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ഒ.  മു സ്  ത ഫ

നല്ലചേലുള്ളമനുഷ്യരൂപംപൂണ്ടയന്തിരൻ.ഉള്ളതി
ൽഘടതിപ്തിച്ചസാചങ്കതതികവതിദ്യകൾപപകാരംപുറ

മമനതിന്ന്മനുഷ്യൻനൽകുന്നതിർചദശങ്ങൾഅനുസ
രതിച്ചന്ആയന്തിരൻപണതികൾപലതുംമേയും.ഒരുചറാ
ചോട്ന്എന്ാൽഇതാമണന്ന്േുരുക്കത്തിൽപറയാം.
കുപ്തിക്കുള്ളതിമലഭൂതംകണമക്കഅഖതിലാണ്ഡകാര്യ
ങ്ങമെല്ലാംമനുഷ്യന്മേയ്തുതരുകമയാന്ുമതില്ല.എ
ന്ാലും,മനുഷ്യരുമടപണതികൾനടത്ാൻകഴതിയുന്
രൂപത്തിൽചറാചോട്തിക്സാചങ്കതതികവതിദ്യചലാകത്ന്
വൻമാറ്റങ്ങൾഉണ്ടാക്കുന്ു.ഖത്ർഎന്ഇട്ാവട്ത്തി
ലുള്ളമഹാസംഭവമാണ്ഹമദ്അന്ാരാഷ്പടവതിമാന
ത്ാവെം.ഭൂചോെത്തിൽഇതതിന്പലതുണ്ടന്പപചത്യക
തകൾ.ഇൗയടുത്ന്അവതിമടഒരുവതിസ്മയംകൂടതിഉണ്ടാ
യതി.ഒരുസ്കൂട്റതിമൻറരൂപത്തിലുള്ളചറാചോട്ന്.ആഭ്യ
ന്രമപന്ാലയമാണ്ഇത്വതികസതിപ്തിച്ചത്.100മീറ്റർദൂ
മരനതിന്ുതമന്സംശയാസ്പദമായവ്യക്തികമെയും
ോചേജുകമെയുംമൂപ്ർക്കന്തതിരതിച്ചറതിയാനാവും.തക്കതി
ടതരതികതിടസാധനങ്ങൾോചേജതിനുള്ളതിൽഒെതിപ്തിച്ചന്കട
ത്ുന്യാപതക്കാരൻമുഖത്ന്നല്ലപുഞ്തിരതിചേർത്ു
മവച്ചാലുംഉള്ളതിൽഒരാധതിയുണ്ടാകും.അചപ്ാൾഹൃദ
യമതിടതിപ്ുംഅതതിനനുസരതിച്ചാകും.അത്രക്കാരമൻറമതി
ടതിപ്ുവമരഅെന്ന്മുഖത്തിമൻറഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾതതി
രതിച്ചറതിഞ്ന്യന്തിരൻചകാെറതിന്പതിടതിക്കും.ഇനതിയുമുണ്ടന്
ചവമറാന്ന്...പപമുഖോങ്കായഅൽഖലീജ്കചമഴ്സ്യ
ൽോങ്കതിൽ‘ജാസതിം’എന്ും‘നൂർ’എന്ുംചപരതിലുള്ള
രണ്ടന്പുതതിയതാരങ്ങൾഇൗയടുത്ന്എത്തി.രണ്ടന്നല്ല
സുന്ദരൻചറാചോട്ുകൾ.ഉപചഭാക്ാക്കൾക്കന്ോങ്കന്
ചസവനങ്ങൾആറ്റതിക്കുറുക്കതിമേയ്തുമകാടുക്കുന്തതി
മൻറതതിരക്കതിലാണതിചപ്ാൾഇരുവരും.ഇനതിദുബേയതി
മലകാര്യംചനാക്കാം,അവതിമടേുർജ്മാൻമമചപടാസ്
ചറ്റഷന്സമീപമത്‘പ്തിങ്കന്സ്ആൻഡ്സ്ബപസസ്മാ
ജതിക്’എന്റസ്റ്റാറൻറതിൽജപ്ാനതിൽനതിമന്ത്തിയ‘റൂ
േതി’എന്ചറാചോട്ന്ആെുകൾക്കന്ഭക്ഷണംനൽകുക
വമരമേയുന്ു.ഏത്ദുനതിയാവതിൽമേന്ാലുംഎല്ലാ
ത്തിനുംപതിന്തിൽമലയാെതിയുമടതലമണ്ടയുണ്ടാകുമമ
ന്ാണചല്ലാ.േൾഫതിമലചറാചോട്തിക്ചലാകത്ുമുണ്ടന്
ഇങ്ങമനയുള്ളമലയാെതികൾ.

റോറോട്ടിക്ക്ലേ്ഫ്രംറകരളരം
എറണാകുെംകാക്കനാട്വാഴക്കാലമൂലയതിൽവീട്തി

ൽഅസതിംഹുബസൻമകാച്ചതിരാജേതിരതിഎൻജതിനീയറതി
ങ്ചകാെജതിൽനതിന്ന്ഇൻസ്പടുമമചൻറഷൻആൻഡ്ഇ
ലക്ചപടാണതിക്സതിൽേതി.മടകുംയു.മകയതിമലന്യൂകാ
സതിൽയൂനതിചവഴ്സതിറ്റതിയതിൽനതിന്ന്ഒാചട്ാചമഷൻആൻ
ഡ്കൺചപടാെതിൽപതി.ജതിയുംചനടതി.പതിമന്ഖത്ർഫൗ
ചണ്ടഷനതിൽനാലരവർഷചത്ാെംചറാചോട്തിക്സും
ഓചട്ാചമഷനുമായതിേന്ധമപ്ട്ചപപാജക്ടുകെതിൽതതി
െങ്ങതി.പരതിസ്ഥതിതതിക്കുള്ളമാറ്റങ്ങൾകൃത്യമായതിനതിരീ
ക്ഷതിക്കാനുള്ളചറാചോട്തിക്ചോട്തിമൻറരൂപകൽപ
നയതിൽനതിർണായകപങ്കുവഹതിച്ചു.അങ്ങമനയാണ്

ചറാചോട്ുകെുമടഅനന്ചലാകചത്ക്കന്മമയുംമന
വുംപായതിക്കുന്ത്.

ഇൗചമഖലയതിമലഅറതിവുകൾഎല്ലാവർക്കുംഎത്തി
ക്കുകമയന്ലക്ഷ്യവുമായതിഎറണാകുെംകാക്കനാട്ന്
മകാച്ചതിചറാചോട്തിക്ക്ലബ്രൂപവത്കരതിച്ചു.2016ൽ
ഖത്ർചറാചോട്തിക്ക്ലബ്(QRC)രൂപംമകാണ്ടു.ഖ
ത്ർനാഷനൽറതിസർച്ഫണ്ടന്(QNRF),ഖത്ർഫൗ
ചണ്ടഷൻ,ഖത്ർയൂനതിചവഴ്സതിറ്റതിഎന്തിവയുമടപതി
ന്ുണചയാമടയാണ്ക്ലബ്പപവർത്തിക്കുന്ത്.ആലു
വക്കാരൻനാനതിഷ്അലതി,എറണാകുെംസ്വചദശതിഇ
ജാസ്ആസാദ്,നാദാപുരംസ്വചദശതിഷജീംമുഹമ്മ
ദ്എന്ീമൂന്ന്മലയാെതികൾകൂടതിഇൗസംഘത്തിമൻ
റഭാേമാണതിചപ്ാൾ.വതിചദശതികെടക്കംനതിരവധതിവതിദ്യാ
ർഥതികൾചറാചോട്തിക്ോലപാഠങ്ങൾഇവതിമടഅഭ്യ
സതിക്കുന്ു.‘ജൂനതിയർസയൻറതിസ്റ്റന്ക്ലബ്’എന്ചപരതി
ൽഎല്ലാേൾഫ്രാജ്യങ്ങെതിലുംക്ലേുകൾഉടൻജന്മ
മമടുക്കും.http://qatarroboticsclub.com/എന്താ
ണ്ക്ലേതിമൻറമവബ്ബസറ്റന്.

ചഹാട്ലുകെതിലുംമറസ്റ്റാറൻറുകെതിലുംഎത്ുന്വ
ർക്കന്ോയതയാറാക്കതിനൽകുന്‘ചറാചോട്ന്േരതിസ്
ത’വതികസതിപ്തിമച്ചടുക്കുന്തതിമൻറപണതിപ്ുരയതിലാണതി
ചപ്ാൾസംഘം.നതിലവതിൽഇന്്യയതിൽചറാചോർട്തിക്
സതിൽേതിരുദചകാഴ്സുകൾഇമല്ലന്ന്അസതിംപറയു
ന്ു.േതിരുദത്തിനുചശഷംചറാചോട്തിക്സ്ചകാഴ്സു
കചൊപതി.ജതിചയാപഠതിക്കാം.എന്ാൽഇലക്ചപടാണതി
ക്സ്,ചപപാപോമതിങ്,മമക്കാനതിക്കൽഅമല്ലങ്കതിൽമമക്ക
ചപടാണതിക്സ്എന്തിവയതിൽതാൽപര്യമുള്ളവർചക്കാവതി
ദ്യാഭ്യാസചയാേ്യതയുള്ളവർചക്കാചറാചോട്തിക്സ്ചമ
ഖലതതിരമഞ്ടുക്കുകയുംമേയാം.

കുട്ടികളാൽപടിേക്ുന്ു,
കകാച്ുറോറോട്ുകൾ

എന്ുംകുട്തികൾക്കന്കടുകട്തിയുള്ളവയാണ്സയ
ൻസ്,സാചങ്കതതികവതിദ്യ,എൻജതിനീയറതിങ്,കണക്കന്എ
ന്തിവ.ഇതതിമൻറപാഠങ്ങമൊമക്കേുെതികരൂപത്തിൽ
ക്ലേതിൽലഭതിക്കും.ഇതതിലൂമടവതിദ്യാർഥതികൾക്കുംയു
വാക്കൾക്കുംചറാചോട്തിക്സാചങ്കതതികവതിദ്യയതിൽആ
ദ്യേുവടുറപ്തിക്കാം.

ചറാചോട്തിക്ചമഖലയതിൽഅറതിവുള്ളവർക്കന്നതിരവ
ധതിമതാഴതിൽഅവസരങ്ങൾചലാകമത്ങ്ങുംഉമണ്ടന്ന്
അസതിംപറയുന്ു.വതിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾവതിദ്യാ
ർഥതികൾക്കന്ഇൗചമഖലയതിൽഅറതിവ്നൽകാൻകൂടുത
ൽജാേരൂകരാണതിചപ്ാൾ.ഇതതിനായതിക്യു.ആർ.സതിനതി
രവധതിശതിൽപശാലകെുംക്ലാസുകെുംനൽകുന്ുണ്ടന്.

എൻജതിനീയർമാരുംമറ്റന്സാചങ്കതതികവതിദഗ്ധരുമാണ്
ക്ലാസുകെുമടരൂപചരഖതയാറാക്കതിയതിരതിക്കുന്ത്.യ
ഥാർഥചറാചോട്ുകെതിൽഉപചയാേതിക്കുന്ഇലക്ചപടാ
ണതിക്ഹാർഡ്മവയറുംഉപകരണങ്ങെുമാണ്ശതിൽപ
ശാലകെതിൽഉപചയാേതിക്കുക.ചറാചോട്ുകെതിൽഎങ്ങ
മനയാണ്ഹാർഡ്മവയറുകൾ,മസൻസറുകൾ,ഇലക്
പടതിക്കൽ^ഇലക്ചപടാണതിക്സ്ഉപകരണങ്ങൾഉപചയാേതി
ക്കുന്ത്,ഇവഎങ്ങമനയാണ്സംവതിധാനതിക്കുന്ത്,എ

ങ്ങമനയാണ്ഇവ
മയപുറത്ുനതിന്ന്
നതിയപന്തിക്കുന്ത്
തുടങ്ങതിയകാര്യ
ങ്ങൾലെതിതമാ
യതിപഠതിപ്തിക്കും.
കു റ ച്ചു കൂ ടതി
മേറതിയകുട്തിക
ൊമണങ്കതിൽക്ലാ
സ്കൂടുതൽല
െതിതമാകും.ചറാ
ചോട്ുകൾഎ
ങ്ങമനവ്യത്യസ്
തനതിറങ്ങചൊട്
പപ തതി കരതി ക്കു
ന്ുഎന്കാ
ര്യംപറയാൻഇ
വതിമടകെർമപ
ൻസതിലുകൾഉപ
ചയാേതിക്കും.

മഎപാ് തി മ
ൻറചയാടാബ്ല
റ്റതിമൻറചയാആ
പ്തിചക്കഷനുകൾ
മകാണ്ടന്കുട്തികൾ
ചറാചോട്ുകെുമട
ചപപാപോമുകൾരൂപ
മപ്ടുത്ും.േലനം,
മവെതിച്ചം,ശബ്ദം,യ
പന്ങ്ങെുമടനതിർമതിതതി,
മമക്കാനതിക്സ്എന്തി
വയതിൽവതിവതിധപരീക്ഷ
ണങ്ങെുമുണ്ടന്.ചറാചോ
ട്തിക്സ്,ചപപാപോമതിങ്,ചേ
സതിക്ഇലക്ചപടാണതിക്സ്,
ബമചപകാകൺചപടാെർ,മസ
ൻസറുകൾ,ഒാചട്ാചമഷൻതു
ടങ്ങതിയവകുട്തികൾസ്വായത്
മാക്കും.പതതിമയകുട്തികൊൽ
മേറതിയമേറതിയഇലക്ചപടാണതി
ക്സ്ഉപകരണങ്ങൾപതിറവതിമയടു
ക്കും.അവേതിലചപ്ാൾബകകാലുക
ൾഉള്ളതനതിചറാചോട്ുകൾആകാം,
കെതിചക്കാപ്ുൊകാം,പറക്കുന്മേറുവതി
മാനങ്ങൊകാം,ഒാടുന്ബേക്കുകെുമാ
കാം...യഥാർഥചറാചോർട്ുകെതിൽഉപചയാ
േതിക്കുന്വസ്തുക്കൾഅടങ്ങതിയപഠചനാപകര
ണങ്ങൾഉൾമപ്ടുന്കതിറ്റുകെുംനൽകും.പള്ളതി
ക്കൂടത്തിമലാന്ുംചപാകാത്വതിദ്വാന്മാർക്കുംസയ
ൻസതിചനാട്താൽപര്യമുമണ്ടങ്കതിൽഒരുപശമംനടത്ു
കയുമാകാം.അതതിനാൽ,ആരുംമടതിചക്കണ്ടചറാചോ
ട്ുകെുമടപതിന്ാമലപായാൻ.

l

ഇൗയടുത്ത്
ഖത്ർഹമദത്

അന്താരതാഷത്ടടവിമതാന
ത്താവളംഒരുവിസത്മയത്ിനത്
സതാക്ിയതായി.സത്കൂട്ടറിെൻറ

രൂപത്ിലുള്ളഒരുററതാറേതാട്ടത്.
ആഭ്യന്രമടന്താലയമതാണത്ഇതത്

വികസിപ്ിച്ചതത്.100മീറ്റർദൂെരനിന്ുത
െന്സംശയതാസത്പദമതായവ്യക്ികെളയും

േതാറേജുകെളയുംമൂപ്ർക്ത്
തിരിച്ചറിയതാനതാവും.തക്ിടതരികിട

സതാധനങ്ങൾേതാറേജിനുള്ളിൽഒളിപ്ിച്ചത്
കടത്ുന്യതാടതക്താരൻമുഖത്ത്നല്ല
പുഞ്ിരിറേർത്ുെവച്ചതാലുംഉള്ളിൽ

ഒരതാധിയുണ്താകും.അറപ്താൾഹൃദയമിടിപ്ും
അതിനനുസരിച്ചതാകും.അത്രക്താരെൻറ

മിടിപ്ുവെരഅളന്ത്മുഖത്ിെൻറ
ഭതാവവ്യത്യതാസങ്ങൾതിരിച്ചറിഞ്ത്

യന്ിരൻറകതാളറിനത്പിടിക്ും.
ഏതത്ദുനിയതാവിൽെേന്താലും

എല്ലതാത്ിനുംപിന്ിൽ
മലയതാളിയുെടതലമണ്യുണ്താകുെമ

ന്താണറല്ലതാ.േൾഫിെല
ററതാറേതാട്ടികത്റലതാകത്ുമുണ്ത്ഇ

ങ്ങെനയുള്ള
മലയതാളികൾ.

