
ൊത്ാഡ �ാമ കാപൊടന് കപെെതിറ
ങ്ങതിയ കഥ നതിങ്ങള്ക്കറതിയാാം. വൊ

ന്ാനതിയതില് നതിന്ാണന് �ാമവയ സ്വീകരതി
ക്കാന് സാമൂേതിരതി രാ�ാെന് എഴുന്ള്ളതിയേന്. 
സാമൂേതിരതിയുവട രണ്ടാമവത് േെസ്ാനമാ
യതിരുന്നു ആ കാെത്ന് വൊന്ാനതി. ഇെതിവട
െ്ന് സാമൂേതിരതിയുാം തൊര്ച്ചു�ീസുകാരുാം 
േമ്മതില് നതിരെധതി യുദ്ങ്ങള് നടന്തിട്ടുമുണ്ടന്. 
െണ്ടുകാൊം മുേതെ വൊന്ാനതി പ്സതിദ്മായ 
ക്െട തകന്ദവുാം പ്ധാനവപെട് ഒരു തുറമുഖ 
െട്ണവുമായതിരുന്നു. മത്സ്ബന്നാം പ്ധാന 
വോഴതിൊയ ഇെതിവട ഇതപൊള് ഒരു �തിഷതിാം�ന് 
ഹാര്ബറുണ്ടന്. ഒരു കാര്ത�ാ തൊര്ട്തിവറെ 
നതിര്മാണാം കൂടതി നടന്നു െരുന്നു.

ശെവുാം മന്തുകാലുാം മാന്ളുാം ചകതിരതിയുാം
ശതിെനാമവുാം ബാങ്ന് െതിേതിയുാം വൊന്ാനതി

യായതി..
വൊന്ാനതിവയക്കുറതി്ന് എാം.ത�ാെതിന്ന് 

ഇങ്ങവനയാണന് ‘ഒരു വൊന്ാനതിക്കാരവറെ 

മതനാരാ�്ാം’ എന് കെതിേയതില് എഴുേതിയതിട്ടു
ള്ളേന്.

ഭാരേപ്പുഴ അറബതിക്കടെതില് തചരുന്േന് 
വൊന്ാനതിയതിൊണന് എന്റതിയാമവലാ. ഇേതി
നടുത്ാണന് മീന്െതിടുത്ക്കാര്ക്കുാം കപെലുകള്
ക്കുാം െഴതികാണതിക്കുന് ്െറ്റന് ഹൗസന്. അ 
േതിനു മുകേതില് കയറതിനതിന്ാല് വൊന്ാനതി
യുാം അേതിനുമപ്പുറവുാം കാണാാം. വൊന്ാനതി
യുവട െടക്കു ഭാ�ത്ന് ഭാരേപ്പുഴയുാം െടതിഞ്ഞാ
റ ു  ഭാ�ത്ന് അറബതിക്കടലുമാണന്. വേക്കുഭാ�  
ത്ന് ബതിയ്ാം കായെണന്. കതിഴവക്ക അേതിരന് 
മാണതിയൂര് കായെതില് നതിന്നുാം െരുന് ഒരു 
തോടാണന്. ആ തോടതിനന് മുകേതിലുള്ള ൊെമാ 
ണന് െെതിയ ൊൊം. അടുത്തുേവന് ഒരു 
വചറതിയ ൊെവുമുണ്ടന്. ന�രത്തിനന് നടുെതിലൂ
വടയാണന് പ്സതിദ്മായ കതനാെതി കനാല് 
കടന്നു തൊകുന്േന്.

ഭാരേപ്പുഴയതിവെ െള്ളതിക്കടെതില് നതിന്നുാം 
തോണതിയതില് കതനാെതി കനാെതിലൂവട വേക്കു

കോഴ്ചകള്, കൗതുക്ള്

മപാന്നാനിയിമല 
പലഹാരങ്ങള്

വിജയന് മകോതമ്പത്ത്

െഴയ വൊന്ാനതി
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ള്ള ബതിയ്ാം കായെതില് കയറതി കതിഴതക്കാട്ന് തുഴ
ഞ്ഞാല് ബതിയ്ാം വകട്തിവെത്ാാം. ഈ യാത്ര 
ഒരു അപൂര്െ അനുഭെമാണന്. വൊന്ാനതി 
തകാള്പെടെതിവെ �െ നതിയന്ത്രണത്തിനന് ബ്രതി
ട്ീഷുകാര് െണതിേ േടയണയാണന് ബതിയ്ാം 
വകട്ന്. ഇതപൊള് അേന് പുതുക്കതിപെണതിേന് ഒരു 
ടൂറതിസ്റ്റന് തകന്ദമായതി െതികസതിപെതി്തിട്ടുണ്ടന്. ധാരാ 
ോം ശുദ്�െ മത്സ്ങ്ങളുള്ള തകാള്പെടെതില് 

