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2015 ഒക്ടോബർ 18 ഞായർ

മാർഗിസതി
ഫ�ോട്ടോ : സുഭാഷ് കുമാരപുരം

രൂപശ്രീ ഐ.വി
രമനയാറിൽ മഴ പെയ്തുതുടങ്ങി.
മാർഗിസതിയുടെ മനസിൽ ചായം
തേയ്ക്കാത്ത ഓർമ്മകളുടെ മഴ.പറയാ
നേറെയുണ്ട് അവർക്.ക് വേദിയിലുംജീവിത
ത്തിലുംആടിത്തീർത്തവേഷങ്ങൾ,കള
 ിവി
ളക്കിന്റെ പൊൻവെളിച്ചത്തിൽഅടക്
 കിപ്പി
ടിച്ചനൊമ്പരങ്ങൾ...
നന്നേചെറുപ്പത്തിലേ കൂടിയാട്ടംകൂടെയു
ണ്ട്. കൂടിയാട്ടഅരങ്ങുകളിലെ സ്ഥിരംപെൺ
വേഷക്കാരി.സ്ത്രീകൾസ്വയംപാടിഅഭിനയി
ക്കുന്നനങ്
 ങ്യാർകൂത്തിലുംതിളങ്
 ങി.ചായക്കൂ
ട്ടുകളുടെയുംഉടുത്തുകെട്ടിന്റെയുംവഴിയിൽ
നീണ്ട 40വർഷങ്ങൾ.അവരു
 ടെഅനുഭവ
ങ്ങൾ,ഓർമ്മകൾ...
കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ  തുടക്കം?

കലാമണ്ഡലത്തിൽപഠിച്ച എട്ടുവർഷങ്ങൾ?

രാവിലെആറുമണിക്ക് സാധകംതുടങ്ങും.
ആൺകുട്ടികൾക്ക് അതിലും നേരത്തേ. മഴ
ക്കാലത്ത് ഉഴിച്ചിലുംമറ്റുംഉണ്ടാകും.ഇന്ന് ഭാ
രതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള നിളകാമ്പസിലായി
രുന്നു പഠനം.കൂടിയാട്ടംമാത്രമായിരുന്നു അ
ന്നവിടെപഠിപ്പിച്ചത.് ആശാൻതയ്
 യാറായിവ
ന്നുകഴിഞ്ഞാൽ കളരിതുടങ്ങും.കണ്ണ് സാധ
കം,നവരസങ്ങൾ,മുദ്ര
 കൾഅങ്ങനെവിവി
ധഘട്ടങ്ങളിലായിപഠനംതുടങ്ങുകയായി.ഉ
ച്ചവരെഅത്നീളും.അതു
 കഴിഞ്ഞ്സാഹിത്യ
ക്ളാസുകൾ.അതില്ലാത്തദിവസങ്ങളിൽമ�ോ
ഹിനിയാട്ടത്തിന്റെയും ഭരതനാട്യത്തിന്റെയും
ക്ളാസുകളിൽ കയറും.
വഴികാണിച്ചുതന്നവലിയഗുരുക്ക
 ൻമാർ?

നാട്യകലാസാർവഭൗമൻ പൈങ്കുളം രാമചാ
ക്യാരായിരുന്നു ആദ്യഗുരു.കൂട ിയാട്ടം എന്ന
കലാരൂപംചാക്യാർ,നമ്പ്യാർസമുദായങ്ങളു
ടെ മാത്രംകുലത്തൊഴിലായിരുന്നു.മറ്റുള്ളവ
രിലേക്കുകൂടി അത് എത്തിക്കാൻ പ്രയത്നിച്ച
വ്യക്തിയായിരുന്നുഅദ്ദേഹം.അദ്ദേഹത്തി
ന്റെകലാമണ്ഡലത്തിലെആദ്യത്തെശിഷ്യ
ന്മാരായിരുന്നുപത്മ
 ശ്രീകലാമണ്ഡ
 ലംശി
വൻനമ്പൂത
 ിരിയുംകലാമണ്ഡ
 ലംരാമചാക്യാ
രും.ഇവർരണ്ടുപേരുംഅദ്ധ്യാപകരായ വർ
ഷമായിരുന്നു ഞാനവ
 ിടെപഠിക്കാൻചേരു
ന്നത.് ചാക്യാരാശാന്റെ (പൈങ്കുളംരാമചാ
ക്യാർ)മേൽന�ോട്ടത്തിൽഇവരായിരുന്നുഎ
ന്നെപഠിപ്പിച്ചത.് നാലുവർഷമായിരുന്നുകൂ
ടിയാട്ടപഠനം.അതിനുശേഷംരണ്ടു
 വർഷം
ഞാൻപ�ോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനുംകലാമണ്ഡല
ത്തിൽതന്നെചെയ്തു.പിന്നീടുളളപഠനംഅ
മ്മന്നൂർമാധവചാക്യാരുടെയടുത്ത്.പിന്നീട്
കേന്ദ്രസക�ോ
് ളർഷിപ്പോടുകൂടികലാമണ്ഡ
 
ലത്തിൽ തുടർന്നപ്പോൾപഠിപ്പിച്ചത് വിസി
റ്റിംഗ് പ്രൊഫസ
 റായിരുന്നമാണിമാധവചാ
ക്യാരായിരുന്നു.സംസകൃ
് തപഠനം,മിഴാവ് ഗു
രുവായപി.കെ.നാരായണൻനമ്പ്യാരുടെകീ
ഴിലായിരുന്നു.പൈങ്കുളംരാമചാക്യാരുംപി.
കെ.നാരായണൻനമ്പ്യാരുമായിരുന്നുകൂടി
യാട്ടത്തിന് ഇന്നുകാണുന്നരീതിയിൽഒരുമു
ഖംകൊടുത്തത.്
കൂടിയാട്ടത്തിൽനിന്ന്നങ്ങ്യാർകൂത്തിലെത്തിയ
ത് ?

കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽപെടുന്നതും
സ്ത്രീകൾമാത്രംചെയ്തിരുന്നതുമായ കലാരൂപ
മാണിത.് കൂടിയാട്ടത്തിൽപൂർവകഥാവിവര
ണം(നിർവഹണ
 ം)എന്നൊരുഘട്ടമുണ്.ട് അ
തിൽ നാടകത്തിനുമുമ്പുള്ളകഥകൾപറ യും.
ഇങ്ങനെനിർവഹണരൂപത്തിലുള്ള കഥാവ
തരണമാണ് നങ്ങ്യാർകൂത്ത്.കലാമണ്ഡല
ത്തിൽപഠിക്കുന്നകാലത്ത് നങ്ങ്യാർകൂത്തി
ന് വലിയപ്രചാരമില്ലായിരുന്നു.1987ൽവി
വാഹം കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി
യപ്പോഴാണ് നങ്ങ്യാർകൂത്തിലേക്ക് വരുന്ന
ത്.1988ൽമാർഗിയിലെത്തി.മാർഗി സ്ഥാപ
കൻ ഡി.അപ്പുക്കുട്ടൻന
 ായർ സാറായിരുന്നു

നങ്ങ്യാർകൂത്ത് ചെയ്യാനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത.് അ
ന്ന് ഒരുപാട് സംശയ
 ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.പലമുദ്രകളും
ഞാൻഒറ്റയ്ക്ക് മനസിലാക്കാൻശ്രമിച്ചു.ഗുരുക്കന്മാരെ
നിരന്തരംസമീപിച്ചു.മാർഗിയിൽഏകലവ്യന്റെഅവ

സ്ഥയായി.പിന്നീട് രംഗാവതരണങ്ങൾതുട ങ്ങി.കൂടു
തലുംശ്രീകൃഷ്ണലീലകളായിരുന്നു
 അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത.്
എന്തൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ?

കലാരൂപ
 ങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളിൽനിന്നുംവ്യതിചലി
ച്ചായിരുന്നില്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ.ഒരു
 തവണ ആശ്ചര്യ
ചൂഢാമണ
 ിനങ്ങ്യാർകൂത്തായിഅവതരിപ്പിച്ചു.അതിൽ
പറയുന്നത് രാമായണകഥയാണ.് രാമന്റെകഥ പറയു
മ്പോഴുംസീതയുടെ മനസ് ആരും കണ്ടില്ല,സീതയുടെ
കാഴച
് പ്പാടിലുള്ളരാമായണം'ശ്രീരാമചരിതം"എന്ന
പേരിൽഞാൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തി.അതിനുശേഷമ ായിരു
ന്നു'കണ്ണകി"ചരിതംചെയ്യുന്നത.് ചിലപ്പതികാരംപ�ോ
ലുള്ളഒരുതമിഴ് കാവ്യംആട്ടപ്രകാരമാക്കി(ന
 ങ്ങ്യാർകൂ
ത്ത് കഥ
 )മാറ്റുന്നതിൽപ്രശന
് മുണ്ടായിരുന്നു. കൂടിയാട്ട
നിയമങ്ങളെബാധിക്കാതെ സംസകൃ
് തത്തിൽതന്നെ
ആകഥപറ യണമെന്നെനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരു
ന്നു.പിന്നീട് 'സീതായനം"എന്ന പേരിൽ സീതയുടെ
ജീവിതത്തിലെമൂന്നുഘട്ടങ്ങൾ രംഗത്തവതരിപ്പിച്ചു.
കഴിഞ്ഞഫെബ്രുവ
 രിയിൽ എന്റെ ഒരുവിദ്യാർത്ഥി പ
റഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജാപ്പനീസ് പുരാണക
 ഥ അവതരി
പ്പിച്ചു.കഴിഞ്ഞമാസം വള്ളത്തോളിന്റെ 'ശിഷ്യനുംമ
കനും"നങ്ങ്യാർകൂത്തായി ചെയ്തിരുന്നു.
പുതിയ തലമു റയുടെകാഴ്ചപ്പാട്?

പഠിക്കാൻ ഇവിടെഎത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും
കലാരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകണമെന്നില്ല.ക
ലാമണ്ഡലംപ�ോലൊരുസ്ഥാപനം എന്ന ഒരൊറ്റക്കാ
ര്യംകൊണ്ടുമാത്രമാണവർ വരുന്നത.് പലരും നൃത്ത
ത്തിന്സീറ്റ് കിട്ടാതെവരുമ്പോഴാണ് കൂട ിയാട്ടം പ�ോലു
ള്ളകലാരൂപ
 ങ്ങൾതിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത.് അവ
 ർ ഇത്പ
ഠിച്ചാലുള്ളനേട്ടമായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത.് ഇത
 ് വേദി
കൾകലാകാരന്മാരെതേടിയെത്തുന്നകാലമാണ.് അ
വനവന്റെകഴിവ് മറ്റുള്ളവരെവിളിച്ചറ ിയിക്കാൻഅവർ
ക്ക് മടിയില്ല.വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് 'രംഗപ്രഭാതം"എന്ന
കുട്ടികളുടെ നാടകക്കളരിയിൽഒരുപരിപാടിഅവതരി
പ്പിച്ചു. അവ
 ിടത്തെകാണികളായ കുട്ടികളെ കണ്ട് ആ
ദ്യംഎനിക്കൊരുഅങ്കലാപ്പായിരുന്നു.കൃഷ്ണന്റെബാല
ലീലകളായിരുന്നുഅന്ന് ചെയ്തത.് കുട് ടികളുടെപ്രതിക
രണംഎന്നെഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു.കഥപറയുംമുമ്പേഅ
വർകാര്യങ്ങൾമനസിലാക്കി.ബാലലീലകൾകണ്ട്അ
വർപ�ൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.കഥ
 യറിഞ്ഞാൽ ആസ്വദിക്കാൻ ക
ഴിയുന്ന കലാരൂപങ്ങളാണിവ.
ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തുംപുറത്തുമുള്ളആസ്വാദകരെ
 ക്കുറിച്ച് ?

ഇന്ത്യയിൽപ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ആസ്വാദകർ
ക്ക് ഇത്തരംകലാരൂപങ്ങള�ോടുള്ളമന�ോഭാവത്തെപ
റ്റിപറ ഞ്ഞാൽചിലപ്പോഅത് പലരെയുംച�ൊടിപ്പിച്ചേ
ക്കാം.ഇവ
 ിടത്തെ ആസ്വാദകർപലപ്പോഴുംഎന്നെനി
രാശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്.ട് ഏത്കലാരൂപമാണെങ്കിലുംരം
ഗാവതര ണ
 ംനടക്കുമ്പോൾആകലാകാരന്റെയ�ോക
ലാകാരിയുടെയ�ോമാനസികാവസ്ഥമനസിലാക്കാ
തെഅവ
 രുടെഏകാഗ്രതതടസപ്പെടുത്തുന്നരീതിയി
ലുള്ളപലപ്രതികരണങ്ങളുംകണ്ടിട്ടുണ്.ട് പരിപാടിക്കി
ടയിൽസംസാരിക്കുക,കഴിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുക,ഫ�ോ
ണിൽസംസാരിക്കുക,ഇടയിൽനിന്ന് എണീറ്റ് പ�ോവു
കഒക്കെപതിവാണിവിടെ.വിദേശത്താണെങ്കിൽരം
ഗാവതരണംകാണികളിലേക്ക് വ്യക്തമായിഎത്തി
ക്കാനുള്ളസജ്
 ജീകരണങ്ങൾഅവിടെയുണ്ടാവും.കാ
ണികൾക്കുള്ള
 നിർദ്ദേശങ്ങളുംകർശനമായിരിക്കും.
യു.എൻ ആസ്ഥാനത്തെ
 രംഗാവതരണത്തെപ്പറ്റി?

കലാമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ആദ്യമായിപ�ോയവിദേശ
യാത്രയുടെഭാഗമാകാൻകഴിഞ്ഞുഎനിക്.ക് അതായി
രുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്കുപുറത്തുള്ള ആദ്യത്തെഅനുഭവം.പി
ന്നീട് മാർഗിയിലെത്തിയപ്പോൾ 1999ലായിരുന്നു
 പാ
രീസിലേക്ക് ക്ഷണംലഭിക്കുന്നത.് യുനെസ്കോയുടെ

പ്രതിനിധികളുള്ള വലിയസദസ,് ജീവിതത്തിൽഒരി
ക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തഅവസരം,ല�ോകരാജ്യങ്ങ
ളുടെപ്രതിനിധികൾ...എല്ലാംഞങ്ങളെസംബന്ധി
ച്ച് വളരെകൗതുകകരമ ായിരുന്നു.യു.എന്നിന്റെവിശി
ഷ്ടാതിഥികള
 ായാണ് ഞങ്ങളെഅവർസ്വീകരിച്ചത.് 
ജീവിതത്തിൽഏറ്റവുംഅഭിമാനംത�ോന്നിയനിമിഷ
മായിരുന്നു
 അത
 .് എന്റെകലാജീവിതത്തിലെവലിയ
അംഗീകാരം.
എന്നുംഓർക്കുന്നവേദികൾ?

മുമ്പ് ആശ്ചര്യചൂഢാമണി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച
പ്രതികരണംഒര ിക്കലുംമറക്കില്ല.അവസാനത്തെഭാ
ഗമായഅഗ്നിപ്രവേശാങ്കംകഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണിക
ളിൽപലരുംവന്നുപറഞ്ഞുസീതയെഞങ്ങൾനേരിട്ടു
കണ്ടുഎന്ന്.പ്രേക്ഷകരുടെവാക്കുകളാണ് ഏറ്റവുംവ
ലിയഅംഗീകാരം.അതുപ�ോലെ'മത്തവിലാസം" വേ
ദിയിൽഅവത
 രിപ്പിച്ചപ്പോൾഅതിലെമദ ്യപാനിയായ
നായികയെയുംനായകനെയുംഅവതരിപ്പിച്ചതിന്ലഭി
ച്ചപ്രോത്സാഹനംവളരെവലുതായിരുന്നു.മദ്യപിക്കുന്ന
പലരുംനേരിട്ടുവന്ന് എന്നോട്ച�ോദിച്ചു,മദ്യപിക്കാതെ
സതിഎങ്ങനെഇത്രയുംകിക്ക് ആയെന്ന്.
കലാരംഗത്ത്  പഠനച്ചെ
 ലവ് കൂടുതലല്ലേ?

കലാമണ്ഡലത്തിൽ കാര്യമായചെലവില്ല.പ്രവേശ
നസമയത്ത് ചെറിയഫീസുണ്.ട് മാസംത�ോറും സ്റ്റൈ
െപ്പൻഡ് കിട്ടും. കല�ോത്സവങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ
പണച്ചെലവ് വരും,പലകലാകാരന്മാരുടെയുംവരുമാ
നമാണത.് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെഒരു
 സെറ്റ് വേഷവിതാന
ത്തിനുതന്നെഏതാണ്ട് ഒന്നരലക്ഷത്തോളംചെലവു
വരും.കാശില്ലാതെപഠ ിപ്പിക്കാൻ നിവൃത്തിയുണ്ടാവി
ല്ല. എന്റെഇത്രയുംവർഷത്തെകലാജീവിതത്തിൽഒ
രിക്കൽപ�ോലുംഒരുകുട്ടിയുടെകൈയിൽനിന്നുംഫീ
സ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല.

ന്നായിരിക്കും.ഒരിക്കലുംഞാൻഅവാർഡുകളെത്തേ
ടിപ്പോയിട്ടില്ല.
കലാമണ്ഡലം സതി മാർഗിസതിയായപ്പപ്പോൾ?

കലാമണ്ഡലം സതിയായിപുറത്തിറങ്ങിയഎനിക്ക്
ജീവിതമാർഗം തന്നത് മാർഗി എന്ന സ്ഥാപന
 മാണ.് 
കൂടുത
 ൽഅര ങ്ങുകൾലഭിച്ചുതുടങ്ങിയത് മാർഗിയിൽ
വന്നതിനുശേഷമാണ.് മാർഗിയിലെപ്രധാനകലാകാ
രിയായിമാറിഞാൻ.മാർഗിയുടെഅരങ്
 ങിലൂടെയാണ്
ഉയർന്നുവന്നതെങ്കിലുംഎന്റെഅടിസ്ഥാനംകലാമ
ണ്ഡലംതന്നെയാണ.്

മാർഗിസതി...

വലിയ മ�ോഹമായിരുന്നോ രംഗശ്രീ?

ഭർത്താവ് എൻ. സുബ്രഹ്മണ്യൻപ�ോറ്റി
യുടെവലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു 'രംഗ
ശ്രീ.വളർന്നുവരുന്ന കൂടിയാട്ടംകലാ
കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വേദി.
ഏറ്റവുമധികംയുവകലാകാരികൾപ
രിപാടി അവത
 രിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇ
തിന്റെ പ്രത്യേകത.മകൾരേവതി
വിവാഹിതയായിതിരുവല്ലയിലാ
ണ്,അവിടെ അമൃത
 സകൂ
് ളിൽഅ
ദ്ധ്യാപിക. മ�ോൾനങ്ങ്യാർകൂത്തും
കൂടിയാട്ടവുംചെയ്യാറുണ്.ട് മരുമകൻ
സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരി. പേരക്കു
ട്ടി ചേതൻമാധവ.് മകൻ
ദേവനാരായണൻ പട്ടാ
മ്പി സംസ്കൃതക�ോളേജിൽ
രണ്ടാംവർഷ ഡിഗ്രി
വിദ്യാർത്ഥി.അച്ഛനെ
പ�ോലെനന്നായിഇട
യ്ക്കവായിക്കും.

കല�ോത്സവങ്ങൾ കലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ
 ്ടോ?

എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അങ്ങനെഒരഭിപ്രായമില്ല.
പക്ഷേചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇത്തരം കലാരൂപങ്ങളെക്കു
റിച്ച് മിനിമം അറിവ് ലഭിക്കുന്നു
 .ഒരിക്കലുംആര�ോഗ്യ
കരമായമത്സരങ്ങൾനടക്കുന്നഇടങ്ങളല്ലകല�ോത്സ
വവേദികൾ.കൈയിൽകാശുള്ളവർ മുന്നോട്ടുവരുന്നു
എന്നുമാത്രം.
നടിയായപ്പോൾ?

ന�ോട്ടം,ഏകാന്തം,ദൃഷ്ടാന്തം,രാമാനം,ഇവൻമേഘരൂ
പൻ,ജയറാമിന�ൊത്ത് സ്വപാനംതുടങ്ങികുറച്ച് ആർ
ട്ട് സിനിമകളു
 ടെ ഭാഗമായി.അടുത്തുപരിചയമുള്ളവരു
ടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടുമാത്രമാണ് അഭിനയിച്ചത.് ന
ല്ലത് ഞങ്ങളുടെകൂടിയാട്ടംതന്നെയാ.രണ്ടോമൂന്നോ
മിനിട്ടിന്റെഅഭിനയത്തിനായി രാവിലെമുതൽമേക്ക
പ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്.ട് സിനിമ സംവിധായ
കന്റെകലയാണ.് അവിടെസംവിധായക
 ന്റെമനഃസം
തൃപ്തിക്കാണ് പ്രാധാന്യം.കലയുടെപൂർണമായഅവത
രണംഅവിടെവേണ്ട.പുതിയഒരുമേഖലകൂടി പരിച
യപ്പെട്ടു എന്നസന്തോഷം.

CMYk

കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിരു
ന്നുവീട.് കൊട്ടും പാട്ടും എന്നും കാതിലുണ്ടാ
യിരുന്നു.അവിടെച്ചെന്ന് പുലരുംവരെകളി
കൾകണ്ട്നല്ലപരിചയവും.വീട്ടിൽ എല്ലാവർ
ക്കും കലയ�ോട് താതപ
് ര്യം.അമ്മൂമ്മ വലിയ
കഥക
 ളിപ്രേമി, അമ്മയുടെഅമ്മാവൻനെല്ലി
യ�ോട് വാസുദേവൻനമ്പൂതിരികഥകളിക്കാര
നായിരുന്നു.പത്താംവയസിൽ കലാമണ്ഡ
 
ലത്തിലെത്തി. പ്രവേശനംകിട്ടാൻ പതിമ്മൂ
ന്ന് വയസുവേണം. സ്കൂളിൽവയസ് കൂട്ടി കാ
ണിച്ചു.ഞാനുംചേച്ചിയുംഒന്നിച്ചാണ് കൂടിയാ
ട്ടംപഠിച്ചത.് അന്ന് കൂടിയാട്ടംഎന്താണെന്ന്
അറിയില്ല. 1976-ലായിരുന്നു പഠനംതുടങ്ങി
യത.് പഠിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾവലിയസനേ
്
ഹം ത�ോന്നി. പിന്നീട് ഒരിക്കലും അതിൽനി
ന്നും വിട്ടുപ�ോകാൻത�ോന്നിയില്ല.

കളിവിളക്കിന് മുന്നിൽ
വേഷംകെട്ടി
ആടുമ്പോൾമനസിൽ
നിറയുന്നത് കടന്നു
വന്നചുവടുകളാണ്.
ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ അലി
ഞ്ഞുചേർന്നതാണ്
കലയും
കലാമണ്ഡലവും.
കൂടിയാട്ടം,
നങ്ങ്യാർകൂത്ത്
വേദിയിൽ 40
വർഷത്തെ യാത്ര.
ഓർമ്മകളുമായി
ഒരേയൊരു

40വർഷം.സ്ത്രീയായതുകൊണ്ട് നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ?

സ്ത്രീകൾവാതിലിന്റെമറവിൽനിന്നിരുന്നകാലംമുതൽ
ക്കേകൂട ിയാട്ടത്തിൽപെൺവേഷംകെട്ടുന്നത് സ്ത്രീകൾ
തന്നെയാണ.് നട ീസ്ഥാനംനിർവഹിക്കുന്നനങ്ങ്യാര
മ്മമാർക്ക്(ന
 മ്പ്യാർസമുദായത്തിലെസ്ത്രീകൾ)സ�ോ
പാനത്തിലെ മണിയടിച്ച് ത�ൊഴാൻപ�ോലുംസ്വാത
ന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു.വെല്ലുവ
 ിളികളല്ല,എനിക്ക് ലഭിച്ച
തെല്ലാംഅംഗീകാരങ്ങൾമാത്രമാണ.്
പുരസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച്?

അംഗീകാരങ്ങൾഉത്ത
 രവാദിത്വംകൂട്ടും.പക്ഷേ അർ
ഹിക്കുന്നഅംഗീകാരങ്ങൾ നൽകേണ്ട സമയത്ത്
നൽകാൻബന്ധപ്പെട്ടവർശ്രദ്ധിച്ചാൽനല്ലത.് കലയ്ക്ക്
വേണ്ടിജീവിതംതന്നെമാറ്റിവച്ച കലാകാരന്മാർക്ക്
നാംഎന്ത് നൽകിഎന്ന് വല്ലപ്പോഴുംഓർക്കുന്നതും ന
അരങ്ങിൽമാർഗിസതി

