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ആമുഖം 
നമസ്കാരം... 

നീണ്ട ഒരു കകാവിഡ് കാലഘട്ടത്തിനു കേഷം നാം എല്ലാവരും വീണ്ടും ഒത്തു കൂടുന്നു. 
ഇത്തവണ ശ്േുതികരഖ നിങ്ങളുടട മുൻപിടലത്തുന്നത് യാശ്തകടളക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു ടകാണ്ടാണ.് 
മനുഷയടെ യാശ്തകൾക്ക് മനുഷയരാേികയാളം തടന്ന പഴക്കമുണ്ട്. മനുഷയസംസക്ാരം രൂപടെ 
ടുത്തിയതിൽ യാശ്തകൾക്ക് വലിയ ഒരു പങ്കുണ്ട്. യാശ്ത ടെയ്യാനവാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മിൽ 
പലർക്കും ഒരു വീർെുമുട്ടൽ അനുഭവടെടുന്നു. മഹാമാരിയുടട കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ആ 
വീർെുമുട്ടൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതുമാണ്. അതുടകാണ്ടു തടന്നയാണ് ഈ ലക്കം ശ്േുതികരഖ 
യുടട വിഷയമായി യാശ്ത ടതരടഞ്ഞടുത്തത്. അകതാടടാെം കകരളത്തിടല ഓകരാ ജില്ലയിൽ 
നിന്നും ഉള്ള അധികമാരുമറിയാത്ത െില സഥലങ്ങടള പരിെയടെടുത്താൻ ശ്േമിച്ചിട്ടുമുണ്ട.് എല്ലാ 
വർക്കും ഇശ്പാവേയടത്ത വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടടെടുടമന്ന് കരുതടട്ട.  

അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറയടട്ട. എടെ കമൽകനാട്ടത്തിൽ ശ്പസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മൂന്നാമ 
കത്തതും അവസാനകത്തതുമായ ശ്േുതികരഖയാണ് ഇത്. അടുത്ത തവണ ശ്േുതികരഖ നിങ്ങൾക്കു 
മുന്നിടലത്തുന്നത് പുതിയ ഒരു സംകോധകസമിതിയുടട കനതൃതവത്തിലായിരിക്കും. ഈ അവസര 
ത്തിൽ ഏൽെിച്ച ദൗതയം ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിക്കാൻ  സഹായിച്ച എല്ലാവകരാടും ഞാൻ നന്ദി 
പറയുന്നു. ഒെം പുതിയതായി ഈ െുമതല ഏടെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും 
നമുക്കു വാഗ്ദാനം ടെയ്യാം… ആേംസകകളാടട 

-ലക്ഷ്മി 
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നെയ്വിളക്ക് 
എസ്. രമേശൻ നായർ - ഒരു പമേ േലയാളി മേണ്ടത്ര േനസ്സിലാക്കാത്ത  കേിേിസ്േയം. 
േഹാോരി കാരണം 2020ലല േുഖ്യ അരിഥിയായി  ത്ശുരിദിനത്തിന് അമേഹത്തിലന 
കാണാനും മകൾക്കുോനുേുള്ള സൗഭാഗ്യം നേുക്കുണ്ടായില്ല.  2021 ൽ അമേഹത്തിലെ 
മദഹേിമയാഗ്ത്തിനു േുൻപ് കലാകൗേുദിയുലെ മലഖ്കനായ േി.ഡി. ലശൽേ രാജിമനാെു 
രലെ പാട്ടുകലളക്കുറിച്ച്, ോക്കുകലളക്കുറിച്ച്, ജീേിരാനുഭേങ്ങലളക്കുറിച്ച് ഒലക്ക 
നെത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന്… 

അകിത്തം 
ഒരു യാത്രയ്ക്കിലെയാണ് എസ്. രമേശൻ നായലര അെുത്തറിയാനുള്ള 

േി.ഡി. ലശൽേരാജിലെ സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നര്. 
“ആലപ്പുഴലയാരു പുഴയാമണാ 
എറണാകുളലോരു കുളോമണാ 
പാലക്കാലൊരു കാൊമണാ” എന്ന ലളിരോയ അക്കിത്തം 

േരികമളാലെ അമേഹം പറഞ്ഞുരുെങ്ങി. “ആകാശോണിയിൽ അമേഹമത്താ 
ലൊപ്പം പത്തുലകാല്ലേുണ്ടായിരുന്നു. എലെ ഗ്ുരുോണ്. അക്കാലത്ത് 
അക്കിത്തം എഴുരിയ എല്ലാ കേിരക്കും ശീർഷകലേഴുരിയര് ഞാനാണ്. 
കേിരലയഴുരി എനിക്കു നീട്ടും: രമേശൻ നായമര, ഒരു മപരിട്ടു ത്പസി 
ദ്ധീകരണത്തിന് അയമച്ചക്ക്. അക്കിത്തത്തിലെ ബാലകേിരാസോഹാരത്തിന് 
അേരാരിക എഴുരിയരും ഞാനായിരുന്നു. അക്കിത്തത്തിലെ കൃരിക്ക് ഒരു 
അേരാരിക മേർത്ത് ത്പസിദ്ധീകരിക്കുന്നരും ആദയോയിരുന്നു.” 

 എസ്. രമേശൻ നായർ േർത്തോനത്തിൽ ഇങ്ങലനയായിരുന്നു. ഓമരാ 
രേണയും നാലുേരി കേിര ലോല്ലിയും പുരാണേുഹൂർത്തം എെുത്തു കാട്ടിയും 
സംഭാഷണം അരീേ രസകരോക്കും.  

കഥകൾ 
കഥ പറയാൻ േളലര ഇഷ്ടേുള്ള ആളായിരുന്നു എസ്. രമേശൻ നായർ. 

ഈ കൂെിക്കാഴ്ച്ചയിൽ േഹാബലിലയക്കുറിച്ചും ബാലിലയക്കുറിച്ചും പാണിനി 
ലയക്കുറച്ചും കാളിദാസലനക്കുറിച്ചും, പാർവ്വരിലയക്കുറിച്ചും ജയമദേകേിക 
ലളക്കുറിച്ചുലോലക്ക ോ മരാരാലര അമേഹം സംസാരിച്ചു. േിസ്രാരഭയം േൂലം 
അേ ഇേിലെ പറയുന്നില്ല. ആയിലെയുണ്ടായ ആശുപത്രിോസത്തിലെ േീണം 
മപാലും അമേഹം േകേച്ചില്ല. രാഘേൻ ോസ്റ്റർ മഹാട്ടലിൽ കയറി ഊണുകഴിച്ചിട്ട് 
“േല്ലാത്ത രുേി!” എന്നുപറഞ്ഞമത്ര. േളലര പാെുലപട്ടാണ് ഊണുണ്ടാക്കുന്ന 
ലരന്്ന പറഞ്ഞ മഹാട്ടലുെേമയാെ് അരു രനിക്കും മരാന്നിലയന്നും  
 “പായസത്തിലെ അമര രുേി അേിയലിനും  
 പരിപ്പിലെ അമര രുേി അച്ചാറിനും  
 ലേഴുക്കുപുരട്ടിയുലെ രുേി രലന്ന മരാരനും 
 ഭയങ്കരം രലന്ന. േളലര പാെുലപട്ടു കാണും” എന്നും കൂട്ടിച്ചർത്തുേലത്ര. 

സംഭാഷണം 

 

V. D . Selvaraj 

 േർഷങ്ങമളാളേുള്ള പത്രത്പേർ 
ത്തനപരിേയം. ‘ഗ്ത്ബിമയൽ ഗ്ാർ 
സയ ോർമക്കസു േുരൽ മകളുേ 

രൺ േഹാപത്രേലര’ എന്ന സംഭാ 
ഷണസോഹാരത്തിലെ ത്ഗ്ന്ഥ 

കാരൻ. േികച്ച ശാസ്ത്ര റിമപ്പാർ 
ട്ടർക്കുള്ള മകത്ര സർക്കാറിലെ 

അോർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട 
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 ഇങ്ങലന കഥ പറഞ്ഞു മപാകാനുള്ള കരുത്ത് 
േിട്ടയായ ോയനയിലൂലെ സമ്പാദിച്ചരാണ്. 
ജന്മനാൊയ കനയാകുോരി േിളേംമകാലട്ട മകശേ 
േിലാസം ോയനശാലയിൽ നിന്നു രുെങ്ങിയ 
ോയന എഴുപരാം േയസ്സിൽ ഇളേക്കരയിലല 
േീട്ടിലും രുെർന്നു. 

നാല് അലോര നിറലയ പുസ്രകങ്ങൾ. 
ഒന്നിൽ ഭാരയ രേയുലെ പുസ്രകങ്ങൾ ഭത്ദോയി. 
രലണ്ടണ്ണത്തിൽ രമേശൻ നായരുലെ േക. നാലാേ 
മത്തരിൽ സവന്തം കൃരികൾ ോത്രം രമേശൻ നായർ 
പൂട്ടി സൂേിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിോൻമകാട്ടിലെ അെി 
യിലല അറ നിറലയ സി.ഡിയും കാസറ്ും. അലരത്ര 
യുലണ്ടന്നറിയില്ല. കനയാകുോരിയിൽ നിന്്ന 
ഹിോലയത്തിമലക്ക് കാസറ്് ലകാണ്ടുമപായി േെങ്ങി 
േന്നാലും രീരില്ല. ഗ്ുരുോയൂരപ്പലനപ്പറ്ി ോത്രം 
ആയിരം കീർത്തനങ്ങളായി. 

അലരാരു ലറമക്കാർഡായിട്ടല്ല, ഭഗ്ോന് 
േുന്നിലലാരു എളിയ കാണിക്ക ോത്രം. “േലയാള 
ത്തിമലക്ക് േന്നമപ്പാൾ ഞാൻ ലകാണ്ടുേന്ന 
അേിൽലപ്പാരിയാണ് രിരുക്കുറൾ പരിഭാഷ” 
ലയന്നും രമേശൻ നായർ പറയുോയിരുന്നു. 

ബീഡിയ ംഎം.ടിയ ം 
കാലത്ത് ഒരു േണിക്കാണ് എസ്. രമേശൻ 

നായരുലെ ദിനം രുെങ്ങുന്നര്. ഒരു േണിക്ക് േീട്ടു 
കാലര ശലയലപ്പെുത്താലര എഴുമന്നൽക്കും. അന 
ക്കേുണ്ടാകാലര അെുക്കളയിൽ കയറി ോയ 
അനത്തും. ോയയും ബീഡിയുോയി ഒരു ദിേസം 
രുെങ്ങുകയാണ്. “ഒരു േണിക്ക്  എഴുമന്നറ്ാൽ 
രുെർച്ചയായ ഏഴുേണിക്കൂർ കിട്ടും. അരായര് ഒരു 
ഓഫീസ് ടെം േുഴുേൻ. 40 ലകാല്ലം േുൻപ ് രിരു 
ക്കുറളിലെ പരിഭാഷക്കാലത്തു രുെങ്ങിയ ശീല 
ോണ്. അര് േുെക്കിയില്ല. ആശുപത്രിയിൽ കിെന്ന 
മപ്പാഴും ഒരു േണിക്ക് ഉണർന്നു. പകൽ രണ്ടു േണി 
ക്കൂർ ഒന്നു േയങ്ങി ഉറക്കം മേക്കപ്പ് ലേയ്ും 
അങ്ങലന എനിക്കു രണ്ടു ത്പഭാരം”.  

കാജാബീഡിയാണ് രമേശൻ നായരുലെ 
ത്ബാൻഡ.് ബീഡിത്തീ എം.െി. ോസുമദേൻ നായരി 
മലക്കു പകരാൻ അധികസേയം മേണ്ടി േന്നില്ല. 
‘രംഗ്ം’ സിനിേയുലെ പാലട്ടഴുരാൻ രമേശൻ നായലര 
എം.െി. േത്ദാസിമലക്കു േിളിപ്പിക്കുന്നു. ആദയോയി 
േിോനം കയറി േത്ദാസിലല മഹാട്ടലിലലത്തി. ഒറ് 
രാത്രി ലകാണ്ടു രിരക്കഥ ോയിച്ചു, പുലരും േുൻപ് 
േൂന്നു പാട്ടുകളും പൂർത്തിയാക്കി. പിമറ്ന്്ന േത്ദാ 
സിൽ കെയെപ്പുള്ള ദിേസോയിരുന്നു. എം.െി.ക്ക് 
ബീഡി കിട്ടിമയ രീരൂ. രണ്ടാളും ഇറങ്ങി നെന്നു. ഒരു 
േുറുക്കാൻകെയിൽ ഭാഗ്യത്തിനു ബീഡി രരലപ്പട്ടു.  

1978ൽ ലകാല്ലമങ്കാെ് രാജാേിലെ ലകാട്ടാര 
ത്തിൽ സാഹിരയ അക്കാദേി സംഘെിപ്പിച്ച ഒരു കേി 
രാ കയാമ്പിൽ ക്ലാലസെുക്കാൻ എസ്. രമേശൻ 
നായർക്ക് േണം കിട്ടി. അരിൽ അമേഹത്തിലെ 
ആദയോേകം ഇങ്ങലന: ഞാൻ കുളിക്കുന്ന കെേി 
ലാണ് പുഴ രുെങ്ങുന്നലരന്്ന ദയോയി ആരും കരു 
രരുര്. 

ത്പസംഗ്ം കഴിഞ്ഞമപ്പാൾ അെുത്തുേന്ന 
എം.െി പറഞ്ഞു: ക്ലാസ് നന്നായി.  

ലപാരുലേ േിണ്ടാത്ത ത്പകൃരോണമല്ലാ. ആ 
ോക്കുകൾ അംഗ്ീകാരോയി. അേിലെ നിന്നാണ് 
‘രംഗ്’ത്തിന് പാലട്ടഴുരാനുള്ള അേസരത്തിമലലക്ക 
ത്തുന്നര്. 

രമേശൻ നായരും ഭാരയ റിട്ടമയർഡ് അദ്ധയാ 
പിക രേയും ോത്രമേ അന്്ന ഈ േീട്ടിലുള്ളു. അെു 
ലത്താരു ഫ്ലാറ്ിൽ സംഗ്ീരസംേിധായകൻ േനുേും 
ഭാരയ ഉോമദേിയും േകൾ ോയികയും കഴിഞ്ഞി 
രുന്നു. ആയിലെ അച്ഛനും േകനും മേർന്്ന ഒരു 
സംഗ്ീര േീഡിമയാ പുറത്തിറക്കി. 

 “ഈ േഴയ്ക്ക് എമന്താ എമന്നാെു സവകാരയ 
ോയി പറയാനുണ്ട്” എന്നു രുെങ്ങുന്ന ത്പണയാർത്ദ 
േരികൾ നിറയുന്ന േീഡിമയാ യു െയൂബിൽ അഞ്ചു 
ലേത്തിമലലറമപ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.  
 “ആകാശം േോശീലനാലയാരു ഭർത്താേ് 
 എന്നാൽ ആഴിമയാ സദാ ോയിട്ടലക്കുന്ന 

 ഭർത്താേ്” 
േരികൾ പൂർത്തിയാകും േുമമ്പ േുന്നിൽ േീട്ടുകാരി. 
“ഞങ്ങളുലെ േിോഹം കഴിഞ്ഞ മേളയിൽ എഴു 
രിയ കേിരയിലല േരികളാണ്. ഈയിലെയാണ് 
ത്പസിദ്ധീകരിച്ചര്. ലേറുേിരിമയാലെ രേ ഓർമ്മിച്ചു. 
അന്നലത്ത േുഖ്യേത്ന്തിയായ അേയുരമേമനാൻ  
ബന്ധുേിലനമപ്പാലല േെങ്ങിലനത്തി കാർമ്മിക 
നായി. േരലെ അെുലത്തത്തി പറഞ്ഞു “സുത്ബ 
ഹ്മണയ ഭാരരിയുലെ കേിരകൾ േുഴുേൻ രമേശൻ 
നായർ േലയാളത്തിലാക്കണം.” 

ഭാരരിയാരുലെ 180 കേിരകൾ പരിഭാഷ 
ലപ്പെുത്തി. സാഹിരയ അക്കാദേി ഭാരരിയാരുലെ 
ജന്മശരാബ്ദി മേളയിൽ അരു ത്പസിദ്ധീകരിച്ചു. 

രക്തപ ഷ്പാഞജലികഴിഞ്ഞ്... 
 “രേയുോയുള്ള േിോഹാമലാേന കഴി 
ഞ്ഞാണ് മോറ്ാനിക്കര മദേീേത്ര ദർശനത്തിനു 
മപായര്. ബലിക്കല്ലിൽ കാലുരട്ടി മോര േന്നു – 
രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി! അരുലകാണ്ട് ഞാൻ േൂന്നാലു 
ദിേസം മോറ്ാനിക്കരയിൽ ഭജനേിരുന്നു. അങ്ങലന 
മോറ്ാനിക്കര അമ്മ എന്നിൽ േലിയ സവാധീനോയി.  
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 ആ സേയത്ത് േിറ്ൂർ നമ്പൂരിരിപ്പാെിലനാപ്പം 
നേത്ഗ്ഹപൂജയ്ക്കിരുന്നു. സാധാരണ നേത്ഗ്ഹപൂജ 
കഴിഞ്ഞാൽ ത്പസാദം േളലര ലപലട്ടന്നു ലഭിക്കു 
േമല്ലാ? അെുത്ത ദിേസം രലന്ന ഒരാൾ േന്നു 
മോദിച്ചു: അമ്മലയ പറ്ി പാലട്ടഴുരണം; ദാമസട്ടൻ 
രലന്ന പാെണം. േെങ്ങി രിരുേനന്തപുരത്ത് േീട്ടിൽ 
േന്ന മശഷം മോറ്ാനിക്കര അമ്മലയപ്പറ്ി പാട്ടഴുരി. 
ഘെം രാധാകൃഷ്ണലെ സപ്രരിക്കു േന്ന ദാമസ 
ട്ടമനാെ് അമ്മലയ പറ്ി കുറച്ചു പാലട്ടഴുരിയിട്ടുണ്ട്, 
ദാമസട്ടൻ പാെണം എന്നു പറഞ്ഞു. േലറ്ാരമനവഷ 
ണേുേില്ലാലര ദാമസട്ടൻ സമ്മരിച്ചു. 
 ഒരു യുഗ്ം ലരാഴുരാലും രീരാത്തദുരിരങ്ങൾ 
 േകം ലരാഴുരാലന്നു രീരും  
 േിഥുനലഗ്നത്തിലെ  പൂേുഖ്ത്തമ്മ  
 േധുരസ്േിരം രൂകി നിൽക്കും 
ഈ േരികളാണ് ഇന്നും മോറ്ാനിക്കരയിലല പാട്ട്. 
അരിനുേപ്പുറം ഒരു പാട്ടും േന്നിട്ടില്ല. മയശുദാസാണ് 
ആ പാട്ട് പാെിയര്. ആ പാട്ടു മകട്ട േിറ്ൂർ നമ്പൂരി 
രിപ്പാെ് ലപാട്ടിക്കരഞ്ഞുലകാണ്ട് “രമേശൻ നായർ 
എലന്ന അനശവരനാക്കി” എന്നു പറഞ്ഞു.  

 “അല്ല, രിരുമേനിയാണ് ഈ പാട്ട് അനശവര 
ോക്കിയര്. മഹാേത്തിന് േന്നിരിക്കാൻ എമന്നാെു 
പറഞ്ഞിമല്ല, അങ്ങലന സംഭേിച്ചരാണ്.” 

‘ോക്ക്’ എലന്നാരു കേിര ഞാൻ 
എഴുരിയിട്ടുണ്ട്. അരിന് അേരാരിക എഴുരിയര് 
േിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂരിരി. അലരാരു ‘സംഭ 
േിച്ച കേിര’യാലണന്നും അങ്ങനയുള്ള കേിരകൾ 
അേരാരങ്ങളാകുലേന്നുോണ് കേിയുലെ േരം. 
സംഭേിപ്പിക്കുന്ന കേിരകൾ ‘ോപിള്ള’യാകുേമത്ര. 

“ഏര് എഴുത്തും എഴുത്തുകാരലന സംബ 

ന്ധിച്്ച സംഭേോകണം. േനസ്സിൽ നിന്നു പുറലപ്പെുന്ന 
ഒന്്ന േലറ്ാരു േനസ്സിമല അേസാനിക്കാേൂ.” 

എഴ ത്ത നപട്ടി 
ആകാശോണിയിൽ രമേശൻ നായർ ‘എഴു 

ത്തുലപട്ടി’യുലെ സ്ത്കിപ്റ്് രയ്ാറാക്കിയിരുന്ന 
കാലം. രസകരോയിരുന്നു ആ േറുപെികൾ. ഒരു 
കത്ത് ഇങ്ങലന: കഴിഞ്ഞയാഴ്േ കുെുംബത്പശ്ന 
ോയി ഞങ്ങൾ പിണങ്ങി ഇരിക്കയായിരുന്നു. അ 
മപ്പാഴാണ് എഴുത്തുലപട്ടി മകൾക്കുന്നര്. ഞങ്ങൾ 
അറിയാലര േിരിച്ചു, പിണക്കം ോറി. 

“മകരളത്തിലെ കാേയോണ് ‘േിലപ്പരികാരം’. 
ഔഷധമസേ മപാലലയാണ് േിലപ്പരികാരം പരിഭാ 
ഷയ്ക്കായി രാത്രി ഒരുേണിക്ക് എഴുമന്നറ്ര്. ഈ 
സേയത്ത് എഴുരിയിരിക്കണലേന്ന ഉറപ്പായ മരാ 
ന്നൽ. ആദയകാലത്ത് അലാം േലച്ചങ്കിലും പിന്നീെ് 
ഇമന്നേലര അരു മേണ്ടിേന്നിട്ടില്ല. രാത്രി ഒരു േണി 
യുണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കും.” നാലു ലകാല്ലം 
ലകാണ്ടാണ് േിലപ്പരികാരപരിഭാഷ പൂർത്തിയാക്കി 
യര്. രൃശൂരിൽ േച്ച് അേയുരമേമനാൻ പരിഭാഷ 
ത്പകാശനം ലേയ്രു.  

“അനുഭേങ്ങൾ ടദേീകാനുഭനുേങ്ങളാണ്.  
േലറ്ല്ലാം ദുരന്തങ്ങളാണ്. ലഹരിയുപമയാഗ്ിക്കു 
മമ്പാൾ രസാനുഭേോയിരിക്കും. ഞാൻ കേിരലയഴു 
രാനിരിക്കുമമ്പാൾ ഒന്നുേറിയില്ല. എഴുരിക്കഴിമഞ്ഞ 
അറിയൂ. അണലക്കട്ട് നിറഞ്ഞു നിന്നാമല രുറന്നു 
േിൊൻ പറ്ൂ. കുട്ടിക്കാലം േുരൽ ോയിച്ചു കൂട്ടിയ 
രിനു കണക്കില്ല.” 

മൊർച്ചറികണ്ട്നെഡിസിൻഉമപക്ഷിച്ച  
ഇെർേീഡിയറ്് കഴിഞ്ഞ് എം.ബി.ബി.എസ്ന് 

ലേല്ലൂർ ത്കിസ്രയൻ ലേഡിക്കൽ മകാമളജിൽ ത്പമേ 
ശനം കിട്ടി. ഫീസെച്ച് മഹാസ്റ്റൽ സൗകരയലോക്ക ഏർ 
ലപ്പെുത്തി അച്ഛൻ േെങ്ങി. ക്ലാസ് രുെങ്ങിയ ദിേസം 
മനമര ലകാണ്ടുമപായര് മോർച്ചറിയിമലക്ക്. അമരാ 
ലെ േരിയാക്കി. ആമരാെും ഒന്നും പറയാലര മനലര 
േീട്ടിമലക്ക് േണ്ടി കയറി. കേിയാകുക എന്ന േലിയ 
ആത്ഗ്ഹം േനസ്സിൽ കിെക്കുന്നു. അമപ്പാൾ ജഡ 
മത്താെല്ല േനുഷയമനാൊണ് സംസാരിമക്കണ്ടര്.  

േെങ്ങിേന്്ന നാാഗ്ർമകാേിൽ ഹിരു മകാമള 
ജിൽ ബി.എ. ഇക്കമണാേിക്സ്ന് മേർന്നു. ബി.എ. 
കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകാലം െയൂമട്ടാറിയൽ മകാമളജിൽ 
അദ്ധയാപകനായി. “എലെ ഏറ്േും േലിയ ആത്ഗ്ഹ 
ോയിരുന്നു അദ്ധയാപകനാേുക എന്നര്. ഇന്നും നിറ 
മേറാത്ത ആത്ഗ്ഹം അരു ോത്രം. െയൂമട്ടാറിയൽ ജീ 
േിരം കഴിഞ്ഞ് സിനിോപാലട്ടഴുത്തുകാരനാകാൻ 
േത്ദാസിമലക്ക്. അന്നു േയലാർ ജവലിച്ചു നിൽക്കുന്ന 
കാലോണ്. ഒരിക്കൽ മദേരാജൻ ോസ്റ്റലറ കണ്ട 

മയശുദാസിമനാലൊപ്പം 
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മപ്പാൾ പറഞ്ഞു: േത്ദാസിലലാലക്ക േന്നാൽ എലന്ത 
ങ്കിലും ലേയ്ാോയിരിക്കാം... അങ്ങലന ആമേശം 
കയറി മപായരാണ്.  

ബി.എ. േിദംബരനാഥിലെ േീട്ടിലാണ് രാേ 
സം. േിദംബരനാഥിലെ കൂലെ സ്റ്റുഡിമയാകളിൽ 
പാട്ടിലെ ലറമക്കാർഡിംഗ്് മകൾക്കാൻ മപാകും. 
ലറമക്കാർഡിംഗ്് സ്റ്റുഡിമയാകളിൽ പാട്ടു മകട്ട് േരി 
ക്കുകയും ഉയിർലത്തഴുമന്നൽക്കുകയും ലേയ്രര 
ല്ലാലര ഒന്നും നെന്നില്ല. 

അങ്ങലനയിരിലക്ക ഒരു ദിേസം മഡാ. 
എസ്.ലക. നായലര കണ്ടു. അന്്ന േത്ദാസ് യൂണി 
മേഴ്സിറ്ി േലയാളം േിഭാഗ്ം മേധാേിയാണ് 
അമേഹം. രാത്രി എട്ടിനുറങ്ങുകയും രാത്രി രണ്ടിനു 
ണരുകയും ലേയ്ുന്ന ശീലക്കരനാണ് എസ്.ലക. 
നായർ. അലരല്ലാം പിന്നീെ് എമന്നയും സവാധീനിച്ചു. 
അമേഹം പറഞ്ഞു: ഇേിലെയിങ്ങലന കറങ്ങി നെ 
ക്കാലര എം.എ.യ്ക്ക് മേരണം.  

മകരള യൂണിമേഴ്സിറ്ിയിലല േിക്ക മകാമള 
ജിലും ത്പമേശനം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒെുേിൽ പത്തനം 
രിട്ട കാമരാലിമക്കറ്് മകാമളജിൽ ഒരു സീറ്് ഉലണ്ടന്ന 
റിഞ്ഞു.” ഡിപ്പാർട്ട്ലേെിലെ ടലത്ബറിയിമലക്ക് 500 
രൂപ സംഭാേന ലകാെുത്ത് ത്പമേശനം മനെിയമപ്പാൾ 
േകുപ്പു മേധാേി കുോരൻ നായർ സാറിമനാെു 
പറഞ്ഞു: ഈ േർഷം എല്ലാ ദിേസേും േരാൻ 
ബുദ്ധിേുട്ടാണ്. ഹാജർ രരാലേന്്ന അമേഹത്തിലെ 
സൗേനസയം. രണ്ടാം േർഷം റഗ്ുലർ േിദയാർത്ഥി 
യായി. ഒന്നാം റാമങ്കാലെ പാസായി. 

കര ണാകരെ ംശതാഭിമഷകവ ം 
 എം.എ. കഴിഞ്ഞ് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ടിൽ ഒന്നര 
േർഷം മജാലി ലേയ്രു. ‘ബുദ്ധേരം: ദർശനേും 
േരിത്രേും’ എന്ന പുസ്രകലേഴുരിയര് അക്കാല 
ത്താണ്. 

 ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ടിൽ നിന്നു മനലര ആകാശ 
ോണിയിമലക്ക് – ഇരുപരു േർഷം. മറഡിമയാ നാെ 
മകാത്സേത്തിന് നാെകലേഴുമരണ്ടി േന്നു. എം.ജി. 
രാധാകൃഷ്ണൻ സംഗ്ീരം നൽകിയ ശരാഭിമഷകം 
നാെകം ഒറ് ത്പമേപണമത്താലെ മകരളോലക േർച്ച 
യായി. മകരളരാത്ഷ്ടീയത്തിൽ അച്ഛനും േകനും േക 
ളും േർച്ചയായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലോണ്. 
ത്പമേപണത്തിലെ അെുത്ത ദിേസം നാെകം 
മകൾക്കണലേന്നാേശയലപ്പട്ട് േുഖ്യേത്ന്തിയുലെ ഓഫീ 
സിൽ നിന്നും ആളു േന്നു. “ത്പമേപണം ലേയ്ര് 
ആറു ോസം കഴിഞ്ഞമപ്പാൾ എലന്ന ആൻഡോനി 
മലക്ക് സ്ഥലം ോറ്ി. ഞാൻ മജാലി രാജി േച്ചു. 
കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കരുണാകരനും േുഖ്യേത്ന്തി പദേി 
യിൽ നിന്നിറങ്ങി. പിന്നീെ് രണ്ടാളും പദേികളിമലക്ക് 

േെങ്ങിയില്ല. േർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ‘നരലാല’ എന്ന 
എലെ സിഡി ഗ്ുരുോയൂരിൽ കരുണാകരൻ ത്പകാ 
ശനം ലേയ്രു. കാസറ്് ത്പകാശനം ലേയ്രു 
കഴിഞ്ഞ് എലെ രലയിൽ ടക േച്ച് അനുത്ഗ്ഹിച്ചു. 
കരുണാകരലെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. നാലഞ്ചു മകാപ്പി 
മേണലേന്നു പറഞ്ഞു.” 

 “കേിക്ക് ഉന്നരോയ അക്കാദേിക് േിദയാഭയാസ 
ലോന്നും മേണ്ട. എനിക്കു മരാന്നുന്നു ഇന്്ന കേിര 
േളരാത്തരിനു കാരണം ഉന്നര േിദയാഭയാസോ 
ലണന്്ന.” 

പൂെ ഖവാതിൽകനലപൂന്തിങ്കൾ 
രാക്കുയിലിൻ രാഗ്സദസ്സിൽ” എന്ന േിത്ര 

ത്തിനു മേണ്ടി എഴുകിയ പാട്ടാണ് ഇന്നും ത്പിയലപ്പട്ട 
‘പൂേുഖ് ോരിൽക്കൽ സ്മനഹം േിെർത്തുന്ന പൂന്തി 
ങ്കളാകുന്നു ഭാരയ...’  

 “ഞാൻ എഴുരുന്നലരാലക്ക ഭാരയ ോയിച്ചു 
മകൾക്കാറുണ്ട്. േലയാളം അദ്ധയാപികയായിരു 
ന്നമല്ലാ. പൂേുഖ്ോരിൽക്കൽ ോയിച്ചമപ്പാൾ േലിയ 
സമന്താഷോയി.” പമേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞമപ്പാഴാണ് 
അമേഹം സരയം പറഞ്ഞര്. “ഈ പാട്ട് നിലന്നക്കു 
റിച്ചല്ല! മലാകലത്ത േുഴുേൻ ഭാരയോർക്കും മേണ്ടി 
യാണ്. കെന്നുമപായേരും ഇമപ്പാഴുളളേരും േരാനി 
രിക്കുന്നേരുലേല്ലാം അരിലുൾലപ്പെും.  

പൂേുഖ് ോരിൽക്കൽ സ്മനഹം േിെർത്തുന്ന 
പൂന്തിങ്കളാലണലെ ഭാരയ എന്നല്ല പൂന്തിങ്കളാകുന്നു 
ഭാരയ എന്നാലണഴുരിയര്. ഒരേരം ോറിയിരുലന്ന 
ങ്കിലും ആലക ോറിമപ്പാമയമന! 

എലെ ഭാരയ എന്നു പറഞ്ഞാൽ സവാർ 
ത്ഥനാമയമന!” പാട്ടിൽ നിന്്ന ഒരു ോക്കു മപാലും 
ോറ്ാൻ കേി സമ്മരിക്കിലല്ലന്്ന രേ പറഞ്ഞു. 
അരിന് രമേശൻ നായരുലെ േറുപെി ഇങ്ങലന: പാർ 
വ്വരീപരമേശവരൻോർ ോക്കും അർത്ഥേും മപാലല 
യാലണന്്ന ശങ്കരാോരയർക്ക് പറയാലേങ്കിൽ ലേറും 
സങ്കൊോരയരായ നേുലക്കന്താ പറയാൻ േെി? 

