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പ്രൊഫ. എം റ്റി ആന്റണിച്ചേട്ടൻ (നീതിമൊപന്റ ഓർമ്മ അനു്രഹിക്കപെട്ടത്) 

അനുസ്മരണം 

മലയൊളഭൊഷച്ചയയും സൊഹിതയച്ചേയും ആത്മൊർത്ഥമൊയി സ്ച്ചനഹിേൊദരിേ സഹൃദയരൊയ 
ചുരുക്കം ചില അച്ചമരിക്കൻ മലയൊളി സൊഹിതയകൊരന്മൊരിൽ ഒരൊളൊയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം 
ജനുവരി 29ന് അന്തരിേ പ്രൊഫ. എം റ്റി ആന്റണി. 

കകരളി, ജനനി മുതലൊയ മൊധ്യമങ്ങളിലൂപെയൊയിരുന്നു, ആന്റണിച്ചേട്ടനുമൊയുള്ള എപന്റ 
രരിചയം ആരംഭിക്കുന്നത്. അചിച്ചരണ അത് ആത്മൊർത്ഥവും അവിസ്മരണീയവുമൊപയൊരു 
സ്ച്ചനഹബന്ധമൊയി വളരുകയും പചയ്തു. ആഴ് ചയിൽ രണ്ടു മൂന്നു ്രൊവശ്യപമങ്കിലും ഞൊൻ 
അച്ചേഹപേ അച്ചങ്ങൊട്ടടം, അച്ചേഹം എച്ചന്നയും വിളിേട ച്ചേമൊച്ചനേഷണങ്ങൾ നെേുകയും, 
സൊഹിതയവിഷയങ്ങൾ ചർേ പചയ്യടകയും പചയ്യടന്നതു രതിവൊയിരുന്നു. ശ്ൊഠ്യക്കൊരപനച്ചന്നൊ 
രൗരവസേഭൊവക്കൊരപനച്ചന്നൊ ഒപക്ക രറയപെട്ടിട്ടടള്ള ആന്റണിച്ചേട്ടനിൽ മൃദുലസുന്ദരവും 
നർമ്മമധ്ുരവും അഹന്തയില്ലൊേതുമൊയ നിഷ്കളങ്കസച്്ചനഹമുണ്ടൊയിരുന്നു. നയൂച്ചയൊർക്ക ്
കെംസ് വൊയനയുമൊയി കദനംദിനജീവിതം ആരംഭിേടപകൊണ്ടിരുന്ന എം റ്റി ആന്റണിസൊർ 
ഒരിക്കപലൊരു നല്ല തമൊശ് രറഞ്ഞു ചിരിേടപകൊണ്ടൊയിരുന്നു എച്ചന്നൊെുള്ള പെലിച്ചഫൊൺ 
സംസൊരം ആരംഭിേത്. “ഫിലിച്ചെ, കൂപെക്കൂപെ ഞൊൻ ഫിലിെിപന വിളിക്കുന്നതിപന്റ 
ഒരുച്ചേശ്ം, ഫിലിെ് നിലവിലുച്ചണ്ടൊ അച്ചതൊ കൊറ്റട ച്ചരൊച്ചയൊന്ന് അറിയൊൻ കൂെിയൊണ്.” ഞൊൻ 
പരൊട്ടിേിരിേടച്ചരൊയി. ഒെം ആന്റണിച്ചേട്ടനും. ‘ഞൊനും ഫിലിെടം മരിേൊൽ നയൂച്ചയൊർക്ക ്
കെംസിപലൊന്നും ച്ചഫൊച്ചട്ടൊയും വൊർേയും വരികയില്ല!‘ ്കൊന്തദർശ്ിയൊയ അച്ചേഹം തുെർന്നു 
രറഞ്ഞു. 

