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ആർത്തവത്തതിെൻറ വവദനദതിനങ്ങൾ ഒറ്റെപെടൈതിെൻറയുകം ഭയപൊടതിെൻറയുകം 
ദതിനങ്ങളായതിക്ണ്ട് ഈ കാൈത്തുകം  
തീണ്ാരതിക്ുടതിൈുകളതിൽ കഴതിവയണ്തിവരുന്ന െെണ്ണുങ്ങെളക്ുറതിച്ട്...

നിസാർ പുതുവന

തതാട്ടുകൂടായ്മതെെും തീണ്ിക്ൂടായ്മതെെും 
നാം നാടുകടത്ിെിട്ട് പതിറ്ാണ്ുകൾ കഴി

ഞ്ു. പുതിെ തല്മുറക്ട് അെിത്തത്ക്ുറിച്ട് കകട്ടുകകൾ
വി ്മാതത്മാണുള്ളത്. എന്ാലും തതാട്ടുകൂടായ്മ അതി 
തൻറ അസ്ി വിട്ടുകപാെിട്ില്ല. പല കകാലത്ിലും രൂപത്ി
ലും അത് ഇന്ും ന്മുക്ിടെിലുണ്ട്. അതിതൻറ നിലവിലുള്ള 
രൂപ്മാണ്. ആർത്വക്ുടിലുകൾ. തീണ്ാരിപ്ടുരകതെന്ും 
ഇതിനു കപരുണ്ട്. ഇന്ും ചിലർക്ിടെിൽ ആർത്വം അശു
ദ്ംതതന്ൊണ്. ആർത്വ്മുള്ള സതതീകതെ അടുക്െ
െിൽ കടത്ാതിരിക്ുക, വീട്ിതല ഉപകരണങ്ങെിലും ഭക്ഷ
ണസാധനങ്ങെിലും അവതര തതാടീക്ാതിരിക്ുക, കിടപ്റ
െിൽനിന്ട്  ്മാറ്ിത്ാ്മസിപ്ിക്ുക എന്ിങ്ങതനെുള്ള കാര്യ
ങ്ങൾ ഇന്ും വലിതൊരു വിഭാഗത്ിനിടെിൽ നടന്ുകപാരു
ന്ുണ്ട്. ശബരി്മല കക്ഷതതത്ിൽ െുവതീതപകവശനവു്മാെി 
ബന്ധതപ്ട് സുതപീംകകാടതി വിധി വന്കപ്ാഴാണ് ആർത്
വവും അെിത്വു്മാെി ബന്ധതപ്ട് ചർച്കൾ ്മലൊെികൾ
ക്ിടെിൽ വീണ്ും സജീവ ചർച്ൊെത്. 

ആദിവാസി വിഭാഗ്മാെ കാണികൾ താ്മസിക്ുന് തിരു
വനന്തപുരം അഗസത്യാർകൂട ്മലനിരകെിതല അണകാൽ 
ഊരുവാസികൾക്ിടെിൽ ഇന്ും ആർത്വകാലത്ട് തപ
ണ്ടുങ്ങൾ കഴിഞ്ുകൂടുന്ത് തീണ്ാരിക്ുടിലുകൾ എന് 
കപരിലുള്ള അെിത്ക്ുടിലുകെിലാണ്. തകാടുംകാടിനു
ള്ളിൽ കപടിച്ടുവിറച്ട് ഒരു സുരക്ഷെു്മില്ലാതത അഞ്ാറു ദി
വസം ഒറ്ക്ട് കഴികെണ് ദുരവസ് ഈ കാലത്ും സതതീസു
രക്ഷക്ട് കകാടാനുകകാടി ്മുടക്ുന് ഒരു രാജ്യതത് തപണ്ടു
ങ്ങൾക്ുണ്ാകുന്ു എന്ത് ഏതറ തപാധാന്യ്മർഹിക്ുന് 
വാർത്ൊണ്. അണകാൽ ഊരിതല അെിത്ക്ുടിലിതന 
ക്ുറിച്ടും അവിടതത് ഋതു്മതികൊെ തപൺകുട്ികെടുതട 
ഒരാഴചക്ാലതത് കപടിജീവിതതത്ക്ുറിച്ടും പറൊം...

2018 നവംബറിലാണ്  ത്മിഴ നാട്ിൽ ഗജ ചുഴലിക്ാറ്ട്  
ആഞ്ുവീശുന്ത് . തഞ്ാവൂർ ജില്ലെിതല ആനനക്ടവ്  
വികല്ലജിതല വിജെലക്ഷട് ്മി എന് 14 വെസ്ടുകാരി തപൺകു
ട്ിക്ട്   കനത് ചുഴലിക്ാറ്ിലും ്മിന്ലിലും തപട്ട്  ജീവൻ നഷ് 
ടതപ്ട്ടു . വിജെലക്ഷട് ്മിക്ട്  ആദ്യ്മാെി ആർത്വം  ആെതി
തന തുടർന്ട്  വീടിന്  സ്മീപതത് ആർത്വക്ുടിലിലാണ്  വീ
ട്ടുകാർ അവതെ താ്മസിപ്ിച്ിരുന്ത് . ഗജ ആഞ്ുവീശാൻ 
തുടങ്ങിെ ദിവസം ്മുതൽ അവൾ കുടിലിൽ കിടക്ാൻ കപ
ടിൊതണന്ട്  വീട്ടുകാകരാട്  തകഞ്ിപ്റഞ്ു. പകക്ഷ, ആചാ
രം തതറ്ിക്ാൻ വീട്ടുകാർ തൊറല്ലാെിരുന്ു. ഒടുക്ം നവം
ബർ 16ന്  വീശിെടിച് കാറ്ിൽ ആർത്വക്ുടിലിന്  പുറകത്
ക്ട്  നിലംതപാത്ിെ ്മരത്ിനടിെിൽതപട്ട്  അവൾ തകൂര്മാ
െി  തകാല്ലതപ്ട്ടു. പട്ടുകകാ നട് ഗവ. ആശുപതതിെിതലത്ിച്
കപ്ാകഴക്ും അവൾ ്മരിച്ിട്ട്  ്മണിക്ൂറുകൊെിരുന്ു. അന്താ
രാഷ് തട ്മാധ്യ്മങ്ങൾ വതര റികപ്ാർട്ട്  തചയ തിട്ടും വിഷെം രാ
ജ്യത്ട്  കവണ്തത ചർച്ൊെില്ല. അതാണ്  ആചാരങ്ങെടുതട 
കരുത്ട് . ആർത്വക്ുടിലുകെടുതട ഏറ്വും വലിെ ദുരന്ത 
ചിതതം കാണണത്മങ്ിൽ ഇടുക്ി ജില്ലെിതല ഇട്മലക്ുടി ്മു
തുവാൻ ആദിവാസി തസറ്ിൽത്മൻറുകെിൽ കപാൊൽ ്മതി
ൊകും. ഒന്ും രണ്ു്മല്ല, 2000 ആദിവാസി െുവതികൊണ്  
അതി തൻറ ദുരന്തം കപകറണ്ിവന്ത് . ആർത്വക്ുടിലുക
െിൽ ഒറ്ക്ട്  കപടിച്രണ്ട്  കഴിെുന്തിൽനിന്ട്  രക്ഷതപ്ടാൻ 
ആദിവാസിതപ്ണ്ടുങ്ങൾ കകാൺതടാതസപ് റ്ിവ്  ഗുെികകൾ 
വിഴുങ്ങുന്തി തൻറ ദുരന്തങ്ങൾ ഏതറ നവകിൊണ്  പുറം
കലാകം അറിഞ്ത് . ആർത്വം നിലക്ുന്തിനും ആർ
ത്വദിനങ്ങൾ നീട്ിതവക്ുന്തിനും കവണ്ിൊണ്  ഈ ഗു
െികകൾ കഴിച്ിരുന്ത് . രാതതികാലങ്ങെിൽ ആർത്വ കുടി
ലുകെിൽ ഒറ്ക്ട്  കഴിൊൻ ഭെന് സ തതീകൾ ആർത്വദിന
ങ്ങൾ നീട്ാൻ കവണ്ി തുടർച്ൊെി ‘്മാലാ -ഡി’ കപാതലെു
ള്ള ഗുെികകൾ കഴിച്ടു. 18 കികലാ്മീറ്ർ കാട്ിലൂതട സഞ്രി
ച്ട്  ്മൂന്ാതറത്ിൊണ്  ഇവർ ഗുെികകൾ വാങ്ങിെിരുന്ത്. 
്മുതുവാൻ ആദിവാസികെടുതട 28 തസറ്ിൽത്മൻറുകൊണ്  
അവിതടെുള്ളത് . 2000 ത്ിലധികം സ തതീകൾ അവിതട തു
ടർച്ൊെി ഈ ഗുെികകൾ കഴിച്ടു. തുടർച്ൊെി എട്ട്  വർ
ഷം വതര ഗുെിക കഴിച്വരുണ്ട് . ഇകതതുടർന്ട്  177 സ തതീ
കൾ പൂർണ്മാെും വന്ധ്യരാെി. സ തതീകൾക്ിടെിൽ ശാരീരി

ക അസ്വസ ഥത കൂടിവന്കപ്ാഴാണ്  വിഷെം പുറംകലാക്മ
റിെുന്ത് . വ്യാപക കബാധവത് കരണത്ിലൂതടൊണ്  തപശ് 
നത്ിന്  പിന്ീട്  പരിഹാര്മാെത് . ഭരണകൂടം ഇടതപട്ട്  ആർ
ത്വകാലങ്ങെിൽ സ തതീകൾക്ട്  തങ്ങാനാെി സുരക്ഷിത
്മാെ കകാൺതകീറ്ട്  ്മുറികൾ തവച്ടുനൽകിൊണ്  ഇതിന്  പരി
ഹാരം കണ്ത് . ഇതിതന തുടർന്ുള്ള അകന്വഷണ്മാണ് 
അണകാൽ ഊരിതല തീണ്ാരി കുടിലുകെിൽ എത്ിച്ത്. 

തിരുവനന്തപുരം അഗസത്യാർകൂട ്മലനിരകെിൽ പാർ
ക്ുന് കാണി ആദിവാസി ഊരുകെിൽ ഏറ്വും ഉെരത്ി
ലാണ് അണകാൽ ഊര്. ്മറ്ടു കാണി ഊരുകെിൽനിന്ട്  തിക
ച്ടും വ്യത്യസ ത്മാെ ജീവിതരീതിൊണ് ഇവരുകടത്. ആചാര
ങ്ങതെെും വിശ്വാസങ്ങതെെും ശക്ത്മാെി ്മുറുതക പിടിക്ു
ന്വർ. ആ വിശ്വാസത്ിതൻറ ഭാഗ്മാൊണ് ഇവർ തങ്ങെടു
തട വീടുകൾ കപാലും പഴെ രീതിെിൽ നിലനിർത്ികപ്ാരുന്
ത്. അണകാൽ ഊരിൽ നിലവിൽ 70 കപരാണുള്ളത്. കുട്ിക
െടും സതതീകെടും ്മുതിർന്വരും അടക്്മുള്ളവരുതട എണ്്മാ
ണിത്. 18 വീടുകെിലാൊണ് ഇവർ താ്മസിക്ുന്ത്. ്മിക് 
വീടുകെടും കാട്ടുപുല്ലടുതകാണ്ു ക്മഞ്തും ഈറതകാണ്ട് ചു
്മതരാരുക്ിെതു്മാണ്. ഇങ്ങതനെുണ്ാക്ിെ ഒറ്്മുറി വീടുക
െിലാണ് കുടുംബത്ിതല അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിെുന്
ത്. ്മിക് വീട്ിലും ഇനിെും നവദ്യുതികപാലും എത്ിെിട്ില്ല. 
സംസ്ാനം സമ്ൂർണ നവദ്യുതീകരണം ആക്ുന്തി 
തൻറ ഭാഗ്മാെി ഇവിതടതെത്ിെ നവദ്യുതി വകുപ്ട്  
ഉകദ്യാഗസ്തര ഊരുവാസികൾത തന് ്മടക്ിെെക്ുകൊ
െിരുന്ു. പുതിെ വാർക് വീടുകൾ നിർ്മിക്ാനും ഇവർ 
തൊറല്ല. സർക്ാർ സംവിധാനങ്ങെടുതട നിരന്തര ഇടതപട
ലിതന തുടർന്ട് ഈെടുത്ാണ് ഊരിതല കുട്ികൾ വിദ്യാഭ്യാ
സം കതടിത്ുടങ്ങിെത്. ഇകപ്ാഴും സകൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നി
കഷധിക്തപ്ട് നിരവധി കുട്ികതെ ന്മുക്ട് ഊരിൽ കാണാം. 
ഒമ്തുവെസ്ടുകാരൻ ഇൗച്ചൂട്ി അവരിൽ ഒരാൊണ്. അക്ഷ
രം പഠിച്ാൽ ്മലനദവം കകാപിക്ുത്മന്ട് വിശ്വസിക്ുന്
തിനാലാണ് ഇവർ കുട്ികതെ സകൂെികലക്ട് അെക്ാത്ത്. 
തപൺകുട്ികെടുതട കാര്യ്മാണ് അതിലും കഷ് ടം. അവരിൽ 
വലിതൊരു ശത്മാനം ഇന്ും നിരക്ഷരരാണ്. ഇതതക്മൽ 

ആചാരങ്ങൾ ്മുറുതകപ്ിടിച്ടു ജീവിക്ുന്വർക്ിടെിലാണ് 
വെ തര സ്വാഭാവികം എന് നിലക്ട് അെിത്ക്ുടിൽ സതമ്
ദാെം നിലനിൽക്ുന്ത്. 

കാട്ിതല വിശ്വാസങ്ങൾതക്ാപ്്മുള്ള ആചാരങ്ങെിൽതപ
ട്താണ് തീണ്ാരിക്ുടിലുകൾ. ഇന്ും നിലനിൽക്ുന് വി
ശ്വാസങ്ങെടുതട ഭാഗ്മാൊണ് അവരുതട വീടുകകൊടു കചർ
ന്ു കാണുന് പനകൊല തകാണ്ു ്മറച് തചറിെ കുടിലു
കൾ. ഒരു ്മഴച്ാറ്ലിതന കപാലും താങ്ങിനിർത്ാൻ തകൽ
പില്ലാത് ഈ കുടിലുകെിലാണ് ആ ഊരിതല വെസ്റിെിച് 
തപൺകുഞ്ുങ്ങൾ ്മാസത്ിൽ ഒരാഴച തള്ളിനീക്ുന്ത്. 
അതുവതര തങ്ങൾ തതാട്ിടപഴകിെിരുന് എല്ലാം ആ ദിവസ
ങ്ങെിൽ ്മാതതം അന്യ്മാെികപ്ാകുന്തിതൻറ തനാമ്രങ്ങൾ
ക്പ്ടുറം അവതര ഭരിക്ുന്ത് ഉള്ളടുലെുന് ഭെ്മാണ്. 

സന്ധ്യ കഴിഞ്ാൽ ശരിക്ും ഒറ്ക്ാകും. ഇഴജന്തുക്ൾ 
ഏതു നി്മിഷവും കെറിവരാം. കാട്ടുജന്തുക്തെെും കള്ള
ന്ാതരെും ഭെക്ണം. ്മിക് ദിവസങ്ങെിലും കാട്ാനെിറ
ങ്ങും. ഊരുകകൊടു കചർന്ുള്ള കൃഷിെിടങ്ങൊകും അവ
െുതട ലക്ഷ്യം. പലകപ്ാഴും കുടിലിതൻറ തതാട്ടുത്ുവതര 
വന്ിട്ട് അവ ്മടങ്ങികപ്ാകും. ്മലനദവങ്ങെടുതട കാവലു 
തകാണ്ു ്മാതത്മാണ് തങ്ങൾക്ട് ഒന്ും സംഭവിക്ാത്തത
ന്ട് ഊരിതല തപണ്ടുങ്ങൾ പറെുന്ു. മ്ാവുകെടും കാട്ടുപ
ന്ികെടും കാട്ടുകപാത്ുകെടുത്മാ തക് ദിനവും ഊരുകെിതല
ത്ും. കൂട്ാെി കഴിെുകമ്ാൾ അതികനാതടാന്ും കപടികതാ
ന്ിെിട്ില്ല. പകക്ഷ, ഒറ്ക്ാകുന് ദിവസങ്ങെിൽ തപാണഭെം 
കാരണം ശ്വാസംകപാലും നിലച്ടുകപാകുത്മന്ട് അവർ പറ
െുന്ു. 

കാടോളം കരുത്ുള്ള പെണ്ണ്
ലക്ഷട്്മി അണകാൽ ഊരിതല തല്മുതിർന് സതതീൊ

ണ്. ലച്ട്്മി എന്ാണ് ഊരുവാസികൾ വിെിക്ുന്ത്. 
്മൂന്ട് ആൺ്മക്ൾതക്ാപ്ം അണകാൽ ഊരിലാണ് താ്മ
സം. ഊരിൽനിന്ട് ഗർഭിണികതെ ആശുപതതികെിൽ തകാ
ണ്ുകപാെിത്ുടങ്ങിെത് ഈ അടുത് കാലത്ാണ്. അതി
നു ്മുമ്ട് കാട്ിതല സതതീകെടുതടതൊതക് തപസവം എടു
ത്ിരുന്ത് ലച്ട്്മിൊണ്. ഓപകറഷൻ കടബിെിൽ ഉപകൊ
ഗിക്ുന് ്മൂർച്കെറിെ കത്ികെക്ാൾ ്മൂർച്െുള്ള ഈറ
െുതട ഇലെുതട അറ്ംതകാണ്ട് അവർ തപാക്ിൾതകാടി ്മു
റിച്ട് പച്്മരുന്ുകൾ കതച്ടുപിടിപ്ിച്ട് രക്ഷതചയതു. അണ
കാൽ ഊരിൽ ഇകപ്ാൾ കൗ്മാരക്ാരാെ കുട്ികതൊതക് 
ലച്ട്്മിെുതട  നകെികലക്ാണ് ജനിച്ടുവീണത്. അതിലവർ 
അഭി്മാനിക്ുന്ു. കാകടാെംതതന് കരുത്ുള്ള സതതീ. നല്ല 
നധര്യവു്മുണ്ട്. നാട്ിൽനിന്ട് വന്താതണന്ട് പറഞ് 
കപ്ാൾ ലച്ട്്മി നിർത്ാതത സംസാരിച്ടു. കൃഷിതെ കുറി
ച്ടും ആൺ്മക്ൾക്ിടെിൽകിടന്ട് ഗുസതിപിടിക്ുന്തി
തന കുറിച്ടും ഒതക് ലച്ട്്മി വാചാലൊെി. പകക്ഷ, തീണ്ാ
രിക്ുടിലിതന കുറിച്ട് കചാദിച്കപ്ാൾ അവർ ഒരു നി്മിഷം 
്മൗനിൊെി. കാട്ടു്മൃഗങ്ങകെക്ാൾ ഭെ്മാണ് അവർക്ട് ആ 
ഒറ്തപ്ടലിതന. തീണ്ാരിക്ുടിലിൽ പാർക്കവ വിഷജന്തു
ക്ൾ കടിച്ിട്ടുള്ള ചില സതതീകെടുതട അനുഭവവും പങ്ു
തവച്ടു ലച്ട്്മി. 

