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കുഞ്ഞപ്പനാജി
കാവ്യപുരസ്ക്കാരം

െകാപ്രകേച്ചാടക്കാരനായിരുന്ന കുഞ്ഞപ്പനാജി�
യുെട േപരിൽ കാവ്യപുരസ്ക്കാരം പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു.
പതിെനാന്നായിരത്തി നൂറ്റിപ്പതിെനാന്നു രൂപയും
ഉണങ്ങിയ െകാപ്ര നിവർത്തിെവച്ച രൂപത്തിൽ
രൂപകല്പന െചയ്ത ശില് േപാം പ്രശസ്തിപത്രവും.

‘എട്ക്കാന്ണ്ട് െകാട്ക്കാന്ണ്ട് ’ എന്ന ആദ്യ സമാ�
ഹാരത്തിലൂെട വാണ്യമ്പ്രം േദശത്തു് ഇത്തിരി പ്ര�
ശസ്തനായിത്തുടങ്ങിയ കവി വാണ്യമ്പ്രം കുഞ്ഞൂസ്
ആണു് ഉപ്പയുെട സ്മരണാർത്ഥം ഇത്തരത്തിെലാരു
പുരസ്ക്കാരം ഏർെപ്പടുത്തിയതു്.

ഉപ്പയുെട ജീവിതം തെന്ന ഒരു മഹാകാവ്യമായിരു�
െന്നന്നു് ൈമക്ക് ൈകയിൽ കിട്ടുന്ന േനരങ്ങളിെലാ�
െക്ക കുഞ്ഞൂസ് ഉറെക്ക പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ടു്. ‘െകാ�
പ്രെയടുക്കാനുേണ്ടാ െകാപ്ര െകാടുക്കാനുേണ്ടാ’
എന്നു് നീട്ടി വിളിച്ചു െകാണ്ടു് വാണ്യമ്പ്രത്തിെന്റ ഇട�
വഴിയിലൂെട തലയിെലാരു ചാക്കുമായി നടന്നു േപാ�
വാറുള്ള കുഞ്ഞപ്പനാജിയുെട വാെമാഴിവഴക്കത്തിൽ
മന്ദാക്രാന്തേയാ ഗാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതേമാ അേന്ന
ഒഴുകി നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് വാണ്യമ്പ്രം വാ�
യനശാലയുെട സ്ഥിരം പ്രസിഡന്റ് സഖാവു് നാ�
ണുേവട്ടൻ ഇടയ്ക്കിെട നിരീക്ഷിക്കാറുമുണ്ടു്. കാര്യെമ�
െന്താെക്കയായാലും കുഞ്ഞപ്പനാജിയുെട േപരിൽ
ഇത്തരത്തിെലാരു പുരസ്ക്കാരേമർെപ്പടുത്തിയതിലൂ�
െട നമ്മുെട നാടും നാടിെന്റ സംസ്ക്കാരവുമാണു് ആദ�
രിക്കെപ്പട്ടെതന്നു് വായനശാലയിൽ കൂടിയ ആദ്യ
ആേലാചനാേയാഗത്തിൽ തെന്ന സഖാവു് നാണു�
േവട്ടൻ ഉൈച്ചസ്തരം േഘാഷിച്ചു. കവിതകൾ ക്ഷ�
ണിച്ചു െകാണ്ടുള്ള ആദ്യ േപാസ്റ്റുകൾ വാട്ട്സാപ്പ്,
െഫയ്സ് ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നിവയിൽ േപാ�
സ്റ്റു െചയ്യാനുള്ള തീരുമാനം മിനുട്ട്സ് ബുക്കിെലഴുതി
ആദ്യേയാഗം പിരിഞ്ഞു.

