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സാഹിത്യവാരഫലം
2002/02/01-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ചങ്ങമ്പുഴ

അനിഷ്ടസൂചനകൾ ഉളവാക്കിയ
ദുഃഖത്താൽ ത്രീവ്രേവദന അനുഭ�
വിച്ചു് അേദ്ദഹം െബതനിയിൽ നി�
ന്നു ജറൂസലമിേലക്കു േപായി… ഒരു
അത്തിമരം അത്ര അകെലയല്ലാെത
നില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കനികളില്ല
അതിൽ. െകാമ്പുകളും ഇലകളും മാ�

ത്രം. അേദ്ദഹം അതിേനാടു പറഞ്ഞു: “നീ ആർക്കു് പ്ര�
േയാജനം െചയ്യുന്നു? നീ ഈ ജാഡ്യം െകാണ്ടു് എനിക്കു
എന്താഹ്ലാദം നല്കുന്നു?”

എനിക്കു ദാഹമുണ്ടു്, വിശപ്പുണ്ടു്. നീ വന്ധ്യം. കരിങ്കല്ലി�
െന കാണുന്നതിെനക്കാൾ വിരസമാണു് നിെന്ന കാ�
ണുന്നതു്. നീ എത്ര നിന്ദ്യം! കാലത്തിെന്റ അവസാനം
വെര നീ അങ്ങെനതെന്ന നില്ക്കൂ.

ഇനി ഇെതഴുതിയ പസ്ത്യർനക്കിെന്റ അദ്ഭുതദായക�
മായ വരികൾ ആകെട്ട.

“A tremor of judgement ran through the tree
like the spark of lightning on a lightning conductor
and burnt the fig-tree to ash.”

ഈ കവിതയുെട പൂർവഭാഗം (ഭാഷാന്തരീകരണം െച�
യ്തതു് ) ഏതു കവിക്കും എഴുതാം. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിലു�
ള്ള വരികൾ പസ്ത്യർനക്കിനു മാത്രേമ എഴുതാൻ കഴിയൂ.
പ്രതിപാദ്യവിഷയെത്തക്കുറിച്ചു് കവിയ്ക്കു് പൂർവകല്പനകൾ
കാണും. അവയിൽ ഒന്നു േപാലും ഉപേയാഗിക്കാെത
തികച്ചും നവീനമായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കാരം നിർവഹി�
ക്കുന്നതിെനയാണു് അപൂർവ്വസിദ്ധത—Originality—
എന്നു വിളിക്കുന്നതു്. ഈ സിദ്ധി ആർക്കുേണ്ടാ ആ വ്യ�
ക്തിെയയാണു് ഉജ്ജ്വല പ്രതിഭാശാലിെയന്നും മഹാക�
വിെയന്നും വിളിക്കുന്നതു്.

ഈ കവിയുെട തെന്ന േവെറ ചില വരികളും എടുെത്ത�
ഴുതെട്ട.

Right by the track stands midnight centuries-old,
There on the highway it has collapsed in stars
And crossing the road and passing behind the fence
Is not to done, but you-tread the frame of the world

കവി േറാഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണു് രാ�
ത്രിയിൽ. ശതാബ്ദങ്ങേളാളം പഴക്കമുള്ള അർദ്ധരാത്രി
പാതയുെട അരികിൽ നില്ക്കുന്നു. രാജരഥ്യയിൽ അതു്
നക്ഷത്രങ്ങളായി തകർന്നു വീണിരിക്കുന്നു. േറാഡ് കു�
റുെക കടക്കുേമ്പാൾ പ്രപഞ്ചത്തിലൂെടയാണു് താൻ
നടക്കുന്നെതന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നുന്നു. വണ്ടിച്ച�
ക്രങ്ങൾ ഉരുണ്ടുരുണ്ടു് മിനുസമാർന്ന േറാഡിൽ നക്ഷ�
ത്രങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. അവെയ ചവിട്ടിെക്കാണ്ടു്
കവി നടക്കുേമ്പാൾ പ്രപഞ്ചത്തിലൂെടയാണു് തെന്റ നട�
ത്തെമന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നുന്നു. ഇവിെട പ്രത്യ�
ക്ഷപ്രതിപാദനമല്ല, പേരാക്ഷപ്രതിപാദനമാണുള്ളതു്.
ഈ പ്രാഗല്ഭ്യം ആർക്കുേണ്ടാ അയാെള original poet
എന്നു് വിളിക്കുന്നു.

വയലാർ രാമവർമ്മ

ക്രിസ്തുവചനം േകട്ടു് അത്തിമരത്തിനു്
പ്രകമ്പനം ഉളവാകുകയും േലാഹദ�
ണ്ഡിൽ ൈവദ്യുതിയുെട സ്ഫുരണെമ�
ന്ന േപാെല ആ പ്രകമ്പന പ്രവാഹ�
ത്തിൽ വൃക്ഷം ഭസ്മീകരിക്കെപ്പടുക�
യും െചയ്യുന്നുെവന്ന പ്രസ്താവത്തിൽ
അപൂർവ്വസിദ്ധത എന്നു് ഗുണമുണ്ടു്.
രാജരഥ്യയിെല നക്ഷത്രപ്രതിഫല�
നങ്ങെള ചവിട്ടിെക്കാണ്ടു് കവി നടക്കുേമ്പാൾ പ്രപഞ്ച�
ത്തിലൂെട നടക്കുന്ന അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന പ്രസ്താ�
വത്തിലും ഈ ഗുണവിേശഷം ദർശിക്കാം. ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കു്
ഈ മട്ടിൽ സിദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘മന�
സ്വനി’, ‘കാവ്യനർത്തകി’ എന്ന കാവ്യങ്ങളിെല ഓേരാ
വരിയും അതിെന്റ ഏകതെകാണ്ടു് സുന്ദരമായിബ്ഭവിച്ചി�
രിക്കുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കു േശഷമുള്ള ചില കവികൾ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കാവ്യങ്ങളുെട പ്രതിധ്വനികളായി രചനകൾ
േകരളീയർക്കു നല്കിയേല്ലാ. അവയിെലാന്നുംതെന്ന
അപൂർവ്വസിദ്ധത—originality—എന്ന ഗുണം പ്രദർശി�
പ്പിക്കുന്നതല്ല. അതുെകാണ്ടാണു് ഇെതഴുതുന്ന ആൾ
അക്കൂട്ടെര മാെറ്റാലിക്കവികൾ എന്നു് അമ്പതുെകാല്ലം
മുൻപു് വിളിച്ചതു്. ഇന്നും അവർ മാെറ്റാലിക്കവികളായി
വർത്തിക്കുന്നു. സംശയമുെണ്ടങ്കിൽ മൗലികതയും അനു�
കരണവും തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും താെഴേച്ചർക്കുന്ന വരിക�
ളിൽ നിന്നു്.

