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വെളുക്കൽ
  പ്രക്രിയ
 ക്ക് വിധേയമ ാകുന്ന വിഴിഞ്ഞം കടലിലെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ

സമുദ്രആവാസ
 വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാനഘ
 ട കമായ പവിഴപ്പുറ്റുകളിലാണ്
25 ശതമ
 ാനം കടൽജീവികളും പാർക്കുന്നത്. പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ കൂട്ടനാശത്തിന്
ഇടയാക്കുന്ന ക�ോറൽ ബ്ലീച്ചിങ് (വെളുക്കൽ) പ്രതിഭാസം കേരളത്തിലെ 
 വിഴിഞ്ഞം 
തീരത്ത്വ്യാപകമാണെന്ന കണ്ടെത്തൽ പങ്കുവെക്കുകയാണ ലേ
് ഖിക. വിഴിഞ്ഞം 
തുറമുഖ പദ്ധതി ഉൾപ്പെ
 ടെയുള്ള മനുഷ്യ ഇടപെട ലുകൾ ഇൗ പ്രതിഭാസത്തിന്
ആക്കം കൂട്ടുന്നത
 ്എങ്ങനെയെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു
ജിഷ എലിസബ
 ത്ത്

ഇ

ക്കഴിഞ്ഞ ഓശാന ഞായറാഴ്ച, സമ
യം രാവിലെ ഏഴര. വിഴിഞ്ഞം ഹാർ
ബറിലെ ഫിഷ് ലാൻഡിങ് സെൻററിൽ എ
ത്തുേമ്പാൾ, കുറച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ
വള്ളത്തിലും വാർഫ് പരിസരത്തുമിരുന്ന് വ
ലയുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുകയാണ്. ത
ലേന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ കടലിൽ മത്സ്യബന്ധ
നം നടത്തി, പുലർച്ച തീരമണഞ്ഞ ശേഷമു
ള്ള പതിവു പണികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക
യായിരുന്നു അവർ.
റ�ോബർട്ട് പനിപ്പിള്ളയും അനീഷയും കാ
റിെൻറ ഡിക്കിയിൽനിന്ന് കടലിൽ മുങ്ങാനു
ള്ള ഓര�ോര�ോ ഉപകരണങ്ങളും കാമറയും
പുറത്തെടുത്തുവെക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ
അങ്ങിങ്ങായി നിന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ
പതുക്കെ അടുത്തെത്തി. ആദ്യം പുറത്തെടു
ത്തത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറാണ്. പിന്നെ മു
ഖത്തു വെക്കാനുള്ള സ്ന�ോർക്കലിങ് ഗ്ലാസ്.
മുങ്ങുമ്പോൾ ധരിക്കാനുള്ള സ്കൂബ സ്യൂട്,ട്
വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നുകിടക്കാൻ സ്യൂട്ടിെൻറ
പ�ോക്കറ്റിൽ ഇടുന്ന ഈയക്കട്ടികൾ, നീന്തലി
ന് സഹായിക്കുന്ന പാദം പരന്ന പ്രത്യേക ഷൂ
എന്നിവ അടുപ്പിച്ചു വെച്ചപ്പോഴേക്കും എന്താ
ണ് സംഭവമെന്ന് ച�ോദിച്ച് ആ മത്സ്യത്തൊഴി
ലാളികൾ സമീപിച്ചു. കടലിൽ അടിത്തട്ട് ചി
ത്രീകരിക്കുന്ന സംഘമാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോ
ൾ അവർക്കു കൗതുകമായി. ഓക്സിജൻ സി
ലിണ്ടർ എടുത്തുപ�ൊക്കി ത�ോളിൽ ഘടിപ്പി
 
ക്കുക ഒരൽപം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സംഗതിയാ
ണ്. കാര്യം മനസ്സിലായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി
കൾ മുന്നോട്ടുവന്ന് സിലിണ്ടർ ഉയർത്തിപ്പി
ടിച്ചുനൽകി. ‘കടലമ്മയുടെ നന്മക്കായി പഠ
നം ഉപകരിക്കട്ടെ, ഇരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കു
ഞ്ഞു സഹായവും’ എന്നായിരുന്നു ആ മത്സ്യ
ത്തൊഴിലാളികളുടെ നിലപാട്.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിലെതന്നെ 
അംഗങ്ങളാണ് റ�ോബർട്ടും അനീഷയും. ഇ
രുവരും വലിയതുറ നിവാസികൾ. കടലിനെ 
ക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷരത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ന
ടത്തിവരുന്ന ഇരുവരും കടൽ അടിത്ത
 ട്ടിൽ
നിന്നുള്ള നിരവധി വിവരങ്ങൾ തനതുദൃശ്യ
ങ്ങളായി പുറത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഗ
വേഷകർ അവരുടെ പഠനങ്ങൾക്കായി ഇവ
രുടെ സേവനം തേടുന്നു.
ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞം 

ഹാർബറിൽ പുലിമുട്ടുകൾക്കിടയിലെ പ്ര
വേശന കവാടത്തിലാണ് ഇരുവരും മുങ്ങാ
ൻകുഴിയിടുന്നത്. അവിടെയുള്ള പവിഴപ്പു
റ്റുകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ അറിയുക
യാണ് ലക്ഷ്യം. റ�ോബർട്ട്സ്യൂട്ടൊക്കെയി
ട്ടു തയാറായി. അനീഷക്ക് ചേരുന്ന സ്യൂട്ട് 
കിട്ടിയില്ല. അല്ലെങ്കിലും കടലിെൻറ മകൾ
ക്ക്എന്തിനാണ് സ്യൂട്ട് എന്നാണ് അനീഷ
ച�ോദിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 
കടലിൽ പ�ോകാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളു
ടെ വിശ്വാസം തടസ്സമാണ്. ആർത്തവം ആ
രംഭിക്കുന്ന പ്രായം മുതൽ സ്ത്രീകൾ കടലി
ലിറങ്ങരുതെന്നും മത്സ്യബന്ധന�ോപകരണ
ങ്ങൾ ത�ൊട രുത് എന്നുമാണ് അവരുടെ നി
യമം. ആ നിയമത്തെ പ�ൊളിച്ചുക�ൊടുക്കുക
കൂടിയാണ് അനീഷ. തന്നെ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും
കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ കടലിൽ ഇറങ്ങണം എ
ന്ന്അനീഷ ആഗ്രഹിക്കു
 ന്നുണ്ട്
 .
തയാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ
അനീഷയും റ�ോബർട്ടും വിരലുകൾക�ൊണ്ട് 
‘എല്ലാം തയാർ’ എന്നു മുദ്ര 
 കാണിച്ചു. സ
ഹായിക്കാ
 ൻ വന്ന മത്സ്യത്തെ

ാഴില
 ാളികൾ,
കാണാൻ കൂടിനിന്നവർ, കാറിെൻറ ഡ്രൈവ
ർ എന്നു തുടങ്ങി എല്ലാവര�ോടും ഇതു കാ

ണിച്ചു. ചിലർ തിരികെ പുഞ്ചിരി നൽകുക
യ�ോ, മറ്റു ചിലർ തിരികെ മുദ്ര 
 കാണിക്കു
 ക
യ�ോ ചെയ്തു. റോബർട്ട്വിരലുകൾ ഉയർ
ത്തിപ്പിടിച്ച് ഒന്ന്, രണ്ട് , മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ 
എണ്ണി കടലിലേക്ക് ചാടി, ത�ൊട്ടു പിറകെ 

അനീഷയും. കടലിലേക്ക് കുത്തനെ നീണ്ടു
കിടക്കുന്ന പുലിമുട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇരുവരും
ചാടിയത്. ഇനി പ�ൊങ്ങുക, മറുവശത്ത് കട
ലിനു വിലങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പുലിമുട്ടിെൻറ
ഭാഗത്താണ്. ഒരു മണിക്കൂർ കടലിന്അടിയി
ൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ശേഷമാണ് അ
വർ ജല�ോപരിതലത്തിൽ വരുക.
മത്സ്യത്തെ

ാഴിലാളികളെ 
 സംബന്ധിച്ച് മ
തപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാ
നാകാത്തതാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ, സാ
ധാരണ ക്രൈസ്തവവിശ്വാസികൾ ഓശാ
ന ഞായർ ദിനത്തിൽ പള്ളികളിൽ കുരു
ത്തോല പെരുന്നാൾ പ്രാർഥനകളിൽ ആയി
രിക്കും. ആ ഒരു ദിവസമാണ് അനീഷയും റ�ോ
ബർട്ടും കടലിൽ മുങ്ങാനെത്തിയത്. ഇരുവ
രുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ, കടൽ സംബ
ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ
ക്കും പ�ൊതുജനത്തിനും നൽകുന്ന എന്തു

പരിപാടിയും പ്രാർഥനയുടെ ഫലം തരുന്നു 
എന്നാണ്. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ ഈ കടൽ
മുങ്ങ
 ൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിട ത്തോളം ഒ
രു പ്രാർഥനയാണ്. സിറ്റിസൻ സയൻറിസ്
റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഐക്യരാ
ഷ്ട്ര സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളി
കളാണ് ഇരുവരും.
ഒരു മണിക്കൂറിനുശേഷം മുങ്ങി നിവർന്ന
പ്പോൾ സമയം എട്ടര. അവരുടെ ൈകയിൽ

ഒരുപിടി പ്രേത വലകളും ഉണ്ട്. കടൽ ഉപരി
തലത്തിൽ പ�ൊങ്ങിവന്ന
 പ്പോൾ സമീപത്തു
കൂടെ ഒരു ചെറുവള്ളം കടന്നുപ�ോയി. ശബ്
ദമുയർത്തി വിളിച്ചപ്പോൾ വള്ളക്കാരൻ തു
ഴച്ചിൽ നിർത്തി വള്ളം റ�ോ

ബർട്ടിനും അനീ
ഷക്കും സമീപം അടുപ്പിച്ചു. ഇരുവരും നില
വിലെ മത്സ്യലഭ്യതയെയും കടലിലെ പ്രതി
കൂല അവസ്ഥകളെയും കുറിച്ചു ച�ോദിച്ച
റിഞ്ഞു

. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ മത്സ്യങ്ങളെ വള്ള
ക്കാരൻ കാണിച്ചുക�ൊടുത്തു. രണ്ട്മിനിറ്റി
നു ശേഷം ഇരുവരും കരയിലേക്കു നീന്തി. മീ
നുകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പാരുകൾ
എന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വിളിക്കു
ന്നത്. പാറകളും കുത്തനെ ഇറക്കവുമുള്ള

റ�ോബർട്ട് പനിപിള്ളയും അനീഷ അനി ബെനഡ
 ിക്ടും കടലിൽ മുങ്ങാംകുഴിയിടുന്നത
 ിന്  മുമ്പ്
ചിത്രം: ജോൺ ആളൂർ
ഭൂപ്രകൃതിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പാ
രുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലി
ന്യവും പ്രേതവലകളും കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 
പാരുകളിൽനിന്ന്മത്സ്യക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു


പ�ോകും. അത്ത
 രം ഒരു പാരിൽ കുരുങ്ങിക്കിട
ന്ന വല ഇരുവരും നീക്കം ചെയ്തതാണ് ൈക
യിൽ. കൂടുതൽ പരിശ�ോധനയിൽ അതിൽ
കടൽസസ്യങ്ങൾ വളർന്നതായും പ�ൊസില്ല
പ�ോറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പവിഴപ്പുറ്റിെൻറ കഷ
ണം കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തി.

നാശത്തിെൻറ വക്കിൽ 
പവിഴപ്പുറ്റുകൾ

പ�ോളിപ
 ്
പവിഴ പ്പുറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനം പ�ോളിപ്
എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറുജീവികളാണ്. മ�ൊ
ട്ടുസൂചിയുടെ മ�ൊട്ടിന�ോളം മാത്രം വലുപ്പ
മുള്ള ഇവ  മാംസാഹാരിയ
 ായ, നട്ടെല
 ്ലില്ലാ
ത്ത, മൃദുല ശരീരമുള്ള ജീവികളാണ്. സ
ഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ ജീവികൾക്ക് 
നീണ്ട തന്തുക്കളിലെ ചെറിയ ത�ോതിലു
ള്ള വിഷം മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും സ്വയ
രക്ഷക്കും ഇരപിടിത്തതിനും ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നു. ഈ പ�ോളിപ്പുകൾ  സ്രവിക്കുന്ന 
കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ( ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല്)
ആണ് ഇവയെ പാറകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരി
ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഇവയെ കാലി
ക്കിൾ എന്നാണ്  വിളിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ 
നിരവധി പ�ോളിപ്പുകൾ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് മി
ശ്രിതം സ്രവിച്ചു കൂട്ടമായി ചേർന്നിരിക്കു
ന്നു. അങ്ങനെയാണ് പവിഴപ്പുറ്റ്  ക�ോളനി
കൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.  വിഭജനം വഴിയ�ോ മു
കുളങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടോ ആണ് ഇവ വ്യാപി
ക്കുന്നത്.  ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങ
ൾ ക�ൊണ്ടാണ് ഓര�ോ പവിഴപ്പുറ്റുകളും
രൂപം ക�ൊള്ളുന്ന
 ത്.



നിറം ക�ൊട ുക്കുന്നത്

സൂക്സാന്തല്ലേ എന്ന് പേരുള്ള ആൽ
ഗകൾ (പായൽ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന 
സസ്യവിഭാഗം)  പവിഴപ്പുറ്റുകളിൽ ചേ
ർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവ പലനിറത്തി
ൽ കാണപ്
 പെടുന്നത്. പ�ോളിപ്പുകൾക്കു 
പ്രകാശസംശ്ലേഷണം വഴി ആഹാരമെ
ത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യം ഈ ആൽഗ
യുടേതാണ്.
പല വ ിധ കാര ണ ങ്ങ ൾ ക�ൊ ണ്ട് 
ഈ ആൽഗകൾ പ�ോളിപ്പുകളിൽ നി
ന്നും വേർ പെ ട്ടുപ�ോ ക ാം. അപ്പോ ൾ
അവ യുട െ നിറ ം ച�ോർ ന്നുപ�ോ കു
കയും പവ ിഴ ങ്ങ ൾ  വെളുക്കു ക യും
ചെയ്യും . പ�ോള ിപ്പു ക ളെ  ചേ ർ ന് നിര ി
ക്കാൻ സഹായ
 ിക്കു
 ന്ന 
 കാത്സ്യം കാ
ർബ ണേ റ്റ് അസ്ഥി കൂടം മാത്രമ ായ ി
തീരുന്നു.
മറ്റൊ രു അനുകൂല സാഹ ച ര ്യം 
ഉണ്ടാ യ ാൽ , പുത ിയ  പ�ോള ിപ്പു
 ക ൾ
ഇവ യ ിൽ വള ർ ന്നു വരും.  വിവ ിധ
തര ം അസുഖ ങ്ങ ളും ഇവ യെ  ബാ
ധിക്കാം

.

തിരുവനന്തപുരത്തെ വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്
ട്ര ആഴക്കടൽ തുറമുഖ പദ്ധതി പുര�ോഗമിക്ക
വേ, സമീപമുള്ള പവിഴപ്പു
 റ്റുകൾ നാശത്തിെ
ൻറ വക്കിലാണ്. ഇവ വെളുക്കൽ (ബ്ലീച്ചിങ്)
പ്രക്രിയയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണെന്ന് 
കടലിന് അടിയിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സ
ഹിതമുള്ള തെളിവുകൾ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചു.
വിഴിഞ്ഞം ഹാർബറിനു അരകില�ോമീറ്റർ ദൂ
രെ നിർമാണം പുര�ോഗമിക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞം 

അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതിയാണ് ഈ
നാശത്തിനു പ്രധാന കാരണമെന്ന്അന്വേ
ഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. പവിഴപ്പുറ്റു േകാ
ളനികൾക്ക്അടിത്തറയാകുന്ന ഗ�ോണിയാ
സ്ട്രീ ( Goniastrea) ഇനത്തിൽ പെട്ടവയി
ലാണ്
 ബ്ലീച്
 ചിങ് കണ്ടെത്തിയത്. ആഗ�ോളതാ
പനം, കടലിലെ ചൂട് ഉയരുന്നത്, കടൽനിര
പ്പ് ഉയരുന്ന
 ത്, ഹരിത വാതക പുറംതള്ളൽ,
കനത്ത തണുപ്പ്, സമുദ്ര അമ്ലവത്കരണം എ
ന്നിവ വെളുക്കൽ പ്രക്രിയക്ക് കാരണമാകാം.
പ�ോഷകങ്ങൾ കൂടിയാലും ബ്ലീച്ചിങ് സംഭവി
ക്കും. വെള്ളപ്പൊക്കവും ചുഴലിക്കാറ്റുകളും
കാരണവും പവിഴപ്പുറ്റുകൾ നശിക്കാമെന്നു 
ആസ്ട്രേലിയൻ മറൈൻ ഇക്കോളജി കൺ
സൽട്ടൻറ് ആയ ഡാനിയേല ചിക്കറെല്ലി വ്യ
ക്തമാക്കുന്നു. കേരളത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കി
യ വെള്ളപ്പൊക്കവും കടലിൽ ആഞ്ഞടിച്ച 
സൂനാമിയും ഗജ, ഫ�ോണി, ഓഖി എന്നീ ചു
ഴലിക്കാറ്റുകളും ബ്ലീച്ചിങ്ങിനു കാരണമായി
ട്ടുണ്ടാകാം എന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെടു
ന്നു. വിവിധ അസുഖങ്ങൾ നിമിത്തവും നാ
ശം സംഭവിക്കാം

.
കനത്ത ചളി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതു മൂലവും
ഇത്തരം അവസ്ഥ വരാം എന്ന് പവിഴപ്പുറ്റുക
ളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ആസ്ട്രേ
ലിയയിലെ ജെയിംസ് കുക്ക് സർവകലാശാ
ല പ്രഫസർ മ�ോർഗൻ പ്രാചെറ്റ് വ്യക്തമാക്കു
ന്നു. സമീപത്തുനിന്നുള്ള കനത്ത ചളിയടി
യൽ നിമിത്തം വെളുക്കൽ പ്രക്രിയ സംഭവി
ക്കാം. പ്രതികൂല പാരിസ്ഥിതികഘടകങ്ങ
ളും കാരണമാകും. എന്തായാലും പവിഴപ്പു
റ്റുകൾ പ്രതിര�ോധശേഷി കുറഞ്ഞു നാശം

സംഭവിക്കാൻ ചളിയുടെ വ്യാപനം കാരണ
മാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ചളിമൂലം സൂ
ര്യപ്രകാശം കടലിന്അടിയിൽ എത്താതാ
കുകയും പ്രകാശസംശ്ലേഷണം നടക്കാൻ
സാധിക്കാ
 തെ 
 വരുകയും ചെയ്യും- അദ് ദേഹം
വ്യക്തമാക്കി
 .