2
േകാവിഡിെന തുടർന്നു് റിയെലേസ്റ്ററ്റ് ബിസിനസ്സ്
ഇത്തിരി തട്ടിലായ േനരത്തു് വായനശാലയുെട
ഇരിപ്പടിയിൽ േഫാണും കുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന വാ�
ണ്യമ്പ്രം കുഞ്ഞൂസിെന്റ ഏകാന്തതയിേലക്കു് ക്ലാ�
സ്  േമറ്റും ബി.എ.എക്കേണാമിക്സ് െസക്കന്റ് ക്ലാ�
സിൽ പാസായവനും സർവ്വാത്മനാ വായനശാല�
യുെട ഇേപ്പാഴെത്ത െസക്രട്ടറിയുമായ വാസു വാഴ�
പ്പിടി വന്നു േകറി. കുഞ്ഞൂസിെന േനാക്കിെക്കാണ്ടു്
ഏേങ്കാണിച്ച ചിരിേയാെട വാസു ഇങ്ങെന െമാഴി�
ഞ്ഞു: “എന്താടാ േഫാണിൽ കവിതെയഴുത്താ…
ഇേപ്പാ േപേനം കടലാസുെമാന്നും േവണ്ടേല്ലാ.
കക്കൂസിലിരിക്കുേമ്പാഴും എഴുതാമേല്ലാ…!” വാസു�
വിെന്റ പരിഹാസം കുഞ്ഞൂസിനു് മനസ്സിലായി. സാ�
ധാരണ ഓേരാ സ്ഥല കേച്ചാടം നടക്കുേമ്പാഴും
ഓേരാ കുപ്പി െപാട്ടിക്കുന്നതും ഏെതങ്കിലുെമാരു
േകാഴീെട കഴുത്തിനു് പിടിക്കുന്നതും പതിവായിരു�
ന്നേല്ലാ. അടുത്തകാലത്തായി ചിലെവാന്നും കിട്ടാ�
ത്തതിെല കുറുമ്പാണു്. കുഞ്ഞൂസ് ഇങ്ങെന പ്രതിക�
രിച്ചു: “കവിതെയക്കുറിച്ചു് പല ശപ്പൻമാരും ഇേപ്പാ�
ഴിങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടു്. അതു് കവിതയുെട
കുഴപ്പമല്ല. അവർക്കു് കവിത മനസ്സിലാവാത്തതു
െകാണ്ടാണു്. കവിത ഇത്രേമൽ ജനകീയമാെയാരു
കാലമില്ല. പുതു തലമുറെയാെക്ക അവരുെട ജീവര�
ക്തത്തിൽ മുക്കിയാണു് എഴുതുന്നതു്. േഹാ എെന്താ�
രു ഭാവന എെന്താരു ക്രാഫ്റ്റ്.” (ഉം ഉം എന്നു് വാസു�
വേപ്പാൾ അർത്ഥഗർഭമായി മൂളി.)

“ഷീന കപ്പണവള്ളിയുെട ഏറ്റവും പുതിയ കവിത
േകട്ടിട്ടുേണ്ടാ. േവണ്ട മുഴുവൻ േകക്കണ്ട. രണ്ടുവരി
മാത്രം പാടിത്തരാം. ‘ആറാനിെട്ടാരു േകാണക�
ത്തിൻ വിടവിൽ ആേരാ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു േദശ�
ത്തിൻ ഭൂപടം’ േനാക്കൂ എന്തു് െപാളിറ്റിക്കലാണു്.
ഇതാണു് പുതു കവിത.”

വാസു പതുെക്ക കുഞ്ഞൂസിെന്റ അരികിൽ വന്നിരു�
ന്നു അവെന്റ േതാളിൽ ൈകെവച്ചു. “എടാ കുഞ്ഞൂ�
േസ നമ്മൾക്കും േവേണ്ടടാ ഒരവാർെഡാെക്ക. കിട്ടു�
ന്നതിെനക്കാൾ ഇേപ്പാ െകാടുക്കുന്നവനു് വിലയുള്ള
ഒേരെയാരു സാധനം അവാർഡാ. പത്തായിരത്തി�
നു് േമാളിലുെണ്ടങ്കിൽ പത്രക്കാെരാെക്ക അങ്ങാ�
േഘാഷിേച്ചാളും. വളെര കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ
വലിയ ൈമേലജ് കിട്ടുന്ന ഒേരർപ്പാടാണതു് .”

“അെതങ്ങെന?”

“അതിനാണു് ഇക്കേണാമിക്സ് പഠിക്കണെമന്നു് പറ�
യുന്നതു്”.

