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സാഹിത്യവാരഫലം
2002/01/25-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഒരു െചറുപ്പക്കാരനും പ്രായം കൂടിയ ഒരാളും തീവണ്ടി�
യിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടുേപരും മൗനം
അവലംബിച്ചിരിക്കുകയാണു്. കുെറക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
റിസ്സ് വാച്ചില്ലാത്ത യുവാവു് േകാട്ടുവായിട്ടുെകാണ്ടു് പ്രാ�
യം കൂടിയ ആളിേനാടു േചാദിച്ചു ‘സമയം എത്രയായി?’
അയാൾ മറുപടി നല്കിയില്ല. താൻ േചാദിച്ചതു േകട്ടുകാ�
ണിെല്ലന്നു് വിചാരിച്ചു് യുവാവു വീണ്ടും േചാദിച്ചു. ‘സമയം
എത്രയായി?’ ആ േചാദ്യത്തിനും മറുപടി ഉണ്ടായില്ല.
െചറുപ്പക്കാരൻ െതല്ലു േദഷ്യേത്താെട േചാദിച്ചു. ‘താങ്ക�
േളാടാണു േചാദിച്ചതു്. സമയം എന്തായി?’ അതിനും
ഉത്തരമില്ല. അടുത്ത െറയിൽേവ േസ്റ്റഷനിൽ തീവണ്ടി
നിന്നേപ്പാൾ ‘മര്യാദ െകട്ടവൻ’ എന്നു പറഞ്ഞുേകാണ്ടു്
െചറുപ്പക്കാരൻ ഇറങ്ങിേപ്പായി. തീവണ്ടി വീണ്ടും ചല�
നം െകാണ്ടേപ്പാൾ പ്രായം കൂടിയവെന്റ അടുത്തിരുന്ന
േവെറാരു യാത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞു. ‘അയാൾക്കു വാ�
ച്ചില്ലാതിരുന്നതിനാലാണു് സമയം േചാദിച്ചതു്. മൂന്നു
തവണ േചാദ്യമുണ്ടായി. താങ്കൾ േകെട്ടങ്കിലും േകട്ടതാ�
യി ഭാവിച്ചില്ല. േചതമില്ലാത്ത ഒരു വാക്കു പറയാതിരു�
ന്നതു ശരിയാേണാ? സംസ്കാരത്തിനു േയാജിച്ചതാേണാ
ആ മൗനം?’ അേപ്പാൾ പ്രായം കൂടിയയാൾ മൗനം ലം�
ഘിച്ചു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ സമയം പറഞ്ഞു െകാടുെത്ത�
ന്നു വിചാരിക്കു. അടുത്ത േചാദ്യം എവിെടേപ്പാകുന്നു
എന്നായിരിക്കും േകാട്ടയം എന്നാവും എെന്റ മറുപടി.
േകാട്ടയത്തു് എവിെട? എന്നു അടുത്ത േചാദ്യം. ഞാൻ
അയാളുെട ജിജ്ഞാസ ശമിപ്പിക്കുന്നു, ശരിയായ ഉത്ത�
രം െകാണ്ടു്. തീവണ്ടിയാപ്പീസിനു െതാട്ടടുത്താേണാ
താമസം? എന്നു വീണ്ടും േചാദ്യം. അേത എന്നു് എെന്റ
ഉത്തരം. ഇങ്ങെന എെന്റ വീടു് എവിെടെയന്നു സൂക്ഷ്മ�
മായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു് അയാൾ അറിയിക്കും. ഞാൻ
േകാട്ടയത്തു് വരാറുണ്ടു്. ഇനി വരുേമ്പാൾ താങ്കളുെട
വീട്ടിൽ വരാം. വരരുതു് എന്നു പറയാൻ കഴിയുേമാ?
അടുത്തയാഴ്ച അയാെളത്തും, എെന്റ വീട്ടിൽ. അതി�
ഥിയേല്ല? എെന്റ മകൾ ചായ െകാണ്ടുവയ്ക്കും. അവൾ
അതിസുന്ദരിയാണു്. അവെള േനാക്കിയിട്ടു് അയാൾ
ആരും േകൾക്കാെത എേന്നാടു് അേപക്ഷിക്കും. നല്ല കു�
ട്ടി. എനിക്കു ഈ കുട്ടിെയ വിവാഹം കഴിച്ചു തരുേമാ?
വാച്ച് വാങ്ങാൻ േപാക്കില്ലാത്ത ഒരുത്തനു് ഞാൻ മക�
െള െകാടുക്കുേമാ? ഇെതല്ലാം ഉണ്ടാകും ഞാൻ സമയം
പറഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ. എന്തിനു െപാല്ലാപ്പിനു േപാകു�
ന്നു? മൗനം വിദ്വാനു ഭൂഷണം.”