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക്
പറയാനുള്ളത്
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിക്കായി കട ൽ തു
രക്കൽ നടത്തിയപ്പോൾ സമീപത്തെ കടലിൽ
നിറയെ ചളി വ്യാപിച്ച
 തായി മത്സ്യത്തൊഴി
ലാളികൾ സാക്ഷ്യ
 പ്പെടുത്തുന്നു. കലക്കം മൂ
ലം കക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്
 പെട്ട 
 ഭക്ഷ്യയ�ോഗ്യമാ
യ ചിപ്പികളുടെ വളർച്ചയെ ബാധിച്ചതായും
അവയുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവു വന്നതായും
ചിപ്പിത�ൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. ഒപ്പം, വിഴി
ഞ്ഞം ഹാർബറിൽനിന്ന് മണ്ണ് ച�ോർന്നു പ�ോ
യിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവ രണ്ടു പുലിമുട്ടുകൾക്കിട
യിലുള്ള പ്രവേശന വഴിയിൽ അട ിഞ്ഞുകൂട ി
യതായും അവർ പറയുന്നു. ഇവിടെ വള്ളങ്ങ
ൾ മറിഞ്ഞ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ പതിവാണ്
 . ഇ
ത്തരത്തിൽ ഡ്രെഡ്ജിങ് മൂലവും മണൽ ച�ോ
രുന്നത് കൂടുന്നതു മൂലവും വിഴിഞ്ഞത്തെ ക
ടലിൽ ചളിയടിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണെന്നും 
അവർ പറയുന്നു. തുറമുഖ നിർമാണം, പ്രകൃ
തി ക്ഷോഭങ്ങൾ എന്നിവക്കും 

മുമ്പും ശേ

ഷ
വും തുടർച്ചയായ പഠനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
മാത്രമേ ഇതിെൻറ യഥാർഥ ആഘാതം എത്ര
യെന്നു അറിയാൻ കഴിയൂവെന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ
വിശകലനം ചെയ്ത ആസ്ട്രേലിയക്കാരായ
രണ്ടു ശാസ്ത്രജ്ഞരും വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ, പ്രദേശത്തെ പവിഴപ്പുറ്റുകളിൽ
വേണ്ടത്ര പഠനം കടൽ തുരക്കലിന് മുേമ്പാ 
ശേഷമ�ോ നടത്തിയിട് ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണ
ത്തിൽ വ്യക്തമായി. കടലിനെ കുറിച്ച് പഠി
ക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിഹാ
രം നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സർക്കാ
ർ ഏജൻസികളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വർ
ഷങ്ങൾക്ക്മുമ്പ്നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ മാത്ര
മാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിനായുള്ള പരി
സ്ഥിതി ആഘാത റിപ്പോർട്ടിലടക്കം പരാമർ
ശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കട്ടിയുള്ള പവിഴപ്പു
 റ്റുകൾ സം
ബന്ധിച്ച് നിരന്തര ഗവേഷണം നടത്തുന്ന 
കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തി
ലെ (CMFRI) പ്രിൻസിപ്പ
 ൽ സയൻറിസ്റ്റ് ആ
യ ഡ�ോ. ജാസ്മിൻ 2009 ൽ പ്രസിദ്
 ധീകരിച്ച 
പഠനമാണ് എൽ.ആൻഡ്. ടി - റാമ്പോൾ ക
ൺസൾട്ടിങ് എൻജിനീയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് വിഴി
ഞ്ഞം തുറമുഖത്തിനായി നൽകിയ പാരിസ്ഥി
തിക ആഘാത റിപ്പോ
 ട്ടിലുള്ളത്.
ശേഷം പേജ്3
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ഇ

 ുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെൻറ തുടക്കത്തി
ര
ല്തന്നെ കോഴിക്കോ ട് നഗ ര ത്തില് 
സംഗീത ക്ലബുക ളും മാളിക പ്പുറങ്ങളും സ
ജീവമായിരുന്നു. കടയുടെ താഴെ നിലയില് ക
ച്ചവടം നടക്കുമ്പോ

ള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന 
 മു
കള്നിലയിലാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളില് സം
ഗീതവും നാടകവുമെല്ലാം അരങ്ങേറിയിരുന്ന
ത്. തെക്കേപുറമായിരുന്നു ക്ലബുകളുടെയും
മാളികപ്പുറങ്ങളുടെയും പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങ
 ള്
 .
കുറ്റിച്
 ചിറ, പരപ്പില്, കുണ്ടുങ്ങ
 ല്, തെക്കുംത
 
ല, ഇടിയങ്ങര, ഹലുവ ബസാര് തുടങ്ങിയ
പ്രദേശങ്ങള് ഈ മേഖലയില്പെടുന്
 നു. ഇ
വയായിരുന്നു നഗ ര ത്തിന് സാംസ്കാരിക
ഊര്ജം പകര്ന്നിരുന്നത്. ആദ്യം മാളികപ്പുറ

ങ്ങളിലായിരുന്നു പരിപാടികള് നടന്ന
 ത്. പി
ന്നീട് ക്ലബുകള് വന്നുതുടങ്ങി. 1950കളില് 
ക�ോൺ സ് റ്റ ബിള്  കുഞ്ഞു മുഹമ്മ
 ദും നാട
കകൃത് കെ
ത് .ടി. മുഹമ്മ
 ദും ചേര്ന്ന് തുടങ്ങി
യ ബ്രദേഴ്സ് മ്യൂസിക് ക്ലബ് ആയിരുന്നു ഇ
വയിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ടത്. സാള്ട്ട് മമ്മ
ത് ക�ോയയുടെ എവറസ്റ്റ് മ്യൂസിക് ക്ലബ്, പ�ോ
സ്റ്മറ് ാന് സൈദ് ഭായിയുടെ ഈവനിങ്ക്ലബ്
എന്നിവര്ക്കൊപ്പം ചേമ്പുംക
 ണ്ടി ഹസ്സന്ഭാ
യിയുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാന് മ്യൂസിക്ലബും ഈ രം
ഗത്ത്  സജീവമായിരുന്നു.
സംഗീത ചരിത്രത്തില് 
 ഹിന്ദുസ്ഥാന് മ്യൂ
സിക്  ക്ലബിന് സുപ്രധാന  സ്ഥാനമ ുണ്ട്. ക
ല്ലായി ആയിരുന്നു ഹസ്സന്ഭായിയുടെ ക്ലബി
െൻറ ആസ്ഥാന
 ം. മരവ
 ്യവസായ കേന്ദ്രമായ
കല്ലായിയില് മരക്കച്ചവട ം നടത്തുന്ന ഹസ
ന് ഭായി തെൻ
 റ വരുമാനത്
 തിെ
ൻ
 റ നല്ലൊരു 
പങ്ക് സംഗീതത്തിനുവേണ്ടി െചലവഴിച്ചു. സ്വ
ദേശത്തുള്ളവർ മാത്രമല്ല, മംഗലാപുരത്തും 

മുംബൈയില്നിന്നുമ�ൊക്കെ പാട്ടുകാര് ഹി
ന്ദുസ്ഥാന് മ്യൂസിക് ക്ലബില് വരുമായിരുന്നു.
സര്ഗം മ്യൂസിക്  എന്ന മറ്റൊരു ക്ലബിെൻറ
കൂടി പ്രവര്ത്തനത്തില് പങ്കാളിയായിരുന്നു 
അദ്ദേഹം. അന്ന് ഇത്തരം ക്ലബുകള് 
 ആയിരു
ന്നു നഗരത്
 തിലെ പല ഗായകരെ
 യ
 ും കണ്ടെ
ടുത്തതും വളര്ത്തി

യതും. എം.എസ്. ബാബു
രാജ്, ക�ോഴിക്കോട് അബ്ദുൽഖാദര്
 , തബലി
സ്റ്റ്ഉസ്മാന്, സുരാസു, പുതുക്കുടി ബാല
ന്, എം.എസ്
 . മജീദ്, നിലമ്
 പൂര് ബാലന്
 , ആ
ഹ്വാന് സെബാസ്റ്റ്യന് എന്നിവര് 
 അവിടത്തെ 
പതിവ് സന്ദര്ശക
 ര് ആയിരുന്നു.

ക�ോഴിക്കോടിെൻറ
 മണ്ണിൽഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം 
വളര്ത്തിയെട

ുക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക്വഹിച്ച 
സംഗീതജ്ഞനാണ്ഹസ്സന് 
 ഭായ്

മുഹമ്മദ് റഫി കോഴിക്കോട് വ
 ന്നപ്പോൾ എടുത്ത ചിത്രം. ഹസ്സന
 ്ഭായി(വലത്അറ്റത്ത്) മുന്നിൽ
മക്കളായ മുഹമ്മദ്ഷക്കീലും ഷാഹിറയും
ഹിന്ദുസ്ഥാന് മ്യൂസിക് ക്ലബിൽ തദ്ദേശീയ
രായ ഗായകരെ മാത്രമല്ല ഉത്തരേ
 ന്ത്യയില്നി
ന്ന് എത്തുന്ന പാട്ടുകാരെയും സ്വീകരിച്ചു. ഇ
ങ്ങനെ വന്നുപ�ോവുന്ന ഗായകര്  നടത്തുന്ന 
കച്ചേരികളില് നിറയെ 
 ആളുകള് പങ്കെടുത്തി
രുന്നു. നാട്ടുകാരായ ഗായകര്ക്കും നല്ല പാഠ
ശാലയായിരുന്നു ഇത്തരം കച്ചേരികള്. തബ
ലയും ഹാര്മോണിയവുമായിരുന്നു അവിട
ത്തെ പ്രധാന പ്പെട്ട സംഗീത�ോ പകര ണ ങ്ങ
 
ള്. കൂടാതെ, പരദേശികളായ സംഗീതകാര
ന്മാര് ക�ൊണ്ടു
 വന്നിരുന്ന സിതാറും. പാട്ടുകേ
ള്ക്കാന് ഇരിക്കുന്നവരില് ചുമട്ടുത�ൊഴ ിലാളി
കള്, സ്വർണപ്പ
 ണ
 ിക്കാര്
 , എഴുത്തുകാര്, കൂ
ലിപ്പണിക്കാര്, നാടകപ്ര
 വര്ത്തകര്, വന്കിട 
കച്ചവടക്കാര് എന്നിങ്ങ
 നെ സമൂഹത്തിെൻറ
എല്ലാ തുറകളില് നിന്നുമുള്ള ആള്ക്കാര് ഉ
ണ്ടാവും. ത�ൊഴിലാളി^ മുതലാളി വിഭജ
 നത്തി
െൻറ അതിര്ത്തി രേഖകള് ഇല്ലാതാവുന്നിട

മാണ് ഇത്തര
 ം വേദികള്.
എണ്പതുകള�ോടെ ക്ലബുകൾ ക്ഷയിച്ചു
തുടങ്ങി. ഗള്ഫ് കുടിയേറ്റം ശക്തമായത�ോ
 ട
െ
മിക്ക വീടുക
 ളിലും ടേപ്പ് റെക്കോഡറുകള് 
 വ
ന്നത് സംഗീത ആസ്വാദനത്തെ 

ഒരു സ്വകാര്യ 
അനുഭവമാക്കി. അത് ക്ലബുകള് നേതൃത്വം ന
ല്കിയ സംഗീത കൂട്ടായ്മയെ 
 സാരമായി ബാ
ധിച്ചു. ഹസ്സന് ഭായി എം.എസ്. ബാബുരാജു
മായി നല്ല ബന്ധം പുലര്ത്തി

. ബാബുരാജ്മ
ദ്രാസില്നിന്ന് ക�ോഴിക്കോട് എത്തിയാല് സ്വീ
കരിക്കുന്ന പ്രധാന സുഹൃത്തുക്കളില് ഒരാ
ള് അദ്ദേഹമ ായിരുന്നു. നന്നായി ഹാര്മോണി
യം വായിക്കുന്ന ആള് കൂടിയായിരുന്നു ഹസ്സ
ന് ഭായി. കൂടാതെ, തംബുരു മീട്ടും. ചിലപ്പോ
ള് മെഹ്ഫിലുകളില് പാടും. അത് ചേ
 ാട്ടാ ഖ
യാല�ോ തുമ്രിയ�ോ 

ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കില് 
സൈഗളിെൻറയ�ോ
 സി.എച്.ച് ആത്മയുടെയ�ോ 
പങ്കജ് മല്ലികിെൻറയ�ോ പാട്ടുകളായിരിക്കും.

ഹസ്സന്ഭായി
സംഗീതം മാത്രമല്ല, നാടക കലാകാരന്മാരെ
യും അദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ദേവരാജ
ന് മാഷ്, എ.ആര്
 . റഹ്മ ാെൻറ പിതാവ് ആർ.
കെ. ശേഖര് എന്നിവരുമായി നല്ല ബന്ധം പു
ലര്ത്തി. നല്ലൊരു വായനക്കാരന് 
 കൂടിയായ
അദ്ദേഹത്തിെൻറ പക്കല് ഉർദു ഗ്രന്ഥങ്ങ
 ളുടെ
വലിയ�ൊരു ശേഖരം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതില്നല
 ്ലൊരു പങ്ക് ഗസല
 ുകളായിരുന്നു.
1957ല് സില�ോണില് വലിയ�ൊരു പ്രളയം
ഉണ്ടായി. നൂറുകണക്കി
 ന്ആള്ക്കാര്ക്ക് 

ജീവ

നുംസ്വത്തും നഷ്ട മായി. അന്ന് കോഴിക്കോ
ട്ടുനിന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള
പണം സ്വരൂപിക്കാന് മുന്നില്നിന്നത് ഹിന്ദു
സ്ഥാന് മ്യൂസിക് ക്ലബ് ആയിരുന്നു. സംഗീത
പരിപാടിയിലൂടെ സമാഹരിച്ച പണം ശ്രീലങ്ക
 
യില്നിന്ന് വന്ന ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കളെ 
 ഏൽപി
ച്ചു. സംഗീതത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായ അഭിപ്രായ
ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഹസ്സന് ഭായിക്ക്. മെഹഫി
ലുകളിൽ പാശ്ചാത്യ സംഗീത�ോപകരണങ്ങ
 ള് 
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിന�ോട് അദ്ദേഹത്തിന് യ�ോ
ജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. സിനിമ സംഗീതത്തിെൻ
റ സ്വാധീനത്തില് ക്ലാ

സിക്കല് സംഗീതത്തിന്
ആസ്വാദകര് കുറയുന്നത് അദേഹത്തെ 

വിഷ
മിപ്പിച്ചിരുന്നു. ക്ലാസിക്കല് 
 സംഗീതം പരിപ�ോ
ഷിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമ ായി അദ്ദേഹം ഹിന്ദു
സ്ഥാന് മ്യൂസിക് ക്ലബിനെ വളര്ത്തി

യെ
 ടു
 ക്കാ
ന് ശ്രമിച്ചു. തെൻ
 റ സമ്പാദ്യമെല
 ്ലാം ക്ലബിെൻ
 
റ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി  ചെലവ
 ാക്കി
യതു ക�ൊണ്ട് പല അവസരങ്ങളിലും സാമ്പ
ത്തിക പ്രയാസങ്ങള് നേര
 ിട്ടിടു
 ണ്ട്. സംഗീതം
കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതല് 
 പ
ണം ചെലവാക്കിയത് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്ത്ത


നങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു. പഠിക്കാന് 
 മി
ടുക്കരായ  കുട്ടികളെ പ്രത്യേക
 ം കണ്ടെത്
 തി 
പഠിപ്പിച്ചു. ഒരു കാലഘട്ട ത്തിലാകെ സംഗീത
വും നന്മയും മനുഷ്യസ്നേഹവും പ്രസരിപ്പി
ച്ച ഹസ്സന് 
 ഭായി 1998 മാര്ച്ച് 13ന് വിടവാങ്ങി.
ഹസ്സന് ഭായിക്ക് ചെറാട്ട്കുഞ്ഞിമെയ്യ, കു
ര്ഷിദ് എന്നീ രണ്ടു ഭാര്യമാരിലായി നാലുമക്ക
ള്. മൂത്തമകന് അബ്ദുല് റഷീദ് കൃഷിവകുപ്പി
ല്നിന് ജേ
ന് ായൻറ്ഡയറക്
 ടറായി പിരിഞ്ഞു.
രണ്ടാമത്തെ മകന് അബൂബക്കര് 
 പിതാവിനെ
പ�ോലെ ബിസിനസ
 ും സംഗീത ക്ലബുമായി പ്ര
വര്ത്തിക്കു
 ന്നു. ഗസല്ധാ

ര എന്ന ക്ലബിെൻറ
സ്ഥാപകരില് ഒരാളും ഉസ്മാന് സ്മാരക ക
ലാകേന്ദ്രത്തിെൻറ രക്ഷാധികാരിയുമാണ്അ
ബൂബക്കര്.മൂന്നാമത്തെ മകൻ മുഹമ്മദ്ഷക്കീ
ല് ഡ�ോക്ടറും അറിയപ്പെടുന്ന ഗസല് ഗായ
കനുമാണ്. ചിത്രശലഭങ്ങ
 ളുടെ വീട് എന്ന സി
നിമക്ക് സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്തിട് ടുണ്ട്.
ഇളയ മകള് 
 ഷാഹിറ പ്രസ്റ്റീജ്പബ്ലിക് സ്കൂ
ള് പ്രിന്സിപ്പല് ആണ്.
ഒരായുഷ്കാല സമ്പാദ്യം മുഴുവന് സംഗീ
തത്തിനു വേണ്ടി െചലവഴിച്ച ഹസ്സന്ഭായി ഇ
ന്ന് വിസ്മൃതിയിലാണ്. ക�ോഴിക്കോട് ഹിന്ദു
സ്ഥാനി സംഗീതം വളര്ത്തിയെടു

ക്കു
 ന്ന
 തിൽ
അദ്ദേഹം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള് വേണ്ടത്ര വില
യിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

കത്തുകൾ

kacImlfw 
apg¡p¶ 
Ac§pIÄ

അക്ഷരച്ചിറകുകൾ
വാരാദ്യമാധ്യമം ലക്കം 1630ൽ അനൂപ് അന
ന്തൻ എഴുതിയ അക്ഷര സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന 
ഫീച്ചർ വായിച്ചു. രോഗം തളർത്തിയ ശരീര
വുമായി അറിവിെൻറ അക്ഷരഗോപുരങ്ങളി
ലേക്ക്കടന്നുവന്ന അഖിൽരാജ്എന്ന ചെറു
പ്പക്കാരനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ പ
റയുന്നത്. തനിക്കുവന്ന രോഗത്തെ അതിജീ
വിച്ച്അറിവിെൻറ ഓരേ
 ാ പടികളും ചവിട്ടിക്ക
യറിയ ആ ചെറുപ്പക്കാരെൻറ കഠിനാധ
 ്വാന
ത്തിെൻറ  ആഴമെത്രയെന്ന് അതിൽ അടിവര
യിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്
 .

റശാദ ് പി.ടി. തറയിട്ടാൽ

കണ്ണുതുറക്കാം 
 കൈക�ോർക്കാം   

നിരന്തര
 ം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീപ
 ീഡനങ്ങളോടും 
ഭരണ
 കൂട ഭീകരതയോടുമുള്ള നാടക വേദിയുടെ ഉജ്ജ്വല
പ്രതികരണമാണ  ് ‘അടയാളം’

ചാക്കോ ഡി. അന്തി
 ക്കാട്

നാടകം

ക

 കാലത്തിൽ സ്വയം അടയാളപ്പെടു
ല
ത്തുന്നത്, അത് അധ്വാനിക്കുന്ന ജന
വിഭാഗത്തിെൻറയും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവ
രുടെയും  മർദിതരുടെയും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങ
ളെ ആഴത്തിലും പരപ്പില
 ും തുറന്നുകാണിക്കു
മ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ആ കലക്ക് 
 മധ്യവർഗഉപര
 ിവർഗ^ ഭരണ
 ക
 ൂട- ബ്യൂറ�ോക്രസിയുടെ
കറുത്ത വശവും തുറന്നുകാണിക്കേണ്ടിവ
രും. സിനിമയിൽ കാമറ ആരുടെ കൺക�ോ
ണിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കു
 ന്നു എന്നപ�ോലെ നാട
കകൃത്തും സംവിധായകനും ആർക്കു
 വേണ്ടി 
സംസാരിക്കുന്നു എന്നതും പ്രസക്തമ ാണ്. മ
ർദിതരെ 
 അതിജീവനത്തിനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങ
 
ൾ ഏറ്റെടു
 ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കു
 മ്പോഴാണ് കല,
ജനക
 ീയ സൗന്ദര
 ്യ ദർശന
 ത്തെ 

മുറുകെപ്പിടി
ച്ചുള്ള സംവാദമ ായി മാറുന്നത്.
ഇന്ത്യ യിൽ നിര ന്ത രം പെരുകിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്ന സ്ത്രീപീഡനങ്ങൾ, ഭരണക
 ൂട ഭീക
രത എന്നിവയോടുള്ള
   നാടക വേദിയുടെ ഉ

നാടകത്തിൽനിന്ന്

ജ്ജ്വല പ്രതികരണമാണ്  ‘അടയാളം’ എന്ന 
നാടകം. നാടക ഗ്രാമം ക�ോഴിക്കോട് അവത
രിപ്പിച്ച ഇൗ നാടകം സംവിധാനം ചെയ്തത്
 
ടി. സുരേഷ്ബാബ
 ു ആണ്. കുട്ടികളും 10ഓ
ളം വനിതകലാകാരികളും  20ലധികം പുരു
ഷന്മാരും അത്രതന്നെ അണിയറ പ്രവർത്ത
 
കരുമടങ്ങുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ
യാണ് ‘നാടകഗ്രാ
 മം.’ അവർ നാടകാവതര
ണത്തിന് വേദി കണ്ടെത്തിയത് ക�ോഴിക്കോ
ട് മ�ൊകവൂർ ഹൈവേ  പരിസരത് പ്ര
ത് ത്യേ
 കം
കെട്ടിപ്പൊക്കി
 യ, 600 പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ടെ
ൻറിലായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ ആറ്മുതൽ എ
ട്ട്വരെ  500 രൂപ പാസ്നിശ്ചയിച്ച്, നിറഞ്ഞ

സദസ്സിൽ നിറഞ്ഞ കൈയടികള�ോടെ അവ
തരണ
 ം നടന്നു. അത്രയും പേർ നാടകം കാ
ണാൻ  കേരളത്തിെ
 ൻറ വിവിധ ക�ോണുകളി
ൽനിന്ന്വന്നു എന്നതുതന്നെ 

പുതിയ കാല
ത്ത്വലിയ കാര്യമാണ്.
1992ലെ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിൽനിന്ന്
50 കില�ോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭൻവാരി ഗ്രാമ
ത്തിൽ ബാല്യവിവാഹ ദുരാചാരത്തിനെതിരെ 
ശബ്ദിച്ച മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക  ബാ

ബ്റി ദേവിയുടെ കഥയ
 ാണ് ഡ�ോക്ടർ സാം
കുട്ടി പട്ടംകരിയുടെ ഈ രചന കൈകാര്യം 
ചെയ്യുന്നത്. ആശുപത്രിയിലും പൊലീസ് സ്
റ്റേഷനിലും സ്വന്തം വഴിയിടങ്ങളിലും പണി
സ്ഥലത്തും ക�ോ

ട തിയിൽ വരെയും  നീതിനി
ഷേധത്
 തിന് അവർ തുടർച്ചയായി ഇരയ
 ാകു
ന്നു. ആത്മഹത്യക്ക് പകരം ഒപ്പം നിൽക്കു
ന്ന ഭർത്താവിെൻറയും വീട്ടുകാരുടെയും മ
നുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെയും പിന്തു
ണയിൽ ഒടുവിൽ അവർ സമൂഹത്തേ

ാട്  പ്ര
തികരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.  
100 മിനിറ്റ് നീളുന്ന  നാട കം അമിതമ ായ
സാങ്കേതികതയും  ജാടകളുമില്ലാതെ, സെറ്റി
ലും ലൈറ്റിങ്ങിലുമുള്ള ഓവർ കളറിങ്ങും പു
കയന്ത്രങ്ങ
 ളും ഒഴിവാക്കി കാഴചയെ (ഉൾക്കാ
ഴ്ചയെ) ചുറ്റുമുള്ള പരുക്കൻ ജീവിത യാഥാർ
ഥ്യത്തിലേക്ക് 
 തിരിച്ചുനട ത്തണമെന്ന ലക്ഷ്യ
ത്തോടെ രൂപകൽപന ചെയ്തതാണ്. ഇന്ത്യ
യിലെ ദലിത്സമൂഹത്തിെ
 ൻറ ദുരിതങ്ങൾ, ഭ
രണക
 ൂട ഭീകരത
 , ജുഡീഷ്യറിയുടെ നിസ്സംഗ
ത, ഫ്യൂഡൽ അധികാരി വർഗത്തിെ
 ൻറ മേൽ
ക്കോയ്മ ഒക്കെ നേരിട്ട്നാടകം അവതര
 ിപ്പി
ക്കുന്നു. അഭിനേതാക്കളുടെ മുഖഭാവം, ശാ
രീരിക നിലക
 ൾ, ചലന
 ങ്ങ
 ൾ എല്ലാം വ്യക്താ
മാക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ക്രാഫ്റ്റ് സംവിധായകൻ ത
ന്മയത്വത്തോടെ സാധ്യമാക്കി. എല്ലാ നടീനട
ന്മാരും സ്വന്തം കഥാപാത്രത്തോട് നീതി പു
ലർത്
 തിയ
 ിട്ടുണ്ട്.  ബാബ്റി ദേവിയായി വേഷ
മിട്ട പ്രിയ എന്ന അഭിനേത്രി ഉജ്ജ്വലമ ാക്കി.
ചില ലാറ്റിനമേരിക്കൻ നാടകങ്ങ
 ൾ ‘ഇറ്റ
ഫ�ോക്കി’ലും, ‘ഗൂഗിളി’ലും കണ്ടത
 ിെൻറ ത
ത്തുല്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ^നാടക ആസ്വാ
ദന അനുഭവം ഈ നാടകം സൃഷ്ട ിച്ചു. അൽ
പം ഇഴച്ചിൽ വന്നത് ‘ബ്ലാക്ക് ഔട്’ട് സമയം മാ
ത്രമായിരുന്നു.  നാടകത്തിെൻറ ക്ലൈമാക്സ് 
(ക�ോടതി വിചാരണ രംഗം) വളരെ ഹൃദയഭേ
ദകമായിരുന്നു! കാലത്തിെൻറ കറുത്ത പാടാ
യ, എന്നും ച�ോര കിനിയും മുറിവായ, നീതി
നിഷേധത്തിെൻറ,  സ്ത്രീ പീഡനത്തിെൻറ
നേർക്കു കണ്ണാടി തിരിച്ചുപിടച്ച പ�ോലെയാ
യിരുന്നു അത്.
ഒടുവ
 ിൽ ബാബ്റ
 ി ദേവി ജനങ്ങ
 ള�ോട് ചെ
റുത്തുനിൽപിനായ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോ
ൾ തിര ശ്ശീല താഴുന്നു. വാല് മീകി,  കാട്ടാള
വേഷത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന 
സൂചന ബാബ്റി ദേവിയുടെ ഡയല�ോഗിൽ
മുഴക്കിയതിലൂടെ  ഒരു സമരാഹ്വാനത്
 തിനു
ള്ള മുന്നറിയിപ്പ്  നാടകകൃത്ത്സാധ്യമാക്കി.
ക�ോഴിക്കോടിെൻറ നാടക ചരിത്രമെന്നു പ
റഞ്ഞാൽ, വിമർശന-സ്വയം വിമർശനത്തി
െൻറയും വിയ�ോജിപ്പിെൻറയും ചേർത്തുപി
ടിക്കലിെൻറയും ചരിത്രംകൂടിയാണ്. എല്ലാ 
വിഭാഗം കാണികളെ
 യും സുഖിപ്പിക്കുക എ
ന്നതിലുപര
 ി വിഷയ
 ത്തേ

ാട്നീതിപുലർ
 ത്തു
ക എന്നതാണ്അതിെൻറ രീതി. ആ അർഥ
ത്തിൽ ‘അടയാളം’ കേരള
 ത്തിെൻ
 റ അങ്ങോ
ളമുള്ള നാടക സംഘാടകർ ഏറ്റെടുക്കുമെ
ന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ലക്കം 1630ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘അക്ഷര സ്വ
പ്നങ്ങൾ’  എന്ന ഫീച്ചർ  പരിശ്രമംക�ൊണ്ടും 

ഇച്ഛാശക്തിക�ൊണ്ടും വിജയ പടവുകൾ ചവി
ട്ടിക്കയറിയ അഖിൽ രാജ് എന്ന ക�ോഴിക്കോട്ടു
കാരനെ വരച്ചുകാട്ടുന്നു. തനിക്ക് ബാധിച്ച ര�ോ
ഗം മുഖേന സ്കൂൾ പഠനം നഷ്ടമായിട്ടും സാ
ക്ഷരതാ മിഷനിലൂടെ അക്ഷര വിഹായസ്സിലേ
ക്ക് കടന്നുവന്ന് ഓര�ോ വെല്ലുവിളികളും അവ
സരമാക്കി 
 മാറ്റുകയാണ് ഇന്ന് അഖിൽ രാജ്.

മുഹമ്മദ് റഈസ് പള്ളത്ത്, പുഞ്ച
 ക്കോട്

ചിറകുവിരിച്ച്പറക്കെട്ട
‘അക്ഷര സ്വപ്നങ്ങൾ’ എന്ന ഫീച്ചറിലൂടെ അ
ഖിൽ രാജിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചു. യഥാർഥത്തി
ൽ ആ ലേഖനം വായിച്ച
 പ്പോഴാണ് ദൈവം ന
മുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും 

എന്നാൽ, അവയെ വിസ്മ
 രിക്കുന്ന
 തിനെക്കു
റിച്ചും ഓർമവന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും
ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാ
ർഥനയ�ോടെ.

മുഹമ്മദ് അക്രം, ക�ോതമംഗലം

ണമെന്ന ചിന്താഗതിക്കാർ ഒന്നിരുന്ന് മനസ്സി
ലാക്കണം ഈ മഹാ വ്യക്തിത്വം പകർന്നുത
രുന്ന പാഠങ്ങൾ. സമൂഹത്തിൽ ആരും കാണാ
തെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം മുത്തു
കളെ പുറത്തുക�ൊണ്ടുവരാൻ ഇനിയും വാരാ
ദ്യ മാധ
 ്യമത്തിന് കഴിയട്ടെ
 .

ജസീന അംഗഡിമുഗർ,
കേയി സാഹിബ് ട്രെയന
് ിങ് ക�ോളജ് 

ഊരും പേരും ഇല്ലാതാകുന്ന
 ത് 
പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട 
 ഒരു വലിയ വിഭാഗമ
ടക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യ
 ക്കാർ നേർ വി
ലാസം തെളിയിച്ചിട്ടും കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്ന 
ദുർഭരണകൂടത്തിനെതിരെ സജീല എ.കെ വാ
യനക്കാരിലേക്കെത്തിച്ചത് വെറും ഒരു കവി
ത മാത്രമല്ല, അതിലേറെ അത�ൊരു പ്രതിഷേ
ധക്കുറിപ്പാണ്, ശക്തമായ പ്രതികരണമാണ്,
തികച്ചും സന്ദർഭ�ോചിതവും കാലിക പ്രസ
ക്തവുമാണ്, മർമത്തിൽ ക�ൊള്ളുന്ന ചാട്ടുളി
യാണ്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ! കവയിത്രിക്കും  വാ
രാദ്യമാധ്യമത്തിനും.