ചങ്ങമ്പുഴ:

യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു:പടക്കളത്തിങ്കലീ
ത്തപ്താശ്രുവും തൂകി നില്പവളാരു നീ?

വയലാർ രാമവർമ്മ:

യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു:കബന്ധങ്ങളുന്മാദ
നൃത്തം ചവിട്ടിക്കുഴച്ചു രണാങ്കണം

ചങ്ങമ്പുഴ:

അന്തിക്കുരുതി കഴിഞ്ഞതാ കൂരിരുൾ
ചീന്തിക്കറുത്തു തുടങ്ങുന്നു ദിങ്ങ്മൂഖം

വയലാർ രാമവർമ്മ:

രക്തെമാഴുകിത്തളംെകട്ടി നിന്ന മൺ
െമത്തയിൽ കാൽ െതറ്റി വീണു നിഴലുകൾ

ചങ്ങമ്പുഴ:

അന്തിമശ്ശ്വാസം വലിച്ചു മൂറിെപ്പട്ടു
െനാന്തുകിടന്നു പിടഞ്ഞ സമീരണൻ

വയലാർ രാമവർമ്മ :

െതന്നൽ മണം പിടിക്കും േപാെല
െതന്നി നടന്നു പടകുടീരങ്ങളിൽ

വയലാർ രാമവർമ്മയുെട ഇതുേപാെലയുള്ള യാന്ത്രിക�
ങ്ങളായ അന്തകരണങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമ്പൂർ�
ണ്ണകൃതികളിൽ എവിെടയും കാണാം. ൈവേലാപ്പിള്ളി,
പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഇവെരാഴിച്ചാൽ േശഷമുള്ള
കവികെളല്ലാവരും തെന്ന മധ്യമഭാവമുള്ളേതാ അതി�
സാധാരണ ഗുണമുള്ളേതാ ആയ കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ച�
വരാണു്. കാലപ്രവാഹത്തിൽ അവർ കടപുഴകി ഒലി�
ച്ചുേപാകും. (എെന്റ ഈ മാെറ്റാലി സിദ്ധാന്തം നൂറിനു
നൂറും ശരിയാെണന്നു് എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എേന്നാടു
േനരിട്ടു പറഞ്ഞു.)

എസ്.ഗുപ്തൻ നായർ

ഞാൻ ഇത്രയും എഴുതിയതു് പ്രെഫ�
സർ എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ േകന്ദ്ര
സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുെട നിർ�
േദ്ദശമനുസരിച്ചു് ഇംഗ്ലീഷിെലഴുതിയ
‘Changampuzha’ എന്ന െകാച്ചു പു�
സ്തകം വായിച്ചതുെകാണ്ടാണു്. ഈ
ഗ്രന്ഥകാരൻ മലയാള ഭാഷ മേനാ�

ഹരമായി ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന ആളാണു്. ഇംഗ്ലീഷും
അേത രീതിയിൽ തനിക്കാവാം എന്നു് ഈ ഗ്രന്ഥരചന
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചങ്ങമ്പുഴയുെട േശാകസങ്കലനമായ ജീവിതത്തിനു്
ഊന്നൽ നല്കിെക്കാണ്ടു് ഗുപ്തൻ നായർ നിഷ്പക്ഷതേയാ�
െട ആ കവിയുെട കാവ്യങ്ങെള വിലയിരുത്തുന്നു.

‘No contemporary poet had earned such admiration.
He was indeed a people’s poet, not in the sense
Marxists use, but in the way he reached the remotest
corners. Was it his lyrical excellence or was it his
flights of fancy incomparable.’

ഗുപ്തൻ നായരുെട ഈ പ്രസ്താവത്തിൽ നിന്നു് സത്യ�
ത്തിെന്റ നാദമുയരുന്നു.

നീളേവ ചിെല്ലാളിപ്പുള്ളികൾ മിന്നുമാ
നീലിച്ച പീലി നിവർത്തി നിർത്തി
കണ്ണഞ്ചിടും സ്പതവർണ്ണങ്ങെളാത്തുേചർ
െന്നെണ്ണെയാലിക്കും കഴുത്തുനീട്ടി
പത്തിവലിച്ചു വിരിച്ചു വാലിട്ടടി
ച്ചത്രയ്ക്കവശമായ് വാ പിളർത്തി
മിന്നൽെക്കാടിേപാൽ പിടയുമാ നാവുകൾ
മുേന്നാട്ടു മുേന്നാട്ടു ചീറ്റിനീട്ടി,
ഉൽകട പ്രാണദണ്ഡത്താൽപ്പുളയുെമാ
രുഗ്രസർപ്പെത്തയും െകാക്കിേലന്തി
തഞ്ചത്തിൽ തഞ്ചത്തിൽ തത്തിജ്ജ്വലിക്കുന്ന
മഞ്ചാടിെചങ്കനൽക്കണ്ണുരുട്ടി
ആരാെലൻമുന്നിെലാരാൺമയിലായി വ
ന്നാടി നില്ക്കുന്നു, ഹാ,പാപേമ നീ

ഞാൻ ഈ േലാകത്തു
ബഹുമാനിക്കുന്നതു മഹാത്മാ
ഗാന്ധിെയയാണു്. അതു
കഴിഞ്ഞാൽ കുമാരനാശാ�
െന. ഞാൻ മഹാകവിെയ
നിന്ദിച്ചുെവന്നു് പറയുന്നവൻ
കള്ളം പറയുകയാണു്.

