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ശരത്തും അമ്മ ഗീതയ്തും

സി.വി.സിനിയ

ഗംഗാസ്നാനവുംകഴിഞ്ഞ്കാശിനാഥ
നനതാണുവണങ്ിനിറഞ്പുഞ്ിരി
യയാനെഒരമ്മനെന്ുവരുന്ു.ഭക്ിനി

ര്ഭരഅന്തരീക്ഷത്ിലൂനെനെക്ുയ്ാള്ആഅമ്മകൂെുത
ല്സയന്താഷവതിയായിരുന്ു.നന്ിയയാനെഒന്ുകൂെികാ
ശിനാഥനനനതാഴുത്31കാരനായമകന്മുന്ില്ഒരുനകാ
ച്ുകുട്ിനയയപോനലആഅമ്മആത്മസംതൃപതിയയാനെനി
ന്ു...എന്ിട്ഞ്പതുനക്പറഞ്ു.‘‘ഒരുപയക്ഷ,ഇവന്നി
ര്ബന്ിച്ില്ായിരുനന്ങ്ില്ആഅസുലഭമുഹൂര്ത്ംഎ
നിക്ഞ്നഷ്െനപേെുമായിരുന്ു’’.
നപനട്ന്ഞ്ആയരാകതകില്തട്ി.ആനെറുപേക്ാരന്ക

ണ്ുതുറന്ഞ്യനാക്ിയയപോള്ഒരുനിമിഷംതാന്എവിനെയാ
നണന്റിയാനതഅ് രന്ു.വെക്ുംനാഥയക്ഷതതത്ിനെു
നത്തനന്റവീട്ിലാണ്ഇരിക്ുന്നതന്യാഥാര്ഥഥ്ംആ
നെറുപേക്ാരന്അയപോഴാണ്തിരിച്റിഞ്ത്.
പകലുറക്ത്ിനന്റഏയതാഅഗാധതയില്താനുംഅ

മ്മയുംകാശിയിലുംകകലാസത്ിലുനമാനക്യായിസു
ന്രമായസ്വപനത്ിലൂനെസഞ്രിക്ുകയായിരുന്ു.തനി
ക്ുണ്ായഉള്വിളിയപാനലയായിരുന്ുആസ്വപനം.പി
ന്ീട്ഒന്ുംയനാക്ിയില്.രണ്ഞ്െിക്റ്ഞ്വാരാണസിക്ഞ്ബു
ക്ഞ്നെയതു.
ഒന്ഞ്തനിക്ുംമനറ്ാന്ഞ്60കാരിയായതനന്റഅമ്മ

ക്ും.സുഹൃത്ുക്നളയുംബന്ുക്നളയുംഒഴിവാക്ി
സ്വന്തംഅമ്മയുമായിഒരുയാതത.ഇത്നവറുനമാരുസ്വപന
മായിരുന്ില്.അത്സാക്ഷാത്കരിക്ാന്ഈയുവാവ്ഇതത
യുംസാഹസനപേട്തിന്പിന്ില്വലിനയാരുകഥയുണ്ഞ്.അ
താണ്തൃശൂര്ക്ാരന്ശരത്കൃഷ്ണക്ുംഅമ്മഗീതക്ും
പറയാനുള്ളത്.

‘സ്വര്ഗ’ത്തിെലത്തിയനതിമതിഷം
കാശിക്ഞ്യപാകണനമന്ത്അമ്മവര്ഷങ്ളായിഉള്ളി

ല്നകാണ്ുനെക്ുന്ആതഗഹമാനണന്ഞ്ശരത്ിനറിയാം.
യാതതനയക്ുറിച്ഞ്പറഞ്യപോള്വീെുവിട്ിറങ്ാന്അമ്മക്ഞ്
നെറിനയാരുമെി.അമ്മയുനെആതഗഹംസഫലമാക്ാന്
ഒരുവിധത്ില്ശരത്സമ്മതിപേിനച്െുത്ു.ഇരുവരുംമൂന്ു
ദിവസനത്യാതതക്ുള്ളനതല്ാംപാക്ഞ്നെയത്നകാച്ിയി
ല്നിന്ഞ്വിമാനമാര്ഗംയനനരവാരാണസിയിയലക്ഞ്.അവി
നെനിന്ഞ്യനനരകാശിയിയലക്ഞ്.
നിലാവിനന്റനിറച്ാര്ത്ണിഞ്ആെരിതതമുറങ്ുന്

മണ്ിയലക്ഞ്ശരത്ുംഗീതയുംനിറഞ്മനയ്ാനെനെന്ു.
പുണഥ്നദിഗംഗനയനതാട്ുവന്ിച്ഞ്ഇരുവരുംനെത്ംതുെ

ര്ന്ു.നെത്ംഅവസാനിപേിച്ത്ഒറ്പോലംകാരന്
യെട്നന്റയകരളകയഫയിലായിരുന്ു.സ്വാദിഷ്െയഭാജന
ത്ിന്യശഷംഇരുവരുംമുറിയിനലത്ി.താന്കണ്സ്വപ
നംയാഥാര്ഥഥ്മാക്ാന്വെക്ുംനാഥന്ഒരുയകാെിതപണാ
മമര്പേിച്ഞ്ഉറങ്ാന്കിെക്ുയ്ാഴുംശരത്ിനന്റഉള്ളില്
ആയിരംസ്വപനങ്ള്വന്ുനിറഞ്ു.
പിയറ്ദിവസംരാവിനലകാശിവിശ്വനാഥനന്റമംഗളാര

തികഴിഞ്ഞ്ഗംഗാസ്നാനവുംനെത്ിയയശഷംമയനാഹരി
യായഗംഗയിലൂനെഒരുസവാരിയപായായലാഎന്ായി.അ
ങ്നനഗീതയുംശരത്ുംയബാട്ഞ്യാതതനെയഞ്തു.ആയാ
തതഅവസാനിപേിച്ഞ്കാശിയക്ഷതതപരിസരത്ഞ്തനന്ഭക്ി
യുനെനിറവില്ഇരുവരുംകുനറയനരംനെലവഴിച്ു.യലാക
തപശസ്തമായപുണഥ്ഗംഗനയആരതിഉഴിയുന്തില്അ
മ്മനയപനങ്െുപേിക്ണനമന്ആതഗഹംശരത്ിനന്റഉള്ളി
ലുമുണ്ായിരുന്ു.ആഅസുലഭമുഹൂര്ത്ത്ിനായിഇ
രുവരുംകാത്ിരുന്ു...ഗംഗാനദിനയപൂജിക്ുന്ധനഥ്മു
ഹൂര്ത്ംകണ്ഞ്ഗീതയുനെകണ്ുകളില്നിന്ഞ്ആനന്ാതശു
നപാഴിഞ്ു.
കാശിയിനലകാഴെകള്കണ്ഞ്ഡല്ഹിയിയലക്ുംഅവി

നെനിന്ഞ്നാട്ിയലക്ുമെങ്ാനമന്ായിരുന്ുതീരുമാനം.അ
തിനായിനതെയിന്കയറി.യാതതക്ിെയില്അവിൊരിതമാ
യിമലയാളിെി.െി.ആറിനനകണ്ുമുട്ിയയതാനെയാണ്ഷിം
ലക്ുള്ളനതെയിനിലാണ്ഇരുവരുംകയറിയനതന്ഞ്മന് ി
ലായത്.അയദേഹയത്ാട്ഷിംലനയക്ുറിച്ഞ്സംസാരിക്ുന്
തിനിെയില്ശരത്ഇെക്ിനെഅമ്മനയയനാക്ി.യാതതകനളാ
ന്ുംമതിയായില്എന്ഞ്ആമുഖംപറയുന്ുണ്ായിരുന്ു.
പിനന്ഒന്ുംആയലാെിച്ില്.നാട്ില്തിരിച്ുയപാകാനമ
ന്പദ്ധതിഉയപക്ഷിച്ഞ്യനനരഷിംലയിയലക്ഞ്.
ഷിംലയുനെഭംഗിഅവനരവല്ാനതആകര്ഷിക്ുന്ു

ണ്ായിരുന്ു.യാതതനെയ്ാന്മുന്കൂട്ിനിശ്ചയിക്ാത്തു
നകാണ്ഞ്തനന്ആവശഥ്ത്ിനുള്ളവസ്തതങ്ളുംമറ്ുംഅ
വിനെനിന്ഞ്തനന്വാങ്ി.പിയറ്ദിവസംയനനരകയസാളി
യലക്ുംമണാലിയിയലക്ും.ഷിംലയില്നിന്ഞ്മണാലിയി
യലക്ഞ്യപാകുയ്ാഴാണ്അമ്മനയബുള്ളറ്ിലിരുത്ിഒരു
യാതതയപായായലാഎനന്ാരുയതാന്ല്ശരത്ിനന്റഉ
ള്ളിലുണ്ായത്.ജീവിതത്ില്അന്ുവനരകബക്ില്കയ
റിയിട്ില്ാത്അമ്മനയഎങ്നനസമ്മതിപേിക്ുനമന്ായി.
വീട്ില്കബക്ഞ്ഉണ്ായിട്ുംഒരിക്ല്യപാലുംഅതില്ക
യറിയാതതനെയ്ണനമന്ഞ്ഗീതക്ഞ്യതാന്ിയിട്ില്.നാട്ില്നി
ന്ഞ്വിട്ുമാറിദുര്ഘെവഴികളിലൂനെയാതതനെയ്ുന്തിനന
ക്ുറിച്ഞ്ഗീതക്ഞ്ആയലാെിക്ാന്യപാലുംയതാന്ിയില്.ഉ
ള്ളില്എനന്തന്ില്ാത്ഭയംവന്ുനിറഞ്ു.യമഘങ്നള
തയലാെിനക്ാണ്ുള്ളആകബക്ഞ്യാതതനയക്ുറിച്ഞ്ശര
ത്ഞ്പതിനയവിവരിച്യപോള്ഗീതയുനെഉള്ളില്ഏയതാവ
ലിയയമാഹംവന്ുദിച്ു...ഒെുവില്കബക്ില്യാതതനെ
യ്ാനമന്ഞ്സമ്മതംഅറിയിച്യപോള്500സി.സിബുള്ളറ്ഞ്ശ
രത്തരനപേെുത്ി.അങ്നനയറാത്ാങ്ിനന്റഭംഗിആസ്വ
ദിച്ഞ്ഇരുവരുംയാതതആരംഭിച്ു.

മഞ്തില്കുളതിച്ചയാത്ര
അതീവദുര്ഘെപാതയിലൂനെഅമ്മനയപിന്ിലിരുത്ി

ഒരുബുള്ളറ്ഞ്യാതത.ഭൂമിയിനലഅതഥ്ുന്തിയില്,ജീവിത
ത്ിനലസുന്രമായനിമിഷംകണ്ുനില്നക്ഗീതയുനെ
കണ്ുകള്നിറനഞ്ാഴുകി.ശരത്അമ്മനയയെര്ത്ുനി
ര്ത്ി.അതതയുംഉയരത്ില്നിന്ുനകാണ്ഞ്ഒരമ്മയുംമക
നുംആനന്ിച്ിട്ുണ്ാവില്.ആനിമിഷംഅവനന്റകാല്ച്ു
വട്ിലായിരുന്ു.ഒരുമകന്അമ്മക്ഞ്നല്കാവുന്സുവ
ര്ണമായനിമിഷമായിരുന്ുഅത്.
മഞ്ുമലക്ഞ്മുകളിനലത്ിയയപോള്സയന്താഷംനകാ

ണ്ഞ്എന്തഞ്പറയണനമന്റിയാനതഗീതെിരിക്ുകയായിരു
ന്ു.60വയ് ുള്ളഅമ്മതപായംയപാലുംമറന്ുയപായിരു
ന്ു.ഒരുകൗമാരക്ാരിനയയപോനലയായിരുന്ു.ആദഥ്മായി
മഞ്ഞ്കണ്യപോള്അമ്മതുള്ളിച്ാെുകയായിരുന്ുനവന്ഞ്
ശരത്പറയുന്ു.
അന്ുവനരവായിച്ുംഅറിഞ്ുംമാതതംപരിെയമു

ള്ളഹിമാലയത്ില്താന്എത്ിയിരിക്ുന്ു.ഒരിക്ലും
അമ്മഇതതയുംസയന്താഷിച്ത്താന്കണ്ിട്ില്.ആനിമി
ഷംതാന്അഭിമാനംഉയര്ത്ിപേിെിച്നിമിഷംകൂെിയായി
രുന്ുനവന്ഞ്ശരത്പറയുന്ു.മതിവരുയവാളംമഞ്ില്തി
മിര്ത്ാെി.തണുപേിനന്റകാഠിനഥ്ംകൂെിയയപോള്തിരിനക
യപോകാനമന്ായി.മെിച്ുമെിച്ാണ്ഗീതമണാലിയിയലക്ഞ്
യാതതതിരിച്ത്.
കണ്ിട്ുംആസ്വദിച്ുംമതിവരാനതആമഞ്ുമലകനള

െിരിച്ുനകാണ്ഞ്ഗീതയനാക്ി.ആെിരിയാണ്അമ്മയില്നി

ന്ഞ്തനിക്ഞ്ലഭിക്ാവുന്ഏറ്വുംവലിയസയന്താഷനമന്ഞ്
ശരത്പറയുന്ു.െിലസ്വപനങ്ള്അങ്നനയാണ്.നാം
മൂെിനവച്ാലുംതിരിച്റിവുള്ളമക്ള്അത്മന് ിലാക്ി
അതിനന്റനയാപേംനില്ക്ും.അതുതനന്യാണ്ശരത്ത
നന്റഅമ്മക്ുയവണ്ിനെയതപുണഥ്തപവൃത്ിയും.
60വയ് ുകാരിക്ഞ്സാധാരണയുള്ളഎല്ാഅസുഖങ്

ളുംഗീതക്ഞ്ഉനണ്ങ്ിലുംയാതതക്ിെയില്ഒരുബുദ്ധിമുട്ും
ഉണ്ാവരുനതന്ഞ്ശരത്ആതഗഹിച്ിരുന്ു.തനന്റകൂനെ
അമ്മയാണ്എന്തിരിച്റിവ്ഉള്ളതുനകാണ്ഞ്തനന്ഒയരാ
നെറിയകാരഥ്ങ്ളുംഅതതയുംസൂക്ഷഞ്മതയയാനെയാണ്
നെയതിരുന്ത്.അതുനകാണ്ഞ്തനന്െിലയിെങ്ളില്അ
മ്മയുമായിയാതതനെയതത്നഹലിയകാപെറിലാണ്.കാശി
യിനലഓയരാബുദ്ധിമുയട്റിയവഴിയിലൂനെയുംഅമ്മയുനെ
കകപിെിച്ഞ്നെക്ുയ്ാള്പുതുതലമുറയിനലനെറുപേക്ാ
യരാട്ശരത്എനന്താനക്യയാപറയുന്ുണ്ായിരുന്ു.

