സാഹിത്യവാരഫലം
1983/11/27 (കലാകൗമുദി)

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ

Copyright © 2014-2021, J. Vijayamma. The electronic versions are released
under the provisions of Creative Commons Attribution Non-Commercial
Share Alike license for free download and usage. Sayahna Foundation, jwRa
34, Jagathy, Trivandrum, India 695014. uRl: http://www.sayahna.org

സാഹിത്യവാരഫലം

1983/11/27-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

തിരുവനന്തപുരെത്ത െമഡിക്കൽ
േകാേളജാശുപത്രിയിെല ത്വകു് േരാ
ഗവിഭാഗത്തിൽ േജാലിയുള്ള ഒരു
േഡാക്ടെറ കാണാൻ ഞാൻ കുറച്ചു
കാലം മുൻപു് േപായിരുന്നു; എെന്റ
മകെന്റ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു േഡാ
ക്ടർ. അേദ്ദഹവുമായി സംസാരിച്ചി
ജി. എച്ച്. ഹാൻസൻ
രുന്നേപ്പാൾ സുന്ദരിയായ ഒരു െച
റുപ്പക്കാരി മെറ്റാരു ത്വകു് േരാഗവിദഗ്ദ്ധെന കാണാൻ
വന്നു. ആ യുവതിയുെട െതാലിപ്പുറം േനാക്കിയിട്ടു് അേദ്ദ
ഹം എെന്റ മകെന്റ കൂട്ടുകാരൻ േഡാക്ടെറ അർത്ഥ
വത്തായി േനാക്കി. എന്നിട്ടു് ‘ഹാൻസൻ’ എന്നു് പതു
െക്ക പറഞ്ഞു. എനിക്കു് ഉടെന കാര്യം മനസ്സിലായി.
കുഷ്ഠേരാഗമുണ്ടാക്കുന്ന Mycobacterium leprae കണ്ടു
പിടിച്ച േനാർവീജിയൻ േഡാക്ടറാണു് ജി. എച്ച്. ഹാൻ
സൻ. അതുെകാണ്ടു് കുഷ്ഠേരാഗത്തിനു് ‘ഹാൻസൻസ്
ഡിസീസ് ’ എന്നു പറയാറുണ്ടു്. െചറുപ്പക്കാരിക്കു് കു
ഷ്ഠേരാഗമാെണന്നാണു് േഡാക്ടർ സഹപ്രവർത്തക
െന അറിയിച്ചതു്. േരാഗിണിക്കു് അെതാട്ടു മനസ്സിലാ
യതുമില്ല. േരാഗിയുെട കവിേളാ േരാഗിണിയുെട ഗർ
ഭാശയേമാ േനാക്കിയതിനു േശഷം േഡാക്ടർ ‘നിേയാ
പ്ലാസം’ എന്നു് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന േഡാക്ടേറാടു് പറ
ഞ്ഞാൽ അതു് ‘കാൻസറാ’െണന്നു് അേദ്ദഹം മാത്ര
േമ അറിയൂ. േരാഗിയും േരാഗിണിയും മനസ്സിലാക്കി
ല്ല. “ഫിലിപ്പീൻസിെല ഭരണാധികാരിയാരു് ? അെല്ല
ങ്കിൽ ഇസ്രേയലിെല പ്രധാനമന്ത്രി ഇേപ്പാഴും ബഗിൻ
തെന്നേയാ?” എന്നു് േഡാക്ടേറാടു് േചാദിച്ചാൽ അേദ്ദ
ഹം ൈകമലർത്തിെയന്നുവരും. എന്നാൽ േരാഗിെയ
േനാക്കിയിട്ടു് “ഹി ഇസ് സഫറിങ് ഫ്രം െമതിമേഗ്ലാബി
നീമിയ” (Methemoglobinemia) എന്നു ‘കാച്ചിക്കളയും.’
ഒരിക്കൽ ഇതു േകട്ടതാണു് ഞാൻ. േകട്ടപാെട ‘ൈപ
ആൻഡ് കമ്പനി’യിേലക്കു് ഓടി, െമഡിക്കൽ ഡിക്ഷ്ണ
റി േനാക്കാൻ (വീട്ടിൽ അതില്ല). േനാക്കി. െമതിമേഗ്ലാ
ബിൻ എന്നുപറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനും ഹീേമാേഗ്ലാബിനും
(േശ്വതാണു) േചർന്നു് ചാരനിറമാർന്നു് രക്തത്തിലുണ്ടാ
കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥം. ചില മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ ഇതു
ണ്ടാകുെമന്നു ൈവദ്യമതം. ഇതു് രക്തത്തിൽ വരുേമ്പാ
ഴാണു് െമതിമേഗ്ലാബിനീമിയ എന്ന േരാഗമുണ്ടാകുന്നതു്.
“അതു് അങ്ങ് എങ്ങെന കണ്ടുപിടിച്ചു േഡാക്ടർ?” എന്നു
വിനയേത്താെട നമ്മൾ േചാദിച്ചാൽ “ഹി ഹാസ് സയാ
േനാസിസ് ” എന്നു പറയും. വീണ്ടും ൈപ ആൻഡ് കമ്പ
നിയിേലക്കു് ഓടും. െതാലിക്കും കണ്ണിനുമുണ്ടാകുന്ന നീ
ലനിറം സയാേനാസിസ്, ശരി.
ചിലേപ്പാൾ െമഡിക്കൽ േകാേളജിെല വിദ്യാർത്ഥികൾ
എെന്റ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടു്. ഒരിക്കൽ മൂന്നു് എം. ബി. ബി.
എസ്. വിദ്യാർത്ഥികേളാടു് ഞാനും പറഞ്ഞു: ഹി ഈസ്
സഫറിങ് ഫ്രം േകാക്ക്സിഡിയിഓയ്േഡാൈമേക്കാ
സിസ്—Coccidioidomycosis. അതുേകട്ടു് മൂന്നു േപരു
െടയും കണ്ണു തള്ളിേപ്പായി. അവരും െമഡിക്കൽ േകാ
േളജ് ൈലബ്രറിയിേലക്കു് ഓടിയിരിക്കും. ഈ േഡാക്ടർ
മാെരേപ്പാെലയാണു് നവീന നിരൂപകർ. “വ്യക്തിനിഷ്ഠ
മായ കലാത്മകേബാധത്തിെന്റ രൂപം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവ
രാൻ േവണ്ടി അസ്തിത്വവാദപരങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങ
െള േകന്ദ്രീകൃത പരിേപ്രക്ഷ്യത്തിേലക്കു് കൂട്ടിയിണക്കി
പദങ്ങളിലൂെട പുനർജ്ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയാൈവദ
ഗ്ദ്ധ്യമാണു് ‘മയ്യഴിപ്പുഴയുെട തീരങ്ങ’ളിൽ കാണുന്നതു്.”
എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു ഈ േകാക്ക്സിഡിയിഓയ്േഡാ
ൈമേക്കാസിസ് ?

