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സെയ്ഫ് ചക്കുവള്ളി

മൂവന്ളി നേരമായാൽ നേഡളിനയാ ആ പാട്ട്  പാടളിത്കുട
ങകുും. തലമകുേകളുസട ഗൃഹാതകുര സ് മരണകസള സതാ 

ട്ുണർത്ളി വീടകങളളിൽേളിനകുും ചായക്ടകളളിൽേളിനകുും 
ആ ഇൗണും പളിസന പരസനാഴകുകകുും. ആകാശവാണളിയളിൽ 
‘വയലകുും വീടകുും’ തകുടങകുകയായളി. കഴളിഞ്ഞ 54 വർഷമായളി 
അേകുെ്ൂതും ആ ഇൗണവകുും അതളിസേ തകുടർനകുവരകുന 
അേളിവകുകളുും മലയാളളിയകുസട സ് മൃതളിപഥങസള തഴകുകളിസയ
ത്കുനകുണ്ട് . നേഡളിനയായളിൽ വയലകുും വീടകുും തകുടങകുനനതാ
സട  കളളിമകുറ്റങളളിൽേളിനട്  വീട്ളിൽ കയോൻ അമ്മമാർ മക്ൾ
ക്ട്  അന്്ശാെേും േൽകകുും. പളിസന നേഹശകുദ്ളി വരകുത്ളി 
െന്്ാപപാർഥേകൾ ഉരകുവളിട്ു തകുടങളിയ എപതനയാ ബാ
ല്കൗമാരങൾ ഈ ോട്ളിൽ വളർനകുവലകുതായളി. അവർ
സക്ാപ്ും വയലകുും വീടകുും വളരകുകയായളിരകുനകു. പഗാമ്ജീവളിത
ത്ളിസൻേ തകുടളിപ്ുകൾ കാന്ളികനടപ്ുകളളിൽ ഒപ്ളിസയടകുത്ട് 
ോടാസക വളിളമ്ളിയ ആകാശവാണളി നകരളസമന മനോഹ
ര ഭൂമളിസയ ഇക്ാലമപതയകുും കൂടകുതൽ െകുന്ദരവകുും െകുരഭളില
വകുമാക്കുകയായളിരകുനകു. 

വയൽപ്രപ്ളിൽ വളിരളിഞ്ഞകുവളിലെളി േളിൽക്കുസനാരകു നപ
രേളിയാപ്പൂവളിൽ തളിടനമ്റ്റളി േളിൽക്കുന ജലനഗാളത്ളിസൻേ 
മനോഹാരളിതയകുും വളിശകുദ്ളിയകുമാണ് ആകാശവാണളി കഴളി
ഞ്ഞ അരേൂറ്റാണ്ളിലധളികമായളി നകരളും മകുഴകുവൻ എത്ളിക്കു
ന ‘വയലകുും വീടകുും’ എന പരളിപാടളിക്ട്.  വാർത്വളിേളിമയ 
ൌകര്ങൾ അനങയറ്റും പരളിമളിതമായ കാലത്ട് കൃഷളി
യളിടങളളിൽ നേരളിസട്ത്ളി കർഷകരകുസട അേകുഭവങളുും പകു
തളിയ കൃഷളിരീതളികളുും കാർഷളിക രുംഗസത് േവീേ ആശയ
ങളുസമല്ാും ോടാസകസയത്ളിച്ുവരകുന  ‘വയലകുും വീടകുും’ 
എന ആകാശവാണളിയകുസട ൈപപും ൈടും പരളിപാടളി നകരള
ത്ളിസല കൃഷളി വളിജ് ഞാേ നമഖലയളിൽ സചലകുത്ളിയ െ്ാധീ
േും ചളില്േയല്.  ഇന്് എന കാർഷളിക െമ്ദ്ഘടേ ഉരകു
വുംസകാണ് കാലത്ട് അനസത് ഏറ്റവകുും വലളിയ വാർത്ാ 
മാധ്മും അതളിസൻേ ൈപപും ൈടും പരളിപാടളിയായളി സകാണ്കു
വനതാണ് നപരളിൽതസന മൗലളികതയകുള് വയലകുും വീടകുും.

പാടത്കുും പേമ്ളിലകുും പശകുവളിസൻേ അകളിടളിൻ ചകുവട്ളി
ലകുും തീസവയളിലകുും സപരകുമഴയകുും വകസവക്ാസത വളിയർപ്ാറ്റളി 
േസമ്മ അനമൂട്ാൻ കഷ് ടസപ്ടകുസനാരകു ജേതയകുണ്ട് േമ്മകു
സട ോട്ളിൽ. എക്ാലവകുും  േളിത്വകുും ോും അവസര കണ്കുമേ
ക്കുനകു.  അവരാകസട് മറ്റുള്വരകുസട പശദ് പളിടളിച്ുപറ്റാൻ 
നവണ്ളി ഒനകുും സചയ്ാേകുമളില്.  കർഷക സൻേയകുും കൃഷളിയളിട
ങളുസടയകുും സ് പന്ദേങൾ ഒരകു സചേകുമളിടളിപ്ുനപാലകുും സത
റ്റാസത ോടാസക എത്ളിക്കുന  വയലകുും വീടകുും  ഇനസത് 
കാർഷളിക നകരളസത് ഇങസേസയാസക്യാക്ളിസയടകുത്
തളിൽ വഹളിച് പങ്ട് ചളില്േയല്.  അതളിലകുപരളി ോും എവളിസട
നയാസവച്ുമേന പഗാമ്േന്മകളുസട ഓർമസപ്ടകുത്ലകുകൾ
കൂടളിയാണ് ആകാശവാണളിയകുസട 20 മളിേളിറ്റട്  േീളുന ഈ 
ൈപപും ൈടും പരളിപാടളിയകുും അതളിസൻേ അേകുബന്ങളുും.

ഏറ്റവകുും താസഴത്ട്ളിലകുള്വസരനട് േമ്മൾ കരകുതകുന 
കർഷകരകുസട ശബ് േവകുും അവരകുസട കഠളിോധ്ാേത്ളിസൻ
േ വളിയർപ്ട് മണക്കുന അേകുഭവങളുും വ്ാകരണത്ളി
സൻേനയാ ഭാഷാപരളിജ് ഞാേത്ളിസൻേനയാ ഉച്ാരണ 
ശകുദ്ളിയകുസടനയാ േളിയമ േളിബന്േകളളില്ാസത അവ
രകുസട തേത് ഭാഷാൈശലളിയളിൽതസന മകുഖ്ധാരയളി
നലസക്ത്ളിക്ാൻ ആകാശവാണളി ‘വയലകുും വീടകുും’ 
പരളിപാടളിയളിലൂസട േടത്കുന പശമങൾ എടകുത്കുപ
േനയണ്താണ്. കൃഷളിസയ സ് നേഹളിക്കുന ഏസത
ാരാൾക്കുും ഒരകു പാഠപകുസ് തകും നപാസല പപനയാ
ജേസപ്ടകുന അേകുഭവ കഥേങളുസട വലളിസയാ
രകു േളിരതസന ഇക്ാലത്ളിേളിസട ആകാശവാണളി 
സപാതകുെമൂഹത്ളിേകു മകുനളിൽ അവതരളിപ്ളിച്ു. 
കാൽേൂറ്റാണ്ളിലധളികമായളി ഇൗ പരളിപാടളിയകു സട 
പളിനണളിയളിൽ പപവർത്ളിച് ആകാശവാണളി  

നപപാപഗാും എകെളിക്ൂട്ളിവ് മകുരളീധരൻ തഴക്ര ആ നജാലളി
യളിൽേളിനട്  പടളിയളിേങകുകയാണ് . അനദേഹത്ളി സൻേ ഒാർമ
കളുും അേകുഭവങളുും.  

കാൽനൂറ്ാണ്ടിലധടികം പടിന്നണടിയടിൽ
പപധാേമപന്ളി ജവഹർലാൽ സേഹേകുവളിസൻേ െ്പേ 

പദ്തളിയായളി സകാണ്കുവനട് 1965ൽ തൃശൂരടക്ും രാജ്
സത് 10 േളിലയങളളിൽ തകുടങളി ഇനട് രാജ്സത് മകുഴകുവൻ 
ആകാശവാണളി േളിലയങളുും അവതരളിപ്ളിക്കുന വയലകുും 
വീടകുും പരളിപാടളിസയ നകരളത്ളിൽ ജേകീയമാക്ളിയതളിസൻ
േ ചാരളിതാർഥ്വകുമായാണ്  തളിരകുവേന്പകുരും ആകാശവാ
ണളിയളിൽേളിനട് മകുരളീധരൻ തഴക്ര പടളിയളിേങകുനത് . കൃഷളി
ക്ാരകുസടയകുും കൃഷളിസയ സ് നേഹളിക്കുനവര കുസടയകുും േമ്മകു
സട ോടളിസൻേ ഗൃഹാതകുര ചളിന്കസള സ് നേഹളിക്കുനവരകു
സടയകുും കാതകുകളളിൽ വനലതല്ുന ോമമാണ് മകുരളീ
ധരൻ തഴക്രയകുനടത്. ഒരകു േളിവെും ഒരകു വട്സമങ്ളി
ലകുും ഈ നപര് നകൾക്ാസത നകരളത്ളിസല 
ഒരകു ആകാശവാണളി നപശാതാവളിേകുും കട
നകുനപാകാോവളില്. അപതനമൽ ൊർഥ
കവകുും ചലോത്ട്മകവകുമായ ഇടസപട
ലാണ് ആകാശവാണളി തളിരകുവേന്
പകുരും േളിലയത്ളിസല ഈ നപപാപഗാും 
എകെളിക്ൂട്ളിവ് േടത്ളിവനത്.

വയലകുും വീടകുും എന പപതളിേളി
േ പരളിപാടളിയളിലൂസട മകുരളീധരൻ 
തഴക്ര കഴളിഞ്ഞ 28 വർഷത്ളിേ
കും ോടളിന് പരളിചയസപ്ടകുത്ളിയ
ത് ആയളിരക്ണക്ളിന് കർഷകസര
യാണ് . നഡാ. എും.എസ് . െ്ാമളിോ
ഥൻ മകുതൽ ഉൾോടൻ പഗാമത്ളിസല 
മത്്കർഷകൻ വസര േീളുനവരകു
സട അഭളിമകുഖങൾ, ഒരകു പനഷേ നക
രളത്ളിൽ ഏറ്റവകുും കൂടകുതൽ നപസര 
അഭളിമകുഖും േടത്ളിയ മാധ്മ പപവർ
ത്കൻ മകുരളീധരൻ തഴക്രയായളി
രളിക്കുും. തവേൂർ കാർഷളിക നകാള
ജളിൽേളിനട്  പഠളിച്ളിേങളിയ ഈ കാർ

ഷളിക ൊനങ്തളിക വളിേഗധൻ 28 വർഷും മകുമ്ാണ് ആകാ
ശവാണളിയളിൽ നചർനത്. വയലകുും വീടകുും പരളിപാടളിയകുസട 
വാർഷളികാന്ഘാഷങൾ നേഡളിനയാ േളിലയത്ളിസല ശീതീ
കരളിച് സ് റ്റുഡളിനയായളിൽേളിനട് യഥാർഥ കർഷക സൻേ സത
ാഴളിലളിടങളളിനലക്ട് പേളിച്ുേടകുകയകുും അവസയ അഷേരാർ
ഥത്ളിൽ പഗാനമാത്വമാക്ളി മാറ്റുകയകുും സചയ്തത് ഏടകു
ത്കുപേനയണ്താണ്. െകുൽത്ാൻബനത്രളി കാക്വയലളി
ലകുും നകാഴളിനക്ാട് മാവൂരളിലകുും മലപ്ുേും ചകുങ്ത്േയളിലകുും 
സേയ്ാറ്റളിൻകരയളിലകുും താമരക്കുളത്കുും സചേളിയോട്ുും സത
ളക്കുളും ചങോനശേരളിയളിലകുും അടൂരളിലകുും കേകുവറ്റയളിലകുസമ
ലാ്ും േടന ഫാും സഫസ് റ്റുകൾ അതതളിടസത് ജേങൾ 
ഉത്വങളാക്ളി മാറ്റുകയായളിരകുനകു. ആകാശവാണളിയകു
സട ജേകീയതയകുസട ഉരകല്ായളി മാേളി അവയകുസട വളിജയും.

നനഹ് റുവടി നൻറ സ്വപ് നം
വയലകുും വീടകുും സവേകുസമാരകു കൃഷളി 
പരളിപാടളിയല്. േമ്മകുസട ോട് നേരളിട് 

ഭഷേ്പപതളിെന്ളിയളിൽ േളിനട് കര
കയോൻ ജവഹർലാൽ സേ

ഹേകു പപധാേമപന്ളിയായളിരളി
സക് ‘നപഗാ നമാർ ഫകുഡ്’ 

എന നപരളിൽ ഒരകു കാ
മ്യളിൻ തകുടങളി. െ്ാ
തപന്്ാേന്ര കാല
സത്  ഭഷേ്പപതളിെ
ന്ളിസയ നേരളിടാൻ 
കൂടകുതൽ ഭനഷേ്ാൽ
പാേേും എന ലഷേ്
നത്ാസട സകാണ്കുവ

ന പദ്തളിയകുസട പപചാ
രണ ചകുമതല ഏസറ്റടകു

ത് എക്ാലസത്യകുും 
ഏറ്റവകുും വലളിയ ബഹകുജ

േ മാധ്മമായ ആകാശ
വാണളി ആവളിഷ്കരളിച് പപ
നഷേപണ പരളിപാടളിയാണ് 
വയലകുും വീടകുും. ഇനട് ഈ 

പരളിപാടളിയകുസട അവനലാകേത്ളിേകുും മകുൻഗണേകൾ േളി
ശ്ചയളിക്കുനതളിേകുമായളി ആർ.പളി.എ.െളി (േൂേൽ നപപാപഗാും 
അൈഡ്െേളി കമ്മളിറ്റളി) എസനാരകു െമളിതളിയകുണ്ട്. കൃഷളി, 
കൃഷളി അേകുബന് െർക്ാർ വകകുപ്ുകൾ, ഗനവഷണ 
സ് ഥാപേങൾ, സപാതകുനമഖല സ് ഥാപേങൾ, കൃഷളി 
രുംഗസത് എൻ.ജളി.ഒകൾ തകുടങളിയവരകുസട പപതളിേളിധളിക
ളാണ് ഇതളിലകുള്ത്. പളിനളിട് മൂനകു മാെക്ാലസത് വയ
ലകുും വീടകുും പപനഷേപണും വളിലയളിരകുത്കുകയകുും അടകുത് മൂ
നകു മാെക്ാലസത് പരളിപാടളികളുസട രൂപനരഖ തയാോ
ക്കുകയകുും സചയ്താണ് ഓനരാ ആർ.പളി.എ.െളി നയാഗവകുും 
പളിരളിയകുക. മറ്റു മാധ്മങളളിൽ പരളിചയമളിലാ്ത് ഒരകു നെ
ാഷ്ൽ ഒാഡളിറ്റളിങ്   െുംവളിധാേമാണ് ഇത്. വയലകുും വീടകുും 
പരളിപാടളിയകുസട െകുവർണ ജൂബളിലളി ആന്ഘാഷങൾ തളിരകു
വേന്പകുരത്ട് െുംസ് ഥാേ െർക്ാേളിസൻേ അഭളിമാേ പദ്
തളിയായാണ് െും്ഘടളിപ്ളിച്ത്.

ഇതളിസൻേസയല്ാും പളിനളിസല ചാലകശക തളിയായളി േളിന
ത് മകുരളീധരൻ തഴക്രയാണ്. ഈ  അേകുഭവ െമ്ത്ട് കൃ
ഷളിയളിസല ോട്േളിവ്, ഓർമയളിസല കൃഷളിക്ാഴചകൾ, ോട്ു 
േസന്മാഴളികൾ, പഴസമാഴളി സപരകുമ, കാർഷളികാചാരങൾ, കാ
ഴചയകുും വളിചാരവകുും, േന്മയകുസട േടവഴളികൾ, നകരളും ജീവളി
ച്തളിങസേ, േന്മയകുസട െങ്ീർത്േും, സ് മൃതളിഗന്ളികൾ 
പൂക്കുനമ്ാൾ, വളിളകൾ വന വഴളികൾ എനീ പകുസ് തകങ
ളായളി മൂർത്ത നേടളി.  ോലാും ക്ാെളിസല മലയാള പാഠാ
വലളിയളിൽ േന്മയകുസട േടവഴളികൾ എന പകുസ് തകത്ളിസല 
പത്ായും എന അധ്ായും നചർത്ളിട്ുണ്ട്. ഏഴാും ക്ാസ്  
െളി.ബളി.എസ് .ഇ മലയാള പാഠപകുസ് തകത്ളിൽ ോട്ുപൂ
ക്ൾ എന അധ്ായവകുും കകുട്ളികൾ പഠളിക്കുനകു. ഇന്്ൻ 
ോളളിനകര നജണലളിസൻേയകുും കൃഷളിയങ്ണത്ളിസൻേയകുും 
പപതാധളിപ െമളിതളി അുംഗവകുമാണ് മകുരളീധരൻ തഴക്ര.

നാട്ുനന്മകളടിലൂനെ ഒരു സ് മൃതടിയാതത 
വയലകുും വീടകുും പരളിപാടളിയകുസട അേകുബന്മായളി എല്ാ 

ഞായോഴചയകുും നേഡളിനയാ പഗാമരുംഗമകുണ്ട്. പഗാമീണ ജീ
വളിതത്ളിസൻേ ഗൃഹാതകുരതകൾ അയവളിേക്കുന ോലകു 
ഖണ്ഡങളുള് ആ പരളിപാടളിയകുസട ആത് മാ വകുും അശരീരളി
യകുസമല്ാും ഈ തേളി ോടൻ കൃഷളി വളിേഗ ധൻ  തസനയാണ്. 
നപായകാലത്ളിസൻേ പരാഗും പതളിഞ്ഞ പഗാമീണ േന്മകസള 
സതാട്ുണർത്കുന പരളിപാടളിയാണളിത്. ആേകുകാലളിക വളിഷ
യങൾ ഒരകു ചായക്ടയകുസട പശ്ചാത്ലത്ളിൽ പപനഷേപ
ണും സചയ്ുന കകുണ്കുും കകുഴളിയകുും എന ഹാെ്ാത് മക പരളി
പാടളിയകുസട രചേയളിലകുും േമകുക്ട് ഈ പഗാമീണത നകട്േളിയാും.

