ഞിപ്പൂമ
ണം
ഒഴു

വാരാന്ത്യ

ഇലഞ്ഞി

2016
ജൂലായ് 17
ഞായർ

പൂത്തഹൃദയം

'ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണമ�ൊഴുകിവരുന്നു...
ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലതുപടരുന്നു...
പകൽക്കിനാവിൽപനിനീർമഴയിൽ
പണ്ടുനിൻ മുഖംപകർന്നഗന്ധം"

ചിത്രം:അയൽക്കാരി(1976)
ഗാനരചന:ശ്രീകുമാരൻതമ്പി
സംഗീതം:ജി.ദേവരാജൻ
ഗായകൻ : യേശുദാസ്
രാഗം:ദർബാറികാനഡ

ജെന്നിഫർ നൗഷ്

റ
 ക്കാത്തഇ
 ിക്കലുംമ
 ാളി ഒര
മല യ
ലഞ്

◗ജി.
◗ ഹരി നീലഗിരി

അ

 ന്തശയനനഗരിയിൽ 2014ഡിസംബറിലെഒ
ന
രുസായാഹ്നം.ദേവസ്വംബ�ോർഡ് കവടിയാർ
ഹെവൻസിലെജാലകവാതിലിലൂടെ ആകാ
ശംകണ്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നുജെന്നിഫർനൗ
ഷ് എന്നജർമ്മൻയുവതി.ദൂരെയെങ്ങോനിന്നൊഴുകിയെത്തി
യആഗാനതല്ലജംഅവളുടെമനസുകവർന്നു.

ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണമ�ൊഴുകിവരുന്നു...
ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലതുപടരുന്നു...
അപ്പോഴുംപുതുഗ
 ന്ധംമായാത്ത,കേരളം എന്നനാട്ടിലെ'മ
ലയാളം"  എന്നഇനിയുംപിടികിട്ടാത്തഭാഷയിലാണ് ആപാ
ട്ടെന്നു മാത്രംജെന്നിക്കുമനസിലായി. അകതാരിൽആനിമി
ഷം ഒരുപട്ടുറുമാൽവിരിഞ്ഞു;മലയാളഭാഷയേയുംസംസക
് ാ
രത്തെയുംപ്രകൃതിയേയുമ�ൊക്കെപിന്നീട് വാരിപ്പുണർന്ന, പ്ര
ണയത്തിന്റെ ഒരുപട്ടുറുമാൽ!അതെ.ജെന്നിഫർനൗഷ് എ
ന്നജർമ്മൻഭാഷാദ്ധ്യാപികമലയാളത്തിന്റെനിത്യകാമുകി
യായിമാറുകയായിരുന്നു...മലയാളംപഠിക്കണമെന്നുംസം
സാരിക്കണമെന്നുമുള്ളഅദമ്യമായഅഭിവാഞ്ഛ  ആ പാട്ട് വി
ദേശവനിതയിൽജനിപ്പിച്ചു.ഭാഷയുംകടന്ന്,മലീമസമായി
ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നകേരളക്കരയുടെപരിസ്ഥിതികാവസ്ഥക
ളിലേക്കുംആഗൂഢാനുരാഗംവളർന്നു...
തിരുവനന്തപുരംഗ�ോയ്ഥേസെന്ററിലെജർമ്മൻഭാഷാ
ദ്ധ്യാപികയായാണ് ജെന്നിഫർകേരളത്തിലെത്തുന്നത.് യാ
ത�ൊന്നുമേഅറിയാതെപുത്തൻഭാഷയുംസംസ്കാരവുംആ
ദ്യംഅവരെഒന്നമ്പരപ്പിച്ചു.എന്നാ
 ൽ'ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണം"എന്ന
ഗാനം,'ഇലഞ്ഞി"എന്നവൃക്ഷം,'ഇലഞ്ഞി"എന്നു പേരിട്ടവ
ളർത്തുനായഈമൂന്നുരൂപകങ്ങൾഅവരെമലയാളത്തിന്റെ
യുംമലയാളക്കരയുടെയുംആത്മഭാജനമാക്കി.
വടക്കൻജർമ്മനിയിലെഹാംബർഗിലാണ് ജെന്നിഫർ
ജനിച്ചതും
 വളർന്നതും.ഹാംബർഗ് യൂണിവേഴസ
് ിറ്റിയിൽജർ
മ്മൻഭാഷയിലുംസാഹിത്യത്തിലുംഅദ്ധ്യാപകപരിശീലനം.
നാട്ടിൽപ്രാദേശികപത്രപ്രവർത്തകയായുംപബ്ലിക് സകൂ
് ൾ
അദ്ധ്യാപികയായുംഅല്പകാലം.ഇടയ്ക്ക് ഒരുപരിസ്ഥിതിസംഘ
ടനയിൽചേർന്ന് ജൈവപച്ചക്ക
 റികൃഷിയിലുംമറ്റുംസജീവമാ
യി.വ്യത്യസ്തഭാഷകളുംസംസക
് ാരങ്ങളുംഎന്നുംജെന്നിയെ
ആകർഷിച്ചിരുന്നു.ല�ോകമെന്തെന്നറിയാനായിയൂറ�ോപ്പ് വി
ടാൻഅവരാഗ്രഹിച്ചു.പ�ോർച്ചുഗലിലേക്കായിരുന്നുആദ്യപ്ര
യാണം.അഞ്ചരവർഷംഅവിടെജർമ്മൻഭാഷാദ്ധ്യാപിക.
പിന്നീട് ആഫ്രിക്കയ
 ിൽമൂന്നുമാസത്തെപരിവ്രാജനം.വ്യത്യ
സ്താനുഭവങ്ങൾക്കായിഭൂഖണ്ഡാന്തരസഞ്ചാരംക�ൊതിച്ചജെ
ന്നിയെഭാരതംഎന്നുംപ്രല�ോഭിപ്പിച്ചിരുന്നു.ഇന്ത്യയിൽഒരു
ജ�ോലിക്കായിഅവർഇന്റർനെറ്റിൽപരതി.സകൈ
്
പ്പ് ഇന്റർ
വ്യൂവിലൂടെതിരുവനന്തപുരംഗ�ോയ്ഥേസെന്ററിൽജർമ്മൻ
ഭാഷാദ്ധ്യാപികയായിജ�ോലിനേടി.2014സെപ്തംബറിൽ
കേരളത്തിലെത്തി.
ഒന്നുംമനസിലാകാത്തഭാഷ.വ്യത്യസ്തമായകാലാവസ്ഥ
യുംഭക്ഷണരീതികളും.എല്ലാംക�ൊണ്ടുംആകെപകച്ചുപ�ോയ
ജെന്നിഫർഈഭാഷയും
 നാടുമ�ൊന്നുംഒരിക്കലുംതനിക്കുവഴ
ങ്ങില്ലെന്നുആദ്യംകരുതി.
എന്നാൽനാൽപ്പതുവർഷംമുൻപ് 'അയൽക്കാരി"എന്ന
സിനിമയ്ക്കായിശ്രീകുമാരൻതമ്പിരചിച്ച്,ദേവരാജൻമാസറ്റ് ർ
ഈണംപകർന്ന്,യേശുദാസ്പാടിയ 'ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണമ�ൊഴു
കിവരുന്നു..." എന്നഗാനംജെന്നിയുടെമനസിനെമാറ്റിമറച്ചു.

ഒഴുകിയെത്തിയപൂമണം

നിരത്തിൽപാർക്കുചെയ്തിരുന്നകാറിലെസറ്് റീരിയ�ോയിൽനി
ന്നായിരുന്നു'ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണം ഒഴുകി"വന്നത.് പാട്ട് മനസ്സിൽ
ആഴത്തിൽപതിഞ്ഞു.ഡ്രൈവറെക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽക്കൂടിഅ
ത് പ്ലേചെയ്യിച്ച് മ�ൊബൈലിൽറെക്കോർഡ ചെ
് യ്തു.ഗൂഗിളിൽ
പാട്ടിനായിപരതിയപ്പോൾഗായകനും,രചയിതാവും,സംഗീ
തസംവിധായകനുമ�ൊന്നും ചില്ലറക്കാരല്ലെ
 ന്നുമനസിലായി.
ഗ�ോയ്ഥെസെന്ററിലെസുഹൃത്തുക്കളുടെസഹായത്തോടെ
പാട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിപഠിക്കുകയായിരുന്നുപിന്നീട് ചെയ്തത.് 

ആദ്യമ�ൊക്കെമെലഡിയിൽ അലി
ഞ്ഞ് സ്വയംപാടിആസ്വദിച്ചു.എനിക്കുപാ
ടാൻകഴിയില്ല,പഠിക്കാനുംകഴിയില്ല;മനസ് മന്ത്രിച്ചു.
എന്നാൽസെന്ററിലെകൂട്ടുകാരിൽനിന്ന് പടിപടിയായി'ഇല
ഞ്ഞിപ്പൂവ് ",'മണം",'പകൽക്കിനാവ് ",'പനിനീർമഴ",'മുഖം",'
ഗാനം"ഈപദ ങ്ങള�ൊന്നൊന്നായിപഠിച്ചെടുത്തു.അർത്ഥംകൂ
ടിഅറിഞ്ഞത�ോടെരൂപകങ്ങൾസമ്മോ
 ഹനമാക്കിയവരിക
ളിലെകാവ്യാത്മകതകണ്ട് ജെന്നിഅത്ഭുതസ്തബ്ധയായി.ഈ
ഭാഷയുംസംസക
് ാരവുംഎന്തുവിലക�ൊടുത്തുംപഠിച്ചെടുത്തേ
മതിയാകൂ,അവർഉറപ്പിച്ചു.ഒട്ടോ
 റിക്ഷക്കാർഹ�ോട്ടലു
 കാർ,ട്രെ
യിനിലുംബസിലുമ�ൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുന്നസാധാരണക്കാർ,സ
ഹപ്രവർത്തകർ,വിദ്യാർത്ഥികൾഇവരുമായെല്ലാംസംസാ
രിച്ച് സംസാരിച്ച് ജെന്നിഫറിന്റെനാവിൽ നാണമെന്നിയേമ
ലയാളം'നടനം" ചെയ്തുതുടങ്ങി.
സഹപ്രവർത്തകരുടെ
 സഹായത്തോടെ
 ക്രിസ്മസ് അവ
ധിക്കാലത്ത് പാട്ട് കൂടുതൽപഠിച്ചു.സുഹൃത്തുക്കൾനിർബന്ധി
ച്ചപ്പോൾഗ�ോയ് ഥേസെന്ററിലെക്രിസ്മസ് പാർട്ടിയിൽജെ
ന്നിഫർ'ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണം" പാടി.മലയാളിശ്രോതാക്കൾക
ളിയാക്കുമെന്നുകരുതിയഅവർക്കുതെറ്റി.വലിയ�ൊരുകയ്യ
ടിയ�ോടെയാണ് അവർജെന്നിയെഅഭിനന്ദിച്ചത.് ആത്മവി
ശ്വാസമായി.പിന്നീട്കേട്ടറിഞ്ഞെത്തിയവർതിരുവനന്തപുര
ത്തെവിവിധസാംസക
് ാരികപരിപാടികളിൽജെന്നി
 യെ'ഇ
ലഞ്ഞിപ്പൂമണം" പാടാൻക്ഷണിച്ചു.ജെന്നിഫർനൗഷ് അങ്ങ
നെ ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണത്തിന്റെ  ബ്രാൻഡ്അംബാസിഡറായി...

വീണ്ടും ഇലഞ്ഞി

2015മാർച്ച്.ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണക്കുന്നദ്വിഭാഷാകഥയിൽമറ്റൊ
രുകഥാപാത്രംകൂടികടന്നുവരികയായി.വർക്കലബീച്ചിൽ,മ
റ്റ് നായ്ക്കളാൽആക്രമിക്കപ്പെട്ട് അവശയായഒരുപട്ടിക്കുട്ടി.ജെ
ന്നിഅവളെഏറ്റെടുത്തു.'ഇലഞ്ഞി"എന്നുപേരുമിട്ടു.ഒരുമൃഗ
സംരക്ഷണസംഘടനഇലഞ്ഞിപ്പട്ടിയുടെസംരക്ഷണംഏ
റ്റെടുക്കാൻവിസമ്മതിച്ചപ്പോൾജെന്നിതന്നെഅവളെവളർ
ത്താൻതീരുമാനിച്ചു.അങ്ങനെഇലഞ്ഞി ജെ
 ന്നിക്കൊപ്പംതി
രുവനന്തപുരത്തെഫ്ളാറ്റിലെത്തി.
ഒരുനാൾജെന്നിയെകാണാൻഫ്ളാറ്റിലെത്തിയജൈവ
കർഷകനായഒരു മലയാളിസുഹൃത്ത് പട്ടിക്കുട്ടിയെകണ്ട
പ്പോൾപേരു ച�ോദിച്ചു,'ഇലഞ്ഞിപ്പട്ടി".സുഹൃത്ത് അന്തംവി
ട്ടുപ�ോയി.ടിപ്പുവിനെയും,കൈസറിനെയും,ട�ോമിയേയുമ�ൊ
ക്കെകേട്ടിട്ടുണ്.ട് ഇതാദ്യമായാണ് ഇലഞ്ഞിയുടെ പേരിൽ
ഒരു പട്ടി!ജെന്നിഅയള�ോട  ് 'ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണ"ത്തിന്റെകഥ
പറഞ്ഞു.ദിവസങ്ങൾക്കകംഎവിടെനിന്നോഒരുഇലഞ്ഞി
ത്തൈസംഘടിപ്പിച്ച് സുഹൃത്ത് തിരികെയെത്തി.ഇരുവരും
ചേർന്ന് അത് ഗ�ോയഥ് േസെന്ററിൽനട്ടു...