ഭാവിചിന്ത
േകാക്ക്സിഡിയിഓയ്േഡാൈമേക്കാസിസ്
എന്നു പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസേകാശ
ത്തിലും െതാലിപ്പുറത്തും ഉണ്ടാകു
ന്ന േരാഗം. കഫം കൂടുതലുണ്ടാകും;
െചറിയ മുഴകളും. െക. പി. ൈശല
ജയ്ക്കാണു് ‘ഗൃഹലക്ഷ്മി െചറുകഥാമ
ത്സര’ത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം കി
ട്ടിയതു്. അവരുെട ‘സ്വർണ്ണപ്പക്ഷി
എഡിങ്ടൺ
യുെട തൂവൽ’ എന്ന അക്കഥ ഗൃഹലക്ഷ്മിയുെട അഞ്ചാം
ലക്കത്തിൽ വായിക്കാം. പരിഷ്കൃതജീവിതം നയിക്കു
ന്ന അനിയത്തിയുെടയും ലളിതജീവിതം നയിക്കുന്ന
ഏടത്തിയുെടയും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് ഏടത്തിയുെട ജീവി
തം ധന്യമാണു് എന്നു ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന കഥ. വിരസമായ
നാഗരികജീവിതത്തിൽ ആധ്യാത്മകതയുെട സ്വർണ്ണ
ത്തൂവൽ കിട്ടിെയങ്കിൽ എന്നു് അനിയത്തിയുെട ആഗ്ര
ഹം. ഇതു വായിച്ചേപ്പാൾ േകാൾറിജ്ജിെന്റ ഒരു വാക്യം
എെന്റ ഓർമ്മയിെലത്തി. ആശയെമന്നാൽ ഭാവിചിന്ത
െയ ഉൾെക്കാള്ളുന്നതു് എന്നർത്ഥം. സ്മൃതപ്രായമായ
വാക്യത്തിൽ—എപ്പിഗ്രാമിൽ—ഭൂതകാലചിന്തേയയുള്ളൂ.
ഭാവിചിന്ത ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ആശയെത്ത പ്രതിപാദിക്കു
ന്നു ൈശലജ. അത്രയും നന്നു്. എന്നാൽ ശ്രീമതിയുെട
കഥയ്ക്കു് സാംേഗാപാംഗത്വമില്ല. അംഗങ്ങളും ഉപാംഗങ്ങ
ളും േചർന്നു ജനിക്കുന്ന ചാരുതയില്ല. ഒരാശയത്തിൽ
നിന്നു് മെറ്റാരാശയത്തിേലക്കു് ഹനുമാഞ്ചാട്ടം ചാടുന്നു
കഥെയഴുത്തുകാരി. എന്നാൽ ലങ്കയിെലാട്ടു െചല്ലുന്നുമി
ല്ല. ആധ്യാത്മികതയുെട പ്രതിരൂപമായി കഥയിൽ നി
േവശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ‘സ്വർണ്ണപ്പക്ഷിയുെട തൂവൽ’ അതി
െന്റ (കഥയുെട) ഒരവിഭാജ്യഘടകമായി ഭവിക്കുന്നില്ല.
‘ഒരു അെമച്ച ്വറിഷ് ’ കഥ.

കലാജന്യമായ ആഹ്ലാദം
‘അെമച്ച ്വറിഷ് ’ എന്നു മുകളിെലഴുതിയതു് ‘അവിദഗ്ദ്ധം’
എന്ന അർത്ഥത്തിലാണു്. എന്നാൽ അെമച്ച ്വർ (അെമ
റ്റ്യുർ എന്നും ഉച്ചാരണം) എന്ന നാമത്തിനു് ധനപരമായ

ലക്ഷ്യം കൂടാെത െവറും ആഹ്ലാദത്തിനു േവണ്ടി കലയി
ലും വിേനാദത്തിലും വ്യാപരിക്കുന്ന ആൾ എന്ന നല്ല
അർത്ഥവുമുണ്ടു്. ഗൃഹലക്ഷ്മിയിൽ ‘മുത്തു് അടർന്ന ചിപ്പി’
എന്ന കാവ്യെമഴുതിയ ശ്രീമതി സരു ധന്വന്തരി കവി
തയുെട േലാകത്തു് അെമച്ച ്വറായിരിക്കാം. എന്നാൽ
കവിതെയ സംബന്ധിച്ചു് കൃതഹസ്തതയുള്ള സ്ത്രീയാണു്.
കുഞ്ഞിെന്റ മരണത്തിൽ േഖദിക്കുന്ന അമ്മയുെട തീവ്ര
േവദനെയ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ കാവ്യം എെന്റ ഹൃദ
യെത്ത ചലിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിെന ദ്രവിപ്പിക്കുകയും
നയനങ്ങെള ആർദ്രമാക്കുകയും െചയ്തു.
“ഈറൻ മിഴിയാൽ മനസ്സിന്നകത്തള-

മാെക ഞാൻ വീണ്ടും തിരഞ്ഞിടുേമ്പാൾ
കണ്മണിെപാട്ടിെച്ചറിഞ്ഞ തരിവളച്ചില്ലുകൾ െവട്ടിത്തിളങ്ങിടുന്നൂ.
എൻമകൾ പാടിയുറക്കിയ പാവകളിന്നും മയങ്ങിക്കിടന്നിടുന്നു.
പൂക്കളും മണ്ണുമിലകളും െകാണ്ടവൾ
തീർത്ത െകാട്ടാരം തകർന്നുേപായി,
വീെണാരീ െകാട്ടാരവാതിലിൽനിന്നുഞാേനാമേനെയാന്നുകരഞ്ഞിടേട്ട.”

