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ജൂൈല മദ്ധ്യത്തിൽ ഇൻഡ്യൻ കലാകാര പ്രതിനിധി
സംഘത്തിെല ഒരംഗെമന്ന നിലയിൽ മഹാകവി വള്ള
േത്താളും ൈചന സന്ദർശിച്ചു. ഇതു് “ഒരപൂർവ്വ സൗഭാ
ഗ്യമായി ഈ എഴുപത്തിഅഞ്ചുകാരൻ കരുതുന്നു”. പീ
ക്കിങ്ങിെല തീവണ്ടിയാപ്പീസിൽ ചീനെപ്പൺകുട്ടികൾ
അർപ്പിച്ച കുസുേമാപഹാരം, ആ കുമാരികളുെട പിഞ്ചുമു
ഖങ്ങളിൽ നിന്നു െപാഴിഞ്ഞ പുഞ്ചിരിപ്പുകൾ, മാേവാെസ
തൂങ്ങിെന്റ സൽക്കാരം, സസ്യശ്യാമളമായ പാടങ്ങൾ,
ഗ്രാമങ്ങളിെല വിദ്യാഭ്യാസം, ഇൻഡ്യൻകലകെളപ്പറ്റി ചീ
നക്കാരുെട അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇെതല്ലാം നമ്മുെട മഹാ
കവിെയ ആകർഷിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു സേന്ദശം
ഇവിെട േചർക്കുന്നു…

ചീനെപ്പൺകുട്ടികളുെട
കുസുേമാപഹാരം
ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലായി മദ്ധ്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു്
ചീനേത്തക്കുള്ള കലാകാരപ്രതിനിധിസംഘത്തിൽ
ഒരംഗമായിേപ്പാകാൻ എനിക്കും ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു.
പ്രാചീനസംസ്ക്കാരേകദാരമായ ആ മഹാരാജ്യെത്ത
പ്പറ്റി തല്പരകക്ഷികൾ പറഞ്ഞുപരത്തുന്ന അസത്യ
ങ്ങളുെട അർദ്ധസത്യങ്ങളുെടയും ഇരുൾപ്പരപ്പിേല
ക്കു സ്വന്തം ബാഹ്യാന്തരേനത്രങ്ങളുെട ഒരു െകാ
ച്ചുെവളിച്ചം പായിച്ചു. വാസ്തവത്തിെന്റ വല്ല നുറുങ്ങു
കളും െപറുക്കിെയടുക്കാൻ ഒരു കൗതുകം എെന്റ
ഉള്ളിൽ മുളച്ചുെപാന്തിനിന്നിരുന്നു. അതു് ഇത്തിരി
െയങ്കിലും ഫലിക്കുമാറു് കാലാനുകൂല്യം ൈകവന്നതു്
ഒരു വിലേയറിയ േനട്ടവും അപൂർവ്വ സൗഭാഗ്യവുമാ
യി ഈ എഴുപത്തഞ്ചുവയസ്സുകാരൻ കരുതുന്നു.
അേതാെടാപ്പം കുെറ സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു് ഒരി
ക്കൽ ബർമ്മയിലല്ലാെത മെറ്റാരു വിേദശത്തും
ഇേതവെര കടൽ താണ്ടിെചന്നിട്ടില്ലാത്ത കഥ
കളിെയ നാട്യകലകളുെട റാണിെയന്ന പുതിയ
േലാകം പുകഴ്ത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ പഴയ
േകരളീയ പ്രതിഭെയ—ചീനരാജ്യത്തിെന്റ സുപ്ര
സിദ്ധമായ കലാേബാധത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഇദംപ്ര
ഥമായി പ്രത്യക്ഷമാക്കാനും സന്ദർഭം കിട്ടിയതാ
കെട്ട, എെന്റ സേന്താഷെത്ത അഭിമാനം പൂശി
ച്ചു. ഈ സേന്താഷത്തിെന്റയും അഭിമാനത്തിെന്റ
യും കനകദ്വാരം മലർെക്ക തുറന്നുതന്ന ഭാരതചീനസമാധാനസമിതികളുെട ഔദാര്യത്തിനും േസ്ന
ഹത്തിനും നന്ദി പറയാൻതക്ക വാക്കുകൾ എവിെട
കിട്ടും.