വയലകുും വീടകുും പരളിപാടളിസയ ജേകീയവകുും ൊധാരണ 
കർഷക സൻേ അേകുഭവ ചൂരകുള്തകുമാക്ളിയതളിസൻേ നേ
രവകാശളി പടളിയളിേങകുനമ്ാൾ അത് ആകാശവാണളിസക്
ാരകു േഷ് ടുംതസനയാണ്. പനഷേ, ഇക്ാലമപതയകുും ഗൃഹ
ോഥസേ നവണ്വളിധും കളിട്ാസത നപായ ഇന്്ൻ ബാങ്ട് 
ഉനേ്ാഗസ് ഥ എസ് . കൃഷ്ണകകുമാരളിക്കുും മകൾ മഹാരാ
ഷ് പട നകഡർ ഐ.എ.എസ്  ഉനേ്ാഗസ് ഥ മഞജകു ലഷേട്മളി
ക്കുും മകൻ ോഷേൽ ഇൻഷകുേൻസ്  കമ്േളി അഡ്മളിേളി
സ്നപടറ്റളിവ് ഓഫളിെർ ബാലമകുരളീ കൃഷ്ണക്കുും മരകുമക്
ളായ ഐ.ആർ.എസ്  ഉനേ്ാഗസ് ഥൻ ശബരീഷളിേകുും നക
പന്ദ സെപക നട്േളിയറ്റട് ഉനേ്ാഗസ് ഥ വന്ദേക്കുമാണത്  നേട്ും. 

െന്്ാവന്ദേ ഗീതളിയായളി വയലകുും വീടകുും പരളിപാടളിയകു
സട ോടൻ വായ്ത്ാരളിസയ കൂടളി െ്ീകരളിക്ാൻ മലയാ
ളളിസയ ഇനകുും നപപരളിപ്ളിക്കുനത് അതളിലടങളിയളിരളിക്കു
ന പഗാമീണതയാണ്. പശളിമയകുള് മണ്ളിൽ ആഴത്ളിൽ 
നവനരാടളിയ വയലകുും വീടകുും 54ൽ എത്ളിേളിൽക്കുനമ്
ാൾ അത് മലയാളളിയകുസട െ്കാര് െനന്ാഷുംകൂടളി
യായളി മാേകുനകു. വയൽപ്പൂവളിൽ തകുളുമ്കുന ജലനഗാ
ളസത് പശദ്ാപൂർവും പകുൽസക്ാടളിത്കുമ്ളിസലടകുത്ട് 
കണ്ളിസലഴകുതകുനമ്ാൾ കളിട്ുന െകുഖാേകുഭൂതളികൾക്ട് 
മലയാളളി പകരും സവക്കുന വാക്ായളി മാേളി വയലകുും 
വീടകുും.                                                               l
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കത്തുകൾ

വാരാദ്യമാധ്യമത്ടിലലക്ുള്ള കത്ുകൾ  
വാെ് സ് ആപ്  വഴടിയും  
രചനകൾ ഇ-നമയടിലടിലൂനെയും അയക്ാം

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പതതാധടിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,  
നവള്ളടിമാെ് കുന്ന് . പടി.ഒ, ലകാഴടിലക്ാെ്  -12

സ്സേമ് മാഹളിൻ

‘തണലേകീടേ്ലാഹ്..തണിലേകിടേ്ലാഹ്
രലാരിരംകുഞ്ിന്ലാേിജേലേകിടേ്ലാ..’

നേഡളിനയായളിൽേളിനട് ഗാേും ഒഴകുകളി
വനകു. പാട്ളിസോടകുവളിൽ ഗായക 

സൻേ നപര് അേൗൺസ് സമൻേളിൽ മകുഴങകു
നതകുും കാത്ട് ഒരകു ോടകുും വീടകുും കാതകുകൂർ
പ്ളിച്ു. ഷേമസക്ാടകുവളിൽ അേൗൺസ് സ മൻ
റ്  വനകു. “ഈ ഗാേും ആലപളിച്ളിരളിക്കുനത് 
സകാടകുങല്പൂർ അബ് േകുൽഖാേേകുും ൈലലാ 
േൊഖകുും”. സകാടകുങല്പൂർ എന ജന്മോട് 
അയാളുസട െ്രമാധകുരളിയളിൽ ഊറ്റും സകാ
ണ്കു. അേകുപതകുകളളിസല െകുന്ദരകാലും. നേഡളി
നയാ ഗാേങളുും െളിേളിമാഗാേങളുും മാധകു
ര്മൂേകുന മാപ്ളിളപ്ാട്ുകളുും സകാണ്ട് മല
യാള െുംഗീതനലാകും പതെളിച്ുേളിൽക്കുന 
അക്ാലത്ട് മധ്നകരളത്ളിസല മളിക് വീടകു
കളുും ചായക്ടകളുും അബ് േകുൽ ഖാേേളി 
സൻേ ഗാേത്ളിോയളി കാനതാർത്ളിരകുനകു.

മാപ്ളിളപ്ാട്ളി സൻേ രാജകകുമാരൻ, െുംഗീ
തനലാകും അനദേഹസത് വളിനശഷളിപ്ളിച്ത് 
അങസേയാണ്. ഇടോത്, പകുതകുമയകുള് 
ശബ് േത്ളിേകുടമയായ അബ് േകുൽഖാേേളിന് 
മസറ്റാരകു വളിനശഷണവകുും നചരളില്ായളിരകുനകു. 
േളിരവധളി ഹളിറ്റട് ഗാേങൾ സകാടകുങലപ്ൂരളി 
സൻേ െ്രത്ളിൽ പളിേനകുവീണനപ്ാൾ സകാ
ളുംബളിയ എച്ട്.എും.വളി കമ്േളി അനദേഹസത് 
നതടളിസയത്ളി. പപശസ്തരകുസട മാപതും  സേ
നക്ാഡ് ഇേക്ളിയളിരകുന കാെറ്റട് കമ്േളിയാ
യളിരകുനകു സകാളുംബളിയ എച്ട്.എും.വളി. ഇനതാ
സട അനദേഹത്ളി സൻേ ഗാേമാധകുരളി കാെറ്റളി
ലൂസട മലയാളളിയകുള്ളിടസത്ാസക് എത്ളി
നച്ർനട് അവരകുസട ഹൃേയങളളിൽ ഇടും 

നേടളി. ഏത് ഈണത്ളിലകുും പാടാൻ കഴളി
വകുണ്ായളിരകുന അനദേഹത്ളിന് ഭക്ളിഗാേ
ങനളാടായളിരകുനകു താൽപര്ും. അതീവഭക്
ോയളിരകുനകു അനദേഹസമനട് പാട്ുകൾ നകൾ
ക്കുനവർക്ട് മേസ്ളിലാകകുും. ‘തണനലകീട
ല്ാ..തണളിനയകീടല്ാ... രാരളിരും കകുഞ്ഞളിനാ
യളി ജലനമകളിടല്ാ’ എന ഗാേത്ളി സൻേ ഉള്
ടക്ും തസന െഫ-മർവ മലകൾക്ളിടയളിലൂ
സട കകുഞ്ഞളിന് ോഹജലും നതടളിയലയകുന 
ഹാജേയകുസടയകുും െുംെും സവള്ത്ളി സൻേ 
യകുും കഥ അതളിമനോഹരമായളി പേഞ്ഞകുസവ
ക്കുനതാണ്. 
‘നീഅേ്ലാതതലാരിേലാഹുേിേ്
നിനല്ലാജനനവുംേരണവുേിേ്
നീേലാതണേ്ലാംഅൽഹംദുേിേ്ലാഹ്
നീേലാതണേ്ലാംഅൽഹംദുേിേ്ലാഹ്’

എനളിങസേ പടച്വസേ സ്തകുതളിക്കുന
ത് തകുടങളി പപവാചകന്മാസര പപകീർത്ളിക്കു
ന ഗാേങളുും അനദേഹും പാടളി.

‘ പപപഞ്ചത്ളിോസക അേകുപഗഹമായ 
അവതരളിച്ന്് പപവാചകൻ േൂനേ’, ‘ഇഹ
പരനലാക ഗകുരകുവായ്  പളിേന യാ േബളിനയ’, 
‘അഹേവൻ ആേളിസയാളളിവായ്  പളിേന േബളി
നയ’ എനളിവ ഉോഹരണും. ജേളിച്ാൽ ഒരളി
ക്ൽ മരളിക്കുും എന െത്ും അനദേഹും െോ 
കൂസട സകാണ്കുേടനളിരകുനകു. പാട്ളിലൂസട 
അത് മറ്റുള്വസര പേഞ്ഞകു നബാധ്സപ്ടകു
ത്ാേകുും അബ് േകുൽ ഖാേർ പശമളിച്ു. 
‘േനുഷ്യന്േലാതതേലാണീ
ഭൂേിേിൽസർവവും
േണ്ലാണ്  സൃഷ്ട ിച്ചതതലന്ലാതുന്ു
ഖുർആൻ
ഒരുനലാളീഇഹലേലാകസുഖംനീതവടിേും
േരണേലാംഭേങ്കരവിപത്ത്വന്ണേും
തവറുംതവള്ളത്ുണിേൂന്ിൽ
നിതന്തപലാതിേും

തവറുംകയ്ലാേന്ത്നീേലാതതേുംപറേും
കൂട്ുകലാർബന്ു്ൾകരൾതപലാട്ി്രേും
േണിലേടനിതന്ലനലാ്ിതപലാട്ിച്ചിരി്ും...’
എപത അർഥവത്ായ വരളികൾ!
‘സുന്ദരേലാകുംതപരുന്ലാൾസുദിനം
പറന്ുവന്ലേ്ലാ
ചിറകുവിടർത്ിതക്ബീർവചനം
ഒന്ിച്ചുേർന്ലേ്ലാ’
എന സപരകുനാൾ ഗാേും എല്ാ സപരകുനാൾ 
േളിേത്ളിലകുും ആകാശവാണളി െുംനപപഷണും 
സചയ്തളിരകുനകു.

20 വർഷസത് പപവാെജീവളിതത്ളിേളിട
യളിൽ ഗൾഫളിസല െുംഗീതനലാകത്ട് െജീവ
ൊനളിധ്മായളിരകുനകു സകാടകുങല്പൂർ അബ് 
േകുൽ ഖാേർ. േളിരവധളി ഗാേനമളകൾ അബൂ
േബളിയളിലകുും ഇന്്യളിൽ ബുംഗളപൂരകുവളിലകുും 
േടത്ളി ആെ്ാേകമേസ്ുകളളിൽ ചളിരപപ
തളിഷ്ഠ നേടളി. കൂടകുതലകുും ൈലലാ േൊഖകു
മായളി നചർനാണ് അനദേഹും ഗാേമാലപളി
ച്ളിരകുനത്. അവസരാരകുമളിച്ട് പാടളിയ പാട്ുക
സളല്ാുംതസന ഹളിറ്റായളി. ഭക്ളിഗാേങൾ 
മാപതമല്, മാപ്ളിളപ്ാട്ളിസല ഇമ്മൂേകുന പപ
ണയഗാേങൾ പാടകുനതളിലകുും അപഗഗണ്

െളി.വളി. െളിേളിയ

ചകുവന ൊയാഹ്നത്ളിൽ  പകുത്ൻനവലളി
ക്ര ഉൾപഗാമത്ളിസല കവലയളിൽ േളിന

വസരല്ാും ആ കകുതളിര കകുളമ്ടളിയളിൽ കാനതാ
ർത്കു. നോഡരളികളിലൂസട  ഒരകു പതളിോേകുകാ
രളി കകുതളിരയകുമായളി കകുതളിച്ുവരകുനകു, ആ വര
വ് കണ്കു േളിനവരകുസടലാ്ും  മകുഖത്ട്  ആനവ
ശത്ളി സൻേയകുും അഭളിമാേത്ളി സൻേയകുും  തളിള
ക്മകുണ്ായളിരകുനകു. ഒരകു സചേകു പകുഞ്ചളിരളിനയാസട 
ആളുകസള ൈകവീശളിക്ാണളിച്ട്  ആ സപൺകകു
ട്ളി കടനകുനപായളി. കകുതളിരയകുസട കകുളമ്ടളി കാ
തളിൽേളിനട് അകനകുനപാകകുനതകുവസര അവ
ർ  ശ്ാെമടക്ളിപ്ളിടളിച്ട് അവസള ഏസേ േൂരും 
നോക്ളിേളിനകു... ഒറ്റ േളിമളിഷും സകാണ്ട് ജേമ
േസ്ുകളളിൽ ഇടുംനേടളിയ സപൺകകുട്ളിയാണ
ത്... അവൾക്ായളി ഒരകു ോട് മകുഴകുവൻ അഭളിമാ
േനത്ാസടയകുും പപതീഷേനയാസടയകുും കാത്കു
േളിൽക്കുകയാണളിനപ്ാൾ. സഞാടളിയളിടയളിൽ പപ
ശുംെയകുസട സകാടകുമകുടളി കയേളിയ ആ സപൺകകു
ട്ളിയാണ് െളി.എ. കൃഷ്ണ. തൃശൂർ, മാള െ്നേ
ശളിയായ പൂജാരളി  അജയ് കാളളിന്ദളിയകുസടയകുും 
ഇന്ദകുവളി സൻേയകുും ഏക മകൾ. അനകുും പതളി
വകുനപാസലസയാരകു േളിവെമായളിരകുനകു. എസ്.
എസ്.എൽ.െളി പരീഷേയകുസട അവൊേ േളി
േമായതളിോൽ ത സൻേ ഓമേയായ കകുതളിര
പ്ുേത്ാണ് യാപത പകുേസപ്ട്ത്. സ് കൂൾ യൂ
േളിനഫാമളിൽ പകുസ്തകെഞ്ചളിയകുമായളി കകുതളി
രപ്ുേനത്േളിനപ്ാകകുന സപൺകകുട്ളിസയ കണ്
നപ്ാൾ ചളിലർ അതളിശയളിച്ുേളിനകു. ഷേണനേ
രും സകാണ്ാണ് എല്ാും മാേളിമേളിയകുനത്. നലാ
കത്ളി സൻേ വളിവളിധ നകാണളിൽ േളിനകുും ആ സപ
ൺകകുട്ളിസയ നതടളി നഫാൺ കാളുകൾ എത്ളി. 
അവളുസട നഫാനട്ാകൾ ൈെബർ നലാകത്ട് 
പാേളിപ്േക്ാൻ തകുടങളി.  

 
കുതടിരക്മ്ം കുഞ്ുനാൾ മുതൽ
കകുതളിരപ്ുേത്ട് യകുദ്ുംസചയ്ത് വളിജയുംവരളിച് 
ധീര വേളിതകളുസട കഥകൾ  എനകുും അച്ഛൻ 
കൃഷ്ണക്ട്  പേഞ്ഞകുസകാടകുക്കുമായളിരകുനകു. 
അനകു മകുതൽ ആേനയാടകുും കകുതളിരനയാടകുും 
എസന്നളില്ാത് ഇഷ് ടമായളിരകുനകു.  അതളി 
സൻേ പകുേത്കു കയേളി ോസടാട്ാസക ഗമയളി
ൽ െഞ്ചരളിക്ണും, അതായളിരകുനകു അവളു
സട മേസ്ളിസല വലളിയ ആപഗഹും. ഉത്വത്ളി
നോ മനറ്റാ നപാകകുനമ്ാൾ ആേസയസയാസക് 
കണ്ാൽ കകുേച്ുനേരും നോക്ളിേളിൽക്കുും.  
ഓനരാ തവണ കാണകുനമ്ാഴകുും മേസ്ളിലകുള് 
ആപഗഹത്ളിന് ഒനകുകൂടളി ശക്ളി കൂടകുും. ഏഴാും
ക്ാെളിൽ പഠളിക്കു നമ്ാഴാണ് ആേ്മായളി കകു
തളിരസയ കാണകുനത്.  മാളയളിസല രാജകു നഡ
വളിസ് ഇൻേർോഷേൽ സ് കൂളളിൽ പഠളിക്കു
നമ്ാഴായളിരകുനകു അത്.  അവളിസട  കകുട്ളികൾക്ാ
യളി കകുതളിരെവാരളി പരളിശീലേത്ളിോയളി ഒരാ
ൾ എത്ളി. ൈവകാസത പരളിശീലേും ആരുംഭളി
ച്ു. ആേ്സമാസക് ഭയമായളിരകുനകു. മകളുസട 
അതളിരകുകളളില്ാത് െനന്ാഷത്ളിന് ആ അച്ഛ
േകുും അമ്മയകുും എനകുും ൊഷേളികളായകുണ്ായളി
രകുനകു. അങസേയാണ് ഒരകു പളിേനാൾതനല
നട് രാപതളി അച്ഛൻ മകൾക്ായളി ഒരകു കകുഞ്ഞകു 
സവള്ക്കുതളിരയകുമായളി വീട്ളിനലക്ട് എത്കുന
ത്. അവൾ അതളിന് ധീര വേളിതയകുസട നപരകുത
സന ഇട്ു. ഝാൻെളി ോണളി. സ് നേഹനത്ാ
സട അവൾ അതളിസേ ോണളി എനകു വളിളളിച്ു. 

ൊധാരണ കകുടകുുംബത്ളിലാണ് കൃഷ്ണ 
ജേളിച്ത്ട്. ോരായണത്ട് മഹാവളിഷ്ണകു നഷേ
പതത്ളിസല പൂജാരളിയായ അച്ഛൻ ത സൻേ വരകു
മാേത്ളിൽേളിനാണ് മകൾക്ായളി ഈ െമ്മാ
േത്ളിോയകുള് തകുക കസണ്ത്ളിയത്. ലഷേ
നത്ാളും രൂപ മകുടക്ളിയാണ് അനട് ആ കകുതളി
രസയ വാങളിയത്. അതളിോയളി ഒരകുപാട് േൂരും 
നതടളിയലഞ്ഞകു. ഒടകുവളിൽ ബുംഗളപൂരകുവളിൽേളി
നാണ്  കകുതളിരസയ കളിട്ളിയത്. ോണളി വനതളി
േകുനശഷമാണ് കകുതളിരെവാരളി വളിശേമായളി പഠളി
ക്ണസമനട് നതാനളിയത്. അനകുമകുതൽ അതകു
വസരയളില്ാത് തരത്ളിൽ എനന്ാ ഒരകു നമാഹും 

കൃഷ്ണക്ട്  വനകുേളിച്ു. മകളുസട പരളിശീലേും 
മളികവകുറ്റതാക്ാൻ അച്ഛൻ രണ്ട് പരളിശീലകസര
യകുും കസണ്ത്ളി. ഡാേളി നഡവളിഡ് െകുും അഭളിജളി
ത്ട് നകാട്പ്ുേവകുും. അവരകുസട ശളിഷേണത്ളിൽ  
കകുതളിരസയ ഒറ്റക്ട്  സകാണ്കുനപാകാവകുന തര
ത്ളിൽ ഒരകു വർഷത്ളിേകുള്ളിൽ കൃഷ്ണ പരളി
ശീലേും നേടളി. 

