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സാഹിത്യവാരഫലം
1986/04/27-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

സി.വി. രാമൻപിളള

പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാർ സി.വി.
രാമൻപിളളയുെട പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടാ�
വും. വിശാലമായ െനറ്റിത്തടം. തഴ�
ച്ചു വളർന്നു കറുപ്പാർന്ന പുരികങ്ങൾ.
തീക്ഷ്ണങ്ങളായ കണ്ണുകൾ. മഹത്വം

വിളിേച്ചാതുന്ന ദീർഘ നാസികയും വലിയ െചവിക�
ളും. പ്രായംകൂടിയവെരേപ്പാലും േപടിപ്പിക്കുന്ന കപ്പടാ
മീശ. നിശ്ചയ ദാർഢ്യം ഉദ്േഘാഷിക്കുന്ന ചുണ്ടുകൾ.
െതെല്ലാരു പുച്ഛംകലർന്ന മന്ദഹാസം. തലമുടി പെറ്റ
േക്രാപ്പ് െചയ്തിരിക്കുന്നു. വിശാലമായ വക്ഷസ്സും അതി�
െന അലങ്കരിക്കുന്ന രുദ്രാക്ഷമാലയും. ഇരിപ്പിടത്തിെന്റ
െപാക്കം കൂടിയതുെകാണ്ടാവാം ഈ സാഹിത്യകാര�
െന്റ കാലുകൾ നിലത്തു െതാടുന്നില്ല. കാലുകൾക്കു േവ�
ണ്ടിടേത്താളം നീളമില്ലാത്തതു െകാണ്ടാണു അവ താ�
െഴ െതാടാത്തെതന്നു കരുതുന്നതു് ശരിയല്ല. പൗരുഷ�
ത്തിെന്റ മൂർത്തിമദ്ഭാവമാണു ചിത്രത്തിെല സി.വി. രാ�
മൻപിള്ള. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്തു െചല്ലാൻതെന്ന
അക്കാലത്തു് ആളുകൾ േപടിച്ചിരിക്കും. െചന്നാൽ േതാ�
ന്നിയമട്ടിൽ സംസാരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അത്രയ്ക്കു�
ണ്ടു് ഔജ്ജ്വല്യം. ഈ ഉജ്ജ്വലതയുള്ള മനുഷ്യൻ ഇങ്ങ�
െനേയ എഴുതൂ: “ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ൈദവഗതിയുെട
അപ്രേമയത്വം െകാണ്ടു് ആ അപൂർവ്വാവധൂതൻ ബാല
ഗാംഗുറാം പ്രഭുവിെന്റ വക രാജധാനിയും ൈചത്രരഥങ്ങ�
ളും, അതുകളുെട ഐശ്വര്യശ്രീവിലാസവും കണ്ടു് അതു�
വെര ഭൂമുഖവീക്ഷണനായി നിഷ്കാമഗർവവും മൗനവും
അവലംബിച്ചുേപാന്ന ആ മഹിഷാകാരത്തിെന്റ കണ്ഠം
ഒന്നു നിവർന്നു്, ചില സേന്താഷാേക്രാശങ്ങൾെകാണ്ടു
മുൻപിൽ കണ്ട ഭാഗ്യമഹിമാെവ അഭിവാദ്യംെചയ്തു”. (രാ�
മരാജാബഹദൂർ-അദ്ധ്യായം ഒന്നു്) സി.വി. രാമൻ പിള്ള�
യുെട ആകൃതിക്ക് േചർന്നിരിക്കുന്ന ൈശലിയും.

ചങ്ങമ്പുഴ

ചങ്ങമ്പുഴെയ വായനക്കാരിൽ ചി�
ലെരങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ജീവിതാസ്തമയേത്താടു്
അടുപ്പിച്ചു കണ്ട ആളുകൾക്ക് ഞാൻ
പറയുന്നതു അത്രകണ്ടു വിശ്വാസം
ജനിപ്പിച്ചിെല്ലന്നുവരും. ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക്
ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ളകാലത്തു്