റോ
റേ

ാട്ടിക
്  ശടിൽ

പശാലയടിൽനടിന്്
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അവരുരംകാണകട്,റോകത്ടികൻേ
സൗന്ദര്രം
പപതീക്ഷകെുമടവതിഹായസ്തിൽവതിഹരതിച്ചുനടക്കു
ന്ഒരമ്മയുമടയുംമകമൻറയുംസ്വപനസമാനമാ
യസഞ്ാരഅനുഭവങ്ങൾ(സ്വപനസഞ്ാരതികൾ,
സതി.വതി.സതിനതിയ,വാരാദ്യമാധ്യമം,ലക്കം1576)
ഏമതാരുവായനക്കാരമനയുംപപചോദതിപ്തിക്കുന്
തുംപപത്യാശാഭരതിതനാക്കുകയുംമേയുന്താണ്.

ഫീച്ചർവായതിച്ചചപ്ാൾവീണ്ടുംയാപതമേയാൻ
മനസ്ന്മവമ്പൽമകാള്ളുകയാണ്.ഇത്രംഫീച്ച
റുകൾവീടതിമൻറമതതിൽമക്കട്തിനുള്ളതിൽപുറംചലാ
കംകാണാമതകഴതിയുന്മാതാപതിതാക്കമെചലാ
കത്തിമൻറസൗന്ദര്യംകാണതിക്കാൻമക്കൾക്കന്പപ
ചോദനമാകുന്താണ്.
മീർസാഹടിദ്.യകു.െക
മചഞ്ശ്വരം

ഹൃദ്രംഇൗസഞ്ാരരം
‘സ്വപനസഞ്ാരതികൾ’അതീവഹൃദ്യമായതി.പപായ
മാവുചമ്പാചഴക്കുംമാതാപതിതാക്കൾവീടതിനുഭാരമാ

വുകയുംവൃദ്ധസദനങ്ങെതിചലക്കന്കാണതിക്കയായതി
സമർപ്തിക്കമപ്ടുകയുംമേയുന്ന്യൂജൻകാലഘ
ട്ത്തിൽ,സ്ചനഹത്തിമൻറവാതായനങ്ങൾസ്വ
ന്ംഅമ്മക്കുമുമ്പതിൽമലർമക്കതുറന്ുമകാണ്ടന്
കാശതിഹരതിദ്വാർ,ഋഷതിചകഷ്,ചകദാർനാഥ്,ഷതിം
ല,മണാലതിതുടങ്ങതിയയതിടങ്ങെതിമലാമക്കമപറ്റമ്മ
മയയുംമകാണ്ടന്വതിസ്മയയാപതക്കന്തയാറായശ
രത്ുംഇമതാമക്കജീവതിതസാഫല്യമായതികണ്ട
അമ്മേീതയുംനന്മയുമടയുംപുപതവാത്സല്യത്തി
മൻറയുംമകുചടാദാഹരണങ്ങൊയതിമാറുന്ു.
വടി.പടി.ഉസ്മാൻ,താമരചശേരതി

സ്വപ്നസമാനരംതകന്
സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾവഴതിയാണ്ആദ്യംേീതമയ
യുംമകൻശരത്തിമനയുംഅവരുമടസഞ്ാരങ്ങ
മെയുംഅറതിഞ്ത്.അന്ന്വായതിച്ചതതിമൻറവതിശ
ദാംശങ്ങൾഅറതിഞ്ത്വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലൂമട
യാണ്.അത്ുതമാണ്ഇൗഅമ്മയുംമകനും.ര
ണ്ടുകാര്യങ്ങൾഞാൻഒാർത്ുചപായതി.ഒന്ന്,കൂ
ട്ുകാരുംസഹപപവർത്കരുംഎല്ലാമുണ്ടായതിട്ും
ഇപതയുംവലതിയയാപതക്കന്സഹയാപതതികയായതിഒരു

സാഹിത്യശിൽപശാല
മടപ്ള്ളതിേവ.ചകാെജ്മലയാെവതിഭാേംഅറുപതാംവാർഷതികാചഘാഷത്തിമൻ
റഭാേമായതിഉൗരാെുങ്കൽചകാഒാപചററ്റതിവ്മസാബസറ്റതിയുമടവാഗ്ഭടാനന്ദവതിദ്യാ
ഭ്യാസപദ്ധതതിയുമായതിചേർന്ന്സംസ്ഥാനമത്ചകാെജ്സർവകലാശാലവതിദ്യാ
ർഥതികൾക്കായതിമൂന്ുദതിവസമത്സാഹതിത്യശതിൽപശാലസംഘടതിപ്തിക്കുന്ു.ക
ൽപറ്റനാരായണനാണ്ക്യാമ്പന്്യറക്ടർ.മസപറ്റംേർഏഴ്,എട്ന്,ഒമ്പത്തീ
യതതികെതിൽനടക്കുന്ക്യാമ്പതിൽസർവകലാശാല/ചകാെജ്/സമാന്രചകാെജ്വതി
ദ്യാർഥതികൾക്കന്പമങ്കടുക്കാം.
താൽപര്യമുള്ളവർരേനയുമട(കവതിത/മേറുകഥ/ചനാവൽഭാേം/തതിരക്കഥഭാേം
മുതലായവ)ഒരുപപതതിസഹതിതംസ്ഥാപനചമധാവതിയുമടസാക്ഷ്യപപതചത്ാമട
ആേസ്റ്റന്25ന്മുമ്പായതിരാചജപന്ദൻഎടത്ുംകര,മലയാെവതിഭാേം,േവ.ചകാെ
ജ്മടപ്ള്ളതി,മടപ്ള്ളതിചകാെജ്പതി.ഒ,വടകര673102എന്വതിലാസത്തിൽഅചപ
ക്ഷതിക്കണം.ചഫാൺ:9495031956.

വതാരതാദ്യമതാധ്യമത്ിറലക്ുള്ളകത്ുകൾവതാടത്സത്ആപത്വഴിയുംരേനകൾ
ഇ-െമയിലിലൂെടയുംഅയക്താം. 
whatsapp: 9645006105,e-mail: varadyam@madhyamam.in 
തപാൽവടിലാസം:പടതതാധിപർ,വതാരതാദ്യമതാധ്യമം,െവള്ളിമതാടത്കുന്ത്.
പി.ഒ,റകതാഴിറക്താടത്-12

മനീഷ്  എം.പി

ദീർഘദൂരബേക്കന്യാപതമപടൻ് ായകാ
ലമാണതിത്.ചവറതിട്അനുഭവംആസ്വദതിക്കാ

നുംചപാകുന്വഴതിയുംസ്ഥലവുംപരതിേയ
മപ്ടാനുംഇപതയുംനല്ലരീതതിചവമറയതില്ല.ഇ
തുമമാരുബേക്കന്യാപതയാണ്.ചകാഴതിചക്കാ
ട്കടപ്ുറത്ുനതിന്ന്തുടങ്ങതി,ഇന്്യ^ഭൂട്ാൻരാ
ജ്യങ്ങെുമടേരതിപതത്തിചലക്കുംജീവതിതരീതതിയതി
ചലക്കുംകടന്ുമേല്ലാൻആപേഹതിക്കുന്20വ
യസ്ുകാരായരണ്ടുമേറുപ്ക്കാരുമടചേതക്
സ്കൂട്ർയാപത.

ചകാഴതിചക്കാട്ജതില്ലയതിമലകട്ാങ്ങൽസ്വചദ
ശതിആനന്ദുംതതിരുവമ്പാടതിസ്വചദശതിഹസീബ്
അഹ്മദുമാണ്യാപതതികർ.പപകൃതതിചയാമടാ

പ്ംസഞ്രതിക്കുകഎന്മുപദാവാക്യംഉയർ
ത്തിപ്തിടതിക്കുന്അഞ്ുലക്ഷംചപചരാെംഅ
ടങ്ങതിയ‘സഞ്ാരതി’ചഫസ്േുക്കന്കൂട്ായ്മയാ
ണ്ഹസീബ്അഹ്മദതിനുംആനന്ദതിനുംഎല്ലാ
വതിധപതിന്ുണയുംനൽകതിയത്.കൃത്യമായ
ആസൂപതണംഇത്രത്തിലുള്ളദീർഘയാപത
ക്കന്അനതിവാര്യമാണ്.മനസ്ുംശരീരവുംഒരു
ചപാമലസജ്ജമാക്കണം.അതതിനുചവണ്ടതിമതി
കച്ചരീതതിയതിലുള്ളയാപതവഴതിഅവർതയാറാ
ക്കതി.യാപതചയാടുള്ളഅതതിയായആപേഹമാണ്
ഇരുവമരയുംമുചന്ാട്ന്നയതിച്ചത്.മവറുമതഇ
പതകതിചലാമീറ്റർതാണ്ടതിചയക്കാമമന്േതിന്ാേ
തതിയല്ലയാപതക്കുപതിന്തിൽ.മവള്ളമതില്ലാമതേു
ദ്ധതിമുട്ുന്വരുമടയുംഒരുചനരംചപാലുംഭക്ഷ
ണംകഴതിക്കാത്വരുമടയുംകാടതിചനാട്ചേർ
ന്ന്ജീവതിക്കുന്വരുമടയുംഹൃദയമതിടതിപ്ന്മതാ
ട്റതിയാനുംഎല്ലാമായതിരുന്ുഇൗപുറപ്ാട്.അ
ത്രത്തിലുള്ളഎങ്ങുംബദന്യതമാപതമുള്ള
പാതകെതിലൂമടയായതിരുന്ുഹസീേതിമൻറയും
ആനന്ദതിമൻറയുംസ്കൂട്ർസഞ്ാരം.ദീർഘ
സഞ്ാരത്തിമൻറഒരുപാട്കഥകൾപറയാ
നുള്ളചകാഴതിചക്കാട്കടപ്ുറത്ുനതിന്ന്അപപ
തീക്ഷതിതമായതിഅതുവഴതിചപായചമാചട്ാർവാ
ഹനവകുപ്ന്ഉചദ്യാേസ്ഥനാണ്യാപതഫ്ാഗ്
ഒാഫ്മേയ്തത്.കടപ്ുറത്ുനതിന്ന്വയനാട്
േുരത്തിമൻറമചനാഹാരതിതയുംകടന്ന്േുണ്ട
ൽചപട്-ബമസൂർ-മാണ്ഡ്യവഴതിചനമരേംേെൂ
രുവതിചലക്കന്.തങ്ങൾതാണ്ടതിയവഴതികൾപറയു
കയാണ്ഇരുവരും.

‘‘ോംഗ്ൂർമ്യ്സ്സതിനതിമയതിൽഫഹദ്
ഫാസതിൽപറയുന്്യചലാഗ്ചപാമല‘ഇ
ത്േംേെൂരാണ്,ഇവതിമടആർക്കുംഒന്തിനും
സമയമതില്ല’.േീറതിപ്ായുന്വതിവതിധതരംവാഹന
ങ്ങൊണ്ആദ്യംനമ്മുമടകണ്തിൽനതിറഞ്ുനതി
ൽക്കുക.ഒാചരായാപതക്കുംഒാചരാകാരണമു
ണ്ടാവുമചല്ലാ.അങ്ങമനയുള്ളഎണ്തിയാമലാ
ടുങ്ങാത്ഒരുപാട്ജീവതിതയാപതകൾമകാണ്ടന്
നതിറഞ്തായതിചതാന്തിേംേെൂരുനേരം.അ
തതിഥതികമെസ്വീകരതിക്കുന്തതിൽചപരുംമപരുമ
യുള്ളരാജ്യമാണചല്ലാഇന്്യ.അത്ചനരതിട്ന്അ
നുഭവതിച്ചുതുടങ്ങതിയതുംഇവതിമടനതിന്ാണ്.ഭ
ക്ഷണവുംചവണ്ടസൗകര്യങ്ങെുംഒരുക്കതിയാ
ണ്േംേെൂരുവതിമല‘സഞ്ാരതി’പേൂപഅംേ
ങ്ങൾഞങ്ങമെസ്വീകരതിച്ചത്.ഒരതിക്കൽകണ്ട
കാഴ്േയുമടഭംേതിപതിമന്കാണാൻസാധതി
ക്കതിമല്ലന്ാണചല്ലാ?ചഫാചട്ാഎടുക്കാൻആ

