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സാഹിത്യവാരഫലം
1984/07/22-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ൈക്ലസ്റ്റ്

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് മഹാകവിയുമല്ല,
കവിയുമല്ല എന്നു് എൻ. േഗാപാ�
ലപിള്ള പറഞ്ഞ കാലം. േഗാപാ�
ലപിള്ളസ്സാറിെന്റ ഒരു പരിഷത്തു�
പ്രസംഗം ശങ്കരക്കുറുപ്പു് പത്രാധിപ�
രായ പരിഷത്തു മാസികയിൽ ഒടു�
വിലെത്ത പുറത്തു് അച്ചടിച്ചു എന്ന�
താണു് ആ പ്രസ്താവത്തിനു കാര�
ണം. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് അതു കരുതിക്കൂട്ടി െചയ്തതാെണ�
ന്നു് എറണാകുളെത്ത ഒരു നുണയൻ വന്നു േഗാപാല�
പിള്ളസ്സാറിെന അറിയിച്ചു. ഏതു നുണയും വിശ്വസിക്കു�
ന്ന ആളായിരുന്നു അേദ്ദഹം. അതു െകാണ്ടു് ഉടെന കി�
ട്ടിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ നിന്നു് പ്രഖ്യാപനം. “ശങ്കര�
ക്കുറുപ്പു് മഹാകവിയല്ല, കവിേപാലുമല്ല”. ഇക്കാലത്തു്
േഗാപാലപിള്ള സാറിേനാെടാരുമിച്ചു് ഞാെനാരു മീ�
റ്റിങ്ങിനു േപായി. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു് ശരിയെല്ലന്നു്
ആർക്കും ആ മുഖത്തു േനാക്കി ഉരിയാടാൻ വയ്യ. പരു�
ഷമായി െപരുമാറിയതിെന്റ േപരിൽ ഒരു ഗവർണെറ�
യും വിശ്വവിഖ്യാതനായ ഒരു ൈവസ് ചാൻസലെറയും
ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിെയയും ചീത്ത വിളിച്ച ധീരനാണു് േഗാ�
പാലപിള്ള സാർ. ഭാരതത്തിെലങ്ങും പ്രശസ്തനായ ഒര�
ഭിഭാഷകൻ അേദ്ദഹെത്ത അധിേക്ഷപിക്കാൻ േവണ്ടി
ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വച്ചു് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ഇവിെട േഗാ�
പാലപിള്ളയും മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ടു്. അവ�
െരല്ലാം വിദ്വജ്ജേനാചിതമായി പ്രസംഗിക്കും. പിെന്ന
പണ്ഡിതന്മാർ പട്ടികെളേപ്പാെലയാണു്. അവർ കടിപി�
ടികൂടും. അതും കാണാം നിങ്ങൾക്കു്”. (കരേഘാഷം!)
അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന അഭിഭാഷകൻ പ്രഭാഷണത്തി�
നു േശഷം ഇരുന്നു. േഗാപാലപിള്ള സാർ പ്രസംഗി�
ക്കാനായി എഴുേന്നറ്റു. അേദ്ദഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ�
തു് ഇങ്ങെനയാണു്: “ഞങ്ങെളാെക്ക പണ്ഡിതന്മാരും
പണ്ഡിതന്മാരായതുെകാണ്ടു് പട്ടികെളേപ്പാെല കടിപി�
ടി കൂടുന്നവരുമാെണന്നു് അദ്ധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു. ശരിയാ�
ണതു്. പേക്ഷ, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം.
അദ്ധ്യക്ഷൻ തെന്ന ഒരു മൂത്ത പണ്ഡിതനാണു്”. (നീ�
ണ്ടുനിന്ന കരേഘാഷം.) എല്ലാവരും േപടിച്ചിരുന്ന ഈ
അഭിഭാഷകൻ ഒരു വിവാഹപ്പന്തലിൽ വച്ചു് േഗാപാ�
ലപിള്ള സാറിേനാടു പരുക്കൻ മട്ടിെലേന്താ പറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹം തിരിഞ്ഞു്. “Who are you? You are a mere
criminal vakil” എന്നു് അട്ടഹസിച്ചു. ആെരയും സ്വത്വം�
െകാണ്ടും വാക്കുെകാണ്ടും ‘അസ്തമിപ്പിച്ചു’ കളയുന്ന ആ
അഭിഭാഷകൻ—ബുദ്ധിശക്തിയുെട പ്രതീകമായ അഭി�
ഭാഷകൻ—‘അസ്തമിച്ചു’ േപായി. സംസ്കൃതേകാേളജിെന്റ
പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു േഗാപാലപിള്ള. അക്കാലത്തു
കുട്ടികൾ പണിമുടക്കിയേപ്പാൾ ആ പണിമുടക്കിെന്റ
പിൻപിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കൂടിയുെണ്ടന്നു് സർവകലാശാ�
ലയിെല അധികാരികൾ ധരിച്ചുവച്ചു. അവിടെത്ത ഒരു�
േദ്യാഗസ്ഥെന കാണണെമന്നു് കത്തു വന്നേപ്പാൾ സാ�
റ് േപായി. ഞാൻ കൂടിെചല്ലാൻ അേദ്ദഹം നിർേദ്ദശി�
ച്ചു. േകാപാകുലനായ ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ േഗാപാലപി�
ള്ള സാറിെന്റ േജാലി ഇല്ലാതാവുെമന്നു പറഞ്ഞയുടെന
അേദ്ദഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ തുടങ്ങി. “Mr… You are only a
glorified clerk. I am impervious to your anger. You
are a vulgar man. The vulgarity of your words is
only matched by your slow-thinking”. (ഓർമ്മയിൽ
നിന്നു കുറിക്കുന്നതു്.) ഇെതാെക്ക അറിയാമായിരുന്ന
ഞാൻ വിനയേത്താെട േചാദിച്ചു: “സാർ, ശങ്കരക്കുറുപ്പി�
െന്റ ഒരു കവിത െചാല്ലേട്ടാ?” “ആകെട്ട” എന്നു് അേദ്ദ�
ഹം. ഞാൻ “ആ സന്ധ്യ” എന്ന കാവ്യം െചാല്ലി. അതു�
േകട്ടു് േഗാപാലപിള്ള സാർ പറഞ്ഞു: “വളെര നന്നാ�
യിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിെന്റ ഒറിജിനൽ കൂടി കണ്ടുപിടി�
ച്ചാൽ മതി”. മന്ദസ്മിതം പുരണ്ട കടക്കണ്ണുെകാണ്ടു് അേദ്ദ�
ഹം എെന്ന േനാക്കി. ആ േനരേമ്പാക്കുേകട്ടു് ഞാൻ ചി�
രിച്ചു. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ ‘സാഗരസംഗീതം’ സി.ആർ. ദാ�
സ്സിെന്റ ‘സാഗരഗീത’ത്തിെന്റ പകർപ്പാെണന്നു് സുകു�
മാർ അഴീേക്കാടു് പ്രഖ്യാപിച്ച കാലമാണതു്. അതും കൂ�
ടി അറിഞ്ഞാേല േഗാപാലപിള്ള സാറിെന്റ േനരേമ്പാ�
ക്കിനുള്ള രസികത്വം മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കാനാവൂ. ഇന്നു
േഗാപാലപിള്ള സാറ് ഇല്ല. പരേലാകത്തിരുന്നു് അേദ്ദ�
ഹം േചാദിക്കുന്നതു് ഞാൻ േകൾക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ നാ�
യർ, ‘സാഹിത്യദർപ്പണ’ത്തിൽ ഒരു തരുണി എഴുതിയ
േശ്ലാകം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യഃെകാമാരഹരഃ സ ഏവ ഹി
വരഃ എന്നു തുടങ്ങുന്ന േശ്ലാകം. അതു വായിച്ചിട്ടുേണ്ടാ
നിങ്ങൾ? വായിച്ചിട്ടു് നിങ്ങളുെട ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ “ആ
സന്ധ്യ” ഒന്നുകൂെട വായിക്കൂ.