െകെ  മവണ്ടി പാനട്ടഴ തി, പാഠപ സ്ത
കത്തിലായി 

എലെ േകലന കളിപ്പിക്കാൻ ഒരു പാലട്ടഴുരി- 
കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്ന മപരിൽ. ഒരുദിേസം ടേകിട്ട് 
േകലന സ്കൂളിൽ നിന്നു േിളിക്കാൻ ലേന്നമപ്പാൾ 
േകലെ േുഖ്ം േീർത്തിരിക്കുന്നു. “അച്ഛൻ എലന്ന 
ക്കുറിലച്ചഴുരിയ പാട്ട് രണ്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിപ്പിക്കാ 
നുണ്ട്. ഒമ്പരാം ക്ലാസിലലത്തിയമപ്പാഴും േകന് പഠി 
ക്കാൻ എലെ ‘ോരൃമദമോ ഭേ:’ എന്ന കേിരയു 
ണ്ടായിരുന്നു. 
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അെിയത്തിപ്പാവിനലഓപ്പിമയ... 
 ‘ഓ ത്പിമയ’ എന്ന പാട്ടിലെ ലറമക്കാർഡിംഗ്് 
ദിേസോണ് മയശുദാസിന് അമേരിക്കയിമലക്ക് 
മപാമകണ്ടിയിരുന്നര്. പമേ ആ പാട്ടിമനാെുള്ള 
ഇഷ്ടം കാരണം യാത്ര റോക്കി. ‘അനിയത്തിത്പാേ്’ 

എലന്നാരു േലയാളപദേില്ല. അരു ഞാനുണ്ടാക്കി 
യരാണ്. പെത്തിനു മപരിട്ടര് രമേശൻ നായരാ 
ലണന്്ന സംേിധായകൻ ഫാസിൽ പല സരർഭ 
ങ്ങളിലും രുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

ഞാൻമകൾക ന്നവരികൾ 
 എലെ േനസ്സിൽ മറഡിമയാ ഉണ്ട്. കുോരനാ 
ശാലന മകൾക്കാൻ െയൂൺ ലേയ്രാൽ േരി. ഉള്ളൂരി 
ലനയും േള്ളമത്താളിലനയും അരുമപാലല മകൾ 
ക്കാം. േനസ്സിൽ എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഒരു 
കാലത്ത് ോയിച്ചരിലെ ടധരയോണര്. 

െിഴൽക ത്തിനലസംഭാഷണം 
 “നിഴൽക്കുത്തിലെ രിരക്കഥ അെൂർ എഴുരി 
ക്കഴിഞ്ഞ് എലന്ന േിളിച്ചു. സംഭാഷണം എഴുരണം. 
കഥ നെക്കുന്ന കാലത്ത് േിനിേയം ലേയ്ലപ്പട്ട ഭാഷ 
മേണം. ഞാൻ കനയാകുോരി ജില്ലക്കാരനാണമല്ലാ. 

കുട്ടിക്കാലം േുരൽ അേിലെ മകട്ടുേളരുന്ന ഭാഷ 
യാണ് സംഭാഷണത്തിനു മേണ്ടര്.” 

 “ഏൻേുട്ടി പിമള്ള ആ കുളടന്ത നനച്ചിട്ടാ?” 
എന്നു മോദിച്ചാൽ നീ കഞ്ഞിലന േഴയത്ത് നനമച്ചാ 
എന്നർത്ഥം. ഈ ഭാഷ ഇന്നു കിട്ടില്ല. എലെ ബാലയ 

കാല സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങലനയാണ് സംസാരിച്ചി 
രുന്നര്. 

 ഒെുേിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ഡയമലാഗ്് ഉച്ചരിച്ചു 
പറഞ്ഞുലകാെുക്കുന്നര് ഞാനായിരുന്നു. അെൂർ 
പറഞ്ഞു: രമേശൻ കൂെി േന്നര് േലിയ സഹായ 
ോയി.” 

കര ണാെിധിയ നടആദരവ് 
 “കനയാകുോരിയിൽ രിരുേള്ളുേരുലെ ത്പരിേ 
അനാച്ഛാദനം ലേയ്ുന്ന മേളയിൽ കരുണാനിധി 
എലന്ന േണിച്ചു. ഇളയരാജ എലന്ന ോലിക്ക് 
പരിേയലപ്പെുത്തിയര് ഇങ്ങലന: ഇര് യാലരന്്ന 
ലരരിയുോ? ഇരു രാൻ േലയാള േള്ളുേർ.”  

പിന്നീെ് േള്ളുേർ ദിനത്തിൽ ലേടന്നയിൽ 
േള്ളുേർമകാട്ടത്തു േച്ചായിരുന്നു േെങ്്ങ. േള്ളുേർ 
മകാട്ടത്ത് 133 രൂണുകളുണ്ട്. രിരുക്കുറളിലെ 133 
അദ്ധയായങ്ങളാണര്. “ആ േെങ്ങിൽ എനിക്ക് േൂന്നു 

കുെുബമത്താലൊപ്പം ഗ്ുരുോയൂരിൽ 
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ലേം രൂപ സമ്മാനോയി രന്നു. ഈട്ടി രെിലപ്പ 
ട്ടിയിലാണ് രൂപ േച്ച് രന്നര്. ജ്ഞാനപീഠത്തിന് 
ഒന്നര ലേം രൂപമയ ഉള്ളൂ. ആ േെങ്ങിൽ എലന്ന 
രേിഴ്നാെിലെ േിശിഷ്ടാരിഥിയായി ത്പഖ്യാപിച്ചു.” 
േരണം േലര രമേശൻ നായർ രേിഴ്നാെിലെ േിശി 
ഷ്ടാരിഥിയായി രുെർന്നു. 1989ൽ കുങ്കുേം ോരിക 
യിൽ രിരുക്കുറൾ സീരിയടലസ് ലേയ്ാൻ രുെങ്ങി. 
പത്തു േർഷം േലര പരമ്പര രുെർന്നു. പൂർവ്വജന്മ 
പുണയോണ് രിരുക്കുറൾ പരിഭാഷ. 

ഗ ര വായൂർമകശവൻക വലയാപീഠം 
 ഗ്ുരുോയുരപ്പലനപ്പറ്ി നൂറു മലാകങ്ങളങ്കിലും 
േേയ്ക്കണലേന്നായിരുന്നു ആത്ഗ്ഹം. “ഒരു മലാക 
ത്തിൽ ഗ്ുരുോയൂർ മകശേൻ, കംസലെ ആന 
യായ കുേലയാപീഠത്തിലെ പുനർജന്മോലണന്്ന 
ഞാൻ എഴുരി. കൃഷ്ണലന ലകാല്ലാൻ മേണ്ടി 
ഒരുക്കി നിർത്തിയ ആന പമേ ഭഗ്ോലെ ടക 
ലകാണ്ട് മേഗ്ം േത്തുേീണു.” ഭഗ്ോലെ സ്പർ 
ശനം ഏലറ മനരം ലഭിക്കുോൻ മേണ്ടി ആന ഗ്ുരു 
ോയൂർ മകശേനായി പിറന്നു. “ഇങ്ങലന ഞാൻ 
എഴുരിയമപ്പാൾ ലക.പി. ശങ്കരൻ ോഷ് പറഞ്ഞു: 
േമനാഹരോയിരിക്കുന്നു, ആരും േിശവസിക്കും. 

 ഭയേില്ലാലര മലാകലേഴുരുന്ന ആളാണ് 
ഞാൻ. ലരമറ്ണ്ട കാരയേില്ലമല്ലാ.” 

 േൃത്തത്തിനനുസരിച്ചു േരികലളഴുരാലേങ്കിൽ 
സംഗ്ീരസംേിധായകലെ ഈണത്തിനനുസരിച്ച് 
പാലട്ടഴുരുന്നരിൽ ഒരു കുഴപ്പേുേില്ല എന്നാണ് 
രമേശൻ നായരുലെ അഭിത്പായം. 

എഴ തിയത് 700ൽ ഏനറ: െികച്ച ഗാെ
രചയിതാവായില്ല.  

1985ൽ രംഗ്ം സിനിേയ്ക്കു മേണ്ടി ‘േനത്ശീ 
േുഖ്ം മനാക്കി ോൽക്കണ്ണഴുരുേീ’ എന്ന പാട്ടുോയി 
സിനിേയിമലക്ക് പദേൂന്നിയരാണ് എസ്. രമേശൻ 
നായർ. േുപ്പത്തിേൂന്നു േർഷത്തിനിലെ എഴുന്നൂറി 
മലലറ ഗ്ാനങ്ങൾ. ഏലറയും രലേുറകമളറ്ു പാെു 
ന്നു. എന്നാൽ േികച്ച ഗ്ാനരേയിരാേിനുള്ള സം 
സ്ഥാനത്തിലെമയാ മകത്രത്തിലെമയാ അോർഡ് 
ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  

ഗ ര വായ രപ്പനെപ്പറ്റി 1000ൽ ഏനറ
ഭക്തിഗാെങ്ങൾ 
 േുോയിരമത്താളം ഭക്തിഗ്ാനങ്ങളുണ്ട് രമേ 
ശൻ നായരുലെ മപരിൽ. ആയിരം പാട്ട് ഗ്ുരുോ 
യൂരപ്പലനപ്പറ്ി എഴുരി. ഒരു പാട്ടിനും രമ്മിൽ സാേയ 
േില്ല. പുള്ളിക്ക് ‘ലിേിറ്ഡ് മസാഴ്സ്’ അമല്ല ഉള്ളു. ഒരു 
ഓെക്കുഴൽ, ഒരു കസ്രൂരിക്കുറി, േഞ്ഞേുണ്ട്, 
കിങ്ങിണി, ടകയിൽ ഇത്തിരി ലേണ്ണ...  

 “പമേ േിേരണങ്ങളിൽ ഒരുരരം ആേർ 
ത്തനേുേില്ലാലര ആയിരത്തിമലലറ പാലട്ടഴുരാൻ 
എങ്ങലന സാധിച്ചുലേന്്ന എനിക്കുേറിയില്ല. ഭഗ് 
ോൻ പറഞ്ഞു രന്നു, ഞാൻ രേയിരാോയി 
എമന്നയുള്ളൂ.” 

ഗ്ുരുോയൂരപ്പലനപ്പറ്ിയുള്ള പല പാട്ടുകളും 
ഞാൻ സവന്തം ടകലകാണ്ട് എഴുരിയരല്ല. ലോല്ലി 
ലക്കാെുത്ത് സംഗ്ീരസംേിധായകൻ ജയൻ (ജയ 
േിജയ) എഴുരിലയെുത്തരാണ്. കളിപ്പിക്കുന്ന ഭഗ് 
ോനാണ് ത്ശീകൃഷ്ണൻ. കളിക്കാൻ രണ്ടു മപർ 
മേണേമല്ലാ. ഭഗ്ോൻ എനിലക്കാപ്പം കൂെും. ഗ്ുരു 
ോയൂരപ്പലനപ്പറ്ി എഴുരുന്ന പാലട്ടല്ലാം േിജയിക്കു 
ന്നരിലെ രഹസയം ഇരാണ്. 

രാധ രൻ മത്പേമത്താൊമണാ കൃഷ്ണാ  
  ഞാൻ പാെും ഗ്ീരമത്താൊമണാ 

പറയൂ നിനമക്കറ്ം ഇഷ്ടം  
പമേ പകൽ മപാലല ഉത്തരം സ്പഷ്ടം. 

ഇേിലെ ഉത്തരമേ പറയുന്നില്ല. കളിപ്പിക്കുകയാണ്. 

“എലെ ഭക്തിഗ്ാനങ്ങളുലെ ആദയ കാസ 
റ്ാണ് 1981ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘പുഷ്പാഞ്ജലി’. 
േിോഹം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറക്കിയ കാസറ്് എന്ന 
ത്പമരയകരയുേുണ്ട്. ജയേത്രൻ ആലപിച്ച പത്തു 
പാട്ടുകളുലെ കാസറ്ിലെ ലറമക്കാർഡിംഗ്് േത്ദാസി 
ലായിരുന്നു. ആകാശോണിയിൽ സഹത്പേർത്തക 
നായിരുന്ന പി. മകശേൻ നമ്പൂരിരിയാണ് ഈണം 
പകർന്നര്. ആദയം ഒൻപരു പാമട്ട ഉണ്ടായിരു 
ന്നുള്ളു. േത്ദാസിലലത്തി ദിേസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും 
ലറമക്കാർഡിംഗ്് നെക്കുന്നില്ല. അമപ്പാഴാണ് ഒരു 
കാരയം ത്ശദ്ധിച്ചര്. ഒരു പാട്ടിലും ഗ്ണപരി കെന്നു 
േരുന്നില്ല. അന്നു രാത്രി എഴുരിയ പാട്ടാണ് ഏലറ 
ത്പസിദ്ധോയര്.  
 േിഘ്മനശവര ജന്മ നാളിമകരം നിലെ 
 രൃക്കാൽക്കലുെയ്ക്കുോൻ േന്നു 
അെുത്ത ദിേസം രലന്ന ലറമക്കാർഡിംഗ്് േംഗ്ള 
ോയി നെന്നു.” മകരളത്തിലല എല്ലാ മേത്രങ്ങളിലും 
ഇന്നും മകൾക്കാം ഈ കാസറ്ിലല പാട്ടുകൾ. 

പുഷ്പാഞ്ജലിലയപ്പറ്ി ഗ്ായകൻ പി. ജയ 
േത്രൻ പറഞ്ഞു: ‘ഗ്ുരുോയൂരമ്പലം ത്ശീ ടേകു 
ണ്ഠം’ എലന്നഴുരാൻ േലയാളത്തിൽ രമേശൻ 
നായർ ോത്രം. 1981ൽ രൃശൂരിൽ േച്ചാണ് കാഞ്ചി 
ശങ്കരാോരയർ പുഷ്പാഞ്ജലി കാസറ്് ത്പകാശനം 
ലേയ്ുന്നര്. എല്ലാ ത്പസിദ്ധ മേത്രങ്ങലളക്കുറിച്ചും 
പുഷ്പാഞ്ജലിയിൽ കീർത്തനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 
പിൽക്കാലത്ത് ഈ കീർത്തനങ്ങളിലൂലെ മേത്ര 
ോഹാത്മ്യേും കൂെുരൽ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ത്പസാദ 
ോലയത്തി. 
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മയശുദാസ് ആലപിച്്ച 1982ൽ രരംഗ്ിണി 
പുറത്തിറക്കിയ ‘േനോല’യാണ് രണ്ടാേലത്ത 
ആൽബം. അരിലല ഗ്ാനങ്ങൾ യേുന ഒഴുകുന്നരു 
മപാലലലയന്്ന മയശുദാസ് േിമശഷിപ്പിക്കുന്നു. ‘രാധ 
രൻ മത്പേമത്താൊമണാ’ എന്ന കൃഷ്ണഗ്ീരി രലെ 
സംഗ്ീരജീേിരത്തിലല അസുലഭനിേിഷോയി മയശു 
ദാസ് പറയുന്നു. 

 ഒറ് രാത്രിലകാലണ്ടഴുരിയ ‘േയിൽപ്പീലി’ നിരയ 

േിസ്േയോണ്. ഇരട്ടകളായ  ജയേിജയൻോരിലല 
േിജയലെ അകാലേിമയാഗ്ം കഴിഞ്ഞ് ദുുഃഖ്ിരനായ 
ജയലെ േനസ്സു ോറ്ാൻ എഴുരിയരാണ്  
 “േരനേർച്ചിര നീലകമളബരം.... 
 ലനഞ്ചിലെ ഉള്ളിൽ നിന്നീ നഗ്നസംഗ്ീരം........ 
 ............ 
 സുരരമേഘച്ചാർലത്തല്ലാേഴിച്ച് 
 നീ േരനം മപാൽ ോറലണിയുന്നു.” 
പാൊനിരുന്നമപ്പാൾ ദാമസട്ടൻ മോദിച്ചു: രമേശൻ 
നായമര, ഗ്ുരുോയൂരിൽ ഇരു ത്പശ്നോകുമോ?  

 “ടധരയോയി പാെിലക്കാള്ളൂ, ഗ്ുരുോയൂരിൽ 
ഇരായിരിക്കും ത്പിയലപ്പട്ട ഗ്ാനം”. അരു സംഭേിച്ചു. 
ഗ്ുരുോയൂരപ്പലെ അനുത്ഗ്ഹം. 

 രമേശൻ നായരുലെ അയ്പ്പഗ്ാനങ്ങളിൽ 
ഏലറ ത്പസിദ്ധോണ് ദേിണാേൂർത്തി സംഗ്ീരം 
നൽകിയ രരംഗ്ിണിയുലെ അയ്പ്പഗ്ാനം നാലാം 
മോളയം ആണ്. 

 “ഗ്ാനോണ് കൃഷ്ണൻ. പശു േുരൽ ശിശു 
േലര എല്ലാേരും ഗ്ാനോസവദിക്കുന്നു. അരുലകാ 
ണ്ടാണ് ‘നിലയലന്ന ഗ്ായകനാക്കി ഗ്ുരുോയൂരപ്പാ’ 
എലന്നഴുരിയര്. 

 എസ്. രമേശൻ നായരുലെ കീർത്തനാലാപന 
ങ്ങൾ മകൾക്കാലര മകരളത്തിലല ഒരു മേത്രേും 
നെ രുറക്കുകമയാ അെയ്ക്കുകമയാ ലേയ്ുന്നി 
ലല്ലന്്ന എഴുരിയാൽ അരിശയലോന്നുേില്ല. രമേശൻ 
നായരുലെ ഭക്തിഗ്ാനം മകൾക്കാത്ത ഒരു േലയാ 
ളിയും ഉണ്ടാകില്ല. ഭക്തിഗ്ാനശാഖ്യ്ക്ക് രലന്ന 
നമോമന്മഷം പകരുന്ന ഗ്ാനങ്ങൾ. പരയായപദങ്ങ 
ളുലെ ത്പളയം അരിലലങ്ങുേില്ല.  

കേിരയിൽ പരയായപദങ്ങളില്ല. ‘കേലം’ എ 
ന്നു മേണ്ടിെത്ത് ‘രാേര’ എലന്നഴുരിയാൽ കാരയേില്ല. 

െണ്ണ് വിട്ട നകാട ത്തിട്ട ം െലയാളക്ം
ൊമറാട മചർത്തകവി 

കനയാകുോരി കൽക്കുളം രാലൂക്കിലല കുോ 

ബാലേത്രമേമനാമനാലൊപ്പം 
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രപുരത്ത് അനന്തകൃഷ്ണപിള്ള ഷഡാനരൻ രമ്പി 
യുമെയും ലേ്േി പിള്ള പരമേശവരിയമ്മയുലെയും 
േകനാണ് എസ്. രമേശൻ നായർ. 1948 മേയ് 3ന് 
ജനിച്ചു. എട്ടു േയസ്സുള്ളമപ്പാഴാണ് ജന്മനാെ് രേിഴ ്
നാെിമനാെു മേരുന്നര്. അക്കാലം ഓർമ്മിക്കുന്നരി 
ങ്ങലന: “1956 നേംബർ ഒന്നിന് രിരുേിരാംകൂറിലല 
കൽക്കുളം അെക്കം നാലു രാലൂക്കുകൾ രേിഴ്നാ 
െിമനാെു മേർന്നമരാലെ േലയാളഭാഷലയ സംബ 
ന്ധിച്ച സാംസ്കാരിക സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അസ്രേിച്ചു 
രുെങ്ങി. േലയാള ത്ഗ്ന്ഥശാലകൾ ഇല്ലാരായി. 
സാഹിരയേർച്ചകൾ അേസാനിച്ചു. പഠനത്തിലും േല 
യാളത്തിനു സ്ഥാനേുണ്ടായില്ല. മത്പാത്സാഹനത്തി 
ലെ േഴികൾ എങ്ങും കണ്ടില്ല. ആ മേദനമയാലെ 
യാണ് രമേശൻ നായർ ഇത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചര്.  

പത്ന്തണ്ടാം േയസ്സിൽ ആദയകേിര ‘പരിേർ 
ത്തനം’ േലയാളരാജയം ോരികയിൽ ത്പസിദ്ധീകരിച്ചു. 
നാാഗ്ർമകാേിൽ ഹിരു മകാമളജിൽ ബി.എ.യ്ക്കു 
പഠിക്കുമമ്പാൾ ആദയ കേിരാപുസ്കം പുറത്തിറങ്ങി 
- കന്നിപ്പൂക്കൾ. രുെർന്നിമങ്ങാട്ട് 35 ഈെുറ് കൃരി 
കൾ. 2018ലല മകത്രസാഹിരയ അോർഡു ലഭിച്ച 
‘ഗ്ുരുപൗർണ്ണേി’ ഉൾപ്പലെ. 

ഉമ്മറത്തമ്പിളക്ി െിലവിളക്ക്: അച്ഛനെ
അമ്മ 

 ജനിച്ച ‘കടെേീെി’ലനപ്പറ്ിയുള്ള ഓർമ്മകലള 
ലന്തന്നു മോദിച്ചമപ്പാൾ രമേശൻ നായർ ആദയം 
അേരരിപ്പിച്ചര് അച്ഛലെ അമ്മയായ ഗ്ൗരിക്കുട്ടി 
രങ്കച്ചി എന്ന േുത്തശ്ശിയുലെ േമനാഹരേിത്രോണ്. 
‘േരനം േണക്കുന്ന പൂമന്താട്ടം’ എന്നു രുെങ്ങുന്ന 
ഗ്ാനത്തിൽ ആ അമ്മച്ചിയും കെന്നുേരുന്നുണ്ട്. 
സന്ധയയ്ക്ക് നാേജപത്തിനിരിക്കുന്ന അമ്മച്ചി രലന്ന 
യാണ് നിലേിളക്ക്.  

1987ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിേയായ ‘അച്ചു 
മേട്ടലെ േീെി’നുമേണ്ടി എഴുരിയരാണ് േരനം 
േണക്കുന്ന പൂമന്താട്ടം.  

കടെേീട്ടിൽ നിന്നു േൂന്നു കിമലാേീറ്റപ്പുറ 
േുള്ള കുോരമകാേിലിൽ എല്ലാ രിങ്കളാഴ്ച്ചയും ദർശ 
നത്തിനു മപാകും. “അറുേുഖ്നായ കുോരലെ 
ത്പമോദനം രലന്നയാണ് എലന്ന കേിരയ്ലക്കാപ്പം 
ലളിരഗ്ാനം, പാട്ട് നാെകം േിേർത്തനം രുെങ്ങിയ 
ശാഖ്കളിമലക്കുലേത്തിച്ചര്. പമേ എലെ േന 
സ്സിൽ േലിയ സവാധീനോയര് കൃഷ്ണനാണ്.” 

ഡ്പ്ഡവിംഗ് പഠിപ്പിച്ച് അച്ഛൻ; ഡ്കപ്പട
തന്ന്അമ്മ 
 ഗ്േൺേെ് മകാൺത്ൊക്ടറായിരുന്ന അച്ഛന് 
പുരിയ കാർ ോങ്ങുന്നരും ത്ഗ്ാേത്തിലല പയ്ൻ 
ോലര കയറ്ി ടത്ഡേിംഗ്് പഠിപ്പിക്കുന്നരും ഇഷ്ട 
േുള്ള കാരയോയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഏഴു േക്കമളയും 
അച്ഛൻ ടത്ഡേിംഗ്് പഠിപ്പിച്ചു. ഞാൻ എം.എ.ക്ക് 
പഠിക്കുമമ്പാൾ ത്പസിദ്ധീകരിച്ച ഹൃദയേീണ എന്ന 
പുസ്രകം സാഹിരയാസവാദകനായ അച്ഛനാണ് 
സേർപ്പിച്ചര്. എന്നാൽ എലെ ഭക്തിഗ്ാനങ്ങമളാ 
സിനിോപ്പാട്ടുകമളാ അച്ഛനു മകൾക്കാനായില്ല. 
1981ൽ അച്ഛൻ േരിച്ചു. രണ്ടു േർഷം കഴിയും േുമ്പ 
അമ്മയും. ഒന്നാന്തരം ടകപ്പെയായിരുന്നു അമ്മയു 
മെര്. അമ്മയുലെ ടകപ്പെ എനിക്കു കിട്ടി. 

നെയ്വിളക്കാകനട്ടഎനെജമം 
“സി.േി. രാേൻപിള്ളയുലെ ോർത്താണ്ഡ 

േർമ്മയിലല ഒരു രംഗ്േും ത്ശീകൃഷ്ണനും എലെ 
േനസ്സിൽ ഒന്നിച്ചാണ് എലെ േനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു 
നിൽക്കുന്നര്. ലനയ്ാറ്ിൻകര മേത്രത്തിലല അമ്മ 
ച്ചിപ്ലാേിലെ മപാട്ടിലലാളിച്ച് ോർത്താണ്ഡേർമ്മയും 
ആ േറലയാരുക്കി രാജയലത്ത രേിച്ച കൃഷ്ണനും. 
ഈ ോങ്േയത്തിൽ നിന്നാണ് ‘ലനയ്ാറ്ിൻകര 
ോഴും കണ്ണാ’ എന്ന പാട്ടിമലക്ക് ത്പമേശി ക്കുന്നര്. 

പാലട്ടഴുത്തിൽ ഏര് മേത്രോയാലും േയരയാ 
സേില്ല. 

ഗ്ുരുോയൂരമ്പലം ത്ശീടേകുണ്ഠം 
അേിെലത്ത ശംഖ്ോലണെ കണ്ഠം എലന്ന 

ഴുരുമമ്പാൾ ഗ്ുരുോയൂരിൽ േിളിക്കുന്ന ശംഖ്് 
എലെ കണ്ഠോയി രീരുന്നു. അരുമപാലല ലനയ്  
േിളക്കാകലട്ട എലെ ജന്മം. ഭഗ്ോലെ േളലര 
അെുത്തു േന്്ന ധവനിപ്പിക്കാൻ പദാേലി മേണം. 
അത്രമയ ഉള്ളൂ.  

ഗ്ുരുോയൂരിലനപ്പറ്ി ‘രിരുനെയിൽ’ എന്ന 
മപരിൽ എലെ ഒരു കേിരയുണ്ട്. 

ലപാന്നുപൂശി ഞാൻ ലകാെിേരത്തിൽ  
രിളച്ചു രൂകുലന്നാരുൾച്ചൂൊൽ   

   കൂപ്പുടകകളാൽ സവർണ്ണം മേഞ്ഞു  
നിൻ ത്ശീമകാേിൽ...... 
രിരുേുറ്േെിക്കാൻ ഈർക്കിൽ േൂലായ് 
േലിമഞ്ഞൻ ഞരമ്പുകൾ. 

ഇങ്ങലന ഉൾമേരുന്നരിലെ ഭാഗ്ോയാണ് ‘ലനയ്  
േിളക്കാകലട്ട എലെ ജന്മം’ എലന്നഴുരിയര്. 

(േിത്രങ്ങൾക്്ക കെപ്പാെ:് േനു മരമേശൻ) 
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ഗുരുവുും ശിഷ്യരുും 
 
 ശ്രീ നെടുമുടി വേണുേിനെ മലയാളികൾക്ക് ശ്രവയേകിച്ച് രരിയനെടുവേണ്ട 
ആേരേമില്ല. അഞ്ചു ദരാബ്ദക്കാലവോളം മലയാള സിെിമയിൽ രലവേഷങ്ങളിലും 
ഭാേങ്ങളിലും രകർന്നാടിയ അവേഹം 2021 ഒവടാബറിൽ ഈ വലാകവോട് 
േിടരറഞ്ഞു. നെടുമുടി വേണുേിനെ  ഒന്നാം ചരമോർഷികേിെ് ശ്രീ ഗിരീഷ് 
വസാരാെം  അവേഹനേ  അെുസ്മരിക്കുന്നു. 

 കാോലം ൊരായണെണിക്കരുനട ൊടകക്കളരിയായ വസാരാെേിനല 
മുയിർന്ന കലാകാരൊണ് ശ്രീ ഗിരീഷ് വസാരാെം. വകശ്രസംഗീയൊടക അക്കാദമിയുനട 
ഏറ്റേും െല്ല െടെുള്ള അോർഡ്, കാോലം ചിലങ്ക രുരസ്കാരം, ഭരയ് വഗാരി 
അോർഡ്, ടി.േി. സാംബരിേൻ സ്മാരക യീവയറ്റർ ഫൗവണ്ടഷനെ ൊടകശ്രയിഭാ രുര 
സ്കാരം അങ്ങനെ െിരേധി രുരസ്കാരങ്ങൾ ശ്രീ ഗിരീഷ് വസാരാെനേ വയടിനയ 
േിയിട്ടുണ്ട്.  

 വസാരാെേിനല കലാസരരേയ്ക്കിടയിൽ അവേഹേിെ് നെടുമുടി വേണു 
േുമായി രലവൊഴായി അടുേിടരഴകാെും സ്വെഹോൽസലേങ്ങൾ ഏറ്റുോങ്ങാ 
െുമുള്ള സൗഭാഗേം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവേേിനെ ോക്കുകളിവലക്്ക. 

നെടുമുടി വവണുവുും വ ോപോെവുും 

 ഞാൻ 1983ലാണ് വസാരാെേിനലേുന്നയ്. ഇവൊൾ ഏകവദരം 
ൊല്പയു േർഷമാകാൻ വരാകുന്നു. അയിെു മുൻരായിരുന്നു  വേണുവച്ചട്ടൻ 
വസാരാെേിൽ സജീേമായിരുന്നയ്. ആദേ കാലനേ യിരുേരങ്ങാണ് രിന്നീട് 
വസാരാെമായയ്. കാോലം സാർ ൊടകശ്രേർേെം യുടങ്ങിയയ് കാോലേു 
നേച്ചായിരുന്നു. അയിനൊെം  വേണുവച്ചട്ടെും ഉണ്ടായിരുന്നു, കാോലം സാർ 
കുട്ടൊട്ടിൽ െിന്നും യിരുേെന്തരുരവേക്കു േന്നവൊൾ അവേഹേും കൂനട 
വചവക്കറുകയായിരുന്നു എന്നു വകട്ടിട്ടുണ്ട്. യിരുേെന്തരുരേു േന്നിട്ട് ൊടക 
ശ്രേർേെേിനൊെം വകരളകൗമുദിയിൽ റിവൊർട്ടറായി വജാലി 
നചയ്യിരുന്നു.  നെടുമുടി വേണുേും ഭരയ് വഗാരിയും കൃഷ്ണൻ കുട്ടി ൊയരും 
ജഗന്നാഥെുനമാനക്ക ആദേകാലേ് കാോലം സാറിനെ കൂനട വസാരാെ 
േിനെ ൊടകങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചു ശ്രേർേിച്ചേരാണ്.  

നെടുമുടി വവണുവുമോയുള്ള പരിചയും 

 ഞാൻ വസാരാെേിനലേുവപാവഴക്ക് വേണുവച്ചട്ടൻ സജീേമായി 
മുഴുേൻ സമയേും സിെിമയിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സമയേ് 
വസാരാെേിനല ചടങ്ങുകൾക്കും സാറിനെ രിറന്നാൾ വരാലുള്ള കുടുംബ 
േിനല ശ്രവയേക സരർഭങ്ങളിലുനമാനക്ക വേണുവച്ചട്ടൻ അേിനട േരാറുണ്ടാ 
യിരുന്നു, അവൊനഴാനക്കയാണ് അവേഹനേ കാണാെും രരിചയനെടാെും 
എെിക്ക് അേസരം കിട്ടിയയ്. കാോലം സാറിെ എഴുരയാം രിറന്നാളിെ് 

സ്മരണ 

 

Gireesh Sopanam 

കാോലം ൊരായണെണിക്കരുനട 
വസാരാെം ൊടകക്കളരിയിനല മു 
യിർന്ന െടെും വകശ്ര സംഗീയ 
ൊടക അക്കാദമി അോർഡ് വജ 
യാേും. ഇവൊൾ നടലിേിഷൻ 
സിെിമ രംഗങ്ങളിലും സജീേം. 
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ഗുരുദക്ഷിണയായി ‘അേെേൻ കടപ’ എന്ന 
ൊടകം വേണുവച്ചട്ടനെ വെയൃയവേിൽ, േർഷങ്ങ 
ൾക്കു മുൻര് ആദേം ഈ ൊടകം   അേയരിെിച്ച 
കലാകാരന്മാനര എല്ലാം വചർേ് യിരുേെന്ത 
രുരേ് അട്ടക്കുളങ്ങര സ്കൂളിൽ അരവങ്ങറി. ഈ 
ൊടകം ആദേമായി അരവങ്ങറിയയും  ഇവയ  ശ്ഗൗ 
ണ്ടിൽേനന്നയാണ്. അന്്ന ആദേം ൊടകേിൽ 
അഭിെയിച്ച രലരും ജീേിച്ചിരിെില്ലായിരുന്നയു 
നകാണ്ട് വസാരാെേിലുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളിൽ 
രലരും അണിയറയിലും അരങ്ങേും മറ്റും അേ 
രുനട േിവയാഗം നകാണ്ടുണ്ടായ േിടേു െികോ 
ൊയി ഇറങ്ങി. അവൊഴാണ് അവേഹേുമായി 
കൂടുയൽ അടുേ് ഇടരഴകാെും  രരിചയനെ 
ടാെും അേസരം കിട്ടിയയ്. രേുേർഷേിെു 
വരഷം കാോലം സാറിനെ എൺരയാം രിറന്നാ 
ളിെ് േീണ്ടും അേെേൻ കടപ നചയ്യാൻ യീരുമാെി 
ച്ചവൊൾ രഴയ െടന്മാരിൽ വദരേുടവയാൻ എന്ന 
കഥാരാശ്യം അേയരിെിച്ചിരുന്ന ശ്രീ എസ്. ആർ. 
വഗാരാലകൃഷ്ണൻ മരിച്ചു വരായയിൊൽ എനന്ന 
യാണ് രകരം നയരനഞ്ഞടുേയ്. ഇനയാരു 

ശ്രധാെ കഥാരാശ്യമായയിൊൽ വേണുവച്ചട്ടെു 
മായി കൂടുയൽ അടുക്കാെിടയായി. അവേഹം രല 
െല്ല െിർവേരങ്ങളും യന്്ന  അേരുനടനയാെം കൂട്ടി. 
രിന്നീട് ഈ ൊടകം,  ജി. അരേിരനെ സ്മൃയിദിെ 
േിലുൾനെനട രല അേസരങ്ങളിലായി യിരുേെ 

ന്തരുരേും എറണാകുളേും അേയരിെിക്കു 
കയും നചയ്യു. അേെേൻ കടപ ആദേമായി 
സംേിധാെം നചയ്യയ് ജി. അരേിരൊണ്.  