കാടിന്  ഒരു വന്യതെുണ്ട്. രാതതികെിൽ അത് കൂടുതൽ 
ഭീകര്മാകും. കൂട്ിന് ആെടുള്ളകപ്ാൾ ്മാതത്മാണ് അത് 
ആസ്വദിക്ാൻ കഴിെുക. അല്ലാത്കപ്ാൾ അത് ഭെ്മാണ് 
പകർന്ുനൽകുക. തന്ാലാകുന് ഭാഷെിൽ ലച്ട്്മി ഒറ്തപ്
ടലിതൻറ രാതതികതെ കുറിച്ട് സംസാരിച്ടു. കുട്ികതൊതക് 
പള്ളിക്ൂടത്ിൽ പഠിക്ാൻ കപാെിത്ുടങ്ങിെ സ്ിതി
ക്ട് ഇൗ കപടിദിനങ്ങെടും അെിത്ക്ുടിലുകെടും ഒതക് ്മാ
ഞ്ുകപാകും എന്ുതതന്ൊണ് ലച്ട്്മിെും അവര 
കപ്ാതലെുള്ള തപണ്ടുങ്ങെടും വിശ്വസിച്ടുകപാരുന്ത്. ആദി
വാസികക്ഷ്മത്ിന് കകാടികൾ ്മുടക്ുന് സർക്ാറും ഇതി
തനാതക്ൊെി തപകത്യക വകുപ്ടുകെടു്മുള്ള ഈ നാട്ിൽ 
ഈ അെിത്ക്ുടിലുകൾ തുടരുന്ുണ്ട് എന് വാർത്ത
തന് ഒരു അദ് ഭുത്മാണ്. ഇനിതെങ്ിലും ഈ വിഷെത്ിൽ 
അധികാരികെടുതട കതണ്ത്ും എന്ട് തപതീക്ഷിക്ാം. കാട്ി
തല പാർവതിെും ്മാലെും ്മഞജുവുത്മാതക് ഈ കുടി 
തലാന്ട് ഒഴിഞ്ുകിട്ാൻ കാത്ിരിക്ുന്വരാണ്. 

l

Nu]ZnbpsS 
HSphnes¯ 
Ccbmbn Aw_bpw 
Ipcp¶pIfpw
ആർത്വം ഏറ്വും അശുദ്്മാെി കാണു
ന് ജനതൊണ് കനപ്ാൾ നിവാസികൾ. ആർ
ത്വകാലത്ട് സതതീകൾ ഒറ്ക്ട് കഴിെണം 
എന് ദുരാചാരത്ിന് കനപ്ാെിൽ പറെുന് 
കപരാണ് ചൗപദി. വീടു പണിെുകമ്ാൾതതന് 
ഇവർ ആർത്വകാലത്ട് സതതീകൾക്ട് കഴി
ൊൻ വീടികനാട് കചർന്ട് കുടിലുകെടും പണി
െും. ആർത്വ ദിനങ്ങൾ ഇതിൽ കഴിച്ടുകൂ
ടുന്തിനാണ് ചൗപദി എന്ട് പറെുന്ത്. ആ 
ദിവസങ്ങെിൽ ്മറ്ടുള്ളവതര കാണാകനാ സം
സാരിക്ാകനാ പാടില്ല. തികച്ടും ഒറ്തപ്ട് ജീ
വിതം. അടുത്ിതടൊണ് കനപ്ാെിതല കാഠ്മ
ണ്ു തവസ കറ്ൺ ബാജുര ജില്ലെിൽ അംബ 
കബാഹാര എന് സതതീെും അവരുതട പത്ും 
പതന്തണ്ും വെസ്ടുള്ള രണ്ട് ആൺ്മക്െടും കു
ടിലിനുള്ളിൽ പുകെിൽ ശ്വാസം്മുട്ി ്മരിച്ത്. 

തകാടും തണുപ്ടു കാലത്ാണ് അംബ 
ആർത്വക്ാരിൊെത്. തണുപ്ിൽനിന്ട് 
രക്ഷകനടാൻ ഇവർ രാതതിെിൽ വീട്ിൽ ആരും 
കാണാതത പുറത്ിറങ്ങി കുടിലിനു സ്മീപം 
തീകൂട്ി. ഇതിതൻറ പുക കുടിലിൽ നിറഞ്ാ
ണ് അംബെും ആൺ്മക്െടും ്മരിച്ത്. 

അംബെുതട ഭർതൃ്മാതാവ് രാവിതല ഉറ
ക്്മുണർന്ട് കുട്ികതെ കാണാതത സംശെം 
കതാന്ിെതിതന തുടർന്ട്  കുടിൽ തുറന്ട് പരി
കശാധിച്കപ്ാഴാണ് ്മൂന്ുകപരും പുക ശ്വസി
ച്ട് ്മരിച്ടുകിടക്ുന്ത് കണ്ത്. ജനാലകകൊ 
വാെുസഞ്ാരത്ിന് ്മറ്ടു ്മാർഗങ്ങകൊ ഇല്ലാ
തതൊണ് ആർത്വക്ുടിലുകൾ പണിെു
ക. ചൗപദി എന് ദുരാചാരത്ിതൻറ കനപ്ാെി
തല ഏറ്വും ഒടുവിലതത് ഇരൊണ് അംബ
െും ്മക്െടുത്മന്ട് അന്തർകദശീെ ്മാധ്യ്മങ്ങൾ 
പറെുന്ു. 

സംഭവത്ിൽ അകന്വഷണം നടക്ുകൊ
തണന് ട് തപാലീസ ട് ക്മധാവി ഉദ്ദബ ട് സിങ് പറ
ഞ്ു. ആർത്വസ്മെത് ട് കഴിെുന് ഈ കു
ടിലുകൾക്ട് ചൗകഗാത് ട് എന്ാണ് പറെുന്
ത്. പരമ്രാഗത കുടിലിൽ തപണ്ടുങ്ങൾ ഒറ്
ക്ാണ ട് കഴികെണ്ത ട്. ്മതപര്മാെ കാര്യങ്ങൾ
ക്ും വിലക്ുണ് ട്. കഴിഞ്വർഷം ആർത്വ 
സ്മെത് ട് കുടിലിൽ കഴിഞ് തപൺകുട്ി പാ
മ്ുകടികെറ് ട് ്മരിച്ിരുന്ു. ഇകതതുടർന് ട് കന
പ്ാൾ പാർലത്മൻറ് ചൗപദി തകി്മിനൽ കുറ്്മാ
ക്ിെിരുന്ു . ്മൂന്ു്മാസം തടവും 3000 രൂപ 
പിഴെു്മാണ ട് ശിക്ഷ. 2005ൽ ചൗപദി തകി്മി
നൽ കുറ്്മാെി കനപ്ാൾ സുതപീംകകാടതിെും 
വിധിച്ിട്ടുള്ളതാണ്. 

തപാകൃത്മാെ ഈ ദുരാചാരം ഇന്ും തുട
രുന്ു എന്തിതൻറ തതെിവാണ് അംബെുതട 
്മരണം എന്ട് വാർത്കൾ പറെുന്ു. അന്തർ
കദശീെ ്മനുഷ്യാവകാശ കകാടതിെും വിഷെ
ത്ിൽ ഇടതപട്ിട്ടുണ്ട്.

02 04സിനിമക്ണ്  
അര്ഥമുണ്ാക്ിയ  
ഛായാഗ്ാഹകൻ

കാര്്ിലിപല 
ആളില്ാ  
ഗ്ാമങ്ങൾ
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വാസുേദവൻ കുപ്പാട്ട് 

കൂടല��ർ എം.ടി. വാസു േദവൻ നായ
െര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ജന്മ

്രഗാമം മാ്രതമല�. സർഗാത്മക ജീവിതത്തി
ന് ജീവവായു പകർന്ന േദശം കൂടിയാ
ണ്. ̌  ്രഗാമത്തിെൻറ സിരാപടലങ്ങളി
ലൂെട സം്രകമിച്ച ജീവിതമാണ് എം.ടി 
കഥകളിലും േനാവലുകളിലും ̌ വി
ഷ്˘കരിച്ചത്. കൂടല��രിെല ്രഗാമവീഥി
കൾ, ഇടവഴികൾ, കുളക്കടവുകൾ, 
പുഴേയാരം, കവലകൾ എല�ാം എം
.ടിയുെട രചനാേലാകെത്ത ഉജ്ജീ
വിപ്പിച്ച�. അവിെടനിന്ന ്വാറ്റിെയടു
ത്ത അനുഭവങ്ങള�െട ലഹരി എഴു
ത്തുജീവിതത്തിൽ അനുഭൂതിയായി 
പരിണമിച്ച�. നിളാനദിയുെട ഈ തീ
ര്രഗാമത്തിൽ കഥകള�െട അക്ഷയ
ഖനികൾ എം.ടി കെണ്ടടുത്തു. എം.
ടി എഴുതുന്നു:

‘കൂടല��ർ എന്ന എെൻറ െചറിയ േലാകത്തി
േനാട്˘ ഞാൻ മാറിനിൽക്കാനാവാത്തവിധം 
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതിെൻറ നാലതിരു
കൾക്കപ്പ�റത്തുകടക്കിെല�ന്ന നിർബന്ധമു
േണ്ടാ എന്നു േചാദിക്കാം. ഇല�. വ�ത�സ് തമാ
യ ഭൂഭാഗങ്ങൾ േതടി ഞാൻ അലയാറുണ്്ട പല
േപ്പാഴും. പേക്ഷ, വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാനിവി
േടക്ക് തിരിച്ച�വരുന്നു. ഇെതാരു പരിമിതിയാ
വാം. പേക്ഷ, അറിയാത്ത അദ് ഭുതങ്ങെള ഗർ
ഭത്തിൽ വഹിക്കുന്ന മഹാസമു്രദങ്ങേളക്കാൾ 
അറിയുന്ന നിളാനദിയാെണനിക്കിഷ്˘ ടം.’ 

കൂടല��രിെല അനുഭവമണ്ഡലത്തിൽ നി
ന്നുവരുന്ന സ് ്രതീ പുരുഷന്മാരുെട കഥകളാ
ണ് എം.ടി ഏെറയും പറഞ്ഞിട്ട�ള്ളത്.  ്രഭാ
ന്തൻ േവലായുധനും േകാന്തുണ്ണി അമ്മാമ്മ
യും കാതു മുറിച്ച മീനാക്ഷി ഏടത്തിയും കൂ
ടല��ർ ്രഗാമത്തിെൻറ ശാശ�ത ്രപതീകങ്ങളാ
ണ്. നാലുെകട്ടിെല അപ്പ�ണ്ണിയും കാലത്തിെല 
േസതുവും അസുരവിത്തിെല േഗാവിന്ദൻകുട്ടി
യും കൂടല��രിൽനിന്ന് കെണ്ടടുക്കെപ്പട്ട കഥാ
പാ്രതങ്ങളാണ്. നാട്ടിൻപുറത്തിെൻറ വിശ�ാസ
ങ്ങള�ം ̌ ചാരങ്ങള�ം സങ്കൽപങ്ങള�െമല�ാം 
െകട്ട�പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ജീവിതം ഇവിെട 
പുഴേപാെല ഒഴുകുന്നു. 

കഥയുെട കൂടല�ൂരിേലക്ക്
മഴ ഒളിച്ച�കളിക്കുന്ന മിഥുനമാസത്തിലാ

ണ് കൂടല��രിേലക്ക ്പുറെപ്പട്ടത്. കുറ്റിപ്പ�റത്തു
നിന്ന ്കൂറ്റനാട്˘ ബസിൽ കയറി യാ്രത തുടങ്ങി
യേപ്പാൾ പേക്ഷ, മഴ കൂട്ടിെനത്തി. ˇനക്ക
ര പഞ്ചായത്തിൽ കുന്നിെൻറ പള്ളയിലൂെട 
വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞുേപാകുന്ന േറാഡിൽ യാ
്രത മഴയുെട താളത്തിെനാപ്പമായി. െനൽവ
യലുകള�ം െതങ്ങിൻേതാപ്പ�കള�ം നിറഞ്ഞ 
്രഗാമത്തിെൻറ ഹൃദയത്തിലൂെടയാണ് യാ
്രത. ˇകാശത്്ത എം.ടിയുെട ഒരു കഥയിൽ 
പറഞ്ഞേപാെല െകാന്പും കുളന്പുമായി േമ
ഘങ്ങൾ മു്രകയിട്ട�നടക്കുകയാണ്. കുന്പിടി 

എത്തുേന്പാൾ മലപ്പ�റം 
വിട്്ട ജില� പാലക്കാടായി 
മാറും. അതുകഴിഞ്ഞ് ്രപ
ധാന അങ്ങാടി കൂടല��ർ 
തെന്ന. എന്നാൽ, കുന്പിടി
േയാളം വരില�. ഏതാനും 

കടകൾ, പുതിയ കാഴ്ച
യായി െമാൈബൽ റീചാർ

ജ്  കടകൾ, സഹകരണ ബാ
ങ്കിെൻറ ശാഖകൾ. ബസ്  കാ

ത്തിരിപ്പ�േക്രന്ദങ്ങളിൽ െവറുെത 
പഞ്ചായത്്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ. 

കൂടല��രിൽ രണ്ടാമെത്ത ബസ് സ് േറ്റാപ്പായ 
കൂട്ടക്കടവിൽ ഇറങ്ങി. അതാണ് കൂടല��രിെൻ
റ േക്രന്ദബിന്ദു. തൂതപ്പ�ഴയും ഭാരതപ്പ�ഴയും 
സംഗമിക്കുന്ന സ് ഥലമാണ് കൂട്ടക്കടവ്˘. അവി
െടനിന്ന ്പുഴകൾ ഒന്നായി പടിഞ്ഞാേറാട്ട ്ഒഴു
കും. കൂട്ടക്കടവിൽനിന്ന ്ഏകദശം 100 മീറ്റർ മാ
റിയാണ് എം.ടി ഇടക്കിെട വന്നു താമസിക്കു
ന്ന അശ�തി എന്ന വീട്˘. എം.ടിയുെട അനന്ത
രവൾ എം.ടി. ഗീതയാണ് അവിേടക്കുള്ള വഴി
കാണിച്ച ്കൂെട േപാന്നത്. ഗീതയുെട മകൻ ദീ
പകും കൂെടയുണ്ടായിരുന്നു. അശ�തിയിെല 
ബാൽക്കണിയിൽനിന്ന് േനാക്കിയാൽ ഭാരത
പ്പ�ഴ കാണാമായിരുന്നുെവന്ന് ഗീത പറഞ്ഞു. 
ഇേപ്പാൾ പുഴ കാണില�. പകരം മണൽപരപ്പ�ം  
െപാന്തക്കാടുകള�ം മാ്രതം. എം.ടി ഭാരതപ്പ�
ഴയുെട ദുഃസ് ഥിതിെയ പറ്റി ധാരാളം എഴുതു
കയും ്രപസംഗിക്കുകയും െചയ്˘ത ˇളാണ്. 
ഇനി അതിെനപ്പറ്റി ഒന്നും പറയില� എന്ന് പി
ന്നീട്˘ ശപഥം െചയ്˘തു. അ്രതേമൽ ധാർമിക
േരാഷം അേദ്ദഹം അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി. 
ഭാരതപ്പ�ഴയുെട മണൽപരപ്പിലൂെട നിർദയം 
നീങ്ങുന്ന മണൽേലാറികൾ എം.ടിെയ മാ്രത
മല�, ˇരുെടയും മനസ്സിെന െനാന്പ
രെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഏതായാലും 
പുഴെയ േനാക്കിക്കാണുന്നതിനായി 
കൂടല��രിൽ പണിത വീട്ടിൽ എം.ടിയി
േപ്പാൾ താമസത്തിന് എത്താറിെല�ന്ന് 
ഗീത പറഞ്ഞു. 

ഇടക്ക് വന്നു മടങ്ങും. വീടിനക
ത്ത് േമശ, കേസര തുടങ്ങിയ വീട്ട�പ
കരണങ്ങൾ മാ്രതം. പുസ് തകങ്ങള�ം 
മറ്്റ എഴുത്തുസാമ്രഗികള�ം ഒന്നുമില�. 
അവിെടനിന്ന ്കുറച്ച ് െതക്കു മാറിയാ
ണ് എം.ടിയുെട തറവാട്˘. പാടത്തി
െൻറ കരയിൽനിന്ന്  വീട്ട�മുറ്റേത്ത
ക്ക ്കൽപടവുണ്്ട. പഴയ േഗറ്്റ വീട്ട�മു
റ്റത്ത് മാറ്റിെവച്ച നിലയിൽ കാണാം. 
പണ്്ട ഇത് ഓലേമഞ്ഞ നാലുെകട്ടാ
യിരുന്നു. പിന്നീട്˘ പുതുക്കിപ്പണിത്  

ഇരുനില മാളികയാക്കി. എം.ടിയുെട മൂത്ത 
േജ�ഷ്˘ഠൻ എം.ടി. േഗാവിന്ദൻ നായർക്കായി
രുന്നു തറവാട്˘. പഴയ നാലുെകട്ടിെൻറ അവ
ശിഷ്˘ ടങ്ങൾ ഒന്നും കാണാനില�. വീട്˘ ഇടക്കി
െട വൃത്തിയാക്കിയിടുെമന്നു ഗീത പറഞ്ഞു. 
നാലുെകട്ടായിരുന്ന കാലത്്ത െതാട്ടടുത്്ത ഒരു 
പത്തായപ്പ�ര ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ഞങ്ങൾ എത്തുേന്പാൾ വീട്ടിേലക്കുള്ള 
ൈവദ�ുതി ൈലൻ അറ്റ�കിടക്കുകയായിരു
ന്നു. അത് ശരിെപ്പടുത്താൻ െക.എസ് .ഇ.ബി 
ജീവനക്കാർ എത്തിയിരുന്നു. അവർക്കും എം
.ടിയുെട തറവാടാെണന്ന് അറിയാം. െമയിൻ 
േറാഡിൽനിന്ന് േപാക്കറ്്റ േറാഡിേലക്ക് തിരി
യുന്നിടത്താണ് ഗുരുതിപ്പറന്്പ. തറവാട്ടിെൻ
റ മച്ചകത്തിൽ െകാടിക്കുന്നത്്ത ഭഗവതി കു
ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കൽപം. അതിനു 
േനെരയാണ് ഗുരുതിപ്പറന്്പ. ഗുരുതി നടത്തൽ 
ഇവിെടയാണ്. തറവാട്ടിെല എല�ാവരും എത്തി
േച്ചരുന്ന ചടങ്ങാണ്. വിളിച്ചാൽ വിളി േകൾക്കു
ന്ന ഭഗവതിയാണ് െകാടിക്കുന്നത്ത് ഭഗവതി. 
ൈദവം ഉേണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ചാൽ എനിക്ക് 
മറുപടിയില�. എന്നാൽ,െകാടിക്കുന്നത്്ത ഭഗ
വതി ഉണ്ട് എന്നുതെന്ന ഞാൻ പറയും എന്ന് 
എം.ടി പറഞ്ഞിട്ട�ണ്്ട. ഗുരുതിപ്പറന്പിൽ ഇേപ്പ
ാൾ ഗുരുതി നടത്താറിെല�ന്ന് എം.ടി. ഗീത പറ
ഞ്ഞു. പുഴക്ക് അക്കെര വാഴക്കാവ്˘ േക്ഷ്രത
ത്തിെൻറ അങ്കണത്തിലാണ് ഇടക്ക് ഗുരുതി 
നടത്തുന്നത്. 