ലറാഡടിലലക്് വന്ന ഝാൻസടി റാണടി
 കകുതളിരസയ സമരകുക്ളിയനശഷും  അവ സളയകുും 
സകാണ്ട്  ആേ്മായളി പതകുസക്  നോഡളിനലക്ളി
േങളിയതായളിരകുനകു കൃഷ്ണ. ആ േളിവെും  ഒരളി
ക്ലകുും മേക്ാേകുും കഴളിയളില്. കാരണും അപത
യകുും വലളിയ വീഴചയാണ് കൃഷ്ണക്ട്  അനകു
ണ്ായത്. ോണളി രണ്കുകാലളിൽ േളിനട് നമനലാ
ട്ട് സപാങളി.  േടകുവകുും തല്ളി കൃഷ്ണ താസഴ 
വീണകു, കാലളിൽ ചവളിട്ു കളിട്ളി, നോഡളിലളിടളിച്ട് 
തലമകുേളിഞ്ഞകു. അനട് ോട്ുകാസരാസക് കകുതളിര
സയ വാങളിസക്ാടകുത്തളിന് അച്ഛ സേയകുും അമ്മ 
സയയകുും വഴക്കു പേഞ്ഞകു. പരളിക്കുകസളാസക് 
നഭേമായനപ്ാൾ കകുതളിരയകുമായളി വീണ്കുമളിേ
ങളി. അനട് മാള ടൗണളിനലക്ാണ് നപായത്. 

അസനാസക് ആരാണ് കകുതളിരപ്ുേത്ട് വരകുന
സതനട്  കൗതകുകനത്ാസട നോക്കുനവരായളി
രകുനകു ഭൂരളിഭാഗവകുും. പളിനീടാണ് കൃഷ്ണസയ 
ആളുകൾ തളിരളിച്േളിഞ്ഞകുതകുടങളിയത്.  

 ൈേഡളിന് നപാകകുനമ്ാൾ എനകുും ോണളിയകു
സട ചവളിട്ുും സതാഴളിയകുും ഉേപ്ാണ്. സമരകുക്ളിസയ
ടകുക്ാൻ േളിവെങസളടകുത്കു. പരളിചരളിക്കുന
തകുും കൃഷ്ണ തസനയാണ്. സ് കൂളളിൽേളിനട് 
വനാൽ പളിസന ോണളിയകുസട അടകുത്കുേളിനട് 
മാോൻ കൃഷ്ണക്ട്  െമയമകുണ്ാകാേളില്. കകുേകു
മ്ട് കൂടളിവനനപ്ാഴാണ് ോണളിസയ വളിൽക്ാസമ
ന തീരകുമാേത്ളിനലക്ട് എത്കുനത്. അവൾ 
നപായനതാസട വീട്ളിസല ഒരാൾ േഷ് ടസപ്ട് നവേ
േയായളിരകുനകു കൃഷ്ണക്ട് .  മകളുസട വളിഷമും 
കണ്ട് ആ പളിതാവ് പളിനീസടാനകുും ആനലാചളി
ച്ളില്.  കകുതളിരസയ അനേ്ഷളിച്ട് വീണ്കുമളിേങളി. 
ബുംഗളപൂരകുവളിലകുും തമളിഴ ോട്ളിലകുസമല്ാും ഒത്ളി
രളി േളിവെും അലഞ്ഞകു. ഒടകുവളിൽ ഒരകു െകുന്ദരളി
ക്കുതളിരസയ തമളിഴ ോട്ളിൽേളിനട്  കണ്കുപളിടളിച്ു. 
അതളിന് ജാൻവളി എനകുും നപരളിട്ു. അനപ്ാഴകുും 
ോണളിസയനപാസലസയാരകു സവള് കകുഞ്ഞകു കകു
തളിരസയയായളിരകുനകു കൃഷ്ണ പപതീഷേളിച്ളിരകു

നപ ൺ ലകാ യ്  മ യു നെ അ ര ങ്ു ക ൾ
വാ രാ േ്  മാ ധ് മും ല ക്ും 1618ൽ  സക. പളി. യാ െളി 
ർ എ ഴകു തളി യ സപ ൺ മകു പേ എ ന ഫീ ച് ർ സപ ൺ 
നകാ യ്മ യകുള് ക ഥ ക ളളി അ ര ങകു ക ളാ യാ ണ് അ 
േകു ഭ വ സപ് ട് ത്. ക ഥ ക ളളി പകു രകു ഷ ന് പ േ ഞ്ഞ താ 
സണ ന ച രളി പത നബാ ധ ത്ളി േകു ള് തളി രകു ത്ാ ണ് 
ക നല് ക്കു ള ങ ര ക ഥ ക ളളി പഗാ മും. സവ ല്ു വളി ളളി ക 
ൾ േളി േ ഞ്ഞ നവ ഷ ങ ൾ ഏ സറ്റ ടകു ത്ട് ക ഥ ക ളളി ത 
ങ ൾ ക്ട് വ ഴ ങകു സമ നട് നലാ ക ത്ളി ന് കാ ണളി ച്ു
സകാ ടകു ക്കു ക യാ ണ് ഇ വളി ട കുസത് മ ഹ തളി ക ൾ. ഗളി 
ന സ്  സേ നക്ാ  ഡളി നല ക്കു ള് ഈ  ക ഥ ക ളളി പപ 
യാ ണും നക ര ള ത്ളി സ ൻ േ ക ലാ രും ഗ ത്ട് വ ലളി യ 
മാ റ്റ ങ ൾ െൃ ഷ്  ടളി ക്കു സമ നട് േ മകു ക്ാ ശളി ക്ാും.
ഇ. കെ. അ നീ സ്, കെൊ ടു വ ള്ളി

ന വ ലദ ശ സ്ലന ഹടി ക ൾ
വാ രാ േ്  മാ ധ് മും ല ക്ും 1617ൽ   സക. ഇ. എ ൻ 
എ ഴകു തളി യ ‘േ വ നേ ശ സ്  നേ ഹളി ക ൾ’ ഫാ ഷളി െ 
കാ ല ത്ട്  ഫാ ഷളി െ സത് എ ങ സേ വളി മ ർ ശളി 
ക്ാ സമ ന ഒാ ർ മ സപ് ടകു ത് ലാ ണ്. ഇൗ  ച ങ്കു േ 
പ്ളി ന് ബളി ഗ  െല്ൂട്ട് . 
കെ.  മു സ്ത ഫ െ മൊ ൽ, മു ന്ളി യൂ ർ

തപ ലചാ ദ നം ന ൽ കു ന്ന ജീ വടി തം
ല ക്ും 1614 വാ രാ േ്  മാ ധ് മ ത്ളി ൽ ശ മീ ർ ക രളി 
പ്പൂ ർ പ രളി ച യ സപ് ടകു ത്ളിയ അ ബ്  േകു േ ഹ  മാ ൻ മകു 
സ്  ലളി യാ രകു സട ജീ വളി തും എ ല്ാ വ ർ ക്കുും പപ നചാ േ 
േ മാ ണ്. അ േളി വ്  നേ ടാ േകു ള് േളി ര ന് ര ആ പഗ ഹ 
മാ ണ്  അ നദേ ഹ ത്ളി സ ൻ േ ൈക മകു ത ൽ. 
 ഹളി ബ പൊ റൊ പ റ മ്ളി ൽ, ത ല ക്ക ട ത്ൂ ർ

തപ  ഫ. മീ  രാ  ക്ു  ട്ടി സ്   മാ  ര  ക  
പു  ര  സ ്  കാ  രം

പപ  ഫ. മീ  രാ  ക്കു  ട്ളി സ്   മാ  ര  ക പകു  ര  സ്   
കാ  രും ഈ   വ  ർ  ഷും മളി  ക  ച് ഭാ  ഷാ  
ധ്ാ  പ  ക  േകു േ  ൽ  കകു  നകു.  25,000 രൂ  
പ  യകുും ഫ  ല  ക  വകു  മ  ട  ങകു  ന  താ  ണ്  

പകു  ര  സ്   കാ  രും. െ  ർ  വ  ക  ലാ  ശാ  ല-  നകാ  ള  ജ്  ത  ല  

ങ  ളളി  ലകുള് മ  ല  യാ  ളും അ  ധ്ാ  പ  ക  ർ  ക്ട്  അ  നപ  
ഷേളി  ക്ാും. സ്   ഥാ  പ  േ നമ  ധാ  വളി  ക  ൾ  ക്കുും വളി  േ്ാ  
ർ  ഥളി  ക  ൾ  ക്കുും ോ  മ  േളി  ർ  നേ  ശ  ങ  ൾ െ  മ  ർ  പ്ളിക്ാും. 
നെ  വ  േ വളി  വ  ര  ങ  ൾ, ക  ലാ  ൊ  ഹളി  ത് പപ  വ  ർ  ത്  
േ  ങ  ൾ, നേ  ടളി  യ പകു  ര  സ്   കാ  ര  ങ  ൾ, ര  ചളി  ച് പകു  
സ്   ത  ക  ങ  ൾ തകു  ട  ങളി  യ   വളി  ശ  ോും  ശ  ങ  ള  ട  ങളി  
യ അ  നപ  ഷേ    ജൂ  ൈല 15േ  കും കളി  ട്  ത്  ക്  വളി  
ധും എ  ൻ.  എും. േൂ  നല  ലളി, ക  ൺ  വീ  േ  ർ, പപ  ഫ. മീ  
രാ  ക്കു  ട്ളി സ്   മാ  ര  ക പകു  ര  സ്   കാ  ര േളി  ർ  ണ  യ െ  മളി  
തളി, പഗ  ന്ഥ  പ്ു  ര, പളി.  ഒ. കാ  വ  നശേ  രളി, പാ  ല  ക്ാ  ട്  
678543, സമാ  ൈബ  ൽ: 9249965566 എ  ന വളി  
ലാ  െ  ത്ളി  ൽ അയക്ണും.

ോയളിരകുനകു സകാടകുങല്പൂർ അബ് േകുൽ ഖാ
േർ. െനന്ാഷവകുും െങ്ടവകുും വളിരഹവകുും 
ഇഴനചർന നപപമഗാേങൾ ആരാധകരളിൽ 
കകുളളിർമഴ സപയ്ളിച്ു. 
‘ഓർേലവണംഓേലേതേൻ
ല�ലാകേേേലാംഗലാനം
േലനലാജ്ഞരലാഗംതകർതന്ലാരീഗീതകം’,

‘തപലണ്നീഓർ്ുലന്ലാ
അരളിപ്ൂേരലച്ചലാട്ിൽ
നിതന്േുംകലാത്ുനിന്ുകഴിഞ്കലാേം...
തരുണിേണിേേർതലാേരപ്ൂവലേ്...
തങ്ക്ിനലാവിൽേേങ്ുന്ലേലാളലേ്...’
എന ഗാേും ഇനകുും ഒപ്േനവേളികസള െജീ
വമാക്കുനകു.
1971ൽ സകാടകുങലപ്ൂരളി സൻേ സേഞ്ചളിനലറ്റ 
സവടളിയകുണ്കളായളിരകുനകു, നകരളും കണ് 
എക്ാലസത്യകുും മളികച് രാഷ് പടീയ നേ

താവ് പളി.സക. അബ് േകുൽ ഖാേേളി സൻേയകുും 
അേകുയായളി അഹമ്മകുവളി സൻേയകുും സകാല
പാതകും. പളി.സകയകുമായളി അടകുത് ബന്ും 
പകുലർത്ളിയളിരകുന അബ് േകുൽ ഖാേേളിന് ആ 
മരണും ഒരകു സഞട്ലായളി. പളി.സകയകുസട മര
ണത്ളിൽ സകാടകുങല്പൂരളിൽ െും്ഘടളിപ്ളിച് 
പപതളിനഷധ നയാഗത്ളിൽ അനദേഹും പാടളി:
‘ലപലാർ്ളത്ിൽതപലാരുതിേരിച്ച
സേരധീരലരലസനലാനികലള
അബ്ദുൽഖലാദറിന്ഭിവലാദ്യങ്ൾ
അഹമ്ുവിന്ഭിവലാദ്യങ്ൾ...”
1964ൽ പപശസ്ത ോടകകൃത്ട് എ.സക.
എസ്. എേളിയാട് (എ.സക. ഷാഹകുൽഹമീ
ദ ) െുംവളിധാേും സചയ്ത ‘പടളിഞ്ഞാേൻ കാ
റ്റട്’ എന ോടകത്ളിേകുനവണ്ളി പാടളിയ ഗാ
േങൾ ഇനകുും അലയടളിച്ുസകാണ്ളിരളിക്കു
നകു. പളിനീട് േളിരവധളി ോടകങൾക്ട് അനദേ
ഹും െുംഗീതെുംവളിധാേും േളിർവഹളിക്കുക
യകുും പാടകുകയകുും സചയ്തകു. എനാൽ, അനദേ
ഹത്ളി സൻേ മേസ്ളിൽ െളിേളിമാഗായകൻ 
എന അഭളിലാഷും േളിേഞ്ഞകുേളിനകു. ബാ
ബകുരാജ്, എ.ടളി. ഉമ്മർ, നയശകുോസ്... െളി
േളിമ െുംഗീതനലാകസത് മാപന്ളികരകുമായളി 
അടകുത് ബന്ും പകുലർത്ളിയളിരകുന അനദേ
ഹും ൌഹൃേും െളിേളിമയളിനലക്കുള് ചവളി
ട്ുപടളിയാക്ളിയളില്. നഗാഡ്ഫാേേകുും നെവ
കരകുമളില്ാതളിരകുനതളിോൽ അബ് േകുൽ ഖാ
േേളിസേ നതടളി പകുരസ്കാരനമാ അുംഗീകാര
ങനളാ എത്ളിയളില്. പാട്ളിസേ സ്നേഹളിച് 
ഒരകു തലമകുേ േൽകളിയ സ്നേഹുംതസനയാ
യളിരകുനകു അനദേഹത്ളിന് ലഭളിച് അുംഗീകാ
രും. പതളിസയ പതളിസയ നപരളിസോപ്ും ോടളി
സേ നചർത്കുസവച് ആ ഗായകസേ ോട്  
മേനകു. സകാടകുങല്പൂരളി സൻേ ൊുംസ്കാരളി
ക നവേളികൾ ആ പാട്ുകാരേളിൽേളിനക
നകു. മരളിക്കുും വസര അനദേഹും െുംഗീതത്ളി 
സൻേ മാസ്മരളികനലാകത്ായളിരകുനകു. മരളി
ക്കുനതളിന് ഏതാേകുും ോൾ മകുമ്ട് വസര മാ
പ്ളിളപ്ാട്ുകൾ കാെറ്റളിനലക്ട് നചർത്കുസവ
ച്ു. ഒരളിക്ൽ ഒരകു ഗാേചളിപതീകരണും കഴളി
ഞ്ഞട്  തളിരകുവേന്പകുരത്കുേളിനട് വരകുന വഴളി 
അനദേഹും പകുല്പൂറ്റട് ചാപ്ാേയളിൽ ബെളിേങളി. 
വന ബസ് അനദേഹത്ളി സൻേ നേഹത്ട് 
സചേകുതായളി തട്ളി. പപത്ഷേത്ളിൽ കാര്
മായ പരളിസക്ാനകുും അേകുഭവസപ്ട്ളിരകുനളില്. 
പനഷേ, മൂനകുേളിവെും കഴളിഞ്ഞട് 1987 ആഗ
സ് റ്റട്  25ന് സകാടകുങല്പൂർ അബ് േകുൽ ഖാേർ 
എന മഹാഗായകൻ അന്രളിച്ു.
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കഥകളി പുരുഷന്  പറഞ്ഞതാെണന്ന 
ചരി്രതേബാധത്തിന്  തിരുത്താണ്  

കേല�ക്കുളങ്ങര കഥകളി ്രഗാമം. ഒരു വ�ാഴവ
ട്ടക്കാലത്തിനിെട ്രഗാമം കഥകളി േലാകത്തി
ന്  സംഭാവന െചയ്˘ തത്  ഒരുപിടി മികച്ച കലാ
കാരികെള. സമൂഹത്തി െൻറ പാതിയായ സ് 
്രതീകെള അരങ്ങിേലക്ക്  ൈകപിടിച്ച�യർത്തു
കെയന്ന മഹിതലക്ഷ�ം മുൻനിർത്തിയാണ്  
പാലക്കാട്˘  നഗര ത്തിന്  സമീപം അകേത്തത്ത
റ കേല�ക്കുളങ്ങരയിൽ കഥകളി ്രഗാമം രൂപം
െകാണ്ടത് . കഥകളി ˇചാര�ൻ കലാമണ്ഡ
ലം രാമൻകുട്ടി നായർക്കുള്ള ്രപണാമമായി 
ശിഷ�ൻ കലാമണ്ഡലം െവങ്കിട്ടരാമ  ൻ േനതൃ
ത�ം െകാടുത്്ത  സ്ഥാപിച്ചതാണിത് . െവങ്കിട്ടരാ
മ െൻറ ശിഷ�ത�ം സ�ീകരിച്ച ് ഇവിെട ബാലിക
മാർ മുതൽ മുതിർന്ന സ് ്രതീകൾ വെര കഥക
ളി അഭ�സിക്കുന്നു. േഹമാംബിക നഗറി െല ്രപ
ശസ് തമായ ഏമൂർ ഭഗവതി േക്ഷ്രതവും സമീ
പ്രപേദശങ്ങളിെല േക്ഷ്രതങ്ങള�ം ഇവർക്ക ് 
അഭ�ാസശാലെയാരുക്കുന്നു. െവല��വിളികൾ 
നിറഞ്ഞ േവഷങ്ങൾ ഏെറ്റടുത്്ത  കഥകളി േല
ാകെത്ത അതിശയിപ്പിക്കുകയാണ്  കേല�ക്കു
ളങ്ങരയിെല കലാകാരികൾ. രാമനാട്ടത്തിൽ
നിന്്ന  ˇവിർഭവിച്ച്  വിവിധ ൈശലികളിലൂ
െട വളർന്നുവികസിച്ച കഥകളിക്ക്  സ് ്രതീഭാ
വങ്ങൾ പകർന്നുനൽകുകയാണ്  ഇവർ. കഥ
കളി ്രഗാമത്തിെല ˇട്ടവിളക്കിന്  മുന്നിൽ ചു
വടുെവച്ച്  ഇതിനകം ്രപശസ് തിയുെട പടവു

കൾ കയറിയത്  നൂറുകണക്കിന്  കലാകാരി
കൾ. കളിയരങ്ങുകെള അതി െൻറ ചിട്ടയിലും 
്രപൗഢിയിലും മുേന്നാട്ട�നയിക്കുക െയന്ന മഹ
നീയ ദൗത�മാണ്   കഥകളി ്രഗാമം നിർവഹി
ക്കുന്നത് . കഥകളി ˇചാര�നും മാേനജിങ്    
്രടസ് റ്റിയുമായ െവങ്കിട്ടരാമ െൻറ വാക്കുകൾ 
കടെമടുത്തുപറഞ്ഞാൽ, ˇൺേകായ്˘ മയു
െട കലയായ കഥകളി, സ് ്രതീകൾക്കും വഴ
ങ്ങുെമന്നും അവെര ഇനിയും അരങ്ങിൽനിന്ന്  
മാറ്റിനിർത്താനാവിെല�ന്നും കാണിച്ച�െകാടു
ക്കുകയാണ്  കേല�ക്കുളങ്ങര കഥകളി ്രഗാമം .

