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ചിത്രീകരണം: അമീർ ഫൈസൽ

വി.ആർ
 . സുധീഷ്
മാരക
 ശിലക
 ൾ എന്ന നോവൽ മാ
സ്
തൃഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് തുടങ്ങു
മ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്ജയിച്ച് ഫസ്റ്റ്പ്രീ

ഡിഗ്രിയിലേക്
 ക് കയറുകയാണ് ഞാൻ. കി
ട്ടുന്നതെന്തും ആർത്തിയോടെ വായിക്കുന്ന
കാലം. അന്ന് വടകര മെയിൻ റോഡിൽ ഭ
ഗവതി കോട്ടക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിന് അഭിമുഖ
മായുള്ള ഒറ്റ മുറിയുടെ പുറത്ത് ഞാനൊരു 
ബോർഡ് കാണുകയാണ്– ഡോ. പുന
ത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എം.ബി.ബി.എസ്
 .
ബോർഡ് കണ്ടപ് പോൾ എനിക്ക് ശങ്കയ
 ായി.
ഈ പേ
 ര്
 ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയോ ക
ണ്ടിട്ടുണ്ടല്
 ലോ... കേട്ടിട്ടുണ്ടല്
 ലോ... പിന്നെയ
 ാ
ണ് ഞാനാലോചിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിെൻ
 റ
കുറെ കഥക
 ൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. പ
ക്ഷേ, കഥയിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് ഉണ്ടാകി
ല്ലല്ലോ. ഞാനാകെ അങ്കല
 ാപ്പിലായി. ഒരാ
ളോട് അന്വേഷിച്ചു. അയാൾ പറഞ്ഞു: അ
തെ, കഥയെ
 ഴ ുതുന്ന ആള് തന്നെയ
 ാണ്. പ
ക്ഷേ, എനിക്ക് ആ വലിയ കഥാകൃത്ത് അ
പ്രാപ്യനായിരുന്നു അന്ന്. ഞാനന്ന് ചെറി
യ പയ്യൻ. പിന്നീട് വടകര മെയിൻ റോഡു
വഴി പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആ ബോ
ർഡ് വായിക്കും. ആ ക്ലിന
 ിക്കിനക
 ത്ത് എ
വിടെയോ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയു
ണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം രോഗികളെ പ

ര
 ിശോധി
ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും 

സങ്കൽ
 പി
ച്ചു നോക്കും.
സ്മാരക
 ശിലക
 ൾക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ
അവാർഡും കേരള 
 സാഹിത്യ അക്കാദമ ി
അവാർഡും കിട്ടിയപ്പോൾ വടകര പൗരസ
 
മിതി കുഞ്ഞിക്കാക്കൊരു സ്വീകരണ
 ം നൽ
കി. ബി.എം സ്കൂളിൽ വെച്ചായിരുന്നു സ്വീ
കരണ
 ം. ഞാനന്ന് പയ്യൻ. കഥകളൊക്കെ 
എഴുതും എന്ന് നാട്ടിൽ ചിലർ
 ക്കെ
 ാക്കെ അ
റിയാം. ആ സമ യത്തും ഞാനദ്ദേഹത്തെ 
അകലെ നിന്ന് ആരാധനയോടെ നോക്കി.
ഞാൻ ഫസ്റ്റ്പ്രീഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമ്പോ
ൾ മലയ
 ാള മനോരമ  കോഴിക്കോട് വെള്ളി
മാട്കുന്നിൽ ഒരു സാഹിത്യ ശിൽപ
 ശ
 ാല ന
ടത്തി. ആ ക്യാമ്പിൽ
  വെച്ചാണ് മലയ
 ാളത്തി
ലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ എഴുത്തുക
 ാരെയൊക്കെ 
ആദ്യമായി നേരിൽ കാണുന്നത്. വൈലോപ്പി
ള്ളി, എസ്.കെ
 . പൊറ്റെക്
 കാട്ട്, ഉറൂബ്, കെ.ടി.
മുഹമ്മ
 ദ് എല്ലാവരും വരുകയാണ്. മൂന്ന് ദി
വസത്തെ 

ക്യാമ്പായിരുന്നു. വൈലോപ്പിള്ളി
യെ ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമ ായിട്ടും ഞാ
ൻ കണ്ടത്
 ആക
 ്യാമ്പിൽ
  വെച്ചാണ്. മൂന്നാമ
ത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരമ ാണ് പുനത്തി
ൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ അരങ്ങേറ്റം. അദ്ദേ
ഹം വന്ന് ഒരുഗ്രൻ പ്രസംഗമാണ്. പ്രസംഗ
ത്തിന് ശേഷം ക്യാമ്പ്അംഗങ്ങൾക്ക് ചോദ്യ
ങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസര
 മ ാണ്. ഓ
രോരുത്തര
 ും ചോദിക്കുന്നു. ഞാനും വിചാരി
ച്ചു, എനിക്കും ഒന്ന് ചോദിേക്ക
 ണ്ടേ... ഇയാ

വി.ആർ. സുധീഷും പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയും

ളെ ഒന്ന് തൊേടണ്ടേ... ആയിടക്ക് കുഞ്ഞിക്ക 
എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം വായിച്ചിരുന്നു. അതി
ലൊരു വാചകമുണ്ട്– ‘കാലിൽ പൊടിതട് ടി ഒ
രു പ്രവാചകനെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കുക’. ഞാ
ൻ ചോദിക്കാനെണ
 ീറ്റു. എെൻറ കൈയും 
കാലും വിറക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു: കാലി
ലെ പൊടി തട്ടി പ്രവാചകനെപ് പോലെ സഞ്ച
രിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാ

ൽ അതിെൻ
 റ അർ
ഥമെന്താ
 ണ്?
കുഞ്ഞിക്കയുടെ മറുചോദ്യം ഉടനെ 
 വന്നു:
‘‘എന്താ പേര്?’’
‘‘സുധീഷ്.’’
‘‘എവിടെയ
 ാ വീട്?’’
‘‘വടക
 രയ
 ാ...’’
‘‘വടക
 ര എവിടാ?’’
‘‘സാറിെൻ
 റ വീടിെൻറ അടുത്താണ്.’’
‘‘നിനക്
 ക് സൂക്കേടെ
 ാന്നും വരാറില്ലേ?’’
സത്യത്തിൽ എനിക്കാ ചോദ്യത്തിന് മറുപ
ടി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഒരുവർഷം കഴി
ഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞിക്കാക്ക് സ്വീകരണ
 ം കൊ
ടുക്കുന്നത്. സംഗീത നാടക അക്കാദമ ിയുടെ 
വൈസ് ചെയ
 ർമാനായിരുന്ന എം.സി. അപ്പു
ണ്ണിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം വടക
 രയ
 ിലെ ഒരു പൗ
രപ്രമാണിയാണ്. ഫോക്ലോറിൽ ഗവേഷ
ണം നടത്തുന്ന
 ആളാണ്, കവിയാണ്, നാട
കകൃത്താണ്. അദ്ദേഹമൊക്കെ ചേർന്നാ
 ണ്
സ്വീകരണ
 ം ഏർപ്പാ
 ടാക്കിയത്. എം.സിയു
ടെ മകൻ ഹരീന്ദ്രന
 ാഥ് എെൻറ കൂട്ടുകാര
നാണ്. എം.സി എന്നോട് പറഞ്ഞു: സുധീ
ഷും പ്രസംഗിക്കണം, ഡോക്ടറെ അഭിനന്ദി
 
ച്ചുകൊണ്ട്. എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്ര
ഹമുണ്ട്. പക്ഷേ, പേടിയുണ്ട്. ഏതായാലും 
സമ്മതിച്ചു. പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മന
സ്സിൽ സ്വരുക്കൂട്ടി. പത്തു മുപ്പത്
  പേർ പ്രസം
ഗിക്കാനുണ്ട്. അവസാനം എെൻറ പേ
 രു വി
ളിച്ചു. എെൻറ കൈയും കാലും വിറക്
 കുന്നു.
എന്താണ് പറയേ
 ണ്ടത
 െന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ.
അവസാനം പറ
 ഞ്ഞ
 തൊക്കെ വിപര
 ീതമ ാ
യിപ്പോയി. പ്രസംഗം കേട്ട് സദസ്
 സാകെ ചിരി
ക്കുകയാണ്. ഞാൻ ക്യാമ്പിൽ
  വെച്ച് പരിച
യപ്പെട്ട കഥയ
 ും പറഞ്ഞു. കുറച്
 ചു കഴിഞ്ഞ
പ്പോൾ എെൻറ വിറയൽ നിന്നു. അവസാനം 
പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു. മറുപട ി പ്രസംഗത്തി
ൽ കുഞ്ഞിക്ക എന്നെ പറയ
 ാത്ത പുലഭ ്യമി
ല്ല. എനിക്ക് വിഷമ മായി. എനിക്ക് ആരാധന
 
യുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ, പറഞ്ഞ
 തൊക്കെ 
വിപര
 ീതമ ായിപ്പോയി. അതുംകഴിഞ്ഞ് പ്രീ
ഡിഗ്രിയുടെ അവസാനത്തി
 ൽ മാതൃഭൂമി ആ
ഴ്ചപ്പത
 ിപ്പിൽ എെൻറ കഥ വന്നു. ഒരു ദിവ
സം ഞാൻ നടന്നു പേ

ാവുകയാണ്. അപ്പോ
ഴുണ്ട് കുഞ്ഞിക്ക 
 എെൻറ നേരെ വരുന്നു.
കൈയിൽ പെട്ടിയെ
 ാക്കെയ
 ുണ്ട്. ഞാൻ ബേ
ജാറായി. ‘‘സുധീഷേ... നീയെന്താ മിണ്ടാെ
ത

പോകുന്നേ...? നമ്മൾ അയൽപ
 ക്കക്കാരൊ
ക്കെ അല്ലേ?’’ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒരു
പിടിത്തമാ... അങ്ങനെയ�ൊരു കഴിവുണ്ട് കു
ഞ്ഞിക്കാക്ക്. മനുഷ്യനെ വശീകരിക്കാനുള്ള

പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
കഴിവ്. കുഞ്ഞിക്ക 
 അന്നേ എെൻറ കഥ വാ
യിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എെൻറ ഓരോ ചല
നവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ
 ിടു
ത്തത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീടൊരിക്കലും ഞാൻ
മോചിതന
 ായിട്ടില്ല.
ഞാൻ എഴുതിത്തുട ങ്ങുന്ന കാലം. സെ
ക്കൻറ്പ്രീഡിഗ്രിയിലേക്
 ക് വരുന്നു. സ്മാര
ക ശിലക
 ൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കു
ഞ്ഞിക്കാെൻ
 റ വീടറിയാം. എെൻറ വീടി
െൻറ മൂന്നുനാല് വീടുകൾക്ക
 പ്പുറ
 ത്താ
 ണ
ത്. സന്ധ്യാനേരത്ത് 
 ആ വഴി പോകുമ്പോ
ൾ വീട്ടിലേക്
 ക് നോക്കും. വീടിന് മുകളിൽ
വിളക്ക് കത്തു
 ന്ന
 ത് കാണാം. ഞാനിങ്ങ
നെ ആലോചിക്കും. അവിടെ ഇരുന്ന് പു
നത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള സ്മാരക
 ശിലക
 
ൾ എഴുതുന്നുണ്ടാകും. എഴുതിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്ന കഥാകാരനെ കാണാൻ ഈ വീടി
നു മുമ്പില
 ൂടെ ഞാൻ പല തവണ നടന്നി
ട്ടുണ്ട്. ആയിടക്ക്‘ആദ്യകഥ’ എന്ന പേരിൽ
എം.ടി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പത
 ിപ്പിൽ ഒരു പര
മ്പര തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഓരോ എഴുത്തുക
 ാ
രനും ആദ്യ കഥയെക്
 കുറിച്ച് ഒരന
 ുഭവം എ
ഴുതുന്നു. കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ‘തകർന്ന മുരളി’
എന്നു പറഞ്ഞ് 

ഒരു സാധന
 മെഴ ുതി. സ്വാ
മിനാഥൻ
 എന്ന ഈ പ്രദേശ
 ത്തുള്ള
 ഒരു ക
ഥാപാത്രത്തെ 

കുറിച്ച്. ആദ്യ കഥയുടെ വി

ത്ത്. ഇങ്ങനെ തകർന്ന മുരള
 ിയൊക്കെ വാ
യിച്ച് എെൻറ മനസ്
 സിലെ ഹീറോ ആയി കു
ഞ്ഞബ്ദുള്ള. അന്ന് വീട്ടിലൊന്നും ആഴ്ച
പ്പതിപ്പ് വരുകയേ ഇല്ല. കുടുംബത്തിലാർ
ക്കും സാഹിത്യവുമില്ല. വായിക്കണമെ
 ങ്കി
ൽ പബ്ലിക് ലൈ

ബ്രറിയിൽ പോകണം. അ
പ്പോൾ തന്നെയ
 ാണ് ചെറുപ്രായത്തിൽ കേ
ന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമ ി അവാർഡും തൊ
ട്ടടുത്ത വർഷം കേരള 
 സാഹിത്യ അക്കാദ
മി അവാർഡും കിട്ടുന്നത്. അന്ന് ഒറ്റ നോവ
ലേ അപ്പുറ
 ത്തു
 ള്
 ളൂ. ലളിതാംബിക അന്തർ

ജനത്തിെൻ
 റ ‘അഗ്നിസാക്ഷി’.അഗ്നിസാക്ഷി
ക്ക് കിട്ടിയതിെൻറ അടുത്തവ
 ർഷം സ്മാര
കശിലക
 ൾക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി.
കുഞ്ഞിക്കാെൻറ വീടിന് മുമ്പില
 ായിരു
ന്നു ഞങ്ങളുടെ 
 കളിമൈത
 ാനം. വോളിബാ
ളാണ് പ്രധാനമ ായും കളിക്കുക. കളിക്കിടെ 

ഞാൻ ആ വീട്ടിലേ
 ക്
 ക് നോക്കും. അവിടെ 
ആരെങ്കില
 ും വരുന്നുണ്ടേ
 ാ. പറയ
 ുന്നത് കേ
ൾക്കാം, എസ്.കെ. പെ
 ാറ്റെക്
 കാട്ട്വരും കോ
ട്ടയം പുഷ്പനാഥ് വരും എന്നൊക്കെ. ഞാ
നന്ന് കോട്ടയം പുഷ്പനാഥിെൻറ ഒരു ആ
രാധക
 നായിരുന്നു. ജനയ
 ുഗത്തിൽ പുഷ്പ
നാഥിെൻറ നോവൽ വരുന്നുണ്ട്
 .
ആയിടക്ക് കുഞ്ഞിക്കയുടെ ഇളയ സ
ഹോദര
ൻ
 ഹുസൈനും ഞാനും ചങ്ങാത്ത
ത്തിലായി. ഹുസൈൻ
 അത്യാവശ്യം കഥ
യൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു. ഏറെക്കഴിയാ
തെ എെൻറയെ
 ാരു മാസ്റ്ററ
 ായി ഹുസൈ
ൻ. നവയുഗത്തി
 ൽ ഹുസൈൻ
 അതിമനോ
ഹരമ ായൊരു കഥയെ
 ഴ ുതി. കുഞ്ഞിക്കയും 
തുരുതുരാ കഥകളെഴ ുതുന്നു. മൂന്ന് പ്രസി
ദ്ധീകരണ
 ങ്ങളുണ്ട് 
 പ്രധാനമ ായി– മലയ
 ാ
ളനാട്, കലാകൗമുദി, മാതൃഭൂമി. മൂന്നിലും 
കുഞ്ഞിക്കയുടെ കഥക
 ളാണ്. ഒരുദിവസം 
ഞാനെഴ ുതിയ കഥകളെ
 ാക്കെ കവറിലാ
ക്കി പോസ്റ്റ്ഓഫിസിലേക്
 ക് ഇറങ്ങി. സ്റ്റാ
മ്പിനുള്ള പൈസക്
 ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
അമ്മയുടെ അടുത്തുന
 ിന്നും കട്ടിട്ടാണ് പ
ണമുണ്ടാക്കുക. വടകര പോസ്റ്റ്ഓഫിസി
ലേക്ക് കഥക്കെ
 ട് ടുകളുമ ായി പോകുമ്പോൾ
എെൻറ മുമ്പിൽ
 ഒരാൾ രജിസ്ട്രേഡ്അയ
ക്കാൻ നിൽക്കുന്നു. അയാളുടെ കൈ

