും സംസ്കാരവും ദേശീയതയുമുള്ള മനുഷ്യ
രുടെ ഒരു സങ്കരഭൂമികയിലാണ് ന�ോവൽ പട
ർന്നുകിടക്കുന്നത്. പ�ോർചുഗീസ് നാവികത്ത
ലവന്മാ
 രുടെയും ഗവർണർമാരുടെയും ഒക്കെ 
പേരുകൾപ�ോലും അങ്ങനെ പെട്ടെ
 ന്ന് പിടിതരു
ന്നവയല്ല. പ്രാദേശിക ഭാഷാഭേദ ങ്ങൾ ഉൾപ്പെ
ടെ ഭൂതക
 ാലത്
 തെ ന�ോവല
 ിൽ ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടു
ണ്.ട്  തെന്നിത്തെന്നിവായിച്ചുപ�ോകാൻ സാധി
ക്കുന്ന ഒരു ന�ോവലല്ല ഇത്. മനസ്സിരുത്തി വാ
യിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈയിൽ നിൽക്കില്ല.
കടലിന�ോട് ഇഴുകിച്ചേർന്
 നുകിടക്
 കുന്ന ക�ോ
ഴിക്കോടിെൻറയും കുഞ്ഞാലിമാരുടെയും അ
ത്യന്തം സംഘർഷഭരിതമായ ജീവിതത്തെ ക
ടലിളകിമറിയുന്നവിധം ന�ോവലിൽ ആവിഷ്ക
രിച്ചിരിക്കുന്നു. ക�ോഴിക്കോട് സാമൂതിരിമാരു
ടെ ആചാരബദ്ധമായ നാടുവാഴിജീവിതം, യു
ദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ, കടൽ
 യുദ്ധങ്ങ
 ൾ, നായർ, മാപ്പി
ള സേനകൾ, പ�ോർചുഗീസുകാരുടെ യുദ്ധവട്ട
ങ്ങൾ, നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പടമുട്ടുക
ൾ, വിവിധ മതക്കാരുടെ ജീവിതചര്യകൾ, പ�ോ
ർചുഗീസുകാരുടെ മതപരിവർത്തനശ്രമങ്ങ
 ൾ,
കണ്ണിൽച്ചോരയില്ലാത്ത ക്രൂരതകൾ തുടങ്ങി ഭൂ
തകാലചരിത്രം ഒന്നാകെ ഒപ്പിയെ
 ടുത്തിരിക്കു
ന്നു. ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം എന്ന ചരി
ത്രകാരൻത�ൊട്ട് അസംഖ്യം വലുതും ചെറു
തുമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ന�ോവലിൽ പല ഇട
ങ്ങളിലായി കടന്നുവരുന്നു; പ�ോകുന്നു. ഒരാൾ
ക്കും മുന്തിയ പ്രാധാന്യമില്ല; ആർക്കും 

പ്രാധാ
ന്യക്കുറവുമില്ല. ചരിത്രമാണ് പ്രധാന കഥാപാ
ത്രം. ചരിത്രത്തിെ
 ൻറ അനന്തസാധ്യതകളിലേ
ക്ക് പങ്കായമെറിയുകയാണ് ഈ ന�ോവ
 ൽ. എ
ല്ലാത്തിനും കടലാണ് സാക്ഷി. ‘തുഹ്ഫത്തു
ൽ മുജാഹുദീൻ’ രചിക്കുമ്പോൾ അതിെൻറ
കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ന�ോവലി
ലുണ്ട്: ‘‘തിരകൾ മണലിലെഴുതി മായ്ക്കുന്ന
തല്ല ചരിത്രം. അത് അനന്തമാണ്. കാലത്തിെ
ൻറ അങ്ങേയറ്റത്തോളം നീളുന്ന തുടർച്ച
 യാ
ണ്. അവസാനത്തെ മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയി
ലുള്ള കാലത്തോളം അതു തുടരുകയും ചെ
യ്യും.’’ അതുക�ൊണ്ടാണ് വരുംതലമുറക്കായി
തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീനിൽ ചരിത്രം രേഖ
പ്പെടുത്തിെവച്ചത്.
‘കുഞ്ഞാലിത്തിര’യും ചരിത്രത്തി
 െൻറ രേ
ഖപ്പെടുത്തലാണ്. കേരളത്തിലെ 
 വായനസ
മൂഹം ഈ ന�ോവൽ ഏറ്റെടുക്കുകതന്നെ ചെ


