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കൃതികൾ വന്ന വഴി 

സുഹൃത്തുക്കൾ ഉപജേശിച്ചു - സംഗീത പഠനം നന്ന് പക്ഷെ വളർന്നു വരോൻ സോധ്യത 
ഇജലേയിലേ! ക്ഷെവിക്ഷക്കോണ്ടിലേ. കോരണം സംഗീതം എന്ക്ഷറ ആത്മോവിന്ക്ഷറ 
ഭോഗമോയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മക്ഷറോന്നും ക്ഷകോണ്ടലേ അവർ ഉപജേശിച്ചത്. വരും വരോയ്കകൾ 
കണ്ടും, ക്ഷകട്ും, അറിഞ്ഞും തക്ഷന്ന. ക്കിസ്തതയോനിയോയ ഒരുവൻ സംഗീത വിേയയിൽ 
ക്പഗത്ഭനോയോലും അവക്ഷനവിക്ഷെ അവന്ക്ഷറ വിരുതുകൾ അവതരിപ്പിക്കും? സംഗീത 
ജമഖലയക്തയും ഹഹന്ദവ പോരമ്പരയ ക്പജയോക്തമജലേ? ജവേികൾ ജെക്ത പരിസരങ്ങളിലജലേ? 
ഒരു ജെക്ത മതിലിനകത്ത് ഹക്കസ്തതവ നോമധ്ോരിക്ക് ക്പജവശിക്കോജമോ? പറിലേ!. അതുക്ഷകോണ്ടു 
തക്ഷന്ന സംഗീത ക്പവർത്തനം ക്കിസ്തതയോനി ക്ഷെയ്തുകൂെോ!. ഇതോയിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളുക്ഷെ 
നയോയം.  

വോേം ആേരണീയം!. പക്ഷെ അതപ്പോക്ഷെ അംഗീകരിച്ചുക്ഷകോെുക്കോൻ എനിക്കോയിലേ. 
മനസ്സിലേോയിരുന്നു എന്നതോവും ശരി. ക്പഗൽഭയോവതരണത്തിന് ജവേി ലഭിച്ചിക്ഷലേങ്കിൽ ജവണ്ട, 
വിേയ ആർ ിക്കോമജലേോ!. അതോയിരുന്നു അക്ഷന്നന്ക്ഷറ ജവേോന്തം. പിക്ഷന്ന കണ്ണുമെക്ഷച്ചോരു 
ജപോക്കോയിരുന്നു.കലേും മുള്ും ഏക്ഷറ െവിട്ി, കുണ്ടും കുഴിയും അനവധ്ി തോണ്ടി, കുന്നും 
മലയും കയറി കൂെി. ഒെുവിൽ സവയക്ഷമോന്നു പോെോക്ഷമന്നോയി!. സ്ഥലക്ഷമവിക്ഷെ? പോട്ു പെിച്ചു 
കഴിഞ്ഞജപ്പോഴോണ് പോെോൻ ഇെം കിട്ോയ്മയുക്ഷെ ഹവഷമയം ജ ോധ്യമോയത്. അന്ന് വക്ഷര- 
യുണ്ടോയിരുന്ന ആർജ്ജതയും വയക്ഗതയും സലോം പറഞ്ഞ ക്പതീതി.  ക്പകെിപ്പിക്കുവോനോ- 
യിക്ഷലേങ്കിൽ വിേയക്ഷയന്തിന്? അതോയി ക്പസക്തമോയ വിഷയം. മതിൽക്ഷക്കട്ിലേോത്ത 
ജെക്തങ്ങളിക്ഷല ഉത്സവക്കമ്മറിക്കോക്ഷരജത്തെി നെപ്പോയി. അവജഹളനങ്ങൾ, തിരസ്തക്കരണങ്ങൾ, 
പരിഹോസങ്ങൾ എലേോം ഏറുവോങ്ങി. സംഗീതം പഠിക്കുവോൻ ജതോന്നിയ നിമിഷക്ഷത്ത സവയം 
ശപിച്ചു. എന്നിട്ും പിന്മോറോൻ ജതോന്നിയിലേ. ഇെയ്ക്കു ഒന്ന് രണ്ടു അവസരങ്ങൾ വീണു- 
കിട്ിയതു ഭോഗയം ക്ഷകോക്ഷണ്ടോന്നുമോയിരുന്നിലേ, ആത്മോഭിമോനം മറന്ന് കോലു പിെിച്ചിട്ു തക്ഷന്ന!. 