സാഹിത്യേചാരണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയ�
ല്ല. താെഴേച്ചർക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഗേവഷണത്തിനു�
െകാള്ളാം.

1. ചന്തുേമേനാെന്റ ഇന്ദുേലഖയും ഡിസ്േറലിയുെട
െഹൻട്രീറ്റ െടമ്പിളും.

2. സി.വി. രാമൻപിള്ളയുെട ‘മാർത്താണ്ഡവർമ്മ’യും
വാൾട്ടർ സ് േകാട്ടിെന്റ ‘ഐവാേണാ’യും.

3. സി.വി.-യുെട ‘േപ്രമാമൃത’വും േമരിേക്കാർലിയുെട
‘െവൻെഡറ്റ’യും.

4. ൈസ്റ്റൻബക്കിെന്റ ‘േഗ്രപ്സ് ഒഫ് റാത്തും’ എസ്.െക.
െപാെറ്റക്കാട്ടിെന്റ ‘വിഷകന്യക’യും (മലയാളം േനാ�
വലിെന്റ േപരു് അതു തെന്നേയാ? കുടിേയറിപ്പാർ�
പ്പിെന വർണ്ണിക്കുന്ന േനാവലാണു് ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്
ഞാൻ).

5. ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ ‘സാഗരസംഗീത’വും സി.ആർ.
ദാസ്സിെന്റ സാഗരഗീതവും (അരവിന്ദ േഘാഷിെന്റ
ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ).

ഇനിയുമുണ്ടു് ഇതു േപാലെത്ത വിഷയങ്ങൾ. പിന്നീടു്
എഴുതിെക്കാള്ളാം.

ജീർണ്ണത
എല്ലാ വിധത്തിലും ജീർണ്ണിച്ച കാലയളവിലാണു് നമ്മൾ
ജീവിക്കുന്നതു്. ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അടക്കി ഭരിക്കുക�
യും ഇന്ത്യയുെട ഒരു ഭാഗമായ തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടു�
രാജ്യം ആദ്യം റീജന്റ് റാണിയും പിന്നീടു് ചിത്തിര തി�
രുനാൾ മഹാരാജാവും ഇംഗ്ലീഷുകാരുെട ഇച്ഛെയ്ക്കാത്തു
ഭരിക്കുകയും െചയ്തിരുന്ന കാലത്തു് ജീവിതത്തിെന്റ ബാ�
ല്യകാലവും യൗവനകാലവും കഴിച്ചു കൂട്ടിയവനാണു്
ഞാൻ. അന്നു് ഇന്നുള്ള കഷ്ടപ്പാടിെന്റ ആയിരത്തിെലാ�
രംശം േപാലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതു് അത്യുക്തിയില്ലാ�
ത്ത പ്രസ്താവമാണു്. പത്തംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബം പുല�
രാൻ അന്നു് ഇരുപതു രൂപ ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ മതി
ഗൃഹനായകനു്. അതിൽ നിന്നു് അഞ്ചു രൂപ വെര മാ�
സം േതാറും മിച്ചം വയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഇന്നു് നാലു രൂപ
െകാടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഒരു നാളിേകരത്തിനു് ഒരു ചക്രം
(ഏതാണ്ടു് ആറു ൈപസ) വിലേയ അന്നു് ഉണ്ടായിരു�
ന്നുള്ളൂ. അന്നു പണിമുടക്കുകളില്ല, ജാഥകളില്ല, െകാല�
പാതകങ്ങളും ബലാത്സംഗങ്ങളും വിരളം. നല്ല മാർക്കു്
വാങ്ങുന്ന ഏതു കുട്ടിക്കും േകാേളജിൽ േചരാം. ഭീമമായ
തുക െഡാേണഷൻ എന്ന ഓമനേപ്പരിൽ ൈകക്കൂലി�
യായി െകാടുേക്കണ്ടതില്ല. ഓേണാഴ് സ് പരീക്ഷയിൽ
ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ജയിേച്ചാ? അവൻ /അവൾ േകാേള�
ജിൽ ലക് ചറർ ആയതു തെന്ന. ഇന്നു് നാല്പതിനായിരം
രൂപ ൈപ്രവറ്റ് േകാേളജ് മാേനജ് െമന്റിനു് െകാടുത്തിട്ടു്
നാലു വർഷം വെര കാത്തിരുന്നാലും നിയമനം ലഭിച്ചി�
െല്ലന്നു വരും.

