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സാഹിത്യവാരഫലം
1985/04/14-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ൈവേലാപ്പിള്ളി
ശ്രീധരേമേനാൻ

ചിലർക്കു് നദി കണ്ടാൽ അതിൽ നീ�
ന്തിത്തുടിക്കാനാണു് കൗതുകം. ആഴ�
ത്തിേലക്കു് േപാകാൻ േപടി. മറ്റുചി�
ലർക്കു് മുങ്ങാങ്കുഴിയിടാനാണു് താല്പ�
ര്യം. ഒരിടത്തുമുങ്ങിയിട്ടു് വളെര േന�
രം കഴിഞ്ഞ് ദൂെരെയവിെടെയങ്കി�
ലും െപാങ്ങും; അതു വീണ്ടും മുങ്ങാൻ
മാത്രം. നീന്തുന്നവർ ആഴത്തിേല�
ക്കു് േപാകുന്നവരല്ല, ആഴത്തിേലക്കു് േപാകുന്നവർ നീ�
ന്തുന്നവരല്ല. ഈ മാനസിക നിലയും ഇതിേനാടു േചർ�
ന്ന പ്രവർത്തനവും സാഹിത്യകാരന്മാരിലും കാണാം.
ചില സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു് ജീവിതത്തിെന്റ ഉപരിതല�
ത്തിൽ തരണ്യവിദ്യ നടത്തുന്നതിേല രസമുള്ളൂ. േവെറ
ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ അസ്തിത്വത്തിെന്റ ഉപാന്തങ്ങ�
െള െവറുക്കുന്നു. ജീവിതത്തിെന്റ പരിധികളിൽ മാത്രം
സ്ഥിരമായി ഭ്രമണം െചയ്യുന്നതു് നിഷ്പ്രേയാജനമാെണ�
ന്നു് അവർ കരുതുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴ ഉപരിതലത്തിൽ മാ�
ത്രം നീന്തിയ കവിയാെണന്നു് നിരൂപണമതം. ഇടപ്പ�
ള്ളി രാഘവൻ പിള്ള കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിേലക്കു് േപാ�
യി േപാലും. ൈവേലാപ്പിള്ളി ജീവിതത്തിെന്റ അഗാധ�
തേയാളം െചന്നു് മുത്തുകൾ വാരിെക്കാണ്ടുവന്നുെവന്നു്
എല്ലാവരും അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു.

പുതിയ നിലപാടു് അഗാധതയ്ക്കു് അനുകൂലമല്ല. ഒന്നിെന്റ�
യും ആഴത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ സാരാംശം സ്പന്ദിക്കു�
ന്നിെല്ലന്നാണു് നവീന ചിന്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക.
ഉപരിതലത്തിലാണു് സ്വാതന്ത്ര്യെമന്നും അവിെടയാണു്
അഭിലാഷത്തിെന്റ ഭ്രമണെമന്നും െറാളാങ് ബാർേത�
ഷിനു് അഭിപ്രായമുള്ളതായി സൂസൻ െസാൺടാഗ് പറ�
യുന്നു. “The idea that depths are obfuscating, dema-
gogic, that no human essence stirs at the bottom of
things and that freedom lies in staying on the sur-
face, the large glass on which desire circulates—this
is the central argument of the modern aesthete po-
sition, in the various exemplary forms it has taken
over the last hundred years. (Baudelaire. Wilde.
Duchamp. Cage)” (Barthes, Selected writings. In-
troduced by Susan Sontag.)

ആഴങ്ങൾ ഇരുട്ടുപരത്തുന്നുെവന്നും, വഴിെതറ്റിക്കുന്നു�
െവന്നും, വസ്തുതകളുെട അടിത്തട്ടിൽ മാനുഷികാംശം
ചലനം െകാള്ളുന്നിെല്ലന്നും, ആഗ്രഹം ഭ്രമണം െചയ്യു�
ന്ന വലിയ സ്ഫടികതലമായ ഉപരിതലത്തിൽ വർത്തി�
ക്കുന്നതിലാണു് സ്വാതന്ത്ര്യമിരിക്കുന്നെതന്നുമുള്ള ആശ�
യം—കഴിഞ്ഞ നൂറുെകാല്ലത്തിനകമുള്ള ദൃഷ്ടാന്തേയാ�
ഗ്യങ്ങളായ വിഭിന്നരൂപങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
നൂതന കലാ പ്രേമയത്തിെന്റ ഒത്ത നടുക്കുള്ള വാദം
ഇതു തെന്നയാണു് (േബാദേലർ, ൈവൽഡ്, ദ്യുഷാങ്).
അഗാധതേയാളം പ്രാധാന്യം ഉപരിതലത്തിലുമുെണ്ട�
ന്നു് ബാർേതഷ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആഴം, പ്രച്ഛന്നത,
ഗൂഢാർത്ഥസ്വഭാവം എെന്നാെക്കപ്പറയുന്നതു് കള്ള�
മാെണന്നു വെര നവീന സാഹിത്യത്തിെന്റയും കലയു�
െടയും പ്രേയാക്താക്കൾ വാദിക്കും. നീേച്ചയും ആഴങ്ങ�
െള പുച്ഛിച്ചിരുന്നു. (ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ച് കൂടുതലറി�
യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ബർേതഷിെന്റ കൃതികൾ വായി�
ക്കണം.)