സംഗീതം േറ്റാണും പദവും
കൂട്ടിേച്ചർത്തു് അലൗകികേലാ�
കം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തത്ത്വചിന്ത
വിചാരങ്ങളുെട േലാകമാണു്
നിർമ്മിക്കുന്നതു്. നല്ല കഥകൾ
സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
പ്രെഫസർ െക. േഗാപാ�
ലകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ ‘സ്വാ�
തന്ത്യത്തിെന്റ താേന്താന്നി�
ത്തം’ എന്ന വിലക്ഷണപ്ര�
ബന്ധം വായിച്ചേപ്പാൾ മൂ�
ല്യനിർണ്ണയത്തിനു് ഒരുെമ്പടാെത മൗനം പാലിക്കുക�
െയന്നതാണു് നെല്ലെതന്നു് ആദ്യം േതാന്നി എനിക്കു്.
അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അതാണേല്ലാ എെന്റ േജാലി
എന്ന വിചാരവും മനസ്സിൽ ഓടിക്കയറി. വിലക്ഷണപ്ര�
ബന്ധെമന്നു് ഞാൻ പറഞ്ഞതു് നൂറിനു നൂറും ശരിയാ�
െണന്നു് പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാരും പറയും. ഇതു് ഒരു
തവണ വായിച്ചാൽ. പ്രെഫസറുെട ഒരു വാക്യം േകൾ�
ക്കുക. ‘നിർേലപ നർമ്മത്തിെന്റ സ്നിഗ്ദ്ധേനത്രങ്ങളിലൂ�
െട സർവ്വചരാചരങ്ങേളയും െതാട്ടുഴിയുന്ന മഹാകവി
അക്കിത്തം, സഹജമായ കാല്പനികസ്വഭാവങ്ങളിൽ നി�
ന്നു് ഊർന്നിറങ്ങിേപ്പാന്നു്. ഉറക്കത്തിൽ വാതിലിൽ മു�
ട്ടുന്ന അധികാരദണ്ഡവും പതിയിരുന്നു െകാത്താനായു�
ന്ന മതഭ്രാന്തിെന്റ പത്തിയും ക്രൂരതയുെട, നിർലജ്ജതയു�
െട ഊനാതിരിക്തേഭദമില്ലാത്ത അഴിഞ്ഞാട്ടങ്ങളും, മനു�
ഷ്യപാതകത്തിെന്റ തിരിച്ചടിയായ ഈതിബാധകളും
േചർന്നു നിർമ്മിച്ചു െവച്ച ആേഗാള ശ്മശാനത്തിൽ ഒന്നി�
ച്ചു െകട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉറങ്ങുകയല്ലാെത മറ്റിനി എന്തു മാർഗ്ഗ�
െമന്നു ഭയക്കണ്ണുകളാൽ പകയ്ക്കുന്ന ഒ.എൻ.വി. ആർദ്ര
േനത്രങ്ങൾ പൂട്ടി. ശബ്ദിക്കാനാകാെത വിങ്ങിെപ്പാട്ടുന്ന
െക.വി.രാമകൃഷ്ണൻ, ഇരുവശത്തും തിങ്ങിക്കൂടിയ വിതു�
മ്പലുകൾക്കിടയിലൂെട വനിതാക്കമ്മിഷെന്റ രഥയാത്ര�
യിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ദുരിതഗന്ധംെകാണ്ടു് ശ്വാസം മുട്ടു�
േമ്പാൾ പീലിത്തിരുമുടിയിേലക്കു് ദൃഷ്ടിയുയർത്തുന്ന സുഗ�
തകുമാരി, എവിെട, വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി? വാ�
ചാലമായ മൗനസമാധിയിേലാ? ആ മൗനം ഏെറ്റടുത്തു�
െകാണ്ടു്, അതിന്നു പകരം കൂടി സച്ചിദാനന്ദെന്റ ശബ്ദം
ക്രൂരമായ നർമ്മത്തിൽ േതെച്ചടുത്ത ശക്തിയുെട മൂർച്ച�
യ്ക്കു് ഒട്ടും ഹാനി വന്നിട്ടില്ല. എന്തു ഭാഷയാണിതു്? മല�
യാളമല്ല, സംസ്കൃതമല്ല, ഇംഗ്ലീഷല്ല ഇതു്? േഗാപാലകൃ�
ഷ്ണൻ പ്രെഫസറായാലും കുട്ടികളുെട ദൗർഭാഗ്യം.

(െപ്രാഫസർ എെന്നഴുതുന്നതു െതറ്റു് പ്രെഫസർ എന്ന�
താണു് ശരി. ബ്രട്ടീഷ് ഉച്ചാരണവും അേമരിക്കൻ ഉച്ചാര�
ണവും അതുതെന്ന.)

അർത്ഥനിേവദനത്തിനു് അസമർത്ഥമാണു് പ്രെഫസറു�
െട മലയാളൈശലി. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു് വർ�
ഷം േതാറും ‘സർവാണി’ എന്ന ചടങ്ങു നടത്തുമായിരു�
ന്നു. േകാട്ടയ്ക്കകെത്ത ഒരു െകാട്ടാരത്തിെന്റ മട്ടുപ്പാവിൽ
അേദ്ദഹം വന്നു നില്ക്കും പണച്ചാക്കുമായി. പണം എന്ന�
തു് െവള്ളി െകാണ്ടുള്ള തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിെന്റ
നാണയമാണു് (നാലുചക്രമാണു് ഒരു പണം). മഹാരാ�
ജാവു് ചാക്കിൽ നിന്നു പണം വാരി താെഴക്കൂടിയ ജന�
െത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി എറിയും. ഉന്തും തള്ളും അടിയും ചവി�
ട്ടും ആളുകളുെട ഇടയിൽ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും.
ചിലർക്കു പണം കിട്ടും. മറ്റു ചിലർക്കു ഒന്നും കിട്ടുകയി�
ല്ല. പ്രെഫസർ, തിരുവിതാംകൂർ രാജാവു് സർവാണി പ്ര�
േയാഗം നടത്തുന്നതുേപാെല പ്രശംസയുെട പണം വാ�
രിവാരി എറിയുന്നു. പേക്ഷ, ബഹളമില്ല. ഓേരാ കവി�
ക്കും സ്മൃതിയുെട നാണയം കിട്ടുന്നുണ്ടു്. അതിെന െന�
േഞ്ചാടുേചർത്തു മധുരമന്ദഹാസം െപാഴിച്ചു് കവികൾ
ഇരിക്കുന്നതു് എെന്റ അകക്കണ്ണു കാണുന്നു.

വ്യാകരണം അനുമതി നല്കാത്ത ചില പ്രേയാഗങ്ങൾ
പ്രെഫസർ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, താൻ
എടുത്തു കാണിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ തനിക്കും കൂെട േച�
രുെമന്നു് ഈ പ്രെഫസർ ആേലാചിക്കുക േപാലും െച�
യ്യുന്നില്ലേല്ലാ. ‘ആധുനികതയുെട നശീകരണസാമഗ്രി�
കൾ ൈകയായത്തിൽ കാത്തുനില്പുണ്ടു്. യന്ത്രം നിർവ�
ഹിക്കുന്ന നശീകരണെമങ്കിൽ നശീകരണം,…’ എന്നു
പ്രബന്ധകാരൻ (പുറം 17). നശീകരണം എെന്നാരു വാ�
ക്കു് സംസ്കൃതത്തിലുമില്ല. മലയാളത്തിലുമില്ല, വനനശീ�
കരണം ഒന്നാന്തരം െതറ്റു്. വനനാശം ശരി. മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ അസിസ്റ്റ്ന്റ ് എഡിറ്റർ റ്റി.ബാലകൃഷ്ണൻ
േമശയുെട താെഴ ഇരിക്കുന്ന ചവറ്റുകുട്ടയിൽ േപാേകണ്ട
ഒരു പ്രബന്ധം അേദ്ദഹത്തിെന്റ നല്ല വാരികയുെട 14,
15, 16, 17, ഈ പുറങ്ങളിൽ മഷിപുരണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു.