ഈ അമ്മേയാെടാപ്പം ഇെതഴുതുന്ന ആളും കരയുന്നു.
പേക്ഷ, എെന്റ മിഴിനീർ കലാജന്യമായ ആഹ്ലാദത്തി
െന്റതാണു്.

അസുലഭമായ അനുഭവം
ആഹ്ലാദം രണ്ടു തരത്തിലാണു്. മസ്തിഷ്കത്തിനു കിട്ടുന്ന
ആഹ്ലാദവും ഹൃദയത്തിനു കിട്ടുന്ന ആഹ്ലാദവും. രണ്ടാമ
െത്തതിനു് ഉത്കൃഷ്ടത കൂടും. നവീന കലാസൃഷ്ടികളിൽ
ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായവ പലതും മസ്തിഷ്കത്തിനു് ആഹ്ലാദമ
രുളുന്നവയാണു്. അവയിൽ ഒരു േനാവലാണു് റസ്സൽ
മേക്കാർമിക് (Russell McCormmach) എഴുതിയ Night
Thoughts of A Classical Physicist എന്നതു് (കിങ്
െപൻഗ്വിൻ പ്രസാധനം). ഇതിെന്റ ഉജ്ജ്വലത അന്യാ
ദൃശമാണു്. ക്ലാസ്സിക്കൽ ഫിസിക്സിെന്റ ഉദ്േഘാഷകനും
ആരാധകനുമാണു് കല്പിത കഥാപാത്രമായ വിേക്താർ
യാേക്കാബ്. ക്ലാസ്സിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഒരു സത്യെത്ത
മാത്രേമ അംഗീകരിച്ചുള്ളൂ. ആ സത്യം ഭൗതികമാണു്.
വസ്തുനിഷ്ഠമാണു്. യന്ത്രമായി പ്രപഞ്ചെത്ത വീക്ഷിക്കാ
നായിരുന്നു ക്ലാസ്സിക്കൽ ശാസ്ത്രജ്ഞമാരുെട കൗതു
കം. എന്നാൽ നവീനഭൗതികശാസ്ത്രം ഈ സങ്കല്പങ്ങ
െള തകിടം മറിച്ചു. The Nature of the Physical world
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഡിങ്ടൺ എഴുതി: “Physical
science has limited it’s scope so as to leave a back
ground which we are at liberty to, or even invited
to fill with a reality of spiritual import”. നവീനഭൗ

തികശാസ്ത്രം െതന്നിമാറുന്ന സത്യത്തിേലക്കു് ൈകചൂ
ണ്ടിയേപ്പാൾ ക്ലാസ്സിക്കൽ ഫിസിസ്റ്റുകൾ ഭയന്നു. ആ
രീതിയിൽ ഭയന്നു തകർന്നടിയുന്ന കഥാപാത്രമാണു്
മേക്കാർമിക്കിെന്റ യാേക്കാബ്. മാക്സ് പ്ലാങ്കിെന്റയും
ഐൻൈസ്റ്റെന്റയും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കണ്ടു് അയാൾ
അമ്പരന്നു. വർഷം 1918. സ്ഥലം ഒരു ജർമ്മൻ നഗരം.
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനി തകർന്നതു
േപാെല യാേക്കാബും തകർന്നു. യാേക്കാബിെന്റ ഈ
ദുരന്തത്തിനു് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സാംഗത്യമുണ്ടു്.
ഉൽപതിഷ്ണുത്വത്തിെന്റ അടിേയറ്റു് അസത്യാത്മകമായ
യാഥാസ്ഥിതികത്വം നിലം പതിക്കുന്നു എന്ന മട്ടിലുള്ള
സാംഗത്യമാണു് ഞാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തി
െന്റ പാരായണം ഒരസുലഭാനുഭവമാണു്.

