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സാഹിത്യവാരഫലം
1985/12/29-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ആ െചറുപ്പക്കാരനു ബന്ധുക്കൾ കുറവു്. അതുെകാണ്ടു്
‘െപണ്ണുകാണാൻ’ ഞാൻ കൂടി െചേന്ന മതിയാവൂ എന്നു
നിർബ്ബന്ധം. ഞാൻ േപായി. ഉത്കണ്ഠ നിറഞ്ഞ നിമി�
ഷങ്ങൾ. െപണ്ണു കാപ്പിെകാണ്ടുവരികയാണു്. “നല്ലേപാ�
െല േനാക്കിേക്കാ േസാമാ; പിന്നീടു്, ‘ഞാൻ കണ്ടില്ല’
എന്നു മാത്രം പറയരുതു്” എന്നു ഞാൻ അയാളുെട
കാതിൽ െമാഴിഞ്ഞു. ലജ്ജാവതിയായി, മുഖം കുനിച്ചു്,
േലശം വിറയേലാടുകൂടി െപണ്ണു രംഗപ്രേവശം െചയ്യുെമ�
ന്നാണു് ഞാൻ വിചാരിച്ചതു്. ആ വിചാരം െതറ്റിേപ്പായി.
അവൾക്കു ലജ്ജയില്ല, അവളുെട മുഖം കുനിഞ്ഞിട്ടില്ല,
േലശംേപാലും വിറയലുമില്ല. െചറുപ്പക്കാരെന്റ മുഖത്തു്
ഉറ്റുേനാക്കി മന്ദസ്മിതം െപാഴിച്ചുെകാണ്ടു് അതിശബ്ദ�
മാർന്ന കാൽവയ്പുകേളാടുകൂടി അവൾ ഞങ്ങളിരിക്കു�
ന്നിടേത്തക്കു വന്നു. കാപ്പി വച്ചിരുന്ന േട്ര െകാച്ചുേമശ�
യുെട പുറത്തുവച്ചു മാറിനിന്നു. ഒരു െചറിയ ഗുസ്തിക്കാരി
എന്നു േവണം അവെള വിേശഷിപ്പിക്കാൻ. അക്കാല�
െത്ത ഫാഷൻ അനുസരിച്ചു് ബ്ളൗസിെന്റ ൈക േതാളു�
വെര. അതുെകാണ്ടു ൈബസപ്സ് മസിൽസ്—ഭുജദശ—
ഇരുമ്പുണ്ട േപാലിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. ൈകകൾ
ബലമാർന്നവ. മുഖത്തിെനാരു ‘ഐശ്വര്യം’ എങ്കിലും
മെറ്റല്ലാ അവയവങ്ങളും ആയസ നിർമ്മിതങ്ങളാെണ�
ന്നു് എനിക്കു േതാന്നി. െചറുക്കെന തറപ്പിച്ചുേനാക്കുന്ന
അവേളാടു് തന്ത പറഞ്ഞു: “കാപ്പിെയടുത്തുെകാടുക്കു്.”
അവൾ അതനുസരിച്ചു. ആദ്യം കാപ്പി െചറുപ്പക്കാരനു
നൽകി. രണ്ടാമതു് എനിക്കും. എനിക്കു കാപ്പിതന്ന�
േപ്പാൾ അവൾ കരുതിക്കൂട്ടി എെന്റ ൈകയിൽ െതാ�
ട്ടു. ഞാനേല്ല ബന്ധു. അതുെകാണ്ടു് വിവാഹത്തിനു
തടസ്സം പറയാതിരിക്കാനുള്ള വിദ്യയായിരുന്നു അതു്.
എെന്ന െതാട്ട സ്ഥിതിക്കു് അവൾ യുവാവിെന ഏതുവി�
ധത്തിൽ െതാട്ടിരിക്കുെമന്നു് എനിക്കു് ഊഹിക്കാവുന്ന�
േതയുള്ളു. ‘ഇനി െപാേയ്ക്കാ’ എന്നു തന്ത. തിരിഞ്ഞുേപാ�
യി. ആയസാവയവങ്ങളുെട ആേന്ദാളനം. ‘ശരി. വിവ�
രമറിയിക്കാം. ഞങ്ങളിറങ്ങെട്ട’ എന്നു പറഞ്ഞു് ഞാനും
യുവാവും േറാഡിേലക്കു േപാന്നു. ഞാൻ അർത്ഥവത്താ�
യി അയാളുെട മുഖേത്തക്കു േനാക്കി. “എനിക്കു് ഇഷ്ട�
െപ്പട്ടു. ഇവൾ മതി” എന്നു് ആ യുവാവു്. സ്പർശം ഏറ്റു
എന്നതു സ്പഷ്ടം. ഞാൻ േചാദിച്ചു: “എന്തിനു്? ഗുസ്തിപി�
ടിക്കാേനാ?” വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രഥമരാത്രിയിൽ
അവൾ ആടയാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞു് ലജ്ജപുരണ്ട
കണ്ണുകേളാടുകൂടി പാൽപ്പാത്രവുമായി മണവറയിേലക്കു
കടന്നുവരുെമന്നാേണാ വിചാരം? ഇല്ല: മാർച്ചട്ട െകട്ടി
ലേങ്കാട്ടിയുടത്തു് േഗാദയിലിറങ്ങിനിന്നു് മപ്പടിച്ചു് നവവര�
െന വിളിക്കും. ഇടേത്തത്തുടയിൽ വലതു ൈകെകാണ്ടും
വലേത്തത്തുടയിൽ ഇടതുൈകെകാണ്ടും അടിച്ചിട്ടു് ഒരു
ൈക അയാളുെട കഴുത്തിെന്റ പിറകിൽവച്ചു് അമർത്തി�
പ്പിടിക്കും. എന്നിട്ടു് പൃഷ്ഠം പിറേകാട്ടു തള്ളിനിന്നു് വല�
േത്ത കാൽെകാണ്ടു് അയാളുെട കാലിൽ ഒരടി അടി�
ക്കും. അയാൾ മലർന്നു വീഴും. ‘നിങ്ങൾ അടിയായി’
(േതാറ്റു) എന്നു് ഉറെക്കപ്പറയും. ഇെതാെക്ക മനസ്സിൽ
കണ്ടുെകാണ്ടു ഞാൻ അയാേളാടു പറഞ്ഞു: “ഇവൾ
ഭാര്യയാകാൻ െകാള്ളുകയില്ല േസാമാ. ഗുസ്തിക്കാരി�
െയേപ്പാലിരിക്കുന്നു. ഭാര്യ നിേന്നാടു ഗുസ്തിപിടിക്കേണാ
അേതാ േചാറും കറിയും വച്ചുതരേണാ?” എെന്റ അഭി�
പ്രായം അംഗീകരിക്കാൻ അയാൾക്കു വളെര ദിവസ�
ങ്ങൾ േവണ്ടിവന്നു. അത്ര ബലേത്താെടയായിരിക്കും
അവൾ കാപ്പി െകാടുത്തേപ്പാൾ ൈകയമർത്തിയതു്.
പിന്നീടു്, ചിലേപ്പാെഴാെക്ക ഞാനവെള ബസ്സിൽ വച്ചു
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. വിവാഹം നടേന്നക്കുെമന്നു കരുതി അവൾ
എനിക്കു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആശയ�
റ്റേപ്പാൾ അവൾക്കു െവറുപ്പായി. എെന്നക്കണ്ടാൽ തല�
െവട്ടിക്കുെമന്നായി. പാവം താരാബായി! (താരാബായി
= ഓടുന്ന കാർ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു കായികാ�
ഭ്യാസ പ്രവീണ).

