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ക്കാലത്ത്ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ജന്മിമാർ അ
ടിയാന്മാർക്ക്നിറച്ചുണ്ണാനുള്ള വകകൾ കൊടുക്കുന്നു.
വിഷുവിന് കൈനീട്ടം പരമപ്രധാനമാണ്. ഇന്നത്തെപ്പോെല എല്ലാ
വരും എല്ലാവർക്കും കൈനീട്ടം കൊടുക്കില്ല. അന്ന് കുടുംബത്തിലെ
ചിത്രം: പി.ബി. ബിജു
കാരണവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തലമുതിർന്നയാളാണ് കൈനീട്ടം കൊ
ടുക്കുന്നത്. അത് തലമുറകളിലേക്ക് സമ്പത്ത് കൈമാറ്റംചെയ്യുന്നതി
ത്രാടപൂക്കുന്നിൽ ഉച്ചിയിൽ
െൻറ പ്രതീകവുമാണ്.
പൊൻവെയിൽ
ഇന്ന് മക്കൾ അച്ഛനും അമ്മക്കുമൊെക്ക കൈനീട്ടം െകാടുക്കും. പ
ഇത്തിരി െപാന്നുരുക്കി’
ക്ഷേ, പണ്ട് അങ്ങനെയ ല്ല. മുതിർ ന്നവർ താഴെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ
എന്ന്ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എഴുതുേമ്പാൾ പൊൻവെയിലിലുരുകുന്ന,
സ്വർണംപോലെ തിളങ്ങുന്ന കർണികാരങ്ങളെ ഒാർമവരില്ലേ... ഒാണ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരം വ്യവസ്ഥകളിലൂടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ
പ്പാട്ടിലും വിഷുവിനെ ഒാർമിപ്പിക്കുന്ന, പ്രകൃതിയുടെ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങ സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുത്തിരുന്നത്.
‘വിഷുക്കണി കാണാൻ ഉണരൂ, വിഭാതമേ’ എന്നൊരു വിഷുപ്പാട്ട്ശ്രീ
ൾ നമ്മുടെ എക്കാലത്തേക്കുമുള്ള ആഘോഷമാക്കാൻ പാട്ടുകൾ വാ
രിക്കോരിത്തന്ന ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എന്ന മലയാളിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എ കുമാരൻ തമ്പി ആകാശവാണിയിലെ സംഗീതശിൽപത്തിനുവേണ്ടി പ
ണ്ട്എഴുതിയിട്ടുണ്.ട് വിഷു എന്ന ആചാരത്തെക്കുറിച്ച്ശാസ്ത്രീയമ ായി
ഴുത്തുകാരന്ഇൗ വ
 ിഷു പതിവിലും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.
ജീവിതസായാഹ്നത്തിൽ ഏറെ ദുഃഖങ്ങൾക്
 കിടയ
 ിലും സന്തോഷത്തി ചിലത്പറയാനുണ്ട്അദ്ദേഹത്തിന്. കവിയും ഗാനരചയിതാവും ആണെ
െൻറ ദിനങ്ങളിലാണ്അദ്ദേഹമിപ്പോൾ^ സംസ്ഥാന സർക്കാറിെൻറ ച ങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു എൻജിനീയറായിട്ടായിരുന്നു ഒൗദ്യോഗികജീവിതം
തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട്കണക്കിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തി
ലച്ചിത്രരംഗത്തെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമായ ജെ.സി. ഡാനിയേൽ
ന്ചിലത്പറയാനുണ്ട്.
പുരസ്കാരത്തിലൂടെ. എന്നാൽ, ഇതിനെ വൈകിയെത്തിയ
വിഷു വർഷാരംഭമാണ്. ജ്യോതിശാസ്ത്രപ്രകാ
സർക്കാറിെൻറ വിവേകം എന്നേ പറയാൻ കഴിയൂ. കാര
രം വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്മേടം ഒന്നിനാണ്.
ണം, തമ്പിസാറിനെ അറിയുന്ന ഏതു മലയാളിക്കും
സൂര്യൻ മീനം രാശിയിൽനിന്ന്മേടം രാശിയി
അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ അംഗീകാരങ്ങ
ലേക്ക്കടക്കുന്ന സമയമാണ്പുതുവർഷ
ളെക്കുറിച്ചറിയാം.
പ്രകൃതിയുടെ
ത്തിെൻറ ആരംഭം. ഇതാണ്വിഷു സംക്ര
പൂക്കളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച അദ്ദേഹത്തി
മം. പ്രപഞ്ചം 360 ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരു ഗോള
സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങൾ പാട്ടി
െൻറ തൂലികയിൽനിന്ന്നറുക്കുപാട്ടിെൻറ
മാണെന്നാണ്സങ്കൽപം. അത്ശാസ്
കണിവിരുന്നൊരുക്കാൻ എത്രയോ ഗാ
ലൂടെ വാരിക്കോരിത്തന്ന ശ്രീ
ത്രീയമായി ശരിയുമാണ്. ഇതിനെ 12
നങ്ങൾ. വിഷുവിനുവേണ്ടി ഒരു പാട്ടും
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ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചാൽ അതിലൊ
സിനിമയിലെഴുതിയില്ലെങ്കിലും അേദ്ദ
യുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരന്
ന്ന്30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇതാണ്ഒ
ഹത്തിെൻറ ഭാവനയിൽ വിരിഞ്ഞ എ
ഇൗ വിഷു പതിവിലും പ്രിയപ്പെട്ടതാ
രു രാശി. ഒരു രാശി താണ്ടാൻ സൂര്യൻ
ത്രയോ പുഷ്പാലംകൃതഗാനങ്ങൾ.
30 ദിവസം എടുക്കും. ചില മാസങ്ങളി
‘പുഷ്പാഭരണം വസന്തദേവെൻറ തി
ണ്. മലയാള സിനിമയിലെ സമഗ്ര
ൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കൂടിയും
രുവാഭരണം’
സംഭാവനക്കുള്ള ജെ.സി. ഡാ
കുറഞ്ഞുംവരും.
എന്ന്പാട്ടിെൻറ വസന്തകാലത്ത്അദ്ദേ
നിയേൽ പുരസ്കാരനിറ
മേടം രാശിയിലാണ് സൂര്യന് ഏറ്റവും
ഹമെഴുതി.
വിലാണ്അദ്ദേഹം
കൂടുതൽ ചൂടുള്ളത്
 . ജ്യോതിശാസ്ത്രക്കാ
‘പുൽകൊടി തോറും പുതുമഞ്ഞുതിരും ര
രുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽസൂര്യൻ ഉച്ചനാ
ത്നാഭര
 ണം’
കുന്നത്. ഇൗസമയത്താണ്പകലും രാത്രിയും
എന്ന്എഴുതുേമ്പാഴും അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയുടെ
തുല്യമായി വരുന്നത്. അത്ഏറ്റവും കൃത്യമായി
കനകകർണികാരഭാവത്തെ വർണിച്ചു.
വരുന്നത്ആദ്യത്തെ പത്ത്ദിവസമാണ്. അതുകൊ
കവിയോടുചോദിക്കാം അദ്ദേഹത്തിെൻറ ജന്മനാട്ടി
ണ്ടാണ് പത്താം ഉദയത്തിന് പ്രാധാന്യം വന്നത്. ഗോളാ
ലെ, കുട്ടനാട്ടിലെ വിഷുക്കാലത്തെക്കുറിച്,ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു:
കൊയ് ത്തുകാല മാണ്  ഞങ്ങൾക്ക് വിഷുക്കാലം. അന്ന്  ജന്മി കൃതിയിലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിെൻറ പ്രതീകമാണ്നമ്മൾ കണിവെക്കുന്ന
ത്തം നിലനിന്ന കാലമാണ്. കുടിയാന്മാർ പ്രദേശങ്ങളോളം വ്യാപി ഉരുളി. പ്രപഞ്ചം വിരാട്പുരുഷനാണെന്ന്ഒരു സങ്കൽപമുണ്ട്. ഇൗ വി
ച്ചുകിടക്കുന്ന പാടങ്ങളിൽനിന്ന്കൊയ്തുകൊണ്ടുവരും. അത്പ രാട്പുരുഷന്നാം വെക്കുന്ന കിരീടമാണ്കൊന്നപ്പൂ. സമൃദ്ധിയുടെ പ്ര
ത്തായം നിറയ്ക്കും, പറ നിറയ്ക്കും, കളം നിറയ്ക്കും. അത്വലുപ്പ തീകമാണ്മുണ്ട്, സ്വർണം, ഫലങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി
ച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും മനംനിറയ്ക്കും. ജന്മിത്തത്തിെൻ യുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ്നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെല്ലാം.
റ കാലത്തും വിളവെടുപ്പുകാലത്ത്ഒരു സമത്വം ദർശിക്കാം. വിഷു
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1992ൽ സന്തോഷ്ട്രോഫി നേടിയ കേരള ടീമിന്കോഴിക്കോട്നൽകിയ സ്വീകരണം. മുൻനിര
യിൽ വി.പി. സത്യൻ