കൽപനകൾ െപാളിെച്ചഴുതി 
കാലം കഥകളിക്ക ് കൽപിച്ച�നൽകിയത്  പുരു
ഷകലാകാരന്മാെര യാണ് . ഏെറ അധ�ാനവും 
ഉൗർജവും േവണ്ട കലാരൂപം എന്നനിലക്ക ് നൂ
റ്റാണ്ടുകളായി കഥകളി അരങ്ങുകൾ െപണ്ണി
ന്  അ്രപാപ�മായിരുന്നു. േലാകെമങ്ങും കലക
ളിൽ സ്്രതീകൾക്ക ് തുല�പരിഗണന ലഭിച്ച�തു
ടങ്ങിയിട്ട�ം കഥകളിയിൽ സ് ്രതീ ̌ വാം എന്ന 
നിലയിേലക്ക്  മാ്രതേമ ഇവ ിടെത്ത െപാതു 
മേനാഭാവം വളർന്നിട്ട�ള്ള� െവന്ന്  െവങ്കിട്ടരാ
മ ൻ പറയുന്നു. കഥകളി പഠിക്കാൻ സ് ്രതീകൾ
ക്ക ് താൽപര�മു െണ്ടങ്കിൽ അവെര എന്തിന്  മാ
റ്റിനിർത്തണം എന്നായിരുന്നു ചിന്ത. സ് ്രതീക
െള ̌ ദ�മായി അരങ്ങിെലത്തിച്ചേപ്പാൾ െനറ്റി
ചുളിച്ചവരുണ്്ട . തുടർന്നുേപാരുന്ന ചിട്ടകൾ 
ലംഘിക്കെപ്പടുന്നുെവന്നാണ്  ചൂണ്ടിക്കാട്ടെപ്പ
ട്ടത് . കൂടുതൽ  െപൺകുട്ടികൾ അരങ്ങിെല
ത്തിയേതാെട എതിർശബ് ദങ്ങൾ കുറഞ്ഞു
വന്നു. സ് ്രതീകെള പഠിപ്പിക്കാൻ എള�പ്പമുണ്ട് 

. അവർക്ക്  ഉത്സാഹവും ക്ഷമയുമുണ്ട് . െമയ്˘ 
വഴക്കം പുരുഷന്മാേരക്കാൾ കൂടുതലുള്ളതി
നാൽ കഥകളിക്ക ് േവണ്ട ശരീരവടിവ്˘  എള�പ്പം 
ലഭിക്കും. പദങ്ങള�ം മു്രദകള�ം ചുവടുകള�ം 
േവഗത്തിൽ സ�ായത്തമാക്കും. േതാടയവും 
നിണേത്താടുംകൂടിയ നരകാസുരവധം കഥ
യടക്കം െപൺകുട്ടികൾ തീർത്തും െചയ്യാത്ത 
േവഷങ്ങൾ അവെരെക്കാണ്ട്  ˇദ�മായി െച
യ്യിപ്പിച്ചത് കഥകളി ്രഗാമമാണ്  . ചില രംഗങ്ങ
ളിൽ പുരുഷ കഥാപാ്രതങ്ങെള അതുേപാെല 
അവതരിപ്പിക്കാൻ സ് ്രതീക്ക ് ്രപേത�കം ്രഡസ് 
േകാഡ്  െകാണ്ടുവേരണ്ടിവന്നു. കഥകളി ്രഗാ
മം തുടക്കമിട്ട ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങെളെയ
ല�ാം ˇസ�ാദക േലാകം ഇരുൈകയും നീട്ടി
യാണ്  സ�ീകരിച്ചത് . 

രാമകഥയാടി ഗിന്നസിേലക്ക്  
കഥകളി ്രഗാമത്തി െൻറ വാർഷികേത്താടനു
ബന്ധിച്ച്  കേല�ക്കുളങ്ങരയിെല കലാകാരി
കൾ അവതരിപ്പിച്ച 14 മണിക്കൂർ സന്പൂർണ 
രാമായണം കഥകളി  ഗിന്നസ്   െറേക്കാഡി
േലക്കുള്ള ്രപയാണത്തിലാണ് . എട്ട� മുതൽ 
56 വെര വയസ്സ�ള്ള 66 വനിതകൾ അരങ്ങി
െലത്തിയ ഇൗ േവറിട്ട രംഗാവതരണം കഥക
ളിരംഗെത്ത അപൂർവതയായിട്ടാണ്  വിലയി
രുത്തെപ്പടുന്നത് . പു്രതകാേമഷ്˘ ടിയിൽ തുട
ങ്ങി രാമായണത്തിെല വിവിധ കഥാസന്ദർഭ
ങ്ങളിൽകൂടി സഞ്ചരിച്ച്  ്രശീരാമ പട്ടാഭിേഷക
േത്താടുകൂടിയുള്ള അവതരണമാണ്  വനിത
കൾ അവിസ് മരണീയമാക്കിയത് . ̌ ട്ടക്കഥക
ളധികവും െകാട്ടാരക്കര തന്പുരാ േൻറത്. ഒന്പ
ത്  കഥകളിലൂ െടയും 66 കഥാപാ്രതങ്ങളിലൂെട
യും 30 രംഗങ്ങളിലൂെടയുമാണ്  രാഘവീയം 
എന്നു േപരിട്ട കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ കടന്നുേപ
ായത് . ഇതിന്  മാസങ്ങൾ നീണ്ട കഠിന പരി
ശീലനം േവണ്ടിവന്ന ു. മൂന്നു ദിവസെത്ത െച
ാല�ിയാട്ടത്തിന്  േനതൃത�ം നൽകിയത്  കഥ
കളി രംഗെത്ത ്രപഗല് ഭരായ കലാമണ്ഡലം 
േഗാപി, കലാമണ്ഡലം വാേഴങ്കട വിജയൻ, 
േകാട്ടക്കൽ നന്ദകുമാരൻ നായർ, കലാമണ്ഡ
ലം ബാലസു്രബഹ്മണ�ൻ എന്നിവർ. പട്ടാഭി
േഷകേത്താടുകൂടിയ സന്പൂർണ രാമായണം 
കഥകളി സ്്രതീകൾ മാ്രതമായി രംഗത്ത്  അവ
തരിപ്പിക്കുന്നത്  ഇതാദ�മാെണന്ന്  െവങ്കിട്ടരാ
മൻ പറയുന്നു. വനിത കലാകാരികൾ മാ്രത
മായി അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ൈദർഘ�േമറി
യ കഥകളിെയന്ന നിലയിൽ യൂനിേവഴ് സൽ 
െറേക്കാഡ്  േഫാറത്തി െൻറ േവൾഡ്  െറേക്ക
ാഡും െബസ് റ്റ്  ഒാഫ്  ഇന്ത� അവാർഡും ‘രാ
ഘവീയ’ത്തിന്  ലഭിച്ച�കഴിഞ്ഞു. 

രാജസൂയം മുതൽ 
മാരുതീയം വെര 
കഥകളി േലാകത്്ത സ്്രതീ സാന്നിധ�ത്തിനാ
യി നിരന്തരം ്രപയത് നിക്കുന്ന െവങ്കിട്ടരാമ െൻറ 
ശിഷ�ർ മുൻ വർഷങ്ങളിലും വിവിധങ്ങളായ 
പുരാണ കഥകൾക്ക ് രംഗാവതരണെമാരുക്കി 
്രശദ്ധ പിടിച്ച�പറ്റിയിരുന്നു. കലാമണ്ഡലം രാ
മൻകുട്ടി നായർ കളിയരങ്ങത്്ത  അനശ�രമാ
ക്കിയ െവള്ളത്താടി േവഷങ്ങൾ േവദിയി െല
ത്തിച്ച്   മാരുതീയം എന്ന േപരിൽ കഴിഞ്ഞ 
വർഷം അവതരിപ്പിച്ച പത്തുമണിക്കൂർ രംഗാ
വതരണം കഥകളി  േ്രപമികള�െട മനംകവരു
ന്നതായിരുന്നു. 

കല�ാണസൗഗന്ധികം മുതൽ ്രശീരാമ പട്ടാ
ഭിേഷകം വെരയുള്ള നാലു ഭാഗങ്ങളായുള്ള 
ചിട്ട്രപധാനമായ ˇട്ടക്കഥകളിെല ഹനുമാ
നായും രാവണനായും എല�ാം തിളങ്ങിയത്  
സ് ്രതീകൾ. ്രപശസ് ത അഭിേന്രതി അനുേമാൾ 
ഉൾെപ്പെട കഥകളി ്രഗാമത്ത ിെല 20 കലാകാ
രികളാണ്  വിവിധ േവഷങ്ങൾ ൈകകാര�ം 
െചയ്˘ തത് . ്രപതിനായക  ്രപധാനമായ രാജ
സൂയം കഥകളി, ചരി്രതത്തിൽ ̌ ദ�മായി സ് 
്രതീകൾ അരങ്ങിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്  കഥകളി 
്രഗാമത്തി െൻറ േനതൃത�ത്തിൽ . ധർമപു്രതരും 
സേഹാദരങ്ങള�ം നടത്തിയ രാജസൂയ യാഗം 
ഇതിവൃത്തമാക്കിയ കഥകളിയിൽ ശിശുപാല
വധവും ജരാസന്ധവധവുമാണ്  അരങ്ങിെല
ത്തിച്ചത് . കഥകളി ്രഗാമത്തി െൻറ രാജസനിവാ
പം കളിയരങ്ങിൽ കേല�ക്കുളങ്ങരയിെല ഇളം
തലമുറയിൽെപ്പട്ട കലാകാരികൾ അവതരിപ്പി
ച്ചത്  രാമൻകുട്ടി ̌ ശാ െൻറ കത്തിേവഷങ്ങളി
ലൂെട ̌ സ�ാദകർ എന്നുേമാർക്കുന്ന നരകാ
സുരവധം, ദുേര�ാധനവധം, രാവേണാത്ഭവം 
കഥകൾ. ദുേര�ാധനവധം കഥയിൽ പാഞ്ചാലി
യായി േവഷമിട്ടത്  നടി അനുേമാള�ം ്രശീകൃഷ്˘ 
ണനായി അരങ്ങിെലത്തിയത്  കഥകളി ്രഗാമ

ത്ത ിെലതെന്ന കലാകാരിയായ ഗാനമുരളിയും. 

ഭാവപ്പകർച്ചയായി കൃഷ് ണാഷ് ടകം 
്രശീകൃഷ്˘ ണ െൻറ വിവിധ ജീവിത മുഹൂർത്ത
ങ്ങൾ അരങ്ങിെല ത്തിച്ച കൃഷ്˘ ണാഷ്˘ ടകം 
കഥകളി കേല�ക്കുളങ്ങരയിെല കലാകാരിക
ള�െട േവറിട്ട രംഗാവതരണമായിരുന്നു. കൃഷ്˘ 
ണ െൻറ എട്ട്  വ�ത�സ് ത ഭാവങ്ങളാണ്  കൃഷ്˘ 
ണാഷ്˘ ടകത്തിലൂ െട അരങ്ങിെലത്തിയത് . നര
കാസുരവധം, കല�ാണസൗഗന്ധികം, കുേചല
വൃത്തം തുടങ്ങിയ കഥകളിലൂെട ്രശീകൃഷ്˘ ണ 
െൻറ വളർച്ചയും ഭാവങ്ങള�മായി കലാകാരി
കൾ അരങ്ങിൽ നിറയുകയായിരുന്നു. നൃത്ത 
ഭംഗിയും ചടുല നടനവും കൃഷ്˘ ണ ഭക് തിയും 
രംഗാവതരണെത്ത േവറിട്ടതാക്കി. ഉത്തരാസ�
യംവരം സന്പൂർണം കഥകളിയിെല  22 േവഷ
ങ്ങളിൽ ഹനുമാ   െൻറ േവഷമടക്കം 18ഉം അവ
തരിപ്പിച്ചത്  സ് ്രതീകൾ. ഉദ�ാന വർണനയും 
േകകിയാട്ടവുെമല�ാം മേനാഹരമായി ˇഷ്˘ 
കരിച്ച വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ ദുേര�ാധനനും കർ
ണനും ്രതിഗർത്തനുമടക്കം കഥാപാ്രതങ്ങളാ
യി േവഷമിട്ടത്   െപൺകുട്ടികൾ. മൂന്ന്  ദിവസ
െത്ത രാെച്ചാല�ിയാട്ടത്തിനുേശഷമായിരുന്നു 
എട്ട� മണിക്കൂർ ൈദർഘ�മുള്ള ഉത്തരാസ�
യംവരത്തി െൻറ രംഗാവതരണം. കഥകളിയു
െട നഷ്˘ ടെപ്പടുന്ന പാഠ�സ ്രന്പദായം വീെണ്ടടു
ക്കുകെയന്നതായിരുന്നു രാെച്ചാല�ിയാട്ടത്തിലൂ
െട ലക്ഷ�മിട്ടത് . കഥകളിയുെട പൂർണ േവഷ
വിധാനമില�ാെത രാ്രതികാലങ്ങളിൽ പരിശീല
നം നടത്തുന്നതാണ്  രാെച്ചാല�ിയാട്ടം. മുഴുവ
നായും അരങ്ങിൽ കളിക്കുന്ന പതിവ്˘  ഇല�ാ

തിരുന്ന ഉത്തരാസ�യംവരം കഥകളി ˇദ�മാ
യി അരങ്ങിെലത്തിച്ചത്  കഥകളി ്രഗാമത്തിെല 
കലാകാരികൾ. 

േതച്ചുമിനുക്കി ഒരുക്കം 
കുട്ടികള�െട കഴിവുകെള േതച്ച�മിനുക്കിയും 
േപാരായ്˘മകൾ പരിഹരിച്ച�ം നിരന്തരമായ 
െചാല�ിയാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയുമാണ്  െവങ്കിട്ടരാ
മ ൻ ഒരുക്കുന്നത് . 2006ൽ  ്രഗാമം രൂപെപ്പട്ടതു
മുതൽ കേല�ക്കുളങ്ങരയിെല അഭ�ാസ ശാലയി
െലത്തി കളിപഠിച്ച ് അരങ്ങിെലത്തിയ ശിഷ�രു
െട നിര നീണ്ടതാണ് . അവരിൽ ചലച്ചി്രത നടി
മാർ, ്രപഫഷനലുകൾ, വിദ�ാർഥിനികൾ, വീട്ട
മ്മമാർ തുടങ്ങി വിവിധ തുറകളിലുള്ളവരുണ്്ട. 
േകരളത്തിലും പുറത്തുമായി വിവിധ േമഖല
കളിൽ േജാലിത്തിരക്കുകളിൽ മുഴുകു േന്പാ
ഴും ഇടേവളകൾ അവർ കഥകളിക്കായി മാറ്റി
െവക്കുന്നു. ˇശാ െൻറ ക്ഷണ്രപകാരം കഥ
കളി ്രഗാമത്തി െൻറ വാർഷികങ്ങളിൽ പുതുമ
യുള്ള രംഗാവതരണങ്ങൾക്കായി ഒത്തുേചരു
ന്നു. വർഷങ്ങേളാളമുള്ള ചിട്ടയാർന്ന പരിശീല
നത്തിലൂെട ഇ്രതയധികം വനിതകെള അരങ്ങി 
െലത്തിച്ച കഥകളി പഠനേക്രന്ദം േവെറ ഉണ്ടാ
വില�. ഇവരിൽ പലരും ഇേപ്പാൾ തിരക്കുള്ള ്രപ
ഫഷനൽ ˇർട്ടിസ് റ്റ�കളാണ് . 

സ് കൂൾ, േകാളജ്  കേലാത്സവങ്ങളിലും വർ

ഷങ്ങേളാളമായി കഥകളി ്രഗാമത്തിെല കുട്ടി
കൾക്കാണ്  ˇധിപത�ം. നൂതനമായ കഥാ
ഭാഗങ്ങൾ കെണ്ടത്തി അവെയ കേലാത്സവ 
മത്സരങ്ങൾക്കായി പാകെപ്പടുത്തുന്നതിൽ െവ
ങ്കിട്ടരാമ ൻ വിജയിച്ചിട്ട�ണ്ട് . സീത സ�യംവരം 
അരമണിക്കൂറിൽ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയത്  ഉദാഹര
ണം. ്രഗാമത്തിെല പരിമിതമായ സൗകര�ങ്ങ
ളിൽനിന്നാണ്  ഇൗ േനട്ടങ്ങെളല�ാം. കലാമണ്ഡ
ലം രാമൻകുട്ടി നായരുെട സ് മരണക്കായി ഏർ
െപ്പടുത്തിയ രാജസം അവാർഡ് , ̌  ്രന്ധ്രപേദ
ശിൽനിന്നുള്ള നർത്തനശാല നാട�കല പു
രസ് കാരം എന്നിവയടക്കം നിരവധി അവാർ
ഡുകൾ കഥകളി്രഗാമത്തി െൻറ ˇത് മാവായ 
െവങ്കിട്ടരാമെന േതടി െയത്തിയിട്ട�ണ്്ട . കഥകളി
്രഗാമം വാർഷികത്തിനും കഥകളി അരങ്ങിനും 
സാംസ് കാരിക വകുപ്പ്  ഏതാനും വർഷമായി 
സാന്പത്തിക സഹായം അനുവദിച്ച�വരുന്നു. 