കോവോലും െോരോയണപ്പണിക്കരുും നെടുമുടി 
വവണുവുും 

കാോലം സാറും വേണുവച്ചട്ടെും യിരുേെന്ത 
രുരവേക്കു േന്്ന അേസാെ കാലം േനരയും 
ഇേിനടേനന്ന ഉറച്ചു െിന്നേരാണ്. കൂട്ടൊട്ടിൽ 
ജെിച്ച് യിരുേെന്തരുരവേക്ക് വചവക്കറി യിരുേെ 
ന്തരുരേുകാരായി മാറി ഇേർ രണ്ടുവരരും. 
കാോലം സാർ കാോലേും കുട്ടൊട്ടിലും നേച്ചു 
ൊടകശ്രേർേെം യുടങ്ങിനയങ്കിലും യിരുേെന്ത 
രുരേു േന്നയിെു വരഷമാണ് രണ്ടുവരരും 
ശ്രരസ്യിയാർജ്ജിച്ചയ് എന്നയ് യിരുേെന്തരുര 
േുകാരൊയ എെിക്ക് അഭിമാെമുള്ള കാരേമാണ്. 
കുട്ടൊട്ടിൽ നേച്ചുള്ള അേരുനട ആത്മബന്ധം 
യിരുേെന്തരുരേുനേച്ചും മരണം േനരയും 
യുടർന്നു.   കാോലം സാർ വേണുവച്ചട്ടനെ ഇളയ 
സവഹാദരനെവൊനലവയാ കുടുംബാംഗനേവൊ 

നലവയാ ആണ് കണ്ടിരുന്നയ്, േളനര 
സ്വെഹവോനട വേണു, വേണു എന്നു 
േിളിക്കുന്നയ് ഞങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വേണുവച്ചട്ടെും 
യിരിച്ച് അങ്ങനെ യനന്നയാണ്,  രണിക്കരുവചട്ടൻ 
എന്നാണ് േിളിക്കാറ്, ചിലവൊൾ രണുക്കരുസാർ 
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എന്നും. ഇേർ രണ്ടു വരരും എനെയും ഗുരുേും 
വജേഷ്ഠ സവഹാദരെുനമാനക്കയായി.  

കുട്ടെോടുും െോടൻ കലകളുും 

 നെടുമുടിയും കാോലേുനമാനക്ക ൊടൻ 
കലകളുനട ഒരു കലേറയാണ്, രലയും ഇവൊൾ 
കകവമാരം േന്നുവരാനയന്്ന കാോലം 
സാറുയനന്ന രറയാറുണ്ടായിരുന്നു. കാോലം 
സാറിനെവൊനല യനന്ന നെടുമുടി വേണുവച്ചട്ടൻ 
ജെിച്ചു േീണയു യനന്ന ജീേിയേുമായി ബന്ധനെട്ട 
ധാരാളം ൊടൻ കലകളുനടയും യാളങ്ങളുനടയും 
ഇടയിവലക്കാണവല്ലാ. അയുനകാണ്ടു യനന്ന 
കാോലം സാറിനെ ശ്രേർേെങ്ങളിനലല്ലാം 
വേണുവച്ചട്ടെും ഉണ്ടായിരുനന്നന്നു വകട്ടിട്ടുണ്ട്. 
മൃദംഗം ഉൾെനടയുള്ള ോവദോരരകണങ്ങനളല്ലാം 
ോയിക്കാെുള്ള കെരുണേം അവേഹേിെു 
ണ്ടായിരുന്നു. ൊടകേിനലാനക്ക ോദേം 
ോയിച്ചുനകാണ്ട് രാടി ശ്രവേരിക്കുകയും നചയ്യു 
മായിരുന്നു. ൊടൻ കലകളുമായും ജന്മസ്ഥലേു 
മായും അവേഹേിെ് അവഭദേമായ ഒരു  ബന്ധം 
ഉണ്ടായിരുന്നു.  

കോവോലും  ോറിനെ മരണവശഷ്ും 

 ചാെലുകൾ േളർന്നു േന്നവയാനട 
സിെിമയിൽ സജീേമായിരുന്ന സമയേും 
വേണുവച്ചട്ടൻ കാോലം സാറിനൊെം ഓണം 
രരിരാടികളിലും അഭിമുഖങ്ങളിലും മുൻകകനയ 
ടുേ് വസാരാെേിനല കലാകാരന്മാരായ 
ഞങ്ങനളയും  കൂട്ടുമായിരുന്നു. രിന്നീട് സാർ 
മരിച്ചവൊൾ മനറ്റാരു മുയിർന്ന കലാകാരെും 
കാരണേരും  എന്നെിലയിൽ ഞങ്ങൾ വേണുവച്ചട്ട 
നെയാണ് കണ്ടയ്. വസാരാെേിനെ രക്ഷാധി 
കാരിയായി െിന്്ന വേണുവച്ചട്ടൊയിരുന്നു  കാോലം 
സാറിനെ ചരമദിെമുൾനെനട എല്ലാകാരേങ്ങ 
ൾക്കും ഉേരോദിേം ഏനറ്റടുേ് 
നചയ്യിരുന്നയ്. മരണം ദുുഃഖിക്കാെുള്ളയല്ല, 

ആവ ാഷിക്കാെുള്ളയാനണന്്ന കാോലം സാർ 
രറയുമായിരുന്നു. അയെുസരിച്്ച അവേഹം 
മരിച്ചവൊൾ വേണുവച്ചട്ടെും ഞങ്ങനളല്ലാേരും  
കൂടി അവേഹനേ കിടേിയിരുന്ന മുറിയുനട ഒരു 
മൂലയ്ക്കിരുന്്ന അവേഹം രചിച്ച ൊടൻ 
രാട്ടുകനളാനക്ക രാടിനക്കാണ്ടിരുന്നു. രിനന്ന 
വേണുവച്ചട്ടൻ മരിച്ചിട്ട് യിരുേെന്തരുരം േി.നജ.ടി. 
ഹാളിൽ നരായുദർരെേിെു നേച്ചവൊൾ 
ശ്രീവച്ചട്ടെുൾെനട (കാോലം ശ്രീകുമാർ)  ഞങ്ങൾ 
വസാരാെം കലാകാരന്മാർ േീണ്ടും അയുവരാനല 
യനന്ന രാട്ടുകൾ രാടിനക്കാണ്ടാണ് യാശ്യ 
അയച്ചയ്. കാോലം സാർ മരിച്ചയിെു വരഷം 
വേണുവച്ചട്ടെ് അേെേൻ കടപ കൂടാനയ മറ്റു 
ൊടകങ്ങളും നചയ്യണനമന്്ന ആശ്ഗഹമുണ്ടാ 
യിരുന്നു. അേെേൻ കടപ വസാരാെേിനല 
ഇവൊഴുള്ള കലാകാരന്മാനര നേച്ച് 
അേയരിെിക്കാൻ വശ്രാൽസാഹിെിക്കുകയും, 
അയെുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ രല സ്ഥലേും അേയരി 
െിക്കുകയും നചയ്യു.  

‘തയോ’ എന്ന  ിെിമയിൽ 

 വേണുവച്ചട്ടൻ അേസാെം അഭിെയിച്ചയ് 
നചകന്നയിൽ െിന്നുള്ള ഒരു മലയാളി, വഡാ. എസ്. 

ശ്രഭ, സംേിധാെം നചയ്യ ‘യയാ’ (അേളാൽ) 
എന്ന സംസ്കൃയ സിെിമയിലാണ്. അയിനല 
ശ്രധാെ കഥാരാശ്യം നചയ്യിരിക്കുന്നയ് നെടുമുടി 
വേണുവച്ചട്ടൊണ്. വേണുവച്ചട്ടനെ െിർവേരശ്രകാ 
രമാണ് അയിനല മനറ്റാരു ശ്രധാെ കഥാരാശ്യനേ 
എനന്ന മുൻര് കണ്ടിട്ടിനല്ലങ്കിൽക്കൂടി, വഡാ. ശ്രഭ 
എെിക്കു യന്നയ്. ഇയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു േരുന്ന 
വകാപിവെഷൻ സീെുമുണ്ട്.   ആ സിെിമയ്ക്കു 
വേണ്ടി വേണുവച്ചട്ടൻ മരിക്കുന്നയിെു മാസങ്ങ 
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ൾക്ക് മുൻര് ഗുരുോയൂരിലുള്ള ഒരു മെയിൽ 
നേച്ചുള്ള ഷൂട്ടിങ്ങിനെ ഇടവേളകളിൽ േളനരയ 
ധികം സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചു നചലേഴിക്കാൻ 
സാധിച്ചു. ൊടകരംഗേുെിന്നുള്ള ആനളന്ന 
െിലയിൽ അവേഹം എവന്നാട്  ധാരാളം സംസാരി 
ക്കുോെും യാല്പരേം കാണിച്ചിരുന്നു.  യയാ സിെിമ 
യുനട ഡബ്ിംഗ് കഴിഞ്ഞവൊവഴക്ക് വേണുവച്ചട്ടൻ  
േളനര അേരൊയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.  രല യേണ 
അവേഹേിവൊനടാെം ൊടകം നചയ്യാൻ അേസരം 
കിട്ടിയിരുനന്നങ്കിലും ആദേമായും അേസാെമായും 
സിെിമയിൽ ഒെം അഭിെയിച്ചയ് അവേഹം യനന്ന 
എനന്ന കാസ്റ്റ് നചയ്യ ഈ സിെിമയിലാണ്.  

‘മോറോട്ടും’  ിെിമ 

 ജി. അരേിരൻ 1988ൽ മാറാട്ടം എന്ന 
കാോലം സാറിനെ  ഒരു ൊടകം  സിെിമയാ 
ക്കിയിരുന്നു. അയിൽ വസാരാെേിനല കലാകാ 
രന്മാനരല്ലാം രങ്കുനകാണ്ടിരുന്നു. രഴയ കലാമണ്ഡല 
േിൽ നേച്ച് ചിശ്യീകരിക്കുവപാൾ ഒരു മാസ 
വോളം ഞങ്ങനളല്ലാം അേിനടയുണ്ടായിരുന്നു. 
മാറാട്ടം ഒരു രരീക്ഷണ സിെിമയായിരുന്നു. 
അയിലും വേണുവച്ചട്ടൻ അഭിെയിച്ചിരുന്നു. ഈ 
സിെിമയിലൂനടയാണ് അന്തരിച്ച കലാമണ്ഡലം 
വകരേൻ, ഊർമ്മിള ഉണ്ണി എന്നിേർ ആദേമായി 
സിെിമയിവലക്കു കടന്നു േരുന്നയ്. ഇേർ രണ്ടു 
വരരുമായിരുന്നു സിെിമയിനല ൊയികാൊയക 
ന്മാരായി അഭിെയിച്ചയ്.  

നെടുമുടി വവണുവുും െോടകവുും 

 കാോലം സാറിനെ മരണവരഷം വേണു 
വച്ചട്ടെ് േീണ്ടും ൊടകം നചയ്യാെുള്ള ആശ്ഗഹം 
ഉണ്ടായിരുന്നു. യയാ സിെിമയുനട നസറ്റിൽ നേച്ച് 
ഇയിനെക്കുറിച്്ച ധാരാളം സംസാരിക്കുകയും 
നചയ്യിരുന്നു. വെരനേ ഭഗേദജ്ജുഗം എന്ന 
ൊടകേിൽ അവേഹം ഗുരുേിനെ വേഷം നചയ്യി 
രുന്നു. അയ് േീണ്ടും നചയ്യാെുള്ള ആശ്ഗഹം രറയു 
കയും നചയ്യു, അയിനെ രണിെുരയിലും 
ആയിരുന്നു. ഞാൻ അയിനെ സ്ശ്കിര്റ്റിനെ ഒരു 
വകാെി നകാണ്ടുനകാടുക്കുകയും നചയ്യിരുന്നു. 
ഭഗേദജ്ജുഗം ഒരു സംസ്കൃയ ‘ശ്രഹസെ’മാണ്. 
കാോലം സാർ ഇയിെ് മലയാളേിവലക്ക് യർജ്ജെ 
നചയ്യിരുന്നു.    

 വേണുവച്ചട്ടൊയാലും മുരളിവച്ചട്ടൊയാലും 
ൊടകേിൽ െിന്നും സിെിമയിവലക്കു വരായ 
േരാണ്. അയിനെ കവാളിറ്റി, ഊർജ്ജം ഒനക്ക 
അേരിൽ കാണാൻ കഴിയും. ൊടകേിൽ െിന്നുള്ള 
അെുഭേമാണ് അവേഹനേവൊനല ൊടകേിൽ 

െിന്നും സിെിമയിൽ േന്നിട്ടുള്ള മറ്റുരലർക്കും രല 
കഥാരാശ്യങ്ങളും േേയേസ്യമാനണന്നു വയാന്നുന്ന 
യരേിൽ അേയരിെിക്കാൻ സഹായിച്ചയ്. അേെ 
േൻ കടപ വരാനല കാോലം സാറിനെ  ൊടക 
ങ്ങളുമായി ബന്ധെട്ട് ഒരുമിച്ച് ശ്രേർേിച്ച ജി. 
അരേിരെും വേണുവച്ചട്ടെുനമാനക്കയുളള ഈ 
കൂട്ടായ്മയിൽ െിന്നാണ് രിന്നീട് അരേിരൻ 
സിെിമയിവലക്ക് യിരിഞ്ഞവൊൾ വേണുവച്ചട്ടനെ 
ഒെം കൂട്ടിയയ്. അങ്ങനെ ഒരു യുടക്കം കിട്ടിയ 
വേണുവച്ചട്ടൻ രിനന്ന സിെിമയിൽ കൂടുയൽ 
സജീേമായി ശ്രേർേിച്ചു യുടങ്ങി. 

അവെവൻ കടമ്പ 

 ആദേ കാലേ്  സാക്ഷി, കദേോർ, യിരു 
ോഴിോർ എന്നീ ൊടകങ്ങളാണ് അേെേൻ 
കടപയ്ക്കു മുൻര് കാോലം സാർ രചിച്ചയ്. അന്്ന 
അവേഹം സംേിധാെം നചയ്യിരുന്നില്ല. വെരവേ 
രറഞ്ഞയുവരാനല അേെേൻ കടപ സംേിധാെം 
നചയ്യയ് ജി. അരേിരൊണ്. അന്നുേനരയു 
ണ്ടായിരുന്ന ൊടക സങ്കല്പേിെു വചരാേയു 
നകാണ്ട് ആദേകാലേ് ഈ ൊടകങ്ങനളാന്നും 
നരായുനേ അംഗീകരിക്കനെടുകയുണ്ടായില്ല. 
എന്നാൽ കർട്ടനൊനക്ക നകട്ടി realistic ആയിട്ടുള്ള 
proscenium stage െും നസറ്റിെും വശ്രാെിെും രകരം 
മറ്റു കലാരൂരങ്ങളിൽ െിന്നും സവീകരിച്ച രാട്ടു 
രാടുക,  യാളം ചേിട്ടുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള രീയി 
ൊടകേിെു വചർന്നയല്ല എന്ന നരായു അഭിശ്രായം 
അയിജീേിച്ചാണ് കാോലം സാർ മുവന്നാട്ടു വരായയ്. 
അേെേൻ കടപയാണ് മലയാള ൊടകവേദി 
യിൽേനന്ന മാറ്റം േരുേിയ ഒരു ൊഴികക്കല്ലായി 
മാറിയയും ആൾക്കാർ ആസവാദേകരമായി കണ്ടയും. 
ഇയിെു വരഷമാണ് മുൻര് അംഗീകരിക്കായിരുന്ന 
കദേോർ വരാനലയുള്ള ൊടകങ്ങൾ അംഗീക 
രിക്കനെട്ടു യുടങ്ങിയയ്. അങ്ങനെ ചരിശ്യേിൽ 
യനന്ന ഇടം രിടിച്ച ഒരു ൊടകമാണ് അേെേൻ 
കടപ. വേണുവച്ചട്ടവെയും ശ്രരസ്യൊക്കിയയ് ഈ 
ൊടകമാണ്. ഇയിെു മുൻര് കദേോർ, ഭഗേദ 
ജ്ജുഗം എന്നീ ൊടകങ്ങൾ നചയ്യിട്ടുനണ്ടങ്കിലും. 
ഭഗേദജ്ജുഗേിനല ഗുരുേിനെ വേഷേും കദേ 
ോറിനല കാലൻ കണിയാൻ എന്ന വേഷേുമാണ് 
വേണുവച്ചട്ടൻ നചയ്യിരുന്നയ്.  അവേഹേിെു 
വരഷം ഗുരുേിനെ  വേഷം നചയ്യാൻ എെിക്കാണ് 
ഭാഗേം സിദ്ധിച്ചയ്. സിെിമാ രംഗവേക്ക് കടന്നയിെു 
വരഷം വേണുവച്ചട്ടൻ അേയരിെിച്ച ൊടകം 
അേെേൻ കടപ മാശ്യമാണ്. വേണുവച്ചട്ടനെ 
സംബന്ധിച്്ച അങ്ങനെനയാരു ശ്രവയേകയ ഈ 
ൊടകേിെുണ്ട്. 
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വയക്തിബന്ധും 

 േേക്തിരരമായി വേണുവച്ചട്ടെുമായി േളനരയടുെം എെിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എനന്ന ഒരു 
അെിയനെവൊനല അവേഹം കണ്ടിരുന്നു. 2018ൽ എെിക്ക് അഭിെയേിെുള്ള ൊഷണൽ അോർഡു 
കിട്ടിയവൊൾ യിരുേെന്തരുരേുനേച്ചു െടന്ന സവീകരണച്ചടങ്ങിൽ മുഖേ അയിഥിയായി േന്നയും എനന്ന 
നരാന്നാട അണിയിച്ചയും വേണുവച്ചട്ടൊണ്.  

 വേണുവച്ചട്ടെ് വസാരാെേിനല കലാകാരന്മാവരാട് ഒവര കുടുംബേിനല അംഗങ്ങളാനണന്നുള്ള 
വയാന്നലും അടുെേും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. വസാരാെേിനല എല്ലാ കാരേങ്ങളും, ശ്രവയേകിച്ചും 
വകാേിഡിനെ സമയേ് എല്ലാേരും േീട്ടിലിരുന്്ന േിഷമിക്കുവപാൾ   േിളിച്ചവെവഷിക്കുകയും ഈ സാഹ 
ചരേനമാനക്ക മാറുനമന്നും ഇെിയും ഒരുമിച്ച് ൊടകങ്ങൾ നചയ്യാനമന്്ന രറഞ്ഞ് ഉൽസാഹം രകരുകയും 
നചയ്യുമായിരുന്നു. ഒരു വജേഷ്ഠസവഹാദരനെ സ്വെഹം യന്ന അവേഹേിനെ മരണം േിരവസിക്കാൻ 
രറ്റാേ നൊപരം ഉണ്ടാക്കുന്ന വേർരാടായിരുന്നു.  ഇവൊൾ വേണുവച്ചട്ടനെ ഒന്നാം ചരമോർഷിക 
േിവൊടെുബന്ധിച്ച് (ഒവടാബർ രയിനൊന്്ന) ഞങ്ങൾ, വസാരാെം കലാകാരന്മാർ ആലെുഴയിൽ 
‘രാട്ടരങ്്ങ’ നചയ്യാെുള്ള ഒരുക്കേിലാണ്.   

Thiruvananthapuram: Parakovil (Thrichakrapuram Krishna Temple) 

An ancient cave temple believed to be thousands of years old. 
It is thought that the stones to build Sree Padmanabhaswamy 
Temple were brought from this area. A climb of 110 steps will 
reward you with a beautiful aerial view of Thiruvananthapu-
ram city. Shown is a view of Cowdiyar Palace from the hill 
top. (കടൊട:് Photo: https://subups.blogspot.com/2011/02/

parakovil-reliving-nostalgic-memories.html 

േിേരങ്ങൾ:www.thetraveltechies.com) 

 

 

Kollam:  Punalur Suspension Bridge 

 
Situated across Kallada River, this suspension bridge is a 19th 
century marvel. One can feel the ‘ground’ under the feet trem-
ble while walking on the 400ft bridge. The bridge is now a 
protected monument under the Archaeological Department of 
Kerala, and is open only to pedestrians.  
(കടൊട:് Photo:  Wiki commons 

േിേരങ്ങൾ:  https://www.keralatourism.org/kerala-article/2020/

punalur-suspension-bridge/1022) 
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AN EVER-MEMORABLE TREK TO THE 

VALLEY OF FLOWERS 
I have been to the enchanting Valley of Flowers (VOF) National Park in 

Uttarakhand a few times but the one in 2009 was the most spectacular 

because during my visit in the first week of August, the weather was very 

kind and the flowering exceptionally good. Joshimath, a sleepy town 

about 270 kms from Haridwar on the way to Badrinath is usually the 

first stop over. It usually takes about ten hours to reach there. 

One can reach Govind ghat 22 kms from Joshimath, the next day.From 

there you cross the Alakananda River through a foot bridge. From there 

starts the uphill track of 13 kms to Gangharia village (10000 ft above 

msl) which is the base camp of VOF. This can be scaled in four different 

ways: by foot, on a pony, in a basket carried by strong mountain men or 

in a chopper!  

Gangharia is a small township with innumerable hotels and eateries. It is 

from there that the visitors visit either the VOF (5 kms of easy walk) or 

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ... 

Suresh Elamon 

ബാങ്്ക ഉദ്യാഗസ്ഥനായി റിട്ടയർ 
ചെയ്തതിനുദേഷം തചെ 

ഇഷ്ടവിദനാ്മായ ദഫാദട്ടാഗ്ഗഫി 
യിദേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഗ്രകൃതിദയയും 
ഗ്രകൃതിയിചേ കൂട്ടുകാദരയും വളചര 

സ്ദനഹിക്കുന്നു.  

Govind Ghat on the way to Badarinath from Joshimat. The river is 
Alakananda. 
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the sacred Gurudwara of Hemkund (6 kms rather steep ascent). This is best done the next day after 

camping at Gangharia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLEY OF FLOWERS 

An hour’s slow walk takes you to the heavenly valley of flowers, after crossing many beautiful rivulets 

that join the Pushpavathi River on your right. The Valley is about 2 kms wide and 8 kms long. There is 

only one narrow trek path and visitors are advised not to step out of it for the simple reason that if you 

do so, you will be trampling on flowers and flowerbeds. The valley is house to more than 500 species of 

flowering plants. The Valley was first accidentally discovered by three British mountaineers who lost 

their way while returning from a climb to Mt. Kimet in 1931. They were mesmerized by seeing the valley 

and later one of them, Frank. S. Smyth wrote a thrilling book on their expedition. In 1939, a botanist from 

Kew Gardens, Joan Margaret Legge spent months in the Valley documenting the flora but met with a trag-

ic end while traversing a steep rocky slope. Her sister later erected a tomb near the spot which reads “I 

WILL LIFT UP MINE EYES UNTO THE HILLS, FROM WHENCE COMETH MY HELP”.  

The 13 km distance from Govind Ghat to Gangaria village can be covered either on a pony, or on 
a human back or by your own foot 
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One day’s visit to Hemkund Sahib Lake (15,200 ft above msl) is a must. It will be as thrilling and spectacu-

lar as the one to VOF. If the season is right you can see the legendary BRAHMA KAMAL flowers in profu-

sion around the Hemkund Lake.  

HEMKUND LAKE 

 

Pathanamthitta: Kaviyoor Thrikkakkudi Rock-cut Cave temple 

One of the oldest cave temples in Kerala. The construction resembles Pallava 
art tradition. Temple believed to belong to the later half of 8th Century CE. A 
protected monument by Department of Archaeology, Kerala. Several stone 
statues here are awe inspiring. 
(കടപ്പാട്: Photo- Wiki Commons; വിവരങ്ങൾ: https://

www.archaeology.kerala.gov.in/monuments/thrukkakkudy-cave-temple/73) 
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 അറുപതുകളിലുും, എഴുപതുകളിലുും സഞ്ചാരസാഹിതയും നമ്മൾ പരി 
ചയപ്പെടുന്നത് സാഹിതയത്തിപ്പല രാജശില്പിയായിരുന്ന എസ്.പ്പക. 
പ്പപാപ്പെക്കാടിപ്പെ രചനകളിലൂപ്പടയാണ്. അത് മാസങ്ങൾ നീണ്ട യാത്തകളാ 
യിരുന്നു. ശരിക്കുും ഒരു രാജയപ്പത്ത അറിയാൻ ഒന്ന്നാ രന്ണ്ടാ ആഴ്ചകൾ 
മതിയാവില്ല. പപ്പെ, തിരക്കുകളിൽപ്പെട്ടുഴലുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മാസങ്ങൾ 
പ്പചലവിട്ട് യാത്ത പ്പചയ്യാൻ കഴിയില്ല, അന്തസമയും പണ്ടന്ത്തതിന്നക്കാളുും 
യാത്താസൗകരയങ്ങൾ ഉള്ളത് പുതിയ യാത്തക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ 
ഘടകവുമാകുന്നു. 

 പ്പപാപ്പെക്കാടിനു ന്ശഷ്ും ചിന്ത രവിയുും, സക്കറിയയുും സഞ്ചാരസാ 
ഹിതയത്തിന്ലക്ക് വന്നു. ചിന്ത രവീത്രപ്പെയുും, സക്കറിയയുപ്പടയുും യാത്തകൾ 
ഏകാന്തപഥികരുപ്പട സമയസീമകളില്ലാത്ത വിശാലമായ യാത്തകളായിരുന്നു. 
അതിൽ ചിന്ത രവി സഞ്ചാരസാഹിതയത്തിന് പുതിയ മാനങ്ങൾ നൽകിയ 
ഭാഷ്യുും, സമീപനവുും സവീകരിച്ചു. മെു പലരുും ന്പാകാൻ മടിക്കുന്ന ത്രാമങ്ങ 
ളിന്ലക്കുും, നരരങ്ങളിന്ലക്കുും യാത്ത പ്പചയ്ത് അവിപ്പട ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യ 
രുപ്പട ഉൾത്തുടിെുകൾ ഒെിപ്പയടുക്കുകയുും അത് കയാമറയിന്ലക്ക് പകർത്തി 
കകരളി ടീവിയിലൂപ്പട  കുടുുംബസദസ്സുകളിൽ എത്തിക്കുകയുും പ്പചയ്തു. 
ഇന്ൊഴുും മലയാളികൾ ന്ചർത്തുപിടിക്കുന്ന ദൃശയവിവരണങ്ങളുമായി, മാസ 
ത്തിൽ അഞ്ചു ദിവസും മാത്തും യാത്ത പ്പചയ്തു 30 ദിവസും ത്പദർശിെിക്കുന്ന 
കയാപ്സൂൾ  യാത്താവിവരണങ്ങളുമായി  സഫാരി ടീവിയിപ്പല സന്ന്താഷ്് 
ന്ജാർജ് കുളങ്ങര എന്ന അത്ഭുത യാത്തികൻ ആ നിലാപ്പവളിച്ചവുും പ്പകാണ്ട് 
മുന്നിൽ നടക്കുകയാണ്. (ഇപ്പതാരു സമത്രമായ യാത്താ വിവരണ സൂചിക 
യായി കരുതണ്ട, പപ്പെ ഈ യാത്തികർ മലയാള സഞ്ചാരസാഹിതയത്തിൽ 
നാഴികക്കല്ലുകൾ തീർക്കുകയുണ്ടായി). 

 സഞ്ചാരസാഹിതയത്തിപ്പല നെത്തത്തിളക്കമുള്ള ഈ അപൂർവ 
മാതൃകകൾക്കു മുന്നിൽ നിന്്ന എപ്പെ പ്പചറിയ യാത്താനുഭവങ്ങൾ കൂടി 
പറയപ്പട്ട. ഹിമാലയരിരിനിരകളുപ്പട ഉത്തുുംരങ്ങളിൽ  ടീവി - പത്തരുംരപ്പത്ത 

യാത്രാനുഭവം 

 

Manambur Suresh 

ന്കരള കൗമുദി ലണ്ടൻ ന്ലഖകനായ 
മണമ്പൂർ സുന്രഷ്,് കലാകൗമുദി വാ 
രികയുപ്പട സുവർണ്ണ കാലഘട്ട 
ത്തിൽ 25 വർഷ്ും അതിൽ പുംക്തി 
പ്പയഴുതി. 41 വർഷ്മായി ലണ്ടൻ 
ഫിലിും പ്പഫസ്റ്റിവൽ അത്കഡിന്െഷ് 
ന്നാപ്പട കവർ പ്പചയ്യുന്നു. അന്േഹ 
ത്തിപ്പെ യാത്താവിവരണങ്ങൾ 
കൗമുദി ടീവി യിലുും "പ്ലാനെ് പ്പസർച്ച ്
വിത് എും.എസ്" എന്ന യൂടയൂബ ്
ചാനലിലുും കാണാും. 

പാരമ്പരയങ്ങൾക്കും, സുംസ്കാരങ്ങൾക്കും 
അപ്പകറത്തേക്ക്ാരക യാത്ര 
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സുഹൃത്തുക്കന്ളാപ്പടാെും നടന്നു ന്നാക്കി 
ആൾട്ടിടയൂഡ് സിക്ക്പ്പനസ്സ് എന്ന സമുത്ദനിരെിൽ 
നിന്നുും  ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുന്മ്പാൾ ചിലർക്ക് 
വരുന്ന അസുഖും ന്നരിട്ടറിഞ്ഞുപ്പകാണ്ടായിരുന്നു 
എപ്പെ കന്നി യാത്ത. അന്താടു കൂടി ഭൂമി 
യുപ്പട  ന്മൽക്കൂരകളിൽ പിടിച്ചു നടന്നു കയറുന്ന 
പരിപാടി എനിക്ക് ന്യാജിച്ചതപ്പല്ലന്നുും ഭൂമിയുപ്പട 
അതിവിശാലമായ സമതലങ്ങളിൽ സഹധർമ്മണി 
ന്യാപ്പടാെും യാത്ത പ്പചയ്യുന്നതാണ് അഭികാമയ 
പ്പമന്നുും ഞാൻ പഠിച്ചു, അല്ല  ആ യാത്ത എപ്പന്ന 
പഠിെിച്ചു.  

 *** 
 അങ്ങപ്പന ആദയ യാത്ത ത്ബസീലിന്ലക്ക്. 
സൗത്തന്മരിക്കയിപ്പല വലിയ രാത്രമായ  ത്ബസീൽ. 
സുംരീതത്തിപ്പെ, നൃത്തത്തിപ്പെ, ഫുട്ന്ബാളിപ്പെ 
നാടായ ത്ബസീലിന്ലക്ക്, ന്ലാകത്തിപ്പല ഏെവുും 
വലിയ പ്പവള്ളച്ചാട്ടമായ ഇരാസു രണ്ടര കിന്ലാമീെർ 
ദൂരും പ്പവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുപ്പട പരമ്പരകളിലൂപ്പട വിസ്മ 
യും തീർക്കുന്ന ത്ബസീലിന്ലക്ക്, ആ ചുെുപാടുക 
ളിൽ കൂട്ടന്ത്താപ്പട നിന്്ന കദനയതയുപ്പട ന്രാദനും 
ന്പാപ്പല ആദിവാസിക്കുട്ടികൾ പാടുന്ന  പാട്ട് അന്ത 
രീെത്തിപ്പല ഈർെപ്പത്ത  കണ്ണീർക്കണങ്ങളാക്കി 
മാെുന്ന ത്ബസീലിന്ലക്ക്.  

*** 

 ഇവിപ്പട, ത്പന്തയകിച്ച് ത്ബസീൽ ന്പാലുള്ള ഒരു 
രാജയും യാത്തയ്ക്ക് എത്ത സുരെിതമാണ് എന്ന 
താണ്, ത്പന്തയകിച്ച് പാന്ക്കജ് ടൂർ അല്ലാപ്പത യാത്ത 
കളുപ്പട എല്ലാ ഘട്ടവുും സവയും ത്കമീകരിക്കുന്മ്പാൾ. 
കൂടുതൽ വായിക്കുന്മ്പാൾ ലണ്ടന്നാ പാരീന്സാ 
ന്പാപ്പല സുരെിതമാണ്  ത്ബസീൽ എന്്ന വർഷ്ങ്ങ 
ളായി അവിപ്പട ന്പായി താമസിക്കുന്നവർ എഴുതി 
യത് കണ്ടു. ഈ സരർഭത്തിൽ ഒരു കരീബിയൻ 
സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ കാരയും ഞാൻ ത്പന്തയകും 
ത്ശദ്ധിച്ചു. "വിലപിടിെുള്ള കയാമറയുും മെുമായി 
നിങ്ങൾ വന്ന രാജയത്തു എല്ലാ സ്ഥലത്തുും  യാത്ത 
പ്പചയ്യാനാകുന്മാ? അത് ന്പാപ്പലന്യ ഉള്ളു 
ത്ബസീലുും". സുംരതി ശരിയാപ്പണന്നു തുടർന്നുള്ള 
യാത്തകളിൽ നിന്നുും അറിഞ്ഞു. യൂന്റാെിൽ തപ്പന്ന 
ന്റാമിപ്പല പ്പമന്ത്ടാ പ്പത്ടയിനിൽ വച്ച് അഞ്ചു യുവതി 
കൾ ഞങ്ങപ്പള ലെയും വച്ചതുും ന്പാക്കെടിച്ചതുും 
നിമിഷ്ങ്ങൾക്കകും പ്പത്ടയിനിനുള്ളിൽ അവർ ഉണ്ടാ 
ക്കിയ തിക്കിത്തിരക്കിനിടയിൽ  ആയിരുന്നു. 
അങ്ങപ്പന ഒരനുഭവും ലാെിനന്മരിക്കയിപ്പല ത്ബസീ 
ലിന്ലാ പിന്നീട് കയൂ ബയിന്ലാ, ഏഷ്യയിപ്പല വിയട്നാ 
മിന്ലാ, കുംന്ബാഡിയയിന്ലാ, യൂന്റാെിൽ ന്പാള 
ണ്ടിന്ലാ, ജർമ്മനിയിന്ലാ മെു രാജയങ്ങളിന്ലാ വച്ചു 
ണ്ടായിട്ടില്ല. അന്ൊൾ കവർ പ്പകാണ്ട് രുണനില 
വാരും അളക്കരുത് എന്്ന രുണ പാഠും കിട്ടി. 