അനിത സത്യൻ\പി. ജസീല
പ്റ്റെൻറ നായികക്ക്ഇപ്പോൾ വിഷു വർണപ്പകിട്ടില്ലാത്ത
ക്യാ
ആഘോഷമാണ്. കുട്ടിക്കാലത്തെ വിഷുക്കാലങ്ങൾ കെ
േങ്കമമായിരുന്നു. ഫുട്ബാൾ ജീവവായുവായി കണ്ട വി.പി. സത്യ

നെന്ന ഫുട്ബാൾ താരത്തിെൻറ സഖിയായതോടെ ആഘോഷങ്ങ
ൾക്കു പൊലിമ കൂടി. വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ അദ്ദേഹം ആഘോഷ
വേളകളിൽ വീട്ടിലുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നതുതന്നെ കാരണം. സ
ത്യൻ മരണത്തിെൻറ തിരശ്ശീലയിലേക്കു മാഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ
ആഘോഷങ്ങൾക്ക്പൊലിമ നഷ്ടപ്പെട്ടു. തെൻറ വിഷുക്കാലങ്ങ
ളെക്കുറിച്ച്അനിത സത്യൻ സംസാരിക്കുന്നു.
പാലേരിയിലെ അമ്മയുടെ തറവാട്ടിലെ വിഷുവാണ് മനസ്സിലെ
നനവാർന്ന ഒാർമക
 ളിലൊന്.ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ അവിടെയായി
രുന്നു. കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടുപോയ പെൺമക്കളൊക്കെ അ
ന്ന്തറവാട്ടിൽ വരും. എല്ലാവരും ചേർന്നാണ്ആഘോഷം. അച്ഛ
നുംഅമ്മയും എപ്പോഴും പുറത്തായിരുന്നു.ആർമിയിലായിരുന്ന
തിനാൽ അച്ഛന്നാട്ടിൽ വരാൻ ലീവ്കിട്ടില്ല. മതസൗഹാര്ദത്തി
െൻറ ആഘോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങള്ക്ക് വിഷു. സദ്യക്കു പിറകെ
മത്സ്യ^മാംസാദികളും ഉണ്ടാകും.
സുഹൃത്തുക്കളും അയ ല്വാസികളുമൊക്കെ അന്ന് ഭക്ഷണ
ത്തിനുണ്ടാകും. അവരൊക്കെ ഓരോരോ സമ്മാനങ്ങളുമായാണ്
വരുക. വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണത്.
അതിരാവിലെ മൂസഹാജി അറുത്ത ആടിെൻറ മാംസവുമായി
വീട്ടിലേക്ക് വരാറുള്ളത്ഇപ്പോഴും ഒാർക്കുന്നു. അച്ഛാച്ഛെൻറ അ
ടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവിടെ ആഘോഷങ്ങള് ഇ
പ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.
അമ്മയുടെ വീട്ടിലെ വിഷു ആഘോഷത്തില് എനിക്ക് പ്രിയം
സിനിമ കാണാന് പോകുന്നതാണ് . സിനിമ കാണല് അന്നുമി
ന്നും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടം. വിഷുവിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ചട
ങ്ങാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമ. രണ്ടു ദിവസമാണ് അ
ന്നൊക്കെ വിഷു ആഘോഷം. അതിലൊരു ദിവസം അമ്മയുടെ
തറവാട്ടിലായിരിക്കും.

ക്യാപ്റ്റെൻറ വിഷുക്കാലം
വിവാഹം കഴിഞ്ഞശേഷം സത്യേട്ടെൻറ വീട്ടില് കൂടുതൽ കാലം
നിന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോന്നിരുന്നു. ചെന്നൈയി
ലും വിഷുവിന് മിക്കപ്പോഴും സത്യേട്ടന് കൂടെയുണ്ടാകില.്ല കളിക്ക
ളത്തില് പന്തിനു പിറകെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം. അപ്പോള് നാട്ടി
ലെ വിഷു മിസ് ചെയ്യും.
സത്യേട്ടന് മരിക്കുന്നതിന് തലേ വര്ഷത്തെ വിഷു ഒരിക്കലും മ
റക്കില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ച നാളുകളിലൊന്നായി
രുന്നു അത്. അന്ന് സത്യേട്ടെൻറ അമ്മയും ഞങ്ങള്ക്കൊപ്പമുണ്ടാ
യിരുന്നു. ഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചു ആ വിഷു ഞങ്ങൾ. മോളുടെ
സുഹൃത്തുക്കളും അവരുടെ കുടുംബവുമൊക്കെ വീട്ടില് വന്നു. സാ
ധാരണ സത്യേട്ടനെ വീട്ടിൽ കിട്ടാത്തതാണ്. ആ വര്ഷത്തെ ഓണ

പേജ്ഒന്ന്തുടർച്ച >>>
ഇക്കൊല്ലവും അങ്ങനെ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊ
ന്നും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ വിഷു ആഘോഷ
ത്തിനില്ല. വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം കലാപരമ ായ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തിരുവനന്തപുരത്ത്ഒറ്റ
ക്കാണ്. ഒാഫിസും വീടുമായി തിരുവനന്തപുരം
തൃക്കണ്ണാപുരത്തെ വില്ലയിലാണ്. മകെൻറ മര
ണശേഷം ഭാര്യയും മരുമകളും കൊച്ചുമക്കളുമാ
ണ്ചെന്നൈ വടപളനിയിലെ വീട്ടിൽ. അവിടെയാ
ണ്വർഷങ്ങളായി ഒാണം, വിഷു പോലുള്ള ആ
ഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കുടുംബവുമൊത്തു
ള്ള കൂട്ടായ്മയാണ്അദ്ദേഹത്തിന്ആഘോഷം.
നാട്ടിൽനിന്ന് ധാരാളം ക്ഷണം കിട്ടാറുണ്ട്. ഇ
വിടെ പൊതുപരിപാടികളിലൊന്നും പെങ്കടുക്കാ
ൻ കഴിയാറില്ല. വീട്ടുകാരെ വിട്ട്മറ്റൊരു ആഘോ
ഷത്തിനും അദ്ദേഹം തയാറല്ല. അതുകൊണ്ട്ഇ
പ്രാവശ്യവും എല്ലാവരോടും സ്നേഹപൂർവ
 ം പ
റഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു.
വർഷങ്ങളായി വിഷുക്കണി കുടുംബവുമൊത്ത്
ചെന്നൈയിലാണ്. കേരളത്തിൽനിന്ന് അകലെയാ
ണ്എന്നൊരു തോന്നൽ അവിടെയില്ല. കാരണം,
ധാരാളം മലയാളികൾ അവിടെയുണ്.ട് ധാരാളം സൃ
ഹൃത്തുക്കളും ആരാധകര
 ും അവിടെയുണ്.ട് ഇവി
ടെ കിട്ടുന്ന എന്തും അവിടെയും കിട്ടും. കൊന്നപ്പൂ
വുംഫലങ്ങളും നിലക്കണ്ണാടിയും ഉരുളിയിൽവെ
ച്ച്വിഷുക്കണി കാണും. ഭാര്യ രാജേശ്വരിക്കും മ
രുമകൾ ദീപ്തിക്കും ഉള്ള സന്തോഷത്തേക്കാൾ
വലുതാണ്കൊച്ചുമക്കളായ തന്മയക്കും തനയ
ക്കും മുത്തച്ഛനെത്തുേമ്പാൾ. അവർക്
 ക് കൈനീ