േതാപ്പിൽ ഭാസി
സിനിമയിെല അഭിേനതാക്കൾ രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിെന്റ
മണ്ഡലത്തിേലക്കു് വരുന്നതിൽ െതെറ്റാന്നുമിെല്ലന്നു്
പറഞ്ഞിട്ടു് േതാപ്പിൽ ഭാസി എഴുതുന്നു:

എന്നാൽ എം.ജി.ആർ.ഉം എൻ. ടി.ആർ.ഉം
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന രീതിേയാ�
ടു് എനിക്കു് വിേയാജിപ്പാണു്. അവർക്കു്
രാഷ്ട്രീയമിെല്ലന്നതു തെന്ന. അവർ സി�
നിമാ ഗ്ലാമർ വച്ച് മുതെലടുക്കുകയാണു്.
ആ ഗ്ലാമറിൽ ജനങ്ങൾ മയങ്ങുന്നുെവന്നു�
ള്ളതു് ജനത്തിെന്റ അനാേരാഗ്യം െകാ�
ണ്ടു്. അമിതാഭ് ബച്ചനു് പാർലെമന്റിൽ
മത്സരിക്കാൻ ടിക്കറ്റ് െകാടുത്തതിേന്റയും
ബച്ചേന്റയും മേനാഭാവം എം.ജി.ആർ.,
എൻ. ടി.ആർ. ൈലനാെണങ്കിൽ കഷ്ടം
തെന്ന.

(കുങ്കുമം വാരിക)

യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ സത്യസന്ധത പു�
ലർത്തുന്നവനായിരിക്കണം. അയാൾ ജനങ്ങേളാടും
സത്യസന്ധതയുള്ളവനാകണം. േകാേളജിൽ പഠിക്കു�
ന്ന കുട്ടി ഈ സത്യസന്ധതേയാെടയാണു് രാഷ്ട്രവ്യവ�
ഹാരത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിേലക്കു് എടുത്തു ചാടുന്നതു്.
അയാൾ േപാലീസിെന്റ മർദ്ദനെത്ത ഭയെപ്പടുന്നില്ല.
കാരാഗൃഹവാസം അയാെള േപടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങ�
െന മർദ്ദനം സഹിച്ചും തടവറയിൽ കഴിഞ്ഞും ജനേസ�
വകനായ അയാൾ പ്രായമാകുേമ്പാൾ തിരെഞ്ഞടുപ്പിനു്
നിൽക്കുന്നു. ജയിക്കുന്നു. ജയിച്ചാൽ ചിലേപ്പാൾ മന്ത്രി�
യാകുന്നു. ഇതല്ല സിനിമാക്കാരെന്റ സ്ഥിതി. മുൻപു് പറ�
ഞ്ഞ യുവാവു് പീഡിപ്പിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ സിനിമയിൽ െച�
ന്നു് കയറുന്ന യുവാവു് സുന്ദരികേളാെടാത്തു് ആടിയും പാ�
ടിയും സ്പർശനസുഖമനുഭവിച്ചും ൈവഷയികത്വത്തിൽ
ആമജ്ജനം െചയ്യുകയാണു്. ബഹുജനങ്ങെളക്കുറിച്ച്
അയാൾക്കു് വിചാരമില്ല. അവർ െവടിയുണ്ടയ്ക്കു് ഇരയാ�
കുേമ്പാൾ അയാൾ കൂെട അഭിനയിക്കുന്ന േചേതാഹ�
രാംഗിയുെട കവിൾത്തടത്തിൽ സ്വന്തം കവിൾത്തടം
േചർക്കുകയായിരിക്കും. ക്രേമണ അയാളുെട വരുമാ�
നം വർദ്ധിക്കുന്നു. അേതാെടാപ്പം ബഹുജനത്തിെന്റ
ഇടയിലുള്ള േപരും. അങ്ങെന മഹായശസ്കനായി, േകാ�
ടീശ്വരനായിത്തീരുേമ്പാൾ, യൗവനം നഷ്ടെപ്പെട്ടന്നു
കാണുേമ്പാൾ ആ മഹായശസ്സിെന ഒരു ഉപകരണ�
മാക്കിെക്കാണ്ടു് അയാൾ രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിേലക്കു
പ്രൗൾ—Prowl—െചയ്തു് എത്തുകയാണു്. അേതാെട
അയാൾ ബഹുജനത്തിനു് ആദരണീയനാകുന്നു. അേത�
സമയം േപാലീസിെന്റ അടിയും ഇടിയും െതാഴിയുേമറ്റ�
വൻ ക്ഷയേരാഗബാധിതനായി കിടക്കുകയായിരിക്കും.
അയാെള ആരുമറിയുന്നില്ല. അയാൾക്കുേവണ്ടി ആരും
ശബ്ദമുയർത്തുന്നില്ല. ആരും ഒരു െചറുവിരൽ േപാലും
അനക്കുന്നില്ല. ചലച്ചിത്രതാരമായിരുന്നവൻ തിരെഞ്ഞ�
ടുപ്പിൽ ജയിക്കുന്നു. മന്ത്രിയാകുന്നു. ബസ്സിെന്റ മുകളിൽ
കയറി നിന്നു് ൈചതന്യരഥത്തിലാണു് താൻ സഞ്ചരി�
ക്കുന്നെതന്നു് ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു. ഇതു് ഒരു തരത്തിലുള്ള
വഞ്ചനയാണു്. അതുെകാണ്ടു് ചലച്ചിത്രതാരങ്ങൾ രാഷ്ട്ര�
വ്യവഹാരത്തിേലക്കു വരണെമന്ന േതാപ്പിൽ ഭാസിയു�
െടയും സി. അച്യുതേമേനാെന്റയും അഭിപ്രായേത്താടു്
േയാജിക്കാൻ ഇെതഴുതുന്ന ആളിനു പ്രയാസമുണ്ടു്.

ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കു് ഇക്കൂട്ടെര പു�
ച്ഛമായിരുന്നു എന്നതിനു െതളിവു�
ണ്ടു്. താരിഖ് ആലി എഴുതിയ The
Nehrus and The Gandhis എന്ന
മേനാഹരമായ പുസ്തകത്തിൽ നി�
ന്നു് ഒരു ഭാഗം: [ഗ്രന്ഥകാരൻ പറ�
യുകയാണ്] ‘Did you know’ she
[Indira Gandhi] asked with a
twinkle in her eye, ‘that he [N. T. R] wears saris
in bed?…’ ‘You know, according to Hindus, every
person has fifty percent male and fifty percent
female attributes and qualities. Don’t you think
that in N.T.R.’s case this ratio was altered to 60:40?’
(pp. 231, 232) താരിഖ് ആലി തെന്ന എൻ. ടി.ആറിെന
semicomic figure എന്നു വിളിക്കുന്നു. (p. 231. അവസാ�
നെത്ത ഖണ്ഡിക.)