*** 
 ന്പാളണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ ന്പായത് ഫാസിസ്റ്റുകൾ 
നടത്തിയ വുംശഹതയയുപ്പട ന്ശഷ്ിെുകൾ കാണാ 
നാണ്. അപ്പത, ഡാർക് ടൂറിസും എന്ന വിഭാരത്തിൽ 
വരുന്ന യാത്ത. അവിപ്പട  ഫാസിസ്റ്റുകൾ  ഒരു മിലയനി 
ലധികും വരുന്ന ജയൂത വുംശജപ്പരയുും,  മെു നയൂനപ 
െങ്ങപ്പളയുും വുംശഹതയ നടത്തി പ്പകാല പ്പചയ്ത, 
ഞങ്ങളുപ്പട രക്തക്കുഴലുകൾ വലിച്ചു മുറുക്കുന്ന 
ആഷ്്ചുവിട്സ് മരണകയാമ്പ് കാണുകയായിരുന്നു 
ലെയും. ത്കാന്ക്കാവ് പ്പഘന്ൊയ്ക്കരികിലുള്ള 
സ് ന്കായറിൽ നിറച്ചുും ഒഴിഞ്ഞ കന്സരകൾ ഒരു 
മയൂസിയും ന്പാപ്പല സ്ഥാപിച്ചിരിക്കയാണ് - ഫാസിസ്റ്റു 
വുംശഹതയയുപ്പട ഓർമ്മയ്ക്കായി. ഈ യാത്തയി 
ലാണ് ഹൃദയത്തിൽ മുത്ദകൾ പകർത്തിയ ഒരു സുംഭ 
വമുണ്ടായത്.  അന്്ന ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന 
ക്റാന്ക്കാവിൽ വച്ചുണ്ടായ ഏപ്പറ സന്ന്താഷ്ും 

              ഒരക ഹിമാലയൻ സ്ത്രീ 
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പകരുന്ന അനുഭവും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലുും മറ 
ക്കാനാവാത്തതായി മാറി. 

*** 
 ഈ യാത്തയിൽ കൗമുദി ടീവിയിലുും ‘പ്ലാനെ ്

പ്പസർച്ച് വിത്ത് MS’ എന്ന എപ്പെ യൂ ടയൂബ് ചാനലി 
ന്ലക്കുമായി രണ്ടു കയാമറ ഞാൻ മാറിമാറി ഉപന്യാ 
രിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ ഒന്്ന നല്ല വിലയുള്ളത ്

തപ്പന്ന, വിഡിന്യായിൽ പകർത്തുന്നതിപ്പെ ആന്വ 
ശത്തിൽ ടൂറിസ്റ്റുകപ്പള പ്പകാണ്ട് ന്പാകുന്ന ആ 
ത്പന്തയക ടാക്സിയിൽ വച്ച് മറന്ന വിവരും ഞാനറി 
യുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു ന്പാളിഷ്ു 
കാർ ഉപന്യാരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു പ്പറന്സ്റ്റാറെിൽ 
ഞങ്ങപ്പള പ്പകാണ്ടാക്കി. പതിനഞ്ചു മിനിെ് കഴിഞ്ഞു 
ആ ടാക്സി കത്ഡവർ മടങ്ങി വന്നു, മറന്ന എപ്പെ 
കയാമറയുമായി. ആദയും യാത്ത പ്പചയ്തന്ൊൾ തപ്പന്ന 

ഞാനിയാപ്പള ഇെർവയൂ പ്പചയ്തിരുന്നു. വിഡിന്യാ 
എഡിെ് പ്പചയ്യുന്മ്പാൾ ആ നല്ല മനുഷ്യപ്പെ കഥ 
പറയണും, ത്പാധാനയന്ത്താടു കൂടിത്തപ്പന്ന. ഇയാപ്പള 
വീണ്ടുും കാണാൻ കഴിയന്ട്ട എന്്ന ഞാനാത്ര 
ഹിക്കുന്നു. 

*** 
 മനുഷ്യർ എല്ലായിടത്തുും ഒരു ന്പാപ്പല തപ്പന്ന 

നല്ലവരുും കൂട്ടത്തിൽ അത്തയുും നല്ലതല്ലാത്തവരുമാ 
യവർ. യാത്ത പ്പചയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നടത്തുന്ന പഠന 
ങ്ങളിൽ എപ്പന്താപ്പക്ക മുൻകരുതൽ എടുക്കണും 
എന്്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

*** 
 ത്ബസീലിൽ നിന്്ന ഒരനുഭവും കൂടി പങ്കു 
വയ്ക്കപ്പട്ട. സന്വാ ന്പാന്ളാ (പ്പസെ് ന്പാന്ളാ എന്നുും 
പറയുും) യിപ്പല അവനയു ന്പാലിസ്റ്റാ ലണ്ടനിപ്പല 

ആഷ്്ചുവിെ്സ് മരണകയാമ്പ്, ന്പാളണ്ട്. ഈ ഇലത്രിക്ക് ചുെു മതിലിനകത്തു ലെങ്ങപ്പള ഫാസിസ്റ്റുകൾ പ്പകാപ്പന്നാടുക്കി.  
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ഓക്സ്ന്ഫാർഡ് സ്ത്ടീെ് ന്പാപ്പല സമൃദ്ധിയുപ്പട 
ന്മാടികൾ ഉള്ള വലിയ സ്ത്ടീൊണ്. അവിപ്പട 
സമീപത്പന്ദ ശത്തു തപ്പന്ന ത്ഫാപ്പവന്ലാ 
എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുടിലു കളുമുണ്ട്. ദാരിത്ദയും 
നിറഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കി നുള്ള കുടിലുകൾ. 
അവരുും മനുഷ്യരാണന്ല്ലാ. അവിപ്പട ന്പാകണും 
എന്നത് എപ്പെ ആത്രഹമായി രുന്നു. ആ രണ്ടു 
ദിവസും ഞങ്ങളുപ്പട കൂപ്പട ഉണ്ടായി രുന്ന 
ലണ്ടനിപ്പല സുഹൃത്തിപ്പെ ന്ശഷ്ക്കാരി അവിപ്പട 
പി.ജി.ക്ക്  പഠിക്കുന്ന പ്പപൺ കുട്ടിന്യാട് ഞാനീ 
വിവരും പറഞ്ഞു. ത്ബസീലിപ്പെ ദാരിത്ദയും പുറത്തു 
വന്രണ്ട എന്നത് പ്പകാന്ണ്ടാ മന്ൊ അവൾ കൂടുതൽ 
താല്പരയും കാട്ടിയില്ല. പരിചയമുള്ള ആളി ല്ലാപ്പത 
അന്ങ്ങാട്ട് ന്പാന്കണ്ട എന്്ന ഞാനുും കരുതി. 
തിരിച്ചു ലണ്ടനിൽ വന്നു മൂന്നു ദിവസും കഴിഞ്ഞ 
ന്ൊൾ ബി.ബി.സി.യിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നു: 
ത്ഫാപ്പവന്ലായിൽ കാറിൽ പ്പചന്നിറങ്ങിയ രണ്ടു 
ഇുംഗ്ലീഷ്്കാപ്പര തൽെണും പ്പവടിവച്ചു പ്പകാന്നു 
പ്പവന്്ന. ഇവർ സാെ്നാവിപ്പെ സഹായന്ത്താപ്പട 
അവിപ്പട എത്തുകയായിരുന്നു. പപ്പെ അത് മയ 
ക്കുമരുന്്ന മാഫിയകൾ നിയത്ന്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്താ 
യിന്ൊയി. യാത്തയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ന്ഹാുംവർക്കിന് 
അടിവരയിടുന്നതാണീ സുംഭവും. 

*** 
 തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയ ചിന്ത രവിയുപ്പട 
"രവീത്രപ്പെ യാത്തകൾ" (ഡി.സി. ബുക്സ്)  എന്ന 
പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാരയമുണ്ട് – വയാവ 
സായിക ടൂറിസും യാത്താ സുംസ്കാരപ്പത്ത മറികട 
ക്കുന്നുപ്പവന്ന വസ്തുത.  എപ്പെ ഭാവി യാത്ത കളിൽ 

ഒന്നായ സൗത്ത് ആത്ഫിക്കയിന്ലക്കു ന്നപ്പരയങ്ങു 
പ്പചന്നിറങ്ങാനാവില്ലന്ല്ലാ. പ്പനൽസൺ മന്ണ്ടലപ്പയാ 
പ്പക്ക ദശാബ്ദങ്ങന്ളാളും ജയിലഴികൾക്കുള്ളിൽ 
കിടന്നു ന്നടിയ സവാതത്ന്തയും  ഇപ്പന്നവിപ്പട എത്തി 
നിൽക്കുന്നു എന്്ന നമുക്കറിയാും. അത്കമങ്ങളുും, 
ന്മാഷ്ണങ്ങളുും നിതയസുംഭവങ്ങളായ ഒരു നാട്ടിൽ 
സുരെിതമായി യാത്ത പ്പചയ്യാൻ വിന്നാദ സഞ്ചാര 
വയവസായങ്ങപ്പള ആത്ശയിന്ക്കണ്ടി വരുും. 
അന്ൊഴുും രവീത്രൻ പറയുന്ന കാല്പനിക യാത്താ 
രീതി പ്പതരപ്പഞ്ഞടുത്തു ന്പാകാൻ അനുന്യാജയ 
മായ രാജയങ്ങൾ അനവധിയുണ്ടവിപ്പട. 

*** 
ത്പസിദ്ധ ഇൊലിയൻ കവിയുും രാനരചയിതാവു 
മായ ജിന്യാ ഇവാപ്പെ കവിത ന്പാപ്പല .... 
“യാത്ത 
കാരണും അത് ത്പതിന്രാധിക്കാൻ പഠിെിക്കുന്നു, 
ആത്ശിതനാകാതിരിക്കാനുും, 
മെുള്ളവപ്പര സവീകരിക്കാനുും 
അവപ്പരന്താപ്പണന്നതിപ്പെ ന്പരിൽ മാത്തമല്ല 
അവർപ്പക്കന്താന്ണാ ഒരിക്കലുും ആകാൻ പൊത്ത 
പ്പതന്നതിപ്പെ  ന്പരിലുും. 
നമുപ്പക്കന്തു കഴിയുും എന്നതറിയാൻ, 
അതിർത്തികൾക്കെുറത്തുള്ള ഒരു കുടുുംബത്തി 
പ്പെ ഭാരമാകാൻ, 
പാരമ്പരയങ്ങൾക്കുും, സുംസ്കാരങ്ങൾക്കുും 
അെുറും. 
യാത്ത നപ്പമ്മ അെുറങ്ങളിന്ലപ്പക്കത്താൻ പഠിെി 
ക്കുന്നു.” 

Alappuzha: Srikrishnapuram Palace      

Located Near Kayamkulam, this palace was built by Anizham 
Thirunal Marthanda Varma, the ruler of the Princely state of Trav-
ancore. Built in conventional Kerala architectural style, it is a Pathi-
anrukettu with four inner courtyards. Main attraction includes exot-
ic murals on the walls of the palace. There are also a Kayamkulam 
Vaal (double edged Sword), a Sanskrit Bible and bronze statues ex-
hibited here.  
(കടൊട:് Photo Courtesy: Satheesh Kumar 

വിവരങ്ങൾ: http://www.keralaculture.org/krishnapuram-palace/438) 
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മൺട്രോയുടര ടേരുകൾ ടേരി... 

 ആംഗലേയ ഗ്ഗാല ാദ്യാനത്തിൽ എഗ്ര രരം വാസനപ്പൂക്കൾ വിടർന്നു 
ക ാഴിയുന്നു! എഗ്രകയഗ്ര ശേഭങ്ങളൾ അരുവഴി ലരനുണ്ടു  ടങ്ങുന്നു? 
ചരിഗ്രത്തിൽ അരികെ  ൃരയ ായ ലരഖയില്ല,   ാേത്തികെ ലേരിടൽ 

 ണക്കു ില്ല. സടല ാട്ട േൻഡികേ ടീനിനിക്കട (Teaninich) ഗ്ഗാ വഴി  ടന്നട 
വിശാേ ായ േുൽമ രാനലത്തക്കട ഗ്േലവശിക്കു യായിരുന്നു ഞങ്ങൾ.  

 നടപ്പാര  ുറച്ചട ഓടിലപ്പായ  രിമ്പൂച്ചകയ  ണ്ടട ലറാഹിൻ രുള്ളിച്ചാടി. 
“േുസ്സി  ാറ്റട േുസ്സി  ാറ്റട ലവർ ഹാവട യു ബീൻ. ഐ ഹാവട ബീൻ ടു േണ്ടൻ ടു 
സി ദ്  യൂൺ. േുസ്സി  ാറ്റട േുസ്സി  ാറ്റട വാട്ട ഡിഡട യു ലദ്ർ. ഐ മഗ്ൈറ്റണ്ടട എ 
േിറ്റിൽ റാറ്റട അണ്ടർ കഹർ കചയർ.” ലറാഹികെ ോട്ട  ഴിഞ്ഞു.  

 േൂച്ചകയ വിട്ട  ഞങ്ങൾ ഒരു േുേിയുകട  ടയിൽ എത്തി. അരു  ൺലഗ്ടാ 
ഭവനം ആയിരുന്നു.  രിങ്കൽ ഭിത്തിയിൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന േടു ൂറ്റൻ 
സൗധം. ല ണൽ ലജാൺ  ൺലഗ്ടാ ജീവിരാവസാനം വിഹരിച്ച വേിയ വീടട. 

 ുന്നിൽ വിശാേ ായ േച്ചപ്പുൽ മ രാനം. േിന്നിൽ ആവട ലറാൺ (Averon) നദ്ി 
യുകട ഓളപ്പാട്ട. നദ്ിക്കരയികേ ഓക്കു രങ്ങളിൽ  ിളി ൾ ലചലക്കറുന്നു. ലനരം 
മവ ു യാണട. േ ൽ ഇരുളു യാണട. 

 ല ണൽ ലജാൺ  ൺലഗ്ടായുകട നാട്ിൽ എകന്നങ്കിേും വരുക ന്നട ഞാൻ 
 രുരിയിട്ില്ല. ഗ്ബിട്ീഷട ഈസ്റ്റട ഇന്ത്യ  മ്പനിയുകട  ീഴിൽ  ഗ്ദ്ാസട കറജിക െിൽ 
ഒരു മസനില ാലദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്നു ലജാൺ  ൺലഗ്ടാ. ആ  നുഷയകെ ലേരട 
എങ്ങകന എകെ ജന്മനാടികെ ലേരിൽ വന്നു? ക ാല്ലം ജില്ലയികേ ഒരു  ായൽ 
രീരഗ്ഗാ കത്ത എന്ത്ുക ാണ്ടട ‘ ൺലഗ്ടാരുരുത്തട’ എന്നു വിളിക്കുന്നു? വിദ്യാർഥി 
യായിരിക്കുലമ്പാൾ എകെ ഉള്ളിേുണർന്ന ആ ലചാദ്യത്തിനട ഉത്തരം ലരടു  
യായിരുന്നു ഞാൻ. രിരുവിരാം ൂർ, ക ാച്ചി നാട്ുരാജയങ്ങളുകട ചരിഗ്രം എഴു 
രിയവർ വളകര ആദ്രലത്താകട ‘ ൺലഗ്ടാ സായിപ്പി’കെ ലസവനങ്ങകള ഓർ 
 ിക്കുന്നരട വായിച്ചട കരല്ലട ആശ്ചരയകപ്പട്ു. അധിനിലവശ രാജയങ്ങളുകട ലസനാ 
രേവന്മാലരാ േട്ാളക്കാലരാ ആദ്രലത്താകട സട രിക്കകപ്പടുന്ന വരി ലളാ 
വാക്കു ലളാ ഇന്ത്യാചരിഗ്രത്തിൽ  കണ്ടത്താൻ വിഷ ം. േഞ്ചാബികേ ജാേി 
യൻവാോബാഗട  ൂട്കക്കാേയടക്കട ഉത്തരവാദ്ിയായ ജനറേികന വർഷങ്ങൾ 
ക്കുലശഷം േിന്ത്ുടർന്നട ഇംഗ്ലണ്ടിൽകച്ചന്നട കവടികവച്ചുക ാന്നട  േ രംവീട്ിയ 
രണവീരന്മാരുകട നാടാണട ഭാരരം. ഒരു േഞ്ചായത്തുഗ്േലദ്ശം രണ്ടു 

യാത്രാവിവരണം 

P. Sujathan 

 ാർട്ൂണിസ്റ്റട, േഗ്രഗ്േവർത്ത ൻ, 
എഴുത്തു ാരൻ. േഗ്രറിലപ്പാർട്ർ, 
എഡിറ്റർ എന്നീ നിേ ളിൽ ലജാേി 
കചയടരു. ല രള  ീഡിയ അക്കാദ് 
 ിയിൽ അരിഥി അധയാേ ൻ,  

 ാമ്പിലേരി  രുണാ രൻ അവാ 
ർഡട, ഗ്േഥ  സലഹാദ്രൻ അയ്യപ്പൻ 
അവാർഡട, അന്ത്ാരാഗ്ര ബുക്കട 
കൈസ്റ്റട നൽ ുന്ന േീോല ലനാൻ 
സട ാര  അവാർഡട എന്നിവ 
േഭിച്ചുട്ുണ്ടട. ഗ്ോലദ്ശി  
ചരിഗ്രാലനേഷണത്തി േും 

ഗലവഷണത്തിേും രൽപ്പരൻ. 
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നൂറ്റാണ്ടിലേകറയായി ഒരു ഗ്ബിട്ീഷട േട്ാള ഉലദ്യാഗ 
സ്ഥകെ ലേരട സ്ഥിര ായി സേീ രിച്ചട ആദ്രലത്താകട 
സട രിക്കണക ങ്കിൽ അയാൾ ആരായിരുന്നി 
രിക്കും? 

 ഉത്തര സടല ാട്ട േൻഡികേ ഇൻകവർണസട 

(Inverness) നഗരഗ്ോന്ത്ത്തിേുള്ള ടീനിനിക്കട ഗ്ഗാ  
ത്തിൽ, നീണ്ട ഒരു സാഹസി  സഞ്ചാരത്തിനട ഒടു 
വിൽ,  ൺലഗ്ടാരുരുത്തു ാരനായ എകന്ന എത്തി 
ച്ചരട ആ  ൗരു വും ജിജ്ഞാസയു ാണട. ഒരു 
േലേ, ല ണൽ  ൺലഗ്ടായുകട വീടട  ാണാൻ 
എത്തിയ ആദ്യകത്ത  ൺലഗ്ടാരുരുത്തു ാര 
നാവുല ാ ഞാൻ? ആയിരിക്കാം; അല്ലായിരിക്കാം 
അരിൽ വേിയ  ഹി കയാന്നു ില്ല. ക ാച്ചിയിൽ 
നിന്നട ഏരാനും വർഷം ുമ്പട ലഡാക്ടർ ക ാലച്ചവർ  
എന്ന ചി ിത്സ ൻ  ൺലഗ്ടാഭവനം ലരടി 
ടീനിനിക്കിൽ എത്തിയിട്ുണ്ടട. ലഡാ. വർ യുകട വിവ 

രണങ്ങൾ എനിക്കിവികട വരാൻ വിളക്കായി. 
േണ്ടനിൽ ദ്ീർഘ ാേം മവദ്യവൃത്തി കചയടരിട്ുള്ള 
ലഡാ. ക ാലച്ചവർ യടക്കട ലജാൺ  ൺലഗ്ടാലയാടട 
അരിരറ്റ ആരാധനയുണ്ടട. എന്നാൽ,  ാരയ ാ 
കയാന്നും അലേഹത്തിനട  ൺലഗ്ടാകയപ്പറ്റി  കണ്ട 
ത്താൻ  ഴിഞ്ഞില്ല. ഇരുൾ  ൂടിയ ചരിഗ്രത്തിലേക്കട 
ലഡാ. വർ  ഒന്നട എത്തിലനാക്കു  ാഗ്രം കചയടരു. 
അരട അലേഹത്തികെ  ുറ്റ ല്ല.  ൺലഗ്ടായുകട 
 ുടുംബേുരാണം  ൃരയ ായി അടയാളകപ്പടു 
ത്തുന്ന കരളിവു ളും ലരഖ ളും ഇലപ്പാൾ ആരുകട 
േക്കേും ഇല്ല. ഇരുനൂറിലേകറ വർഷങ്ങളുകട േഴ  
യിൽ നിന്നട അവ കവളിച്ചത്തുക ാണ്ടുവരാൻ 
 ൺലഗ്ടാ  ുടുംബത്തികേ അനന്ത്രഗാ ി ൾ 
കക്കാന്നും രീകര രാരട േരയ ില്ല. ഇരുേരാം നൂറ്റാ 
ണ്ടികെ ആദ്യദ്ശ ത്തിൽത്തകന്ന  ൺലഗ്ടാഭവനം 
അനയാധീനകപ്പടു യും ല ണേികെ സട ാര  
ശിേ ൾ നശിക്കു യും കചയടരു. സർ ലജാൺ 
േൂക്കാസട ടൂത്തട എന്ന വയക്തിയുകട േക്കൽ 
ല ണൽ ലജാൺ  ൺലഗ്ടായുകട ഒരു ഛായാചിഗ്ര 
 ുണ്ടട. േട്ാളലവഷത്തിൽ കനഞ്ചുവിരിച്ചു നിൽ 
ക്കുന്ന ല ണൽ  ൺലഗ്ടാ. രാജാരവിവർ  വരച്ച 
രാ ാം. േിരൃസേത്തായി മ വന്നരാണട അകരന്നട 
േൂക്കാസട ടൂത്തട േറയുന്നു. ടീനിനിക്കട  ൺലഗ്ടാ 
 ാരുകട േുരാവസടരുക്കൾ രകെ േിരാവട ഹയൂ  ൺ 
ലഗ്ടാ േൂക്കാസട ടൂത്തട 1963-ൽ നിയ ത്താൽ ലനടി 
കയടുകത്തന്നും  രിക്കുന്നരിനട  ുമ്പട (2004) 
അലേഹം അവകയല്ലാം േണ്ടനികേ ഇംേീരിയൽ 
വാർ  യൂസിയത്തിനട സംഭാവനകചയടരകരന്നും സർ 
ലജാൺ േൂക്കാസട ടൂത്തട അറിയിച്ചരായി ലഡാ. 
ക ാലച്ച വർ  ലരഖകപ്പടുത്തുന്നു. 

 ബർക്കട കഷയറികേ നയൂബറി നഗരത്തിൽ 
നിന്നാണട ഞങ്ങൾ യാഗ്ര േുറകപ്പട്രട.   ൻ  നു 
 ാർ മഗ്ഡവിംഗട ഇരകപ്പടുന്നു.  നുവികെ ഭാരയ 
 ീനു,  ൂന്നു വയസ്സു ാരൻ ലറാഹിൻ (ഞങ്ങളുകട 
ആദ്യകത്ത ലേരക്കുട്ി), എകെ ജീവിരസഖിയും 
ചരിഗ്ര വിദ്ുഷിയു ായ കഗ്ോൈസർ എസട. വി േമ്മ, 
എകെ അടങ്ങാത്ത അലനേഷണ ൗരു ം. ഇഗ്രയു 
 ായലപ്പാൾ േരിനാേു  ണിക്കൂർ നീണ്ട  ാർ 
യാഗ്രയടകക്കാടുവിൽ സടല ാട്ട േൻഡികേ അബർദ്ീ 
നിൽ എത്തി. വിജന ായ നീണ്ട ോര. അവിടവികട 
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ോറച്ചു രു ളുള്ള ക ട്ിടങ്ങൾ. അറ്റട ോെി ട സ ുഗ്ദ് 
ത്തിൽ നിന്നട വീശുന്ന രണുത്ത  ാറ്റട. അസ്ഥി 
ലോേും  രവിച്ചുലോ ുന്ന ക ാടും രണുപ്പുള്ള 
ഗ്േഭാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ജുവികെ വീട്ികേത്തി. 
അഞ്ജുവികെ അമ്മ ല ാളി  ൺലഗ്ടാരുരുത്തു 
 ാരിയും എകെ ബന്ധുവു ാണട . ടീനിനിക്കികേ 
 ൺലഗ്ടാഭവനം  ാണണക ന്ന എകെ ആഗ്ഗഹ 
ത്തിൽ ലസാജനും  ക്കളും േങ്കു ലചർന്നു.  

 ഇൻകവർണസിലേക്കട ഇരുനൂറട  ിലോ ീറ്റർ 
 ൂടി ലോ ണം. അവികടനിന്നട  ുപ്പരു  ിലോ ീറ്റർ 
സഞ്ചരിച്ചട ല ാ ാർട്ി ോേം  ടന്നട  ൺലഗ്ടായുകട 
 ലനാഹര ായ ഗ്ഗാ ത്തികേത്താം. ഇടക്കാഴടച  
കളാകക്ക  ണ്ടട  ുട്ി ൾക്കട  ുഷിവു വരാകര വളകര 
േരുകക്കയായിരുന്നു ഞങ്ങളുകട യാഗ്ര. ഇളകവ 
യിൽ രണുപ്പട അല്പം ശ ിപ്പിച്ചു. സടല ാട്ട േൻഡിൽ ഇ 
ലപ്പാൾ നല്ല  ാോവസ്ഥയാകണന്നട ലസാജൻ 
േറഞ്ഞു. ഡൈടടൗണികേ കഗ്ലൻൈിഡിക്കട സടല ാച്ചട 
വിസട ി നിർ ാണശാേ  ണ്ടു.  ാനു ൾ വിഹരി 
ക്കുന്ന രാഴട വരയികേ വറ്റാത്ത അരുവിയുകട സ ീേ 
 ാണട ഒരു നൂറ്റാണ്ടട േിന്നിട്ട ഗ്േസിദ്ധ ായ ആ  ദ്യ 
നിർ ാണല ഗ്രം. നൂറ്റാണ്ടു േഴക്ക ുള്ള വിസട ി 
യുകട േേരരം രുചിലഭദ്ങ്ങൾ സരർശ കര അനുഭ 
വിപ്പിച്ചട ആനരിക്കുന്ന ആരിലഥയരുകട വാചാേര 
സരർശ കര രസിപ്പിക്കും. മ വശം  രുരീരുന്ന 
ഉച്ചഭേണം േങ്കിട്ു  ഴിച്ചട ഞങ്ങൾ ഇൻകവർണ 
സിലേക്കും ടീനിനിക്കിലേക്കും യാഗ്ര രുടർന്നു.  

 ഭൂ ിയുകട  റുവശലത്തക്കു ോയു യാ 
കണന്നു ലരാന്നി. വിജനവീഥിയുകട ഇരുേുറവും 
 ുറ്റിക്കാടട. എല്ലാ രിരിവിേും വളവിേും വാഹനയാ 
ഗ്രി കര സഹായിക്കുന്ന േച്ചനിറത്തിേുള്ള മസൻ 
ലബാർഡു ളുണ്ടട.  ുറ്റിക്കാടു ൾ രീരുന്നിടത്തട 
വിശാേ ായ  ളിക്കളങ്ങൾ  ാണാം. ലഗാൾൈട 

ല ാർട്ു ൾ, ൈുടടലബാൾ  ളിക്കളങ്ങൾ,   നീയ 
 ായ ഗ് ിക്കറ്റട ല ാർട്ു ൾ. േലേ, എങ്ങും  നുഷയ 
കരയാകരയും  ാണാനില്ല. ‘‘എല്ലാ  ായി വിലനാ 
ദ്ങ്ങൾക്കും നിശ്ചിര സ യവും  ാേവും ഉണ്ടട. അ 
ലപ്പാൾ  ാഗ്രം  ളിക്കാരും  ാണി ളും എവികട 
നിലന്നാ ഇവികടകയല്ലാം വന്നുനിറയും. അരുവകര 
വിശാേ ായ ഈ  ളിസ്ഥേങ്ങകളല്ലാം ഉറങ്ങിക്കി 
ടക്കും.’’ - ലസാജൻ േറഞ്ഞു.  

 ഇംഗ്ലണ്ടികെ വടലക്കയറ്റത്തട അറ്റട ോെി ട 
സ ുഗ്ദ്ത്തിലേക്കട നീണ്ടു ിടക്കുന്ന ഒരു  ുനമ്പാണട 
സടല ാട്ട േൻഡട. യുമണറ്റഡട  ിങട ഡം (യു.ക .) 
എന്നും ലഗ്ഗറ്റട ഗ്ബിട്ൻ എന്നും േറയുന്ന ആ രാജയ 
ത്തികെ  ൂന്നികോന്നു ഭൂഗ്േലദ്ശം. ജനസംഖയ കവറും 
52 േേം. രേസ്ഥാനനഗര ായ എഡിൻബർഗിേും 
വാണിജയനഗര ായ ഗ്ലാസട ലഗായിേും ജനങ്ങളിൽ 
േ ുരിയും ല ഗ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നു.  ൂടുരൽ വട 
ലക്കാട്ു കചല്ലും ലരാറും ജനവാസം  ുറഞ്ഞു ു 
റഞ്ഞു വരുന്നു. അരിൽ വടലക്കയറ്റത്തുള്ള ഒരു 
ദ്േീേിോണട  ൺലഗ്ടായുകട ടീനിനിക്കട. അടി  കള 
ലപ്പാകേ ജീവിച്ച ആദ്ി നിവാസി ളും അവകര ചൂഷ 
ണം കചയടരു  ഴിഞ്ഞ ഏരാനും ഗ്േഭു ുടുംബ 
ങ്ങളും അടങ്ങിയരായിരുന്നു ആ ഗ്ഗാ ത്തികേ ജന 
സഞ്ചയം. േകത്താമ്പരാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്േഭുവർഗ 
വാഴടചയടകക്കരിലര അവികട വേിയ  ോേം നടന്നു. 
ൈയൂഡേിസം ഇല്ലാരാക്കാൻ േരിഗ്ശ ിച്ച ഒരു ഗ്േധാന 
വയക്തിയാണട ല ണൽ ലജാൺ  ൺലഗ്ടാ. ഈസ്റ്റട 
ഇന്ത്യാ  മ്പനിയികേ ലസവനം  ഴിഞ്ഞട അലേഹം 
രിരികച്ചത്തിയ 1820- ളിോയിരുന്നു അരട. ല ണൽ 
 ൺലഗ്ടാകയ ആ സംഭവം വേിയ കോരു ാരയ 
ഗ്േസക്തനാക്കി. ഗ്ബിട്ീഷട ോർേക ൊയ ഹൗസട 
ഓൈട ല ാ ൺസിലേക്കട  ൂകടക്കൂകട  ൺലഗ്ടാകയ 
േണിച്ചുവരുത്തി വസടരുസ്ഥിരി ൾ ആരായുന്ന 
േരിവുണ്ടായിരുന്നു. രാഗ്രീയത്തിൽ സജീവ ാ ാൻ 
സുഹൃത്തുക്കൾ അലേഹകത്ത ലഗ്േരിപ്പിച്ചു. ലറാസട 
 ൗണ്ടി എന്ന രീരഗ്േലദ്ശകത്ത ഏറ്റവും ജനഗ്േിയ 
വയക്തിയായിരുന്നിട്ും അധി ാരരാഗ്രീയം ലജാൺ 
 ൺലഗ്ടാകയ ആ ർഷിച്ചില്ല. സാ ൂഹി  ലസവന 
ഗ്േവർത്തനങ്ങളിേും  രേര ായ  ാരയങ്ങളിേും 
ടീനിനിക്കികേ രകെ വിസട ിനിർ ാണ സംരംഭ 
ത്തിേും േൂർണ ായി  ുഴു ി അലേഹം ജീവിച്ചു. 
ക ാച്ചിയിേും രിരുവിരാം ൂറിേും ലവണ്ടുലവാളം 
രാഗ്രീയാധി ാരങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഗ്ബിട്ീഷട കറസി 
ഡെും ദ്ിവാനും ആയിരുന്ന ലജാൺ  ൺലഗ്ടാ രിരു 
വിരാം ൂറിൽ സ്ഥിര ായി രാ സിക്കാൻ ഇരകപ്പട്ി 

രുന്നു. അലേഹകത്ത മവ ാരി  ായി ആ ർഷി 
ച്ചിരുന്ന എലന്ത്ാ ചിേരട  േബാർ രീരത്തുണ്ടായി 
രുന്നു. േലേ, ഭാരയ ഷാർേറ്റികെ  ർശന നിർബന്ധ 
ത്തിനു വഴങ്ങി ലജാൺ  ൺലറാ രകെ ഇരങ്ങൾ 
കവടിഞ്ഞു. 
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 ല്ലട എന്ന ലദ്ശത്തുനിന്നട േ ുത്തു  ാറ്റിയുണ്ടാ 
ക്കിയ എകെ ഗ്ഗാ ം 1819  ുരൽ  ൺലഗ്ടാരുരുത്തട 
എന്ന ലേരട സേീ രിച്ചുക ാണ്ടട ആ സടല ാട്ട േൻഡു 
 ാരകന ചിരസട രണീയനാക്കി. സടല ാട്ട േൻഡിൽ 
ഇന്നട  ൺലഗ്ടാ വിസട രിക്കകപ്പട് ഒരു ലേരാണട. 
ടീനിനിക്കികേ  ൺലഗ്ടാ ബംഗ്ലാവിൽ അവസാനം 

രാ സിച്ചരട ല ണൽ ലജാൺ  ൺലഗ്ടായുകട    
ളുകട കചറു  കെ   നായ ആറാംരേ ുറക്കാരൻ, 
എലസ്റ്ററ്റും ബംഗ്ലാവും വിറ്റട അയാൾ ഇംഗ്ലണ്ടികേ 
ക യിൻോൻഡിലേക്കട വാസം  ാറ്റി.  ൺലഗ്ടാ  ുടും 
ബേരമ്പരയിേുള്ള േുരുരേ ുറ അല രിക്ക, ഓസട  
ലഗ്ടേിയ രുടങ്ങി േേ രാജയങ്ങളിൽ  ുടിലയറി.  
ലജാൺ  ൺലഗ്ടായുകട ഡയറിക്കുറിപ്പു ളും  ത്തു 
 ളും േട്ാളലസവന ാേകത്ത ഔലദ്യാഗി  ലരഖ 
 ളും  റ്റും ഗ്ബിട്ീഷട മേബറിക്കും യുദ്ധ യൂസിയ 
ത്തിനും മ  ാറികയന്നാണട വിവരം.  ർേിൻ 
 ൺലഗ്ടാ, എച്ചട.എച്ചട.  ൺലഗ്ടാ, സർ ലരാ സട  ൺ 
ലഗ്ടാ രുടങ്ങി വിശേഗ്േസിദ്ധരായ ചിേ വയക്തി ളുണ്ടട. 
അവർ ടീനിനിക്കികേ  ൺലഗ്ടാ  ുടുംബേരമ്പര 
യിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല. േലേ, ആ അേരനാ ം എങ്ങ 
കന അവർക്കു വന്നു എന്നരിനട വയക്ത ായ കരളി 
വില്ല. 1931ൽ ആൽക റി ട സടകേൻസർ ടീനിനി 
ക്കികേ വസടരുവ  ളുകട അവ ാശിയായിരികക്ക 
എല്ലാം വിറ്റട ദ്േിണ േണ്ടനിലേക്കട വാസം  ാറ്റി. 