യ്യും. മരക്കാന്മാ രുടെ ചരിത്രം മലയാളികൾ
ക്ക് മറക്കാനാവില്ല. മായില്ല, ആ രക്തസാക്ഷി
ത്വങ്ങൾ.                                                      l

ശബരിമല , ഹിന്ദുത്വ തന്ത്രങ്ങ
 ളും
യാഥാർഥ ്യവും
ടി.എസ
 ്. ശ്യാംകുമാർ പ്രേംചന്ദ്
പേജ്: 120, വില: 120.00
ഡി.സി ബുക്സ്
നവ ബ്രാഹ്മണ്യവും ഹിന്ദു
ത്വവും കേരള
 ത്തി
 ലെ ഹിന്ദു 
ആരാധന
 ാലയ
 ങ്ങളെ 
 എങ്ങ
നെ പൗരോഹിത്യഅവ
 കാശ
മുള്ള ഇടങ്ങളായി മാറ്റുന്
 നു 
എന്ന്അവതര
 ിപ്പിക്കുന്നു ഇൗ
പഠനം.

ആഴ്ചയുടെ ആകാശം  (ലേഖന
 ം)
പായിപ്ര രാധാകൃഷ്ണൻ 
പേജ:് 94, വില: 100.00
യെസ്പ്രസ് ബുക്സ്
സമകാലിക സാഹിത്യത്തെ
യും എഴുത്തുക
 ളെയ
 ും വിമ
ർശന
 ാത്മക
 മായി സമീപിക്കു
ന്ന ആല�ോചനക
 ൾ. എഴു
ത്തുകാരെൻ
 റ ആഴ്ചവെട്ടം 
പംക്തിയ
 ിൽനിന്ന് തെര
 ഞ്ഞെ


ടുത്ത  ലേഖന
 ങ്ങ
 ളുടെ സമാ
ഹാരം.  

IhnXI
അസീം താന്നിമൂട്

സ്വാസ്ഥ്യം
ചിതറിയ�ൊടുങ്ങുവാന്മടിച്ച മഞ്ഞിന് കണമന്തിയില്, മരക്കൊമ്പില്
മഞ്ഞച്ചൊരിലയുടെ
പുറത്തു ചേക്കേറുന്നു.
പുലര്ച്ചെ സ്വസ്ഥം പറന്നിറങ്ങി മണ്ണിന്മാറിലിരുന്നു ബിംബിക്കുന്നു.
അനന്തമാമീപ്രപഞ്ചത്തിനെ നെഞ്ചേറ്റുന്നു.
l

തുറന്നിടൂ...
നൂറില് നൂറും വിജയിച്ച സ്കൂളിലെ
വാതില�ൊക്കെത്തുറന്നിടൂ, കുട്ടികളാരും കാണാതുതിര്ത്തിട്ടവീര്പ്പുകളീറനേറ്റുദുര്ഗന്ധം വമിച്ചിടാം..
ത�ോറ്റൊരാളുടെയാന്തലത�ൊക്കെയു
മേറ്റുവാങ്ങവനില്ല...
തുറന്നിടൂ...
l

കവിത

കെ. രാജേഷ്കുമ ാർ

ധിറുതി
വെറുതെയിങ്ങനെ 
സ്ഫടിക ബ്ഭിത്തിയില് 
ചിറകടിച്ചു നീ
ക�ൊതിപ്പു വാനിടം.
പുറമെ നിന്നതേ 
തിടുക്കമ�ോടെയാ
മുഷിഞ്ഞ വാനവും
കരങ്ങള് നീട്ടുന്നു.
ക�ൊതിപെരുപ്പിച്ചീ 
മിനുസ ജാലകം
ചതിപ്പഴുതിനാല് 
ധിറുതിയേറ്റുന്നു.
l

