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എം.കൃഷ്ണൻ നായർ

തിരുവനന്തപുരത്ത് വി െക മാധ�
വൻ പിള്ളയുെടയും ശാരദാമ്മയു�
െടയും മകനായി 1923 മാർച്ച് 3-നു
ശ്രീ എം കൃഷ്ണൻ നായർ ജനിച്ചു.
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േശഷം
തിരുവനന്തപുരം യൂണിേവഴ്സിറ്റി
േകാളജിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ

ബിരുദാനന്തര ബിരുദം േനടി. പഠനത്തിനു േശഷം
മലയാള സാഹിത്യാധ്യാപകനായി അേദ്ദഹം പല
കലാലയങ്ങളിലും േസവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. എറണാകു�
ളം മഹാരാജാസ് േകാളജിൽ നിന്നു മലയാള വിഭാ�
ഗം തലവനായി വിരമിച്ചു.

സാഹിത്യവാരഫലം
36 വർഷേത്താളം തുടർച്ചയായി അേദ്ദഹം എഴുതിയ
(1969 മുതൽ മരണത്തിനു ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാ�
ഹിത്യവാരഫലം ഒരുപേക്ഷ േലാകത്തിെല തെന്ന
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാഹിത്യ
പംക്തി ആയിരിക്കും. മലയാളനാട് വാരികയിലാണ്
അേദ്ദഹം തെന്റ പംക്തി എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. മല�
യാളനാട് നിന്നുേപായതിനു േശഷം കലാകൗമുദി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും അതിനു േശഷം സമകാലിക മല�
യാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫലം പ്രസിദ്ധീ�
കരിച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ അറി�
വുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ
യൂേറാപ്പു വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയു�
മുള്ള എഴുത്തുകാെര േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു
പരിചയെപ്പടുത്തി. പാവ്  േലാ െനരൂദ, മാർേക്വസ്,
േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി കവബാത്ത തുടങ്ങിയ വി�
ശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളികളുെട വായനാേമ�
ശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരുെട പങ്കു
െചറുതല്ല.

സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആഥിത്യമര്യാദക്കാര�
നുമായിരുന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശന�
ത്തിൽ കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു.
രചിതാവിെന്റ േപരും പ്രശസ്തിയും അേദ്ദഹത്തിന് പ്ര�
ശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമായി ഔന്നത്യമുള്ള രച�
നകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും മെറ്റല്ലാം വ്യർ�
ത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറച്ചു വിശ്വസി�
ച്ചു. സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ പത്രപ്ര�
വർത്തനത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവിയ�
ൽ’ എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി,
‘അതുെകാണ്ടാണെല്ലാ, ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും
35 വർഷമായി സാഹിത്യ വാരഫലം വായിക്കുന്നത്’
എന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകരമായ രചനാൈശലിയും
കുറിക്കു െകാള്ളുന്ന നർമവും മലയാളികളുെട ജീവിത
ൈശലിെയക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാത്മകവു�
മായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാഹിത്യ വാരഫലെത്ത വാ�
യനക്കാർക്കു പ്രിയങ്കരമാക്കി.

1995 ജൂൺ 25-ന് കലാകൗമുദി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്ത്.

അതിഗഹനമായ വായനയുെട ഉടമയായിരുന്നു കൃ�
ഷ്ണൻ നായർ. ഓേട്ടാറിക്ഷാ ൈഡ്രവർമാർ മുതൽ േകാ�
േളജ് െപ്രാഫസർമാർ വെരയും നവകവികൾ മുതൽ
വിദ്യാർത്ഥികൾ വെരയും സാഹിത്യവാരഫലത്തി�
െന്റ പുതിയ ലക്കങ്ങൾക്കുേവണ്ടി കാത്തിരുന്നു. മല�
യാളസാഹിത്യത്തിൽ മൗലികതയുള്ള എഴുത്തുകാർ
ഇെല്ലന്നും േടാൾേസ്റ്റായിയും േതാമസ് മാനുമായി താ�
രതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ
ബഹുദൂരം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദ�
ഹം വിശ്വസിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരെത്ത സായാഹ്ന നടത്തക്കാർക്ക്
പരിചിതനായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നായർ. ഇന്ത്യൻ േകാ�
ഫി െഹൗസിെല പതിവുകാരനായിരുന്ന അേദ്ദഹം
തിരുവനന്തപുരെത്ത േമാേഡൺ ബുക് െസന്ററിൽ
സ്ഥിരം സന്ദർശകനും ഉപയുക്താവുമായിരുന്നു. സാ�
ഹിത്യരംഗെത്ത േസവനങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹത്തിനു
ജി.െക. േഗാെയങ്ക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. േകരള യൂണി�
േവഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾക്കായി
ഒരു പ്രദർശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ കാല
ഉപന്യാസങ്ങളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദ�
ര്യത്തിെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭ�
ങ്ങൾ പറക്കുന്നു (1979), സാഹിത്യ വാരഫലത്തിെന്റ
ആദ്യ പ്രതികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർശനത്തിൽ
ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.

െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു
സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരി�
ച്ചു. ന്യുേമാണിയയും ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമാ�
യിരുന്നു മരണ കാരണം.