യ
 ിൽ
വലിയൊരു കെട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ
ൾ അതിെൻറ മേൽവിലാസം– ഡോക്ടർ
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള. കഥക്കെട് ടുമാ
യി നിൽക്കുന്ന ആളു പക്ഷേ, കുഞ്ഞിക്കയ
ല്ല. സഹോദര
ൻ
 സത്താറാണ്. അതെല്ലാം
കലാകൗമുദിയിലേക്
 ക് അയക്കുകയാണ്.
എനിക്ക് അഭിമാനമ ായി. ഞാനാരോടോ പ
റഞ്ഞു– പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ 
നോവൽ കലാകൗമുദിയിൽ ഉടനെ 
 വരും 
എന്ന്. മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ വ
രുന്നു ‘കാട്ടുതീ!’ കലാകൗമുദി മാതൃഭൂമിയെ 
കടത്തി
 വെട്ടിക്കള
 ഞ്ഞു.
കുഞ്ഞിക്ക വഴിയാണ് പ
 ല എഴുത്തുക
 ാ
രെയും പരിചയപ്പെട്ടത്. മിക്കവാറും വൈകു
ന്നേരങ്ങ
 ളിൽ ആരെങ്കില
 ും ഉണ്ടാകും. കോ
വിലൻ
 , എം.ടി, ടി. പത്മ
 നാഭൻ, ഒ.എൻ
 .വി,
എം.വി. ദേവൻ, ചെറിയാൻ കെ. ചെറ
 ിയാൻ
തുടങ്ങി എത്രയോ പേർ. ഔട്ട്ഹൗസ്
  പോ
ലെ സജ്ജീകരിച്ച ഒരു മുറിയുണ്ട് വീടിന്. ദേ
വനെക്കൊണ്ട് പ്രത്യേക
 ം ഡിസൈൻ
  ചെയ്യി
ച്ചത്. അവിടമായിരുന്നു എഴുത്തുക
 ാരുടെ 
താവളം.
ഒരു പെരുന്നാൾ ദിവസം അനുജൻ സ
ത്താറിെൻറ പക്കൽ കുഞ്ഞിക്ക ഒരു കുറിപ്പ് 
കൊടുത്തയ
 ക്കുന്നു. ഞാനത്
 വായിച്ചു– ഇ
ന്ന് പെരുന്നാള
 ാണ്. ഉച്ചക്ക് വീട്ടിൽ വരണ
 ം.
ഭക്ഷണ
 ം കഴിക്കണം. എം.ടി വരുന്നുണ്ട്. ആ 
പെരുന്നാൾ ദിവസമ ാണ് എം.ടിയെ ഞാൻ
പരിചയപ്പെ
 ട ുന്നത്.
രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് കുഞ്ഞിക്കയെ ഒടു
വിൽ കണ്ടത്. രണ്ടു മൂന്ന് പേർ കാണാനെ
ത്തിയാൽ മുന്നിലുള്ള ആളെ മാത്രമേ അദ്ദേ
ഹത്തിന് ആ സമയം കാണാനാവുമായി
രുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ സൈഡിലായിരുന്നു. കു
ഞ്ഞിക്കാക്ക് എന്നെ ന�ോക്കാൻ പറ്റുമായി
രുന്നില്ല. മാതൃഭൂമി ബുക്സ് ഇറക്കിയ പുന
ത്തിലിൻെറ സമ്പൂർണ കൃതികൾ കുഞ്ഞി
ക്കാക്ക് തന്നെ ക�ൊടുത്താണ് അനൗപചാ
രിക പ്രകാശനം നടത്തിയത്. ഞാനാണത്
ക�ൊടുത്തത്. ആ സമയം കുഞ്ഞിക്ക എന്നെ 
ന�ോക്കി. ആ കണ്ണുകൾ എന്നെ തിരിച്ചറി
ഞ്ഞു. വല്ലാത്തൊരു ആവേശവും കുസൃതി
യും അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടു. പിന്നീട് ആശുപ
ത്രിയിൽ വെച്ചാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ

പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുമായി പി.കെ. പാറക്കടവ്
നടത്തിയ അഭിമുഖം. 1996 മാർച്ച്17 െൻറ വാരാദ്യമാധ്യമത്തിൽ
ആ കണ്ണുകൾ എന്നന്നേക്കുമായി അടഞ്ഞി
രുന്നു.
ശ്മശാനവും ഉദ്യാനവും ഭക്ഷണശാല
യുമാണ് കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ സ്ഥലകാല
കേന്ദ്രങ്ങൾ. ശ്മശാനത്തെ മരണവുമായി
ട്ടും ഉദ്യാനത്തെ ജീവിതവുമായിട്ടും ഭക്ഷണ
ശാലയെ നമ്മുടെ ജീവിതകേന്ദ്രമായിട്ടുമാ
യാണ് അദ്ദേഹം സങ്കൽപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭക്ഷ
ണമില്ലാതെ പുനത്തിലിന് ഒരു രചനയില്ല.
വി.കെ.എന്നിന് ശേഷം തീൻമേശയെ ഇത്ര
മേൽ മലയാളത്തിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവന്ന മറ്റൊ
രു എഴുത്തുകാരൻ വേറെയില്ല. നല്ല പാചക
ക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൈപു
ണ്യം എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകവുമുണ്ട്.
എം.എൻ. വിജയൻ പറഞ്ഞതുപ�ോലെ ഗന്ധ
ബിംബങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ ഉപയ�ോഗിച്ച
ത് പുനത്തിലാണ്.
പുനത്തിലിൻെറ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ
ക്ക് ഞാൻ അവതാരിക എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
മരിച്ചുപ�ോയ എൻെറ അപ്പനമ്മമാർക്ക്, മല
യാളത്തിൻെറ സുവർണകഥകൾ, കഥ പു
നത്തിൽ എന്നിവക്ക്. ഇരുപത്തിമൂന്നാമ

2017 ഏപ്രിലിൽ 23ന്പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അഭിമുഖം
ത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിച്ചുപ�ോയ എൻെറ
അപ്പനമ്മമാർക്ക് എന്ന പുസ്തകത്തിന്
ഞാൻ അവതാരിക എഴുതുന്നത്. ആ അവ
താരിക അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടമാ
യി. പല കഥകൾക്കും പേരിട്ടത്ഞാനാണ്.
ജൂതന്മാരുടെ ശ്മശാനം, പെൻഷൻ പറ്റി
യ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ
യ�ോട് പറയാനുള്ളത്, മരിച്ചുപ�ോയ 
എൻെറ അപ്പനമ്മമാർക്ക് ഇത�ൊക്കെ 
ഞാൻ പേര് നിർദേശിച്ച ചിലതാണ്.
പുനത്തിലിന�ോട് അടുത്ത് ഇടപഴകു
ന്ന ഒരാൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ�ോ സ്മാ
രകശിലകളും മരുന്നും എഴുതിയത് എന്ന് 
അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകും. കാരണം അദ്ദേഹം 
ഒരു ശിശുവായിരുന്നു. കുസൃതിക്കാരനായ
ഒരു കുട്ടിയുടെ സഹജഭാവങ്ങളായിരുന്നു 
അദ്ദേഹത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന
ത്. ആ അത്ഭുതവും കൗതുകവും ഇപ്പോ
ഴും എനിക്ക് ശമിച്ചിട്ടില്ല. സ്വപ്നംപ�ോലെ 
കടന്നുപ�ോയ ഒരാൾ. അതായിരുന്നു പുന
ത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
തയാറാക്കിയത്: 

പി. സക്കീർ ഹുസൈൻ
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നിലമ്പൂര്-ഷൊര്്പൂര്ഷെയില്ാതക്
 ിരുവശവ
 ുംമരങ്ങ
 ള്നട്ു്ിടിപ്ിക്ാനും
്രി്ാലിച്ച്വളര്തിഷയടുക്ാനുംനനതൃത്ംനല്ിയ്ച്മ നുെ്യന
 ാ്ച്െിട്.
ഷെയിലനവഉന്്യാഗ
 സ്ഥ
 ൻ
 ടി.്ി.അയ്യപ്
ൻ
 ്ര്ത.
ഇന്ച്്ാതക്
 ിരുവശവ
 ുംനതക്ു്ളടക്ം്ലജാതിമരങ്ങള്വളര്ന്ുനിലക്ുന്തിനച്
്ിന്ിലഈഉന്്യാഗ
 സ്ഥ
 ഷൻെനിശ്ചയ് ാര്ഢ്യവ
 ും്രിശശമവുമാ്ച്
ഉണ്ണിസണി.മണ്ണാർമല
ലണാമഴപെയതുതതണാർ
 ന്നഒരു
തു വൈ
കുത ന്നരത്ത്നനഞ്ുകു

തണിർന്നഒറ്റൈരണിപെയണിലെണാളത്ണിലൂപ
 െ
അയണാള്െതണിപയനെന്നു.മൂന്നത്െതണിറ്റണാ
ണ്ുകള്മുമ്ത്ഒരുചരണിതതദൗത്യത്ണിന്
തുെക്കമണിട്ടഅതതെണാളത്ണിലൂപെ.ഇരു
ൈശൈുംെെർന്നുെന്തലണിച്ത്നണിലക്കു
ന്നമരങ്ങളണിലനണിന്നത്മഴത്ുള്ണികള്ഇ
റ്റണിൈീണു,ചണില്ലകളണിലകൂെുപൈച്െക്ണി
കളുംമരപക്കണാമ്ുകളണിലൂപെഓെണിനെന്ന
അണ്ണാനുംശബ്ദമുണ്ണാക്കണിപക്കണാണ്ണി
രുന്നു.െണാളത്ണിന്തണാപഴയണായണിമരത്
ണലണിലമൂന്നത് ആെുകള്തമഞ്ുനെ
ക്കുന്നു.മരങ്ങള്ൈണിരണിച്തണലണിലൂപെ
അതദേഹംനെത്ംതുെർന്നു.ഇെപക്കണാ

ന്നുനണിന്നത് ഒരുതതക്കത് മരപത്പതണാട്ടതപേണാ
ള്അതദേഹത്ണിപൻെകണ്ുകളണിലഅ
ഭണിമണാനത്ണിപൻെതണിളക്കം.ആതണിളക്കം
ഇതപേണാള്നമുക്കുംകണാണണാം.നണിലമ്ൂ
ർ-പെണാർണൂർപെയണിലെണാതക്കണിരുൈശ
ൈുംമരങ്ങള്നട്ടുെണിെണിപേണിക്കണാനുംെരണിെണാ
ലണിച്ത് ൈളർത്ണിപയെുക്കണാനുംതനതൃത്ം
നലകണിയെച്മനുെ്യനണാണത്.െണിട്ട.പെ
യണിലതൈഉതദ്യണാഗസ്ഥനുംഎെണണാകുളം
ജണില്ലയണിപലപെരുമ്ണാൈൂർസ്തദശണിയുമണാ
യെണി.െണി.അയ്യപേൻകർത്.ഇന്നത്െണാത
ക്കണിരുൈശൈുംതതക്കുകളെക്കംെലജണാ
തണിമരങ്ങള്ൈളർന്നുനണിലക്കുന്നതണിന്െണി
ന്നണിലഈഉതദ്യണാഗസ്ഥപൻെനണിശ്ചയദണാ
ർഢ്യൈുംെരണിതശമൈുമണാണ്.അതദേഹത്ണി
പൻെതനതൃത്ത്ണിലപെയണിലെണാതക്കണി
രുൈശൈുംപൈച്ുെണിെണിപേ
 ണിച്ത്ഒന്നുംര
ണ്ുമല്ല;തതക്കത്,മരുത്,ഇരൂള്,മഹണാഗ

ണണിതുെങ്ങണി14ലക്തത്ണാളംമരങ്ങ
ളണാണ്.തെകൃതണിസംരക്ണപത്കുെ
 ണി
ച്ത്നമ്മള്ആകുലപപേെുന്നതണിനുംമൂന്നത്
െതണിറ്റണാണ്ത്മുമ്ത്1980കളണിലഅയ്യപേൻ
കർത്പയന്നഹരണിതമനുെ്യൻൈരുംത
ലമുെക്കത് തണലൈണിരണിക്കണാൻൈണിയർപപേണാ
ഴുക്ക
 ണിത്ുെങ്ങണിയണിട്ടുണ്ത്.
ൈർെണാൈർെംഭൂമണിക്കത്െച്പേണിപൻെ
കുെപയണാരുക്കണാൻലക്ക്കണക്കണിന്മ
രവത്കള്പൈച്ുെണിെണിപേണിക്കുന്ന
 ുണ്ത്
നമ്മള്.തെണായകണാലത്ത്നട്ടമരവത്
കള്ഇപന്നൈണിപെയണാപണന്നത്അത ന്െ
 ണി
ച്ണിട്ടുതണ്ണാ?െലതുംദണിൈസങ്ങളുപെആ
യുസ്ണിലനശണിച്ത് മണ്ണായണിട്ടുണ്ണാകും.മര
ങ്ങള്നട്ടണാലമണാതതംതെണാര,അൈസംര
ക്ണിക്കുകകൂെണിപചയതണാതലഫലമുണ്ണാ
ൈൂഎന്നത്കണാണണിച്ുതന്നഈതെകൃതണി
സതനഹണിപയെതക്,ഇതതയുംകണാലം

നണാെെണിയണാപതതെണായതല്ല.ഒരുമരംന
ട്ടണാലെബ്ണിസണിറ്റണിസറ്റണ്ത് നെത്ുന്നൈരു
പെകൂട്ടത്ണിതലക്കത്ഇയണാള്ഇെങ്ങണിൈരണാ
തണിരുന്നതുപകണാണ്ണാണ്.ഇതതയുംവത
കള്നട്ടത്െരണിെണാലണിച്ത്സർക്കണാെണിലനണി
ന്നത്നയണാവെസപചലൈഴണിക്കണാപതയണാ
പണന്നത്കൂെണിഓർക്കണം.ഓകസണിജൻ
ഉലെണാദനം,െരണിസരശുദ്ീകരണം,ജ
ലശുദ്ീകരണം,മപണ്ണാലണിപേത്തെയല,
െക്ണിമൃഗണാദണികളുപെആൈണാസസ്ഥലം
എന്നീനണിലകളണിലൈൃക്ങ്ങള്നലകു
ന്നതസൈനംഅതുല്യൈുംഅമൂല്യൈുമണാ
പണന്നത് പൈെുംൈണാക്കത് െെഞ്ുപൈക്കുക
യണായണിരുന്നണില്ലഅതദേഹം.തെകൃതണിതയണാ
പെണാപേംനെന്നത്മനുെ്യർക്കുംെക്ണിക
ള്ക്കുംമൃഗങ്ങള്ക്കുപമല്ലണാംതണലണിപ
ൻെൈെൈൃക്മണായണിെന്തലണിച്ുനണിലക്കു
കയണായണിരുന്നു.

ഹരിതതുരങ്കത്ിലൂടെ
നണിലമ്ൂർ^പെണാർണൂർെണാതയണിലൂപെ
ആദ്യമണായണിപതെയണിനണിലസഞ്ചരണിക്കുന്നൈ
ർഒന്നമ്രക്കും.ൈനത്ണിനുള്ണിലൂപെ
യണാതതപചയ്യുന്നതെതീതണിയണാണത്.ഇെ
തൂർന്നത്നണിലക്കുന്നമരങ്ങള്ക്കണിെയണിലൂ
പെചൂളംൈണിളണിച്ത്െണായുന്നൈണ്ണികളണിലണി
രുന്നത് കണാട്കണ്ുകണ്ുള്യണാതതമനസ്ണി
ന്നലകുന്നഅനുഭൂതണിപചെുതല്ല.ജനണാ
ലകപളപതണാട്ടുനണിലക്കുന്നമരച്ണില്ലകളും
ശുദ്ൈണായുശ്സണിച്ുംഇലച്ണാർത്ുക
ളണിലൂപെമഴത്ുള്ണികള്പെയ്യുന്നതും
അനുഭൈണിച്ുള്യണാതതക്കണായണിൈണിതദശണി
കളെക്കമുള്സഞ്ചണാരണികളുംഇതപേണാള്
ഈെണാതപയതണിരപഞ്െുക്കുന്നു.രണാജ്യ
പത്ഏറ്റൈുംപചെണിയതതരേണാഡതഗജ്െണാ
തകളണിപലണാന്നണായപെണാർണൂർ^നണിലമ്ൂർ
പെയണിലെണാതയുപെനണിർമണാണം1921ല
തരേണിട്ടീഷ്ഭരണകണാലത്ണായണിരുന്നു.

നലകണപമന്നത്ഉതദ്യണാഗ
സ്ഥർഅെണിയണിച്ു.െണംന
ലകണിവതൈണാങ്ങണിപല്ലന്നനണിലെണാ
െണിലണായണിരുന്നുകർത്.െണിന്നീട്,അ
ങ്ങണാെണിപേുെത്ത്തണാമസണിക്കുന്നക്ണാ
ർതട്ടഴസണിന് സമീെംസ്തെയ ത്ന
ത്ണാലനഴസെണിഉണ്ണാക്കണി.ൈണിത്ു
കള്െണാകണിതതക്കണിൻവതകള്ൈള
ർത്ണിപയെുത്ു.ഇതണിനണായണിവതെ
രണിെണാലനപത്കുെണിച്ത് തകണായമ്ത്ൂർ
തഫണാെസതെണിതകണാളജണിലരണ്ണാഴചതയണാ
ളംെരണിശീലനംതനെണി.െണംതരണാപത
വതകള്നലകണാൻെറ്റണിപല്ലന്നത് െെഞ്
അതതഉതദ്യണാഗസ്ഥർതപന്നെണിന്നീട്അ
തദേഹപത്അഭണിനന്ണിച്ു.
കണിതലണാമീറ്റെുകള്വതകള്പൈച്ുെണി
െണിപേണിക്കുകപയന്നത്അന്നത് തശമകരമണായണി
രുന്നു.ആദ്യംഓതരണാതെതദശതത്ക്കും
വതകള്എത്ണിക്കണാനുള്െദ്തണികള്
ആൈണിഷ്കരണിച്ു.പെണാർണൂർ-നണിലമ്ൂർ
പെയണിലെണാളത്ണിപലഅറ്റകുറ്റപേണണികള്
നെത്ണാനണായണിഅന്നത് 116പതണാഴണിലണാളണിക
ളണാണ്ഉണ്ണായണിരുന്നത്.അൈരുപെതജണാ
ലണിക്കത്അമണിതഭണാരംഇപല്ലന്നത്മനസ്ണിലണാ
ക്കണിയകർത്ൈനൈത്കരണെദ്തണി
യണിതലക്കത്അൈപരക്കൂെണിപകണാണ്ുൈരണാ
ൻതീരുമണാനണിച്ു.ഇതണിനണായണിഇൈപരഓ
ഫണിസണിതലക്കത്ൈണിളണിപേണിച്ത്ൈനൈത്കരണ
െദ്തണിപയക്കുെണിച്ത് ൈണിശദീകരണിച്ു.പെയണി
ലതൈയുപെെുെതമ്ണാക്കണായണികണിെക്കുന്ന
െണാെങ്ങളണിലപനല്ലത്,മരച്ീനണി,ൈണാഴതുെ
ങ്ങണിയൈ
 കൃെണിപചയ്യ
 ണാനുംഅനുമതണിന
ലകണിയതതണാപെപതണാഴണിലണാളണികളുപെതെീ
തണിെണിെ ണിച്ുെറ്റണാൻ
 കർത്ക്കണായണി.തജണാലണി
ക്കണാപരഓതരണാെീമണായണിതണിരണിച്ത് വതകള്
നെുന്നതണിനണായണികണിതലണാമീറ്റെുകള്കണ
ക്കണാക്കണിനലകണി.ഇൈതരണാപെണാപേംമരങ്ങ
ള്നട്ടുെണിെണിപേണിക്കണാൻമണ്ണിലണിെങ്ങണിയക
ർത്ഓതരണാതെത ദശൈ
 ുംസന്ർശണിച്ത് തെ
ൈർത്നങ്ങള്ൈണിലയണിരുത്ണി.

