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എടാാംവയസ്സിൽസാംഗീത
അരങ്ങേറ്ാം.13ാാംവയസ്സിലെത്തു
ങ്മ്ാൾനാടസിെതുാംപതുറാംനാടസിെതുമാ
യസിഇരതുന്നൂറ്ങ്വദസികളസിൽസാംഗീ
തക്കങ്ചേരസിഅവതരസിപ്സിചേതുഇൗഇര
ടലപ്ൺകതുടസികൾ.പാടസിൽഒതതു
ങേതുന്തെ്ലഇരതുവരതുലെയതുാംകൊ
ങ്ൊകാം.നൃത്ാം,ആങ്യാധനകെ,
എഴതുത്്എന്സിങേലന
ആപടസികനീളതുാം...

● ക ച്ച്ച രി അ വ ത രി പ്ി ക്ു ന്ു● അ  ദ്വൈ  ത  യുകം അ  ് ീ  ത  യുകം
ചിതതകം:രങ്മഷ്നാരായണൻ

● കരാ   ച്ട്ട പരിശീലനകം

സതുഗതൻഎൽ.ശനൂരനാെ്

വീ ട്ടിലെമൂത്തകുട്ടിഅക്ഷയ്രാജടി
ലനപാട്ുപഠടിപ്ടിക്ാൻവീട്ടിലെ
ത്തടിയതായടിരുന്ുആസംഗീ

താധ്ാപകൻ.ഗുരുവടിലൻറമുന്ടിെടിരു
ന്ന്ചേട്ൻപാട്ുപാടടിപഠടിക്ുചമ്ാൾ
കുഞ്ാറ്റകളുംലവറുലതഅവടിലടവ
ന്ടിരടിക്ും.അവർക്ന്ന്മൂചന്ാനാ
ചൊവയസ്ാകുംപപായം.മാസങ്ങൾ
നീണ്ടപാട്ുക്ാസടിന്ഇടലക്ചപ്ാച�ാ
അവരറടിയാലതആഈണങ്ങൾഏ
റ്റുലോെ്ടിത്തുടങ്ങടി.അങ്ങലനലയാ
രുദടിവസം,ഗുരുആനയടടിഅനടിൽ
കുമാർകുഞ്ുങ്ങലളചേർത്തുനടി
ർത്തടിചോദടിച്ു‘‘മക്ൾക്ന്പാട്ുപ
ഠടിക്ാൻഇഷ്ടമാചണാ...’’രണ്ടുചപ
രുംഒരുചപാലെതെയാട്ടി.അന്ുമു
തൽആപാട്ുക്ാസടിലെപഠടിതാക്
ൾമൂന്ായടി.ചേട്നുംരണ്ടന്അനടിയ
ത്തടിമാരും.ചേട്ലൻറഅരടികടിെടിരു
ന്ന്ഇരുവരുംപാട്ടിലൻറചൊകചത്ത
ക്ന്പടിച്ലവച്ുനടന്ു.ഇതടിനടിടയടിൽ
അക്ഷയ്ക്ന്നചവാദയസ്കൂളടിൽപപ
ചവശനംെഭടിച്ു.അചതാലടസംഗീത
ക്ാസടിൽകുഞ്ാറ്റകൾമാപതമായടി.കാെങ്ങൾ
കടന്ുചപായടി.കഥയുംമാറടി.കുഞ്ാറ്റകൾമു
ചന്റ്റംതുടർന്ുലകാചണ്ടയടിരുന്ു.ചവദടികളായ
ചവദടികലളാലക്യുംഅവർകീ�ടക്ടി.എട്ാംവ

എസ്.ആർ.ടടി.സടിജീവനക്ാരനുംനടിരവധടിശടി
ഷ്സമ്ത്തുമുള്ളആനയടടിഅനടിൽകുമാറാണ്
ഇവരടിെുള്ളസംഗീതലത്തകലണ്ടത്തടിയതുംഅ
ത്ജനകീയമാക്ാൻസഹായടിച്തും.മടിക്സം
ഗീതമാഷുമാരുംഎെ്ാപാഠങ്ങളുംഹൃദടിസ്ഥമാ
ക്ടിഅരചങ്ങറ്റംനടത്തടിയതടിനുചശഷംമാപതചമ
ചവദടികളടിൽകയറ്റാറുള്ളൂ.എന്ാൽ,ഇവരുലട
കാര്ത്തടിൽവളലരലേറുപ്ത്തടിചെപെചവദടിക
ളടിെുംകയറടിപാടാനുള്ളഅനുവാദംമാഷ്നൽ
കടിയടിരുന്ു.അങ്ങലനയാണ്അഞാംവയസ്ടിൽ
അനടിൽകുമാറടിലൻറഗുരുവായടിരുന്അടൂർഇളം
പള്ളടിൽശശടിധരനുണ്ടിത്താലൻറഅനുസ്മരണ
ചവദടിയടിൽകുഞ്ാറ്റകൾആദ്മായടിശുദ്ധധന്ാ
സടിരാഗത്തടിലെഹടിമഗടിരടിതനലയഎന്ക്ാസടി
ക്ൽസംഗീതംപക്ചമളത്തടിലൻറഅകമ്ടടിചയാ
ടുകൂടടിപാടടിയത്.വർഷങ്ങളായടിവീട്ടിലെത്തടിയാ
ണ്കുട്ടികലളപഠടിപ്ടിക്ുന്ത്.അത്ഇചപ്ാ�ും
തുടരുന്ു.മാഷടിലൻറആത്ാർഥതയുംകൃത്നടി
ഷ്ഠയുംഅർപ്ണമചനാഭാവവുംചപപാത്ാഹന
വുംകുട്ടികൾക്ന്അവരുലടജീവടിതത്തടിെുംപപാവ
ർത്തടികമാക്ാൻക�ടിഞ്ടിട്ുലണ്ടന്ന്പടിതാവ്രാ
ജ്കുമാർസാക്ഷ്ലപ്ടുത്തുന്ു.

പാടതുാംആടവതുാം
നടിറഞ്േടിരടിചയാടുംഅപാരമായഊർജചത്താ
ടുംരണ്ടരമണടിക്ൂർചവദടികളടിൽഇരുവരുംപാടടി
ത്തടിമടിർക്ും.ഡടിസംബർഎട്ടിന്ഡൽഹടിമായാ
പുരടിഅയ്യപ്പൂജസമടിതടി-മെയാളടിഅചസാസടി
ചയഷൻസംഘടടിപ്ടിച്സംഗീതസദചസ്ാലടക
ചച്രടികളുലടഎണ്ം200ആയടി.2015ഏപപടിെടി
ൊണ്ആയടിക്ുന്ംചകായടിക്ൽചദവടിചക്ഷപത
ത്തടിൽസംഗീതത്തടിൽഒൗചദ്ാഗടികഅരചങ്ങറ്റം
കുറടിക്ുന്ത്.തുടർന്ന്ചകരളത്തടിനകത്തുംപു
റത്തുമായടിനടിരവധടിചവദടികളടിൽനാദവടിസ്മയം
തീർത്തന്മുചന്റുകയാണ്ഈലകാച്ുമടിടുക്ടി
കൾ.പുലണനടികടിടടിപശീകൃഷ്ണസ്ാമടിചക്ഷ
പതം,ഡൽഹടിമെയാളടിഅചസാസടിചയഷൻ,ശ
ബരടിമെപശീധർമശാസ്താചക്ഷപതം,പമ്ഗണ

പതടിചകാവടിൽ,ഗുരുവായൂർ,വവക്ംമഹാചദ
വചക്ഷപതം,ലേട്ടികുളങ്ങരചദവടിചക്ഷപതം,ഓച്ടി
റപരപബഹ്മചക്ഷപതം,ഏവൂർപശീകൃഷ്ണസ്ാമടി
ചക്ഷപതംതുടങ്ങടിഒചട്ലറപപശസ്തമായചക്ഷപത
ങ്ങളടിൽഇവർസംഗീതക്ചച്രടിഅവതരടിപ്ടിച്ടിട്ു
ണ്ടന്.മാചവെടിക്രയടിൽചകരളസംഗീതനാടകഅ
ക്ാദമടിസംഘടടിപ്ടിച്ചദശീയസംഗീചതാത്വ
ചവദടിയടിൽരാജ്ലത്തപപമുഖസംഗീതജ്ഞചരാ
ലടാപ്ംപാടാൻഅവസരംെഭടിച്താണ്തങ്ങൾ
ക്ന്കടിട്ടിയമലറ്റാരുവെടിയഭാഗ്ലമന്ന്ഇരുവരും
ഒചരസ്രത്തടിൽപറയുന്ു.ഖരഹരപപടിയ,ആ
നന്ദവഭരവടി,ചതാടടി,ഷണ്ുഖപപടിയതുടങ്ങടിയ
രാഗങ്ങളാണ്ഇരുവരുലടയുംപപടിയരാഗങ്ങൾ.
സംഗീതപഠനചത്താലടാപ്ംനൃത്തത്തടിെുംക
രാചട്യടിെുംമടിടുക്ന്കാട്ുന്ുഇരുവരും.കൊ
മണ്ഡെംചരഖരാമകൃഷ്ണലൻറകീ�ടിൽനൃ
ത്തംഅഭ്സടിക്ാനുംഭാരതനാട്ത്തടിൽഅര
ചങ്ങറ്റംകുറടിക്ാനുംഅവർക്ന്സാധടിച്ു.കരാ
ചട്പരടിശീെകൻലസൻസായടിവമക്ടിളടിലൻറ
ശടിക്ഷണത്തടിൽഏ�ാംവയസ്ടിൽതുടങ്ങടിയക
രാചട്പരടിശീെനത്തടിൽഇരുവരുംബ്ാക്ന്ലബ
ൽറ്റുംകരസ്ഥമാക്ടി.

അനതുഭവങേളതുാം
അാംഗീകാരങേളതുാം
കുഞ്ാറ്റഎന്അവദ്തലയയുംവപങ്ടി
ളടിഎന്അദീതചയയുംഒറ്റചനാട്ത്തടിൽആ
ർക്ുംതടിരടിച്റടിയാൻക�ടിയടിെ്.അവരുലട
രൂപത്തടിെുംഭാവത്തടിെുംചവഷത്തടിെുംേടി
രടിയടിെുംേെനത്തടിെുംവാക്ടിെുംചനാക്ടി
െുംഎെ്ാംഒരുചപാലെ.ആറുമടിനടിറ്റടിലൻറ 
വ്ത്ാസത്തടിൽപടിറന്ഇവലരഅച്ഛനും
അമ്മക്ുംമാപതചമചവഗത്തടിൽതടിരടിച്റടി

യാൻക�ടിയുള്ളൂ.അതുംേടിെഅടയാളങ്ങളുലട
അടടിസ്ഥാനത്തടിൽ.ഇതുവലരയുള്ളഎെ്ാചവദടി
കളടിൽനടിന്ുംമക്ൾക്ന്സ്ചനചഹാപഹാരങ്ങൾ
െഭടിച്ടിട്ുലണ്ടങ്ടിെുംമറക്ാനാകാത്തേടിെഅനു
ഭവങ്ങൾക്ുംതങ്ങൾസാക്ഷടികളാചകണ്ടടിവന്ടി
ട്ുലണ്ടന്ന്അമ്മചദവടികയുംഅച്ഛൻരാജ്കുമാ
റുംഓർക്ുന്ു.അതടിലൊന്ന്അരചങ്ങറ്റദടിവസം
റടിട്.അധ്ാപടികയായശാന്തകുമാരടിടീച്ർചവദടി
യടിൽകയറടിതലൻറവകയടിൽകടിടന്സ്ർണ
ചമാതടിരംഊരടിമക്ൾക്ന്സമ്മാനടിച്താണ്.മ
ലറ്റാന്ന്,2017ഡടിസംബർ12ന്ഗുരുവായൂർചമൽ
പ്ത്തൂർഒാഡടിചറ്റാറടിയത്തടിൽതാചയയചശാദഎ
ന്ചതാടടിരാഗത്തടിെുള്ളകീർത്തനംആെപടിച്ു
ലകാണ്ടടിരടിക്ുകയായടിരുന്ു.നടിശ്ശബ്ദമായചവ
ദടിയടിൽനടിന്ന്ഒരുമധ്വയസ്കസ്ചറ്റജടിൽകയ
റടിവന്ന്താളംപടിടടിച്ുലകാണ്ടടിരടിക്ുന്ഞങ്ങളു
ലടവകകൾപടിടടിച്ന്േുംബടിക്ുകയുംരണ്ടുചപ
രുലടയുംതെയടിൽവകലവച്ന്അനുപഗഹടിക്ുക
യുംലേയ്തു.മനസ്ടിലനഇചപ്ാ�ുംകുളടിരണടിയടി
പ്ടിക്ുന്ഓർമയാണ്അത്.കണ്ടുനടിന്അമ്മയു
ലടകണ്ന്നടിറഞ്തുംഓർമയടിെുണ്ടന്̂ അവദ്ത
പറയുന്ു.ചകാട്യംപാമ്ാടടിയടിലെപപശസ്തമാ
യഒരുചക്ഷപതത്തടിലെആറാട്ന്ചഘാഷയാപതചയാ
ടനുബന്ടിച്ന്നടന്കചച്രടിയുംമറക്ാനാവടിെ്.
അപതചയലറജനക്ൂട്ംആപരടിപാടടിയടിൽഉണ്ടാ

യടിരുന്ു.നാട്ടിെുംപുറത്തുംനടിരവധടിപുരസ്കാ
രങ്ങൾഇവലരചതടടിലയത്തടിയടിട്ുണ്ടന്.സംഗീത
ത്തടിന്മുഖ്പപാധാന്ംലകാടുക്ുന്കുഞ്ാറ്റ
കൾപഠനത്തടിെുംഒന്ാമതാലണന്ാണ്ഇവരു
ലടസ്കൂൾപപടിൻസടിപ്ൽഎപബഹാംതചൊത്തടി
െടിലൻറസാക്ഷ്ം.