രണ്ടു േലാകങ്ങൾ
ദൽഹിയിൽനിന്നു് ഒരു രാത്രിയിെല വിമാനയാത്ര
യിൽ േഹാങ്ങു്േകാങ്ങിലും അവിെടനിന്നു രണ്ടുരണ്ട
രമണിക്കൂർ േനരെത്ത തീവണ്ടിയാത്രയാൽ ചീന
ത്തിെന്റ െതന്നതിർത്തിയിലും െചെന്നത്തിയ ഈ
ഇന്ത്യാക്കാെര സുന്ദരമായ മന്ദഹാസത്താലും പ്രസ
ന്നമായ കുശലാേന്വഷണത്തിലും കുതിർത്ത സ്വാഗ
േതാക്തികളും സൗഹാർദ്ദസുദൃഢങ്ങളായ ആലിം
ഗനങ്ങളും ഹസ്തദാനങ്ങളും നൽകി എതിേരറ്റ ആ
ചിത്രം എെന്റ മനസ്സിൽ എെന്നന്നും മറക്കാെത
നിൽക്കും.
േഹാങ്ങ്േകാങ്ങിെന്റ അതിർത്തിയിൽനിന്നു് ചീന
പ്രാന്തത്തിൽ കടന്നേപ്പാൾ കണ്ട വിപുലമായ വ്യ
ത്യാസം ആ പരിമിതമായ പരിധികളിൽത്തെന്ന
രണ്ടു േലാകം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി എനിക്കു
േതാന്നി. െതക്കുവശത്തു് പ്രാേയണ വൻപട്ടണങ്ങ
ളിൽ കാണാറുള്ള വിശപ്പും ഇരപ്പും, െവടിപ്പുേകടും,
വടക്കു വശെത്ത സംതൃപ്തി, സ്വഛത, ഒരു ജീവൈച
തന്യത്തിെന്റ പരിസ്ഫുരണം.
ചീനത്തിെന്റ അതിർത്തിയിൽനിന്നു പീക്കിങ്ങി
േലക്കുള്ള യാത്രയും പിന്നീടുണ്ടായ പര്യടനങ്ങളും
സകല സുഖസാമഗ്രികേളാടു കൂടിയ െസ്പഷ്യൽ െട്ര
യിനിലായിരുന്നു. ജൂൈല 20-ആം തീയതി പിക്കാ
ങ്ങിെലത്തി, ഇതിനിടയിൽ കാന്റണിൽ ഒരു വമ്പി
ച്ച േഹാട്ടലിൽ ഒരുനാൾ പരസുഖമായി വിശ്രമിച്ച
തും മറക്കുക വയ്യ.

കുസുേമാപഹാരം
ഞങ്ങൾ 20-ആം തീയതി രാത്രി പിക്കിങ്ങിെല വലിയ
തീവണ്ടിയാപ്പീസ്സിൽ ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ ഞങ്ങെള
എതിേരൽക്കാൻ വന്നു േചർന്നിരുന്ന മാന്യപൗ
രന്മാരുെട പിന്നിൽ ഓേരാ പൂെച്ചണ്ടും ൈകയിൽ
പിടിച്ചു അതിെന്റ സൗകുമാര്യമുള്ള ഇരുപെത്താൻ
പതു െപൺകുട്ടികൾ—പന്ത്രണ്ടും ഇരുപതും വയ
സ്സുകൾക്കിടയിലുള്ളവർ—ആഹ്ലാദിത്തുടുപ്പിയന്ന
മുഖങ്ങളാൽ പാട്ടുംപാടി നിന്നിരുന്നു. അവർ ക്ര
േമണ സമീപിച്ചു പൂച്ചണ്ടൂ ൈകയിൽത്തന്നു സംഘ
ത്തിെല ഇരുപെത്താൻപതു േപെരയും ഉപചരിച്ചു.
അവരുെട പിഞ്ചുമുഖങ്ങളിൽനിന്നു പുഞ്ചിരിപ്പൂക്കൾ
ഞങ്ങളിൽ െപാഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ െചന്ന ഓേരാ തീ
വണ്ടിയാപ്പിസിലുമുണ്ടായിരുന്നു കുമാരികളുെട ഈ
കുസുേമാപഹാരം. ചീനക്കാരുെട പുഷ്പേപ്രമം പ്രസി
ദ്ധമാണേല്ലാ. അങ്ങെന അവരുെട നിഷ്ക്കളങ്കമായ
ഭാരതീയേസ്നഹമാകുന്ന വസന്തം ഈ വള്ളേത്താ
െളന്ന കിഴവന്മരേത്തയും പൂവണിയിച്ചു.

മാേവാവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച
26-ആം തീയ

തി സംഘത്തി
െല അഞ്ചുേപർ—
ഞാനുൾെപ്പെട—
ചീനാറിപ്പബ്ളിക്ക് െച
യർേമനായ മാേവാ
േസതൂങ്ങിെന െചന്നു
കണ്ടൂ. ഏറ്റവും ആദര
േവാടും ഒതുക്കേത്താ
ടും കൂടിയാണു് അേദ്ദ
മാേവാേസതൂങ്ങ്
ഹം ഞങ്ങെള സ്വീക
രിച്ചതു്. കുശലപ്രശ്നാനന്തരം അേദ്ദഹം ഒന്നാമതാ
യി പറഞ്ഞതു് െകാറിയായുദ്ധവിരാമസന്ധിയിൽ
പിേറ്റന്നു 27-ആം തീയതി ഒപ്പുെവയ്ക്കാെമന്നാണു്.
ഈ ആശ്വാസകരമായ വർത്തമാനം ഇന്ത്യവിട്ടതി
നു േശഷം ഒരു പത്രവും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ
അേപ്പാേഴ അറിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇതു പുറെപ്പട്ടതു് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ സമാധാനവാഞ്ഛ തിളങ്ങുന്ന മുഖത്തുനി
ന്നാകയാൽ ഒരു വിേശഷമാധുര്യം എനിക്കനുഭവ
െപ്പട്ടു.
വണ്ണവും നീളവും കുറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ ചീന
ക്കാരനാണു മാേവാ. തെന്റ വിശാലരാജ്യെത്ത ആ
നരകയാതനകളിൽ നിന്നു് തീവ്രപ്രയത്നംെകാണ്ടു
ദ്ധരിച്ച ആളാണിെതന്നു് അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടാൽ
േതാന്നുകയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അമ്പതുേകാടി ജന
ങ്ങളുെട ഭാരം വഴിേപാെല വഹിക്കാൻ െകൽപുണ്ടു്
ആ കൃശഗ്രാത്രന്നു്. കുറിയ േദഹം, െപരിയ ആത്മാ
വു് ഇതാണു് മാേവാേസതൂങ്ങ്. രാജ്യേക്ഷമം, രാജ്യ
േക്ഷമം എന്ന ഒെരാറ്റ വിചാരേമ അേദ്ദഹത്തിനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകരന്മാർ
ക്കുമുള്ളു. ആഡംബരത്തിനല്ല, നാടു നന്നാക്കാനാ
ണു അവർ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നതു്. ഒരു കവി
യും കൂടിയായ ആ മഹാപുരുഷനുമായി പരിചയെപ്പ
ട്ടു. 1958 ജൂലായ് 26-നു എെന്റ എളിയ ജീവിതത്തി
െല ഒരു വലിയ ദിവസമാണു്.