ഇത്  വലിയ മാറ്റം 
കൂടുതൽ െപൺകുട്ടികൾ കഥകളി പഠിക്കാൻ 
തുടങ്ങിെയന്നതാണ്  കേല�ക്കുളങ്ങര കഥകളി  
്രഗാമം സ്ഥാപിതമായേശഷം ഉണ്ടായ വലിയ 
മാറ്റെമന്ന്  ചലച്ചി്രത നടിയും കഥകളി ˇർട്ടി
സ് റ്റ�മായ അനുേമാൾ പറയുന്നു. െപൺകുട്ടി
കെള പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ̌ ശാൻ ഒരുപാട്˘  
പഴി േകട്ടിട്ട�ണ്്ട . ഇെതല�ാം തരണം െചയ്˘ ത്,  
പണവും ്രപശസ് തിയു െമാന്നും േനാക്കാെത
യുള്ള ˇശാ െൻറ ജീവിതം തങ്ങൾക്ക്  എല�ാ
നിലക്കും മാതൃകയാണ്, ഒരു യഥാർഥ കലാ
കാരനും പച്ചമനുഷ�നുമാണേദ്ദഹം  -അനുേമാ
ൾ പറഞ്ഞു. കഥകളി ്രഗാമം കലെയ സ് േന

ഹിക്കുന്ന െപൺകുട്ടികൾക്ക്  മികച്ച അവസ
രമാണ്  ഒരുക്കുന്നെതന്ന്  കഥകളി ˇർട്ടിസ് റ്റ്  
ˇര� പറപ്പ�ർ പറഞ്ഞു. ്രപഫഷനൽ ˇർട്ടി
സ് റ്റാകാൻ സാധിക്കുന്നതും കൂടുതൽ േവദി
കൾ കിട്ട�ന്നതും ̌ �ാദകരമാണ്   -ˇര� പറ
യുന്നു. കുട്ടികള�െട കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്  
പറ്റിയ േവഷം നൽകുന്നതാണ്  കഥകളി ്രഗാമ
ത്തി െൻറ വിജയെമന്ന ് സംസ്ഥാന കേലാത്സവ
ത്തിൽ മൂന്നുതവണ കഥകളിയിൽ ഒന്നാംസ്ഥാ
നം േനടിയ നർമദ വാസുേദവൻ പറഞ്ഞു. നല� 
പഠനാന്തരീക്ഷമാണ്  കഥകളി ്രഗാമത്തിെല
ന്ന്  മുൻ ˇർട്ടിസ് റ്റ്  േഡാ. ജഹനാര റഹ് മാൻ.  
െപൺകുട്ടികൾക്ക ് േ്രപാത്സാഹനം നൽകുന്ന 
മെറ്റാരു കഥകളി്രഗാമമുള്ളതായി അറിവില�. മൂ
ന്നുവർഷെത്ത പരിശീലനകാലത്്ത  കലാരംഗ
െത്ത ്രപഗല്  ഭരുമായി ഇടപഴകാൻ കഴിഞ്ഞത്  
ഭാഗ�മായി കരുതുന്നുെവന്നും േഡാ. ജഹനാര 
പറഞ്ഞു. കുട്ടികെള മാ്രതമല�, അമ്മമാേരയും 
്രശേദ്ധയമായ േവഷങ്ങൾ െചയ്യിപ്പിക്കുന്നതിൽ 
കഥകളി്രഗാമം വിജയം വരിച്ചതായി ̌ ർട്ടിസ് റ്്റ  
സന്ധ� കൃഷ്˘ ണൻ പറഞ്ഞു. അഞ്ച്  അമ്മമാർ 
അര ങ്ങേത്തക്ക്  എന്ന പരിപാടി ഇൗ നിലക്കു
ള്ള ചുവടുെവപ്പായിരുന്നു. ˇശാ െൻറ സത�
സന്ധതയും സമർപ്പണവുമാണ്  കഥകളി്രഗാമ
ത്തി െൻറ വിജയങ്ങൾക്ക ് നിദാനെമന്നും അവർ 
കൂട്ടിേച്ചർത്തു.                                               



                 
                   
              

    

ദുേര�ാധനവധം കഥകളിയിൽ പാഞ്ചാലിയായി ചലച്ചി്രതതാരം അനുേമാൾ           ചി്രതം: സൂരജ്  േമേനാൻ

കേല�ക്കുളങ്ങര കഥകളി ്രഗാമത്തിൽ 
കലാമണ്ഡലം െവങ്കിട്ടരാമ   െൻറ േനതൃത�ത്തിൽ 
കലാകാരികൾ പരിശീലനത്തിൽ  ചി്രതം: എം.സി. ബാലകൃഷ് ണൻ എടത്തറ

സന്പൂർണ രാമായണം കഥകളിയിെല ്രശീരാമ പട്ടാഭിേഷകത്തി െൻറ രംഗാവിഷ് കാരം

                 

കലാമണ്ഡലം െവങ്കിട്ടരാമ   െൻറ േനതൃത�ത്തിൽ 
എം.സി. ബാലകൃഷ് ണൻ എടത്തറ

നത്.  അതളിന് ഒരകുപാട് പശമും േടത്ളി. ഇതളി
േളിസട മസറ്റാരാസള കൃഷ്ണക്ട്  കൂട്ായളിക്ളിട്ളി. 
സവള് േളിേമസല്ങ്ളിലകുും അവസേ കൃഷ്ണക്ട്  
ഒരകുപാട് ഇഷ് ടമായളി. അതാണ് ഇനപ്ാഴകുള് 
ോണാ കൃഷ്.

 പരടിഹാസം, അഭടിനന്ദനം
വീട്ളിൽ എസന്ങ്ളിലകുും സചേളിയ സചേളിയ ൊധാ
േങസളാസക് വാങാൻ കടയളിൽനപാകകുന
ത് കൃഷ്ണയാണ്, ഒപ്ും ോണയകുമകുണ്ാകകുും. 
അവസേയകുുംസകാണ്ട് രാവളിസലയകുും ൈവകീട്ുും 
ോട്ളിൽ കേങകുനത് കൃഷ്ണക്ട്  ഹരമാണ്.  
അനപ്ാസഴാസക് മാള കകുരകുവളിലനശേലളി വീടളി സൻേ 
പടളി കടനട് നോഡളിനലക്ളിേങകുനമ്ാൾ പലരകുും 
പരളിഹെളിച്ു.  ഇതളിസലാനകുും കൃഷ്ണ പതേളി
യളില്. ഒരകു സപൺകകുട്ളി കകുതളിരപ്ുേനത്േളി ോടകു 
ചകുറ്റുനതളി സൻേ നപരളിലായളിരകുനകു അത്.   മാള  
നഹാളളിനപഗസ് സ് കൂളളിസല പത്ാുംക്ാസ് വളി
േ്ാർഥളിേളിയാണ് ഈ സപൺകകുട്ളി. പത്ാും ക്ാ
െളിസല അവൊേ പരീഷേക്ട്  മറ്റു കകുട്ളികൾ 
പതളിവകുനപാസല ബെളിൽ യാപതസചയ്തനപ്ാ
ൾ കൃഷ്ണ  കകുതളിരപ്ുേത്ട് മൂനര കളിനലാമീ
റ്റനോളും െഞ്ചരളിച്ാണ് സ് കൂളളിൽ എത്ളിയത്. 
അത് പരളിശീലകൻതസന സമാൈബൽ നഫാ
ണളിൽ പകർത്ളി േവമാധ്മങളളിലളിട്ു. ഇനതാ
സട കൃഷ്ണയകുസട തലവര മാേളി.  നലാകസമമ്ാ
ടകുും ഈ േൃശ്ും പപചരളിച്ു. നലാകത്ളി സൻേ വളി
വളിധ നകാണളിൽ േളിനട്  വലളിയ വലളിയ വ്ക്ളിക
ൾ പപശുംെസകാണ്ട് ഈ സപൺകകുട്ളിസയ മൂടളി.  

 ലജാക്ടി ലലസൻസ്
കൃഷ്ണസയക്കുേളിച്േളിഞ്ഞ ൈമെൂരകുവളിസല നേ

ഴ സ് നഹാഴ സ് അക്ാേമളിയളിസല പരളിശീലകൻ 
പന്യക്കുതളിരകസള ഓടളിക്ാേകുള് നജാക്ളി 
ൈലെൻസ് നേടാേകുള് ൌജേ് പരളിശീല
േും വാഗോേും സചയ്തകു.  ത സൻേ െ്പ േങ
ൾക്ട് ചളിേകകു മകുളക്കുനതകുനപാസലയാണ് കൃ
ഷ്ണക്ട്  ആ േളിവെങളപതയകുും അേകുഭവസപ്
ട്ത്. അഞ്ചകുമാെസത് പരളിശീലേത്ളിേകുനശ
ഷും വളിജയളിച്ാൽ  നകരളത്ളിൽ നജാക്ളി ൈല
െൻെകുള് ആേ് വേളിത എന ബഹകുമതളിയകുും 
പതളിോേകുകാരളി തസന െ്ന്മാക്കുും. ലഷേങ
ൾ സചലവഴളിച്ാൽ മാപതും ലഭളിക്കുന പരളിശീല
േമാണ് കൃഷ്ണക്ട്  ലഭളിക്കുനത് . ഇതളിൽ താ
മെവകുും ഭഷേണവകുും യൂേളിനഫാമകുും െ്ന്മാ
യളി ഒരകുക്ണസമനായളിരകുനകു അവരകുസട േളിബ
ന്േ. അ നതകകുേളിസച്ാനകുും തീരകുമാേമാകാസത 
േളിൽക്കുനമ്ാഴാണ്   എക ൈെസ് കമീഷണ
ർ ൊഷോൽ ഋഷളിരാജ് െളിങ്    തസന നേരളിട്
ഭളിേന്ദളിക്ാൻ വീട്ളിസലത്കുനത്. അനദേഹും വീ
ട്ളിസലത്ളിയനപ്ാൾ കൃഷ്ണയകുും വീട്ുകാരകുസമ
ലാ്ും അമ്രനകു. കൃഷ്ണയകുസട വളിവരങസള
ല്ാും നചാേളിച്േളിഞ്ഞനശഷും അനദേഹുംതസന 
താമെൌകര്വകുും യൂേളിനഫാമകുും േൽകാസമ
നട് ആ സപൺകകുട്ളിക്ട് ഉേപ്ു േൽകളി.  ഇനപ്ാ
ൾ ൈമെൂരളിസല നേഴ സ് നഹാഴ സ് അക്ാേമളി
യളിൽ പരളിശീലേത്ളിലാണ് ഈ സപൺകകുട്ളി.  
വടിൊത് കുതടിരലതപമം
 മസറ്റലാ്വർക്കുും വാഹേങനളാടാണ് പഭമസമ
ങ്ളിൽ  കൃഷ്ണക്ട്  എനകുും കകുതളിരകസള തസന
യാണ് ഇഷ് ടും.  ആേ്ും ൈലെൻസ് എടകുക്
ണും, കകുതളിരനയാട്ത്ളിൽ പസങ്ടകുക്ണും, അതളി
ന് കകുതളിരനയാട്ങസള കകുേളിച്ട് പഠളിക്ണും. കകു
തളിര െവാരളിയളിൽ വളിനേശ രാജ്ങളളിൽ േട
ക്കുന മത്രങളുും കാണണും. ഇതാണ് ഈ 
സപൺകകുട്ളിയകുസട മേസ്ളിസല ഏറ്റവകുും വലളിയ 
ആപഗഹും. അതളിേകുനവണ്ളി എന്ട് കഠളിേപപയ
ത് േത്ളിേകുും അവൾ സേഡളിയാണ്. കകുതളിരെ
വാരളിയളിസലനനപാസല  അേളിയസപ്ടകുന ഒരകു പഡ
മ്മർ ആകണസമനതകുും  കൃഷ്ണയകുസട മേസ്ളി
സല മസറ്റാരാപഗഹമാണ്.   

സട് കൂൾ യൂനിറ�ാമിൽ പതുസട്തകസഞ്ിയതുമായി കതുതിരപ്ുേറത്േിറപ്ാകതുന്ന കപൺകതുട്ികയ കണ്ട്  
അന്കംവിട്ട് നിൽക്തുകയായിരതുന്നതു അന്നാട്ുകാർ. നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആ കാഴട് ച  
സസബർ റലാകത്ട്  പാേിപ്േന്നതു. ക്ഷണറനരകം കകാണ്ട്  അവകളാരതു താരമായി വളർന്നതു

സളി.എ. െൃഷ്ണ െുതളിര സവൊരളിക്കളികട
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സംശയാതീതം
െീസ് റ് നസതൽവാദ്  
വടിവ: രാജീവ്  ലചലനാട്്  
ലപജ്: 390, വടില: 399.00 
ഡടി.സടി ബുക് സ്  

ഗാന്ളിവധത്ളിൽ ആർ.എസ് 
.എെളിേകുള് പങ്ട്  െുംശയാ
തീതമായളി െമർഥളിക്കുന പഠ
േും. ഗാന്ളിവധും െുംബന്ളി
ച് കളിട്ാവകുന നരഖകസളല്ാും 
നതടളിപ്ളിടളിച്ട്  അവതരളിപ്ളിച്ളിരളി
ക്കുനകു.

ഒനെലലലോ (ലനാവൽ)
വടില്യം ലേക് സ് പടിയർ 
ലനാവൽരൂപം: തപഫ. എം.നക. 
ഗംഗാധരൻ 
ലപ  ജ് : 72, വടി  ല: 90.00 
ലകരളടി ബുക് സ് 

വളിശ് വളിഖ്ാത എഴകുത്കുകാ
ര സൻേ ോടകകൃതളിയകുസട നേ
ാവൽരൂപാന്രും. ഒരകു രചേ 
കാലാതളിവർത്ളിയായളി മാേകു
നത്  എങസേസയനട്  ഇതളിൽ
േളിനട്  മേസ്ളിലാക്ാും. 

എൻലഡാസൾഫാൾ: നടിലവടിളടികൾ 
അവസാനടിക്ുന്നടിലലേ (ഓർമ)
അംബടികാസുതൻ മാങ്ാെ് 
ലപജ്: 293, വടില: 350.00 
ഡടി.സടി ബുക്സ്

േൂേൂകണക്ളിന് മേകുഷ്രകുും 
നകാടാേകുനകാടളി ജീവജാല
ങളുും കാെർനകാസട് എൻ
നഡാെൾഫാൻ വളിഷമഴയളിൽ 
മരണത്ളിസൻേ ഇരകുട്ളിനലക്ട് 
േടനകുകയേളിയതളിസൻേ കഥ. 

മാഫടി മുശ് കടില  (ആത് മകെ)
എൻ.എ. പരീത്  വലലേം 
ലപജ്: 272, വടില: 270.00 
നയസ് തപസ്  ബുക്സ്

പപവാെ ജീവളിതത്ളി സൻേ 
ചൂടകുും ചൂരകുും അടയാളസപ്ടകു
ത്കുന ആത്മകഥ. െ്ജീവളി
തും െത്െന്മായളി അടയാ
ളസപ്ടകുത്ാേകുള് ഒരകു പപവാ
െളിയകുസട പശമും.

തീലക്ാലങ്ൾ (ലനാവൽ)
രാഘവൻ അലത്ാളടി 
ലപജ്: 192, വടില: 230.00 
സ്ലപസ് പബ്ടിലക്േൻ, അലത്ാളടി  

നവട്യാടസപ്ടകുനവരകുസട, ഇര
കളുസട പഷേത്കുേളിനട് െമൂ
ഹസത് െൂഷേട്മ േളിരീഷേണ
ങളളിലൂസട നോക്ളിക്ാണകു
ന രചേ.

ഉത്മപാകം (ലനാവൽ)
അലശാകൻ 
ലപജ്: 238, വടില: 240.00 
ഡടി.സടി ബുക് സ് 

ചരളിപതത്ളിൽ ഇടും കളിട്ാസത
നപായവരകുസട െഹേത്ളി സൻ
േയകുും കണ്ീരളി സൻേയകുും വളിയർ
പ്ളി സൻേയകുും നചാരയകുസടയകുും 
പൂർണതയളില്ാസത നപായ ജീ
വളിതകഥയാണ്  നോവലളിസ് റ്റട്  
പങ്കുസവക്കുനത് .

വാൾതലപ്ടിനല വാക്ുകൾ (ചടിന്ത)
പടി.നക. പാറക്െവ്  
ലപ  ജ് : 95, വടി  ല: 130.00 
പൂങ്ാവനം ബുക് സ് 

ആറ്റളിക്കുേകുക്ളിയ വാക്കുക
ളാൽ ചളിന്യകുസടയകുും േർശേ
ത്ളി സൻേയകുും പകുതകുനലാകും 
െൃഷ് ടളിക്കുകയാണ്  എഴകു
ത്കുകാരൻ. ഫാഷളിെനത്ാട്  
മൂർച്യകുള് വാക്കുകളാൾ പപ
തളിനരാധും തീർക്കുനകു.     

വടിളക്്    (ലലഖനം)
എ.നക. അബ് ദുൽ മജീദ്  
ലപജ്: 136, വടില: 135.00 
 ന എ.പടി.എച്്  

വ്ക തളിത് വളികാെത്ളിന്  
ഉതകകുന ൊനരാപനേശങ
ളുസട െമാഹാരും. അേകുഭവ
ങളുും കഥകളുും െുംഭവങ
ളുസമല്ാും ഇഴനചർത് അവ
തരണും.