എഴതുത്തുാംവരയതുാം
വായനയാണ്ഇരുവരുലടയുംഇഷ്ടവടിചനാദം.
ഇംഗ്ീഷടിെുംമെയാളത്തടിെുമുള്ളഫടിക്ഷനുക
ളാണ്കൂടുതെുംവായടിക്ുന്ത്.ഓൺവെനടി
ൽകൂടുതെുംവരുത്തുന്ത്ലജചറാണടിലമാസ്റ്റടി
ൽട്ൻറപുസ്തകങ്ങളാണ്.അവദ്തഇചപ്ാൾ
സുദീപ്നഗർക്റടിലൻറSheFriend-ZonedMy
Loveഎന്പുസ്തകമാണ്വായടിച്ുലകാണ്ടടിരടി
ക്ുന്ത്.ഇചദേഹത്തടിലൻറതലന്FewThings
LeftUnsaidഎന്പുസ്തകമാണ്അദീതവായടി
ച്ുലകാണ്ടടിരടിക്ുന്ത്.തങ്ങളുലടക്ാസ്റൂംവെ
പബറടിയുലടേുമതെക്ാരടികൂടടിയാണ്അവദ്ത.
കഥാരേനയടിെുംകവടിതലയ�ുത്തടിെുംേടിപതരേ
നയടിെുംഇവലരമാറ്റടിനടിർത്താംഎന്ന്കരുതടിയാ
ൽനമുക്ന്ലതറ്റടി.വായടിച്ുക�ടിഞ്പുസ്തകങ്ങ
ളടിലെകഥാപാപതങ്ങൾമനസ്ടിൽസ്ഥാനംപടിടടിച്ു
ക�ടിഞ്ാൽപടിലന്ജീവൻതുടടിക്ുന്േടിപതങ്ങ
ൾലറഡടി.അതാണ്അവദ്തയുലടരീതടി.അദീത
അത്തരംസന്ദർഭങ്ങളടിൽപപകൃതടിയുലടഅനന്ത
സൗന്ദര്ത്തടിചെക്ന്വകകൾേെടിപ്ടിക്ും.ജീവ
നുറ്റഈേടിപതങ്ങൾആരുചടയുംശടിഷ്ത്ംസ്ീ
കരടിച്ന്പഠടിച്തെ്എന്താണ്സത്ം.അത്സ്
യംഉണ്ടാക്ടിലയടുത്തഒന്ാണ്.ഇഗ്ീഷ്കവടിത
കളാണ്ഇരുവരുംകൂടുതൽഎ�ുതുന്ത്.നടിരവ
ൽസ്രപപസ്താരം,രാഗവടിസ്താരം,വർണവും
കീർത്തനങ്ങളുംഉൾലപ്ടുത്തടിരണ്ടരമണടിക്ൂർ
നീണ്ടുനടിൽക്ുന്അവടിസ്മരണീയമായനടിമടിഷ

ങ്ങളാണ്സംഗീതചപപമടികൾക്ായടിഇൗബാെടിക
മാർകാഴേലവക്ുന്ത്.ഇവരുലടചവദടികൾഎ
വടിലടയുണ്ടായാെുംഅവടിലടലയെ്ാംകാണടികളു
ലടനടിറഞ്സാന്ടിധ്വുംഹർഷാരവവുമാണ്.

ചകരളത്തടിലെപപശസ്തരുംപപഗല്ഭരുമായടിട്ു
ള്ളപെപക്ചമളക്ാരുംകുഞ്ാറ്റകളുലടപാട്ു
കൾക്ന്താളംപടിടടിച്ടിട്ുണ്ടന്.എെ്ാആഴേയടിെും
സംഗീതാധ്ാപടികയായപപഫ.ഓമനക്ുട്ടിയുലട
തടിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവീട്ടിൽപരടിശീെനത്തടി
നായടിചപാകുന്ുണ്ടന്.എെ്ാത്തടിനുംഅച്ഛലൻറ
യുംഅമ്മയുലടയുംസാന്ടിധ്വുംപടിന്തുണയുമു
ണ്ടന്.‘‘ഓചരാചമഖെയടിെുംഅവർഎടുക്ുന്ഉറ
ച്തീരുമാനങ്ങളുംതടികഞ്ആത്വടിശ്ാസവും
നടിരന്തരപരടിശീെനവുമാണ്അവരുലടവടിജയ
ത്തടിന്കാരണം’’^പടിതാവ്രാജ്കുമാർപറഞ്ു.
രാവടിലെഅഞടിന്തുടങ്ങുന്ഇവരുലടഒരുദടിവ
സംആരംഭടിക്ുന്ത്അച്ഛചനാടുംഅമ്മചയാടും
ഒപ്മുള്ളചയാഗയടിെൂലടയാണ്.തുടർന്ന്ആരുചട
യുംചപപരണചയാസമ്മർദങ്ങചളാഇെ്ാലതയുള്ള
സംഗീതപരടിശീെനം,വ്ായാമം,സ്കൂൾ,സംഗീ
തസദസ്ുകൾ...എന്ടിങ്ങലനചപാകുന്ുഇരട്ക
ളുലടഒരുദടിവസം.പഠനചത്താലടാപ്ംശാസ്പതീ
യസംഗീതംആ�ത്തടിൽപഠടിക്ണംഎന്ാണ്
ഇരുവരുലടയുംആപഗഹം.

l

യസ്ടിൽസംഗീതഅരചങ്ങറ്റം,പത്താംവയസ്ടിൽ
അറുപചതാളംകചച്രടികൾ,13ാംവയസ്ടിലെത്തടി
യചപ്ാൾഇരുന്ൂറ്ചവദടികളടിൽസംഗീതക്ചച്രടി
അവതരടിപ്ടിച്ുഎന്അപൂർവചനട്മാണ്ഇരുവ
രുംസ്ന്തമാക്ടിയടിരടിക്ുന്ത്.ഇത്ലകാെ്ംജടിെ്
യടിൽശൂരനാട്ലതക്ന്പഞായത്തടിൽആയടിക്ു
ന്ംപാെക്ുളങ്ങരയടിൽലക.എസ്.ഇ.ബടിഉചദ്ാ
ഗസ്ഥനായരാജ്കുമാറടിലൻറയുംചബ്ാക്ന്പഞാ
യത്തന്ജീവനക്ാരടിയായചദവടികാരാജടിലൻറയും
ഇളയമക്ളുംഇരട്കളുമായഅവദ്തയുംഅദീ
തയും,വീട്ുകാർക്ുംനാട്ുകാർക്ുംഅവർപപടി

യലപ്ട്കുഞ്ാറ്റകളാണ്...പാെക്ുളങ്ങരസടി
സ്ചറ്റഴസ്എന്ചപരടിൽയൂട്ൂബടിൽഇരുവരുലട
യുംകചച്രടികൾകാണാം.

അഞാാംവയസ്സിൽ
ആദ്യങ്വദസി
സംഗീതഗുരുവടിലനക്ുറടിച്ന്പറയുചമ്ാൾകുടും
ബാംഗങ്ങൾലക്െ്ാംനൂറുനാവാണ്.സമീപപ
ഞായത്തായശൂരനാട്വടക്ന്സ്ചദശടിയുംലക.

പാട്ടി െൻറ
കതുഞ്ാറ്
പപങ്സിളസി
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കാലത്തിെൻറഗാനോത്സവം
● വസിങ്നാദ്കൃഷ്ണൻ

ഗാനഗന്ധർവൻ െക.െജ. ച്യശു്ാസിന്  ജനുവരി 10ന്  80 വയസ്്  തികയുന്ു. 
ച്യശു്ാസി െൻറ നാ്ലാവണ്യത്ാൽ മച്നാഹരമായ, മലയാളത്ിെല 
അഞ്്  അനുതഗഹീത സകംഗീത സകംവിധായകരുെെ ഏതാനുകം ഗാനങ്ങളിലൂെെ 
സഞ്രിക്ുകയാണ്  പാ ച്ട്ടാരകം

HALAL
cGMP

For trade enquiry: 

91 08 08 33 33
sales@safahoney.com
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&
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www.safahoney.com

# 19/2, Mango Garden Layout, Kanakapura Road, Bangalore. INDIA

tI´dn-hn-t\-°mƒ h-ep-XmWv
I-cnw-Po-c-IØns‚ I-cp-Øv
B-tcm-Ky-Im-cy-̄ nÂ H-cÂ-̧ w {i-² sIm-Sp-¡p-¶ a-e-bm-fn-¡v I-cnw-Poc-Iw 
Hm-bn-en-sâ Kp-W-§Ä \-¶m-b-dn-bmw. NÀ-½ kw-c-£-W-̄ n-eq-sSbpw tcm-K 
{]Xn-tcm-[-ti-jn-bn-eq-sS-bpw I-cnw-Poc-Iw Hm-bnÂ i-co-c-̄ n-\v \Â-Ip-¶ I-cp-̄ v 
hf-sc h-ep-Xm-Wv. Kp-W-ta-·tb-dn-bXpw kw-ip-²hpam-b k-̂  I-cnw-Poc-Iw Hm-bnÂ 
D-]-tbm-Kn¡mw B-tcm-Ky-ap-Å i-coc-s¯ Iq-sS \nÀ¯mw

ico-c `m-cw \n-b-{´n-¡p-¶p

NÀ½ tIm-i§-sf sa-¨-s¸-Sp-¯p-¶p

Im³kÀ, U-b-_-än-kv tcm-Kn-IÄ-¡v A-Xyp¯-aw

tcm-K-{]Xn-tcm-[ ti-jn D-bÀ-¯p-¶p

I-cnw-Po-c-Iw Hm-bn-ensâ Kp-W-§Ä  

നസിശ്ശബ്ദമായങ്വദസിയസിൽനസിന്്ഒരതുമധ്യവയസ്ക
സ്ങ്റ്ജസിൽവന്്താളാംപസിെസിചേതുലകാണ്സിരസിക്കതുന്ഞങേളതുലെ
പകകൾപസിെസിച്േചതുാംബസിചേതു.തെയസിൽപകലവച്േഅനതുഗഗഹസിക്കതു
കയതുാംലചയ്തതു.കണ്തുനസിന്അമ്മയതുലെകണ്്നസിറഞ്തു



പാച്ട്ടാരകം

ഒാ ർ മ

വസിങ്നാദ്കൃഷ്ണൻ

ഒരുശരാശരടിമെയാളടിയുലടസംഗീതാവ
ചബാധത്തടിലൻറഅഥവാസംഗീതസങ്ൽ
പത്തടിലൻറചപരാണ്ലക.ലജ.ചയശുദാ

സ്.ചയശുദാസടിലനഇഷ്ടലപ്ടാത്ത,ആനാദം
ചകട്ാനന്ദടിക്ാത്തമെയാളടികൾഉണ്ടാവുലമന്ു
കരുതാനാവടിെ്.അചദേഹത്തടിലൻറമുൻഗാമടികളാ
യടിമെയാളേെച്ടിപതസംഗീതചൊകത്തുണ്ടാ
യടിരുന്ആരുംതലന്അചദേഹചത്തക്ാൾക�ടി
വുകുറഞ്ഗായകരായടിരുന്ടിെ്.കമുകറയും
ഉദയഭാനുവുംരാജയുംപടി.ബടി.എസുലമാലക്
ആൊപനസൗകുമാര്വുംഭാവദീപ്തടിയുംലകാ
ണ്ടന്ജനഹൃദയങ്ങളടിൽേടിരപപതടിഷ്ഠചനടടിയവർ
തലന്യാണ്.എന്ാൽ,അവരടിൽനടിന്നുഭവടി
ക്ാനാവാത്തഎചന്താഒന്ന്സാധാരണസംഗീ
താസ്ാദകരുംമഹാമതടികളായസംഗീതസംവടി
ധായകരുംചയശുദാസടിലൻറആൊപനത്തടിൽ
കണ്ടു.ഒരുപചക്ഷ,മറ്റുള്ളവരടിൽനടിന്ന്തടികച്ും
വ്ത്സ്തമായആശാരീരം-ഒചരസമയംആർ
പദവുംഗംഭീരവുംദൃഢവുമായആനാദം-ഈ
ആകർഷണത്തടിനുള്ളലേറുതെ്ാത്തഒരുകാര
ണമായടിരടിക്ാം.ജന്മസടിദ്ധടിയുംനടിതാന്തസാധ
നയുംതലൻറപപവൃത്തടിചയാടുള്ളപപതടിബദ്ധത
യുംസമർപ്ണമചനാഭാവവുംഅചദേഹത്തടിലൻറ
ഉയർച്എളുപ്ത്തടിെുംചവഗത്തടിെുമാക്ടി.നാ
ദസുഭഗതചയാലടാപ്ംശാസ്പതീയസംഗീതത്തടി
െുള്ളഅവഗാഹവുംചദവരാജൻമാസ്റ്റലറയും
ദക്ഷടിണാമൂർത്തടിസ്ാമടിചയയുംചപാെുള്ളമഹ
ത്തുക്ൾക്ന്അചദേഹലത്തപപടിയലപ്ട്വനാക്ടി.

1962ൽപുറത്തടിറങ്ങടിയ‘കാൽപ്ാടു’കളടിലെ
എം.ബടി.എസ്ഈണമടിട്‘ജാതടിചഭദംമതചദ്ഷം...’
എന്ുതുടങ്ങുന്ഗുരുവടിലൻറമഹത്സൂക്തം
പാടടിയാണ്ചയശുദാസ്തലൻറസടിനടിമാസംഗീത
ജീവടിതംതുടങ്ങുന്ത്.എന്ാൽ,1963ൽ‘നടിത്
കന്ക’എന്േടിപതത്തടിനുചവണ്ടടിവയൊർ-ചദവ
രാജൻസഖ്ംതീർത്ത‘കണ്ുനീർമുത്തുമായ്കാ
ണാലനത്തടിയകതടിരുകാണാക്ടിളടിഞാൻ’എന്
ഗാനമാണ്അചദേഹലത്തപശചദ്ധയനാക്ടിയത്.
64ൽകറുത്തലപചണ്കരടിങ്ു�െീ’,‘ഇനടിലയലൻറ
യടിണക്ടിളടിലക്ന്തുചവണം’,‘ഇടയകന്ചകചപാ 
വുകചപാവുക...’തുടങ്ങടിയഗാനങ്ങൾചദവരാ
ജൻമാസ്റ്ററുലടഈണത്തടിൽഅചദേഹംപാടടി.പശ
ദ്ധചയാലടനടിരീക്ഷടിച്ാൽകൗതുകകരമായഒരു
കാര്ംനമുക്ുകാണാൻസാധടിക്ും.1963മു
തൽചദവരാജൻമാസ്റ്ററുലടകരടിയറടിലൻറസമാ
ന്തരമായാണ്ചയശുദാസടിലൻറകരടിയറുംവളർ
ന്ുവന്ത്എന്താണാസംഗതടി.തുടർന്ന്‘കാ
ത്തടിരുന്നടിക്ാഹടി’ലെവടിസ്മരടിക്ാനാവാത്ത
ആഗാനംചദവരാജൻമാസ്റ്ററുലടഈണത്തടിൽ
അചദേഹംപാടടി.‘അഗാധനീെടിമയടിൽ...അപാരശൂ
ന്തയടിൽ...ചയശുദാസ്എന്അത്ുതസംഗീത
ത്തടിലൻറആ�മളന്ഒരുഗാനംതലന്യാണടിത്
(‘അഗാധ...’എന്ഭാഗലത്തനാദത്തടിലൻറഇറക്
വുംമു�ക്വുംപശദ്ധടിക്ൂ).