മാറ്റം വരാത്ത കഥകൾ
അസുലഭങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് കുട്ടിക്കാ
ലെത്ത േഫാേട്ടാ കാണുന്നതു്. ഇെതഴുതുന്ന ആളിനു്
അഞ്ചുവയസ്സായിരുന്ന കാലത്തു് എടുത്ത േഫാേട്ടാ
ഇേപ്പാഴുമുണ്ടു്. ഒരു േകടുമില്ലാെത. ‘രാമൻ പിള്ള സ്റ്റുഡി
േയാ’ എന്നു് റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പുെകാണ്ടടിച്ച േരഖയും േഫാ
േട്ടായുെട താെഴ കാണാം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം
എടുത്ത ഒരു േഫാേട്ടാ കുട്ടിയുെട രൂപമറിയാൻ വയ്യാ
ത്ത മട്ടിൽ ആയിേപ്പായിരിക്കുന്നു. ആറു െകാല്ലം മുൻപു്
അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാെത ഇരിക്കു
ന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം വാങ്ങിയ െപൻഗ്വിൻ ബുക്കുകളു
െട കടലാസ്സു് െപാടിഞ്ഞു േപായി. കടലാസ്സിൽ wood
fiber കൂടിയിരുന്നാൽ അതു് ദീർഘകാലമിരിക്കും. മുദ്രപ്പ
ത്രങ്ങളിൽ wood fiber എഴുപത്തഞ്ചു ശതമാനെമങ്കിലും
കാണും. അതുെകാണ്ടാണു് അവ വളെരക്കാലമിരിക്കു
ന്നതു്. പെണ്ടാെക്ക െചരിപ്പു വാങ്ങിയാൽ വളെരക്കാ
ലം ഇടാം. ഇന്നു് കഷ്ടിച്ചു് രണ്ടു മാസം.
െചറുകഥകളും ഇതുേപാെലയാണു്.
മലബാർ സുകുമാരെന്റ ‘ആരാെന്റ
കുട്ടിയും’, ‘കൂേനയുെട ചികിത്സയും’
(േപരു് ഇതുതെന്നേയാ എേന്താ)
‘ജഡ്ജിയുെട േകാട്ടും’ ഒരു േകടുപാ
ടുമില്ലാെത ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന
ലെത്ത പ്രശസ്തനായ കഥാകാര
െന്റ കഥ ഇന്നില്ല. ആഴ്ചപ്പതിപ്പുക
ളുെട ജീവിതകാലം ഒരാഴ്ചയാണു്. അതുെകാണ്ടു് അവ
യിൽ അച്ചടിച്ചു വരുന്ന കഥകളും ഒരാഴ്ചെയങ്കിലും ജീ
വിക്കണം. അതുണ്ടാകുന്നില്ല. വായനക്കാരൻ വായി
ച്ചു കഴിഞ്ഞാലുടൻ അവ മരിക്കുന്നു. കുങ്കുമം വാരിക
യിൽ (ലക്കം 10) വസുമതി എഴുതിയ ‘വിവാഹസമ്മാ
നം’ എന്ന കഥ എെന്നസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഏതാ
നും നിമിഷങ്ങൾെകാണ്ടു് മരിച്ചുേപായി. േസ്നഹിച്ചിരുന്ന
സ്ത്രീ മെറ്റാരുവെന്റതായിത്തീരുേമ്പാൾ പുരുഷൻ ദുഃഖം
മറക്കാൻ േവണ്ടി കുടിക്കുന്നതാണു് ഇതിെല കഥ. േക
ന്ദ്രസ്ഥിതമായിരിേക്കണ്ട ഈ വിഷയേത്താടു ബന്ധ
മില്ലാത്ത പലതും പറഞ്ഞു് “െകാച്ചുവർത്തമാനക്കാ
രി”യായി പ്രത്യക്ഷയാകുന്നു കഥെയഴുത്തുകാരി. ഫൗ
ണ്ടൻ െപൻ നല്ലതാെണങ്കിൽ ശതാബ്ദങ്ങേളാളമിരി
ക്കും. ഞാൻ ഈ േലഖനെമഴുതാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന
േപന എെന്റ ൈകയിൽ കിട്ടിയിട്ടു് അമ്പതു വർഷത്തില
ധികമായി. ഇതു െകാെണ്ടഴുതിയാണു് ഞാൻ േഫാർത്
േഫാമിൽ കണക്കു പരീക്ഷയ്ക്കു േതാറ്റതു്. എം. എ. പരീ
ക്ഷയ്ക്കു് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ജയിക്കാൻ എെന്ന സഹായി
ച്ചതും ഈ േപന തെന്ന. വസുമതി ഒേര േപന ഉപേയാ
ഗിച്ചാലും േപന കൂടക്കൂെട മാറിയാലും കഥകൾക്കു് മാറ്റം
വരില്ല.
മാറ്റം വരാത്തതു് കഥകൾക്കു മാത്രമല്ല. ഒരുദാഹരണം
മാത്രം നൽകാം. ഓഫീസിൽ േജാലിയുള്ള രണ്ടു കൂട്ടു
കാരികൾ ബസ്സിൽ കയറി. ഒരാൾ േനാെട്ടടുത്തു് ൈക
യിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. മേറ്റയാൾക്കു് ബാഗിൽ നിന്നു് പണ
െമടുേത്ത പറ്റൂ. ഓടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിൽ നിന്നു
െകാണ്ടു് അെതടുക്കാൻ വയ്യ. “എെന്റ ടിക്കറ്റും കൂടി വാ
ങ്ങിേച്ചക്കൂ” എന്നു െമാഴിയാടുന്നു. വാങ്ങിച്ചു. രണ്ടുേപർ
ക്കും ഇറേങ്ങണ്ട സ്ഥലം ഒന്നു തെന്ന. ഇറങ്ങി. മേറ്റ
സ്ത്രീ ബാഗ് തുറന്നു് നാല്പതു ൈപസ എടുത്തു് െകാടുത്തു
അതുവാങ്ങാൻ തയ്യാറായി നിന്ന സ്ത്രീയ്ക്കു്. അവരതു േവ
ഗം വാങ്ങി ‘േപാെട്ട’ എന്നു പറഞ്ഞു് നടന്നു. കൂട്ടുകാരി
ക്കു േവണ്ടി െചലവാക്കിയ തുച്ഛമായ തുക തിരിച്ചു വാ
ങ്ങാത്ത ഒരു സ്ത്രീയും ഇേന്നവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ല; ഇനി
ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.