കുേട്ട�ടത്തിയും മറ്റും
കാലത്തിെൻറ കുെത്താഴുക്കിൽ കൂടല��

രിെൻറ മുഖവും കുറെച്ചാെക്ക മാറിയിട്ട�ണ്്ട. 
എം.ടി ത െൻറ രചനകളിൽ കഥാപാ്രതങ്ങളാ
ക്കിയവരുെട മാതൃകകൾ മിക്കവാറും ജീവിത
ത്തിെൻറ അരങ്ങിൽനിന്ന് വിടപറഞ്ഞു. ഭൂ്രപ
േദശങ്ങളിലും മാറ്റം വന്നു. ഇടവഴികൾ പല
തും േറാഡായി. എന്നാൽ, എം.ടിയുെട കഥക
ള�ം കഥാപാ്രതങ്ങള�ം ഇന്നും അനുവാചകെര 
ˇകർഷിച്ച�െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. കുേട്ട�ടത്തി 
എന്ന കഥ വായനക്കാർക്ക് മറക്കാനാവില�. 
സ് ്രതീ സ�ാത്രന്ത�െത്തപ്പറ്റി ചർച്ചകൾ നടക്കും 
മുന്പുള്ള കാലമാണ്   കഥയുെട പശ്ചാത്തലം. 
കുേട്ട�ടത്തി കറുത്തിട്ടാണ്, െതാട്ട� കെണ്ണഴു

താം^എന്നാണ് എം.ടി കുേട്ട�ടത്തിെയ അവ
തരിപ്പിക്കുന്നത്. അപൂർവമായ ഒരു ഭാവതലം 
ഇവിെട വിരിയുന്നു. നിറത്തിെൻറ േപരിൽ കു
േട്ട�ടത്തി മാറ്റിനിർത്തെപ്പടുകയാണ്. കാണു
ന്നവരുെട കണ്ണിൽ കുേട്ട�ടത്തി സുന്ദരിയല�. 
അതുെകാണ്ടുതെന്ന അവൾക്ക ്വന്ന വിവാഹാ
േലാചനകൾ വഴിമാറിേപ്പാകുന്നു. അനുജത്തി 
അമ്മുവിെന മതിെയന്ന ്െപണ്ണ�കാണാൻ വരു
ന്നവർ പറയുന്നേതാെട കുടുംബത്തിന് മാറി 
ചിന്തിേക്കണ്ടിവരുന്നു. അതിൽ ˇരും െതറ്റ� 
കാണുന്നില�. എന്നാൽ, അന�പുരുഷന്മാേരാട്˘ 
സംസാരിക്കുകയും സ�ത്രന്തമായി ഇടെപടുക
യും െചയ്യ�ന്ന കുേട്ട�ടത്തിയുെട ത േൻറടെത്ത  
ഉൾെക്കാള്ളാൻ ˇർക്കും ˇയില�. അതിെൻ
റ േപരിൽ കുേട്ട�ടത്തിക്ക് വലിയമ്മയുെട ്രപ
ഹരം ഏറ്റ�വാേങ്ങണ്ടിവരുന്നു.എതിർപ്പ�ം ്രപ
തിേഷധവും അവള�െട ˇത് മഹത�യിലാണ് 
അവസാനിക്കുന്നത്.

േദവിെയ ഉപാസിക്കുന്ന െവളിച്ചപ്പാടിെൻറ 
ൈദന�ത പള്ളിവാള�ം കാൽചിലന്പും എന്ന 
കഥയിൽ കാണാം. രാമക്കുറുപ്പ് എന്ന സ�ന്തം 
േപരിൽ കഴിഞ്ഞ 20 െകാല�മായി ̌ രും അയാ
െള വിളിച്ചിട്ടില�. അയാൾ അവരുെട ഭഗവതിയു
െട െവളിച്ചപ്പാടാണ്–എന്ന്് ്എം.ടി എഴുതുേന്പ
ാൾ ഭഗവതിയുെട ്രപതിപുരുഷെനയാണ് അവ
തരിപ്പിക്കുന്നത്്. ഭാര�യും നാലു കുഞ്ഞുങ്ങള�
മടങ്ങുന്ന അയാള�െട കുടുംബം എങ്ങെന കഴി
ഞ്ഞുകൂടുന്നു എന്ന് പേക്ഷ ˇരും അേന�ഷി
ക്കുന്നില�. അടുപ്പിൽ തീ പുകയുന്നതിനുള്ള ഒടു
വിലെത്ത ഉപായം എന്ന നിലയിൽ അയാൾ ചാ
ക്കുമായി സന്പന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ െനല�� േത
ടിേപ്പാവുകയാണ്. അഭിമാനം പണയംെവക്കു
ന്ന ്രപവൃത്തി. അങ്ങെന നടക്കുേന്പാൾ അഭി
മാനത്തിെൻറ അസ് ഥിവാരക്കല��കൾ ഓേരാ 
കാൽെവക്കുേന്പാഴും അമരുന്നുെണ്ടന്നു േതാ
ന്നി. ഒടുവിൽ പവി്രതെമന്ന് കരുതിയ കാൽചി
ലന്പും പള്ളിവാള�ം െകാല� െൻറ ˇലയിൽ 
െകാണ്ടുേപായി വിൽക്കുകയാണ്. ‘നിർമാല�ം’ 
എന്ന േപരിൽ ഈ കഥ ചലച്ചി്രതമാവുകയും 
െചയ്˘തു. ഇന്ന് കൂടല��രിെല അപൂർവം ഇടവ
ഴികൾ കാണുേന്പാൾ പള്ളിവാള�ം ഉയർത്തി
പ്പിടിച്ച ്േപാകുന്ന െവളിച്ചപ്പാടിെന ഓർമവരും. 
െവളിച്ചപ്പാടിെൻറ േദശം കൂടല��രെല�ന്ന് എം.

ടി. ഗീത പറഞ്ഞു. 
കൂടല��രിൽ െവളിച്ചപ്പാട്˘ ഉണ്ടായി

രുന്നില�. പുഴക്ക ്അക്കെര െകാടിക്കു
ന്നത്ത് േക്ഷ്രതപരിസരത്ത് എവിെട
േയാ ˇയിരുന്നു െവളിച്ചപ്പാടിെൻ
റ വീട്˘. ഗുരുതിക്ക് കൂടല��രിേലക്ക് 
എത്തുകയായിരുന്നു പതിവ്˘. നിർമാ
ല�ത്തിൽ പി.െജ. ̌ ൻറണി അനശ�
രമാക്കിയ െവളിച്ചപ്പാടിെന ഏതായാ
ലും പുതിയ തലമുറക്ക ്പരിചയമില�. 
പുതിയ കാലത്ത് ഏതായാലും കൂട
ല��രിൽ െവളിച്ചപ്പാടില� എന്ന് ഉറപ്പി
ച്ച�പറയുകയാണ് ഗീത.   

എം.ടി എന്ന ഭാഗ�േരഖ
എം.ടിയുെട അടുത്ത തലമുറയു

െട ്രപതിനിധിയായി ഇന്ന് കൂടല��രുള്ള എം
.ടി. രവീ്രന്ദൻ എം.ടിെയ പറ്റി വാചാലനായി. 
പഴയ തലമുറ പലതും കുറ്റിയറ്റ� േപായി. കു
േട്ട�ടത്തിയുെടയും ്രഭാന്തൻ േവലായുധ െൻറ
യും പിൻമുറക്കാെര കൂടല��രിൽ കെണ്ടത്താൻ 
കഴിഞ്ഞു എന്നു വരില�^ എം.ടി. രവീ്രന്ദൻ പറ
ഞ്ഞു. ഇരുട്ടിെൻറ ˇത്മാവിെല േവലായുധ
െന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില�. േവലായുധ െൻറ മനസ്സി
െന കാണാൻ സാധിച്ച� എന്നതാണ് എം.ടി
യുെട വിജയം. അതിന് നിരീക്ഷണപാടവം മാ
്രതം േപാരാ. ഭാവനയും ്രപതിഭയും േവണം. 
ഇെതല�ാം േവണ്ടുേവാളം എം.ടിക്കുണ്്ട. െച
റിയ ്രപായത്തിൽ തെന്ന അേദ്ദഹത്തി െൻറ ്രപ
ധാന രചനകൾ െവളിച്ചം കണ്ടിരുന്നു. നാലു
െകട്ടിന് സാഹിത� അക്കാദമി പുരസ് കാരം കി
ട്ട�േന്പാൾ എം.ടിക്ക് കഷ്˘ ടി 25 വയസ്്സ   ˇകു
ന്നേതയുള്ള�. കൂടല��രിെൻറ എഴുത്തുകാരൻ 
എം.ടി. വാസുേദവൻ നായർ മാ്രതമാണ്. അതി
നപ്പ�റം ̌ രുമില�. ഇേപ്പാഴും ̌ ഴ്ചയിൽ ഒരാ
െളങ്കിലും എം.ടിയുെട ചരി്രതമറിയാൻ കൂടല��
രിൽ എത്തും. അത് വായനക്കാരേനാ എഴുത്തു
കാരേനാ ˇരാധകേനാ ˇവാം. എങ്കിലും, 
അത്തരക്കാരുെട വരവിന് കുറെവാന്നുമില�. 
എം.ടി ഇടക്ക് വന്നുതങ്ങുന്ന അശ�തി എന്ന 
വീട്˘ കഴിഞ്ഞ െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ അകെപ്പ
ട്ടിരുന്നു. വീടിെൻറ അകം വെര െവള്ളം കയ
റി. പിെന്ന കുെറ പണിെയടുത്താണ് നന്നാക്കി
െയടുത്തത്. ഇടക്ക ്വരുേന്പാൾ കൂെട എഴുത്തു
കാർ ̌ െരങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അേദ്ദഹത്തിെൻ
റ വീട്˘ അനാഥമായിക്കിടക്കരുത് എന്ന് നിർബ
ന്ധമുണ്്ട. അതിനാൽ േനാക്കി പരിപാലിക്കു
ന്നു -രവീ്രന്ദൻ പറഞ്ഞു. 

പിറന്നാളിെൻറ ഓർമ
പിറന്നാളിെൻറ ഓർമ എന്ന േപരിൽ ഒരു 

കഥ എം.ടി എഴുതിയിട്ട�ണ്ട്. കുട്ടിയുെട പിറ
ന്നാളിന് അന്പലത്തിൽ പായസം വഴിപാട്˘ നട
ത്താൻ ഇടങ്ങഴി െനല� ്̌ വശ�െപ്പട്ട അമ്മക്ക് 
അമ്മാവേനാട്˘ ചീത്ത േകൾക്കുന്നു. കുട്ടിയു
െട അച്ഛെനപ്പറ്റി േമാശമായി സംസാരിക്കുന്ന 
അമ്മാവേനാട്˘ തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞ അമ്മ
ക്ക് അടിയും കിട്ടി. അന്ന് പിറന്നാൾ പട്ടിണി
യുെട ദിനമായി. കുളിയും സദ�യും ഒന്നും 
ഉണ്ടായില�. അത്തരം നീറുന്ന ഓർമകൾ എം.
ടിെയ എന്നും മുേന്നാട്ട�നയിച്ച�. നാലുെകട്ടി
െല അപ്പ�ണ്ണി, അസുരവിത്തിെല േഗാവിന്ദൻ
കുട്ടി, കാലത്തിെല േസതു... അങ്ങെന എം
.ടിയുെട ˇത്മാവിെൻറ അംശങ്ങൾ േപറു
ന്ന കഥാപാ്രതങ്ങൾ അനവധി. അവെരെയ
ല�ാം ഗർഭം ധരിച്ച കൂടല��ർ ്രഗാമവും നിളാ
നദിയും കാലത്തിെനാപ്പം മുേന്നാട്ട് ഒഴുകു
േന്പാൾ മലയാളത്തിെൻറ സുകൃതമായി എം
.ടി 86ാം വയസ്സിേലക്ക ്കടക്കുന്നു. പിറന്നാൾ 
ˇേഘാഷം പതിവിെല�ങ്കിലും േകാഴിേക്കാ
ട്˘ െകാട്ടാരം േറാഡിെല എം.ടിയുെട വസതി
യിൽ നിരവധി േപർ എത്തിേച്ചരും, അക്ഷര
ത്തിെൻറ െവളിച്ചത്തിനായി മഹാധ�ാനം െക
ാള്ള�ന്ന എഴുത്തുകാരന് ̌ യുരാേരാഗ�സൗ
ഖ�ങ്ങൾ േനരാൻ.

എം.ടി. വാസുേദവൻ നായർ 86െൻറ 
നിറവിെലത്തുകയാണ് . ഇം�ീഷ്  കലണ്ടർ 
്രപകാരം ജൂൈല 15നും നക്ഷ്രത്രപകാരം 
കർക്കടകത്തിെല ഉ്രതട്ടാതിയിലും 
(ഇത്തവണ ജൂൈല 23) ˇണ്  എം.ടിക്ക്  
പിറന്നാൾ. വള്ള�വനാടൻ സംസ് കൃതി
യുെട സൗന്ദര�ാതിശയങ്ങൾ ഭാഷയിലും 
ൈശലിയിലും ˇവാഹിച്ച എം.ടിയുെട 
രചനകൾ ഇന്നും ˇസ�ാദനത്തിെൻറ 
മധുചഷകങ്ങളായി നിലെകാള്ള�കയാണ്. 
എം.ടിയുെട രചനകള�െട ഭൂമിക സ�ന്തം 
്രഗാമമായ കൂടല��ർ ˇണ്. അേദ്ദഹത്തി
െൻറ എഴുത്തുജീവിതെത്ത 
അറിഞ്ഞുതുടേങ്ങണ്ടതും ഇന്നാട്ടിൽ
നിന്നുതെന്ന

varadyam@madhyamam.in
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വാസുേദവൻ കുപ്പാട്ട് 

ടല��ർ എം.ടി. വാസു േദവൻ നായ
െര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ജന്മ

്രഗാമം മാ്രതമല�. സർഗാത്മക ജീവിതത്തി്രഗാമം മാ്രതമല�. സർഗാത്മക ജീവിതത്തി
ന് ജീവവായു പകർന്ന േദശം കൂടിയാ
്രഗാമം മാ്രതമല�. സർഗാത്മക ജീവിതത്തി
ന് ജീവവായു പകർന്ന േദശം കൂടിയാ
്രഗാമം മാ്രതമല�. സർഗാത്മക ജീവിതത്തി

ണ്. ̌  ്രഗാമത്തിെൻറ സിരാപടലങ്ങളി
ലൂെട സം്രകമിച്ച ജീവിതമാണ് എം.ടി 
കഥകളിലും േനാവലുകളിലും ̌ വി
ഷ്˘കരിച്ചത്. കൂടല��രിെല ്രഗാമവീഥി
കൾ, ഇടവഴികൾ, കുളക്കടവുകൾ, 
പുഴേയാരം, കവലകൾ എല�ാം എം
.ടിയുെട രചനാേലാകെത്ത ഉജ്ജീ
വിപ്പിച്ച�. അവിെടനിന്ന ്വാറ്റിെയടു
ത്ത അനുഭവങ്ങള�െട ലഹരി എഴു
ത്തുജീവിതത്തിൽ അനുഭൂതിയായി 
പരിണമിച്ച�. നിളാനദിയുെട ഈ തീ

എത്തുേന്പാൾ മലപ്പ�റം 
വിട്്ട ജില� പാലക്കാടായി 
മാറും. അതുകഴിഞ്ഞ് ്രപ
വിട്്ട ജില� പാലക്കാടായി 
മാറും. അതുകഴിഞ്ഞ് ്രപ
വിട്്ട ജില� പാലക്കാടായി 

ധാന അങ്ങാടി കൂടല��ർ 
തെന്ന. എന്നാൽ, കുന്പിടി
േയാളം വരില�. ഏതാനും 

കടകൾ, പുതിയ കാഴ്ച
േയാളം വരില�. ഏതാനും 

കടകൾ, പുതിയ കാഴ്ച
േയാളം വരില�. ഏതാനും 

യായി െമാൈബൽ റീചാർ
ജ്  കടകൾ, സഹകരണ ബാ

ഇരുനില മാളികയാക്കി. എം.ടിയുെട മൂത്ത 
േജ�ഷ്˘ഠൻ എം.ടി. േഗാവിന്ദൻ നായർക്കായി
രുന്നു തറവാട്˘. പഴയ നാലുെകട്ടിെൻറ അവ
ശിഷ്˘ ടങ്ങൾ ഒന്നും കാണാനില�. വീട്˘ ഇടക്കി
െട വൃത്തിയാക്കിയിടുെമന്നു ഗീത പറഞ്ഞു. 
നാലുെകട്ടായിരുന്ന കാലത്്ത െതാട്ടടുത്്ത ഒരു നാലുെകട്ടായിരുന്ന കാലത്്ത െതാട്ടടുത്്ത ഒരു 
പത്തായപ്പ�ര ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ൈവദ�ുതി ൈലൻ അറ്റ�കിടക്കുകയായിരു
ന്നു. അത് ശരിെപ്പടുത്താൻ െക.എസ് .ഇ.ബി 
ജീവനക്കാർ എത്തിയിരുന്നു. അവർക്കും എം
.ടിയുെട തറവാടാെണന്ന് അറിയാം. െമയിൻ 
േറാഡിൽനിന്ന് േപാക്കറ്്റ േറാഡിേലക്ക് തിരി
യുന്നിടത്താണ് ഗുരുതിപ്പറന്്പ. തറവാട്ടിെൻ
റ മച്ചകത്തിൽ െകാടിക്കുന്നത്്ത ഭഗവതി കു
ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കൽപം. അതിനു 
േനെരയാണ് ഗുരുതിപ്പറന്്പ. ഗുരുതി നടത്തൽ 
ഇവിെടയാണ്. തറവാട്ടിെല എല�ാവരും എത്തി

കൂടല�ൂർ–തൃത്താല േറാഡിെല എം.ടിയു
െട വീട്. ഇവിെടയാണ് എം.ടി എത്തിയാൽ 

തങ്ങുന്നത്. വീടിെൻറ വരാന്തയിൽ
നിന്ന് േനാക്കിയാൽ നിള കാണാമായിരുന്നു. 

ഇേപ്പാൾ മണൽപരപ്പ് മാ്രതേമ 
കാണുകയുള്ളൂ

കൂടല�ൂർ കൂട്ടക്കടവ് പരിസരെത്ത അവേശഷിക്കുന്ന ഇടവഴികളിൽ ഒന്ന്. 
പല ഇടവഴികളും േറാഡായി മാറി

കുന്പിടി–തൃത്താല േറാഡിൽ കൂട്ടക്കടവിൽ നിന്ന് 
അൽപം െതക്കുമാറിയുള്ള ഗുരുതിപ്പറന്പ്. ഇവിെട
യാണ് െകാടിക്കുന്നത്ത് ഭഗവതിക്കുേവണ്ടി ഗുരുതി  
നടത്തിയിരുന്നത്. ഗുരുതിപ്പറന്പിെൻറ എതിർവശ

ത്താണ് എം.ടിയുെട തറവാട് . വീടിെൻറ മച്ചിൽ ഭഗവ
തി കുടിെകാള്ളുന്നു എന്നാണ് വിശ�ാസം

കൂടല�ൂർ അങ്ങാടി. എം.ടിയുെട േനാവലുകളിലും 
കഥകളിലും അങ്ങാടി വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. 

