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സുന്ദരം…സത്യം…ശിവം…

ഭാരതത്തിെന്റ പൗരാണികതയിൽ ഉടെലടുത്ത ഒരാശ�
യമുണ്ടു്. സത്യമായുള്ളതു് മംഗളകരവും സുന്ദരവുമായി�
രിക്കും. സത്യം ശിവം സുന്ദരം! തത്വജ്ഞാനപരമായി
ഈ മൂന്നുവാക്കുകൾ ജീവിതത്തിെന്റ ആഴങ്ങളിേലക്കു
തെന്ന െവളിച്ചം വീശുന്നവയാെണന്നു് പറയാം. ഇവിെട
ഞാൻ ലാഘവേത്താെട ഈ വാക്കുകെള കടം െകാ�
ള്ളുകയും ഉപരിപ്ലവമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചിടുകയുമാണു;
സുന്ദരമായ ഒരുകാഴ്ചെയ അവതരിപ്പിക്കാൻ. ആ കാ�
ഴ്ചയിൽ മംഗളങ്ങൾ ഉൾേച്ചർന്നിരിക്കുന്നു എന്നും അതി�
െലെന്തല്ലാേമാ േനരുകളുെണ്ടന്നതും എെന്റ ഭാവന �
മാത്രമായിരിക്കാം.

േലാകെത്ത മഹാമാരി ബാധിക്കുകയും ജനം പുറത്തിറ�
ങ്ങാൻ ഭയക്കുകയും (ഞാനും ആ ഭയത്തിൽ തെന്ന) െച�
യ്യുന്ന അസാധാരണമായ ഈ കാലത്തു് ഒട്ടും നിനച്ചിരി�
ക്കാെത ഒരു യാത്ര േപാകാൻ ഇട വന്നു. സുന്ദരമായ
ഒരു മലമ്പ്രേദശേത്തയ്ക്കു്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു് കാ�
റിൽ േപാകുേമ്പാൾ രണ്ടുമണിക്കൂറിേലെറ ദൂരമുണ്ടു് (ഏക�
േദശം 99 കി. മീ.). െനടുമങ്ങാടു് വന്നു് കുളത്തൂപ്പുഴ കടന്നു്
ആര്യങ്കാവിൽ (തമിഴ് നാടിെന്റ േബാർഡർ അടുത്താണു് )
െചന്നു് െസന്തുരുണിക്കാട്ടിേലക്കു തിരിഞ്ഞു് കാട്ടുവഴിയി�
ലൂെട േപാകണം. മല കയറുകയാണു്, കയറ്റമാെണന്നു്
വലിയതായി അറിയാെത. െകാല്ലത്തുനിന്നു വരുന്നതു് പു�
നലൂർ െചേങ്കാട്ട റൂട്ടിൽ ആര്യങ്കാവിൽ എത്തി മല കയ�
റിയാണു് (ഏകേദശം 95 കി. മീ.). പന്ത്രണ്ടു കിേലാമീറ്റ�
റിേലെറ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വനപ്രേദശത്തു് തുടക്കത്തിൽ
ചില വീടുകളും േതാട്ടങ്ങളുമുണ്ടു്. അതുകഴിഞ്ഞു് കുറച്ചുദൂ�
രം വനംവകുപ്പിെന്റ േതക്കിൻ േതാട്ടമാണു്. അതു് സ്വാഭാ�
വിക വനമായ െസന്തുരുണിക്കാട്ടിൽ േചരുന്നു.

