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െ.എം.ീ
 ാ ി ാ ,  !ാാ"ി#, എ%&ാ#, ആ((ാി)ാ) *+#,
അ,-ാ) ഒ/ +ി!ാ(ാി എ0ീ -ി1ി +ി2-ാ) ം ൗി എ03ി)െ450  അ
ാി 1873 6ിം 28 7 8ി)ി#ീ9 ാ:ിെ & ;<ാ# ി1ാം എ0 =-ി >5ംി
?-ി@. ABിCം ാDി? ാാ +-E1ിCം ഏെ4Gി/0 അേIിെJ ിാ ിKാLാ-ി M7ം B!ാി ൊN ആDീ)7ാ)ി/O. ി9 -ാP, ാ, QീR SPEി)
TE1ി -ിOം /ി) "ിUാ  അ
ാ3ിെ- V+ാ)ി െ0 ിി= !ാW
അ!ി4ിXVം Y-EZം അ[EZാ) \]EZാ)ി ി8)െ45&Vം െ8^. അ3, േ#,
ഉ`, )ാ1ം, ി9 എ0ീ !ാ1ി അാാ-ാ) 9ിaം, ംbം, ഇംdീ !ാ1ി ാാ-
ിKാ-aം അേIം Lാി@. -ിe +)faം, gി-ാ2ാ-aം ൊh aം ാംiാിaാ)
ി)E1ി +േി@ ഇjാി ിKാ-E1ി അYാം േ-Pാ7ം അേIി- 9ിk.
ം ൗിVെP ൊS +-ിെJ -െlാ/ !ാYം *+-ം ആ)ി/O. ?-Eെ1
ഉ m2ാാെ [ിെJ )ാൊ/ ഉ)nVം ാ2െlO ി(Bിn അേIം െJ ആ()
+8ാDി7 Bീിn ഉാ=ി *+-ാ)ി/O. െoം 32 )p ാ*ം +ാ)q ം ൗി
'Bേ(ാ!ിാ-ി' എ0 േി ഒ/ ാ- *ം 1905 +ി2ീി@. അി7r3േ അേIം [0
*EW ആം!ിnിsh. അ 'jിം' (1906), 'അ ഇjാം' (1918), 'ീി' (1930) എ0ി)ാ)ി/O.
'Bേ(ാ!ിാ-ി' *ം േ1ിെ *+- 8ി*ിെJ ഏtaം ഉuBാ) ഒ/ vGാ)ി/O.
'Bേ(ാ!ിാ-ി' Qീ. െ. ാwxിq SPEി) *ാെDOം അേIം അിെJ
ആെ *ാ=ിാെDOാD ഇOം /ം =ിnിിX0. ഈ =ാD (ി)l. ം ൗി)ാ)ി/O
Bേ(ാ!ിാ-ിVെP ഉPT7ം Tാ7ം. ൗിVെP ആ()EZം ആ(EZം ാz4ാ5ം {ം
ൊ5ാD Bേ(ാ!ിാ-ി *ം. 8ി3)ി#ീ9 ി.ി.േYാി|ിq)ാ)ി/O 'Bേ(ാ!ിാ-ി' *ിെJ
ആെ *ാ=ി. അേIം *ാ=ി ~ ഒ/ ാേ ിnി/O. 1906
Qീ.െ.ാwxിq 'Bേ(ാ!ിാ-ി' *ാ=ിാ)ി. ാ?!Dി)EWXം ാീ) ാEWXാ)ി/O
'Bേ(ാ!ിാ-ി' എlാtിCം ഉി +ാ=ാ-ം ൊ5ി/0. ാ) ാEZം, \]ി(-aം,
ിKാ-+E1ാ)  ി)EZം അ ൈാം െ8ി/O. -ി=ി  +ംYEW 9ി ാwxിq
ാ?ാിെJVം ിാ#?ിVെPVം ാ?േUാ/െPVം െZം >tEZം -ി(ിാ)ി ി(ി@. 1910
െtം 26 - ഒ/ ാ?ീ) ി1ംം [ം Bേ(ാ!ിാ-ി *ം -ിോ=ി@. +ം അിെJ എlാ
ഉDEZം N െGി. *ാ=ി െ.ാwxിqെ) അ3  െ8^ ി/ിാം3ി -ിOം -ാ5Pി.
ം ൗിVെPVം െ.ാwxിqVെPVം Bേ(ാ!ിാ-ിVെPVം 8ി*ം േ1ിെ
*+-ിെJ അ[ാ) ഒേPാD. ?-EW േhാDെ0ാ)ി/O ം ൗിVെP
ഉേI(ം. ?-േം, അാ)ി/O ൗാാ(aം ?-ംiാaം. ം ൗിVെP ി2ാeE1ി ാ?Bം,
ാ?!ി, ാ?ാിെJ ൈിാാ(EW എ0ിൊOം Tാ-ിlാ)ി/O. 'Bേ(ാ!ിാ-ി'െ) ംി@
ം ൗിVെPVം ാwxിqVെPVം അ!ി+ാ)EZം -)EZം ഒO െ0)ാ)ി/O.