“പറ, േകക്കേട്ട…”

“ശരിക്കു് ശ്രദ്ധിേച്ചാണം. ഇക്കേണാമിക്സ് ഒന്നു് –
പത്തായിരം രൂേപെട അവാർഡാെണന്നു വിചാ�
രിക്കുക. കൂെട ഒരു െമമേന്റായും സർട്ടിഫിക്കറ്റും
െകാടുക്കണം. രണ്ടു – മൂവായിരം രൂപ പരിപാടി
ചിലവും. എല്ലാം കൂടി ഒരു പതിനഞ്ചായിരത്തിൽ
ഒതുങ്ങും. ചുരുങ്ങിയതു് പത്തുനൂറ്റമ്പതു േപെരങ്കി�
ലും മൂന്നു േകാപ്പി വീതം അവരുെട പുസ്തകമയക്കും.
േകാപ്പിെയാന്നിനു് നൂറു രൂപ െവച്ചു് നാല്പത്തയ്യാ�
യിരം രൂപെയങ്കിലും മുഖവിലയുള്ള പുസ്തകം കയ്യി�
െലത്തും. ഇക്കേണാമിക്സ് 2 – ആേവാളം പ്രശസ്തി.
പത്രത്തിൽ ഒരു െചറുേകാളം പരസ്യം െകാടുക്കാ�
നുള്ള ചിലെവത്രയാെണന്നറിേയാ. ഇതാവുേമ്പാ
െകാടുക്കുന്ന ആളുെട, െകാടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തി�
െന്റ േപരും െപരുമയും േഫാൺ നമ്പറടക്കം ചാ�
നലിലടക്കം സംേപ്രക്ഷണം െചയ്യെപ്പടും. പത്താ�
യിരം േപായാെലന്താ പത്തുലക്ഷത്തിെന്റ പബ്ളി�
സിറ്റി. ഇക്കേണാമിക്സ് 3 – നവമാധ്യമ കാലമേല്ല.
ഓേരാ ദിവസവും മാറി മാറിയിടുന്ന േപാസ്റ്ററിെലാ�
െക്ക ഓേരാേരാ സ്ഥാപനങ്ങളുെട പരസ്യവുമിടാം.
അങ്ങെന പരസ്യവരുമാനം േവെറ. ഇക്കേണാമി�
ക്സ് 4 – ഏെതങ്കിലും നല്ല കേച്ചാടക്കാരെന കണ്ടു്
പരിപാടി െമാത്തമായങ്ങു് േസ്പാൺസർ െചയ്യിക്ക�
ണം. അവാർഡുദാന ചടങ്ങിൽ അയാെള പിടിച്ച�
ങ്ങു് മുഖ്യാതിഥിയാക്കിയാൽ മതി. പ്രാഞ്ചിേയട്ടൻ�
മാർക്കാേണാ നുമ്മെട നാട്ടിൽ ക്ഷാമം. പിെന്ന
ഇതിെനക്കാെളാെക്ക വലിയ ഒന്നുണ്ടു്. നമ്മെള�
െയാെക്ക കാണുേമ്പാൾ ചിലെരാെക്ക മടികുത്ത�
ഴിച്ചു് എഴുേന്നറ്റു നിന്നു ബഹുമാനിക്കും. എഴുത്തുകാ�
െരാെക്ക േസ്നഹബഹുമാനേത്താെട നമ്മുക്കു ചുറ്റും
മണം പിടിച്ചു് നടക്കും. എഫ്.ബി.-യിെലാെക്ക ഫ്ര�
ണ്ട്സ് റിക്വസ്റ്റ് െകാണ്ടു നിറയും.” (ഹ ഹ ഹ എന്നു്
സ്ഥലകാലം മറെന്നാരു ചിരി കുഞ്ഞൂസ് വാണ്യമ്പ്ര�
ത്തിൽ നിന്നും അേപ്പാഴുണ്ടായി. ഒപ്പം ഇങ്ങെനയാ�
ണു് കവിത ജനകീയമാവുന്നതു് എെന്നാരു കമന്റും.
റിയെലേസ്റ്ററ്റിേനക്കാൾ റിയൽ െപായട്രിയാണു്
മികച്ച ബിസിനസ്സ് എെന്നാരാത്മഗതവും) “കുഞ്ഞൂ�
േസ നിെന്ന സംബന്ധിച്ചു് ഇതിൽ മെറ്റാരു േനട്ടം
കൂടിയുണ്ടു്. നീ അത്യാവശ്യം എഴുതുന്നവൻ കൂടിയാ�
ണേല്ലാ. അവാർഡ് െകാടുക്കുേമ്പാഴാണു് അവാർ�
ഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടിക്കൂടി വരുന്നതു്.”