ഇന്നെത്ത കവിതയും കഥയും ഈ െപണ്ണിെനേപ്പാെല�
യാണു്. മപ്പടിക്കാേന അവൾക്കറിയൂ. കാലു വലിച്ചടിച്ചു്
പ്രതിേയാഗിെയ നിലത്തുവീഴ്ത്താേന അവൾക്കു കഴിയൂ.
ശരത്കാല ചന്ദ്രികയിൽ െവണ്മണലിലിരുന്നു െചഞ്ചു�
ണ്ടിെല പുഞ്ചിരിെയ സാരിത്തുമ്പുെകാണ്ടു തുടച്ചുെകാ�
ണ്ടു് ‘എെന്ന ഇഷ്ടമാേണാ?’ എന്നു് അയാേളാടു േചാ�
ദിക്കാൻ അവൾക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവൾ ആ വിധ�
ത്തിെലാരു സുന്ദരിയുമല്ല. ഇന്നെത്ത നിരൂപകരും ഈ
ഗുസ്തിക്കാരിക്കു േചർന്നവർ തെന്ന. അവർ അവെള വീ�
ഴ്ത്താൻ േഗാദയ്ക്കു ചുറ്റും ഓടി ശക്തി സംഭരിക്കുന്നു. മപ്പടി�
ക്കുന്നു. തുടയിൽ സ്വയമടിക്കുന്നു. “എെന്റ മൂെച്ചാടയ്ക്കടീ”
(മൂച്ചു് ഉടയ്ക്കുക = ഗുസ്തിക്കാരുെട ഒരു പ്രേയാഗം) എന്നു
വിളിക്കുന്നു. ഗുസ്തിയിൽ തല്പരരായ കുെറേപ്പർ അവരു�
െട യുദ്ധത്തിനു് ആക്കം കൂട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ‘േഹായ്
േഹായ് ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ബാഹുയുദ്ധത്തിൽ താല്പര്യ�
മില്ലാത്തവർ മാറിനിന്നു് നീലാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭ്രമണം
െചയ്യുന്ന കൃഷ്ണപ്പരുന്തിെന േനാക്കുന്നു. വിരിയുന്ന പനീ�
നീർപ്പൂവിെന േനാക്കുന്നു. പച്ചയിലയിൽ നൃത്തംവയ്ക്കു�
ന്ന ഒറ്റസ്സൂര്യ രശ്മിെയ േനാക്കുന്നു. അവെര മേറ്റക്കൂട്ടർ
െറാമാന്റിക്കുകൾ എന്നുവിളിച്ചു് ആേക്ഷപിക്കുകയും �
െചയ്യുന്നു.

“അേമരിക്കൻസാഹിത്യകാരനായ…”

േജാൺ ൈസ്റ്റൻബക്ക്

അേമരിക്കൻ സാഹിത്യകാരനായ
േജാൺ ൈസ്റ്റൻബക്കിെന്റ പ്രഖ്യാ�
തമായ െകാച്ചു േനാവലാണു് The
Pearl. അതിെല കഥാപാത്രങ്ങളായ
കീേനായും ഹ്വാനയും (കീേനായുെട
ഭാര്യ) കാലത്തു കടലിേലക്കു േപാ�
യി. കീേനാ കടലിെല ചിപ്പിത്തട്ടി�

േലക്കു മുങ്ങിെച്ചന്നു് ഒരു വലിയ ചിപ്പിെയടുത്തു െകാ�
ണ്ടുവന്നു. ഹ്വാന വള്ളം േനേര പിടിച്ചു െകാടുത്തു. കീ�
േനാ തിരിച്ചു് അതിൽ കയറി, അതു തുറന്നുേനാക്കാൻ
അവർക്കു േപടി. എങ്കിലും ഹ്വാന നിർേദ്ദശിച്ചതനുസരി�
ച്ചു് അയാൾ േപനാക്കത്തിെകാണ്ടു് അതു പതുെക്ക തു�
റന്നു, അതാ വലിയ മുത്തു്. കീേനാ ആഹ്ലാദംെകാണ്ടു്
കൂക്കിവിളിച്ചു… അയാൾക്കു് ആ മുത്തു് പ്രേയാജനെപ്പ�
ട്ടില്ല. പ്രേയാജനെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിൽ ഓേരാ തവണ കട�
ലിൽ മുങ്ങുേമ്പാഴും വലിയ വലിയ മുത്തുകൾ കിട്ടുെമന്നു
പ്രതീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. സക്കറിയയുെട ഒന്നു രണ്ടു നല്ല
കഥകൾ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വന്നു. അടുത്ത കഥ,
അതു് ആരുേടതായിരുന്നാലും കൂടുതൽ െമച്ചെപ്പട്ടതാ�
വുെമന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എെന്റ സുഹൃത്തു് െക. രഘു�
നാഥെന്റ ‘ഉറക്കത്തിലൂെട ഒരു കിനാവിേലക്കു് ’ എന്ന
െചറുകഥ കണ്ടു വായിച്ചു. ൈനരാശ്യം. േവഗത്തിലുള്ള
വായനയാവാം നിരാശത ജനിപ്പിച്ചെതന്നു കരുതി വീ�
ണ്ടും വായിച്ചു. ൈനരാശ്യം കൂടിയേതയുള്ളു. ബസ്സിൽ
യാത്ര െചയ്യുന്ന ഒരുത്തെന്റ േപാക്കറ്റിൽനിന്നു് ആേരാ
േപഴ്സ് എടുക്കുന്നു. അതറിഞ്ഞിട്ടും അയാൾ മിണ്ടാെത
നിൽക്കുന്നു. സ്വല്പം കഴിഞ്ഞു്, അയാൾ ഉറക്കം തൂങ്ങു�
ന്ന ഒരുത്തെന്റ േപാക്കറ്റിൽ നിന്നു കണ്ണാടിക്കൂടു് എടു�
ക്കുന്നു. കഥ തീർന്നു. ആഖ്യാനത്തിെന്റ സവിേശഷത�
യില്ല, അന്തരീക്ഷമില്ല, കഥാപാത്രത്തിെന്റ വ്യക്തിത്വ�
മില്ല, തത്ത്വചിന്തയില്ല, തത്ത്വചിന്തേയാടു് ഒരാഭിമുഖ്യ�
മില്ല, ഒരു ‘േപായിന്റ ് ’ േപാലുമില്ല. പാൽക്കടലിൽ നി�
ന്നു ലക്ഷ്മീേദവി ഉയർന്നേപ്പാൾ േദവന്മാരും അസുരന്മാ�
രും ആ േദവിെയക്കാൾ സുന്ദരിയായ േവെറാരു േദവി�
െയ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും. കിണറ്റിൽനിന്നു േചേതാഹ�
രാംഗിെയ ഉയർത്തിെയടുത്ത യയാതി പിന്നീടും അതി�
േല േപായേപ്പാൾ േവെറാരു സുന്ദരിെയ പ്രതീക്ഷിച്ചു്
അതിൽ എത്തിേനാക്കിയിരിക്കും. ആ പ്രതീക്ഷയാണു്
െതറ്റു്.