േവഡ്സ്വർത്ത്

മഹസർ എഴുതുേമ്പാൾ െപാലീസ്
ഇൻെസ്പക്ടർ യുവതിേയാടു േചാദിച്ചു:
‘ശരീരത്തിൽ എവിെടെയങ്കിലും മറു�
കു് ഉേണ്ടാ?’ കാണാവുന്ന ഭാഗങ്ങ�
ളിൽ അതില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അവൾ
മുണ്ടഴിച്ചു നിന്നു. േകാടതിയിൽ െച�
ന്ന അവേളാടു ഈ മര്യാദെകട്ട പ്ര�
വർത്തിക്കു വിശദീകരണം ആവശ്യെപ്പട്ടു ജഡ്ജി. യുവ�
തി പറഞ്ഞു: “എനിക്കു മാന്യമല്ലാത്ത ഒരുേദ്ദശ്യവുമില്ല.
േഡാക്ടെറേപ്പാെല ൈലംഗിക വികാരമില്ലാത്തവനാ�
ണു് െപാലീസ് ഇൻെസ്പക്ടർ എന്നു വിചാരിച്ചു ഞാൻ.”

ആഹ്ലാദത്തിെന്റ വികാരം കവികൾക്കുളവാക്കി അവ�
െര അനാച്ഛാദിത ശരീരേത്താടുകൂടി നിറുത്തുന്നു നമ്മുെട
പ്രെഫസർ.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: ജുഗുപ്സാവഹമായ കാഴ്ചേയതു്?

ഉത്തരം: ന്യൂസ് വായിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുെട ഭുജേകാടര�
ത്തിെല നനവു് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതു് ജുഗുപ്സാവ�
ഹമാണു്.

േചാദ്യം: ഗൃഹനായകൻ അതിരുകടന്നു് ഭാര്യെയയും
സന്താനങ്ങെളയും വിമർശിക്കുേമ്പാൾ?

ഉത്തരം: അയാൾ പാപിയാണു് എന്ന വസ്തുതയ്ക്കു്
ബലമുണ്ടാകുന്നു.

േചാദ്യം: വ്യായാമം െചയ്യാറുേണ്ടാ നിങ്ങൾ?

ഉത്തരം: എനിക്കു് എൺപതു വയസ്സായി. ഇന്നുവ�
െര ഒരു ദിവസംേപാലും വ്യായാമം െചയ്തിട്ടില്ല. കാല�
േത്താ ൈവകിേട്ടാ നടക്കാൻ േപായിട്ടില്ല. കാലത്തു
േറാഡിലൂെട ഓടുന്ന പല െചറുപ്പക്കാെരയും ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. സിമിേത്തരിയിൽ േപാകാൻ ൈതക്കാ�
ട്ടു ശ്മശാനത്തിൽ േപാകാൻ ആ ഓട്ടം സഹായിക്കും.
ഞാൻ വ്യായാമം െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ നാല്പതു വയസ്സി�
േല കാഞ്ഞുേപാകുമായിരുന്നു. വ്യായാമം ദീർഘായുസ്സു്
നല്കകുെമന്നു വിചാരം ശുദ്ധമായ േഭാഷ്കിൽെപടുന്നു.

േചാദ്യം: സി.എൻ.ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ വാശിയേല്ല?

ഉത്തരം: അതിഗഹനമായ ചിന്ത ആവിഷ്കരിക്കുന്നു
എന്ന മട്ടിൽ ശബ്ദമുയർത്തി അേദ്ദഹം പ്രസംഗിക്കും.
ഒരിക്കൽ പസ്ത്യനർക്കു് സംഭവത്തിൽ പ്രതിേഷധി�
ക്കാൻ തിരുവനന്തപുരെത്ത Y.W. C. A. ഹാളിൽ സാ�
ഹിത്യകാരന്മാർ സേമ്മളിച്ചു. പ്രഭാഷകനായിരുന്ന
ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ പസ്ത്യനർക്കു് ധിഷണശാലിയായ
പ്രതിഭാശാലിയാെണന്നു് പറഞ്ഞ് പ്രഭാഷണം തുട�
ങ്ങി. ഹിന്ദി പ്രെഫസറായിരുന്ന െക.സി.സൂകുമാരൻ
നായർ ഉടെന എഴുേന്നറ്റു് ഹാളിൽ നിന്നു പുറേത്തക്കു
േപായി. ഞാനും അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ചു.

േചാദ്യം: മലയാളം പ്രെഫസർമാർക്കു് സാഹിത്യമ�
റിയാേമാ?

ഉത്തരം: സാഹിത്യമറിയാം. ആസ്വാദനത്തിനു് കഴി�
വില്ല.

േചാദ്യം: സഭാേവദിയിൽ കയറി നിന്നു് െതറിവാക്കു�
കൾ പ്രതിേയാഗിെയ ലക്ഷ്യമാക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ?

ഉത്തരം: പറയുന്ന ആളിനു് സന്മാർഗ്ഗചിന്തയിെല്ലന്നു്
േശ്രാതാക്കൾ പറയും.