തിരഞ് ഞെടുത്ത 
കുറ്റാന്വേഷ
 ണ കഥകൾ (കഥ)   
സമാഹര ണം: ഹമീദ്
േപജ്: 320, വില: 340.00
പൂർണ
 പബ്ലിക്കേ
 ഷൻസ
 ്  
മലയ
 ാളത്തി
 ലെ തിരഞ്ഞെ
ടുത്ത കുറ്റാന്വേഷണ
 കഥക
 
ൾ. വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ
നായർ, ടി.എസ്
 . ഗ�ോപാലപ്പ
ണിക്കർ, നീലക
 ണ്ഠൻ പരമ ാ
ര, എം.ടി. വാസുദേവൻ നായ
ർ തുടങ്ങി 32 എഴുത്തുക
 ാരു
ടെ രചനക
 ൾ.

ഗാന്ധി കവിതകൾ: ഒരു പഠന
 ം  

സലൂൺ (കഥ)

കെ.പി. ശങ്കരൻ
പേജ്: 112, വില: 95.00
പൂർണോ
 ദയ
 ബുക് ട്രസ്റ്റ്
മലയ
 ാളത്തി
 ലെ 
 ഉന്നതശ
 ീർ
ഷരായ ഒരുപറ്റം കവികൾ മ
ഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ 
 കുറിച്ച്
വിവിധ കാലങ്ങ
 ളിൽ രചിച്ച 
കവിതക
 ളിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാ
രം. അവ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന 
ആശയ
 ങ്ങളെയ
 ും വിശദ ീക
രിക്കുന്നു.

ശ്രീദേവ
 ി വടക്കേടത്ത് 
പേജ്: 119, വില: 100.00
സൈകതം ബുക്സ്  
മലയ
 ാളത്തി
 ലെ പുതിയ കഥ
യുടെ വരവ്
 വിളിച്ചറിയിക്കു
ന്ന പുസ്തകം. വിത്തു ഭര
ണി, റബേക്ക സാമുവൽ, ശീ
തയുദ്ധങ്ങ
 ൾ
 , സന്താന കാ
ണ്ഡം എന്നിങ്ങനെ എട്ടു ക
ഥകൾ.      

aocm³
അർഷാദ്ബത്തേരി

നാ

ട് ടുദേശ ജീവിതങ്ങളെ അേതയളവിൽ പകർ
ത്തിയാണ് തോപ്പിൽ മുഹമ്മദ്മീരാൻ എന്ന 
എഴുത്തുകാരൻ വായനക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ ഇടംപിടിച്ച
ത്. തനിക്ക് പരിചിതമായതും അനുഭവിച്ചതുമായ ഒരു
സാഹിത്യലോകം കൊണ്ട് തമിഴ ില
 ും മലയാളത്തി
 ലും
എഴുതിവരുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലളിതവും തെളി
ഞ്ഞ ഭാഷയിലുമായ ആ എഴുത്തിനെ ഏറക്കുറെ ന
മുക്ക് ഇഷ്ടവുമായിരുന്നു. മീരാന്മലയാള സാഹിത്യ
ത്തോടും വലിയ പ്രിയമായിരുന്നു. മറ്റ് എഴുത്തുകാർ
ക്കുള്ളതുപോലെ മീരാനുമായി എനിക്കും ചെറിെയാ
രു സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു. മീരാന്മലയാള സാഹി
ത്യത്തോട്വലിയ പ്രിയമായിരുന്നു. എൻ.പി. മുഹമ്മ
 
ദ്, എം.എൻ. കാരശ്ശേരി, യു.എ. ഖാദർ, പി.കെ. പാറ
ക്കടവ്എന്നിവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും സച്ചിദാനന്ദെ
ൻറ കവിതകളും ഒപ്പം എെൻറ രണ്ട് കഥകളും  അദ്ദേ
ഹം തമിഴിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്.ട്
കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്.ട് ഒ
രിക്കൽ വയനാട്ടിലേക് കെ
ക് ാണ്ടുവരുകയും മാനന്തവാ
ടി പഴശ്ശിരാജ ലൈബ്രറിയിൽ വേദി ഒരുക്കുകയും ചെ
യ്തു. കവിയും സുഹൃത്തുമായ ഹാരിസ്ടി.കെ
 യുടെ 