കാറിലും ബസ്സിലും യാത്ര െചയ്യുന്നതു് എനിക്കു് വലിയ
ബുദ്ധിമുട്ടാണു്. യാത്രെച്ചാരുക്കു് എേന്നാ ട്രാവൽ സി�
ക്ക് െനസ്സ് എേന്നാ ഒെക്ക പറയുന്ന മഹാവിഷമം എെന്ന
അവശയാക്കാറുണ്ടു്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു് കുളത്തൂ�
പ്പുഴ എത്തുേമ്പാേഴക്കു തെന്ന എെന്റ സ്ഥിതി േമാശമാ�
യിരുന്നു. കുളത്തുപ്പുഴയിെല ‘മുടിപ്പിൻ വളവുകൾ’ എെന്ന
അവശയാക്കിയാണു് ആര്യങ്കാവിൽ എത്തിച്ചതു്. അവി�
െട വച്ചു് ഞങ്ങെളേപ്പാെല ഒരു െകാച്ചു സംഘം െകാ�
ല്ലത്തുനിന്നു് ഞങ്ങെളത്തുേമ്പാേഴക്കു് അവിെട എത്തു�
െമന്നും ഒപ്പം േചരുെമന്നും ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. ഭാ�
ഗ്യത്തിനു അവർ എത്തിയില്ലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു്
ഞങ്ങൾക്കു് അവെര കാത്തുനിൽേക്കണ്ടി വന്നു. അവർ
വാക്കു െതറ്റിച്ചതു് എെന്റ ഭാഗ്യം… ഭാഗ്യാതിേരകം!

അങ്ങെന ആര്യങ്കാവിൽ കുെറ വന്മരങ്ങളുെട കുളിർമ�
യുള്ള തണലിൽ പതിെയ ഞാൻ സുഖം പ്രാപിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരുന്നു. മുക്കാൽ മണിക്കൂേറാളം നീണ്ട ആ കാത്തി�
രുപ്പു് െകാണ്ടു് എനിക്കു് ജീവൻ ഏതാണ്ടു് തിരിച്ചുകിട്ടി.
ഒടുവിൽ െകാല്ലത്തുകാർ വരികയും ഞങ്ങൾ കാട്ടിേലക്കു�
ള്ള പാതയിൽ യാത്ര തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. ആരംഭത്തിലു�
ള്ള െചക്ക് േപാസ്റ്റ് തടസ്സേമാ േചാദ്യങ്ങേളാ ഇല്ലാെത
കടന്നതിനു കാരണം ഞങ്ങളുെട ടീം ലീഡർക്കു് ആ പ്ര�
േദശവുമായി ഉള്ള ദീർഘ—സുദൃഢ ബന്ധമാണു്.

ആ കാട്ടുവഴി എെന്ന വല്ലാെത േമാഹിപ്പിച്ചു. (ഒന്നാ വന�
ത്തിെല കാഴ്ച കാണാൻ / എെന്നയും കൂെടാന്നു െകാ�
ണ്ടുേപാകൂ എന്നു് ചന്ദ്രിക രമണേനാടു പറഞ്ഞതു് ഓർ�
മയിൽ വന്നു, കാടിേനാടു് ആകർഷണം േതാന്നിയാൽ
ആരും അങ്ങെന പറഞ്ഞു േപാകും). തുടക്കത്തിെല ടീ�
ക്ക് പ്ലാേന്റഷൻ േപാലും നന്നായിേത്താന്നി. സ്വാഭാവിക
വനത്തിെലത്തുേമ്പാേഴക്കു് സംഗതി മാറി. മനുഷ്യനു�
ണ്ടാക്കിയ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് എവിെട, പ്രകൃതിയുെട
എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് എവിെട? താരതമ്യമില്ല, താരതമ്യ�
െപ്പടുത്തിക്കൂടാ. അങ്ങിങ്ങായി വശങ്ങളിൽ കണ്ട പാറ�
കളിെല കിനിവും വഴിക്കു കുറുെക കടന്നു േപാകുന്ന നീർ�
ച്ചാലുകളും മനസ്സിെന തണുപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. കല്ലിെന്റ
ഉള്ളിൽ നിന്നും കല്ലിെന്റ പുറത്തുകൂടിയും ഉള്ള നീെരാ�
ഴുക്കുകൾ. (ഒരിക്കൽ ഒരു ജലശാസ്ത്രജ്ഞനും മെറ്റാരി�
ക്കൽ ഒരു ഫിസിക്സ് െപ്രാഫസറും പറഞ്ഞു േകട്ടതിൽ
നിന്നു് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇവിെട പരാ�
മർശിക്കാൻ േതാന്നുന്നു. കാട്ടുനീെരാഴുക്കുകളുെട ബലത�
ന്ത്രമാണതു്. പൗരാണികമായ പാറകൾക്കുള്ളിലൂെട മഴ�
െവള്ളം എത്രേയാ കാലംെകാണ്ടു് താഴ്ന്നതു് ഭൂമിയിേലക്കു്
ഇറങ്ങലുണ്ടു്, ഉറവ െപാട്ടലുണ്ടു്. ഉപരിതലത്തിലൂെട ഒഴു�
കുന്ന നീർച്ചാലുകേളാെടാപ്പം തെന്ന. എല്ലാം കൂടിയാണു
ആറുകളാകുന്നതു്. തീരത്തു് മണൽ നിേക്ഷപിക്കുന്നതും
കടലിേലാട്ടു് പ്രവഹിക്കുന്ന ജലശക്തിെകാണ്ടു് തീരെത്ത
കടലിൽ നിന്നു് സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഈ ആറുകളാണു്.
മലകളുെട ഈ പങ്കു വകവയ്ക്കാെതയാണു് അെല്ലങ്കിൽ
ഗ്രഹിക്കാെതയാണു് ഈ നാട്ടിൽ മലകെള അപ്രത്യക്ഷ�
മാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു് ).