േഗാൾ തെന്ന
പാപ്പച്ചൻ എെന്നാരു പ്രഗൽഭനായ ഫുട്േബാൾ കളി�
ക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം െവേസ്റ്റൺ ഇന്ത്യ ഓേട്ടാ
െമാൈബൽസ് എന്ന സംഘത്തിെല കളിക്കാരനാ�
യി തിരുവനന്തപുരത്തു് വന്നു കളിച്ചേപ്പാൾ ഞാനും ദ്ര�
ഷ്ടാക്കളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു േശഷം
ഞാൻ പാപ്പച്ചെന്റ ഫുട്േബാൾ കളി കണ്ടില്ല. അതി�
നു മുൻപു് അേദ്ദഹം പെങ്കടുത്ത പല കളികളും കണ്ടിട്ടു�
ണ്ടു്. പാപ്പച്ചെന്റ കാലിൽ പന്തു കിട്ടിയാൽ അതു േഗാൾ
ആയതു തെന്ന. നാല്പതു ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ അേദ്ദഹം
ഷൂട്ട് െചയ്യും. ഏതു േഗാളി വിചാരിച്ചാലും പന്തു പിടി�
ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. െവടിയുണ്ട പായുന്നതു േപാെല�
യാണു് പാപ്പച്ചെന്റ കാലിെന്റ ആഘാതേമറ്റു പന്തു പാ�
യുന്നതു്. ഒരു െസക്കൻഡ് െകാണ്ടു് അതു വലയിൽ കു�
രുങ്ങും. ആളുകൾ രണ്ടാം മുണ്ടു് വീശി ആഹ്ലാദപ്രകട�
നം നടത്തും. കരേഘാഷവുമുണ്ടാകും. ശാസ്തമംഗലത്തു
ഒരു വീട്ടിൽ പത്തു കുഞ്ഞുങ്ങളുെട അച്ഛനായ ഒരാൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. എെന്റ ഒരു േസ്നഹിതൻ അയാെള പാ�
പ്പച്ചൻ എന്നാണു് വിളിച്ചിരുന്നതു്. പാപ്പച്ചെന്റ കാലിൽ
കിട്ടിയ പന്തു sure goal ആകുന്നതുേപാെല അയാൾ ഭാ�
ര്യെയ പ്രാപിച്ചാൽ sure child തെന്ന. അങ്ങെന പത്തു
തവണ അച്ഛനായ അയാെള േറാഡിൽ വച്ചു കാണാ�
നിടവന്നാൽ എെന്റ േസ്നഹിതൻ പറയും. “പാപ്പച്ചൻ
വരുന്നു. മാറി നടക്ക്. ഇെല്ലങ്കിൽ അയാളുെട േരാഗം
പകരും” ഫുട്േബാൾ കളിക്കാരനായ പാപ്പച്ചൻ ആകൃ�
തി സൗഭഗമുള്ളവനായിരുന്നു. ആേരാഗദൃഢഗത്രനും.
Sure child-െന്റ തന്ത േരാഗി. െമലിഞ്ഞു െമലിഞ്ഞു
നടക്കാൻ േപാലും ശക്തിയില്ലാത്ത െചറുപ്പക്കാരൻ.
എങ്കിലും അയാൾ സംഗമിച്ചാൽ ഭാര്യ ഗർഭിണി ആയ�
തു തെന്ന.

ഇേതാർമ്മ വന്നതു് മുണ്ടൂർ േസതുമാധവൻ മാതൃഭൂമി�
യിൽ (ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ) എഴുതിയ ‘കാലം: നവംബർ
2001’ എന്ന കഥ വായിച്ചേപ്പാഴാണു്. ഒരിക്കലും sure
goal അടിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഫുട്േബാൾ കളിക്കാരനാ�
ണു് േസതുമാധവൻ. വാരികയുെട ഗ്രൗണ്ടിൽ പന്തും
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹേമാടുന്നതു് വർഷങ്ങേളാളമായി ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒരിക്കെലങ്കിലും േഗാളടിച്ചിട്ടുമില്ല. കലെയ�
സ്സംബന്ധിച്ചു് ഫലപ്രാപ്തി അേദ്ദഹത്തിനു് ഉണ്ടാകാറില്ല.
മാതൃഭൂമിയിെല കഥയും വിഭിന്നമല്ല. ഒരാളിെന്റ ഭവന�
ത്തിൽ ആേരാ കെല്ലറിഞ്ഞു ചില്ലുകൾ തകർക്കുന്നു.
ബാലൻ എന്ന േപരുള്ളവനാണു് ഈ അക്രമത്തിനു
കാരണക്കാരൻ എന്നു മനസ്സിലാക്കി ചിലർ അവെന
പിടികൂടാൻ േപാകുന്നു. അേപ്പാൾ ഒരുത്തൻ അവെര
അറിയിക്കുന്നു. അവർ അേന്വഷിച്ചുേപാകുന്ന ബാലൻ
നാടു വിട്ടിട്ടു സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുെവന്നു്. േവെറാരു
ബാലനുണ്ടേത്ര. അയാെളേത്തടി അവർ േപാകുേമ്പാൾ
കഥ പരിസമാപ്തിയിൽ. വാസ്തുവിദ്യയുെട വിജയം അറി�
യിക്കുന്ന േഗാപുരം അന്തരീക്ഷം പിളർന്നു് അതിെന്റ
പ്രഭാവം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. സംഗീതം േറ്റാണും പദവും കൂട്ടി�
േച്ചർത്തു് അലൗകികേലാകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തത്ത്വചിന്ത
വിചാരങ്ങളുെട േലാകമാണു് നിർമ്മിക്കുന്നതു്. നല്ല കഥ�
കൾ സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. േസതുമാധവൻ പന്തും
െകാേണ്ടാടി ഗ്രൗണ്ടിെന്റ െവളിയിേലക്കു് അതടിച്ചു വി�
ടുന്നു. റഫറി വിസിലടിച്ചു ഔട്ടായി എന്നറിയിക്കുന്നു.
എതിരാളിയായ കളിക്കാരൻ ‘േത്രാ’ നടത്താൻ പെന്ത�
ടുത്തു് തയ്യാറായി നില്ക്കുന്നു. എേപ്പാഴും പന്തു് ഔട്ടാക്കുന്ന
േസതുമാധവൻ അതു െതാടാതിരുെന്നങ്കിൽ!

ക്ഷുദ്രവസ്തുക്കൾ
േവഡ്സ്വർത്ത് ചിത്രശലഭെത്തക്കൂറിച്ചു കവിത എഴു�
തിയിട്ടുണ്ടു് (Among All Lovely Things My Love Had
Been, The Poetical Works of Wordsworth, Oxford
University Press, pp. 486).