കാലത്തിെൻറ ഒഴുക്കിൽെപെട്ടങ്കിലും വലിയ 
മാറ്റങ്ങളില�ാെത ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു

എം.ടി വാസുേദവൻ നായരുെട 
തറവാടു വീട്. പണ്ട് ഇവിെടയായിരുന്നു 

നാലുെകട്ട്. പിന്നീട് പുതുക്കിപ്പണിത് 
ഇരുനില മാളികയാക്കി

 ചി്രതം: അഭിത്ത്  കുന്പിടി

എം.ടി. വാസുേദവൻ നായർ
 ചി്രതം: പി. അഭിജിത്്ത 
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നിന്നുതെന്ന
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ജെരാജ്

സിനി്മ തചയ്ടുകമ്ാൾ എ തൻറ ്മനസ്ി
ൽ ഉരുത്ിരിഞ്ുവരുന് സീനുക

ൾ കഥാപാതതങ്ങെടുതട ജീവനറ്ടുകപാകാതത 
്മാജിക്ൽ വിഷ്വൽസിലൂതട അർഥവത്ാ
ക്ിെ ഛാൊതഗാഹകനാെിരുന്ു കഴിഞ്
ദിവസം അന്തരിച് എം.തജ. രാധാകൃഷ്ണ
ൻ. എ തൻറ ്മനസ്ിതനാപ്ം സഞ്രിച്ട് എല്ലാ 
സിനി്മകൾക്ും അകദ്ദഹം അർഥ്മുണ്ാ
ക്ി. ഏഴു തവണ ്മികച് ഛാൊതഗാഹകനു
ള്ള സംസ്ാന ചലച്ിതത അവാർഡും നിര
വധി രാജ്യാന്തര പുരസകാരങ്ങെടും അകദ്ദ
ഹതത് കതടി തെത്ിെത് ആ തതരെെി്മുക
െടുതട ്മകനാഹാരിതതകാണ്ാെിരുന്ു. രാ
ധാകൃഷ്ണനു്മാെി ‘കദശാടനം’ തതാട്ടുള്ള 
ബന്ധ്മാണ്. അഴകപ്തനൊെിരുന്ു ഛാ
ൊതഗാഹകനാെി നിശ്ചെിച്ിരുന്ത്. തിര
ക്ുകാരണം എത്ാൻ സാധിക്ാത്തിനാ
ൽ അകദ്ദഹ്മാണ് രാധാകൃഷ്ണതന പരിചെ
തപ്ടുത്ുന്ത്. 

1996തല ‘കദശാടനം’ പരീക്ഷണാടിസ്ാന
ത്ിലുള്ള സിനി്മൊെിരുന്ു. ലഭ്യ്മാെ തവ
െിച്ത്ിൽ ഷൂട്ട് തചയ്ടുക എന്താെിരുന്ു 
തപധാന തവല്ലടുവിെി. വലിതൊരു പരീക്ഷണ
്മാെിരുന്ു അത്. ഏറ്വും ലെിത്മാെ അന്ത
രീക്ഷത്ിൽ രെിലി്മിലാണ് അകദ്ദഹം ഷൂട്ട് 
തചയതത്. ആ പരീക്ഷണത്ിതല വലിെ വി
ജെം എതന്തന്ാൽ ഒകരാ രംഗവും കൃത്യ്മാ
െി തിെറ്റുകെിൽ തപകട്മാെി എന്താണ്. 
കദശീെ-അന്തർകദശീെ അംഗീകാരങ്ങൾ കി
ട്ാവുന് തരത്ിൽ അതി തൻറ കാ്മറവർക്ട് 
തശകദ്െ്മാെിരുന്ു. ഈ സിനി്മെിൽ രണ്ട് 
വശങ്ങെടുണ്ട്. രെികലാസരെിക്ലും നദവി
കവു്മാെ ആംഗിൊെിരുന്ു ഒന്ട്. ഒരു കഗാ
ൾഡൻ അകതപാച് ചില ഭാഗങ്ങെിൽ നലറ്ി
നുണ്ാെിരുന്ു. ്മറ്ടുചില സ്മെങ്ങെിൽ ജീ
വിതത്ി തൻറ കടുത് ൊഥാർഥ്യങ്ങെടുതട 
കവദനെുണ്ട്. ഇവ രണ്ും കൃത്യ്മാെ അെവി
ലാണ് ഉൾകച്ർന്ിരിക്ുന്ത് . ഈ കൃത്യത 
സീനുകെടുതട അർഥതലങ്ങൾ ഓർ്മിപ്ിക്ു
ന്ു. ഒരു സിനി്മതെ എങ്ങതന ദൃശ്യങ്ങെിലൂ
തട സ്മർഥ്മാെി ്മനുഷ്യരികലക്ട് എത്ിക്ാ
ത്മന്തിൽ രാധാകൃഷ്ണ തൻറ സംഭാവന  
വലുതാണ് . ആ അർഥത്ിൽ ഇന്ത്യൻ സിനി
്മക്ട് കൂടുതൽ അർഥ്മുണ്ാക്ിെവൊണ് 
അകദ്ദഹത്ി തൻറ തതരെെി്മുകൾ. കദശാടനം 
സിനി്മെുതട ആത്ാവ് കചാർന്ുകപാകാ
തതൊണ് അകദ്ദഹം തതരെെി്മുകതെ ്മകനാ
ഹര്മാക്ിെത്. കഥാപാതതങ്ങെടുതട കനാവും 

കതങ്ങലും നദവികപശ്ചാത്ലങ്ങെടും 
്മകനാഹര്മാെി ഒപ്ിതെടുത്ു. 

പിന്ീടുവന് ‘കെിൊട്’വും സ്വാഭാവിക 
തവെിച്ത്ിൽ, രെിലി്മിൽ ഷൂട്ട് തചയത സി
നി്മൊണ്. കൂടുതൽ സീനുകെടും രാതതിൊ
ണ്. സിനി്മെുതട നടറ്ിൽ സീനിൽതതന് 
അകദ്ദഹത്ി തൻറ തപതിഭ കാണാം. കറു
പ്ട് പശ്ചാത്ലത്ിൽ അഗ്ിെിൽനിന്ട് പട
ർന്ു കെറുന് തീക്നലിലൂതടൊണ് (തന
രിപ്ട്) ആ സിനി്മ തുടങ്ങുന്ത്. തീച്ാ്മുണ്ി 
തകട്ടുന് തതയ്ക്ാര തൻറെും തീച്ാ്മുണ്ി
െുതടെുത്മാതക് ദൃശ്യചാരുത കചാർന്ു
കപാകാതത അകദ്ദഹം സുന്ദര്മാക്ി. അവ
സാനം തീെിൽ എരിഞ്ടങ്ങുന് തപരു്മല
െ തൻറ രംഗം വതര കതപക്ഷകതന വല്ലാത് 
ഒരു കലാക തത്ത്ിക്ുന്ുണ്ട്. ഈ സിനി്മ 
ഷൂട്ട് തചയതത് പാലക്ാടൻ ്മലനിരകെിലാ
ണ്. പയ്ന്ൂർ, കണ്ചൂർ, കാസർകകാട് എന്ീ 
തതയ്ങ്ങെടുതട കലാകത്ുനിന്ു ്മാറി ്മതറ്
ാരു തലത്ികലക്ട് വരുന്ു അത്. പല സീ
നുകെിലും കടാർച്ട് തതെിെിച്ട് തീപ്ന്തത്ി 
തൻറ നലറ്ട് തൊറാക്ിെിട്ടുണ്ട്. കാറി തൻറ 

തഹഡ് നലറ്ട് ഉപകൊഗിച്ടും രാതതി ഷൂ
ട്ട് തചയതിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പരി്മിതികതെെും 
അതിജീവിച്ട് നലറ്ിങ് നടത്ിെിട്ടുകപാലും 
രെിലി്മിൽ ഷൂട്ട് തചയത ഒരു സിനി്മ കദശീെ 
അംഗീകാരങ്ങെികല തക്ത്ി. എനിക്ും സു
കരഷ് കഗാപിക്ുത്മാതക് അംഗീകാരം കിട്ടു
ന് സിനി്മൊെി അത് ്മാറി. 

കണ്കിെുതട കഥാപാതതത്ിനും അന്ത
രീക്ഷത്ിനും ആകരാപിക്തപ്ടുന് ഒരു ദു
രൂഹതെുണ്ട്. ആ ദുരൂഹത കരിമ്നകെടു
തടകൂടി പശ്ചാത്ലത്ിലുള്ള അന്തരീക്ഷ
്മാണ്. നലറ്ിങ്ങിലൂതട കവണം ആ ദുരൂഹ
തെുണ്ാക്ാൻ. കഥെുതട  ആഴങ്ങെികല
ക്ട് ഇറങ്ങികപ്ാകുന് തരത്ിൽ ഛാൊതഗാ
ഹകൻകൂടി കചർന്ട് അതിന് അർഥം തകാടു
ത്ു. സിനി്മ പൂർത്ിൊകുകമ്ാൾ ഇതും 
കഥെുതട ഭാഗ്മാെി ്മാറുകൊണ്. ഈ ഒരു 
ആത്ാവ് അകദ്ദഹത്ി തൻറ എല്ലാ സിനി്മക
െിലും കാണാം. ഇങ്ങതനൊണ് അതിഭാവു
കത്വങ്ങെില്ലാതത ഒരു സിനി്മകൊകടാ കഥ
കൊകടാ കചർന്ട് ഛാൊതഗാഹകൻ നിൽക്ു
ന്ത്. രാധാകൃഷ്ണ തൻറ സിനി്മകെിൽ 

കരൊകട്ാതഗരെി ക്മാശ്മാെി എന്ട് പറൊ
നാവില്ല. കരൊകട്ാതഗരെി തകാള്ളാം, സിനി്മ 
നന്ാെില്ല എന്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങെിൽ പറ
ൊറുണ്കല്ലാ. സിനി്മെും കരൊകട്ാതഗരെി
െും കവർതിരിക്ാൻ പറ്ാത് കപാതല ഇഴു
കികച്ർത്ട് കാവ്യാത്ക്മാൊണ് അകദ്ദഹ
ത്ി തൻറ ചിതതീകരണം. 

ഒരിക്ലും കഥക്ട് ആവശ്യ്മുള്ളതിൽ കൂ
ടുതൽ ഒരു തതരെെി്മിതന ്മഹത്്വവത് കരി
ക്ാൻ തശ്മിക്ാറില്ല. അതാണ് അകദ്ദഹത്ി 
തൻറ കഴിവ്. പല കാ്മറാ്മാൻ്മാരും അത് 
്മനസ്ിലാക്ാതത തചയ്ടുന്വരുണ്ട്. കഥെു
തട, സിനി്മെുതട പൂർണ്മാെ അർഥം കനാ
ക്ി ്മാതതക്മ അകദ്ദഹം നലറ്ിങ്ങിതന സ്മീ
പിക്ൂ. കഥെും ഛാൊതഗഹണവും കവർതി
രിക്ാനാകാത് വിധം സിനി്മകൊട് കച
ർന്ുനിൽക്ും. എ  തൻറെും അടൂരിതൻറെും 
രാധാകൃഷ്ണ തൻറ ്മറ്ടു സിനി്മകെിലും ഈ 
ആത്ാവ് സിനി്മെുതട കൂതട കചർന്ുനി
ൽക്ുന്ത് കാണാനാകും. 

‘ഒറ്ാൽ’ സിനി്മെുതട ദൃശ്യഭംഗി ആ കഥ
ക്ട് ആവശ്യ്മുള്ളതാണ്. ഒരു കുട്ിക്ട് ജീവി
തത്ിൽ നഷ് ടതപ്ടുന്ത് അവ തൻറ തപപ
ഞ്്മാണ്. ബാലകവല തചയ്ടുന്വന് നഷ് 
ട്മാവുന്ത് ഭൂ്മിെിതല എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങ
െടു്മാണ്. അതി തൻറ ഭംഗി ്മുഴുവൻ കുട്നാടി
തൻറ ്മകനാഹാരിതെിൽ സുന്ദര്മാെി അകദ്ദ
ഹം ഒപ്ിതെടുത്ു. കഥാപാതതത്ിൽനിന്ട് 
കവർതപട്ടുകപാകാതതൊണ് കാ്മറ ചലിച്
ത്. പിന്ീട് അവൻ ഒരിക്ലും രക്ഷതപ്ടാൻ 
കഴിൊത് ഇരുട്ികലക്ട് തചല്ലടുകമ്ാൾ ദുര
ന്തപൂർണ്മാെ കറുപ്ാെി ്മാറുന്ു. ഇരുട്ിന് 
ഇതതെും ഭംഗിെും അർഥവും ന്മുക്ട് കതാ
ന്ുന്ത് അകദ്ദഹത്ി തൻറ തതരെെി്മിലാണ്. 
‘്മകൾക്ട്’, ‘ഗുൽക്മാഹർ’ തുടങ്ങി പല സി
നി്മകെിലും ഈ ദൃശ്യഭംഗി കാണാം. ്മക
ൾക്ട് എന് സിനി്മെിൽ കൂടുതലും ഇരുണ് 
ഇടനാഴികെടും ്മകനാനില നഷ് ടതപ്ട്വരുതട 
വഴികെടു്മാണ്. എവിതടകൊ ഒരു തപതീക്ഷ
െുതട കടലുണ്ട്. ഇരുണ് തപതീക്ഷകെികലക്ട് 
അകദ്ദഹം കാ്മറ ചലിപ്ിച്ടു. ്മകൾക്ട്, ഒറ്ാ
ൽ സിനി്മകെിൽ പൂർണ്മാെി സ്മർപ്ിച് 

ഛാൊതഗാഹകനാണ് അകദ്ദഹം. ഗുൽക്മാഹറി
ൽ ഒരു വിപ്ലവകാരിെുതട ്മനസ്ടുണ്ട്. സംഗീതവു
്മാെി കചർന് അന്തരീക്ഷത്ിൽ ജ്വലിക്ുന് ഒരു 
ശക്തി എവിതടകൊ സിനി്മെിലുണ്ട്. ‘താകലാലം’ 
എന് സിനി്മെിൽ ഒരു വലിെ ദുരന്തസത്യം ്മന
സ്ിതലാതുക്ുന് ഒരച്ഛ തൻറെും അമ്മെുതടെും 
്മനസ്ടുണ്ട്. അത് വിങ്ങലാണ്. ഇത് ്മുഴുവൻ സി
നി്മെിലൂതട പറൊൻ പറ്ടുന്ത് ദൃശ്യങ്ങെിലൂതട 
്മാതത്മാണ്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾക്ട് അർഥം നൽകു
ന്ത് രാധാകൃഷ്ണനാണ്. അതുതകാണ്ാണ് 
ഒരംശംകപാലും ്മുകെിലും താതഴെു്മല്ലാതത സി
നി്മ നിൽക്ുന്ത്. സിനി്മെുതട ശബ് ദം ്മുഴുവ
ൻ ഓഫ് തചയത് വിഷ്വൽസ ്മാതതം കണ്ാലും 
ഇകത അർഥത്ിൽ സിനി്മ കതപക്ഷകരുതട ്മന
സ്ികലക്ട് കെറുന്ു. ഞാൻ കണ് രാധാകൃഷ്ണ
ൻ െഥാർഥത്ിൽ സന്യാസതുല്യനാെ ്മനുഷ്യ
നാണ്. അകദ്ദഹത്ി തൻറ ചിന്തകെിലും തപവൃ
ത്ികെിലും സംസാരത്ിലുത്മാതക് ഒരു ശാന്ത
തെുണ്ാെിരുന്ു. ഒരുപാട് കാലം ജീവിതത്ി 
തൻറ അർഥ്മകന്വഷിച്ട് ക തണ്ത്ിെ ഒരു സന്യാ
സിെുതട ശാന്തത ആ കണ്ടുകെിലും അനക്
ങ്ങെിലും കാണാം. അതുതകാണ്ുതതന് അകദ്ദ
ഹം തചയ്ടുന് തപവൃത്ികെിലും അകദ്ദഹത്ി
തൻറ നലറ്ിങ്ങുകെിലും ആ ശാന്തത നിലനിന്ി
രുന്ു. പല സിനി്മകെടും ഷൂട്ട് തചയ്ാൻ കപാകു
കമ്ാൾ അകദ്ദഹത്ിതൻറ നകെിൽ എം.ഡി. രാ
്മനാഥ തൻറ കകച്രികെടുതട കലക് ഷൻസുണ്ാ
കും. എം.ഡി. രാ്മനാഥ തൻറ ആലാപനനശലി 
ഞാൻ കകൾക്ുന്ത് അകദ്ദഹത്ിൽനിന്ാണ്. 
രാവിതല സംഗീതം ആസ്വദിച്ട് ്മനസ്ിതന ഒരു
ക്ുന് ഒരു ഛാൊതഗാഹകതന അപൂർവ്മാെി
കട് കണ്ിട്ടുള്ളചൂ. കനരം തവെടുക്ുകമ്ാൾ ്മുറിെി
ൽനിന്ട് ഘനഗംഭീര്മാെ എം.ഡിെുതട കകച്രി 
കകൾക്ാം. ഷൂട്ിങ്ങിനുള്ള ഒരുക്്മാണ്. അതത
്മാതതം കർണാടക സംഗീതത്ിൽ ലെിച്ടുകപ
ാെിരുന്ു. അകദ്ദഹം ഒപ്ിതെടുക്ുന് ദൃശ്യങ്ങ
ൾക്ട് സംഗീതത്ി തൻറ ആത്ാവുണ്ാെിരുന്ു. 
കർണാടക സംഗീതത്ിൽ എം.ഡി. രാ്മനാഥന് 
ഉണ്ാെിരുന് കവറിട് നശലികപാതല ഛാൊതഗ
ഹണ പാടവത്ിൽ എം.തജ. രാധാകൃഷ്ണനും 
കാലതത് അതിജീവിക്ുതന്ാരു നശലി ഉണ്ാ
െിരുന്ു. കഥാപാതത ജീവിതങ്ങെടും ഭംഗിെുള്ള 
പശ്ചാത്ലങ്ങെടുത്മല്ലാം തിരശ്ീലെിതലത്ിച് 
എം.തജതെ കപാതലാരു ഛാൊതഗാഹകൻ ഇനി
െി തല്ലന്ത് ഇന്ത്യൻ സിനി്മക്ട് നികത്ാനാവാ
ത് നഷ് ടംതതന്ൊണ്.

തൊറാക്ിെത് 
l ഉണ്ി സി. ്മണ്ാർ്മല

സിനിമക്ണ് അര്ഥമുണ്ാക്ിയ  
ഛായാഗ്ാഹകൻ
അന്തരതിച് ചൈച്തിതത ഛായാത്ാഹകൻ എകം.െജ. രാധാകൃഷട് ണെന 
ഒാർക്ുകയാണട്  സകംവതിധായകൻ ജയരാജട് . ജയരാജതി െൻറ 
അന്താരാഷട് തട ത്ര ദ്ധവനടതിയ െൈ ചതിതതങ്ങൾക്ുകം കാമറ ചൈതിപെതിച്തട്  
എകം.െജ. രാധാകൃഷട് ണൻ ആയതിരുന്നു

ജയരയാജ്

മരണത്ിൻ മൂകമാം 
്ാഴണ്വരയിൽ

എ.എസ . ്മുഹമ്മദ്കുഞ്ി

പൊട്ടിത്തകർന്ന കടിനാവുപകാപടൊരു 
െട്ുനൂലൂഞ്ാല പകട്ടീ ഞാൻ. 
കാലക്കടലടിപൻറ അക്കപരയക്കപര 
മരണത്തടിൻ മൂകമാം താഴ്വരയടിൽ 
കണ്ുനടീർപകാടെ് നനച്ു വളർത്തടിയ 
കൽക്കടെ മാവടിപൻറ പകാമ്പത്ത്
കൽക്കടെ മാവടിപൻറ പകാമ്പത്ത്.
ആകാശ തടീരത്തടിൽ നടീലപവളടിച്ത്തടിൽ...