ദസേട്ടനെകാണുന്നു

ജെന്നിയുടെമലയാളിസുഹൃത്തിന് യേശുദാസിനെപരിചയ
മുണ്ടായിരുന്നു.'ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണ"ത്തിന്റെകഥകേട്ടദസേട്ടൻ
ജെന്നിയെ
 കാണാൻആഗ്രഹംപ്രകടിപ്പിച്ചു.തിരുവനന്തപുരം
താജ് വിവാന്തഹ�ോട്ടലിലായിരുന്നുആഅവിസ്മരണീയസം
ഗമം.പതന
് ിപ്രഭയുംമകൻവിജയ് യേശുദാസുംഒപ്പമുണ്ടായി
രുന്നു.കണ്ടമാത്രയിൽആപാദങ്ങൾത�ൊട്ടുവന്ദിക്കാനാണ്

ജെന്നിക്കുത�ോന്നിയത.് 
ജീവിതത്തിൽആദ്യ
 മായിഒരാ
ളുടെകാൽത�ൊട്ടുവന്ദിക്കുകയായിരുന്നു.ദ
സേട്ടനായിജെന്നി'ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണം" പാടി.തുടർന്ന്,അഞ്ചു
മണിക്കൂറ�ോളംദസേട്ടനും
 കുടുംബത്തോ

ടുമ�ൊപ്പം.മലയാളഭാ
ഷ,സംഗീതം,ഉച്ചാരണം,അക്ഷ
 രമാലഇവയിലെല്ലാംഒന്നാ
ന്തരമ�ൊരുക്ലാസ്സ് തന്നെയേശുദാസ് ജന്നിക്കുനൽകി.പിരി
യുന്നവേളയിൽമൂർദ്ധാവിൽകൈവെ
 ച്ചനുഗ്രഹിക്കവേ,ദസേ
ട്ടൻപറഞ്ഞു;'Always sincere with your intensions".
'ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണ" ത്തിൽനിന്ന് മലയാളമണ്ണിനെകൂടുതൽ
ഹൃദയത്തിലേ
 റ്റിയ  ജെന്നിഫറിന്റെമനസ്സ് ഒടുവിൽകേരളത്തി
ന്റെമാലിന്യപ്രശന
് ങ്ങളിൽഇടിച്ചുനിന്നു.പാലക്കാട്ടുനടന്നഒ
രുപരിസ്ഥിതിക്യാമ്പിൽപങ്കെടുത്തത് അവരെകേരളത്തി
ലെപരിസ്ഥിതിപ്രശന
് ങ്ങളുടെസങ്കീർണ്ണതകളറിയുവാൻസ
ഹായിച്ചു.ജൈവകർഷകനായസുഹൃത്തിന�ൊപ്പംകേരളത്തി
ന്റെപരിസ്ഥിതിപ്രശന
് ങ്ങളിലേക്ക് ജെന്നിഫർനടന്നിറങ്ങി.
''Kerala God"s  own Country""എന്നവിശേഷണത്തെസുഹൃ
ത്തുക്കളുംചേർന്ന് പ�ൊളിച്ചെഴുതി;'Kerala My Own Country!"
കേരളത്തിലെഎല്ലാപരിസ്ഥിതി,മൃഗസംരക്ഷണസംഘ
ടനകളെയുംഒര�ൊറ്റസൈബർ ഫ്ളാറ്റ് ഫ�ോമിൽഎത്തിക്കു
കഎന്നതായിരുന്നുലക്ഷ്യം.അങ്ങനെ'Kerala My Own
Country"എന്നഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മപിറന്നു.പരിസ്ഥിതിപ്ര
വർത്തകർക്കൊപ്പംകവികളുംചിത്രകാരന്മാരുംഫേട്ടോഗ്രാ
ഫർമാരുമെല്ലാംഅതിൽഅംഗങ്ങളായി.തലസ്ഥാനത്തെമ
ന്ത്രിമന്ദിരങ്ങളുടെചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലെമാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളിലേ
ക്ക് ജെന്നി
 യുംസുഹൃത്തുക്കളുംശുചീകരണ�ോപകരണങ്ങളുമാ
യിഇറങ്ങി.പിന്നീട് ശംഖുമുഖംബീച്ചിലുംപാർക്കുകളിലുംകു
ന്നുകൂടുന്നമാലിന്യങ്ങൾശാസ്ത്രീയമായിനീക്കംചെയ്യുന്നസം
രംഭത്തിനുതുടക്കംകുറിച്ചു.മലയാളിസുഹൃത്തായഅൽത്താ
ഫ് രൂപകൽപ്പനചെയ്തക്ലീൻപ്ലാസറ്് റിക  ് കളക്ഷ
 ൻബ�ോകസു
് 
കളാണ് ഇതിനായിഉപയ�ോഗിച്ചത.് ഹ�ോളണ്ടിൽതാൻക
ണ്ടകൂടിന്റെആശയംജെന്നിഫർഅൽത്താഫിന് കൈമാറു
കയായിരുന്നു.വലിച്ചെറിയുന്നമാലിന്യങ്ങളിൽനിന്ന് നഗ
രത്തെരക്ഷിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനത്തോടെപിന്നീട് പല
സ്ഥലങ്ങളിലുംഈസംഘംഎത്തി.ടെക്ന�ോപാർക്,ക് ആ
റ്റിങ്ങൽമുൻസിപ്പാലിറ്റിതുടങ്ങികേട്ടറിഞ്ഞസ്ഥലങ്ങളിലെ
ല്ലാം.ഈവിദേശിമലയാളികൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മികച്ചപ്രതികരണമാ
ണ് ലഭിച്ചത.് ശംഖുമുഖത്തെമാതൃകയാക്കി,ജനകീയസഹ
കരണത്തോടെതലസ്ഥാനമ�ൊട്ടാകെപദ്ധതിനടപ്പാക്കാ
നാണ് കൂട്ടായ്മലക്ഷ്യമിടുന്നത.്
ആര�ോഎഴുതിയതിരക്കഥയിലെകഥാപാത്രം മാത്രമാ
ണ് താനെന്ന് ജെന്നിഫർനൗഷ് വിനയാന്വിതയാകുമ്പോഴും
ഈജർമ്മൻകാരിയുടെആർജ്ജവത്തിനുമുന്നിൽമലയാളി
നമിക്കേണ്ടതുണ്.ട്
'ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണമ�ൊഴുകിവരുന്നു"  എന്നസിനിമാപ്പാട്ടിൽ
നിന്നുംമലയാളഭാഷയിലേക്,ക് മലയാളികളിലേക്,ക് മലയാള
സംസക
് ാരത്തിലേക്,ക് മലയാളിയുടെപരിസ്ഥിതിപ്രശന
് ങ്ങ
ളിലേക്ക്  ഈജർമ്മൻകാരിസഞ്ചരിച്ചു.ഒരുപക്ഷേ,നാൽപ്പ
തുവർഷംമുൻപ് 'അയൽക്കാരി" എന്നസിനിമയിൽആഗാന
മെഴുതിയശ്രീകുമാരൻതമ്പിയ�ോ,സംഗീതംപകർന്നദേവരാ
ജൻമാസറ്റ് റ�ോ,പാടിയയേശുദാസ�ോഓർത്തിരിക്കില്ലഅത്
ഒരുജർമ്മൻകാരിയുടെകണ്ഠത്തിലൂടെകടൽ കടക്കുമെന്ന്!
(ലേഖകന്റെഫ�ോൺനമ്പർ:9349874528)
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വാരാന്ത്യ

2016 ജൂലായ് 17 ഞായർ

കഥപറഞ്ഞജീവിതം

◗ബി.
◗
ഹരികുമാർ

ഒരുമലയാറ്റൂർ

പ്പിലേക്കൊഴുകുന്നത് മനസിലാക്കി
സംഭാവനപത്തിന്റെഗുണിതത്തി
ലൊതുക്കി.ഇത് പ്രക�ോപിപ്പിച്ചത്
ശങ്കുവിനെയാണ.് പത്തുരൂപ.ഇന്ന
ത്തെക്കാലത്ത് പത്തുരൂപഎന്തോ
ആവാനാ,ഒരുചായയ്ക്ക് കൊടുക്ക
ണംരൂപഎട്ട് ,കാപ്പിക്ക് പന്ത്രണ്.ട്
സംഭാവനത്തുകപത്തിലുംകുറ
ഞ്ഞപ്പോൾശങ്കുശരിക്കുംസീറ്റുകി
ട്ടാത്തസീറ്റ് മ�ോഹിയായസ്ഥാനാർ
ത്ഥിയെപ്പോലെക്ഷുഭിതനായി.ആ
ദ്യമേന�ോഎന്നുപറഞ്ഞിരുന്നെ
ങ്കിൽപ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു.ഇതിപ്പോ
ബിസ്കറ്റ് കൊടുത്തുപഠിപ്പിച്ചപട്ടിയു
ടെഅവസ്ഥയിലായി.ബിസ്കറ്റ് കൊ
ടുത്തില്ലെങ്കിൽകുരക്കും.
ശങ്കുവിന്റെപരാതിസ്വാമിയുടെ
ഗേറ്റിൽനിന്നു.
'ഹും!വല്യഐ.എ.എസുകാ
രൻ. എഴുത്തുകാരൻ. പെരുത്ത
ആള്.തരുന്നത�ോപത്ത് ഉലുവാ.
കാശില്ലെങ്കിൽ പറ. പണിയെടു
ത്തൊണ്ടാക്കിത്തരാം. ഹല്ല പി
ന്നെ".പണംകിട്ടാതായപ്പോൾവാ

അഗ്രജനെങ്ങെ-

കവിത

ന്നറിയായ്കയാലിവർ
വ്യഗ്രിപ്പു........
മുമ്പേനടന്നവനെങ്ങുപ�ോയ?്
തങ്ങളിൽകെട്ടി
മറിഞ്ഞതിരകളില�ൊന്നാമനെങ്ങാണ�ൊളിച്ചുപ�ൊടുന്നനെ?
ആവിയായ് തീർന്നോരു
വീചിപറന്നുയർന്നാദിത്യല�ോകം
കടന്നുപ�ോയെന്നത�ോ?
അൻപാൽസഹജനെത്താഴെയാക്കിപ്പൊങ്ങി
സമ്പാതിസൂര്യാനല
ജ്വാലയേറ്റവൻ!.....
പിമ്പേവരുന്നോർക്കരുളിസു
രക്ഷിത
സഞ്ചാരമെന്നും
ചരിതാർത്ഥനായനീ!
ഉള്ളിൽക്കരഞ്ഞു
തളർന്നോരലകൾക്കു
വെള്ളിച്ചിലമ്പുമായെത്തുകില്ലേയവൻ?
വീണ്ടുംതണുത്തുവൻ
പെയ്തിറങ്ങീടുമ�ോ
പൂണ്ടടക്കംപുണർന്നൊന്നായലിയുമ�ോ?
മാടിവിളിക്കുന്ന
തീരങ്ങളെഞങ്ങള�ോടിക്കിതച്ചെത്തിയുമ്മവച്ചീടുമ�ോ?

സ�ോമപാനത്തിലുന്മത്തരായ് പൗർണ്ണമിരാവിൽകുഴഞ്ഞാടി
വീഴുംതിരകളെ
തല്ലിയുണർത്തി
നടത്തുമ�ോ
 നേർവഴിയ്ക്കന്നു  മഹസ്കരൻ
തന്റെപ�ൊൻചൂരലാൽ?
അശ്രുവാലാസ്യം
കഴുകിത്തെളിഞ്ഞൂഴി
സസ്മിതംക�ോൾമയിർക്കൊണ്ടുപുണരുമ�ോ?
പിച്ചനടത്താൻ  
ക�ൊതിക്കുമ�ോ
ഞങ്ങടെക�ൊച്ചുകിടാങ്ങളെ
വീണ്ടുമ�ൊന്നായിവർ?
പേരക്കിടാങ്ങളെയ�ോമനിക്കുംതാതമാതാക്കളെമറന്നീടരുതാർക്കുമേ
അണ്ണനെങ്ങാണെന്നറിയാതുഴലുന്നിതുണ്ണികൾ!...മുമ്പേ
നടന്നവനെങ്ങുപ�ോയ?്
അഞ്ചായിവർഷമീ
യാഗസ്റ്റിരൂപത്തിയഞ്ചിനണ്ണൻയാത്രയായിട്ടുമക്കളേ!
തങ്ങളിൽത്തന്നെയടങ്ങി
 യിരിപ്പവർ
ക്കെങ്ങനെവിട്ടു
പിരിയാൻകഴിഞ്ഞിടും?