14 വർഷത്തിനുശേ
ഷം കേരളം സന്തോഷ്ട്രോഫി
യിൽ വീണ്ടും മുത്തമിട്ടപ്പോൾ വലിയ
യാദൃച്ഛികതകൾക്കുകൂടി അത്വഴിവെച്ചു.
19 വർഷത്തിനുശേഷം (1973^1992) കേരളം
സന്തോഷ് ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങിയത്വി.പി. സത്യ
െൻറ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലായിരുന്നു. ‘ക്യാപ്റ്റെൻറ’ ജീ
വിതം തിരശ്ശീലയിൽ നിറഞ്ഞോടിയ വർഷംതന്നെ
യാണ്മറ്റൊരു ക്യാപ്റ്റെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള
ത്തിെൻറ ഇൗ നേട്ടം. വി.പി. സത്യെൻറ വിഷുക്കാ
ലം പറയുകയാണ്ഭാര്യ അനിത സത്യൻ. ഇത്ത
വണ കേരളത്തിെൻറ വിഷു കെേങ്കമമാക്കിയ
കേരള ഫുട്ബ
 ാൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ രാഹുൽ
രാജും തെൻറ വിഷു ഒാർമകൾ പ
ങ്കിടുന്നു

ത്തിനും സത്യേട്ടൻ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമൊത്തുള്ള
അവസാനത്തെ ആഘോഷമ ായിരിക്കും അതെന്ന് അപ്പോൾ അറി
യില്ലായിരുന്നു. ആഘോഷദിവസങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹം കൂടെയി
ല്ലാത്തതിൽ എപ്പോഴും ഞാന് സങ്കടപ്പെടുമായിരുന്നു. ആ വിഷു
ക്കാലത്ത്സങ്കടങ്ങളത്രയും മാഞ്ഞുപോയി. വളരെ അത്ഭുതമാ
യിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കത്. തൊട്ടടുത്ത വീടുകള
 ിലുള്ളവരെയൊക്കെ
ക്ഷണിച്ചു. നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒരുക്കി. തലേന്നുതന്നെ അതി
െൻറ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി. കളിക്കളത്തിലെ കൂട്ടുകാർ ആഘോ
ഷദിവസങ്ങളിലൊന്നും വീട്ടിലേക്ക്വരാറില്ല.
ചെന്നൈ കെസ്പ (കേരള സ്പോർട്സ്പേഴ്സൻസ്അസോ
സിയേഷൻ) പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുമ്പോള് പങ്കെടുക്കുമെന്ന്
മാത്രം. മകൾ ആതിരയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു വീട്ടിലെ ആ
ഘോഷങ്ങളിലെ വിരുന്നു
കാർ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭ
ക്ഷണം അവര്ക്ക് വളരെ
യിഷ്ടമായിരുന്നു. സത്യേ
ട്ടന് പാചക
 മൊന്നും അറി
യില്ല . ചായ യിലും ഓംല
റ്റിലും ഒതുങ്ങുന്നു അദ്ദേ
ഹത്തിെൻറ പാചകം. എ
ന്നാല്, കഴിയുന്ന രീതിയി
ലുള്ള സഹായമൊക്കെ
ചെയ്തുതരും.
സത്യേട്ടനും മോളും പ
ടക്കം പൊട്ടിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ പേടിച്ചു മാറിനി
ല്ക്കും. സത്യേട്ടന് പോ
യ ശേഷം ആഘോഷങ്ങ
ളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ആ
ഘോഷ  ദിവ സ ങ്ങളില്
ഞാന് പഴ യ പോലെ അ
മ്മയുടെ തറവാട്ടിലേക്ക്
പോകും. ഇത്തവണയും
അങ്ങനെ തന്നെ. ആതിര
ക്ക് തിരക്കായതിനാല് ഇ
ത്തവണ നാട്ടിലേക്ക് വരു
അനിത സത്യൻ
ന്നില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
അവളുടെ കല്യാണം കഴി
ഞ്ഞുള്ള ആദ്യവിഷുവാണ്. വളരെ കുറച്ചുകാലമേ ഞാനും സത്യേ
ട്ടനും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
കുടുംബത്തിനൊപ്പമുള്ള ആഘോഷങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തി
ന് എന്നുമിഷ്ട ം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് പലരെയും വീ
ട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവര്ക്കും പ്രാ
ധാന്യം നല്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹം. എല്ലാവരോടും ഏട്ടനെേപ്പാലെ
പെരുമാറി. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള നല്ല നിമിഷങ്ങളുടെ ഓര്മയി
ലാണ് ഞങ്ങളുടെ പിന്നീടുള്ള ആഘോഷങ്ങളത്രയും.
l

ട്ടം നൽകുകയാണ്പ്രധാനം.
കുട്ടിക്കാലത്ത്വീട്ടിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവി
ക്കുന്ന കാലത്തും ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളുടെ
കാര്യത്തിൽ അമ്മക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. വലിയ ജന്മി കുടുംബമായിരുന്നെങ്കിലും ഭാഗം
വെക്കൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മക്ക്കിട്ടിയത്
 തുച്ഛ
മായിരുന്നു. അതിനാൽ വീട്ടിൽ സാമ്പത്തിക ബു
ദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അമ്മാവന്മാരൊക്കെ നേരത്തെ
മരിച്ചു. അവരെക്കണ്ട ഒാർമപോലും അദ്ദേഹത്തി
നില്ല. അതുകൊണ്ട്അന്ന്നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
ചടങ്ങുപോലെ അമ്മാവന്മാരിൽനിന്ന്കൈനീട്ടം
സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും ചെറുപ്പ
ത്തിൽതന്നെ കുടുംബത്തിെൻറ നാഥനായ
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്ക്എല്ലാവർ
 ക്കും കൈ
നീട്ടം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിന്ഇ
ന്നും മുടക്കമില്ല. ചെറുപ്പം മുതൽ ചെ
ന്നൈയിലായിരുന്നു ജീവിതം. അവിടെ
എൻജിനീയറും ടൗൺപ്ലാനറുമായി ജോ
ലി ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ്ശ്രീക
 ുമാരൻ
തമ്പി ഗാനരചയിതാവാകുന്നത്.
കുട്ടിക്കാലം മുത ൽ മനസ്സിലുണ്ടായിരു
ന്ന കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്വേരോട്ടമുണ്ടായ
ത്അവിടെവെച്ചാണ്. അക്കാലത്തുതന്നെ നോവ
ലിസ്റ്റും കവിയുമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ശ്രീകുമാ
രൻ തമ്പി പിന്നീട്ജോലിയുപേക്ഷിച്ച്മുഴുവൻസ
മയ സിനിമാപ്രവർത്തകനും ഗാനരചയ
 ിതാവുമാ
വുകയ
 ായിരുന്നു.
80ലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്ഇന്നും വിശ്രമമില.്ല
സ്വന്തമായ സീരിയൽ നിർമാണ കമ്പനി അടുത്ത
കാലം വരെയും സീരിയലുകൾ നിർമിച്ചിരുന്നു.

