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നിസാർപുതുവന

‘‘ഇനക്ക്എൻട്രും
എനക്ക്വായ്ച്ചഎല്ാമേ
എനക്ക്ഇൻമേഒരരക്കിവവച്ചക്
എനക്ക്ആറ്ഏസരമവറരും
എനക്ക്ഇറന്തേൂ് ലമവ
എനക്ക്ഒരരേയ്ന്തവനമന്ത
എവൻറസണ്ാലസീേയകിമല
എവനെമേസീോവെ’’..

രാജാപാളയത്തെമരണവീട്ിൽപാണ്ിയ
മ്ാളുംസംഘവുംഇരുന്ന്ആർതെല

ച്ന്പാടുകയാണ്.ഇടക്ിടക്ന്ത്നഞ്ചതെടിച്ന്
നിലവിളിക്ും.ചിലപ്പോൾതാത്െക്ിടന്ന്ഉരു
ളും.വിരഹതെിത്ൻറത്നാമ്പരംമുെുവൻഉള്ി
ൽപ്പേറിയുള്കരച്ിൽകണ്ുനിൽക്ുന്വരു
ത്ടയുംകണ്ന്നനയിക്ും.അവരുംചിലപ്പോൾ
കരയുന്ത്പണ്ുങ്ങളുത്ടകൂട്തെിൽകൂടും.
മരിച്യാളുത്ടപ്ചതനയറ്റപ്േഹവുംപ്പറിബ
ന്ുക്ൾചുടുകാട്ിപ്ലക്ന്നടന്കന്പ്പോൾ
അന്ത്തെകൂലിയുംകണക്ുപറഞ്ന്വാങ്ങി
പാണ്ിയമ്ാൾകകയിത്ലാരുപ്ാസ്റ്റിക്കവ
റുംചുരുട്ിപേിടിച്ന്ഉസിലംത്പട്ിയിത്ലവീട്ിപ്ല
ക്ന്പ്പാകാനായിഞങ്ങത്ളയുംകൂട്ിപപധാന

നിരതെിപ്ലക്ന്നടന്ു.ക
ണ്ീരുടലാർന്ന്നടന്ു
വരുംപ്പാത്ല...

മു ക്ു വന്കട
ൽകാണാനാവിത്
ല്ല ത്ന് ാ രു  ത്ചാ
ല്ലു ണ്ന് .അയാൾ
ക്ന്കടൽപ്കവല

ത്മാരുകാഴച
യല്ല . ജീ വി

തംതത്ന്യാണ്.അയാളാണ്കടൽ.മരണ
വീടുകളിൽമാറതെലച്ന്കരഞ്ുപാടുന്ഈ
ത്പണ്ുങ്ങൾക്ുംഒന്ന്സങ്കടത്പേട്ന്സ്വന്ംആ
വശ്യതെിന്കരയാനാകാറില്ല.കണ്ീത്രാത്ക്
അളന്ുതൂക്ിവിറ്റന്അന്ന്ത്തെഅന്തെി
നുള്വകപ്തടിയിരുന്അവർക്ന്ഇനിഒന്ന്
സ്വന്ംകാര്യതെിന്സങ്കടത്പേടാൻകണ്ീർപ്ര
ന്ികൾഅധികംപണിത്യടുപ്ക്ണ്ിവരും.
മരണവീടുകളിൽനിന്ന്മരണവീടുകളിപ്ലക്ന്
അവരിങ്ങത്നസഞ്ചരിച്ുത്കാണ്ിരിക്ുന്ു.
കണ്ീരിത്ൻറയുംേുഃഖതെിത്ൻറയുംഉടൽപേി
റപേുകളാണവർ.മരണംത്കാണ്ുമാപതംജീ
വിതതെിപ്ലക്ുള്ഉപേുപ്തടുന്വർ.മരണ
വീടുകളിത്ലതെിഉറ്റവർക്ന്പകരമായികൂലി
ക്ന്ത്നഞ്ചതെലച്ന്കരഞ്ുനിലവിളിക്ലാ
ണിവരുത്ടത്താെിൽ.രാജസ്ാനിൽഇവത്ര
റുോലിഎന്ന്വിളിക്ും.നമ്ുത്ടഅയൽസം
സ്ാനമായതമിഴനാട്ിലുംഈവിഭാ്രംവ്യാ
പകമായുണ്ന്.മാറാടിപോട്ുകാർ,ഒപോരിസം
ഘംഎത്ന്ാത്ക്യാണ്അറിയത്പേടുന്ത്.

മധുരജില്ലയിത്ലഉസിലംത്പട്ിന്രരതെി
ലുംസമീപപ്രാമങ്ങളിലുമാണ്ഒപോരിപാട്ു
സംഘങ്ങൾസജീവമായുള്ത്.ഉന്തജാതി
ക്ാർമരിച്ാൽഅവരുത്ടവീട്ിൽമരണാനന്
രചടങ്ങന്തീരുംവത്രമാറതെലച്ന്കണ്ീത്രാലി
പേിച്ന്പാടണം.ഉസിലംത്പട്ിഎളമകളപ്പ
ച്ിയമ്,വണ്ാമ്പട്ിപാർവതി,ഉസിലംത്പട്ി
പാർവതിയമ്ാൾഎന്ിവരാണ്ഈതലമു
റയിത്ലഏറ്റവുംമുതിർന്ഒപോരിപാട്ുകാർ.
അടുതെതലമുറഈകണ്ീർത്താെിൽഏത്റ്റ
ടുക്ാൻഇനിയുംമുതിർന്ിട്ില്ല.കരയാനാ
ളില്ലാത്തശവവുംപ്പറിഉറ്റവർആശങ്കത്പേടു
ന്േിനങ്ങളാണ്ഇനിതമിഴമണ്ിൽവരാൻ
പ്പാകുന്ത്തന്ന്നടതെതെിന്പ്വ്രതകൂട്ി
പാണ്ിയമ്ാൾപറഞ്ു.ഒപോരിപാടൽഎ
ന്തമിഴആചാരതെിത്ൻറഅവസാനകണ്ി
കളാണ്ഈമൂന്ുപ്പർ.ഇതിനിത്ടേൂരംതാ
ണ്ിഞങ്ങൾഉസിലംത്പട്ിന്രരാതിർതെിയി
ലുള്പാണ്ിയമ്ാളിത്ൻറ1500രൂപവാടക
യുള്ഒറ്റമുറിവീട്ിത്ലതെി.പ്വ്രംഅടുക്ള
യിൽകയറികുടിക്ാൻഒരുകൂജനിറത്യപ
ച്ത്വള്ംത്കാണ്ുവന്ു.

27വർഷമായിഒപോരിപാടൽത്താെിലായി
സ്വീകരിച്പാണ്ിയമ്ാൾഅവരുത്ടജീവി

തംപറഞ്ുതുടങ്ങി.43വയസ്ായിപാ
ണ്ിയമ്ാൾക്ന്.ആേ്യഭർതൊവ്മരിച്തി
ത്നതുടർന്ന്ഒപോരിസംഘതെിത്ലകലാ
കാരൻഅപ്ശാകത്നവിവാഹംകെിച്ു.ത
മിഴനാട്ിത്ലഉയർന്ജാതിയായനായ്ക്

ർജാതിയിലാണ്പാണ്ിയമ്ാൾജനിച്ത്.
അപ്ശാകനാകത്ട്കുറവർജാതിയും.ഇപ്ത
തെുടർന്ന്ബന്ുക്ൾഅടുപേിക്ാത്തയാ
യി.അങ്ങത്നവീട്ിൽനിന്ന്പുറതൊയി.
ആേ്യവിവാഹതെിത്ലമകൾവിവാഹം
കെിച്ന്ത്ചകന്യിൽതാമസിക്ുന്ു.
മകൻസുപ്രഷ്ഒരുസ്വകാര്യഫാക്ട
റിയിൽജീവനക്ാരനായിരുന്ു.മി
ല്ലിത്ൻറഷാഫ്റ്റിൽകകകുടുങ്ങിഒ
രുകകപേതെിനഷ്ടത്പേട്ു.പാണ്ിയമ്ാ
ൾഇപ്പോൾസിനിമയിലുംതമിഴസീരിയലി
ലുംഒത്ക്അഭിനയിക്ുന്ുണ്ന്.ഇടപ്വളക
ളിൽപപമുഖഒപോരിവിേ്വാൻരാമൻനയിക്ു
ന്ഒപോരിസംഘതെിൽപാടാനുംപ്പാകും.
ജാതിത്വറിപൂണ്ുനിന്തമിഴപ്രാമങ്ങളിൽ
പണ്ന്ഒപോരിക്ന്പ്പായിരുന്കാര്യംഓർക്ാ
ൻതത്ന്ഭയമാത്ണന്ന്അവർപറയുന്ു.രാ
മനിൽനിന്ാണ്പാണ്ിയമ്ാൾഒപോരിവാ
യ്തൊരികൾമനഃപാഠമാക്ിയത്.കീഴജാതി
ക്ാരാണ്ഒപോരിഅവതരണതെിന്എതെു
ക.സാമ്പതെികപ്ശഷിയുംസമൂഹതെിൽഉ
ന്തിയിലുംഉള്ഉയർന്ജാതിക്ാരാകും
വീട്ിൽമരണംസംഭവിച്ാൽഒപോരിസംഘ
ത്തെപാടാൻക്ഷണിക്ുക.മൃതപ്േഹംവീട്ി
നുള്ിൽകിടതെും.ഒപോരിപാടാത്നതെുന്
സ്പതീകത്ളപുറതെന്ത്വറുംനിലതെന്ചാക്ു
വിരിച്ന്അതിലിരുതെും.കവകുപ്ന്രങ്ങളി
ലാണ്മരണംസംഭവിച്ത്തങ്കിൽഅടക്ംവ
ത്രത്വറുംനിലതെിരുന്ന്മെയുംത്വയിലുപ്മ
റ്റന്പാടണം.ോഹിച്ന്ത്വള്ംപ്ചാേിച്ാൽപാ
പതതെിൽത്കാണ്ുവന്ന്ഉയർതെിപേിടിച്ന്കക
കളിപ്ലക്ന്ഒെിച്ുത്കാടുക്ും.25രൂപയായിരു
ന്ുഅന്ന്രാവുംപകലുംമാറതെലച്ന്പാടി
യാൽകൂലിയായികിട്ുക.മൃതപ്േഹംകാണാ
ൻഎതെുന്ആത്രയുംസ്പർശിക്ാൻപ്പാ
ലുംപാടില്ല.മുറ്റതെിരുന്ന്പാടിതിരിച്ുപ്പാ
യ്ത്ക്ാള്ണം.ചിലസ്ലങ്ങളിൽകരഞ്ു
തളർന്ന്ശക്ികുറയുപ്മ്പാൾബന്ുക്ൾ
വെക്ുമായിഎതെും.കരച്ിലിന്ശക്ിപ്പാ
രാ,ത്നഞ്ചതെടിക്ുന്തിന്ഊക്ന്പ്പാരാഎ
ത്ന്ാത്ക്പരാതിപറയും.അപ്പോൾഇല്ലാതെ
ഊർജംസംഭരിച്ന്ആർതെന്നിലവിളിക്ണം.
ഇപ്ല്ലൽകൂലിയിൽകുറവ്വരുതെും.മരണ
വീട്സന്ദർശിക്ുന്വർക്ന്ഇതുപ്കട്ാൽക
രച്ിൽവരണംഎന്ാണ്നിയമം.കുടുംബ
ബന്തെിൽആരുമരിച്ാലുംഅവർത്ക്ാ
ത്ക്പ്വണ്പാട്ന്മനഃപാഠമാക്ിത്വക്ണം.
14പ്പരടങ്ങുന്സംഘമാണ്ഒപോരിഅവത
രിപേിക്ുക.ഏെുപ്പർസം്രീതഉപകരണങ്ങ
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ൾവായിക്ും.ബാക്ിയുള്വർഅഭിപ്നതാ
ക്ളാണ്.ഒരുപ്കാമാളിയുംരണ്ന്രാജാപാർട്ന്
പ്വഷക്ാരുംകാണും.രണ്ുപ്പർത്പൺപ്വ
ഷംത്കട്ിയആണുങ്ങളായിരിക്ും.ഒരാൾഒ
പോരിപാടും.ഒരാൾപ്നതൃസ്ാനതെുനിന്ന്പ
രിപാടിനയിക്ും.എല്ലാവരുത്ടപരിപാടികളു
ത്ടഇടപ്വളകളിലുംഒപോരി്രായികപാടിത്ക്ാ
ണ്ിരിക്ണം.ഒപോരിസംഘത്തെമരണപ്വള
കളിൽനിർബന്മായുംവിളിക്ുന്ത്കള്ർ
സമുോയക്ാരാണ്.പറയർ,മറവർ,അരുന്
തീയർ,പണ്ാരംഎന്ീജാതിക്ാരാണ്ഒപോ
രിപാടാനായിസാധാരണപ്പാകുന്ത്.വീട്ി
ൽഏതുപ്വഷതെിൽനിൽക്ുപ്മ്പാൊപ്ണാമ
രണവിവരംഅറിയുന്ത്അപ്പോൾതത്ന്പ്പാ
യികരച്ിൽതുടങ്ങുത്മന്ന്പാണ്ിയമ്ാൾപറ
യുന്ു.തുടർമരണങ്ങളിൽകണ്ീരുറഞ്ുപ്പാ
യേിനങ്ങളുത്ണ്ന്ന്അവർഓർത്തെടുതെു.ഒ
രിക്ൽപ്പാലുംസ്വന്ംസങ്കടങ്ങൾഓർതെന്ക
രഞ്ിട്ില്ല.ഒന്ുകരയണത്മന്ന്ഉള്ിൽപ്താ
ന്ിയാൽപ്പാലുംഅതിന്കെിയാറില്ല.അപത
പ്മൽകണ്ീർകൂലിക്ായിഒെുക്ിക്ളഞ്ിട്ു
ത്ണ്ന്ന്അവർപറയുന്ു.വയസ്ായിവരുന്ു.