കുഞ്ഞൂസ് വാസുവിെന െകട്ടിപ്പിടിെച്ചാരു മുത്തം
െകാടുത്തു. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു: “ന്റ വാസൂ നീ ഇേത്രം
വലിെയാരു ഇക്കേണാമിസ്റ്റായിരുെന്നന്നു് ഇത്രയും
കാലം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാെത േപായതു് എെന്റ
പിഴ എെന്റ പിഴ എെന്റ വലിയ പിഴ. അേപ്പാ ആരു�
െട േപരിലാ നമ്മള് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിേക്കണ്ട�
തു്…?”

“നിെന്റ ബാേപ്പെട… അേതേടാ കുഞ്ഞപ്പനാജീ
േട…”

“അതിനു് മ്മെട ബാേപ്പം കവിേതം തമ്മിെല
ന്തു്…?”

“ഒണക്ക െകാപ്പേരം കവിേതം തമ്മിൽ നമ്മളറിയാ�
ത്ത ചില ആത്മബന്ധങ്ങളുണ്ടു്.”
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യേശാലമ്പടരായ 118 കവികളും പതിെനട്ടു് െചറു
പ്രസാധകരും കുഞ്ഞപ്പനാജി കവിതാ പുരസ്ക്കാര�
ത്തിനു് മൂന്നുവീതം പുസ്തകങ്ങളയച്ചു. ചില മുതിർന്ന
കവികൾ അവരുെട ആരാധകെരെക്കാണ്ടാണു് കൃ�
തികൾ അയപ്പിച്ചതു്. അവരുെട ബർക്കത്തു െകാ�
െണ്ടങ്കിലും സംഗതി തരായാേലാ എെന്നാരു ചിന്ത�
യാണതിനു പിന്നിൽ വർത്തിച്ചതു്. “പാർസല് േബ�
േണങ്കില് േപാസ്റ്റാഫീസില് വെന്നടുേത്താളണം”
എന്നു് മൂന്നാം ദിവസം േപാസ്റ്റ്മാൻ കുമാേരട്ടൻ വാ�
യനശാല െസക്രട്ടറിക്കു് അന്ത്യശാസനം നൽകി
തിരിച്ചു നടക്കുേമ്പാൾ പിറുപിറുത്തതു് േകട്ടു് കുഞ്ഞൂ�
സിനു് ഒന്നു െചാറിഞ്ഞു വന്നതാണു്.

“േഹാ േലാകത്തു് ഇത്രമാത്രം കവികേളാ അവറ്റക�
ളുെട തലയില്…”

അേത്ര പറഞ്ഞുള്ളൂ. കുഞ്ഞൂസ് േപാസ്റ്റ്മാനു മുമ്പിൽ
ചാടി വീണു. “കവികെള പറയുേന്നാ…?”

നിന്നു കത്തിയ വാണ്യമ്പ്രം കുഞ്ഞൂെസന്ന നവകവി�
ക്കു മുന്നിൽ കുമാേരട്ടൻ നിശ്ശബ്ദനായി. “വയസ്സാം
കാലത്തു് വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണു് േമാെന. ഇത്രയും ഭാ�
രം െകട്ടിേപ്പറി െദവേസാം ഇേത്രം ദൂരം നടക്കാ�
നാവാഞ്ഞിട്ടാണു്. അേല്ലലും ഈ കവിതെയ്ക്കാെക്ക
ഇേത്രം ഭാരമുണ്ടാവുേമാ കുഞ്ഞീ…”

എന്തായായും ഒന്നരാടൻ ദിവസങ്ങളിൽ മാറി മാറി
വാസുവും കുഞ്ഞൂസും േപാസ്റ്റാഫീേസാളം നടന്നു.
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വാണ്യമ്പ്രം വായനശാലയുെട കാലിളക്കമുള്ള േമ�
ശേമൽ നൂറ്റമ്പേതാളം കാവ്യകവനങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു.
സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പിൻവാതിലിലൂെട ഒന്നു
രണ്ടു് സമാഹാരങ്ങൾ കൂടി നുഴഞ്ഞു കയറി. അതി�
െലാന്നു് പ്രസിഡന്റിെന്റ വേകെലാരമ്മായിയുെട
മകളുെട പുസ്തകമായിരുന്നു. മെറ്റാന്നു് പരിപാടിക്കു്
സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാം എന്നു് വാക്കാ�
േലറ്റ മലഞ്ചരക്കു് വ്യാപാരി ഹംസ മൂപ്പെന്റ ഒമ്പ�
താം ക്ലാസുകാരിയുേടതു്. പതിനാലാം വയസ്സിൽ
ഇരുപത്തിനാലു് കവിതെയഴുതിയ െകാച്ചു മിടുക്കി�
യുെട ആദ്യ സമാഹാരത്തിനു് അവതാരികെയഴു�
തിയതു് സ്ഥലെത്ത പ്രധാന സാഹിത്യ ദിവ്യനായ
ജബ്ബാർ ചീേങ്ങാടാണു്. (ജബ്ബാർ ചീേങ്ങാടിെനക്കുറി�
ച്ചു് പിന്നീടു് വിശദമായി പറയുന്നുണ്ടു് )