കന്യകാത്വം. േവശ്യാത്വം
ഗ്രീക്ക് രതിേദവതയായ അെഫ്രാൈഡറ്റിെയക്കുറിച്ചു്
രണ്ടു കഥകളുണ്ടു്. ഒന്നു് ഗ്രീക്കു കവി േഹാമർ പറഞ്ഞ
തു്. രണ്ടു് ഗ്രീക്കു കവി ഹീസിയഡ് (Hesiod) പറഞ്ഞതു്.
ഹീസിയഡ് േരഖെപ്പടുത്തിയ കഥ ചുരുക്കിെയഴുതാം.
സ്വർഗ്ഗം ഭർത്താവു്; ഭൂമി ഭാര്യ. അവരുെട മകൻ േക്രാ
ണസ്. സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും രതിക്രീഡയിൽ ഏർെപ്പട്ടിരു
ന്നേപ്പാൾ മകനു് ഈർഷ്യയുണ്ടായി. അവൻ അച്ഛെന്റ
ജനേനന്ദ്രിയം മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. അതു് കടലിൽ വന്നു വീ
ണേപ്പാൾ അതിൽ പറ്റിയിരുന്ന ഒേന്നാ രേണ്ടാ തുള്ളി
േരതസ്സു് സമുദ്രെത്ത ഗർഭിണിയാക്കി. സമുദ്രം പ്രസവി
ച്ചവളാണു് അെഫ്രാൈഡറ്റി. അവൾ അഗ്നിേദവനായ
െഹഫീസ്റ്റസിെന്റ ഭാര്യയായി. വിരൂപനും മുടന്തനുമാ
യിരുന്നു അയാൾ. അതുെകാണ്ടു് അെഫ്രാൈഡറ്റി യുദ്ധ
േദവനായ അറീസിെന കാമുകനായി സ്വീകരിച്ചു. അവ
ളുെട പുത്രനാണു് കാമേദവനായ ഈേറാസ്. ഫിനീ
ഷ്യൻ രതിേദവത അസ്റ്റാർട്ടിയും സുേമറിയാക്കാരുെട
ഇനാന്നയും ബാബിേലാണിയാക്കാരുെട ഇഷ്താറും
ഈജിപ്റ്റുകാരുെട ഐസീസും ഗ്രീസിെല അെഫ്രാ
ൈഡറ്റിയിൽ നിന്നു് വിഭിന്നകളല്ല. ഈ അഞ്ചു േപരും
സുചരിതകളാണു്. അേതസമയം േവശ്യകളും. കന്യകാ
ത്വെത്തക്കുറിച്ചും േവശ്യാത്വെത്തക്കുറിച്ചും സ്ത്രീക്കുണ്ടാകു
ന്ന ഫാന്റസിക്കു് േയാജിച്ച മട്ടിലാണു് ഈ േദവതകൾ
ക്കു് ദ്വന്ദഭാവം നൽകിയിട്ടുള്ളതു്. ഭാരതത്തിേലാ? പാർ
വതിയാണു് ശക്തിയുെട പ്രതിരൂപം. ആ േദവിയിൽ
േവശ്യാത്വത്തിെന്റ അംശം ഉെണ്ടന്നുപറയാൻ വയ്യ.
പ്രകാശത്തിെന്റ—ശുക്ലപക്ഷത്തിെന്റ—േദവതയാണു്
പാർവ്വതി (താന്ത്രിക സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചു് ) അന്ധകാ
രത്തിെന്റ—ശ്യാമപക്ഷത്തിെന്റ—േദവതയാണു് കാളി.
പാർവ്വതി/കാളി ഈ േദവതകളിൽ േമല്പറഞ്ഞ ദ്വന്ദ്വഭാ
വം ആേരാപിച്ചിരിക്കുന്നു താന്ത്രികർ. ഏതു ചാരിത്രശാ
ലിനിയിലും േവശ്യാത്വം തലയുയർത്തും. ഏതു േവശ്യയി
ലും വിശുദ്ധി തലയുയർത്തും. അടുത്ത വീട്ടിെല പുരുഷൻ
തെന്ന േനാക്കുന്നുെവന്നു് ഭാര്യ ഭർത്താവിേനാടു പറയു
േമ്പാൾ അതു് ഭാര്യയുെട പാതിവ്രത്യെത്തയാണു് കാ
ണിക്കുന്നെതന്നു് അയാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഏഭ്യനാണു്
ആ മനുഷ്യൻ എന്നു മാത്രം കരുതിയാൽ മതി. ദ്വന്ദ്വഭാ
വങ്ങളിെല ഒന്നു്—േവശ്യാത്വം—പരാതിയായി പ്രത്യക്ഷ
മാകുന്നുെവേന്ന കരുേതണ്ടതുള്ളൂ. പി. എ. എം. ഹനീഫ്
കുങ്കുമം വാരികയിെലഴുതിയ ‘ഉളി’ എന്ന പരമ േബാ
റൻ കഥെയ അവലംബിച്ചു് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനി
െക്കഴുതാൻ കഴിഞ്ഞേല്ലാ. ഹനീഫിനു് നന്ദി. (അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ കഥയിെല നായിക അന്യപുരുഷെനക്കുറിച്ചു്
ഭർത്താവിേനാടു് പരാതി പറയുന്നവളാണു്.)