അം്രകവകല്യംബാധിച്മകനുംഭർതൊവി
നുംതാൻമാപതപ്മസ്വന്മായുള്ളൂ.ഇപ്പോെും
ത്താെിത്ലടുതെന്ജീവിക്ുന്ു.പപായമായിവരു
ന്ു.ഇനിയുംത്താണ്ത്പാട്ുമാറുച്തെിൽമാ
റതെലച്ന്പാടാൻകെിയുത്മന്ന്പ്താന്ുന്ില്ല.
പുതിയമക്ൾഇത്പഠിച്ന്മുപ്ന്ാട്ുവരാനും
ഒരുക്മല്ല.എങ്കിലുംഎട്ടിവീട്ിപ്ലക്ന്അന്്യ
യാപതത്ക്ാരുങ്ങുംവത്രഎനിക്ീകണ്ീർഒെു
ക്ിപ്യമതിയാകൂ.ഒടുക്ംഎനിക്ുപ്വണ്ിക
രയാൻആരുമിത്ല്ലന്റിയാം.എന്ിരിക്ിലും...

‘‘എട്ട് ീവീ് കിരരക്ക്
ഇരരക്ക്വേവതെയ്ഇവകെരരക്ക്
ഇന്ത് ഞ്ചൈസര് രോട്
നീകെഇരരക്േണുംമേ് കിട്ടകിവകെ
േതെ് കിവീ് കിരരവക്
േ് രക്വേവതെയ്ഇകെകിറരവക്
ോ് ് ച്ചസര് രോട്
േ് രക്േണുംമേ് കിട്ടകിവകെ...’’

പാണ്ിയമ്ാൾഒപോരിപാടിനിർതെി.
l

ഒപ്പാരി
എന്നകുലത്തെപാഴിൽ
തമിഴവംശജരുത്ടഇടയിൽമരണാനന്ര
ആചാരമായികണ്ുവരുന്ഒരുതരംനാപ്ടാ
ടിപ്ശാക്രാനമാണ്ഒപോരി.ഒരാൾമരിച്ു
കെിഞ്ാൽസ്പതീകൾചുറ്റിലുമിരുന്ന്മരി
ച്യാളുത്ടഅപോനങ്ങൾവാഴതെിപോടുന്
ചടങ്ങാണിത്.പണ്ുകാലങ്ങളിൽമരിച്യാ
ളുത്ടബന്ുക്ൾതത്ന്യായിരുന്ുഒപോ
രിപാടിയിരുന്ത്.പിൽക്ാലതെന്ഇത്താരു
കുലത്തൊെിലായിമാറി.

മരിച്യാളുത്ടവ്യക്ിപരവുംകുടുംബപ
രവുമായപ്മന്മകളുംവിവരങ്ങളുംപാട്ുരൂ
പതെിൽപ്കാർതെിണക്ിത്നഞ്ചതെടിയും
നിലവിളിയുമായിവാേ്യപ്ഘാഷഅകമ്പടി
പ്യാത്ടനാടകീയമായാണ്ഒപോരിഅവതരി
പേിക്ുന്ത്.പെത്ഞ്ചാല്ലുകൾഉൾത്പേടുതെി
അവതരിപേിക്ുന്പപസ്തുത്രാനശാഖത
മിഴസംസ്കാരതെിത്ൻറതത്ന്പ്ശഷിപോ
ണ്.പിൽക്ാലതെന്തമിഴേലിതരുത്ടകുല
ത്തൊെിലായിഒപോരിമാറി.മാറാടിപോട്ന്(മാ
റതെടിച്ന്നിലവിളിച്ന്പാടുന്പാട്ന്)എന്ും
ഇതിന്വിളിപ്പേരുണ്ന്.മരിച്യാളുത്ടവിധവ
യുത്ടത്കട്ുതാലിഅറുക്ുപ്മ്പാെുംവിരലു
കളിത്ലപ്മാതിരംഊരുപ്മ്പാെുംമൃതശരീരം
ശമശാനതെിപ്ലക്ന്എടുക്ുപ്മ്പാെുംവ്യത്യ
സ്തരീതികളിൽഒപോരിഅവതരിപേിക്ുന്ു.

തമിഴനാട്ിത്ല‘ഒപോരിപാടൽ’പ്പാത്ലാ
ന്ന്കചനയിലുംഉണ്ായിരുന്ു.മരിച്വ
ർക്ുപ്വണ്ികരയാൻവാടകത്ക്ടുക്ുന്

കരച്ിലുകാർ.യിവുലിയാപ്വാഎെുതിയ
“TheCorpseWalker”എന്പുസ്തകതെി
ൽനിന്ന്:

“ഒരുപരിചയവുമില്ലാതെഒരാൾമരിച്ാ
ൽകരയാനുംനിലവിളിക്ാനുംഎങ്ങത്ന
കെിയുന്ു?”

“പപന്ണ്ാംവയസ്ിലാണ്ഞാൻഇതുത്താ
െിലായിസ്വീകരിച്ത്.എത്ൻറഅധ്യാപകൻ
എനിക്ന്സുപ്വാനയിത്ല(ഷഹനായ്പ്പാത്ല
ഒന്ന്)ഈണങ്ങൾപറഞ്ുതന്തിത്നാപേം
എങ്ങത്നനിലവിളിക്ണത്മന്ുംഎങ്ങത്ന
എണ്ിത്പേറുക്ികരയണത്മന്ുംപറഞ്ു
തന്ു.ഞങ്ങളുത്ടകരച്ിൽമരിച്യാളുത്ട
മക്ളുത്ടയുംബന്ുക്ളുത്ടയുംകരച്ിലി
ത്നക്ാൾസത്യസന്മാത്ണന്ന്കാണുന്
വർക്ുപ്താന്ും.ബന്ുക്ൾമൃതശരീരം
കാണുപ്മ്പാൾകരയാൻതുടങ്ങും.പപ്ക്ഷക
രച്ിൽതുടരാൻഅവർക്ുപറ്റില്ല.ത്പത്ട്ന്ു
തത്ന്അവത്രേുഃഖംകീെടക്ും.ഞങ്ങൾക്ന്
എപതപ്നരംപ്വണത്മങ്കിലുംകരച്ിൽതുടരാ
നാവും.ഞങ്ങളുത്ടകരച്ിലിത്ൻറഈണങ്ങ
ൾനൂറ്റാണ്ുകൾക്ുമുപ്മ്പചിട്ത്പേടുതെിയ
താണ്.ഇതിത്ലഈണങ്ങത്ളല്ലാംതലമുറ
തലമുറകളായിഞങ്ങൾക്ന്കകമാറിക്ിട്ി
യതാണ്.ഈഈണങ്ങളിൽഎപ്പോൊണ്
ശബ്േമുയർതെികരപ്യണ്ത്തന്ുംഎപ്പോ
ൊണ്ശബ്േംതാഴതെികരപ്യണ്ത്തന്ും
എപ്പോൊണ്ഇടറിയശബ്േതെിൽകരപ്യ
ണ്ത്തന്ുംവരണ്ത്താണ്പ്യാത്ടകരപ്യ
ണ്ത്തന്ുംഎപ്പോൊണ്കണ്ീരില്ലാത്തകര
പ്യണ്ത്തന്ുംേുഃഖംത്കാണ്ന്ശരീരംവിറപേി
ച്ുകരപ്യണ്ത്തന്ുംഎപ്പോൊണ്ശബ്േമി
ല്ലാത്തകരപ്യണ്ത്തന്ുംവ്യവസ്കളുണ്ന്.

ഞങ്ങൾത്പാതുത്വപാടാറുള്വരികളു

മുണ്ന്.‘‘ഇപതഅധ്വാനശീലനായനിങ്ങൾപ്പാ
യപ്ല്ലാ…’’,‘‘നല്ലേിനങ്ങൾവന്പ്പോൾഞങ്ങ
ത്ളവിട്ുപ്പാകാൻനിങ്ങൾത്ക്ങ്ങത്നകെി
ഞ്ു…’’എത്ന്ാത്ക്യാണ്ആവരികൾ.സൂ
ക്ഷിച്ുപ്നാക്ിയാൽകരച്ിലിന്ഒരുരീതിയു
ത്ണ്ന്ുകാണാം.നിങ്ങൾവിതുമ്പുപ്മ്പാൾ
ഞാൻഉറത്ക്നിലവിളിക്ണം.ഞാൻവി
തുമ്പുപ്മ്പാൾനിങ്ങൾഉറത്ക്നിലവിളിക്
ണം.നിങ്ങൾവിപശമിക്ുപ്മ്പാൾഞാൻഎത്
ൻറഷിഫ്റ്റന്തുടങ്ങുന്തുപ്പാത്ല.ഇത്താരു
പപകടനമാണ്.മരിച്യാളുത്ടകുടുംബാം്ര
ങ്ങളാണ്പപധാനഅഭിപ്നതാക്ൾ.പപ്ക്ഷ,
േുഃഖംകാരണംഅവർക്ന്ഒന്ുംത്ചയ്ാനാ
വാത്തവരും.അവർരം്രംവിടും.അപ്പോൊ
ണ്സഹനടന്മാരായഞങ്ങൾരം്രംഏത്റ്റടു
ക്ുക.വാടകത്ക്ടുക്ുന്കരച്ിലുകാരാണ്
അവസാനംവത്രരം്രതെുണ്ാവുക’’.ഒപോരി
ത്യചുരുക്ിപ്മൽപറഞ്തുപ്പാത്ലപറയാ
നാകും.തമിഴപ്രാമങ്ങളിൽഇന്ുംമരണവീ
ടുകളിൽചടങ്ങുകൾപൂർതെിയാകാൻഇവ
ർവന്ന്മാറതെടിച്ന്കരയണം.

സി.പി.ഐതമിഴനാട്ഘടകതെിത്ൻറകീ
െിലുള്‘ത്സങ്കതിർ’എന്കൾചറൽടീമിത്ൻ
റത്തരുവുപ്പപാപ്രാംഅവതരിപേിക്ുന്‘വി
യർകവ’ആണ്ഇപ്പോൾഒപോരിപ്പാത്ല
യുള്തമിഴപാരമ്പര്യകലകൾത്കാണ്ുന
ടക്ുന്ത്.

അതിത്ൻറഅണിയറശിൽപിയാണ്ജ
യകുമാർ.തമിെിൽഅന്യംനിൽക്ുന്അ
ടിസ്ാനവർ്രതെിത്ൻറകലകൾകത്ണ്ടു
തെന്ജാതിത്വറിത്യപ്താൽപിക്ുന്തിനാ
യിത്പാതുഇടങ്ങളിൽഅവതരിപേിക്ുകയാ
ണ്വിയർകവ.

l

പണ്ടുകാലങ്ങളിൽമരിച്ചയാളടുടെ
ബന്ടുക്കൾതടനെയായിരടുനെടു
ഒപ്ാരിപാെിയിരടുനെത്.
പിൽക്കാലത്്ഇടതാരടുകടുലടത്ാ
ഴിലായിമാറി

 ചിത്രീകരണം:ടക.സടുധീഷ്

പാണ്ിയമ്ാൾ

കണ്ീര്വിറ്്ജീവിക്കടുനെടപണ്ടുങ്ങളടുടെഒരടുനാെ്
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കതേുകൾ

വപാരപാദ്യമപാധ്യമതെിലലക്ുള്ളകതെുകൾ
വപാട്സ്ആപ്വഴിയും
രചനകൾഇ-ത്മയിലിലൂത്ടയുംഅയക്പാം

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പത്പാധിപർ,വപാരപാദ്യമപാധ്യമം,
ത്വള്ളിമപാട്കുന്ന്.പി.ഒ,ലകപാഴിലക്പാട്-12

ശമീർകരിപേളൂർ

വായനയും ചരി പതാപ്ന്വഷണവും
ആത്മലഹരിയാണ്അബ്േുറഹ്

മാൻമുസ്ലിയാർക്ന്.തുച്ഛമായപ്വതനതെി
ന്മദ്റസയിൽഅധ്യാപകവൃതെിയിൽഏർ
ത്പേടുന്കാലതെുംപുതിയപുസ്തകങ്ങൾ
വാങ്ങാനുംപുരാപ്രഖകളുംപെയകാലപുസ്
തകങ്ങളുംപ്ശഖരിക്ാനുംജീവിതതെിത്ൻറ
നത്ല്ലാരുപങ്കന്സമയംഅപ്ദേഹംത്ചലവെിക്ു
ന്ു.ആേ്യകാലതെന്പ്കരളതെിത്ലമുസ്ലിം
ചരിപതപുസ്തകങ്ങപ്ളാടായിരുന്ുതാൽപ
ര്യം.പിന്ീടത്പ്കരളചരിപതം,മാപേിളസ്വത്വ
ചരിപതം,അറബി-മലയാളസാഹിത്യകപതൃ
കംതുടങ്ങിവ്യത്യസ്തവിഷയബന്ിതമായ
പ്ശഖരണതെിപ്ലക്ന്നീണ്ു.ഇന്ന്രണ്ായി
രതെിൽപരംഅമൂല്യവുംബൃഹതെുമായപ്ര
ന്പ്ശഖരതെിനുടമയാണ്അബ്േുറഹ്മാൻ
മുസ്ലിയാർ.

