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േകാലംെകടുന്ന േകരള
തലസ്ഥാനം
പത്തിരുപതു െകാല്ലം മുമ്പുവെര
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്
ഇന്ത്യയിൽ പ്രേത്യകമാെയാരു
സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാജ്യ
െത്ത ഏറ്റവും ശുചിയും ഏറ്റവും
മേനാഹരവുമായ തലസ്ഥാന നഗ
രം, െവടിപ്പാർന്ന േറാഡുകൾ, ഇരു ലാറി േബക്കർ
വശത്തും പച്ചമരപ്പടർപ്പുകൾക്കിടയിൽനിന്ന് ശാലീന
മായി ഒളിഞ്ഞു േനാക്കുന്ന െകട്ടിടങ്ങൾ, നഗരമാെണ
ങ്കിലും ഗ്രാമഭംഗികൾ, ചരിത്രകാലവും വർത്തമാനകാ
ലവും േചർന്നിരുന്ന് സ്വച്ഛന്ദം സല്ലപിക്കുന്ന അന്തരീ
ക്ഷം…
അെതാെക്ക എേങ്ങാ േപായി. തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന്
വലിെയാരു നഗരത്തിെന്റ േവഷം െകട്ടിക്കഴിഞ്ഞു.
പഴയ തിരുവനന്തപുരം എല്ലാ പിടിയുംവിട്ട് എേങ്ങാ
പറന്നു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ വൻകരകളിലും,
എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും തീക്കാറ്റുേപാെല വീശി നിൽ
ക്കുകയും ഗ്രാമങ്ങെളക്കൂടി കീഴ്െപടുത്തിത്തുടങ്ങുകയും
െചയ്തിട്ടുള്ള േകാൺക്രീറ്റ്-േകാൺട്രാക്ടർ സംസ്കാരം
തിരുവനന്തപുരെത്ത അതിെന്റ മൗലികമായ ചന്തങ്ങ
ളിൽനിന്ന് അപഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. തിരുവനന്ത
പുരം ഇനി േലാകെത്ത ഏതു േകാൺക്രീറ്റ് വനത്തി
െന്റയും ഒരു കുട്ടിപതിപ്പാെയ അറിയെപ്പടു.
ഇത് തിരുവനന്തപുരേത്താട് േസ്നഹമുള്ളവരുെട ദുഃഖ
മാണ്.
എന്നാൽ ഈ േപജുകളിൽ ഇത് ഒരു വാസ്തുശില്പിയു
െട ദുഃഖമാണ്. തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഈ നഗരത്തി
െന്റ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾക്ക് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലമായി
കാേതാർത്തുകഴിയുന്ന ഒരു വിേദശിയുെട ദുഃഖം. നി
ങ്ങളിൽപലർക്കുമറിയാം ആ മനുഷ്യെന. േലാകപ്ര
ശസ്തനായ ലാറി േബക്കർ. തിരുവനന്തപുരം േകാലം
െകടുന്നതിൽ, അഥവാ വീെണ്ടടുക്കാനാവാത്ത വി
ധം േകാലം െകട്ടുേപായതിൽ ആത്മസങ്കടം െകാണ്ടു
കഴിയുകയാണ് ലാറി േബക്കർ.

ഓ, ലാറിേബക്കർ, അേല്ല, അേദ്ദഹം അങ്ങെനെയാ
െക്കപ്പറയും എന്നു ഹാസ്യം പുരണ്ട വാക്കുകളിൽ
ഇതിെന തള്ളിപ്പറയാൻ ആളുെണ്ടന്നത് ഈ േലഖ
കനറിയാം. പെക്ഷ ലാറി േബക്കർ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുെട
ആളല്ല.
തിരുവന്തപുരവും േബക്കറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഹൃദ
യഹാരിയായ ഒരു സൗഹൃദസംവാദമാണ്. പതിനാലു
വർഷെത്ത സുദീർഘമായ െകാള്ളൽെകാടുക്കലുകളി
ലൂെട വളർന്ന സാന്ദ്രമായ ആത്മബന്ധം. ഈ ബന്ധ
ത്തിെന്റ തുടക്കം േബക്കർ ഇങ്ങെന അനുസ്മരിക്കു
ന്നു. ഈ നഗരെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം എെന്റ
ആദ്യെത്ത ഓർമ്മ കിഴെക്കേകാട്ടയുമായി ബന്ധെപ്പ
ട്ടതാണ്. അവിടുെത്ത പുരാതന മന്ദിരങ്ങളുെട ഓടിട്ട
കൂരകൾ എെന്ന മണിക്കൂറുകേളാളം പിടിച്ചുനിറുത്തി
യിട്ടുണ്ട്. പൂപ്പൽപച്ചച്ചായം പിടിപ്പിച്ച െകാേച്ചാടുകൾ
പൂണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ കൂരകൾ േപായ കാലത്തിെന്റ
ജീവിതഗന്ധം അനുസ്മരിച്ചുനിന്നിരുന്നു. ഇേന്നാ, അറ
പ്പുളവാക്കുന്ന വാൾേപാസ്റ്ററുകളും പിഞ്ഞിക്കീറി കാ
റ്റത്തു പാറുന്ന െകാടിക്കൂറകളും ബാനറുകളുെമല്ലാം
നഗരത്തിെന്റ ആ മുഖകാന്തിെയ മറച്ച് വികലമാക്കു
ന്നു. കിഴെക്കേക്കാട്ടയിെല െകട്ടിടങ്ങളിൽ പലതി
നും തമിഴ്ചുവയുള്ള ചുവരുകളുെണ്ടങ്കിലും അവയുെട
കൂരകൾ തനിേകരളീയം തെന്ന. തിരുവിതാംക്കൂറി
േലയ്ക് കുടിേയറിപ്പാർത്ത തമിഴർ അവരുെട വാസ്തു
വിദ്യയും കൂെടെകാണ്ടുവന്നു. വിഭിന്ന വാസ്തുവിദ്യക
ളുെട സങ്കലനം വളെരപ്പണ്ടുതെന്ന കിഴെക്കേക്കാട്ട
ഭാഗത്തു നടന്നിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിെന്റ വാസ്തുശി
ല്പകലാപാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നു് ലാറി േബക്കർ എന്ന
ആർക്കിെറ്റക്ട് വളെരേയെറ ഉൾെക്കാണ്ടിട്ടുണ്ട്. തി