സഹായത്തോടെയായിരുന്നു വേദി ഒരുക്കിയത്. അന്ന്
പഴശ്ശിയിലെ സജീവ പ്രവർത്തകർ മുഴുവനും ആ ച
ടങ്ങിനെ മനോഹരമാക്കാൻ ഏറെ ഉത്സാഹിച്ചു. മല

താൻ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശവും
 ഭാഷയും മനുഷ്യരും
എഴുത്തിെൻറ ഉപകരണങ്ങളായി മാറിയതോടെ എഴുത്തൊരു
വഴിയായിത്തീരുകയായിരുന്നു മീരാന്

ത്ശരിയാണെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം എന്നിവയോട്വി
യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം കോഴ ിക്കേ
 ാട്ട് വ
ന്നപ്പോൾ രാത്രിയിൽ നടക്കാനായി ഞങ്ങൾ പുറത്തേ
ക്കിറങ്ങി. അന്ന്ഇത്തരെമാരു ചർച്ചക്ക് വഴ ിയൊരു
ങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിെൻറ ചില കൃതികളോടുള്ള ഇഷ്
ടവും ചിലതിനോടുള്ള അനിഷ്ടവും പ്രകടമാക്കിയ
പ്പോൾ നേരിയ നീരസം ഉള്ളതായി തോന്നി. എന്നാ
ൽ, ഒരു ഗ്രാമീണനായ മനുഷ്യൻ ആ എഴുത്തുകാരെ
ൻറ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാവാം ഒരു ചിരിയിലൂടെ 
ആ നിമിഷത്തെ മനോഹരമാക്കിത്തീർത്തു. അർഷാ
ദിനെ പോലുള്ള പുതിയ എഴുത്തുകാരുടെ ശൈലി
യല്ലഎെൻറതെന്ന് പറഞ്ഞ്, വൈക്കം മുഹമ്മദ്ബ
ഷീർ റിയലിസ്റ്റിക്കേല്ല എന്നു ചോദിക്കുകയും ചെയ്
തു. ബഷീർ എന്ന മഹാ പ്രതിഭ റിയലിസ്റ്റിക്കായി എ
ഴുതുേമ്പാൾതന്നെ അതിനായി ഒരുക്കുന്ന പരിസരവും
കഥാപാത്രങ്ങളും ആ റിയലിസത്തെ ഗംഭീരമായി മറി
കടന്നതിനെകുറിച്ച് ഞാൻ ഉദാഹരിച്ചു. ബഷീറിെൻറ
എഴുത്തിനെ ആരാധനയോടെ വായിക്കുന്ന വ്യക്തി
യാണ് തോപ്പിൽ മീരാൻ.
‘മീരാൻ സാേറ, അങ്ങയുടെ നോവൽ തീർച്ചയായും
ഇനിയും വായിക്കപ്പെടും. അതിൽ
 ഒരു ദേശവും മനു
ഷ്യരും സംസ്കാരവും ലാളിത്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന
തായി അനുഭവപ്പെ
 ട്ടിട്ടുണ്.ട് എന്നാൽ, ഒരേ
 പോലെ 
 ക
ഥപറയുന്ന ശൈലിയോട്വിയോജിപ്പ്വരാം. അതാ
ണ്സൂചിപ്പിച്ചത്, ക്ഷമിക്കണം. ഇത്രയും ഞാൻ പ
റഞ്ഞൊപ്പിച്ചു. എന്നെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ‘നമുക്കൊരു
ഹലുവ കഴിച്ചാലോ?’ -അദ്ദേഹം ചോദ ിച്ചു. ഞങ്ങൾ
ഒരു കടയിൽ പോയി രണ് ചെ
ട് റിയ കഷ്ണം ഹലുവ
വാങ്ങി കഴിച്ചു. അതിെൻറ പശ നിറഞ്ഞ മധുരം നാ
വിൽ വെച്ച് നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ രാത്രിയിൽ കോഴി
ക്കോട്അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു. അവസാനമായ
 ി ക
ണ്ടതും നേരിൽ സംസാരിച്ചതും അന്നായിരുന്നു. കു
െറ കാലമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു. എന്നിലെ 
ചെറിയ വായനക്കാരനോട്, എഴുത്തുകാരനോട്, ഏ
റെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വായിക്കപ്പെട്ട  ആ എഴുത്തുകാ
രൻ സൗമ്യതയോടെ പെരുമാറിയത്ഒാർമയിൽ നിറയു
ന്നു. മുളക്വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം എഴു
ത്തിെൻറ ലോകത്ത്ഏറെ പ്രിയത്തേ