ഈ വരികൾ ഓർക്ുന്ുണ്ാവു്മ 
കല്ലാ. ഭാർഗവീനിലെത്ിതല 

എസ.  ജാനകി ആലപിച് ഒരു ഗാനത്ി 
തൻറ ശകല്മാണിത്. കാലക്ടലിതൻറ 

അക്തര... ്മരണത്ിൻ ്മൂക്മാം താഴട്വര... 
കണ്ടുനീർതകാണ്ട് നനച്ടുവെർത്ിെ കൽ
ക്ണ് ്മാവിതൻറ തകാമ്ത്ട്, ആകാശതീര
ത്ിൽ നീലതവെിച്ത്ിൽ... ആത്ാധിനാ
ഥതന കാത്ിരുന്ു... തുടങ്ങിെ തപകൊഗ
ങ്ങൾ, തീർച്ൊെും കതശാതാവിതന ഒരഭൗ
്മ കലാകതത്ത്ിക്ാൻ പര്യാപ്ത്മാണ്. 
ബാബുരാജിതൻറ ചിട്തപ്ടുത്ലിൽ എസ. 
ജാനകിെുതട ഉെർത്ിെും താഴത്ിെു്മു
ള്ള ശബ് ദവിന്യാസവും ്മാതറ്ാലിെും അതി
കനതറ ആക്ം കൂട്ടുന്ു. ആ വരികെടും ഗാ
നചിതതീകരണവും പരസ പരം കവർതപടു
ത്ാനാവാത്വിധം പിണഞ്ുകിടക്ു
ന്ു. നിഴലും തവെിച്വുംതകാണ്ുതള്ളാരു 

്മാജിക് അവിതട ദർശിക്ാവുന്താണ്. 
സിനി്മെിൽ ്മധു അവതരിപ്ിച് സാ

ഹിത്യകാര തൻറ ്മുന്ിൽ അരണ് തവെിച്
ത്ിൽ നിശ്ചല്മാെ വസ തുക്ൾ പതുതക് 
ഇെകുന്താെി കാണുന്ത്, തഗാ്മകരൊൺ 
തനിതെ തപവർത്ിക്ുന്ത്, ചിലകപ്ാൾ 
നിതാന്ത നിശ്ചലം, ്മറ്ിടകവെകെിൽ ചലി
ക്ുന് ഉൗഞ്ാൽ, ഭാർഗവി ഇരുന്ാടുന്
ത്, അവെടുതട ശരീരത്ിൽ നിഴലും തവെി
ച്വും ്മാറി്മാറി വീഴുന്ത് ... ഒരു തഹാറർ 
ഇരെക്ട് സൃഷ് ടിക്ാൻ ആ കഷാട്ടുകൾക്ട് 
പൂർണ്മാെും സാധിച്ിട്ടുണ്ട്. നിഴലും തവ
െിച്വും പര്മാവധി  ഉപകൊഗിച് ആ കഷ
ാട്ടുകൾ. ്മലൊെതത് സംബന്ധിച്ിടകത്
ാെം അന്തത് സാകങ്തിക പരി്മിതിെിൽ
നിന്ുതകാണ്ട് വിൻതസൻറ്  ്മാസ റ്ർ തച
യതുതവച്ത് ആശ്ചര്യകരംതതന്. ്മലൊ
െ സിനി്മെുതട ആ കാലതത് സംബന്ധി
ച്ിടകത്ാെം വിസ ്മെകരവും. കാലതത് 
തവല്ലടുന് ചിതതീകരണത്മന്തിതന വികശ
ഷിപ്ിക്ാം. 

ഭാർഗവീനിലെം കണ് കതപക്ഷകരുതട 
്മനസ്ിൽനിന്ട് സിനി്മ വിട്ടുകപാൊലും 
ഈ കുറിപ്ിതൻറ തുടക്ത്ിൽ കചർത്
തുകപാലുള്ള വരികൾ അവതര പിന്തുടർ
ന്ുതകാകണ്െിരിക്ും. തഹാറർ സിനി്മെു
തട സ്വാഭാവികതക്ുകവണ്ി നിഴലും തവ
െിച്വുംതകാണ്ട് ഗാനവീചികൾക്ിടെിതല 
്മൗനം ജ്വലിപ്ിച്ട് രംഗത്ിന് വല്ലാതത്ാരു 
്മാനം സൃഷ് ടിച്ിരിക്ുന്ു. അതിന് ബ്ാക്ട്  
ആൻഡ്  നവറ്ട് രെിലി്മുകൾ ഏതറ സഹാ
െകര്മാെി എന്ുകവണം പറൊൻ. ഭാർഗ
വീനിലെ്മാണ് ്മലൊെത്ിതല ആദ്യ തഹ
ാറർ പടം. പിൽകാലത്ട് വന് തഹാറർ ചി
തതങ്ങൾ തക്ാന്ും ഭാർഗവീനിലെത്ി 
തൻറ നിലവാരത്ിതലത്ാൻ സാധിക്ാ
തത കപാെി. തിരക്ഥെുതട ആഴവും പര
പ്ടും അതിനു കതപരണൊെി. നവക്ം ്മു
ഹമ്മദ് ബഷീറിതൻറ തൂലികെിൽനിന്ാ
ണ് അത് വാർന്ുവന്ത്. ബഷീറിതൻറ നീ
ലതവെിച്ം എന് കഥൊണകല്ലാ ഭാർഗവീ
നിലെ്മാെി രൂപാന്തരതപ്ട്ത്. ഒരു ബഷീർ 
സാഹിത്യ സംസ കൃതിെും ഭാഷെും സിനി
്മെികലക്ു പകർത്ിതെഴുതാൻ ഛാൊ
തഗഹണത്ിൽ ഏതറക്ാലം വിഹരിച്ട് തഴ
ക്ം വന് വിൻതസൻറ്  ്മാസ റ്ർക്ട് സംവി
ധാെകതനന്നിലെിൽ സാധ്യ്മാെി. ബാ
ബുരാജാണ് സംഗീതത്മാരുക്ിെത്. സംഗീ
തം സിനി്മെുതട ജീവനാഡിൊെി. ഭാസ 
കരൻ ്മാഷിതൻറ അന്യാദൃശത്മന്ട് വികശ
ഷിപ്ിക്ാവുന് രചനകതെതെല്ലാം ഒരു 
തഹാറർ ്മൂവിക്ട് അനുകൊജ്യ്മാംവിധം 
അകദ്ദഹം ചിട്തപ്ടുത്ിതെന്ത് എടുത്ു
പറകെണ്തുതതന്. അതിനു കുറിക്ുതക
ാള്ളാൻ ഏതറെും ബാബുക് ഉപകൊഗി
ച്ത് ഹിന്ദുസ ഥാനി രാഗങ്ങെടും. ഭാർഗവീ
നിലെം എന് ക്ാസിക്  ഏതറ ചർച്ൊകവ
ണ് ഒരു സ്മെ്മാണിത്. നവക്ം ്മുഹമ്മദ് 

ബഷീറിതൻറ 25ാം ചര്മ വാർഷികം. തതാ
ട്തതല്ലാം തപാന്ാക്ിെ ്മലൊെത്ിതൻറ 
സുകൃതം വിടപറഞ്ിട്ട് കാൽനൂറ്ാണ്ട് തി
കെുന്ു. ്മ തറ്ാന്ട്, ‘ഭാർഗവീനിലെ’ത്ിതല 
കകതന്ദ കഥാപാതത്മാെ ഭാർഗവിതെ അന
ശ്വര്മാക്ിെ നടി വിജെനിർ്മല ജൂണിൽ 
വിടപറഞ്ു. ്മലൊെത്ിതല കതപക്ഷകർ 
കണ്ു്മടുത് ്മുഖങ്ങതെ ഒഴിവാക്ി ത്മിഴ, 
തതലുങ്ട്  അഭികന തതി വിജെനിർ്മലക്ട് ഭാർ
ഗവിെുതട കവഷം നൽകിെതും സിനി്മെു
തട പ്ലസ കപാെൻറാെി. അവരുതട ആ നിഷ് 
കെങ് ഭാവം ഭാർഗവി എന് കഥാനാെിക
തെ വെതര തന്െത്വകത്ാതട ചിതതത്ിൽ 
കകാറിെിടാൻ സഹാെിച്ടു. പിൽകാലത്ട്, 
ഇന്ത്യെിൽ ഏറ്വു്മധികം സിനി്മകൾ സം
വിധാനം തചയത വനിത (ഒരുപകക്ഷ, കലാ

കത്ുതതന്) എന് ഖ്യാതിെും വിജെനിർ
്മലെുതട കപരിലുണ്ട്. ഭാർഗവീനിലെത്ി
തല ഏഴുഗാനങ്ങെടും ്മികച്വൊണ്. താ്മ
സത്മകന്ത വരുവാൻ... എന് ഗാനം കെശു
ദാസ  ്മലൊെത്ിൽ പാടിെ എക്ാലതത്
െും ്മകനാഹര ഗാനങ്ങെിൽ ഒന്ാെി എണ്
തപ്ടുന്ു. ്മലൊെ ഗാനാസ്വാദകർ തന
ഞ്ികലറ്ിെ ഈ ഗാനം കെശുദാസ  സ്വന്തം 
ഇഷ് ടഗാനങ്ങെിതലാന്ാെും കചർത്ുതവ
ച്ിട്ടുണ്ട്. വാസന്തപഞ്്മിനാെിൽ... എന് 
എസ.  ജാനകി ആലപിച് ഗാനവും അവ
രുതട ഹിറ്ട് ഗാനങ്ങെിതലാന്ാണ്. ക്മുകറ 
ആലപിച് ഏകാന്തതെുതട അപാരതീരം... 
കഥെിതല സാഹിത്യകാരന് ഒരു ബഷീർ 
പരികവഷം നൽകാനുപകരിച്ടു. 
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വിജയനിർമല

എ ഴു ത്ി പല നി ് ്യ നൂ ്  ന ് ്ം
ല ക്ം 1622ൽ  വാ സു കദ വ ൻ കു പ്ാ ട്ട്  എ ഴു 

തി െ ‘ക ഥ പ റ ഞ് ക ണ്ാ ന്ത െി പ്ചൂ ക് ൾ’  വാ െി 
ച്ടു. 86ാം  വ െ സ്ികല ക്ു  തപ കവ ശി ക്ു ന്  തപ 
ശ സത  സാ ഹി ത്യ കാ ര ൻ എം. ടി.  വാ സു കദ വ 
ൻ  നാ െ ർ ക്ട്  എ ല്ലാ വി ധ  ഭാ വു ക ങ്ങ െടും  കന രു 
ന്ു. ്മ ല ൊ െ സാ ഹി ത്യ തത്  സ മ് ന് ്മാ ക്ി െ  
അ കദ്ദ ഹ തത്ക്ുറി ച്ട് നി ര വ ധി  പ ഠ നതഗ ന്ഥ ങ്ങ 
െടും ്മ റ്ടും  ഇ റ ങ്ങി െി ട്ടു ണ്ട്. എ ഴു ത്ി ൽ  നി ത്യ 
നൂ ത ന ത്വം  കാ ത്ുസൂ ക്ഷി ക്ു ന് അ പൂ ർ വം 
എ ഴു ത്ു കാ രി ൽ  ഒ രാ ൊ ണ്  എം. ടി. വി ദൂ രസാ 
ഹി ത്യ  സ്വ രൂ പ ങ്ങ തെ  അ റി െു കമ്ാ ഴും ത ത ൻ 
റ  തഗാ ്മ ്മാ െ  കൂ ട ല്ലചൂരി ത ൻ റ  സൗ ്മ്യ  സം സകാ 
ര ത്ി ലും  ഭാ ര ത പ്ടു ഴ െു തട  ശീ ത െി ്മ െി ലും അ 
ഭി ര ്മി ക്ു ന് ്മ ഹാ സാ ഹി ത്യകാ ര നാ ണ് അ കദ്ദ 
ഹം. സ്വ ന്തം  കദ ശ തത് കൃ തി ക െി ൽ  അ ട ൊ 
െ തപ് ടു ത്ി െ കവ തറ െും  എ ഴു ത്ു കാ ർ  ്മ ല 
ൊ െ ത്ി ലുണ്ട്. കു ട് നാ ടി ത ൻ റ ക ഥാ കാ ര ൻ  ത 
ക ഴി, കലാ കൊ തത  ക ഴി ഞ്ട്  വ ന്ാ ലും കകാ ഴി 
കക്ാ ട ൻ  ന ഗ ര തത് െും  തത രു വീ ഥി ക തെ െും 
ക ഥ െി ലൂ തട  ആ ലിം ഗ നം തച യ്ടു ന്  എ സ.തക  
തപാ തറ് ക്ാ ട്ട് , തൃ കക്ാ ട്ചൂ ർ  തപ രു ്മ തെ  നി ത്യ  
സാ ന്ി ധ്യ ്മാ ക്ു ന്  െു. എ.  ഖാ ദ ർ തു ട ങ്ങി കു 
തറ കപ ർ. പു ഴ െു തട ഇ ല്ലാ യ്മ തെക്ു റി ച്ട്  വി ല 
പി ക്ു ന്  എം.ടി ക്ട്  തപ കൃ തി തെ  കു റി ച്ട്  ഇ നി  
ഒ ന്ും പ റ ൊ ൻ  ഇ ല്ല.
ര മമ ഷ്  ബയാ ബകു 
ലച റി യ മ ങ്യാ ട്

അ ക്ഷ ര സണ്  ടന ഹി ക ളു പേ  
്ീ ര് ഥാ േ ന ടക ഗദ്ര ങ്ങ ൾ

‘ക ഥ പ റ ഞ് ക ണ്ാ ന്ത െി പ്ചൂ ക് ൾ’ വാ െി 
ച്ടു. ഒ രു തഗാ ്മം ഒ രു എ ഴു ത്ു കാ ര നാ ൽ അ ട 
ൊ െ തപ് ടു ക തെ ന് ത്  എ തത വ ലി െ ഭാ ഗ്യ ്മാ 
ണ്. 86തൻ റ നി റ വി തല ത്ു ന് എ ഴു ത്ു കാ ര ത 
ൻ റ ജ ന് നാ ട്ി കല ക്ട് വാ െ ന ക്ാ തര കൂ ട്ി തക്ാ 
ണ്ു കപാ കു ന് എ ഴു ത്ട് അ വ സ കരാ ചി ത ്മാ െി. 
നവ ക്ം ്മു ഹ മ്മ ദ് ബ ഷീ റി ത ൻ റ കബ പ്ചൂ രും ത 
ക ഴി െു തട കു ട് നാ ടും  ഒ. വി. വി ജ െ ത ൻ റ ത തസാ 
ക്ും ്മ ല ൊ െി അ ക്ഷ ര സകന ഹി ക ൾ ക്ട്  ഏ തറ 
തപി െ തപ് ട് ഇ ട ങ്ങ ൊ ണ്. അ തുകപാ തലത തന് 
ൊ ണ്  കൂ ട ല്ലചൂ ർ തഗാ ്മ വും. സാ ഹി ത്യ സ  കന ഹി 
ക െടു തട  ്മ നം കു െി ർ പ്ി ക്ു ന് തീ ർ ഥാ ട ന കക 
തന്ദ ങ്ങ ൊ ണ്  അ വ ത െ ല്ലാം. 
ടി. പി. വൈ സ ൽ
അ ഞ്ച ച്ച വി ടി

എം. േി ക്ണ്  െി റ ന്ാ ൾ ആ ശം സ ക ൾ
86ാം പി റ ന്ാ െി തല ത്ി െ ്മ ല ൊ െ ത്ി ത ൻ റ 

വ ര ദാ നം എം. ടിതെ ക്ു റി ച്ട് വാ സു കദ വ ൻ കു 
പ്ാ തട് ഴു തി െ കല ഖ നം ഹൃ ദ്യ ്മാ െി. 40 വ ർ ഷ 

ത്ി ല ധി ക ്മാ െി എം. ടിതെ വാ െി ക്ു ക െും 
എം. ടി തെ ക്ു റി ച്ടു വാ െി ക്ു ക െും തച യ്ടു 
ന് ഒ രു വ്യ ക്തിൊ തണ ങ്ി ലും ഈ  കല ഖ നം 
വാ െി ക്ു കമ്ാ ൾ ഒ രു പു തു ്മ അ നു ഭ വ തപ് 
ട്ടു. ്മാ സ ങ്ങ ൾ ക്ട്  ്മു മ്ട്  കു ട് ക് ട വി ൽ ബ സി 
റ ങ്ങാ നും കൂ ട ല്ലചൂ രും പ രി സ ര ങ്ങെടും  സ ന്ദ ർ 
ശി ക്ാ നും ഭാ ഗ്യ ്മു ണ്ാ െി. ആ  ൊ തതെു തട 
ഓ ർ ്മക െടു തട അ ക മ് ടി െി ൽ ഈ  കല ഖ നം 
അ തി ഹൃ ദ്യ ്മാ െി അ നു ഭ വ തപ് ട്ടു.
മയാ യി ൻ കകു ട്ി 
അ ണ്ട മത്തയാ ട്

അറിയപപെോത് കവി
ല ക്ം 1622 വാ രാ ദ്യ ്മാ ധ്യ ്മ ത്ി ൽ ശ ്മീ 

ർ ക രി പ്ചൂ ർ  എ ഴു തി െ ‘്മു നീ റി ത ൻ റ ഖ ണ്
കാ വ്യ ങ്ങ ൾ’ വാ െി ച്ടു. എ തന് കപ്ാ തല പ ല 
രും കക ട്ി ട്ി ല്ലാ ത് ്മു നീ ർ എ ന് തൂ ലി ക നാ 
്മ ത്ി ൽ ക വി ത ര ച ന ന ട ത്ി െി രു ന് പൂ വ 
ത്ി ങ് ൽ ്മു ഹ മ്മ ദ് എ ന് വ ലി െ ക വി തെ പ 
രി ച െ തപ് ടു ത്ി ത ന് അ ത്  ന തല്ലാ രു കല ഖ 
ന ്മാ െി രു ന്ു. അ കദ്ദ ഹ ത്ി  തൻറ ‘ജ ്മീ ല’െി 
തല െും ‘സ ബീ ദ’െി തല െും കല ഖ ന ത്ി ൽ 
എ ടു ത്ു ദ് രി ച് വ രി ക െി ൽ കാ ണു ന് ഭാ 
ഷാ തപ കൊ ഗ വും താ െ വും ്മ ഹാ ക വി ക്മാ 
െി ൻ കു ട്ി നവ ദ്യ രു തട ര ച ന ക തെ ഓ ർ ്മ തപ് 
ടു ത്ു ന് താ ണ്. 
അ ശ്  റ ൈ് മയാ റ മഞ്ച രി

കാ  സ  ര്  ടകാ  േണ് സാ  ഹി  ് ്യ അ  വാ  ര്  ഡണ്
കാ  സ  ർ  കകാ  ട് പ  ബ്ി  ക് സ  ർ  വ  ൻ  റ്സ സാ  
ഹി  ത്യ അ  വാ  ർ  ഡി  ന് കൃ  തി  ക  ൾ ക്ഷ  ണി  ക്ു
ന്ു. നവ  ജ്ാ  നി  ക സാ  ഹി  ത്യ  ത്ി  നാ  ണ് 
10,010 രൂ  പ  െും തപ  ശ  സതിപ  തത  വു ം അ ട ങ്ങു 
ന് അ  വാ  ർ  ഡ്. 2017, ’18 വ  ർ  ഷ  ങ്ങ  െി  ൽ ആ  
ദ്യ  പ  തി  പ്ാ  െി തപ  സി  ദ്ീ  ക  രി  ച് പു  സത  ക ്മാ 
െി രി ക് ണം. സൃ  ഷ് ടിക  െടു  തട നാ  ല് കകാ പ്ി 
ആ  ഗ  സ റ്ട്  17ന്   ്മു  മ്ട് ല  ഭി  ക്  ത്  ക്  വി  ധം രാ  
ഘ  വ  ൻ തബ  ള്ളി  പ്ാ  ടി, തസ  തക  ട്  റി, കാ  സ  ർ  
കകാ  ട് പ  ബ്ി  ക് സ  ർ  വൻ  റ്സ സ  ഹ  ക  ര  ണ  
സം  ഘം ലി.   ന  മ്  ർ.  സി. 290, ച  തന്ദ  ഗി  രി കറാ  
ഡ്, കാ  സ  ർ  കകാ  ട്-671121 എ  ന് വി  ലാ  സ  
ത്ി  ൽ അ  െ  ക്  ണം.  കരൊ  ൺ: 9446271118.