വാരാന്ത്യകൗമുദി(1.05.16)ലെഓർമ്മകളെനന്ദി
വായിച്ചു.നാടകത്തിന് പ്രതിഫലമായികിട്ടിയനെ
ല്ലുമായെത്തിയവൈക്കത്തിന്റെഅനുഭവംവായിച്ച
പ്പോൾഉള്ളുപിടഞ്ഞു.ഹൃദയസ്പൃക്കായഅനുഭവംപ
കർന്നസുബ്രഹ്മണ്യൻഅമ്പാടിക്കുംവാരാന്ത്യകൗമു
ദിക്കുംഅഭിനന്ദനങ്ങൾ.ദേവാലയത്തിനുപകരംമ
നുഷ്യാലയംഎന്നകാഴ്ചപ്പാട്പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പേ
കണ്ടറിഞ്ഞവൈക്കംക്രാന്തദർശിതന്നെ.തീർച്ച.
ജിബിപൗല�ോസ്

ആനാംതുരുത്തിഹൗസ്
എറണാകുളം

ഇതിനുമപ്പുറംചിലതുണ്ട്

 വാരാന്ത്യകൗമുദി
 യിൽവന്ന'ഈശബ്ദത്തിനുമപ്പുറം
ചിലതുണ്"ട് എന്നജീവിതരേഖവായിച്ചപ്പോൾഒരുവർ
ഷംമുമ്പ് അനന്തപുരിഎഫ.് എംഎന്നറേഡിയ�ോപ
രിപാടിയിലൂടെഇന്ദിരാപ�ൊതുവാൾഎന്നഇന്ദിരജ�ോ
സഫിന്റെശബ്ദഗാംഭീര്യംകേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്.ട് ഈജീ
വിതകുറിപ്പിലൂടെആസൗന്ദര്യചിത്രവുംകണ്ടറിഞ്ഞു.
അദൃശ്യസാന്നിദ്ധ്യമാണെങ്കിലുംഒരുവ്യത്യസ്തതശ
ബ്ദത്തിലുംകാഴ്ചയിലുംപ്രവൃത്തിയിലുംഓർത്ത് അറി
യാൻകഴിഞ്ഞു.യുവത്വംതുളുമ്പുന്നത�ൊണ്ണൂറ് വയസ്സു
ള്ളമുത്തശ്ശി,ആദർശത്തിനപ്പുറംകൃത്യതയുടെനൂൽ
പിടിച്ചുള്ളസ്ത്രീജീവിതം.ഏവർക്കുംമാതൃകതന്നെയാ
ണ്.ശ്രീഇന്ദിരാജ�ോസഫ് വെണ്ണിയൂരിലൂടെസ്ത്രീസമൂ
ഹത്തിന്റെകൈയ�ൊപ്പ് ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻവാരാന്ത്യ
കൗമുദിയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽഅഭിമാനിക്കാം.
അജയൻ

അജയ് സ്റ്റോർ, പരവൂർ,

ശശീന്ദ്രനെകണ്ടു
പഠിക്കുക

3.07.2016ലെകേരളകൗമുദിവാരാന്ത്യകൗമുദിയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചസി.കെ.ശശീന്ദ്രൻഎം.എൽ.എയു
ടെകവർസ്റ്റോറിവായിച്ചു.ക്ളേശങ്ങളുടെതീച്ചൂളയിലൂ
ടെഉയർന്നുവന്നഒരുജീവിതം.അതാണ് സി.കെ.ഇ
ന്നുംക്ളേശങ്ങള�ോട്തന്നെ
 അദ്ദേഹംപടപ�ൊരുതുന്നു.
ഉന്നതിയിലെത്തിയിട്ടുംവിനയൻ!ലേഖകനുംകൗമുദി
ക്കുംഭാവുകങ്ങൾ.ഇത്തരത്തിലുള്ളലേഖനങ്ങളാണ്
വായനക്കാർക്ക് വേണ്ടത.്
വക്കംവാഹിദ്

കല്ലറ

അറിയാതെ

നമ്മുടെ നാടൻകലകൾ

◗കെ.
◗
രഗീഷ്

◗കല്ലിയൂർ
◗
മധു

മനംകുളിർന്നു

കേരളത്തിന്റെസാംസ്കാരിക
പൈതൃകത്തിൽഒഴിവാക്കാൻപ
റ്റാത്തവയാണ് നാടൻകലകൾ.അ
വയുടെസമ്പന്നതയുംവൈവിധ്യ
ങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നആവിഷ്കാ
രങ്ങളുംല�ോകകലാപാരമ്പര്യത്തി
നുമുമ്പിൽ നമ്മുടെസംഭാവനയാ
ണ്.എന്നാൽഇന്നവപാർശ്വവത്ക
രിക്കപ്പെടുന്നസംസക
് ാരമായിമാറ്റ
പ്പെടുന്നുണ്ടോഎന്നസംശയംനിഴ
ലിക്കുന്നു.അറിയപ്പെടുന്നഫ�ോക്
ല�ോർ പ്രവർത്തകൻ ബാലകൃഷ്ണൻ
ക�ൊയ്യാൽ രചിച്ച'folkartsofkeral-
a" കേരളത്തിന്റെതനതുനാടൻകല
കളെല�ോകത്തിനുമുമ്പിൽ അവത
രിപ്പിക്കുകയാണ.് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
തന്നെ 'കേരളത്തിലെനാടൻകല

കൾ"എന്നമല
യാള രചനയു
ടെപരിഷ്കരി
ച്ച ഇംഗ്ലീഷ  ് വി
വർത്തനമാണ്
ഈ പുസ്തകം.
ലളിതമായഭാ
ഷയിൽ കേര
ളത്തിലെ നാ
ടൻകലകളെ
സമഗ്രമായി
വിലയിരുത്താൻ രചയിതാവ് ഇവി
ടെശ്രമിച്ചിക്കുന്നുണ്.ട് ഫ�ോകല�ോ
് ർ
സ്നേഹികൾക്കിത�ൊരുഅന്വേഷ
ണസഹായിയുംആദ്യവായനക്കാർ
ക്ക് ഈ മേഖലയെകുറിച്ചുള്ളനവ്യാ
നുഭവമായിരിക്കുമെന്നുംതീർച്ച.ദേ
ശഭാഷാമതആവാസവ്യവസ്ഥക
ളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓര�ോ

നാടൻകലകളുടെയുംആശയസ്വത്വ
ത്തിലേക്ക് ഗ്രന്ഥക്കാരൻ കടന്നുചെ
ല്ലുന്നത.് പ്രാദേശികമായആചാരനു
ഷ്ഠാനങ്ങൾകലകൾക്ക് ദൈവികമാ
യപശ്ചാത്തലംനൽകുന്നതുംഒപ്പംച
രിത്രപരമായസാധ്യതകളുംനാടൻ
കലകളിൽഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷണാ
ത്മകമായിഗ്രന്ഥകാരൻരേഖപ്പെടു
ത്തുന്നുണ്.ട് ഒരേപ്രാദേശികമായആ
ചാരാനുഷ്ഠാനചട്ടക്കൂടിൽസുരക്ഷിത
മായതായുംകാണാം. അത്ത
 രത്തിൽ
കേരളത്തിലെനാടൻകലകളെവൈ
വിധ്യങ്ങള�ോടെ
 അവതരിപ്പിക്കാൻഗ്ര
ന്ഥകാരൻകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്.ട് അവയാക
ട്ടെസ്വദേശിക്കുംവിദേശിക്കുംഒരുപേ
ാലെപഠനസഹാ
 യികൂടിയാണ.് പുതി
യകാലഘട്ടത്തിൽ മിക്കനാടൻകല
കളുംഅതിജീവിക്കാൻപ്രയാസപ്പെ
ടുന്നവയാണ.് 
ഈ സ ാഹ ച ര ്യത് തിൽ അ വ
യിൽ ചിലത് പ�ൊതുവേദികളിൽ മന
സില്ലാമനസ�ോടെചത്തുജീവിക്കുന്നു
ണ്ട്.ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടഅവഅവ
തരണത്തിനപ്പുറംസ്വത്വംഉൾക്കൊ
ളളാൻകഴിയാത്തവയാണ.് അവിടെ
യാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ ക�ൊയ്യാലിന്റെ
ഇത്തരമ�ൊരുരചനയുടെപ്രസക്തി.
നാടൻകലകളെകുറിച്ചുളളകാഴ്ചപ്പാട്
യുവജന�ോ
 ത്സവവേദികളിൽ തളച്ചിടു
മ്പോൾ അവഗ്രേസ്മാർക്കിനുവേണ്ടി
യുളളഉത്പന്നമാണെന്നഅബദ്ധധാ
രണകളുംനമ്മൾകണ്ടതാണ.് ഫ�ോക്
ല�ോറിനെകുറിച്ചുളളഅറിവുകൾ,പഠ
നങ്ങൾപ�ൊതുസമുഹത്തിനുമുമ്പില്
എത്തിക്കണം.നാടൻകലകൾനമ്മു
ടെചരിത്രത്തിന്റെതിരുശേഷിപ്പുക
ളാണ.് ലളിതമായഭാഷയുംഅപൂർവ
ചിത്രങ്ങള�ോടുകൂടിയുളളഅവതരണ
വുംമികവുപുലർത്തുന്നുണ്.ട് മുൻകേര
ളകലാമണ്ഡ
 ലംവൈസ് ചാൻസലർ
ഡ�ോ.കെ.ജിപൗല�ോസിന്റെആമുഖ
വുംഅവസാനഭാഗത്തുനല്കിയനിഘ
ണ്ടുവുംപുസ്തകത്തെമികച്ചതാക്കുന്നു.

യാദഗിരിലക്ഷ്മീന
 രസിംഹ
ക്ഷേത്രം
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെപ്രധാനതീർത്ഥാടനകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്
യാദഗിരിലക്ഷ്മീനരസിംഹക്ഷേത്രം.ഏകദേശംമുന്നൂറടിഉയരമുള്ള
മലയിലാണ് ക്ഷേത്രം.പ്രകൃതിദത്തമായഒരുഗുഹയാണ് ക്ഷേത്ര
ത്തിന്റെഗർഭഗൃഹം.ലക്ഷ്മിനരസിംഹഭാവത്തിലാണ് ക്ഷേത്രത്തി
ലെപ്രധാനമൂർത്തിയായനരസിംഹം. ക്ഷേത്രത്തിന്റെപ്രധാന ഗ�ോ
പുരംസിംഹദ ്വാരംഎന്നറിയപ്പെടുന്നു.
ഐതിഹ്യം,മാഹാത്മ്യം
ത്രേതായുഗത്തിലാണ് ക്ഷേത്രംസ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വിശ്വാസം.ത്രേ
തായുഗത്തിലെഋഷിവര്യനായവിഭാണ്ഡകന്റെമകനായഋശ്യശൃം
ഗന്റെപുത്രനാണ് യാദവൻ.അദ്ദേഹത്തിന്റെഇഷ്ടദൈവംവിഷ്ണുവാ
യിരുന്നു.നരസിംഹരൂപത്തിലുള്ളവിഷ്ണുവിനെധ്യാനിച്ചിരുന്നു.ന
രസിംഹത്തെകാണാനുള്ളതാല്പര്യംകൊണ്ട് തീർത്ഥയാത്രതുട
ങ്ങി.ഒരുവടവൃക്ഷച്ചോട്ടിൽധ്യാനമഗ്നനായിരുന്നപ്പോൾഹനുമൽ
ദർശനമുണ്ടായി.മനുഷ്യവാസമില്ലാത്തമലയിൽതപസിരിക്കാൻ
ഹനുമാൻയാദവനെഉപദേശിച്ചു.അതനുസരിച്ച് തീവ്രതപസ് തുട
ങ്ങി.വൈകുണ്ഠത്തിൽഅത് ചലനമുണ്ടാക്കി.വിഷ്ണുപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് 
എന്തുവരമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ച�ോദിച്ചു.നരസിംഹഭാവത്തിലുള്ള
ഏറ്റവുംനല്ലരൂപങ്ങൾകാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.യാദവന്
 റെഭ
ക്തിയിൽതൃപ്തനായവിഷ്ണുആദ്യംജ്വാലനരസിംഹരൂപത്തിൽപ്ര
ത്യക്ഷനായി.ഗണ്ഡഭേരന്ദ്രനരസിംഹരൂപത്തിൽപിന്നീട് ദർശ
നംനൽകി.മൂന്നാമത യ�ോ
്
ഗനരസിംഹഭാവത്തിലുംഎന്നിട്ടുംയാ
ദവന് പൂർണ്ണതൃപ്തിവന്നില്ല.അതുകൊണ്ട് ഈമൂന്ന് ഭാവത്തിലുംമല
യിൽസ്ഥിരവാസംനടത്തണമെന്ന് യാദവൻപ്രാർത്ഥിച്ചു.അങ്ങ
നെമൂന്നുരൂപത്തിലുംമലയിൽവിഷ്ണുസാന്നിദ്ധ്യംചെയ്തു.യാദവൻ
തപസുചെയ്തമാലപിന്നീട് യാദവഗിരിയായിമാറി.
എത്തിച്ചേരാൻ
നർഗ�ോണ്ടജില്ലയിലാണ് യാദഗിരി.ഹൈദരാബാദിൽനിന്ന് 60
കില�ോമീറ്റർദൂരം.സെക്കന്തരാബാദ് -കാശിപെട്ട് റൂട്ടിൽറായഗ
് ീറാ
ണ്ഏറ്റവുംഅടുത്ത
 റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ.
-എം.വി.
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അഗ്രഗാമി

ക്കുകളുടെമൂർച്ചകൂട്ടി.സ്വാമിയെക്കാ
ണാൻമാന്യന്മാർപലരുംവരും.അ
വർകേൾക്കെശങ്കുവചനങ്ങളുടെ
വസ്ത്രാക്ഷേപംസ്വാമിക്ക് ദുസ്സഹമാ
യിത്തോന്നി
 .
എന്താഒരുവഴി?
ഒരേഒരുവഴിയേയുള്ളൂ.
കാക്കിയുടെവഴി.
സ്വാമിമ്യൂസിയംപൊലീസ് സ്റ്റേ
ഷനിലേക്ക് ഫ�ോൺചെയ്തു.
എന്താസർകാര്യം.
മലയാറ്റൂർകാര്യംപറഞ്ഞു.
ദേഹ�ോപദ്രവംഒന്നുംഏല്പിക്കരു
ത് . മയത്തിൽമതി.
എസ.് ഐസാഹിത്യാസ്വാദക
നാണ.് മലയാറ്റൂരിന്റെവായനക്കാ
രനാണ.്
രംഗംമാറുന്നു.
ശങ്കുവിന്റെവീടിനുമുന്നിൽപൊ
ലീസ് ജീപ്പ്.ശങ്കു,ഭാര്യമീനാക്ഷി,കു
ഞ്ഞുകുട്ടിപരാധീനങ്ങൾഎന്നിവ
രടങ്ങുന്നകുടുംബക്കുപ്പിണിപൊലീ
സ് സ്റ്റേഷനിലേക്.ക്
രണ്ടുദിവസംകഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്

എസ.് ഐയ്ക്ക് അപകടംമനസിലായ
ത്.ഒന്നിനുംഎട്ടിനുംഇടയ്ക്ക് പ്രായമു
ള്ളഎട്ടുകുട്ടികൾ.ഓര�ോ
 ന്നുംഓര�ോ
 