ജന്മനാട്ടിലെ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ കേരള ടീം ക്യാപ്റ്റൻ രാഹുൽ വി. രാജ് മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം

രാഹുൽ വി. രാജ്\ കെ.പി.എം. റിയാസ്

2018

ഏപ്രിൽ ഒന്നിെൻറ വൈകുന്നേരം
കേരളത്തിന് അത്രപെട്ടെന്നൊന്നും
മറക്കാനാവില്ല. മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള
സന്തോഷ് ട്രോഫി നേർച്ചയാക്കി കടന്നുപ�ോയ
വർ നിരവധി. ക�ൊൽക്കത്ത സാൾട്ട് ലേക്ക് മൈ
താനത്ത് കാറ്റുനിറച്ച പന്തിനുപിന്നാലെ രാഹുൽ
വി. രാജും സംഘവും ഓടുമ്പോൾ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ
നീറ്റലുമായി കാത്തിരുന്നു മൂന്നരക്കോടി ജനങ്ങൾ.
നിശ്ചിത സമയവും അധികസമയവും കടന്ന് പെ
നാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ട പിരിമുറുക്കങ്ങൾ.
ഒടുവിൽ ബംഗാളി താരങ്ങളുടെ കിക്കുകൾ തടു
ത്തിട്ട് വി. മിഥുനെന്ന ഗ�ോൾ കീപ്പർ ഫലം തീർച്ച
യാക്കിയപ്പോൾ, ല�ോകത്തിെൻറ വിവിധ ക�ോണു
കളിലിരുന്ന് കളി കണ്ട മലയാളി ആവേശത്തോടെ
വിളിച്ചുപറഞ്ഞു, ‘‘കുർറാ... കുർറാ...’’
സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബാൾ കിരീടം കേരള
ത്തിന് സമ്മാനിച്ച നായകരുടെ എണ്ണം ഒരു കൈയി
െൻറ വിരലുകൾക്കത്രയേ ഉള്ളൂ. ആറാമനായി
ഇവർക്കൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് തൃശൂർ തൃ
ത്തല്ലൂർ സ്വദേശി രാഹുൽ വി. രാജ്. സ്വപ്നനേട്ട
ത്തിെൻറ 15ാം നാൾ പടികടന്നെത്തുന്ന വിഷുദി
നം പതിവിൽ കവിഞ്ഞ ആഘ�ോഷംക�ൊണ്ട് അവി
സ്മരണീയമാക്കാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് ക്യാപ്റ്റ
നും അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും.
സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടധാരണത്തിെൻറ സ്വീ
കരണ പരിപാടികൾ ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.
നാല് വർഷമായി എസ്.ബി.ഐ തിരുവനന്തപു
രം ശാന്തിനഗർ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രാ
ഹുൽ എല്ലാ വർഷവും വിഷു ആഘ�ോഷിക്കാൻ

വീട്ടിലെത്താറുണ്ട്. ദുബൈയിൽ ഡ്രൈവറാണ്
അച്ഛൻ രാജേന്ദ്രൻ. ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് രാവിലെ നെ
ടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ ഇദ്ദേഹം ഉച്ചക
ഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിൽപ്പോവാതെ എയർപോർട്ടിൽ കാ
ത്തിരുന്നു, സന്തോഷ് ട്രോഫിയുമായി ക�ൊൽക്ക
ത്തയിൽ നിന്നെത്തുന്ന പ�ൊന്നുമ�ോനെ സ്വീകരി
ക്കാൻ. രാജേന്ദ്രെൻറയും ഷീജയുടെയും ഏക മക
നാണ് രാഹുൽ.
പഠനത്തേക്കാ ൾ മുൻഗണന പന്തുകളിക്ക്
നൽകിയ രാഹുലിനെ അവർ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടു.
സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ സൈക്കിളിെൻറ
കാരിയറിൽ പന്തുവെച്ച് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വെച്ചുപിടി
ച്ചിരുന്ന രാഹുൽ നാടറിയുന്ന താരമായി വളർന്നു.
നാലാം തവണ സന്തോഷ് ട്രോഫി ടീമിലെത്തിയ
ത് നായകനെന്ന നിയ�ോഗത്തോടെ. ഇക്കുറി കൂട്ടു
കാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും കൈനീട്ടമായി രാഹു
ലിന് നൽകാനുള്ളത് കിരീടനേട്ടമാണ്.
കണികാണാൻ വെളുപ്പിന് അമ്മ വന്നു വിളി
ക്കും. പിന്നെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പ�ോയി ത�ൊ
ഴുത് കൂട്ടുകാർക്കിടയിലേക്ക്. തുടർന്ന് ബന്ധുവീടു
കളിൽ. വെറുതെയിരിക്കാൻ നേരമില്ലാത്ത വൈകു
ന്നേരം. ആഘ�ോഷങ്ങൾ അതിരുവിടാത്ത പ്രകൃത
ക്കാരനായ രാഹുലിെൻറ മുഖത്തെ ആനന്ദം കാ
ണുന്നവരുടെ മനസ്സിലും ആയിരം കണിക്കൊന്ന
കൾ പൂക്കും. വിദൂരദേശത്തെ കിനാവിെൻറ കളി
മുറ്റങ്ങൾ ഇനിയും ആർത്തിരമ്പട്ടെയെന്ന് അവർ
ആശീർവദിക്കും. ഏറിയ സന്തോഷത്തോടെ വരും
വർഷങ്ങളിലും വിഷു കൂടാൻ കാലമിനിയുമുരു
ളും.
l

ഇൗ വർഷം സന്തോഷ്ട്രോഫി നേടിയ കേരള ടീം

സ്വന്തം സിനിമക്കും സീരിയലുകൾക്കുംവേണ്ടി
അദ്ദേഹം ഇന്നും ഗാനങ്ങൾ എഴുതുകയും സം
ഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം കേരളം നൽകിയിട്ടി
ല്ലാത്ത ശ്രീക
 ുമാരൻ തമ്പിക്കും അർജുനൻ മാഷി
നും ഒരേസമയത്
 ത്അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ച വിഷു
ക്കാലമാണിത്എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ‘റസ്റ്റ്
ഹൗസ്’ എന്ന സിനിമയിൽ തുടങ്ങി 44 സിനിമക
 
ളിൽ ഒന്നിച്ച്സഹകരിച്ച ഇവർ
 ചെയ്ത ഒട്ടുമിക്ക
ഗാനങ്ങളും സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു.
തിരുവോണപ്പുലരിതൻ, നിൻമണിയറ
യിലെ, പൗർണമിച

ന്ദ്രിക തൊട്ടുവിളിച്ചു, പാടാ
ത്ത വീണ യും പാടും, ആയിരമജ
ന്താ ചിത്രങ്ങളിൽ, വാൽക്കണ്ണെഴുതി വനപുഷ്
പം ചൂടി, യദുകുല രതിദേവനെവിടെ, മല്ലികപ്പൂ
വിൽ മധുരഗന്ധം തുടങ്ങിയ പാട്ടുകൾ എങ്ങനെ
മലയാളികൾക്ക്മറക്കാൻ കഴിയും?
l

ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

വർഷങ്ങളാ
യി വിഷുക്കണി കുടും
ബവുമൊത്ത്ചെന്നൈയി
ലാണ്. കേരളത്തിൽനിന്ന് അ
കലെയാണ്എന്നൊരു തോ
ന്നൽ അവിടെയില്ല. കാര
ണം, ധാരാളം മലയാളി
കൾ അവിടെയു
ണ്ട്.
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അസ്ന\ സന്ദീപ്ഗോവിന്ദ്
ചിത്രം: പി. അഭിജിത്ത്

