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അവതാരിക
വി.വി.െക.വാലത്തിെന്റ അതുല്യസംഭാവന ഏെതന്ന േചാദ്യത്തിന് നിസ്സംശയം
പറയാവുന്നത് സ്ഥലനാമപഠനങ്ങെളന്നാണ്. എന്നാൽ അേദ്ദഹം കവിയായി തുട
ങ്ങി കഥാകൃ ം േനാവലി ം േവദവ്യാഖ്യാതാവുമായി വളർ ചരി വീഥികളി
ലൂെട സ്ഥലനാമപഠനത്തിൽ എത്തിേച്ചരുകയാണുണ്ടായത്. അേദ്ദഹത്തിെല സ്ഥ
ലനാമപണ്ഡിതനിൽ ചരി കാരനും കവിയും സമന്വയി
. ചരി സ്ഥലികളി
ലൂെട സുദീർഘസഞ്ചാരം നടത്തിയല്ലാെത വാലത്തിന് സ്ഥലനാമപഠനം അസാ
ദ്ധ്യമായിരു . അതിന് അേദ്ദഹം ഉപേയാഗി ന്ന ഭാഷ പലേപ്പാഴും കവികളിൽ
അസൂയ ജനിപ്പി ന്നതുമാണ്.
വി. വി. െക. വാലത്ത് എന്ന ബഹുമുഖവ്യക്തിത്വെത്ത വളെര അടുത്തറിയാവു
ന്ന മകൻ ഐൻസ്റ്റീൻ വാലത്ത് എഴുതിയ ഈ ജീവചരി ം അേദ്ദഹത്തിെല കവി
െയയും കഥാകൃത്തിെനയും േനാവലിസ്റ്റിെനയും ചരി കാരെനയും സ്ഥലനാമപ
ണ്ഡിതെനയും മ ം ഒരു കഥ പറയുന്നേപാെല അനായാസമായി പരിചയെപ്പടു
. ഒപ്പംതെന്ന പു ൻ, സേഹാദരൻ, പിതാവ്, ഭർത്താവ്, സുഹൃത്ത്, സഹ
വർത്തകൻ എന്നിങ്ങെന ജീവിതത്തിെല വിവിധ േറാളുകളിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശക്തിദൗർബല്യങ്ങൾ അനാവരണം െച
മുണ്ട്.
മാതൃഭൂമി വാരികയിൽ മാ ം 1938 മുതൽ 1961 വെര അറുപേതാളം കവി
തകൾ വാലത്ത് സിദ്ധീകരിക്കയുണ്ടായി. കൂടാെത മലയാളരാജ്യംേപാലുള്ള
അക്കാലെത്ത മുഖ ആനുകാലികങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തിേന്റതായി ധാരാളം കവി
തകൾ െവളിച്ചം കണ്ടിരു . ഇടിമുഴക്കം, മിന്നൽെവളിച്ചം, ച വാളത്തിന റം,
ഞാൻ ഇനിയും വരും, വാലത്തിെന്റ കവിതകൾ എന്നീ കൃതികളിലായി അവയിൽ
കുെറെയാെക്ക പുസ്തകരൂപത്തിൽ വന്നി ണ്ട്. 1940-കളിൽ സിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട
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തിനാലായിരിക്കണം ആദ്യെത്ത മൂ ം ഗദ്യകവിത എന്നാണ് അടയാളെപ്പടുത്തി
ക്കാണുന്നത്. ഇന്നാെണങ്കിൽ ആ േവർതിരിവ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.
വൃത്തനിബദ്ധമായ കവിതകൾ രചിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതുെകാണ്ടായിരുന്നില്ല
വാലത്ത് വൃത്തെത്ത മിക്ക കവിതകളിലും തിര രിച്ചെതന്ന് ‘ഞാൻ ഇനിയും
വരും’, ‘വാലത്തിെന്റ കവിതകൾ’ എന്നീ സമാഹാരങ്ങളിെല ചന്ദ തകവിതകൾ
വ്യക്തമാ
. അലറാനും ഗർജ്ജിക്കാനും ഉറെക്ക കരയാനും േ രിപ്പി ന്ന
േമയങ്ങൾ ൈകകാര്യം െചയ്തേപ്പാൾ വൃത്തം തെന്റ ഉ ംഖലമായ വിചാരവി
കാരങ്ങൾക്ക് ചങ്ങല തീർ
െവ
േതാന്നിയേപ്പാഴായാരിക്കണം അേദ്ദഹം
അതുേപക്ഷിച്ചത്.
േമയസ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഒേര കാല തെന്ന വ്യത്യസ്ത
രചനകളിൽ വൃത്തം സ്വീകരി ം തിര രി ം അേദ്ദഹം കവിതകൾ രചിച്ചിരു .
1950-കളിൽ അന്നെത്ത യുവാക്കളുെടയിടയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത
കൾക്ക് സ്വീകാര്യതയുണ്ടായിരുന്നതായി എനിക്ക് േനരിട്ടറിയാം. ഗദ്യകവിതകൾ
പലതും ൈഹ ൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ
കട സംഗത്തിനു് ഉപേയാഗിച്ചിരു .
1954-ൽ സഖാവ് െക. ദാേമാദരൻ മുഖ്യ ാസംഗികനായി െകാടുങ്ങ രിെല മതി
ലക േചർന്ന സർദാർ േഗാപാലകൃഷ്ണൻ രക്തസാക്ഷിദിനത്തിൽ ഒരു യുവാവ്
വാലത്തിെന്റ േറാസംബർഗ് ദമ്പതിമാെരപ്പറ്റിയുള്ള കവിത വികാേരാജ്ജ്വലമായി
അവതിരിപ്പിച്ചത് ഇ ം ഞാൻ ഓർ
. കവിതയിെല വൃത്തനിരാസത്തിൽ
1960-70-കളിെല ആധുനികരുെട മുൻഗാമിയായിരു
വാലെത്തങ്കിലും അേദ്ദഹ
ത്തിനു ലഭിച്ച ഇത്തരെമാരു സ്വീകാര്യത അവർക്കാർ ം ലഭിച്ചതായി അറിയില്ല.
മാ മല്ല, അവരിൽ ടി. പി. രാജീവെനാഴിെക (ഒരു ഭാഷാേപാഷിണി േലഖന
ത്തിൽ) മറ്റാരും ആ മുൻഗാമിത്വെത്ത അംഗീകരിച്ചതായും
ദ്ധിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
കവികളല്ലാത്ത ചില സമകാലികർ എഴുതിയ ഗദ്യകവിതകളിൽ ഗദ്യമല്ലാെത
കവിതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അ ട്ടരുെട രചനകൾ വാചാലതെകാണ്ടാ
യിരു
ദ്ധിക്കെപ്പട്ടത്.
സഹ വർത്തകേരാ അയൽക്കാേരാ ബ ക്കേളാ അേദ്ദഹത്തിന് അടുത്ത
സുഹൃ ക്കളായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അക്കാലെത്ത സാഹിത്യകാരന്മാ
െരല്ലാവരുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരു . മഹാകവി ചങ്ങ ഴയുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന
ഹൃദയബന്ധെത്ത സംബന്ധി വാലത്തിെന്റ തെന്ന ഒരനുസ്മരണ റിപ്പ് ഈ
കൃതിെയ സമ്പന്നമാക്കിയി ണ്ട്.
മലയാളം, ഇം ീഷ്, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളിെല ചരി
ന്ഥങ്ങളും പുരാ
േരഖകളും േവ േവാളം ഉപേയാഗിച്ചായിരു
വാലത്ത് “സംഘകാലേകരളം”
േപാലുള്ള േകരളചരി സംബന്ധിയായ കൃതികൾ രചിക്കയും, േകരളത്തിെല
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നാലു ജില്ലകളിെല സ്ഥലനാമങ്ങൾ പഠനവിേധയമാക്കയും െചയ്തത്. അറിവിെന്റ
ഈ സജ്ജീകരണം മതിയായിരു ബൃഹ ം ഈടുറ്റതുമായ ചരി
ന്ഥങ്ങൾ
രചിക്കാൻ. അഭിജ്ഞന്മാർക്കിടയിൽ കൂടുതൽ സമ്മതിയും കീർത്തിയും അതു
ന െമന്നിരിേക്ക, സ്ഥലനാമപഠനം എന്ന അധികമാരും ൈകെവച്ചിട്ടില്ലാത്ത
ഒരു വിജ്ഞാനശാഖയിേലക്കായിരു അേദ്ദഹം തിരിഞ്ഞത്.
ജീവിതത്തിെന്റ അവസാനെത്ത മൂ
പതിറ്റാണ്ടായിരു
വാലത്ത് സ്ഥ
ലനാമപഠനത്തിൽ മുഴുകിയത്. “േകരളത്തിെല സ്ഥലചരി ങ്ങൾ” എന്ന കൃതി
അേദ്ദഹം 1969-ൽ സിദ്ധീകരിെച്ചങ്കിലും കൃത്യമായി സ്ഥലനാമപഠനം എന്ന
വിഭാഗത്തിൽ െപടുത്താവുന്ന ആദ്യ രചന സാഹിത്യ അക്കാദമി സിദ്ധീകരണ
മായി വന്ന “േകരളത്തിെല സ്ഥലചരി ങ്ങൾ: തൃശൂർ ജില്ല” (1981) ആകു .
അക്കാദമിയുെട ാചീന ന്ഥേശഖരവും േ ാളർഷി ം ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിയാ
യിരു ആ പഠനം നിർവ്വഹിച്ചത്. ജില്ലയിെല ഓേരാ സ്ഥലവും േനരിൽ ക ം,
സ്ഥലവാസികേളാടു സംസാരി ം നടത്തിയ ആ ഗേവഷണസപര്യ പൂർത്തിയാക്കാൻ
േജാലിയിൽനി പിരിഞ്ഞ 1973-നു േശഷമുള്ള വർഷങ്ങൾ േവണ്ടിവ . തെന്റ
ഗേവഷണരീതിെയപ്പറ്റി വാലത്ത് എഴുതി: “ബാല്യത്തിൽ കണ്ട വഴികൾ, വഴിയ
മ്പലങ്ങൾ, അത്താണികൾ, ച
കൾ, മലവാരങ്ങൾ, ഗുഹാേക്ഷ ങ്ങൾ എല്ലാ
ത്തിലും നൂറ്റാ കളുെട കഥകളുണ്ട്. ആ കഥകൾ േതടിയാണ് ഞാനലഞ്ഞത്.
ഓേരാ ജില്ലയുെടയും സ്ഥലചരി െമഴുതിയത് എെന്റ വീട്ടിലിരു െകാണ്ടല്ല.
ജില്ലയിെല ഓേരാ ാമത്തിലും േപായി വിവരങ്ങൾ േശഖരി കയായിരു .
എ കഷ്ടെപ്പട്ടായാലും േനരിൽ കാണാെത ഞാെനാ െമഴുതിയിട്ടില്ല.” ഇങ്ങെന
േശഖരിച്ച സ്ഥലനാമങ്ങെള തമിഴ് സംഘംകൃതികൾ, ാചീന ലിഖിതങ്ങൾ,
ന്ഥവരികൾ, തി രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ േകരളചരി സാമ ികളിൽനിന്ന് ആർജ്ജിച്ച
വിജ്ഞാനത്തിെന്റ പിൻബലേത്താെടയായിരു
വാലത്ത് പഠനവിേധയമാക്കി
യത്. സംഘംകൃതികളിൽ വിവരിച്ചി ള്ള കുറിഞ്ചി (മല), മുല്ല (കാട്), പാല (വരണ്ട
േദശം), മരുതം (കാർഷികേമഖല), െനയ്തൽ (കടേലാരം) എന്നീ അ തരം ഭൂഖ
ണ്ഡങ്ങൾ (ഐന്തിണകൾ) േകരളത്തിെന്റ സ്ഥലനാേമാ ത്തിക്ക് ആധാരമായി
കണ്ടാണ് അേദ്ദഹം ഓേരാ സ്ഥലവും പരിേശാധിച്ചത്. െവറുെത പറയുകയല്ല
ഓേരാ സ്ഥലവും ഇവയിൽ ഏതു വിഭാഗത്തിൽ െപടു െവ കെണ്ട കയും,
അങ്ങെന അതിെന്റ ഉ ത്തിയിേല ം ചരി ത്തിേല ം വായനക്കാരെന കൂട്ടി
െക്കാ േപാകയും െച
.
ഐന്തിണവ്യവസ്ഥ േകരളത്തിെന്റ സ്ഥലനാമപഠനത്തിന് ഉപേയാഗിക്കാ
െമന്ന സൂചന േകാമാട്ടിൽ അച തേമേനാൻ (‘െകാച്ചിയിെല സ്ഥലനാമങ്ങൾ’)
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അവതാരിക

നല്കിയിരു . ഏതായാലും ആ സമീപനത്തിെന്റ വ്യാപകമായ സാദ്ധ്യത വിസ്മ
യകരമായി േയാഗിച്ചത് വാലത്താെണന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതാണ് ഈ
േമഖലയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏറ്റവും മൗലികമായ സംഭാവനയായി അടയാളെപ്പ
ടുേത്തണ്ടത്.
മൂ പതിറ്റാ കാലെത്ത പരിചയം വാല മായി എനി ണ്ടായിരു െവ
ന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം അനുസ്മരി
. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി ആരം
ഭിച്ച െ യ്സ് െനയിം േസാൈസറ്റി ( ാൻസ്) യുെട സ്ഥാപകെസ ട്ടറിയായി
ഞാൻ വർത്തനമാരംഭിച്ച 1983 മുതൽ ആ ബന്ധം വളർ . തിരുവനന്തപുരം
ജില്ലയിെല സ്ഥലനാമങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ന്ഥരചന മാസങ്ങേളാളം അവിെട
അേദ്ദഹം വർത്തിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ അത് ദൃഢമായി. േഡാ. പുതുേശ്ശരി രാമച നും
( സിഡന്റ്) േകരളസർവ്വകലാശാല തമിഴ് വകുപ്പ് േമധാവിയായിരുന്ന േഡാ.
െക. നാച്ചിമു വും (ൈവസ് സിഡന്റ്) ാൻസിെന്റ അക്കാദമിക് മുഖമായി
രു െവങ്കിൽ, വാലത്ത് അതിെന്റ സർഗ്ഗാത്മകപാണ്ഡിത്യത്തിെന്റ മുഖമായിരു
. െകാടുങ്ങ രിലും വടകരയിലും തിരുവനന്തപുര ം െവ നടത്തിയ ഒേട്ടെറ
ാേദശിക-േദശീയ െസമിനാറുകളിൽ അേദ്ദഹം ബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പി ്
ചർച്ചകെള സാർത്ഥകവും സജീവവുമാ കയുണ്ടായി.
1992-ൽ േഡാ. െക.സി. ശങ്കരനാരായണൻ ഐ.എ.എസിെന്റ േനതൃത്വ
ത്തിൽ ാൻസ് സംഘടിപ്പിച്ച സാഹസികെമ വിേശഷിപ്പിക്കാവുന്ന 15 ദിവസം
നീ നിന്ന പമ്പായാ യിലും അേദ്ദഹം പെങ്കടു . പമ്പയുെട പതനസ്ഥാനം
മുതൽ ഉദ്ഭവം വെര നടത്തിയ ആ പഠനപര്യടനം നല്ല ആേരാഗ്യമുള്ളവർ
േപാലും ഒരു െവ വിളിയായിരു . എന്നാൽ യാ ാസംഘത്തിെല ഏറ്റവും
ായേമറിയ വാലത്ത് ഏറ്റവും
ായംകുറഞ്ഞവരുമായി ചിരി ം ഉല്ലസി ം
കാണെപ്പട്ടിരു . മദ്ധ്യവയ രുമാേയാ ായേമറിയവരുമാേയാ അേദ്ദഹം കാര്യ
മായി കൂ കൂടിയില്ല. പമ്പാതീരെത്ത ഓേരാ സാം ാരികേക ത്തിൽ സംഘം
തമ്പടിച്ചേപ്പാഴും വാലത്ത് നാ കാരുമായി സംസാരി കുറി കെളടു ന്നത്
കാണാമായിരു .
1985-ൽ േകരള ഗവർണർ ഉദ്ഘാടനം െചയ്ത തിരുവനന്തപുരം
ഡന്റ്സ്
െസന്ററിൽ നടന്ന ാൻസിെന്റ ിദിന േദശീയ െസമിനാറിൽ വാലത്തിെന
ആദരിക്കാൻ ശസ്തിപ ം തയ്യാറാക്കിയിരുെന്നങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിന് എത്തി
േച്ചരാനായില്ല. പിന്നീട് അേദ്ദഹെത്ത ആദരിക്കാനായി മാ ം തിരുവന്തപുരത്ത്
സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ട െസമിനാറിൽ െ ാഫ. എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ അത് അേദ്ദ
ഹത്തിന് നല്കി. അന്ത്യനാളുകളിൽ ഒരിക്കൽ ടി അേദ്ദഹെത്ത ആദരിക്കാൻ
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മാ മായി ാൻസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച േയാഗത്തിലും
മുഖ
വ്യക്തികൾ ആ അതുല്യസംഭാവനകെള ശംസി .
അലച്ചിലും എഴു ം വായനയും വാലത്തിന് ലഹരിയായിരു . സാധാര
ണക്കാർക്ക് ിയങ്കരങ്ങളായ ജീവിതസൗകര്യങ്ങെള നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാനും
പരിത്യജിക്കാനും ഈ ലഹരിയായിരിക്കണം അേദ്ദഹത്തിന് ശക്തിനൽകിയത്.
സ്ഥലഗേവഷണത്തിനു വീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങി പുറെപ്പട്ടാൽ തിരിെച്ച ക ആ
കൾ
േശഷമായിരി ം. അക്കാലയളവിൽ സ്വന്തം കുടുംബകാര്യങ്ങൾ എങ്ങ
െനയായിരു െവന്നെതാ ം ഗേവഷകന് ചിന്താവിഷയമായിരുന്നില്ല എന്ന്
മകെനന്ന നിലയിൽ അനുഭവത്തിൽനി തെന്ന ന്ഥകാരൻ െവളിെപ്പടു
.
അച്ഛനമ്മമാേരാട് ഒരു മകെനന്ന നിലയിലും സേഹാദരങ്ങേളാട് സേഹാ
ദരെനന്ന നിലയിലും തെന്റ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം ഒഴി
മാറിയിരു . അതിനുകാരണം നേന്ന െചറുപ്പത്തിേല അേദ്ദഹത്തിൽ ആേവ
ശിച്ചിരുന്ന കവിയും ചരി കാരനും മ മായിരു . സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ
നി
വ്യത്യസ്തമായി തനിെക്കേന്താ െച തീർക്കാനുെണ്ടന്ന ഒരു അേബാധ
േ രണ അേദ്ദഹെത്ത നയിച്ചിരിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ അച്ഛനമ്മമാർേക്കാ
സേഹാദരങ്ങൾേക്കാ േത്യക പരിഭവത്തിനിടമില്ല. ഭാര്യേയാടും മക്കേളാടും
ഇേത നിലപാടാണ് അേദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഭാര്യ കൃേശാദരി ടീച്ചർ എല്ലാ
കുടുംബഭാരവും മനുഷ്യസഹജമായ െചറിയ
തിേഷധേത്താെടയാെണങ്കിലും
ഏെറ്റടുത്തതിനാൽ വാലെത്തന്ന ഒെരഴു കാരനുണ്ടായി. ടീച്ചർ ഇല്ലായിരു
െവങ്കിൽ വി.വി.െക. വാലത്ത് എെന്നാെരഴു കരൻ ഉണ്ടാകില്ലായിരു െവന്ന
ന്ഥകാരെന്റ ആവർത്തി ള്ള സ്താവന വായനക്കാർ കൂടി േബാദ്ധ്യെപ്പടുന്ന
താണ്.
തൃശൂർ ജില്ലയിെല എന്നേപാെല േകരളത്തിെല ഓേരാ ജില്ലയിെല സ്ഥല
നാമങ്ങെളയും പറ്റി പഠന ന്ഥങ്ങൾ രചിക്കാൻ അേദ്ദഹം അതിയായി ആ ഹി
ച്ചിരു . പാലക്കാട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ ജില്ലകെള റി ള്ള
ന്ഥങ്ങൾകൂടി പൂർത്തിയാക്കാേന കാലം അേദ്ദഹെത്ത അനുവദി
.
പിതാവിേനാടുള്ള േസ്നഹബഹുമാനങ്ങളാൽ അന്ധമായ ഒരു വരിേപാലും ഈ
കൃതിയിലില്ല. ഒരു മനുഷ്യെനന്ന നിലയിൽ അേദ്ദഹത്തിെല േപാരായ്മകൾ കെണ്ട
ത്തി രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ന്ഥകാരന് കഴിഞ്ഞി ണ്ട്. അതായിരി
ക്കാം ഇതിെന്റ മികവും. ഐൻസ്റ്റീൻ വാലത്തിന് വിജയങ്ങൾ ആശംസി െകാണ്ട്
ഈ ജീവചരി കൃതി സേന്താഷപൂർവ്വം അവതരിപ്പി
.
തൃശൂർ,
െക. എം. െലനിൻ
25-12-2017

സമർപ്പണം
ഭർത്താവിനും മക്കൾ ം സ്വയം സമർപ്പിച്ച
െക.െക.കൃേശാദരിട്ടീച്ചർക്ക്.
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1918-െല ഒരു ഡിസംബർ രാ ി
മ
മഴെപ െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡിസംബർ 24 രാ ി. േലാകെമ ം േദവാ
ലയങ്ങൾ ി േദവെന്റ ജനനസ്മരണയിൽ ാർഥനാപൂർവം ഉണർന്നിരി
.
േചരാന ർ യാേക്കാ ീഹാ പള്ളിയിൽ പാതിരാ ർബ്ബാന കഴിഞ്ഞ് വാലംകര
യിെല ഏതാനും ിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾ വീടുകളിേലയ്ക്ക് മട കയായിരു . രാ ി
ഒരു മണിേയാടടുത്ത സമയം. േദഹം തുള ന്ന തണുപ്പ്. േനാ േന്താറും എ ം
കറുകറുത്ത േഗാപുരങ്ങൾ രൂപെപ്പ വരുന്ന കുറ്റാ കൂരിരുട്ട്. വഴിയുെട ഇരുവശ ം
പു വളർ നിൽ ന്ന പാഴ്ഭൂമിയാണ്. േ തപ്പറമ്പ് േപാെല. അകെല അങ്ങി
ങ്ങായി െചറിയ ഓല രകൾ. ആ വിജനതയിൽ പകൽേപാലും നടക്കാൻ ആളു
കൾക്ക് േപടിയാണ്. മുമ്പിൽ നട ന്ന പുരുഷന്മാർ ആ
വീശുന്ന ചൂ കറ്റയുെട
ചുവന്ന െവളിച്ചവും ചൂടും കഴുത്തിെല െവന്തിങ്ങയും ൈകവിരലുകളിൽ തിരിയുന്ന
െകാന്തയും മാ ം ആ യം. പിന്നിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞാണ് ചട്ടയും േറന്ത കുത്തിയ
കവണിയും അടുക്കിട്ട് ഉടുത്ത കച്ചമുറിയും ധരിച്ച െപ ങ്ങളുെട നടപ്പ്.
നാ വഴി പാടവരമ്പത്ത് അവസാനി ം. േനർത്ത പാടവരമ്പിലൂെട ഒറ്റയടി
വച്ച് നടക്കണം. പാടത്തിെന്റ കരയിൽ വരിെയാപ്പി നിന്ന് ആർ
ചിരി ന്ന
േ തങ്ങൾ േപാെല ശീതക്കാറ്റിൽ മുടിയഴിച്ച് ആടുന്ന െതങ്ങിൻ നിരകൾ. പാടം
കഴിഞ്ഞാൽ േതാടിന് അക്കെരയാണ് വാലം. േതാടുകൾ ഒരു േദശത്തിെന്റ
കൃതി ദത്തമായ വരദാനമാണ്. ീകൾ േതാട്ടിൽ തുണിയലക്കി കുളി കയറാത്ത
വീടുകളുണ്ടായിരുന്നില്ല. േതാടിന് കുറുെക ഉയരമുള്ള തടിപ്പാലം. വരാ ഴയിൽ
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നിന്ന് െകാച്ചിയിേല ം തിരി ം േബാ കളും വളവരവഞ്ചികളും േകവുവള്ളങ്ങളും
വാലം േതാടിലൂെട കട േപാെയ്ക്കാണ്ടിരു . അതു െകാണ്ട് പാലം ഉയരത്തിൽ
േവണ്ടിയിരു . േകാൺ ീറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് തടി െകാണ്ട് മാ ം നിർമ്മിച്ച
ര ത ള്ള പാലം. രണ്ടാമെത്ത തട്ടിേലക്ക് കാൽ ഉയർത്തി െവക്കാൻ മുതിർന്ന
വർെക്ക കഴിയൂ. വളെര േപടിച്ചാണ് എല്ലാവരും ആ പാലം കടന്നിരുന്നത്. പലരും
കാൽ വഴുതി പുഴയിൽ വീണി മുണ്ട്. ഒരു കുശവൻ പകലന്തിേയാളം കലം വിറ്റ്
രാ ി മടങ്ങിേപ്പാകും വഴി ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് താെഴ വീണി ണ്ട്.
പാതിരാ ർബ്ബാന കഴിഞ്ഞ് വരികയായിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ പാലമിറങ്ങി
വാലം കരയിൽ എത്തി. വാലെത്ത വീടുകൾ സന്ധ്യേയാെട ഉറങ്ങാൻ തുട ം.
വിളക്ക് കത്തി അധികേനരം വയ്ക്കില്ല. കുട്ടികൾ നാമം െചാല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ
അത്താഴം വിളമ്പലായി. അതും കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിള കളും അണയും. മെണ്ണ
ണ്ണ അടുത്ത ദിവസേത്തയ്ക്ക് കരുതിവ ം. ക്ഷാമകാലമായിരു . എല്ലാത്തിനും
ക്ഷാമം. ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് കഷ്ടി ഒരു മാസേമ ആയി
. യൂേറാ
പ്പ് േക ീകരി നടന്ന യുദ്ധത്തിെന്റ അലെയാലികൾ േലാകത്താകമാനം െചെന്ന
ത്തിയിരു . പാലം ഇറങ്ങിക്കഴി
ള്ള ആദ്യെത്ത വീട്ടിൽ അേപ്പാഴും െവളിച്ചം
ക . എല്ലായിട ം കുറ്റാകൂരിരുട്ട്. ആ വീട്ടിൽ മാ ം െവളിച്ചം. റാന്തലിെന്റ
അരണ്ട െവളിച്ചം. വരാന്തയിൽ ആെരാെക്കേയാ നിൽ ണ്ട്. േവലു ആശാെന്റ
വീടാണേല്ലാ. എന്താണ് സംഗതി എന്നറിയാൻ അവർ ആ െചറിയ വീട്ടിേലക്ക്
കയറി. അവിെട ആശാെന്റ ഭാര്യ പാറു സവിച്ച വിവരമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്.
ി ജനിച്ച സമയം. ഒരു ആൺ കു
പിറന്നിരി
. ി വിെന പിൽക്കാ
ലത്ത് ഏെറ ആദരി കയും അനുഗമി കയും െചയ്ത വാലത്തിനു ജനി വാൻ
ഉചിതമായ സമയം അതുതെന്ന എന്ന് കൃതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കാം. അങ്ങെന
ഒരു ഡിസംബർ രാ ിയിൽ ജനിച്ച വാലത്ത് നിരവധി ഡിസംബറുകളിെല കുളിർ
െപ ന്ന മ
കാലങ്ങൾ ആേവാളം ആസ്വദി മെറ്റാരു ഡിസംബർ സന്ധ്യയിൽ
അന്തരി . ഇടിമുഴക്കം, മിന്നൽ െവളിച്ചം, ച വാളത്തിന റം, ഋേഗ്വദത്തിലൂെട,
തൃശൂർ, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സ്ഥലചരി ങ്ങൾ
തുടങ്ങി കാലത്തിനു പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇരുപേതാളം ന്ഥങ്ങൾ രചി
മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ സ്വന്തം കെയ്യാ ചാർത്തിയ വി. വി. െക. വാലത്ത്
എന്ന എളിയ മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തി ജീവിതത്തിേലക്ക് ഒരവേലാകനം.
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എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇടപ്പള്ളിയ്ക്കടു ള്ള േചരാെന ർ ചരി
സിദ്ധമാണ്.
െകാച്ചീ രാജ്യത്തിെല ഇട ഭുക്കന്മാരായിരുന്ന അ കയ്മൾമാരിൽെപട്ട േചരാന
ർ കർത്താവിെന്റ ആസ്ഥാനമായിരു ഈ േദശം. വരാ ഴക്കായൽ എന്ന
േപരിൽ വരാ ഴ ഭാഗ കൂടി ഒഴുകി െകാച്ചി അഴിമുഖം വഴി അറബിക്കടലിൽ
സംഗമി ന്ന െപരിയാറിെന്റ കിഴേക്ക കരയാണ് േചരാന ർ.
േചരാന രിെന്റ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കായൽ തീരേത്താട് േചർന്നാണ്
േതാടുകളും ചിറകളും എമ്പാടും നിറഞ്ഞ വാലം എന്ന താഴ്ന്ന കായേലാര ാമം.
പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം േവമ്പനാ കായലാണ്. കായലിൽ നിന്നടി ന്ന ഇളംകാറ്റിൽ
ആടിയുലയുന്ന െത കൾ വാലംകരയിൽ എമ്പാടും മേനാഹരകാ യാണ് . . .
“ഞ

കൾ മാളം െവച്ച് താവളമുറപ്പി ം
കണ്ടവും മീൻ കളി ം ൈകേത്താടും കയങ്ങളും
മൂകമായ് ചൂടാ േള്ളാരു െവള്ളത്തിൽ ളിച്ചാകേവ ഭസ്മം പൂശി നിൽ ന്ന ചിറകളും
വട്ടമിെട്ടല്ലായ്േപ്പാഴുംകാ
നിന്നീടുെന്നാരു
പട്ടിണി രുത്താെണൻ ജന്മേദശമാം ാമം.”
എന്നാണു വാലത്ത് തെന്റ ജന്മ ാമെത്ത വിേശഷിപ്പിച്ചത്.
എ ം ദാരി ്യം കളിയാടിയിരുന്ന മേനാഹര ാമം എ

വാലംകരെയ,
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ദാരി ്യം ഇല്ലാത്ത ഇക്കാലത്ത് പരിഹസിച്ചാൽ അന്ന് ആ െചറ്റ രകളിൽ
നിന്ന് ഉതിർന്ന െനടുവീർ കളും ഒഴുകിയ ക നീരും മാപ്പ് തരില്ല. യഥാർ
ത്ഥ വാലം ഒരു ദാരി ്യേമഖലയായിരു . ധനസ്ഥിതിയുള്ള ഒരാൾ േപാലും
അക്കാലത്ത് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭൂരിഭാഗവും ഓല േമഞ്ഞ െചറുവീടുകൾ.
കൂലിപ്പണിക്കാരായ ആണുങ്ങൾ.
ീജനങ്ങൾ ഭാതം മുതൽ േദാഷം വെര
േതാ വക്കത്ത് നിരന്നിരു െതാണ്ട് ത ം. അേതാെടാപ്പം ചകിരി പിരി കയർ
നിർമ്മാണവും നട ം. ചീഞ്ഞ മടലിെന്റ ദുർഗന്ധം വാലേത്തയ്ക്ക് കട െച ന്ന
ആെരയും സ്വാഗതം െചയ്തിരു . മൂേന്നാ നാേലാ മു ിം, ിസ്തീയ കുടുംബങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞാൽ െതാ റു ശതമാനവും ഈഴവ കുടുംബങ്ങളാണ്. െതേക്ക വാലം,
വടേക്ക വാലം എന്ന് തിരിേക്കണ്ട തരത്തിൽ നീളേമറിയതായിരു വാലംകര.
കിഴ അരികിൽ േകവ് വള്ളങ്ങളും, െചറു േബാ കളും കട െപാെയ്ക്കാണ്ടിരുന്ന
വാലംേതാട്. പടിഞ്ഞാെറ അരികിലൂെട േവമ്പനാ കായലിേലക്ക് ഒഴുകുന്ന
െപരിയാർ. േവമ്പനാ കായൽ െകാച്ചി അഴി വഴി അറബിക്കടലിൽ േചരു .
േവനൽക്കാലത്ത് കടലിൽ നി
കായലിേലക്കാണ് െവള്ളം ഒഴുകുക. ഇതു
െകാ
കായലിൽ െവള്ളം ഉ രസമുള്ളതാകും. കായലിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി
ഉ കാറ്റടി ന്നതിനാൽ െചടികൾ മുരടി ം. ചു ം െവള്ളമുണ്ടായി ം വാല
കാർക്ക് കുടിക്കാൻ ശുദ്ധജലം കിട്ടാറില്ല. ഒേന്നാ രേണ്ടാ കിണറുകളിൽ മാ മായി
ശുദ്ധജലം ചുരു ം. ആ കിണറുകളായിരി ം എല്ലാവരുെടയും ആ യം.
ഇലകളും െകാ കളും പടർ പന്തലിച്ച വലിയ ആഞ്ഞിലിമരങ്ങൾ വാല
ണ്ടായിരു . ആ മരങ്ങളിലായിരു , കാക്കകൾ രാ ിയിൽ േചേക്കറി
യിരുന്നത്! സന്ധ്യേയാെട എവിെട നിെന്നന്നറിയില്ല, കാക്കെത്താള്ളായിരം
കാക്കകൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി വരാൻ തുട ം.
ാ, ാ ശബ്ദം അന്തരീക്ഷത്തിൽ
അലയടി ന്നത് കാതിൽ മുഴങ്ങിേക്കൾക്കാം. ഏറ്റവും വലിയ ശ്നമാണ് അഭി
േഷകം. കാക്കകളുെട അഭിേഷകം െകാണ്ട് പുര റം മുഴുവൻ െവള്ളനിറമായിരു
. ആ സമയങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും വീടിനു പുറത്തിറ കേയാ, പുറ
നിന്ന്
വീട്ടിേല
വരികേയാ െചയ്താൽ അഭിേഷകം ശിരസാ വഹിക്കാെത നിവൃ
ത്തിയില്ല . . . എന്നി ം അവിട കാർ ജന്മനാടിേനാടുള്ള േസ്നഹം ൈകവിട്ടില്ല.
ഓണക്കാലത്ത് വാലം കൂടുതൽ മേനാഹരിയാകും. പുൽെക്കാടിയും പൂവിടുന്ന
േപാേന്നാണക്കാലത്ത് പറമ്പിലും െതാടിയിലും ഇല മ്പിളിൽ പൂ പറി ന്ന
കുട്ടികെള കാണാം. ഉച്ച തിരിയുേമ്പാൾ മാേവലിയുെട അപദാനങ്ങൾ കീർത്തി

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും
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ന്ന ഓണപ്പാ കൾ കാറ്റിൽ ഒഴുകിെയ ം. വാലെത്ത ീജനങ്ങൾ മികച്ച
ഓണംകളിക്കാരായിരു . ഓണക്കാലത്ത് ഇളം െതന്നൽ വീശുന്ന ഉച്ചതിരി
ഞ്ഞ േനരങ്ങളിൽ വടേക്കവാല ം െതെക്കവാല ം ഒേരസമയം ര ം മൂ ം
ൈകെകാട്ടിക്കളികൾ അരേങ്ങറും. പഴയ കഥയാണ്. ഇന്ന് വാലം മ
ാമങ്ങൾ
േപാെല ‘ഫാഷണബിൾ’ ആയിമാറിക്കഴി
.

3
പൂക്കൾ വിളി
അക്കാലത്ത് വടേക്കവാലെത്ത ധാനെപ്പട്ട ര വ്യക്തികളായിരു , വാലത്ത്
നാരായണൻ ൈവദ്യരും േവലു ആശാനും. വാലത്ത് നാരായണൻ ൈവദ്യരുെട
ചികിത്സ േതടി അകെല നിന്ന് ആളുകൾ എത്തിയിരു . േവലു ആശാൻ േവലു
ജാരി എന്ന േപരിലും അറിയെപ്പട്ടിരു . എഴു പള്ളി ടത്തിെല ഗുരു എന്ന
തിന് പുറേമ േദശെത്ത െപൗേരാഹിത്യവും അേദ്ദഹം നിർവഹി .
േവലു ജാരിയുെടയും ഏഴിക്കര താശ്ശൻ മകൾ പാറുവിെന്റയും ആറു മക്കളിൽ
അഞ്ചാമനായി 1918-ൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് പിൽക്കാലത്ത് മലയാളസാഹിത്യ
ത്തിൽ വ്യക്തിമു പതിപ്പിച്ച വി. വി. െക. വാലത്ത്. േവലു ജാരി വലിയ വി
ഭക്തനായിരു . ആണ്മക്കൾ ര േപർ ം മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് േപരുകൾ
നൽകി. ഒരാൾ മാധവൻ, അടുത്തയാൾ കൃഷ്ണൻ. െപണ്മക്കൾക്ക് രാമായണത്തിൽ
നി ം. ജാനകി (ടാറ്റാപുരം സുകുമാരെന്റ മാതാവ്), ചിരുത, കല്യാണി, ഭാരതി.
താൻ േവലു, സു ഹ്മണ്യനാണേല്ലാ. ഭാര്യ പാറു, പാർവതിയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ
ൈദവങ്ങളുെട സംഗമമാണ് ആ വീട്. പെക്ഷ, ദാരി ്യെമാഴി
ഒരു േനരമില്ല.
െചറിയ കുട്ടികളുെട േപരിടലും, േചാറ് െകാടുക്കലും, എഴുത്തിനിരു ം യഥാവിധി
അച്ഛെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ നട . േജ്യഷ്ടെന്റയും േജ്യഷ്ടത്തിമാരുെടയും ലാള
നയിൽ ബാല്യം പിന്നിട്ട്, 1924-ലാണ് കൃഷ്ണൻ ളിൽ േചരുന്നത്. േജ്യഷ്ഠൻ
മാധവൻ അച്ഛെനേപ്പാെല െസൗമ്യ കൃതക്കാരനായിരു . ഒരു പെക്ഷ, ആ ജന്മ
പരമ്പരകളുെട സ്ഥായിഭാവം െസൗമ്യത ഒ മാ മായിരു എന്ന് േതാന്നാം.
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കാരണം അവരിൽ ആരും ഉ രൂപികളായിരുന്നില്ല. സേഹാദരിമാർ നില
െവയ്ക്കാെതയാണേ കുഞ്ഞിെന െകാണ്ട് നടന്നത്.
‘വീട്ടിേലാ നാട്ടിേലാ വല്ല

കാട്ടിേലാ േമട്ടിേലാ സ്വയം
പൂവ് സൃഷ്ടിച്ച ൈകയ
വിളി
ണ്ട് നിങ്ങെള . . . ’
ബാല്യത്തിൽ കൃഷ്ണെന വളെര സ്വാധീനിച്ച ഒരു പദ്യശകലം. വീട്ടിലായാ
ലും നാട്ടിലായാലും കാട്ടിേലാ േമട്ടിേലാ ആയാലും ഒരു പൂവ് അതിെന്റ മേനാഹാ
രിത െകാണ്ട് നിങ്ങെള മാടിവിളി ം. മഹാകവി കുമാരനാശാെന്റ ‘ഒരു ഉത്േബാ
ധനം’ എന്ന കവിതയിെല വരികൾ കൃഷ്ണന് മനഃപാഠമായി. പദ്യനുറു കൾ പാടി
നടന്നിരുന്ന ബാല്യം പദ്യനിർമ്മാണത്തിേലക്ക് വഴിെയാരുക്കി. കൂടാെത അച്ഛ
നിൽ നി ം കുമാരനാശാെന്റ ഏതാനും പദ്യങ്ങൾ കൂടി സ്ഥിരമായി േകട്ട് പഠി
ച്ചത് ആത്മാവിൽ അലി
േചർന്നിരു .
മനസ്സിൽ ആത്മഗദങ്ങൾ പദ്യരൂപത്തിൽ സാ മാകാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങ
െനയാകാം. കു
ന്നാളിെല പദ്യങ്ങേളാട് ആഭിമുഖ്യമായിര . പദ്യങ്ങേളാട്
എെന്തന്നറിയില്ലാത്ത അടുപ്പം എ ം മനസ്സിൽ നിറ
നി . െചറു ായ
ത്തിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും ദ്ധേയാെട വായി ന്ന കൃതമായിരു . കൂടുതൽ
വായി വാൻ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല.
ൾ തലത്തിൽ സംഗമത്സരത്തിലും
പദ്യരചനാമത്സരത്തിലും സജീവമായി പെങ്കടുത്ത കൃഷ്ണൻ സാഹിത്യത്തിേലക്ക്
തിരിഞ്ഞത് സ്വാഭാവിക പരിണാമം മാ ം.
കുട്ടിക്കാലത്ത് കൃഷ്ണൻ അച്ഛെന അ തേത്താെടയാണ് കണ്ടത്. തെന്റ േറാൾ
േമാഡൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് തെന്നയാണ് അച്ഛെന ഉൾെക്കാണ്ടത്. മിതഭാഷണം, മിത
ഭക്ഷണം, ആദർശനിഷ്ഠ എന്നിവ അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് വാലത്ത് സ്വീകരിച്ചത്.
അച്ഛൻ ധാരാളിത്തം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആെരയും അറി
െകാണ്ട് ഉപ വിച്ചിട്ടില്ല.
ഒരിക്കൽ അയ ക്കക്കാരനായ മുട്ടക്കച്ചവടക്കാരൻ മാ േവലു വീട്ടിലില്ലാത്ത
തക്കം േനാക്കി അതിര് കേയ്യറി. അതിരിെല ഒരുനിര അടയ്ക്കാമര ൈതകൾ പറി
പുഴയിെലറി
. നൂറു ൈതകൾ. േവലുവും മക്കളും കൂടി നട്ടതും നന െകാണ്ടിരു
ന്നതുമാണ്. എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലം കൂടി േചർത്ത് പുതിയ േവലി െകട്ടി. േവലുവിെന്റ
ഭാര്യയും മക്കളും തികരിക്കാനാവാെത നിസ്സഹായരായി. എവിെടേയാ പൂജകഴി
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വന്നേപ്പാൾ അമ്മ സംഭവം അച്ഛെന അറിയി . അച്ഛൻ പടിഞ്ഞാേറ അതി
രിൽ െചന്ന് േനാക്കി. അവിെട മാ യുെട പുതിയ േവലി ക . നൂേറാളം അടയ്ക്കാ
മരൈത്തകൾ അ ത്യക്ഷമായിരി
. അച്ഛൻ ആ േവലി വലി പറിെച്ചടു
ദൂെരെയ്ക്കറിയുെമ മക്കൾ വിചാരി . അവിെട മക്കൾക്ക് െതറ്റി. അച്ഛൻ പറ
.
‘സാരമില്ല. ആ പാവം എടു െകാള്ളെട്ട, ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടേല്ല?’ അച്ഛൻ തിരി നട .
ഒരു ഇല്ലായ്മക്കാരന് മെറ്റാരു ഇല്ലായ്മക്കാരൻ െസൗജന്യം നൽകു . ഒരു പുതിയ
പാഠമാണ് പൂജാരി അതിലൂെട മക്കെള പഠിപ്പിച്ചത്. ന്യായമായ കാര്യത്തിലാെണ
ങ്കിലും വഴക്കടി ഒ ം േനടാൻ നിൽക്കരുത് എന്ന പാഠം.
അധികം ൈവകാെത വാർത്ത പര . മുട്ടക്കാരൻ മാ അങ്ങാടിയിൽ
തലചുറ്റി വീണു. വീട്ടിൽ െകാ വന്നത് സ്വന്തം കുട്ടയിൽ മടക്കി രുട്ടിക്കിട
ത്തിയാണ്. അച്ഛൻ േപായി ക . എന്നിട്ട് പറ
. “മാ കുട്ടയിൽ തെന്ന
മയ്യത്തായി. അയാൾക്ക് അ യും സ്ഥലേമ േവണ്ടിയിരു
... ”
പൂജകൾ കഴിഞ്ഞ് േവലു ജാരി മടങ്ങി വരുേമ്പാൾ തലയിൽ ഒരു ഭാണ്ഡവും
ഉണ്ടാകും. കാക്കാമാപ്പിളയുെട പാലം ഇറങ്ങി പാടവരമ്പ െട അച്ഛൻ വരുന്നത്
അകെല നിേന്ന മക്കൾക്ക് കാണാം. വരമ്പ് േപാകുന്ന വഴിെയ്ക്കാെക്ക വള
ം
തിരി
ം പിെന്നെയാരു ദുർഘട പാലവും കൂടി കട വീെട േമ്പാൾ ഒരുപാട്
ൈവകും.
വീട്ടിെലത്തി, േകാലായിൽ ഭാണ്ഡം ഇറക്കി, അച്ഛൻ കുളിക്കാൻ േപാകും.
അേപ്പാൾ അമ്മയും മക്കളും കൂടി ഭാണ്ഡം തുറ
പരിേശാധി ം. എ വിസ്മ
യേത്താെടയാണ് കുട്ടികൾ ആ നിധി പരിേശാധിച്ചിരുന്നത്! െനല്ല്, പല ജാതി
അരികൾ കൂടി ഴഞ്ഞത്, മലര്, അവിൽ, ചന്ദനത്തിരി, പഴം, ഓറഞ്ച് അങ്ങിെന . . .
അമ്മ ക്ഷമേയാെട വീ ം വീ ം പരതും. പല വീടുകളിൽ നി ം പൂജകൾക്ക്
തിഫലമായി ലഭിച്ചതായിരിക്കാം. അത് കി വാൻ അച്ഛൻ ഭാണ്ഡം തുറ
കാ നിന്നി ണ്ടാകും. അച്ഛേനാട് അനുകമ്പയും േസ്നഹവും െകാണ്ട് കണ്ണ് നിറ
യും. അമ്മ അരിയിൽ ൈക കുഴി തപ്പി ഒടുവിൽ െവള്ളിനാണയങ്ങൾ ഒെന്നാഴി
യാെത കെണ്ടടു ം. അത് എണ്ണി, മടിശ്ശീലയിൽ െകട്ടി, കുളി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന
അച്ഛെന ഏൽപ്പി ം. അച്ഛൻ അത് അമ്മെയ തെന്ന തിരിച്ച് ഏ ി ം. എന്നിട്ട്
വിഷാദേത്താെട പറയും . . . ഇേത ഒ .
ആ ഇല്ലായ്മ അച്ഛെന്റ ആയു മുഴുവൻ കൂെടയുണ്ടായിരു . അച്ഛനും അമ്മ
യും സാമാന്യം നല്ലേതാതിൽ ദാരി ്യം െകാ
നടന്നിരു , ഒരു അനുഷ്ഠാനം
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3. പൂക്കൾ വിളി

േപാെല. പല ദിവസങ്ങളിലും രാവിെല കഞ്ഞികുടി കഴിഞ്ഞ് ളിേലയ്ക്ക് ഇറ
േമ്പാൾ അമ്മ പറയുമായിരു .
“കൃഷ്ണാ, മകേന ഉച്ച വരണ്ടാേട്ടാ.”
അടുക്കളയിൽ ഒ മുണ്ടാകില്ല. ഉച്ചപ്പട്ടിണി. എെന്താരു െകാടിയ അന്യായ
മാണത്! വാലംകരയിലും സമീപേദശങ്ങളിലും അറിയെപ്പടുന്ന അക്ഷരഗുരുവും
പുേരാഹിതനുമായ േവലു ജാരിയുെട മക്കൾ ഉച്ചപ്പട്ടിണിയാവുക എന്നത് വളെര
വലിയ ൈവരുദ്ധ്യമായി അേന്ന അനുഭവെപ്പട്ടിരു . ൈദവങ്ങളിലുള്ള രക്ഷാ
േബാധം െചറുപ്പത്തിേല കൃഷ്ണനു നഷ്ടമായിെക്കാണ്ടിരു . െതാ മുമ്പിെല ഒഴിഞ്ഞ
ഓ കിണ്ണവും അടുക്കളയിെല കത്താത്ത അടു ം കൃഷ്ണെന്റ മനസ്സിൽ വിേദ്വഷം
പാകി. അത് മുള െപാട്ടി. വളർ . ഭൂമിയിൽ താൻ മാ മല്ല, വിശന്നിരി ന്നത്
എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഒരു െഞട്ടേലാെടയാണ് ആ െകൗമാരക്കാരൻ അംഗീകരിച്ചത്.
േലാകജനതയിൽ വലിെയാരു പങ്ക് ദാരി ്യത്തിലും േരാഗത്തിലും ഒടു േമ്പാൾ
ന നപക്ഷം മിടുക്കന്മാർ ഭുക്കളായി സുഖി
. ഭുക്കളും രാജാക്കന്മാരുമായി
ചിലർ പിറവിെയടു
. അതിെന്റ വ്യാകരണം തീെര മനസ്സിലായില്ല.

4
െതാ

െറ്റാമ്പതിെല െപരുമഴ

േചരാന ർ പള്ളി ളിൽ ഒന്നാം ാസ്സിൽ േചർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ച
ബാല്യകാലെത്ത മറക്കാനാകാത്ത ഒരു അനുഭവം െവള്ളെപ്പാക്കവുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ടതാണ്. െതാ െറ്റാമ്പതിെല െവള്ളെപ്പാക്കം. അന്ന് കൃഷ്ണന് ആറു വയസ്സ്.
പിൽക്കാലത്ത് ‘ഒരു െവള്ളെപ്പാക്കത്തിെന്റ ഓർമ്മയ്ക്ക്’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ
വാലത്ത് എഴുതിയ അനുഭവ റിപ്പിലൂെട കട േപാകുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിെല
േകരളീയ ജീവിതം തെന്നയാണ്. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഏെറ െറ അജ്ഞാതമായ
െതാ െറ്റാമ്പതിെല െവള്ളെപ്പാക്കെത്ത റി ള്ള സരസവിവരണം.
“െതാ െറ്റാമ്പതിെല െവള്ളെപ്പാക്കം” എ
പറയുകേയാ, േകൾ കേയാ
െചയ്യാത്ത മലയാളി കാണുേമാ? സംശയമാണ്. െകാല്ലവർഷം 1099-െല െവള്ള
െപ്പാക്കം േകരളെത്ത േത്യകിച്ച് മദ്ധ്യേകരളെത്ത പിടി കുലുക്കിയ സംഭവമായി
രു . അതിലും വലിെയാരു െവള്ളെപ്പാക്കം അതിനു മു ണ്ടായിരുന്നതായി േകട്ടി
രുന്നില്ല. അതിനു േശഷമാകെട്ട, ഇേന്നാളമുണ്ടായി മില്ല. ഇന്നെത്തമാതിരിയുള്ള
വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ മരിച്ചവരുെട എണ്ണം കൃത്യമായി അറി
യാൻ സാധിച്ചില്ല. കഠിനവർഷമായിരു , അക്കാലങ്ങളിൽ. മിഥുനം, കർക്കി
ടകം മാസങ്ങളിൽ സൂര്യെന കാണുന്നത് അപൂർവ്വം. അേഹാരാ ം േകാരിെച്ചാ
രിയുന്ന മഴ. നാട്ടിൽ തുള്ളിെക്കാരു കുടമായി െപ േമ്പാൾ തുമ്പിൈക്കവണ്ണത്തില
െ , മലയിൽ െപ ക! കാർേമഘങ്ങേളയും െകാണ്ട് കാറ്റ് കിഴേക്കാട്ട് േപായാൽ
പിേറ്റന്ന് മലെവള്ളം തലനീ ം. തടുക്കാൻ അണെക്ക കളില്ല. മിഥുനം 27-നു പുഴ
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യിെല െവള്ളം ചുവ കണ്ടേപ്പാൾ പതിവുള്ള മലെവള്ളത്തിെന്റ ആരംഭം എ
മാ േമ ധരി
.
െവള്ളെപ്പാക്കം ഒരു വാർഷിേകാത്സവമാണ്. വള്ളം കളിക്കാം. ഒഴുകിവരുന്ന
മലവിറകും േശഖരിക്കാം. കാടുകൾ അന്ന് പൂർണ്ണവിസ്തൃതിയിലും ഗാംഭീര്യത്തി
ലും നി . കാടുകളിേലയ്ക്ക് േലാറികെള തള്ളിവിടാൻ േറാഡുകളില്ല. അതുെകാണ്ട്
വനംെകാള്ള സംഭവിച്ചില്ല. കാട്ടിൽ േവനൽക്കാലത്ത് അടിഞ്ഞമരുന്ന ഉണക്ക
മരങ്ങളും െകാ കളും മ വനവിഭവങ്ങളും മലെവള്ളം വാരിെയടുത്ത് തീരേദശ
െത്തത്തി ം. ഒരു െകാല്ലം കത്തിക്കാനുള്ള വിറകു മുഴുവൻ അങ്ങെന ആളുകൾക്ക്
സൗജന്യമായി കിട്ടിയിരു . ഞാൻ ഓർ കയാണ് . . . .
ഒരു വഞ്ചി കിട്ടാൻ േചട്ടൻ ഓട്ടമായി. എ ം കിട്ടാനിെല്ലങ്കിൽ മാ േമ
ആരും ഹസ്സൻ മാപ്പിളെയ സമീപി . അറുത്ത ൈകക്ക് ഉ േതയ്ക്കാത്തവനാെണ
ന്നാണ് നാട്ടിൽ സംസാരം. പുഴവക്കിെല ഓടുേമഞ്ഞ ഏക വഞ്ചി ര ഹസ്സൻ മാപ്പി
ളയുേടതാണ്. അതിെന്റ െതാ പുറകിൽ തെന്ന െവള്ളേതയ്ക്കാത്ത െചങ്ക െകാണ്ട്
പണിത അയാളുെട വീടും. സമ്പന്നൻമാരുെട യാ
ള്ള ചി പ്പണിേയാടുകൂടിയ
ചായം േതച്ച കൂടാരവഞ്ചി, സാധാരണക്കാരുെട യാ
ള്ള കമാനാകൃതിയിൽ
പന െകാ ള്ള േമൽ രേയാടുകൂടിയ വളവര വഞ്ചി, വളവരയില്ലാത്ത വഞ്ചി
തുടങ്ങി, ഒരാൾക്ക് സ്വയം തുഴ
േപാകാൻ പ ന്ന െകാതു വഞ്ചി വെര പല
വാടകനിരക്കിലുമുള്ള പലതരം വഞ്ചികൾ ഹസ്സൻ മാപ്പിള ണ്ട്.
‘ഒരു പുത്തൻ കൂലി’ വഞ്ചിയാണ് കിട്ടിയത്. െകാച്ചീ രാജാവിെന്റ നാണയ
മാണ് ‘പുത്തൻ’. പുത്തൻ പിൻവലിക്കെപ്പട്ടി ം അതിെന്റ മൂല്യമായ 10 ിട്ടീഷ്
ൈപെയ ഒരു പുത്തൻ എ
വിളി ന്ന കീഴ്വഴക്കം 99 കാലത്ത് നിലനി
ന്നിരു . വാണം േപാെല ഒഴുക്കിലൂെട പാ
വരുന്ന മലവിറകുകൾ വഞ്ചി
നിറെയ വാരി ട്ടി, വീടിെന്റ മുറ്റ
െകാ േപായി കൂട്ടിയി . ഈട്ടി, േതക്ക്,
ചന്ദനം, ഇരുമുള്ള്, മരുത് തുടങ്ങി േപരറിയുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ കാ മരങ്ങളുെട
അവശിഷ്ടങ്ങളാണവ. വിറകുപിടുത്തം നിറുത്തി. സന്ധ്യേയാടടു
. വഞ്ചി
തിരിേച്ചൽപ്പി കളയാം. നാേള വച്ചാൽ വഞ്ചി ലി ഡബിളാകും ൈപയുെട
മൂല്യമുള്ള ഒരു അരയണ
ം (അണ = 12 ൈപ) 3 ൈപയുെട ഒരു കാലണ
ം
മാ േമയു . അതായത് 9 ൈപ. കുറവുള്ള ഒരു ൈപ കടം പറയാം. വഞ്ചിയും
െകാ െച . പെക്ഷ, അണ്ടിേയാടടുത്തേപ്പാഴാണ് മാങ്ങയുെട പുളി! ഹസ്സൻ

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും
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മാപ്പിള െത ം വഴ ന്നില്ല. പ
ൈപയും തിക െകാ
െചന്നാേല, വഞ്ചി
സ്വീകരി കയു .
വഞ്ചിയും െകാ തിരി േപാേരണ്ടിവ . േപാരുന്നവഴി ണ്ട്, പറ കെള
ല്ലാം മുങ്ങിയിരി
. മരങ്ങളുെട കടയ്ക്കൽ ഒഴു
െകട്ടിമറിയുന്ന ഒച്ച! വീട്ടിെല
ത്തി േനാ േമ്പാൾ െത മു മുറ്റ
കൂട്ടിയിട്ട വിറെകല്ലാം ഒഴുകിേപ്പായിരി
! വഞ്ചി വരാന്തയിെല തൂണിൽ െകട്ടി. സമീപ ള്ള െചറ്റ ടിലുകളിെലല്ലാം
െവള്ളം കയറി. രാ ി മുേമ്പ തെന്ന താമസക്കാർ ഒഴി
േപായി. സന്ധ്യ
മയങ്ങി. കാക്ക കരയു . പശു പതിവില്ലാത്ത വിധം ദയനീയമായി മു യിടു .
പട്ടി േമാ
, ഒരു പറ്റം ഞാറപ്പക്ഷികൾ ദീനസ്വരം മുഴക്കി വടേക്കച വളത്തി
േലക്ക് പറ േപായി. നായർ ച
െതേക്കാ ം, ഞാറ കര
വടേക്കാ ം എന്ന
പഴെമാഴി ഓർ . ഇരു വ്യാപി . കാ ം മഴയും വർദ്ധി . അത്താഴം കഴിച്ച്
ഉറങ്ങാൻ കിട . ആർ ം ഉറക്കം വന്നില്ല. ദൂെര നിന്ന് വിളിെയാച്ചയും നിലവി
ളികളും മാെറ്റാലിെക്കാ
. വരാന്തയിെല ആദ്യെത്ത ചവി പടി മുങ്ങി. രണ്ടാ
മേത്തതിെന വിഴുങ്ങാൻ തല നീ കയാണ് െവള്ളം. കാറ്റിര
. മഴ ള്ളികൾ
മുറ്റെത്ത ളയജലത്തിൽ മദ്ദളം െകാ
. മഴ തകർ
െപേയ്താെട്ട. കാറ്റില്ലാതി
രുന്നാൽ മതി. പുര മീെത ഒരു െതങ്ങ് ചാ
നിൽ
. ഒരു കുലയിൽ മുപ്പതും
നാൽപ്പതും കാഫലം തരു . പ െപറ്റ െപണ്ണ് നിറയൗവനത്തിന്റ ആേരാഗ്യ
േത്താെട പതിെനാന്നാമേത്തതിെന്റ ഭാരവും താങ്ങി, നിൽ ന്ന േപാലുണ്ട് െതങ്ങ്
െവട്ടാൻ മന വന്നില്ല. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ േബാദ്ധ്യമായി, സ്വർണ്ണം കാ ന്ന
മരമായാലും പുര മീേത വന്നാൽ െവട്ടണം!
എവിെടേയാ എെന്തല്ലാേമാ ഒെക്ക മറി
വീഴുന്ന ഒച്ച! മിനി െകാണ്ട്
രണ്ടാമെത്ത ചവി പടിയും മുങ്ങി! ഇത് ഇതിനുമുമ്പ് ഒരു കാലെത്ത െവള്ളെപ്പാക്ക
ത്തിലും ഉണ്ടാകാത്ത സംഭവമാെണന്ന് അച്ഛൻ പറയു . ഗൃഹാന്തർഭാഗം ആെക
പരി ാന്തിയിലാണ്. കൂട്ടനാമജപമായി “നാരായണ, നാരായണ . . . “ പാലാഴി
എന്ന പാരാവാരത്തിൽ െപരുമ്പാമ്പിെന്റ പുറ
പത്നീസേമതം പള്ളി െകാ ന്ന
നാരായണനുെണ്ടാ, ഒരു പുഴയിൽ ഇത്തിരി െവള്ളം െപാങ്ങിയത് ഗൗനി
!
വിളിേക്കണ്ടത് നാരായണെനയല്ല, ഹസ്സൻ മാപ്പിളെയയാണ് എ
പറയാൻ
േതാന്നി. ആപത്തിൽ ഉതകാൻ േപാകുന്നത് അേങ്ങരുെട വഞ്ചിയാണെല്ലാ!
പുര മീേത െവള്ളം വന്നാൽ അതു
മിേത വള്ളം എ
െചാ ണ്ട്. േകാഴി
കൂകി. പാതിരാേക്കാഴിയാകണം. ജല ളയത്തിെന്റ മീെതയാകയാൽ കൂകലിെന്റ
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4. െതാ