അവതരണങ്ങളിൽ മികവ് അപൂർണ്ണമോയിരുക്ഷന്നങ്കിലും സഹൃേയർക്ക് ആഹ്ലോേം!. െുരുക്കം 
അഭിനന്ദനങ്ങളും. മുൻജപോട്ു ജപോയോൽ നന്നോവും എന്ന് വിജ്ഞന്മോരുക്ഷെ ജക്പോജെോേനവും 
കൂെിയോയജപ്പോൾ പിക്ഷന്ന എന്തിനു തിരിഞ്ഞു ജനോട്ം. അജനവഷണം വിേയയിലും 
അവതരണത്തിലും അവിരോമം. വിേയക്ക് വിഷമമിലേ. അവതരണ സോധ്യത അക്തകണ്ട് 
ക്ഷമച്ചമോയുമിലേ.  

അജപ്പോഴോണ് ഹക്കസ്തതവ ക്പജമയ പരോമർശിതങ്ങളോയ സംഗീതകൃതികളുക്ഷെ ക്പസക്തി 
െിന്തോമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു സൗേോമിനിജപോക്ഷല തിളങ്ങിക്ഷയത്തിത്. അവതരണയുക്തമോയ 
കൃതികളിലേോക്ഷത ഹക്കസ്തതവ ജവേികളിൽ സംഗീതത്തിന് ക്പോമുഖയമിലേ എന്ന് ക്പലപിച്ചിട്ു 



കോരയക്ഷമന്ത്? ഇെയ്ക്കുക്ഷവച്ചു നിന്നുജപോയ ഹഹസ്തകൂൾ  ീവിതകോലത്തുതക്ഷന്ന ജവരൂന്നി- 
യിരുന്നു കവിതോരെനയിൽ കമ്പം. അത് സംഗീതോജനവഷണകോലത്തും അവിരോമം 
തുെരുകയോയിരുന്നു. സോമോനയം ജഭേക്ഷപ്പട് കവിതകൾ എന്ജറതോയി ആനുകോലികങ്ങളിൽ 
അെിച്ചു വന്നിരുന്നുതോനും. പക്ഷെ ആ തന്ജറെക്ഷമോന്നും പുതിയ ലെയത്തിജലക്കുള് 
െവിട്ുപെിയോയിലേ. 

പള്ി ജവജറ, ക്സോങ്ക് ജവജറ. കവിത ജവജറ, സംഗീത കൃതി ജവജറ. അതിനിത്തിരി 
പുളിക്കും...പിന്മോറിയിലേ. അങ്ങക്ഷന ഒരു വോക്ക് എന്ക്ഷറ ഡിെ്ണറിയിലിലേ. പക്ഷെ യോക്ത 
സുഗമമോയിരുന്നിലേ. സവോതക്ന്തമോക്ഷയോരു കൃതി രെിച്ചു പോെുക!, അത് സോധ്ിക്കുജമോ ഈ 
 ന്മം?!. വളക്ഷര നോൾ മനസ്സിന്ക്ഷറ മോയോവിക്ഭമമോയി ആ സവപ്നമങ്ങിക്ഷന കക്ഷെത്തോേൂരത്തു 
നിൽക്കുകയോയിരുന്നു. 

ഇെയ്ക്ഷക്കോരോജലോെന?. ക്പസിദ്ധങ്ങളോയ സംഗീത കൃതികൾക്ക് ഹക്കസ്തതവ ക്പജമയക്ഷമഴുതി 
ജനോക്കിയോജലോ? ആത്മോഭിമോനത്തിന്ക്ഷറ  കോരയത്തിൽ അെഞ്ചലമോയ എന്ക്ഷറ മനസ്സ് വിലക്കി!. 
ജവണ്ട. സോധ്ിച്ചിക്ഷലേങ്കിൽ സോധ്ിച്ചിലേ. പോരഡി സോഹിതയരെന ജവണ്ട!. 

കോലം പിക്ഷന്നയും നീങ്ങുകയോയിരുന്നു. ലക്ഷയം അജപ്പോഴും ജക്പോ വലം. ലെയക്പോപ്തിക്ഷക്കന്തു 
വഴി?. ഏതോയോലും ക്ശമിച്ചുജനോക്കുകക്ഷയന്നജത ജവണ്ടൂ. 