മയേകാവ്സ്കി

ഇന്നെത്ത ‘സ് പിരിച്ച ്വൽ ൈക്രസി�
സും’ അന്നില്ലായിരുന്നു. ജീവിതം
ഇന്നു മരവിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനു്
തന്നിൽ നിന്നു േപാലും അകൽച്ച.
യുക്തിക്കും നീതിക്കും സ്ഥാനമില്ല
ഇന്നു്. മനുഷ്യൻ ഇന്നു് അേചതന�
മായ വസ്തുവാണു്. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും
അധികാരമുള്ളവർക്കും തട്ടിെയറിയാവുന്ന വസ്തുമാത്രം.
മനുഷ്യജീവിതെമന്നതു് ഇന്നു് നിസ്സഹായതയുെട പര്യാ�
യശബ്ദമായി മാറിയിരിക്കുന്നു (എറിക്ക് ഫ്രം). ആത്മ�
ഹത്യ മാത്രമാണു് മനുഷ്യനു് ഏക രക്ഷാമാർഗ്ഗം എന്നു
വന്നിരിക്കുന്നു (ഈ ചിന്താഗതിേയാടു് ഈ േലഖകൻ
േയാജിക്കുന്നില്ല). ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചതിനു
േശഷമുള്ള ഈ ദുരവസ്ഥെയ ഭാവനാത്മകസാഹിത്യ�
ത്തിെന്റ സൗന്ദര്യം നശിപ്പിക്കാെത തെന്ന വിനയൻ
ഒരു െചറുകഥയിലൂെട സ്ഫുടീകരിക്കുന്നു (കുഞ്ഞുണ്ണിക്കി�
ടാവിെന്റ മരണം, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്, ലക്കം 6). ഇം�
ഗ്ലീഷുകാർ ഭാരതം ഭരിച്ച കാലത്തു് ജീവിതം തുടങ്ങിയ
കുഞ്ഞുണ്ണിക്കിടാവു്; അന്നില്ലാത്ത ബലാത്സംഗം സ്വാ�
തന്ത്ര്യമാർജ്ജിച്ച ഭാരതത്തിൽ നിത്യ സംഭവം. അതും
അതിെനക്കാൾ ഗർഹണീയങ്ങളായ പല സംഭവങ്ങ�
ളും കണ്ടും േകട്ടും ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന കു�
ഞ്ഞുണ്ണിക്കിടാവിെന്റ പ്രാണൻ േപാകുേമ്പാൾ പതിമ്മൂ�
ന്നു വയസ്സായ ഒരു െപൺകുട്ടി ധർഷണത്തിനു വിേധ�
യയായി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നെമ്മ ചിന്തിപ്പിക്കു�
ന്ന വികാരത്തിേലക്കു വലിെച്ചറിയുന്ന കഥയാണിതു്.

Dr. Michael Carrera എഴുതിയ “Sex” നല്ല ൈലംഗിക
ഗ്രന്ഥമാണു്. ബലാത്സംഗം ഒഴിവാക്കാൻ അതിൽ
േഡാക്ടർ നല്കുന്ന നിർേദ്ദശങ്ങൾ

1. പരിചയമില്ലാത്ത ആെരയും വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറാൻ
അനുവദിക്കരുതു്.

2. രാത്രിയും പകലും വീടു് അടച്ചിട്ടിരിക്കണം.
3. നടന്നു േപാകുേമ്പാൾ ആെരങ്കിലും കാറിൽ കയ�

റാൻ വിളിച്ചാൽ കയറരുതു്. സ്വയം കാേറാടിച്ചു േപാ�
കുേമ്പാൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാെളയും അതിൽ
കയറ്റരുതു്.

4. േറാഡിലൂെട േപാകുേമ്പാൾ ആെരങ്കിലും സംസാരി�
ക്കാൻ വന്നാൽ മറുപടി പറയരുതു്. ആൾക്കൂട്ടമുള്ള
സ്ഥലേത്തക്കു നടന്നു നീങ്ങണം.

5. വിജനസ്ഥലത്തു് ഒറ്റയ്ക്കു നടക്കരുതു്.

ഇനി ബലാത്സംഗെത്തക്കുറിച്ചുള്ള െതറ്റിദ്ധാരണകൾ.
ഇവയും “Sex”-ൽ നിന്നുതെന്ന.

1. െപണ്ണുങ്ങൾക്കിഷ്ടമുെണ്ടങ്കിേല ബലാത്സംഗം നടക്കൂ.

2. പരിചയമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാേര ബലാത്സംഗം െചയ്യൂ.

3. ൈലംഗികാസക്തി കൂടിയവരാണു് ഇതിനു് ഒരുെമ്പ�
ടുന്നതു്.

4. ബലാത്സംഗത്തിനു മടിയില്ലാത്ത പുരുഷന്മാെര
കണ്ടാലറിയാം.

5. വിവാഹം കഴിക്കാെത ഗർഭിണികൾ ആകുന്നവർ
തങ്ങൾ ബലാത്സംഗം െചയ്യെപ്പട്ടു എന്നു പറയും.

അഞ്ചാമേത്തതു് അത്ര ശരിേയാ എന്നു് എനിക്കു സം�
ശയം. ഭ്രൂണഹത്യ കുറ്റമായിരുന്നകാലത്തു് ഭർത്താവി�
ല്ലാെത പ്രസവിച്ച ചില സ്ത്രീകൾ തങ്ങൾ ബലാത്സംഗം
െചയ്യെപ്പട്ടു എന്നു പരാതി പറഞ്ഞതു് ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
അേത സമയം അവർ പുരുഷന്മാെര േപ്രരിപ്പിക്കുകയാ�
യിരുന്നു താനും.

യിേസ്യനിൻ

സീേമാൻ ദ െബാവ്വാറിെന്റ
(Simone de Beauvoir) ആത്മകഥ�
യിൽ അവെര ഒരറബി ബലാത്സം�
ഗം െചയ്യാൻ േപായെതങ്ങെനെയ�
ന്നതിെന്റ വർണ്ണനമുണ്ടു്. റ്റൂനീഷ
(Tunisia) റിപ്പബ്ളിക്കിെന്റ തല�
സ്ഥാനമാണു് റ്റൂനിസ് (Tunis). ആ
നഗരത്തിനടുത്തു് കടപ്പുറത്തു പുസ്ത�

കം വായിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു െബാവ്വാർ. അവർ
ഉറങ്ങിേപ്പായി. കടപ്പുറത്തു പൂച്ചയുമുേണ്ടാ? ഇങ്ങെന
സംശയിച്ചു് അവർ കണ്ണു തുറന്നേപ്പാൾ ഒരറബി അവ�
രുെട വയറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. വൃദ്ധനും വൃത്തിെകട്ട�
വനുമായിരുന്നു അയാൾ. മണലിൽ ഒരു കത്തി. “മരി�
ക്കുന്നതിെനക്കാൾ നല്ലതു ബലാത്സംഗം െചയ്യെപ്പടുന്ന�
തുതെന്ന’ എന്നു വിചാരിച്ചു െബാവ്വാർ. എങ്കിലും േപടി
െകാണ്ടു് അവർ േബാധം െകടുകയായിരുന്നു. അറബി�
െയ തള്ളി മാറ്റിെക്കാണ്ടു് അവർ പറഞ്ഞു അയാൾക്കു
പണം െകാടുക്കാെമന്നു്. പഴ്സിലുള്ളെതല്ലാം അയാളു�
െട ൈകയിൽ തട്ടിയിട്ടിട്ടു് െബാവ്വാർ അതിേവഗം ഓടി
(Force of Circumstance, Chapter 2).