ഇെതഴുതുന്നയാൾ േകാൺഗ്രസ്സുകാരനല്ല; െതലുങ്കുേദ�
ശം പാർട്ടിേയാ ജനതാപാർട്ടിേയാ വിേരാധിയുമല്ല.
ആരുേവണെമങ്കിലും ഭരിക്കെട്ട. എനിക്കു േതാന്നുന്ന�
തു് എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രം മതി എന്നതിൽ
ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു എെന്റ “രാഷ്ട്രീയം” . പിെന്ന ഒരു
കാര്യം. മാറാത്ത െചാറി സർക്കാർ ഗുമസ്തനു വന്നാൽ
സർക്കാർ അവെന േജാലിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിടും.
എം.ജി.ആറിനു അൈഫസിയ (aphasia) എന്ന േരാഗ�
മാെണന്നു ഫ്രന്റ് ൈലൻ മാസികയിൽ കണ്ടു. അൈഫ�
സിക്ക് lose of ability to speech or understand speech
as the result of brain injury എന്നാണു് നിഘണ്ടു അർ�
ത്ഥം നൽകുന്നതു്. ഈ േരാഗേത്താടുകൂടി രാജ്യം ഭരി�
ക്കാേമാ? ഇതു് എെന്റ സംശയമാണു്. അല്ലാെത വിമർ�
ശനമല്ല.

രസകരങ്ങളായ പല നിരീക്ഷണങ്ങളും താരിഖ് ആലി�
യുെട പുസ്തകത്തിലുണ്ടു്. േകരളത്തിലും ആന്ധ്രയിലും
സി.പി.ഐ.ക്കു ശക്തി വരാൻ കാരണെമെന്തന്നു് വി�
ശദീകരിക്കുകയാണു് ഗ്രന്ഥകാരൻ. േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ രണ്ടു പ്രേദശങ്ങളിെലയും കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ പ്രധാ�
നെപ്പട്ട പങ്കൂവഹിച്ചതാണു് ആ ശക്തിക്കു കാരണെമ�
ന്നു് അേദ്ദഹം കരുതുന്നു. 1974-ൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ െക.
ദാേമാദരേനാടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ സി.പി.ഐ.ക്കു േകര�
ളത്തിൽ ശക്തിവരാൻ േഹതു ഇതുതെന്നയാെണന്നു്
അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

ഞാൻ ഉറങ്ങെട്ട
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുെട “െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ”
എന്ന കഥ ഒരു കലാശില്പമാണു്. അതുെകാണ്ടാണു്
അതിെന മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ച് കൂെടക്കൂെട അതി�
െനക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നതു്. കുട്ടനാട്ടിെല െവള്ളെപ്പാക്ക�
ത്തിൽെപ്പട്ടു് ഒരു പട്ടി ചാകുന്നതാണു് കഥ. പ്രകൃതിയു�
െട ക്രൂരതേയാടു മല്ലിട്ടു്, നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ വീണു്
ആ സാധു മൃഗം മുങ്ങിച്ചാകുേമ്പാൾ അതു് പ്രതികൂല പരി�
തഃസ്ഥിതികേളാടു സംഘട്ടനം െചയ്തു് ദുരന്തത്തിെലത്തു�
ന്ന മനുഷ്യെന്റ സിംബലായി മാറുന്നു. വ്യവസ്ഥയില്ലായ്മ�
യിൽ, പ്രകൃതിയുെട ക്രൂരതയിൽ, അതിെന്റ നിസ്സംഗത�
യിൽ സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തമാണതു്. കലാകാരെന്റ ൈവ�
ദഗ്ദ്ധ്യത്താൽ ആ പട്ടിയുെട കഥ മനുഷ്യെന്റ കഥയായി
മാറുന്നു. ആെരക്കുറിച്ചും എന്തിെനക്കുറിച്ചും കഥെയഴു�
താം. കവിതെയഴുതാം. ‘ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ’ ജനിക്കണ�
െമേന്നയുള്ളു. പുൽെക്കാടിെയ വർണ്ണിച്ചാലും നക്ഷത്ര�
െത്ത വർണ്ണിച്ചാലും അതു മനുഷ്യേനാടു ബന്ധെപ്പട്ടിരി�
ക്കണം. അന്തരീക്ഷത്തിെല ചന്ദ്രക്കല കണ്ടിട്ടു് വിക്തർ
യൂേഗാ േചാദിച്ചു: “ഏതു് ഈശ്വരനാണു് ഏതു ശാശ്വത
വസന്തത്തിെന്റ െകായ്ത്തുകാരനാണു് ഈ സ്വർണ്ണെക്കാ�
യ്ത്തരിവാൾ അലക്ഷ്യമായി നക്ഷത്രങ്ങളുെട വയലിൽ
ഇട്ടിട്ടുേപായിരിക്കുന്നതു?” മനുഷ്യജീവിത സ്പന്ദത്താലാ�
ണു് ഈ മഹാഭാഗം ഹൃദയഹാരിയാവുന്നതു്.