വഴിക്കു കുറുെക നീർച്ചാലുകൾ കടന്നുേപാകുന്നതു് ചപ്പാ�
ത്തുകൾക്കു് (sub-path ആണെത്ര മലയാളീകരിച്ചു് ചപ്പാ�
ത്തു് ആയതു്, നമ്മുെട നാട്ടിൽ പലയിടങ്ങളിലും ചപ്പാ�
ത്തുകൾ കാണാറുണ്ടെല്ലാ) മീേതക്കൂടിയാണു്. വാഹന�
ങ്ങെളാന്നും തെന്നെയന്നു പറയാം വഴിയിൽ കണ്ടില്ല.
േകാവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ െകാണ്ടാെണന്നു് ടീം ലീഡർ
സൂചിപ്പിച്ചു. സവാരിക്കിറുക്കന്മാരായ ധാരാളം െചറുപ്പ�
ക്കാർ േമാട്ടാർൈസക്കിളുകളിൽ പറന്നു കയറുകയും—
ഇറങ്ങുകയും—െചയ്യുന്ന വഴിയാണെത്ര അതു്. രാവിെല�
യും ൈവകുേന്നരവും ഓേരാ െക. എസ്. ആർ. ടി. സി.
ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. അപൂർ�
വം സ്വകാര്യ ജീപ്പുകളും മറ്റു വാഹനങ്ങളും ആവഴിേയ
ഓടാറുമുണ്ടു്. തരേക്കടില്ലാത്ത വഴിയാെണങ്കിലും (കുറച്ചു�
കാലം മുമ്പു വെര വളെര േമാശമായിരുന്നുവെത്ര) െമച്ച�
െപ്പടാനുണ്ടു്.