ഇനി ബലാത്സംഗെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ േനര�
േമ്പാക്കുകൂടി.

മധ്യവയസ്കനായ ഒരാൾ യുവാവായ േകാടീശ്വരെന്റ
അടുക്കെലത്തിപ്പറഞ്ഞു: “സർ നിങ്ങെളാരു വൃത്തിെക�
ട്ടവനാണു്. എെന്റ മകൾ കാതറീനെയ നിങ്ങൾ ബലാ�
ത്സംഗം െചയ്തു. പതിനാറു വയസ്സു മാത്രമുള്ള അവളിന്നു
ഗർഭിണിയാണു്. േവണ്ടതു് നിങ്ങൾ െചയ്യുേമാ എന്ന�
റിയാനാണു ഞാൻ വന്നതു്”. യുവാവു് മറുപടി നല്കി:
“എനിക്കു ൈവഷമ്യമുണ്ടു്. കുഞ്ഞു ജനിച്ചാൽ മാസേന്താ�
റും ഞാൻ ആയിരം േഡാളർ നിങ്ങളുെട മകൾക്കു െകാ�
ടുക്കാം. മതിേയാ?” മധ്യവയസ്കൻ: “മതി, മതി… പേക്ഷ,
അവളുെട ഗർഭം അലസിേപ്പായാേലാ? രണ്ടാമെതാരു
സന്ദർഭം കൂടി നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുേമാ?”

ഗ്രാബിങ്

േപ്ലത്തു്

തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ചു സാഹി�
ത്യപരിഷത്തിെന്റ സേമ്മളനങ്ങൾ
നടക്കുന്ന കാലമാണു്. സർദാർ
െക.എം. പണിക്കർക്കു മുൻവരിയി�
ലാണു് കേസര. അേദ്ദഹം കുറച്ചുേന�
രം ഒരു പ്രഭാഷകെന്റ ഗർജ്ജനം
േകട്ടിട്ടു് എഴുേന്നറ്റുേപായി. േപായ
തക്കം േനാക്കി ആ കേസരയിൽ
േവെറാരാൾ കയറിയിരുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു് പണി�
ക്കർ തിരിെച്ചത്തി. തെന്റ കേസരയിൽ ഒരുവൻ ഇരി�
ക്കുന്നതു് കണ്ടു് അേദ്ദഹം ഉറെക്കപ്പറഞ്ഞു: “എഴുേന്നല്ക്കു.
എെന്റ സീറ്റാണിതു്”. അയാൾ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ അേദ്ദ�
ഹം വീണു: “ഞാൻ െചയ്യുന്നതിൽ ഒരു െതറ്റുമില്ല. എനി�
ക്കിരിക്കാനുള്ള കേസരയാണിതു്. അതുെകാണ്ടു് ഞാൻ
എഴുേന്നല്പിക്കുക തെന്ന െചയ്യും”. െക.എം. പണിക്കർ
പറഞ്ഞതു ശരി. പേക്ഷ, അേദ്ദഹെത്തക്കാൾ സംസ്കാ�
രം കൂടിയ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അങ്ങെന പ്രവർ�
ത്തിക്കുമായിരുന്നില്ല. എക്സ്പ്രസ്സ് ബസ്സിൽ സീറ്റ് റിസർ�
വ് െചയ്ത നമ്മൾ കാപ്പി കുടിക്കാൻ എഴുേന്നറ്റു േപാകു�
ന്നു. തിരിെച്ചത്തുേമ്പാൾ േവെറാരാൾ അവിെട ഇരിക്കു�
ന്നതു കണ്ടാൽ നമ്മളിൽ പലരും അയാെള എഴുേന്ന�
ല്പിക്കാറില്ല. ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന േവെറാരു സീറ്റിലിരി�
ക്കും അേത്രയുള്ളു. െക.എം. പണിക്കർ സ്വന്തം കേസര�
െയ മെറ്റാരുത്തനിൽ നിന്നു് പിടിെച്ചടുക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതിെന ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്രാബിങ് എന്നു പറയും. ഈ കട�
ന്നു പിടിത്തം സംസ്കാരേലാപെത്തയാണു കാണിക്കു�
ന്നതു്. േകാേളജുകളിൽ ഇതു് ധാരാളം കാണാം. വർഷ�
ത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ, പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ
ഓേരാ അദ്ധ്യാപകെനയും ഏല്പിക്കുകയാണു് ഡിപ്പാർ�
ട്ട്െമന്റ ് അദ്ധ്യക്ഷൻ. “ങാ, ഇനി േനാവൽ. ആർക്കാ�
ണു േവണ്ടതു്?” ഒരദ്ധ്യാപകൻ: “േനാവൽ ഞാെനടു�
ത്തുെകാള്ളാം”. അദ്ധ്യക്ഷൻ: “ശരി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ
‘വിശ്വദർശനം’. നാടകം”. അേത അദ്ധ്യാപകൻ: “നാട�
കം എെന്റ സ് െപഷൽ സബ് ജക് ടാണു്. ഞാനതു് എടു�
ത്തു െകാള്ളാം”. മറ്റു മാന്യന്മാർ മിണ്ടാതിരിക്കുേമ്പാൾ
ഇയാൾ എല്ലാം ഗ്രാബ് െചയ്യുന്നു. ബസ്സിൽ ഇടിച്ചു കയ�
റുന്നവൻ, കയറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ േവെറാരുത്തൻ
അവിെട ഇരിക്കരുെതന്നു കരുതി കാലു കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന�
വൻ, ഏെഴട്ടുേപർ പ്രസംഗിക്കാനുള്ളേപ്പാൾ ഒരു മണി�
ക്കൂർ ഓറൽ ഡയറിയ പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നവൻ, അന്യെന്റ
വസ്തുവിൽ കയറി േതങ്ങയിടുന്നവൻ ഇവെരാെക്ക ‘ഗ്രാ�
േബഴ് സ് ’ ആണു്. നമ്മുെട വിശ്രമ സമയം മലിനീകരി�
ക്കുന്ന കഥെയഴുത്തുകാരും ‘ഗ്രാേബഴ് സ് ’ തെന്ന. മേനാ�
രാജ്യം വാരികയിൽ (ലക്കം 31) ‘ചക്കി’ എന്ന ജുഗുപ്സാ�
വഹമായ കഥെയഴുതിയ വലിേയാറ വീപിെയ പാവ�
െപ്പട്ട വായനക്കാരുെട സമയം ഗ്രാബ് െചയ്യുന്ന ആളാ�
യി ഞാൻ കാണുന്നു. ചക്കിപ്പൂച്ച പ്രസവിക്കുന്നു. ചക്കി�
െയന്നു േപരുള്ള മകൾ അച്ഛനു കുടിക്കാൻ വച്ചിരുന്ന
പാലു് േമാഷ്ടിച്ചു കുടിക്കുന്നു. എെന്താരു കഥയാണിതു് !
മനുഷ്യർക്കു െപാതുവായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ടു്. ആ താല്പ�
ര്യത്തിനു് എതിരായി േവെറാരുത്തൻ പ്രവർത്തിച്ചാൽ
അതിെനയാണു് മനുഷ്യേദ്രാഹം എന്നു വിളിക്കുന്നതു്.
ഇതിൽക്കൂടുതൽ ശക്തമായി എെന്തങ്കിലും ഞാൻ പറ�
ഞ്ഞാൽ വായനക്കാരുെട സൗജന്യ മാധുര്യെത്ത ലം�
ഘിക്കുന്ന ഗ്രാബറായി മാറും ഞാൻ.