‘ശകുന്തള’യടിലെഗാനങ്ങളുംഇചതവർഷം
ഇചതകൂട്ുലകട്ടിൽപടിറന്ു.‘ശംഖുപുഷ്പം
കലണ്�ുതുചമ്ാൾ...’,‘സ്ർണത്താമരയടിതളടിെു
റങ്ങും...’‘മാെടിനടിനദടിയടിൽ’എെ്ാംഹടിറ്റുകൾ.
ആദ്കാെത്തന്മറ്റുഗായകർലക്ാപ്ംചയശുദാസടി

ലനപരടിഗണടിച്ടിരുന്മാസ്റ്റർഒരുഘട്ംക�ടിഞ്
ചപ്ാൾചയശുദാസടിലനമാപതംആപശയടിക്ുന്ത്
മെയാളേെച്ടിപതസംഗീതേരടിപതംനടിരീക്ഷടിക്ു
ന്വർക്ന്കാണാൻസാധടിക്ും.ഇതടിലനാരപവാ
ദംഇടക്ടിലടപപത്ക്ഷലപ്ടുന്പടി.ജയേപന്ദലൻറ
പാട്ുകൾമാപതമാണ്.‘സന്ാസടിനീ...’,‘നടിത്കാമു
കടിഞാൻനടിൻമടടിയടിലെ’,‘ചപപമഭടിക്ഷുകീ’,‘മംഗ
ളംചനരുന്ുഞാൻ’തുടങ്ങടിയവടിരഹഗീതങ്ങൾ;
‘പാരടിജാതംതടിരുമടി�ടിതുറന്ു’,‘ലവണ്ചതാൽക്ു
മുടചൊലട...’‘ഇപന്ദവെ്രടിപൂേൂടടിവരും’,‘തങ്ത്ത
ളടികയടിൽലപാങ്െുമായ്വരും’,‘ലപൺേപന്ദചെ
ഖലയാരപ്സരസ്പതീതുടങ്ങടിയശൃംഗാരഗീത
ങ്ങൾ....’‘മനുഷ്ൻമതങ്ങലളസൃഷ്ടടിച്ു’,‘ഈശ്
രൻഹടിന്ദുവെ്’,‘ഈയുഗംകെടിയുഗം...’‘എലൻറ
വീണക്മ്ടിലയെ്ാം...’തുടങ്ങടിയതത്േടിന്താപര
മായകാവ്ശീെുകൾ...അങ്ങലനയങ്ങലനചദവ
രാജൻമാസ്റ്ററുലടഈണത്തടിൽമെയാളടികളുലട
ഗന്ർവൻപാടടിയഗാനങ്ങളുലടവവവടിധ്വും
വവശടിഷ്ട്വുംപറഞ്ാൽതീരടിെ്.എന്ാൽ,
ഇക്ൂട്ത്തടിൽനടിലന്െ്ാംവടിഭടിന്മാലയാരുപപശാ
ന്ത-സുന്ദരവുംസരളചമാഹനവുമായഒരുഗാന
ലത്തപറയാലതചപാകാനാവുകടിെ്.താരതചമ്
നഅപതപപശസ്തമെ്ാത്തഒരുഗാനം.പടി.ഭാസ്
കരലൻറകവടിതക്ന്ഗായകലൻറനാദത്തടിന്ഏലറ
പപാധാന്ംനൽകടിവകലയാതുക്ചത്താലടചദവ
രാജൻമാസ്റ്റർഈണംപകർന്ടിരടിക്ുന്ു.സാ
പന്ദവുംശബ്ദനടിയപന്തണംോരുതപകരുന്തുമാ
യകാവ്ം:

‘അനഘ സങ്കൽപ ഗായികേ മാനസ-
മണിവിപഞ്ിോ വാദിനി നിന്നുടെ
മൃദനുേരാംഗനുലസ് പർശനാലിംഗിന’

ദക്ഷടിണാമൂർത്തടിസ്ാമടിയുലടസംഗീതത്തടിൽ
അചദേഹംഎൽ.ആർ.ഇൗശ്രടിലക്ാപ്ംപാടടിയ
‘ഭർത്താവടി’ലെയുഗ്മഗാനംസരളവുംസുന്ദരുമാ
ണ്.‘കാക്ക്ുയടിചെലോെ്ൂ...വകചനാക്ാനറടി
യാചമാ?’അതുചപാലെത്തലന്‘കാക്ത്തമ്ുരാ
ട്ടി,കറുത്തമണവാട്ടി’യുംസ്ാമടിയുലടഈണത്തടി
ൊണ്.1965ലക.ലജ.ചയശുദാസടിലൻറകരടിയറടി
ലെസുപപധാനവർഷമാണ്.‘ശകുന്തള’യടിചെതട
ക്ംചനരചത്തസൂേടിപ്ടിച്പെഹടിറ്റുകചളാലടാപ്ം
സ്ാമടിസംഗീതംലേയ്ത‘കാവ്ചമള’യടിലെഗാന
ങ്ങളുംഇചതവർഷത്തടിൊണുപടിറന്ത്.‘സ്രരാ
ഗരൂപടിണീസരസ്തീ...’,‘ജനനീജഗജനനീ’,ചദവീ
പശീചദവീ...’തുടങ്ങടിയഗാനങ്ങലളെ്ാംപശദ്ധടിക്
ലപ്ട്ു.ഈേടിപതത്തടിലെസ്പ്നംചപാൽചേചതാ 
ഹരമായഗാനംമലറ്റാന്ാണ്.പടി.െീെചയാലടാ
ത്തന്അചദേഹമാെപടിച്നടിത്ചമാഹനഗാനം.

‘സ്വപ് നങ്ങൾ... സ്വപ് നങ്ങകേ നിങ്ങൾ
സ്വർഗേനുമാരിേേകലലോ...’

ഗായകലൻറയുംഗായടികയുലടയുംആൊപ
നമടികവുംരാഗത്തടിൽനടിന്ന്രാഗത്തടിചെക്ുള്ള
ോരുതയാർന്സഞാരവും.കർണാടകസംഗീ
തത്തടിലെരാഗങ്ങലളആധാരമാക്ടിദക്ഷടിണാ
മൂർത്തടിസ്ാമടിതീർത്തനടിരവധടിക്ാസടിക്ഗാന
ങ്ങളുണ്ടന്ഗന്ർവനാദത്തടിൽ.‘േടിപതശടിൊപാളടി
കൾ...’,‘ഉത്തരാസ്യംവരം...’,‘ഹൃദയസരസ്ടി
ലെപപണയപുഷ്പചമ’,ലപാൻലവയടിൽമണടി
ക്ച്...’അങ്ങലനചപാകുന്ുആനടിര.‘കാട്ടിലെ
പാഴമുളംതണ്ടടിൽനടിന്ും’ഈജനുസ്ടിൽലപ

ട്ഒരുരാഗമാെടികയാണ്.1970ൽപുറത്തടിറങ്ങടി
യ‘അഭയ’ത്തടിൽമഹാകവടിജടിയുലടസാഗരഗീത
ലത്തസാപന്ദസംഗീതമാക്ുന്ുണ്ടന്സ്ാമടി.

‘പശാന്തമംബരം...നടിദാചഘാഷ്മളസ്പ്നാ
പകാന്തം...’ഉരുക്ടിൽലകാത്തടിയകവടിതലയത
ലൻറമാപന്തടികസ്പർശത്താൽകരടിമ്ടിൻതണ്ടാ
ക്ുന്ുസ്ാമടി.ചയശുദാസടിലൻറഅനടിതരമായ
ആൊപനംപഞാരനീരാക്ുന്ുപാട്ടിലന.

രാഗലത്തഗുപ്തമാക്ടിരാഗരസലത്തവാറ്റടി
മധുവാക്ടിസ്ാമടിതീർത്തേടിെഅപൂർവസുന്ദ
രലമെഡടികലളചയശുദാസ്അനശ്രമാക്ടിയടി
ട്ുണ്ടന്.‘വാതടിൽപ�ുതടിെൂലടഎൻമുന്ടിൽകു
ങ്ുമംവാരടിവടിതറുംപതടിസന്്ചപാലക’എന്
ഒ.എൻ.വടി.കവടിതഒരുദാഹരണം.‘ചൊട്റടിടടിക്
റ്റടിൽ’ഖരഹരപപടിയയുലടരാഗരസംപകർന്ന്സ്ാ
മടിതീർത്തഒരുഗാനത്തടിലൻറആൊപനംചയ
ശുദാസ്എന്ഗായകലൻറഅനന്തചബാധ്
ലപ്ടുത്തും.

‘മകനാഹരി നിൻ മകനാരഥത്ിൽ
മലകരാെനു മലർതൂവനും മണിമഞ്കത്രിൽ
മയങ്ങനുന് മണിവർണനാകരാ’’

പെ്വടിയടിൽആരാധകനാചണാഎന്ന്നീട്ടി
പ്ാടുന്തുംേരണത്തടിലൻറഅവസാനഭാഗത്തന്
‘അധരദളപുടംനീവടിടർത്തടിടുചമ്ാൾ’എന്ന്
പാടുന്തുലമാലക്ഗായകലൻറസൂക്ഷന്മതയും
ശബ്ദനടിയപന്തണവുംഭാവവേതന്വുലമാലക്
ലവളടിവാക്ുന്ു.

1973ൽഇറങ്ങടിയ‘ഉദയ’ത്തടിലെഭാവബന്ു
രമായഇൗഗാനംസ്ാമടി^ചയശുദാസ്സഖ്ത്തടി
ലൻറമടികച്സമ്മാനമാണ്.‘എൻമന്ദഹാസം
േപന്ദടികയാലയങ്ടിൽഎന്ുംപൗർണമടി...’ചനർ
ത്തവടിഷാദംകെരുന്സടിന്ുവഭരവടിയുലടവ്
ത്സ്തമാലയാരുഭാവഭംഗടിപകരുംഗാനം.

1962ൽ‘ഭാഗ്ജാതക’ത്തടിൽപടി.െീെചയാലടാ
ത്തുപാടടിയ‘ആദ്ലത്തകൺമണടിആണായടിരടി
ക്ണം’എന്ഗാനമാണ്എം.എസ്.ബാബുരാ
ജടിലൻറഇൗണത്തടിൽആദ്മായടിപാടടിയത്.‘ഭാർ
ഗവടിനടിെയ’ത്തടിന്ചവണ്ടടിപടി.ഭാസ്കരൻ^എം.
എസ്.ബാബുരാജ്സഖ്ത്തടിലൻറഗാനലത്ത
അനശ്രമാക്ടിയത്ചയശുദാസടിലൻറനാദൊവ
ണ്മാണ്.അചദേഹംഇന്ുവലരപാടടിയഗാനങ്ങ
ളടിൽഏറ്റവുംമടികച്ഒന്ന്.ലപർഫക്ഷൻആപഗ
ഹടിച്ന്പാട്ന്നടിരവധടിതവണപാടടിച്ത്കഥ.

പാലൊളടിേപന്ദടികയടിെെടിലഞ്ാ�ുകുന്പപണ
യമന്ദഹാസഗാനമായഗാനം‘ബീംപടിൊസടി’ലൻറ
അനടിതരമായസഞാരം:താമസലമചന്തവരു
വാൻ,പപാണസഖീഎലൻറമുന്ടിൽ..’ചയശുദാസ്
എന്നാദമായടിബാബുരാജടിലൻറആത്മസംഗീ
തംപകരുന്ഒരുരാസചയാഗമാണ്പടിന്ീടുകണ്ട
ത്.‘സുറുമലയ�ുതടിയമടി�ടികലള(ഖദീജ)‘പപാണസ
ഖീ’,‘ഒരുപുഷ്പംമാപതം’(പരീക്ഷ),കണ്ീരുംസ്
പ്നങ്ങളും(മനസ്ടിനടി),‘ഭാരതപ്ു�യടിലെഒാളങ്ങ
ചള’,ഇന്ദുചെഖതൻലപാൻകളടിചത്താണടിയടിൽ’...
അങ്ങലനചപാകുന്ുആചപശണടി.

‘അനാർക്െടി’യടിൽബടി.വസന്തയുലമാത്തന്‘നദടി
കളടിൽസുന്ദരടിയമുന,എസ്.ജാനകടിയുലമാത്തു
ള്ള‘അസ്തമനക്ടെടിന്കചെ..’‘അകലെയകലെ
നീൊകാശം’തുടങ്ങടിയയുഗ്മഗാനങ്ങളുംഅവടി
സ്മരണീയങ്ങളാണ്.‘കെ്ാണടിബാബു’എന്
റടിയലപ്ട്ബാബുക്യമുനകെ്ാണടിയുലടസൗ
ന്ദര്സാരംഅെടിയടിച്ുതീർത്ത‘ഇന്ലെമയങ്ങു
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ലക.ബസി.ങ്വണതു

വി ൽക്ാനുണ്ടന്സ്പ്നങ്ങൾഎന്സടിനടിമ
ലയക്ുറടിച്ന്ഒരുചെഖനലമ�ുതടിലക്ാണ്ടടി
രടിക്ുകയായടിരുന്ു.ഇടക്ന്േടിെസംശ

യങ്ങൾവന്ു.ആസടിനടിമയുലടകാമറാമാലനഎ
ചപ്ാൾചവണലമങ്ടിെുംവടിളടിക്ാൻസ്ാതപന്ത്മു
ണ്ടന്.വടിളടിച്ു.ചഫാലണടുത്തടിെ്.തടിരക്ടിൊലണ
ങ്ടിൽതടിരടിച്ുവടിളടിക്ാറുണ്ടന്.അൽപസമയംക�ടി
ഞ്ന്സായാഹ്നവാർത്തകൾക്ായടിടടി.വടിതുറ
ന്ു.ആരുലടചയാമരണവാർത്തചപബക്ടിങ്ന്ൂ
സായടിവരുന്ു.‘രാമേപന്ദബാബുഅന്തരടിച്ു’
എന്ന്വായടിച്ത്ലഞട്ചൊലടയാണ്.ചനരചത്ത
ചഫാൺവടിളടിച്ചപ്ാൾബാബുസർഎവടിലടയാ
യടിരുന്ുകാണും?

ഇക്�ടിഞ്ഫടിെടിംലഫസ്റ്റടിവെടിെുംതമ്മടിൽ
കണ്ടടിരുന്ു.ടാചഗാർതടിയറ്ററടിലെതടിരക്ടിൽനടി
ൽക്ുചമ്ാൾപടിറകടിൽനടിന്ന്സൗമ്മായശബ്
ദത്തടിൽവടിളടിച്ു,നടിറഞ്േടിരടിചയാലടബാബു
സർ.എചപ്ാ�ുംആേടിരടികാത്തുസൂക്ഷടിച്ടിരു
ന്ുഅചദേഹം.ഒരടിക്ൽചപാെുംആലരക്ുറടിച്ും
ചമാശമായടിസംസാരടിക്ുന്തുചകട്ടിട്ടിെ്.സടിനടിമ
ചയാടുംജീവടിതചത്താടുംനൂറുശതമാനംആത്ാ
ർഥത.135സടിനടിമകൾലേയ്തകാമറാമാനാലണ
ന്ഭാവംആരുലടമുന്ടിെുംകാണടിച്ടിെ്.ഞങ്ങ
ലളാലക്സംഘടടിപ്ടിക്ുന്നടിസ്ാരപരടിപാടടിക
ളടിൽചപാെുംസചന്താഷചത്താലട,സ്ചനഹചത്താ

ലടപലങ്ടുത്തു.വടിശാെമായഅനുഭവചൊക
ത്തടിലൻറവാതടിെുകൾനടിഷ്കളങ്മായടിതുറന്ു
ലവച്ു.ഒചരസമയംതടികഞ്പപഫഷനൊയുംഉ
ന്തനടിെവാരമുള്ളേെച്ടിപതപണ്ഡടിതനായും
അചദേഹംജീവടിച്ു.സടിനടിമയടിലെഎെ്ാപുതുേ
െനങ്ങലളയുംഉത്ാഹചത്താലടനടിരീക്ഷടിച്ു,
സ്ാംശീകരടിച്ു.എെ്ാലേറുപ്ക്ാചരാടുലമാപ്ം
നടിത്യൗവനചത്താലടനടിെലകാണ്ടു.