പെയപുസ്തകങ്ങളുംമാസികകളുംസ്വ
ന്മാക്ുന്തുമായിബന്ത്പേട്അപ്ദേഹതെി
ത്ൻറഒരുഅനുഭവംഇങ്ങത്ന:മദ്റസയിൽ
ത്പാതുപരീക്ഷനടക്ുന്സമയം.അക്ാല
തെന്മദ്റസയിൽത്പാതുപരീക്ഷക്ന്നിരീക്ഷ
കനായിപ്പായാൽ125രൂപപപതിഫലംലഭി
ക്ും.പ്കാെിപ്ക്ാട്ജില്ലയിത്ലതലക്ുളതെൂർ
പഞ്ചായതെിത്ലഅന്പ്ശേരിയിലാണ്അബ്േു
റഹ്മാൻമുസ്ലിയാർഅന്ന്പ്ജാലിത്ചയ്തിരു
ന്ത്.നാട്ിൽപ്പാവാൻഅപ്ദേഹംപ്കാെിപ്ക്ാ
പ്ട്ക്ന്ബസ്കയറി.തത്ൻറകകയിൽആത്ക
യുള്ത്പപതിഫലമായിലഭിച്125രൂപമാ
പതം.അതാവത്ട്വീട്ിൽകേനംേിനത്ചലവു
കൾക്ുപ്വണ്ിയുള്കാശായിരുന്ു.പ്കാ
െിപ്ക്ാട്ബസിറങ്ങിയപ്പോൾമാനാഞ്ചിറയു
ള്പുസ്തകച്ന്യിൽമുസ്ലിയാർത്വറുത്ത
ഒന്ന്കറങ്ങി.അപ്പോൊണ്അപ്ദേഹതെിത്ൻറ
കണ്ിൽഅത്പതിഞ്ത്!1966^77കാലഘ
ട്തെിൽപുത്ണയിൽനിന്ുമലയാളികൂട്ായ്മ
പപസിദ്ീകരിച്‘ആപ്രാ്ര്യപ്ബാധിനിമാസിക’
കൺത്വട്തെന്കിടക്ുന്ു!അബ്േുറഹ്മാൻമു
സ്ലിയാർകടക്ാരനുമായിവിലപറഞ്ുറപേി
ച്ു.240രൂപകച്വടക്ാരൻപറഞ്ു.മുസ്ലി
യാരുത്ടകകയിലാത്ണങ്കിൽആത്ക125രൂപ.
ആതുകപുസ്തകക്ച്വടക്ാരത്നഏൽപി
ച്ു.ബാക്ിപണവുമായിതാൻവരുന്തുവ
ത്രമറ്റാർക്ുംത്കാടുക്രുത്തന്ന്അപ്ദേഹം
കച്വടക്ാരനിൽനിന്ന്ഉറപേുവാങ്ങിനാട്ി

പ്ലക്ന്വണ്ികയറി.അബ്േുറഹ്മാൻമുസ്ലി
യാരുത്ടമൂതെമകൻകന്ിഅധ്യാപകനായി
മദ്റസയിൽപഠിപേിക്ുന്ുണ്ന്.അവനുംമുസ്
ലിയാത്രപ്പോത്ല125രൂപപപതിഫലംലഭിച്ിരു
ന്ു.മകനിൽനിന്ന്ആകാശുവാങ്ങിഅബ്േു
റഹ്മാൻമുസ്ലിയാർപ്കാെിപ്ക്ാപ്ട്ക്ുതിരി
ച്ു.ബാക്ി115രൂപകച്വടക്ാരന്നൽകിമു
സ്ലിയാർആപുസ്തകംസ്വന്മാക്ിയകഥ
പറയുപ്മ്പാൾോരിപേ്യത്തെപ്താൽപിച്ആത്മ
നിർവൃതിആമുഖതെന്കാണാം.

മലപേുറം ജില്ലയിത്ല ത്നല്ലിക്ുതൊണ്
അബ്േുറഹ്മാൻമുസ്ലിയാരുത്ടസ്വപ്േശം.
കപപമറിവിേ്യാഭ്യാസതെിനുപ്ശഷംവിവിധ
പള്ിേർസുകളിൽമതപഠനംനടതെി.പ്ശഷം
മദ്റസഅധ്യാപകനായിപ്ജാലിയിൽപപപ്വശി
ച്ു.1979മുതൽവായനയുത്ടയുംപുസ്തക
പ്ശഖരണതെിത്ൻറയുംപ്ലാകപ്തെക്ന്പപപ്വ
ശിച്ു.കഥ,കവിത,പ്നാവൽ,ഭാഷാസാഹിത്യ
ങ്ങൾ,ചരിപതങ്ങൾതുടങ്ങിയവ്യത്യസ്തവിഷ
യങ്ങൾഅബ്േുറഹ്മാൻമുസ്ലിയാർവായന
ക്ന്തിരത്ഞ്ടുതെു.മഹാഭാരതകഥകൾമു
തൽത്കാട്ാരതെിൽശങ്കുണ്ിയുത്ടഐതി
ഹ്യമാലവത്രമുസ്ലിയാരുത്ടപ്ശഖരതെിലു
ണ്ന്.മലയാളതെിത്ലമുൻനിരസാഹിത്യകു
ലപതികളുത്ടകൃതികൾ,മരണം,അപകടം,
അത്ുതസംഭവങ്ങൾഎന്ിവസംബന്ിച്
പപതവാർതെകൾതുടങ്ങിവിപുലമായപ്ശഖ
രംഅപ്ദേഹതെിത്ൻറപ്ശഖരണത്തെപശപ്ദ്യ
മാക്ുന്ു.ഇന്്യയിത്ലയുംവിപ്േശരാഷ്പടങ്ങ
ളിത്ലയുംവിവിധഭാഷാപപതങ്ങൾഇൗപ്ശഖ
രതെിത്ൻറമാറ്റുകൂട്ുന്ു.

ഇംഗ്ീഷ്,അറബി,ഉർേു,മലയാളം,തമിഴ
തുടങ്ങിവ്യത്യസ്തഭാഷകളിത്ലപ്രന്ങ്ങൾ
അപ്ദേഹതെിത്ൻറകകവശമുണ്ന്.ത്കാല്ലവർ
ഷം1081ൽപുറതെിറങ്ങിയഭാഷാപ്പാഷി
ണിമാസികയുത്ടഏതാനുംലക്ങ്ങൾ,1967-
68കാലഘട്തെിത്ലമപ്നാരമഇയർബുക്ു
കൾ,1948ത്ലചപന്ദികപപതതെിത്ൻറഏതാ
നുംപതിപേുകൾ,വിവിധപപതങ്ങളുത്ടപെയ
കാലവാർഷികപേതിപേുകൾഎന്ിവയുമുണ്ന്.

   മാപേിളസാഹിത്യശാഖയിത്ലഅറബി
-മലയാളലിപിയിൽഅച്ടിക്ത്പേട്പപാചീന
കൃതികളായവിവിധത്കസ്ുപാട്ുകൾ,തമി
ഴപുലവന്മാരുത്ടസീറാ്രാനങ്ങൾ,മാലപോട്ു
കൾ,കല്യാണപോട്ുകൾ,പ്നർച്പോട്ുകൾ,പട
പോട്ുകൾ,കതെുപാട്ുകൾ,കവേ്യശാസ്പത
കൃതികൾഎന്ിവയുത്ടവിപുലമായപ്ശഖര
വുമുണ്ന്.കൂടാത്ത,ഇന്്യൻചരിപതകാരന്മാരാ

യപ്റാമിലഥാപേർ,പ്�ാ.താരാചന്ദന്,ഹുമയൂൺ
കബീർ,മൗലാനആസാദ്,ജവഹർലാൽത്ന
ഹ്റുതുടങ്ങിയവരുത്ടഇംഗ്ീഷ്കൃതികളുമു
ണ്ന്.ചരിപതംഅപ്ന്വഷിച്ുള്അലച്ിലിൽകാ
സർപ്കാട്മുതൽകന്യാകുമാരിവത്രയുള്
ചരിപതപപധാനങ്ങളായനിരവധിഇടങ്ങൾക്ു
പുറപ്മതൃച്ി,കീളക്ര,നാ്രൂർ,പ്ബാംത്ബ,
മം്രലാപുരംതുടങ്ങിഅന്മാൻേ്വീപിൽവത്ര
അപ്ദേഹംസന്ദർശനംനടതെിയിട്ുണ്ന്.

2017ൽഫാറൂഖ്പ്കാളജിൽറൗേതെുൽ
ഉലൂംഅപ്സാസിപ്യഷൻസംഘടിപേിച്ചരിപത
-പുരാവസ്തുപപേർശനതെിത്ലമുഖ്യആകർ
ഷണങ്ങളിൽഒന്ന്മുസ്ലിയാരുത്ടപ്രന്പ്ശ
ഖരമായിരുന്ു.പ്കരളസർക്ാർനടതെിയമു
സിരിസ്ത്ഹറിപ്റ്റജ്പ്പപാജക്ടിത്ൻറഭാ്രമായു
ള്അപ്ന്വഷണതെിൽഇപ്ദേഹതെിത്ൻറപ്രന്
പ്ശഖരണതെിലുംചരിപതകാരന്മാർഎതെിയി
രുന്ു.അവരുത്ടപഠനതെിപ്ലക്ന്അപ്ദേഹം
നൽകിയസംഭാവനകത്ളമാനിച്ന്പ്കരളടൂറി
സംവകുപേന്അം്രീകാരമം്രളപപതവുംസർട്ി
ഫിക്റ്റുംനൽകിആേരിച്ിരുന്ു.

ഒരു�സപ്നാളംപുസ്തകങ്ങൾമുസ്ലി
യാരുപ്ടതായിഇതിനകംപുറതെുവന്ിട്ുണ്ന്.
ഈയിത്ടഇറങ്ങിയമാതൃഭൂമിബുക്സ്പപസി
ദ്ീകരിച്മുൻമപന്ിയുംഉപമുഖ്യമപന്ിയുമാ
യിരുന്അവുക്ാേർകുട്ിനഹത്യക്ുറിച്ു
ള്ജീവചരിപതപുസ്തകമാണ്അവസാന
മിറങ്ങിയരചന.പപമുഖസ്വാതപന്്യസമരപ്സ
നാനിയുംജന്മംത്കാണ്ന്മുസ്ലിയാരുത്ടനാട്ു
കാരനുമായിരുന്ത്നല്ലിക്ുതെന്ആലിമുസ്ലി
യാത്രക്ുറിച്സമ്പൂർണജീവചരിപതംഏതാ
ണ്ന്പൂർതെിയായിവരുന്ു.ചരിപതസ്ലങ്ങൾ
സന്ദർശിച്ുംകിട്ാവുന്പന്പ്രഖകൾസമാഹ
രിച്ുംഎെുതത്പേടുന്ഈരചനപശപ്ദ്യമാ
കുത്മന്ത്തീർച്.

രണ്ാണുംആറുത്പൺമക്ളുമുള്മുസ്
ലിയാരുത്ടകുടുംബതെിൽത്പൺമക്ത്ളത്യ
ല്ലാംഉോരമതികളുത്ടസഹായപ്തൊത്ടത്ക
ട്ിച്യച്ു.

േരിപേകുടുംബതെിൽജനിച്അബ്േുറഹ്
മാൻമുസ്ലിയാർതത്ൻറകേനംേിനജീവി
തത്ച്ലവുകൾക്ിടയിൽനിന്ുത്കാണ്ാണ്
അപ്ന്വഷണയാപതകൾക്ുള്പണംമിച്ംപി
ടിക്ുന്ത്.താൻഅധ്വാനവുംപണവുംനൽ
കിസമ്പാേിച്തത്ൻറപ്രന്പ്ശഖരംലാപ്ഭച്ഛ
കൂടാത്തമുഖ്യധാരക്ന്പരിചയത്പേടുതൊൻ
മുസ്ലിയാർസോസന്ദ്നാണ്.
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പ്ജ്യാതിക

ത്താണ്ളൂറുകളുത്ടഅവസാനപാേതെിത്ലകാമ്പസ്കാലം.പട്ാമ്പി
സംസ്കൃതപ്കാളജിത്ലരണ്ാംവർഷഎം.എമലയാളതെിത്ൻറ

ക്ാസ്റൂമിൽ,നമ്പൂതിരിമാഷ്ആം്രപ്ലയസാഹിത്യതെിത്ലകാൽപനികതയു
ത്ടഉേയഘട്ത്തെക്ുറിച്ന്വിവരിക്ുകയാണ്.പ്വഡ്സ്വർതെുംത്ഷല്ലിയുംകീ
റ്റന്സുംഎല്ലാംമാഷിത്ൻറവാഗ്പ്ധാരണിയിലൂത്ടഉള്ിപ്ലക്ന്ആഴന്ിറങ്ങുന്ു.
‘പ്സാളിറ്ററിറീപേറും’‘ഒാഡ്ടുേകനറ്റിൻപ്്രലും’എല്ലാംആഅനിതരസാധാര
ണമായവാക്ചാതുരിയിലൂത്ടകൺമുന്ിൽവാങ്മയചിപതങ്ങളാവുന്ു.‘ശക്ി
മതൊയവികാരങ്ങളുത്ടഏകാന്തയിത്ലഅനുസ്മരണമാണ്കാൽപനികക
വിത’എന്പ്വഡ്സ്വർതെിത്ൻറനിർവചനത്തെവിശേീകരിക്ുന്തിപ്നാത്ടാ
പേംഒരുതാരതമ്യപഠനത്മന്നിലയിൽഅപ്ദേഹംമലയാളകവിതയിത്ലകാൽപ
നികവസന്തെിത്ൻറപസഷ്ടാവായചങ്ങമ്പുെയുത്ട‘മനസ്വിനി’എന്കവിതഉ
ോഹരിച്ു.‘‘നിലംത്താടാത്തപറക്ുന്മനുഷ്യഭാവനയുത്ടഅത്യുോതെമപ്നാ
ഭാവങ്ങൾ,എങ്ങത്നയാണ്അമൂർതെവുംഅവാച്യവുമായസങ്കൽപങ്ങത്ളമൂർ
തെവുംസുവ്യക്വുമാക്ുന്ത്എന്തിത്ൻറേൃഷ്ടാന്മണ്മനസ്വിനിഎന്
ചങ്ങമ്പുെക്വിത’’-മാഷ്പറഞ്ുനിർതെി.തുടർന്ന്അപ്ദേഹംആകവിതയിത്ല,
കാൽപനികതയുത്ടസർവലക്ഷണങ്ങളുംവിശേമാക്ാൻപര്യാപ്തത്മന്നില
യിൽഉള്ഒരുഭാ്രംവളത്രമപ്നാഹരമായിത്ചാല്ലി.