ഞങ്ങൾ കയറിെച്ചന്നതു് പശ്ചിമഘട്ടത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാ�
റു വശത്തായി മലകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഒരു
താഴ്വരയിേലക്കാണു്. ഒരു ഇേക്കാ-ടൂറിസം േസ്പാട്ട് ആയ
േറാസ് മല. ആ േപരു വരാൻ േറാസാപ്പു വിടർന്നതു
േപാെലയുള്ള അതിെന്റ കിടപ്പാെണന്നു പറയുന്നവരു�
ണ്ടു്. അതല്ല പണ്ടു് അവിടെത്ത പ്രധാനിയായിരുന്ന സാ�
യ്പിെന്റ ഭാര്യയുെട േപരാണതിനാധാരം എന്നും ചിലർ
പറയുന്നു. ഈ അഭിപ്രായങ്ങേളക്കാൾ സ്വീകാര്യമായി�
േത്താന്നിയതു് മെറ്റാരു വസ്തുതയാണു്. ഈ മലകെണ്ട�
ത്തി ഏലം കൃഷി െചയ്തതു് േറാസ്സ് (Ross) എന്ന ഒരു സാ�
യ്പാണു്. െചറിയ വ്യത്യാസമേല്ല ഉള്ളൂ rose-നും Ross-നും
തമ്മിൽ. അേതതായാലും ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്യലബ്ധി�
േയാെട മലമുകളിെല അറുന്നൂറിേലെറ ഏക്കർ കൃഷിഭൂമി
എം. എം. െക. എെന്നാരു വ്യക്തിക്കു് ൈകമാറി േറാസ്സ് 
സായ്പു് സ്വന്തം നാട്ടിേലക്കു േപായെത്ര.

തുടർന്നു് ഇ. എം. എസ്സിെന്റ ഭരണകാലത്തു് േറാസ് മല�
യിെല എം. എം. െക.-യുെട ഭൂമി സർക്കാർ മിച്ചഭൂമിയാ�
യി ഏെറ്റടുക്കുകയും അന്നവിെട താമസിച്ചിരുന്നവർക്കും
സ്വന്തമായി ഭൂമി ഇല്ലാത്ത പുറം പ്രേദശക്കാർക്കും ഒേര�
ക്കർ വീതം പതിച്ചു നൽകുകയും െചയ്തുവെത്ര. അങ്ങെന
േറാസ് മല സമൃദ്ധമായ കൃഷിഭൂമിയായി മാറി. കാലക്ര�
േമണ കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയും വാഴയും നിറഞ്ഞ േറാസ് 
മലയുെട ഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ ആർത്തിക്കു വഴങ്ങി
റബറിനു വഴിമാറി. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന േജാലിക്കാരുെട
പിന്മുറക്കാരും അതിേലെറ കുടിേയറിയവരും ഒെക്ക�
യായി കുെറേപ്പർ േറാസ് മലയിൽ ഇേപ്പാഴും താമസമു�
ണ്ടു്. അവർക്കിടയിൽ ഗ്രാമീണമായ ഒരു സൗഹാർദ്ദം
ഇനിയും മാഞ്ഞിട്ടില്ല. പുല്ലുേമഞ്ഞ െചറുവീടുകളിലായി�
രുന്നു പണ്ടു് ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നതു്. (പുല്ലുേമയാൻ
അറിയുന്നവർ ഇന്നു് ഇല്ല). ഇന്നും െചറുവീടുകൾ തെന്ന�
യാണവിെട ഉള്ളതു്. കുെറേപ്പർക്കു് സർക്കാർ പട്ടയം
െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. കുട്ടികളുെട വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േവണ്ടി�
യാണു ആളുകൾ േറാസ് മല വിടുന്നതു് എന്നു് അറിയാൻ
കഴിഞ്ഞു.

അങ്ങെന സ്ഥലം വിട്ടു് ആര്യങ്കാവിൽ താമസമാക്കിയ
ഒരു കുടുംബത്തിെന്റ രണ്ടു െകാച്ചുമുറികളുള്ള വീടു് ഞങ്ങ�
ളുെട ടീം ലീഡർ കുറച്ചുനാളായി വാടകയ്ക്കു് എടുത്തിട്ടുണ്ടു്.
ഞങ്ങൾ അവിേടക്കാണു് ആദ്യം െചന്നതു്. കനത്ത മഴ�
യുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉച്ചക്കു്. അേപ്പാേഴക്കു് എെന്റ അസ്വ�
സ്ഥത ഒരുവിധം മാറിയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കരുതിയിരുന്ന
ഭക്ഷണം കഴിച്ചു് കുറച്ചുേനരം ഇരുന്നു് മഴ അൽപെമാ�
ന്നു ശമിച്ചേപ്പാൾ മിക്കേപരും കാറിൽ കയറി സ്ഥല�
െമാന്നു ചുറ്റിക്കണ്ടു് തിരിച്ചുേപായി. ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ
വീട്ടുകാേരാെടാപ്പം തങ്ങി. പിേറ്റന്നു് തിരുവനന്തപുര�
േത്തക്കു് തിരിച്ചുേപാരാം എന്നു കരുതി. ഇറങ്ങുേമ്പാൾ
ഒന്നു ചുറ്റിക്കാണാം എന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ. അതുെകാ�
ണ്ടു് ആദ്യം കാണാൻ ഇറങ്ങിയവരുെട കൂെട ഞാൻ
കൂടിയിരുന്നില്ല.