ഈ ചങ്ങമ്പുഴക്കവിത ഉറ�
െക്കെച്ചാല്ലി േനാക്കു. ഗുപ്തൻ
നായർ inimitable verbal
music എന്നു പറഞ്ഞതു് പ്ര�
ത്യക്ഷരം ശരിയാെണന്നു
ഗ്രഹിക്കാനാവും. ചങ്ങമ്പു�
ഴെയെപ്പാെല ഭാവാത്മക�
തയിലൂെട അനുവാചകെന സത്യത്തിെലത്തിക്കുന്ന
േവെറാരു കവി ആരുണ്ടു്? മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ
നൂതന കാവ്യപഥം ഉദ്ഘാടനം െചയ്ത ചങ്ങമ്പുഴയുെട
ജീവിതെത്ത സ്പഷ്ടമായും ഹൃദ്യമായും ആേലഖനം െച�
യ്യുന്നു ഗുപ്തൻ നായരുെട പുസ്തകം. ഫ്രഞ്ച് കവി േബാ�
ദ് െലറിെന്റ ഒരു കവിതയിൽ.

“One the banks of the Seine or the verdant Lovie
You whose beauty might adorn ancient manors
Would bring forth,in the shade of mossy retreats
A thousand sonnets in the hearts of poets
Whom your eyes would make more submissive slaves.”

എന്നു പറയുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതാസുന്ദരി കടാക്ഷം
െകാണ്ടു് േകരളീയരാെക ദാസന്മാരും ദാസികളുമാക്കി.
ഈ േകാളമിസ്റ്റ് ദാസന്മാരിൽ െപടുന്നു. അവരുെട കൂ�
ട്ടത്തിൽ െപടാെത മാറി നിന്നു് അഭിജാതെനേപ്പാെല
ആ സൗന്ദര്യാതിശയം സ്പഷ്ടമാക്കിത്തരുന്നു പ്രെഫസർ
എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ (സാഹിത്യ അക്കാഡമി പ്രസാധ�
നം, പുറങ്ങൾ 72, വില 25 രൂപ).

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല ‘േനാബൽ സാഹിത്യ േജ�
താക്കൾ’ ‘സാഹിത്യേവദി’ ഈ േകാളങ്ങളിൽ െത�
റ്റുകേളെറയുണ്ടു്. വളെരക്കാലമായി ഇവ കാണുന്നു.
പറേയണ്ടതില്ല എന്നു് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.
പേക്ഷ, ഏതിനും അതിരിേല്ല അതുെകാണ്ടാണു് ഇതു്
എഴുതുന്നതു്.

1. േമലാറ്റൂർ രാധാകൃഷ്ണെന്റ േനാബൽ സാഹിത്യ േജതാ�
ക്കൾ

െറാേമൻ േറാളണ്ട്-ശരിയായ രൂപം േറാമങ്ങ് േറാലാങ്ങ്.

അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനാവൽ ജീൻ ക്രിേസ്റ്റഫ് എന്നു രാധാ�
കൃഷ്ണൻ. ശരിയായ േപരു് ഷാങ്ങ് ക്രീേസ്റ്റാഫ്. ഇതുമതി.
മറ്റു െതറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നില്ല.

സാഹിത്യേവദി—േഗാൺ േകാർട്ട്—ശരിയായ േപരു്
േഗാങ്ങ്കൂർ എന്നു്. ഒരുപാടു് െതറ്റുകൾ േവെറയുണ്ടു്.
അവയും തിരുത്തുന്നില്ല. ഇതിെലാെക്ക ഇത്ര നിർബ�
ന്ധെമന്തിനു്? എന്നു േചാദിേച്ചക്കാം ചിലർ. യൂങ്ങ് തിരു�
വനന്തപുരത്തു് വന്നേപ്പാൾ ഒരാൾ അേദ്ദഹെത്ത ജങ്ങ്
(Jung = യുങ്ങ്) എന്നു വിളിച്ചു. അതിമഹത്വമുള്ള യൂങ്ങി�
നു് അതു രസിച്ചില്ല. Mind you my name is യുങ്ങ് എന്നു്
അേദ്ദഹം േകാപേത്താെട പറഞ്ഞു. േപരു anglicize
െചയ്താൽ എന്താണു കുഴപ്പം എന്നു ഞാൻ അേത േദ�
ഷ്യേത്താെട യുങ്ങിേനാടു േചാദിച്ചു. അേദ്ദഹം എെന്റ
േപരു േചാദിച്ചിട്ടു് ൈക്രഷ്ണൻ നയിർ എന്നു പറഞ്ഞാൽ
മതിേയാ എന്നു ആരാഞ്ഞു. രാധാകൃഷ്ണെന്റ േപരു രാ�
ധാൈക്രഷ്ണൻ എന്നു സായ്പ് പറഞ്ഞാൽ രാധാകൃഷ്ണനു്
എന്തു േതാന്നും? (യുങ്ങിേനാടു സംസാരിച്ചേപ്പാൾ എനി�
ക്കു പതിനാലു വയസ്സു്. അന്നെത്ത കുട്ടികൾക്കു് അെതാ�
െക്ക അറിയാം. ഇന്നെത്തെപ്പാെലയല്ല.) എല്ലാം ശരി�
യായി എഴുതാൻ പറ്റിെല്ലന്നു് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും
പ്രസിദ്ധങ്ങളായ േപരുകെളങ്കിലും ശരിയായി എഴുത�
േണ്ട? രാധാകൃഷ്ണൻ Grand Prix എന്നതിെന ഗ്രാൻഡ്
പ്രിക്സ് എെന്നഴുതുന്നു. ‘ഗ്രാങ്ങ് പ്രീ’ എന്ന ഉച്ചാരണം
ശരി. ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണം േപാലും ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് എന്ന�
ല്ല. ഗ്രാൻ പ്രീ എന്നാണു്. ഈ അജ്ഞതെയല്ലാം ക്ഷമി�
ക്കത്തക്കതല്ല.

