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സാഹിത്യവാരഫലം
1985/12/01-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഇെതഴുതുന്ന ആൾ വടക്കൻ പറവൂർ ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്ക്കൂ�
ളിൽ ഫിഫ് ത്തു് േഫാമിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം. കണക്കു
പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരുന്ന സാറിെന ‘കിത്താബ് സാർ’
എന്നാണു കുട്ടികൾ വിളിച്ചിരുന്നതു്. അേദ്ദഹം എേപ്പാ�
ഴും പുസ്തകങ്ങൾ െകാണ്ടു നടക്കുന്നതിനാലാണു് ആ
വട്ടേപ്പരിനു് അർഹനായതു്, സാറ് അല്പം പിരി ലൂസാ�
യിരുന്നുെവന്നാണു് എെന്റ ഓർമ്മ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േപാക്കിറ്റ് വാച്ച് ശരിയായ സമയം കാണിക്കില്ല. രണ്ടു�
മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിരണ്ടു മിനിറ്റ് നാലു െസക്കൻഡ് മുൻ�
േപാട്ടാക്കി വച്ചിരിക്കും സാറ്. ‘സമയം എന്തായി സാർ’
എന്നാെരങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ േലാങ് േകാട്ടിെന്റ കിണറു
േപാലുള്ള കീശക്കുഴിയിൽ നിന്നു് സാറ് വാച്ച് െപാക്കി�
െയടുക്കും. അേദ്ദഹത്തിനു മാത്രമറിയാവുന്ന ആ രണ്ടു
മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിരണ്ടു മിനിറ്റ് നാലു െസക്കൻഡ് കുറ�
ച്ചിട്ടു ശരിയായ സമയം പറഞ്ഞു തരും. എനിക്കു് അേദ്ദ�
ഹെത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കൂടക്കൂെട ഞാൻ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ വീട്ടിൽ േപാകും. േലാകകാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും.
ഒരു ദിവസം ഞാൻ സാറിേനാടു പറഞ്ഞു: “സാർ, െക�
മിസ് ട്രി പഠിപ്പിക്കുന്ന പത്മനാഭൻ നായർ സാറ് വളെര
േയാഗ്യനാണു്.” ജീവിതത്തിൽ അന്നു വെരയും പുഞ്ചി�
രി െപാഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാറ് പുഞ്ചിരി െപാഴിച്ചു. എന്നിട്ടു
പറഞ്ഞു: Krishna, the externals of a person attract
shallow persons like yourself… “കൃഷ്ണ, നിെന്നേപ്പാ�
െല അല്പബുദ്ധികളായവെര വ്യക്തിയുെട ബാഹ്യപ്ര�
കൃതികൾ ആകർഷിക്കും.” നാൽപത്തിയാറു െകാല്ലം
മുൻപു് എെന്റ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞ പരമാർത്ഥം ഇേപ്പാ�
ഴും എെന്റ മുൻപിലുണ്ടു്. ബാഹ്യപ്രകൃതി ആകർഷിക്കും;
അതുതെന്നയാണു് സത്യെമന്നു േതാന്നുകയും െചയ്യും.
ആളു് കാഴ്ചയ്ക്കു േയാഗ്യൻ, എം.എ. പരീക്ഷ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടു്,
െപരുമാറ്റവും നന്നു്, ആഴ്ചയിെലാരിക്കൽ വായനശാ�
ലയിൽ േപാകും. പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു െകാണ്ടു വരും.
വായിച്ചിട്ടു തിരിച്ചുെകാണ്ടുേപാകും. ആ പുസ്തകങ്ങൾ
ഒന്നു വാങ്ങി േനാക്കൂ. ഹാേരാൾഡ് േറാബിൻസിെന്റ
േനാവലുകളായിരിക്കും. മലയാളം പുസ്കകമാെണങ്കിൽ
ൈപങ്കിളി േനാവലിസ്റ്റിെന്റ കൃതിയായിരിക്കും. അതു ഗ്ര�
ഹിക്കുന്നേതാെട അയാെളക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുെട എല്ലാ
ബഹുമാനവും ഇല്ലാതാകുന്നു.

അതിസുന്ദരി. അവൾ ഉച്ചെവയിലിൽ നടക്കുേമ്പാൾ
അവെള കാണുന്ന െചറുപ്പക്കാർക്കു് ആ െവയിൽ പൂനി�
ലാവായി അനുഭവെപ്പടും. േസ്നഹവും ബഹുമാനവും േതാ�
ന്നും അവർക്കു് അവേളാടു്. ഇതു നശിക്കുന്നതു് അവൾ
വിരൂപനായ ഭർത്താവു് ഓടിക്കുന്ന സ്ക്കൂട്ടറിെന്റ പിറകി�
ലിരുന്നു േപാകുന്നതു കാണുേമ്പാഴാണു്. അെല്ലങ്കിൽ
ബസ്സിൽ യാത്രെചയ്യുന്ന അവൾ ൈകയിൽ ചുരുട്ടി വച്ചി�
രിക്കുന്ന ക്ഷുദ്രമായ വാരിക താനറിയാെത മറ്റു യാത്ര�
ക്കാെര കാണിക്കുേമ്പാഴാണു്. ഭർത്താവും പുസ്തകവും
മാസികയും ആളിെന്റ അന്തരംഗം വ്യക്തമാക്കിത്തരും,
ആകൃതി സൗഭഗമുള്ള ചില പുരുഷന്മാർക്കു സുന്ദരിക�
െളയല്ല പ്രിയം. നാറ്റമുള്ള വസ്ത്രേത്താടും ദുർഗ്ഗന്ധമാർന്ന
േമനിേയാടും കൂടിനടക്കുന്ന േവലക്കാരികെളയാണു്. കി�
ത്താബ് സാർ ജയിക്കെട്ട. Be a good Judge, but not
of externals—നല്ല വിധികർത്താവായിരിക്കു. എന്നാൽ
ബാഹ്യപ്രകൃതിെയ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കു.