‘‘േലവരാെകിേകിരെരുംേധരചടദ്കിേയകിൽ
േഴവകിൽവക്ാ് കിയരവ്േരനേരക്കി

അബ് ദുറഹ് മാൻ മുസ് ലിയാർ

െുച്ഛോയ വരുോനതേിൽനിന്ന്   
േിച്ചകം കതടെതേി പഴയകാല പുസ് െകങ്ങളുകം  
മരഖകളുകം മെെി നാൊയ നാതെല്ാകം അലയുന്ന 
ഒരു ചരിതൊമനവേഷിതയക്ുറിച്ച്

ല ളി െ വുകം 
സ ര ള വു ോ യ 
പ ദ ങ്ങ ളി തല 
ഭാ വ പൂ ർ ണി േ 
വ യ ലാ ർ ഗാ ന ങ്ങ തള 
വ്യ െ്യ സ്  െ ോ ക്ു ന്നു 

എഴരോനരഴറകിേൽേന,ദകിവ്യവോ
രഴേകിവന,എവനെേറനെൂഞാൻ
േധരരസ്വപ്നശോവലകിേൂവതൊരര
ോയാമലാേവതെതെീഞാൻ
അഞ്ദ്വോേലഭാവസ്േദ്കിേ
വകിദ്യരത്മേഖലേൂേീഞാൻ’’

യഥാർഥതെിൽഇൗവരികളിത്ലകാൽപനികതയുത്ട
മപ്നാഹാരിതവളത്രമുപ്മ്പമനസ്ിത്നആകർഷിച്ിരു
ന്ു.എങ്കിലും,ഇൗ‘അകേ്വതാമലഭാവസ്പന്ദിതവി
േ്യുത്പ്മഖല’അത്താരുകീറാമുട്ിയായപപപ്യാ്രമായി
പ്താന്ി.അകേ്വതവുംഅമലവുംആയഭാവങ്ങൾസ്
പന്ദിക്ുന്കവേ്യുതിയുത്ടപ്മഖലപ്യാ?അത്തന്ുപ്മ
ഖലഎന്ന്അത്ുതംകൂറിയിരുന്ു.(ഇന്ുംഇൗകവി
തക്ാസിൽപഠിപേിപ്ക്ണ്ിവരുപ്മ്പാൾഇൗവരികളുത്ട
വാക്ുകളുത്ടപോനുപേഅർഥവിശേീകരണതെിനപേു
റംധ്വനിസാപന്ദമായഅനുഭൂതിത്യകുട്ികളിപ്ലക്ന്എ
തെിക്ാൻപ്ക്ശിക്ാറുണ്ന്).മാപ്ഷാട്ഇൗസംശയംഉ
ന്യിച്പ്പോൾപറഞ്രസകരമായമറുപടിവർഷങ്ങ
ൾക്ുപ്ശഷവുംഒാർമയിൽമധുരിക്ുന്ു.‘‘കവിക്ന്ത
ത്ൻറമനസ്വിനിപ്യാട്പ്താന്ിയപരിശുദ്വുംആത്മീ
യവുമായപപണയമാണ്വിഷയം.ആപപണയതെിത്ൻറ

പരപ്കാടിയിൽനിൽക്ുപ്മ്പാൾതാൻഅനുഭ
വിക്ുന്ആനന്ദത്തെഇങ്ങത്നമാപതപ്മകവി
ക്ന്വിവരിക്ാനാവൂ.എപ്പോത്െങ്കിലുംഅസ്ഥി
ക്ുപിടിക്ുന്ഒരുപപണയംഅനുഭവിക്ാനാ
യാൽനിനക്ന്ഇത്മനസ്ിലാവും’’.ക്ാസിത്ല
കൂട്ച്ിരിയിൽപങ്കുപ്ചരുപ്മ്പാൾ,ഞാൻആപ്ര
ഹിച്ത്ഇൗവരികളുത്ടഭാവസ്പന്ദനങ്ങത്ള
തിരിച്റിയുന്തരതെിലുള്ഒരുപപണയാനു
ഭവതെിലൂത്ടകടന്ുപ്പാകാൻകെിയപ്ണഎ
ന്ായിരുന്ു.അങ്ങത്നത്യാന്ന്സംഭവിച്ിത്ല്ല
ങ്കിലുംപപ്ക്ഷ,വർഷങ്ങൾക്ുപ്ശഷംവയലാർ
്രാനങ്ങത്ളകുറിച്ുള്്രപ്വഷണതെിനിടക്ന്,
ആകസ്മികമായാണ്ചങ്ങമ്പുെയുത്ട‘മനസ്വി
നി’യുത്ടഭാവാർഥംഉൾത്ക്ാണ്തുപ്പാത്ലയു
ള്ഒരുവയലാർ്രാനംഎത്ൻറപശദ്യിൽത്പ
ട്ത്.സത്യതെിൽആ്രാനംഅതുവത്രഞാൻ
പ്കട്ിട്ുപ്പാലുമില്ലായിരുന്ു.വരികളിത്ലസാ
മ്യതക്പേുറംകവിയുത്ടആത്മാംശത്തെപൂർ
ണമായുംസ്വാംശീകരിക്ുന്തരതെിലാണ്വ
യലാർആ്രാനംരചിച്ിട്ുള്ത്.1969ൽപുറ
തെിറങ്ങിയ,എം.കൃഷ്ണൻനായർസംവി
ധാനംത്ചയ്ത‘അനാച്ഛാേനം’എന്സിനിമ
യിത്ല,വയലാർരചിച്ന്പ്േവരാജൻസം്രീതം
നൽകിജയചപന്ദൻപാടിയ

‘‘േധരചടദ്കിേയരവ്ചായതെെകിേയകിൽ
േഴവകിൽേൂവമ്ാ് കിചാലകിച്ചര
േനസ്വകിനീ...നകിൻോയാരൂേും
േനസ്കിൽഞാൻവരച്ചര’’
എന്മപ്നാഹര്രാനംഒരുസാഹിത്യസം

്രീതസിനിമാസ്വാേകഎന്നിലയിൽഎത്ന്
ഏത്റആകർഷിക്ുകയുംആശ്ചര്യത്പേടുതെു
കയുംത്ചയ്തഒരു്രാനമാണ്.ചങ്ങമ്പുെകൃഷ്
ണപേിള്മലയാളകവിതയുത്ടഒരുകാലഘട്
ത്തെസ്വാധീനിക്ുകയുംനിർണയിക്ുകയും
ത്ചയ്തഒരുകാവ്യപപതിഭാസമാണ്.‘‘മലയാള
തെിത്ലഒാർഫ്യൂസ്’’എന്ും‘‘നക്ഷപതങ്ങളുത്ട
സ്പ്നഹഭാജനം’’എന്ുത്മാത്ക്നിരൂപകരാൽ
പപകീർതെിക്ത്പേട്ചങ്ങമ്പുെയുത്ടകവിതകൾ
ഇന്ുംമലയാളകവിതയിത്ലകാൽപനികവ
സന്തെിത്ൻറത്കാടിയടയാളമായികണക്ാ
ക്ുന്ു.ചങ്ങമ്പുെയുത്ടസ്വാധീനവലയതെിൽ
നിന്ന്പുറതെുകടക്ാൻമലയാളകവിതക്ന്ക
െിയാതെതുപ്പാത്ലതത്ന്,അപ്ദേഹതെിത്ൻറ
പിൻമുറക്ാരിൽപപധാനിയായവയലാറിത്ൻ
റ്രാനസാഹിത്യത്തെമറികടക്ാൻമലയാള
ചലച്ിപത്രാനശാഖക്ുംഇന്ുംസാധ്യമായി
ട്ില്ല.ചങ്ങമ്പുെക്വിതകളുത്ടപപപ്ത്യകതക
ളായിനിരൂപകർഎണ്ുന്അതികവകാരിക
ത,അന്ർമുഖത്വം,ഏകാന്ത,വിപ്വാഭിനി

പ്വശം,മരണഭീതി,പപണയാപ്വശവുംകനരാ
ശ്യവുംഎന്ിവത്യല്ലാംഏറിപ്യാകുറപ്ഞ്ാ
പിൻപറ്റിയവരായിരുന്ുഅപ്ദേഹതെിത്ൻറപി
ൻതലമുറക്ാരായഒ.എൻ.വികുറുപേന്,വയലാ
ർരാമവർമ,പി.ഭാസ്കരൻഎന്ീകവിപതയം.
ഇവർമൂവരുംകവിതാസാഹിത്യതെിനുംചല
ച്ിപത്രാനശാഖക്ുംനൽകിയസംഭാവനകൾ
അളവറ്റതാണ്.എങ്കിലും,ചങ്ങമ്പുെയുത്ടരച
നാസവിപ്ശഷതയായ‘ലളിതപ്കാമളകാന്പ
ോവലി’യുത്ടപൂർണതവയലാറിലാണ്പപകട
മാവുന്ത്.ലളിതവുംസരളവുമായപേങ്ങളി
ത്ലഭാവപൂർണിമവയലാർ്രാനങ്ങത്ളവ്യത്യ
സ്തമാക്ുന്ു.ആവർതെനവിരസമാവാതെ
പപണയാഭിനിപ്വശങ്ങത്ളവ്യത്യസ്തബിംബാ
വലികളിപ്ലക്ന്സന്ിപ്വശിപേിക്ാനുംഅതുവ
െിപപണയത്മന്മൂല്യതെിത്ൻറനവ്യാനുഭൂതി
ആസ്വാേകനിപ്ലക്ന്പകരാനുംകെിയുന്വ
യലാർതത്ൻറ്രാനരചനാപ്മഖലയിൽകൃത
ഹസ്തനാവുന്ു.

‘മധുചപന്ദികയുത്ടചായതെളികയിൽ...’എ
ന്്രാനം‘മനസ്വിനി’എന്ചങ്ങമ്പുെക്വിത
യുത്ടസം്രീതാനുകരണമാത്ണപ്ന്ാആശയാ
നുകരണമാത്ണപ്ന്ാഇപേറഞ്തിനർഥമില്ല.മ
റിച്ന്,കാൽപനികതയുത്ടസാരള്ംകൃത്യമായി
മനസ്ിലാക്ിയരണ്ുപപതിഭകൾതമ്ിലുള്
മാനസികമായത്കാടുക്ൽവാങ്ങലുകളുത്ട
പപകടനമാത്ണപ്ന്അർഥമുള്ളൂ.ഒരുപപ്ക്ഷ,
‘മനസ്വിനി’പ്യാട്ചങ്ങമ്പുെക്ന്പ്താന്ിയതിന
പേുറംതത്ൻറ്രാനതെിൽവയലാർവ്യക്മാ
ക്ുന്ുണ്ന്.മാപതമല്ല,കവിതത്യക്ാൾഅൽ
പംഅതികവകാരികമാണ്്രാനതെിത്ൻറഭാ
വം.‘ഞാൻനിത്ന്പ്പപമിക്ുന്ു,സ്പ്നഹിക്ു
ന്ു’എന്ന്തുറന്ുപറയുന്പപണയചാപല്യം
്രാനതെിത്ലനായകൻകാണിക്ുന്ുണ്ന്.‘അ
കേ്വതവുംഅമലവുമായഭാവസ്പന്ദനമാണ്
’ചങ്ങമ്പുെക്ന്മനസ്വിനിപ്യാടുള്ത്തങ്കിൽ,ത
ത്ൻറഉള്ിൽതാൻവരക്ുന്മനസ്വിനിയുത്ട
മായാരൂപത്തെ‘കാണാതെസ്വപ്നങ്ങളിത്ലക
വിതകളാൽകത്ണ്െുതിക്ുകയും’നിപേയിത്ല
നീലിമയാൽകൂന്ൽകറുപേിക്ുകയും’ത്ചയ്ു
ന്പപണയാതുരനായകാമുകചാപല്യങ്ങത്ള
യാണ്വയലാർവരച്ുകാട്ുന്ത്.അതായത്,
ആച്ഛാേനംത്ചയ്ത്പേടുന്പപണയമാണ്ചങ്ങ
മ്പുെക്വിതത്യങ്കിൽഅനാച്ഛാേനംത്ചയ്ത്പേട്
പപണയമാണ്വയലാർ്രാനംഎന്ുചുരുക്ം.
സാഹിത്യവുംസം്രീതവുംസിനിമയുംതമ്ിൽ
പരസ്പരപൂരകങ്ങളാവുന്വിസ്മയവുംഇവി
ത്ടവ്യക്മാക്ുന്ു.
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മപാ് ൃദിനംഅർഥപൂർണം
ലക്ം1613വാരാേ്യമാധ്യമതെിൽഹസനുൽബന്
എെുതിയകവർസ്പ്റ്റാറി̂ ‘കനൽവെികളിൽഒരമ്’
മാതൃേിനതെിന്ഏറ്റവുംഅനുപ്യാജ്യമാത്ണന്തി
ൽസംശയമില്ല.ഇവിത്ടയാണ്മറ്റുപപതങ്ങളിൽനി
ന്ന്മാധ്യമംവ്യത്യസ്തമാകുന്ത്.ബിൽക്ീസ്ബാ
നുവിത്ൻറവർഷങ്ങൾനീണ്പ്പാരാട്ജീവിതാനു
ഭവംവായനക്ാരുത്ടമനസ്ന്മരവിപേിക്ുംവിധമാ
ണ്അവതരിപേിച്ിരിക്ുന്ത്.അപതക്ുണ്ന്അവര
നുഭവിച്യാതനകൾ.നീതിക്ുമുന്ിൽനിസ്ഹാ
യരായിനിൽക്ുന്സ്പതീകൾക്ന്ബിൽക്ീസ്ബാ
നുഒരുപപപ്ചാേനമാണ്.
ോ  ക്ി  ർ കു  ഞ്ി  മു  ഹ  മ്  ദ്, െപ  രു  മ്  െ  പ്്

സൂക്ിച്ുത്വലക്ണ്ടപ് ിപ്്
വാരാേ്യമാധ്യമംലക്ം1613സൂക്ഷിച്ുത്വക്ാ
വുന്ഒന്ായിമാറ്റിയഎ�ിപ്റ്റാറിയൽപ്ബാർ�ി
ന്നന്ദി.ആേ്യപ്പജുതുടങ്ങിഅവസാനപ്പജുവ
ത്രഅതി്രംഭീരം.മതപരമായിമനുഷ്യത്രപ്വർതിരി
ച്ന്അധികാരംപിടിക്ാൻപശമിക്ുന്രാജ്യപ്പോഹി
കൾഒരുസംസ്ാനത്തെഒരുമതന്യൂനപക്ഷത്തെ
ഇല്ലായ്മത്ചയ്ാൻപശമിച്പ്പോൾസ്വന്ംകുടുംബ
തെിത്ലത്താണ്ളൂറുശതമാനംപ്പരുംസ്വന്ംകൺ
മുന്ിൽത്കാല്ലത്പേടുന്ത്കാണാൻവിധിക്ത്പേട്
ഒരുഹതഭാ്ര്യ.അവരുത്ടകണ്ീരിൽകുതിർന്കഥ
വായിച്പ്പോൾസത്യതെിൽമാതൃേിനംേുഃഖതെിപ്
ൻറതായി.തത്ൻറകുടുംബത്തെഇല്ലായ്മത്ചയ്ത
നരപ്ഭാജികത്ളനിയമതെിത്ൻറമുന്ിൽത്കാണ്ു
വരാൻത്പടാപാട്ത്പട്ഒരുയുവതിയുത്ടവിജയ
തെിത്ൻറകഥഎല്ലാസ്പതീകൾക്ുംനിയമതെിത്
ൻറഏതറ്റംവത്രയുംപ്പാകാൻപപപ്ചാേനമാവും.
മത്റ്റാന്ന്താരാട്ുപാട്ുകത്ളകുറിച്ന്പ്�ാ.എം.
�ി.മപ്നാജ്എെുതിയപ്ലഖനം.മലയാളികൾമി
ക്വരുംചിന്ിച്ിട്ുള്ഒരുകാര്യമായിരിക്ുംത
മിെനായഇളയരാജഎങ്ങത്നയാണ്ഇപതയുംഭം
്രിയായിമലയാളതെനിമഒട്ുംപ്ചാരാത്തപാട്ുക
ളുണ്ാക്ുന്ത്തന്ന്.
മത്റ്റാന്ന്മാപേിളപോട്ിത്ൻറസുൽതൊൻഎന്വി
ളിക്ന്ഏറ്റവുംകൂടുതൽഅർഹനാവുന്മൂസാക്
ത്യക്ുറിച്ഒാർമയാണ്.വളത്രപാവത്പേട്നിലയി
ൽനിന്ുംആകാശപ്തൊളംഉയർന്ഞങ്ങളുത്ട
പപിയത്പേട്്രായകൻമൂസാക്ത്യക്ുറിച്ന്വളത്ര
ഭം്രിയായിവരച്ിട്തിനുംനന്ദി!
ഹാ  ഷിം. െി.  പി.  എം,  ന  ശര  മ്ാ  റ-  ള്ി  യി  ൽ