(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിന് മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയേയാട് കടപ്പാട്)
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സാഹിത്യവാരഫലം
1997/08/29-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഒക്താേബ്യാ പാസ്

മഹാനായ കവി. 1990-െല േനാ�
ബൽ േലാറിയ്റ്റ് ഒക്താേബ്യാ പാ�
സ്സിെന്റ ‘In light of India’ എന്ന
േചേതാഹരമായ പുസ്തകത്തിൽ
കണ്ണുകൾ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ഞാൻ
ഇരുന്നേപ്പാൾ കാലത്തിെന്റ ആഴ�
ങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന എെന്ത�
ല്ലാം രൂപങ്ങളാണ്, വ്യക്തികളാ�
ണ്, വസ്തുക്കളാണ്, വസ്തുതകളാ�
ണ് എെന്റ അന്തർേനത്രം കണ്ടത്. അവെയല്ലാം
ഞാൻ പണ്ടു ദർശിച്ചവയായിരിക്കാം. പേക്ഷ പാ�
സ്സിെന്റ ഭാവനെയന്ന ത്രിഭുജകാചത്തിലൂെട അവ�
യുെട മയൂഖങ്ങൾ കടന്നുവന്നേപ്പാൾ ഓേരാന്നിനും
മഴവില്ലിെന്റ ഏഴുനിറങ്ങൾ. പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ആകാശ�
ത്തു തിളങ്ങുന്നതു കണ്ടാൽ ആഹ് ളാദമുണ്ടാകും. ഇള�
കുന്ന ജലത്തിൽ അതിെന്റ പ്രതിഫലനം കണ്ടാൽ
ആഹ് ളാദിേരകമാണ് ഫലം. പ്രതിഫലനത്തിെന്റ
ചലനമാണ് അതിനു േഹതു. ഭാരതീയ ചരിത്രം, ഭാ�
രതീയ തത്വചിന്ത ഇവെയാെക്ക ഈ മഹാകവി�
യുെട ഭാവനയിൽ പ്രതിഫലിക്കുേമ്പാൾ എനിക്ക്
ആഹ് ളാദമല്ല. ആഹ് ളാദിശയമാണ് ഉണ്ടാവുക.
ഓേരാ ഭാരതീയനും വീണ്ടും വീണ്ടും വായിേക്കണ്ട
ഗ്രന്ധതല്ലജമാണിത്.

പാസ്സിെന്റ ആധ്യാത്മിക ജീവിത�
ത്തിനു മാർഗ്ഗദർശനമരുളിയ ഭഗ�
വത്ഗീതയുമായിട്ടാണ് അേദ്ദഹം
പാരീസിൽനിന്നു ഇന്ത്യയിേല�
ക്കു വന്നതു്. ആചാരങ്ങൾ, അനു�
ഷ്ഠാനങ്ങൾ. വിചിത്രകഥകളുെട
പ്രഭവേകന്ദ്രങ്ങളായ നഗരങ്ങൾ.
വർേണ്ണാജ്ജ്വലങ്ങളായ ജനക്കൂട്ട�

ങ്ങൾ. പ്രകാശിക്കുന്ന, ഇരുണ്ട കണ്ണുകേളാടു കൂടിയ
വനിതകൾ. പുണ്യാളന്മാർ, യാചകർ ഇവെയല്ലാമുള്ള
ഇന്ത്യ. 1951 നവംബറിൽ അേദ്ദഹം േബാംെബയിെല�
ത്തി. സാങ്കൽപാതീതങ്ങളായ എെന്തല്ലാം യഥർഥ്യ�
ങ്ങൾക്കാണ് പാസ്സ് അഭിമുഖീഭവിച്ചു നിന്നത്! അറ്റം�
കൂർത്ത മീശയുള്ള ഇരുണ്ട പുരുഷൻമാർ, കാക്കയുെട
ചിറകുേപാെല കറുത്ത തലമുടിയും പുരികങ്ങളും കാ�
മവികാരത്തിെന്റ ഉദ്ദീപനമുണ്ടാകുന്ന കാലയളവിൽ
െപൺസിംഹത്തിെന്റ കണ്ണുകൾ വിടരുന്നതുേപാെല
വിടർന്ന കണ്ണുകളുള്ള സ്ത്രീകൾ, ചൂടിെന്റ തരംഗങ്ങൾ,
ക്ഷീണിച്ച കാളകൾ വലിക്കുന്ന കറകറ ശബ്ദമുയർ�
ത്തുന്ന വണ്ടികൾ. പകുതി വിടർന്ന പുഷ്പം േപാെല�
യുള്ള െപൺകുട്ടി. ചുവപ്പ്, നീല, മഞ്ഞ ഇങ്ങെന പല
നിറങ്ങളുള്ള സാരികളുടുത്ത യുവതികൾ. ആമ്പൽത്ത�
ണ്ടുേപാെല കൃശമായ ശരീരമുള്ള ഒരു െപൺകുട്ടിയു�
െട ചിരി. നീലാന്തരീക്ഷത്തിൽ വളഞ്ഞു പുളേഞ്ഞാ
വൃത്താകൃതിയിേലാ പറക്കുന്ന കടൽക്കാക്കകൾ. കഴു�
കന്മാർ, കാക്കകൾ, ഇവെയല്ലാം പാസ്സ് കണ്ടു.

രാജാറാവു

എെന്തല്ലാമാണു പാസ്സിെന ആകർ�
ഷിച്ചത്? പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ട്.
മനുഷ്യന് യാഥാർഥ്യത്തിെന്റ
ആധിക്യം സഹിക്കാനാവുകയില്ല.
അേത യാഥാർഥ്യത്തിന് അതിപ്ര�
സരം വന്നാൽ അവാസ്തവികതയാ�
വും. ഈ യാഥാർഥ്യെത്തയും അയ�
ഥാർഥ്യെത്തയും പാസ്സ് േനാക്കിയെതങ്ങെനെയന്ന്
ഇപ്പുസ്തകം സ് പഷ് ടമാക്കുന്നു.