വിളക്കുടി രാേജന്ദ്രൻ മാതൃഭൂമിയിെലഴുതുന്നു: ‘െതങ്ങി’
െനപ്പറ്റിയുള്ള പുതുേശ്ശരി രാമചന്ദ്രെന്റ കവിത (മാതൃഭൂ�
മി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ഡിസം 30) ഉജ്ജ്വലമായി. ഹൃദ്യമായ
അേനകം കല്പനകൾ ഇതിലുണ്ടു്. ഒരു ഉണർത്തുപാട്ടി�
െന്റ വീറും ശീലും ഈ കവിതയ്ക്കു ൈകവന്നിട്ടുണ്ടു്. കവി�
ക്കു് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

പുതുേശ്ശരി രാമചന്ദ്രൻ

ഒരിക്കെലഴുതിയതാണു് ഇനിപ്പറയു�
ന്ന സംഭവം. ൈകനിക്കര പദ്ഭനാ�
ഭപിള്ള േബ്രാഡ്കാസ്റ്റിങ്ങ് െസക്ഷ�
െന്റ അധിപതിയായിരിക്കുന്ന കാ�
ലം. കുമ്പളത്തു ശങ്കുപിള്ള ദിവാൻ
സർ. സി.പിയ്ക്കു കത്തയച്ചു ഏേതാ
പരേദശി ബ്രാഹ്മണെന മൃദംഗം വാ�
യനക്കാരനായി ൈകനിക്കരയുെട
ഡിപാർട്െമന്റിൽ നിയമിച്ചതു് ശരിയായില്ല എന്നു്. വി�
ദഗ്ദ്ധരായ അേനകമാളുകൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉണ്ടാ�
യിരിെക്ക (കുമ്പളത്തു ശങ്കുപിള്ള മാേവലിക്കര കൃഷ്ണൻ�
കുട്ടിനായരുെട േപരു പറെഞ്ഞന്നാണു് എെന്റ ഓർ�
മ്മ) അന്യേദശത്തുള്ള ബ്രാഹ്മണെന ഇറക്കുമതി െചയ്ത�
തു് ശരിയല്ല എന്നാണു് അേദ്ദഹെമഴുതിയതു്. ആ എഴു�
ത്തു് ൈകനിക്കരയുെട remarks-നു് അയയ്ക്കാൻ ദിവാ�
െന്റ കല്പന. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മറു�
പടി വന്നു. The fame of Kumbalath Sanku Pilli is in
the field of wrestling. He has never been known as
a critic of music എന്നാണു് ൈകനിക്കര എഴുതിയതു്.
ഫയൽ ദിവാനു് അയച്ചു. സി.പി. recorded എെന്നഴു�
തി അതിൽ (recorded എന്നാൽ പിന്നീടു് ഒന്നും േവണ്ട
എന്നാണു് അർത്ഥം). വിളക്കുടി രാേജന്ദ്രൻ പുസ്തകപ്ര�
സാധനത്തിൽ പ്രഗല്ഭനാണു്. അേദ്ദഹം കവിത നിരൂ�
പണം െചയ്തു കണ്ടിട്ടില്ല. ആ പ്രസാധനപ്രക്രിയകളിൽ
വ്യാപരിച്ചാൽ

മാത്രം േപാേര? ഞാൻ േബാറൻ കവിതകൾ ഹൃദ്യങ്ങ�
ളാെണന്നുകൂടി പറയേണാ? അഭിനന്ദനം മതി. അഭിന�
ന്ദനങ്ങൾ േവണ്ട.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: മമ്മൂട്ടി, േമാഹൻലാൽ ഇവരുെട അഭിനയ�
െത്തക്കുറിച്ചു് എന്തു പറയുന്നു?

ഉത്തരം: ചലച്ചിത്രം കാണുന്നവർ ഇതാ മമ്മൂട്ടി,
ഇതാ േമാഹൻലാൽ എന്നു പറയണെമന്നാണു് രണ്ടു�
േപരുെടയും ചിന്ത. അവർ നല്ല അഭിേനതാക്കളാ�
ണു്. പേക്ഷ, കഥാപാത്രങ്ങളുെട മുകളിലായി അവർ
തങ്ങളുെട personality-െയ വയ്ക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടി െപാലീസ്
ഇെസ്പക്ടറായി അഭിനയിക്കുേമ്പാൾ ആ കഥാപാത്ര�
ത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം. ആളുകൾ തെന്ന മമ്മൂട്ടി ആയി�
ത്തെന്ന കാണണെമന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആഗ്ര�
ഹം. േപാൾ മ്യൂനി േഹാളിവുഡ്ഡിലൂെട നടക്കുേമ്പാൾ
ഇതാ വാങ്ങ് ലങ്ങ് േപാകുന്നു. ഇതാ െസാല (Zola)
േപാകുന്നു. ഇതാ പസ്റ്റർ (Pasteur) േപാകുന്നു എന്നു
പറയും. മ്യൂനി േപാകുന്നു എന്നാരും പറയില്ല. ഈ
താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കലിനു് നമ്മൂെട മമ്മൂട്ടിയുെടയും േമാ�
ഹൻലാലിെന്റയും personality പ്രദർശനം തടസ്സമായി
വർത്തിക്കുന്നു. ജഗതി ശ്രീകുമാർ മാത്രം കഥാപാത്ര�
മായി പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിനയം
അതുെകാണ്ടു തെന്ന ഒന്നാന്തരം.

േചാദ്യം: ജൂഡാ ആരു്?