അങ്ങകന ‘ ൺലഗ്ടാ’ എന്ന ലേരട അവ ാശത്തർ 
ക്കത്തിൽ ല ാടരിയികേത്തി. ലജാൺ േൂക്കാസട 
ടൂത്തട നടത്തിയ നിയ യുദ്ധം േരാജയകപ്പട്ു. ലരഖ 
 ളും ജംഗ വസടരുക്കളും േിരൃസേത്തായി േൂക്കാ 
സട ടൂത്തിനട മ വന്നു. എങ്കിേും  ൺലഗ്ടാ വംശ 
ത്തികെ േിന്ത്ുടർച്ച അലേഹം അവ ാശകപ്പടുന്നില്ല.  

 ഞങ്ങളുകട വാഹനം ല ാ ാർട്ി (Cromarty) 
ോേത്തിലേക്കട  ടക്കുലമ്പാൾ അരയാശ്ചരയ ായി 
വന്ന ലോക്കുകവയിൽ  ുഖത്തുേരിച്ചു. ആൽന 
സികേ ആവട ലറാൺ നദ്ിക്കു  ുറുക  നൂറു  ീറ്ററി 
ലേകറ നീള ുള്ള ോേത്തികെ ഇരുേുറവും 
വിസടരൃര ജോശയം. നാട്ിൽ കേരു ൺ ോേ 
ത്തിൽ നിന്നുക ാണ്ടട  ിഴലക്കാട്ും േടിഞ്ഞാലറാട്ും 
ലനാക്കുലമ്പാൾ ഉണ്ടാ ുന്ന  ാഴടചാനുഭവം.  ൺ 
ലഗ്ടാരുരുത്തികെ ഭൂഗ്േ ൃരിയു ായി അോര ായ 
സാദ്ൃശയം.  ല്ലടയാറുലോകേ ഇരാ ആവട ലറാൺ 
നദ്ി ടീനിനിക്കട ഗ്ഗാ കത്ത ചുറ്റികയാഴു ുന്നു. അര 
 ുടിക്കായേിനട സ ാനക ന്നട ലരാന്നുംവിധം നദ്ീ 
ജേം വിശാേരൂേം ഗ്ോേിച്ചട ഒടുവിൽ അറ്റട ോെി ട 
സ ുഗ്ദ്ത്തിൽ അേിയുന്നു. രടാ ംലോകേ  ാറിയ 
 ിഴക്കു വശത്തട നാവി  നൗ  ൾ നങ്കൂര ിട്ിട്ുണ്ടട. 
ഇടരൂർന്ന കരങ്ങിൻ ലരാപ്പു ൾക്കു േ രം രിങ്ങി 
വളർന്ന ഓക്കു രങ്ങൾ.  ൺലഗ്ടാരുരുത്തുലോകേ 
ജനസാഗ്ര ല്ല ടീനിനിക്കട.  ല്ലടയിൽനിന്നട രണ്ടു 
നൂറ്റാണ്ടു ുമ്പട ഭാഗം േിരിഞ്ഞുലോയ സലഹാ 
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ദ്രിയാണട  ൺലഗ്ടാരുരുത്തട. ലറാസട  ൗണ്ടിയുകട 
ചാരു സുരരരൂേ ാണട ടീനിനിക്കട. രകെ ഗ്ഗാ ത്തിനട 
സ ാന ായ ഒന്നട രിരുവിരാം ൂറിൽ ദ്ിവാൻ ലജാൺ 
 ൺലഗ്ടാ  കണ്ടത്തിയരാ ാം. ഉത്തരസടല ാട്ട  
േൻഡികേ  ൺലഗ്ടാരുരുത്താണട ടീനിനിക്കട. കര 
ക്കൻ ല രളത്തികേ ടീനിനിക്കട ആണട  ൺലഗ്ടാ 
രുരുത്തട. രണ്ടു ഗ്േലദ്ശങ്ങളും രമ്മിേുള്ള ഗ്േരയേ 
സാ യം വി േമ്മകയ അത്ഭുരകപ്പടുത്തി. “സേന്ത്ം 
നാട്ിൽ എത്തിയലല്ലാ. ഇനി ഇവികടകയവികടകയ 
ങ്കിേും അങ്ങട രങ്ങാം”- വി േമ്മ േറഞ്ഞു.  

“നടപ്പില്ല. എേിസബത്തട രാജ്ഞിയുകട ഭൂ ി 
യാണിരട. ഇവികട രമ്പടിക്കാൻ നിങ്ങഒകള ഗ്ബിട്ീഷട 
സർക്കാർ സമ്മരിക്കില്ല”- വാഹനത്തികെ ലവഗര 
 ുറച്ചുക ാണ്ടട  നു േറഞ്ഞു. 

രിരുവിരാം ൂർ രാജ ുഗ്ദ്യായ ശംഖുേരിച്ച 
 ൺലഗ്ടാഭവനത്തികെ  ൂറ്റൻ വാരിൽ ഞങ്ങൾക്കു 
 ുന്നിൽ അടഞ്ഞു ിടന്നു. 14  ിടപ്പു ുറി ളും വിശാ 
േ ഇടനാഴി ളും ഇംഗ്ലീഷട രീരിക്കു വിരുദ്ധ ായി 
അരിവിശാേ ായ അടുക്കളയും ഉള്ള ആ വേിയ 
ബംഗ്ലാവട അടുത്തയികട വകര സരർശ കര സോഗ 
രം കചയടരിരുന്നു. ‘കബഡട ആൻഡട ലഗ്ബക്കട ൈാസ്റ്റട’ 
വാഗ്ദാനം കചയടരിരുന്ന ഒരു അരിഥി രിര ായി 
ഗ്േവർത്തിച്ചു ലോന്ന  രിങ്കൽക ട്ിടം ഇലപ്പാൾ 
ഏകറക്കുലറ വിജനവും അനാഥവു ാണട. വിശാേ 
 ായ എലസ്റ്ററ്റികെ  വാടത്തിൽ ‘ലൈാർ കസയിൽ’ 
എകന്നഴുരിയ ഒരു േരസയലബാർഡട രൂക്കിയിരുന്നു. 
അരിനു  ീഴികേഴുരിയിരുന്ന ലൈാൺ നമ്പറു ളി 
ലേക്കട രുടർച്ചയായി വിളികച്ചങ്കിേും ഗ്േരി രണ ു 
ണ്ടായില്ല. ടീനിനിക്കികേ  ൺലഗ്ടാ എലസ്റ്ററ്റും വീടും 
ആകരങ്കിേും ഇലപ്പാഴകത്ത ഉട യിൽനിന്നട വിേയടക്കട 
വാങ്ങിയിരിക്കുല ാ? അവികട ഒരു നവീനലഹാട്േും 
റിലസാർട്ും ഉയർന്നു ഴിഞ്ഞിരിക്കുല ാ? ചരിഗ്ര 
ത്തികെ  ുഗ്ദ് കള വാണിജയരാരട േരയങ്ങൾ  ാറ്റിവര 
യടക്കാത്ത ഇടം ഭൂ ിയിൽ എവികടയാണുള്ളരട! 
 ൺലഗ്ടാരുരുത്തും എഗ്രലയാ ലവഗത്തിൽ  ാറി 
കക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.  

  ൺലഗ്ടാ ഭവനത്തിനും ഞങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ 
ഇരുട്ിനു  നം വച്ചു രുടങ്ങി. രാഗ്രിയിൽ  ൂടൽ 
 ഞ്ഞട േരക്കാം. അരിനു ുമ്പട ഇരുനൂറട  ിലോ ീറ്റർ 
വണ്ടി ഓടി ആബർദ്ീനിൽ എത്തണം.  നുവികെ 

 ുഖം ഇരുളുന്നരട കവളിച്ച ികല്ലങ്കിേും  ാണാം. 
േുൽത്ത ിടിയിൽ ഓടിക്കളിക്കുന്ന  ുട്ി കള  ൂന്നു 
ലേകരയും വിളിച്ചു യറ്റി ഞങ്ങൾ  ൺലഗ്ടാ എലസ്റ്ററ്റി 
ലനാടട വിട േറഞ്ഞു. ടീനിനിക്കട  ൺലഗ്ടാ  ുടും 
ബാംഗങ്ങകള  രണലശഷം  റവുകചയടരിരുന്ന 
കസ ിലത്തരി അടുത്തുണ്ടട. ല ണൽ ലജാൺ  ൺ 
ലഗ്ടാകയ ജ്ഞാനസടനാനം കചയടര േള്ളി വളകര 
അ കേയാണട. അരിൽനിന്നട േിരിഞ്ഞട, ലജാൺ 
ദ്ാനം കചയടര സ്ഥേത്തട നയൂ ചർച്ചട എന്ന ലേരിൽ 
ഒരു േള്ളി നിർമ്മിച്ചു.  ൺലഗ്ടാ  ുടുംബത്തിേുള്ളവ 
രുകടകയല്ലാം അന്ത്യവിഗ്ശ സ്ഥേം േിന്നീടട അവികട 
യായിരുന്നു. വൃത്തിയും കവടിപ്പു ുള്ള ‘േുത്തൻ 
േള്ളി’ ശട ശാനത്തിൽ ഒരു  ൺലഗ്ടായുകടയും  ല്ലറ 
 ാണാൻ  ഴിഞ്ഞില്ല. ഓർ കപ്പരുന്നാളിനുലോേും 
 ുടുംബാംഗങ്ങളാരും അലങ്ങാട്ട എത്താരായ 
ലരാകട സട ാര ശിേ കളല്ലാം  ണ്ണു ൂടി  ാഞ്ഞു. 
 ൺലഗ്ടാ  ുടുംബത്തികെ ഗ്േലരയ  ായി ലവർരിരി 
ക്കകപ്പട് ശട ശാനഭൂ ി ര ർന്നട അനാഥ ായി 
ക്കിടന്നു.  ഴിഞ്ഞ 90 വർഷത്തിനിടയിൽ  ൺലഗ്ടാ 
 ാരാരും അന്ത്യനിഗ്ദ്യടക്കായി അലങ്ങാകട്ത്തിയി 
ട്ികല്ലന്നട ശട ശാനം  ാവൽക്കാരൻ േറഞ്ഞു.  

 ടീനിനിക്കട ഡിസ്റ്റിേറി 1817-ൽ  ൺലറാ  ുടും 
ബം സ്ഥാേിച്ചട വിജയ ര ായി നടത്തിലപ്പാന്നു. ല  
ണൽ ലജാൺ  ൺലറായുകട ലജയഷടഠസലഹാദ്രൻ 
ഹയൂ  ൺലറാ എളിയ നിേയിൽ രുടങ്ങിയരാണട. 
സിംഗിൾ  ാൾട്ട സടല ാച്ചട വിസട ി നിർ ാണം ഇവി 
കടയാണട ആരംഭിച്ചരട.  ദ്യം േരിവായി ഉേലയാഗി 
ക്കുന്നവർക്കിടയിൽ വളകര ലവഗം ഗ്േശസടര ായി 
ത്തീർന്നു ടീനിനിക്കട സടല ാച്ചട വിസട ി ഗ്ബാൻഡട . 
ലജാൺ  ൺലഗ്ടാ ഇന്ത്യയിൽനിന്നട സ്ഥിര ായി 
രിരിച്ചു വന്നലശഷം ജന്മനാ  ാഴടചമവ േയം ഉണ്ടാ 
യിരുന്ന ലജയഷടഠൻ ഹയൂവിൽനിന്നട ഡിസ്റ്റിേറിയുകട 
ഉട ാവ ാശം ഏകറ്റടുത്തു. േരിനായിരം േൗണ്ടട 
കചേവഴിച്ചട വിസട ി ഉരട ോദ്നം ആവശയാനുസരണം 
 ൂട്ാനായി ഡിസ്റ്റിേറി വിേുേകപ്പടുത്തി. സേന്ത് ായി 
മവദ്യുരി ജനലററ്റർ ൂടി സ്ഥാേിച്ചട ആധുനീ രിച്ച 
ആദ്യകത്ത ഡിസ്റ്റിേറി എന്ന ഖയാരിയും സടല ാട്ട േൻ 
ഡിൽ അരിനുണ്ടായി. ധനവാന്മാരായ േേരും 
അരിൽ ബിസിനസട േങ്കാളി ളാ ാൻ ല ണൽ 
 ൺലഗ്ടാകയ സ ീേിച്ചു. 1850-ൽ ലറാബർട്ട 
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ോറ്റിസൺ എന്നയാൾക്കട ടീനിനിക്കട ഡിസ്റ്റിേറി 
 ൺലഗ്ടാ ോട്ത്തിനു ക ാടുത്തു. ല ണൽ  ൺലഗ്ടാ 
യുകട  രണലശഷം ലജാൺ  ൺലഗ്ടാ ജൂനിയറിൽ 
നിന്നട  ാ ടഗിൽ ഗ് ിസ്റ്റട ലറാസട േുരിയ ോട്വയവസ്ഥ 
യിൽ ഏകറ്റടുത്തു. േിന്നീടട ലറാബർട്ട  ാ ലറാൺ 

എന്ന സംരംഭ ൻ  ൺലഗ്ടാ  ുടുംബത്തിൽനിന്നട 
ഡിസ്റ്റിേറി വിേയടക്കുവാങ്ങി.  

 യുദ്ധ ാേത്തട ബാർേി  ിട്ാൻ വിഷ  ായി. 
വർഷങ്ങലളാളം ടീനിനിക്കട ഡിസ്റ്റിേറി ഗ്േവർത്തി 
ച്ചില്ല.  ൂടുരൽ നവീ രണം നടത്തി വിേുേ ായ 
ഉരട ോദ്നസൗ രയങ്ങലളാകട വിസട ിയും വളവും 
നിർ ിക്കുന്ന വേികയാരു ൈാക്ടറിയായി ഇലപ്പാൾ 
അരട ടീനിനിക്കിൽ ഉണ്ടട. ആൽനസട എന്ന ആ ഗ്േലദ് 
ശകത്ത ഗ്േധാന സ്ഥാേനങ്ങളികോന്നാണട വിസട ി 
നിർ ാണശാേ. ഇരുനൂറാം വാർഷി ം ആലഘാ 
ഷിച്ചു ക ാണ്ടട 2017-ൽ ഇവികടനിന്നട ‘ടീനിനിക്കട-17’ 

എകന്നാരു നൂരന ഗ്ബാെട േുറത്തിറക്കി.  ൺലഗ്ടാ 
 ുടുംബത്തികെ അടയാളങ്ങകളാന്നും ഇലപ്പാൾ 
ഡിസ്റ്റിേറി വഹിക്കുന്നില്ല. േുരിയ വിസട ിക്കട  ുരു 
 ുള ികെ ൈടലളവർ നൽ ി ഉട  ൾ  ലദ്യാേലയാ 
ക്താക്കകള വശീ രിക്കുലമ്പാൾ അരിൽ േഴയ  േ 
ബാറികെ സട രണയലല്ല  ണക്കുന്നകരന്നട ലവണക  

ങ്കിൽ േറയാം. ആൽനസികേ ടീനിനിക്കട ഡിസ്റ്റിേറി 
യുകട േരിസര ാക  സടല ാച്ചട വിസട ിയുകട  ണം 
വീശുന്നുണ്ടട. കവളിയിൽനിന്നട ഒരു ലനാക്കു ാഗ്രം 
ലനാക്കി ആ രാഗ്രിരകന്ന  ൺലഗ്ടാ ോൻഡിൽനിന്നട 
ഞങ്ങൾ  ടങ്ങി. ‘‘ഒ ഇൻവിസിബിൾ സടേിരിറ്റട ഓൈട 
മവൻ! ദ്ൗ ഹാസ്റ്റട ലനാ കനയിം ടു ബി ലനാൺ കബ. 
കേറ്റട  ി  ാൾ ദ്ീ കഡവിൾ.’’  ദ്യശാേ ളികേ 
നിേയടക്കാത്ത ോരിരാപ്പാട്ട  നസ്സിൽ നുരച്ചട 
കരാണ്ടയിൽ രടഞ്ഞട അടങ്ങി.  ഹാനായ 
ആംഗലേയ  വിക്കു നരി. 
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Corona Chronicles 
 “Ladies and gentlemen, welcome to Heathrow airport, London. Local 

time is 15.30 hrs. The temperature outside is 23 degrees Celsius and is sun-
ny. As per UK government regulations, as we are returning from a “Red” 
country, we will be landing in Terminal 3, where you will be escorted to 
the immigration and further formalities. Please follow all the COVID pre-
cautions even after landing. Thank you for choosing BA and hope to be of 
service to you soon.” 

 “Good evening, sir/madam. As you know, UK government insists 
that all travellers returning from a Red country need to be in a designat-
ed hotel quarantine for ten full days and you have already paid for it. We 
will be taking you to your designated hotel shortly.” 

 Great! Look at all these people. Surely, they all can’t be going to the same 
hotel. 

 True, there are many hotels on the list and we don’t know how many 
are with us in the same hotel. Let’s wait and see. 

DAY 0 

 We are the last two people in this shuttle bus. All others have gone to vari-
ous hotels, some looking nice and others not so. Don’t know how ours is going to 
be! 

 Well, we had no choice in this matter. Certainly our hotel seems to be 
the farthest from the terminal. Let’s hope it is a good one. 

 “Welcome to Courtyard by Marriott. Sir, can you please fill in all 
these forms and madam, can you fill in these sheets for the various 
meals for the next 10 days. Meals will be brought to you to your room. 
Stay at all times in your room, you cannot walk in the corridors. You are 
allowed thirty minutes to walk in the carpark twice a day and will be 
escorted by a marshal, when you are ready.  No visitors are allowed dur-
ing your stay. You will have a PCR test on days 2 and 8 and if they are 
negative you can go home on day 10. Today is day 0 and your quarantine 
starts at midnight. Have a pleasant stay!” 

 Have a pleasant stay indeed!  Thank God, the saving grace is the fact that 
the hotel is new and the room is big.  

ശു്രതിമധുരം 

Dr E. Nandakumar 

കൺസൽറ്റന്്റ റേഡിറ ോളജിസ്്റ്റ. 
സോഹിത്യം, നോടകം,  ോത്ത് 

എന്നിവ ിൽ അത്ീവ ത്ൽപരൻ. 
ത്രുത്ി ുടട മുൻ ത്പസിഡന്്റ. 
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 Yes, the room is clean too with a nice big 
window, which we cannot open. Never mind, 
the AC seems really good. 

 But all we can see is part of the car park and a 
few houses beyond. 

 Room with a view! I am tired after the long 
flight. I will have a shower and go to sleep. 

 Yes, that is what I want to do too. 

 Good morning ! Day 1 starts. 

 It is only 4 am and you better go back to sleep. 

 But I am wide awake! The ghastly jet lag. 

 Now that  you have woken me up, I too can’t 
get back to sleep and I am hungry too. 

 Breakfast is only at 7.30. Let me make some 
coffee and we can eat the banana chips we have 
brought with us. 

 Please open the curtains, I can see the day has 
dawned. after all , it is summer now. 

************* 

 That was good, what will we do now? An-
other 2 hours to 7.30! 

 Let us start our exercise. We can walk in this 
room for the next hour. 

 We can only take 62 steps in one go. If we 
do it 162 times we would have completed 10,000 
steps! 

 No, I want to do it only  50 times. The rest I 
will reserve for the walk in the car park later. 

 Do you think anyone else is up? I can’t see 
anyone in the car park.  

 This is so eery! No noise at all from outside. 
Anyway, I am going to listen to some music when 
walking. Have you bought your ear pods? 

—— 

 Please respond when I am talking to you! Oh I 
see you are using your ear pods and that’s why you 
can’t hear me. 

 *********** 

 Some one is at the door. I heard a knock. 

 It should be our breakfast. What did you 
order? 

 Today I have ordered the Indian option. For the 
rest of the stay, I have ordered continental breakfast. 
We have eaten far too much on our trip.  

 Let me see what they have brought for us! 
Look , it is hot breakfast -  

 Aloo parotta, chick peas curry, Plain Yo-
ghurt ,fruit juice and Fresh fruit. 

 Yum, this is really tasty.  

 Yes, it is nice. Probably made by a Punjabi 
cook. 

 Can you please make some coffee? 

********* 
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 I think we ought to go for a walk outside. Shall I 
call the security ? 

 Yes, I am ready for some outdoor air. 

 Knock on the door- I can take you out for 
the walk. strictly 30 minutes and keep your 
mask on always. 

 Good morning !  What is your name ? 

 Akbar. 

 Have you been doing this for long ? Do you 
like it? 

 Since last 2 months. It is a job. 

 Is this hotel full ? We can’t see anyone 

  Except one room, all rooms are occupied. 
You may see few people in the car park, on their 
30 minute outdoor time… Here you are! Please 
come back here in half an hour and I will escort 
you back to your room. 

 Oh ! it is so nice to get into the open. The 
weather is lovely. 
 I can see marshals positioned at strategic 
points in the car park. They are on the look out 
for escapees, I think ! 

 There are at least four people walking around 
the perimeter. It is good to see some people. 

Let’s do ten rounds around the car park in the 
next half hour. That will be a good exercise. 

 Okay, let us play a game while we walk. You 
can tell me about two persons who are in the car park. 
I will talk about the other two. 

  You start. 

 This Pakistani looking man with his native at-
tire and continuously talking to his mobile phone in 
Urdu should be a business man, who is returning 
from his business trip. His incessant smoking makes 
me think that he is in a hurry to get somewhere and is 
anxious to do so. 

 I think this young man wearing red trainers 
is either recently married or is madly in love. The 
way he speaks to the person on the other end 
makes me think that he can’t wait to get to her. 
He is speaking with an English accent which 

makes me think that he is a second generation 
Gujarati of British origin. 

 This young lady with the small baby appears to 
have travelled from Indian subcontinent. She probably 
does not speak much English, (I heard her say some-
thing in possibly Urdu to her baby). She would have 
gone to her maternal home for the delivery and is re-
turning with the baby to her husband who either  
works in a restaurant or in a take away joint. 

 That shady looking man with dark glasses 
and well gelled hair, looks like a drug dealer, 
who is returning home after doing some shady 
business deal in the subcontinent. He is avoiding 
eye contact and is looking at options to see if he 
can quietly slip out when no one is looking. 

 Time to go. Let us see what’s for lunch. 

 The lunch is already outside the door in a 
brown bag. 

 It is rice, vegetable curry, kebabs, yoghurt and a 
sweet. 

 What sweet ? 

 Don’t know, looks like payasam, may be firni. 
************* 

 That lunch was okay, nothing special. 

 Yes, there is plenty left behind. 

 Why don’t we watch a film - Netflix or Prime ? 

 How about a siesta? 

 May be we could combine both! 

 Good idea ! Let me set the alarm for 4.30 
pm , in case both of us fall asleep. 

************* 

 Wake up! It is nearly 5 pm. Let’s have a cup 
of tea and then go for our evening outing. 

 Oh I am tired. I could stay in bed ; but I don’t 
want to do that. I will be up the whole night. Also it is 
very warm outside! 

 Let us then have our tea, walk in the room 
for an hour before we go out. It should cool 
down. 
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What’s your step count ? I have done 10,000 al-
ready! 

 I don’t believe it. Your phone and watch overes-
timate the number of steps! 

 How come ? Both yours and mine are 
iPhones. They should be the same. 

 Somehow, I do not trust your device. 

 ************* 

Look, the car park is nearly empty, except for the Mar-
shalls and a not so young couple with three small chil-
dren. 

 Can’t believe that they are also returning 
from a red country. Staying with these 3 children 
in a room for ten days- how horrible it is for the 
kids! 

 I spoke to that lady earlier at the reception. 
They are originally from Surrey, but had gone to 
South Africa years ago. Now they want to settle back 
in London before the school term begins. 

 Let us go back. It is nearly forty minutes. I 
want a good long shower, dinner and sleep. 

 Yes, it is the jet lag, which makes us sleepy so 

early!  

DAY TWO 

Guess what? Only nine more days to go! 

I still don’t understand the logic behind this forced 
incarceration in the name of quarantine. We had test-
ed COVID negative 24 hours before the flight, and we 
are due to have another test today. Why can’t they let 
us go if this test too comes back negative ? 
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 That’s because we can still have COVID 
and can infect others , as per government scien-
tists. 

 Do they have any data to show that by this 
forced hotel quarantine, how many infections have 
been prevented? 

 I am certain that no one has  and the whole 
idea is to prop up the hotel industry which took a 
huge hit during the lockdown. 

 And we pay for it with our time , money and 
irritation ? 

 Why are you in such a mood this morning?
….Ah! the breakfast has arrived. 

 We have continental breakfast today ! Bread 
rolls, marmalade, pastry and fruit yoghurt. 

 What do you call a duke who eats marma-
lade? 

 Don’t know. 

 A marmaduke ! 

 I don’t like this continental stuff. The pastry is 
not good and the bread is cold. 

 Well, why don’t we stick to Indian break-
fast option ? I am sure that we can change our 
choice. 

 I hope so. The stuffed partitas were lovely. 

 ************ 

 I see that the COVID test kits  are left in front 
of the door. They want the specimens before 10 am. 

 Let get on with it then.  

 What a fiddley  way to pack the samples. Are we 
supposed to leave them outside the door? 

 We will leave them on our way out for the 
walk. Let me call the security 

*********** 

 Look ! There are few new faces in the car park. 
None of the old ones except the lady with the baby. 

 Looks like the rest have completed their 
quarantine. This should be the new group. 

 Those Asian couple- the lady with a mission 
and her husband. I am sure it is she who wears the 
trousers. 

 Why do you say that? 

 Look how she is walking fast in a determined 
way and him meekly following. I am going to say Hi 
to her. 

 I have already said hello to the chap. He 
has his business in London and his wife is a GP. 

 So, I was correct. Now look at that beautiful 
slim girl, with the mischievous look. She seems to be 
on her own. Not married but certainly ready.  

 She certainly has a lovely smile. 

 Time to go in. We will do the rest of the walking 
in the room. 

*********** 

 So lunch is over. Now Netflix  or siesta? 

 I love you! 

 I love you too ! Why all of a sudden ?  

 I can’t think how I would have coped all alone 
here without you. 

 I  am also thinking that. It certainly is nice 
to spend quality time with you undisturbed…… 

Let’s forget Netflix. 

 I agree, put some music on!   

DAY FOUR 

 Look, I have a text from NHS test and trace. 
My Day 2 test is negative. Have you had a message? 

 Yes. Unfortunately, mine too is negative. 

 Why, unfortunately? You are trying to fool me. 
Let me see. 

 Unfortunately , as despite our previous 
negative COVID tests and repeat test on day two, 
we are still here, behind the bars, so to speak. 

 Are you getting bored staying with me? If so 
come out with it . 
 I never said that.  
 Let me ask you this. If I happen to die earlier 
than you, would you get married again ? 
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 First, you are not going to die before me and 
second who wants repeat one’s mistake again? 

 So you think that marrying me is a mistake ? 

 Again, I never said that. Only mentioned 
that I do not want to repeat any mistake . 

  So as I suspected you don’t love me any more ! 

 Don’t jump into conclusions. 

 Then why don’t you say it? 

 Of course, I love you. I can’t imagine my life 
without you. 

 What do you want now ? 

 You know it ! 

DAY SEVEN 
 So six days are over.  Now one more test to-
morrow. 

 Let’s hope that also is negative . I think it is time 
for morning outing. 

 What do you think about that middle aged cou-
ple? 

 They look like they are from Kerala. She 
could be nurse or so and he looks a bit lost. 

 They are smiling at us. Let us speak to them. 

 Malayalee aanalle? Ningal samsaarikkun-
nathu kettu. 

(Are you Malayalees? We heard you speak) 

 Yes, you are correct. 

 Evideyaanu naattil? Njangal Kochiyil randu 
maasam undaayirunnu. Ichayante ammachikku 
stroke aayirunnu. Njaan evide  Cornwallil nurse 
aanu. lingual randuperum doctormaaraanalle? 
(Where are you in Kerala. We had been in Kochi 
for the past two months..My mother-in law had a 
stroke. by the way, I am a nurse in Cornwall.  Are 
you two doctors?) 

 Njangalum Kochiyil undaayirunnu. Ammachi 
ippol enginee undu? 

(We were also in Kochi. How is your mother-in-law 
now?) 

Njangal doctormaaraanu ennu enginee manassilaayi? 
Ningal enthu cheyyunnu? 

(How did you know that we are doctors? And 
what do you do?)Athu kandappol manassilaayi. 
Ammachi ippol better aayi varunnu. Njaan oru 
cheriya businessilaanu. (That we could make out 
from your demeanour. My mother is getting bet-
ter. I am doing a small business ). 

 Kandathil valare santhosham. Iniyum pokun-
nathinu munpu kaanam. 

(Nice to have met you. Hopefully will meet again 
before we leave this place). 

*********** 

 So unknowingly we have set up a regular 
schedule for the day. 

 Have read 3 books, watched 7 films and walked 
twenty to twenty  to twenty five thousand steps every 
day! 

 And we have enjoyed each other’s company! 

 I wonder what we would have done if we did not 
get on so well with each other? 

 Probably ask for different rooms! 

 Do you want to do that? 

 Why are you getting annoyed? 

 I am not ! 

 I love you! 

 I love you too! 

DAY TEN 
 I have not had any mail regarding our Day 8 
COVID test. I am a bit annoyed. 

 Why don’t you call the testing site? 

 I tried. they are completely useless. appar-
ently there are a lot of people waiting. Looks like 
we may have to repeat the test. 

 I don’t want to stay here a second longer than 
necessary. Let’s make a fuss. 

 No point. Let us ask for another two test kits. 
 I am already packed and ready to leave. 
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 We can’t unless we get the clearance. Any-
way it is almost lunch time. 

 Today is Eid. So they are giving us a special 
lunch.  

 Oh it is Biriyani lunch today ! Looks and 
smells good. Hope it tastes good too. 

 It is really tasty. I have started! 

DAY ELEVEN 

 I hope we get to hear about our repeat day 
eight test this morning.  

 I am beginning to lose faith in this system ! Let 
that not stop us from enjoying breakfast. 

 I am already packed to leave. Should we go 
for our morning half hour walk? 

 But our room is only until today. I refuse to 
pay for any extension. 

 Look! I had a text from NHS test and trace. My 
day 8 test is negative ! Yahoo!! 

 I have also just got the text. I am negative 
too ! 

 So we can leave today! What do you want to do 
when we get out ? 

 Wander  in the woods, breathe fresh air, 
meet our family and friends. 

 The sweet scent of freedom! I love it! 

Kottayam: Thazhathangadi Juma Mosque  

One of the oldest mosques in India believed to be more than 1000 

years old. It is believed that Habib Dinar (son of Malik Dinar who 

introduced Kerala to Islam) constructed the masjid. Built in tradi-

tional Kerala style architecture on the banks of River Meenachil, the 

building is famous for its rich and intricate wood carvings. Only 

men are allowed into this historic site. 

(കടപ്പോട്: Photo- Wiki Commons 

വിവരങ്ങൾ: www.keralatourism.org, https://kottayam.nic.in/en/tourist-

place/thazhathangadi-juma-masjid/) 
 
 
 
 
 

Idukki: Mangaladevi Hills  
With ruins of the once glorious Mangaladevi temple in Kumali 

this is a land in dispute with our neighbouring state Tamil Nadu. 

On the top of the hills, one will be rewarded with a sight of green 

farm plains of Tamil Nadu on one side and Thekkady reservoir 

(right) on the other through the luscious forests of Kerala. The 

ruins of the temple as historical and cultural significance. The 

entry to the hills is only allowed on the day of Chithrapournami. 

(കടപ്പോട്: Photo  ്്ും വിവരങ്ങൾ്ും ത്രീ പള്ളിറ്ോണം രോജീവ്) 

http://www.keralatourism.org
https://kottayam.nic.in/en/tourist-place/thazhathangadi-juma-masjid/
https://kottayam.nic.in/en/tourist-place/thazhathangadi-juma-masjid/
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(ദു:)സ്വപ്നയാത്ര 

പഴുത്തുറയുന്ന മണൽത്തരികളിൽ 
തണുത്തുറഞ്ഞ മനസ്സുമമന്തി 
ചുട്ടു പപൊള്ളുന്ന പൊദങ്ങൾ രണ്ുും 
ഒരിറ്റുനീരിനൊയി മമൊഹിച്ചലഞ്ഞു 

കൊഴ്ച്ചകൾ പപൊടിപടലത്തിൽ 
നിറുംമങ്ങിമപൊയ തൊരകങ്ങളൊയി 
ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൂരയതൊപത്തിൽ 
ജ്ീവൊുംശവുും ഉരുകിപയൊലിച്ചിറങ്ങി 

ഒട്ടകക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂപട നുഴഞ്ഞു 
മകൊലൊടിൻ പറ്റത്തിനരികിലൂപട 
'നജ്ീബിപെ' കൊൽപൊടുകൾ പിന്തുടർന്നു 
വൊയിൽ നുരതള്ളിമയൊടിത്തളർന്നു 

മൊളത്തിൽ നിന്നു മൊളത്തിമലക്ക ്
കഴുകനഖത്തിൽ നിന്നുും രക്ഷപപ- 
മട്ടൊടിമറയുന്ന ഉരഗങ്ങൾ മപൊപല 
ദിശൊമബൊധമില്ലൊപത മനസ്സ് പൊഞ്ഞു 

മണൽക്കൂനകൾ ഭീകരരൂപികളൊയി 
ചുറ്റിനുും മതിൽപക്കട്ടുകൾ തീർത്തു 
ചൊട്ടവൊറിപെയുും വിഷസർപത്തിപെയുും 
സീൽക്കൊരശബ്ദങ്ങൾ പചവിയടച്ചു 

ശിരസ്സിനുള്ളിൽ മരണമണി മുഴങ്ങി 
കണ്ണ് തുറന്നമപൊൾ മുന്നിപലൊരു തരുണി 
സീറ്്റപബൽറ്റിടൊനമപക്ഷയുമൊയി... 
'ആടുജ്ീവിതത്തിപെ' തൊളുകളടച്ചു. 