പാേബ്ലാ േനറൂദ

കവിയുെട േപ്രമഭാജനം നക്ഷത്ര�
ങ്ങെള കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. പൂക്കെളയും.
പേക്ഷ, അവൾ മിന്നാമിനുങ്ങിെന
മാത്രം കണ്ടിട്ടില്ല. കവിക്കു് അതറി�
യാം. ഒരിക്കൽ രാത്രിയിൽ അേദ്ദ�
ഹം അവളുെട വീട്ടിനു് അടുത്തായി
േപാകുകയായിരുന്നു കുതിരപ്പുറത്തു്. അേപ്പാഴാണു് കവി
മിന്നാമിനുങ്ങിെന കണ്ടതു്. ആ കാഴ്ചയ്ക്കു സ്വാഗതേമാതി�
െക്കാണ്ടു കവി കുതിരപ്പുറത്തു നിന്നു് ചാടിയിറങ്ങി അതി�
െനെയടുത്തു ഒരിലയിൽ വച്ചു അദ്ഭുതെപ്പടാെത പഴയ
രീതിയിൽ തെന്ന അതു തിളങ്ങി. േപ്രമഭാജനത്തിെന്റ
വീട്ടിൽ കവിെയത്തി. അേദ്ദഹം േനെര േതാട്ടത്തിേല�
ക്കു െചന്നു് മിന്നാമിനുങ്ങിെന ഒരു മരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
വച്ചു. അതു് അവിെടയിരുന്നു് പ്രകാശിക്കുകയായിരുന്നു�
െവന്നു് കവി വിചാരിച്ചു. അേദ്ദഹം പ്രിയതമെയ മിന്നാ�
മിനുങ്ങിെന്റ അടുേത്തക്കു െകാണ്ടു െചന്നിട്ടു് “ഇതാ ഇവി�
െട േനാക്കു” എന്നു പറഞ്ഞു. അതു് അവൾക്കു് ആഹ്ലാ�
ദമുളവാക്കി. കവിക്കും ആഹ്ലാദം! താൻ ആസ്വദിക്കു�
കയും അനുഭവിക്കുകയും െചയ്ത പ്രകൃതിെയ ക്ഷുദ്രവസ്തു�
ക്കളിലൂെട, ക്ഷുദ്രസംഭവങ്ങളിലൂെട ആവിഷ്കരിച്ചു് സാ�
കാല്യാവസ്ഥയിലുള്ള പ്രകൃതിെയ അനുവാചകെന്റ മു�
ന്നിൽ നിറുത്താൻ േവഡ്സ്വർത്തിനു പ്രാഗല്ഭ്യമുണ്ടു്.
ക്ഷുദ്രകീടമായ മിന്നാമിനുങ്ങിെനക്കുറിച്ചാണു് കവി എഴു�
തുന്നതു്. അതു് കലയുെട േലാകേത്തക്കു കടക്കുേമ്പാൾ
എന്നുെമന്നും പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ജീവിയായി മാ�
റുന്നു. മിന്നാമിനുങ്ങ് മാത്രമല്ല. ഏതു നിസ്സാരമായ വസ്തു�
വും െസൻസിറ്റീവ് ആയ മനസ്സുള്ള ആളിനു് അനല്പമായ
ആഹ്ലാദം ഉളവാക്കും. ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
ആലപ്പുഴ െതക്കനാര്യാടു് എന്ന സ്ഥലേത്തക്കു േപാകു�
കയായിരുന്നു. െതക്കനാര്യാട്ടിൽ ഞാെനത്തി. ഞാൻ
നില്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നു് അകെലയായി ഒരു കുളം. ആ
കുളത്തിൽ കാൽമുേട്ടാളം െവള്ളത്തിലിറങ്ങിനിന്നു് െചറു�
പ്പക്കാരിയായ െവളുേത്തടത്തി വസ്ത്രം കരിങ്കല്ലിൽ അടി�
ച്ചു െവളുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വസ്ത്രം കല്ലിൽ സ്പർശിച്ചു
കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു േനരത്തിനു േശഷേമ ആഘാതത്തിെന്റ
ശബ്ദം എെന്റ കാതിെലത്തൂ. എനിക്കതു് കൗതുകപ്രദമാ�
യി. ഞാൻ കുെറേനരം ആ പ്രക്രിയ േനാക്കിെക്കാണ്ടു
നിന്നു.

പത്തു െകാല്ലം മുൻപു് ഞാൻ പാേബ്ലാ േനറൂദയുെട The
Nocturnal Washerwoman എന്ന മേനാഹരമായ കവിത
വായിച്ചേപ്പാൾ ബാല്യകാലെത്ത ആ കാഴ്ച ഓർമ്മിച്ചു.
കവിതയിൽ നിന്നു ചില വരികൾ എടുെത്തഴുതെട്ട

From time to time
the nocturnal
washerwoman
lifts her head
and stars blaze
in her hair
…
her candle
a tiny
star
that set afire
swished
the cloths
rising
faliting
hoisting
air
and water
glowing soap
magnetic suds.

(േനറൂദയുെട ആത്മകഥയായ Memoirs-െന്റ രണ്ടാം ഭാ�
ഗമായ ‘Passion and Impression’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ
നിന്നു്. അതിമേനാഹരമാണു് ഈ ഗ്രന്ഥം. Farrar,
Straus and Giroux, New York പ്രസാധനം, 1983.)

ദീർഘതയുള്ള ഈ കവിതയ്ക്കു് ആമുഖമായി േനറൂദ എഴു�
തുന്നു.From Orinoco to Patagonia, from the sump-
tuous volcanoes that, were nature’s gift to us, to
the gigantic thorny cactus of the Mexican plateau,
the washerwoman, that nocturnal woman washing
clothes while her children slept, was for me the dark
heroine of our people. I never met her, and perhaps
she never knew I watched her from the darkness of
my home.

എ.ആർ.
രാജരാജവർമ്മ

േനറൂദയുെട ഈ കാവ്യവും മറ്റു കാ�
വ്യങ്ങളും വായിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
പ്രകൃതിക്കു നന്ദി പറയുന്നു. ഇവ�
െയാെക്ക വായിക്കാൻ സന്ദർഭമു�
ണ്ടാകത്ത വിധത്തിൽ എനിക്കു
ഇരുപതാം ശതാബ്ദത്തിൽത്ത�
െന്ന ജന്മം തന്നേല്ലാ പ്രകൃതി. പ്രി�
യെപ്പട്ട വായനക്കാേര ഇവെയാ�

െക്ക വായിക്കൂ. മനസ്സിനു് ഇടിവുണ്ടാക്കുന്ന േകരളത്തി�
െല അത്യന്താധുനിക കവിതാഭാസം വായിക്കാതിരി�
ക്കൂ. വയലാർ രാമവർമ്മ എേവാർഡും േകന്ദ്രസാഹി�
ത്യ അക്കാഡമി എേവാർഡും കണ്ടു് നിങ്ങൾക്കു വഴി �
െതറ്റാതിരിക്കെട്ട.