വിശ്വപ്രശസ്തനായ േനാവലിസ്റ്റ് രാജാറാവുവിെന പാ�
രീസിൽവച്ച് പാസ്സ് പരിചയെപ്പട്ടു. െറ്റക് സാസിൽ
കാേവ്യാത്സവം നടന്ന േവളയിൽ രാജാറാവുവും, േപാ�
ളിഷ്-അേമരിക്കൻ കവി മീേപാഷും (Czeslaw Miloz,
1980-െല േനാബൽ േലാറിയിറ്റ്) അവിെടയുണ്ടായി�
രുന്നു. മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന തത്വചിന്തകനാ�
ണ് കവിയായ മീേപാഷ്. അേദ്ദഹവും രാജാറാവുവും
സ് േനഹിതരായി.

രാജാറാവുവിെന പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ വച്ചു പാസ്സ്
കണ്ടു. അക്കാലത്താണു പാസ്സിനു ഒരു വലിയ സമ്മാ�
നം കിട്ടിയത്. സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിേയാ
എന്ന് അേദ്ദഹത്തിനു സംശയം. കവിത പാസ്സിന്
രഹസ്യ മതമാണ്. ബഹുജനദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അക�
ന്നുള്ള രഹസ്യം. സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചാൽ ആ രഹ�
സ്യം പരസ്യമാകിേല്ല? തെന്ന വഞ്ചിക്കുകയേല്ല അതു�
െകാണ്ട്? രാജാറാവുവിേനാട് സംശയമില്ലാതാക്കൽ
ആവശ്യെപ്പട്ട പാസ്സിെന അേദ്ദഹം സന്ന്യാസിനി�
യായി ദില്ലിക്കടുത്തു താമസിക്കുന്ന ആനന്ദമയിയുെട
ആശ്രമത്തിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. സന്ന്യാസി�
നി ഒരു ഓറെഞ്ചടുത്തു പാസ്സിെന്റ േനർെക്കറിഞ്ഞു.
അേദ്ദഹം അതു ൈകെകാണ്ടുപിടിച്ചു. സന്ന്യാസി�
നി എന്നിട്ടു അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു. “ഞാൻ പാ�
വയാണ്. നിങ്ങളുെടെയല്ലാം പാവ. ആനന്ദ എന്നു
നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളുെട കപട പ്രവൃത്തിയാ�
ണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുെട കളിപ്പാട്ടം മാത്രം.”

പാസ്സിെന്റ സംശയം േനരേത്ത രാജാറാവുവിൽ നി�
ന്നറിഞ്ഞ സന്ന്യാസിനി അറിയിക്കുകയായി: ‘എെന്താ�
രു െപാള്ളയായ അഭിമാനം! വിനയേത്താെട സമ്മാ�
നം സ്വീകരിക്കൂ. മെറ്റല്ലാ സമ്മാനങ്ങെളേപ്പാെല
ഇതും വിലയില്ലാത്തതാെണന്നു മനസ്സിലാക്കി സ്വീ�
കരിക്കൂ. സ്വീകരിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അതിന് അതിമൂല്യം
കല്പിക്കുകയായിരിക്കും നിങ്ങൾ അനാസക്തമായി.
പുഞ്ചിരിേയാെട അതു സ്വീകരിക്കൂ; ഞാെനറിഞ്ഞ
ഓറഞ്ച് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചരിച്ചതുേപാെല. സമ്മാ�
നം നിങ്ങെളേയാ നിങ്ങളുെട കവിതെയേയാ കൂടു�
തൽ െമച്ചെപ്പടുത്തുകില്ല. അനാസക്തിയാണ് പ്രധാ�
നമായത്.’

പാസ്സിനു സന്ന്യാസിയുെട വാക്കുകൾ സേന്താഷം
നൽകി. അതറിഞ്ഞ് രാജാറാവു അേദ്ദഹേത്താടു പറ�
ഞ്ഞു: “അവർ പറഞ്ഞതു മുഴുവൻ ഭഗവദ്ഗീതയിലു�
ള്ളതാെണന്നു താങ്കൾക്കു മനസ്സിലാേയാ?” പാസ്സിന്
അതറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞ് (ഭഗ�
വദ്ഗീത വായിച്ചേപ്പാൾ) അേദ്ദഹത്തിന് അതു ഗ്രഹി�
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

ജീവിതാസ്തമയത്തിെലത്തിയ െനഹ്റുവിെന പാ�
സ്സ് കണ്ടു. ക്ഷീണതയുണ്ട് അേദ്ദഹത്തിന്. എങ്കി�
ലും എെന്താരു മേനാരജ്ഞത! െവളുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ
ധരിച്ചു േകാട്ടിൽ േറാസാപ്പൂേവാടു കൂടി പ്രത്യക്ഷനാകു�
ന്ന െനഹ്റു. രണ്ടു ഉത്കടവികാരങ്ങളാണ് അേദ്ദഹ�
ത്തിനുണ്ടായിരുന്നെതന്നു കാണാൻ പ്രയാസമില്ലാ�
യിരുന്നു—രാഷ്ട്രവ്യവഹാരവും സ്ത്രീകളും. െനഹ്റുവി�
െന്റ evil spirit ആയിരുന്നു കൃഷ്ണേമേനാെനന്നു പാസ്സ്
കരുതുന്നു. െനഹ്റുവിെന്റ മകൾ ഇന്ദിരേയാ? അവർ
മന്ത്രിയായിരുന്നേപ്പാഴും പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന�
േപ്പാഴും ലാറ്റിനേമരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങെളക്കു�
റിച്ചും സാസ്കാരിക കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചും പാസ്സിേനാടു
സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. മൂർത്തങ്ങളും സംക്ഷിപ്തങ്ങളു�
മായ േചാദ്യങ്ങേള ഇന്ദിര േചാദിക്കൂ. െനഹ്റു അങ്ങ�
െനയായിരുന്നില്ല താനും.

