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മാർക്ക്റോബ്സൺ
സംവിധാനം ചെയ്ത
നയൻ അവേഴ്സ്ടു രാമ
(1963) എന്ന ചിത്രത്തിലെ
ഗാന്ധിവധത്തിെൻറ
ചിത്രീകരണം

മാന്ത്രികന് ഉമിക്കരി പഞ്ചസാരയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.
പക്ഷേ, ഒരിക്കലും ഒരു ഭീകരനെ മഹാനാക്കാൻ കഴിയില്ല.
എന്നാൽ, അധികാരത്തിന് അതിലപ്പുറവും കഴിയും.
അങ്ങനെയാണ് രുചികരമായ ബിരിയാണിയും പോഷകസമൃദ്ധമായ
ബീഫും കുളിർമ നൽകുന്ന പച്ചയും മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുമെല്ലാം
ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ ദേശേദ്രാഹികളുടെ പട്ടികയിലായത്!
അങ്ങനെത്തന്നെയാണ്സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഭീകരൻ
നാഥുറാം വിനായക് ഗോദ്സെ മുതൽ മാലേഗാവ്ഭീകരാക്രമണ
കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പ്രജ്ഞ സിങ് ഠാകുർ
വരെയുള്ളവർ ‘ദേശസ്നേഹി’കൾ ആകുന്നതും

നവ ദേശസ്നേഹികൾ

ഇ

ന്ത്യയുടെ ആകാശത്തുനിന്ന് ഇപ്പേ
ാൾ കോരിച്ചൊരിയുന്നത് പ്രകോപന
പ്രസ്താവനകളുടെ പേമാരിയാണ്. ജനാ
ധിപത്യമുയർത്തിപ്പിടിച്ച കുടകളിൽ തുള
കൾ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടത് തിമിർത്തു പെയ്യു
കതന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയാക്കുന്ന
സർവ സ്മരണകളെയും മായ്ച്ചുകളയാനു
ള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമങ്ങളാണ് യാദൃച്ഛികമെ
ന്ന് തോന്നുമാറ് ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകെ
ാണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ
യിലെ ആദ്യ ഭീകരനായ നാഥുറാം വിനായ
ക് ഗോദ്സെക്ക്, മഹാത്മാ ഗാന്ധിവധം നട
ന്ന അന്നുമുതൽ ഒരു താരപരിവേഷം ലഭി
ച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളത് ഇന്ന് ജനാധിപത്യവാ
ദികളൊക്കെയും ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഗോദ്സെ ഒരിക്കലും ഗാന്ധിവധത്തെയോർ
ത്ത് കരഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരാഗൃഹത്തിെൻറ ഇരു
ണ്ട അകത്തളങ്ങളിൽ ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോൾ
പോലും കുറ്റബോധത്തിെൻറ ഒരുതുള്ളി
കണ്ണീർ ആ കണ്ണുകളിൽനിന്ന്ഉതിർന്നുവീ
ഴുകയുണ്ടായില്ല. ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു
പുണ്യകൃത്യം ചെയ്ത ചാരിതാർഥ്യത്തോ
ടെയാണ്, ഗാന്ധിവധം ഗോദ്സെ ആസ്വ
ദിച്ചത്! കോടതിയിൽ സ്വന്തം കുറ്റം സ്വയം
ന്യായീകരിച്ച് നടത്തിയ നീണ്ട വിശദീകരണ
ത്തിലൊരിടത്തും ഗാന്ധിവധത്തെക്കുറിച്ചേ
ാർത്ത് ആ കണ്ണൊന്ന് കലങ്ങുകയോ ആ
ചങ്കൊന്ന് ഇടറുകയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി
ല്ല. കനിവിെൻറ കണ്ണുനീരൊക്കെയും വറ്റിയ
ആ കൊടും ക്രിമിനലിനുവേണ്ടി എന്നിട്ടും
കരയാൻ അന്നുമിന്ത്യയിൽ ഏറെ മനുഷ്യരു
ണ്ടായി! വിചാരണക്കോടതിയിൽ ഗോദ്സെ
യുടെ ഗാന്ധിവധ ന്യായങ്ങൾ കേട്ട്പുരുഷ
ന്മാർ തൂവാലകൊണ്ട് കണ്ണു തുടക്കുകയും
സ്ത്രീകൾ വാവിട്ട് കരയുകയും ചെയ്തുവ
െത്ര! ജസ്റ്റിസ്ജി.ഡി. കോസല വികാരനിർ
ഭരമായ ഈ രംഗത്തെ സാക്ഷിയാക്കി എഴു
തിയത്, ഗോദ്സെക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ വി
ചാരണവേളയിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയ ജനങ്ങൾ
ക്ക് ആ കോടതി അവകാശം നൽകിയിരു
ന്നെങ്കിൽ, അവർ ഗോദ്സെയെ കുറ്റമുക്
തനാക്കുമായിരുന്നുവെന്നാണ്!
മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ചോര നീതിക്കു
വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു നേരത്താണ്,
ഗോദ്സെക്കുവേണ്ടി, ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യർ
ആർത്തുകരഞ്ഞത്. സ്വന്തം ന്യായവാദങ്ങള
വസാനിപ്പിച്ച്, കുറ്റബോധത്തിെൻറ ഒരു നി
ഴൽപാടുമില്ലാതെ, കോടതിയിൽനിന്ന് ജയി
ലിലെത്തിയ ഗോദ്സെക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്
ടപ്പെട്ട കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി സൽക്കരിക്കുകയാ
ണ് ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്തത്.
സാധാരണ തടവുകാർക്ക് അവർക്കർഹത
പ്പെട്ട പ്രാഥമിക മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾപോ
ലും അനുവദിക്കാത്തവരാണ്; സ്വന്തം രാഷ്
ട്രപിതാവിനെ കൊന്ന നമ്പർവൺ ഭീകരന്
പ്രത്യേക പരിഗണനകൾ നൽകിയത്. 1949
നവംബർ 15ന്, ഗോദ്സെയെ തൂക്കിലേറ്റിയ
തോടെ ആ ഭീകര ദുർഭൂതം ഇന്ത്യയെ വിട്ടെ
ാഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയവർെക്കാക്കെയും
തെറ്റി! ഇന്നും ആ ഭീകരദുർഭൂതം ജനാധിപ
ത്യത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ
ണ്. ഗോദ്സെ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട നവംബർ
15, നവ ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്ക് ശൗര്യദിനമാ
ണ്. ആ കൊടും ഭീകരന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടാ
ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുകയാണ്.
ലോകത്തിലൊരിടത്തും സ്വന്തം രാഷ്ട്രപി
താവിനെ കൊന്നവർക്കും അതിന് പിന്തുണ
നൽകിയവർക്കും നാളിതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാ
ത്ത സ്പെഷൽ പരിഗണനകളാണ് നവ ഫാ
ഷിസ്റ്റ്ഇന്ത്യയിൽ സവർക്കർ, ഗോദ്സെ
മാർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ലോകപ്രശസ്തനായ സാഹിത്യപ്രതിഭ, 
െനാേബൽ സമ്മാനം നേടിയ ന്യൂട്ട്ഹാംസ
ന് ഇന്നും സ്വന്തം ജന്മദേശമായ നോർവേ
യിൽ ഒരു പ്രതിമപോലുമില്ല. മഹാനായ ആ
എഴുത്തുകാരൻ, രണ്ടാംലോകയുദ്ധകാല
ത്ത്, ഫാഷിസ്റ്റ്ഹിറ്റ്ലറുമായി സൗഹൃദം
പങ്കുവെച്ചുവെന്ന ഒരൊറ്റകാരണംകൊണ്ടാ

കെ.ഇ.എൻ
ണ്, നോർവീജിയൻ ജനത തങ്ങൾ അന്നും
ഇന്നും മനസ്സിലാദരിക്കുന്ന ന്യൂട്ട്ഹാംസ
നെ പ്രതീകാത്മകമായി രാഷ്ട്രശരീരത്തിൽ
നിന്നും പുറത്താക്കിയത്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യ
യിൽ ഗാന്ധിവധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ ഗാ
ന്ധിക്കു മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള ശ്രമ
ങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഗാന്ധിവധത്തിലെ
സവർക്കറുടെ പങ്ക് 1948 െഫബ്രുവരി 27ന്
പട്ടേൽ നെഹ്റുവിെനഴുതിയ കത്തിൽ കൃ
ത്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദ്വിരാഷ്ട്രവാ
ദം മുഹമ്മദലി ജിന്നക്കു മുമ്പേ ഇന്ത്യയിലവ
തരിപ്പിച്ചത് സവർക്കറാണ്. ഒരിക്കൽ സ്വാത
ന്ത്ര്യസമരത്തിന് ആവേശം പകർന്ന അതേ
സവർക്കർതന്നെയാണ് 1913ൽ ബ്രിട്ടീഷ്
സാമ്രാജ്യത്വത്തിനുമുന്നിൽ മാപ്പപേക്ഷിച്ച
ത്. ഗാന്ധിവധത്തെ തുടർന്ന് രോഷാകുല
രായ ജനങ്ങൾ ദാദറിലെ സവർക്കർ വസതി
യിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യം ഇരച്ചുകയറിയ
ത്. ഒരു പോറലുപോലുമേൽക്കാതെ നിയമ
വ്യവസ്ഥ സവർക്കറെ ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന്
അന്ന് സംരക്ഷിച്ചു. അതാണ് ജനാധിപത്യ
ത്തിെൻറ മഹത്ത്വം. പക്ഷേ, 2003ൽ അതേ
സവർക്കറുടെ പടം, മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ
പടത്തിനൊപ്പം നമ്മുടെ പാർലമെൻറിൽ പ്ര
തിഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ, ജനാധിപത്യത്തിെൻറ ആ
മഹത്ത്വം മങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. ലോ
കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമെന്നാണ്
ഇതേക്കുറിച്ച് അന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്ര
തികരിച്ചത്. സത്യത്തിലത് ഇന്ത്യയിൽ ഗോദ്
സെക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഔദ്യോഗിക
അംഗീകാരമായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ്
സംഘ്പരിവാർ, ഹിന്ദുമഹാസഭ തുടങ്ങി
യ നവഫാഷിസ്റ്റ്സംഘടനകളുടെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ, ഗാന്ധിനിന്ദ ഒരർധ ഔദ്യോഗിക
പരിവേഷത്തോടെ സജീവമാകുന്നത്.
അമിത്ഷാക്ക് മഹാത്മാ ഗാന്ധി സമർഥ
നായ ഒരു ബനിയ ജാതിക്കാരൻ മാത്രമാണ്.
ഒരുപിടി ഉപ്പിൽനിന്ന്വീണുകിടന്ന ഇന്ത്യൻ
ജനതയെയാകെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുംവി
ധം, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് ഉൗർജം നൽകി
യ ഗാന്ധിക്ക്, നരേന്ദ്ര മോദിയോളം ബ്രാൻ
ഡ് മൂല്യം ഇല്ലെന്നാണ് അനിൽവിജ് എന്ന
മറ്റൊരു നേതാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൃഷ്ണ
ന് കംസനെ കൊല്ലാമെങ്കിൽ എന്തുകൊ
ണ്ട് ഗോദ്സെക്ക് ഗാന്ധിയെ കൊന്നുകൂടാ
എന്ന ന്യായമാണ് പ്രദീപ് ദാൽവിയുടെ ‘നാ
ഥുറാം വിനായക് ഗോദ്സെ സംസാരിക്കു
ന്നു’ എന്ന നാടകം ചോദിക്കുന്നത്. ഗാന്ധി
ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലാകെ നി
റഞ്ഞുനിന്ന കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ
ഫാഷിസത്തിെൻറ സൈദ്ധാന്തിക ഗ്രന്ഥമാ
യ ‘നാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നിർവ
ചിക്കപ്പെടുന്നു’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മഹാ
ന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഗാന്ധിയുടെ മാത്രം പേ
രില്ല. മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ നവ ഫാഷിസ്റ്റ്
താത്ത്വികഗ്രന്ഥമായ വിചാരധാരയിൽ, പേ
രുപോലും പറയാതെ ഗാന്ധിജിയെ വഞ്ച
കനെന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു^മു
സ്ലിം ഐക്യമില്ലാതെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വരാജ്
ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞവൻ രാജ്യവഞ്ചകനാണ്

എന്നൊരൊറ്റവാക്യം എത്രയെത്ര മൂല്യങ്ങ
ളെയാണ് ഒരൊറ്റവെട്ടിന് മുറിച്ചു വീഴ്ത്തി
യിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെയൊക്കെയും വേറെ
ാരർഥത്തിൽ നിസ്സാരമാക്കുംവിധം, സംഘ്
പരിവാറിെൻറ സൈദ്ധാന്തികനായ ഗുരു
ജി ഗോൾവാൾക്കർ, പ്രത്യക്ഷമായിത്തന്നെ
മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ വധിക്കാൻ ആഹ്വാനം
ചെയ്തിരുന്നുവെന്നു കേട്ടാൽ ആദ്യം അവി
ശ്വസനീയമായി തോന്നും. പക്ഷേ, ഡൽഹി
ആർക്കൈവ്സിൽ അതിെൻറ രേഖയുണ്ടെ
ന്ന് പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനായ എം.
പ്രശാന്ത് എഴുതിയത് വായിച്ചപ്പോൾ ആ
അവിശ്വാസത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുംവിധം
ആകെ കിടുങ്ങിപ്പോവുകയാണുണ്ടായത്.
ഡൽഹിക്കടുത്ത് റോത്തക്ക് റോഡിൽ 1947
ഡിസംബർ എട്ടിന് നടന്ന ആർ.എസ്.എസ്
ഉന്നതതലയോഗത്തിലാണ്, മുസ്ലിംകളെ
സഹായിക്കുന്നതിെൻറ പേരിൽ ഗാന്ധിയെ
വധിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ഗോൾവാൾക്കർ വ്യ
ക്തമാക്കിയത്. റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്
സി.ഐ.ഡി ഇൻസ്പെക്ടർ കർത്താ സി
ങ്ങാണ്.
പിരി ലൂസായ ഏതോ ഒരൂളൻ നടത്തിയ
കൊലയായി, ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ
ത്തെ അവഹേളിക്കുന്നവർ സത്യത്തിൽ കെ
ാലയാളികളെയും കൊലക്കു പിന്നിലെ പ്ര
ത്യയശാസ്ത്രത്തെയും മഹത്ത്വപ്പെടുത്തു
കയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1977 ഒക്ടോബർ
എട്ടിന് മൊറാർജി ദേശായിയുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ ജനതാപാർട്ടി അധികാരമേറ്റെടുത്ത്,
രാജ്ഘട്ടിലെ ഗാന്ധിസ്മൃതിയിൽ പുഷ്പാർ
ച്ചന നിർവഹിച്ചപ്പോഴും തുടർന്നുമുണ്ടായ
സംഭവങ്ങൾ മാത്രമോർത്താൽ കാര്യങ്ങളു
ടെ നിജസ്ഥിതി ആർക്കും വ്യക്തമാവും.
രാജ്ഘട്ട് സന്ദർശകർക്കുമുന്നിൽ, മൊറാർ
ജി ദേശായിയുടെ ആത്മകഥയിലെ ഗോദ്
സെയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം വായി
ച്ചുകേൾപ്പിക്കുക പതിവുണ്ട്. ഡി.ആർ ഗേ
ായൽ വ്യക്തമാക്കിയപോലെ, പതിവുപേ
ാലെ മൊറാർജിയുടെ സന്ദർശനവേളയി
ലും ഗോദ്സെ എന്ന ആർ.എസ്.എസുകാര
നാണ് ഗാന്ധിജിയെ വധിച്ചതെന്ന മൊറാർ
ജി ദേശായിയുടെ ആത്മകഥയിലെ ഭാഗം
ഗൈഡ് ദാമോദരൻ നായർ വായിച്ചുകേൾ
പ്പിച്ചുവെത്ര. അപ്പോൾ സിക്കന്ത്ഭക്ത് എന്ന
ഭക്ഷ്യമന്ത്രി, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമു
ണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരാമർശമാണെന്നും അതു
കൊണ്ടത് മാറ്റണമെന്നും മൊറാർജിയോട്
അപേക്ഷിച്ചു.
ചരിത്രം ചരിത്രമാണ്, നമുക്കത് മായ്ച്ചു
കളയാനാവില്ലല്ലോ എന്ന് മൊറാർജി പ്ര
തികരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ജനാധിപ
ത്യ നിലപാടിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതവിടെ
അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ,
ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്കെന്ത് ജനാധിപത്യം.
അവർ ആദ്യം ഗൈഡ് ദാമോദരൻ നായരെ
അടിച്ചുവീഴ്ത്തി. പിന്നീട് സിക്കന്ത്ഭക്തി
െൻറ സ്വാധീനമുപയോഗിച്ച് അയാളെ ജേ
ാലിയിൽനിന്ന്പിരിച്ചുവിട്ടു. പ്രശ്നം പാർ
ലമെൻറിൽ പ്രക്ഷുബ്ധരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടി
ച്ചപ്പോൾ, മൊറാർജി ചുവടുമാറി. അതോ
ടെ ചരിത്രം ചരിത്രമല്ലാതാവുകയും മൊറാർ
ജിക്ക് സ്വന്തം അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴി
യുകയും അതോടെ ഗോദ്സെ ആർ.എസ്
.എസ്അല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു! ഒരു മാ
ന്ത്രികന് ഉമിക്കരി പഞ്ചസാരയാക്കാൻ കഴി
യും. പക്ഷേ, ഒരിക്കലും ഒരു ഭീകരനെ മഹാ
നാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, അധികാര
ത്തിന് അതിലപ്പുറവും കഴിയും. അങ്ങനെ
യാണ് രുചികരമായ ബിരിയാണിയും പേ
ാഷകസമൃദ്ധമായ ബീഫും കുളിർമ നൽ
കുന്ന പച്ചയും മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുമെല്ലാം
ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ, ദേശേദ്രാഹികളുടെ പട്ടി
കയിലായത്!
മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ 71ാം രക്തസാ
ക്ഷിത്വ ദിനത്തിലാണ്, 2019 ജനുവരി 30ന്
ഹിന്ദുമഹാസഭ ദേശീയനേതാവ് പൂജാശ
കുൻ പാണ്ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അലീ