ഉത്തരം: ജൂഡാസ് ഇസ്കാരിയറ്റ് എന്നു മുഴുവൻ േപ�
രു്. മുപ്പതു െവള്ളി വാങ്ങിെക്കാണ്ടു് അയാൾ ക്രിസ്തുവി�
െന ജൂതാധികാരികൾക്കു ഒറ്റിെക്കാടുത്തു. അയാളുെട
ലക്ഷ്യെത്തക്കുറിച്ചു് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒന്നുമില്ല.
പശ്ചാത്താപത്താൽ ജൂഡസ് ആത്മഹത്യ െചയ്തു.
അയാളുെട അമ്മെയക്കുറിച്ചു് മേനാഹരമായ ഒരു
റഷ്യൻ കവിത ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു എഴുതാം.
The mother of Judas എന്നു് കവിതയുെട േപരു്

The Mother wept so bitterly
As Judas hung from the pinetree
You should have seen the tears of a mother.
She cried and they could not calm her.
She kissed the blue legs of Judas her son.
Why did these evil people destroy my son?

ഈ േലാകത്തുള്ള ഓേരാ അമ്മയും ഇമ്മട്ടിലാണു്.
മകൻ വ്യഭിചാരിേയാ െകാലപാതകിേയാ ആകെട്ട.
എെന്റ മകൻ നല്ലവൻ എേന്ന അമ്മ പറയൂ.

േചാദ്യം: െകാല്ലെത്ത ഒരു ധനികൻ േപ്രംനസീറുമാ�
യി വിമാനത്തിൽ േപാകുേമ്പാൾ അടുത്തിരുന്ന ആ
ധനികേനാടു നസീർ േചാദിച്ചു: ‘അങ്ങ് ആരാണു്?’
ധനികൻ മറുപടി നല്കി: ‘ഞാൻ ബിസ് െനസ്സുകാരൻ’.
േപ്രംനസീർ കുറച്ചു േനരം മിണ്ടാതിരുന്നിട്ടു് ഞാൻ
േപ്രംനസീറാണു് എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന ധനികൻ
േചാദിച്ചേത്ര ‘എന്താ ബിസ് െനസ്സ്?’ ഈ ബിെസ്നസ്സു�
കാരെനക്കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു?

ഉത്തരം: ഇതു പച്ചക്കള്ളമാണു്. ബിെസ്നസ്സുകാരെന
കീലടിക്കാൻ ചമച്ച കള്ളം. ക്ലാർക്ക് േഗബിൾ എന്ന
വിശ്വവിഖ്യാതനായ അഭിേനതാവു് േനാബൽ േലാറിയി�
റ്റായ േഫാക് നർ മറുപടി നല്കി: ‘Yes Mr. Gable what
do you do’ ഇതും കള്ളം. ഇതിെന്റ അനുകരണമായ
മെറ്റാരു കള്ളമാണു് നസീറും ധനികനും തമ്മിൽ ആ
രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു എന്നതു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ കുമാരനാശാെനക്കുറിച്ചു് അരുതാ�
ത്ത വാക്കുകൾ പറെഞ്ഞന്നു് ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കു�
ന്നുവേല്ലാ? ശരിയാേണാ?

ഉത്തരം: ഞാൻ ഈ േലാകത്തു ബഹുമാനിക്കുന്ന�
തു മഹാത്മാ ഗാന്ധിെയയാണു്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ കു�
മാരനാശാെന. ഞാൻ മഹാകവിെയ നിന്ദിച്ചുെവന്നു്
പറയുന്നവൻ കള്ളം പറയുകയാണു്. ഇതിെന അധമ�
ത്വം എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചാൽ മതിയാവുകയില്ല. അതി�
െനക്കാൾ ഗഹർണീയമായി എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ
അതാണു് അയാളുെട പ്രവൃത്തി.

േചാദ്യം: ഞാനങ്ങ് മരിക്കേട്ടാ?

ഉത്തരം: േവണ്ട, േവണ്ട മറ്റുള്ളവർക്കു വലിയ ഉപ�
ദ്രവം വലിച്ചു വയ്ക്കുന്നെതന്തിനു്? സമയമില്ലാെത വി�
ഷമിക്കുന്നവെരാെക്ക നിങ്ങളുെട വീട്ടിെലത്തണം.
അവർ പലേപ്പാഴും പന്ത്രണ്ടു മണിക്കൂർ കാത്തിരുന്നാ�
േല നിങ്ങളുെട മൃതേദഹം സിമിേത്തരിയിേലേക്കാ ശ്മ�
ശാനത്തിേലേക്കാ എടുക്കൂ. സ്ത്രീകൾക്കു കള്ളക്കരച്ചിൽ
നടേത്തണ്ടതായി വരും ശവം എടുത്തു െകാണ്ടുേപാ�
കുേമ്പാൾ. നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവാെണങ്കിൽ സഞ്ചയനം
എെന്നാരു ഏർപ്പാടുണ്ടു്. െചറുപ്പക്കാരികൾ നനഞ്ഞു
ശരീരേത്താടു് ഒട്ടിയ വസ്ത്രങ്ങേളാടുകൂടി അസ്ഥിനമ�
സ്കാരം നടത്തുേമ്പാൾ അതു കണ്ടുരസിക്കാൻ ഏെറ�
േപരുണ്ടാകും. പുലകുളീ നടത്തണം. േവണ്ട നിങ്ങൾ
മരിക്കരുതു്. ബന്ധുക്കൾക്കു െചലവുണ്ടാക്കരുതു്.

േചാദ്യം: പബ്ളിസിറ്റിെയ നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കുന്നു.
പബ്ളിസിറ്റിയേല്ല ആഴ്ചേതാറും േകാളെമഴുതുന്നതു്?