ജ്ൊലകത്തിലൂപട തൊമഴൊട്ട് മനൊക്കി 
പുഴകളുും കൊയലുും പൂഴിമണലുും 
മലകളുും കിളികളുും മൊമന്തൊപുകളുും 
പച്ചപുതച്ച പനൽപൊടങ്ങളുും മകരവുും. 

 

ശു്രതിമധുരം 

 

 

Dr Jayan Mannath  

Is a Consultant Gastroenterologist 

living in Solihull, West Midlands. His 

personal interests are in percussion 

and Malayalam poetry 
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നിതൊന്ത സുന്ദരമീ പ്പണയപ്പപഞ്ചും 
ഏമതൊ ഒരു ദദവത്തിനു നന്ദി പറഞ്ഞു. 
മകൊവിഡിപെ പുതുമലൊകനീതിയിൽ 
വർഷങ്ങൾ തൊണ്ിപയൊരു മടക്കയൊപ്ത 

അവസൊനതുള്ളി മദയും മമൊന്തിയിറങ്ങി 
പിറന്ന മണ്ണിൽ വലതുകൊൽ ചവിട്ടി 
ഒരുപിടി മണ്ണുവൊരി ഭപ്ദമൊയി സൂക്ഷിച്ചു 
ഒരിക്കപലൻ കുഴിമൊടത്തിൽ വിതറൊനൊയി.  

  Ernakulam: Boothathan Kettu Dam 

 
 
 
 
One of the most picturesque dams of Kerala. 
The local folk believe that the natural rocks are 
a fortification for the area built by Bhoothams 
(spirits) to guard it. Trekking here is an interest-
ing experience. Shown is a picture of the dam at 
night. 
(കടപൊട്: Photo- Wiki Commons, 

വിവരങ്ങൾ: www.keralatourism.org) 
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ഓടയിൽ നിന്ന് 
ഞാന ും  

 ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള യാത്തകളിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനവുും ആലപ്പുഴ 
ചകാല്ലും ബസ് യാത്തകൾ ആണ്. അഞ്ചു വർഷചെ ചമഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാ 
സവുും പിചെ ഹൗസ്   സർജൻസിയുചമാചക്കയായി അഞ്ചാറുചകാല്ലും. ആ 
കാലയളവിൽ മിക്കവാറുും ആഴ്െയിൽ ഒചെെ കണക്കിൽ ഈ യാത്തകൾ 
ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിചലാരു യാത്തചയക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതുെത്. 

ആദ്യവർഷ എും.ബി.ബി.സ്. ഇന് പഠിക്കുെ കാലും. ജജായിൻ ചെയ്തിട്ട് 
ഒരു അഞ്ചാറുമാസും ആയിട്ടുണ്ടാകുും. ആദ്യമായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിെുും മാറി 
നിൽക്കുെത്. സവാഭ്ാവികമായുും ഞാൻ ഒരു  വലിയ കുട്ടിയായി എചൊചക്ക 
മനസ്സിൽ ജതാെിെുടങ്ങിയ കാലും. എൊലുും ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ത ചെയ്യാൻ ഒരു 
ജപടി ആണ്. കൂട്ടുകാരികജളാചടാപ്പമാണ് യാത്ത. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്െകളിലുും 
ബാഗുും തൂക്കി വീട്ടിൽ നിെുും ഇറങ്ങുജപാൾ ഒരു ത്പഖ്യാപനും നടെുും, 
ഒരാഴ്െ വീട്ടുകാചര കാണാചത നിൽക്കാനുള്ള തജേടചമാചക്ക എനിക്കായി 
എെ് എല്ലാവചരയുും ജബാധിപ്പിക്കാചനെജപാചല. 

''ഞാനീ ആഴ്െ വരില്ല ജകജട്ടാ. ഒരു പാട് പഠിക്കാനുണ്ട്''.  

ചവള്ളിയാഴ്െ ആകുജപാൾ ആ മജനാധധരയചമാചക്ക  പപകടക്കുും, 
ത്പജതയകിച്ചുും മറ്റുള്ളവർ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യുെത് കാണുജപാൾ. വീട്ടിജലക്കു 
ചെെ് കയറുജപാൾ എല്ലാവരുചടയുും വക ഒരു ജനാട്ടമുണ്ടാകുും. എചെ ഇങ്ങു 
ജപാെചതെുള്ള മട്ടിൽ. എൊയാലുും എചേ വരവ് മുൻകൂട്ടികണ്ടജപാചല 
എചെങ്കിലുും സ്ചപഷയൽ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടാകുും മമ്മി. 

അങ്ങചന ഒരു ചവള്ളിയാഴ്െ കൂടി വചെെി. രണ്ടാും ശനിയാഴ്െ 
ആയതിനാൽ രണ്ടു ദ്ിവസും അവധിയാണ്. പതിവ് ജപാചല ത്പഖ്യാപനചമാചക്ക 
നടെി വെതാണ്. എൊയാലുും അത് പാലിക്കുചമെ വാശിയായിരുെു. 

കൂട്ടുകാരികൾ ജപാകുെത് കണ്ടിട്ടുും ആത്മസുംയമനും പാലിച്ചു നിെു. 
എനിചക്കജൊട് തചെ ബഹുമാനും ജതാെിയ നിമിഷങ്ങളായിരുെു അത്. 
പചെ രാത്തിയായജപ്പാൾ മനസ്സിനാചക വല്ലാചൊരു അസവസ്ഥത. കരച്ചില് 
വരുെത് ജപാചല ഒരു ജതാെൽ. റൂും ജമറ്റ് ആയിരുെ സീനിയർ ജെച്ചിക്ക് 
കാരയും മനസ്സിലായി. ഒരു പരിഹാരവുും നിർജദ്ശിച്ചു. ''നാചള രാവിചല 
അഞ്ചരക്ക് ഒരു എറണാകുളും തിരുവനെപുരും സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ 
ബസ് ജസ്റ്റാപ്പിൽ വരാും. അതിൽ വലിയ തിരക്കുും കാണില്ല''. 

ജഹാസ്റ്റൽ വാർഡജനാട്  രാവിചല ഇറങ്ങാനുള്ള അനുവാദ്വുും വാങ്ങി, 
അലാറും വച്ച് കിടെുറങ്ങി.  

ബസ് ജസ്റ്റാപ്പിജലക്ക് സീനിയർ ജെച്ചിയുും വെു. ധക കാണിച്ച ബസ് 
പതിവുജപാചല എകജദ്ശും ഒരു നൂറു മീറ്റർ മാറ്റി നിറുെി. ബാഗുും തൂക്കി 

ശു്രതിമധുരം 

Dr Anju Shahid 

റിപ്പണിൽ താമസിക്കുെ അഞ്ജു 
ജി.പി. യായി ത്പാക്ടീസ് െയ്യുെു 
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ഓടിപിടിച്ചു അകജെക്ക് കയറി. അങ്ങചന 
രാവിചല തചെ വയായാമെിനുും ഒരു 
അവസരമായി. അകെു കയറി കണ്ടക്ടർ 
ജെട്ടജനാട് ''ജെട്ടാ ഇത് കാവനാട് നിർെുജമാ?'' 
എെ് ഭ്വയതജയാചട ജൊദ്ിച്ചു. അതിനു മറുപടി 
യായി അയാൾ ജതാള് ചകാണ്ട്  എജൊ ഒരു 
ആുംഗയും കാണിച്ചു. ഉചണ്ടൊജണാ ഇചല്ലൊജണാ, 
ഒെുും മനസ്സിലായില്ല. എൊയാലുും  ടിക്കറ്റുും 
വാങ്ങി, അതിജവഗബസ് എെ ആശയും 
നടപ്പാക്കിയ മത്െി ഗജണഷ് കുമാറിചന നന്ദിജയാചട 
സ്മരിച്ചു ചകാണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു കിടെ ഒരു സീറ്റിൽ 
ജപായിരുെു. 

കാവനാട് എൊറായജപ്പാൾ ബാഗുും  
തൂക്കി വാതിലിനരികിജലക്കു വെു നിെു. കണ്ട 
ക്ടർക്കു ഒരു സൂെന ചകാടുക്കുെജപാചല. എചെ 
കണ്ടിചല്ലെു നടിചച്ചങ്കിലുും ജസ്റ്റാപ്പ് എെിയജപ്പാൾ 

അയാൾ ബസ് നിർൊനുള്ള ചബല്ലടിച്ചു. ബസ് 
ജസ്റ്റാപ്പിൽ നിെുും കൃതയും നൂറു മീറ്റർ മാറ്റി ബസ് 
നിറുെി!!! പുറജെക്കിറങ്ങുജപാൾ ഒരു നന്ദിത്പ 
കാശനും നടെിജയക്കാചമെു കരുതി അയാളുചട 
മുഖ്ജെക്ക് ജനാക്കി. ''ഒെ് ഇറങ്ങിജപ്പാ ചകാചച്ച 
മിനചക്കടുൊചത'' എെ ഭ്ാവജൊചട തലയുും 
കുനിച്ചിരുപ്പാണ് അയാൾ. തത്കാലും നന്ദിത്പകട 
നചമാെുും ജവചണ്ടെു തീരുമാനിച്ചു പുറജെ 
ക്കിറങ്ങി. 

രാവിചല ആയതിനാൽ കവലയിലുും ജറാഡി 
ലുചമാെുും അധികും ആൾകാരില്ല. അത് നൊയി. 
ഇചല്ലങ്കിൽ ജൊദ്യശരങ്ങൾ ജനരിജടണ്ടിവജെചന '' 
ജമാചളൊ ഇത്ത രാവിചല?'',  ''ജമാള് വരുെ വഴിയാ 
ജണാ?'' “എൊ ജമാചള ഒറ്റയ്ക്ക്?'', “സുഖ്മാജണാ 
ചകാച്ചുജഡാക്ടചറ??'' എചൊചക്ക. 

വീട്ടിജലക്കുള്ള വളവ് തിരിഞ്ഞജപ്പാഴാണ് 
എതിചര ഒരു ടിപ്പർ ജലാറി വരുെത് കണ്ടത്. എചെ 
ചകാജെ തീരൂ എെ മട്ടിൽ ഏതാണ്ട് ജറാഡിചേ 
വലതുവശും ജെർെുള്ള വരവാണ്. ഇവചനാചക്ക 
അജമരിക്കയിൽ ജനിജക്കണ്ടവരായിരുെു എെ് 
െില ജപ്പാൾ ജതാെുും. ജീവൻ രെിക്കാനായി 
പതുചക്ക ജറാഡിചേ വശജെക്ക് മാറി. 
കാചലടുെു െവിട്ടിയതുും ചപചട്ടെ് ഭ്ൂമി തലകീഴ് 
മറിഞ്ഞത് ജപാചല ജതാെി. അജതാചടാപ്പും 
മണിച്ചിത്തൊഴ് സിനിമയിൽ കുതിരവട്ടും പപ്പു 
വിചേ തലയിൽ നിെ് ജപായത് ജപാചല ഒരു  കിളി 
തലയിൽ നിെ് ജപായതു ജപാചലയുും ജതാെി. 
പരിസരജബാധും വെജപ്പാഴാണ് ഞാൻ ജറാഡിചേ 
വശെുള്ള ഓടയിജലക്കു വീണതാചണെു മനസ്സി 
ലായത്.  

എചേ ജതാചളാപ്പും ആഴമുള്ള ഓടയാണ്. 

അത് ചകാണ്ട് പരസഹായമില്ലാചത തിരിച്ചു കയ 
റാൻ പറ്റില്ല. അടിമുടി ചെളിയിൽ കുളിച്ചാണ് 
നിൽപ്. സാമാനയും നല്ല ദ്ുർഗന്ധും. ഈ ജലാകെു 
ജീവി ക്കാനുും ചപറ്റു ചപരുകാനുമുള്ള അവകാശും 
ചകാതു കുകൾക്കുും ഉചണ്ടെു വിശവസിക്കുെ 
നാട്ടുകാരായ തിനാൽ ആ ഓട പണിഞ്ഞതിൽ 
പിചെ ആരുും അത് വൃെിയാക്കിയിട്ടില്ല!!! 
ചമാധബൽ ജഫാചണാ െുും ത്പൊരെിൽ 
വെിട്ടില്ലാെ കാലമായതിനാൽ ആചരചയങ്കിലുും 
വിളിക്കണചമകിൽ അലറുകജയ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. 

ആജരാ വരുെത് കണ്ടു ത്പതീെജയാചട 
നിെജപ്പാഴാണ് വരുെത് ഓമന ജെച്ചിയാചണെു 
മനസ്സിലായത്. പടജച്ചാചന, അവചരങ്ങാനുും ക 
ണ്ടാൽ പിചെ ജീവിച്ചിരുെിട്ട് കാരയമില്ല. മറ്റുള്ള 
വർക്ക് സ്ഥിരും പണി ചകാടുക്കലാണ് അവരുചട 
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വിജനാദ്ും. സാറിചേ മകൾ ഓടയിൽ വീണതിചന 
സുനാമിചയക്കാളുും, ജകാജറാണചയക്കാളുചമാചക്ക 
വലിയ ദ്ുരെമാക്കിെീർക്കുും അവർ. അത് 
കൂടാചത അവരുചട അധയെതയിൽ കവലയിൽ 
ദ്ുരെനിവാരണ സമിതി സജമ്മളനവുും ഉണ്ടാകുും. 

അവരുചട കണ്ണിൽ ചപടാചത കുനിഞ്ഞു 
നിെു. ഭ്ാഗയും, എചെ കണ്ടില്ല. 

ഇനിയാരാണാജവാ വരുെത്. അജപ്പാഴാണ് 
കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുും തൂക്കി ത്പസെൻ 
ജെട്ടചേ വരവ്. രാവിചല മിൽമ പാൽ വാങ്ങാനുള്ള  
ജപാക്കാചണെു ജതാെുെു. ഇക്കാക്കയുചട പരിെ 
യക്കാരനാണ് ജെട്ടൻ. ചെറുപ്പും മുതൽ എചെ 
അറിയാും, ത്കിക്കറ്റ് കളി കാണാനുും മറ്റുമായി 
എജപ്പാഴുും  വീട്ടിൽ വരുും. 

എചെ കണ്ടതുും ''എെ് പറ്റി റാണി ജമാചള'' എെ് 
ജൊദ്ിച്ചു ചകാണ്ട് അടുജെക്ക് വെു. 

കാലുചതറ്റി വീണതാ ജെട്ടാ എെ് പറഞ്ഞിട്ട് 
ഒെ് പിടിച്ചുകയറ്റാൻ അജപെിച്ചു. ജെട്ടൻ നീട്ടിയ 
സഹായഹസ്തും പിടിച്ചു മുകളിജലക്ക് കയറി. ബസ് 
കണ്ടക്ടർക്കു ചകാടുക്കാൻ പറ്റാചതജപായ നന്ദി 
ത്പകടനും ത്പസെൻ ജെട്ടന് ചകാടുെു, ജെട്ടനിതാ 
ജരാടുും പറയജല്ല എചൊരു അഭ്യർഥനയുും നടെി 
വീട്ടിജലക്കു നടെു.  

അെചെ എചേ വരവ് കണ്ടു മമ്മി 
ശരിക്കുും ചഞട്ടി. ഭ്ാഗയെിന് ജവചറയാരുും ഉണർെി 

ട്ടില്ല. മമ്മിജയാട് നടചൊചതാചക്ക പറഞ്ഞു, ഒരു 
കുളിയുും പാസാക്കി, ജദ്ാശയുും  കഴിച്ചു ഒെ് 
ഉറങ്ങാൻ കയറി.  

ഉറക്കമുണർെു പുറജെക്കു വെതുും 
ഇക്കാക്കയുചട ജൊദ്യും ''നീയിെു ഓടയിൽ 
വീജണാ?? കവലയിൽ ചെെജപ്പാൾ കണ്ടവചരല്ലാും 
ജൊദ്ിച്ചു ചപങ്ങൾക്ക് വല്ലതുും പറ്റിജയാ എെ്  ??'' 

മുഖ്ചെ െമ്മൽ മറച്ചുവച്ചുചകാണ്ട് 
''നിങ്ങൾക്കാർചക്കങ്കിലുും പഞ്ചായെിൽ പറഞ്ഞു 
ആ ഓട ഒെ് മൂടിക്കരുജതാ? ഇനിയുും ആചരങ്കിലു 
ചമാചക്ക അതിൽ വീഴുും'' എെ് പറഞ്ഞു ചകാണ്ട് 
റൂമിജലക്ക് ജപായി. 

എൊലുും എചേ ത്പസെൻ ജെട്ടാ 
എജൊടീ െതി ജവണ്ടായിരുെു. ഒെുമിചല്ലങ്കിലുും 
ത്കിക്കറ്റ് കളി കാണാൻ വരുജപാചഴാചക്ക എചേ 
കയ്യിൽ നിെ് എത്ത ൊയ വാങ്ങി കുടിച്ചിട്ടുള്ളതാ, 
അതിചേ നന്ദിചയങ്കിലുും കാണിക്കാമായിരുെു. 
ഇതിലുും ജഭ്ദ്ും ഓമന ജെച്ചി ആയിരുെു. അവരുചട 
സവഭ്ാവും അറിയാവുെതു ചകാണ്ട് പറയുെത് 
തള്ളലാചണെു നാട്ടുകാർ വിൊരിജച്ചചന.  

എൊയാലുും ഒരു കാരയെിന് തീരുമാന 
മായി. ഇനി കുറച്ചു നാളജെക്ക് ജപാക്കുും വരവു 
ചമാചക്ക ചവളുപ്പിചനെചെ മതി. അതാണ് 
അഭ്ിമാനെിന് നല്ലത് . 

Trissur: Vilangan Hills 

A hillock located in Adat Panchayat in Trissur. The hill gives a 
panoramic view of Trissur City and Trissur Kole wetlands 
from the top. Shown is an artistic work on Vilangan hills. 
(കടപ്പാട്: Photo- Wiki Commons 

വിവരങ്ങൾ: https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-

g735202-d3908482-Reviews-Vilangan_Hills-

Thrissur_Thrissur_District_Kerala.html) 

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g735202-d3908482-Reviews-Vilangan_Hills-Thrissur_Thrissur_District_Kerala.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g735202-d3908482-Reviews-Vilangan_Hills-Thrissur_Thrissur_District_Kerala.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g735202-d3908482-Reviews-Vilangan_Hills-Thrissur_Thrissur_District_Kerala.html
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കേൾക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നുടെ മഞ്ജു നാദം  
ോണുന്നു നിൻ മഞ്ജുള മുഗ്ധ ഹാസം.  
സ്പർശിപ്പതംഗുലിേൾ  തിരുമാറിലാടേ  
മുേരുന്നു നാസി  തവ  ചന്ദന പാദ ഗന്ധം.  
നുേരുന്നു ജിഹവ നിന്നമൃത പീയൂഷവർഷം 
ഉന്മാദമാെു  മനകമ നറു സവപ്ന മയൂരമായി.  

പകേന്ദ്ന്ദിയമകഗാചരമകനാഹരകമ നിൻ വവഭവം  
ോേന േേുേം നീക്കി ദർശിപ്പു ജികതന്ദ്ന്ദിേൾ  
കശാേ സാന്ദ്ന്ദമീ മായിേ കലാേത്തിൽ, താടന  
കേഴുന്നു ഞാനകഹാ! സതയത്തിൻ ടപാരുൾ കതെി. 
കശാചയമാടമൻ മാനസം ടനരികപ്പാെിൽ എരിയടവ  
ആശവസിക്കട്ടകയാ ഞാനീ ധൂസര സങ്കൽപ്പത്തിൽ.  

ശു്രതിമധുരം 

ധൂസരസങ്കൽപ്പം 

Dr N V Radhakrishnan  

ക ാ. കനരുോവ് രാധാേൃഷ്ണൻ. 
േൺസൽറ്റന്്റ ഗയാസ്കന്ദ്ൊഎന്റകറാ 
ളജിസ്്റ്റ. സാഹിതയത്തിലും സംഗീത 
ത്തിലും യാന്ദ്തേളിലും അതീവ 
തല്പരൻ. കറാഷ്ക ലിൽ താമസം. 
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2018ലെ വേനെേധിക്്ക നാട്ടിലെത്തിയവപാൾ  പരിചയം പുതുക്കാൻ 
താളനിബദ്ധമായി കറുകറ കാർമുകിവെറിലയത്തിയിരുന്ന കുറുമ്പവനാട ്
പഴയ മമതലയാന്നും കാട്ടാലത അേധി നശിപിച്ചതിലെ നീരസേും 
താളം ലതറ്റിയതിലെ ഈർഷ്യയും ഒലക്കക്കൂടി മുഷ്ിഞ്ഞ് മഴയില്ലാത്ത 
തമിഴ്നാട്ടിവെക്കു ലേച്ചുപിടിച്ചു.  

ഒരു മാസത്തിനു വശഷ്ം േീണ്ടുലമത്തി കർക്കിടകവത്തേർ 
സംഹാരതാണ്ഡേമാടിയത് ഈ ഒളിവച്ചാട്ടത്തിലെ ശിക്ഷയാലെന്്ന 
പിന്നീട് മനസ്സിൽ സവകാരയമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞു.  മുങ്ങിവപായ 
ചങ്ങനാവേരി-ആെപുഴ വറാഡിനുപകരം മാവേെിക്കരയിലെത്തി 
ഹരിപാടു േഴി എറൊകുളത്തും അേിലട നിന്്ന   മഴയിൽ 
കുത്തിലയാെിച്ച് ലപാട്ടിലപാളിഞ്ഞ കുതിരാനും കടന്്ന േരണ്ട ് 
കിടക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിവെക്കു കയറുവമ്പാൾ പ്പളയത്തിൽ നിന്്ന സമർ 
ത്ഥമായി രക്ഷലപട്ടതിലെ  ചാരിതാർത്ഥയത്തിൽ ഒന്്ന ലെളിഞ്ഞി 
രുന്നു. അതല്ലാലത മലറ്റാരു െക്ഷയേും ആ യാപ്തയ്ക്കില്ലായിരുന്നു, എറ 
ൊകുളത്തുള്ള വചട്ടലെയും ലബംഗെൂരുേിെുള്ള വചച്ചിയുലടയും 
കുടുംബവത്താലടാത്ത് കുറച്ച് സമയം ലചെേഴിക്കുന്നലതാഴിച്ചാൽ... 

പുതുവച്ചരിയിലെ ബീച്ചും േൃത്തിയും ലേടിപുമുള്ള അരബിവദായുലട 
ആപ്ശമേും പരിസരേും കണ്ടുകഴിഞ്ഞവപാൾ ഇനിലയന്ത് എന്നായി. 
വകട്ടു പരിചയമുള്ള ചിദംബരേും തഞ്ചാേൂരും ചർച്ചാേിഷ്യമായി. 
ആദയം ചിദംബരലത്ത നടരാജലെ സന്നിധിയിവെക്്ക. പ്പൗഢിവയാലട 
തെയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന കിഴവക്ക വഗാപുരം കടന്ന് വകരളത്തിനു 
പുറത്തുള്ള മവറ്റലതാരു വക്ഷപ്തത്തിവെക്കു കടക്കുവമ്പാഴുമുള്ള അല്പം 
അനയതാവബാധേും,  അേധിക്്ക അെക്ഷയമായി ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഒരു 
നാടൻ ടൂറിസ്റ്റിലെ അനേധാനതയും, ലപലട്ടന്നാെ് അേിശവസനീ 
യമായ വക്ഷപ്തജയാമിതിയുലടയും, അത് കൃതയതയാർന്ന യാഥാർത്ഥയ 
ത്തിവെക്്ക പകർത്തിയ നിർമ്മാെ വേദഗ്ധയത്തിെയും, കല്ലുകളിൽ 

 

രഞ്ജീവ്  കുറുപ്്പ  
 

ആബർദ്ദീനിൽ നനവൽ 
ആർക്കിടെക്ൊയി ന ാലിടെയു്യന്നു. 

 

 

ചിദംബരം, തഞ്ചാവൂർ പിന്നെ 
ഹംപിയ ം... 

ശു്രതിമധുരം 
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ലകാത്തിയ കരകൗശെതയുലടയും, തറയിൽ 
പരന്ന അനനയങ്ങളായ വകാെങ്ങളുലടയും 
മാസമ്രിക ചുറ്റമ്പെങ്ങളിവെക്ക് േഴിമാറിയത്. 
പ്പദക്ഷിെ േഴിയിലെ കൽമണ്ഡപങ്ങളുലട 
ഉൾത്തളങ്ങൾ നട്ടുച്ചയക്്കും കുളിരു പകർന്നു.  

 

അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ പെവപാഴായി 
പെികഴിപിച്ചിട്ടുള്ള, നാല്പവതക്കവറാളം പരന്നു 
കിടക്കുന്ന ഈ വക്ഷപ്തസമുച്ചയത്തിലെ 
ലതക്കുേടക്കും കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുമുള്ള 
േിനയാസം, അതീേകൃതയതവയാലട  ലകാത്തി 
യുണ്ടാക്കി സംവയാജിപിച്ചിട്ടുള്ള തൂെുകളും 
അേയിലെ ലകാത്തുപെികളും ആധുനിക 
സർവേ ഉപകരെങ്ങവളാ പ്തിമാന കംമ്പയൂട്ടർ 
വമാഡെുകവളാ രൂപവരഖവയാ ഒന്നും തലന്നയി 
ല്ലാലത ഉണ്ടാക്കിലയടുത്ത മഹാശില്പി പരമ്പര 
കലള മനസ്സിൽ സാഷ്ാംഗം നമസക്രിച്ചിട്ടാെ ്
അേിലടനിനിന് പടിയിറങ്ങിയത്. അൻപ 
ത്താറു (ഇവപാൾ  അൻപത്)   തൂെുകളിൽ 
താങ്ങി നിറുത്തിയിരിക്കുന്ന നൃത്തസഭയും  
കിഴവക്ക വഗാപുരനടയിൽ കണ്ട രഥങ്ങളും  

േിസ്മയക്കാഴ്ചകളായി.  നാടയശാസ്പ്തത്തിലെ 
108 കരെങ്ങൾ ലകാത്തിയ വഗാപുരനടയിൽ 
ക്കൂടി  കയറിയിങ്ങിയിട്ടും അലതാന്നും പ്ശദ്ധി 
ക്കാലത വപായതിന് പിന്നീട് സവയം പഴിച്ചു. 
വക്ഷപ്തനഗരിയുലട ഗരിമ, അേഗെനയിെും 
ദാരിപ്ദയം േിളിച്ചറിയിക്കുന്ന പുറം േഴികളിെും 
േീർപുമുട്ടുന്ന വപാലെ വതാന്നി.  

അേിലടനിന്നും തഞ്ചാേൂരിവെക്ക്. കാവേ 
രിക്കു കുറുലക പെിത വൊകത്തിലെ തലന്ന 
ഏറ്റേും പുരാതനമായ അെലക്കട്ടുകളിലൊ 
ന്നായ ‘കല്ലെ’യും കടന്നാെ് വപായലതന്ന 
തിരിച്ചറിേ് േീണ്ടുലമാരു വമാഹഭംഗത്തിനിട 
യാക്കി. രണ്ടായിരവത്താളം േർഷ്ം മുൻപ് നിർ 
മ്മിച്ച ഈ അെലക്കട്ട് കാവേരി നദിയിലെ 
ലേള്ളം ജെവസചനത്തിനായി േഴിതിരിച്ചു 
േിടാനുപവയാഗിക്കുന്നു, ഇന്നും!  

CE 1003-ൽ രാജരാജവചാളലെ നിർവേശ 

ചിദംബരം, കിഴവക്ക വഗാപുരം 

ചിദംബരം, ശിേഗംവഗ തീർത്ഥം 
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പ്പകാരം തുടങ്ങി ഏഴുലകാല്ലം ലകാണ്ട് പെി 
തീർത്ത ബൃഹവദശവരവക്ഷപ്തമായിരുന്നു  
തഞ്ചാേൂലര  െങ്ങളുലട  െക്ഷയം. പുരാെ 
കഥകളിലെ മഹാവമരു പർേതത്തിലെ പ്പതിരൂ 
പമായാെ് ഈ വക്ഷപ്തം രൂപകല്പന ലചയത്ിരി 
ക്കുന്നത്. ചിദംബരം വക്ഷപ്തം ആദയമായി നിർ 
മ്മിച്ചത് ആലരവന്നാ എന്നാലെവന്നാ എന്ന ്
േയക്തതയിലല്ലങ്കിൽ, പിെ്ക്കാെത്തു നിർമ്മിക്ക 
ലപട്ട ബൃഹവദശവരവക്ഷപ്തത്തിലെ  CE 1011ലെ 
േരേുചിെേു കെക്കും അറുന്നൂവറാളം 
വജാെിക്കാരുലട വപരുകളുമടങ്ങിയ ശിൊെി 
ഖിതങ്ങൾ ഈ വക്ഷപ്തത്തിലെ ഉത്ഭേലത്ത 
ക്കുറിച്ചും അതിന് നിർവേശം നെക്ിയേലരക്കു 
റിച്ചും കൃതയമായി േിേരം നെ്കുന്നു. കൂട്ടിവച്ചർ 
ക്കെുകളും മരാമത്തു പെികളും ലചയ്തിട്ടു 
ണ്ടങ്കിെും പ്പധാന വക്ഷപ്തേും വഗാപുരങ്ങളും 
ആയിരമാണ്ട്  മുൻപ ് നിർമ്മാെം പൂർത്തി 
യാക്കിേയാെ്. 240 മീറ്റർ നീളേും 120 മീറ്റർ 

േീതിയുമുള്ള  ദീർഘചതുരാകൃതിയിെുള്ള 
വക്ഷപ്താങ്കെത്തിൽ 50 കിവൊമീറ്ററിനപുറത്തു 
നിലന്നത്തിച്ച കരിങ്കല്ലിൊെ് പെി തീർത്തിരി 
ക്കുന്നത്. സമചതുരാകൃതിയിെുള്ള ഗർഭഗൃഹ 
ത്തിലെ േിമാന (പ്പധാന പ്ശീവകാേിെിലെ 
മുകളിെുള്ള വഗാപുരം) ത്തിന് 60.96 മീ. 
ലപാക്കേും അതിലെ മകുടിയിെുള്ള താഴിക 
ക്കുടത്തിന് 81.284 ടൺ ഭാരേുമുണ്ട്. 

ലകാത്തുപെികളാെും ആവെഖനങ്ങളാെും 
ചുേർച്ചിപ്തങ്ങളാെും  പ്ശീവകാേിെും മണ്ഡപ 
ങ്ങളും വഗാപുരങ്ങളും അെങ്കരിക്കലപട്ടിരി 
ക്കുന്നു. ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത നദിവകശ പ്പതിമ 
ഭാരതത്തിലെ തലന്ന ഏറ്റേും േെിപവമറിയ 
രണ്ടാമലത്ത നദിവകശ പ്പതിമയാെ്. ഒന്നാം 
രാജരാജവചാളൻ തലന്ന പെികഴിപിച്ച ഈ 
പ്പതിമയിരിക്കുന്ന മണ്ഡപത്തിെും ധാരാളം 
ചുേർച്ചിപ്തങ്ങൾ കാൊം. വക്ഷപ്താങ്കെത്തി 
വെക്കുള്ള ആദയലത്ത പ്പവേശനവഗാപുരം, ബൃഹവദശവരം പ്പധാന വക്ഷപ്ത വഗാപുരം 

ബൃഹവദശവരം വക്ഷപ്തം 



{ipXntcJ 2022 

SRUTHIREKHA ൧൧൯൮        - 48 -   

“വകരളാന്തകൻ തിരൂോസൽ” രാജരാജ 
വചാളൻ വകരളത്തിലെ വചരരാജാേിലന യുദ്ധ 
ത്തിൽ വതാൽപിച്ചതിലെ ആവഘാഷ്സൂച 
കമായി പെികഴിപിച്ചതാലെന്നു പറയലപ 
ടുന്നു.  

അേിലട നിന്നും വപായത് ഏഷ്യയിലെ 
തലന്ന ഇന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റേും പഴക്കവമറിയ 
പ്ഗന്ഥശാെയിലൊന്നിവെക്കാെ്, തഞ്ചാേൂ 
രിലെ മഹാരാജാ സർവ ാജിയുലട വപരിൽ 
നാമകരെം ലചയ്ത സരസവതി മഹാൾ പ്ഗന്ഥ 
ശാെ. തമിഴ് നായക്ർ രാജാക്കൻമാർ പതി 
നാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങി മറാത്താ രാജാ 
ക്കൻമാർ, പ്പവതയകിച്ചും മഹാരാജാ സർ 
വ ാജി പരിവപാഷ്ിപിച്ച ഈ പ്ഗന്ഥശാെ അതയ 
പൂർവ്വങ്ങളായ താളിവയാെ പ്ഗന്ഥങ്ങളുലട 
സൂക്ഷിപുവകപ്ദമാെ്. തഞ്ചാേൂരിലനക്കുറി 
ച്ചുള്ള ഒരു വഡാകയുലമെറിയും ഇതിവനാടനു 
ബന്ധിച്ചുള്ള മയൂസിയേും കണ്ട് െങ്ങൾ മട 

ങ്ങുവമ്പാൾ ഒരു സഹപ്സാബ്ദം മുമ്പ് ഇപ്തയും 
സാംസക്ാരിക ഉന്നതിയും നിർമ്മാെ 
വേദഗ്ദ്യേും കൊവമന്മയും വകേരിച്ച ഈ 
സമൂഹലത്തക്കുറിച്ച ് അത്ഭുതലപടാതിരി 
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

ഇപ്തയും കാെലത്ത അജ്ഞത 
ഉള്ളിലൊതുക്കി ൊനും  ഈ പ്ദാേിഡ 
പാരമ്പരയലത്ത കുറച്ചുവനരവത്തക്ക് എലെ 
സവന്തമാക്കി ഊറ്റം ലകാണ്ടു. തിരിച്ച് വകരള 
ത്തിലെത്തിയവപാവഴക്കും കാറ്റും വകാളും 
അല്പം ശമിച്ചിരുന്നു.  മഹാപ്പളയത്തിനു ലതാട്ടു 
മുവന്നാടിയാലയത്തിയ ഈ ലചറുപ്പളയത്തിൽ 
നിന്നും െങ്ങൾ രക്ഷലപട്ട് യു.ലക.യിലെത്തി 
ലയങ്കിെും ലചങ്ങന്നൂരുള്ള അച്ഛനമ്മമാരും 
പാണ്ടനാട്ടിെുള്ള അമ്മൂമ്മയും പ്പളയത്തിെ 
തീപ്േത മുഴുേനും സഹിച്ച് മച്ചിെും 
മുകളിെലത്ത നിെയിെുമായി ഒരാഴ്ച 
കഴിവയണ്ടി േന്നു. 