സമയം േപായതറിഞ്ഞില്ല
മാേവാേസതൂങ്ങിെന്റ പാർപ്പിടത്തിലുള്ള ഒരു അതി
വിശാലമായ ഹാളിൽവച്ചു് അന്നു് രാത്രിതെന്ന
ഇന്ത്യൻകലാപ്രകടങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗം
ഭീരമായ ഒരു ചായ സൽക്കാരവും നടത്തെപ്പട്ടു.
ആയിരത്തിൽപരം മാന്യ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ അതിൽ
സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. ആ സദസ്സിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷൻ
പ്രധാനമന്ത്രി ചൗഎൻലായ തെന്നയായിരുന്നു.
പീക്കിങ്ങിൽ സിനിമയും നാടകവും ഡാൻസും സർ
ക്കസ്സും മറ്റും കണ്ടുെകാണ്ടും ഞങ്ങളുെട കലകെള
കാണിച്ചുെകാണ്ടും കൂടക്കൂെട സൽക്കാരങ്ങളിൽ
സംബന്ധിച്ചുെകാണ്ടും പത്തു നാൾ പത്തു നിമി
ഷംേപാെല കഴിച്ചതിനുേശഷം ഞങ്ങൾ െട്രയി
നിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്നന്നായി അേന
കായിരം നാഴിക ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു. പാതയുെട
ഇരുവശത്തും പരന്നുകിടക്കുന്ന പാടങ്ങളിൽ ഒരി
ടംേപാലും സസ്യശ്യാമളമല്ലാെത കാണെപ്പട്ടില്ല.
നേഭാവീഥിേയാടു നർമ്മ സല്ലാപംെചയ്യുന്ന പച്ച
യുടുപ്പണിഞ്ഞ പർവ്വതങ്ങൾ, ആ പച്ചവർണ്ണെത്ത
പകർെത്തടുത്തതുേപാലുള്ള പാടങ്ങൾ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു
വലുതും െചറുതുമായ താമരെപ്പായ്കകൾ, അവയിൽ
വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പൂക്കളും നീന്തിക്കളിക്കുന്ന കൃ
ഷീവലക്കിടാങ്ങളുെട മുഖപത്മങ്ങളും—ഈ േകാൾ
മയിർെക്കാള്ളിക്കുന്ന കാഴ്ചമൂലം മാർഗ്ഗൈദർഘ്യ
േമാ അന്നു അവിടങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന കടും ചൂേടാ
ഞങ്ങൾ െതല്ലും അറിഞ്ഞില്ല.
ഞങ്ങെള െകാണ്ടുനടന്നിരുന്നതു പീക്കിങ്ങിെല
സമാധാനക്കമ്മിറ്റിയുെട ൈവസ് ഡയറക്ടർമാരി
െലാരാളായ ഹൂ എന്ന യുവാവും അതിെല െമമ്പർ
മാരായ കുേറ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുമാണു്.