െറ്റാമ്പതിെല െപരുമഴ

തിദ്ധ്വനിക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ടായി. ‘െലന്താർണ്ണ’ വിളെക്കടുത്ത് വാതിൽ
പാതി തുറന്ന് പുറേത്ത േനാക്കി. ഹസ്സൻ മാപ്പിള തൂണും ചാരിനിന്ന് ഉറക്കം
തൂ
! െവള്ളം മൂന്നാമെത്ത ചവി പടിയും വിഴുങ്ങി. “സാരമില്ല.” അച്ഛൻ
ആശ്വസിപ്പി . “െവളു േമ്പാൾ െവള്ളം ഇറങ്ങി ട ം.” ഒ
മയങ്ങിേപ്പാ
യിരി ം. അേപ്പാൾ േകൾ
, നിലവിളി — “അേയ്യാ, പായിൽ െവള്ളം!”
െപെട്ട വാതിൽ തുറ . വരാന്ത മുങ്ങിയിരി
! ഭാഗ്യത്തിന് കിഴക്ക് െവള്ള
കീറിയി ണ്ട്. േവഗം തെന്ന െക െകട്ടി. ആറംഗത്തിെന്റ കുടുംബം വഞ്ചിയിൽ
േകറിയേപ്പാൾ “അല്ലേയാ, ഹസ്സൻ മാപ്പിേള, അങ്ങെയ പടേച്ചാൻ സഹായി ം”
എ
പറയാൻ േതാന്നി. അമരത്ത് അച്ഛൻ ഇരു . മഴ െത ശമിച്ചി ണ്ട്.
“സൂക്ഷിക്കണം. ആരും അനങ്ങിേപ്പാകരുത്!” അച്ഛൻ ആജ്ഞാപി .
എഴുത്താശാനായ അച്ഛെന്റ നാരായം പിടി ശീലിച്ച കയ്യിൽ പങ്കായം കണ്ട
േപ്പാൾ അ തം േതാന്നി. വഞ്ചിക്ക് പിടി കമ്മി. വിരൽ െവച്ചാൽ കണ്ടി ന്ന
ഒഴു ം. പുഴ, േതാട്, പാടം, പറമ്പ്, എല്ലാം ഏകമയമാക്കിയ
ളേയാപരി
ഒഴുക്കിെന്റ ചുഴിയിൽ കുടുങ്ങാെത, െതങ്ങിലും മരത്തിലും ഇടിക്കാെത, വഞ്ചി,
സമീപെത്ത ഏക െപാക്കസ്ഥലമായ ചന്തൈമതാനെത്തത്തി. െനടുവീർപ്പിട്ട്
കരയ്ക്കിറങ്ങി. അവിെട നൂേറാളം വള്ളങ്ങളും ആയിരേത്താളം അഭയാർത്ഥികളും
കൂടിയി ണ്ട്. ന രിയും നായരും ഈഴവരും പുലയരും ന ാന്തിയും േജാനകനും
എല്ലാം അവിെട അേപ്പാൾ ഏകജാതി, ഏകമതം ഏകൈദവം എന്ന സിദ്ധാന്തം
നടപ്പാക്കിയിരി
. മനുഷ്യെന ഒന്നിപ്പി ന്നത് േദശീയ ദുഃഖമാണ്. പേലട
ം വള്ളം മുങ്ങിയ മരണവാർത്തകൾ േകൾ
. അ ം കഴിഞ്ഞില്ല, ൈമതാ
നത്തിെന്റ അേങ്ങതലയ്ക്കൽ നിന്ന് നിലവിളി. “തട്ടാൻപടി െപാട്ടാൻ േപാകു !
ഓടിേക്കാ . . . ” തട്ടാൻപടി െപാട്ടിയാൽ സ്ഥല
കൂടിയിരി ന്നവരുെട കഥ
കഴിയും! വന്ന വഞ്ചിയിൽ തെന്ന തിരി േകറി. േനേര െതേക്കാ വി . 10 നാഴിക
ദൂെര ഒരു ബ വീടുണ്ട്. അവിടം െപാക്ക േദശമാണ്. രണ്ടാ കഴിഞ്ഞാണ്
െവള്ളം ഇറങ്ങിയത്. ഗവൺെമ ം സാമൂഹ്യസംഘടനകളും ദുരിതാശ്വാസ വർ
ത്തനങ്ങൾ നടത്തി. വടേക്കയിന്ത്യയിൽ നി
േപാലും ധനസഹായെമത്തി.
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺ സ്സിെന്റ ഗാന്ധിെത്താപ്പിയും ഖദർവ വും ധരിച്ച
സന്നദ്ധഭടൻമാർ പന ം ഓലയും മുളയും െകാണ്ട് വീടുേപായ പാവങ്ങൾക്ക്
വീടു െകട്ടിെക്കാടു . പല ജന്മിമാരും ധർമ്മം െകാടുക്കാൻ പത്തായം തുറന്നി .
കഞ്ഞിവീ േക ങ്ങൾ തുറക്കെപ്പ . സർക്കാർ കുടിയാനവൻമാർക്ക് കരം ഇളവു
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െച െകാടു . ആപ
കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിെച്ചത്തിയത് ഒരു മാസം കഴി
ഞ്ഞാണ്. ആദ്യം െചേയ്യണ്ട കൃത്യം, വഞ്ചി നന്ദിപൂർവ്വം ഉടമസ്ഥെന തിരിേച്ചൽപ്പി
ക്കലാണ്. മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ വഞ്ചി ലി േചാദിക്കാെത ര ക ം നീട്ടി
സ്വീകരി െമന്നാണ് കരുതിയത്. െവള്ളെപ്പാക്കെക്കടുതിയുെട ഫലമായി ഒരു
ചില്ലിക്കാശും കയ്യിലില്ല. അച്ഛൻ തെന്നയാണ് വഞ്ചി ഏൽപ്പിക്കാൻ േപായത്,
െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ ഹസ്സൻ മാപ്പിളയുെട ഓർമ്മശക്തി ഒലി േപായിരുന്നില്ല.
കണക്ക് കൃത്യമായി കൂട്ടി.
“മിതിനം ഇരുപത്തിേയയാം തീയതിയാണ് മകൻ മഞ്ചി െകാ േപായത്.
അന്നെത്ത തീയതി െതാട്ട് 31-നു വെരയുള്ള ആ മാസത്തിെല 5 ദിവസെത്ത കൂലി
ഞമ്മ െവള്ളെപ്പാക്കത്തിെന്റ േപരിൽ വിടു . കർക്കടകം 32 െദവേസാം ഇന്ന്
ചിങ്ങം 4 വെരയുള്ള 4 െദവേസാം കൂടി 36 െദവസത്തിന് െദവസം പ
ൈപ
കാരം ആെക വേരണ്ടത് ഒരു ിട്ടീഷ് രൂപ പതിനാലണ.”
അച്ഛൻ വിനയപൂർവ്വം പറ
.
“ഒരു മാസത്തിനകം തേന്നാളാം.”
“അതു പ ല്ലാ.”
“മലെവള്ളത്തിെന്റ േപരിൽ ഒരു വി വീഴ്ച േവണം. ഹസ്സൻ മാപ്പിെള. നമ്മ
െളാെക്ക നാ കാരെല്ല?”
“അതേല്ലേടാ, ആശാേന, ഞമ്മ നിങ്ങ പറയാെത തെന്ന 5 െദവസെത്ത കൂലി
എളവു െചയ്തത്? എങ്ങെന മലെവള്ളം വരാതിരി ം? േമടിച്ചാ െകാടുക്കാത്തവരു
ള്ളപ്പ മലെവേള്ളാല്ല, തീമേയം െപ ം.”
“ശരി. എന്നാൽ പണമുണ്ടായി വഞ്ചിയും െകാ
വരാം.”
വഞ്ചി തിരി െകാ വ . ആളുകെള കൂട്ടി മുറ്റ
കൂടി െകട്ടി വലിപ്പി ്
വീടിെന്റ പടിഞ്ഞാേറ ചായ്വിെലത്തി . . . കട റ
ചത്തടിഞ്ഞ തിമിംഗലം
േപാെല വഞ്ചി അവിെട കമിഴ് കിട , നാല വർഷേത്താളം. േമണ വി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. കഷണങ്ങൾ ദിവേസന അടർ വീണു. വീണത് വീണത് അന്ന
ന്ന് അടുപ്പിേല ം െപാെയ്ക്കാണ്ടിരു . ഒരു ദിവസം േക : പാവം ഹസ്സൻ മാപ്പിള
മയ്യത്തായി. അധികം താമസിയാെത അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആ ചരി ാവശിഷ്ടവും
മയ്യത്തായി . . . !
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േകരളം പിച്ചെവ തുടങ്ങിയ അക്കാലത്ത് നാട്ടിെല ഏറ്റവും െകൗതുകകരമായ
കാ സ്വർണ്ണനിറവും ഉയര ടുതലും െകാണ്ട് പാെട വ്യത്യസ്തരായ ന തിരിമാ
രായിരു . തനി ന തിരി ജന്മികൾ നാട് അടക്കിവാണിരുന്ന കാലം.
രാജാവിലും ഉയർ നി ന തിരിയുെട പദവി. രാജാവിെന ശിക്ഷിക്കാൻ
കൂടി ന തിരിയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരു .
ിട്ടീഷ് മലബാർ ഒഴിെക േകരള
ത്തിെല െകാച്ചി–തിരുവിതാംകൂർ നാ രാജാക്കന്മാെര ന തിരിമാർ ഉള്ളം കയ്യിൽ
െവച്ച് കറക്കിയിരു . ന തിരി ൈദവമാണ്. ഭൂസ്വത്ത് മുഴുവൻ അവരുേടതാണ്.
െകാല്ലിനും െകാല ം സർവ്വാധികാരം. ജന്മിയും അന്തഃപുര ീകളും വല്ലേപ്പാഴുേമ
പുറത്തിറങ്ങാറു . ആ ീകെള കാണാൻ എന്ത് േതജസ്സാണ്! നീ യർ
െപാന്നിെന്റ നിറത്തിൽ. വട്ടത്തിലുള്ള മറ ട െകാണ്ട് മുഖം മറച്ചിരി ം. സംഘം
േചർേന്ന നട . ഈഴവരും പുലയരും എന്നല്ല, ആരും അവെര കണ്ടാൽ െതാഴുതു
േപാകും. ഈശ്വരതുല്യർ. അവരുെട േദഹം വൃത്തിയുള്ളതാണ്. െപാന്നാണ്.
പനേയാല െകാ ള്ള മറ ട ചൂടി ജന്മിമാരും അവരുെട അന്തഃപുര ീകളും േചരാ
ന ർ ഭഗവതി േക്ഷ ദർശനം കഴി
ഇടയ ന്നം ീകൃഷ്ണ േക്ഷ ത്തിേലക്ക്
ദർശനത്തിനു േപാകുന്ന കാ കൃഷ്ണൻ അ താദരങ്ങേളാെട ക
നിന്നി ണ്ട്,
അകെല നിന്ന്. കാരണം അത്തരം േവളകളിൽ വഴിയിെലന്നല്ല, ആ പരിസരത്ത്
േപാലും ഐത്തജാതിക്കാർ ആരും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.
േകരളജനതയ്ക്ക് അപമാനകരമാംവിധം അയിത്താചാരം അന്ന് നിലനിന്നി

18

5. മനുഷ്യരിെല ര

ജാതി

രു . ന തിരി, നായർ തുടങ്ങിയ സവർണ്ണരിൽ നിന്ന് അയിത്തജാതിക്കാർ
തീണ്ടാപ്പാട് അകലം എേപ്പാഴും പാലിേക്കണ്ടിയിരു . അയിത്തജാതിക്കാെരന്ന്
പറയുേമ്പാൾ ഈഴവർ മുതൽ താേഴാ ള്ളവർ എല്ലാം. അയിത്തം, തീണ്ടൽ
തുടങ്ങിയ അനാചാരങ്ങൾ ഇന്നെത്ത തലമുറയ്ക്ക് അവിശ്വസനീയവും അപരിചി
തവുമാണ്. ആ വാ കൾ സമകാലിക മലയാള ഭാഷയിൽ നിന്ന് അ ത്യക്ഷമാ
യിെക്കാണ്ടിരി
.
ഈഴവെര പാടെത്ത െചളിയുെട മണമില്ല. പെക്ഷ, കള്ളിെന്റ നാറ്റം! െച
കാരൻ അകേല േപായാലും കള്ളിെന്റ മണമടി ം. കള്ള് െചത്താണ് ഈഴവ
രുെട കുലെത്താഴിൽ. എന്നാൽ കൃഷ്ണെന്റ അച്ഛൻ െച കാരനായിരുന്നില്ല. മുൻത
ലമുറകളിൽ ആെരങ്കിലും െച കാരുണ്ടായിരുേന്നാ എന്ന് അറിയില്ല. എങ്കിലും
കൃഷ്ണൻ അടിക്കടി അയിത്തത്തിെന്റ േപരിൽ അപമാനിക്കെപ്പ െകാണ്ടിരു .
ളിൽ െച േമ്പാൾ സമ ായക്കാരായ നായർ സതീർത്ഥ്യർ മൂ
െപാത്തി
ചിരി ം. കൃഷ്ണെന ക മണ ന്നത് േപാെല. ഇടയ ന്നത്ത് ഏതാനും നായർ
കുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ചിരു . അവരിെല ഇളമുറക്കാരാണ് കൃഷ്ണെന കാണുേമ്പാൾ
മൂക്ക് െപാത്തി ചിരിക്കാറുള്ളത്. സത്യത്തിൽ കൃഷ്ണെന ക മണമില്ല. എന്നി ം
ജാതിനിന്ദ തുടർ . കു
വി വകാരിയുെട രക്തം തുടിച്ച കൃഷ്ണൻ പലേപ്പാഴും
ഏ മുട്ടലിന് ഒരുങ്ങി. പെക്ഷ, അശക്തെന്റ ഭീതി പുറേകാ വലി . പറ്റിയ സന്ദർഭ
ത്തിന് േവണ്ടി കൃഷ്ണൻ കാത്തിരു . ന തിരി എതിെര വന്നാൽ ഈഴവൻ ഓടി
മാറിെക്കാള്ളണം എന്ന നിയമം കൃഷ്ണന് സ്വീകാര്യമായി േതാന്നിയില്ല. ഇതിെന
ഒരിക്കെലങ്കിലും ധിക്കരിക്കണം എന്ന് വാശിയായി.
അപൂർവ്വ വ്യക്തിത്വം ഒരാളുെട ബാല്യകാലേചാദനകളിൽ തിരേനാട്ടം നട ം.
തെന്റ വരവറിയി ം. ഭാവിയിൽ സംജാതമാകുന്ന സവിേശഷതകെള തുടർജീവി
തസംഭവങ്ങളിലൂെട േകളിെകാ ം. കൃഷ്ണൻ അത്തരം ഒരു അപൂർവവ്യക്തിത്വത്തിന്
ഉടമയാെണ
കാേണണ്ടിയിരി
. സമ ായക്കാരായ കുട്ടികളിൽ നി ം
സതീർത്ഥ്യരിൽ നി ം േവറിട്ട് ഒരു ഭാവപ്പകർച്ച കൃഷ്ണനിൽ ക തുടങ്ങിയിരു .
അതിൽ ധാനം അേന്വഷിയുെടതായിരു . ഓേരാന്നിെന റി ം േനരിട്ട്
അേന്വഷിച്ചറിയും. ആർ ം കൃഷ്ണെന എെന്തങ്കിലും പറ
വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ
കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
ഒരിക്കൽ അമ്മ മകെന േക്ഷ ത്തിേലയ്ക്ക് ഒപ്പം കൂട്ടി. േക്ഷ നടയിൽ അമ്മ
മകേനാട് പറ
:
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“േമാെന, ഈശ്വരെന െതാഴുതു ാർത്ഥി
“എവിെട ഈശ്വരൻ?” മകൻ േചാദി .
“അതാ.
ീേകാവിലിനുള്ളിൽ.”
“അത് കല്ലേല്ല, അേമ്മ?”

,”

ആ അമ്മ തീർച്ചയായും െഞട്ടിയിരിക്കണം. പൂജാരിയായ പിതാവിെന്റ
മകൻ പൂജാബിംബെത്ത കല്ല് മാ മായി കാണു . വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് ഒരു
സായാഹ്നത്തിൽ വാലത്ത് ഈ സംഭവെത്ത റിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. അമ്മെയ
േവദനിപ്പിച്ചതിെല ദുഃഖം മുഖത്ത് കടമായിരു . കല്ല് ക മാ മാണ്. അെത
ങ്ങെന ഈശ്വരനാകും? കല്ലിേന്മൽ ആേരാപിക്കെപ്പടുന്ന ൈദവികത കൃഷ്ണന്
മനസ്സിലായില്ല. നേന്ന െചറുപ്പം മുതൽ യുക്തിസഹമായി മാ ം കാര്യങ്ങെള
വിലയിരുത്താൻ ആ കുട്ടി പരിചയി .
തനി െതെറ്റ േതാ ന്ന കാര്യങ്ങെള ശക്തമായി എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ
ൈധര്യെപ്പട്ടത് മെറ്റാ ം െകാണ്ടല്ല. അടിേച്ച ിക്കെപ്പടുന്ന നിയമങ്ങൾ തി
േഷധം കൂടാെത ശിരസാവഹിക്കാനുള്ള അസംഘടിതരുെട ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് വഴ ന്ന
സ്വഭാവം കൃഷ്ണെന െമരുക്കിയതുമില്ല.
അങ്ങെന ഒരു ദിവസം സഹപാഠിയുെട പിതാവായ ഒരു നായർ മാണിയു
മായി കൃഷ്ണൻ തടിപ്പാലത്തിൽ െവച്ച് വഴക്ക് തുടങ്ങി. പാലം എ പറഞ്ഞാൽ
വീതിേയറിയെതാ മല്ല. മൂേന്നാ നാേലാ െതങ്ങിൻ തടികൾ അടുപ്പിച്ചിട്ട് കയർ
െകാണ്ട് വരി
മുറുക്കിെക്കട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണ് തടിപ്പാലം. വീഴാെത നടക്കാൻ
മുകളിൽ നീളത്തിൽ വണ്ണക്കയറും ഉണ്ട്. ഒരു സമയം ഒേര ദിശയിേല
എ
േപർക്ക് േവണെമങ്കിലും പുറെക പുറെകയായി പാലം കടക്കാം. എന്നാൽ, ഒരാൾ
എതിർ ദിശയിൽ വന്നാൽ ഗതാഗത രുക്കാവും ഫലം. പാലത്തിൽ നായർ
കയറിയാൽ അയിത്തജാതിക്കാരനായ ഈഴവൻ ഇറങ്ങി മാറി നിൽക്കണം.
നായർ പാലം കട ഇറങ്ങിേപ്പായാെല ഈഴവൻ കയറാവൂ. അതാണ് ‘പാലം
നിയമം’. സംഗതി അയിത്തം. അയിത്തെമന്നാൽ അശുദ്ധം. വൃത്തിയില്ലാത്ത
ഇടം അശുദ്ധമാണ്. വൃത്തി േവണെമങ്കിൽ േദഹത്ത് േചറും െചളിയും പുരളാൻ
പാടില്ല. പാടെത്ത െചളിയുെട ഗന്ധത്തിനു രണ്ട് സംേവദനതലങ്ങളുണ്ടായിരു .
ഇ ം അങ്ങെന തെന്ന. ഒന്ന്, ആ ഗന്ധം ഭക്ഷ്യവ
കൃഷി െചെയ്തടു ന്ന
മഹത്തായ ജീവിതധർമ്മവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടാണ്. അത് സുഗന്ധമാണ്. കർഷ
കന് അതിഷ്ടമാണ്. അവനു െചളിയിലിറങ്ങാൻ അറപ്പില്ല. െവറുപ്പില്ല. അതിെന്റ
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5. മനുഷ്യരിെല ര

ജാതി

േപരിൽ ആെരല്ലാം അകറ്റി നിർത്തിയാലും അവേരാടും അവനു െവറുപ്പില്ല. അവൻ
ഭാതം മുതൽ േദാഷം വെര പാടെത്ത െചളിയിലായിരു . അന്തിേയാളം
പണിെയടു
അവശനായി കൂരയിെല ന്ന അവൻ, വാസനേസാ േത
ചൂടുെവള്ളത്തിൽ കുളി വൃത്തിയുള്ള കിടക്കയിൽ കിട റ കയായിരുന്നില്ല.
അവൻ കുളി ക േപാലും വല്ലകാല മായിരു . അതുമായി ബന്ധെപ്പ ഒരു
ഫലിതം വെര േകട്ടി ണ്ട്. ഒരുദിവസം വിേശഷി ഒരു കുളിപാസ്സാക്കിയ കൃഷീ
വലന് പനിപിടി . ഒരാ കുളിർ വിറ കിടന്ന ആ പാവം ഇങ്ങെന അ
തെപ്പ . “ആ ം െകാേല്ലാെമത്തി ഏെനാ
കുളിച്ചേപ്പാൾ ഇങ്ങെനയാെണ
ങ്കിൽ ‘െതവ്േതാം െതവ്േതാം കുളിക്കണ തം ാന്മാര്’എങ്ങെന സഹി
?”
അങ്ങെന വല്ലകാല ം കുളിച്ചിരുന്ന അവനു െചളിമണം സമൃദ്ധിയുെടയും ഐശ്വ
ര്യത്തിെന്റയും അടയാളമായിരു . രണ്ടാമെത്ത തലം ‘െതവ്േതാം െതവ്േതാം
കുളിക്കണ ത ാന്മാരു’േടതായിരു . രാവിെല കുളി , വൃത്തിയുള്ള വ ം ധരി
ഹവിർഗന്ധത്തിൽ േക്ഷ ദർശനം നടത്തി സ്വാദിഷ്ടമായി ഭക്ഷണം കഴി സുഖ
ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് െചളിമണം അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധമായിരു .
അവരതിെന െവറു . പാടത്ത് പണിെയടു ന്ന അധഃകൃതൻ അടുത്ത് വരു
േമ്പാൾ അേത ദുർഗന്ധം. രാവിെല കുളി , വൃത്തിയുള്ള വ ം ധരി നിൽ ന്ന
ഒരാൾക്ക് പാടെത്ത െചളി മണ ന്ന വൃത്തിഹീനനായ മെറ്റാരാെള അടുത്ത്
നിർത്താൻ കഴിയില്ല. “അഭ്യക്തെനസ്നാതൻ, അസ്തെശൗചം നിേ ാെന നല്ല
ശുചി” എന്ന് ശാകുന്തളം വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നതുേപാെല, വൃത്തിയായി
നിൽ ന്നവർ വൃത്തിയില്ലാത്തവെര അവജ്ഞേയാെട ആട്ടിയകറ്റി. അടുത്ത്
വന്നാൽ ചർദ്ദി ം. അതിനാൽ അശുദ്ധെത്ത അവർ അകറ്റി നിർത്തി. ഈ
അശുദ്ധം തെന്ന പാമരഭാഷയിൽ അയിത്തമായി. ഈ ര
തലങ്ങെളയും പരി
ഗണി ന്നതുെകാണ്ടാണ് പരി തകാലെത്ത ‘വലിയ വലിയ’ ആളുകൾ കാലിൽ
ഷൂസും കയ്യിൽ െ ൗസും ധരി പാടെത്ത െചളിയില് ഇറ ന്നത്. അവർ
പാടെത്ത െചളിെയ ആദരി
, പെക്ഷ, അശുദ്ധി വരാൻ ആ ഹി ന്നില്ല.
നായർ മാണിയുമായുള്ള വഴക്കിേലക്ക് വരാം. ആദ്യം കയറിയത് നായ
രാണ്. അേദ്ദഹം പകുതി എത്തിയേപ്പാഴാണ് മറുഭാഗ
നിന്ന് കൃഷ്ണൻ കയറു
ന്നത്. ന്യായം നായരുെട ഭാഗത്താണ്. നിയമം െവച്ചാെണങ്കിൽ അധഃകൃതനായ
കൃഷ്ണൻ ഇറങ്ങി മാറിെക്കാടുക്കണം. കൃഷ്ണൻ ഇറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. പാലത്തി
ലൂെട നായരുെട മുമ്പിേലക്ക് നടന്നടു കയാണ്. കൃഷ്ണൻ ഒരു വശം േചർന്ന്
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ഒതുങ്ങി നട കയാണ്. നായർ േപാകാൻ സ്ഥലമുണ്ടേല്ലാ എന്ന ഭാവത്തിൽ.
നായർക്ക് കട
േപാകാൻ സ്ഥലം േവണ്ടതിേലെറ വി െകാടുത്തി ം നായർ
േപാകുന്നില്ല. “ആരാ ഈ ഏഭ്യൻ? വഷളൻ? അവെന അടിേച്ചാടി ചാണകം
തളിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കാെത േനാം എങ്ങിന്യാ പാലം കടക്ക്വാ?” എെന്നാെക്ക േചാദി
അയിത്തം ഭയ
ഉറെക്ക അലറാനും നിലവിളിക്കാനും തുടങ്ങി. കൃഷ്ണന്
കുലുക്കമില്ല. പിന്തിരിയില്ല. വാശി പിടി നിൽ കയാണ്. നായരുെട വീടി
െന്റ പടിക്കൽ കൂടിയാണ് െപരുവഴി േപാകുന്നത്. കൃഷ്ണന് അനുവദിക്കെപ്പട്ട
നടവഴി അതല്ല. തലചുറ്റി മൂക്ക് െതാടുന്ന തരം ‘പുലയാസ് േറാഡുകളുണ്ട്!’ അെല്ല
ങ്കിൽ േത്യക ഊടുവഴികളുണ്ട്. അതിെല െപാെയ്ക്കാള്ളണം. പേക്ഷ, നായരുെട
വീടിെന്റ പടിക്കൽ കൂടിയുള്ള െപാതുവഴിേയ മാ േമ കൃഷ്ണൻ നട . സ്ഥിരം
അതാണ് പണി. നായർ
ശുണ്ടി വരും. നായർ കാണാൻ േവണ്ടി കൃഷ്ണൻ
നിേരാധിതപാതയിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി നി ം. നായർ തല്ലാൻ ഓടിച്ചിടും. കൃഷ്ണൻ
ഓടും. അത് പതിവാണ്. ഇത്തവണ കളി പാലത്തിെന്റ നടുക്ക് വച്ചാണ്. േതാൽ
ക്കാൻ ര കൂട്ടരും തയ്യാറല്ല. മറുവശത്ത് നായരും വാശിയിലാണ്. അവർണ്ണെന്റ
മുന്നിൽ േതാറ്റ് കൂടാ. ഒരിക്കൽ േതാറ്റാൽ പിെന്ന എക്കാലവും അവർണ്ണനു മുന്നിൽ
േതാ െകാടുേക്കണ്ടിവരും. അതാകെട്ട, ഒരു ഒറ്റെപ്പട്ട േതാൽവിയാവില്ല. ഒരു
വ്യവസ്ഥയുെട തെന്ന േതാൽവിയാകും. (അധികം ൈവകാെത ആ േതാൽവി
സംഭവി കയും െച 1936-ൽ േക്ഷ
േവശന വിളംബരമുണ്ടായി.) കൃഷ്ണൻ
കയറിൽ ബലമായി പിടി ഒരറ്റത്ത് നി . മേറ്റ അറ്റത്ത് നായരുെട അവസ്ഥ
പരിതാപകരമായി. ‘ആരാ, ഈ എഭ്യെന അടി െകാ കാ?’ എ ം മ ം
അലറി വിളിച്ചത് േകട്ട് നായർ സിൽബന്തികൾ ഓടി ടി. അവർ ര ം ക ി
കൂട്ടേത്താെട പാലം കയറി വ . ഒടുവിൽ േവലുപൂജാരി വിവരമറിഞ്ഞ് ഓടി വ
കൃഷ്ണെന പാലത്തിൽ നി എടു
ഇറക്കി, എന്നാണു കഥ.
കൃഷ്ണൻ, പെക്ഷ, സ്വന്തവിശ്വാസ മാണത്തിെന്റ പാലത്തിൽ നിന്ന് മരണം
വെര ഇറങ്ങി മാറിയില്ല. 1936-ൽ േക്ഷ
േവശന വിളംബരമുണ്ടായി. അേതാെട
അവിടെത്ത െപാതുവഴികൾ േമാചിപ്പിക്കെപ്പ . എങ്കിലും െകാച്ചീരാജാവിനു ബുദ്ധി
െതളിയാൻ പിെന്നയും 10 വർഷെമടു . കാലം കട േപായി. സ്വാത ്യം
ൈകവ . ജനാധിപത്യം നാട്ടിേലക്കിറങ്ങി. പാലം സംഭവത്തിെല കൃഷ്ണെന്റ
തിേയാഗി നായർ മാണി ആൾ ആെക മാറി. കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഖദറുടു
േകാൺ സ്സായി. കുറ നാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നായർ പിെന്നയും മാറി.
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ജാതി

മാേറണ്ടിവ . അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൾ ഒരു ഈഴവ കാമുകനുമായി ഒളിേച്ചാടി
രജിസ്റ്റർ വിവാഹം െച . ആദ്യം െഞട്ടിെയങ്കിലും പിെന്ന അയാൾ ഖ്യാപി .
ഖദർ ധരിച്ച ഞാൻ ആദർശധീരനുമാണ്. ജാതിേഭദം അനാവശ്യം. ഇനിെയനിക്ക്
ജാതി വ്യത്യാസമില്ല.
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ഏതാണ്ട് ഇക്കാലത്ത് തെന്ന നട എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഗാന്ധി
ജിെയ കാണാൻ എറണാകുളേത്ത ള്ള യാ .
േചരാെന ർ െസന്റ് െജയിംസ് യു. പി. ളിൽ െസക്കന്റ് േഫാമിൽ, (ഇന്ന
െത്ത ആറാം ാസ്) പഠി ന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം എറണാകുള
രാേജ
ൈമതാനിയിൽ ഗാന്ധിജി വരു എ േകട്ട് ആേവശമായി. കൂ കാരൻ ആന്റ
ണിേയയും കൂട്ടി ഗാന്ധിജിെയ േനരിട്ട് കാണാനും സംഗം േകൾക്കാനും തീരു
മാനി . പിേറ്റന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി, ളിേലക്ക് േപാകാെത തീവണ്ടിപ്പാള
ത്തിലൂെട േനെര എറണാകുളത്തിനു െവച്ച് പിടി . രാേജ ൈമതാനി എവി
െടയാെണന്ന് അറിയില്ല. ആേരാടും േചാദിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. േറാഡിലൂെട
േപാകുന്നവെരാെക്ക രാേജ ൈമതാനിയിേലക്കാണ്. െറയിലിലൂെട േപാകുന്നവ
െരാെക്ക രാേജ ൈമതാനിയിേലക്കാണ്. ആ സംഘത്തിെന്റ കൂെട േപായാൽ
മതി. രാവിെല പുറെപ്പ . ഉച്ചയ്ക്ക് എറണാകുളെത്തത്തി. െപാരി ന്ന െവയിലി
ലും ൈമതാനം നിറെയ ജന ട്ടം. തിക്കിത്തിരക്കി ഒരു വിധം മുൻ നിരയിൽ
എത്തി. സംഗം േകൾ ക എന്നതിലുപരി ഗാന്ധിെയ കാണുക എന്നതാണ്
മുഖ്യലക്ഷ്യം. ആ ഹം സാധി . ഗാന്ധിെയ വളെര അടുത്ത് ക . പിറകിൽ
നിന്നാണ് കണ്ടത്. അതുെകാണ്ട് മുതുകാണു നന്നായി കണ്ടത്! നല്ല വീതി
യും നീളവുമുള്ള മുതുക്! തൃപ്തി വരാഞ്ഞി ഗാന്ധിെയ െതാ േനാ യും െച .
ഗാന്ധിജിയുെട വ്യക്തിത്വം വളെര വലിയ ഒരാേവശമാണ് ഓേരാ ഭാരതീയനിലും
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പകർന്നിരുന്നത്. ഗാന്ധിെയ േനരിൽ കാണാനും െതാ േനാക്കാനും കഴിഞ്ഞത്
ജീവിതത്തിെല അവിസ്മരണീയമായ ഒരനുഭവമായി വാലത്ത് പിൽക്കാലത്ത് പല
തവണ പറഞ്ഞി ണ്ട്. കൂെട, പിേറ്റന്ന് ളിൽ എത്തിയേപ്പാൾ കിട്ടിയ അവിസ്മര
ണീയമായ ചൂരൽക്കഷായെത്ത റി ം.
ിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെനതിെര രാജ്യത്ത്
വി വം സംഘടിപ്പി ന്ന ഗാന്ധിയുെട സംഗം േകൾക്കാൻ േപായിരി
.
ധിക്കാരികൾ!
ഏഴാം ാസ് ജയി . തുടർന്ന് പഠി വാൻ അടുെത്ത ം ൈഹ ളുകളില്ല.
ഉള്ളത് എറണാകുളത്ത് ിസ്ത്യൻ പാതിരിമാരുെട െസന്റ് ആൽബർട്സ് ൈഹ ൾ
മാ ം. പെക്ഷ എങ്ങെന നിത്യവും േപായി വരും? വരാ ഴയിൽ നിന്ന് ഇടപ്പള്ളി
ക്കടു
പുകണക്കാവ് വെര പണ്ട് േകാകസേന്ദശത്തിെല സേന്ദശഹരൻ നട
േപായ പൂഴി മൺപാത മാ ം. ഇന്നെത്ത േദശീയപാത 17-െന്റ ആദ്യമാതൃക.
വാഹനങ്ങെളാ മില്ല. പിെന്ന, ഇടപ്പള്ളി വഴി എറണാകുളേത്തയ്ക്ക് േപാകുന്ന
തീവണ്ടിപ്പാതയിലൂെട നടക്കണം. ചി ര് വെര നടന്ന്, പണ്ട് ഇയ്യാംപാടം എന്ന്
പറഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥലത്ത് െവച്ച് തീവണ്ടിപ്പാതയിൽ കയറാം. പിെന്ന തീവണ്ടിപ്പാ
തയിലൂെട നട എറണാകുളെത്തത്താം. മുമ്പ് ഗാന്ധിജിെയ കാണാൻ എറണാ
കുള
േപായ അേത വഴി. രാവിേലയും ൈവകി ം നടക്കണം. അന്ന് നടപ്പ്
ആർ ം ഒരു ആേരാഗ്യ ശ്നേമാ, അഭിമാന ശ്നേമാ ആയിരുന്നില്ല. അങ്ങെന
കൃഷ്ണെന എറണാകുളത്ത് െസന്റ് ആൽബർട്സ് ൈഹ ളിൽ േചർ .
പത്താം ാസ് വെരയുള്ള മൂ െകാല്ലം കൃഷ്ണൻ േപായി വന്നത് െറയിൽ പാള
ത്തിലൂെട കാൽനടയായിട്ടായിരു . വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിെല െതക്കൻ ചി േരക്ക്
നട ം. ഇയ്യാംപാടത്ത് നിന്ന് വരമ്പിലൂെട മുറി കട
െറയിൽ പാളത്തിൽ
എ ം. പിെന്ന, കൂ കാരുെമാത്ത് ഒറ്റനടപ്പ്. എറണാകുളം എ ന്നത് അറിയുക
േപാലുമില്ല. ഇയ്യാം പാടത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തിനു തിരിയുന്നതിനു എതിർദിശ
യിൽ േപായാൽ ഇടപ്പള്ളിയിൽ എത്താം. അങ്ങെനയാണ് ചങ്ങ ഴയുെട വീട്ടിൽ
എത്തിയിരുന്നത്. ആ തീവണ്ടിപ്പാതയ്ക്ക് വാലത്തിെന്റ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്ഥാ
നമാണുള്ളത്. പിൽക്കാലജീവിതത്തിൽ ചങ്ങ ഴയുെട വീട്ടിൽ നിത്യസന്ദർശക
നും ിയചങ്ങാതിയുമായത് എ ം ആ തീവണ്ടിപ്പാളത്തിലൂെട നട േപായിട്ടാ
യിരു . വാർദ്ധക്യകാലത്ത് തൃശൂർ. പാലക്കാട്, എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം
ജില്ലകൾ ഒട്ടാെക നട കണ്ട വാലത്തിനു ആ നടപ്പിനുള്ള ഊർജ്ജവും ഓജ ം
നൽകിയത് ആ ബാല്യകാലത്തിെല തീവണ്ടിപ്പാതസഞ്ചാരമായിരിക്കാം.

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും
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അങ്ങെനയുള്ള ആ തീവണ്ടിപ്പാതയുെട വരവിനു പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്.
1989 ഏ ിൽ 23-ന് േദശാഭിമാനി വാരാന്തപ്പതിപ്പിൽ വാലത്ത് എഴുതിയ ‘ഒരു
തീവണ്ടിപ്പാതയുെട കഥ’ എന്ന േലഖനം േകരളചരി ത്തിേല ം സം ാരത്തി
േല ം െവളിച്ചം വീശു ണ്ട്. തീവണ്ടിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സർേവ,
മുതൽ തീവണ്ടിയുെട വരവ് വെരയുള്ള കഥ സരസമായി വർണ്ണി ന്ന, പാരായണ
സുഖവും അറിവും പകരുന്ന േലഖനം ഇവിെട േചർ
.

7
ഒരു തീവണ്ടിപ്പാതയുെട കഥ
എറണാകുളം ജില്ലയിെല േചരാെന രിൽ േറാഡിൽ നി
േനാക്കിയാൽ ക
െകാ
പണിതു കുമ്മായം േതയ്ക്കാത്ത ഒരു വീടു കാണാമായിരു . അതിെന്റ
മുൻവശെത്ത ചുവരിൽ ഒരു വലിയ ഓട്ടയും. െഷാർണൂർ–എറണാകുളം തീവ
ണ്ടിപ്പാത സ്ഥാപി ന്നതിെന്റ ാരംഭമായ സർേവ നടന്നത് ആ വഴിയ്ക്കാണ്.
സർേവ ് േവണ്ടി ആ വീടിെന്റ ചുവരിൽ തുളച്ച തുള ചരി സ്മാരകമായി േശഷി
ച്ചതല്ലാെത അതിേല തീവണ്ടി വന്നില്ല. േകാ ം സൂ ം ഇട്ട് സാ ൻമാരായ ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥൻമാരും ശിപായിമാരും െകാടിയും കുേന്താം കുഴലും േകാലുമായി വ
ഭൂമി അള കയും സർേവയുെട ആവശ്യാർത്ഥം വീടിെന്റ ഭിത്തി തുള കയും െചയ്ത
േപ്പാഴാണ് ബുദ്ധിമാൻമാരായ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യത്തിെന്റ ‘ഗുട്ടൻസ്’ പിടികിട്ടിയത്.
തീവണ്ടി േചരാെന രിൽ കൂടി വരാൻ േപാകു ! തീവണ്ടിെയപ്പറ്റി സം മകരങ്ങ
ളായ പല കിംവദന്തികളും ചരി ന്ന കാലം. തീവണ്ടി കാണാൻ 90 കി. മീ.
ദുരം കാൽനട യാ െചയ്ത് േഷാർണൂരിേല േപായ ചില സാഹസികൻമാരും
കഥകൾ ചരിപ്പി .
ഭയങ്കരമാണ് തീവണ്ടിയുെട ഒച്ച. േകാഴിമുട്ട വിരിയുകയില്ല. ഒച്ചയുെട ഊക്കിൽ
മുട്ട കുലുങ്ങിെപ്പാ ം. ഗർഭിണികളുെട ഗർഭം അലസും. നാട്ടിൽ അങ്കലാപ്പായി. ടി
വിെന്റ പടേയാട്ടത്തിനു േശഷം ഞങ്ങളുെട നാട് ഇങ്ങെന ഒരു േപടി േപടിച്ചിട്ടില്ല.
തീവണ്ടിഭീഷണി നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ അമ്പലങ്ങളിൽ വഴിപാടുകൾ േനർ .
ജനം ഒരുമി നാടുവാഴിയായ േചരാെന ർ കർത്താവിെനക്കണ്ട് സ്ഥിതിഗതി
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കളുെട ഗൗരവം ഉണർത്തി . ധാരാളം ‘കുഞ്ഞമ്മമാർ’ (കർത്താവിെന്റ കുടുംബ
ത്തിെല സ് ീകൾ) ഉൾെപ്പടുന്നതാണ്, ‘അടിമഠം’. മാസം ശരാശരി ര
സവം
വീതം അടിമഠത്തിൽ നട
. അേതാർത്തേപ്പാൾ കർത്താവിനു ഭയം വർദ്ധി .
അേദ്ദഹം കുടിയാനവൻമാേരാടു പറ
.
“തീവണ്ടി േചരാെന രിൽ കൂടി ഓടിക്കാൻ േചരാെന ർ കർത്താവായ
ഞാൻ ‘മൂപ്പിെല യജമാനൻ’ എന്ന പട്ടവും െകട്ടി ഇവിെട വാഴുേമ്പാൾ സമ്മതി
ക്കില്ല.”
ഉടൻ തെന്ന തൃ ണി റ കനക
െകാട്ടാരത്തിെലത്തി, െകാച്ചി മഹാ
രാജാവിെന ‘മുഖം കാണി ’ നിേവദനം നടത്തി. നാലു േകാഴിെയ വളർത്തി നിത്യ
വൃത്തി കഴി ന്നവരാണ് േചരാെന രിെല പാവങ്ങൾ. പിെന്ന ഗർഭം അലസിയാ
ലെത്ത സ്ഥിതി! ജനസംഖ്യയുെട ഭാവിെയന്ത്?
മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിന് സർവ്വവും േബാദ്ധ്യമായി. തീവണ്ടിയുെട തലയ
ം ഇരു െകാ ള്ള ഒരു ഭയങ്കര രാക്ഷസനാെണന്ന് ആഴ്വാേഞ്ചരി ത ാ
ക്കൾ പറഞ്ഞ് നാം േകട്ടിരി
. മഹാരാജാവ് ദിവാേനാട് ഉത്തരവായി:
േചരാെന രിൽ കൂടി െറയിലിടാനുള്ള തീരുമാനം മദിരാശി ഗവർണ്ണെറെക്കാണ്ട്
റദ്ദാക്കിക്കണം.
േചരാെന ർക്കാർ വിജയം െകാണ്ടാടി. അമ്പലത്തിൽ േത്യകം വിള
കഴിപ്പി . േചരാെന രിെന്റ െതാ െത
സ്ഥിതി െച ന്ന ഇടപ്പള്ളിയിൽ
ടിയായി അവസാന സർേവ. േചരാെന ർക്കാർ തള്ളിയ മാരണം ഇടപ്പള്ളിക്കാ
രുെട തലയിലായി.
അേതാെട േചരാെന ർക്കാർ ഇടപ്പള്ളിക്കാെര കളിയാക്കാനും തുടങ്ങി.
ഇടപ്പള്ളി അങ്ങാടിയിൽ െവച്ച് േചരാെന ർക്കാെര ഇടപ്പള്ളിക്കാർ തല്ലി. േചരാ
െന രിൽ െച െപടുന്ന ഇടപ്പള്ളിക്കാെര അവരും തല്ലി. ദിവേസന തീവണ്ടി
ത്തർക്കവും അടിയും പതിവായി.
ഇടപ്പള്ളി ജനം ഇടപ്പള്ളി രാജാവിെന സമീപി . തിരുവിതാംകൂറിനു കീഴി
ലാെണങ്കിലും ഇടപ്പള്ളി രാജാവും േമാശക്കാരനല്ല. നാലു് ച. ൈമൽ വിസ്താരമുള്ള
ഇടപ്പള്ളി രാജ്യത്ത് നാൽപ്പത് േക്ഷ ങ്ങൾ. ഒെക്ക ചുട്ടേകാഴിെയ പറപ്പി ന്ന
‘ ത്യക്ഷമുള്ളവ’. രാജാവിെന്റ മഠം, മാടമ്പിമാരുെട ‘എ െക കൾ,’ ന തിരി
ഇല്ലങ്ങൾ, അങ്ങാടികൾ, േജാനകപ്പള്ളി, ന ാണിപ്പള്ളി! ഇവെയ്ക്കല്ലാമിടയിൽ
ടി തീവണ്ടി െകാ േപാവാൻ പറ്റിെല്ലന്ന് ഇടപ്പള്ളിരാജാവും വാദി േനാക്കി.

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും
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േചരാെന ർ മാർഗ്ഗം റദ്ദായ സ്ഥിതിയ്ക്ക് ആലുവായിൽ നിന്ന് എറണാകുളേത്തയ്ക്ക്
ഇടപ്പള്ളിയിൽ ടിയല്ലാെത േവേറ മാർഗ്ഗമില്ല. തീവണ്ടി ആളുകളുെട തല മീെത
കൂടി ഓടിേക്കണ്ടിവരും. െറയിൽേവ എന്നാൽ
ിട്ടീഷ് ഗവർെമ്മെണ്ടന്നാണർ
ത്ഥം! ഇടപ്പള്ളി രാജാവിനു സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാ ാജ്യേത്താട് കളിക്കാൻ
പറ്റില്ല. ഉന്നത തലങ്ങളിൽ നടന്ന കൂടിയാേലാചന വിജയി . ഇല ം മുള്ളിനും
േകടുകൂടാത്ത േപാംവഴി ക പിടിക്കെപ്പ .
ഇടപ്പള്ളിയുെട വട ഭാഗ —എളമക്കര, േപര ർ ഭാഗത്ത്—കിഴ പടി
ഞ്ഞാറായി ‘വടുതല’ വെരയുള്ള മൂ ൈമൽ ദൂരം വരുന്ന േദശം വിജനവും ശൂന്യ
വുമാണ്. കായലും ചതു ം പാടവും ചുള്ളിക്കാടും െകാ ള്ള കാലം െചല്ലാമൂല!
േപടിച്ചാരും പട്ടാപ്പകൽ േപാലും െചല്ലാറില്ല. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇടപ്പള്ളി രാജാവ്
വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയിരുന്നതവിെടയാണ്. അതുെകാണ്ട് അവിെട മുഴുവൻ േചാര
കുടി ന്ന ‘അറുെകാലകൾ’ എന്നറിയെപ്പടുന്ന േ തങ്ങൾ വിഹരി
. ഇടപ്പ
ള്ളിക്കാരുെട േപടിസ്വപ്നമാണവിടം. തീവണ്ടി അതിേല േപാകുെമങ്കിൽ ഇടപ്പള്ളി
ക്കാർെക്കാരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഇടപ്പള്ളി രാജാവ് തെന്റ ജകെള സമാധാനിപ്പി :
“ആ േദശം മുഴുവൻ െവള്ളച്ചാലെല്ല? അവിടം മുഴുവൻ നികത്തി, െറയിൽ
െവക്കാൻ പാകത്തിൽ മണ്ണിട്ട് െപാക്കി, സായിപ്പൻമാർ മുടിയെട്ട. ഇനി, തീവണ്ടി
ഓടിെച്ച തെന്ന വരികിൽ അവിെടയുള്ള ഭൂതേ തപിശാചുക്കൾ വണ്ടിെയടുത്ത്
െവള്ളത്തിൽ എറിയുകയും െച ം!”
ഭൂമിയുെട വില തിട്ടെപ്പടുത്തി അനുവദിച്ച ഒരു നല്ല സംഖ്യ രാജാവ് നിരസി
കയാണ് െചയ്തത്. ഇടപ്പള്ളി ഇളങ്ങ ർ സ്വരൂപം ഭൂമി വിറ്റ് പണം വാ ന്ന
കീഴ്വഴക്കമില്ല. രാജകുടുംബത്തിന് അപമാനമാണത്.
ഭൂമി സൗജന്യം െകാടുത്തതിന് ത പകാരമായി രാജാവിന് മ ാസ് ഗവർണർ
ഒരു സൗകര്യം െച െകാടുക്കാൻ തീരുമാനി . ഇടപ്പള്ളി െറയിൽേവ േസ്റ്റഷനിൽ
നിന്ന് ഒരു ൈമൽ അകെലയുള്ള രാജാവിെന്റ മഠത്തിേലക്ക് ഒരു രാജകീയശാഖ
െറയിൽ ഇ െകാടു ക! രാജാവിെന്റ വാസസ്ഥല
നിന്ന് േനരി തീവണ്ടിയാ
െചയ്യാം.
പെക്ഷ, രാജാവ് സമ്മതിച്ചില്ല. “ഇവിെട ടി േവെണ്ട ം പറഞ്ഞ് വടെക്ക
ത്തലയ്ക്കെല േ തക്കാട്ടിേലയ്ക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞ മാരണം ഇേപ്പാൾ ന െട മഠത്തി
േല െകാ വരികെയാ?”
ആദ്യമായി തീവണ്ടി ഓടുന്ന ദിവസം ഇടപ്പള്ളിയിെല ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ
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ദൂെര മാറിനിന്ന് േനാക്കി. ഭൂതേ തപിശാചുക്കൾ തീവണ്ടി മറി ന്നത് കാണാൻ
ആകാംക്ഷേയാെട കാ നി .
എന്നാൽ ഒ ം സംഭവിച്ചില്ല. വണ്ടി േനേര ഓടിേപ്പായി. ജനം അ തസ്ത
ബ്ധരായി നിന്നേപ്പാൾ ഒരു ബുദ്ധിശാലി വിളി പറ
:
“േ തങ്ങൾക്ക് ഇരുമ്പിെന േപടിയാണ്. തീവണ്ടി ഇരു െകാണ്ടാണ്
ഉണ്ടാക്കിയി ള്ളത്!”
േകട്ടവർ തിവചി : “സായിപ്പിന് ബുദ്ധിയുണ്ട്.”
േഷാർണൂർ—എറണാകുളം തീവണ്ടിപ്പാത 1899–ലാണ് പൂർത്തിയായത്.
പണി തീരാൻ മൂ
വർഷം എടു . ആ തീവണ്ടിപ്പാതയിലൂെട എറണാകുള
േത്ത ം ഇടപ്പള്ളിയിേല ം െചറുപ്പം മുതൽ നിത്യവും ക്ഷീണമറിയാെത നട
െകാണ്ട് ഭാവിയിൽ നാലു ജില്ലകൾ മുഴുവൻ നട കാണാൻ വാലത്ത് താൻ
േപാലുമറിയാെത മുൻകൂട്ടി കാൽനട പരിശീലി കയായിരുേന്നാ!

8
പിതാവിെന്റ നിര്യാണം
അച്ഛെന്റ കഷ്ടതകൾ മാറണെമങ്കിൽ ൈദവങ്ങൾ അ തങ്ങൾ കാണിക്കണം
എന്ന സ്ഥിതിയായിരു . പെക്ഷ, േവലു പൂജാരി പൂജിച്ച ൈദവങ്ങൾ അേദ്ദഹ
ത്തിനു അനു ഹങ്ങൾ േനരിട്ട് നൽകിയില്ല. അധികം ൈവകാെത അേദ്ദഹത്തി
െന്റ കഷ്ടതകൾക്ക് അറുതിയായി. അച്ഛൻ വടേക്ക വാലത്ത് കണ്ടൻ കുമാരൻ േവലു
എന്ന േവലു ജാരി (ജനനം 1872). 1111 കർക്കിടകം 10-നു് (1936 ജൂൈല 25-നു്)
63-ആം വയസ്സിൽ വളെര ആകസ്മികമായി മരി .
ാവ് പിടിച്ച ഓ കിണ്ടി
യിൽ കഷായം കുടിച്ചതിെന ടർന്ന് വിഷബാധേയറ്റ് മരി കയായിരുന്നേ .
ഗൃഹനാഥനായ േവലു ജാരിയുെട െപെട്ട ള്ള മരണേത്താെട വാലം തറവാട്
സ്തംഭി . അന്ന് കൃഷ്ണന് പതിെന വയസ്സ്.
ഓല രയായിരുെന്നങ്കിലും, ഒഴിഞ്ഞ വയറായിരുെന്നങ്കിലും ഭാര്യ പാറു അതു
വെര ദു:ഖം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറിയിച്ചി മില്ല. എന്നാൽ, അേപ്പാൾ ഗൃഹനാഥെന്റ
അഭാവത്തിൽ അനാഥമായ അവസ്ഥയിേലക്ക് എല്ലാ ദു:ഖങ്ങളും കട വ .
പറക്കമുറ്റാത്ത കു
ങ്ങെള െനേഞ്ചാടു േചർത്ത് ക ന്നിെല അന്ധകാരത്തിേല
ക്ക് പാറു എ ം പിടിയും കിട്ടാെത േനാക്കി നി . അവിെട ആ കുടുംബത്തിെല
െപൗേരാഹിത്യം താൽക്കാലികമായി നില . എെന്നേന്ന മായി, എ പറയാ
നാവില്ല. ഭാവിതലമുറകളുെട ചങ്ങലക്കണ്ണികളിൽ എെന്നങ്കിലുെമാരിക്കൽ മെറ്റാരു
േവലു ജാരി കട വരിെല്ലന്ന് ആര് ക ?
അച്ഛെന റിച്ച് ചിന്തി േമ്പാൾ ഇല്ലായ്മയുെട ഒരു േലാകമാണ് കൃഷ്ണെന്റ
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ഓർമ്മയിൽ വരിക. അച്ഛൻ ജീവിതത്തിെലാരിക്കലും സുഖിെച്ചാ ണ്ടിട്ടില്ല.
സുഖിെച്ചാ റങ്ങിയിട്ടില്ല. മഴെവള്ളം േചാർന്നി ന്ന മുറിയിൽ മെണ്ണണ്ണ വിളക്കി
െന്റ മഞ്ഞ കാശത്തിൽ കൂർക്ക െമഴു പുരട്ടിയതും കൂട്ടി കഞ്ഞി കുടി േമ്പാഴും
മൃഷ്ടാന്നം കഴിച്ച ലക്ഷ ഭുെവേപ്പാെല സമൃദ്ധി ഭാവി കയും അങ്ങെന ജീവി
ക്കാൻ േ രിപ്പി കയും െച . അച്ഛെന്റ ചുമലിൽ ഇരു
അച്ഛൻ േപാകുന്നി
ടെമല്ലാം സന്ദർശി ം. ഒരു നദി കാണുേമ്പാൾ അത് എവിെട നിന്ന് വരു
എ ം എേങ്ങാട്ട് േപാകു െവ ം േചാദി ം. ഒരു കുളം കണ്ടാൽ, ഒരു അമ്പലം
കണ്ടാൽ, ആകാശം കണ്ടാൽ, മഴയും ഇടിെവ ം കാണുേമ്പാൾ ഓേരാന്ന് േചാദി
െകാണ്ട് ജിജ്ഞാസ കടിപ്പി ം. അച്ഛൻ ക്ഷമേയാെട ഓേരാന്നിനും മറുപടി
പറ
െകാണ്ടായിരി ം നട ക.
അച്ഛെന്റ മരണേത്താെട ഒറ്റെപ്പ േപായ കൃഷ്ണൻ എന്ന കുട്ടി അച്ഛെന്റ പൂജാസാ
മ ികൾ എടു െവ . ഒരു രു ാക്ഷമാല. ശംഖ്. പൂജാസമയത്ത് ഉപേയാഗിച്ചി
രുന്ന അരപ്പട്ട, ഒരു െചറിയ ിശൂലം, ആമത്തലയും ആമക്കാലുകളും െകാത്തിയ
ശംഖ് തട്ട് തുടങ്ങിയവ. അച്ഛെന്റ എല്ലാ ചരമദിനങ്ങളിലും ആ സാമ ികളിലൂെട
പിതൃ സ്മരണ പുതുക്കി, അന്ത്യം വെര.
പൂജാരിയുെട കുടുംബം നിലനി േപാകാൻ സ്വതേവ, വലിയ വിഷമം തെന്ന.
ചുരുങ്ങിയ വരുമാനം െകാണ്ട് എല്ലാവരുെടയും കാര്യങ്ങൾ കഴിയണം. അതുകൂടി
ഇല്ലാതായേപ്പാൾ മൂത്തമകൻ മാധവൻ പഠനം നിർത്തിെവച്ച് കുടുംബ മതല
ഏെറ്റടു . മാധവൻ ഒരു കണെക്കഴു കാരനായി. അ േപരിൽ നാലാമനായ
കൃഷ്ണൻ മാ മാണ് പത്താം തരം കടന്നത്. മെറ്റല്ലാവരും കൃഷ്ണെന്റ പഠനത്തിനു
േവണ്ടി വഴിമാറി. കൃഷ്ണെന്റ പഠനത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും േവണ്ടി മാധവൻ
പട്ടിണി കിട . ആ ത്യാഗം ഏതാണ്ട് ജീവിതാന്ത്യം വെര മാധവൻ തുടർ .
പിതാവിെന്റ മരണം സൃഷ്ടിച്ച അനാഥത്വം ദു:ഖകരമായ ചിന്തകളിേലക്ക് വഴി
തിരി . ഒരു നിേയാഗം േപാെല വാലത്ത് െചറിയ പദ്യങ്ങളിലൂെട രചന ആരംഭി
. 1939-ൽ എസ്. എസ്. എൽ. സി. പാസ്സാകുന്നതിനു ഒരു വർഷം മുമ്പ്, െകൗമാ
ര ായത്തിൽ അ ം കൂടി െതളി പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതു് വയസ്സിനുള്ളിൽ വാല
ത്തിെന്റ അേനകം കവിതകൾ മാതൃഭൂമി ആ പ്പതിപ്പിൽ മുൻേപജിൽ അച്ചടിച്ച്
വന്നിരു .
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എസ്. എസ്. എൽ. സി. പരീക്ഷ വളെരേയെറ ാധാന്യേത്താെട നടത്തെപ്പട്ടി
രുന്നകാലം. അന്ന് എസ്. എസ്. എൽ. സി. പരീക്ഷ പാസ്സായാൽ അെതാരു
പദവിയായിരു . അഭിമാനമായിരു . എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ജയിക്കണം.
എങ്കിേല വിജയി . ഏെതങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ േതാറ്റാൽ പൂർണ പരാ
ജയം. പിെന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വീ ം എഴുതണം. പിൽക്കാലത്ത് പ്പ്
സ ദായം, േമാഡേറഷൻ, തുടർമൂല്യ നിർണ്ണയം, േ സ് മാർക്ക്, േസ പരീക്ഷ
എന്നീ ഓമനേപ്പരുകളിൽ മാർക്ക് ദാനങ്ങൾ കട വ . വിജയം നൂറുേമനി
െകാണ്ടാടുകയാണിേപ്പാൾ. ഗുണനിലവാര താരതമ്യം അവിെട നിൽക്കെട്ട. ഏതാ
യാലും വാലത്ത് ഏെറ യത്നി പരീക്ഷെയഴുതി. അക്കാലത്ത് പരീക്ഷാഫലം
എല്ലാ ദിനപ ങ്ങളും പൂർണമായി സിദ്ധീകരി മായിരു . പരീക്ഷാഫലം
സിദ്ധീകരി ന്ന തീയതി അടു . ഫല ഖ്യാപനത്തിെന്റ തേലന്ന് വാലത്ത്
നാടുവി . തീവണ്ടിയിൽ അേദ്ദഹം മദിരാശിയിൽ എത്തി. ആ യാ യ്ക്ക് കാരണം
ഭാവിെയ റി ള്ള ആശങ്കകളായിരു . വിജയി േമാ, എന്ന സംശയവും.
വിജയിച്ചാൽ തെന്നയും തുടർ പഠനത്തിനു നിവൃത്തിയില്ല. എെന്തങ്കിലും വരുമാ
നമാർഗ്ഗം കെണ്ടത്തിേയ തീരൂ. സാഹിത്യം തെന്റ ആത്മാവിഷ്കാരഭൂമികയാണ്.
ജീവേനാപാധിയല്ല. പിേറ്റന്ന് ഫല ഖ്യാപനം. രാവിെല ‘ദി ഹി ’ പ ത്തിൽ
അച്ചടി വന്ന പരീക്ഷാ ഫലത്തിൽ േനാക്കിയേപ്പാൾ വാലത്തിനു വിശ്വസിക്കാൻ
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കഴിഞ്ഞില്ല. എസ്. എസ്. എൽ. സി. വിജയിച്ചിരി
. ഉടെന നാട്ടിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാ .
എന്നി ം എ െചയ്യണം, എേങ്ങാ േപാകണം എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത
വന്നില്ല. കിട്ടാവുന്ന കൃതികളും ാസ്സി കളും വായി . തനിക്ക് എെന്താെക്കേയാ
െചയ്യാനുണ്ട്, തനി
എെന്താെക്കേയാ പറയാനുണ്ട്, എന്ന ഉൾേബാധം വാല
ത്തിെന്റ േമൽ നിയ ണം സ്ഥാപി കഴിഞ്ഞിരു .
അങ്ങെനയിരിെക്ക എറണാകുളത്ത് െവ മിലിട്ടറി റി ട്ടിംഗ് നട ന്ന
വിവരം അറി
വാലത്ത് അവിെട ഹാജരായി. കടുത്ത മാനസികസംഘർഷം
അനുഭവിേക്കണ്ടി വ . കാരണം, താൻ ഏറ്റവും െവറു ന്ന സാ ാജ്യത്വ ശക്തി
യുെട തീകമാണ് േ റ്റ് ിട്ടൻ. അങ്ങെനയിരിെക്ക ിട്ടെന്റ കൂലിപ്പട്ടാളത്തിൽ
പണിെയടു ക എ
നിന്ദ്യമാണ്. സാ ാജ്യത്വം ‘െവച്ച് നീ ന്ന നക്കാപ്പി
ച്ച’ മുന്നിൽ ഒരു േലാകെപൗരൻ ആദർശങ്ങൾ ബലികഴി ക എന്നത് എ
അപമാനകരമാണ്? മറുവശത്ത്, ആരിൽ നിന്നായാലും അദ്ധ്വാനി
തിഫലം
പ ന്നതിൽ െതറ്റില്ല, എന്ന ചിന്തയും. മ െതാഴിൽ സംരംഭങ്ങളുെട കുറവും
വാലത്തിെന സ്വാധീനി . എന്തായാലും വാലത്ത്
ിട്ടീഷ് േസനയിേലക്ക്
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പ .
1939-1945 വെരയുള്ള കാല
സഖ്യകക്ഷികളും അ ത
ശക്തിക
ളും തമ്മിൽ നടന്ന നാളിതുവെര മനുഷ്യചരി ം കണ്ട ഏറ്റവും ഭീകരമായ
രണ്ടാം േലാക മഹായുദ്ധകാലത്താണ് വാലത്ത് സിവിലിയൻ
ാർക്കായി
ിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിൽ േചരുന്നത്. യുദ്ധവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഏെതങ്കിലും
േമഖലയിൽ േജാലി െചയ്യാനുള്ള മാനസികശക്തി വാലത്തിനുണ്ടായിരുന്നതായി
കരുതാൻ ന്യായമില്ല. വാലത്ത് പട്ടാളത്തിൽ പണിെയടുത്തി ണ്ട് എന്നത് തെന്ന
വലിെയാരു തമാശയാകാം.
ബാം രിെല ൈവറ്റ്ഫീൽഡിെല അംനിഷൻ ഡിേപ്പായിലായിരു , േജാലി.
അേങ്ങാ ള്ള യാ ആേവശം നിറഞ്ഞതായിരു . പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ േതടി
യുള്ള യാ . എറണാകുളത്ത് നി
തീവണ്ടി മാർഗം േകാഴിേക്കാ എത്തി,
അവിെടനി , മേനാഹരമായ താമരേശ്ശരി ചുരം കയറി, വയനാട് വഴി ബാം രിൽ
എത്തിയിട്ടാണ് േജാലിയിൽ േവശിച്ചത്. അവിെട എത്തിെപ്പട്ടത് അന്നെത്ത
സാഹചര്യത്തിൽ ചില്ലറക്കാര്യമല്ല. ആ േജാലി സമ്പാദനം ഒരു രക്ഷെപ്പടലാ
യിരു . ദാരി ്യത്തിൽ നി , നാട്ടിെല െതാഴിലില്ലായ്മയിൽ നിന്ന്, പിതാവ്
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അനുഷ്ഠി േപാന്ന െപൗേരാഹിത്യ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന്. അതിലുപരി േലാകം
കാണുക എന്ന െകൗതുകം ആത്മാവിൽ തുടി നിന്നത് െകാ ം! പഞ്ചായ
ത്തിനു െവളിയിൽ, സംസ്ഥാനത്തിനും രാജ്യത്തിനും െവളിയിൽ േലാകം എന്ന
മഹാസാ ാജ്യത്തിെല മഹാജനസാഗരത്തിൽ എളിയ ഒരാളായി, െതാഴിലാളി
വർഗ്ഗേപ്പാരാളിയാവുക എന്നതായിരു
സ്വപ്നം. അവിെട അേദ്ദഹം പലപല
മഹാത്മാക്കെള ക . ഗാന്ധിജി, െനഹ്റു, കാറൽ മാർക്സ്, എംഗൽസ്, െലനിൻ,
സ്റ്റാലിൻ . . . അതുേപാെല, ദുഷ്ടശക്തികെളയും ക . ഒന്നാം േലാക മഹായുദ്ധ
ത്തിൽ പിറ കേയാ െപാലിയുകേയാ െചയ്ത വി വങ്ങൾ വാലത്തിെന ഹരം
െകാള്ളി . അേദ്ദഹം മനുഷ്യെന്റ പക്ഷത്തായിരു . അതുെകാണ്ട് വി വത്തി
െന്റയും. ര േലാക മഹായുദ്ധങ്ങളിലൂെട െകാെന്നാടുക്കെപ്പട്ട ശതേകാടി മനുഷ്യർ
േലാകത്തിെന്റ ആകമാനം ദു:ഖമാണ്. നിരാലംബരായ പാവെപ്പട്ട മനുഷ്യർ. തെന്റ
അച്ഛനും അമ്മയും െപങ്ങളും അ ട്ടത്തിൽ ഉള്ളതായി വാലത്ത് ക .
ാർക്കിെന്റ േജാലിയാണ്. േതാെക്കടുത്ത് അതിർത്തിയിൽ േപാകുകെയാ
ം േവണ്ട. െകാള്ളാം, നല്ല കാര്യം. കുെറനാൾ േജാലി െച . എന്നാൽ,
തങ്ങൾ
െതറ്റ് പറ്റി എന്ന് റി ട്ടിംഗ് ഓഫീസർമാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പിന്നീ
ടാണ്.
ിട്ടനാണ് ഇന്ത്യ ഭരി ന്നത്. പെക്ഷ, ഒരു
ിട്ടീഷ് വിേരാധിെയ
ആണ് അവർ പട്ടാളത്തിേലക്ക് റി ട്ട് െചയ്തത്. 1943 ഒൿേടാബർ 3-െല മാതൃ
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വാലെത്തഴുതിയ ‘ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ െവളിച്ചം’,
എന്ന കവിത ആേരാ കുത്തിെപ്പാക്കി സായ്പ്പിെന വായി േകൾപ്പിച്ചേപ്പാഴാണ്
അബദ്ധം തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഒരു ഗാന്ധിജീ തി . . . “ഗാന്ധിജി ജീവി
.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ െവളിച്ചം ജ്വലി
.” ഇതാണ് ആദ്യ വരി. ഒരു ശസ്ത
മലയാളകവി ന െട ഗുമസ്തപ്പടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന അഭിമാനകരമായ വാർത്തയറി
ധ്വര (സായ്പ്) സ ഷ്ടനായി. അേദ്ദഹം തെന്റ മുറിയിേലക്ക് വാലത്തിെന
വിളിപ്പി . കഴിയുന്ന മനസ്സിലാകാവുന്ന ഇം ീഷിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ േചാദി .
“ഗാന്ധിജി
ിട്ടീഷ്ഗവെണ്മന്റിനു എതിരാെണന്ന് അറിയാേമാ?
ിട്ടീഷ്
പട്ടാള ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരു െകാണ്ട് ഗാന്ധിെയ കീർത്തി കവിതെയഴുതു
ന്നത് ശിക്ഷാർഹമേല്ല? േമലിൽ ആവർത്തിക്കാതിരി േമാ?”
മൂേന്ന മൂ േചാദ്യങ്ങൾ. വാലത്ത് ആറാം ാസ്സ് മുതൽ ഗാന്ധിയുെട ആരാധ
കനാണ്. അറിയാവുന്ന ഇം ീഷിൽ മറുപടി നൽകി.
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“എതിരാെണന്നറിയാം. ശിക്ഷാർഹമാെണ ം അറിയാം. പേക്ഷ, േമലിലും
ആവർത്തി ം.”
സായ്പ് അ തെപ്പ . ഈ മലയാളികളുെട ഒരു . . . ! അേദ്ദഹം ഉടൻ തെന്ന
ഒരു പാരിേതാഷികം കവറിലി വാലത്തിനു െകാടു . ഹസ്തദാനവും െച .
സംഭവം നട ന്നത് രാവിെല ഒൻപതു മണിക്ക്. ഉച്ചേയാെട െപട്ടിയും മാ
ണങ്ങളുെമടുത്ത് വാലത്ത് നാട്ടിേലക്ക് മടങ്ങി. സല ട്ട് േ റ്റ്
ിട്ടൻ. എെബൗ
േട്ടൺ—മാർച്ച്!