നൂറ്റമ്പതു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും മികച്ച പെത്തണ്ണം
തിരെഞ്ഞടുക്കണം. അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മിക�
ച്ച ഒന്നു്. ഹരിച്ചരിച്ചു് കിഴിക്കുക എന്ന ഗണിത ശാ�
സ്ത്രം പരിചയമുള്ള ഷിേനാജ് െമാട്ടമ്പിള്ളിെയ നാ�
യകനാക്കിെക്കാണ്ടുള്ള അഞ്ചംഗക്കമ്മിറ്റി രൂപെപ്പ�
ട്ടു. തിരെഞ്ഞടുക്കുകയല്ല തിരഞ്ഞു തിരഞ്ഞു് തള്ളുക�
യാണു് അവരുെട േജാലി. തള്ളിത്തള്ളി നൂറ്റമ്പതി�
െന പത്തിേലെക്കത്തിക്കുന്ന സർഗാത്മക പ്രക്രിയ.
എന്നിട്ടു േവണം പത്തിെന മൂന്നംഗ ജൂറിക്കു് അന്ത്യ�
വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ ൈകമാറാൻ.

ഷിേനാജ് െമാട്ടമ്പിള്ളി ഇത്രേമൽ ആഹ്ലാദിച്ച നി�
മിഷങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതത്തിൽ േവെറ
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കവിതെയഴുതി േതാറ്റു് െചറുകിട പ്ര�
സാധകനായി തീർന്ന ആളാണേദ്ദഹം. തനിക്കിഷ്ട�
മില്ലാത്തതും തനിക്കസൂയ േതാന്നിയതുമായ സർവ്വ
കവികേളയും െകാന്നു െകാലവിളിക്കാൻ കിട്ടിയ
അവസരം ഷിേനാജ് െമാട്ടമ്പിള്ളി ശരിക്കുമങ്ങാ�
േഘാഷിച്ചു. ഏതു് പട്ടിക്കും ഒരു ദിവസമുെണ്ടന്നു്
ഇടയ്ക്കിെട അയാൾ അയാേളാടു തെന്ന പറഞ്ഞു�
െകാണ്ടിരുന്നു. ജീവിതത്തിലാദ്യമായി തനിെക്കാരു
േപ്രമേലഖനം തന്ന വട്ടപ്പാറ ശശികലയുെട പുസ്ത�
കം പത്തിെലാന്നായി നിലനിർത്താൻ അേദ്ദഹം
പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും െചയ്തു.
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വാണ്യമ്പ്രെത്ത മത്സ്യമാർക്കറ്റിെന ഒരു സാഹിത്യ
പാഠശാലയാക്കി മാറ്റിയ ജബ്ബാർ ചീേങ്ങാടിെന്റ
േസവനെത്ത ഇവിെട ഓർക്കാതിരിക്കാനാവില്ല.
മീൻ കച്ചവടം െപാളിഞ്ഞേപ്പാഴാണു് ചീേങ്ങാടിനു്
െവളിപാടുണ്ടായതു്.