തായയുെട മുലപ്പാലാണു് ആേരാഗ്യ
കരം
ചീനസ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ നാനാ ഭാഗങ്ങൾ കാട്ടിത്ത
രാൻ ഞങ്ങെള െകാണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു േദവദൂതൻ
എന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹെത്ത വിേശഷിപ്പി
ച്ചതു േനരേമ്പാക്കിലാെണങ്കിലും േനരുതെന്നയാ
ണു്. ഒെരാറ്റക്കാര്യേമ ഞങ്ങെള വിഷമിപ്പിച്ചുള്ളു.
ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടായ്കയാൽ സംഭാഷണം ദുസ്സാധ
മായിരുന്നു. ചീനരാജ്യത്തു് ഇംഗ്ലീഷറിയുന്നവരായി
അമ്പതുേകാടയിൽ അമ്പതിനായിരംേപരുേണ്ടാ
ആേവാ. മാേവാേസതൂങ്ങിന്നു തെന്നയും ഇംഗ്ലീഷ
റിഞ്ഞുകൂടാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മന്ത്രിമാരിലും ഇംഗ്ലീ
ഷറിയാവുന്നവർ ചുരുങ്ങും. ഇംഗ്ലീഷിെന വിേദശി
യേരാടു ഇടെപടാനുള്ള ഒരു ഭാഷയാേയ അവർ
കരുതുന്നുള്ളു. അവിെട വിദ്യാഭ്യാസം ചീനഭാഷ
യിൽത്തെന്നയാണു. അതിനാൽ അൽപ്പകാലം
െകാണ്ടു് അനൽപ്പമായ അറിവു് അവിടത്തുകാർക്കു്
ൈകവരുന്നു. മാതൃഭാഷ വഴിക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ
മാണു് വിദ്യാഭ്യാസെമന്നു്—ആയയുെട മുലപ്പാലല്ല,
തായയുെട മുലപ്പാൽ തെന്നയാണു് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു്
ആേരാഗ്യകരം എന്നു അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരി
ക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് േവണെമന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ
ക്കു് േകാേളജിൽ േചർന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം.
ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല ഏതു വിേദശഭാഷയും േകാേള
ജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്നു
െക്കാല്ലത്തിനപ്പുറം െചറുപ്പക്കാർ—വിേശഷിച്ചും യു
വതികൾ-ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനും ഡിഗ്രി സമ്പാദിക്കാ
നും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. അവരിൽ ചിലരാണു് സംഭാഷ
ണങ്ങളിൽ ഞങ്ങെള സഹായിച്ചിരുന്നതു്. യുവാ
ക്കളുേടതിൽക്കവിഞ്ഞു് മിടുക്കുണ്ടു് ആ യുവതികൾ
ക്കു്. അവർ എെന്ന എേപ്പാഴും ഒരു കാരണവെര
എന്നേപാെല െകാണ്ടുനടക്കുകയും ഉപചരിക്കുക
യും െചയ്തു എന്നതു കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം ഒെന്നടുത്തു
പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആഗസ്ത് 24-നു അവേരാടു
യാത്രപറഞ്ഞുപിരിയുേമ്പാൾ ഞാനും അവരും ഒപ്പം
െപാട്ടിക്കരഞ്ഞുേപായി.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ വികാസം
ചീനത്തു വിദ്യാഭ്യാസം നഗരങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രാമങ്ങ
ളിേലക്കു വ്യാപിച്ചു വരുന്നുണ്ടു്. ഞങ്ങളിൽ ചിലർ
ഒരു നാട്ടുംപുറത്തു ഒരു കൃഷിക്കാരെന്റ അതിഥികളാ
യി ഒരു പകൽ താമസിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ
എഴുെത്തെന്തന്നറിയാത്ത ഗ്രാണകളിൽ ഒരുവളാ
യിരുന്നു. ഒരു മൂന്നുെകാല്ലം മുമ്പുവെര ആ അമ്പത്ത
ഞ്ചുവയസ്സുകാരി ഉത്സാഹപൂർവ്വം സ്േളറ്റും െപൻ
സിലും ൈകയിെലടുത്തു. വിജ്ഞാനെത്ത ക്രേമണ
മനസ്സിലും ഇങ്ങെന വാർദ്ധക്യദശയിൽ സരസ്വതി
െയ സമീപിച്ച വളെര വളെര സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ നവീ
നചീനത്തിലുണ്ടു്. തെന്റയും അയൽക്കാരിൽ പല
രുേടയും എഴുത്തു പഠിക്കൽ ആ ഗ്രാമീണസ്ത്രീ വിവരി
ച്ചേപ്പാൾ, ആ പച്ചവയലുകളിൽ പളുെങ്കാളിെമയ്യാ
ളായ വാേഗ്ദവി താമരയിലപ്പടർപ്പിൽ ഒരു കളഹം
സിെയന്നേപാെല പതുെക്കപ്പതുെക്ക ലാത്തുന്നതു്
ഞാൻ മനസ്സുെകാണ്ടു കണ്ടു.

ദുർഭിക്ഷ രക്ഷസ്സു് കുഴിച്ചു മൂടെപ്പട്ടു.
‘ഉടമസ്ഥതാേബാധം മണ്ണിെന െപാന്നാക്കുന്നുണ്ടു്’