ഇതുസൗന്ദര്യമല്ല
സ്ഥലേമതാെണന്നു പറയുന്നതു ശരിയായിരിക്കുകി�
ല്ല. രാത്രി ഒരു മണിക്കാണു് ഞാനും േസ്നഹിതനും ആ
റ്റി.ബിയിെല ഒരു മുറിയിൽ െചന്നു കയറിയതും െചന്ന�
പാേട ഉറക്കം തുടങ്ങിയതും. പതിനഞ്ചുമിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞി�
രിക്കുകയില്ല. േസ്നഹിതൻ എെന്ന വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ടു
പറഞ്ഞു: “േനാക്കു്, ഒരു കാര്യംപറയാൻ വിട്ടുേപായി.
ഈ മുറിയിലാണു് പെണ്ടാരു കുടുംബെത്ത ഒരുത്തൻ
െവടിവച്ചു െകാന്നതു്. ഭർത്താവു്, ഭാര്യ, മക്കൾ എല്ലാ�
വെരയും അവൻ െകാന്നു.” േസ്നഹിതൻ െകാലപാതക�
ത്തിെന്റ വിശദാംശങ്ങളിേലക്കു കടന്നു, ഞാൻ വല്ലാെത
േപടിച്ചു. തുറന്നുകിടന്ന ജനലിൽക്കൂടി േനാക്കി. േവമ്പ�
നാട്ടു കായൽ ജലത്തിെന്റ ഉപരിതലത്തിൽക്കൂടി മരിച്ച�
വർ നടന്നടുക്കുന്നതുേപാെല എനിക്കു േതാന്നി. ഞാൻ
വിളക്കു കത്തിച്ചു. േനരം െവളുക്കുന്നതുവെര അതു െകടു�
ത്തിയതുമില്ല.

േമാറീസ് മേതർലങ്

ഞാനുറങ്ങിക്കിടക്കുേമ്പാഴാണു്
കലാകൗമുദിയിൽ ‘േപടി’ എന്ന
കഥെയഴുതിയ എം. സുധാകരൻ
എെന്ന വിളിച്ചുണർത്തി ‘േനാക്കൂ
ഇക്കഥ’ എന്നാവശ്യെപ്പട്ടതു്. േനാ�
ക്കി. കണ്ടതു് ജേലാപരി നടക്കു�
ന്ന മരണെത്ത മാത്രം. അേദ്ദഹം
എെന്ന എന്തിനു് ഇങ്ങെന േപടി�
പ്പിച്ചു? എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. 1911-

ൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള േനാബൽ സമ്മാനം േനടിയ
േമാറീസ് മേതർലങ്ങിെന്റ (േമറ്റർലിങ്ക്) L’ Intruse, L’
Interiour (The Intruder, The Interiour) ഈ മരണനാ�
ടകങ്ങളിെലന്നേപാെല (death dramas) ഇക്കഥയിലും
മരണമാണു പ്രതിപാദ്യവിഷയം. േമാളി േരാഗാർത്ത�
യായി കിടക്കുന്നു. മരണം തെന്ന െകാണ്ടുേപാകാൻ
വരുെമന്നു് അവൾ വിചാരിക്കുന്നു. േരാഗം േഭദമായി
അവൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു േപാകാൻ ഭാവിക്കു�
േമ്പാഴും മരണം കാമുകെന്റ രൂപമാർന്നു് ജന്നലിനപ്പുറ�
ത്തു നിൽക്കുന്നു. മേതർലങ്ങിെന്റ നാടകങ്ങൾ വായിച്ചി�
ട്ടുള്ള എനിക്കു് ഇക്കഥയിൽ പുതുമെയാന്നും കാണാൻ
കഴിയുന്നിെല്ലങ്കിലും അവ വായിക്കാത്തവർക്കു് നവീ�
നത ദർശിക്കാൻ സാധിേച്ചക്കും. പേക്ഷ മരണത്തിെന്റ
ഭയങ്കരതേയാ ജീവിതത്തിെന്റ ഭയജനകമായ ഗൂഢാർ�
ത്ഥസ്വഭാവേമാ ഈ കഥയിൽനിന്നു് അനുഭവെപ്പടുന്നി�
ല്ല. മേതർലങ്ങിെന്റ നാടകങ്ങൾ വായിക്കുേമ്പാൾ മര�
ണം വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ കയറിവരുന്ന
ഒരു കടന്നാക്രമണക്കാരനാെണന്നു നമുക്കു േതാന്നുന്നു
ജീവിതത്തിെന്റ അന്തർഭാഗേത്തക്കു് ആ നാടകങ്ങൾ
പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിച്ചു തരുന്നു. സുധാകരെന്റ കഥയിൽ
െവറും വാക്യങ്ങേളയുള്ളു. വായിച്ചു േനാക്കു. ക്രമാനുഗ�
തമായി അതു് ആന്റി ൈക്ലമാക്സിേലക്കു േപാകുന്നതു കാ�
ണാം. സത്യത്തിെന്റ അഗാധതലത്തിൽ െചല്ലാൻ ശ്ര�
മിക്കുകയും അതിൽ പരാജയെപ്പടുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ
ജനിക്കുന്നതു് സൗന്ദര്യമല്ല. ൈവരൂപ്യമാണു്.