മകബകയതിൽകരുതതിയതിരുന്ത്മമാബേൽ
ചഫാണാണ്.പചക്ഷ,സഞ്ാരതിഅംേംമൃദു
ലചേച്ചതിഞങ്ങൾമക്കാരു്തിജതിറ്റൽകാമറസ
മ്മാനതിച്ചു.പരതിേയമതിമല്ലങ്കതിലുംഇമതാമക്കയാ
ണ്സ്ചനഹത്തിമൻറവതിവതിധഭാവങ്ങൾമക്ക
ന്ന്ചതാന്തിക്കുന്തായതിരുന്ുഅവരുമടമയാ
മക്കമപരുമാറ്റം.ഭക്ഷണവുംകഴതിച്ചന്ചനമര
േംേെൂരുബഹചവയതിലൂമടമേേപള്ളതി-അ
നന്പുർ-സദ്നേർവഴതിബഹദരാോദതിചല
ക്കന്.താണ്ടതിയ600കതിചലാമീറ്ററതിൽമഴ,േൂട്,ത
ണുപ്ന്,മവയതിൽഇതതിമൻറമയല്ലാംചവറതിട്ആ
സ്വാദനമുണ്ടായതിരുന്ു.ഒരുദതിവസമത്യാപത
ചവണ്ടതിവന്ുഅവതിമടമയത്ാൻ.അവതിമടമസ
ക്കന്ദരാോദ്മറയതിൽചവസ്ചറ്റഷനതിൽറൂമമ
ടുത്ന്താമസതിച്ചു.ബഹദരാോദ്നേരത്തിമ
ൻറഇരട്നേരംഎന്റതിയമപ്ടുന്ുമസക്കന്ദ
രാോദ്.പേതിട്ീഷ്ബസന്യംതമ്പടതിച്ചകചൻറാ
ൺമമൻറ്ചമഖലവതികസതിച്ചാണ്മസക്കന്ദരാ
ോദ്നേരമായതിമാറതിയത്എന്ന്േരതിപതം.കാ
ച്ചതിേതിരതിയാണതി,മപസരാട്ു,ദതിൽകുഷ്,േതില്ലതി
സലാൻ,ചോട്തിമകോബ്,ചകാങ്ങുരഅച്ചാ
ർ...ഇമതാമക്കയാണ്ഇവതിമടലഭ്യമാകുന്രു
േതിയാർന്ഭക്ഷണത്തിമൻറനീണ്ടനതിരകൾ.ഇ
തതിൽചോട്തികോോണ്മസക്കന്ദരാോദു
കാർക്കന്പപതിയഭക്ഷണം.മേറതിയകഷണങ്ങ
ൊക്കതിയമട്നതിൽബതരുംമേറുതാക്കതിഅരതി
ഞ്ഉള്ളതിയുംചേർത്ുള്ളപേതിൽഡ്മഎറ്റമാ
ണ്ചോട്തികോബ്.
അഞ്ുമണതിക്കൂർയാപതയുണ്ടന്വതിജയവാ് 
യതിചലക്കന്ന്.ആപന്ധപപചദശതിമലമൂന്ാമമത്വ
ലതിയനേരമാണ്ചേസവാ് എന്ുംഅറതിയ
മപ്ടുന്വതിജയവാ് .മേബന്-് ൽഹതിമറ
യതിൽപാതയതിൽസ്തിതതിമേയുന്ഈനേരം
ഇന്്യൻമറയതിൽചവസൗത്ന്മസൻപടൽമറയതി
ൽചവയുമടഏറ്റവുംവലതിയജങ്ഷനാണ്.ഇ
വതിടമത്മാങ്ങകെുംഅച്ചാറുംവെമരപപസതി
ദ്ധമാണ്.മാവ്കൃഷതിക്കന്വെമരഅനുചയാജ്യ
മായസ്ലമാണ്വതിജയവാ് തീരം.ഒരുപാ
ട്മലയാെതികെുള്ളസ്ഥലം.അവതിമടമയത്തി
യതുംപരതിേയമപ്ട്മലയാെതികൾക്കന്ചകരെ
ത്തിമലവതിചശഷങ്ങൊണ്ചോദതിക്കാനുണ്ടാ
യതിരുന്ത്.കൂടുതലുംഅറതിചയണ്ടത്ചകരെ
ത്തിമലരാഷ്പടീയമത്ക്കുറതിച്ചായതിരുന്ു.പ
ച്ചമനുഷ്യമരയാണ്കാണാൻകഴതിഞ്ത്.ജീ
വതിക്കാൻചവണ്ടതിസ്വന്ംമണ്ുവതിട്ന്ചേചക്കറതി
യപച്ചയായമനുഷ്യർ.അവതിമടചകരെമസ്ജതി

റകാഴടിറക്ാട്കടപ്കുേത്കുനടിന്്തകുടങ്ങടിഭൂട്ാൻവെര
നീണ്ട,രണ്ടകുെെേകുപ്ക്ാരകുെടസ്കൂട്ർയാതത
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ഭൂട്ാനടിെലേകുദ്ധതപതടിമക്കുമകുന്ടിൽആനനകുംഹസീേ്അഹ്മദകും

ദതിന്സമീപത്ായതിരുന്ുമുറതിമയടുത്ത്.വതിജ
യവാ് -വതിശാഖപട്ണംയാപതക്കതിമടചേതക്
രണ്ടുമൂന്ുതവണഒാഫാമയങ്കതിലുംയാപതക്കന്
അമതാരുതടസ്മായതിചതാന്തിയതില്ല.േംേെൂരു
വതിൽനതിന്ന്ലഭതിച്ചസ്വീകരണത്തിൽനതിന്ന്തീർ
ത്ുംവ്യത്യസ്തമായതിരുന്ുവതിശാഖപട്ണ
ത്ുഞങ്ങൾക്കന്ലഭതിച്ചത്.മതിലതിട്റതിയതിമലകുറ
ച്ചന്മലയാെതിസതിവതിലതിയന്മാരുമടകൂമടയായതിരു
ന്ുഒരുദതിവസം.അവതിമടനതിന്ാണ്്തിസ്ചപ്
ചപായപഴയമഎചഫാൺനന്ാക്കുന്ത്.സ
ർവതിസ്ോർജ്ചകരെത്തിമനക്കാെുംകുറച്ചധതി
കംകുറവാമണന്ന്പറഞ്തുമകാണ്ടാണ്അ
വതിമടനതിന്ന്മാറ്റതിയത്.

പപശസ്തമായജേന്ാഥചക്ഷപതം,വതിമല
ചക്ഷപതം,ലതിംേരാജചക്ഷപതംഎന്തിവമയാ
മക്കസന്ദർശതിച്ചുള്ളയാപതയായതിരുന്ുപുരതി
യതിൽനതിന്ന്ഒ് തിഷവമര.മഹാനദതിവ്യൂഹംഉ
ൾമപ്മടവലുതുംമേറുതുമായനതിരവധതിനദതി
കൾഒ് തിഷമയജലസമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ു.മചനാ
ഹരമായകടൽത്ീരങ്ങൾക്കുംപപശസ്തമാണ്
പുരതി.ഭൂമതിശാസ്പതപരമായപപചത്യകതകൊൽ
പുരതികടപ്ുറത്ുനതിന്ന്സൂര്യാസ്തമയവുംസൂ
ചര്യാദയവുംകാണാൻസാധതിക്കുന്ു.പപശസ്
തമായജേന്ാഥചക്ഷപതമുള്ളപുണ്യഭൂമതിയാ
യപുരതിപശീചക്ഷപത,ശംഖചക്ഷപത,പുരതി,നീലാ
േല,നീലാപദതി,പുരുചഷാത്മധാമ,പുരുചഷാ
ത്മചക്ഷപത,പുരുചഷാത്മപുരതി,ജേന്ാഥ
പുരതിതുടങ്ങതിയചപരുകെതിൽപുരാണങ്ങെതിൽ
പരാമർശതിക്കമപ്ടുന്ു.ഇമതല്ലാംേരതിപതത്തി
ലുംപുസ്തകങ്ങെതിലുംഉമണ്ടങ്കതിലുംഅവതിട
ത്ുകാർക്കന്ഒാചരാന്ുംപറഞ്ുതരാൻവലതി
യആചവശമാണ്.ഉണങ്ങതിയതുംപച്ചപ്ന്നതി

റഞ്തുമായബവവതിധ്യകാഴ്േയായതിരുന്ു
ഒ്തിഷ^മകാൽക്കത്യാപതയതിൽനതിന്ന്ലഭതി
ച്ചത്.ചനാർത്ന്24പർോനാസ്ജതില്ലയതിലായതി
രുന്ുതാമസം.ഒരുവശംമകാൽക്കത്യുമട
നേരവുംമറുഭാേത്ന്സുന്ദർേസതിമലനദീത
ടപോമങ്ങെും.മകാൽക്കത്യതിൽനതിന്ന്ഇന്്യ
യതിമലഏറ്റവുംമേറതിയസംസ്ഥാനങ്ങെതിമലാ
ന്ായസതിക്കതിമതിചലക്കാണ്യാപത.ഹതിമാലയ
താഴ്വാരങ്ങെതിൽസ്തിതതിമേയുന്ഈമേറു
സംസ്ാനംപപകൃതതിരമണീയകാഴ്േകൊൽ
സമ്പന്മാണ്.കാഴ്േചതടതിപപചത്യകതിമച്ചാരു
സ്ഥലചത്ക്കന്ചപാചവണ്ടതതിമല്ലന്ന്സാരം.ഇ
ന്്യ^ബേന(നാഥുലപാസ്)ഒാൾഡ്സതിൽക്
റൂട്ന്,അവതിമടനതിന്ന്ചനമരേുദ്ധമതക്കാരുമട
നാടായഭൂട്ാനതിചലക്കന്.എവതിമടചപായാലുംഒ
രുമലയാെതിഉണ്ടാകുമമന്ന്പറയുന്ുതുചപാ
മല,ചകാഴതിചക്കാട്ജതില്ലയതിമലമേലവൂർസ്വ
ചദശതിയായസുലാൻ25വർഷമായതിഭൂട്ാനതി
മലഅതതിർത്തിയതിൽകച്ചവടംനടത്ുകയാ
ണ്.കൂട്തിന്കണ്ൂരുകാരനായസാേതിത്ും.
താമസസൗകര്യവുംഭക്ഷണവുമമല്ലാംഅവ
രുമടവകയായതിരുന്ു.’’

തെരാത്മനസ്ുമണ്ടങ്കതിൽലക്ഷ്യങ്ങൾവ
ലുതല്ലഎന്ാണ്ഇവരുമടയാപതനമുക്കന്മന
സ്തിലാക്കതിത്രുന്ത്.ടൂറതിസംവതികസനത്തിമ
ൻറഭാേമായതിഇരുേപകദീർഘദൂരയാപതകൾ
സർക്കാർചപപാത്സാഹതിപ്തിക്കുന്ുണ്ടന്.സ്ചപാ
ൺസർമാമരലഭതിക്കുകയാമണങ്കതിൽഏഷ്യൻ
രാജ്യങ്ങെതിലൂമടബേക്കതിലൂമടസഞ്രതിക്കാ
നാണ്ഇൗമേറുപ്ക്കാരുമടഅടുത്ആപേ
ഹം.കുടുംേത്തിമൻറമതികച്ചപതിന്ുണഇവ
ർക്കന്യാപതക്കുള്ളഉൗർജമാണ്.
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േതിറക്കൽകുണ്ടതിചലക്കുള്ളവഴതിനതിറ
മയമവള്ളമായതിരുന്ു.മഴക്കാല

ത്ന്ഉറവമപാട്ും.ചറാഡ്ചതാടുചപാ
മലയാകും.വള്ളതിമച്ചരുപ്തിൽനതിന്ന്മവ
ള്ളംമതറതിക്കാമതപശദ്ധചയാമടനടന്ന്
പുഴക്കരയതിമലനതിസ്കാരപ്ള്ളതിയുമട
അടുമത്ത്ാൻചനരത്ാണ്മഴവന്
ത്.കുടമയടുത്തില്ലചല്ലാഎന്ന്സങ്കടമപ്
ടാൻസമയംതരാമതമഴഒറ്റമപ്യ്ത്ാ
യതിരുന്ു.നനയാതതിരതിക്കാൻഎവതിചടക്കന്
ഓടതിക്കയറണമമന്ന്ചനാക്കുചമ്പാഴാണ്

ആമേറതിയകുടതിലുകണ്ടത്.അതതിനുമു
മ്പുംആയതിശമ്മായതിമൻറവീട്തിൽവന്തിട്ു
ണ്ടായതിരുമന്ങ്കതിലുംഅചപ്ാമഴാന്ുംആ
‘കുടതി’കണ്ടതിരുന്തില്ലചല്ലാഎചന്ാർത്ന്മഴ
ത്ുള്ളതികൾഇറ്റുവീണ്നതിറമയകുഴതികെു
ണ്ടായമൺവരാന്യുമടഓരത്ുനതിന്ു.
ഓടമകാണ്ടന്(ഈറ്റ)മാപതമായതിഉണ്ടാക്കതി
മയാരുകുടതിൽ.ഈറ്റയതിലകൾമകാണ്ടാ
ണ്ചമഞ്തിരതിക്കുന്ത്.ഈറ്റമകാണ്ടന്മന
യ്തപനമ്പുകൾമകാണ്ടന്നാലുഭാേവും
മറച്ചതിരതിക്കുന്ു.മുൻഭാേംഒഴതിച്ചതിട്തിരതിക്കു
ന്ു.അതാണ്പൂമുഖം.

മഴമപയുകതമന്യായതിരുന്ു,തു
ള്ളതിമക്കാരുകുടംചപാമല.കുപ്ായവും
നതിക്കറുംനനഞ്തിരുന്ു.പൂമുഖമമന്ന്
ചതാന്തിക്കുന്ഭാേത്ുനതിന്ന്വതിെതിക്കു
ന്ത്ചകട്ു-മാപ്ക്കുചട്യേ...അകത്ന്കയ
റതിചക്കാെീം...

ബകതചയാലമമടഞ്ുണ്ടാക്കതിയപാ
യയതിൽരണ്ടുകാലുംനീട്തിമവച്ചന്ഇരതിക്കു
ന്വൃദ്ധമയഅചപ്ാഴാണ്കണ്ടത്.മവ
റ്റതിലക്കറപുരണ്ടപല്ലുകൾകാട്തിഅവമര
ചന്ാട്വാത്സല്യചത്ാമടേതിരതിച്ചു.ഓട
മുറതിച്ചന്ചനർപ്തിമച്ചടുത്േീെുകൾമകാ
ണ്ടന്കുട്മമനയുകയായതിരുന്ുഅവർ.
ഇങ്ങമനയുണ്ടാക്കതിയകുട്കെുംമുറങ്ങ
െുംപായകെുമായതിഇടക്കന്വീട്തിൽവരാ
റുള്ളമതയമനകണ്ടതിട്ുണ്ടന്.വല്യുപ്വീ
ട്തിലുമണ്ടങ്കതിൽമുറചമാമകാട്ബക്കചലാ
വാങ്ങും.േതിലചപ്ാൾആവശ്യമുണ്ടാവതി
ല്ല.എങ്കതിലുംവാങ്ങും-അയ്ചറ്റക്കന്ഒരു
സകായംഅയ്ചക്കാമട്....വല്യുപ്അങ്ങ
മനയാണ്പറയാറ്.