ഞാനേദ്ദഹെത്ത പലതവണ കണ്ടു. സുന്ദരനായിരുന്നു
ആ കവി. അതിസാന്ദ്രതയാർന്ന മുടി. കവിയുെട അർ�
ദ്ധനിമീലിതങ്ങളായ കണ്ണുകൾ. കാണുന്നവനു് താെനാ�
രു യുവതിയായിരുെന്നങ്കിൽ എന്ന അഭിലാഷമുളവാക്കു�
ന്ന മുഖശ്രീ. കറുത്ത ഫ്രയിമുള്ള കണ്ണാടിയുെട മുകളിലൂ�
െടയുള്ള േനാട്ടം. ഭംഗിയാർന്ന ചിരി. ആ ചിരി മറയ്ക്കാൻ
അേദ്ദഹം കഴുത്തിൽ ചുറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടാം മുെണ്ട�
ടുത്തു വായ് മൂടും. എങ്കിലും ചിരിയുെട േശാഭ മുഖമാെക
വ്യാപിച്ചിരിക്കും. പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുകയാെണ�
ങ്കിൽ കാവ്യാത്മകങ്ങളായ വാക്യങ്ങൾ അനർഗ്ഗളം പ്ര�
വഹിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. ചങ്ങമ്പുഴെയ കണ്ടാൽ പുരുഷ�
ന്മാർക്കു േപാലും കെണ്ണടുക്കാൻ േതാന്നുകില്ല. ആ വിധ�
ത്തിൽ സൗഭഗമുള്ള കവി

മലരണി ലതികകൾ വിലസിന ശിശിരത-
യമുനാ തീരത്തിൽ
മലയാനിലനലയിളകിെയാലിക്കും
ഹരിത വനാന്തത്തിൽ
േഗാപികമാരുെട തടമുലതഴുകും
പാണിതേലാല്ലസിതൻ
േഗാപാലൻ, വന മാലാകലിത-
നുദാര, നതി പ്രിയദൻ
മദന മേനാഹര വിഗ്രഹനായ് തവ
ഹൃദേയശൻ, കണ്ണൻ
മരുവീടുന്നു മനസിജവിവശൻ
മരതക മണിവർണ്ണൻ

എന്നു സൗന്ദര്യം ഘനീഭവിക്കുന്ന മട്ടിൽ എഴുതിയിെല്ല�
ങ്കിേല അത്ഭുതെപ്പടാനുള്ളൂ.

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന കണ്ടതു് ഒന്നു് ഓർമ്മിച്ചുേനാക്കൂ.
എെന്താരാഭിജാത്യം! എെന്താരുദാത്തത! െതല്ലുേപാ�
ലും ൈവഷയികത്വമില്ല ആ മുഖത്തിെന്റ ഐശ്വര്യത്തി�
നു്. അേദ്ദഹം ആ ആകാേരാജ്ജ്വലതയ്ക്കു േയാജിച്ച മട്ടി�
ലാണു്.

നിദ്രയില്ലാത്താരക്തേനത്രനായ് പുലർച്ചയ്ക്കു
ഹൃദ്രമെനത്തും നാെളേനാക്കുമീ മുറ്റെത്തെന്ന;
വിളറും മുഖം േവഗം െതക്കൻ കാറ്റടിച്ചടർ
ന്നിളേമൽക്കിടക്കുെമൻ മ്ലാനമാമംഗം കാൺെക
ക്ഷണമാനില്പിൽത്തെന്ന നിന്നുേപാേയക്കാം, പിെന്ന
പ്രണയാകുലൻ നാഥനിങ്ങെന വിഷാദിക്കാം

എന്നു് എഴുതുന്നതു്. വ്യക്തിയുെട ബാഹ്യാകാരത്തിനും
ലക്ഷണത്തിനും അയാളുെട രചനേയാടു ബന്ധമുണ്ടു്
എന്നാണു് എെന്റ വിശ്വാസം. കുമാരനാശാനു് ഇടപ്പ�
ള്ളി രാഘവൻപിള്ളയുെട ശരീരമാണു് ഉണ്ടായിരുന്ന�
െതങ്കിൽ “േഹമക്ഷ്മാധരകൂടകല്പകമലർക്കാവിെന്റ ഭാ�
ഗങ്ങളിൽ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന അതിസുന്ദരമായ േശ്ലാകം
രചിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

പരിഹാസ കഥ

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

ഭാരതത്തിെന്റ ശത്രു ഭീകരന്മാെര
പരിശീലിപ്പിച്ചു വിടുന്ന പാകിസ്ഥാന�
ല്ല. പാകിസ്ഥാനു് ആയുധങ്ങേളെറ
നൽകി ആ രാജ്യെത്ത ഭാരതെത്ത�
ക്കാൾ സുശക്തമാക്കുന്ന അേമരി�
ക്കയല്ല. ഭാരതത്തിെന്റ ശത്രു നമ്മ�
ളിൽ ഓേരാരുത്തരിലും കുടിെകാള്ളുന്ന രാക്ഷസനാ�
ണു്. അവെന െമരുക്കിെയടുക്കാത്തിടേത്താളം കാലം
അപരാധം െചയ്യാത്തവർ െവടിയുണ്ടകേളറ്റു രാജവീഥി�
കളിൽ ചത്തു വീഴും. ആ രാക്ഷസെന െമരുക്കിെയടുക്കൂ.
പാകിസ്ഥാൻ നമുക്കു ശഷ്പ തുല്യമാണു്. അേമരിക്കയുെട
ന്യൂക്ലിയർ േബാംബ് തൃണസദൃശമാണു്.