മാതർലങ്ങിെന്റ The Intender എന്ന നാടകത്തിൽ നി�
ന്നു് ഒരു രംഗം:

മുത്തച്ഛൻ: എനിക്കും േപടിയാകുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങെള (നി�
റമുള്ള കണ്ണാടിജന്നലിെന്റ മൂലയിലൂെട ഒരു ചന്ദ്രരശ്മി
കടന്നു വന്നു മുറിയിൽ അങ്ങുമിങ്ങും വിചിത്രമായ തി�
ളക്കം ഉണ്ടാകുന്നു. അർദ്ധരാത്രിയിെല മണിമുഴക്കം.
അവസാനെത്ത നാദം കഴിയുേമ്പാൾ ഒരു ശബ്ദം േകൾ�
ക്കാറാകുന്നു; ആേരാ തിടുക്കത്തിൽ എഴുേന്നൽക്കുന്നതു�
േപാെല).
മുത്തച്ഛൻ: (അസാധാരണമായ േപടിയാൽ വിറച്ചു�
െകാണ്ടു്) ആരാണു് എഴുേന്നറ്റതു്?
അമ്മാവൻ: ആരും എഴുേന്നറ്റില്ല!
അച്ഛൻ: ഞാനും എഴുേന്നറ്റില്ല!
മൂന്നു െപൺമക്കളും: ഞാനുമല്ല, ഞാനുമല്ല, ഞാനുമല്ല!
മുത്തച്ഛൻ: ആേരാ േമശപ്പുറത്തുനിന്നു് എഴുേന്നറ്റു.
അമ്മാവൻ: വിളക്കു കത്തിക്കൂ (വലതുവശത്തുള്ള മുറി�
യിൽ—ശിശു കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ—നിന്നു് ഭീതിയുെട നി�
ലവിളി െപാടുന്നനേവ ഉയരുന്നു. ഒന്നിെനാന്നു വർദ്ധി�
ക്കുന്ന േപടിയുളവാക്കിെക്കാണ്ടു് ആ നിലവിളി രംഗത്തി�
െന്റ അവസാനംവെരയും േകൾക്കാറാവുന്നു.)

(മരണത്തിെന്റ ആക്രമണെത്ത എത്ര പ്രഗൽഭമായി
മേതർലങ് ചിത്രീകരിക്കുന്നുെവന്നു േനാക്കുക—േലഖകൻ)

ചിരിക്കൂ
കാളിദാസൻ േമഘസേന്ദശത്തിൽ
പരാമർശിച്ച രാമഗിരിയുെട ഇേപ്പാ�
ഴെത്ത േപരു് രാംേടക്ക് എന്നാണു്.
ആ സ്ഥലെമാന്നു കാണണെമന്നു�
ണ്ടായിരുന്നു എനിക്കു്. അേങ്ങാട്ടുള്ള
ബസ്സ് കാത്തു് ഞാൻ ക്യൂവിൽ നിൽ�
ക്കുേമ്പാൾ ആകർഷകതയുള്ള ഒരു
മധ്യവയസ്കൻ ആ ബസ്സ്േസ്റ്റഷനിൽ
അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടക്കുന്നതു കണ്ടു. ബസ്സിെന്റ സമ�
യമറിയണെമങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ആേരാെട�
ങ്കിലും േചാദിക്കണം. അേദ്ദഹത്തിനു് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാ�
െമന്നു േതാന്നിയതു െകാണ്ടു് ഞാൻ അേങ്ങാട്ടുെചന്നു
സംസാരിച്ചു. സംഭാഷണം ഒരുമണിക്കൂർ േനരേത്തക്കു്
ഉണ്ടായിരുന്നു. താൻ ഒരു േകാേളജിെല െപ്രാഫസറാ�
യിരുന്നുെവന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതായിട്ടാണു് എെന്റ
ഓർമ്മ. എെമർജൻസി കാലത്തു് െപാലീസ് അേദ്ദഹ�
െത്ത അറസ്റ്റ് െചയ്തുെവന്നും ജയിലിൽ ആക്കിെയന്നും
ഞാനറിഞ്ഞു. സംസാരം േകരള–“രാഷ്ട്രീയ”ത്തിേലക്കു
വന്നു. ഞാൻ അദ്ഭുതെപ്പട്ടുേപായി. േകരളത്തിെല
ഓേരാ സംഭവവും അേദ്ദഹം സൂക്ഷ്മതേയാെട അപഗ്ര�
ഥിച്ചു. അക്കാലത്തു് ഇവിെട ഒരു പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്ന�
തിെനക്കുറിച്ചു് വഴക്കു നടക്കുകയായിരുന്നു. വടേക്കയി�
ന്ത്യാക്കാരനായ ആ മനുഷ്യൻ അതിെനപ്പറ്റി അഭിപ്രാ�
യം പറഞ്ഞിട്ടു് കിടങ്ങൂർ േഗാപാലകൃഷ്ണപിള്ളെയ നിശി�
തമായി വിമർശിച്ചു. രാംേടക്കിേലാ മേറ്റാ താമസിച്ചിരു�
ന്ന അേദ്ദഹം കിടങ്ങൂർ േഗാപാലകൃഷ്ണപിള്ളെയക്കുറിച്ചു്
എങ്ങെന അത്രെയാെക്ക മനസ്സിലാക്കിെയന്നു ഞാൻ
േചാദിച്ചേപ്പാൾ മന്ദഹാസം മാത്രേമ മറുപടിയായി കിട്ടി�
യുള്ളു. അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം എെന്റ ൈകയിലുണ്ടാ�
യിരുന്ന രണ്ടു മലയാളം വാരികകൾ വാങ്ങി േനാക്കി,
ഒന്നിെല കാർട്ടൂൺ എെന്റ സഹായേത്താെട മനസ്സി�
ലാക്കിയ അേദ്ദഹം This fellow has more malice than
talent എന്നു പറഞ്ഞു (നിപുണതെയക്കാൾ വിേദ്വഷമാ�
ണു് ഇയാൾക്കു്). രണ്ടാമെത്ത വാരിക മലയാള മേനാ�
രമയായിരുന്നു. അതിെല േടാംസിെന്റ ഹാസ്യചിത്രം
ഞാൻ പറഞ്ഞുെകാടുക്കാെത തെന്ന അേദ്ദഹം മനസ്സി�
ലാക്കി. This man is an artist—ഈ മനുഷ്യൻ കലാകാ�
രനാണു്—എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉദീരണം.
ആ ഉത്തേരന്ത്യാക്കാരൻ പറഞ്ഞതു് 40-ആം ലക്കത്തി�
െല കാർട്ടൂൺ കണ്ടേപ്പാൾ ഞാേനാർമ്മിച്ചു. ‘ഖസാക്കി�
െന്റ ഇതിഹാസ’െത്തക്കുറിച്ചും െചറുകഥാസാഹിത്യ�
െത്തക്കുറിച്ചും ചർച്ചെചയ്യാെനത്തിയ മന്ത്രി ഖസാക്കി�
െന േനാവലിസ്റ്റാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കാക്ക, നാ�
ടൻ കഥെയഴുതിയതായും പറയുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിപായി ‘കാക്കനാടെന്റ കഥ’ എന്നു തിരുത്തിെക്കാ�
ടുക്കുന്നു. ഭരണതലത്തിൽ വിവരമുള്ളവരുമുണ്ടു് എന്നു്
ഒരു കഥാപാത്രത്തിെന്റ കമന്റ്, േലശം അത്യുക്തിയു�
െണ്ടങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്നതുതെന്ന. നമ്മൾ ചിരിക്കു�
ന്നു; ഉള്ളുകുളിർെക്ക ചിരിക്കുന്നു.