ത്ശാടനപെക്ഷതികളുവട െെതിയ സാംഘങ്ങള് 
െവന്ത്ാറുണ്ടന്. റാാംസര് ്സറ്റതില് ഉള്വപെ
ട് ഈ തകാള്പെടെന് തകരേത്തിവെ ഏറ്റവുാം 
െെതിയ തകാള്നതിെമാണന്. ഓണക്കാെത്ന് 
ബതിയ്ാം കായെതില് നടക്കുന് �തൊത്സൊം 
പ്ശസ്തമാണന്.

വൊന്ാനതിക്കേരതിയതിവെ എഴുത്തുകാര് 
പ്സതിദ്രാണന്. ഇടതശേരതി, അക്കതിത്ാം, ഉറൂബന്, 

എാം.ത�ാെതിന്ന്, കടെനാടന് കുട്തിക്കൃഷ്ണന്, 
വക.െതി.രാമനുണ്തി, െതി.െതി.രാമചന്ദന്, െതി.സു
തരന്ദന്, തമാഹനകൃഷ്ണന് കാെടതി തുടങ്ങതിയ 
എഴുത്തുകാരുാം, വക.സതി.എസന്. െണതിക്കര്, 
ടതി.വക.െത്മതിനതി, ആര്ട്തിസ്റ്റന് നമ്പൂേതിരതി എന്ീ 
ചതിത്രവമഴുത്തുകാരുാം മുന് മന്ത്രതി ഇ.വക. ഇമ്തി
്തി ബാെയുാം വൊന്ാനതിക്കാരാണന്.

വൊന്ാനതിക്കന് വചറതിയ മക്ക എന് ഒരു 

െതിേതിതപെരു കൂടതിയുണ്ടന്. ഇേര മേസ്ര്ക്കന് 
ഇസാാം മേത്തിതെക്കന് മാറണവമങ്തില് വൊ
ന്ാനതിയതിവെ മൗനത്തുല് ഇസാാം സഭയതില് 
െരണാം. വോപെതിയതിടുക എന്ാണന് ഇങ്ങവന 
െന്ന് മോം മാറുന്േതിവന െറയാറന്. െേവര 
പ്തേ്കേകളുള്ള ഒരു െള്ളതിയാണന് വൊന്ാ
നതിയതിവെ െെതിയ ജുമാമസന്�തി്ന്. തക്ഷത്രമാതൃ 
കയതിൊണന് അേതിവറെ നതിര്മതിേതി. െള്ളതിക്കക

ഇടതശേരതി     അക്കതിത്ാം      ഉറൂബന്     എാം.ത�ാെതിന്ന്     കടെനാടന് കുട്തിക്കൃഷ്ണന്

ത്പോന്ോേിക്ളരിയിത്ല എഴുതുകോര് പ്സിദ്ധരോണ്. 

്കപെത്തിരതി  ഇറ്തിപെത്തിരതി മുട്മാെ
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ത്ന് എതപൊഴുാം ഒരു നതിെെതിേക്കന് എരതിയുന്നു
ണ്ടാവുാം. ഇന്വത് ബതിരു് െഠനത്തിനന് തു
െ്മായ െതിേക്കത്തിരതിക്കുക എവന്ാരു ചട 
ങ്േവന് െണ്ടന് ഇെതിവടയുണ്ടായതിരുന്നു. പ്
ശസ്ത ഇസാമതിക െണ്തിേരായ വസയന്നുദേീന് 
മഖദൂാം ഒന്ാമനുാം രണ്ടാമനുാം വൊന്ാനതിയതി
ൊണന് �ീെതി്തിരുന്േന്. മേസൗഹാര്്ത്തിനന് 
തെരുതകട് ഇടമാണന് വൊന്ാനതി. ഇതപൊഴ
വത് നതിയമസഭാ സ്പീക്കര് െതി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് 
വൊന്ാനതിയതില് നതിന്ാണന് വേരവഞ്ഞടുക്ക
വപെട്തിട്ടുള്ളേന്..