‘മീൻ വിൽക്കുന്നവെന വരുവിൻ ഞാൻ നിെന്ന
കവിതെയഴുതുന്നവനാക്കാം’ എന്നാേരാ പറയു�
ന്നതു േപാെല. ജബ്ബാർ ചീേങ്ങാട്, ബക്കറ്റിൽ കല�
ക്കിയ ചുണ്ണാമ്പും ഒരു ൈകതക്കുച്ചുമായി ഒരു ദി�
വസം രാവിെല മാർക്കറ്റിൽ െചന്നു. െചതുമ്പലും
േചാരയും പറ്റിക്കിടന്ന മാർക്കറ്റിെന്റ ചുമരാെക െവ�
ള്ളപൂശി. അതിൽ തനിക്കാവും വിധം ചിത്രങ്ങളും
വരച്ചുെവച്ചു. ഒരു മിനും മീങ്കണ്ണി െപണ്ണിനുമിടയിൽ
തൂങ്ങിയാടുന്ന ചൂണ്ടയുെട ചിത്രം വരച്ചു് അതിനടി�
യിൽ ചീേങ്ങാടു് ഇങ്ങെന എഴുതി:

“വഴുക്കുന്ന മീനിനും െപടയ്ക്കുന്ന
െപണ്ണിനുമിടയിൽ ചൂണ്ട
ഒരു േചാദ്യചിഹ്നം േപാെല”

വാണ്യമ്പ്രത്തിെന്റ നേവാത്ഥാനന്തര സാംസ്ക്കാരിക
വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതു് ഈ മത്സ്യ പാഠശാല�
േയാടു കൂെടയാണു്. സാഹിത്യത്തിെന്റ കാവലാൾ
ജബ്ബാർ ചീേങ്ങാടിെന േപാലുള്ളവരാെണന്നും അവ�
രാണു് സാഹിത്യകാരൻമാെരക്കാൾ അറിയെപ്പ�
ടാൻ േപാവുന്നെതന്നും മുളേങ്കാവൻ എന്ന തമിഴ്
കവി മീൻമണം സഹിച്ചുെകാണ്ടു് പ്രഖ്യാപിച്ചതും
വാർത്തയായി. ഉപകാരാർത്ഥം മുളേങ്കാവെന്റ െമാ�
ഴിമാറ്റം നടത്തിയ കവിതയുെട 150 േകാപ്പികൾ ചി�
േങ്ങാടു് വിറ്റുെകാടുത്തു. എത്രെയത്ര സാഹിത്യകാ�
രൻമാർ സാംസ്ക്കാരിക പ്രമുഖർ… മലയാളക്കരയി�
െല ഒട്ടുമിക്ക യു ജി സി സാഹിത്യകാരൻമാരും ചീ�
േങ്ങാടിെന്റ ചങ്ങാതിമാരായി. ചർച്ചെയ്ക്കടുക്കണെമ�
ന്ന നിർേദ്ദശേത്താെട തങ്ങളുെട പുസ്തകങ്ങൾ നൽ�
കി. ചിലരയാളുെട ഗൂഗിൾ േപ നമ്പർ േചാദിച്ചു. േന�
രിട്ടു ൈകമടക്കു് െകാടുത്തവരും മറ്റു രീതിയിൽ സാ�
മ്പത്തിക സഹായം െചയ്തവരും കുറവല്ല. എന്താ�
യാലും സാഹിത്യത്തിെന്റ പ്രേമാഷനു് ചീേങ്ങാടി�
ല്ലാെത വെയ്യന്ന അവസ്ഥ വന്നു. ബി.ബി.ബി.സി.
േപാലും ചീേങ്ങാടിെന റിേപ്പാർട്ടു െചയ്തു.