ധിഷണയുെട സ്ഫുലിംഗം
രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിൽ കീർത്തിയാർ
ജ്ജിച്ചവെരക്കുറിച്ചു് ബഹുജനത്തിനു
ബഹുമാനമില്ല. എന്നാൽ അവരിലാ
െരങ്കിലും ധിഷണയുെട വിലാസം
കാണിച്ചാൽ അവർ (ജനം) അതി
രറ്റ ആദരം പ്രകടിപ്പിക്കും. ജവാഹർ
ലാൽ െനഹ്റുവിെനക്കാൾ വലിയ
രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്മാർ ഭാരതത്തി
ആങ്േദ്ര മാൽേറാ
ലുണ്ടിയിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, ആത്മകഥയും ഡിസ്കവറി ഒഫ്
ഇന്ത്യയും എഴുതിയ െനഹ്റുവിേനാടാണു് ഭാരതീയർക്കു
ബഹുമാനം. ഫ്രാൻസിെല ഇൻഫർേമഷൻ മന്ത്രിയായി
രുന്നു ആങ്േദ്ര മാൽേറാ. ‘നിശ്ശബ്ദതയുെട ശബ്ദം’ എന്ന
കലാവിമർശന ഗ്രന്ഥവും മാസ്റ്റർ പീസുകളായി പരിഗ
ണിക്കെപ്പടുന്ന േനാവലുകളും എഴുതിയതുെകാണ്ടാണു്
അേദ്ദഹം എന്നും ഓർമ്മിക്കെപ്പടാൻ േപാകുന്നതു്. േക
രളത്തിെല പനമ്പിള്ളി േഗാവിന്ദേമേനാൻ, സി. അച്ചുത
േമേനാൻ, ഇ. എം. എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാടു്, െക. ദാേമാദ
രൻ എന്നിവർ ആദരണീയരായതു് അവരുെട ധിഷണാ
ൈവഭവത്താലാണു്. അവരുെട രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞത മറ്റു
േനതാക്കന്മാർക്കും കാണുമായിരിക്കും. ധിഷണാൈവ
ഭവം േവണ്ട ധിഷണയുെട സ്ഫുലിംഗം ഒന്നു പ്രസരിപ്പി
ച്ചാൽ മതി ബഹുജനം നിങ്ങെള േസ്നഹിക്കും, മാനിക്കും.
വാരികകളിെല േചാേദ്യാത്തര പംക്തികൾ ഈ ധിഷ
ണാസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് ആകർഷകങ്ങളാകുന്ന
തു്. ജനയുഗം വാരികയിൽ ‘ആര്യാടു് േഗാപിേയാടു േചാ
ദിക്കുക’ എന്ന േപരിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പംക്തിക്കു പു
തുമയുണ്ടു്. അതിൽ ധിഷണയുെട അഗ്നികണമുണ്ടു്. േന
രേമ്പാക്കുമുണ്ടു്. ഉദാഹരണം ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആര്യാടു്
േഗാപിേയാടു േചാദിക്കുന്നു:
കരുണാകരൻ ഇവിെട ഒന്നാം തീയതി േതാറും െതാ
ഴാൻ വരാറുണ്ടു്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇവിെട െതാഴാൻ
വരാറുേണ്ടാ?
ഉത്തരം: ഉണ്ടേല്ലാ? വല്ലേപ്പാഴും മലയാറ്റൂർ രാമകൃ
ഷ്ണൻ.
ഇതു വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കും ഒരു േചാദ്യം വായുവിൽ
ക്കൂടി േകൾക്കാറാകുന്നു.
വാത്സ്യായനൻ: എ. ഡി. ഒന്നാം ശതാബ്ദത്തിനും നാ
ലാം ശതാബ്ദത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നു
െവന്നു് മിടുക്കനായ സർദാർ െക. എം. പണിക്കർ പറ
യുന്നു. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു വരുന്നുെവന്നു കരു
തി ചില കുട്ടികളും ചില ഫിേലാസഫി ലൿചറർമാരും
െസനറ്റ് ഹാളിൽ എെന്ന കാണാനും എെന്റ പ്രസംഗം
േകൾക്കാനും കൂടിെയന്നു പറയുന്നതു ശരിയാേണാ കൃ
ഷ്ണൻ നായേര?
ഉത്തരം: ശരിയാണു് കാമശാസ്ത്രെമഴുതിയ ആളേല്ല.
കണ്ടുകളയാെമന്നു വിചാരിച്ചു േകാേളജ് വിദ്യാർത്ഥി
കൾ തടിച്ചുകൂടി. ന്യായഭാഷ്യത്തിെന്റ കർത്താവാണു്
താങ്കെളന്നു വിചാരിച്ചു് ചില അദ്ധ്യാപകർ ഓടിെച്ചന്നു.
അേങ്ങാട്ടു് െചന്നേപ്പാഴാണു് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അമളി പറ്റി
യതു്. വടെക്കേങ്ങാ ഉള്ള ഒരു വാത്സ്യായനൻ വരാെമ
ന്നു് സർവ്വകലാശാലാധികൃതേരാടു് ഏറ്റിരുന്നു. സുഖ
േക്കടുെകാണ്ടു് ആ മാന്യൻ വന്നതുമില്ല. വെന്നങ്കിൽ കു
ട്ടികൾ ഇങ്ങെന േചാദിക്കുമായിരുന്നു: “ശേശാ വൃേഷാ
ശ്വ ഇതി ലിങ്ഗ േതാ നായക വിേശഷാഃ” എന്നു അങ്ങു്
കാമസൂത്രത്തിൽ എഴുതിയെതാന്നു വിശദീകരിക്കൂ.
അദ്ധ്യാപകർ ആംഗലവാണിയിൽ േചാദിക്കുന്നതു
ഇങ്ങെനയാവാം: Vatsyayana, you elaborated logicism
in the 3rd century A. D. Are we correct? How can
truth be apprehended through a norm?