ഹ്വവാൻ റാെമാൻ
ഹീേമേനത്

മഹാകവിയും നിസ്തുല നിരൂപക�
നുമായ പാസ്സിെന്റ കലാപരങ്ങ�
ളായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾക്കാ�
ഴ്ചയുള്ളവയാണ്. ഭാരതീയരുെട
സംഗീതം അറബി രാജ്യങ്ങളി�
െല ജനതയിൽ സ്വാധീനത െച�
ലുത്തിെയന്നത് പ്രഖ്യാപിതമാണ്.
പേക്ഷ അതല്ല ശില്പകലെയസ്സം�

ബന്ധിച്ചു പറയാനുള്ളത്. എേല്ലാറയിെല ചുവർ ചി�
ത്രങ്ങളും താജ്മഹലും താരതമ്യെപ്പടുത്തു. രണ്ടു കലാ�
രീതികൾ എന്നല്ല പറേയണ്ടത്. േലാകെത്തസ്സംബ�
ന്ധിച്ച വിഭിന്നങ്ങളായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അവയിലു�
ള്ളത്. റ്റാേഗാേറാ? ചിന്തകനായിരുന്നില്ല അേദ്ദഹം.
പേക്ഷ മഹാനായ കലാകാരൻ. െസ്പയിനിെല മഹാ�
കവി ഹ്വവാൻ റാെമാൻ ഹീേമേനത് (Juan Ramon
Jimenez, 1881-1958) റ്റാേഗാറിെന്റ മിക്ക കവിതകളും
സ്വന്തം ഭാഷയിേലക്കു തർജ്ജമ െചയ്തു. ആ തർജ്ജ�
മകൾ പാബേലാ േനറുദായുെട ആദ്യകാല കവിതക�
ളിൽ സ്വാധീനത െചലുത്തി. േനറുദായുെട “Twenty
Poems of Love and Song of Despair” എന്ന കവിതക�
ളിൽ റ്റാേഗാറിെന്റ ശബ്ദം പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു.

അത്യുൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ദാർശനിക
ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട കർത്താെവന്ന നി�
ലയിൽ േലാകമാെകയറിയുന്ന
ൈമറുേദാ പണിക്കെര (Raimundo
Panikkar) പാസ്സിന് അറിയാം.
ഗീത, ബുദ്ധമതസൂത്രം ഇവെയസ്സം�
ബന്ധിച്ച് പാസ്സ് മണിക്കൂറുകേളാ�
ളം പണിക്കരുമായി വാദപ്രതിവാ�
ദം നടത്തുമായിരുന്നു. A man of electric intelligence
എന്നാണ് പണിക്കെര പാസ്സ് വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന�
ത്.

േമാഹൻജദാേരാ-ഹാരപ്പ സംസ്കാരം െതാട്ടു നവീന
കാലം വെരയുള്ള ചരിത്രെത്ത അനതിവിസ്തരമായി
പാസ്സ് ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നു. ഭാരതത്തിെന്റ േനതാ�
ക്കന്മാെര വിേശഷിച്ചും മഹാത്മാഗാന്ധിെയ അേദ്ദ�
ഹം ബഹുമാനേത്താെട േസ്നഹേത്താെട സംവീക്ഷ�
ണം െചയ്യുന്നു. ഭാരതീയ കാവ്യകലെയ വസ്തുനിഷ്ഠമാ�
യി വിലയിരുത്തുന്നു. കാേമാത്സുകമായ കവിതയുെട
േസ്താതാവാണ് പാസ്സ്. സ്ത്രീയുെട കടാക്ഷം അമ്പുക�
ളാണ്. അവ അദൃശ്യങ്ങളാെണങ്കിലും കാമുകന്മാരു�
െട ശരീരെത്തയും ആത്മാവിെനയും പിളർന്നുെചല്ലു�
ന്നു.

Admire the art of the archer
he never touches the body
and breaks the heart.

ഇങ്ങെനതെന്നയാണു പടിഞ്ഞാറൻ കവികളും എഴു�
തുന്നത്. രതീഭാവത്തിെന്റ സാർവലൗകിക സ്വഭാവം
എേന്ന പറേയണ്ടൂ.

മഹാകവിയും
നിസ്തുല നിരൂപക�
നുമായ പാസ്സിെന്റ
കലാപരങ്ങളായ
നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഉൾക്കാഴ്ചയു�
ള്ളവയാണ്.

മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട ത്യാഗത്തി�
െന്റ പരിമളം മുസ്ലിം കാലയളവി�
െന്റ സംസ്കാരവും സംസ്കാര രാ�
ഹിത്യവും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�
െന്റ നന്മയും തിന്മയും സ്വാനിെന്റ
ഈർഷ്യ കലർന്ന അസൂയ (പ്രൂസ്സി�
െന്റ േനാവലിെല കഥാപാത്രം).