അവർകുട്മമടഞ്ന്,മേറതിയപായ
മനയാൻതുടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ു.അവരുമട
കാതതിൽകല്ുല മവച്ചവലതിമയാരുകമ്മൽ.
േുവന്കല്ലതിമൻറഭാരംമകാണ്ടാവണം

-കാതുകൾതൂങ്ങതിയാടതിയതിരുന്ു.
നതിൽക്കുകയായതിരുന്എമന്ചനാക്കതി

അവർഅകചത്ക്കന്നീട്തിവതിെതിച്ചു̂ രാമങ്കു
ചട്യേ...ആപലകഒന്ന്ഇങ്ങട്ന്മകാണ്ടര്...
ഈകുട്തിഇരുചന്ാമട്...രാമങ്കുട്തിപല
കയുമായതിവന്ു.എചന്ാെംഉയരവും
എമന്ക്കാൾതടതിയുമുണ്ടന്രാമങ്കുട്തിക്കന്.
മുശതിഞ്വള്ളതിനതിക്കറാണ്ചവഷം.മൂ
ക്കതിൽനതിന്ന്മൂക്കതിെമയാലതിക്കുന്ു.എണ്
ചതക്കാത്മേമ്പതിച്ചമുടതിവെർന്തിരതിക്കു
ന്ു.രാമങ്കുട്തിപലകനതിലത്ുമവച്ചു.ഇരതി
ക്കന്..അവൻപറഞ്ു.എനതിക്കന്അഭതിമുഖ
മായതിഅവൻപായയതിൽഇരുന്ന്നതിറമയ
സ്ചനഹചത്ാമടേതിരതിച്ചു.എപതാംക്ലാ
സതിലാ?അവൻചോദതിച്ചു.

മൂന്ന്േതിയതിൽ-ഞാൻപറഞ്ു.
ഞാൻഎക്ലാസതിലാ....രാമങ്കുട്തിപറ

ഞ്ു.
മഴമപ്യ്ത്ന്തുടർന്ുമകാണ്ടതിരതിമക്ക

പണത്ുമ്മൽപള്ളതിയതിൽനതിന്ന്മുപകതിമയ
മ്മാലതികാക്കഅസർവാങ്കന്മകാടുക്കു
ന്തുചകട്ു.

പൂമ്പാറ്റകണ്ടന്ക്കന്ണാ...?അമർേതിപത
കഥീംഉണ്ടന്...രാമങ്കുട്തിപറഞ്ു.

അതുവമരയുംഅങ്ങമനമയാന്തിമന
ക്കുറതിച്ചന്ചകട്തില്ലചല്ലാഎന്ന്ഞാൻമൗന
ത്തിലായതി.

രാമങ്കുട്തിഅകത്ുചപായതിരണ്ടന്പുസ്
തകങ്ങെുമായതിവന്ു.മദ്റസയതിമലദീനതി
യാത്തിമൻറയുംഅമലതിയാത്തിമൻറയും
േുക്കതിമൻറവലുപ്ത്തിലുള്ളവ.പക്ഷതി
യുമടേതിപതമാണ്പുറംേട്.

മറതിച്ചുചനാക്കന്-രാമങ്കുട്തിപുസ്തക
ങ്ങൾനീട്തി.ഞാനത്മറതിച്ചുചനാക്കതി.കഥ
കെുംേതിപതകഥകെുമമല്ലാമായതിനല്ലരസ
മുണ്ടന്കാണാൻ.ചപജുകൾമറതിച്ചന്കപീഷ്
എന്കഥയതിമലത്തി.േതിപതങ്ങൾനതിറചയ
യുള്ളചപജ്വായതിക്കാൻതുടങ്ങതി.നല്ലര
സം.കപീഷതിമൻറവാലുകൾനീെുന്ു.മാ
പന്തികശക്തിയുള്ളകുരങ്ങൻ.

കട്ൻോയമാചണാ...അകത്ുനതിന്ന്
ചോദതിക്കുന്തുചകട്ു.എമൻറമറുപടതി
കാക്കാമതഅരതിമണതിവറുത്തിട്ോയയു
മായതിഒരുസ്പതീ.ഗ്ാസതിൽനതിന്ന്ആവതി
മപാന്ുന്ു.

അമ്മയാ...രാമങ്കുട്തിപറഞ്ു.അത്
മുത്ശേതി...

അമ്മയുംകല്ലുമവച്ചകമ്മലതിട്തിട്ുണ്ടന്.
മുത്ശേതിയുമടചപാമലകാതുകൾതൂ

ങ്ങതിയതിട്തില്ല.
മഴയുമടതണുപ്തിൽകട്ൻോയക്കന്

നല്ലരുേതി.ഞാനത്കുടതിച്ചുതീരുചമ്പാ
ചഴക്കുംമഴനതിന്ു.

കുട്തിഎവട്ക്കന്വന്താ?മുത്ശേതിചേ
ാദതിച്ചു.

േീരാൻറീംേഫൂറതിൻറീംകുടീക്കന്....
ഇമൻറഅമ്മായതിമനമകട്തിച്ചത്അങ്ങ
ട്ന്ക്കാ...ഞാൻപറഞ്ു.

ആലതിക്കുട്തി മാപ്മൻറചപരക്കുട്യോ
ഇയന്?

അമതഎന്ന്ഞാൻതലകുലുക്കതി.
ഇറങ്ങാൻചനരംരാമങ്കുട്തിഎമൻറബക
യതിൽപതിടതിച്ചു.ഇതുംമകാണ്ടയ്ചക്കാ...
വായതിച്ചതിട്ന്തന്ാമതതി.

ഞാനത്വാങ്ങതികുണ്ടനതിടവഴതിയതിലൂ
മടമുകെതിചലക്കന്ഓടതി...വായനയുമടവർ
ണചലാകചത്ക്കുള്ളതാചക്കാലായതിരു
ന്ുരാമങ്കുട്തിസമ്മാനതിച്ചത്.

വായനതീർത്കഥാപുസ്തകംസ്
കൂെതിചലക്കന്മകാണ്ടുചപായതി.മൂന്ന്എക്ലാ
സതിൽമേന്ന്രാമങ്കുട്തിമയകണ്ടുപതിടതിച്ചു.

ഇഷ്ടാചയാകഥാപുസ്തകം...?
ഉം...
ചവമറാന്ന്മകാണ്ടന്ന്ട്ന്ണ്ടന്...വായതിച്ചതി

ട്ന് തന്ാമതതി...മമായ്തീനുംചജാസും
അബ്ദുവുമമാമക്കയുള്ളേങ്ങാതതിക്കൂ
ട്ത്തിചലക്കന്അന്ുമുതൽരാമങ്കുട്തികൂടതി

ഇടംപതിടതിച്ചു.നന്ായതിപദ്യംമോല്ലുമായതി
രുന്ുരാമങ്കുട്തി..പാട്ുംപാടും...സ്കൂെതി
മലഒരുഅനുചമാദനചയാേത്തിലാണ്
അവൻപാടുന്തുചകട്ത്...‘‘കൃഷ്ണാ...
നീമയവതിമട...’’എന്ന്മചനാഹരമായതിപാ
ടുന്ു.മൂക്കട്മയാലതിക്കുചമ്പാൾഅമതാ
ന്ന്മുകെതിചലക്കന്വലതിച്ചന്പാട്ന്തുടരുന്ു...

നാലാംക്ലാസതിലുംഞങ്ങൾേങ്ങാതതി
മാരായതിരുന്ു.ഞാനുംകഥാപുസ്തക
ങ്ങൾവാങ്ങാൻതുടങ്ങതി.രാമങ്കുട്തിപൂ
മ്പാറ്റവാങ്ങതിയാൽഞാൻഅമർേതിപതക
ഥവാങ്ങും.േതിലചപ്ാഴവൻമലർവാടതിവാ
ങ്ങും.ഞാൻലാലുലീലയും.ലാലുലീല
യതിമലഭാസതിേഹദൂർേതിപതകഥയായതിരു
ന്ുഎനതിക്കതിഷ്ടം..വായതിച്ചന്േതിരതിക്കാൻ
ഭാസതിയുമടയുംേഹദൂറതിമൻറയുംകുമറ
മണ്ടത്രങ്ങൾ.മലർവാടതിയതിൽപൂച്ചചപ്
ാലീസതിമൻറവീരകഥകൾ...

ഞങ്ങെുമടപുൽമവട്സ്കൂെതിൽനാ
ലുവമരചയക്ലാസുള്ളൂ.അഞ്ുമുതൽ
പഠതിക്കാൻചകമ്പതിൻകുന്ന്ബഹസ്കൂ
െതിൽചേരണം.വല്യുപ്തമന്യാണ്ടതി.
സതിവാങ്ങതിചേർക്കാൻമകാണ്ടുചപായത്.
ചപരുചേർക്കുചമ്പാൾഅറേതിചയാമല
യാെംക്ലാചസാഎന്ന്ചോദതിച്ചു.രാമങ്കു
ട്തിയുമടകൂമടപഠതിക്കണമമങ്കതിൽമലയാ
െംചവണം.ഞാൻമലയാെംക്ലാസ്മതതി
മയന്ന്പറഞ്ു.

ഫീസടച്ചന്ചേർന്ന്തതിരതിച്ചുവരുചമ്പാ
ഴാണ്മമായ്തീമനകണ്ടത്.അവമനയും
ചേർക്കാൻമകാണ്ടുവന്താണ്.

ഇജ്ജന്അറേതിയാമലയാൊചേർന്
ത്?

മലയാെംഎന്ന്പറഞ്ചപ്ാൾമമാ
യ്തീൻപറഞ്ു-അചതയ്...മലയാെം
എട്ത്ാ24വരതിമയാമക്കയുള്ളപദ്യം
കാണാമതപടതിചക്കചണ്ടരും...എന്തിനാ
മവറ്ത്സുയതിപ്ന്ണ്ടാക്കന്ണ്...

എനതിക്കന്ചപടതിയായതി.24വരതിപദ്യചമ
ാ...ഞാൻവല്യുപ്ചയാട്പറഞ്ു,ഇച്ചും
അറേതിമതതി...

കുമറകുട്തികൾപഠതിക്കുന്വലതിയസ്
കൂൊയതിരുന്ുചകമ്പതിൻകുന്ന്ബഹസ്
കൂൾ.രാമങ്കുട്തിമയഇൻറർമവൽസമയ
ത്ന്കാണും.എമൻറക്ലാസ്തകരമക്കട്തി
ടത്തിലായതിരുന്ു.മലോർകലാപകാല
ത്ന്പേതിട്ീഷുപട്ാെത്തിന്താമസതിക്കാൻ
ഉണ്ടാക്കതിയമകട്തിടമാണത്.കാലംകഴതി
ഞ്ചപ്ാൾഅത്ക്ലാസ്മുറതിയായതി.രാ
മങ്കുട്തിയുമടക്ലാസ്കുന്ത്ുള്ളഓടതിട്
മകട്തിടത്തിലും...

ഏഴാംക്ലാസതിമലത്തിയചതാമടഎമന്
മേമ്മാട്പഠതിക്കാൻചേർത്ു.രാമങ്കുട്തി
ചയാട്യാപതപറയുചമ്പാൾഞങ്ങൾരണ്ടു
ചപരുമടയുംകണ്ന്നതിറഞ്ു.അചപ്ാഴും
അവൻഎനതിമക്കാരുകഥാപുസ്തകം
തന്ു,അവൻതമന്മമടഞ്ുണ്ടാക്കതി
യഇത്തിരതിചപ്ാമന്ാരുകുട്യും.

അതതിൽപതിമന്രാമങ്കുട്തിമയകണ്ടതില്ല.
എമൻറനാട്തിൽവരവ്മാസത്തിമലാരതി
ക്കലുമായതി.ഇടമക്കചപ്ാചഴാഅവമൻറ
കുടുംേത്തിമലാരാൾമതംമാറതിയവാർ
ത്ചകട്ു;ആവതിഷമത്തിൽആകുടുംേ
ത്തിമലഒരാൾതൂങ്ങതിമരതിമച്ചന്ും.

പതിമന്മയാരതിക്കൽേതിറക്കൽകുണ്ടതിൽ
ചപായചപ്ാൾഅവമൻറകുടതിൽതമന്
ഉണ്ടായതിരുന്തില്ല.അത്മപാെതിച്ചുമാറ്റതി
യതിരുന്ു.അവതിമടമണ്ുകട്കെുംകല്ലും
ചേർത്ന്പുതതിമയാരുവീട്ഉയരുന്ു.

ഓമലാമക്കഇവട്ന്ന്ചപായതി^അമ്മാ
യതിപറഞ്ു.ഇചപ്ാതുവ്ൂരാമണന്ാ
ചകട്ത്...തുവ്ൂരതിമലയാപതകെതിൽരാമ
ങ്കുട്തിമയചതടതിമയങ്കതിലുംകാണാനായതി
ല്ല.എമൻറഎല്ലാമഴക്കാലവുംരാമങ്കു
ട്തിയുമടഓർമകചൊമടയാണ്മപയുക.
അവനതിചപ്ാൾഎവതിമടയാകും?

െടിതതീകരണം:െക.സുധീഷത്

കത്തുകൾ

മകൻതമൻറഅമ്മമയമതരമഞ്ടുത്ു.
രണ്ടന്,60കാരതിയായഒരുശരാശരതിവീട്മ്മ
ക്കന്എങ്ങമനയാണ്ഇത്രംഒരുസാഹ
സതികസഞ്ാരംസാധ്യമാകുന്ത്എന്ന്.
ഇൗരണ്ടന്കാരണങ്ങൾമകാണ്ടാണ്അത്ു
തകരംഎന്ന്തുടക്കത്തിൽഎഴുതതിയത്.
കൃഷ്ണതപസാദ്.പടി
മേറുതുരുത്തി,തൃശൂർ

മുടടിറേറ്ടികൻേചരടിഫതരം
ലക്കം1576വാരാദ്യമാധ്യമത്തിൽഅനതിത.
എസ്എഴുതതിയഫീച്ചർ‘മുടതിചയറ്റതിമൻറരൗ
പദഭാവങ്ങൾ’മതികച്ചതായതിരുന്ു.മുടതിചയറ്റതി
മൻറേരതിപതപശ്ാത്ലവുംേതിട്വട്ങ്ങ
െുംമനസ്തിലാക്കാൻഫീച്ചർസഹായതിച്ചു.
ജസീൽപടി.മടില്കുമകുക്്വയനാട്
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േുത്റനസടിേ
കേന്ാമടിൻ
റപജ്:119,വടിേ:135.00
മാതൃഭൂമടിേുക്സ്

എഴുത്ുകാരമൻറപപഥമ
കഥാസമാഹാരത്തിമൻറപു
തതിയപതതിപ്ന്.പപണയംആധാ
രമായ14കഥകൾഉൾമക്കാ
ള്ളതിച്ചതിരതിക്കുന്ു.

മടിസ്ടിസ്കെർേക്റഹാരംസ്
വടി.എച്്.നടിൊദ്
റപജ്:96,വടിേ:150.00
മാതൃഭൂമടിേുക്സ്

ഫാഷതിസവുംവർേീയതയും
മനുഷ്യരുമടനതിഴലുകെതിൽ
ചപാലുംനഖങ്ങൾചകാർക്കു
ന്കാലത്തിരുന്ന്രേനനട
ത്ുന്ഒമരഴുത്ുകാരമൻറ
കഥകൾ.