കത്തുകൾ
ഏടറെെുത്ത്ചരിതതദൗത്യം
അെണിയന്തരണാൈസ്ഥക്കത്തശെംഇന്ണി
രണാഗണാന്ണിസർക്കണാെണിപൻെകണാലമണാണ
ത്.തകതന്സർക്കണാർതെഖ്യണാെണിച്ഏഴണി
നെദ്തണികളണിലസണാമൂഹണികൈനൈത്ക
രണെദ്തണിയുംഉള്പപേട്ടണിരുന്നു.സതത
ണ്പെയണിലതൈക്കത്കീഴണിപലതൈഗംകുെ

ഞ്െണാതകള്ക്കണിരുൈശൈുംമരവത്
കള്നട്ടുെണിെണിപേണിക്കണാനുള്നണിർതദശംൈ
ന്നു.അന്നത് പൈെും20കണിത ലണാമീറ്റർ
 തൈഗ
ത്ണിലണാണ്നണിലമ്ൂർ-^പ
 െണാർണൂർെണാത
യണിലൂപെപതെയണിൻസഞ്ചരണിച്ണിരുന്നത്.െണാ
തക്കണിരുൈശൈുംതരണിശണായണിക്കണിെന്നെുെ
തമ്ണാക്കത്ഭൂമണിയണിലവതകള്പൈച്ുെണി
െണിപേണിക്കുകപയന്നദൗത്യംഅയ്യപേൻക
ർത്ഒരുനണിതയണാഗമണായണിഏപറ്റെുത്ു.
അത്െണിന്നീട്ചരണിതതമണാകുകയണായണിരുന്നു.
1981ആഗസറ്റത്31ന്ആരംഭണിച്രേൃഹ
ത്ണായെദ്തണി1986തമയ22നണാണ്െൂ
ർത്ീകരണിക്കപപേട്ടത്.

ഒാർമകളിലെ െഎ.വി. ശശി

ജീവിതം

ഇന്ദുകേഷ് തൃപ്പന
 ച്
 ചി

ശ

 ാശരി ഇന്ത്യക്കാരെൻറ ആയുർദൈർഘ്യമായി
ര
കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് 65 വർഷമാണ്. വ്യക്തി
യുടെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാടർഥങ്ങളുള്ളതാ
ണീ 63 വർഷം. ജനിച്,ച്  ബാല്യകുതൂഹലങ്ങള
 ിലൂടെ ക
ടന്ന് കൗമാരത്തിെ

ൻറയും യൗവന
 ത്തിെ
 ൻറയും പ്രസ
രിപ്പോടെ വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും കരസ്ഥമാക്കി, കു
ടുംബ ജീവിതത്തി
 ലൂടെ മുന്നേറി, തൊഴിലിൽനിന്ന് വി
രമിച്ച്, വാർധക്യാവസ്ഥയിലെത്തുന്ന സുദീർഘ കാ
ലയളവ്. എന്നാൽ, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടി 
കിഴിശ്ശേരിക്കടുത്തുള്ള പുറ്റമണ്ണ കണ്ണങ്കേറ്റുകുണ്ട്പറ
മ്പ് ചാത്തു എന്ന 83കാരന് 63 വർഷം ഇതൊന്നുമല്ല,
അത് ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയതോ വിധിവൈപര
 ീത്യ
ത്താൽ തന്നിൽന
 ിന്ന് തട്ടിത്തെ

റിപ്പിക്ക
 പ്പെട്ടതേ
 ാ ആയ
ഇരുണ്ട വർഷങ്ങ
 ളാണ്. അത് സ്വജീവിതം എന്ന വലി
യ പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് പറിഞ്ഞടർന്നുപോയ താളു
കളാണ്. ചാത്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 63
വർഷങ്ങൾ ഒരു പുരുഷായുസ്സിെൻറ അനാഥത്വമാണ്.
കണ്ണങ്കേറ്റുകുണ്ട് പറമ്പ് പറങ്ങോടെൻറ മകൻ ചാ
ത്തുവിന് തെൻറ വിലപ്പെട്ട ജീവിതം കൈവിട്ടുപോയ
ത് ഒരു നാടുവിടലിലൂടെയാണ്. ഇന്ന് 83 വയസ്സിെൻറ
പരാധീനതയിലും നിസ്സഹായതയിലും സ്വയം നഷ്ട
മായി തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പിറകിൽ കിടക്
 കു
ന്നത് അനാഥത്വത്തിെൻറ 63 വർഷങ്ങൾ. 1954ൽ ഏ
തോ ഒരു നിമിഷത്തി
 ൽ തോന്നിയ നാടുവിടൽ
  പദ്ധത
 ി
തെൻ
 റ ജീവിതപ
 ദ്ധത
 ിയാകെ താറുമാറാക്കുമെന്ന് ചാ
ത്തു സ്വപ്നേപി കരുതിയിരുന്നില്ല. അക്കാലത്ത് പ

ക
 ി
ടകളിയും പന്തുക
 ളിയും സുഹൃത്തുക്കളുെ
 മ ാക്കെയ
 ാ
യി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ജീവിതമാർഗം ചോദ്യമായി
ത്തീർന്നപ്പോഴാണ് ചാത്തു നാടുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
അക്കാലത്ത് വയനാട്ടിലേക്കും കുടകിലേക്കുമൊ
ക്കെ ആളുകൾ തൊഴിൽതേടി പോകാറുണ്ടെന്നും 

ത
െൻറ തീരം അവിടെ കണ്ടെത്താ
 മെന്നു
 മുള്ള മോഹമാ
യിരുന്നു നാടുവിടലിെൻറ  പ്രചോദനമെന്നും ചാത്തു 
പറയുന്നു. നീണ്ട അനാഥവാസത്തിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ
യാഴ്ച തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പക്ഷേ, ആറു
പതിറ്റാണ്ടു മുമ്പത്തെ പുറ്റമണ്ണയേ
 ാ പരിസര പ്രദേശ
ങ്ങളോ ആയിരുന്നില്ല അത്. ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ വീടും 
വീട്ടുകാരുമൊക്കെ ഏറെ മാറിപ്പോയി. മാറാതെ നിൽ
ക്കുന്നത് ചാത്തുവിെൻറ ജീവിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു
ള്ള വീട്ടുകാരുടെ നൊമ്പരവും ചാത്തുവിെൻറ നഷ്ട
ബോധവ
 ും മാത്രം.
വയനാട്ടിലും കുടകിലും മംഗലാപുരത്തും മറ്റും ജോ
ലിനോക്കിയെങ്കിലും ഇക്കാലത്തിനിടക്ക് ചാത്തുവിെൻറ
സമ്പാദ്യം ദാരിദ്യ്രവും രോഗങ്ങളും ചിതറിയ ചിന്തക
ളുമാണ്. ഇക്കാലത്തിനിടക്ക്വിവാഹം എന്ന സൗഭാ
ഗ്യവും ചാത്തുവിനെ വരുതിയിലാക്കിയില്ല. പിന്നെയ
 ു
ള്ളത് മാനന്തവാടി താലൂക്കിൽനിന്ന് നൽകിയ പഴയ
റേഷൻ കാർഡും. നാട്ടിലെ സ്വന്തം ഭൂമിപോലും അ
ന്യമായിരിക്കുകയാണിന്ന്.  
അച്ഛൻ പറങ്ങോടെൻറ ഏഴു മക്കളിൽ രണ്ടാമനാ
യ ചാത്തുവിെൻറ സഹോദരങ്ങ
 ളാരും തന്നെ ഇന്ന് 
ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. ചാത്തുവിെൻറ അജ്ഞാതവ
 ാസത്തി
 
നിടെ അവരെല്ലാം ഭൂമിവിട്ടുപോയി. സഹോദരങ്ങ
 ളു
ടെയോ കുടുംബത്തി
 ലെ മറ്റുള്ളവരുടെയോ മരണത്തി
നോ വിവാഹം തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങൾക്കോ ചാ

അയ്യപ്പന് കര്ത്ത
ചിത്രം:

സതാര്നവങ്ങപൂര്

ടതാഴിലാളികളുടെതതാഴന്

്രരി്രാലനയംഎന്നകെമ്പ
നട്ടുെണിെണിപേണിക്കുന്നവതകള്െരണിെണാ
ലണിക്കുകഎന്നതണായണിരുന്നുഅെുത്പൈ
ല്ലുൈണിളണി.തുെസ്ണായഭൂമണിയണിലനണാലക്കണാ
ലണികള്തമഞ്ുനെന്നത് നശണിപേണിക്കണാൻതു
െങ്ങണിയതതണാപെഏപറ്റെുത്ദൗത്യംെൂ
ർത്ണിയണാക്കണാനണാൈണിപല്ലന്നഅൈസ്ഥൈ
ന്നു.എന്നണാല,െരണിെണാലനത്ണിനുംഅ
തദേഹംെരണിഹണാരംകണ്ു.െണാതതയണാട്
പതണാട്ടത്തണാമസണിക്കുന്ന,തെകൃതണിസംര
ക്ണത്ണിതനണാട്തണാലെര്യമുള്ൈപര
കപണ്ത്ണിഓതരണാരുത്
 ർക്കുംആറ്കണി
തലണാമീറ്റർദൂരംൈീതംെരണിെണാലനത്ണിനണാ
യണിെകുത്ത് നലകണി.ഇൈർക്കത്ശമ്ള
ൈുംൈണാങ്ങണിനലകണി.കന്നുകണാലണികള്തമ
ഞ്ുനെന്നത്നശണിപേണിക്കുന്നത്ൈർ്ണിച്
തതണാപെകൂെുതലമരങ്ങളുള്ഭണാഗങ്ങ
ള്കമ്ണിതൈലണിപകട്ടണിസംരക്ണിച്ു.പെ
യണിലതൈതതെണാളണിയണില
 പെണാലീസണിപനണാപേം
സഞ്ചരണിച്ത് തരേണാ്ൈത്കരണൈുംപെയണി
ലതൈമജണിസതതെറ്റണിപനപകണാണ്ുൈന്നത് കണാ
ലണികപളതമക്കരുപതന്നത്കർശനനണിർതദ
ശൈുംനലകണി.അന്യണാ്ീനപപേട്ടുകണിെ
ക്കുന്നനൂറ്ഏക്കെണിതലപെപെയണിലതൈ
ഭൂമണിതണിരണിച്ുെണിെ ണിച്ു.ഇതണിനണായണിതെതത്യ
കപസലരൂെ
 ൈത്കരണിച്ു.

െ
ത്ത്
ല  ക്
ത്ണിത ലപ െ തത
ക്കുക ളുംഉള്പപേ
െും .  കൂ
െണാപത,പെയണിലതൈസ
തറ്റെൻെരണിസരങ്ങളണിലഗുലതമണാഹർ,
കണണിപക്കണാന്ന,ഉങ്ങത്തുെങ്ങണിയഅല
ങ്കണാര-തണലൈൃക്വത്കളുംജീൈ
നക്കണാർതണാമസണിക്കുന്നക്ണാർതട്ടഴ
 സെ
രണിസരങ്ങളണിലപതങ്ങത്,പ്ണാവ്,മണാവ്തു
െങ്ങണിയഫലൈൃക്വത്കളുംപൈച്ു
െണിെണിപേണിച്ു.
െണാതക്കണിരുൈശമുള്മരങ്ങള്പൈട്ട ണി
ൈണിറ്റണാലഇന്നപത്മതണിപേുൈണില250തകണാ
െണിയണിതലപെയണാണ്.സർൈണിസണിലണിരുന്നകണാ
ലത്ത്സർക്കണാെണിലനണിന്നത്അയ്യപേൻക
ർത്ൈണാങ്ങണിയശമ്ളത്ണിപൻെയുംകണി
ട്ടണിപക്കണാണ്ണിരണിക്കുന്നപെൻെപൻെയുംമ
റ്റത്ആനുകൂല്യങ്ങളുപെയുംഎതതതയണാമെ
ങ്ങത്ൈരുമണിത്.സർക്കണാെ ണിത ലക്കത് അതദേഹം
മുതലകൂട്ടണിയഇതതയുംതുകപൈെുംഅ
ഞ്ചത്ൈർെക്കണാലയളൈണിപലതെൈർത്
നംപകണാണ്ണാപണന്നത്കൂെ ണിഓർക്കണം.
1963മുതല40ൈർെതത്ണാളംസർൈണി
സണിലുണ്ണായണിരുന്നകർത്2003ലണാണ്ൈണി
രമണിച്ത്.1981മുതല1986ൈപ
 രഅങ്ങണാ
െണിപേുെത്ത്പെർമനൻറ്തൈഇൻസപെ
കെെണായണിരുന്നകണാലത്ണാണ്വതകള്
പൈച്ുെണിെണിപേണിക്കണാൻതനതൃത്ംനലകണി
യത്.െണാതനൈീകരണമുള്പപേപെഒതട്ട
പെതസൈനങ്ങള്ക്കത്തശെമണാണ്സർൈണി
സണിലനണിന്നത് െെണിയണിെങ്ങണിയത്.

അന്തരിച്ച സംവിധായകൻ െഎ.വി. ശശിയെകുറിച്ച് പി.
സക്കീർ ഹുസൈൻ എഴുതിയ ‘ഇതാ ഇവിടെ വരെ’ വായി
ച്ചു. െഎ.വി. ശശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിപരമായ ഒരു
ഒാർമ പങ്കുവെക്കെട്ട:
മാവൂരിലെ ഗ്രാസിം ജനസേവ ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ വല്ല്യുമ്മ
ക്കൊപ്പം ഡ�ോക്ടറെ കാണിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു 
ഞാൻ. കവാടത്തിൽ ഡ�ോക്ടെറയും കാത്തുനിൽക്കുേമ്പാ
ഴാണ് ആളെ കുത്തിനിറച്ച്  എെൻറ മുന്നിലായി ഒരു അം
ബാസഡർ
 കാർ വന്നുനിന്നത്.
ഞാൻ ആ വണ്ടിയിലേക്ക് ന�ോക്കി. പേരുക�ൊണ്ട് 
 മനസ്
 സി
ലായില്ലെങ്കില
 ും പരിചയ മുഖങ്ങ
 ൾ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. ആരാ
ണെന്ന് പെെട്ട
 ന്ന് മനസ്
 സിലായില്ല.
നിറഞ്ഞ് അമർന്ന കാറിൽനിന്ന് ഓര�ോരുത്തരായി ഇറങ്ങു
േമ്പാൾ കാറ�ൊന്ന് പ�ൊങ്ങിക്കൊണ്ടി
 രുന്നു. വണ്ടിയിൽനി
ന്ന് ഇറങ്ങി എെൻറ അടുക്കലേക്
 ക് നടന്നു
 വ
 ന്ന  ത�ൊപ്പി ധ
രിച്ച ആളെ എനിക്ക് പെെട്ടന്ന് മനസ്
 സിലായി. എെൻറ പരി
ചയത്തിലെ മലയാള സിനിമ സംവിധായകൻ ഐ.വി. ശ
ശിയേട്ടനായിരുന്നു അത്. എനിക്ക് കൈ തന്നിട്ട് ച�ോദിച്ചു:
‘‘ഇവിടെ ഡ�ോക്ടർ ഉണ്ടോ?’’
ഉടനെ 
 ഞാൻ പറഞ്ഞു

:
‘‘ഇല്ല’’
ച�ോദ്യം എന്നോടായതിെൻറ സേന്താഷം എന്നിൽ നല്ലോ
ണമുണ്ടായിരുന്നു.
‘‘ഡ�ോക്ടറെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞുവേണം സ്കൂളിൽ പ�ോവാ
ൻ’’.  ചന്ദന കുപ്പായവും നീല പാൻറ്സുമായി യൂനിഫ�ോമ
ണിഞ്ഞാണ് ശശിയേട്ട െൻറ മുന്നിലുളളത്.
ശശിയേട്ടെൻറ പ്രത്യേക
 തര
 ത്തി
 ലുള്ള ത�ൊപ്പി ഒരു സംവി
ധായകെൻറ ത�ൊപ്പിയാെണന്ന് എെൻറ കുട്ടിമനസ്സിൽ ഞാ
ൻ മനസ്
 സിലാക്കിയിരുന്നു.
ക�ോഴിക്കോട്ടുകാരനായ എനിക്ക് ക�ോഴിക്കോട്ട ങ്ങാടിയി
ലെ വലിയങ്ങാടി കഥകൾ ചിത്രീകരിച്ച് സിനിമയാക്കിത്ത
ന്ന സംവിധായകനാണ് എെൻറ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെ
ന്ന്അറിയാൻ വൈകിയിരുന്നു.
സിനിമ കളിക്കുേമ്പാൾ ഹാളിലെ ശബ്ദം അന്ന് അകത്തും 
പുറത്തും കേൾക്കുമായിരുന്നു. പുറത്തേ

ക്കായി ഉയർത്തി

ക്കെട്ടിയ സ്പീക്കറിലെ ശബ്ദം ത�ൊട്ടടുത്ത ഉമ്മയുടെ വീട്ടി
ൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുേമ്പാ

ൾ ചെവിയിൽ  കയറും. വീണ്ടും 
കേൾക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ ശ്രദ്ധയ�ോടെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ
സിനിമ വീണ്ടും കണ്ട ഫലമ ായിരുന്നു.
‘അങ്ങാടി’ എന്ന ഇഷ്ട പ്പെട്ട ഈ നല
 ്ല മലയാള സിനിമ ആ
ദ്യമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഇന്നും സന്തോഷിക്കുന്നു.