ദ്വിമിത്രി കാരമാേസാവിെന്റ ദൗർബ്ബല്യം (ദെസ്തെയ�
വ്സ്കിയുെട Brothers Karamazov എന്ന േനാവലിെല
കഥാപാത്രം) േകാൺസ്റ്റൻസിെന്റയും െമലർസിെന്റ�
യും (ഡി.എച്ച്. േലാറൻസിെന്റ ‘േലഡിചാറ്റർലിസ്
ലവർ’ എന്ന േനാവലിെല കഥാപാത്രങ്ങൾ) ഹർഷാ�
തിേരകം—ഇങ്ങെന എത്രെയത്ര വിഷയങ്ങളാണ്
പാസ്സിെന്റ തങ്കത്തൂലിക സ്പർശിക്കുന്നത്? ശതാബ്ദ�
ങ്ങേളാളം ദീർഘതയാർന്ന ഭാരതീയ സംസ്കാര ചരി�
ത്രെത്ത ഒരു സ്വർണ്ണെച്ചപ്പിൽ ഒതുക്കി വച്ചിരിക്കു�
ന്നു ഈ മഹാകവി. (In light of India, Octavio Paz,
Tanslated from the Spanish by Eliot Weinberger,
The Harvil Press, London, Pages 209).

കാരണം, കാര്യം

കമലദാസ്

പണ്ട് ശ്രീമതി കമലാദാസ്
(മാധവിക്കുട്ടി) എേന്നാടു പറ�
ഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇനി എഴു�
തുന്നത്. ഓർമ്മെയ അവലം�
ബിച്ചുള്ള ഈ വിവരണത്തിൽ
എെന്തങ്കിലും െതറ്റുെണ്ടങ്കിൽ
ശ്രീമതി ക്ഷമിക്കണെമന്ന്
അേപക്ഷിക്കുന്നു. കമലാദാസ്
സിങ്കപ്പൂരിേലാ മേറ്റാ വച്ച് ഒരു
സദസ്സിെന്റ മുൻപിൽ സ്വന്തം കവിത വായിക്കുകയാ�
യിരുന്നു. പാരായണത്തിനു േശഷം അഭിനന്ദനസൂ�
ചകമായി ദീർഘേനരെത്ത കരേഘാഷം. അേപ്പാൾ
ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ എഴുേന്നറ്റ് ‘ഇത് വാൾട്ട് വിറ്റ്മ�
െന്റ കവിതയുെട അനുകരണമേല്ല?’ എന്നു േചാദിച്ചു.
കമലാദാസ് തികഞ്ഞ മൗലികതയുള്ള കവിയും കഥ�
െയഴുത്തുകാരിയുമാണ്. ഇന്നുവെര അവർ ഒരു പര�
കീയാശയവും സ്വന്തം രചനകളിൽ നിേവശിപ്പിച്ചി�
ട്ടില്ല. അതുെകാണ്ട് ശ്രീമതിക്കു േദഷ്യം വന്നു. അവർ
അയാേളാടു േചാദിച്ചു: “നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഭാര്യയുമായി
വഴക്കുകൂടിയിട്ട് അവെര തല്ലിയതിനു േശഷം ഇവിെട
വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ അസ്വസ്ഥത െകാണ്ടാണ്
നിങ്ങൾ ഈ േചാദ്യം എേന്നാടു േചാദിച്ചത്. അേല്ല?”
േചാദ്യകർത്താവ് െപാടുന്നെന ഇരുന്നു. പിന്നീട് ഒര�
ക്ഷരവും ശബ്ദിച്ചില്ല അയാൾ. ഏതു കാര്യത്തിനും കാ�
രണം കാണുമേല്ലാ. അതുകണ്ടുപിടിച്ച് പറയാനുള്ള
ൈവദഗ്ദ്ധ്യമാണ് കമലാദാസിനുള്ളത്.

ശ്രീ വത്സലൻ വാതുേശ്ശരി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
എഴുതിയ ‘ജീവപര്യന്തം’ എന്ന കഥ വായിക്കുക. തട�
വുകാരൻ തടവറയിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പട്ട് ഓടി. ജയി�
ലുേദ്യാഗസ്ഥൻ േജാലി േപാകുമേല്ലാ എന്നു േപടിച്ച്
പിറേക ഓടി. തടവുപുള്ളി കിണറ്റിൽ ചാടിയേപ്പാൾ
അയാളും കൂെടച്ചാടി. രണ്ടുേപരും കിണറ്റിെന്റ പട�
വിൽപ്പിടിച്ചു തൂങ്ങിക്കിടന്നു സംഭാഷണം നടത്തി.
തെന്ന രക്ഷിക്കാൻ തെന്നക്കണ്ട മെറ്റാരു ജയിലു�
േദ്യാഗസ്ഥൻ വരുെമന്ന് പടവിൽ പിടിച്ചു കിടന്ന
ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ അയാൾ െതാട്ടു ജൂ�
നിയറാെണങ്കിൽ വരികില്ല എന്നു തടവുകാരൻ ഉറ�
പ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. േജാലിക്കയറ്റം കിട്ടാൻ െതാട്ടു സീ�
നിയറായ ഓഫീസറുെട മരണം ഉണ്ടാകണമേല്ലാ.
രക്ഷയില്ലാെത രണ്ടുേപരും കിണറ്റിേലക്കു വീഴാറാ�
യേപ്പാൾ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വത്സലൻ. കാ�
ര്യത്തിനു കാരണം കാണിക്കുകയാണ് കഥാകാരൻ.
പേക്ഷ ഒരു കാരണവും കൂടാെത കാര്യങ്ങളുണ്ടാകു�
െമന്നും അതിെന്റ ഫലമായി മനുഷ്യൻ തകർന്നടി�
യുെമന്നും സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാഫ്കാ. കാഫ്കായി�
സ്ക് (Kafkaesque) അന്തരീക്ഷം തെന്റ കഥയ്ക്ക് വത്സ�
ലൻ നൽകിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അേദ്ദഹം കാഫ് കായുെട
അനുകർത്താവല്ല. േലാകസ്വഭാവവും മനുഷ്യെന്റ
സ്വാർഥതല് പരത്വവും അതിൽ നിന്നു ജനിക്കുന്ന ക്രൂ�
രതയും വത്സലൻ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കഥയിൽ.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: േപ്രമെമന്നാൽ എന്താണു സാേറ?