ഷഡക്ഷര സുന്ദരൻ
എെന്റ ഒരു കാരണവർ മകനു് ഇരുപെത്തട്ടു െകട്ടു
േമ്പാൾ േപരിട്ടതു ഷഡക്ഷര സുന്ദരൻ നായർ എന്നാ
യിരുന്നു. ശ്രീമൂലവിലാസം ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് േഫാ
മിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തു് ഞാൻ വട്ടിയൂർക്കാവിലുള്ള
ഈ കാരണവരുെട വീട്ടിൽ േപാകുമായിരുന്നു. അേപ്പാ
െഴല്ലാം അേദ്ദഹം വടിെയടുത്തു് േദഷ്യേത്താെട “എടാ
ഷഡാക്ഷര സുന്ദരാ ഇവിെട വാ” എന്നു് ആേക്രാശിക്കു
ന്നതു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. കാരണവേര, എന്തിനാണു് േവണ്ടാ
ത്ത ദീർഘെമന്നു് ഞാനന്നു േചാദിച്ചിട്ടില്ല. ഷഡക്ഷര
െമന്നു േപാേര എന്നു സംശയം ഉന്നയിക്കാൻ എനി
ക്കന്നു് അറിവില്ലായിരുന്നു. പിന്നീടു് ഇ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള
േപരുകെളക്കുറിച്ചു േനരേമ്പാക്കായി പലതുെമഴുതിയ
േപ്പാൾ ഷഡക്ഷര സുന്ദരൻ നായെര ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു
േപായി. ഇ. വി.-യുെട കൂട്ടുകാരെന്റ ഭാര്യ െപറ്റു, ഇ. വി.
ശിശുവിെന കാണാൻേപായി, കുഞ്ഞു് ഫൗണ്ടൻ േപന
േയാളം വരും. േപെരന്താെണന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾ മറുപ
ടി: േവണുേഗാപാല വീണഗീതരസ ബാലഗംഗാധരൻ.
ഇ. വി.-യുെട ഭാവന ഉദ്ദീപ്തമാകുന്നു. തന്ത വയസ്സുകാല
ത്തു് അങ്കണത്തിൽ വീണു മുെട്ടാടിക്കുന്നു. സ്വല്പം ജീര
കെവള്ളം േവണം. കിഴവൻ വിളിക്കുന്നു: “എടാ േവണു
േഗാപാലവീണഗീതരസ ബാലഗംഗാധേരാ, ഓടിവാ
േയാ, പിടിെച്ചഴുേന്നല്പിേക്കാ, ജീരകെവള്ളം െകാണ്ടുവാ
േയാ” ഇതു മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. േപരു പൂർണ്ണമാ
ക്കുന്നതിനു മുൻപുതെന്ന കിഴവെന്റ പ്രാണൻ േപാകും.
അത്രയ്ക്കു് ദീർഘതയുണ്ടു് േപരിനു്.
ടി. എൻ. േഗാപിനാഥൻ നായർ േവെറാരു വിഷയമാ
ണു് ഹൃദ്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. ഓമനേപ്പരുകളും
വട്ടേപ്പരുകളും (ജനയുഗം). െകാക്കു, െകാക്ക, റിങ്ക,
ചിഹ, ബുബു ഇങ്ങെന േപാകുന്നു ഓമനേപ്പരുകൾ. സാ
ഹിത്യ പഞ്ചാനൻ ഓമനപ്പുത്രനു് േഗാപിനാഥൻ എന്ന
േപരു നല്കി. എങ്കിലും ‘േകാക്കനാർ’ എന്നാണു് അേദ്ദ
ഹം മകെന വിളിച്ചിരുന്നതു്.
തിരുവനന്തപുരെത്ത െപണ്ണുങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ കണവ
ന്മാെര അവരുെട േപരിെന്റ ആദ്യെത്ത അക്ഷരം ഓമ
നേപ്പരാക്കി വിളിക്കുന്നു. േഗാപാലൻ നായർ ‘േഗാ’
എന്നാകുന്നു. നാരായണൻ നായർ മധുരെമാഴിയിലൂ
െട ‘നാ’ എന്നായി മാറുന്നു. ശിവശങ്കരൻ നായർ ‘ശ്ശീ’
എന്നു് രൂപം െകാള്ളുന്നു. ഓേരാ ‘ശ്ശീ’ േകൾക്കുേമ്പാൾ
അതു േപ്രമത്തിെന്റ ശ്ശീയാേണാ അേതാ േദഷ്യത്തിെന്റ
ശ്ശീയാേണാ എന്നു് പാവം ശിവശങ്കരൻ നായർ സംശ
യിക്കുന്നു, െഞട്ടുന്നു.

ശത്രുഘ്നനും വസന്തനും
െചറുകഥയ്ക്കു് എെന്തല്ലാം േവണം?
സംഘട്ടനം, പ്രേമയം, കഥാപാത്ര
സ്വഭാവ ചിത്രീകരണം, കഥാകാര
െന്റ വീക്ഷണരീതി, ൈശലിയുെട
സവിേശഷത, സിംബലിസം. ഇനി
യും പലതും പറയാം. ഇപ്പറഞ്ഞ
െതാെക്ക ശത്രുഘ്നെന്റ കഥയിൽ കാ
ണും. എേപ്പാഴും കാണും. പേക്ഷ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥകൾ വായനക്കാരെന സ്പർശിക്കാ
റില്ല. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ (ലക്കം 35) അേദ്ദഹെമ
ഴുതിയ “രാമലക്ഷ്മണന്മാരുെട അമ്മ” എന്ന െചറുകഥ
വായിച്ചാലും. പത്രഭാഷയിൽ വാർദ്ധക്യസഹജമായ
േരാഗം െകാണ്ടു് ഒരു വൃദ്ധ മരണം പ്രാപിക്കുന്നതു് കഥാ
കാരൻ വർണ്ണിക്കുന്നു. എന്നാൽ സംഭവങ്ങളിലൂെടയും
ഇേമജറിലൂെടയും വികാരങ്ങെളയും ശില്പെത്തയും കൂട്ടി
യിണക്കുന്ന മാന്ത്രികവിദ്യ ശത്രുഘ്നനു് അറിഞ്ഞുകൂടാ.
അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇക്കഥ—എന്നല്ല എല്ലാ
ക്കഥകളും—ഉമിക്കരി ചവച്ച പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്നു. കഥ
െറാമാന്റിേക്കാ റീയലിസ്റ്റിേക്കാ േഡർട്ടി റീയലിസ്റ്റി
േക്കാ (േറമണ്ട് കാർവർ േനതാവായിട്ടുള്ള പുതിയ പ്ര
സ്ഥാനം) ആകെട്ട. മാന്ത്രികത്വം—മാജിക്–ഇെല്ലങ്കിൽ
അതു കലാസൃഷ്ടിയല്ല.
“മുനമ്പിെന സമുദ്രം വലയം െചയ്തിരിക്കുന്നതു േപാെല

എല്ലാ രാത്രികളിലും ജീവിതെത്ത വലയം െചയ്യുന്ന നി
ദ്രയിൽ അതു് (ജീവിതം) കുതിർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതു
ചിത്രീകരിക്കാെത ഒെരഴുത്തുകാരനും മാനുഷിക ജീ
വിതെത്ത ശരിയായി വർണ്ണിക്കാൻ സാദ്ധ്യമെല്ല”ന്നു്
പ്രൂസ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. (തർജ്ജമയുെട വിലക്ഷണതയ്ക്കു
മാപ്പു േചാദിക്കുന്നു.) നിദ്രയിൽ കുതിർന്ന ജീവിതെത്ത
ഭാവാത്മക േശാഭേയാെട വസന്തൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.
(േദശാഭിമാനി വാരിക, ലക്കം 20. ‘മുൾമുടിയും മരക്കു
രിശും’.) കലയുെട ചട്ടക്കൂട്ടിെലാതുക്കിയ പ്രചാരണം.
ഞാൻ രണ്ടു തവണ ഈ ഭാവദീപ്തി കണ്ടു. ആഹ്ലാദിക്കു
കയും ചിന്താമഗ്നനാവുകയും െചയ്തു. അതു് അനുധ്യാന
ത്തിേലക്കു് എെന്ന െകാണ്ടുേപായി. അതാണു് കലയു
െട കർത്തവ്യം.

