
പകാഴ്ത്തുണ്ടു്രള വകിലപകിടകിപ്പുള്വയകായകി ്രുേകിയ ഒരു 
വലകിയ കുട്ടകിയുണ്കായകിരുന്നു. രന്് േദേ് എന്നകായകി

രുന്നു അതദേഹത്കിരറെ തപെ്. രന്് േദേ് (1924-2015) േണ്കി
ഗറകിരല രപകാതൈെകാൈത്തു വകുപ്പകിരല ഒരുതദ്യകാഗസ്ഥനകായകിരു
ന്നു. പകാഴ്ക്ല്ലു്ള്, വളരപ്പകാട്ടു്ള്, വര്ണക്ല്ലു്ള്, 
കുപ്പകിത്തുണ്ടു്ള്, രസറകാൈകി്് ്ഷണങ്ങള്, േല്ലകിക്ഷണ
ങ്ങള്, വകാഹനങ്ങളുരട ഭകാഗങ്ങള്, ഇല്്്കി്് പകാഴ്ത്തുണ്ടു
്ള് എന്നകിവ രപറുക്കിരയടുത്് കൂട്ടകിവച്കാണ് രന്് േദേ് 
തറകാക്് ഗകാര്ഡന നകിര്ൈകിച്േ്. ഒന്നുചും െണ്ടുചും തപകാക്റ്റു്ളകില്ല. 
ഏേകാണ്് പേകിമ്മൂന്ന് ഏക്തറകാളചും സ്ഥലചും നകിറയ്കകാനുള് കു
പ്പകിത്തുണ്ടുചും പകിഞ്കാണക്ഷണങ്ങളുചും ഉള്രപ്പരടയുള് ആക്കി 
വസ്തക്ളകാണ് അതദേഹചും നഗെത്കില് നകിന്നുചും ആരുൈകാരുചും 
്കാണകാരേ ചുൈന്നുൈകാറ്റകിയേ്.

1947 രല െകാെ്യവകിഭെന സൈയത്് ഇന്നരത് പകാ്കിസ്ഥകാ
നകില് നകിന്നുചും ഭകാെേത്കി
തലയ്ക് ഓടകിതപ്പകാന്നേകാ
ണ് രന്് േദേകിരറെ 
കുടുചും�ചും. െന്നകാടു വകിട്ടു
തപകാതെണ്കി       വരന്നകാ
െകാള്. കുട്ടകിക്കാല സ്കാ
ദ്യങ്ങളകായ ഗ്കാൈത്കിരന 
ക്കുറകിച്ചുള് ഓര്ൈ്ളുചും 
്ളകി്ളുചും കുട്ടകിത് ൈന 
സ്ചും ്കിനകാവു്ളുരൈല്ലകാചും 
രനക്കിന് അയല്െകാെ്യ
ത്് ഇട്ടുതപകാതെണ്കി 
വന്നു. ്യ്പു ൈകാരെചും കു
ടകിച്ചുള്, പുേകിയ നകാട്ടകിരല 
അലച്കിലു്ള്. എന്നകാല് 
രന്് േദേകിരറെ ൈനസ് 
മുഴുവനുചും പ്േനീക്ഷ്ളുചും 
സ്വപ്നങ്ങളുൈകായകിരുന്നു. 
അതദേഹത്കിരറെ കുട്ടകിക്

ടനക് ചന്്
േി കേ സുധി

കുസൃതിക്ാരുകട 
േീശേളിൽ തപ്ി
യാൽ എക്ാകക്
േിട്ം?  
കുന്ിമണിേൾ, 
കുപ്ിവളത്തുണ്ടുേൾ, 
ഉടഞ്ഞ േണ്ാടി
ക�ാലിേൾ,  
േവിഴക്ല്ലുേൾ, 
ബട്ടണുേൾ,  
സ് പിംഗുേൾ, 
അങ്ങകനയങ്ങകന... 
ോഴ് വസ്തുക്ൾ 
നമ്മുകട മനസ്ിലം  
വകന്ാട്ടാറുണ്്. 
നമേളതികന  
കോക്റ്റിലാക്ം. 
അതികല േൗതുേം 
അവസാനിക്
ക്ാൾ േികന്യും
എവികടകയങ്ിലം 
വലികചെറിയും.
ഇത്തരം സാധന
ങ്ങകള കൂട്ടിവചൊൽ 
എക്ാകക് 
േണിയാം? 
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നവു്ളുരട പുനഃസൃഷ്കിയകാണ് േണ്കിഗറകില് 
തറകാക്് ഗകാര്ഡനകായകി പുനര്െനകിച്േ്.