ഉത്തരം: േമാഹഭംഗം, ൈനരാശ്യം, ആത്മഹത്യ
ഇവയിേലക്കു ക്രമാനുഗതമായി െചല്ലാനുള്ള ഒരു
ക്ഷുദ്രവികാരം.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ കവിയാകാത്തെതന്ത്?

ഉത്തരം: എനിക്കു അന്യേരാട് വിനയേത്താെട
െപരുമാറണെമന്നുള്ളതുെകാണ്ട്.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ േനരേമ്പാക്കിൽ നി�
ങ്ങൾ തെന്ന രസിച്ചു ചിരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: മഹാരാഷ്ട്ര േദശത്തു സ്ത്രീകളും പുരുഷ�
ന്മാരും ഒരുമിച്ച് ബസ്സിെല സീറ്റിലിരിക്കും. എെന്റ
അടുത്ത് ഒരു മറാഠിക്കാരി വന്നിരുന്നു. ഞങ്ങളുെട
മുൻപിലുള്ള സീറ്റിലിരുന്ന ഒരു മലയാളി കാല് പിറ�
േകാട്ടാക്കി െപണ്ണിെന്റ കാെലന്നു വിചാരിച്ച് എെന്റ
കാലിൽ ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അല്പേനരം ഞാനതു
സഹിച്ചു. മർദ്ദം കൂടിയേപ്പാൾ ഞാൻ അയാളുെട
േതാളിൽത്തട്ടിയിട്ട് ഉറെക്കപ്പറഞ്ഞു: ഇത് എെന്റ
കാലാണ്. ബസ്സിെല മറ്റു മലയാളികൾ െപാട്ടിച്ചിരി�
ച്ചു. അവേരക്കാൾ ചിരിച്ചത് ഞാനാണ്.

േചാദ്യം: ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയ്ക്കു പലേപ്പാഴും അർത്ഥ�
മില്ല. ഇടേശ്ശരിക്കവിതയ്ക്കു എേപ്പാഴും അർത്ഥമുണ്ടുതാ�
നും. ഇടേശ്ശരിയേല്ല ചങ്ങമ്പുഴേയക്കാൾ നല്ല കവി?

ഉത്തരം: അർത്ഥഗ്രഹണം കൂടാെത തെന്ന ചങ്ങ�
മ്പുഴക്കവിത ആസ്വദിക്കാം. ഇടേശ്ശരിയുെട അർത്ഥ
സാന്ദ്രതയുള്ള കവിത പലേപ്പാഴും അസ്വാദനത്തിനു
തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയിലാ�
േണാ ജനിച്ചത്?

ഉത്തരം: സ്വന്തം ജൻമദിവസം തെന്നയാേണാ മറ്റു�
ള്ളവരുേടതുെമന്നറിയാൻ ചിലർക്ക് കൗതുകമുണ്ട്.
നിങ്ങളുെട ആ കൗതുകം നന്നു്. മാർച്ച് മൂന്നാം തീയ�
തിയാണ് എെന്റ ജന്മദിനം.

േചാദ്യം: ശ്രീകൃഷ്ണനു ഭാര്യമാർ പതിനാറായിര�
െത്തട്ട്. ഇഷ്ടൻ അവെര എങ്ങെന സഹിച്ചു?

ഉത്തരം: സഹിക്കാം. പ്രയാസം വരില്ല. പേക്ഷ
പതിനാറായിരെത്തട്ടു അമ്മായിമാെരയും ലക്ഷക്ക�
ണക്കിനുള്ള ഭാര്യാസേഹാദരന്മാെരയും അേങ്ങർ�
ക്കു സഹിക്കാെനാത്തില്ല. അതുെകാണ്ടാണ് കാ�
ട്ടിൽേപ്പായി കാലാട്ടിെക്കാണ്ടു കിടന്നത്. വല്ലവനും
അെമ്പയ്യും എന്ന് അറിയാമായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണന്.

േചാദ്യം: വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
പഠിപ്പിച്ചയാൾ പിൽക്കാലത്തു ഐ.എ.എസ്.
ഉേദ്യാഗസ്ഥനായേപ്പാൾ നിങ്ങെള ബഹുമാനിക്കാ�
തിരുന്നിട്ടിേല്ല? നിങ്ങെള കാണാത്തമട്ടിൽ േപായി�
ട്ടിേല്ല?