മന്ത്രിമാർക്കു സാഹിത്യം തുടങ്ങിയവയിൽ എന്തു് അജ്ഞ�
തയുേണ്ടാ അേത അജ്ഞത േകാേളജ് െപ്രാഫസർ�
മാർക്കും ഉണ്ടു്. കുമാരനാശാെന്റ ഒരു കാവ്യം േപാലും
വായിക്കാെത അതിെന സഭാേവദിയിൽ കയറിനിന്നു്
അഭിനന്ദിക്കുന്ന മന്ത്രി ആ മഹാകവിയുെട ഒറ്റക്കാവ്യം�
േപാലും വായിക്കാെത അതിെന എതിർക്കുന്ന േകാേള�
ജ് െപ്രാഫസർക്കു സദൃശനാണു്. െപ്രാഫസറുെട േപരു
പറയേട്ടാ? േവണ്ട.

മുണ്ടേശ്ശരിെയക്കുറിച്ചു്
ആവശ്യകതയുെട േപരിൽ ഈശ്വ�
രൻ ഒരു കട്ടിലുണ്ടാക്കി, ആശാരി
കട്ടിലുണ്ടാക്കുേമ്പാൾ അതു് ഈശ്വ�
രെന്റ കട്ടിലിെന്റ അനുകരണമായി�
ത്തീരുന്നു. ചിത്രകാരൻ കട്ടിലിെന്റ
പടം വരയ്ക്കുേമ്പാൾ അതു് അനുകര�
ണത്തിെന്റ അനുകരണമായി ഭവി�
ക്കുന്നു. ഇങ്ങെന അതു സത്യത്തിൽ നിന്നു രണ്ടുതവണ
മാറിനിൽക്കുന്നു. (മൂന്നുതവണ മാറി നിൽക്കുന്നുെവന്നു്
േപ്ലേറ്റാ, classical method of counting െകാണ്ടാണു്
ഈ വ്യത്യാസെമന്നു് വിംസാറ്റും ബ്രുക്ക്സും േചർെന്നഴു�
തിയ Literary Criticism എന്ന പുസ്തകത്തിൽ) നിരൂപ�
ണം പിെന്നയും സത്യത്തിൽ നിന്നു മാറുന്നുെവന്നു സാ�
ന്തായാന എഴുതിയതു് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കലാസൃഷ്ടി
നിരൂപകെന്റ മനസ്സിൽ ഉളവാക്കുന്ന ഇേമജ് കലാസൃ�
ഷ്ടിയിൽ നിന്നു വിഭിന്നമായിരിക്കും. അതിെന കടലാ�
സ്സിേലക്കു വാക്കുകളിലൂെട പകർത്തുേമ്പാൾ ഇേമജിൽ
നിന്നു് അതു വിഭിന്നമായിത്തീരും. അതു വായിക്കുന്നവ�
നു് ആ വിഭിന്നമായ രൂപത്തിെന്റ വ്യത്യസ്തമായ രൂപ�
േമ ലഭിക്കു. അങ്ങെന നിരൂപണം സത്യത്തിൽ നിന്നു്
അഞ്ചുതവണ മാറിനില്ക്കുന്നു. അതിനാൽ കലാസൃഷ്ടിക്കു�
ള്ള മഹത്ത്വം നിരൂപണത്തിനു ഒരിക്കലുമുണ്ടാവുകയി�
ല്ല. േകാൾറിജ്ജ് എന്ന നിരൂപകൻ എത്ര വളർന്നാലും
േകാൾറിജ്ജ് എന്ന കവിേയാടു് അടുക്കുകയില്ല. മുണ്ടേശ്ശ�
രി എത്ര സമുന്നതനായാലും അേദ്ദഹം വിമർശിച്ച വള്ള�
േത്താളിേനാ ഉള്ളൂരിേനാ ഒപ്പമാവുകയില്ല.

േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ എം. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ എഴുതിയ
‘മുണ്ടേശ്ശരിയും മാരാരും ഒരു താരതമ്യവിചാരം’ എന്ന
േലഖനം വായിച്ചേപ്പാൾ എന്നിലുണ്ടായ വിചാരങ്ങ�
ളാണു് മുകളിൽ കുറിച്ചിട്ടതു്. േലഖനം എങ്ങെന? ഈ
േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം നൽകാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. തനി�
ക്കു ശരിെയന്നു േതാന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണു് േലഖകൻ
ആവിഷ്കരിക്കുന്നതു്. ആവിഷ്കാരത്തിൽ ‘േപായിന്റ ് ’
ഉേണ്ടാ എന്നു മാത്രേമ അനുവാചകനു േനാേക്കണ്ടതു�
ള്ളു. അങ്ങെന വായനക്കാരനായ ഞാൻ േനാക്കിയ�
േപ്പാൾ കുട്ടിക്കൃഷ്ണെന്റ വാദങ്ങൾ നിരാസ്പദങ്ങൾ അെല്ല�
ന്നു മനസ്സിലായി. ഞാൻ അവേയാടു േയാജിച്ചിെല്ലങ്കിൽ�
ത്തെന്നെയന്തു്? കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു് സ്വ�
ന്തം ആശയങ്ങളാണു്: എെന്റ ആശയങ്ങളല്ല. േപായി�
ന്റുെണ്ടങ്കിലും ഭംഗിേയാെട ആശയസ്ഫുടീകരണം നിർ�
വ്വഹിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നുകൂടി ഒരു േചാദ്യം േചാദിച്ചാൽ
അതിനു നിേഷധരൂപത്തിേല ഉത്തരം നൽകാനാവൂ.
കുട്ടിക്കൃഷ്ണെന്റ േലഖനം വായിച്ചേപ്പാൾ കടലാസ്സു ചവയ്ക്കു�
ന്ന പ്രതീതിയാണു് എനിക്കുണ്ടായതു്.

അക്കാലെത്ത രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾ കെണ്ടത്തുന്ന
കന്യകകെള സ്വന്തമിച്ഛയ്ക്കു വിേധയകളാക്കിയിരുന്നുെവ�
ന്നും ആവശ്യംകഴിഞ്ഞാൽ അവെര തള്ളിക്കളഞ്ഞിരു�
ന്നുെവന്നും മുണ്ടേശ്ശരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. കാളിദാസെന്റ കാ�
ലെത്ത രാജനീതി രാജാവിെന ‘യഥാർത്ഥനിറത്തിൽ’
ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനു തടസ്സമായിരുെന്നന്നും അതിനാ�
ലാണു് ദുഷ്യന്തെന കവി ‘െവള്ളയടി’ച്ചു കാണിച്ചെത�
ന്നും അേദ്ദഹത്തിനു് അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിെന
അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടാണു് കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ പ്രബന്ധം ആരം�
ഭിക്കുന്നതു്. മുണ്ടേശ്ശരിയുെട മതം അത്രകണ്ടു ശരിയല്ല.
ദുഷ്യന്തൻ (ഭാഗവതത്തിൽ ദുഷ്മന്ദൻ) വനത്തിൽവച്ചു്
ആപന്നസത്ത്വയാക്കിയ ശകുന്തള മകനുമായി ഭർത്താ�
വിെന്റ അടുക്കെലത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അവെള സ്വീ�
കരിക്കാത്തതു് തെന്റ സ്വഭാവൈവകല്യംെകാേണ്ടാ
മറവിെകാേണ്ടാ അല്ല. അശരീരിണിയായ വാക്കു് ഉദ്ഭ�
വിക്കാൻേവണ്ടിയാണു് എങ്കിേല പൗരന്മാർക്കും വിശ്വാ�
സം ജനിക്കൂ.

“യദാ ജഗൃേഹ ഭാര്യാപുത്രാ വനിന്ദിതൗ
ശൃണ്വതാം സർവഭുതാനാം േഖ വാഗാഹാ ശരീരിണീ”

(ഭാഗവതം, 9-20-20)

(ആരും കുറ്റെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഭാര്യേയയും പുത്രേന�
യും രാജാവു് സ്വീകരിക്കിെല്ലന്നായേപ്പാൾ ശരീരമില്ലാ�
ത്ത വാക്കു് ആകാശത്തുനിന്നു് ഉണ്ടായി. എല്ലാവരും
അതു േകൾക്കുകയും െചയ്തു.)

പി. കുഞ്ഞിരാമൻ
നായർ

ഇതു േപാകെട്ട, ‘മാളവികാഗ്നിമി�
ത്ര’ത്തിൽ രാജാവിെന കുറ്റെപ്പടുത്തു�
ന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടു്. അതു ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചുെകാണ്ടു് കാളിദാസൻ അക്കാ�
ലെത്ത രാജനീതിേയയും രാജവാഴ്ച�
േയയും ധിക്കരിച്ചുെവന്നു് എനിക്കു
പറയരുേതാ? അേദ്ദഹം അക്കാല�

െത്ത മയേകാവ്സ്കിയായിരുന്നുെവന്നു് എനിെക്കഴുത�
രുേതാ? സാഹിത്യസൃഷ്ടിെയ സാഹിത്യസൃഷ്ടിയായി
മാത്രം കാണാെത നിരൂപകെന്റ വിശ്വാസങ്ങൾക്കു
േയാജിച്ച മട്ടിൽ അതിെന സമൂഹേത്താടു ബന്ധിപ്പിക്കു�
േമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറാണിതു്. കലാപരമായ ദൃ�
ഢപ്രത്യയെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കിയാണു് േമാതിരത്തിെന്റ
കഥ നാടകകർത്താവു് നിേവശിപ്പിച്ചതു് എന്നു കൂടി പറ�
യെട്ട.