വാരാന്ത്യ

2015 ഒക്ടോബർ 18 ഞായർ

റുകാടിന്റെആത്മക
 ഥയായ'ജ
 ീവി
തപ്പാത"യുംമഹാകവിപി.കുഞ്
 ഞി
രാമൻനായരുടെ'കവിയുടെകാല്പാ
ടുകൾ"എന്നആത്മകഥയുംസർഗാത്മക
കൃതികളുടെതലത്തിലേക്കുയർന്ന രണ്ട്
ഹൃദയഹാരികളായ മലയാള കൃതികളാ
ണ്.സാഹിത്യകൃതികളായിത്തീർന്നആ
ത്മകഥകൾ.ഈരണ്ട് ആത്മകഥകളുംമ
നസിൽതിരുക
 ിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആല�ോ
ചിക്കാറുണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴയുംഇടപ്പള്ളിയും
ആത്മകഥകളെഴുതിയില്ലല്ലോയെന്ന്.
എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽഅവരുടെആത്മ
കഥകൾ മഹാകാവ്യങ്ങളായിരുന്നേനെ.
പ്രത്യേകിച്ചും ചങ്ങമ്പുഴയുടെആത്മകഥ.
വേദനയിൽമുഴുകിയഒരാത്മകഥയായിരു
ന്നേനെ ചങ്ങമ്പുഴയുടേത.് വേദനയുടെയും
തീരാദുഃഖങ്ങളുടെയുംഭ്രാന്തുപിടിപെട്ടകവി
യായിരുന്നല്ലോഅദ്ദേഹം.
ആത്മകഥകളുംഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും
യാത്രാവിവരണങ്ങളുമൊക്കെസാഹിത്യ
കൃതികളുടെനിലവാരത്തിലേക്കുയരുന്ന
ഒരുസാഹിത്യയുഗമാണിന്ന് ല�ോകസാ
ഹിത്യത്തിൽ.അമേരിക്കയിലെയുംഇംഗള് 
ണ്ടിലെയുംപലപ്രസാധകരുംസൽമാൻറു
ഷ്ദിയുടെ പിറകേനടക്കുകയാണുപ�ോലും
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയൊന്നെഴുതി
ക്കിട്ടാൻവേണ്ടി.റുഷദ് ിയുടെ ഭാര്യമാരുടെ
കഥകളിലേക്കുംഒള
 ിവുജീവിത്തിലേക്കുമാ
ണ് പ്രസാധകരുടെ ന�ോട്ടം. തീർച്ചയായും
അതൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർമെറ്റീരിയൽ ത
ന്നെയായിരിക്കും. മലയാളത്തിലെ മാധവി
ക്കുട്ടിയുടെആത്മ
 കഥ ഇംഗള് ീഷിലായിരു
ന്നു എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽല�ോകംഅ
റിയുന്നഒരുസാഹിത്യകൃതിയായിരുന്നേ
നെ.ജീവിതംവൈകാരികം മാത്രമാണെ
ന്നവിശ്വാസത്തിന്റെകണ്ണാടിയായേനെ.
ല�ോകത്താകെഅറിയുന്നനിക്കാരഗ്വ
യിലെകവിയുംന�ോവലിസ്റ്റുംവിപള് വകാരി
യുമാണ് ഗിയ�ോക്കൊണ്ടബെല്ലി. 'ദഇൻ
ഹാബിറ്റഡ്വുമൺ"എന്നബെല്ലിയുടെന�ോ
വൽകാറ്റാടിയെപ്പോലെആകാശത്തേ
ക്കുപറന്നുകയറിയ ഒരുബെസ്റ്റ് സെല്ലർ
ആണ.് നിക്കാരഗ്വൻസാഹിത്യത്തിലെ ഒ
രുകള് ാസിക് കൂടിയാണ് ഈ ബെസ്റ്റ് സെ
ല്ലർ.കവിയെന്നനിലയിലുംലാറ്റിനമേരി
ക്കൻ ഗറില്ലാ വിപള് വകാരിയെന്ന നിലയി
ലും ഗിയ�ോക്കൊണ്ടബെല്ലിഒരുഒന്നാം
കിടക്കാരിയാണ.് എന്നാൽസാഹിത്യല�ോ
കം ഇപ്പോൾതലയിലേറ്റിനട ക്കുന്നത് ഗി
യ�ോക്കൊണ്ടബെല്ലിയുടെആത്മകഥയാ
ണ്.'ദകൺട്രി അണ്ടർമൈസ്കിൻ"എന്ന
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ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായസര
സ്വത
 ീക്ഷേത്രമ ാണ് കൊല്ലൂർമൂകാംബിക.
പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ കുടജാദ്രിമ
ലയുടെതാഴവ
് ാരത്തിൽസൗപർണികയു
ടെതീരത്താണ് ക്ഷേത്രം.ശ്രീക�ോവിലി
ലെസ്വയംഭൂലിംഗം സ്വർണകവ
 ചംകൊ
ണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്.ട് അതിനുപിന്നിലാണ് പ
ത്മാസനത്തിലിരിക്കുന്നദേവീവിഗ്രഹം.
കിഴക്കോട്ടാണ് ദർശനം.സ്വയംഭൂലിംഗ
ത്തിൽഇടതുഭ ാഗത്ത് ലക്ഷ്മിയുംസരസ്വ
തിയുംപാർവതിയും.വലതുഭാഗത്ത് വിഷ്ണു
വും ബ്രഹ്മാവുംശിവനുംകുടികൊള്ളുന്നു.
ഇവിടത്തെപൂജാരിമാർഅഡിഗവിഭാഗ
ക്കാരാണ.്
ദേവീവിഗ്രഹത്തിന്റെകാതുകളിൽ
ശ്രീചക്രവജ്രകുണ്ഡലങ്ങളാണ.്  കഴു
ത്തിൽനിരവധിആഭ രണങ്ങൾ.ഇതിൽ
മരതകക്കല്ലു പതിച്ച രത്നമാലയാണ് ഏ
റ്റവും ദിവ്യം. ഇതിന്റെ പ്രഭ ക്ഷേത്രദർശ
നത്തിനെത്തുന്നവരുടെമേൽ പതിയുമെ
ന്നും അത�ോടെ സർവ്വദുരിതങ്ങളുംതീരു
മെന്നാണ് വിശ്വാസം.
ഐതിഹ്യം,മാഹാത്മ്യം
മൂകാംബികക്ഷേത്രോതപ
് ത്തിയെപ്പറ്റി
നിരവ
 ധിഐത
 ിഹ്യങ്ങളുണ്.ട് ശങ്കരാചാ

സ്വെറ്ലാന
റ് അലക്
 സിവിച്ച്

ഗിയ�ോക്കൊണ്ടബെല്ലി

സത്യത്തിന്റെ

ഫികഷ
് ൻ

കഥേതര സാഹിത്യ രൂപത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണ്
സ്വെറ്റ്ലാന അലക്സിവിച്ചിന് ലഭിച്ച ഈ വർഷത്തെ
ന�ോബൽ സമ്മാനം. ആത്മകഥകളുംഓർമ്മക്കുറിപ്പുകള
 ും
യാത്രാവിവരണ
 ങ്ങള
 ുമൊക്കെസാഹിത്യകൃതികള
 ുടെ
നിലവാരത്

തിലേക്കുയരുന്നഒരുസാഹിത്യ
യുഗമാണിന്ന് ല�ോകസാഹിത്യത്തിൽ

മൂകാംബികയിലെ അക്ഷരപ്രസാദം
ര്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുഖ്യം.ശങ്ക
രൻ താൻജനിച്ച വേരുനാട് ഗ്രാമത്തിൽ
മൈസൂർചാമുണ്ഡിയെകൊണ്ടുവ
 ന്ന് പ്ര
തിഷ്ഠിക്കണമെന്നുആഗ്രഹിച്ചു.അതിനാ
യി ധ്യാനിച്ചപ്പോൾദേവി സരസ
 ്വതീ രൂ
പത്തിൽപ്രത്യക്ഷയായി. തന്റെഗ്രാമത്തി
ലേക്ക് വരണമെന്നശങ്കര ന്റെഅപേക്ഷ
സ്വീകരിച്ചെങ്കിലുംഒരുവ്യവസ്ഥ മുന്നിൽ
വച്ചു. മുന്നിൽനടക്കും.ദേവിപിന്നാലെവ
രും.ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞുന�ോക്കരുത.് ദേ
വിയുടെചിലമ്പിന്റെശബ്
 ദംകേട്ടുകൊണ്ട്
ആചാര്യപാദർ മുന്നിൽനടന്നു.ഏതാനും
ദിവസ
 ംകഴിഞ്ഞപ്പോൾചിലമ്പിന്റെശ
ബ്ദംകേൾക്കാതായി.
ശങ്കരൻകുറെനേരംഅവിടെനിന്നു.
വീണ്ടുംമുന്നോട്ടുനടന്നു. അപ്പോഴുംചില
മ്പിന്റെ നാദം കേൾക്കാതായപ്പോൾഅ
റിയാതെതിരിഞ്ഞുന�ോക്കിപ്പോയി.വ്യ
വസ്ഥലംഘിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ദേവി ആ
സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു. അവിടമാണ് മൂകാം
ബികക്ഷേത്രമായിമാറിയതെന്നാണ് വി
ശ്വാസം.
മൂകാംബികയിലെത്തുന്നവർമൂലസ്ഥാ
നമായ കുടജാദ്രിയിലേക്ക് പ�ോകും.കൊ
ല്ലൂരിൽ നിന്ന് 28 കില�ോമീറ്ററുണ്.ട് 'കുട ജ"
എന്നഔഷധസസ്യം വളരുന്നസ്ഥല
മായതുകൊണ്ടാണ് ആ മലയ്ക്ക് കുടജാദ്രി

യെന്ന് പേരുകിട്ടിയത.് ഇവ
 ിടെനിന്നാണ്
സൗപർണികയുടെഉത്ഭ
 വം.
എത്തിച്ചേരാൻ
കർണ്ണാടകത്തിലെഉടുപ്പിജില്ലയിലാ

ണ്കൊല്ലൂർ.മംഗലാപുരത്തെത്തിയാൽ
കൊല്ലൂരിലേക്ക് 137കില�ോമീറ്ററുണ്.ട് ദേ
ശീയപാതയ
 ിൽ17ൽകുന്ദാപുരത്തുനിന്ന്
തിരിഞ്ഞ് 38കില�ോമീറ്റർ പ�ോയാൽ കൊ
ല്ലൂർക്ഷേത്രമായി.
എം.വി

◗ചു
◗ നക്കരജന
 ാർദ്ദനൻനായർ

കയ്യിൽ
ഒരുമയിൽപ്പിലിയുണ്ടെന്നു
ള്ളിൽ
വിരസനിമിഷങ്ങൾസര 
സമാക്കുവാ
നിവധാരാളമാണെ
നിക്കെന്നും"
മലയാളത്തിന്റെഎക്കാലത്തെയുംമികച്ചബാല
സാഹിത്യകാരൻകുഞ്ഞുണ്ണിമാഷിന്റെ വരികളാണി
ത്.ഒരുവളപ്പൊട്ടുംമയിൽപ്പീലിയുംക�ൊണ്ട് കുട് ടികളു
ടെഭാവനയിൽഇതിഹാസങ്ങൾവിരിയിപ്പിക്കാമെ
ന്നുപറയുന്നഅദ്ദേഹംഅരങ്ങൊഴിഞ്ഞിടത്താണ്
സമകാലികമലയാളബാലസാഹിത്യംനിലക�ൊ
ള്ളുന്നത.് കുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽധാ
രാളമായിമാറിയിരിക്കുന്നു.അവരുടെഭാവനകൾമാ
റിയിരിക്കുന്നു,അവരുടെസ്വഭാവങ്ങൾ,ഗുണങ്ങൾ
ഒക്കെവ്യാപകമായിമാറിയിരിക്കുന്നു.ബാല്യംഅ
ക്ഷരങ്ങളിൽനിന്നകലന്നുഎന്നവേവലാതിഉയിർ

നംനേടുന്ന ആദ്യത്തെ ജേർണലിസ്റ്റാ
ണ് സ്വെറ്റ്ലാന.മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഒ
രു ജീനിയസായിട്ടാണ് സ്വെറ്റ്ലാനയെ
കരുതപ്പെടുന്നത.് ഇരുമ്പുകൊണ്ട് നിർ
മ്മിച്ചസ�ോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ'സ�ോഷ്യലി
സ്റ്റ് മുഖ
 ം" മാനവീയതയുടെ ആയുധംകൊ
ണ്ട് അരിഞ്ഞെറിയാൻരംഗത്തിറങ്ങിയ
പ�ോരാളികളിലൊരാളാണ് സ്വെറ്റ്ലാന
അലക്സീവിച്ച്.
സ്വെറ്റ്ലാനഅലക്സീവിച്ചിന്റെജീവച
രിത്രംവിശദ മായി ഇതുവരെയും നമ്മുടെമു
മ്പിലെത്തിയിട്ടില്ല.ഈമഹതിയുടെ ജീവ
ചരിത്രം പുറത്തുവ
 രാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.
ഈജേർണലിസ്റ്റിന്റെ മഹന
 ീയത
 സാ
ഹിത്യചരിത്രത്തിൽതുന്നിച്ചേർക്കാനി
രിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നകാര്യത്തിൽസം
ശയമില്ല.സ്വെറ്റ്ലാനയുടെ ജീവചരിത്രം
വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്കത് ഊഹിച്ചെ
ടുക്കാൻകഴ ിയും. ബെലറൂസ് എന്ന രാഷ്ട്ര
ത്തെയാണ് സ്വെറ്റ്ലാനഇന്ന് പ്രതിനിധീ
കരിക്കുന്നത.് ഒരു മുൻസ�ോവിയറ്റ് റഷ്യൻ
റിപ്പബ്ളിക്കാണ് ബെലറുസ.് 1997-ലാണ്
ബെലറുസ് സ്വത
 ന്ത്ര രാഷ്ട്രമായിത്തീർന്ന
ത്.സ�ോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെഭാഗമായിരുന്ന
പ്പോൾഇന്നത്തെബെലറുസിന്റെ പേര്
ബ്യൂയില�ോറഷ്യഎന്നായിരുന്നു. ബ്യൂയി
ല�ോറഷ്യൻആണ് ബെലറുസ
 ിലെഭാഷ.
റഷ്യനും ബ്യൂയില�ോറഷ്യനും സ്വെറ്റ്ലാന
ഒന്നുപ�ോലെകൈകാര്യംചെയ്തു.
സ്വെറ്റ്ലാനജേർണലിസ്റ്റിന്റെ പേന
കൊണ്ട് ജീവിതദുഃഖങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും
എഴുതുകയായിരുന്നു.കണ്ടതും അനുഭവ
 ി
ച്ചതും കേട്ടതുമായജീവിതംസ്വെറ്റ്ലാന
യിൽസത്യത്തിന്റെഫികഷ
് നായിമാറു
കയായിരുന്നു.കഥ
 യ്ക്ക് സത്യത്തിന്റെ വേ
റൊരുമുഖം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ല�ോ
കസാഹിത്യത്തിലെ പുതിയൊരു പ്രവ
ണതകൂടിയാണിത.് ഇതൊരു പുതിയ
സാഹിത്യസംഭവമായിത്തന്നെകരുത
ണം.സ്വെറ്റ്ലാനയിലൂടെ ഈ സാഹിത്യ
സംഭവത്തെല�ോകംഅംഗീകരിച്ചിരിക്കു
ന്നു. ഗിയ�ോക്കൊണ്ടബെല്ലിയെപ്പോലു
ള്ളജീനിയസുകൾ സ്വെറ്റ്ലാനയ്ക്കുപി
ന്നാലെവരുന്നു
 .