ഗഢിൽ, ഗാന്ധിവധത്തിെൻറ നാടകീയ പുന
രാവിഷ്കാരം നടന്നത്. മധുരം വിളമ്പിയായി
രുന്നു ആഘോഷം. ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നതി
നുശേഷം പുണെയിലും ജയ്പൂരിലും ഗ്വാളി
യോറിലും ഇങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്തുമടക്കം
പലസ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന ഭീകര മധുരാഘേ
ാഷത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുംവിധമായിരുന്നു
ആ മധുരവിതരണം. ഗോദ്സെയുടെ ചിത്ര
ത്തിൽ മാലചാർത്തി, ഗാന്ധിയുടെ കോല
മുണ്ടാക്കി, അവർ വെടിയുതിർത്ത് അർമാദി
ച്ചു. കോലത്തിനുള്ളിൽനിന്ന്ചുവന്ന ദ്രാവ
കമൊഴുകി. ഗോദ്സെക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ചിരുന്നെ
ങ്കിൽ, ഗാന്ധിയെ ഞാൻ കൊല്ലുമായിരുന്നു
വെന്ന് ശകുൻപാണ്ഡെ പ്രസ്താവിച്ചു. സ്വ
ന്തം രാജ്യത്തിെൻറ രാഷ്ട്ര പിതാവിനെ മര
ണാനന്തരം കൊന്നിട്ടും ആ ജ്വലിക്കുന്ന സ്
മരണകൾക്കു മുന്നിൽ ആണവമാലിന്യങ്ങ
ളെക്കാൾ മലിനമായ വാക്കുകൾ ചൊരിഞ്ഞി
ട്ടും, അതൊരു ഭീകരകൃത്യമായി ഇന്ത്യയിൽ
അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടില്ല. മറ്റേതെങ്കിലുമൊ
രു രാജ്യത്തായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ശരി
ക്കുള്ള ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തി
ച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, സ്വന്തം രാഷ്ട്രപിതാവിനെ
മരണാനന്തരവും അവഹേളിക്കുന്നവർക്ക്,
നിന്ദയിൽ നൃത്തം ചവിട്ടുന്ന പിന്മുറക്കാരു

ഗാന്ധിയുടെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ
ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലീഗഢിൽ
ഹിന്ദു മഹാസഭ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി
പൂജ ശകുൻ പാണ്ഡെ ഗാന്ധിയുടെ
ചിത്രത്തിലേക്ക്വെടിയുതിർക്കുന്നു
ണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയിൽ മത
നിരപേക്ഷത, ബഹുസ്വരത, സോഷ്യലിസം,
സാമുദായിക സൗഹാർദം തുടങ്ങി ഇന്ത്യ
യെ നിരവധി പരിമിതികൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ
യൂനിയനാക്കി നിലനിർത്തിയ മൂല്യങ്ങളെ
യാകെ അപഹസിക്കുന്ന, പ്രവണതക്കാണ്
മേൽൈക്ക കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ
ഴിതാ ഒരു പ്രജ്ഞ സിങ് ഠാകുറും!
പ്രജ്ഞ സിങ് നാടിനെയാകെ നടുക്കിയ
2008ലെ മാേലഗാവ് സ്ഫോടനത്തിലെ മു
ഖ്യപ്രതിയാണ്. എന്തേ മരണം ഇത്ര കുറ
ഞ്ഞുപോയത് എന്നായിരുന്നെത്ര സ്ഫോട
നത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രജ്ഞയുടെ ആദ്യ പ്ര
തികരണം. ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ രക്
തസാക്ഷിയായ, ഇന്ത്യ അഭിമാനത്തോടെ
ഓർക്കുന്ന, ഹേമന്ത് കർക്കറെയെ ഞാൻ
ശപിച്ചുകൊന്നതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്
ഇതേ പ്രജ്ഞ സിങ് ഠാകുറാണ്. അവരെ പി
ന്തുണച്ചുകൊണ്ട്, അതേ സ്ഫോടനക്കേസി
ലെ മുഖ്യപ്രതികളിൽ ഒരാളായ മേജൻ രമേ
ഷ് ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞത്, ഏതെങ്കിലും െപാ
ലീസ്ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എവിടെയെങ്കിലും
ശേഷം പേജ്2 >>>>  
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Icbpt¶m ]pg Nncn¡pt¶m...
എസ്. മന�ോഹരൻ
കരയുന്നോ പുഴ ചിരിക്കുന്നോ
കരയുന്നോ പുഴ ചിരിക്കുന്നോ
കണ്ണീരുമ�ൊലിപ്പിച്ചു കൈവഴികൾ
പിരിയുമ്പോൾ
കരയുന്നോ പുഴ ചിരിക്കുന്നോ

ഭാ

രതപ്പുഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
നിത്യഹരിത നായകൻ പ്രേം നസീ
റിെൻറ മുഖം. നിസ്സഹായതയുടെയുംവേർപാ
ടിെൻറയും വേദനയുടെയും ഒരു ശ�ോകഗീതം.
1965ൽ പുറത്തുവന്ന ‘മുറപ്പെണ്ണ്’ എന്ന ചി
ത്രത്തിൽ. പ്രണയിച്ച സ്വന്തം മുറപ്പെണ്ണിനെ
അമ്മാവെൻറ നിർബന്ധപ്രകാരം അനുജനു
കല്യാണം കഴിച്ചുക�ൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ബാ
ലൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരെൻറ വേദന പ്രേക്ഷ
കന്, ശ്രോതാവിന്പകർന്നുതരുന്ന ഒരനിതര
സാധാരണ ഗാനം. എം.ടിയുടെ കഥയും തി
രക്കഥയും. വിൻെസൻറിെൻറ സംവിധാനം,
ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റ റുടെ വരികൾ. പഹാഡി
രാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ ഗാനം ഇങ്ങ
നെ തുടരുന്നു:
തീരത്തിനറിയില്ല മാനത്തിനറിയില്ല
തീരാത്ത നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ...
... മറക്കുവാൻ പറയാനെന്തെളുപ്പം
മണ്ണിൽ പിറക്കാതിരിക്കലാണതിലെളുപ്പം
എത്ര മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമ്മെ പിന്തു
ടരുന്നൂ ഈ ഗാനം. ഈ ഈണം ഒരുക്കിയ
ആ അതുല്യ പ്രതിഭ മറ്റാരുമല്ല ഭൂതപ്പാണ്ടി
അരുണാചലം ചിദംബരനാഥ് എന്ന ബി.എ.
ചിദംബരനാഥ്. തിരുവിതാംകൂറിലെ നാഗർ
ക�ോവിലിൽനിന്നുള്ള ഒരു സംഗീത കുടും
ബത്തിൽ 1924 മാർച്ച്19ന്ജനനം. സംഗീത
വിദ്വാനായിരുന്ന അരുണാചലം അണ്ണാവി
യുടെ മകൻ. കർണാടക സംഗീത വിദ്വാനാ
യിരുന്ന അച്ഛനിൽനിന്നും പിന്നീട്മുത്തയ്യ
ഭാഗവതരിൽനിന്നും സംഗീതവും മൃദംഗവും
അഭ്യസിച്ചു. ഭാഗവതരുടെ കച്ചേരികൾക്ക്മൃ
ദംഗം വായിക്കുകയും ചെയ്തു. നാഗമണി
മാർത്താണ്ഡൻ നാടാർ, കുംഭക�ോണം രാജ
മാണിക്കം പിള്ള എന്നിവരിൽനിന്ന്വയലി
നും അഭ്യസിച്ചു. പ്രശസ്ത സംഗീത വിദ്വാ
നായിരുന്ന എം.എം. ദണ്ഡപാണി ദേശിക
രുടെ കച്ചേരിക്കു വയലിൻ വായിക്കുന്ന ചി
ദംബരനാഥിനെ സംഗീത സംവിധായകൻ
സി.എൻ. പാണ്ഡുരംഗൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അത്ജീ
വിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി. 1948ൽ വന്ന
‘ഗ�ോകുലദാസി’, ‘ജ്ഞാനസൗന്ദരി’ എന്നീ
തമിഴ്ചിത്രങ്ങളിൽ പാണ്ഡുരംഗെൻറ സം
ഗീത സംവിധാന സഹായിയായി പ്രവർത്തി
ക്കാൻ ചിദംബരനാഥിനു അവസരം കിട്ടി.
തുടർന്ന്49ൽ കുഞ്ചാക്കോയും കെ.
വി. ക�ോശിയും ചേർന്നു നിർമിച്ച ഉദയയു
ടെ ആദ്യചിത്രമായ ‘വെള്ളിനക്ഷത്രം’ എന്ന
മലയാള ചിത്രത്തിൽ സംഗീതം ചെയ്യാൻ
ക്ഷണം കിട്ടി. അതിനടുത്ത വർഷം ‘സ്ത്രീ’
എന്ന ചിത്രത്തിനുകൂടി അവസരം കിട്ടി
യെങ്കിലും തുടർന്നു ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല.
അങ്ങനെ താൽക്കാലികമായി സംഗീത സം
വിധാനം നിലച്ചു. പിന്നീട്ഒാൾ ഇന്ത്യ റേഡി
യ�ോയിൽ ജ�ോലി ലഭിച്ചു. അവിടെ ഭാസ്ക
രൻ മാസ്റ്ററെ കണ്ടുമുട്ടി. വീണ്ടും സംഗീത
സംവിധാനത്തിെൻറ വാതിൽ അദ്ദേഹത്തി
നു മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു. 1965ൽ ആർ.എ
സ്. പ്രഭു നിർമാണവും സംവിധാനവും
ചെയ്ത്ചന്ദ്രതാര വിതരണം ചെയ്ത പ്രേം
നസീർ ചിത്രമായ ‘രാജമല്ലി’ എന്ന ചിത്രത്തി
ലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിെൻറ രണ്ടാം
വരവ്. ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ ശാലീനവും
ലളിതവും ആയ വരികൾക്ക്അതിനെക്കാൾ
മധുര ഈണങ്ങൾ നൽകി ചിദംബരനാഥ്
സംഗീത സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിലെ
തെൻറ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.
കുന്നിന്മേലെ നീയെനിക്കു കുടില�ൊന്നു

കെട്ടീ
കന്നിപ്പെണ്ണായ് കടന്നൂ ഞാൻ
കല്യാണപ്പൂമാല കണ്ണീരിൽ വാടീട്ടും
കണ്ടില്ല പണ്ടത്തെ കളിത്തോഴനെ
ശാലീനതയുടെ പര്യായമായ എസ്. ജാന
കിയുടെ നേർത്ത ശബ്ദത്തിൽ ആ ഗാനം
മലയാളികളിൽ ഒരു വല്ലാത്ത മധുര ദുഃഖം
പകർന്നു. ഈ ചിത്രത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഗാന
ങ്ങളും നല്ലതാണെങ്കിലും ഇത്വേറിട്ടുനിൽ
ക്കുന്നു. 1966ൽ പുറത്തുവന്ന എം.ടി കഥ
യും തിരക്കഥയും എഴുതി എസ്.എസ്. രാ
ജൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘പകൽക്കിനാവ്’
എന്ന ചിത്രത്തിലെയും എല്ലാ ഗാനങ്ങളും
ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്. ഭാസ്കരൻ മാസ്
റ്ററുടെതുതന്നെയാണ്ഇതിലെയും വരി
കൾ. അഭിനയചക്രവർത്തി സത്യനും ഉർവ
ശി ശാരദയും ചേർന്ന്അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു
രംഗം.
പകൽക്കിനാവിൻ സുന്ദരമാകും
പാലാഴിക്കരയിൽ
പണ്ടേ നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടൊരു
പവിഴക്കൽപ്പടവിൽ
എപ്പൊഴെന്നറിയില്ല,
എന്നാണെന്നറിയില്ലാ
എന്നാണെന്നറിയില്ല..
കണ്ണിനും കാതിനും സുഖം തരുന്ന ഒരു

ബി.എ. ചിദംബരനാഥ്

എത്ര മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമ്മെ പിന്തുടരുന്ന
ചില ഗാനങ്ങളുണ്ട്. ബി.എ. ചിദംബരനാഥ്എന്ന
അതുല്യ സംഗീതജ്ഞെൻറ ഇൗണങ്ങളുടെ
പ്രധാന സവിശേഷത അതാണ്
അടുത്ത എസ്. ജാനകി ഗാനവും അമൂല്യ
മായ മറ്റൊരു ഗാനംതന്നെ.
നിദ്രതൻ നീരാഴി നീന്തിക്കടന്നപ്പോൾ
സ്വപ്നത്തിൻ കളിയ�ോടം കിട്ടീ
കളിയ�ോടം മെല്ലെത്തുഴഞ്ഞു
ഞാൻ മറ്റാരും
കാണാത്ത കരയിൽ ചെന്നെത്തീ
കാണാത്ത കരയിൽ ചെന്നെത്തീ
ഇതേവർഷം തന്നെ പി.എ. ത�ോമസ് നിർ
മിച്ച്സംവിധാനം ചെയ്ത ‘കായംകുളം
ക�ൊച്ചുണ്ണി’ എന്ന ചിത്രം സത്യെൻറ അഭി
നയംക�ൊണ്ടും ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ എഴുതി
ചിദംബരനാഥ് ഈണം നൽകിയ ഏഴ്ഗാ
നങ്ങൾക�ൊണ്ടും മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധ നേടിയത്
. ഇതിലെ ഒരു മുഴുനീള വേഷം (ഉപനായക
ൻ) ചെയ്തിരിക്കുന്നത്ഗായകൻ യേശുദാ
സ് ആണ്. ഇതിലെ മൂന്നു ഗാനരംഗങ്ങളിൽ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹം ആണ്.
യമുനാ കല്യാണി രാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടു
ത്തി യേശുദാസും ജാനകിയും പാടിയ