ഓർമ്മകൾ

1. മുണ്ടേശ്ശരിയുെട ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി തൃശൂരുവച്ചു് ആേഘാ�
ഷിക്കുന്ന സന്ദർഭം. കാലത്തു് ഏഴു മണിക്കു തുട�
ങ്ങിയ സേമ്മളനം രാത്രി പതിെനാന്നുമണിക്കാ�
ണു് തീർന്നതു്. ഉച്ചയ്ക്കു ഇടേവള ഒരുമണിക്കൂർ േനരം.
ഇവ ദീർഘസമയം മുഴുവൻ ഒരു സദസ്സുതെന്നയാ�
ണു് അതിൽ പങ്കുെകാണ്ടിരുന്നതു്. ആളുകൾ ഇരിപ്പി�
ടങ്ങൾേപാലും മാറിയില്ല. അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും തി�
രിഞ്ഞു േനാക്കിയതുമില്ല. ഏകാഗ്രതേയാടുകൂടിയുള്ള
ഇരിപ്പാണു് ഒേരാ വ്യക്തിയുേടതും. ഈ വിധത്തിൽ
ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള േശ്രാതാക്കൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കുക പ്രയാസം.

2. മഹാകവി പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഒരു ദിവസം
കാലത്തു് എെന്റ വീട്ടിൽ വന്നു. “ചങ്ങമ്പുഴെയയാണു്
ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അേല്ല?” എന്നു് അേദ്ദഹം എേന്നാടു
േചാദിച്ചു. “അല്ല” എന്നു ഞാൻ മറുപടി നല്കി. അക്കാ�
ലത്തു് േകാേളജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന എെന്റ മകൾ ഓേട്ടാ�
ഗ്രാഫിനു് േവണ്ടി െകാച്ചുപുസ്തകം കവിയുെട ൈക�
യിൽ െകാടുത്തു അേദ്ദഹം എഴുതി: “പ്രഭാതം െതല്ല�
കെല നിൽക്കുന്നു, വരണമാലയുമായി.” ഇെതഴുതി
ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവളുെട വിവാഹം �
നടന്നു.

3. കാഞ്ഞിരംകുളത്തു സ്ക്കൂളിെലാരു സേമ്മളനം, പ്രഭാഷ�
കനായിരുന്ന പവനൻ പറഞ്ഞു. “വിശന്നുെകാണ്ടു
ഞാൻ മദ്രാസ് കടപ്പുറത്തു കിടക്കുേമ്പാൾ പൂർണ്ണച�
ന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കുന്നു. അെതാരു േദാശയായി അടു�
ത്തു വീെണങ്കിേലാ എന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുേപാ�
യി”. അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന േഡാക് ടർ പി.െക. നാ�
രായണപിള്ള ഉപസംഹാര പ്രസംഗത്തിൽ: “അങ്ങ�
െന പലതും േതാന്നും. ബീഡി ൈകയിലുണ്ടായിരി�
ക്കുകയും അതു കത്തിക്കാൻ തീെപ്പട്ടി ഇല്ലാതിരിക്കു�
കയും െചയ്താൽ ആ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങടുത്തുവെന്നങ്കിൽ
ഇെതാന്നു െകാളുത്താെമന്ന പവനന്നു േതാന്നും.”
സേമ്മളനം കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ചു േപാരുേമ്പാഴും േഡാ�
ക്ടർ പി.െക, പവനെന്റ ആശയങ്ങെള വിമർശിച്ചു�
െകാണ്ടിരുന്നു. ഉറെക്ക ചിരിച്ചിട്ടു് പവനൻ പറഞ്ഞു:
“ഇേപ്പാഴും അദ്ധ്യക്ഷനായി തുടരുകയാണു്.”

4. സാഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ സേമ്മളനം. തായാട്ടു
ശങ്കരെന ആദ്യമായി കണ്ടു “നല്ല മനുഷ്യൻ” എന്നു
ഞാൻ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു. േശ്രാതാക്കളുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഒരാൾ ഒറ്റമുണ്ടുടുത്തുെകാണ്ടു് തിടുക്കത്തിൽ അങ്ങു�
മിങ്ങും നടക്കുന്നു. ഷർട്ടില്ല, ബനിയൻ േപാലുമില്ല.
ഞാൻ ശങ്കരേനാടു േചാദിച്ചു: “ആരാണേദ്ദഹം?”
ശങ്കരൻ: “അറിയിേല്ല. കവി െക.െക. രാജാ.