ഒരിക്കൽ യോേൃശ്ചികമോയോണ്പക്തത്തിൽ ഒരു വോർത്ത കണ്ടത്!. എഴുപതുകളിലോയിരുന്നു 
എന്നോജണോർമ!. അന്ന് സംഗീത നോെക അക്കോേമി അധ്യെനോയിരുന്ന ഗോനഗന്ധർവൻ 
ജയശുേോസ്ത ക്പഖയോപിച്ച ഒരു കജലോത്സവ പരിപോെി!. മത്സര ഇനങ്ങളിൽ മലയോളത്തിൽ 
കീർത്തനരെനയും!. പിക്ഷന്ന അമോന്തിച്ചിലേ!. അന്ന് രോക്തിയിൽ തക്ഷന്ന കീർത്തനം 
ഒക്ഷന്നഴുതിവച്ചിജട് നിക്േോജേവിയുക്ഷെ ആലിംഗനത്തിനു വഴങ്ങിയുള്ു. 
 
കീർത്തന രെനോ മത്സരത്തിനോകുജമ്പോൾ അത് കഴിയുന്നക്ത ഉജ്ജവലജമോ, അ െജമോ ഒക്ഷക്ക- 
യോകണക്ഷമന്നു െിന്തിച്ചുജപോകുമജലേോ!. അതുക്ഷകോണ്ടു കൃതിക്ക് രോഗം രീതിഗൗളക്ഷയന്നു 
തീരുമോനമോയി. അക്ത അസോധ്ോരണജമോ, അപൂർവ്വജമോ അക്ഷലേങ്കിലും സോമോനയക്കോക്ഷരക്ഷക്കോണ്ട് 
അനോയോസം കെത്തിക്ഷവട്ോൻപറോത്ത ഒന്നോക്ഷണക്ഷന്നോരു ജതോന്നൽ!. കീർത്തനം സവരക്ഷപ്പെുത്തി, 
ഭയോശങ്കകജളോക്ഷെ ആക്ഷണങ്കിലും 'ക്പഗത്ഭ സംഗീതോെോരയനും മൃേംഗ വിേവോനും എന്ക്ഷറ 
ഗുരുവിന്ക്ഷറ മോതുലനുമോയ ക്ശീ ഹവയ്ക്കം ഭോസിക്ഷയന്ന ക്ഷക. ആർ. ഭോസ്തകരൻ 
നോയക്ഷരക്കോണിച്ചു. അജേഹമത് കൂലങ്കഷമോയി പരിജശോധ്ിച്ചു.  'സോഹിതയം ക്ഷകോള്ോം. 
സവരക്ഷപ്പെുത്തൽ പൂർണ്ണമോയി മനസ്സിലോകുന്നിലേ. ഒന്ന് പോെിജകൾക്കക്ഷട്' എന്നോയി.         
ഞോൻ മെിച്ചിലേ. പോെിജക്കൾപ്പിച്ചു. ആ നിഷ്ക്ക്കളങ്ക നയനങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞ അത്ഭുതോനന്ദങ്ങൾ 
ഇന്നും ഞോൻ മറന്നിട്ിലേ. 'നന്നോയി!  ജലജഭഷ്ക്! എന്തോ ഇതിന്ക്ഷറ ഉജേശയം?.. അജേഹത്തിന്ക്ഷറ 
ജെോേയം. ഞോൻ പറഞ്ഞു. 'അത് ശരി, മത്സരത്തിനയജച്ചോളൂ, ഇതിൽ കവിഞ്ഞോരും ഇജപ്പോൾ 
കീർത്തനക്ഷമോന്നും എഴുതോൻ ജപോണിലേ. സമ്മോനം കിട്ും'. അജേഹത്തിന് സംശയജമയിലേ. 
എനിക്കും ഹൃേയം നിറഞ്ഞ ആഹ്ലോേം!. ഒരുപക്ഷെ മത്സത്തിൽ സമ്മോനം കിട്ിയിക്ഷലേങ്കിക്ഷലന്ത്! 
ക്പഗത്ഭനോയ ഒരു സംഗീതോെോരയന്ക്ഷറ അഭിനന്ദനം കിട്ിയജലേോ!. ഇത്തരുണത്തിൽ ഒരു ജെോേയം 
ക്പസക്തമോണ്. ഈ രെനോപരിക്ശമം എന്തുക്ഷകോണ്ട് ഗുരുവിക്ഷന കോണിച്ചിലേ?. സതയത്തിൽ ഭയം 
ക്ഷകോണ്ട് തക്ഷന്ന!. ഗുരു ഗുരുവോണജലേോ. ഭക്തിയുക്ഷെ പിന്നിലുള് ഒരു ഭയം!. അതിജപ്പോഴും 
അങ്ങിക്ഷന തക്ഷന്ന. 