ഇശലിത്ൻറരപാജപാവ്
ലക്ം1613വാരാേ്യമാധ്യമതെിൽമരുഭൂതണുപേി
ച്പാട്ുകാരൻഎരപ്ഞ്ാളിമൂസപാടിതെീർതെ
ജീവിതംപറയുന്,നാഷിഫ്അലിമിയാൻതയാറാ

ക്ിയ,അപ്ദേഹതെിത്ൻറസമകാലികരുത്ട
ഓർമക്ുറിപേുകൾവായിച്ു.മൂസക്യു
ത്ടശബ്േമികവിൽഎപതപ്കട്ാലുംമതി
വരാതെഒരുപാട്ുകൂടിഓർതെുപ്പായി.
‘സമാനിൻകൂരിരുൾക്ാട്ിൽസ്വബാഹി
ൻപൂവിടരുപ്മ്പാൾ...ഖൽബുണരൂ...ക
ണ്ുണരൂ...സുബഹിവിളിപ്കട്ന്നീഉയരൂ...’
സ്വപ്േശതെുംപരപ്േശതെുംആയിരക്
ണക്ിന്പ്വേികളിൽഎരപ്ഞ്ാളിമൂസ
യുത്ടസ്വതഃസിദ്കശലിയിൽഈ്രാ
നംആലപിച്ന്കെിഞ്ാൽസേസ്ിൽനി
ന്ുംഒരുആവർതെികൂടിപാടാൻആവ
ശ്യമുയരും.
മാപേിളഇശലിത്ൻറരാജാവായിവാണഎ
രപ്ഞ്ാളിമൂസനമ്ിൽനിന്ുംവിടവാ
ങ്ങിത്യങ്കിലുംമരുഭൂതണുപേിച്ആഇശ
ൽമാധുര്യംമലയാളിയുത്ടമനസ്ിൽമാ
യാത്തനിൽക്ും.വിശ്വാസികത്ളനമസ്
കാരപോയയിപ്ലക്ന്വിളിച്ുണർതെുന്ു
ഈ്രാനം.ഈ്രാനപ്തൊളംനമസ്കാ
രതെിത്ൻറആത്മീയാനുഭൂതിപകരുന്മ
ത്റ്റാരു്രാനംപ്വത്റയില്ല.കല്യാണവീടുക
ളിത്ലത്പപ്പടാമാക്സിത്ൻറഇരുണ്ത്വളി
ച്തെിൽപാടിപ്ക്ട്ഈ്രാനംഇന്ുംമാ
പേിളപോട്ാസ്വാേകരിൽആത്മീയാനുഭൂതി
പകരുന്ുണ്ന്.
പി.  െക.  എം. ഷ  ഫരീ  ഖ്, പ  ട്ാ  മ്ി

്നിമമപാപ്ിളപ്പാട്്
ശിൽപശപാല

തനിമകലാസാഹിത്യ
പ്വേിപ്കരളയുത്ടആഭി
മുഖ്യതെിൽജൂൺ15,
16തീയതികളിൽകണ്ളൂ

രിൽമാപേിളപോട്ന്പഠനശിൽപശാല
സംഘടിപേിക്ുന്ു.രചന,സം്രീതം,
കാവ്യപഠനംഎന്ീവിഷയങ്ങളിൽ
പപ്രല്ഭർക്ാസുകൾനയിക്ും.മാപേി
ളപോട്ന്്രപ്വഷകൻകഫസൽഎപ്ള
റ്റിൽആണ്ക്യാമ്പന്�യറക്ടർ.മാപേി
ളപോട്ിൽഅഭിരുചിയുള്18വയസ്ന്
പൂർതെിയായആർക്ുംഅപ്പക്ഷി
ക്ാം.വിലാസം:കൺവീനർ,തനി
മമാപേിളപോട്ന്പഠനക്യാമ്പന്,തനിമ
കലാസാഹിത്യപ്വേി,പി.ബിനമ്പർ:
833, മാവൂർ പ്റാഡ്, പ്കാെിപ്ക്ാ
ട്-673004പ്ഫാൺ:9895437056,
9946227590ഇ^ത്മയിൽ:
thanimakv@gmail.com.
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മപാംഗല്യതെിലലക്്(ലനപാവൽ)
ലജപാൺബർഗർ
വിവ:ത്്ൽഹതെ്ത്ക.വി.
ലപജ്:173,വില:180.00
ഡി.സി.ബുക്സ്

എയ്ഡ്സ്ബാധിതയായനി
പ്നാണിത്ൻറയുംജിപ്നായുത്ട
യുംഅ്രാധപപണയതെിത്ൻറ
കഥ.പപണയതെിന്മരണത്തെ
പ്താൽപിക്ാനാവുത്മന്ന്പറ
യുകയാണ്ബുക്ർകപപസ്
പ്ജതാവായഎെുതെുകാരൻ.

ആഴ്ചയുത്ടആകപാശം(ലലഖനം)
പപായിതപരപാധപാകൃഷ്ണൻ
ലപജ്:94,വില:100.00
ത്യസ്തപസ്ബുക്സ്

സമകാലികസാഹിത്യത്തെ
യുംഎെുതെുകത്ളയുംവിമ
ർശനാത്മകമായിസമീപിക്ു
ന്ആപ്ലാചനകൾ.എെു
തെുകാരത്ൻറആഴചത്വട്ം
പംക്ിയിൽനിന്ന്ത്തരത്ഞ്
ടുതെപ്ലഖനങ്ങളുത്ടസമാ
ഹാരം.

ഞപാൻനപാദിയമുറപാദ്
അടിമത്പ്ണ്ിത്ൻറഅ് ിജീവനകഥ
(ജീവചരിത്ം)
പി.എസ്.രപാലകഷ്
ലപജ്:96,വില:100.00
മപാ് ൃഭൂമിബുക്സ്

ഐ.എസ്ഭീകരർഅടിമക
ളാക്ിത്വച്ആയിരക്ണക്ി
ന്യസീേിസ്പതീകളിൽനിന്ന്
രക്ഷത്പേട്ഒരാളാണ്നാേിയ
മുറാദ്.അവരുത്ടഅസാധാര
ണഅതിജീവനകഥ.

്ിരത്ഞെടുതെ
കുറ്പാലനവേഷണകഥകൾ(കഥ)
സമപാഹരണം:ഹമീദ്
ലപജ്:320,വില:340.00
പൂർണപബ്ിലക്ഷൻസ്

മലയാളതെിത്ലതിരത്ഞ്
ടുതെകുറ്റാപ്ന്വഷണകഥക
ൾ.പ്വങ്ങയിൽകുഞ്ിരാമൻ
നായർ,ടി.എസ്.പ്്രാപാലപേ
ണിക്ർ,നീലകണ്ഠൻപരമാ
ര,എം.ടി.വാസുപ്േവൻനായ
ർതുടങ്ങി32എെുതെുകാരു
ത്ടരചനകൾ.

പിറ(ലനപാവൽ)
സി.എസ്.ചതദ്ിക
ലപജ്:208,വില:199.00
ഡി.സി.ബുക്സ്

സ്പതീജീവിതങ്ങളുത്ടപ്പാ
രാട്ങ്ങളുത്ടകഥപറയുന്
പ്നാവൽ.നമ്ുത്ടചുറ്റുപാടി
ൽനിന്ന്ഇറങ്ങിവരുന്കഥാ
പാപതങ്ങളാണ്ഇതിൽനിറ
യുന്ത്.

ഗപാന്ികവി് കൾ:ഒരുപഠനം
ത്ക.പി.ശങ്കരൻ
ലപജ്:112,വില:95.00
പൂർലണപാദയബുക്തടസ്റ്്

മലയാളതെിത്ലഉന്തശീർ
ഷരായഒരുപറ്റംകവികൾമ
ഹാത്മാ്രാന്ിത്യകുറിച്ന്
വിവിധകാലങ്ങളിൽരചിച്
കവിതകളിലൂത്ടഒരുസഞ്ചാ
രം.അവമുപ്ന്ാട്ുത്വക്ുന്
ആശയങ്ങത്ളയുംവിശേീക
രിക്ുന്ു.

ശബരിമല,ഹിദ്ു് വേ്തത്രങ്ങളും
യപാഥപാർഥ്യവും
ടി.എസ്.ശ്യപാംകുമപാർലതപംചദ്്
ലപജ്:120,വില:120.00
ഡി.സിബുക്സ്

നവപബാഹ്മണ്യവുംഹിന്ദു
ത്വവുംപ്കരളതെിത്ലഹിന്ദു
ആരാധനാലയങ്ങത്ളഎങ്ങ
ത്നപൗപ്രാഹിത്യഅവകാശ
മുള്ഇടങ്ങളായിമാറ്റുന്ു
എന്ന്അവതരിപേിക്ുന്ുഇൗ
പഠനം.

സലൂൺ(കഥ)
തശീലദവിവടലക്ടതെ്
ലപജ്:119,വില:100.00
സസക് ംബുക്സ്

മലയാളതെിത്ലപുതിയകഥ
യുത്ടവരവ്വിളിച്റിയിക്ു
ന്പുസ്തകം.വിതെുഭര
ണി,റപ്ബക്സാമുവൽ,ശീ
തയുദ്ങ്ങൾ,സന്ാനകാ
ണ്ംഎന്ിങ്ങത്നഎട്ുക
ഥകൾ.

 ചിത്രീകരണം:ഷബ്നസടുമയ്യ
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കരക്ൂറിത്ൻറയുംകടൽലപ്പാരിത്ൻറയും
കുഞെപാലിതെിരകൾ
ത്ക.രാപ്ജഷ്കുമാർ

കടൽക്രുതെുത്കാണ്ന്പ്േശാഭിമാനതെി
ത്ൻറവീരചരിപതത്മെുതിയകുഞ്ാലിമ

രയ്ക്ാന്മാരുത്ടഐതിഹാസികജീവിതതെി
ലൂത്ടഅക്ഷരങ്ങൾത്കാണ്ന്കപേപ്ലാട്ംനട
തെുകയാണ്‘കുഞ്ാലിതെിര’എന്പുതി
യപ്നാവലിലൂത്ടരാജീവ്ശിവശങ്കർ.മലയാള
പ്നാവലിത്ൻറചരിപതതെിൽഒരുപുതിയഅട
യാളംഈപ്നാവൽകുറിക്ുന്ു.ചരിപതംപ
ശ്ചാതെലമാക്ിഭാവനയുത്ടപ്ലാകംസൃഷ്
ടിക്ുന്മലയാളതെിത്ലഇതരചരിപതപ്നാവ
ലുകളിൽനിന്ന്പ്വറിട്ുനിൽക്ുന്ു‘കുഞ്ാ
ലിതെിര’.ചരിപതപ്മത്,ഭാവനപ്യത്എന്ുതിരി
ച്റിയാനാവാതെവിധംഇണക്ിപ്ച്ർതെുനിർ
മിച്അക്ഷരപ്ക്ാട്കൾകണ്ുവിസ്മയിക്ുക
യുംഅവത്യപ്വർതിരിത്ച്ടുതെന്ഇത്ചരിപതം,
ഇതുഭാവനഎന്ുതരംതിരിച്ന്പ്രാമാഞ്ചമണി
യുകയുംത്ചയ്ുന്പതിവുനിരൂപണ,ആസ്വാ
േനങ്ങൾക്ന്വെങ്ങിതെരാതെവിധംചരിപതബ
ദ്മാണ്ഇൗപ്നാവൽ.

തിരുവിതാംകൂറിത്ൻറചരിപതപശ്ചാതെല
തെിൽ‘ോക്ഷിണ്യമില്ലാതെകേവനീതി’യുത്ട
ഭാവനാപ്്രാപുരങ്ങൾപടുതെുയർതെിയസി.
വി.രാമൻപിള്യുത്ടപ്നാവൽപതയംമുപ്ന്ാ
ട്ുംപിപ്ന്ാട്ുംകണ്ുപൂട്ിധ്യാനനിരതരായി
ഭക്ിപൂർവംപുസ്തകംപകുത്തെടുതെും,
നീട്ിയുംകുറുക്ിയുംഈണമിട്ുംതാളമിട്ും
വായിച്ിട്ന്ഇനിഇതിൽപരംപ്കമമായചരിപത
പ്നാവലുകൾഉണ്ാകിത്ല്ലന്ുംഉണ്ായാൽ
തെത്ന്അവത്യാന്ുംഭാഷയുംഭാഷക്ുള്ി
ൽഭാഷയുംപപതിപാപതംഭാഷണപ്ഭേവുംസൃ
ഷ്ടിച്ആകൃതികളുത്ടഏെയലതെുവരുകയി
ത്ല്ലന്ുംസ്ാപിച്ുകളയുന്ആഢ്യനിരൂപണ
ങ്ങളാണ്ഇവിത്ടത്പാതുപ്വനടന്ിട്ുള്ത്.