അമ്മയുെെആതഗഹങ്ങള്
്രതിരതിച്ചറതിഞ്മകന്
തൃശൂരിനലവീട്ില്ഭര്ത്ാവുംകുട്ികളുമായിരുന്ുഗീത

യുനെയലാകം.അതിനുമപേുറയത്ക്ഞ്ഒരിക്ലുംഅവരുനെ
ഒരാതഗഹവുംവളര്ന്ില്.എല്ാംഅവര്ക്ുയവണ്ിമാതതമാ
യിഇതതയുംകാലംജീവിച്ു.അതിനിെയിലാണ്ഗീതയുനെ
യാതതക് നത്ക്ുറിച്ഞ്ശരത്തിരിച്റിയുന്ത്.
പലയപോഴുംെി.വിയിലുംമാസികകളിലുംെിലയാതതക

നളക്ുറിച്ഞ്കാണുയ്ാള്ആഅമ്മയുനെമുഖംതിളങ്ും.
വീണ്ുംആമാസികഅതുയപാലമെക്ിആആതഗഹംഉ
ള്ളില്തനന്ഒതുക്ും.അനന്ാന്ുംഗീതതനന്റആതഗ
ഹംതപകെിപേിച്ിരുന്ില്.ഇങ്നനഒരുനാളിലാണ്ഇളയ
മകന്ശരത്അത്ുതനപേെുത്ിനക്ാണ്ഞ്അമ്മനയയാതത
നകാണ്ുയപാകുന്ത്.
2014ല്ഒരുബിസിനസ്മീറ്ിനന്റഭാഗമായിയപായകണ്ി

വന്മുംകബയാതതയില്അമ്മനയകൂനെക്ൂട്ാന്ശരത്
തീരുമാനിച്ു.വെക്ുംനാഥനുംഗുരുവായൂരിനുമപേുറമുള്ള
യാതതഅന്ഞ്അവരുനെമന്ിലുണ്ായിരുന്ില്.ഏനറനി
ര്ബന്ിച്യപോഴാണ്ഗീതസമ്മതംമൂളിയത്.അഞ്ുദിവസ
യത്ക്ുള്ളയാതതയായിരുന്ുഇരുവരുംപുറനപേട്ത്.ആ
യാതതയില്നാസിക്,അജന്ത,എയല്ാറതുെങ്ിയപലസ്ഥ
ലങ്ളുംഅമ്മമതിവരുയവാളംകണ്ു.
ആയാതതഗീതനയതനന്ആനകമാറ്ിമറിച്ു.ശരത്യാ

തതകള്ക്ഞ്മുനന്ാരുക്ംനെത്ുന്നതാനക്എന്ുംഅമ്മ
നയയുംമുന്ില്കണ്ുനകാണ്ാണ്.കൂട്ുകായരാനാട്ുകാ
യരാആരുമില്ാനതസ്വന്തംഅമ്മതനന്യാണ്ഏറ്വുംന
ല്സഹയാതതികനയന്ഞ്ശരത്പറയുന്ു.താന്യപായസ്ഥ
ലങ്ളിനലല്ാംഅമ്മനയയുംനകാണ്ുയപാകണനമന്ത്ശ
രത്ിനന്റഉള്ളിലുള്ളആതഗഹമായിരുന്ു.
തനിക്ഞ്െിന്തിക്ാവുന്തിനുമപേുറമായിരുന്ുആയാതത

കനളന്ഞ്ഗീതപറയുന്ു.സ്വപനമായിരുയന്ായാഥാര്ഥഥ്മാ
യിരുയന്ാനയന്ഞ്ഇയപോഴുംതീര്ച്യില്.വീെിനപേുറത്ഞ്ത
നന്കാത്ിരുന്വലിയയലാകമുനണ്ന്ഞ്തിരിച്റിഞ്
ആയാതതകളിലായിരുന്ുഅത്.അതിന്യശഷവും
ഹരിദ്വാര്,ഋഷിയകഷ്,യകദാര്നാഥ്എന്ിവിെങ്ളി
നലാനക്അമ്മയുമായിയാതതനെയതു.ഓയരാപു
തിയസ്ഥലംകാണുയ്ാഴുംആഅമ്മയുനെകണ്ി
നലതിളക്ംകണ്ഞ്ശരത്ിനന്റമന് ഞ്നിറയുന്ു
ണ്ായിരുന്ു.
ബിസിനസുകാരനാനണങ്ിലുംഏനറപണിനപേ

ട്ാണ്ശരത്യാതതക്ുള്ളപണംകനണ്ത്ിയത്.അ
തിനനക്ുറിച്ഞ്ശരത്പറയുന്തിങ്നന:“അെുത്വ
ര്ഷംെിലയപോള്എനന്റകകയില്പണമുണ്ാകും.അ
മ്മക്ഞ്തപായമാകുയന്താറുംആആതഗഹംനിറയവറ്ാന്കഴി
നഞ്ന്ഞ്വരില്.അതുനകാണ്ാണ്ഇതതയുംസാഹസനപേട്ഞ്
അമ്മനയയാതതക്ഞ്നകാണ്ുയപായത്.നമുക്ഞ്െുറ്ുംഎതത
നയതതഅമ്മമാരാണ്അെുക്ളയുംഅെുക്ളപേുറത്ുള്ള

ജീവിതവുമായിഎല്ാംസഹിച്ഞ്ആതഗഹങ്ള്ഉള്ളിനലാ
തുക്ികഴിയുന്ത്.അത്മക്ള്തിരിച്റിഞ്ഞ്അവരുനെ
സ്വപനസാക്ഷാത്കാരത്ിനായിതപവര്ത്ിക്ണം.അവ
ര്ക്ഞ്നമുക്ഞ്നകാെുക്ാന്കഴിയുന്ഏറ്വുംവലിയസ
മ്മാനവുമായിരിക്ുംഅത്”.
കുഞ്ിന്ജന്ംനല്കുന്ത്മുതല്അവര്വളര്ന്ു

വലുതാവുന്ത്വനരഅമ്മമാരുനെയലാകംവീട്മാതതമാ
യിെുരുങ്ാറുണ്ഞ്.ഇതിനിെയില്അവരുയെതായസ്വപന
ങ്ളുംആതഗഹങ്ളുംഅവര്മറക്ും.നിറങ്ളില്ാത്
നാലുെുമരുകള്ക്ുള്ളില്വീര്പേുമുട്ുന്തനന്റഅമ്മ
യുനെഒായരാആതഗഹങ്ളുംസ്വപനങ്ളുംതിരിച്റിഞ്ഞ്
അവഒായരാന്ായിസാക്ഷാത്കരിക്ുന്തിനന്റതിരക്ി
ലാണ്ഈമകന്.
അന്നത്കവകുയന്രവുംതപയതഥ്കതനിറഞ്താ

യിരുന്ു.വെക്ുംനാഥനനനതാഴുതുമെങ്ിനിറഞ്െി
രിയയാനെആഅമ്മനെന്ുവരുന്ു.ഇളംകാറ്ഞ്അമ്മയു
നെമുെിയിഴകനളതയലാെികെന്ുയപാകുന്ു.ഭക്ിനിര്ഭ
രമായമന് ുമായിനന്ിയയാനെവെക്ുംനാഥനനഒന്ു
കൂെിഗീതതിരിഞ്ുയനാക്ി.അയപോയഴക്ുംശരത്അമ്മ
ക്രികില്എത്ിയിരുന്ു.മകനനതനന്റഅെുത്ുയെ
ര്ത്ഞ്നിര്ത്ിഗീതപതുനക്യൊദിച്ു...അെുത്യാതത
എയപോഴാണ്?



കാശി, ഹ  രി  ദ്ാ  ര്, ഋ  ഷി  കക  ഷ്,  
കക  ദാ  ര്്ാ  ഥ്, ഷിുംല, മണാലി...  
60 കാരിയായ അമ്മയയ  
ത യൻറ ബ്തള്ളറ്ി്്  പിന്ിലിര്തതി ഒര്ത 
യ്തവാവ്  സഞ്ചരിച്്തയകാകടേയിരിക്്തക
യാണ് . കൂട്്തകാകരാ  
സഹപപവര്തകകരാ അല്ല,  
യപറ്മ്മയാണ്  ആ യ്തവാവി യൻറ  
എന്യതയ്തും സഹയാപതിക. വീട്തും  
വീട്്തകാര്തും മാപതമ്തടോയിര്തന്  
കലാകത്ത്ിന്് , പപതീക്ഷകള്തയട  
വിഹായസ്ിൽ പറന്്ത്ടക്്തന് ഒരമ്മ
യ്തയടയ്തും മക യൻറയ്തും  
സ്പ് ്ത്തല്യമായ സഞ്ചാരങ്ങൾ...

ഗീത

സ്റ്റാലിെൻറ
നറാട്ിൽ
മഞ്ഞുെെയ്ഞുകയറാണ്

മഞുടിയയറ്ിെൻറ
രൗദ്രഭറാവങ്ങൾ02
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കത്തുകൾ വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലലക്ുള്ളകത്ുകള്വാെ്സ്ആപ്വഴതിയും
രചനകള്ഇ-െമയതിലതിലൂെെയുംഅയക്ാം

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in പത്രാധതിപര്,
വാരാദ്യമാധ്യമം,െവള്ളതിമാെ്കുന്്.പതി.ഒ,ലകാഴതിലക്ാെ്-12

കവതി്രശതില്പശാല
തനിമകലാസാഹിതഥ്യവദിസംസ്ഥാനകമ്മിറ്ി
നസപറ്ംബര്21,22തീയതികളില്പട്ാ് ിയില്
‘കവിതയുനെവാതില്’എന്തലനക്ട്ില്സം
സ്ഥാനതലകവിതശില്പശാലസംഘെിപേി
ക്ുന്ു.18വയ് ിന്മുകളിലുള്ളകവികനളയാ
ണ്കഥ്ാ് ില്പരിഗണിക്ുക.മലയാളത്ില്ത
യാറാക്ിയഅയപക്ഷയുംബയയാഡാറ്യുംസ്വ
ന്തംകവിതയുനെയകാപേിയുംസഹിതംതാനഴവി
ലാസത്ില്അയക്ുക.കൺവീനര്,കവിതശി
ല്പശാല,തനിമകലാസാഹിതഥ്യവദി,പി.ബിന
്ര്:833,മാവൂര്യറാഡ്,യകാഴിയക്ാട്673004.
യഫാൺ9895437056,9946227590.ഇ-നമയില്
thanimakv@gmail.com

സംസ്ാന്രലസാഹതി്ര്യക്യാമ്്
സാഹിതിസംഘെിപേിക്ുന്പതന്തണ്ാമത്സം
സ്ഥാനതലസാഹിതഥ്കഥ്ാ് ില്പനങ്െുക്ാന്
യകാഓഡിയനറ്ര്,സംസ്ഥാനതലസാഹിതഥ്കഥ്ാ
ഞ്്,പി.ഒ.കാളികാവ്,മലപേുറം-676525എന്വി

ലാസത്ിയലാ9495488032എന്വാട്സ്ആപ
ന് റിയലാരെനഅയക്ണം.തിരനഞ്െുക്
നപേെുന്50യപര്ക്ാണ്തപയവശനം.അവസാന
തീയതി:ആഗസ്റ്ഞ്30.
വിവരങ്ള്ക്ഞ്:9946760036,9961209677.