രുവനന്തപുരത്തിെന്റ നഷ്ടസൗഭാഗ്യങ്ങെളേയാർത്ത്
ദുഃഖിക്കുന്ന ആ കലാകാരൻ നഗരത്തിെന്റ പ്രാന്തങ്ങ
ളിലായി ആയിരത്തിെതാന്നൂറിേലെറ െകട്ടിടങ്ങൾ
പണിത് തിരുവിതാംകൂറിെന്റ വാസ്തുശില്പകലാപാര
മ്പര്യത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടിയ ആളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ
മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിെന്റ നഷ്ടസുഗന്ധങ്ങൾ
സ്വയം ആവാഹിച്ചുനില്ക്കുന്ന ഓജസ്സുറ്റ കലാരൂപങ്ങ
ളാണവ. നാലാഞ്ചിറയിെല കുന്നിൻെചരിവിലുള്ള
േബക്കറുെട സ്വന്തം വീടുതെന്ന അതിനു നല്ല മാതൃക
യാണ്. പന്ത്രണ്ടുെകാല്ലമായി നിരന്തരം വളരുന്ന ഒരു
ൈജവരൂപമാണ് ആ ഗൃഹം.
ജന്മം െകാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്കാരനാെണങ്കിലും ലാറി േബ
ക്കർ തെന്റ ജിവിതത്തിെന്റ മുക്കാൽപങ്കും നൽകിയ
ത് ഇന്ത്യയ്ക്കാണ്. േകരളവുമായി അേദ്ദഹത്തിന് അടു
ത്ത ഹൃദയബന്ധമാണുള്ളത്. േകാട്ടയം സ്വേദശിനി
േഡാക്ടർ എലിസബത്ത് ആണ് ആേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീ
വിതസഖി. ജീവിതംെകാണ്ടും മനസ്സുെകാണ്ടും േകര
ളീയനാണ് േബക്കർ ഇേപ്പാൾ.

േബക്കർ പറയുന്നു, നമ്മുെട സ്വന്തമാണ് േകരളീയ
വാസ്തുശില്പകല. ഇതിെന പരിരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്ര
മിക്കുന്നില്ല എന്നത് േവദനാജനകരമാണ്. ഒരിക്കൽ
നഷ്ടെപ്പട്ടാൽ പിെന്ന നമ്മുെക്കാരിക്കലും അെതാന്നും
പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. പഴയതിെനെയല്ലാം
ഇടിച്ചുനിരത്തിയിട്ട് പുതിയവ െകട്ടിേപ്പാക്കാനുള്ള
വാസനയാണ് നമുക്ക്. യൂേറാപ്പിലാകെട്ട പഴയ ൈശ
ലിയും പുതിയ ൈശലിയും തമ്മിലിണക്കാനാണ് ശ്ര
മം. പഴമയും പുതുമയും േചർച്ചേയാെട െതാട്ടുരുമ്മി
നിൽക്കുന്നു. ഇവിെട, നമ്മേളാ? ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങ
െള തകർക്കാനും തുടച്ചുനീക്കാനുമാണ് നാം മുതിരു
ന്നത്. യൂേറാപ്പിെല പാലസുകേളാടും േമനർഹൗസുക
േളാടും കിടനിൽക്കാൻ േപാന്ന അതിമേനാഹരമായ
വാസ്തുവിദ്യമാതൃകകൾ നമുക്കുണ്ട്. പത്മനാഭപുരം
െകാട്ടാരവും കിഴേക്കേക്കാട്ടയുെമല്ലാം ഉദാഹരണ
ങ്ങൾ. പഴമയുെട ആ േചേതാഹാരിതകെള നമ്മെള
ന്തിനു നശിപ്പിക്കാൻ മുതിരുന്നു?
തിരുവനന്തപുരത്തിന് അതിെന്റ പ്രാക്തനഭംഗികൾ
വൻേതാതിൽനഷ്ടമായത് കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തി
നുള്ളിലാണ്. ഇനിെയാരിക്കലും തിരിച്ചുകിട്ടാത്തവി
ധം നഗരത്തിനു നഷ്ടമായ ഒരു വാസ്തുശില്പമാതൃകെയ
ക്കുറിേച്ചാർത്ത് േബക്കർ പലേപ്പാഴും െനാമ്പരെപ്പടാറു
ണ്ട്. േകരളീയ വാസ്തുവിദ്യയുെട മേനാഹരവും വളെര
സവിേശഷതയാർന്നതുമായ ഒരു കമാനം (Gateway)
കിഴെക്കേക്കാട്ടയ്ക്കടുത്ത് എയർേപ്പാർട്ട് േറാഡിനു കു
റുെക പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ആനെക്കാട്ടിലിെന്റ
കവാടമായിരുന്നു, അതു്. പന്ത്രണ്ടുെകാല്ലം മുമ്പ് ഒരു
വാരാന്ത്യത്തിൽെപാടുന്നെന അത് ‘അപ്രത്യക്ഷമാ
യി’—േറാഡ് വീതി കൂട്ടിയേപ്പാൾ പിഡബ്ളിയൂഡി
ക്കാർ ഇടിച്ചുനിരത്തി. േറാഡ് തിരിച്ചുവിടാവുന്നേതയു
ണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മുെട വാസ്തുവിദ്യാപാരമ്പര്യത്തി
െന്റ അമൂല്യങ്ങളായ ഇത്തരം മുത്തുകെള കാത്തുസൂ
ക്ഷിക്കുന്നതിെനക്കാേളെറ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്
ഒരുപിടിയാളുകളുെട സൗകര്യെത്തയും ആധുനികത
യുെട കാര്യക്ഷമതേയയുമാണ്. അനിഷ്ടെത്തെച്ചാല്ലി
യുള്ള ദുഖഃത്തിെന്റ പൂർണ്ണമായ അഭാവം അതാണ്
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മേനാഹരദൃശ്യേത്താട് പിന്നീ
ട് കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ട, േപരിൽ മാത്രം ‘ആധുനിക’മായ
െകട്ടിടങ്ങൾ, ‘ദുഃശ്ശീലം’ തിരെഞ്ഞടുക്കൽ നമ്മുെട സ്വ
ഭാവമാെണന്നത് വ്യക്തമാകുന്നു. ആ തീരാനഷ്ടത്തി
െനതിെര ഓെരാറ്റ മനുഷ്യനും ശബ്ദമുയർത്തിയില്ല;
അെതാരു വലിയ നഷ്ടമായി ആരും കരുതിയതുമില്ല.