സി.വികൃതികത്ളഅടിമുടിവിമർശിക്ുന്
സ്വപ്േശാഭിമാനിത്യപപതിപ്ലാമവിമർശകൻ,
നിപ്ഷധവിമർശകൻഎത്ന്ാത്ക്വിളിച്ിട്ന്,
ക്ര�ിത്ൻറമുന്ിൽവാത്പാളിച്ുനിന്ന്രാ
ജാവിത്ൻറവീരസ്യങ്ങൾപ്കൾക്ുകയുംഅ
ന്ത്തെശിൽപനിർമാണരീതിത്യാത്ക്ഓർ
തെന്കുളിരണിയുകയുംത്ചയ്ുന്കുട്ികത്ള
യുംത്കാണ്ന്ചരിപതസ്മാരകയാപതനടതെുന്
സ്കൂൾമാഷിത്നപ്പോത്ലയായിരുന്ുമലയാള
തെിത്ലഭാവനാശാലികളായനിരൂപകർഭൂരിപ
ക്ഷവുംചരിപതപ്നാവലുകത്ളവായിക്ാൻപശ
മിച്ത്.സി.വിത്യവിമർശിക്ുന്വായനകത്ള
അവർകണ്ടച്ന്തള്ിക്ളഞ്ു.ചരിപതകാര
നായിരുന്സർോർത്ക.എം.പണിക്രുത്ടച
രിപതപ്നാവലുകൾപ്പാലുംഅർഹിക്ുന്പപാ
ധാന്യപ്തൊത്ടവായിക്ത്പേട്ില്ല.സി.വി.രാമൻ
പിള്ക്പേുറംഇനിചരിപതപ്നാവലുകളില്ലഎ
ന്നൂറ്റാണ്ന്നീണ്ുനിന്ഇവിടത്തെവിമർശന
ധാരണകത്ളത്പാളിച്ടുക്ുകകൂടിത്ചയ്ുന്ു
‘കുഞ്ാലിതെിര.’

കരക്ൂറിത്ൻറയുംകടൽപ്പോരിത്ൻറയുംകു
ഞ്ാലി്രാഥകൾമലയാളിപ്ബാധതെിൽഅ
്രാധമായിപതിഞ്ിട്ുണ്ന്.എന്ാൽ,ഈച
രിപതപുരുഷന്മാരുത്ടയഥാർഥചരിപതംനമു
ക്ന്ലഭിച്ിട്ുപ്ണ്ാ?1498ൽവാസ്പ്കാ�്രാ
മപ്കാെിപ്ക്ാത്ട്തെിയതുമുതൽഒരുനൂറ്റാ

ണ്ുകാലംകടൽവെിയുള്വ്യാപാരക്ുതെക
സ്ാപിക്ാനുള്അവരുത്ടപശമത്തെനിരന്
രംഎതിർതെുപ്പാന്കുഞ്ാലിമാരുത്ടപ്പാ
രാട്വീര്രാഥകത്ളകൃത്യമായിപ്രഖത്പേടുതെു
ന്ചരിപതകൃതികത്ളാന്ുംമലയാളതെിൽല
ഭ്യമല്ല.നാലുകുഞ്ാലിമാരുത്ണ്ന്ുപറയു

ന്ചരിപതകാര
ന്മാർക്ന്അവരു
ത്ടപ്പര ുകൾപ്പാ
ലുംതിട്മില്ല.പ
ലരുംപലപ്പരു
കൾപറയുന്ു.
ഇങ്ങത്നഇരുള
ടഞ്ഏടുകളു
ള്ചരിപതസംഭ
വങ്ങൾപ്നാവ
ലി സ് റ്റിത്നല
ഹരിപിടിപേിക്ാ
വുന്താണ്.ഭാ
വനയുത്ടപ്ഘാ
ഷയാ പത കൾ
അയാൾക്ന്സൃ
ഷ്ടിക്ാനാവും.
ചരിപതത്തെവള
ത്ച്ാടിക് ുകപ്യാ
ഒടിച്ുവളക്ുക
പ്യാ ത്ച യ്താ
ലുംഅത്താത്ക്
എെുതെുകാരത്

ൻറആവിഷ്കാരസ്വാതപന്്യമായിആപ്ഘാഷി
ക്ത്പേടും.സാമൂതിരിയുത്ടപ്യാത്കാച്ിരാജാ
വിത്ൻറപ്യാകുഞ്ാലിമാരുത്ടബന്ുക്ളു
ത്ടപ്യാപ്നാവലിസ്റ്റിത്ൻറപ്യാവീക്ഷണപ്കാ
ണിലൂത്ടകവകാരികതീപവതയുള്കഥനിർ
മിത്ച്ടുക്ാം.തീക്ടൽകടഞ്ന്തിരുമധുരംവി
ളമ്പാം.എന്ാൽ,‘കുഞ്ാലിതെിര’അതെരം
കഥനസപമ്പോയങ്ങത്ളനിരാകരിക്ുന്ു.ചരി
പതപുസ്തകപ്തെക്ാൾസത്യസന്മായിചരി
പതംനിർമിക്ാനുള്പശമമാണ്ഈപ്നാവലി
സ്റ്റന്നടതെിയിരിക്ുന്ത്.അതിനായിതീപവമാ
യ്രപ്വഷണവുംനടതെിയിട്ുണ്ന്.കള്ക്ഥ
കളുത്ടയുംത്തറ്റിദ്ാരണകളുത്ടയുംത്കട്ു
കൾകടലിലാഴതെിയിട്ാണ്ചരിപതംഈപ്നാ
വലിൽപതഞ്ുയരുന്ത്.കുഞ്ാലിമാരുത്ട
ജീവിതവെികത്ളചരിപതതെിത്ൻറസമപ്രപശ്ചാ
തെലതെിൽചിപതത്പേടുതെിയിരിക്ുന്ു.പ്നാ
വലിത്ൻറഏതാണ്ന്കാൽഭാ്രപ്തെകുഞ്ാ
ലിമരയ്ക്ാന്മാത്രകാണൂ.അതിൽതെത്ന്ഒ
ന്ാമത്തെയുംനാലാമത്തെയുംകുഞ്ാലിമാ
ത്രക്ുറിപ്ച്വിശേമായവിവരങ്ങളുള്ളൂ.ബാ
ക്ിഭാ്രങ്ങത്ളാത്ക്ആചരിപതകാലംഅപ്ത
പടിഅടയാളത്പേടുതൊനുള്പരിപശമമാണ്.

1498മുതൽഒരുനൂറ്റാണ്ത്തെപ്കാെിപ്ക്ാ
ടിത്ൻറചരിപതമാണ്ഈപ്നാവൽവിടർതെിയി
ടുന്ത്.ഇതിനിടയിൽപലസാമൂതിരിമാർഭരി
ച്ു.പലപലപ്പാർചു്രീസ്്രവർണർമാർവ
ന്ുംപ്പായുമിരുന്ു.മാമാങ്കവുംപ്രവതിപട്
തൊനവുംമങ്ങാട്ച്നുംപ്കാെിപ്ക്ാത്ട്ഇത
രസ്ാനികളുംഭരണതെലവന്മാരുംഅയൽ
നാട്ുരാജ്യങ്ങളുംപ്്രാവയുംപ്പാർചു്രലും
സിപ്ലാണുംഒത്ക്പ്ച്ർന്ുസൃഷ്ടിക്ുന്ച
രിപതപരമായസമപ്രതഒരുറഫറൻസ്പ്രന്ം
പ്പാത്ലഈപ്നാവലിത്നമാറ്റുന്ു.പ്നാവൽ

എന്സാഹിത്യരൂപതെിന്എന്ുമാകാനുള്
സവിപ്ശഷസിദ്ിയുണ്ന്.‘എന്ുംകുതെിനിറ
ക്ാവുന്കീറച്ാക്ന്’എന്ന്പ്നാവലിത്നനിർ
വചിച്പ്നാവൽകസദ്ാന്ികൻഒരുപപവാ
ചകത്നപ്പോത്ലയാണ്അത്എെുതിയത്.‘‘പു
തിയഒരുപ്നാവൽപപസിദ്ീകരിക്ത്പേടുന്
പ്താത്ടപ്നാവലിത്ൻറനിർവചനവുംപുതുക്
ത്പേടുന്ു’’എന്വാചകവുംഇതിപ്നാടുപ്ചർ
തെുവായിക്ണം.

‘കുഞ്ാലിതെിര’മലയാളതെിത്ലചരിപത
പ്നാവലുകത്ളക്ുറിച്ുള്സങ്കൽപങ്ങത്ളത്പാ
ളിത്ച്െുതുന്ു.എന്ുംകുതെിനിറച്ുത്വച്ിരി
ക്ുന്ഒരുശിൽപമല്ലഈപ്നാവലിപ്ൻറത്എ
ന്ന്ഓർമിപേിച്ുത്കാള്ത്ട്.വ്യത്യസ്തഭാഷ
യുംസംസ്കാരവുംപ്േശീയതയുമുള്മനുഷ്യ
രുത്ടഒരുസങ്കരഭൂമികയിലാണ്പ്നാവൽപട
ർന്ുകിടക്ുന്ത്.പ്പാർചു്രീസ്നാവികതെ
ലവന്മാരുത്ടയും്രവർണർമാരുത്ടയുംഒത്ക്
പ്പരുകൾപ്പാലുംഅങ്ങത്നത്പത്ട്ന്ന്പിടിതരു
ന്വയല്ല.പപാപ്േശികഭാഷാപ്ഭേങ്ങൾഉൾത്പേ
ത്ടഭൂതകാലത്തെപ്നാവലിൽഉപപ്യാ്രിച്ിട്ു
ണ്ന്.ത്തന്ിത്തെന്ിവായിച്ുപ്പാകാൻസാധി
ക്ുന്ഒരുപ്നാവലല്ലഇത്.മനസ്ിരുതെിവാ
യിച്ിത്ല്ലങ്കിൽകകയിൽനിൽക്ില്ല.

കടലിപ്നാട്ഇെുകിപ്ച്ർന്ുകിടക്ുന്പ്കാ
െിപ്ക്ാടിത്ൻറയുംകുഞ്ാലിമാരുത്ടയുംഅ
ത്യന്ംസംഘർഷഭരിതമായജീവിതത്തെക
ടലിളകിമറിയുന്വിധംപ്നാവലിൽആവിഷ്ക
രിച്ിരിക്ുന്ു.പ്കാെിപ്ക്ാട്സാമൂതിരിമാരു
ത്ടആചാരബദ്മായനാടുവാെിജീവിതം,യു
ദ്തപന്ങ്ങൾ,കടൽയുദ്ങ്ങൾ,നായർ,മാപേി
ളപ്സനകൾ,പ്പാർചു്രീസുകാരുത്ടയുദ്വട്
ങ്ങൾ,നാട്ുരാജ്യങ്ങൾതമ്ിലുള്പടമുട്ുക
ൾ,വിവിധമതക്ാരുത്ടജീവിതചര്യകൾ,പ്പാ
ർചു്രീസുകാരുത്ടമതപരിവർതെനപശമങ്ങൾ,
കണ്ിൽപ്ച്ാരയില്ലാതെപകൂരതകൾതുടങ്ങിഭൂ
തകാലചരിപതംഒന്ാത്കഒപേിത്യടുതെിരിക്ു
ന്ു.കശഖ്കസനുദേീൻമഖ്േൂംഎന്ചരി
പതകാരൻത്താട്ന്അസംഖ്യംവലുതുംത്ചറു
തുമായകഥാപാപതങ്ങൾപ്നാവലിൽപലഇട
ങ്ങളിലായികടന്ുവരുന്ു;പ്പാകുന്ു.ഒരാൾ
ക്ുംമുന്ിയപപാധാന്യമില്ല;ആർക്ുംപപാധാ
ന്യക്ുറവുമില്ല.ചരിപതമാണ്പപധാനകഥാപാ
പതം.ചരിപതതെിത്ൻറഅനന്സാധ്യതകളിപ്ല
ക്ന്പങ്കായത്മറിയുകയാണ്ഈപ്നാവൽ.എ
ല്ലാതെിനുംകടലാണ്സാക്ഷി.‘തുഹ്ഫതെു
ൽമുജാഹുേീൻ’രചിക്ുപ്മ്പാൾഅതിത്ൻറ
കർതൊവ്ഇങ്ങത്നപറഞ്തായിപ്നാവലി
ലുണ്ന്:‘‘തിരകൾമണലിത്ലെുതിമായ്ക്ുന്
തല്ലചരിപതം.അത്അനന്മാണ്.കാലതെിത്
ൻറഅപ്ങ്ങയറ്റപ്തൊളംനീളുന്തുടർച്യാ
ണ്.അവസാനത്തെമനുഷ്യനുംഈഭൂമിയി
ലുള്കാലപ്തൊളംഅതുതുടരുകയുംത്ച
യ്ും.’’അതുത്കാണ്ാണ്വരുംതലമുറക്ായി
തുഹ്ഫതെുൽമുജാഹിേീനിൽചരിപതംപ്രഖ
ത്പേടുതെിത്വച്ത്.

‘കുഞ്ാലിതെിര’യുംചരിപതതെിത്ൻറപ്ര
ഖത്പേടുതെലാണ്.പ്കരളതെിത്ലവായനസ
മൂഹംഈപ്നാവൽഏത്റ്റടുക്ുകതത്ന്ത്ച
യ്ും.മരക്ാന്മാരുത്ടചരിപതംമലയാളികൾ
ക്ന്മറക്ാനാവില്ല.മായില്ല,ആരക്സാക്ഷി
ത്വങ്ങൾ.l

ഷാഹിനഇത്ക

ആ�ംബരപ്ഹാട്ലിത്ൻറശീതീകരി
ച്മുറിയിൽആത്മഹത്യത്യപറ്റി

യുള്ചർച്നടക്ുകയായിരുന്ു.പലപ്മ
ഖലകളിൽനിന്ായിഅമ്പപ്താളംപ്പർപ
ത്ങ്കടുക്ുന്ുണ്ായിരുന്ു.ആത്മഹത്യയു
ത്ടമനഃശാസ്പതം,ചരിപതം,സാമൂഹ്യശാ
സ്പതം,സാമ്പതെികശാസ്പതംഎന്ിങ്ങ
ത്നപലവിഷയങ്ങളിൽവിേഗ്ധർക്ാത്സ
ടുക്ുന്ുണ്ായിരുന്ു.ഇടപ്വളകളിൽവി
ശേമായിത്കാറിക്ാനുള്തുണ്ായിരുന്ു.