ലിജിഷംനാദ്

‘‘കമ തഫന്ഡ്,സ്റ്ാലിനനക്ുറിച്ഞ്യൊദിക്ു
ന്എനന്റആദഥ്നത്െൂറിസ്റ്ഞ്നിങ്ളാ

ണ്’’-ആശ്ചരഥ്യത്ാനെയായിരുന്ുയജാര്ജിയയിനലഞങ്
ളുനെസാരഥിയായയജാര്ജിനന്റമറുപെി.നീണ്അവധിദി
നങ്ള്നെലവഴിക്ാന്യൂയറാപഥ്ന്രാജഥ്മായയജാര്ജിയയി
ല്എത്ിയതായിരുന്ുഞാനുംഭര്ത്ാവും.യപാക്റ്ിന്പ
രിക്ഞ്പറ്ാനതഗള്ഫ്തപവാസികള്ക്ഞ്സന്ര്ശിക്ാന്പറ്ു
ന്രാജഥ്ങ്ളാണിയപോള്യജാര്ജിയയുംഅര്മീനിയയുംഅ
സര്കബജാനും.പനണ്ാനക്ഇൗജിപതുംസിറിയയുംസ
ന്ര്ശിക്ാറുണ്ായിരുന്തപവാസികള്പശ്ചിയമഷഥ്യിനല
അസ്ഥിരതമൂലംഇയപോള്നെലവുകുറഞ്യൂയറാപഥ്ന്രാ
ജഥ്ങ്ളിയലക്ഞ്തിരിഞ്ു.ദുകബയില്നിന്ഞ്യകരളത്ിയല
ക്ഞ്യപാകുന്നിരക്ില്മൂന്ാലുദിവസംഇൗരാജഥ്ങ്ളി
യലക്ഞ്യാതതയുംതാമസവുംലഭഥ്മാകും.ഞങ്ളുനെെൂര്ക
്നിതരനപേെുത്ിയബസ്െൂറില്പങ്ുയെരാനതസ്വകാരഥ്
വാഹനത്ില്കാഴെകാണാനിറങ്ിയതാണ്ഞങ്ള്.ഗ
ള്ഫുകാരുനെസ്ഥിരംയാതതസഹായിയാണ്മുപേതുകാരനാ
യയജാര്ജ്.ഉന്തിയപല്ുകള്പുറത്ുകാണിച്ഞ്എയപോഴുംെി
രിക്ുന്മുഖവുമായികാണാറുള്ളരസികനായസാരഥിയാ
ണ്ഇയാള്.
‘‘സ്റ്ാലിനനഞങ്ള്യപാലുംമറക്ാന്തശമിക്ുന്ു.മൂ

ന്ാലുവര്ഷമായിഒരുപാട്െൂറിസ്റ്ുകള്എനന്റവണ്ിയി
ല്യാതതനെയതിട്ുണ്ഞ്.എല്ാവര്ക്ുംകായണണ്ത്കായക്
റ്ിയിനലകവനറികളുംബരൂമിയുംഅനനൂരിയുമാണ്.ഇതു
വനരവന്യകരളക്ാര്യപാലുംസ്റ്ാലിനന്റകാരഥ്ംയൊദി
ച്ിട്ില്.’’മറുപെിപറഞ്ത്കവനറിസന്ര്ശിച്ഞ്വീഞ്ഞ്ത
ൊകത്ില്നീന്തിക്ുെിക്ുകനയന്ലക്ഷഥ്ംകകവിട്ഞ്ഞങ്
യളാനൊപേംയെര്ന്ജാക്സന്എന്പഴയഎസ്.എഫ്.നഎ
ക്ാരനാണ്.‘‘യകരളത്ിനലകമഥ്ൂണിസ്റ്ുകള്ക്ഞ്സ്റ്ാലിന്
അധികാരത്ിനന്റ,ശക്ിയുനെ,വിജയത്ിനന്റമഹത്ാ
യതപതീകമാണ്.യകരളത്ില്സ്റ്ാലിന്എന്ുയപരുള്ളഎ
തതആള്ക്ാരുനണ്ന്ഞ്യജാര്ജിനറിയായമാ’’ജാക്സന്ആ
യവശഭരിതനായി.
പഴയയസാവിയറ്ഞ്സാതമാജഥ്നത്1922മുതല്1953വനര

നയിച്യജാസഫ്വി്രിഒയനാവിച്സ്റ്ാലിന്എന്കമഥ്ൂ
ണിസ്റ്ഞ്ഭരണാധികാരിജനിച്ത്യജാര്ജിയയിനലയഗാരിഎ
ന്തഗാമത്ിലാണ്.യഗാരിയിനലഒരുപാവനപേട്ഷൂയമക്റു
നെമകനായിജനിച്സ്റ്ാലിന്തനന്റബാലഥ്ംനെലവഴി
ച്യഗാരികാണാന്പിയറ്ദിവസംരാവിനലയപാകാന്തീരു
മാനിച്ു.
യജാര്ജിയക്ാര്സാധുക്ളാണ്.നിറഞ്പുഞ്രിയയാനെ

യാണ്അവര്നനമ്മസ്വാഗതംനെയ്ുക.യലാകനത്ല്ായിെ
ത്ുംവിയദശെൂറിസ്റ്ുകനളപറ്ിക്ുന്വരായിരിക്ുംെൂറിസ്
റ്ഞ്യകതന്ങ്ളിനലതപായദശികകച്വെക്ാര്.എന്ാല്,യജാര്
ജിയവഥ്തഥ്സ്തമാണ്.വിയനാദസഞ്ാരയകതന്ങ്യളാട്അ
നുബന്മായവഴിയയാരകെകളില്നകാള്ളലാഭംഎെുക്ു
ന്ഒരാനളയപോഴുംകണ്ില്.നിങ്ള്ക്ഞ്അവയരാട്വലുതാ
യിതര്ക്ിക്ാനുംയതാന്ില്.െിലനരാനക്വീട്ില്ഉണ്ാക്ി
യയകക്ുംകുക്ീസുംതിന്ാന്നിര്ബന്ിക്ും.
യജാര്ജിയയുനെതലസ്ഥാനമായത്ബിലിസില്നിന്ഞ്സ്

റ്ാലിനന്റജന്സ്ഥലമായയഗാരിയിയലക്ഞ്ഒന്രമണിക്ൂ
ര്യാതതദൂരമുണ്ഞ്.നവംബര്തണുപേിനനതപതിയരാധിക്ാന്
എനന്റകുപോയങ്ള്യപാര.യപാകുന്വഴിയിനലാനക്മ
ഞ്ുനപയതിറങ്ുന്ു.യറാഡിനലാന്ുംയുവജനതനയഅ
ധികമായികാണാനില്.സാ് ത്ികമായിപിന്ില്നില്ക്ു
ന്രാജഥ്മാണ്യജാര്ജിയ.അതിര്ത്ിപങ്ിെുന്രാജഥ്ങ്
ള്കൂെക്ൂനെയജാര്ജിയനയആതകമിച്ഞ്കുയറശ്ശസ്ഥലങ്
ള്കകവശനപേെുത്ുന്ുനവന്ാണ്യജാര്ജിനന്റഭാഷഥ്ം.
യസാവിയറ്ഞ്യൂനിയനില്നിന്ഞ്പിന്ാറിയയശഷവുംറഷഥ്ഇ
െക്ിെക്ഞ്യജാര്ജിയനയആതകമിക്ും.സാ് ത്ികമായിത
കര്ന്യജാര്ജിയഇയപോള്െൂറിസത്ിലൂനെതിരിച്ുവരാന്
തശമിക്ുന്ു.കവന്കയറ്ുമതിയുംെൂറിസവുമാണ്സാ് 
ത്ികസ്ഥിരതയിയലക്ുള്ളയജാര്ജിയയുനെതപതീക്ഷ.

ലഗാരതിയതില്നതിന്്ലമാസ്ലകായതിലലക്്
പത്ുമണിയയാനെഞങ്ള്യഗാരിയിനലത്ി.സ്റ്ാലി

നന്റബാലഥ്ംനെലവഴിച്വീെുള്നപേെുന്സ്റ്ാലിന്മഥ്ൂസി
യസമുച്യമാണ്ഇവിെനത്കാഴെ.യസാവിയറ്ഞ്യുഗസ്മ
രണകള്ഉണര്ത്ുന്രീതിയിലാണ്മഥ്ൂസിയത്ിനന്റഘ
െന.മഥ്ൂസിയത്ിനുപുറത്ുള്ളസ്റ്ാലിനന്റതപതിമക്ുമു
ന്ില്യഫായട്ാനയെുക്ാന്കെനീസ്സഞ്ാരികളുനെതി
രക്ഞ്.സ്റ്ാലിനന്റതപതിമക്ഞ്മുകളില്മഞ്ുനപയ്ുന്ു.കാ
നലാെിഞ്രണ്ുനായക്ള്പൂയന്താട്ത്ില്യറാന്തഞ്െുറ്ു
ന്ു.‘അറബിക്ഥ’സിനിമയിനലകഥ്ൂബമുകുന്നന്റഅവ
സ്ഥയിലായിരുന്ുഎനന്റഭര്ത്ാവുംജാക്സനും.യകര
ളത്ിനലരണ്ുസഖാക്ള്കെനസയഹാദരന്ാനരകണ്ഞ്
അെുത്ഞ്നെന്ു.അവര്ക്ുംനപരുത്ഞ്സയന്താഷം.എല്ാവ
രുംസ്റ്ാലിനന്റതപതിമക്െുത്ുനിന്ഞ്നറഡ്സലഥ്ൂട്ഞ്നകാെു
ത്ു.തപധാനസമുച്യത്ിയലക്ഞ്കെക്ുംമു് ഞ്ഞങ്ള്സ്
റ്ാലിനന്റജന്ഗൃഹംസന്ര്ശിച്ു.തെിനകാണ്ുണ്ാക്ിയഒ
രുനകാച്ുവീട്.നാലുവയ് ുവനരസ്റ്ാലിന്ജീവിച്മരയ
ഴികളുള്ളഇൗവീട്ില്രണ്ുകിെപേുമുറികളാണുള്ളത്.ഷൂയമ
ക്റായിരുന്സ്റ്ാലിനന്റപിതാവ്ഒരുമുറിവാെകനക്െു
ത്ഞ്താഴനത്നിലവറതനന്റപണിശാലയായിഉപയയാഗി
ച്ിരുന്ു.മയറ്മുറിയിലാണ്വീട്ുെമസ്ഥന്താമസിച്ത്.ദാരി
തദഥ്ത്ിലാണ്സ്റ്ാലിന്വളര്ന്ത്.ഇൗവീെിയനാട്യെര്ന്ഞ്
ഇതുയപാനലയുള്ളകുഞ്ുവീെുകള്യവനറയുംഉണ്ായിരു
ന്ു.അവനയാനക്ഇെിച്ുനിരത്നപേട്ു.സ്റ്ാലിനന്റവീെിന
ന്റെവിട്ുപെിയില്എനന്റനല്പാതിആത്മനിര്വൃതിയയാ

നെഇരുന്ു.വീെിനകത്ഞ്സന്ര്ശകര്ക്ഞ്തപയവശനമില്.പൂ
യന്താട്ത്ിനലനായക്ള്സന്ര്ശകര്ക്ിെയിലൂനെഒാെിനെ
ക്ുന്ു.ഞാന്യപെിനച്ങ്ിലുംഅവര്ആനരയുംഉപതദവിച്ി
ല്.സ്റ്ാലിനന്റശൗരഥ്ംനായക്ളിലുംഅച്െക്ത്ിനന്റ
പാഠങ്ള്പഠിപേിച്ിട്ുണ്ാവാം.
15ലാറി(യജാര്ജിയന്കറന്സി)െിക്നറ്െുത്ുഞങ്ള്

മഥ്ൂസിയത്ിനകയത്ക്ഞ്കെന്ു.െുവന്പരവതാനിവിരിച്
മാര്ബ്ള്യകാണിപേെികള്കയറിനച്ല്ുയ് ാള്സ്വാഗതയമാ
തിസ്റ്ാലിന്തപതിമനില്ക്ുന്ുണ്ഞ്.165നസന്റിമീറ്ര്ഉയ
രംമാതതമുണ്ായിരുന്സ്റ്ാലിനന്റഅളവുകള്കൃതഥ്മായാ
ണ്തപതിമക്ുംഉള്ളത്.നപാക്ംഅധികമില്ാതിരുന്സ്റ്ാ
ലിന്തനന്റശരീരഘെനനകാണ്ഞ്ശക്ിയുനെയുംഅധികാ
രത്ിനന്റയുംപൗരുഷത്ിനന്റയുംആള്രൂപമായിമാറി
നയന്ത്െരിതതം.
മഥ്ൂസിയനത്മൂന്ുഭാഗങ്ളായിതിരിച്ിരിക്ുന്ു.1951

ല്െരിതതമഥ്ൂസിയമായിതുെങ്ിനയങ്ിലുംപിന്ീട്സ്റ്ാലി
ന്മാതതമായിസമര്പേിച്മഥ്ൂസിയത്ിനലവിശാലമുറികളില്
അയദേഹത്ിനന്റഒാര്മകനളവീതിച്ുനകാെുത്ിരിക്ുന്ു.
യകാവണിയുനെഇെതുവശത്ുള്ളമുറിയില്സ്റ്ാലിന്ഉപ
യയാഗിച്വസ്തുക്ളുനെതപദര്ശനമാണ്.സ്റ്ാലിന്എന്
പദംയകള്ക്ുയ് ാള്ആദഥ്ംമന് ില്വരുകകട്ിമീശയും
കെിച്കപപേുംകാക്ിമിലിട്റിയൂനിയഫാമുമാണ്.ഇൗമുറി,
സ്റ്ാലിനന്റനതകംലിന്ഒാഫിസിനന്റയനര്പരിയഛേദമാണ്.
സ്റ്ാലിന്ഉപയയാഗിച്ിരുന്മിലിട്റിയൂനിയഫാമുകള്ക