പ്രമീളാനായർ

േചസാേറ പാെവേസ

ഞാൻ എല്ലാവെരയും അപവദിക്കു�
ന്നു എന്നു കരുതൂ. പേക്ഷ, മറ്റാെരങ്കി�
ലും എെന്നക്കുറിച്ചു് അപവാദം പ്രച�
രിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ േക്ഷാഭിക്കും. ആ
േക്ഷാഭത്തിൽ എന്തർത്ഥമിരിക്കു�
ന്നു? ഭാര്യയ്ക്കു് ഭർത്താവിെനക്കുറിച്ചു്
നല്ല അഭിപ്രായമില്ല. അേപ്പാൾ ആ

ഭർത്താവിനു് ആ ഭാര്യെയക്കുറിച്ചു് േമാശമായ അഭിപ്രാ�
യം വച്ചുപുലർത്തികൂേട? “ഞാൻ െതറ്റു െചയ്യാത്തവൻ,
േയാഗ്യൻ; മറ്റുള്ളവർ െതേറ്റ െചയ്യൂ. അവർ അേയാഗ്യ�
ന്മാർ” ഈ ചിന്താഗതി ആർെക്കങ്കിലുമുണ്ടായാൽ ആ
ആളിെന ബുദ്ധിശൂന്യനായി കരുതാവുന്നതാണു്. കാര�
ണം ഈ േലാകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളിലും നന്മയും തി�
ന്മയും കലർന്നിട്ടുണ്ടു് എന്നതേത്ര. പ്രമീളാ നായർ ഈ
സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർ എഴുതിയതും താെഴ�
േച്ചർക്കുന്നതുമായ വാക്യങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിേക്കണ്ടി
വരില്ല.

‘ഭാര്യയും കുടുംബവും എെന്റ േക്ഷത്രമാ�
ണു്. അവരിരിക്കുന്ന ഭൂമി ശ്രീേകാവിലാ�
ണു് ’, എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചവർ തെന്ന, കുറ്റ�
െമാന്നും െചയ്യാത്ത ഭാേര്യേയയും മക്ക�
േളയും വീട്ടിൽ നിന്നു് പുറംതള്ളി െവപ്പാ�
ട്ടികളുമായി ജീവിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാഴും
എഴുതിേപ്പാകുന്നു. ആർക്കിഷ്ടെപ്പട്ടാലും
ഇെല്ലങ്കിലും, മുഖമൂടിയിട്ടു് അഭിനയിച്ചു് ജീ�
വിക്കുന്നതും എനിക്കു് െവറുപ്പാണു്.’

(മലയാളനാടു്, ലക്കം7)

എല്ലാവരും മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞാണു് ജീവിക്കുന്നതു്. ശ്രീ�
മതിക്കു് ഒരു ദിവസമുണ്ടാകുന്ന വിചാരങ്ങളത്രയും േടപ്പി�
ലാക്കി ൈമതാനത്തു െകാണ്ടുവച്ചു് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൂെട
ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ആളുകെള േകൾപ്പിക്കാൻ കഴിയു�
േമാ? കഴിയുകയിെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ അർത്ഥം ശ്രീമതി
തെന്ന മുഖംമൂടി ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണു്. ആദ്യമായി േവ�
ണ്ടതു് ഈ “േപഴ് സിക്യൂഷൻ േമനിയ”—പീഡനം െച�
യ്യെപ്പടുന്നു എന്ന ഭ്രാന്തു്—ഉേപക്ഷിക്കുക എന്നതാണു്.
േലാകം ആെരയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ‘എെന്ന എല്ലാവരും
പീഡിപ്പിക്കുന്നു’ എന്ന വിചാരം വ്യാേമാഹമാണു്, ഉന്മാ�
ദമാണു്.