“എെന്റ േപരക്കുട്ടിക്കു്…”
എെന്റ േപരക്കുട്ടിക്കു് ഏഴു വയസ്സാണു്. അവൾ കാല�
െത്തഴുേന്നറ്റു ദുഃഖിച്ചു നിൽക്കുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ അമ്മ
േചാദിച്ചു: “എെന്തടീ സ്കൂളിൽ േപാകാൻ വയ്യ അേല്ല?”
േപരക്കുട്ടി മറുപടി പറഞ്ഞു: “അതല്ല അമ്മ. എനിക്കു്
ഒട്ടും വയ്യ. എയ് ഡ്സ് ആെണന്നു േതാന്നുന്നു സുഖേക്ക�
ടു്” എന്നും പത്രം വായിക്കുന്നതിെന്റ േദാഷവും കൂടിയാ�
ണു് ഇതു്. എയ് ഡ്സ് പിടിെപട്ടാൽ ക്ഷീണമുണ്ടാകുെമ�
ന്നു ദിനപത്രത്തിൽ നിന്നു് അവൾ മനസിലാക്കിയിരി�
ക്കും. ക്ഷീണം േതാന്നിയേപ്പാൾ അതു എയ്ഡ്സിെന്റ
ഫലമാെണന്നു സങ്കല്പിച്ചു. ഈ യഥാർത്ഥ സംഭവം
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചതിനു േഹതു മേനാരാജ്യം
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ സി.പി. നായർ എഴുതിയ ‘ചുരുെക്കഴു�
ത്തു് ’ എന്ന ഹാസ്യകഥ വായിച്ചു എന്നതാണു്. വയസ്സു്
േകവലം എട്ടുള്ള നവനീതേമാഹനൻപിള്ള കഥ പറ�
യുന്ന ആളിെന്റ അടുക്കെലത്തി േചാദിച്ചു: “അടുത്ത
ബുധനാഴ്ച സ് േകാളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയാ അതിനു സാ�
മാന്യവിജ്ഞാനം എന്നു് ഒരു േപപ്പറുണ്ടു്… എന്തവാ
അമ്മാവാ ഈ AIDS എന്നുള്ളതിെന്റ ഫുൾേഫാം?” കഥ
പറയുന്ന ആൾ പൂർണ്ണരൂപം പറഞ്ഞുെകാടുത്തു. എന്നി�
ട്ടു് ചുരുെക്കഴുത്തിെന്റ പല വശങ്ങളിേലക്കു കടക്കുന്നു.
േപാങ്ങുംമൂട്ടിൽ ക്രിസ്തുദാസ് എബനസെറ, േപാ.ക്രി.
എബനസർ എന്നു വിളിച്ചാൽ എങ്ങെനയിരിക്കും? പൂയ�
പ്പള്ളിൽ ചന്ദ്രമതി ജയപ്രദെയ, പൂ.ച. ജയപ്രദെയന്നു
വിളിച്ചാേലാ? അതിെന്റ ഫലേമാർത്തു നമ്മൾ ചിരിക്കു�
ന്നു. ഈ ചിരി മനസ്സിനു വികാസം നല്കും. ശരീരത്തിനു്
ഉേന്മഷവും. ൈപങ്കിളിസ്സാഹിത്യം േകരളീയെര െകാ�
ല്ലാെക്കാല െചയ്യുേമ്പാൾ സി.പി. നായെരേപ്പാലുള്ള
ഹാസ്യസാഹിത്യകാരന്മാർ അവെര കൂടുതൽ കൂടുതൽ
ചിരിപ്പിക്കണം.