ആരുലടയുംഅസടിസ്റ്റൻറാകാലതയാണ്രാമ
േപന്ദബാബുഛായാപഗാഹകനായടിഅരചങ്ങറ്റം
കുറടിച്ത്-പുലണഫടിെടിംഇൻസ്റ്റടിറ്ററ്ൂട്ടിൽസീനടി
യറായടിരുന്ചജാൺഎപബഹാമടിലൻറആദ്േടി
പതമായവടിദ്ാർഥടികചളഇതടിചെഇതടിചെയടിെൂലട.
ഇൻസ്റ്റടിറ്ററ്ൂട്ടിൽബാബുസർവഫനൽഇയർ
വടിദ്ാർഥടിയായടിപഠടിക്ുന്കാെത്താണ്ചജാൺ
ആസടിനടിമഷൂട്ന്ലേയ്യുന്ത്.അതടിൽഅവർനടി
ചയാഗടിച്ടിരുന്രാംേപന്ദഎന്കാമറാമാന്എ
ചന്താഅസൗകര്ംചനരടിട്ചപ്ാൾചജാൺജൂനടിയ
റായബാബുവടിചനാടുചോദടിച്ു:‘‘നടിനക്ുവധ
ര്മുചണ്ടാ,കാമറലേയ്യാൻ?’’ആലവെ്ുവടിളടിഏ
ലറ്റടുത്തുലകാണ്ടാണ്അചദേഹംമെയാളസടിനടിമ
യുലടഭാഗമാകുന്ത്.

ചജാൺഎപബഹാമടിലൻറമാപതമെ്,മറ്റുപെപപ
മുഖരുലടയുംആദ്േടിപതങ്ങൾക്ന്കാമറചയന്താ
നുള്ളനടിചയാഗംഅചദേഹത്തടിനുണ്ടായടി.ജടി.എ
സ്.പണടിക്രുലടഏകാകടിനടി,എൻ.എൻ.പടിഷാ
രടടിയുലടറാഗടിങ്,ഹമീദ്കാക്ചശ്ശരടിയുലടമന
സ്ന്,ലക.ജടി.ചജാർജടിലൻറസ്പ്നാടനം,എം.ടടിയു
ലടനടിർമാെ്ം...അങ്ങലനപെരുലടയും.എം.ടടി
ക്ന്ചവണലമങ്ടിൽപരടിേയസമ്ന്നായഒരുകാ
മറാമാലനത്തലന്തലൻറആദ്സടിനടിമയടിൽഉ
പചയാഗടിക്ാമായടിരുന്ു.പചക്ഷ,പുലണഫടിെടിം
ഇൻസ്റ്റടിറ്ററ്ൂട്ടിൽഒരടിക്ൽക്ാലസടുക്ാൻചപാ
യചപ്ാൾപരടിേയലപ്ട്കറുത്തുലമെടിഞ്പയ്യ
ലനത്തലന്മതടിഎന്ന്എം.ടടിതീരുമാനടിക്ുക
യായടിരുന്ു.

ഇൻസ്റ്റടിറ്ററ്ൂട്ടിലെപപചവശനപരീക്ഷഎ�ുതാ
ലനത്തടിയചപ്ാൾമപദാസടിൽലവച്ന്ലക.ജടി.ചജാർ
ജടിലനപരടിേയലപ്ട്രാമേപന്ദബാബുപടിന്ീട്അ
ചദേഹത്തടിലൻറയവനടികഅടക്മുള്ളഎെ്ാപപ

ധാനലപ്ട്സടിനടിമകളുലടയുംകാമറാമാനായത്
േരടിപതം.ചജാർജുമായുള്ളസൗഹൃദമാണ്അചദേ
ഹലത്തരാമുകാര്ാട്ടിനടുത്തന്എത്തടിച്ത്.മെ
യാളസടിനടിമബ്ാക്ആൻഡ്വവറ്റടിൽനടിന്ന്കള
റടിചെക്ുപരടിണമടിക്ുന്കാെമായടിരുന്ുഅത്.
രാമുകാര്ാട്ടിലൻറദ്ീപ്അചദേഹംലേയ്തആദ്
കളർസടിനടിമയായടിരുന്ു.ദ്ീപടിെൂലട1976ലെവ
ർണഛായാപഗഹണത്തടിനുള്ളസംസ്ഥാനഅവാ
ർഡ്അചദേഹംചനടടി.

നമ്മുലടസടിനടിമയടിലെനാ�ടികക്െ്ുകൾലക്ാ
പ്മായടിരുന്ുരാമേപന്ദബാബുവടിലൻറസഞാ
രം.മെയാളത്തടിലെആദ്ലത്തസടിനടിമാസ്ചകാപ്
േടിപതംതചച്ാളടിഅമ്ുആലണന്ന്ഔചദ്ാഗടിക
മായടിചരഖലപ്ടുത്തടിയടിട്ുലണ്ടങ്ടിെുംയാഥാർഥ്ം
അതലെ്ന്ന്വർഷങ്ങൾക്ുമുമ്ന്ഒരഭടിമുഖത്തടിൽ
രാമേപന്ദബാബുഎചന്ാടുലവളടിലപ്ടുത്തടിയടിട്ു

ണ്ടന്.രാമേപന്ദബാബുവടിലനഛായാപഗാഹകനാ
ക്ടിഐ.വടി.ശശടിമെയാളത്തടിെുംതമടി�ടിെുംഒരു
ക്ടിയഅൊവുദേീനുംഅത്ുതവടിളക്ുംഎന്േടി
പതമാണ്ആപദവടിക്ന്അർഹമാചകണ്ടടിയടിരുന്
ത്.കമൽഹാസനുംരജനടികാന്തുംഅഭടിനയടിച്
ഈേടിപതത്തടിലൻററടിെീസ്നീണ്ടുചപായതുലകാ
ണ്ടാണചപതതചച്ാളടിഅമ്ുമെയാളത്തടിലെആ
ദ്സടിനടിമാസ്ചകാപ്േടിപതമായത്.മെയാളത്തടി
ലെആദ്ലത്ത70എം.എംേടിപതമായപടചയാട്
ത്തടിലൻറയുംകാമറാമാൻരാമേപന്ദബാബുവാ
ണ്.ലവെ്ുവടിളടികൾനടിറഞ്ആേടിപതീകരണാ
നുഭവത്തടിലൻറേരടിപതംഅചദേഹംതലൻറആ
ത്കഥയടിെുംഅതടിനുമുമ്ന്േടിെഅഭടിമുഖങ്ങളടി
െുംവടിശദീകരടിച്ടിട്ുണ്ടന്.ഭരതലൻറരതടിനടിർചവദ
വുംലക.ജടി.ചജാർജടിലൻറയവനടികയുംരാമേപന്ദ
ബാബുവടിലൻറമാസ്റ്റർപീസുകളടിൽഉൾലപ്ടു
ന്ു.നാടകഅരങ്ങടിെുംനടന്മാരടിെുംഅണടിയറ
യടിെുംഅരങ്ങടിലൻറപരടിസരങ്ങളടിെുംകാണടിക
ളടിെുലമെ്ാംപതടിയുന്ലവളടിച്ത്തടിലൻറവ്തടിരടി
ക്തഭാവങ്ങൾസൂക്ഷന്മമായടിേടിപതീകരടിച്യവനടി
കയടിൽകാമറാമാൻനൽകടിയസംഭാവനകലളപ്
റ്റടിലക.ജടി.ചജാർജ്പെകുറടിവാോെനാകുന്ത്
ചനരടിട്ുചകട്ടിട്ുണ്ടന്.ഒരുകാമറാമാനുംസംവടിധാ
യകനുംതമ്മടിെുള്ളതടിനപ്ുറമായടിരുന്ുചജാർ
ജുംരാമേപന്ദബാബുവുംനടിെനടിർത്തടിചപ്ാന്ദ
ശാബ്ദങ്ങളുലടസൗഹൃദം.കവടികൂടടിയായരാമ
േപന്ദബാബുലക.ജടി.ചജാർജടിലനക്ുറടിച്ന്ചബ്ാഗ്
ചപജടിൽഎ�ുതടിയകവടിതയടിൽആകാെത്തടി 
ലൻറസ്പർശമുണ്ടന്.
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Shoteachother…
ഇതടിലനെ്ാംചശഷംമലറ്റാരുഐതടിഹാസടിക

സംരംഭമായഒരുവടക്ൻവീരഗാഥക്ുചവണ്ടടി
അചദേഹംകാമറേെടിപ്ടിച്ു.ഒരുപീരടിയഡ്ഫടിെടിം
എന്നടിെയടിൽഏലറവാഴത്തലപ്ടുന്ആേടി
പതത്തടിലൻറസാക്ഷാത്കാരത്തടിൽഛായാപഗാഹ
കൻവഹടിച്നടിസ്തുെമായപങ്ടിലനക്ുറടിച്ന്അ

ധടികംപറചയണ്ടതടിെ്.വ്ക്തടിപരമായടികുലറക്ാ
െലത്തബന്ംബാബുസാറുമായുണ്ടന്.ലക.ജടി.
ചജാർജടിലനക്ുറടിച്ുള്ളഎലൻറപുസ്തകത്തടിൽ
അചദേഹത്തടിലൻറഒരുചെഖനംചേർത്തടിട്ുണ്ടന്.
ആചെഖനംഎ�ുതടിലയടുക്ാൻതടിരുവനന്തപു
രത്തന്അചദേഹത്തടിലൻറവീട്ടിൽചപായദടിവസംഒ
രുപാടുചനരംസംസാരടിച്ു.ഒരുകാെഘട്ത്തടില
ൻറഓർമകൾപങ്ടിട്ു.പടിന്ീലടപതചയാതവണ
എപതചയാസ്ഥെങ്ങളടിൽലവച്ുകണ്ടുമുട്ടി.എ
ചപ്ാൾകാണുചമ്ാ�ുംഊഷ്മളമായസൗഹൃദ
ത്തടിലൻറയുംകരുതെടിലൻറയുംസ്പർശമനുഭവടി
ക്ാൻക�ടിഞ്ു.അചദേഹംകാമറേെടിപ്ടിച്ഒരു
സടിനടിമയടിൽഅഭടിനയടിക്ാൻക�ടിഞ്ത്ജീവടിത
ത്തടിലെമഹാഭാഗ്ങ്ങളടിലൊന്ായടികാണുന്ു.
ചമാഹൻൊെടിലനനായകനാക്ടിരാജീവ്നാഥ്
സംവടിധാനംലേയ്തപകൽനക്ഷപതങ്ങൾഎന്
സടിനടിമ.ചമാഹൻൊെടിചനാലടാപ്ംനലെ്ാരുചവ
ഷമായടിരുന്ുഅതടിൽ.ആചവഷലത്തക്ുറടിച്ന്
ലസെ്ുചൊയ്ഡ്സ്പ്നാടകൻഎന്ആത്കഥ
യടിൽഒരുവരടികുറടിക്ാനുള്ളസന്മനസ്ുംഅചദേ
ഹംകാണടിച്ു.നാൽപചതാളംഅധ്ായങ്ങളുള്ള
ഈആത്കഥസടിനടിമവടിദ്ാർഥടികൾവീണ്ടുംവീ
ണ്ടുംവായടിചക്ണ്ടേരടിപതചരഖതലന്യാണ്.

തടിരക്ഥയുലടവടിശദാംശങ്ങൾആ�ത്തടിൽ
പഠടിക്ുന്ഛായാപഗാഹകനാണ്രാമേപന്ദബാ
ബുഎന്ന്അചദേഹചത്താലടാപ്ംപപവർത്തടിച്ടിട്ു
ള്ളഎെ്ാസംവടിധായകരുംസാക്ഷ്ലപ്ടുത്തടി
യടിട്ുണ്ടന്.അതുലകാണ്ടാണ്കൊമൂെ്മുള്ളമധ്
വർത്തടിസടിനടിമയടിലെയുംമുഖ്ധാരയടിലെയും
സംവടിധായകർക്ന്അചദേഹംഒരുചപാലെപപടിയ
ലപ്ട്വനായത്.മെയാളസടിനടിമയുലടവളർച്യടി
ലെസംഭവബഹുെമായഒരുകാെഘട്മാണ്സ്
ഥടിചരാത്ാഹടിയായടിരുന്ഈകൊകാരലൻറനടി
ര്ാണചത്താലടഅവസാനടിക്ുന്ത്.സടിനടിമക
െയുലടആത്ന്തടികമായഅനശ്രവത്കരണമാ
ലണന്ടിരടിചക്,രാമേപന്ദബാബുഅചദേഹംസൃ
ഷ്ടടിച്അർഥസമ്ൂർണമായലപഫയടിമുകളടിെൂലട
ഇനടിയുംജീവടിക്ും^വരുംതെമുറകൾക്ുള്ളവടി
െപടിടടിച്പാഠപുസ്തകമായടി.

l

അ ന ശവൈ ര െഫ്രയതിമുകളതിൽ
അന്തരസിചേഛായാഗഗാഹകൻ
രാമചഗദ്രബാബതുവസിലന
ഒാർക്കതുകയാണ്
സാംവസിധായകനതുാംചെചേസിഗത
നസിരനൂപകനതുമായങ്െഖകൻ

● രാ മ ച തദ്ര ബാ ബു

ഗാനഗന്ധർവൻലക.ലജ.ങ്യശതു
ദാസസിന്ജനതുവരസി10ന്80വയസ്്
തസികയതുന്തു.ങ്യശതുദാസസിലൻറനാദ
ൊവണ്യത്ാൽമങ്നാഹരമായ,മെ
യാളത്സിലെഅഞ്അനതുഗൃഹീത
സാംഗീതസാംവസിധായകരതുലെഏതാനതുാം
ഗാനങേളസിെനൂലെസഞരസിക്കതുക
യാണ്പാങ്ടാരാം

● ച്യശു്ാസ് 

ഗശദ്ധങ്യാലെനസിരീക്സിചോൽകൗതതുകകരമായഒരതുകാര്യാം
നമതുക്കതുകാണാൻസാധസിക്കതുാം.1963മതുതൽങ്ദവരാജൻ
മാസ്റ്റതുലെകരസിയറസിലൻറസമാന്തരമായാണ്ങ്യശതുദാസസിലൻറ
കരസിയറതുാംവളർന്തുവന്ത്എന്താണാസാംഗതസി

ചമ്ാൾ...’എന്ഗാനംഎപതഅനായാസമധുരമാ
യാണ്ചയശുദാസ്പാടടിലവച്ടിരടിക്ുന്ത്!