വകരളാന്തകൻ തിരുോസൽ 
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ഒരു പ്പളയക്കാെത്ത് തഞ്ചാേൂരും ചിദംബ 
രേും സമ്മാനിച്ച േിസ്മയം കാെുന്നേവരാ 
ലടല്ലാം േിളമ്പിയും േീമ്പിളക്കിയും നടക്കു 
വമ്പാഴാെ് പ്ശുതി ോർഷ്ികത്തിന് പ്പധാന 
അതിഥിയാലയത്തിയ വഡാ. പി.ലക. രാജവശ 
ഖരൻ മാഷ്് ലഹായസ്ാെ സാപ്മാജയത്തിലെ 
ോസത്ുവശെിലയക്കുറിച്ചും ശില്പകെലയ 
ക്കുറിച്ചും സൂചിപിച്ചത്. എങ്കിൽ അടുത്ത 
അേധിക്ക് അേിവടക്കു തലന്ന വപാകെ 
ലമന്ന പൂതി കെശൊയി. മഹാമാരിയുലട 
നിയപ്ന്തെങ്ങൾ കുറഞ്ഞ അേസരം വനാക്കി 
നാട്ടിവെക്കുേിലട്ടങ്കിെും പുതുതായിറങ്ങിയ 
ഒമിവപ്കാെിലെ ബന്ധനത്തിൽ െങ്ങൾ 
ഒരാഴ്ച ലബംഗെൂരുേിൽ കഴിഞ്ഞു. രണ്ടര 
േർഷ്ലത്ത ഇടവേളയ്ക്കു വശഷ്ം നാട്ടി 
ലെത്തിയിട്്ട ബന്ധുക്കലള കാെുന്നതിനു 
മുൻപുള്ള ഏഴുദിേസലത്ത quarantine-ലെ 

േീർപുമുട്ടെും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകരാതി 
രിക്കാനുള്ള പ്പാവയാഗികബുദ്ധിയും കാരെം 
വഹായസ്ാെ തീർത്ഥാടനം രണ്ടു ദിേസലത്ത 
ഹംപി യാപ്തയാക്കി മാറ്റി.  

പാഠപുസ്തകങ്ങളിെൂലട മാപ്തം പരിചിത 
മായ ലഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയുലട ഭൂമി 
ശാസപ്്തേും, വപരിലെ പ്പൗഢിലകാണ്ട് എന്നും 
പ്ഭമിപിച്ചിരുന്ന തുംഗഭപ്ദ നദിയും ലബംഗെൂരു 
േിൽ നിന്നും അേിവടയക്്കുള്ള യാപ്ത മുഴുേൻ 
മനസ്സിൽ  ഔൽസുകയം നിറച്ചു. തുംഗഭപ്ദ 
അെലക്കട്ട് (പമ്പാ സാഗർ അെലക്കട്ട)് കട 
ന്നുള്ള യാപ്ത വേറിട്ടതും കുളിർമ്മയുള്ളതു 
മായ ഒവട്ടലറ കാഴ്ചകൾ പകർന്നു. നദിക്കു 
േടക്കു േശത്തുകൂടി ആഞ്ജവനയാപ്ദി െക്ഷയ 
മാക്കിയാെ് െങ്ങളുലട യാപ്ത. ഹനുമാലെ 
ജന്മസ്ഥെലമന്നു േിശവസിക്കലപടുന്ന ഈ 

ഹംപിയിവെക്കുള്ള യാപ്തയിലെ േഴിവയാരക്കാഴ്ച 
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കുന്നിെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള സൂരയാസ്തമയം 
കാെുന്നത് അതിമവനാഹരമായ ഒരു അനുഭ 
േമാെ.് സൂരയാസ്തമനത്തിന് മുൻപുള്ള 
സായാഹ്നസൂരയലെ സുേർണ്ണരശമ്ികളിൽ 
വശാഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളും അേ 
യ്ക്കിടയക്്കുള്ള ഹരിതാഭമായ ലനൽപാടങ്ങ 
ളുലടയും നിറവേേിധയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലന 
ശാന്തമാക്കുന്ന ഒരു മാസമ്രികതയുണ്ടായി 
രുന്നു.  

575-ഓളം പടികൾ കയറി മുകളിലെത്തി 
യവപാവഴയ്ക്കും സൂരയൻ ചപ്കോളത്തിൽ 
മറഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരുന്നു. കുറച്ചുവനരവത്തക്ക ്
ചുമന്നുതുടുത്ത പഴം വപാലെ സൂരയബിംബം 
കണ്ടവമ്പാൾ ഹനുമാലെ വപരിനാധാരമായ 
കഥ ഓർമ്മേന്നിലല്ലങ്കിവെ അത്ഭുതമുള്ളൂ,    

വമഘാേൃതമായിരുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ ചപ്ക 
ോളം, കാൊൻ ലകാതിച്ചു കയറിയ അസത് 
മയക്കാഴ്ചലയ മറലച്ചങ്കിെും ആഞ്ജവനയാ 
പ്ദിലയ കുങ്കുമാഭിവഷ്കം നടത്തി മറിലച്ചാരു 
ആനദക്കാഴ്ച നൽകി. ആഞ്ജവനയാപ്ദിയിൽ 
നിന്്ന േളഞ്ഞുപുളലഞ്ഞാഴുകുന്ന തുംഗഭ 
പ്ദയും ലതലക്ക കരയ്ക്കുള്ള ഹംപിയും 
കാൊൻ കഴിയും. അേിടേിലടയായി 
കൂമ്പാരം കൂടി കിടക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക ്
എവതാ ലകാച്ചു കുട്ടി കുറുമ്പു കാട്ടി തട്ടിക്ക 
ളഞ്ഞ കളിപാട്ടങ്ങളുലട പ്പതീതി. 

പതിനാൊം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ രണ്ടര നൂറ്റാ 
വണ്ടാളം േിജയനഗര സാപ്മാജയത്തിലെ തെ 
സ്ഥാനമായിരുന്ന ഹംപി നഗരാസൂപ്തെ 
ത്തിലെ ഉത്തവമാദാഹരെമാെ്.  

ഹംപി, ആഞ്ജവനയാപ്ദിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച 
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വക്ഷപ്തസമുച്ചയങ്ങളും കൽപാത്തികളിെൂ 
ലടയുള്ള ജെേിതരെേും  ജെസംഭരെിയുലട 
സാമീപയമുള്ള  രാജകീയലകാട്ടാരങ്ങളും എട്ടു 
വകാെുകളുള്ള കുളിപുരയും വഭാജനശാെ 
യും േീതിവയറിയ േഴിക്കിരുേശേും കൽത്തൂ 
െുകൾ നാട്ടിയിട്ടുള്ള ോെിഭസ്ഥെങ്ങളും 
എല്ലാം സമ്പദസ്മൃദ്ധമായിരുന്ന ഒരു നഗര 
ത്തിെ തിരുവശഷ്ിപുകളാെ.് ഏലറ നാശം 
വനരിട്ട േിത്തെവക്ഷപ്തത്തിലെ മണ്ഡപങ്ങളും 
കല്ലുലകാണ്ടുള്ള രഥേും സദർശകലര അത്ഭു 
തസ്തബ്ധരാക്കാൻ പ്പാപ്തിയുള്ള ോസ്തു 
ശില്പങ്ങളാെ.് ഈ വക്ഷപ്തത്തിലെ രംഗമണ്ഡ 
പത്തിൊെ് സപത്സവരങ്ങളുതിർക്കുന്ന 
തൂെുകളുള്ളത്. പുനരുദ്ധാരെം 
നടക്കുന്നതിനാൽ ഇേിലട പ്പവേശനം 
െഭിച്ചില്ല. 

പിൽക്കാെത്തുണ്ടാക്കിയ ആനലക്കാട്ടിെും  
ചിത്തരഞ്ജിനി  മഹാളും  (lotus mahal) കാരയ 
മായ നാശനഷ്ങ്ങളില്ലാലത ഇവപാഴും 
നിെനിെ്ക്കുന്നു. ഇേ രണ്ടും നിർമ്മിച്ചതിൽ 

ഇസ്ലാമികോസ്തുകെയുലട സവാധീനം േയക്ത 
മായി കൊൻ കഴിയും. 

 

ഒരു ദിേസം ലകാണ്ട് ഓട്ടപ്പദക്ഷിെം 

ഹംപിയിലെ ആനലക്കാട്ടിൽ 

ചിത്തരഞ്ജിനി  മഹാൾ  (Lotus mahal) 
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നടത്തി വേകുവന്നരം  തിരിച്ച് ലബംഗെൂരിവെക്ക് യാപ്തതിരിച്ചവപാൾ  ഇടയക്്കിലട 
കെക്കില്ലാലത വസേിച്ച നല്ല കരിമ്പിൻ നീരുകാരെം ഒട്ടും ക്ഷീെം വതാന്നിയിരുന്നില്ല.  
സാംസക്ാരികമായും ബൗദ്ധികമായും കൊപരമായും ഒലക്ക ഏലറ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു 
ജനതയ്ക്ക് ആത്മാഭിമാനം വകവമാശം േന്നലതവപാഴാലെന്നത് ഒരു പ്പവഹളികയായി മനസ്സിൽ 
കൂടി.  

 

(ചിപ്തങ്ങൾക്ക് കടപാട് : േർഷ്, പ്ശീെക്ഷ്മി, ശിേരഞ്ജിനി, പ്ശീഹരി) 

 

േിത്തെ വക്ഷപ്തത്തിലെ കല്ലുലകാണ്ടുള്ള രഥം 
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ശു്രതിമധുരം 

Sreeraj 

Shivala ghat is one of the 
largest ghats in Varanasi, 
India. It was built by King 
Balwant Singh in honour of 
Hindu god Shiva.   

 

Sketch by Sri Sreeraj Nair, a long- 
standing member of Sruthi. He 
has directed and acted in many 
plays staged at Sruthi events.   
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Sruthi Report 2020-22 
 Sruthi’s traditional routine and activities were severely disrupted in 
the last three years by the COVID pandemic. The Sruthi Executive Com-
mittee (ExCom) made a conscious effort to keep Sruthi going with various 
online events during this time. Once the restrictions started easing, the 
2021 AGM was held as an in-person event and was well-received by the 
Sruthi family. I am glad to present the report of all the Sruthi activities 
since the publication of the last report in Sruthirekha 2020. 

The Sruthi Executive Committee 
 The current ExCom was elected at the Sruthi Annual General Body 
Meeting (AGM) held on 6th September 2020. Due to travel restrictions aris-
ing from the COVID pandemic, the AGM was held as a virtual Zoom 
meeting. 

 The outgoing ExCom consisted of the following members: 

President -  Sethu Wariyar 
Vice President - Rathi Venugopal 
Secretary - Chovodath Unnikrishnan 
Treasurer - Sreekanth Balasubramanyam 
Members - Ajith Kartha, Satheesh Manayankath, Rashmi Sudhir 

 Taking their place the following members were elected as office bear-
ers for a three-year term: 

President - Shameel Mattara 
Vice President - Preetha Kishore 
Secretary - Sojan Vasudevan 
Treasurer - Rejani Paul 
Members - Appu (Ananthabharathan Kurup), Neeraj Cherukun-
nath, Vimala Sebastian 

 Breeze George, Shahid Rashid and Usha Binooj continued as ExCom 
members for their remaining tenure of one year. In 2021 they were re-
placed by Anagha Jayadevan, Deepthi Binuraj and Sathish Sundharesan. 

Sruthi Winter Event - 20 February 2021 
 As it became clear that our usual face-to-face meetings would be un-
likely in the foreseeable future, the ExCom made plans to proceed with a 

റിപ്പോർട്്ട 

Sojan Vasudevan 

Sruthi  Secretary  
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series of online events. The 2021 winter event 
was the first such event organised by the new 
ExCom. The chief guest was the eminent writer 
and orator Sri. Alankode Leelakrishnan. 
His informative and entertaining speech, as well 
as the interactive session with Joji Kuriakose, 
kept the audience enthralled. He also released 
the 2020 edition of Sruthirekha. 

 For the first time in the history of Sruthi, a 
“kathaaprasangam” (കഥാപ്രസംഗം) was pre-

sented for the Sruthi audience. This was per-
formed by Smt. Gopika Jawahar Nath, a ka-
thaaprasangam artist with Aakasha vaani and 
recipient of several awards. The programme 
generated several nostalgic comments from the 
viewers. 

 The event provided an opportunity for the 
Sruthi family to pay homage to the recently de-
ceased stalwarts of Malayalam literature Sri. Ak-
kitham Achuthan Namboodiri and Smt. 
Sugathakumari. The first programme titled 
കാവ്യസ  മൃതികൾ was a recital of Akkitham’s 

selected poems by the Sruthi children. They in-
cluded: 

 

വ്ാഗ്ദാനം - ഗഗാരു 
അരിപ്രാവ്ിഗനാട  - അനന്തപ്രീ 
കാത്തിരിപ്പ  - അഭിജിത  
ഇടയൻ - ഭരത  
രണ്ടത്തത്ത ഗമരാന്തി - രാരദ 
മലത്തവ്ള്ളം വ്ന്നഗപ്പാൾ - വ്ിനായക  & 
നവ്നീത  
ഉത്സവ്പ്പിഗേന്ന  - മഹാഗദവ്  & നാരായണ് 

 Following this, Akkitham’s nephew Sri. U. 
S. Narayanan, a poet and Sanskrit scholar in his 
own right, joined the Zoom call reminiscing 
about his memories of Akkitham. Narayanan’s 
daughters Mithravinda and Mihira beautifully 
recited extracts from Akkitham’s poems. 

[Note: Sadly U. S. Narayanan passed away in July 

2022 after a period of illness. Our thoughts are with 

his wife and children]. 

 The next programme titled നാടയാർപ്പണം 
was a dance tribute to Akkitham by Breeze 
George and her team of children. Three poems 
were included: 

വ്ിദയ അരുളുക – ചിന്മയി & അനന്തപ്രീ 

മുന്നറിയിപ്പ  – നിഗവ്ദിത, ഹർഷ, 

Flyer for Sruthi Winter Event  February 2021 
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നന്ദിനി, ജാനകി & രിഖ 

കടമ്പിൻ രൂക്കൾ - നന്ദിത, രാരദ, ഈവ് 

 Next, സുഗീതികൾ was a recital of a selec-

tion of poems by Sugathakumari, comprising: 

ഒരു തത നടാം - ഗടാം 

ഇനിയീ മനസ്സില് കവ്ിതയില്ല - ജാനകി 

കണ്ണത്തെ അമ്മ - മാനസ 

ഒരു രാട്ടു രിത്തന്നയും - ഭാവ്ന 

കാളിയമർദ്ദനം - രിഖ 

രശ്ചിമഘട്ടം - ഗൗരി 

അമ്പലമണി - രാരദ 

The final segment was a solo dance titled 
“രാദപ്രതിഷ ഠ”, choreographed and performed 

by Amritha Jayakrishnan as a tribute to 
Sugathakumari teacher. This was originally per-
formed at the Soorya festival and a recording was 
shared for the Sruthi Winter Event. 

 The full programme is available to watch 
online at https://youtu.be/z4BpCIIk8iw.  

Online Theatre Workshop - 2 May 2021 
 A half-day theatre workshop for the Sruthi 
children was conducted by the renowned theatre 
artist and Sangeet Natak Akademi Award winner 
Sri. Gireesh Sopanam. He used two poems for the 
workshop - കുഴിയാന by കാവ്ാലം 
നാരായണപ്പണിക്കർ, and കള്ളൻ by 

അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ. He demonstrated ways and 

means of enacting them on stage to the wonder-
ment of the young audience. The participants 
were Anjana, Archana, Bhavana, Gopu, Gowri, 
Ishani, Janaki, Mahadev, Manasa, Milan, Minnu, 
Nandini, Narayan, Navaneeth, Sarada, Shikha, 
Tom, Vinayak, and Visakh. A few parents also 
had joined. Feedback from the participants was 
overwhelmingly positive. 

“Sruthi Sandhya” Family event – 22 May 
2021 

 An informal family event named “Sruthi 
Sandhya” was organised via Zoom. The main 
aims were to showcase the talent of the younger 

members of Sruthi and to engage Sruthi members 
in some fun and entertaining activities. 

 Usha Binooj ensured maximum participa-
tion by the Sruthi children through an active and 
persuasive talent hunt. The result was a collection 
of a variety of activities by children, ranging from 
talk, music, quiz, dance etc. Participants included 
Abhijith, Adil, Amutha, Ananthasree, Anjana, 
Archana, Bharath Kishore, Bharath Sreekanth, 
Bhavana, Chinmayi, Eva, Gopu, Gowri, Harsha, 
Janaki, John, Mahadev, Manasa, Milan, Minnu, 
Nandini, Narayan, Navaneeth, Paul, Sarada, 
Sikha, Vinayak, Visakh and Zoran. 

 This was followed by an entertaining quiz 
session by Kishore Chandran. There was a good 
level of participation with around 40 participants 
in the Zoom call.  

Sruthi Winter Event 29 Jan 2022 
 Sruthi and Kala UK organised an online 

music programme. This was the first time the two 

sister organisations joined hands together to or-

ganise an event. Many of the singing talents (both 

Sri Gireesh Sopanam 

https://youtu.be/z4BpCIIk8iw
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adults and children) from Sruthi participated in this event. The technical support team from Kala pro-

duced flawless streaming resulting in a high quality programme enjoyed by one and all. 
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AGM 2021 – 25 Sep 2021 
 As the restrictions related to COVID had 
started easing, the ExCom decided to proceed 
with a “real” rather than a “virtual” AGM. This 

was held in Wakefield on 25th September 2021. 
The event was also streamed live on FaceBook 
Live. 

 The day started with the traditional Sruthi 
Walk in the morning at Pugneys Country Park 
followed by lunch at Notton Village Hall. The 
badminton tournament was held at St Thomas à 
Becket Catholic Secondary School. Jayadevan 
Vellani and Shahid Rashid emerged the winners 
this year. 
 The AGM was held at Notton Village Hall 
from 5 pm to 10 pm. Approximately 50 members 
(including children) attended the AGM, plus up 
to 11 at a time on FaceBook Live. Various organi-
sational matters were discussed and presented, 
including Secretary’s report on Sruthi activities 
and Treasurer’s report on the financial status. 

 Matters arising from the last AGM were 
discussed. Noteworthy points included “Consider 
getting charity status for Sruthi”. The current Ex-
Com had collectively investigated this and con-

cluded that the process would be rather complex 
and the perceived benefits were unclear. There-
fore, the decision was made not to actively pur-
sue this. 

 Criteria used for admitting new members 
into the Sruthi family were discussed at length. 
Traditionally, new members would be admitted 
after they attended the annual day event for three 
years; alternatively, active participation in any 
annual day programmes for two years would be 
acceptable. The criteria were debated and agreed 
that two years’ of attendance or participation will 
be sufficient for attaining membership. The Ex-
Com retains the right to deviate from this in ex-
ceptional circumstances. 

 Prior to the AGM there were 69 paid mem-
bers in the Sruthi family. Sindhu & Ajeet Nair, 
Jayan Mannath & Reji Jayan, and Nisha & 
Praveen were introduced as new members. 
 Breeze, Shahid and Usha completed their 
three-year tenure as ExCom members. Shameel 
and others in the ExCom thanked them for their 
contributions over this period and requested 
their continued support in future. Breeze and 
Shahid spoke about their experiences as ExCom 

At the AGM 
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members. Usha could not attend the AGM in 
person, but joined via FaceBook Live. 

 The new ExCom members were announced 

by the former Sruthi Secretary Sri. Unnikrishnan. 

There were no volunteers in response to ExCom’s 

request; therefore, ExCom directly approached 

various individuals and Anagha, Deepthi and 

Sathish consented. 

 On conclusion of the meeting the audience 
were treated with various entertainment pro-
grammes by children and adults. 

Sruthi Winter Event 29 Jan 2022 
 With no chance of having a live annual day 
due to COVID restrictions, it was decided to 
have another online event at the start of 2022. 
The highlight of the event was a 
ഗതാല്പ്പാവ്ക്കൂത്ത  video performance fol-

lowed by live interaction with the artists Rajeev 
Pulavar and Padmashree Ramachandra Pulavar. 
The audience got a rare opportunity to go behind 
the scenes and learn about the making of the 
puppets and how they are brought to life. Ajith 
Kartha led the interview on behalf of Sruthi. The 
programme was streamed live on YouTube. 

 This was followed by another entertaining 
quiz session by our resident quiz master Kishore 
(for Sruthi members only). 

 The 2022 winter event is available on the 
Sruthi YouTube channel at https://youtu.be/
cFDt8mAYrOs. 

Sruthirekha 
 The 2020 edition of Sruthi’s annual maga-
zine was released by the chief guest Sri. 
Alankode Leelakrishnan in the Sruthi Winter 
Event in February 2021. The theme of this edition 
was cinema. As a departure from tradition, the 

magazine was released online and printed copies 
were sent later to only those who had asked for 
it. This was the second issue of Sruthirekha edit-
ed by Lakshmi Renjeev. 

 The release of the 2020 edition was delayed due 
to the COVID pandemic. As a knock-on effect, 
the 2021 edition was cancelled and the 2022 edi-
tion was decided to be released on the Sruthi 
2022 annual day in October 2022. 

 Past issues of Sruthirekha are all available at 
https://www.sruthionline.com/publications/. 

https://youtu.be/cFDt8mAYrOs
https://youtu.be/cFDt8mAYrOs
https://www.sruthionline.com/publications/
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Look ahead 

 As the restrictions associated with the COVID pandemic are being relaxed, the ExCom is try-
ing to get live Sruthi programmes back on track, especially our prestigious annual event. At the same 
time we hope to continue with online events too when possible. I take this opportunity to thank all 
Sruthi members for your co-operation, support and understanding during these uncertain times. 
Your whole-hearted support is what motivates us to keep going. 

 Signing off with best wishes for all Sruthi members and your near and dear ones. 

Palakkad: Thasrak 
This is a re-imagined village from O. V Vijayan’s Khasakkinte ithihasam. There 
are rock several sculptures in the village worth mentioning which are in fact, 
the character sketches of the book, with  recreations like the Njattupura, the 
Mosque and several other attractions, it is said that one can feel the pulse of 
Khasak here. Enjoyable for literary enthusiasts and others alike. May be this is 
the only place in the world where  a memorial for a book can be found. 
(കടപ്പാട : Photo- Satheesh Kumar Manayankathu 

വ്ിവ്രങ്ങൾ: https://www.ovvijayanmemorial.com/en/about-the-memorial/) 

 
 
Malappuram: Panniyur Temple, Rayiranelloor Mala 

Both cultural sites related to 
Prayipetta Pandirukulam. Shown 
is the picture of Panniyur tem-
ple where one can see even to-
day the mark of the chisel (uli) made by Perumthachan. 
Rayiranelloor Mala (hill) is considered as the hill on which Nara-
nathu Bhranthan rolled up big rocks and then pushed them down. 
A related site is situated not in Malappuram district but in Pa-
lakkad district is Vayillakunnilappan Temple dedicated to the 
youngest of the 12 siblings. 
(കടപ്പാട : Photo- Wiki Commons; 

വ്ിവ്രങ്ങൾ: Dr Kishore Chandran) 

 
Wyanad: Jain Temples 
Wayanad is a district which hides the Jain culture once flourished in Kerala. Shown is picture is of the ruins of 
Panamaram Jain Temple, Kalpetta. The richness and the intricacy of 
the pillars can only be looked at with awe. Served as a shrine, trade 
centre and ammunition dumping site for Tipu Sultan during 18th cen-
tury, the age of this site can be traced back to 12th century CE.  
(കടപ്പാട : Photo- Wiki Commons; വ്ിവ്രങ്ങൾ: Dr Kishore Chandran) 
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Nowhere to Run    
 The swift arrow skimmed the side of Ze-
ke’s shoulder, blood came dripping down his 
arm. If the arrow had been one-centimetre closer 
it would have pierced his skin and impaled him. 
Zeke held back the urge to scream, he couldn’t 
give himself away - not after what he had done 
to get here. He ducked behind a large fallen tree. 
Someone knew Zeke is here… or maybe several 
people? Regardless Zeke had to get them off his 
tail. But how? He was already so exhausted, he 
felt like he was about to collapse if he got to his 
feet. So, should Zeke just hold his breath and 
hope the bounty hunters would not notice him? 
He had nowhere to run now.  

 Zeke heard heavy footsteps walking to-
ward him, leaves crunching beneath their feet, 
each footstep getting louder as they approached 
him. Was it Zeke’s fate to get captured by the 
Emperor just like his father? Zeke edged closer 
to the tree, his heart racing beneath his brown 
hooded cloak. If the hunters saw his face now, 
they would obviously recognise him as the out-
law who had stolen the Emperor’s most prized 
possession. He felt the pendant he had taken 
from the Emperor’s trophy room against his 
chest, he still hadn’t figured out how to use the 
pendant. Legend had it that whoever wore the 
pendant became a god. He thought back to the 
day he had stolen it. He was so guilty for leaving 
Opal (the goblin who had raised him) in that 
emperor’s trophy room. Was Opal locked be-
hind bars right now or had she escaped?  

The heavy footsteps shook him back to reality, 
He could now see the metallic-tipped boots that 
the hunters wore. Zeke could now see that two 
hunters were searching the area - hoping to de-
liver him to the Emperor. Zeke tried to make 
himself smaller crouching closer to the tree, hop-
ing the hunters won’t notice him. The tall hunter 
closest to Zeke with long hair tied back in a po-
nytail glanced at Zeke, meeting Zeke’s eye. Zeke 
studied the man’s expression, his lip was curled, 
his colourless eyes staring him down. His pink 
skin looked out of place as it gleamed in the sun-

light. Would the tall hunter who had just seen 
Zeke tell the hunter with the bow to capture 
him? But before Zeke could get up and bolt in 
the opposite direction with the little energy that 
he had, something caught him off guard. Some-
thing so peculiar. It had felt like his brain had 
told his feet to freeze. The tall hunter had 
snatched the other hunter’s quiver which was 
full of arrows, the other hunter looked at him 
then said something inaudible - impossible to 
hear from Zeke’s distance. Then the tall hunter 
declared to the other hunter “Tell the Eternal 
Emperor that the Blue Bandit is back with his 
followers.” 

 “The Blue Bandit” Zeke thought to him-
self. Legend has it that decades ago the Blue 
Bandit rebelled against the emperor but then 
he  The hunter scurried away, his body trem-
bling. 

 “You can come out now, Zeke.” Said the 
pink-skinned man with the long ponytail. 

 “Who are you…?” Zeke replied with a 

മുകുളങ്ങൾ 
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confused expression on his face. 

 “Lieutenant Lell-ow of the Blue Bandit at 
your service. The Blue Bandit would like to 
work with you so he instructed me to escort you 
to his undersea city.”  Zeke got to his feet he 
tried to hide the excitement in his voice 

 “Lead the way” he exclaimed. 

 It took Zeke and Lell-ow several weeks to 
get to the city they travelled through grasslands 
over mountains and even through a slightly 
murderous, hungry and very alive swamp. 
Eventually, the two of them reached a small hut 
close to the seashore Lell-ow opened the door to 
the hut. Zeke and Lell-ow strode towards the 
hut. Zeke was feeling nervous, after all these 
years could Zeke with the help of the mysterious 
blue bandit finally end the reign of the eternal 
emperor or was the emperor going to stay the 
eternal ruler forever? He was certainly going to 
find out soon. Lell-ow pulled a hidden lever and 
Zeke felt his stomach drop. The whole hut felt 
like it was falling down but just at the last sec-
ond when it felt like the hut was going to crash it 
came to a steady halt. Someone opened the door 
to the hut. 

 “Welcome to the Blue Bandit’s undersea 
city.” Announced an enormous cheerful woman. 

 “I’ll show you the way to the Bandit.” 
Soon enough they had reached a massive room, 

a woman sat on a throne in the centre of the 
room, her face unreadable. Zeke approached the 
throne while Lell-ow stood in the doorway. Zeke 
immediately recognised the woman as Opal the 
goblin! 

 “How did you escape the throne room?” 
asked Zeke. 

 “…Your father was the emperor and it …
Turns out the emperor isn’t really eternal!” Opal 
shouted and laughed. 

 “I had you run for months and become so 
desperate that you would take an opportunity to 
meet the made-up blue bandit.” Opal recounted 
wickedly. Her eyes gleamed, her smile stretched 
from ear to ear. Zeke glanced backwards there 
was nowhere to run, Lell-ow was blocking the 
exit. Then Opal spoke 5 words that made Zeke 
freeze. 

 “Give me the pendant Zeke…” 

To be continued... 

 

Amudha (4) 

Abhijith (13) 
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Summer Sojourn  
 This is a list of the main attractions that I visited during the Summer Holidays in 2021 with my 
family and it consists of beaches, castles, cathedrals and waterfalls. During this trip I visited Janaki, 
Unni Chetan, Sarada Chechi, Govind, Jonas, Jithu Chetan and Janaki Chechi, I really enjoyed it!!!  

 
Canterbury Cathedral in Canterbury, Kent, is one of 

the oldest and most famous Christian structures in England, 
first opened in 597 AD. A Stain Glass window 
from the Cathedral on the left hand side.  

Botany Bay in Kent in the South 

East Coast of England features chalk 
cliffs.  

Leysdown on Sea Beach located 

in the eastern end of Isle of Sheppey  is a 
long stretch of coarse sand backed by a 
wide promenade and sea defences. 

Queen Elizabeth’s country 

park near Sarada Chechi’s house 

has an assault course with monkey 

bars, rope swings, tyre obstacles and 

scramble nets. 
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Durdle Door is a natural limestone arch on 

the Jurassic Coast near Lulworth in Dorset, England. 

The arch stands about 200 feet above sea level.  

Winchester Cathedral is a cathedral of the Church 

of England in Winchester, Hampshire, England. It is one of 

the largest cathedrals in Europe, with the greatest overall 

length of any Gothic cathedral. 

The water that flows through Black 

waterfalls, Garve is black because it 

flows through peaty land. 

Ardvreck Castle is a ruined castle dating 

from the 16th century which stands on a rocky 

promontory jutting out into Loch 

Assynt in Sutherland, Scotland. 
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Smoo Cave is a large combined sea cave and freshwater cave in 

Durness in Sutherland, Highland, Scotland. The cave name is thought to 

originate from the Norse 'smjugg' or 'smuga', meaning a hole or hiding-

place. 

Sango Sands Beach in Durness, 

very close to Smoo cave, is a beautifully 

formed cove, with panoramic views of the 

North Minch.  

Balnakiel beach is a wide, white beach 

with large dunes, situated near Cape Wrath in the 

very north of Scotland. 

 

Dunnet Head, as it says on the sign, is the 

most northernly part of UK mainland. 
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Dunrobin Castle is a stately home in Sutherland, 

in the highland area of Scotland and the family seat of the 

Earl of Sutherland and the clan Sutherland. 

Courtesy: https://www.visitscotland.com/, https://en.wikipedia.org/ , https://earth.google.com/

web/  

 

 

Gopu (10) 

https://www.visitscotland.com/
https://en.wikipedia.org/
https://earth.google.com/web/
https://earth.google.com/web/
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Janaki (10) 

Thomas (9) 
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Colour 
 Every day, I open my eyes. The world is 
blurred. I put on my glasses but they do not 
help. Every face I see is a frown, and more and 
more colour drains from my life every single 
day. I thud downstairs. Porridge is set on the 
table.  

 Urgh.  

 I hate porridge. 

 I swear my mother sets out to make my life 
miserable. 

 “Good morning, sweetie!” she beams at 
me from the stove, obviously oblivious. “We ran 
out of cereal, so it’s just porridge today. I know 
you don’t like it but I have some honey to driz-
zle in.”  

 I only just woke up, and the day is against 
me. I imagine her stupid smile fading and some 
cruel satisfaction takes over. She’s probably 
frowning at me like she probably always does 
behind my back, because she hates me. I know 
she does.  

 I thud back upstairs. I only just woke up, 
and the day is against me. I imagine her stupid 
smile fading and some cruel satisfaction takes 
over. She’s frowning at me like she probably al-
ways does behind my back, because she hates 
me. I know she does.  

 I pick up my phone and scroll through my 
social media pages.  

 Girls talking about weight loss pills. 

 A depressed girl handling a rope. 

 A boy who committed suicide. 

 The clips are muted colours, losing opacity 
every moment, and in its absence, my fear 
grows. I changed into my school uniform. I drag 
my bag down the stairs, hearing dull clunk after 
clunk of a metal water bottle which won't 
change much with a few extra dents. It was 
bright blue, like the sky, when it was new, but 
both have dimmed in colour since.  

 My stupid little sister is in the kitchen, out 
of breath from the sprint from room down the 
hall, showing my mother something extrava-
gantly frilly.  