െക. സുേരന്ദ്രെന്റ േനർക്കു്
മനുഷ്യെന മൃഗത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നനാക്കി നിറുത്തുന്ന
തു് ‘ഡിഗ്നിറ്റി’യാണു്—അന്തസ്സാണു്. അന്തസ്സു് പാലിച്ചി
െല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മൃഗമായി അധഃപതിക്കും. െപരുമാ
റ്റത്തിൽ, ഭാഷയിൽ, അംഗവിേക്ഷപത്തിൽ എന്നല്ല
എല്ലാ അംശങ്ങളിലും മനുഷ്യനു് അന്തസ്സു് കൂടിേയ തീ
രൂ. അന്തസ്സു് നിലനിറുത്താൻ മനുഷ്യൻ ചില സേങ്കത
ങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ഒരണു െതറ്റി
യാൽ ഡിഗ്നിറ്റി തകരും. മീനാക്ഷിെയന്നു് സ്ത്രീയുെട േപ
രു്. അവെള മീൻ കണ്ണിെയന്നു വിളിക്കൂ. വിളിക്കുന്നവൻ
അന്തസ്സുെകട്ടവനാണു്. ആദരണീയമായ ഈ ഡിഗ്നി
റ്റി നമ്മുെട പല സാഹിത്യകാരന്മാർക്കുമില്ല. ‘മദ്യവും
െപണ്ണുമുെണ്ടങ്കിൽ അവാർഡുകാർക്കു മെറ്റാന്നും േനാ
േക്കണ്ടതില്ല. ഇെതാെക്ക െചയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഏതു
പട്ടിക്കും അവാർഡ് കിട്ടും’. എന്നു് ഉദീകരണം െചയ്തതി
നു േശഷം മുട്ടത്തു വർക്കി പ്രസിദ്ധനായ സാഹിത്യകാ
രൻ െക. സുേരന്ദ്രെന്റ ബുദ്ധിശക്തിെയ ‘െകാട്ടിബുദ്ധി’
എന്നു വിേശഷിപ്പിക്കുന്നു (ഞായറാഴ്ച വാരിക, ലക്കം
3). ഇതു് വർക്കി പറഞ്ഞതു തെന്നയാെണങ്കിൽ അേദ്ദ
ഹം സാന്മാർഗ്ഗികമായി എത്ര താണുേപായിരിക്കുന്നു!
അന്തർമണ്ഡലത്തിലുള്ള സ്വാഭാവിക നിയന്ത്രണങ്ങ
െള െകട്ടുെപാട്ടിച്ചു വിടുേമ്പാൾ അതു െചയ്യുന്നവരുെടയും
അതു കാണുന്നവരുെടയും ഡിഗ്നിറ്റി തകർന്നു േപാകു
ന്നു. പേക്ഷ, അവേഹളിക്കെപ്പട്ട സുേരന്ദ്രനു് ഒരു താഴ്ചയു
മില്ല താനും.

കൂറ്റ്േസ
Waiting for the Barbarians എന്ന
േചേതാഹരമായ േനാവലിെന്റ കർ
ത്താവായ െജ. എം. കൂറ്റ്െസക്ക്
(ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ േനാവലിസ്റ്റ് )
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏറ്റവും പുതിയ
േനാവലായ Life and Times of
Michael K-െയ അവലംബമാക്കി
െക. സുേരന്ദ്രൻ
ബുക്കർ ൈപ്രസ് നൽകിയതായി കൗമുദി ന്യൂസ് സർ
വീസിൽ നിന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു (കലാകൗമുദി
ലക്കം 427). മഹാനായ ഈ കലാകാരെനക്കുറിച്ചുള്ള
േലഖനം ഹ്രസ്വമാെണങ്കിലും അന്തരംഗസ്പർശിയാണു്.
കൂറ്റ്െസക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയതായി ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങ
ളിൽേപ്പാലും കണ്ടില്ല. ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞു് സന്ദർഭത്തി
നു് ഉചിതമായ വിധത്തിൽ ഈ സാഹിത്യകാരെന മല
യാളികൾക്കു പരിചയെപ്പടുത്തിയ കൗമുദി ന്യൂസ് സർ
വീസ് േലഖകൻ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. അപാർറ്റ്
േഹറ്റിനു് (Apart theid നീേഗ്രാകേളയും മറ്റു കറുത്തവർ
ഗ്ഗക്കാേരയും മാറ്റി നിറുത്തുകയും അവേരാടു വിേവചനം
കാണിക്കുകയും െചയ്യുന്നതു് ) എതിരായി െപാരുതുന്ന
ഉജ്ജ്വല പ്രതിഭാശാലിയാണു് കൂറ്റ്േസ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
Dusklands േവെറാരു േചേതാഹരമായ കൃതിയാണു്.

നമ്മുെട നാട്ടിൽ മൂന്നു െകാല്ലത്തിനകത്തു്, അഞ്ചു െകാ
ല്ലത്തിനകത്തു് ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല കൃതിക്കു് സമ്മാനം
െകാടുക്കുന്നു. ആ ഏർപ്പാടു നിറുത്തിയിട്ടു അഞ്ചു െകാ
ല്ലം പരിപൂർണ്ണമായ നിശ്ശബ്ദത പാലിച്ചു് േപന ൈക
െകാണ്ടു െതാടാതിരിക്കുന്നവനു് അക്കാഡമികളും വയ
ലാർ ട്രസ്റ്റും സമ്മാനം െകാടുക്കുെമന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ
നന്നായിരിക്കും. വളെര വളെര നന്നായിരിക്കും.
□

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
വ്േലാ െ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.)

RI VER VAL LE Y
DI GI TAL LI B R A RY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