രാജാമണി
ഗാനം. യേശുദാസിെൻറ തരളമധുരമായ
ശബ്ദവും ശാരദ-സത്യൻ ടീമിെൻറ അഭിന
യവും. അതുപ�ോലെത്തന്നെ ഇതിലെ മറ്റു
രണ്ട്ഗാനങ്ങളെ കൂടി പരാമർശിക്കാതിരി
ക്കാതെ വയ്യ. മ�ോഹനം, സാരംഗ, ശ്രീരാ
ഗം രാഗങ്ങളിലെ ഒരു ഗാനമാലിക. സത്യ
െൻറ മുഖം ഷ�ോട്ടിൽ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട്ശാ
രദ ആലപിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കു
ന്ന ഒരപൂർവ ഭക്തി ഗാനം. എസ്. ജാനകി
എന്ന ഗായികയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഗാനങ്ങ
ളിൽ ഒന്ന്.
കേശാദിപാദം ത�ൊഴുന്നേൻ കേശവാ
കേശാദിപാദം ത�ൊഴുന്നേൻ കേശവാ
പീലിച്ചിരുൾമുടിയും നീലത്തിരുവുടലും
ഫാലത്തൊടുകുറിയും താണു ത�ൊഴു
ന്നേൻ

കുങ്കുമപ്പൂവുകൾ പൂത്തു എെൻറ
തങ്കക്കിനാവിൻ താഴ്വരയിൽ
എന്ന ഗാനരംഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെ
ടുന്നത്
യേശുദാസും ഉഷാകുമാരിയും ആണ്.
വളരെ പ്രശസ്തമായ
നല്ല സുറുമ നല്ല സുറുമ
ക�ൊച്ചു സിന്ദൂരപ്പൊട്ടു കുത്തി മന്ദാരക്ക
ണ്ണിണയിൽ
സുന്ദരിമാരണിയും സുറുമ
എന്ന ഗാനം പാടി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന
തും യേശുദാസ് തന്നെ.
യേശുദാസും ഉഷാകുമാരിയും അഭിനയി
ച്ച്യേശുദാസ് പാടിയ
ആറ്റുവഞ്ചിക്കടവിൽ വച്ചു അന്നു നിന്നെ
ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ
പാട്ടു വന്നതു പവിഴച്ചുണ്ടിൽ പാതി നിർ
ത്തിയതെന്താണു

നവ ദേശസ്നേഹികൾ

പാതി നിർത്തിയതെന്താണു....
എന്ന ഗാനവും ഈ ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു
അതി മന�ോഹരമായ ഗാനമാണ്. 1965ൽ
ചന്ദ്രതാരയുടെ ബാനറിൽ ടി.കെ. പരീക്കു
ട്ടി നിർമിച്ച്എസ്.എസ്. രാജൻ സംവിധാ
നം ചെയ്തു. 1967ൽ പുറത്തു വന്ന ‘കു
ഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ
പി. ജയചന്ദ്രൻ എന്ന ഗായകനെ മലയാള
സിനിമക്ക്സമ്മാനിച്ചതും മറ്റാരുമല്ല ചിദം
ബരനാഥ് തന്നെ. പ്രേമ എന്ന ഗായികയു
മ�ൊത്തു ജയചന്ദ്രൻ പാടിയ
ഒരു മുല്ലപ്പൂമാലയുമായ് നീന്തി നീന്തി നീ
ന്തി വന്നേ
ഒന്നാം കടലിൽ മുങ്ങാംകുഴിയിട്ടൊന്നാം
തിരമാല
ഒന്നാം തിരമാല...
എന്ന ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ ഗാനമാണ്
അറുപത്തഞ്ചിൽ ജയചന്ദ്രൻ ആദ്യമായി സി
നിമക്ക്വേണ്ടി പാടുന്നത്. അറുപത്തഞ്ചിൽ
ബി.എസ്സി സുവ�ോളജിയിൽ ബിരുദമെ
ടുത്തു മദിരാശിയിൽ പ്യാരി ഇൻഡസ്ട്രീസ്
എന്ന കമ്പനിയിൽ കെമിസ്റ്റ്ആയി ജ�ോലി
യിൽ പ്രവേശിച്ച ജയചന്ദ്രന്എം.ബി.എസി
െൻറ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗാനമേളയിൽ
പാടാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. യുദ്ധഫണ്ടിന്
വേണ്ടിയുള്ള ആ ഗാനമേള സംഘടിപ്പിച്ച
ത്ആർ.കെ. ശേഖർ ആയിരുന്നു. അതിൽ
യേശുദാസ് പാടേണ്ടിയിരുന്നത്ശേഖർ
ഈണം നൽകിയ ച�ൊട്ട മുതൽ ചുടലവരെ
എന്ന ഗാനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിെൻറ അഭാവ
ത്തിൽ പകരക്കാരനായി ജയചന്ദ്രനാണ്ആ
പാട്ട്പാടിയത്. ഈ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായി
രുന്ന ആർ.എസ്. പ്രഭു, വിൻെസൻറ്, ശ�ോ
ഭന പരമേശ്വരൻ നായർ എന്നിവർക്ക്ജയ
ചന്ദ്രെൻറ ശബ്ദം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും കു
ഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാറിലെ ഗാനത്തിന്അദ്ദേ
ഹത്തിന്അവസരം ക�ൊടുക്കുകയുമാണ്
ഉണ്ടായത്.
പിന്നീട്ചിദംബരനാഥ് ജയചന്ദ്രന്അധി
കം നല്ല പാട്ടുകൾ നൽകിയതായി കാണു
ന്നില്ല. വയലാറിെൻറ ഗാനരചനയിൽ അറു
പത്തെട്ടിൽ വന്ന വിദ്യാർഥി എന്ന ചിത്രത്തി
ലെ ശ്യാമ രാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ വസ
ന്തയുമ�ൊത്തുള്ള

വാർതിങ്കൾ കണിവയ്ക്കും രാവിൽ
വാസനപ്പൂവുകൾ വിരിയും രാവിൽ
വിഷുക്കൈ നീട്ടം തന്നവനേ
വിവാഹമ�ോതിരം എന്നു തരും
എന്ന ഗാനവും 1996ൽ ചിദംബരനാഥ്
(തെൻറ മകനായ രാജാമണിയുമായി ചേർ
ന്നു) ചെയ്ത അവസാന ചിത്രമായ ‘അരമ
ന വീടും അഞ്ഞൂറേക്കറും’ എന്ന ചിത്രത്തി
ലെ മ�ോഹന രാഗത്തിലെ ജയചന്ദ്രൻ - ചിത്ര
ജ�ോടി പാടിയ
പ�ൊന്നാമ്പലേ നിൻ ഹൃദയം
സിന്ദൂര ചന്ദ്രനായ് ഞാനുണർത്തും
എന്ന ഗാനവുമാണ്ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റു ചി
ദംബരനാഥ് - ജയചന്ദ്രൻ ഗാനങ്ങൾ. യേശു
ദാസ് ‘വിദ്യാർഥി’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ പാടിയ
തപസ്വിനീ തപസ്വിനീ പ്രേമതപസ്വിനീ
എന്തിനെൻ ബാഷ്പ തടാകത്തിൽ
നീയ�ൊരു
ചന്ദനത്തോണിയിൽ വന്നൂ
എന്ന ഗാനവും ചിദംബരനാഥ് ചെയ്ത
ഒരു നല്ല ഗാനമാണ്.
മന്ദമന്ദംനിദ്ര വന്നെൻ മാനസത്തിൻ
മണിയറയിൽ
ചിന്ത തെൻറ പ�ൊൻവിളക്കിൻ
തിരിതാഴ്ത്തുന്നൂ
ല�ോലമായ പാണി നീട്ടി
ആരുമാരുമറിയാതെ
നീലമിഴി തൻ ജാലകങ്ങൾ അടച്ചിടുന്നൂ
എം.എം. നേശൻ നിർമിച്ച്സംവിധാനം
ചെയ്ത്അറുപേത്തഴിൽ വന്ന ‘ചെകുത്താ
െൻറ ക�ോട്ട’ എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഭാ
സ്കരൻ മാസ്റ്റർ എഴുതിയ അതി മന�ോഹര
മായ ഈ കവിതക്ക്ബാഗേശ്രീ രാഗത്തിെൻറ
ഉടയാട അണിയിച്ചു യേശുദാസിെൻറ പ്രണ
യ സ്വരത്തിൽ മലയാളിക്കു സമ്മാനിച്ച ചിദം
ബരനാഥിനെ ഒരിക്കലും സംഗീത പ്രേമികൾ
ക്കു മറക്കാനാവില്ല. 1965 മുതൽ 76 വരെ മാ
ത്രമാണ്അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നത്. 69
ലെ ജ�ോൺ ശങ്കരമംഗലത്തിെൻറ ‘ജന്മഭൂമി’
എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ എഴു
തി എസ്. ജാനകി പാടിയ
മാനത്തെ മണ്ണാത്തിക്കൊരു
പൂത്താലി കിട്ടീ പുലര�ൊളി തൻ
പൂഞ്ചോലയിൽ
നീരാടുമ്പോളതാ
മാനത്തെ മണ്ണാത്തിക്കൊരു
പൂത്താലി കിട്ടി
എന്ന ഗാനവും അദ്ദേഹത്തിെൻറ സംഗീത
സംവിധായക ത�ൊപ്പിയിലെ ഒരു പ�ൊൻതൂ
വൽതന്നെ. അദ്ദേഹത്തിെൻറ മകൻ രാജാമ
ണിയും സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു.
2007 ആഗസ്റ്റ്31ന്അച്ഛനും 2016 ഫെബ്രു
വരി 14ന്മകനും സംഗീതം ബാക്കിയാക്കി
കടന്നുപ�ോയി.
l
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കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അവരെയൊന്നും രക്തസാ
ക്ഷിയെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ്! പ്ര
ജ്ഞക്കൊത്ത ഉപാധ്യായ എന്നൊരു ചൊ
ല്ലിന് സ്കോപ്പുണ്ട്!
പ്രജ്ഞ ഭോപാലിലെ ബി.ജെ.പി സ്ഥാ
നാർഥിയായി മത്സരിച്ച് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാ
ണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാത്മാ ഗാന്ധി
യല്ല, ഗോദ്സെയാണ് ദേശസ്നേഹിയെന്ന
പ്രജ്ഞയുടെ പ്രസ്താവന മോദിക്ക്പോലും
സഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു. പക്ഷേ,
ഭോപാലിലെ മനുഷ്യർക്ക് മോദിയെ മനസ്സി
ലായത്ര, പ്രജ്ഞയുടെയും അവരുടെ സംഘ
ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും പ്രസ്താവനകളു
ടെ പൊരുൾ മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാവ
ണം വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിനവർ ജയിച്ചത്! പ്രജ്
ഞക്കുമുന്നിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി താൽക്കാ
ലികമായെങ്കിലും മങ്ങിയത്, ഇന്ത്യൻ മതനി
രപേക്ഷതക്കേറ്റ കനത്ത ആഘാതമാണ്.
നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത്ഷായും ഒറീസാമേ
ാദിയെന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനും ഗ്രഹാംസ്
റ്റൈൻസ്വധത്തിെൻറ പ്രചോദകകേന്ദ്രവു
മായ പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗിയും ജ്യോതിഷ
ത്തിനുമുന്നിൽ എന്ത് ശാസ്ത്രം എന്ന് ചേ
ാദിച്ച രമേഷ് പൊക്രിയാൻ നിഷാദും ഗോദ്
സെ സ്തുതിയിൽ പ്രജ്ഞ
 പ്പട്ടികയിൽ ഉൾ
പ്പെടുന്ന സാക്ഷി മഹാരാജും മധ്യപ്രദേശി
ലെ സംഘ്പരിവാർ നേതാവ് ഉഷാ ഠാകു
റും അനന്തകുമാർ ഹെഗ്ഡയും നളിൻകു
മാർ കട്ടീലും അനിൽ സൗമിത്രയും അത്രയെ
ാന്നും പ്രശസ്തരല്ലാത്ത മറ്റു നിരവധിപേരും
വെറുപ്പ് വിതച്ച് കലാപം വളർത്തി അധികാ
രം കൊയ്തവരാണ്. ഞങ്ങൾ എഴുതിയെ
ഴുതി ക്രിമിനലുകളായി, അവർ കലാപം നട
ത്തി നടത്തി അധികാരത്തിലുമായി എന്ന
കനയ്യകുമാറിെൻറ ട്വീറ്റ് എത്ര കൃത്യം! ഗോദ്
സെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭീകരനാണെ
ന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശസ്ത അഭിനയപ്രതിഭ കമൽ
ഹാസന് കല്ലേറ്, അതേ ഭീകരനെ മഹാനാ
യ ദേശീയവാദിയും രക്തസാക്ഷിയുമായി
അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രജ്ഞ സിങ് ഠാകുർമാർ
ക്ക് പൂച്ചെണ്ട്. മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ത് മതജാതിരാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പു
റം നമ്മൾ ചവിട്ടിനിന്ന മനുഷ്യത്വത്തിെൻറ
യും മതനിരപേക്ഷതയുടെയും മണ്ണാണ്. മാ
ലേഗാവ് സ്ഫോടനക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി
യായ പ്രജ്ഞ സിങ് സത്യത്തിൽ ജാമ്യം നേ
ടിയത് കടുത്ത രോഗിയാണെന്നും പരസഹാ
യമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും പറ
ഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ആ ഒന്നും ചെയ്യാനാവാ
ത്ത അവരാണിപ്പോൾ സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തി
െൻറ പ്രതിച്ഛായ മലിനമാക്കുംവിധം രാഷ്ട്ര

പിതാവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ കൊല
യാളിയെ ആദർശവത്കരിച്ച് ഇന്ത്യൻ പാർല
മെൻറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജിയു
ടെ ആദർശ റിപ്പബ്ലിക്കായ രാമരാജ്യത്തിൽ
ഗോദ്സെക്കും പ്രജ്ഞ
 സിങ്ങിനു പോലും
ഇടമുണ്ടാവുമെങ്കിൽ; പ്രജ്ഞ സിങ് ഠാകുർ
മുന്നോട്ടുവെച്ച ‘രാമനാണ് രാജ്യം, രാജ്യം രാ
മനാണ്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ മഹാത്മാ
ഗാന്ധിക്കുപോലും ഇടമുണ്ടാവില്ല. എന്തു
കൊണ്ടെന്നാൽ അത് കൊല്ലാൻവേണ്ടി
ഗോദ്സെ വിളിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യം
മാത്രമാണ്. ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ സൈദ്ധാന്തി
കരായ ഡോക്ടർ മൂഞ്ചെയുടെയും സവർക്ക
റുടെയും ഹിന്ദുത്വം, യഥാർഥ ഹിന്ദുമതമല്ലെ
ന്നും അവർ വാളിെൻറ തത്ത്വത്തിലാണ് വി
ശ്വസിക്കുന്നതെന്നും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത്
മറക്കാറായിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞദിവസം, ഹിന്ദുമഹാസഭ സവർ
ക്കറുടെ ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിച്ചത്
വിദ്യാർഥികൾക്ക് കത്തിയും ഗീതയും വിത
രണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ, ഗാ
ന്ധി ഗീതയിൽനിന്നുപോലും കുഴിച്ചെടുത്ത
ത് അഹിംസയാണ്. പാണ്ഡവരുടെ ത്യാഗ
ത്തെക്കുറിച്ചും യുധിഷ്ഠിരെൻറ ക്ഷമാശീ
ലത്തെക്കുറിച്ചും ഓർക്കുന്ന ത്യാഗത്തിെൻ
റയും ക്ഷമയുെടയും മതമാണ് ഹിന്ദുമതം
എന്ന് കരുതിയ മുസൽമാനോട് നീതി പു
ലർത്തിയ ഒരു ഭ്രാന്തൻ ഗാന്ധി നിങ്ങൾക്കിട
യിൽ ഉണ്ടായത് അത്ര സങ്കടകരമായ കാര്യ
മാണോ എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ചോദ്യം വിന
യപൂർവം സംഘ്പരിവാറിെൻറ അക്രാമക
സമീപനത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
ഇന്ന് പ്രജ്ഞ സിങ് ഠാകുറടക്കമുള്ളവർ
ഗാന്ധിജിയുടെ ആ ഹൃദയസ്പർശിയായ
കാഴ്ചപ്പാടിനോടാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത്.
അതിനവർക്കൊരിക്കലും കഴിയില്ല. അതിനു
പകരമവർ കൂടുതൽ ഗോദ്സെമാരെ വാർ
ത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. 1984ൽ
ഇതേ ഭോപാലിൽ യൂനിയൻ കാർബൈഡ്
കമ്പനിയുടെ സെവിൻ എന്ന കീടനാശിനി
യുടെ നിർമാണത്തിനാവശ്യമായ മീഥൈൽ

ഐസോസൈനേറ്റ് വാതകരൂപത്തിൽ സം
ഭരിച്ചിരുന്ന ടാങ്ക് പൊട്ടി ആയിരക്കണക്കിന്
ആളുകൾ മരിച്ചപ്പോൾ, ഭോപാൽ റെയിൽ
േവ സ്റ്റേഷനിൽ ആരാരുമറിയാത്തൊരു സ്
റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ വിഷപ്പുകയിൽനിന്ന്തീവ
ണ്ടിയാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ, വിശ്രമമില്ലാ
തെ വണ്ടികൾ തിരിച്ചുവിട്ട് പതിനായിരങ്ങ
ളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവിടെ വീണ്
മരിച്ചുപോവുകയുണ്ടായി. പ്രശസ്ത സാമൂ
ഹികപ്രവർത്തക ദയാബായിയുടെ പച്ചവി
രൽ എന്ന ആത്മകഥയിൽ ആ ഭാഗം വായി
ച്ച അന്നുമുതൽ പേരറിയാത്ത ആ മനുഷ്യ
സ്നേഹിയുടെ പേരറിയാൻ ഒരു സാംസ്കാ
രിക പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ
ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും വിജ
യിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ദയാബായിയുടെ പച്ച
വിരലിൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്നുമാത്രമേ
പറയുന്നുള്ളൂ! പ്രജ്ഞ സിങ്ങിെൻറ മേൽവി
ലാസം മാത്രമല്ല മറ്റു മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും
ലഭ്യമാണ്. പക്ഷേ, എന്തുകാര്യം? പതിനായി
രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ മരിച്ചു
പോയ പേരറിയാത്ത ഭോപാലിലെ, ജീവിത
ത്തിൽ പ്രായോഗികാർഥത്തിലെങ്കിലും പരാ
ജയപ്പെട്ട ആ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററെക്കുറിച്ച്,
ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിെൻറ മഹത്തായ
പ്രതീകം എന്ന് ഇന്നെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി
നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, അത്
മനുഷ്യരാശിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
മഹത്തായ ഒരു അനുഭവവും അനുഭൂതിയു
മാവുമായിരുന്നു. അതിനുപകരം, ഇന്ത്യൻ
മതനിരപേക്ഷതയെ അവഹേളിച്ച പ്രജ്ഞ
സിങ് ഠാകുറിനെയാണ് ഈവിധം അദ്ദേഹം
ആദരിച്ചതെന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ടാംവട്ട ഭോ
പാൽ കൂട്ടക്കൊലയെയാണ് സങ്കടപ്രതിഷേ
ധങ്ങളോടെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യം
ഗൗരവമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചരിത്രം പി
ന്നീട് പ്രഹസനമായി മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ
മനുഷ്യത്വത്തിെൻറ ചങ്കുതുളക്കുന്ന ഭീകര
തയായും മാറും. പ്രജ്ഞ സിങ് ഠാകുർമാരാ
യും മാറും എന്നും പറയാം!
l
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 സ് മനസ്സിലാക്കേണമേ...)

ഇ

വിടെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് ആരുമറ
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സുൽത്താൻ ആദിരാജ മറിയുമ്മ െചറിയ ബീക്കുഞ്ഞി ബീവി

സി.െക.എ. ജബ്ബാർ

ണ് പി ന്തു ട ർച്ചയുണ്ടാ യത്. ˇണിെ ൻ റ അ
ഭാ വ ത്തി ൽ ത ല മു തി ർന്ന െപണ്ണ് േനതൃ പ ദ
വിയിെലത്തിയത് അങ്ങെന.

അ

െപൺവാഴ്ചയുെട
അറക്കൽ സാക്ഷ�ം

റക്ക ൽ ഇന്ന് രാജ� മല�. പേക്ഷ, അ
തിരുകളില�ാത്ത വിസ്മയചരി്രതത്തി
േലക്ക് വാതിൽ തുറക്കുന്നുണ്ട് അറക്കൽ രാ
ജ്ഞി. അറക്കൽ ചരി്രതത്തിലാണ് രാജ�മുള്ള
ത്. ്രപ ജ കളും ൈസ ന�വും അധികാ രവും ഉ
ണ്ടവിെട. കാലേത്താടും കാലുഷ�േത്താടും
ക ല ഹി ച്ച െപ ൺ ക രു ത്തിെ ൻ റ പത്ത രമാറ്റ്
ഖ�ാതിയുണ്ട് ˇ ഗതകാലത്തിന്. ഇന്നറിയ
െപ്പ ടു ന്ന സ്്രതീ പു രു ഷ സ മ ത� വാദം ഉയി ർ
െക്കാള്ളുന്നതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുന്പ് െപ
ണ്ണ് രാജ�ത്തിനുേവണ്ടി പടനയിച്ച അത�പൂർ
വ ചരി്രതമാണത്.
മറിയുമ്മ എന്ന െചറിയ ബീക്കുഞ്ഞിബീവി
അറക്കൽ രാജസ�രൂപത്തിെൻറ 39ാമെത്ത സു
ൽത്താനായി ഇക്കഴിഞ്ഞ േമയ്˘ എട്ടിന് അധി
കാ ര േമ റ്റ േപ്പാ ൾ 85കാരി യായ ഒരു സ്്രതീയു
െട സാ ര ഥ� ത്തി െന ന്ത് ്രപ സക്തിെയന്ന് അ
േന�ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഗതകാലത്തിെൻറ തി
ളച്ചു െപാ ങ്ങു ന്ന േപാ രാട്ട സാരഥ�ത്തിെൻറ
്രപ തീ കാ ത്മ ക സാ ക്ഷ� മ െ്രത ഇൗ അ ധികാ
രാേരാഹണം.

മുസ്ലിം െപെണ്ണങ്ങെന
അധികാരത്തിെലത്തി?
കൗതുകമുെള്ളാരു േചാദ�മാണിത്. ഇസ്ലാമി
ക ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ തുല�തയില�ാത്ത
ഒരു സംഭവം ഇവിെട യാഥാർഥ�മായത് രാജ
സ�രൂപത്തിെൻറ അനന്തരാവകാശ താവഴി
പ്പാതയിലൂെടയായിരുന്നു. അതാവെട്ട, ഇസ്
ലാമിക വിശ�ാസാചാരങ്ങളുെട െപാതു ഭൂമി
ക ഉൾ െക്കാള്ളുകയും െചയ്˘തു. േകാലത്തി
രി രാ ജ വം ശ വു മാ യി െക ട്ടു പി ണഞ്ഞു കിട
ക്കു ന്ന മ ത പ രി വ ർ ത്ത ന ത്തിെ ൻറ േവരിൽ
പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന രൂപമാണിത്. അതുെകാ
ണ്ടുതെന്ന ˇചാരങ്ങളിൽ മതസൗഹാർദപ
ര മാ യ പ കി ട്ടും പാ ര സ്പ ര� വും
ഇഴു കി േച്ച ർ ന്നു. അ നന്ത രാ
വകാ ശ ത്തി ലും അ ത് കു
രുങ്ങിക്കിടന്നു. മരുമക്ക
ത്തായ സ്രന്പദായമാ
യതി നാ ൽ െപ ൺ
താ വ ഴി യി ലാ

പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽതെന്ന ˇ കൗതുകം
സംഭവിച്ചിരുന്നു. കൃത�മായി പറഞ്ഞാൽ ˇ
ധുനിക സ്്രതീപുരുഷ സമത�വാദം ˇവിർഭ
വി ക്കു ന്ന തിെ ൻ റ നൂ റ്റാ ണ്ട് മുന്പ്. 19ാം നൂറ്റാ
ണ്ടി ൽ രൂ പ െപ്പ ട്ട സ്്രതീവിേമാചന സിദ്ധാന്ത
ത്തിലാണ് സ്്രതീക്കുള്ള നിയമപരിരക്ഷ, സ
മ്മ തി ദാ നാ വ കാശം, ശി ശു പരിപാലനം, സ�
ത്തവ കാ ശം തു ടങ്ങിയ വ യിൽ തുല�താവാ
ദം ഉയർന്നത്. അതിനു മുന്പുതെന്ന അറക്ക
ലിെല െപണ്ണ് അധികാരം ൈകയാളുക മാ്രതമ
ല�, യുദ്ധം നയിക്കുകയും നീതിപാലകെരയും
േകാടതിെയയും േപാലും പരിപാലിക്കുന്നവ
ളായിത്തീരുകയു െചയ്˘തു. 1848ൽ ന�ൂേയാർ
ക്കിെല െസനികഫാൾസിൽ നടന്ന വനിതാ ക
ൺവൻഷൻ അേമരിക്കൻ െഫമിനിസത്തിനും
സ്്രതീപുരുഷ സമത�വാദത്തിനും തുടക്കംകു
റിക്കും മുന്പ് 1728ൽ തെന്ന അറക്കൽ ബീവി
മാർ അധികാരം ൈകയാളി.
താവഴി സ്ഥാനാേരാഹണെമന്ന നിലയിലാ
ണ് ഇന്ന് ബീവിമാരുെട നിേയാഗെമങ്കിലും രാ
ജ�െമന്ന നിലയിൽ സാ്രമാജ�ത�ത്തിന് മുന്നി
ലൂെട നടന്നു നീങ്ങുകയായിരുന്നു ബീവിമാർ.
മലബാർ േജായൻറ് കമീഷൻ േരഖയനുസരി
ച്ച് ബീവി നിശ്ചയിക്കുന്ന മ്രന്തിേയാ, മകളുെട
ഭർത്താേവാ ˇണ് അന്നെത്ത ചീഫ് ജസ്റ്റി
സ്. പണ്ഡിതരടങ്ങിയ സംഘമാണ് േകാടതി
യിൽ ശരീഅത്തിന് വിേധയമായ വിധിന�ായ
ങ്ങൾ കെണ്ടത്തുന്നത്. അതായത്, പണ്ഡിത
ന്മാർ ബീവിക്ക് കീഴിെല ജൂഡീഷ�ൽ ഉേദ�ാഗ
സ്ഥപദവിയിൽ ˇയിരുന്നു. കലർപ്പില�ാത്ത മ
തചര�ക്കുമപ്പുറത്ത് പല ˇചാരങ്ങളിലും ˇ
ർഭാടങ്ങളിലും അറക്കൽ സ�രൂപം മുഴുകിയ
തായി ചരി്രതത്തിൽ കാണാം. ൈവവാഹിക
ബന്ധങ്ങൾ കാർക്കശ�ം നിറഞ്ഞതാണ്. അ
റക്ക ൽ സ� രൂ പത്തി ന് പുറത്ത് േകയികുടും
ബവു മാ േയ വിവാ ഹ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ
അനു വാ ദ മു ണ്ടാ യിരു ന്നു ള്ളൂ. ഇസ്ലാം അ
തിെൻറ ˇരംഭത്തിൽതെന്ന നിരാകരിച്ചതാ
യിരുന്നു ഈ േഗാ്രത-കുടുംബമഹിമാ വാദം.
അറക്കൽ െകട്ടിനകത്ത് ഒരിക്കലും െകടാെത
കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന തന്പുരാട്ടി വിളക്കിെ
ൻറതു മുതൽ പലതും ഇത്തരം ˇചാരബന്ധ
നങ്ങളിൽ ഉണ്ട്.

െപൺതാവഴിയുെട മുള്ളുേവലികൾ
അധികാരേമറ്റ െപണ്ണിന് മുന്നിൽ അന്ന് അധി
നി േവ ശ കി ങ്ക രന്മാ രു െട മുള്ളുകളായിരുന്നു
നി റ െയ. അ ത് അ വ ർ േനരിട്ട കഥ ക ൾ സംഭ
വബഹുലമാണ്. അറക്കൽ രാജാക്കന്മാരിൽ
മൂ ന്നി െലാ രാ ൾ എ ന്ന നി ല യി ൽ ബീവിമാരു
െട ഭരണം അരേങ്ങറിയിട്ടുണ്ട്. പ
തിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിെൻറ മു
ക്കാ ൽ