ഉത്തരം: ഉണ്ട്. പേക്ഷ എനിക്കതിൽ പരാതിയി�
ല്ല. ഓേരാ സമയത്ത് ഓേരാ വ്യക്തിത്വമാണ് ആളു�
കൾക്ക്. പഠിക്കുേമ്പാൾ െവറും സ്റ്റുഡന്റ്. ഐ.എ.
എസ് ഉേദ്യാഗസ്ഥനായാൽ ആ േജാലിക്കു േചർന്ന
മട്ടിൽ ഗൗരവേത്താെട െപരുമാറണം. അേപ്പാൾ
അയാൾ േവെറാരു വ്യക്തിയാണ്. സത്യമിതാെണ�
ങ്കിലും ചില സംസ്കാര സമ്പന്നന്മാർ വിദ്യാർത്ഥിക�
ളായിരുന്ന കാലത്ത് എങ്ങെന േസ്നഹാദരേങ്ങാേളാ�
െട െപരുമാറിേയാ അേത മട്ടിൽത്തെന്ന വലിയ
ഉേദ്യാഗസ്ഥരായാലും െപരുമാറാറുണ്ട്. ഞാൻ തി�
രുവനന്തപുരെത്ത ഒരു േകാേളജിൽ അധ്യാപകനാ�
യിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു െകാച്ചുകുട്ടി ചില രചനകൾ തി�
രുത്തിെക്കാടുക്കണെമന്ന അേപക്ഷയുമായി വന്നു.
ഞാനവ തിരുത്തിെക്കാടുത്തു. താൻ എഞ്ചിനീയറി�
ങ് േകാേളജിൽ പഠിക്കുന്ന ബാബു േപാൾ ആെണ�
ന്നാണു ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് അേദ്ദഹം സമു�
ന്നത സ്ഥാനെത്തത്തിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥനാണ്. ശ്രീ
ബാബു േപാൾ ഐ.എ.എസ്. ഇന്നെല (14.8.97)
ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അേദ്ദഹം വന്നു. കുട്ടി�
യായിരുന്നേപ്പാൾ ബാബു േപാൾ എങ്ങെന െപരു�
മാറിേയാ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റവും വരാെത ഇന്ന�
െലയും െപരുമാറി. സംസ്കാരത്തികവുള്ള ഇത്തരം
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ വിരളമാണ്.

േതനും പാലും
1947 ഓഗസ്റ്റ് 14-ആം തീയതി അർദ്ധരാത്രിയിൽ
ഒരു യുവാവ് ഓടിനടന്നു ത്രിവർണ്ണ പതാകകൾ തയ് ച്ചു
കിട്ടാൻ േവണ്ടി. 1948 ഓഗസ്റ്റ് 14-ആം തീയതി അർ�
ദ്ധരാത്രി. ആ യുവാവു അേപ്പാഴും ഓടി കരിെങ്കാടി�
കൾ തയ് ച്ചു കിട്ടാൻ. അന്നു ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
കൽക്കത്ത യിേലക്കു വരികയാണ്. ശ്രീ.സി.ആർ.
ഓമനക്കുട്ടൻ കലാകൗമുദിയിെലഴുതിയ പരിഹാസ
പ്രധാനമായ ‘ഗണേദവത’ എന്ന െകാച്ചു കഥയിെല
പ്രധാനെപ്പട്ട ആശയമിതാണ്. ഒരുവർഷം െകാണ്ട്
ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായ ജീർണ്ണതെയ ഓമനക്കുട്ടൻ പ്രഗല്ഭ�
മായി സ്ഫുടീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

നീരദ് സി.ചൗദരി

ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച്.
പയ്യൻ തന്ന പത്രങ്ങൾ എനി�
ക്ക് ഉയർത്തിെക്കാണ്ടു വീട്ടി�
േലക്കു കടക്കാൻ വയ്യ. അത്ര�
യ്ക്കുണ്ടു പുറങ്ങൾ. അവെയാെക്ക
കണ്ടാൽ എെന്റ രാജ്യത്തു േത�
നും പാലും ഒഴുകുകയാെണ�
ന്നു േതാന്നും. ഞാൻ പത്രക്കാ�
െര കുറ്റം പറയുകയല്ല. പത്രാ�
ധിപർ ഞാനാെണന്നു കരു�
തൂ. ഇതിേനക്കാൾ േകമമായി�

ട്ടു ഞാൻ പത്രം അച്ചടിക്കും. കാരണം അതു എേന്റ�
യും എെന്റ പത്രത്തിെന്റയും നിലനില്പാണ് എന്നത�
േത്ര. എന്നാൽ സത്യത്തിെന്റ മുഖത്തു േനാക്കാൻ നമു�
ക്കാവുേമാ? Nirad C. Chaudari (നീരദ് സി.ചൗദരി)
നൂറാമെത്ത വയസ്സിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ “Three
Horsemen of the New Apocalypse” എന്ന ഉജ്ജ്വല�
മായ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞതുേപാെല Patriotism
is the last refuge of a scoundrel എന്ന സത്യത്തിന്
പ്രതിനിധീഭവിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇന്നെത്ത രാഷ്ട്രീയ
േനതാക്കന് മാർ. ചൗദരി അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു ഇന്ത്യ�
യുെട ആദ്യെത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഡിേക്റ്ററ്ററായി വില�
സിെയന്ന്. ഡിേക്റ്ററ്ററായി പ്രവർത്തിക്കാനും പാർല�
െമന്ററി ഡേമാേക്രറ്റ് ആകാനും അേദ്ദഹത്തിനു കഴി�
ഞ്ഞില്ല. എേസ്കപിസമായിരുന്നു െനഹ്റു സ്വാഗതം
െചയ്തത്. ഈവാൻ െറാമാേനാഫ് ഈവാൻ ദി െറ്ററി�
ബിൾ ആയതുേപാെലയായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയു�
െട മാറ്റം. അകാലി സിക്കുകാർ അവെര നിഗ്രഹിച്ചു.
ശ്രീലങ്കെയസ്സംബന്ധിച്ച െതറ്റായ നയം പുലർത്തി�
യതുെകാണ്ടു രാജീവ്ഗാന്ധി വധിക്കെപ്പട്ടു. 1994-ൽ
ചൗധരിെയഴുതിയ ഒരു േലഖനത്തിെന്റ തലെക്കട്ട്
British Rule is Dead, Long Live British Rule എന്നാ�
യിരുന്നു. വ്യക്തികൾ മാറിയാലും സ്ഥാപനം മാറുകി�
ല്ല എന്നാണ് അതിെന്റ അർത്ഥം. പഴയ െകാേളാണി�
യൽ ഗവെണ്മന്റ് തെന്ന ഇേപ്പാഴുമുണ്ട് എന്നാണ് ചൗ�
ദരി അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പറയുന്നത്.