എന്നു ഒരു യൂേറാപ്യൻ ചിന്തകൻ പ്രസ്താവിച്ചതി
െന്റ യാഥാർത്ഥ്യം ചീനഗ്രാമങ്ങളിൽ െതളിഞ്ഞു
കാണാം. ഗവർെമ്മണ്ടു ജന്മികൾക്കു േനേടണ്ടതു
െകാടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ഭൂമികെളല്ലാം കൃഷിക്കാ
െര ഏല്പിച്ചേതാടുകൂടി അവിടങ്ങളിൽ കൃഷിയ്ക്കുണ്ടായ
വളർച്ച പറഞ്ഞറീക്കാവതല്ല. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാ
രും സംതൃപ്തിേയാടും അഭിമാനേത്താടും ഉത്സാഹ
േത്താടുംകൂടി നാൾേതാറും പത്തുമണിക്കൂർേനരം
വയലുകളിൽ േജാലി െചയ്യുക എന്ന പതിവു് ചീന
െത്തങ്ങും പടർന്നിരിക്കുന്നു. മൂന്നുെകാല്ലം മുമ്പുവ
െര അവിെട മത്സരിച്ചിരുന്ന ദുർഭിക്ഷരക്ഷസ്സു് ഈ
കരുത്തൂള്ള ൈകേക്കാട്ടുകളാൽ കുഴിച്ചുമൂടെപ്പട്ടു കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വയറ്റിൽ മൃഷ്ടന്നവും േപാക്കറ്റിൽ കാ
ശുമില്ലാത്ത ഒരു െതാഴിലാളിെയ അവിെട കാണി
ല്ല. മെറ്റാന്നല്ല ചീനക്കാരുെട ദൃഷ്ടി കലാസംസ്ക്കാ
രങ്ങളിൽ അഭൂതപൂർവമാംവണ്ണം പതിഞ്ഞതിനു്
കാരണം ഗീത—നട്യ—നൃത്താദികളിൽ അവർക്കു
ള്ള പഠിപ്പും മതിപ്പും എത്രേമൽ സിദ്ധിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു്
ഇൻഡ്യൻ കലാപ്രകടനങ്ങെള ആസ്വദിച്ചിരുന്ന
അവരുെട സരസമുഖങ്ങളിൽനിന്നു് എനിക്കു ഒട്ടാ
െക മനസ്സിലായ്. അവരുെട പഴയ ഓപ്പറ എന്ന
കളിതെന്ന ഒരുൽകൃഷ്ടകലയാണു്. പുതിയ തരം
നാടകങ്ങളും ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. അഭിനയ
ത്തിൽ അദ്വിതീയരായ ചില നടന്മാരും നടികളും
അവിെട മിക്കപട്ടണങ്ങളിലുമുണ്ടു്. ഷാങ്ങ്ഹായിൽ
െവച്ചു ഞാൻ കണ്ട ഒരു മദ്ധ്യവയസ്ക്കയായ നാടക
ക്കാരിയുെട അഭിനയം അസാദ്ധ്യമാെണന്നു പറ
ഞ്ഞാൽത്തെന്ന അതിശേയാക്തിയാവില്ല. അത്ര
യും കലാവിരുതു് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇത്ര െകാണ്ടാ
ടിെയന്നതു് ഇന്ത്യൻകലകൾക്കു ഒരു ബഹുമതിയാ
യിക്കരുതാം. കഥകളി അവെര അധികം ആകർ
ഷിച്ചുവെത്ര. ഒരു പണ്ഡിതൻ എേന്നാടു േനരിട്ടു പറ
കയുണ്ടായി ഈ ഇന്ത്യൻകലകെളല്ലാം ഉൽകൃഷ്ട
ങ്ങൾതെന്ന. എന്നാൽ എെന്ന ഏെറ രസിപ്പിച്ചതു്
കഥകളിയാണു്. േകരളേമ എണ്ണായിരം നാഴിക ദൂര
ത്തുനിന്നു കിട്ടിയ ഈ പ്രശംസാപത്രം നീ സൂക്ഷിച്ചു
െവച്ചുെകാൾക. ഓപ്പറ എന്ന കളിേയാടു ഒെട്ടാെക്ക
സാമ്യമുള്ളതുെകാണ്ടായിരിക്കാം കഥകളി ചീന
ക്കാർക്കു കൂടുതൽ കമനീയമായിേത്താന്നിയതു്.