വ
ായ

ന

രാനജഷ്  അമരമ്ലും

സവള്ത്ളിേടകുത്കുേളിനട്  െകുനരഷ് 
വളിശാലമായ പാേയളിൽ ോലഞ്ച

ടളി പളിേനകാട്ട് േടനട് നവഗത്ളിൽ മകുനനാട്ുവനട് 
രണ്കുകാലകുും പാേയളിൽ ഒപ്ും ചവളിട്ളി മകുകളളിനല
ക്കുയർനട് ഒരകു പപഫഷേൽ േീന്ൽക്ാരസേ 
നപാസല വായകുവളിൽ രണ്കു കരണും മേളിഞ്ഞട്  സവ
ള്ത്ളിനലക്ാണ്കുനപായളി. കകുേച്ുനേരും ഇേളി
യവസേ കാണളില്. േീളത്ളിലൂളളിയളിട്ട്  കാലകുകകു
ത്ാവകുനളിടസത്ത്ളിയാണ് സപാങകുക. ഒരകു
പാടകുതവണ പശമളിച്ുനോക്ളിയളിട്ുണ്ട് അങ
സേ മേളിയാൻ. പളിസന, പാേയകുും തലയകുും തമ്മളി
ലകുള് ഒരളിതകു സവച്ട് നോക്ളിയനപ്ാൾ നവസണ്
നകുും പളിന്മാേകുകയാണ് േല്സതനകുും നതാനളി. 
മകുള്മ്ഴത്ളി സൻേ സകാമ്കുകൾ വലളിസയാരകു 
സപാന്യായളി പകുഴയളിനലക്ട് ചാഞ്ഞതളിൽേളിനട് 
കടകുുംേീല േളിേത്ളിലകുള് കായകൾ സമസല് പേളി
ച്ു ഞാൻ വായളിനലക്ളിട്ു. അപ്ുേത്ട് കാലകു
കകുത്ളി െകുനരഷ് സവള്ത്ളിന് മകുകളളിൽ തല 
കാണളിച്ു. ‘‘െജീനവട്ാ എേങട് സല്...?’’ അവൻ 
ൈകയാട്ളി വളിളളിച്ു. ഒനനാ രനണ്ാ വയസ്ളി 
സൻേ ഇളപ്നമയകുള്പൂ തമ്മളിൽ, എനാലകുും വലളി
യ ബഹകുമാേും കാണളിക്കുും അവൻ. ഞാൻ 
ൈകയളിലകുണ്ായളിരകുന േീല കായകൾ വായളി
നലക്ളിട്ട് നതാർസത്ാനകുകൂടളി അരയളിൽ മകുേകു
ക്ളി സവള്ത്ളിനലക്ട് ഒരകു തവളച്ാട്ും ചാടളി. 
േീന്ളി അവ സൻേ അടകുസത്ത്ളിയനപ്ാനഴക്കുും 
േനായളി കളിതച്ു. ‘‘െജീനവട്ാ നോക്ട്’’ പടളി
ഞ്ഞാേകുഭാഗത്ട്  ഒറ്റയകുും സതറ്റയകുമായളി വാഹേ
ങൾ പായകുന പാലത്ളിേടളിയളിനലക്ട് അവൻ 
ൈകചൂണ്ളി. പാലത്ളിേകുകീനഴയകുും കാടളിേകുമകു
കളളിലകുമായളി കണ് ആകാശത്ളി സൻേ കഷണ
ത്ളിൽ ൊയാഹ്നും വലളിയ ചകുവന സപാട്ായളി 
േളിൽക്കുനകു. കാഴചയകുസട ൌന്ദര്സത് എ 
സൻേ കണ്ളിൽേളിനട് കവർനട് അനപ്ാൾതസന 
അവൻ നചാേളിച്ു, ‘‘േളിഖളിലളിസേ നവസേ സ്കൂ
ളളിൽ നചർത്കു നല...?’’ ഞാൻ അവ സൻേ മകു
ഖനത്ക്കുനോക്ളി. കേകുത് ബലളിഷ്ഠമായ 
ശരീരത്ളിസല ചകുണ്ളിൽ ഒട്ുും ബലമളിലാ്ത് 
ഒരകു ചളിരളി. ‘‘രാജകു പേഞ്ഞകു, ഓ സൻേ കൂട്ുകാ
രൻ നപായീനട്’’ ൊയാഹ്നത്ളി സൻേ തകുടകുപ്ളിൽ
േളിനട് തളിരളിഞ്ഞ ഞാൻ മൂക്കുസപാത്ളി സവള്
ത്ളിനലക്ട് സമസല് താഴ നകു. 

ഇനസലയകുും അങസേതസനയായളിരകുനകു. 
സമഷീേളിലളി സട്ടകുത്ട് ഒനകുകൂടളി എണ്ളി തളിട്സപ്
ടകുത്ളി 20,000 രൂപ കാഷ് കൗണ്േളിന് മകുനളിസല 
ആൾക്ട് സകാടകുത്കുകഴളിഞ്ഞനപ്ാഴാണ് അടകു
ത് സെക ഷേളിൽ ഇരളിക്കുന ഗീതനച്ച്ളി ചളി
രളിച്ുസകാണ്ട് പേഞ്ഞത്: ‘‘െജീവാ േനായളി
നട്ാ, പലർക്കുും പലതകുും പേയാും. മ്മസള കകു

നട്്ാസള പശദ്ളിനക്ണ്ത് േമ്മളാ’’ നകൾക്ാ
സോട്ുും ഇഷ് ടമളില്ാത്താണ്, രാവളിസലതസന 
മേസ്ട് മടകുത്കു. അവര് പളിസനയകുും പേഞ്ഞകു 
‘‘പളിനത് മാപതല് െജീവാ, പേഞ്ഞകുനകട്നപാ
സലയാസണങ്ളിൽ ഇസപ്ാ േമകുക്വളിസട ശരളിയാ
വൂല...’’ ഗീതനച്ച്ളിയകുസട വാക്കുകളളിസല ധ്േളി 
ഉള്ളിൽ കളിടനട്  ചീഞ്ഞകുതകുടങളി. സപസട്നകുത
സന അടകുത് ആളളിനലക്ട് ൈകേീട്ളി.

സ്കൂൾ തകുേനട്  രണ്കുമാെും കഴളിഞ്ഞനപ്ാ
ഴാണ് വളിജളി അെ്സ്ഥയാവാൻ തകുടങകുന
ത്. രണ്ാമസത് പളി.ടളി.എ മീറ്റളിങളിൽ പസങ്ടകു
ത്കുവന േളിവെും ഒരകു നവവലാതളി നപാസല
യാണ് അവൾ പേഞ്ഞത് ‘‘െജീനവട്ാ ഷീബ
യകുും േെളിനയും അവരകുസട കകുനട്്ാസള സ്കൂളീ
നട്  മാറ്റുകയാസണനട്. അവരൂസട നപായാ പളി
സന...’’ സചേളിയ പാപതത്ളിസൽവച്ളിരകുന ഓും
സലറ്റളി സൻേ കഷണത്ളിൽേളിനട് ഒരകു സപാസട്
ടകുത്ട് വായളിലളിട്നശഷും ഞാേവസള നോക്ളി, 
‘‘അവര് നപായാസലന്ാ’’ അവസളാരകു തവളി നചാ
േകുകൂടളി നലേറ്റളിനലക്ളിട്ട്  കേളിസയാഴളിച്ു. ‘‘അതല്, 
കകുടകുുംബക്ാരകുനടും മറ്റുും മകുനളിൽ എേളിക്ളിേളി
യകുും സചേകുതാവാൻ വയ്, അത് മാപതമല്...’’ മകുഴകു
വോകാത് വാചകത്ളി സൻേ ബാക്ളി വീണ്കുും 
എ സൻേ മകുനളിൽ ശൂേ്മായളിത്സന കളിടനകു. 
ഞാൻ മേസ്ളിലാവാസത അവസള നോക്ളി. ‘‘പളി
സനന്ാ?’’ നലേറ്റളിൽേളിനട് തല ഉയർത്ാസത 
അവൾ സമസല് പേഞ്ഞകു ‘‘അവരൂസട നപായാപ്ളി
സന േമ്മളല്ാസത പളിസന ോലഞ്ചട് പട്ളികജാ
തളി നകാളേീനകുും കാട്ീനകുും വരണ കകുനേ കകു
നട്്ാള്  മാനപതണ്ാവൂ.’’ തല കകുമ്ളിട്ട്  നചാറ് വാ
രളിത്ളിനകുന വളിജളിസയ നോക്കുനമ്ാൾ അവളു
സട മകുഖും വ്ക്മായളില്. സപസട്നകുതസന നലേ
റ്റട് കാലളിയാക്ളി എഴകുനനറ്റു.

കളിടക്കുനമ്ാൾ ഇരകുട്ളിൽ വളിജളിയകുസട ഗന്ും 
ൊധാരണയളിൽേളിനട് മാേളിയതായളി നതാനളി. 
ഇടതകുൈക ത സൻേ വയേളിലൂസട ചകുറ്റളി ൈകത്
ണ്യളിൽ കളിടക്കുനത് ഇനസലവസരയകുണ്ാ
യളിരകുനവളല്. എലാ്ും മാേളിയളിരളിക്കുനകു. േളി
ശേബ് േതസക്ാടകുവളിൽ ഞാസോരകു േീർ്ഘശ്ാ
െും എടകുത്കു. ‘‘േീ ഇങസേയല്ായളിരകുനനല്ാ 
വളിജീ...’’ തീസര ബലമളില്ാത്തായളി എ സൻേ 
ശബ് േും. ‘‘െകുനരഷളി സൻേ ഭാര് േളി സൻേ അടകു
ത് പഫണ്നല്?’’ അവളുസട നേർത് ശബ് േും 
‘‘ഒസക് ശരളിയാ, എേളിസക്ടനങാസോസക്യകു
ണ്ട്. നാലകുും െജീനവട്ാ അവരകുസട കൂട്ത്ളിൽ 
ഞാസോറ്റക്ട് ...’’  വീണ്കുും കടനകുവന േളിശേ
ബ് േതയളിൽ ഒരകു പല്ളി അതളി സൻേ ശബ് േും പകു
േസപ്ടകുവളിച്ു. 

ഒരകുമാെുംകൂടളി പളിടളിച്ുേളിനട് നോക്ളി. യകുദ്
മായളിരകുനകു, അച്ഛസോഴളിസക എല്ാവരകുും അവ
ളുസടപഷേും േളിേഞ്ഞകുേളിനകു. നതാറ്റു തകുനും
പാടളി, ആശ്െളിക്ാസേന നപാസല തേവാട്ു

സതാടളിയളിസല കകുളപ്ടവളിൽ ഒറ്റക്ളിരകുനട്  മകുക
ളളിൽ വസനത്ളി നോക്കുന കണ്ാുംചൂട്ളികസള
യകുും മൂലകളളിൽ സവള്ത്ളിേകു മകുകളളിനലക്കു
യർനകുചാടകുന പേച്ളിപരലകുകസളയകുും നോക്ളി
യളിരളിക്കുനമ്ാഴാണ് അച്ഛൻ കകുളളിക്ാൻ വരകുന
ത്. മകുണ്കു മാറ്റളി നതാർത്കുടകുത്ട് അച്ഛൻ പടവകു
കളളിലൂസട അരനയാളും സവള്ത്ളിനലക്ളിേങളി. 
ഒനകുമളില്ാതളിരകുനളിട്ുും ഒരകു ചടങകുനപാസല സവ
ള്ത്ളിൽ ഇരകുൈകകളുും വളിടർത്ളി ഇരകുവശ
ങളളിനലക്കുും വകഞ്ഞകു. സപസട്സനനന്ാ ഓർ
ത് നപാസല  എസന നോക്ളി പേഞ്ഞകു. ‘‘വളി
ഷമളിനക് സണ്ടാ പകുതളിയ കാലനല,് േമ്മക്ളി
ഷ് ടലാ്ത് താളത്ളിസോസക് തകുള്ാൻ ചളി
ലനപ്ാ മ്മള് േളിർബന്ളിക്സപ്ടകുും, വളിനട്ക്ട്’’ 
ഓളങളുണ്ാക്ളി അച്ഛൻ മകുങളിേളിവർനകു.

ഊളളിയളിട്ട് അപ്ുേും നപായളി സപാങളിയ െകു
നരഷ് അനത നവഗത്ളിൽതസന ൈകകൾ േീട്ളി
സയേളിഞ്ഞകു തകുഴഞ്ഞകുവനട്  കരക്കുകയേളി തല
തകുവർത്കുകയായളിരകുന എ സൻേ അരളികളിൽ
വനട്  നതാർത്ട് പളിടളിച്ുവാങളി തകുവർത്ാൻ 
തകുടങളി. കഴകുത്കു തകുടക്കുനതളിേളിടയളിലാണ
വൻ പേഞ്ഞത് ‘‘നപാസട് െജീനവട്ാ, ഇങക്ട്  
ഇഷ് ടണ്ായളിട്ല്ാനളിക്േളിയാ...’’ പകുഴയളിനലക്ട് 
പേനളിേങളിയ ഒരകു കടൽകാക്സയ സപസട്നകു
തസന കാണാതായളി. ടളി.െളി  ൈകയളിൽ തരകു
നമ്ാൾ ത സൻേ മകുഖും കണ്ളിട്ാവണും െകുനലാ
ചേ ടീച്ർ പേഞ്ഞത് ‘‘െജീവൻ വളിഷമളിക്കുക
സയാനകുും നവണ്, അനും തരകുന സ്കൂളാസണ
നകു കരകുതളിനപ്ാലകുും െ്ന്ും കകുനട്്ാസള ഇവളി
നടക്യക്ാത് ടീനച്ഴ െകുള്നപ്ാഴാ...’’ 

പകുേത്ളിേങകുനമ്ാൾ കളളിക്കുന സപൺകകു
ട്ളികളുസട ശബ് േും ‘‘വട്ും വട്ും ോരങാ... സച
ത്ളിസച്ത്ളി തളിനകുനമ്ാ..’’ ൈകനകാർത്ട്  വട്
ത്ളിൽ ചകുറ്റുന കകുട്ളികളളിൽ ചളിലരകുസട കാലളിൽ 
മാപതനമ സചരളിപ്ുള്പൂ. രാജകു ഓടളി വനട്  േളിഖളി
ലളിനോട് െുംൊരളിക്കുനതകു കണ്കു. കളളിച്ുവളി
യർത് രാജകുവളി സൻേ മകുഖും കൂടകുതൽ കേകുത്ട് 
സവയളിലളിൽ തളിളങളി. കടൽകാക് കകുേച്കസല 
സപാങളിയ െമയുംതസന പാേയളിൽ മാറ്റളിസവ
ച്ളിരകുന നഫാൺ സബല്ടളിച്ു. ‘‘ഹനലാ’’ അപ്ുേ
ത്ട് വളിജളിയകുസട ശബ് േും ‘‘േമ്മകുസട പപീനതച്ളിയകു
സട ഓപനേഷ സൻേ കാര്ും ഓർമയളിനല്, ോസള
യാണ്. ഒ സേഗറ്റളിവ് ബ്ലഡ് നവണുംനട് പേഞ്ഞകു 
ശശളിനയട്ൻ വളിളളിച്ളിരകുനകു. ആനരലകുും അേളിനയാ 
?’’ എ സൻേ െുംൊരും നകട്ട് െകുനരഷ് അടകുത്കു
വനകു പേഞ്ഞകു, ‘‘എ സൻേത് ഒ സേഗറ്റളിവ് രക്ാ
നട്ാ െജീനവട്ാ’’ വളിജളി പേഞ്ഞകുസകാണ്ളിരളിക്കു
നതളിേളിടയളിൽ ഞാൻ നചാേളിച്ു, ‘‘ഡീ, നമജ്ാ
തളി ഒ സേഗറ്റളിവ് രക്ുംതസന നവണ്ളി വനര്ാ?’’ 
അപ്ുേത്ട് നഫാൺ കട്ായളി. പകൽസവളളിച്
ത്ളിനലക്ട്  ഇരകുട്ട് സമസല ്സമസല ്പടർനകുതകു
ടങളിയളിരകുനകു. 

സവള്ളിനയാടൻ

ൊഹളിത്ും ൊഷോത്കൃതമാകകുന
ത്,  അത് ചരളിപതസത്യകുും കാല

സത്യകുും അടയാളസപ്ടകുത്ളിസവക്കുനമ്ാഴാ
ണ്. അനതാസടാപ്ും, വർത്മാേ കാലത്ളി 
സൻേ വായേക്ാരളിൽ ചലേും െൃഷ് ടളിക്കുക
യകുും  ആ ചലേങൾ ൊമൂഹളികപരമായ പരളി
വർത്േങൾക്ട് വളിനധയമാവകുകയകുും സചയ്ു
നമ്ാൾ  തീർച്യായകുും ആ കൃതളി ഉത്കൃഷ് ടമാ
കകുനകു. എഴകുത്കുകാരൻ കൃത്മായ േളിശാനബാ
ധനത്ാസട ൊഹളിത്രചേ േളിർവഹളിക്കുനമ്ാ
ഴാണ് ഇത്രും ഉത്കൃഷ് ടമായ രചേകൾ ൊ
ധ്മാകകുനത്. ഇടക്ട്  മാപതും വഴളിസതറ്റളിനപ്ാകകു
ന വർത്മാേ ഇന്്ൻ ജേതക്കുള് ചൂട്ു
സവളളിച്മാണ് െലീും അയ്േത്ളി സൻേ പപഥമ 
നോവലായ ‘പബാഹ്ളിൺ സമാഹല്’.

ൈവവളിധ് െുംസ്കാരങളളിൽ അധളിഷ്ഠളിത
മായ ഇന്്യകുസട ഒരകു പരളിനച്ഛേും അവതരളിപ്ളി
ക്ാേകുള് പശമമാണ് െലീും അയ്േത്ട് ഈ 
കൃതളിയളിലൂസട േടത്ളിയളിരളിക്കുനത്. തളികച്ുും 
വ്ത്സ്ത പധകുവങളളിൽ േളിൽക്കുന ഇന്്യകു
സട ഉത്ര-േഷേളിണ ഭാഗങസള ഒരകു തീവണ്ളി 

യാപതയളിൽ നകാർത്ളിണക്കുനകു ഈ കൃതളി. 
മത വർഗീയതയകുസട നചാരപകുരണ് രാഷ് പടീയ
ത്ളിന് അടളിമസപ്ട്ട്, ഇരകു േളിശകളളിനലക്ട് അേകു
െ്ൂതും ഓടളിമേയകുന ഒരകു ജേതസയ, െമാന്
രമായളി െഞ്ചരളിക്കുന സേയളിൽ പാളങളളിൽ 
െുംനയാജളിപ്ളിച്ട്,  ഒസരാറ്റ ഹൃേയനത്ാസട വാർ
സത്ടകുക്ാേകുള് പശമമാണ് നോവലളിസ് റ്റട്  പപ
സ്തകുത കൃതളിയളിലൂസട േടത്ളിയളിരളിക്കുനത്. 