1970ൽതുറക്ാത്തവാതടിൽഎന്േടിപത
ത്തടിൽപടി.ഭാസ്കരലന�ുതടിലക.രാഘവൻഇൗ
ണമടിട്ഒരനുപമഗാനംചയശുദാസ്അനശ്രമാ
ക്ടിയടിട്ുണ്ടന്.‘പാർവചണന്ദുവടിൻചദഹമടക്ീപാ
തടിരാവടിൻകെ്റയടിൽ’‘ഉമ്മാച്ു’വടിലെ‘ആറ്റടിന
ക്ലരയക്ലരയാരാചണാ...’ഇന്ുംഒരടിളനീരരു
വടിയായടിനമ്മുലടമനസ്ടിൽഒ�ുകുന്ു.ഇചതേടി
പതത്തടിലെമലറ്റാരുഗാനംരേനയുലടഅപൂർവ
തയാെുംസംഗീതത്തടിലൻറൊളടിത്ത്താെുംപശ
ചദ്ധയമാണ്.

‘േൽപേകത്ാപ്പന്യടനാരനുവന്  പതിച്നു നൽേീ
നി ടൻറ ഖൽബിലാറെി മണ്ിടല ടൻറ ഖബറെക്ീ’

‘നഗരചമനന്ദടി’യടിലെ‘നഗരംനഗരം...മഹാ
സാഗരം’,‘യുദ്ധകാണ്ഡ’ത്തടിലെ‘ഒടുവടിെീയാ
പതയടിൽ’...‘ശ്ാമസുന്ദരപുഷ്പചമ...’‘ഉത്തരാ
യന’ത്തടിലെശുഭപന്തുവരാളടിയുലടഗാഢചശാ
കംപടരുന്ആഅനശ്രഗാനംകാൊതീതമാ
ണ്.ജടി.കുമാരപടിള്ളയുലടകവടിതക്ന്മാഷ്പകർ
ന്ജീവസംഗീതം,ലക.ലജയുലടപപാണാൊപനം
-രണ്ടുംഅവാേ്ം.

‘ഹൃദയത്ിൻ കരാമാഞ്ം സ്വരരാഗഗംഗയായ് 
പേരനുന് മണിവീണമൂേമായീ...’

ചയശുദാസടിലൻറഒരുഗാനംആദ്മായടിഒരു
ചടപ്ടിൽലറചക്ാഡ്ലേയ്തതുംഅതടിനീണം
പകർന്തുംനാട്ുകാരനുംസുഹൃത്തുമായഎം.
ലക.അർജുനനാണ്.കൗമാരകാെത്തന്,പതടിറ്റാ
ണ്ടുകൾക്ുചശഷം‘കറുത്തപൗർണമടി’യടിലെ
‘ഹൃദയമുരുകടിനീകരയടിലെ്ങ്ടിൽ...’എന്അപൂർ

വസുന്ദരഗാനംപാടടിച്ന്സടിനടിമാരംഗത്തും
അവർഒന്ടിച്ു.‘മാനത്തടിൻമുറ്റത്തന്...’‘ലപാൻ
കടിനാവടിൻപുഷ്പരഥത്തടിൽ’...,‘പാടാത്തവീണ
യുംപാടും...’,‘ഉഷസാംസ്ർണത്താമരവടിടർ
ന്ൂ....’,‘മചനാഹരീ...മചനാഹരീ...’,‘തടിരയുംതീ
രവും...’അങ്ങലനഎപതലയപതഗാനങ്ങൾ.പടിക്
നടിക്ടിലെ‘കസ്തൂരടിമണക്ുന്ചെ്ാ...’എക്ാെ
ലത്തയുംഹടിറ്റായടി.

ജയരാജടിലൻറ‘നായടിക’യടിൽഅർജുനൻമാസ്
റ്റർആഗാനംപപടിയഗായകലനലകാണ്ടന്വീണ്ടും
പാടടിച്ു.‘പടിക്നടിക്ടി’ലെ‘േപന്ദക്െമാനത്തന്’
എന്ഗാനവുംനടിത്സുന്ദരമാണ്.‘തളടിർവെ 
ചയാതാമരവെചയാ...’എന്അർജുനസംഗീ
തവുംനടിത്ഹരടിതമായടിതുടരുന്ു.എന്ാൽ,
ഏലറപശദ്ധടിക്ലപ്ടാലതചപായപശീകുമാരൻത
മ്ടി^എം.ലക.അർജുനൻസഖ്ത്തടിലൻറഒരപൂർ
വഗാനം,നഠവഭരവടിയുലടആനന്ദാനുഭൂതടിയാ
യടിഇന്ുംമനസ്ടിൽനടിറയുന്ു.

‘സ് കനഹഗായികേ... നിൻ സ്വപ് നകവദിയിൽ
ഗാകനാത്സവടമന്നു തനുെങ്ങനും...’

എം.എസ്.വടിയുലടഇൗണത്തടിൽപാടടിയ
‘സ്ർഗലമന്കാനനത്തടിൽ...’,േടിദംബരനാഥടി
ലൻറ‘കരയുചന്ാപു�േടിരടിക്ുചന്ാ’,ആർ.ലക.
ചശഖറടിലൻറ‘ലോട്മുതൽേുടെവലര...’,പുകച�
ന്തടിയുലട‘അപാരസുന്ദരനീൊകാശം...’,എം. 
ബടി.എസടിലൻറ‘േമ്കപുഷ്പസുവാസടിതയാ
മം...’സെീൽദായുലട‘ശ്ാമചമഘചമ...’ഇനടിയും
എപതചയാസംഗീതസംവടിധായകർ,ആയടിരക്
ണക്ടിന്ഗാനങ്ങൾക്ന്ഒരുകാെത്തടിലൻറഗാ 
ചനാത്വമായടിആനടിരുപമനാദംനമ്മുലടഹൃദ
യങ്ങളടിൽഅെയടടിക്ുന്ു.

l

കാലത്ി െൻറ 
ഗാനോത്സവം

● ബാബുരാജ് ● ്ക്ിണാമൂർത്ി ● െക. രാഘവൻ ● ജി. ച്്വരാജൻ ● എകം.െക. അർജുനൻ
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ഗപശാന്ത്െസി.വള്സിക്കതുന്്

സാ ധാ ര ണ ക്ാ ര ന് സ്വ പ്ന ങ്ങ ൾ 
നാ ലനു മ ണി പ്പൂ ക് ൾകപാ ടല യാ ണ് 
വി െ രനും അ കപ്പാ കേ ക്നും ടവ േി ച്ം 
പ െി യി റ ങ്ങികപ്പാ യി ട്നു ണ്ാ വനും 

നാ ഡീഞരമ്ുകൾചശഖരടിച്പുതടിയകാെത്തടിചെ
ക്ന്എെ്ുന്തടിനടിൽക്ുന്ഓവുപാെം.മീലതപാ
തടിയുംകറുപ്ടർന്ുചപായലമെടിഞ്നടിരത്തന്.

താല�ഇത്തടിരടിലവള്ളത്തടിൽജീവടിതംതള്ളടിനീക്ുന്വയസ്
ൻചതാട്.വള്ളടിപ്ടർപ്ുകൾേടികഞ്ുമാറ്റടിലേവടിവട്ത്തടിൽ
ജീവടിതംലേത്തടിചപ്ായഹവായ്ലേരടിപ്ുലകാണ്ടന്കുറ്റടിലച്ടടിക
ളടിൽഅമർത്തടിേവടിട്ടിഅയാൾപതുലക്പാെത്തടിനടടിയടിചെ
ക്ന്കടന്ു.കള്ളടിലച്ടടിയടിൽതട്ടികാലൊന്ന്മുറടിഞ്ു.ജീവടി
തത്തടിലൻറവ�ടികളടിൽദുഃഖംകുടടിക്ാൻകുലറകള്ളടിലച്ടടിക
ൾനട്ുലവച്ടിരുലന്ങ്ടിൽഎന്ുചതാന്ടിഅയാൾക്ന്!

നടിെത്തമർന്ുകടിടന്ടിരുന്ലവട്ുകലെ്ടുത്തന്കുത്തലന
നടിർത്തടിഅതടിൽഅമർന്ടിരുന്ു.ഇന്ലെരാപതടിയടിൽനടിർ
ത്താലതലപാട്ടിവീണമ�ക്ൂവെടിലൊലക്യുംഉറങ്ങാലത
യടിരുന്ന്എടുത്തതീരുമാനമായടിരുന്ുഇന്ന്ഇവടിലടവരുക
ലയന്ത്.

പണ്ടാറഭൂതകാെചമഇനടിയുംലകാതടിപ്ടിക്രുത്എന്ന്പ
ച്മെയാളത്തടിൽതലന്പറഞ്ു.ഒന്െ്നാെുവട്ം.ചതാട്ടി
ലെലവള്ളംവറ്റടിയാൽപടിലന്സ്കൂളടിചെക്ുള്ളനടത്തംഇ
തടിെൂലടയായടിരുന്ു.ചപാവണവ�ടിചതാടടിലൻറവക്ത്തുനടി
ന്ന്നാെഞന്ലപാട്ടിലച്ടുത്തന്വകയടിൽകരുതും.ഉച്ക്ഞ്ടി
വാങ്ങാലതലേറുപയർപു�ുങ്ങടിയത്വാങ്ങടിക്ാൻ.ഈഇെ
യടിൽമു�ുവൻകാക്കാഷ്ഠമാണചെ്ാകുട്ടിചയഎന്ന്പറ
ഞ്ുസൂസന്ടീച്ർസാരടിത്തെപ്ുലകാണ്ടന്തുടയ്ക്ും.അ
തടിനുമുമ്ന്നാചൊഅചഞാതവണപടൗസറടിലൻറമൂട്ടിൽഇെ
തുടച്ടിട്ായടിരടിക്ുംടീച്ർക്ന്ലകാടുക്ുന്ത്.

ഓവുപാെത്തടിലൻറകരടിങ്ൽഉടെടിൽേീവീടുകൾനാക്ന്
രാകടിലക്ാണ്ടടിരുന്ു.കത്തടിമുനചപാൽഇടയ്ക്ന്അയാളുലട
ലേവടിക്കംകീറടി.മ�നാരുകൾമറച്ഓവുപാെത്തടിലൻറഅ
പ്ുറലത്തഭാഗത്തന്ഒരുമധ്വയസ്കൻഎത്തടി.കടിതച്ുനടിന്ു.

‘‘എന്താണാചവാഓടടിവന്ത്?’’
‘‘അങ്ങാടടിയടിൽലപാെീസ്വന്ടിട്ുണ്ടന്.ലേറടിയഒരുഅടടിപടി

ടടിചക്സടിൽപപതടിചേർക്ാൻലപാെീസ്ചനാക്ുന്ുണ്ടന്.’’
‘‘വീട്എവടിലടയാ?’’
‘‘ഇവടിലടത്തലന്.ചമാസ്ചകാപാറ.’’
മധ്വയസ്കൻഒരുകരടിങ്െ്ടിൽതെതാഴത്തടിയടിരുന്ു.പടി

ലന്കണ്ുതടിരുമ്മടി.പരടിപഭമത്തടിലൻറവെടിയആ�ത്തടിൽഅ
യാളുലടകണ്ുകൾശ്ാസംമുട്ടിനടിന്ു.പടിലന്തെയുയർ
ത്തടിഅയാൾപറഞ്ു.

‘‘ഒരുലേക്ൻഉണ്ടായടിരുന്ു.പതടിനാറാമലത്തവയസ്ടിൽ
എചങ്ങാചട്ാചപായടി.വർഷംനാൊയടി.അതടിനുതാല�നാല്
ലപൺകുട്ടികളുണ്ടന്.’’

‘‘ഉം.’’
ഇടയ്ലക്ാരുമൂക്ൻതവളകെ്ടിൽകാെൂന്ടിലപാങ്ങടിനടി

ന്ു.വായുവടിചെക്ന്േു�റ്റടിയപശടിമയുള്ളഅതടിലൻറനാക്ടി
ൽനാെഞന്ഷഡ്പദങ്ങൾകൂട്ചത്താലടഒട്ടിചപ്ായടി.

‘‘ചനാക്ൂ,കരയടിെുംലവള്ളത്തടിെുംഒചരചപാലെജീവടിക്ാ
ലമന്ടിരടിക്െുംഒരുഭൂഖണ്ഡംോടടിമലറ്റാന്ടിചെക്ന്ഒരടിക്
െുംചപാകാൻക�ടിയാത്തഒരുജീവടിയാണ്ഈതവള.’’

മധ്വയസ്കൻതാൻപറയുന്ത്പശദ്ധടിക്ുന്ടിലെ്ന്ന്മന
സ്ടിൊക്ടിയചപ്ാൾഅയാൾനടിർത്തടി.

‘‘ലേക്ൻഉണ്ടായടിരുചന്ൽകുലറആശ്ാസമായടിരുന്ു.

ലപാെീസുകാർകുലറതടിരഞ്ു.പാടത്തുനടിന്ന്പശുക്ലള
അ�ടിച്ുലകാണ്ടുവരാത്തതടിന്ഞാൻകുറച്ന്േീത്തവടിളടിച്ടിരു
ന്ു.തടിരടിച്ന്അനുസരണചക്ട്പറഞ്ചപ്ാൾലേറുതാലയാ
ന്ന്തചെ്ംലേയ്തു.പടിലന്അടുക്ളവരാന്തയടിൽചപായടിരു
ന്ന്കരയുന്ത്കണ്ടു.ഞാൻകുളടിച്ുവന്ചപ്ാച�ക്ുംഅവ
ലനകാണാതായടി.’’

മധ്വയസ്കൻകണ്ുതുടച്ു.കീശയടിൽനടിന്ുബീഡടിലക്
ട്ന്പുറലത്തടുത്തു.

‘‘ചവചണാഒലരണ്ം?’’
‘‘ചവണം.പലണ്ടാലക്സൗഹൃദങ്ങൾതുടങ്ങുന്ത്ഇങ്ങ

ലനയായടിരുന്ു.േടിെർക്ന്കാജാതലന്ചവണം.േടിെർക്ന്
സാധുബീഡടിതലന്കടിട്ണം.മറ്റുേടിെർക്ന്ദടിചനശ്.’’

‘‘അലത,ഇന്ടിചപ്ാൾഎെ്ാർക്ുംഅർബുദലത്തചപടടിയാ
ണ്.പുകവെടിലപാതുസ്ഥെങ്ങളടിൽനടിചരാധടിച്ചതാലടസമൂ
ഹത്തടിൽവ്ാപകമായടിഉണ്ടായടിരുന്പുരുഷസൗഹൃദംവ
െ്ാലതകുറഞ്ുചപാലയന്ന്ചതാന്ുന്ുചണ്ടാ?’’