കിെന്നു കഷ്െപെെൊപതയും, സേന്തക്കൊപര ആച്ചരയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊപതയും ആ 
ശ്ുദ്ധഹൃദയൻ കെന്നുച്ചരൊയി. ഒരിക്കൽ അച്ചേഹം ച്ചഫൊണിൽ എച്ചന്നൊെു രറഞ്ഞു, “ഫിലിച്ചെ, 
കദവകൃരപയന്നത് എനിക്ക് ഇതുവപരയൊയി ഒരസുഖവുമില്ല എന്നുള്ളതൊകുന്നു.” ആ 
കൊരയേിലും അച്ചേഹം ഭൊരയവൊനൊയിരുന്നു എന്നുള്ളതൊണു സതയം. പെന്നീസ-്
സിനിമൊ(ഇംഗ്ലീഷ്)ച്ച്രമി കൂെി ആയിരുന്ന പ്രൊഫ. എം റ്റി ആന്റണി ചങ്ങമ്പുഴയുച്ചെയും 
ആശ്ൊച്ചന്റയുപമൊപക്ക ആരൊധ്കൻ കൂെിയൊയിരുന്നു. സംസൊരേിനിെയിൽ ചിലച്ചെൊൾ 
ചങ്ങമ്പുഴ-ആശ്ൊൻ കവിതകൾ എപന്ന രൊെി ച്ചകൾെിക്കുകയും പചയ്യടമൊയിരുന്നു. 
ച്ചലൊകേിപന്റ നൊനൊ ഭൊരങ്ങളിലൊയി നെന്നിട്ടടള്ള അനയൊയങ്ങളിലും അധ്ർമ്മേിലും 
അ്കമങ്ങളിലും കൂട്ടപക്കൊലകളിലുപമൊപക്ക ആത്മച്ചരൊഷച്ചേൊെു കൂെി ആ മനുഷയസ്ച്ചനഹി 
സ്ച്ചനഹിതന്മൊരുമൊയിട്ടടള്ള സംസൊരേിൽച്ചെൊലും ്രതികരിക്കുകയും പചയ്യടമൊയിരുന്നു. 

സ്ച്ചനഹേിലും ജ്ഞൊനേിലും സതയേിലും വിനയേിലും ആദർശ്ശ്ുദ്ധിയിലും 
ജീവിതമൂലയങ്ങളിലും സമൊനഹൃദയരൊയിരുന്ന ്ശ്ീ ച്ചജൊർജ് കുരയൻ സൊറിച്ചന്റയും പ്രൊഫ. എം 
റ്റി ആന്റണിച്ചേട്ടച്ചന്റയും അെുെിേെുെിേടണ്ടൊയ മരണങ്ങൾ ദുുഃഖകരമൊപണനിക്കിന്നും. 