10
യുക്തിവാദി
േജാലി നഷ്ടെപ്പട്ടത് വാലത്തിനു വലിയ ഹരമായി. സാ ാജ്യത്വത്തിെനതിെര
ശബ്ദിച്ച അപരാധത്തിന് തക്ക ശിക്ഷ സാ ാജ്യത്വം ക ി . അെതാ ം വാല
ത്തിെന തളർത്തിയില്ല. െചാടിപ്പി മില്ല. ജീവിതം തിരി
നി . മുേന്നാട്ട്
ഏതു വഴി തിരെഞ്ഞടുക്കണെമന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനാവാത്ത അനിശ്ചിതാവസ്ഥ . . .
വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുവാൻ സാമ്പത്തികേശഷിയുെട പിൻബലമില്ല. അച്ഛെന്റ
വിശ്വാസ മാണങ്ങളിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നതിനാലും, അയിത്തം തുട
ങ്ങിയ അനാചാരങ്ങളിൽ അമർഷം േതാന്നിയതിനാലും െപൗേരാഹിത്യ േജാലി
േയാട് അടുപ്പം േതാന്നിയില്ല. പുതിയ ഒരു തുടക്കത്തിനായുള്ള അേന്വഷണം
അടിയന്തിരമായി ആരംഭി .
ഒരു മനുഷ്യൻ സഹജീവി ് വഴി മാറണെമന്ന അവസ്ഥെയ്ക്കതിെര കൃഷ്ണെന്റ
മനസ്സിൽ കടുത്ത സംഘർഷം നടന്നിരിക്കണം. അങ്ങെന സ്വന്തം മനസ്സിൽ
േതാന്നിയ പടി, ജാതി, മതം, വർഗ്ഗം തുടങ്ങിയ വിേവചനങ്ങൾക്ക് അതീത
നായി സ്വയം ഖ്യാപി . ഒരു പുേരാഹിതെന്റ മകൻ ആ പാത പി ടർന്നില്ല
എന്ന് മാ മല്ല, ആത്മീയതയും ൈകവി . അത് ഒേരസമയം ൈവരുദ്ധ്യവും
ദുരന്തവുമാണ്. അന്നെത്ത കാലത്ത് നിരീശ്വരത്വം സ്വന്തം ജീവിതാദർശമായി
ഒരാൾ െതരെഞ്ഞടുത്താൽ ഒ കിൽ അത് ആരംഭശൂരത്വമാകും അെല്ലങ്കിൽ
കപടമുഖമാകും. എന്നാൽ വാലത്തിെന്റ നിരീശ്വരത്വം തലേച്ചാറിനുള്ളിൽ ജന്മം
െകാണ്ടതാണ്, എെന്നനി േതാ
. കാരണം, വാലത്തിെന്റ നിരീശ്വരവാദം
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അ ായുസ്സായിരുന്നില്ല. സന്ദർഭാനുസരണം എടുത്തണിഞ്ഞ മുഖംമൂടിയുമായിരു
ന്നില്ല. അത് മ ള്ളവെര േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താനുള്ളതായിരുന്നില്ല. സ്ഥിരതയുള്ള
നിരീശ്വരനാകാൻ വാലത്തിെന ാപ്തനാക്കിയത്, താൻ സ്വയം ഒരു ബിംബമാ
െണന്നന്ന േബാദ്ധ്യമേ . ഒരു ഈശ്വരബിംബം മ ബിംബങ്ങേളാടു ാർത്ഥി
ന്നെതന്തിന്? മനുഷ്യൻ മതങ്ങെള സൃഷ്ടി , മതങ്ങൾ ൈദവങ്ങെള സൃഷ്ടി ,
മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ൈദവങ്ങളും കൂടി മണ്ണ് പ െവ , എന്ന വയലാറിെന്റ
വരികൾ േലാകേത്താട് വിളി പറഞ്ഞതിേനക്കാൾ വലിയ സത്യേമതാണ്?
‘ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ’ എന്ന േലഖനത്തിൽ വാലത്ത് ഇങ്ങെന എഴുതി:
“എനിയ്ക്ക് ജാതിയില്ല. മതമില്ല. ൈദവേമാ, േക്ഷ

േമാ ഇല്ല. ആ
വക സൂചനകെളാ ം എെന്റേയാ എെന്റ മക്കളുെടേയാ േപര ട്ടി
കളുേടേയാ േപരുകളിൽ ഒളി നിൽ ന്നില്ല. അതുേപാെല എെന്റ
പുസ്തകങ്ങളും എെന്റ ജാതി വിളംബരം െചയ്കയില്ല. ജാതിചിന്ത
മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിൽ വരുന്നേതാെട അവൻ അേങ്ങയറ്റം തരം
താഴ്ന്നതായാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കിയി ള്ളത്. ഈ എൺപ
യതാം വയസ്സിൽ തിരി
േനാ േമ്പാൾ എനിക്ക് അഭിമാനം
േതാ ന്നത് ഞാെനാരിക്കലും ഒരു ജാതിയുെട ഭാഗമായി ചിന്തി
കേയാ, വർത്തി കേയാ െചയ്തിട്ടില്ല എന്നതു െകാണ്ടാണ്.
ഞാൻ മനുഷ്യനാണ്. ഒരു ചരി കാരനായി അറിയെപ്പട്ടാൽ മതി.”
ജാതിയും മതവും വലിെച്ചറിഞ്ഞേപ്പാൾ കൂെട അതിനകെത്ത ആചാരങ്ങളും
അനാചാരങ്ങളും ൈദവങ്ങളും ഇറങ്ങിേപ്പായി. അങ്ങെന കൃഷ്ണൻ ഒരു സ്വത
മനുഷ്യനായി രൂപെപ്പ . എന്നാൽ, ഒരു ഭഗവാെന്റ േപര് ചുമ െകാണ്ട് ആ ഭഗവാ
െനയും അേദ്ദഹത്തിേന്റതായ സർവതിെനയും ധിക്കരി ന്നത് നീതിയല്ലേല്ലാ.
അതുെകാണ്ടായിരിക്കാം, കൃഷ്ണൻ എന്ന േപര് തെന്ന ഉേപക്ഷി . പൂർണ്ണമായല്ല.
കാരണം ആ േപര് പിതാവ് ഇരുപത്തിെയട്ടാം നാൾ േപരിടീൽ വിധി കാരം
മൂ രു കാതിേലാതിയതാണ്. അതിേനാട് പിതൃബന്ധമുണ്ട്. ആദരമുണ്ട്. അത്
കളയുന്നത് പിതൃത്വെത്ത അവേഹളി ന്നതിനു തുല്യം. അതിനാൽ േപര് ചുരു
ക്കാക്ഷരങ്ങളിൽ മറ . വടേക്ക വാലത്ത് േവലു കൃഷ്ണൻ അങ്ങെന വി. വി. െക.
വാലത്ത് ആയി, എന്ന് കരുതാം. േപര് േകട്ടാൽ ജാതി തിരിച്ചറിയരുത് എ ്
അേദ്ദഹം ഉറപ്പി . െപരുമാറ്റം േകരളാ ഗസറ്റിൽ പരസ്യെപ്പടുത്തി. പിെന്ന
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അേദ്ദഹം വി. വി. െക. വാലത്തായി. അതിനു േശഷം അേദ്ദഹം ‘കൃഷ്ണെന’ തിരി
േനാക്കിയിട്ടില്ല.
ജാതിയും മതവും ൈദവങ്ങളും ഒെക്ക േപായ ഒഴിവിേലക്ക് പുതിയ ഒരു കഥാ
പാ ം കട വ . ഒരു മാസികയാണ്. യുക്തിവാദി മാസിക. നിരീശ്വരവാദി
കൾക്ക് മാ ം ിയെപ്പട്ട ഒരു സിദ്ധീകരണം. എം. സി. േജാസഫിെന്റ പ ാധി
പത്യത്തിൽ തപാലിൽ വ െകാണ്ടിരുന്ന ഈ മാസിക മുഖചി ം ഇല്ല. എല്ലാ
ലക്കത്തിലും മുഖേപ്പജിൽ തെന്ന സ്ഥിരം ഒരു നാലുവരി കവിത കാണാം.
“യുക്തിേയന്തി മനുഷ്യെന്റ

ബുദ്ധിശക്തി ഖനിച്ചതിൽ
ലഭിച്ചതല്ലാത്തതിെല്ലാ ം
മനുഷ്യരാശി വരിച്ചതിൽ”
യുക്തിവാദി മാസികയുെട കവർ േപജിൽ അച്ചടിച്ചിരുന്ന ഈ നാലു വരികൾ വാല
ത്ത് എന്ന മനുഷ്യെന പുതുക്കിപ്പണിതു. യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ച മനുഷ്യെന്റ ബുദ്ധി
യിലും ഭാവനയിലും വിളഞ്ഞതല്ലാെത ഒ ം ഈ േലാകത്തിലില്ല. അങ്ങെന മനു
ഷ്യെനന്ന മഹാശക്തെന മെറ്റന്തിെനക്കാളും മീെത തിഷ്ഠി െകാണ്ട് അവരിെല
ഈശ്വരന്മാെര േതടി അേദ്ദഹം സഞ്ചാരം ആരംഭി .
യുക്തിമാർഗ്ഗത്തിെല ആ യാ
നാട്ടതിർത്തികൾ കട
േദശീയമായും
അന്തർേദശീയമായും മനുഷ്യരാശിയുെട ഭാഗേധയങ്ങൾ തിര
. ൈദവസങ്ക
ങ്ങൾ േകവലം സങ്കൽപ്പങ്ങൾ മാ മാെണന്ന് തിരിച്ചറിയുക മാ മല്ല, പിൽ
ക്കാലത്ത് സ്വന്തം ഭാര്യേയയും മക്കേളയും ഈശ്വരാരാധനയിൽ നിന്ന് അകറ്റിനി
റു വാൻ അേങ്ങയറ്റം പരി മി കയും െച . ഈശ്വരസങ്ക ങ്ങളുെട ഉറവിടം
ചരി വും നരവംശശാ വും െകാണ്ട് അള വാനും െതളിയി വാനും സ്വന്തം
ജീവിതത്തിലൂെട പരി മി . ജീവിതത്തിൽ അന്ത്യം വെര നാസ്തികനായി
ജീവി വാൻ വാലത്തിനു കഴി
. ‘ഞാൻ മരി േമ്പാൾ െപാതുശ്മശാനത്തിൽ
സം രിക്കണെമ ം അതിനു മുമ്പ് പൂജാദി കർമ്മങ്ങൾ നടത്തരുത്’എ ം
മക്കെള പറേഞ്ഞൽപ്പി .
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അറുപേതാളം ആദ്യകാല കവിതകൾ അന്നെത്ത മുഖ മാധ്യമങ്ങളിൽ അവത
രിപ്പി . അവയിൽ ഏറിയ പ ം േകവല കവിതയ്ക്ക് അ റം െനാമ്പരെപ്പടു ന്ന
ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളായിരു . ആ രംഗത്ത് വാലത്തിെന്റ ിയസുഹൃത്തായി
രു , ചങ്ങ ഴ. 1996–െല ഡയറിയുെട ഒരു താളിൽ 1946 േമയ് മാസത്തിെല
ചങ്ങ ഴേയാെടാ ള്ള ഒരു അനുഭവം പ െവ
ണ്ട്. െകൗമാര ണയം,
ദാരി ്യേ ശം, സാ ാജ്യത്വ വിേരാധം, യുദ്ധവിേരാധം, വിശ്വമാനവികത, സ്വാ
ത ്യേമാഹം എന്നീ കൃത്യതയുള്ള ആശയങ്ങളിലൂെട കട േപായ വാലത്ത്
കവിതയിൽ ചങ്ങ ഴയുെട സ്വാധീനം വലുതായിരു . ചങ്ങ ഴ വാലത്തിെന്റ
ആരാദ്ധ്യമി മായിരു . വാലത്ത് നി തീവണ്ടിപ്പാളത്തിലൂെട കാൽനടയായ്
ഇടപ്പള്ളിയിെല ം, മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും. ആ കൂടിക്കാ കൾ ചങ്ങ ഴ
യുെട ജീവിതാന്ത്യം വെര തുടർന്നിരു . ‘ചങ്ങ ഴ—ഒരു അനുസ്മരണം’ എന്ന
ശീർഷകത്തിൽ 1957 ഒേക്ടാബർ 5–ൽ നവയുഗം വാരിക സാഹിത്യപ്പതിപ്പിൽ
സിദ്ധെപ്പടുത്തിയ േലഖനെത്തയാണ് ഇവിെട അവലംബമാ ന്നത്.
ഒരിക്കൽ ഒരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിനിെട ചങ്ങ ഴ വാലത്തിേനാട്
. “ഒരു ൈപ േപാലും കയ്യിലില്ലാെത അല
പറ
തിരിയണം. കള്ളവണ്ടി
േകറണം. പിടിച്ചിറ ം. അടുത്തവണ്ടിയിൽ േകറണം കേ റിയ ജീവിതാ
നുഭവങ്ങളിലൂെട എേങ്ങാെട്ടന്നില്ലാെത, എന്തിെനന്നില്ലാെത, സഞ്ചരിക്കണം.
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അങ്ങെന ഈ െഭൗതിക പഞ്ചത്തിെന്റ അതിർത്തി േരഖകൾ വെര അലയാൻ
കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശി കയാണ്. ഹായ്! എന്ത് രസമാണത്!”
വാലത്ത് അ താധീനനായി അത് േകട്ടിരു േപായി. ചങ്ങ ഴെയ സംബ
ന്ധിച്ചിടേത്താളം സാഹിത്യേസവനം പട്ടിണി അല്ല. ആകർഷകമായ വരുമാനം
അസൂയാവഹമായിട്ടാണ് ചങ്ങ ഴയ്ക്ക് സിദ്ധിച്ചിരുന്നത്. ആ മഹത്തായ ഐശ്വ
ര്യസിദ്ധി ഒരു വശത്ത്. േസ്നഹവതിയായ ീേദവിയും അരുമ
ങ്ങളും േചർ
ന്ന കുടുംബെസൗഭാഗ്യം മറുവശത്ത്. ര ഭാഗ്യാനുഭൂതികളുേടയും നടുക്ക് സ്വന്തം
മായാേമാഹങ്ങളുെട ഒരു കൃ ിമ േഗാളം സൃഷ്ടിച്ച് അതിൽ വാഴുവാനുള്ള ഒരു ആന്ത
രിക േ രണ അേദ്ദഹത്തിന് എങ്ങെന കിട്ടിെയന്ന് വാലത്ത് അ തെപ്പ .
“ടിക്ക പരിേശാധകരുെട ക െവട്ടിച്ച് തീവണ്ടിയാ
െചയ്യാൻ കുട്ടിക്കാ
ലത്ത് എ തമാശയായിരുെന്നെന്നാ! ഇടപ്പള്ളി െറയിൽേവ േസ്റ്റഷനിൽ വണ്ടി
വ നിന്നാൽ പിൻവാതിലിൽ കൂടി അടുത്ത പറമ്പിേലക്ക് ഒരു ഓട്ടം െവച്ച് െകാടു
ം.” ചങ്ങ ഴ ഇത് തുറ പറ
െപാട്ടിച്ചിരി .
“ദാരി ്യത്തിെന്റ കളിെത്താട്ടിലിലാണ് ചങ്ങ ഴ വളർന്നത്. അനതിവിദൂര
ഭാവിയിൽ താൻ അതിൽ നി േമാചനം േനടുെമന്ന് അേദ്ദഹം അറിഞ്ഞിരുന്നി
ല്ല. മ ള്ളവർ സാഹിത്യാഭ്യസനത്തിെന്റ ഹരി ീ കുറി ന്ന ായത്തിൽ ചങ്ങ
ഴ വിഖ്യാതനായ കവിയായിത്തീർന്നിരു . ആയിരമായിരം അനുവാചകരുെട
ആരാധനാേലാകമണിയിച്ച പരിേവഷവും വഹി െപാടുന്നെന അേദ്ദഹം ഉയർ
നിന്നേപ്പാൾ മലയാള സാഹിത്യം േകാൾമയിർ െകാ . അതിെന്റ ഔദ്ധത്യം
വർദ്ധി .
“മതിേമാഹന ശുഭനർത്തനമാടുന്നയി മഹിേത, മമ മുന്നിൽ നി നീ മലയാള
കവിേത,” എന്ന് അേദ്ദഹം തെന്ന പാടി. ചങ്ങ ഴക്കവിതകളിലൂെട സഞ്ചരി
ന്ന ഒരാൾക്ക് ദിഗ് മം ബാധി ം. അേദ്ദഹത്തിന് സ്ഥിരമായ ഒരു താവളം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് കണ്ടിടത്ത് നാെള കാണില്ല. സ്ഥിരമായ വിശ്വാസങ്ങ
ളുെടയും എല്ലാത്തരം െലൗകിക, അെലൗകിക ബന്ധങ്ങളുെടയും ൈകപ്പിടിയിൽ
നി
കുതറിച്ചാടാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരു .
ാപഞ്ചിക
രഹസ്യങ്ങെള നിഗൂഡമായ എല്ലാത്തരം ആസ്തിക്യങ്ങെള, അേദ്ദഹം ധിക്കരി .
ധിക്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം െച .
“വിത്തനാഥെന്റ േബബിക്ക് പാലും

നിർദ്ധനെച്ചറുക്ക

മിനീരും
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ഈശക ിതമാകിലമ്മ ള്ളീശ്വരെന ചവി ക നമ്മൾ.”
തനി
േതാന്നിയ വഴിേയ ചങ്ങ ഴ സഞ്ചരി . ആേരാടും വഴി േചാദിച്ചി
ല്ല. എല്ലാ ചൂ പലകകെളയും കബളിപ്പി െകാണ്ട് ശ്മശാന ശൂന്യതകളിലൂെട
ഏകനും ദു:ഖിതനുമായി കണ്ണീർ വാർ ം എന്നാൽ പലേപ്പാഴും മേനാഹരെപാ
ന്മാനായ മാരീചെനേപ്പാെല തുള്ളിച്ചാടിയും അേദ്ദഹം സഞ്ചരി . അേദ്ദഹം
കട േപായ മാർഗ്ഗങ്ങളിെല കാലടിപ്പാടുകളിൽ നി അവാച്യമായ ഒരുനാദ
ഹ്മത്തിെന്റ ഗാനേമള മുഴങ്ങിെക്കാണ്ടിരു . ഗാനത്തിെന്റ ലഹരിയിൽ തന്നിെല
താൻ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ഇല്ലാെതയാകെട്ടെയന്ന് ചങ്ങ ഴ എഴുതിയിരു .
പരുപരുത്ത ജീവിത യാഥാർഥ്യത്തിെന്റ പാറ റത്ത് ഭാവനയുെട പനിനീർ
വും പച്ചപ്പ ം െകാണ്ട് കവിത രചി വാൻ ചങ്ങ ഴയ്ക്ക് കഴി
. കവിതയിെല
ഭാവനെയ െകട്ടി ണർ
ജീവിതം തെന്ന അേദ്ദഹത്തിെനാരു ഭാവനയായി
േപ്പായി.
“എന്മനം െനാ

െനാന്തങ്ങെന ഞാെനെന്റ
കണ്ണീരിൽ മുങ്ങി മരി േവാളം”
ചങ്ങ ഴ പാടി.”
തൃശൂർ നി
മടങ്ങി വന്ന്, ചങ്ങ ഴ ഇടപ്പള്ളിയിൽ ഭാര്യാഗൃഹത്തിൽ താമസ
മാക്കിയ കാലത്താണ് വാല ം ചങ്ങ ഴയും തമ്മിൽ സമ്പർക്കം പുലരുന്നത്.
വീടിെന്റ വലതു വശത്ത് ഒരു ൈവേക്കാൽ ര നിന്നിരു . ഒരു മുറിയിൽ പുസ്ത
കങ്ങളും നടുക്ക് അേദ്ദഹവും. മെറ്റമുറിയിൽ ൈവേക്കാലും. ൈവേക്കാൽ തുരു ം
സിഗരറ്റ് കുറ്റികളും കരിഞ്ഞ തീെപ്പട്ടിെക്കാള്ളികളും അവിെട ം ചിതറിക്കിട
ം. “ഇെതാരു വൃത്തിേകടാണേല്ല? എന്നാൽ എനിക്ക് ഇതിെലാരു െസൗന്ദര്യം
േതാ
!” അേദ്ദഹം പറയാറുണ്ടായിരു .
ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹം പറ
. “ഞാനുമുണ്ട്, നിങ്ങളുെട കൂെട. നമുക്ക് ഒന്ന്
തുണ്ട ംകടവ് (വരാ ഴയ്ക്കടുത്ത് ) വെര േപാകണം. ഈ വീെടാ നന്നാക്കണം.
കുെറ ഇഷ്ടിക വാങ്ങണം. നാല് നാഴിക നടന്ന് വാല ം ചങ്ങ ഴയും വരാ ഴ
കട കടവിെലത്തി. വരാ ഴക്കായൽ അവിെട െവച്ച് െപരിയാറിെന സഹർഷം
ഏ വാങ്ങി അറബിക്കടലിെന ലക്ഷ്യം െവച്ച് മന്ദം മന്ദം ഒഴുകുകയായിരു .
െവയിലും െവളിച്ചവുമുള്ള കാലം.
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ആകാശം അതിെന്റ േശാഭേയറിയ നീലച്ചായം േലാഭം കൂടാെത കായലിൽ
പകർ െകാണ്ടിരു . ഒരു നല്ല ചി ം വരച്ചേപാെല െത കളും ഇരു കരകളി
ലും നിൽ ണ്ടായിരു .
വഞ്ചിക്കാരൻ പയ്യൻ വഞ്ചി തുഴയുകയാണ്. അറിയാെത അവെന്റ ചുണ്ടിൽ
ഒരു സംഗീതം മുഴങ്ങി.
“ഇരുെമയ്യാെണങ്കിലും നമ്മൾ ഒറ്റക്കരളേല്ല, നീെയെന്റ ജീവനേല്ല . . . “

അവൻ തുടർ ള്ള വരികളും പാടിെകാണ്ടിരു . ചങ്ങ ഴയുെട മുഖത്ത് ഒരു
അസാധാരണമായ സന്നതയുണ്ടായി.
വഞ്ചി കരയ്ക്കടു . ര േപരും ഇറങ്ങി. ചങ്ങ ഴ ഒരു രൂപ അവെന്റ കയ്യിൽ
െവ െകാടു . ഒരണയാണ് ര േപർക്ക് കട കൂലി. ബാക്കി പതിനഞ്ചണ
തിരി െകാടുക്കാൻ അവെന്റ കയ്യിൽ ചില്ലറ തികയുകയിെല്ലന്ന് അവൻ പറ
.
“േവണ്ട. അത് താെനടുേത്താ!” അത് പറ
െകാണ്ട് ചങ്ങ ഴ വാലത്തി
െനയും വിളിച്ച് ഒരു നടത്തം െകാടു . അ ം നട കഴി
ചങ്ങ ഴ പറ
.
“അവൻ എെന്റ കവിത െചാല്ലിയേപ്പാൾ വാസ്തവത്തിൽ എനി ണ്ടായ ആനന്ദം
അെതഴുതിയേപ്പാൾ എനി ണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനാ ഒരു രൂപ അവനു പാരിേതാ
ഷികം നൽകിയതാ.”
വീട് പരിഷ്കരിക്കെപ്പ . അതിനു പുത്തൻ െഗറ്റപ്പ് വീണു. ൈവേക്കാൽ ര
യിൽ നിന്ന് എഴു മുറി േമാക്ഷം കിട്ടി. എഴുത്ത് മുറിയിൽ േമശ റ
അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റയും ിയതമയുെടയും ചി ം െവച്ചി ണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് വിശ്വസാഹിത്യ
കാരന്മാർ ബുക്കലമാരകളിൽ വരിവരിയായി സ്ഥാനം പിടിച്ചി ണ്ട്.
രാ ിയാണ് എഴുത്ത്. വാലത്ത് അവിെട െച േമ്പാൾ രാവിെല പ
മണി
കഴിഞ്ഞിരി ം. അേപ്പാഴാണ് ഉറക്കമുണരുക. വർത്തമാനം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ
ഭാര്യ ഒരു ക ചായയുമായി വരും. േതാർ ം േസാ ം ഉമിക്കരിയും സിഗര ം
തീെപ്പട്ടിയുെമാെക്ക എടു
യാ യാകും. നല്ല െവയില് വീണിരി ം. ര േപ
രും ഇടവഴിയിലൂെട കിഴേക്കാ നട ം. അവിടങ്ങളിൽ പ കാലത്ത് വ്യാഴാ
ചന്ത എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്.
കാടിെന്റ എതിെര വഴിവക്കിൽ തെന്ന ഓലക്കീറു െകാ
കുത്തിമറച്ച ഒരു
കുടിൽ നിന്നിരു . തല കുനി അേദ്ദഹം ആദ്യം അതിേല കയറും. പുറെക
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തല കുനി വാല ം അനുഗമി ം. കുറ്റികളിൽ പലക െവച്ച് െകട്ടി നിർമ്മിക്ക
െപ്പട്ട െബഞ്ചിൽ ഇരി ം. ഉടെന ഒരാൾ ഇലയിൽ പു ം കടലയും പപ്പടവും മുമ്പിൽ
െകാ വ വ ം. വളെര വിനയഭാവത്തിൽ. കൂെട ഒരു ാസ്സ് ചായയും.
“എനിക്കിത്തരം ചായക്കടകളാണിഷ്ടം.” ചങ്ങ ഴ പുഞ്ചിരി തൂകിെക്കാണ്ട്
പറ
. ചായ ടിലിൽ നിന്ന് അവർ േനേര വടേക്കാ നട ം. അവിെട വിശാ
ലമായ ഒരു കുളവും ഒരമ്പലവുമുണ്ട്. മേനാഹരമായ പൂഴി അവിടെമ ം പൂക്കൾ
വിതറിയി ണ്ടാകും. എന്നിട്ട് കുളത്തിെന്റ വക്കിലിരു പല്ല് േതക്കാൻ തുട ം.
കുളത്തിലിറങ്ങി വ ങ്ങൾ അല ം. കുളി കഴി
േകറുേമ്പാൾ മണി ഒന്ന് കഴി
ഞ്ഞിരി ം. ീേദവി ഊണും െവച്ച് കാത്തിരി കയാവും.
അധികനാൾ കഴിഞ്ഞില്ല. പുതുക്കിപ്പണിത ഭാര്യാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് അേദ്ദഹം
സ്വഗൃഹത്തിേല
കുടുംബസേമതം താമസം മാറ്റി. നേന്ന ക്ഷീണിച്ചിരു .
ചില്ലറ ചികിത്സകളും തുടങ്ങിയി ണ്ട്. ആ വരാന്തയിൽ ഇരു െകാണ്ട് തേല
രാ ി എഴുതി ത്തീർത്ത കവിത വളെര ആേവശപൂർവ്വം ഉറെക്ക വായി േകൾപ്പി
ക്കാൻ ക്ഷീണം േതാന്നാറില്ല. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചങ്ങ ഴക്കവിതകളിെല
ചൂേടറിയ ഭാഗങ്ങൾ അേദ്ദഹം രചിച്ചത്. ‘ചുെട്ടരിക്കിൻ’ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.
അത് ‘ചിേ ാദയ’ത്തിനു േപാ
െചയ്യാൻ േപാകുന്നതിനു മുമ്പ് വാലത്തിെന
വായി േകൾപ്പി കയുണ്ടായി. തെന്റ ‘ഇടിമുഴക്ക’ത്തിെന്റ മുഖേപജിൽ ആ
കവിത േചർക്കാൻ വാലത്ത് അനുവാദം േചാദി . “എങ്കിൽ ര
വരി കൂടി
ഇരിക്കെട്ട.” അേദ്ദഹം അവിെട ഇരു െകാണ്ട് തെന്ന കുത്തി റി . എന്നിട്ട്
വായി .
“മമ ശബ്ദം മഹിെയാ ക്കിടിെവട്ടിയലറുമീമമ ശബ്ദം േകൾ വാൻ മിഴി തുറക്കിൻ!”
*

*

*

ചങ്ങ ഴയ്ക്ക് ക്ഷീണം ഏറിെക്കാണ്ടിരു . ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹം പറ
.
“ഒരു ആടിെന വാറ്റി കഴിയ്ക്കണം. അതിനു േവണ്ട മരു കെളല്ലാം തയ്യാറായി.
ഒ മാ ം കിട്ടിയിട്ടില്ല. െതങ്ങിെന്റ ചാരായം േവണം.”
വാലത്തിെന്റ സ്ഥലത്തിനടുത്ത് ചി േരാ മേറ്റാ കി െമന്ന് പറ
. വാലത്തി
െന്റ അേന്വഷണം ഫലി . സാധനം തരാെമ ഒരാൾ ഏ . എന്നാൽ അയാൾ
ക്ക് അത് ചങ്ങ ഴയുെട വീട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ ഒരു ഭയം. കാരണം, അത് തിരു
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വിതാംകൂറും ഇത് െകാച്ചിയുമാണ്. അന്ന് െകാച്ചി സംേയാജനം നടന്നിരുന്നില്ല.
േപാെരങ്കിൽ വ്യാജമദ്യവും.
ഒരു ധീരകൃത്യം നടത്തിക്കളയാെമന്ന് വാലത്ത് തീരുമാനി . സാധനം ഒരു
പതിനാറു ഔൺസ് കുപ്പിയിൽ എടുത്ത് ഒരു സ ട്ട് േകസിൽ ഭ മായി െവച്ച്,
അതിരാവിെല പുറെപ്പ . ഇത് േരാഗിയായ മഹാകവിയ്ക്ക് മരു ണ്ടാക്കാനാണ്,
അേദ്ദഹം ര ദിവസം കൂടി ജീവി നാല് വരിക്കവിത കൂടുതൽ എഴുതാൻ സാധി
ച്ചാൽ അത് നമു ം േനട്ടമാണേല്ലാ, എന്ന് പറഞ്ഞാെലാ ം എൈക്സസുകാർ
വിടില്ല. എങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവം ഒ ം കൂടാെത സാധനം വാലത്തിേനാെടാപ്പം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടിെലത്തി. അേദ്ദഹം അേത വാങ്ങി ഭാര്യെയ ഏൽപ്പി .
ദിവസങ്ങൾ കഴി
. വാലത്ത്
ീേദവിേയാടു േചാദി .
“ആടിെന വാറ്റിയിേല്ല?”
“വാറ്റിെക്കാണ്ട് വരാൻ എവിെടേയാ ഏർപ്പാട് െചയ്തി െണ്ടന്ന് പറയുന്നത്
േക .”
“പിെന്ന, . . . ആ കുപ്പിയിെല . . . ?”
“ഓ, അതവിെട കാലി പ്പിയായി ഇരു ണ്ട്.”
കുടി നിർത്തിെയന്നാണ് അേദ്ദഹം വാലത്തിേനാട് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
“അല്ലാ, പട്ടെയക്കാളും നല്ലത് െതങ്ങിെന്റയണേല്ല?”
എന്നിട്ടേദ്ദഹം അപരാധേബാധത്തിെന്റ ഒരു വക പരിഹാസേത്താെട ഒരു ചിരി
ചിരി .
“ഇഷ്ട, എനിക്കബദ്ധം പറ്റി. തീർച്ച. ഇനി െതാടില്ല. ഞാനത് കുടി േപായി.”
അേദ്ദഹം വളെര വികാരാധീനനായി കാണെപ്പ .
“േസ്നഹിതാ, ഞാൻ തെന്ന എെന്ന നശിപ്പി . ഒരുകാലത്ത് ചായയും ചാരാ
യവും മാ ം െകാണ്ട് ഞാൻ ദിവസങ്ങേളാളം ജീവിച്ചി ണ്ട്. ഭാര്യയും അമ്മയും
ഊണും തയ്യാറാക്കി കര
െകാണ്ട് പറയും, ഉണ്ണാൻ. ഉണ്ണില്ല. ആേരാടും
മിണ്ടില്ല. അങ്ങെന േതാന്നാൻ കാരണെമന്ത്? എനിക്ക് തെന്ന അജ്ഞാതമാണ്.”
അേദ്ദഹം സ്വന്തം സ്മരണകളുെട ചുരുളഴി ം.
“ര
മണിയാകുേമ്പാൾ പുറത്തിറ ം. കാൽനടയായി േനെര െടൗണിേല
ക്ക് നട ം. ഒരു കഷണം കഞ്ചാെവടു
കടലാസ്സിൽ െപാതി
ഷൂവിൽ
െവച്ചിരി ം. ഷൂവിനുള്ളിെല സാധനം നന്നായി മർദ്ദിക്കെപ്പടാൻ നട േപാകും.
വഴിമേധ്യ, ഒരു ിസ്ത്യാനിയുെട കടയുണ്ട്. അവെന്റ കട േനെര വരുേമ്പാൾ
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ഞാൻ ഒരു അടയാളം െകാടു ം. രാ ി തിരി വരുേമ്പാൾ എല്ലാം ഒരുക്കിയി
ണ്ടാകും. ര
േ റ്റ് നിറെയ സാധനങ്ങൾ. ഒെന്നനി ം ഒന്നയാൾ ം. കുടി
കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഷൂെപാ ം. അവൻ കയ്യി െപാതിെയടുത്ത് ര
വീടിയി
ലായി െതറു ം. ഒ
എെന്റ ചുണ്ട
െവച്ച് െകാളുത്തിത്തരും. ഒന്നവനും.
ഇ യുമായാൽ പിരിയാൻ സമയമാെയന്നർത്ഥം. ഞാനിറങ്ങി ഒരു നടത്തം
െകാടു ം. പാതിരാ കഴിഞ്ഞിരി ം. കുറ്റാ രിരു ം. എന്നാലും ഊടുവഴിയിൽ
കൂടിേയ വീട്ടിേല മട കയു .
വീട്ടിൽ വിളക്ക് വിളറി എരിയു ണ്ടാകും. ചാെര ഭാര്യയും. അവൾ കരയു
കയായിരി ം. എങ്കിലും എനിക്ക് അ തം േതാ
. ഒരിക്കലും ഒരു അനിഷ്ട
സംഭവം ഉണ്ടാകാത്തതിൽ. വല്ല മരത്തിലും തലയിടിക്കാം. പാമ്പ് കടിക്കാം. വഴി
യിൽ തെന്ന േബാധമ വീണുെവ ം വരാം. യാെതാ മുണ്ടായില്ല. ഇതാരുെട
ഭാഗ്യംെകാണ്ടാെണന്നറിയില്ല . . .
സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയുെട തി ട്ടിൽ നിന്ന് അേദ്ദഹമിതു േപാെല സ്താവി
ച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ ദുർല്ലഭമായിരുന്നില്ല.
“ഏഴാം സ്വർഗ്ഗം കട

തവ കടമിഴിയിൽ ടിെയന്നല്ല, ഞാനാം
പാഴാം പുൽതണ്ടിൽ നി
ല, മധുരസ്വപ്നഗാനം പകർ ;
േകഴാം ഞാൻ, നാെള വീഴാ; മടിയി- ലഖിലവും േതളുചൂഴും മനസ്സിൽ
താഴാം, താഴെട്ട, േകഴട്ടരികിൽ വരികേയ, ഹൃദ്യെമ, മദ്യെമ നീ . . . ”
*

*

*

“രാ ി ര മൂ
തവണ ഛർദ്ദി . രാവിെല േനെര േകായമ്പ ർക്ക്
േപായി.” അേദ്ദഹം വാലത്തിേനാട് പറയുകയായിരു . “േഡാക്ടർ ശരിക്ക്
പരിേശാധി . ക്ഷയേരാഗം മൂർദ്ധന്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരു െവ ം
യാസമാെണ ം പറ
. വാസ്തവത്തിൽ ക്ഷയേരാഗബാധിതനാണ് ഞാെന
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. േകായമ്പ േരക്ക് േപാകണെമന്ന് വിചാരിച്ച ആ രാ ി
യാണ് എനിക്ക് ആ േരാഗെത്ത റിച്ച് സ്വയം സംശയം ജനിച്ചത്.”
വീടിെന്റ െത വശത്ത് ഒരു െഷഡ് െകട്ടിയുയർത്തെപ്പ . ചങ്ങ ഴ മരി
ന്നതിനു ര മാസം മുമ്പായിരു , അത്. പകച്ചൎയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ േഡാക്ട
രുെട നിർേദ്ദശ കാരമാണ് വീടിനു െതാട്ടടുത്ത് പുര െകട്ടിയത്. ആ പുര െകട്ടി
ത്തീർന്നേപ്പാൾ ചങ്ങ ഴ പറ
, “ഇെതെന്റ ബലി രയാണ്”. േക നിന്ന വാല
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ത്തിനു അത് സഹിക്കാനായില്ല. എങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങേളാട് െപാരുത്തെപ്പ .
വാലത്ത് അനുസ്മരണം ഇങ്ങെന പൂർത്തിയാക്കി. “ആ കാ കുെറനാൾ ക .
പിെന്ന ഒരു നാൾ അതിനടുത്ത് തെന്ന ദയനീയും വ്യസനകരവുമായ ചിതാഭസ്മവും
കാണുമാറായി. അതിന്നരികിലായി കണ്ണീരിൽ കുളി നിൽ ന്ന വിധവയായ
ഒരു മാതാവും അച്ഛൻ നഷ്ടെപ്പട്ട സന്താനങ്ങളും. ആ ദു:ഖിതയായ ീെയ റിച്ച്
ആ ചിതാഭസ്മം പാടുന്നത് േപാെല േതാന്നി:
“മൺ മറ

ഞാെനങ്കിലുമി െമന്നണുക്കളിേലവേമാേരാ ം
ത്വൽ ണയസ് മൃതികളുലാവി
സ്വപ്നനൃത്തങ്ങളാടു േദവി . . . !”

(

ന്ദി

ന്ന അസ്ഥിമാടം)

വാർദ്ധക്യകാലത്ത് ഒരിക്കൽ വാലത്ത് ചങ്ങ ഴയുമായുള്ള െസൗഹൃദം അനു
സ്മരിച്ചിരു . ഈ െസൗഹൃദെത്ത റി വാലത്തല്ലാെത മ ള്ളവർ പറ
അധികം േകൾക്കാൻ ഇട വന്നിട്ടില്ല. ചങ്ങ ഴയുെട േതാണിയാ യിൽ കട
കാരൻ തെന്റ കവിത െചാല്ലിയതും ചങ്ങ ഴ സ ഷ്ടനായി സമ്മാനം നൽകിയ
തുമായ കഥ േവെറയും േകട്ടി ണ്ട്. ആ കഥയിൽ വാലത്തില്ല, എന്നത് അ തകര
മായി േതാന്നി. എളുപ്പം തമസ്ക്കരിക്കാവുന്ന അ യ്ക്ക് നിസ്സാരനായിരു വാലത്ത്.
െചറു നിൽപ്പ് വാലത്തിനു വശമില്ല. ഒഴി
മാറ്റമാണ് ശീലം.
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓേരാ കൃതിയുമായി രംഗത്ത് വരും. അതിൽ അ ം പകലും അവി
മം അദ്ധ്വാനിച്ച നിസ്വാർത്ഥനായ ഒരു ദരി ാത്മാവിെന്റ കെയ്യാ മുണ്ടാകും.
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വാലം എന്ന ഓണം േകറാമൂലയിൽ, വിച്ച ഓല ടിലിൽ മെണ്ണണ്ണ വിളക്കിെന്റ
മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിലിരു െകാണ്ട് ഒരു േറഡിേയാ േപാലും ൈകവശമില്ലാെത
താൻ ജീവിച്ച കു ാമത്തിന് പുറ ള്ള വിശാലമായ േലാകെത്ത റിച്ച് േലാകമ
നുഷ്യരാശിെയ റിച്ച് ചിന്തി കയും അവരുെട െനാമ്പരങ്ങൾ ഏ വാ കയും
െചയ്യണെമങ്കിൽ തിഭയുെട ഭ ആ െകൗമാരദശയിലും തിളങ്ങിയിരു , എന്ന്
വ്യക്തമാണ്. ആ കാലമായിരു വാലത്തിെല മനുഷ്യെന പുനർനിർമ്മിച്ചത്.
കവിതാരചനയ്ക്ക് േ രകേമാ സഹായകേമാ ആയ ഒരു േത്യക െഭൗതിക
സാഹചര്യവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്ന
േതാർ േമ്പാൾ അേദ്ദഹം കവിമാർഗ്ഗത്തിൽ
േവശി എന്നത് തീർ ം
നിേയാഗം തെന്നയായിരു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
വായനയിലൂെടയും ചിന്തയിലൂെടയും വളർന്ന വാലത്തിെന്റ കാവ്യജീവിതം
ണയകവിതകളിൽ തുടങ്ങി, പട്ടിണിേത്താറ്റങ്ങളിലൂെട കട േപായി, സാ ാജ്യ
ത്വ വിരുദ്ധതയിൽ ജ്വലി കയും അവിടുന്ന് വിശ്വമാനവികതയുെട വിഹായസ്സി
േലക്ക് പടർ കയറുകയും െച . ഇടിമുഴക്കവും മിന്നല് െവളിച്ചവും േപാെല ശക്ത
വും ഉജ്ജ്വലവും അേതസമയം ക്ഷണികവുമായിരു . ആ കാവ്യ ജീവിതം. 1961ൽ 43-ആം വയസ്സിൽ കവിതേയാട് വിട പറ
.
ഒരുപെക്ഷ, അതിനു േശഷമാണ്, വാലത്തിെന്റ വ്യക്തിത്വം പൂർണ ഭാവ
ത്തിൽ എത്തിയത്. ദാരി ്യമാണ് വാലത്തിെന്റ ക തുറപ്പിച്ചത്. അതാണ് കാതു
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േകൾപ്പിച്ചത്. അേപ്പാൾ അേദഹം തെന്റ സഹജീവികെള ക . പാവങ്ങളും
അടിമകളുമായ േകാടിക്കണക്കിനു മനുഷ്യർ. അവർ, േകരളീയേരാ, ഇന്ത്യാ
ക്കാേരാ മാ മായിരുന്നില്ല. അവർ േലാകത്താകമാനം വിശന്നവരായി കാണ
െപ്പ . അങ്ങെന, അേദ്ദഹം േലാകമനുഷ്യെന വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. വാലത്തിെന്റ
ആദ്യകാല കവിതകൾ ദാരി ്യെത്ത െതാട്ടറിഞ്ഞവയാണ്. അ ട്ടത്തിൽ ഒരു
കവിത ഇവിെട േചർ
.
”ഇങ്ങെന തീകാ
മതിെയേന്നാ,

െകാണ്ടിരുന്നാൽ

എങ്ങെന കഴിയും നാം?” തന്വി േഭദി മൗനം.
കത്തിയ െനരിേപ്പാടിൽൈക്കത
പൂക്കേവ, മന്ദം
ചിത്തവല്ലഭേനാടു തുടർന്നാൾ സഗൽഗദം.
”ഒ മി രിയരി കാ വാൻ മാർഗം,വൃഥാ
േകാ വായിടുകയാണടു ം കലങ്ങളും!”
തീയിെനയാശീർവ്വദിച്ചിരി ം ഭർത്താേവാതീ:
”തീെര നീയറിയാെത െചാ കയാേണാ കാേന്ത,
മടിയില്ലയിേത്താളിൽ മ്പയും വഹിച്ചിേപ്പമഴയ േമ കൂസെലേന്യ േപാകാൻ; പേക്ഷ,
ഒരുേവലയുമില്ല; കഷ്ടമായ്, തുരുമ്പിനങ്ങിരയാകേട്ട തൂമ്പ; നമ്മളീവിശപ്പിനും!
ഇരു നിൽപൂ േപർ ം മാരിയാൽ ഭൂവും േദ്യാവുമിരമ്പിപ്പായുന്നേല്ലാ, രമായ് െകാടുങ്കാ ം!
എന്തിതിന്നവസാന, െമവിെടേപ്പാകാൻ നമ്മൾ?
ഹന്ത െപാന്തിടും നാെള നിശ്ചയം മലെവള്ളം.”
”സാരമി ണ്ടിെല്ലങ്കിൽ” േ യസി െചാന്നാളി ൽരയിൽ കൂനി ടിക്കിടക്കാം മരിേപ്പാളം.
കഠിനം,”െവള്ളെമങ്ങാൻ െപാങ്ങിയാൽ!”കദനത്തിൻ
കനലിൽ ദഹി േപായ് തന്വിതൻ ശബ്ദം പിെന്ന!
(െവള്ളെപ്പാക്കം, മാതൃഭൂമി ആ പ്പതിപ്പ്, 1940 ആഗസ്റ്റ് 4)
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മാതൃഭൂമി ആ പ്പതിപ്പിൽ സിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യകാല കവിതകളിൽ ഇ
ലഭ്യ
മായവ പരിേശാധി േമ്പാൾ ൈവകാരിക മനസ്സിെന്റ ഒരു തരം വ്യസനിപ്പി ന്ന
തുടർച്ചാ മം കാണു ണ്ട്. ആദ്യം അനുഭവെപ്പടുന്നത് അണെപാട്ടി വഹി
ന്ന ആ ാദമാണ്. രണ്ടാം േലാക മഹായുദ്ധം കഴി
. ദുരന്തമാരികൾ
േതാർ
മാനം െതളി
. ഇനി നന്മയുെട പൂക്കാലമാണ്. സമാധാനത്തിെന്റ
േലാക സംവിധാനമാണ്. ആെരാെക്കയായിരി ം േലാക േനതാക്കൾ? ആേരാ
ആകെട്ട, ഞങ്ങൾ േലാക ജനത ഇതാ െറഡി. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു നവ്യ േലാകം
സൃഷ്ടിക്കാം, എന്ന തരത്തിൽ ഉ തി ത്വത്തിൽ നി ഉറെവടുത്ത ആത്മവിശ്വാ
സത്തിെന്റയും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിെന്റയും നാളുകൾ.
1947 െഫ വരിയിൽ വാലത്തിെന്റ ആദ്യകവിതാസൃഷ്ടി ‘ഇടിമുഴക്കം’ സി
ദ്ധീകരി .
ദാരി ്യത്തിൽ ജനിച്ച്,
ദാരി ്യത്തിൽ ജീവിച്ച്
ദാരി ്യത്തിൽ െവച്ച്,
ഒരുദിവസം കാണാെത േപായ
എെന്റ അച്ഛെന്റ ഓർമ്മയ്ക്ക്.
എന്നായിരു ഈ കൃതിയുെട സമർപ്പണം. താൻകട േപാന്ന ദിനങ്ങളിെല പട്ടി
ണിയുെട ഓർമ്മകൾ എളുപ്പത്തിെലാ ം വാലത്തിെന വിട്ടകന്നിരുന്നില്ല.
“ഒരു കയ്യിൽ
അന്നവും,

ഒരു കയ്യിൽ സ്വാത
വരാത്തഈശ്വരൻ
ഇന്ത്യയ്ക്ക് േവണ്ടാ!”

്യവുമായി

എന്ന് ‘ഇടിമുഴക്കം’ എന്ന കവിതയിൽ വാലത്ത് ഖ്യാപി . സർവ്വ േലാക
മുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യെന്റ അടിമത്തത്തിെനതിെര, രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധ
ത്തിനു േശഷം ജന്മം െകാണ്ട പുത്തൻ സാ ാജ്യത്വത്തിെനതിെര നിർദ്ധനനായി
നിന്ന് െകാണ്ട് തെന്ന വാലത്ത് കവിതകളിലൂെട ഇടിമുഴക്കവും മിന്നൽ െവളിച്ചവു
മായി ച വാളത്തിന റെത്തയ്ക്ക് കൂര കെള .
വി. വി. െക. വാലത്ത് എന്ന വ്യക്തിത്വം കളെമാഴിഞ്ഞത് സ്ഥലനാമ ഗേവഷ
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കനായിട്ടാെണങ്കിലും അേദ്ദഹം അതിനു മുമ്പ് നിരവധി സാഹിത്യ േമഖലകളിൽ
േദ്ധയമായ രചനകൾ നിർവഹിച്ചിരു . തുടക്കം കവിയായിട്ടായിരുന്നേല്ലാ.
പട്ടിണി ഒരു സാധാരണ സംഭവമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കാൻ
ഭാഗ്യമുണ്ടായി, എന്ന് വാലത്ത് എവിെടേയാ േരഖെപ്പടുത്തിയത് ഓർമ്മി
.
േലാകെത്തമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥ ശ്നം വിശ തെന്ന എന്ന തിരിച്ച
റിവിലൂെടയാണ് വാലത്ത് വളർന്നത്. അേദ്ദഹം 40-കളുെട ആരംഭത്തിൽ മാതൃ
ഭൂമി,നവജീവൻ തുടങ്ങിയ സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ എഴുതിയ കവിതകൾ ഉള്ളടക്ക
ൈവവിദ്ധ്യം െകാണ്ട് മൂ ഘട്ടങ്ങളിലൂെട കട േപായതായി മനസ്സിലാക്കാം.
പട്ടിണിേത്താറ്റങ്ങളുേടതായിരു , ആദ്യ ഘട്ടം. പിന്നീട് സാ ാജ്യത്വ വിരു
ദ്ധ കവിതകളിേലയ്ക്ക് തിരി
. ഒടുവിൽ വിശ്വ മാനവിക കവിതകൾ എന്ന
ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽ കയും െച . െസൗന്ദര്യ േദവത. (1938 ജൂൈല 25),
നൂല് കാരി (1942 ഡിസ. 27), പടയിെല ണയം, തുടങ്ങിയ കവിതകൾ അേദ്ദ
ഹത്തിന് ചങ്ങ ഴയുമായുണ്ടായിരുന്ന െസൗഹൃദത്തിെന്റ സാമ്പിളായി കാണാ
െമന്നല്ലാെത യഥാർത്ഥ വാല കവിതയുെട മുഖം വ്യക്തമാ ന്നില്ല.
“ഹുങ്ക് കൂടുന്ന കൂട്ടമാേണാർക്കിൽ
െപങ്കിടാങ്ങൾ സമസ്തവും,

ത കൂടുമവർക്ക് മാറിടം
െചണ്ടണി
തുടങ്ങിയാൽ.”

എെന്നഴുതിയ വാലത്ത്, െപെട്ടന്ന് തെന്ന കവിതെയ െഗൗരവമായ സാമൂ
ഹിക നിരീക്ഷണത്തിന് ഉപാധിയായി സ്വീകരി . അതിനു ഏറ്റവും വലിയ
െതളിവാണ് (1938 ) െസപ്റ്റ. 11-നു മാതൃഭൂമി ആ പ്പതിപ്പിൽ സിദ്ധീകരിച്ച
രക്ഷാസ്ഥാനം എന്ന കവിത.
ക ന്നിൽ കണ്ട ദാരി ്യം, പാവെപ്പട്ടവെന്റ കൂടപ്പിറ ം സന്തത സഹചാരി
യും അവകാശവും അലങ്കാരവുമായ ദാരി ്യം. ആ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
വാലത്ത് കുെറേയെറ േതാറ്റങ്ങൾ രചി .
. . . . . . പാഴ്ക്കിനാവുകൾക മയങ്ങിക്കിട മപ്പാടത്തിൻ നടുക്കതാ,
െകട്ടിഞാെന്നാരു ശവം നിൽ
, ഭുത്വത്തിൻ
ദുഷ്ടമാം കാവ്യത്തിെന്റയാശ്ചര്യചിഹ്നം േപാെല!
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വഞ്ചനയുെട നീണ്ട ചൂണ്ടലിൽ ടുങ്ങിേപ്പായ്,
െനഞ്ചിടി നി , ച
തൂങ്ങിയ മത്സ്യം േപാെല!
പട്ടിണി താങ്ങാൻ കഴിയാെത ജീവെനാടുക്കിയ ആയിരമായിരം നിസ്സാരജ
ന്മങ്ങളുെട സ്മരണയ്ക്ക് ഈ പട്ടിണിേത്താറ്റങ്ങൾ സമർപ്പിക്കെട്ട.
*

*

*

പട്ടിണിേത്താറ്റങ്ങൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യകാല കവിതകളിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം,സാധാരണക്കാരെന്റ
ദാരി ്യ േ ശെത്ത പുറം േലാകത്ത് എത്തിച്ച പട്ടിണിേത്താറ്റങ്ങളായിരു , എന്ന്
പറ
വേല്ലാ.
‘ഒരുേവലയുമില്ല; കഷ്ടമായ്, തുരുമ്പിനങ്ങിരയാകേട്ട തൂമ്പ; നമ്മളീവിശപ്പിനും!’
‘ചു പഴുത്തമരുെവക്കാൾചൂടെല്ലാ
പട്ടിണിതെന്റ മണൽപ്പരപ്പിൽ.’
‘ഒ േമ പണക്കാർ
െചാല്ലിയാലറിയാത്ത

പട്ടിണിസ്സമു ത്തിൽ നിലയില്ലാതായേല്ലാ . . . ’

”ഒ മി രിയരി കാ വാൻ മാർഗം,വൃഥാ
േകാ വായിടുകയാണടു ംകലങ്ങളും!”

(െവള്ളെപ്പാക്കം)
(എങ്ങെന?)
(രക്ഷാസ്ഥാനം)
(െവള്ളെപ്പാക്കം)

േമൽ കാണിച്ച ഈരടികെളല്ലാം ഒരു കാലത്ത് േകരളം അമർ േപായിരുന്ന
ദാരി ്യെത്ത ഓർമ്മിപ്പി
, എന്നതിേനക്കാൾ, മേനാഹരമായ കാവ്യഭംഗി
െവളിവാ കയും െച
. അക്കാലത്ത് അേമരിക്കയിൽ നിന്ന് ൈമദയും പാൽ
െപ്പാടിയും ദുരിതാശ്വാസത്തിന് േകരളത്തിൽ എത്തിയിരു . വാലത്തിെന്റ
സഹപാഠിയായിരുന്ന െതക്കൻ ചി ർ േകാളരിക്കൽ േജാസഫ് എന്നയാൾ വർഷ
ങ്ങൾ മുമ്പ് ഈ േലഖകേനാട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മ
വരികയാണ്.
“ . . . . . . . . . മകെന, ഞാനും വാല ം ളിൽ പഠി േമ്പാൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കപ്പ
ലണ്ടിപ്പിണ്ണാക്ക് തി പച്ചെവള്ളം കുടി വിശപ്പടക്കിയി ണ്ട്.”
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അെതാരു േമാശെപ്പട്ട കാര്യമാെണങ്കിലും അന്നെത്ത കപ്പലണ്ടിപ്പിണ്ണാക്ക്
എന്ന സാധനം മായം കലരാത്തതും സ്വാദിഷ്ഠവുമായിരു
എന്ന് േത്യകം
പറയണം.
സന്നദ്ധസംഘടനകൾ കഞ്ഞിവീഴ്ത്ത് നടത്തിയിരുന്ന കാലം. കഞ്ഞിവീഴ്ത്ത്
എ േകട്ടാൽ പഴയ തലമുറയിലുള്ളവർേക്ക മനസ്സിലാകൂ. അന്നെത്ത ആളുകൾ
എവിെടെയങ്കിലും കഞ്ഞിവീഴ്ത്ത് ഉെണ്ട േകട്ടാൽ പാ വും എടു
ഓടും. കഞ്ഞി
വീഴ്ത്ത് േക ത്തിൽ എത്തിയാൽ വരിയായി നിൽക്കണം. സമ്പന്നന്മാർ കനി
വലിയ ചരുവങ്ങളിൽ കഞ്ഞിവ ം. എെന്തങ്കിലും പുഴു ം ഉണ്ടാകും. ഓേരാരു
ത്തർക്കായി ചിരട്ടക്കയിലിൽ കഞ്ഞി ഒഴി െകാടു ം. അതാണ് കഞ്ഞിവീഴ്ത്ത്.
അരിയ്ക്ക് ക്ഷാമം. കിേലായ്ക്ക് ഒരു രൂപ നിരക്കിൽ ആവശ്യം േപാെല അരി
വിതരണം നട ന്ന ഇക്കാലത്ത് ആരും ഇത് വിശ്വസിേച്ചക്കില്ല . സംഗതി
സത്യമാണ്. അരിമണി കണികാണാനില്ല. ആെരങ്കിലും വഴിയിലൂെട സഞ്ചിയിൽ
അരിയുമായി േപായാൽ അവെന്റ പണി തീർന്നതു തെന്ന! സകലരും േചർ തട്ടി
പ്പറി ം. വീടുകളിൽ അരിെവ പതിവില്ല. സാധാരണ ഉണക്കക്കപ്പ െവള്ളത്തി
ലി കുതിർത്തി േവവി തി ം. ഇടി പുട്ട് പുഴു ം. േചമ്പിൻ താൾ, േചമ്പില,
െചാറിഞ്ഞണത്തിെന്റ ഇല, മുരിങ്ങയില, എന്നിവ പാവെപ്പട്ടവെന്റ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്
വിഭവങ്ങളായിരു . അങ്ങെന ദാരി ്യ േമഖലയായി ഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടതിനാൽ
ഇക്കാലത്ത് േസാമാലിയയിേലെക്കന്ന േപാെല േകരളത്തിേലക്ക് വിേദശരാജ്യ
ങ്ങൾ പാൽെപ്പാടിയും അേമരിക്കാെപ്പാടിയുമാെയത്തിയിരു . ഈ േലഖകൻ
കുട്ടിക്കാലത്ത് പാൽെപ്പാടി ം അേമരിക്കാെപ്പാടി ം േവണ്ടി പാ ങ്ങളുമായ്
വരി നിന്നി ണ്ട്.
െറയിൽപ്പാളത്തിലൂെട എ ം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത്, ഒരിക്കൽ, ഇടപ്പള്ളി
യ്ക്കടു
െവച്ച് തീവണ്ടി കയറി മരിച്ച ഒരു അജ്ഞാതെന്റ ജഡം ാറ്റ്േഫാമിൽ
ഓലക്കീറു െകാണ്ട് മൂടിയിട്ടിരുന്ന ദൃശ്യം അേദ്ദഹെത്ത വല്ലാെത ദു:ഖിപ്പി . സാധാ
രണക്കാരുെട മരണങ്ങൾ േലാകം അറിയുകേപാലും ഇല്ല. പേരതെന്റ ബ ക്കെള
അറിയിക്കാൻ മാർഗ്ഗെമാ മില്ല. അപകടം നടന്നേപ്പാൾ തീവണ്ടി അൽപേനരം
നിർത്തിയി . അ തെന്ന! വണ്ടി നിൽക്കാൻ എന്താണ് കാരണം എന്ന് യാ
ക്കാർ പര രം അേന്വഷി . എങ്കിലും ആർ ം ഒ ം മനസ്സിലായില്ല. അ ം
കഴി
വണ്ടി മുേന്നാ നീങ്ങി. യാ ക്കാർക്ക് സമാധാനമായി. അ േയയു .
പ കാശിനു വിലയില്ലാത്ത ഒരുവനുേവണ്ടി തീവണ്ടി അൽപേനരെമങ്കിലും നിർ
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ത്തിയിട്ടത് തെന്ന വലിയ കാര്യം. ദരി െന്റ ജീവിതെത്ത റിച്ച് ആർക്കറിയണം
എന്ന് കവി േചാദി
(ആർക്കറിയണം? മാതൃഭൂമി, 1941 ഒേക്ടാബർ 5).

ആർക്കറിയണം?
വണ്ടി െപെട്ട നി , പരി േമാൽക്കണ്ഠേയാേടാടി ടിനാരാളുകൾ! . . .
ഹന്ത, വണ്ടിയിൽ േമവുേവാരിൽച്ചിലർെക്ക െകാേണ്ടാ കുരുേത്താലയായ് മുഖം.
നിർവ്വികാരതേപാെലയുേദ്വഗപൂർവ്വം
നിശ്ചലം നി കാ ം നിേമഷവും.
പിന്നിലിക്കഥ വിസ്മരി ,വീ ം
മുേന്നേപ്പാൽ വണ്ടിേയാടി, യതിജവം.
ദൂെരയുേള്ളേതാ ദാരി ്യമഗ്നമാം
കൂരതന്നിെലാരമ്മ സഗൽഗതം,
അച്ഛനിേപ്പാളരിയുമാെയ െമന്നാശ്വസിപ്പിപ്പതുണ്ടാം, കിടാങ്ങെള!
ആർക്കിവയറിഞ്ഞി ?—’െമയിൽവണ്ടി’
േയാർക്കിലിത്തിരി നിന്നതാണത്ഭുതം!
അമ്മയ്ക്ക് വലിയ തീക്ഷയുണ്ട്. കുട്ടികളുെട അച്ഛൻ അരിയുമായി വ
െകാണ്ടിരി
, ഇേപ്പാൾ തെന്ന എ ം എന്ന തീക്ഷ. എന്നാൽ ആ അച്ഛൻ
അകെലെയാരിടത്ത് ആേരാരുമറിയാെത ഒരു ഓലക്കീറിനടിയിൽ േചതനയറ്റ്
ചതഞ്ഞര
കിട ന്ന സത്യം എന്നാണു അവരറിയുക? എങ്ങെന ആ ദുർവി
ധിെയ അവർ ഏെറ്റടു ം? ആേവാ. ആർക്കറിയാം? ആർ മറിയില്ല. ആർ ം
അറിേയണ്ട കാര്യവുമില്ല. അതാണ് ജീവിതം. ഇെതഴുതുേമ്പാൾ ഞാൻ അറി
യാെത നന്തനാെര സ്മരി േപായി. നന്തനാെര കടെപ്പ െകാണ്ട് പറയാം. നാം
അറിയെപ്പടാത്ത മനുഷ്യ ജീവികൾ. ‘തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ’ എന്ന കവിതയിൽ
വരഞ്ഞ ജീവിതചി ം ഇ ം അേതപടി തെന്ന കാണാം.

56

12. ഇടിമുഴക്കം

തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ
വഴിവക്കിലും കാനയിലും
പീടികത്തിണ്ണയിലും ഇടനാഴിയിലും
അവിടവിെടയായി ച കിട ന്ന
മനുഷ്യെര കാണുക.
ഇതാ—ഒന്ന് ഏതാണ്ട്
കാണയുെട ആഴത്തിൽ
തലകുത്തിക്കിട
.
മെറ്റാ പീടികത്തട്ടിൽ.
പാതിരാ ി േശഷം വരൂ . . .
ഇരുവശ ം ഒന്നിനുേമൽ ഒന്നായി ചായ്ച്ച
അസംഖ്യം ശരീരങ്ങൾ കാണാം.
അവെരല്ലാം ഉറ കയാണ്.
അവരിൽ കുട്ടികളുണ്ട്.
ീകളുണ്ട്—പുരുഷന്മാരുണ്ട്
മുരൾച്ചകൾ,പിറുപിറുക്കലുകൾ ഞരക്കങ്ങൾ
േതങ്ങലുകൾ—അവിെടനി േകൾക്കാം.
െവളു േമ്പാൾ ഇവ
വലിഞ്ഞിഴ
മറയു .
അവയിൽ ചിലത് അവിെടത്തെന്ന
അടി
കൂടു .
അങ്ങെന സമുദായത്തിെല ചില ണങ്ങൾ
അവിെടെവ കാണാതാവു .
മുനിസിപ്പാലിറ്റി വണ്ടികൾ േനാ ക
അവയിൽ കു കൂടിക്കിട ന്ന
വളങ്ങൾ, ക കാലികളുെട മലമൂ ങ്ങൾ
ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ വ ക്കൾ
ചത്ത തവളകൾ, െപരുച്ചാഴികൾ
. . . ഒ ര മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളും കാണാം.
സാധാരണ സംഭവം.
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കഷ്ടം . . . ഈ മൃതേദഹങ്ങൾ േനാക്കിനിൽ ന്നഞാൻആരാണ്?
ദരി ൻ. മരി കഴിഞ്ഞവൻ
ദരി ൻ ദരി െന്റ മുന്നിൽ
ചിരട്ട നീ
.
മുങ്ങിച്ചാവുന്നവൻ മുങ്ങിച്ചാവുന്നവനുമായി
െകട്ടിപ്പിണയു .
വീ ം വീ ം പിടിക്കെപ്പടുന്ന
ഒരു കുറ്റക്കാരനാണ് മനുഷ്യൻ.
ഭൂമി അവന് ഒരു കാരാഗൃഹമാണ്.
എവിെടയായാലും അവൻ ശിക്ഷിക്കെപ്പടും
എ േതാ ം വിധമാണ് അതുണ്ടാക്കിയി ള്ളത്.
അങ്ങെന ര മൃതേദഹങ്ങളുെട മുന്നിൽ നിന്ന്
അസംഗതമായി, ഞാെനെന്താെക്കേയാ
ചിന്തി േപായി.
മാപ്പാ ക.
(1947)
1947-ൽ രചിച്ച ‘തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ’ എന്ന കവിത അവസാനിപ്പി ന്നത്
കവിതയിെല നൂതന വണതെയ അവതരിപ്പി െകാണ്ടാണ്. കവിതെയന്നത്
ഈരടികളിലും േ ാകങ്ങളിലും കാണുന്ന ഗാനാത്മകതയെല്ല ം, അത് ചി ത്തി
ലും ശില്പ്പത്തിലും സംഗത്തിലും എന്നല്ല, എന്തിലും, ഉ ഷ്ടമായി െചയ്യെപ്പട്ട
എന്തിലും നിന്ന് സഹൃദയനിേലക്ക് വഴിെഞ്ഞാഴുകുന്ന ആനന്ദമാണ്, എ മുള്ള
തിരിച്ചറിവ് വാലത്തിെന്റ കവിതകെള നൂതനമാക്കി. ‘ഞാെനെന്താെക്കേയാ
ചിന്തി േപായി, മാപ്പാ ക’,എന്ന ആേക്ഷപഹാസ്യം നിറഞ്ഞ വരികൾ 1947െല പദ്യഭാഷെയ െഞട്ടിച്ചിരിക്കാം. അന്നെത്ത മലയാള പദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്
വ്യത്യസ്തമായ പുരുഷശബ്ദമായിരു വാലത്തിെന്റ കവിത. അതിെന ഗദ്യകവിത
െയ വിളി ഇകഴ്ത്തിയാലും.

ഉള്ളിെല ഒച്ചകൾ
െതരുവിൽക്കിട ഈച്ചയും പുഴുവും ആർ
പഴു െപാട്ടിയ െവള്ളരിക്ക േപാലെത്ത
പു തുറ കാട്ടി

ന്ന
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ഒരു കാശിനു നിലവിളി ന്ന
ൈദവശിക്ഷയുെട വകയായ
എെന്റ െപങ്ങേളയും
ൈദവകാരുണ്യേത്തയും തിരിച്ചറിയാൻ
ഞാെനെന്റ മടയിേല
രാ ി കയറിെച്ച .
എെന്റ തലേച്ചാറിൽ മുഴുവൻ
പനിനീർ വായിരു .
ഞാൻ തന്തെയ വിളി ന്ന വയസ്സൻ
പഴുെത്താലി ന്ന ണത്തിൽ മാന്തി
േചാരെയാലിപ്പിച്ചിട്ട്
എെന്ന പല്ലിളി കാട്ടി.
അതിസാരം പിടിച്ച് അവസാനിക്കാറായ കുട്ടി
നില
കിട രുളു .
ഞാൻ തള്ളെയ വിളി ന്ന ഒരുവൾ
ഒരു മുക്കിൽ ഇരു കണ്ണീർവാർ
.
അവളുെട അരയിൽ
ഒരു പഴ ണിക്കഷണം തൂ
അതു പഴച്ചാറു വീണതുേപാെല പശപിടിച്ചിരി
എെന്റ ഉള്ളിൽ കാ വീശു .
ഞാൻ എെന്ന സൂക്ഷി േനാക്കി;
എെന്റ േദഹം അഴുക്കാണ്.
വിരൂപമാണ്.
അതിനു നാറ്റമുണ്ട്.
എെന്റ മടയും ഞാൻ െവറു .
ഞാൻ നാലുപാടും ആദ്യമായി കേണ്ണാടി .
ഈ േലാകംഎ സുന്ദരമായിരി
.
െചറുകാറ്റിൽ തത്തിയുലയുന്ന െചടികൾ
ഈശ്വരന്റ മന്ദഹാസങ്ങൾ
മുകളിൽ, മുകളിൽ പറ േപാകുന്ന

.