ന്നിവസ്വന്തമാക്കും.കലാകാരൻമാർക്ക് നല്ല
സമയം.കേസുകളിൽ വിജയം.
ചിത്തിര: ഉന്നതസ്ഥാന പ്രാപ് തി.ആ
ത്മാർത്ഥയുള്ളസുഹൃ
 ത്തുക്കളെ ലഭിക്കും.അ
ന്യരാൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടും.സമൂഹത്തിൽ
അംഗീകാരവ
 ുംഅഭിനന്ദനവുംലഭിക്കും.
ച�ോതി:ധനാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.സന്താന
ങ്ങളാൽമാനസികസന്തോഷം.സ്വയംത�ൊ
ഴിൽ സംരംഭങ്ങളിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്
നേട്ടം.കുടുംബസ്വത്ത് ലഭിക്കും.
വിശാഖം: സാമ്പത്തികനേട്ടംപ്രതീക്ഷി
ക്കാം.ആത്മാർത്ഥതയുള്ളസുഹൃത്തു
 ക്കളെ
ലഭിക്കും.വിദ്യാഭ്യാസപുര�ോഗതി.മത്സരങ്ങ
ളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയസാധ്യത.
അനിഴം:ധനഐശ്വര്യത്തിന്റെയും പ്രശ
സ്തിയുടെയും സമയം. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ
ചെയ്യും.കമ്പനികള
 ിൽനിന്ന് മിക
ച്ചലാഭം.ജ�ോലിഅന്വേഷിക്കുന്ന
വർക്ക് അല്പംഅകലെലഭിക്കും.
തൃക്കേട്ട: പ്രവർത്തനമികവു
കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെഅംഗീകാ
രവും പ്രശസ്തിയും നേടും. ജീവി
പ്രൊഫ. ദേശികം രഘുനാഥൻ
ത
പുര�ോഗതിയുണ്ടാകും.ഏതുമേ
പത്താം കല്ല്, നെടുമങ്ങാട്
ഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലുംവിജ
ഫ�ോൺ:0472-2813401
യമുണ്ടാകും.
ഒക്ടോബർ 18 - 24
മൂലം:കലാകാരന്മാർക്ക് അംഗീ
കാരവുംപ്രശസ്തിയുമുണ്ടാകും.
വിദേശത്ത് ജ�ോലിലഭിക്കും.വിവാ
ഹംഅന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനു
യ�ോ
ജ്യ
മാ
യബന്ധംലഭിക്കും.
ന്ധുക്കളാൽ സഹായസഹകരണങ്ങൾ ല
പൂരാടം:എഴുത്തുകാർക്ക് പുരസകാ
് രങ്ങൾ
ഭിക്കും.
ലഭിക്കും.നൃത്ത,സംഗീതമത്സരങ്ങളിൽപ
മകയിരം:സർക്കാരിൽ ഉന്നതപദവിയി
ങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയസാധ്യത.ദാനധർ
ലിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ സമയം.
മ്മങ്ങൾ
ചെയ്യും.
പെൺസന്താനങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി. പ�ൊതു
ഉത്രാടം:ബന്ധു
 ക്കളാൽ പ്രശംസിക്കപ്പെ
മേഖലാരംഗത്ത് മികച്ചനേട്ടം.
ടും.
ജ

ീ
വ
ി
ത
പു

ര�ോ
ഗതിപലരൂപത്തിലായി ദൃ
തിരുവാതിര:സാമ്പത്തികനേട്ടംപ്രതീ
ശ്യമാകും.ഗൃഹംനിർമ്മിക്കാൻ അനുയ�ോജ്യ
ക്ഷിക്കാം.പഠന
 ത്തിൽശ്രദ്ധയുംതാതപ
് ര്യ
മായസമയം.വിദ്യാഭ്യാസപുര�ോഗതി.
വും പ്രകടിപ്പിക്കും.കേസുകളിൽ വിജയം.ഗൃ
തിരുവ�ോണം:ധനാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.
ഹത്തിൽ മംഗളകർമ്മംനടക്കും.
സർക്കാർഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പലവിധ ആ
പുണർതം:പിതൃസ്വത്തുക്കൾവിൽക്കാൻ
നുകൂല്യങ്ങളും പദവിഉയർച്ചയും പ്രതീക്ഷി
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യസാദ്ധ്യത.മനഃ
ക്കാം.ത�ൊഴിൽസംബന്ധമായിപഠിക്കുന്ന
സമാധാനംനഷ്ടപ്പെടും.അല്പംഅലസതയു
വർക്ക് കാലംഅനുകൂലം.
ണ്ടാകും.
അവിട്ടം:മികച്ചജ�ോലി ലഭിക്കും.ഗൃഹ
പൂയം:കുടുംബത്തിൽനിന്ന് മാറിത്താമസി
ത്തിൽമംഗളകർമ്മത്തിന് സാദ്ധ്യത.ആ
ക്കും.സഹ�ോദരങ്ങളുമായും ബന്ധുക്കളുമായും
ത്മാർത്ഥതയുള്ളജ�ോലിക്കാർവഴി ത�ൊഴിൽ
അകൽച്ച.അടിക്കടിയാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി
രം
ഗത്ത് പുര�ോഗത
 ി.എല്ലാസംരംഭങ്ങളിലും
വരും.വിവാഹംഅന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തട
വിജയംകണ്ടെത്തും.
സം നേരിടും.
ചതയം: പ�ൊതുമേഖലാരംഗത്ത് പ്രവർ
ആയില്യം:ധനഐശ്വര്യത്തിന്റെസമയം.
ത്തിക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാരിൽനിന്നുംഉന്ന
കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.ബന്ധുക്കളാൽപ്ര
തസ്ഥാനപ്രാപത
് ി. സർക്കാർഉദ്യോഗത്തി
ശംസിക്കപ്പെടും.അന്യരുടെധനംവന്നുചേ
നായിപരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് നിയമനത്തി
രും.റിയൽഎസ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് വേഗംത�ൊ
നുള്ളഅറിയിപ്പ് ലഭിക്കും.
ഴിൽനടക്കും.
പൂരുരുട്ടാതി:സാമർത്ഥ്യത്തോടെജ�ോ
മകം: ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ളവിജയ
ലി
കൾചെയതു
് തീർക്കും.പുതിയവീട് നിർ
മുണ്ടാകും.ബാങ്ക്,ചിട്ടിമുതലായസ്ഥാപന

മ്മിക്കും.ബന്ധുക്കളാൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടും.
ങ്ങൾനടത്തുന്നവർക്ക് അധികലാഭം.എഴു
മാതാവിന�ോട് സനേ
് ഹത്തോടെപെരുമാ
ത്തുകാർക്ക് പുരസകാ
് രങ്ങൾലഭിക്കും.
റും.ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെജ�ോലികൾചെ
പൂരം:വിദേശത്ത് ജ�ോലി ലഭിക്കും.സഹ�ോ
യ്തുതീർക്കും.
ദരഐക്യംപ്രതീക്ഷിക്കാം.അനുസരണയു
ഉ
ത്രട്ടാതി:നൃത്ത,സംഗീതമത്സരങ്ങളിൽ
ള്ള ഭൃത്യന്മാരെലഭിക്കും.സിനിമാ,നാടകരം
പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയസാധ്യത.കുടും
ഗത്തുള്ളവർക്ക് അംഗീകാരം.
ബത്തിൽനിന്നുംപിരിഞ്ഞുതാമസിക്കാനു
ഉത്രം:സാമ്പത്തികനേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ള്ളസന്ദർഭമുണ്ടാകും.
സർക്കാരിൽനിന്ന് ബഹുമതിയുംധനവരവുമു
രേവ
തി: വരവിലുംകൂടുതൽചെലവാക്കേ
ണ്ടാകും.മാതാവിന്അസുഖങ്ങൾവരാനിടയു
ണ്ടിവരും.ചിട്ടി,ബാങ്ക് മുതലായസ്ഥാപനം
ണ്ട്. ജീവിതവിജയംപ്രതീക്ഷിക്കാം.
നടത്തുന്നവർക്ക് തിരികെലഭിക്കാനുള്ളകു
അത്തം: ധനാഭിവൃദ്ധിയുംമാനസികസ
ടിശ്ശികലഭിക്കും.ദാനധർമ്മങ്ങൾചെയ്യും.
ന്തോഷവുമുണ്ടാകും.വാഹനം,വസ്തുക്കൾഎ

അശ്വതി:സാമ്പത്തികനേട്ടം പ്രതീക്ഷി
ക്കാം. എഴുത്തുകാർക്ക് അനുകൂലമായ സമ
യം.കുടുംബത്തിൽ നിന്നുംഅംഗീകാരവുംസ
ഹായങ്ങളുംലഭിക്കും.വാഹനം,വസ്തുക്കൾ
സ്വന്തമാക്കും.
ഭരണി:സാമ്പത്തികനേട്ടംപ്രതീക്ഷിക്കാം.
ത�ൊഴിൽസംബന്ധമായിപഠിക്കുന്നവർക്ക്
അനുകൂലമായസന്ദർഭം.ശത്രുക്കളെ പരാജ
യപ്പെടുത്തും.വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യും.
കാർത്തിക:പലമേഖലകളിലുംവിജയം
കൈവരിക്കും.അന്യർക്കായി ത്യാഗമനസ്
കതയ�ോടെപ്രവർത്തിക്കും.ആത്മാർത്ഥത
യുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിക്കും.ബന്ധുക്കൾ
സഹായിക്കും.
ര�ോഹിണി:ധനഐശ
 ്വര്യത്തിന്റെയുംസ
ന്തോഷത്തിന്റെയുംഅവ
 സരം.പഠനത്തിൽ
ശ്രദ്ധയും താതപ
് ര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കും.ബ

ജാതകഫലം

ക�ൊഞ്ചലുംകളിചിരിയും സമ്മാനിച്ച്
'ഒരുവളപ്പൊട്ടുണ്ടെൻ

ഗിയ�ോക്കൊണ്ടബെല്ലിയുടെആത്മക
ഥഈ എഴുത്തുകാരിയുടെവിപള് വപ്രവർ
ത്തനങ്ങളുടെ ത്രസിക്കുന്നശ�ോണരേഖ
കളാണ.് ഞാനുംഎന്റെരാജ്യവുംഒന്നാ
ണ്" എന്നാണ് 'Th e Country under My
skin" എന്നതലക്കെട്ടിന്റെഅർത്ഥം. ഇ
പ്പോൾ സാന്റമ�ോണിക്കയിലും മാഗുയയി
ലുംജീവിക്കുന്നഗിയ�ോക്കൊണ്ട ബെല്ലി
നിക്കാരഗ്വൻസാഹിത്യത്തിന്റെയും സാ
ന്റിനസ്റ്റവിപള് വത്തിന്റെയുംല�ോകസ്വര 
മാണ.് ഈആത്മകഥഒരു
 ന�ോവൽപ�ോ
ലെയുംമഹാകാവ്യംപ�ോലെയുംവായന
ക്കാരുടെ മനസിലേക്കരങ്ങേറുന്നുനാട
കാന്തംകവിത്വമെന്നശൈലിയിൽ. ക
ഴിഞ്ഞകുറേവർഷങ്ങൾക്കിടയിൽഞാൻ
വായിച്ചിട്ടുള്ളഏറ്റവും നല്ലആത്മകഥഎ
ന്നാണ് സൽമൻറുഷദ് ിഈകൃതിയെവി
ശേഷിപ്പിച്ചത.്
കഥാസാഹിത്യത്തെആത്മകഥാ
സാഹിത്യംആക്രമിച്ചുകീഴടക്കുകയാ
ണെന്നാരെങ്കിലുംപറഞ്ഞാലുംആല�ോ
ചിച്ചാലുംഒരുപാട് ശരിയുണ്.ട് കഥാസാ
ഹിത്യംആത്മകഥാസാഹിത്യമായിമാ
റാൻവെമ്പൽകൊള്ളുകയാണ.് ന�ോവ
ലുകളുടെ രൂപവുംഭാവവും ഭാവിയുംമാറു
ന്നുവെന്നുതന്നെയാണ് ഇപ്പറഞ്ഞതിനർ
ത്ഥം.ന�ോവലിലെ ഫികഷ
് നെമറികടക്കു
ന്നുഗിയ�ോക്കൊണ്ടബെല്ലിയുടെ ആത്മ
കഥയായ 'TheCoun try Unde r MySkin"
ലെഫിക്ഷൻ.
കഥേതരസാഹിത്യരൂപത്തിനുള്ള
അംഗീകാരമായിട്ടാണ് സ്വെറ്റ്ലാനഅല
ക്സീവിച്ച് എന്നറഷ്യൻഎഴുത്തുകാരിക്ക്
ലഭിച്ചഇക്കൊല്ലത്തെനൊബേൽസ
മ്മാനംപൊതുവേവിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന
ത്. നൊബേൽസമ്മാനംകര സ്ഥമാക്കി
യവരിൽല�ോകത്തെഎണ്ണപ്പെട്ട കവി
കളും നാടകകൃത്തുക്കളുമൊക്കെഉണ്.ട് 
എന്നാൽ നൊബേൽസമ്മാനംന�ോവ
ലുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുപുരസ്കാരമാ
ണെന്നപ്രതീതിജനിപ്പിക്കുകയായിരു
ന്നുനൊബേൽസമ്മാനത്തിന്റെചരിത്രം.
ആചരിത്രത്തിൽനിന്നുംനൊബേൽസ
മ്മാനംതെന്നിമാറുകയാവാം.ജേർണലി
സത്തിലുംഅഭിമുഖസംഭാഷണങ്ങളിലും
നിലയുറപ്പിച്ചുജീവിതസത്യംകണ്ടെത്തി
യഎഴുത്തുകാരിയാണ് സ്വെറ്റ്ലാന അല
ക്സിവിച്ച്. ജീവിതസത്യത്തിന്റെഫികഷ
് ൻ
യഥാർത്ഥ ഫികഷ
് നെ മറികടക്കുകയാ
യിരുന്നു സ്വെറ്റ്ലാനയുടെ പേനയിലൂടെ.
ആപേനയുടെ ഹൃദയവ
 ്യാപാരത്തെയാ
ണ് ന�ോബൽസമ്മാനംഇപ്പോൾആദ
രിച്ചിരിക്കുന്നത.്
അടിസ്ഥാനപരമായിസ്വെറ്റ്ലാനഒ
രുജേർണലിസ്റ്റാണ്.ജേർണലിസത്തി
ന്റെസങ്കേതങ്ങളിലൂടെഫികഷ
് ന്റെ അ
ത്ഭുതകരമായഒരുമേഖല സ്വെറ്റ്ലാന
സ്വന്തമാക്കി.''നമ്മുടെ കാലത്തെധീര
തയുടെയുംസഹനത്തിന്റെയുംസ്മാരക
മാണ് സ്വെറ്റ്ലാനയുടെകൃതികളെ"ന്നാ
ണല്ലോ സ്വീഡിഷ് അക്കാഡമിവിലയി
രുത്തിയിരിക്കുന്നത.് നൊബേൽസമ്മാ