ഞൊനറിയുന്ന ആന്റണിച്ചേട്ടൻ എപന്നൊരു പചറുച്ചലഖനം കുേിക്കുറിേ് ജനനിയിൽ 
്രസിദ്ധീകരിക്കൊപമന്നു ചിന്തിേട ഞൊൻ ഒരിക്കൽ അച്ചേഹപേെറ്റിയുള്ള ചില വിവരങ്ങളടം 
അതിനുള്ള അച്ചേഹേിപന്റ അനുമതിയും ച്ചചൊദിേട. ‘അച്ചതതൊയൊലും തൽക്കൊലം ച്ചവണ്ടൊ, 
ഫിലിച്ചെ’ എന്നു രറഞ്ഞ് അച്ചേഹം അതിപന നിരുൽസൊഹപെെുേുകയും പചയ്തു. 
അതുച്ചരൊപല, ആന്റണിച്ചേട്ടൻ എഴുതിയിട്ടടള്ള ്രധ്ൊനപെട്ട ച്ചലഖനങ്ങൾ ച്ചചർേ ്
മറ്റടള്ളവർക്കു ്രച്ചയൊജനപെെേക്കവണ്ണം ഒരു രുസ്തകം ്രസിദ്ധീകരിേൊൽ 
നല്ലതൊയിരിക്കുപമന്നും ഞൊപനൊരിക്കൽ അച്ചേഹച്ചേൊെ് അഭി്രൊയപെെുകയും 
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പചയ്തിരുന്നു. ‘ഫിലിെിപന്റ ആ നിർച്ചേശ്ം നല്ലതു തപന്ന. നമുക്കതിപനെറ്റി രിന്നീെ് 
ആച്ചലൊചിക്കൊം’ എന്നു രറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മൊറുകയും പചയ്തു. 
ഇതിപന്റപയൊപക്ക കൊരണം ഒറ്റവൊക്കിൽെറഞ്ഞൊൽ, അരൊധ്മൊയ അറിവും 
ഭൊഷൊരൊണ്ഡിതയവും ഈെുറ്റ എഴുേിപന്റ വഴികളടം അറിയൊവുന്ന, വിനയൊനേിതനൊയിരുന്ന 
എം റ്റി ആന്റണിക്ക് ച്ചരരും ്രശ്സ്തിയും പരൊങ്ങേവുപമൊന്നും ഇഷ്െമല്ലൊയിരുന്നു 
എന്നതൊയിരുന്നു. ജീവിേിരുന്നച്ചെൊൾ മറ്റട രലരുച്ചെയും കൊരയം ച്ചരൊപല ്ശ്ീ എം റ്റി 
ആന്റണിയുച്ചെയും നന്മകളടം അതിപന്റ വിലയും മഹതേവുപമൊപക്ക അച്ചേഹേിപന്റ 
ജീവിതകൊലേിൽ അധ്ികമൊളടകളടം മനസ്സിലൊക്കിയിട്ടിപല്ലന്ന് എനിക്കു ച്ചതൊന്നുന്നു. 
അപല്ലങ്കിലും, മറ്റടള്ളവരുപെ നന്മകൾ കൊണൊൻ കണ്ണില്ലൊേവരൊണച്ചല്ലൊ അധ്ികം 
മലയൊളികളടം. കണ്ണില്ലൊേതല്ല, കുശ്ുമ്പൊണു കൊരയം! 

്രശ്സ്തരൊയ നിരവധ്ി മലയൊളികളടമൊയി അച്ചേഹേിന് അെുേ 
സൗഹൃദമുണ്ടൊയിരുപന്നന്നു രല സംഭൊഷണങ്ങളിൽ നിന്ന ് എനിക്കു മനസ്സിലൊക്കൊൻ 
കഴിഞ്ഞിട്ടടണ്ട്. സി എം സിയുമൊയി (ചൊച്ചക്കൊേൻ) അെുേ സ്ച്ചനഹബന്ധം രുലർേിയിരുന്ന 
ആന്റണിച്ചേട്ടൻ സി എം സി നൊട്ടിൽച്ചെൊകുന്നതും മെങ്ങി വരുന്നതും വപര എച്ചന്നൊെു 
രറയുമൊയിരുന്നു. ച്ചകരളേിപല മുൻ വിദയൊഭയൊസമ്ന്തിയൊയിരുന്ന ്രശ്സ്തനൊയ ്ശ്ീ 
ച്ചജൊസഫ് മുണ്ടച്ചേരിയുമൊയുണ്ടൊയിരുന്ന അെുെവും, അച്ചേഹേിപന്റ ച്ചേറ്്റ കൊറിൽ കൂപെ 
യൊ്ത പചയ്തിട്ടടള്ള കൊരയവുപമൊപക്ക എച്ചന്നൊെു രറയുകയും പചയ്തിട്ടടണ്ട്. കൂെൊപത, ് ശ്ീ എം 
െി വൊസുച്ചദവൻ നൊയർ ഉൾപെപെയുള്ള ്രശ്സ്തരൊയ രല സൊഹിതയകൊരന്മൊരും 
ച്ചകരളേിൽ നിന്ന് അച്ചമരിക്കയിൽ വരുച്ചമ്പൊപഴൊപക്ക നയൂച്ചയൊർക്കിൽ തപന്റ ഭവനേിൽ 
അതിഥികളൊയി തൊമസിേിട്ടടള്ള കൊരയവുപമൊപക്ക വിച്ചശ്ഷമൊയിട്ട് അച്ചേഹം എച്ചന്നൊെു 
രറയുകയും പചയ്യടമൊയിരുന്നു. 