ഇെതിടുവത് മുസീങ്ങേതില് ഒരു െതിഭാ�ാം 
ഇതപൊഴുാം മരുമക്കത്ായ സമ്പ്ര്ായത്തില് 
�ീെതിക്കുന്െരാണന്. െെതിയ െീടുകളുാം അെ 
യതില് ഒതട്വറ കുടുാംബങ്ങളുാം ോമസതിക്കുന് 
േറൊടുകള് വൊന്ാനതിയുവട പ്തേ്കേ
യാണന്. നൂതറാോം ആളുകള് െവര ഒതരസമ
യാം ോമസതിക്കുന് െെതിയ േറൊട ു  െീടുകള് 
വൊന്ാനതിയതില് ഉണ്ടായതിരുന്നു. ഹതിന്ദുസ്ാ
നതി സാം�ീേവുാം �സലുാം ഖൊെതിയുാം മുഖരതിേ
മാക്കതിയ ഒതട്തറ രാവുകളുവട കഥകള് വൊ
ന്ാനതിക്കാര്ക്കന് െറയാനുണ്ടന്. ഉരുെതില് 
െണതിക്കന് തൊയതിരുന്െര് ൊടതിയതിരുന് 

െതത്മാരതിപൊട്ടുകള് വൊന്ാനതിക്കാര്ക്കന് 
മാത്രാം സ്വന്മാണന്.

തെരന് തകള്ക്കുതമ്ാള് േവന് നാെതില് 
വെള്ളമൂറുന് രുചതികരവുാം ്െെതിധ്വുമാര്
ന് ഒതട്തറ െെഹാരങ്ങളുവട നാടന് കൂടതിയാണന് 
വൊന്ാനതി. വെേതിവ്ണ്പെത്തിരതി, ്നസന് െ
ത്തിരതി, ്കപെത്തിരതി, മുട്പെത്തിരതി, ഇറ്തിപെ
ത്തിരതി എന്തിങ്ങവന െത്തിരതി േവന്യുണ്ടന് 
െെമാേതിരതി. മുട്വകാണ്ടുള്ള മുട്മാെ, മുട്സുര്
ക്ക, അള്ളാഹുഅ അന് ൊം എന്തിെ സ്വാത്റതി
യോണന്. മുട്തക്കക്കന്, റെതക്കക്കന്, ്മ്തക്ക
ക്കന്, കുഴതിതക്കക്കന്, െഴാംതകക്കന് തുടങ്ങതിയ 
െ്േ്സ്തമായ തകക്കുകള്. ഇറ്തിയുാം മീനുവമാ
വക്ക തചര്ത്തുണ്ടാക്കുന് തകാഴതിയട, ഇറ്തിപെതി
ടതി, മീന്െതിടതി, കപെപെതിടതി, മീനട, മീന്േപെന്, 
കൂന്ള് നതിറെന്, അപെങ്ങോയ ചുക്കപൊം, ബതി്
റ്റപൊം, അമ്ാഴത്തിറെട, െട്പൊം, മണ്ട, കാരക്ക
പൊം, ചതിരട്മാെ, െഴമട, ൊെട, പൂെപൊം, വെട്
പൊം, സമൂസ, െഴാംനതിറ്േന്, കു്റൊത്ന്, 
അരീരപൊം, അ്പൊം അഥൊ േീെണ്ടതിയപൊം, 
കുഴതിയപൊം, കുരുെപൊം, ഉന്ക്കായ… േീര്ന്തില, 
അതപൊതഴക്കുാം എവറെ ൊയതിലുാം വെള്ളാം െന്നു. 

 മുട്സുര്ക്ക മീനട െഴാംനതിറ്േന്

തകാഴതിയടസമൂസ ഉന്ക്കായ മണ്ട

ചതിത്രങ്ങള്ക്കന് കടപൊടന്: recipeblog.io, cookpad.com,  saltnpepper-recipes.com, wheelosopher.com
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