ക�ൊള്ളവേ,അറിയാതെയെങ്കിലുംവായിച്ചുപ�ോകേ
ണ്ടപുസ്തക
മാണ് കാ
രൂർ സ�ോ
മന്റെ 'കി
ള ി ക്കൊ
ഞ്ചൽ".
സ്വാഭാ
വികഗുണ
ങ്ങൾക�ൊ
ണ്ട്ക്രൂരരാ
യിരിക്കുമ്പോൾപാരസപ
് ര്യമുണരേണ്ടആവ
ശ
 ്യക
തചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടഅവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് കേര
ളത്തിലെബാലസാഹിത്യല�ോകം.
ല�ോകത്തെമാറ്റിമറിച്ചഅനേകംകഥക
 ൾനമു
ക്കുണ്.ട് വലയിൽകുടുങ്ങിയപക്ഷികളെവേടനിൽ
നിന്നുരക്ഷിക്കുന്നഎലിയുടെകഥഓർക്കുക.എ
ന്തിന്,ഈസ�ോപ്പ് കഥകളും,പഞ്ചതന്ത്രംകഥക
ളും,ബിർബൽകഥകളുമ�ൊക്കെഒരുഉദാഹര ണമാ
ണ്.അതുവായിക്കുമ്പോഴ�ോകേൾക്കുമ്പോഴ�ോസ്

പുസ്തക പരിചയം

നേഹത്തിന്റെഒരുനിലാവ് ഉള്ളിലൂടെഒഴുകിപ്പോകു
ന്നഒരുഅനു
 ഭവംഉണ്ടാകും.ഈകഥകളെല്ലാംഅ
വസാനിക്കുന്നതുഒരുകഥാപാത്രത്തിന്റെരൂപപരി
ണാമത്തോടെയാണ.് അതുകുട്ടികളുടെമനസിലും
ആഭാവനയുണർത്തുന്നു.
കഥാപാത്രത്തിനുണ്ടായപരിണാമംതനിക്കും
ഉണ്ടാകണമെന്നുആഗ്രഹിക്കുന്നു
 .എന്നാൽഇന്ന
ത്തെസാഹിത്യംഅങ്ങനെഒരുസന്ദേശവുംനൽ
കുന്നതായികാണുന്നില്ല.മത്സരത്തിലുള്ളവിജയമാ
ണുഅത
 ് ഊന്നു
 ന്നത.് ഇത്തരംസൃഷ്
 ടികൾഉടലെ
ടുക്കാനുള്ളകാരണംഅവയുടെഗ്രന്ഥകർത്താക്ക
ളുടെവികല മനസ്സാണ.് വിജയിക്കാത്തവര�ോആ
ണുഈരംഗത്തുകൈവച്ചതെന്നുസാഹിത്യചരി
ത്രംവ്യക്തമാക്കുന്നു.
തത്തയുടെകഥപശ്ചാത്തലമാക്കിചാർളിഎന്ന
ബാലന്റെജീവിതാനുഭവങ്ങൾകുഞ്ഞുഹൃദയങ്ങളിൽ
കുടിയിരുത്താനാണ്ന�ോവലിസ്റ്റ്ശ്രമിക്കുന്നത.് ബാ
ല്യത്തിൽആർജ്ജിച്ചെടുക്കേണ്ടധാർമ്മികമൂല്യങ്ങ
ളായസനേ
് ഹവുംത്യാഗവുംസ്വാതന്ത്ര
 ്യവുംഇതിൽ
തുടിച്ചുനില്ക്കുന്നു
 .
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ഇ.വി.ശ്രീധരൻ

വാരാന്ത്യ

2015 ഒക്ടോബർ 18 ഞായർ

ഈ പേര് എങ്ങനെവന്നു?
ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസംനിന്നുപ�ോകുന്ന
താണ് സ്ലീപ് ആപ്നിയ.ആപ്നിയഎന്നാൽ
ശ്വാസംനിന്നു പ�ോകുക.ഉറക്കത്തിൽനി
ന്നുപ�ോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്ലീപ് ആപ്നി
യഎന്നപേര് വന്നത.്

ര�ോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നകാരണ
ങ്ങൾ?
ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുകാരണംകൊണ്ടു
ണ്ടാകുന്നതല്ല.പല ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് 
ഉണ്ടാകാം.ചിലരിൽപാരമ്പര ്യംകൊണ്ടു
മുണ്ടാകാം.മുഖത്തെ മിഡ് ഫേഷ്യൽഭാഗം
ചുരുങ്ങിയാൽശ്വാസനാളിയുടെവ്യാസംകു
റയാം.പൊക്കംകുറഞ്
 ഞ് വണ്ണമുള്ള ആളു
കളിലും(കുറുകിയ)സ്ലീപ് ആപ്
 നിയകൂടുതലാ
യി കാണാറുണ്.ട് ഇവരിൽ കഴുത്തിൽകൊ
ഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതാണ് പ്രധാനപ്രശ്നം.
അങ്ങനെയുള്ളവരിൽസാധാരണക്കാരെ
അപേക്ഷിച്ച് ശ്വാസനാളിചുരുങ്ങിയാണി
രിക്കുക.അത് ഉറക്കത്തിൽകുറച്ച് കൂടിചു
രുങ്ങുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിഈപ്രശ്നംഉ
ണ്ടാകുന്നത.്
മറ്റൊരുഘടകംപ്രായമാണ.് 50-60വ
യസുകഴിഞ്ഞവരിലാണഈ
്
അസുഖംകൂടു
തലായി കാണുക.പ്രായംകൂടു ന്നതിനനുസ
രിച്ച് അസുഖത്തിന്റെതീവ്രത
 കൂടാനുംകാര
ണമാകും.സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷ
 ന്മാ
രിലാണ് ര�ോഗംകൂടു തലായികാണുന്നത.്

ജീവിതശൈലിയുമായിബന്ധമുണ ്ടോ?
പ്രമേഹവുംഹൈപ്പർടെൻഷനുമൊ
ക്കെജീവിതശൈലിഅസുഖ
 ങ്ങളായിട്ടാ
ണല്ലോ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത.് അക്കൂ
ട്ടത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നാണ് സ്ലീപ്പ് ആ
പ്നിയയും.കാലംമാറിയത�ോടെ ജീവിത
ശൈലീ ര�ോഗങ്ങളുംവർധിച്ചു.പ്രമേഹംഉ
ള്ളവരിലുംഹൈപ്പർടെൻഷൻഉള്ളവരിലു
മാണ് ഈപ്രശ്നംഅധികമായുംകണ്ടുവരു
 
ന്നത.് ആസത്മ
് യുള്ളവരിലുംഈര�ോഗംഒ
രുമിച്ചുവര ാറുണ്.ട്

ആഹാരക്ര
 മീകരണംകൊണ്ട് ര�ോഗം
നിയന്ത്രിക്കാൻകഴിയുമ�ോ?
ആഹാരക്രമീകരണം കൊണ്ട് മാത്രം
പൂർണമ ായുംനിയന്ത്രിക്കാനാകില്ല. അസു
ഖത്തിന്റെ തീവ്രത
 അനുസരിച്ചാണ് ചി
കിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നത.് സ്ലീപ് ആപ്നിയ
യുടെ പ്രധാനമായഒരു
 ട്രീറ്റ്മെന്റ് ജീവിത
ശൈലിമാറ്റങ്ങളാണ.് അസുഖ
 ത്തിന്റെതീ
വ്രത കുറവുള്ളവരിൽഇതുമതിയാവും.സ്ഥി
രമായിട്ടുള്ളവ്യായാമം,ഭക്ഷണംനിയന്ത്രി
ച്ച് തടികുറയ്ക്കുക,ഐഡ
 ിയലായിട്ടുള്ള
ബ�ോഡിമാസ് ഇൻഡക്സ് 25ൽതാഴെഎ
ത്തിക്കുക,പുകവലി, മദ്യപാനംഎന്നിവഉ
പേക്ഷിക്കുകയുമാണ് തുടക്കക്കാർക്ക് നൽ
കുന്നനിർദ്ദേശങ്ങൾ.ര�ോഗംമൂർച്ഛിച്ചവ
രിൽ ചികിത്സാരീതിയുംമാറും.തീവ്രതകൂടു

ഡ�ോ.സപ്ന എറാട്ട് ശ്രീധരൻ
ഫ�ോട്ടോ : സുഭാഷ് കുമാരപുരം

റക്കത്തിനിടയിൽശ്വാസംപൂർണ്ണമാ
യിനിലച്ചുപ�ോകുന്നസ്ഥിതിയെക്കു
റിച്ച് ആല�ോചിച്ചുന�ോക്കുക.അതൊ
രുര�ോഗാവസ്ഥയാണെന്ന് തിരിച്ചറി
ഞ്ഞ് ചികിത്സതേടിയിയില്ലെങ്കിൽ അപ
 
കടകരമായിരിക്കും.അജ്ഞത
 കാരണംപ
ലരുംഇനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട സ്ളീപ്പ് ആ
പ്നിയയെക്കുറിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര
മെഡിക്കൽസെന്ററിലെഅസി:പ്രൊഫ
സർ ഡ�ോ.സപ്ന എറാട്ട് ശ്രീധരൻ'കേരള
കൗമുദി"യ�ോട് സംസാരിച്ചു.പ്രസക്തഭാഗ
ങ്ങളിൽ നിന്ന്.
ഉറക്കസംബന്ധമ ായര�ോഗങ്ങളിൽപ്ര
ധാനപ്പെട്ടഒന്നാണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ.ഉറങ്ങു
മ്പോൾശ്വാസഗത
 ിയുംശ്വാസക�ോശത്തി
ലേക്കുള്ള വായുസഞ്ചാരവുംകുറ ഞ്ഞ് രക്ത
ത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ഗണ്യമായികു
റയുന്നതാണ് ര�ോഗം.സാധാരണവ്യക്തി
കളിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾശ്വാസനാളിയിലെ
പേശികളെല്ലാംകുറച്ച് അയയും.പക്ഷേ,
ഈര�ോഗമുള്ളവ്യക്തികളാണെങ്കിൽ പേ
ശികൾഅയയുമ്പോൾവായുസഞ്ചാരം ന
ടക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുക
 യുംരക്ത
ത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറ യുകയുംചെ
യ്യും.ഇത് കൂർക്കം വലിയിലേക്ക് വഴിതെളി
ക്കും.അണ്ണാക്കിലെയുംതൊണ്ടയിലേയും
പേശികൾഉറക്കത്തിൽകൂടുതലായികമ്പ
നം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂർക്കം വലിക്കുന്നത.് 
ഈ ര�ോഗംതീവ്രമ ാകുമ്പോൾ ശ്വാസനാ
ളിചുരുങ്ങുകയുംശ്വാസഗ
 തിനിശേഷമ ായി
കുറച്ചുനിമിഷങ്ങൾനിന്നുപ�ോവുകയുംചെ
യ്യും.പത്ത് സെക്കന്റിലധികം നിന്നുപ�ോ
കുമ്പോഴാണ് ര�ോഗംസ്ലീപ് ആപ്നിയയായി
കണക്കാക്കുന്നത.്
സാധാരണഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരുമണി
ക്കൂറിൽഅഞ്ചിൽതാഴെ തവണ ഇത് സം
ഭവിക്കാം.അതിൽകൂടുതലാകുമ്പോൾര�ോ
ഗമായികണക്കാക്കും.ശ്വാസംഎത്ര തവ
ണനിന്നുപ�ോകുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കി
യിട്ടാണ് ര�ോഗത്തിന്റെതീവ്രതകണക്കി
ലാക്കുക.