59

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും

േമഘശകലങ്ങൾ.
മഴവി കൾ, പനിനീർപൂക്കൾ,കവിതകൾ
എനി ഹൃദയം വീണിരി
.
എെന്റ പുഴു ത ന്ന ജഡം
എനി കുറച്ചിലായിേത്താന്നി.
ഒരു ക്ഷയേരാഗിയുെട ചുണ്ടിൽ തൂ ന്ന
കഫക്കട്ടെയേപ്പാെല
ഞാനതിേനയും വലി െകാ നട .
അരയിൽ തൂ ന്ന കീറപ്പഴ ണി
എെന്റ നഗ്നതേയാട്
വഴക്കടി െകാണ്ടിരു .
സൗന്ദര്യെത്ത ആരാധി ം
ൈദവമഹിമെയ വാഴ്ത്തിയും
ഹൃദയം നിറെയ ഭാവനയും വയറു നിറെയ വിശ മായി
ഞാനല
ആമ
ഓട്ടിനുള്ളിേല തലവലി ന്നതുേപാെല
ഞാൻ
എന്നിേല തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാന്നേപ്പാൾ
വീ ം ഞാെനാരു കുപ്പയായി, എച്ചിലായി.
േമണ
ഘനം കുറഞ്ഞ ഒരു വ വായിത്തീർ .
വൃത്തിെകട്ട, ഭാരേമറിയ ജഡത്തിൽ നിന്ന്
ഒരു ദിവസം
മുട്ടയിൽ നി പക്ഷി െഞ്ഞന്നേപാെല
ഞാൻ പുറേത്ത പറ േപായി.

(1946)

1946-ൽ രചിച്ച ഈ കവിതയിെല ‘ൈദവ കാരുണ്യവും ൈദവ ശിക്ഷയും
തമ്മിലുള്ള തിരിച്ചറിവിനുള്ള യാ കൾ’ ഇ ം തുടരു . ദാരി ്യവും അപകർ

ഷതാേബാധവും തളർത്തിയ മനുഷ്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളെപ്പടുന്ന
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ചി ം േലാക മനസ്സാക്ഷിയുെട മുമ്പിൽ വരഞ്ഞിടുന്ന ഈ കവിത ഏെറ ആത്മാ
നുഭവങ്ങൾ ഉൾെക്കാ
.
ാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസകാലം കഴി
. ഉയർന്ന പഠനരംഗത്ത് കാൽ െവയ്ക്കാൻ
പിൻബലമില്ല. ൈകപിടിച്ച് വഴിെതളിക്കാൻ മുൻഗാമികളില്ല. ജീവിതത്തിെന്റ
അരക്ഷിതത്വം തിരിച്ചറി
. തനി
താൻ മാ ം എന്ന കെണ്ടത്തലിൽ നി
െകാണ്ട് അേദ്ദഹം തെന്നത്തെന്നയുംചു പാടിെനയും ആദ്യമായി കാണുേമ്പാെല
േനാ ന്ന അനുഭവമാണ്, ഉള്ളിെല ഒച്ചകൾ എന്ന കവിത. മലയാള കവിതയിെല
പദ്യവഴക്കം വി ഭാഷ എങ്ങെന ജീവിതാവവസ്ഥകളുമായി േപാരടി
െവന്ന
തിന് ദൃഷ്ടാന്തം തെന്ന ഈ രചന.

എങ്ങെന? (1938 ഡിസംബർ 4)
കാലുചാൺ മാ മാമീവയറിെന്നാരു
നാലുവറ്റിന്നായിര േപായാൽ
പാരത ്യത്തിനാൽദ്ദാഹിെച്ചാരുതുള്ളി
സ്വാത ്യെവള്ളമിര േപായാൽ
ഭീമശ്മശാനസ്ഥലിയിെലാരാറടി
ഭൂമിയള വാൻ കൽപനയ്ക്കായ്.
അെല്ലങ്കിൽ േഘാരക്കരിങ്കൽ റുങ്കിെന്റ
വാതിൽ തുറ വാൻ കൽപ്പനയ്ക്കായ്.
നാലു വ ം സ്വാത ്യ െവള്ളവും യാചി േപായാൽ ര ശിക്ഷയാണ് ഒരാെള
കാത്തിരി ന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിെല മാ മല്ല, േലാകത്ത് എവിെടയും നടമാടു
ന്ന കാ നീതിയാണ്. എങ്ങെനയാണ് ഈ േലാകത്ത് സമാധാനേത്താെട ജീവി
ക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് കവി േചാദി
.

രക്ഷാസ്ഥാനം (1938 െസപ്തംബർ 11)
“പാഴ്ക്കിനാവുകൾക

മയങ്ങിക്കിട മപ്പാടത്തിൻനടുേക്കേതാ മരെക്കാമ്പിൽ
െകട്ടിഞാെന്നാരു ശവം നിൽ
, ഭുത്വത്തിൻ
ദുഷ്ടമാം കാവ്യത്തിെന്റയാശ്ചര്യചിഹ്നം േപാെല!”
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ഭുത്വത്തിെന്റ ദുഷ്ടമാം കാവ്യത്തിെന്റ അന്ത്യഭാഗ ള്ള േകവലം ഒരു ആശ്ച
ര്യചിഹ്നം േപാെല, പാടത്തിെന്റ നടുക്ക് മരെക്കാമ്പിൽ തൂങ്ങി നിൽ ന്ന ഒരു ദരി
െന്റ ശവം. എങ്ങെനയുള്ള പാടം? അത് പാഴ്ക്കിനാവുകൾ ക
മയങ്ങിക്കിട
കയാണ്. തീർന്നില്ല. ആ കാ വാലത്തിലുണ്ടാക്കിയ അവസ്ഥ എ ദാരുണ
മാെണ േനാ .
“വഞ്ചനയുെട നീണ്ട ചൂണ്ടലിൽ ടുങ്ങിേപ്പായ്,
െനഞ്ചിടി നി , ച
തൂങ്ങിയ മത്സ്യം േപാെല!”

കവിതയുെട അവസാന വരികളിൽ കവി സാധാരണക്കാരെന്റ നിസ്സഹായാവസ്ഥ
വിവരി
.
“ഒ േമ പണക്കാർ

െചാല്ലിയാലറിയാത്ത
പട്ടിണിസ്സമു ത്തിൽ നിലയില്ലാതായേല്ലാ . . . ”
പട്ടിണിേത്താറ്റങ്ങളിെല കവിതകൾ അതാത് അവസ്ഥകളിൽ അവസാനി
ന്നില്ല. ആത്യന്തികമായി അവ സാ ാജ്യത്വ ഭീകരതയ്ക്ക് േനെര വിരൽ ചൂ ന്നവ
യാണ്. േലാക മനുഷ്യെന്റ ദാരി ്യത്തിനും കഷ്ടപ്പാടിനും കാരണമായി വാലത്ത്
കുറ്റെപ്പടു ന്നത് രണ്ടാം േലാകം മഹായുദ്ധത്തിനു േശഷം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ േലാക
സാ ാജ്യത്വെത്തയാണ്.

യുദ്ധവിരുദ്ധകവിതകൾ
വംശീയ ഹത്യകളും രാ ീയ െകാലപാതകങ്ങളും േലാകം ഉണ്ടായകാലം മുതൽ
ഇേന്നാളം തുടരുകയാണ്. ഇനിയും തുടരും. രണ്ടാം േലാക മഹായുദ്ധം നട ന്ന
കാലയളവിൽ എഴുതിയ വിമാനാ മണം എന്ന കവിത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം
നട ന്നിടേത്താളം കാലം സക്തമാണ്.

വിമാനാ മണം (1942 മാർച്ച് 15)
ഊേക്കാടു െപാന്തീ കുഴൽവിളി, വൻവിമാനാ മണത്തിെന്റ വിളംബരം േപാൽ.
േതടിയഭയം തിരക്കി തീ മാം
േപടിെകാണ്ടന്ധരായ്, സം ാന്തരായി.
മാളിക വിട്ടി കാെട്ടലി മാതിരി
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മാളങ്ങളിൽ നൂണിറ
മാനവൻ
മൃത െവപ്പക്ഷങ്ങൾ െകട്ടിപ്പറപ്പിച്ച
മർത്ത്യ, നീ േപടിെച്ചാഴികയാെയാ?
ജീവിതം േലാലാർ സൗന്ദര്യപൂരിതപൂവിതളാെണ പാടീ, കേവ ഭവാൻ.
കഷ്ടം െതളിയി , “ഞാൻ മാ മാേണകസൃഷ്ടികർത്താെവ ” ശാസ് കാരാ, ഭവാൻ.
സത്യേവദങ്ങേള നിങ്ങൾ സംഗി
മർത്ത്യനും മ ം മരവുെമാെന്ന േമ!
മന്നിതിൽ മങ്ങാെത സംസ്കാരേമ, നി
മിന്നിച്ചിരി , നിൻകാനൽജ്ജലങ്ങളും.
ഇന്നിതാ േവേദാൿതി സാർത്ഥകമാ മീയുന്നതധ്വാനം വി വിേനവരും!
തുംഗസൗധങ്ങൾതൻ സൗഭാഗ്യഭൂതിയിൽ
മുങ്ങി ളി ള്ള ഭാഗ്യസമ്പന്നേര,
പാതവക്കിൽക്കിടന്നെയ്യാ. െപാറുക്കാഞ്ഞ
േവദന െകാ പിടഞ്ഞ നിർഭാഗ്യേര,
ഇെച്ചറുമാളത്തിനുള്ളിൽമനുഷ്യരായ്
നിശ്ചയം ഹാ! നിങ്ങെളാന്നി , വിസ്മയം!
ആപ
സൗഹൃദം േപാ വാനാെണങ്കിലാകെട്ട േമാളിലിര മീത്തീക്കളി.

13
അവർ ഞങ്ങളിൽ ജീവി ം!
വാലത്തിെന സവിേശഷമാ ന്ന ഏറ്റവും ധാന സംഗതികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സാർവെലൗകികതയാണ് എന്ന് പറയാം. അേദ്ദഹം ഒരു വീടിെന്റേയാ, ഒരു
നാടിെന്റേയാ, ഒരു ജാതിയുെടേയാ, ഒരു മതത്തിെന്റേയാ, ഒരു സമൂഹത്തിെന്റേയാ,
ഒരു സം ാരത്തിെന്റേയാ, ഒരു വിഭാഗത്തിെന്റേയാ, ഒരു തത്വസംഹിതയുെടേയാ
തിനിധിയാവാൻ ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. വിശ്വ മാനവ സങ്ക ത്തിലുറച്ച സാർവെലൗ
കിക വീക്ഷണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഓേരാ വർത്തനങ്ങളിലും കാണാം. മക്കൾക്ക്
േമാപ്പസാങ്, ഐൻസ്റ്റീൻ, േസാ ട്ടീസ് എന്നീ ഞ്ച്, െജർമ്മൻ, ീക്ക് േപരുക
ളിട്ടത് ഏറ്റവം കടമായ ഉദാഹരണമാണ്.
താൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ െപൗരെനന്നതിലുപരി േലാകെപൗരനാെണന്ന് ആത്മാർ
ത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചിരിക്കണം. അതുെകാണ്ടാണ്, േറാസൻബർഗ് ദമ്പതികെള
ൈവദ തകേസരയിൽ ഇരുത്തി വധിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിന് െനാന്തത്; ആ
വധെത്ത അേദ്ദഹം അപലപിച്ചത്; അവെര റി ‘അവർ ഞങ്ങളിൽ ജീവി ം.’
എന്ന് കവിത രചിച്ചത്.
റഷ്യയ്ക് േവണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തി ശാ രഹസ്യങ്ങൾ േചാർത്തിയ കുറ്റ
ത്തിന് യു. എസ്. സർക്കാർ ഈ ദമ്പതികെള ൈവദ ത കേസരിൽ ഇരുത്തി
ൈവദ തി ഏൽപ്പി വധി . ആദ്യ േഷാക്കിൽ തെന്ന ഭർത്താവ് ജൂലിയസ്
േറാസൻബർഗ് മരി . എന്നാൽ, ഭാര്യ ഏഥൽ ആദ്യ േഷാക്കിൽ മരിച്ചില്ല.
രണ്ടാം േഷാക്കിലും മരിച്ചില്ല. മൂന്നാമെത്ത േഷാക്കിലാണ് ഏഥൽ കീഴടങ്ങിയത്.
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ഏഥലിെന്റ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ ൈദവം ര
വട്ടം വിസമ്മതി . കാരണം ആ
വധം ഒരു െതറ്റായ തീരുമാനമായിരു . ഏഥൽ നിരപരാധിയായിരുെന്ന
പിന്നീട് േകാടതി േലാകേത്താട് ഏ പറ
. ആ കവിത ഇവിെട േചർ
.

അവർ ഞങ്ങളിൽ ജീവി

ം

‘ചരി ത്തിെന്റ നാഴികക്ക കൾ ചലി .
എല്ലാം കഴി
.
അവർ ന െട േറാസൻബർഗ്ഗ് ദമ്പതികെള െകാ കള
!
രക്ഷി ക, രക്ഷി ക എന്ന നിലവിളി
േകാടി േകാടി അലയടിച്ചേപ്പാൾ,
ഓർ ക!
ദുഷ്ടന്മാർ അവെര ഒടുവിൽ െകാ കള
.!
ര കു
ങ്ങെള അവർ അനാഥരാക്കി
ിയെപ്പട്ട ഏതൽ
കുലുക്കമില്ലാത്ത ഐസേനാവറിെന്റ െകാലക്കേസരെയ
നീ മു
വശ്യം മു കുത്തി .
അന്തിയൂെസ, ഓർ ക . . .
തീ െഹർ ലിസിെന കാണുന്ന ദിവസം
അടു വരു !
നിെന്റ ൈക െകാ
നീ തെന്ന െകട്ടിയുണ്ടാക്കിയ സിംഗ്സിംഗ്ജയി
ലിെന്റ ഭിത്തികളിൽ
നീതെന്നകാൽ തട്ടിവീഴും
േറാസൻ ബർഗ് ദമ്പതികളുെട
േചാരയിൽ നിന്നടർത്തിെയടുത്ത
ചുവന്ന േറാസാപുഷ്പങ്ങളിൽ
ഞങ്ങൾ തല കുമ്പിടു
അവർ ഞങ്ങളിൽ ജീവി ം . . . . . . ’
1938-ൽ ആരംഭിച്ച് 1961 വെര ര

പതിറ്റാ കൾ മാതൃഭൂമി ആ പ്പതിപ്പ്
മുഖേപജിൽ സിദ്ധീകരിച്ച അറുപേതാളം ആദ്യകാല കവിതകൾ പുസ്തകരൂപ
ത്തിലാക്കാതിരുന്നതും കവിതാരംഗത്ത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടരാതിരുന്നതും
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പിൽക്കാലത്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിവിലാസം തെന്ന നഷ്ടെപ്പടുത്തി. കവിതാ
സാഹിത്യ ചരി ങ്ങളിൽ വാലത്ത് എെന്നാരു കവിേയയില്ല. താൻ പറയാനുേദ്ദ
ശി ന്ന ആശയങ്ങൾ ഏറ്റവും തീഷ്ണമായി അനുവാചകരിേലക്ക് പകരാൻ മൂർച്ചയു
ള്ള ഭാഷ േതടി പദ്യരൂപം െവടി
അേദ്ദഹം എത്തിയത് ഗദ്യകവിതയിലാണ്.
അത് രസകരമായ ഒരു നിറപ്പകച്ചൎയാണ്. അതുവെര പദ്യവടിവിൽ മേനാഹര
കവിതകൾ എഴുതിയിരു , എന്നതിന് ആദ്യകാല കവിതകൾ മുഴുവൻ ദൃഷ്ടാന്ത
മാണ്.
സാ ാജ്യത്വം തകർക്കെപ്പെടണ്ട ഒന്നാെണ ം, അതിെന്റ അടിക്കല്ല് പറി
ക്കാൻ േകവല മനുഷ്യന് സാധി െമ ം അേദ്ദഹം ഉറ വിശ്വസി . ആ
വിശ്വാസം ജന്മം െകാടുത്ത അേനകം കവിതകൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റതായി ണ്ട്.
തെന്റ വാ കൾ പണക്കാരെന്റ ആത്മവിശ്വാസം തകർ െമ ം സാ ാജ്യത്വം
വാലും െപാക്കി ഓടുെമ ം അേദഹം കരുതിയിരിക്കം. ആ തീക്ഷ നഷ്ടമായ
േപ്പാൾ അേദ്ദഹം കവിതെയഴു
നിർത്തി, എന്ന് അനുമാനിക്കാം.
കാവ്യരചന വാലത്തിനു ഒരു വിേനാദം ആയിരുന്നില്ല. േപാരാട്ടമായിരു .
എന്നാൽ ഒരു യുദ്ധത്തിലും അേദ്ദഹം വിജയിച്ചില്ല. ജയിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നി
ല്ല. താൻ കാണി െകാടുത്ത ജീവിത ശ്നങ്ങൾ ആരിലും ഒരു തികരണവുമുണ്ടാ
ക്കിയില്ല. ആര് എന്ത് എഴുതിയാലും നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന അവസ്ഥ.
കവിത പലതുംേപാെല ഒരു സാഹിത്യരൂപം മാ മായി സ്ഥാനവൽക്കരിക്ക
െപ്പ . പല പല പുര ാരങ്ങൾ ജന്മം െകാ . നാളതുവെര മനുഷ്യെന്റ ജീവൽ
ശ്നങ്ങൾ കവിതയിലൂെട പലകുറി ആവിഷ്കരി . പെക്ഷ, മനുഷ്യെന്റ ഒരു ശ്നവും
പരിഹരിക്കെപ്പട്ടില്ല. പകരം ശ്നങ്ങൾ കൂടി ടി വ . മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ
ശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടി വാൻ ആരംഭി . അത്തരം ജീവിത അവസ്ഥകേളാട് സമര
സെപ്പടുവാൻ കഴിയാെത വാലത്ത് സമ്മർദ്ദത്തിൽെപ . സാമുദായിക, വർഗ്ഗീയ,
രാ ീയ സ്ഥാനങ്ങളുെടതായ ആസ്ഥാനകവികൾ ഉണ്ടായി. കവികൾ സ്വന്തം
കവിതകെള വിപണികളിൽ സ്വയം എഴുന്നള്ളിക്കാൻ തുടങ്ങി. കളിയര കൾ
വി തിയിലായി. കവിയര കൾ േവദി കയ്യടക്കി. സ്വയം കവിസിംഹാസനം
നിർമ്മിക്കാനും സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കവിയശസ്സ് നിലനിർത്താനും ത
രനല്ലാത്ത വാലത്തിനു പ ത്താളുകളിൽ കിടന്ന ചത്ത കവിതകൾ മടു ണ്ടാക്കി.
േവറിെട്ടാരു വഴി അേദ്ദഹം തിര
. എഴുതിേപ്പാന്ന കവിതകളിെല ദുർേമദ
കെള അേദ്ദഹം തിരിച്ചറി
. കവിത പാ േപാെല പാേടണ്ടതാെണന്ന വ്യവസ്ഥ
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തള്ളിക്കള
. കവിതയിെല പാട്ട് സംബന്ധിയായ േചരുവകൾ എടു
എന്നിട്ട് നിവർ നി . അതാണ് ഗദ്യ കവിത.

കള

.

“ഒരുമനുഷ്യനായിരുന്നേപ്പാൾ
ഞാെനാരു കഴുതയായിരുനു.

വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ ഭാരം ചുമ .
ഭക്തിപൂർവ്വം ഞാൻ മർദ്ദനംസ്വീകരി .
ഇടനാഴികകളിൽ,എച്ചിൽ ഴികളിൽ,
ഓവുചാലുകളിൽഞാൻകഴി
വ .”
എന്ന് വാലത്ത് 1947-ൽ അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ട മനുഷ്യെന അവതരിപ്പിച്ചേപ്പാൾ,
പിെന്നയും പെത്താൻപതു െകാല്ലംകഴിഞ്ഞ്, 1966-ലും പിൽക്കാലെത്ത മുഖ
ആധുനിക കവികൾ
‘എൻ, നിൻ, മമ, തവ, മാമക താവക’ താളങ്ങളിൽ കൃഷ്ണേനയും രാധേയയും
െവച്ച് പദ്യമാർഗ്ഗത്തിൽ ചുവടുവ കയായിരു , എന്ന് അേന്വഷിച്ചാൽ അറിയാൻ
കഴിയും.
‘ഒരു ശിശുവായിരുന്നേപ്പാൾ

ച മലച്ച അമ്മയുെട മുലപ്പാൽ ചപ്പി വലി
ഞാൻ വളർ .’
എന്ന് 1947 െഫ

വരിയിൽ വാലത്ത് എഴുതി.

“നിരത്തിൽ കാക്ക െകാ

മുലചപ്പി വലി

(ഇടിമുഴക്കം)

, ചത്തെപണ്ണിെന്റ ക
നരവർഗ്ഗ നവാതിഥി.”

കൾ

(ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഇതിഹാസം)

എന്ന് 1950-ൽ അക്കിത്തം എഴുതി.
ര
കവിതയിലും ചി ം ഒ തെന്ന. മാനുഷികാവസ്ഥയും ഒ തെന്ന.
ഏേതാ ഒരു ഗതിെകട്ട നരവർഗ്ഗ നവാതിഥി െതരുവിൽ ചത്ത അമ്മയുെട മുല
ചപ്പി വലി
എന്ന് അക്കിത്തം 1950-ൽ അകെല മാറി നിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാ
ണി േമ്പാൾ, അതിനു മൂ
വർഷങ്ങൾ
മുേമ്പ അതിെനക്കാൾ തീ മായി,
ചത്ത് മലച്ച അമ്മയുെട മുലചപ്പി വലിച്ചാണ്, ഞാൻ എന്ന കുട്ടി വളർന്നത് എന്ന്
വാലത്ത് വിളിച്ചറിയി
. എ അടു
നി െകാണ്ടാണ് വാലത്ത് ജീവിത
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െത്ത ചി ീകരിച്ചത്? പെക്ഷ, വാലത്ത് എഴുതിയത് ഗദ്യകവിതയിലായിരു .!
ആർ േവണം? തു ം വാലുമില്ലാത്ത ഗദ്യകവിത? അത് വലിയ പാതകം തെന്ന.
കാേണണ്ടത് കാണാെത േപാേയക്കാം. പെക്ഷ കെണ്ടങ്കിൽ കാണാത്ത വണ്ണം
േപാകരുതേല്ലാ. നിരത്തിൽ ചത്തെപണ്ണിെന്റ മുല ചപ്പിവലി ന്ന നരവഗ്ഗൎനവാ
തിഥിെയ ഒത്തിരിെയാത്തിരിേപ്പർ ക
വിസ്മയി . എന്നാൽ അതിനു മുേമ്പ,
ച മലച്ച അമ്മയുെട മുല ചപ്പി വലി വളർന്ന കുട്ടിെയ ആരും കാണാെത
േപാകേയാ കാണാത്തവണ്ണം േപാകേയാ െച . തമ രണത്തിെന്റ കാലം
സ്വമാണ്. സത്യം ൈവകിയാെണങ്കിലും ത്യക്ഷമാകും.
പദ്യകവിതകളുെട സുവർണ്ണകാലത്ത് ഗദ്യകവിതയുെട അവസ്ഥെയ റിച്ച്
“ഗദ്യകവിത—മലയാളത്തിെല ഒരു അനാഥ സ്ഥാനം’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ
1966 ഒേക്ടാബർ 3-ലക്കം മലയാളരാജ്യം ചി വാരികയിൽ വാലത്ത് ഒരു േലഖനം
എഴുതിയിരു . അതിൽ ഇങ്ങെന പറയു . “ഭാഷയിൽ ഗദ്യകവിതകൾ അവഗ
ണിക്കെപ്പട്ട ഒരു അനാഥ സ്ഥാനമായി മാറിയിരി
. ഗദ്യകവിതയിൽ നിന്ന്
പേണ്ടയ്ക്ക് പേണ്ട ഒളിേച്ചാടി കഥാസാഹിത്യത്തിൽ െചന്ന് സ്ഥിരതാമസമാക്കി
ശസ്തി േനടിയ ഭാഗ്യശാലികളാണ് െപാൻകുന്നം വർക്കിയും േകശവേദവും മ ം.
ഗദ്യകവിതയുെട േലാകം ഇടുങ്ങിയതേ . ആകയാൽ ഇടയ്ക്കിെട ആവിർഭവി
ന്ന ഗദ്യകവിതകൾക്ക് ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത വീടുകളിെല എകാന്തതടവുകാരുെട
അനുഭവമാണുള്ളത്.” വയലാറിൽ ഗർജ്ജിച്ച സിംഹം പിെന്ന തലകാണിച്ചത്
സിനിമയിലാണ്. മലയാള കവികളുെട പരേമാന്നതസാഫല്യം സിനിമയ്ക്ക് പാെട്ട
ഴുതലായിരുെന്ന
വ്യക്തമായ സ്ഥിതിയ്ക്ക് വാലത്ത് കവിത നിർത്തിയത് ഉചി
തമായ കാര്യം എേന്ന പറേയ . അേപ്പാഴാണ് കവികൾക്കിടയിൽ വാലത്ത്
വ്യത്യസ്തനായിരുെന്നന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
എന്നാൽ പിന്നീട് എന്താണ് ഉണ്ടായത്? കവിതയിെല പദ്യം എേങ്ങാട്ട്
േപായി? ആർ മറിയില്ല. ഗദ്യത്തിൽ എഴുതിയാൽ കുേറ ടി ശക്തമായ കവിത
യാകും എന്ന് പുതിയ കവികൾ ം ആസ്ഥാന കവികൾ ം െവളിപാടുണ്ടായി.
പതിറ്റാ കൾക്ക് മുമ്പ് വാലത്ത് അവതരിപ്പിച്ച ആധുനിക കവിതെയ കവിതെയ
വിളിക്കാൻ താൻ േപാലും ൈധര്യെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. ഗദ്യകവിത എന്ന ശീർഷക
ത്തിൽ ആധുനിക കവിതെയ അകറ്റി നിർത്തിയവർ പിന്നീട് സ്വയം ഗദ്യകവിത
എഴുതി അതിെന ആധുനിക കവിതെയ
വിേശഷിപ്പി . ആധുനികതയുെട
തലെതാട്ടപ്പൻ മാരുമായി . . . മുേമ്പ പറന്ന പക്ഷി, വാലത്ത് വിസ്മരിക്കെപ്പടുകയും
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െച . ആധുനിക മലയാള കവിതയുെട ആവിർഭാവം ആരുെട കവിതയിൽ
കെണ്ടത്തിയാലും ആധുനികതയുെട ആചാര്യപദവി ആർ നൽകിയാലും വിേരാ
ധമില്ല. വാലത്തിെന്റ 1947-െല ഗദ്യകവിതകെള ‘കവിതകൾ’ എന്നനിലയ്ക്ക് ഒരു
വട്ടെമങ്കിലും വായിക്കെപ്പെടണ്ടതാണ്. കവിതയുെട പരിണാമെത്ത റി 2016
നവംബർ 5-നു മാതൃഭൂമി ദിനപ ത്തിൽ ീ എം. ജി. എസ്. നാരായണെന്റ
േപരിൽ വന്ന കുറിപ്പ് ആധുനിക കവിതെയ പുതിയ തലമുറ എവിെട എത്തി
എ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായി ം ‘.
“കവിത വായിക്കാതായി. കവിതേയാട് മമതയുണ്ടായിരുന്ന പലരും കവിത
വായന നിർത്തി. ഇേപ്പാൾ ഗദ്യകവിതയാണ്. മുറി മുറി വാചകങ്ങൾ എഴുതി
യാൽ കവിതയായി. വായനക്കാെര ആകർഷി ന്ന ബിംബ കൽപ്പനകെളാെക്ക
ഏെറ െറ ഇല്ലാതാെയന്ന് േതാ
.”
എന്നാൽ വാലത്തിെന്റ ഗദ്യകവിത വരിമുറിച്ച് എഴുതിയ വാചകങ്ങളായിരു
ന്നില്ല. അതിൽ ജീവിതത്തിെന്റ േനർ ന്ദനം തുടിച്ചിരു . . .
1961-ൽ രചിച്ച ‘ലുമുംബെയ തറച്ച കുരിശ്’ എന്ന കവിതേയാെട അേദ്ദഹം
കാവ്യേമഖല വി എന്നാണു കരുേതണ്ടത്. കവിതയിെല മൂർച്ചയുള്ള നാവായിരു
വാലത്ത്. സാധാരണ മനുഷ്യെന്റ അവകാശങ്ങളുെട േമലുള്ള ഏത് ആ മണ
െത്തയും വാലത്ത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ലുമുംബ –– േലാകത്തിെന്റ ക നീർ ള്ളി
യാണ്. േകാംേഗായിെല െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ആദ്യെത്ത ജനനായകെന നേന്ന
െചറു ായത്തിൽ രാജ്യേ ാഹ റ്റം ചുമത്തി വധിച്ചേപ്പാൾ, വാലത്ത് എഴുതിയ
കവിതയാണ് ‘ലുമുംബെയ തറച്ച കുരിശ്’. പിന്നീട് ആ െകാല അനാവശ്യമായി
രുെന്ന സമ്മതിച്ച െബൽജിയം സർക്കാർ വർഷങ്ങൾ േശഷം േലാകേത്താട്
മാപ്പ് പറ
. മാപ്പ് വരുന്നതിനു മുേമ്പ വാലത്ത് ഐക്യരാ സഭയ്ക്ക് േനെര വിരൽ
ചൂണ്ടിയിരു .

ലുമുംബെയ തറച്ച കുരിശ് (1961)
ഐക്യരാ സഭ
മാ സാക്ഷിയായി മരവി നിന്നേപ്പാൾ,
പട്ടാപ്പകൽ,
ആ കശാ നട
െകാേളാണിയലിസത്തിെന്റ ആ കശാപ്പ് നട

.

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും
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ലുമുംബ വധിക്കെപ്പ .
നാഗരികതയുെട
നാൽക്കവലകൾ നടുങ്ങി.
നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ
ആദ്യെത്ത അദ്ധ്യായം കണ്ണീരിൽ കുതിർ .
ലുമുംബയുെട രക്തം േകാംേഗായുെട മാ മല്ല;
ആ ിക്കയുെട മാ മല്ല;
അഖിലേലാകത്തിെന്റ
അ ം പകലും നട േകറുന്ന
മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയുെട രക്തം!
അെതാരു തീക്കടലായി
ഇരമ്പിവരു !
അത്
’തങ്കാനീക്കയിെല കാെലാേമ്പാ’ ആയി
ആർ വരു .
േകാളനി ഭുക്കെള, വിറെകാ ക!
ലുമുംബെയ തറച്ച കുരിശ് നിങ്ങെള വിടില്ല! . . .
ഇത്തരം േലാകദുരന്തങ്ങളിൽ രൂക്ഷഭാഷയിൽ തികരിച്ച മലയാള കവികൾ
േവെറയില്ല, എന്നതാണ് വാലത്തിെന വ്യത്യസ്തനാ ന്നത്. എന്നാൽ, പറയാനു
ള്ളത് പറ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ശിഷ്ടകാലം കവിവിലാസത്തിൽ കഴി കൂട്ടാെത
സ്വയം ആ ന വൻ കളെമാഴി
.
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ടി. എം. ചുമ്മാർ, െ ാഫ. മാത ഉലകംതറ, സി. പി. ീധരൻ എന്നിവർ വാലത്തി
െന റിെച്ചഴുതിയ േലഖനങ്ങളിെല സക്തഭാഗങ്ങൾ ചുവെട േചർ
.

അതിശയിപ്പി

ന്ന ൈശലീഭംഗി — ടി. എം. ചുമ്മാർ

“1938 മുതൽ വി. വി. െക. വാലത്ത് മാതൃഭൂമി ആ പ്പതിപ്പ്, ദീപിക, ദീപം, തുട
ങ്ങിയ സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി കവിതകെളഴുതിയിരു . പദ്യശാഖ

വിട്ട് ഗദ്യശാഖയിേലക്ക് കടന്നേതാെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകെളപ്പററിയുള്ള
ഓർമ്മ പലരിൽ നി ം വി േപായി െണ്ടന്നാണ് േതാ ന്നത്. കാവ്യേലാക
ത്തിൽ
തിഷ്ഠ
ാപിച്ചി ള്ള പല കവികെളക്കാളും കാവ്യേദവത അക്കാല
ത്ത് അേദ്ദഹെത്ത അനു ഹിച്ചിരു െവന്നാണ് അവ വായിച്ചേപ്പാൾ എനി
േതാന്നിയത്.
പാവങ്ങളുേടയും അസ്വത രുേടയും ഭാഗ
നി െകാണ്ടാണ് കവി പല
േപ്പാഴും േപാരാടിയിരുന്നത്. അർത്ഥകൽപ്പന, അലങ്കാരചാതുരി, ആശയമഹത്വം,
തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വാല ം ചങ്ങ ഴയും തമ്മിൽ വളെര സാദൃശ്യങ്ങളുണ്ടാ
യിരു . ര േപരിലും അതിശയിപ്പി ന്ന ൈശലീഭംഗി കാണാമായിരു .
ീ വാലത്ത് കവിതാരംഗ
നി
പിന്തിരിയാതിരുെന്നങ്കിൽ മലയാള
ത്തിെല ഒരു ശസ്തകവിയായി േപെരടു മായിരു , എ ള്ളതിൽ എനി
സംശയമില്ല”.
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നഷ്ടയശസ്സായിേപ്പായ ഒരു മഹാകവി.—െ ാഫ. മാത ഉലകംതറ
ഗദ്യകവിതാകൃ ം ഗേവഷകനുമായി അറിയെപ്പടുന്ന വി. വി. െക. വാലത്ത് ഒരു
കാലഘട്ടത്തിൽ ഉച്ഛൃംഖലനായിരുന്ന കവിയായിരു . 1938-39 കാലഘട്ടങ്ങ
ളിെല മാതൃഭൂമി, േകരളപ ിക, നവജീവൻ, പൗരനാദം, മുതലായവയുെട പഴയ
ഏടുകളിൽ അൽപം ഗേവഷണം നടത്തിയേപ്പാഴാണ് ജീവിച്ചിരിെക്കത്തെന്ന
നഷ്ടയശസ്സായിേപ്പായ ഒരു മഹാകവിയുെട തൂലികാവ്യാപാരം െവളിച്ച വന്നത്.
യശശ്ശരീരനായ ചങ്ങ ഴേയാെടാപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിെന്റ സവിേശഷൈശ
ലിയിൽ ധാരാളം കവിതകൾ വാലത്ത് രചിച്ചി ണ്ട്. മിക്കവാറും മാതൃഭൂമി ആ പ്പ
തിപ്പിെന്റ ഥമപക്ഷങ്ങെളത്തെന്ന അവ അലങ്കരി കയും െച .
അേദ്ദഹം തെന്റ സാഹിത്യസഞ്ചാരപഥം മാറാെതയിരുെന്നങ്കിൽ ചങ്ങ ഴ
െയ്ക്കാപ്പം അറിയെപ്പടുന്ന ഒരു മലയാളകവിയാകുമായിരുെന്ന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കവിതകേളാേരാ ം വിളി പറയു ണ്ട്.”
വാലത്തിെന്റ കവിതകൾക്ക് പലേപ്പാഴും േലാകചരി ത്തിെന്റ ഒരു പശ്ചാ
ത്തലം കാണാം. ‘മിന്നൽ െവളിച്ച’ത്തിെല ‘െപാളിഞ്ഞ ഭൂപടം’, ‘ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ െവളിച്ചം’, ‘ഹതഭാഗ്യരായ ജർമ്മൻ ജനതകൾ’, മുതലായ കവിതകൾ
ഇതിനു െതളിവാണ്. ഫാസിസവും യുദ്ധകാംക്ഷയുമില്ലാത്ത ഒരു േലാകരാ ഭാവി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകളിൽ വ്യക്തമായും അവ്യക്തമായും കാണാൻ കഴിയും.
ചങ്ങ ഴേയയും ഇടപ്പള്ളിേയയും അേപക്ഷിച്ച് ആശാെന്റ കവിതകളിൽ
വിഷാദാത്മകത്വം കുറവാകാൻ കാരണം, ഇടപ്പള്ളിയും ചങ്ങ ഴയും സ്വാനുഭവ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുതിയേപ്പാൾ ആശാൻ മേനാനയനങ്ങൾ െകാണ്ട് ദർശിച്ചാണ്
എഴുതിയിരുന്നത്, എന്ന തെന്റ നിരീക്ഷണം വാലത്ത്, ‘ജയേകരള’ത്തിൽ ‘ചങ്ങ
ഴ ജീവിക്കണം’ എന്ന േലഖനത്തിലും ‘േകരളപ ിക’യിൽ േകരളത്തിെന്റ
യഥാർത്ഥശബ്ദം’ എന്ന േലഖനത്തിലും െവളിെപ്പടുത്തി.

വാലത്തിെന്റ േ മകവിതകൾ
“ചങ്ങ

ഴയുേടയും ഇടപ്പള്ളിയുേടയും ഗാനൈശലിേയാട് വാലത്തിെന്റ രചനയ്ക്ക്
ചില സാമ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ആ കാലഘട്ടത്തിെന്റ സവിേശഷതയിൽ നി ണ്ടാ
യതു മാ മാണ്. സൂക്ഷ്മ പരിേശാധനയിൽ സ്വന്തം നാദമുള്ള ഒരു കവിയാണ്

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും

73

വാലത്ത് എന്ന് കാണാൻ വിഷമമില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േ മകവിതകൾക്ക്
േപാലും സ്വന്തമായ ഒരു ചുണയും തേന്റടവുമുണ്ട് . . .
‘നിന്നാത്മനായകനി
രാവിൽ
വന്നിടും, വന്നാൽ നീെയ െച ം?

എന്നാരംഭി ന്ന ഒരു കവിത ഇടപ്പള്ളിയും മെറ്റാന്ന് ചങ്ങ ഴയും എഴുതിയി ണ്ട
േല്ലാ. അതിെന അനുസ്മരിപ്പി ന്ന ഒന്ന് വാല ം രചിച്ചി ണ്ട്. എന്നാൽ, വാല
ത്തിെന്റത് അവയിൽ നിന്ന് എങ്ങെന വ്യത്യസ്തമായിരി
എന്ന് േനാ ക.
ാണാധിനാേഥ പടയിെലെന്റ ാണൻ പിരിഞ്ഞാൽ
നീെയ കാ ം?”
ധീരനാമങ്ങെയപ്പറ്റി ഞാേനാ േകാരിത്തരിെച്ചാരു പാ പാടും!”
“

“ആവിലമാനസയായി നീയിഭൂവിൽ വിധവയായ് തീരുകിേല്ല?”
“േപാരിൽ മരണത്തിന് മാറിേലാളം േചാരതിളച്ച യുവഭടെന്റ

ഏതും കൂസാത്ത യുവഭടെന്റ ഏകവിധവെയ ള്ള കാര്യം
ഞാനഭിമാനകരവികാരാധീനയായ് നിന്ന് െഞളി
െചാ ം.!”
ഈ തേന്റടമാണ് വി. വി. െക. കവിതയുെട മുഖമു . കാമുകി ഉേപക്ഷി േപായ
േശഷം വിലപി ന്ന കാമുകെന്റ ദീനസ്വരം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ്. എന്നാൽ
അവൾ ഉേപക്ഷി േപാകുെമന്നറി
െകാണ്ട് തെന്ന വാലത്തിെന്റ കാമുകൻ േസ്ന
ഹി
.
“തരുനിരച്ചായകളാൽ തഴുകുെമാരു ൈകേത്താടിന്നിരുകരയിലമരു ഞങ്ങളി ം.
എന്നാലൈക്കേതാടി-

െന്നങ്ങെനെയാരു വലിയ
ദുർന്നരക വാരിധിയായിടു ?
ചിരകാല ാർഥിതമാമഭിലാഷത്തിൻ മുമ്പിൽ
ചിറെകട്ടിനിൽപ്പേതതന്ധകാരം?
കദനത്തിൻ കറയറ്റ കണ്ണീരിൽ കഴുകിയ
ഹൃദയം െകാണ്ടവെള ഞാൻ േവട്ടതേല്ലാ.
അത് പാേട വിസ്മരിച്ചവൾ പേക്ഷ,യണിയിക്കാ –

74

14. ഓർമ്മ

റി കൾ

മപരെന്റഗളസീമയിൽ വരണമാല്യം.
സമുചിതമാമാചാരമര്യാദെയന്നതിെന
സമുദായം തലയാട്ടി സമ്മതിക്കാം.
പാരം മമ ജീവിതേമാപാഴായിേപ്പാെയന്നാൽ
പാടില്ല ഞാനവെളപ്പഴി പറയാൻ.
തലയിൽ സ്വയം സ്വന്തം ശവമഞ്ചവും ചുമന്നലയുകയാണനിശം ഞാനവെളെച്ചാല്ലി
ഇരുകാലിരവു പകൽ ഇളകുെമാരു ശവമായിട്ടിഴയുകയാണിരുളിൽ ഞാനവെളെച്ചാല്ലി.
മമ വീഥികൾ വിജനങ്ങൾ വിഫലങ്ങൾ മരവിച്ച
മരണത്തിൻ മറവിയിലിനി മായാൻ മാ ം.
അനുരാഗ േവദനകളലത െമൻ െനഞ്ചിലവളിെന്നാരുെനടുവീർപ്പായ് നിലെകാ
.”
ന െട ഏതു േ മഗാനേത്താടും കിടനിൽക്കാൻ േപാന്ന ഭാവതീ തയും രചനാ
സാരള്യവും ഈ ഗാനത്തിനുണ്ട്.
ണയം തീ മാണ്.
ണയഭംഗം ദുസ്സഹവു
മാണ്. എന്നാൽ അതിെന്റ മുന്നിൽ വിലെപ്പട്ട ജീവിതം േഹാമി “മരണദിനത്തി
െന്റ മണിമുഴക്ക”െമ വിലപി െകാണ്ട് രംഗത്ത് നിന്ന് മാറു മില്ല.
മഹാകവി വള്ളേത്താളിെനേപ്പാെല കാറു കണ്ട കർഷകേനയും കർഷകെന്റ
കണ്ണീരിെനയും ആ ദമാക്കി ഒന്നിേലെറ കവിതകൾ അേദ്ദഹെമഴുതിയി ണ്ട്.
“ഇച്ഛേപാൽ സ്വച്ഛമാ ത്യമായ്പ്പാരിെന –
പ്പച്ചവർേണ്ണാജ്ജ്വലപ്പ ടുപ്പി നീ.
എന്നി മേയ്യാ നിനക്ക് ലഭിച്ചേതാ,
എ മീക്കീറപ്പഴ ണി ണ്ട് താൻ.

വിത്ത ഭാവം ജയി വാൻ ജന്മിയ്ക്ക്
പത്തായെമല്ലാം നിറ െകാടു നീ.
എന്നി മേയ്യാ വിശന്നിടും കുഞ്ഞിെന്റ
കണ്ണീർ തുട വാന ാപ്തനാണുനീ.
പങ്കം നിറേഞ്ഞാരിപ്പാടത്തിലല്ലേയാ
തങ്കം വിളയി കാ
നിെന്റ ൈക.”

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും

75

പെക്ഷ, ത്യാഗത്തിനു കി ന്ന കൂലി നിസ്സഹായതയും നിരാശയും മാ ം. ഇങ്ങെന
യത്നം അവഗണിക്കെപ്പടുകയും ചൂഷണം െവന്നിെക്കാടി പാറി കയും െച ന്ന
വ്യവസ്ഥിതിെക്കതിെര, “വരൂ നീ േവഗം വരൂ വർഷത്തിൻ െകാടുങ്കാെറ്റ,” എന്ന്
വി വെക്കാടുങ്കാറ്റിെന ചങ്ങ ഴ ആഹ്വാനം െച . ന െട കവി സർവ്വവും കഴുകി
െവടിപ്പാ ന്ന ഒരു മലെവള്ളെത്തയാണ് ക്ഷണി വരു ന്നത്.
മലയും കാടും തകർത്തിരമ്പി തിെച്ച ം
മലെവള്ളേമ, നിെന്ന കാ
കാത്തിരി ഞാൻ.
തു കയേല്ലാ െചയ്വൂ സ്വാർത്ഥത്തിൻ സുഖാസവ
ത്തള്ളലാലീനാല വൃക്ഷങ്ങൾ പുഴവക്കിൽ
അവയ്ക്കാകാശേത്താളമുയരാൻ വണ്ണം വയ്ക്കാൻ
അവിരാമമീമന്നില മം പുലർത്തീടാൻ
നാടാെക നീളും െകാ ം ചില്ലയും പരത്തിയീ
നാട് കീഴട വാൻ േകാട്ടെക വാൻ വിണ്ണിൽ
ഏതുേമയുയരുവാൻ ഗതിയറ്റ് ഏെറലക്ഷ –
േമഴ ൽെക്കാടിവൃന്ദം മണ്ണടിയണം േപാലും.
അഞ്ചാറു മുതലാളി വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വളരുവാൻ ലേക്ഷാപലക്ഷം ഏഴകളായ പുൽ
െക്കാടികൾ വളവും െവള്ളവും കിട്ടാെത വലയണെമേന്നാ!
“മലെവള്ളേമ നിെന്റെയാഴുക്കിൽക്കടെപാട്ടി
മറിഞ്ഞിടുമാദുഷ്ടമാമര ട്ടം നാെള.
അലറൂ സമു േമ, അടി െകാടുങ്കാെറ്റ,
ഉലകം െഞ ം വിധമിളകൂ, ഇടിവാേള!”
‘ഇടിമുഴക്ക’െമന്ന ഗദ്യകവിതയിലൂെട അനുവാചകെര െഞട്ടിച്ച കവിയുെട സാമൂ

ഹ്യേബാധം ഒരു സാമൂഹ്യവി വമലെവള്ളപ്പാച്ചിലിെന സ്വാഗതം െചയ്തിെല്ല
ങ്കിേല അ തമു .
ചങ്ങ ഴക്കാലഘട്ടത്തിൽ തെന്ന ത ല്യമായ വലിെയാരു വാഗ്ദാനവുമായി
രംഗ േവശം െചയ്തേശഷം ഇടക്കാല വച്ച് വാഹം നില േപായ വാലത്തി
െന്റ കാവ്യകേല്ലാലിനിെയ റിച്ച് ഇ െയങ്കിലും പറയാെത വയ്യ. ആ കവിതക
ളിൽ എമ്പാടും മറ
കിട ന്ന ഒരു േത്യകതരം െസൗന്ദര്യാവേബാധെത്ത
റി ം.
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കവികൾ െസൗന്ദേര്യാപാസകരാണ്. വാല ം ഇതിെനാരു അപവാദമല്ല.
എന്നാൽ, ബാഹ്യെസൗന്ദര്യെത്തക്കാളുപരി ഒരുതരം ആഭ്യന്തരെസൗന്ദര്യെത്ത
യാണ് ഉപാസി ന്നെതന്ന്, ‘കാക്ക’ എന്ന കവിതയിൽ കെണ്ടത്താം. വ ക്ക
ളുെട പുറേന്താടുകൾ ള്ളിൽ കട
കാണാനുള്ള കഴിവ് കവികൾക്ക് മാ േമ
യു . ഈ കാ യിൽ കവികൾ തിജനഭിന്നവിചി മാർഗ്ഗമാണ് സ്വീകരി
േപാരുന്നത്.
തിഭയുെട ലക്ഷണവും അതാണേല്ലാ. െസൗന്ദര്യേദവതെയത്ത
െന്ന അഭിസംേബാധന െച ന്ന ഒരു കവിതയിൽ െയൗവനത്തിൽ വ വി മി
പ്പി ന്ന ഒരു മായാമരീചികയാണ് െസൗന്ദര്യെമ അേദ്ദഹം െവളിെപ്പടു
.
“വിശ്വസിച്ചീടുവാൻ െത േമ െകാള്ളാത്ത
േവശ്യെയേപ്പാലുള്ള െസൗന്ദര്യ േദവേത,

പാവമിെക്കാ
പഞ്ചം സദാ നിെന്റ
കാലടി േതടി നട ന്നത തം.”

ഇതാണ് െപാതുേവ പറഞ്ഞാൽ വാലത്തിെന്റ െസൗന്ദര്യനിരീക്ഷണം. െസൗന്ദ
ര്യത്തിെന്റ പിന്നാെല പായുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമാണ്. ഇത് ബാഹ്യെസൗന്ദര്യം
കാണാനുള്ള കണ്ണ് അേദ്ദഹത്തിനില്ലാത്തതുെകാണ്ടല്ല.
“േലാലമാെണങ്കിലും െകാള്ളിയാൻ വള്ളിയിൽ
േലാകം മുഴുവൻ െവളു കാണു ഞാൻ.

പുല്ലിൻ തലപ്പിലും കാവ്യാ രങ്ങൾ േപാൽ
നല്ല മരതകകാന്തി കാണു ഞാൻ.
അൽപേനരെത്തേയ്ക്കാരാനന്ദ െമങ്കിലും
അ തമാണവ കാ ം ബുദ്ധത.”

ഇങ്ങെന ക്ഷണികെമങ്കിലും അ തകരമായ െസൗന്ദര്യത്തിെന്റ മുഖം ഒരു കവി
യായ അേദ്ദഹെത്ത ആകർഷി
ണ്ട്. എങ്കിലും അതിെന്റ മറുവശമാണ് എേപ്പാ
ഴും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാവനെയ പിടി നിർ ക. ആകാശത്ത് തടി കൂടുന്ന
േമഘമാലകേളാട് അേദ്ദഹം പറയുന്നത്,
“നിെന്റ ഭീകര വാളിളക്കത്താൽ

നിെന്റ പായും െവടികളാൽ
നാടഖിലം നടു ം മർദ്ദന
നാടകം കളി
നീ.”
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െയൗവനത്തിെന്റ െസൗന്ദര്യം േവശ്യയുേടതു േപാെല കബളിപ്പി ന്നതാെണന്ന്
പറഞ്ഞ കവി ബാല്യത്തിെന്റ െസൗകുമാര്യത്തിൽ നിർവൃതി െകാ ന്നതും നമുക്ക്
കാണാം.
“ഓമനൈപ്പതലിൻ ൈകത്തളിർെകാ

ള്ള

േകാമള ർശനേമേറ്ററ്റ് േമൽ േമൽ
പാരമിടി
തുട മാവേക്ഷാജ
ഭാരമുലെഞ്ഞാരു േകാൾമയിർെക്കാള്ളലിൽ
അമ്മതൻ െസൗന്ദര്യസമ്പത്ത് കേട്ടാരെക്കാ വിരുതെനയാദ്യമായ്ക്കാണേവ,
നിർവൃതിസ്തബ്ധതപൂ ഞാൻ.”

എന്നാണ് അേദ്ദഹം പറയുക.
കൃതിയുെട ആനന്ദനർത്തനം േപാലും ഒരു
േത്യക രീതിയിലാണ് അേദ്ദഹെത്ത ആകർഷി ക.
“വിരവിൽ വാസരത്തി

െടനഗ്നത
വിനയപൂർവ്വം മറ വാനായിതാ
ദിനകരൻ െനയ്തിടു സെകൗതുകം
കനകരശ്മിയാൽമ
േചലാംശുകം.
ഉണരുമുൽഫുല്ല പൂേങ്കാഴികൾ ഗളമുടനുടൻ നീട്ടിയൂതു കാഹളം.
കടൽമർമ്മരം െകാണ്ട് മുഖരിതം.
അടവിയാ ാദം പൂ പുളകിതം.
മലർവനിയിൽ െപാഴി കിളികുലം
മധുരമാദകനാദം മദാകുലം.
സമരം െച വാൻ പൂകെട്ട,യുജ്ജ്വല
സ്സമയേത്താേടാത്ത് ജീവിതേപ്പാർനിലം.
ഭാത കാഹളം േപാലും അേദ്ദഹത്തിന് സമരകാഹളമാണ്. ആകാശത്തിെന്റ
സന്നഭാവങ്ങെള മാ ം ധ്യാനിച്ചിരി ന്ന കവിെയ ആ നിരർത്ഥക ധ്യാനനി
യിൽ നിന്ന് കാളേമഘങ്ങൾ വ വിളി ണർ
.
“േകാടക്കരിംകാർകുളങ്ങളീ വാനിെല

േവടക്കിടാത്തിമാർ നാടുകാ

ന്നവർ
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ഇന്നെല മിന്നിയ നീലാംബരത്തിെന്റ
സുന്ദരമാകിയ പൂങ്കാവനികയിൽ
ആമന്ദമാനസ ലാസ്യവിേലാലരായാടി ഴേഞ്ഞാരാെവള്ളി േമഘങ്ങെള,
നീടുറ്റ വാനിെന്റ നീലത്തടാകത്തിൽ
നീന്തി ളിേച്ചാരാ േദവാംഗനകെള
ധ്യാനിച്ചിരി ം കേവ ഭവാെനങ്ങെള
കാണുന്നേതതും പിടി ന്നതില്ലേയാ?”
ബൂർഷ്വാ െസൗന്ദര്യദർശനത്തിെന്റ തലെയ്ക്കാരടിയാണ് കാർേമഘക്കിടാത്തിമാ
രുെട ഈ േചാദ്യം.
“ഭംഗിയും േമന്മയും െതാ െതറിക്കാത്ത

ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ കറുത്തിരു ള്ളവർ
ഉള്ളിൽ െചളിെകട്ടി നിൽ ം കറുപ്പിനാണേല്ലാ പുറം േമാടി േവണ്ടത് നിത്യവും.
ഭൂവി സമ്പൽസമൃദ്ധി െചാരിയുവാൻ
േദ്യാവിങ്കൽ വ പിറന്നവരാണിവർ.
േയാജനക്ഷമതയാണ് െസൗന്ദര്യെമ ള്ള േസാ ട്ടീസിെന്റ ദർശനമല്ല, കാർ
േമഘത്തിെന്റ െസൗന്ദര്യം കാണാൻ കഴിവുള്ള കർഷകെന്റ പക്ഷ
നിൽ ന്ന
വി വകാരിയായ ഒരു കവിയുെട െസൗന്ദര്യദർശനമാണിത്. കാർേമഘങ്ങൾ
പറയുകയാണ്,
“പുഷ്ടാനുഭൂതിയിൽ ഞങ്ങെള കാൺകേവ,
െപാട്ടിച്ചിരി
പൂേഞ്ചാലവല്ലികൾ.
പട്ടിണിെകാണ്ട് േഹാ! േകാ വായിട്ടീടും
െപാട്ട ളങ്ങളും തുഷ്ടിയുൾെക്കാൾവിേത.

േകവലം പു േപാൽ ഭൂവിന് േവണ്ടിയീ
ജീവിതം ഞങ്ങൾ ത്യജി
സാദരം.
എന്നി െമങ്ങെള കാൺകേവ ദി കെളന്തിനീവണ്ണം മുഖം കറുപ്പി വാൻ?
ഒേന്നാർക്കിലാസാധു കർഷകൻ മാ മു-
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െണ്ടാ

തിരിെഞ്ഞാരു നന്ദി െചാല്ലീടുവാൻ.”

തെന്റ ജന്മേദശത്തിെന്റ അപൂർവെസൗന്ദര്യെത്ത അേദ്ദഹം വർണ്ണി
ധാരണമായ രീതിയിലാണ്.

ന്നത് അസാ

“ഞ

കൾ മാളം െവച്ച് താവളമുറപ്പി ം
കണ്ടവും മീൻ കളി ം ൈകേത്താടും കയങ്ങളും
മൂകമായ് ചൂടാ േള്ളാരു െവള്ളത്തിൽ ളിച്ചാകേവ ഭസ്മം പൂശി നിൽ ന്ന ചിറകളും
വട്ടമിെട്ടല്ലായ്േപ്പാഴുംകാ
നിന്നീടുെന്നാരു
പട്ടിണി രുത്താെണൻ ജന്മേദശമാം ാമം.”
ഭാതത്തിെന്റ മൂടൽമഞ്ഞിെന ശ്മശാന ധൂമമായും, കിളികളുെട കളകൂജനങ്ങെള
മരിച്ച വീട്ടിെല കരച്ചിലായും മ ം ഉല്ഭാവനം െച ന്ന ഒരസുലഭസമീപനം ഈ
കവിയിൽ ചിലേപ്പാൾ നമുക്ക് കാണാം.
“ഇരവിൻ ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് െപാങ്ങിയ ധൂമപടലം പുലർകാല മഞ്ഞലമായാറായി.

ച വീെണാരു രാവിൻ ശവത്തിൻ തലയ്ക്കലായ്കത്തി നിെന്നാരാ
െച്ചറുദീപവും െകടാറായ്.
നീളത്തിൽത്തൻ മാതാവിൻ മരേണാദന്തം കണ്ഠ–
നാളെത്ത ഉയർത്തി േങ്കാഴികളറിയിേക്ക,
ദീനദീനമാെക്കാ പുലരി വിഹംഗമസ്വാനങ്ങലാെള
െപാട്ടിക്കരയുന്നതു േകൾക്കായ്.”
എെന്താരു ഭീകരമായ ഭാതം!

അത്ഭുതം (1942 ജൂൈല)
ഈ കവിത ഒരു പക്ഷിെയ റിച്ചാണ്. തീെര കറുത്തത്, ആകൃതി കാമ്യമല്ല,
മുഷിപ്പൻ നടപ്പ്, കർണ്ണശൂലമായ ഒച്ച, കള്ളക്കടക്കൺ എെന്നാെക്ക വിേശഷി
പ്പി
. ഒരു കാക്കെയ റി ഇ
പറയാനുേണ്ടാ, ഒരുപെക്ഷ, കുട്ടിക്കവി
തയാകാം എെന്നാെക്ക േതാന്നി, പലവട്ടം ഈ കവിത ഞാൻ വായിക്കാെത
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വിട്ടി ണ്ട്. എന്നാൽ എേപ്പാേഴാ അവസാനെത്ത ര
വരികൾ വായിച്ചേപ്പാൾ
ഞാൻ തരിച്ചിരു േപായി. ആ വരികൾ ഇങ്ങെനയായിരു .
‘അത്ഭുത,െമാരു തിര്യക്കിേനാെടാപ്പെമ വാെന േപാകണം, മാനവൻ? . . . . . . ’

പരിസര ശുദ്ധി, കൂട്ടായ്മ, പരദുഃഖവിലാപം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ജന്മസേന്ദശമാക്കിയ
ആ പക്ഷി എ േയാ വലുത്, സമീപകാലെത്ത മനുഷ്യസ്വഭാവവുമായി ഒ േനാ
േമ്പാൾ! മനുഷ്യൻ ഇനി എ കാലം കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു െചറുപക്ഷിയ്ക്ക് തുല്യ
െമ ന്നത് എന്ന വാലത്തിെന്റ േചാദ്യം ഇ ം സക്തമാണ്.

തിരുമുൽക്കാ
അതിസുന്ദരിയായ ഒരു ൈഹന്ദവ യുവതിെയ അക്ബറുെട ഭടന്മാർ അപഹരി
ച വർത്തിയ്ക്ക് കാ വ . വള്ളേത്താളിെന്റ ‘ഭാരത ീകൾ തൻ ഭാവശുദ്ധി’ എന്ന
സിദ്ധ കവിതെയ അനുസ്മരിപ്പി ന്ന ഈ ഇതിവൃത്തം വാലത്തിെന്റ ‘തിരുമുൽ
ക്കാ ’യിേലതാണ്. എന്നാൽ വള്ളേത്താളിെന്റ മുഗൾ ച വർത്തിയുെട െസൗന്ദ
ര്യദർശനമല്ല, വാലത്തിെന്റ ച വർത്തി ള്ളത്.

തിരുമുൽക്കാ (1939 ഡിസംബർ 31)
പാരാെക മുഗൾെക്കാടിപാറിക്കാനക്ബർ ള്ള
പാരിച്ച പടപാ
േപാർമദംതു ം കാലം.
അെന്നാരു ദിനമവർക്ക തെസൗന്ദര്യത്തിൻ
േപാന്നലത ം നേല്ലാരപ്സരസ്സിെനക്കിട്ടി.
“അള്ള!” വൻസേന്താഷത്തിൻ തീയിൽ വീണുഴന്നവർ
െചാല്ലിനാർ, നമുക്കിേപ്പാളീ നിധി കാട്ടിത്ത .
നിശ്ചയം, കിനാവിലും കണ്ടിടാ തിരുേമനി . . .
നി ലമിതുേപാേലാരഴകിൻ വിലാസെത്ത,
ഉന്നതമുഗൾവംശരാജെകാട്ടാരം പാരം
ഹി കന്യകമാർതൻ നന്ദേനാദ്യാനം നൂനം!
മാധുരി െചാരിഞ്ഞീടുമി െതാട്ടതിെലാരു
മാദകമദാലസെകൗതുകം െസൗഗന്ധികം!
കരയു േവാ ഭാഗ്യം ൈകപിടി േമ്പാൾ,ക്കേന്യ?
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െചറുേതാ സ ാട്ടിെന്റ െവപ്പാട്ടിയാകും ഭാഗ്യം?
കാണിയും ൈവകി ടാ, കാമ്യമാംതൃക്കാൽക്കൽ നാം,
കാണിക്ക െവച്ചീടാനീക്കാന്തിദം കാ വ്യം.
ത രാൻ സാദിയ് , മ തെപ്പടും, നാേമ്മാടമ്പിയന്നിടും നൽകും ബിരുദും സ്ഥാനങ്ങളും.”
അ വും കനിെവേന്യസാധ്വിെയ റാഞ്ചിെപ്പെട്ടന്നശ്വത്തിൻപുറേത്തറ്റിപ്പറന്നാർ കഴുകന്മാർ.
പട്ടാളസ്സലാംെച ച വർത്തി തൻമുന്നിൽഷ്ടരായർപ്പിച്ചാരപ്പാരിജാതെത്തബ്ഭടർ
കാരുണ്യം കസേവാളിപൂശുമാനനേത്താടക്കാതരാകുലമായ കാന്തിധാമെത്തക്കാൺെക,
നേല്ലാരാദരവാർന്നദ്ധീരഗംഭീേരാദാരൻ
െചാെല്ലഴും മുകിേലന്ത്യാഭരതൻ െചാല്ലീ മന്ദം,
“എ സുന്ദരനാകുമായിരുേന്നെന ഹാ, ഞാനിനിത്തയ്യൽെക്കാടിെയെന്റ മാതാവായിരുെന്നങ്കിൽ!”
ആ മഹിളെയ തെന്റ മുന്നിൽ കണ്ടയുടെന ച വർത്തി പറയുകയാണ്,
“എ

സുന്ദരനാകാമായിരുേന്നേന,ഹാ,ഞാനിത്തയ്യൽെക്കാടിെയെന്റ മാതാവായിരുെന്നങ്കിൽ!
വാലത്തിെന്റ െസൗന്ദര്യദർശനത്തിെന്റ സവിേശഷത ഇക്കവിതയിൽ കാണു
ണ്ട്.
“ആകാശേമ, നീ ധരിച്ചീടുമാടകൾ

ആകേവ കീറിപ്പറിഞ്ഞതാെണങ്കിലും
ഉള്ളം കുളിർ മാറുല്ലസി ന്നവ,
െവള്ളപ്പളു േപാൽ ശുദ്ധമായ്, മുഗ്ദ്ധമായ്.”
എന്ന് പാടുവാൻ അേദ്ദഹത്തിേന കഴിയൂ. കവിേയാട് ഒരു പുൽത്തകിടി പറയുന്നത്
േനാ ക.
ചായം പുരട്ടിയ കൃ ിമാഡംബര
സായാഹ്നഭംഗി ചമ
നിന്നീടേവ,

82

14. ഓർമ്മ

റി കൾ

താണുകിട േന്നാെരെന്ന ദർശി വാൻ താവക തൂലികയ്ക്കിഷ്ടമാകാ, കാേവ,
എങ്കിലുമാർ െമാരാശ്വാസ വി മ,
സേങ്കതമാണ് മൽജീവിതൈസകതം
ഓളമേറ്റകാന്ത ശാന്തി തുളുമ്പിടുേമാലക്കേമാലുന്ന പച്ചക്കടലു ഞാൻ “
വി. വി. െക. വാലത്ത്, പാവങ്ങളുെട പടയാളി—പുൽെകാടികളും മണൽതരികളും,)
ഇങ്ങെന മ ള്ളവർ അവഗണി കട േപാകുന്നിടങ്ങളിൽ െസൗന്ദര്യം ദർശി
വാൻ, മ ള്ളവരുെട നിയ ണങ്ങെള അപഹരി ന്ന കൃ ിമഭംഗികളുെട മൂടുപടം
മാറ്റി േനാ വാൻ വാലത്തിെന്റ കവിത എേപ്പാഴും മി
.
“പച്ചിലച്ചാർത്തിൻ പഴുതിങ്കലൂടതാ കാ

പശ്ചിമാംബരത്തിെല പനിനീർ േന്താട്ടങ്ങൾ!
എന്ന് ചങ്ങ ഴ കൃതിയുെട െസൗന്ദര്യലഹരിയിൽ ഉന്മത്തനാകുേമ്പാൾ വാല
ത്ത് അതിെന്റ മറുപുറ ള്ള ൈവകൃതങ്ങളുെട െസൗന്ദര്യം ആവിഷ്കരിക്കാൻ
മി ന്നത് കാണാം. ഇവരുെട കവിതകെള താരതമ്യം െചയ്യാൻ മി േമ്പാൾ
നാം
ദ്ധിേക്കണ്ട ഒരു വ്യത്യാസമാണിത്. ചങ്ങ ഴ െസൗന്ദര്യത്തിെന്റ കാമു
കനാണ്. വി വത്തിെന്റ കാഹളമാണ്. തത്ത്വശാ ത്തിെന്റ ആരാധകനാണ്.
എല്ലാമാണ്. എന്നാൽ വാലത്ത് വ്യക്തമായ സാമൂഹ്യവീക്ഷണമുള്ള ഒരു നാട്ടിൻ
പുറത്തിെന്റ വി വകവി എന്ന നിലയിൽ എന്തിെനയും േനാക്കി ക്കാണു . േ
മൈനരാശ്യെത്തേപ്പാലും ഒരു െവ വിളിയായിക്കാണാൻ ീ വാലത്തിെന്റ കവി
തയ്ക്ക് സാധി ന്നത് ഇതുെകാണ്ടാണ്.
ൈകരളിയുെട കഷ്ടകാലെമ പറയെട്ട, ഒരു കാലഘട്ടത്തിെന്റ േരാമഹർഷ
മായിരുന്ന കവി, ഇടയ്ക്ക് െവച്ച് തെന്റ മാദ്ധ്യമം ഒന്ന് മാറിെയടു കയും പുതിയ
ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടി വാനായി ഗദ്യേമഖലയിലൂെട വഴിമാറി സഞ്ചാരമാരംഭി
കയും െച . ഇന്ന് വാലത്തിെന്റ കവിതകൾ മധുരി ന്ന ഓർമ്മകൾ മാ
മാണ്. ആ ഓർമ്മകെള അനശ്വരമാ മാറു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പഴയ കവിതകൾ
നഷ്ടെപ്പ േപാകാെത സമാഹരി
സിദ്ധെപ്പടു ക മാ മാണ് ഇനി നമുക്ക്
കരണീയമായി ള്ളത്.”
വാലത്തിെന്റ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിെല പദ്യസാഹിത്യം എന്ന ഒരു ഉജ്ജ്വ
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ലമായ േമഖലയ്ക്ക് ഇവിെട തിരശ്ശീല വീണു. എന്നാൽ, വാലത്ത് എന്ന കവി മരിച്ചി
ല്ല. പദ്യകവിതയുെട ാസവടിവുകളും ലജ്ജാശീലവും ൈ ണതയും മടുത്ത്, അതു
േപക്ഷിച്ച് എഴുേന്ന നിന്ന് ചിലത് വിളി പറയണെമന്ന ഉൽക്കടമായ ഉൾവിളി
അേദ്ദഹെത്ത ഗദ്യകവിയാക്കി, എന്ന് പറയാം.
ഞാൻ ഇനിയും വരും എന്ന ഗദ്യകവിതയുെട അവസാന വരികൾ േനാ ക.
“ൈക നിറെയ വിജയവും കാൽനിറെയ േചാരയും െകാണ്ട്
ഞാൻ കയറി വരും.