കാ ലംവെരയും ഭരിച്ച 19 രാജാക്കന്മാരും പു
രുഷന്മാരായിരുന്നു. േപാർച്ചു ഗീസുകാരും ഡ
ച്ചു കാരും ്രബിട്ടീഷുകാരും േചർന്ന ്രതിേകാണ
സാ മാ ജ� ത�ം അറ ക്ക ൽ ്രപ താപം ത ട്ടിെയടു
ക്കാൻ വട്ടമിട്ട് പറന്ന കാലത്ത് അതിെന േനരി
ട്ടതിൽ നെല�ാരു പങ്ക് ബീവിമാർക്കായിരുന്നു.
ബീവിമാരുെട സ്്രതീസഹജ ദൗർബല�ത്തിൽ
ചവിട്ടിയാണ് സാ്രമാജ�ത�ം പല ചതിപ്പയറ്റുക
ളും അടവുനയങ്ങളും ˇവിഷ്˘കരിച്ചത്. പേ
ക്ഷ, പലേപ്പാഴും പുരുഷൻമാെരക്കാൾ ചങ്കൂ
റ്റേത്താെടയായിരുന്നു ബീവിമാർ െകാേളാണി
യലിസെത്ത േനരിട്ടത്. പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിെ
ൻറ അവസാനത്തിലും പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി
െൻറ ˇദ�ത്തിലുമായി ഡച്ചു കാേരാടും േപാ
ർചുഗീസുകാേരാടുമായി െചറുത്തുനിൽപ് നട
ത്തി നീണ്ട നാലു പതിറ്റാേണ്ടാളം അറക്കലിെ
ൻറ െചേങ്കാേലന്തിയ ജുനൂമ്മബി ഇതിൽ തി
ളങ്ങിനിൽക്കുന്നു.
1728ൽ അധികാരേമറ്റ ˇദ�െത്ത അറക്ക
ൽ ബീ വി ക്കു ത െന്ന (ഹ റാ ബി ച്ചി ക ടവൂബി
ˇദിരാജബീവി-1728-1732) െകാേളാണിയ
ലിസവുമായി കലഹിേക്കണ്ടിവന്നു. ഒടുവിൽ
ഇം�ീഷുകാരുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിേടണ്ടിയും
വന്നു. 1793ൽ കണ്ണൂർേകാട്ട വളഞ്ഞ് അറക്ക
ൽ ൈസന�െത്ത നരനായാട്ട് നടത്തിയേപ്പാൾ
അന്നെത്ത 23ാം ഭരണാധികാരിയായ ജുനൂ
മ്മാ ബി പീ ഡ ന ങ്ങ ൾ ഏ െറ സ ഹിച്ചു. േകാട്ട
യി ൽ അ വ ർ ത ട വി ലാ ക്ക െപ്പട്ടു. േപാർചുഗീ
സുകാർ അറബിക്കടലിൽ മാപ്പിളമാേരാട്˘ െച
യ്˘ത ്രകൂരതകൾെക്കതിെര മൂന്നു വർഷം തുട
ർച്ചയായി യുദ്ധം െചയ്˘തത് ബീവിയുെട കീഴി
ലായിരുന്നു. മക്കയിേലക്കുള്ള യാ്രതക്കിടയി
ൽ ക ട ൽെക്കാ ള്ള ക്കാർ ബീ വിയുെട മകെന
െകാലെചയ്˘തു. േപാർചുഗീസ് അടിമത്തത്തി
ൽനിന്ന് മുസ്ലിംകെള രക്ഷിക്കാൻ അന്ന് ബീ
വി സുൽത്താൻ അലി ˇദിൽഷേയാട്˘ അേപ
ക്ഷിച്ചു. സുൽത്താൻ ഇതനുസരിച്ച് േഗാവവ
െര വന്ന് േപാർചുഗീസുകാെര േനരിട്ടു. കരാ
റു ക ളു െട യും നീ തി പീ ഠ ങ്ങ ൾ താ ണ്ടിയുള്ള
േപാ രാ ട്ട ങ്ങ ളു െട യും സം ഘ ർ ഷകാല മായി
രുന്നു അ വ രു െട ത്. അ റ ക്കൽ ബീ വിമാരിൽ
പല രും ദ�ി ഭാ ഷാ നി പുണ രാ യി രുന്നുെവന്ന്
ചരി്രതേരഖകളിൽ കാണാം. ചില ബീവിമാ
ർ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും േപർഷ�നും പഠിച്ചവരാ
യിരുന്നു. 1780കളിെല കണ്ണൂർ ˇ്രകമിച്ച േമ
ജർ മ�ിേയാസിേനാട്˘ അന്നെത്ത ബീവി ദ�ിഭാ
ഷിയുെട സഹായമില�ാെത ഹിന്ദുസ്ഥാനി സം
സാരിച്ചതായി ചില ഇം�ീഷ്˘ േരഖകളിലുണ്ട്.
പിൽക്കാലത്ത് അവർ ഇം�ീഷിലും അവഗാ
ഹം േനടി. അറക്കലിൽ അധികാരം ൈകയാ
ളിയ ഇേന്നവെരയുള്ള 39 കിരീടാവകാശികളി
ൽ 13ഉം സ്്രതീകളായിരുന്നു.
23ാം കി രീ ടാ വ കാ ശി ജു നൂ മ്മാബി 42 വ
ർഷവും 25ാം കിരീടാവകാശി ˇയിഷബി 24
വർഷവും 24ാം കിരീടാവകാശി മറിയംബി 19
വർഷവും അധികാരത്തിലുണ്ടായി. അതായ
ത്, പു രു ഷ ന് തു ല� മാ യ നി ല യിൽതെന്ന ത
ങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അവസരം അവസാനം വെര
യും അവർ വിനിേയാഗിച്ചു െവന്നർഥം. സ്്രതീ
കെളല�ാം േചർന്ന് 213 വർഷേത്താളമാണ് അ
റക്കൽ സ�രൂപെത്ത നയിച്ചത്. ഏറ്റവും ഒടുവി
ൽ കഴിഞ്ഞ മാസം മരിച്ച ഫാത്തിമ മുത്തുബീ
വി മാ്രതമാണ് അധികാരത്തിൽ ഒരു വർഷം
പൂർത്തീകരിക്കും മുന്പ് വിടപറഞ്ഞത്. ഖിലാ
ഫത്ത് ്രപസ്ഥാനം തിളച്ചു മറിഞ്ഞേപ്പാഴും രാ
ജ�ം സ�ാത്രന്ത�ത്തിേലക്ക് മുേന്നറിയ വിേമാച
നേപ്പാരാട്ട ഘട്ടത്തിലും അറക്കൽ സാരഥ�ം
ബീവിമാരുെട കരങ്ങളിലായിരുന്നു.

സ്ഥിരമായി നിേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, അത് ച
ടങ്ങുകളുള്ളേപ്പാൾ മാ്രതം. ചടങ്ങുകൾ പഴയ
്രപതാപത്തിെൻറ തനിമ േചാരാെത േനാക്കാ
റുെണ്ടങ്കിലും കുതിരപ്പടയും നാവികേസനയു
െട പ്രതാസുെമാന്നും ്രപകടിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് സ
ന്നാഹങ്ങളില�. ബീവിമാർ അധികാരം ൈകമാ
റുേന്പാൾ േരഖകളും ൈകമാറും. പേക്ഷ, േര
ഖകളിെല ഭൂമിയിൽ ചിലത് ൈകേയറ്റം െച
യ്യ െപ്പ ട്ടു കി ട ക്കു ന്നു െവ ന്ന ത് അറക്കലിെൻറ
ˇ ഭ� ന്ത ര െനാ ന്പ രം. അറക്കൽ രാ ജസ�രൂപ
ത്തി ന് ഇ ന്നു ള്ളത് സ ർ ക്കാ ർ ഒരുക്കിെക്കാടു
ത്ത മ�ൂ സി യ മാ ണ്. സ� രൂ പത്തിെ ൻ റ പ ഴ യ
ˇസ്ഥാനെക്കട്ടിനുള്ളിലും പരിധിയിലുമുള്ള
മൂന്ന് മസ്ജിദുകളുെട മുതവല�ിപദവിയും ബീ
വിക്കുണ്ട്. അതിനപ്പുറം ഒരു അധികാരവും ഇ
ല�ാത്ത ‘സുൽത്താൻ’ പേക്ഷ, ഒരു കാലത്തിെ
ൻറ വലിയ ്രപതീകമായി ˇദരിക്കെപ്പടുന്നു.
പഴയകാല ബീവിമാർക്ക് അവരുെട ഇച്ഛാശ
ക്തി െതളിയിക്കാൻ ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട്. തലമുതി
ർന്നവർ എന്ന ഉപാധിയുള്ള അധികാര ൈക
മാറ്റത്തിൽ ഇന്ന് ബീവിയുെട ദൗത�ം േപരിെലാ
തുങ്ങുന്നു. ്രപായവും അനാേരാഗ�വുെമല�ാം
പരിഗണിച്ച് ബീവിമാർ അധികാരേമൽക്കുന്ന

ചി്രതം: പി. സന്ദീപ്

അന്നുതെന്ന വിളംബരത്തിൽ ‘എെൻറ മകന്
സന്പൂർണമായും എെൻറ ്രപാതിനിധ�പരമായ
അധികാരാവകാശം നൽകുന്നു’ എന്ന് ്രപഖ�ാ
പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ബീവിയുെട മകേനാ മ
കേളാ അടുത്ത ˇേളാ ˇണ് മറ്റുകാര�ങ്ങൾ
നിർവഹിക്കുന്നത്.
ഏ ഴി മ ല മു ത ൽ ധർമടം വെര നീണ്ടുകി ട
ക്കുന്ന വലിെയാരു ഭൂ്രപേദശവും ലക്ഷദ�ീപും
മാലദ�ീപുമുൾെപ്പടുന്ന അറബിക്കടലിെൻറ വ
ലിെയാരു നാവിക േമഖലയും സ�ന്തമായുണ്ടാ
യിരുന്ന രാജകുടുംബമായിരുന്നു ഇത്. ഇേപ്പാ
ൾ 2.11 െഹ ക്ട ർ െകാ ട്ടാ ര ഭൂ മിയുെട ഉ ടമമാ
്രതം. 2005ൽ ഇത് ചരി്രതസംരക്ഷണ മുതലാ
യി സ ർക്കാ ർ പ രി പാ ല ന ത്തി ന് വി ട്ടുെകാടു
ത്തു. ˇ സ്തി േമ ലു ള്ള ജ ന്മാ വകാ ശം ൈക
െവടിയാൻമാ്രതം പ്രതാസ് അറക്കൽ സ�രൂപ
ത്തിനില�. കാരണം, ഇവിെട താമസിക്കുന്നവർ
അത് വിെട്ടാഴിഞ്ഞാൽ െപരുവഴിയിലാവും. അ
തുെകാണ്ടാണ് സർക്കാറിന് പരിപാലനത്തി
ന് മാ്രതമായി അറക്കൽ െകട്ട് വിട്ടുെകാടുത്ത
ത്. സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ മ�ൂസിയത്തിന് അറ
ക്കൽ ്രടസ്റ്റ് വക േവതനം നൽകി പരിപാലക
െര നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

േശഷം േപജ് 2 >>>

ഇന്നും അന്നും അറക്കൽ
അറക്കൽ െകാട്ടാര
മണിേഗാപുരവും
്രപേവശന കവാടവും

മുൻ സുൽത്താനയുെട അനന്തരാവകാശിക
ളിൽനിന്ന് വാളും പരിചയും േരഖകളുെമല�ാം
ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് പുതിയ ബീവി അധികാര
േമ ൽ ക്കാ റ്. പ ഴ യ െകാ ട്ടാരം കാ വ ൽക്കാരാ
യ പട്ടാളക്കാർ പഴമ നശിക്കാത്ത േവഷത്തി
ലും കുന്തേമന്തിയും അധികാരാേരാഹണത്തി
ൽ ഇന്നും പാറാവ്˘ നിൽക്കുന്നു. ˇ ചുമതല
കളിൽ മാ്രതമായി േവഷമിടാൻ യുവാക്കെള

നാടുവാണ പെണ്ണുങ്ങൾ
പടനയിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ
വാരാദ്യ മാധ്യമം ലക്കം 1616ൽ സി.കെ.എ. ജ
ബ്ബാർ എഴുതിയ കവർ സ്റ്റോറി പുതിയ�ൊരു

വായനാനുഭവമായി. പെൺവാഴ്ചയുടെ അ
റക്കൽ സാക്ഷ്യത്തെ വിളിച്ചോതുന്നതായിരു
ന്നു കവർസ്റ്റോറി.അമേരിക്കൻ ഫെമിനിസ
ത്തിനും സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്വവാദത്തിനും
തുടക്കം കുറിക്കും മുമ്പ് 1728ൽ അറക്കൽ ബീ
വിമാർ അധികാരം കൈയാളിയത് സ്ത്രീജന
ങ്ങളുടെ ശക്തമായ കാൽവെപ്പായിരുന്നു.മത
സൗഹാർദം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച അറക്കൽ കു
ടുംബം ഒരു കെടാവിളിക്കായിപൂർണ പ്രതാ
പത്തോടെ എന്നും ജ്വലിക്കട്ടെ!

ഇ.കെ.അനീസ്, ക�ൊടുവള്ളി

വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്തുകൾ
വാട്സ്ആപ്വഴിയും
രചനകൾ ഇ-മെയിലിലൂടെയും അയക്കാം
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പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,
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അബ്ദുന്നാസര് എന്.കെ.

കഥ

‘‘നേ

വായന

തിരക്കേറിയ ഹസൻ രണ്ടാമൻ പള്ളി പരിസരം. കാസബ്ലാങ്കയുടെ ഒരു സന്ധ്യാ കാഴ്ച

രെ തുഴഞ്ഞാല് നിങ്ങള്ക്ക് അമേ
രിക്കയിലെത്താം.’’ മൊറോക്കോ
യുടെ തലസ്ഥാനമായ റബാത് പട്ടണേത്താ
ടു ചേര്ന്നുകിടക്കുന്ന അറ്റ്ലാൻറിക്കിെൻറ തീ
രത്തുനിന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് വിരല്ചൂണ്ടി
ഡോ. അസീസ് അത് പറയുമ്പോള് മുഖത്തെ
ാരു കള്ളച്ചിരി. ഭൂമി ഉരുണ്ടതായതുകൊണ്ട് നി
ങ്ങള് ഇന്ത്യയിലാണ് എത്തുക എന്ന് പണ്ട്
പറഞ്ഞത് മെഡിറ്ററേനിയന് എന്ന കടലിനപ്പു
റം കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അയല്ക്കാരനായ
അമേരിഗോ വെസ്പുച്ചി ആണല്ലോ, എെൻറ
മറുപടി കേട്ട് ഡോ. അസീസും ഹോട്ട് പാക്ക്
േഗ്ലാബല് മൊറോക്കോയിലെ സഹപ്രവര്ത്ത
കന് മുഹമ്മദും ചിരിച്ചു. വടക്കു പടിഞ്ഞാറേ
അതിര് മുഴുവന് സമുദ്രാതിര്ത്തിയുള്ള രാജ്യ
മാണ് മൊറോക്കോ. 3500 കിലോമീറ്റര് നീളു
ന്ന സമുദ്രാതിര്ത്തി. വടക്ക് മെഡിറ്ററേനിയ
ന് കടല് ആണെങ്കില് പടിഞ്ഞാറ് അറ്റ്ലാൻ
റിക്സമുദ്രം. മൊറോക്കോയിലെ ടാന്ജിയര്
എന്ന നഗരത്തില് സാധാരണക്കാരനായി പിറ
ന്ന അബൂ അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ബത്തൂ
ത്ത (സി.ഇ 1304 -1375) ഇവിടെനിന്നാണല്ലോ
കാതങ്ങള് താണ്ടി കേരളത്തിലെത്തിയതെന്ന്
ഓര്ത്തപ്പോള് മനസ്സ്കുളിർത്തു.
ക്രിസ്തുവിനും 1000 വര്ഷം മുമ്പത്തെ
ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് മൊറോക്കോക്ക്. 19ാം
നൂറ്റാണ്ട് വരെ ശക്തമായ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാ
യിരുന്നു മൊറോക്കോ. 1912ല് ആണ് ഫ്ര
ഞ്ച് അധീനതയില് വന്നത്. 1956ല് സ്വാത
ന്ത്ര്യം നേടിയ രാജ്യം ഇന്ന് പുരോഗതിയിലേ
ക്ക് കുതിക്കുന്നു. പ്രധാന ഭാഷ അറബിയാ
ണെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് ഭാഷക്കും ബെര്ബെര് ഭാ
ഷക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ബെര്ബെര് ഭാഷക്ക്
അറബിയില് പറയുന്നത് അമാസിഗ് എന്നാ
ണ്. ഉയര്ന്ന ക്ലാസു കളിൽ അധ്യാപനം ഫ്ര
ഞ്ചില് ആണ്. അറേബ്യന് ഗ്രാമങ്ങളുടെ പരി
ശുദ്ധിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും റബാതിെൻറ തെരുവീ

ഒദായകളുടെ ക�ൊട്ടാരത്തിെൻറ ഉൾഭാഗം. നീല നിറത്തിലുള്ള
ചുവരുകളുടെ പഴമ ആകർഷണീയം

വിജീഷ് പരവരി
ചുമരും ന�ോക്കി അയാൾ
കുളിമുറിയുടെ
ഏറെ നേരം വെറുതേ നിന്നു. സന്ദേ

അക്ഷരങ്ങളാൽ തീർത്ത ഹൃദയഹാരിയായ വർണചിത്രങ്ങളെത്ര
ഇതിെല ഓരോ അഭിമുഖവും. മാധ്യമ ജീവിതത്തിലെ
അനുഭവങ്ങളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ കൂടിയാണ്അവ