ഗുരുവായൂരിൽ മാത്രമല്ലാെത േകരളത്തിൽ മെറ്റാരിട
ത്തും അത്തരെമാരു കമാനം ഉള്ളതായി അറിയില്ല.
ജിപിഒ ബിൽഡിംഗ് ഇന്നില്ല. അതിെനതിർവശത്ത്
േറാഡിനപ്പുറം പെണ്ടാരു ഇരുനിലെക്കട്ടിടമുണ്ടായി
രുന്നു. േകരളീയവാസ്തുവിദ്യയ്ക്ക് ഒരുത്തമമാതൃക. തടി
യിൽകടെഞ്ഞടുത്ത ഒരു െകാച്ചുമന്ദിരം. താഴെത്ത
നിലയിൽകടമുറികളായിരുന്നു. അതും ഇന്നില്ല. ആ
െകട്ടിടത്തിെന്റ മട്ടുപ്പാവിൽനിന്നും ഒരു സ്ത്രീ ചപ്പുച
വറുകൾ വാരി താേഴാട്ടിടുന്നത് േറാഡരികിലൂെട നട
ന്നുെപാകുന്നവരുെട േമൽവീഴും. പലേപ്പാഴും ആ ദൃ
ശ്യം കണ്ട് തമാശ േതാന്നിയ സന്ദർഭങ്ങൾ േബക്കർ
ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ചിലേപ്പാെഴാെക്ക േബക്കറുെട
തലയിലും വന്നുവീണിട്ടുണ്ട് ചപ്പുചവറുകൾ. ആ െകട്ടി
ടം അവിെട ഇേപ്പാഴില്ല.

ഈ നഷ്ടങ്ങെളക്കാളും ഭയങ്കരമാണ് ലക്ഷണംെക
ട്ട നഗരവികസനം. െസക്രട്ടറിയറ്റ് മന്ദിരം അതിേന്റ
തായ ൈശലിയിൽ മേനാഹരമാണ്. ഭാരതീയേമാ
േകരളീയേമാ ആയി അതിെലെന്തങ്കിലും ഉെണ്ടന്ന്
പറയുക വയ്യ. എങ്കിലും നഗരത്തിന് അെതാരഭിമാന
മാണ്.
ഇവിെട ഒരു നിമിഷം നിൽക്കൂ.
തിരുവനന്തപുരത്തിന് തനതായുള്ള ചന്തങ്ങെള നി
ലനിറുത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന ഈ നഗരത്തിെന്റ വിക
സനം സാദ്ധ്യമാക്കാവുന്നെതയുള്ളൂെവന്ന് േബക്കർ
വാദിക്കുന്നു. തെന്റ സങ്കൽപ്പത്തിലുള്ള നഗരവിക
സനത്തിന് ഉദാഹരണം അേദ്ദഹം വിശദീകരിക്കു
ന്നതിങ്ങെനയാണ്: ഇന്ത്യൻ േകാഫി ഹൗസിന് മു
ന്നിൽ േറാഡിനപ്പുറം നിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ േകാഡർ
ബിൽഡിംഗ്സ് ഉൾെപ്പെട േകരളീയ ൈശലിയിലു
ള്ള ഏതാനും െകട്ടിടങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും തലയുയർത്തി
നിൽക്കുന്നതു കാണാൻ കഴിയും. അവയ്ക്കു മുന്നിെല
ഇടുങ്ങിയ െമയിൻ േറാഡിെന നടപ്പാത മാത്രമായി
മാറ്റുകയാവും ഞാനാെണങ്കിൽ െചയ്യുക. ഈ പഴയ
െകട്ടിടങ്ങളുെട ചുറ്റുമുള്ള തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്കു
പേയാഗപ്രദമാക്കാം. അവയ്ക്കു പിറകിെല മരങ്ങളുെട
പശ്ചാത്തലവും ആഹ്ലാദപ്രദമാക്കാം. അവെയ്ക്കല്ലാം
പിറകിലാക്കാം വാഹന ഗതാഗതത്തിനുള്ള േറാ
ഡ്. പാർക്കിംഗ്, സ്ഥാപനങ്ങൾ, മാനം മുട്ടുന്ന േമാ
േഡൺ േഷാപ്പുകൾ, ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങിയവെയാ
െക്ക. ഇേപ്പാഴെത്ത െമയിൻേറാഡിനും നൂറുമീറ്റർപി
റകിലാക്കും വാഹനഗതാഗതെത്ത. െമയിൻ േറാഡി
െന്റ സ്ഥാനത്ത് തണൽമരങ്ങളും പൂമരങ്ങളും നടും.
കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് മാത്രം സഞ്ചാരേയാഗ്യമാ
ക്കും അതിെന. ഏജീസ് ഓഫീസിെന്റ െപാക്കമുള്ള
മതിലിെന തള്ളിയിട്ടു പകരം ഗ്രില്ലിടും. അേപ്പാൾ പൂ
േന്താട്ടത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏജീസ് ഓഫീസ്
വളപ്പിെല അതിമേനാഹരമായ ആ പഴയ െകട്ടിട
െത്തയും േകരളീയമായ പ്രൗഡിെയല്ലാം ഒത്തുേചർ
ന്ന അതിെന്റ കൂരെയയും കൺകളിർെക്ക കാണാൻ
വഴിയാത്രക്കാർക്ക് സാധിക്കുകയും െചയ്യും.

പെക്ഷ, അതിനിരുവശത്തും ഈയിെട െകട്ടിെപ്പാ
ക്കിയ െകാൺക്രീറ്റ് ചിറകുകൾ ഭീകരമാണ്; അറപ്പു
ളവാക്കുന്ന ൈവകൃതെത്താങ്ങലുകളാണ്. ഏജീസ്
ഓഫീസ് വളപ്പിെല പഴയ െകട്ടിടം േകരളഭംഗികൾ
നിറഞ്ഞതവയാണ്. െതാട്ടടുത്ത പുതിയ െകട്ടിടത്തി
ന് േകരളവാസ്തുശില്പൈശലിയുമായി ഒരു ബന്ധവു
മില്ല. ഇന്ത്യൻ േകാഫിഹൗസ്, പുത്തൻ േകാൺക്രീ
റ്റ് െകട്ടിടങ്ങളുെടയിടയിൽ കുടുങ്ങിയാെണങ്കിലും,
ഇേപ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്നു. അതിെന ഇടിച്ചുനിരത്താ
നുള്ള നീക്കങ്ങെള േകാഫീഹൗസ് െതാഴിലാളികൾ
എതിർത്തു െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുന്ദരമായ ഈ
െകാച്ചുെകട്ടിടത്തിന് േനെരയും ഭീഷണി നിലനിൽ
ക്കുന്നു. േറാഡിനപ്പുറമിപ്പുറം ഇണകെളേപ്പാെല രണ്ടു
െകട്ടിടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അടുത്തകാലത്താണ്
അപ്പുറെത്ത െകട്ടിടം നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടത്. അതിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് ഒരു മാനംമുത്തി ഉയരുന്നു. അനുേയാജ്യ
മായ ‘ലാന്റ്േസ്കപ്പിങ്ങി’ലൂെട ആ ഇരട്ടെക്കട്ടിടങ്ങെള
പുതിെയാരു ‘െപഡസ്ട്രിയൻ ഏരിയ’യുെട നടുക്ക് വാ
സ്തുശില്പകലയുെട െചറിെയാരു മുത്താക്കാമായിരുന്നു.
പൂക്കളും മരങ്ങളും െകാണ്ട് മേനാഹരമാക്കാവുന്ന ഒരു
പ്രേദശം. യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാേളജിെനതിെര േകരളാ
ട്രാവൽസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന െകട്ടിടമിരുന്ന സ്ഥല
ത്ത് ഇേപ്പാളുയരുന്ന േകാൺക്രീറ്റ് ഭീകരരൂപം ആ
പ്രേദശത്തിെന്റ ഭംഗിെയ ആെക അലേങ്കാലെപ്പടു
ത്തുന്നു. വി.െജ.റ്റി.ഹാളിനു പിറകിൽ ഉയർന്നു െകാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന മാനംമുത്തിയും അസന്തുലിതമായ നഗര
വികസനം ഉണ്ടാക്കിവയ്ക്കുന്ന ലക്ഷണേക്കടാവുന്നു. മ്യൂ
സിയം കവാടത്തിനു മുന്നിൽ എൽ.എം.എസ്.വളപ്പിൽ
പണിതുയുർത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുനില െകാൺ
ക്രീറ്റ് ഭീമൻ, ഭാവാനാശൂന്യമായ നഗരസംവിധാന
ത്തിെന്റ ക്രൂരമായ ഉദാഹരണമാണ്. ഇതിനടുത്തു
തെന്നയുള്ള േകാർപ്പേറഷൻ മന്ദിരവും െതാട്ടടുത്ത്
ഈയിെട െപാങ്ങിയ കൂറ്റൻ കണ്ണാടിക്കൂടും ഈ പ്രേദ
ശത്തിെന്റ സൗന്ദര്യെത്ത നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പഴയ
എൻജിനീയറിംഗ് േകാേളജിെന്റ മേനാഹാരിതക
െള വിഴുങ്ങിെക്കാണ്ട് അതിനു പിറകിലും ഭീകരരൂപ
ങ്ങൾ ഉയർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ഒരു
േകാൺക്രീറ്റ് വനമായി മാറാൻ ഇനി അധികകാ
ലം േവണ്ടിവരിെല്ലന്ന് േബക്കർ ഭയെപ്പടുന്നു. പുതി
യത് നിർമ്മിക്കരുെതന്നല്ല അേദ്ദഹം പറയുന്നത്.
അത് നമ്മുെട പാരമ്പര്യെത്ത പാെട ഇല്ലാതാക്കി
െക്കാേണ്ടാ മുച്ചൂടും അലേങ്കാലെപ്പടുത്തിെക്കാേണ്ടാ
ആകരുെതന്ന് മാത്രം. കാരണം െകട്ടിടം കാണാനും
കൂടിയുള്ളതാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാസ്ഥ്യേത്താെട
സുരക്ഷിതത്വേബാധേത്താെട േനാക്കാെനാരിടവും
ഇല്ലാെത േപാകരുത്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഇക്കാര്യ
ത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള
അവകാശമുണ്ട്.