എൻ.എം.ബക്ഷ്, നെല്ലിക്കൽ, തിരൂർ

ഒതുക്കമുള്ള കവിത
വാരാദ്യമാധ്യമം ലക്കം 
 1630ൽ ഡ�ോ.സജീല
എ.കെയുട
 െ ‘ഊരും പേരും ഇല്ലാതാവുന്ന
 ത്’
എന്ന രചന, വായിച്ചു. ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ഭാവി
തുലാസ്സിലാക്കിയ സമകാലിക പ്രശ്നം ഏറെ 

ഒതുക്കത്തോടെ, എന്നാൽ ഗംഭീരമായ വിമർ
ശനത്തോടെ കുറിച്ചു എങ്കിലും, ഈയടുത്ത 
നാളിൽ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ
തു പ�ോലെ കവിത എന്നതിന് ചില എഴുതപ്പെ
ടാത്ത നിയമാവലികളുള്ളതിനാൽ, ഉള്ളടക്കം 
കേമമായതുക�ൊണ്ടുമാത്രം, ഈ സൃഷ്ടിയെ 
കവിതയെ
 ന്ന് വിളിക്കാമ�ോ
 ?

എ. അഹമ്മദ്, മലപ്
 പുറ ം

ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കെട്ട
‘ചേർ
 ത്തുപിടിച്ച് ഇവരാണ്, ത�ോറ്റിട്ടില്ലെന്ന് പ
റഞ്ഞുക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്’ വാരാദ്യ മാധ്യ
മം ലക്കം 1630ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘അക്ഷര സ്വ
പ്നങ്ങൾ’ എന്ന ഫീച്ചർ അവസാനിക്കുന്നത്
ഇങ്ങനെയാണ്. നിലക്കാത്ത പ്രച�ോദനമാണ്
അഖിൽ രാജിെൻറ ജീവിതം. ‘സെറിബ്രൽപാ
ൾസി’ ബാധിതനായെ
 ങ്കിലും  ഇച്ഛാശക്തി
 ക�ൊ
 
ണ്ടും കുടുംബത്തിൻെറയും കൂട്ടുകാരുടെയും
നിർല�ോഭ പിന്തുണക�ൊണ്ടും 

മുന്നേ
 റുന്ന 
 അ
ഖിലിന് ഒട്ടേറെ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ കഴിയ
ട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അഖിലിൻെറ ജീ
വിതം വായനക്കാരിലേക്കെത്തിച്ച എഴുത്തു
കാരന്അഭിവാദ്യങ്ങൾ.

സുഹൈൽ കെ, പാലേ
 രി, കുറ്റ്യാടി

അക്ഷരദീപം തെളിയെട്ട
‘അക്ഷര സ്വപ്നങ്ങൾ’ എന്ന ഫീച്ചർ വായിച്ചു.
ല�ോക സാക്ഷരത ദിനത്തിൽ വായനക്കാർ
ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തൽ അത്യാവശ്യമായ വ്യ
ക്തിത്വമാണ് അതിൽപ്പറഞ്ഞ അഖിൽ രാജ്.
ശാരീരികമായി 90 ശതമാനത്തിലധികം തളർ
ന്നിട്ടും അക്ഷരവെളിച്ചം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നി
ൽ തുറന്നിട്ട വാതായനങ്ങൾ ചെറുതല്ല. ഒന്നി
നും കഴിയില്ലെന്ന് കൂടെയുള്ളവർ വിധിയെ
 ഴു
തിയപ്പോഴും, സാക്ഷരത മിഷെൻറ കൈപി
ടിച്ച് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചവിട്ടിക്കയറിയത്
ഉയരങ്ങളിലേക്കാണ്. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു 
വാക്കുണ്ട്; എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെക്കാ
ൾ പ്രധാനം അറിവാണ് എന്ന്. ജീവിതത്തിൽ
എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ടായിട്ടും വ്യാജ സർട്ടിഫി
ക്കറ്റുകളും തട്ടിപ്പും നടത്തി എങ്ങനെയെങ്കി
ലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്ക

കൈയെഴുത്തുകൾ 
ശേഖരിക്കുന്നു
അക്ഷയ പുസ്തകനിധിയുടെയും വീട്ടൂർ എ
ബനേസർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലൈ
ബ്രറിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിലവിലു
ള്ള ഹസ്താക്ഷര ശേഖരം വിപുലീകരിക്കാ
നും സമഗ്രമാക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കത്തു
കളും കൈയെഴുത്തും മാഞ്ഞുപോകുന്ന ഇ
ക്കാലത്ത് കേരളം ഒാർത്തുവെക്കേണ്ട മഹദ്
വ്യക്തികളുടെ കൈയെഴുത്തുകൾ വരുംത
ലമുറക്കും ഗവേഷക വിദ്യാർഥികൾക്കും വേ


ണ്ടി സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക്സ്വന്തം 
കൈയെഴുത്തുകളോടൊപ്പം തങ്ങളുടെ കൈ
വശമുള്ള പ്രഗല്ഭമതികളുടെ കൈയെഴുത്തു
പ്രതികൾ, കത്തുകൾ എന്നിവ കൈവശമുള്ള
വർ അവ അയച്ചുതന്ന്സഹകരിക്കണമെന്ന
ഭ്യർഥിക്കുന്നു. കത്തുകളും കൈയെഴുത്തുക
ളും മറ്റു ഹസ്താക്ഷര രേഖകളും സെക്രട്ടറി,
അക്ഷയ പുസ്തക നിധി, മാനാറി പി.ഒ, മൂവാ
റ്റുപുഴ 686 673 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്ക
ണം. ഫോൺ: 9447575156.
വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്തുകൾ 
വാട്സ്ആപ്വഴിയും 
രചനകൾ ഇ-മെയിലിലൂടെയും അയക്കാം

9645006105

whatsapp:
e-mail: varadyam@madhyamam.in
പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം, 
വെള്ളിമാട്കുന്ന്. പി.ഒ, കോഴിക്കോട്-12
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േപജ്ഒന്ന്തുടർച്ച

പസ്കി

‘‘അ

 മ്പോ!’’ കുഞ്ഞമ്പുനായര് അ
മ്പ
ത്ഭുതംക�ൊണ്ട് 
 മൂക്കത്ത് വിര
ല്വെച്ചു. ആകാശത്തിന് ഇത്രേം തട്ടുകള�ോ?
എന്നിട്ട് ഞാനിതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ രാ
മനാരായണാ! പിന്നെ കാണുന്നവര�ോട�ൊ
ക്കെ ഇതായി ച�ൊല്ല്. ചിലര്ക്കി ത് ആദ്യമേ 
അറിയായിരുന്നത്രേ. അവര് സ്കൂളില് പഠി
ച്ചതാണ് പ�ോലും. ചിലരീ കാര്യം ആദ്യായി
ട്ടാണ്  കേള്ക്കു ന്ന ത്. ഒന്നോ  രണ്ടോ പേര് 
കുഞ്ഞമ്പുനായര്ക്ക് വട്ടാണെന്
 നുവരെ പറ
ഞ്ഞു. സംഗതി ഇതാണ്: ആകാശത്
 തിന് ഏ
ഴു തട്ടുകളുണ്ട്.
പത്താം ക്ലാ സീപ്പഠിക്ക്ണ  മൂത്തോന് 
 പരീ
ക്ഷക്ക് നാലക്ഷരം പഠിക്ക്ണ്ണ്ടോന്നറിയാന് 
രാത്രി വാതില്ക്കല് ഒളിഞ്ഞുനിന്നതാണ് നാ
യര്. തിരിച്ചുപ�ോരാന് നേര
 ത്താണ് അവന് ഇ
മ്മാതിരി ച�ൊന്നത്- ‘‘ആകാശത്തിന് ഏഴു ത
ട്ടുകളുണ്ട്. അവ യഥാക്രമം എക്സ�ോസ്ഫിയ
ര്, തെര്മോസ്ഫിയര്, മീസ�ോസ്ഫിയര്
 ...എ
ന്നിങ്ങനെയാകുന്നു.’’ ഇക്കണ്ട സ്ഫിയറുക
ളുടെ പേര�ൊന്നും പറയാന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും
മൂപ്പര്ക്ക് 

കാര്യം മനസ്
 സിലായി.
അടു ക്ക ളേ ല് ഉപ്പേ രിയിളക്കിക്കൊണ്ടിരു
ന്ന മാധവിയമ്മയ�ോടാണ് ആദ്യം കാര്യം പ
റഞ്ഞത്. ‘‘എടിയേ നീയറിഞ്ഞോ, ആകാശ
ത്തിന് ഏഴ് തട്ടുകളുണ്ടത്രേ.’’
‘ഉം.’ കുഞ്ഞ മ്പുനായ രുടെ അത്ഭുതം പ
ക്ഷേ, മാധവിയമ്മയെ കുലുക്കിയില്ല. ആ രാ
ത്രി അങ്ങനെ കടന്നുപ�ോയി. പിറ്റേന്ന് അങ്ങാ
ടിയില് പലരും കുഞ്ഞമ്പുനായരുടെ വായി
ല്നിന്ന് ആ സത്യമറിഞ്ഞു, ആകാശത്തിെൻ
റ മഹാരഹ
 സ
 ്യം. മേല്പറ
 ഞ്ഞ പ�ോലെ ചില
ര് മൈന്ഡാക്കി
 യില്ല. ചിലര് 
 അത്ഭുതം കൂറി.
അങ്ങനെയ
 ിരിക്കെയ
 ാണ് ഒരു ചിന്ത കുഞ്ഞ
മ്പുനായരുടെ ഉള്ളില് കയറിക്കൂടിയത്. ആ
കെയുള്ളത് പതിനാറ് സെ
 ൻറ്പുരയിടമാണ്,
അതും പ�ൊന്നുംവില ക�ൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചത്.
നല്ല വെള്ളം 
 കിട്ടുന്ന ഇടമാണെന്നു പറഞ്ഞാ
ണ് ബാങ്കീന്ന് വായ്പയെ
 ടുത്തും മാധവിയമ്മ
യുടെ കമ്മല് വിറ്റും കെട്ടിച്ചുവിട്ട ഇളയ പെ
ങ്ങളുടെ പ�ൊന്ന് പണയംവെച്ചും ഈ പറമ്പ് 
വാങ്ങിയത്. പക്ഷേ, വിചാരിച്ചപ�ോലെ പെട്ടെ
ന്ന് വെള്ളം കിട്ടിയില്ല. ത�ോണ്ടിത്തോണ്ടി 
 ഭൂ
മിക്കടിയിലെ പാറയില് ക�ോട ാലി തട്ടുംവരെ 
കുഴിച്ചു. ങേഹെ! വെള്ളത്തിെൻറ പ�ൊടിപ�ോ
ലുമില്ല. പിന്നെ ജ്യോത്സ്യനെ വിളിപ്പിച്ച് പ്രശ്
നം ന�ോക്കിച്ചു. കിട്ടും, സ്ഥാനമ�ൊ
 ന്ന് മാറ്റി
ക്കുഴിച്ചാല് വെള്ളം കിട്ടും. പക്ഷേ, ഒരുകാ
ര്യം, കുറച്ച് ആഴ ത്തില
 ങ്
 ങ് കുഴിക്കണം. ആഴ
മെന്നു വെച്ചാല് പാറയും തുരന്
 ന് അങ്
 ങ് പാ
താളം വരെ. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വര്ഷങ്ങ
ളിലൂടെ ഭൂമീദേവി കുഞ്ഞമ്പുനായര്ക്ക് മാത്ര
മായി സംഭരിച്ച വെള്ളം!
പിന്നെ കാര്യങ്ങള് ശറപറേന്നായിരുന്നു. വ

ലിയ�ൊരു ല�ോറി വരുന്നു, ഒരു ഭീമന് ഡ്രി

ലറ്
്ല
വരുന്നു, രാപ്പകലില്ലാതെ ഒന്നര ദിവസംക�ൊ
ണ്ട് ഒരു പാതാളക്കുഴി. വലിയ�ൊരു സംഖ്യ
യും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അനുഗ്രഹ ബ�ോര്വെ
ല്സിെൻറ ല�ോറി തിരിച്ചുപ�ോയി. സംഖ്യ ദ
മ്പിട ി ചെലവായാലെന്താ ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത 
കെണറല്ലേ മുറ്റത്തുള്ളത്! ഇതുതന്നെ
 യാണ്
നായരെ മനസ്സില് കയറിക്കൂട ിയ പുതിയ ചി
ന്ത. എന്തെന്
 നാല്, സര്ക്കാറിെൻ
 റ കേബിള് 
ലൈനിന് തെ ൻ റ മുറ്റ ത്തൂടി പ�ോകാന്  അ
നുവാദം ക�ൊടുത്തപ്പോള് കുറച്ച് ചില്ലറ ത
ടഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയലത്തെ വീട്ടിലെ 
കല്യാണത്തിന് ആയിരം ലിറ്ററിെൻറ ഒരു ടാ
ങ്ക് വെള്ളം ക�ൊടുത്തപ്പോഴും കുറച്ച് ചില്ലറ
കിട്ടി. അങ്ങനെയെങ്
 കില്...
അങ്ങനെയെങ്കില് ഈ പത
 ിനാറു സെൻ
റിന് മുകളിലുള്ള ആകാശവും തെൻറതല്ലേ
 ?
ദിനംപ്രതി ഒന്നു മുതല് മൂന്നുവരെ എണ്ണ
ത്തില് പ�ോകാറുള്ള വിമാനം തെൻറ പുരയി
ടത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒന്നാം ആകാശത്
 തിലൂ
ടെയാണ് പ�ോകുന്നത്. എത്രയെത്ര ടവറുക
ളിലേക്കുള്ള സിഗ്ന
 ല
 ുകളാണ് ഈ പുരയ
 ിട
ത്തിന് മുകളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 
സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിന് സര്ക്കാര് 
 തിരിച്ച
ടവ് തരേണ്ടതല്ലേ? ഇക്കാര്യം താനിങ്ങനെ ചി
ന്തിച്ചതുക�ൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. ഒന്നുകില് അ
ഖിലല�ോ
 ക ഭൂവുടമകള് 
 സംഘടിക്കണം. അ
ല്ലെങ്കില്, തെൻറ ഒറ്റയാള് പ�ോരാട്ടം ജനശ്ര
 
ദ്ധ നേടി അതിലെ ന്യായം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഐ
ക്യദാര്ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പിന്തുടരാന് ആളുക
ള് വേണം. എന്തായാലും എന്തെങ്
 കിലും ചെ
യ്തേ പറ്റൂ. പ�ൊന്നുംവ
 ില ക�ൊടുത്
 ത് വാങ്ങി
യ ഭൂമിയുടെ പാതാളം വരെ തെൻറ സ്വന്ത
മാണെങ്
 കില് അതിെൻ
 റ ഏഴാം ആകാശവ
 ും
തേൻറത
 ാണ്. ഭൂമിയെപ്പേ
 ാലെ ആകാശം കീ
ഴടക്കാന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്
 ?
കേട്ടവ
 ര് കേട്ടവര് കുഞ്ഞമ്പുനായര
 ുടെ വീ
ട്ടിലേക്കോടി. നേരാണ�ോ? ഇയാള്ക്കെന്താ 

പ്രാന്താ ണ�ോ ? ഓട്ടത്തിനിട യിലും ആളുക
ള് പര സ്പ രം ച�ോദിക്കു ന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ആളുകളുടെ ഓട്ടത്തെ പിന്നിലാക്കി രണ്ടുമ ൂ
ന്നു ല�ോറിയില് വലിയ ഉരുളന് മരത്തടിക
ള് കടന്നുപ�ോയി. കുഞ്ഞമ്പുനായരുടെ മുറ്റ
ത്തിപ്പോള് ഒരു സംസ്ഥാന ജാഥക്കു
 ള്ള ആ
ള്ക്കാരുണ്ട്. പത്രക്കാര് വേറെയ
 ും. പിന്നിൽ
നില്ക്കുന്നവര് മുന്നിലുള്ളവരുടെ തലയ
 ും
ചുമലും ചെരിച്ചും തിരിച്ചും, പെരുവിരല
 ില് 
ഏന്തിനിന്നും കാഴ്ച കാണാന് വെമ്പ
 ല്കൂ
ട്ടുകയാണ്. നാലു ദിക്കില് നിന്നും മഹാ തച്ച
ന്മാര് വന്നിരിക്കുന്നു. അവര് കുഞ്ഞമ്പുനായ
രുടെ ക�ോലായിലിരുന്ന് തിണ്ണയിലുള്ള മ�ോരു
പാത്രത്തെ പ�ോലും വകവെക്കാതെ തിരിച്ചും 
മറിച്ചും ഗണിക്കുകയാണ്. ഇടക്ക്മുറ്റത്തിറ
ങ്ങി മേലോട്ട് ന�ോക്കും. വായുവിലിട്ടൊന്ന് ഗ
ണിക്കും. സ്വല്പനേരം മൂക്കത്ത് വിരല്വെ
ച്ച് എന്തോ ചിന്തിച്ചുനില്ക്കും. വീണ്ടും മാന
ത്ത് ന�ോക്കീട്ട് തിരിച്ച് പഴ യപട ി കസേര
യ
 ിലി