ാടെ 
 ജീവിക്കാൻ
കൊതിച്ച എഴുത്തുകാരൻ, താൻ ജീവിച്ച ഗ്രാമത്തെ
യും മനുഷ്യരെയും കഥാപാത്ര
 ങ്ങളായി എഴുതിവെ
ച്ചു. ശേഷം താൻ വരച്ചിട്ട 
 ആ ഗ്രാമത്തി
 ൽനിന്നും 

അ
നിവാര്യമായ പിൻവാങ്ങൽ. എഴുത്തുകാരൻ മടങ്ങി
പ്പോകുേമ്പാൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ അനാഥരാകുന്നില്ല.
അവയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വായനക്കാർ എവിടെയെ
ങ്കിലും ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ എഴുത്തുകാരൻ അനാഥ
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ണ്ണും 
പ്രകൃതിയും പലയ
 ിടങ്ങ
 ളിൽ ഒരുമി
ക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടിലും ഉൾച്ചേ
 ർന്ന 
 ശുദ്ധത
 
യാണതിൽ ഒന്ന്. പ്രകൃതിയിലെ പരിണാമങ്ങൾക്ക് 
സമാനമായ ഋതുഭേദങ്ങളിലൂടെ പെണ്ണും 

കടന്നു പ�ോ
കുന്നു. മകൾ, കാമുകി, ഭാര്യ, അമ്മ എന്നിങ്ങനെ പൂ
ക്കുകയും തളിർക്കുകയും ഇലപ�ൊഴിക്കുകയും ചെ
യ്യുന്ന ജീവിതച
 ക്രം. ഇതിനിടയിൽ ‘അവൾ’ സഞ്ചരി
ക്കുന്ന പാതകൾ തീർത്തും 

വിഭിന്നം.  നിസ്സഹായത
കൾ, ആകുലതകൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ - മഴയും മഞ്ഞും 
വേനലും പ�ോലെ മാറിമറിയുന്ന ഭാവങ്ങൾ. എങ്ങനെ 

രേഖപ്പെട ുത്തിയാലാണ് പെണ്ണിനെയ
 ും പ്രകൃതിയേ
യും പൂർണമ ായി പകർത്താ
 നാകുക!
ഏകരൂപമില്ലാത്ത ആ വ്യഥകളെ 
 നിറങ്ങ
 ളിലൂടെ 
തുറന്നിടുന്നു അശ്വതി ബൈജുവിെൻറ ചിത്രങ്ങൾ.
പെൺമനസ്സും പ്രകൃതിയും ഓർമകളുടെ ഇളം നിറ
ങ്ങളിൽ ഇൗ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരുമിക്കുന്നു. ‘നിമൊനി
ക്സ്’ എന്ന പരമ്പയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അശ്വതി വര
ച്ച ചിത്രങ്ങൾ
 സ്ത്രീ
 കളുടെ ആന്തര
 ികവ്യഥകളെ തു
റന്നുകാണിക്കുന്നവയാണ്. പുറം സൗന്ദര്യങ്ങൾക്ക
പ്പുറം ഉൾച്ചോദനകളിലേക്ക് നീളുന്ന ബിംബങ്ങളിലൂ
ടെയാണ്ഇവ ആശയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വള്ളിപ്പട
ർപ്പും കിളിക്കൂടുകളും, ചെമ്പരത്തിപൂവും, പൂമരവ
 ു
മൊക്കെയായി സ്ത്രീരൂപങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന
ത്ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. ധ്യാനപൂർണമായ നിശ്ശബ്
ദതയ
 ിൽ അവ സഹൃദയ
 രുമായി അകം തുറക്കുന്നു.