ക

ടും മഞ്ഞനിറത്തിൽ കണിക്കൊന്ന പൂക്കൾ
നിറഞ്ഞ പാതയിലാണ് അവളെ കണ്ടത്.
അതിജീവനത്തിനിടയിൽ വിലാപം മറന്ന പെൺ
കുട്ടിയെയും ശിഖരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റെപ്പട്ടിട്ടും പൂക്കാ
തിരിക്കാനാവാത്ത വിഷുക്കൊന്നയെയും ഒന്നിച്ചു
കണ്ടപ്പോൾ തികച്ചും യാദൃച്ഛികമായി തോന്നി.
കടലോളം ആഴത്തിൽ വിധി കൊണ്ടു ചെന്നെ
ത്തിച്ചപ്പോഴും ഹിമാലയത്തോളം ഉയരത്തിൽ പി
ച്ചവെച്ചു കയറിയവളാണ് അസ്ന. മലയാളികൾ
ക്ക് അസ്നയെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേ
ണ്ടതില്ല. നിലവിളികള്ക്ക് വിലയില്ലാത്ത കലാപ
രാഷ്ട്രീയത്തിെൻറ ആക്രമണങ്ങളെ ശപിക്കുേമ്പാ
ൾ മലയാളത്തിലെ ഒാരോ അമ്മയും ഒരുവട്ടമെങ്കി
ലും അറിഞ്ഞ്പ്രാർഥിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇവൾക്കായി.
ശുഭപ്രതീക്ഷയുടെ പ്രതിരൂപം, കണ്ണൂരിെൻറ ദുഖഃ
പുത്രി, ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി, വിശേഷങ്ങളേ
റെയാണ്അസ്നക്ക്. ഇതിനൊക്കെയപ്പുറം ഇനി
അസ്ന ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടർ അസ്ന...
ജീവിതത്തെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റൊരാ
ളെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. പലരും ചോദിച്ചി
ട്ടുണ്ടത്രെ വേദനകൾക്ക്അവധി നൽകി എങ്ങനെ
പുഞ്ചിരിക്കാനാവുന്നെന്ന്? ചെറുപ്രായത്തിൽ ശരീ
രത്തിെൻറ ഭാഗമായ കൃത്രിമക്കാലിൽ കൂട്ടുകാർ
ക്കൊപ്പം പാഞ്ഞെത്താനും കളിക്കാനും കഴിയാ
ത്ത കാലം തൊട്ട്പലർക്കും തന്നോട്തോന്നിയ
സഹതാപത്തിൽനിന്ന്രക്ഷനേടാനാണ്ഇൗ പു
ഞ്ചിരിയെന്ന് അസ്നയുടെ പക്ഷം. തന്നെയോർ
ത്ത് നെറ്റിചുളിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾക്കും സഹതാപ
ക്കണ്ണുകൾക്കും നൽകാനുള്ള സമ്മാനമാണ് പു
ഞ്ചിരി. മനസ്സ്വിചാരിക്കുന്നിടത്തേക്ക്ശരീരത്തെ
എത്തിക്കാനും ഗതിവേഗത്തിൽ നടക്കാനും ഉയര
ങ്ങൾ താണ്ടാനും അസ്ന പഠിച്ചത്മുറിവിലെ പഴു
പ്പും വേദനയും മറന്നുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടു
തന്നെയാണ്വിഷുക്കണിപോലെ അത്ആരുടെ
യും കണ്ണിൽനിന്ന്മായാത്തതും.
ഒാണത്തെക്കാൾ അസ്നക്ക്ഇഷ്ടം വിഷുവാ
ണ്. കാരണമെന്താണെന്ന്ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപ
ടി പുഞ്ചിരി മാത്രമായി. വരൾച്ച വകവെക്കാതെ
അതിജീവനത്തിെൻറ പൂക്കൾപേറുന്ന കർണികാര
ങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാലാകാം ഇൗ ഇഷ്ടം.
ഇത്തവണ എം.ബി.ബി.എസ്വിജയത്തിെൻറ രൂ
പത്തിൽ വിഷുക്കൈനീട്ടം നേരത്തേ ലഭിച്ചെന്നാ
ണ്അസ്ന പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിലാദ്യമായി വി
ഷുവിന്വീട്ടിൽ എത്താനാകാത്തതിെൻറ കുഞ്ഞു
വിഷമവും അസ്ന മറച്ചുവെച്ചില്ല. ഒാർമവെച്ച നാ
ളുമുതൽ ചെറുവാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിൽ വിഷുപ്പുട

വയും കൈനീട്ടവും സന്തോഷവുമായി അസ്നയു
ണ്ട്. എത്രതന്നെ വർണം വിതറിയാലും അപ്രതീ
ക്ഷിതമായെത്തുന്ന പടക്ക ശബ്ദത്തിൽ അസ്ന
ഞെട്ടുന്നുണ്ട്. വലതുകാൽമുട്ടിന്താഴെ ശൂന്യത
വരുത്തിയ 2000ത്തിലെ ഒാർമകളിലും ഇതേ മുഴ
ക്കമുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 27ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകരുടെ
ബോംബേറിലാണ്അസ്ന കണ്ണൂരിെൻറ ദുഃഖപു
ത്രിയാകുന്നത്. പൂവത്തൂർ എൽ.പി സ്കൂളിൽ ഒരു
ക്കിയ ബൂത്തിന് സമീപത്തെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് അനി
യൻ ആനന്ദിനൊപ്പം കളിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുേമ്പാ
ഴാണ് പുറത്ത് സംഘർഷമുണ്ടാകുന്നത്. ഇതി
ലുൾപ്പെട്ട ഒരുകൂട്ടർ ഒാടിക്കയറിയത് അസ്നയു
ടെ വീട്ടിലേക്കാണ്. അസ്നയെയും അനിയനെ
യും കൂട്ടി അമ്മ ശാന്ത വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമി
ക്കുന്നതിനിടെയിലാണ്എതിരാളികളെ ഇല്ലാതാ
ക്കാനായി കൈവിട്ടുവന്ന ബോംബ്അസ്നയുടെ
കാലിൽ വീണ്പൊട്ടിയത്. ആനന്ദിനും ശാന്തക്കും
സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. എന്താണ്സംഭവി
ക്കുന്നതെന്നുപോലും തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത പ്രാ
യത്തിലാണ് അസ്നക്ക് കാൽ നഷ്ടമാകുന്നത്.
എന്തു പറഞ്ഞായിരിക്കും ആ അമ്മ മകളെ സമാ
ധാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നോർത്ത് വിഷമിക്കാ
ത്ത രക്ഷിതാക്കൾ അന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടാകില്ല.
പിന്നീടിങ്ങോട്ട് ആശുപത്രിയും മരുന്നുകളുമായി
രുന്നു അസ്നക്ക്കൂട്ട്. മൂന്നുമാസം എറണാകുളം
സ്പെഷാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ. കൃത്രിമക്കാലിൽ
ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള രണ്ടാം പിച്ചവെപ്പ്. പിന്നീടി
ങ്ങോട്ട് ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി ആശുപ
ത്രിവാസങ്ങൾ. വളർച്ചയുടെ ഒാരോ ഘട്ടത്തിലും
കൃത്രിമക്കാലും മാറ്റേണ്ടിവരും. പിന്നീട്പൊരുത്ത
പ്പെടലുകളുടെ ഘോഷയാത്രയായി ജീവിതം മാറി.

ഡോക്ടറാക്കിയ ആശുപത്രിവാസം
മൂന്നുമാസത്തെ ആശുപത്രിവാസമാണ്കുഞ്ഞു
അസ്നയെ ഡോക്ടറാക്കിയത്. എറണാകുളത്തെ
ചികിത്സയിൽ ഒാരോ ദിനവും തുടങ്ങുന്നതും അവ
സാനിക്കുന്നതുമെല്ലാം മരുന്നിലും ഡോക്ടർമാരി
ലുമാണ്. വേദനയറിയിക്കാതെ സൂചിവെക്കുന്ന
ഡോക്ടർമാരെയും രോഗി കരയുേമ്പാൾ പിടയു
ന്ന ഹൃദയങ്ങളും അസ്ന കണ്ടു. വേദനകൊണ്ട്
കരയുന്ന കുഞ്ഞു അസ്നയോട്മോൾക്ക്പഠിച്ച്
വലിയ ഡോക്ടറാകണ്ടേന്ന്സ്പെഷാലിറ്റി ആശു
പത്രിയിലെ എം.ഡി ഡോ. രാജപ്പൻ ആശ്വസിപ്പി
ക്കുേമ്പാൾ അദ്ദേഹവും വിചാരിച്ചുകാണില്ല ഇൗ
കുട്ടി എം.ബി.ബി.എസ്നേടുമെന്ന്. ഇന്നും ആ സ്
നേഹം അസ്ന സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്ഇവരോട്. ആ
സ്നേഹത്തിെൻറ പലിശ സഹിതം തിരിച്ചുനൽകി
അസ്നയുടെ ഒാരോ നേട്ടവും അവരും ആഘോ
ഷമാക്കുന്നു. ഒാരോ വിജയത്തിലും അസ്നയെ
തേടി എറണാകുളത്തുനിന്ന് കത്തുകളെത്തും.
ആശംസകളായും അഭിനന്ദനങ്ങളായും. ആശുപ
ത്രി പി.ആർ.ഒ രാജേട്ടൻ, ഡോ. ചെറിയാൻ... സ്നേ
ഹത്തിെൻറ പട്ടികകൾ അങ്ങനെ നീളുന്നു. ആശു
പത്രി വിട്ടതോടെ അസ്ന സ്കൂളിൽ പോയിത്തുട
ങ്ങി. ആരാവണമെന്ന സ്കൂളിെല പതിവുചോദ്യ
ങ്ങളിലെല്ലാം ഡോക്ടറാകണമെന്ന ഉത്തരം അസ്
ന ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. സമൂഹത്തോട്തനിക്ക്പറ
യാനുള്ളതെല്ലാം സ്റ്റെതസ്കോപ്പിലൂടെയാണെ
ന്ന് അസ്ന പറയുേമ്പാൾ ചിലതൊക്കെ തീരുമാ
നിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ സർവിസിൽ ജോലി
ചെയ്യണം. പണം വാങ്ങിയുള്ള ചികിത്സക്ക്താൽ