പന്ുകളടിക്ാരൻ
ജടി.ആർ.ഇന്ദുറോപൻ
റപജ്:200.വടിേ:199
ഡടി.സടിേുക്സ്

ജീവതിക്കാനായതിമസവൻസ്
ബമതാനങ്ങെതിൽപന്ുതട്തി
നടന്വരുൺേപന്ദൻഎന്
മേറുപ്ക്കാരൻചകാടതികൾ
ആസ്തതിയുള്ളഅന്ാരാഷ്പട
ചകാർപചററ്റന്കമ്പനതിഉടമയാ
യതിവെർന്അത്ുതകഥ.

ഉമ്പർറട്ാഎറക്ാ
േടി.മുരളടി
റപജ്:114.വടിേ:100.00
ഹരടിതരംേുക്സ്

ആധുനതിചകാത്രസാഹതിത്യ
ത്തിമൻറസ്വാതപന്്യവുംവതി
കാസവുംസൂക്ഷന്മമായതിപപ
കടതിപ്തിക്കുന്ഒരുകൂട്ംകഥ
കൾ.മലയാെമേറുകഥാചല
ാകമത്ചവറതിട്വായന.

ഇവടികടഇങ്ങകനകോരുപുസ്തകരം
എരം.മുകുന്ദൻ
റപജ്:114,വടിേ:120.00
ഹരടിതരംേുക്സ്

മലയാെതിയുമടവായനയതിചല
ക്കന്അനതിവാര്യമായുംകടന്ു
വചരണ്ടഒരുകൂട്ംപുസ്തക
ങ്ങമെപരതിേയമപ്ടുത്ുക
യാണ്പപതിയമപ്ട്എഴുത്ു
കാരൻ.

ജാതടിറചാദടിക്രുത്
ഇന്്ൻകഥകൾ(കഥ)
എഡടി:രാറജെ്കക.എരുറമേടി
റപജ്:136.വടിേ:160.00
പാപ്ാത്ടിേുക്സ്

കശമീരതിമുതൽതമതിഴുംമത
ലുങ്കുംഉൾമപ്മടപതതിനാറ്
ഇന്്യൻഭാഷകെതിമലകഥക
ൾ.ഇന്്യൻഭൂവതിഭാേങ്ങമെ
യുംഅവരുമടജീവതിതങ്ങമെ
യുംഅടുത്റതിയാൻഉതകു
ന്വായന.

വനോഫത
ആർ.വടിറനാദ്കുമാർ
റപജ്:128.വടിേ:120.00
ഡടി.സടിേുക്സ്

വനപപകൃതതിയുമടനതിത്യവതിസ്
മയത്തിമൻറകവതിതപകർ
ത്ുകയാണ്എഴുത്ുകാ
രൻ.ഒാചരാഅധ്യായവുംവ്യ
ത്യസ്തമായഅനുഭൂതതിതലം
പകരുന്ു.

കചമ്പവടിഴരം(റനാവൽ)
േു.എ.ഖാദർ
റപജ്:100,വടിേ:125.00
ന്ൂേുക്സ്

തങ്ങെുമടതായവതിശ്വാസ
ങ്ങൾനതിർമതിക്കുകയുംഅചത
നതിയമങ്ങൾക്കുള്ളതിൽജീ
വതിക്കുകയുംമേയുന്ഒരു
സമൂഹത്തിമൻറകഥപറയു
ന്ുതൃചക്കാട്ൂരതിമൻറകഥാ
കാരൻ.

സി.പി. ചെങ്ങളായി

അതതിജീവനത്വരയാണ്മലയാെതിയുമട
ഏറ്റവുംവലതിയനതിസ്ഹായത.പുഴ

കൾ,കുന്ുകൾ,പാടങ്ങൾ,മൺസൂൺസമ്പ
ന്ത,ബജവബവവതിധ്യങ്ങെുമടകലവറഇവ
മയാമക്കഉചപക്ഷതിച്ചന്ഏതുപച്ചപ്ുചതടതിയാണ്
മലയാെതികൾകടൽകടന്ുചപായത്.പപവാസം
ഒരുയുദ്ധമാകുചമ്പാൾമപാരുതതിജയതിക്കാൻ
കഴതിയാത്വരാണ്ഭൂരതിഭാേവും.അതതിജീവന
ത്തിമൻറനതിസ്ഹായാവസ്യതിൽഅകമപ്ട്ു
ചപായവർ.ശതിഹാേുദ്ീൻമപായ്ത്ുംകടവതി
മൻറ‘പേഹ്മരക്ഷസ്ന്’എന്ചസാചഷ്യാ-മഹാറർ
ചനാവൽപപവാസതിയുമടചവറതിമട്ാരുതലമാണ്
അനാവരണംമേയുന്ത്.യുക്തിവാദംമനഞ്തി
ചലറ്റതിനടന്വതിലയംകടവുകാരനായശീനതിവാ
സന്തമൻറവതിപശമകാലത്ന്വതിചവകശക്തിയും
വതിോരശീലവുംനഷ്ടമപ്ട്ുചപായദയനീയാവ
സ്യുമടകഥ.ഓചരാപപവാസതിക്കുമുള്ളമുന്
റതിയതിപ്ുകൂടതിയാണ്ഈചനാവൽ.

‘‘മരുഭൂമതിതീക്ഷന്ണസൗന്ദര്യമുള്ളചദവത
യുംയക്ഷതിയുമാണ്.മപയ്തതിറങ്ങുന്മഞ്തി
മനയുംതതിെക്കുന്മവയതിലതിമനയുംഅത്ഒരു
ബകയാൽമൂടതിഉമ്മമവക്കുന്ു.ഈന്പ്നകെതി
മലകുലകമെഅതതിമൻറഅഗ്നതിച്ചുണ്ടുകൊൽ
ഊതതിയൂതതിപഴുപ്തിക്കുന്ു.’’

ഋതുചഭദങ്ങെുമടതുടക്കത്തിമലമപാടതിക്കാ
റ്റുംഅതതിബശത്യവുംകഠതിനമായേൂടുംവകമവ
ക്കാമതതുരുമ്പതിച്ചആയുധങ്ങെുമായതിരണഭൂമതി
യതിൽശപതുപക്ഷംചപാലുമതില്ലാമതനതിലയുറപ്തി
ക്കാൻവതിധതിക്കമപ്ട്ഹതഭാേ്യർ.ആപേഹതിക്കു
ചമ്പാൾേതിലചനരംനതിർഭാേ്യങ്ങൾചപാലുംഅവ
മനബകമയാഴതിയുന്ു.മറ്റുള്ളവർക്കുചവണ്ടതിയാ
ണ്ഇങ്ങമനജീവത്യാേംമേയുന്മതങ്കതിലും
അന്യതാചോധംഎവതിമടയുംഅവമനപതിന്ുട

രുന്ു.അന്യഭാഷസംസാരതിക്കുന്വനുംചവറതി
ട്സംസ്കാരംപുലർത്ുന്വനുംഅറേതികൾ
ക്കന്അന്യനാണ്.പചക്ഷ,പതിറന്മണ്തിമലഅന്യ
താചോധംഎപതമാപതംചവദനനതിറഞ്താണ്.
താൻേൂഷണംമേയമപ്ടുകയുംഅവേണതിക്ക
മപ്ടുകയുംമേയുമമന്അപകർഷചോധം
അവമനവല്ലാമതയലട്ുന്ു.പേഹ്മരക്ഷസ്ുള്ള
വീട്തിൽഭാര്യകണ്ടമൂർഖൻപാമ്പതിമനപുറത്ു
ോടതിക്കാൻേുമട്ുകാർവൻതുകകൂലതിആവശ്യ
മപ്ടുകയുംപശീനതിവാസൻഅവചരാട്വതിലചപ
ശുകയുംമേയുന്ത്പപവാസതികൾചനരതിടുന്
േൂഷണത്തിമൻറമേറതിയചനർേതിപതമാണ്.“നതി
ങ്ങൾക്കന്വട്ായതിട്ന്േൾഫീന്ന്ചകറ്റതിവതിട്താചണാ’’
എന്ന്ഒരുമപാലീസുകാരൻചോദതിച്ചുചപാകു
ന്ത്ഇന്മത്സാമൂഹതികവ്യവസ്തിതതികചൊ
ട്മപാരുത്മപ്ടാൻപശീനതിവാസൻഏമറപപയാ
സമപ്ടുന്തുമകാണ്ടാണ്.

കുടുംേത്തിമൻറയുംസമൂഹത്തിമൻറയും
ഭരണകൂടത്തിമൻറയുംഒറ്റമപ്ടുത്ലുകെതിൽ
എങ്ങമനഅവമൻറസമനതിലമതറ്റാതതിരതിക്കും.
അചനകംപേഹ്മരക്ഷസ്ുകൾപാർക്കുന്വലതി
മയാരുചപപതാലയമാണ്ഇന്ന്നമ്മുമടനാട്.
രാപതതിമാപതമല്ല,പകലതിലുംഅവയുമടപരാപകമ
ങ്ങൾഅവമനഭയമപ്ടുത്ുകയുംമുറതിചവൽപതി
ക്കുകയുംമേയുന്ു.

യുക്തിചോധവുംസാമൂഹതികചോധവും
തലക്കുപതിടതിച്ചയൗവനകാലം.മറ്റുള്ളവമരചപ്ാ
മലപപാരബ്ധങ്ങൾനീന്തിക്കടക്കാൻതമന്യാ
യതിരുന്ുപശീനതിവാസനുംപപവാസതിയായത്.വതില
യംകടവതിമലപുഴയുംപൗർണമതിയുംഉചപക്ഷതി
ച്ചന്40വർഷമത്പപവാസജീവതിതം.ഇപതയുംകാ
ലംകുടുംേചത്ാമടാപ്ംതമന്ജീവതിക്കാനു
ള്ളഭാേ്യമുണ്ടായതി.രണ്ടുമക്കമെയുംേൾഫതിൽ
തമന്പഠതിപ്തിക്കുകയുംഉയർന്നതിലയതിമലത്തി
ക്കുകയുംമേയ്തു.മകൾകാന്യതിലുംമകൻ
ആസ്ചപടലതിയയതിലുംചജാലതിമേയുന്ു.ഒന്തി

മനയുംചനരതിടാമതസ്വന്ംകാര്യങ്ങൾമാപതമാ
ണ്ചനാക്കതിയത്.നാലുപതതിറ്റാണ്ടതിചലമറയുള്ള
ഒെതിചച്ചാട്ം.ഇവതിമടനടക്കുന്മതാന്ുമറതിഞ്തി
ല്ല.ജീവതിതമത്അചലാസരമപ്ടുത്ുന്തതിൽ
നതിന്ന്ദീർഘമായഒെതിചച്ചാട്ം.അതതിമൻറപതിഴ
യാണ്ഈഅനുഭവതിക്കുന്ത്.വീട്തിൽഅതതിപക
മതിച്ചുതാമസമാക്കതിയേന്ധുക്കമെന്ന്അവകാ
ശമപ്ടുന്മൂന്ുമേറുപ്ക്കാരുമടഅധതിചക്ഷ
പങ്ങൾസഹതിക്കാനാവാമതശീനതിവാസൻപറ
ഞ്ു:‘‘സംസ്കാരവുംസാമൂഹതികചോധവുമു
ള്ളമനുഷ്യനാണ്ഞാൻ.’’

പചക്ഷ,അവരതിമലാരാൾശീനതിവാസമനഅടതി
ക്കാചനാങ്ങതി.‘‘എന്ുസാമൂഹതികചോധമാണ്
പറയുന്ത്.സാമൂഹതികചോധം!ലജ്ജയതിചല്ല
ഇമ്മാതതിരതിവാക്കുകൾപറയാൻ.ഇവതിടമത്
സമൂഹത്തിനുചവണ്ടതിനതിങ്ങമെന്ുമേയ്തു.
മടലതിവതിഷൻോനലതിൽബവകീട്മത്ന്യൂസ്
അവർകണ്ടന്അഭതിപപായംതട്തിവതിട്ചതാചഫസ്
േുക്കതിൽചരാഷാകുലനായചതാ.ഒരുതലമു
റഎങ്ങമനരൂപമപ്ടുന്ുമവന്ന്നതിങ്ങമെചപ്ാ
ലുള്ളവർആചലാേതിച്ചതിട്ുചണ്ടാ.രാഷ്പടീയക്കാർ
ഞങ്ങെുമടനാവ്പതിഴുമതടുത്ു.മതപപസ്ാന
ങ്ങൾകണ്ന്കുത്തിമപ്ാട്തിച്ചു.എവതിമടയായതിരു
ന്ുനതിങ്ങെുമടസാമൂഹതികചോധം.’’

മരുഭൂമതിയതിൽഒറ്റക്കായതിരുന്തിമല്ലന്ന്ഇചപ്ാൾ
ചതാന്ുന്ു.യഥാർഥത്തിൽഇവതിമടയാണ്
യഥാർഥമരുഭൂമതി.ഒരുപുരുഷായുസ്ന്മുഴുവ
നുംമരുഭൂമതിയതിൽമകാണ്ടമവയതിലതിമനതണലാ
ക്കതിമാറ്റാൻ,ശതിഷ്ടജീവതിതംസ്വസ്മായതിവതിപശ
മതിക്കാൻഎയർചപാർട്തിനടുത്ന്വതിലമകാടുത്ു
വാങ്ങതിയവീട്തിൽനതിന്ുദുർഭൂതങ്ങെുമടചപരതിൽ
ആട്തിചയാടതിക്കാൻപശമതിക്കുന്നതിേൂഢശക്തിക
മെതതിരതിച്ചറതിയാമതചപാകുന്ത്അയുക്തിചയാ
ട്സമരസമപ്ടാനാവാത്ചോധമുള്ളതുമകാ
ണ്ടാണ്.പചക്ഷ,ഇമന്ല്ലാംതകതിടംമറതിഞ്തിരതി
ക്കുന്ു.സത്യമായാലുംമതിഥ്യയായാലുംഒരുകാ

ര്യംഇമല്ലന്ന്ഉറച്ചുവതിശ്വസതിക്കുന്തുംഅന്ധവതി
ശ്വാസമാകുമമപത.

േതിലലക്ഷണങ്ങൾകാണുചമ്പാൾയുക്തി
ചോധമമാമക്കഇല്ലാതാവുന്ു.പേഹ്മരക്ഷസ്തി
മനതതിമരപരതിഹാരപകതിയകൾനടത്ാൻവതിമ
ലഉപചദശതിക്കുചമ്പാൾമനസ്ന്മാറതിചപ്ാകുന്ു.
അചപ്ാമഴാമക്കസുഹൃത്ന്ോേുവതിമനഓർ
മവരും.വതിെതിച്ചാമലാന്ുംഅവൻചഫാൺഎടു
ക്കുകയതില്ല.എചപ്ാഴുംചദശാടനംതമന്.