'jിം' ാി)ി ിDം ാി ൗി +ൗ6E1ാ) േ -EW എ%ി. ഇjാിെJ
അPിTാ- ി2ാeാ) ൗീി7ം (ഏ ൈ ി(Bാം) അി=ിിാ) ി(Bാാ7ാ-EWXം
ി/2ാ)ി ിം 1ി +8ിnി/0 അ-ാ8ാEെ1 അേIം (ി)ാ)ി S3െ0ി&. ി2 ആ7ം
-ി8Zം ാ (E1ാXാ7ം ആ-ി ോെ അ!ി ീിXാ7q 8ിeാ(ിVം ാ-ി
ി(ാVം LാിXാ7ം അേIം ിംെ1 ആBാ-ം െ8^.
)ാ1 !ാ -pിാാ# 9ി)ാി/0 jിം ?-ാാ-ിേX െJ

ആ()Eെ1ിXാ-ാD അX ഏtaം ി8ിാ) അ3ി-)ാ1ി ം ൗി 'അ ഇാം'
SPEി). ിംZെP aം ൗിaാ) ഉ0ി  -ീDി:െP ാ*േ ാ2ാ എ0
അെ അ7ി4ി>Vം െ അിെJ ി2 -ി)ി -ിേ)ാെP അ7ിXാ7ം ാോ8ിാ)
ിാ!ാം ാ)ി %# +8ി4ിXാ7ം ആിnാി@ ഉ ോ=ി4ിXVം െ8^.
?ീി ാ)ാിാ ൗി 'ീി' എ0 ാി SPEി). ം ാ)ം, ിാ!ാം,
Uാം, ാിം, (ാം, 8ി*ം SPEി))ാ)ി/O 'ീി' +ിാ ി)EW. അി7 r3െ
ി2 ആെJ ഒ/ !ാYം ൗി ാ ാ-ിം ി!ാെ45ി ഇി 4ി2ിിnി/O.
ം ൗിVെP \]8-1ി B<wിZം ി!ാZം ഉWെ45O. 'ഇാം ി2ാe
ം\ം' ൗി 8ിn ഒ/ B<wി)ാD. ി4ി െ8oെRിCം ാ) ഉqPോP Pി) ഈ
wി ഇാം  ംിZെP അ--ാ=ാDാ) ഒ/ ം\ാD. ിം "ിUാെ  ാVം
ഉേI(ി@ ൊhാD '1ൗഉ-pാ ' (r െ1ിnം) 8ിn. 'അാ? ീ ' അ3ി )ാ1 !ാ)ി
8ിn ഒ/ \]ാD. ഇി7 r3േ ഇാം അ YpാിVെP ീി) - െ)  ആാ (The Alchemy of
Happiness) എ0 േ# \]aം  ൈാ# - ിVെP 'അC 0&  ?ാഅ ' എ0ാ ഉ`
wിVം അ3ി )ാ1ി ി!ാെ45ി +ി2ിി@.
+ി2ിDEWX r3േ ംvP-ാ {ിDം, +!ാDEW, +ംYEW SPEി) 9ി െJ
+-ം ിrെ45ി (ാാ7q QE1ിCം അേIം എെs. Beം േ-Bി അേIം 
ാ[ ംvP-W {ിിXVം േ1ിെJ !ാY&q + ിZാ)ി േ-ിsം അlാെVം
െ4s t-=ി ംം!EWX േ+ാാ-ം ൊ5XVം െ8^. ം ൗി #ൈ എ5& {ം
ൊ5 '8ി3)ി#ീ9 ാ: jിം ാ?aം അേIം - ി) +േ8ാ-ാ Tാിാ) ആ9)ിെ
'?-& ിാ' Vം Lെ ൊnി ംTാ-ിെ േ1 ിം ഐ ംvaം േ1 ിം
ZെP rോYി ാാ) ം!ാ-W െ8 എ0 -ി)ി +=ാ-ിXO. ി/ിാം
ിംെ1 ഒ/ ൊS ംvP-VെP ീ9ി ൊN /0ി7 'ി/ിാം ിം ാ?- !' എ0ാ
േി ഒ/ ംvP-)X {ം - >ാ# അേIം േ-Bം - ി.
ാ)ി 1െ ിേ0ാം -ി0ി/0 ിംെ1 ിാ!ാം െ8ിX0ി7 ം ൗി
-Pി) അിQാe ിQEZെP ാD ി ാ േ1 ിംW ൈ0 േ-GEW.
ീിാ!ാം അ-ിാാ) ആ(ാെDO അേIം ിം ാ)െ ോ2െ45ി. ിംW
ിEിാി/0 TE1ി ാ ാ)ോെP ZW ആം!ിnSം ി/ിാം3ിെ ാ
ിാ)E1ി ആാ)ി അ3ി !ാാ g-ം -P4ാി)Sം അേIം െ0)ാ)ി/O. ഇോ5 Pി ാ
ീി jിം ിാ!ാ ഇ# ൊ/ം ആ# അ2ാ/ം അ3 #ിാ/ം -ി)ിാ)ി.
െJ BിെJ Aി!ാYaം ൊS+-EW ി-ിേ)ാYി@ ഋDാ=ി-ാ)ി ീ0 vGി
1932 ഒോ 31- ം ൗി അeി@.
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(S .  അ¢ാ എ6ിt െ8, ം ൗി £ിേ#, ം 1970 )
(6) ം ൗി ; +EW, DW
ംLാ# : ാ?ി എം. ¤
+ാ= : അ3ാ £ിേ# ി/-erം 1985

അ=ി ാ)-Xq \]EW
1. 'ം ൗി' by ാ?ി എം. ¤
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