പര്യമില്ല. തന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊ
ണ്ടുവന്ന ‘ദൈവത്തിെൻറ തൊഴിലിൽ’ വെള്ളം
ചേർക്കാൻഅസ്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില.്ല പഠനത്തിൽ
ഒാരോ വേളയിലും സഹായവുമായെത്തിയ ഫോ
റൻസിക് ഡിപ്പാർട്മെൻറ്അധ്യാപകൻഡോ.
സുജിത്, മെഡിക്കൽ കോളജ്ഒാഫിസി
ലെ ജീവനക്കാർ, മറ്റ്അധ്യാപകർ, സു
ഹൃത്തുക്കൾ... ജീവിതത്തിൽ നന്മ
പകുത്തവർ ഏറെയാണ്. ആഗ്ര
ഒാണത്തെ
ഹങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട്. ഹൗസ്
ക്കാൾ
അസ്നക്ക്ഇഷ്
സർ ജൻസി നന്നായി ചെയ്യ
ടം വിഷുവാണ്. വരൾച്ച വക
ണം, പി.ജി എടുക്കണം. സർ
വെക്കാതെ അതിജീവനത്തിെൻറ
ജറിയാണ്അസ്നക്ക്താൽ
പര്യം. നല്ലൊരു സർജനാക
പൂക്കൾപേറുന്ന കർണികാരങ്ങളെ
ണം. സ്കൂൾ ആയാലും പരീ
സ്നേഹിക്കുന്നതിനാലാകാം ഇൗ
ക്ഷയായാലും അസ്നയുടെ
ഇഷ്ടം. ഇത്തവണ എം.ബി.ബി.എ
ഒാരോ യാത്രയിലും കൂട്ടിന്
സ് വിജയത്തിെൻറ രൂപത്തിൽ
അച്ഛ ൻ നാണുവുമുണ്ടായി
രുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജി
വിഷുക്കൈനീട്ടം നേരത്തേ
ലെത്തിയപ്പോഴും അതിന് മാ
ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു
റ്റമുണ്ടായില്ല. ത െൻറ വേദന
യിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ
േപരെയും കൂടെക്കൂട്ടി ചേർത്തുനിർ
ത്തണംഅസ്നക്ക്.

അവരോട് പൊറുക്കില്ല
അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിെൻറ കൊടിപിടിക്കുന്നവരോ
ട് അസ്നക്ക് വെറുപ്പാണ്. തന്നെ ഇൗ അവസ്ഥ
യിലാക്കിയവരോട്പൊറുക്കാൻ ആകുകയുമില്ല.
മജ്ജയും മാംസവും രാഷ്ട്രീയത്തിനായി ഹോ
മിക്കപ്പെടുന്ന ഇൗ കെട്ട കാലം മാറണം. ഇനിയെ
ങ്കിലും ഒരാൾപോലും രാഷ്ട്രീയത്തിെൻറ പേ
രിൽ കൊല്ലപ്പെടാനോ വേദനിക്കാനോ പാടില്ലെ
ന്ന്അസ്നക്ക്നിർബന്ധമുണ്ട്. വീണ്ടും ഇത്തരം
വാർത്തകൾ കേൾക്കുേമ്പാൾ അന്ന്അനുഭവിച്ച
അതേ വേദന തിരിച്ചുവരും. എന്താണ് നമ്മുടെ
നാട് മാറാത്തതെന്ന് അസ്ന ചോദിക്കുേമ്പാൾ
അതിലെല്ലാമുണ്ട്. പരാതിയും പരിഭവവും നിസ്സ
ഹായാവസ്ഥയുമെല്ലാം. പൂമ്പാറ്റകളെയും പൂക്ക
ളെയും കളർപെൻസിലുകളെയും മാത്രം സ്വപ്
നം കണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ബാല്യംതന്നെ
പിഴുതെടുത്ത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവൾക്ക്വിശ്വാ
സമില്ല . പലപ്പോഴും വിങ്ങി തുടങ്ങിയതോടെയാ
ണ് ചോരയുടെ നിറവും മണവുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ
ത്തോടുള്ള ഭയം അകല്ച്ചയായി പരിണമിച്ചത്.
ഇന്നും കാലിൽ അൾസർ ബാധിച്ച്വേദന തിന്നു
േമ്പാൾ അസ്ന ശപിക്കാറുണ്ട്. ഇൗ ലോകത്തെ,
കൊടികൾ ജീവനെടുത്ത പലരുടെയും സ്വപ്നങ്ങ
ളെക്കുറിച്ച്പരിതപിക്കാറുണ്ട്. ഒക്കെയും മാറുമെ
ന്നുതന്നെയാണ്വിശ്വാസവും. സ്നേഹശൂന്യമാ
യ ജീവിതം വസന്തമില്ലാത്ത വർഷം പ�ോലെയാ
ണെന്ന്  വിശ്വസിക്കുന്നവളാണ് അസ്ന. അതെ,
എല്ലാം നിമിഷങ്ങളാണ്... കറുപ്പും ചുവപ്പും വെ
ളുപ്പും കലർന്ന നിമിഷങ്ങൾ. അതേ നിറത്തിലു
ള്ള ഒാർമകൾ. ഒളിമങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചിരി
കൾ. മറക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉപ്പുനിറമുള്ള ചാലു
കൾ. നല്ല നിമിഷങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്,ച് നിഴലിലെ വെ
ളിച്ചങ്ങൾ തേടിയാണ്ഇനിയും അസ്നയുടെ യാ
ത്ര. അതിജീവനത്തിനിടയിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ തുരു
ത്തുകൾക്ക്അവസാനമില്ലല്ലോ...

അസ്ന

പ്രസീത ചാലക്കുടി\ പ്രിൻസ് കെ. ഹരിദാസ്
ചിത്രം: അഷ്കർ ഒരുമനയൂർ
ക�ൊന്നപ്പൂപ�ോലെ മന�ോഹരമായി
പൂത്തുതളിർത്ത
രുന്നില്ല പ്രസീത ചാലക്കുടിയുടെ കുട്ടിക്കാലം.

അത് ദാരിദ്ര്യത്തിെൻറ മാലപ്പടക്കമായിരുന്നു. വിഷു
മാത്രമല്ല, എല്ലാ ആഘ�ോഷങ്ങളും പ്രസീത
ക്ക് ഒരുപ�ോലെയായിരുന്നു. കാരണം ദാ
രിദ്ര്യത്തിെൻറ മുഖത്തിന് ഭാവഭേദങ്ങ
ളില്ലല്ലോ.
കുടുംബത്തിെൻറ ഇല്ലായ്മ
കുടുംബ
യെ പാട്ടുപാടി ത�ോൽപിച്ചതാണ്
ത്തിെൻറ ഇല്ലായ്മ
പ്രസീതയുടെ ജീവിതം. ഇന്നി
പ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന നാടൻ
യെ പാട്ടുപാടി ത�ോൽപി
പാട്ട് കലാകാരിയാണ് ഇവർ.
ച്ചതാണ് പ്രസീതയുടെ ജീവി
വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും കേരള
തം. ഇന്നിപ്പോൾ അറിയപ്പെ
ത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നൂ
ടുന്ന നാടൻപാട്ട് കലാകാരി
റുകണക്കിന് സ്റ്റേജ് ഷ�ോകൾ,
യാണ് ഇവർ
ആൽബം, സിനിമ, സ്വന്തമായി
ഗാനമേള ട്രൂപ് എന്നിവയെല്ലാമാ
യി വലിയ തിരക്കിലേക്കമർന്ന പ്ര
സീതക്ക് പേക്ഷ, ഇപ്പോൾ കുടും
ബത്തോട�ൊപ്പം വിഷു ആഘ�ോഷി
ക്കാനാകില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടമാണുള്ള
ത്. ഈ വിഷുവിന് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ദുൈബയിലായിരിക്കും.