‘‘ഏയ്ഇെ്.’’
ബീഡടികത്തടിച്ന്മധ്വയസ്കൻചോദടിച്ു.
‘‘നടിങ്ങൾഎചന്തഇവടിലടഇങ്ങലനഒറ്റക്ന്?’’
ഓവുപാെത്തടിന്നൂറുമീറ്റർഅകലെകടിടക്ുന്ലറയടി

ൽപാളത്തടിചെക്ന്വകേൂണ്ടടിഅയാൾപറഞ്ു.
‘‘ഈപാളങ്ങൾകാണാൻവന്താ.ക�ടിഞ്വർഷംഇചത

ദടിവസംഇവടിലടയാണ്എലൻറമകൻതെലവച്ത്.’’
മധ്വയസ്കൻവെ്ാലതാന്ന്ലഞട്ടിയത്കണ്ടചപ്ാൾഅ

യാൾതുടർന്ു:‘‘ജീവടിതത്തടിൽേടിെചപ്ാൾഒരുതുരങ്ംചപാ

ലെനടിൽക്ാനായടിരടിക്ുംഒരാളുലടവടിധടി.സകെദുരന്തങ്ങ
ലളയുംവടി�ുങ്ങടിലക്ാണ്ടന്.’’

‘‘എപതവയസ്ുണ്ടായടിരുന്ുലേക്ന്?’’
‘‘15.പത്താംക്ാസടിൽമാർക്ന്കുറഞ്തടിനുഞാൻശകാ

രടിച്ടിരുന്ു.അവന്എലന്വെടിയകാര്മായടിരുന്ു.അമ്മലയ
ക്ാളും.ഇനടിഞാൻനചെ്ാണംപഠടിചച്ാളാംഅച്ഛാഎന്ുപ
റഞ്ുകണ്ുനടിറച്ന്പുറലത്തബാത്തന്റൂമടിചെക്ന്ചപാകുന്
താണ്അവസാനമായടികണ്ടത്.’’

മധ്വയസ്കൻരണ്ടുവട്ംകഷ്ടംപറഞ്ു.വടിഷാദംലകാ
ണ്ടന്കനത്തമനസ്ടിലൻറഒറ്റലപ്ട്ചമഘങ്ങളടിൽനടിന്ാണ്അ
യാളുലടസംസാരംഇചപ്ാൾലപയ്തടിറങ്ങുന്ലതന്ന്ചതാ
ന്ടി,മധ്വയസ്കന്.

മക്ലളക്ുറടിച്ുള്ളപപതീക്ഷകൾവെടിയമീനുകൾചപാലെ
യാണ്.േടിെചപ്ാ�ത്നമ്മുലടസ്പ്നത്തടിലൻറവെതുളച്ന്ക
ടന്ുചപായടിക്ളയും.’’

തുടരത്തുടലരഓർമകൾഉദടിക്ുകയുംഅസ്തമടിക്ുകയും
ലേയ്യുന്ഒരുകടൊയടിമനസ്ുമാറടിയചപ്ാൾഅയാൾമധ്
വയസ്കചനാട്യാപതപറഞ്ന്പാെത്തടിനടടിയടിൽനടിന്ന്പുറ
ചത്തക്ുനടന്ു.ദുഃഖത്തടിലൻറകനത്തലവയടിൽ.അസ്ാസ്
ഥ്ത്തടിലൻറമഞ്ന്.ജീവടിതത്തടിന്വീണ്ടുംപനടിപടിടടിക്ുകയാ
ണ്എന്ന്അയാൾക്ന്ചതാന്ടി.ഏതാനുംവാരകൾക്പ്ുറത്തന്
അയാളുലടകാഴേലയചനർചരഖലകാണ്ടന്മുറടിച്ടിട്ലറയടിൽപാ
ളത്തടിെൂലടആതീവണ്ടടിവെടിയശബ്ദമടിെ്ാലതകടന്ുചപാ
യടി,ചമാസ്ചകാപാറയുംകടന്ന്.

l

ഹൗസ്ഓഫ്സസിൽക്ക്
(ങ്നാവൽ)

ആന്തണി ച്ഹാച്റാവിറ്സവൈി 
വി: വിനു എൻ.  
ച്പജ്: 294, വില: 325.00 
ഡി.സി ബുക്സ്  

ലഷർെക്ചഹാംസും
വാട്സണുംപപധാന
കഥാപാപതമാകുന്
ചനാവൽ.ക്ഷണടിക്
ലപ്ടാത്തഒരുഅതടി
ഥടിലഷർെകടിലനകാ
ണാലനത്തുന്ു.പടി
ന്തുടരുന്അപരടിേടിത
ലനഅറടിയാൻഅതടി
ഥടിആവശ്ലപ്ടുന്ു.

ഫാൻറസസി
(കഥ)

ച്സതു 
ച്പജ്: 222, വില: 250.00 
മാതൃഭൂമി ബുക് സ് 

പഭമാത്കകഥകളുലട
സമാഹാരം.യാഥാർ
ഥ്ത്തടിചെക്ടുക്ു
ചന്താറുംഅയഥാർഥ
മായടിചപ്ാകുന്സ്
പ്നസഞാരങ്ങളും
അന്തർധാരയാകുന്
17കഥകൾ.

പവദ്യതുങ്താർജ്ാം
(ശാസ്ഗതാം)

ദലച്ജാ െക. ച്ജാസഫ്  
ച്പജ്: 168, വില: 170.00 
ഡി.സി. റഫറൻസ് 

വവദ്ുചതാർജചമ
ഖെയടിലെഅടടിസ്
ഥാനനടിയമങ്ങൾ,പപ
വർത്തനങ്ങൾ,അവ
നടിത്ജീവടിതത്തടിൽ
എങ്ങലനനമുക്ന്ഉപ
കാരലപ്ടുന്ുഎന്
തടക്മുള്ളവടിവര
ങ്ങൾ.

കാഴ്ചപ്ാെതുകൾ
(ങ്െഖനാം)

ച്കാഴിച്ശേരി ഉസ് മാൻ 
ച്പജ്: 72, വില: 100.00 
ലിവ ബുക് സ്   

വടിവടിധവടിഷയങ്ങ
ളടിൽവടിവടിധകാെങ്ങ
ളടിൽഎ�ുതടിയലേറു
കുറടിപ്ുകളുലടസമാ
ഹാരം.പുതടിയകാെ
ലത്തഅഭടിസംചബാധ
നലേയ്യാനുള്ളപശമം.

കെൽആരതുലെവീൊണ്
(കവസിത)

ച്മാ ൻ സി ച്ജാ സ ഫ്  
ച്പ ജ്: 120,  വി ല: 150.00 
മാ തൃ ഭൂ മി ബു ക്സ് 

േടിെഅസാധാരണ
മായഅർഥചമഖെ
കലള,ഭാവചമഖെക
ലളഅവതരടിപ്ടിക്ാനു
ള്ളവാക്ുകളുലടലവ
മ്ൊണ്ഈകവടി
തകൾ.

െ്സിങ്സിൾങ്റാസയതുാം
പഗന്തണ്്കാമതുകന്ാരതുാം
(കഥ)

ജി.ആർ. ഇദ്രുച്ഗാപൻ 
ച്പജ്: 119  വില: 130.00 
ഡി.സി ബുക്സ് 

ട്ടിങ്ടിൾചറാസയും
പപന്തണ്ടന്കാമുകന്മാ
രും,പുഷ്പവെ്ടിയും
യക്ഷടിവസന്തവും,
ആരൾവായ്ലമാ�ടിയടി
ലെപാതടിലവന്തമനു
ഷ്ൻഎന്ീമൂന്ന്നീ
ണ്ടകഥകൾ.രേനാ
വവഭവംഅനുഭവടി
പ്ടിക്ുന്പതടിെ്ർ.

അങ്�ാൾഫ്ഹസിറ്്െർ
(ജീവചരസിഗതാം)

രാജൻ തുവ്ാര 
ച്പജ്: 200, വില: 220.00 
പൂർണ പബ്ിച്ക്ഷൻസ് 

ചൊകജനതലയഭയ
ത്തടിലൻറഇരുമ്ുമറ
യടിചെക്ന്തള്ളടിയടിട്
ഭീകരഭരണാധടികാരടി
ഹടിറ്റന്െറടിലൻറജീവടിത
കഥ.നടിരവധടിമനുഷ്
രുലടചോരേടിന്തടിയ
ഒരാളുലടഅധടികലമാ
ന്ുംഅറടിയലപ്ടാത്ത
ജീവടിതം.

അതസിമാഗതാം
(കവസിത)

റബീഹ ഷബീർ  
ച്പ ജ്: 80, വി ല: 80.00

ജീവടിതത്തടിലൻറ
കയ്പുംമധുരവും
േവർപ്ുമുള്ളപപണ
യത്തടിലൻറയുംവടിര
ഹത്തടിലൻറയുംതടിര
സ്കാരത്തടിലൻറയും
ഇരുളുംലവളടിച്വും
നടിറഞ്കവടിതകൾ.

സാമന്തയതുലെകാമതുകന്ാർ
(ലെക്ങ്നാളജസി)

ഉമർ അബ് ് ുസ്ലാകം 
ച്പജ്: 209, വില: 220.00 
ഡി.സി ബുക് സ്   

ആർട്ടിഫടിഷ്ൽഇൻ
റെടിജൻസ്,ചബ്ാക്ന്
ലേയടിൻ,പകടിപ്ചറ്റാക
റൻസടി,പതീഡടിപപടിൻ
റടിങ്എന്ടിങ്ങലനയു
ള്ളപുത്തൻസാചങ്
തടികവടിദ്കലളഉദാഹ
രണസഹടിതംപരടിേ
യലപ്ടുത്തുന്ു.

ലതാണ്സിലപ്ായസിൽ
ങ്ദശലത്കതുതസിരകൾ
(ങ്നാവൽ)

െമാ യ്തു ക ണ്ണ ച്്ാ െ ൻ  
ച്പ ജ്: 336, വി ല: 370.00 
വി ത ര ണകം: നാ ഷ ന ൽ  
ബു ക്  സ്  റാ ൾ  

പർവതസാനുക്ളു
ലടഹരടിതഭൂമടികയടിചെ
ക്ന്എങ്ങലനയാണ്
പരടിഷ്കാരത്തടിലൻറ,
േടിന്തകളുലടശെഭങ്ങ
ൾഎത്തുന്ലതന്ന്
ചനാവൽഅടയാളലപ്
ടുത്തുന്ു.

ങ്വണാം.
പലണ്ാലക്ക
സൗഹൃദങേൾ
തതുെങേതുന്ത്
ഇങേലനയായസിരതുന്തു.
ചസിെർക്ക്കാജാതലന്
ങ്വണാം.ചസിെർക്ക്സാധതു
ബീ�സിതലന്കസിടണാം.
മറ്തുചസിെർക്ക്ദസിങ്നശ്.’’

സീങ്റാശസിവറാാം

വടിറകുലവട്ുകാരൻതലൻറകുടടിെടിൽനടിന്ും
വടിശപ്ുലകാണ്ടന്ചതച്ുമടിനുക്ടിയചകാടാെടിയുമാലയന്ും

ലകാടുംകാട്ടിചെക്ന്കയറടിചപ്ാകും!

ഒരരുവടിയുലടകരയടിൊയാണ്കുടടിൽ
കുടടിെടിനുള്ളടിൽഞരങ്ങടിയേുമയും

ദാരടിപദ്ചത്താടുള്ളപപാക്ുംചകൾക്ാം
രണ്ടുകുഞ്ുങ്ങൾമുറ്റത്തന്ഓടടിക്ളടിക്ുന്ത്കാണാം.

കുടടിെടിൽനടിന്ുംകാട്ടിചെക്ന്
മെമ്ാതലപരുമ്ാമ്ടിലനചപ്ാലെ

വളഞ്ുപുളഞ്ുകടിടക്ും!
ചകാടാെടിയുമായടിചപാകുന്അയാലള

മെമ്ാതയാകുന്ലപരുമ്ാമ്ന്വടി�ുങ്ങടി
കാടടിലൻറഉള്ളറയടിചെക്ന്അദൃശ്മാകുന്ത്

ആകുട്ടികൾചനാക്ടിനടിൽക്ും!
കുടടിൽലപരുമ്ാമ്ടിലൻറവായചപാലെ

എചപ്ാളുംതുറന്ുമടിരുന്ു!

കാടടിലൻറഉള്ളറയടിൽഅയാൾ
ഉണക്മരങ്ങലളലതരഞ്ുനടന്ു

േടിെവകക്മ്ുകൾലകാത്തടിക്ീറുചമ്ാൾ

ലേറുചതൻറാത്തെുകൾകടിട്ും
അയാളത്തലൻറഭാണ്ഡത്തടിൽസൂക്ഷടിച്ുലവക്ാറുണ്ടന്!

അയാലളാരടിക്െുംഒരുപച്മരലത്തയും
മുറടിചവൽപടിച്ടിെ്!
മരടിച്ുകടിടക്ുന്മരങ്ങലളമറവുലേയ്യുകമാപതം!

ഇരുണ്ടകാടടിലൻറവന്തയടിൽ,
വടിശപ്ന്വെ്ാലതകുത്തടിചനാവടിക്ുചമ്ാൾ
മധ്ാഹ്ംക�ടിലഞ്ന്യാൾകണക്ുകൂട്ുന്ു
വടിശപ്ന്സമയമാപടിനടിയാകുചമ്ാൾ
തലൻറഭാണ്ഡമ�ടിച്ന്ഉണക്ലറാട്ടിയുംലവള്ളവുംകുടടിക്ും.

വടിറകുകൾകൂട്ടിലക്ട്ടിതെയടിചെന്തടി
അയാൾകാടടിറങ്ങുചമ്ാൾ
കടിളടികൾകൂട്ടിചെക്ന്പറക്ുവാൻതുടങ്ങും
കാടടിലൻറേൂരുംഅയാചളാലടാന്ടിച്ുകൂടും.

ശ്മശാനത്തടിചെക്ുവ�ടിപടിരടിയുന്ടിടത്തു
േുമടുതാങ്ങടിയടിൽ
വടിറകുലകലട്ാന്ുതാഴത്തും
അകലെശ്മശാനംസൂക്ഷടിപ്ുകാരലൻറ
പന്തലവളടിച്ത്തടിൽ
േടിതകൾപപകാശംപരത്തും
ആചവശചത്താലടവടിറകുലകട്ുതെയടിചെന്തടിമുചന്ാട്ുനടക്ും.

അന്ലത്തേടിെ്റത്തുട്ുകൾഎണ്ടിപ്ടിടടിച്ു
കുടടിെടിചെചക്ാടും.