വൈക്കം രാമചന്ദ്രൻ
‘ഇന്നൊരുങ്ങി പരനുള്ളു കാണുവാൻ –
നന്നു പുസ്തകമിതെത്ര വിസ്മയം!
ഒന്നിതിന്നു സമമില്ല കാണുകിൽ –
മന്നിലെന്നു മനമോതിടുന്നു പോൽ’

ശാ

അഭിമുഖം അനുഭവം
ജോണി ലൂക്കോസ്
പേജ്: 360, വില: 400, ഒലിവ്
ഒന്നുരണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം:
‘ഇരുപത്തിയാറ് കൊല്ലം വിജയൻ മാഷ്
ഇരുന്നിട്ടില്ല’ എന്ന് എഴുതിക്കാണുമ്പോൾ
അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നി
രിക്കും എന്ന ആകാംക്ഷ സ്വാഭാവികമായും
വായനക്കാരനിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. ആദ്യവരിയി
ലൊന്ന് നോക്കുന്ന മാത്രയിൽ അവസാനമെ
ന്ത് എന്നറിയാനുള്ള ‘ഉദ്വേഗം’ വായനക്കാര
െൻറ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോന്ന എഴു
ത്തിെൻറ വിശേഷ രസതന്ത്രം ഉപയോഗപ്പെ
ടുത്തുന്നു. ആരുമായാണോ, അഭിമുഖം, അവ
രിലേക്ക്വായനക്കാരനെ കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു
പോയി പശ്ചാത്തല പരിചയമൊരുക്കി, അവർ
തമ്മിലും മാനസികമായൊരു ബന്ധം സൃഷ്
ടിച്ച് വായനക്കാരനെ അഭിമുഖത്തിെൻറ ഭാ
ഗമാക്കി നിർത്തി അവരിൽ ആസ്വാദനരസം
നിറക്കുവാൻ പുസ്തകം ശ്രമിക്കുന്നു. ഓരോ
ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കും ആകാംക്ഷയോടെ,
ഉദ്വേഗത്തോടെ കാതോർക്കുന്ന ആസ്വാദക
സാക്ഷിയായി വായനക്കാരൻ പരിണമിക്കു
ന്നു. ശൂരനാടിെൻറയും മലയാറ്റൂരിെൻറയും
അഴീക്കോടിെൻറയും ആനന്ദിെൻറയും പെ
രുമ്പടവത്തിെൻറയും കാനായിയുടെയുമെ
ല്ലാമരികിൽ വായനക്കാരനെ നിമിഷങ്ങൾകെ
ാണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തുന്ന സവി
ശേഷസിദ്ധി എഴുത്തുകാരൻ പുസ്തകത്തിൽ
പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
l

നീർ പ�ൊഴിച്ചു. പിന്നെ അധികം താമസിയാ
തെ താരതമ്യേന വലിയ ഒരു പാറയിൽ കിട
ന്ന എൺപത്തിമൂന്ന് കില�ോ ദ്രവ്യമാനമുള്ള,
അസ്ഥിര രൂപഘടനയുള്ള ആ വലിയ ജല
കണം ഊക്കോടെ താഴേക്ക് ഉരുണ്ട് വീണ്
പ�ൊട്ടിച്ചിതറി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി.
l

ചിത്രീകരണം: ഷബ്ന സുമയ്യ

പുസ്തകം

സ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യകളും
അനുനിമിഷം വികസിച്ചുകൊണ്ടി
രിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിെൻറ വിസ്മ യ ചക്ര
വാളത്തിലേക്ക് അധികമൊന്നും കടന്നുചെ
ല്ലാൻ ഇന്നും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിഗൂഢ
വും അത്യന്തം വിസ്മയകരവുമായ മനോഗ
തികളെ അനാവരണം ചെയ്യുകയെന്നത് ക്ഷി
പ്രസാധ്യമല്ല. ഭാഷയുടെയും സംവേദനത്തി
െൻറയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപഭാവങ്ങളിൽ
കൂടി പരഹൃദയത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമി
ക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ് സാധാരണ രീതി
യിൽ സാധ്യമായ വഴി. ഉള്ളം കാണാനും കാ
ണിച്ചുകൊടുക്കാനും മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല, ജീ
വജാലങ്ങൾക്കൊന്നിനും കഴിയുമെന്ന് തോ
ന്നുന്നില്ല. തത്ത്വചിന്തയിലധിഷ്ഠിതമായ ഈ
വീക്ഷണഗതിയെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നു പ്രമു
ഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ജോണി ലൂക്കോസി
െൻറ ‘അഭിമുഖം അനുഭവം’ എന്ന പുസ്തക
ത്തിെൻറ വായനാനുഭവം. ഒറ്റയിരുപ്പിൽ വാ
യിച്ചു തീർക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഈ പുസ്തകം. വെ
റുതെ അങ്ങനെ വായിച്ചുപോകാൻ മനസ്സും
ബുദ്ധിയും സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. ഇത് കഥയേ
ാ കവിതയോ ജീവചരിത്രമോ അല്ല. എന്നാൽ,
ഏത് കഥയേക്കാളും നല്ല കഥയും ഏത് കവി
തയേക്കാളും നല്ല കവിതയും ഏത് ജീവചരി
ത്രത്തേക്കാളും നല്ല ജീവചരിത്രവുമാകുന്നു.
അക്ഷരങ്ങളാൽ തീർത്ത ഹൃദയഹാരിയായ
വർണചിത്രങ്ങളെത്ര ഇതിെല ഓരോ അഭിമു
ഖവും. ഗ്രന്ഥകർത്താവിെൻറ ഭാഷയിൽ പറ
ഞ്ഞാൽ കാൽനൂറ്റാണ്ട് നീളുന്ന മാധ്യമ ജീവിത
ത്തിലെ പച്ചയായ അനുഭവങ്ങളുടെ അടയാള
പ്പെടുത്തലുകൾ. കൗതുകത്തിെൻറ കണ്ണിലൂ
ടെ നോക്കിക്കണ്ടത്, വായനക്കാരെൻറ മന
സ്സ് കൊണ്ടെഴുതിയത്... മുഖവുരയിൽ ഗ്രന്ഥ

കാരൻ കുറിച്ചിടുന്ന ഈ വരികൾ കൃത്യവും
സത്യവുമാണെന്ന് വായനാനുഭവം സാക്ഷ്യ
പ്പെടുത്തുന്നു.
‘നാട്ടിലേക്ക് സ്വയം നാടുകടത്തിയ ശേഷ
വും തുടമേൽ മലർന്നു കൈയും പകുതി ചി
മ്മിയ കണ്ണുമായി പത്മാസനത്തിലിരിക്കുന്നി
ല്ല എം.എൻ. വിജയൻ... ഒരു അഭിമുഖത്തിെൻ
റ ആമുഖക്കുറിപ്പാണിത്. ഇത് കാണുന്ന നിമി
ഷം മുതൽ വായനക്കാരൻ ഗ്രന്ഥകാരനോടെ
ാപ്പം യാത്ര തുടങ്ങുകയായി. ആകാംക്ഷയോ
ടെ, ഒട്ടൊന്ന് ഉദ്വേഗത്തോടെ... അഭിമുഖത്തി
െൻറ ഓരോ വേളയിലും എല്ലാത്തിനും സാ
ക്ഷിയായി അവസാനം വരെ പിൻതുടരുന്ന
ഒരാളായി വായനക്കാരനെ പരിവർത്തനം ചെ
യ്യാൻ എഴുത്തുകാരൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
എം.എൻ. വിജയനിൽനിന്ന് തുടങ്ങുന്ന
അഭിമുഖത്തിെൻറ വിസ്മയാശ്വമേധം അനർ
ഘ സംസ്കൃതിയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സമ്പ
ത്തുകളാൽ നിറയുന്ന മഹാമേരുക്കളും അള
വറ്റ രത്നങ്ങളാൽ വിശിഷ്ടങ്ങളായിരിക്കുന്ന
സാഗരങ്ങളും പിന്നിട്ട് ചിത്രപൗർണമിയിലെ
ത്തുമ്പോൾ ഭാഷാസാഹിത്യരംഗത്ത് മഹിത
മായൊരു സൃഷ്ടിവൈഭവത്തിെൻറ വൈജ
യന്തി ഉയരുകയായി.
വിവിധ രംഗങ്ങളിലെ മഹാപ്രതിഭകളുമായു
ള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളും ചോദ്യോത്തരങ്ങളും
കേവലം പുസ്തകരൂപത്തിലാക്കി വായനക്കാ
രന് നൽകുകയല്ല ഗ്രന്ഥകാരൻ ചെയ്തിരിക്കു
ന്നത്. ഓരോ വായനക്കാരെൻറയും അഭിരുചി
ക്കനുസൃതമായി അവരുടെ മനസ്സിൽ കടന്നിരു
ന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. വാ
ക്കുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അതിശ്രദ്ധ
യും ജാഗ്രതയും പുലർത്തിയിരിക്കുന്നു. കവി
ക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരനും നോവലിസ്റ്റിനും
ഭാഷാപണ്ഡിതനും ചിത്രകാരനും എന്നല്ല,
ആരെയെല്ലാമാണോ അഭിമുഖത്തിനായി ഒരു
ക്കിയിട്ടുള്ളത് അവർക്കനുസൃതവും അനുയേ
ാജ്യവുമായ വിധം ഭാഷയും വിവരണവും സമ
ന്വയിപ്പിക്കുന്നതിൽകൈയടക്കം ഗ്രന്ഥകാരൻ
പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പത്രപ്രവർത്തനരംഗത്തെ
പരിചയവും അനുഭവസമ്പത്തും വെളിപ്പെടു
ത്തുന്ന ഭാഷാശൈലി അതിനുണ്ട്.

ശ ശബ്ദങ്ങൾ അനവരതം പുറപ്പെടുവി
ക്കുന്ന മ�ൊബൈൽ ഫ�ോണിനെ ഉറക്കിക്കി
ടത്തി മാറ്റിവെച്ചു. ഷവറിെൻറ പിടിതിരി
ക്കാൻ ഏറെ പണിപ്പെട്ടു. ഇതിങ്ങനെ പതി
വില്ലല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗൾഫു രാജ്യത്ത്,
നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അധികം തിരിച്ചാൽ പിടി
കൈയിൽ പ�ോന്നെന്നിരിക്കും. ഒരു ഹ്രസ്വ
ലീവിന് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെയുടെ സൂര്യോ
ദയം വീട്ടിനടുത്തുള്ള പുല്ലൂരിമലയുടെ ചെ
ന്നിയിൽ കണ്ടാണ് എയർപ�ോർട്ടിലേക്കിറ
ങ്ങിയത്. ആ ദൃശ്യം മനസ്സിൽനിന്ന് മായുന്നേ
യില്ല. ന�ോക്കുമ്പോൾ കുളിമുറിച്ചുമരിൽ സൂ
ര്യൻ. ഷവറിെൻറ പിടിമേൽ വലത്തോട്ടുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ എപ്പഴ�ോ ഒന്ന്
ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ചു.
പെട്ടെന്ന്...
ജലം ഒഴുകി വന്ന് അയാളുടെ നെറു
കിൽ ത�ൊട്ടു. കഠിനമായ വേദന തലയിലും
ശരീരമാസകലവും വന്ന് അയാൾ നിലത്തേ
ക്കിരുന്നു പ�ോയി. വെള്ളം ധാരധാരയായി
വന്നുക�ൊണ്ടേയിരുന്നു. ഷവറടക്കാൻ ശ്ര
മിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട അയാൾ സർവാംഗം
കുഴഞ്ഞ് കുളിമുറിയുടെ നിലത്ത് കിടന്നു
പ�ോയി. രക്ഷപ്പെടണം, ആ വിചാരം ഇടി
വാളുപ�ോലെ വന്നു ത�ൊട്ടു. ഇഴയാൻ തുട
ങ്ങി. ഇത്തരമ�ൊരു നിസ്സഹായാവസ്ഥ മുമ്പ്
ഒരിക്കലുമുണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് വേവലാതി
പൂണ്ടു. വളരെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡ�ോ
റിലെത്തി. ഏകനായി ജീവിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ
കുളിമുറി ഡ�ോർ ല�ോക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാ
റുള്ളത് ഒരു ശീലമായിരുന്നു. ഒരു ന�ൊടി
ആശ്വാസം ത�ോന്നി. വെള്ളം അപ്പോഴും
ഒഴുകി നിറയുന്ന പ�ോലെ... സർവശക്തി
യും സംഭരിച്ച് വാതിൽ തള്ളിത്തുറന്ന
അയാൾ തകർന്നു പ�ോയി. ഒരു ക�ൊടും
വനാന്തരത്തിനു നടുവിലെ അരുവിയിലേ
ക്കാണ് താൻ ന�ോക്കുന്നത്. ജലംവറ്റിപ്പോ
യ നിലയിൽ ഊക്കൻ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ ദാ
ഹിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാം. താഴ�ോട്ടു
ള്ള ചെങ്കുത്തായ ഇറക്കം. പാർശ്വങ്ങളിൽ
വനനിബിഡത...
പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് കുളിമുറിക്കുള്ളിലേ
ക്ക് ന�ോക്കി.ഇതേ അരുവിയുടെ മേല�ോട്ടു
ള്ള കാഴ്ച മാത്രം. അവിടെ ഷവറും സൂര്യ
നെ കണ്ട ചുമരും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി
രിക്കുന്നു. അയാൾ കണ്ണുരുകി ഒരു തുള്ളി