ഇവിെട പറഞ്ഞതിേനാടു് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു
കാര്യംകൂടി എഴുതിെക്കാള്ളെട്ട. കൗമുദി പത്രാധിപരാ�
യിരുന്ന െക. ബാലകൃഷ്ണനു േപരിെന്റ ഇപ്പുറത്തു് വീട്ടുേപ�
േരാ സ്ഥലേപ്പേരാ േചർക്കുന്നവേരാടു് പുച്ഛമായിരുന്നു.
അതിെന്റ കാരണവും അേദ്ദഹം എെന്ന അറിയിച്ചിരു�
ന്നു. വടക്കൻപറവൂർ േജാർജ്ജ് േതാമസ്, കുണ്ടാംകടവു്
രാമചന്ദ്രൻനായർ എെന്നാെക്ക പറയുേമ്പാൾ േജാർ�
ജ്ജ് േതാമസ്സിനും രാമചന്ദ്രൻനായർക്കും യഥാക്രമം
വടക്കൻ പറവൂരിെന്റയും കുണ്ടാംകടവിെന്റയും ആധിപ�
ത്യമുെണ്ടന്നേല്ല അർത്ഥം? അതു അഹങ്കാരമെല്ലങ്കിൽ
പിെന്നന്താണു്? ഒരുകാലത്തു് യൂണിേവഴ്സിറ്റിേക്കാേളജി�
െല മലയാളം ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിലുള്ള അദ്ധ്യാപകെരല്ലാം
“കുള”ങ്ങളായിരുന്നു. ഇളങ്കുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള, കീഴ്ക്കുളം
രാമൻപിള്ള, കരിങ്കുളം നാരായണപിള്ള. ഭാഗ്യംെകാ�
ണ്ടു് എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള നാവായിക്കുളം കൃഷ്ണപിള്ളയായി�
ല്ല. ഭാഗ്യംെകാണ്ടു് എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ കായംകുളം
ഗുപ്തൻനായരായില്ല. ഇവർ രണ്ടുേപെരയും െക. ബാല�
കൃഷ്ണൻ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു.

“ഞാൻവിചാരിക്കുന്നു,അതിനാൽ…”

റെന േദകാർത്ത്

“ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, അതിനാൽ
ഞാനുണ്ടു്”—I think, therefore I
am എന്ന പ്രഖ്യാതമായ െചാല്ലു് ഫ്ര�
ഞ്ച് തത്ത്വചിന്തകൻ റെന േദകാർ�
ത്തിേന്റതാണു്. ചിന്തിക്കുന്ന മനു�
ഷ്യൻ ഈശ്വരനിേലക്കു േപാകുന്നു.
ഈശ്വരൻ ഉെണ്ടന്നു സ്ഥാപിച്ചതി�

നു േശഷം അയാൾ ബാഹ്യേലാകത്തിെന്റ ഉൺമയിേല�
ക്കു വരുന്നു. എല്ലാം യുക്തിയിൽ അടിയുറച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതു െതളിയിച്ച ഈ യുക്തിവാദിെയ സ്വീഡീഷ് ഗവൺ�
െമന്റ് സ് േറ്റാക്ക് േഹാമിേലക്കു ക്ഷണിച്ചു. ക്രിസ്റ്റീന രാ�
ജ്ഞിെയ തത്ത്വചിന്ത പഠിപ്പിക്കാനായിരുന്നു അതു്. േദ�
കാർത്തു് േപായി. കാലത്തു് അഞ്ചു മണിക്കു തുടങ്ങും ട്യൂ�
ഷൻ. നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയം. ദാർശനികനു തണുേപ്പ�
റ്റു് സുഖേക്കടുണ്ടായി. കാലമധികമായില്ല. അേദ്ദഹം മരി�
ച്ചുേപായി. ജീവചരിത്രകാരന്മാർ മരണകാരണമായി
ഇങ്ങെന പറയുന്നതു് അത്രകണ്ടു് ശരിയെല്ലന്നാണു് േവ�
െറാരു ഗ്രന്ഥകാരൻ എഴുതിക്കണ്ടതു്. അതു് എവിെടയാ�
െണന്നു മാത്രം എനിേക്കാർമ്മയില്ല. ക്രിസ്റ്റീന രാജ്ഞി
പരിപൂർണ്ണ നഗ്നയായി േദകാർത്തിെന്റ മുമ്പിൽ വന്നു�
കിടക്കുമായിരുന്നേത്ര. അേദ്ദഹം അവെള ഫിേലാസ�
ഫി പഠിപ്പിക്കും. സ്വീഡനിൽ ഈച്ചകൾ വളെരക്കൂടുത�
ലാണു്. തെന്റ െപാേന്മനിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈച്ചക�
െള െവടിവച്ചു െകാല്ലാൻ സ്വർണ്ണം െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ
ഒരു െകാച്ചു പീരങ്കി രാജ്ഞി ൈകയിൽ വച്ചിരിക്കും.
ഈച്ച വന്നിരുന്നാലുടൻ ക്രിസ്റ്റീന െവള്ളിെകാണ്ടുണ്ടാ�
ക്കിയ െകാച്ചു െവടിയുണ്ടകൾ പായിക്കും. ഒരീച്ചേപാലും
രക്ഷെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. മലർന്നും ചരിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന നഗ്ന�
യായ രാജ്ഞി. െചറുപ്പക്കാരി. സ്വർണ്ണനിർമ്മിതമായ
െകാച്ചുപീരങ്കി. അതിൽനിന്നു പായുന്നതു െവള്ളി െവടി�
യുണ്ടകൾ. സന്മാർഗ്ഗനിഷ്ഠനായ േദകാർത്തു് താനറിയാ�
െത ഉണ്ടായ കാമം അടക്കിയിരിക്കും. അടക്കിയ കാ�
മം വല്ലാത്ത േദാഷം െചയ്യും. ദാർശനികെന്റ സ്വസ്ഥത
തകർന്നു. മനസ്സു തകർന്നാൽ ശരീരവും തകരും. പാ�
രീസിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം േഹാളണ്ടിേലക്കു ഓടിയതുത�
െന്ന ഇമ്മാതിരി പ്രേലാഭനങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടാ�
നാണു്. അവിെടനിന്നു് 1649 അവസാനത്തിൽ അേദ്ദ�
ഹം സ് േറ്റാക്ക് േഹാമിൽ േപായി. എന്നും കാലത്തു കാ�
ണുന്നതു് ഇക്കാഴ്ചയും. 1650-െഫബ്രുവരിയിൽ േദകാർ�
ത്തു് മരിച്ചു. േനെര മറിച്ചു് റാണിയുെട സുവർണ്ണ ശരീരം
അേദ്ദഹം ആസ്വദിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ! തീർച്ചയായും വളെര�
ക്കാലം ജീവിച്ചിരുേന്നെന.