ഉത്ർപപനേശളിസല ശ്ാുംലളി  എന സ്ഥല
ത്ട് അധ്ാപക നജാലളിലഭളിച്ട് നപാകകുന ഷമീും 
അഹ്ദ എന മലപ്ുേത്കുകാര സൻേ,  ഏസേ 
ൈവകാരളികവകുും ഉനേ്ഗജേകവകുമായ ജീവളി
ത േളിമളിഷങളളിലൂസടയാണ് ഈ കൃതളി കടനകു 
നപാകകുനത്. ബാബരളി മസ്ജളിദ ധ്ുംെേത്ളി
േകു നശഷും വളി്ഘടളിച്ുനപായ ഒരകു ജേതയകുസട 
മനോവളിചാരങളളിലൂസടയകുള് െഞ്ചാരമാണ് 
ഈ കൃതളി. ബാബരളി മസ്ജളിദ ധ്ുംെേവകുും 
പാർലസമൻറ് ആപകമണവകുും അനതാടേകുബ
ന്ളിച്ട്  ഇന്്ൻ െമൂഹത്ളിലകുണ്ായ പരളിണാ
മങളുും ഏസേ തന്മയത്നത്ാസടയകുും കാൽ
പേളികമായകുമാണ് ഈ കൃതളിയളിൽ ആവളിഷ്ക
രളിച്ളിരളിക്കുനത്.

നഷർളളി എന െഹ അധ്ാപളികയകുസട സകാ
ലപാതകവകുമ ായളി ബന്സപ്ട്ട്  െുംശയാസ്പ

േമായളി അേസ് റ്റട്  സചയ്സപ്ടകുന ഷമീും അഹ്
ദ എന മലയാളളി അധ്ാപക സൻേ നപരളിൽ 
എങസേയാണ് തീപവവാേ ആനരാപണമകുണ്ാ
യത് എന അനേ്ഷണനത്ാസടാപ്ും തസന,  
ഡൽഹളിയളിസല ജയളിലളിൽ ഏഴകുവർഷും വളിചാര
ണത്ടവകുകാരോയളി,  ജാമ്ുംനപാലകുും േളിനഷ
ധളിക്സപ്ട്ട് കഴളിനയണ്ളി വരകുന അവസ്ഥയകുും 
ഒട്ുും തസന അതളിശനയാക്ളി കലരാസതയാ
ണ് െലീും അയ്േത്ട് പബാഹ്ളിൺ സമാഹല്
യളിൽ അവതരളിപ്ളിച്ളിരളിക്കുനത്. ഡൽഹളിയളിസല 
മാധ്മ പപവർത്കയകുും ഷമീും അഹ്േളി സൻേ 
ബാല്കാല െഖളിയകുമായ കൃഷ്ണപപളിയയകു
സട ഇടസപടലകുകൾ,  ഭരണകൂടും നബാധപൂർ
വും മേച്ുസവച് ചളില യാഥാർഥ്ങളളിനലക്ട് 
വളിരൽചൂണ്കുനകു.

ഇന്്ൻ രാഷ് പടീയത്ളി സൻേ വർത്മാേ
വകുും ചരളിപതവകുും നരഖസപ്ടകുത്ളിസവക്കുന പബാ
ഹ്ളിൺ സമാഹല്യളിൽ, ഇന്്യകുസട ഭാവളിേളിർ
ണയും കൂടളി എഴകുത്കുകാരൻ നചർത്കുസവച്ളി
രളിക്കുനകു. സമാഹല്കളളിലകുും ഗല്ളികളളിലകുമായളി 
ജീവളിതും നവർതളിരളിക്സപ്ട് ഉത്നരന്്ൻ ജേ
തയകുസട മേസ്ളിനലക്ട് പണളിയകുന ഒരകു പാല
മ ാണ് ഈ കൃതളി. മതങളുസട നവർതളിരളിവളി
ല്ാസത,  പരസ്പരും ഇടകലർനകുള് ജീവളിത

തബാഹ്ടിൺ നമാഹലലേ
(ലനാവൽ) 
സലീം അയ്യനത്്  
ഒലീവ് പബ്ടിലക്േൻസ് 
വടില: 340 രൂപ, ലപജ്: 266

റകരളത്ിൽനിന്നതു ഡൽഹിയിറലക്തുള്ള രണ്തു തീവണ്ി യാതതകളിലൂകട രാജ്യത്ിറനറ്റ  
മതുേിവതുകറളയതുകം അതി കൻേ ഓളങ്ങളായിവന്ന ദതുരിതങ്ങറളയതുകം അനാവൃതമാക്തുന്നതു ഈ റനാവൽ

സക.എും. േഷീദ

വീടളിസൻേ ചകുമതലയളിൽേളിനട് 
ഉമ്മ പളിൻവാങളിയതളിൽ പളിസന  

കാര്ങസളല്ാും താളുംസതറ്റളി.

കളിടന കട്ളിൽ വളിടവകുകളളിലൂസട 
ചകുവന നരഖകൾ വരച്ട് 
ചളിതലകുകളാണ് തകുടക്മളിട്ത്.
മകുറ്റസത് മാവളിൻനചാട്ളിൽ 
അടളിച്ുവാരാസത കളിടന ഇലക്കുകീഴളിൽ 
വീടകുണ്ാക്ളി പഴകുതാര.

െ്ന്ും ഭാഷ േഷ് ടസപ്ട്ട്, 
അടകുത് വീട് നതടളി അവൊേസത് 
നകാഴളിയകുും യാപതയായളി. 
രാപതളി ഉമ്മയകുസട െ്രും 
നകട്ട് ഒാടകുമായളിരകുന പട്ളി 
ഇനട് നകാലായയളിൽ 
തസനയകുസണ്നട് നതാനകുനകു!   

ഉച്നേരും
കൃത്െമയും പാലളിസച്ത്ളിയളിരകുന 
കാക്കൾ കാത്ളിരളിപ്ളിലാണ്.

പകുലർകാലത്ട്  
തഴകുകളിയകുണർത്കുന കാറ്റട് 
അവളിടസമങകുും ശ്െളിച്ട്  
മടങളിനപ്ായളി.

അടകുക്ള വാതളിലളിൽ 

പാപതും കഴകുകളിയ
സവള്ും കാത്ട്
പപാർഥളിച്ളിരളിക്കുനകുണ്ട്,
ചീരാമകുളക സചടളി.
വീട്ുവളപ്ളിസല നചേത്ൂമ്കുും
വാഴത്ലപ്ുും
പതകുങളിേളിൽപ്ാണ്.

ഇടോഴളിയളിസല 
മൗേസമങകുും നപാകാസത
മയങകുനകു. 

അതകുസകാണ്ാകാും
മഞ്ഞപ്പൂച്യളിങസേ
കണ്ുും ചളിമ്മളിയളിരളിക്കുനത്,
ഉേകുമ്കുകസളനന്ാ െ്കാര്ും 
പേഞ്ഞട് ഓടളിേടക്കുനത്.

ഒരളിടകൂടളി കാക്കുകയാവാും അവസരല്ാും
പളിസന,
ഉമ്മസയനത്ടളി
പകുേസപ്നട്ക്ാും, അവരകുും. 

പനഷേ,
പഴയ വീടളിസൻേ അടകുക്ളത്ളിണ്നമൽ
തസ്ബീഹളി*സൻേ  
മപന്ണങൾക്ളിടയളിൽ 
അവരകുസട വളിളളി നകൾക്ാൻ 
കഴളിനഞ്ഞക്കുനമാ
ഉമ്മാക്ട്?

* ൈേവസത് വാഴ ത്ൽ

 ചളിതതീെരണം: കെ. നിസാർ

വകുും െുംസ്കാരവകുും വളിേ്ാഭ്ാെ െപമ്ോയവകു
മാണ് െമൂഹ മേസ്ളിൽേളിനകുും വർഗീയത േളിർ
മാർജേും സചയ്ാേകുള് മാർഗമായളി ആഖ്ാതാ
വ് നരഖസപ്ടകുത്ളിസവക്കുനത്.

കൃതളിയളിലകുടേീളും േൃശ്മാകകുന മെൃണമാ
യ കാൽപേളികതയാണ് പബാഹ്ളിൺ സമാഹല്
സയ ൊമൂഹളിക പരളിെരത്കുേളിനകുും കാൽപ
േളിക പരളിെരനത്ക്ട് പേളിച്ു േടകുനത്. േഷ് 
ടപപണയത്ളി സൻേ അെ്സ്ഥതകളളിൽേളിനകു 
വർത്മാേത്ളി സൻേ വ്ാകകുലതകളളിനലക്ട് 
അോയാെും കടനകുസചല് ാൻ വായേക്ാര
ന് ൊധളിക്കുനത് എഴകുത്കുകാര സൻേ െർഗ
ൈവഭവും തസനയാണ്. ചാമക്ടവ് എന നേ
ശനത്യകുും ഡൽഹളിനയയകുും ശ്ാുംലളിനയയകുും 
പബാഹ്ളിൺ സമാഹല്നയയകുും ബന്ളിപ്ളിക്കുന
ത് രാഷ് പടത്ളി സൻേ േളിർണയ നരഖകൾ മാപത
മല്, പപണയത്ളി സൻേ പേളിേീർപ്പൂക്ൾസകാ
ണ്കു കൂടളിയാസണനട്  എഴകുത്കുകാരൻ ഈ കൃ
തളിയളിലൂസട െ ാഷേ്സപ്ടകുത്കുനകു. 

വളിവാഹത്ളി സൻേ ആേ് ോളുകളളിൽത്
സന, ഭർത്ാവളിസേ തീപവവാേ ബന്ത്ളി സൻേ 
നപരളിൽ നേശീയ െകുരഷോ ഏജൻെളികൾ വളില
ങകുസവച്ട് സകാണ്കുനപാകകുനതളിന് ൊഷേളിയാ
നകണ്ളിവന ഷഹോെളി സൻേ ൈേേ്ത, വായ
േയളിലകുടേീളും വ ാക്കുകൾക്ളിടയളിൽ മേഞ്ഞളിരളി
ക്കുനതകു കാണാും.

നകരളത്ളിൽേളിനകു ഡൽഹളിയളിനലക്കുള് 
രണ്കു തീവണ്ളി യാപതകൾസകാണ്ട്, രാജ്ത്ളി

നേറ്റ മകുേളിവകുകസളയകുും അതളി സൻേ ഓളങളാ
യളിവന േകുരളിതങസളയകുും അോവൃതമാക്കു
നകു ഈ നോവൽ. ഭാഷയളിസല മെൃണതയകുും 
രാഷ് പടീയത്ളിസല കാർക്ശ്വകുും കാൽപേളി
കതയളിസല േേവകുും ഈ  കൃതളിസയ വായേ
ക്ാരന് ആെ്ാേ്കരവകുും ചളിനന്ാദേീപകവകുും 
ആക്കുനകു. 

l
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Time To

Shop For

The Whole

Family

വളിേയ്  നഫാർട്ട്   / െഫ് വാൻ ോഷളിദ 

മലയാളത്ളിൽ പകുതകുതലമകുേ െളിേളിമകളുസട സവളളിച്ും വീശളി
ത്കുടങകുനത്  ശ്ാമപപൊേളി സൻേ ‘ഋതകു’വളിലൂസടയാണ്. 

2009ൽ പകുേത്ളിേങളിയ ‘ഋതകു’ മകുതൽ  വളിേയ്  നഫാർട്ുും മലയാള 
െളിേളിമസക്ാപ്മകുണ്ട്  . പഹെ്കാലത്ളിേകുള്ളിൽതസന ൈവവളിധ്
ങളായ നവഷപ്കർച്കളളിലൂസട െ്ന്മായ ഇടും െൃഷ് ടളിക്ാൻ 
വളിേയ്  നഫാർട്ളിോയളിട്ുണ്ട് . അപൂർവരാഗത്ളിസല ോരായണ
േകുും ഷട്േളിസല െകുരേകുസമല്ാമായളി ഗൗരവനവഷങളളിസലത്ളിയളി
രകുന വളിേയ്  നഫാർട്ളി  സൻേ അഭളിേയജാതകും തളിരകുത്ളിസയഴകുതളി
യത്  നപപമത്ളിസല വളിേയ്  ൊോയകുള് പപകടേമായളിരകുനകു.    നപപ
മത്ളിസോപ്ും വളിേയ്  നഫാർട്ുും ചളിപതത്ളിസല അനദേഹത്ളി സൻേ 
െുംഭാഷണങളുും ഏസേ ആന്ഘാഷളിക്സപ്ട്ു. കൃത്മായ രാഷ് 
പടീയും പേയകുന  ‘തമാശ’യളിസല ഉള്ും സതാടകുന പപകടേവകുമാ
യളി വളിേയ്  നഫാർട്ട്  വീണ്കുും ചലച്ളിപത ആെ്ാേകരകുസട െവളിനശ
ഷ പശദ് പളിടളിച്ുപറ്റളിയളിരളിക്കുകയാണ് . ത സൻേ അഭളിേയജീവളിത
വകുും േളിലപാടകുകളുും പങ്കുസവക്കുകയാണ്  ഇൗ അഭളിനേതാവ് . 

മനസ്സുനിറച്ച വിജയം
ഇപതയകുും അഭളിേന്ദേങൾ അഭളിേയജീവളിതത്ളി ൽ  എ സൻേ മസറ്റ
ാരകു കഥാപാപതത്ളിേകുും ലഭളിച്ളിട്ളില്. കാര്മായ താരെ്ാധീേമളി
ല്ാത് ചളിപതമായളിട്ുും ‘തമാശ’ തളിയറ്റേകുകളളിൽ െ്ീകരളിക്സപ്ട്ത്  
േല് െളിേളിമകസള സ് നേഹളിക്കുനവർ ഇവളിസടയകു സണ്നതളി സൻേ 
സതളളിവാണ് . ഒണ്കു സമാട്സയ കസഥ എന കനട ചളിപതത്ളിൽേളി
നട്  െ്ാധീേമകുൾസക്ാണ്ാണ്  തമാശ പളിേക്കുനത് . എങ്ളിലകുും 
കഥാതന്കുവളിൽ കനട ചളിപതത്ളിൽേളിനട്  കാതലായ മാറ്റും തമാ
ശക്കുണ്ട്  . ചളിപതത്ളി സൻേ വളിജയത്ളി സൻേ സപകഡളിറ്റട്  എനളിനല
സക്ാതകുക്കുനളില്. െുംവളിധായകൻ അഷ് േഫ്  ഹുംെ, േല് െളി
േളിമകൾക്കുനവണ്ളി ഏതറ്റും വസരയകുും നപാകകുന െമീർ താഹളിർ, 
ൈഷജകു ഖാലളിദ , ലളിനജാ നജാസ് , സചമ്ൻ വളിനോ ദ  തകുടങളിയ 
എല്ാവരകുസടയകുും കൂട്ായ് മയകുസട വളിജയമാണളിത് . 

തമാശയസുടെ രാഷ് ടെരീയം
തടളിയകുസടയകുും മകുടളിയകുസടയകുും േളിേത്ളി സൻേയകുസമല്ാും നപരളിൽ നബാ 
ഡളി സഷയളിമളിങകുും പകൂരപരളിഹാെവകുും അേകുഭവളിക്കുന ഏസേനപ്ർ 
േമകുക്ളിടയളിലകുണ്ട് . തമാശ കണ്ളിേങളിയവരളിൽ ഏസേനപ്ർക്കുും 
എനനാടകുും ോയളികനവഷും സചയ് ത ചളിനകുവളിനോടകുസമല്ാും പേ
യാേകുള്ത്  ഇത്രും കഥകളാണ് . െളിേളിമകളളിസലത്സന െുംഭാ
ഷണങളളിലകുും ഹാെ്രുംഗങളളിലകുസമല്ാും പലനപ്ാഴകുും നബാഡളി
സഷയളിമളിങകുും പകൂരമായ തമാശകളുും വനളിട്ുണ്ട് . അതളിേകുകൂടളി
യകുള് തളിരകുത്ായാണ്  തമാശ അപഭപാളളിക ളളിസലത്കുനത് . െമൂ
ഹമാധ്മങളളിസല സ് തകുത്ർഹമായ ഇടസപടലകുകളുും അത്  േൽ
കകുന ജോധളിപത് ഇടവകുും അുംഗീകരളിക്കു നമ്ാൾ തസന ൈെ
ബർ േളിലങളളിൽ അരനങേകുന പകൂരമായ സവർബൽ അറ്റാക്കു
കളുും നബാഡളി സഷയളിമളിങകുകളുസമല്ാും ോും കാണാസത നപാക
രകുത്  . ഇത്രും ൈെബർ ലളിഞ്ചളിങകുകസളക്ൂടളി തകുേനകുകാട്ാൻ 
തമാശ പശമളിക്കുനകുണ്ട് . അെ്ാഭാവളികതകളളില്ാസത ലളളിതമായളി 
കഥപേയാൻ ൊധളിച്ു എനളിടത്ാണ്  തമാശ വളിജയളിക്കുനത് . 

ടശരീനി വിനയ്  സാറല്ല
തീർച്യായകുും എേളിക്ട്  മലയാളളികൾക്ളിടയളിൽ വലളിയ നമൽവളിലാ
െും തന കഥാപാപതമാണ്  നപപമത്ളിസല വളിേയ്  ൊർ. വീണ്കുും 
ഒരകു െളിേളിമയളിൽ നകാളജ്  അധ്ാപകനവഷമളിടകു നമ്ാൾ ഇത്  വളി
േയ്  ൊേളി സൻേ ആവർത്േമാനണാ എന നചാേ്ും െ്ാഭാവളി
കമായകുും ഉയരകുനതാണ്  . വളിേയ്  ൊേളി സൻേ കഥാപശ്ചാത്ല 
നത്ാട്  ൊമ്മകുള് ്ഘടകങൾ ഉസണ്ങ്ളിലകുും പശീേളി മസറ്റാരാ
ളാണ് . ഇരകു കഥാപാപതങളുും അവതരളിപ്ളിച്ത്   വളിേയ്  നഫാർട്ട്  
എന േടോയതകുസകാണ്ട്  െ്ാഭാവളികമായളി ചളില മാേേളിെങൾ 
േർശളിക്ാൻ കഴളിയകുസമങ്ളിലകുും ആവർത്േമാകാതളിരളിക്ാൻ പര
മാവധളി പശദ്ളിച്ളിട്ുണ്ട് ട് . ജാവസയക്കുേളിച്ല്, മലയാളൊഹളിത്
സത്ക്കുേളിച്ുും െളി. അയ്പ്സേക്കുേളിച്ുസമല്ാമകുള് ഗൗരവ കാ
ര്ങളാണ്  പശീേളി എന അധ്ാപകൻ െുംൊരളിക്കുനത് . പശീേളി 
വളിമൽ ൊോനണാ അനതാ മസറ്റാരാളാനണാ എനട്  അന്ളിമമാ
യളി വളിലയളിരകുനത്ണ് നജാലളി ഞാൻ നപപഷേകർക്ട്  േൽകകുനകു.