വും നല്ല വരുമാനമാണ് രാജ്യത്തിന് നല്കുന്ന
ത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഫോസ്ഫേ
റ്റ് കയറ്റിയയക്കുന്നത് മൊറോക്കോയാണ്. പി
ന്നെ ഞങ്ങള്ക്ക് വിദേശനാണയം നേടിത്തരു
ന്നത് ഞങ്ങളുടെ മത്സ്യസമ്പത്തും കാര്ഷിക
വിഭവങ്ങളുമാണ്’’ -ഡോ. അസീസ് മൊറോക്ക
ന് വരുമാനസ്രോതസ്സുകളെ അവലോകനം
ചെയ്യുകയാണ്. അറ്റ്ലാൻറിക്കില്നിന്ന് തണു
ത്ത കാറ്റടിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം അറ്റ്ലാൻറി
ക്കിൽ ഭീമന് മഞ്ഞുപാളിയില് തട്ടി മുങ്ങിപ്പേ
ായ ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിനെ കുറിച്ചോര്ത്തു.
ഒരുപേക്ഷ, അവിടെ ഇപ്പോഴും ഐസ്നിറ
ഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള് ഉണ്ടാകാം. അവിടെനിന്നൊ
ക്കെ വരുന്ന കാറ്റാകാം റബാതിനെ ഇങ്ങനെ
തണുപ്പിക്കുന്നത്.
മൊറോക്കോയുടെ കാര്ഷികസമൃദ്ധി അവി
ടത്തെ ചന്തകളിൽ വ്യക്തമാണ്. യു.എ.ഇയു
ടെ ഒന്നര ദിര്ഹത്തിന് ഒരു കിലോ ഓറഞ്ച്
വാങ്ങാം. മൂന്നര ദിര്ഹം കൊടുത്താല് ഒരു
കിലോ വാഴപ്പഴം വാങ്ങാം. ഭക്ഷണങ്ങളൊ
ക്കെ തികച്ചും ഫ്രഷ് ആണ്. റസ്റ്റാറൻറില്
കെട്ടിത്തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ബീഫ്, മട്ടന് എന്നിവ
നമ്മുടെ ഓര്ഡര് അനുസരിച്ച തൂക്കി, അത് കീ
മയാക്കി കബാബ് ഉണ്ടാക്കി തരും. ചിക്കനും
താറാവും കാടയും എല്ലാം ഓര്ഡര് അനുസ
രിച്ച് 10 ദിര്ഹമിനും 20 ദിര്ഹമിനും തൂക്കി പാ
ചകം ചെയ്തുതരും. മൊറോക്കന് ഖുബ്ബൂസ്
സ്പെഷല് ആണ്. യു.എ.ഇയില് ഉള്ളതിനെ
ക്കാള് ചെറുത്, പക്ഷേ നല്ലരുചി. മൊറോക്കേ
ായുടെ കറന്സി ദിര്ഹം ആണ്. ഒരു യു.എ.ഇ
ദിര്ഹമിന് 2.59 മോറോക്കന് ദിര്ഹം കിട്ടും.
എങ്കിലും, റിയാല് കണക്കിലും ഫ്രാങ്ക് കണ
ക്കിലും പൈസ വാങ്ങും. അറ്റ്ലാൻറിക് തീര
ത്തോട് ചേര്ന്ന ഒരു റസ്റ്റാറൻറില്നിന്ന് ഭക്ഷ
ണം കഴിക്കാന് പോകുന്ന പോക്കില് മൊറേ
ാക്കോയുടെ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ആറാ
മന് രാജാവിെൻറ കൊട്ടാരം കണ്ടു. 1971ല്
ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവിെൻറ പിതാവ് ഹസൻ
രണ്ടാമെൻറ കാലത്ത് നടന്ന പട്ടാള അട്ടിമറി
ശ്രമത്തെയും അതിനെ രാജ്യം പരാജയപ്പെടു
ത്തിയതും പറഞ്ഞുതന്നു കമ്പനി ഡയറക്ട
ര് സിയാദ്. മൊറോക്കോയിലെ പ്രത്യേക വി
ഭവമാണ് കൊസ്കൊസ്. കാരറ്റ്, കാബേജ്,
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, കൂസ, ബീറ്റ്റൂട്ട്, തക്കാളി, മധു
രക്കിഴങ്ങ്തുടങ്ങി ഏഴ് പച്ചക്കറികളും ഗോത
മ്പും ഇറച്ചിയും ചേര്ന്ന ഭക്ഷണം. ദുബൈയി
ല് പ്രവാസികള് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ബിരി
യാണി വെക്കുന്നപോലെ മൊറോക്കോയില്
കൊസ്കൊസ് ഉണ്ടാക്കും. സങ്കീർണമാണ്
പാചകം. കൊസ് കൊസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരി
ക്കുമ്പോള് ഹോട്ട് പാക്ക് േഗ്ലാബലിലെ സഹ
പ്രവര്ത്തക ചോദിച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങ
ളുടെ സ്പെഷല് ഫുഡ്. ഏറെ രുചികരം എന്ന്
മറുപടിയും നൽകി. 		
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കടൽതീരത്തും കാറ്റ്പറഞ്ഞ
കഥയും (കഥ)

ഒറ്റയടിപ്പാതയും വിഷാദം
പൂക്കുന്ന മരങ്ങളും (കഥ)

നാടുനഷ്ടപ്പെട്ടവെൻറ
ഓർമക്കുറിപ്പുകൾ (ഓർമ)

ഒ.വി. വിജയൻ
പേജ്: 211, വില: 210.00
ഡി.സി ബുക്സ്
ഇതിഹാസത്തിെൻറ കഥാ
കാരെൻറ രണ്ട്കഥാസമാ
ഹാരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച്. രണ്ടിലെ
യും 29 ശ്രദ്ധേയകഥകളാ
ണ്ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരി
ക്കുന്നത്.

മാധവിക്കുട്ടി
പേജ്: 439, വില: 430.00
ഡി.സി ബുക്സ്
എഴുത്തുകാരിയുടെ ഒറ്റയ
ടിപ്പാത, വിഷാദം പൂക്കുന്ന
മരങ്ങൾ, ഭയം, എെൻറ നി
ശാവസ്ത്രം, ഡയറിക്കുറിപ്പു
കൾ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ
ഒന്നിച്ച്.

ഡ�ോ. കെ.വി. ത�ോമസ്
പേജ്:152, വില: 150.00
പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്
പിന്നിട്ട കാലത്തെ മഹത്ത
രമാക്കിയ ഒരുകൂട്ടം വ്യക്തി
കളെ ഹൃദ്യമായ ഭാഷയിൽ
അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ബഷീർ,
വൈല�ോപ്പിള്ളി, അയ്യപ്പപ്പണി
ക്കർ തുടങ്ങി അനേകം പേ
രെക്കുറിച്ച ഒാർമകൾ.

നടന്നുനീങ്ങുന്ന മണ്ണ് (കവിത)
നേമം താജുദ്ദീൻ
പേജ്: 98, വില: 100.00
മെലിൻഡ ബുക്സ്
വർത്തമാനകാലത്തിെൻറ മൂ
ല്യച്യുതികള�ോട് ധാർമികരേ
ാഷം കൊള്ളുകയാണ്ഇൗ
കവിതകൾ. കാലത്തിന്സമാ
ന്തരമായാണ്അവയുടെ
സഞ്ചാരം.

ഇരുളും വെളിച്ചവും:
ചരിത്രസംഭവങ്ങളിലൂടെ (ചരിത്രം)
ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകുന്ന്
പേജ്: 64, വില: 70.00
ഐ.പി.എച്ച്
സത്യം, അസത്യം എന്നീ ജീ
വിതാവസ്ഥകളെ ചരിത്രസംഭ
വങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾക്കായി
അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ.
അവസാന വിജയം സത്യത്തി
നുതന്നെയെന്ന്പറഞ്ഞുവെ
ക്കുന്നു ഇൗ കഥകൾ.

വരമ്പ് (കവിത)
രാജേഷ് പനങ്ങാട്ടിൽ
പേജ്: 56, വില: 70.00
തിങ്കൾ ബുക്സ്
മനസ്സിൽ കുത്തലുണ്ടാക്കു
ന്ന ഒേട്ടറെ ചിത്രവിളക്കുകളു
ടെ ആൽബമാണ് ഇതിലെ
കവിതകൾ. വർത്തമാന കാ
ലത്തെ നേരിടുേമ്പാൾ ഉണ്ടാ
കുന്ന സങ്കീർണതകൾക്ക്
ഭാഷ ചമക്കുകയാണ് എഴു
ത്തുകാരൻ.

കുട്ടിച്ചാത്തൻ അയ്യപ്പൻ ശാസ്താവ്
(പഠനം)
ആർ. രാമാനന്ദ്
പേജ്: 136, വില: 130.00
ഡി.സി ബുക്സ
 ്
ശബരിമലയെ കുറിച്ച ചർച്ച
കൾക്ക്പുതിയ വഴിത്തിരി
വ്സൃഷ്ടിക്കുന്ന കൃതി. ചരി
ത്രത്തിെൻറയും പുരാവൃത്ത
ത്തിെൻറയും പിൻബലത്തി
ലാണ്അവതരണം.

പൊൻവട്ടം(ബാലസാഹിത്യം)
മടവൂർ രാധാകൃഷ്ണ
 ൻ
പേജ്: 25, വില: 60.00
ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
കുഞ്ഞുമനസ്സിൽ ആനന്ദവും
കൗതുകവും വിരിയിക്കുന്ന
ഒരുകൂട്ടം കവിതകൾ. ടി.ആർ.
രാജേഷിെൻറ മനോഹരമായ
ചിത്രീകരണം.

കഥ

ഥികള്ക്ക്. സൗഹൃദപ്രിയരായ ജനങ്ങള്. സം
തൃപ്തിയോടെയും സമാധനത്തോടെയും പു
ലരുന്നു. തെരുവുകളില് നോക്കിയാല് അത്
കാണാം. നല്ല തണുപ്പാണ് റബാതില്. മറ്റു മെ
ാറോക്കന് പട്ടണങ്ങളായ കാസബ്ലാങ്ക, അഗാ
ദിര്, ഫെസ്, താഞ്ചിയര് എന്നിവിടങ്ങളിലും. ചി
ലപ്പോള് 10 ഡിഗ്രി യിലും താഴും താപനില.
വസന്തകാലത്തുപോലും 30 ഡിഗ്രിയില് കൂ
ടാത്ത ഊഷ്മാവ്. സഹാറ മരുഭൂമിയോട് ചേ
ര്ന്ന സ്ഥലങ്ങളില് 40 ഡിഗ്രിയോളം എത്തു
മത്രെ. കൈ കുറച്ചുനേരം ഇളകാതെ വെച്ചാ
ല് വിരലുകള്ക്കിടയില് തണുപ്പേറും. പുറത്ത്
ജോലിചെയ്യുന്ന പൊലീസുകാര് എന്തിനാണ്
തുകല് കൈയുറകള് ധരിക്കുന്നെതന്ന് മെ
ാറോക്കന് വാസം 10 ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോള്
കൃത്യമായി മനസ്സിലായി. പ്രകൃതി രമണീയ
മാണ് റബാത്. എങ്ങും പുല്മേടുകളും പൂവി
ട്ടുനില്ക്കുന്ന മരങ്ങളും. നമ്മുടെ കണിക്കൊ
ന്ന പോലുള്ള മഞ്ഞപ്പൂവ് നിറഞ്ഞ മരങ്ങളാ
ണ് റോഡുകള്ക്ക് ഇരുവശവും. വീടുകള്ക്കു
മുന്നില് കായ്ച്ചുനില്ക്കുന്ന ഓറഞ്ച് മരങ്ങ
ളും സൈത്തൂൻ മരങ്ങളും. കണ്ണെത്താ ദൂര
ത്തോളം നീളുന്ന പച്ചപ്പ്. അവിടെ മേഞ്ഞുനട
ക്കുന്ന ആടുമാടുകള്. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവ
നും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറച്ചുകൂടിയിട്ടുണ്ട്
റബാതില്. അതാണ് മൊറോക്കോയുടെ ഒരു
പ്രശ്നം. ‘‘ഞങ്ങള് പലകാര്യങ്ങളിലും സ്വയം
പര്യാപ്തരാണ്. ടൂറിസവും വസ്ത്രവ്യവസായ
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അരവിന്ദെൻറ കാഞ്ചന
 സീത, തമ്പ്, എസ്തപ്പാൻ തുടങ്ങിയ
ചിത്രങ്ങൾ, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണെൻറ എലിപ്പത്തായം,
അനന്തരം, വിധേയൻ അടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ, എം.ടിയുടെ മഞ്ഞ്...
മലയാള സിനിമയെ ലോക ചലച്ചിത്ര ഭൂപടത്തിൽ
അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങൾക്
 ക്കരുത്തായത്
കെ. രവ
 ീന്ദ്രനാഥൻ നായർ എന്ന നിർമാതാവായിരുന്നു.
സമാന്തര സിനിമക
 ളെ വളർത്താൻ ഇത്രയധികം
പണവ
 ും ഊർജവും വിനിയ�ോഗിച്ച മറ്റൊരാൾ മലയാളത്തിലില്ല.
സിനിമയുടെ വിപണിസാധ്യതകളിൽ കണ്ണുമയങ്ങാതെ,
കലയെ നിസ്വാർഥമായി പിന്തുടർന്ന
അപൂർവം നിർമാതാക്കളിെലാരാൾ. അദ്ദേഹത്തിെൻറ
അമ്പതാണ്ട്പിന്നിട്ട ചലച്ചിത്ര സപര്യയെ
ഒാർമിപ്പിക്കുകയാണ്ലേഖകൻ

ലോ

കസിനിമവേദിയിൽ മലയാ
ളസിനിമക്ക്സ്വന്തമായൊരു
മേൽവിലാസം നൽകിയ ചലച്ചിത്രനിർമാതാവാ
ണ് കെ. രവീന്ദ്രനാഥൻ നായർ. ലാഭം കൊയ്യു
ന്ന വ്യവസായമായി സിനിമയെ ഭൂരിപക്ഷം നി
ർമാതാക്കളും കരുതിയിരുന്ന കാലത്ത് വിശ്വോ
ത്തരമായ ചലച്ചിത്ര നിർമാണസപര്യക്കാണ് അ
ദ്ദേഹം തുടക്കംകുറിച്ചത്. തട്ടുപൊളിപ്പൻ തമാ
ശ^സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ കുത്തിനിറച്ച, അർഥ
രഹിതമായ സിനിമവാഴ്ചക്കാലത്ത് തീക്ഷ്ണ
മായ ചിന്തയുടെയും ജീവിതസ്പർശങ്ങളുടെ
യും നിർവചനങ്ങളാകുന്ന ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങ
ൾ നിർമിക്കാൻ രവീന്ദ്രനാഥൻ നായർക്ക് കഴി
ഞ്ഞു. അത് മലയാള സിനിമചരിത്രത്താളുകളി
ൽ എക്കാലെത്തയും അടയാളപ്പെടുത്തലാണ്.
വ്യവസായിയുടെ സ്വാർഥചിന്ത ഒട്ടുമില്ലാത്ത
പൊതുകാര്യപ്രസക്തനും മനുഷ്യസ്നേഹിയു
മാണ് രവീന്ദ്രനാഥൻനായർ. അതിശയോക്തി
കലരാത്ത വാക്കുകളുടെ ഈ തിളക്കം സത്യസ
ന്ധമായ ആ വ്യക്തിത്വത്തിെൻറ മാറ്റ് പതിന്മട
ങ്ങ് വർധിപ്പിക്കുന്നു. വൻലാഭം കൊയ്യുന്ന വ്യവ
സായത്തിെൻറ അനവധി വാതിലുകൾ മുന്നിൽ
തുറന്നുകിടന്നപ്പോഴും പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച ക
ശുവണ്ടി വ്യവസായത്തെ ചേർത്തുനിർത്തി ത
നിക്കിണങ്ങുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയായി അദ്ദേഹം
ചിന്തിച്ചതും തിരഞ്ഞെടുത്തതും സിനിമയ
 ായിരു
ന്നു. അതിനായി ജനറൽ പിക്ചേഴ്സ്എന്നൊരു
ചലച്ചിത്ര ബാനർ സൃഷ്ടിച്ചു. പാറപ്പുറത്തിെൻ
റ ‘അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല’ എന്ന നോവ
ലിന് ചലച്ചിത്രഭാഷ്യം നൽക
 ിക്കൊണ്ടായിരുന്നു
തുടക്കം. അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ
പിന്തുടർന്നുവന്നിരുന്ന ആസ്വാദകെൻറ ചലച്ചി
ത്ര രുചിയനുഭവങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തത പകർന്ന
ചിത്രം. കലയും സാഹിത്യവും ഇഴചേർന്നുനിൽ
ക്കുന്ന ചലച്ചിത്രനിർമാണം. സത്യെൻറ മികച്ച
അഭിനയത്തോടൊപ്പം മലയാളത്തിെൻറ പ്രിയ
കവി പി. ഭാസ്കരെൻറ ഗാനരചനയും സംവി
ധാനവും സമന്വയിച്ച ചിത്രം. ബാബുരാജ്സം
ഗീതത്തിെൻറ അകമ്പടിയോടെ ഗാനഗന്ധർവ
ൻ യേശുദാസ്അഞ്ച് ദശകങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ആ
ലപിച്ച, ‘ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കി
നാവിെൻറ പൊന്നിൻ ചിലമ്പൊലി’ കേൾപ്പിച്ച
നിത്യഹരിതഗാനം ഉൾച്ചേർന്ന ചിത്രം കൂടിയാ
യിരുന്നു അത്.
1967ൽ ഈ ചിത്രത്തിെൻറ നിർമാണത്തോ
ടെയായിരുന്നു രവീന്ദ്രനാഥൻനായർ ചലച്ചിത്ര
രംഗത്തെത്തിയത്
 . തുടർന്ന് 1968ൽ രണ്ട് ചിത്ര
ങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിർമിച്ചു. കാട്ടുകുരങ്ങും ലക്ഷ
പ്രഭുവും. ഈ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത
തും പി. ഭാസ്കരൻ ആയിരുന്നു. പി. ഭാസ്കര
നുമായുള്ള രവീന്ദ്രനാഥൻനായര
 ുടെ നന്മനിറ
ഞ്ഞ സൗഹൃദത്തിെൻറ പ്രതീകങ്ങളായിരുന്നു
ഈ ചിത്രങ്ങൾ. നാദബ്രഹ്മത്തിൻ സാഗരം നീ
ന്തിവരും നാഗസുന്ദരിമാേര എന്ന പി. ഭാസ്ക