െകട്ടിടങ്ങൾ മനുഷ്യസ്വഭാവെത്ത സ്വാധീനിക്കും.
േകാൺക്രീറ്റ് െപട്ടകങ്ങളിൽ കുടുങ്ങികിടക്കുന്ന മനു
ഷ്യർക്ക് അയൽപക്കസൗഹൃദങ്ങൾ പാെട നഷ്ടമാ
വും. സാമൂഹികമായ ഒരുമ അവർക്കിടയിൽ വളരി
ല്ല. വികസനം അസന്തുലിതവും അനിയന്ത്രിതവു
മാകുേമ്പാൾ നഗരം തിന്മകളുെട കാന്തേകന്ദ്രമാവും.
േകാൺക്രീറ്റ് ഭീകരത പടർത്തുന്ന അരക്ഷിതേബാ
ധം ആത്മഹത്യകൾക്കും െകാലപാതകങ്ങൾക്കും
േപ്രരണയാവും. നഗരവികസനത്തിെന്റ ഭ്രാന്തമായ
വഴിേയ ചരിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരത്തിന് അതിെന്റ
മുഖം നഷ്ടെപ്പടും. മേറ്റെതാരു ‘ആധുനിക’ നഗരെത്ത
യുംേപാെല സ്റ്റീലിെന്റയും േകാൺക്രീറ്റിെന്റയും പടു
കൂറ്റൻ കൂനകളായിരിത്തീരും ഈ നഗരവും. തിരു
വനന്തപുരത്തിന് നാശത്തിെന്റ വഴിേയ േപാേക
ണ്ട യാെതാരാവശ്യവും ഇല്ലതെന്ന. പരിരക്ഷിക്കുന്ന
തിൽ നമ്മൾ ദത്തശ്രദ്ധരാേകണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി
ഒരു ജനകീയപ്രസ്ഥാനം തെന്ന രൂപംെകാേള്ളണ്ടി
യിരിക്കുന്നു. മരങ്ങെള സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരുമു
ണ്ട്. എന്നാൽ, പഴയ െകട്ടിടങ്ങളുെട പരിരക്ഷയിൽ
ആരും തല്പരല്ല. ഓേരാന്നായി അവെയ ഇടിച്ചുനിര
ത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. പകരം പണിയുന്നവേയ്ക്കാ േക
രളീയ വാസ്തുവിദ്യയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഇക്കാ
ര്യങ്ങളിെലാെക്ക ഇടെപടാൻ ഒരു സിവിക് കമ്മിറ്റി
ഉണ്ടാകുന്നത് നന്നായിരിക്കും ബാംഗ്ളൂരിലും െഡൽ
ഹിയിലും അർബൻ ആർട്ട്സ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്. നഗര
വികസനെത്ത അസന്തുലിതമാക്കുന്നേതാ കാഴ്ചക്കാർ
ക്ക് അേലാസരമുണ്ടാക്കുന്നേതാ ആയ ഏെതങ്കിലും
െകട്ടിട നിർമ്മാണം നടക്കുകയാെണങ്കിൽ അർബൻ
ആർട്സ് കമ്മീഷൻ അതിൽ ഇടെപടും. സ്വകാര്യ
വ്യക്തികളുെട വീട്ടുവളപ്പിൽനിൽക്കുന്ന മരംമുറിക്കാൻ
േപാലും ആ നഗരത്തിൽ പ്രേത്യക അനുമതി േതേട
ണ്ടതുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിെല അതിപ്രധാനമായ
ഒരു പ്രാചീനമന്ദിരെത്ത രക്ഷിക്കാൻ ലാറി േബക്കർ
ഒറ്റയ്ക്ക് ദീർഘകാലമായി െപാരുതിെക്കാണ്ടിരിക്കുക
യാണ്. പതിവുേപാെല പിഡബ്ല്യൂഡി തെന്നയാണ്
ഇവിെടയും വില്ലൻ. പഴയ എൻജിനീയറിംഗ് േകാ
േളജ് െകട്ടിടം (പി.എം.ജി. ബിൽഡിംഗ്) ഇടിച്ചുനി
രത്തിയാെല സമാധാനമാകൂ എന്ന വാശിയിലാണ്
േപാതുമരാമത്തുവകുപ്പ് േമധാവികൾ. ‘പി.എം.ജി.
മന്ദിരത്തിന്’ പലകുറി വധശിക്ഷ വിധിക്കെപ്പട്ടതാ
ണ്. ഒന്നുരണ്ട് പിഎംജിമാർ അതിെന്റ ആയുസ്സിനു
േവണ്ടി അഭ്യർത്ഥനകൾ നടത്തുകയും െപാരുതുകയും
െചയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിെന്റെയാെക്ക ഫലമായി ആ െകട്ടി
ടം ഇേപ്പാഴും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. പെക്ഷ അതിെന്റ
നിലനിൽപ്പ് സദാ അപകടത്തിലാണ്. പി.എം.ജി.
മന്ദിരം മഹത്തായ വാസ്തുവിദ്യ അല്ല. എങ്കിലും അതി
ന് ചുറ്റുമായി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
െപാങ്ങിവന്ന േമാേഡൺ അയൽക്കാെരയേപക്ഷിച്ച്
നൂറുമടങ്ങ് സ്വഭാവമഹിമയും േശാഭയും പി.എം.ജി.
മന്ദിരത്തിനുണ്ട്. അതിെന നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ യാ
െതാരു യുക്തിയുമില്ല. അതിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തു ഉണ്ടാ
യിരിക്കുന്ന െവടിച്ചുകീറൽ ഗുരുതരമായെതാന്നുമില്ല.