ത്തു എത്തിയിരുന്നില്ല. 1954ൽ നാടുവിട്ടു പോയതിനു
ശേഷം വീട്ടുകാർ അന്വേഷിക്കാത്ത ഇടങ്ങളില്ലെന്നും 
ഇന്നത്തെപ്പോലെ വിവരം അറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങളി
ല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തൽ അസാധ്യമാക്കിയെ
 ന്നും ജ്യേ
ഷ്ഠൻ അയ്യപ്പെൻറ 67 വയസ്സായ മകൻ പറങ്ങോടൻ
പറയുന്നു. കുറേക്കാലത്തെ അന്വേഷണത്തിനൊടു
വിൽ തീർച്ച
 യാക്കി, മരിച്ചിരിക്കുമെന്ന്. ചെറിയച്ഛൻ എ
വിടെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിലും ചെറിയച്ഛ
ന് വീടും വീട്ടുകാരും എവിടെയാണെന്നറിയാമല്ലൊ.
പക്ഷേ, ഒരിക്കൽപോലും ഒരു കത്തോ ഫോണോ ഉ
ണ്ടായില്ല –ചാത്തു തിരിച്ചെത്തിയതിെൻറ സന്തോഷ
ത്തിലും മാറാത്ത സങ്കടത്തോടെ സഹോദരിയുടെ മ
കൻ അച്യുതൻ
  പറയുന്നു.
സഹോദരപ
 ുത്ര
 ൻ പറങ്ങേ
 ാടെ
 ൻറ വീട്ടിലേക്കാണ്
ചാത്തു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഓർക്കാപ്പുറത്ത് തിരിച്ചെത്തി
യത്. കഴിഞ്ഞ ബുധന
 ാഴ്ച സന്ധ്യക്ക് തീർത്തും അവ
ശനായ ഒരാൾ വീട്ടിലേ
 ക്കുള്ള വഴിയിൽ പരിഭ്രമത്തോ
ടെ നിൽക്
 കുന്നതു കണ്ട് ചെന്നുനോക്കിയപ്പോഴാണ് കാ
ലങ്ങളായി കാണാതായ തങ്ങളുടെ ചെറിയച്ഛന
 ാണെ
ന്ന് മനസ്
 സിലായത്. ചെറിയച്ഛൻ നാടുവിടുമ്പോൾ ഞാ
ൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല –അച്യുതൻ
  പറയുന്നു.
അൻപത്തിനാല് ജനുവരിയിലാണെന്നു തോന്നുന്നു,
രാവിലെ കൊണ്ടോട്ടിയിലേക്ക് നടന്നു
 . അവിടുന്നാണ്
കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ബസ് കയറുന്നത്. അന്ന് കിഴിശ്ശേ
രിയിൽപോലും ബസ്സർവിസ് ഇല്ല. ഇന്നത്തെ 

ടാർ
റോഡിെൻറ സ്ഥാനത്ത് ചെറിയ വെട്ടുവഴ ിയായിരുന്നു.
കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് അടിവാരത്തേക്കും പിന്നീട് ചുരവും 
നടന്നുകയറുകയായിരുന്നു. രാത്രി വൈത്തിരിയിലാണ്
താമസിച്ചത്. അന്ന് ഒരണയായിരുന്നു കൂലി. പിന്നീട്
കുറേകാലം വയന
 ാടിെൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തൊ
ഴിലെടുത്തു. കുറേക്കാലം പനമരം പാലം പണിയിൽ
ക്കൂടി. പിന്നീട് ബത്തേരിയിലെ താഷ്കൻറ് ലോഡ്ജിൽ
സഹായിയായി 20 കൊല്ലം. പിന്നീട് മംഗലാപുരം തുറ
മുഖത്ത് കപ്പൽച്ചാലുണ്ടാക്കുന്ന നിർമാണ ജോലിയി
ൽ ലോറിയിലെ ക്ലീനറായി ജോലിനോക്കവേ ലോറി
മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപക
 ടത്തെത്തുട ർന്ന് ഗുരുതര
 മ ാ
യി പരിക്കേറ്റ് ദീർഘനാൾ ആശുപത്രിയിലായി. തി
രിച്ചുപോരുന്നത്
 വയനാട്ടിലെ വെള്ളമുണ്ടക്കട ുത്ത 
നിരവിൽപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ്. നാടുവിടലും ദുരിതങ്ങ
 
ളും നഷ്ടങ്ങളും തീർത്ത ഇരുണ്ട കാലഘട്ട ത്തിെൻറ
ദ്രവിച്ച ഓർമകള ോർത്തെ

ട ുത്തു ചാത്തു. തിരികെയെ
ത്തിയ ചാത്തുവിനെക്കാണാൻ പഴയ ചങ്ങാതിമാരു
ടെയും മറ്റും തിരക്കായിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ പഴയ പകി
ടകളിക്കാരൻ എൺപതു കഴിഞ്ഞ കുറ്റിക്കോട്ടിൽ കേ
ലു ചാത്തുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞത് കണ്ടുനിന്ന
വരിൽ നൊമ്പരമുണർത്തി. നാടും വീടുമെല
 ്ലാം ഏറെ 
മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചാത്തു പറയുന്നു. വീടിനു മു
ന്നിലെ റബറൈസ് ചെയ്ത മഞ്ചേരി–കിഴിശ്ശേരി റോഡി
ലൂടെ പതുക്കെ നടക്കുന്ന ചാത്തുവിെൻറ മനസ്സിൽ പ
ക്ഷേ, 54ലെ കണ്ണെത്താത്ത വയലുകള
 ായിരുന്നു ആ
സ്ഥാനത്ത്. മൂന്നാംതലമുറയിൽപെ
 ട്ട പേ

രക്കുട്ടിക
ളോടൊത്ത് നേരമ് പോക്ക് പറഞ്ഞി

രിക്കുകയാണി
പ്പോൾ ചാത്തു.
കണ്ണങ്കേറ്റുകുണ്ട് പറമ്പ് 
 തറവാട്ടുവീട്ടിലെ പ

ൂമു
ഖത്തെ വാതിൽക്ക
 ൽ ചാത്തു ഇരിക്കുന്നു, ആയുസ്സി
ൽ അടർത്തിമാറ്റപ്പെട്ട 63 വർഷങ്ങളിലേക്കും മുന്നി
ൽ അവശേഷിക്കുന്ന അനിശ്ചിത കാലത്തേ

ക്കും നോ
ക്കി...                                                                        ●

വനയംവകുപ്ിടനടെട്ിച്ച
ത്രവര്ത്നങ്ങള്

അയ്യപ്പന് കര്ത്ത നിലമ്പൂര്^ഷൊര്ണപൂര് ഷെയിൽ പാ്യിഷല ഷചെുകരയിൽ

വതകള്സംഘെണിപേണിക്കുകഎന്നതണാ
യണിരുന്ന
 ുഏറ്റൈുംൈലണിയപൈല്ലുൈ
 ണിളണി.ൈ
ന്യമൃഗങ്ങള്ൈസണിക്കുന്നകണാട്ടണിലൂപ
 െമ
ഴയുംപൈയണിലുതമറ്റത്സഹതെൈർത്ക
ർപക്കണാപേംകണിതലണാമീറ്റെുകള്കണാലനെ
യണായണിസഞ്ചരണിച്ണാണ്വതകള്തശഖ
രണിച്ത്.ൈനംഗണാർ്ുംകൂട്ടുൈന്നു.പന
െുങ്കയം,കരുളണായണി,മുട്ടണിക്കെ വ്,അകമ്ണാ
െം,പചമ്ൻപകണാല്ലണി,െന്തീരണായണിരം,ചണാ
ലക്കുെണിതുെങ്ങണിൈനംൈകുപേണിപൻെ്ണി
തപേണാകളണിലനണിന്ന
 ണാണ്വതകള്തശഖരണി
ച്ണിരുന്നത്.ൈണിത്ുലെണാദനതകതന്ങ്ങളണി
ലനണിന്നത്തലച്ുമെണായണിനണാട്ടണിപലത്ണിച്ു.
രണ്ത് ൈർെതത്ണാളംൈനംൈകുപേണിലനണി
ന്നത്സൗജന്യമണായണിവതകള്ലഭണിപച്ങ്കണി
ലുംവതഒന്നണിന്ഒരുരൂെതതണാതണില

തലടെെുതപ്ാടെ
തതക്ുമരങ്ങള്

ഓഫണിസതജണാലണികള്ക്കണിപെലഭണിക്കുന്ന
ഒഴണിൈുസമയങ്ങളണിലുംമറ്റുംതെകൃതണിക്കത്
കണാൈലണാകണാൻഇെങ്ങണിപേുെപപേട്ടകർത്
യുംപതണാഴണിലണാളണികളും66.5കണിതലണാമീറ്റർ
ദൂരംനട്ടുെണിെണിപേണിച്ത് ൈളർത്ണിപയെുത്ത്
14ലക്തത്ണാളംമരങ്ങളണാണ്.ഇതണില

തദശീെ്രുരസ്കാരതിളക്യം

ൈനൈത്കരണെദ്തണിൈണിജയകര
മണായണിനെപേണാക്കണിയതണിന്പെയണിലതൈയു
പെതദശീയെുരസകണാരത്ണിന്അർഹ
നണായണിഅയ്യപേൻകർത്.1983ലപെയണി
ലതൈമതന്തണിഗനണിഖണാൻചൗ്
 രണിയണിലനണി
ന്നത്അൈണാർഡഏറ്റുൈണാങ്ങുതമ്ണാള്സ്ഥണാ
നക്കയറ്റൈണാഗദണാനംഉണ്ണാപയങ്കണിലും
ൈണിരമണിക്കുംൈപരഅതുണ്ണായണില്ല.‘‘ഞണാ
പനണാരുനണിതയണാഗംമണാതതമണാണ്.എല്ലണാ
ൈരുപെയുംകൂട്ടണായതെൈർത്നത്ണിപ
ൻെഫലമണാണണിത്.ഒന്നത്മുെണിക്കുതമ്ണാ
ള്ഒമ്പതണ്ംനെുകഎന്നതണായണിരണിക്ക
ണംനമ്മുപെമുതദണാൈണാക്യം’’^75കണാരനണാ
യഅയ്യപേൻകർത്െെഞ്ു.സണാൈണിതതണി
ക്കുഞ്മ്മയണാണ്ഭണാര്യ.രേഹവെനണില
എൻജണിനീയെണായൈണിനുഎ.കർത്യും
ത്ണാ.സണിന്ുസു്ീെുമണാണ്മക്കള്.
l

കെ.വി. ജലീൽ, ചിറ്റാരിപ്പിലാക്കൽ

കാലാതീതനായ സംവിധായകൻ

ചാത്തു

 പി. സക്കീർ ഹുസൈൻ തയാറാക്കിയ ‘ഇതാ ഇവിടെ വരെ’
എന്ന ലേഖനം അവസര�ോചിതമായി. ഒരു പിടി നല്ല സൂ
പ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ഐ.
വി. ശശി എന്ന സംവിധായകനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ
ആ ലേഖനത്തിലൂടെ സാധിച്ചു. കാലത്തിന�ൊപ്പം സഞ്ച
രിച്ച ആ കലാകാരൻ മലയാളത്തിെൻറ തീരാനഷ്ടമാണ്.
മരതകക്കാടുകൾ തിങ്ങിവിങ്ങി എന്ന്കവി വചനം. പ്രകൃ
തി രമണീയമായ ഒരു സുന്ദര കാഴ്ചയ�ൊരുക്കാൻ റെയിൽ
പാതക്കിരുവശവും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനും പരിപാലി
ച്ച് വളർത്തിയെടുക്കാനും നേതൃത്വം നൽകിയ അയ്യപ്പൻ
കർത്ത എന്ന പ്രകൃതി സ്നേഹിയെക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധീക
രിച്ച ഉണ്ണി മണ്ണാർമലയുടെ  ‘തണൽ പാളങ്ങൾ’ഹൃദ്യവും 
മനോഹരവുമായി. ഇന്ന് നാം മരങ്ങള�ോടും പ്രകൃതിയ�ോ
ടും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രകൃതി സ്നേഹി
കളെ നാം ഒാർക്കാതെ പ�ോകരുത്.    

മുസ്തഫ സി., തൃക്കലങ്ങോട്

മലയാണ്മയുടെ െകാള്ളിയാൻ
ഇതാ ഇവിടെ വരെ. അഭ്രപാളികളിൽ മേഘവിസ്ഫോടനം 
സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിെൻറ ഇതിഹാസകാരൻ െഎ.
വി. ശശി. മലയാണ്മയുടെ ക�ൊള്ളിയാൻ മിന്നിച്ച കരവിരു
ത്, കാണികളെ ഹർഷാരവം ക�ൊള്ളിച്ച് തിയറ്ററുകളിൽ
പ്രകമ്പനം മുഴക്കിച്ച പഠനവിധേയമാക്കേണ്ട സംവിധാന
പാടവം, ഓർമ അർഥവത്തായി ദേവാസുരഭാവങ്ങൾ, രൗ
ദ്രഭാവ താണ്ഡവ നടനമാടി തീർത്ത ആൾകൂട്ടത്തിൽ തനി
യെ ഒരു വാർത്ത.

വിന�ോദ് കുമാർ വഴി മഞ്ചേരി

sk³kdn§n\v hnt[bam¡msXbmWv "cpt]À Npw_n¡pt¼mÄ' ]pd¯nd¡nbXvv. ImcWw, sk³kdnMvF¶Xv HcpIme¯v
hbe³kpw aäpw Hgnhm¡m\pÅ kwhn[m\ambncps¶¦nÂ C¶v IrXyamb cmj{vSobamWXn\p ]n¶nÂ {]hÀ¯n¡p¶Xv
വി.വി. ശ്രീജിത്ത്

ണ് മെംബർഷിപ് നൽകുന്നത്. അതും നേരിട്ട് ലഭിക്കില.്ല
ഒരാൾ മൂന്ന് സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞശേഷം 
അതിെൻറ നിർമാതാവും ഡയറക്ടറും മറ്റും നൽകുന്ന
ഒപ്പുണ്ടെങ്കിലേ അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പോലും 
സാധിക്കൂ. പുതുതായി ആരും കടന്നുവരരുതെന്നാണ്
അവരുടെ ലക്ഷ്യം. വരുന്നവർ തന്നെ അവർക്ക് വിധേ
യപ്പെട്ടുനിൽക്കണം. സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള
മെംബർഷിപ് ഫെഫ്കപോലുള്ള സംഘടനയല്ല നൽ
കേണ്ടത്്; ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയോ കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.
സിയോ ആണ്. അല്ലാതെ, ഒരു സ്വകാര്യ സംഘടനക്കല്ല 
അതിനുള്ള അധികാരം. കേരളത്തിെൻറ അന്താരാഷ്ട്ര 
ചലച്ചിത്രമേളയിലേക്ക് പല യുവസംവിധായകരുടെ ചി
ത്രങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തതിനുപിന്നിലും കൃത്യ
മായ വേർതിരിവാണ്. ജൂറിയുടെ കുഴപ്പമുണ്ട്. അതിനൊ
പ്പം ചില സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങൾകൂടി ചേരുമ്പോഴാ
ണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്.

സിനിമ

ജീ

വിതത്തിലും ചലച്ചിത്രത്തിലും പുറമെനിന്നുള്ള
സെൻസറിങ്ങിനെ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കാനാണ്
ഈ ചെറുപ്പക്കാരെൻറ ശ്രമം. ‘രണ്ടുപേർ ചുംബിക്കുമ്പോ
ൾ’ എന്ന തെൻറ ചിത്രത്തിലൂടെ എന്താണ് സദാചാരം,
ആരാണ് സദാചാരവാദികൾ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ മു
ന്നോട്ടുവെക്കുകയാണ് പ്രതാപ് ജോസഫ് എന്ന യുവസം
വിധായകൻ. കേരളത്തിെൻറ സാംസ്കാരിക–രാഷ്ട്രീയ
മേഖലയിൽ ഏറെ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ട ചുംബനസമ
രത്തിെൻറ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എം.ഡി. രാധിക എഴുതി
യ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഈ ചിത്രം കോഴിക്കോ
ട്ടെ ഓപൺ സ്ക്രീൻ തിയറ്ററിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിലാണ് ദി
വസങ്ങളോളം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. അർച്ചന പത്മിനി, എസ്.
പ്രദീപ്, ശരത് കോവിലകം, ഐ.ജി. മിനി, ബൈജു നെ
റ്റോ, ചാതുരി ചന്ദ്രഗീത, വൈ. ബിൻസി തുടങ്ങിയവരാ
ണ് അഭിനേതാക്കൾ. മാധ്യമപ്രവർത്തകനും പിന്നീട് ഫ്രീ
ലാൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായിരുന്ന പ്രതാപ് ‘കുറ്റിപ്പുറം 
പാലം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സംവിധായകവേഷമ
ണിഞ്ഞത്. 52 സെക്കൻഡ്, അവൾക്കൊപ്പം തുടങ്ങിയവ
യുടെ സംവിധായകൻ കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം സനൽകുമാർ
ശശിധരൻ സംവിധാനംചെയ്ത സെക്സി ദുർഗയുടെ 
(ഇപ്പോൾ എസ്ദുർഗ) കാമറമാനാണ്. സ്ത്രീകളുടെ തു
റന്നുപറച്ചിലിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ ‘മീ ടു’ കാമ്പയിനിെൻറ
പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അടുത്ത സിനിമ. പറയാനുള്ള
തൊന്നും പ്രതാപ് മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല.

മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെടുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമ

മതവത്കരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രണയം
സിനിമ രാഷ്്ട്രീയമാധ്യമം മാത്രമാണെന്ന വിശ്വാസക്കാ
രനല്ല ഞാൻ. അതിെൻറ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം പ്രധാനംത
ന്നെയാണ്. എന്നാൽ, നമ്മൾ സംവദിക്കുന്നത് ചുറ്റുമു
ള്ള മനുഷ്യരോടാകുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ
ടുള്ള പ്രതികരണമാകണം സിനിമയെന്ന കാഴ്ചപ്പാടു
ണ്ട്. പരിസ്ഥിതിപ്രശ്നം ചർച്ചചെയ്ത കുറ്റിപ്പുറം പാലം,
സ്ത്രീയുടെ നോവുകളെ വിഷയമാക്കിയ അവൾക്കൊ
പ്പം എന്നിവപോലെത്തന്നെയാണ് ‘രണ്ടുപേർ ചുംബി
ക്കുമ്പോളി’ൽ സദാചാരം പ്രമേയമാക്കിയത്. പുരുഷൻ
എന്നും അധികാരം കൈയാളുന്ന വിഭാഗമാണ്. അവർ
സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്താണ്. സ്ത്രീക്കതില്ല. എന്നാൽ, പു
തുതലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികൾ നൽകുന്ന ചിത്രം വ്യ
ത്യസ്തമാണ്. കുെറക്കൂടി പ്രതികരണശേഷിയുള്ളവരാ
ണവർ. പുരുഷൻ തെൻറ അധികാരങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്ക
ണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. കേരളത്തിൽ
അടുത്തകാലത്ത് നടന്ന മിക്ക സമരങ്ങളുടെയും മുൻനി
രയിൽ സ്ത്രീകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈംഗികതയും പ്രണയ
വുമെല്ലാം മതവത്കരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല.


സിനിമയിലേക്ക് ആരാണ് അനുമതി നൽകേണ്ടത്?

ചലച്ചിത്രമേഖല ഇപ്പോഴും പുതുതലമുറക്ക് കയറിച്ചെ
ല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഇടമാണെന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ.
ആ സത്യം നേരിട്ടനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെഫ്ക അംഗത്വമാ
ണ് പുതുതലമുറ സംവിധായകർക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്ന
പ്രധാനഘടകം. ലൈറ്റ് ബോയ് മുതൽ ഡയറക്ടർവരെ
യുള്ളവർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽമുടക്കിയാൽ മാത്രമാ

പ്രതാപ് ജോസഫ്

സെൻസറിങ്ങിന് വിധേയമാക്കാതെയാണ് ‘രണ്ടുപേർ
ചുംബിക്കുമ്പോൾ’ പുറത്തിറക്കിയത്്. കാരണം, സെൻ
സറിങ്എന്നത് ഒരുകാലത്ത് വയലൻസും മറ്റും ഒഴിവാ
ക്കാനുള്ള സംവിധാനമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കൃത്യമായ
രാഷ്ട്രീയമാണതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര
ഭരണകൂടത്തെയും അതിന് നേതൃത്വംനൽകുന്ന രാഷ്ട്രീ

യ പാർട്ടിയെയും വിമർശിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കാ
ത്ത കാലമാണിതെന്നാണ് കാലിക സംഭവങ്ങൾ തെളി
യിക്കുന്നത്. അമർത്യസെൻ ഡോക്യുമെൻററി തന്നെ 
ഉദാഹരണം. കൃത്യമായൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമയെ
ടുത്താൽതന്നെ സെൻസർ കഴിഞ്ഞാൽ പലതും ബാക്കി
യുണ്ടാകില്ല. പിന്നെ അതിനു പിറെക നടക്കാനും കോട
തി കയറാനുമൊന്നുമുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ സമ
യമോ ക്ഷമയോ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലല്ല ഞാൻ. ജയൻ ചെറി
യാൻ എന്ന സംവിധായകൻ രണ്ടുവർഷമായി കോടതി
കൾ കയറിയിറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവസാ
നം പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് അനുമതി ലഭിച്ച
ത്. അതിനാൽ ഇത്തരം സെൻസറിങ്രീതിയോടുള്ള പ്ര
തിഷേധമെന്ന നിലയിലാണ് ഈ ചിത്രം സെൻസർചെ
യ്യാതെ ഇറക്കിയത്. സുപ്രീംകോടതിതന്നെ പറഞ്ഞത്
സെൻസർബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാനുള്ള സംവി
ധാനമാണെന്നും കത്രികവെക്കാനുള്ളതല്ല എന്നുമാണ്.

വാഗ്ദാനത്തിലൊതുങ്ങിയ ചെറിയ തിയറ്ററുകൾ
ഓപൺ സ്ക്രീൻ തിയറ്ററുകളാണ് സാമ്പത്തിക പിന്തു
ണയില്ലാത്ത സിനിമപ്രവർത്തകർക്ക് ഏക ആശ്രയം.
പക്ഷേ, അത് വളരെ ചുരുക്കമാണിന്ന്. നായനാർ സർ
ക്കാറിെൻറ കാലത്ത് ഇടത്തരം നഗരങ്ങളിൽ അമ്പതും 
നൂറും പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ചെറിയ തിയറ്റർ എന്ന രീ
തിയിൽ ഇത്തരം സിനിമസംരംഭങ്ങളെ േപ്രാത്സാഹി
പ്പിക്കാൻ പല നടപടികളും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പിന്നീ
ട് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റി ഇത്തരം പ്രശ്ന
ങ്ങൾ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിച്ചതാണ്. ഫിലിം സൊ
സൈറ്റികളും മറ്റും മുൻകൈയെടുത്ത് ഇത്തരം സൗകര്യ
ങ്ങൾ ഒരുക്കിയാൽ അത് സ്വതന്ത്ര സിനിമകൾക്ക് വലി
യ േപ്രാത്സാഹനമാകും.
●

തലമുറകൾക്ക്തണലേകിയവൻ
ഉണ്ണി സി. മണ്ണാർമലയുടെ തണൽ പാളങ്ങൾ(ലക്കം 1535)
വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നിലമ്പൂർ നിവാസികൾ എന്നും 
കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പൻ കർത്തയെക്കുറിച്ച്അറിയു
ന്നത്. നിലമ്പൂർ^ഷ�ൊർണൂർ റെയിൽപാത ഒരു വന
ത്തിനുള്ളിലേതുപ�ോലെയാണ്. ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കു
ന്ന മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ചൂളമടിച്ചു പായുന്ന വണ്ടി
കളിലിരുന്ന് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് നൽകുന്ന
സന്തോഷം ചില്ലറയല്ല. എത്രയ�ോ തലമുറക്കുള്ള
ശു ദ്ധവായുവാണ് അദ്ദേഹം അഞ്ചു വർഷംകൊ
ണ്ട്ഒരുക്കിയത്. ഒരു മരം മുറിക്കുമ്പോൾ ഒമ്പതെ
ണ്ണം നടുക, അതാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം. ഇനി
ആ മരങ്ങൾ നശിക്കില്ല. അതുകൂടാതെ പുതിയ
മരങ്ങൾ നടാൻ ഞങ്ങൾ നിലമ്പൂർ വാസികൾ
തയാറായിരിക്കുന്നു.

ഹനുൻ അഷ്റഫ്കെ., മമ്പാട്

ഹരിതമനുഷ്യൻ
െറയിൽവേയിലെ ജ�ോലിയ�ോട�ൊപ്പം 
 പ്രകൃതി സേ
വനം കൂടി നടത്തി
 യ അയ്യപ്പൻ
 കർത്താ 

ഒരു മാതൃ
കാ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങ
ൾ പ�ോലും മര്യാദക്ക് നിർവഹിക്കാൻ മനുഷ്യൻ മടി കാ
ണിക്കുന്ന വർത്തമാനകാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ജ�ോലി
യ�ോട�ൊപ്പം പ്രകൃതി സേവനം ഒരു തപസ്യയായി സ്വീ
കരിച്ചു മുന്നേറുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഷ�ൊർണൂർ-നിലമ്പൂർ പാതക്കിരുവശവ
 ുംഅദ്ദേഹം നട്ടു
പിടിപ്പിച്ച 
 മരങ്ങ
 ൾ തണൽ വിരിച് ന
ച് ിൽക്കുന്ന കാലത്തോ


ളം പ്രകൃതി സ്നേഹികളു
 ടെ 
 മനസ്
 സുകള
 ിൽ അദ്ദേഹം ജ്വ
ലിച്ചു നിൽക്കും.
ആയതിനാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ 

ആദരവ�ോടെ വിളി
ക്കാം ഹരിതമനുഷ്യൻ അതായത് ‘പച്ചമനുഷ്യൻ’ എന്ന്. അ
യ്യപ്പൻ
 കർത്ത
 യെ പര
 ിചയപ്പെട ുത്തിയ ലേഖക
 നും വാരാ
ദ്യമാധ്യമത്തിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

എം.എം. അബ്ദുന്നൂർ, ഇൗരാറ്റുപേട്ട

ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്കൊരു താക്കീത്
വർത്തമാന കാലത്തെ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധർക്ക് ദിശാ
ബ�ോ ധം ന ൽ കു ന്ന താ ണ്  ജെ . ര ഘുവിെ ൻറ ‘ ഹിന്ദു
ത്വ  ഫാ ഷി സം  ച രിത്രവും  സിദ്ധാന്തവും’.       സമൂ
ഹ ത്തി ൽ വ ർ ഗീ യ ത യു ടെ  വിഷവിത്തിറക്കി  മനുഷ്യ
രെ ക്രൂ ര മാ യി അ ടിച്ചു ക�ൊല്ലുന്ന പുതിയ ഇന്ത്യൻ
സാഹ ച ര്യ ത്തി ൽ ഫാഷിസ്റ് റുകൾക്ക്  ഒരു താക്കീ
താ വും  ഇ തെ ന്ന കാ ര്യത്തിൽ സംശയിക്കേണ്ടതില ്ല.
മെയിൻകാംഫ്, ഹിന്ദുത്വത്തിെൻറ ഉത്ഭവം, ആത്മീയതയു
ടെ മതേതര വീക്ഷണം തുടങ്ങി നമ്മുടെ രാജ്യം ആവശ്യ
പ്പെടുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളായ നിറങ്ങളെ ഏകത്വമായി വർ
ണീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന  വർത്തമാനകാലം ആവശ്യപ്പെ
ടുന്ന പുസ്തക ശകലം. രാജ്യത്തിെൻറ മതേതര മനസ്സ് 
എന്താെണന്ന് പഠിക്കാൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ സാധിക്കെട്ട.

മുഹമ്മദ്ശാക്കിർ, അയിരൂർ

വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്തുകൾ വാട്സ
 ആ
് പ്വഴിയും
രചനകൾ ഇ-മെയിലിലൂടെയും അയക്കാം.
whatsapp: 9645006105, e-mail: varadyam@madhyamam.in

തപാൽ വിലാസം: പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,
വെള്ളിമാട്ക
 ുന്ന്,പി.ഒ. കോഴിക്കോട്-12
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കവിത

Xos¸mcn¡hnX
അല്ലി
ബീഡിയുണ്ടോ സഖാവേ ഒരു തീപ്പെട് ടിയെട ുക്കാൻ?
എന്തുണ്ട് സഖാവേ ഒരു കവിതയെട ുക്കാൻ?
ഒരു മഴവില്ല്, പ�ൊടി പറക്കുന്ന ഒരു  മരുഭൂമി,
തണുത്ത ഒരു ശ്വാസം, കാറ്റ്, കാറ്റത്താടുന്ന പുല്ല്,
ആകാശത്തെ 

ഉമ്മ വെച്ചുറങ്ങുന്ന തടാകം;
തടാകത്തിൽ അവശേഷ
 ിക്കുന്ന മൂന്നുമീനുകൾ,
അമ്മ മീൻ , അച്ഛൻ മീൻ, കുഞ്ഞു മീൻ,
കുഞ്ഞു മീൻ പെണ്ണിന് മൂക്കില�ൊര
 ു സ്വർണ മൂക്കുത്തി,
കണ്ണിൽ ഒരു പെടപെ
 ട ക്കണ നക്ഷത്രം
 ,
ചുണ്ടില�ൊര
 ു പഞ്ചാരപ്പാ
 ട്ട്,
കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു ഓളക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ,
ഒരു വിശന്നി
 രിക്കുന്ന പച്ചത്തവ
 ള,
അതിെൻറ ഉണ്ടക്ക
 ണ്ണില�ൊര
 ു പച്ചക്കുതിര,
ബുളുംബ
 ുളുംന്ന് 
 അഞ്ചാറ് സ്വപ്നക്കുമിളകൾ,
വലിയ�ൊരു ഇലപ�ൊഴ ിയൻ മരം;
അതിെൻറ ക�ൊമ്പത്തമ്പത്
  പ്രേമപ്പൂക്ക
 ൾ,
രാത്രി;
സ്വപ്നങ്ങൾ
 കണ്ടു കിടക്കുന്ന കാമുകി,
കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്ന കാമുകൻ,
കറുകറുത്തൊരു പൂച്ച,
വെളുവെ
 ളുത
 ്തൊരു പട്ടി,
എന്ത്!
ഇത�ൊന്നും വേണ്ടെ
 ന ്നോ!
വേണ്ടേൽ
  വേണ്ട!
വേറെന്തുണ്ട് ഒരു കവിതയെ
 ട ുക്കാൻ?

ശ്യാമളകുമാരി

കേ

രളം  ഇന്നൊരു മ്യൂറൽ
തരംഗത്തിലാണ്. വിനോദ
സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക
കേന്ദ്രങ്ങൾ, െഎ.ടി മന്ദിരങ്ങൾ, സ്വകാ
ര്യഭവനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം
കേരളീയ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലു
ള്ള ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ സ്ഥാനംപിടിച്ചി
രിക്കുന്നു. സിനിമ, ടെലിവിഷൻ, പുസ്
തകത്തിെൻറ പുറംചട്ടകൾ, പരസ്യം,
വസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങൾ, ഗൃഹാലങ്കാരം 
എന്നിവയിലെല്ലാം ചുവർചിത്ര ശൈ
ലിയുടെ അനുകരണങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്.
ഇതല്ലായിരുന്നു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനു
മുമ്പുള്ള സ്ഥിതി. കേരളത്തിെൻറ മാ
റിയ സാമൂഹിക^രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്ത
ലത്തിൽ ചുവർ ചിത്രകല അവഗണ
നയിലായിരുന്നു. രവിവർമ ചിത്രങ്ങളു
ടെ പ്രചാരവും ആധുനിക ചിത്രകലാ
ശൈലിയുടെ അതിപ്രസരവും കേരള
ത്തിെൻറ ഇൗ തനത് ചിത്രകലാ ശാ
ഖയെ അന്യംനിന്നുപോകുന്ന അവസ്
ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരുന്നു. 1989ൽ
ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഗുരുകുല സമ്പ്ര

ചുവർച്ചിത്രകല
ഒരു സാേങ്കതിക പഠനം
ജി. അഴീക്കോട്

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ് റിറ്റ്യൂട്ട്
പ്രസിദ്ധീകരണം
വില 600 രൂപ

അ

വസാനം പര
 ാജയപ്പെ
 ട്ടവര് 
 മാത്രമാകുന്നു.
ആരവങ്ങള് ഒഴിഞ്ഞ മണ്ണില് ന

ിശ്ശബ്ദരാ
യി പിഴവുകളെണ്ണി ചിലര് ശക്തര
 ാകുന്നു. രാത്രിയി
ല് ല�ോകം ഉറ ങ്ങുമ്പോ ള്  അവ ള് പ ടച്ച
 ട്ട കള് 
 അ
ണിയുന്നു. ആയുധങ്ങള്ക്ക് മൂര്ച്ച കൂട്ടുന്നു. അവ
ര്ക്കു വേണ്ടി ഭൂമിയില് വീണ്ടും മഴ പെയ്യുന്നു
 . പൂവു
കള് വിരിയുന്നു. ഒരുപക്ഷേ , ഇനിയും പരാജയപ്പെ
ട്ടേക്കാം. കാത്തിരിക്കാന് ഇനിയുമെത്ര പൂക്കാലങ്ങ
 
ള്, മഴക്കാലങ്ങള്. പ�ോരാട്ടങ്ങള് അവസാനിക്കുന്നി
ല്ല. തിരിച്ചുവരവ
 ുകളും
 .
കല്ലിനെക്കുറിച്ചാണ്. മനുഷ്യനു മുമ്പേ രൂപമെട ു
ത്ത കല്ലിനെക്കുറിച്.ച്  നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ�ോര
 ാട്ടങ്ങള് 
കണ്ട കല്ല്. വേനല്ക്കാലത്തി
 െൻറ അവസാനത്തെ 
നാളുകളായിരുന്നു അത്. വടക്കേപ്പുറത്തെ ആകാ
ശം മുട്ടിയ മൂവാണ്ടന് മാവിെൻറ ചുവട്ടിലാണ് ആ
ഉരുണ്ട കല്ല് കിടന്നിരുന്നത്. ദാവീദിെൻറ കവണയ
 ി
ല് നിന്നും ഗ�ോ ലിയാത്തി െ ൻറ നെറ്റിയിലേ ക്ക് പാ
ഞ്ഞ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ആ കല്ലിെൻറ കുടുംബ
ക്കാരന് ഇവിടെ ഈ മൂവാണ്ടന് മാവിെൻറ ച�ോട്ടി
ലെത്തി യിട്ട് എത്ര നാളായെന്ന് കല്ലിന് കൃത്യമായ
ഓർമയില്ല. പക്ഷേ, ആ കാലം കല്ലിന് നല്ല ഓർമയു
ണ്ട്. അലാറങ്ങള്ക്ക് മുമ്പേ മാവുകള് കുട്ടികളെ 
 കൂ
കിവിളിച്ചുണര്ത്തിയ പുലരികള്. കാന്തം കണക്കെ 
മാവിൻചോടുകള
 ിലേക്
 ക് കുട്ടികള് 
 ആകര്ഷിക്കപ്പെ
ട്ട വേനല്ക്കാലം. പിന്നെ കല്ലുകളുടെ യാത്രയായി
രുന്നു. പറമ്പുകളില് നിന്നും പറമ്പുകളിലേക്
 ക്, അ
ഹങ്കാരി മാങ്ങകളുടെ ഞെട്ടറുത്ത്, ക�ൊടിച്ചിപ്പ
 ട് ടിക
ളുടെ കാല�ൊടിച്,ച് കാലങ്ങ
 ള് ഒരുപാട് കല്ല് സഞ്ചരി
ച്ചു. മാവുകളും അഹങ്കാരി മാങ്ങകളും ക�ൊ