പേക്ഷ, പിേറ്റന്നു് പുലർന്നേപ്പാൾ മഴയില്ല. െതളിഞ്ഞ
കാലാവസ്ഥ. തണുപ്പുകലർന്ന െവയിൽ. എനിക്കു് രണ്ടു
ദിവസെമങ്കിലും അവിെട തുടർന്നാൽ െകാള്ളാം എന്നാ�
യി. ഞങ്ങൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞും ഒരുമിച്ചു പാചകം
െചയ്തും മുറ്റത്തു് െവയിൽ കാഞ്ഞും വീട്ടിൽ കൂടി. കുട്ടിക്കാ�
ലേത്തക്കു് മടങ്ങിയ േപാെലയാണു് േതാന്നിയതു്. ഉൾ�
നാടൻ ഗ്രാമജീവിതം. പാലക്കാടു് ഞാൻ വളർന്നഗ്രാമ�
ത്തിൽ നിന്നു് േനാക്കിയാൽ വടക്കും െതക്കും മലനിര
കാണാമായിരുന്നു, കുറച്ചകെലയായിട്ടു്. േറാസ് മലയു�
െട മുകളിൽ രൂപെപ്പട്ട ഗ്രാമമാകെട്ട മലമടക്കുകൾക്കു�
ള്ളിലാണു്. എെന്റ താമസം ഒരാഴ്ചേയാളം നീണ്ടു. തിരി�
െകേപ്പാരുന്നതിെന്റ തേലന്നാണു് അവിടെത്ത പ്രധാന
ആകർഷണേകന്ദ്രമായ വനം വകുപ്പിെന്റ വാച്ച് ടവർ
കാണാൻ പുറെപ്പട്ടതു്. ടവറിൽ നിന്നു് െതന്മല ഡാമി�
െന്റ ജലപ്പരപ്പു് തടാകം േപാെല കിടക്കുന്ന മേനാഹാ�
രിത കാണാെമന്നറിഞ്ഞു. താെഴ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിേനാട�
ടുത്തു് കണ്ട െചറിയ ചായക്കടയുെട മുറ്റത്തു് ഒരു ചായയും
കുടിച്ചു് െവറുെത ഇരുന്നു. അവിെട നിന്നു കണ്ട മലനിര�
യുെട കാഴ്ച െകാണ്ടു് മനസ്സുനിറഞ്ഞു. ടവർ വെര കയറി�
യില്ല. പിന്നീടു് മെറ്റാരവസരത്തിൽ കാണാെമന്നു് നിശ്ച�
യിച്ചു. കാരണം വീണ്ടും െചല്ലും എന്നു തെന്നയായിരുന്നു
എെന്റ മനസ്സ് പറഞ്ഞതു്.

േറാസ് മലയിെല ഒരാഴ്ച എനിക്കു് ഒരു പുതുജീവൻ കി�
ട്ടിയ പ്രതീതി നൽകി. ഓക്സിജെന്റ ഉയർന്ന സാന്നിധ്യ�
മായിരിക്കണം ആ ഉേന്മഷത്തിനു കാരണം. താെഴ കാ�
ടുകളിൽ ധാരാളം ഔഷധസസ്യങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നു പരിച�
യെപ്പട്ട നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. അവയുെട ഔഷധപ്രസരം
കൂടി വായുവിൽ കലർന്നിരിക്കണം. മയിൽ അടക്കമുള്ള
പക്ഷികളുെട സാന്നിധ്യവും ശബ്ദങ്ങളും ആ വായുവിൽ
സംഗീതവും മൗനവും നിറച്ചു.