പി.ആർ. ശ്യാമള

ഈ ഗുണമില്ല വിനീതാ േമേനാൻ
കുമാരി വാരികയിെലഴുതിയ “സഹ�
യാത്രികർ” എന്ന െചറുകഥക്ക്. ഒരു
യുവാവും യുവതിയും കൂടക്കൂെട കാ�
ണുന്നതിെനക്കുറിച്ച് ശ്രീമതി കുെറ
വിരസങ്ങളായ വാക്യങ്ങൾ എഴുതി�
വച്ചിരിക്കുന്നു. ശുഷ്കമായ ഉപന്യാ�

സം േപാലും ഒരളവിൽ വിജ്ഞാനപ്രദമായിരിക്കും; വി�
നീതാ േമേനാെന്റ കഥക്കു് ഉപന്യാസത്തിെന്റ ധർമ്മം
േപാലുമില്ല. ചിലർ മനുഷ്യെന േബാറ് െചയ്യാൻ തീരുമാ�
നിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നു രക്ഷ േനടാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവുമി�
ല്ല. സഹിക്കുകേയ തരമുള്ളൂ. മുൻപു് ഒരു േസ്നഹിതൻ രാ�
ത്രി പത്തുമണി കഴിഞ്ഞ് എെന്റ വീട്ടിെലത്തുമായിരുന്നു.
ഉറങ്ങിയ എെന്ന വിളിച്ചുണർത്തി സാഹിത്യെത്തക്കുറി�
ച്ചു സംസാരിക്കും. ചാരുകേസരയിൽ കിടക്കുന്ന ഞാൻ
കൂടക്കൂെട തന്ദ്രീവശനാകും. അങ്ങെന ഉറക്കത്തിേലക്കു
വീഴുന്ന എെന്ന കുലുക്കി വിളിച്ച് അയാൾ േചാദിക്കും;
“അല്ല, അതിനിടക്കു് ഉറങ്ങിേയാ? വാൽമീകിെയക്കാൾ
വലിെയാരു കവി ഈ േലാകത്തുെണ്ടങ്കിൽ അതു കുമാ�
രനാശാൻ മാത്രമേല്ല?” ഉറങ്ങാൻ േവണ്ടി ഞാൻ പറ�
യും: “അേതയേത.” ഉറങ്ങുന്ന ഞങ്ങെളെയാെക്ക വിളി�
ച്ചുണർത്തുന്ന പാപം െചയ്യരുതു് വിനീതാ േമേനാൻ.

പി. വത്സല

ഇംഗ്ലീഷിെല ഫണി—funny—എന്ന
വാക്കിനു് ശരിയായ തർജ്ജമയില്ല.
വിേനാദം, ഹാസ്യാത്മകം എെന്നാ�
െക്ക പറയാെമേന്നയുള്ളൂ. Funny
ആയ ഒരു കാര്യം പറയൂ എന്നാെര�
ങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ മലയാളത്തി�
െല കഥെയഴുത്തുകാരികൾ എന്നാ�
യിരിക്കും എെന്റ ഉത്തരം. ഇക്കൂട്ട�
ത്തിൽ പി.ആർ. ശ്യാമള, വത്സല ഇവർ മാറി നിൽക്കു�
ന്നു എന്നും കൂടി എഴുതിെക്കാള്ളെട്ട.

പലതും പലരും
അേമരിക്കയിൽ നിന്നു ഫ്രാൻസിസ് എ. സാമുവൽ
(715 Hawthrone St. Avoca PA 18641) എഴുതുന്നു: “one”
എന്ന സാധാരണ വാക്കു െതറ്റിച്ചു് ഉച്ചരിച്ചു കാണുന്ന�
തിൽ അത്ഭുതം േതാന്നുന്നു. അതിെന്റ ശരിയായ ഉച്ചാ�
രണം ‘വൺ’ എന്നാണു്. താങ്കൾ എേപ്പാഴും “നമ്പർ
ഒൺ” എന്നു് എഴുതുന്നത് എന്തുെകാണ്ടു് എന്നു മനസ്സി�
ലാകുന്നില്ല.

കത്തയച്ചതിനു നന്ദി. ഞാൻ ‘വൺ ’ എേന്ന ൈകെയ�
ഴുത്തു പ്രതിയിൽ എഴുതാറുള്ളൂ. അച്ചടിച്ചു വരുേമ്പാൾ 
അതു് ‘ഒൺ ’ എന്നായി മാറുന്നു.

ചങ്ങാടക്കാർ പണിമുടക്കിയതുെകാണ്ടു് ഭർത്താവി�
നും ഭാര്യക്കും നദി കടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭർത്താവി�
െന കുരുതി െകാടുക്കുേമ്പാൾ െപെട്ടന്നു് പാലമുണ്ടാ�
കുന്നു. ഇതാണു് എം.എം. േമേനാൻ ‘ഈയാഴ്ച’ വാ�
രികയിെലഴുതിയ ‘പാലം’ എന്ന കഥ. ഈ ഫാന്റസി
െകാണ്ടു് കഥാകാരൻ എന്തർത്ഥമാക്കുന്നു എന്നതു വ്യ�
ക്തമല്ല. വാതിലില്ലാത്ത കൂടാണു് ഇക്കഥ. അകത്തു്
ഏേതാ ജന്തുവുണ്ടു്. പുറേത്തക്കു് അതിനു േപാരാൻ
കഴിയുന്നില്ല.

മേനാരാജ്യം വാരികയുെട പുറന്താളിൽ േരാഹിണിയുെട
ചിത്രം. സുന്ദരി. കുറഞ്ഞതു് മൂന്നു വർഷെമങ്കിലും ഈ
െപൺകുട്ടി ചലച്ചിത്രരംഗത്തുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ! േപ�
െരടുത്ത പല അഭിേനത്രികളും അഭിേനതാക്കന്മാരും
ആറുമാസേമാ അെല്ലങ്കിൽ ഒരു വർഷേമാ ആണു് ‘ൈലം
ൈലറ്റിൽ’ നിൽക്കുക. പിന്നീടു് അവരുെട ആരാധകരു�
െടേയാ ബന്ധുക്കളുെടേയാ ഭാഷയിൽ തമിഴു് സിനിമ�
യിൽ. അതു മനസിലാക്കിെകാണ്ടാണു മൂന്നു വർഷെമ�
ങ്കിലും േരാഹിണി ചലച്ചിത്രരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നാൽ
നെന്നന്നു് ഞാൻ എഴുതിേപ്പായതു്.