കുട്ടിബകന്മാർ.അവർഎസ.് ഐയു
ടെയൂണിഫ�ോം  ബൽട്ടിൽതൂങ്ങി.
മാമാവെശക്കുന്നു,ബജിമേടി
ച്ചുതാ.
ഇന്നുവരെഅന്യരുടെകീശകാ
ലിയാക്കിവയറുനിറച്ച് ശീലിച്ചആയൂ
ണിഫ�ോംധാരിസ്വന്തംകീശകാലി
യാവുന്നത് ന�ോക്കിവേദനിച്ചു.
മറ്റെല്ലാംസഹിക്കാം.പണ്ടാര
ങ്ങളുടെയൂറിൻഷെഡ് എസ.് ഐയു
ടെമേശപ്പുറം.
ചിലതെല്ലാംല�ോക്ക
 പ്പിൽരണ്ടാ
മത്തേതുംസാധിച്ചു.
മൂന്നാംദിവസം മലയാറ്റൂരിന്
ഫ�ോൺ.
സർവല്യശല്യം. വീട്ടിക്കൊണ്ടു
വിട്ടേക്കട്ടെ.
ശരിനന്നായിട്ടൊന്ന് വിരട്ടിവി
ട്ടേക്കണം.
അടുത്തദിവസം.
സ്വാമിരാവിലെകണ്ണുതിരുമ്മി
എണീറ്റ് ഗേറ്റിലേക്ക് ന�ോക്കുമ്പോ
 ൾ
കാണുന്നത് ഐശ്വര്യപൂർണമായ
കാഴ്ച.
ഗേറ്റിൽശങ്കുവുംഭാര്യയുംകുട്ടിക
ളുമടങ്ങുന്നകുടുംബം.
ശങ്കുവിന്റെമുഖംദയനീയം.
'ഏമാൻ ഇടിച്ചുപഞ്ചറാക്കി.പ
ണിക്ക് പ�ോവാൻനിവൃത്തിയില്ല.ഒ
രുമാസത്തേക്ക് എനിക്കുംകുടുംബ
ത്തിനുംസ്വാമിചെലവിനുതരണം."
സ്വാമിയുടെമുഖംകാണണം.അ
തിന് ഇങ്ങനെയൊരുഅടിക്കുറിപ്പ് 
കൊടുത്താൽനന്നായിരുന്നേനെ.
ഒരുഐ.എ.എസ് അബദ്ധം!

ക�ോന്നിയൂർദിനേശൻ

കത്തുകൾ

മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ

സ്വാമിയുടെ
പരിചയക്കാരനായി
ശങ്കു എന്നൊരാൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു.
സ്വാമിയുടെ
കാർ കാണുമ്പോൾ
ഭയഭക്തി
ബഹുമാനങ്ങള�ോടെ
വിനീത വിധേയനായി
ത�ൊഴും.
സ്വാമി തിരിച്ചു ത�ൊഴും

ജൂൺ19ലെവാരാന്ത്യകൗമുദിഅത്യന്തംശ്രേഷ്ഠമാ
യിരുന്നു.വേഷംകെട്ടില്ലാത്തവിജ്ഞാനയ�ോഗിവ
ര്യനായശ്രീഎം.നെഹൃദയസ്പൃക്കായിച�ോദ്യോത്ത
രങ്ങളിലൂടെവിവരിച്ചുകാട്ടിയതിന്വി.എസ.് രാജേഷി
ന് നന്ദി.ഇത്തരംഅപൂർ വ്വജന്മങ്ങളിലൂടെ
 യാണ് നമ്മു
ടെസംസ്കാരംപ്രകാശപൂരിതമാകുന്നത.് ടി.പത്മനാഭ
നെപറ്റിവായിച്ചപ്പോൾപണ്ട് മുംബയിലെകേരളീയ
സമാജത്തിൽവച്ച് അദ്ദേഹത്തെകേൾക്കുവാനുംകാ
ണുവാനുംസാധിച്ചസന്ദർഭംഓർമ്മവന്നു.അന്ന് അ
ദ്ദേഹത്തിന്റെവിവാദപ്രസംഗത്തിന്റെപ്രകമ്പനംമുഴ
ങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു.കാമ്പുറ്റകഥകൾക�ൊണ്ട് വായന
ക്കാരന്റെഹൃദയത്തെമദിക്കുകയുംകണ്ണുകളെഈറ
നാക്കുകയുംചിന്തയെതീ പിടിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുന്നപ
ത്മനാഭനെ
 പ�ോലെയുള്ളനിർഭയരായഎഴുത്തുകാർ
നമുക്ക് അന്യമാണ.് ഈവ്യതിരിക്തതയാണ്പത്മനാ
ഭന്റെപ്രതിഭാശക്തിയുടെമാനംഎന്നുഞാൻകരുതു
ന്നു.കഥപറയാൻജീവിക്കുന്നൊരാൾഎന്നാ
 യിരുന്നു
തലക്കെട്ട് വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നുത�ോന്നുകയാണ.് 
കഥപറയാൻജീവിച്ചൊരാൾക്ക് ഒരുഭൂതകാലത്തി
ന്റെഛായാഗ്രഹണം. കവിതയുംകഥയുംമുടക്കരുത.്   
ആശംസകള�ോടെ


തീർത്ഥയാത്ര

ജീവിതം
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ഐ.

എ.എസ,് ഐ.എഫ.് എ
സ്,ഐ.പി.എസ്പരീക്ഷപാസായ
വരെ സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിംഎന്നാണ് പറ
യുക.   രാഷ്ട്രീയക്കാരായഭരണക്കാ
രെഅഞ്ചുവർഷംകൂടുമ്പോൾവെട്ടി
മൂടാനുള്ളമൺവെട്ടിജനത്തിന്റെ
കൈയിലുണ്.ട് അറുപതുവരെനമ്മു
ടെത�ോളിലിരുന്ന് ഭരിക്കാനുള്ളഅ
ധികാരംനേടിയാണ് സ്റ്റീൽഫ്രെയി
മുകാർവരിക.അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അവർബുദ്ധിപരമായിപിന്നോട്ടല്ല.
പക്ഷേഅത്രയ്ക്കുംഅടിതെറ്റും.
ഐ.എ.എസുകാരനുംഅബദ്ധംപ
റ്റും.അങ്ങനെപറ്റിയഒരബദ്ധത്തി
ന്റെകഥ.
തിരുവനന്തപുരംകരമനശാ
സ്ത്രിനഗറിൽവൈദേഹിഎന്നഭവ
നത്തിൽസാക്ഷാൽമലയാറ്റൂർരാമ
കൃഷ്ണൻവസിച്ചിരുന്നു.ആൾബുദ്ധി
മാൻ.ഐ.എ.എസുകാരൻ,ഭാരിച്ച
സർക്കാർഉത്തരവാദിത്വമുള്ളജ�ോ
ലിക്കിടയിലുംസർഗാത്മകസാഹി
ത്യരചനയിൽമുമ്പൻ.വേരുകൾ,യ
ന്ത്രംഎന്നീഈടുറ്റഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ
രചയിതാവ.് സർവ�ോപരിമനുഷ്യ
സ്നേഹി.അയൽവക്കക്കാർക്കൊ
ക്കെഉപകാരി.പക്ഷേഒരുകുഴപ്പമു
ണ്ട്.പാത്രമറിഞ്ഞ് ദാനംചെയ്യുന്ന
തിൽവിമുഖൻ.മുമ്പിൽവന്ന് കൈനീ
ട്ടുന്നവർക്കൊക്കെകൊടുക്കും
 .വാരി
ക്കോരിക്കൊടുക്കും
 .വിശക്കുന്നവന്
അന്നത്തിനുള്ളകാശ്കൊടുക്കും.ദാ
ഹിക്കുന്നവന്പാനീയത്തിനുള്ളകാ
ശ് കൊടുക്കും.പാനീയംഏത് തരമാ
ണെന്നൊന്നുംന�ോട്ടമില്ല.
സ്വാമിയുടെപരിചയക്കാരനായി
ശങ്കുഎന്നൊരാൾഉണ്ടായിരുന്നു.
സ്വാമിയുടെകാർകാണുമ്പോൾഭയ
ഭക്തിബഹുമാനങ്ങള�ോടെവിനീത
വിധേയനായിതൊഴും.സ്വാമിതിരി
ച്ചുതൊഴും.ശങ്കുവിന്റെകല്യാണംക
ഴിഞ്ഞ് എട്ടുവർഷമായി.മക്കളുടെ
 എ
ണ്ണംഎട്.ട് ഭാര്യമീനാക്ഷിക്പ്ര
ക് സവ
പ്പായിൽനിന്നെഴുന്നേൽക്കാൻനേര
മില്ല.ദിവസവുംരാവിലെസ്വാമിയുടെ
ഗേറ്റിൽവന്നുകൈ

നീട്ടും.
'സ്വാമീവയറുകായുന്നു.വല്ലതും
താ".
ആർദ്രമനസ്ക
 നായസ്വാമികൈ
നിറച്ച് മടക്കും.ആപൈസകൊണ്ട് 
മുറുക്,ക് ഉണ്ടംപൊരി,പരിപ്പ്,വട,ഉ
ള്ളിവടഎന്നിവയൊക്കെമേടിച്ച് 
ത�ോർത്തിന്റെതുമ്പിൽകെട്ടിവീട്ടിൽ
കൊണ്ടുവരും.വിശന്നിരുന്നമക്കൾ
ക്ക് ഒരുകഷണംകൊടുക്കാതെഅ
വരുടെകൺമുന്നിലിരുന്ന് അത് മുഴു
വൻതിന്നും.
ഭാര്യശപിക്കും.
'കണ്ണീച്ചോരയില്ലാത്തവൻ.അ
വത്തൂങ്ങക്കൊരുകഷണംകൊടു
ക്കാതെമുഴുവൻതിന്നല്ലോ.""
അതിനുംശങ്കുവിനൊരുന്യായീ
കരണമുണ്.ട്
'എടീഅവത്തൂങ്ങക്ക് ഒന്നല്ലനൂ
റുകഷണംകൊടുത്താലുംആർത്തി"
തീരത്തില്ല.ചള്ളവയറുനെറയണ്ടേ.
ദിവസവുംരാവിലെസ്വാമിയുടെ
ഗേറ്റിൽവന്നു കൈനീട്ടുകശങ്കുവി
നൊരുപതിവായി.ഇതൊരുസ്ഥി
രംകൃഷസ്വാമിയുടെഉദാരമനസ്കത
യുടെഅടിവേരറ്റു.സ്വാമിയുടെഔ
ദാര്യത്തിന്റെസിംഹഭാഗംകള്ളുഷാ
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തുംപാരമ്പര്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായവിശ്വാസ
ങ്ങളെക്കാൾ കാലംഅടയാളപ്പെടുത്തിയ
അചഞ്ചലവിശ്വാസങ്ങളാണ.് ഫ്രാൻസി
ലെവൈറീനിയൻമലനിരകളുടെഹരിത
ഭംഗിയിൽഒഴുക്കുനിറഞ്ഞനദിക്കരയിലാ
ണ് ലൂർദ് നഗരംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നത.് യൂറ�ോ
പ്പിലെഏറ്റവുംവലിയതീർത്ഥാടനകേന്ദ്ര
മാണ് ലൂർദ.് ഗ്രാമീണസൗന്ദര്യംനിറഞ്ഞ
തടാകങ്ങളുംഉദ്യാനങ്ങളുംമലനിരകളുംന
ഗരത്തേക്കാൾഫ്രാൻസിന്റെ ഹൃദയതാ
ളംതന്നെയാണ.് പ്രകൃതിയുടെഏത് പ്രതി
കൂലാവസ്ഥയിലുംരാത്രിയുടെയാമങ്ങളിൽ
ആകാശത്ത് മണിദീപങ്ങളുടെ
 പ്രഭാകിരണ
ങ്ങൾപ�ോലെനക്ഷത്രവിളക്കുകൾതെളി
ഞ്ഞുനിൽക്കും.ലൂർദ് മാതാവിന്റെ ദേവാല
യത്തിനുള്ളിൽമംഗളദീപമായിമെഴുകുതിരി
എരിഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരിക്കും.അവിടെഎപ ്പോ
ഴുംപ്രാർത്ഥനാനിരതമാണ.് 1844ജനുവരി
ഏഴിനാണ് ബ�ോളിവില്ല് ഗ്രാമത്തിൽഒരുദ
രിദ്റകുടുംബത്തിൽ പതിനാല് വയസുകാരി
യായഒരുഇടയപെൺകുട്ടിബെർണറുത്ത് 
ജനിച്ചത.് ചെറുപ്പംമുതലെആസ്തമ പ�ോലു
ള്ളപലവിധര�ോഗങ്ങളാൽ അവൾഭാരപ്പെ
ട്ടിരുന്നു.അവൾകന്യാമറിയത്തോട് ച�ോദി
ക്കുംഎന്റെര�ോഗങ്ങളാൽഞാൻഭാരപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നു.എന്റെര�ോഗങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം
തരില്ലേ.
ലൂർദ് നഗരത്തിൽനിന്നുംവളരെയക
ലത്തിലുള്ളമസബിയേൽകാടുകളിൽസ
ഹ�ോദരിയുംകൂട്ടുകാരിയുമ�ൊത്ത് വിറക് ശേ
ഖരിക്കാൻപ�ോകുകപതിവായിരുന്നു.ഒരു
അരുവികടന്ന് അക്കരെയെത്തിയാൽധാ
രാളംവിറക് ലഭിക്കും.അവൾര�ോഗിയായ
തിനാൽബെർണദറുത്ത് ഒപ്പംപ�ോകാതെ
ഇവിയെയുള്ളഗുഹയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളകാടുക
ളിൽനിന്ന് ഉണങ്ങിയകമ്പുകൾശേഖരി
ക്കും.വളരെപഴക്കമുള്ളഈപാറയെവിളി
ക്കുന്നത് പുരാതനപാറയെന്നാണ.് അവൾ
വിറകുകൾശേഖരിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കെകാറ്റി
ലാടിക്കൊണ്ടിരുന്നചെടികളുംമരങ്ങളുംനി
ശ്ചലമായി.അവൾദൃഷ്ടികളുറപ്പി
 ച്ചുന�ോക്കി.
മുന്നിൽകണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നഒരുകാഴ്ചയവൾ
കണ്ടു.ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായിശിര�ോവസ്ത്രവുമ
ണിഞ്ഞ് കൈയിൽഒരുജപമാലയുമായിപു
ഞ്ചിരിതൂകിഒരുസുന്ദരിനിൽക്കുന്നു.ആജ
പമാലയ്ക്ക് സ്വർണ്ണത്തിന്റെനിറമായിരുന്നു.
സ്വർണ്ണദീപ്തിയ�ോടുകൂടിയആപ്രകാശംഅ
ടുത്തേയ്ക്കുവന്നു.ത്രിത്വസ്തുതിഎന്നുരുവിട്ടു.
അവർതമ്മിൽപരിചയപ്പെട്ടു.പെട്ടെ
 ന്ന് 
 അ
പ്രത്യക്ഷയാവുകയുംചെയ്തു.  1858ഫെബ്രുവ

ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽഎപ്പോഴുംമെഴുകു
തിരിഎരിഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരിക്കും.നമ്മുടെഋ
ഗ്വേദത്തിൽപ�ോലുമുണ്ടായിരുന്നത് അഗ്നി
യെസ്തുതിച്ചുക�ൊണ്ടാണ.് മെഴുകുതിരിയിൽ
നിന്നുവരുന്നജ്വാലകളെപ�ോലെഎല്ലാറ്റി
ലുംപ്രകാശിക്കുന്നത് ദൈവമെന്നസത്യമാ
ണ്.ലൂർദ്നഗരംകന്യാമറിയത്തിന്റെആയി
രംശരീരങ്ങളെനെയ്തുണ്ടാക്കിയതാണ.് സ്
നേഹവുംകരുണയും
 ശാന്തിയുംര�ോഗസൗ
ഖ്യവുംനൽകുന്നല�ോകമാതൃത്വത്തെയാണ്
ലൂർദ് മാതാവിൽകാണുന്നത.് ല�ോകത്തെ
യഥാർത്ഥനായകന്മാർആരെന്നറിയാൻ

ലൂർദ്മാതാവിന്റെ  ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽമംഗളദീപമായി
മെഴുകുതിരിഎരിഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരിക്കും. പ്രകൃതിയുടെ
ഏത്  പ്രതികൂലാവസ്ഥയിലുംരാത്രിയുടെ  യാമങ്ങളിൽ
ആകാശത്ത്     മണിദീപങ്ങളുടെപ്രഭാകിരണങ്ങൾ പ�ോലെ
നക്ഷത്ര
 വിളക്കുകൾതെളിയും.  
മാതാവിനെനന്ദിയ�ോടെ
 ഓർത്തുഉറവതേ
ടിനടന്നു.എങ്ങുംഉറവകണ്ടില്ല.അവൾനി
രാശയായിനിൽക്കുമ്പോൾമാതാവ് പ്രത്യ
ക്ഷപ്പെട്ട് ഒരുഭാഗംകാണിച്ചുക�ൊടുത്തിട്ടു
പറഞ്ഞു.'അവിടുത്തെ മണ്ണിളക്കൂ."അവൾ
പെട്ടെന്ന് കരിയിലകളകറ്റിമണ്ണ് മാന്തിയ
പ്പോൾഒരുഉറവപുറപ്പെട്ടു.അവൾആശ്ച
ര്യപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുന�ോക്കിയെങ്കിലും മാതാ
വിനെകണ്ടില്ല.ഇതുപ�ോലുള്ളഒരുഉറവ
യാണ് മക്കയിലെജലമായസംസംഎന്ന
റിയപ്പെടുന്നത.് അബ്റാഹാമിന്റെമകൻ
യിസ്മയേൽഅമ്മയായഹാഗാറിന�ൊപ്പം
മരുഭൂമിയിൽദാഹജലത്തിനായിവാവിട്ടു
കരഞ്ഞപ്പോൾദൈവംമരുഭൂമിയിൽനീരു
റവക�ൊടുത്തു.ആഉറവഇന്നുംലക്ഷക്കണ
ക്കിന് ജനങ്ങൾകുടിച്ച് ദാഹമകറ്റുന്നു.ഞാ
നുംകുടിച്ചിട്ടുണ്.ട് ഇവതമ്മിലുള്ളവിശ്വാസം
എന്തെന്ന് 
 ച�ോദി
 ച്ചാൽഇവിടുത്തെവിശുദ്ധ
ജലത്താൽഅന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ചയുംര�ോഗി
കൾക്ക് സൗഖ്യവുംലഭിക്കുന്നു.സവർണ്ണരും
അവർണ്ണനും
 ഇവിടെപ്രവേശനമുണ്.ട്  ദൈ
വത്തെഅറിയാൻഒരുമാർഗ്ഗമേയുള്ളൂ.അ
ത് അനുഭവിച്ചറിയുക.ഈപ്രപഞ്ചംദൈവ
ത്തേയറിയാനുംവായിക്കാനുള്ളഒരുതുറ
ന്നപുസ്തകമെന്ന് ഗുരുദേവൻപറഞ്ഞിട്ടുണ്.ട് 
ദൈവത്തിന്റെമഹത്വമറിയാത്തമനുഷ്യർ!
ല�ോകത്തെമരിയൻതീർത്ഥാടനകേ
ന്ദ്രങ്ങളിൽഒന്നാംസ്ഥാനമുള്ളത് ലൂർദിനാ
ണ്.നിത്യവുംഅവിടെദിവ്യകാരുണ്യപ്രദ
ക്ഷിണവുംജപമാലപ്രദക്ഷിണവുംനടക്കും.

അമ്മമാരുടെനേർക്ക് ന�ോക്കുകയെന്ന് പീ
റ്റർഹെഗ്ഗുംരക്തസാക്ഷിയെക്കാൾവലുതാ
ണ് രക്തസാക്ഷിയുടെഅമ്മയെന്ന് ഹെർ
മൻഹെസ്സെപിയറുംപറഞ്ഞിട്ടുണ്.ട് ബെർ
ണറുത്തറുടെജീവിതകഥഫ്രാൻസ് വെർ
ഫൻ1941ൽഒരുന�ോവലാക്കുകമാത്രമല്ല
വിശ്വാസംചരിത്രമായിമാറിയപ്പോൾസ�ോ
ങ്ഓഫ്ബെർണറുത്തഎന്നസിനിമയുണ്ടാ
യി.ബെർണറുത്തയെഅവതരിപ്പിച്ചനടിയ്ക്ക് 
നിരവധിഅന്താരാഷ്ട്രപുരസക
് ാരങ്ങൾലഭി
ച്ചു.ബെർണറുത്തയുടെ ഗാനങ്ങൾക്കുംഓ
സ്കാർഅവാർഡുകളുംലഭിക്കയുണ്ടായി.
ഈനഗരംഎപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുന്നതെ
ന്നുംഉണരുന്നതെന്നുംആർക്കുമറിയില്ല.
പാതിരാവിലുംമെഴുകുതിരിപ്രദക്ഷിണംനട
ന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.ആകൂട്ടത്തിൽവാർദ്ധ
ക്യമുള്ളവരുംര�ോഗബാധിതരുമുണ്.ട് ലൂർദ്റ
യിൽവേസറ്റേ
് ഷനിൽര�ോഗികൾക്കായുള്ള
പ്രത്യേകട്രെയിനുകളുമുണ്.ട് ഇരുമ്പ് പാല
ത്തിൽനിന്ന്പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നാൽകന്യാ
മറിയംപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടഗുഹ
 യിലേയ്ക്കുംഉറ
വയിലേയ്ക്കുംഎത്താൻകഴിയും.ഗാവ്നദി
യിൽസ്ത്രീപുരുഷന്മാർയാത�ൊരുമറയുമില്ലാ
തെയാണ് കുളിക്കുന്നത.് നമ്മുടെപുണ്യനദി
കളില�ൊന്നുംഈകാഴ്ചകാണാറില്ല.ജപമാ
ലക�ൊണ്ടുള്ള ഇവരുടെ
 സന
് ാനംഭക്തിനിർ
ഭരമാണ.്  ര�ോഗികളെകൽപ്പടവുകളിലിരു
ത്തിയാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത.് നഗരത്തിലെ
ശുദ്ധിപ�ോലെതന്നെ ഈജലവുംസ്ഫടികം
പ�ോലെനഗ്നവുംശുദ്ധ
 വുമാണ.്

കാലത്തിനരികെ ഒരു

ഇടയപെൺകുട്ടി
ഗുഹയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ളമലനിരകളിലെ
പാറകളിൽവേദപുസ്തകത്തിലെപ
ലവാക്യങ്ങൾനിരവധിഭാഷകളിൽ
എഴുതിയിട്ടുണ്.ട് അതിൽമലയാള
വുമുണ്.ട് ഗുഹയുടെമുകളിലുള്ളനില
വറപള്ളിപണിയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് അ
പ്പർബസലിക്ക.അത് അമല�ോദ്ഭ
വമാതാവിന്റെപേരിലാണ.് ലൂർദ്ദേ
വാലയസമുച്ചയത്തിൽമൂന്ന് ബസ
ലിക്കകളുണ്.ട് അതില�ൊന്ന് ഭൂഗർഭ
ബസിലിക്കയാണ.് ദേവാലായത്തി
ന്റെഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ളവിശാല
മായരണ്ട് കൈവഴികളിലേക്കാണ്
മെഴുകുതിരിപ്രദക്ഷിണംഎത്തിച്ചേ
രുന്നത.്

ലൂർദ് മാതാവിന്റെ ഒരുസ്വർണ്ണ
ശില്പംഅൾത്താരയിലുണ്.ട് സ്വർണ്ണ
 
ത്തിലെങ്കിലുംനഗ്നപാദയായിഒരു
ഗ്രാമീണസുന്ദരിയുടെവസ്ത്രധാരണ
യിൽകൈകൂപ്പിനിൽക്കുന്നഎളിമ
യുടെരൂപമാണത.് അതിനുള്ളിൽ
വീൽചെയറിൽവരുന്നര�ോഗികൾ
ക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളസൗകര്യമുണ്ട്.
ആവേമരിയഗാനംപാടികുരിശി
ന്റെവഴിയെസഞ്ചരിക്കുന്നവർധാ
രാളമാണ.് ഇറ്റലികഴിഞ്ഞാൽഏറ്റ
വുംകൂടുതൽവിശുദ്ധരുള്ളരാജ്യമാ
ണ് ഫ്രാൻസ.് ബ്രിട്ടനിലെനാല് രാ
ജ്യങ്ങൾവിശുദ്ധന്മാരുടെപേരിലാ
ണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽഫ്രാൻ

സിലെഓര�ോനഗരങ്ങളുംഗ്രാമങ്ങ
ളുടെവിശുദ്ധന്മാരുടെ പേരിലാണ്
അറിയപ്പെടുന്നത്,ബെർണറുത്ത
യുംഒരുപുണ്യവതിയാണ.് അവിടെ
സന്ദർശിക്കുന്നവർബെർണറുത്ത
യുടെഗ്രാമവുംസന്ദർശിക്കാറുണ്.ട് 
അവളുടെഭവനംഒരുമ്യൂസിയമായി 
സൂക്ഷിക്കുന്നു.പ്രാർത്ഥനയുംഭക്തി
യുംഒരുസന
് ാനകർമ്മമാണ.് ബെർ
ണറുത്തവഴിആയിരങ്ങൾക്ക് ര�ോഗ
ശാന്തിലഭിച്ചെങ്കിലുംബെർണറുത്ത
യ്ക്ക് ര�ോഗശാന്തിലഭിക്കാഞ്ഞത് ഒരു
ച�ോദ്യചിഹ്നമായിനിലനിൽക്കുന്നു.