ഒരു മുരന്നകാരുക്വുൈകില്ലകാരേയകാണ് രന്് 
േദേ് തറകാക്് ഗകാര്ഡരറെ നകിര്ൈകിേകി തടങ്ങകിയ
േ്. േണ്കിഗര് രസ്്ടര് ഒന്നകിരല സഖകാന 
േടകാ്ത്കിനു സൈനീപരത് ഈ പ്തദശചും 
അരന്നകാരു ്കാടകായകിരുന്നു. നവ േണ്കിഗര് 
നഗെത്കിരറെ നകിര്ൈകാണചും നടക്കുന്ന 
തവളയകില് ആതെകാരുൈറകിയകാരേയകാണ് അതദേ 
ഹചും ഈ വനത്കിതലയ്ക് ്ടന്നേ്. ആയകിെത്കി 
രേകാള്കായകിെത്കി അനപത്കിരയട്ടകിലകാണ് 
പകാഴ് വസ്തക്ള് അടുക്കിവച്ചുര്കാണ്് േരറെ 
ൈകാനസത്ന്ദ്രത്കിരറെ പണകി തടങ്ങകിയേ്. 
െകാരെകി സൈയങ്ങളകിലുചും അവധകി ദകിവസങ്ങളകിലുചും 
രന്് ആ ്കാട്ടകിരല ഒളകിയകിടത്കില് ആരുരട 
യുചും ശ്രദ്യകില് പേകിയകാരേ എത്കി. അേനീവ 
ഗൂഢൈകായകി േരറെ ൈകാനസസഞ്കാെത്കില് 
മുഴു്കി. കുപ്പകിക്ഷണങ്ങളകിലുചും കുപ്പകിവളത്തുണ്ടു 
്ളകിലുചും കുപ്പകി്ളുരട അടപ്പു്ളകിലുചും നകിന്ന് 
ഗകായ്രുചും പടയകാളകി്ളുചും കുെങ്ങന്കാരുചും ആന
ൈയകിരലകാട്ട്ങ്ങളുചും െനകിച്ചു. അവകിരട ഗ്കാൈങ്ങ
ളുചും പൂതഞ്കാല്ളുരൈകാരുക്കി. പ്കൃേകിയുൈകായകി 
തേര്ന്നു നകില്ക്കുന്ന സകാധകാെണ നകിര്ൈകിേകി
്ള്.

ഏത കുട്ടകിക്ളകിയുചും ഒരു ദകിവസചും പുറത്തുവ
രുൈതല്ലകാ. ആയകിെത്കി രേകാള്കായകിെത്കി എഴു
പത്കിയഞ്കിരല ഒരു ദകിവസചും രന്് േദേ് പകി

ടകിക്രപ്പട്ടു. അനധകികൃേ നകിര്ൈകാണചും നശകിപ്പകി 
ക്രപ്പട്ടകില്ല! പ്കാധകാന്യചും േകിെകിച്റകിഞ് ഭെണ
കൂടചും അേകിരറെ പൂര്ത്നീ്െണ ദൗേ്യചും അതദേ
ഹത്കിരന ഏല്പ്പകിക്കു്യകാണുണ്കായേ്!! 
അങ്ങരന ആയകിെത്കി രേകാള്കായകിെത്കി 
എഴുപത്കിയകാറകില് തറകാക്് ഗകാര്ഡന എന്ന, 
പകാഴ് വസ്തക്ളകാല് നകിര്ൈകിേൈകായ ്ൗത് 
സ്ഥലചും രപകാതെനങ്ങള്ക്കായകി തറന്നുര്കാ
ടുത്തു. ആയകിെത്കി രേകാള്കായകിെത്കി എണപ
ത്കി നകാലകില് രന്് േദേകിരന െകാെ്യചും പത്മശ്രനീ 
പുെസ് ്കാെചും നല്്കി ആദെകിച്ചു. േപകാല്വകുപ്പ് 
സ്റകാ്കിലുചും ഈ ഉദ്യകാനചും ഇടചുംപകിടകിച്േ് അ 
േകിരറെ രപരുൈയുരട സൂേ്ൈകാണ്.