പി. ഭാസ്കരൻ
എല്ലാക്കാലവും ഒരുേപാെലയേല്ല എന്ന സംശയമു�
ണ്ടാകാം. അല്ല. എെന്റ ബാല്യകാലത്തും യൗവനകാ�
ലത്തും ജീവിതം താരതേമ്യന ശാന്തമായിരുന്നു. സ്വാ�
തന്ത്ര്യസമരേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട ബഹളങ്ങൾ കൂെടക്കൂ�
െട ഉണ്ടായി എന്നതു സത്യം. പെക്ഷ അതു് പൗരെന്റ
പ്രശാന്തജീവിതെത്ത തകർത്തിരുന്നില്ല. അന്നു കുട്ടി�
കൾ അച്ഛനമ്മമാെര േസ്നഹിച്ചിരുന്നു, ബഹുമാനിച്ചി�
രുന്നു. ഗുരുനാഥെന ഭക്തിേയാെട അനുസരിച്ചിരുന്നു.
യാത്രക്കാർക്കു ജാഥെകാണ്ടു ൈവഷമ്യമുണ്ടാക്കുന്നതു്
പാപമായി കരുതിയിരുന്നു. ഓേരാ വ്യക്തിയുെടയും
വരുമാനം െചറുതായിരുെന്നങ്കിലും എല്ലാ ആവശ്യ�
ങ്ങൾക്കും അതു തികഞ്ഞിരുന്നു. എന്നല്ല മിച്ചം വയ്ക്കാ�
നും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇരുപതു രൂപയ്ക്കു് ജപ്പാനിലുണ്ടാ�
ക്കിയ അെപ്പാേളാ ൈസക്കിൾ; അറുപതു രൂപയ്ക്കു് ഇംഗ്ല�
ണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച റാലി ൈസക്കിൾ; അറുപത്തഞ്ചു രൂപ�
യ്കു് ബി.എസ്സ്.എ. ൈസക്കിൾ; എഴുപതു രൂപയ്കു് ഇംഗ്ല�
ണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച സൺബീം ൈസക്കിൾ. അതിൽ കയ�
റിയാൽ േറാൾസ് േറായ്സ് കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച സുഖം.
അഞ്ഞൂറു രൂപ െകാടുത്താൽ ജർമ്മനിയിൽ നിർമ്മിച്ച
ഡി.െക.ഡബ്ലിയു കാറ്. ഒരുചാക്കു് ആനെക്കാമ്പൻ
അരിക്കു് ആറു രൂപ.

പി. ഭാസ്കരൻ

വിനയത്തിെന്റ ശാശ്വത പ്രതിരൂപ�
ങ്ങളായിരുന്നു അന്നെത്ത െപൺകു�
ട്ടികൾ. ഇന്നെത്തേപ്പാെല അവർ
സംേഭാഗം വർണ്ണിക്കുന്ന കഥകൾ
എഴുതിയിരുന്നില്ല. കക്ഷവും മാറും തു�
ടയും കാണിച്ചു നടന്നിരുന്നില്ല. ഇന്നു
കാലെമത്ര മാറിേപ്പായി. േചാരപുര�

ണ്ട മാംസക്കഷണങ്ങൾ െതരുവുകളിൽ വന്നുവീഴുന്നു.
േചാരപുരണ്ട വാക്കുകൾ പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽനിന്നു വീഴുന്നു.
നാഗരിക ജീവിതം സങ്കീർണ്ണവും അസ്വസ്ഥവും. എങ്ങും
മാത്സര്യം. പരമ്പരാഗതങ്ങളായ ആചാരങ്ങളും നിയ�
മങ്ങളും സേങ്കതങ്ങളും ഒരു മനഃസാക്ഷിക്കുത്തുമില്ലാ�
െത ലംഘിക്കെപ്പടുന്നു, കഴുത്തുകൾ അറ്റു് തലകൾ താ�
െഴ വീഴുന്നു. േചാരപ്പുഴകൾ ഒഴുകുന്നു. ബീഭത്സമായ ഈ
സമകാലിക ജീവിതെത്ത പി. ഭാസ്കരൻ മദം െപാട്ടിയ
ആനയിലൂെട ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി�
െല പുതിയ ആനക്കാരൻ എന്ന കാവ്യം) ഈ മത്തഗ�
ജെത്ത ആർക്കു െമരുക്കാം? ആർക്കു തളയ്ക്കാം. പി. ഭാ�
സ്ക്കരെന്റ മേനാഹരമായ കാവ്യത്തിൽ ഞാൻ കണ്ണുകൾ
േചർത്തു് ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു യുവാവു് െവള്ളക്കടലാസ്സി�
െല കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളിൽനിന്നു് എഴുേന്നറ്റു വരുന്നു.
അയാൾ എന്തുെചയ്തു?

മത്തഗജത്തിൻ മർമ്മത്തിൽ ൈക്ക -
പ്പത്തിെയടുത്തു തേലാടിയ തരുണൻ
േപരുവിളിച്ചു േചാരപുരെണ്ടാരു
െകാമ്പു പിടിച്ചു മുന്നിൽ നടന്നൂ.
ആ ൈകയിെന്റ ഞരമ്പിൽ പാെഞ്ഞാരു
രക്തത്തിൻ േസ്നേഹാഷ്മളഗന്ധം
തുമ്പിെയടിത്തു നുകർന്നൂ െകാമ്പൻ
മുമ്പിൽ നടന്ന യുവാവിൻ പിൻേപ
െചറിെയാരു േധനു കണക്കാെകാമ്പൻ
െചവികളുമാട്ടി നടന്നൂ െമെല്ല

ഈ യുവാവു് ഒരു സിംബലാണു്. േസ്നഹംെകാണ്ടു് അ�
യാൾ സങ്കീർണ്ണതകെള അസങ്കീർണ്ണതകളാക്കുന്നു.
കലാപങ്ങെള പ്രശാന്തതകളാക്കുന്നു. ഭൂമിെയ സ്വർഗ്ഗ�
മാക്കുന്നു. വാക്കുകൾെകാണ്ടു് പി. ഭാസ്കരൻ സ്വർണ്ണക്ക�
സവിെന്റ കവിത െനെയ്തടുക്കുന്നതുേപാെല.