അന്ന് നീ
ഈ െനറ്റിയിെല വിയർ തുട േമാ?
ഈ കവിളിെല കണ്ണീെരാ േമാ . . . “

പദ്യകവിത ഉേപക്ഷിച്ചതിൽ വാലത്തിനു പിന്നീട് മനസ്താപമുണ്ടാകുകേയാ, പദ്യ
ത്തിേല തിരി വരികേയാ ഒ ം ഉണ്ടായില്ല. ഗദ്യകവിതയിൽ കൂടുതൽ സ്വത
മായി വിഹരി . പതിറ്റാ കൾക്ക് േശഷം പദ്യകവിത ഗദ്യകവിതയിേലക്ക്
കൂറുമാറി, ആധുനിക കവിതയായി. അേപ്പാേഴക്ക് വാലത്ത് ഗദ്യകവിതയും ഉേപ
ക്ഷി കഴിഞ്ഞിരു . ഗദ്യം മാ മായി. അവെയല്ലാം വാലത്തിെന്റ സാഹിത്യ
ജീവിതത്തിെല േദ്ധയമായ പരിണാമഘട്ടങ്ങളായിരു .
സി. പി. ീധരെന്റ ഒരു ആസ്വാദനം േനാക്കാം.

ജരാനരയില്ലാത്ത രചന–സി. പി.

ീധരൻ

ീ വാലത്തിെന്റ േപേരാർ േമ്പാൾ ആദ്യമായി മനസ്സിൽ കട വരിക, അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഗദ്യകവിതകളെ . ഗദ്യപദ്യങ്ങളുെട അംശങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് കവി
ത്വത്തിെന്റ ചു െപാ ന്ന വികാരവായ്
കാശിപ്പി വാൻ ഉചിതമായ സു
ധാന മാധ്യമമായിരു , ഗദ്യകവിത.
െപാൻകുന്നം വർക്കിയുെട ‘തിരുമുൽക്കാഴ്ച’, വി. വി. െക. വാലത്തിെന്റ ‘ഇടി
മുഴക്കം’ എന്നിവ ന െട ഗദ്യകവിതയിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കൃതികളേ .
േകശവേദവ് അടക്കമുള്ള ഒന്നാം കിടക്കാരും ഇടത്തരക്കാരുെമല്ലാം അ ഗദ്യക
വിതാസരണിയിൽ പയറ്റിെക്കാണ്ടിരിെക്കയാണ് വി. വി. െക. വാലത്ത് അവിെട
തെന്റ സിംഹാസനം ഉറപ്പി ന്നത്. വാലത്തിൽ ഒരു കവിയും ഗദ്യകാരനും
കുടിയിരി
െവന്ന്, അേന്ന െതളി
. കമ്മ ണി പാർട്ടിയുമായുണ്ടായിരുന്ന

“
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റി കൾ

ബന്ധം ഒരു ധിക്കാരിയുേടയും റബലിേന്റയും വി ഹഭഞ്ജകെന്റയും നിലയിൽ
ശ്നങ്ങൾ േനാക്കിക്കാണാൻ അേദ്ദഹെത്ത േ രിപ്പി . ഗദ്യകവിതയിൽ നി
െചറുകഥയിേല ം, തീ പാറുന്ന
ബന്ധരചനയിേല ം കടന്ന്, ഹൃദയാഗ്നി
ജ്വാലകൾ വാ പം നൽകിയ വാലത്ത്, സ്വത ചിന്തയുേടയും സ്വത മായ
ചരി ഗേവഷണത്തിെന്റയും പാതയിേല കട . മാർക്സിസവും കമ്മ ണിസവും
കടന്ന് സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിെന്റ തായ്േവരുകൾ കെണ്ടത്താൻ അേന്വഷണവു
മായി തിരിച്ചത് ഈ ഘട്ടത്തിലായിരു .
ആ സത്യാേന്വഷികളുെട സംഘത്തിൽ ചരി ഗേവഷണത്തിൽ സ്വന്തം
സംസ്കാരത്തിെന്റ മൂലകന്ദം േതടുന്നതിെന്റ രസാേവശങ്ങൾ പുതിയ യാ യിൽ
വാലത്തിെന ഹരം പിടിപ്പി . ആദ്യെത്ത ഗദ്യകവിതയിൽ കണ്ട ആ യുവസഹ
ജമായ ഊർജ്ജ സാരണം ഈ ചരി ാേന്വഷണത്തിലും നമു കാണാൻകഴി
യും.
വാലത്ത് ഏതു രംഗ
നിന്നാലും ഏതിെന റിെച്ചഴുതിയാലും സ്വന്തം
ചിന്തയുേടയും മാനസികവ്യാപാരത്തിെന്റയും സത്യസന്ധതയിൽ നി ം ആത്മാർ
ഥതയിൽ നി ം ഉടെലടു ന്ന ഒരുതരം വികാരതീ ത അവെയ സേചതനങ്ങളും
േക്ഷാഭജനകങ്ങളും ഹൃദയ ർശകങ്ങളുമാ ം. അതുെകാണ്ടാണ് ആ രചനകൾ
ജരാനര ബാധിക്കാത്ത ഒരു നിത്യയുവത്വം കടമാകുന്നത്.”
സ്വന്തം ചിന്തയുേടയും മാനസികവ്യാപാരത്തിെന്റയും സത്യസന്ധതയിൽ
നി ം ആത്മാർത്ഥതയിൽ നി ം ഉടെലടു ന്ന ഒരുതരം വികാരതീ ത, അെതാ
തെന്നയാണ് വാലത്തിെന്റ സാഹിത്യജീവിതത്തിെന്റ മുഖമു യും.
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1947 മുതൽ 1957 വെര കമ ണിസ്റ്റ് അനുഭാവിയായി. അക്കാലത്ത് വാലംകര
യിൽ കമ ണിസ്റ്റ് അനുഭാവികൾ േവെറയുമുണ്ടായിരു . വാലംകര േചരാന
രിെന്റ േമാേ ാ എന്ന് ശസ്തി േനടിയ കാലം. അക്കാലത്ത് സഖാവ് പപ്പൻ

േചട്ടൻ പതിവായി േചരാന രിലും വാല ം രാ ികാലങ്ങളിൽ സ്റ്റഡി ാസ്
എടു മായിരു .
ാസ് ഉള്ള ദിവസം വാലത്തിെന്റ വീട്ടിൽ പകല് തെന്ന
വിവരെമത്തി ം. രഹസ്യത്തിലാണ്. ‘ഇ പപ്പൻ േചട്ടൻ വരും!’ വാലത്തിനും
കുടുംബത്തിനും സേന്താഷമാണ്. പപ്പൻ േചട്ടൻ അ യ്ക്ക് ആദരണീയനാണ്. കമ
ണിസത്തിനു േവണ്ടി ജീവിതം േഹാമി . പപ്പൻ േചട്ടൻ അനുഭവിച്ച േപാലീസ്
മർദ്ദനവും ജയിൽവാസവും അന്നെത്ത കാലത്ത് പപ്പൻ േചട്ടെന്റ നിലവാരത്തി
ലുള്ള മറ്റാർ ം േനരിേടണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കൃേശാദരിട്ടീച്ചരിെന്റ സേഹാദരനും
വാലത്തിെന്റ ിയമി വുമായിരു , സഖാവ് െക. െക. പത്മനാഭൻ എന്ന പപ്പൻ
േചട്ടൻ.
അക്കാലത്ത് വാലംകരയിൽ നി േചരാന രിേലക്ക് താമസം മാറി. േചരാ
ന രിൽ ഹി ക്കൾ കുറവാെണ പറയാം. ഭഗവതി േക്ഷ േത്താടും മാരാപ്പരമ്പ്
ശിവേക്ഷ േത്താടും േചർ ള്ള ഏതാനും നായർ ഭവനങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി
േചരാന ർക്കാർ മുഴുവൻ ിസ്ത്യാനികേളാ മു ീങ്ങേളാ ആയിരു .
തലമുറകൾ മുൻപ് േചരാന ർ കർത്താവിെന്റ വീട്ടിെല ഒരു യുവതി അന്യ
ജാതിക്കാരനായ ഒരാളുമായി അനുരാഗത്തിലായി. വാർത്തയറിഞ്ഞ കർത്താവ്
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ഭിതനായി, ആ അന്യജാതിക്കാരെന വധിക്കാൻ മട്ടാേഞ്ചരിയിെല ഏേതാ
മാപ്പിളമാർക്ക് ക ന െകാടു . അവർ െദൗത്യം നിർവഹി . ആ അന്യജാ
തിക്കാരെന്റ ശിരസ്സ് അറുത്ത് കർത്താവിെന്റ കാൽക്കൽ കാ വ . സം ീത
നായ കർത്താവു േചരാെന രു നാ വഴിയുെട (ഇന്നെത്ത വരാ ഴ മുതൽ ‘േകാക
സേന്ദശ’ത്തിൽ പറയുന്ന പുകണക്കാവ് േക്ഷ ം വെരയുള്ള നാ വഴി) കിഴക്ക്
മ
മ്മൽ പുഴ വെരയുള്ള സ്ഥലം മാപ്പിളമാർക്ക് കരെമാഴിവായി സമ്മാനം
നൽകി. അങ്ങെനയാണ് േചരാന രിൽ മു ിങ്ങൾ വന്നെതന്ന് അന്ന് െകാല
നടത്തിയ മാപ്പിളയുെട അനന്തര തലമുറയിൽെപട്ട മംഗലേശ്ശരി ൈനന അബ്ബാസ്
മകൻ റിട്ട. അദ്ധ്യാപകൻ എം. എ. അ ൽഖാദർ മാസ്റ്റർ ഈ േലഖകേനാട്
േനരിട്ട് പറഞ്ഞി ള്ളതാണ്. ആദ്യകാലത്ത് എത്തിേച്ചർന്ന മു ിങ്ങൾ പിൽക്കാല
ജന്മികളുമായി.
േമ റഞ്ഞ മു ിങ്ങളും ിസ്ത്യാനികളും കറകളഞ്ഞ േകാൺ
കാരായിരു
. കടുത്ത കമ്മ ണിസ്റ്റ് വിേരാധികളും. അവർക്കിടയിൽ കമ്മ ണിസ്റ്റായി വാല
ത്ത് ജീവി . ജീവി എന്നല്ല, േപാരടി എന്ന് പറയണം. കാരണം, ഉപേരാധം
െകാണ്ട് വാലത്തിെന അവർ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചിരു . ‘ക ണിസ്റ്റ്’ എന്ന് അവേഹ
ളി . കുടിെവള്ളം വിലക്കി. അക്കാലത്ത് അവിെട ിസ്ത്യാനികളിൽ രേണ്ടര
കമ്മ ണി കെള ഉണ്ടായിരു
. . . ഒരാൾ സഖാവ് പീറ്റർ വാര്യത്ത്. അടുത്ത
യാൾ സഖാവ് േസവിയർ. സഖാവ് എന്ന വിളി പരിഹസി വിളി ന്നതാണ്.
ഈ മൂവരുമാണ് അന്നെത്ത കമ്മ ണി കാർ. 1957-െല പഞ്ചായത്ത് െതരെഞ്ഞ
ടുപ്പിൽ വാലത്ത് ആദ്യമായും അവസാനമായും കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർടി സ്ഥാനാർഥി
യായി മൽസരി മൂ േവാട്ടിനു േതാ . ഒരു േകാൺ സ് േകാട്ടയിൽ കയറി മാ
രയ്ക്കാൻ കാണിച്ച ച റ്റവും മൂ േവാട്ടിെന്റ പരാജയവും വാലത്തിനു ഒരു കരു റ്റ
തിച്ഛായ സമ്മാനി .
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1948 െസപ്തംബർ 18-നു ടി. ടി. സി. യ്ക്ക് പരിശീലനം ആരംഭി . അദ്ധ്യാപകജീവി
തത്തിേല ള്ള ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പായിരു , അത്. അദ്ധ്യാപകപരിശീലന കാല
ഘട്ടത്തിൽ വാലത്ത് ധാരാളം െചറുകഥകളും ഒരു േനാവലും എഴുതി. െചറുകഥ

എന്ന േപരിൽ െകാല്ലത്ത് നിന്ന് സിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന മാസികയിൽ ൈവക്കം
മുഹമ്മദ് ബഷീർ, ഉറൂബ്, ടാറ്റാപുരം സുകുമാരൻ, േതാമസ് പള്ളിക്കൽ, േതാമസ്
പാലാ, എം. ടി. വാസുേദവൻ നായർ എന്നിവേരാെടാപ്പം സ്ഥിരമായി വാലത്തിെന്റ
ഓേരാ കഥയും സിദ്ധീകരിച്ചിരു . കൂടാെത ‘ഇവിെട ഒരു കാമുകൻ മരി
’
എന്ന േനാവലും. ഒരു ഭഗ്ന ണയത്തിെന്റ ദുഃഖസ്മരണകൾ അടിത്തറയിട്ട േമ
യമായത് െകാണ്ടാകാം ശീർഷകം കാമുകെന്റ മരണത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ഇനി
വണ്ടി ഇല്ലാ, അയയ്ക്കാഞ്ഞ കത്ത് എന്നീ ര
കഥാസമാഹാരങ്ങൾ സിദ്ധീക
രി . അയയ്ക്കാത്ത കത്ത് 18/9/1948-ൽ ജയേകരളം മാസികയിലാണ് ആദ്യം
െവളിച്ചം കണ്ടത്. ഇതിവൃത്തം രണ്ടിലും ഒറ്റവാക്കിൽ േ മപരാജയം ആെണന്ന്
പറയാം.
1949-ൽ ടി. ടി. സി. പൂർത്തിയാക്കി േചരാന ർ അൽ ഫറൂഖ്യ ൈഹ ളിൽ
അദ്ധ്യാപകനായി. അക്കാലത്ത് േകരള എം. എൽ. സി. (നിയമസഭാ െകൗൺ
സിൽ അംഗം) ആയിരുന്ന വി. െക. കുട്ടിസാഹിബ് ആയിരു
ൾ മാേനജർ.
ജീവിതത്തിനു ഒരടു ം ചിട്ടയും ൈകവ . വീട്ടിൽ നിന്ന് േജാലിയ്ക്ക് നട
േപായി വരാം. ആ േജാലിയിൽ തുടർ
1973-ൽ സർവീസിൽ നിന്ന് വിര
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മി . സാമൂഹ്യശാ
അദ്ധ്യാപകനായി ഏതാണ്ട് 24 വർഷം േജാലി െച .
ഒരു വിദഗ്ദ്ധ അദ്ധ്യാപകനായിരു
എ ് ആരും പറ
േകട്ടിട്ടില്ല. പെക്ഷ,
േലാകചരി കാര്യങ്ങളിൽ വാലത്ത് മാഷ് തികഞ്ഞ പണ്ഡിതനാണ്. ആ നാളു
കളിൽ േകരളത്തിൽ അേങ്ങാളമിേങ്ങാളം അേദ്ദഹം സംഗകനായിരു . ഒരു
സാമൂഹ്യശാ അദ്ധ്യാപകന് അക്കാലത്ത് വിദ്യാലയത്തിൽ നിർവഹിേക്കണ്ട
ചുമതലകൾക്ക റം വാലത്ത് തെന്റ സാഹിത്യ വർത്തനങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ
സമയം െചലവഴിച്ചത്. ഉപജീവന മാർഗ്ഗം അദ്ധ്യാപനം ആയിരു
എങ്കിലും
അേദ്ദഹം വിദ്യാലയത്തിൽ ഒതുങ്ങി ടിയില്ല. തനി എെന്താെക്കേയാ െഗൗര
വതരമായ വർത്തനങ്ങൾ െചയ്യാനുെണ്ട ം താൻ േവറിട്ട വ്യക്തിത്വമാെണ
അേദ്ദഹം വിശ്വസി . അതാണ് അേദ്ദഹെത്ത മറ്റ് അദ്ധ്യാപകരിൽ നിന്ന് വ്യത്യ
സ്തനാക്കിയത്.
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ആദ്യകാലശിഷ്യ, മുൻ േചരാെന ർ ാമപഞ്ചായത് അംഗം, കാരിക്കാട്ട് സരസ്വതി
പതിവായി പറയുമായിരു , ‘ഞങ്ങൾ സാരിയുടുത്ത വലിയ െപൺകുട്ടികളാണ്
ാസ്സിലിരി ന്നത്. ഞങ്ങെട അടുത്ത് വരാൻ മാഷിനു േപടിയാണ്. േബാർഡി
െന്റ അടുത്ത് നിന്ന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി, വട്ടേമശ, നീളൻേമശ, െമൗണ്ട്ബാറ്റൻ
എെന്നാെക്ക പറയും. ഞങ്ങൾെക്കാ ം മനസ്സിലാവില്ല. പിേറ്റന്ന് േചാദ്യം
േചാദി േമ്പാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ അെല്ലങ്കിൽ എല്ലാരും കൂടി ചിരി
ബഹളമുണ്ടാക്കിയാൽ വടിയുമായി തല്ലാൻ വരും. അേപ്പാൾ ഞാൻ ഒളി പിടിച്ച
ഒരു േറാസാ എടു
ഉയർത്തി കാണി ം. അേതാെട മാഷിെന്റ േദഷ്യം
തീർ . പൂക്കൾ മാഷിനു ജീവനാണ്. വലിയ ചുവന്ന പനിനീർ വാെനങ്കിൽ
േഭഷായി.’
വീട്ടിൽ വാലത്തിനു ഒരു േറാസ് ഗാർഡൻ ഉണ്ടായിരു . നിറെയ പൂക്കളും.
എ തരം ൈഹ ാഞ്ചിയ ഉണ്ട് എ േചാദിച്ചാൽ, എ തരം േറാസുണ്ട് എന്ന്,
േചാദിച്ചാൽ ഉത്തരം കൃത്യമായി പറയും. അേതസമയം മാഷിെന്റ മൂത്ത മകൻ ഏതു
ാസ്സിൽ പഠി
, എ
േചാദിച്ചാൽ മാഷ് സംശയത്തിലാകും. നാലിേലാ,
അേതാ അഞ്ചിേലാ? ഭാര്യെയ വിളി ം. ‘ ിേശാ . . . േമാപസാങ്ങ് ഏതു ാ
സ്സിലാെണ പറ
െകാടു .’ അതാണ് വീടുമായുള്ള ബന്ധം. എ ം പിടി
ക്കാത്ത ഏതു െചടിയും മാഷ് ന പിടിപ്പി ം. പൂവിടീ ം. പൂക്കൾ എല്ലാവെര
യും കാണി െകാടു ം. പറിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ചത്താലും ഒരു പൂവ് ആർ ം
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െകാടുക്കില്ല. ഒഴിവാക്കാനാവാത്തവർക്ക് ഒേന്നാ രേണ്ടാ ത കൾ മുറി െകാടു
ം. എന്നിട്ട് ഉപേദശി ം: ‘നട്ടാൽ മാ ം േപാരാ. നനയ്ക്കണം. സംരക്ഷിക്കണം.
നിത്യവും രാവിെല എടു
േവര് വേന്നാ എന്ന് േനാക്കണം.’
ഒരിക്കൽ വാലത്തിനു എവിെട നിേന്നാ ഒരു െചടി കിട്ടി. എന്ത് െചടിയാ
െണന്നറിയില്ല. െകാടുത്തയാൾ പറ
മില്ല. നട്ടെചടി നിത്യവും എടു
േവരു
വേന്നാ എന്ന് േനാക്കി ഇളിഭ്യനായ ആേരാ ഒരു പണി െകാടുത്തതാണ്. െകാടു
ശീലമില്ലാത്ത ശുദ്ധനായത് െകാണ്ട് കിട്ടിയത് ‘പണി’ ആെണന്ന് വാലത്ത് അറി
ഞ്ഞതുമില്ല. േവണ്ട പരിചരണങ്ങൾ െകാടുത്തേപ്പാൾ െചടി ഉഷാറായ വളർ .
പൂേവാ കാേയാ ഇല്ല. ഇലകൾക്ക് നല്ല നീലനിറം െവ . അങ്ങെനയിരിെക്ക െചടി
െമാട്ടി . െചറിയ െമാ കൾ. വാലത്ത് ആകാംക്ഷേയാെട കാത്തിരി കയാണ്,
വിരിയുേമ്പാൾ പൂവ് എങ്ങെനയിരി െമന്ന് ഊഹി ം. നിറം, മണം, വലുപ്പം
ഇെതാെക്ക ഭാവനയിൽ കാണും. അന്ന് ഭാര്യ കൃേശാദരിയുെട സഹ വർത്തക
യും ഭർത്താവും വാലത്തിെന്റ വീട്ടിൽ ഏേതാ ആവശ്യത്തിനു വ . ഭർത്താവ്
േപാലീസുകാരനാണ്. അക കയറി ഇരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചി ം േപാലീസുകാരൻ
അതിഥി മുറ്റ
നിന്ന് അകേത്തയ്ക്ക് കയറുന്നില്ല. ചവി പടിക്കൽ നിന്ന് മണം
പിടി കയാണ്. എന്നിട്ട് മുറ്റെത്ത െചടികൾക്കിടയിലൂെട സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം
നടത്തി. മിനി കൾ ള്ളിൽ െതാണ്ടി കെണ്ടടുത്തതുേപാെല പുതിയ െചടിയുെട
അടുെത്തത്തി. ഒരിലയും െമാ ം എടു
തിരുമ്മി മണപ്പി . വാലത്ത് അഭിമാന
േത്താെട പുഞ്ചിരി കയാണ്. േപാലീസുകാരൻ േചാദി .
‘ഇേതതാ, െചടി?’
‘അറിയില്ല. ഒരു പുതിയ െചടിയാണ്.’ േപാലീസുകാരൻ അത് േകട്ട് ഉറെക്ക
ചിരി . വാലത്ത് മാഷിെന അയാൾക്ക് ബഹുമാനമാണ്. അയാൾ ശബ്ദം താഴ്ത്തി
പറ
. ‘ഇതിെന േവേരാെട പിഴുെതടുത്ത് ഒരു കുഴിയുണ്ടാക്കി അതിലിട്ട് മണ്ണിട്ട്
മൂടണം. ഇന്ന് തെന്ന. ഇേപ്പാൾ തെന്ന. മനസ്സിലാേയാ? ഇെല്ലങ്കിൽ വാല
ത്ത് മാഷ് ജയിലിൽ േപാകും. േപാേണാ?’ ഏതാണ് െചടിെയ
േപാലീസു
കാരൻ വാലത്തിെന്റ കാതിൽ അടക്കം പറ
. വാലത്ത് മൂക്കത്ത് വിരൽ െവച്ച്
േപായി. ഇതിെനയാേണാ ഇ യും ദിവസം ആ േനാ വളർത്തിയത്?! വാലത്ത്
അേപ്പാൾതെന്ന ആ െചടി പിഴുെതടുത് കുഴി മൂടി.
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േചരാന ർ അൽ ഫരൂഖ്യാ ൈഹ ളിൽ േജാലി െചയ്തിരുന്ന നാളുകളിൽ വാല
ത്ത് േനരിട്ട ഗുരുതരമായ ശ്നമായിരു , ത േകസ്.
ളിൽ സഹ വർ
ത്തകനായ ഒരു അറബി െമൗലവിെയ വാലത്ത് തല്ലി, എന്നതാണ് േകസ്.
സത്യാവസ്ഥ ആർ മറിയില്ല. െമൗലവിെയ തല്ലിെയന്നത് േകട്ട് മു ിങ്ങൾ
സംഘടി . വാലത്തിെന ൈകകാര്യം െചയ്യാൻ പറ്റിയ അവസരമായി അവർ
ത േകസ് എടു . ബഹളമായി. പള്ളിയിലും വീടുകളിലും െവച്ച് കൂടിയാേലാ
ചനകൾ നട . േപാലിസ് േസ്റ്റഷനിൽ പരാതിെയത്തി. കടുത്ത കമ്മ നിസ്റ്റ്
വിേരാധികളായ ചില മു ിങ്ങൾ ഒ തീർപ്പിനു നിൽക്കാെത േകാടതിയിൽ
ിമിനൽ േകസ് െകാടുക്കാനുള്ള മത്തിലായി. പെക്ഷ, മു ിം സമൂഹം വലിയ
തിസന്ധിയിലായിരു . വാലത്ത് തികരി ന്നില്ല, എന്നതായിരു
ശ്നം.
വാലത്തിെന്റ പിന്നിൽ ആരും അണിനിര
മില്ല. മതപരമാേയാ, രാ ീയ
മാേയാ, ാേദശികമാേയാ വാലത്തിനു വക്കാല മായി ആരും സഹായത്തി
നില്ല. ഒറ്റയാൾ േപാരാട്ടം നട കയാണ്. ആൾ സമൂഹത്തിൽ മാന്യനാണ്.
അേദ്ദഹം െമൗലവിെയ ത ന്നത് ആരും കണ്ടി മില്ല. പരാതിക്കാർ പുലിവാല്
പിടിച്ച അവസ്ഥയായി. വാലിൽ പിടി േപായി. ഇനി വിടാൻ കഴിയില്ല. ആ
ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ആേരാപണം കൂടി ഉയർ
വ . ‘ ളിൽ വിദ്യാർഥികൾ
ഇരി ന്ന െബ കളിൽ വാല മാഷ് നായിങ്കരണെപ്പാടി തൂകി!. വിദ്യാർ
ഥികൾ ആസനം െചാറി
െനേട്ടാട്ടമായി!.’ െപാതുജനമദ്ധ്യത്തിൽ വാലത്ത്
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േതേജാവധം െചയ്യെപ്പടുകയായിരു . വാലത്ത് പിേറ്റന്ന് തെന്ന േനാട്ടീസടി ,
നായിങ്കരണെപ്പാടി സംഭവത്തിൽ തനി
പങ്കിെല്ലന്ന് നാട്ടാെര അറിയി .
േകസ് വിചാരണ അടു . വാലത്തിനു സമൻസ് കിട്ടി. േചരാന ർ മു ിം പള്ളി
യിെല മുഖ്യപുേരാഹിതെന്റ ര
െപണ്മക്കളാണ് േകസിെല ദൃക്സാക്ഷികൾ.
വാല
മാഷ് അറബി െമൗലവിെയ ത ന്നത് അവർ കണ്ടിരി
! േപാെര?
കുട്ടികെള െമൗലവിമാർ മാറിമാറി പരിശീലിപ്പി കയായിരു . വാലത്ത് മാപ്പ്
പറഞ്ഞാൽ േകസിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാം എന്നായി. വാലത്ത് മാപ്പ് പറയണെമ
ങ്കിൽ കാക്ക മലർ പറക്കണം! വിചാരണയ്ക്ക് ര ദിവസം മുമ്പ് ഒരു രാ ിയിൽ
അലിയാരു കുഞ്ഞ് എെന്നാരു മു ിം മാണി രഹസ്യമായി വാലത്തിെന വ
ക . അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു കാര്യത്തിെന്റ നിജസ്ഥിതി അറിയണം. സത്യത്തിൽ
മാഷ് െമൗലവിെയ തല്ലിയി േണ്ടാ? താൻ െമൗലവിെയ എന്നല്ല, ആെരയും തല്ലി
യിട്ടില്ല, എന്ന് വാലത്ത് തുറ പറ
. അലിയാര് കു
ഉടെന മടങ്ങിേപ്പായി.
വിചാരണ ദിവസം സമാഗതമായി. േപാലീസിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ൾ
ഓഫീസ്സിൽ േകാടതി കൂടി. വാലത്ത് അേക്ഷാഭ്യനായി തിസ്ഥാനത്ത് നി .
വാലത്തിനു വക്കീൽ ഇല്ല. സാക്ഷികളായ ര െപൺകുട്ടികളും ഹാജരായി.
വിസ്താരം തുടങ്ങി.
േപാലീസിേനാട് സത്യം മാ േമ പറയാവൂ. ഇേദ്ദഹെത്ത അറിയുേമാ?
അറിയാം ഞങ്ങെട മാഷാണ്.
മാഷ് െമൗലവിെയ ത ന്നത് നിങ്ങൾ കേണ്ടാ?
ഇല്ല.
ത ന്നത് നിങ്ങൾ ക എന്നാണേല്ലാ പരാതി?
അത് ബാപ്പ പറ
, കെണ്ട
പറയാൻ.
അേപ്പാൾ െമൗലവിെയ തല്ലിയിേല്ല?
ഇല്ല.
ഇേപ്പാൾ ഇങ്ങെന മാറ്റിപ്പറയാൻ എന്താൻ കാരണം.
േപാലീസിേനാട് നുണ പറഞ്ഞാൽ ലാത്തിെകാണ്ട് അടി െമ പറ
.
ആര്?
ഒരിയ്ക്കാക്കാ.
േകസ് തീർ . ആൾ ട്ടം പിരി
.
അലിയാര് കുഞ്ഞിെന വാലത്ത് അവിെടെയല്ലാം േനാക്കിെയങ്കിലും എ ം
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കണ്ടില്ല. പിന്നീട് േചരാന രിെല മു ിം സമൂഹം വാലത്തിെന േസ്നഹാദരങ്ങ
േളാെട ഉൾെക്കാ കയായിരു .

19
ഗാന്ധിജി–ബൂർഷ്വാസം ാരത്തിെന്റ ശങ്കരാചാര്യർ
1943 ഒൿേടാബർ 3-െല മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വാലത്ത് ഒരു േലഖനെമഴു
തിയിരു . പിന്നീടു വന്ന ‘മിന്നൽ െവളിച്ചം’ എന്ന കൃതിയിൽ ‘ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഇതിഹാസം’ എന്നായിരു
അതിെന്റ തലെക്കട്ട്. ഒരു ഗാന്ധി

ജീസ്തുതി . . . പിന്നീട് േക സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട സിദ്ധീകരണത്തിൽ
അതിെന്റ ഹിന്ദി പരിഭാഷയും വ . തെന്റ തെന്നയായ ആ സൃഷ്ടിെയ ഒ
പുന:പരിേശാധന െചയ്യാൻ തെന്ന അനുവദിക്കണം എന്ന മുഖവുരേയാെട, ഗാന്ധി
ജിെയ റി ള്ള ധാരണകളിൽ വലിയ െപാളിെച്ചഴുത്ത് നടത്തിെക്കാണ്ട് എഴുതി
യതാണ് ‘ഗാന്ധിജി—ബൂർഷ്വാ സം ാരത്തിെന്റ ശങ്കരാചാര്യർ’ എന്ന േലഖനം.

ഗാന്ധിജി–ബൂർഷ്വാസംസ്കാരത്തിെന്റ ശങ്കരാചാര്യർ
(1951 ജനുവരി 14 തിങ്കളാഴ്ച വിരാട് പ

ം

സിദ്ധീകരിച്ച േലഖനത്തിെന്റ പൂർണ്ണ

രൂപം)
1943 ഒൿേടാബർ 3-െല മാതൃഭൂമി ആ പ്പതിപ്പിൽ ഞാെനാരു േലഖനെമഴുതി
യിരു . പിന്നീടു വന്ന ‘മിന്നൽ െവളിച്ചം’ എന്ന കൃതിയിൽ ‘ ഇരുപതാം നൂറ്റാ
ണ്ടിെന്റ െവളിച്ചം‘ എന്നായിരു അതിെന്റ തലെക്കട്ട്. ഒരു ഗാന്ധിജീസ്തുതി . . .
എെന്റ തെന്നയായ ആ സൃഷ്ടിെയ ഒ പുന:പരിേശാധന െചയ്യാൻ എെന്ന അനു
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19. ഗാന്ധിജി–ബൂർഷ്വാസം

ാരത്തിെന്റ ശങ്കരാചാര്യർ

വദിക്കണം. അതിനു മുമ്പായി, ആ ഭംഗിയുള്ള തലെക്കട്ടിൽ ഒരു കവിത രചിക്കാൻ
എെന്ന േ രിപ്പിച്ച ര കാരണങ്ങെളപ്പറ്റിയും ര വാ പറയുവാനുണ്ട്.
ഒന്ന്, ഞാൻ ിട്ടിഷുകാരെന്റ അടിമയെണന്നത്. രണ്ട്, ഞാൻ ദരി നാെണ
ന്നത്. എേന്റയും എെന്റ അന്ധകാരമയമായ എല്ലാ ചു പാടുകളുേടയും പശ്ചാത്തല
ത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺ സ്സിെന്റ േനതൃത്വം വഹിച്ച് സ്വാത ്യത്തിനു
േവണ്ടി സമരം നടത്തിയ ഗാന്ധിജിെയ ഞാൻ സൂക്ഷി േനാക്കി. ഓേരാ ഖദർ
പ്പായത്തിെന്റയും ഉള്ളിൽ നിന്ന് സംഗപീഠത്തിേലയ്ക്ക് ഉതിർ വീണ ശബ്ദങ്ങ
ളുെട അർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരു .
“ന െട മാതൃഭൂമി ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യെയ
ിട്ടീഷുകാർ െകാള്ളയടി
തി െകാഴു
. അതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യാക്കാർ പട്ടിണി കിട
.”
ിട്ടീഷുകാെര ഓടിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാൽ ഇന്ത്യാക്കാരനായ എെന്റ
വീട്ടിെല പട്ടിണിെയ ഓടി കയാണർത്ഥെമന്ന് പാവെപ്പട്ട ഞാൻ വിശ്വസി .
വ്യാവസായികമായി അവർ െച ന്ന െകാള്ളെയ മെറ്റാരു രൂപത്തിലും േകാൺ
സ്സിെന്റ സത്യദൂതന്മാർ വ്യാഖ്യാനി തന്നിരു .
...
ിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിെല അസംസ്കൃതസാധനങ്ങൾ െകാള്ളയടി
. ഇന്ത്യയിെല പഞ്ഞിെയല്ലാം തൂ വാരി അവർ ലങ്കാെഷയറിൽ െവ തുണി
യാക്കി, ഇന്ത്യയുെട കേമ്പാളത്തിലൂെട പണം വാരു .
അങ്ങെന ഒരു ദിവസം ആ വ്യസനമയമായ പരമാർത്ഥം എേന്നയും ഖദറു
ടുപ്പി ഇന്ത്യയിൽ ലങ്കാഷയറുകൾ ഉണ്ടാകാത്തതിെന്റ രഹസ്യവും ഇന്ത്യയിെല
െതാഴിലില്ലായ്മയുേടയും പട്ടിണിയുേടയും രഹസ്യവും എനി മനസ്സിലായി.
അേപ്പാൾ ഇേന്നയ്ക്ക് ഏഴുെകാല്ലം തിക ം കഴിഞ്ഞിരി
. ഇതിനിടയിൽ
ഇവിെട എെന്തല്ലാം നട . . .
ിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓടിയ്ക്കെപ്പടു
കേയാ, ഓടുകേയാ, അല്ല, ഇന്ത്യ ൈക െകാടു
ഗുഡ് ൈബ പറഞ്ഞ് സാവ
ധാനം േപാകുകയാണുണ്ടായെതന്ന് ഒരു പേക്ഷ, നിങ്ങൾ തിരുത്തിേയക്കാം, ശരി,
ഏതായാലും അവർ േപായി.
ഗാന്ധിജിയുെടേനട്ടം ചരി ം േരഖെപ്പടു കയും െച . എന്നാൽ ിട്ടീഷു
കാരൻ േപായി ം ന െട പട്ടിണി േപായില്ല. എന്നല്ല, ിട്ടീഷുകാരെന്റ കീഴിൽ
േപാലും ഇല്ലാതിരുന്ന െകാടും മർദ്ദനവും നെമ്മ കുഴി മൂടാൻ തുടങ്ങി.
നാം സ്വത ഭാരതത്തിെന്റ സന്താനങ്ങളാെണ കൂടി നമുക്കി പറയാൻ
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ലജ്ജ േതാ
. ഇന്ത്യൻ സ്വാത ്യം െവറും നുണയാെണന്ന് ചിലേപ്പാെഴാെക്ക
േതാന്നിേപ്പാകു . ഇതിെന്റ കാരണമാരായാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
ഇ
ത്യക്ഷത്തിൽ െവള്ളക്കാരൻ ന െട പത്തായംെകാള്ളയടി
െവ ആരും ആേരാപി ന്നില്ല. എന്നാൽ ന െട ഭക്ഷണെമവിെട? ന െട
സൗഖ്യവും സമാധാനവും േക്ഷമവും ആരു തട്ടിപ്പറി ?
എെന്റ മുന്നിൽ ഭാവനയില്ല. കവിതയില്ല, തീക്ഷയില്ല. എന്നാൽ, ഒെരാറ്റ
പരമാർത്ഥം മാ ം ഉണ്ട്. – ഞാൻ എല്ലാ വഴികളിലും കൂടി െകാല്ലെപ്പട്ടിരി
.
സ്വത ഇന്ത്യയിെല ധീരപൗരെന ബഹുമതിയ്ക്കർഹതയുള്ള ഓേരാ പാവ
െപ്പട്ടവനും െവറും തിണ്ണയിൽ ൈകകാലിട്ടടി അന്ത്യശ്വാസം വലി േമ്പാൾ,
ഇന്ത്യയുെട രാജകീയ ഗാംഭീര്യങ്ങളുെട ഉ ംഗസൗധങ്ങളുെട വാതായനങ്ങളിൽ
നി ഗാന്ധിജിെയ റി ള്ള സ്േതാ ഗീതങ്ങൾ ഉതിർ വീഴു ണ്ട്.

ഗാന്ധിജി ആരുെട ആൾ?
അധ്വാനി ന്നവരും കഷ്ടെപ്പടുന്നവരും അനുനിമിഷം അടി വീഴ്ത്തെപ്പടു .
അവരുെട വിയർ ം കിത ം ജീവനും ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടു . അവരുെട പരാ
തികൾക്ക് േലാക്ക ം ജയിലും െവടിയുണ്ടയും മറുപടി പറയു . സ്വത
ഇന്ത്യ
യിെല ഓേരാ െതരുവീഥിയും അധ്വാനി ന്ന വർഗ്ഗത്തിെന്റ കട്ടേച്ചാരയുെട ചുവന്ന
പനിനീർ ക്കൾ െകാണ്ടാണിന്ന് അലങ്കരിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നത്. ഓേരാ മൺതരി
യിലും മർദ്ദനത്തിെന്റ ഓേരാ മഹനീയ കഥ അന്തർലയിച്ചി ണ്ട്. നട്ടാപ്പകലും
നടു റുപാതിരകൾ വാപിളർത്തി നിൽ ന്ന ചു പാടിൽ—ഞാൻ അ
കണ്ട
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ െവളിച്ചം എവിെടയാെണ േചാദിേക്കണ്ടിയിരി
.
ആ െവളിച്ചം . . . അത് എനി േവണ്ടിയായിരുന്നില്ല. അത് മ ചിലർ േവണ്ടി
മാ മായിരു . . .
ഈ േപടിെപ്പടു ന്ന അർധരാ ിയുെട വ്യസനമയമായ നിഴൽപ്പാടിൽ ആ
െവളിച്ചത്തിെന്റ ആേവശം പകർ െകാടുത്ത അനവധി വിള കൾ എരി
െകാണ്ടിരുന്ന എടു കൾ ദൽഹിയിേലയും േബാംേബയിേലയും െതരുവീഥികളിൽ
ഉയർ നിൽ ന്നത് ഞാൻ കാണു ണ്ട്.
ഇേപ്പാൾ ഗാന്ധി ആെരന്ന് എനി മനസ്സിലായി.
ിട്ടീഷുകാരെന്റ സ്ഥാ
നത്ത് ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസിെയ തിഷ്ഠിച്ച് അവെന്റ ചൂഷണത്തിന് ഇന്ത്യൻ
ജനതെയ വി െകാടുത്ത മഹാത്മാവാണ്, ഗാന്ധിജി. ഞാനിതു പറയുേമ്പാൾ
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ാരത്തിെന്റ ശങ്കരാചാര്യർ

നിങ്ങൾ എേന്നാടു േകാപി െമന്ന് എനിക്കറിയാം. പെക്ഷ, ഇന്ത്യൻ ഭരണാ
ധിവർഗ്ഗം ഗാന്ധിജിയുെട സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടിെക്കാണ്ടാണ് മുേന്നാ വന്നതും
മുേന്നാ േപാകുന്നതുെമന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. േ ാലിേട്ടറിയൻ സംസ്കാരത്തിെന്റ
ഐതിഹാസികമായ വി വത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ അേദ്ദഹം ആരുമല്ല. അധ്വാനി
ന്ന ജനവിഭാഗത്തിെന്റ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിനു വിഘാതമുണ്ടാ ന്ന പഴഞ്ചൻ
േവദാന്തത്തിെന്റ ജനയിതാവായിരു , അേദ്ദഹം . . .

രാമരാജ്യ േസാഷ്യലിസം
ദാരി ്യവും പട്ടിണിയും മാറ്റാൻ മതം നാളിതുവെര ഉപേദശി െകാണ്ടിരുന്ന ഔഷ
ധങ്ങളിൽ കവിെഞ്ഞാ ം ഗാന്ധിജി തരുവാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗാന്ധി ചരി
ത്തിെന്റ തെന്ന വിേരാധാഭാസമാണ്. പട്ടിണിയും ദാരി ്യവും പരിഹരിക്കനുള്ള
സംരംഭത്തിൽ ശാസ് ീയമായ, ചരി പരമായ വ്യാഖ്യാനം െകാടുക്കാൻ അേദ്ദ
ഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ, അേദ്ദഹത്തിനു മു തെന്ന, േലാകത്തിലാദ്യ
മായി കാറൽ മാർക്സ് തെന്റ വി വകരമായ തത്ത്വശാ ം ഖ്യാപിച്ചിരു .
1917-െല റഷ്യൻ വി വം ആ തത്ത്വെത്ത ചരി ത്തിെന്റ തലയ്ക്കൽ യാഥാർ
ത്ഥ്യമാക്കി. പേക്ഷ, ഗാന്ധിയുെട ആർഷവും പാവനവുമായ പൂണുനൂൽ, മാർക്സിയൻ
ചിന്താഗതിെയ തീണ്ടി അശുദ്ധമായിരുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയും ഉപനിഷ ം രാമ
രാജ്യവും െകാണ്ട് കാലം കഴിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹം പഴകി വിച്ച നൂറ്റാ കെള ആധു
നിക യുഗത്തിെന്റ തലയ്ക്കൽ അടിച്ചിരുത്താൻ യത്നി . മറ്റാർ ം കഴിയാത്ത
വ്യത്യസ്തമായ തെന്റ വ്യക്തിമഹത്വം െകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിനത് എളുപ്പം സാധി
കയും െച .
ഒരു കണക്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണർ വ െകാണ്ടിരുന്ന െതാഴിലാളി സമര
െത്ത ആന്തരികമായി പിന്തിരിപ്പിച്ച ഒരു അണ്ടർകറന്റായിരു , ഗാന്ധി.
യഥാർത്ഥ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ജൻമെമടുക്കലിെന പിന്നിൽ നി കുത്താ
നുള്ള അഞ്ചാംപത്തികൾെക്കാെക്ക േവണ്ട ആയുധം പണിതിട്ടിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി
േപായത്.

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും
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േവാ െപട്ടി േസാഷ്യലിസം
േലാകത്തിൽ ഒരു ഭാഗ ം ഗാന്ധിയൻ ആദർശം വിലേപ്പാകുന്നതല്ല. അ മരാ
ഹിത്യം ഒരു ാേയാഗിക സിദ്ധാന്തവുമല്ല. ഭരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഗാന്ധി
ശിഷ്യൻമാർ ം ഭക്തർ ം ഗാന്ധിയൻ തത്ത്വം എ മാ ം ഒരു ചൂണ്ടിപ്പലകയാ
യിരു െവ ം നമുക്കറിയാം.
േസാഷ്യലിസം നടപ്പാകാൻ യഥാർത്ഥ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ആവശ്യെപ്പടുന്ന
പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ എെന്താെക്കയാേണാ, അവ നടപ്പാക്കാൻ ഗാന്ധിശിഷ്യൻമാർ
വിസമ്മതി
െവ മാ മല്ല, ആ ആവശ്യെത്ത അടിച്ചമർത്താൻ എല്ലാത്തരം
ഹിംസാപരമായ ആയുധങ്ങളും അഴി വിടുകകൂടി െച
. അതിന് അവർക്ക്
േ രണ കിട്ടിയത് ഗാന്ധിയിൽ നിന്നാെണന്ന ധാർഷ്ഠ്യവുമുണ്ട്.
സാധാരണക്കാരൻ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു സത്യമുണ്ട്. മുതലാ
ളിത്തം നിലനിൽ ന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് േവാ െപട്ടി വഴി പുലരുന്ന താ ര്യം
പാവെപ്പട്ടവെന്റയല്ല, സ്ഥാപിതതാ ര്യക്കാരെന്റയാണ്.
പട്ടിണി മറ്റാൻ രു ാക്ഷം ജപിക്കലും കടുകിലതിന്നലും നിരാഹാര തെമ
ടുക്കലും വാക്കിലും മനസ്സിലും വൃത്തിയിലും അഹിംസ പാലിക്കലും ത്യൗഷ
ധമായാൽ പിെന്ന ബൂർഷ്വാസി സുഖമായി. ഈ ഗാന്ധിയൻ േവദാന്തക്കാെര
സൂക്ഷി ക. എ െകാെണ്ടന്നാൽ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളെര ഇണക്കമുള്ള ഈ
പട്ടികൾ ഇന്ത്യയിൽ അേങ്ങാളമിേങ്ങാളം അഴി വിടെപ്പട്ടിരി കയാണ്. അവ
കടി ം. അവയ്ക്ക് ഇയിെടയായി േപയിളകിയിരി കയാണ്. ഇന്നെല അവർ
ിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജിയുെട പിന്നിൽ നി
വാലാട്ടിെയങ്കിൽ ഇ
അവ സ്വത ഇന്ത്യയിൽ മാെന്റ പിന്നിൽ നി വാലാ
ണ്ട്.
ജനാധിപത്യത്തിേലയ്ക്ക് ഉയർ വന്ന രാജ്യങ്ങെളാ ം ബൂർഷ്വാസിയുെട
എച്ചിലിലനക്കി, എച്ചിൽ ഴിയിൽ നി മുള യർന്നതല്ല. നാം െകാട്ടിേഘാഷി
ന്ന ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനു പിന്നിലുള്ളത്, ഇന്ത്യാ— ിട്ടീഷ്—അേമരി
ക്കൻ സാ ാജ്യവാദികളുെട ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിെനതിേരയുള്ള ഗൂഢാേലാ
ചനയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ അതുെകാണ്ട്, അേമരിക്കൻ േഡാളർ
േമധാവിത്വെത്ത താേലാലി
.
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ാരത്തിെന്റ ശങ്കരാചാര്യർ

െവളിച്ചമില്ല—ഭാവിയുെട നിഗൂഢമായ അന്ധകാരം
ഇതിെന്റ േപർ സ്വാത ്യെമന്നല്ല. ഇത് ഏറ്റവും ഇരുളടഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണ്.
ഇവിെടെയ ം ഗാന്ധിജിയുെട െവളിച്ചമില്ല. ചൂഷണത്തിെന്റ വകയായ രാമരാ
ജ്യേവദാന്തം ഇവിെട ഫലിക്കാൻ േപാകുന്നില്ല. േലാകത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗ ം
അതു വിലേപ്പായില്ല. സാറിനും ചിയാങ്ങിനും ആകാത്തത് ഇന്ത്യയിലും ആകാൻ
േപാകുന്നില്ല.
ഇതു വിേമാചനസമരങ്ങളുെട കാലഘട്ടമാണ്. സാ ാജ്യത്വത്തിെന്റ കരാള
െചയ്തികൾ തുട മാറ്റിെക്കാണ്ട്, പരിപൂർണ്ണ ജനകീയ ജനാധിപത്യ റിപ്പ ിക്ക്
സ്ഥാപി തുട ന്ന കാലം. അതിെന്റ ആേവശകരമായ ശബ്ദവീചികൾ ഇന്ത്യ
യുെട അയൽപ്പക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇളകിവ . ഇന്ത്യെയ വലിച്ചിളക്കി ടങ്ങി.
അേപ്പാൾ, ഏഴു െകാല്ലത്തിനുമുമ്പ് എെന്റ ഭാവനെയ ഉണർ കേയാ, കാടു
കയ കേയാ െചയ്ത ആ േലഖനെത്തപ്പറ്റി എനി
തെന്ന ഇ
ചിരി വരിക
യാണ് . . . . . .

20
സ്വാത

്യം വന്ന വഴി

സ്വത ചിന്തകൻ. ജാതിയുെടേയാ, ത്യയ ശാ ത്തിെന്റേയാ അങ്ങെന എന്തി
െന്റെയങ്കിലും ഒെക്ക വക്താവായി അറിയെപ്പടാൻ വാലത്ത് ആ ഹിച്ചില്ല. എവി
െടയും താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരു . തെന്റ പിന്നിൽ ഒരു രാ ീയ കക്ഷിേയാ, മതസം
ഘടനേയാ പി ണയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
1951 ഏ ിൽ 19-നാണ് സ്വാത ്യം വന്ന വഴി എന്ന േലഖനം െവളിച്ചം
കാണുന്നത്. 60-േലെറ വർഷങ്ങൾ േശഷവും ആ േലഖനം എ േത്താളം
സക്തമാെണ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ േലഖനത്തിലൂെട തെന്ന കട േപാേകണ്ട
തുണ്ട്.

സ്വാത

്യം വന്ന വഴി

(“ഇടതുപക്ഷം” വാരിക. എഡിററർ: പന്തളം പി. ആർ. മാധവൻ പിള്ള, ഏ

ിൽ 19,

1951)

ആഗസ്റ്റ് 15! മൂക്കത്ത് വിരൽ െവ െകാണ്ടല്ലാെത ആ നാമം ഉച്ചരി ക വയ്യ.
എെന്തല്ലാം തീക്ഷകളുെട കുതിര റത്താണ് അെതഴുെന്നള്ളിയത്! എല്ലാ കഷ്ട
പ്പാടുകളും അവസാനി ക, എല്ലാത്തരം അടിമത്തങ്ങളും അവസാനി ക, പട്ടി
ണിയും ദാരി ്യവും െതാഴിലില്ലായ്മയും മാറുക, ചൂഷണത്തിെന്റയും മർദ്ദനത്തിെന്റ
യും െകാള്ളയുേടയും െകാലക്കഥകൾ വിരാമമിടുക––സമത്വസുന്ദരവും സുഖസമൃ
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ദ്ധവും സ്വാത ്യ സുരഭിലവുമായ—കാലം ആഗസ്റ്റ് 15-െന്റ തലയ്ക്കൽ ഒരു നക്ഷ ം
േപാെല െതളി
നിന്നേപ്പാൾ ഒന്നര നൂറ്റാ കാലെത്ത ഭാരം ചുമ തളർന്ന
മനുഷ്യൻ—പാവെപ്പട്ട മനുഷ്യൻ—എല്ലാത്തരം ദൗർഭാഗ്യങ്ങളുേടയും ആക ക
യായ മനുഷ്യൻ ആശ്വസി . അവൻ െനറ്റിയിൽ നി വിയർ തുട . ആലസ്യ
ത്തിൽ നി ഉണർ ക തിരുമ്മി. അവെന്റ ചുണ്ടിൽ ഒരു ത്യാശ െപാടി
.

അതിനു കാരണമുണ്ടായിരു . ഇന്ത്യാക്കാരെന്റ അധഃപതനങ്ങൾെക്കാെക്ക
കാരണം വിേദശാധിപത്യമാെണന്ന് അവൻ വിശ്വസി കയും വിശ്വസിപ്പിക്കെപ്പ
ടുകയും െച .
ിട്ടീഷുകാരൻ ഇന്ത്യ വിടുക എന്നതിെന്റ അർത്ഥം ഇന്ത്യയിെല
പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും മാറുകെയന്നാെണ അവൻ പഠി കയും പഠി
പ്പി കയും െച .
ിട്ടീഷുകാരൻ ഇന്ത്യ വി . ഇന്ത്യയുെട സിംഹാസനം
ഇന്ത്യയുെട കയ്യിേല
തെന്ന വീണു. േകാൺ സ് ഭരിക്കാൻ കയറി. ഒന്നര
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ പഴക്കം െചന്ന സാ ാജ്യത്ത്വത്തിെന്റ മരണമണി േപാെല ആഗസ്റ്റ്
മാസത്തിെല ഒരു അർദ്ധരാ ിയിൽ പള്ളികളിൽ നി ം അമ്പലങ്ങളിൽ നി ം
കൂട്ടമണികൾ ലഹള കൂട്ടി. കതിനെവടികൾ െപാട്ടി. േപാലീസുകാരൻ ിവർണ്ണ
പതാക െപാക്കി. േലാക്കപ്പിെന്റ, ജയിലിെന്റ തലയിൽ ിവർണ്ണപതാക പാറി.
ആ പതാകയുെട സ്ഥാപനത്തിനു േവണ്ടി ജീവാർപ്പണം െചയ്ത േദശേസ്നഹി
കളുെട േചാര അേപ്പാഴും അവയുെട കീെഴ അവേശഷി കിടന്നിരുനു.
എന്നാൽ എല്ലാം ചതിയായിരു . കടുത്ത വഞ്ചനയായിരു .
വളർ വരുന്ന തലമുറയുെട, പിറവിെയടു ന്ന ജനകീയജനാധിപത്യത്തി
െന്റ പിന്നിലുണ്ടായ ഒരു ഗൂഢാേലാചനയായിരു . വിേദശമുതലാളിത്തവും സ്വേദ
ശമുതലാളിത്തവും േചർ ള്ള ഗൂഢേലാചന! ന േടതു കുഴപ്പം നിറഞ്ഞ കാലഘ
ട്ടമാണ്. േത്യകി ം ആഗ പതിനഞ്ചിനു േശഷമുള്ള കാലം. ഇവിെട ജനാധി
പത്യമല്ല, ഫാസി മുറകളാണു പുലരുന്നത്. ഇവിെട സമാധാനമുെണ്ടാ? അഭി ാ
യസ്വാത ്യമുേണ്ടാ? വിചാരസ്വാത ്യമുേണ്ടാ? ഞാെനാരു കമ ണിസ്റ്റല്ല. കമ
ണി
വർത്തകനല്ല. പെക്ഷ, തിക ം പഴഞ്ചനല്ല. എനിെക്കാരു സ്വത വും
പുേരാഗമനപരവുമായ ചിന്താഗതിയുണ്ട്.
ഈ ചിന്താഗതി
ിട്ടീഷുകാരൻ ഇവിെട ഭരണം നടത്തിയ കാലം മുതൽ
ഞാൻ െവ പുലർത്തിേപ്പാരുന്നതാണ്. ിട്ടീഷുകാരെന്റ േപാലീസ് എെന്ന ഭീഷ
ണിെപ്പടു കേയാ എെന്റ വീട്ടിൽ കാലുകു കേയാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ സ്വാ

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും
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ത ്യം കിട്ടിയതിനുേശഷം എന്താണുണ്ടായത്. േപാലീസ് പലവട്ടം എെന്റ വീടു
പരിേശാധി . എെന്ന ഭീഷണിെപ്പടുത്തി. ഒരു കാര്യവുമില്ലാെത എെന്റ വീട്ടിലു
ള്ളവെര പരി മിപ്പി . അലമാരയിെല പുസ്തകങ്ങളും എനി വന്ന ക കളും
എടു
അരി പരിേശാധി . എന്തിനു േവണ്ടി? എന്നി എന്ത് അവർ കിട്ടി?
ഒ മില്ല.
ഞാൻ േചാദി : നിങ്ങൾെക്കന്താണ് േവണ്ടത്?
േപാലീസുകാരൻ പറ
: ഇവിെട കമ ണിസമുേണ്ടാ എ
...

േനാക്കിയതാണു്.

കഷ്ടം. അതിനു ൈചനയിലായിരു
അവർ േപാേകണ്ടിയിരുന്നത്! നിേരാധി
ക്കാത്ത മാൿസിം േഗാർക്കിയുെട ‘അമ്മ’െയന്ന വിശിഷ്ട ന്ഥം എനി ഇന്ത്യൻ
േപാലീസിെന ഭയ ഒളി െവേയ്ക്കണ്ടി വ . പണ്ഡിറ്റ് െന വിെന്റ ഭരണത്തിൽ
േപാലും നിേരാധിക്കാെത്താരു സു സിദ്ധകൃതി ഒളി െവയ്ക്കാൻ നിർബ്ബന്ധിതനാ
െയാരവസ്ഥ ഇവിടെത്ത സ്വാത ്യേബാധം എ േത്താളം സുരക്ഷിതമാെണ
െതളിയിക്കയാേണാ?
സ്വാത ്യം ലഭി ന്നതിനു മു
വെര േകാൺ സ്സിെന്റ സമരേത്തയും
ഇന്ത്യൻ േദശാഭിമാനത്തിെന്റ അള്ളിപ്പിടുത്തേത്തയും ആദരി െകാണ്ട് എെന്റ
എളിയ തൂലികയും അതിെന്റ പങ്ക് നിർവ്വഹി കയുണ്ടായി. അന്നേത്തയും ഇന്ന
േത്തയും മാതൃഭൂമി ആ പ്പതിപ്പ് എെന്റ അത്തരം േലഖനങ്ങൾ ചൂേടാെട വാങ്ങി
ഥമ േപജിൽ തെന്ന േചർ ക പതിവായിരു . അക്കാരണം െകാണ്ട് എനി
ണ്ടായിരുന്ന േജാലി അന്നെത്ത സർക്കാർ നഷ്ടെപ്പടുത്തി. എനിക്ക് േകാൺ
സ്സിനുേവണ്ടി ജയിലിൽ േപാേകണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരുത്തെന്റ
േജാലി, അവെന്റ ഭക്ഷണപ്പാ ം അവനിൽ നി
തട്ടിെത്തറിപ്പി കെയന്നത്
— അവെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വലുതാണ്. അതിെനാെക്ക സ്വാത ്യം കിട്ടി
യതിനു േശഷം എനി കിട്ടിയ തിഫലം നാേലക്കറു ഭൂമിയല്ല, രാ ിെയെന്നാ
പകെലേന്നാ ഇല്ലാെത േപാലീസിെന േപടി കഴി
കൂേടണ്ട പരിതസ്ഥിതി
യാണ്.
ഈ രാ ി എന്നവസാനി ം? േപടിെപ്പടു ന്ന, ശ്വാസം മുട്ടി ന്ന ഈ
ദുരന്തനാടകം എന്നവസനി ം? എെന്താരു സാം ാരികകാടത്തമാണ് തല
മുകളിൽ! ഈ ഇരുളടഞ്ഞതും ഇടുങ്ങിയതുമായ അർദ്ധരാ ിയുെട ഇടനാഴിയിൽ
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െവച്ച് ഞാനിേപ്പാൾ ആഗസ്റ്റ് പതിനാലിെല എനി
പറ്റിേയാരു വിഡ്ഢിത്തം
ഓർ
േപാവുകയാണ്.
അന്ന് എെന്താരു ഭയങ്കര മഴയായിരുെന്നേന്നാ! േലാകമുണ്ടായി ഇതു േപാ
െലാരു മഴയുണ്ടായിരിക്കില്ല. അടു ള്ള പള്ളിയിെല പാതിരിേയാട് വാ വാങ്ങി
യ ര കതിനായും നിറ െവ ആ പച്ചപ്പാതിരയിൽ പിറവിെയടു ന്ന സ്വാത
്യെത്ത ആേഘാഷി വാൻ ഞാൻ കാത്തിരി കയാണ്. ഉറങ്ങാെത, ക ചി
മ്മാെത, വാച്ചിൽ പ
മണിയാകുന്നതും േനാക്കി. സ്വാത ്യശിശു െപ വീഴു
ന്ന ആ അനർഘനിമിഷവും കാത്ത്.
അങ്ങെന, പ
മണി വ . മഴ തുമ്പിൈക്ക വണ്ണത്തിൽ വി െകാടു
കയാണ്. എെന്താരു കൂരിരുട്ട്! േലാകമുണ്ടായി ഇതുേപാെലാരു കൂരിരു
കണ്ടിരിക്കില്ല. മുറ്റ
നിരെപ്പാക്കത്തിനു ളയമാണ്, ക ം കട്ടയും പലകക്ക
ഷ്ണങ്ങളും െകാണ്ട് കഷ്ടി കതിന െവയ്ക്കാൻ ഞാൻ അൽപം സ്ഥലം സമ്പാദി .
ഒരു കയ്യിൽ ചൂ ം മറുൈകയിൽ തലയിൽ ചൂടിയ മുറവും പിടിച്ച് കൃത്യം പ
മണി
ഞാൻ കതിന തീ െകാടു . ഒ
ചീറിേപ്പായി! രണ്ടാമേത്തതു
കണിശത്തിനു െപാട്ടി. അതിെന്റ തിധ്വനി ഇര ന്ന േപമാരിയിൽ വീണു
െതല്ലിട െപാട്ടിക്കര
. ആ െപാട്ടിക്കരച്ചിലിനു അകെലെയവിെടേയാ നി
പട്ടിണിയുെട ഓരിയിടൽ മറുപടി പറ
.
ഓ, അ ഞാൻ ധ്യാനിച്ച ഭാതം ഇേപ്പാൾ എവിെടയാെണന്നാണ് എെന്റ
ആേലാചന!
(ഏ

ിൽ 19, 1951)
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ഇവിെട ഒരു കാമുകൻ മരി
ഇവിെട ഒരു കാമുകൻ മരി
എന്ന േനാവൽ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷ
ത്തിനു േശഷം 1955 െസപ്തംബറിലാണ് സിദ്ധീകരിച്ചത്. എറണാകുളം സി. പി.
പി. എസ്. സ്സിലായിരു ഒന്നാം പതിപ്പിെന്റ അച്ചടി. സമർപ്പണം ഇങ്ങെനയാ
യിരു .
“എെന്ന ആത്മാർഥമായി

േസ്നഹിച്ചിരുന്ന മഹാകവി
ചങ്ങ ഴയുെട ഓർമ്മയ്ക്ക്.”
“ദിവസങ്ങൾ കട
േപാകു ” എന്നായിരു
യിരുന്ന േപര്. “ഇവിെട ഒരു കാമുകൻ മരി

, ഈ േനാവലിന് ആദ്യം നൽകി
” എന്ന േപര് നിർദ്ദശിച്ചത് ി
യേസ്നഹിതനായിരുന്ന േപാഞ്ഞിക്കര റാഫി ആയിരു . പുസ്തകത്തിെന്റ കെയ്യഴു
തി പരിേശാധിക്കാൻ ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിെന ഏൽപ്പി . അക്കാല
ത്ത് ബഷീർ എറണാകുളത്ത് താമസിച്ചിരു . ഒരു താൽക്കാലിക വാസസ്ഥാനം.