വാണ്യമ്പ്രത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത സാഹിത്യ പുരസ്ക്കാര
സമർപ്പണം നടേത്തണ്ടതു് ജബ്ബാർ ചീേങ്ങാടാെണ�
ന്നു് പ്രസിഡന്റ് നാണുേവട്ടൻ മീറ്റിങ്ങിൽ ആവർ�
ത്തിച്ചു. അതു േവേണാെയന്നു് െസക്രട്ടറി വാസു വാ�
ഴപ്പിടി െനറ്റി ചുളിച്ചു. ഓെനാരു ഫ്േറാഡാ. അതി�
യാൾക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാ എന്നു് അടുത്തിരിക്കുന്ന കു�
ഞ്ഞൂസിേനാടു് വാസു പിറുപിറുത്തു. “ഹ ഹ ഹ”െയന്നു്
മന്ദാക്രാന്ദയിൽ പതിവുേപാെല സ്ഥലകാലേബാധ�
മില്ലാെത കുഞ്ഞൂസ് ചിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കമ്മിറ്റി
കൂട്ട ൈകയടിച്ചു് പ്രസിഡന്റിെന്റ അഭിപ്രായെത്ത
താങ്ങി.
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എതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം fb ൈലവിൽ കാണി�
ക്കാൻ േപാവുന്ന കുഞ്ഞപ്പനാജീ കാവ്യപുരസ്ക്കാര പ്ര�
ഖ്യാപനത്തിനു് ജൂറി അംഗങ്ങൾ നിരന്നു. ജൂറികെള
തട്ടിമുട്ടിെക്കാണ്ടു് സംഘാടകരും. മുൻനിരയിൽ ഇരി�
പ്പിടം കിേട്ടണ്ടിയിരുന്ന അവാർഡ് കമ്മറ്റി കൺവീ�
നർ പിന്നിലായതും നിർഗുണ പരബ്രഹ്മമായ വാ�
യനശാലാ പ്രസിഡന്റ് മുന്നിലായതും െചറിെയാ�
രു ഉന്തിനും തള്ളിനും കാരണമായി. പരിപാടിയു�
െട ൈലവ് ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന കലാ�
സ്വാദകനായ സി.പി.െക.പരിപ്പിലായി ആരും
േവവലാതിെപ്പേടെണ്ടന്നും ഇതു് ൈലവാെണന്നും
എല്ലാവേരയും കിട്ടുെമന്നും ഒച്ച കുറച്ചു് േബാധിപ്പി�
ച്ചു് രംഗം ശാന്തമാക്കി. കവി, കഥാകൃത്തു്, നിരൂപ�
കൻ എന്നിങ്ങെന പ്രാസെമാപ്പിച്ച ജൂറിത്രയത്തിൽ
ഒരു സ്ത്രീെയ ഉൾെപ്പടുത്താത്തതിൽ വിേയാജിപ്പു്
പ്രകടിപ്പിച്ചു് ‘അലക്കു കല്ലിെന്റ ഉപമ’ എന്ന കവി�
തയിലൂെട ൈവറലായ മീരാനാണു േഫാൺ ഓഫ്
െചയ്തു് ആണധികാരവും െപൺനീതിയും എന്ന പു�
സ്തകം വായിക്കാെനടുത്തു. ജൂറി െചയർമാൻ നാരാ�
യണൻ കുനിേശ്ശരി തെന്റ നീണ്ട ആത്മരതി പ്രസം�
ഗത്തിനു േശഷമുള്ള വിധി പ്രഖ്യാപനത്തിെനാരു�
ങ്ങുേമ്പാേഴക്കും െനറ്റ് കട്ടായി.

7
വായനശാലപ്പടിയിൽ ചിന്താവിഷ്ടനായ വാണ്യ�
മ്പ്രം കുഞ്ഞൂസിനു േനെര വാസു വാഴപ്പിടി വീണ്ടും
കയറി വന്നു. ഇത്രേയെറ മിനെക്കട്ടിട്ടും േവണ്ടത്ര
ൈമേലജുണ്ടായില്ലേല്ലാ എന്ന കുണ്ഠിതം കുഞ്ഞൂസി�
െന്റ ചിന്തയിലുണ്ടായിരുന്നു. മുഖവിലയുെട അമ്പതു്
ശതമാനം കമ്മീഷനിൽ പുസ്തകെമടുക്കാെമന്നും
പറഞ്ഞു വന്ന വാക്കിംഗ് ബുക്ക്സ്റ്റാൾ എന്നു് വിളി�
േപ്പരുള്ള സി.എച്ച്.വാസവൻ “ഓ ഇതു് കവിത�
യാ… ഇതു് േവണ്ടപ്പാ വിറ്റുേപാവൂല്ല”െയന്നും പറ�
ഞ്ഞു് മുഖംതിരിച്ചു നടന്നതു് കുഞ്ഞൂസിെന ശരിക്കും
േവദനിപ്പിച്ചിരുന്നു.