 ഉറക്കത്തിൽശ്വാസം
നിലയ്ക്കുമ്പോൾ
റവ് എന്നിവത�ോന്നുന്നതുംര�ോഗലക്ഷണ
ങ്ങളാണ.്

തലായുള്ളവർക്ക് ഉറക്കത്തിൽഉപയ�ോഗി
ക്കാൻപ്രത്യേകഉപകര ണങ്ങളാണ് നൽ
കുക.സി പാപാണ് അതിൽപ്രധാനം.

ര�ോഗത്തിന്റെതീവ്രതഎങ്ങനെയാ
ണ്?മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ�ോ
 ?
സ്ലീപ് ആപ്നിയ തീവ്രതഅനുസര ിച്ച് കാ
ലക്രമേണഗുരുതരമായആര�ോഗ്യപ്രശ്ന
ങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാം. ഒരുദിവസംകൊ
ണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത്യാഹിതംസംഭവ
 ിക്ക
ണമെന്നില്ല.പക്ഷേ,വർഷങ്ങൾചികിത്സ
തേടാതിരുന്നാൽപ്രശ്നമാകും.ഡയബറ്റി
ക്,ഹൈപ്പർടെൻഷൻഎന്നിവയുടെനി
യന്ത്രണം മ�ോശമായിവരും. സാധാരണ
യായിമൂന്നുംനാലുംമരുന്നുകൊണ്ടാകാം
ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഉള്ളവരിൽപലരും
ബി.പിനിയന്ത്രിക്കുക.സ്ലീപ് ആപ്നിയക
ണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചാൽമരുന്നു
 കളുടെഎ
ണ്ണം കുറച്ച് ബിപിനിയന്ത്രിക്കാനാകും.ഇ
ങ്ങനെഒരു മരുന്നുകൊണ്ട് പ�ോലുംബി.പി
കുറയ്ക്കുന്നവരു
 ണ്.ട് ചികിത്സചെയ്യാതിരു
ന്നാൽഭാവിയിൽഅത് ഹൃദ്റോഗം,ഹൃദയ
 
മിടിപ്പിലെതാളപ്പിഴകൾ,ഹൃദയാഘാതം,
സ്ട്രോക,് ഓർമ്മക്കുറവ് എന്നിവയിലേക്ക്
നയിക്കാം.

ഓക്സിജന്
 റെഅളവ് പെട്ടെന്ന് കുറയുന്ന
ത് അപകടമല്ലേ?
മണിക്കൂറുകള�ോളംഓക്സിജന്റെഅള
 വ്
കുറഞ്ഞുനിൽക്കില്ല.സാധാരണഒരുപതി
നഞ്ച് സെക്കന്റൊക്കെകഴിയുമ്പോൾനമ്മു
ടെ ബ്രെയിൻ തന്നെ നമ്മളെഉണ
 ർത്തും.
ഉറക്കത്തിൽപലതവണ ഇത് ആവർത്തി
ക്കുമ്പോൾപകൽവല്ലാതെഉറക്കക്ഷീണമു
ണ്ടാകാം.എന്നാൽ,മദ്യംകഴിക്കുന്നവരിൽ
അപകടസാധ്യതകൂടുതലാണ.്

കൂർക്കംവലിയ്ക്കുള്ളകാരണംഇതുത
ന്നെയാണ�ോ?
കൂർക്കംവലിയ്ക്കുള്ളഏക
 കാരണം
സ്ലീപ് ആപ്നിയആണെന്ന് പറയാനാകി
ല്ല.സാധാരണയുള്ള ബ്രീത്തിംഗ,് കൂർക്കം
വലി,സ്ലീപ് ആപ്നിയഎന്നിങ്ങനെമൂന്ന് തര
ത്തിൽഉറക്കത്തിലെശ്വാസ�ോച്ഛാസത്തെ

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
കാര്യങ്ങൾ
1. 50-60വയസിനിടയിൽപെട്ട
എല്ലാവരുംഈലക്ഷണങ്ങളു
ണ്ടെങ്കിൽ (പകൽഅമിതമായ
ഉറക്കംതൂങ്ങൽ,ക്ഷീണം,രാത്രി
കൂർക്കംവലി)തീർച്ചയായുംഒരു
ഡ�ോക്ടറെകണ്ട് പരിശ�ോധിക്ക
ണം.
2.	ര�ോഗംനിർണയ
 ിച്ചുകഴ ിഞ്ഞിട്ടു
ണ്ടെങ്കിൽസിപാപ് ഉപയ�ോഗി
ക്കുക,അതുംകൃത്യമായരീതി
യിൽ.
3.	ശരീരഭാരംനിയന്ത്രിക്കുക(ലൈ
ഫ് സ്റ്റൈലിൽശ്രദ്ധിക്കണം)
വേർതിരിക്കാം.ശ്വാസംകുറഞ്ഞ് രക്തത്തി
ലെഓക്
 സിജന്റെ അളവ
 ് തീരെകുറഞ്ഞ് പ�ോ
കുന്നഅവ
 സ്ഥയാണ് സ്ലീപ് ആപ്നിയ.

ര�ോഗികൾ ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും?
സാധാരണഗ
 തിയിൽ ര�ോഗികൾ പ�ോ
യിട്ട് ഡ�ോക്ടർമാർപ�ോലുംതിരിച്ചറിയുന്ന
ത് കുറവാണ.് പകലുറങ്ങുന്നവരുംരാത്രിഉ
റങ്ങിയിട്ടുംരാവിലെഎണീറ്റ് ഉറക്കംതൂങ്ങു
ന്നവരിലുമാണ് കൂടുതലായിഈര�ോഗംകാ
ണാനുള്ളസാധ്യത.നേരത്തേപറഞ്ഞതു
പ�ോലെഅമിതവണ്ണംഉള്ള
 വർക്ക് ര�ോഗ
സാധ്യതകൂടുതലാണ.് ലക്ഷണങ്ങൾപ
ലപ്പോഴുംര�ോഗികള�ോട് ഞങ്ങൾച�ോദി
ക്കുമ്പോൾ അമിതമായകൂർക്കംവലി,ഉറ 
ക്കത്തിനിടയിൽശ്വാസംനിന്നുപ�ോകുന്ന
തുപ�ോലെ ത�ോന്നുന്നവരും,ഉറ ക്കത്തിൽ
ശ്വാസത്തിനായിഎഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് പറ
യുന്നവരുമുണ്.ട് 
6-8മണിക്കൂർഉറങ്ങിയാലുംരാവിലെത
ലയ്ക്ക് മന്ദത,പെരുപ്,പ് വേദന,ഉൻമേഷക്കു

പരിശ�ോധനാരീതിഎങ്ങനെയാണ?്
ക്ലിനിക്കൽസംശയംവളരെപ്രധാന
മാണ.് നമുക്
 ക് കിട്ടുന്നര�ോഗികൾകൂടുത
ലുംകാർഡിയ�ോളജ
 ി,ന്യൂറ�ോളജിതുട ങ്ങി
യഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽനിന്നുംറഫ
 ർചെ
യ്താണ് വരുന്നത.് അവ
 ര�ോട് ഈലക്ഷ
ണങ്ങൾഉണ്ടോയെന്ന് ച�ോദിക്കുമ്പോഴാ
ണ് ര�ോഗംതിരിച്ചറിയുന്നത.് ഡയബറ്റിസ്,
ഹൈപ്പർടെൻഷൻതുടങ്ങിയവര ിലാണ് കൂ
ടുതലായുംഈപ്രശ്നങ്ങളുള്ളത.് 
അവർക്കാണ്സ്ലീപ് സ്റ്റഡിഅഡ്വൈസ്
ചെയ്യുന്നത.് പരിശ�ോധനലാബിൽമാത്രമ
ല്ല വീട്ടിലുംചെയ്യാവുന്നതാണ.് ശ്വാസത്തി
ന്റെഗതിയറിയാൻ മ�ോണിറ്ററുണ്,ട് രക്ത
ത്തിലുള്ളഓക്സിജന്റെഅളവുംപൾസ് റേറ്റും
ര�ോഗിഉറങ്ങുന്നസമയ
 ത്ത് റെക്കാർഡ് ചെ
യ്താൽ ര�ോഗത്തിന്റെതീവ്രത
 യുടെഏകദേ
ശധാരണകിട്ടും.

ചികിത്സാസൗകര്യം  കേരളത്തിൽ
എത്രമാത്രംലഭ്യമാണ് ?
നിലവിൽസർക്കാരിന് കീഴിൽശ്രീചി
ത്രയിലുംമെഡിക്കൽക�ോളേജുകളിലുമാ
ണ് സ്ലീപ് ലാബുകളുംഈചികിത്സയുംഉ
ള്ളത.് ശ്രീചിത്രയിൽന്യൂറ�ോളജിഡിപ്പാർ
ട്ട്മെന്റിന് കീഴിലാണ.് പിന്നെ ചിലപ്രൈവ
റ്റ് ആശുപത്രികള
 ിലുമുണ്ട്.ന്യൂറ�ോളജ
 ിഡി
പ്പാർട്ട് മെന്റിനുപുറമെപലഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു
കളുമായിഇന്റർഫേസുണ്.ട് പൾമണറ�ോള
ജസിറ്റ്,ഇ.എൻ.ടി.തുടങ്ങിയവിഭാഗങ്ങളും
അതിൽപെടും.

ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻപറ ്റോ?
ഈര�ോഗത്തെപൂർണമായുംചികിത്സി
ച്ച് ഭേദമാക്കാൻകഴിയില്ല.പക്ഷേ,ഡയബ
 
റ്റിക്,ഹൈപ്പർടെൻഷൻപ�ോലെകൺ
ട്രോൾചെയ്യാംഎന്നു
 മാത്രമേയുള്ളൂ.ജീവി
തരീതിയിൽമാറ്റങ്ങൾവരുത്തിയാൽതീ
വ്രതകുറയ്ക്കാനാകും.

കവിത

സിപാപ് എന്താണ?്
സിപാപ് (CPAP)Continuous
positiveairwaypressure)ഉപകരണംആ
ണ് ര�ോഗികൾക്ക് പ്രധാനമായുംനിർദ്ദേശി
ക്കുന്നത.് ഉറങ്ങുന്നസമ യത്ത് പുറത്ത് നി
ന്ന് ശ്വാസനാളിയിലേക്ക്പ്രഷർകൊടുക്കു
 
ന്നത് കൊണ്ട് വായുസഞ്ചാരംവർധിക്കും.
Oxygenatio nസാധാരണപ�ോലെയാകുക
യുംചെയ്യും.അത് കൃത്യമായപ്രഷറിൽകൊ
ടുത്താൽകൂർക്കംവലിമാറികിട്ടുകയുംരക്ത
ത്തിൽഓക്സിജന്റെഅളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും
സാധിക്കും.കൃത്യമായിഉപ
 യ�ോഗിക്കുകഎ
ന്നതാണ് വേണ്ടത.് ബിപിയ്ക്കുംപ്രമേഹ
ത്തിനുംമരു
 ന്നുകഴിക്കുന്നത് പോലെയാ
ണ് സിപാപുംഉപയ�ോഗിക്കേണ്ടത.് അതാ
യത് ഉപയ�ോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നസമയ
ത്ത് മാത്രമേഅതിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൂ.അ
തല്ലാതെര�ോഗത്തെപൂർണ്ണമായുംട്രീറ്റ് ചെ
യ്ത് മാറ്റാനാകില്ല.