കാനൻ െഷഡ് േറാഡിെല ആ കാർെഷഡ് േപാലുള്ള പീടികമുറി ഞാൻ േനരി
ട്ട് കണ്ടി ണ്ട്. (എെന്റ െകൗമാരത്തിൽ അച്ഛേനാെടാപ്പം എറണാകുളത്ത് കൂെട
നട േപാകുേമ്പാൾ ആ കട കാണി എേന്നാട്, ‘ഇവിെടയാണ് ബഷീർ താമസി
ച്ചിരുന്നെതന്ന്’ എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഇ ം ഓർമ്മി
.) പരിേശാധിക്കാൻ
ഏൽപ്പിച്ച കെയ്യഴു
തി ബഷീറിെന്റ പക്കൽ നി എവിെടേയാ നഷ്ടെപ്പ .
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അത് അേന്വഷി കെണ്ടത്തിത്തരാെമ ബഷീർ ഏ െവങ്കിലും വാലത്തിനു
തീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തെന്റ തെന്ന പൂർവകാല അനുഭവങ്ങൾ ആയതിനാൽ
വലിയ താൽപ്പര്യവും നഷ്ടേബാധവും വാലത്തിനു ഇല്ലായിരു . േപാെയങ്കിൽ
േപാകെട്ട എന്ന് കരുതി. ഒരു െകാല്ലത്തിനു േശഷം ബഷീർ ആ കൃതിയുമായി വ
സിദ്ധീകരി വാൻ നിർബന്ധി . അങ്ങെനയാണ് ന്ഥം പുറത്തിറ ന്നത്.
6/8/1955-ൽ എഴുതിയ അവതാരികയിൽ വാലത്ത് ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടു
:
“ഇന്നായിരുെന്നങ്കിൽ ഞാനീ കൃതി എഴുതുമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഭൂതകാലത്തി
േനാട് യാെതാരു വഴ ം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ കൃതിയും ൈവകിയ േവളയിൽ
പുറത്തയ െകാ
. എെന്റ ഒരുകാലെത്ത െദൗർബല്യങ്ങൾ ആെണങ്കിൽ കൂടി
ഇതിെന്റ മങ്ങിയ എടുകളുെട മണ്ണിൽ എെന്റ ആത്മാവിെന്റ േനരിയ കാലടിപ്പാ
ടുകൾ പതി
കിട ണ്ട്.”
1955 ഓഗസ്റ്റ് 28-ന് വിവാഹിതനായ വാലത്ത് അേതവർഷം അേത മാസം
ആറാം തീയതി അവതരിപ്പിച്ച േനാവലിെന്റ േപര്
േദ്ധയമായി േതാ
.
‘ഇവിെട ഒരു കാമുകൻ മരി
!’ ഒരു ണയം അവിെട അവസാനി േവാ?
അങ്ങെന ഒരു ണയം ഉണ്ടായിരുേന്നാ? തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങൾ തീർ ം
അ സക്തമല്ല. കാരണം, തേലവർഷം അേദ്ദഹം ആനാ ഴ അദ്ധ്യാപകപരി
ശീലന േക ത്തിൽ പഠിതാവ് ആയിരു . അകെലയുള്ള പലരും ഒ കൂടുന്ന
െ യിനിംഗ് കാലത്ത് ഒരു േ മം െമാട്ടി കൂടായ്കയില്ല. ‘അയയ്കാഞ്ഞ കത്ത്’, ‘ഇനി
വണ്ടി ഇല്ല’ എന്നീ കഥാസമാഹാരങ്ങളും ണയഭംഗം വിഷയമാക്കി രചിക്കെപ്പ
ട്ടവയാണ്. ഏതായാലും വിവാഹജീവിതത്തിേലക്ക് ഇറ ം മുമ്പ് ണയത്തിെന്റ
പുസ്തകം െകട്ടി ട്ടിെവ അേദ്ദഹം നടത്തിയ ഒരു തുറ പറച്ചിലാകാം, ‘ഇവിെട
ഒരു കാമുകൻ മരി
’ എന്നത്.

22
ഞാൻ ഇനിയും വരും
ണയത്തിെന്റ പുസ്തകം അങ്ങെന അട വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിന് െതളി
വാണ് വർഷങ്ങൾ
േശഷം വാലത്ത് 36 ഖണ്ഡങ്ങളിലായി എഴുതിയ ‘ഞാൻ
ഇനിയും വരും’ എന്ന കാവ്യം.
നീെയെന്റവികാരവും
ഞാനതിെല വിഷാദവുമാണ്.
എനിെക്കാരു മുറിഞ്ഞ ഹൃദയമുണ്ട്.
അതാെണെന്റ ആനന്ദം!’
എന്ന് തിക ം െറാമാന്റിക് ആയി ആരംഭി

ന്ന കവിത,

“നിത്യ കന്യേക,

നിെന്റ പൂക്കൾ െപാഴിയാതിരിക്കെട്ട,
നിെന്റ ഹൃദയം പാറ േപാെല പരിമൃദുലവും,
നിെന്റ െസൗന്ദര്യം മഴവി േപാെല ശാശ്വതവുമാണ്.”
എന്ന

ലപനത്തിലൂെട ഒരു വിടപറച്ചിലിൽ എ

“പിരി

േപാകെലന്ന
ആചാര മര്യാദയുെട മേദ്ധ്യ
നാം അവസാന ഭക്ഷണത്തിനിരു

.

.
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നീെയനിെക്കതിെര ഇരു . നിശബ്ദയായി.
നിർവ്വികാരയായി. നിഗൂഢയായി.
ഉള്ളിൽ ലഹള. ചുണ്ടിൽ മൂകത.
ഒരു വാക്ക് നീ െമാഴിഞ്ഞില്ല.
ഒരു പുഞ്ചിരി തൂകിയില്ല.
ഒരു വാക്ക്. ഒരു േനാക്ക്.
ഞാനതിൽ ഒരു സായൂജ്യം െകട്ടിപ്പടുേത്തെന.”
ഒരു െ യിനിംഗ് േകാേളജിെല
സ്വകാല ശരാശരി ണയത്തിനു അ റം
ഇതിനു ആയു ണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏെതാെക്കേയാ തിബന്ധങ്ങളിൽ തട്ടി ആ
ണയം തകർ . വാലത്ത് തഴയെപ്പ . ധീരമായി അന്തസ്സായി പിൻവാ
കയും െച ! എങ്കിലും ണയെനാമ്പരം വർഷങ്ങൾ േശഷവും കത്തിനി .
ഹൃദയം െകാണ്ട് എഴുതിയ വരികളാണ് എന്നതാണ് ഈ കാവ്യത്തിെന്റ ആകർ
ഷണീയത.
‘നീെയെന്റ വികാരവും

ഞാനതിെല വിഷാദവുമാണ്.
എനിെക്കാരു മുറിഞ്ഞ ഹൃദയമുണ്ട്.
അതാെണെന്റ ആനന്ദം!’
പെക്ഷ, അന്തിമയുദ്ധത്തിൽ വിജയം തനിെക്കാപ്പമായിരി
ഉറ ണ്ട്. അങ്ങെന ഒരു ദിവസം,

െമ

അേദ്ദഹത്തിന്

“ൈക നിറെയ വിജയവും കാൽ നിറെയ േചാരയും െകാണ്ട്
ഞാൻ കയറി വരും.

അന്ന് നീ
ഈ െനറ്റിയിെല വിയർ തുട േമാ? . . .
ഈ കവിളിെല കണ്ണീെരാ േമാ . . . ?”

എന്ന േചാദ്യേത്താെട കാവ്യം അവസാനി
. െനറ്റിയിെല വിയർ ം കവി
ളിെല കണ്ണീരും തുടയ്ക്കെപ്പടുകയില്ല, എ അേദ്ദഹത്തിന് നന്നായറിയാം. ൈകയി
െല വിജയവും കാലിെല േചാരയും വിലേപ്പാവുകയിെല്ല ം േബാദ്ധ്യമുണ്ട്. കണ്ണീ
രും െനാമ്പരവും തനി മാ മുള്ളതാെണന്ന തിരിച്ചറിവിൽ വാലത്ത് അതിലാ
നന്ദം കെണ്ട കയായിരു .

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും
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നീലാകാശത്തിെന്റ െഞട്ടിയിൽ നി
നീെയാരു നക്ഷ ം േപാെല
െപാട്ടിവീണു.
ഒരു െതന്നൽ േപാെല നീ വരികയും,
ഒരു മിന്നൽ േപാെല നീ േപാകയും െച .
നീെയെന്റ മനസ്സിൽ ഒരു ഓട്ടയുണ്ടാ കയും
അതിൽ ഒളിച്ചിരി കയും െച .’
‘ഞാൻ ഇനിയും വരും’ 1975-ൽ സമസ്തേകരള സാഹിത്യപരിഷദ് ഹാളിൽ െവച്ച്
െ ാഫ. സുകുമാർ അഴീേക്കാട് കാശനം െച . അധ്യക്ഷൻ ടി. െക. സി. വടുതല.
എം. എം. ബഷീർ, ഓ. പി. േജാസഫ്, േപാഞ്ഞിക്കര റാഫി, എൻ. െക. ഏ. ലത്തീഫ്,
തുടങ്ങിയവർ സംഗി .

23
വിവാഹിതൻ
1955 ഓഗസ്റ്റ് 28-ന് വാലത്ത് വിവാഹിതനായി. കലൂർ കാര്യപ്പറമ്പിൽ കുഞ്ഞ
പ്പെന്റയും കാർത്യായനിയുെടയും മകൾ കൃേശാദരിയായിരു വധു. എറണാകുളം
െസന്റ് േമരീസ് േകാൺെവന്റ് ൈഹ ളിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി, നേന്ന െചറിയ
ായത്തിൽ അദ്ധ്യാപകവൃത്തി സ്വീകരിച്ചിരു , കാര്യപ്പറമ്പിൽ കൃേശാദരി . . .

ഇന്നെത്ത കലൂർ അന്താരാഷ് േസ്റ്റഡിയം നിലെകാ ന്ന േദശം ഒരുകാല
ത്ത് േനാെക്കത്താദൂരേത്താളം ‘േക കലവറ’ എന്ന േപരിൽ വലിയ ൈപ കൾ
േശഖരി െവച്ചിരുന്ന ഒഴിഞ്ഞ ഭൂമിയായിരു . അരികിൽ ഹരിതാഭമായ പുഞ്ച
പ്പാടവും. ആ പുഞ്ചയുെട അരികിലായിരു , കാര്യപ്പറമ്പിൽ വീട്. വീടിരുന്ന
അേത സ്ഥാനത്താണ് ഇേപ്പാൾ േസ്റ്റഡിയത്തിനു െതാ മുന്നിൽ കാണുന്ന
െപേ ാൾ പമ്പ് സ്ഥിതി െച ന്നത്. വീടിെന്റ മുന്നിൽ േറാഡിെന്റ മറുഭാഗത്ത്
കാര്യപ്പറമ്പിലിനു സ്വന്തമായിരുന്ന കൃഷിയിടം സർക്കാർ ഏെറ്റടുത്തതാണ് ഇേപ്പാ
ഴെത്ത െസന്റ് ആൽബർട്സ് േകാേളജ് െ ൗണ്ട്. േചരാെന ർ, കലൂർ, െവലി
ങ്ങ്ഗ്ടൻ ഐലൻഡ്, എന്നീ ഗവ. എൽ. പി. ളുകളിൽ ധാനാദ്ധ്യാപികയായി
േസവനം കാ െവച്ച് കൃേശാദരിട്ടീച്ചർ 1983-ൽ വിരമി .
വാലത്ത് ചരി ഗേവഷണ യാ കളിൽ മുഴുകിയേപ്പാെഴാെക്ക കുടുംബം
കാ . മടങ്ങിെയ േമ്പാൾ ക്ഷമാപൂർവം പരിചരി . േനാ പുസ്തകം ഫുൾ
ാപ്പിേലക്ക് പകർത്തി. മക്കൾ വളർന്നത് വാലത്ത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചരി ഗ
േവഷണം ജീവിതമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരു . പിെന്ന, എന്ത് കുടുംബം? ഓേരാ
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യാ യും രണ്ടാ േയാളം നീ നിൽ ം. ഒരു കുടുംബനാഥെന്റ കുറവ് കൂടി കൃേശാ
ദരി പരിഹരി .
ചുരുക്കത്തിൽ, കൃേശാദരി എന്ന കുടുംബിനി ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, വാല
ത്ത് എന്ന ചരി കാരൻ രൂപെപ്പടില്ലായിരു . വാലത്ത് മരി ഏഴാം വർഷം,
2007 ഡിസംബർ 18-ന്, കൃേശാദരിട്ടീച്ചർ അന്തരി .
വാലത്തിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരി ജാനകിെയ കലൂരിെല വ വ്യാപാരി െകാച്ച
പ്പൻ ആണ് വിവാഹം െചയ്തത്. ജാനകി െകാച്ചപ്പൻ ദമ്പതികളുെട ഏകപു
നാണ് പിൽക്കാലത്ത്
ശസ്തനായ സാഹിത്യകാരൻ ടാറ്റാപുരം സുകുമാരൻ.
വി. വി. െക. വാലത്ത് എന്ന വി വ കവിെയ റിച്ച് ധാരാളം േകട്ടി ണ്ടായിരു
ന്നത് െകാണ്ട് കല്യാണ ആേലാചന വന്നേപ്പാൾ കാര്യപ്പറമ്പില് വീ കാർക്ക്
മറിെച്ചാ ആേലാചിേക്കണ്ടി വന്നില്ല. ജാനകി വഴിയാണ് ഈ വിവാഹ ബന്ധം
രൂപെപ്പട്ടത്. െപ കാണൽ ഒരു ഗംഭീര ചടങ്ങാക്കി മാറ്റി. കാറിൽ വന്നിറങ്ങിയ
െചക്കെന കണ്ടേപ്പാൾ പെക്ഷ, കല്യാണെപ്പ ് സ്തംഭി േപായി.
തീക്ഷകൾ
തകിടം മറി
. കറുത്ത് െമലിഞ്ഞ് െകാതുക് േപാെലാരു മനുഷ്യൻ. എല്ലാവരു
െടയും മുഖം വാടി. െപ കാണൽ കഴി
െചക്കനും കൂട്ടരും െപെട്ടന്ന് മടങ്ങി.
അധികം ൈവകാെത വിവരം കിട്ടി, െപണ്ണിെന ഇഷ്ടമായില്ല. നല്ല െവളുത്തിട്ടല്ല.
ഉയരവും േപാര. പെക്ഷ, ജാനകിെപ്പങ്ങൾ അനുജെന്റ വാദം അംഗീകരിച്ചില്ല.
അവർ നിരന്തരം യത്നിച്ചതിെന്റ ഫലമായി 1955 ആഗസ്റ്റ് 28-നു ആ വിവാഹം
നട . (വാലത്തിെന്റ ിയെപ്പട്ട ജാനകിെപ്പങ്ങൾ 1981 ജൂൺ 30-നു 82-ആം
വയസ്സിൽ അന്തരി .)
വാലത്ത് ഉയർന്ന ചിന്താഗതിക്കാരനായിരു . സാമാന്യജനങ്ങളിൽ ഒരാ
ളായി അേദ്ദഹം തെന്ന ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഉയർന്ന ചിന്താഗതി എന്ന ഒറ്റ
ൈവശിഷ്ട്യത്തിൽ അേദ്ദഹം തന്നത്താൻ ഒരു ഉയർന്ന തട്ടിൽ കയറി നി . ഭാര്യ
യടക്കം തനി ഒപ്പമല്ലാത്ത ആെരയും വകെവച്ചില്ല. കൃേശാദരിയും കാര്യപ്പറ
വീ കാരും േതാറ്റ് മു കുത്തി.
1956-േമയ് 26-നു അവർക്ക് ഒരു ആൺകു
പിറ . കാര്യപ്പറ വീട്ടിൽ
െവച്ച് േപരിടീൽ ചടങ്ങ് നട കയാണ്. എന്ത് േപരിടും? പരിഷ്കാരത്തിെന്റ
കാലമാണ്. മാേക്കാത, കുഞ്ഞപ്പൻ ഒെക്ക പഴഞ്ചനായി. പുതിയ േപര് േവണം.
ഹിന്ദി വിശാരദ് പാസ്സായ കൃേശാദരി മകന് ഒരു േപര് ക െവച്ചിരു . കരം
ചന്ദ്. അെല്ലങ്കിൽ കിഷൻ ചന്ദ്. വാലത്തിനു ര ം ഇഷ്ടമായില്ല. ആ േപരുകൾ
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ഭാരതീയമാണ്. േലാകത്തിൽ ഭാരതം മാ മല്ല. േലാകം വിശാലമാണ്. വിശാല
മായ കാ പ്പാട് േവണം. േപര് സാർവ്വജനീനമാകണം. സാർവെലൗകികമാകണം.
ഞാെനാരു േപര് പറയാം. ഗീെഥ േമാപസാങ്. എങ്ങെനയുണ്ട്? എല്ലാവരും
െഞട്ടി. എന്ത്? േപര് ആർ ം മനസ്സിലായതുമില്ല. മുതിർന്ന ഏട്ടൻ പറ
.
അെതാ ം േവണ്ട. വായിൽ െകാ കയില്ല. േമാഹൻദാസ് എന്നാവാം. വാല
ത്തിനു വല്ലാത്ത അസഹ്യത േതാന്നി. എന്നാൽ നറുക്കിടാം എന്നായി. ഉടൻ വാല
ത്ത് േപപ്പർ െചറുതായി മുറി എല്ലാവരുെടയും നിർേദ്ദശങ്ങൾ ഓേരാന്നിലായി
എഴുതി ചുരുട്ടി ൈക മ്പിളിൽ ഇ കുലുക്കി, കൃേശാദരിെയെക്കാണ്ട് ഒെന്നടുപ്പി .
വായിപ്പി . േമാപ്പസാങ്! വാലത്ത് ആ ഹിച്ച േപര് തെന്ന നറുെക്കടുപ്പിൽ കിട്ടി.
എല്ലാവരും തല കുലുക്കി. സമ്മതം. േമാപ്പസാെങ്ങ
കുഞ്ഞിനു നാമകരണം
നട . വാലത്ത് ൈവകുേന്നരമായേപ്പാൾ വീട്ടിേല
മടങ്ങി. ഭാര്യവീട്ടിൽ
ഉറ വാൻ താ ര്യമില്ല!
അതിഥികൾ േപായിക്കഴി
വി മി േമ്പാൾ കൃേശാദരിെക്കാരു സംശ
യം. എന്നാലും ആ വായിൽ െകാള്ളാത്ത േപെരങ്ങെന നറുെക്കടുപ്പിൽ കിട്ടി?
ബാക്കിവന്ന കടലാ ചുരുളുകൾ മുറ്റത്ത് തുളസിെച്ചടിയുെട കടയ്ക്കൽ കിട ന്നത്
ക
കൃേശാദരി എല്ലാം െപറുക്കിെയടു . ആദ്യേത്തത് ചുരുൾ നിവർത്തി
േനാക്കി. അതിലും എഴുതിയ േപര് േമാപ്പസാങ്!. പിെന്ന ധൃതിയിൽ എല്ലാ
ചുരുളുകളും നിവർത്തി േനാക്കി. എന്നിട്ട് െശ്ശടാ! എന്ന ഭാവത്തിൽ വാലത്ത്
േപായ വഴിെയ േനാക്കി. ഒടുവിൽ ചവി കല്ലിൽ താടിയ്ക്ക് ക ം െകാടുത്തിരു
പറ
. “കാഞ്ഞ പുള്ളി തെന്ന!”
* * *
45 വർഷം നീണ്ട ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ ഒ തീർപ്പ്, വി വീ എന്നീ വ്യവ
സ്ഥകൾ സുലഭമായി േയാഗിക്കെപ്പ . പെക്ഷ, എല്ലാ ഒ തീർ കളും വി വീ
കളും ഏക പക്ഷീയമായിരു , എന്ന് മാ ം. എല്ലാം ഭാര്യയുെട ഭാഗ
നിന്ന്.
ഭർത്താവ് സകലമാന സ്വത ൻ. താൻ വലിയ കവിയും സാഹിത്യകാരനുമാക
യാൽ തെന്റ സമയത്തിനാണ് കൂടുതൽ മൂല്യം. കൃേശാദരിട്ടീച്ചർക്ക് എന്ത് വിേശഷ
മാണ് ഉള്ളത്? െവറും സർക്കാർ വിലാസം അദ്ധ്യാപിക! അതാണ് വാലത്തിെന്റ
മേനാഭാവം. അങ്ങെന ഭാര്യ എല്ലാ വീ കാര്യങ്ങളും തലയിൽ ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി
വ . മൂ ആൺമക്കൾ ആയതുെകാണ്ട് വാലത്ത് കൂടുതൽ സ്വത ൻ ആയതു
േപാെലയാണ്. വീ കാര്യങ്ങൾ ഒ ം േനാക്കാറില്ല. ഒ ം വാലത്തിനു ബാധകമ
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ല്ല. ജീവിതം കൃേശാദരിട്ടീച്ചറിെന്റ മാ ം ബാദ്ധ്യത േപാെലയാണ്. തനിക്ക് ഒരു
ജീവിതം ആവശ്യമുള്ളതിനാലും മക്കെള വളർത്തണം എന്നതിനാലും ഒരു പാട്
ഒരുപാട് ആ ഭാര്യ സഹിച്ചി ണ്ട്. ആ ഭാര്യെയേപ്പാെല ഒരു ഭാര്യ അല്ലായിരുെന്ന
ങ്കിൽ വാലത്ത് എെന്നാരു സാഹിത്യകാരൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.
1957-ൽ ‘ഇടിമുഴക്കം’ രണ്ടാം പതിപ്പ് സിദ്ധീകരിച്ചിരു . ഈ കവിതാ
സമാഹാരം അക്കാലത്ത് വളെരേയെറ ജന ീതി േനടിയിരു . 1957 െഫ വ
രിയിൽ അടുത്ത കവിതാസമാഹാരം ‘ച വാളത്തിന റം’ എന്ന േപരിൽ സാ
ധനം െച . ഇടിമുഴക്കത്തിെന്റ തുടർച്ചയാെണ പറയാം. വില ഒരു രൂപ.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനു േശഷം േലാകെമ മുള്ള മനുഷ്യരാശിയിലു
ണ്ടായ സ്വാത ്യേമാഹം, സാർവ്വേദശീയ െസൗഹാർദ്ദത്തിനും സമാധാനത്തിനു
മായുള്ള അഭൂതപൂർവമായ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്—എന്നീ േലാകസംഭവങ്ങളുയർ
ത്തിയ ആേവശത്തിൽ നി ദിച്ചതാണ് ഇതിെല തിപാദ്യം
േകവലം ഒരു നിസ്സാര നിമിഷത്തിെന്റ
ഇടുങ്ങിയ ഇടനാഴിയിൽ െവച്ച്
എല്ലാം പുകയായി, ചാരമായി കലാശി ം.
ആരു േശഷി ം?
യുദ്ധത്തിെന്റതായ ലാഭക്കച്ചവടത്തിെന്റ
അവസാനത്തിൽ അടി
കൂടുന്ന
അന്തമറ്റ ശ്മശാനം മാ ം അവേശഷി ം.
തലേയാടിൽ നി തലേയാടിെല ം
� അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയിേല ം
അവേശഷിച്ച മാംസത്തിെന്റ
കരിഞ്ഞ മണവും പാർ
പട്ടികൾ സഞ്ചരി ം.
േചാരകുടിയൻ പട്ടികൾ.
ശവംതീനിപ്പട്ടികൾ.
മനുഷ്യെന്റ സങ്കടം െകാണ്ട് പട്ടികൾ
സംഗീതമാലപി ം.
ഹൃദയരക്തം മുക്കിെയഴുതിയ ഈ വരികളിൽ പരാജിതനായ ഒരു വ്യക്തിയുെട
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ദുഃഖമാണ് നിഴലി ന്നത്. വലിയ
തീക്ഷേയാെട യുദ്ധാനന്തരേലാകെത്ത
അയാൾ ഉ േനാക്കി. എന്നാൽ സാ ാജ്യത്വശക്തിയുെട കരുത്തിനു മുൻപിൽ
സാധാരണ മനുഷ്യൻ മു കുത്തി.
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പ
െകാല്ലേത്താളം ‘മലയാളരാജ്യം’ ചി വാരികയുെട (െകാല്ലം) പുസ്തകനിരൂ
പകനായി. ആ കാലഘട്ടം വാലത്ത് എന്ന മനുഷ്യനിെല വ്യക്തിേയയും വ്യക്തി
യിെല മനുഷ്യേനയും പുനർനിർമ്മി . മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ െമൗലികമായും
വിവർത്തനമായും അന്ന് സാധനം െചയ്യെപ്പട്ട ഒ മിക്ക മലയാള ന്ഥങ്ങളും
‘മലയാളരാജ്യം’ വാരികയിൽ വാലത്തിെന്റ ‘വായനശാലയിൽ’ പംക്തിയിലൂെട
നിരൂപണം െചയ്യെപ്പട്ടി ണ്ട്. വിഷയത്തിെന്റ ആഴങ്ങളിേലക്ക് ഇറങ്ങിയുള്ള ആ
നിരൂപണങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് വളെര ിയെപ്പട്ട വായനാനുഭവം തെന്നയായി
രു . എ ഉന്നത വ്യക്തിയുെട രചന ആയാലും ഖണ്ഡനവിമർശനത്തിെന്റ ചൂരൽ
ഹരം എൽപ്പി ന്നതിൽ അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു ഭയവും േതാന്നിയിട്ടില്ല. എെന്ത
ന്നാൽ അവെയാ ം ഉപരി വമായ എത്തിേനാട്ടങ്ങളായിരുന്നില്ല. നിരൂപണം
െചേയ്യണ്ട കൃതി പക്ഷപാതരഹിതമായ വായന ം രണ്ടാം വായന ം േശഷം
കൃതവിഷയതിൽ മുൻവിധികൾ കൂടാെത അനുബന്ധവായനയും കഴിേഞ്ഞ
വാലത്ത് നിഗമനങ്ങളിൽ എ കയു . താൻ എത്തിേച്ചർന്ന നിഗമനങ്ങളിൽ
പൂർണ്ണവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ നിരൂപണം ധീരമായിരു .
ഏെറയും ഗദ്യ ന്ഥങ്ങൾ പഠനം നടത്തിയത് വഴി വാലത്തിൽ താനറി
യാെത ഒരു പക്വത രൂപെപ്പ എന്നതാണ് പ
വർഷക്കാലെത്ത നിരൂപണം
െകാ ണ്ടായ ധാനേനട്ടം. ഇക്കാലത്ത് തമിഴ് വായിക്കാനും പഠി . മറുവശ
ത്ത് ശ ക്കളുെട ഒരു വലിയ നിര രൂപെപ്പ കഴി
. മാധ്യമപംക്തിയുെട മറവി
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ലിരു െകാലെകാമ്പന്മാർെക്കതിെര നടത്തിയ വിമർശനം പലേപ്പാഴം കടുത്ത
ഭാഷയിലുള്ള ഖണ്ഡനരൂപം ൈകവരിച്ചതാണ് ശ സമ്പാദനതിനു കാരണം.
മലയാളരാജ്യം വാരികയുെട സുവർണ്ണ കാലം അസ്തമിച്ചേപ്പാൾ വാലത്തിെന്റ
നിരൂപകജീവിതവും അവസാനി . അതിനുേശഷം സാഹിത്യരംഗത്ത് ആരു
മായും വലിയ കൂ െക കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വാലത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ഒറ്റയാൾ
േപാരാളിയായി മാേറണ്ടി വ . അതാണ് വാലത്ത് ഇഷ്ടെപ്പട്ടതും. അവിെട
സ്വാത ്യമുണ്ട്. കൂ െകട്ടിെന്റ ബാദ്ധ്യതകളില്ല. എങ്കിലും മലയാളസാഹിത്യകാ
രന്മാരിൽ ധാനെപ്പട്ട എല്ലാവേരാടും അേദ്ദഹം േപാസ്റ്റ്കാർഡു വഴി നിരന്തരം
ബന്ധെപ്പട്ടിരു . അവരിൽ പലർ ം വാലത്തിേനാട് ബഹുമാനമായിരുെന്ന
കത്തിടപാടുകൾ പരിേശാധിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. സ്ഥാപിതതാ ര്യങ്ങൾ
ദുഷിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിേരാത്സാഹിയായ സാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയിൽ
അവർെക്കല്ലാം വാലത്ത് സുസമ്മതനായിരു .
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അമ്മയുെട മരണം
ആ വർഷം 1134 ഇടവം 12-നു (1959 േമയ് 26) അമ്മ പാറു അന്തരി . തറവാട്ടിൽ
നിന്ന് േചരാന രിെല വീട്ടിേല മാറിത്താമസിച്ച േശഷം വാലത്തിേനാെടാപ്പ
മായിരു , അമ്മ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അച്ഛൻ മരി ഇരുപത്തിമൂന്നാം വർഷത്തി
ലായിരു അമ്മയുെട മരണം. ഒരു െകാല്ലേത്താളം ശയ്യാവലംബിയായി. ഒടുവിൽ
ഭക്ഷണവും പിെന്ന ജലപാനവും നി . േബാധം മറ
. കൺകുഴികൾക്കക
ദുർബ്ബലമായ േപാളകൾ അട
. എല്ലിൻകൂട് മാ മായ േദഹം ചലനമ . ശ്വാസം
വലിെച്ചടു ന്നതിെന്റ വളര െചറിയ ഒരനക്കം മാ ം.
മരണം ആസന്നമായി എന്ന് വ്യക്തമായി. മക്കെളല്ലാവരും അടുെത്തത്തി.
മ ബ ക്കെള എല്ലാവെരയും അറിയി . ആ കിടപ്പ് പതിനാലു ദിവസം കിട .
ഏറ്റവും ഇളയ മകൾ ഭാരതിയുെട ഭർത്താവ് പരേമശ്വരൻ ഒരു കാര്യം എല്ലാവ
േരാടും പറ
. “എെന്തങ്കിലും ആ ഹം സാധിക്കാെത ബാക്കിയുെണ്ടങ്കിൽ
ആത്മാവ് ശരീരം വിടില്ല. അങ്ങെന വല്ലതും ഉണ്ടായിരിക്കാം.” എല്ലാവരും
പര രം േനാക്കി. അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങെന അന്ത്യാഭിലാഷം എെന്തങ്കിലും ഉള്ള
തായി ആർ ം അറിവില്ല. പരേമശ്വരൻ അളിയന് കാര്യം പിടികിട്ടി. അേദ്ദഹം
. “അമ്മ കിട ന്നത് മകൻ മാറിത്താമസിച്ച വീട്ടിലാണ്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ
പറ
കിട മരിച്ചാേല ആത്മാവിനു തൃപ്തി വരൂ. അേപ്പാേഴ മരണം സംഭവി .”
കാര്യം ശരിയാണ്, എന്ന് എല്ലാവർ ം േതാന്നി. പെക്ഷ എങ്ങെന? ആ
അവസ്ഥയിൽ തറവാ വീട്ടിൽ എത്തി ക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. തൂെവള്ള മു ം
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തൂെവള്ള ജുബ്ബയും ധരി , െവളുത്ത് സുന്ദരനായ പരേമശ്വരൻ പ രുത്തിയിൽ
അബ്ക്കാരി േജാലിക്കാരനായിരു . സിദ്ധെനാ മായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു
സിദ്ധെനേപ്പാെല അേദ്ദഹം അമ്മയുെട കാതിൽ ഉറെക്ക േചാദി .
“അമ്മയ്ക്ക് എെന്തങ്കിലും ആ ഹമുേണ്ടാ?”
അതുതെന്ന മൂ
ാവശ്യം േചാദി . മൂന്നാമെത്ത തവണ തികരണമു
ണ്ടായി. തല െചറുതാെയാ വിറ . മുഖെത്ത ഒരു പച്ച ഞരമ്പ് ഒന്ന് വലി
മുറുകി. പരേമശ്വരൻ വീ ം േചാദി .
“അമ്മയ്ക്ക് വാലത്ത് വീട്ടിൽ േപാകേണാ?”
വീ ം തലെയാ
വിറ . ഞരമ്പ് പിണഞ്ഞ ൈകകളും അനങ്ങാൻ
മി ന്നതുേപാെല. അെത, എനിക്ക് വാലത്ത് വീട്ടിൽ േപാകണം എന്ന്
പറയാൻ മി ന്നതു േപാെല. ഞാൻ വിവാഹിതയായി വലതുകാൽവച്ച് കയറി
വന്ന വാലത്ത് വീട്. ചുരുങ്ങിയ കാലെമങ്കിലും ഭർത്താവിേനാെടാപ്പം ജീവിച്ച്,
ആറു മക്കെള സവിച്ച്, ദാരി ്യത്തിൽ കണ്ണീരിെന്റ ഉ ം േചർത്ത് എല്ലാവെര
യും ഊട്ടിയ വീട്, അവിെടക്കിട
തെന്ന മരിക്കാനാണ് എനിയ്ക്ക് ആ ഹം.
അമ്മയുെട മുഖെത്ത ഭാവമാറ്റം അ യ്ക്ക് കടമായിരു . വീ ം പരേമശ്വരൻ
രംഗെത്തത്തി, ഒരു െപാടിൈക്ക േയാഗി . അേദ്ദഹം ഉറെക്ക പറ
.
“അേമ്മ, അമ്മെയ വാലത്ത് തറവാ വീട്ടിേല
െകാ േപാകുകയാണ്.
കട്ടിേലാെട െകാ േപാവുകയാണ്. േദ, കട്ടിൽ െപാ കയാണ്, അമ്മ അനങ്ങ
േല്ല, വീഴേല്ല, കട്ടില് േദ, െപാക്കിക്കഴി
, അമ്മ വാലേത്തയ്ക്ക് േപാവുകയാണ്,
അനങ്ങേല്ല, വീഴേല്ല, അമ്മ വാലേത്തയ്ക്ക് േപാവുകയാണ്, വാലേത്തയ്ക്ക്, വാലേത്ത
യ്ക്ക് . . . . . . “
െമലി
ണങ്ങിയ ആ േദഹം ആെക ഒന്ന് വിറ . ഒരു തവണ. പിെന്ന,
നിശ്ചലമായി, എെന്നേന്ന മായി.
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ഒരു ഏഴിലംപാല
1960-ൽ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കുടുംബസേമതം വാലത്ത് േചരാെന േരയ്ക്ക് താമസം
മാറി. അേദ്ദഹത്തിനും ഭാര്യ ം േജാലിയ്ക്ക് േപായി വരാനുള്ള എളുപ്പത്തിനു േവണ്ടി
യായിരു
അത്. േറാഡരുകിൽ തെന്ന. കുെറ നാളുകളായി അവിെട സ്ഥി
രതാമസക്കാർ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുര്യാേക്കാസ് എന്ന ഒരു ക ണിക്കാര
നാണ് അവിെട കുറ നാളായി താമസിച്ചിരുന്നത്. ആേരാേടാ കുര്യാേക്കാസ് മുമ്പ്

വാങ്ങിയിരുന്ന കടം വീട്ടാതിരുന്നതിനാൽ പലിശ കയറി വീട്ടാൻ കഴിയാത്ത
അവസ്ഥയിലായി. ഒടുവിൽ ഈട് െകാടുത്തിരുന്ന വീടും പുരയിടവും വി െകാടു
ആ കുടുംബം ഇറങ്ങിേപ്പായ വീടാണ് വാലത്ത് വാ ന്നത്. അ യ്ക്ക് നല്ല ലക്ഷണം
തികഞ്ഞ പുരയിടമായിരുന്നില്ല അത്. അെതാരു ശപിക്കെപ്പട്ട വീടാെണ ം സൂച
നയുണ്ടായിരു . േപാെരങ്കിൽ വീടിെന്റ േനെര മുമ്പിൽ േറാഡിനു എതിർവശത്ത്
ഒരു പാലമരവും. ഏഴിലംപാല. ൈകകൾ ഇരുവശങ്ങളിേല ം നീട്ടി കണ്ണ് തുറി
േനാക്കി നിൽ ന്ന ഒരു െവളുത്ത പടുവൃദ്ധെന്റ ഭാവത്തിൽ ര
ത കളിലായി
ശിഖരങ്ങളും നിറെയ ഇലകളുമായി ഒരു പാലമരം . . .
ആ പാലമരവും ര
കിേലാമീറ്റർ വടക്ക് േചരാെന ർ കാർത്യായനി േക്ഷ
വും െതക്ക് േപാേണക്കര ഭഗവതി േക്ഷ വും (േകാക സേന്ദശത്തിെല പുകണ
ക്കാവ് തെന്ന) ഒേര ദിശയിലാെണ ം അത് േദവതകളുെട യാ ാമാർഗ്ഗമാെണ
ം ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ വീടുകേളാ സ്ഥാപനങ്ങേളാ വന്നാൽ യാ യ്ക്ക് വിഘ്നം വരുെമ
ം േദവകൾ കുപിതരായാൽ ഗൃഹനാഥൻ മരി െമ ം അനുഭവസാക്ഷ്യം നിര
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ത്തി സുഹൃ ക്കൾ വാലത്തിെന ആ വ വാ ന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ
മി . േചരാന ർ ഭഗവതി േക്ഷ ത്തിൽ കാർത്യായനീ േദവിയാണ് തിഷ്ഠ.
ഇവിടെത്ത ഉത്സവത്തിന് പിടിയാനയാണ് തിടമ്പ് ഏ ന്നത്. േപാേണക്കാവ്
ഭഗവതി േക്ഷ ത്തിനു പടിഞ്ഞാറായി തമ്മിൽ ര കിേലാമീറ്റർ അകലത്തിൽ
ര
ീകൃഷ്ണേക്ഷ ങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, െതക്കൻ ചി ർ ീകൃഷ്ണേക്ഷ ം. അടുത്തത്
ഇടയ ന്നം ീകൃഷ്ണേക്ഷ ം. ഇവേയാേരാന്നിേനാടും േചർ വലിയ വിസ്താര
േമറിയ കുളങ്ങളുമുണ്ടായിരു . അതിേനാെടല്ലാം െക പിണ
കുെറ ഭയങ്ങളും.
രാ ികാലങ്ങളിൽ അതുവഴി േദവതാസഞ്ചാരമുണ്ട് എന്നാണു വിശ്വാസം. അതു
െകാണ്ടാകാം, അകെല വാലംകരയിൽ നൂേറാളം ഹി ഭവനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറ
ഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് േപാലും പുകണക്കാവിനും േചരാന ർ ഭഗവതിേക്ഷ
ത്തിനും മേദ്ധ്യ ഹി ഭവനങ്ങൾ ഒ ം ഉണ്ടാകാതിരുന്നത്.
ിസ്ത്യാനികളും
മു ിങ്ങളുമാണ് ൈവകിയാെണങ്കിലും അവിെട പാർ
തുടങ്ങിയത്. ഇടക്കാ
ലത്ത് പരേദശികളായ കുടുംബികളുെട ഒരു സംഘം േകാളനി സ്ഥാപി . ആ
സ്ഥലം െചട്ടിപ്പടി എന്നറിയെപ്പ . േദവതാസഞ്ചാരത്തിനു വിഘ്നം വരുത്തിയാൽ
വീടുകളിൽ കുടുംബനാഥന് അകാലചരമേമാ, കുടുംബാംഗത്തിന് മേനാേരാഗേമാ
ആണ് ശിക്ഷ. െവടിക്കാരെന്റ അടുത്താേണാ ഉടുക്ക്? എന്നാൽ, ഞാൻ ആ വീട്
തെന്ന വാ ം എ
വാലത്ത് ഉറപ്പി . വാ കയും െച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതത്തിൽ ഏറിയ പ ം കഴി കൂട്ടിയത് ആ വീട്ടിലായിരു . ഒരു ബുദ്ധിമു ം
വാലത്തിനു ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യുക്തിപൂർവ്വം ഓേരാ കാര്യെത്തയും വിശകലനം
െചയ്യണെമന്ന വാശിക്കാരനായിരു , അേദ്ദഹം. എന്നാൽ, 1972-ൽ ആ വീട്
െപാളി ആ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചതിനു േശഷം സ്ഥിതി മാറി.
പുതിയ വീട്ടിൽ മുൻവശെത്ത മുറിയിൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
എഴു
മുറിയും കിട മുറിയും. പഴയവീട്ടിൽ പടിഞ്ഞാേറ ഭാഗ ം. ആ കിഴേക്ക
മുറി പണിതതു േദവതകളുെട സഞ്ചാരമാർഗ്ഗത്തിലായിരു േവാ! . . . കാരണം
അപൂർവമാേയ വാലത്ത് ആ മുറിയിൽ ഉറങ്ങിയി
. അക്കാലത്ത് വാലത്തിെന്റ
സ്ഥലനാമഗേവഷണം മുറയ്ക്ക് നട െകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ താമസം അക്കാദമി
ഗസ്റ്റ് റൂം, തിരുവനന്തപുരത്ത് േകാപ്പാറ േലാഡ്ജ്, ആല ർ ആ മം എന്നി
വിടങ്ങളിലായിരു . വീട്ടിൽ വരവും േപാ ം ഇടയ്ക്ക് മാ ം. ഭാര്യ കൃേശാദരി
െതാട്ടടുത്ത മുറിയിലായിരു ഉറങ്ങിയിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം ആത്മസുഹൃത്തായ
േപാഞ്ഞിക്കര റാഫിയും ഭാര്യ സബീനാ റാഫിയും വാലത്തിെന്റ വീട്ടിെലത്തി.
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റാഫി സാറിെന്റ സേഹാദരൻ വാലത്തിെന്റ വീടിനടുത്തായിരു
താമസിച്ചിരു
ന്നത്.
േസ്നഹപൂർവമുള്ള ആജ്ഞാനുസരണം കൃേശാദരിയുെട കിടപ്പ് വാലത്തിെന്റ
മുറിയിൽ തെന്നയാക്കി. അധികനാൾ അത് തുടർന്നില്ല. ആ ദിവസങ്ങളിൽ
ശ്വാസം മുട്ടൽ കൂടുതലായി. പലേപ്പാഴും ആശുപ ിയിലും േപാകും. ചുരുക്കത്തിൽ
വാലത്ത് സ്ഥിരമായി ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടില്ല. ഒടുവിൽ ആ വീട് വി പറവൂർ
ക്ക് മാറുകയും െച . അതിനിടയിൽ ഒരു സന്യാസി യാദൃച്ഛികമായി വാലത്തിെന്റ
വീട്ടിൽ വ . അേദ്ദഹം വീടും പാലമരവും മാറിമാറി േനാക്കി. എന്നിട്ട് പറ
.
പാലമര വട്ടിൽ േവണ്ടത് കുളമാണ്. വീടല്ല. ഈ വീട് െതറ്റായ സ്ഥാനത്താണ്.
വാലത്തിെന്റയും ഭാര്യയുെടയും കിട മുറി കണ്ടേപ്പാൾ സന്യാസി അന്ധാളി .
ഇവിെട ദാമ്പത്യേമാ? ഒരിക്കലും വാഴില്ല. ഈ മുറിയിലൂെട േദവതാ സഞ്ചാരമുണ്ട്.
അറിേഞ്ഞാ അറിയാെതേയാ ആ േദവതകളുമായി വാലത്ത് ഏ മുട്ടിയി
ല്ല. അെല്ലങ്കിൽ േദവതകൾക്ക് വാലത്തിേനാട് വാത്സല്യം േതാന്നിയിരിക്കാം.
ഏതായാലും അക്കാദമി ഗസ്റ്റ് റൂം, പാലക്കാട് ആല ർ ആ മം, തിരുവന
ന്തപുരം െകാപ്പാറ േലാഡ്ജു എന്നിവിടങ്ങളിെല ഗേവഷണാനുബന്ധ താമസം
അവസാനിപ്പി എഴു മായി ബന്ധം വിട്ട് സ്വഗൃഹത്തിെലത്തിയ വാലത്ത്,
ആേരാഗ്യ ശ്നങ്ങളാൽ പറവൂരിേലക്ക് താമസം മാറ്റി. അന്ധവിശ്വാസത്തിെന്റ
െകൗതുകം ജനിപ്പി ന്ന ചില വ തകൾ കൂടി. േചരാെന രിൽ വളെര മാന്യ
ന്മാർ എന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള, എന്നാൽ മേനാേരാഗികളുമായ ചിലരുണ്ടായിരു .
അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാലത്തിെന്റ വീട്ടിേല വരും. വാലത്ത് മാെഷ കാണാനുള്ള
വരവാണ്. മാഷിേല്ല, എന്ന േചാദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം കി േമ്പാൾ അവർ
നിരാശരാകും. ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി. അവർക്ക് സമാധാനമാകും. ചില േചാദ്യങ്ങൾ,
സംശയങ്ങൾ, ആശങ്കകൾ, ഭയങ്ങൾ . . . എല്ലാത്തിനും വാലത്ത് െസൗമ്യമായി
മറുപടി പറയും. അത് േകട്ടാൽ അവർക്ക് തൃപ്തിയാകും. യാ േപാലും പറയാെത
ഇറങ്ങിേപ്പാകുകയും െച ം. വാല മാഷ് ൈവദ്യനായിരുന്നില്ല. മ വാദിയു
മായിരുന്നില്ല. വാല മാഷ് അവർെക്കല്ലാം ഒരു സമാധാനമായിരു . മെറ്റാരു
വീട്ടിലും മറ്റാെര കാണാനും അവർ േപായിരുന്നില്ല എന്നതു ചിന്തി േമ്പാൾ േദവ
തകളുെട സഞ്ചാരമേധ്യ േദവതകെള െവ വിളി ജീവിച്ച വാലത്ത്, ദുർബലചി
ത്തരായ ഏതാനും േപർക്ക് ഒരഭയേക മായിരു , എന്ന് േതാന്നിേപ്പാകു . . .
ചിലേപ്പാൾ ആ ഏഴിലംപാലയുെട സന്നിധിയിേലക്കായിരിക്കാം അശാന്ത മസ്തി
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ഷ്കങ്ങൾ ഓടിയണഞ്ഞിരുന്നത്. ആർക്കറിയാം, കഴി
േപായ കാലത്തിെന്റ
ഗതിവിഗതികൾ! ആ പാലമരം ഇേപ്പാൾ എല്ലാവെരയും േപാെല ചരി ത്തിെന്റ
അന്ധകാരത്തിൽ മറ
േപായി.

27
‘അമ്മാവൻ’
േചരാന ർ അൽ ഫരൂഖിയ ൈഹ ളിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരിെക്ക വാലത്തിനു
ശിഷ്യഗണം സമ്മാനിച്ച ഇരട്ടേപ്പരാണ്, ‘അമ്മാവൻ’! അതിെന്റ പിന്നിൽ അ ം
കുടുംബചരി ം ഉണ്ട്. േവലു ജാരിയ്ക്ക് കുമാരു എന്ന് േപരുള്ള സേഹാദരൻ ഉണ്ടാ
യിരു . സന്യാസജീവിതം ആ ഹിച്ച് കുമാരു ശിവഗിരിയിൽ നാരായണഗുരു
േദവെന്റ സന്നിധിയിൽ എത്തി, ആ ഹം അറിയി . ഗുരുേദവൻ അ ം ചിന്തി
ച്ചിട്ട് പറ
, കുമാരുവിനു സന്യാസം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗൃഹസ്ഥം മതി. എന്നാൽ,
തനി
ഗൃഹസ്ഥം ഇഷ്ടമെല്ല ം ആ മത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തണെമ ം കുമാരു
വീ ം അേപക്ഷി . അതും ഗുരുേദവൻ വാത്സല്യപൂർവ്വം തള്ളിക്കള
. തനി
ജീവിയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഗുരുേദവൻ ഒരു ഓലെയടു
മരുന്ന് കുറി . മൂർദ്ധാവു മുതൽ പാദം വെര ഏതു േരാഗത്തിനും ഉള്ള മരുന്ന്.
ഇതുെകാണ്ട് കുമാരുവിനു ജീവിയ്ക്കാം. ഉപേദശമനുസരിച്ച് കുറിപ്പടിയുമായി കുമാരു
േപായത് െപരുമ്പാവൂരിേലക്കായിരു . ര വിവാഹം കഴി . രണ്ടാമെത്ത ഭാര്യ
യിൽ അ
െപണ്മക്കളുണ്ടായി. ആ അ
േപരും വാല ം സേഹാദരസ്ഥാ
നീയർ. അതിൽ ഒരു സേഹാദരിയുെട മകനാണ് സിദ്ധ മലയാള നാടകകൃത്ത്,
ഏരൂർ വാസുേദവ്. മെറ്റാരു സേഹാദരിയുെട മകൾ ൈമഥിലി അദ്ധ്യാപികയായി
േചരാന ർ അൽ ഫരൂഖിയ ൈഹ ളിൽ തെന്ന േജാലിയിൽ േവശി . ൈമഥി
ലിയ്ക്ക് വാലത്ത് അമ്മാവനാണേല്ലാ. അതുെകാണ്ട് വാലത്ത് മാഷിെന ൈമഥിലി
അമ്മാവാ എന്ന് വിളി . അത് എല്ലാവരും ഏ പിടി . സഹ വർത്തകർ വാല
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ത്തിെന കളിയാക്കി അമ്മാവാ, എന്ന് വിളി . കുറ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ആ വിളി നിർ കയും െച . പെക്ഷ ശ്നം അേപ്പാേഴ ൈകവി േപായിരു
. ശിഷ്യഗണം വാലത്ത് മാഷിെന്റ േപര് മാറ്റി, അമ്മാവൻ എന്നാക്കി. അേത
ളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന എനി ം സേഹാദരൻ േമാപ്പസാങ്ങിനും കിട്ടി, അമ്മാവൻ
എന്ന േപർ. ചുരുങ്ങിയത് മൂ വർഷെമങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ േപര് അ ത്യ
ക്ഷമായത്.
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വാലത്ത് തെന്റ വീട്ടിൽ ആറു മക്കളിൽ ഒരാളായിരു . വാലത്തിനു പുറേമ, ഏറ്റവും
ഇളയ സേഹാദരി ഭാരതി മാ േമ അദ്ധ്യാപികയായു . അച്ഛെന്റ മരണേശഷം
വാലത്ത് വീട്ടിൽ നി ം ബ ക്കളിൽ നി ം അകന്നാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.
അതിൽ യാെതാരു വിധ കുറ്റേബാധവും വാലത്തിെന അലട്ടിയിട്ടില്ല. പിൽക്കാ
ലത്ത് വിവാഹിതനും മൂ കുട്ടികളുെട അച്ഛനുമായത്തിനു േശഷവും ആ സ്വഭാവ
ത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചില്ല. മാസങ്ങേളാളം വീടുവിട്ട് േദശാടനം നടത്താൻ
വാലത്തിനു കഴിഞ്ഞത് കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് കുതറിമാറിയതുെകാണ്ട്
മാ മായിരു . ത ലം തറവാ കുടുംബത്തിനും സ്വന്തം അണുകുടുംബത്തിനും
എെന്തല്ലാം ൈവഷമ്യങ്ങൾ േനരിട്ടിരിക്കാം! വാലത്ത്, കുടുംബം എന്ന ഭാഗേത്തയ്ക്ക്
കണ്ണയച്ചേതയില്ല. ചേത്താ, ജീവിേച്ചാ എ േപാലും അേന്വഷിക്കില്ല, എന്ന്
കൃേശാദരി പരാതി പറയും. എന്ത് പറഞ്ഞാലും വാലത്തിനു ഒരു കുലുക്കവുമില്ല.
േകട്ട ഭാവം കാണി കയില്ല. പരിഭവങ്ങൾ കുെറ പറഞ്ഞ് ക്ഷീണി േമ്പാൾ
കൃേശാദരി താേന നിർ ം. േപാകുേമ്പാൾ പറയും. “ഞാൻ ഇ യും േനരം
സംസാരിച്ചത് ഒരു മരത്തിേനാട് ആയിരുെന്നങ്കിൽ ആ മരം ഒന്ന് തലയാ കെയ
ങ്കിലും െച മായിരു .”
ജന്മനാടായ വാലം, േചരാന ർ എന്നീ േദശ കാർക്ക് സുപരിചിതനാണ്
വാലത്ത് മാഷ്. എ ം രാവിെല അ
മണിേയാെട െചട്ടിപ്പടിയിൽ ദുദാച്ചൻ
മൂപ്പെന്റ ചായക്കടയിൽ മാഷ് എ ം. ആേരാടും നാ വർത്തമാനെമാ ം ഇല്ല.
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െചറിയ േലാഹ്യങ്ങൾ മാ ം. കാരണം, മനസ്സ് അവിെടെയ ം ആയിരിക്കില്ല.
താൻ എഴുതിെക്കാണ്ടിരി ന്ന ഏെതങ്കിലും േലഖനത്തിെന്റ ചുവടു പിടി ഭാവന
സഞ്ചരി െകാണ്ടിരി ം.
പലരും ചിരി ന്നത് അേദ്ദഹം ക കാണില്ല. അഭിവാദ്യം മടക്കിെക്കാടു
കയുമില്ല. പെക്ഷ, ആർ ം േദഷ്യമില്ല. കാരണം വാലത്ത് മാഷ് അങ്ങെനയാണ്.
ജീവിതത്തിൽ െവറും സാധാരണക്കാരൻ. പെക്ഷ അേദ്ദഹം തങ്ങെളക്കാൾ ഉയർ
ന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തി ആയിട്ടാണ് അവർ അേദ്ദഹെത്ത കരുതിയിരുന്നത്. പാഴ്
വാ കൾ ഒ ം പറയുകയില്ല. താണ വിഷയങ്ങൾ—വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ട
ങ്ങൾ—പരാതികൾ, മുറുമുറു കൾ ഇവെയാ ം വാലത്തിൽ നി ആരും േകട്ടി
രിക്കില്ല. അതിെനാെക്ക അതീതനായ ഒരു വിശാല ചിന്താസരണിയായിരു ,
അേദ്ദഹെത്ത നയിച്ചിരുന്നത്.
സാധാരണ നിലവാരത്തിലുള്ള ഷർ ം മു മാണ് സ്ഥിരം േവഷം. വില
കൂടിയ ‘ശീല’ ബ ക്കൾ ആെരങ്കിലും സമ്മാനിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കാൻ വളെര
യാസമാണ്. ‘ഓ, അെതാ ം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. വൃത്തിയുള്ളത് ധരിക്കണെമ
െന്നയു .’ അതാണ് വാലത്തിെന്റ ശീലം. താൻ വളർ വന്ന കാലഘട്ടത്തിെല
‘ഇല്ലായ്മ’ അേദ്ദഹെത്ത ലളിതജീവിതം നയി വാൻ പഠിപ്പി എ േവണം
കരുതാൻ. ഭാര്യയ്ക്ക് സാരി വാ േമ്പാഴും അേത പിശുക്ക് തെന്ന. ഭർത്താവ്
വാങ്ങിെക്കാടു ന്ന സാരിയുടു
പുറെത്ത ം േപാകാൻ കഴിയില്ല, എന്ന് ടീച്ചർ
എേപ്പാഴും പറയും. ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞേത വാ .
ദുദാച്ചെന്റ കടയിെല ചായ കഴി േനെര നട ം.
ാമാന്തരങ്ങളിലൂെട
കിേലാമീറ്ററുകേളാളം നിത്യവും നട ം. അതായിരു , എൺപതു വയസ്സിലും
ആേരാഗ്യ രഹസ്യം. ജീവിതരീതി െകാണ്ട് അേദ്ദഹം എല്ലാവർ ം വിസ്മയമായി.
മൂ
മക്കൾ ം വിശ്വ സിദ്ധരായവരുെട േപരുകളിട്ട് തെന്റ ചിന്താച വാളം
അതിരുകളില്ലാത്തതാെണന്ന് അേദ്ദഹം െതളിയി .
താൻ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താേവാ, സാമൂഹ്യ വർത്തകേനാ േപാലുമ
െല്ല അേദ്ദഹം നന്നായി അറിഞ്ഞിരു . ആവകയിലുള്ള യാെതാരു തിര ം
അേദ്ദഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നത്, പെക്ഷ, ഭൂതകാലെത്ത റി
ള്ള അടങ്ങാത്ത ജിജ്ഞാസ ഒന്ന് മാ മായിരു . ഇന്നെലകളിലൂെട പിന്നാക്കം
േപാകുന്ന അനന്തമായ ഭൂതകാലം, അതായത് ചരി ം, വാലത്തിെന്റ ഇഷ്ടതട്ടക
മായിരു . വീടിെന മറന്ന്, കുടുംബെത്ത മറന്ന്, തെന്നത്തെന്ന മറന്ന് അേദ്ദഹം
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ആ കേളാളം താളിേയാലകളിലും ശിലാലിഖിതങ്ങളിലും പരതി ചരി ത്തിലൂെട
ആവുന്ന പിേന്നാട്ട് േപാകാൻ െകാതി .
അനുകരിക്കാൻ േതാന്നി ന്നതും എന്നാൽ അനുകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുേട്ടറി
യതുമായ ജീവിതൈശലി മരണം വെര പി ടർന്ന വ്യക്തിയാണ് വാലത്ത്.
ഭാതത്തിനു മുമ്പ് ഉറക്കെമഴുേന്ന പ േത ം മ ം കഴി നടക്കാനിറ ം.
വളെര േവഗത്തിലാണ് നടപ്പ്. അതുകണ്ടാൽ അേദ്ദഹം ഏേതാ അത്യാവശ്യ
കാര്യം മാണിച്ച് േപാകുന്നതാെണേന്ന കാണുന്നവർക്ക് േതാ . പതുെക്ക
നട ന്ന പതിവില്ല. വഴിയരികിൽ ‘ചങ്ങായി’മാരുമായി നാ വർത്തമാനം പറയ
ലില്ല. വിേനാദങ്ങൾ യാെതാ മില്ല; വായനയല്ലാെത. വായന ം എഴുത്തിനും
മാ മായി ജീവിതം ഉഴി
െവ . വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉറ േമ്പാഴും വാലത്ത്
വായനയിൽ ആയിരി ം. മരണാവശ്യെമാഴിെക മെറ്റാരു കാര്യത്തിനും േവണ്ടി
തെന്റ സമയം പാഴാക്കി പുറത്തിറങ്ങില്ല. ആേരാടും വഴക്കിനില്ല. സസ്യാഹാ
രിയും അ ാഹാരിയുമാണ്. അപൂർവ്വമായി മത്സ്യവും കഴി ം. നന്തൻ, െകാഴുവ,
പള്ളത്തി, മുള്ളൻ, എന്നീ െപാടിമീനുകളാണ് ിയകരം. ചുട്ട പപ്പടം വളെര
ഇഷ്ടം. തെന്റ അമ്മ പാറു അര കല്ലിൽ അരച്ച് പാകം െചയ്ത കറികളാണ് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ രസേലാകം. ഇെതാെക്ക അേത പാകത്തിൽ െവ െകാടുക്കാൻ ഒരു
സർക്കാർ എൽ. പി. ൾ ധാനാദ്ധ്യാപിക കൂടിയായ കൃേശാദരിട്ടീച്ചർ വളെര
േ ശിച്ചിരു . ആർഭാടം കുറഞ്ഞ ജീവിതമാർഗ്ഗമാണ് പി ടർന്നതും. മാതൃക
കാണിച്ചതും.
അത്യാവശ്യകാര്യങ്ങൾ െച തീർത്തിട്ട് േവഗം എഴുതാനിരി ക, ആയിരു
ന്നില്ല, മറിച്ച് എഴുതിെക്കാണ്ടിരി ന്നതിനിടയിൽ േവഗം അത്യാവശ്യകാര്യങ്ങൾ
െച ക, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുത്ത് തുടരുക—എന്നതായിരു
എഴുത്തിെന്റ
രീതി. മുഴുസമയ എഴു കാരനായിരു
അേദ്ദഹം എന്ന് സാരം. ഒരു വലിയ
െ ാജക്റ്റ് സമയബന്ധിതമായി െച െകാണ്ടിരി ക; അേതാെടാപ്പം കാലി
കവിഷയങ്ങെള റിച്ച് െചറു േലഖനങ്ങൾ
സിദ്ധീകരി െകാണ്ടിരി ക,
ഇതായിരു
വാലത്തിെന്റ രചനാരീതി എന്ന് കൂടി പറയാം. അതിേനക്കാൾ
േദ്ധയമായിരുന്നത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിരീശ്വരത്വം ആയിരു . ഈശ്വരാ,
ൈദവേമ എന്നീ വാ കൾ അബദ്ധത്തിൽ േപാലും അേദ്ദഹം ജീവിതാന്ത്യം വെര
ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല. (മകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിയ്ക്ക് അത് ഉത്തമ േബാദ്ധ്യമാണ്.)
സംഗകല വാലത്തിനു നന്നായി വഴങ്ങിയിരു . രാ ീയം, സാം ാരികം
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എന്നീ േമഖലകളിൽ വാലത്ത് ഒരു തീെപ്പാരി സംഗകനായിരു . സംഗമു
ള്ള ദിവസം ഭാരവാഹികൾ സ്റ്റാൻേഡർഡ് കാറിൽ (അതായിരു
അന്നെത്ത
െചറിയ കാർ) വ
വാലത്തിെന െകാ േപാകും. ചിലേപ്പാൾ അംബാസ്സഡ
റും. േയാഗം കഴി
തിരി െകാ വന്നാ േമ്പാൾ കയ്യിൽ കശവുമാലയും
ഉണ്ടാവും. വാലത്തിെന്റ പുസ്തക അലമാരയുെട മുകൾത്തട്ടിൽ ര മൂ കശവുമാ
ലകൾ എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരു . അന്നെത്ത കശവുമാല ഒരുപാട് പണിത്തരങ്ങൾ
ഉള്ളതായിരു . അതിനു ഒരു തലമുറയുെട സാംസ്ക്കാരിക േബാധത്തിെന്റ മുഖച്ഛാ
യയുണ്ട്.
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ശരണം വിളി കൂടാെത ഒരു ശബരിമല യാ
1961 ഡിസംബർ 22-നായിരു

സംഭവബഹുലമായ ശബരിമല യാ . ഇതി
നകം അറിയെപ്പടുന്ന കമ്മ ണി ം നിരീശ്വരവാദിയുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന
വാലത്തിെന്റ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃ ക്കളായിരു , േവലിക്കകത്ത് ഭാകര
നും, വാലത്ത് സു ഹ്മണ്യനും, േഗാപാലനും. അവർ അെക്കാല്ലം ശബരിമലയ്ക്ക്
േപാകാൻ തം തുടങ്ങിയിരി കയായിരു . 41 ദിവസെത്ത തം. വാലത്ത്
ശബരിമലെയ റിച്ച് േകട്ടിേട്ടയു . കൂ കാർ േപാകു എന്ന് േകട്ടേപ്പാൾ കൂെട
േപാകാൻ ഒരു േമാഹം. പെക്ഷ, അവർ െകാ േപാകുകയില്ല. കാരണം, ഇയാെള
യും െകാ േപായാൽ അപകടം ഉറപ്പ്. ആെരെയങ്കിലും പുലിപിടി ം.
അക്കാലത്ത് ശബരിമല യാ
ര ം കൽപ്പിച്ചാണ്. േപാകുന്ന സംഘ
ത്തിെല എല്ലാവരും തിരിെക എ െമ റപ്പില്ല. മലമ്പനി പിടി മരിക്കാം.
പുലി പിടി െകാ
േപാകാം. പുലിേപ്പടി എെന്നാരു േപടി തെന്ന ഇങ്ങെനയു
ണ്ടായതാണ്. ഇന്നെത്ത കാലത്ത് ശബരി മലയാ എ േയാ സുഖ ദമാണ്.
പലരും പമ്പ വെര വാഹനത്തിലും പിെന്ന േഡാളിയിലുമാണേല്ലാ. ‘േഡാളി
എക്സ്െപൻസ് മാേനജ്’ െചയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ ആവുന്ന കാലം മലകയറുകയും
. അർദ്ധരാ ി പുറെപ്പട്ട്, പിേറ്റന്ന് െവളുപ്പിന്
പിെന്ന നിർ കയും െച
പമ്പയിെലത്തി കുളി മല കയറി, ഉച്ചയ്ക്ക് മുേമ്പ െതാഴലും അഭിേഷകവും സാദ
ഊ ം കഴി , സന്ധ്യേയാെട മടങ്ങിെയ ന്നവരുമുണ്ട്.
പണ്ട് െസൗകര്യങ്ങൾക്കായിരുന്നില്ല; ഭക്തിയ്ക്കായിരു
ാധാന്യം. ാമാ
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ന്തരങ്ങളിൽ എ ം രാ ികാലങ്ങളിൽ അയ്യപ്പൻ പാ കൾ േകൾക്കാമായിരു .
‘െക നിറ’ ഭക്തിനിർഭരമായ ചടങ്ങാണ്. വീട്ടിൽ ആേഘാഷമാണ്. ബ
ക്കളും അയൽക്കാരും സംബന്ധി ം. വളെര േനരം അയ്യപ്പൻ പാട്ട് അഥവാ
ശാസ്താംപാട്ട് േകൾക്കാം. പിന്നീട് െക നിറ ആരംഭി ം. ഇരുമുടിെക്കട്ടിേലക്ക്
ഓേരാ സാധനങ്ങൾ എടു വ േമ്പാഴും സ്വാമിേയ, ശരണമയ്യപ്പാ വിളി ഉയരും.
ഓേരാ ശരണം വിളിയിലും ഒരായിരം ാർത്ഥനയുണ്ട്. എെന്റ ഭർത്താവിന്,
എെന്റ അച്ഛന്, അങ്ങെന ‘എെന്റ’ എല്ലാവർ ം സുഖമായി ശബരിമലയിൽ
അയ്യപ്പദർശനം കഴിയ്ക്കാൻ സാധിക്കണേമ എെന്നാെക്കയുള്ള ാർത്ഥന. അത്
പിന്നീട് േതങ്ങലായി മാറും. ൈവകാെത അത് കരച്ചിലാകും. െക നിറച്ച് ഉറ്റവർ
വീട്ടിൽ നി പടിയിറ േമ്പാൾ കരച്ചിൽ അലമുറയായി മാറും. കാരണം അവർ
എല്ലാവരും േപാകുന്നതു േപാെല തിരിെച്ച െമന്ന് ഒരു ഉറ മില്ല. അത്തരം ഒരു
കാലമായത് െകാണ്ടാകും, വാലത്തിെന കൂെട കൂട്ടാൻ സുഹൃ ക്കൾ മടിച്ചത്. വാല
ത്ത്, പെക്ഷ തെന്റ ആ ഹത്തിൽ നി പിന്മാറിയില്ല. ഒഴിയാബാധയായേപ്പാൾ
അവർ മയെപ്പ . അങ്ങെന വാല ം ശബരിമലയിേലക്ക്.
തം എടുക്കാെത, താടിയും മുടിയും വളർത്താെത, കറുപ്പ് വ ം ധരിക്കാെത
ഇരുമുടിെക്കട്ടില്ലാെത വാല ം കൂെട പുറെപ്പ . അയ്യപ്പൻ ഹി മതൈദവമെല്ല
വാലത്ത് തെന്റ കൂ കാേരാട് പറ
. അയ്യപ്പന് ബുദ്ധമതവുമായിട്ടാണ് ബന്ധം.
അനു ഹമു യുമായി ‘ഇരി ന്ന’ ൈദവങ്ങൾ ബുദ്ധമതത്തിലാണ്. കറുത്ത വ
വും ശരണം വിളിയും ബുദ്ധമതത്തിേലതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ വാലത്ത് ശബരിമ
ലയിെല ന്നത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റായിട്ടാണ്. 1961 ഡിസംബർ 22-നു യാ പുറെപ്പ .
അന്ന് രാ ി എരുേമലിയിൽ ക്യാമ്പ്. പിേറ്റന്ന് അഴുതയിൽ ക്യാമ്പ്. 24-നു പമ്പ
യിലും 25-നു സന്നിധാന ം എത്തി.
പതിെനട്ടാംപടി താെഴ േപാലീസ് വാലത്തിെന തട
. ഇരുമുടി എവിെട?
വാലത്ത് പറ
. ഇരുമുടി ഇല്ല. എന്നാൽ കയറണ്ട. േപാലീസ് തീർ
പറ
.
വാലത്ത് ഉടെന േപാംവഴി ക . അൽപ്പം മാറി നി ് ഭാണ്ഡം തുറ . െചറിയ
കാപ്പിക്കലം, പഞ്ചസാരപ്പാ ം, പലവ്യഞ്ജനപ്പാ ങ്ങൾ എന്നിവ നിറച്ച് ഇരുമുടി
ഉണ്ടാക്കി. അത് തലയിൽ െവച്ച് പടികയറി സന്നിധാനെത്തത്തി. ഒരു രാ ി
അവിെട കഴി 26-നു വണ്ടിെപ്പരിയാർ വഴി മടങ്ങി. 27-നു വീട്ടിൽ എത്തി. ഒരു
നിരീശ്വരനായി ശബരിമലയിൽ എത്തി, നിരീശ്വരനായിതെന്ന മടങ്ങിേപ്പാ .
നിറെയ സ്മരണകളുമായി വാലത്ത് ‘ശബരിമല–േഷാളയാർ–മൂന്നാർ’എന്ന ന്ഥം

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും
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എഴുതാനിരു . കൃത്യം ഒരു മാസമായേപ്പാൾ െഫ വരി 26-നു യുക്തിവാദി
മാസിക േലഖനം േപാസ്റ്റ് െച . “ഞാൻ കണ്ട ശബരിമല.”
യുക്തിമാർഗ്ഗത്തിെല ആ യാ
നാട്ടതിർത്തികൾ കട
േദശീയമായും
അന്തർേദശീയമായും മനുഷ്യരാശിയുെട ഭാഗേധയങ്ങൾ തിര
. ൈദവസങ്ക
ങ്ങൾ േകവലം സങ്കൽപ്പങ്ങൾ മാ മാെണന്ന് തിരിച്ചറിയുക മാ മല്ല, സ്വന്തം
ഭാര്യേയയും മക്കേളയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നകറ്റിനിർ വാൻ അേങ്ങയ
റ്റം പരി മി കയും െച .
സ്വന്തം മക്കൾ നിത്യവും െചാ ന്ന സന്ധ്യാ ാർത്ഥനയിൽ എെന്താെക്ക
ഉൾെപ്പടുത്തണെമന്ന് േത്യകം നിഷ്കർഷി . പരമ്പരാഗതനാമകീർത്തനങ്ങൾ
പാെട നീക്കം െചയ്യെപ്പ . പുതിയ സന്ധ്യാവന്ദനം ഏർെപ്പടുത്തി. സന്ധ്യാദീപ
മായി നിലവിളക്ക് െകാളുത്താം. വിേരാധമില്ല. ഇനി നാമജപം ആരംഭിക്കാം.
ആദ്യം ‘അഖിലാണ്ടമണ്ഡലം അണിയിെച്ചാരുക്കി’! തുടർന്ന് കുമാരനാശാെന്റ
‘പൂ ന്നിതാ മുല്ല, പൂ ന്നിലഞ്ഞി’. അതുകഴിഞ്ഞ് ചങ്ങ ഴയുെട ‘ആരു വാ മി
ന്നാരുവാ മീയാരാമത്തിെന്റ േരാമാഞ്ചം?’ അടുത്തതായി ഋേഗ്വദത്തിൽ നിന്ന്
ഒരു സൂക്തം. ഇം ീഷിലാണ്. ‘െലറ്റ് ആൾ ദി േനാബിൾ േതാട്സ് കം ടു അസ്
ം എെവരിൈസഡ്.’ അത് കഴി
േദശീയഗാനം, ജനഗണമന! അതിെന്റ
അവസാനം െനറ്റിയിൽ ൈക േചർത്ത് സല ട്ട്. ജയ് ഹിന്ദ്! ഇ യുമാണ്
സന്ധ്യയ്ക്ക് വരാന്തയിൽ നിലവിളക്ക് െകാളുത്തി, തടു പായിട്ടിരു െചാ ന്ന
സന്ധ്യാ ാർത്ഥന! േലാകത്ത് ഒരിട ം ഇങ്ങെന ഒരു ാന്ത് കാണില്ല, എ ്
എനിക്ക് േതാന്നിയി ണ്ട്. പെക്ഷ, ഞാനുൾപ്പെട മൂ മക്കളും കുേറക്കാലം അത്
അനുസരിച്ചി ണ്ട്.
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1966 ജനുവരിയിൽ ‘ഋേഗ്വദത്തിലൂെട’ ആദ്യപതിപ്പിറങ്ങി.