്ു  രു  ദ  ര്  ശ  ന അ  വാ  ര്  ഡണ്  
ക്മ  ത്  ല തശീ  നാ  രാ  െ  ണ സ  ്മാ  ജ  ത്ി തൻ റ  
‘ഗു രു  ദ  ർ  ശ  ന അ  വാ  ർ  ഡി  ന് ’ കൃ  തി  ക  ൾ ക്ഷ  
ണി  ക്ു  ന്ു. 2014 ഏ  തപി  ൽ ഒ  ന്ു  ്മു  ത  ൽ 2019 
്മാ  ർ  ച്ട്  31 വ  തര  െു  ള്ള കാ  ല  െ  െ  വി  ൽ ആ  ദ്യ  പ  
തി  പ്ാ  െി തപ  സി  ദ്ീ  ക  രി  ച് ദാ  ർ  ശ  നി  ക, നവ  
ജ്ാ  നി  ക സാ  ഹി  ത്യ കൃ  തി  ക  ൊ  ണ്  20,000 
രൂ  പ  െും ശി ൽ  പ  വും തപ  ശം  സാ  പ  തത  വും അ  ട  
ങ്ങു ന് അ വാ ർ ഡി ന് പ രി ഗ ണി ക്ു ന് ത്. ക  
ഴി  ഞ്  വ  ർ  ഷം സ  ്മ  ർ  പ്ി  ച് കൃ  തി  ക  ൾ വീ  ണ്ും 
സ  ്മ  ർ  പ്ി  കക്  ണ്  തി  ല്ല. കൃ  തി  ക  െടു  തട നാ  ല്  
കകാ  പ്ി  വീ  തം ആ  ഗ  സ   റ്ട്  അ  ഞ്ി  നു   ്മു  മ്ാ  െി 
തസ  തക  ട്  റി, തശീ  നാ  രാ  െ  ണ  സ  ്മാ  ജം ര  ജി. ന  
മ്  ർ: 37/64, തത  കക്  ന  ട, പി.  ഒ. തകാ  ടു  ങ്ങ  ല്ലചൂ  
ർ, പി  ൻ 680 664 എ  ന് വി  ലാ  സ  ത്ി  ൽ അ  െ  
ക്  ണം. കരൊ  ൺ: 0480 2805316

എരം.ലജ. രയാധയാകൃഷ്ണൻ
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സാഡി്ണ്  (ടനാവൽ)
ടവാൾട്ടയര് 
വിവ: െി.ആര്. രവി 
ടെജണ്: 302, വില: 280.00 
സസക്ം ബുകണ് സണ് 

കലാകതപശസ ത എഴുത്ുകാ
ര തൻറ ്മൂന്ട്  കനാവലുകെടു
തട ്മലൊെ പരിഭാഷ. സാഗി
ങ് , ്മാസ റ്ർ സിമ്ട് ൾ, കാൻ
നഡസ  എന്ിവൊണ്  കനാ
വലുകൾ.

ടൊസിറ്ീവണ്  ബിരിയാണി 1 
(പസൽഫണ്  പഹൽെണ് )   
അജി മാ്്യു ടകാളൂഗ് 
ടെജണ്: 118, വില: 120.00 
ഡി.സി  സ ലഫണ് 

വാെനക്ാരന്  രുചിെൂറും 
അനുഭവം സമ്മാനിക്ുന് 
രചന. ജീവിത വിജെത്ിനു
ള്ള തപകചാദനവും കതപരണ
െും സമ്മാനിക്ുന്താണ്  
ഇതിതല ഒാകരാ വരിെും.

പഗൊഫഷണൽ പൊലീസണ്
ഇന്പല ഇന്ണ് നാപള (ചരിഗ്ം)  
ടജക്ബണ് െുന്ൂസണ്  
ടെജണ്: 160, വില: 190.00 
ചിന്ത െബ്ിടക്ഷൻസണ്  

‘തപരെഷനൽ തപാലീസ’ 
എന് ലക്ഷ്യത്ിനുകവണ്ിെു
ള്ള തപവർത്നങ്ങൾ എതന്ത
ല്ലാത്മന്ട് വിശദീകരിക്ുന്ു. 
തപാലീസു്മാെി ബന്ധതപ്ട് 
സങ്ൽപനങ്ങെടും സ്മീപന
ങ്ങെടും വിവരിക്ുന്ു.

മദാം മാരി ക്യൂറി (ജീവി്ം)
െി.എം. സിദ്ാര്ഥൻ 
ടെജണ്: 176, വില: 200.00 
ചിന്ത െബ്ിടഷഴണ് സണ് 

ശാസ തതകലാകത്ി തൻറ ഉന്
തങ്ങെിതലത്ികച്ർന് ്മദാം 
ക്യൂറിെുതട സംഭവബഹുല
്മാെ ജീവിതം പരിചെതപ്ടു
ത്ുന് പുസ തകം. അതിജീ
വനത്ി തൻറ പാഠങ്ങൾ പക
രുന്ു. 

വി.പക. കൃഷണ്ണടമടനാൻ 
(ജീവചരിഗ്ം)
ഗെ്ാെൻ ്ായാട്ടണ്   
ടെജണ്: 178, വില: 190.00 
ഹരി്ം ബുകണ്സണ്  

ഇന്ത്യൻ സ്വാതതന്ത്യസ്മരത്ി
നുകവണ്ി നിരവധി ത്യാഗങ്ങൾ 
സഹിച് ്മഹാപുരുഷരിൽ 
ഒരാൊെ വി.തക. കൃഷ്ണക്മ
കനാതൻറ ജീവചരിതതം. പട്ി
ണിെും പരിവട്വു്മാെി കഴിെു
കമ്ാഴും വലിതൊരു സ്വപ്ന്മാ
െിരുന്ു ആ ്മനസ്ടുനിറതെ.  

ബീജബാങ്ിപല പെൺകുട്ടി 
(ടനാവ പലറ്ണ് )
ജി.ആര്. ഇദ്രുട്ാെൻ 
ടെ  ജണ് : 200, വി  ല: 200.00 
സസക്ം ബുകണ് സണ് 

ജീവിതതത് പുതുതല്മുറ 
ആസ്വദിക്ുന് വിധം പറെു
ന് ബീജബാങ്ിതല തപൺ
കുട്ി, ൌവനത്ിെപ്ിതല 
അപകടങ്ങതെക്ുറിച്ട്  പറെു
ന് പാശം എന്ീ കനാവതല
റ്ടുകൾ.

വന്യം (കഥ)
വിടവകണ്  ചഗദ്രൻ 
ടെജണ്: 112, വില: 110.00 
ഡി.സി ബുകണ് സണ് 

ജീവിക്ുന് കാലകത്ാടു
ള്ള സത്യതപസ താവങ്ങൊണ്  
ഇതിതല ഒാകരാ കഥകെടും. 
്മൗലികവും സ്വതതന്തവു്മാെ 
അസ തിത്വം ഒാകരാ രചനക
െടും തപകടിപ്ിക്ുന്ു. 

രടമശണ്  പചന്ിത്ലയുപേ  
നിയമസഭാ ഗെസം്ങ്ങൾ 
രടമശണ്  പചന്ിത്ല 
ടെ  ജണ് : 378, വി  ല: 300.00  
ടഗശഷണ് ഠ െബ്ിടക്ഷൻസണ് 

 െു.ഡി.എഫ്  കകരെം ഭരിച് 
2011 ്മുതൽ 2016 വതരെു
ള്ള പതി്മൂന്ാം നിെ്മസഭ
െിൽ രക്മശ്  തചന്ിത്ല നട
ത്ിെ തപസംഗങ്ങെടുതട സ്മാ
ഹാരം. 

വ
ായ

ന

സുഹ് റ പടിപ്ടുര

ഒറ്ക്ണ്ിലൂതട കാഴ ചെുതട വർണതപപഞ്ം ഒരുക്ു
ന് ഉപകരണത്ി തൻറ കപരിതലാരു കനാവൽ എന് 

കൗതുകകത്ാതടൊണ് കാലികഡാസകകാപ്ട് വാെിക്ാ
തനടുത്ത്. ഒറ്െിരുപ്ിൽ വാെിച്ടു തീർന്ാലും -ഒരു
കണ്ല്ല, രണ്ുകണ്ടും അടച്ടുപിടിച്ടു  വീണ്ുംവീണ്ും  
നമ്മൾ വാെിച്ടുതകാകണ്െിരിക്ും ദുർഗതെ. കചർത്ു 
പിടികക്ണ്വരാൽ ഉകപക്ഷിക്തപ്ട്കപ്ാൾ, ഒറ്ൊക
ലിൽ നിന്ട്  ശക്തികനടി ഉെിർതത്ഴുകന്റ് ദുർഗെുതട 
കഥൊണ് ‘കാലികഡാസകകാപ്ി’ലൂതട  ഷഹനാസ എം. 
എ എന് കനാവലിസ റ്ട്  വാെനക്ാരുതട ്മുന്ിൽ അവത
രിപ്ിക്ുന്ത്. സംഭാഷണങ്ങൾക്ട്  തപാധാന്യം തകാടു
ക്ാതത ദുർഗെുതട തീക്ഷട്ണ്മാെ ്മകനാവ്യാപാരങ്ങെി
ലൂതട കടന്ു കപാകുന്തിലൂതടൊണ് കനാവൽ വികസി
ക്ുന്ത്. ദുർഗെുതട ജീവിതത്ി തൻറ ഓകരാ ഘട്ങ്ങെി
ലും  വാെനക്ാരുതട ഉള്ളിൽ അവതൊരു വിങ്ങലാെി 
അവകശഷിക്ുന്ുണ്ട്, അതുതതന്ൊകാം ഈ കനാവ
ലി തൻറ വിജെവും.

കു തറ വർഷങ്ങൾക്ുകശഷം താൻ ജനിച്ടുവെർ
ന് വീട്ികലക്ട് തിരിതച്ത്ുന് ദുർഗ ആ വീട്ിൽ ഒറ്
ക്ട് താ്മസം ആരംഭിക്ുന്ിടത്ാണ് കനാവലി തൻറ തു
ടക്ം. അതുവതര അവൾ എവിതടൊെിരുന്ു എന് 
കചാദ്യം കചാദ്യ്മാെിത്തന് അവകശഷിക്ുന്ുതണ്
ങ്ിലും ആരാണ് ദുർഗ, എന്താണ് ദുർഗ എന്ീ കചാദ്യ
ങ്ങൾക്ുള്ള കൃത്യ്മാെ ഉത്രങ്ങൾ  ഓകരാ അധ്യാെ
ത്ിലൂതട കടന്ുകപാകുകമ്ാഴും വാെനക്ാർക്ട്  കി
ട്ടുന്ുണ്ട്. സ്വന്തം കുടുംബതത് അതതക്മൽ കചർത്ു
പിടിക്ാൻ തകാതിക്ുതന്ാരു ്മനസ്ടുണ്ാെിട്ടും കു
ഞ്ുന്ാെികല എല്ലാം നഷ് ടതപ്ട്ട് ഒറ്ക്ാെികപ്ാെ ദുർ
ഗതെന് തകാച്ടു കുട്ിെിൽനിന്ട്, “തനിതച്ന്ാൽ തെർ
ന്ു എന്ല്ല- ശക്തതെന്ാണ് അർഥത്മന്ട്” ഉറതക്പ്റ
ൊൻ ചങ്ൂറ്്മുള്ള ദുർഗെികലക്ട് അവൾ വെരുകമ്ാൾ 
ന്മുക്ു്മുന്ിൽ ്മകനാഹര്മാതൊരു കനാവൽ അനാവൃ
ത്മാകുന്ു.

ചതിക്തപ്തട്ന്ു ്മനസ്ിലാക്ി അമ്മ തള്ളിപ്റഞ്
കപ്ാൾ നഷ് ടതപ്ട് അച്ഛനും തപങ്ങൾക്ട് ത്മച്തപ്ട് ജീവി
തം ഒരുക്ിതക്ാടുക്ാൻ അമ്മാവൻ ്മുൻനകതെടുത്ട്  
വീണ്ും വിവാഹം കഴിപ്ിച്െച്കപ്ാൾ  അമ്മെും നഷ് 
ടതപ്ട്ട്, ജീവിതതത്കനാക്ി പകച്ടുനിന് ്മൂന്ു തപൺ
കുട്ികെിൽ ഇെെവൊണ് ദുർഗ. ‘നീതെങ്ിലും ആണാ
െിരുതന്ങ്ിൽ അമ്മതക്ാരു തുണൊകെതന ‘ എന്ട് 
അമ്മാവൻ ്മുഖത്ുകനാക്ിപ്റെുകമ്ാൾ ‘‘തപണ്ാൊൽ 

എന്താ അകമ്മ കുഴപ്ം’’എന്ട് അമ്മതെ തകട്ിപ്ിടിച്ടു 
കചാദിക്ുന് കുഞ്ു ദുർഗ സതതീപക്ഷത്ി തൻറ നതട്
ല്ലടുള്ള കചാദ്യ്മാകുന്ുണ്ട്. ‘‘ഇനിതെതത ജന്ങ്ങൾ എടു
ത്ാലും എനിക്ട് തപണ്ാെിത്തന് പിറക്ണം’’ എന് 
ദുർഗെുതട നിശ്ചെദാർഢ്യം തതന്ൊണ് ഈ കനാവ
ലിതന ഒരു സതതീപക്ഷ വാെനെികലക്ട് തകാണ്ുകപാ
കുന്ത്. 

ജന്ംനൽകി ഉകപക്ഷിച് അച്ഛകനെും, കചർത്ുപിടി
കക്ണ്ുന് കനരത്ട് തനിച്ാക്ി ്മതറ്ാരു ജീവിതം അകന്വ
ഷിച്ടു കപാെ അമ്മതെെും ‘‘തവറുപ്ി തൻറ ഉടൊത് ഭര
ണിെിൽ നികക്ഷപിക്ുന്ു’’ എന്ട് ദുർഗ പറെുന്ുതണ്
ങ്ിലും; ബാങ്ിൽ ത തൻറ ്മുന്ിൽ വന്ുതപട്ട് അപരിചി
തതനകപ്ാതല തിരിച്ിറങ്ങികപ്ാെ അച്ഛനുകവണ്ി, അകദ്ദ
ഹത്ിന് ഇഷ് ടതപ്ട് കട്ൻ ചാെെുണ്ാക്ി വരിതല്ലന്ുറ
പ്ടുണ്ാെിട്ടും ഗ്ാസിൽ ഒഴിച്ടുതവക്ുന് ്മകൾ ഒരു തനാ
മ്ര്മാകുന്ുണ്ട്. ‘അച്ഛാ, നിങ്ങൾ എതത തചറിെ ്മനുഷ്യ
നാെിരുന്ു’ എന്ട് കരൊകട്ാെിൽ കനാക്ി കചാദിക്ുന് 
അകത ്മകൾ ്മതറ്ാരധ്യാെത്ിൽ  ‘‘കർ്മം തചയതിതല്ലങ്ി
ലും ജന്ം തന്തിന് നന്ദി’’ എന്ട്  പറെുന്ു. 

അമ്മാവ തൻറ ്മരണദിവസം കചച്ിെുതട നിർബന്ധ
ത്ിനു വഴങ്ങിൊതണങ്ിലും അവിതടതെത്ുകമ്ാൾ 
നകെിൽ പിടിക്ുന് അമ്മതെ, ്മനസ് ുതകാണ്ട് തകട്ിപ്ി
ടിക്ുന്  ്മകൊെി ദുർഗ ്മാറുന്ുണ്ട്. കചച്ിെുതട സാരി 
്മുഖകത്ാടു കചർത്ുപിടിച്ട്  ആ ഗന്ധം ആസ്വദിക്ുന് 
അനുജത്ിക്ുട്ിൊെ ദുർഗതെെും ത തൻറ അകത ഛാ
െെുള്ള ഒരാതെ കണ്ു്മുട്ടുന് സന്ദർഭത്ിൽ, അവൾ  
അച്ഛ തൻറ ആദ്യ ബന്ധത്ിലുണ്ാെ സകഹാദരിൊതണ
ന്ുറപ്ിച്ടു ‘തതന്ത്തന്’ അവെിൽ കാണുന്  ദുർഗ
കെെും ആരു്മങ്ങു, സകനഹിച്ടുകപാകും. ഒരു കൂടപ്ിറ
പ്ാെി. 

ചിന്തകൾ കാടുകെറുകമ്ാൾ അവൾക്ട്  ആശ്വാസ്മാ
തെത്ുന്ത് അമ്മമ്മൊണ്. ഓർ്മെുതട നാെങ്ങൾ തക
ട്ടുകപാെകപ്ാഴും ്മറവിെിൽ ആണ്ുകപാകാതിരുന് ത 
തൻറ ‘രാജകു്മാരി’ക്ുകവണ്ി ഉരുെകൾ തലെണച്ടുവ
ട്ിൽ എടുത്ു തവച്ടു കാത്ിരുന് ആ സകനഹം തതന്
ൊെിരിക്ാം, തപതിസന്ധികെിൽ ദുർഗതെ അതിജീവി
പ്ിച്ത്.. 

ബൃഹത്ാെ ഒരു കനാവലതല്ലങ്ിലും കാലികഡാ
സകകാപ്ിൽ വിരിെുന് വർണതപപഞ്ത്ിൽ വാെന
ക്ാതര അലിെിച്ടു കചർക്ാൻ കഴിഞ്ു എന്ത്  ഷഹ
നാസ എന് െുവ കനാവലിസ റ്ി തൻറ വിജെ്മാണ്.  പതി
നാറ് അധ്യാെങ്ങെടുള്ള  ഈ കനാവൽ ഒരു തപൺപക്ഷ 
വാെന തരുന്തിതനാപ്ം  കണ്ുന്ിതല  അനീതികൾ
തക്തിതര ചുരുങ്ങിെ വാക്ുകെിലൂതട ശക്ത്മാെി  ശബ് 

ദ്മുെർത്ുന്ു്മുണ്ട് . 
നിെ്മത്ി തൻറ ചുവപ്ടുനാടെിൽ കുരുങ്ങികപ്ാകുന് 

ജീവിതങ്ങൾ, തടാൻസതജൻകഡഴ സ അനുഭവിക്ുന് ദുരി
തങ്ങൾ, ബുദ്ി്മാന്ദ്യ്മുള്ള തപൺകുഞ്ുങ്ങകൊടുകപാ
ലും തകൂരത കാണിക്ുന് സ്മൂഹം,  ്മനുഷ്യത്വ്മില്ലാതാ
കുന് ്മതങ്ങൾ എന്ിവതെക്ുറിതച്ല്ലാം  നിലപാടുകൾ  
ഉറതക് വിെിച്ടുപറെുന്ു എഴുത്ുകാരി. 

‘‘തപകൃതിെും സതതീെും ഒരുകപാതല കവട്ൊടതപ്ടുന് 
കാലത്ട്’’ അക്ഷരങ്ങൾതകാണ്ാണ് എനിക്ട് സ്മരം തച
യ്ാനുള്ളത്’’ എന് ദുർഗെുതട വാക്ുകൾ കാലത്ിനു 
കനതര പിടിച് കണ്ാടിൊകുന്ു. 