പുസ്തക

പരിച യം

ശല്യപ്പെടുത്തരുത്

◗സ്വാ
◗
മിഅശ്വതിതിരുനാൾ

ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽഒരുയന്ത്ര
വുമായിഎത്തുന്നആദ്യകാലസി
നിമാക്കാരനെനിങ്ങൾബാല്യ
കാലത്ത് കണ്ടിരിക്കാം.ഞാനും
കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തില�ൊരാ
ളെ.പാലക്കാടൻഉൾഗ്രാമങ്ങളി
ല�ൊന്നിൽവച്ച് ഈയിടെവീണ്ടും
കണ്ടു.ആയന്ത്രത്തിൽപലജാല
കങ്ങളുമുണ്.ട് അതിലെഒരുചക്രം
പിടിച്ചുതിരിക്കുമ്പോൾഓര�ോജാ
ലകത്തിലായിഓര�ോസ്റ്റില്ലുകൾ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടും
 .ഉള്ളി
 ൽസജ്ജീക
രിച്ചിരിക്കുന്നലൈറ്റിന്റെപ്രഭയിൽ
ആസ്റ്റില്ലുകൾതെളിയുമ്പോൾന
മ്മൾ അന്തംവിട്ടുന�ോക്കി നിൽ
ക്കും.പഴയഓര�ോമലയാളിയുടെ
യുംആദ്യത്തെസിനിമാനുഭവംഅ
തായിരുന്നിരിക്കണം.ഓര�ോസ്റ്റി
ല്ലുംതെളിയിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആ
സ്റ്റില്ലിൽകാണുന്നചിത്രത്തെഅ
ടിസ്ഥാനമാക്കിആപ്രാചീനസി
നിമാക്കാരൻഒരുചെറുപ്രസംഗം
നടത്തും.മലയാളവുംതമിഴുംഹി
ന്ദിയുംകലർന്നഭാഷയിൽതാജ്
മഹൽനിർമ്മിച്ചഷാജഹാനുംമും
താസുംതാജ്മഹൽഇനിനിർമ്മി
ക്കാതിരിക്കാൻഹസ്തഛേദനശി
ക്ഷഏറ്റുവാങ്ങിയഅജ്ഞാതനാ
യശില്പിയുമെല്ലാംകഥാപാത്രങ്ങ
ളാകുന്നകഥകൾ.പിന്നെഅയാൾ
യന്ത്രത്തിന്റെചക്രംപിടിച്ച് ഒരുക
റക്കുകറക്കും.അപ്പോൾജാലക
ത്തിൽതാജ്മഹലിന്റെഅത്ഭുത
കരമായചിത്രംതെളിയും.ജനങ്ങ
ളുടെകൈയിൽനിന്നുകിട്ടുന്നചി
ല്ലറനാണയങ്ങളുമായിഅയാൾമ
ടങ്ങുമ്പോൾഏത�ോഅജ്ഞാതക
രംനമ്മെപിടിച്ച് ഒരുമരത്തിന്റെചു

പ്ലീസ്

വട്ടിൽക�ൊണ്ടിരുത്തും.''ഇനിഅല്പ
നേരംമൂകനായിരുന്ന് ചിന്തിക്കൂ""ആ
ര�ോനമ്മോടാജ്ഞാപിക്കും.
ഈഅടുത്തകാലത്ത് ബസ് ന
മ്പർ44എന്നജാപ്പനീസ് ഹ്രസ്വചി
ത്രംകണ്ടപ്പോൾഎനിക്ക് ഇതേഅ
നുഭവംഉണ്ടായി.കാൻഫെസ്റ്റിവ
ലിൽനിരവധിസമ്മാനങ്ങൾവാരി
ക്കൂട്ടിയആഹ്രസ്വചിത്രംഇന്നോളം
ഉണ്ടായഏതുഇന്ത്യൻചിത്രത്തെ
ക്കാളുംമികച്ചചിത്രമാണ.് 'സൈലൻ
സ് ഓഫ്ദിഗുഡ്പീപ്പിൾഈസ്മ�ോർ
ഹാംഫുൾദാൻദിവയലൻസ് ഓഫ്
ദിബാഡ് പീപ്പിൾ"എന്നനെപ്പോളി
യൻവചനത്തെ
 സാക്ഷാത്ക്കരിക്കു
ന്നതാണ് ആചിത്രം.അല്പനിമിഷ
ങ്ങൾമാത്രമുള്ളആചിത്രംകണ്ടുക
ഴിയുമ്പോൾകാലംനമ്മള�ോര�ോരു
ത്തര�ോടുംപറയും''കയറിക്കൊള്ളൂ,
ല�ോകത്തെനശിപ്പിച്ചപ്രതികളെ
നിർത്തിയിരിക്കുന്നപ്രതിക്കൂട്ടിലേ
ക്ക് നിങ്ങളും
 ""
ഉഷച്ചേ
 ച്ചിയുടെ'മനസ്സിന്റെഭക്ഷ
ണം"എന്നപുസ്തകംവായിച്ചപ്പോൾ
ഇതേഅനുഭവംവീണ്ടുംഉണ്ടായി.

ഈജീവിതപാഠശാലയിൽഒരു
സീനിയർസ്റ്റുഡന്റാണ് ഞാനെന്ന
അഹങ്കാരത്തോടെജൂനിയേഴ്സി
നെവാചകകസർത്തുകൾക�ൊ
ണ്ട് റാഗുചെയ്തിരുന്നഎന്നെഉഷ
ച്ചേച്ചിഒരുവടിയുമായിവന്ന് തല്ലി
വീണ്ടുംഒന്നാംക്ളാസിൽക�ൊണ്ടി
രുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈപുസ്ത
കത്തിലൂടെ.അവരുടെഓര�ോലേ
ഖനവുംമനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെഒ
രുപ�ോരായ്മയെയ�ോ
 സവിശേഷത
യെയ�ോനമുക്കുകാണിച്ചുതരുന്ന
താണ.് മുമ്പിലുണ്ടായിട്ടുംഇന്നോ
ളംനാംകാണാതെപ�ോയഒന്നി
നെപൂരപ്പറമ്പിലെയന്ത്രകലാകാ
രൻനമ്മളെനിശബ്ദനാക്കുന്നതു
പ�ോലെഅതുനമ്മെനിശബ്ദനാ
ക്കുന്നു.വായനക്കാരനെനിശബ്ദ
നാക്കുകഅതല്ലേസർഗാത്മകത
യുടെയഥാർത്ഥലക്ഷണം?ഞാനു
മിരിക്കട്ടെജീവിതപാഠശാലയുടെ
ഒന്നാംക്ലാസിലെബഞ്ചിൽനിശ
ബ്ദനായിവീണ്ടും.ഈപുസ്തകത്തി
ലെഓര�ോഅദ്ധ്യായവുംവായിച്ചു
ക�ൊണ്ടും,പിന്നെക്ലാസ്മുറിയുടെ
ജാലകത്തിലൂടെവിദൂരതയിലേക്ക് 
വാചാലമായകണ്ണുകള�ോടെഅല്പ
നേരംന�ോക്കിയിരുന്നുക�ൊണ്ട് പ
റയും.'ശല്യപ്പെടുത്തരുത് പ്ലീസ.് ..
അല്പനേരംഈഏകാന്തതഎന്റെ
ജന്മാവകാശമാണ.് "ഗ്രീൻബുകസ
് ്  
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസത
് കത്തിന്റെ
വില₹135
(ലേഖകന്റെഫ�ോൺനമ്പർ:
9847331178)

അശ്വതി: സന്താനങ്ങളാൽമാന

സികസന്തോഷംപ്രതീക്ഷിക്കാം.
പൊതുമേഖലാരംഗത്ത് പ്രതീക്ഷി
ച്ചനേട്ടംകൈവരിക്കും..ഗൃഹംനിർ
മ്മിക്കും.നിലം,വസ്തുക്കൾതുടങ്ങിയ
വയിൽനിന്ന് ആദായം.
ഭരണി:കരാർചെയ്യുന്നവർക്ക് മി
കച്ചനേട്ടംകൈവരിക്കും,പെൺസ
ന്താനങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.
ആരാധനാലയങ്ങൾസന്ദർശിക്കും.
കാർത്തിക:മാതാവിന്റെആര�ോ
ഗ്യംതൃപ്തികരമാകും.വാഹനം,വ
സ്തുക്കൾസ്വന്തമാക്കും.ഉയർന്നജീ
വിതസൗകര്യംലഭിക്കും.ബന്ധുക്ക
ളുമായിസഹകരിക്കും.
ര�ോഹിണി:വിദ്യാഭ്യാസപരമായി
പുര�ോഗതി.സദ്പ്രവർത്തികളിലേ
ക്ക് മനസ് ചെല്ലും.സന്താനങ്ങൾമു
ഖേനമനസിന് ക്ലേശം.കുടുംബാഭി
വൃദ്ധിയുണ്ടാകും.വ്യവസായത്തിൽ
നിന്ന് ലാഭംപ്രതീക്ഷിക്കാം.
മകയിരം:പിതൃസ്വത്ത് വിൽക്കാ
നുംമറ്റുവസ്തുക്കൾക്ക് അഡ്വാൻസ്
കൊടുക്കാനുംസാധിക്കും.ശത്രുക്ക
ളാലുംസഹ�ോദ രങ്ങളാലുംമതിപ്പുകു
റയും.പഠനത്തിൽശ്രദ്ധയും
 താത്പ
ര്യവുംപ്രകടിപ്പിക്കും.
തിരുവാതിര:ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ
പ്രതീക്ഷിക്കാം.മാതാവിന�ോട് സ്നേ
ഹമായിരിക്കും.സ്വയംതൊഴിൽചെ
യ്യുന്നവർപ്രതീക്ഷിച്ചനേട്ടംകൈവ
രിക്കും.വിവാഹംആഗ്രഹിക്കുന്ന
വർക്ക് നടക്കാനുള്ളസാദ്ധ്യത.
പുണർതം:വിദേശത്ത് ജ�ോലി
ക്കായിപരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭി
ക്കും.സഹ�ോദരങ്ങളുമായുള്ളപിണ
ക്കംമാറും.ശത്രുക്കളെപരാജയപ്പെ
ടുത്തും.വിവാഹംനടക്കാനുള്ളസാ
ദ്ധ്യതകാണുന്നു.
പൂയം:കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.
ധാന്യവ്യാപാരത്തിലേർപ്പെട്ടിരി
ക്കുന്നവർക്ക് അധികലാഭം.റിയൽ
എസ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് ബിസിനസിൽപു

യിപിണക്കമുണ്ടാകും.ഗൃഹത്തിൽ
ര�ോഗതി.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്ന
മംഗളകർമ്മംനടക്കും.
തനിലവാരത്തിലുള്ളവിജയപ്രാ
 പ്തി.
ആയില്യം:കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാ
ച�ോതി:പട്ടാളത്തില�ോപൊലീ
കും.സന്താനങ്ങൾക്ക് വിവാഹംനട
സില�ോചേരാൻഅനുയ�ോജ്യമാ
ക്കുക,ഉദ്യോഗംലഭിക്കുകഎന്നിവ
യസമയം.ധനലാഭമുണ്ടാകും.എ
യ്ക്കുള്ളസന്ദർഭംകാണുന്നു.വിദ്യാ
ല്ലാഅഭിലാഷങ്ങളുംപൂർത്തീകരി
ഭ്യാസപുര�ോഗതി.പഠനത്തിൽശ്ര
ക്കും.വിദ്യാർത്ഥികൾമികച്ചവിജ
ദ്ധയുംതാത്പര്യവുംപ്രകടിപ്പിക്കും.
യംകൈവരിക്കും.
യാത്രചെയ്യേണ്ടതായിവരും
 .
വിശാഖം:പ്രവാസിമലയാളികൾ
മകം:ജീവിതപുര�ോഗതിക്കുള്ളസ
ക്ക് പലവിധനേട്ടങ്ങളുമുണ്ടാകും.ആ
മയം.സാമർത്ഥ്യവുംകഴിവുംമൂലംപ
ത്മാർത്ഥതയുള്ളസുഹൃത്തുക്കളെല
ലമേഖലകളിലുംവിജയംകൈവരി
ഭിക്കും.പഠനത്തിൽശ്രദ്ധയുംതാ
ക്കും.പുത്രലബ്ദ്ധിക്കുള്ളസന്ദർഭം
ത്പര്യവുംപ്രകടിപ്പിക്കും.
കാണുന്നു.വാക് സാമർത്ഥ്യംഉണ്ടാ അനിഴം:ധനപരമായിനല്ലകാ
യിരിക്കും.
ലം.സത്യസന്ധമായപ്രവൃത്തിക
പൂരം:നൃത്ത,സംഗീതക്ളാസുകൾ
ളാൽഅയൽവാസികൾക്ക് പ്രിയ
നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചനേട്ടം
മുള്ളവരായിരിക്കും.മാതാപിതാക്ക
പ്രതീക്ഷി
ളെഅനുസ
ക്കാം. അ
രിക്കും. വ്യാ
യൽവാസി
പാര വ്യവ
കൾക്ക് പ്രി
സായമേഖ
പ്രൊഫ. ദേശികം രഘുനാഥ്
യമുള്ളവരാ
ലകൾഅഭി
പത്താം കല്ല്, നെടുമങ്ങാട്
യിരിക്കും.
വൃദ്ധിപ്പെടും.
വിന�ോദയാ
കാർഷിക
ഫ�ോൺ:0472-2813401
ത്രയ്ക്കുളള
രംഗത്ത് നേ
ജൂലായ്  17 - 23
അവസരം.
ട്ടംകൈവരി
ക്കും.
ഉത്രം:സാ
മ്പത്തികനേട്ടംപ്രതീക്ഷിക്കാം.സ
തൃക്കേട്ട: സാങ്കേതിക മേഖല
ത്യസന്ധമായപ്രവൃത്തികളാൽഅ
യിൽപ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അത്ര
യൽവാസികൾക്ക് പ്രിയമുള്ളവരാ
നല്ലസമയമല്ല.വിദേശത്ത് ജ�ോലി
കും.അനുസരണയുള്ളഭൃത്യൻമാരെ
ക്കായി  ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യ
ലഭിക്കും.സന്താനങ്ങളാൽപലനേ
സാദ്ധ്യത.വ്യാപാര,വ്യവസായമേ
ട്ടങ്ങളുംലഭ്യമാകും.
ഖലകൾഅഭിവൃദ്ധിപ്പെടും.
അത്തം:ധാരാളംസമ്പാദിക്കും.
മൂലം:പുണ്യകർമ്മങ്ങൾചെയ്യും.
വിന�ോദയാത്രയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാ
വിദ്യാഭ്യാസപുര�ോഗതിയുണ്ടാകും.
കും.വിദേശത്ത് ജ�ോലിക്ക് സാധ്യ
വ്യാപാരവ്യവസായ മേഖലകളിൽ
ത.കലകളിൽകൂടുതൽതാത്പര്യ
അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.ദൈവഭക്തി
മുണ്ടാകും.റിയൽഎസ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് 
യുണ്ടാകും.സന്താനപ്രാപ്തിക്കുള്ള
തൊഴിൽതടസംഅനുഭവപ്പെടും.
സന്ദർഭംകാണുന്നു.
ചിത്തിര:സാമ്പത്തികനേട്ടംപ്ര
പൂരാടം:വിദ്യാഭ്യാസപുര�ോഗതി
തീക്ഷിക്കാം.ചിട്ടിനടത്തുന്നവർക്ക് 
യുണ്ടാകും.ദൈവഭക്തിയുണ്ടാകും.
ആദായംകൂടും.പെട്ടെന്നുള്ളക�ോ
ഭാര്യയാലുംസന്താനങ്ങളാലുംനന്മ
പംനിമിത്തംഅയൽവാസികളുമാ
വരും.സ്വന്തം
 പ്രയത്നത്താൽജീവി