അേന്വഷണം

അക്ബർ കക്കട്ടിൽ

മകനാൽ അപമാനിതനായ
അച്ഛൻ കടൽക്കരയിൽ െചന്നുനി�
ന്നേപ്പാൾ തിരമാലകൾ ഒരു സേന്ദ�
ശവും വഹിച്ചു െകാണ്ടു അയാളുെട
അടുെത്തത്തി. ആ സേന്ദശെത്ത
ആദരിച്ചു അയാൾ എടുത്തുചാടി.
മൃതേദഹം കിട്ടിയില്ല. േതാപ്പുംപടി
കടന്നു എറണാകുളേത്തക്കു േപാകുേമ്പാൾ രണ്ടു പാ�
ലങ്ങളുണ്ടു്. ഓേരാ പാലത്തിെന്റയും മുകളിൽ െചല്ലു�
േമ്പാൾ നീലജലം എെന്ന സേന്ദശവുമായി കാത്തുനി�
ല്ക്കാറുണ്ടു്. ആരും എെന്ന അപമാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുെകാ�
ണ്ടു് ഞാൻ അതിെന്റ സേന്ദശം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ചില വീ�
ടുകൾ അവയുെട സമ്പന്നതേയാെട തസ്കരന്മാെര കാ�
ത്തുനിൽക്കുന്നു. അവർ കയറി അപഹരണം നടത്തി�
ക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭവനങ്ങൾക്കു സ്വസ്ഥതയായി. എെന്ന
ആേശ്ലഷിക്കു, എെന്ന ചുംബിക്കു, എെന്ന ബലാത്സംഗം
െചയ്യൂ എന്ന സേന്ദശങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന യുവതികളു�
ണ്ടു്. പുരുഷന്മാർ ആ സേന്ദശങ്ങെള മാനിക്കാതിരുന്നി�
ട്ടില്ല. എെന്താരു വിഷാദാത്മകത്വം! ഇങ്ങെന പ്രിയെപ്പ�
ട്ട വായനക്കാർ പറയുന്നുണ്ടാകും. ജീവിതം ഒരേന്വഷ�
ണമേല്ല? അേത. അേന്വഷണം പല വിധത്തിലാകാം.
പ്രതികാര തൽപരനായ ഞാൻ ശത്രുവിെന അേന്വഷി�
ക്കുന്നു. പണെക്കാതിയനായ ഞാൻ പണമേന്വഷിക്കു�
ന്നു. യുദ്ധെക്കാതിയനായ ഞാൻ യുദ്ധമേന്വഷിക്കുന്നു.
സ്ത്രീയുെട മുൻപിൽ ആകർഷകത്വമുള്ളവനായി നിൽ�
ക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന ഞാൻ സൗന്ദര്യമേന്വഷിക്കുന്നു.
മയങ്ങിക്കിടന്നു് േവദനമാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ
LSD 25 അേന്വഷിക്കുന്നു. ഏകാന്തത്തിൽ കടൽത്തീ�
രത്തു െചന്നുനിൽക്കുന്ന ഞാൻ നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ ഒരു
പാദമുദ്ര കണ്ടാൽ അതാരുേടതാവാം എന്നു് അേന്വ�
ഷിക്കുന്നു. ജീവിതം സേന്ദശ സ്വീകരണേത്താെടാപ്പം
അേന്വഷണവും തെന്നയാണു്. ഈ അേന്വഷണെത്ത�
യാണു് അക്ബർ കക്കട്ടിൽ “ആറാം കാലം” എന്ന െച�
റുകഥയിലൂെട ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതു്. ( മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതി�
പ്പു്.) വിവാഹത്തിനുേപായ കുെറയാളുകൾ. അവർക്കു്,
വന്ന ബസ്സിൽത്തെന്ന തിരിച്ചു േപാകണം. പേക്ഷ, പല�
രും സമയത്തു വെന്നത്തുന്നില്ല. കാണാത്തവർ എത്തു�
േമ്പാൾ െപാടുന്നനേവ അവർതെന്ന അപ്രത്യക്ഷരാവു�
ന്നു. അവെര അേന്വഷിച്ചു് മറ്റുള്ളവർ േപാകുന്നു അവെര�
യും കാണുന്നില്ല. ഒഴിഞ്ഞ ബസ്സ് േലാകത്തിെന്റ പ്രതീക�
മായി യാത്രക്കാെരയും കാത്തുകിടക്കുന്നു. metaphor of
life എന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറിേല്ല? അതുതെന്നയാണു്
ഈ കഥ.

നാനാവിഷയകം
1. നാെള നാം െചാവ്വയിൽ കാപ്പി കുടിക്കുേമാ

സൂര്യെന ബാറ്ററിക്കുള്ളിൽ കിടത്തുേമാ
നാരദെനേപ്പാെല ശൂന്യപഥങ്ങളിൽ
നാളുകഴിച്ചു ദീർഘായുസ്സുവാങ്ങുേമാ
മൂഢയുദ്ധത്തിൽ കരിയുന്നഭൂമിെയ
മൂടിനൂറ്റാണ്ടുകൾനിന്നു പുകയുേമാ
നാെളെയൻകാർഡിനു േഗാതമ്പുകിട്ടുേമാ?

മനുഷ്യെന്റ ദുർദശയിൽ മനംെനാന്തു ഡി. വിനയ�
ചന്ദ്രൻ േതങ്ങുന്നതാണു് ഈ വരികളിൽ ഞാൻ
േകൾക്കുന്നതു്. ആ േതങ്ങലുകൾ ലയാത്മകതേയാടു
ബന്ധെപ്പട്ടുവരുന്നതുെകാണ്ടു സത്യാത്മകങ്ങളായി
വായനക്കാരനു േതാന്നുന്നു. കാവ്യം “മലയാളസാ�
ഹിത്യം” മാസികയുെട വാർഷികപ്പതിപ്പിൽ

2. െകാളമ്പിയൻ േനാവലിസ്റ്റായ ഗാബ്രിയൽ ഗാർ�
സീആ മാർേകസ് One hundred years of Solitude
എന്ന േനാവൽ എഴുതിയേതാടുകൂടി വിശ്വസാഹിത്യ�
ത്തിെന്റ ചക്രവാളം വികസിച്ചു. കാലെത്തക്കുറിച്ചു�
ള്ള ചാക്രിക സങ്കല്പത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ചില മനസ്സു�
കളുെട പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും
അന്യാദൃശമായ രീതിയിൽ ആേലഖനം െചയ്യുന്ന
ഈ േനാവൽ സാഹിത്യാന്തരീക്ഷത്തിെല ധ്രുവന�
ക്ഷത്രമാണു്, ധ്രുവനക്ഷത്രം ഒേന്നയുള്ളു. “ഏകാന്ത�
തയുെട നൂറുവർഷങ്ങൾ” എന്ന േനാവലും ഒേന്നയു�
ള്ളു. ഈ നിസ്തുല കലാശില്പെത്തക്കുറിച്ചു് െപ്രാഫ�
സർ ജി.എൻ. പണിക്കർ എഴുതിയ വിദ്വജ്ജേനാചി�
തമായ പ്രബന്ധത്തിേലക്കു ഞാൻ വായനക്കാരുെട
ശ്രദ്ധെയ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. (പ്രബന്ധം “മല�
യാളസാഹിത്യ”ത്തിെന്റ വാർഷികപ്പതിപ്പിൽ)