പാർശ്വവത് കരിക്തപ്ട്വകരാതടാപ്ം കചർന്ട് നിൽക്ു
ന് എഴുത്ുകാരിൊെ ബാങ്ട് ഉകദ്യാഗസ്െിലൂതട (ദുർ
ഗ) കനാവലിസ റ്ട്  സ്വെം അനാവരണം തചയ്ടുകമ്ാൾ,  
തീക്ഷട്ണ്മാെ അനുഭവങ്ങെിൽനിന്ട് ഉരുകിതൊലിച് 
വാക്ുകൾ അനുവാചകരികലക്ട് അകത തീക്ഷട്ണതകൊ
തട എത്ുന്ു. 

പുറത്ിറങ്ങി ആറു്മാസത്ിനുള്ളിൽ ്മൂന്ാം പതി
പ്ിൽ എത്ുകെും ത്മിഴ, അറബിക് , ഇംഗ്ീഷ് എന്ീ ്മൂ
ന്ട് ഭാഷകെികലക്ട് ത്മാഴി്മാറ്ം തചയ്തപ്ടുകെും തച
യത കനാവൽ എന് നിലെിലും, ‘വാെിക്തപ്ട്  കനാ
വൽ’ എന് വിഭാഗത്ികലക്ട് കാലികഡാസകകാപ്ിതന 
കചർതത്ഴുതാം. 

●

കലിടഡാസണ്ടകാപെണ് (ടനാവൽ)
ഷഹനാസ എം. എ. 
കപജ് :106, വില :140 രൂപ
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സുബു അക്യ്ൻ

വെതര വലുപ്്മുള്ള സി്മൻറ്  നപപ്ടു
കൾ ഭൂ്മിെികലക്ട് താഴത്ുന്തിനാ

െി കറാഡി തൻറ തനഞ്ട് പിെർത്ി തവച്ിരി
ക്ുന്ു. ആ നീെൻ നപപ്ടുകതെ ആവാഹി
ച്ട് കറാഡി തൻറ തനഞ്ിൻകൂട് തുന്ിക്ൂട്ാൻ 
ഇനിെും സ്മെത്മടുക്ുത്മന്ാണ് പാൻപരാ
ഗ് വിൽക്ുന് നിരൻഷാ പറഞ്ത്. അൊ
ൾക്ികപ്ാൾ കച്വടം നകന് കുറഞ്ിരിക്ു
ന്ു. തപകത്യകിച്ട് കാശുകാരുതട. അവരുതട 
വലിെ കാറുകൾ നിർത്ാൻ തനഞ്ുപിെർന്ു 
കിടക്ുന് കറാഡിൽ പറ്ാറില്ലതതത. ഷാെുതട 
പാൻകടെിൽനിന്ട് അണ്ാക്ികലക്ട് തള്ളി
െ ചാർകസാബീസ ഈതൊരു സന്ധ്യക്ട്  കൂ
ടുതൽ നിറം നൽകുന്ുണ്ട്. ്മാനത്ും പിതന് 
ത തൻറ വായക്കത്ും ബി്മൽ റാം സ്വെം 
താതനാരു കവിൊെതിൽ അഹങ്രിച്ടുതകാ
ണ്ട് കരിങ്ൽ പാകിെ പാതെികലക്ട് പാൻപ
രാഗ് നീട്ിത്ുപ്ി. ഭൂപടം കപാതല അതിർത്ി
കൾ നിർവചിക്ാനാവാതത അതങ്ങതന പര
ന്ുകിടക്ുന്ു. ഇന്ട് അവ തൻറ കുരവള്ളി
ക്ു ഞാൻ പിടിക്ും. ബി്മൽ ്മനസ്ിലുറപ്ി
ച്ടു. അവൻ അതതക്ട്  വല്യ ആകൊ... അതും 
എകന്ാട്. ബി്മൽ റാം ആവുന്തത ശക്തിെി
ൽ നകകൾ വീശി നടന്ു.

തപകൃതിെിൽ ഋതുക്ൾ ്മാറിവരുന്തു
കപാതലത്തന്ൊണ് ്മംഗലാപുരംകാരിെു
തട ആതൊരു ഇടം. ്മാറി്മാറി വരുന്വർ. ്മാറി
്മാറി വരുന് നിശ്വാസങ്ങൾ, ്മാറി്മാറി വരുന് 
വാട നിറഞ് ്മുറികൾ. ഇവിതടെ കല്ല എല്ലാ 
സ്മത്വവു്മുള്ളത്. നാനാത്വത്ിൽ ഏകത്വം 
ഉദ് കഘാഷിക്ുന് ഇടം ഇതുതതന്. രാഷ് തടീ
െ്മില്ല. ്മത്മില്ല. ഒന്ു്മില്ല. എല്ലാവർക്ും ്മാറി
്മാറി വരുന് ഋതുക്െടുതട സൗന്ദര്യവും സൗര
ഭ്യവും ്മാതതം നുകർന്ാൽ ്മതി.

തപരുന്ാൾ സ്മെത്ട് ഒകട്തറ ബഹെ
കത്ാതട കനാമ്ുതുറക്ു കവണ്ിെുള്ള കാ
രക്കൾ വിൽക്ുന് കതടാെികെിൽനിന്ുള്ള 
കച്വടക്ാരുതട ആർപ്ടുകെടും അതിനു ്മുക
െിൽ അവർ കത്ിച്ടുതവച്ിരിക്ുന് സാതമ്ാ
ണിപ്ടുകെും ആസ്വദിച്ട്  ബി്മൽ റാം കനതര 
നടന്ു. കണ്ടച്ാലും ബി്മൽ അവിതടത്
തന് എത്ും. അതതക്ട്  പരിചിത്മാണ് ബി്മലി 

തൻറ കാലുകൾക്ട് ആ വഴികൾ.
കരകര ശബ് ദ്മുള്ള കകാണിപ്ടികൾ പതി

തെ കെറിതച്ല്ലടുകമ്ാൾ നനഞ് തുണികെടു
തട വാട നിറതഞ്ാരിടം. ബി്മലിതന തപകത്യക 
ലഹരി പിടിപ്ിച്ടു. ആ പന്ി അവിതടത്തന് 
ഉണ്കല്ലാ. ്മംഗലാപുരംകാരിെുതട കാര്യസ്
നാതണന്ാണ് തവപ്ട് . അവ തൻറ വീർത് വെ
ർ നിറതെ ്മാറി ്മാറി വന് ഋതുക്െടുതട സൗര
ഭ്യവും സൗന്ദര്യവും ഊറ്ിതെടുത്ട് വെർത്ി
െതാണ്. എന്ിട്ാണ് അവതന തൻറ... ബി്മ
ൽ ്മുഖം തവട്ിച്ടുകെഞ്ു. ്മംഗലാപുരംകാ
രി ഏകതാ രാജ്യം ഭരിക്ുന് ചതകവർത്ിനി
തെകപ്ാതല ഇടുങ്ങിെ നിറം ്മങ്ങിെ തവെിച്
്മുള്ള ഇടനാഴിെിലൂതട ബി്മലിതന തകാണ്ു
കപാെി. തകാടുത് കനാട്ടുകൾ കൃത്യ്മാെി 
ഉകണ്ാ എന്ട് രണ്ു വട്ം എണ്ി കനാക്ിെകശ
ഷം ്മംഗലാപുരംകാരി അവരുതട സ്വതഃസിദ്
്മാെ നശലിെിൽ ‘‘കബട്ീ... നക്ൻറ്  ആെ...’’ 
എന്ു പറഞ്ട്  ഇടുങ്ങിെ വാതിൽ തുറന്ട് 
ബി്മലിതന അതിനകകത്ക്ട് തള്ളി. ‘‘ഏക് 
ഗണ്ാ’’... ആജ്കപാതല ്മംഗലാപുരംകാ
രി അത് ഉറതക് പറഞ്ുതകാണ്ട് ചവിട്ിത്മ
തിച്ടു നടന്ുകപാെി. ്മുറിക്കത്ട് ഏത് ഋതു
കഭദങ്ങെിൽനിതന്ാഴുകിവന്താതണന്ട് സ്വ
െ്മറിൊതത നിൽക്ുന്വൾ. പച്നിറത്ിലു
ള്ള വസതതങ്ങൊെതുതകാണ്ട് ബി്മൽ അവൾ 
വസന്ത്മാതണന്ുതതന് ്മനസ്ിൽ ഉറപ്ിച്ടു. 
അടുത്ിരുന് അവെടുതട കണ്ടുകെിൽ അൊ
ൾ ഇ്മതവട്ാതത കനാക്ി. കൺ്മഷിെിട്ട്  ഉറപ്ി
ക്ാൻ തശ്മിച്ിട്ടും ജീവൻ തീതര ഇല്ലാതാെിരി
ക്ുന്ു. ബി്മൽ പതിതെ ്മുടിെിഴകതെ ്മാറ്ി 
വസന്തത്ി തൻറ ്മുഖകത്ക്ുതതന് കനാക്ി. 
ബി്മൽ അത്ുതതപ്ട്ടു, ഒപ്ം സകങ്ാചവും. 
വസന്തം കരെുകൊണ്. തചറിെ ്മഴകപാതല 
അധികം ശബ് ദ്മില്ലാതത നിർത്ാതത കണ്ീ
രു വന്ുതകാണ്ിരുന്ു. ബി്മലിന് ആ ്മഴെിൽ 
നനഞ്ു കുതിർന്ട് ്മരവിച്കപാതല കനാക്ി
നിൽക്ാകന കഴിഞ്ുള്ളചൂ. അൽപനി്മിഷങ്ങ
ൾക്ുകശഷം അൊൾ വെതര ബുദ്ി്മുട്ി കചാ
ദിച്ടു. ‘‘ക്യാ ഹുവാ?’’ 

വിതുമ്ലുകതെ അ്മർത്ിപ്ിടിക്ാൻ അവ
ൾ തവറുത്മാരു തപണ്ാതണന്ും വസന്ത്മതല്ല
ന്ും ഋതുക്െതല്ലന്ും കവികൾക്ട് അവരു
തട ്മഷിക്ുപ്ികൾ തീരുന്തുവതര എഴുതി
ത്ീർക്ാൻ പറ്ടുന് കെിപ്ാട്ങ്ങെതല്ലന്ും 

ബി്മലിന് ്മനസ്ിലാെി. പതിതെ വിങ്ങിതക്ാ
ണ്ട് അവ്യക്ത്മാെിട്ാതണങ്ിലും അവെത് പറ
ഞ്ു. ‘’ക്മ കകാ ബൂക്ട് ലഗി തഹ, കപട് ക്മം 
ദർദ് തഹ...’’ ഹൃദെത്ിതനതന്താരു ഭാരം... നി
റതഞ്ാഴുകാൻ തുടങ്ങിെ കണ്ടുകതെ അൊ
ൾ തടുത്ില്ല. അവെടുതട നക പിടിച്ട് അൊൾ  
ഓടുകൊെിരുന്ു. ആ സ്മെത്ട് കനാമ്ുതു
റക്ാനുള്ള ബാങ്ട് വിെി കകൾക്ാ്മാെിരുന്ു. 
പള്ളിക്ു ്മുന്ിൽ കനാമ്ു തുറക്ാനാെി നിര
ത്ിതവച് പഴങ്ങെടുതട രുചികെിൽ അവെടുതട 
വിശപ്ടും കവദനെും അലിഞ്ില്ലാതാവുന്ത് 
ബി്മൽ നിർന്ിക്മഷനാെി കനാക്ിനിന്ു. 

തതാട്ടു്മുമ്ുള്ള നി്മിഷങ്ങതെ അൊൾ 
ഓർത്ു. അവെടുതട വലതുനക പിടിച്ടുതകാ
ണ്ട് ഓടുകമ്ാൾ ഇടുങ്ങിെ നരച് ചു്മരുക
െടുള്ള വരാന്തെിൽനിന്ു തഞാറികൾ വീണ 
ഒരു നകകൂടി ബി്മലിനുകനതര നീണ്ു വന്ി
രുന്ു. നാഗങ്ങെടുതട ശീൽക്ാരവും പിണെ
ലും നിറഞ് ഋതുകഭദങ്ങൾക്ിടെിൽ പല
വട്ം പടം തപാഴിതഞ്ാഴുകുന് ഉരഗങ്ങൾ 
വസിക്ുന് വാട നിറഞ് അവിതടനിന്ും 
അൊെടുതട കനതര ഒരു പാട് നകകൾ. ത തൻറ 
കനതര നീണ്ുവന് കശാഷിച് നകകൾ അൊ
െിൽ അനുകമ്െും അകതസ്മെം അറപ്ടു്മു
ണ്ാക്ി.

അവരിൽ പടം തപാഴിച്ിലി തൻറ നജവിക
ത അവസാനിച്ിരിക്ുന്ു. ഇനിതൊരു പടം
തപാഴിക്ലിന്  ഊർജ്മില്ലാതത, കചാര വറ്ി ഉ്മി
നീരു വറ്ി കിടക്ുന് ഉരഗങ്ങൾ. തവറും ഇഴച്ി
ലുകൾ ്മാതതം. 

തലകപാലും ഒന്ുെർത്ിതവക്ാനാവാ
തത ്മാറി ്മാറി വന് കാലങ്ങെിൽ കപറിെ വി
െർപ്ി തൻറെും വാടെുതടെും അസ ക്യതകൾ 
നിറഞ്വ. അവർ ബി്മലി തൻറ വലതുനക
െിൽ കചർത്ുപിടിച് വെകെണിഞ് അവരു
തട വർഗത്ിതല ഉരഗത്ിതന ഒരുകവെ കനി
കവാടും പിന്ീട് അസൂെകൊടും കൂടി അവി
ടതത് തപാത്ുകെിൽനിന്ും തലനീട്ി കനാ
ക്ിതക്ാണ്ിരുന്ു. ചിലരുതടതൊതക് കണ്ടു
കെിൽ അകപ്ാകഴക്ും നനവ് പടർന്ിരുന്ു... 
ഇനിതൊരിക്ലും പടം തപാഴിക്ാനാകാതത, 
വെകെണിൊൻ പറ്ാത് വിലാപകാലങ്ങതെ
കൊർത്ട്...

l
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വ

തിതആനപ്പുഴക്കൽ അനിൽ
ഉച്്മെക്ത്ിന്
കപാകുന്തിനു്മുമ്ട് 
അൊൾ, അടഞ്ുകിടന്
ജനൽപാെികെിതലാന്ട്
തുറന്ിട്ടു
കു തറനാൊെി വരാത്
കപാസ റ്ട് ്മാതന
ജനൽപാെികൾ
കാത്ിരിപ്ടുണ്ാെിരുന്ു
്മന്ദാരത്ാൽ
ചാരനിറ്മാർന് 
പകലികലക്ട്
തചടികൾ തലനീട്ി
എകന്താ തപതീക്ഷിക്ുന്ു
കിടക്െികലക്ു കപാകകവ,
തിരിഞ്ുകനാക്ികപ്ാെി
്മെക്ം കഴിഞ്ു 
തിരിച്ടുവന്ു കനാക്ുകമ്ാൾ
പിണങ്ങികപ്ാെ
കാ്മുകിെുതട
കല്യാണക്ുറിെും
തപസിദ്ീകരിക്ാതത
തിരസ കരിച്
തപണെകവിതെും
്മുറിക്ുള്ളിൽ
രണ്ുത്മടുക്ുകമ്ാൾ
ഉള്ളടു പറഞ്ു
തപണെിക്ാൻ അറിൊത്വൻ
എങ്ങതന കവിതകതെഴുതും

ക
ഥ

ഗെണയിക്ാൻ 
അറിയാത്വൻ
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8640999955, 9847037778

Ruby Mehar Apparel. Palakkad

Opp. Intl. Stadium, COCHIN-0484 2533555, 8642999955

Clt. Road, PERINTHALMANNA-0493 3223377, 8646999955

SHOP NOW www.meharhijab.com

hnhml]qÀ®Xbv¡ v
sshhn²yamÀ¶
shÍn§ v If£ ³

hyXykvXX B{Kln¡ p¶hÀ¡ mbn

salÀ lnPm_v Hcp¡ p¶p Hcp kvs]jyÂ

hkv{Xhnkvabw. hntijZn\§ Ä,

sUbnen shbÀ F¶nhbpsS

tamUÌv hkv{XtiJcw.

H¸w salÀ lnPm_v

\ÂIp¶ hnizmkXbpw

THE MOST TRUSTED ABAYA  BRAND 

TIME TO
SHOP FOR

WHOLE FAMILY

C¶p Xs¶ kµÀin¡ pC¶p Xs¶ kµÀin¡ psalÀsalÀ
F¶pw \n§ tfmsSm¸wF¶pw \n§ tfmsSm¸w

സുനിൽകു്മാർ 

കകരെത്ിൽനിന്ട്  കശ്്മീരികലക്ുള്ള നബ
ക്ട് ൊതതെിലാണ് കാർഗിൽ സന്ദർശി

ക്ാൻ അവസരം ലഭിച്ത്. കലെിൽനിന്ാണ് കാർ
ഗികലക്ട് ൊതത തിരിച്ത് . കല- തശീനഗർ കദശീെപാ
തെിലാണ് കാർഗിൽ. അവികടക്ട് കപാകണം എന്ട് 
സുഹൃത്ുക്കൊട് നിർബന്ധം പിടിക്ാൻ ഒരു കാ
രണംകൂടി ഉണ്ാെിരുന്ു. ആ െുദ്ത്ിനിടെിലാ
ണ് സുഹൃത്ട് സുകബദാർ നെിനാക്ഷൻ നാെർ ്മര
ണതപ്ട്ത്.