േസാേഫാക്ലിസ്

രൂപശില്പത്തിെന്റ അന്യൂന സ്വ�
ഭാവംെകാണ്ടു് േസാേഫാക്ലിസ്സ്
ഗർഹണീയമായ ഒരു വിഷയ�
െത്ത—ഈഡിപ്പസിെന്റ പാപ�
െത്ത—സഹൃദയനു സ്വീകരണീയ�
മാക്കി. പാപം സ്വീകരണീയെമ�
ന്നല്ല ഞാനുേദ്ദശിച്ചതു്. നാടകം
ആസ്വാദനക്ഷമമാക്കി എന്നാണു്.
ഒട്ടും കുത്സിതമല്ലാത്ത ഒരു വിഷയ�
െത്ത—വൃദ്ധെന്റ ഏകാന്തതെയ—
അവിദഗ്ദ്ധതെകാണ്ടു് അനാദരണീ�
യമാക്കുന്നു കാട്ടുമാടം നാരായണൻ
(മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല ഒറ്റയാൻ എന്ന കഥ). ഇതി�
നു സദൃശ്യമാണു് േജാസഫ് േജാൺ േതാട്ടയ്ക്കാടു് മേനാ�
രമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയ “കുട്ടിയുെട ദുഃഖം” എന്ന
െചറുകഥ. നാരായണെന്റ കഥ വിരസം േജാസഫ് േജാ�
ണിെന്റ കഥ അതിഭാവുകത്വമാർന്നതു്. എെന്റ അപ്പൂ�
പ്പൻ േപരുേകട്ട ഗുസ്തിക്കാരനായിരുന്നു. എെന്റ അമ്മൂ�
മ്മ മരിച്ചതിനു േശഷം അേദ്ദഹം രണ്ടാമതു വിവാഹം
കഴിച്ചു. അവർക്കും അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല സ്ഥൂലശരീരം.
അപ്പൂപ്പൻ ഗുസ്തിമുറകൾ മറക്കാതിരിക്കാൻേവണ്ടി അമ്മൂ�
മ്മെയ കാലത്തു േഗാദയിലിറക്കി അവരുമായി ഗുസ്തിപി�
ടിക്കും. ആ വൽഗാറിറ്റി കണ്ടാൽ ഞാൻ ഓടിേപ്പാകും.
കഥാകാരന്മാർ ഗുസ്തിമുറകൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ േവണ്ടി
സാഹിത്യാംഗനെയ േഗാദയിലിറക്കുന്നു. അവളുമായി
ഗുസ്തിപിടിക്കുന്നു.

വാതിൽതുറക്കൂ,സൂക്ഷിച്ചു്
എല്ലാ വീടുകൾക്കും വാതിലുകളുണ്ടു്. എെന്റ വീട്ടിൽ വാ�
തിലുകൾ കൂടുതലാണു്. ഒന്നാമെത്ത വാതിൽ തുറന്നു
െചന്നുകയറുന്നതു് കഥകൾ നിറഞ്ഞ മുറിയിൽ. രണ്ടാ�
മെത്ത വാതിൽ തുറന്നു െചന്നുകയറുന്നതു് കവിതകൾ
നിറഞ്ഞ മുറിയിൽ. മൂന്നാമെത്ത വാതിൽ തുറന്നു െച�
ന്നുകയറുന്നതു് േനാവലുകൾ നിറഞ്ഞ മുറിയിൽ. പിെന്ന
നാലു്, അഞ്ചു്, ആറു്, എന്ന ക്രമത്തിൽ മൂന്നു് വാതിലു�
കൾകൂടി തുറന്നു പല മുറികളിൽ എത്തി. എഴാമെത്ത
വാതിൽ തുറന്നു കയറിയേപ്പാൾ ആഭാസരചനകൾ
കണ്ടു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിെല ഗിരിജാ
േമേനാൻ എഴുതിയ “വിവാഹത്തിെന്റ ആദ്യനാളുകൾ”
എന്ന യഥാർത്ഥ സംഭവവിവരണം കണ്ടു (വിെമൻസ്
മാഗസിൻ) ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം. രാവിെല ഉണർന്ന�
േപ്പാൾ േനരം വല്ലാെത പുലർന്നിരുന്നു. വാതിൽ തുറ�
ന്നു പുറത്തുവരാൻ ലജ്ജ േതാന്നി. പല്ലു േതച്ചുംെകാണ്ടു്
നിൽക്കുേമ്പാൾ അനിയത്തി േചാദിച്ചു: ‘േചട്ടത്തിയമ്മ�
െയന്താ ജാക്കറ്റ് മറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതു്?’ കൂടുതൽ ഉദ്ധരി�
ക്കാൻ കൗതുകമില്ലാതില്ല എനിക്കു്. എങ്കിലും അതു െച�
യ്യുന്നില്ല. Madam, modesty forbids. ഇെതാെക്കെക്കാ�
ണ്ടാണു് പണ്ടെത്ത സ്ത്രീകൾ േമാഡസ്റ്റായിരുന്നുെവന്നു
ഞാൻ േനരേത്ത എഴുതിയതു്. ഏഴാമെത്ത വാതിലടച്ചി�
ട്ടു് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നാമെത്ത വാതിൽ തുറക്കെട്ട.