പുരികം േമേല്പാട്ടുയർത്തി കണ്ണുതുറുപ്പിച്ചു െകാണ്ടുള്ള
വാസുവിെന്റ േചാദ്യത്തിനു് കുഞ്ഞൂസ് ഇപ്രകാരത്തി�
െലാരു മറുേചാദ്യം േചാദിച്ചു: “അല്ല ചങ്ങാതി സത്യ�
ത്തിൽ ഈ സാഹിത്യം െകാണ്ടു് ആർക്കാണു് പ്ര�
േയാജനം?” വാസു വാഴപ്പിടി മറുപടി പറയാൻ ഒട്ടും
അമാന്തിച്ചില്ല. “ഇടനിലക്കാർക്കു്. പിന്നല്ലാെത…
കവിതെയഴുതാെതയും ആളുകൾക്കു് സർഗാത്മക�
നാവാെമേടാ…”

□
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െക. ടി.ബാബുരാജ്
കണ്ണൂർ ജില്ലയിെല വളപട്ടണത്തു്
ജനനം. അച്ഛൻ െക.നാരായണൻ,
അമ്മ ടി.കാർത്യായനി. രാമവിലാസം
എൽ.പി. സ്കൂൾ, വളപട്ടണം ഗവ: ൈഹ�
സ്ക്കൂൾ, കണ്ണൂർ എസ്.എൻ. േകാേളജ്,

തലേശ്ശരി ബ്രണ്ണൻ േകാേളജ്, മാനന്തവാടി ബി.എഡ്
െസന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം.

കണ്ണൂർ ആകാശവാണിയിൽ േപ്രാഗ്രാം േകാംപിയറാ�
യും, വിവിധ പ്രാേദശിക ചാനലുകളിൽ അവതാരകനാ�
യും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കുേറക്കാലം സമാന്തര േകാേള�
ജുകളിൽ അധ്യാപകനായി. െപ്രാഫഷണൽ േഫാേട്ടാ�
ഗ്രാഫറാണു്. അദൃശ്യനായ േകാമാളി, തീ അണയുന്നില്ല,
ബിനാമി, ഒരു ദീർഘദൂര ഓട്ടക്കാരെന്റ ജീവിതത്തിൽ
നിന്നും, മായാ ജീവിതം, സമകാലം (കഥകൾ) സാമൂ�
ഹ്യപാഠം, മഴനനഞ്ഞ ശലഭം, പുളിമധുരം, ഭൂതത്താൻ
കുന്നിൽ പൂ പറിക്കാൻ േപായ കുട്ടികൾ (ബാലസാഹി�
ത്യം ) ജീവിതേത്താടു േചർത്തുെവച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ
(അനുഭവം, ഓർമ്മ) ൈദവമുഖങ്ങൾ (നാടകം) ‘Ammu
and the butterfly’ എന്ന േപരിൽ മഴനനഞ്ഞ ശലഭം
ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു് െമാഴിമാറ്റം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. അബുദാ�
ബി ശക്തി അവാർഡ് (1992) ഭാഷാ പുരസ്ക്കാരം (2003)
പി. ടി. ഭാസ്ക്കര പണിക്കർ അവാർഡ് (2014) ഭീമ രജത�
ജൂബിലി പ്രേത്യക പുരസ്ക്കാരം (2015 ) സാഹിത്യ അക്കാ�
ദമി അവാർഡ് (2018) പ്രാേദശിക ദൃശ്യമാധ്യമ പുരസ്ക്കാ�
രം, േകരള േസ്റ്ററ്റ് ബേയാൈഡേവർസിറ്റി േബാർഡിെന്റ
േഫാേട്ടാഗ്രാഫി അവാർഡ് (2017) കണ്ണാടി സാഹിത്യ
പുരസ്ക്കാരം (2019) െപ്രാഫ. േകശവൻ െവള്ളിക്കുളങ്ങര
ബാല ശാസ്ത്രസാഹിത്യ അവാർഡ് (2019) എന്നിവ ലഭി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. േകരള േഫാക് േലാർ അക്കാദമിയുെട േഡാ�
ക്യുെമന്ററി പുരസ്ക്കാരം (2020). സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള
സതീർത്ഥ്യ പുരസ്ക്കാരം (2020). േകരള സർക്കാർ പബ്ലി�
ക്ക് റിേലഷൻ വകുപ്പിെന്റ മിഴിവു്-2021 േഷാർട്ട് ഫിലിം
അവാർഡ് എന്നിവയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േഷാർട്ട് ഫിലിം
േഡാക്യുെമന്ററി വിഭാഗങ്ങളിലായി പതിനഞ്ചിേലെറ
സിനിമകൾ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

ഭാര്യ: നിഷ, മക്കൾ: ൈവഷ്ണവ്, നന്ദന



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു�
ന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീ�
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531