ആർ. നേരന്ദ്രപ്രസാദ്

ആർ. നേരന്ദ്രപ്രസാദ്

േഗായ്േഥയുെട ഫൗസ്റ്റിെനേപ്പാെല
അന്ധരായവർക്കു മാത്രേമ ഈ
േലാകത്തു് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവി�
ക്കാനാവൂ. കാരണം ശാരീരികമായ
കാഴ്ച നിലനിറുത്തിെക്കാണ്ടു േപാകു�
ന്നതുവെര അവർക്കു സത്യമല്ല വ്യാ�
േമാഹേമ കാണാൻ കഴിയു (The Hidden God, Lucien
Goldmann, pp. 44). ആർ. നേരന്ദ്രപ്രസാദ് മലയാള�
നാടു് വാരികയിൽ (ലക്കം 7 എന്നു് അച്ചടിയിൽ. ഇതി�
നു മുൻപുള്ള ലക്കവും 7 ആയി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു) എഴു�
തിയ ‘അവർ’ എന്ന മിനി നാടകത്തിൽ “നീ എന്തിനാ
കണ്ണടയ്ക്കുന്നതു്?” എന്നു് െപണ്ണു് ആണിേനാടു േചാദിക്കു�
ന്നു. “നിെന്ന കാണാൻ” എന്നു് ആണിെന്റ ഉത്തരം. സീ�
സൺ ടിക്കെറ്റടുത്തു പട്ടണത്തിൽ വരികയും േതാന്നിയ
സ്ഥലങ്ങളിെലാെക്ക അലഞ്ഞു തിരിയുകയും െചയ്യുന്ന
െപണ്ണിെന്റ സത്യം മനസ്സിലാക്കണെമങ്കിൽ കണ്ണടയ്ക്ക�
ണം. ബാഹ്യേനത്രങ്ങൾ അവളുെട െപാേന്മനിയിൽ
െചന്നുവീണു വ്യാേമാഹം മാത്രം ദർശിക്കും. നാടകത്തി�
െല പുരുഷൻ നാടകത്തിെല സ്ത്രീെയ മനസ്സിലാക്കുന്നു;
സ്ത്രീ പുരുഷേനയും. എന്നിട്ടു് അവർ രതിയുെട സർവ്വാധി�
പത്യത്തിനു് വിേധയരാകുന്നു. ഒരു സത്യം ധ്വനിപ്പിക്കു�
ന്നതിൽ നേരന്ദ്രപ്രസാദ് വിജയം വരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു സാമൂഹികവർഗ്ഗത്തിെന്റ
(Social Class) വികസനേവളയിൽ
പരിവർത്തന ഘട്ടമുണ്ടാകും. ആ
പരിവർത്തനഘട്ടത്തിനു േചർന്ന
േലാകവീക്ഷണത്തിൽ (world out
look) ദുരന്താഭിവീക്ഷണം (tragic
vision) അടങ്ങിയിരിക്കും. ഈ ദു�
രന്താഭിവീക്ഷണത്തിനു് അനുരൂപ�

മായ മട്ടിലാണു് പാസ്കാൽ സ്വന്തം ദർശനം രൂപവത്ക�
രിച്ചതു്; റാസീൻ ട്രാജിക് നാടകങ്ങെളഴുതിയതു്. േഗാൾ�
ഡ് മാെന്റ The Hidden God എന്ന ഉജ്ജ്വലമായ ഗ്രന്ഥ�
ത്തിെല പ്രധാനെപ്പട്ട ആശയമിതാണു്. ഞാൻ മാർക്സി�
സത്തിൽ അവഗാഹമുള്ള ആളല്ല. ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു മന�
സ്സിലാക്കിയതു് ഇങ്ങെനയാണു്. െതറ്റുെണ്ടങ്കിൽ അഭി�
ജ്ഞന്മാർ തിരുത്തെട്ട.

എസ്.െക. നായർ

േഗാൾഡ് മാൻ

മലയാളനാടു് വാരികയുെട പത്രാ�
ധിപരായിരുന്ന എസ്.െക. നായർ
മരിച്ചിട്ടു് ഈ ജൂൈല 16-ആം തീയ�
തി ഒരു വർഷമാകാൻ േപാകുന്നു.
ഏതു മരണവും േവദനാജനകമാ�
ണു്. എസ്.െക. നായെരേപ്പാലു�
ള്ള മഹാമനസ്കരുെട മരണം യാത�
നാ നിർഭരമാണു്. ആ മരണം കണ്ടു നിന്നവർ േശാക�
ത്താൽ തളർന്നു േപാെയങ്കിലും എസ്.െക. ഒരു ചാഞ്ച�
ല്യവും പ്രദർശിപ്പിക്കാെത നെമ്മ വിട്ടുേപായി. മകെള
കാണണെമന്നു് അേദ്ദഹം അവസാന നിമിഷത്തിൽ
പറഞ്ഞു, കണ്ടു. കണ്ണടയ്ക്കുകയും െചയ്തു. താൻ അന്യർക്കു
േവണ്ടി ജീവിച്ചു ഇനി തനിക്കു് ഇവിെടനിന്നു േപാേക�
ണ്ടി വന്നാലും ഒന്നുമില്ല എന്നു് അേദ്ദഹം വിചാരിച്ചിരി�
ക്കണം.

അന്യർക്കുേവണ്ടി ജീവിച്ചതുെകാണ്ടാവണം അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് ഇത്രേവഗം േപാേകണ്ടതായിവന്നതു്. ‘സഹായി�
ക്കണം’ എന്ന അഭ്യർത്ഥനയുമായി െചന്ന ഏെതാരു�
വനും അേദ്ദഹം പണം നിർേല്ലാപം ദാനം െചയ്തു. പല
സാഹിത്യകാരന്മാരും അേദ്ദഹത്തിൽ നിന്നു വലിയ തു�
കകൾ സ്വീകരിച്ചു. തിരിച്ചു െകാടുത്തതുമില്ല. എസ്.െക.-
യുെട ഈ ഔദാര്യമാണു് അേദ്ദഹത്തിനു് ഋണബാ�
ദ്ധ്യത ജനിപ്പിച്ചതു്. േമാചനം േനടാൻ പ്രയാസമായ
മട്ടിൽ ബാദ്ധ്യത ഉണ്ടായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം മാനസി�
കവ്യഥ മറക്കാൻ മദ്യപിച്ചു. പണം സ്വീകരിച്ചവരാരും
അേദ്ദഹെത്ത കാണാൻ െചന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ആെര�
ക്കുറിച്ചും ഒരു പരാതിയും പറയാെത ആ വലിയ മനു�
ഷ്യൻ ഇവിടംവിട്ടുേപായി. ദയയും പേരാപകാരതല്പര�
തയും നന്മയും അതിരു കടന്നാൽ ആപത്താെണന്നു്
എസ്.െക. നായരുെട അകാലചരമം നെമ്മ ഗ്രഹിപ്പി�
ക്കുന്നു. സേഹാദരാ, കാലത്തിൽ ഒരിക്കലും ആവർത്തി�
ക്കെപ്പടാത്ത, ബിന്ദുവാണു് താങ്കൾ. അങ്ങെയ സ്മരിച്ചു്
ഞാനിേപ്പാഴും ദുഃഖിക്കുന്നു.

െതളിഞ്ഞ ബുദ്ധിേയാടുകൂടി അനുഗൃഹീതരായവർ എഴു�
തുേമ്പാൾ നമ്മൾ ആഹ്ലാദിക്കും.

Was this the face that launched a Thousand ships
And burnt the topless towers of Ilium?
Sweet Helen, make me immortal with a kiss.

(Marlowe, Dr. Faustus)

എന്ന വരികൾ കവി െതളിഞ്ഞ ബുദ്ധിേയാെട എഴുതിയ�
താണു്. മുഴുക്കിറുക്കിൽ എഴുതിയ രണ്ടു വരികളും എെന്ന
ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നു.