കൃതി അത് സംഗീതനോെക അക്കോേമി ക്ഷസക്ഷക്കട്റിയുക്ഷെ ജപരിൽ അയച്ചു. ഫലമറിയോൻ 
കോത്തിരിപ്പ്. അതങ്ങക്ഷന നീണ്ടു. മറു മത്സരങ്ങളുക്ഷെ ഫലങ്ങൾ പക്തങ്ങളിൽ ക്പതയെക്ഷപ്പട്ു. 
രെനോ മത്സരഫലം വന്നിലേ. പോപി ക്ഷെലേുന്നിെം പോതോളം എന്ന് പറഞ്ഞതു ജപോക്ഷല 
ഞോക്ഷനോരു മത്സരത്തിൽ ജെർന്നതിന്ക്ഷറ ഫലം മോക്തം വന്നിലേ. എന്തോണിതിന്ക്ഷറയർത്ഥം?. 
ക്ഷസക്കട്റിക്ക് എഴുതി. പക്ഷെ മറുപെിയും മത്സരഫലം ജപോക്ഷല തക്ഷന്ന!. എന്ക്ഷറ അജനവഷണം 
വഴിമുട്ി. കൃതിരെന എന്ന സുന്ദരസങ്കൽപ്പവും!.  

ജതോറുക്ഷകോെുക്കുക എന്നത് എന്ക്ഷറ രക്തത്തിനു ജെരിക്ഷലേന്ന്   അറിയോമജലേോ?. പക്ഷെ 
എന്തോണ് വഴി?. സംഗീതനോെക അക്കോേമിവക്ഷര ഒന്ന് ജപോയോജലോ? പണം െിലവിട്ു തൃശൂർ 
വക്ഷര ക്ഷെന്നിട്ു അവിക്ഷെ  ന്ധക്ഷപ്പട്വക്ഷര കോണോൻ കഴിയോക്ഷത വന്നോജലോ?.. ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്് 
വിവരം അഹിതകരമോക്ഷണങ്കിൽ ആക്ഷക പരിതോപകരമോകും. ആജലോെന നീണ്ടുജപോയി. 



അങ്ങിക്ഷന ഇരിക്കുജമ്പോഴോണ് ഒരു വോർത്ത ക്ഷെവിയിൽ വീണത്. ഗോനഗന്ധർവൻ ഹവക്കത്ത് 
അെർക്കുളങ്ങര ജെക്തത്തിൽ കജച്ചരിക്ഷക്കത്തുന്നു!. ക്ഷപക്ഷട്ന്ന് കോരയം ശുഭമോകുക്ഷമന്നു ജതോന്നി. 
എങ്കിലും ആജലോെിച്ചജപ്പോൾ അങ്കലോപ്പ്. അവിക്ഷെ എങ്ങക്ഷന കെന്നുക്ഷെലേും?. ക്പസിദ്ധ 
പിന്നണിഗോയകക്ഷന അെുത്തുകോണുവോൻ ജപോലും ആകോത്തവിധ്ം തിരക്കോവും. 
എന്തുതക്ഷന്നയോയോലും ഒരുഹക ജനോക്കുക തക്ഷന്ന!. ജനോക്കി...കണ്ടു.. ജകട്ു..  ഫലവും കിട്ി... 
അലേ ഫലക്ഷമോന്നും ഇലേ. കോരണം, എജന്നോക്ഷെോപ്പം ആ മത്സരത്തിൽ പക്ഷങ്കെുക്കോൻ 
മറോരുമുണ്ടോയിരുന്നിലേ!. ആഹ്ലോേം ജതോന്നി. അലേ!, അഭിമോനം ജതോന്നി. കീർത്തന രെനയ്ക്ക് 
മത്സരിക്കുവോൻ ആരുമിലേ ജപോലും!. 

അക്ഷതോരുജത്ത നമോയിരുന്നു. ആ  ലത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. രോഗങ്ങൾ മോറി മോറിപ്പരീെിച്ചു. 
കൃതികൾ അഞ്ചോയി...പത്തോയി...പതിനഞ്ചോയി... ഇരുപതോയി....നൂറോയി...ഇരുന്നൂറിനും, 
മുന്നൂറിനും ജമക്ഷല! 

 

Extracts from his personal diary (1991) 

 