ക്രിസ്റ്റീന രാജ്ഞി

ഈ സത്യം പറയുന്ന ഗ്രന്ഥകാ�
രൻ—േദകാർത്തിെന്റ അകാലചര�
മത്തിനു േഹതു കണ്ടുപിടിച്ച ഗ്രന്ഥ�
കാരൻ—നമ്മുെട വാരികകളിെല
മിനിക്കഥകൾ കണ്ടാൽ “അവർ
ഇഷ്ടംേപാെല എഴുതെട്ട. അങ്ങെന
മനസ്സിനു സമനില ൈകവരുത്ത�
െട്ട” എന്നു തെന്ന അഭിപ്രായെപ്പടും.
എക്സ്പ്രസ്സ് വാരികയിെല ‘െനാമ്പരങ്ങെള താേലാലി�
ക്കുന്ന െപൺകുട്ടി’ എന്ന മിനിക്കഥ േനാക്കുക. അതു്
എഴുതിയ ആളിെന്റ പിറകിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതു് പു�
രുഷനാവാം. ൈവരൂപ്യമുള്ള െപൺകുട്ടിെയ ആരും
േനാക്കുന്നില്ല. അങ്ങെന അവൾ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
കുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു സ്ത്രീജിതൻ വന്നുകയറി അവെള
ചുംബിക്കുന്നു. അവൻ െപായ്ക്കഴിയുേമ്പാൾ ആ ചുംബന�
ങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു് സുഖേത്താെട ഇരിക്കുന്നു. അശ്ളീല
സ്പൃഷ്ടമായ ഇക്കഥ, അജ്ഞാതനായ ഗ്രന്ഥകാരാ, താ�
ങ്കളുെട സിദ്ധാന്തത്തിനു സാധുതയുെണ്ടന്നു െതളിയി�
ക്കുന്നു. (കഥയ്ക്കു് ഒരു ‘മാസ്ക്യുലിൻടച്ച് ’ ഉള്ളതിനാലാണു്
ഈ വിമർശനം. ഇെല്ലങ്കിൽ ഈ േലഖകൻ മൗനം
അവലംബിക്കുമായിരുന്നു.)

“ആദിമ മനുഷ്യൻ”, “താമരപ്പൂ”
ആദിമ മനുഷ്യൻ താമരപ്പൂ വിടരുന്നതുകണ്ടു് ആഹ്ളാ�
ദിക്കുന്നതിനു മുൻപു്, ഇടിനാദംേകട്ടു െഞട്ടുന്നതിനു മുൻ�
പു്, സ്ത്രീയുെട സ്പർശേമറ്റു് േകാരിത്തരിക്കുന്നതിനു മുൻപു്
ഉള്ള കാലെത്തക്കുറിച്ചു പറയാനാണു് എനിക്കാഗ്രഹം.
പേക്ഷ, ഭാവനാശക്തിയാൽ ഞാൻ അനുഗൃഹീതനല്ല.
അതുെകാണ്ടു് െതാട്ടുമുൻപുള്ള കാലെത്ത സത്യങ്ങൾ
മാത്രം പറയുന്നു.

ശ്രീമൂലവിലാസം ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്കൂളിെന്റ മുൻവശത്തു�
ള്ള പുൽത്തകിടിയിൽ ഉയർത്തിയ പന്തൽ. സാഹി�
ത്യപരിഷത്തിെന്റ സേമ്മളനം. ഉള്ളൂർ പരേമശ്വരയ്യർ
അദ്ധ്യക്ഷൻ. പ്രഭാഷകൻ എം.ആർ. േവലുപ്പിള്ള ശാ�
സ്ത്രി. േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ കൃതിക�
െള അത്ര മാനിക്കാത്ത അേദ്ദഹം ‘മയൂരസേന്ദശ’െത്ത�
ക്കുറിച്ചു പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. തമ്പുരാെന്റ സഹ�
ധർമ്മിണിെയക്കുറിച്ചുള്ള പദ്യഭാഗം—‘സൗജന്യെത്തപ്പറ�
കിലതസാധാരണം തെന്നയാേണ’ എന്ന ഭാഗം േവലു�
പ്പിള്ളശാസ്ത്രി പ്രേത്യകം തരത്തിൽ െചാല്ലി “ആേണ”
എന്നതു് നീട്ടി ഉച്ചരിച്ചു. തമ്പുരാട്ടിയുെട സ്വഭാവശുദ്ധി�
െയക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ബഹുജനാഭിപ്രായത്തിനു്
ഊന്നൽ നൽകിെക്കാണ്ടു് അേദ്ദഹം “തെന്നയാേണ�
േേേ” എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഉള്ളൂർ േക്ഷാഭിച്ചു് “നിറുത്തു
പ്രസംഗം” എന്നു് ആജ്ഞാപിച്ചു. പ്രഭാഷണം നിറുേത്ത�
ണ്ടി വന്നു േവലുപ്പിള്ള ശാസ്ത്രിക്കു്. രാജവാഴ്ചയുള്ള കാ�
ലം. നിറുത്താെതന്തു െചയ്യും.

ഉള്ളൂർ പരേമശ്വരയ്യർ

മഹാകവി ഉള്ളൂരിെന്റ ആദ്ധ്യക്ഷ്യ�
ത്തിൽ േചർന്ന ഒരു സേമ്മളനം.
െപ്രാഫസർ എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള പ്രഭാ�
ഷകൻ. സ്വാഗതമാശംസിച്ച ജഗതി�
ക്കാരൻ ഒരു പയ്യൻ എൻ. കൃഷ്ണപി�
ള്ളെയ പ്രശംസിക്കുന്നതിനിടയിൽ
ഉള്ളൂര ് , ഇബ്സെന്റ കൃതികൾ വായി�
ച്ചിട്ടിെല്ലന്നു ധ്വനിപ്പിച്ചു. ഉള്ളൂർ ഉപ�
ക്രമപ്രസംഗം തുടങ്ങി. ഇബ്സെന്റ ‘േപർഗ്യുന്ത് ’, ‘േറാ�
സ് മർേഷാം, ‘മാസ്റ്റർ ബിൽഡർ’ ഇവയുെട കഥ സംഗ്ര�
ഹിച്ചു പറഞ്ഞു് വിമർശനം നടത്തി. മാത്രമല്ല അക്കാല�
െത്ത നവീനന്മാർേപാലും അറിയാത്ത േമാറീസ് മേതർ�
ലങ്ങിെന്റ നാടകങ്ങെളക്കുറിച്ചും അേദ്ദഹം വിദഗ്ദ്ധമായി
സംസാരിച്ചു. ‘കർണ്ണഭൂഷണ’വും ‘പിംഗള’യും മറ്റുെമഴു�
തിയ ഒരു പഴഞ്ചനാണു് ഉള്ളൂെരന്നു് സ്വാഗത പ്രഭാഷ�
കൻ കരുതിയിരുന്നു. മഹാകവിയുെട പ്രസംഗം േകട്ടു്
അയാൾ വിളറി ഇരുന്നുേപായി.