ഭൂതകാലസം ാര
േത്താട് അേഭദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് വാലത്തിെന്റ ഈ കൃതിയ്ക്ക്. ‘ഋേഗ്വദസംഹി
തയിലൂെട’ തികഞ്ഞ ഗേവഷണബുദ്ധിേയാടുകൂടി ഒരു ഉല്ലാസയാ സാധിച്ചിരി
കയാണ്
ീ വാലത്ത് എന്ന്, ശൂരനാട്ട് കുഞ്ഞൻ പിള്ള അവതാരികയിൽ
വിേശഷിപ്പി
. ഒരു മതസാഹിത്യെത്ത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള േ രണയല്ല,
ഇതിൽ
കടമാകുന്നത്. ആര്യപുരാതനന്മാരുെട സമൂഹജീവിതെത്ത റി ം
സം ാരചരി െത്ത റി ം വിശദമായ പഠനം തെന്ന ഇതിൽ സാധിച്ചിരി
.

സാധാരണക്കാരന് അ ാപ്യമായിരുന്ന ഋേഗ്വദം വാലത്തിെന്റ ലളിത വ്യാ
ഖ്യാനത്തിലൂെട ഋേഗ്വദയാ യ്ക്ക് സാധാരണക്കാരെന ാപ്തനാക്കി, എന്നതിന്
2008 ആയേപ്പാൾ ഇതിനു അഞ്ചാമെത്ത പതിപ്പിറങ്ങി എന്നത് െതളിവാണ്.
ഋേഗ്വദത്തിലൂെട എന്ന ന്ഥത്തിെന ഒ കൂടി വിശദീകരി വാൻ ആ ഹി
ന്ന ഒരാൾ വല്ലാെത ബുദ്ധിമു ം. ചുരുക്കി വർണ്ണിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. കാരണം
ഒരു വിവരവും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല, വിശദീകരിക്കാൻ മിച്ചാേലാ ആവർത്ത
നവുമാകും. അറുപതുകളിൽ ഈ ന്ഥം മലയാളരാജ്യം ആ പ്പതിപ്പിലൂെട ഭാഗ
ങ്ങളായി സിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാൾ ‘ഋേഗ്വദത്തിലൂെട ഒരു ഉല്ലാസയാ ’ എന്നാണു
േപരിട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് ന്ഥരൂപത്തിൽ വന്നേപ്പാഴാണ് അത് ചുരുക്കി ‘ഋേഗ്വ
ദത്തിലൂെട’ എന്ന് മാ മായത്. അറിവും ആനന്ദവും പകർന്ന ഒരു ഉല്ലാസയാ യ്ക്ക്
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േശഷം, അത് ഒരു ഉല്ലാസയാ യായിരു , എന്ന് േത്യകം പറേയണ്ടതില്ല
േല്ലാ! വാലത്തിെന്റ രചനാൈശലി ആെരയും ആകർഷി ന്നതാണ്. െപാതുേവ
ആർ ം എളുപ്പം കട െചല്ലാൻ പറ്റാത്ത വിഷയമാണ് േവദസംഹിത. എന്നാൽ,
ഈ ന്ഥം വായി ന്ന ഏതു സാധാരണക്കാരനും േവദങ്ങെളയും േവദകാല ഭാര
തെത്തയും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടെപ്പടും. അതാണ് ഈ ന്ഥത്തിെന്റ ചാരത്തിനു
കാരണവും.
“ഒ ം പറയാനില്ലാത്തതുെകാണ്ട് എ ം പറ
േപാകുന്ന ക്ഷണികനിർ
മ്മിതികളുെട അപസ്വരങ്ങൾക്കിടയിൽ അപൂർവ്വം ചില അർത്ഥവത്തായ സ്വര
ങ്ങൾ ഉയർ േകൾ േമ്പാൾ അനുവാചകന് എെന്തല്ലാം േതാ േമാ, അെതല്ലാം
േതാന്നി വാലത്തിെന്റ ‘ഋേഗ്വദത്തിലൂെട’ കട േപായേപ്പാൾ.” എന്ന് ഈ കൃതി
യുെട രണ്ടാം പതിപ്പ് നിരൂപണം െചയ്ത കൃഷ്ണകുമാർ അഭി ായെപ്പ . അേദ്ദഹം
തുടരു . “വാലത്തിനു മാ ം വശംവദയായ ഗദ്യകവിതയുെട ഗന്ധലഹരിയാർന്ന
ഹൃദ്യമായ ൈശലിയിൽ േവദസംഹിതയുെട െഭൗതികവീര്യം പകർ തരുന്ന ഈ
ന്ഥത്തിനു ഇ യും േവഗത്തിൽ ഒരു രണ്ടാം പതിപ്പ് ഉണ്ടാകാതിരുെന്നങ്കിേല
അ തത്തിനവകാശമു .”
മാനവവംശത്തിെന്റ അേങ്ങത്തലയ്ക്കലുള്ള ഋേഗ്വദെത്തയും അതിെന്റ സം ാ
രെത്തയും പുതിയ യുഗത്തിെന്റ പാതയിൽ നി െകാണ്ട് തിരി
േനാ കയും
വിലയിരു കയുമാണ് ഈ കൃതിയിൽ െചയ്തി ള്ളത്. ആര്യ പുരാതനന്മാരുെട
സത്യ, ധർമ്മാദിചിന്തകെള ആവുന്ന ആധുനിക േലാകത്തിെന്റ അനുക്ഷണ ക്ഷീ
ണങ്ങളായ ജ്ഞാനാളികളിേലയ്ക്ക് ആവാഹി ഒഴു വാനുള്ള അഭൂതപൂർവ്വമായ
കർമ്മപരിപാടിയായി ഇതിെന കണക്കാക്കാം.
ആയിരമായിരമാ കൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച ആ മനുഷ്യപരമ്പരയുെട ഉദാ
ത്ത ജീവിതത്തിനുതകിയ േബാധങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ, ശീലങ്ങൾ, ൈശലികൾ,
നീതികൾ, നിയമങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ടാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായി അഭി
നവയുഗാത്മാവിെന ചരി പരമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ െവച്ച് പരിചയെപ്പടു ക,
അവയുെട അന്തസ്സത്തയുമായി െപാരുത്തെപ്പടു ക, ആ വഴിയ്ക്ക് മാനവീയ ഉല്കർഷ
ത്തിെന്റ മഹാപഥങ്ങളിെലയ്ക്ക് ആശാഭംഗാത്മാവായ ആധുനിക മനുഷ്യെന തിരി
വിടുക, അങ്ങെന ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഇടി
തകർന്ന സമൂഹജീവിതത്തി
െന്റ അന്യതാേബാധത്തിനു സജീവമായ ഒരു പരിവർത്തനം വരു ക, എന്നീ

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും

137

ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ ഈ ന്ഥരചനയുെട പിന്നിലുെണ്ടന്ന് ഇതിെല തിപാദനത്തിെന്റ
േത്യകത കടമാ
.
“ഭാസുരമായ ഭാവിയ്ക്ക് േവണ്ടി
യത്നിച്ച ഋേഗ്വദകാല മനുഷ്യനിൽ നാം
നെമ്മ കെണ്ട കയേ െച ന്നത്” എന്നാണ് ന്ഥകാരെന്റ മതം. “ആധുനിക
മനുഷ്യൻ ഒര തമാണ്. പെക്ഷ, ഈ അ ത മനുഷ്യൻ സ്വച്ഛമായ, ധീരമായ
മനസ്സിെന രൂപീകരിക്കാൻ ആ പഴയ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പഠിേക്കണ്ടിയിരി
എന്ന് വികാരാസക്തവും വിചാരശക്തവും ആയ ഭാഷയിൽ ഖ്യാപി കയും
ഇന്നെത്ത മനുഷ്യന് നിലനിൽപ്പിനായി േവദകാലമനുഷ്യെന്റ ജീവിതസൂക്തം
തെന്ന നിർേദ്ദശി കയും െച
.”
“ഞങ്ങൾ േനടാവൂ െകൽ ം
അന്നവും ദീർഘായു ം.”

ഋേഗ്വദം സത്യെത്ത ക പിടി . ധർമ്മെത്ത ജനിപ്പി . മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ
തലയ്ക്കൽ സത്യധർമ്മാദികെള ആദ്യമായ് തിഷ്ഠി . ഋേഗ്വദം ചരി ത്തിൽ
ആദ്യമായി പഞ്ചെത്ത വ്യാഖ്യാനി . മനുഷ്യെനയും പഞ്ചെത്തയും ആദ്യ
മായി കൂട്ടിയിണക്കി.
പഞ്ചത്തിെന്റ െസൗന്ദര്യവും ജീവിതത്തിെന്റ സ ർണ്ണ
തയും ഋേഗ്വദം വിളംബരം െച . ഋേഗ്വദത്തിെല സൂക്തങ്ങളധികവും െവളിച്ച
ത്തിെന്റ കവിതകളാണ്. പുരാതനഭാരതത്തിെന്റ സംഭാവനയാണത്. ധർമ്മം
എന്ന വാക്കിെന്റ ഉത്ഭവം ഋേഗ്വദത്തിൽ നിന്ന് തെന്ന. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാന മാണം ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. അത് സത്യെത്തയും ധർമ്മ
െത്തയും പൂജി . സത്യത്തിൽ അടിയുറച്ച മന ം സത്യസന്ധമായ ജീവിതവും!
നിങ്ങൾ ഏതു മതക്കാരനാണ്, ഏതു ‘ഇസ’ക്കാരനാണ്, എന്നതല്ല; നിങ്ങൾ സത്യ
സന്ധമായി ജീവി
േണ്ടാ എന്നതാണ് ശ്നം. സത്യംെകാണ്ട് േലാകെത്ത
സമുദ്ധരി ക. അതായിരു , ഋേഗ്വദത്തിെന്റ ഖ്യാപനം.
ഋേഗ്വദത്തിെല ആസ്തികത്വം ധർമ്മമാണ്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനം ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. അന്ധമായ വിശ്വാസം അടിേച്ചൽപ്പി
ക്കാൻ ഋേഗ്വദം ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല.
ഋേഗ്വദകാലം മനുഷ്യവികാസത്തിെന്റ കാലമായിരു . ചിന്തയുെട ഊ വ
ടിയിൽ ഒന്നാമതായി മനുഷ്യൻ എഴുേന്ന നിൽ വാൻ തുടങ്ങിയ കാലം. ആ
കാലത്തിനു വാലത്ത് നന്ദി പറയു ണ്ട്. ഭാരതെത്ത അറിയാൻ, സ്വന്തം ൈപതൃ
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കത്തിെന്റ സത്ത ഉൾെക്കാള്ളാൻ, അവനവെന കെണ്ടത്താൻ, തിരിച്ചറിയാൻ ഈ
ന്ഥം ഉപകരി ം, തീർച്ച.
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സംഘകാലം വാലത്തിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരു ലഹരിയായിരു . സം
ഘം കൃതികെള റിച്ച് നിരവധി
ഭാഷണങ്ങൾ അേദ്ദഹം നടത്തിയി ണ്ട്.
പുതിയ തലമുറകൾക്ക് ഏതാണ്ട് പൂർണമായും അജ്ഞാതമായ ആ അമൂല്യ സാഹി
ത്യസമ്പത്തിെന വീെണ്ടടുക്കണെമന്ന വാശിേയാടുകൂടി 1977-ൽ വാലത്തിെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ചതാണ് ‘സംഘസാഹിത്യേവദി’. േമലങ്ങത്ത് നാരാ
യണൻ കുട്ടി, സി.കൃഷ്ണൻനായർ എന്നിവരുെട സഹായേത്താെട മദ്ധ്യേകരളത്തിൽ
സംഘം കൃതികെള റിച്ച് അേനകം ാസുകൾ സംഘടിപ്പി . എന്നാൽ, േ ാൽ
സാഹനേമാ അനുകൂല തികരണേമാ ലഭിക്കാെത തുടർ വർത്തനങ്ങൾ മുടങ്ങി,
േമണ അത് നില . ഈ േമഖലയിൽ അേദ്ദഹം രചിച്ച ഒരു ൈക സ്തകമാണ്
‘സംഘസാഹിത്യം എന്നാൽ എന്ത്?’

ചരി കവാടങ്ങൾ
‘ഭാരതത്തിെന്റ ൈപതൃകം’ തുടങ്ങി വിജ്ഞാന ദമായ ഇരുപതു േലഖനങ്ങളാണ്
ഉള്ളടക്കം. നിരന്തരമായ, സ്വന്തമായ തപസ്സിെന്റ, എകാ മന മായ അേന്വ
ഷണത്തിെന്റ, ചിന്തയുെട ഫലമാണത്. കൂടുതൽ ചിന്തി വാനും പഠി വാനും

നെമ്മ േ രിപ്പി ം വിധം ഭാരതീയമായ വിവിധവിഷയങ്ങളുെട കവാടം തുറന്നിടു
കയാണ് അേദ്ദഹം െചയ്തത്. കവിതേയയും സാഹിത്യെത്തയും സമീപി േമ്പാൾ
ചരി കാരെന്റയും, ചരി െത്ത സമീപി േമ്പാൾ കവിയുെടയും, ഇതരവിഷ
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യങ്ങെള സമീപി േമ്പാൾ മുൻെചാന്ന രണ്ടിെന്റയും അംശങ്ങൾ ൈകവിള
േപാെല കാശം െചാരിയുന്നതായി ഇതിെല ബന്ധേമാേരാ ം െതളിയി ം.
സി. പി. ീധരെന്റ അവതാരികേയാെട 1977-ൽ സാധനം െചയ്യെപ്പട്ട ഈ
ന്ഥം 1994-ൽ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല ഡി ി തലത്തിൽ പാഠപുസ്തക
മായി അംഗീകരി .

‘പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ’

കാശനം

േകരള ഹിസ്റ്ററി അേസാസിേയഷൻ ‘നവേകരള ശി ികൾ’ പരമ്പരയിൽ ഒമ്പതാ
മത് സിദ്ധീകരിച്ച ജീവചരി
ന്ഥം വാലത്ത് രചിച്ച ‘പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ’ ആയി
രു . ചീഫ് എഡിറ്റർ, െ ാഫ. പി. എസ്. േവലായുധൻ ആമുഖം എഴുതി. 1985
ജനുവരി 6-നു സമസ്ത േകരളസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഹാളിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ
‘പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ’ സാധനം െചയ്യെപ്പ . ജസ്റ്റിസ് െക. െക. നേര ൻ അദ്ധ്യ
ക്ഷത വഹിച്ച സേമ്മളനത്തിൽ ൈവക്കം ച േശഖരൻ നായർ പുസ്തകം
കാശനം െച . പി. എസ്.േവലായുധൻ, ടി. എം.ചുമ്മാർ, ടി. െക. സി.വടുതല,
െ ാഫ. പി.കുഞ്ഞികൃഷ്ണ േമേനാൻ, െക. എൻ.സുകുമാരൻ എന്നിവർ സംസാരി .
െ ാഫ. േപാൾസൻ സ്വാഗതവും ടാറ്റാപുരം സുകുമാരൻ നന്ദിയും പറ
.
അവാർഡുകളുെട വലിയ േശഖരെമാ ം വാലത്തിെന്റ ൈകവശമില്ല. വലു
െതന്നല്ല, െചറുത് േപാലുമില്ല. ആെക ലഭിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പെന്റ ജീവചരി
ന്ഥം രചിച്ചതിനു േകരള ഹിസ്റ്ററി അേസാസിേയഷൻ നൽകിയ 1000 രൂപയുെട
അവാർഡ് ആണ്. അത് വാലത്ത് മഹാകാര്യമായി കരുതിയി മില്ല. കാരണം
അത്തരം ഒരു ജീവചരി
ന്ഥം തയ്യാറാ ക എന്നത് തിഫലങ്ങൾക്ക് അതീ
തമായ കർത്തവ്യമാണ്. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പെന േനരിട്ടറിയാവുന്നതുെകാണ്ട് അന്ന
െത്ത കാലഘട്ടത്തിെന്റ സാമൂഹ്യാവസ്തകളുെട സത്യസന്ധമായ അവതരണത്തി
ലൂെട കറുപ്പൻ മാഷിെന്റ കുറ്റമറ്റ ഒരു ജീവചരി ം രചി വാൻ തനി മാ േമ
കഴിയു , എ ം വാലത്തിനു േതാന്നിയിരിക്കണം. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന് ഇതുവെര
നാേലാ അേഞ്ചാ ജീവചരി
ന്ഥങ്ങൾ എഴുതെപ്പട്ടി െണ്ടങ്കിലും ഏറ്റവും വ താ
സമ മായ ജീവചരി ം വാലത്ത് എഴുതിയതാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കെപ്പടു .

32
റിട്ടയർെമന്റ്
1973 മാർച്ച് മാസം വാലത്ത് അദ്ധ്യാപകജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമി . സ്വകാര്യ

ളുകൾ ഗവർെമന്റ് എയ്െഡഡ് ളുകൾ ആകുന്നതിനു മുമ്പായിരു വാലത്ത്
േജാലിയിൽ േവശിച്ചത്. എ വച്ചാൽ കാര്യമായ ശമ്പളം ഒ ം ലഭിച്ചിരുന്നി
ല്ല, എന്നർത്ഥം. കി ന്നതാകെട്ട മാേനജരുെട വീ പടിക്കൽ കൂടി പല തവണ
നടന്നാൽ മാ ം. ചിലേപ്പാൾ കിട്ടിയിെല്ല ം വരാം. മുണ്ടേശ്ശരി മാസ്റ്റരുെട നിയമ
നിർമ്മാണേത്താെട എയ്െഡഡ് അദ്ധ്യാപകർ രക്ഷെപ്പ , എന്നതാണ് വാസ്തവം.
റിട്ടയർെമന്റ് ആെയങ്കിലും വാലത്ത് വിരമി കയായിരുന്നില്ല, ആരംഭി കയാ
യിരു . പിന്നീടാണ് വാലത്തിൽ മറ
നിന്നിരുന്ന ചരി ാേന്വഷി സ്വത
നാകുന്നത്. ഒപ്പം േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട േ ാജ കളും യഥാസമയം
എത്തിേച്ചർന്നേപ്പാൾ േകരളചരി പഠനത്തിൽ ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായം തുറക്ക
െപ്പ .
1969-ൽ ‘േകരളത്തിെല സ്ഥല ചരി ങ്ങൾ‘ സാധനം െച . ആ ന്ഥ
ത്തിെന്റ മാതൃകയിൽ തുടർന്ന് ചരിക്കണെമ ആ ഹിച്ചിരി േമ്പാഴാണ് േകരള
സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് അക്കാദമിയിെല ന്ഥേശഖരവും മാസികാേശ
ഖരവും േയാജനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് ന്ഥം രചിക്കണെമന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ േ ാ
ളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചത്. അക്കാദമിയുെട ഒരു ഭാഗമായ രാമവർമ റിസർച്ച് ഇൻസ്ടിട ട്ട്
വക അപൂർവ്വ ന്ഥേശഖരം കൂടി കാണാനിടവന്നേപ്പാൾ പഴയ ആ ഹം ശക്തി
െപ്പ . മുൻപറഞ്ഞ ന്ഥം എറണാകുളം, ആല ഴ, െകാല്ലം ജില്ലകളിൽ നിന്ന്
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െപറുക്കി എടുത്ത ഏതാനും സ്ഥലങ്ങെളയാണ് ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നത്.
തി
പാദന ഭംഗിയിലൂന്നിെക്കാ ള്ള ഒരു തരം ചരി വീക്ഷണമായിരു അതിൽ.
വ തകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിയും ആഴത്തിലുള്ള അേന്വഷണബുദ്ധി ആർജ്ജി
മുള്ള രീതിയിൽ തൃശൂർ ജില്ലെയ േക മാക്കി ഒരു സ്ഥലചരി െമഴുതാനുള്ള
ആ ഹം അക്കാദമി െസ ട്ടറിെയ അറിയി കയും, അക്കാദമി നിർവാഹക
സമിതി അതിനു അനുമതി നൽകുകയുമായിരു .
സ്ഥലനാമഗേവഷണത്തിൽ ഊന്നിെക്കാ ള്ളതായിരു , വാലത്തിെന്റ
ചരി ാേന്വഷണം. േകരളത്തിെന്റ സാം ാരിക തലസ്ഥാനമായ തൃശൂർ ജില്ല
യുെട ചരി രചനയായിരു ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. ഒടുവിലേത്തത് േകരളത്തിെന്റ
രാ ീയതലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തിെന്റയും. കൂട്ടിൽ നിന്ന് തുറ വിട്ട
േദശാടനപ്പക്ഷിയുെട ആ ാദേത്താെട വാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി. െസൽ
േഫാൺ േപായിട്ട് ലാന്റ് േഫാൺ േപാലും സ്വന്തമായില്ല. അതിേന്റതായ മനസ്സമാ
ധാനവും സമയലാഭവും വാലത്തിനു അനു ഹമായി.
അക്കാദമിയുെട ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ ദിവസവാടകയ്ക്ക് താമസം. വാ രുചിയുള്ള കറി
കളിെല്ലങ്കിൽ വാലത്തിനു വിശപ്പില്ല. കു
ന്നാളിേല അങ്ങെനയാണ് ശീലം.
വീട് വിട്ടാൽ വാ രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം എവിെട കി ം? െപറ്റമ്മ അരകല്ലിൽ
അമ്മി െകാണ്ടര ൈക ണ്യേത്താെട െവച്ച കറികളുെട സ്വാദ് ഓർമ്മയിൽ
മാ ം. ഭാര്യ കൃേശാദരി രാവിെല എ മണിയ്ക്ക് ളിൽ േപാകാനുള്ള ത പ്പാടിൽ
മിക്സിയിൽ അര ണ്ടാക്കിയ കറികൾ പലേപ്പാഴും വാലത്തിെന നിരാശെപ്പടു
ത്തിയിേട്ടയു . ചില ദിവസങ്ങളിൽ അക്കാദമിയിെല ജീവനക്കാേരാെടാപ്പം
ഊണ് കഴിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. അത് വാലത്തിനു വലിയ സേന്താഷമാണ്.
കാരണം, വീടുകളിൽ കല്ലിൽ അരച്ച് െവച്ച കറികൾ കൂട്ടാം. ഒളരിമനയിെല
ആേരാ അക്കാലത്ത് അവിെട േജാലി െചയ്തിരു .
‘ഒളരിമനക്കൽ ചമ്മന്തി -

േള്ളാരുരുചി നാവിൽ ഊറു

!’

എന്ന് വാലത്ത് ഇടയ്ക്കിെട മൂളാറുണ്ടായിരു .
നാടലഞ്ഞ ചരി ാേന്വഷണമായിരു , വാലത്തിെന്റത്. ഓേരാ സ്ഥല ം
െചെന്നത്തി േനരിട്ട് വിവരങ്ങൾ േശഖരി കയായിരു , പതിവ്.
ഔേദ്യാഗികവൃത്തിയിൽനിന്ന് വിരമിച്ച് ആറുവർഷങ്ങൾ േശഷം അേദ്ദഹം
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േകരളസാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ റിസർച്ച് േ ാളർ ആയി പഠനം നടത്തി. അത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതത്തിെല വഴിത്തിരിവായി. ആ ഗേവഷണ വർത്തന
ങ്ങൾ ഇരുപത്തിയാറു വർഷങ്ങൾ നീ
നി . േകരളത്തിെല ജില്ല തിരി ള്ള
സ്ഥലനാമപഠനം വളെര െഗൗരവപൂർവ്വം അേദ്ദഹം ഏെറ്റടു . തൃശൂർ ജില്ലയുെട
സ്ഥലചരി മാണ് ആദ്യം രചിച്ചത്.
വാലത്തിെന്റ സ്ഥലനാമഗേവഷണ പദ്ധതി ഏെറ േ ശകരമായിരു .
കാരണം, ഒരു ജില്ലയുെട സ്ഥലചരി ം രചി േമ്പാൾ ആ ജില്ലയിെല ഓേരാ
മുക്കിലും മൂലയിലും േനരിട്ട് െചന്ന് വിവരങ്ങൾ കുറി ന്ന രീതിയായിരു . അേദ്ദഹം
പറയു :
“മണ്ണിെന്റ മകനായ മനുഷ്യൻ മരി
. മണ്ണ് മരി ന്നില്ല. മണ്ണിെന്റതായ
സ്ഥലേപ്പരും മാ
േപാകുന്നില്ല. സഹ ാബ്ദങ്ങളുെട, അഥവാ ശതാബ്ദങ്ങളുെട
കാലപ്പഴക്കത്തിൽ മണ്മറഞ്ഞവയും മെറ്റാന്നായി മാറിേപ്പായവയും വളെരേയെറ
യാെണങ്കിലും പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റാത്ത പരശ്ശതം േപരുകൾ ഇ ം
നേമ്മാെടാപ്പം നിൽ
അവയുെട മൂലെമവിെട? അവ ഇവിെട എത്തിേച്ചർന്നത്
ഏേതതു വഴിയ്ക്ക്? ഏേതതു ഭാഷാേഗാ ങ്ങളിൽ കൂടി? കാലച ഗതിയിൽ
ചതേവാ, മുറിേവാ, െപാട്ടേലാ, േപാറേലാ േപാലുേമൽക്കാെത എങ്ങെന ചിരം
ജീവികളായി ഇവിടംവെരെയത്തി? ഈ സമസ്യകളുെട ഉത്തരം േതടിയുള്ള
അേന്വഷണമാണ് എെന്റ ഓേരാ സ്ഥലചരി
ന്ഥവും.
ബാല്യത്തിൽ കണ്ട വഴികൾ, വഴിയമ്പലങ്ങൾ, അത്താണികൾ, ച
കൾ, മലവാരങ്ങൾ, ഗുഹാേക്ഷ ങ്ങൾ . . . എല്ലാത്തിലും നൂറ്റാ കളുെട കഥക
ളുണ്ട്. ആ കഥകൾ േതടിയാണ് ഞാനലഞ്ഞത്. ഓേരാ ജില്ലയുേടയും സ്ഥലച
രി െമഴുതിയത് എെന്റ വീട്ടിലിരു െകാണ്ടല്ല. ജില്ലയിെല ഓേരാ ാമത്തിലും
േപായി വിവരങ്ങൾ േശഖരി കയായിരു . എ കഷ്ടെപ്പട്ടായാലും േനരിൽ
കാണാെത ഞാെനാ െമഴുതിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഐതിഹ്യം േനാക്കാറില്ല. പറ
േകട്ട് വിശ്വസിക്കാറുമില്ല. യുൿതി െകാണ്ട് ഖനനം െചയ്കയാണ് എനിക്കിഷ്ടം.
ഒരിക്കൽ പാലക്കാട്ട് േകാട്ടമല കാണാൻ േപായി. മല കയറി മുകളിൽ
എത്തിയേപ്പാഴാണ് സന്ധ്യയാെയന്നറിഞ്ഞത്. താേഴ വരാൻ പറ്റാത്ത വിധം
േനരം ഇരു കയും െച . കാൽ വഴുതി, കല്ലിൽ തലയടി മരി േമാ, എ
േപാലും േപടി േപായ നിമിഷം. ഒ
നിലവിളിച്ചാൽേപ്പാലും അവിെട ആരും
വരികയില്ല. ഒടുവിൽ ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞാണ് ഞാൻ മടക്കദൂരം താണ്ടി
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യത്. പാമ്പിേനയും ഇരുട്ടിേനയും േപടിച്ച ആ രാ ി ഇ ം എെന്റ മനസ്സിലുണ്ട്.
കഷ്ടെപ്പട്ട് ഞാൻ കെണ്ടത്തിയ േരഖകൾ പിൽക്കാലത്ത് കുട്ടികൾ ംമ ം
േയാജനെപ്പട്ടത് സേന്താഷകരമായി. എം. ജി. യുണിേവർസിറ്റി എെന്റ “ചരി
കവാടങ്ങൾ” പാഠപുസ്തകമാക്കിയിരു . യാ കളുേടയും അേന്വഷണങ്ങളുേടയും
ഒടുവിൽ ഞാൻ േരാഗിയായത് ഓർ േമ്പാൾ വിഷമവുമുണ്ട്. ഇത്തരം ഗേവഷണ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൽക്കാലത്ത് എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായ േനട്ടെമാ മുണ്ടായില്ല.
മൂന്ന് ജില്ലകള റിച്ച് പഠിക്കാൻ സാഹിത്യ അക്കാദമി തിമാസം െതാള്ളായിരം
രൂപ വീതം ത . ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു വർഷം വീതം. പുസ്തകങ്ങൾ നാലും അക്കാ
ദമി സിദ്ധീകരി . അതിൽ നിന്ന് േറായൽറ്റി ഇനത്തിൽ കാര്യമാെയാ ം
കിട്ടാനില്ല. സ്േകാളർഷിപു കിട്ടിയ തുക ഗേവഷണത്തിനായി െചലവാകുകയും
െച . എങ്കിലും ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ എെന്റ സ്ഥലനാമഗേവഷണ ന്ഥങ്ങൾ
ക്ക് പുതിയ പതി കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആനന്ദം നൽകു . അവയ്ക്ക് വായനക്കാ
രുണ്ടേല്ലാ. സ്ഥലനാമങ്ങളുെട ഉത്ഭവരഹസ്യം േതടിയുള്ള യാ യിൽ എനിക്ക്
ധനനഷ്ടവും സ്വ നഷ്ടവും ഉണ്ടായി ണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലെയപ്പറ്റി പഠി
ക്കാനുള്ള യാ യ്ക്കിടയിൽ കാമറയും കുറി കൾ േരഖെപ്പടുത്തിയ േനാ ബു
കളുമടങ്ങിയ സ ട്െകയ്സ് നഷ്ടെപ്പ . ഒടുവിൽ ഉടുതുണി മാ മായി വീട്ടിൽ
തിരിെച്ച കയായിരു .”
പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരു പുരാതനേക്ഷ ം ജീർണ്ണാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളതായി
അറിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം അത് സന്ദർശി വാൻ വാലത്ത് െച . വിജനമായ
ഒരു കുന്നിെന്റ ഉച്ചിയിലായിരു , േക്ഷ ം. താെഴ അടിവാരത്ത് ഒരു െചറിയ
വീടുണ്ടായിരു . വാലത്തിെന കണ്ടേപ്പാൾ വീ കാർക്ക് വിസ്മയം. ആ വീ കാർ
ഇറങ്ങി വന്ന് ആരാ, എന്താ എെന്നാെക്ക േചാദി . േക്ഷ ത്തിെന്റ സ്ഥിതി
ഒ േനാക്കാൻ വന്നതാെണന്ന് പറഞ്ഞേപ്പാൾ വീ കാർക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധി .
വാലത്ത് കു കയറി േക്ഷ ം കണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നേപ്പാൾ മുമ്പ് കണ്ട വീ കാർ
വരാന്തയിൽ പുൽപ്പായ വിരിച്ച് നിലവിളക്ക് െകാളുത്തി വാലത്തിെന സ്വീകരി .
സന്ധ്യ മയങ്ങിയതിനാൽ േവഗം മടങ്ങണെമ വാലത്ത് ധൃതി കാണിച്ചേപ്പാൾ
വീ കാർ നിർബന്ധി വിളിച്ചിരുത്തി സൽക്കരി .
ചായ കുടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഗൃഹനാഥൻ ര
ജാതകെക്ക കൾ എടു
വാലത്തിെന്റ മുന്നിൽ െവ . “അമ്പലത്തിെന്റ സ്ഥിതി േനാ ന്ന ആളേല്ല?
ഇനി ഞങ്ങളുെട സ്ഥിതി ഒന്ന് േനാക്കണം. ര
െപൺകുട്ടികളുെട വിവാഹം
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ഒ ം അേങ്ങാട്ട് ഒ ന്നില്ല.” വാലത്തിനു കാര്യങ്ങളുെട കിടപ്പ് ഇേപ്പാഴാണ്
മനസ്സിലായത്. “വാലത്ത് േജ്യാത്സ്യൻ” രക്ഷെപ്പടാൻ വഴി തിരേയണ്ടിവ .
ഉടെന പറ
: “ഞാൻ ഏെതങ്കിലും ഒരു കാര്യം േനാക്കാൻ വന്നാൽ അേന്ന
ദിവസം േവെറ കാര്യം േനാക്കാറില്ല. അതുെകാണ്ട് നാെള വരാം.” േവഗം സ്ഥലം
വി .

33
ഷഷ്ടിപൂർത്തി
‘മലയാളത്തിെന്റ ഇടിമുഴക്കം’ എന്ന േലഖനത്തിൽ, ടി. െക. സി. വടുതല ഇങ്ങെന
േരഖെപ്പടുത്തിയിരി
.
“നാൽപ്പതു വർഷങ്ങളായി മലയാള സാഹിത്യത്തിെന്റ വിവിധ േമഖലകളിൽ
വ്യക്തിത്വമുള്ള കൃതികൾ രചിച്ച് സിദ്ധി േനടിയ വാലത്തിനു 1977 ഡിസംബർ
18-നു 60 വയസ്സ് തിക
. ഗദ്യകവിതകളുമായി മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ

ഇടിമുഴക്കവും മിന്നൽ െവളിച്ചവും സൃഷ്ടിച്ച വാലത്ത് ഒരു വി വകാരിയായി
ട്ടാണ് സാഹിത്യരംഗത്ത് േവശിച്ചത്. അക്കാലത്ത് പലരും പതുെക്ക പറയാൻ
ഭയന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉറെക്കപ്പറയുകയാണ് വാലത്ത് െചയ്തത്. താൻ ജനിച്ച
ാമത്തിെന്റ ഹൃദയ ടി കൾ ഒപ്പിെയടുത്തവയാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥകളും
കവിതകളും. യുദ്ധാനന്തരേലാകെത്ത ാമങ്ങെള േനാക്കി െനടുവീർപ്പി െകാണ്ട്
അേദ്ദഹം രചിച്ച കവിതയാണ് ‘ ാമത്തിെന്റ ക നീർ’.
“നിശ്ശബ്ദമായ നിലവിളികളിൽ
വികലിച്ച മുഖാകൃതികൾ,

ക്ഷയിച്ച ശരീരവും കീറ ണിയും െകാണ്ട്
പുറത്തിറങ്ങാൻ ലജ്ജി ന്ന െപൺകിടാങ്ങൾ;
ാമങ്ങൾ കണ്ണട കയാണ്.”
സ്ഥലങ്ങൾ േനരിട്ട് സന്ദർശി

(മിന്നൽ െവളിച്ചം)

അവിടെത്ത ചരി ാവശിഷ്ടങ്ങൾ പരിേശാ
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ധിച്ച് സ്വന്തമായ നിഗമനങ്ങളിൽ എ വാൻ അേദ്ദഹം ദ്ധി . േകരളത്തിെല
ഓേരാ ാമത്തിലും ചുറ്റിയടി ന്നതിലും ഐതിഹ്യങ്ങളും മ ം േചാദിച്ചറിയുന്നതി
ലും ാമ വൃദ്ധന്മാേരാട് ദീർഘമായി സംസാരി ന്നതിലും വാലത്തിനുള്ള കഴിവും
താൽപര്യവും അന്യാദൃശമാണ്. താൻ കെണ്ട ന്നെത ം യുക്തിയുെട മൂശയിൽ
െവച്ച് ടംെചെയ്തടുക്കാൻ വാലത്തിനു ത്യക ദ്ധയുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഗേവഷണ ഫലങ്ങൾ െമൗലിക ാധാന്യം അർഹി
.”
എറണാകുളം ഉഷാ ടൂറിസ്റ്റ് േഹാമിൽ സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ട ഷഷ്ടിപൂർത്തിയാ
േഘാഷത്തിൽ സി. പി. ീധരൻ, ടി. െക. സി. വടുതല, സി. കൃഷ്ണൻ നായർ, േമല
ങ്ങത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി, ടാറ്റാപുരം സുകുമാരൻ, ഒ. പി. േജാസഫ്, പി. ഏ. െസയ്ത്
മുഹമ്മദ്, െക. രാമൻകുട്ടി േമേനാൻ, േഡാ. പി. െക. േഗാപാലകൃഷ്ണൻ, തുടങ്ങിയവർ
സംബന്ധി . െകാച്ചി േമയർ ഏ. െക. േശഷാ ി െപാന്നാടയണിയി . വാലത്തി
െന്റ കവിതകളുെട സംഗീതാവിഷ്കരണവും നട .
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വാലത്തിെന്റ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിെല അനശ്വരസംഭാവനകൾ സ്ഥലനാമ
പഠന രംഗത്താണ് അർപ്പിതമായത്. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, തിരുവന
ന്തപുരം എന്നീ നാല് ജില്ലകളുെട സ്ഥലചരി പഠനം നടത്തി, സിദ്ധീകരി .
അവേയാേരാ ം സാഹിത്യപഠന രംഗത്ത് റഫറൻസ് ന്ഥങ്ങളായിത്തീർ .
സാധാരണ രീതിയിൽ സ്വാധീനങ്ങൾ ഉപേയാഗി െകാ ള്ള ഒരു വിധ ചാര
ണവും വാലത്ത് നടത്തിയിട്ടില്ല. ഓേരാ ന്ഥവും അതാതിെന്റ ഗുണേമന്മ െകാണ്ട്
പഠിതാക്കെള ആനയി കയായിരു .
പഴമയുെട നുള്ള് നുറു കളാണ് സ്ഥലനാമാക്ഷരങ്ങൾ. കാലത്തിെന്റ നീല
ക്കയങ്ങളിൽ അടി
േപായ നൂറ്റാ കളുെട അമൂല്യ സമ്പ കളേ , ഓേരാ
ഭൂഖണ്ഡത്തിെലയും േദശസംജ്ഞകൾ. ഒരു ജനതയുെട സം ാരത്തിെന്റ ആദിമ
േ ാത കളിേല ം ചരി വിജ്ഞാനീയത്തിേല ം െവളിച്ചം വീശുന്ന ഒേട്ടെറ
വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ സ്ഥലനാമപഠന ശാഖയ്ക്ക് കഴിയുെമന്ന് േഡാ. പി. വി. കൃഷ്ണൻ
നായർ സാധക റിപ്പിൽ പറ
. 1981-ലായിരു
തൃശൂർ ജില്ലാ സ്ഥലചരി
ന്ഥം പുറ വന്നത്. 2003- ഇറങ്ങിയ മൂന്നാം പതിപ്പിെന്റ പ ാധിപ റിപ്പ്
ഇങ്ങെന തുടരു .
“േകരളത്തിെല സ്ഥലനാമചരി പഠനത്തിൽ വി. വി. െക. വാലത്തിെന
േപ്പാെല ആ മുഴുകിയ മെറ്റാരാൾ ഇല്ല. ഈ ന്ഥത്തിെല ഒേരാ വിവരങ്ങളും
വളെര മുഷിഞ്ഞ് ചടഞ്ഞിരുന്ന് സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുെട ന്ഥേശഖരവും
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താളിേയാലകളും പരതിപ്പരതി കെണ്ടടുത്തവയാണ്. ഭൗതികമായി വലിയ േയാ
ജനമില്ലാത്ത, ഇത്തരം കഠിനമായ േജാലികൾ ഏെറ്റടു ന്ന നിഷ്കാമകർമികൾ
ഇന്ന് വളെര കുറവാണ്.
കാരണം, ഒരുപാട് അേന്വഷണം നടത്തിയാേല ഇത്തിരിെയങ്കിലും ഫലം
കി . അതിേലേറ കുത്തിയിരുന്ന് പരതിപ്പരതി മുഷിയുന്ന പണി. ഗേവഷണ
ധാനമായ േജാലി. എങ്ങെന നിരീക്ഷിച്ചാലും അപ ഥിച്ചാലും അവസാനവാക്ക്
പറയാനാകാത്ത അവസ്ഥ. ചുരുക്കത്തിൽ ഒരുമാതിരി പണി െകാെണ്ടാ ം
ഫലം കെണ്ടത്താനാകില്ല. ഇക്കാലത്ത് പി. എച്ച്. ഡി. വെര സൂകര സവമാ
ണെല്ലാ. എളുപ്പം കാര്യം േനടാവുന്ന ലഘുവും അമൂർത്തവുമായ വിഷയങ്ങളാണ്
അധികം േപരും സ്വീകരി ന്നത്. അങ്ങെന േനാ േമ്പാൾ വാല മാഷ് െചയ്ത
വിജ്ഞാന സരണത്തിന് എ േയാ പി. എച്ച്. ഡി.യുെട മൂല്യമുണ്ട്!
േകരളസാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട ന്ഥരചനാഗേവഷണപദ്ധതിയിൽ ഏറ്റ
വും സാർത്ഥകങ്ങളായ അവസരങ്ങളാണ് വാല മാഷ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ സ്ഥലനാമചരി ങ്ങൾക്ക് വീ ം വീ ം പതി കൾ ഉണ്ടാകു െവന്നത്
അതിെന്റ ാധാന്യെത്തയും സക്തിേയയും എടു
കാണി
. അേദ്ദഹ
ത്തിന് ന െട അക്കാദമിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്ന ഒരു േ ാജൿട് നൽകിയി
രുെന്നങ്കിൽ ഇ േകരള സ്ഥലചരി പഠനത്തിൽ ഒെട്ടാെക്ക പൂർണ്ണതയുണ്ടാക്കി
െയടുക്കാൻ കഴിയുമായിരു .
വാലത്ത് ഈ വിജ്ഞാനശാഖയിൽ മന ം ശരീരവും അർപ്പി ന്നത് ജീവി
തത്തിെന്റ ഏതാ
രണ്ടാം പകുതിയിലാണ്. എന്നാൽ ഒരു പൂർണ്ണജീവിതം
െകാ േനടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അേദ്ദഹം ര ദശകം െകാ െച . അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ യത്നങ്ങൾ അതിതീ വും ശീ വുമായിരുെന്നന്ന് ഓേരാ കൃതിയും റഫർ
െച േമ്പാൾ േബാദ്ധ്യമാകു ണ്ട്. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, തിരുവന
ന്തപുരം എന്നീ നാലു ജില്ലാ സ്ഥലചരി ങ്ങൾ അക്കാദമി സ്േകാളർഷിേപ്പാെട
സിദ്ധീകരി . േകാഴിേക്കാട് ജില്ലെയ പറ്റിയുള്ള പഠനം മുഴുമിപ്പിക്കാൻ ആയുസ്സ്
തികഞ്ഞില്ല. ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളുേടയും സ്ഥലനാമചരി ങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനു
ള്ള വർത്തനങ്ങെള റിച്ച് സാഹിത്യ അക്കാദമി ആേലാചി വരു . ഇതിെന
ല്ലാം േ രകമായ വാല മാഷുെട സ്മരണ മുമ്പിൽ ന ശിരസ്കരാകു .”
—േഡാ. പി. വി. കൃഷ്ണൻ നായർ
മ ചില വിലെപ്പട്ട അഭി ായങ്ങൾ കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ േചർ
.

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും
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“സ്ഥലചരി കാരന് കൂടുതൽപരി മം േവണം. പലപല കാര്യങ്ങൾ േനരി
മനസ്സിലാ ക, ഐതിഹ്യാദികളും മ ം േശഖരി ക, സാഹിത്യകൃതികൾ, ാ
ചീനലിഖിതങ്ങൾ, തീ രങ്ങൾ, ന്ഥവരികൾ. ക കൾ, ഡയറികൾ മുതലായവ
പരിേശാധി ക, ഇങ്ങെന ഒട്ടധികം േജാലി അയാൾ െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്. ക്ഷമ
യും, സമയെച്ചലവും, പണെച്ചലവും ഒേട്ടെറ ഇതിനാവശ്യമാണ്. വിശാലമായ അറി

വും ഓർമ്മശക്തിയും നിഷ്പക്ഷതയും ത്യാജ്യ ാഹ്യവിേവകവുെമല്ലാം േലഖകനു
േവണം. ഇെതല്ലാം ഒ േചർന്നവർ ന െട നാട്ടിൽ കുറവായതാണ് സ്ഥലചരി
ങ്ങൾ കുറവായതിനു കാരണെമ സംശയമില്ല. അർപ്പണമേനാഭാവേത്താടുകൂ
ടിയ ദീർഘപഠനം ആവശ്യമായ ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായി പലതും വർ
ത്തി കയും സിദ്ധിസമ്പാദി കയും െചയ്തി ള്ളവ്യക്തിയാണ്, ീവാലത്ത്.
േകരളത്തിെല എല്ലാജില്ലകെള സംബന്ധി ം ഇത്തരം ന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാ
യാൽെകാള്ളാെമ വായനക്കാർ ആ ഹിക്കാതിരിക്കില്ല.
ീ വാല തെന്ന
ഈ വർത്തനം തുടരുന്നത് എല്ലാംെകാ ം ഉചിതമായിരി ം.”
—േഡാ. െക. എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ
േദശചരി വും സ്ഥലനാമചരി വും സമഞ്ജസമായി സേമ്മളി ന്ന ഈ
ന്ഥം േമയത്തിലും തിപാദനത്തിലും വാലത്തിെന്റ ആദ്യ ന്ഥെത്ത അേപ
ക്ഷിച്ച് വളെരേയെറ മുേമ്പാട്ട് േപായി ണ്ട്. 1986-ൽ സാധനം െചയ്ത ഇതിെന്റ
അവതാരികയിൽ േഡാ. എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ ഇങ്ങെന കുറി . “മലയാളത്തിൽ
തീേര അവികസിതമായ ഒരു വിജ്ഞാനശാഖയിേല ള്ള വിലെപ്പട്ട സംഭാവ
നകളാണ്, വി. വി. െക. വാലത്തിെന്റ സ്ഥലനാമഗേവഷണ ന്ഥങ്ങൾ. ഒേട്ടേറ
ന്ഥങ്ങളും, മാസികകളും പരതുന്നതുെകാ
മാ ം സഫലമാകുന്ന ഒരു ഗേവ
ഷണ യത്നമായിരുന്നില്ല, വാലത്ത് ഏെറ്റടുത്തത്. കാൽപരി മം നിനയാെത
ദിെക്കല്ലാം െതണ്ടിയലഞ്ഞ്, കാേണണ്ടെതാെക്ക േനരിൽകണ്ട്, ാമവൃദ്ധൻമാ
രിൽ നിന്ന് പഴങ്കഥകൾ േശഖരിച്ച് ന്ഥഗതങ്ങളായ സൂചനകളുമായി അവെയ
സമന്വയിച്ച് ചരി ം നിർമ്മി ക എന്ന മേഹാദ്യമത്തിലാണ് വാലത്ത് ഏർെപ്പ
ട്ടത്. അങ്ങെന നമുക്ക് അന്യഥാ അലബ്ധമാകുമായിരുന്ന വിശിഷ്ട ന്ഥങ്ങൾ
കിട്ടിെയ പറയാം.
മുൻ ചരി കാരൻമാരുെട ദൃഷ്ടി േവണ്ട പതിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അേനകം വ
തകൾ കെണ്ടടു
വിവരിക്കാൻ വാലത്തിനു കഴിഞ്ഞി ണ്ട്. മു സൂചിപ്പിച്ചതു
േപാെല, അേദ്ദഹം കാൽനടയായി േപായി കാണാത്ത േദശങ്ങൾ കുറയും.

152

34. സ്ഥലനാമഗേവഷണം

ഫുള്ളാർഡും, ബുക്കാനനും, േലാഗനും െവേവ്വേറ കണ്ടി ള്ള
വാലത്ത് ഒറ്റ
കണ്ടി ണ്ടാകും.”
—െ ാഫ. എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ
ഭാതം മുതൽ േദാഷം വെര നാട്ടിടകൾ അവിരാമം നട താണ്ടിയ വാല
ത്തിെന്റ കാലടികൾ െ ാഫ. ഗുപ്തൻ നായരുെട േമലുദ്ധരിച്ച വരികൾക്ക് മുന്നിൽ
സാഷ്ടാംഗം നമ രി കാണണം. കാരണം വാലത്തിെന്റ അധ്വാനെത്ത ഏറ്റവും
അടുത്ത് കണ്ട അഭി ായമാണ് അത്.
1991-ൽ സിദ്ധീകരിച്ച എറണാകുളം ജില്ലാ സ്ഥലച്ചരി ം “ഒന്ന് ഓടി
േനാക്കി, അത്യാവശ്യകാര്യങ്ങൾ
തിരിയാൻ ഉേദ്ദശിച്ച് വാലത്തിെന്റ സ്ഥല
ചരി
ന്ഥം കയ്യിെലടു ന്നവർ ഇതിെന്റ ആകർഷണത്തിൽെപ്പട്ട് മെറ്റല്ലാം
മറ വായിച്ചിരു േപാകും. ഓേരാ സ്ഥലങ്ങേളയും അവിടങ്ങളിെല പൂർവ്വകഥ
കേളയും ീവാലത്ത് വിവരി േമ്പാൾ ചരി ജിജ്ഞാസയും അ തവും ന െട
ഹൃദയത്തിൽ ഓളംത ം. ചരി ഗേവഷണകുശലനും സാഹിത്യമർമ്മജ്ഞനു
മായ വാലത്തിന് സ്ഥലചരി
തിപാദനത്തിന് സ്വന്തമായ ഒരു രീതിയുണ്ട്.
സാഹിത്യ സരസമായഒരു ആഖ്യാനൈശലി. ചരി പശ്ചാത്തലം കെണ്ടത്തി
വിവരി ം െകാണ്ടാണ് േദശകഥയിേല തിരിയുക. തെന്റ മാർഗ്ഗദീപങ്ങേളയും
തീരുമാനങ്ങേളയും വ്യൿതമായി സൂചിപ്പി
മുണ്ട്.
പുരാതനകാലേത്തയ്ക്കാണ് താൻ സഞ്ചരി ന്നെത ം അസ്ഥിപഞ്ജരേമാ
അസ്ഥിഖണ്ഡേമാ െവ െകാണ്ടാണ് താൻ പൂർവ്വരൂപേത്തയും പൂർവ്വഭാവേത്തയും
പുനഃസൃഷ്ടി െച ന്നെത ം അേദ്ദഹത്തിനു േബാധമുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
സത്യാേന്വഷകനായ ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പൂർവ്വസ്ഥിതി
കാണാൻ മി കയാണ്, െചയ്തി ള്ളത്.
എറണാകുളം ജില്ലെയപ്പറ്റിയുള്ള സ്ഥലചരി ം വായി തീർത്ത്, പുസ്തകം
അട േമ്പാൾ മനസ്സിൽ െപാന്തിവരുന്ന ആ ഹം ഈ ന്ഥകാരൻ ഇതുേപാെല
േശഷമുള്ള ജില്ലകളുേടയും സ്ഥലചരി ം നിർമ്മിച്ച് ഭാഷാേദവി
സമർപ്പി
കാണണെമന്നാണ്. അതിേലയ്ക്ക് അേദ്ദഹെത്ത േ ാത്സാഹിപ്പിേക്കണ്ട കർത്ത
വ്യം േകരളസാഹിത്യഅക്കാദമിേയാ സർവ്വകലാശാലകേളാ ഏെറ്റടു ന്നത് ആശാ
സ്യമായിരി ം. സാധാരണ ഒരു പണ്ഡിതന് ഇത്തരം േജാലി സാദ്ധ്യമല്ല. മൂ
ജില്ലകെള സംബന്ധിച്ച് ന്ഥരചന െചയ്ത് കഴിവുെതളിയിച്ച
ീ വാലത്തിെന

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും
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ഈ േജാലി പൂർത്തിയാക്കാൻ േ രിപ്പി ന്നത് മഹത്തായ ഭാഷാേസവനം
ആയിരി ം.”
—ശൂരനാ കുഞ്ഞൻപിള്ള
വി. വി. െക. വാലത്ത് നിർത്തിെവച്ചിടത്ത് േകരളത്തിെല സ്ഥലനാമഗേവ
ഷണം അവസാനി എന്നാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനാറു വർഷങ്ങളിെല അനു
ഭവം സാക്ഷ്യെപ്പടു ന്നത്. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം
എന്നീ നാല് ജില്ലകളുെട സ്ഥലനാമചരി
ന്ഥങ്ങൾ വാലത്ത് സംഭാവന െച .
അതിനു േശഷം ആ പരമ്പരയിേലാ ആ സ്വഭാവത്തിേലാ മെറ്റാരു കൃതി ഉണ്ടായില്ല
എന്നത് േദ്ധയമാണ്. വാലത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട ഇരിപ്പിടം ഒഴി
തെന്ന കിട
.

35
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സ്ഥലചരി ം
വാലത്തിെന്റ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിെല ഏറ്റവും ദുരിതപൂർണമായ കാലഘട്ട
ത്തിെല കൃതിയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സ്ഥലചരി ം. ഗർഭത്തിലിരിെക്ക
ച േപാെയങ്കിലും ഒരു കാവ്യനീതിയുെട ഫലെമേന്നാണം ജീവേനാെട ജനിച്ച
ശിശു. ഇത് എഴുതെപ്പട്ടത് 1998-ലാണ്.
1991-ൽ എറണാകുളം ജില്ല എഴുതിയതിനു േശഷം 1998-ലാണ് അടുത്ത
ന്ഥമായ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല എഴുതുന്നത്. ഇവിെട ആേറഴു െകാല്ലെത്ത ഇടേവള
കാണു ണ്ട്.
1991-ൽ ഏറണാകുളം ജില്ലാ സ്ഥലച്ചരി ം
സിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാൾ ആമുഖ
ത്തിൽ വാലത്ത് ഇങ്ങെന എഴുതി.
‘1977 മുതൽ 1987 വെരയുള്ള അക്കാദമി നിർവ്വാഹക സമിതി
യുെട സഹകരണമില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ തൃശൂർ, പാലക്കാട്, എറണാ
കുളം ജില്ലകളുെട ചരി
ന്ഥങ്ങൾ െവളിച്ചം കാണുമായിരുന്നില്ല.

ആകയാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിെല അക്കാദമി നിവാഹക സമിതി
അംഗങ്ങളായിരുന്ന പവനൻ, എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ, സി. പി.
ീ
ധരൻ, േഡാ. സുകുമാർ അഴീേക്കാട്, തകഴി, പി. സി. കുട്ടികൃഷ്ണൻ,
േഡാ. െക. എം. േജാർജ്, േഡാ. എം. ലീലാവതി, െക. എം. തരകൻ,
എം. െക. മാധവൻ നായർ, എന്നിവർ ം പുറേമ നിന്ന് േ ാൽസാ
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ം

ഹനങ്ങൾ തന്ന െ ാഫ. എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള, സി. അച തേമേനാൻ,
േഡാ. പുതുേശ്ശരിരാമച ൻ, േഡാ. ചുമ്മാർചൂണ്ടൽ, എന്നിവർ ം
ഞാൻ നന്ദി േരഖെപ്പടു
.’
തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ രചനയ്ക്കായിരു
ആ ഹം. അതിനു തിരുവ
നന്തപുരത്ത് േപായി കുെറനാൾ താമസിക്കണം. അവിെടയുള്ള ആർൈക്കവ്സ്
തുടങ്ങിയ പുരാേരഖാ േക ങ്ങളിലും ധാന ൈല റികളിലും േവണ്ട കാലം
പഠനം നടത്തണം. ജില്ലയുെട വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠനപര്യടനം സാധി
ക്കണം. ന്ഥരചനയ്ക്ക് ഇെതാെക്ക ആവശ്യമായിരു താനും. പുറ
നി ള്ള
ധനസഹായം െകാണ്ടല്ലാെത ഈ യത്നം നിറേവ ക യാസമായിരു . 1987ൽ മാറിവന്ന നിർവ്വാഹക സമിതിയിൽ നിന്ന് പതിവുേപാെല േ ാളർഷിേപ്പാ,
ധനസഹായേമാ കി െമന്ന് തീക്ഷി . എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ല.
ഇതിനു അവതാരികെയഴുതിയ മഹാപണ്ഡിതനും അതിേലെറ മഹാമന
നുമായ പത്മ ീ ശൂരനാട്ട് കുഞ്ഞൻ പിള്ളയുെട മുൻപിൽ ഞാൻ വിനയപൂർവം
തലകുനി
. േകരളത്തിെല സ്ഥലചരി ങ്ങൾ എന്ന പരമ്പരയിെല ‘ഒരുപ
െക്ഷ അവസാനെത്ത കൃതിയാേയക്കാവുന്ന ഈ ന്ഥെത്ത’യും സഹൃദയേലാകം
സർവാത്മനാ സ്വീകരി െമ
ത്യാശി
.’
1991-നു േശഷം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലെയ റിച്ച് ഗേവഷണം ആരംഭിേക്ക
ണ്ട സമയമായേപ്പാൾ പുതുതായി വന്ന അക്കാദമി െസ ട്ടറി, ആദ്യം േജാലി
ആരംഭിേച്ചാളൂ അക്കാദമിയുെട അനുവാദവും േ ാളർഷി ം പിന്നാെല വരും,
എ പറഞ്ഞതനുസരി വാലത്ത് തയ്യാെറടു കൾ ആരംഭി . എന്നാൽ, താമ
സിയാെത, അേദ്ദഹത്തിന് വാഗ്ദാനം പിൻവലിേക്കണ്ടിവ . െകാടുത്തയാൾ
തെന്ന വീ ം വീ ം േ ാളർഷിപ്പ് െകാടുക്കാനാവിെല്ല പറഞ്ഞ് അേദ്ദഹം
അക്കാദമി വഴിയുള്ള ഗേവഷണം തട
. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, എറണാകുളം
എന്നീ ജില്ലാസ്ഥലചരി ങ്ങൾ പുറ വന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വാല
ത്തിെന്റ അദ്ധ്വാനെത്ത അംഗീകരി െകാ ം, മറ്റാരും ഈ േമഖലയിൽ കട
വരാത്തതു െകാ ം വാലത്ത് തെന്ന ഈ വർത്തനവുമായി മുേന്നാട്ട് േപാകണ
െമന്ന് േകരളത്തിെല പണ്ഡിതരും സാം ാരിക നായകൻമാരും വിവിധ സന്ദർ
ഭങ്ങളിൽ സ്താവിച്ചിരു . ഇതായിരു
വാലത്തിെന്റ ധാർമ്മിക പിൻബലം.
എന്നാൽ, േഡാ. എസ്. ഗുപ്തൻനായരും, പി. ടി. ഭാ രപ്പണിക്കരും േഡാ. െക. എൻ.
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എഴുത്തച്ഛനും, േഡാ. പി. വി. കൃഷ്ണൻനായരും മറ്റേനകം േപരും, വാലത്തിന് കൂടു
തൽവലിയ േ ാജൿറ്റ് നൽകണെമന്ന് വ്യൿതമായി എഴുതിവച്ചെതാ ം കമ്മിറ്റി
പരിഗണിച്ചില്ല.
നീതി േവണ്ടി വാലത്ത് അന്നെത്ത അക്കാദമി സിഡന്റിെന സമീപി .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടിേലക്ക് വാലത്ത് ഒരു പ
തവണ േപായിക്കാണും. ഒരു
തവണെയങ്കിലും േനരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കമ്മിറ്റി വരെട്ട, അടുത്ത
കമ്മിറ്റിയിൽ പറയാം എെന്നാെക്ക ക കൾക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മറുപടി വരും
അ തെന്ന. നിർഭാഗ്യവശാൽ അേദ്ദഹത്തിനും സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
പിന്നീട് അന്നെത്ത സാം ാരിക വകു മ ി ടി. െക. രാമകൃഷ്ണണെന കണ്ട്
വിവരം പറ
. ടി. െക. യുെട
തികരണം കൂട്ടിവായിച്ചേപ്പാൾ സംശയാ ദ
മായ ഒരു ഐകരൂപ്യം എല്ലാവരുെടയും വാ കളിൽ വാലത്ത് തിരിച്ചറി
.
അക്കാദമിക്ക് േവണ്ടി മൂ ജില്ലാചരി ം എഴുതിയ ആൾ എന്ന പരിഗണന ഇനി
തനി ലഭിക്കില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അേദ്ദഹത്തിന് േബാദ്ധ്യമായി.
സർവ്വകലാശാലയുെട പടി േപാലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ശാ ീയ ഗേവഷണം
എെന്തന്നറിയാത്ത വി. വി. െക. വാലത്ത് ചരി രചന പരമ്പരയായി തുടരുന്ന
തിൽ അസഹി ത വളെര വലുതായിരു . ഒരു സ്ഥലെത്ത ചരി ം വാലത്ത്
എഴുതുന്നത് ആദ്യം സ്ഥല സന്ദർശനം നടത്തിയ േശഷം മാ മായിരു . വാല
ത്ത് േകരളത്തിൽ നടന്ന് കണ്ട അ യും സ്ഥലങ്ങൾ മെറ്റാരു ചരി കാരനും
കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി കാണാൻ സാദ്ധ്യതയുമില്ല. അതുെകാണ്ടാണ് െ ാഫ. എസ്.
ഗുപ്തൻ നായർ “അേദ്ദഹം കാൽനടയായി േപായി കാണാത്ത േദശങ്ങൾ കുറയും.
ഫുള്ളാർഡും, ബുക്കാനനും, േലാഗനും െവേവ്വേറ കണ്ടി ള്ള വാലത്ത് ഒറ്റ ക
ണ്ടി ണ്ടാകും” എന്ന് എഴുതിയത്. തെന്റ ആയു ം ആേരാഗ്യവും അനുവദി ന്ന
അ യും നാൾ ചരി പഠനം നടത്തണം എന്ന് േമാഹി അക്കാദമിയുെട പുറെക
നടന്ന്, വർഷങ്ങൾ അ പാഴായി.
ശുഭകാംക്ഷികൾ എന്ന് വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ ൈകവിട്ടതിെന്റ ദു:ഖം വലുതാ
യിരു . അതുവെര കാണാതിരുന്ന തെന്റ കുടുംബത്തിേലക്ക് ആദ്യമായി വാല
ത്ത് േനാക്കി. ആ കുടുംബത്തിെന്റ പി ണയിൽ വർഷങ്ങൾ േശഷം തിരുവ
നന്തപുരത്തിെന്റ പഠനം സ്വന്തമായി തുടങ്ങി. പൂർത്തീകരി . പുതിയ അക്കാദമി
ഭരണസമിതി അധികാരേമറ്റേപ്പാൾ െസ ട്ടറി എം. കുട്ടികൃഷ്ണെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ
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35. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സ്ഥലചരി

ം

അക്കാദമി തിരുവനന്തപുരം േ ാജക്റ്റ് ഏെറ്റടു
സിദ്ധീകരി . അതിെന്റ തുടർ
ച്ചയായി േകാഴിേക്കാട് ജില്ലാ സ്ഥലചരി െമഴുതാനുള്ള േ ാജൿ ം നൽകി.
അങ്ങെനയിരിെക്ക, അസം ി െതരെഞ്ഞടു വ . ടി. െക. രാമകൃഷ്ണൻ തൃ
ണി റ അസം ി മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർഥിയാണ്. േചരാന ർ തൃ ണി റ
മണ്ഡലത്തിലാണ്. മുെമ്പാെക്ക ടി. െക. വന്നാൽ വാലത്തിെന്റ വീട്ടിൽ കയറാെത
േപാവില്ല. സഖാവ് പപ്പൻ േചട്ടനും ടി. െക. യും വാലത്തിെന്റ ഭാര്യ കൃേശാദരിയുെട
അടുത്ത ബ ക്കളുമാണ്.
പെക്ഷ, അത്തവണ ടി. െക. വാലത്തിെന കാണാൻ വന്നില്ല. പകരക്കാര
നായ് എം. എം. േലാറൻസ് വാലത്തിെന്റ വീട്ടിെലത്തി. േലാറൻസിെന്റ സേഹാ
ദരൻ, കവിയും സ്വാത ്യസമരേസനാനിയുമായിരുന്ന എ ഹാം മാടമാക്കലും
േലാറൻസും ഒരുേപാെല വാലത്തിെന്റ സുഹൃ ക്കളായിരു . േലാറൻസിെന്റ
കൂെട േചരാനലൂർ സി. പി. ഐ. േലാക്കൽ െസ ട്ടറിയും വന്നിരു . ഈ സമാ
ഗമത്തിന് ന്ഥകാരൻ ദൃൿസാക്ഷിയാണ്. (ഞാനാണ് അതിഥികൾക്ക് ചായ
െകാടുത്തത്!) സ്വീകരണവും ചായകുടിയും ഒെക്ക കഴി
. നാ വർത്തമാനവും
പറ
കഴി
. േലാറൻസ് െതരെഞ്ഞടു സംബന്ധമായി ഒ ം പറയുന്നില്ല.
വാല ം ഒ ം പറയുന്നില്ല. തികഞ്ഞ നിശ്ശബ്ദത. ഒരു മണി ർ അങ്ങെന
നിശ്ശബ്ദരായി അവർ അഭിമുഖം ഇരു . വാലത്തിെന്റ മനസ്സിൽ ഒരു അഗ്നി
പർവതം പുകയു
എന്ന് േലാറൻസ് ഹി . തെന്റ ഒരു വാ മതി, അത്
െപാട്ടിെത്തറിക്കാൻ. ഏെറ േനരം ഇരു , ഒടുവിൽ േലാറൻസ് േപാകാൻ എഴു
േന്ന .
‘എന്നാൽ, വരെട്ട?’
‘ശരി. ’
വാലത്ത് ഹസ്തദാനം െച . തിക ം യാ ികം. മ
രുകാൻ തുടങ്ങിേയാ?
േലാറൻസ് ചവി കല്ലിൽ നി . എന്നിട്ട് മുഖത്ത് േനാക്കാെത പറ
. ‘വാല
ത്തിനു എേന്താ പരിഭവം ഉെണ്ട ടി. െക. പറ
. ’മറുപടി കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാകണം
േലാറൻസ് തുടർ . “ഇത്തവണ അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.” വാലത്ത് വ്യക്തമായി
പറ
. “പരിഭവം ഉെണ്ടങ്കിൽ തെന്ന അെതാ ം ഇലക്ഷെന ബാധിക്കി
ല്ല. േലാറൻസ് ഒ െകാ ം വിഷമിേക്കണ്ട. ടി. െക. തെന്ന ജയി ം . . . ”
േലാറൻസ് നിശ്ശബ്ദനായി ഇറങ്ങിേപ്പായി. വാല ം ടി. െക. യും തമ്മിലുള്ള ശ്നം
അവർ േനരിട്ട് തീർേക്കണ്ടിയിരു എ ് അേദ്ദഹത്തിന് േതാന്നിേയാ, എേന്താ.
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പിന്നീട്, വർഷങ്ങൾ
േശഷം ഒരിക്കൽ ടി. െക. രാമകൃഷ്ണൻ േപാലീസ്
അകമ്പടിേയാെട വാലത്തിെന്റ വീട്ടിൽ േനരിട്ട് എത്തി. എേ ാർട്ട് േപാലീസിെന
കണ്ടിട്ടാവാം, ആരും കുശലെമാ ം പറഞ്ഞില്ല. ഇരുപതു മിനിേട്ടാളം നിശ്ശബ്ദ
നായി കേസരയിൽ ഇരു . വാലത്തിെന്റ ഭാര്യ കൃേശാദരിട്ടീച്ചർ ഒരു ാസ്
നാരങ്ങാെവള്ളം െകാടു . േപാകാൻ േനരം ടി. െക. േചാദി . “എന്തായിരു ?”
“ േത്യകിച്ച് . . . ഒ മുണ്ടായില്ല.” ടീച്ചർ കണ്ണ് തുട .
* *

*

വീട്ടെപ്പടാത്ത കടം വീട്ടാൻ പിന്നീട് ഒരവസരം ലഭിേച്ചക്കില്ല, എന്ന്, ടി. െക.
ചിന്തി േവാ, എേന്താ.

36
ജന്മനാടിെന്റ ആദരം
ഒടുവിൽ ജന്മനാട് വാലത്ത് മാഷിനു െപൗരസ്വീകരണം നൽകി. 1997 െഫ .
2-ന് വാലത്ത് മാഷിനു െപൗരസ്വീകരണം നൽകു , എന്ന വാർത്ത വലിയ
ആേഘാഷേത്താെടയാണ് ാമവാസികൾ ഏെറ്റടുത്തത്. േചരാന ർ ാമപഞ്ചാ
യ ം. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ സ്മാരക വായനശാലയും സംയുക്തമായി എല്ലാവിധ
ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തി. േചരാന ർ എൻ. ബി. എഫ്. ഹാളായിരു
സേമ്മളന
േവദി.
ൈവകിട്ട് സേമ്മളനം നട ന്ന േചരാന ർ എൻ. ബി. എഫ്. ഹാളിേലക്ക്
ാമവാസികൾ േനരെത്ത എത്തിതുടങ്ങി. പഞ്ചായത്തിെന്റയും വായനശാലയു
െടയും അലങ്കരിച്ച വാഹനങ്ങൾ വാലത്ത് മാഷിെന്റ വീട്ടിെലത്തി. സ്വീകരണ
േയാഗത്തിൽ സംഗിക്കാൻ തൃ രിൽ നിന്ന് വന്ന പവനൻ, സേമ്മളന സ്ഥല
േത്തയ്ക്ക് േപാകുന്ന വഴി 3 മണിക്ക് വാലത്തിെന്റ വീട്ടിൽ വ . അവെടനി ര
കിേലാമീറ്റർ അകെലയുള്ള സേമ്മളനേവദിയിേലക്ക് പുഷ്പാലംകൃതമായ തുറന്ന
വാഹനത്തിൽ വാലത്ത് മാഷിെന ഇരുത്തി, ഇരുവശ ം ര
സുഹൃ ക്കളും
ഇരു . 4 മണിക്ക് തുറന്ന വാഹനത്തിലിരുത്തി ബാന്റ് േമളേത്താെട യാ ആരം
ഭി . അത്തരം പരസ്യമായ ചരണങ്ങളുെട പരിഹാസ്യതകേളാട് ജീവിതകാലം
മുഴുവൻ േപാരടിച്ച വാലത്ത്, ആ യാ യിൽ ഏെറ സ ഷ്ടനായി കാണെപ്പ . ഒരു
പെക്ഷ, തീർ ം അനാവശ്യെമന്ന് േതാന്നാെമങ്കിലും ഒരു നാട്ടിെല ഏതാണ്ട്
മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ആേഘാഷമായി നടത്തിയ ആ അനുേമാദനം തെന്റ ദീർഘകാ
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ലെത്ത കഠിന യത്നങ്ങൾ ള്ള നന്ദി കടനമായി അേദ്ദഹം കരുതിയിരിക്കാം.
അലങ്കരിച്ച വാഹനം െമെല്ല നീ േമ്പാൾ സ്ഥലെത്ത മൂ വിദ്യാലയങ്ങളിെല
മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളും അദ്ധ്യാപകരും േറാഡിനിരുവശവും നിര നി പുഷ്പ
ങ്ങൾ െചാരി
. ഏെറക്കാലം നിരീശ്വരനും കമ്മ ണി ം ജനവിരുദ്ധനും ഒെക്ക
യായി ാമം മു കുത്തിയ ഒരു വ്യക്തി പിൽക്കാലത്ത് ഇ യധികം മാനിക്കെപ്പ
എന്നത് ആ വ്യക്തിത്വത്തിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരമായി കരുതാം. ചട കൾ ആരം
ഭി . . . യിസ് െനയിം െസാൈസറ്റി സിഡന്റ് പുതുേശ്ശരി രാമച െന്റയും
െസ ട്ടറി െക. എം. െലനിെന്റയും ആശംസകൾ വായി . തുടർന്ന് പുര ാരവും
ശംസാപ വും ഫലകവും സമ്മാനി . വിവിധ േമഖലകളിൽ നി ള്ള വിശിഷ്ട
വ്യക്തികൾ ആശംസകൾ േനർ . ാമ പഞ്ചായത്ത് വാലംകരയിെല തറവാട്
വീട്ടിേല ള്ള േറാഡിനു അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്മരണയ്ക്കായി ‘വി. വി. െക. വാലത്ത്
േറാഡ് ’ എന്ന് േപരി . സേമ്മളനവാർത്ത ദൂരദർശൻ മലയാളം ചാനലും ആകാശ
വാണി വിവിധ നിലയങ്ങളും റിേപ്പാർട്ട് െച . എല്ലാ മലയാള ദിനപ ങ്ങളിലും
പിേറ്റന്ന് വാർത്ത സിദ്ധീകരി . വാലത്ത് എന്ന വ്യക്തി അേപ്പാൾ മാ ം
അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് െവളിച്ചേത്തയ്ക്ക് വന്നത് േപാെല!
സത്യത്തിൽ വാലത്തിെന്റ സാഹിത്യയാ അന്ധകാരത്തിലൂെടയായിരു .
അേദ്ദഹം തഗതിയിൽ യാ െചയ്തിരുന്നത് ആരും കണ്ടില്ല. മ ള്ളവർ തെന്റ
ഓേരാ നീക്കങ്ങളും അറിയണെമേന്നാ, അടയാളെപ്പടുത്തണെമേന്നാ വാലത്തിനു
നിർബന്ധമില്ലായിരു . വാലത്തിെന്റ ചുവടുകൾ തേന്റതു മാ മായിരു . തെന്റ
ഓേരാ എളിയ സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയുമായി വാലത്ത് നിഷ്കളങ്കമായ പുഞ്ചിരിേയാെട
നി . വളെര കുറ േപർ മാ ം അത് ക . അധികം േപരും കണ്ടില്ല. ചിലർ
കണ്ടിെല്ല നടി . ചിലർ വഴിമുടക്കി നി . വാലത്ത് ആേരാടും കലഹിച്ചതായി
അറിവില്ല. ഒഴി
മാറിയിേട്ടയു . അതുെകാണ്ട് വാലത്ത് ആരുെട മുന്നിലും
േതാറ്റിട്ടില്ല. തല കുനിച്ചിട്ടില്ല. പദ്യകവിതയുെട കൂെട കുെറ നട . പിെന്ന ഗദ്യക
വിതയുെട കൂെട േപായി. അവിടുന്ന് കവിത തുളു ന്ന ഗദ്യവുമായി ഋേഗ്വദത്തിലൂെട
കട േപായി. തുടർ ് സ്ഥലനാമ ഗേവഷണത്തിൽ നിലയുറപ്പി . അങ്ങെന
കവിയായ ചരി കാരൻ ചരിതകാരനായ കവിയുമായി.
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സ്ഥലനാമചരി ം,കവിത വിഭാഗങ്ങളിലായി 18 ന്ഥങ്ങളും നൂേറാളം കവിതക
ളും രചിച്ച് 1938 മുതൽ 2000 വെര മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ സജീവമായി സാന്നി
ധ്യം വിളംബരം െചയ്ത വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് യശഃശരീരനായ വി. വി. െക.
വാലത്ത് വിലയിരുത്തെപ്പടുന്നത്. അവാർഡുകളുെട വലിയ േശഖരെമാ ം വാല
ത്തിെന്റ ൈകവശമില്ല.
അനർഹരായ പലരും സ്വാത ്യസമരെപൻഷൻ വാങ്ങിച്ചേപ്പാഴും, സ്വാത
്യ സമരേ രകമായ കവിതകൾ രചിച്ച കുറ്റത്തിന്
ിട്ടീഷ് സർക്കാരിനാൽ
ൈസനികവൃത്തിയിൽ നി പിരി വിടെപ്പട്ട വാലത്ത് ഒരു രൂപയുെട ആനുകൂല്യ
ത്തിെന്റയും ഒരു അവാർഡിെന്റയും പിന്നാെല േപായിട്ടില്ല. വലിയ തീക്ഷകൾ
ഒ ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒെരാറ്റ ആ ഹം മാ ം. മരി േമ്പാൾ ഒരു രൂപ േപാലും
കടം ഉണ്ടാകരുത്. അത് വലിയ നിർബന്ധം ആയിരു . റിട്ടയർ െചയ്തേപ്പാൾ
കിട്ടിയ തുകയും ഒരു ചിട്ടിയും േചർത്ത് പുതിയ വീട് പണി കഴി . ഒരു വക ബാങ്ക്
േലാണും ഇല്ല. തിക ം ലളിതമായ ജീവിതമാണ് അേദ്ദഹം നയിച്ചിരുന്നത്. ലാഭ
ചിന്ത കൂടാെതയാണ് അേദ്ദഹം ഗേവഷണ വർത്തനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ടത്. ഒരു
വിധ നഷ്ടേബാധവും ആ മനസ്സിെന അലട്ടിയിട്ടില്ല.
ര
പതിറ്റാണ്ടെത്ത ചരി ഗേവഷണം വാലത്തിനു നൽകിയ സമ്മാനമാ
യിരു , ശ്വാസതടസ്സം. അക്കാദമിയുെടയും ആർൈക്കവ്സിെന്റയും പുരാേരഖകളു
മായി നിത്യമിടെപ , പഴകിയ െപാടി നിരന്തരം ശ്വസി അേദ്ദഹത്തിന് ശ്വാസം
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മുട്ടൽ പതിവായി വരാൻ തുടങ്ങി. 1996-നു േശഷം ശ്വാസതടസ്സം വർദ്ധി .
പലേപ്പാഴും മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിൽ ആശുപതിയിൽ എത്തി ഓക്സിജൻ െകാടു
േക്കണ്ടിവ . ശ്വാസംമുെട്ടന്ന കടുത്ത െവ വിളിെയ അതിജീവി െകാണ്ടാണ്
തൃശൂരിൽ അക്കാദമി ഗസ്റ്റ് റൂമിലും പാലക്കാട് ആല ർ ആ മത്തിലും തിരുവ
നന്തപുരത്ത് േകാപ്പാറ േലാഡ്ജിലും താമസിച്ച് ഓേരാ ജില്ലയുെടയും ചരി രചന
നടത്തിയത്. രാ ികളിൽ എല്ലാവരും ഉറ േമ്പാഴും വാലത്തിനു ഉറങ്ങാൻ
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. േഡാക്ടർമാെര മാറിമാറി ക . എല്ലാവരും നൽകിയ മരുന്ന്
ഒ തെന്ന. ഉപേദശവും ഒ തെന്ന. ‘െപാടി ഒഴിവാ ക.’ അെതങ്ങെന ഒഴി
വാ ം? ആ െപാടിേയാടു ണയമായിരുന്നേല്ലാ. െപാടിപിടിച്ച പുരാേരഖകൾ
തട്ടി ട
വാലത്ത് തെന്റ േജാലി തുടർ . . . ഒരുവഴിയ്ക്ക് ശ്വാസതടസ്സവും
തുടർ .
ഫാക്റ്റ് കമ്പനിയിൽ നി ള്ള വിഷ ക വാലത്തിെനേപ്പാലുള്ള കാസേരാ
ഗികൾക്ക് അന്തകനായിരു . കൂ കാരിൽ ചിലെരാെക്ക േനരം െവളുപ്പിക്കാ
നാവാെത, ഒരു നൂൽ ശ്വാസം കിട്ടാെത മരി . േചരാന രിെല വീട്ടിൽ നിന്ന്
പറവൂർക്ക് മാറുവാൻ കാരണം ഇതാണ്. അങ്ങെനയിരിെക്കയാണ് േകരള സാഹി
ത്യ അക്കാദമി 1999-െല സമ സാഹിത്യ സംഭാവനകൾ ള്ള പുര ാരം
വാലത്തിനു ഖ്യാപിച്ചത്. പുര ാരങ്ങൾ കൂടാെത തെന്ന വാലത്തിെന്റ കൃതികൾ
േകരളീയ ഹൃദയങ്ങളിൽ കുടിയിരു െകാ ം.
എങ്കിലും ആ പുര ാരം അത് തെന്ന േതടി വന്നതായതുെകാ കൂടി വാല
ത്തിനു ഏെറ സേന്താഷ ദമായിരു . േകരളസാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ
െവച്ച് നടന്ന പുര ാരവിതരണ ചടങ്ങിൽ വിശ്വസാഹിത്യകാരൻ എം. ടി. വാസു
േദവൻനായർ വാലത്തിെന െപാന്നാടയണിയി . സമ സംഭാവനകൾ ള്ള
എന്േടാവ്െമന്റ് നൽകെപ്പ . ചി ം അനാച്ഛാദനം െച .
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തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളുെട പഠനം നട േമ്പാൾ പൂർണ്ണമായും എറണാകുളം,
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാചരി ം തിരയുന്ന കാലത്ത് ഭാഗികമായും അേദ്ദഹം േകര
ളസാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട ഗസ്റ്റ് റൂമിലായിരു താമസം. 1978 േമയ് 27 ശനി
യാ മഹാകവി പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുെട മൃതേദഹത്തിൽ അക്കാദമി റിസർച്ച്
സ്റ്റാഫിനു േവണ്ടി റീത്ത് സമർപ്പി .
േപാൾ, കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ആനന്ദൻ പിള്ള, ദാശ, ലീല, മാധവി ട്ടി എന്നീ ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥർ നൽകിയ നിസ്വാർത്ഥ േസവനങ്ങൾക്ക് വാലത്തിെന്റ ജീവിതത്തിൽ
വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. അവിെട താമസി േമ്പാൾ വാർധക്യ സഹജമായ പല
അസുഖങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത വിഷമിപ്പിച്ചേപ്പാെഴല്ലാം മക്കളുെട സ്ഥാന
നിന്ന്
വാലത്തിെന പരിചരിച്ചവരായിരു അക്കാദമി ജീവനക്കാർ. ലാളിത്യം ൈകമു
തലായുള്ള സത്യസന്ധനായ ഒരു പഠിതാവ് എന്ന നില ള്ള ആദരം സർവ്വരിൽ
നി ം അേദ്ദഹത്തിന് ലഭിച്ചിരു . അതുെകാണ്ട് ആ സുജനങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ
വാലത്തിനു സ്വജനങ്ങൾ തെന്ന ആയിരു .
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ിയെപ്പട്ടവരുെട േവർപാട്
ൈവകാെത പറവൂരിൽ താമസമായി. സ്ഥിരമായി മരു ം ഇൻേഹലരും ഉപേയാ
ഗിച്ചിരുന്ന വാലത്ത് പറവൂരിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ര ം ഉേപക്ഷി . ഒരു െകാല്ല
ത്തിേലെറ സുഖമായി അവിെട കഴി
. പേക്ഷ, എഴുത്ത് പൂർണ്ണമായി നിന്ന്
കഴിഞ്ഞിരു . േപന പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം വിരലുകൾ ദൃഡമായിക്കഴി
ഞ്ഞിരുനു. േകാഴിേക്കാട് ജില്ലാ സ്ഥലചരി െമഴുതുക എന്ന െദൗത്യം മുഴുമിക്കാനാ
വാെതവന്ന നിരാശ വലുതായിരു . ഓടിത്തളർന്ന കുതിരയുെട വാർധക്യം. ഒരു
പാട് ഓർമ്മകൾ. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ. അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മകളിലൂെട പുനര
വതരി . . . ഒരിക്കലും തിരി കിട്ടാത്ത േപായകാലം വാലത്തിനു വലിയ വിഷാ
ദമായി. ഒരിക്കൽ ഡയറിയിൽ കുറി . ‘കൃേശാദരിെയ ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടെപ്പടു
ത്തി. വീടിെനയും കുടുംബെത്തയും അവളുെട തലയിൽ ഇട്ടി ഞാൻ പുറം േലാക
ത്ത് ചുറ്റി. എന്നിട്ട് എന്ത് േനടി?’.

േജഷ്ഠൻ മാധവൻ
പാലക്കാട് ജില്ലാ സ്ഥല ചരി ത്തിെന്റ രചനയുമായി 1984 െഫ വരിയിൽ ഒരു
വ്യാഴാ രാവിെല വീട്ടിൽ നിന്ന് പാസഞ്ചറിൽ വാലത്ത് അക്കാദമിയിൽ എത്തി.
താൽക്കാലികമായി താമസി ന്ന ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ രാ ി െ ാഫ. സുകുമാർ അഴീ
േക്കാട് വ . അേദ്ദഹവുമായി സംസാരി െകാണ്ടിരിെക്ക േജ്യഷ്ഠൻ മാധവൻ
മരി എന്ന് േഫാൺ വ . ഉടൻ മടങ്ങി. അഴീേക്കാടിെന്റ കാറിൽ ാൻേ ാർട്ട്
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സ്റ്റാന്റിൽ എത്തി. അവിെടനി
എറണാകുളം ഫാസ്റ്റ് കിട്ടി രാ ി ഒരു മണി
േയാെട വീട്ടിെലത്തി. േജഷ്ടൻ എല്ലാവെരയും വി േപായി. െകൗമാര ായത്തിൽ
അച്ഛെന നഷ്ടെപ്പട്ടേപ്പാൾ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അച്ഛെന്റ കുറവ് പരിഹരിച്ചത്
േജഷ്ഠനായിരു . ആ കാരണവരും കടന്ന് േപായി. അച്ഛേനാ േജഷ്ഠേനാ േവണ്ടി
ഒ ം െച െകാടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്ന ഓർമ്മ വാലത്തിനു വലിയ വിഷാദ
മായിരു .

ടി. െക. സി. വടുതല, 1988 ജൂലായ് 1
ചിരകാല സുഹൃ ം കുടുംബ സുഹൃ ം. രാവിെല 6 മണിക്ക് നിര്യാതനായി.
ൈവകിട്ട് 5 മണിക്ക് ശവസം ാരം നട . സുഖമില്ലായിരു . എങ്കിലും സം ാ
രത്തിൽ കുടുംബ സേമതം പെങ്കടു . ടി. െക. സി. വാലത്തിെന്റ ആത്മസുഹൃത്താ
യിരു . വളെരനാൾ അക്കാദമി ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ അവർ ഒരുമി താമസിച്ചി ണ്ട്.
അന്ന് അേദ്ദഹം ലളിതകലാ അക്കാദമി െസ ട്ടറി. വാലത്ത് സാഹിത്യ അക്കാദ
മിയിെല േ ാളർ. വളെര വളെര ഓർമ്മകൾ. 1977-ൽ വാലത്തിെന്റ ഷഷ്ടിപൂർത്തി
എറണാകുളത്ത് െവച്ച് ആേഘാഷിക്കാൻ മുൻൈക എടുത്തത് അേദ്ദഹമായിരു
. േസ്നഹസമ്പന്നൻ.
സാദാത്മകതയും ആത്മവിശ്വാസവും നർമ്മേബാധവും
തിളങ്ങി നിന്ന വ്യക്തി. എം. പി. ആയേപ്പാൾ പല തവണ വാലത്തിെന ദില്ലിയ്ക്ക്
ക്ഷണി . ഒരു ൈപസയും െചലവാക്കണ്ട. കൂെട െചന്നാൽ മതി. വാലത്ത് ക്ഷണം
നീട്ടി നീട്ടി കഴി കൂട്ടി. 6 െകാല്ലമാണേല്ലാ എം. പി. യുെട കാലാവധി. േപാകാം,
വരെട്ട എ കരുതി. 2 െകാല്ലെത്ത എം. പി. സ്ഥാനേമ കഴി
. അേദ്ദഹം
െപെട്ടന്ന് േവർെപ േപായി. വാലത്ത് അന്നെത്ത ഡയറിയിൽ എഴുതി. ‘എെന്റ
മുന്നിൽ ശൂന്യത. ശൂന്യത മാ ം.’

ടാറ്റാപുരം സുകുമാരൻ, 1988 ഒേക്ടാബർ 26
പകൽ 12.30-നു ടാറ്റാപുരം സുകുമാരൻ എറണാകുളം സിറ്റി ആശുപ ിയിൽ ചികി
ത്സയിലിരിെക്ക, നിര്യാതനായി. സുകുമാരൻ ആശുപ ിയിൽ കിടപ്പിലായ എല്ലാ
ദിവസവും വാലത്ത് കൂെടയുണ്ടായിരു . മൂത്ത സേഹാദരിയുെട ഏക മകനാണ്.
േചച്ചിയുെട മകന് എന്ന നിലയ്ക്ക് മരുമകൻ ആെണങ്കിലും സുകുമാരൻ വാലത്തിനു
സുഹൃത്തിെനേപ്പാെലയാണ്. ായത്തിലും വലിയ അന്തരമില്ല. പുസ്തക കാശന
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ങ്ങൾ അവർ പര രം കൂടിയാേലാചിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരു . ഒരിക്കൽ െഗൗരവ
േമറിയ ഒരു ശ്നം ടാറ്റാപുരം അമ്മാവെന്റ മുന്നിൽ അവതരിപ്പി . റഷ്യൻ ാസ്സി
പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്ന് കലശലായ ആ ഹം. പെക്ഷ പണമില്ല. ര
േപരും കൂടിയാേലാചി . പുസ്തകങ്ങൾ ഇരുവർ ം വളെര ധാനമാണ്. വാങ്ങി
േയതീരു. പണം ആർ തരും? നിവൃത്തിയില്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ സുകുമാരൻ തലയാ
ട്ടി. സുകുമാരെന്റ കാതുകളിെല കടുക്കൻ വാലത്തിെന്റ കണ്ണിൽ െപ . ര സ്വർ
ണ്ണക്കടുക്കനുകൾ കാതിലുണ്ടായിട്ടാേണാ പണത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ട്? കാതിെല കടു
ക്കെനക്കാൾ ധാനം കയ്യിൽ വരുന്ന ാസ്സി കളാെണന്ന് അമ്മാവനുപേദശി
ച്ചത് മരുമകൻ ശിരസാവഹി . ഉടൻ തെന്ന കടുക്കനുകൾ ഊരി വിറ്റ് സുകുമാരൻ
ാസ്സി കൾ വാങ്ങി. ആ സംഭവം തെന്റ സാഹിത്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ
പരിവർത്തനെത്ത റിച്ച് കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം ടാറ്റാപുരം സുകുമാരൻ പലതവണ
സ്മരിച്ചി ണ്ട്.
1989 െഫ വരി 23 വ്യാഴം. ഡയറിയിൽ ചില കുറി കൾ ഇങ്ങെന കാണു
. “ . . . . . . ഒരു ഉേന്മഷവുമില്ല. ഏകാന്തത പേണ്ട ഇഷ്ടമായിരു . ഇേപ്പാൾ
അത് വിഷാദെത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കാേന ഉതകു
. േവണ്ടെപ്പട്ട മി ങ്ങൾ മരി
േപായി. സ്വന്തം മരുമകൻ ടാറ്റാപുരവും. സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തം ഭാര്യാപു ന്മാ
രുെട പരിചര്യ ഏ കഴിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല.”
1999 േമയ് 29. ‘ ഭാതം െവറും ൈകയുമായി വ . സായാഹ്നവും െവറും
ൈകയുമായി േപാകു . എനി ം െവറുംൈകേയാെട മടങ്ങാം. ജീവിതം എെന്ന
എന്ത് പഠിപ്പി ? ജീവിതം എെന്ന ഞാെന
പഠിപ്പി . ഇത് പഠിക്കാൻ 80
വയസ്സ് വെര കാത്തിരു . അെതാരു വലിയ കാര്യം തെന്ന. ബാല്യത്തിൽ
രാവിെല അമ്മ അമ്പലത്തിൽ െകാ േപായി. അകെല ഇരുട്ടറയിൽ നരകത്തി
െന്റ കണ്ണ് േപാെല ജ്വലിച്ച നിലവിളക്ക് ചൂണ്ടി അമ്മ െതാഴാൻ പറ
. “അത്
കല്ലേല്ല, അെമ്മ?” അന്ന് തുടങ്ങിയ യുക്തിവാദം അന്ത്യം വെര കൂ വിട്ടില്ല.”

40
അന്ത്യനാളുകൾ
വാലത്ത് ഒരിക്കൽ എഴുതിയ ‘ഈ സായംസന്ധ്യന്ധ്യയിൽ’ എന്ന േലഖനം
വാലത്തിെന്റ ആത്മ നിരീക്ഷണം നിറ
നിൽ ന്നതാണ്. അത് ഇവിെട
ഉദ്ധരിക്കെട്ട.

ഈ സായംസന്ധ്യയിൽ
‘എനിയ്ക്ക് ജാതിയില്ല. മതമില്ല. ൈദവേമാ, േക്ഷ

േമാ ഇല്ല. ആ വക സൂചനക
ട്ടികളുേടേയാ േപരുകളിൽ ഒളി

െളാ ം എെന്റേയാ എെന്റ മക്കളുെടേയാ േപര
നിൽ ന്നില്ല.
അതുേപാെല എെന്റ പുസ്തകങ്ങളും എെന്റ ജാതി വിളംബരം െചയ്കയില്ല.
ജാതിചിന്ത മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിൽ വരുന്നേതാെട അവൻ അേങ്ങയറ്റം തരം താഴ്ന്ന
തായാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കിയി ള്ളത്. ഈ എൺപതാം വയസ്സിൽ തിരി
േനാ േമ്പാൾ എനിക്ക് അഭിമാനം േതാ ന്നത് ഞാെനാരിക്കലും ഒരു
ജാതിയുെട ഭാഗമായി ചിന്തി കേയാ, വർത്തി കേയാ െചയ്തിട്ടില്ല എന്നതു
െകാണ്ടാണ്. ഞാൻ മനുഷ്യനാണ്. ഒരു ചരി കാരനായി അറിയെപ്പട്ടാൽ മതി.
“അച്ഛെന്റ േതാളിലിരുന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി േലാകം കാണുന്നത്. ഒരു
വഴി കണ്ടാൽ, ഒരു കുളം കണ്ടാൽ, ഞാനേന്വഷി ം ഈ വഴി എവിേടയ്ക്കാണ്?
ഈ കുളം എങ്ങെനയുണ്ടായി?”എെന്നാെക്ക.
ആ അേന്വഷണമാണ് ഞാനിേപ്പാഴും തുടരുന്നത്.
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ബാല്യത്തിൽ കണ്ട വഴികൾ, വഴിയമ്പലങ്ങൾ, അത്താണികൾ, ച ചു
കൾ, മലവാരങ്ങൾ, ഗുഹാേക്ഷ ങ്ങൾ . . . എല്ലാത്തിലും നൂറ്റാ കളുെട കഥക
ളുണ്ട്. ആ കഥകൾ േതടിയാണ് ഞാനലഞ്ഞത്.
ഓേരാ ജില്ലയുേടയും സ്ഥലചരി െമഴുതിയത് എെന്റ വീട്ടിലിരു െകാണ്ടല്ല.
ജില്ലയിെല ഓേരാ ാമത്തിലും േപായി വിവരങ്ങൾേശഖരി കയായിരു .
എ
കഷ്ടെപ്പട്ടായാലും േനരിൽ കാണാെത ഞാെനാ െമഴുതിയിട്ടില്ല.
ഞാൻ ഐതിഹ്യം േനാക്കാറില്ല. പറ
േകട്ട് വിശ്വസിക്കാറുമില്ല. യുൿതി
െകാണ്ട് ഖനനം െചയ്കയാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഒരിക്കൽ പാലക്കാട്ട് േകാട്ടമല
കാണാൻ േപായി. മലകയറി മുകളിൽ എത്തിയേപ്പാഴാണ് സന്ധ്യെയന്നറി
ഞ്ഞത്. താേഴ വരാൻ പറ്റാത്ത വിധം േനരം ഇരു കയും െച . കാൽ വഴുതി,
കല്ലിൽ തലയടി മരി േമാ, എ
േപാലും േപടി േപായ നിമിഷം. ഒ
നിലവിളിച്ചാൽേപ്പാലും അവിെട ആരും വരികയില്ല. ഒടുവിൽ ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തട
ഞ്ഞാണ് ഞാൻ മടക്കദൂരം താണ്ടിയത്. പാമ്പിേനയും ഇരുട്ടിേനയും േപടിച്ച ആ
രാ ി ഇ ം എെന്റ മനസ്സിലുണ്ട്.
കഷ്ടെപ്പട്ട് ഞാൻ കെണ്ടത്തയ േരഖകൾ പിൽക്കാലത്ത് കുട്ടികൾ ംമ ം
േയാജനെപ്പട്ടത് സേന്താഷകരമായി. എം. ജി. യുണിേവർസിറ്റി എെന്റ “ചരി
കവാടങ്ങൾ” പാഠപുസ്തകമാക്കിയിരു . യാ കളുേടയും അേന്വഷണങ്ങളുേടയും
ഒടുവിൽ ഞാൻ േരാഗിയായത് ഓർ േമ്പാൾ വിഷമവുമുണ്ട്. ഇത്തരം ഗേവഷണ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൽക്കാലത്ത് എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായ േനട്ടെമാ മുണ്ടായി
ല്ല. മൂന്ന് ജില്ലകള റിച്ച് പഠിക്കാൻ സാഹിത്യ അക്കാദമി തിമാസം െതാള്ളാ
യിരം രൂപ വീതം ത . ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു വർഷം വീതം. പുസ്തകങ്ങൾ നാലും
അക്കാദമി സിദ്ധീകരി . അതിൽ നിന്ന് േറായൽറ്റി ഇനത്തിൽ കാര്യമാെയാ
ം കിട്ടാനില്ല. സ്േകാളർഷിപ്പ് കിട്ടിയ തുക ഗേവഷണത്തിനായി െചലവാകു
കയുംെച . എങ്കിലും ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ എെന്റ സ്ഥലനാമഗേവഷണ ന്ഥ
ങ്ങൾക്ക് പുതിയ പതി കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആനന്ദം നൽകു . അവയ്ക്ക് വായന
ക്കരുണ്ടേല്ലാ. സ്ഥലനാമങ്ങളുെട ഉത്ഭവരഹസ്യം േതടിയുള്ള യാ യിൽ എനിക്ക്
ധനനഷ്ടവും സ്വ നഷ്ടവും ഉണ്ടായി ണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലെയപ്പറ്റി പഠി
ക്കാനുള്ള യാ യ്ക്കിടയിൽ കാമറയും കുറി കൾ േരഖെപ്പടുത്തിയ േനാ ബു കളുമ
ടങ്ങിയ സ ട്െകയ്സ് നഷ്ടെപ്പ . ഒടുവിൽ ഉടുതുണി മാ മായി വീട്ടിൽ തിരിെച്ച
കയായിരു .

വി. വി. െക. വാലത്ത് — കവിയും ചരി കാരനും
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പട്ടിണി ഒരു സാധാരണ സംഭവമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കാൻ
ഭാഗ്യമുണ്ടായി. േലാകെത്തമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥ ശ്നം വിശ തെന്ന
എന്ന തിരിച്ചറിവിലൂെട ഞാൻ വളർ .
എെന്റ വഴികൾ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിെന്റയും കഷ്ടപ്പാടിേന്റതുമായിരു . എ
േ ശിച്ചാണ് എെന്റ ജീവിതപ്പാതയിൽ കുറെച്ചങ്കിലും േനട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയെതന്ന്
ഓർ കയാണ്. എന്നാൽ, എനിക്ക് ജീവിതം ൈകനിറ ത
എെന്നാ ം
േതാന്നിയിട്ടില്ല. ചിലേപ്പാൾ ആേലാചി േമ്പാൾ േതാ ം പല തീരുമാനങ്ങളും
ാന്തേമാ, അതിസാഹസികേമാ ആയിരുെന്നന്ന്.
എങ്കിലും ജിജ്ഞാസുവായിരു ഞാൻ. അതാണ് എെന്നചരി കാരനാക്കി
യത്. എെന്റ ഭാഷ ഇ ം തീക്ഷ്ണമായാണ് എനിക്ക് അനുഭവെപ്പടുന്നത്.
ഞാെനാരു േസാഷ്യലിസ്റ്റായിരു . അേതസമയം കമ്മ ണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങ
േളാട് എ ം ാന്തമായ അടുപ്പവും കാണിച്ചിരു . ജീവിതത്തിെന്റ ആദ്യനാളുക
ളിൽ േനരിട്ട പട്ടിണിയും ദുരിതവും എെന്ന കൂടുതൽ തുല്യതയുള്ള ഒരു സമൂഹെത്ത
റിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഇടയാക്കി. അെതല്ലാം ഇ ം എന്നിൽ പുത്തനുണർവ്വായി
നിൽ കയാണ്.
എെന്റ ആദ്യ ഗദ്യകവിതാസമാഹാരമായ ‘ഇടിമുഴക്കം’ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചി
ള്ളത് എെന്റ അച്ഛനു തെന്നയാണ്.
ദാരി ്യത്തിൽ ജനിച്ച്,
ദാരി ്യത്തിൽ ജീവിച്ച്,
ദാരി ്യത്തിൽ െവച്ച്
ഒരു ദിവസം കാണാെത േപായ
എെന്റ അച്ഛെന്റ ഓർമ്മയ്ക്ക്.
അച്ഛെന്റ ദുരിതങ്ങൾ എെന്റ ചിന്തയിൽവല്ലാത്ത പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തി
െയന്ന് പറയാം.
എനിക്ക് ഒരു മനുഷ്യനായിത്തീരുവനായിരു ആ ഹം. കാരണം മനുഷ്യ
ത്വത്തിെന്റ വില അ മാ ം ഞാനറിഞ്ഞി ണ്ട്. മനുഷ്യത്വം മരവിച്ച ഒരു േലാക
ത്താണെല്ലാ, നാം ജീവി ന്നത്. ചളിയും െവള്ളവും ഇരു ം േചാരയും നിറഞ്ഞ
ഈ അഗാധതയിൽ വ ള്ള ജീവിതത്തിൽ നി ം നമുക്ക് രക്ഷെപ്പടാനാവുെമാ?
ഇെതെന്റ പഴയ േചാദ്യമാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ വി വെത്ത േസ്നഹി . രാ ീയ
മായി പുതിെയാരുണർവിലൂെട, നമുക്ക് നെല്ലാരു ജീവിതമുണ്ടാകുെമന്ന് െചറുപ്പകാ
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ലത്ത് വിശ്വസി . ഇന്നിേപ്പാൾ േനാ േമ്പാൾ മനുഷ്യെന്റ മഹത്വം എവിെടേയാ
കളങ്കെപ്പട്ടിേല്ല, എ സംശയി
.’
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ഒമർ ഖയ്യാം വരൂ, വരൂ!
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സ്ഥലചരി ം സാധനം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വാലത്ത് ഒന്ന്
തിരി
നി . 1930 മുതൽ 2000 വെര ഏഴു പതിറ്റാ കൾ എഴുത്തിെന്റ വഴിെയ
സഞ്ചരി . ഇേപ്പാൾ വിരലുകൾ തീെര വഴങ്ങാതായി. എഴുത്ത് ഏതാണ്ട് അവസാ
നിച്ച മട്ടാണ്. 2000 ആയേപ്പാൾ എഴുത്ത് മിക്കവാറും നിലച്ചിരു . മതി. വി മം
എെന്തന്നറിയാെത ചരി ാേന്വഷണവുമായി സന്യാസിെയേപ്പാെല അല
.
കാണാത്ത നാടില്ല. േപാകാത്ത കാടില്ല. േകറാത്ത കുന്നില്ല. എഴുതാത്ത ദിവസമി
ല്ല. പെക്ഷ, ഇേപ്പാൾ ഇനി ഒന്നിനും ആവില്ല. േകാഴിേക്കാട് ജില്ലാ സ്ഥലചരി ം
എഴുതുവാൻ ആരംഭി െവങ്കിലും അനാേരാഗ്യത്താൽ നിർത്തിെവ കയായിരു .
മനസ്സ് അേപ്പാഴും
വർത്തനനിരതമായി താൻ െചേയ്യണ്ട കാര്യങ്ങെള
നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പി . പെക്ഷ, ശരീരം ഒരി േപാലും വഴങ്ങിെക്കാടുത്തില്ല.
ഈ േലാകത്ത് നിന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിടി വി തുടങ്ങിയിരു . ജീവിതാന്ത്യം
ആഗതമായി എന്ന് അേദ്ദഹമറി
. തെന്റ ജീവിതം സമാപ്തിേയാട് അടു ക
യാണ്. മരണം തെന്റ സമീപത്ത് എത്തിക്കഴി
എന്ന് വാലത്ത് ഈ വർഷം
അവസാനമാകുേമ്പാേഴയ്ക്ക് ഉറപ്പി കഴിഞ്ഞിരു .
മുൻവർഷങ്ങളിൽ കുനുകുനാ കുത്തി റി നിറച്ചിരുന്ന ഡയറിത്താളുകളുെട
സ്ഥാനത്ത് േപജുകേളാളം ശൂന്യത. 99 ആയേപ്പാൾ ഓേരാ ദിവസവും ഡയറി
യിൽ അന്നെത്ത തീയതി മാ െമഴുതുന്ന രീതിയായി. വാലത്ത് മരണത്തിേലക്ക്
അടു കയായിരു .
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ഈ ഘട്ടത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ പ മാസികകളിൽ നി ം േലഖകന്മാർ
വീട്ടിെലത്താൻ തുടങ്ങി. ചൂേടാെട വാല മായുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ സിദ്ധീകരി
കയും ഉണ്ടായി. വാലത്ത് ഒരു സംഭവമാെണന്ന് െവളിപാട് കിട്ടിയ േപാെല.
സമകാലിക മലയാള സാഹിത്യം വാലത്തിെന തമസ്ക്കരി , എന്ന് പുതുതായി
കെണ്ടത്തി. വാലത്ത്, പെക്ഷ, ഇതിെനല്ലാം അതീതനായിരു എന്ന് എനിക്ക്
പറയാെത വയ്യ. കുടത്തിെല വിളക്ക് േപാെല തെന്റ െവട്ടം താൻ മാ ം കാണുന്ന
അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒടുക്കമായേപ്പാൾ വാലത്ത് േമാചിപ്പിക്കെപ്പ . സജീവമായ
സാഹിത്യരചന, അതായത് ‘എഴുത്ത്’ എന്ന, തെന്ന താനാക്കിയ ജീവൽ
ിയ
പൂർണ്ണവിരാമത്തിൽ വലിയ വിഷാദമായി മാറി. ഞര കൾ തടി വീർത്ത,
മുരടിപ്പ് പിടി കൂടിയ ൈകവിരലുകൾ വഴങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാെത വാലത്തിെന വിസ്മ
യിപ്പി . ഇനിെയാ ം വായിക്കാനാവിെല്ലന്ന് ക കളും പിണങ്ങി. മനസ്സ്
മാ ം ഉണർന്നിരു . ആ മനസ്സ് ദുഃഖപൂർവ്വം ഉഴറുകയായിരു , ഒരു സമാധാന
വാക്കിനു േവണ്ടി. അങ്ങെനയാവാം, മേനാവികാരത്തിനിണങ്ങിയ ചില വരികൾ
അേദ്ദഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നത്.
‘ഇരിപ്പില്ല, നമുേക്കെറ നിമിഷങ്ങൾ . . .

ഒരിക്കൽ നാം മരിെച്ചന്നാൽ തിരിെച്ചാരു വരവുമില്ല . . . ’
ഉമർ ഖയ്യാമിെന്റ വരികൾ.
ഉമർ ഖയ്യാമിെന വാലത്ത് അറിയാത്തതല്ല. റൂബായിയാത്ത് എന്ന് േകൾ
ക്കാത്തതുമല്ല. ഉമർ ഖയ്യാമിെന നായകനാക്കി എം. എൻ. സത്യാർത്ഥി രചിച്ച
േനാവൽ 1966 െഫ വരി 7-ലക്കം മലയാളരാജ്യം ചി വാരികയിൽ നിരൂ
പണം െചയ്തി മുണ്ട്. പെക്ഷ, ഇക്കാലമ യും ഉമർ ഖയ്യാമിെന റി മിണ്ടാത്ത
വാലത്ത് ഇേപ്പാൾ റൂബായിയാത്തിെല വരികൾ ഡയറിയിൽ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന്
എന്നേപാൽ കുറി
...
‘ഇരിപ്പില്ല, നമുേക്കെറ നിമിഷങ്ങൾ . . .

ഒരിക്കൽ നാം മരിെച്ചന്നാൽ തിരിെച്ചാരു വരവുമില്ല . . . ’
ഒരിക്കൽ മരിെച്ചന്നാൽ
പിന്നീട് ഒരു മടക്കം ഇല്ല.
അത് എേന്ന മായുള്ള യാ യാണ് . . . ’
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എന്ന വരികൾ കടുത്ത െനാമ്പരേത്താെട വാലത്ത് ഡയറിയിൽ കുറി . ഒരിക്കല
ല്ല. പലതവണ.
‘ഇല്ല, ഇനിെയാരു ജീവിതം.

ഒരിക്കൽ മരിെച്ചന്നാൽ
പിന്നീട് ഒരു മടക്കം ഇല്ല.
അത് എേന്ന മായുള്ള യാ യാണ് . . . ’
മടക്കമില്ലാത്ത, തിരി വരവില്ലാത്ത ഒരു യാ . തീർച്ചയായും അത് ദുസ്സഹമായ
ചിന്ത തെന്ന. പെക്ഷ, അത്, മരണാനന്തരജീവിതം ഒരു യാ യാേണാ? യാ യാ
െണന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ആരാണ്? നമ്മെളാെക്ക തെന്നയേല്ല? മരണം യാ യുെട
അവസാനം അെല്ല? പതിറ്റാ കളിലൂെട കട േപാന്ന ആയുസ്സിന് തുടർവർഷ
ങ്ങളിേലക്ക് നയിക്കെപ്പടാൻ ഒരു ശരീരം; രക്തമജ്ജകളുള്ള നാഡിവ ഹമുള്ള ഒരു
വാഹനം അനിവാര്യമാണ്. പെക്ഷ, തെന്റ ശരീരം ശുഷ്കമായിക്കഴി
എന്ന്
അേദ്ദഹം തിരിച്ചറി
. ക കൾ, മറ്റ് ഇ ിയങ്ങൾ, ൈകകൾ, കാലുകൾ, ഓർമ്മ
ശക്തി എല്ലാം ക്ഷീണി േപായി.
പതിറ്റാ കൾ വി മമില്ലാെത, വിശപ്പറിയാെത, ദാഹമറിയാെത നാട്ടി
ടകൾ താണ്ടിയ ശരീരം. രാപ്പകൽ േഭദമില്ലാെത വൃത്തിനിരതമായ മനീഷ.
എല്ലാം നിലയ്ക്കാൻ േപാവുകയാണ്. ഇനി യാ യില്ല. ഉെണ്ടങ്കിൽ തെന്ന ആരാണ്
ആ യാ നട ന്നത്? ശരീരേമാ? അല്ല. അത് മണി റുകൾക്കകം അ
ത്യക്ഷമാകും. പിെന്ന ആര്? പിെന്ന ആരുമില്ല. ആരും എേങ്ങാ ം യാ
െച ന്നില്ല. ആരും എേന്ന മായി വി മി ന്നില്ല. അനന്തമായി ഉറ
മില്ല.
ജീവിതാന്ത്യം വെര ആത്മാവിലും േമാക്ഷത്തിലും വിശ്വാസമില്ലാതിരുന്ന വാലത്ത്
മരണാസന്നനിലയിലും അതിനു മാറ്റം വരുത്തിയില്ല.
പെക്ഷ, ഒരു കാര്യം വാലത്തിനു ഉറപ്പായിരു . ഇ യും കാലം തിരേക്കറിയ
ഒരു വലിയ േലാകത്തിൽ െചറിയ മനുഷ്യനായി ജീവി . ഒരുപാട് സൂേര്യാദ
യങ്ങൾ ക . ഒരുപാട് പൂർണ്ണച ന്മാെര ക . മഴയും െവയിലും. ഇടിമുഴ
ക്കവും മിന്നൽ െവളിച്ചവും. േപമാരിയും െവള്ളെപ്പാക്കവും. പട്ടിണി, മലമ്പനി,
േകാളറ, വസൂരി, ഭൂമി മുഴുവൻ പൂ ചൂടുന്ന െപാേന്നാണം, മീനെവയിൽ, മ
കാലം,
അച്ഛനമ്മമാർ, സേഹാദരങ്ങൾ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കുടുംബം, ൾ ജീവിതം, ണയ
കാലം, ര േലാകമഹായുദ്ധങ്ങൾ, സ്വാത ്യ സമരം . . . സാഹിത്യജീവിതം . . .
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അങ്ങെന, ആയുസ്സിെന്റ ദൃശ്യപടം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ക ന്നിലൂെട വിഷ്കംഭത്തിെല
ന്നേപാെല കട േപായി.
അപരിചിത േദശങ്ങളിേല ള്ള ആദ്യ യാ യും, ആ യാ യിെല അനു
ഭവങ്ങളും വാലത്തിനു ഏറ്റവും ിയങ്കരമായിരു . പെക്ഷ, യാ കൾക്ക് ശരീരം
അനുവദിക്കാെത വന്നേപ്പാഴാണ് തെന്റ ജീവിതാനന്ദം യാ ാനുഭവങ്ങളായിരു
െവ
അേദ്ദഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ് േപായെതല്ലാം കഴി
േപായത്
തെന്ന. ഒരു ദിവസവും തിരിെക വരില്ല. വല്ലാത്ത നഷ്ടേബാധം വാലത്തിെന
വലയം െച . ഡയറിത്താളുകളിലൂെട അേദ്ദഹം വിളി . . .
ഒമർ ഖയ്യാം . . . വരൂ, വരൂ . . . . . . . . .
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അങ്ങെന ഒരു ദിവസം . . .
2000 ഡിസംബർ 31. ഒരു ഞായറാ . ിസ്മസ് അവധി അവസാനി
. പിേറ്റ
ന്ന് ൾ തുറ ം. ഈ ദിവസെത്ത അനുഭവം ഞാൻ േനരിട്ട് പ െവ കയാണ്.
സമയം ൈവകിട്ട് നാല് മണി. ഞാൻ അന്ന് രാ ി േകാഴിേക്കാേട്ടയ്ക്ക് േപാകാ
നുള്ള തയ്യാെറടുപ്പിലാണ്. അേപ്പാൾ അനുജൻ േസാ ട്ടീസിെന്റ േഫാൺ. ‘അച്ഛന്
തീെര സുഖമില്ല.’ ഞാനും ഭാര്യയും ഉടൻ തെന്ന പറവൂരിലുള്ള വീട്ടിേല െച .

അച്ഛൻ േമശ റ
പിണ െവച്ച ൈകകളിൽ തല ചായ് കേസരയിൽ ഇരി
. സമാധാനമായി. കിടപ്പല്ലേല്ലാ. അഛെന്റ ക കൾ മഞ്ഞച്ചിരി
,
അത് അ നല്ല ലക്ഷണമല്ല എന്ന് അമ്മ പറ
. ഭക്ഷണം ഒ ം കഴി ന്നില്ല.
ഞാനും ഭാര്യയും േചർ അ ം കഞ്ഞി കഴിപ്പി . ഞാൻ അേപ്പാൾ ‘േകാകസ
േന്ദശ’െത്ത റിച്ച് ഒരു സംശയം േചാദി . ഒന്ന് ഉണർവ് ആകാൻ. അതിനു
ഫലമുണ്ടായി. അച്ഛൻ തലയുയർത്തി. തനി
ിയെപ്പട്ട ചരി വിഷയത്തിൽ
ജീവൻ െവച്ച് അച്ഛൻ േകാകസേന്ദശത്തിെന്റ രചനാകാലെത്ത റിച്ച് പതിെയ
പറ
. വീ ം തല കുമ്പി . പിെന്ന േചാദി , ‘എെന്റ അമ്മ വന്നിട്ട്, േപാേയാ’
എന്ന്. എനിക്ക് ര
വയ ള്ളേപ്പാൾ അഛെന്റ അമ്മ മരിച്ചതാണ്. ആ അമ്മ
യാണ് ഇേപ്പാൾ വന്നിരി ന്നത്. മരണം അടു േമ്പാൾ െപറ്റമ്മെയ അരികിൽ
കാണുെമ േകട്ടി ണ്ട്. പ
ദിവസം മുമ്പ് അച്ഛൻ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചത് എനി
േക്കാർമ്മ വ . “ . . . ഇന്ന് അമ്മ വന്നിരു .” കഴിഞ്ഞ പ
ദിവസങ്ങളായി
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42. അങ്ങെന ഒരു ദിവസം

അഛെന്റ ഓർമ്മ അമ്മെയ ചുറ്റിപ്പറ്റി നി . അഥവാ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മ
തെന്റ മകൻ കൃഷ്ണെന്റ ചാര ണ്ടായിരു .
അനുജൻ ഉടെന കാറുമായി വ . അച്ഛെന കാറിൽ ആശുപ ിയിൽ എത്തി
. കാറിൽ ഇരിക്കാൻ പാകത്തിന് കാലുകൾ മടക്കാൻ അച്ഛന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
അേപ്പാേഴ അര താെഴ മരി കഴിഞ്ഞിരു എന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് േതാന്നി.
മരണം കാലുകളിലൂെടയാണ് കട വരിക എന്ന് േകട്ടി ണ്ട്.
േഡാക്ടർ വ പരിേശാധിച്ച് ഓക്സിജൻ െകാടുക്കാൻ നിർേദശി . പിെന്ന
ഞങ്ങേളാടായി പറ
, സ്ഥിതി േമാശമാണ്. അകെലയുള്ളവെര അറിയി
ന്നത് നന്നായിരി ം. ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വലിയ കാര്യം േതാന്നിയിട്ടില്ല. ഇത്
അഛെന്റ സ്ഥിരം കലാപരിപാടിയാണ്. ആശുപ ിയിൽ േപാകും, ര ദിവസം
കഴി
തിരി ം േപാരും. എങ്കിലും േചട്ടൻ േമാപ്പസാങ്ങിെന അറിയിക്കാെമന്ന്
കരുതി, എെന്റ ഭാര്യെയ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ അച്ഛന് കൂട്ടിരുത്തി ഞങ്ങൾ പുറ
ത്തിറങ്ങി. എസ്. ടി. ഡി. ബൂത്ത് പലതും അട
കിട
. ഞായറാ യാണ്.
െമാൈബൽ േഫാൺ ചാരം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒടുവിൽ തുറന്നിരുന്ന ഒരു ബൂത്തിൽ
കയറി ചു
േജ്യഷ്ഠെന വിളി വിവരം പറ
. പുറത്തിറങ്ങിയ ചു
അസ്വ
സ്ഥനായിരു . േജ്യഷ്ഠൻ കരയുകയായിരുന്നേ . അച്ഛന് എന്ത് പറ്റി? സത്യം
പറയൂ, അച്ഛന് എെന്തങ്കിലും സംഭവിേച്ചാ? നീ നുണ പറയുകയാണ്, എെന്നാെക്ക
പറ
െകാണ്ട്. േപടിക്കാൻ ഒ മില്ല എന്ന് േജ്യഷ്ഠെന േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തിയ
ഞങ്ങൾ െതാട്ടടു ണ്ടായി ം അഛെന്റ മരണം അറിഞ്ഞത് അകെല േകാട്ടയ
ത്തിരുന്ന േജ്യഷ്ഠനാണ്. ആ നിമിഷങ്ങളിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചിരു . ഞങ്ങൾ തിരി
െച്ചത്തിയേപ്പാൾ അച്ഛെന്റ ശിര ം താടിയും േചർ
േകാറ ണിക്കീറുെകാണ്ട്
െകട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരു . എെന്റ ഭാര്യ ഉറെക്ക കരയുകയായിരു .
അവിശ്വസനീയമായിരു ആ മരണം. അേപ്പാേഴ ഒരു ഓേട്ടായിൽ അമ്മ
യും അനുജെന്റ ഭാര്യയും എത്തി. അക
വ
കാണുന്നതിേനക്കാൾ മുമ്പ്
അമ്മെയ വിവരം അറിയിക്കണം. ഞാൻ പുറേത്തക്കിറങ്ങിെച്ചന്ന് അമ്മേയാട്പ
റ
. ‘ഒ ം െചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വിഷമിക്കരുത്. ആള് േപായി’ . . . അമ്മ
ഒരാന്തേലാെട വാെപാത്തി. അങ്ങെന ഒരു ദിവസം . . . .
* *

*

കുെറ ദിവസങ്ങളായി ഡയറിയിൽ വിറയാർന്ന വിരലുകൾ െകാണ്ട് അന്നന്ന
െത്ത തീയതി മാ ം കുറി മായിരു . ഇ ം ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല, എന്ന് സ്വയം
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േബാദ്ധ്യെപ്പടാനായിരിക്കാം. 2000 ഡിസംബർ 31 എന്ന് ഡയറിയിൽ എഴുതിയത്
അവസാനമായിട്ടായിരു .
േകരളത്തിെന്റ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ നി വാലത്ത് മാഷിനു അേന്ത്യാപചാര
മർപ്പി വാൻ പറവൂരിെല വസതിയിൽ ആയിരങ്ങൾ എത്തിേച്ചർ . അേപ്പാൾ
മാ മാണ് പറവൂർ മുനിസിപ്പൽ അധികൃതർ തങ്ങളുെട പുതിയ താമസക്കാരെന
തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഉടൻ തെന്ന പറവൂർ േദശീയപാതയിൽ നി വീട് വെരയുള്ള
വീഥി വൃത്തിയാക്കി മരണവാർത്താ േബാർഡ് വ . സം ാരസമയത്ത് ഉച്ചവെര
പറവൂരിൽ കടകളടച്ച് ഹർത്താൽ ആചരി .
ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് പറവൂർ വഴിയുള്ള NH 17-െല വരാ ഴപ്പാലം പണിപൂർ
ത്തീകരിച്ചിരുെന്നങ്കിലും കമ്മീഷൻ െചയ്തിരുന്നില്ല. വാലത്ത് മാഷിെന്റ ശവസം
ാരത്തിൽ േചരാന രിലും എറണാകുള ം ഉള്ളവർക്ക് പെങ്കടു ന്നതിനു
േവണ്ടി, േചരാന ർ പഞ്ചായത്ത്
േത്യകേയാഗം േചർന്ന് തീരുമാനം എടു
വരാ ഴപ്പാലം തുറ െകാടു . വരാ ഴപ്പാലത്തിലൂെട ഔേദ്യാഗികമായി
ആദ്യം കട
േപായ വാഹനം, നാടിെന്റ സാഹിത്യനായകന് അന്ത്യാഞ്ജലി
അർപ്പി വാൻ േവണ്ടിയുള്ളതായിരു .
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2001-െല ഒരു ജനുവരി ദിനം
അദ്ധ്യാത്മവിദ്യാലയത്തിേലക്ക്.
താൻ മരി േമ്പാൾ പൂജാദി കർമ്മങ്ങൾ കൂടാെത െപാതുശ്മശാനത്തിൽ
സം രിക്കണെമന്ന വാലത്തിെന്റ അഭിലാഷം അ കാരം തെന്ന നിറേവറ്റെപ്പ .
േകട്ടറിവും പരിചയവുമുള്ള ഒേട്ടെറേപ്പർ അവസാനമായി വാലത്ത് മാഷിെന
ഒരു േനാക്ക് കാണുവാെനത്തി. െപാതുദർശനത്തിന് േശഷം െഭൗതികശരീരം
പുഷ്പാർച്ചനേയാെട പറവൂരിൽ േതാന്നിയകാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ‘അദ്ധ്യാത്മവിദ്യാ
ലയം’ എന്ന േപരിലുള്ള െപാതുശ്മശാനത്തിൽ െവച്ച് കൃതിയ്ക്ക് തിരിെക നൽകി.
ഒരു നിമിഷം. കവിയും ചരി കാരനും സ്ഥലനാമ ഗേവഷകനുമായിരുന്ന
വി. വി. െക. വാലത്ത് അഗ്നിച്ചിറകുകളിേലയ്ക്ക്.
പുക ഴലിലൂെട െവളുത്ത പുക ആകാശേത്തയ്ക്ക് കുതി . ഉയർ യർ
െപാങ്ങിയ ആ ധൂമപടലങ്ങൾ ഉറെക്ക വിളി പറയു ണ്ടായിരു ,
“ഞാൻ ഇനിയും വരും.

ൈക നിറെയ വിജയവും കാൽ നിറെയ േചാരയും െകാണ്ട്
ഞാൻ കയറി വരും.
അന്ന് നീ
ഈ െനറ്റിയിെല വിയർ തുട േമാ . . . ?
ഈ കവിളിെല കണ്ണീെരാ േമാ . . . ?”
ശുഭം

Please write to ⟨info@sayahna.org⟩to file bugs/problem reports, feature requests and to get involved.
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