അനുഭവങ്ങളുടെയും ഒാർമകളുടെയും പകർത്തലുകളാണ്
ഇൗ ചിത്രങ്ങൾ. മണ്ണിൽനിന്ന്അന്യമായ ആശയങ്ങളെ
ഇവ തിരിച്ചുവിളിച്ച്ചേർത്തുനിർത്തുന്നു

അശ്വതി

അശ്വതിക്ക് അനുഭവങ്ങളുടെയും ഒാർമകളുടെയും
പകർത്തലുകളാണ്ചിത്രങ്ങൾ. സ്വജീവിതത്തിൽ ക
ണ്ടും അനുഭവിച്ചും രൂപപ്പെട്ട ഭാവങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾക്ക്
വിഷയമാകുന്നു. ഏച്ചുകെട്ടില്ലാത്തതും ശുദ്ധവുമാണ
വ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചിത്രമായി രൂപപ്പെ
 ടുന്നതേ
 ാ
ടെ അത്മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടെയും അനുഭവമായി കാ
ഴ്ചക്കാരിലെത്തു
 ന്നു. ചിത്രങ്ങൾ ഒരേസമയം ഒാർമക
ളിലേക്കും, വർത്തമ ാനത്തി
 ലേക്കും ഇറങ്ങിവരുന്നു.
കാൻവാസിന്പുറമെ തുണികളും ഉണങ്ങി
 യ ഇല
കളും ചിത്രങ്ങള
 ുടെ മീഡിയമാകുന്നതും ഇവിടെക
 ാ
ണാം. തേക്കിലയും താമരയിലയും ചേമ്പിലയും മാ
വിലയ
 ുമൊക്കെ വരയ
 ുടെ ഭാഗമാകുന്നു. ഇതൊരുപ
ക്ഷേ അശ്വതിയുടെ മാത്രം മേന്മയാകാം.
കാൻവാസിലേക്
 കാൾ കൂടുതൽ
 റിയാലിറ്റി ഇവ ന
ൽകുന്നു എന്നതിന് ചിത്രങ്ങൾ സാക്ഷി.  താമരയ
 ി
ലയിലെ സ്ത്രീ
 യും- തവളകളും, തേക്കിൻ ഇലയ
 ി
ൽ ഉറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞും, ഒരിലക്കുകീഴെ മരിച്ചെന്നവ
ണ്ണം കിടക്
 കുന്ന സ്ത്രീ
 യുമെല
 ്ലാം വിഭിന്നപ്രതല
 ങ്ങ
 ളി
ൽ വരയുടെ സാധ്യത വിജയിക്കുമെന്നതിെൻറ തെളി
വുകളാണ്. അതുതന്നെയാണീ ചിത്രങ്ങളുടെ സൗ
ന്ദര്യവും. പ്രകൃതിയുമായുള്ള ലയനം കഴിയുവോളം
സാധ്യമാക്കുക എന്നതും ഇത്തരം പരീക്ഷണത്തിെ
ൻറ പ്രേരക
 മാകും. ഒാർമകളെ 
 അതേ നിറങ്ങ
 ളോടെ 
പകർത്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന ചിത്രകാരിക്ക്അങ്ങനെ 
ആകാതിരിക്കാനാകിലല്ലേ
്ല ാ.
നിറങ്ങളിലെ ആർഭാടങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽ
ക്കുന്നു എന്നത്അശ്വതി ചിത്രങ്ങളുടെ പൊതുസ്വഭാ
വമായി കാണാം. കടും നിറങ്ങളിൽ കുളിച്ചുനിൽക്കാ
ത്ത ചിത്രങ്ങൾ കണ്ണിനോടല്ല, ഹൃദയത്തോടാണ്സം
വദിക്കുന്നത്. ഒറ്റക്
 കാഴ്ചയിലല
 ്ല, കണ്ടുനിൽക്കലിലാ
ണ്ഇവയുടെ സൗന്ദര്യം കൂടുന്നതും അറിയുന്നതും.
നിറ ങ്ങ ൾ ക്കും പ്രകൃതിയെ തന്നെ ആശ്രയിക്കു
ന്നു അശ്വതി. മൈലാഞ്ചി, വാഴ, തേക്ക് എന്നിവയു
ടെ കറകളുടെ ഉപയോഗം ചിത്രങ്ങളിൽ പഴമയുടെ 
ഗന്ധം നൽകുന്നു. മണ്ണിെ
ൻ
 റ വ്യത്യസ്ത അടരുകളു
ടെ ഭംഗി, മഴകൊഴിഞ്ഞ മരങ്ങളിൽ നിറയുന്ന പൂപ്പലു
കളുടെ മാറ്റം തുടങ്ങി സൂക്ഷ്മമായ നിറഭേദ ങ്ങ
 ൾ വ