സാഹിത്യ പഞ്ചാനൻ പി.െക. നാ�
രായണപിള്ളെയ ഒരു സേമ്മളന�
ത്തിെന്റ സംഘാടകർ പ്രഭാഷണ�
ത്തിനു ക്ഷണിച്ചു. അേദ്ദഹം അേത�
റ്റില്ല. എങ്കിലും അവർ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ േപരു് അച്ചടിച്ചു. സേമ്മളനദി�
നെമത്തി. പി.െക. േശ്രാതാവായി
മാത്രം മറ്റുള്ളവരുെട കൂട്ടത്തിൽ െച�

ന്നു് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സദസ്സിൽ അേദ്ദഹെത്ത
കണ്ട അധ്യക്ഷൻ ഉപക്രമ പ്രസംഗത്തിനുേശഷം പറ�
ഞ്ഞു: “ഇനി പി.െക. നാരായണപിള്ള പ്രസംഗിക്കുന്ന�
തായിരിക്കും”. ഇതുേകട്ടു് അേദ്ദഹെമഴുേന്നറ്റു പറഞ്ഞു:
“പി.െക. നാരായണപിള്ള പ്രസംഗിക്കാെതയും ഇരി�
ക്കും” എന്നിട്ടു് അേദ്ദഹം കേസരയിൽ പഴയമട്ടിൽ ഇരി�
പ്പുറപ്പിച്ചു.

സാഹിത്യത്തിൽ താൽപര്യമുള്ള ഒരു േവശ്യയുെട േവ�
ശ്യാവൃത്തിെയസ്സംബന്ധിച്ച േലഖനം വാങ്ങിക്കാൻ
പത്രാധിപർ േപായേപ്പാൾ (പത്രാധിപർ ഇന്നില്ല)
ഞാനും കൂടിെചല്ലണെമന്നു് അേദ്ദഹം നിർബ്ബന്ധിച്ചു.
െകാല്ലത്തുനിന്നു വടേക്കാട്ടു കുെറ നാഴിക സഞ്ചരിച്ച�
േപ്പാൾ അവരുെട വീട്ടിെലത്തി. സ്വീകരണമുറിയിൽ
ഞങ്ങൾ ഇരുന്നേപ്പാൾ േവശ്യയും മകളും വന്നു. േവശ്യ
വൃദ്ധയാണു്; മകൾ െചറുപ്പക്കാരി, സുന്ദരി. പത്രാധിപർ
െകാണ്ടുേപായിരുന്ന ബ്രാൻഡി രണ്ടു ഗ്ലാസ്സിെലാഴിച്ചു്
േസാഡ േചർത്തു. ഒരു ഗ്ലാസ്സ് വൃദ്ധയുെട മുന്നിേലക്കു
വച്ചു. ഒന്നു് തെന്റ മുൻപിലും. വൃദ്ധ അതു കുടിച്ചുെകാണ്ടു്
ജീവിത സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈശ്വരാ,
ഞാൻ െഞട്ടിേപ്പായി. അത്ര പച്ചയായിട്ടാണു് അവർ
ഓേരാ കാര്യവും വർണ്ണിച്ചതു്. പത്രാധിപരുെട കൂെട�
വന്ന ഒരാൾ അെതല്ലാം കുറിെച്ചടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അങ്ങെന വാ േതാരാെത സംസാരിക്കുന്നതിന്നിടയിൽ
വൃദ്ധ പത്രാധിപേരാടു് അേപക്ഷിക്കും: “സാറ് എെന്റ
മകളുമായി ആ മുറിയിെലാന്നു േപായാെട്ട”. പത്രാധി�
പർ േപായില്ല. ഓേരാ തവണ അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും
അേദ്ദഹം ഓേരാ നൂറു രൂപ േനാെട്ടടുത്തു് കിഴവിയുെട
മുൻപിൽ വയ്ക്കും. “ഞാൻ േപാകുന്നില്ല. ഇതു മകൾക്കു
െകാടുക്കൂ” എന്നും അേദ്ദഹം പറയും. ഇങ്ങെന മുന്നൂറു
രൂപ അേദ്ദഹം മൂന്നു തവണയായി േമശപ്പുറത്തുവച്ചു.
സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു് കിഴവി മുൻപിേലക്കു് സ്വന്തം
ഗ്ലാസ്സ് നീക്കിവയ്ക്കും. അേപ്പാഴാെക്ക പത്രാധിപർ തെന്റ
ഗ്ലാസ്സ് എെന്റ സമീപേത്തക്കു നീക്കിവയ്ക്കും. സംസാരെമ�
ല്ലാം കഴിഞ്ഞു് ഞങ്ങൾ കാറിൽ കയറിയേപ്പാൾ ഞാൻ
പത്രാധിപേരാടു േചാദിച്ചു: “എന്തിനാണു് ഗ്ലാസ്സ് കൂട�
ക്കൂെട എെന്റ അടുേത്തക്കു നീക്കിവച്ചതു്?” അേദ്ദഹം
മറുപടി നല്കി: “എനിക്കു േപടി. ഞങ്ങളുെട ഗ്ലാസ്സുകൾ
തമ്മിൽ മാറിേപ്പായാൽ, കിഴവിക്കു വല്ല വി.ഡി.േയാ
മേറ്റാ ഉെണ്ടങ്കിൽ എനിക്കു പകരുകിേല്ല? അതുെകാ�
ണ്ടാണു് എെന്റ ഗ്ലാസ്സ് സാറിെന്റ അടുേത്തക്കു് ഞാൻ
നീക്കി വച്ചതു്”.

വലക്കണ്ണിയിൽ കാലുടക്കിയ പക്ഷിെയേപ്പാെല ഞാൻ
ഓർമ്മകളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. കുരുക്കിൽ നിന്നു
കാലു് വലിെച്ചടുക്കാനുള്ള ഈ ശ്രമം വായനക്കാർ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നുേണ്ടാ എേന്താ.