ണ്ാെിക്ൂട്ില്തപദര്ശിപേിച്ിരിക്ുന്ു.അയദേഹത്ിനന്റസ
ന്തതസഹൊരിയായകപപേഞ്,സിഗാര്,ആഷ്യതെ,വാച്ഞ്,നെ
സ്യബാര്ഡ്,മകന്ഉണ്ാക്ിയനെറിയനപട്ി,ഡയറി,എഴു
തിയകത്ുകള്തുെങ്ിഅയനകംസ്വകാരഥ്വസ്തുക്ള്
കാണാം.അവിനെഉണ്ായിരുന്ഗാര്ഡുമാരില്ഒരാള്ക്ഞ്
ഇംഗ്ീഷ്അറിയാം(റഷഥ്യിനലഅവസ്ഥയല്).അയാള്പറ
ഞ്ത്സ്റ്ാലിന്മഥ്ൂസിയംസന്ര്ശിക്ാന്വരുന്വരില്ഭൂ
രിഭാഗവുംഇറാന്,ഇതസായയല്,യപാളണ്ഞ്എന്ീരാജഥ്ങ്
ളില്നിന്ാണ്.സ്റ്ാലിനനക്ുറിച്ഞ്നിങ്ള്നക്ന്താണ്അ
ഭിതപായനമന്ഞ്യൊദിച്യപോള്ഗാര്ഡ്പരുങ്ി.സ്റ്ാലിനന്
റസ്വഭാവത്ിനലതപയതഥ്കതയായിഅയാള്െൂണ്ിക്ാട്ി
യത്ഒാഫിസ്റൂമില്സജ്ീകരിച്വിവിധതരത്ിലുള്ളക
യസരകളുംയസാഫകളുമാണ്.കാണാന്വരുന്വഥ്ക്ിയു
നെപദവിഅനുസരിച്ാണ്ഇരിക്ാനുള്ളകയസരനല്കിയി
രുന്തനതത.തുലഥ്തഎന്കമഥ്ൂണിസ്റ്ഞ്സങ്ല്പത്ിന്യന
ര്വിപരീതം!
അെുത്മുറിയില്സ്റ്ാലിനന്റബാലഥ്കൗമാരജീവിത

ത്ിനന്റകഥപറയുന്െിതതതപദര്ശനമാണ്.ഛായാപെങ്
ള്,നപയിന്റിങ്ുകള്,പതതവാര്ത്കള്എന്ിങ്നനവലി
യയശഖരംതനന്യുണ്ഞ്.സ്റ്ാലിന്സ്കൂള്പഠനത്ിനുയശ
ഷംനസമിനാരിയില്യെര്ന്ിരുന്ു.അവിനെനിന്ാണ്മാര്
ക്സിസത്ില്ആകൃഷ്െനായതുംയബാള്നഷവിക്ുകളു
നെകൂനെയെര്ന്തും.വിപ്ലവത്ിന്പണംയനൊന്കണ്വ
ഴികള്ബാങ്ഞ്കവര്ച്കളുംകിഡ്നാപേിങ്ുംഒനക്ആയിരു
ന്ു.ബാലനായിരിക്ുയ് ാള്നതാട്ഞ്വളര്ച്യുനെഒായരാപ
െവുകളുനെയുംകഥസന്ര്ശകന്െിതതങ്ളിലൂനെഅനുഭവി
ച്റിയാനാകും.
എല്ാെിതതങ്ള്ക്ിെയിലുംഇംഗ്ീഷിലുംയജാര്ജിയന്

ഭാഷയിലുംവിവരണമുണ്ഞ്.സാര്ഭരണകൂെത്ില്നിന്ഞ്ര
ക്ഷനപേട്ഞ്ഒളിവില്കഴിഞ്നകട്ിെത്ില്യമാഡലില്കണ്
യകാണിയുംകിണറുനമാനക്എന്തിനായിരിക്ുംഎന്യൊ
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പഴയ കസാവിയറ്്  സാപമാജ്യയത 1920 മ്തതൽ  
1953 വയര ്യിച്ിര്തന് കജാസഫ്   
വിസ്രിഒക്ാവിച് സ് റ്ാലിൻ എന് കമ്യൂണിസ് റ്്   
ഭരണാധികാരി ജ്ിച്ത്  കജാര്ജിയയിയല കഗാരി  
എന് പഗാമതിലാണ് . കഗാരിയിയല ഒര്ത പാവയപെട്  
ഷൂകമക്റ്തയട മക്ായിര്തന്്ത. മാര്ക് സിസവ്തും  
യല്ി്ിസവ്തമല്ലാത സ് റ്ാലി്ിസും എന്  
ഇസയതക്ൂടി സുംഭാവ് യചയ് ത്ത  
അകദേഹും. ഉര്തക്്ത ഭരണാധികാരിയായിര്തന്  
സ് റ്ാലി യ് സ്ന്ും ്ാട്്തകാര് അപത  
സ് ക്ഹകതായടയല്ല ക്ാക്ിക്ാണ്തന്ത്  
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ദഥ്ഭാവയത്ാനെയനാക്ിനിന്യപോള്‘സാര്നപാലീസുകാര്
വീെുവളഞ്ാല്കിണറിലൂനെരക്ഷനപേൊനുള്ളതാണ്’എ
ന്ഞ്മറുപെിയകട്യപാനല.യകാണിയുംകയറുനമാനക്നയന്ഞ്
ശുദ്ധമായഇംഗ്ീഷില്പറയുന്ത്യകട്ഞ്തിരിഞ്ഞ്യനാക്ി
യയപോള്പുഞ്ിരിക്ുന്ഒരുസുന്രി.ഇറാനില്നിന്ഞ്യജാ
ലിയതെിയജാര്ജിയയില്എത്ിയയമാന,ഇയപോള്ഒരുെൂ
ര്ക് നിയില്അസിസ്റ്ന്റ്മായനജര്ആയിയജാലിയനാ
ക്ുന്ു.ഇറാനില്നിന്ഞ്ഒയട്നറസ്തതീകള്യജാലിയതെിയജാ
ര്ജിയയില്വരാറുണ്ഞ്.ത്ബിലിസിയിനലഒരുഫ്ാറ്ില്കൂട്ു
കാരുനമാത്ഞ്താമസിക്ുന്ു.
പണമുണ്ാക്ുകഎന്തിയനാനൊപേംസ്വാതതന്തഥ്വുംഅ

നുഭവിക്ുകഎന്ലക്ഷഥ്മാണ്യജാര്ജിയയില്എത്ുന്
സ്തതീകള്ക്ഞ്.പിന്ീട്സ്റ്ാലിന്മഥ്ൂസിയത്ിനലഞങ്ളു
നെകഗഡ്ഇൗഇറാനിയന്സുന്രിയായിരുന്ു.സ്റ്ാലി
ന്ഒളിവില്താമസിച്വീെിനന്റതപയതഥ്കതകൗതുകകരമാ
ണ്.പുറത്ഞ്നപാലീസ്വന്ുനവന്റിഞ്ാല്യകാണിയിലൂ
നെതാനഴഇറങ്ിയാല്അതുനെനന്ത്ുന്ത്നതരുവിനല
മനറ്ാരുവാതിലനെുത്ഞ്.സ്റ്ാലിന്ഏഴുതപാവശഥ്ംനപാലീ
സിനനകബളിപേിച്ിട്ുനണ്ന്ാണ്യമാനപറഞ്ത്.മഥ്ൂസിയ
ത്ിനലരണ്ാമനത്ഹാള്അധികാരത്ിയലക്ുള്ളസ്റ്ാ
ലിനന്റഉയര്ച്യുനെകഥപറയുന്ു.
തനന്റപരുക്ന്ഇയമജില്നിന്ഞ്മാറ്ംവരുത്ാനായിഎ

െുത്െിതതങ്ള്ഏനറയുംനകാച്ുകുട്ികള്നക്ാപേമാണ്.
നവറുംഅഞ്െിനാലിഞ്ഞ്ഉയരംമാതതമാണ്സ്റ്ാലിന്.ത
നന്റനപാതുഇയമജില്ഏനറതശദ്ധാലുവായിരുന്ു.ഉയര
ക്ൂെുതല്യതാന്ിക്ാന്നപാക്മുള്ളഷൂവാണ്ധരിക്ാ
റ്.പയരഡുകളില്സലഥ്ൂട്ഞ്സ്വീകരിക്ാന്നെറിയതെിപ്ലാ
റ്ഞ്യഫാമില്നില്ക്ാറായിരുന്ുപതിവ്.അതുയപാനല,വ
സ്തതധാരണത്ിലുംഏനറതപയതഥ്കതപുലര്ത്ിയആളാ
യിരുന്ു.അതുനകാണ്ാവുംമറ്ുയലാകയനതാക്ളുനെയപര്
പറയുയ് ാനലയല്,സ്റ്ാലിനന്റയപര്യകള്ക്ുയ് ാള്ത
നന്കട്ിമീശയുംകപപേുംമിലിട്റിയൂനിയഫാമുംമന് ിയല
നക്ത്ുന്ത്.
സ്റ്ാലിന്വിവിധരാജഥ്ങ്ളില്നിന്ുംലഭിച്പാരിയതാ

ഷികങ്ളുംതപദര്ശനത്ിലുണ്ഞ്.മഥ്ൂസിയത്ിനലവിശാല
മായമനറ്ാരുമുറിയില്സ്റ്ാലിനന്റയുംഅയദേഹത്ിനന്റ
മാതാവിനന്റയുംസ്വകാരഥ്യശഖരത്ില്നിന്ുള്ളവയുംഉ
ണ്ഞ്.യമാനപറഞ്ത്സ്റ്ാലിനന്റഅമ്മക്ഞ്യതകാക്റിഏനറ
ഇഷ്െമായിരുന്ുഎന്ാണ്.യപ്ലറ്ുകള്,െീനസറ്ുകള്,ഫ്വ
ര്യവസുകള്തുെങ്ിയവയുനെവന്യശഖരം.ഇന്തഥ്യില്നി
ന്ുള്ളസമ്മാനങ്ളായെിതതപേണികള്നെയത365അരിമ
ണികളുംകണ്ു..
കധരഥ്ത്ിനന്റതപതീകമായിയലാകംകണ്ിരുന്സ്റ്ാ

ലിന്വിമാനയാതതഏനറഭയനപേട്ിരുന്ുവനതത.യാള്ട്യകാ
ൺഫറന്സില്പനങ്െുക്ാന്വിമാനത്ില്യപാകാന്സ്റ്ാ
ലിനന്റഭയംസമ്മതിച്ില്.തബിട്ീഷ്തപധാനമതന്തിയായിരുന്
വിന്സ്റ്ൺെര്ച്ിലുംഅയമരിക്ന്തപസിഡന്റായിരുന്റൂ
സ്നവല്റ്ുംപനങ്െുത്യകാൺഫറന്സില്പനങ്െുക്ാന്
അതീവരഹസഥ്മായിനതെയിനിലാണ്സ്റ്ാലിന്പുറനപേട്ത്.
ആനതെയിനില്സ്റ്ാലിന്യാതതനെയതകായരജ്മഥ്ൂസിയം
വളപേില്തപദര്ശിപേിച്ിരിക്ുന്ു.1985ല്യറാസ്റ്ന്യഡാണി
നലഒരുനറയില്യവവളപേിനുള്ളില്നിന്ഞ്വീനണ്െുത്താ
ണ്ഇൗകായരജ്.പച്നപയിന്റെിച്കായരജിനുള്ളില്
ഒരുനെറിയമീറ്ിങ്റൂംകൂെിയുണ്ഞ്.കായരജിനുപുറത്ഞ്യു.
എസ്.എസ്.ആര്3878എന്െിഹ്ംയബാഗിന് റാവാം.
ഒരുമുറിസ്റ്ാലിനന്റമരണമുറിയായിസജ്ീകരിച്ിരി

ക്ുന്ു.മരണത്ിനന്റനിഗൂഢതനയഅനുസ്മരിപേിക്ാനാ
യിരിക്ുംഇരുള്നിറഞ്ഞ്നില്ക്ുന്ത്.ഒരുനെറിയആം
ഫിതിയറ്ര്യപാനലമുറിയുനെനെുക്ഞ്മാതതംനവളിച്ം,അ
വിനെസ്റ്ാലിനന്റമരണയശഷംഎെുത്നഡത്ഞ്മാസ്ക്
അള്ത്ാരയിനലന്യപാനലനവച്ിരിക്ുന്ു.1953ല്സ്റ്ാ
ലിന്മരിച്യപോള്നലനിനന്റയപാനലതനന്സ്റ്ാലിനന്റ
ശരീരവുംഎംബാംനെയത്തപദര്ശിപേിച്ു.മരണത്ിലുംത
നന്റഗാംഭീരഥ്ംനിലനിര്ത്ിയസ്റ്ാലിന്എട്ുവര്ഷയത്ാ
ളംനലനിന്അെുത്ഞ്അന്തഥ്വിതശമംനകാണ്ു.1961ല്ഡി
സ്റ്ാലികനയസഷന്നെന്യപോള്സ്റ്ാലിനന്റമൃതയദഹം
നലനിനന്റമഥ്ൂസിയത്ില്നിന്ഞ്മാറ്ിഅെുത്ഞ്
യകാൺതകീറ്ഞ്നകട്ിസംസ്കരിച്ു.ഇനിഒരിക്ലുംഅവിനെ
നിന്ഞ്മാറ്രുനതന്ഉയദേശഥ്യത്ാനെ.െരിതതയത്ാട്നീതിപു
ലര്ത്ുന്സതഥ്സന്മായഒരാവിഷ്കാരംഇവിനെനിന്ഞ്ല
ഭിക്ില്ായിരിക്ാം.പയക്ഷ,സ്റ്ാലിന്എന്യലാകയനതാ
വിനനകുറനച്ങ്ിലുംഅെുത്റിയാന്ഇൗസന്ര്ശനത്ി
ലൂനെകഴിയും.യജാര്ജിയന്ജനതക്ഞ്സ്റ്ാലിനനസ്യനഹി
ക്ാന്ഒരുകാരണവുമില്.1921ല്മാതൃരാജഥ്നത്കകവ
ശനപേെുത്ിയ,കുറഞ്ത്രണ്ുലക്ഷംയജാര്ജിയക്ാരു
നെമരണത്ിന്കാരണക്ാരനായഏകാധിപതിനയഅവര്
എങ്നനസ്യനഹിക്ും?എങ്ിലുംഅപൂര്വംെിലര്അയദേ
ഹനത്ഹീയറായായികാണുന്ു.30വര്ഷനത്ഭരണത്ി
ല്ലക്ഷക്ണക്ിന്ആളുകനളനകാനന്ാെുക്ിയതകൂരത
നയക്ാളുംഅയാള്തങ്ളില്ഒരാളായിരുന്ുഎന്െിന്ത
െിലനരനയങ്ിലുംഅഭിമാനഭരിതരാക്ുന്ു.
ഡിസ്റ്ാലികനയസഷന്നെന്യപോള്യജാര്ജിയയില്

എ് ാെുംസ്റ്ാലിനന്റതപതിമകള്തകര്ക്നപേെുകയുംനത
രുവുകള്പുനര്നാമകരണംനെയ്നപേെുകയുംനെയതു.
അയപോഴുംമഥ്ൂസിയംയകെുപാെുകള്ഇല്ാനതരക്ഷനപേട്ു.
സ്റ്ാലിന്മഥ്ൂസിയത്ിന്മഥ്ൂസിയംഒാഫ്യസാവിയറ്ഞ്അതഗ
ഷന്എന്യപരിൊന്ഒരുതശമംനെത്ിനയങ്ിലുംെരിതതപ
രമായതപാധാനഥ്നത്മുന്നിര്ത്ിആനീക്ംതെയനപേട്ു.
യഗാരിയില്ഒരുകമഥ്ൂണിസ്റ്ിനനയതെിഞങ്ള്കുനറഅല
നഞ്ങ്ിലുംആനരയുംകിട്ിയില്!