രുന്ന് ഗണിക്കും ഗുണിക്കും.
മണിക്കൂറുകളായി തുടര്ന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്ന ഈ പ്രക്രി
 യ നാട്ടുകാരെ ഒന്നടങ്കം അക്ഷ
മരാക്കിയിരിക്കുകയ
 ാണ്. കുഞ്ഞമ്പുനായരും
അതെ. ആള്ക്കൂട്ടത്തിെൻറ പിറുപിറുക്കലി
നും ഉന്തുതള്ളലുകള്ക്കുമ�ൊക്കെ വിരാമമി
ട്ടുക�ൊണ്ട് നാലു മഹാ തച്ചന്മാരെയും പ്രതി
നിധാനംചെയ്ത്ഏറ്റവും ഇളയ തച്ചന് 
 ഇപ്ര
കാരം പറഞ്ഞു: ‘‘എന്തെന്നാല്, കുഞ്ഞമ്പു
നായ രുടെ ആവ ശ്യം ഇവിടെ ന്യായമാണ്.
നാം വാങ്ങുന്ന  പറ മ്പിലെ ഭൂഗേ ഹ ത്തിലെ 
വെള്ളം നമുക്കുള്ളതാണെങ്കില് മുകളിലെ 
ആകാശവ
 ും നമുക്കുള്ളതാണ്.’’
‘‘അതായത്,’’ മൂന്നാം തച്ചന് എഴുന്നേറ്റു 
നിന്നു, ‘‘കിണറ്റിലെ വെള്ളം പ�ോലെ, തെൻ
റ അളന്നു മുറിച്ച പറമ്പിലെ പ്ലാവു പ�ോലെ,
ആകാശവും തെൻറതാണ്.’’ രണ്ടാം തച്ചന് 

എഴുന്നേറ്റു, ‘‘നാം ഓര�ോരുത്തരുടേയും അ
വകാശമാണ് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലെ 
ആകാശം. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ നായരുടെ
പറ മ്പിലെ, അല്ലെങ്കില് നമ്മ ള�ോര�ോ
 രുത്ത
രുടേയും പറമ്പിലെ ആകാശത്ത് നടക്കുന്ന 
ക്രയവിക്രയങ്ങള്ക്ക് നമുക്ക് തക്ക പ്രതിഫ
ലം ലഭിക്കേണ്ടത
 ുണ്ട്.’’
ശ്മശാന നിശ്ശബ്ദത
 . ശ്വാസംപ�ോലും വി
ടാതെ ആള്ക്കൂട്ടം നാലാമത്തെ 

തച്ചെൻറ വാ
ക്കിന് കാത�ോര്ക്കുകയാണ്. നാലാം തച്ചനാ
കട്ടെ, ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കാനെന്നോണ
 ം വളരെ 

സാവധാനം കസേരയുടെ പിടിയില് തടവി.
ഉത്തരീയം നേരെയാക്കി. താഴെ വെച്ചിരുന്ന 
ക�ോളാമ്പിയെടുത്ത് വായിലെ വെറ്റില നീട്ടി
ത്തുപ്പി . ചുണ്ടി ല്  നിന്നും നെ ഞ്ചിലേക്കുറ്റി
വീണ ഒരു തുള്ളി ചുവന്ന 
 തുപ്പല് വളരെ ശ്ര


ദ്ധയ�ോട
 െ ചൂണ്ടുവിരലില് ത�ോണ്ടി
 യെടുത്ത്
ചുവന്ന കസവിെൻറ പിന്ഭാഗത് തേ
ത് ച്ചു. ഇ
പ്പോള് ഒരു വെറ്റില
 ക്ക
 റ ആ കസവ
 ുകുപ്പായ
ത്തിലുണ്ടെന്ന് ആരും പറയില്ല. തച്ചന് 
 ഒച്ചയ
നക്കി. കുഞ്ഞമ്പുനായരെ ന�ോക്കിയ ശേഷം
ജനക്കൂ
 ട്ടത്തെ അഭിസംബ�ോധന
  ചെയ്ത് ഇ
പ്രകാരം പറഞ്ഞു: ‘‘കുഞ്ഞമ്പുനായര് എന്ന 
ഈ മ ഹാന്  മാല�ോ ക ര്ക്കു  മുന്നിലേക്ക്  ഒ
രു മഹാസത്യമാണ് വിളിച്ചോതിയിരിക്കുന്ന
ത്. ഉപ്പിനു പ�ോലും നികുതിയടക്കുന്ന 
 നമ്മ
ള് എന്തുക�ൊണ്ട് തെൻ
 റ സമ്പത്
 തിെൻ
 റ ലാ
ഭം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൂടാ? ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് അവ
 
കാശത്തിനായുള്ള പ�ോരാട്ടത്തിലാണ്. നമ്മ
ള�ോര�ോരുത്തരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ�ോരാട്ടം.
ഈ പാവത്തിെൻറ ന്യായം തിരിച്ചറിഞ്ഞുക�ൊ
ണ്ട് ഞങ്ങള് നാല് മഹാ തച്ചന്മാര് ഒരു തീരു
മാനമെടുക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞമ്പുനായരുടെ
പുരപ്പറമ്പില് നിന്ന് ആകാശത്തേക്കൊരു മ
ഹാഗ�ോവണി നിര്മിക്കുക! ഗ�ോവണിയുടെ
ഏറ്റ വും ഉയരത്തില്  ഒരു തലം ഉണ്ടായിരി
ക്കും. അവിടെ ഇരുന്നുക�ൊണ്ട് കുഞ്ഞമ്പു
നായര്ക്ക് 

അതുവഴി പ�ോകുന്ന വിമാനങ്ങളി
ല് നിന്ന് ചുങ്കം ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. മാത്ര
മല്ല, ഗ�ോവണിയില് ഘടിപ്പിക്കു
 ന്ന പ്രത്യേ
 ക

ജി.പി.എസ്
 സംവിധാനത്
 തിന്
 ആകാശത്
 തു
കൂടി പ�ോകുന്ന സകലമാന വികിരണങ്ങ
 ളെ
യും തടഞ്ഞുന
 ിര്ത്താന് കെല്പു

ള്ള
 താണ്.
പിന്നീട് കുഞ്ഞമ്പുനായരുടെ അനുമതിയ�ോ
ടുകൂടി മാത്രമേ വികിരണ
 ങ്ങ
 ള് വിട്ടുനല്കാ


ന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.’’
അത്ഭുത പ ര ത ന്ത്ര ര ായ ി നില്ക്കു ന്ന ജന
ക്കൂട്ട ത്തോ ട്  പെരുംത ച്ച
 ന്  ഇതുംകൂട ി കൂ
ട്ടിച്ചേ ര്ത്തു : ‘‘ഇന ി അഥ വ ാ നിങ്ങ ള്ക്കാ
ര്ക്കെങ് കിലും ഇപ്ര ക ാര മ�ൊ രു മഹ ാഗ�ോ വ
ണി പണ ിയ ണ മെ ങ് കില്  ഞങ്ങ ളുട െ ഉദ ാ
ര സേവ ന ം നിങ്ങ ള്ക്കും  ലഭ ്യമ ാണ് . ഏ
റ്റവും പഴ ക്കം ചെ ന്ന  വൃക്ഷ ത്ത ട ിക ള ാണ്
ഗ�ോവ ണ ി നിര്മി ക്കാ ന് എത് തിച് ചിര ിക്കു ന്ന
ത്. അതുക�ൊ ണ്ടു ത ന്നെ  ഈ ഗ�ോ വ ണ ി
സുദ ീര്ഘം  നില ന ില്ക്കു ന്ന തും സുര ക്ഷി
 
തവുമ ാണ് .’’ ആവേ ശ ഭരിതര
 ായ ജനം ഉച്ച
ത്തില് കരഘ�ോ

ഷമ ുയര്ത്തി.

മത്സ്യങ്ങളുടെ അധിവാസ ക്രേന്ദ്രം

നമുക് ചെ
ക് യ്യാൻ
ചപ്പുചവറുകള�ോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമ�ോ ക
ടലിൽ തള്ളാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യം 
ചെയ്യേണ്ടത്. പവിഴപാറകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന 
വേളയിൽ അവയെ ത�ൊട രുത്. ഷ�ോകേ
 സിൽ
വെക്കാൻ വേണ്ടി പവിഴപ്പുറ്റുകൾ വിൽപന നട
ത്തുന്നവരുണ്ട്, അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തു
ക. വിഴിഞ്ഞത്തു തന്നെ ഇത്തരം വിൽപനക്കാ
യി ചാക്ക് കണക്കിന് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കടലിൽ
നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന
 വർ ഉണ്ടത്രെ.

കടലിലെ മഴക്കാടുകളാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ. സ
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രം അന്തരിച്ചശേഷം ഇൗ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തി
രിക്കുന്ന
 ത്  മകനായ ക�ോളജ്
 വിദ്യാഭ്യാസ വ
കുപ്പ് മുൻ െഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.എസ്
 .
വർഷം, 63 പതിപ്പുകൾ. മലയാളത്തി
രാജു കൃഷ്ണന
 ാണ്.
ൽ മറ്റൊരു റഫറ
 ൻസ് ഗ്രന്ഥത്
 തിനും
2016ലെ ശമ്പളപരിഷ്കരണ
 ം, പെൻഷൻ
ഇൗ സവിശേഷത അവകാശപ്പെടാനാവില്ലെ
പരിഷ്കരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
ന്നു തോന്നുന്നു. ശ്രീമ ന്ദി
 രം രചിച്ച  ‘കെ.എ
തുടർ ഉത്തരവുകളും  2004, 2009 ശമ്പള പ
സ്.ആർ-കേരളത്തിലെ സർ
രിഷ്കരണ തുടർ ഉത്തരവു
ക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സേവ
കളും പുതിയ പതിപ്പിലുണ്ട്.
ന വ്യവസ്ഥകൾ’ എന്ന ഗ്രന്ഥ
യാത്രാബത്ത
 , പെൻഷൻ, പ
ത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
ങ്കാളിത്ത പെ ൻ ഷ ൻ എന്നി
സാേങ്കതിക വിദ്യ ഇത്രയൊ
വയുമായി ബന്ധപ്
 പെട്ട തുടർ
ന്നും വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാ
ഉത്തരവുകൾ, ക്ഷാമബത്ത,
ലത്ത് സർക്കാർ ഉത്തരവ
 ുക
ക്ഷാമാശ്വാസ നിരക്കുകൾ,
ൾ ശേഖ രിച്ച് ലളിത ഭാഷയ
 ി
മുൻകാലങ്ങളിലെ ശമ്പള പ
ൽ പ്രയോഗവും ഉദാഹരണ
രിഷ്കരണ സ്കെയിലുകളി
വുമെ ല്ലാം ഉൾ പ്പെടുത്
 തി പു
ൽ തുടരുന്നവരുടെയും യു.
സ്തകമാക്കുക എന്ന ഏറെ
ജി.സി സ്കെയിലിലെയും
ശ്രമ ക ര മായ ദൗത്യമായിരു
ക്ഷാമബത്ത, കാലാകാലങ്ങ
ന്നു അത്. 1978 സെപ്റ്റംബ
ളിലെ ഉത്സവബത്ത എന്നിവ
റിലാണ് ഇൗ പുസ്തകം ശ്രീമ
വിവിധ അനുബന്ധങ്ങളിൽ
ന്ദിരം കെ.പി. ആദ്യം പ്രസിദ്ധീ
ലഭ്യമാണ്.
കരിക്കുന്ന
 ത്. പിന്നീട ിങ്ങോട്ട് 
ഉന്ന ത വിദ്യാഭ്യാസം, ഹ
നാലു പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞെ
യർ/വ�ൊക്കേഷനൽ ഹയർ
ങ്കിലും ഇൗ തടിച്ച പുസ്തക
സെക്കൻഡറി, പ�ൊതുവിദ്യാ
ത്തിെൻറ സ്വീകാര്യതക്ക് കു
ഭ്യാസ വകുപ്പുകളുമായി ബ
റവൊന്നുമില്ല.
ന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകളും അ
കെ.എസ
 ്.ആർ-കേരളത്
 തിലെ 
 
കേര ള സർ വിസ് റൂൾസ്
സർക്
 കാർ ജീവനക്
 കാരുടെ സേവന നുബന്ധത്തിൽ ലഭിക്കും. സ
(കെ.എസ്
 .ആർ
 )ന് 2019 മാർ വ്യവസ്ഥകൾ (റഫറൻ
ർക്കാർ
 ഉത്തരവുകൾ ലഭിക്കു
 സ
 ്)
ച്ച് 31വരെ വരുത്തിയ പ്രധാന
ന്ന വെബ്സൈറ്റുകളുടെ പ
ശ്രീമന്ദി
 രം കെ.പി
ഭേദഗതികൾ ഉൾപ്
 പെടുത്തി പ പേജ:് 700, വില 495 രൂപ
ട്ടിക പുതുതായി ചേർത്തിട്ടു
രിഷ്കരിച്ച് ഇൗയിടെ പുറത്തി കറൻറ ് ബുക്സ്
ണ്ട്. ഡിപ്പാർട്മെൻറൽ പരീ
റങ്ങിയത്
 63ാമത് പതിപ്പാണ്.
ക്ഷയുമായി ബന്ധപ്
 പെട്ട സാ
ഇതിനകം വിറ്റഴിഞ്ഞത് 1.44
മാന്യ വിവരങ്ങ
 ൾ, ഓൺലൈ
ലക്ഷം കേ ാപ്പി ക ൾ. കേരള
ൻ പരീക്ഷ രീതി, അക്കൗണ്ട് 
ത്തിലെ സർ ക്കാ ർ ജീവനക്കാ
 ർക്ക് 
 മാത്രമല്ല
ടെസ്റ് ല�ോ
റ്
വർ/ഹയർ, ച�ോദ്യപേപ്പ
 ർ, ഉത്തര
സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങ
 ളുമായി ദിനേന ബ
സൂചിക എന്നിവയും ഈ പതിപ്പിൽ ചേർത്തി
ന്ധപ്പെടുന്നവർ
 ക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒ
ട്ടുണ്ട്. സേവന, ഭരണരംഗത്ത് സാധാരണമാ
ന്നാണ് അതത്
 കാലങ്ങ
 ളിൽ ചട്ടങ്ങളിലും നി
യി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളുടെ മ
യമങ്ങളിലുമുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്
 തി 
ലയാള പരിഭാഷ ഗ്രന്ഥത്തിെൻറ അവസാന
പരിഷ്കരിക്കുന്ന പതിപ്പുകൾ. 2012ൽ ശ്രീമന്ദി
അനുബന്ധമ ായി  നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ശാന്തൻ
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ബഷീർ മുളിവയൽ

പുസ്തകം

വെയില് മേഞ്ഞ് 
മെലിഞ്ഞുപ�ോയ പുഴയുടെ ഓർമകൾ
കടലിലേക്ക് 
 കൂലംകുത്തി ഒഴുകുന്നു
കത്തിക്കരിഞ്ഞൊര
 ു കാറ്റ് 
എന്നോ മറന്നുപ�ോയ പൂമണം
ഓർത്തെ

ടു
 ക്കാൻ ശ്രമിച്ച് വിയർക്കുന്നു.
ഉണങ്
 ങിച്ചുളിഞ്ഞുപ�ോയ വനം
ഗതക
 ാല സ്മരണ
 ക
 ളിൽ
ദുഃഖം കടിച്ചമർത്തി ഒറ്റന
 ിൽപ്നിൽക്കു
 ന്നു
ഉരുൾപ�ൊട് ടി മരിച്ചൊരു കുന്നിെ
ൻ
 റ പ്രേതം
ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ബന്ധുക്ക
 ളില്ലാതെ 
അനാഥമ ായ് പുഴുവരിക്കുന്നു

വെള്ളം തേടിയിറങ്ങിയ വേരുകൾ
ഭൂഗർഭ അറയ
 ിൽനിന്ന് നിരാശയ
 ുടെ മണ്ണു തിന്ന്  
മൃതിയടയുന്നു.
തലയ
 ുയർത്തിന
 ിന്ന മലക
 ൾ അസുഖം
ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായവനെ
 പ്പോലെ 
കവിള�ൊട്ടി താടിയും മുടിയും നീട്ടി തളർന്നുറങ്ങുന്നു
മാനഭ ംഗപ്
 പെട്ട പെണ്
 ണിനെ പ�ോല
െ
ഗ്രാമംകീറിപ്പറ
 ിഞ്ഞ പച്ചയുടുപ്പു ക�ൊണ്ട്
നാണം മറയ്
 ക്കാ
 നാവാതുഴലുന്നു.
പ�ൊടിപറ
 ത്തി ഓടിപ്പോകുന്ന 
ല�ോറികൾക്കി
 ടയിൽ
പാപത്
 തിെൻ
 റ ശിക്ഷയേറ്റുവാങ്ങുന്ന
മനുഷ്യനെ ന�ോക്കി പ്ര

കൃതി വിളിച്ചുപറ
യ
 ുന്നു
‘ഇവിടെയ�ൊരു സുന്ദര
  ഗ്രാമമുണ്ടായിരുന്നു.’