3. “മുഹൂർത്തം ജ്വലിതം േശ്രേയാന തു ധുമായിതം ചി�
രം” എന്നു മഹാഭാരതത്തിെന്റ ഉേദ്യാഗപർവ്വത്തിൽ
പറയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (വളെരക്കാലം പുകഞ്ഞുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്നതിെനക്കാൾ നല്ലതു് ഒരു നിമിഷേത്തക്കു
ജ്വലിക്കുന്നതാണു്.) പുകയുന്ന കഥകളാണു് നമുക്കു
കിട്ടുക ആഴ്ചേതാറും. അച്ഛെന്റ വ്യഭിചാരവും മറ്റു ക്രൂ�
രതകളും കണ്ടു് അമ്മയും മകളും വീടുവിട്ടിറങ്ങുന്നു.
“ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടേത്താളംകാലം രണ്ടും
ഇനി ഈ പടി ചവിട്ടില്ല” എന്നു് അച്ഛെന്റ പ്രഖ്യാ�
പനം. അച്ഛൻ മരിച്ചേപ്പാൾ മാത്രം അവർ അവിെട
തിരിെച്ചത്തുന്നു. ജനയുഗം വാരികയിൽ അംബിക
എഴുതിയ ‘ചങ്ങല’ എന്ന ഈ കഥ ജ്വലിക്കാെത
പുകേപാെല ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. കണ്ണുനീറുന്നു. ജ്വലി�
പ്പിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂെടങ്കിൽ ആ െകാതുമ്പും െതാ�
ണ്ടും എടുത്തു മാറ്റൂ.

4. ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല “െവടിവട്ട”ത്തിലൂെട കുഞ്ഞു�
ണ്ണി േചാദിക്കുന്നു: “ആണിനു െപന്നുേപാെര െപ�
െണ്ണന്തിനു്?” എനിേക്കാർമ്മവരുന്നു. രണ്ടാമെത്ത
സിനിമ കണ്ടിട്ടു് ഞാൻ ലൂസിയാ േഹാട്ടലിേലക്കു മട�
ങ്ങുകയായിരുന്നു. എറണാകുളം പട്ടണം. ഒരുത്തൻ
പിറേകവന്നു. തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയ എേന്നാടു് “നല്ല
െപണ്ണിരുക്കു സാർ, േവണുമാ” ഞാൻ േപടിച്ചു് ‘േങ’
എന്നു േചാദിച്ചു. ഭാവവ്യത്യാസം കണ്ടു് അയാൾ വീ�
ണ്ടും “നല്ല െപന്നിരുക്കു സാർ. പാർക്കർ െപൻ”
അയാളുെട ൈകയിൽ ഒരു േപനയുണ്ടായിരുന്നു.

5. ആെര ലക്ഷ്യമാക്കി ഹാസ്യം പ്രേയാഗിക്കുന്നുേവാ
അയാളും ചിരിച്ചാൽ അതു് ഉത്തമഹാസ്യമാെണന്നു
കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങെനയാെണ�
ങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ്സ് വാരികയിൽ നസീബ വരച്ച കാർ�
ട്ടൂൺ കണ്ടു് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള ചിരിക്കാതിരി�
ക്കില്ല. തകഴിക്കു സ്വീകരണം, വന്നയാളിനു തകഴി�
യുെട ഛായയില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് ആളുകൾ അത്ഭുത�
െപ്പടുന്നു. അേപ്പാഴാണു് ക്ഷണിക്കാൻ േപായവൻ
കാര്യം പറയുന്നതു്. സാക്ഷാൽ തകഴിെയ കിട്ടുകയി�
ല്ല. 1988 വെരയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ബുക്ക് െചയ്തു�
േപായി. തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്കു പകരം കഥാപ്ര�
സംഗക്കാരൻ തകഴി േവലായുധെന െകാണ്ടുവന്നി�
രിക്കുന്നു.

മന്നത്തു പത്മനാഭനും ഒരു പണ്ഡിതനും ഞാനും കൂടി
പുനലൂരു് ഒരു സേമ്മളനത്തിനു േപാകുകയായിരുന്നു.
മന്നം ആ പണ്ഡിതേനാടു േചാദിച്ചു: “ശങ്കരാചാര്യെന
പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ എന്നു വിളിക്കുന്നതു് എന്തുെകാണ്ടു്?”
പണ്ഡിതൻ േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം നല്കാെത പൂർവമീ�
മാംസ, ഉത്തരമീമാംസ, കമാരിലഭട്ടൻ എെന്നാെക്കപ്പ�
റഞ്ഞു് കാടുകയറ്റം തുടങ്ങി. അതു സഹിക്കാൻ വയ്യാ�
െതയായേപ്പാൾ മന്നം എേന്നാടു േചാദിച്ചു: “നിങ്ങൾക്ക�
റിയാേമാ?”

എന്തു സംശയമുണ്ടായാലും പണ്ഡിതേനാടു േചാദിക്കരു�
തു്. ഫലമില്ല. ‘രാമചന്ദ്രവിലാസം’ മഹാകാവ്യത്തിൽ

“െപാടിയാടുക പിെന്നയാ-
െട്ടേടാ നീ െചാടി
െചമ്പിെച്ചാരു സത്ത്വേവദിയേല്ല.
തുട നല്ല കരുക്കമാണവൾക്കടയാളം
നുനിയുള്ള നിൻ കരംേപാൽ”

എെന്നാരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. ശ്രീരാമൻ സീതെയക്കുറിച്ചു്
ആനേയാടു േചാദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള േശ്ലാകം. ഇവി�
െട ‘നുനി’ എന്ന വാക്കിെന്റ അർത്ഥെമെന്തന്നു് ഞാൻ
ഒരു പണ്ഡിതേനാടു േചാദിച്ചു. ഉത്തരം കിട്ടിയിെല്ലന്നു
മാത്രമല്ല, കാട്ടാനെയ പിടിക്കുന്ന സൂത്രേവലകെളക്കു�
റിച്ചു് ഒരു പ്രഭാഷണം ഒരു മണിക്കൂർേനരം എനിക്കു
േകൾേക്കണ്ടതായും വന്നു.
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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

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല
വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാ�
ക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു്
പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം

2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക

3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