പങ്കുവെക്കലിെൻറ ആഘ�ോഷം

പ്രസീത ചാലക്കുടി

‘‘108 കുടുംബങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ക�ോളനി
യിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും. പട്ടിണിയു
ടെ കാര്യത്തിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന വീടുകൾ. പ
േക്ഷ, അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ വലിയ അടുപ്പം
സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. പരസ്പരം ഐക്യവും പങ്കുവെക്ക

ലിെൻറ സംസ്കാരവുമാണ് ക�ോളനിയെ വേറിട്ടു നിർ
ത്തുന്നത്. എൻെറ വീട്ടിൽ പട്ടിണിയുടെ അമിട്ട് പ�ൊട്ടു
മ്പോൾ അയൽക്കാരിലൂടെയായിരുന്നു വിഷു അറിഞ്ഞ
തും ആഘ�ോഷിച്ചതും. പടക്കം പ�ൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ട്
ഞാനും ചേട്ടൻ പ്രസാദും അങ്ങോട്ടേക്ക് പായും. ക�ോള
നിയിൽ ആഘ�ോഷ കാലത്ത് തട്ടിക്കൂട്ട് സ്റ്റേജ് പരിപാ
ടികൾ വെക്കും. അപ്പോൾ നാടൻപാട്ടുകൾ ഞാൻ പാടു
മ്പോൾ നല്ല കൈയടിയ�ൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്’’ ^പ്രസീത പറ
യുന്നു.

ജാതകം തിരുത്തിയ പാട്ട്
ഇന്നിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നാടൻപാട്ട് രംഗത്ത് അറി
യപ്പെടുന്ന കലാകാരിയാണ് പ്രസീത. ചാലക്കുടിയി
ലെ കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി മടപ്പാട്ടുപറമ്പിൽ ഉണ്ണിച്ചെക്ക
ൻെറയും വള്ളിയുടെയും രണ്ടു മക്കളിൽ ഇളയവൾ.
മലയാളിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ‘നിന്നെക്കാണാൻ എന്നെ
ക്കാളും ചന്തംത�ോന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണേ’ എന്ന പാ
ട്ടുമായി കടന്നുകയറിയവൾ. ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേ
ഖരൻെറ ഈ വരികൾ ജനകീയമായത് പ്രസീതയുടെ
ശബ്ദത്തിലാണ്. കേരള വർമ ക�ോളജിൽ പഠിക്കുന്ന
കാലത്ത് വി.ഡി. പ്രേം പ്രസാദിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ
തുടങ്ങിയ ‘ജനനയന’ സംഘടനയുമായി അടുത്ത
ത�ോടെയാണ് പ്രസീതയുടെ ജാതകം തിരുത്തി കുറി
ച്ചത്. പിന്നീട് കൈത�ോല പായ വിരിച്ച്... പള്ളിവാട്
ഭദ്രവട്ടകം... മന്ദാരം കാവിലെ വേല കാണാൻ... ഇനി
വരുന്നൊരു തലമുറക്ക്... തുടങ്ങി ഒരുപിടി ഗാനങ്ങൾ
പ്രസീതയുടെ മധുരശബ്ദത്താലാണ് മലയാളികൾ
ഓർത്തുവെക്കുന്നത്.
നാടൻപാട്ടിന�ോടുള്ള അടങ്ങാത്ത പ്രണയം കാരണം
ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് എം.എ ഫ�ോക്ലോർ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
പിന്നീട് എം.ഫിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരകേരളത്തി
ലെ പുലയരുടെ നാടൻപാട്ടുകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ
ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ് പ്രസീത. ഗായകൻകൂടി

യായ മന�ോജാണ് ഭർത്താവ്. അഞ്ചുവയസ്സുകാരൻ കാ
ളിദാസനാണ് ഏക മകൻ.

ശാസ്ത്രീയം, അശാസ്ത്രീയം
കർഷകത്തൊഴിലാളിയായ അച്ഛൻ നന്നായി നാടൻപാ
ട്ടുകൾ പാടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പ്രസീതക്ക് നാ
ടൻപാട്ട് തലക്കുപിടിച്ചത്. സ്കൂളിൽ സഹപാഠികൾ ശാ
സ്ത്രീയ സംഗീതം ആലപിക്കുമ്പോൾ പ്രസീതക്കുമ�ൊ
രു മ�ോഹം; ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിച്ചാല�ോ. സംഗീ
തം പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി സിംഹത്തിെൻറ
മടയിലെത്തിയ കഥയിങ്ങനെ...
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഹൃദയത്തിൽ സംഗീതവും ചു
ണ്ടിൽ സദാസമയം നാടൻപാട്ടുമായി നടക്കുന്ന പ്രസീ
തക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വെളിപാട്; ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം
പഠിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻെറ
മുന്നിൽ ചെന്നുപെടുന്നത്. പാട്ടിെൻറ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ
പഠിപ്പിച്ച അച്ഛനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഒരു സാധനങ്ങ്
അലക്കി. പാടി മുഴുമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഗുരു പറഞ്ഞു
‘‘നിെൻറ ഈ ശബ്ദം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന് പറ്റില്ല
ല്ലോ കുട്ട്യേ’’ എന്ന്. ഒരുമാസം തള്ളി നീക്കി. ഫീസ് ക�ൊ
ടുക്കാൻ 50 രൂപ ച�ോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻെറ ഓട്ടക്കീശ
യിൽ ഒന്നുമില്ല. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം അറിയുന്തോറും
അകലുന്ന മഹാസാഗരമാണെന്ന ബ�ോധ്യത്താൽ അവി
ടെനിന്ന് പടിയിറങ്ങി.
കലാഭവൻ മണിയുമൊത്ത്നിരവധി വേദികളിൽ പാ
ടിയിട്ടുള്ള പ്രസീതക്ക് നല്ല ഓർമകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ
ക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ‘‘മണിച്ചേട്ടൻെറ കൂടെ പാടു
മ്പോൾ നമുക്കു കിട്ടുന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം ചെറു
തല്ല. വല്ലാത്തൊരു എനർജിയാണ് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവ
രിലേക്ക് പകരുക. താഴേ തട്ടിൽനിന്ന് കഴിവുക�ൊണ്ട്
ഉയരം കീഴടക്കിയ ആളാണ് മണിച്ചേട്ടൻ. അതുപ�ോലെ
തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു റിയാലിറ്റി ഷ�ോയിലൂടെ കയറിവ
ന്നയാളല്ല ഞാനും. കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് മുന്നോട്ടു പ�ോകു
ന്നത്്. ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും’’ ^പ്രസീത
പറഞ്ഞു നിർത്തി.
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അച്ഛമ്മയൊ
രുക്കി യ കണ ി കണ്ടു
ണർ ന്ന പുലരിയോർമകളി
ൽ പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായിക
സിതാര. മികച്ച പിന്നണി ഗായി
കക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാ
ർ പുരസ്കാരം ഇൗ വിഷുവി
െൻറ പൊലിമ ഇരട്ടിപ്പിക്
 കു
കയാണ്

സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ\ വി.വി. ശ്രീജിത്ത്

ആ

പൂത്തിരിക്കാലത്തിലേക്ക് തിരികെ നടന്നപ്പേ
ാൾ മലയാളത്തിെൻറ പ്രിയ ഗായിക വീണ്ടും
നക്ഷത്രക്കണ്ണുള്ള നാലാം ക്ലാസുകാരിയായി. സുന്ദ
ര ശബ്ദത്തിലൂടെ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുമ്പോഴും, മല
പ്പുറം എ.ആർ നഗറിലെ തറവാട് വീടിെൻറ മുറ്റവും
തൊടിയിൽ വീണുകിടക്കുന്ന മാങ്ങകളുമെല്ലാം മധു
രമുള്ള ഓർമയായി കൂടെയുണ്ട്. ആ പാവാടക്കാരിയു
ടെ ഓണവും വിഷുവുമെല്ലാം പൂത്തുലഞ്ഞ് കിടപ്പു
ണ്ടിപ്പോഴും മനസ്സിൽ. അച്ഛച്ഛൻ പറഞ്ഞുതന്ന കഥ
കൾ കേൾക്കാനും അച്ഛമ്മയൊരുക്കുന്ന കണികണ്ട്
ഒരു വർഷത്തെ േശ്രഷ്ഠമാക്കാനും ഇപ്പോഴും കൊ
തിക്കും. ഓരോ വിഷുവും നന്മയുടെ ഒരായിരം കണി
യോർമകളാണ് രണ്ടുതവണ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര
പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച ഗായികയായി തിരഞ്ഞെ
ടുക്കപ്പെട്ട സിതാരക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്.