ഹാരിസൺസ്, 
രേഖയ
 ില്ലാത്ത ജന്മി

സാറായിയുടെ മരുദേശ
 ങ്ങ
 ൾ 
(ന�ോവലെറ്റ്)

ആർ. സുനിൽ
പേജ്: 258, വില: 240.00
കേരളീയം പുസ്തകശാല
രേഖയ
 ില്ലാത്ത ഒരു വിദേശ
 ഭൂ
ജന്മിയേ
 ാട് കേരള
 ത്
 തിലെ വി
വിധ ഭരണ
 ക
 ൂടങ്ങൾ കാണി
ച്ച വിധേയ
 ത്വത്തിെൻ
 റ, അതി
െൻറ പേരിൽ നടക്കുന്ന അഴി
മതികളുടെ സമഗ്ര ചരിത്രമാ
ണ്ഇൗ പുസ്തക
 ം.

സാറാ ജ�ോസഫ്
േപജ്: 112, വില: 150.00
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തി
ലെ യ�ോന�ോയുടെയും സാ
റായിയുടെയും കഥക
 ളെ പു
നർവായിക്കുന്ന രണ്ട് ലഘു
ന�ോവലുകൾ.

മരിയ ഇറുദയ
 (കഥ)
എം.ബി. മന�ോജ
 ് 
േപജ്: 88, വില: 100.00
പ്രണത ബുക്സ്
ബലാത്സംഗം, ആക്രമണങ്ങ
 
ൾ, കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്കൽ, തെ
റി, തട്ടിക്കൊണ്ടു
 പ�ോകൽ തു
ടങ്ങിയ സാമൂഹിക മർദന
 ങ്ങ
ളും സമ്മർദങ്ങളും നേരിടു
ന്ന ഇന്ത്യൻ
  ഗ്രാമങ്ങളിലെ ദ
ലിത് ജീവിതങ്ങ
 ൾ പറയുന്ന 
കഥക
 ൾ.

മൂന്നാംല�ോകത്തെ പക്ഷിക
 ൾ 
(കഥ)
സേതു 
പേജ്: 226, വില: 240.00
ഹരിതം ബുക്സ്
അനുനയ
 ങ്ങ
 ളേതുമില്ലാതെ മ
നുഷ്യജീവിതത്
 തിൻെറ
 വിവി
ധാവസ്ഥക
 ളെ ആവിഷ്കര
 ി
ക്കുന്ന കഥക
 ൾ. വിചാരണ
 ,
തുരുത്ത് തുടങ്ങി 11 കഥക
 ളു
ടെ സമാഹാരം.

എൻെറ  ഗ്രാമക
 ഥകൾ (കഥ)   
എസ്.ആർ. ലാൽ
പേജ്: 74, വില: 100.00
ഒലിവ്  
ഗ്രാമത്തിൻെറ
 കറപുരള
 ാത്ത 
സ്നേഹവ
 ും നന്മയും ഇരുട്ടും 
വെളിച്ചവും ഇഴചേ
 രുന്ന ക
ഥകൾ
 .  ശരീരഭ ാഷ, നാട്ടിടവ
ഴി തുടങ്ങി 12 കഥക
 ളുടെ സ
മാഹാരം.

മറ്റൊരു ജീവിതം സാധ്യമാണ് 
അരികുപക്ഷ സാംസ്കാരിക 
വിമർ ശ
 ങ്ങ
 ൾ (പഠന
 ം)
കെ.കെ. ബാബുരാജ്
േപജ്: 226, വില: 270.00
അദർ ബുക്സ് 
കേരള
 ത്തിലെ സവർണ ആ
ധുനികതയെ വിചാരണ
  ചെ
യ്യുകയും അതിൻെറ
  ജ്ഞാ
ന�ോൽപാദന
 ഘടനക
 ളെ അ
പനിർമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 
കീഴാളപക്ഷ
 വായനക
 ൾ.

അണയാത്ത ദീപം(ജീവചരിത്രം)
ഡോ. എം. ലീലാവതി
പേജ്: 146, വില: 155.00
ഹരിതം ബുക്സ്
രാഷ്ട്രപിതാവ്മഹാത്മാ ഗാ
ന്ധിയുടെ ജീവച
 രിത്രം കുട്ടി
കൾക്കാ
 യി, അതിലള
 ിതമ ായ
അവതര
ണ
  ശൈലിയിൽ അ
വതര
 ിപ്പിക്കുകയാണ്ഇൗ പു
സ്തക
 ം.

അത്ഭുതങ്ങളുടെ മേള(കവിത)
വീസ്വാവ ഷിംബോർസ
 ്ക 
വിവ: വി. രവികുമാർ
പേജ്: 134, വില: 150.00
െഎറിസ്ബുക്സ്
കവിതയ
 ിലെ മൊസാർട്ട്എ
ന്ന് നൊബേൽ പുരസ്
 കാര
സമിതി വിശേഷ
 ിപ്പിച്ച വിശ്വ
പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരിയുടെ
കവിതക
 ളുടെ സമാഹാരം.

വായന

ചിത്രീകരണം: ഷബ്ന സുമയ്യ

കഥ

DSakvY

അങ്ങിങ്ങായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന തരത്തിലാ
ണ് വിഴിഞ്ഞം ഉൾക്കടലിൽ ക�ോറലുകൾ ഉള്ള
തെന്ന് ജാസ്മിെൻറ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തി
ൽ പറയുന്നു. അതനുസരിച്,ച് വിഴിഞ്ഞം പ്രദേ
ശത്ത് ഒമ്പതിനം പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നും അ
തു തന്നെ അളവിൽ വളരെ കുറച്ചാണ് എന്നും 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്താകമാനം
നടക്കുന്ന ക�ോറൽ ബ്ലീച്ചിങ്ങിെൻറ ഭാഗമായിരി
ക്കാം ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞത്തു കണ്ടെത്തിയതെ
ന്നു തിരുവനന്തപുരം കേരള യൂനിവേഴ്സിറ്റിയി
ലെ ഡീനും അക്വാട്ടിക് ആൻഡ് ഫിഷറീസ് വി
ഭാഗം മേധാവിയുമായ ഡ�ോ. എ. ബിജുകുമ ാർ
പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വേനലിൽ, രാജ്യത്താക
മാനം സമുദ്രതാപനം നിമിത്തം ക�ോറൽ ബ്ലീ
ച്ചിങ് അളവ് കൂടിയിരുന്നു. ആദ്യമായാണ് വിഴി
ഞ്ഞത് വെ
ത് ളുക്കൽ പ്രക്രിയ കണ്ടെത്തിയതെ
ന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തുറമുഖ പദ്ധ
 തി വ
രുന്നതു മൂലം കടലിലെ കലക്കം കൂടുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ, അത് മാത്രമല്ല, വെളുക്കാനുള്ള കാ
രണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ�ൊതു
വിൽ മൺസൂൺ സീസണിൽ ധാരാളം നദീജ
ലം വരുന്നതിനാൽ കടൽജലത്തിെൻറ ഉപ്പി
 െ
ൻറ അളവ് കുറയുകയും തണുപ്പ് കൂടുകയും
ചെയ്യുന്നതു ക�ൊണ്ടു കേരളത്തിെൻറ തീരപ്ര
ദേശങ്ങളിൽ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ വളരുന്നത് മറ്റു രാ
ജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു തുല�ോം കുറവാണെന്ന്
മറൈൻ സയൻറിസ്റ്റും ക�ൊച്ചിയിൽ അധ്യാപ
കനുമായ ഡ�ോ. ബെന്നോ പെരേര വ്യക്തമാ
ക്കുന്നു. സിറ്റിസൺ സയൻറിസ്റ്റുകൾ പകർ
ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ബ്ലീച്ചിങ് കാണാമെങ്കിലും
അവ തിരികെ വളർച്ചയ
 ുടെ ഘട്ടത്
 തിലേക്ക് വ
ന്നിട്ടുണ്ടെ
 ന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

മുദ്ര
 ത്തിലെ ഒരു ശതമാന
 ം പ്രദേ
 ശത്തു മാത്ര
മാണ് ഇവയുള്ളത്. എന്നാൽ, കടൽ ആവാസ
വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാനഘടകമായ ഇവയിലാ
ണ് കട ലിലെ 25 ശതമാനം ജീവികളും പാർക്കു
ന്നത്. വർധിച്ചു വരുന്ന സമുദ്ര
 താപം, വിവിധ
പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ, മനുഷ്യഇടപെടലുകൾ
തുടങ്ങിയ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഇവ വ്യാ
പകമായി നശിക്കുന്നു, അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ 
പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ സംരക്ഷണം അന്താരാഷ്
ട്ര തലത്തിൽ പരിഗണനയർഹിക്കുന്ന വിഷ
യമാണ്. ഓര�ോ 
 പവിഴപ്പു
 റ്റും അനേകം മത്സ്യ
ങ്ങളുടെയും കക്ക ഇനത്തിൽ പെട്ട ജീവികളു
ടെയും അധിവാസ കേന്ദ്രമാണ്. ക�ോറൽ ബ്ലീ
ച്ചിങ് നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ജീവി
ക്കുന്ന അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ജ
ലജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പും ആശങ്കജനക
മാണെന്നു പ്രഫ. മ�ോർഗൻ പറയുന്നു. വിഴി
ഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിക്കായുള്ള പാരിസ്ഥി
 
തികാഘാത റിപ്പോർട്ടിൽ കേരള യൂനിവേഴ്സി
റ്റിയുടെ അക്വാട്ടിക് 
 ആൻഡ് ഫിഷറീസ് വിഭാ
ഗം തയാറാക്കിയ പട്ടിക ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വിഴി
ഞ്ഞം തീരത്തു പവിഴപ്പുറ്റുകളിൽ അധിവസി
ക്കുന്ന അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ
വ. ആകെയുള്ള 73 ഇനത്തിൽ 69 ഉം പവിഴ
പ്പുറ്റുകളിൽ ജീവിക്കു
 ന്ന
 വയാണ്.

04
തികളുടെ മ്യൂസിയത്തിലാണ്, അറ
ബി ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളുടെ പു
രാതന ക�ോപ്പികൾ ഇവിടെ കാണാം.
ഖുർആൻ, ബൈബിൾ തുടങ്ങിയ മ
തഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൈയെഴുത്തുപ്ര
തികൾ ഇവിടെ കാണാനായി.

പ്രസിദ്ധമ ായ 
ഭൂഗര്ഭ 
 കല്ലറക
 ൾ

 ക�ോം അ
 ൽ
 ദിക്ക എന്ന റോമൻ അവശിഷ്ട നഗര ി
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ഇ

രുണ്ടുമൂടിയ മേഘപടലങ്ങ
 ൾ
മഴയുടെ വരവറിയിച്ചിരുന്നെങ്കി
ലും അന്നത്തെ പ്രഭാതത്തിന് നേർത്ത 
ശീതക്കാ റ്റ് കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈജി
പ്ത് യാത്രയിൽ പ�ോകാനാഗ്രഹിച്ച ഒ
രിടമായിരുന്നു അലക്സാൻഡ്രിയ. മ
ഹാനായ ‘അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ്’ എ
ന്ന സ്കൂൾ പാഠപ
 ുസ്തകത്തിലെ ച
രിത്രശീലുകൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു.
ൈകറോവിൽനിന്ന്രണ്ടര മണിക്കൂർ
യാത്രയുണ്ട് അലക്സാൻഡ്രിയ നഗര
ത്തിലേക്ക്. റ�ോഡ് മികച്ച
 തായതിനാ
ൽ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ ലക്ഷ്യസ്ഥാ
നത്തേ ക്ക്  വാഹ നം നീങ്ങുന്നുണ്ടാ
യിരുന്നു. പ്രവിശാലമായ ഇൻറ ർനെ
റ്റ് സിറ്റി വരെ നീണ്ട കൈറോ ടൗൺ
വിട്ടപ്പോൾ വാഹനത്തിെൻറ കുതിപ്പ് 
140 സ്പീഡിലായി. ഒരു വശത്ത് വി
ളകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന, പരന്നുകി
ടക്കു ന്ന  കൃഷിത്തേ ാട്ടങ്ങ ൾ . മറുഭാ
ഗത്ത് , തരിശായിക്കി ടക്കു ന്ന  മരുഭൂ
മിയുമുണ്ട് . മഴ യുടെ സീൽ ക്കാരങ്ങ
ളില്ലാതെ  ഞങ്ങ ൾ അല ക്സാൻ ഡ്രി
യ നഗരത്തിലെത്തി.
നഗ ര ത്തിര ക്കു കളുടെ ശ്വാസംമു
ട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സ്വസ്ഥ യാത്രയാ
യിരുന്നു. ഈജിപ്തിലെ മറ്റു നഗരങ്ങ
 
ളിൽനിന്നെല്ലാം ഭിന്നമായ കാഴ്ചയാ
ണ് അലക്സാൻഡ്രി
 യയിലേത്. ചരി
ത്രവും വർത്തമാനവും ചാലിച്ചുചേ
ർത്ത  അനുഭ വ ങ്ങ ൾ . കല യും സം
സ്കാരവും പൈതൃകവും അറിവിെ
ൻറ മഹാല�ോകവ
 ും നമുക്കു മുന്നിൽ
മലർക്കെ തുറക്കപ്പെടും. നഗരത്തിര
ക്കുകളിൽനിന്ന്മാറി ശുദ്ധവായു ശ്വ
സിച്ച് സമുദ്രതീരം ചേർന്നുനടക്കാം.
മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിെൻറ നീലിമ
യിലാഴ്ന്ന്മനസ്സ്ശാന്തമാക്കാം. നഗ
രക്കോട്ടയും ചുറ്റി ഇഷ്ടമത്സ്യങ്ങ
 ളും
കഴിച്ച് കട ൽ വിതാന ങ്ങ ളിലേ ക്കൊ
രു പ്രയാണം നട ത്താം . അതെ , അ
ലക്സാൻഡ്രിയ അനുഭൂതി പകരുന്ന 
കാഴ്ചക്കൂട്ടാണ്.
പണ്ട്  ഈജിപ്തിലേ
 ക്കുള്ള ഏക
വഴി അല ക്സാൻ ഡ്രി യ അഴിമുഖം
മാത്രമായിരുന്നുവത്രെ . ചരിത്രത്തി
െൻ റ തായ് വേ രുക ളാഴ്ന്നുകിടക്കു
ന്ന അല ക്സാൻ ഡ്രി യ ഇന്നും  ഈ
ജിപ്തിലെ സുപ്രധാന തുറമുഖനഗ
രിയാണ്. ഈജിപ്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ക
യറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും ഈ തു
റമുഖം വഴിയാണ്. ആയിരം വർഷ
 ം
മുമ്പുതന്നെ പ്രൗഢിയുള്ള ഒരു നഗ
രമായിട്ടാണ്  ഇവിടം അടയാളപ്പെട്ട

ഖിത്ബി നഗര ക്കോ
 ട്ട
ത്. ബി.സി.ഇ 332ൽ അ ല ക്സാണ്ട
ർ ദ ഗ്രേറ്റ് കണ്ടെ
 ത്തിയതു മുതൽ വി
ളങ്ങുന്ന ചരിത്രം. അതിെൻറ എല്ലാ 
ലിഖിതരേഖകളും ഇന്നും വിഖ്യാത
മായ മഹാഗ്രന്ഥശാലയിലുണ്ട്. സെ
മിത്തേരികളുടെ നാടെന്നറിയപ്
 പെട്ടിരു
ന്ന അല ക്സാൻ ഡ്രി യ ഇന്ന് ഈജി
പ്തിലെ രണ്ടാ മ ത്തെ  വലിയ നഗര
മാണ് . പിന്നീട് മധ്യധരണ്യാഴിയുടെ
വാണിജ്യ സാംസ്കാരികകേ
 ന്ദ്രമായി
അത് പുര�ോഗതിപ്രാപിച്ചു. പുരാതന
ല�ോകത്തെ ഏഴു മഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ
ഒന്നായിരുന്നു അലക്സാൻഡ്രി
 യയി
ലെ ലൈറ്റ് ഹൗസ്. അതിന�ോട് കിട
പിടിക്കുന്ന 
 മഹാഗ്രന്ഥശാല ഇന്നും 
മറ്റൊരു അത്ഭുതമാണ്.
മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രനീലിമയി
ൽ ഈ ശാദ്വലതീരം നീണ്ടുനിവർന്നു 
കിടക്കുകയാണ്, നഗരഹൃദയത്തിലൂ
ടെ 32 കി.മീ. നീളത്തിൽ പരന്നുകിട
ക്കുന്ന തീരപ്രദേ
 ശങ്ങ
 ളാണ് ഇന്നും ന
ഗരിയുടെ ഗരിമ. വൃത്തിയായി സൂക്ഷി
ച്ചുപ�ോരുന്ന തീരദേശം. അലക്സാ
ൻഡ്രിയ ജലവിഭവങ്ങളുടെ നാടുക
 ൂ
ടിയാണ്. കടൽമത്സ്യതൽപരരുടെ പ
റുദീസ. ഈജിപ്തിൽ 20 ലക്ഷം മെ
ട്രിക് ടൺ മത്സ്യോൽപാദനം നടക്കു
ന്നുണ്ട് . മെഡിറ്റ റേ നിയൻ സമുദ്രമാ
ണ് ഇതിെൻ
 റ ഏറ്റവ
 ും പ്രധാന ഉറവ
 ി
ടം. കടൽമത്സ്യം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക്മ
തിവരുവ�ോളം കഴിക്കാം. അൻഫുഷി
ജിലയെ
്ല ന്ന് അറിയപ്
 പെടുന്ന ഈ സ്ഥല
ത്തേക്ക് നടന്നുനീങ്ങാം. പെട്ടെന്ന് പാ
കംചെയ്ത് മുന്നിലെത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേ
റെ റസ്റ്റാറൻറുകളാണ് ഇവിടത്തെ 