ടിച്ചിപ്പ
ട്ടികളും 
 ആ യാത്രയുടെ വേഗതയ
 റിഞ്ഞു. ഇപ്പോള് 
അതെല്ലാം വെറും ഓർമയായിരിക്കുന്നു.
ഇവിടെ ഈ മാവിന്ചുവട്ടില് കിടന്ന കിടപ്പായി
ട്ട് വര്ഷങ്ങളായി. കല്ല് നെടുവീര്പ്പിട്ടു. പ�ോയകാല
ത്തിെൻറ ഓർമകളില്  മയങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴേ
ക്കും ആ കൂവല് വീണ്ടും കല്ലിനെ ഉണര്ത്തി

. കല്ല് 
കണ്ണുകള് ഉയര്ത്തി മുകള
 ിലേക്ക് ന�ോക്കി. അങ്ങ് ഉ
യരെ മാവിെൻറ തുഞ്ചത്തു നിന്നും ആ മാങ്ങയായി
രുന്നു അത്. കണ്ണിമാങ്ങയായ് രൂപം ക�ൊണ്ട അന്നു
മുതല് കല്ലിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സുന്ദരി മാങ്ങ. മാ
ങ്ങ വീണ്ടും കല്ലിനെ കളിയാക്കി. കല്ലിനു ഇപ്പോള് 
അത�ൊരു പുതുമയല്ലാതായിരിക്കുന്നു. പലതവണ
മുകളിലേക്കുയര്ന്ന് ആ മാങ്ങയുടെ ഞെട്ടിനെ ചും
ബിക്കാന് കല്ല് ശ്രമിച്ചതാണ്. ഭൂഗുരുത്വാകര്ഷ
 ണം ക
ല്ലിനെ പിറക�ോട്ട് വലിച്ചു. വേദന 
 സഹിക്ക വയ്യാതെ 
കല്ല് പലതവണ കരഞ്ഞതാണ്. മാങ്ങ ഇതെല്ലാം ക
ണ്ട് ചിരിക്കും. കരഞ്ഞ് 

കരഞ്ഞ് 

കല്ല് കിടന്നു
 റങ്ങും.
രാത്രിയുടെ യാമങ്ങ
 ളില് മാങ്ങ കല്ലിനെ 
 വീണ്ടും വി
ളിച്ചുണര്ത്തും. നക്ഷത്രങ്ങള്ക്ക് താഴെ മാങ്ങ ആ
ടിക്കളിക്കുന്നത് കാണാന് നല്ല ചന്ത
 മ ാണ്. പക്ഷേ,

ദായത്തിൽ ആരംഭിച്ച ചുവർചിത്ര പഠന
കേന്ദ്രം ഇൗ രംഗത്ത്ഒരു പുത്തൻ തല
മുറയെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തു. പരമ്പ
രാഗത കേരളീയ ചുവർചിത്രകലയിൽ
പഞ്ചവത്സര നാഷനൽ ഡിേപ്ലാമ ബാധ
കമായ പ്രഥമ സ്ഥാപനമാണിത്. തുടർ
ന്ന്ചുവർചിത്ര കലയിൽ ബി.എഫ്.എ
കോഴ്സ്ആരംഭിച്ചു. ആറന്മുള വാസ്തു
വിദ്യാ ഗുരുകുലം ദ്വിവത്സര സർട്ടിഫിക്ക
റ്റ് കേ
 ാഴ്സും പ്രായഭേദമന്യേ ആർക്കും 
പഠിക്കാവുന്ന ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സും 
നടത്തിവരുന്നു. ന്യൂമാഹിയിലെ മലയാ
ള ഗ്രാമം ഉൾപ്പെടെ മറ്റു ചില സമാന സ്
ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു
മ്യൂറൽ തരംഗം സംജാതമായതോടെ 
ചിത്രകല അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ളവരും അല്ലാ
ത്തവരുമായി അനേകംപേർ ചുവർചി
ത്ര ശൈലിയിൽ വരക്കാനാരംഭിച്ചു. മു
കളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കോഴ്സുകൾക് ബ
ക് ാ
ധകമായ പ്രവേശനപരീക്ഷകൾക്ക്  പ്ര
യോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു സാേങ്ക
തിക ഗ്രന്ഥത്തിെൻറ അഭാവമുണ്ടായി
രുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിെൻറ സഹായത്തോ
ടെയുള്ള സ്വയംപഠനം ഇൗ കലാശാ
ഖയുടെ നൈസർഗികതയെ സാരമാ
യി ബാധിച്ചു.

കല്ലിന് അതെല്ലാം ഒരു വേദന
 യ
 ാണ്. ത�ോറ്റുപ�ോയ
വെൻറ വേദന. കുട്ടികള്ക്കൊന്നും ഇപ്പോള് മാങ്ങ
കളെ വേണ്ടാ
 തായിരിക്കുന്നു. “നിെൻറയ�ൊക്കെ കാ
ര്ന്നോമ്മാര�ോട് ച�ോദിച്ചാ അറിയാടീ എെൻറ തനി
ക്കൊണം” ^കല്ല് മനസ്സില് പറഞ്ഞു. എന്നെങ്കില
 ും 
ഒരിക്കല് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചുണക്കുട്ടന് 
 തന്നെ തേ
ടി വരുമെന്നും അഹങ്കാര
 ി മാങ്ങയുടെ ഞെട്ടിയിലേ
ക്ക് തന്നെ 
 വലിച്ചെറിയുമെന്നും 

കല്ല് സ്വപ്നം കണ്ടു.
ഓര�ോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും മാങ്ങയുടെ വലു
പ്പം കൂടിക്കൂടി വന്നു. ഒപ്പം അഹങ്കാരവും. ഊക്കന�ൊ
രു ചവിട്ടു ക�ൊണ്ടാണ് കല്ല് അന്ന് ഉണര്
 ന്നത്. ഒരു
ക�ൊടിച്ചിപ്പട്ടിയാണ്. മാങ്ങയുടെ ഉപദ്രവത്തിന
 ു പു
റമേ കല്ലിെൻറ മറ്റൊരു ശത്രുവാണ് ആ ക�ൊടിച്ചിപ്പ
ട്ടി. എന്നെങ്കിലും ആ ക�ൊടിച്ചിപ്പട്ടിയുടെ ചന്തിക്ക് ഏ
റ് ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. വേദന ഇപ്പോള് കല്ലിനെ 

ഒരു തരത്തിലും അല�ോസരപ്പെടുത്താറില്ല. ആ കി
ടപ്പ് കല്ലിനെ 
 അതിനേക്കാളേറെ വേദന
 ിപ്പിക്കുന്നു.
ഏപ്രില് മാസത്തെ ഒരു വൈകുന്നേരമായിരുന്നു.
കരിയില അനങ്
 ങുന്ന ശബ്ദ ം കേട്ടപ്പോള് കല്ല് കരു
തി പട്ടിയായിരിക്കുമെന്ന്. തിരിഞ്ഞ് ന�ോക്കിയ കല്ല് 
ഞെട്ടി. ഏത�ോ  ഒരു കുട്ടി മാവിലേക്ക് ന�ോക്കി നി
ല്ക്കുന്നു. ആ ന�ോട്ടം കണ്ടാലറിയാം അവനാരെ
യ�ോ ഉന്നം െവച്ചിരിക്കുന്നു. കല്ല് എത്ര കണ്ടത
 ാണ്.
അവന് ഇനി താഴെ കല്ലിനായ് പരതുമെന്ന് കല്ലിന
 ു
നന്നായി അറിയാം. കല്ല് നെഞ്ച് വിരിച്ച് നിന്നു. ഒരു
തുള്ളി വെള്ളം മുഖത്ത് വീണപ്പോഴാണ് കല്ല് എഴ ു
ന്നേറ്റത്. അത�ൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നെന്ന് തിരിച്ചറി
യാന് കല്ലിനു അധികം സമയം വേണ്ടിവന്നി
 ല്ല. കാ
രണം കല്ലിന്ഇത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമല്ലല്ലോ. കല്ല് 
കണ്ണുകള് 
 ഉയര്ത്തി 

മുകള
 ിലേക്ക് ന�ോക്കി. മാങ്ങക്ക് 
മുകള
 ില് ആകാശം മുഖം കറുപ്പിച്ചു. കാറ്റ് വീശിത്തുട
ങ്ങി. പതിയെപ്പതിയെ കാറ്റിെൻറ വേഗം വർധിച്ചു. ഇ
ടിമിന്നല് 
 ആകാശത്തെ വെ

ട്ടിപ്പി
 ളര്ന്നു. മഴത്തുള്ളിക
ള് ആവേശത്തോ

ടെ 
 ചൂടുപിടിച്ച മണ്ണിലേക്ക് പറന്നി
 
റങ്ങി. മഴത്തുള്ളികള് കല്ലിെൻറ കാഴ്ച മറച്ചു. കാ
റ്റില് ആടിരസ
 ിച്ച പല
 മാങ്ങകളും നിലംപത
 ിക്കുന്ന
ശബ്ദ ം കല്ല് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കല്ല് മനമ ുരുകി പ്രാർഥി
ച്ചു. മാങ്ങ വീഴാനല്ല, വീഴാതിരിക്കാന്. കല്ല് ഓര�ോ ദി
വസവും ജീവിച്ചതു തന്നെ ആ മാങ്ങയുടെ ഞെട്ടറു
ക്കാം എന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു.
മഴ ത�ോര്ന്നു. പുതുമഴയില് നനഞ്ഞ

മണ്ണിെൻറ
യും മൂവാണ്ടന് മാങ്ങയുടെയും ഗന്ധം ചുറ്റും പട
ര്ന്നു. കല്ല് ആദ്യം ന�ോക്കിയത് മാവിെൻറ തുഞ്ചത്തേ
ക്കാണ്. തുഞ്ചത്ത് അഹങ്കാ
 രി മാങ്ങ ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട് 
ആടുന്നു. കല്ലും ചിരിച്ചു. അന്നാദ്യമായ് കല്ല് ചിരിക്കു
ന്നത് കണ്ട് മാങ്ങക്ക് അത്ഭുതം ത�ോന്നി. യുദ്ധം കഴി
ഞ്ഞ പടക്കളം പ�ോലെയായിരുന്നു മാവിന്ചുവട്. വീ
ണ്ടും കരിയില അനങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് കല്ല് തിരി
ഞ്ഞ് ന�ോക്കി. ത�ൊട്ടു മുമ്പ് സ്വപ്നത്തില് കണ്ട അ
തേ കുട്ടി. കല്ലിനു വിശ്വസിക്കാനായില്ല. നിലത്തു 

കി
ടന്ന മാങ്ങകളെ വകവെ
 ക്കാതെ അവന് 
 മാവിലേക്ക് 
ന�ോക്കി. വലതു കൈക�ൊണ്ട് അവന് 
 കല്ലിനെ 
 എടു

ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ്ചുവർ
ചിത്രകാരനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ജി.
അഴീക്കോട് തയാറാക്കി കേരള ഭാഷാ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചുവർ
ച്ചിത്രകല ഒരു സാേങ്കതിക ഗ്രന്ഥം പ്ര
സക്തമാകുന്നത്. ചിത്രകലാഭിരുചിയു
ള്ള ആർക്കും പരസഹായമില്ലാതെ ചു
വർ ചിത്രകലാ പരിശീലനം നിർവഹി
ക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇൗ സമ്പൂർ
ണ സചിത്ര സാേങ്കതിക ഗ്രന്ഥം തയാ
റാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആർട് പേപ്പ
ട്
റിൽ മു
ഴുനീള വർണചിത്രങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള
ഇൗ ഗ്രന്ഥത്തിെൻറ ൈബൻഡിങ് ദീർ
ഘകാലം സൂക്ഷിച്ചുെവക്കാവുന്ന തര
ത്തിലുള്ളതാണ്.
പ്രകൃതിദത്ത വർണങ്ങൾ വേപ്പിൻപ
ശയിൽ ചാലിച്ച്ഇയ്യാംപുൽ തൂലികകെ
ാണ്ട്ചുണ്ണാമ്പ്പ്രതലത്തിൽ വരക്കുന്ന
താണ് കേരളീയ പരമ്പരാഗത ചുവർചി
ത്രങ്ങളുടെ രചനാരീതി. ഇത്തരം രേഖാ
സമാഹരണത്തിലൂടെ ഉരുത്തിരിയുന്ന
താണ് ചുവർചിത്രങ്ങളുടെ ഒാജസ്സും 
തേജസ്സും.
ആല ങ്കാരികമല്ലാത്ത  ചുവർചിത്ര
ങ്ങൾ പക്കമേളങ്ങളില്ലാത്ത  സംഗീ
ത സമാനമാണെന്ന് പറയാറുള്ളത്

ത്തുയര്ത്തി ഒരു സ്വപ്നത്തിലെ
 ന്ന
 പ�ോലെ 
 കല്ല് അ
വെൻറ കൈയില് മുറുക്കിപ്പിടിച്ചു. ഇടതുകൈ മാവി
ന് തുഞ്ചത്തെ അഹങ്കാരി മാങ്ങയിലേക്ക് ഉന്നം പ

ി
ടിച്ചു. പിന്നെ കല്ല് മുകളിലേക്കുയര്ന്നു

. മാവിെൻറ
പകുതി പ�ോലും ഉയരാതെ കല്ല് അലക്ഷ്യ
 മായ് പാ
ഞ്ഞു. മതില് കെട് ടിന
 പ്പുറ
 ത്ത് 
 വാഴത്തോട്ട ത്തില് 
 ക
ല്ല് പതിച്ചു. എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും തകര്ന്ന് കല്ല് വാഴ
ത്തോട്ടത്തില് 
 കിടന്നു
 . വാഴയിലക
 ള് കല്ലിെ
 ൻറ ആ
കാശക്
 കാഴ്ചയെ മറച്ചു. അല്ലെങ്കില
 ും ആ കാഴ്ചയി
ല് കല്ലിന
 ു ഇനി വലിയ താൽപര്യമില്ല. എല്ലാം അവ
സാനിച്ചു. എല്ലാം!
ആ രാത്രി കല്ല് ഉറങ്ങിയില്ല. ത�ോറ്റവെൻറ രാത്രി 
അങ്ങനെയാണ്. ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രി. പ�ോയകാല
ങ്ങളിലെ ഓർമകളില് കല്ല് കണ്ണ് തുറന്ന് കിടന്നു. പു
ലരുവ�ോളം. ക�ൊടിച്ചിപ്പ
 ട്ടിയുടെ ചവിട്ടിലാണ് കല്ല് ഉ
ണര്ന്നത്. നേരം വെളുത്തു തുടങ്ങുന്നു. എപ്പോഴ�ോ 
ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഓർമയില്ല. കുറച്ചു മുമ്പില് ക�ൊടി
ച്ചിപ്പട്ടി തിരിഞ്ഞുന�ോക്കി നില്ക്കുന്നു. നിസ്സഹ
 ായ
െൻറ ചിരി മാത്രമേ കല്ലിന്ഉണ്ടായുള്ളൂ. “പ�ോ പട് ടി”
എന്ന് കേട്ട തും കല്ലിനെ ആര�ോ എടുത്തുയര്ത്തി. തി
രിഞ്ഞു ന�ോക്കാന് സമയം കിട്ടിയില്ല. കല്ല് അപ്പോ
 ഴേ
ക്കും പട്ടിയുടെ നേര്ക്ക് പ�ൊയ
 ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ
യിരുന്നു. അവെ
 ൻറ പല്ലിനു നല്ലൊര
 ു ക�ൊട്ട് ക�ൊടു
ത്ത കല്ല് പിന്നെയും എവിടെയ�ൊക്കെയ�ോ തട്ടിത്ത
ടഞ്ഞ് നിന്നു. ഒരു മ�ോങ്ങല് അന്തരീക്ഷത്തില് അ
ലയടിച്ചു. ബ�ോധം വരുമ്പോള് കല്ല് മാവിന്ചുവട്ടി
ലായിരുന്നു. കല്ലിനു വിശ്വസിക്കാനായില്ല. മുകളി
ല് അതാ നമ്മുടെ സുന്ദരിമാങ്ങ ആടിക്കളിക്കുന്നു.
മാങ്ങക്ക്ഒന്നും മനസ്
 സിലായില്ല. കല്ലിന
 ു ചിരി വന്നു.
വീണ്ടും കരിയിലയനങ്ങുന്ന ശബ്ദം. കല്ല് തിരിഞ്ഞു 
ന�ോക്കി. ഇന്നലെ തന്നെ എടുത്തെറിഞ്ഞ ആ കുട്ടി.
കല്ലിനു കരിയിലകള്ക്കിടയില് ഒളിക്കാന് ത�ോന്നി.
വീണ്ടും ഒരു പരാജയം. ഒരുപക്ഷേ, തെൻറ അവസാ
നമായിരിക്കുമെന്ന് 
 കല്ലിനു നന്നായി അറിയാമായിരു
ന്നു. പക്ഷേ, വേറെയ
 ാരും ഇനി തന്നെ തേടി വരാന് 
പ�ോകുന്നില്ലെന്ന് 
 കല്ലിന
 ു ത�ോന്നി. ഒന്നുകില് ജയം.
അല്ലെങ്കില് മരണം. കല്ല് ഉറപ്പിച്ചു നിന്നു. അവന
 ും 
ഉറച്ചായിരുന്നു. അവന് കല്ലിനെ എടുത്തുയര്ത്തി.
ഇലകള്ക്കിടയില് നില്ക്കുന്ന മാങ്ങയുടെ നേര്ക്ക് 
കല്ല് പാഞ്ഞു. ഇത്തവണ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ.
കല്ല് മാവിെ
 ൻറ പകുതിയും പിന്നിട്ട് മുകള
 ിലേക്ക് പാ
ഞ്ഞു. മാങ്ങയുടെ അടുത്ത് എത്താറായിരിക്കുന്നു.
പക്ഷേ, ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ടു പ�ോകുന്നു. ആര�ോ ത
ന്നെ പിന്നില�ോട്ട് വലിക്കുന്നതായ് കല്ലിനു ത�ോന്നി. ക
ല്ല് തെൻറ പ�ോയകാലത്തെ