ഉത്തരം: എം.പി. ശങ്കരനുണ്ണി നായരും മറ്റേനകം
എഴുത്തുകാരും പറയുന്നതുേപാെല ഇതു് വയറു പിഴ�
യ്ക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള രചനയാണു്. മറ്റുള്ളവർക്കു െവറു�
േത എടുത്തു െകാടുക്കാെത പണം ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരു�
െന്നങ്കിൽ എനിക്കിതു് എഴുേതണ്ടിവരുകയില്ല. തിരു�
വനന്തപുരെത്ത ഒരു കവി ‘ഈസി മണി’ ഉണ്ടാക്കു�
ന്നവൻ എന്നാണു് എെന്ന വിളിക്കുന്നതു്. ഇതു േകൾ�
ക്കുന്നവർ അേപ്പാൾ തെന്ന റ്റാക്സിയിൽ കയറി വീട്ടിൽ
വന്നു് എെന്ന അതറിയിച്ചിട്ടു േപാകും. ഞാൻ മറ്റൂള്ളവ�
െരക്കൂറിച്ചു േദാഷമായി ഒന്നും പറയാറില്ല ഇേപ്പാൾ.
പറഞ്ഞാൽ റ്റാക്സി, ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞ ആളിെന്റ വീ�
ട്ടിേലക്കാവും േപാവുക.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾക്കു് ആെരെയങ്കിലും േപടിയുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: സാഹിത്യം രചിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകെളയും
ഞാൻ െപൺകടുവകളായി കരുതുന്നു, േപടിക്കുന്നു.
അവരുെട മുൻപിൽ അകെപ്പട്ടു േപായാൽ ഞാൻ മു�
യലായി മാറും. എനിക്കു് ഈ മാനസികനിലയുണ്ടാ�
ക്കിയതു് മരിച്ചുേപായ ഒരു സാഹിത്യകാരിയാണു്.
അവരുെട ഒരു കൃതി ൈപങ്കിളി സാഹിത്യമാെണന്നു്
ഞാൻ എഴുതി. രണ്ടാം ദിവസം എനിെക്കാരു കത്തു
കിട്ടി. െതറിയുെട പൂരം. സ്ത്രീകൾ െതറിവിളിക്കുെമന്നു്
അന്നാണു് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതു്.

പ്രകടനാത്മകം

ൈവേലാപിള്ളി, പി.
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഇവ�
െരാഴിച്ചാൽ േശഷമുള്ള കവി�
കെളല്ലാവരും തെന്ന മധ്യമ
ഭാവമുള്ളേതാ അതിസാധാ�
രണ ഗുണമുള്ളേതാ ആയ
കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചവരാണു്.
കാലപ്രവാഹത്തിൽ അവർ
കടപുഴകി ഒലിച്ചുേപാകും.

സ്ത്രീെയസ്സംബന്ധിച്ചു വർ�
ദ്ധിച്ച താൽപര്യമുള്ള ഒരു�
േദ്യാഗസ്ഥനുമായി പാേലാ�
ട്ടു് ഒരു സേമ്മളനത്തിനു്
എനിക്കു േപാേകണ്ടതായി
വന്നു ഒരിക്കൽ. ഒരു സ്ത്രീ
കൂടിയുണ്ടു് മീറ്റിങ്ങിൽ പ്ര�
സംഗിക്കാൻ. ഉേദ്യാഗസ്ഥ�
െന്റ വീട്ടിേലക്കാണു് കാർ

ആദ്യം േപായതു്. അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു് അയാൾ
ഇറങ്ങി വന്നു. കീറിയ േഷർട്. നാലു ദിവസമായി െവ�
ള്ളം കാണാത്ത മുണ്ടു്. ബനിയൻ ഒരു മാസമായി െവ�
ള്ളം കണ്ടിരിക്കില്ല. മുണ്ടിൽ നിന്നു് വാട വരുന്നുേണ്ടാ
എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ശ്വാസം വലിച്ചു േനാ�
ക്കി. േനരിയ ദുർഗ്ഗന്ധം വരുന്നു. പിറകിലെത്ത സീറ്റി�
ലാണു് ഞാൻ ഇരുന്നതു്. ഉേദ്യാഗസ്ഥനും അവിെട കയ�
റി ആസനസ്ഥനായി. പ്രസംഗിക്കാനുള്ള സ്ത്രീയുെട േപ�
രു് ആേവശേത്താെട പറഞ്ഞു് അയാൾ േചാദിച്ചു: …
െയ വിളിക്കേണ്ട? വിളിക്കാെമന്നു ഞാൻ. കാർ സ്ത്രീയു�
െട ഓഫീസിേലക്കു േപായി. അവർ സുന്ദരി. ആ സ്ത്രീ
ഓഫീസിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്നതു കണ്ടു് ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ
േചാദിച്ചു: “Why is she so lean?” ഞാൻ മറുപടി നല്കി:
“സാർ അവരത്ര െമലിഞ്ഞിട്ടേല്ല.” അയാൾ പിെന്ന�
യും എേന്നാടു്. “ഇവർ ഉച്ചയ്ക്കു് എന്തു കഴിക്കും?” ഞാൻ:
“േചാറുണ്ണുമായിരിക്കും.” “അതിനു ഇവിെട നല്ല േഹാ�
ട്ടെലാന്നുമില്ലേല്ലാ.”എന്നു് ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ. “എന്നാൽ
വാഴയ്ക്കപ്പേമാ പരിപ്പുവടേയാ തിന്നുമായിരിക്കും” എന്നു
ഞാൻ. ന്യൂട്ടൻ ആപ്ൾ വീഴുന്നതു കണ്ടു് ഗ്രാവിേറ്റഷൻ
കണ്ടുപിടിച്ചതുേപാെല ഒരു നൂതന കണ്ടുപിടിത്തം
നടത്തി. “That is why she is so lean” എന്നു് ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥൻ െമാഴിയാടി. കഴുത കരഞ്ഞു തീർക്കുന്നതു േപാ�
െല െമാഴിയാടലിലൂെട ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ കരഞ്ഞു തീർക്കു�
കയായിരുന്നു. ഈ സമയം െകാണ്ടു് സ്ത്രീ കാറിെന സമീ�
പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അയാൾ തിടുക്കത്തിൽ “കൃഷ്ണൻ നായർ
എഴുേന്നറ്റു് മുൻസീറ്റിലിരിക്കണം. അവർ എെന്റ അടു�
ത്തു ഇരിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ മുൻസീറ്റിേലക്കു
േപായി. കാർ െവള്ളയമ്പലം വഴി, െനടുമങ്ങാടു വഴി
പാേലാട്ടു െചന്നു. വാേതാരാെത സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാ�
യിരുന്നു ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ശ്രീമതിേയാടു്. മീറ്റിങ്ങ് േഹാളി�
േലക്കു തങ്ങെള സംഘാടകർ നയിച്ചു. പേക്ഷ, അധ്യ�
ക്ഷനായ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന കണ്ടില്ല. അയാൾ ഒരു മുറി�
യിൽ ബാഗുമായി കയറിെയന്നു് ആേരാ ഒരാൾ എേന്നാ�
ടു പറഞ്ഞു. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ
സിൽക് ട്രൗേസഴ്സ്, സിൽക്ക് ബുഷ് േഷർട് ഇവയണി�
ഞ്ഞു മുഖം െമയ്ക്കപ്പ് നടത്തി സുന്ദരനായി ഞങ്ങളുെട
അടുത്തു വന്നു. സ്ത്രീ സരസമായി സംസാരിക്കും. അവർ
അധ്യക്ഷെനക്കണ്ടു് ‘അല്ല, സാറ് ആെക മാറിേപ്പായ�
േല്ലാ’ എന്നു പറഞ്ഞു. അയാൾക്കു പരമസേന്താഷം.