Now twilight lets her curtain down
And pins it with a star

(Mad poet of Broadway, Mc Donald Clarke)

“വരുേമാ കുങ്കുമം െതാട്ട സാന്ധ്യേശാഭകണക്കവൾ”

എന്നു് എെന്റ നാട്ടിെല കവി (പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നാ�
യർ) എഴുതുേമ്പാൾ ഞാൻ അത്യധികം ആഹ്ലാദിക്കുന്നു.
േകരളത്തിൽ ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ധന്യനാണു്
എന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

വിഷെച്ചടി
ഈ ആഹ്ലാദം അകലുന്നതു്, ഞാൻ നിത്യദുഃഖത്തിൽ
വീഴുന്നതു് വാരികകളിെല ചില പീറക്കഥകൾ വായിക്കു�
േമ്പാഴാണു്. ഒരുദാഹരണം മലയാള മേനാരമ ആഴ്ചപ്പ�
തിപ്പിൽ (ലക്കം 21) സി.പി. വസന്തകുമാരി എഴുതിയ
‘വിവാഹപ്പിരിവു് ’. ഓഫീസിെല ഒരു ക്ലാർക്കിെന്റ വി�
വാഹം. അവൾക്കു സമ്മാനം െകാടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ
പണം കടം േമടിക്കുന്നു. അതിനു പലിശ േവണെമന്നു്
കടം നല്കിയവൻ നിർബ്ബന്ധിച്ചുേപാലും. കഥ തീർന്നു.
വായനക്കാരെന്റ കഥയും തീർക്കുന്ന കഥ. വാരികയു�
െട െവള്ളത്താളിൽ േവേരാടി നില്ക്കുന്ന ഈ വിഷെച്ചടി
മാരകമാണു്. “ദൗർബ്ബല്യം മറയ്ക്കാൻ അക്രമരാഹിത്യ�
ത്തിെന്റ ഉടുപ്പു് എടുത്തണിയുന്നതിെനക്കാൾ നല്ലതു്
ഹൃദയത്തിലുള്ള അക്രമെത്ത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണു്”
എന്നു് മഹാത്മാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങെന അക്ര�
മാസക്തനായ എെന്ന അക്രമരാഹിത്യത്തിേലക്കു നയി�
ക്കുന്നു അഖില കുമാരി വാരികയിെലഴുതിയ ‘മിനിക്കുട്ടി’
എന്ന െചറുകഥ. ഒരു ൈപങ്കിളിക്കഥയിൽ ഒരു െകാ�
ച്ചു കുട്ടിെയെക്കാണ്ടു സംസാരിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തി�
പ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു അഖില. കൃത്രിമത്വേമെറയുെണ്ട�
ങ്കിലും കുട്ടിയേല്ല? അതിെന്റ ചാപല്യങ്ങൾ ഒെട്ടാെക്ക
രസമരുളുന്നു.

തലാക്ക്
ബക്കളം ദാേമാദരെന്റ “സന്താനം” എന്ന െചറുകഥ (േദ�
ശാഭിമാനി വാരിക, ലക്കം 1) സമൂഹെത്ത സംബന്ധിച്ച
ഒരു മൂല്യത്തിൽ ഊന്നിനില്ക്കുന്നു. അതു നല്ല െചറുകഥ�
യാണു്. തലാക്കിെനക്കുറിച്ചു് (വിവാഹേമാചനെത്തക്കു�
റിച്ചു് ) േലഖനെമഴുതാൻ ഒരു പത്രാധിപർ കഥ പറയുന്ന
ആളിേനാടു് ആവശ്യെപ്പടുന്നു. അയാൾ കൂട്ടുകാരനായ
വക്കീൽ അബ്ദുള്ളക്കുഞ്ഞിെയ കാണാൻ േപാകുന്നു.
വക്കീലാകെട്ട തലാക്കിനു് എതിരായി നില്ക്കുകയാണു്.
കഥാകാരെന്റ പ്രതിപാദ്യ വിഷയത്തിനു നവീനതയില്ല.
എങ്കിലും വക്കീലിെന്റ സ്വഭാവചിത്രീകരണം നന്നായിരി�
ക്കുന്നു. കഥാകാരെന്റ ൈശലിയിെല ഹാസ്യാത്മകത
അനുവാചകെന രസിപ്പിക്കും. കഥാപാത്രങ്ങളുെട സ്വാ�
ഭാവിക സംഭാഷണവും.

ഏേതാ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനു േപായിട്ടു തിരിച്ചു തിരുവനന്തപു�
രേത്തക്കു വരുേമ്പാൾ കിളിമാനൂരിൽ കാറ് നിർത്തി,
ചായ കുടിക്കാനായി, അർദ്ധരാത്രി, ചായക്കടയുെട
െവളിയിൽ ബഞ്ചിൽക്കിടന്നു് ഒരാൾ കൂർക്കം വലിച്ചുറ�
ങ്ങുന്നു. വല്ലാത്ത ശബ്ദം. ൈമക്ക് അയാളുെട മൂക്കിന�
ടുത്തു വച്ചുെകാടുത്താൽ കിളിമാനൂെര ജനങ്ങൾ െഞ�
ട്ടിയുണരും. ഞങ്ങൾ രാജവീഥിയുെട സമതലത്തിൽ
നില്ക്കുേമ്പാൾ അയാൾ കൂർക്കം വലിക്കെലന്ന സഹ്യ�
പർവ്വതം ചവിട്ടിക്കയറുകയായിരുന്നു. ആ പാദപതന�
ശബ്ദം അസഹനീയം. സാഹിത്യത്തിെല പ്രചാരണം
പർവ്വതം ചവിട്ടിക്കയറലാണു്. അതു സ്വാഭാവികമല്ല,
കൃത്രിമമാണു്. ബക്കളം ദാേമാദരൻ രാജവീഥിയിൽ ഉറ�
ങ്ങാെത നില്ക്കുന്നു. നില്ക്കെട്ട.

േനരേത്തമരിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ
മഹായശസ്കരായ ചില സാഹിത്യകാരന്മാരുെട ആത്മ�
ഹത്യയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ മഹാന്മാർതെന്ന ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ താെഴ േചർക്കുന്നു.

1. ൈക്ലസ്റ്റ് (ജർമ്മൻ നാടക കർത്താവു് ). രചനകൾ
കലാത്മകങ്ങളെല്ലന്നു േഗായ്േഥ ഉൾെപ്പട്ടവർ പറ�
ഞ്ഞതിനാൽ (േക്രാെച്ച).