അവര്അവതിെെദുഃഖതിച്ചതിരതിപ്ുണ്ാവും!
ഉ് ായിനയക്ുറിച്ഞ്ആലയങ്ാട്ലീലാകൃഷ്ണനന്റഅനു

സ്മരണംവായിച്ു(വാരാദഥ്മാധഥ്മം^ലക്ം1575).ഉപേയുനെ
കളിക്ൂട്ുകാരനായിരുന്ുഉ് ായിക്.റഫിയുനെഗാനങ്ളാ
ണ്രണ്ുയപനരയുംഅെുപേിച്സംഗതി.മട്ായഞ്രിയുനെയപര്
ഒരുപയക്ഷയലാകത്ിനന്റഎല്ായിെങ്ളിലുംഎത്ിച്അ
നുഗൃഹീതഗായകനായിരുന്ുഉ് ായി.സുനയയനസുമുഖീ....
എന്ഞ്തുെങ്ുന്ഗാനംഎതതതവണയകട്ിട്ുനണ്ന്ഞ്ഓര്മ
യില്.ഉ് ായിക്ഞ്നകാച്ിയില്ഒരുപാെുഇഷ്െക്ാരുണ്ഞ്.അ
വരുമായിയെരുന്സായാഹ്ങ്ള്അതപതീക്ഷിതഗാനയമള
കള്നകാച്ിക്ാര്ക്ഞ്സമ്മാനിച്ിരുന്ു.ഇനിയനതല്ാംഓര്മ.
ആലയങ്ാട്സാറിനന്റകുറിപേഞ്മട്ായഞ്രി-നകാച്ിയകതന്ീക
രിച്ിട്ുള്ളഗസല്ആരാധകരുനെതഗൂപേുകളിനലല്ാംസ്കാന്
നെയത്അയച്ിട്ുണ്ഞ്.നമഹബൂബ്ഭായി,ഉ് ായിഎന്ിവര്
ഞങ്നകാച്ിക്ാരുനെരഹസഥ്അഹങ്ാരങ്ളായിരുന്ു.ഈ
വിഷാദങ്നളല്ാംകണ്ഞ്ബായിയുംഉ് ായിയുംഅങ്ഞ്യമയല
ആകാശത്ഞ്ദുഃഖിച്ിരിപേുണ്ാവും

ദൂർരഹ്കർന്കരരോബോത്
ഖരീബ്ആജോര�ോ

ഹ ഫീ ദ് ് ദ് വി, യകാ ച്ി 

എഴുത്ുംവരയും
ഉ്ായിനയമലയാളിഎതതയമല്നനയഞ്റ്ിയിരുന്ുഎന്ഞ്

യബാധഥ്മായത്അയദേഹത്ിനന്റവിെവാങ്ലിന്യശഷമാ
ണ്.സംഗീതത്ിനന്റവലിയഉയരങ്ളിയലക്ഞ്അയദേഹം
നെന്ുതീര്ത്വഴികള്സമാനതകളില്ാത്താണ്.വളനര
െുരുങ്ിയഭാഷയില്അക്ാരഥ്ങ്നളല്ാംതികഞ്കാ
വഥ്ാത്മകതയയാനെഅവതരിപേിക്ുന്ുണ്ഞ്ഉ്ായിനയകു
റിച്ഒാര്മക്ുറിപേില്ആലയങ്ാട്ലീലാകൃഷ്ണന്.വിവിധ
പതതങ്ളിലുംസമൂഹമാധഥ്മപ്ലാറ്ഞ്യഫാമുകളിലുംവായി
ച്ഉ്ായിഒാര്മക്ുറിപേുകളില്ഏറ്വുംമികച്ത്ഇതാ
ണ്,തീര്ത്ഞ്പറയാം.ഉ്ായിഎന്തായിരുന്ുഎന്ുപറ
ഞ്ുനവക്ുന്ുണ്ഞ്വിനീത്എസഞ്.പിള്ളയുനെവര.നന്ി.
ഹരിദാസ്  പയ്ാ്ക്ൽ,   
കൃപ, ്ടക്ാവ് 

മരണമതില്ാെത്ാരുഗസല്
ആലയങ്ാട്ലീലാകൃഷ്ണന്എഴുതിയ‘ഉ് ായിമരണമി

ല്ാനത്ാരുഗസല്’എന്ഓര്മക്ുറിപേഞ്വായിച്ു.
ഗസല്സംഗീതനത്യകരളത്ില്ജനതപിയമാക്ാന്

ഉ് ായിവഹിച്പങ്ഞ്ശ്ാഘനീയമാണ്.ജീവിതത്ിനന്റ
വസന്തകാലത്ിനന്റനനല്ാരുഭാഗംയബാംനബയിനല
െിലഅയധായലാകയാതതകളിലൂനെനഷ്െനപേെുത്ിയത്
സ്വയംതിരിച്റിഞ്യശഷം,പിന്ീെയങ്ാട്ഞ്ഒരുഫിനിക്
സ്പക്ഷിനയയപോനലഉയിര്നത്ഴുയന്റ്ഞ്,തപശസ്തിയു
നെഉത്ുംഗശൃംഗത്ില്,യവദികളില്നിന്ുംയവദികളി
യലക്ഞ്തനന്റതപയാണംതുെരയവ,പൂവണിയാത്‘ഹി
ന്ുസ്ഥാനിസംഗീതഇന്സ്റ്ിറ്റ്ൂട്ഞ്’എന്തനന്റെിരകാ
ലസ്വപനംകൂെിമന് ില്അവയശഷിപേിച്ുനകാണ്ാണ്
നകാച്ിക്ാരുനെസ്വകാരഥ്അഹങ്ാരംകൂെിയായിരുന്‘ഉ
്ായിക്’യുനെെുണ്ുകള്നിശ്ചലമായത്.സംഗീതയലാ
കംനിലനില്ക്ുന്ിെയത്ാളം‘മരണമില്ാനത്ാരുഗസ
ലായി’ഗസല്െതകവര്ത്ികുെിയിരിക്ുനമന്കാരഥ്ത്ി
ല്സംശയയമയില്!

“ഉമ്ോയി�ിടർത്ിയഗസൽമോലപ്ൂക്കൾ;
അൻപോൽപുണർന്ീടുമമന്ുുംര്കരളമക്കൾ”

യക.എും. അ ബ് ദ്തൽ സ ലീും, എ ട വ ് ക്ാ ട്.

ഇൗഎഴുെത്ാരുബഹുമ്രതി
ഒരുപൂയൊദിച്മലയാളിക്ഞ്ഗസലുകളുനെപൂക്ാലം

സമ്മാനിച്ഞ്ഉ് ായിയാതതയായി.നിലാപേൂക്ള്വിരിയുന്
രാവുകളില്കനവിനന്റതീരത്ഞ്തപണയമധുരെഷകങ്ളു
മായിഓര്മകളുനെമഞ്യലറിവിരഹത്ിനന്റയവദനയയാ
നെപാെുകരാജകുമാരാപാെൂ...മയതതര-മാനവികസംഗീ
തത്ിനന്റവിശ്വയതപമസാതമാജഥ്ത്ിനലസുല്ത്ാനായി
ഉ് ായിനയവിയശഷിപേിച്ആലയങ്ാെിനന്റയലഖനംമര
ണാനന്തരംഅയദേഹത്ിനുലഭിച്ബഹുമതിയായികരുതു
ന്ു.യലഖകനുംവാരാദഥ്മാധഥ്മത്ിനുംഅഭിനന്നങ്ള്
മ്ത ഹ മ്മ ദ ലി കമാ തി ര കക്ാ ട്, ചാ ലി ക് ര

മധുരമീഓര്മകള്
‘ഉ് ായിമരണമില്ാനത്ാരുഗസല്’എന്ആലയങ്ാ

ട്ലീലാകൃഷ്ണനന്റഅനുസ്മരണംതശയദ്ധയമായി.ഗ
സലിനന്റവഴിയില്യവറിനട്ാരുപാതനവട്ിയഉ് ായി
ക്യുനെഓര്മകള്ക്ുയപാലുംഎനന്താരുസുഗന്മാ
ണ്.അപൂര്വംെിലനരാനക്നഷ്െനപേെുയ്ാഴാണ്ജീ
വിച്ിരുനന്ങ്ില്ഇനിയുയമനറവസന്തങ്ള്ഉണ്ാകു
മായിരുന്ുഎന്ഞ്നാംഅറിയാനതഎങ്ിലുംപറഞ്ഞ്
യപാകുന്ത്.
ഇ. പി. എ.  ല തീ ഫ് ,  
തി ര്ത ്ാ വാ യ

തപഭാവ്രതിയമ്മയുെെകരുത്്
ലക്ം1575വാരാദഥ്മാധഥ്മത്ില്വിഷ്ണുതപസാദ്

വി.ആര്.എഴുതിയഫീച്ര്‘കനല്വഴികളില്ഏകയാ
യി’അ്ലായിട്ുണ്ഞ്.അത്ുതമാണ്ആഅമ്മയുനെ
യപാരാട്ത്ിനന്റകഥ.ഞാന്എന്ിയലക്ാണ്യനാ
ക്ുന്ത്.എനന്റഅമ്മയക്ാനല്പാതിയക്ാഎനി
ക്ഞ്  തനന്യയാ ഇങ്നന നയാരു യപാരാട് വീരഥ്ം
ഉണ്ാകുയമാ?എനന്റഉെപേിറപേുകളില്ആനരങ്ിലുമാ
ണ്ഇങ്നനഇരയാക്നപേട്നതങ്ില്നീതിയതെിഇതതക
ണ്ഞ്കരുയത്ാനെയപാരാൊന്എനിക്ാവുമായിരുയന്ാ?
യനാക്ൂ,ഇൗഫീച്ര്വായിച്അയതദിവസമാണ്

മനറ്ാരുവാര്ത്പതതത്ില്വായിച്ത്.തപമാദമായഒരു
പീഡനയക്സില്ഇരയാക്നപേട്നപൺകുട്ിയുനെഅമ്മ
തപതികള്ക്ഞ്അനുകൂലമായിനമാഴിമാറ്ിപറഞ്ുനവന്ഞ്!
രശ്  മി സതീഷ് , അമ്പലപൊറ കറാഡ് 
തിര്തവിഴാുംക്തന്്

ഒരമ്മയുെെവതിജയം
വാരാദഥ്മാധഥ്മത്ില്ലക്ം1575നല‘കനല്വഴികളി

ല്ഏകയായി’എന്ഫീച്ര്വളനരനന്ായിരുന്ു.തീ
ര്ച്യായുംഒരുരക്ഷിതാവിനന്റയവദനമനറ്ാരുരക്ഷി
താവിനുമന് ിലാവും.കദവംഎന്യലാകരക്ഷിതാ
വ്അത്അറിഞ്ു.ആഅമ്മയുനെതപാര്ഥനയകട്ു.അ
ത്അവിനെവിജയിച്ു.
ആസിഫ്  അഷി കമപെ യൂ ര്

കവതി്രെയപ്റ്തി
കലയുനെപൂര്ത്ീകരണത്ിന്തനന്റസംതൃപതമാ

യശരീരഭാവങ്ള്ഇന്നമാക്ിയഇസ്യഡാറഡങ്നന്
റകലാകാവഥ്ഭാഷയയാട്സാമഥ്നപേെുത്ാവുന്ഒരുനല്

കവിതയാണ്െുണ്നക്ാളുത്ുകള്(ലക്ം1575).നന്ിക
വയിതതിജിന്സിസയന്താഷിനുംവാരാദഥ്മാധഥ്മത്ിനും.
വി. യക. എും.  ക്ത ട്ി , ഈ സ് റ്്  മ ല യ മ്മ 
ആ ര്. ഇ. സി. ക ാലി ക് റ്്

യാൾ ട് സ കമ്മള്തിൽ പ യങ്കട്തക്ാൻ സ് റ്ാലിൻ യാപത യചയ് ത യപടയി്ി യൻറ കാകരജ് 

കഗാരിയിയല സ് റ്ാലിൻ മ്യൂ  സി യ തി യ ൻ റ ഉ ൾ ഭാ ഗും 

മ്യൂസിയതിൽ പപദര്ശിപെിച് 
സ് റ്ാലി യൻറ യൗവ്കാല ചിപതും
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മുണ്ൂരതില്നതിന്ും
്രതിരതിയുന്വളവുകള്
രാലജഷ്ലമലനാന്
ലപജ്:66,വതില:70.00
ഹരതി്രംബുക്സ്

കൃതഥ്മായരാഷ്തെീയംഉള്ള
െക്ംനെയതിരിക്ുന്ുഇൗ
കഥകളില്.കഥനയജീവിത
ത്ില്നിന്ഞ്യവര്നപെുത്ാ
നാവിനല്ന്ഞ്ഉറനക്പറയു
ന്ുഇതിനലഒായരാഅക്ഷ
രങ്ളും.