സർ.സി.പി

ൈവരൂപ്യമുള്ള സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും
െമയ്ക്കപ്പ് െകാണ്ടു്, നല്ല വസ്ത്രധാര�
ണം െകാണ്ടു് യഥാക്രമം സുന്ദരിയാ�
കാം. സുന്ദരനാകാം. മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�
പ്പതിപ്പിൽ െക. കൃഷ്ണൻ എഴുതിയ
യഥാർത്ഥസംഭവം ഞാൻ ഓർമ്മി�
ച്ചു. വിരൂപമായ കഥ. ഒരു സ്ത്രീയു�
െട ഭർത്താവു മരിക്കുന്നു. അയാളിൽ നിന്നുണ്ടായ മക�
ളുണ്ടു് അവർക്ക്. ഭർത്താവു് മരിച്ചതിനുേശഷം അവർ
േവെറാരുത്തെന കാമുകനായി സ്വീകരിച്ചു് അയാെള വി�
വാഹം കഴിക്കുന്നു. രണ്ടാമെത്ത ഭർത്താവു് യുദ്ധത്തിൽ
മരിക്കുന്നു. അയാളുെട മൃതശരീരം െകാണ്ടുവന്നു ദഹി�
പ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീയുെട രണ്ടാമെത്ത ഭർത്താവിെന മകൾ�
ക്കു് ഇഷ്ടമില്ല. വ്യഭിചാരിണിയായ അമ്മെയ മകൾ വി�
ളിച്ചതാണു് ‘ബിച്ച് ’എന്ന പദം. ഈ അതിസാധാരണ�
മായ വിഷയത്തിനു് സിൽക്കു് േകാട്ടും സിൽക്കു് ട്രൗേസ�
ഴ്സ്സും അണിയിക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ. എന്നു പറഞ്ഞാേലാ?
കഥയ്ക്കു് േയാജിക്കാത്ത സാഹിത്യഭാഷ െകാണ്ടു് ആവ�
രണം നടത്തുന്നു രചയിതാവു്. അേപ്പാൾ ഭാഷയ്ക്കു പ്രാ�
ധാന്യം വരുന്നു. അതു കൃത്രിമമായി ഭവിക്കുന്നു. സാഹി�
ത്യസംബന്ധിയായ ഭാഷ പ്രേയാഗിക്കാൻ കഥാകാര�
നു് താൽപര്യമുള്ളതുെകാണ്ടു് അതിൽ മാത്രം അേദ്ദഹം
മനസ്സിരുത്തുന്നു. അതിെന്റ ഫലേമാ? സംഭവങ്ങളുെട
വ്യാഖ്യാനമില്ല. ഒരു കഥാപാത്രത്തിെന്റയും ആന്തരമ�
ണ്ഡലത്തിേലക്കു് അേദ്ദഹത്തിനു േനാക്കാൻ കഴിയു�
ന്നില്ല. Stilted ഭാഷെകാണ്ടു്—പ്രകടനാത്മകമായ ഭാഷ�
െകാണ്ടു്—മായികവിദ്യ കാണിക്കുന്ന ഏർപ്പാടു് എേന്ന
കഴിഞ്ഞു.

വിഷാദേത്താെട

സാഹിത്യം രചിക്കുന്ന എല്ലാ
സ്ത്രീകെളയും ഞാൻ െപൺ�
കടുവകളായി കരുതുന്നു;
േപടിക്കുന്നു. അവരുെട മുൻ�
പിൽ അകെപ്പട്ടു േപായാൽ
ഞാൻ മുയലായി മാറും.