അടുപ്ടിൽവടിറകങ്ങലനകത്തടിജ്്െടിച്ുകടിടക്ും
കെത്തടിൽകഞ്ടിലവന്തുതടിളച്ുമറടിയും
കാട്ുചതൻമധുരത്താൽ
കുട്ടികൾഅയാലളഉമ്മലവച്ുവീ�ടിക്ും
ഞരങ്ങടിയേുമയടിചപ്ാൾമുറുക്ാനടിടടിക്ുന്ുണ്ടന്
രാവടിെലത്തപപാക്ടിചപ്ാൾപപണയത്തടിചെക്ന്വ�ടിമാറടിയടിരടിക്ുന്ു!
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ചിതതീകരണകം:അരതുൺലപരസിന്താറ്സിരസി

പുസ് തകകം



അരങ്ങ്let's watch

മറവസിലക്കതസിരായഓർമയതുലെങ്പാരാടത്സി
ലൻറഒരതുമണസിക്കനൂർ.അതായസിരതുന്തു‘വീര
പൗരന്ാർ’എന്നാെകാം.ഫാഷസിസ്റ്്കാെ
ലത്ചരസിഗതപാരമ്ര്യങേൾലകാണ്്ലചറതു
ത്തുങ്താൽപസിക്കതുന്രാംഗാവസിഷ്കാരാം

ഷമീാംചനൂനനൂർ

മറവടിചരാഗമാണ്.ഓർമയുംഓർമലപ്ടുത്ത
െുമാണ്അതടിലനതടിരായചപാരാട്ംസാധ്
മാക്ുക.ഇലതാരുഓർമലപ്ടുത്തൊണ്.

നാടടിനുചവണ്ടടിജീവൻനൽകടിചപാരാടടിയമെ
ബാറടിലെസ്ാതപന്ത്ദാഹടികളുലടവീരജീവടിത
ത്തടിലൻറഒാർമപുതുക്ൽ.ആവീരപൗരന്മാരുലട
പടിന്മുറക്ാചരാട്ചദശസ്ചനഹത്തടിലൻറലതളടിവ്
ചോദടിക്ുന്വർക്ുള്ളതാക്ീതാണ്അബ്ാസ്
കാളചത്താട്രേനയുംസംവടിധാനവുംനടിർവഹടി
ച്ന്ശാന്തപുരംഅൽജാമടിഅവടിദ്ാർഥടികൾഅവ
തരടിപ്ടിച്‘വീരപൗരന്മാർ’.

1921ലൻറ75ാംവാർഷടികചത്താടനുബന്ടിച്ന്
(1996)അബ്ാസ്കാളചത്താട്രംഗഭാഷയുംസം
വടിധാനവുംനടിർവഹടിച്‘രക്തസാക്ഷടിപൂർണടിമ’
എന്പഗൗണ്ടന്ചലേയാണ്പുതുമകചളാലടഡടിസം
ബർ22ന്നടന്ശാന്തപുരംഅൽജാമടിഅഅൽ
ഇസ്ൊമടിയ്യബടിരുദദാനസചമ്മളനചവദടിയടിൽപു
നരാവടിഷ്കരടിച്ത്.വവചദശടികനുകക്ീ�ടിൽനടി
ന്ുംപടിറന്നാടടിലനവീലണ്ടടുക്ാൻജീവത്ാ
ഗംലേയ്തപതടിനായടിരക്ണക്ടിന്വീരപൗരന്മാ
രുലടേരടിപതംതമസ്കരടിക്ുകയുംഅവരുലടപടി
ന്മുറക്ാലരമു�ുവൻരാജ്ത്തുനടിന്ന്തടിരസ്കൃത

രാക്ാൻപശമടിക്ുകയുംലേയ്യുന്ഫാഷടിസത്തടി
ലനതടിരായപപതടിചരാധമാണ്ഇൗദൃശ്വടിസ്മയം.

1921ലെമെബാർസമരലത്തപശ്ാത്തെമാ
ക്ടികഥകൾ,കവടിതകൾ,ചനാവെുകൾ,നാടക
ങ്ങൾ,സടിനടിമകൾഎന്ടിവലയെ്ാംലപാതുധാര
യടിൽഉണ്ടായടിട്ുണ്ടന്.അവയൽഏലറയുംഅസ
ത്ങ്ങളുംഅർധസത്ങ്ങളുമായടിരുന്ു.ഇതടിൽ
നടിന്ുതടികച്ുംഭടിന്മായടിസ്ാതപന്ത്ദാഹടികളാ
യചദശാഭടിമാനടികളുലടപടചയാട്മായടി,ഇന്ത്ൻ
സ്ാതപന്ത്സമരേരടിപതത്തടിലെചതചജാമയകാ
ഴേവട്ങ്ങളായടിനാടകത്തടിലൻറകഥാപാപതങ്ങൾ
ചശാഭടിക്ുന്ു.േരടിപതസംഭവങ്ങൾപപചമയമാ
ക്ടിനാടകചമാസടിനടിമചയാലേയ്യുചമ്ാൾസാ
ന്ദർഭടികമായടിചേർക്ുന്കാൽപനടികചേരുവ
കൾഒന്ുംതലന്യടിെ്ാലത,എന്ാൽചഡാക്ു
ലമൻററടിനാടകരീതടിയടിൽനടിന്ുതടികച്ുംവ്ത്
സ്തമായടിചപപക്ഷകന്അനായാസംആസ്ാദ്
മാകുന്വടിധത്തടിൊയടിരുന്ുഅവതരണം.എപടി
ക്തടിയറ്റർരീതടിചയാനാേ്റെടിസ്റ്റന്നാടകരീതടി
ചയാഅനുകരടിക്ാലതസംഭവങ്ങളുലടയഥാത
ഥമായആവടിഷ്കാരവുംചവഷം,ഭാഷ(ഏറനാ
ടൻഭാഷ),കെ,സാംസ്കാരടികതഎന്ടിത്ാദടിക
ളടിലെസൂക്ഷന്മതയുംഅവതരണലത്തനവ്ാനുഭ
വമാക്ടി.ഒരുമണടിക്ൂർവദർഘ്മറടിയാലത,ചവ
ഗനാടകരീതടിയടിൽ50ഒാളംവടിദ്ാർഥടികൾചവദടി
യടിൽേരടിപതമുഹൂർത്തങ്ങൾതീർത്തചപ്ാൾചപപ
ക്ഷകർഹർഷാരവംമു�ക്ടി.

ചേരമാൻലപരുമാളുലടമടക്യാപത,ഇസ്ൊമടി
ലൻറഇന്ത്യടിചെക്ുള്ളവരവ്,പറങ്ടിഅധടിനടിചവ
ശവുംഅപകമങ്ങളും,കുഞ്ാെടിമരയ്ക്ാർനാ
ൊമലൻറചപാരാട്ങ്ങൾ,രക്തസാക്ഷടിത്ം,വടിവാ
ഹരാപതടിയടിൽഉടവാളുമായടിപറങ്ടികൾലക്തടിലര
യുദ്ധത്തടിനടിറങ്ങുന്കുഞ്ുമരയ്ക്ാർശഹീ
ദടിലൻറചപാരാട്വീര്ം,ഉണ്ടിമൂസമൂപ്ലൻറയും
ലേമ്ൻചപാക്റടിലൻറയുംവീരഗാഥകൾ,പബടിട്ീ
ഷ്പട്ാളത്തടിലൻറഅധടിനടിചവശം,ചകാ�ടിചക്ാട്
കടപ്ുറത്തന്മഹാത്ഗാന്ടിനടത്തടിയപപസംഗം,
ആെടിമുസ്െടിയാരുലടചനതൃത്ം,പബടിട്ീഷ്പട്ാ
ളത്തടിലൻറഅടടിച്മർത്തെുകൾ,വാരടിയംകുന്
ത്തന്കുഞ്ഹമ്മദ്ഹാജടിനയടിക്ുന്ലേറുത്തു
നടിൽപുകൾ^തടിരടിച്ടടികൾ,വാഗൺകൂട്ലക്ാെ,
ആെടിമുസ്െടിയാലരതൂക്ടിചെറ്റുന്ത്എന്ടിങ്ങ
ലനനൂറ്റാണ്ടുകൾനീണ്ടചപാരാട്േരടിപതംഅരങ്ങടി
ലെത്തടി.വക്മാക്സടിൽവാരടിയംകുന്ൻഎവടിലട
യാലണന്ന്ചോദടിച്ന്പട്ാളഓഫടിസർപീഡടിപ്ടിക്ു
ചമ്ാൾമാപ്ടിളമാർഅയാൾക്ുേുറ്റുംവെയംതീർ
ത്തന്നമ്മളാണ്വാരടിയംകുന്ൻഎന്ന്കൂട്മായടി
ആചപകാശടിക്ുന്ടിടത്തന്ഈരംഗാവടിഷ്കാരംപൂർ
ണമാകുന്ു.നൂറടടിവടിസ്താരത്തടിെുള്ളരംഗചവ
ദടി,മൂന്ുതെങ്ങളടിെുള്ളവടിശാെമായസ്ചറ്റജും
അചതക്ാൾഉയർന്ഒരുലോറ്റന്ചഫാമുംസ്ചറ്റജടി
നുമുൻവശത്തുള്ളവടിശാെമായതറയുംഅടങ്ങു
ന്താണ്.വാഗൺ,പായ്കപ്ൽ,ജയടിൽഎന്ീ
മൂന്ന്രംഗപടങ്ങൾമാപതമാണ്നാടകത്തടിൽഉപ
ചയാഗടിച്ത്.ലോറ്റന്ചഫാമടിലെകവാടംതൂക്ുമരമാ
യുംമുക്ാെടിയായുംചേക്ുട്ടിയുലടവീടടിലൻറ
ബാൽക്ണടിയായുംമാറുന്ുണ്ടന്.ഏറനാടൻസം
സാരവശെടിയുംമാപ്ടിളമാപ്ാട്ടിലൻറസന്ടിചവശ
വുംവട്പ്ാട്ുംചകാൽക്ളടിയുംആചയാധനകെ
കളുംഅതടിലൻറതനടിമയടിെുംഉയർന്നടിെവാര
ത്തടിെുമാണ്ആവടിഷ്കരടിച്ടിട്ുള്ളത്.

അൽജാമടിഅവടിദ്ാർഥടികൾക്ുപുറലമകു
ഞ്ാെടിമരയ്ക്ാരായുംവാരടിയംകുന്ത്തന്കു
ഞ്ഹമ്മദ്ഹാജടിയായുംഭാവപ്കർച്നടത്തടി
യസുധീർചമാഹൻഅയത്നെളടിതമായടിആ
ചവഷങ്ങൾക്ന്ഭാവതീക്ഷന്ണതനൽകടി.ഊരകം
ഉണ്ടികൃഷ്ണൻ(ഉണ്ടിമൂസമൂപ്ൻ,ചേക്ുട്ടി),
യൂസഫ്(പബടിട്ീഷ്ഓഫടിസർ),ബെറാംചകാട്ൂർ
(തമ്ുരാൻ),മണടി(കർഷകൻ)എന്ടിവരുംകഥാ
പാപതങ്ങൾക്ന്മടികവ്പകർന്ു.ചമക്പ്ന്മണടി
നമ്്ാരുകൂട്വുംവെറ്റന്ഡടിവസൻസുധടിക�ടി
പമ്വുംആർട്ന്ആർട്ടിസ്റ്റന്മണടിയുംചകാസ്റ്ററ്ൂ
മുംസാചങ്തടികസംവടിധാനവുംആസാദ്മൻസൂ
റുംആക്ഷനുംവഫറ്റടിങ്ങുംആബീൽമഖബൂ
െുംനടിർവഹടിച്ു.1921മെബാർസമരപശ്ാത്ത
െത്തടിൽമാപ്ടിളകവടികൾഎ�ുതടിയഎട്ുഗാന
ങ്ങൾഇതടിൽഉൾലപ്ടുത്തടിയടിട്ുണ്ടന്.രണ്ടുഗാന
ങ്ങൾആെപടിച്ത്ലകാച്ടിൻലഷരീഫ്.സംഗീതം
ലസബാസ്റ്ററ്നാണ്നടിർവഹടിച്ത്.

l

ഐ ‘ മീൻ’  
ജീ വി തകം
സഫ്വാൻറാഷസിദ്

‘‘യാ
ലതാരുകാരണവശാെുംഅവന്പണടിക്ന്വടിളടിച്ടിട്ന്ചപാചണന്ചതാ
ന്െുണ്ടാകരുത്,അവൻവരടിെ്.’കുമ്ളങ്ങടിവനറ്റന്സടിൽടൂറടിസ്റ്റടിനു
മുന്ടിൽവെവീശടിക്ാണടിക്ാനായടിചബാബടിലയചതടടിവന്ചബബടി

ചമാചളാട്ചബാബടിയുലടസുഹൃത്തന്പറഞ്ഡയചൊഗാണടിത്.എന്ാൽ,യഥാർഥ
ജീവടിതത്തടിൽവെവീശുന്ഒരുകുമ്ളങ്ങടിക്ാരനുണ്ടന്.ചപര്ഉണ്ടിചജാർജ്.ഈകു
മ്ളങ്ങടിക്ാരൻവെവീശടിയലതാലക്ജീവടിതംകരുപ്ടിടടിപ്ടിക്ാനാണ്.കൂലടകാമറ
യുംലവച്ു.ഉണ്ടിയുലടമീൻപടിടടിത്തവുംമീൻലവപ്ുംകാണാൻയൂട്ൂബടിൽെക്ഷക്
ണക്ടിന്ചപലരത്തടി.ഉണ്ടിക്ത്ജീവടിതത്തടിലൻറതടിരടിച്ുപടിടടിത്തംകൂടടിയായടിരുന്ു.

രണ്ടന്വൃക്കളുംതകരാറടിൊയടിജീവടിതംവ�ടിമുട്ടിയസമയമായടിരുന്ുഅത്.ഭാര്
ഗർഭടിണടിയും.മരുന്ടിനായടിമാപതംമാസത്തടിൽ12,000ത്തടിചെലറരൂപചവണം.അതു
വലരയുള്ളചജാെടിലേയ്യാൻപറ്റാത്തഅവസ്ഥയും.ഏലറആചൊേടിച്ന്ഒടുവടിൽയൂ
ട്ൂബ്ോനൽഎന്ആശയത്തടിലെത്തടി.നാട്ടിലെയുംപരടിസരപപചദശങ്ങളടിലെയും
കുളത്തടിെുംകായെടിെുലമെ്ാംവെവീശുന്തുംേൂണ്ടയടിടുന്തുംഅങ്ങലനകടിട്ുന്
മീനുകൾവ്ത്സന്തരീതടിയടിൽപാേകംലേയ്യുന്തുംയൂട്ൂബടിൽവടിവരണചത്താലട
ചപാസ്റ്റന്ലേയ്തുതുടങ്ങടി.പതടിലയവടിഡടിചയാകൾഹടിറ്റായടി.ഇചപ്ാൾമൂന്ുെക്ഷ
ത്തടിനടുത്തന്സബ്സ്വപകചബഴസ്ഉണ്ടന്.ജീവടിതംപച്പടിടടിപ്ടിക്ാനായസചന്താഷമു
ണ്ടന്ഇചപ്ാല�ന്ുംഉണ്ടിപറയുന്ു.