തശീകൃഷ്ണന്
വതി.ആര്.സുധീഷ്
ലപജ്:95വതില:120
മാ്രൃഭൂമതിബുക്സ്

എഴുത്ിനന്റനാല്പതാം
വര്ഷത്ില്എത്ിനില്ക്ു
ന്കഥാകാരനന്റഏറ്വും
പുതിയകഥാസമാഹാരം.ജീ
വിതനത്ഏറ്വുംമയനാഹ
രമായിപകര്ത്ുന്11കഥ
കള്.

മീശ(ലനാവല്)
എസ്.ഹരീഷ്
ലപജ്:328വതില:299.00
ഡതി.സതിബുക്സ്

ഹിന്ുത്വവാദികളുനെകസ
ബര്ആതകമണംകാരണം
പിന്വലിയക്ണ്ിവന്യനാ
വലിനന്റപൂര്ണരൂപം.ജാ
തിയുംസവര്ണതയുംദലിത
ത്വവുംതമ്മിലുള്ളസംഘര്
ഷങ്ളുനെവര്ത്മാനംപറ
യുന്ുഇൗയനാവല്.

മാര്ക്സ്@200സമൂഹം
സംസ്കാരംചരതിത്രം(പഠനം)
സമ്ാദനം,പഠനം:രാലജഷ്െക.
എരുലമലതി,രാലജഷ്ചതിറപ്ാെ്
ലപജ്:430വതില:250.00
ലകരളഭാഷാഇന്സ്റ്തിറ്റ്ൂട്്

കാള്മാര്ക്സ്ജനിച്ിട്ഞ്200
വര്ഷംതികയുന്യവളയില്
മാര്ക്സ്യലാകത്ിന്നല്
കിയസംഭാവനകള്തപതിപാ
ദിക്ുന്പഠനങ്ളുനെസമാ
ഹാരം.

മാലതിനീവതിധമായജീവതി്രം
സുസ്ലമഷ്ചലതരോത്്
ലപജ്:24,വതില:180.00
മാ്രൃഭൂമതിബുക്സ്

ഒായരായരാകാരണങ്ളാല്
വഥ്തഥ്സ്തരുംഎന്ാല്കരു
ത്ുറ്വരുമായസ്തതീകളാ
ണ്ഇൗസമാഹാരത്ിനല11
കഥകള്ക്ുംപൂര്ണതനല്
കുന്ത്.

ലകരളത്തിെലനലവാത്ാന
സമരങ്ങള്(ചരതിത്രം)
ലഡാ.ആര്.രാധാകൃഷ്ണന്
ലപജ്:196,വതില:185.00
മാളുബന്പബ്തിലക്ഷന്സ്

യകരളസംസ്കാരത്ിനന്റ
വീനണ്െുപേിനുംമനുഷഥ്ജീവിത
ത്ിനന്റനന്ക്ുംഇെയാക്ി
യസമരങ്ളുനെെരിതതംപറ
യുന്കൃതി.

‘ലഗാ’സ്ഒാൺകൺതെതി
നവീന്എസ്.
ലപജ്:96,വതില:110.00
കകരളതിബുക്സ്

വര്ത്മാനകാലജീവിത
ത്ിനലയനര്ക്ാഴെകളാ
ണ്കഥാകാരന്കഥകളാ
യിവായനക്ാര്ക്ഞ്മുന്ിനല
ത്ിക്ുന്ത്.യനരില്കണ്
ജീവിതങ്യളാട്അസാധാര
ണസാമഥ്തയതാന്ിക്ുന്
കഥകള്.

ക
ഥ

വ
ായ

ന

ആദ്യലതപമം
ഇവാന്്രുര്ഗലനവ്
വതിവ:ഒാമന
ലപജ്:96,വതില:90.00
മാ്രൃഭൂമതിബുക്സ്

റഷഥ്ന്സാഹിതഥ്ത്ിനല
അതിതപശസ്തകൃതിയുനെ
മലയാളവിവര്ത്നം.മനു
ഷഥ്ജീവിതത്ിനന്റസംഘര്
ഷഭരിതമായഅവസ്ഥനയ
അതിതീതവഭാഷയില്അവത
രിപേിക്ുന്ു.

DZym\]meI³
ഹമീദ്വെക്യില്

പൂമുഖനത്മതില്നകട്ുകള്ക്ിെയിനലമയനാഹര
മായനെെികളുംപൂമരങ്ളുംതണല്വൃക്ഷങ്
ളുംപൂക്ളുംപൂ്ാറ്കളുമായിരുന്ുഅയാളുനെ

യലാകം!നകാച്ുഉപവനത്ില്ദാഹംതീര്ക്ാനുംയതന്നു

കരുവാനുംആഹ്ാദയത്ാനെഎത്ുന്പറവകളുനെഭാഷ
അയാള്ക്റിയാമായിരുന്ു.തപഭാതത്ിനലതപശാന്തതയില്തപ
കൃതിയുനെഅതിഥികളായിവനന്ത്ുന്അവനരതപയതഥ്കം
സ്വീകരിച്ു.ആഹാരംനല്കിയാതതയയച്ു.
ഉദഥ്ാനത്ിന്കാവലായിമുന്ിലുംഇരുവശങ്ളിലുംനനഞ്ു

വിരിച്ഞ്പുഞ്ിരിച്ുനില്ക്ുന്മതിലുകയളാട്തമാശയായിഒരു
നാള്അയാള്പറഞ്ു.

ആരിഫ്തണയലാട്ഞ്

വീട്ുകാരഥ്ങ്നളക്ുറിച്ഞ്
പറയുയ്ാള്

നിങ്ള്അരണയാനണന്ഞ്
അവനളയപോഴുംഒച്നവക്ും

പലവഥ്ഞജനക്ുറിപേുകള്
രാവിനലകീശയിലിട്ാല്
അങ്നനനയാന്ഞ്തന്ിയട്യിനല്ന്ഞ്
രാതതിഞാന്നവറുനതതര്ക്ിക്ും
രണ്ുയപരുനെസ്കൂള്ബസിന്
കാശ്നകാെുത്ിനല്ന്ഞ്
പിറുപിറുക്ുയ്ാള്
മിനിഞ്ാന്ഞ്തന്യല്ാനയന്ഞ്
നുണപറയും
ഓര്മകള്െിക്ിച്ിനക്ി
ഡയറിത്ാളുകളുമായി
ഇല്ാനയന്ഞ്സാക്ഷഥ്ംപറഞ്ാലും

വിട്ുനകാെുക്ാറില്!

പാല്,പതതം,മീന്
അങ്നനനയല്ാത്ിനും
െുമ്മാഅവധിപറഞ്ഞ്നീട്ും,
അയപോനളല്ാനമനിക്ഞ്ഓന്തിനന്റ
കൗശലമാനണന്ഞ്
അവളറിയാനതപറഞ്ുയപാവും

എനിക്ഞ്അരണനയയപോനല
മറക്ാനും
ഓന്തിനനയപോനല
നിറംമാറാനും
വല്ാത്കഴിവാണ്
അവള്നക്യപോഴും
ഞാനുംകുട്ികളുനമന്
ദുഷിച്ഓര്മയും
വീട്ുകാരിനയന്അഹംഭാവവും!
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പി.മുഹമ്മദ്ബാബു

മികവുറ്ഒരുസാമൂഹികനരവംശശാസ്തത
ജ്ഞനനയപോനലസൂക്ഷഞ്മനിരീക്ഷണത്ി

നന്റപുതിയപാഠങ്ള്തീര്ക്ാന്മുഹമ്മദ്
അലിശിഹാബ്എന്യുവനഎ.എ.എസ്
ഉയദഥ്ാഗസ്ഥന്കഴിഞ്ിരിക്ുന്ു.അതിനന്റ
നതളിവാണ്അെുത്ഞ്പുറത്ിറങ്ിയഅയദേഹ
ത്ിനന്റആത്മകഥ‘വിരലറ്ം’.
വായിച്ിഎന്ഞ്സ്യനഹയത്ാനെവിളിക്ുന്

പിതാവിനന്റവിരലറ്ംസാമൂഹികകനരന്തരഥ്
ത്ിനന്റവഥ്തഥ്സ്തതലങ്നളതിരിച്റിയാന്
ശിഹാബിന്തുണയായി.എല്ായിയപോഴുംപി
താവിയനാട്യെര്ന്ുനില്ക്ുന്പുതതമന്ി
നന്റവഥ്തഥ്സ്തഭാവങ്ള്വിസ്മയകരമാംവി
ധംഇൗപുസ്തകത്ില്വരച്ുകാട്ിയിട്ുണ്ഞ്.
പിതാനവന്തപകാശം11ാംവയ്ില്നിലക്ു
യ്ാള്അനുഭവിക്ുന്ഒറ്നപേെല്,അനാഥ
ത്വംഎന്ിവനയല്ാംവരച്ുകാട്ിയ‘വിരലറ്ം’
വായനക്ാരനന്റമന്ില്കവകാരികതയു
നെപുതിയമാനങ്ള്സൃഷ്െിച്ാണ്കെന്ു
യപാകുന്ത്.പിതാവിനനഖബറെക്ിതിരിച്ു
നെക്ുന്11കാരനന്റമന്ിനന്റനീറ്ല്വാ
യനക്ാരനിയലക്ഞ്പെര്ത്ാന്എഴുത്ുകാര
ന്അനായാസംസാധിച്ിട്ുണ്ഞ്.
അംഗന്വാെിയില്യപാവാന്മെിച്വന്,

സ്കൂളില്നിന്ഞ്കണ്ഞ്നവട്ിച്ഞ്പിതാവിനന്റനപ
ട്ിക്െയിനലകച്വെക്ാരനാവാന്ആതഗഹിച്ഞ്
നെന്വന്അനാഥാലയത്ിനലത്ുന്അത്ു

തംഅനുവാെകനനകവകാരികത്വത്ിനന്റ
പുതിയയലാകയത്ക്ാണ്കൂട്ിനക്ാണ്ഞ്യപാ
കുന്ത്.ബാപേനഷ്െനപേട്തിനനക്ാള്വലുത
ല്തനന്റഅനാഥാലയതപയവശനംഎന്ാണ്
ശിഹാബ്ഇതിനനവിയശഷിപേിക്ുന്ത്.
അനാഥത്വത്ിനന്റതീതവതവിളിച്ുപറ

യാന്ഇതിനനക്ാള്വലിയപദതപയയാഗത്ി
നന്റആവശഥ്മുനണ്ന്ഞ്യതാന്ുന്ില്.അനാ
ഥാലയത്ിനലആദഥ്രാതതിയുനെഒറ്നപേെലി
നന്റയുംഗൃഹാതുരത്വത്ിനന്റയുംനി്ഹാ
യതയിലൂനെകെന്ുയപാകുയ്ാള്മന്ഞ്പി
െക്ാതിരിക്ില്.മുക്ംമുസ്ലിംഓര്ഫയനജി
നന്റപുതിയഊെുവഴികള്,പുതിയആകാ
ശം,സഞ്ാരപഥങ്ള്എല്ാംമയനാഹരമായി
പുസ്തകംവരച്ുകാട്ിയിരിക്ുന്ു.മറ്ുകുട്ി
കള്കിെന്ുറങ്ുയ്ാള്വസ്തതംഉണക്ാന്
വലിച്ുനകട്ിയകയറില്തുണിയിട്ഞ്സ്വകാരഥ്
പഠനമുറിയുണ്ാക്ിയശിഹാബിനന്റപഠനാ
യവശംതപയൊദനത്ിനന്റഉത്ുംഗതയിയല
ക്ഞ്ഓയരാവിദഥ്ാര്ഥിനയയുംകകപിെിച്ഞ്നെ
ത്ാന്പരഥ്ാപതമാണ്.
വായിച്ിയുംഉമ്മയുംകുഞ്ാനുംകുഞ്ാ

ളുംമിനിയുംകുഞ്ാക്യുംഎല്ാംനമ്മുനെ
ഹൃദയഭാഷയുനെഭാഗമാവുന്ു.ജീവിതംനവട്ി
പേിെിച്വനന്റഅഹങ്ാരതപദര്ശനത്ിനല്മറി
ച്ഞ്ഇതുവനരനെന്ുതീര്ത്തിനന്റഉയര്ച്
താഴെകള്അനാവരണംനെയ്ാന്മാതതമാണ്
‘വിരലറ്ം’തശമിക്ുന്ത്.
തീക്ഷഞ്ണജീവിതത്ില്നിന്ഞ്െീന്തിനയെു

ത്ഇത്രംഅനുഭവങ്ള്ഏനതാരുവായന

ക്ാരനനയുംതപയൊദിപേിക്ുകയുംതപതഥ്ാശാഭ
രിതനാക്ുകയുംനെയ്ും.കുട്യുംമുറവുംവി
റ്ഞ്നെന്ിരുന്മലപേുറംജില്യിനലഎെവണ്പോ
റസ്വയദശിയകായറാത്ഞ്അലിഎന്സാധാര
ണക്ാരനന്റമകന്സ്വപനതുലഥ്മായസിവില്
സര്വിസിനന്റകവാെങ്ള്തുറന്കഥവിസ്
മയാവഹമാണ്.
ഏത്തപക്ഷുബ്ധജീവിതസാഗരവുംനീന്തി