വതിലയംകടവ്പുഴയതിൽമുങ്ങതിചപ്ായവമര
രക്ഷതിക്കുന്തതിനതിടയതിൽമുങ്ങതിമരതിച്ചഅച്ഛമൻറ
ചപര്പാലത്തിന്ഇടുന്തതിനുപകരംഅഴതിമ
തതിക്കാരനായപഞ്ായത്ന്പപസതി്ൻറതിമൻറ
ചപര്നൽകതിയതർക്കവതിഷയംനർമചത്ാ
മടഅവതരതിപ്തിച്ചാണ്ചനാവലതിമൻറതുടക്കം.
സമൂഹത്തിമലജീർണതിച്ചപലസംഭവങ്ങെും
ആചക്ഷപഹാസ്യമായതിഇതുചപാമലപലയതിട
ങ്ങെതിലുംപപതതിപാദതിച്ചതിട്ുണ്ടന്.

‘‘ഇന്മലവമരപീടതികചക്കാലായയതിൽമുറതി
േീ്തിയുംവലതിച്ചന്ചലാക്കൽരാഷ്പടീയംപറ
ഞ്തിരുന്ഏഴാംക്ലാസ്ുകാമരാമക്കചകാടീശ്വര
ന്മാരായതി.പാർട്തിചഭദങ്ങെതില്ലാമതമണൽമാഫതി
യ.ോറതിലുംമണൽ-ക്വാറതിമാഫതിയയതിലുമാണ്
ഇചപ്ാൾമസക്കുലറതിസമുള്ളത്.’’ചനാവലതിസ്റ്റതി
മൻറതുറന്ുപറച്ചതിൽനമ്മുമടകണ്ുകൾതുറ
പ്തിക്കുന്ു.വതിലയംകടവതിമൻറഓചരാജീവചകാ
ശവുംമാറതിചപ്ായതിരതിക്കുന്ു.പുഴയുമടകണ്ീർ
നതിലത്ുറ്റതിച്ചന്മണൽചലാറതികൾപട്ാെവണ്ടതികൾ
ചപാമലകുതതിച്ചുപാഞ്ുമകാണ്ടതിരതിക്കുന്കാ
ഴ്േനമ്മുമടനതിരത്ുകെതിചലതുമാണ്.

മതിനതിക്കഥകൾചപാമലയാണ്ഇതതിമലഓചരാ
അധ്യായവും.തുടർവായനക്കുള്ളആകാംക്ഷ
നതിലനതിർത്തിചകാർത്തിണക്കതിയതിട്ുണ്ടന്ഓചരാ
അധ്യായാവസാനവും.ആറ്റതിക്കുറതിച്ചവാക്കുകെതി
ലൂമടസംക്ഷതിപതമായതിപലകാര്യങ്ങെുംഅവ
തരതിപ്തിക്കുന്ു.അതുമകാണ്ടുതമന്കൂടുതൽ

വലതിഞ്ുചപാകാമതലഘുചനാവലതിമൻറേണ
ത്തിൽഒതുക്കതിനതിൽക്കാൻപേന്ഥകാരന്കഴതി
ഞ്തിട്ുണ്ടന്.ലെതിതആഖ്യാനബശലതിതമന്യാണ്
ഈചനാവലതിമൻറയുംസവതിചശഷത.ആയതതി
നാൽഒറ്റയടതിക്കുതമന്വായതിച്ചുതീർക്കാൻസാ
ധതിക്കും.പപവാസജീവതിതംനയതിച്ചഒരുവ്യക്തിത
മൻറഅനുഭവങ്ങെതിൽമതാമട്ഴുതുചമ്പാൾആ
ജീവതിതംനയതിക്കുന്വർക്കന്അത്ഏമറഅനുഭ
വചവദ്യമാകും.ഒരുചപപതചനാവലതിമൻറമുൻവതി
ധതികമെതച്ചുടക്കുന്തായതിരുന്ുപേഹ്മരക്ഷസ്ന്.
അതതിബപശാേതികതയുംഅമാനുഷതികതയും
ഇതതിൽദർശതിക്കാൻസാധ്യമല്ല.ഓചരാപപവാസതി
യുംനതിർേന്ധമായുംവായതിച്ചതിരതിചക്കണ്ടപുസ്ത
കംതമന്യാണ്പേഹ്മരക്ഷസ്ന്.
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തേഹ്മരക്സ്്(റനാവൽ)
ശടിഹാേകുദ്ീൻെപായ്ത്കുംകടവ്
തപസാധനം:കേൻേ്േകുക്സ്തൃശൂർ 

റപജ്:95,വടില:95രൂപ

അബ്ാസ്കതിനാവ്

അന്യമൻറചപജതിമലമഴമക്കടുതതിയതിൽ
കണ്ുടക്കതിയതിരതിക്കുചമ്പാഴാണ്
ചപരാപമ്പക്കുള്ള
അവസാനേസ്വന്ത്.
നതിപ്മയക്കുറതിച്ചാചലാേതിക്കുചമ്പാഴാണു
മുറ്റത്ന്ആലതിപ്ഴവുമായ്വരാറുള്ള
അചതമപയ്ത്ുകാരതി

േസ്സ്റ്റാൻ്തിമലകല്ലുപാെതികെതിൽ
വീണുേതിതറതിയത്
അന്ന്കല്യാണപ്ന്ലതിൽേതിരതിയാണതി
വതിെമ്പുചമ്പാഴായതിരുന്ുസുനാമതിയടതിച്ച
വാർത്മകാമണ്ടമൻറഹൃദയംമപാള്ളതിയത്

മഴപതിമന്യുംകരുത്ാർജതിക്കുചമ്പാഴാണ്
എല്ലാമുണ്ടായതിട്ുംഒന്ുമതില്ലാത്ചപാമല
ചലാകത്തിമലസകലതതിമനയും
പുച്ഛതിച്ചുമകാമണ്ടാരാൾപടതിഞ്ാറ്റു
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നടന്ുനീങ്ങതിയത്.
മതമക്കമത്ാടതിയതിമല
പാഷൻപഫൂട്ന്വള്ളതിയതിമല
കായ്കൾപഴുത്ുകാണുചമാ?
ഞാമനാറ്റക്കന്തതിരതിഞ്ുനടന്ു
മഴയചപ്ാഴുംപതിന്തിൽനതിന്തിചലക്കു
കമണ്റതിയുന്ുണ്ടായതിരുന്ു

ഇനതിമുല്ലമപ്രതിയാർ
എന്ായതിരതിക്കുചമാഎചന്ാ!

െടിതതീകരണം:ജലതാൽഅേൂസമ

പതി.മക.സുധതി

എമൻറവീട്ുടമയുമടമേറുകുട്തികൾേതില
ചപ്ാമഴാമക്കഅവതിചടക്കന്വതിരുന്ുവരാറു

ണ്ടന്.എന്ാലും,അവമരാന്ുംമുകൾനതിലയതിമല
എമൻറവാടകമുറതിയതിചലക്കന്വരതില്ല.വീടതിനുപതി
റകതിമലഎമൻറമുറതിയതിചലക്കുള്ളചോവണതിയു
മടഭാേത്ുചപാലുംഅവർചനാക്കാറതില്ല.വലതി
യഅകലംഅവർസൂക്ഷതിക്കുന്തായതിഎനതി
ക്കന്ചതാന്തിയതിരുന്ു.വീടുംകുടതിയുമമാന്ുമതി
ല്ലാത്വൻ.തങ്ങെുമടമുത്ച്ഛമൻറഔദാര്യ

ത്തിൽകഴതിയുന്ു.അത്രമമാരുഭാവമായതിരു
ന്ുആകുട്തികൾക്കുണ്ടായതിരുന്ത്.വീട്ുടമയു
മടമൂത്മകെുമടമകൊയപൂജപശീമയത്തിയ
ത്േൾഫതിൽനതിന്ായതിരുന്ു.അവൾഅഞ്ാം
ക്ലാസതിലാണ്പഠതിക്കുന്മതന്കാര്യംഅവരു
മടവർത്മാനങ്ങെതിൽനതിന്ന്മതറതിച്ചുവീണാ
ണ്ഞാൻമനസ്തിലാക്കതിയത്.

പൂജപശതിമയഅവെുമടമുത്ശേതിപൂജുഎന്ാ
ണ്മകാഞ്തിച്ചുവതിെതിച്ചത്.ഞാനുമവമെമനസ്തി
ൽഅങ്ങമനവതിെതിച്ചു.എനതിക്കന്കുട്തികമെവലതി
യഇഷ്ടമായതിരുന്ു.എന്ാൽ,അവമരചന്ാട്
ഒന്തിണങ്ങതിയാലചല്ലേങ്ങാത്ത്തിന്സാധ്യത

യുള്ളൂ.അവർഅകലംപതിടതിക്കുന്തതിനുപതിന്തി
ൽമുതതിർന്വരുമടവതിലക്കുകെുമടേരടുകെു
മുള്ളതായതിഎനതിക്കന്ചതാന്തിയതിരുന്ു.പൂജുവതി
ന്വെമരകൗതുകമുള്ളഒരുപാവയുണ്ടായതി
രുന്ു.ആചരാസമ്മാനമായതിമകാടുത്അതതി
മനകാണുചമ്പാമഴാമക്കഒരുകെതിപ്ാട്വുമതില്ലാ
തതിരുന്എമൻറോല്യകാലമത്ഞാചനാ
ർത്ുചപാകും.ഇപതയുംമുതതിർന്തിചല്ല!എന്തി
ട്ുംകുട്തികെുമടമാതതിരതിഅതതിമലാന്ുമതാടാ
ൻഞാൻവല്ലാമതമകാതതിച്ചുചപായതി.ആകെതി
പ്ാട്ംപങ്കതിട്ന്അവചൊമടാത്ന്കെതിക്കാൻഞാ
ചനമറആപേഹതിച്ചു.എന്ാൽ,പൂജുവുംആ
വീട്തിമലത്ുന്മറ്റുകുട്തികെുമടമാതതിരതിയായതി
രുന്ു.എമന്കണ്ടഭാവംചപാലുംഒരതിക്കലും
പപകടതിപ്തിച്ചതില്ല.എമൻറമുഖമമാമക്കേുെതിഞ്ന്
നരകയറതിയത്ഏചതാകുറ്റംമാതതിരതിയാണ്മറ്റു
കുഞ്ുങ്ങമെചപ്ാമലപൂജുവുംകരുതതിയത്.

ഒരുദതിവസംഅവൾമുകൾനതിലയതിൽകയറതി
വന്ു.പാദസരംചകാണതിപ്ടതിയതിൽകതിലുങ്ങു
ന്ഒച്ചചകട്ചപ്ാൾതമന്ഞാനുറപ്തിച്ചു;അത്
പൂജുവായതിരതിക്കുമമന്ന്.എനതിക്കതതിശയമായതി.
അവമെന്തിനാണ്ഈമുറതിയതിചലക്കുവരുന്
ത്?എമൻറമുറതിയതിമലഅലചങ്കാലമപ്ട്അവ
സ്യതിൽഞാനാദ്യമായതിലജ്ജതിച്ചു.തീമരതാ
ണവനായതിഅവമെമന്വതിലയതിരുത്ുമമന്ന്
ഞാൻകരുതതി.േപ്ുംേവറുമമാമക്കമാറതിമുറതി
ഒരുനതിമതിഷചനരത്തിനുള്ളതിൽമചനാഹരമാമയ
ങ്കതിൽ!ഞാനങ്ങമനമകാതതിച്ചുചപായതി.

‘സാചറ, ഇതതിവതിമട സൂക്ഷതിചച്ചാെൂ ചക

ചട്ാ.അടുത്യാഴ്േഅമ്മതതിരതിമകേൾഫതി
നുചപാണു.ഇവമെഅമ്മചയാമടാത്ന്മകാ
ടുത്ുവതിടണം.ഞാനതില്ലാമതഇവൾകരയാ
മതഅവതിമടനതിൽക്കുചമാഎന്റതിയണമചല്ലാ;
ഒമരക്സ്മപരതിമമൻറ്.ഉറക്കത്തിൽകരയുക
യാമണങ്കതിൽഇങ്ങമനമേറുതായതിതട്തിമക്കാ
ടുത്ാൽമതതി.’അമ്മമാർകുട്തികമെഉറക്കുന്
തുമാതതിരതി.അവെതതിമൻറതുടയതിൽപതതിമയ
തട്തിക്കാണതിച്ചു.

ഞാൻപകച്ചുചപായതി.അവമെനതിക്കന്നീട്തിയ
ത്ആപാവയായതിരുന്ു.ഇവൾനമ്മുമടനാ
ട്തിമലകുട്തികമെമാതതിരതിമയാന്ുമല്ല.ഒന്ുരണ്ടന്
വാക്കുകെതിൽനതിന്ന്അവെുമടരീതതികൾഞാ
നെമന്ടുത്ു.കൂടുതൽസംസാരതിക്കാൻനതി
ൽക്കാമതകുട്തികൾക്കന്ഇണങ്ങാത്അധതികാ
രഭാവചത്ാമടഅവെതിറങ്ങതിചപ്ായതി.അവെുമട
മപരുമാറ്റത്തിമലഅസ്വാഭാവതികതകമെഞാൻ
പശദ്ധതിക്കാൻനതിന്തില്ല.

അവൾമവച്ചുചപായപാവമയചവേത്തിൽ
മേന്ുഞാൻമതാട്ു.മറ്റാരുമതില്ലാത്മുറതിയതി
ൽഞാമനാരുകുട്തിയായതി.മുതതിർന്ചപ്ാൾമാ
പതംോല്യംതതിരതിമകകതിട്തിയകുട്തി.അതതിനുചശ
ഷംപൂജുവതിമനഞാമനന്ുമാപതംഇഷ്ടമപ്ട്ു
മവചന്ാ.അവൾഎനതിക്കന്വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പന്
കെഞ്ുചപായോല്യമത്തതിരതിമകതന്തിരതി
ക്കുന്ു.േൾഫുചപാലുള്ളമഹാനേരത്തിമല
കുട്തികൾക്കന്അതതിശയങ്ങൾമേയാൻകഴതിയു
മമന്ന്ഞാൻകരുതതിചപ്ായതി.പൂജുവതിമൻറമേ
റതിയമ്മയുമടകുട്തികൾഅടുത്ദതിവസങ്ങെതിൽ

അവതിമടഎത്തി.അവരാമരങ്കതിലുംതമൻറപാ
വമയചകടുവരുത്തിമയങ്കതിചലാ?അവരതിൽനതി
ന്ന്ഇമതാെതിപ്തിക്കാൻപറ്റതിയസ്ലമായതിഅവ
മെമൻറമുറതിമയകണ്ടതിരതിക്കുന്ു.അതാണ്
അതുമായതിമുകെതിൽകയറതിവരാനുണ്ടായകാ
രണം.എനതിക്കന്തീർച്ചവന്ു.അവൾവല്ലാത്
േുദ്ധതിയാണ്കാണതിച്ചത്.എന്ാലുംഅക്കാ
ര്യംമനസ്തിലാക്കതിയതായതിഞാൻഭാവതിച്ചതില്ല.