പ്രത്യേകത. കടല�ോരം ചേർന്നാണ്

അവയുള്ളത്. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാത്ത 
ഏറ്റവും മികച്ച കടൽമത്സ്യങ്ങളാണ
വിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇത്തരത്തി
ലുള്ള കുറെ ഭ�ോജനശാലകളും പര
മ്പരാഗതമായ ക�ോഫിഹൗസുകളും
ചുറ്റിക്കണ്ടു . രാത്രികാല ങ്ങ
 ളിലാണ്
ഇവിടെ ഏറ്റവും സജീവമാകുന്നതെ
ന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു

.
ഷിപ്പ്യാർഡ് 
 വരെ നടന്നാൽ മത്സ്യച്ച
 
ന്തയുടെ അടുത്
 തുമെത്താം.
ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് എന്നു പേരുള്ള ഒ
രു റസ്റ്റാറൻറിലാണ്ഞങ്ങൾ ഉച്ചയൂ
ണിനായി കയറിയത്. മികച്ച 
 ആതിഥേ
യമര്യാദയ�ോടെ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാ
ൻ ഊർജസ്വലരായ യുവാക്കളും യു
വതികളും നിരന്നുനിൽക്കു
 ന്നുണ്ട്. അ
വർ ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലും സ്വാ
ഗതംചെയ്തു. മുകൾനില മത്സ്യേതര
ഭക്ഷണങ്ങ
 ൾക്കും 

താഴെ മത്സ്യവിഭവ
ത്തിനും മാത്രമുള്ളതാണ്. ഫിഷ് ആ
ൻഡ് ന�ോൺ ഫിഷ് എന്നാണവർ പ
റഞ്ഞത്. രണ്ടിടത്തും നല്ല തിരക്കുണ്ട്.
ഫിഷ് വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യം മത്സ്യം തി
രഞ്ഞെ ടു ക്ക ണം. ഭക്ഷണ ത്തിെൻറ
ഓർഡർ രണ്ടാമതാണ്. വിവിധയ
 ിനം
മത്സ്യങ്ങ ൾ നിര ത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചു
വപ്പും കറുപ്പും നിറത്തില
 ുള്ള തടിച്ചു
ക�ൊഴുത്ത ചെമ്മീ
 ൻതന്നെ
 യുണ്ട് അ
ഞ്ചു തരം. അഞ്ചുപേർ
 സമൃദ്ധിയായി
കഴിച്ചിട്ടും 50 ഡ�ോളറിൽ താഴെയാണ്
ബിൽ വന്നത്.

ബിബ്ലിയ�ോത്തിക്ക 
 
അലക്സാൻഡ്രി
 യ
തരിശായ  ചതുപ്പുന
 ിലങ്ങ
 ളും നിലം
പ�ൊത്താറായ കുറെ കെ ട്ടിടങ്ങ ളും

പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിറങ്ങിയത് ഒരു 
മഹാഗ്രന്ഥശാലയിലാണ്. അറിവിെ
ൻറ മഹാല�ോകമാണിത്. ശിൽപകല
യുടെ അസാധ്യമായ ചാരുതയിൽ അ
ടയാളപ്
 പെടുത്തിയ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന 
കെട്ടിട ം. അകത്തേക്ക് പ്ര

വേശിക്കാൻ
നീണ്ട വരി ഉണ്ടായിരുന്നു. കെട്ടിട സമു
ച്ചയത്തിലെത്തിയാൽ ഏത�ൊരു അ
ക്ഷരപ്രേമിയെയും ക�ൊതിപ്പിക്കുന്ന 
വിതാനത്തിൽ അടുക്കിവെച്ച ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ , വായിക്കാ നെ ടുക്കുന്ന
 വർക്ക് 
പ്രത്യേ ക ഇരിപ്പി ടങ്ങളും ഇവിടെയു
ണ്ട്. താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് നെറ് റ് ഉപ
യ�ോഗിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ലക്ഷക്ക
 ണ
ക്കിനു പുസ്തകങ്ങൾ ഓൺലൈനാ
യി വായിക്കാം.
പുരാത ന കാല ത്തെ  ഈജിപ്ഷ
 ്യ
ന് രാജ കുടുംബം സ്ഥാപിച്ച  ഈ ഗ്ര
ന്ഥശാല ഒന്നിലധികം തവണ അഗ്
നിക്കിരയാക്കപ്
 പെട്ടു. പ്രസിദ്ധ ചരിത്ര
കാരനായ ട്രാപര് എഴുതുന്നതനുസ
രിച്ച് ജൂലിയസ് സീസര് അതിലെ പാ
തി ഗ്രന്ഥങ്ങ
 ള് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവ
ശേഷിച്ചവ നശിപ്പിക്കാ
 ന് അവിടത്തെ 
പാത്രിയാര്ക്കീ സുമാര്ക്ക് അദ്ദേഹം
അനുവാദവും പ്രോത്സാഹനവും ന
ല്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ  അവരുടെ
നേതൃത്വത്തില് അവ നശിപ്പിച്ചുപ�ോ
ന്നു. ക്രിസ് തുവിന്  48 വര്ഷം  മുമ്പ് 
ജൂലിയസ് സീസര് ഭാഗികമായി നശി
പ്പിച്ച ഈ ഗ്ര ന്ഥാല യം, ക്രിസ് ത്വബ്
ദം 391ല് സീസര് 
 തിയ�ോ ടിസിസിെ
ൻറ ഭര ണ സമ യ ത്ത്   പൂർ ണമായും
നശിപ്പിച്ചതായി മറ്റു ചില ചരിത്രകാ
രന്മാ രും രേഖ പ്പെടുത്തുന്നു. കത്തി
ച്ചാമ്പ ലാകുന്ന തുവ രെ ല�ോ

കത്തെ


തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറിയാ
യിരുന്നു ഇത്. ശത്രുക്കൾ പുസ്തക
ങ്ങളെ തേ ടിവ രുമെ ന്ന് അധികൃതർ
നിനച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് വന്ന ഭരണ
കൂട ങ്ങ ൾ ഇന്ന ത്തെ  നിലവാരത്തി
ൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അറബ്,
ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച് ഭാഷകളിലുള്ള പു
സ്തകങ്ങളാണിവിടെ പ്രധാനമായും
ഉള്ളത്. ഇന്ന് അറബ് ല�ോകത്തെ ഏ
റ്റവുമധികം ഫ്രഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഇ
വിടെയാണുള്ള ത് . അൽ ജീരിയ, തു
നീഷ്യ, മ�ൊറേ ാകേ ാ തുടങ്ങിയ രാ
ജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഫ്രിക്ക
 
ൻ ഭൂഖ ണ്ഡ ത്തിലും ആ റെ ക്കോഡ് 
ഈ ലൈബ്രറിക്കാണ്.
വെറുമ�ൊരു ലൈബ്രറി എന്ന പൊ
തുധാരണ
 ഇവിടെയെത്തിയാൽ മാറി
മറിയും. ലൈബ്രറിക്കു പുറമെ കലാ
സാംസ്കാരിക തൽപരർക്കായി അ
നുബന്ധമായി ഒരുക്കിയ കുറെ ആകർ
ഷകകേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ആദ്യം 
ഞങ്ങൾ കയറിയത് കൈയെഴുത്തുപ്ര

Ac§nse kuIpamcyw
പി. ലിസി

കല

ഒ

രുപാതിയിൽ ലാസ്യത്തിെൻറ
ആൾരൂപമായ പാർവതീദേവ
 ി.
മറുപാതിയിൽ രൗദ്രഭാവം പൂണ്ട ശി
വൻ. നീണ്ട കാർക്കൂന്തലും പട്ടുസാ
രിയും ആടയാഭര ണ ങ്ങ ളുമായി ലാ
സ്യദേ വ ത ഒരുവ ശ ത്ത് നിറഞ്ഞാ

ടു
മ്പോൾ മറുവശത്ത് ജടയും ജടയിൽ
നിന്നൊഴുകുന്ന ഗംഗാജലവും മരവ
 ു
രിയും രുദ്രാക്ഷവും കഴുത്തിൽ ചുറ്റി
യ വിഷപ്പാമ്പുമായി സാക്ഷാൽ കൈ
ലാസനാഥനായ പരമശിവൻ താണ്ഡ
വമാടുന്നു. ഭാരതീയ നൃത്തസങ്കൽപ
ത്തിെൻറ  അടിസ്ഥാനമായ ശിവതാ
ണ്ഡവം അർധനാരീശ്വര വേഷത്തിൽ
ക�ൊമ്മേരി സുകുമാരൻ
 ആടിത്തിമിർ
ക്കുമ്പോൾ കാണികളുടെ കണ്ണിൽ ഭ
ക്തിയുടെയും കൗതുകത്തിെൻറയും
തിളക്കം നിറയും. 15 വർഷമായി കേ
രളത്തിനകത്തും പുറത്തും ആയിര
ക്കണ ക്കി ന്  വേദിക ളിലാണ് സുകു
മാരൻ അർധനാരീശ്വര വേഷം കെട്ടി 
ആടിയ ത് . ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉത്സവ
പ്പറമ്പുകളിലുമായിരുന്നു ആദ്യകാല
ങ്ങളിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന
തെങ്കിൽ ഇന്ന് െറസിഡൻറ്സ് അസ�ോ
സിയേഷന
 ുകളുടെ ആഘ�ോഷങ്ങൾ
ക്കും  പ്രദർ
 ശന
 നഗരികളിലും അവാ
ർഡ് നൈറ്റുകളിലും  സുകുമാരൻെറ
അർധനാരീശ്വര നടനം ഒഴിച്ചുകൂടാ
നാവാത്തതാണ്. നൃത്തത്തിന് പുറ
മെ, നാടകം, സിനിമ, സീരിയൽ, ടെ

ലിഫിലിം, ക�ോമഡി ഷ�ോ, അങ്ങനെ 
സുകുമാരൻ കൈവെക്കാത്ത കലാ
മേഖല
 ക
 ൾ വിരള
 മാണ്.

കലതന്നെ ജീവിതം
ക�ൊമ്മേരി മമ്മിളി ചെറേക്കാട്ടു നാരാ
യണ ൻ പണിക്ക രുടെയും മുള്ളത്ത്
ദേവകിയമ്മയുടെയും മകനായ സു
കുമാരന് ചെറുപ്പം മുതലേ കലയ�ോ
 
ട് അട ങ്ങാത്ത  അഭിനിവേശ മായിരു
ന്നു. നാലാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കു മ്പോ
ൾ, വലുതാകുമ്പോൾ ആരാകണമെ
ന്ന് പറയാൻ അധ്യാപിക കുട്ടികള�ോ
 
ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡ�ോക്ടർ, എൻജി
നീയർ, പ�ൊലീസ് ഓഫിസർ, കലക്ട
ർ അങ്ങനെ 
 കുട്ടികളുടെ മ�ോഹങ്ങളു
ടെ പട്ടിക നീണ്ടുപ�ോയി. പക്ഷേ, അ
തിൽനിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി, വ
ളർന്നുവലുതായാൽ എനിക്കൊരു ന
ടനാകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ മാ
ത്രം. സ്കൂളിലെ നൃത്തപരിപാടികൾ
ക്കെല്ലാം മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു സുകു
മാരൻ. നൃത്തം പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്ര
ഹം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോ
 ൾ നിത്യച്ചെല
വിന് പ�ോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയമാ
യിട്ടുപ�ോലും പഴയ നാടക നടൻ കൂടി
യായിരുന്ന അച്ഛൻ പൂർണപിന്തുണ ന
ൽകി. ക�ൊമ്മേരി എൽ.പി സ്കൂളിലെ 
നൃത്താധ്യാപിക  പ്രേമവല്ലിയുടെ കീഴി
ലായിരുന്നു ആദ്യപഠനം. പിന്നീട് കലാ
മണ്ഡലം പത്മിനി, തിരുവണ്ണൂർ മ�ോഹ
നൻ എന്നിവരുടെ കീഴിലും നൃത്തപഠ
നം തുടർന്നു. നിരവധി വേദികളിൽ ചി
ലങ്ക കെട്ടി ആട ി.  മിമിക്രിതാരമായ തൃ

ക�ൊമ്മേരി സുകുമാരൻ

ശൂർ നസീർ, നർത്തകൻ ആലുവ രാ
ജേന്ദ്രൻ എന്നിവര�ോ
 ട�ൊ
 പ്പം 
 നിരവധി
വേദികളിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു.
ചില നൃത്തപരിപാടികൾക്കാ
 യി സ്ത്രീ 
വേഷം കെട്ടിയിരുന്നു. മികച്ച പ്ര

തിക
രണങ്ങൾ കിട്ടിയ ആ സ്ത്രീവേഷങ്ങ
 
ളാണ്അമച്വർ നാടകത്തിലേക്കുള്ള
വാതിൽ തുറന്ന് നൽകിയത്. പിന്നീട്
സുകുമാരന് തിരിഞ്ഞുന�ോക്കേണ്ടി 
വന്നിട്ടില്ല. ഒരു വേദിയിൽനിന്ന്മറ്റൊ
രു വേദിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണമായി
രുന്നു. ബാലൻ കെ. നായർ, കുതിര
വട്ടം പപ്പു, കുഞ്ഞാണ്ടി, നെല്ലിക്കോ
ട് ഭാസ്കരൻ, ശാന്താദേ
 വി, മാമുക്കോ
യ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭകളുടെ അഭിനയ
 
ക്കളരിയായിരുന്ന കുതിരവട്ടം ദേശ
പ�ോഷിണിയിൽ തുടങ്ങിയ നാടകജീ
വിതത്
 തിൽ ഒട്ടേറെ 
 കലാകാരന്മാ
 ര�ോ
ട�ൊപ്പം  നൂറുക ണ ക്കി ന് കഥാപാത്ര

ങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകർന്നു. ചാനൽപ
രിപാടികളിലും മറ്റും അഭിനയിക്കാനു
ള്ള അവസരവും ഇതിനകം ലഭിച്ചു. ഉ
റ്റസൃഹൃത്തായ പാലക്കാട് സ്വദേശ
 ി
ഗ�ോപാലൻ
 മുഖേന
 യ
 ാണ് സിനിമയി
ലേക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നത്. സംവിധാ
യകൻ ഐ.വി. ശശിയുടെ പ്രധാന സ
ഹായിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ സു
ഹൃദ്ബന്ധത്തിലൂടെ ഐ.വി. ശശിയു
ടെ ‘അർഹത
 ’ എന്ന സിനിമയിൽ ഫാ
ക്ടറി ത�ൊഴിലാളിയുടെ വേഷത്
 തിലൂ
ടെ അരങ്ങേറ്റം. പിന്നീട് ഐ.വി. ശശി
യുടെ ഒട്ടുമിക്ക സിനിമയിലും ചെറിയ
വേഷങ്ങ
 ളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഹരിദാ
സ് സംവിധാനം ചെയ്ത കണ്ണൂർ, സി
ബി മല യിലിൻെ റ കാണാക്കി നാവ്,
ടി.വി. ചന്ദ്രൻെറ വിലാപങ്ങ
 ൾക്കപ്പു
റത്ത്, എസ്. ചന്ദ്രൻെ
 റ
  ചേരി, ജയരാ
ജിൻെറ ഗുൽമ�ോഹർ തുടങ്ങി 23 സി
നിമയിൽ വേഷമ ിട്ടു.