നാകും. ഇനിയും എഴുതാൻ ബാക്കിവെച്ചതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാനാവത്ത,
കഥപറയാൻ കഴിയാത്ത നടുക്കുന്ന അനാഥത്വം.
പ്രിയപ്പെട്ട മീരാൻ സാർ,
തമിഴിലും മലയാളത്തിലും താങ്കൾ എഴുതി, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ അത്
വായിച്ചു. തമിഴിൽ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും വായനക്കാരും പതിപ്പുകളുമു
ണ്ടായി. അയൽ ദേശക്കാരായ
 ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം അറിഞ്ഞു. ചിലതൊക്കെ 

വായിച്ചു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ചു. തമിഴ്ചുവയോടെ എ
െൻറ പേര്നിങ്ങൾ  വിളിക്കുന്നത്ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കഴ ിച്ച 

ഹലുവയുടെ മധുരവും ആ രാത്രിയും. ഒപ്പം ഉള്ളു തുറന്നുള്ള ആ ചിരിയും
ഒാർക്കുന്നു. താങ്കളുടെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും അവസാനമായി   യാത്ര
 
യാക്കാൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകുമെ
 ന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്ഇൗയുള്ളവൻ.
l

ഒാർമ
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യാള വായനക്കാർക്ക്ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാ
രനൊന്നുമായിരുന്നില്ല മീരാൻ. തമിഴിലെ സുന്ദരരാമ
സ്വാമിെയയോ ജയമോഹനെയോ മലയാളി സ്വീകരി
ച്ചതുപോലെ തോപ്പിൽ മുഹമ്മദ്മീരാനെ സ്വീകരിച്ചി
രുന്നില്ല. എന്നാൽ, മീരാൻ തെൻറ രചനാശൈലിയെ 
അവഗണിച്ച്പുതുശൈലി തേടുകയോ ആശയത്തി
ലോ ആഖ്യാനത്തിലോ ഒരു നവീകരണത്തിന്മുതി
രുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അത്ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹ
ത്തിന് ഗുണമോ ദോഷമോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. തേ
ങ്ങാപ്പട്ടണം എന്ന ദേശത്തിെൻറ കഥപറയുന്ന നോ
വൽ നമുക്ക്അപരിചിതമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിെൻറ ക
ഥയാണ്. കാലഹരണപ്പെടുന്ന ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തി
െൻറ അടയാളങ്ങൾ ആ നോവലിലൂെട പകർത്തിവെ
ക്കാൻ മീരാന്കഴിഞ്ഞു. നാട്ടുവഴികൾ, ആ വഴിയിലെ 
വിയർപ്പും കിതപ്പും, നാട്ടുഭാഷയിലെ സ്നേഹവും
സൗഹൃദവും, നാട്ട് ഇടപാടുകൾ, ജീവിത മുഹൂർത്ത
ങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരു നാടോടിക്കഥയോട് ചേർ
ന്നുനിൽക്കുന്ന തലത്തിലാണ്മീരാൻ വരച്ചിട്ടത്. പ്രാ