പുറത്ുമവച്ചുകണ്ടചപ്ാഴുംഅത്രമമാ
രുഉരുപ്ടതിഎമൻറമുറതിയതിൽമവച്ചതിരതിക്കുന്ു
എന്ഭാവമമാന്ുംകാണതിക്കാമതഅവൾ
പുതതിയവതിരുന്ുകാരായകുട്തികചൊമടാത്ന്
കെതികെതിൽമുഴുകതി.അവരുമമമന്ഒന്ുമതില്ലാ
ത്വൻഎന്ഭാവചത്ാമടയാണ്വീക്ഷതിച്ച
ത്,തീർച്ച.

ഇന്മലരാപതതിയതിൽകുട്തിനതിലവതിെതിച്ചു.മൂ
പതമമാഴതിച്ചു.പൂജുമക്കാച്ചതിമനകാണാമതവതി
തുമ്മതി.ആപാവക്കുട്തിമയക്കുറതിച്ചന്അങ്ങമന
മയാമക്കപൂജുവതിചനാട്പറയണമമന്ന്എനതി
ക്കന്ചതാന്തിമയങ്കതിലുംഞാൻമതിണ്ടതിയതില്ല.കാര
ണംപൂജുവതിമൻറരീതതികമൊന്ുംകുട്തികൾക്കന്
ഇണങ്ങുന്വയായതിരുന്തില്ല.കുഞ്ുങ്ങൾക്കന്
ഇപതയുംേൗരവംപാടതില്ല.

രണ്ടുദതിവസംകഴതിഞ്ചപ്ാൾവതിരുന്ുകാ
രായകുട്തികൾമടങ്ങതി.പതിന്ാമലപൂജുവതിമൻറ
അമ്മവതിചദശചത്ക്കും.അമ്മമക്കാപ്ംപാവ
േൾഫതിചലക്കന്പറന്തില്ല.പൂജുവതിമൻറഅവധതി
തീർന്ു.അവെുമടസ്കൂൾതുറക്കാൻചപാകു
ന്ു.അവമൊറ്റക്കാണ്വതിചദശചത്ക്കന്വതിമാ
നംകയറുന്ത്.

ഒരുപചക്ഷഅവൊപാവമയഒപ്ംമകാ
ണ്ടുചപാകുന്തിമല്ലങ്കതിചലാ?നല്ലതണുപ്ുള്ള
ദതിവസങ്ങെതിൽേൂടുമകാടുക്കാൻഞാനതതി
മനമനചഞ്ാടുചേർത്ു.അന്മത്ദതിവ
സംഞാമനാരുപാവമയവാങ്ങതി.അപതവതി
ലയതില്ലാത്നാടമനാമരണ്ം.അതതിമനപൂ
ജുവതിമൻറപാവയുമടഅടുത്ന്കതിടത്തിയ
ചപ്ാഴാണ്അവർതമ്മതിലുള്ളഅന്രംഎനതി
ക്കന്വ്യക്മായത്.പൂജുവതിമൻറപാവക്കന്ആ
കൂട്ന്ന്തീമരഇണങ്ങുന്ുണ്ടായതിരുന്തില്ല.അതു
ചവണ്ടായതിരുന്ുഎമന്നതിക്കന്ചതാന്തി.ഒടു
വതിൽഅവൾചപാകാമനാരുങ്ങതി.പാവമയ
തതിരതിമകഎടുക്കാൻപൂജുഎമൻറമുറതിയതിൽ
വന്ു.അചപ്ാഴുംപാവമയഒെതിപ്തിക്കുന്തതി
നുചവണ്ടതിഅവൾപറഞ്കള്ളമത്ക്കുറതി
ച്ചന്ഞാൻചോദതിച്ചതില്ല.
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മടിതത്വമാർന്നടിറോപറയാഗരീതടിയകുംരൂപങ്ങളകുെടവടിരകുദ്ധറക്തതങ്ങെള
തമ്ടിൽസംറയാജടിപ്ടിക്കുന്തടിലകുള്ളഅതകുല്യമായമടികവകുമാണ്ഇന്്യയടിെല
മറ്റ്ആനകുകാലടികെടിതതകാരന്ാരടിൽനടിന്്രാംകകുമാേടിെന
വ്യതടിരടിക്തനാക്ടിയത്.തെൻേ95ാംവയസ്ടിൽവടിടപേഞ്ഞറപ്ാൾ
ോക്ടിയാകകുന്ത്അറദ്ഹംസൃഷ്ടടിച്െടിതതതപപഞ്ചമാണ്...

രാംകകുമാർ

ഗായതതി

സ്വാതപന്്യപൂർവഇന്്യയതിമലേതിപതകലാ
േരതിപതംപാശ്ാത്യകലാരീതതികെുമാ

യതിനതിരവധതിവതിതാനങ്ങെതിൽസമരസമപ്ട്തിട്ു
ണ്ടന്.നീണ്ടകാലംഇന്്യയതിൽഅധതിനതിചവശം
നടത്തിയ്ച്ചുകാരുമടയുംചപാർേുേീസു
കാരുമടയുംപേതിട്ീഷ്ഭരണത്തിമൻറയുംമറ്റു
പാശ്ാത്യവതിനതിമയങ്ങെുമടയുംസാമീപ്യംമറ്റു
പലതതിലുമമന്ചപാമലേതിപതകലയതിലുംവലതി
യസ്വാധീനംസൃഷ്ടതിച്ചതിട്ുണ്ടന്.യഥാർഥത്തി
ൽഎന്ാണ്ഇന്്യയുമടതനത്േതിപതകല
മയന്ത്ഇനതിയുംനതിർവേതിചക്കണ്ടഒന്ാണ്,
അങ്ങമനമയാന്ുമണ്ടങ്കതിൽ.20ാംനൂറ്റാണ്ടതി
മൻറതുടക്കത്തിൽപാശ്ാത്യേതിപതകലയുമാ
യതിേന്ധമപ്ടാൻനതിഷ്പപയാസംസാധതിച്ചതിരു
ന്പലേതിപതകാരന്മാരുംഅത്പപകടതിപ്തിച്ചതിരു
ന്നൂതനഭാവുകത്വപരതിണാമങ്ങെതിൽഅതതി
രുവതിട്ന്അഭതിരമതിക്കുകയുംസ്വന്ംരേനകെതിൽ

അമതല്ലാംപരീക്ഷതിക്കാൻമുതതിരുകയുംമേ
യ്തതിട്ുണ്ടന്.ഇന്്യയതിമലസാപമാജ്യാനന്രകാ
ലഘട്ത്തിമലആദ്യതലമുറക്കാരായതിരുന്രാം
കുമാർ,തയബ്ചമത്,എം.എഫ്.ഹുബസ
ൻ,എഫ്.എൻ.ചസാസ,പാരതിചതാഷ്മസൻ,
ജഹാംേതിർസോവാല,കൃഷൻഖന്,എസ്.
എച്ചന്.റാസ,അക്േർപദംസതിതുടങ്ങതിനചവാ

ത്ാനകലയുമടവക്ാക്കൊയതിരംേത്ുവ
ന്നതിരവധതിചപർപലതലത്തിൽപാശ്ാത്യ
കലയതിൽആകൃഷ്ടരായതിട്ുണ്ടന്.ഈേതിപതകാ
രന്മാമരല്ലാംഅമൂർത്തചകവലംഒരുബവ
ചദശതികഉൽപന്മമല്ലന്ുംഇന്്യയതിമലമതിക്ക
കലാരൂപങ്ങെതിലുംഅമൂർത്തയുമടചവരുക
െുമണ്ടന്ുംസമർഥതിച്ചതിരുന്ു.

ആധുനതികേതിപതകലയതിൽഇന്്യയുമടപപ
തതിനതിധാനങ്ങൊയതിതങ്ങെുമടചപരുകൾകലാ
ചലാകത്ന്നതിറയുന്തതിൽഇവമരല്ലാംപര
സ്പരാപശതിതരുംസഹവർത്തികെുമായതിരുന്ു
മവന്ത്ആധുനതികതയുമടകാലമത്അവതി
സ്മരണീയമാക്കുവാൻഒമട്ാന്ുമല്ലസഹാ
യതിച്ചത്.േതിപതകലവചരണ്യവർേകലയാമണ
ന്മട്തിൽവ്യാപകമായതിപപേരതിപ്തിക്കമപ്ട്കാ
ലംകൂടതിയായതിരുന്ുഅത്.േതിപതകലആസ്വദതി
ക്കുവാൻവലതിയപരതിശീലനംആവശ്യമാമണ
ന്കള്ളപപോരണംേതിപതകലമയസാധാരണ
ജനങ്ങെതിൽനതിന്ന്അകറ്റതി.ആവതിടവതിലാണ്മു
തലാെതിത്ംമഹത്ായകലയാമണന്മട്തിൽ
അവതരതിപ്തിച്ചുമകാണ്ടതിരുന്രൂപരഹതിതഅമൂ
ർത്തഇന്്യയതിചലക്കന്കുടതിചയറുന്ത്.അതതി
ൽആകൃഷ്ടനായതിരേനകൾനതിർവഹതിച്ചേതി
പതകാരനാണ്രാംകുമാർ.

1924ൽഹതിമാേലതിമലസതിംലയതിൽവലതിയ
കുടുംേത്തിലാണ്ജനനം.്ൽഹതിസർവ
കലാശാലയതിൽനതിന്ന്ധനതത്്വശാസ്പതത്തി

ൽേതിരുദാനന്രേതിരുദംചനടതിഒരുോങ്കതിൽ
ചജാലതിമേയ്തുമകാണ്ടതിരതിമക്ക്ൽഹതിയതിമല
ചകാണാട്ന്ചപ്സതിൽനടന്ഒരുേതിപതകലാപപ
ദർശനംകാണാനതിടയായതി.വെമരയാദൃശ്തി
കമായആപപദർശനംരാംകുമാറതിമനവല്ലാ
മതസ്വാധീനതിച്ചു.അന്ുമുതൽതമൻറവഴതി
ോങ്കന്ചജാലതിയമല്ലന്ന്തതിരതിച്ചറതിഞ്രാംകു

മാർ്ൽഹതിയതിമലേതിപതകലാധ്യാപകനായതി
രുന്ബശചലശമുഖർജതിയതിൽനതിന്ന്േതിപതക
ലപഠതിക്കാനായതിതമൻറചജാലതിഉചപക്ഷതിച്ചു.
1950നും60നുംഇടയതിൽഇന്്യയതിമലനവേതി
പതകലയുമടസൗന്ദര്യശാസ്പതമത്യുംപപത്യ
യശാസ്പതമത്യുംആഴത്തിൽനതിർണയതിച്ച
ചപപാപേസതിവ്ആർട്തിസ്റ്റന്മൂവ്മമൻറ്എന്പപ
സ്ാനത്തിമൻറമുന്ണതിയതിൽഉണ്ടായതിരുന്
എസ്.എച്ചന്.റാസയുമായതിോഢസുഹൃദ്േ
ന്ധംഉണ്ടാക്കാൻഅക്കാലത്ന്തമന്രാംകുമാ
റതിന്സാധതിച്ചത്അചദ്ഹത്തിമൻറേതിന്കെതിൽ
വലതിയവതിസ്ചഫാടനങ്ങെുണ്ടാക്കതി.ചപപാപേസതി
വ്ആർട്തിസ്റ്റന്മൂവ്മമൻറതിൽസജീവമായചതാമട
രാംകുമാറതിമൻറകലാസങ്കൽപങ്ങൾക്കന്കാത
ലായപരതിണാമങ്ങൾസംഭവതിച്ചു.

പതിൽക്കാലത്ന്പാരതിസതിൽചപായതിഅക്കാ
ലമത്പപശസ്തക്യൂേതിക്േതിപതകാരൻമഫ
ർനാൻഡ്മലേറതിമൻറശതിഷ്യനായതി.അക്കാല
ത്ന്തമന്ശതിൽപതിആചപന്ദഎൽചഹാതതിമൻറ
ശതിക്ഷണത്തിൽശതിൽപവതിദ്യയതിലുംപരതിശീലനം
ചനടതി.പാരതിസതിമലകലാപഠനകാലംഇന്്യയതി
ൽനതിലനതിന്തിരുന്കലാസങ്കൽപങ്ങെതിൽപല
തുംമപാെതിമച്ചഴുചതണ്ടതാമണന്ഒരുവതിോ
രംരാംകുമാറതിൽശക്മാക്കതി.അന്ന്ചലാകക
ലയുമടമക്കയായതിഅറതിയമപ്ട്തിരുന്പാരതിസ്
ആധുനതികേതിപതകലയുമടപരീക്ഷണശാലയാ
യതിരുന്ു.ക്യൂേതിസംചപാമലകലയതിൽവലതിയ
വതിസ്ചഫാടനമുണ്ടാക്കതിയകലാരീതതിയുമായതി
പതിക്കാചസായുംകൂട്രുംേതിപതകലയതിമലേപക
വർത്തിമാരായതിനതിലമകാള്ളുന്ആകാലം
രാംകുമാമറന്മേറുപ്ക്കാരമനഒമട്ാന്ുമല്ല
ആകർഷതിച്ചത്.പലരാജ്യങ്ങെതിലുംകമ്യൂണതി
സ്റ്റന്പപസ്ാനങ്ങൾഉണർന്ന്വന്ുമകാണ്ടതി
രുന്അക്കാലത്ന്പാരതിസതിൽേുദ്ധതിജീവതികെു
മടആകർഷണചകപന്ദമായതിമാറതിയതിരുന്കമ്യൂ
ണതിസ്റ്റന്പാർട്തിയതിൽചേർന്ന്പപവർത്തിക്കാൻ
അചദ്ഹംതീരുമാനതിച്ചു.

പഠനചശഷംഇന്്യയതിൽതതിരതിമച്ചത്തിയരാം
കുമാർമുഴുസമയവുംേതിപതകലക്കായതിമാറ്റതി
മവച്ചു.രാംകുമാറതിമൻറആദ്യകാലരേനകെതി
ൽസാധാരണപപത്യക്ഷമപ്ട്തിരുന്ഭൂവതിഭാേ
ദൃശ്യങ്ങൾപാരതിസതിമലപഠനകാലത്ുതമന്
പകചമണമാറ്റംപപകടതിപ്തിക്കാൻമവമ്പൽമകാ
ണ്ടതിരുന്ു.ക്യൂേതിസത്തിമൻറസ്വാധീനംസ്വ
ന്ംരേനകെുമടരൂപകങ്ങമെമാറ്റതിത്ീർക്കു
ന്തതിന്അനുേുണമായസവതിചശഷതകെതിചല
ക്കന്അചദ്ഹംസ്വയംപരതിണമതിപ്തിക്കുകയായതിരു
ന്ു.രൂപരഹതിതമായഅമൂർത്തഅക്കാലത്ന്
പാശ്ാത്യകലമയദാരുണമായതികീഴടക്കതിമക്കാ
ണ്ടതിരുന്സമയംകൂടതിയായതിരുന്ുഅത്.ചലാക
യുദ്ധത്തിന്ചശഷംചലാകത്തിമൻറസാമ്പത്തി
കഅച്ചുതണ്ടന്തങ്ങൊണ്തതിരതിചക്കണ്ടമതന്ന്
തീരുമാനതിച്ചഅചമരതിക്കയതിമലകലാവതിമർശക
ർആധുനതികകലമുചന്ാട്ന്മവക്കാൻപശമതിച്ചതി
രുന്കലയതിമലപപതതിേദ്ധതയുമടഅപകടം
മണത്റതിഞ്ന്കഴതിഞ്തിരുന്ുഅചപ്ാചഴക്കും.