രണ്ടാം ദിവസം രാവിലെ ചരിത്രപ്ര
സിദ്ധമായ ശ്മശാനഗുഹ (ഭൂഗര്ഭക
ല്ലറ)കൾ കാണാനാണ് പ�ോയത്. അ
ലക്സാൻഡ്രി
 യയുടെ കിഴക്കു ഭാഗ
ത്തായാണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
പൗരാണിക കാലത്തിെൻറ വിശാ
ലല�ോകത്തേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊ
ണ്ടുപ�ോകുന്നതാണ്ഭൂഗർഭ കല്ലറ
കൾ. റോമക്കാരുടെ ഈജിപ്തിലെ 
ഏറ്റവും വലിയ ശ്മശാനഭൂമിയുമി
താണ് . ക�ൌം അ ൽ ഷുഖാഫ (ഉ
ടഞ്ഞ മണ്പാത്രങ്ങളുടെ കൂന) എ
ന്നാണ് ഈ സ്ഥലം അറിയപ്പെട്ടിരു
ന്നത്. ഇതിെൻറ രൂപകൽപന റ�ോമി
ലെ പ്രശസ്തമായ ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂഗ
ര്ഭകല്ലറകളുടേതിനു സാമ്യമുള്ളതി
നാലാണ് ഭൂഗര്ഭകല്ലറകൾ (കാറ്റക�ോ
മ്പ്) എന്ന പേരു വന്നത്. പേക്ഷ, അ
ലക്സാൻ ഡ്രി യ യിലേത് സ്വകാര്യ 
വ്യക്തികളുടെ കല്ലറകളായിരുന്നു.
കാലങ്ങ
 ൾ പിന്നിട്ട പ്പോൾ അത് പ�ൊ
തുകല്ലറകളായി മാറി. അടിത്തട്ടിലേ
ക്ക് വൃത്താകാരത്തിൽ പിരിഞ്ഞിറ
ങ്ങാവുന്ന മൂന്നു നിലകളുണ്ട്. ക�ോ
വണിപ്പ ടി പഴമ യിൽ നിലന
 ിർത്തി
യിട്ടുണ്ട്. 35 മീറ്റർ താഴ്ചയുണ്ട്. ഒാ
ര�ോ മുറിയിലും മുഖമ ണ്ഡപ
 വ
 ും പ്ര
ത്യേകം തിണ്ണകളും അതിലേക്കുള്ള
വഴിയുമുണ്ട്. നേരെ നടന്നാൽ ശവ

പ�ോമ്പീസ
 ് പില്ലർ
പ�ോമ്പീസ് പില്ലർ കാണാതെ  അ
ലക്സാൻ ഡ്രിയ വിടാനാവില്ലെന്ന് 
ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ്
അങ്ങോട്ടു പ�ോയത്. പരുക്കൻ പാ
റക്കഷണങ്ങ
 ളിൽ പണിതീർത്ത 
 അ
ലക്സാൻഡ്രിയയിലെ ഏറ്റവ
 ും പഴ
യ സ്മാരകസൗധമാണിത്.1965 മു
തൽ അറിയപ്പെടുന്ന അതിരടയാള
മാണിത്. ഇതിനു ശിൽപകലയുടെ
മന�ോഹാരിതയുണ്ട്. പണ്ടു പ്രശസ്
തമായിരുന്ന സെറാപ്പിയ�ോ
 ണിെൻറ
(സെറാപ്പികളുടെ ക്ഷേത്രം) അവശി

ഈജിപ്തിലെ മറ്റു നഗരങ്ങ
 ളിൽനിന്നെല്ലാം ഭിന്നമായ
കാഴ്ചയാണ് അലക്സാൻഡ്രി
 യ
 യിലേത്. ചരിത്രവും 
വർത്തമ
 ാനവ
 ും ചാലിച്ചുചേർത്ത അനുഭവങ്ങ
 ൾ. 
കലയും സംസ്കാരവ
 ും പൈതൃകവ
 ും അറിവിെൻറ 
മഹാല�ോകവും നമുക്കു മുന്നിൽ
 മലർക്കെ തുറക്കപ്പെടും
സംസ്കാരം ചെയ്ത സ്വകാര്യമുറി
യിലെത്താം. അതിൽ മൂന്ന് ഗുപ്ത
സ്ഥാനങ്ങളും ഒപ്പം കല്ലില്തീ

ര്ത്ത 
ശവപ്
 പെട്ടിയും കാണാം. കല്ലിൽ ക�ൊ
ത്തി ചാലുകീറിയാണ് ശവപ്പെട്ടികൾ
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൗരാണികകാല
ത്തെ കലയും സംസ്കാരവുമെല്ലാം 
ഈ കല്ലറകൾ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു
ണ്ട്. 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള നിഗൂ
ഢതകള�ൊളിപ്പിച്ച ഒരു കറുത്ത ശവ
ക്കല്ലറ കഴിഞ്ഞ വർഷം തുറന്നത്
 വ
ലിയ വാർത്തയ
 ായിരുന്നു.

ഖിത്ബി നഗരക്കോ
 ട്ട
ചരിത്രത്തിെൻറയ
 ും നാഗരികതയ
 ു
ടെയും ചേരുവയായ ഒരു നഗരക്കോ


ട്ടയിലേക്കാണു പിന്നീട് പ�ോയത്. പ
ണ്ടുമുതലേ 
 മധ്യധരണ്യാഴിയിലുടനീ
ളം ഈ ക�ോട്ട രാജകീയപ്രൗ
 ഢിയു
ള്ള സുപ്രധാന പ്രതിര�ോധകേ
 ന്ദ്രമാ
യിരുന്നു.15ാം നൂറ്റാണ്ടിെൻ
 റ ഒടുവ
 ി
ൽ മംലൂക്സുൽത്താൻ അൽ അശ്റ
ഫ് അബുന്നസ്ർ സൈഫുദ്ദീൻ ഖിത്
ബി അൽ സാഹിമിെൻറ കാലത്താ
ണിത് സ്ഥാപിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ്
ഖിത്ബി എന്ന പേരു വന്നത്. പണ്ടു
കാലത്തെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒ
ന്നായ ദീപസ്തംഭം ഈ ക�ോട്ട യ�ോ
ടു ചേർന്നായിരുന്നു. മൂന്നു ഭാഗം ക
ടലുള്ള 17,550 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ചുറ്റ
ളവിൽ പണികഴിപ്പിച്ച ഈ ക�ോട്ട മ
ന�ോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച
 യാണ്. ഏ
റ്റവും മുകളിൽ കയറിയാൽ കടൽ
ക്കാഴ്ചകൾക്ക് തുറന്നിട്ട സ്ഥലങ്ങ
ൾ. മന�ോഹരമായ കടൽക്കാ
 ഴ്ചക
ളിവിടെ കാണാം. ജനങ്ങൾ പലവി
ധത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന വലിയ�ൊ
രു കേന്ദ്രമാണിത്. ഓര�ോ ക�ോണി
ൽനിന്നും വ്യത്യസ്ത ദൃശ്യം പകർ
ത്താം. പഴയ പ്രതാപത്തിൽ ഉദിച്ചു
നിൽക്കു
 ന്ന തടിച്ചുകുറുകിയ ഈ ന
ഗരക്കോട്ട അലക്സാൻഡ്രിയക്ക്തി
ലകച്ചാർത്താണ്.

മുൻത
 സയിലിത്തിരി നേരം
ഇപ്പോൾ മുൻതസ
 ഉദ്യാനത
 ീരത്
 താ
ണ്. മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ചയാണി

ഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നുള്ളതാണത്രെ 27
മീറ്റർ
 ഉയരമ ുള്ള ഈ തൂൺ.

ടുക് ടുക് സഞ്ചാരം
വൈകുന്നേരത്തെ ഇളംവെയിലിൽ
കടല�ോരത്തിലൂടെ ഒരൽപനേരം ഇ
റങ്ങിനട ന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന
 ു 
തണുപ്പിെ
 ൻറ ശീതളച്ഛായയുണ്ട്. കു
റച്ച് നേരം അവിടെ ചെലവഴിച്ചശേ
ഷം വീണ്ടും നഗരത്
 തിലെ മറ്റൊര
 ിട
ത്തേക്കായി അടുത്ത യാത്ര. ഇത്ത
വണ കുഞ്ഞുവാഹനത്തിലാണ് പ�ോ
 
കുന്നത്. തിരക്കു
 പിടിച്ച നിരത്
 തുക
ളിലൂടെ മുച്ചക്രവാഹനങ്ങൾ ഓടു
ന്നതിെൻറ സൗന്ദര്യം ഇന്ത്യക്കാർ
ക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഒരു രസത്തി
നുതന്നെയാണ് അലക്സാൻഡ്രിയ
യിലും നമ്മുടെ സ്വന്തം മുച്ചക്രവാഹ
നം ഓട്ടോറിക്ഷയിലുള്ള യാത്ര തിര
ഞ്ഞെടുത്തത്. ഇവിടെ അതിനു ടു
ക്ടുക് എന്നാണു പറയുന്നത്. നമ്മു
ടെ നാട്ടിൽനിന്ന്ഇറക്കുമതി ചെയ്യു
ന്നതാണധികവും. മിസ്രികൾക്കും 

ഓേട്ടാ പ്രത്യേക താൽപര്യമാണ്. ചി
ലർ വിദേശികളെ ആകർഷിക്കാൻ
അതിനെ അലങ്കരിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കി
യിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാരല്ലാത്തവർക്ക് 

അത�ൊരു അനുഭവയാത്ര തന്നെയാ
കും നൽകുക. ചെറിയ തുകയിൽ ന
ഗരി കറങ്ങാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഇവിടെ
നല്ലൊരു ഉപാധിയാണ്.
താരിഖ് അൽ ഹുർറിയ സ്ട്രീ
 റ്റി
ലുള്ള അലക്സാൻഡ്രിയ നാഷന
ൽ മ്യൂസിയത്തിലേക്കും 

ഒര�ോട്ട പ്രദ
ക്ഷിണം നടത്തി. മ്യൂസിയത്തിെ
ൻ
 റ
ഓരോ നിലയിലും ഓരോ കാലഘ
ട്ടത്തിെൻറ ചരിത്രത്തിലൂടെ സഞ്ച
രിക്കാ വുന്ന  വിധ ത്തിലാണ്  പ്രദർ
ശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓര�ോ നില പിന്നി
ടുമ്പോഴും ഫറോവൻ മുതൽ അല
ക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് വരെ
 യുള്ളവരു
ടെ കാലഘട്ടങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് തു
റന്നുവെച്ചപ�ോലെ തോന്നും. പ്രാചീ
ന അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ശേഷിപ്പുക
ൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

15 വർഷമായി അർധ
 നാരീശ്വരനായി 
വേദികൾ കീഴടക്കു
 കയാണ്
ക�ൊമ്മേരി സുകുമാരൻ എന്ന കലാകാരൻ
ന്നത് ഈ  നൃത്തവും വേഷവ
 ും ജ
നം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നതിന് തെ
ളിവാണെ ന്ന് സുകുമാര ൻ പറയു
ന്നു.  തമിഴ്നാട്ടിൽ പരിപാടിക്ക് പ�ോ
യപ്പോൾ ഈ വേഷം കണ്ട്ഒരുപാ
ട് ഭക്തർ അനുഗ്രഹം തേടിവന്ന
 ത്
കലാജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറ
ക്കാത്ത അനുഭവമായി സുകുമാര
ൻ കാണുന്നു. കാസർക�ോട്ടുള്ള ഒ
രു റിസ�ോർട്ടിൽ എട്ടുതവ
 ണ ഈ പ

വേദികൾ കീഴട ക്കി 
അർധ
ന
 ാരീശ്വര ൻ
സുകുമാരൻെറ കലാജീവിതംതന്നെ 

മാറ്റിമറിച്ചതായിരുന്നു അർധന
 ാരീശ്വ
ര നടനം. അരമണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമു
ള്ള അർധനാരീശ്വര നടനം ചിട്ടപ്പെടു
ത്തിയത് സുകുമാരൻതന്നെയായിരു
ന്നു. ആദ്യകാല ത്ത് മകൻ വിഷ്ണു
വായിരുന്നു മേക്കപ്പി
 ൽ സഹായിച്ചി
രുന്നതെങ്
 കിൽ
 ഇപ്പോൾ വേഷവ
 ും മേ
ക്കപ്പും ചെയ്
 യുന്നതും തനിയെയ
 ാണ്.
ഒരിക്കൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച 
 സ്ഥ
ലത്തുതന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കു

ത്. ഒരു ഭാഗത്ത് തുറമുഖം, കടല�ോ
രക്കാഴ്ചകൾ, വെറും കടലല്ല, മന�ോ
ഹരമായ നീലിമയുള്ള അലക്സാൻ
ഡ്രിയൻ കടൽ, ഒപ്പം മന�ോഹര പാ
ലസ്. ഉയർന്നുപ�ൊങ്ങിനിൽക്കുന്ന 

ഈത്ത പ്പ ഴ മ ര ങ്ങ ൾ , വെട്ടിയ�ൊതു
ക്കിയ പുൽത്തകിടി, വിടർന്നുനിൽ
ക്കുന്ന  വർ ണപുഷ്പ ങ്ങൾ , വെടി
പ്പാക്കിയ വഴിയ�ോരങ്ങ
 ൾ, ഇടക്കിടെ
വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, ക
ളിക്കാനും ഇരിക്കാനും നടക്കാനു
മെല്ലാം പ്രേത്യകയിടങ്ങൾ ഇവിടെ
യുണ്ട്. പഴയ നാട്ടുരാജാക്കന്മാ
 രുടെ
വേനൽക്കാ
 ല വസതിയായിരുന്നുവ
ത്രെ ഈ ഉദ്യാനവും അതിന�ോടു ചേ


ർന്ന ക�ൊട്ടാരവും. വിശാലവും പ്ര
കൃതിരമണീയവുമായ ഉദ്യാനത്
 തി
ലേക്കു മാത്രമേ പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക് 

പ്രവേശനമുള്ളൂ. പാർക്കില
 ൂടെ നീള
ത്തിൽ നടന്നാൽ മന�ോഹരമായ ഒ
രു കടൽത്തീരത്
 താണെത്
 തുക. ചെ
റിയ ഒരു ദ്വീപിലേ ക്കുള്ള പ്രവേശി
കയായി പണിത പാല വും നല്ലൊ
രു കാഴ്ചയാണ്.

ക�ൊമ്മേരി സുകുമാരൻ അർധ
 ന
 ാരീശ്വര 
വേഷത്തിൽ
രിപാടി അവതരിപ്പിക്കാ
 ൻ വിളിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. കാസർക�ോ
 െ
 ട്ട കാനത്തൂർ ശിവ
ക്ഷേത്രം മുതൽ തഞ്ചാവൂർ വരെയു
ള്ള ഒരുപാട് വേദികളിൽ പ്രമുഖര
 ു
ടെ അഭിനന്ദ
 ന
 ങ്ങളും ആദര
വ
 ും ഏ
റ്റുവാങ്ങാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരി
തപൂർണമായ കലാജീവിതത്തിനിട

യിലും സുകുമാരന് താങ്ങും തണ
ലുമായി നിൽക്കുന്നത് സുഹൃത്തു
ക്കളാണ്. ആടയാഭരണങ്ങളും മേ
ക്കപ്സാമഗ്രി
 കളുമെല്ലാം വാങ്ങിന
ൽകുന്നപാളയം സുന്ദർമഹലിലെ 
ദിജിൽ, മറ്റു സഹായങ്ങൾ നൽകു
ന്ന അനിൽപ്ര
 സാദ്, ചന്ദ്രമതി ടീച്ച
ർ ഇവരെയെ
 ല്ലാം നന്ദിയ�ോ
 ടെയല്ലാ
തെ സുകുമാരന്  ഓർക്കാൻപറ് റില
 ്ല.
നൃത്തത്തെയും അഭിനയത്തെയും
രണ്ടുകണ്ണുകളായി കാണുന്ന ഈ
കലാകാരന് ജീവിതാന്ത്യം വരെ ക
ലയെ ഉപാസിച്ച് കഴിയണമെന്നും 
നൃത്തം ചെയ്തുക�ൊണ്ടി
 രിക്കുമ്പോ
ൾ അരങ്
 ങിൽ മരിച്ചുവീഴണമെന്നുമാ
ണ് മ�ോഹം. ക�ൊമ്മേരി സുകുമാര
ൻ, ക�ോഴിക്കോട് 17 എന്നൊരു വി
ലാസം മാത്രമെഴുതിയാൽ തനിക്ക് 
കത്ത് കിട്ടും. കലയ
 ാണ് തനിക്കൊ
രു മേൽവിലാസമുണ്ടാക്കിത്തന്നത്.
അതുക�ൊണ്ടു
 തന്നെ 

ഒരിക്കൽപ�ോ
 
ലും കലക്കുവേണ്ടി 
 വിലപേ
 ശ
 ൽ
 ന
ടത്താറില്ലെന്ന് സുകുമാരൻ പറയു
ന്നു. പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ദക്ഷി
ണയായി കിട്ടുന്നത് മാത്രം വാങ്ങും.
ഇത്രയും കാലത്തിനിടക്ക് വലുതാ
യ�ൊന്നും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടി
ല്ല. സ്വന്തമായ�ൊരു വീട് പ�ോലും സ
ന്നദ്ധസംഘട നയാണ് നിർമിച്ചുനൽ
കിയത്.  ഇല്ലായ്മകൾക്കിടയിലും ക
ലയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്
 തുന്ന സു
കുമാരന്
 പിന്തുണയ
 ായി ഭാര്യ രാജ
ലക്ഷ്മിയും മകൻ
 വിഷ്ണുവുമുണ്ട്.  
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