“ചവിട്ടി െഞരിക്കെപ്പടുന്ന…”

െക. അജിത

“ചവിട്ടിെഞരിക്കെപ്പടുന്ന സ്ത്രീജീ�
വിതങ്ങൾ ഒരുവശത്തു്. മറുവശ�
ത്തു് അവർക്കു െചറുത്തുനിൽക്കാനു�
ള്ള മാനസിക പിൻബലം നൽകാ�
െനാരു പ്രസ്ഥാനേമാ പ്രവർത്തന�
േമാ ഇല്ലായ്ക. ഇതിെനല്ലാം മകുടം
ചാർത്തിെക്കാണ്ടു് സർവവ്യാപിയും

അഗാധവുമായ ൈപങ്കിളി വാരികാസ്വാധീനവും”. ഇതു്
െക. അജിത ട്രയൽ വാരികയിെലഴുതിയ ഗസ്റ്റ് എഡി�
േറ്റാറിയലിൽ നിെന്നടുത്തതാണു്. ആ വാരികയിൽത്ത�
െന്ന കുക്കിങ് ഗ്യാസ് കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസവും അതു വി�
തരണം െചയ്യുന്നവരുെട അധാർമ്മികപ്രവർത്തനവും
സുകുമാറിെന്റ ഹാസ്യാത്മകപ്രതിപാദനത്തിനു വിേധയ�
മാകുന്നു. രണ്ടു രചനകളും അവയുെട നിലയിൽ നന്നാ�
യിട്ടുണ്ടു്. അവ ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ (problems എന്ന
അർത്ഥത്തിൽ) യഥാർത്ഥങ്ങളുമാണു്.

സ്ത്രീക്കു് ഏറ്റവും പ്രധാനമായതു് വിവാഹമാണു്. തെന്റ
സുരക്ഷിതത്വത്തിനു േവണ്ടി ഭർത്താവു തെന്ന േസ്ന�
ഹിക്കണെമന്നും തെന്റ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും േനാക്കി�
െക്കാള്ളണെമന്നും അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പേക്ഷ,
ഈ ആഗ്രഹം സാഫല്യത്തിെലത്തുന്നില്ല. ചില പുരു�
ഷന്മാർ ഭാര്യമാെര േവദനിപ്പിക്കാറില്ല. പേക്ഷ, പലരും
മദ്യപിച്ചും പരസ്ത്രീഗമനം നടത്തിയും സഹധർമ്മിണിക�
െള നരകത്തിേലക്കു് എറിയുന്നു. അേതാെട അവർക്കു
തമ്മിൽ അകൽച്ചയുണ്ടാകുന്നു. പ്രേകാപനമില്ലാെത
ഭാര്യെയ ചവിട്ടുകയും അടിക്കുകയും കഴുത്തിൽ െഞക്കി�
െക്കാല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും െചയ്യുന്നവർ ധാരാളം. സമു�
ദായത്തിെല ഈ ക്രൂരതയ്ക്കു് എതിരായി സ്ത്രീക്കു് ശബ്ദമു�
യർത്താൻ വയ്യ. നിയമവും അവൾക്കു് അനുകൂലമല്ല.
െകാലപാതകിയായ ഭർത്താവിൽനിന്നും േമാചനം േന�
ടാൻ േകാടതിെയ സമീപിക്കുന്ന സ്ത്രീക്കു് വർഷങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞാലും േമാചനം കിട്ടുന്നില്ല. നിയമത്തിെന്റ നൂ�
ലാമാലകൾ ആ വിധത്തിലാണു്. അതുെകാണ്ടു് ക്രൂര�
മായി െപരുമാറുന്ന ഭർത്താവിൽനിന്നു് എളുപ്പത്തിൽ
േമാചനം േനടാൻ സ്ത്രീെയ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവി�
ധാനവും നിയമസംഹിതയും ഉണ്ടാേകണ്ടതാണു്. അവ
ഉണ്ടാകാത്തിടേത്താളം കാലം നമ്മുെട സ്ത്രീകൾ കഷ്ട�
െപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കും. അസ്തിത്വവാദികൾ കമ്മ്യൂനിേക്ക�
ഷെന്റ പ്രയാസെത്തക്കുറിച്ചു് പറയാറുണ്ടു്. ഇതു് യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലാണുള്ളതു്. വിവാഹം
കഴിഞ്ഞു് പതിനഞ്ചു ദിവസമായിെയന്നു കരുതൂ. ഭാര്യ�
യും ഭർത്താവും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂനിേക്കഷൻ ഇല്ലാതാവു�
ന്നു. പല കുടുംബങ്ങളും ഇമ്മട്ടിൽ ജീവിതം തള്ളിനീക്കു�
കയാണു്. ഭാര്യ പ്രതിേഷധിക്കാറില്ല. പ്രതിേഷധിച്ചാൽ
ആപത്തുണ്ടാകുെമന്നു് അവൾക്കറിയാം.

ചർച്ചിൽ

കുക്കിങ് ഗ്യാസിെന്റ വിതരണത്തി�
ലുള്ള ക്രമേക്കടുകെളക്കുറിച്ചു് എന്തു
പറയാനാണു്? നമുെക്കാരു ജനാ�
ധിപത്യ പാരമ്പര്യമില്ല എന്നതാണു്
ഇതിനു കാരണം. ചർച്ചിൽ പ്രധാ�
നമന്ത്രിയായിരിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ മകൻ ‘സ് പീഡ് ലിമി�
റ്റ് ’ ലംഘിച്ചു് കാേറാടിച്ചു. െപാലീസ് അയാെള അറസ്റ്റ്
െചയ്തു. േകാടതി ശിക്ഷിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിെല ജനാധിപത്യ�
വ്യവസ്ഥ ആ വിധത്തിലാണു്. നമ്മുെട ജനാധിപത്യ�
വ്യവസ്ഥയും അതിേനാടു ബന്ധെപ്പട്ട െപരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങ�
ളും േകാൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മാത്രേമയുള്ളു. പ്രാേയാഗിക�
തലത്തിലും അവ വരണെമങ്കിൽ കാലംകഴിയും. ഇവി�
െട മന്ത്രിയുെട മകൻ െതറ്റു െചേയ്യണ്ടതില്ല. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ പാർട്ടിയിൽെപ്പട്ട ആെരങ്കിലും െതറ്റുെചയ്താൽ
ശിക്ഷിക്കെപ്പടുേമാ? വ്യക്തിനിഷ്ഠങ്ങളായ പ്രയാസങ്ങ�
ളാൽ ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്നവർ ധാരാളം. സമുദായത്തി�
െന്റ െകാള്ളരുതായ്മകണ്ടു് ആത്മഹത്യെചയ്യുന്നവർ വി�
രളം. ഷ് െടഫാൻ ൈസ്വഹ് എന്ന ഉന്നതനായ സാഹി�
ത്യകാരൻ അങ്ങെന ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച ആളാ�
ണു്. ഇേക്വറ്റ് െചയ്തുപറയുകയല്ല. ഇന്നെത്ത അഴിമതിക�
ളും ക്രൂരതകളും കാണുേമ്പാൾ എന്തിനു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു് എനിക്കു േതാന്നാറുണ്ടു്.

“ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിെന്റ”
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിെന്റ
‘നീലെവളിച്ചം’ എന്ന സുന്ദരമായ
െചറുകഥ വായിക്കുേമ്പാൾ അതു്
അന്ധവിശ്വാസജന്യമാെണന്നു നമു�
ക്കു േതാന്നുന്നില്ല. കടലിൽ േപാ�
കുന്നവെന്റ ജീവൻ കരയിലിരിക്കു�
ന്ന സഹധർമ്മിണിയുെട ചാരിത്ര�
െത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതു്

തികച്ചും സത്യാത്മകമായി േതാന്നുന്നു തകഴിയുെട ‘െച�
മ്മീൻ’ എന്ന േനാവൽ നാം വായിക്കുേമ്പാൾ. ആശയ�
ങ്ങൾ ഈ കൃതികളിെലല്ലാം ഉെണ്ടങ്കിലും നമ്മൾ അവ�
െയക്കുറിച്ചു് അറിയുന്നേതയില്ല. ആപത്തുകൾ നിറഞ്ഞ
ആധുനിക ജീവിതെത്ത േപാസ്റ്റ്മാൻ െകാണ്ടുവരുന്ന
കത്തുകളിലൂെട വി.ആർ. സുധീഷ് ആവിഷ്കരിക്കുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥ ആശയപ്രധാനമാെണന്നു നമു�
ക്കു േതാന്നുന്നേതയില്ല. ഇതാണു് ‘കേല്ലരിയിെലത്തു�
ന്ന തപാൽക്കാരൻ’ എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥയുെട
സവിേശഷത. ഒടുവിൽ ആപത്തിെന്റ സേന്ദശങ്ങെള�
ത്തിക്കുന്ന ആ തപാൽക്കാരെന്റ ജീവിതംതെന്ന ദുരന്ത�
ത്തിൽ എത്തുന്നു. അതും സമകാലിക ജീവിതത്തിെന്റ
സ്വഭാവം തെന്ന. പൂർവ്വ കല്പിത രൂപങ്ങളിൽ ഓേരാ
സംഭവവും െചന്നുവീഴുന്ന പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്നു. അതു്
ന്യൂനതയേത്ര. എങ്കിലും ആധുനികജീവിതത്തിെന്റ ട്രാജ�
ഡി ഇവിെടയുണ്ടു്.

“ഇറ്റലിയിെലപ്രഖ്യാതയായ”

എൽസ െമാറാേന്റ

ഇറ്റലിയിെല പ്രഖ്യാതയായ േനാ�
വലിസ്റ്റ് എൽസ െമാറാേന്റ 73-
ആമെത്ത വയസ്സിൽ അന്തരിച്ച�
തായി ഈ ആഴ്ചെത്ത ൈറ്റം വാരി�
കയിൽ കാണുന്നു. വിശ്വപ്രശസ്തി�
യാർജ്ജിച്ച ആൽബർേട്ടാ െമാറാ�
വ്യായുെട ഭാര്യയായിരുന്നു െമാറാ�
േന്റ കുേറക്കാലം. History A Novel
(La storia Romanzo) എന്ന േചേതാഹരമായ േനാവ�
ലിെന്റ രചനെകാണ്ടു് െമാറാവ്യാെയ ബഹുദൂരം അതി�
ശയിച്ച എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നു അവർ. 1941 െതാ�
ട്ടു് 1956 ഡിസംബർ വെരയുള്ള കാലയളവിെന്റ കഥ—
യൂേറാപ്പിെന്റ കഥ—ഐഡ എന്ന സ്ത്രീയിലൂെട ആവിഷ്ക�
രിക്കുകയാണു് എൽസ െമാറാേന്റ. “അനുവാചകെര
മാന്ത്രികശക്തിക്കു് അടിമെപ്പടുത്തുന്ന എഴുത്തുകാരിയാ�
ണു്” അവെരന്നു് സ്റ്റീഫൻ സ് െപൻഡർ അഭിപ്രായെപ്പ�
ട്ടു. Magnificent—ഉജ്ജ്വലം—എന്നാണു് േഡാറിസ് െല�
സ്സിങ് ഈ േനാവലിസ്റ്റിെനക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതു്. ഈ
േലഖകൻ േനാവൽ വായിച്ചു. 1980-ൽ സ് െപൻഡറും
െലസ്സിങ്ങും പറഞ്ഞതു് ശരിയാെണന്നു ഗ്രഹിക്കുകയും
െചയ്തു.

“നിങ്ങൾക്കുമതപരമായ…”
നിങ്ങൾക്കു മതപരമായ ജീവിത�
ത്തിലാേണാ താൽപര്യം? എങ്കിൽ
ഗീതയും ൈബബിളും ഖുറാനും വായി�
ക്കൂ. അവ ആദ്ധ്യാത്മികമായ അനു�
ഭൂതി ൈകവരുത്തും. നിങ്ങൾക്കു ശാ�
സ്ത്രത്തിലാേണാ കൗതുകം? എങ്കിൽ
എഡിങ്ടൺ, ജീൻസ് ഇവരുെട ഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ വായിക്കൂ. അനന്തതയു�

െട വിസ്മയം അവ നിങ്ങൾക്കു് അനുഭവെപ്പടുത്തിത്ത�
രും. നിങ്ങൾക്കു സാഹിത്യത്തിലാേണാ അഭിനിേവശം?
എങ്കിൽ വാല്മീകിയുെടയും വ്യാസെന്റയും കൃതികൾ വാ�
യിക്കൂ. അവ കലയുെട സ്വർഗ്ഗത്തു നിങ്ങെള െകാണ്ടുെച�
ല്ലും. നിങ്ങൾക്കു അധമ സാഹിത്യത്തിലാേണാ ആഗ്ര�
ഹം? എങ്കിൽ മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ സുമിത്ര എഴു�
തിയ “നിഴൽ” എന്ന െചറുകഥ വായിക്കൂ. അതു് ഒരു
േഘാരരൂപെത്ത പ്രത്യക്ഷമാക്കിത്തരും.

□
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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
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