ക്െക്ാന്അനാഥാലയവാസംപരഥ്ാപതമാ
നണന്ഞ്ശിഹാബ്െൂണ്ിക്ാണിക്ുന്ു.സം
ശയത്ിനന്റനിഴലില്മുയന്ാട്ുയപാകുന്
അനാഥശാലകള്ക്ുംശബ്ദംയനര്ത്ുയപായ
പാവങ്ള്ക്ുംയനനരമുഹമ്മദ്അലിശിഹാ
ബ്എന്നഎ.എ.എസുകാരന്നീട്ുന്ആശ്വാ
സത്ിനന്റയുംതപതീക്ഷയുനെയും‘വിരലറ്ം’
ആകുന്ുഎന്താണ്ഇൗപുസ്തകത്ിനന്റ
വിജയം.എന്.എസ്.മാധവനാണ്അവതാരി
കഎഴുതിയത്.
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ക്തട്യ്തും മ്തറവ്തും വിറ്്ത്ടന്ിര്തന് മലപെ്തറും ജില്ലയിയല എടവണ്ണപൊറ സ്കദശി  
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ആക്തന്്ത എന്താണ്  ഇൗ പ്തസ് തകതി യൻറ വിജയും
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എനന്റപൂയന്താട്ത്ിനന്റകാവല്
ക്ാരാണ്നിങ്ള്
ഈസസഥ്സന്തതികളുനെവിലനപേ

ട്ജീവന്
നിങ്ളുനെകരണങ്ളിലാണ്,െതി

ക്രുത്...?
മതിലുകള്െിരിച്ു.പിനന്നമനല്പറ

ഞ്ു.
െതിയുംവഞ്നയുമറിയാത്വരാണു

ഞങ്ള്
അവസാനശ്വാസംവനരഇവരുനെജീ

വന്ഞങ്ളുനെകകയില്ഭതദമായിരിക്ും
മതി...അതുമതി
തപകൃതിനയനശിപേിക്രുനതന്ുള്ള

ഒനരാറ്െിന്തയാണ്വീട്നിലനകാള്ളുന്
സ്ഥലംഉയരത്ിലായത്.അത്എനന്റ
കുറ്മായണാ?
മിഥുനത്ിനലനിറഞ്ുനപയ്ുന്മഴ

ക്ഞ്സുല്ത്ാനന്റഭാവം,ഉൗളിയിട്ഞ്
കെന്ുവരുന്കാറ്ിന്തപതിയഷധത്ി
നന്റസ്വരം.അയാളുനെെിന്താമണ്ഡല
ത്ില്അയപോള്നതളിഞ്ുവന്ത്യബ
ാഗൺവില്നെെികള്കുശലംപറഞ്ു
നില്ക്ുന്ഇെതുവശനത്മതിലിനന്
റപള്ളഭാഗനത്വിള്ളലാണ്.കഴിഞ്
വാരംവീശിയെിച്കാറ്ിനുയശഷമാണ
യല്ാഅതുതശദ്ധയില്നപേട്ത്.അപകെ
ങ്നളാന്ുംവരാതിരിക്നട്നയന്തപാര്
ഥനയായിരുന്ുആദിവസംമുതല്.മഴ
അവസാനിക്ുന്മട്ില്.കാറ്ിനന്റശക്
തികൂെുകയാണ്.പട്ണത്ില്നിന്ുംവീ
ട്ിയലക്ുള്ളയാതതക്ഞ്ദൂരംഇരട്ിയായ
തുയപാനല.മന്ില്അയപോഴുംഎനന്
റമതില്നക്ട്ഞ്വീഴുയമാഎന്െിന്തമാതത
മായിരുന്ു.
ഹാവൂ...
ആശ്വാസമായിവീനെത്ിയിരിക്ുന്ു.

ഇല്,വിൊരിച്തുയപാനലഒന്ുംസംഭ
വിച്ിട്ില്.ഭക്ഷണംകഴിച്ുനകാണ്ിരി
ക്ുയ്ാള്ഒരുശബ്ദം.പുറയത്ക്ുള്ള
വാതില്തുറന്ഞ്അത്യവനറനയയന്താ
ആയിരുന്ു.മഴയുനെശക്തികുറഞ്ു
കാറ്ിനന്റയും,അയാളുനെഉള്ളിലും
ആകാംക്ഷയുംഭീതിയുംകുറഞ്ു.ഇനി
സമാധാനയത്ാനെനയാന്ുറങ്ാം.
ഉറക്ത്ിനലപേഴാനണന്റിയില്നമ

ാകബല്യഫാൺശബ്ദിക്ുന്ു.അെു

ത്വീട്ുകാരാണ്.ഉള്ളംഒന്ുനെുങ്ി,
എന്താണ്ഈഅസമയത്ഞ്?
ഹയലാ?
നിങ്ളുനെവീെിനന്റഅെുത്ുനിന്ഞ്

എനന്താഒരുവലിയശബ്ദംയകട്ു...
അയാള്ജാലകപോളിതുറന്ഞ്പുറ

യത്ക്ഞ്യനാക്ി.ഒരുഭാഗംകകവരിയും
മതിലുംവഴിയയാരത്ഞ്വീണുകിെക്ുന്ു
ആസമയമായതുനകാണ്ഞ്യാതതക്ാരു
ണ്ായിരുന്ില്.ആര്ക്ുനമാന്ുംസംഭ
വിച്ിട്ില്നല്ാഎന്ഞ്ആശ്വസിച്ഞ്സമാധാ
നയത്ാനെഉറങ്ി.അതിരാവിനലതനന്
മാര്ഗതെ്ംനീക്ിഗതാഗതയയാഗഥ്മാ
ക്ി.ആളുകള്വന്ുതുെങ്ിയിരുന്ു.
അവരില്പലരുനെയുംപലഅഭിതപായ
ങ്ളുംപുറത്ുവന്ു.നിര്മാണരീതിയി
നലപരിപാലനകുറവാനണന്ുംഉപയയ
ാഗിച്വസ്തുക്ളുനെഗുണനിലവാരമി
ല്ായമയാനണന്ുംഅനതാന്ുമല്ആളു
കളുനെകയണ്റാനണന്ുനമാനക്പരസ്
പരംപറയുന്തുയകട്ു.

വല്ാനത്ാരപകെം...?–ഒരാള്.
ഇനതന്താണ്എയപോഴുംനിങ്ള്ക്ഞ്

തനന്ഇങ്നനസംഭവിക്ുന്ത്?–മനറ്
ാരാള്.
അതുശരിയാഇതുഅഞ്ാമനത്തവ

ണയയല്
ഇവരുനെമതില്തകര്ന്ുവീഴുന്ത്?

–യവനറാരാള്.
അയപോള്അയായളാര്ക്ുകയായിരു

ന്ു.ശരിയാണ്ഇത്അഞ്ാംതവണയാ
ണ്സംഭവിക്ുന്ത്.വന്വനരനയല്ാം
സമാധാനിപേിച്ഞ്സയന്താഷയത്ാനെപതു
നക്പറഞ്ു.
നിങ്ളുനെനയാനക്അഭിതപായങ്നള

മാനിച്ുനകാണ്ഞ്തനന്പറയനട്,ഇനത
ാരുനിയയാഗമാണ്ഈശ്വരനിയയാഗം.
ഇവിനെഉറനക്െിന്തിയക്ണ്സമയ
മാണിത്.നിപബാധിച്ഞ്മരിച്വനരയും
ഉരുള്നപാട്ലില്ഇല്ാതായവനരയുംകു
റിച്ഞ്നമ്മള്സ്മരിക്ുയ്ാള്ഇത്നവ
റുനമാരുനെറിയകാരഥ്ം.വിഷാദംനിഴ
ലിക്ാത്അയാളുനെകണ്ുകളിയലക്ഞ്
അവര്നാട്ുകാര്കൗതുകയത്ാനെ
യനാക്ിനിന്ു.
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നൃത്തവഞുംഭറാവവഞും
സംഗീതവഞുംഅഭിനയവഞും
ഒത്തഞുയേരഞുന്ഒരഞുവ്യത്യസ്ത
കലറാരൂെമറാണ്മഞുടിയയറ്്.തലയിൽ
കിരീടമണിഞ്്യ്രവിെയസ്തഞുതിച്്
ഉടവറാളഞുംകകയിയലന്ിഉദഗയകറാെത്തറാൽ
ഉറഞ്ഞുതഞുള്ഞുന്കറാളി.കറാളിയഞുെട
യെറാർവിളിശബ്്രംമറാദതം
മഞുഴങ്ങിയകേൾകേഞുന്ഞു.മഞുതിർന്വർ
ഭയഭക്ിബഹഞുമറാനയത്തറാെട
നിൽകേഞുയമ്റാൾകഞുട്ികളഞുെട
കണ്ഞുകളിൽെതല്്ഭയവഞുംകൗതഞുകവഞും
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ഉണ്ണികൃഷ് ണൻ മാരാര്

അനിതഎസ്.

കൂരിരിട്ുനിറഞ്അന്തരീക്ഷത്ില്തീപേന്തത്ിന്നവ
ളിച്ത്ില്െുവന്പട്ുെുറ്ിയകാളീരൂപം.തലയില്

കിരീെമണിഞ്ഞ്യദവിനയസ്തുതിച്ഞ്ഉെവാളുംകകയിയല
ന്തിഉതഗയകാപത്ാല്ഉറഞ്ുതുള്ളുന്കാളി.കാളിയുനെ
യപാര്വിളിശബ്ദംമാതതംമുഴങ്ിയക്ള്ക്ുന്ു.മുതിര്ന്
വര്ഭയഭക്ിബഹുമാനയത്ാനെനില്ക്ുയ് ാള്കുട്ിക
ളുനെകണ്ുകളില്നതല്ഞ്ഭയവുംകൗതുകവും.ഏതുതപായ
ക്ാനരയുംഉന്ാദത്ിനലത്ിക്ുന്താണ്ഇൗകലാരൂപം.
നതക്ന്യകരളത്ില്പെയണിയുംവെക്ന്യകരളത്ില്
നതയ്വുംനിറഞ്ാെുയ് ാള്മധഥ്യകരളത്ില്തപയതഥ്കിച്ഞ്
എറണാകുളത്ുകാരുനെപാര് രഥ്സ്വത്ാണ്മുെിയയറ്ഞ്.
2010ഡിസംബറില്മുെിയയറ്ഞ്യുനസ്യകായുനെകപതൃ

കകലകളുനെപട്ികയില്ഇെംയനെി.ജ
നകീയകലയായിമാറിയമുെിയയറ്ഞ്ഇന്ഞ്
അവതരിപേിക്ാന്വിരലിനലണ്ാവുന്
കലാകാരന്ാര്മാതതമാണുള്ളത്.അതി
നലാരാളാണ്നപരു് ാവൂര്കീഴില്ംസ്വ
യദശിയായഉണ്ികൃഷ്ണന്മാരാര്.
ഏറ്വുംകൂെുതല്മുെിയയറ്ഞ്വഴിപാ

ൊയിനെത്ിവരുന്ഏകയക്ഷതതമായ
യകാട്യംഏറ്ുമാനൂരിനലതശീമൂഴിക്ുള
ങ്രഭഗവതിയക്ഷതതത്ില്ശങ്രന്കു
ട്ിമാരാര്സ്മാരകമുെിയയറ്ഞ്സംഘംകീ
ഴില്ംആണ്വര്ഷങ്ളായിമുെിയയറ്ഞ്ന
െത്ിയപോരുന്ത്.സംഘത്ിനന്റഅ
മരക്ാരനാണ്ഉണ്ികൃഷ്ണന്മാരാ
ര്.2016നലയകരളസംഗീതനാെകഅ
ക്ാദമിഅവാര്ഡ്യജതാവുകൂെിയായ
ഇയദേഹംപത്ാംവയ് ിലാണ്മുെിയയ
റ്ഞ്രംഗയത്ക്ഞ്കെന്ുവന്ത്.കാലാനു

സൃതമാറ്ങ്നളഉള്നക്ാണ്ഞ്ഏതുസാധാരണക്ാരനും
അനുഭവയവദഥ്മാകുംവിധംപരിഷ്കരിച്ഞ്മുെിയയറ്ില്തയന്
റതായകശലിരൂപനപേെുത്ിനയെുക്ുകയാണ്ഇയദേഹം.
പാര് രഥ്മായിമുെിയയറ്ിനനനനഞ്ിയലറ്ിയത്അങ്മാലി

ക്െുത്ഞ്നകാരട്ി,മൂവാറ്ുപുഴക്െുത്ഞ്പാഴൂര്,നപരു് ാ
വൂരിനലകീഴില്ംഎന്ീതഗാമങ്ളാണ്.നൃത്വുംഭാവവും
സംഗീതവുംഅഭിനയവുംഒത്ുയെരുന്മുെിയയറ്ിനനമറ്ു
കലകളില്നിന്ഞ്വഥ്തഥ്സ്തമാക്ുന്ത്അവയുനെഅവതര
ണരീതിയാണ്.