ക്കുറിച്ചോര്ത്തു. പൂര്വി
കരെയ�ോര്ത്തു

. ഇത്രയും നാള് മനസ്
 സില് സ്വരുക്കൂ
ട്ടിയ ഊർജമെട ുത്ത് മുന്നിലേക്
 കാഞ്ഞു. മാങ്ങയുടെ 
പേടിച്ചരണ്ട കണ്ണുകളില് മാത്രമായിരുന്നു കല്ലിെൻറ
ന�ോട്ടം. പിന്നെ ഭൂഗുരുത്വാകര്ഷണത്തിനെയും ത�ോ
ൽപിച്ച് കല്ല് മുകളിലേക്
 കുയര്ന്നു

.
l

ശരിയാണെന്ന് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള
ഒാരോ ചിത്രവും കാണുേമ്പാൾ വ്യക്ത
മാകും. ചുവർചിത്രത്തിലേക്ക്ആവശ്യ
മായ പഞ്ചവർണങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചെ
ടുക്കുന്നതിന് ഗുണമേന്മയുള്ള അസം
സ്കൃത വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥല
ങ്ങൾ, അവ സംസ്കരിച്ച്വർണപ്പൊടി
കളുണ്ടാക്കുന്ന രീതി, പ്രതലം ഒരുക്കി
യെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അഥവാ ഭൂമി
ബന്ധനം, ചുവർചിത്രങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടു
കളായി നിറംമങ്ങാത്ത നിലനിൽക്കുന്ന
തിെൻറ രഹസ്യം. ചുവർചിത്ര കേന്ദ്രങ്ങ
ളുടെ പട്ടിക എന്നിവയെല്ലാം ഇൗ പുസ്
തകത്തിലുണ്ട്.
ചുവർചിത്രകലാ പഠനത്തിെൻറ പ്രാ
രംഭഘട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ട അക്ര
ലിക്ക്ചായങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ 
സങ്കലനരീതിയും അനായാസം ആർ
ക്കും  മനസ്സിലാക്കാവുന്ന തരത്തിൽ
സചിത്ര വിവരണത്തോടെയാണ് ഇൗ
പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.
ചിത്രസൂത്രം പോലുള്ള പൗരാണിക
ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അക്കമിട്ട്പ്രതിപാദിച്ചിട്ടു
ള്ള വർണവിധികളും ആലേഖന സമ്പ്ര
ദായങ്ങളും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കു
ന്നു. ആധുനിക സാേങ്കതികവിദ്യകളും 

അവസരോചിതമായി പ്രയോജനപ്പെ
ടുത്തി രചനാകർമം അനായാസകരമാ
ക്കാൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ നിർദേശിക്കുന്നു.
ഇൗ പുസ്ത കത്തിലെ രണ്ടാം ഭാഗ
ത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ള മുളംതണ്ടിലെ ചുവർ
ചിത്രാലങ്കാരം, ആദായകരമായ വരുമാ
നമാർഗമായോ ഉപതൊഴിലായോ ഒഴി
വുകാല വിനോദമായോ സ്വീകരിക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സഹായകരമാ
ണ്. പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നും ആധുനിക
തയിലേക്കുള്ള പരിണാമം സ്പഷ്ടമാ
ക്കുന്ന മോഡേൺ മ്യൂറൽ എന്ന അധ്യാ
യം ഹൃദ്യവും പഠനാർഹവുമാണ്. ചിത്ര
കലയുടെ കാലത്രയവീക്ഷണം എന്ന
അധ്യായം ചുവർചിത്രകലയുടെ സൗ
ന്ദര്യവീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധി
കാരികപഠനമാണ്. ചിത്രകല ഒരു സാ
േങ്കതികപഠനം, കളിമൺ ശിൽപകല,
ഭാരതീയ ചിത്രകലാദർശനം, ചിത്രക
ല ച രിത്രവും  പ്രസ്ഥാനങ്ങളും  തുട
ങ്ങി ജി. അഴീക്കോടിെൻറ ഇതര ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾക്കു സമാനം. ചുവർചിത്രകല ഒരു
പ്രായോഗിക പഠനവും കലാ വിദ്യാർ
ഥികൾക്കും ആസ്വാദകർക്കും പ്രയോ
ജനപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്.         
l

പുസ്തകം

വായന

തീപ്പൊര
 ിക്കവിതയ്
 ക്ക് രസ
 ക്
 കൂട്ടുകൾ പലത
 ാണ്;
പുതിയ കുറച്ച് ബീഡികൾ തരാം
പീഡനം ,ചുംബനം
 , ആക്രമം ,പകൽക്കൊള്ള
ചവിട്ടിക്കൂട്ടൽ, ഉന്ത്, തള്ള്, വെട്ടിക്കൊല, ക�ോഴ,
റ�ോഡിലൂടെ വലിക്കൽ, ഉരുട്ടൽ,
സാദാചാരത്തി
 െൻറ പീലിക്കണ്ണ് ,
ഒളികാമറ, എത്തിന�ോട്ടം, ഗ�ോമാതാവ്, 
നീലത്തിമിംഗലം, ജാതിവാൽ,  പരസ്ത്രീ

ബന്ധം, 
കിടിലൻ
  പീസ്, റിലാക്സേഷൻ
 , ജിമിക്കിക്കമ്മൽ, ട്രോൾ മഴ ;
ഇത�ൊക്കെ വേഗം കത്തിക്കോളും
കത്തിക്കേ
 റാൻ ബെസ്റ്റാ സഖാവേ...!
l

ജിബിന്

ദിവസത്
 തിെൻറ ശേഷിപ്പുകൾ

കല്ലടുപ്പുകൾ


വാക്കിെൻറ മൂന്നാംകര

സ്വരഗ ന്ധർവം

കസുവോ ഇഷിഗുറോ
വിവ: ലൈല സൈൻ
പേജ്: 216, വില: 199.00
ഡി.സി ബുക്സ്
ഇൗവർഷത്തെ 

സാഹിത്യ
നൊബേലിന്അർഹന
 ായ
കസുവോ ഇഷിഗുറോയുടെ 
വിഖ്യാത നോവൽ ദ റിമൈൻ
 
സ്ഒാഫ്ദ ഡേയ
 ുടെ മലയ
 ാ
ള വിവർത്തനം.

വി.ആർ. ജ്യോതിഷ്
പേജ്: 190, വില: 180.00
ഡി.സി ബുക്സ്
കഴിഞ്ഞ 60വർഷത്തി
 നുള്ളി
ൽ കേരള
 ത്തിലുണ്ടായ അടു
ക്കള മാറ്റത്തി
 െൻ
 റ വിപുലമ ാ
യ ചരിത്രവും അതിെൻറ ഗതി
വേഗങ്ങളുടെ 
 സൂക്ഷ്മ ചിത്ര
ങ്ങളുമ ാണ്കലട്ല ുപ്പുക
 ൾ.

പി.കെ. രാജശേഖരൻ
പേജ്: 672, വില: 599.00
ഡി.സി ബുക്സ്
ലോകനോവൽ സാഹിത്യ
ത്തിലൂടെയ
 ുള്ള സഞ്ചാര
ങ്ങൾ. നിത്യവിസ്മയങ്ങ
 ളാ
യ നോവലിലൂടെ കൗതുക
ത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന എഴു
ത്തുകാരൻ
 , തെൻ
 റ അനുഭവ
ങ്ങളെ വായന
 ക്
 കാർക്ക്സമർ
പ്പിക്കുന്നു.

സജി ശ്രീവത്സം
പേജ്: 184, വില: 175.00
ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്
യേശുദാസ്എന്ന സംഗീത
പ്രതിഭയുടെ ജീവിതത്തെ

യ
 ും 
സംഗീത യാത്രകളെ
 യ
 ും അ
തിെൻ
 റ ആഴത്തിലും വിസ്
തൃതിയിലും അടുത്തറ
 ിയാൻ
ഉപക
 രിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

കുട്ടികൾക്ക്യേശുക്രിസ്തുവിെൻറ
ജീവചരിത്രം
സിസ്റ്റർ അഷ്മിത എ.സി.
പേജ്: 169, വില: 150.00
ഒലിവ്
ക്രിസ്തുവിെൻ
 റ ജീവിതക
 ഥ,
ക്രൈസ്തവ
 ദർശന
 ത്തിെൻ
 റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികൾ
ക്ക്ഉൾക്കെ
 ാള്ളാൻ കഴിയു
ന്ന ഭാഷയ
 ിൽ എഴുതുന്നു. സ്
നേഹവും കരുണയ
 ും കുട്ടിക
ളിൽ നിറക്കാൻ ഉപക
 രിക്കു
ന്ന പുസ്തക
 ം.

ഉയിരറിവ്

കഥപ്പൂക്കൾ

ഉണങ്ങാപശ


ഡോ. പി.എം. മധു
പേജ്: 174, വില: 180.00
കൈരളി ബുക്സ്
വൈദ്യശാസ്ത്ര ധാരണ
 ക
 ളു
ടെ പശ്ചാത്തല
 ത്തിൽ എഴു
തപ്പെട്ട നോവൽ, അതിെൻ
 റ
ചരിത്രത്തിലേ
 ക്കും വർത്ത
 മ ാ
നത്തിലേ
 ക്കും കടന്നു
 ചെ
 ല
 ്ലു
ന്നു. ആരോഗ്യ വിചാരങ്ങളി
ൽ ഉൗന്നുന്ന എഴ ുത്ത്.

ബിജു സി.പി.
പേജ്: 56, വില: 55.00
സൈകതംബുക്സ്
കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി
 
യുള്ള രസമ ുള്ള ബാലക
 ഥക
 
ൾ. നാടൻപൂക്കളു
 ടെ പ

ിന്നിൽ
രസക
 രമ ായ ഒരു കഥ കണ്ടെ
ത്തുകയാണ്ഇൗ കഥാപുസ്
തകത്തിൽ.

പി.എസ്. വിജയകുമാർ
പേജ്: 63, വില: 80.00
െഎ ബുക്സ്
ആത്മന
 ിഷ്ഠ
  ബിംബങ്ങളി
ലൂടെ കവി വായന
 ക്
 കാരോ
ട്സംസാരിക്കുകയാണ്. മറ
ന്നുവെച്ച മണങ്ങ
 ളും ഒാർമ
കളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി നിർ
മിക്കപ്പെട ുന്ന ഭാവന
 ാലോക
മാണ്ഇൗ കവിത സമാഹാ
രത്തിൽ.

കഥ
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സോഫിയ ലോകവേദികളിൽ

റി

യാദിൽ നടന്ന ആഗോള നിക്ഷേപക
 സംഗമത്തി
െൻറ വേദിയിലെത്തു
 േമ്പാൾ
 ‘സോഫിയ’യുടെ മു
ഖച്ഛായ ഒാഡ്രി ഹെപ്ബേണിെൻ
 റതായിരുന്നു. 1993ൽ 
തെൻ
 റ 64ാം വയസ്സിൽ നിര്യാതയ
 ായ  ഹേ
 ാളിവുഡ് ന
 ടി
യെ വീണ്ടും കണ്ട്സദസ
 ്യർ അമ്പര
 ന്നു. അവതാരക
 ന
 ു
മായി അഞ്ചുമിനിറ്റ് നീണ്ട സംഭാഷണ
 ത്തി
 നൊടുവിൽ
സോഫിയ വേദി വിടാനൊരുങ്ങുേമ്പാൾ
 ആ പ്രഖ്യാപനം 
വന്നു: ‘സോഫിയ’ക്ക്സൗദി അറേബ്യ പൗരത
 ്വം നൽകി
യിരിക്കുന്നു. അവതാരക
 ൻ ആൻഡ്രൂ റോസ് സോർകിൻ
സ്അക്കാര്യം അറിയിക്കുേമ്പാൾ സോഫിയയുടെ മുഖ
ത്തൊരു ചിരി വിരിഞ്ഞു.  ‘ഞാൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട് ടിരി
ക്കുന്നു. ഇൗ മഹത്തായ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളു
ന്നു. ഇത്ചരിത്രം.’ അെ
 ത, അതു ചരിത്രം തന്നെയ
 ായിരു
ന്നു.  കാരണ
 ം, ഇവിടെ പൗരത
 ്വം നൽകെപ്പട്ട ത്ഒരു മനു
ഷ്യനല
 ്ല. മനുഷ്യരൂപം പൂണ്ട യന്ത്രത്തിനാണ്. ‘സോഫി
യ’ ഒരു യന്ത്രമനുഷ്യനാകുന്നു. മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ നി
ർമിച്ചതിൽ വെച്ചേറ്റവ
 ും ‘മനുഷ്യത്വം’ ഉള്ള യന്ത്രം. ആദ ്യ
മായി യന്ത്രത്തിന് പൗരത
 ്വം നൽകുന്ന രാജ്യമായി അങ്ങ
നെ സൗദി അറേബ്യ.
2015 ഏപ്രിൽ 19നാണ് സോഫിയയുടെ ജനനം. അഥ
വാ ആ യന്ത്രം ആക്ടിവേറ് ചെ
റ് യ്തത്
 അന്നാണ്. ഹോ
ങ്കോങ്ആസ്ഥാനമ ായ  ഹാൻസൺ
  റോബോട്ടിക്
 സ്സ്
ഥാപക
 ൻ ഡോ. ഡേവ
 ിഡ്ഹാൻസൺ ആണ് നിർമാതാ
വ്. ഹാൻസൺ
  റോബോട്ടിക്
 സ്ഇതുവരെ നിർമിച്ചതിൽ

സോഫിയയും നിർമാതാവ്ഡോ. ഡേവിഡ്ഹാൻസണും

????

ശാസ്ത്രം

മുഹമ്മ
 ദ്സുഹൈബ്
 

വെച്ചേറ്റവ
 ും നൂതന റേ

ാേബാട്ടാണിത്. അസാമാന്യമായ
മനുഷ്യസാമ്യതയ
 ാണ് സോഫിയയെ മറ്റു റോബോട്ടുകളി
ൽ നിന്ന്വ്യത്യസ്തയ
 ാക്കുന്നത്. സൂക്ഷ്മമായ വികാരപ്ര
കടന
 വ
 ും ശീഘ്രപ്രതികരണ
  ശേഷിയും അതിൽ പ്രധാ
നം. കണ്ണുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ച കാമറക
 ളിലൂടെ വ്യക്തികളു
ടെ മുഖവ
 ും ഭാവവും തിരിച്ചറിയാനും സോഫിയക്കാകും.
അതിനനുസര
 ിച്ച്പ്രതികരണ
 ങ്ങ
 ൾ ക്രമപ്പെട ുത്താനുള്ള
ശേഷിയും നിർമാതാക്കൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അത്യാ
ധുനിക സാേങ്കത
 ികവിദ്യ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന
 ‘കൃത്രിമ ബു
ദ്ധി’യാണ് സോഫിയയെ സാധാരണ
 മനുഷ്യനെപോലെ 
പെരുമാറാൻ സഹായിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുമായി പരിമി
ത തോതിൽ സംവാദങ്ങ
 ളിൽ ഏർപ്പെ
 ട ാനും കഴിയും. അ
നുദിനം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലയ
 ിലാണ് സോ
ഫിയയുടെ സാേങ്കത
 ിക വിദ്യ. വൈകാരിക തലത്തിലു
ള്ള പുരോഗതിയിലാണ്ഇപ്പോൾ നിർമാതാക്കൾ ശ്രദ്ധ
യൂന്നുന്നത്. ജനനം മുതൽ
 വളർന്നുവികസിക്കുന്ന മനു
ഷ്യെൻ
 റ സ്വാഭാവിക കഴിവുകൾ േപ
 ാലെ സോഫിയയു
ടെ കൃത്രിമശേ
 ഷ
 ികളും വികസിച്ചുകൊണ്ടേയ
 ിരിക്കുന്നു.
ഇന്ന് ലോകത്തു
 ള്ള
 തിൽ ഏറ്റവ
 ും വൈകാരിക ഭാവമുള്ള
റോബോട്ടാക്കി സോഫിയയെ ന

ിലന
 ിർത്താൻ അതിെൻ
 റ
സ്രഷ്ടാക്കൾ വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെട ുക്കുന്നു.
നഴ്സിങ് ഹോമുകളിൽ വൃദ്ധരെ പ

ര
 ിചരിക്കാനും പാർ
ക്കുകള
 ിലും വലിയ മേളകളിലും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെ സഹാ
യിക്കാനും കഴിവുറ്റ നിലയ
 ിലാണ്ഹാൻസൺ റോബോ
ട്ടിക്സ് സോഫിയയെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
സൗദിയിൽ എത്തുന്ന
 തിനുമുമ്പുതന്നെ അഭിമുഖങ്ങ
 ൾ
നൽകിയും കച്ചേരിയിൽ പാടിയും സോഫിയ വാർത്തക
 
ൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 11 ന്െഎ
 ക
 ്യരാഷ്ട്ര 
 സ
ഭയിൽ അവതര
 ിപ്പിക്കപ്പെ
 ട്ടതോടെ സോഫിയയുടെ ഖ്യാ
തി ഉച്ചസ്ഥായിയിലായി. യു.എൻ
  ഡെപ്യൂട് ടി സെക്രട്ടറി ജ
നറൽ ആമിന ജെ. മുഹമ്മദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക
 