വ്യക്തിയുെട ബാഹ്യാകാ�
രത്തിനും ലക്ഷണത്തിനും
അയാളുെട രചനേയാടു
ബന്ധമുണ്ടു് എന്നാണു് എെന്റ
വിശ്വാസം. ഇംഗ്ലീഷുകാ�
രുെട തിേരാധാനേത്താടു
കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വർഗ്ഗ�
ത്തിേലക്ക് ഉയരുെമന്നു്
നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ഭാരതം
കൂടുതൽ പാരതന്ത്ര്യത്തിേല�
ക്ക് വീണുേപായി. നമ്മുെട
അടിമത്തം കൂടുതലായി. ഇവി�
ടെത്ത ജീർണ്ണതെയ്ക്കതിെര
ശബ്ദമുയർത്താൻ പരിഹാസ�
കവികൾ ഉണ്ടാേകണ്ടതാണു്.
ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷുകാരുെട തിേരാധാ�
നേത്താടുകൂടി “സ്വാതന്ത്ര്യ
സ്വർഗ്ഗ”ത്തിേലക്ക് ഉയരുെമ�
ന്നു് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ഭാര�
തം കൂടുതൽ പാരതന്ത്ര്യത്തി�
േലക്കു വീണു േപായി. നമ്മു�
െട അടിമത്തം കൂടുതലാ�
യി. ഇതിനു േഹതു ഓേരാ
വിഭാഗവും ഓേരാ ഐഡി�
േയാളജിെയ പിന്തുടർന്നതാ�
ണു്. ഐഡിേയാളജിെയ
പിന്തുടരുേമ്പാൾ അെല്ല�
ങ്കിൽ അതിെന ആേശ്ല�
ഷിക്കുേമ്പാൾ മനുഷ്യനി�
െല തിന്മ—രാക്ഷസൻ—

തലയുയർത്തും. അവൻ ഏെതാരു വ്യക്തിയിൽ അമർ�
ന്നിരുന്നുേവാ ആ വ്യക്തിെയ തൃണവൽഗണിച്ചുെകാണ്ടു്
പുറത്തു ചാടി വധ പരിപാടികളിൽ മുഴുകും. ഈ രാക്ഷ�
സെന അമർച്ചെചയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ഇവിെട സൂചി�
പ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതു് ഐഡിേയാളജിയുെട നിരാകരി�
ക്കൽ തെന്ന. അതിനുേശഷം ഭാവനയുെട ദീപ്തിയിൽ
ഭാരതീയെരയാെക നിറുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ഭാവനയി�
െല്ലങ്കിൽ എല്ലാം നശിക്കും. കാലത്തു പാഠശാലയിൽ
േപാകാൻ മടിക്കുന്ന പിഞ്ചുകുഞ്ഞിെന വലിച്ചിട്ടുതല്ലുന്ന
അച്ഛനു് അെല്ലങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഭാവനയില്ല. അതുെണ്ട�
ങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിെന മൃഗീയമായി അടിക്കുകയില്ല. ഇതു്
ക്ഷുദ്രമായ ഒരുദാഹരണം. ഭാരതെത്ത സാകല്യാവ�
സ്ഥയിൽ േനാക്കൂ. എങ്ങും ഭാവനാരാഹിത്യം കാണാം.
അതിെന്റ ഫലങ്ങളാണു് ഇന്നെത്ത സംഘട്ടനങ്ങളും
വധങ്ങളും. ഭാവനയിലൂെട ഐക്യം ൈകവരുത്താൻ
കഴിയും. പേക്ഷ അവയും ഐഡിേയാളജിക്കു വിേധയ�
ങ്ങളായിരിക്കുന്നു.

െക.എൽ.
േമാഹനവർമ്മ

ഈ ദുഃസ്ഥിതിെയ ഒരു സറ്റയറി�
ലൂെട ചിത്രീകരിക്കുന്നു െക.എൽ.
േമാഹനവർമ്മ (‘റൂട്ട് മാർച്ച് ’—
കലാകൗമുദി). രാഷ്ട്രവ്യവഹാര�
ത്തിൽ അന്തർഭവിച്ച സകല കാപ�
ട്യങ്ങെളയും ഹാസ്യാത്മകമായി സ്ഫു�
ടീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കഥാകാരൻ.
ഹാസ്യം ലക്ഷ്യേവധിയായ അമ്പാ�

ണു്. ആ അമ്പു് െകാേള്ളണ്ടിടത്തു െകാള്ളുന്നു എന്നതാ�
ണു് ഇക്കഥയുെട സവിേശഷത.