െപാന്മുടിയിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ, മൂന്നാറിേലക്കു േപാ�
കുേമ്പാൾ ഒരു വശത്തുള്ള അഗാധതയിൽ ജലാശയ�
ങ്ങൾ കാണാം. അവയുെട അടുത്തായി നീണ്ട കാലുകളു�
ള്ള െകാക്കുകളും. എെന്താരു ൈവരൂപ്യം! ഉയരത്തിൽ�
നിന്നു േനാക്കുേമ്പാഴാണു് ൈവരൂപ്യം അതിെന്റ തനി�
സ്സ്വരൂപത്തിൽ കാണുക. സാഹിത്യത്തിെന്റ അധിത്യ�
കയിൽ നിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ ഉപത്യകയിെല ൈവരൂ�
പ്യം കാണാം.

അടിെകാടുക്കുന്ന േവശ്യ
മുൻപു്… പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവയായ േവശ്യയുണ്ടാ�
യിരുന്നു. േവശ്യെയന്നു് എഴുതിെയങ്കിലും െപ്രാഫഷ�
ണൽ േവശ്യയായിരുന്നില്ല. അവർക്കു് ഇഷ്ടമുള്ള പുരു�
ഷന്മാേരാടു രമിക്കും. അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു അവർ.
അതുെകാണ്ടു് പല പുരുഷന്മാരും അടുത്തു. അടുക്കുന്ന�
വർ ചിരിച്ചാൽ അേങ്ങാട്ടും ചിരിക്കും. സ്പർശിച്ചാൽ േപ്ര�
മപൂർവ്വം തിരിച്ചു സ്പർശിക്കും. ഇങ്ങെന േപ്രാത്സാഹിപ്പി�
ച്ചു േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു് അയാൾ ഇംഗിതം അറിയിക്കുന്ന
സന്ദർഭമാകുേമ്പാൾ രാത്രി വരാൻ പറയും. െചന്നാൽ
രണ്ടു ചീത്ത വിളിച്ചു് െചകിട്ടത്തു് അടിയും െകാടുത്തു പറ�
ഞ്ഞയയ്ക്കും. ഇങ്ങെന അപമാനത്തിനു വിേധയരായവർ
ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല ആ പട്ടണത്തിൽ. അടി െകാടുത്തിട്ടു്
അവർ േവഴ്ച േനടുന്നവേരാടു് അക്കാര്യം പറയും. പ്ര�
മാണിമാരായ അവർ ക്ലബ്ബുകളിലും മറ്റും ‘ഇന്നാർക്കു്
അടികിട്ടി’ എന്നു പരസ്യെപ്പടുത്തും. പട്ടണം മുഴുവൻ
അതു പരക്കും. ഈ ‘െപർേവർഷൻ’ െചറിയേതാതിൽ
കാണിക്കുന്നവളാണു് തുളസിയുെട “കാലത്തിൽ പതി�
ച്ച െപണ്ണു്” എന്ന കഥയിെല നായിക (മാമാങ്കം വാ�
രിക). േസ്നഹിക്കുന്നു എന്നു പറെഞ്ഞത്തിയ യുവാവിെന
അവൾ ഒരളവിൽ േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അയാൾ െത�
െല്ലാന്നു് അകന്നേപ്പാൾ വീണ്ടും നല്ല േവഷമണിഞ്ഞു്
ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അയാൾ അടുക്കുേമ്പാൾ
അകന്നുേപാകുന്നു. ഭാഗ്യം െകാണ്ടു് അടികിട്ടുന്നില്ല. (മു�
കളിൽ പറഞ്ഞ സ്ത്രീെയ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അടി വാങ്ങി�
ച്ച ഒരാൾ എെന്റ പരിചയക്കാരനാണു്. പട്ടണം ഇവി�
െടെയങ്ങുമല്ല. അങ്ങു ദൂെര.)

ഭൂതകാലത്തിെല ചിത്രശലഭങ്ങൾ

“എെന്നക്കുറിെച്ചഴുതൂ സാഹി�
ത്യവാരഫലത്തിൽ” എന്നു്
ചിലരുെട അേപക്ഷ. അേപ�
ക്ഷേയാെടാപ്പം കറൻസിേനാ�
ട്ട്. …ഇവർ ഈ ഹീനകൃത്യം
നിറുത്തണം. ഇെല്ലങ്കിൽ
അവരുെട േമൽവിലാസം
ഞാൻ പരസ്യെപ്പടുത്തും.

ഒരു സ്ത്രീ 1914-ൽ മക�
െന്റ േഫാേട്ടാ എടുപ്പിച്ചു.
സ് ട്രാസ് ബൂർഗിൽ ആ ഫി�
ലിം ഡവലപ്പ് െചയ്യാൻ
അവർ ഏൽപ്പിെച്ചങ്കിലും
യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതുെകാണ്ടു്
അവർ േഫാേട്ടാ വാങ്ങിച്ചി�
ല്ല. 1916-ൽ അവർ ഫ്രാങ്ക്