എന്താണ്യൂട്ൂബ്ോനെടിലൻറചപലരന്ന്ചോദടിക്ുന്വചരാട്ഉണ്ടി‘ഒ.എം.ലക.
വടി’എന്ന്പറയും.ന്ൂലജൻലതറടിയാലണന്ന്ലതറ്റടിദ്ധരടിചക്ണ്ട.‘‘ഒാട്മീചനകണ്ടംവ
�ടി’’എന്ാണ്യൂട്ൂബ്ോനെടിലൻറചപര്.കൂലടകട്ക്ന്പടിന്തുണയുമായടികൂട്ുകാരു
മുണ്ടന്.മീൻകാഴേകളുംമീൻരുേടികളുംകണ്ടറടിയാനായടിചനലരഉണ്ടിയുലടോനെടി
ചെക്ന്വടിചട്ാളൂ.
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‘വായനക്ാരനു
മുന്നിൽപ്രച്ഛന്
വവഷമണനിയാനാകനില്ല’

‘മാനാഞസിറ’എന്ലചറതുകഥയസിെനൂലെ
ഇത്വണങ്കരളസാഹസിത്യഅക്കാദമസി
പതുരസ്കാരാംങ്നെസിയങ്രഖലക.
സാംസാരസിക്കതുന്തു.എഴതുത്സിലനക്കതുറസിചേ്,
കഥങ്തെസിവന്പാതകലളക്കതുറസിചേ്,
ജീവസിതലത്ക്കതുറസിചേ്

youtube.com/OMKV Fishing & Cooking മറവിെക്തിെര 
ഓർമയതുലെ  
തപതിച്രാധകം

● നാെകത്ിൽനിന്് 

സമനൂഹ
മാധ്യമങേളസിലെ

ഗശങ്ദ്ധയവസി�സിങ്യാ
പരസിപാെസികൾ

പരസിചയലപ്െതുത്തുന്
പാംക്സി

ങ്രഖലക.\വസി.വസി.ഗശീജസിത്്

മനുഷ്ലൻറനടിസ്ഹായതയുംവ്ഥയുംബന്ങ്ങ
ളുലടആകസ്മടികതയുലമെ്ാംവരച്ടിടുന്തടിെൂ
ലടവായനക്ാരനുമായടിസൗമ്മായടിസംവദടിക്ു

ന്കഥാകാരടിയാണ്ചരഖലക.‘മാനാഞടിറ’എന്ലേ
റുകഥയടിെൂലടഇത്തവണചകരളസാഹടിത്അക്ാദമടി
പുരസ്കാരംചനടടിയചരഖസംസാരടിക്ുന്ു.എ�ുത്തടി
ലനക്ുറടിച്ന്,കഥചതടടിവന്പാതകലളക്ുറടിച്ന്,ജീവടിത
ലത്തക്ുറടിച്ന്.

ആഅർഥത്സിൽഎഴതുതസിയതായസിരസിക്കസിലെ്ലങ്സിെതുാം,ലചറതുഗപതസിസ
ന്ധസികൾങ്പാെതുാംങ്നരസിൊനാവാത്വർക്കതുള്സങ്ദ്രശമായസി‘മാ
നാഞസിറ’എന്കഥലയകാണാങ്മാ?

 ● ചകാ�ടിചക്ാട്ജീവടിതത്തടിലൻറഒരുഓർമയാണ്‘മാ
നാഞടിറ’.മാനാഞടിറയടിൽകണ്ട,രണ്ടുപുരുഷന്മാർ
തമ്മടിെുള്ളതീപവമായസ്ചനഹബന്വുംഅത്സം
ബന്ടിച്േടിെഓർമകളുംഎലൻറവ്ക്തടിജീവടിതത്തടി
െുണ്ടായഅനുഭവങ്ങളുലമാലക്യുണ്ടതടിൽ.ഓചരാ
തെമുറക�ടിയുചമ്ാ�ുംമനുഷ്ന്പപതടിസന്ടികൾ
ചനരടിടാനുള്ളക�ടിവുകൾകുറയുന്ുഎന്ത്സത്
മാണ്.അത്തരത്തടിലൊരുവ്ക്തടിലയആകഥയടിൽ
കാണാം.ഒരുകഥയടിെൂലടവായനക്ാരടിൽഎപതമാ
പതംമാറ്റംവരുത്താനാകുലമന്ലതാന്ുംഎനടിക്റടിയടി
െ്.എന്ാൽ,േടിെചതാന്െുകളുംഓർമലപ്ടുത്തെുക
ളുമുണ്ടാക്ാൻസാധടിക്ുലമന്ന്ചതാന്ുന്ു.

‘നെ്ലനെസി’എന്കഥയതുാംഎഴതുത്തുജീവസിതവതുാംതമ്മസിെതുള്
ബന്ധാം?

 ● എ�ുത്തുകാരടികളുലടജീവടിതലമടുത്താൽഅതടിലൊ 
രുനടിർബന്ടിതമൗനത്തടിലൻറകാെംവരുന്ുണ്ടന്.
ചജാെടി,കുടുംബജീവടിതംതുടങ്ങടിയപെവടിധകാരണ
ങ്ങളുണ്ടാകാം.പചക്ഷ,ആമൗനകാെത്തുംഅവരുലട
യുള്ളടിൽമരടിക്ാത്തസർഗാത്കതയുണ്ടന്.എന്ാൽ,
എ�ുതാൻസാധടിക്ുന്ടിെ്.വളലരസർഗാത്കമായടിട്ും
ആചൊകത്തുനടിന്ുള്ളപടിൻവാങ്ങൽപെർക്ുംഅർ
ബുദംഅടക്മുള്ളചരാഗങ്ങൾക്ുചപാെുംകാരണമാ
കുന്തായടിചതാന്ടിയടിട്ുണ്ടന്.‘നെ്നടടി’എന്കഥഇഷ്
ടലപ്ട്ടിട്ുംഅഭടിനയചമഖെയടിൽപപവർത്തടിക്ാനാകാ
ലതവരുന്ഒരുസ്പതീലയക്ുറടിച്ാണ്.സമൂഹംഅവ
ലളകൊകാരടിയായടിഅംഗീകരടിക്ുന്ടിലെ്ന്ന്മാപതമെ്,
മചനാചരാഗടിയായടിചപ്ാെുംമുപദകുത്താൻപശമടിക്ുന്ത്
സംബന്ടിച്ആശങ്യാണ്ആകഥക്ന്ചപപരകമായത്.

ആധതുനസികമാക്കാനതുള്ത്രയസിൽചസിെരതുലെകഥകൾകൃഗതസിമമാ
ക്കലപ്െതുന്തുഎന്വാദത്സിൽകഴമ്തുങ്ണ്ാ?

 ● കഥഎ�ുതുകഎന്ത്അപതഎളുപ്മെ്.‘മാനംചനാ 
ക്ടിസഞാരം’എന്കഥ10വർഷംമനസ്ടിൽലകാ

ണ്ടുനടന്പപചമയമാണ്.ഒരുമനുഷ്ജീവടിചപാെും10
മാസംലകാണ്ടന്പുറചത്തക്ന്വരുലമചന്ാർക്ണം.എ�ു
ത്തടിന്ഒരുപാട്ജീവടിതാനുഭവങ്ങൾചവണലമന്ന്പറ
യാറടിചെ്.ഇത്തരത്തടിൽഎ�ുത്തടിന്താങ്ങാകാനുള്ള
തീപവഅനുഭവങ്ങൾക്ായാണ്ഞാൻപപതപപവർത്ത
കയായത്എന്ന്പറയാം.പപതപപവർത്തനചമഖെവടി
ട്ന്ഇചപ്ാൾചകാളജ്അധ്ാപടികയാലയങ്ടിെുംഅനുഭവ
ങ്ങചളലറസമ്മാനടിച്താണ്ആകാെം.

‘എപതദുർബെരാണ്കഥലയ�ുത്തുകാർ,ഒരുനെ്
വാക്ടിന്ചവണ്ടടിഅവർഒരുജീവടിതംതലന്നീക്ടിലവ
ക്ു’ലമന്ന്‘മാനാഞടിറ’എന്സമാഹാരത്തടിലൻറആമു
ഖത്തടിൽപറഞ്അചതവാേകങ്ങളാണ്വീണ്ടുംപറ
യാനുള്ളത്.കഥപറച്ടിെടിന്സാധാരണഒരുരീതടിയാ
ണചെ്ാപരടിേടിതം.പചക്ഷ,അതടിബുദ്ധടിമാന്മാരായേടി
െർവായനയുലടയുംബുദ്ധടിയുലടയുംഅതടിപപസരത്തടി
െൂലട,സാധാരണരീതടിലയമറടികടക്ാൻപശമടിക്ാറുണ്ടന്.

പചക്ഷ,എനടിക്ന്ചതാന്ുന്ത്വായനക്ാരുലടമുന്ടിൽ
പപച്ഛന്ചവഷക്ാരായടിഅധടികനാൾനടിൽക്ാനാകടിെ്
എന്ാണ്.പപചത്കടിച്ന്,എെ്ാകാര്ങ്ങളുംകൃത്മായടി
പടിന്തുടരുന്മെയാളടിവായനക്ാരുലടമുന്ടിൽ.

‘മഞ്തുകതുടസികൾ’എഴതുതസിയവ്യക്സിലയന്നസിെയസിൽങ്ദശീയതാ
വാദാംശക്സിലപ്െതുന്തസിലനഎങേലനകാണതുന്തു?

 ● കശ്മീരടിൽചപായടിലകാെ്ലപ്ട്യുവാക്ളുലടമൃതചദ
ഹംചപാെുംകാചണണ്ടഎന്ന്അവരുലടഅമ്മമാർപറ
ഞ്ത്സംബന്ടിച്ഒരുവാർത്തയാണ്‘മഞ്ുകുട്ടി
കൾ’എന്കഥക്ന്ചപപരകമായത്.സത്ത്തടിൽഒരുമാ
താവുംമക്ൾഎപതവെടിയതീപവവാദടിയുംവ�ടിപടി�ച്വ
രുമായാെുംഅവരുലടമുഖംകാണണലമന്ന്ആപഗഹടി
ക്ാതടിരടിക്ടിെ്.മകൻചദശത്തടിലനതടിലരനടിന്ുഎലന്ാ 
രുഭയത്തടിൽനടിന്ാകാംഅവർമക്ലളതള്ളടിപ്റഞ്

ത്.ചദശീയതഎന്ആശയംചനർവടിപരീതാർഥത്തടിൊ
ണടിന്ന്പപചയാഗടിക്ലപ്ടുന്ത്.ജനങ്ങലളഭടിന്ടിപ്ടിക്ാ
നുപചയാഗടിക്ുന്ചദശീയതകപടമാണ്.

സ്കാര്യവത്കരണത്സിലൻറഇരകളായജനതഎന്നസിെയസിൊ
ണ്പതുതസിയഎഴതുത്തുകാർമെയാളസിലയകാണതുന്ലതന്നസിരീ
ക്ണങ്ത്ാെ്?

 ● മുതൊളടിത്ത,സ്കാര്വത്കരണത്തടിലൻറഇരകളാ
ണ്എ�ുത്തുകാരനും.അതടിലൻറനടിസ്ഹായതഅവ
രുലടഎ�ുത്തടിെുംപപതടിഫെടിക്ും.ഒരുഭാഗത്തന്സാ
ചങ്തടികപരമായടിമുചന്റുചമ്ാൾമറുഭാഗത്തന്വള
ലരയാഥാസ്ഥടിതടികരായടിക�ടിയുന്ഒരുജനതയാ
ണ്നാം.‘അടുക്ള’എന്സങ്ൽപത്തടിൽവെടി
യമാറ്റംവന്ു.പചക്ഷ,സ്പതീയുലടഅവസ്ഥ
യടിൽമാറ്റമടിെ്.ചജണെടിസമടക്മുള്ളമടിക്
ലതാ�ടിൽചമഖെകളടിെുംസ്പതീപങ്ാളടിത്തം
കൂടടി.അചതസമൂഹത്തടിൽലകാച്ുകുട്ടിക
ലളചപ്ാെുംപീഡടിപ്ടിക്ുന്സ്ഥടിതടിസം
ജാതമായടി.വവരുധ്ങ്ങളുലടകാെമാ
ണടിത്.ഇത്എ�ുത്തുകാരടിെുംന്ായ
മാലയാരുസംഘർഷമുണ്ടാക്ുന്ു.
ഇതാണ്എ�ുത്തടിലൻറപുതടിയ
തെങ്ങൾകലണ്ടത്താൻഅവലര
ചപപരടിപ്ടിക്ുന്ത്.

കഥകളസിൽസ്ഗതീഗപശ്നങേളാ
ണ്കനൂെതുതൽപകകാര്യാംലച
യ്തുന്ലതന്വസിെയസിരതുത്ൽ
ശരസിയാങ്ണാ?

 ● സ്പതീമനസ്ടിലൻറ
ആവടിഷ്കാരലമലന്ാ 
ലക്എലൻറകഥാ
സമാഹാരങ്ങളടിൽ
പപസാധകർഎ�ു
താറുണ്ടന്.അത്കാ
ണുചമ്ാൾസങ്ടമാ
ണ്ചതാന്ാറുള്ളത്.
സ്പതീമനസ്ടിലൻറ 
ചതാന്െുകൾമാപത
മെ്,എലൻറകഥകൾ.
‘മാനാഞടിറ’എന്കഥാ
സമാഹാരത്തടിലെതലന്
പെകഥകളുംപുരുഷവീക്ഷ
ണത്തടിെുള്ളവയാണ്.ഏകാ
ന്തതലയക്ുറടിച്ന്‘ഒരുകഥകൂടടി’,‘ഭൂത
ത്താലൻറകുഞ്ുങ്ങൾ’തുടങ്ങടിയവയുൾ
ലപ്ലടപെതടിെുംചകപന്ദകഥാപാപതംപുരുഷ
നാണ്.‘കന്കയുംപുെ്ടിംഗവും’എന്കഥ
യുംയഥാർഥത്തടിൽപുരുഷനാണ്പറയു
ന്ത്.കുടുംബജീവടിതത്തടിെുംഞാൻപുരു
ഷന്മാരുലടമധ്ത്തടിൊണചെ്ാ.

l
● ച്രഖ െക.

ചിതതകം:പസി.ബസി.ബസിജതു

സ്ഗതീമനസ്സിൻറആവസിഷ്കാ
രലമലന്ാലക്കഎലൻറകഥാസ
മാഹാരങേളസിൽഗപസാധകർ
എഴതുതാറതുണ്്.അത്കാണതുങ്മ്ാൾ
സങ്െമാണ്ങ്താന്ാറതുള്ത്.
സ്ഗതീമനസ്സിലൻറങ്താന്െതുകൾ
മാഗതമെ്ല,എലൻറകഥകൾ