റഷ്യയും ചീനയും ഇന്ത്യയും ഒന്നിച്ചു
നിൽക്കണം
ചില മികച്ച യുവകവികെളയും ഞാൻ കാണുകയു
ണ്ടായി. അവെരല്ലാം സാമാന്യജനങ്ങളുെട മേനാ
വൃത്തികെള ഉേത്തജിപ്പിക്കുന്ന കൃതികൾ എഴുതുന്ന
വരാണു്. ഇന്നു് അവരുെട പ്രധാനവിഷയം േലാക
സമാധാനം തെന്ന. ശാന്തി ചീനത്തു ആബാലവൃ
ദ്ധം ജനങ്ങളുെടയും ഒരു പരസ്യേദവതയായിത്തീർ
ന്നിരിക്കുന്നു. േനാക്കുക, അവരുെട മനസ്സംസ്ക്കാരം
ഞാൻ ഒരു സൽക്കാരത്തിൽവച്ചു സംസാരിക്കുന്ന
തിനിടയിൽ ഇങ്ങെന പറയുകയുണ്ടായി. “പാൻ
മുേഞ്ചാണിൽ െവച്ചു ഒപ്പിട്ട സന്ധിപ്പത്രം േലാകഭി
ത്തിേന്മൽനിന്നു യുദ്ധെച്ചളി തുടച്ചു നീക്കാൻ പര്യാ
പ്തമാവുെമന്നുറച്ചു കൂടാ. േവാൾഗാ യാങ്ങ്ട്സ്, ഗംഗ
എന്നീ മഹാനദികളിെല െവള്ളം ഒന്നിച്ചുപകർന്നാ
േല യുദ്ധത്തീ നിേശ്ശഷം െകട്ടടങ്ങുകയുള്ളൂ. അേത
റഷ്യയും ചീനയും ഇന്ത്യയും ഒെത്താരുമിച്ചു മുൻനി
ന്നു പരിശ്രമിച്ചാേല യുദ്ധപ്പുക പുരളാത്ത അന്തരീ
ക്ഷം കാണുമാറാകയുള്ളൂ.”

ഇേപ്പാഴാണു് മതസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതു്.
ചീനത്തു നഗരങ്ങളിലും നാട്ടുംപുറങ്ങളിലുെമാെക്ക
നാനാപ്രകാരങ്ങളായ മരാമത്തുേവലകൾ നടക്കു
ന്ന കാലമാണിതു്. വീടും, േറാഡും േതാടും പാടവും,
പറമ്പും ഒെക്ക പരിഷ്കരിക്കെപ്പടുന്നു. ജലവിതര
ണത്തിനും വിദ്യുത്ഛക്തിക്കുമായി വലിയ വലിയ
അണകൾ െകട്ടുന്നു. പാലങ്ങൾ പണിയുന്നു. സുഭി
ക്ഷത്തിെന്റയും സുഖത്തിെന്റയും ഒരു അത്യുന്നത
വിശാലമായ െകാട്ടാരം പുറത്തുയർത്തുകയാണു്
അവിടുെത്ത െതാഴിലാളികൾ െചയ്യുന്നതു്. പീക്കി
ങ്ങിെല പ്രധാന ബുദ്ധേക്ഷത്രത്തിെന്റ ജീർണ്ണത
തീർക്കുന്നതു് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. പണ്ടു് ആ േക്ഷത്രം
എങ്ങിെനയായിരുന്നുെവാ അങ്ങിെനതെന്നയാക്ക
ണെമന്നാണു് അതികൃതന്മാരുെട നിശ്ചയം. ആ
അത്ഭുതകരമായ പഴയ മരാമത്തിൽ പരമ്പരാസ
മൃദ്ധമായ പാടവമുള്ള ശില്പികൾ ഭാഗ്യംെകാണ്ടു്
ഇന്നും അവിെട ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടു്. മതമില്ലാത്ത നാ
സ്തികരാജ്യത്തു് എന്തിനാണാേവാ പഴഞ്ചൻ ബുദ്ധ
േക്ഷത്രം. അഴകും അന്തസ്സുേമറിയ ഒരു മുസ്ലീംപ
ള്ളിയിേലക്കു ഞങ്ങളിൽ ചിലർ ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടു.
അവിടെത്ത മൗലവി ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതു് “ഈ
പുതിയ ഭരണം ഏർെപ്പട്ടതിനുേശഷേമ ഞങ്ങൾക്കു
നഷ്ടമായിരുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചുകിട്ടുകയു
ള്ളു” എന്നാണു്. മതങ്ങെള മർദ്ദിക്കുയല്ല, മാനിക്കുക
തെന്നയാണു്. ഇേന്ത്യ, ഭവതിയുെട ആ ചിരന്തന
സഖി െചയ്യുന്നതു്.