അതു ശരിയാക്കാവുന്നേതയുള്ളൂ. േറാഡു വീതികൂട്ടണ
െമങ്കിൽ ഈ അപൂർവ്വസുന്ദരമായ മന്ദിരെത്ത ഇടി
ച്ചുകളയണെമന്നില്ലേല്ലാ. മറുവശെത്തയ്ക്കും േറാഡിനു
നീളാമേല്ലാ. പെക്ഷ, അവിെട പുതുതായി ഒരു പന്ത്ര
ണ്ട് നില മാളിക െപാങ്ങുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തിനു
അതിേന്റതായ ഭംഗിയും പ്രൗഡിയും പകരുന്ന അപൂർ
വ്വം ചില െകട്ടിടങ്ങളിെലാന്നാണ് പി.എം.ജി. മന്ദി
രം. അതിനു േനെരയും ഭീഷണി ഉയർത്താൻ മടിക്കാ
ത്ത സംസ്കാരശൂന്യത നഗരെത്തയാെക ഗ്രസിക്കാനി
രിക്കുന്ന വൻവിപത്തിെന്റ മുന്നറിയിപ്പാണ്.

നമുക്കു സ്വന്തമായുള്ള നന്മകെളല്ലാം നശിപ്പിേച്ച അട
ങ്ങൂ എന്ന ഈ അത്മഹത്യാപരമായ വാശി നമുക്ക്
എങ്ങെനയുണ്ടാകുന്നു എന്ന് േബക്കർ അത്ഭുതെപ്പടു
ന്നു. െകാേളാണിയൽകാലത്തു േപാലും ഇത്രമാത്രം
ആത്മനാശം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിെല മിക്ക സം
സ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലും െകാേളാണിയൽ െകട്ടി
ടങ്ങൾ കാണാനാവും. അവയാകെട്ട പ്രാേദശികമായ
വാസ്തുശില്പകലാപാരമ്പര്യവുമായി പ്രകടമായ േചർച്ച
േക്കടിലല്ല. പലേപ്പാഴും പ്രാേദശിക വാസ്തുവിദ്യയുെട
മാതൃകയനുവർത്തിച്ചാണ് അവർ പണിതതു തെന്ന.
യൂണിേവഴ്സിറ്റി േസ്റ്റഡിയത്തിനു മുന്നിലായുണ്ടായി
രുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കുതിരലായം പണിയാൻ േകരളീയ
ൈശലിയാണ് ഉപേയാഗിച്ചത്. െകാേളാണിയൽമു
ദ്രകൾ പതിഞ്ഞതാെണങ്കിലും അതിൽ േകരളീയത
തുടിച്ചുനിന്നിരുന്നു. ഒരുെകാല്ലം മുമ്പ് അതിെനയും
ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു.
നഗരത്തിന് സ്വന്തം ചരിത്രെത്ത ഓർമ്മിേച്ചാമനി
ക്കാൻ േപ്രരണ നൽകിെക്കാണ്ട് ഇനിയും കുെറ പ്രാ
ചീന മന്ദിരങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നതിനാൽ
നമുക്കാശ്വസിക്കാം. ഒരു ഇരുനിലബസ്സിൽ കയറി
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിെന്റ ഒരറ്റം മുതൽ മേറ്റ
അറ്റംവെര സഞ്ചരിച്ചാൽ തനിേക്കരളീയവും അർ
ദ്ധേകരളീയവുമായ ൈശലികളിലുള്ള ഇരുപേതാ മു
പ്പേതാ െകട്ടിടങ്ങൾ കാണാനാവും. പത്മനാഭപുരം
െകാട്ടാരത്തിലുള്ളതുേപാെല കൂടം ൈശലിയിലുള്ള
കൂരകളും തടിയിലുള്ള കമനീയമായ െകാത്തുപണി
കളും ഈ െകട്ടിടങ്ങെള പ്രൗഢസുന്ദരങ്ങളാക്കുന്നു.
പഴയ െകാട്ടാരങ്ങളിൽ ചിലത് അതിമേനാഹരങ്ങ
ളാണ്. ആദ്യം ഓർമ്മയിെലത്തുന്നത് പൂജപ്പുരയിെല
ഒന്നുരണ്ടു െകാട്ടാരങ്ങളാണ്. ആകർഷകമായ ഗൃഹാ
ങ്കണങ്ങൾ പലതും കിഴെക്കേകാട്ട–വള്ളക്കടവ് േറാ
ഡിനിരുവശത്തും ഇനിയും ബാക്കിനില്പുണ്ട്. ഈ പ്ര
േദശത്തുയരുന്ന പുത്തൻ േകാൺക്രീറ്റ് ധൂർത്തുകൾ
ഇവിെട ഇനിയും തങ്ങിനിൽക്കുന്ന പ്രാചീന പ്രൗഢി
കേളാട് ഒട്ടും നിരക്കുന്നതല്ല.
വി.െജ.ടി.ഹാളിനടുത്തുള്ള ഒരു മന്ദിരം (യൂണിേവഴ്സി
റ്റി േകാേളജിെന്റ മലയാള വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നു)
വലിയ മതിലും നിരന്തരമായി വാഹന-ജനപ്രവാഹവും
കാരണം ഈ ചാരുമന്ദിരം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല.
വലിെയാരു മരത്തിനു പിന്നിൽ അതാ ഒളിച്ചുനിൽ
ക്കുകയാണ്, േകരള വാസ്തുകലയുെട ഒേരാന്നാന്തരം
സൃഷ്ടി.

കവടിയാർെകാട്ടാരം കണ്ണിെനാരു കുളിർമയാണ്.