ജാതകഫലം

തപുര�ോ
 ഗതിയ്ക്കുള്ളസന്ദർഭം.അ
തിഥികളെസത്ക്കരിക്കും.
ഉത്രാടം:സർക്കാർഉദ്യോഗത്തി
നായിപരിശ്രമിക്കും.പുണ്യക്ഷേത്ര
ദർശനത്തിനുള്ളസന്ദർഭം.അപ്രതീ
ക്ഷിതമായിധനനഷ്ടംഉണ്ടാകും.വി
വാഹംഅന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തട
സംവരാനിടയുണ്.ട് 
തിരുവ�ോണം:കലാവാസനയു
ണ്ടാകും.കാർ,വാഹനംമുതലായ
വ്യാപാരംചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ച
ലാഭംലഭിക്കും.അധികമായിയാത്ര
ചെയ്യേണ്ടതായിവരും.പഠനത്തിൽ
താത്പര്യക്കുറവ് ഉണ്ടാകും.
അവിട്ടം:തൊഴിൽപരമായിഅഭി
വൃദ്ധി.സുഹൃത്തുക്കൾക്കായിധനം
ചെലവഴിക്കും.ജ�ോലിഅന്വേഷി
ക്കുന്നവർക്ക് അല്പംഅകലെലഭി
ക്കും. വാഹനം,വസ്തുക്കൾവാങ്ങും.
ചതയം:ധനാഭിവൃദ്ധിയുടെയുംമാ
നസികസന്തോഷത്തിന്റെയുംഅ
വസരം.സർക്കാർഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 
പദവിഉയർച്ചയുംസ്ഥലംമാറ്റവുംപ്ര
തീക്ഷിക്കാം.
പൂരുരുട്ടാതി:ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ
ഉണ്ടാകും.ഉന്നതസ്ഥാനപ്രാപ്തിക്കു
ള്ളസന്ദർഭം.ബന്ധുക്കളാൽമാന
സികവിഷമംഉണ്ടാകും.വേദാന്ത
ചിന്തകൾഉണ്ടാകും.
ഉതൃട്ടാതി:ധാരാളംധനംസമ്പാ
ദിക്കും.വലിയകാര്യങ്ങൾനിർവ
ഹിക്കാൻകഴിയാതെവരും.അടി
ക്കടിമന�ോചാഞ്ചല്യംവരുന്നതാ
യിരിക്കും.ആര�ോഗ്യപരമായിനല്ല
കാലം.
രേവതി:പലമേഖലകളിലൂടെയും
വരുമാനമുണ്ടാകും.സ്വതന്ത്രചിന്ത
കൾഉണ്ടാകും.പഠനത്തിൽശ്രദ്ധ
യുംതാതപ
് ര്യവുംപ്രകടിപ്പിക്കും.വി
വാഹംനടക്കാനുള്ളസാദ്ധ്യത.ആ
ത്മാർത്ഥതയുള്ളസുഹൃത്തുക്കൾവ
ന്നുചേരും.

CMYk

ലൂർദ് ദേവാലയത്തിലെ കാഴ്ചകൾ

യാത്ര

CMYk

ല�ോ
കത്ത് അനശ്വരങ്ങളായധാരാളം
തീർത്ഥാടകകേന്ദ്രങ്ങളുണ്.ട് അതിൽപല

രിപതിനഞ്ചിനാണ്ഈദർശനമുണ്ടായത.് 
അവൾപലര�ോടുംപറഞ്ഞു.ആരുമത്വിശ്വ
സിച്ചില്ല.മകൾക്ക് മാനസികര�ോഗമാണ�ോ
യെന്ന് വീട്ടുകാർഭയപ്പെട്ടു.കന്യാമറിയംദർ
ശനത്തിനിടയിൽഅവള�ോട് പറഞ്ഞു.നീ
ഗേവുനദിക്കരയിലേക്കുപ�ോകുക.അവിടെ
നിനക്കായിഒരുഉറവതുറന്നിരിക്കും.ആഉറ
വയിൽനിന്ന്,കുടിക്കുക,കുളിക്കുക.അവൾ
ഉറവതേടിനടന്നു.അതിലെജലംകുടിച്ചാൽ
എനിക്കുമാത്രമല്ലസൗഖ്യംലഭിക്കുകഎല്ലാ
ര�ോഗികൾക്കുംസൗഖ്യംലഭിക്കുമെന്നവൾ
വിശ്വസിച്ചു.ജലദേവതയായിമുന്നിൽവന്ന
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വാരാന്ത്യ

സിനിമ
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ഭാഗ്യ

മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ

ശ്രദ്ധേയമായ മൂന്ന് സിനിമകൾ
പാർവതി സംസാരിക്കുന്നു

'ഉൗഴ"ത്തിൽ നിന്ന്

മെമ്മറീസിനുശേഷംജീത്തുജ�ോസ

ഫുംപൃഥ്വിരാജുംഒന്നിക്കുന്നചിത്രമാ
ണ് ഊഴം.ഒരുപ്രതികാരകഥയാണ്
ചിത്രംപറയുന്നത.് ജീത്തുജ�ോസഫ്
തന്നെയാണ് തിരക്കഥ.കുടുംബബ
ന്ധങ്ങളുടെകഥപറയുന്നസിനിമ
യിൽസൂര്യഎന്നകഥാപാത്രത്തെ
യാണ് പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന

ഡഫേദാർ

പാർവതി നമ്പ്യാർ

ന്റെലൊക്കേഷൻ ഭയങ്കരരസകരമായിരുന്ന.ഷ�ോട്ടിനു
തൊട്ടുമുൻപ് സാറ് സീൻപറഞ്ഞുതരും.ആസീനിൽനീ
യാണെങ്കിൽഎങ്ങനെപ്രതികരിക്കുമെന്ന് ച�ോദിക്കും.
അത് നമ്മൾചെയ്യുകയേവേണ്ടൂ.സർപ്രതീക്ഷിച്ചതല
ത്തിൽഎത്തിയില്ലെങ്കിൽവേറെരീതിയിൽചെയ്തുനോ
ക്കാൻപറയും.അത്തരമൊരുഅവസരംനമുക്ക് തരും.ര
ഞ്ജിത്ത് സാറിന്റെസെറ്റ് ശരിക്കുംഅടിപൊളിയായിരു
ന്നു.അടുത്തുവിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് എന്റെലീലഇങ്ങനെയാ
ണ് എന്ന് പറയും.ഓര�ോരംഗവുംപറഞ്ഞുതരും.അതേപ
ടിഫ�ോള�ോചെയ്താൽമതി.ഈരണ്ടുപേർക്കൊപ്പവുംവർ
ക്ക് ചെയ്യാൻപുതുമുഖങ്ങളായഏതൊരുആർട്ടിസ്റ്റും കൊ
തിക്കും.തുടക്കത്തിൽതന്നെആഭാഗ്യംലഭിച്ചഞാൻഭാ
ഗ്യവതിയല്ലേ?

◗ആശാ
◗
മ�ോഹൻ

പാ

ർവതിസിനിമയിലെത്തിയിട്ട് വെറുംമൂന്ന് വർഷം,
ചെയ്തസിനിമകളുംമൂന്ന്. പക്ഷേ,പാർവതിയെഅറിയാ
ത്തവർചുരുക്കമാണ.് അടുത്തറിയുന്നവർഎനർജിയു
ടെപര്യായമായിട്ടാണ് പാർവതിയെവിശേഷിപ്പിക്കുന്ന
ത്.ഒരുനിമിഷംപ�ോലുംവെറുതേയിരിക്കാൻഇഷ്ടമല്ല.
നൃത്തം,സംഗീതം,സ്പോർട്സ്,നാടകം,സിനിമ...പാർ
വതികൈവയ്ക്കാത്തമേഖലകൾചുരുക്കം.കണ്ണൂരിൽജ
നിച്ച് പാലക്കാട്ട് വളരുന്നപാർവതിഇന്ന് മലയാളിപ്രേ
ക്ഷകരുടെപ്രിയതാരമായിക്കഴിഞ്ഞു.ഓര�ോപ്രേക്ഷക
ന്റെയുംഉള്ളിൽനിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നകഥാപാത്രംചെയ്യാ
നായതിന്റെത്രില്ലിലാണ്ഇപ്പോൾപാർവതി.സിനിമതി
രഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെമാനദണ്ഡങ്ങളുംഇതിനിടയിൽ
പങ്കുവച്ചു. -''ലഭിക്കുന്നനല്ലകഥാപാത്രങ്ങൾചെയ്യുന്നു.
ലാൽജ�ോസ് സാറിന്റെഏഴ് സുന്ദരരാത്രികളിലൂടെയാ
ണ് തുടക്കം.അന്നുമുതൽനല്ലകഥാപാത്രങ്ങൾആണ്
തേടിയെത്തിയതുംചെയ്തതും.മികച്ചകഥാപാത്രങ്ങളി
ലൂടെവേണംപ്രേക്ഷകമനസിൽഇടംനേടാൻ.അതി
നുള്ളശ്രമങ്ങളായിരിക്കുംഒരുനടിയെന്നനിലയിൽഎ
ന്നിൽനിന്നുണ്ടാവുക.""
എന്ത് കാര്യത്തിലുംന�ോപറയുന്നശീലംഎനിക്കില്ല.
നാടകമ�ോനൃത്തമ�ോഅഭിനയമ�ോഎന്തായാലുംഈ

കുടുംബമാണ് എല്ലാം

പാർവതിഉണ്ടാകുംമുൻനിരയിൽ.പക്ഷേക്ളാസിൽകയ
റുന്നകാര്യംമാത്രംപറയരുത.് അത് തീരെപറ്റാത്തകാര്യ
മാണ.് ക്ളാസിനുള്ളിൽഅടങ്ങിയൊതുങ്ങിഇരിക്കുകവ
ലിയറിസ്ക്കാണ.് ടീച്ചർമാർക്ക് അതെല്ലാംഅറിയാം.പഠി
ത്തത്തിൽഉഴപ്പല്ലാത്തതിനാൽക്ളാസിൽകയറാനുള്ള
മടിഅവർകണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും.എന്നിലെകലാകാരി
ക്ക് ഫുൾസപ്പോർട്ടുംഅവർനൽകുന്നുണ്.ട്

പഠനം വിടില്ല

രഞ്ജിത്ത് സാറിന്റെലീലയുടെഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നസ
മയത്തായിരുന്നുഎന്റെഡിഗ്രിപരീക്ഷ.പാലക്കാട് മെ
ഴ്സിക�ോളേജിൽഇംഗ്ളീഷ്ലിറ്ററേച്ചർവിദ്യാർത്ഥിനിയാ
ണ് ഞാൻ.ഷൂട്ടിംഗിനിടയിൽപഠിത്തവുംനടന്നു.സിനി
മയുടെറിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾഫസ്റ്റ് ക്ളാസിൽപാസായി.
ഇപ്പോൾഡിഗ്രിയും പാസായി.എന്താ
 യാലുംമെഴ്സിക�ോ
ളേജിൽഎം.എസ.് ഡബ്ള്യുവിന് ചേരാനാണ് തീരുമാനം.

ഞാൻ ഭാഗ്യവതി

ലാൽജ�ോസ് സാറിന്റെയുംരഞ്ജിത്ത് സാറിന്റെയും
ലൊക്കേഷനെഅഭിനയത്തിന്റെയൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ
ന്ന് വിളിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം.ലാൽജ�ോസ് സാറി

പത്തുകല്പന
 കൾ

കനിഹ,അനൂപ് മേന�ോൻ
ഡ�ോൺ മാക്സ്  സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന  പത്തു കല്പനകൾഎന്നചിത്രത്തിൽഅനൂ
പ് മേന�ോൻ,മീരാജാസ്മിൻഎന്നിവര�ോട�ൊപ്പംപ്രശാന്ത് നാരായൺ,മണിയൻ
പിള്ളരാജു,ജ�ോജുജ�ോർജ്ജ്,ഋഥ്വിക,തമ്പിആന്റണി,കവിതാനായർ,സ്വാമി,
സേതുലക്ഷ്മി,കുളപ്പുള്ളിലീല,ജ�ോസുട്ടി,ബിനുഅടിമാലിഎന്നിവരുംഅഭിനയി
ക്കുന്നു. ഡ�ോൺമാകസ
് ിന്റേതാണ് കഥയുംതിരക്കഥയും.സംഭാഷണംസംഗീത്
ജയിൻസൂരജ.് റ�ോയിപുറമുടത്തിന്റെഗാനങ്ങൾക്ക് മിഥുൻഈണംപകർന്നിരി
ക്കുന്നു.കിഷ�ോറാണ് ഛായാഗ്രാഹകൻ.എഡിറ്റിംഗ:് ജിത്തു,കലാസംവിധാനം
:ബ�ോബൻ,ക�ോസറ്് റ്യൂംഡിസൈൻ:അരവിന്,ദ് മേക്കപ്പ്:പ്രദീപ് രംഗൻ,ചീഫ് അ
സ�ോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ:ദിലീപ് പണിക്കർ,അസ�ോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴസ
് ് :
നിധിൻനസീർ,ഷഹീർഅബ്ബാസ് സഹസംവിധാനം:അരുൺസി.പി,ആദിത്യ,
ജിഥിൻ,മിഥുൻ,അരുൺ ഷട്ടർബഗസ
് ് ഇൻഅസ�ോസിയേഷന്റെബാനറിൽജി
ജിഅബ്ബാസ,് മനുപത്മനാഭൻ,ഫൈസൽലത്തീഫ,് ബിജുത�ോരണാടേൽ,ജേ
ക്കബ്ബ് ക�ോയിപ്പുറംഎന്നി
 വർനിർമ്മിക്കുന്നു.