ഇരുട്ടുന്തിനു ്മുമ്ട് കാർഗിൽ സിറ്ിെിൽ എത്
ണത്മന് ലക്ഷ്യകത്ാതട, കദശീെപാതെിലൂതട സാ
്മാന്യം കവഗത്ിലാണ് നബകക്ാടിച്ത്. രാതതിൊ
തത അനുവദനീെ്മല്ല എന്ട് പട്ാെ അധികൃതർ കന
രകത് അറിെിച്ിരുന്ു. എന്ിട്ടും രാതതി പത്ു്മ
ണിൊെി കാർഗിലിതലത്ാൻ. വിജന്മാെ കറാഡ്, 
അങ്ങട് താതഴ കാർഗിൽ സിറ്ി നവദ്യുതി വിെക്ു
കെടുതട തവെിച്ത്ിൽ കാണാം. നഹകവെിൽനി
ന്ട്  നഗരത്ികലക്ട്  കറാഡ് രണ്ാെി തിരിെുന്ുണ്ട്. 
ഞങ്ങെടുതട ്മുകമ് കപാെ സഹൊതതികതര കാണു
ന്ില്ല, അവർ ഏതു വഴിക്ാണ് തിരിഞ്തതന്റി
െില്ല. കനരകത് ബുക്ട് തചയത ദസപ്  തഗസ റ്ട് ഹൗ
സിലാണ് രാതതി ഞങ്ങൾക്ട് തകങ്ങണ്ത്. അവകര
െും കരൊണിൽ ബന്ധതപ്ടാൻ കഴിെുന്ില്ല. പാത 
പിരിെുന്ിടത്ുനിന്ട് ഒരു കറാഡിലൂതട ്മുകന്ാട്ടു 
കപാെി. സഹൊതതികതര കരൊണിൽ ബന്ധതപ്ടാ
നും കഴിെുന്ില്ല. കുറച്ടുദൂരം പിന്ിട്കപ്ാൾ നബ
ക്ട് നിർത്ി. ആ ഇരുട്ികലക്ട് അൽപസ്മെം കഴി
ഞ്കപ്ാൾ ഒരു വാഹനത്ി തൻറ തവെിച്ം തുെച്ടു
കെറാൻ തുടങ്ങി. അടുതത്ത്ിെകപ്ാൾ അതതാ
രു കാറാതണന്ട് ്മനസ്ിലാെി. നക കാണിച്കപ്ാൾ 
കാർ നിർത്ി. ഞങ്ങൾ കകരെത്ിൽ നിന്ുള്ള ൊ
തതക്ാരാതണന്ും ഞങ്ങൾക്ട് കപാകകണ്താെ  
തഗസ റ്ട്  ഹൗസികലക്ുള്ള വഴി പറഞ്ു തരണത്മ
ന്ും പറഞ്ു. ്മുൻ സീറ്ിൽ നതഡവതറ കൂടാതതെി
രിക്ുന് ആൾ, ഞങ്ങൾ കപാകകണ്ിെിരുന്ത് ്മതറ്ാ
രു വഴിക്ാതണന്ും ഇനി ഈ വഴിക്ു തതന് അവ

തര പിന്തുടരാനും പറഞ്ു. ആ സ്മെത്ട് അവി
തട എത്തപ്ട് ഞങ്ങൾക്ട് രണ്ു കപർക്ും ഭെക്മാ 
ആശങ്കൊ കതാന്ിെില്ല. ഒന്ുരണ്ു കികലാ്മീറ്റു
കൾ കഴിഞ്കപ്ാൾ കാർ ഒരു വീടിനു ്മുന്ിൽ നിർ
ത്ി. കാറിലുള്ളവർ പുറത്ിറങ്ങി. അകപ്ാഴാണ്  
അവതര ഞങ്ങൾ ശരിക്ും കാണുന്ത്. രണ്ു  സതതീ
കെടക്്മുള്ള ഒരു കശ്്മീരി രൊ്മിലി. അവർ ഞങ്ങ
തെ ഭക്ഷണത്ിനാെി വീട്ികലക്ട് ക്ഷണിച്ടു. സകന
ഹപൂർവം ഞങ്ങൾ ക്ഷണം നിരസിച്ടു. ഞങ്ങെടുതട 
സഹൊതതികരാെ സുഹൃത്ുക്ൾ ഞങ്ങതെ കാ
ണാതത വിഷ്മിക്ുന്ുണ്ാകുത്മന്ും തപതട്ന്ുത
തന് അവരുതട അടുതത്ത്ണത്മന്ും പറഞ്ട് 
ഞങ്ങൾ കപാകാൻ തിടുക്ം കൂട്ി. ്മുതിർന് ആൾ 
ഞങ്ങതെ പരിചെതപ്ട്തിൽ നദവകത്ാട് നന്ദി പറ
ഞ്ട് അവരുതട കാർ നതഡവതറ കാറു്മാെി ഞങ്ങൾ

ക്ട് വഴി കാണിക്ാൻ വിട്ടു. കശ്്മീർ 
ജനതെുതട സകനഹവായപ് പിന്ീ
ട് ൊതതെിൽ പലെിടത്ും അനുഭവി
ക്ാൻ ഞങ്ങൾക്ട് ഭാഗ്യ്മുണ്ാെി. 

കാർ നതഡവർ എത്ിച് സ്ല
ത്ട് ഞങ്ങതെ കാത്ട് സഹൊതതിക
രും ദസപ്  തഗസ റ്ട്  ഹൗസി തൻറ ഉട
്മ അഷൻ അലിെും നിൽപുണ്ാെിരു
ന്ു. വാഹനങ്ങൾ താതഴ പാർക്ട് തച
യത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങി തൻറ പിന്ിലൂ
തടെുള്ള ഇടുങ്ങിെ വഴിെിലൂതട ്മു
കെികലക്ട് കെറിൊലാണ് ദസപ്  
തഗസ റ്ട്  ഹൗസിതലത്ുക. ഞങ്ങെടു
തട ഭാരം കൂടിെ ബാഗുകെടും ്മറ്ടും റൂ
്മിതലത്ിക്ാൻ ഇഹ്സാൻ എന് പയ്
നും സഹാെിച്ടു. രാതതിൊെതുതകാ
ണ്ട് പുറംകാഴചകതൊന്ും കാണാൻ 
പറ്ിെില്ല. എങ്ങും നികൊൺ ബൾബി 
തൻറ ്മഞ് തവെിച്ം ്മാതതം. 

രണ്ു നിലകെടുള്ള ഒരു വീടാണ് 
ദസപ്  തഗസ റ്ട്  ഹൗസ. താതഴെുള്ള 
വിസിറ്ിങ്  റൂം കഴിഞ്ാൽ വിശാ
ല്മാെ രണ്ു ്മുറികൾ ഞങ്ങൾക്ാ
െി ഒരുക്ിെിട്ിട്ടുണ്ാെിരുന്ു. ്മുക
െതത് നിലെിൽ ഉട്മെും കുടുംബ
വും താ്മസിക്ുന്ുതണ്ന്ട്  ്മനസ്ിലാ
െി. റൂം വാടക ഒരാൾക്ട് 200 രൂപൊ
ണ് അവർ ഈടാക്ുന്ത്. ്മരംതകാ
ണ്ട് ചു്മരും ്മച്ടുത്മല്ലാം സീലിങ്  തച
യത് നിലത്ട് വർണ്മ കനാഹര്മാെ 
കശ്്മീരി പരവതാനി വിരിച് ്മുറികൾ. 
രെർണിച്റുകൾ ഇതല്ലന്ുതതന് പറ
ൊം. നിലകത്ാട് കചർന് കട്ിലിലാ
ണ് കിടക്കൾ വിരിച്ിരിക്ുന്ത്. ഒരു 
്മണിക്ൂറിനകം തതന് ഞങ്ങൾ ഓർ
ഡർ തചയത ഭക്ഷണം അവർ തൊറാ
ക്ി തന്ു.

 തഗസ റ്ട്  ഹൗസ ഉട്മ അഷാൻ 
അലിെും സഹാെിൊെ പയ്ൻ 
ഇഹ്സാനും കകരെത്ിതല വികശഷ
ങ്ങൾ അകന്വഷിച്റിഞ്ു. കകരെത്ി
തല ്മതസൗഹാർദതത് കുറിച്ട് സു
ഹൃത്ട് കുറച്ട് തപാടിപ്ടും തതാങ്ങ
ലും കചർത്ട് വിവരിക്ുന്ുണ്ാെിരു
ന്ു. അതതാതക് ശരിൊകണാ എന്ട് 
ഇഹ് സാന് സംശെം. പികറ് ദിവസം 
രാവിതല പുറത്ിറങ്ങിെകപ്ാഴാണ്  

തഗസ റ്ട്  ഹൗസി തൻറ ചുറ്ടുപാടു്മുള്ള കാഴചകൾ കാ
ണുന്ത്. കുറച്ടു ആപ്ിൾ ്മരങ്ങൾ അവികടെും കാ
ണുന്ുണ്ാെിരുന്ു. ഇടതൂർന്ു കിടക്ുന് ്മരങ്ങൾ. 
അപ്ടുറത്ട് ്മഞ്ുരുകിതൊലിച്ടുണങ്ങിെ ഒരു ്മല. 
തപഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ട് ഞങ്ങൾ ദസപ്  തഗസ റ്ട്  ഹൗ
സിൽനിന്ട്  ൊതത പറഞ്ിറങ്ങി. ബാഗുകൾ നബ
ക്ിൽ തകട്ിതവക്ാൻ ഇഹ്സാനും സഹാെിച്ടു. കറാ
ഡിൽ ഞങ്ങതെത്തന് കനാക്ി പുഞ്ിരിച്ടു നിൽക്ു
ന് ഒരു കശ്്മീർ തപാലീസുകാരതന കണ്ു. അകദ്ദഹ
തത് പരിചെതപ്ട്ടു. കൂതടനിന്ട് കരൊകട്ാതെടുത്ു. 
ഗുലാം റസൂൽ എന്ാെിരുന്ു അകദ്ദഹത്ി തൻറ 
കപര്. ൊതതപറഞ്ട് നബക്ിൽ കെറാതനാരുങ്ങു
കമ്ാഴാണ് ഇഹ് സാൻ അൽപം ദൂതരെുള്ള നിെതന്ത
ണകരഖതെപ്റ്ി പറഞ്ത്. നിെതന്തണകരഖക്പ്ടുറം 
പാക് അധിനികവശ കശ്്മീരാണ്. നിെതന്തണകരഖക്

കാർ്തിൽ യുദ്ധവതിജയത്തതിനട്  20 വർഷകം തതികയുകയാണട്  
ജൂലൈ 26നട് . കാർ്തിൽ യുദ്ധഭൂമതിയതിൈൂെട സഞ്ചരതിച്തതി െൻറ 
അനുഭവങ്ങൾ കുറതിക്ുകയാണട്  വൈഖകൻ 

ടുകത്ക്ട് കപാകാൻ ഞങ്ങൾ ആതഗഹം തപകടിപ്ിച്കപ്ാൾ 
ഇഹ്സാൻ കൂതട വരാത്മകന്റ്ടു. ഞങ്ങൾ അഞ്ു കപർ നിെ
തന്തണകരഖക്ടുകത്ക്ട് ൊതത തുടർന്ു. 14 കികലാ്മീറ്കറാ
െം കുത്തനെുള്ള കെറ്്മാണ്. ഇടുങ്ങിെ കറാഡ് . താതഴ 
സുറു എന് നദി ഇന്ത്യെിൽ നിന്ും പാക് അധിനികവശ 
കശ്്മീരികലക്ട് ഒഴുകുന്ു. കുറച്ടു കെറിക്ഴിഞ്കപ്ാൾ 
താതഴ ഇന്ത്യൻ കസനെുതട തഹലിപ്ാഡ് കണ്ു. ചുറ്ടും ഉെർ
ന്ുനിൽക്ുന് ്മലനിരകൾ. അവെിതലാതക്െും ്മിലിറ്
റി കപാസ റ്ടുകൾ കാണാം. കുറച്ടു ദൂതരൊെി വീടുകെടും 
പള്ളിെും. അത് പാക് അധീന കശ്്മീരാതണന്ട് ഇഹ്സാൻ 
പറഞ്ു. വെതര സാഹസതപ്ട്ട് കറാഡ് അവസാനിക്ുന്ിട
ത്ട് ഞങ്ങൾ എത്ി. അവിതട ഒരു ഇന്ത്യൻ കപാസ റ്ട്  ഉണ്ാ
െിരുന്ു. വർഷത്ിൽ ഒമ്ത്  ്മാസവും ഐസ ്മൂടിക്ിട
ക്ുന് പർവതങ്ങൊണിവ എന്ട് ഇഹ് സാൻ പറഞ്കപ്ാൾ 
അവിതട കഴിെുന് ജവാന്ാതര ഓർത്ുകപാെി. കുറച്ടു 
കൂടി ്മുകന്ാട്ടു കപാെകപ്ാൾ തകർന്ടിഞ് ഒരു തഗാ്മത്ി 
തൻറ കശഷിപ്ടുകൾ കണ്ു. കാർഗിൽ െുദ്കാലത്ട് ഭീക
രർ ഒെിച്ിരുന് വീടുകൊെിരുന്ു അവ. തവടിതവപ്ിൽ ആ 
വീടുകതെല്ലാം തകർന്ിരുന്ു. ആ തഗാ്മത്ിലുള്ളവതരല്ലാം 
െുദ്കാലത്ട് എല്ലാം ഉകപക്ഷിച് ു കപാെവരാണ്. ഞങ്ങൾ 
കണ് ഇന്ത്യൻ കപാസ റ്ിനു ്മുകെിൽ ഇനിെും കപാസ റ്ടുകൾ 
ഉതണ്ന്ട് ഇഹ്സാൻ പറഞ്ു. അൽപസ്മെം അവിതട  തച
ലവഴിച് കശഷം ഞങ്ങൾ ്മടങ്ങി. വീണ്ും കദശീെപാതെി
ലൂതട ൊതത. അടുത് ലക്ഷ്യം കാർഗിൽ െുദ്സ്മാരകം 
സന്ദർശിക്ുക എന്താെിരുന്ു. കപാകുന് വഴിതക്ാതക് 
ഇന്ത്യൻ കസനെുതട പീരങ്ികൾ കാണാ്മാെിരുന്ു.

കാർഗിലിൽനിന്ട്  ഏകകദശം 50 കി.്മീ ദൂതര തദാസിലാ
ണ് കാർഗിൽ െുദ്സ്മാരകം. കാർഗിൽ കപാരാട്ങ്ങൾ നട
ന് നടഗർഹിൽ ഈ ഭാഗത്ാണ്. 1999 ക്മയ ്മാസത്ിലാ
ണ് ഇന്ത്യെും പാകിസ താനും കാർഗിൽ െുദ്ം തുടങ്ങുന്
ത്. ആട്ിടെന്ാരാെ തഗാ്മവാസികൊണ് ഇന്ത്യൻ ഭാഗകത്
ക്ട് നുഴഞ്ുകെറിെ പാക് പട്ാെക്ാതരപ്റ്ിെുള്ള വിവരം 
ആദ്യം തകാടുക്ുന്ത്. ഇന്ത്യൻ നസന്യം ആ ഭാഗത്ട് തിര
ച്ിൽ നടത്ുന്തിനിതട അഞ്ു നസനികതര പാക് പട്ാെം 
വധിച്ടു. തുടർന്ട് ഇന്ത്യൻ ഭാഗകത്ക്ട് തുടർച്ൊെി തഷല്ലി
ങ്  നടത്ുകെും ഒകട്തറ കപാസ റ്ടുകൾ തകർക്തപ്ടുകെും 
തചയതു. തുടർന്ട് ഇന്ത്യൻ കസന ശക്ത്മാെ തപത്യാതക്മണം 
തുടങ്ങി.1999 ക്മയ ്മൂന്ിന്  തുടങ്ങിെ െുദ്ം ജൂനല 26ന്  
അവസാനിച്ടു. ഔകദ്യാഗിക കണക്ു തപകാരം 527 ഇന്ത്യൻ 
ജവാന്ാർ വീര്മൃത്യു വരിക്ുകെും 1363 കപർക്ട് പരികക്ൽ
ക്ുകെു്മുണ്ാെി. ജൂനല 14ന് അന്തത് ഇന്ത്യൻ തപധാന
്മതന്തി ‘ഓപകറഷൻ വിജയ’ ഇന്ത്യെുതട വിജെ്മാെി തപഖ്യാ
പിച്ടു. 1999 ജൂനല 26 കാർഗിൽ വിജെദിവസ്മാെി അറി
െതപ്ടുന്ു. 2019 ജൂനലെിൽ കാർഗിൽ െുദ്ം നടന്ിട്ട് 20 
വർഷ്മാകുന്ു. 

കാർഗിൽ െുദ് സ്മാരകത്ികലക്ുള്ള തപധാന കവാ
ടം കടന്ട് ഉള്ളികലക്ട് എത്ു കമ്ാൾ ്മുന്ിൽ വിശാല്മാെ 
ഒരു ഉദ്യാന്മാണ് തശദ്െിൽതപ്ടുന്ത്. ്മധ്യത്ിലുള്ള നട
പ്ാതെിലൂതട അൽപം ്മുകന്ാട്ടു നടക്ുകമ്ാൾ ഇടതുഭാ
ഗത്ട് ഒരു ്മിഗ് വി്മാനവും രണ്ു വശത്ു്മാെി പാക് പട്ാെ
ക്ാരിൽനിന്ട്  പിടിതച്ടുത് െതന്തകത്ാക്ുകെടും തപദർശി
പ്ിച്ിരിക്ുന്ു. കുറച്ടുകൂടി തചന്ാൽ തകടാ ദീപം കാണാം. 
അതിനു പിന്ിലാെി വീര്മൃത്യു വരിച് ധീര ജവാന്ാരുതട കപ
രുകൾ തകാത്ി തവച് സ്മാരകശിലകൾ അർധവൃത്ാകൃ
തിെിൽ വിന്യസിച്ിരിക്ുന്ു. നടപ്ാത അവസാനിക്ുന്ിട
ത്ട് െുദ്ത്ിൽ വീര്മൃത്യു വരിച് ജവാന്ാരുതട കപരുകൾ 
തകാത്ി തവച് ത്മക്മാറിെൽ വാൾ. െുദ്ത്ി തൻറ 13ാം വർ
ഷത്ിൽ സ്ാപിച് 15 കികലാകൊെം ഭാരം വരുന് ഇന്ത്യൻ 
പതാക പാറുന്ത് അത്ുതകത്ാതട സന്ദർശകർ കനാക്ി
നിൽക്ുന്ത് കണ്ു. വലതു വശത്ാെി ക്യാപ് റ്ൻ വിതകം 
പാതണ്െുതട കപരിലുള്ള ്മ്യൂസിെം. അവിതട െുദ്സ്മെ
ത്ട് പതതങ്ങെിൽ വന് വാർത്കെടും ചിതതങ്ങെടും തപദർശി
പ്ിച്ിരിക്ുന്ു. 

െുദ്ത്ിൽ ഉപകൊഗിച് ആെുധങ്ങെടുതട ്മിനികെച്ർ രൂ
പങ്ങെടും തപദർശിപ്ിച്ിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വിവരങ്ങെടും പറഞ്ു 
തരാൻ ഏതാനും നസനിക ഉകദ്യാഗസ്രും അവിതട തൊ
റാെി നിൽപുണ്ട് . ഉദ്യാനത്ി തൻറ ഏതാണ്ട് ്മധ്യഭാഗത്ാ
െി ഒരു സ കറ്ജ് കാണാം. അവിതട ഓകരാ ്മണിക്ൂർ ഇടവിട്ട് 
സന്ദർശകർക്ട് െുദ്ചരിതതം വിവരിച്ടുതരാൻ ഒരു നസനി
ക ഉകദ്യാഗസ്ൻ വരും. സന്ദർശകർക്ട് കരാ്മാഞ്ം ഉെവാ
ക്ുന് വിധത്ിലാണ് അകദ്ദഹത്ി തൻറ അവതരണം. അവി
തടതൊതക് ഞാൻ എ തൻറ തപിെ സുഹൃത്ി തൻറ ഓർ്മ
കശഷിപ്ടുകൾ തിരഞ്ു. എന്ാൽ, അകദ്ദഹത്ി തൻറ കപകരാ 
ചിതതക്മാ കണ്ില്ല. കാർഗിൽ െുദ്സ്മാരകത്ിൽനിന്ട്  
ഞങ്ങൾ ്മടങ്ങുകമ്ാൾ ഉച്ൊെിട്ടുണ്ാെിരുന്ു. തവെിലിന് 
നല്ല ചൂട് അനുഭവതപ്ട്ടു. വീണ്ും കദശീെപാതെിലൂതട ൊ
തത. അടുത് ലക്ഷ്യം തശീനഗറാണ്. വിജന്മാെ കറാഡിലൂതട 
ഞങ്ങെടുതട നബക്ുകൾ സാ്മാന്യം കവഗത്ിൽ ്മുകന്ാട്ടു 
കപാെിതക്ാണ്ിരിക്ുകമ്ാൾ രണ്ു വശത്ു്മുള്ള ്മലനിരക
െിൽനിന്ും നെിനാക്ഷൻ നാെരുതട ശബ് ദം ്മുഴങ്ങുന്തു
കപാതല എനിക്ു കതാന്ി.

●

കാര്്ിലിപല 
ആളില്ാ 
ഗ്ാമങ്ങൾ

യകുദ്ധത്തിൽ ഉപമയയാഗിച്ച പീരങ്ി യകുദ്ധത്തിൽ പിടിലച്ചടകുത്ത പീരങ്ി

യകുദ്ധത്തിൽ ്കർക്ലപെട്, ജനങ്ൾ ഉമപകിച്ചകുമപയായ കയാർഗിലിലല ഇന്്ൻ  തഗയാമരം

വീരമൃ്്കുവരിച്ച ജവയാന്യാരകുലട ശവകകുടീരങ്ൾ
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