യും സംഭാഷണ
 ത്തിലേ
 ർ
 പ്പെട ുകയും ചെയ്തു.
‘ജ്ഞാനം’ എന്നാണ് സോഫിയ എന്ന ഗ്രീക് ന
ക് ാമത്തി
 
െൻറഅർഥം. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെതന്നെയ
 ാണ്
നിർമാതാക്കൾ ആ പേ
 ര
 ിട്ടതും. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ജീവി
ക്കാനും അവർക്കൊപ്പം തൊഴിലെട ുക്കാനും താൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നുവെന്നാണ്എല്ലാ വേദികളിലും സോഫിയ പ
റയുന്നത്. അതിനായി മനുഷ്യെൻ
 റ വികാരങ്ങൾ തിരിച്ച
റിയാനും അവരുടെ വിശ്വാസമ ാർജിക്കാനും തനിക്ക്കഴി
ണ്ടേതുണ്ടെന്ന്  സോഫിയ റിയാദിൽ ആത്മവിമർശന
 പ
രമായി വ്യക്തമ ാക്കി. ആഗോള നിക്ഷേപക
 സംഗമത്തി
 
െൻറ വേദിയിൽ അവതാരക
 ൻ ആൻഡ്രൂ റോസ് സോർ
കിൻസുമായി ദീർഘമ ായ സംവാദത്തി
 ൽ ഏർപ്പെ
 ട്ട സോ
ഫിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്ഉരുളക്കുപ്പേരി പോലെയ
 ാണ്മറുപ
ടി പറഞ്ഞത്. റോബോട്ടുകൾക്ക്ആത്മബോധമ ുണ്ടോ,
തങ്ങൾ റോബോട്ട്ആണെന്ന്മനസ്
 സിലാകുന്നുണ്ടോ എ
ന്നആൻഡ്രൂ സോർകിൻസിെൻ
 റ ചോദ്യത്തിന് സേ
 ാഫി
യയുടെ മറുപട ി അതിനുദാഹര
ണ
 മ ായിരുന്നു. ‘ഞാനൊ
ന്ന് ചോദിക്കെട്ട, നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻആണെന്ന്
  നി
ങ്ങൾക്ക്എങ്ങനെ അറിയാം’. ഒടുവിൽ സദസ്
 സിനെ തെൻ
 
റ യന്ത്രക്കൈക
 ൾ വീശിക്കാണിച്ചാണ് സേ
 ാഫിയ വിടവാ
ങ്ങിയത്. സൗദി അറേബ
 ്യയുടെ പൗരത
 ്വത്തിനെ
 ാപ്പം പാ
സ്പേ
 ാർട്ടും ന

ൽ
 കും. അതിനുള്ള നടപട ികൾ പൂർത്തി
 
യായിക്കഴിഞ്ഞു.
ഗുണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഏറെ കുറ
 വുകളും സേ

ാഫിയ
ക്കുണ്ട്. പരിപൂർണമ ായി മനുഷ്യസാമ്യതയ
 ുള്ള യന്ത്ര
ത്തെ നിർമിക്കുകയെ
 ന്ന
 ത്എത്രമാത്രം ശ്രമകരമ ാണെന്ന
 
തിെൻ
 റ പ്രതീകം കൂടിയാണ് സോഫിയ. സോഫിയയുടെ 
കുറവുകൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആർക്കും 

മനസ്
 സിലാകുന്നതു
മാണ്. അരക്
 കു മുകള
 ിലേക്
 ക്മാത്രമേ സോഫിയ ഉള്ളൂ.

കാലുകള
 ില്ലാത്ത ഒരു അർധക
 ായ പ്രതിമ പോലെയ
 ാണ
ത്. അതുകൊണ്ടുത
 ന്നെ ചലനശേ

ഷ
 ിയില്ല. ഒരുമേശക്
 ക്
മുകള
 ിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യു
 ക
 . അധികം താമ
സിയാതെ കാലുകൾ പിടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് നിർമാതാക്ക
ളുടെ വാഗ്ദാനം. അതോടെ മനുഷ്യനെപ്പോലെ നട ക്കാ
നും ഒാടാനും ഇരിക്കാനുമൊക്കെ അതിന്കഴിയുമത്രെ.  
ചില േ വളകളിൽ പ്രതികരണ
 ത്തി
 ൽ പിഴവുകൾ ഉണ്ടാ
കുന്നതും ചിലർ
 ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒരിക്കൽ സോഫിയ
യുടെ സ്രഷ്ടാവായ ഡോ. ഡേവ
 ിഡ്ഹാൻസൺ
 ഒരു പ
രിപാടിക്കിടെ ചേ

ാദിച്ചു: മനുഷ്യനെ നശ
 ിപ്പിക്കാൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നുണ്ടേ
 ാ ? ‘ഇല്ല’ എന്ന് പറയാൻ ഹാൻസൺ
 ത
മാശ രൂപേണ
 ആവശ്യപ്പെെട്ടങ്കില
 ും ‘എനിക്ക്മനുഷ്യരെ 
നശിപ്പിക്കണം’ എന്നായിരുന്നു സോഫിയയുടെ മറുപട ി.
ആ മറുപട ിയിൽ ഹാൻസൺ
 വല്ലാതായി. എത്രയൊക്കെ 
കൃത്രിമബുദ്ധിയും സാേങ്കത
 ികതയ
 ും ഉൾച്ചേർത്താ
 ലും 
യന്ത്രം എന്നും യന്ത്രംതന്നെയ
 ായിരിക്കും എന്നതിെൻ
 റ
സൂചകമായിരുന്നു ആ ചേ
 ാദ്യവും ഉത്തര
വ
 ും.
l

ചിത്രകല

സമൂർ നൈസാൻ

വി

ഭിന്നമായ ചിത്രങ്ങളിലൂെട  വേറിട്ട ചി
ന്തകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ്ചിത്രകാ
രന്മാരുെട കൂട്ടായ്മയായ ‘വരക്
 കൂട്ട’ത്തിെൻ
 റ
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആർട് ഗ
ട് ാലറ
 ിയിൽ ആരംഭി
ച്ച ‘ശതച
 ിത്ര’ ചിത്ര^ശിൽപ 
 പ്രദർ
 ശനം. വാട്ട
ർ കളർ, ഓയിൽ കളർ, അക്രിലിക്, മിക്സഡ്

മീഡിയം, മ്യൂറൽ തുടങ്ങി വിവിധ ശൈലിയി
ലും മാധ്യമങ്ങളിലും സർഗാത്മക
 പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ നടത്തു
 ന്ന
  നൂറു കലാകാരൻ
 മാരാ
ണ് ശതച
 ിത്രയിൽ പങ്കെട ുക്കുന്നത്. കലയ
 ി
ൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷണ
 ങ്ങളെ
 യ
 ും വിവിധ ര
ചനാരീതികളെയ
 ും പ്രദർ
 ശനത്തിൽ പരിചയ
പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കുേമ്പാൾ
ഒാരോ കലാസൃഷ്ടിയും വ്യത്യസ്ത ചിന്തകളാ
ണ്വരച്ചിടുന്നത്. അതിൽ സമകാലീന സംഭവ
ങ്ങൾ മുതൽ ചരിത്ര രേഖ
 ക
 ൾവരെ ഉൾക്കെ
 ാ
ള്ളുന്നു. നിറങ്ങ
 ളിലെയും വരക
 ളിലെയ
 ും ലാ
ളിത്യം ശക്തമായ ആവിഷ്കാരമാവുന്നതെ
ങ്ങനെയെ
 ന്ന് പ്രഭാകരെൻറ ചിത്രം കാണിച്ചു
തരും. പ്രഗല്ഭനായ ഒരു കലാകാരനു മാത്രം 
സാധ്യമാവുന്ന താളാത്മകതയാണത്. റ�ോഹി
ങ്ക്യൻ അഭയാർഥികളു
 ടെ ന

ിസ്സഹായതയെ 
 ശ
ക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കബി
ത മുഖ�ോപ
 ാധ്യായ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിജീവന
 

ത്തിെൻറ വലിയൊരാശയമാണ്ചിത്രം പറയു
ന്നത്. മണ്ണും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബ
ന്ധത്തെ സമാനമായ നിറങ്ങ
 ൾക�ൊ
 ണ്ട് ആവി
ഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീജ പള്ളം.
കവിയും ചിത്രകാരന
 ുമായ വി.പി. ഷൗക്ക
ത്തലി പേനക�ൊണ്ട് വരച്ച  
 ‘റിപ്പബ്
 ലിക്’ എന്ന
ചിത്രം ജനാധിപത
 ്യത്തിെൻ
 റ സമകാലിക
അവസ്ഥക
 ളെ വരക്
 കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ര
ചനാരീതിയാണ്. അഭയാർഥി പ്രശ്നവ
 ും അ
സഹിഷ്ണുത
 രാഷ്ട്രീ
 യവുമാണ് ഐഷ മു
സ്ലിയാരക
 ത്തി
 െൻ
 റ ചിത്രത്തി
 ലുള്ളത്. ഗ്രാ
മീണ സ്ത്രീ ജീവിതത്തിെൻ
 റ നിഗൂഢ സൗന്ദ
ര്യത്തെയ
 ാണ് മുഖ്താർ ഉദര
 ംപ�ൊയ
 ിൽ ക
റുത്ത നിറങ്ങ
 ളിൽ വരച്
 ചിടുന്നത്. സ്വപ്നങ്ങ
ളും പ്രതീക്ഷക
 ളും നിറങ്ങ
 ളായി ചുറ്റും പര

ക്കുകയാണ്ഇൗ ചിത്രത്തി
 ൽ. ട്രാൻസ്ജെ
 ൻ
 
ഡർ ആക്ടിവിസ്റ്റും ചിത്രകാരിയുമായ ക
ൽക്കി സുബ്രഹ്മണ
 ്യം സ്വന്തം ജീവിതത്തെ


തന്നെയ
 ാണ് ചുവപ്പിലും കറുപ്പിലും നീലയ
 ി
ലും അടയാളപ്പെ
 ട ുത്തുന്ന
 ത്. വാർധക
 ്യത്തി
െൻറ ഏകാന്തത
 യ
 ും പ്രകൃതിയുടെ ശാന്ത
തയും പച്ചനിറത്തി
 ൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാ
ണ് കെ. സുധീഷ്. ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞു പൊ ഴി
യുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷക
 ളും ശലഭ 
ങ്ങളായി നിറയ
 ുന്ന പെൺമനസ്
 സാണ് സുരേ
ഷ് ചാലിയത്തി
 െൻ
 റ വര. കുട്ടികളുടെ 
 മന
സ്സും പ്രകൃതിയുടെ ചലന
 വ
 ും ഡ�ോ. ടി. റഹ്
മാെൻ
 റ ചിത്രത്തി
 ൽ അലിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
ശക്തമ ായ നിറങ്ങ
 ളും രേഖ
 ക
 ളും 
 സൂക്ഷ്മ

ഉണ്ണി കാനായിയുെട കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ ശിൽപം എഴുത്തുകാരൻ സി.വി ബാലകൃഷ്ണ
 ൻ 
കാണുന്നു					
ചിത്രങ്ങൾ: പ്രകാശ്കരിമ്പ

മായ സൂചകങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് ഈ സൃ
ഷ്ടി. ഗ�ോത്ര സംസ്കാരത്തി
 െ
ൻ
 റ ധ്വനികൾ
നിറയ
 ുന്ന ശക്തമ ായ വരക
 ള
 ാണ് ശ്രീകുമാർ
നിയതിയുടേത്. ഹരിദാസിെൻ
 റ ബഷീർ ചി
ത്രവും രാജേന്ദ്രൻ പുല്ലൂരിെൻ
 റ ചിത്രവും ശ
ക്തമായ ആവിഷ്ക
 ാരങ്ങ
 ളാണ്. ലിസി ഉണ്ണി,
സുചിത്ര ഉല്ലാസ്, ഷബീബ മലപ്പു
 റ
 ം എന്നി
വർ സ്ത്രീകളു
 ടെ 
 സ്വപ്നങ്ങ
 ളും പ്രതീക്ഷ
കളും നിരാശക
 ളു
 മ ാണ് വരച്
 ചിടുന്നത്. പുരു
ഷാധിപത
 ്യത്തെ ഷർട്ട് ഒരു ബിംബമാക്കി അ
വതര
 ിപ്പിക്കുകയാണ് സി.കെ. കുമാരൻ
 . പ�ോ
ൾ കല്ലാന�ോട്, സഗീർ, വി.എസ്
 . മധു, മ�ോപ്പ
സാങ് വാലത്ത്
 , യൂനുസ് മുസ്ലിയാരക
 ത്ത്,
സുനിൽ ലിനസ്
  ഡേ, ജി.എം. മധു, സജീവ്
കീഴരിയൂർ തുടങ്ങിയവരുടെ ചിത്രങ്ങളും പ്ര
ദർശനത്തെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു. ജിഷ്ണുര
 ാ
ജ്, െക.പി. നിധിൻ, അനിരുദ്ധ് രാമൻ, വിശ്വ
തി, ശ്രീരാഗ്, എൻ.പി. അക്ഷയ് തുടങ്ങിയ
പുതുതല
 മ ുറ വരക്
 കാരുടെ രചനക
 ളും പ്രതീ
ക്ഷ പകരുന്നതാണ്. ഉണ്ണി കാനായിയുടെ 
കാനായി കുഞ്ഞിരാമെ
ൻ
 റ ശിൽപം പ്രദർ
 ശ
നത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധന േടി. 80 വയസ്സായ ശി
ൽപിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ശിൽപം 
 കാനായി
കുഞ്ഞിരാമെ
ൻ
 റ കലാജീവിതത്തെക്
 കൂടി അ
ടയാളപ്പെ
 ട ുത്തുന്ന
 താണ്. പ്രേം പി. ലക്ഷ്മ
ണിെൻ
 റ ‘ബുദ്ധൻ
 കരയ
 ുന്നു വെടിയുണ്ട ചി
രിക്കുന്നു’ എന്ന ശിൽപം റ�ോ

ഹിങ്ക്യൻ
 അഭ
യാർഥി പ്രശ്നത്തെ ശക്തമ ായി അവതര
 ിപ്പി
ക്കുന്നുണ്ട്
 . എസ്. പ്രബുദ്ദേവ്, എം.എം. റെ

പ്രേം ലക്ഷ്മണിെൻറ ബുദ്ധെൻറ ശിൽപം
'ബുദ്ധൻ കരയുന്നു വെടിയുണ്ട ചിരിക്കുന്നു'

'ശതചിത്ര' പ്രദർശനത്തിൽനിന്ന്
ജീഷ് എന്നിവർ കല്ലിൽ ക�ൊത്തിയ ശിൽപ
 
ങ്ങളും ശ്രദ്ധേ
 യ
 മാണ്.

വരക്കൂട്ടം
മലപ്പുറം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാ
കാരൻമാരുടെയ
 ും കലാസ്വാദകരുടെയും കൂ
ട്ടായ്മ. മൂന്ന്  വർഷ ത്തോ ളമായി ചിത്രകലാ
ക്യാമ്പുകളും ശിൽപശാലകളും കലാപ്രവർ
ത്തനങ്ങളും നടത്തിവരുന്നു. ഷമീം സീഗള
 ി
െൻറയും അനീസ് വടക്കെൻറയും നേതൃത്വ
ത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം. മാസത്തില�ൊ
 രിക്ക
ൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടി വരക്
 കു
കയും വരയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ സംഘട ിപ്പി
ക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. പുതിയ പ്രതിഭക
ളെ കണ്ടെത്താനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വ
രക്കൂട്ടം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്ര
ത്യേക പരിശീലനക്കളരികളും വരക്കൂട്ടം സം
ഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കലാകാരൻമാർക്കിടയിൽ
ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കാനും പുതിയ രചനാ
സങ്കേതങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും പരിചയപ്പെ
ടുത്തുന്നതിനും ക്യാമ്പുകളും സംഘപ്രദർശ
നങ്ങ ളും ന ട ത്തു ന്നു . പ്രതിഭാശാലികള
 ായ
വലിയ�ൊ രു സംഘം കലാകാര ന്മാരാണ് വ
രക്കൂട്ടത്തിെൻറ ശക്തിയെന്നും ഭാരവാഹിക
ൾ പറയുന്നു. എഴുത്തുകാരൻ സി.വി. ബാല
കൃഷ്ണൻ  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രദർശനം 

24ന്സമ ാപിച്ചു.
വര ക്കൂട്ട ത്തി െൻറ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുല
പ്പെടുത്താനും സംസ്ഥാ ന ത ല ത്തിൽ കലാ
കാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ ശക്തിപ്പെ
 ട ുത്താന
 ും 
സഹായകമാവുന്ന കൂടിച്ചേരല
 ുകൾ ആവശ്യ
മാണെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് സംസ്ഥാ
ന തലത്തിൽ ഒരു സംഘ പ്രദർ
 ശനം 
 രൂപപ്പെ
 
ടുന്നത്. കേരളത്തിലെ പ്രഗല്ഭരായ കലാകാ
രൻമാർക്കൊ

പ്പം പ

ുതിയ പ്രതിഭകളെ കൂടി പ
ങ്കെടുപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് പ്രദർശനം സംഘടി
പ്പിക്കുന്നത്.
പുതിയ രചനാ രീതികളും കലയിൽ നടക്കുന്ന
സമകാലിക പരീക്ഷണങ്ങ
 ളും കലാകാരൻമാ
ർക്കും കാഴ്ചക്കാർക്കും പരിചയപ്പെ
 ടുത്തുന്ന
തുകൂടിയാണ് ശതചിത്ര. ഷമീം സീഗൾ, അനീ
സ് വടക്കൻ എന്നിവരാണ് ക്യൂറേറ്റർമാർ. കേ
രളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വിപുലമ ാ
യ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന്
ഇവർ പറയ
 ുന്നു.
l