സി-പ
 ാപ് അല്ലാതെവേറൊരുമാർഗ
വുമില്ലേ?
സി-പാപു തന്നെയാണ് ആധികാരിക
മായിതെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളചികിത്സ.അ
തല്ലാതെ പിന്നെയുള്ളത് സർജിക്കൽട്രീ
റ്റ്മെന്റാണ്.അതുപലപ്പോഴുംപ്രായവ
 ുംര�ോ
ഗത്തിന്റെതീവ്രതയുംമന
 സിലാക്കിയിട്ടാ
ണ്.അപൂ
 ർവമായിട്ടാണെങ്കിലുംകുട്ടികൾ
ക്കിടയിലുണ്ടാകുന്നഈര�ോഗത്തെസർ
ജറിയിലൂടെമാറ്റാം.കുട്ടികൾക്കിടയിൽഇ
തിന്റെലക്ഷണങ്ങളുംമാറിയിരിക്കാം.ക്ലാ
സിൽഇരുന്ന് ഉറക്കംതൂങ്ങു
 കയ�ോഅല്ലെ
ങ്കിൽഹൈപ്പർആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ
ലക്ഷണങ്ങൾകാണും.ഡെന്റൽഡിവൈ
സുംഉണ്.ട് ഉറക്കത്തിൽചിലരിൽനാവ് പി
ന്നില�ോട്ട് പ�ോകും.അവരിൽനാവ് മുന്നോ
ട്ട് ഉയർത്താൻവേണ്ടിഡെന്റൽഡിവൈ
സ് ഉപയ�ോഗിക്കാം.അത് വായിൽവച്ച് കി
ടക്കാം. കൗൺസിൽചെയ്താലുംട്രെയിൻ
ചെയ്താലുംചിലർക്ക് സിപാപ് വയ്ക്കാൻപേ
ടിയാണ.് അവർക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളമ
റ്റുമാർഗങ്ങൾന�ോക്കുന്നത.്

ഡ�ോ. സപ്നഎറാട്ട് ശ്രീധ
 രൻ

തൃശ്ശൂർമെഡിക്കൽക�ോളേജിൽനി
ന്നുമാണ് സപ്നഎം.ബി.ബി.എസ്
ചെയ്തത.് ക�ോഴിക്കോട് നിന്നുംഎം.
ഡിയുംശ്രീചിത്രയിൽനിന്ന് ന്യൂറ�ോ
ളജിയിൽഡി.എമ്മുംകരസ്ഥമാക്കി.
സ്വദേശംതൃശ്ശൂർചെമ്പുക്കാവ് .2012
മുതൽശ്രീചിത്രയിൽസ്ലീപ്പ് വിഭാഗ
ത്തിൽപ്രവർത്തിക്കുന്നു.ഭർത്താവ്
ഡ�ോ.കെ.കെ.നാരായണൻനമ്പൂതി
രിശ്രീചിത്രയിൽതന്നെകാർഡിയ�ോ
ളജിസ്റ്റാണ്.എഴുത്തുകാരനുംവാഗ്മിയു
മാണ.് ഇവർക്ക് രണ്ടുമക്കൾ.
അച്ഛൻഎറാട്ട് ശ്രീധരൻ,അമ്മ
ശാന്ത,സഹ�ോദര ൻ:സഞ്ജീവ്
കാരണംഉണ്ടെങ്കിൽമാത്രംവരാം.ജന്മനാ
തന്നെമുഖത്തെഎല്ലുകൾചെറുതാവുകയ�ോ
പാരമ്പര്യപ്രശ്നങ്ങള�ോകൊണ്ടോആണി
ത് ഉണ്ടാവുക.അല്ലെങ്കിൽTo nsils, Aden 
oid sതുട ങ്ങിയവയിൽനീർവീക്കം.ഇത്തര
ത്തിൽഎന്തെങ്കിലുംപ്രശ്നമുള്ളകുട്ടികളിൽ
സ്ലീപ് ആപ്നിയകാണാറുണ്.ട്

സീപാപ്പിന  സൈ
്
ഡ് ഇഫക്ട്സ് 
ഉണ്ടോ?
ചെറിയസൈഡ് ഇഫക്ട്സേയുള്ളൂ.
സിപാപ് വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപൂർവ
മായിമൂക്കിൽപാട് വരാം,ചിലപ്പോൾമുറി
വുണ്ടാകാം.അതൊഴിവാക്കാൻമാസ്കിൽ
സ�ോഫ്റ്റ് ആയ
 ിട്ടുള്ളകുഷ്യൻസ് ഫിറ്റ് ചെ
യ്തിട്ടുണ്.ട് മൂക്കിലുംവായിലുംഡ്രൈനസ് ഉ
ണ്ടാകാം.ചിലർമൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാ
റുണ്.ട് ഇത�ൊക്കെഎളു
 പ്പംപരിഹരിക്കാവു
ന്നതേയുള്ളൂ.

പ്രായവ്യതാസമില്ലേ?

rajeshvskk@gmail.com

സാധാരണയായി50-60പ്രായക്കാരിലാ
ണ് കാണുന്നത.് കുട്ടികളിൽഎന്തെങ്കിലും

ശ്രീശ്രീരവിശങ്കർ

ശാന്തിജയകുമാർ
ന്റെ ഓർമ്മയുടെകണ്ണിലെ
നീർക്കണമല്ല;
മറവിയുടെ മുറിവിലൂറുന്ന
ച�ോരത്തുള്ളി.
സ്നേഹിക്കുമ്പോഴുംനീ
ഭയപ്പെടുന്നവൾ
തിരസ്കരിക്കുമ്പോഴുംനിന്നെ
ആഗ്രഹിക്കുന്നവൾ
അകന്നകന്നുപ�ോകുമ്പോൾ
അടുത്തടുത്തുവരുന്നവൾ.
നീയറിയാതെനിന്നെ
ന�ോക്കിനിന്നവൾ....
വിളിച്ചാൽ വിളികേൾക്കാത്തവൾ

നിനക്കുമുൻപേ നടന്നുപ�ോയവൾ
നിന്റെ കാല്പാടിൽ ചിതറിവീണവൾ.
അവളുടെനെഞ്ചിനുള്ളിൽ
വിങ്ങുന്നതെന്റെഹൃദയം.
എന്നിട്ടും
എന്റെ ശബ്ദം അവൾക്കൊരു
തടവറതീർക്കും...
എന്റെ മൗനത്തിലുമവൾ
വീർപ്പുമു ട്ടും...
എന്റെകണ്ണാടികണ്ടവൾ
വിഭ്രമിക്കും...
എന്റെ കൈരേഖ നീണ്ടവഴി
വിസമ് ര ിക്കും...
എൻവിരൽത്തുമ്പിൽനിന്നവൾ
വിട്ടുപ�ോകും...

ഇന്നു നീയവൾക്കന്യനാകും....
അവൾക്കുണ്ടെന്നുമൊരേച�ോദ്യം
എന്തുകൊണ്ടെന്നല്ല;
എന്തിന്....
എന്തിന്...
എന്തിന്........
-അനാഥമീനിമിഷംഎന്റെ നെഞ്ചിൽ
അവളുടെഹൃദയം
തെറ്റിമിടിക്കുന്നു
 .
ഉറങ്ങു
 മ്പോൾകവിളിലൊരു
ചാറ്റൽമഴ ...
ജൂണിൽവിരിഞ്ഞമുല്ല
 പ്പൂവ് പ�ോലെ
അവളുടെ പ്രഭാതസ്വപ്നത്തിൽ
നിന്റെചിരി....

പ്രതീക്ഷഅരുത്

നിങ്ങൾഎന്നെആദരിക്കുന്നതു

പ�ോലെഎല്ലാവരെയുംബഹുമാ
നിക്കണം.പക്ഷേഎന്നിൽനി
ന്നുപ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവ
രിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത.്
നിങ്ങൾഎന്നെതിരിച്ചാണ്
ചെയ്യുന്നത.് എനിക്കുനൽകുന്ന
ആദരവ് നിങ്ങൾമറ്റാർക്കുംനൽ
കുന്നില്ല.പക്ഷേഅവർനിങ്ങൾ
ക്കുസന്തോഷംനൽകണമെ
ന്നുംമാതൃകാപരമായിപെരുമാ

റണമെന്നുമൊക്കെനിങ്ങൾപ്ര
തീക്ഷിക്കുന്നു.നിങ്ങളുടെപ്രതീ
ക്ഷയ്ക്കൊത്ത് അവർ പെരുമാ
റാതിരിക്കുമ്പോൾ,നിങ്ങൾക്കു
നിരാശയുണ്ടാവുകയുംഅവ
രെകുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ശപിക്കു
കയുംചെയ്യുന്നു.ശപിക്കുമ്പോൾ
നിങ്ങളുടെആത്മീയശക്തിനഷ്ട
മാകുന്നു.അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ
അത് വർദ്ധിക്കുന്നു.വൈരുദ്ധ്യ
ങ്ങൾനിറഞ്ഞല�ോകമാണിത്.

CMYk

CMYk

വി.എസ്.രാജേഷ്

ഉറക്കസംബന്ധമായ
ര�ോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്
 പെട്ട
ഒന്നാണ്  സ്ളീപ്പ് ആപ്നിയ.
ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസഗതിയും
ശ്വാസക�ോശത്തിലേക്കുള്ള വായു 
സഞ്ചാരവും കുറഞ്ഞ് രക്തത്തിൽ
ഓക്സിജന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി
കുറയുന്നതാണ് ര�ോഗം. സ്ളീപ് ആപ്നി
യയെക്കുറിച്ച് ശ്രീചിത്രാമെഡി
ക്കൽ സെന്ററിലെ ഡ�ോ. സപ്ന എറാട്ട് 
ശ്രീധരൻ സംസാരിക്കുന്നു

 സ്തിയുംസമ്പത്തുംമ�ോഹിച്ച് സിനിമയിലേ
ശ
ക്ക് എത്തുന്നവരുടെകൂട്ടത്തിൽവ്യത്യസ്തനാ
ണ് പ്രതാപ് പ�ോത്തൻ.സിനിമയിൽവന്നത്
വീട് വയ്ക്കാന�ോകാർമേടിക്കാന�ോഒന്നുമല്ലെ
ന്ന് തുറന്നു
 പറയുവാൻഅദ്ദേഹത്തിന് ഒരുമ
ടിയുംഇല്ല.അതുക�ൊണ്ട് പ്രശസ്തനാവുകഎന്നചി
ന്തയുമില്ല.പക്ഷേ,എന്തുകൊണ്ട് സിനിമയിലെത്തി
എന്നുച�ോദിച്ചാൽഅതിന് പ്രതാപ് പ�ോത്തന് കൃത
 ്യ
മായമറുപടിയുണ്.ട്
എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളഒരുപ്രൊഫഷന്റെഭാഗമാ
കണമായിരുന്നു.എന്റെതുടക്കവുംനന്നായി.ഭരത
നെപ്പോലെഒരുപ്രതിഭയെവഴികാട്ടിയായിലഭിച്ചു.
ഞാൻസിനിമയിലെത്തുന്നകാലഘട്ടംമുതൽ മല
യാളസിനിമയിൽനായകനാവാൻഉയരവുംസൗ
ന്ദര്യവുംവേണം.ഇതുരണ്ടുംഎനിക്കില്ല.എന്നിട്ടും
ഞാൻസിനിമാക്കാർക്കിടയിൽവ്യത്യസ്തനായി.എ
ന്റെവസ്ത്രധാരണവുംസംസാരരീതിയുമായിരുന്നുഅ
തിനുകാരണം.
സമ്പന്നകുടുംബത്തിൽജനിച്ചതിന്റെ ഗുണംഎ
നിക്കുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.പണത്തോടുള്ളആർത്തിഇല്ല.
അത് കൂടാതെ എനിക്ക് പഠിക്കാനുംവായിക്കാനും
വലിയആൾക്കാരുമായിസംവദിക്കാനുമ�ൊക്കെധാ
രാളംഅവസരങ്ങൾലഭിച്ചു.പണംമുഖ്യമാണെന്ന് 
അറിയാമെങ്കിലുംകാശ് ക�ൊണ്ട്മാത്രംഒന്നുംനേ
ടാൻപറ്റില്ലയെന്നുതന്നെയാണ് ഞാൻവിശ്വസിക്കു
ന്നത.് കാരണംമരിക്കുമ്പോൾഇത�ൊന്നുംക�ൊണ്ട
ല്ലല്ലോനാംപ�ോകുന്നത്.സത്യംത്തിൽകാശുള്ള കു
ടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് പ�ോരായ്മയായിപിന്നീട് എ
നിക്ക് ത�ോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുമല്ലാത്തനിലയിൽനി
ന്ന് വന്നവന് ജീവിതത്തിൽഉയർന്നുവരാൻഅതി

യായആഗ്രഹംകാണും.അവൻഅതിന് വേണ്ടിപ്ര
യത്നിക്കും.എനിക്ക് അങ്ങനെയ�ൊരുവിചാരംഇ
ല്ലായിരുന്നു.
എന്റെചേട്ടന് (ഹരിപ�ോത്തൻ)ഞാൻസിനി
മയിൽഅഭിനയിക്കുന്നതിന�ോട് ഒരുതാത്പര്യവുമി
ല്ലായിരുന്നു.എനിക്ക്നടനാവാൻകഴിയുമെന്നസ
ത്യംചേട്ടൻതിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.ഞാൻനടനായത് ചേ
ട്ടൻപടംനിർമ്മിച്ചതുക�ൊണ്ടല്ല.പക്ഷേചേട്ടൻകാ
രണംസിനിമയിലെപലപ്രശസ്തരെയുംപരിചയ
പ്പെടാൻഅവസരംകിട്ടി.ഭരതനെപരിചയപ്പെടാൻ
കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്.