ൈകക്കൂലി, അഴിമതി, െകാല�
പാതകം ഇവെയല്ലാം വളെര�
ക്കൂടിയ രാജ്യമാണ് നമ്മുേട�
െതന്ന് ചിന്തയുെട ഔന്നത്യ�
േത്താടുകൂടി ചൗധരി സ്ഥാപി�
ക്കുന്നു. ജീർണ്ണിച്ച രാജ്യമാണ്
ഇന്ത്യെയന്ന് ചൗധരി ചൂണ്ടി�
ക്കാണിക്കുന്നു.

പടിഞ്ഞാറൻ േദശത്തുമുണ്ട്
ജീർണ്ണത. എന്നാൽ ഒരു വ്യ�
ത്യാസമുള്ളത് ചൗധരി എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

‘The Western rouses a civilized man to anger; the
Indian benumbs him into despair” പ്രിയെപ്പട്ട വായ�
നക്കാേര നിങ്ങെളല്ലാവരും ഈ ൈനരാശ്യത്തിലാ�
ണ്. എനിക്കും സി.ആർ. ഓമനക്കുട്ടനും ഈ നിരാ�
ശത തെന്നയുണ്ട്.

“ആരത്? എന്തുേവണം?” എെന്റ വീട്ടുമുറ്റത്തു വന്നു
നിന്ന പ്രായം കൂടിയ സ്ത്രീേയാടു ഞാൻ സൗമ്യമായി
േചാദിച്ചു. അവർ അപരാധം െചയ്തവെളേപ്പാെല മറു�
പടി നൽകി: സാേറ രണ്ടുകഷണം േതങ്ങ േവണം.
ഒരു േതങ്ങ മുഴുവനും േവണ്ട. അതു െപാട്ടിച്ച് പകുതി�
യും േവണ്ട. ആ പകുതിയിൽ നിന്ന് രണ്ടു ചീളുകൾ
മതി. കൂട്ടാൻ വയ്ക്കാനാണ്”. ഞാൻ അടുക്കളയിൽെച�
ന്ന് ഒരു േതങ്ങ എടുത്ത് ആ പാവത്തിന് െകാടുത്തു.
അവർ അഹ്ലാദേത്താെട തിരിച്ചു േപായി. പാലും േത�
നും ഒഴുകുന്നു േപാലും ഇന്ത്യയിൽ. കഷ്ടം!

(ഓേരാ ഭാരതീയനും നീരദ് ചൗധുരിയുെട പുസ്തകം
വായിക്കണം. Oxford University Press, Delhi,
Published in 1997.)

സംഭവം
ശൂരനാട്ട് കുഞ്ഞൻപിള്ളസ്സാറ് മഹാപണ്ഡിതനായി�
രുന്നു, മഹാവ്യക്തിയായിരുന്നു. സാറ് പൂർണ്ണവിരാ�
മമില്ലാെത, അർദ്ധവിരാമം േപാലുമില്ലാെത സംസാ�
രിക്കും. സാറിെന കാണാൻ വിഖ്യാതനായ ചാഴി�
ക്കാടൻ ഒരിക്കൽ വന്നു. െമയ്ൻ േറാഡിൽ നിന്ന്
കുഞ്ഞൻ പിള്ളസ്സാറിെന്റ ഓഫീസിേലക്ക് രണ്ട് ഫർ�
േലാങ് ദൂരം വരും. ചാഴിക്കാടൻ െമയ്ൻ േറാഡിൽ
നിന്ന് ഇറങ്ങിയയുടൻ തെന്ന സ്വയം സംസാരിച്ചു തു�
ടങ്ങി. സാറിെന്റ ഓഫീസിേലക്ക് സംസാരിച്ചു െകാ�
ണ്ട് തെന്ന കയറി. ‘അല്ല ഇതാര് ’എന്നു കുഞ്ഞൻപി�
ള്ളസ്സാറ് പറഞ്ഞത് േകട്ടിെല്ലന്നു നടിച്ച് ചാഴിക്കാടൻ
അവിരാമമായി സംസാരിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂർ േനരം
സംസാരിച്ചതിനു േശഷം സംസാരിച്ചുെകാണ്ട് തെന്ന
ചാഴിക്കാടൻ എഴുേന്നറ്റു. ൈകകൂപ്പി, സംസാരിച്ചു�
െകാണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്നു േപാന്നു. െമയ്ൻ േറാഡ്
എത്തുന്നതുവെര ചാഴിക്കാടൻ സംസാരം നിർത്തി�
യില്ല എന്നാണ് കഥ. എനിക്ക് കുഞ്ഞൻപിള്ളസ്സാറി�
േനാട് ബഹുമാനമാന്, േസ്നഹമാണ്. അേദ്ദഹെത്ത
ആരും േതാല്പിച്ചിട്ടില്ല. പേക്ഷ അനവരതം സംസാരി�
ക്കുന്ന അേദ്ദഹെത്ത ചാഴിക്കാടൻ േതാല്പിച്ചു. □
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