ഫുർട്ടിൽനിന്നു് ഒരു ഫിലിം വാങ്ങി മകളുെട പടെമടുത്തു.
ആ ഫിലിം ഡവലപ്പ് െചയ്തേപ്പാൾ അതിെന്റ താഴെത്ത
ഭാഗത്തു് 1914-ൽ എടുത്ത മകെന്റ േഫാേട്ടാഗ്രാഫ്.
ഇതിെന യുങ് A causal Connection എന്നു വിളിക്കുന്നു.
പ്രകൃതിനിയമത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്ത്വം
കാര്യകാരണ ബന്ധമാണു്. കാരണമില്ലാെത കാര്യമു�
ണ്ടാകുന്നതിനു് ഉദാഹരണമാണു് മുകളിൽ െകാടുത്ത�
തു്. അദ്ഭുതാവഹമായ ഈ ബന്ധം ചിന്തയുെട മണ്ഡ�
ലത്തിലുമുണ്ടു്. 1950-ൽ ഞാൻ ഏ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളെയ
കണ്ടു. ചിത്രത്തിെല ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയല്ല സാക്ഷാൽ
ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. പടത്തിൽ െവറുെമാരു താടിക്കാരൻ.
പേക്ഷ, േനരിട്ടു് കാണുേമ്പാൾ േതജസ്സാർന്ന മഹാവ്യ�
ക്തി. എേന്താ ഒരു ഉദാത്തത. ഈ സവിേശഷത മറ്റ�
ധികം േപരിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്കുണ്ടായ ഈ
അനുഭവം െക. സുേരന്ദ്രനുമുണ്ടായിെയന്നു് അറിയുന്ന�
തു് ആഹ്ലാദകരം തെന്ന. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു: “എനി�
ക്കു േതാന്നിയതു് പടങ്ങളിൽ കണ്ട മുഖമാെണങ്കിലും
പടങ്ങളിൽ കണ്ട മുഖേമ അല്ലേല്ലാ എന്നാണു്… ആ മു�
ഖത്തു നിന്നും എേന്താ ഒരു ദീപ്തി പ്രസരിക്കുന്നതായാ�
ണു് ഞാൻ കണ്ടതു്” (കലാകൗമുദി—ജീവിതവും ഞാ�
നും—12-ാം ഭാഗം) സത്യസന്ധവും ഹൃദ്യവുമാണു് സുേര�
ന്ദ്രെന്റ ഈ നിരീക്ഷണം. ചങ്ങമ്പുഴയുെട സ്വഭാവത്തി�
െന്റ സവിേശഷതയും അേദ്ദഹം ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ
െകാണ്ടു് ആേലഖനം െചയ്യുന്നു. ഭൂതകാലത്തിെല ഈ
ചിത്രശലഭങ്ങെള പിടിെച്ചടുത്തു് െവള്ളക്കടലാസ്സിൽ
വച്ചുതന്നു് നേമ്മാടു് ‘േനാക്കൂ’ എന്നു പറയുന്ന സുേരന്ദ്രൻ
നല്ല കൃത്യമാണു് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതു്.

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു് എനിക്കു വരുന്ന ചില കത്തു�
കളിൽ ഇന്ത്യൻ കറൻസി േനാട്ടുകൾ വച്ചിട്ടു് “എെന്നക്കു�
റിെച്ചഴുതൂ സാഹിത്യവാരഫലത്തിൽ” എന്നു അേപക്ഷ
നടത്തുന്നു. ഈ രൂപ തിരിച്ചയയ്ക്കാനും മറ്റും എനിക്കു
സമയമില്ല. അതു പ്രയാസമാണു താനും. മണിേയാർ�
ഡർ കമ്മിഷൻ െകാടുക്കാനും എെന്നെക്കാണ്ടു് ഒക്കു�
കയില്ല. േകരളത്തിലുള്ള ചിലരും ഇങ്ങെന േനാട്ടുകൾ
രജിസ്റ്റർെചയ്തു് കത്തിനകത്താക്കി അയയ്ക്കുന്നു. ഇവർ
ഈ ഹീനകൃത്യം നിറുത്തണം. നിറുത്തിയിെല്ലങ്കിൽ
അവരുെട േമൽവിലാസം ഞാൻ പരസ്യെപ്പടുത്തും.

□

https://ml.wikipedia.org/wiki/Changampuzha_Krishna_Pillai
https://ml.wikipedia.org/wiki/Edappally_Raghavan_Pillai
https://ml.wikipedia.org/wiki/Edappally_Raghavan_Pillai
https://ml.wikipedia.org/wiki/Vyloppilli_Sreedhara_Menon
https://ml.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes
https://ml.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes
https://ml.wikipedia.org/wiki/സൂസൻ_സൊൻടാഗ്
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire
https://ml.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
https://ml.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
https://ml.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
https://ml.wikipedia.org/wiki/Thoppil_Bhasi
https://ml.wikipedia.org/wiki/M._G._Ramachandran
https://ml.wikipedia.org/wiki/N._T._Rama_Rao
https://ml.wikipedia.org/wiki/Amitabh_Bachchan
https://ml.wikipedia.org/wiki/C._Achutha_Menon
https://ml.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi
https://en.wikipedia.org/wiki/Tariq_Ali
https://ml.wikipedia.org/wiki/K._Damodaran
https://ml.wikipedia.org/wiki/K._Damodaran
https://ml.wikipedia.org/wiki/Thakazhi_Sivasankarappilla
https://ml.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://ml.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://ml.wikipedia.org/wiki/Valmiki
https://ml.wikipedia.org/wiki/Kumaran_Asan
https://ml.wikipedia.org/wiki/Kumaran_Asan
https://ml.wikipedia.org/wiki/പി.ആർ._ശ്യാമള
https://ml.wikipedia.org/wiki/P._Valsala
https://en.wikipedia.org/wiki/Rohini_(actress)
https://ml.wikipedia.org/wiki/P_Bhaskaran
https://ml.wikipedia.org/wiki/Sophocles
https://ml.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronicity
https://ml.wikipedia.org/wiki/Kesari_Balakrishna_Pillai
https://ml.wikipedia.org/wiki/K._Surendran


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.)

https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://en.wikipedia.org/wiki/University_College,_Trivandrum
https://ml.wikipedia.org/wiki/മലയാളം
https://ml.wikipedia.org/wiki/എറണാകുളം
https://ml.wikipedia.org/wiki/മഹാരാജാസ്_കോളജ്
https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
https://en.wikipedia.org/wiki/North_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://ml.wikipedia.org/wiki/ഇന്ത്യന്_കോഫീ_ഹൌസ്
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia
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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

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല
വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാ�
ക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും 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://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