1920-കളിൽ ഒരു ജർമ്മൻ വാസ്തുശില്പി രൂപകല്പന
െചയ്ത ആ െകാട്ടാരം േകരളീയ വാസ്തുവിദ്യയുെടയും
ഇേന്താേനഷ്യൻ വാസ്തുവിദ്യയുെടയും േചേതാഹര
മായ ഒരു േചരുവയാണ്. കനകക്കുന്നു െകാട്ടാരത്തി
ന് േകരളീയെമന്ന് പ്രേത്യകെമടുത്തു കാട്ടാനുള്ള
സവിേശഷതകെളാന്നുമില്ല. അതിെന്റ മുൻഭാഗം നല്ല
ഭംഗിയുള്ളതാണ്. മ്യൂസിയം മന്ദിരത്തിനുമുണ്ട് അതി
േന്റതായ ചാരുതകൾ. പാളയത്ത് വി.ജി.റ്റി.ഹാളിനു
സമീപം നിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ േറാഡിനപ്പുറം േകര
ളത്തനിമ ആവാഹിച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒരു െകട്ടിടമുണ്ട്.
ഉയർെന്നാരു മതിൽ അതിെന കാൽനടയാത്രക്കാ
രുെട കണ്ണുകളിൽെപ്പടാെത മറച്ചുനിർത്തുന്നു. േറാ
ഡിെല ആൾത്തിരക്കും ഗതാഗതെച്ചാരുക്കുെമാെക്ക
വഴിയാത്രക്കാരെന്റ ശ്രദ്ധയിൽെപ്പടാൻ വിടാെത
അതിസുന്ദരമായ ആ െകട്ടിടെത്ത മാറ്റിനിർത്തുന്നു.
വശ്യസുന്ദരമായതും തനിേകരളീയ ൈശലിയിലുള്ള
തുമായ അതിെന്റ കൂര മരച്ചില്ലുകൾക്കിടയിലൂെട സൂ
ക്ഷിച്ചുേനാക്കിയാേല നമ്മുെട കണ്ണിൽെപ്പടുകയുള്ളൂ.
അതിെന്റ ഭംഗികൾ ആേവാളം നുകരാൻ നമുക്കു സാ
ദ്ധ്യമാവണെമങ്കിൽ ഉയർന്ന ആ മതിൽെക്കട്ടിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് തുറന്ന കമ്പിേവലി വരണം. യൂണിേവഴ്സി
റ്റി േകാേളജിെല മലയാളം വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന
െകട്ടിടെത്തക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പറഞ്ഞത്. പരിരക്ഷകി
ട്ടാെത അതിേവഗം ആയുസ്സറ്റുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്
േകരളീയ വാസ്തുവിദ്യയുെട ഉത്തമമാതൃകയായ ആ
ഹർമ്മ്യം.

വിേനാദസഞ്ചാരികെള ആകർഷിക്കാൻ തിരുവന
ന്തപുരത്തിന്, മുമ്പ് ൈനസർഗ്ഗികമായി നിഷ്കളങ്കത
മാത്രമാണ് അലങ്കാരമായുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നാക
െട്ട നക്ഷത്രാകാശെത്ത മറച്ചുെകാണ്ട് മാനംമുട്ടിനിൽ
ക്കുന്ന നക്ഷത്രേഹാട്ടലുകളും േകാൺക്രീറ്റ് ധൂർത്തു
കളായി ബീഭത്സത പൂണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഗവൺെമന്റുമ
ന്ദിരങ്ങളും െകാണ്ടു നിറയുകയാണ്. വികാസ്ഭവൻ
എത്ര അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡൈവകൃതമാ
ണ്! േബക്കറി ജംഗ്ഷനിെല റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ്
ഇന്ത്യ മന്ദിരം നഗരത്തിെല ഏറ്റവും വിചിത്രമായ
േകാൺക്രീറ്റ് ൈവകൃതമാെണന്ന് േബക്കർ ചൂണ്ടിക്കാ
ട്ടുന്നു. വാസ്തുവിദ്യാപരമായ ആനമണ്ടത്തരമാണത്.
അവിെട ശീർഷാസനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുെട ഭൂ
പ്രകൃതിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഒട്ടും േയാജിച്ച തരത്തി
ലല്ല അതിെന്റ നിർമ്മിതി. വാസ്തുവിദ്യ എങ്ങെനയാ
യിക്കൂടാ എന്നതിന് താൻ തെന്റ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
ചൂണ്ടിക്കാട്ടിെക്കാടുക്കുന്ന ഒരു േകാൺക്രീറ്റ് ൈവകൃത
മാണ് ആർ.ബി.ഐ.െകട്ടിടെമന്ന് േബക്കർ പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ തിരുവനന്തപുര
ത്തിനകത്തും ചുറ്റിലുമായി െപാങ്ങിവന്നിട്ടുള്ള ‘ആധു
നിക’ മന്ദിരങ്ങളിൽ ഒെരാറ്റെയണ്ണംേപാലും തെന്ന
ആകർഷിച്ചു നിറുത്തിയിട്ടിെല്ലന്ന് േബക്കർ സങ്കട
െപ്പടുന്നു. പുതുതായി െകട്ടിയ മ്യൂസിയം ഹാൾമന്ദിരം
മാത്രമാണ് ഏെറക്കുെറ ഇതിെനാരു അപവാദം.