Offensively empty, painfully superficial ഈ ഇം�
ഗ്ലീഷ് വിേശഷണങ്ങളാണു് മലയാളം വാരികയിൽ
െക.എ. െസബാസ്റ്റ്യനും േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ
ടി.പീ. േവണുേഗാപാലും എഴുതിയ കഥകൾക്കു േചരു�
ന്നതു്. രണ്ടു േപരും ക്ഷുദ്രവിഷയങ്ങളാണു് ൈകകാര്യം
െചയ്യുന്നതു്. അത്തരം വിഷയങ്ങൾ കലയാവണെമ�
ങ്കിൽ േനറൂദയുെട പ്രതിഭ േവണം. അതു ഇവരിൽ നിന്നു
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഞാൻ ബുദ്ധിശൂന്യനാണു്. യുക്തിഭദ്ര�
മായ ആഖ്യാനമുെണ്ടങ്കിൽ ‘അത്രയുമായി’ എന്നു പറ�
ഞ്ഞു അനുവാചകനു് സമാധാനിക്കാമായിരുന്നു. അതി�
ല്ല. രണ്ടു കഥാകാരന്മാരും വിരസങ്ങളായ രചനകൾ
വായനക്കാരിൽ അടിേച്ചല്പിക്കുന്നു. ഇതിനുതക്ക പാപം
വായനക്കാർ െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ?

യാചകൻകുഞ്ഞൻപിള്ള

മനസ്സിനു് ഇടിവുണ്ടാക്കുന്ന
േകരളത്തിെല അത്യന്താ�
ധുനിക കവിതാഭാസം
വായിക്കാതിരിക്കൂ. വയലാർ
രാമവർമ്മ എേവാർഡും
േകന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി
എേവാർഡും കണ്ടു് നിങ്ങൾ�
ക്കു വഴി െതറ്റാതിരിക്കെട്ട.

എെന്റ കാരണവർ കവി�
യായിരുന്നു. വക്കീലായിരു�
ന്നു. ആർ. നീലകണ്ഠപിള്ള
അക്കാലെത്ത േപരുേകട്ട
കവി ‘കറന്ന പാൽ േപാ�
െല കുളങ്കഹീനൻ പിറന്നു
നന്ദൻ പറയൻ കലത്തിൽ’
എന്ന മട്ടിൽ നാല്ക്കാലികൾ
രചിച്ചു് എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ, േകരളവർമ്മ വലിയ�
േകായിത്തമ്പുരാൻ ഇവെര െകാണ്ടുെചന്നു് കാണിക്കു�
മായിരുന്നു, നീലകണ്ഠപിള്ള. അവർ രണ്ടു േപരും മഹാ�
മനസ്തകേയാെട പ്രശംസാവചനങ്ങൾ ഉതിർക്കും അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കവിതെയക്കുറിച്ചു് അതുേകട്ടു വിശ്വസിച്ചു് നീ�
ലകണ്ഠപിള്ള മൂഢസ്വർഗ്ഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. െന�
യ്യാറ്റിൻകര എന്ന സ്ഥലത്താണു് അേദ്ദഹം വക്കീലായി
പ്രാക്റ്റീസ് െചയ്തിരുന്നതു്. ഗുമസ്തൻ കുഞ്ഞൻ പിള്ള. കു�
ഞ്ഞൻ പിള്ള വക്കീലിെനക്കാൾ സമർത്ഥൻ ‘േലാ േപാ�
യിന്റുകൾ’ അയാൾ വിശദീകരിച്ചു കക്ഷികെള മലർത്തി�
യടിക്കുന്നതു് ബാലനായിരുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. കാ�
ലം കഴിഞ്ഞു. നീലകണ്ഠപിള്ള ശരീരമാെക നീരു വന്നു
മരിച്ചു. കുഞ്ഞൻ പിള്ള എേങ്ങാട്ടു േപായിെയന്നു് ആർ�
ക്കുമറിഞ്ഞുകൂടാ. വർഷങ്ങൾ ഏെറക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ
തിരുവനന്തപുരെത്ത ചാല ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂളിൽ പഠിക്കു�
കയാണു്. ഒരു ദിവസം ഒരു യാചകൻ വീട്ടിൽ കയറി
വന്നു. നീണ്ട താടി, പറന്ന നരച്ച മുടി, ബനിയനിട്ടിട്ടില്ല.
ഭിക്ഷക്കാരൻ ഉടുത്ത മുണ്ടു് കീറിപ്പറഞ്ഞതു്. അതിൽ നി�
ന്നു ഉത്ഭവിക്കുന്ന നാറ്റം വീട്ടിനു് ചുറ്റും പരന്നു. അയാൾ
ചിരിച്ചുെകാണ്ടു വരാന്തയിേലയ്ക്കു കയറി. ഞാൻ പിതാ�
വിേനാടു പറഞ്ഞു. ‘ഇതാ ഭിക്ഷക്കാരൻ വീട്ടിനകത്തു
കയറാൻ േപാകുന്നു.’ പിതാവു് ആജ്ഞാപിച്ചു. “എടാ
എെന്റ േഷർടിെന്റ േപാക്കറ്റിൽ അര രൂപ കാണും.
അെതടുത്തു െകാടുക്ക്” ഞാൻ നാണയം തപ്പിെയടുത്തു
െകാണ്ടുവന്നു് യാചകെന്റ േനർക്കു നീട്ടി. അയാൾ അതു
സ്വീകരിക്കാെത പുച്ഛഭാവത്തിൽ ചിരിച്ചു. “വാങ്ങുന്നില്ല”
എന്നു ഞാൻ പിതാവിേനാടു്. അേദ്ദഹം വരാന്തയിേല�
ക്കു വന്നു. “അര രൂപ േപാേര? േപാെരങ്കിൽ േപാകൂ”
അതുേകട്ടു് യാചകൻ കൂടുതൽ പുച്ഛേത്താെട പറഞ്ഞു:
“ഞാൻ ഭിക്ഷയ്ക്കു വന്നതല്ല. നീലകണ്ഠപിള്ള സാറിെന്റ
ഗുമസ്തനായിരുന്ന കുഞ്ഞൻ പിള്ളയാണു് ഞാൻ. എെന്റ
മകളുെട വിവാഹമാണു്. ഒരു െപാലീസ് ഇൻെസ്പക്ടർ
വരൻ. നിങ്ങെളെയാെക്ക വിവാഹത്തിനു ക്ഷണിക്കാൻ
വന്നതാണു്. ‘ക്ഷമിക്കണം’ എന്നു പറഞ്ഞു പിതാവു്
ആഗതെന കേസരയിൽ ഇരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ആ യത്ന�
െത്ത തൃണവൽഗണിച്ചു് കുഞ്ഞൻ പിള്ള ഇടവഴിയിേല�
ക്കു േപായി. ഞാനും പിതാവും പിറെക െചന്നു മാപ്പു
പറഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞൻ പിള്ള തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത തി�
ടുക്കത്തിൽ നടന്നു.