െസന്തുരുണിക്കാടുകളിൽ മരുന്നുകൾ മാത്രമല്ല ആനയും
പുലിയും വലിയ സർപ്പങ്ങളും എല്ലാമുണ്ടു്. ഇവ പേക്ഷ,
കാട്ടുവഴിയിൽ വന്നു് മനുഷ്യെന ഉപദ്രവിച്ചതായി അറി�
വില്ല. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകെള പറ്റി
ഞാൻ ഇടയ്ക്കു് ഓർത്തു അേപ്പാെഴാെക്ക ചട്ടമ്പി സ്വാമിക�
െളയും ഓർമ്മ വന്നു. കാട്ടിെല പുലിേയാടു ന്യായം പറ�
ഞ്ഞുനിന്നതു്, പാമ്പിൻ കൂട്ടെത്ത വരിൻ മക്കെള എന്നു
വിളിച്ചുവരുത്തിയതു്… അവ വന്നു സ്വാമിെയ െപാതി�
ഞ്ഞതു്, ഉറുമ്പിൻ പറ്റെത്ത വരിൻ മക്കെള എന്നുപറഞ്ഞു്
കാൽ പടത്തിൽ കയറ്റുകയും െപാടിയരി െകാണ്ടുവരുവി�
ച്ചു് ഇനി െപായി തിേന്നാളാൻ പറഞ്ഞു് ഇറക്കിവിടുകയും
െചയ്തതു്…

കുെറ ദൃൿസാക്ഷി വിവരണങ്ങളുണ്ടു്. അങ്ങെന വിശു�
ദ്ധർ പലരുമുണ്ടു്, ജീവജാലങ്ങേളാടു സംവദിച്ചവർ…
അസ്സീസിയിെല ഫ്രാൻസിസ്, ശ്രീനാരായണഗുരു, രമ�
ണമഹർഷി തുടങ്ങി ചില േപരുകൾ ഓർമ്മ വരുന്നു.
പ്രകൃതിയിൽ പരസ്പര ധാരണകൾക്കു് സാധ്യതയുണ്ടു്.

ഇേപ്പാൾ നമുക്കതിനു കഴിയുന്നില്ല എന്നു േവണം ചിന്തി�
ക്കാൻ. അെല്ലങ്കിൽ ആ കഴിവു വളർത്തിെയടുക്കാനു�
ള്ള കഴിവു നമുക്കില്ല. മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള സംേവദന�
ങ്ങൾ േപാലും തടസ്സെപ്പട്ടു കിടക്കുകയേല്ല? ആ തടസ്സ�
ങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലായ്മകളായി യുദ്ധങ്ങളിേലക്കു േപാലും
നെമ്മ നയിക്കുന്നു.

ഇന്നെത്ത േലാകജീവിതത്തിെന്റ കാലുഷ്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു�
ള്ള ആധികൾക്കിടയിൽ േറാസ് മലയിെല പ്രകൃതിേയാ�
ടു് കൃതജ്ഞത േതാന്നി. അവിടെത്ത സൗന്ദര്യം ആന്ത�
രികമായ സൗന്ദര്യാനുഭൂതിയായി പകർന്നു കിട്ടി. ആ
അനുഭൂതി മംഗളകരമായി േതാന്നി. അതു് പ്രകൃതിയുെട
കാരുണ്യഭവത്തിെന്റ സത്യം പ്രകാശിപ്പിച്ചു. സുന്ദരം…
ശിവം… സത്യം…