 “It’s so shiny!” she squeals, excitedly. 
“They mailed it for my birthday.” She adds by 
way of explanation, when she sees me, and runs 
upstairs while I cringe at her childishness. I look 
at the gift.  

 A faded pink phone case, with gems that 
don't shine. A bland, dirty pink bow is stuck on. 
My sister’s friends took it upon themselves to 
make a phone case themselves. God knows if my 
parents are thinking of buying a phone that fits 
the case.  

 The day trickles by. My teachers pick on 
me in class. The bullies tease me at break and 
lunch. Others just scowl at my back. I know they 
do. I mean, they don’t even look like smiles, but, 
rather, grimaces. I know they find me ugly.  

 I ride home on the bus and open up the 
internet on my phone. I stare hard at my search 
history. 

 how do you know if your depressed? 

 how can ‘i’ fix ‘mu  depressio’? 

 blood 
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 https://amazon.com/search/knife  

 A knife. I’m expecting it to come soon. I 
don’t know how people carry on living. I can’t 
do this and anyone who expected otherwise are 
kidding themselves, not me. It will all be over 
soon. Life will drain from me like colour left my 
eyes. I take off my glasses and clean them. I 
think of the last stanza of my favourite song, 
‘The Hanging Tree’ from the Hunger Games by 
Suzanne Collins 

 “Are you, are you 
 Coming to the tree 
 Wear a necklace of rope 
 Side by side with me 
 Strange things did happen here 
 No stranger would it be 
 If we met at midnight 
 In the hanging tree” 

 I consider this. If only a hanging tree ex-
isted. It would make my life -or will be left of it- 
a lot easier. I open the door into our hallway. 
An empty delivery box sits in the corner. The 
inner packaging shows a picture of a sharp 
knife. I take the contents of the box to the bath-
room. I’ve avoided being a burden to my par-
ents my whole life, no need to start now.  

 I draw small patterns on my hand. The 
ink flows out, a deep crimson colour, yet oddly 
enough, it's one of the brightest things I’ve seen 
recently.  

 I look around me. 

  My bottle peeking out from the side of my 
bag is the same cerulean blue as they sky out-
side. Our bathroom is no longer the dull grey I 
was accustomed to but a clean bright white. 

 My thoughts are confused and muddled 
as they whirl around my befuddled mind. I feel 
light and free. 

 I fall asleep, into a pitch-black hole. 

Gowri (15) 

Kozhikkode: Dhowmaking Khalasis 

Uru, traditional type of ships are built in  Beypore near the mouth of Chaliyar River. The tradition it-

self is about 1500 years old. The ancestry of Baraamis, the original ship builders of Beypore can  be 

traced back to Egypt. The Mappila Khalasis are known for their skill in lifting heavy loads.  They have 

even succeeded where modern machinery struggled.  

(വിവരങ്ങൾക്കു കടപ്പാട്: Dr Kishore Chandran, http://uru-ship.blogspot.com/2012/04/dhows-of-beypore-uru-

heritage-ship.html; photos not given due to copyright issues) 
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The Never-Ending 
Journey 

 Gabriel stepped out of his private jet into 
the wall of heat that was São Paulo, he turned 
around and gave a wild grin to his best friend - 
who coincidentally was also called Gabriel but 
everyone called him Gabi - Gabi returned the 
grin and gave Gabriel a fistbump. They were 
home. 

 Once they had collected their luggage, Ga-
briel checked the train schedule to check if their 
train to Campos de Jordão had been delayed; for-
tunately, it hadn’t. He had never been to Campos 
de Jordão before but Gabi’s parents lived there so 
they planned to spend a few days there before 
coming back to São Paulo in time for the football 
match. 

 The shuttle bus meant to take people from 
the airport to the train station had been cancelled 
without any warning due to a staff shortage so 
when Gabriel and Gabi got to the bus station, 
there were no buses. Gabi called up an Uber as 
soon he realised that all the buses had been can-
celled. The Uber didn’t show up though and on 
the app, it showed the Uber on the opposite side 
of São Paulo, in the exact same spot it had been 
an hour ago. Gabriel absolutely despised the São 
Paulo traffic that ALWAYS led to being late for 
wherever you wanted to be. 

 They decided that their best chance of get-
ting to the train station was to just run there with 
their luggage since they only had a suitcase and 
a rucksack each. Google Maps said that it would 
take an hour to walk there so they figured that 
they could be there in half an hour if they were 
running at a decent speed.  

30 minutes later 

 They still hadn’t arrived at the train station 
and they only had 10 minutes until the train 
would leave. They started to run as fast as they 
could with a suitcase but it wasn’t quick enough 
to arrive on time to catch the train. They got to 
the train station just as it started to pull away. 
Gabi cursed under his breath when he realised 

what this meant - they would either have to wait 
for a day at the station for the next train or they 
would have to hitchhike their way to Campos de 
Jordão. 

 As cars went past at a speed that could eas-
ily have been surpassed by a walking man, they 
were starting to regret their decision to hitchhike. 
Both Gabi and Gabriel were tired and Gabriel 
was already beginning to nod off so Gabi decid-
ed that the best plan of action was to go back to 
the train station and sleep there. 

 A few hours later when they had woken up 
they checked the board to see if the train was go-
ing to be their best plan or if they should keep 
with their hitchhiking idea. They didn’t see their 
train on the board for some reason. Gabriel went 
to ask the staff but they simply said they didn’t 
know about the train to Campos de Jordão. Ga-
briel and Gabi picked up their stuff and tried to 
find a car to take them closer to their destination. 

 A truck finally stopped and took them to 
another remote village near Campos de Jordão 
but the quickest way there was not by car but in 
fact by boat. The problem was that at this time of 
year, boats were unsafe and it would be difficult 
to A) find someone willing to take them to Cam-
pos de Jordão and B) stay in the boat… 

 They went door by door in the village try-
ing to find someone willing to take them to Cam-
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pos de Jordão. They spent hours in the rain 
knocking on doors and as they were losing hope 
of finding someone to take them, a creepy man 
walked towards them and said “come with me.” 
With nothing to lose, they shrugged and fol-
lowed him towards the river. 

20 minutes later 

 The boat journey was relatively uneventful 
apart from a few close shaves with death when 
Gabriel and Gabi were taking turns to sleep and 
nearly fell off the boat. But they survived and 
kept creeping ever so closer to Campos de 
Jordão. 

 Even in the rain, Gabi’s parents were wait-
ing for them out by the river, their eyes lighting 
up when they saw their son arriving, dripping 
wet, with his friend. They welcomed Gabi and 
Gabriel in and got a fire up and running in their 
fireplace to warm up.   

 After a few days of chilling, they knew they 
had to leave if they wanted to watch the football 
match. They said their goodbyes and set off to-
ward the train station.  

 When they arrived at the station, they saw 
that the train to São Paulo was scheduled to ar-
rive in one hour. Gabi and Gabriel waited in si-
lence as the hour passed just twiddling their 
thumbs until finally, after what felt like an eterni-
ty, the train pulled up and nobody got on or off 
apart from Gabi and Gabriel. But they were on 
their way to São Paulo without any incident so 
far. 

 The train was zooming to São Paulo, and 
before Gabi and Gabriel could even settle down 
properly, they arrived at Luz Station, which hap-
pened to be right beside the hotel Gabi had 
booked for them. They took their bags and left 
the train and went straight to their adjoining ho-
tel rooms.  

 The next day, it was matchday and they 
arrived extra early to ensure they were out of the 
way of football traffic and commotion caused by 
superfans entering the stadium. They got some 
time to relax in the VIP box of the stadium before 
the start of the game and got some complimen-

tary food and drinks as part of their tickets. 

 The match was finally underway after an 
altercation between some fans and stewards re-
sulted in a delay, but after 20 minutes the match 
kicked off. Gabi was supporting São Paulo 
whereas Gabriel was supporting Santos and Ga-
briel was the first to jump out of his seat in joy 
when Santos scored to take the lead just before 
the half-time whistle. Lucky for Gabriel, there 
were no other twists in the tale as Santos went on 
to win the match 1-0. 

 On their way back to the hotel, Gabriel was 
gloating the entire time about the win. Even 
though Gabi knew it was just banter, he still got 
pretty worked up and snapped back at Gabriel. 
The rest of their journey was in an awkward si-
lence that neither of them wanted to break in case 
the other took offence. They both went back to 
their rooms and went straight to bed without an-
other word to each other. 

 The next day, they were due to fly back and 
Gabriel decided that there was no point in keep-
ing this act of hatred on. As soon as Gabi had 
woken up, he apologised for taking the banter 
too far and Gabi apologised for snapping back at 
Gabriel. They packed everything away in prepa-
ration for the flight home and since they were 
going by private jet, there were no worries about 
being late since it wouldn’t leave without them. 

 They ate lunch at the airport and popped 
over to security soon after so that they would be 
able to reach Heathrow as early as possible. 
However, they were told their private jet had 
been denied clearance to leave Brazil because the 
jet was “unsafe” and shouldn’t be in the air. 

 Gabi and Gabriel just could not be bothered 
with even more hassle during their journey. So 
they just decided to buy two First Class tickets to 
London Heathrow that would be taking off later 
that day. It was going to cost them a fortune, 
over £3,000 each, since they were buying a ticket 
inside the airport to fly First Class on the same 
day. An hour later they were in the air on their 
way to London. 

11 hours later 
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Touchdown at Heathrow. Finally, their holiday 
was over and there were no more worries of 
missing a plane or a train. Some relaxing time at 
home was waiting for them, just a taxi ride 
away. 

Vinayak (14) 

My Summer Travel 
Introduction 
 My summer travel started quite late in Ju-
ly, and it was a 10-day road trip, and along the 
way, we saw Rohin and Shreya in Oban for 2 
days, after they came to our house for 2 days. 
Then we drove for 14 hours to Derby to see 
Neeraj uncle for his 50th birthday, along with a 
lot of others at an Indian restaurant. The next 
stop was Sarada Chechi’s house. After a day 
passed, we hit the road once more and jour-
neyed to Reading, more specifically, (once 
again) Rohin and Shreya. By lunch the next day, 
it was time to leave and we went to Hari aunty’s 
house, once again reaching at a late time and 
when we left, we were headed to Newcastle, to 
Madhu uncle’s house, and then we went back 
home. 

Oban - Rohin and Shreya 
 We left a few days after Rohin and Shreya 
left our house to make progress on their holiday, 
and then we crossed paths once more at Oban 
and this time is still not the last time. We went to 
the harbour and we crossed the sea to the Isle of 
Mull. 

Isle of Mull - Rohin and Shreya 
 After we crossed the sea to the Isle of Mull, 
we drove to our hotel which was only an hour (I 
say “only” because of the drive to Derby that is 
yet to come) and then we settled in for the night 
and had dinner in the small house we booked 
into and then we went to bed, exhausted. 

 The next morning we had a full English 
breakfast at the hotel’s restaurant and then we 
went to Rohin and Shreya’s small cottage they 
booked after they arrived because they took the 
car ferry after us. We played with Rohin and 
Shreya for the whole day and then went home to 
bed. Then, we went on a boat drive to a lot of 
different islands including Iona, Staffa (and 
some more I can’t remember for the life of me!). 
We saw Fingal’s Cave in Staffa, and a beach and 
Iona Abbey, which is one of the oldest Christian 
religious centres, and then went back to Mull. 
We then went on a dolphin and whale sightsee-
ing boat trip. We saw 2 spinner dolphins, alt-
hough sadly we saw no whales apart from 
something in the distance, and we weren’t sure 
if it was a whale or not. The rest of the day con-
sisted of playing with Rohin and Shreya at their 
cottage. The day after that, we went to Bala-
mory, but specifically, Tobermory where we 
went to a church, that was turned into a clothes 
selling place, and then me and Rohin (who love 
animals unanimously) begged our parents to go 
to a whale research shop, where I bought a 
stuffed turtle and my brother came up with a 
name and title for the turtle - Toby the Tory 
from Tobermory. After that joyous time, we 
checked out of our cottage and then we sailed 
back to Oban on a car ferry, which this time let 
you out of your car (which the last one didn’t) 
and had loads of shops and seating areas and 
games on the wall, where we played tig and tag 
until our parents stopped us. 
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Derby - Neeraj Uncle 
Ahead of us now, was a 14-hour drive to Neeraj 
uncle’s place to celebrate his 50th birthday (I 
can’t believe he’s already completely bald!) along 
with a lot (and I mean a LOT) of other families. 
We only stayed for a night though but I got to 
play with water guns and enjoy spraying the gar-
den with Amutha and the others.  

London - Abbas Uncle 
 On the way to our next destination, we 
stopped at Abbas Uncle’s house for a few hours 
where we played Monopoly, Irish Snap, and a 
few other card games before a few people 
(including me) went down and saw their cat and 
I got to stroke their cat for a few minutes before 
my brother came and scared it off. 

Portsmouth - Sarada Chechi 
 Here, we arrived late and settled into a sofa 
bed for the night. The next morning we headed 
out to Winchester after some breakfast, a chess 
game, and Sarada Chechi giving me a set of wire-
less headphones (Thank you!) and my brother a 
Nike hoodie. Winchester Castle was our destina-
tion where we basically spent the afternoon. We 
also went to Pret a Manger and an art shop 
(boooooring) before we headed home and saw a 
massive cruiser. It was, in fact, the same one we 
had gone on to get to the Isle of Man a couple of 
years ago with Sarada Chechi. It had a Costa on 
it as well! But then we parted ways and departed 
to the next destination. Reading - Rohin and 
Shreya We (once again) crossed paths with Rohin 
and Shreya, this time in their 3 floor house where 
we only spent a half-day. When we arrived it 
was midnight and we settled in and waited for 
the night to pass. We left at lunch, after reading 
Rohin’s book about a pufferfish and the others 
pranking me with a massive Halloween spider 
which, I admit, totally got me. 

Kent - Hari Aunty 
 Another midnight entry, where we had a 
very late dinner of lasagne before collapsing into 
bed. We had breakfast (PB&J sandwiches, you 
should actually try them) and lunch before we 
watched The Mitchells vs. The Machines, played 
a card game (my brother accidentally took one 
home with him, we still to this day have it) and 

went on a walk and played in the park, which 
concluded our day with Hari Aunty and her 
family. 

Newcastle - Madhu Uncle 
Here we enter the last stage of my summer holi-
day, but also my favourite (you’ll soon find out 
why) where we went to Madhu uncle’s house 
and immediately were greeted with (here’s 
where you find out why it’s my favourite) a dog. 
A German Shepherd. Madhu Uncle used to have 
a Belgian Shepherd, called Diesel, but it was very 
aggressive and he decided to give it to the police. 
I played with the dog (as my mom is scared of 
dogs, and my brother and dad basically don’t 
have a care for dogs) named Hero which was 
only 11 months, but (naturally) massive. It was 
also aggressive though he didn’t mean any harm 
and gave me a few cuts and bruises but no hard 
feelings. Because of this, they sometimes locked 
him outside where he couldn’t open the door, 
like he could do inside with the other rooms. 
And then at night when we were sleeping he 
somehow opened his door and got out of his 

bedroom and managed to come up to where I 
was sleeping and licked my dad, and my mum 
(who was awake and scared) woke him up. We 
all thought he was coming for me because I was 
the only one playing with him and when we left, 
he just lay on the ground, looking very sad, and 
stayed like that for the rest of the day. 

Navaneeth(10) 
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Spooky 
 Just in the distance I saw a little house on 
the edge of the hill. I wondered, “What is a little 
house doing there! I must find out.” The walk 
was tedious and never ending. The terrain was 
uneven and bumpy with rocks and dust blanket-
ing the ground. The hill itself was steep. 

 I couldn’t remember the path I took to I get 
there but I made it (eventually). This was the 
house where my old mother used to live. The 
house had a straw roof and walls made from 
bricks. This house had no decor, only a small cot, 
a bed, an oven and a fridge. The bed was 
stripped bare of its sheets. There was no pillow, 
and the case for it was nowhere to be seen. The 
oven was covered in rust and the paint was flaky 
and peeling off slowly; piece by piece signatured 
by time. Luckily, the fridge was still intact defy-
ing the decades and time but the food rotten and 
untouched. I didn’t dare touch the repulsive 
food. Anyway, the house was empty. I looked 
into the other small room which I could tell was 
newer which had all the essentials. It had a lot of 
a metallic smelling red liquid: blood. Blood was 
splattered on the wall like spilt paint you would 
often expect on a child. Vines entwined them-
selves with each other and were sagging, going 
into any crevice it could to sneak into. It was all 
dried so it had probably been there for a long 
time. When I looked closer there was an inscrip-
tion: “Here lies a person who was a mother to all. 
I was guessing it was either my mother or they 

were probably talking about Mother Nature. If 
not, well there is always the other option. My 
mother could be dead... 

 Gasping I woke up, sweat and tears poured 
off me in bucket loads. I remembered what hap-
pened and I considered going back to bed. Since I 
wanted to see if she was still there, I went back to 
bed. 

 I was transported to the same spot and for 
some reason there was some strange essence I 
couldn’t place and more blood. I ran out and on 
my way out there was a note waiting for me: 
‘Careful. Your dreams may be a reality...’ 

 Again I woke up. I sat up so quickly I felt 
faint. I gasped desperately for air. Sweat gushed 
off by back like a waterfall. I needed a break from 
the horrifying life-drama. I went downstairs and 
got a glass of water and shakily tried to drink it 
but it tipped over into my shirt. I got into my bed 
full of adrenaline and a soaked shirt. Once again 
sleep swept me away into an imaginary land. 

 Unlike my dream last time, I was in a dif-
ferent place. This time I was outside another 
house. There seemed to be a small figure at the 
bottom. I thought I could see someone waving 
but I wasn’t sure so I ran towards the bottom.  
The rocks were sharper now as if someone had 
put them there. This time there were bear traps 
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with ends sharper than spears and glass. I consid-
ered going into the bear trap just so I could wake 
out of this madness but then I remembered what 
the note said ‘they might just be reality’. Maniacal 
laughing pricked by ears and I continued run-
ning. After I ran for a while, I stumbled past a 
strange line in the dirt. It couldn’t touch me now. 
I walked away shuddering, across back to reality: 
back to safety... 

 I woke up smiling. I had been successful in 
the end. I was back into the realm of reality. My 
smile vanished and transformed into a big frown 
when I saw a note transfixed. It was written in the 
same scratchy handwriting as the dream. 

 ‘Be careful where you walk....’ 

Don’t worry Death is Here 
A long, silk, dark robe slid along the lush green,  
Past the red to the sorrowful scene, 
Soft, silver fur curled in its palms 
As it glanced to the grieving swans, 
It placed the babies next to it on an elm, 
Welcoming them to its wondering realm. 
Then turning its back on the ugly machine. 
It was saddened at the harsh world’s demean. 

Miles afar, where the blue silk flowed, 
Little fireworks swam under the blanket next to the load,  
Canons fired, plummeting towards the ocean show, 
Then amongst them, a great king followed in tow, 
Helpless souls, at the mercy of another, 
With their will to live, so strong only to smother, 
Yet it opened its world in open arms, 
And joined the world of twinkling charms, 
Then turning its back on the ugly drift, 
It sighed and left, disheartened and swift. 

Finally, gliding past the dotted glows, 
It looked toward the frothy white above to the rose, 
Toes over, hair slicing the blush and eyes contracted, full to the brim, 
At the bottom, it waited, the grim, 
As the boy plunged towards the ground, 
The grim opened its arms and cushioned him, safe and sound, 
A smiling boy met its gaze, having escaped the horror, 
It clasped the hand of the admirer, 
And let the boy shed a tear, 
Because, don’t worry, death is here. 

Archana (14) 

Anjana (14) 
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So, Let Us Talk... 

1. Do you like to travel? Why? 

Shikha- Yes, I love travelling as I get to experi-
ence and learn about different cultures. It takes 
me out of my comfort zone and inspires me to try 
new things. 

Vinayak- Yes, I like travelling abroad because the 
UK can be boring! 

Angel- I like to travel because it allows me to see 
different places and meet new people. It also al-
lows me to embrace different cultures and learn 
about the history behind some of the most fa-
mous landmarks of the world.  

Abhijith- Yes, I like to travel because it provides 
new experiences that I would not get if I had 
stayed in one place.  

Bhavana- I actually enjoy travelling a lot. In my 
opinion, it’s an opportunity to relax and try new 
things and visit different places.  

Sarada- I love travelling. Being able to break out 
of the everyday routine to see new places and 
people makes it very special.  

Sivaranjini- I like travelling. Going places and 
seeing all their sights is cool.  

 2. What kind of travel do you most en-
joy (adventure, sightseeing, etc.)? 
Shikha- I most enjoy visiting my family in India. 

Vinayak- Sightseeing, because doing the same 
things every day is boring. Sightseeing takes me 
out of my everyday norm and widens my expo-
sure to different cultures.  

Angel- I like travel that involves adventures as it 
allows me to take part in activities I have not 
done before. I also like visiting my extended fam-
ily as I don't see them very often.  

Abhijith- Visiting friends and family. 

Bhavana - I like all of them to be honest but I 
think a combination of all of them makes travel-
ling more enjoyable. But I do love sightseeing 
and taking pictures. 

Sarada- It can depend on the place; I enjoy doing 
a bit of everything. 

Sivaranjini- I like a mixture of everything. I need 
it to be a mix of enjoying nature, sightseeing and 
adventure for it to be an enjoyable journey- doing 
the same thing the whole time would be boring! 

3. Do you enjoy the journey or the desti-
nation more, why? 

Shikha- As much as I love the destination, I think 
that the journey is my favourite part as not only 
do you get to spend time with the people you 
travel with, but also learn a few things on the 
way.  

Vinayak- I love the destination more because 
there’s so much to explore there. The journey is a 
cool experience but nothing beats the destination!  

Angel- I like the destination more as I can enjoy 
and experience the culture and atmosphere of the 
destination. 

Abhijith- The journey because it makes reaching 
the destination more worthwhile. 

Bhavana- The destination is more important for 
me because that's where you can really embrace 
the different cultures and try a variety of activi-
ties and food but travelling to the destination is 
also very entertaining, especially with friends.  

Sarada- I think the destination is more enjoyable 
as there is so much to do. The journey can some-
times get boring, but with the right people it is 
not too bad. 

Sivaranjini- I like travelling, but there’s a certain 
relief in reaching the destination. Being able to 
sleep comfortably after a long trip is the best. 

4. Favourite way to travel? 

Shikha- My favourite mode of transport is a car 
because it’s a lot more flexible and you can take 
as many stops in between as you want!  

Vinayak- My favourite is ferry; I like the views of 
the sea and there’s lots to do onboard too. 

Angel- Cars are my favourite mode of transport 
because you can spend time with family and 
friends during the journey and you can also see 
the beautiful scenery.  

Abhijith- Car.  

Bhavana- I like travelling in aeroplanes mainly 



             {ipXntcJ 2022 

- 77 -        SRUTHIREKHA ൧൧൯൮ 

because the views from the window seat are real-
ly beautiful, especially the sunrise.  

Sarada- I love taking the train because it doesn’t 
even feel like we’re in a moving vehicle. Looking 
out the window at the view and listening to mu-
sic is really relaxing! 

Sivaranjini- I like going on an aeroplane the best. 

 5. Best travel you have ever made? 

Shikha- The best trip I have had was probably 
when I went to Disney Land Paris. It was just so 

much fun and I would love to revisit because I 
love Disney so much! 

Vinayak- Copenhagen. I was younger, but I re-
member the Tivoli Gardens vividly. It’s a famous 
theme park there and I have so many fun memo-
ries associated with it; I would love to go back. 

Angel- My favourite trip was our trip to London. 
I enjoyed this because we got to see all the fa-
mous landmarks, Timothée Chalamet's car, and 
the West End show, The Prince of Egypt.  

Abhijith- Any of my trips to India because it ena-
bled me to revisit my family and culture. Alt-
hough we follow the culture here at home as 
well, it is not the same experience as being there. 

Bhavana- My favourite trip was definitely Ven-
ice. The gondola rides were so nice and it was 
warm and sunny most of the time. We were able 
to make the most of the time we had there. The 
food was amazing too; the gelatos in particular.   

Sarada- I went on a massive road trip to Rame-
swaram, Tamil Nadu, India. We went as a big 
group of my extended family. Not only were the 
temples we visited beautiful, but being there with 
all my family was the best experience and some-
thing I’ll always remember.  

Sivaranjini- Most of the trips I've made were be-
fore COVID so it’s been a while but there are a 

few trips I remember. Amsterdam, Paris, Hampi 
and my most recent trip to Harry Potter World 
are the ones that stick out to me.  

 6. A place you wish you never visited and 
why? 

Shikha- I have never been to a place where I 
haven’t wanted to go back as I’ve always had 
good experiences. 

Vinayak- Not really.  

Angel- Manchester, it wasn't very visually ap-
pealing. 

Abhijith- No. 

Bhavana- I'm not sure there is a place that I'd 
never travel to again, but I didn't really enjoy my 
trip to Paris because it was raining the majority of 
the time and we simply weren’t there long 
enough to really see what Paris had to offer.  

Sarada- I’ve never been to a place I’ve disliked, 
but I do not remember some of the countries I 
visited when I was little, so I wish I went when I 
was a little older. I’m still grateful for even being 
able to go- looking back on the photos I’m jealous 
of little me! 

Sivaranjini- No, because I love travelling, why 
would I not want to go somewhere? Travelling is 
fun! 

7. What place do you recommend to oth-
er Sruthi members? 

Shikha- I would recommend either Switzerland 
or Austria as they are one of the most beautiful 

Tivoli Gardens, Copenhagen 

Hampi Karnataka 
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places I’ve ever visited. Especially at Christmas 
time I’ve heard that you can not only experience 
exciting skiing trips but also see the stunning 
Christmas markets and lights.  

Vinayak- Amsterdam is a great place, I recom-
mend it as it has a variety of interesting attrac-
tions and the tulip gardens are so beautiful.  

Angel- I recommend Sruthi members visit Paris 
as there is lots to do for both sightseers and chil-
dren- beware of the pickpockets, though!  

Bhavana- I would recommend Pamukkale in 

Turkey, it's the most beautiful place I have ever 
been to. 

Sarada- I would recommend going to Barcelona! 
The city has beautiful scenery and even better 
architecture. Not to mention, the food there is 
incredible too! 

Sivaranjini- I would recommend going on a trip 
around South India to admire the congregation 
of temples. They were made thousands of years 
ago and every single bit of it is intricately carved- 
it’s spectacular! 

 8. Do you like travelling to Kerala? 

Shikha- Yes, I really enjoy travelling to Kerala 
as I can see all of my family after a long time of 
not seeing them.  

Vinayak- Yes, because I like seeing family. I also 
love the food. The state is not grey, like Aber-
deen- the colours and the hustle bustle is always 
something I miss when I leave.  

Angel- I love travelling to Kerala! 

Abhijith- Yes, I like travelling to Kerala. 

Bhavana- I love travelling to Kerala because I 
get to see my grandparents and other relatives. 

It’s my favourite place to go in summer.  

Sarada- Yes, Kerala is my favourite place to trav-
el - it is my home! I get to spend time with all my 
family and eat all the delicious food you get. 

Sivaranjini- Yes, it is my homeland and there's 
good food and nice weather. There’s genuinely 
stuff to see there, every time I go there I notice 
something new about the place.  

9. Do you enjoy travelling with family/

friends/alone? 

Shikha- I enjoy travelling with my parents but I 
would love to travel somewhere with my 
friends. 

Vinayak- I enjoy travelling with my friends be-
cause we can have more of a laugh together.  

Angel- I enjoy travelling with my family the 
most as we share some good laughs throughout 
the journey. 

Abhijith- My family.  

Bhavana- Friends and family are the most enjoy-
able to travel with personally; I find it more fun 
when there’s other people with you.   

Sarada- I enjoy travelling with my family as they 
are fun to annoy on long trips and therefore a 
great source of entertainment. I have not trav-
elled alone much, so I would love to go on a solo 
journey somewhere when I’m older, I’m sure it’ll 
be such a cool experience!  

Kerala 

Pamukkale, Turkey 
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Sivaranjini- I think it depends what type of trip. 
If it’s a long journey to India, for example, I’d 
love to be with my family, but for small excur-
sions I think it’s fun to be with friends.  

10. Have you visited any place more 
than once? Did you notice any difference?  

Shikha- I have visited India several times and 

for me I haven’t seen any significant changes 
each time I go. 

Vinayak- Kerala. I’ve noticed that this time I 
went there were far more fast-food chains here, 
like Pizza hut and Starbucks. Due to covid, there 
were many people wearing masks as well. 

Angel- I have visited India multiple times. This 
year when we went (after 3 years) I noticed a sig-
nificant increase in traffic and crowds in general. 

Abhijith- I have visited Kerala more than once.  

Bhavana- I have been to Amsterdam twice but I 
don't think I noticed many differences other than 
it being warmer the second time round.  

Sarada- I’ve been to Dubai twice and I do not 
think much has changed, but the city seems to 
have increased highly in popularity over recent 
years and I can see why- the place is so cool! 

Sivaranjini- Kerala, there are places I don’t rec-
ognise each year I go, but that’s because we 
don’t go to Kerala for sightseeing there’s stuff I 
do not register, but overall, I haven’t seen much 
of a difference.  

 

11. What is your dream journey? Whom 
would you like to go on this journey with? 

Shikha- One of my dream destinations is to go 
to Tokyo, Japan with my best friends. I find their 
culture quite interesting and it would be a blast 
to experience that! 

Vinayak- I would love to go to New York during 
summer when I’m older. The city is filled with 
skyscrapers and walking amongst them and see-
ing all the sights would be something great to 
enjoy with my friends.  

Angel- My dream destination would be Dubai 
and I would go there with my family. 

Abhijith- At the moment, I do not have a dream 
journey/ destination. 

Bhavana- I really would love to go to Bali be-
cause I've seen pictures of the place and the 
beaches look stunning. If I were to go, I would 
probably want to travel with my friends.  

Sarada- I would love to go on a world tour when 
I’m older, possibly with friends- travelling to a 

Tulip gardens, Amsterdam 

Bingin beach, Bali 

Takoyaki, Japanese street food 
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couple of countries and being able to enjoy their 
culture and interact with new people seems like 
quite an experience! 

Sivaranjini- I want to go to Japan, I really would 
love to go on a food tour because east Asian 
street food is so cool and I would love to try it. I 
am willing to go with whoever wants to go on it 
with me! 

12. How has COVID impacted your trav-
el experiences, what’s changed? 

Shikha- COVID has certainly impacted our trav-
els as we didn’t travel anywhere at that time. 
Now when you travel you have to take many 
precautions like wearing a mask throughout an 
entire flight.  

Vinayak- I’ve found that we’ve travelled less 
since COVID, many more things have been 
online. There are less people at places like air-
ports and there’s less interaction at public places.  

Angel- COVID has impacted my travel experi-
ences in many ways. Firstly, I wasn't able to go to 
India to visit my family for 3 years. Also, our S2 
residential trip to Loch Eil got postponed by a 
year. Lastly, our S3 trip to France had also been 
postponed.  

Abhijith- Travel has been less frequent since 
COVID. 

Bhavana- COVID has certainly reduced the 
amount of travelling I do, especially since we 
couldn’t go to India for two years. I think it's also 
made me realise how much I missed travelling to 

places. 

Sarada- COVID meant that I appreciated all the 
travels I went on far more. I’ve realised the im-
portance of being able to meet new people and 
experience new things.  

Sivaranjini- Obviously, international travel was 
banned for a while so I hadn’t travelled for ages. 
When I was able to go to India/abroad again, 
there was a lot of testing involved in every leg of 
the journey, and that was cumbersome! It took 
up a lot of the time in our holidays and it was just 
a bit difficult. I think now I have got used to it, 
though. 

Sarada (15) 

Kannur: St Angelo’s Fort Kannur 

Built in 1505 by the first Portuguese Viceroy in India, Don 

Francesco de Almeida, and later took over by British this 

fort is a massive triangular laterite structure, flanked by 

gigantic bastions.  The fort offers a breath-taking view of 

Arabian sea, the main attractions near by are Mappila Bay, 

a natural harbour and Dharmmadam island. 
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A Grandma’s Queries  

They zoom like lightning 
Green, Red, Blue 
They are so frightening to me 
What about you? 

They leave the old diesel smell 
A taste of the oil 
The sound of a moped 
Leaving off in a toil 

Why are they hot? 
After a ride to the coast 
My fingers burn like hot jam toast 

They are night owls at dusk 
Roaming past city hall 
Early birds in the morning 
Like your slave and your pawn 

Thou why has ye world so different? 
Where went the old moped? 
The disco parties at night 
The little paper aeroplanes 
That you now call a flight 
The bottoms with the bells 
With the paper where she dwells 
Next to the numbers 
Then bells ,bells, bells 

Now before the bell rings at Saint Mary’s 
Tick tick tick goes the Grandma’s queries. 

Ananthasree (12) 

Kasargod: Ranipuram Hills 

Situated about 55kms from Kasaragod, this 
place blessed by nature at the northern tip of 
Kerala. Trekking through these hilly areas 
situated 750 ft. above sea level is a never-
forgetting experience. 
(കടപ്പാട്: Photo- Wiki Commons;  

വിവരങ്ങൾ: Mini Nambiar, https://

www.keralatourism.org/destination/ranipuram-

kasaragod/166,) 
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നാൾ വഴികളിലൂടെ ശ്രുതി 



 Sruthi was formed in 2005 by a small group of Malayalee friends living in the UK, united by the 

passion towards art, literature and culture of Kerala. Sruthi was formed with the intention of maintain-

ing this passion, to explore ways of further nourishing it through direct interaction with artists and liter-

ary figures from Kerala, to maintain, identify and develop artistic talents, and to stage existing and new 

talent at appropriate venues. 

 Sruthi now has nearly eighty member families who come from all over UK. Sruthi has grown into a 

major art and cultural forum and is well known both in the UK and in Kerala. Sruthi’s annual events 

have grown in quality and popularity through the years and these are keenly attended by genuine lovers 

of art and culture from different ethnic groups. 

 Sruthirekha is the annual publication of Sruthi, first published in 2013.  For previous issues of 

Sruthirekha, please visit https://www.sruthionline.com/publications/  

 

www.sruthionline.com 
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