ചീമ്പിയകണ്ുള്,അലങ്കാരത്തൊപേി
യണിഞ്പ്നപോളിത്വയ്റ്റർമാർഉപചാര
പൂർവംവിളമ്പുന്ഉച്ഭക്ഷണമുണ്ായിരു
ന്ു.മാംസവിഭവങ്ങൾത്കാണ്ന്നിറഞ്വി
േഗ്ധരുത്ടഉേരങ്ങൾഒന്ുറങ്ങണംഎന്ന്
വാശിപിടിക്ുന്ുണ്ായിരുന്ു.ആത്മഹ
ത്യനിരക്ന്കുറക്ാൻഎത്ന്ല്ലാംനടപടി
കൾകകത്ക്ാള്ാംഎന്ന്ചർച്തുടങ്ങി
യിടതെന്യാപതപേടിപ്രഖകൾപൂരിപേിക്ാനു
ള്പ്ഫാറങ്ങളുമായിപരിപാടിയുത്ടനട
തെിപേുകാർവന്ു.

ഓപ്ട്ാപിടിച്ുവന്വർപ്പാലും്രൂ്രിളി
ൽപരതിപരിപാടിനടക്ുന്സ്ലതെി
നുംതങ്ങളുത്ടഇടങ്ങൾക്ുമിടയിത്ലവ
ളഞ്വെികൾകത്ണ്തെിരണ്ാംക്ാസ്

എ.സിയാപതയുത്ടഅവകാശത്മെുതി.അ
പ്ന്രമാണ്മുത്മ്പപ്ന്ാആഭക്ഷണശാല
യിത്ലതൂപേുകാരിയായിരുന്വൾഅവളു
ത്ടരണ്ുകുഞ്ുങ്ങത്ളയുംകൂട്ിആവ
െിവന്ത്.കുറച്ുത്കാല്ലങ്ങൾക്ുമൂമ്പന്പ
ലിശക്ാരുത്ടശല്യംആത്മഹത്യത്ചയ്ി
ച്തായിരുന്ുഅവത്ര.പ്പപതങ്ങളായിരു
ന്തുത്കാണ്ന്അവർക്ന്പാപ്സാ,ഐ.�ി
കാർപ്�ാഒന്ുംപ്വണ്ിയിരുന്ില്ലപപപ്വ
ശനതെിന്.സിനിമകളിത്ലപ്പപതങ്ങത്ള
പ്പോത്ലതെത്ന്അവർഅടഞ്വാതിലി
ലൂത്ടഊർന്ുവന്ന്സപ്മ്ളനമുറിയിൽപപ
പ്വശിച്ു.ആത്മഹത്യനിരക്ന്കുറക്ാനു
ള്ഓപ്രാപ്രാമാർ്രങ്ങൾപ്കട്ന്അവൾക്ന്
ചിരിത്പാട്ി.രുചികളുത്ടമണംപിടിച്കു
ട്ികൾത്താട്പേുറത്തെഭക്ഷണമുറിയിപ്ല
പ്ക്ാടി.പാതികടിച്ിട്ഇറച്ിക്ഷണങ്ങ
ളുംമസാലക്ൂട്ുകളുംത്പാരിച്മീനുക
ളുംപ്നാക്ികുട്ികൾകൺമിെിച്ുനിന്ു.
ഭൂമിയിൽനിത്ന്ാന്ുമവർക്ന്കെിക്ാൻ
പാടില്ലായിരുന്ു.

ഈപരിപാടിയുത്ടമുറിവാടക,ഭക്ഷ
ണം,യാപതപേടി,പരസ്യം,വിേഗ്ധരുത്ടഫീ
സ്-കണക്ുകൂട്ിത്ക്ാണ്ന്അമ്കുട്ിക
പ്ളാട്പറഞ്ു:

‘‘ഇപതമതിയായിരുന്ുഅന്ന്നമ്ളാത്മ
ഹത്യത്ചയ്ാതിരിക്ാൻ’’

l

കുഞെപാലിതെിര(ലനപാവൽ)
രപാജീവ്ശിവശങ്കർ
ഡി.സി.ബുക്സ്
ലപജ്:374,വില:370

IhnXIÄ

അസീംതാന്ിമൂട്

സവേപാസ്്യം
ചിതറിത്യാടുങ്ങുവാൻ-
മടിച്മഞ്ിൻകണ-

മന്ിയിൽ,മരത്ക്ാമ്പിൽ
മഞ്ത്ച്ാരിലയുത്ട

പുറതെുപ്ചപ്ക്റുന്ു.

പുലർത്ച്സ്വസ്ംപറ-
ന്ിറങ്ങിമണ്ിൻമാറി-

ലിരുന്ുബിംബിക്ുന്ു.
അനന്മാമീപപപ-

ഞ്ചതെിത്നത്നപ്ഞ്ചറ്റുന്ു.
l

്ുറന്നിടൂ...
നൂറിൽനൂറുംവിജയിച്സ്കൂളിത്ല
വാതിത്ലാത്ക്തെുറന്ിടൂ,കുട്ിക-
ളാരുംകാണാതുതിർതെിട്വീർപേുക-

ളീറപ്നറ്റുേുർ്രന്ംവമിച്ിടാം..

പ്താത്റ്റാരാളുത്ട-
യാന്ലത്താത്ക്യു
പ്മറ്റുവാങ്ങവനില്ല...

തുറന്ിടൂ...
l

ധിറു്ി
ത്വറുത്തയിങ്ങത്ന

സ്ഫടികബ്ഭിതെിയിൽ
ചിറകടിച്ുനീ

ത്കാതിപേുവാനിടം.

പുറത്മനിന്പ്ത
തിടുക്പ്മാത്ടയാ
മുഷിഞ്വാനവും
കരങ്ങൾനീട്ുന്ു.

ത്കാതിത്പരുപേിച്ീ
മിനുസജാലകം
ചതിപേെുതിനാൽ
ധിറുതിപ്യറ്റുന്ു.

l
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അസ്ലാംപി.

ത്പണ്ുംപപകൃതിയുംപലയിടങ്ങളിൽഒരുമി
ക്ുന്ുണ്ന്.രണ്ിലുംഉൾപ്ച്ർന്ശുദ്ത

യാണതിൽഒന്ന്.പപകൃതിയിത്ലപരിണാമങ്ങൾക്ന്
സമാനമായഋതുപ്ഭേങ്ങളിലൂത്ടത്പണ്ുംകടന്ുപ്പാ
കുന്ു.മകൾ,കാമുകി,ഭാര്യ,അമ്എന്ിങ്ങത്നപൂ
ക്ുകയുംതളിർക്ുകയുംഇലത്പാെിക്ുകയുംത്ച
യ്ുന്ജീവിതചപകം.ഇതിനിടയിൽ‘അവൾ’സഞ്ചരി
ക്ുന്പാതകൾതീർതെുംവിഭിന്ം.നിസ്ഹായത
കൾ,ആകുലതകൾ,സ്വപ്നങ്ങൾ-മെയുംമഞ്ും
പ്വനലുംപ്പാത്ലമാറിമറിയുന്ഭാവങ്ങൾ.എങ്ങത്ന
പ്രഖത്പേടുതെിയാലാണ്ത്പണ്ിത്നയുംപപകൃതിപ്യ
യുംപൂർണമായിപകർതൊനാകുക!

ഏകരൂപമില്ലാതെആവ്യഥകത്ളനിറങ്ങളിലൂത്ട
തുറന്ിടുന്ുഅശ്വതികബജുവിത്ൻറചിപതങ്ങൾ.
ത്പൺമനസ്ുംപപകൃതിയുംഓർമകളുത്ടഇളംനിറ
ങ്ങളിൽഇൗചിപതങ്ങളിൽഒരുമിക്ുന്ു.‘നിത്മാനി
ക്സ്’എന്പരമ്പയിൽഉൾത്പേടുതെിഅശ്വതിവര
ച്ചിപതങ്ങൾസ്പതീകളുത്ടആന്രികവ്യഥകത്ളതു
റന്ുകാണിക്ുന്വയാണ്.പുറംസൗന്ദര്യങ്ങൾക്
പേുറംഉൾപ്ച്ാേനകളിപ്ലക്ന്നീളുന്ബിംബങ്ങളിലൂ
ത്ടയാണ്ഇവആശയംവ്യക്തമാക്ുന്ത്.വള്ിപേട
ർപേുംകിളിക്ൂടുകളും,ത്ചമ്പരതെിപൂവും,പൂമരവു
ത്മാത്ക്യായിസ്പതീരൂപങ്ങത്ളകണക്ട്ത്ചയ്ിക്ുന്
ത്ചിപതങ്ങളിൽകാണാം.ധ്യാനപൂർണമായനിശേബ്
േതയിൽഅവസഹൃേയരുമായിഅകംതുറക്ുന്ു.

അശ്വതിക്ന്അനുഭവങ്ങളുത്ടയുംഒാർമകളുത്ടയും
പകർതെലുകളാണ്ചിപതങ്ങൾ.സ്വജീവിതതെിൽക
ണ്ുംഅനുഭവിച്ുംരൂപത്പേട്ഭാവങ്ങൾചിപതങ്ങൾക്ന്
വിഷയമാകുന്ു.ഏച്ുത്കട്ില്ലാതെതുംശുദ്വുമാണ
വ.അതുത്കാണ്ുതത്ന്ചിപതമായിരൂപത്പേടുന്പ്താ
ത്ടഅത്മുെുവൻസ്പതീകളുത്ടയുംഅനുഭവമായികാ
ഴചക്ാരിത്ലതെുന്ു.ചിപതങ്ങൾഒപ്രസമയംഒാർമക
ളിപ്ലക്ും,വർതെമാനതെിപ്ലക്ുംഇറങ്ങിവരുന്ു.

കാൻവാസിന്പുറത്മതുണികളുംഉണങ്ങിയഇല
കളുംചിപതങ്ങളുത്ടമീ�ിയമാകുന്തുംഇവിത്ടകാ
ണാം.പ്തക്ിലയുംതാമരയിലയുംപ്ചമ്പിലയുംമാ
വിലയുത്മാത്ക്വരയുത്ടഭാ്രമാകുന്ു.ഇത്താരുപ
പ്ക്ഷഅശ്വതിയുത്ടമാപതംപ്മന്മയാകാം.

കാൻവാസിപ്ലക്ാൾകൂടുതൽറിയാലിറ്റിഇവന
ൽകുന്ുഎന്തിന്ചിപതങ്ങൾസാക്ഷി.താമരയി
ലയിത്ലസ്പതീയും-തവളകളും,പ്തക്ിൻഇലയി
ൽഉറങ്ങുന്കുഞ്ും,ഒരിലക്ുകീത്െമരിത്ച്ന്വ
ണ്ംകിടക്ുന്സ്പതീയുത്മല്ലാംവിഭിന്പപതലങ്ങളി
ൽവരയുത്ടസാധ്യതവിജയിക്ുത്മന്തിത്ൻറത്തളി
വുകളാണ്.അതുതത്ന്യാണീചിപതങ്ങളുത്ടസൗ
ന്ദര്യവും.പപകൃതിയുമായുള്ലയനംകെിയുപ്വാളം
സാധ്യമാക്ുകഎന്തുംഇതെരംപരീക്ഷണതെിത്
ൻറപ്പപരകമാകും.ഒാർമകത്ളഅപ്തനിറങ്ങപ്ളാത്ട
പകർതൊനാപ്രഹിക്ുന്ചിപതകാരിക്ന്അങ്ങത്ന
ആകാതിരിക്ാനാകില്ലപ്ല്ലാ.

നിറങ്ങളിത്ലആർഭാടങ്ങളിൽനിന്ന്ഒെിഞ്ുനിൽ
ക്ുന്ുഎന്ത്അശ്വതിചിപതങ്ങളുത്ടത്പാതുസ്വഭാ
വമായികാണാം.കടുംനിറങ്ങളിൽകുളിച്ുനിൽക്ാ
തെചിപതങ്ങൾകണ്ിപ്നാടല്ല,ഹൃേയപ്തൊടാണ്സം
വേിക്ുന്ത്.ഒറ്റക്ാഴചയിലല്ല,കണ്ുനിൽക്ലിലാ
ണ്ഇവയുത്ടസൗന്ദര്യംകൂടുന്തുംഅറിയുന്തും.

നിറങ്ങൾക്ുംപപകൃതിത്യതത്ന്ആപശയിക്ു
ന്ുഅശ്വതി.കമലാഞ്ചി,വാെ,പ്തക്ന്എന്ിവയു
ത്ടകറകളുത്ടഉപപ്യാ്രംചിപതങ്ങളിൽപെമയുത്ട
്രന്ംനൽകുന്ു.മണ്ിത്ൻറവ്യത്യസ്തഅടരുകളു
ത്ടഭം്രി,മെത്കാെിഞ്മരങ്ങളിൽനിറയുന്പൂപേലു
കളുത്ടമാറ്റംതുടങ്ങിസൂക്ഷന്മമായനിറപ്ഭേങ്ങൾവ

അനുഭവങ്ങളുതെയുകം ഒാർേകളുതെയുകം പകർതേലുകളാണ്  
ഇൗ ചിതെങ്ങൾ. േണ്ിൽനിന്ന്  അന്യോയ ആശയങ്ങതള 
ഇവ െിരിച്ചുവിളിച്ച്  മചർതേുനിർതേുന്നു
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അർഷാദ്ബപ്തെരി

നാട്ുപ്േശജീവിതങ്ങത്ളഅപ്തയളവിൽപകർ
തെിയാണ്പ്താപേിൽമുഹമ്ദ്മീരാൻഎന്

എെുതെുകാരൻവായനക്ാരുത്ടഉള്ിൽഇടംപിടിച്
ത്.തനിക്ന്പരിചിതമായതുംഅനുഭവിച്തുമായഒരു
സാഹിത്യപ്ലാകംത്കാണ്ന്തമിെിലുംമലയാളതെിലും
എെുതിവരുകയായിരുന്ുഅപ്ദേഹം.ലളിതവുംത്തളി
ഞ്ഭാഷയിലുമായആഎെുതെിത്നഏറക്ുത്റന
മുക്ന്ഇഷ്ടവുമായിരുന്ു.മീരാന്മലയാളസാഹിത്യ
പ്തൊടുംവലിയപപിയമായിരുന്ു.മറ്റന്എെുതെുകാർ
ക്ുള്തുപ്പാത്ലമീരാനുമായിഎനിക്ുംത്ചറിത്യാ
രുസൗഹൃേമുണ്ായിരുന്ു.മീരാന്മലയാളസാഹി
ത്യപ്തൊട്വലിയപപിയമായിരുന്ു.എൻ.പി.മുഹമ്
ദ്,എം.എൻ.കാരപ്ശേരി,യു.എ.ഖാേർ,പി.ത്ക.പാറ
ക്ടവ്എന്ിവരുത്ടപുസ്തകങ്ങളുംസച്ിോനന്ദത്
ൻറകവിതകളുംഒപേംഎത്ൻറരണ്ന്കഥകളുംഅപ്ദേ
ഹംതമിെിപ്ലക്ന്പരിഭാഷത്പേടുതെിയിട്ുണ്ന്.