ദേശികമായ ആ എഴുത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാദമി
ക്കലായ ആലോചനകൾ സൃഷ്ടിക്കാത്ത ആ ശൈലി
യെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും ഇംഗ്ലീ
ഷ്അടക്കമുള്ള പരിഭാഷകളുമായാണ്ഏറ്റെടുത്തത്.
താൻ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശവും ഭാഷയും മനുഷ്യരും
എഴുത്തിെൻറ ഉപകരണങ്ങളായി മാറിയതോടെ 
 എ
ഴുത്തൊരു വഴിയായിത്തീരുകയായിരുന്നു മീരാന്. ന
ഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്ന ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തെ, നാട്ടുഭാ
ഷെയ, മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ അേന്വഷിക്കു
ന്നവർക്കായി ചരിത്രപരമായ ഒരിടം തെൻറ കൃതികളി
ലൂടെ പകർന്നുവെക്കാൻ മീരാന്കഴിഞ്ഞു. ദേശ-കാ
ല ചരിത്രം 
 കഥയായും നോവലായും ഏറെ ആവിഷ്
കരിക്കേപ്പടേണ്ട കാലമാണിത്.മനുഷ്യർ അത്രമേൽ
വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത്
 മീരാെൻറ ഇൗ നോവലിന്
പ്രസക്തിയുണ്.ട് ചരിത്രം നിരന്തരമായി വായിക്കപ്പെ
ടേണ്ട ഒന്നാണ്. അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാ
ണ്. ഒരു വ്യക്തി എന്നനിലയിൽ എനിക്ക് പ്രിയംതോ
ന്നിയ ആളാണ് തോപ്പിൽ മുഹമ്മദ്മീരാൻ. എന്നാൽ,
എഴുത്തിലെ അമിതമായ റിയലിസ്റ്റിക്സ്വഭാവം, അ

തോപ്പിൽ
മുഹമ്മദ് മീരാൻ

രയിലേക്ക്പടർത്താൻ ഇതിനാലാകുന്നു. മ്യൂറൽ പെയിൻറിങ്പഠിച്ചതിനാ
ലും അതിൽ ആകൃഷ്ടയായതിനാലും ‘പഞ്ചവർണ’ങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും
വരയ
 ിൽ വ്യക്തമ ാണ്.
ലളിതകല അക്കാദമി സ്റ്റു
 ഡൻറ്സ്കേ
 ാളർഷിപ്പും, കേരളസർക്കാറിെ
ൻറ ഡയമണ്ട് ജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പും നേടിയ അശ്വതി കാലടി സംസ്കൃത
സർവകലാശാലയിൽ എം.എഫ്.എ വിദ്യർഥിയാണ്. െഎ.എഫ്.എ വിദ്യാർഥി
യായിരിക്കെ ജവഹർ
 ലാൽ നെഹ്റു മെമോറിയൽ ഫണ്ട്എക്സല
 ൻറ്സ്റ്റു
 
ഡൻറായും അശ്വതി തെരെഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കൊച്ചി മുസ്രിസ്ബിനാ
ലെ, ലളിതക
 ലാ അക്കാദമ ി സ്റ്റേ
 റ്റ്എക്സിബിഷൻ
 തുടങ്ങി നിരവ
 ധി ഗ്രൂപ്,
സോളോ എക്സിബിഷന
 ുകളിൽ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.
വെറുമൊരു വരയോ, ആസ്വാദനമോ ആയി ഇൗ ചിത്രങ്ങളെ കാണരുത്
-മണ്ണിൽ നിന്ന്അന്യമായ ആശയങ്ങളെ തിരിച്ചുവിളിച്ച് ചേർത്തു
 ന
 ിർത്തു
 
കയാണിവിടെ.
l
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