സൂര്യരശ്മി ഇരുട്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല
ആനന്ദമായ ഒരു മാസമാണു് ഞങ്ങൾ ചീനത്തു
കഴിച്ചതു്. 29 േപെര സഞ്ചരിപ്പിക്കാനും സൽക്കരി
ക്കാനും സേന്താഷിപ്പിക്കാനുമായി ചീന രാജ്യത്തി
െല സമാധാനക്കമ്മിറ്റിക്കാർ പണം വാരി വർഷി
ച്ചതു കണ്ടാൽ ൈവശ്രവണനും വയറു തേലാടും.
അേഹാ, ഈ കടം നമ്മൾ എങ്ങിെന വീട്ടും എെന്ന
നിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്കു പണിെയടുക്കാനും
പണമുണ്ടാക്കാനും അറിയാം. നമുേക്കാ?
െനേപ്പാളിയൻ േബാ
ണപ്പാർട്ട് ഒരിക്കൽ പ്ര
സ്താവിച്ചുേപാൽ, ഒരു
ഭീമൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നു,
അവെന ഉണർത്തി
യാൽ േലാകം അമ്പ
രക്കും. എത്രശരി, ആ
ഭീമൻ—മഹത്തായ ചീ
െനേപ്പാളിയൻ േബാണപ്പാർട്ട്
നരാജ്യം—ഉണർന്നു,
േലാകം അമ്പരക്കാനും തുടങ്ങി. ഈ അമ്പരപ്പിെന്റ
ഒരു വകേഭദമല്ലേയാ ചീന റിപ്പബ്ളിക്കിെന്റ േനേര
ചിലർ കണ്ണു മുറുെക ചിമ്മുന്നതു്. എന്നാൽ കൂമന്മാർ
കണ്മിഴിക്കാത്തതുെകാണ്ടു് സൂര്യരശ്മി കൂരിരുട്ടായി
േപ്പാവില്ല.
(അരുണ മാസിക, 1953 നവംബർ ലക്കം.)

□

വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാൻ
1878 ഒേക്ടാബർ 16-നു് മലപ്പുറം ജി

ല്ലയിെല തിരൂരിനു സമീപം േചന്നര
ഗ്രാമത്തിൽ വള്ളേത്താൾ േകാഴിപ്പറ
മ്പിൽ കുട്ടിപ്പാറു അമ്മയുെടയും മല്ലി
േശ്ശരി ദാേമാദരൻ ഇളയതിെന്റയും മകനായി ജനിച്ചു.
സംസ്കൃതപഠനത്തിനുേശഷം ൈകക്കുളങ്ങര രാമവാര്യ
രിൽനിന്നു തർക്കശാസ്ത്രം പഠിച്ചു. വാല്മീകി രാമായണവി
വർത്തനം 1907-ൽ പൂർത്തിയാക്കി. 1908-ൽ ഒരു േരാഗ
ബാധെയതുടർന്നു് അേദ്ദഹം ബധിരനായി. ഇേതത്തുടർ
ന്നാണു് ‘ബധിരവിലാപം’ എന്ന കവിത രചിച്ചതു്. 1915ൽ ചിത്രേയാഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അേതവർഷം േകര
േളാദയത്തിെന്റ പത്രാധിപനായി. 1958 മാർച്ച് 13-നു്
79-ാം വയസ്സിൽ വള്ളേത്താൾ അന്തരിച്ചു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി
സ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