അനസുഭവിച്ചറിഞ്ഞ 
മലപ്സുറം നന്മ
േളിളനയാട്  നചർനകുകളിടക്കു
ന ചപമ വട്ും, സപാനാേളി, 
കകു റ്റളിപ്ുേും, തളിരകുോവായ 
തകുടങളിയ ഇടങളളിലായളിരകു
നകു തമാശയകുസട ഷൂട്ളിങളി
നലസേയകുും. വളസര നപാെളി
റ്റളിവ്  എേർജളി േൽകകുന സ് 

നേഹെമ്നരായ 
മേകുഷ്രാണ്  ഇവളി
സടയകുള്ത് . സചേളി
യ ബജ റ്റട്  െളിേളിമ

യായളിട്ുും കാര്മായളി 

പപശ് േങളളില്ാസത ഷൂട്ളിങ്  തീർത്തളിന്  പളിനളിലകുള്ത്  ജേങ
ളുസട അകമഴളിഞ്ഞ െഹകരണും തസനയാണ് . അവളിടങളളിൽ 
പ സങ്ടകുത് പല ചടങകുകളളിലകുും ഞാൻ തസന ഇൗ കാര്ും പേ
ഞ്ഞളിട്ുണ്ട് . പാലക്ാട്  ഭാഗങളളിൽ നപാകകു നമ്ാഴകുും ഇതകുനപാ
സല സ് നേഹെമ്നരായ മേകുഷ്രകുസട ൊനളിധ്ും അേകുഭവളി
ക്ാൻ കഴളിയാേകുണ്ട്  .

സസാഷ്യലാകാൻ  
സസാഷ്യൽ മരീഡിയയിലസുണ്് 
ൈവവളിധ്ങളായ െമൂഹമാധ്മങൾ സ്ഥളിരമായളി ഉപനയാഗളി
ക്കുന ആളാണ് . അതളിൽ േടക്കുന ൈേേുംേളിേ പപവർത്േ
ങ സളക്കുേളിച്ട്  നബാധവാേകുമാണ് . എങ്ളിലകുും, എ സൻേ  െ്കാ
ര് ഇടങസളയകുും െമാധാേസത്യകുും നൊഷ്ൽ മീഡളിയക്ാ
യളി കളഞ്ഞകുകകുളളിക്ാൻ ഞാൻ തയാേല്. െമൂഹമാധ്മങളളി
സല ലളിഞ്ചളിങകുും സപാങ്ാലകളുസമല്ാും കാണകു നമ്ാൾ ൊധാ
രണ മേകുഷ്സേനപ്ാസലത്സന പപതളികരളിക്ാേകുും കമൻറ്  സച
യ്ാേകുസമല്ാും നതാനാേകുണ്ട് . എങ്ളിലകുും അതകുണ്ാക്ാവകുന സപ
ാല്ാപ്ുകളുും െമാധാേനക്ടകുകളുും ഒാർത്ട്  പളിന്മാേകുകയാണ്  
പതളിവ് . െളിേളിമകളുസട പപചാരണത്ളിേകുനവണ്ളിയകുും ഇൻഫർനമ
ഷൻ ഗാതേളിങളിേകുനവണ്ളിയകുസമല്ാും നൊഷ്ൽമീഡളിയ െജീവ
മായളി ഉപ നയാഗളിക്കുനകു. 

വഴിതസുറന്നത്  നാെകം
ോലാും ക്ാസ്  മകുതൽ ോടകും കളളിച്ുതകുടങളിയ വ്ക്ളിയാണ്  
ഞാൻ. എങ്ളിലകുും, ോടകരുംഗത്ട്  വളർച്ക്കുള് ൊഹചര്
ങസളാനകുും സ് കൂൾ കാലങളളിലകുണ്ായളിരകുനളില് എനതാണ്  
െത്ും. നകാളജ്  കാലും സതാട്ാണ്  ഞാൻ ോടകസത് ഗൗരവമാ
യളി െമീപളിച്ുതകുടങളിയത് . ‘നലാകധർമ്മളി’ ോടകെും്ഘത്ളിൽ 
അുംഗമായളി ധാരാളും നവേളികളളിൽ പപധാേകഥാപാപതമായളി നവ
ഷമളിട്ളിട്ുണ്ട് . തകുടർനട്  െളിേളിമാ നപപമും അസ്ഥളിക്കുപളിടളിച്നപ്ാൾ 
പകുസണ ഫളിലളിും ഇൻസ് റ്റളിറ്റ്ൂട്ളിനലക്ട്  വണ്ളികയേളി. ഇന്്ൻ െളി
േളിമയളിസലത്സന വലളിയമകുഖങസള വളിരളിയളിസച്ടകുത് ഫളിലളിും 
ഇൻസ് റ്റളിറ്റ്ൂട്ളിസല ജീവളിതും വലളിയ നലാകമാണ്  എ സൻേ കലാ
ജീവളിതത്ളിേകുമകുനളിൽ തകുേനത് . അവളിടസത് പഠേനശഷമാണ്  
‘ഋതകു’ വളിനലക്ട്  ശ്ാമപപൊേളി സൻേ വളിളളിസയത്കുനത് . കഥാപാ
പതങളുസട ൈേർ്ഘ്ും നോക്ാസത മേസ്ളിേളിണങളിയ നവഷും  
സചയ്ുക എനതകുതസനയാണ്  വലളിയ കാര്ും. െളിേളിമയകുസട കാ
ര്ത്ളിൽ ഞാൻ പൂർണ െുംതൃപ തോണ് . സചേകുകാലയളവളിേകു
ള്ളിൽതസന നപപഷേകർ ഒാർത്ളിരളിക്കുന ഒരകുപളിടളി കഥാപാപത
ങൾ സചയ്ാോയളി എനത്  വലളിയ കാര്മനല്?

തിരസുത്തലസുകൾ ഉള്ിൽതടന്ന
മനറ്റതകു  നമഖലയളിലകുും െുംഭവളിക്കുന പപശ് േങൾ മാപതനമ െളി
േളിമ നമഖലയളിലകുമകുള്പൂ .  െളിേളിമക്ാസര കൂടകുതലേളിയകുനതകുസകാ 
ണ്ട്   അവർക്ളിടയളിലകുള് പപശ് േങൾക്ട്  കൂടകുതൽ േൃശ്പരത 
ലഭളിക്കുനകു എനതാണ്  െത്ും. െളിേളിമക്ാസരല്ാും നമാശക്ാ
രാസണന രീതളിയളി ലകുള് ചർച്കനളാട്  തരളിമ്കുും നയാജളിപ്ളില്. മകുൻ
കാലങളളിൽേളിനട്  വളിഭളിനമായളി െളിേളിമക്കത്കുതസന തളിരകു
ത്ൽ പപവർത്േങൾ േടക്കുന കാലമാണ് . വകുമൺ ഇൻ കല
ക ടളിവ്  ഉൾസപ്സടയകുള് കൂട്ായ് മകനളാട്  േൂേകുശതമാേും നയാജളി
പ്ുള് വ്ക്ളിയാണ്  ഞാൻ. പനഷേ,  പലനപ്ാഴകുും അവരകുസട പപ
വർത്േങൾ െളിേളിമയളിസല പപളിവളി നലജ് ഡ്  ആയളിട്ുള്വരളിൽ മാ
പതും ഒതകുങളിനപ്ാകകുന കുനണ്ാ എന െുംശയമകുണ്ട് . െളിേളിമക്ക
ത്ട്  നജാലളിസചയ്ുന വലളിയ വളിഭാഗും സ് പതീകൾ നവസേയകുമകുണ്ട് . 
സെറ്റളിൽ ചായസകാടകുക്കുനവർ മകുതൽ അണളിയേ പപവർത്കർ 
വസര ഇതളിലകുൾസപ്ടകുും. ഇവരകുസടയടക്ും അവകാശങൾക്കുും മളി
കച് സതാഴളിൽ അന്രീഷേത്ളിേകുും നവണ്ളി േളിലസകാള്ാൻ െും
്ഘടേകൾക്ാവണും.                                                           l

സ്മളിത അജകു

‘Teenageissomethingwhichwedon’twantto
getoutof...’

 

‘ഒരളിക്ലകുും േേയാേളിടവരാത് കണ്ുകളുള് 
മാലാഖമാരാണ് േളിങൾ. ൈേവും ഭൂമളിയളിനല

ക്ട് വളിതേളിയ െ്പേത്ളി സൻേ കകുഞ്ഞളിത്ൂവലകു
കൾ’ 6TEEN എന പഹെ്ചളിപതും കാണകുകയായളിരകു
നകു. ആ ചളിപതും അവൊേളിക്കുനത് നമൽപേഞ്ഞ 
വരളികളളിലൂസടയാണ്. പളിേവളിക്കുും പേനകുനപാകലളി
േകുമളിടയളിസല രണ്കു തീയതളികൾക്ളിടയളിൽ േളിത്വകുും 
പതളിോേകു വയസ്ു  മാപതമകുള്, ചകുറ്റുമകുള്വർക്ട് തളി
രളിച്േളിയാോവാസത നപാവകുന, നലാകസത് കബ
ളളിപ്ളിച്ട് മാലാഖമാരായളി മാേളിയ സപൺകകുട്ളികളു
സട കഥയാണ് 6TEEN  എനട് ഒറ്റക്ാഴചയളിൽ പേ
യാും. ഈ  ചളിപതും കണ്കുകഴളിഞ്ഞകു ഞാൻ എനനാടകു
തസന ചളില  നചാേ്ങൾ നചാേളിച്ുനോക്ളി. അവ
യളിൽ ചളിലത് ഇങസേ ആയളിരകുനകു: ഒരകു സപൺകകു
ട്ളി ത സൻേ വയസ്ട്  ഈ േമ്േളിൽ -പതളിോേകു വയ
സ്ളിൽ- എസനനനക്കുമായളി േളിനകുനപാകണസമനട് 
കരകുതകുസനങ്ളിൽ അനതത് പപായമാ
യളിരളിക്കുും? അവൾ ആ പപായത്ളിൽ 
കാണകുന കളിോസവങസേയായളിരളി
ക്കുും? ആ കളിോവകുകസള താനലാലളി
ച്ട്, ആ പപായും കടനകുനപാകരകുസതനട് 
ആപഗഹളിച്ട് അവൾ േളിൽക്കുന ഭൂമളി
ക ഏതായളിരളിക്കുും? എ സൻേ അേകുഭ
വത്ളിൽ അസത സൻേ കൗമാരമാണ്. 
എ സൻേ പതളിോോും വയസ്ാണ്. െ്
പേത്ളിേകുും യാഥാർഥ്ത്ളിേകുമളിട
യളിൽ പരളിപഭമളിച്ുനപായ ഒരകു  പതളിോ
േകുകാരളി. ആ പതളിോേകുകാരളിയായളി മാ
പതനമ കകുഞ്ഞകു െളിേളിമ കണ്കു തീർക്ാ
ോയകുള്ു. 

പപന്ണ്കു മളിേളിറ്റട്  േീണ്കുേളിൽക്കുന 
ഒരകു ചളിപതും, അതളി സൻേ കാഴ ച െമ്മാ
േളിച് േളിമളിഷങളളിൽ ഓനരാ കാഴ ച

ക്ാരളിയകുും തളിരളിച്േളിയകുനത്  കൗമാരത്ളിസല െ്
പേങളളിൽേളിനകുും ഫാൻേെളിയളിൽേളിനകുും യാഥാർ
ഥ്ത്ളിനലക്കുള് ഓനരാ മാലാഖാമാരകുസടയകുും യാ
പതയകുും  അവരകുസട െ്പേങളുസട മരണവകുമാണ്. 
പതളിോേകു വയസ്ുള് ഒരകു സപൺകകുട്ളിയകുും അവളു
സട അമ്മയകുമാണ്  6TEEN സല കഥാപാപതങൾ. 
ൊധാരണ സപൺകകുട്ളികളളിൽേളിനട് ഭളിനമായ ഐ 
ക്ൂവകുും ചളിന്ാരീതളികളുും പകുലർത്കുന മകൾ അവ
ളുസട ജീവളിതും പകർത്ളി സവച്ളിരളിക്കുന ക്ാും നകാർ
ഡർ കാഴചയളിലൂസടയാണ് ചളിപതും കടനകുനപാവകു
നത്. ഒപ്ും ജീവളിച്ളിട്ുും തേളിക്കു മേസ്ളിലാകാസത 
നപായ മകളുസട ചളിന്കൾ അമ്മക്കു മകുനളിൽ അോ
വരണും സചയ്സപ്ടകുനകു. ശാരീരളികവകുും മാേെളിക
വകുമായ വളർച്യകുസട പടവകുകൾക്ട് ഇടയളിൽ വള
രാേളിഷ് ടമളില്ാത് മകൾ, എനകുും പതളിോേകു മാപത
മകുള് മാലാഖയായളി െ്യും കാണാൻ ഇഷ് ടമളില്ാ
ത് മകൾ, ഒരകു തൂവൽനപാസല ഭാരും കകുേഞ്ഞട്  പച്
പ്ളി സൻേ ഒരകു താഴട്വരയളിൽ എത്ാൻ സകാതളിക്കു
ന മകൾ, ഉച്കസള ഇഷ് ടസപ്ടകുന, ൈവകകുനനര
ങസളയകുും പപഭാതങസളയകുും ഇഷ് ടസപ്ടകുന മകൾ, 
ഒരകു പ്ൂപ്യളിൽേളിനട്  ശലഭത്ളിനലക്ട് ചളിേക മകുളച് 
ഒരകു  േളിമളിഷത്ളിൽ  ആകാശങളുും േഷേപതങളുും 

േഷ് ടമായ മകൾ. അവൾ ആ അമ്മ
ക്ട്  അപരളിചളിതയായ ഒരാളാണ്. മക
ളുസട ജീവളിതവകുും അേകുഭവവകുും കാ
ണകുന ‘അമ്മ െ്യും മകളായളി മാേകു
കയാണ്. തേളിക്ട് േഷ് ടസപ്ട് ചളിേകകു
കൾപറ്റളി, ആകാശസത്യകുും പച്പ്ളി
സേയകുും പറ്റളി ‘അമ്മ ഓർക്കുനകുണ്ാ
വണും. അങസേ ഒനര െമയും രണ്കു 
കഥാപാപതങളുും ഒരാളായളി മാേകു
ന കാഴച െളിേളിമയളിനലതാവളില്, കാ
ണകുന ഒരാളുസട ഉൾക്ാഴ ചയാവ
ണും. പപവാെളിയായ േളിൊർ ഇപബാ
ഹളിമളി സൻേ മൂനാമസത് ചളിപതമാ
ണ് 6TEEN. ആനരാ ഒരാൾ, നൊളളി 
നലാക്ളി തകുടങളിയ മകുൻ ചളിപതങൾ 
ഏസേ േളിരൂപക പകുരസ്കാരങളുും 
ഏറ്റുവാങളിയതാണ്. രാനജഷ് ചളി

തമൊശ ചളിതതീെരണത്ളിനളികട നവൊസ്  വള്ളിക്കുന്് , വളിനയ്  ഫഫൊർട്് , അഷ് റഫ്  ഹംസ

അ
ഭി

മതു
ഖ

കം

 റതപമത്ികല വിനയട്  സാേതുകം ഷട്േികല
 സതുരനതുകമല്ാമായി റവേിട് റവഷങ്ങളിൽ 
 തിളങ്ങിയ വിനയട് റ�ാർട്ി  കൻേ അഭിനയ 
 ജീവിതത്ികല വഴിത്ിരിവാകതുകയാണട്  
 ‘തമാശ’യികല നായകകഥാപാതതകം. 
 ത കൻേ അഭിനയ ജീവിതവതുകം 
 നിലപാടതുകളുകം പേയതുകയാണട്   അറദേഹകം

ത്ളിരയകുസടതാണ്  തളിരക്ഥ.  കകുട്ളിയകുസട ആത്മഗതങൾനപാ
സല എഴകുതളിയളിരളിക്കുന വരളികൾ ഓനരാ ൈഹക്കുകൾനപാ
സല നകൾക്ാവകുനതാണ്. പപശസ്ത നമാഹേ വീണാ െുംഗീ
തജ്ഞൻ  നപാളളി വർഗീസ് ആണ് പശ്ചാത്ല െുംഗീതും േളിർ
വഹളിച്ത് . വയലളിേകുും വീണയകുും ഉപനയാഗളിച്ുള് െുംഗീതും 
ഈ ചളിപതസത് നവേളിട് ഒരകു തലത്ളിനലക്ട് ഉയർത്കുനകുണ്ട് . 
െമീർ അലളിയകുസട ഛായാപഗഹണും എടകുത്കുപേനയണ്താ
ണ്. രണ്കു കഥാപാപതങൾ മാപതമകുള് ഈ ചളിപതത്ളിൽ നപശ
യയാണ് സപൺകകുട്ളിയായളി അഭളിേയളിച്ളിരളിക്കുനത്. അമ്മയാ
യളി പശീബാലയാണ്. രണ്കുനപരകുും അവരവരകുസട കഥാപാപതങ
സള മളികച്താക്ളി. ൈഹക്കു കവളിതകസള നചർത്കു സവച് ഒരകു 
കാഴ ചക്വളിതയായളി ഈ െളിേളിമസയ ഒരകുക്കുനതളിൽ അണളി
യേക്ാർ വളിജയളിച്ു എനകുതസന പേയാവകുനതാണ്.

l

സ്വപട്നത്ിനതുകം യാഥാർഥ്യത്ിനതുമിടയിൽ പരിതഭമിച്ുറപായ ഒരതു  
പതിനാേതുകാരിയതു കട കഥയാണട്  ഇൗ തഹസ്വചിതതകം

6TEEN ഫപൊസ് റ്റർ

നളിസൊർ ഇതബൊഹളിം