‘എലിപ്പത്തായ’ത്തിൽനിന്ന്
രൻ–ദേവരാജൻ–യേശുദാസ്കൂട്ടുകെട്ടിൽ പി
റന്ന നിത്യസുന്ദരഗാനം ‘കാട്ടുകുരങ്ങി’െലതാ
യിരുന്നു. പി. ഭാസ്കരനുമായി സഹോദര സവി
ശേഷബന്ധം നിലനിർത്തിയ വ്യക്തിയായിരു
ന്നു രവീന്ദ്രനാഥൻ നായർ.
അഞ്ചുവർഷത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷമാണ്
ജനറൽ പിക്ചേഴ്സ്വീണ്ടുമൊരു ചിത്രം നിർ
മിക്കുന്നത്. ‘അച്ചാണി’ ആയിരുന്നു ചിത്രം. സ്വ
ന്തം ജീവിതം കുടുംബത്തിനുവേണ്ടി ഹോമിച്ച്
സ്വയം ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയ തയ്യൽക്കാരെ
ൻറ കഥയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് അവലംബം.
കേരളത്തിലെ തിയറ്ററുകളെ ജനസ
 ാഗരത്തി
ൽ മുക്കിയ ‘അച്ചാണി’ എക്കാലത്തെയും മിക
ച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ഒരു ചിത്രത്തിെ
ൻറ പേര് നിർമാതാവിെൻറ പേരിനൊപ്പം ചേർ
ത്ത് േപ്രക്ഷകർ ആദ്യം വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ
തും ഇതിലൂടെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കെ. ര
വീന്ദ്രനാഥൻ നായർ ‘അച്ചാണി രവി’യായി അ
റിയപ്പെട്ടു. എ. വിൻസൻറ്ആയിരുന്നു ‘അച്ചാ
ണി’യുടെ സംവിധായകനെങ്കിലും പി. ഭാസ്ക

രനുമായുള്ള രവീന്ദ്രനാഥൻ നായര
 ുടെ ഹൃദയ
ബന്ധം ഈ ചിത്രത്തിൽ മികച്ച ഗാനങ്ങളുടെ
രചനക്ക്േപ്രരകമായി. ‘എെൻറ സ്വപ്നത്തിൻ
താമര
 പ്പൊയ്കയിൽ’ തുടങ്ങി കുറെ നല്ല ഗാന
ങ്ങൾ ഈ ചിത്രം സമ്മാനിച്ചു. ദേവരാജൻമാ
ഷായിരുന്നു സംഗീതസ
 ംവിധായകൻ.
അച്ചാണിക്കുശേഷം വീണ്ടുമൊരു ചിത്രം
നിർമിക്കാൻ രവീന്ദ്രനാഥൻ നായർക്ക് നാലു
വർഷത്തെ നിശ്ശബ്ദത വേണ്ടിവന്നു. അർഥ
പൂർ ണ മായ നിശ്ശ ബ് ദ ത എന്നതിനെ വിശേ
ഷിപ്പിക്കാം. വാണിജ്യസിനിമയിൽനിന്നും ക
ലാപരമായതും ജീവിതത്തിെൻറ കൊടുംവേ
നലിലേക്ക്ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതുമായ ചിത്രനിർ

അഭിനേതാവിനെ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ച
ചിത്രം. ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ആർക്കൈവ്സിൽ ഇ
ന്നും കരുതലോടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന മലയാള ചി
ത്രമാണ് എലിപ്പത്തായം. 1981ലെ ദേശീയ ചല
ച്ചിത്ര അവാർഡും സംസ്ഥാന അവാർഡും ക
രസ്ഥമാക്കിയ ചിത്രം.
1982ൽ കെ. രവീന്ദ്രനാഥൻനായർ നിർമിച്ച
ചിത്രമാണ് ‘മഞ്ഞ്.’ ജ്ഞാനപീഠജേതാവ് എം.
ടി. വാസുദേവൻന
 ായരുടെ ‘മഞ്’ഞ് എന്ന ഹ്രസ്വ
നോവലിനെ ആധാരമാക്കി എം.ടി തന്നെ സം
വിധാനംചെയ്ത ചിത്രം. സ്വന്തം പിതൃത്വം തി
രഞ്ഞ് ഓരോ വിനോദസഞ്ചാര സീസണിലും
കടത്തുവഞ്ചിയുമായി നൈനിത്താൽ തടാക

എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ

അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

ഫീച്ചർ

ഫീച്ചർ

ഗ�ോപിനാഥ് മഠത്തില്

കെ. ര വീന്ദ്രനാഥൻ നായർ

മിതിക്കാവശ്യമായ സമയ സാവകാശമായിരു
ന്നു അത്. ആ ഇടവേളക്കൊടുവിൽ താൻ അ
തുവരെ പിന്തുടർന്ന ചിത്രനിർമിതിയുടെ വ്യാ
കരണംതന്നെ മാറ്റി 1977 ൽ ഒരു പുതു ചിത്ര
ത്തിന് അദ്ദേഹം തുടക്കംകുറിച്ചു. ജി. അരവി
ന്ദൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘കാഞ്ചന
 സീത’. ‘ഉ
ത്തരായനം’ എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം പ്രതിഭ
യുടെ നിതാന്തമൗനത്തിലേക്ക്മടങ്ങിയ അര
വിന്ദനെ നവസിനിമയ
 ുടെ ചിന്താധാരയിലേക്ക്
വീണ്ടും ക്ഷണിച്ച നിർമാതാവായിരുന്നു രവീ
ന്ദ്രനാഥൻ നായർ. സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നാ
യരുടെ പ്രസിദ്ധ നാടകമ ായ ‘കാഞ്ചനസീത’യാ
യിരുന്നു ചിത്രത്തിന് അവലംബമായതും ശീർ
ഷകമായതും. ഇതിഹാസപ്രസിദ്ധമായ ശ്രീരാ
മനും സീതയും ലക്ഷ്മണനുമൊക്കെ അവരു
ടെ അമാനുഷികതയുടെ ഇരിപ്പിടമിറങ്ങിവന്ന്
സാധാരണ മനുഷ്യെൻ റ ജീവിതവുമായി ത
ന്മയീഭവിക്കുന്ന അസാധാരണവും തീക്ഷ്ണ
വുമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ചൊൽക്കാഴ്ചയാ
യിരുന്നു അത്. മൗനം എത്രകണ്ട് വാചാലമാ
ണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ചിത്രം. ഏറ്റവും
മികച്ച സംവിധായകനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാ
രം അരവിന്ദന് നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രമായിരു
ന്നു കാഞ്ചനസീത. അതിന് നിമിത്തമായത് ര
വീന്ദ്രനാഥൻ
 നായരും.
കാഞ്ചനസീതക്കുശേഷം ജനറൽ പിക്ചേ
ഴ്സ്നിർമ ിച്ച നാല് ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെ
യ്തതും അരവിന്ദനായിരുന്നു. 1978 ൽ പുറത്തി
റങ്ങിയ ‘തമ്പ്’ആയിരുന്നു അതിൽ ആദ്യെത്ത
ത്. സർക്കസിെൻറ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടാര
മൊഴിഞ്ഞ് കൂടാരം തേടുന്ന ജീവിതവേഷപ്പക
ർച്ചയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പരകായ പ്രവേശത്തിെ
ൻറ ചലനചാരുതയെന്ന് ആ ചിത്രത്തെ വിശേ
ഷിപ്പിക്കാം. തമ്പും ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ
ചലച്ചിത്രമാണ്. ഇതിലെ ‘കാനനപ്പെണ്ണ് ചെമ്പ
രത്തി’ എന്ന ഗാനത്തെ ആലാപന പ്രത്യേകത
 
കൊണ്ട് അനശ്വരമാക്കിയത് രവീന്ദ്രനാഥൻ നാ
യരുടെ സഹധർ
 മിണി ഉഷ രവി ആയിരുന്നു.
1979 ൽ ജനറൽ പിക്ചേഴ്സിെൻറ രണ്ട് ചി
ത്രങ്ങൾ അരവിന്ദൻ സംവിധാനം ചെയ്തു. കു
മ്മാട്ടിയും എസ്തപ്പാനും. പാലക്കാടൻ ഗ്രാമവീ
ഥികളിൽ ഓണക്കാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന,
ശരീരത്തിൽ പച്ചപ്പുല്ലു കെട്ടിയാടുന്ന കോമര
മാണ് കുമ്മാട്ടി. ആ കുമ്മാട്ടിയെ പ്രതിരൂപമാ
ക്കി കുട്ടികൾ
 ക്കായി ഒരുക്കിയ ചിത്രം. എസ്ത
പ്പാനിൽ നായകനായി അഭിനയിച്ചത് പ്രസിദ്ധ
സാഹിത്യകാരൻ കാക്കനാടെൻറ സഹോദര
നും ചിത്രകാരനുമായിരുന്ന രാജൻ കാക്കനാ
ടനായിരുന്നു. ഓരോ കഥയും ജീവിതത്തിെൻ
റ ഓരോ നിർവചനം എന്നു പറയുംപോലെ ര
വീന്ദ്രനാഥൻ നായർ നിർമിച്ച് അരവിന്ദൻ സം
വിധാനം ചെയ്ത എസ്തപ്പാനും ദൃശ്യവൈവി
ധ്യതകൊണ്ടും ജീവിതവീക്ഷണ തീക്ഷ്ണത
കൊണ്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയ
 ാകർഷിക്കുന്നു. ര
ണ്ട് ചിത്രങ്ങളും സംസ്ഥാന അവാർഡ്
 നേടി
യെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1981ൽ രവീന്ദ്രനാഥ
ൻ നായർ
 – അരവിന്ദൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ അവസാ
നം റിലീസ്ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു ‘പോക്കു
വെയിൽ.’ മലയാളത്തിെൻറ പ്രിയകവി ബാലച
ന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് നായകനായി അഭിനയിച്ച ചി
ത്രം. ജീവിതത്തിെൻറ ഉൗഷരഭൂമിയിൽ ഉഴറുന്ന
യുവത്വത്തിെൻറ നേർച്ചിത്രമായിരുന്നു അത്.
പോക്കുവെയിൽ വർഷംതന്നെ മറ്റൊരു ചി
ത്രംകൂടി രവീന്ദ്രനാഥൻ നായർ നിർമിച്ചിരുന്നു.
പുതിയൊരു ചലച്ചിത്രസൗഹൃദത്തിെൻറ തുട
ക്കമെന്ന് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ‘എലിപ്പ
ത്തായം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ജനറൽ പിക്
ചേഴ്സിലേക്കുള്ള അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണെ
ൻറ കടന്നുവരവായിരുന്നു അത്. സങ്കീർണത
കളുടെ, വ്യഥകളുടെ എലിപ്പത്തായത്തിനുള്ളി
ൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു സാധുമനുഷ്യെൻറ മാനസി
ക അവസ്ഥാന്തരങ്ങളായിരുന്നു ചിത്രത്തിെൻ
റ പ്രമേയം. കരമന ജനാർദനൻ നായർ എന്ന

അരവിന്ദൻ
ത്തിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്ന അനാഥബാലനാ
യ ബുദ്ദുവിെൻറയും അവനെ മാതൃതുല്യം സ്
നേഹിച്ച വിമലയുടെയും കഥയാണ് ‘മഞ്’ഞ് പ
റയുന്നത്. മഞ്ഞിനുശേഷം 1984 ൽ രവീന്ദ്രനാ
ഥൻ നായർ നിർമിച്ച അടൂർ ചിത്രമാണ് ‘മുഖാ
മുഖം’. അക്കൊല്ലത്തെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള
ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രം. മികച്ച സൃ
ഷ്ടിക്ക് എപ്പോഴും ചില വർഷ
 ങ്ങളുടെ നിശ്ശബ്
ദത ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ മൂന്നു വർഷത്തെ
ഇടവേളക്കുശേഷം രവീന്ദ്രനാഥൻ നായർ– അ
ടൂർ കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പിറന്ന ചിത്രമാണ് അനന്തരം.
മികച്ച സംവിധായക
 നുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാ
രം നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രമെന്ന പ്രസിദ്ധി അ
നന്തരത്തിനുണ്ട്.
ജനറൽ പിക്ചേഴ്സിെൻറ ബാനറിൽ രവീ
ന്ദ്രനാഥൻനായർ നിർമിച്ച അവസാന ചിത്രം
1993ൽ റിലീസ് ചെയ്ത വിധേയൻ ആണ്. മ
മ്മൂട്ടിയും ഗോപകുമാറും അഭിനയ ത്തിെൻറ
മാറ്റുരച്ച ചിത്രം. സക്കറിയയുടെ ‘ഭാസ്കരപ
ട്ടേലരും ഞാനും’ എന്ന കഥയെ ആസ്പദമാ
ക്കി നിർ മിച്ച ഈ ചിത്രവും സംവിധാനംചെ
യ്തത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു.
ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തിനും ഫ്യൂഡ ൽ വ്യവസ്
 ഥിതി
ക്കും മുന്നിൽ എന്നും ‘റാൻ’മൂളിയായി നിൽക്കു
ന്ന സാധാരണക്കാരെൻറ നിർജീവ വ്യക്തിത്വ
ത്തിെൻറ പ്രതികരണവും ദൃശ്യകൽപനയുമാ
യിരുന്നു ‘വിധേയൻ.’ 1993ലെ ഏറ്റവും മികച്ച
ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ
ത് വിധേയനായിരുന്നു.
14 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പതിനാലുതരം ദൃശ്യജീ
വിതഭാഷ്യങ്ങൾ ചമയ്ക്കാൻ കാരണക്കാരന
 ാ
യ വ്യക്തിയാണ് കെ. രവീന്ദ്രനാഥൻ നായർ.
ഈ 14 ചിത്രങ്ങൾ മലയാള ഭാഷക്കും സിനിമ
ക്കും സമ്മാനിച്ചത് 18ൽപരം ദേശീയ–അന്തർ
ദേശീയ–സംസ്ഥാന അവാർഡുകളാണ്. ആ
അംഗീകാരത്തെ മുൻനിർത്തി അതിനു കാരണ
ക്കാരനായ വ്യക്തി എന്നനിലയിൽ കേരള സർ
ക്കാർ 2008ൽ അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിലെ ഏ
റ്റവും മികച്ച ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭക്കുള്ള ജെ.സി.
ഡാനിേയൽ അവാർഡ്നൽകി ആദരിച്ചു. വാ
യനയെയും ചിന്തയെയും വിശാലമാക്കുക എ
ന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കൊല്ലത്ത്അദ്ദേഹം ആരം
ഭിച്ച പുസ്തകാലയം രവീന്ദ്രനാഥൻ നായര
 ുടെ
പൊതുജനത
 ാൽപര്യത്തിെൻറ പ്രതീകമാണ്. ക
ലയെയും സാഹിത്യത്തെയും ചലച്ചിത്രെത്ത
യും തെൻറ വ്യക്തിജീവിത പിരമിഡിെൻറ മൂ
ന്നു വശങ്ങളായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ര
വീന്ദ്രനാഥൻ നായർ ഇപ്പറഞ്ഞതിനെല്ലാമപ്പുറം
തികഞ്ഞ സാമൂഹിക പ്രവർ
 ത്തകന
 ും സഹൃദ
യനുമാണെന്ന് അടിവരയിട്ടു പറയാം.
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