ടിനിട�ോമിനെനായകനാക്കിഎ

പുറത്ത് എത്രയൊക്കെസൗഹൃദമുണ്ടെങ്കിലുംവീട്ടുകാ
രാണ്അടുത്തസുഹൃത്തുക്കൾ.അമ്മയ്ക്കൊപ്പംചെലവഴി
ക്കാൻകിട്ടുന്നഒരുസമയവുംപാഴാക്കാറില്ല.സഹ�ോദരൻ
വിനയനുംഅമ്മയുമാണ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്.എനിക്കൊ
പ്പംലൊക്കേഷനുകളിലുംഡാൻസ് പരിപാടികൾക്കുംഒ
പ്പംവരുന്നത് അമ്മയാണ.് എന്നിലെകലാകാരിയുടെഉ
യർച്ചയിൽഏറ്റവുമധികംസന്തോഷിക്കുന്നത് അമ്മയും
അച്ഛനുമാണ.് ഇതുവരെഎന്നെമ�ോശംകുട്ടിയായിആരും
ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല.എന്റെസ്വഭാവരൂപീകരണത്തിന്റെയൂ
ണിവേഴ്സിറ്റിഅമ്മയുംഅച്ഛനുമാണ.്

യാത്രകളുണ്ട് കൂടെ

ഗപ്പി

നൃത്തവും ഒപ്പം

പിച്ചവച്ചുതുടങ്ങിയമകൾക്ക് നൃത്തത്തിൽഅഭിരുചി
യുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അമ്മരാജശ്രീയാണ.് മകളെ
എൽ.കെ.ജിയിൽചേർത്തതിനൊപ്പംനൃത്തത്തിനുംവി
ട്ടു.അമ്മയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് സത്യത്തിൽതുടക്കത്തിൽ
ഞാൻനൃത്തംപഠിച്ചത.് എന്നാൽ,അഞ്ചാംക്ളാസുമുതൽ
ഇത്എന്റെജീവശ്വാസമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.ഭരതനാ
ട്യവുംമ�ോഹിനിയാട്ടവുംകുച്ചുപ്പുടിയുംഞാൻപഠിക്കുന്നുണ്.ട് 
കലാമണ്ഡലംക്ഷേമാവതിടീച്ചറാണ് എന്റെഗുരു.ടീച്ചറു
ടെയുംപദ്മാസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെയുംനൃത്തങ്ങൾഇന്നും
എനിക്കിഷ്ടമാണ.് എവിടെനൃത്തപരിപാടിയുണ്ടെങ്കിലും
മിസ് ചെയ്യാറില്ല.

മാസ്റ്റർചേതനെപ്രധാനകഥാപാ
ത്രമാക്കി നവാഗതനായ ജ�ോൺ
പ�ോൾസംവിധാനംചെയ്യുന്നചിത്ര
മാണ് ഗപ്പി.ര�ോഗാതുരയായഅമ്മ
യെസംരക്ഷിക്കുന്നപയ്യന്റെകഥ
യാണ് ചിത്രംപറയുന്നത.് ഗപ്പിമീൻ
വിറ്റ് ഉപജീവനംനടത്തുന്നഒരുപയ്യ
ന്റെജീവിതമാണ്കഥ.അമ്മയക്കൊ
്

പ്പംസന്തോഷജീവിതംനയിക്കാൻ
അവൻനേരിടേണ്ടിവരുന്നബുദ്ധിമു
ട്ടുകളിലൂടെചിത്രംമുന്നോട്ട് പ�ോകു
ന്നു.ര�ോഹിണിയാണ് അമ്മവേഷ
ത്തിൽ.ശ്രീനിവാസനുംട�ൊവീന�ോ
യുംശ്രദ്ധേ
 യമായവേഷത്തിലെത്തു
ന്നു.ദിലീഷ് പ�ോത്തൻ,അലൻസി
യർ,സുധീർകരമനഎന്നിവരാണ്
മറ്റുതാരങ്ങൾ.ഗിരീഷ് ഗംഗാദരൻ
ഛായാഗ്രഹണം.വിഷ്ണുവിജയ് സം
ഗീതം.ദിലീപ് ഡെന്നീസാണ് ചിത്ര

കമ്മുവടക്കൻഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ

നൗഷാദ് കമ്മുവടക്കൻനിർമ്മിക്കുന്നചി
ത്രമാണ ക�ോ
്
പ്പയിലെകൊടുങ്കാറ്.റ് സ�ോ
ജൻജ�ോസഫ് സിനിമസംവിധാനംചെ
യ്യുന്നു. പാർവതിനായരാണ് നായിക.കു

വൈറ്റ് ഇറ�ോസ് ഇന്റർനാ

ത്.കറുത്തപക്ഷികൾ,അക്കൽദാമ
യിലെപെണ്ണ് എന്നീസിനിമകളിലൂ
ടെയാണ് മാളവികശ്രദ്ധേയയാകു
ന്നത.്
ദേവൻ,ടി.ജി.രവി,സന്തോഷ്
കീഴാറ്റൂർ,ശ്രീലക്ഷ്മിതുടങ്ങിയവരാ
ണ്മറ്റുതാരങ്ങൾ.ഛായാഗ്രഹണം:ഉ
ത്പൽവി.നായനാർ.ഏദൻ ഫിലിം
സിന്റെബാനറിൽജിക്സൺതെ
ക്കുംതല,ജിനുമാത്യുജ�ോർജ് എന്നി
വർചേർന്നാണ് നിർമ്മാണം.

ഗപ്പി:ശ്രീനിവാസൻ
സംയ�ോജനം.ഇഫ�ോർഎന്റർടെ
യിൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽയ�ോപ
പ്രൊഡക്ഷൻസുംചേർന്നാണ് നിർ
മാണം.ചിത്രംജൂലൈ29ന് തിയറ്ററു
കളിൽഎത്തും
 .

ക�ോപ്പയിലെക�ൊടുങ്കാറ്റ്

സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ

വൈറ്റ്

ഷണൽസ് നിർമ്മിച്ച് ഉദയ്
അനന്തൻസംവിധാനംചെ
യ്യുന്ന'വൈറ്റ് "29ന് തിയേ
റ്ററുകളിലെത്തും.ഈചിത്ര
ത്തിൽമമ്മൂട്ടിയുടെനായിക
യാകുന്നത് ഹുമഖുറേഷിയാ
ണ്.സിദ്ദിഖ്,ശങ്കർരാമകൃ
ഷ്ണൻ,സുനിൽസുഖദ,കെ.
പി.എ.സിലളിത,സ�ോനാ
നായർ,അൻസാർകലാഭ
വൻ,മഞ്ജുലികതുടങ്ങിയവ
രാണ് പ്രധാനതാരങ്ങൾ.
       ലൈൻപ്രൊഡ്യൂസർല
ണ്ടനിലെആപ്പി
 ൾട്രീമൂവീസ്
ലിമിറ്റഡ,് രചയിതാക്കൾപ്ര
വീൺബാലകൃഷ്ണൻ,നന്ദിനി
വത്സൻ,ഉദയ് അനന്തൻഎ
ന്നിവരാണ.് 
   അമർജിത്ത് സിംഗാണ്
ഛായാഗ്രാഹകൻ,അച്ചുവിജ
യൻഎഡിറ്ററും,പ്രദീപ് എം.
വികലാസംവിധായകനും,
കരിഷ്മആചാര്യക�ോസ്റ്റ്യൂമ
റുമാണ.് സഞ്ജുവൈക്കമാണ്
ചിത്രത്തിന്റെപ്രൊഡക്ഷൻ
കൺട്രോളർ.

ഡഫേദാർ : ടിനിടോം

സ്തപ്പാൻസംവിധാനംചെയ്യുന്നചി
ത്രമാണ് ഡഫേദാർ.ആദ്യം കലാഭ
വൻമണിയെയായിരുന്നുനായക
നാക്കാൻതീരുമാനിച്ചതെങ്കിലുംഅ
ദ്ദേഹത്തിന്
 റെവിയ�ോഗത്തോടെയാ
ണ് ടിനിട�ോമിനെനായകനാക്കിയ
ത്.ജ�ോൺസൺതന്നെകഥയുംതി
രക്കഥയുംസംഭാഷണമെഴുതിസംവി
ധാനംചെയ്യുന്നഈചിത്രത്തിൽമാ
ളവികനായരാണ് നായികയാകുന്ന

പ്ളാൻചെയ്യാതെനടത്തുന്നയാത്രകള�ോടാണ് ഞ
ങ്ങൾക്ക് എന്നുംപ്രിയം.ഇപ്പോൾയാത്രപ�ോകണമെന്ന് 
ത�ോന്നിയാൽവേറെയൊന്നുംന�ോക്കാതെബാഗ് പാക്ക് 
ചെയ്യും.കാറിൽകയറും.അത്രതന്നെ.കൂടുതലൊന്നുംചി
ന്തിക്കില്ല.ആസമയത്ത് കിട്ടുന്നത്രിൽപ്ളാൻചെയ്തുള്ള
യാത്രയിൽകിട്ടില്ല.അടുത്തിടെഒരുദിവസംഞാനൊന്ന് 
മൂഡ�ോഫായി.ഉടനേചേട്ടനുംഅമ്മയുംകൂടിറൈഡിനുപ�ോ
കാമെന്ന് പറഞ്ഞു.രാത്രിയിലാണ് സംഭവം.ഉറങ്ങിക്കിട
ന്നഅച്ഛനെ(രവികുമാർനമ്പ്യാർ)പൊക്കിയെടുത്ത് ഞ
ങ്ങൾറൈഡിനുപ�ോയി.ഇടിയുംമിന്നലുംമഴയുംആകെ
തകർത്തുവാരുന്നു.അച്ഛനാണെങ്കിൽമഴയത്ത് പ�ോകുന്ന
തിന് വഴക്കുപറയുന്നുണ്.ട് അതുകേൾക്കുമ്പോൾഞങ്ങൾ
ക്കെല്ലാംചിരിയായിരുന്നു.ഒടുവിൽമഴയുടെദേവനായഇ
ന്ദ്രനെവരെഅച്ഛൻചീത്തപറഞ്ഞു.മഴയുടെകടുപ്പംകാര
ണംഇരുവശത്തുംകാറുകൾപാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ.് 
ഞങ്ങളുടെകാർപൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരുന്നു.ഒടുവിൽമഴ
ത�ോറ്റുപിന്മാറി.അതൊരുവല്ലാത്തഎക്സൈറ്റ്മെന്റായിരു
ന്നു.തിരിച്ചുവീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾഞാൻനല്ലമൂഡിലായി.

ത്.ദിവ്യാപിള്ളയാണ്നായികയായി
എത്തുന്നത.് ബാലചന്ദ്രമേന�ോൻപൃ
ഥ്വിരാജിന്റെഅച്ഛനായിഎത്തുന്നു.
സീതപൃഥ്വിരാജിന്റെഅമ്മയുടെവേ
ഷത്തിലും.ഷാംദത്ത് സൈനുദ്ദീനാ
ണ് ഛായാഗ്രഹ
 ണം.സി.ജ�ോർജ്ജും
ആന്റോപടിഞ്ഞാറേക്കരയുംചേർ
ന്നാണ് നിർമാണം.

ടുംബപശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ചി
ത്രമാണിത.് സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ,
ഷൈൻട�ോംചാക്കോ,നിഷാന്ത് 
സാഗർ,ഷാലിൻസ�ോയഎന്നിവ
രുംമറ്റുപ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തു
ന്നു. ചെമ്പിൽഅശ�ോകൻ,ജ�ോളി 
ഈശ�ോ,രാജേഷ്അമ്പലപ്പുഴ,ആ
ദിനാട് ശശി,പ്രദീപ ഗ�ോ
് പാൽ എ
ന്നിവർപ്രധാനതാരങ്ങളാണ.് രാ
ജേഷ് നാരായണന്റേതാണ് തിര
ക്കഥ.റ�ോയ് പുരയിടത്തിന്റേതാ
ണ് ഗാനങ്ങൾ.സംഗീതം :മിഥുൻ
ഈശ്വർ.വീരൻകെ.തിവാരിഛാ
യാഗ്രാഹണവുംരഞ്ജിത്ത് ടച്ച് റി
വർഎഡിറ്റിംഗുംനിർവഹിക്കുന്നു.
കലാസംവിധാനം:പ്രതാപ് നാ
യർ,പ്രൊഡക്ഷൻഡിസൈനർ:
നാസ് ലത്തീഫ.്

ത�ോപ്പിൽജ�ോപ്പൻ

വൈറ്റ്: മമ്മൂട്ടി,ഹുമാ ഖുറേഷി

ജ�ോണിആന്റണിസംവിധാ
നം ചെയ്യുന്നപുതിയചിത്രം ത�ോ
പ്പിൽജ�ോപ്പനിൽമമ്മൂട്ടികേന്ദ്ര
കഥാപാത്രത്തെഅവതരിപ്പി
ക്കുന്നു.സിനിമയുടെചിത്രീക
രണംക�ൊച്ചിയിൽപുര�ോഗമി
ക്കുന്നു.മധുരനാരങ്ങഎന്നചി
ത്രത്തിന് ശേഷംനിഷാദ് ക�ോ
യതിരക്കഥഎഴുതുന്നചിത്രം
കൂടിയാണിത.് 
         നാട്ടുമ്പുറത്തിന്റെകഥപറ
യുന്നചിത്രത്തിൽആൻഡ്രിയ
യാണ്നായികയാകുന്നത.് ക�ോ
ട്ടയം,പാല,ത�ൊടുപുഴഎന്നി
വിടങ്ങളാണ് മറ്റുല�ൊക്കേഷനു
കൾ.കബഡിസ് നേഹിയായ  
അക്ഷര,മമ്മൂട്ടി
കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി
അവതരിപ്പിക്കുന്നത.് 
ലൻസിയർഎന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെമറ്റു
         ഹരിശ്രീഅശ�ോകൻ,അ താരങ്ങ
 ൾ.
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CMYk

പാർവതി

ഊഴം