2. മയേകാവ്സ്കി (റഷ്യൻ കവി) റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിനു
താനുേദ്ദശിച്ച മുഖമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ. (െഹർബർ�
ട്ട് റീഡ്).

3. യിേസ്യനിൻ (Yesenin റഷ്യൻ കവി) റഷ്യൻ വിപ്ലവം
ജനിപ്പിച്ച േമാഹഭംഗത്താൽ (റീഡ്).

4. േപ്ലത്തു് (അേമരിക്കൻ കവയിത്രി, േനാവലിസ്റ്റ് ) േഭ�
ദമാകാത്ത േരാഗം പിടിെപ്പട്ടതിനാൽ (േസമൂർ സ്മി�
ത്തും മറ്റു പ്രമുഖ നിരൂപകരും).

5. േചസാേറ പാെവേസ (Cesare Pavese, ഇറ്റലിയൻ
േനാവലിസ്റ്റ്, കവി) Incontrovertibly the greatest
European writer എന്നു വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന
ഈ സാഹിത്യകാരൻ ഫാസ്സിസേത്താടുള്ള െവറു�
പ്പുെകാണ്ടു് ആത്മഹത്യ െചയ്തു—എല്ലാ നിരൂപകരും.

േകാളിൻ വിൽസൺെന്റ The Outsider എന്ന പുസ്തകം
1956-ലും എം. അൽവറസിെന്റ The Savage God എന്ന
പുസ്തകം 1971-ലുമാണു് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയതു്. ഈ വർ�
ഷങ്ങൾക്കു േശഷമാണു് േമല്പറഞ്ഞ ആത്മഹത്യകെള�
ങ്കിൽ ആ സാഹിത്യകാരന്മാരും ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ
പിള്ളെയേപ്പാെല എക്സിെസ്റ്റൻഷ്യൽ ഔട്ട് ൈസേഡ�
ഴ് സ് ആേയേന. െക.പി. വാസു കലാകൗമുദിയിൽ എഴു�
തിയ “ദാർശനികെന്റ െകാളുത്തു്” എന്ന യുക്തിയുക്ത�
മായ േലഖനം വായിച്ചേപ്പാൾ ഇത്രയും കുറിക്കണെമന്നു
േതാന്നി.
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എം.കൃഷ്ണൻ നായർ

തിരുവനന്തപുരത്ത് വി.െക.മാധവൻ പിള്ളയുെടയും ശാരദാ�
മ്മയുെടയും മകനായി 1923 മാർച്ച് 3-നു ശ്രീ എം.കൃഷ്ണൻ നാ�
യർ ജനിച്ചു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േശഷം തിരുവനന്തപു�
രം യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാളജിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ബിരുദാ�
നന്തര ബിരുദം േനടി. പഠനത്തിനു േശഷം മലയാള സാഹി�
ത്യാധ്യാപകനായി അേദ്ദഹം പല കലാലയങ്ങളിലും േസവ�
നം അനുഷ്ഠിച്ചു. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാളജിൽ നി�
ന്നു മലയാള വിഭാഗം തലവനായി വിരമിച്ചു.

സാഹിത്യവാരഫലം
36 വർഷേത്താളം തുടർച്ചയായി അേദ്ദ�
ഹം എഴുതിയ (1969 മുതൽ മരണത്തി�
നു ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യവാര�
ഫലം ഒരുപേക്ഷ േലാകത്തിെല തെന്ന
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ച സാഹിത്യ പംക്തി ആയിരിക്കും. മല�
യാളനാട് വാരികയിലാണ് അേദ്ദഹം

തെന്റ പംക്തി എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. മലയാളനാട് നിന്നുേപാ�
യതിനു േശഷം കലാകൗമുദി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും അതിനു േശഷം
സമകാലിക മലയാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫലം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ അറി�
വുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂേറാപ്പു
വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴുത്തുകാ�
െര േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി. പാ�
വ്  േലാ െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി കവ�
ബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളികളു�
െട വായനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരുെട
പങ്കു െചറുതല്ല.

സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആതിഥ്യമര്യാദക്കാരനുമായിരു�
ന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ കർശനമായ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിെന്റ േപരും പ്രശസ്തി�
യും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമായി ഔന്ന�
ത്യമുള്ള രചനകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും മെറ്റല്ലാം
വ്യർത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു.
സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ പത്രപ്രവർത്തന�
ത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവിയൽ’ എന്നു വിേശ�
ഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി, ‘അതുെകാണ്ടാണെല്ലാ,
ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35 വർഷമായി സാഹിത്യ വാ�
രഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകരമായ
രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാള്ളുന്ന നർമവും മലയാളികളു�
െട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാത്മക�
വുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാഹിത്യ വാരഫലെത്ത വായന�
ക്കാർക്കു പ്രിയങ്കരമാക്കി.

1995 ജൂൺ 25-ന് കലാകൗമുദി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്ത്.

അതിഗഹനമായ വായനയുെട ഉടമയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നാ�
യർ. ഓേട്ടാറിക്ഷാ ൈഡ്രവർമാർ മുതൽ േകാേളജ് െപ്രാഫ�
സർമാർ വെരയും നവകവികൾ മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വെര�
യും സാഹിത്യവാരഫലത്തിെന്റ പുതിയ ലക്കങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
കാത്തിരുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ മൗലികതയുള്ള എഴു�
ത്തുകാർ ഇെല്ലന്നും േടാൾേസ്റ്റായിയും േതാമസ് മാനുമായി താ�
രതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ ബഹുദൂ�
രം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരെത്ത സായാഹ്ന നടത്തക്കാർക്ക് പരിചിത�
നായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നായർ. ഇന്ത്യൻ േകാഫി െഹൗസിെല
പതിവുകാരനായിരുന്ന അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരെത്ത േമാ�
േഡൺ ബുക് െസന്ററിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകനും ഉപയുക്താ�
വുമായിരുന്നു. സാഹിത്യരംഗെത്ത േസവനങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹ�
ത്തിനു ജി.െക. േഗാെയങ്ക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. േകരള യൂണിേവ�
ഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾക്കായി ഒരു പ്രദർ�
ശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ കാല ഉപന്യാസങ്ങ�
ളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സന്നിധാന�
ത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നു (1979), സാഹിത്യ
വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർശന�
ത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.

െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു സ്വകാര്യ
ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു. ന്യുേമാണിയയും
ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമായിരുന്നു മരണ കാരണം.

(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിനും വാരഫലത്തിെല ചിത്രങ്ങൾക്കും വിക്കി�
പ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

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

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം

2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക

3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