ഇതിവൃത്തമറായി
്രറാരികറാവധം
അനുഷ്ഠാനനായൊെിനാെകമാണ്മുെിയയറ്ഞ്.ദാരികാവ

ധംകഥയാണ്ഇതിവൃത്ം.ഇവഅവതരിപേിക്ുന്രീതിഒ
യരാസംഘത്ിനുംവഥ്തഥ്സ്തമായിരിക്ും.ശിവന്,നാരദ
ന്,ദാരികന്,കാളി,കൂളി,യകായി് െനായര്,ദാനയവതന്ന്
എന്ിങ്നനഏഴുകഥാപാതതങ്ളാണ്മുെിയയറ്ിനുള്ളത്.
െുരുങ്ിയത്13യപനരങ്ിലുംആവശഥ്മാണ്.കുറുപേഞ്,മാരാ
ര്വിഭാഗത്ില്നപട്വരാണ്മുെിയയറ്ഞ്അവതരിപേിക്ാറ്.ക
ളനമഴുത്ഞ്,തിരിച്ുഴിച്ില്,താലനപോലി,തപതിഷ്ഠാപൂജ,ക
ളംമായക്ല്എന്ിവയാണ്തപധാനെെങ്ുകള്.അരങ്ു
യകളി,അരങ്ുവാഴത്ല്,ദാരികനന്റയുംകാളിയുനെയും
പുറപോട്,കാളി-ദാരികയുദ്ധംഎന്ീഘട്ങ്ളാണ്മുെിയയ
റ്ിലുള്ളത്.
പുരുഷന്ാരാല്വധിക്നപേെരുനതന്വരംവാങ്ിയദാ

രികന്,ശിവനില്നിന്ഞ്ജനിച്കാളിയാല്വധിക്നപേെുന്

താണ്കഥ.
ദാരികനനയുംദാനയവതന്നനയുംനകാണ്ഞ്യദവന്ാര്ക്ും

മനുഷഥ്ര്ക്ുമുള്ളബുദ്ധിമുട്ുകള്നാരദന്ശിവനനഅറിയി
ക്ുന്യതാനെയാണ്മുെിയയറ്ഞ്ആരംഭിക്ുക.ദാരികന്പുറ
പോെിനുംകാളീപുറപോെിനുംയശഷംയകായി് െനായര്അ
രങ്നത്ത്ുന്ു.അതിനുയശഷംകൂളിപുറപോൊണ്.ഹാ
സഥ്കഥാപാതതമായകൂളിമക്നളമുലയൂട്ിയുംെിരിപേിച്ും
രംഗംമയനാഹരമാക്ുന്ു.
തുെര്ന്ഞ്കാളിയുംകൂളിയുംദാരിക-ദാനയവതന്ന്ാരുമാ

യുള്ളയുദ്ധമാണ്.രാതതിയില്മായായുദ്ധംനെയ്ാന്കഴി
വുള്ളദാരിക-ദാനയവതന്ന്ാര്യുദ്ധംനെയ്ാനുള്ളതയാനറ
െുപേില്പാതാളത്ില്അഭയംതപാപിക്ുന്ു.എന്ാല്,ഭ
തദകാളിനീണ്ുെുരുണ്മുെിഅഴിച്ിട്ുസൂരഥ്നനമറച്ഞ്ഇരു
ട്ാക്ുന്ു.രാതതിയാനയന്ുകരുതിമായായുദ്ധത്ിന്ഇറ
ങ്ിയദാരിക-ദാനയവതന്ന്ാനരഇരുട്ുമാറ്ികാളിവധിക്ു
ന്താണ്മുെിയയറ്ഞ്.ഏകയദശംഅഞ്ുമണിക്ൂര്നകാണ്ാ
ണ്മുെിയയറ്ഞ്അവതരിപേിക്ുക.ഭതദകാളീയാമത്ില്അതാ
യത്രാതതി11.30മുതല്പുലര്ച്3.30വനരയാണ്അവതരി
പേിക്ാനുള്ളസമയം.

െേണ്ടയഞുെട
അകമ്ടിതറാളത്തിൽ
നെണ്യുംഇലത്ാളവുമാണ്മുെിയയറ്ിന്അക് െിയാ

കുന്തപധാനവാദഥ്ങ്ള്.കൂൊനതവീക്ുനെണ്,യെങ്ല
എന്ിവയുംഉപയയാഗിക്ുന്ു.യസാപാനകശലിരാഗങ്
ളിലുള്ളപാട്ാണ്മുെിയയറ്ിനുപയയാഗിക്ുന്ത്.തമിഴുംമ
ലയാളവുംകലര്ന്തപാെീനസാഹിതഥ്ത്ില്രെിക്നപേ
ട്ഭതദകാളിയതാറ്ങ്ളാണ്രംഗഭാഷയായിഉപയയാഗനപേ
െുത്ുന്ത്.കഥാപാതതങ്ള്ക്ഞ്മുഖത്ഞ്െമയവുംകിരീെ
വുംഉെുത്ുനകട്ുംഉണ്ഞ്.അരിമാവുംെുണ്ാ് ുംയെര്ത്ഞ്
കാളിയുനെമുഖത്ഞ്െുട്ികുത്ുന്ു.മരയമായലാഹയമാനകാ
ണ്ഞ്ഉണ്ാക്ിയവലിയകിരീെം(മുെി)കാളിതലയില്അണി
യുന്ു.മുെിയയറ്ഞ്എന്ഞ്യപരുണ്ാകാനുള്ളകാരണംഒരുപ
യക്ഷഇതായിരിക്ാം.

കൂെടനടന്്െഠിച്കല
മുത്ഛേന്അെഥ്ുതമാരാരുനെയുംഅഛേന്ശങ്രന്കു

ട്ിമാരാരുനെയുംശിഷഥ്നായാണ്ഉണ്ികൃഷ്ണന്അരങ്
നത്ത്ിയത്.മുെിയയറ്ഞ്കൂനെനെന്ഞ്പഠിക്ണനമന്ത
ത്്വനത്അക്ഷരാര്ഥത്ില്തപാവര്ത്ികമാക്ുകയായി
രുന്ുഅയദേഹം.15ാംവയ് ില്അയദേഹംദാരികന്പുറ
പോട്ഇരിങ്ള്പുതുയശ്ശരിക്ാവില്അവതരിപേിച്ഞ്മുെിയയ
റ്ിയലക്ുള്ളരംഗതപയവശനംനെത്ി.1993ഏതപില്13ന്
യകാട്യംകാട്ാ് ാക്ുഭഗവതിയക്ഷതതത്ില്നവച്ഞ്കാളി
യുനെമുെിഏറ്ി.1200ലധികംകാളീയവഷങ്ള്നകട്ിയാെി
യകലാകാരനനന്അപൂര്വയനട്വുംഉണ്ികൃഷ്ണന്സ്വ
ന്തമാക്ി.

അറിവ്
അരങ്ങത്തഞുനിന്്
കഥകളി,നാെകംഎന്ിവയപാനലമുെിയയറ്ഞ്പഠിപേിക്ാന്

തപയതഥ്കസ്ഥാപനങ്ള്ഒന്ുംതനന്യില്.കുട്ികള്സ്വ
യംകലാകാരന്ാര്നക്ാപേംയെര്ന്ഞ്പഠിനച്െുക്ുന്ു.ആ
ദഥ്ംഅവനരപഠിപേിക്ുകനെണ്നകാട്ാണ്.അതിലൂനെഅ
വര്ക്ഞ്താളംകകവരുന്ു.അരങ്ത്ുനവച്ുതനന്കുട്ി
കള്അറിവ്യനെുകയുംസംശയങ്ള്പിന്ീട്പറഞ്ുന
ല്കുകയുംനെയ്ും.പറഞ്ുപഠിപേിയക്ണ്തല്മുെിയയറ്ഞ്.
മയനാധര്മവുംആതഗഹവുംയവണ്ുയവാളമുനണ്ങ്ില്മാ

തതയമമുെിയയറ്ഞ്പഠിക്ാന്സാ
ധിക്ു.
നവംബര്മുതല്യമയആദഥ്ം

വനരയാണ്മുെിയയറ്ഞ്യക്ഷതതങ്
ളില്അവതരിപേിച്ുവരാറ്.തുറ
ന്കമതാനങ്ളിലുംയക്ഷതത
പറ് ുകളിലുമാണ്ഇവഅവത
രിപേിക്ുക.ജനങ്ള്ക്ിെയിയല
ക്ഞ്ഇറങ്ിനച്ന്ഞ്അവതരിപേിച്ാ
ല്മാതതയമമുെിയയറ്ഞ്ആസ്വാദഥ്
കരമാകൂ.
മുതദയുംഭാവവുംഇഴുകിയച്

ര്ത്ഞ്കഥപറയുന്തില്മികവു
പുലര്ത്ുന്മാരാര്,ആസ്വാദക
ന്മന് ിലാകുന്മുതദകള്ഉപ
യയാഗിക്ണനമന്ുംപറയുന്ു.
കഥകളിയില്െിട്നപേെുത്ിയമു
തദകളിലൂനെകഥപറയുയ് ാള്മു
െിയയറ്ിന്സാധാരണക്ാരന്മ
ന് ിലാകുന്രീതിയിലുള്ളമുതദ
കളാണ്ഉപയയാഗിക്ുന്ത്.ഭാ
വംഅതിയനാട്ഇഴകിയച്രണനമ
ന്ുംമാരാര്പറയുന്ു.മുെിയയറ്ി
ന്പുറയമനെണ്വാദഥ്ം,തായ് 
ക,നെണ്യമളംഎന്ിവയുംതീ
യാട്ുംമാരാര്പഠിച്ിട്ുണ്ഞ്.
മുെിയയറ്ിന്യശഷമുള്ളകല

യാണ്തീയാട്ഞ്.ദാരികാവധത്ി
ന്യശഷംകകലാസത്ിനല
ത്ുന്കാളിശിവയനാട്മുതദക
ളിലൂനെദാരികനനവധിച്കാരഥ്ം
പറയുന്താണ്തീയാട്ഞ്.ഏകയദ
ശംഒരുമണിക്ുര്കദര്ഘഥ്യമ
തീയാട്ിനുള്ളൂ.
നാെന്കലകനളപേറ്ിമാരാര്ത

യാറാക്ിയപുസ്തകമാണ്‘നാ
മാവയശഷമാകുന്നാെന്കല
കള്’എന്ത്.ഇയപോള്മുെിയയ
റ്ിനനക്ുറിച്ുള്ളപുസ്തകത്ി
നന്റരെനയിലാണ്.മുെിയയറ്ി
നന്റഒായരാെെങ്ുകള്ക്ുംന
മ്മള്ഉയദേശിക്ാത്ഒായരാഅ
ര്ഥതലങ്ള്ഉനണ്ന്ഞ്വിശദീക
രിക്ാന്മാരാര്പുതിയപുസ്ത
കത്ിലൂനെതയാറാകുന്ുണ്ഞ്.
അതിനുദാഹരണമാണ്കൂളിയു
നെകഥാപാതതം.നായൊെിനാെക
മായമുെിയയറ്ില്കലാകാരയന്
റതായരംഗംആവിഷ്കരിനച്െു
യക്ണ്ത്അവനന്റഉത്രവാദി
ത്മാണ്.
കൂളിഎന്കഥാപാതതത്ിന്

മുെിയയറ്ിനന്റകഥയില്കാരഥ്മാ
യതപസക്തിയില്.എന്ാല്,കൂ
ളിക്ായിഒരുരംഗംഒരുക്ിയത്
എന്തിനാനണന്ഞ്ആരുംെിന്തി
ച്ുയനാക്ിയിട്ുണ്ാകില്.കൂളി
യുനെവരവിനുയശഷംയുദ്ധരംഗ
മാണ്അവതരിപേിയക്ണ്ത്.യു
ദ്ധരംഗംഅവതരിപേിക്ാന്കമ

താനംമുഴുവന്ആവശഥ്മായിവരും.രാതതി2.30യനാട്അെുക്ുന്സമയ
മാകുംഅത്.കുട്ികളുംവയയാധികരുനമല്ാംഉറക്ത്ിയലക്ഞ്വഴുതിവീ
ണിരിക്ും.ഇൗസമയത്ാണ്കൂളിയുനെരംഗതപയവശം.കൂളിവരുന്യതാ
നെആര്പേുവിളികളുംതാളവുംമുറുകും.എല്ാവരുംഉറക്ത്ില്നിന്ഞ്എ
ഴുയന്ല്ക്ും.കൂട്ികള്കൂളിഎെുക്ുനമന്ഞ്യപെിച്ഞ്ഒാെിമാറും.ഉറങ്ുന്
കുട്ികനളകൂളിഎഴുയന്ല്പിക്ും.കൂളിയുനെമക്ളായാണ്യതപക്ഷകനന
കണക്ാക്ുക.ഇയതാനെയുദ്ധരംഗംഅവതരിപേിക്ാനുള്ളയവദിതയാറാ
കും.ഇത്രത്ില്മുെിയയറ്ിനനവിവിധതലങ്ളില്യനാക്ിക്ാണാന്മാ
രാര്പുസ്തകത്ിലൂനെതയാറാകുന്ു.
മുെിയയറ്ിനുംഅയദേഹത്ിനന്റസമര്പേണത്ിനുമുള്ളഅംഗീകാരമാ

യിയകതന്മാനവവിഭവയശഷിവകുപേിനന്റ2002നലജൂനിയര്നഫയലാഷിപ
അയദേഹത്ിന്ലഭിച്ു.
തുെര്ന്ഞ്2010ലും2012ലുംയകരളയഫാക്യലാര്അക്ാദമിയുനെകലാ

തശീപുരസ്കാരംലഭിച്ു.ഭാരഥ്ജയതശീയുംമക്ളായഉത്രയുംഊര്മിള
യുംഉണ്ികൃഷ്ണനന്റകലായമാഹങ്ള്ക്ഞ്പൂര്ണപിന്തുണനല്കുന്ു
ണ്ഞ്.ഒായരാകലക്ുംഅതിയന്റതായമൂലഥ്ങ്ളുണ്ഞ്.കലയില്മൂലഥ്ങ്ളു
ണ്ാകണനമങ്ില്അവയുനെസത്യൊരാനതഅവതരിപേിക്ണം.അതി
യായആതഗഹംനിലനിര്ത്ിഉണ്ികൃഷ്ണനനയപോനലഒായരായവദിയില്
നിന്ഞ്പുതുതായിഎനന്തങ്ിലുംഉള്നക്ാള്ളണം.
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