മുന്നിൽ നടന്ന കുഞ്ഞേച്ചി
എന്നും മുന്നിൽ നടക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം. കുഞ്ഞു
ന്നാളിൽ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് അനിയന്മാരുടെ ഉപ
ദേശ നിർദേശങ്ങളനുസരിച്ച് പിന്നാലെ നടന്നത് മു
തൽ തുടങ്ങിയതാണ് ആ നേതൃഗുണമെന്ന് പൊട്ടി
ച്ചിരിയോടെ പറയുന്നു സിതാര. അച്ഛെൻറ സഹോ
ദരങ്ങളുടെ മക്കളാണവർ. അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ
യായിരുന്നു എല്ലാവരും. ഓണത്തിനും വിഷുവിനു
മെല്ലാം ആ സുഹൃദ്ബന്ധം ഉൗഷ്മളമാകും. അവരു
ടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്കാണെന്ന മട്ടിൽ
നടന്ന കുഞ്ഞേച്ചിയായിരുന്നു അന്ന്. എല്ലാവർക്കും
ജോലിയൊക്കെ ആയെങ്കിലും നാട്ടിലൊത്തുചേരു
മ്പോൾ ആ നേതൃപദവി അവരിപ്പോഴും നൽകുന്നു
ണ്ടെന്നും സിതാര പറയുന്നു. വീട്ടിൽ കുടുംബാംഗ
ങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് വലിയ സന്തോ
ഷം. ആഘോഷദിനങ്ങളിൽ അവിടെയെത്താൻ കഴി
വതും മറക്കില.്ല ഇപ്പോൾ പ്രഫഷനുമായി ബന്ധെപ്പ
ട്ട ചില അസൗകര്യങ്ങളാൽ വിഷുവിനെത്താൻ സാ
ധിക്കാറില്ലെങ്കിലും ആ പുലരികൾ തന്നെ അവിടേക്ക്
പിടിച്ചുവലിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴറിയാം ആ നല്ലകാ
ലത്തെ സ്നേഹത്തിെൻറ ആഴം. ഇപ്പോൾ എ.ആർ.
നഗറിൽ ആരുമില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും
കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഭാഗത്താണ് താമസം.

ഇത്തവണ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ
എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ തേഞ്ഞിപ്പലം സെൻറ് പോൾ
സ്സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അക്കാലത്തെ വിഷുവാ
ഘോഷവും മറക്കാനാകില്ല. ജൂണിൽ സ്കൂൾ തുറ
ക്കുമ്പോൾ പറയാനായി അനുഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച്
വെക്കും. പിന്നീട് യൂനിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസ്, ചേലേ
മ്പ്ര എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്എന്നിവിടങ്ങളിലാ
യിരുന്നു പഠനം. ഇപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഡോ. സജീഷി
നും നാല് വയസ്
 സുകാരി മകൾ സാവൻ റിതുവിനുമൊ
പ്പം കൊച്ചിയിലാണ് താമസമെന്നതിനാൽ ആഘോ
ഷങ്ങൾക്
 ക് ചെറിയ മാറ്റം വന്നെങ്കിലും പൂർണ
 മായി

സിതാര കൃഷ്ണ
 കുമാർ

നഗരവ
 ാസിയാകാൻ ഗൃഹാതുര സ്മരണകൾ സമ്മ
തിക്കുന്നില്ല. ഇത്തവണ ഒരു േപ്രാഗ്രാമുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലാണ് വിഷുദിനത്തിൽ.

പാട്ടിെൻറ ആഘോഷവഴി
അച്ഛെൻറ വീട്ടിൽ സംഗീതം പ്രഫഷനായി സ്വീകരിച്ച
വരൊന്നുമില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും പാട്ടുകളുമായി
അത്രയേറെ ബന്ധമുണ്.ട് അച്ഛൻ ഡോ. കൃഷ്ണകു
മാർ നല്ല രീതിയിൽ പാടും. കുട്ടിക്കാലേത്ത പാട്ടിെൻ
റ വഴിയിലെത്തുന്നതിൽ അച്ഛനും അമ്മ സാലിയും
നൽകിയ പിന്തുണ ഏറെ സഹായിച്ചു.
യു.പി സ്കൂൾ കാലത്തുതന്നെ േപ്രാത്സാഹിപ്പി
ക്കാൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സമീപത്തെ എൻ.പി. പ്ര
ഭാകരൻ മാമൻ ചെയ്ത സഹായങ്ങൾ മറക്കാനാ
കില്ല . അഞ്ചിലും ആറിലുമെല്ലാം പഠിക്കുന്ന കാല
ത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും കൊച്ചിയിൽ കൊണ്ടുപോ
യി കാസറ്റുകൾക്കുവേണ്ടി പാടിച്ചതും ഏറെ േപ്രാ
ത്സാഹനമായി.
ആറാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഗായകൻ
ബിജു നാരായണെൻറ കൂടെ കാസറ്റിന് വേണ്ടി പാ
ടിയത് മുതിർന്നശേഷം ഞാൻ പലതവണ അദ്ദേഹ
ത്തോട് തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഗാനങ്ങളുടെ
ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പോകുന്ന പല സ്റ്റുഡിയോ
കളിലും ചെറുപ്പത്തിൽ പോയി പാടിയതാണ്. ഓണ
ക്കാലത്ത് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തെല്ലാം ലൈവ് കാ
സറ്റിറക്കുന്ന രീതിയുണ്ടായിരുന്നു. അതിെൻറ ഭാഗ
മായും ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. തേജ് മെർവിനെല്ലാം
എന്നെക്കൊണ്ട് നിരവധി പാട്ടുകൾ പാടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈണങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി
സംഗീത സംവിധായിക എന്നതൊക്കെ ഭാരമേറിയ
വാക്കാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും ഞാനായിട്ടില്ല. ആലാ
പനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയായ
തിനാൽ ഈണങ്ങൾ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ അവ
തരിപ്പിക്കുന്നെന്ന് മാത്രം. അത് ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്.
കേൾക്കുന്നവരെ ഇതെത്രമാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തു
ന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഫോക്കുകളോടുള്ള താൽ
പര്യവും ഇതുപോലെത്തന്നെ. ‘ഉടലാഴം’ എന്ന ചി
ത്രത്തിലെ ‘പൂമാത’ എന്ന ഗാനമെല്ലാം ആ പശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ വരുന്നവയാണ്. ഭർത്താവ് ഡോ. സജീ
ഷുൾപ്പെടുന്ന ‘ഡോക്ടേഴ്സ്ഡിലമ’യാണ് ഈ ചി
ത്രത്തിെൻറ നിർമാണം.
പിന്നണി ഗാനത്തിനും സംവിധാനത്തിനും പുറ
മെ ഗസൽ വേദികളും സ്വന്തം മ്യൂസിക് ബാൻഡു
മായി ഏറെ തിരക്കിലാണിപ്പോൾ യുവഗായിക. മല
യാളത്തിലെ മ്യൂസിക് ബാൻഡുകൾക്ക് കേരളത്തി
നു പുറത്തും വലിയ ആസ്വാദകരുണ്ടെന്നും സിനിമ
ഗാനങ്ങൾക്കുപരി സ്വന്തമായി ബാൻഡുകൾ തയാ
റാക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് പലരും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന
തെന്നും സിതാര പറയുന്നു.
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