അഭിനയവുംസംവിധാനവും

പരിമിതികളുള്ളനടനാണ് ഞാൻ.എനിക്ക് ചി
ലറ�ോളുകൾമാത്രമേകൈകാര്യംചെയ്യാൻകഴിയൂ.
തകര,ചാമരം,അഴിയാത്തക�ോലങ്ങൾ,മൂടുപനി,വ
രുമൈയിൻനിറംസിവപ്പ് എന്നീസിനിമകൾഎനി
ക്ക് പേരുംപെരുമയുംനേടിത്തന്നു.പക്ഷേ,സാധാ
രണനായകന്മാരെപ്പോലെപത്തുപേരെഅടിച്ചിടാ
ന�ോനൃത്തംചെയ്യാന�ോഎനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു.
എന്നെസംബന്ധിച്ചിടത്തോളംനൃത്തംവളരെഹ�ൊ
റിബിൾആയിരുന്നു.എനിക്ക് പറ്റുന്നസിനിമകളിൽ
മാത്രമേഞാൻഅഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളു.അഭിനയംഎനി
ക്ക് ഹരമല്ല.എനിക്ക് സിനിമകൾസംവിധാനംചെ
യ്യാനാണ് ഇഷ്ടം.ഞാൻപഠിച്ചല�ോറൻസ് സ്കൂൾഒ
രുപാട് മരങ്ങൾനിറഞ്ഞഅതിമന�ോഹരമായസ്ഥ
ലമായിരുന്നു.ആസ്കൂളിന്റെസൗന്ദര്യംഎന്നെവ
ളരെഇൻസ്പയർചെയ്തിട്ടുണ്ട്.പിന്നീട് സംവിധായക
നായപ്പോൾഞാൻ'ഡെയ്സി"ഷൂട്ട് ചെയ്തതുംഅവി
ടെവച്ചാണ്.ഞാൻആദ്യംസംവിധാനംചെയ്തസി

എന്റെചിത്രം
വരുന്നു

നിമ 'മീണ്ടുംഒരുകാതൽകഥൈ"ആണ്.ഒരുപാട് 
വെല്ലുവിളികൾനിറഞ്ഞതായിരുന്നുആസിനിമ.ദേ
ശീയഅവാർഡ് കിട്ടിയെങ്കിലുംകുറെയേറെപണംന
ഷ്ടമാക്കിയചിത്രമാണ്.എന്നാൽ,ഋതുഭേദംഎനിക്ക്
ഒത്തിരിസംതൃപ്തിയുംസന്തോഷവുംതന്നു.അപ്പോഴേ
ക്കും എനിക്ക് സിനിമഎന്താണെന്ന് മനസിലായി.
പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളുടെഇടവേളയ്ക്കുശേഷം
വീണ്ടുംസംവിധായകന്റെകുപ്പായമണിയുകയാണ.് 
ഒരുയാത്രാമ�ൊഴിക്ക് ശേഷംചിലസിനിമകൾചെ
യ്യാൻപ്ളാനിട്ടെങ്കിലുംഒന്നുംനടന്നില്ല.ഇപ്പോൾഒരു
കഥാംശംലഭിച്ചപ്പോൾഅത് ഞാൻഅഞ്ജലിയ�ോട്
(അഞ്ജലിമേന�ോൻ)പറഞ്ഞു.അഞ്ജലിഓക്കെപ
റഞ്ഞത�ോടെഞാൻആഅവസരം ചാടിപിടിച്ചു.എ
നിക്ക് നല്ലൊരുനിർമ്മാതാവിനെയുംകിട്ടി.രാജീവ് 
മേന�ോൻഛായാഗ്രഹണംനിർവഹിക്കുന്നഎന്റെപു
തിയസിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് വർക്കലയിലുംമുംബയിലു
മായിതുടങ്ങും.

വാരാന്ത്യ

സിനിമ

2015 ഒക്ടോബർ 18 ഞായർ

സിനിമപഠിക്കണം

ഇന്ന് ആർക്കുംസിനിമഉണ്ടാക്കാമല്ലോ.ഒരു
ഐഫ�ോൺ മാത്രംമതി.ഇപ്പോൾതാരങ്ങൾക്ക് 
വേണ്ടിയാണ്കഥഉണ്ടാക്കുന്നത്.പിന്നെങ്ങനെയാ
ണ് നല്ലസിനിമകൾഉണ്ടാകുന്നത്. ഏത് മടയനുംഇ
ന്ന് സംവിധായകൻആകാം,നിർമ്മാതാവ് ആകാം.
പണ്ടൊക്കെനിർമ്മാതാവായിരുന്നുഎല്ലാംതീരുമാ
നിച്ചിരുന്നത്.ഇന്ന് താരമാണ് സംവിധായകനെയും
എഴുത്തുകാരനെയുംവരെതീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇന്ന
ത്തെസിനിമാക്കാരൊക്കെകൊറിയൻസിനിമക
ളുടെപിന്നാലെആണ്.ക�ോപ്പിയടിച്ചാണ് പലസി
നിമകളുംജനിക്കുന്നത് .സിനിമസംവിധാനംചെ
യ്യുകവളരെഎളുപ്പമാണ് എന്നവിചാരമാണ് പലർ
ക്കും. പണ്ടൊക്കെസിനിമസംവിധാനംഎന്ന് പറ
ഞ്ഞാൽവളരെപ്രയാസകരമായഏർപ്പാട് ആയിരു
ന്നു.ഫിലിംആണ് അന്ന് ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നത്.ഇ
ന്നത്തെപ�ോലെമ�ോണിട്ടർഒന്നുമില്ല.സിനിമയുടെ
ഗ്രാമർഎന്തെന്ന് പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

ഈവ്യവസ്ഥിതിയിൽ
വിശ്വാസമില്ല

എനിക്ക് വിജയകരമായഒരുവിവാഹജീവിതംഉ
ണ്ടായില്ല. വിവാഹംഎന്ന് പറയുന്നത് വളരെകൃത്രി
മമായഒരുകാര്യമാണ്.ഞാൻകണ്ടിട്ടുള്ളതിൽവച്ച് 
നാല് ശതമാനംആളുകളാണ് സന്തോഷകരമായവി
വാഹജീവിതംനയിക്കുന്നത്.ബാക്കിയ�ൊക്കെഅ
ഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്.കേരളത്തിൽലിവിംഗ് ടുഗദർഎ
ത്രവിരളമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.ഇവിടെയുള്ളആളു
കൾഇപ്പോഴുംവളർന്നിട്ടില്ല.ഇപ്പോഴുംസെക്സ് എന്ന
ത് മ�ോശംവാക്കായിട്ടാണ് എല്ലാവരുംകാണുന്നത്.
അത് ഒരിക്കലുംഒരുമ�ോശംവാക്കല്ല.പക്ഷേഎല്ലാ
വരുംഎല്ലാമതങ്ങളുംഅതിനെഒരുമ�ോശംവാക്കാ
യിമാറ്റി.വിവാഹംഎന്നത് അപ
ഹാസ്യമായഒരുകാര്യമാണ്.
എനിക്ക് ച�ോദിക്കാ
നുള്ളത് വിവാ
ഹംആഘ�ോ
ഷിക്കുന്നെ
ങ്കിൽഎ
ന്തുക�ൊ
ണ്ട് മര
ണംആ
ഘ�ോ
ഷിക്കു
ന്നില്ലഎ
ന്നാണ.് 
ഞാൻമ
രണംആ
ഘ�ോഷി
ക്കും.കാര
ണംഈന
ശിച്ചല�ോകത്ത് പി
ന്നെജീവിക്കേണ്ടിവരി
ല്ലല്ലോ.

പ്രതാപ്പ�ോത്തൻ

ഇന്ന്   ആർക്കും
സിനിമ
ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ.
ഒരു  ഐഫ�ോൺ
മാത്രംമതി.ഇപ്പോ
 ൾ
താരങ്ങൾക്ക് 
വേണ്ടിയാണ്
കഥഉണ്ടാക്കുന്നത.് 
പിന്നെങ്ങനെയാണ് 
നല്ലസിനിമകൾ
ഉണ്ടാകുന്നത്

മ�ോഹൻലാൽ

കനൽ22ന് എത്തും

ശിക്കാർഎന്നചിത്രത്തിന്ശേഷംമ�ോ
ഹൻലാലിനെനായകനാക്കിഎം.പദമ് 
കുമാർസംവിധാനംചെയ്യുന്നചിത്രമാണ്
കനൽ.
ചിത്രത്തിന്റെതിരക്കഥയ�ൊരുക്കുന്ന
ത് സുരേഷ് ബാബുവാണ.് അബ്ബാംമൂവീ
സാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത.് ഹണി
റ�ോസാണ് നായിക.മ�ോഹൻലാലിന�ൊ
പ്പംമറ്റൊരുപ്രധാനവേഷത്തിൽഅനൂപ്

മേന�ോനുംചിത്രത്തിൽഅഭിനയിക്കുന്നു
ണ്ട്.അഞ്ചുവർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പദമ് 
കുമാറുംമ�ോഹൻലാലുംവീണ്ടുംഒന്നിക്കു
ന്നത.് പ്രതാപ് പ�ോത്തൻ,അതു
 ൽകുൽ
ക്കർണി,ഇന്നസെന്റ്,ഷീലുഎബ്ര
 ഹാം,
നിഖിതതുടങ്ങയിവരാണ് മറ്റുതാരങ്ങൾ.
കാമറ:വിന�ോദ് ഇല്ലമ്പള്ളി,സംഗീ
തം:ഔസേപ്പച്ചനുംവിനുത�ോമസും,എ
ഡിറ്റിംഗ്:രഞ്ജൻഎബ്രഹാം.

സാൾട്ട് മാംഗ�ോട്രീ

ലക്ഷ്മിപ്രിയ ചന്ദ്രമൗലി

രാജേഷ് നായർസംവിധാനംചെയ്ത് ബി
ജുമേന�ോൻനായകനാകുന്നചിത്രമാണ്
സാൾട്ട് മാംഗ�ോട്രീ.തൗസന്റ്സ് ലൈ
റ്റ്സ് എന്റർടെയൻ
് മെന്റിന്റെബാനറിൽ
അബീഷ,് റ�ോഷൻചിറ്റൂർ,ഷാജൂൺകാ
ര്യാൽഎന്നിവർചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന
ചിത്രമാണിത.് 
പുതുമുഖതാരംലക്ഷ്മിപ്രിയചന്ദ്രമൗലി
യാണ് നായികയ
 ാകുന്നത.് 

വിന�ോദ് ആൻഡ് വിന�ോദാണ് തിര
ക്കഥ.സൈജുകുറുപ്,പ് സുധീർകരമന
 ,ഇ
ന്ദ്രൻസ,് സരയു,മഞ്ജുസതീഷ,് ലക്ഷ്മിമേ
ന�ോൻഎന്നിവരാണ് മറ്റുതാരങ്ങൾ.റ
ഫീഖ് അഹമ്മ
 ദ,് അസല
് ം,മധുവാസുദേ
വ് എന്നിവരാണ് ഗാനരചന.ഹിഷാംഅ
ബ്ദുൾവഹാബ് സംഗീതംനൽകുന്നത.് 
എഡിറ്റർ:ഇ.എസ് സുരാജ,് കാമറ:വി
ഷ്ണുശർമ്മ.

കിസമ
് ത്ത്
നടനുംമിമിക്രിതാരവുമായഅബി

യുടെമകൻഷെയിൻനിഗം,വിനയ്
ഫ�ോർട്ട് എന്നിവർതാരങ്ങളായിഎ
ത്തുന്നചിത്രമാണ് കിസ്മത്ത്.നവാഗ
തനായഷാനവാസ് കെബാവക്കുട്ടി
യാണ് തിരക്കഥയുംസംവിധാനവും.
പ�ൊന്നാനിയിലാണ് ചിത്രീകരണം.
ഒരുപാടുപേർഒരുസ്ഥലത്ത് എത്തി
ച്ചേരുമ്പോൾഉണ്ടാകുന്നഒരുദിവസ
ത്തെസംഭവങ്ങളാണ് സിനിമ.കല
ക്ടീവ് ഫെയസ
് ് വൺആൻഡ് യെസ്
മേക്കേഴ്സിന്റെബാനറിൽരാജീവ്
രവി,ഷൈലജമണികണ്ഠൻഎന്നി
വർനിർമിക്കുന്നചിത്രത്തിൽശ്രുതി
മേന�ോനാണ് നായിക.സുനിൽസുഖ
ദ,ജയപ്രകാശ് കുളൂർ,വിജയൻകാര
ന്തൂർ,സജിതമഠത്തിൽഎന്നിവർഅ
ഭിനയിക്കുന്നു.

വിനയ്ഫ�ോർട്ട്

റാണിപത്മിനി

ആഷിക് അബുസംവിധാനംചെയ്തറാ
ണിപത്മിനി റിലീസിന്ഒരുങ്ങുന്നു.മഞ്ജു
വാര്യരുംറിമകല്ലിങ്കലുമാണ് കേന്ദ്രകഥാ
പാത്രങ്ങളെഅവതരിപ്പിക്കുന്നത.് അപരി
ചിതരായരണ്ട് സ്ത്രീകൾകൊച്ചിയിൽനി
ന്നുംഹിമാചൽപ്രദേശിലേക്ക് നടത്തുന്ന
യാത്രയാണ് ചിത്രത്തിന്റെഇതിവൃത്തം.

പിഎംഹാരിസുംമുഹമ്മദ് അൽത്താഫും
ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചചിത്രംപ�ോപക�ോ
് ൺ
എന്റർടെയിൻമെന്റ്സാണ് തിയേറ്ററിലെ
ത്തിക്കുക.ശ്യാംപുഷക
് രനുംരവിശങ്കറും
ചേർന്നാണ് തിരക്കഥഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത.് 
സംഗീതം:ബിജിപാൽ.കാമറ:മധുനീല
കണ്ഠൻ.

അടികപ്യാരെ കൂട്ടമണി:അജുവർഗീസ്,നീരജ്മാധവ്

ടൂകൺട്രീസ്:അജുവർഗീസ്,ദിലീപ്
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അപ്പുറം ബംഗാൾ ഇപ്പുറം തിരുവിതാംകൂർ : അൻസിബ, മക്ബുൽ സൽമാൻ

പാവാട:പൃഥ്വിരാജ്,നെടുമുടിവേണു,മണിയൻപിള്ളരാജു,അനൂപ്മേന�ോൻ