അ്ത വര്ഷങ്ങള് നനീണ് വലകിരയകാരു 
യഞ്ജത്കിരറെ സഫലനീ്െണൈകാണ് നമേള
വകിരട ്കാണുന്നേ്. തറകാക്് ഗകാര്ഡന ഒരു 
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െകാവണന ത്കാട്ട തപകാരലയകാണ്. കുഞ്ഞുകു 
ഞ്ഞു വകാേകിലു്ള്, ഇടുക്കു വഴകി്ള്. അവതയകാ
തെകാന്നുചും തറക്കുന്നേ് പകാഴ് വസ്തക്ളകാല് 
നകിര്ൈകിേൈകായ, ആ്കാചുംക്ഷയുരട വലകിരയകാരു 
തറപ്പുെയകിതലയ്കകാണ്. ഗകായ്ര്, ത്കാട്ട്ള്, 
ര്കാട്ടകാെങ്ങള്, െചുംഗശകാല്ള്, ര്കാത്ള
ങ്ങള്, ്കിണറു്ള്, ്ളകിവനീടു്ള്, മൃഗരൂപ
ങ്ങള്, വൃക്ഷങ്ങള്, േല്ലകിക്ല്ലു്ളകില് േനീര്ത് 
െകാല് വകിെകി്ള്... ആ്കാശരത് ൈകാരെൈകാണ് 
ആ െകാവണനത്കാട്ടയകില് രന്് ഒന്നുചും 
പണകിയകാരേ രവറുരേ വകിട്ടകിെകിക്കുന്നേ്.

ആര്ക്കുചും തവണ്കാത് വസ്തക്ളകില് 
നകിന്നകാണ് ്ൗത് രൂപങ്ങരളല്ലകാചും പകിറന്നകി
െകിക്കുന്നേ്. െണ്കായകിെത്കിനു മു്ളകില് പ്േകി
ൈ്ളകാണവകിരടയുള്േ്. രവള്ച്കാട്ടങ്ങള്, 
വള്കിക്കുടകിലു്ള്, വൃക്ഷങ്ങള്, പകാവൈയൂസകിയചും 
അങ്ങരന ഏ്തദശചും പേകിരനട്ട് ഏക്ര് വകി
സ്തൃേകിയകില് വളര്ന്ന, ഒരു കുട്ടകിയുരട വലകിയ 
ൈനസ്് ്കാണകി്രള സതന്കാഷകിപ്പകിക്കുന്നു. മൂ
ന്നു്കിതലകാൈനീറ്റര് ദൂെചും നടന്നകാസ്വദകിക്കുത്കാള് 
ഏത 'പകാറൈനസ് ്'നുചും ഒരു കുട്ടകിയകായകി ൈകാറു
ന്നേകാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുരട ൈനസ്കിരല ്ൗത 

്ചും ൈകാരെൈകാണ് പകാഴ് വസ്തക്ളുരട ഉദ്യകാന
ത്കില് നകിഴലകിക്കുന്നേ്. തറകാക്് ഗകാര്ഡനകില് 
ഒളകിച്കിെകിക്കുന്ന രന്് േദേ് എന്ന �കാലരന 
യുചും ്രണ്ടുക്കാചും. ര്കാട്ടകാെവുചും ത്കാട്ടയുരൈകാ
രക്യുരണ്ങ്കിലുചും രന്് േദേകിരറെ സകാമ്കാെ്യ
ത്കില് െകാെകാവുചും െകാജ്കിയുരൈകാന്നുൈകില്ല. വള
രപ്പകാട്ടു്ളുചും രസറകാൈകിക്് ്ഷണങ്ങളകിലുചും 
സകാധകാെണക്കാരുരട രൂപങ്ങളുചും കുടകിലു്ളുചും 
ൈകാരെചും. ഒരു കുട്ടകിയുരട ൈനസ്കിരല കുട്ടകിക്കാല 
്ഥ്ളുരട പുനര്െനകി കൂടകിയകാണ് തറകാക്് 
ഗകാര്ഡന.

ഒടുവകില് വകിശകാലൈകായ മൈേകാനത്കിരല
ത്തുന്നു. േയ്യല്ക്ട്ളകില് നകിന്നുചും എടുത് 

്യു ആര് ത്കാഡ് 
സ്കകാന രേയ്യൂ,  
രന്് േദേ്  

തറകാക്് ഗകാര്ഡന 
്കാണൂ….
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