മനുഷ്യൻ തകർത്തുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത േറാസ് മലെയ�
േപ്പാലുള്ള അേനകം തുരുത്തുകൾ േകരളത്തിൽ എന്നല്ല
ഇന്ത്യയിലും േലാകത്തും കാണും. ഭൂമിതെന്നയായിരിക്ക�
ണം േവദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പറുദീസ. പണ്ടു് സൃഷ്ടി,
ഈ പ്രപഞ്ചം, മധുമയമായും ആനന്ദം നിറഞ്ഞതായും
അനുഭവശാലികളായ പൗരാണികർ അറിഞ്ഞു എന്നു
െവളിവാക്കുന്ന ഒരു മേനാഹരമായ മധുമതീ സൂക്തം
അഥവാ മധുമന്ത്രം (ഋേഗ്വദം) ഉണ്ടു്. അതു് ഇങ്ങെന തുട�
ങ്ങുന്നു:

മധു വാതാ: ഋതായേത
മധു ക്ഷരന്തി സിന്ധവ…

കാറ്റുകളിൽ, ജലങ്ങളിൽ, മണ്ണിൽ എല്ലാം മധുരം കലര�
െട്ട… എന്ന േമാഹനമയ കവിതയായിട്ടാണു് ആ പ്രാർ�
ത്ഥന പ്രകാശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെന അനുകൂ�
ലമായി നിൽക്കുന്ന പ്രകൃതിെയ ബലം പ്രേയാഗിച്ചു് കീ�
ഴടക്കുക, െചാൽപ്പടിക്കാക്കുക എന്ന ആഗ്രഹമായിരി�
ക്കാം ആദ്യപാപം. ഓേരാ തത്വവും ഗ്രഹിക്കുകയും അതി�
െന നമ്മുെട സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കുപേയാഗിക്കുകയുമാ�
ണേല്ലാ നാം െചയ്യുന്നതു്. െചയ്തുെചയ്തു് നാം പരിധികൾ
ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാവാം ഒരു േവള നമ്മു�
െട വല്ലാെത വളരുന്ന അഹന്തെയ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു
ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ അണുവിെന യേഥഷ്ടം വിഹരിക്കാൻ
പ്രകൃതി അനുവദിക്കുന്നതു് !

□
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ഒ.വി.ഉഷ
മലയാളത്തിെല പ്രശസ്തയായ കവയിത്രിയാ�
ണു് ഊട്ടുപുലാക്കൽ േവലുക്കുട്ടി ഉഷ എന്ന
ഒ. വി. ഉഷ. കവിതകൾക്കു പുറെമ ചലച്ചിത്ര�
ങ്ങൾക്കു ഗാനങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

1948-നു് പാലക്കാടു് ജില്ലയിെല മങ്കരയിലാണു് ഉഷയുെട ജന�
നം. അച്ഛൻ േവലുക്കുട്ടി മലബാർ െസ്പഷ്യൽ േപാലീസിൽ സു�
േബദാർ േമജർ ആയിരുന്നു. അമ്മ കമലാക്ഷിയമ്മ. മലയാള�
ത്തിെല പ്രശസ്തസാഹിത്യകാരൻ ഒ. വി. വിജയെന്റ സേഹാദ�
രിയാണു് ഒ. വി. ഉഷ.

ഡൽഹി സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ�
ത്തിൽ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തരബിരുദവും േനടി. ടാറ്റാ മക്േഗ്രാ�
ഹിൽ ബുക്ക് കമ്പനി, വികാസ് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് എന്നീ പു�
സ്തകപ്രസാധനശാലകളിൽ എഡിേറ്റാറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് ,
എഡിറ്റർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. േകാട്ടയത്തു് മഹാ�
ത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ പ്രസിദ്ധീകര�
ണവകുപ്പിൽ അദ്ധ്യക്ഷയായി നിയമിതയായി. ഇേപ്പാൾ ശാ�
ന്തിഗിരി റിേസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിൽ എഡിറ്റർ ആയി പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നു. 2000-െല ഏറ്റവും നല്ല ചലച്ചിത്രഗാനരചനയ്ക്കുള്ള
സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചു.

(ചിത്രത്തിനും വിവരങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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