േബക്കർ പറയുന്നു. “നാഗർേകാവിലിേലക്കു േപാകു
േമ്പാെഴല്ലാം പത്മനാഭപുരം െകാട്ടാരത്തിൽെച്ചന്ന്
അര മണിക്കൂെറങ്കിലും െചലവിടാതിരിക്കാൻ എനി
ക്ക് കഴിയില്ല, ഒരിക്കൽേപ്പാലും. തിരുവിതാംകൂർവാ
സ്തുവിദ്യയുെട ആ ഉദാത്ത മാതൃക എെന്ന ആകർഷി
ച്ചു ഭൂമിപ്പിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. അതുേപാെല എെന്ന
വശീകരിക്കുന്ന പ്രാചീനമന്ദിരങ്ങൾ ചിലത് തിരു
വനന്തപുരത്തുമുണ്ട്. പെക്ഷ, കഴിഞ്ഞ പത്തുെകാല്ല
ത്തിനിടയിൽ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ‘േമാേഡൺ’ മന്ദിരങ്ങൾ
എല്ലാം എെന്ന അേലാസരെപ്പടുത്തുകേയ െചയ്യുന്നു
ള്ളൂ. ഈ േമാേഡൺ മന്ദിരങ്ങൾ തലകീഴായ പിര
മിഡ്േപാെലയാണ് ആകാശേത്തയ്ക്കു പടർന്നു നിൽ
ക്കുന്നത്. താഴെത്ത നില വീതികൂറഞ്ഞത്. േമേലാട്ടു
േപാകുേന്താറും വീതി കൂടി പടരും. പങ്കജ് േഹാട്ടൽ
അതിന്നുദാഹരണമാണ്. പുതുതായി ഉയരുന്ന ബഹു
നിലെക്കട്ടിടങ്ങൾ മിക്കതിെന്റയും നില അതുേപാ
െലതെന്ന. ഇെതാെക്ക കാണുേമ്പാഴും എനിക്ക് സ്വാ
സ്ഥ്യം നഷ്ടെപ്പടുന്നു. വല്ലാത്ത അരക്ഷിതേബാധം
എെന്റ മനസ്സിൽ പടരുന്നു.”
നഗരത്തിെന്റ ശ്വാസേകാശങ്ങളാണ് തുറസ്സായ സ്ഥ
ലങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരെത്ത തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങെള
പേണ്ട നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളും
നിയമലംഘനങ്ങളും ഗവൺെമന്റ് വകുപ്പുകളും സ്വകാ
ര്യവ്യക്തികളും വൻേതാതിൽ നടത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കു
ന്നു. അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള തുറന്ന സ്ഥലങ്ങൾ േപാ
ലുമില്ലാെത നഗരം വീർപ്പുമുട്ടുന്നു. പാളയെത്ത േസ്റ്റഡി
യം പുതുക്കിപ്പണിയൽ ഈ പ്രേദശത്തിെന്റ ഭംഗിെയ
ഇതിനകം തെന്ന വികലെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു. അതിേവഗതയിൽനടക്കുന്ന േസ്റ്റഡിയം ‘വികസ
നം’ െതറ്റായ നഗരാസൂത്രണത്തിെന്റ മകുേടാദാഹാര
ണെമന്ന് െസ്കച്ചുകളുെടയും പ്ലാനുകളുെടയും സഹായ
േത്താെട േബക്കർ െതളിയിക്കുന്നു.
□

െക. േവലപ്പൻ
െക േവലപ്പൻ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനും സിനിമാനിരൂപക
നുമായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള ഉച്ചക്ക
ടയിൽ ഓമന-കൃഷ്ണൻ നായർ ദമ്പതി
മാരുെട സീമന്തപുത്രനായി േവലപ്പൻ
ജനിച്ചു. ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ എം. എ.
ബിരുദം േനടിയ േശഷം ഒരു െചറിയ
കാലം േകരള സർവ്വകലാശാല ഓഫീ
സിൽ ഗുമസ്തനായി േജാലി േനാക്കി.
കലാകൗമുദി വാരികയിൽ േലഖനങ്ങെളഴുതിയാണ് പത്ര
പ്രവർത്തനരംഗത്ത് പ്രേവശിക്കുന്നത്. 1984-ൽ കലാകൗ
മുദി വാരികയിൽ സ്ഥിരം ജീവക്കാരനായി േചർന്നു. 1985ൽ േറാസമ്മെയ വിവാഹം കഴിച്ചു. േവലപ്പെന്റ ഗാർഹിക–
സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ െചറിയ േതാതിെലങ്കിലും ഈ
വിവാഹം ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി. വിഭിന്ന മതസ്ഥരായിരുന്നുെവ
ന്നത് കൂടാെത, ശിേരാവസ്ത്രം ഉേപക്ഷിച്ച കന്യാസ്ത്രീ ആയി
രുന്നു, േറാസമ്മ. േറാസമ്മ–േവലപ്പൻ ദമ്പതിമാർക്ക് ഒരു
മകനുണ്ട്, അപു. സത്യജിത് േറയുെട അപു സിനിമാത്രയ
ത്തിെല പ്രധാനകഥാപാത്രത്തിെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് മകന്
അപുെവന്ന് േപരിട്ടത്. ആസ്ത്മാ േരാഗിയായിരുന്ന േവ
ലപ്പൻ 1992 ജൂൈല 15-ന് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണമട
ഞ്ഞു.
മരണാനന്തരം േവലപ്പെന്റ ചലച്ചിത്രേലഖനങ്ങെളല്ലാം
സമാഹരിച്ച് സിനിമയും സമൂഹവും എന്ന േപരിൽ പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചു. ഈ പുസ്തകത്തിന് 1994-െല മികച്ച ചലച്ചിത്ര
കൃതിക്കുള്ള േകരളസംസ്ഥാന ഫിലിം അവാർഡും ഫിലിം
ക്രിട്ടിക് അവാർഡും കിട്ടുകയുണ്ടായി. വയനാട്ടിെല േഗാ
ത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷെയക്കുറിച്ച് എഴുതിയ
ആദിവാസികളും ആദിവാസി ഭാഷകളും എന്ന പുസ്തക
ത്തിന് 1994-ൽ േകരളസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്
ലഭിച്ചു.
േലഖനത്തിെല ചിത്രങ്ങൾ േബക്കർ തെന്ന വരച്ചതാണു്.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക്േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു
കെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി
യതു്. 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, സി
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.
◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകേയാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ
ന്റുകളായി േചർക്കുകേയാ െചയ്യുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും
വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സാ
യാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്ന
താണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