1. മാേവലിക്കരയ്ക്കടുത്തുള
െചട്ടിക്കുളങ്ങര ഒരു മാേന�
ജ്െമന്റ ് സ്ക്കൂളുണ്ടു്. അക്കാല�
ത്തു് എെന്റ കൂട്ടുകാരൻ കൃ�
ഷ്ണപിള്ള അതിെന്റ മാേന�
ജരായിരുന്നു (മലയാളനാ�
ടു് എസ്.െക. നായരുെട അടുത്ത ബന്ധു). ആ വിദ്യാല�
യത്തിെന്റ വാർഷികാേഘാഷേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ടു് സാ�
ഹിത്യസേമ്മളനം നടത്താൻ അധികാരികൾ തീരുമാ�
നിച്ചു. എം.പി. മന്മഥൻ, േഡാക്ടർ പി.െക. നാരായണ�
പിള്ള ഇവർ യഥാക്രമം ഉദ്ഘാടകരും അധ്യക്ഷനും. മീ�
റ്റിങ്ങ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കു രണ്ടുമണിയ്ക്കു് ഒരാൾ മന്മഥൻസ്സാറ്
തന്നയച്ച എഴുത്തു് എന്നു പറഞ്ഞു എെന്ന അതു് ഏല്പി�
ച്ചു. സാറ് എഴുതിയതു്: ‘പ്രിയ സേഹാദരാ, എനിക്കു േവ�
ണ്ടി െചട്ടിക്കുളങ്ങര സ്ക്കൂളിൽ േപായി പ്രസംഗിക്കണം.
എനിക്കു യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രിൻസിപ്പലിെന്റ ഒരു മീറ്റി�
ങ്ങുണ്ടു്. േപാകാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇതു് അേപക്ഷയാണു്
സഹായിക്കണം. മന്മഥൻ സാറിെന എനിക്കു ബഹുമാ�
നവും േസ്നഹവുമാണു്. സമുന്നതായ അേദ്ദഹം വിനയം
കലർന്ന എഴുത്തു െകാടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വീട്ടി�
ലറിയിച്ചിട്ടു് സേമ്മളനത്തിനു േപായി. േവദിയിേലക്കു
കയറാൻ േപായേപ്പാൾ രണ്ടു വശത്തുമിരുന്ന േശ്രാതാ�
ക്കൾ ‘മന്മഥൻ േപാകുന്നു’ എന്നു പ്രതിേഷധം വ്യക്ത�
മാക്കിപ്പറഞ്ഞു. പി.െക. നാരായണപിള്ളയുെട പ്രഭാ�
ഷണത്തിനു േശഷം ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു. ‘മന്മഥാ, മന്മഥാ’
എന്ന വിളികൾ. അതിൽ െതറ്റില്ല. അവർ അേപ്പാൾ പ്ര�
തീക്ഷിച്ചതു് മന്മഥൻ സാറിെനയാണു്. ചില വാക്യങ്ങൾ
പറഞ്ഞിട്ടു് ഞാൻ കേസരയിൽ ഇരുന്നു. പി.െക. സാ�
റ് എേന്നാടു പറഞ്ഞു: “കൃഷ്ണൻ നായേര പ്രസംഗത്തി�
നു പകരം േപാകരുതു്. അെതാരു പാഠമാക്കിെക്കാള്ള�
ണം” കൃതിജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചേപ്പാൾ എനിെക്കാരു
പൂെച്ചണ്ടു് െകാണ്ടു വരുന്നു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി. ഞാനതു
വാങ്ങിയില്ല. അപമാനിതനായി ഞാൻ തിരിച്ചു േപാന്നു.
‘ക്ഷണിക്കാെത േപായാൽ ഉണ്ണാെത േപാരാം.’ എന്നു്
ഒരു െചാല്ലുണ്ടു്. എത്ര സത്യം! ഒരിടത്തും ശരിയായ വി�
ധത്തിൽ ക്ഷണിക്കാെത േപാകരുതു്. മീറ്റിങ്ങിനു് പകര�
ക്കാരനായി ഒരിക്കലും േപാകരുതു്.

േപാൾ മ്യൂനി

2. എെന്റ ഒരു ശിഷ്യെന്റ മകൻ കൂ�
െടക്കൂെട എെന്റ വീട്ടിൽ വരുമാ�
യിരുന്നു. അസാധാരണത്വമാർ�
ന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ബാലൻ. ഇരി�
ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കില്ല.
ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും നി�
ല്ക്കുകേയയുള്ളു. അേദ്ദഹം മത്സര�

പ്പരീക്ഷെയഴുതി. സമുന്നതമായ നിലയിൽ ജയിച്ചു.
ഐ.എഫ്.എസുകാരനായി. വിേദശത്തു േപാകുന്നതി�
നു മുൻപു് എെന്നക്കാണാൻ വന്നു അേദ്ദഹം. ഞാൻ
േസ്നഹപരതന്ത്രനായി. രണ്ടു പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തക�
ങ്ങൾ ആ ബുദ്ധിമാനു നല്കി. എഴുതിെക്കാടുക്കണെമന്നു്
അേദ്ദഹം നിർബന്ധിച്ചതുെകാണ്ടു് For ‘so and so’ with
love എന്നു് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി. േപാകാൻ േനര�
ത്തു് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുെട തലയിൽ ൈകവച്ചു് ‘എല്ലാം
ശുഭമായി വരും’ എന്നു കണ്ണീേരാെട പറഞ്ഞു. കാൽ
ശതാബ്ദം കഴിഞ്ഞു. ആ ശിഷ്യസദൃശ്യൻ അംബാസി�
ഡറായി. ഒരു രാത്രി അേദ്ദഹെത്ത ആേരാ ആക്രമി�
ച്ചു. അതു പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഞാൻ ദുഖഃേത്താെട
കെത്തഴുതി. രക്ഷെപ്പട്ടതിനു് ഈശ്വരനു് നന്ദി പറഞ്ഞു
െകാണ്ടുള്ള ആ കത്തിനു് മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞു് മറുപ�
ടി കിട്ടി. സംബുദ്ധി Dear Krishnan Nair എന്നായിരു�
ന്നു. എെന്റ ഉള്ളു് പിടഞ്ഞു. എെന്റ മുൻപിൽ എത്ര നിർ�
ബന്ധിച്ചാലും ഇരിക്കാത്ത ആ വ്യക്തി എെന്ന തൃണം
േപാെല കരുതി കൃഷ്ണൻ നായേര എന്നു വിളിക്കുന്നു.
കത്തു് ഞാൻ മുഴുവനും വായിച്ചില്ല. പ്രിയെപ്പട്ട വായന�
ക്കാേര, േലാകമിങ്ങെനെയാെക്കയാണു്. സ്ഥാനമാന�
ങ്ങൾ ൈകവരുേമ്പാൾ വ്യക്തികൾ തലമറന്നു് എണ്ണ
േതക്കും. അതു് നിസ്സാരെമന്നു കരുതിേവണം നമ്മൾ ജീ�
വിക്കാൻ. എങ്കിലും നമുക്കു ദുഃഖം േതാന്നും. ജീവിതത്തി�
െന്റ, േലാകത്തിെന്റ സ്വഭാവമിതാെണന്നു വിചാരിച്ചാൽ
ദുഃഖത്തിനു കുറവു കിട്ടും.

□
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https://en.wikipedia.org/wiki/Kainikkara_Padmanabha_Pillai
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https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Muni
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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