വായനക്കാരൻ കുഞ്ഞൻ പിള്ളമാെരന്ന ഭിക്ഷക്കാെര�
ന്നു കരുതി ഭാഷാേപാഷിണിയിൽ കഥെയഴുതിയ രാ�
മചന്ദ്രനും ന്യൂസ് വീക്കിൽ കഥെയഴുതിയ ‘വി’യും യഥാ�
ക്രമം ‘അൽത്തുസെറ’യും ‘േപാത്തി’െനയും വായന�
ക്കാർക്കു വച്ചു നീട്ടുന്നു. മലയാളത്തിെല വായനക്കാർ
ഭിക്ഷക്കാർ തെന്ന. പരിമിത വിഭവന്മാരാണു് അവർ…
ഭാവനാദാരിദ്രങ്ങളായ കഥകൾ വായിച്ചു് വായിച്ചു് യാച�
കന്മാെരേപ്പാെല ആയിേപ്പായവരാണു് ഇവിടെത്ത വാ�
യനക്കാർ. എങ്കിലും കുഞ്ഞൻ പിള്ളെയേപ്പാെല അവർ
അഭിജാതരാണു്. അഭിമാനികളാണു്. അവർ ഈ ഭിക്ഷ�
െയ പുറംൈകെകാണ്ടു തട്ടിയിട്ടു് തിടുക്കത്തിൽ നടക്കു�
ന്നു. ഭാര്യെയ െകാന്ന ഒരു ചിന്തകെന അവലംബിച്ചു
രാമചന്ദ്രെനഴുതിയ കഥ contrived ആണു്. നർമ്മകഥ
എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ച ‘വി’ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബീഭത്സം.
പ്രചിന്തിത രചനകൾ—contrived compositions—
സമൂഹവിരുദ്ധങ്ങളേത്ര. അവ ജീവിതം െകാണ്ടു തുടി�
ക്കുന്നവയല്ല. ഇല്ലാത്ത അനുഭവമുണ്ടാക്കി സാങ്കല്പിക
ബന്ധങ്ങളിലൂെട സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന രാമചന്ദ്രൻ
സ്യൂേഡാ കഥാകാരനാണു്.

ചിരിപ്പിക്കുന്നവാതകം

ഉദ്ഗ്രഥിതമായ ഭാവനാ
ശക്തിെകാണ്ടു് നിർമ്മിച്ച
കലാശില്പമല്ല ൈവേലാപ്പി�
ള്ളിയുെട ‘മാമ്പഴം’ എന്ന
കാവ്യം. അതിൽ വികാരമില്ല,
വികാര ചാപല്യമാണുള്ളതു്.

ൈവേലാപ്പിള്ളിക്കവിതെയ
കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണത്തിനു്
ഊന്നൽ നല്കിയതാണു് 12-
ആം ലക്കം ‘ഗ്രന്ഥാേലാകം’
പ്രസാധനം െചയ്തിട്ടുള്ളതു്.
അതിൽ െക.ബാലകൃഷ്ണൻ

നമ്പ്യാർ ‘മാമ്പഴത്തനിമ’ എന്ന തലെക്കട്ടിൽ േലഖന�
െമഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ആ പ്രബന്ധത്തിെല ഒരു പ്രസ്താവം വാ�
യനക്കാെര ഒരു നിമിഷേത്തക്കല്ല. ഒരു ദിവസേത്തക്ക�
ല്ല. ഒരു മാസേത്തക്കല്ല, ഒരു വർഷേത്തക്കല്ല ചിരിപ്പി�
ക്കുന്നതു്, ഒരു ശതാബ്ദേത്താളം അതു ചിരിക്കു കാരണ�
മാകും. Laughing-Gas Nitrous Oxide N2O അല്പം ഉൾ�
െക്കാണ്ടാൽ മതി. നിയന്ത്രണമില്ലാെത ചിരിക്കുമാരും
എന്നു് എെന്റ ഗുരുനാഥനായിരുന്ന പി.എസ്. എബ്ര�
ഹാം പറഞ്ഞുതന്നതു എനിേക്കാർമ്മയുണ്ടു്. (അേദ്ദഹം
െകാട്ടാരക്കര ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്ക്കൂളിൽ വച്ചു് എെന്ന െകമ�
സ്ട്രി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പില്ക്കാലത്തു് അേദ്ദഹം സർവകലാ�
ശാലയുെട രജിസ്ട്രാറായി.) ൈനട്രസ് ഓൈക്സഡിെന�
ക്കാൾ ശക്തിയുണ്ടു് ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാരുെട പ്രസ്താ�
വത്തിനു്. അതു മുന്നറിയിപ്പായി നല്കിെക്കാണ്ടു് ഞാൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസ്താവം എടുെത്തഴുതെട്ട—

മാവിെന്റ പഴം മാമ്പഴം ഇതു ‘മാ’യുെട
(അമ്മയുെട) പഴവും (അമ്മിഞ്ഞ) ആകു�
ന്നു. മാതൃയുദ്ധത്തിെന്റയും മാമ്പഴച്ചാറി�
െന്റയും മാധുര്യം അനുക്തസിദ്ധം അത്യ�
ധികമായല്ലാെത രണ്ടും ദഹനേക്കടു വരു�
ത്തില്ല. ആകൃതിപ്രകൃതികളിൽ മാമ്പഴ�
വും അമ്മിഞ്ഞയും തുല്യത പുലർത്തുകയും
െചയ്യുന്നു.

കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുെമന്നല്ലാെത പ്രായമായ
ആർെക്കങ്കിലും അതു കുടിക്കാൻ പറ്റുേമാ? കുടിച്ചാൽ
കുടൽ വായിലൂെട ചാടത്തക്കവിധത്തിൽ ഛർദ്ദിക്കു�
കയിേല്ല? മാമ്പഴവും സ്തനവും സദൃശ്യമാേണാ? വീണ
മുലയ്ക്കു് കഷ്ടിച്ചു് സാദൃശ്യം കല്പിക്കാെമന്നല്ലാെത അതു്
മാമ്പഴം േപാെലയാേണാ? ഏേതാ ചമ്പുവിൽ ‘പെണ്ട�
ങ്ങാേണ്ടാ’ വായിച്ചതു് എനിേക്കാർമ്മ വരുന്നു. ശ്രീരാ�
മെന െപറ്റവൾക്കു പ്രായം കൂടിയേപ്പാൾ മുല വീണു.
വീെണന്നു പറഞ്ഞാൽേപ്പാരാ. താേഴാട്ടു താേഴാട്ടു െച�
ന്നു. ചമ്പുകാരൻ ഇവിെട ഒരലങ്കാരം പ്രേയാഗിക്കുന്നു,
മുല താേഴാട്ടു െചന്നതു് രാമെന്റ ജനനം എവിെട നിന്നു�
ണ്ടാേയാ അവിടം കാണാനായിരുന്നേത്ര. ഈ വിഡ്ഢി
നമ്പൂതിരിെയക്കാൾ വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണു് മാമ്പഴ�
ത്തിനും സ്ത്രീസ്തനത്തിനും ഔപമ്യം കണ്ട ബാലകൃഷ്ണൻ
നമ്പ്യാർ കാണിക്കുന്നതു്. മുലപ്പാൽ അധികം കുടിച്ചാൽ
ദഹനേക്കടു വരും എന്ന പ്രസ്താവം ശരിേയാ? അനുഭ�
വമുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ അനുഭവമില്ലാത്ത എനിെക്കങ്ങ�
െന എതിർക്കാൻ പറ്റും? അതിനാൽ അക്കാര്യത്തിൽ
ഞാൻ മൗനം അവലംബിക്കുന്നു.

േകരളവർമ്മ വലിയ�
േകായിത്തമ്പുരാൻ

അെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന ‘മാമ്പഴം’
ഉത്കൃഷമായ കാവ്യമാേണാ? ‘നി�
ങ്ങളുെട അച്ഛൻ േറാഡിലൂെട വരു�
േമ്പാൾ സൂപർ ഫാസ്റ്റ് ബസ്സിടിച്ചു
മരിച്ചു േപായി’ എന്നു് ഒരാൾ േവ�
േറാരാേളാടു പറഞ്ഞാൽ അയാൾ
വല്ലാെത നിലവിളിക്കും. ആ അസം�
സ്കൃതവികാരെത്ത (raw emotion)
അേതപടി പകർത്തിവച്ചാൽ കലയാവുേമാ? കുഞ്ഞു�
ങ്ങളുെട മരണം ആർക്കും ചലനമുണ്ടാക്കും. ആ ചലന�
വും േക്ഷാഭവുമല്ലാെത ‘മാമ്പഴം’ എന്ന കവിതയിൽ േവ�
െറന്തുണ്ടു്? നാടകത്തിെല കഥാപാത്രമായ ഒരമ്മ മക�
െന്റ മരണത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നതായി അഭിനയിക്കുന്നതു്
യഥാർത്ഥത്തിൽ മകെന്റ മരണത്തിൽ സങ്കടെപ്പടുന്ന
അമ്മ ദ്രഷ്ടാക്കളുെട കൂെടയിരുന്നു കാണുന്നുെവന്നിരിക്ക�
െട്ട. ആ സ്ത്രീ അവിെടയിരുന്നു് ഉറെക്കക്കരയുകയിേല്ല?
ഉദ്ഗ്രഥിതമായ ഭാവനാശക്തിെകാണ്ടു് നിർമ്മിച്ച കലാ�
ശില്പമല്ല. ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെട ‘മാമ്പഴം’ എന്ന കാവ്യം.
അതിൽ വികാരമല്ല, വികാരചാപല്യമാണുള്ളതു്.”

േഡാക്ടർ സി.ആർ.പ്രസാദ് ‘ഗ്രന്ഥേലാക’ത്തിെലഴുതിയ
‘തലയാനയുെടയും െകാച്ചുെകാമ്പെന്റയും േചാടുകൾ’
എന്ന േലഖനത്തിൽ. ‘…പിതൃപുത്രബന്ധത്തിെന്റ െകാ�
ടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിലും ദൃഢതയിലും ഉള്ള ൈവേലാപ്പി�
ള്ളിയുെട വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചതാണു് ’ എന്നു
കാണുന്നു. ‘പിതൃപുത്രബന്ധം’ എന്ന പ്രേയാഗം െതറ്റു്
‘പിതാപുത്രബന്ധം’ എന്നു േവണം. പുത്രശബ്ദം രണ്ടാമ�
തു വരുേമ്പാൾ ആദ്യപദത്തിെല ഋകാരത്തിനു് ആകാ�
രേദശം.

□

https://en.wikipedia.org/wiki/O._N._V._Kurup
https://en.wikipedia.org/wiki/K._V._Ramakrishnan
https://en.wikipedia.org/wiki/Sugathakumari
https://en.wikipedia.org/wiki/Sugathakumari
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B8%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B5%BB._%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%95%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A0%E0%B5%BB_%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B5%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Wordsworth
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/A._R._Raja_Raja_Varma
https://en.wikipedia.org/wiki/Kerala_Varma_Valiya_Koil_Thampuran
https://en.wikipedia.org/wiki/Kerala_Varma_Valiya_Koil_Thampuran


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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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
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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
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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

◦ 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