കാണുകയുംസംസാരിക്ുകയുംത്ചയ്തിട്ുണ്ന്.ഒ
രിക്ൽവയനാട്ിപ്ലക്ന്ത്കാണ്ുവരുകയുംമാനന്വാ
ടിപെശേിരാജകലപബറിയിൽപ്വേിഒരുക്ുകയുംത്ച
യ്തു.കവിയുംസുഹൃതെുമായഹാരിസ്ടി.ത്കയുത്ട
സഹായപ്തൊത്ടയായിരുന്ുപ്വേിഒരുക്ിയത്.അന്ന്
പെശേിയിത്ലസജീവപപവർതെകർമുെുവനുംആച
ടങ്ങിത്നമപ്നാഹരമാക്ാൻഏത്റഉത്ാഹിച്ു.മല

യാളവായനക്ാർക്ന്ഏത്റപപിയത്പേട്എെുതെുകാ
രത്നാന്ുമായിരുന്ില്ലമീരാൻ.തമിെിത്ലസുന്ദരരാമ
സ്വാമിത്യപ്യാജയപ്മാഹത്നപ്യാമലയാളിസ്വീകരി
ച്തുപ്പാത്ലപ്താപേിൽമുഹമ്ദ്മീരാത്നസ്വീകരിച്ി
രുന്ില്ല.എന്ാൽ,മീരാൻതത്ൻറരചനാകശലിത്യ
അവ്രണിച്ന്പുതുകശലിപ്തടുകപ്യാആശയതെി
പ്ലാആഖ്യാനതെിപ്ലാഒരുനവീകരണതെിന്മുതി
രുകപ്യാത്ചയ്തിരുന്ില്ല.അത്ഒരുപപ്ക്ഷഅപ്ദേഹ
തെിന്്രുണപ്മാപ്ോഷപ്മാത്ചയ്തിട്ുണ്ാവും.പ്ത
ങ്ങാപേട്ണംഎന്പ്േശതെിത്ൻറകഥപറയുന്പ്നാ
വൽനമുക്ന്അപരിചിതമായഒരുപ്രാമതെിത്ൻറക
ഥയാണ്.കാലഹരണത്പേടുന്പ്രാമീണജീവിതതെി
ത്ൻറഅടയാളങ്ങൾആപ്നാവലിലൂത്ടപകർതെിത്വ
ക്ാൻമീരാന്കെിഞ്ു.നാട്ുവെികൾ,ആവെിയിത്ല
വിയർപേുംകിതപേും,നാട്ുഭാഷയിത്ലസ്പ്നഹവും
സൗഹൃേവും,നാട്ന്ഇടപാടുകൾ,ജീവിതമുഹൂർതെ
ങ്ങൾഎന്ിവത്യല്ലാംഒരുനാപ്ടാടിക്ഥപ്യാട്പ്ചർ
ന്ുനിൽക്ുന്തലതെിലാണ്മീരാൻവരച്ിട്ത്.പപാ
പ്േശികമായആഎെുതെിത്നഅത്ല്ലങ്കിൽഅക്ാേമി
ക്ലായആപ്ലാചനകൾസൃഷ്ടിക്ാതെആകശലി
ത്യപ്കപന്ദസാഹിത്യഅക്ാേമിഅവാർ�ുംഇംഗ്ീ
ഷ്അടക്മുള്പരിഭാഷകളുമായാണ്ഏത്റ്റടുതെത്.

താൻജീവിക്ുന്പപപ്േശവുംഭാഷയുംമനുഷ്യരും
എെുതെിത്ൻറഉപകരണങ്ങളായിമാറിയപ്താത്ടഎ
െുത്തൊരുവെിയായിതെീരുകയായിരുന്ുമീരാന്.ന
ഷ്ടത്പേട്ുപ്പാകുന്പ്രാമീണജീവിതത്തെ,നാട്ുഭാ
ഷത്യ,മനുഷ്യബന്ങ്ങത്ളത്യാത്ക്അപ്ന്വഷിക്ു
ന്വർക്ായിചരിപതപരമായഒരിടംതത്ൻറകൃതികളി
ലൂത്ടപകർന്ുത്വക്ാൻമീരാന്കെിഞ്ു.പ്േശ-കാ
ലചരിപതംകഥയായുംപ്നാവലായുംഏത്റആവിഷ്
കരിക്പ്പേപ്ടണ്കാലമാണിത്.മനുഷ്യർഅപതപ്മൽ
വിഭജിക്ത്പേടുന്കാലതെന്മീരാത്ൻറഇൗപ്നാവലിന്
പപസക്തിയുണ്ന്.ചരിപതംനിരന്രമായിവായിക്ത്പേ
പ്ടണ്ഒന്ാണ്.അത്താരുരാഷ്പടീയപപവർതെനമാ
ണ്.ഒരുവ്യക്തിഎന്നിലയിൽഎനിക്ന്പപിയംപ്താ
ന്ിയആളാണ്പ്താപേിൽമുഹമ്ദ്മീരാൻ.എന്ാൽ,
എെുതെിത്ലഅമിതമായറിയലിസ്റ്റിക്സ്വഭാവം,അ

ത്ശരിയാത്ണന്ഉറച്വിശ്വാസംഎന്ിവപ്യാട്വി
പ്യാജിച്ിട്ുണ്ന്.ഒരിക്ൽഅപ്ദേഹംപ്കാെിപ്ക്ാട്ന്വ
ന്പ്പോൾരാപതിയിൽനടക്ാനായിഞങ്ങൾപുറപ്തെ
ക്ിറങ്ങി.അന്ന്ഇതെരത്മാരുചർച്ക്ന്വെിത്യാരു
ങ്ങി.അപ്ദേഹതെിത്ൻറചിലകൃതികപ്ളാടുള്ഇഷ്
ടവുംചിലതിപ്നാടുള്അനിഷ്ടവുംപപകടമാക്ിയ
പ്പോൾപ്നരിയനീരസംഉള്തായിപ്താന്ി.എന്ാ
ൽ,ഒരുപ്രാമീണനായമനുഷ്യൻആഎെുതെുകാരത്
ൻറഉള്ിൽഉള്തുത്കാണ്ാവാംഒരുചിരിയിലൂത്ട
ആനിമിഷത്തെമപ്നാഹരമാക്ിതെീർതെു.അർഷാ
േിത്നപ്പാലുള്പുതിയഎെുതെുകാരുത്ടകശലി
യല്ലഎത്ൻറത്തന്ന്പറഞ്ന്,കവക്ംമുഹമ്ദ്ബ
ഷീർറിയലിസ്റ്റിക്പ്ല്ലഎന്ുപ്ചാേിക്ുകയുംത്ചയ്
തു.ബഷീർഎന്മഹാപപതിഭറിയലിസ്റ്റിക്ായിഎ
െുതുപ്മ്പാൾതത്ന്അതിനായിഒരുക്ുന്പരിസരവും
കഥാപാപതങ്ങളുംആറിയലിസത്തെ്രംഭീരമായിമറി
കടന്തിത്നകുറിച്ന്ഞാൻഉോഹരിച്ു.ബഷീറിത്ൻറ
എെുതെിത്നആരാധനപ്യാത്ടവായിക്ുന്വ്യക്തി
യാണ്പ്താപേിൽമീരാൻ.

‘മീരാൻസാപ്റ,അങ്ങയുത്ടപ്നാവൽതീർച്യായും
ഇനിയുംവായിക്ത്പേടും.അതിൽഒരുപ്േശവുംമനു
ഷ്യരുംസംസ്കാരവുംലാളിത്യപ്തൊത്ടജീവിക്ുന്
തായിഅനുഭവത്പേട്ിട്ുണ്ന്.എന്ാൽ,ഒപ്രപ്പാത്ലക
ഥപറയുന്കശലിപ്യാട്വിപ്യാജിപേന്വരാം.അതാ
ണ്സൂചിപേിച്ത്,ക്ഷമിക്ണം.ഇപതയുംഞാൻപ
റത്ഞ്ാപേിച്ു.എത്ന്പ്ചർതെുപിടിച്ന്‘നമുത്ക്ാരു
ഹലുവകെിച്ാപ്ലാ?’-അപ്ദേഹംപ്ചാേിച്ു.ഞങ്ങൾ
ഒരുകടയിൽപ്പായിരണ്ന്ത്ചറിയകഷ്ണംഹലുവ
വാങ്ങികെിച്ു.അതിത്ൻറപശനിറഞ്മധുരംനാ
വിൽത്വച്ന്നുണഞ്ുത്കാണ്ന്ആരാപതിയിൽപ്കാെി
പ്ക്ാട്അങ്ങാടിയിലൂത്ടനടന്ു.അവസാനമായിക
ണ്തുംപ്നരിൽസംസാരിച്തുംഅന്ായിരുന്ു.കു
ത്റകാലമായിഒരുബന്വുമില്ലായിരുന്ു.എന്ിത്ല
ത്ചറിയവായനക്ാരപ്നാട്,എെുതെുകാരപ്നാട്,ഏ
ത്റഅം്രീകരിക്ത്പേട്വായിക്ത്പേട്ആഎെുതെുകാ
രൻസൗമ്യതപ്യാത്ടത്പരുമാറിയത്ഒാർമയിൽനിറയു
ന്ു.മുളക്വ്യാപാരംനടതെുന്തിപ്നാത്ടാപേംഎെു
തെിത്ൻറപ്ലാകതെന്ഏത്റപപിയപ്തൊത്ടജീവിക്ാൻ
ത്കാതിച്എെുതെുകാരൻ,താൻജീവിച്പ്രാമത്തെ
യുംമനുഷ്യത്രയുംകഥാപാപതങ്ങളായിഎെുതിത്വ
ച്ു.പ്ശഷംതാൻവരച്ിട്ആപ്രാമതെിൽനിന്ുംഅ
നിവാര്യമായപിൻവാങ്ങൽ.എെുതെുകാരൻമടങ്ങി
പ്പോകുപ്മ്പാൾകഥാപാപതങ്ങൾഅനാഥരാകുന്ില്ല.
അവത്യക്ുറിച്ന്പറയാൻവായനക്ാർഎവിത്ടത്യ
ങ്കിലുംഉണ്ാവും.എന്ാൽഎെുതെുകാരൻഅനാഥ
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നാകും.ഇനിയുംഎെുതാൻബാക്ിത്വച്ത്തല്ലാംപൂർതെിയാക്ാനാവതെ,
കഥപറയാൻകെിയാതെനടുക്ുന്അനാഥത്വം.

പപിയത്പേട്മീരാൻസാർ,
തമിെിലുംമലയാളതെിലുംതാങ്കൾഎെുതി,ഞങ്ങത്ളപ്പോലുള്വർഅത്

വായിച്ു.തമിെിൽനിരവധിപുരസ്കാരങ്ങളുംവായനക്ാരുംപതിപേുകളുമു
ണ്ായി.അയൽപ്േശക്ാരായഞങ്ങൾഅത്തല്ലാംഅറിഞ്ു.ചിലത്താത്ക്
വായിച്ു.ഇഷ്ടത്പേട്തിത്നഉള്റിഞ്ന്അം്രീകരിച്ു.തമിഴചുവപ്യാത്ടഎ
ത്ൻറപ്പര്നിങ്ങൾവിളിക്ുന്ത്ഹൃേയതെിലുണ്ന്.നമ്ൾഒരുമിച്ന്കെിച്
ഹലുവയുത്ടമധുരവുംആരാപതിയും.ഒപേംഉള്ുതുറന്ുള്ആചിരിയും
ഒാർക്ുന്ു.താങ്കളുത്ടകഥയുംകഥാപാപതങ്ങളുംഅവസാനമായിയാപത
യാക്ാൻകൂത്ടവന്ിട്ുണ്ാകുത്മന്ന്വിശ്വസിക്ുകയാണ്ഇൗയുള്വൻ.
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രയിപ്ലക്ന്പടർതൊൻഇതിനാലാകുന്ു.മ്യൂറൽത്പയിൻറിങ്പഠിച്തിനാ
ലുംഅതിൽആകൃഷ്ടയായതിനാലും‘പഞ്ചവർണ’ങ്ങളുത്ടസ്വാധീനവും
വരയിൽവ്യക്തമാണ്.

ലളിതകലഅക്ാേമിസ്റ്റു�ൻറ്സ്പ്കാളർഷിപേും,പ്കരളസർക്ാറിത്
ൻറ�യമണ്ന്ജൂബിലിത്ഫപ്ലാഷിപേുംപ്നടിയഅശ്വതികാലടിസംസ്കൃത
സർവകലാശാലയിൽഎം.എഫ്.എവിേ്യർഥിയാണ്.ത്എ.എഫ്.എവിേ്യാർഥി
യായിരിത്ക്ജവഹർലാൽത്നഹ്റുത്മപ്മാറിയൽഫണ്ന്എക്സലൻറ്സ്റ്റു
�ൻറായുംഅശ്വതിത്തരത്ഞ്ടുക്ത്പേട്ിരുന്ു.ത്കാച്ിമുസ്രിസ്ബിനാ
ത്ല,ലളിതകലാഅക്ാേമിസ്പ്റ്ററ്റന്എക്സിബിഷൻതുടങ്ങിനിരവധിപ്രൂപ്,
പ്സാപ്ളാഎക്സിബിഷനുകളിൽഭാ്രമായിട്ുണ്ന്.

ത്വറുത്മാരുവരപ്യാ,ആസ്വാേനപ്മാആയിഇൗചിപതങ്ങത്ളകാണരുത്
-മണ്ിൽനിന്ന്അന്യമായആശയങ്ങത്ളതിരിച്ുവിളിച്ന്പ്ചർതെുനിർതെു
കയാണിവിത്ട.
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