അെുക്കളയിൽ ഒപരൊന്നൊന്തരം രൊചകക്കൊരനുമൊയിരുന്നു ആന്റണിച്ചേട്ടൻ എന്നുമറിയുന്നു. 
ചിലച്ചെൊൾ ഞൊൻ വിളിക്കുച്ചമ്പൊൾ രറയും, ‘അമ്മിണി ച്ചയൊര രഠ്ിെിക്കൊൻ രള്ളിയിൽ 
ച്ചരൊയിരിക്കയൊണ്, ഞൊൻ അെുക്കളയിൽ ചിക്കൻ കുക്കു പചയ്യടകയൊണ്’ എന്ന്. 
ഇഷ്െമുള്ളവച്ചരൊെ് എല്ലൊം തുറന്നു രറയുമൊയിരുന്ന ആ രേെരമൊർത്ഥിപയ ‘മലകളടം 
തൊഴ് വരകളടം’ എഴുതിയ ്ശ്ീ ച്ചജൊർജ് കുരയൻ സൊറിപനച്ചെൊപല എനിക്കിഷ്െമൊയിരുന്നു. 

ഇതിനിയും ദീർഘിെിക്കുന്നില്ല. ആന്റണിച്ചേട്ടൻ എന്നു സുരരിചിതനൊയിരുന്ന ആ 
സ്നിഗ്ദ്ധ്ഹൃദയൻ ഒരിക്കപലച്ചന്നൊെു രറഞ്ഞു, ‘ഫിലിച്ചെ, ഞൊൻ മരിേൊൽ എപന്റ ജഡം ഒരു 
്രദർശ്നവസ്തുവൊക്കി പവക്കൊപത, ച്ചവരേിൽ സംസ്കരിേടപകൊള്ളണപമന്ന് ഞൊപനപന്റ 
കുെുംബൊംരങ്ങപള അറിയിേിട്ടടണ്ട്’. അച്ചേഹേിപന്റ ആ വൊക്കുകളിൽ 
അർത്ഥമുണ്ടൊയിരുന്നു, സതയമുണ്ടൊയിരുന്നു. എല്ലൊം അച്ചേഹം ആ്രഹിേതു ച്ചരൊപല തപന്ന 
നെന്നു. സ്ച്ചനഹഹൃദയനൊയിരുന്ന ഈ സുകൃതൊത്മൊവിച്ചനൊപെൊേ് ദീർഘനൊൾ 
സന്തുഷ്െരൂർണമൊയ കുെുംബജീവിതം നയിേ മിസ്സിസ് പതച്ചരസൊ ആന്റണിച്ചയയും 
കുെുംബൊംരങ്ങച്ചളയും കൊരുണയവൊനൊയ കദവം തപന്റ അളവറ്റ കൃരയിൽ മുൻച്ചരൊട്ടടം 
കൊേുരരിരൊലിക്കച്ചട്ടപയന്ന് അച്ചേഹേിപന്റ ഈ ഒന്നൊം ചരമവൊർഷികേിൽ ഞൊൻ 
ആശ്ംസിക്കുകയും പചയ്തുപകൊള്ളടന്നു. ‘നീതിമൊപന്റ ഓർമ്മ അനു്രഹിക്കപെട്ടത്’ 
(കബബിൾ). അച്ചനകരുപെ ഹൃദയേിൽ ്ശ്ീ എം റ്റി ആന്റണിച്ചേട്ടൻ ജീവിക്കും. 
അച്ചേഹേിപന്റ ആത്മൊവിന് എപന്റ ആദരൊഞ്ജലികൾ. (240-631-9757) 

 