കലയതിൽവലതിയവഴക്കവുംപപാവീണ്യവുമതി
ല്ലാത്േതിലമരഉപചയാേതിച്ചന്അചമരതിക്കൻനയ

തപന്ജ്ഞർഅവതരതിപ്തിച്ചേതിലസൂപതങ്ങമെ
കലാനതിരൂപകർവാഴ്ത്ാൻതുടങ്ങതിയചതാമട
മതികച്ചകലാപപതതിഭകെുംരൂപരഹതിതഅമൂർത്
തയുമടവക്ാക്കൊയതി.പാശ്ാത്യകലാരംേം
കീഴടക്കതിമക്കാണ്ടന്മഹാമാരതിചപാമലഅമൂർത്
േതിപതകലഅതതിമൻറബജപതയാപതആരംഭതിച്ച
ചതാമടകലയതിൽനതിന്ന്പപതതിേദ്ധതമയകുറതി
ക്കുന്എല്ലാസംവർേങ്ങെുംമറഞ്ുചപായതി.
ഇന്്യയതിൽനവീനകലമയആധുനതികതാപപ
സ്ാനവുമായതികൂട്തിയതിണക്കാൻമുചന്ാട്ുവ
ന്ഭൂരതിഭാേംേതിപതകാരന്മാരുംരൂപരഹതിതമാ
യഅമൂർത്തയതിൽഅഭതിരമതിക്കുന്വരായതിരു
ന്ു.പതിൽക്കാലത്ന്ഇന്്യയതിമലേതിപതകാരന്മാ
രുമടമുൻനതിരയതിമലത്ാൻഇവർക്കായതതിമൻറ
പതിന്തിൽഅമൂർത്േതിപതകലയതിമലവതിപണതിവ
ത്കരണംവെമരചയമറസഹായതിച്ചു.രാംകുമാ
റതിനുംഅതുതമന്സംഭവതിച്ചു.തമൻറആദ്യ
കാലരേനകെതിൽമനുഷ്യാവസ്മയസംേ
ന്ധതിക്കുന്യഥാർഥരൂപങ്ങൾേതിപതതലത്തി
ൽപകർത്ാൻപശമതിച്ചതിരുന്കാലത്ന്പോമ
ങ്ങെതിൽനതിന്ന്പട്ണങ്ങെതിചലക്കന്ഉപജീവനത്തി
നായതികുടതിചയറതിസ്വയംഅന്യവത്കരണത്തി
ന്വതിചധയരായമനുഷ്യരുമടചവദനേതിപതകാ
രൻസ്വയംഅനുഭവതിച്ചതിരുന്ു.

1958ൽരേതിച്ച‘സ്വപനങ്ങൾ’എന്േതിപത
ത്തിൽഒരുമുറതിക്കകത്ന്നതിൽക്കുചമ്പാഴുംഅര
ക്ഷതിതചോധത്ാലുംഭയത്ാലുംചവട്യാട
മപ്ടുന്ഒരുസ്പതീരൂപംകാണാം.നാേരതിക
ജീവതിതംമനുഷ്യന്നൽകുന്നതിരവധതിസം
പതാസങ്ങൾആസ്പതീയുമടമുഖത്ന്വരച്ചു
മവച്ചഒരുമുഖാവരണംചപാമലമതെതിയുന്ു.
ഒട്ുംപപസാദാത്മകമല്ലാത്ഇരുണ്ടതവതിട്ന്നതി
റത്തിൽപണതിമതടുത്േതിപതത്തിമലഅകത്
െംഅവരുമടഉള്ളംചപാമലചവദനാജനകമാ
ണ്.ഏത്നതിമതിഷവുംഅജ്ഞാതരായആരാ
ചലാആപകമതിക്കമപ്ടാനുള്ളസാധ്യതഅവരു
മടമുഖമത്അസന്ദതിഗ്ധത്വംവതിെതിച്ചുപറയു
ന്ുണ്ടന്.1956മല‘അനാഥർ’എന്രേനയതിൽ
നേരഭൂമതികയുമടപശ്ാത്ലത്തിൽവതിങ്ങു
ന്മനസ്ുകൾതുറക്കുന്നതിസ്വരായരണ്ടന്
േങ്ങാതതിമാമരകാണാം.നേരമായതിട്ുംഅവ
മരമയാഴതിച്ചന്ആരുംേതിപതത്തിൽസ്ാനംപതിടതി
ച്ചതില്ലമയന്ത്േതിപതത്തിമലവതിഷയവസ്തുവതി
മനചകപന്ദീകരതിക്കുവാനുള്ളഒരുസൂപതവാക്യ
മായതിപലരുംപപചയാേതിച്ചതിട്ുമണ്ടങ്കതിലുംഅത്
േതിപതമത്ഭാവുകചനാട്കൂടുതൽഅടുപ്തിക്കു
ന്ു.’57ൽഎഴുതതിയ‘കുടുംേം’,’56ൽപൂർത്തി
യാക്കതിയ‘ആടുംആൺകുട്തിയും’തുടങ്ങതിനതിര
വധതിരേനകൾരൂപാത്മകേതിപതകലയുമടരേ
നാകൗശലത്ാൽഉദാത്മായതിരുന്ു.അമൃത
മഷർേതിലതിമൻറമനുഷ്യരൂപചത്ാട്മനപ്ൂർവമ
ല്ലാത്ഒരുസാദൃശ്യംചതാന്ാമായതിരുമന്ങ്കതി
ലുംഅതപതതനതിമചയാമടേതിപതീകരതിക്കമപ്ട്തി
രുന്തില്ലഅചദ്ഹത്തിമൻറരേനകെതിൽ.അത്
രത്തിലുള്ളരേനകെതിൽനതിന്ന്തീർത്ുംഅമൂ
ർത്മായരേനകെതിചലക്കന്രാംകുമാർമാറതിയ
തതിന്പതിന്തിൽഅചദ്ഹത്തിമൻറവതിചദശവതിദ്യാ
ഭ്യാസവുംപാരതിസ്ജീവതിതവുംവലതിയപങ്കു
വഹതിച്ചതിട്ുമണ്ടന്ന്കലാേരതിപതാചന്വഷകർക്കന്
മനസ്തിലാക്കാനാവും.ഇന്്യയതിമലപുകൾമപ
റ്റതീർഥാടനചകപന്ദമായവാരാണസതിസന്ദർശ
നത്തിലൂമടയാണ്രാംകുമാറതിമൻറരേനകൾ
ചകവലഅമൂർത്തയതിൽനതിന്ന്ആധ്യാത്മതിക
സംവർേങ്ങൾഉൾമക്കാള്ളുന്അമൂർത്ത
യതിചലക്കന്പരതിണമതിക്കുന്ത്.

വാരാണസതിയതിമലസന്യാസതിമാരുംഭക്രും
നയതിക്കുന്ജീവതിതത്തിമൻറസാരാംശമാണ്
ഭക്തിഎന്നതിലയതിൽരാംകുമാറതിമൻറആധ്യാ
ത്മതികാചന്വഷണങ്ങൾമാറാനുംഅചദ്ഹത്തി
മൻറേതിപതങ്ങെതിൽഅത്അടയാെമപ്ടുത്ാ
നുംതുടങ്ങതിയത്.നേരഭൂമതികാദൃശ്യങ്ങൾമകാ

ണ്ടന്തീർക്കുന്പശ്ാത്ലത്തിൽഒഴുകുന്
നദതിചയാപരന്ന്േലതിക്കുന്നേരചമാഒട്ുമതിക്ക
േതിപതങ്ങെതിമലആവർത്തിതേതിംേങ്ങൊയതി
ത്ീർന്ു.പോമീണപരതിസ്തിതതിയതിൽനതിന്ന്നേ
രത്തിചലക്കുള്ളസഞ്ാരംചപാമലചയാേൃഹ
സ്ാപശമത്തിൽനതിന്ന്സന്യാസത്തിചലക്കുള്ള
യാപതചപാമലചയാആണ്തമൻറകലാജീവതിത
മമന്ന്രാംകുമാർതമന്കരുതതിയതിരുന്ു.വാരാ
ണസതിപരമ്പരയതിമലേതിപതങ്ങെതിമലവതിമടയും
മനുഷ്യാകാരങ്ങൾകടന്ുവന്തില്ല.ലക്ഷക്കണ
ക്കതിന്മനുഷ്യർേവതിട്തിക്കടന്ുചപായആമണ്തി
മൻറഉൾപ്ുെകങ്ങൾഅവതിമടഅടയാെമപ്ട്ു
കതിടക്കുന്ുണ്ടന്.അമതാരുേരതിപതമാണ്.ചമാ
ക്ഷംമകാതതിച്ചന്സംസാരസാേരത്തിൽനതിന്ന്
ഒെതിചച്ചാടതിവന്ന്േംേയുമടഅടതിത്ട്തിൽഅഭയം
ചതടുന്വരുമടകദനംനതിറഞ്കാവ്യേരതിപതം.

ഈേരതിപതമത്മകാത്തിമവക്കാൻമനു
ഷ്യരൂപങ്ങൾചവമണ്ടന്ന്തീരുമാനതിച്ചരാംകു
മാറതിമൻറരേനകെതിൽനതിന്ന്പകചമണമനുഷ്യ
രൂപങ്ങൾമാഞ്ുമപായ്മക്കണ്ടതിരുന്ു.അമൂ
ർത്രേനകെതിലുംതമൻറനേരാന്രസ്മൃതതി
കെതിൽനതിന്ന്അചദ്ഹംചമാേതിതനായതില്ല.വീടതി
മൻറചമൽക്കൂരകമെഓർമതിപ്തിക്കുന്പതതിചകാ
ണമതിതതികെുംമരഉരുപ്ടതികൊമണന്ന്മതറ്റതിദ്ധ
രതിക്കുന്േതുഷ്ചകാണങ്ങെുംഅവയുമടഛതി
ന്ഭതിന്മായഅവസ്കെുംപലേതിപതങ്ങെതിലും
അടയാെമപ്ടുന്ുമണ്ടങ്കതിലുംഅവമയല്ലാംനതി
യതമായരൂപവതിതാനങ്ങമെപതിൻപറ്റുന്തില്ല.മതി
തത്വമാർന്നതിചറാപചയാേരീതതിയുംരൂപങ്ങെു
മടവതിരുദ്ധചക്ഷപതങ്ങമെതമ്മതിൽസംചയാജതി
പ്തിക്കുന്തതിലുള്ളഅതുല്യമായമതികവുമാണ്
ഇന്്യയതിമലമറ്റന്ആനുകാലതികേതിപതകാരന്മാ
രതിൽനതിന്ന്അചദ്ഹമത്വ്യതതിരതിക്നാക്കതിയത്.

ഇന്്യയതിൽഅക്കാലത്ന്രൂപമപ്ട്ുവന്ചയാ
ോത്മകേതിപതകലയുമായതിഏമറഅകലംപാ
ലതിച്ചന്രേനനടത്ാൻരാംകുമാർപശദ്ധതിച്ചതിരുന്ു
മവന്ത്അചദ്ഹത്തിമൻറരേനകൾക്കന്വ്യത്യ
സ്തമായോഹ്യപരതിചവഷംനൽകതി.‘ല്ാക്കന്
’പരമ്പരയതിമലേതിപതങ്ങെതിൽപലതതിലുംമക
ട്തിടങ്ങെുമടരൂപസംവർേങ്ങൾതമന്യാണ്
േതിപതതലത്തിലുള്ളമതങ്കതിലുംഅവയുമടനതിറ
മപ്യ്ത്തിൽആദ്യകാലരേനകെുമടസ്വാധീ
നംയചഥഷ്ടംകാണാം.ആകാശമത്അഭതി
സംചോധനമേയ്ത്തലമപാക്കതിനതിൽക്കുന്
മകാച്ചുമകാച്ചുമകട്തിടങ്ങൾേരതിപതാതീതകാ
ലമത്ഓർമകെതിചലക്കന്ഭാവുകമനമകാണ്ടു
ചപാകുന്ു.മനുഷ്യസംസ്കൃതതിയുമടേരതിപത
ത്തിന്നരവംശശാസ്പതചത്ാെംപഴക്കമുമണ്ട
ന്ന്ഈേതിപതങ്ങെുമടരൂപ-വർണസംവതിധാന
ങ്ങൾകാഴ്േക്കാരചനാട്മൃദുവായതിമപന്തിക്കു
ന്ുണ്ടന്.അചദ്ഹത്തിമൻറഏറ്റവുംപുതതിയരേ
നകെതിമലത്ുമ്പാൾനതിറപപചയാേത്തിൽസ്വാ
ഭാവതികമായതിവന്ുചേർന്തിടുള്ളമാറ്റംഈരേ
നകമെപുതതിയവായനകൾക്കന്സജ്ജമാക്കു
ന്ുണ്ടന്.ഇെംനതിറങ്ങെുമടസുതാര്യതയുംമത
െതിമയുംപുതതിയകാലരേനകമെകുമറക്കൂടതിലീ
ലാപരതയുള്ളതാക്കതിമാറ്റുന്ു.

ഒരുപാടുതുറസ്ുകൾമുന്തിലുണ്ടായതിട്ും
അവമയല്ലാംഅടഞ്മുറതിക്കുള്ളതിചലതുചപാ
മലസംപേഹതിമച്ചടുത്ുമവന്താണ്ആരേ
നകെതിൽനതിഴലതിക്കുന്ദുർപേഹത.കഴതിഞ്
ദശകങ്ങെതിൽേതിപതകലയുമടവതിപണതിമുമ്പതി
ല്ലാത്വതിധംവ്യാജപപവണതകൾമകാണ്ടന്മു
റ്റതിയചപ്ാൾനല്ലവതിപണതിമൂല്യംചനടാനായേതി
പതകാരൻകൂടതിയാണ്രാംകുമാർ.95ാംവയസ്തി
ൽഅചദ്ഹംവതിടപറയുചമ്പാൾകചമ്പാെത്തി
ൽഅചദ്ഹമത്പപതതിഷ്ഠതിച്ചവർക്കന്സചന്ാ
ഷംചതാന്ുമമങ്കതിലുംകലമയഅർപ്ണമായതി
ജീവതിതത്തിൽആേരതിച്ചഒരുേതിപതകാരമനപ്
റ്റതിയഥാർഥകലാസ്ചനഹതികൾസങ്കടമപ്ടും.
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