അരിസ് േറ്റാഫനീസ്

രാജ്യം അധഃപതിക്കുേന്താറും േകാ�
മിക് കവികളുെട എണ്ണം കൂടിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കും. അരിസ് േറ്റാഫനീസിെന്റ
ആവിർഭാവം അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാ�
ജ്യത്തിെല അക്കാലെത്ത ജീർണ്ണ�
തയുെട ഫലമാണു്. ഇവിടെത്ത ജീർ�
ണ്ണതയ്ക്ക് എതിെര ശബ്ദമുയർത്താൻ
പരിഹാസ കവികൾ ഉണ്ടാേകണ്ട�

താണു്. ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യം ഇക്കണക്കി�
നു മുേന്നാട്ടു േപായാൽ ഇവിെട ഓേരാ വ്യക്തിയും പരി�
ഹാസ സാഹിത്യകാരനായി മാറും.

സത്യത്തിൽ സത്യം
പെണ്ടാരിക്കൽ മലയാളനാടു് വാരികയിൽ എഴുതിയ�
താണു്. അതു വായിച്ചവർ സദയം ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ
െസക്രിേട്ടറിയറ്റിൽ ഗുമസ്തനായിരുന്ന കാലത്തു് ഫയ�
െലടുത്തു് അസിസ്റ്റന്റ് െസക്രിട്ടറിേയാ െഡപ്യൂട്ടി െസ�
ക്രിട്ടറിേയാ ആയിരുന്ന കുഞ്ഞുകൃഷ്ണെന്റ മുൻപിെലത്തി
(പില്ക്കാലത്തു് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ േപായ
കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനല്ല. െകാച്ചിയിെല ഒരു കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ).
അേദ്ദഹം േസ്നഹേത്താെട േചാദിച്ചു: “കൃഷ്ണൻനായേര,
ഒരു… പിള്ളയുേണ്ടാ… െസക്ഷനിൽ?” (െകാച്ചിയിെല
പൗരനായിരുന്നതുെകാണ്ടാണു് ഈ മര്യാദ. ഇരുപ�
തുരൂപ പ്രതിമാസ ശംബളത്തിൽ ക്ലാർക്കായി കയ�
റി ജീവിസ്താമയത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് െസക്രട്ടറിയായ�
വൻ—തിരുവിതാംകൂറുകാരൻ—ഏയ് കൃഷണൻനായേര,
ഏയ് േജാർേജ്ജ, ഏയ് പരീേത ഇത്യാദി.) കുഞ്ഞുകൃ�
ഷ്ണെന്റ േചാദ്യത്തിെന്റ െപാരുൾ എനിക്കു പിടികിട്ടി.
ഞാനേങ്ങാട്ടു് േചാദിച്ചു: “എന്താ സാർ, അമ്മായി മരി�
ച്ചു. ശവം സംസ്കരിക്കുന്നതിനു് 25 രൂപ േവണെമന്നു
പറഞ്ഞുവാങ്ങിേച്ചാ?” “അേത” എന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മറുപടി. “എന്നാലതു് ഇനി കിട്ടുകയില്ല” എന്നു് എെന്റ
അറിയിപ്പും.

ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയായിരിക്കും… പിള്ള കാ�
ലത്തു് എെന്റ വീട്ടിൽ കയറിവന്നു. മുഖത്തു് ൈദന്യം.
എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. എങ്കിലും “എന്തുേവ�
ണം?” എന്നു മര്യാദേയാടു േചാദിച്ചു… പിള്ള പറഞ്ഞു:
“എെന്റ അമ്മായി—ഭാര്യയുെട അമ്മ—കാലത്തു മരി�
ച്ചു. ശവമടക്കാൻ ഇരുപത്തഞ്ചുരൂപ തരണം”. ഞാൻ
പറഞ്ഞു: “എെന്റ ൈകയിൽ രൂപയില്ല. െതാട്ടപ്പുറത്തു്
പി.ജി. കൃഷ്ണപിള്ള (െസക്രിേട്ടറിയറ്റിെല ഒരുേദ്യാഗ�
സ്ഥൻ) താമസിക്കുന്നു. അേദ്ദഹേത്താടു് േചാദിച്ചാെട്ട.
ഇെല്ലങ്കിൽ നമ്മുെട െസക്രിട്ടറി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണേനാടു േചാ�
ദിച്ചാലും മതി. പുള്ളിക്കാരൻ ധനികനാണ്… പിള്ള
തലതാഴ്ത്തി ഇറങ്ങിേപ്പായി. അേദ്ദഹം ശമ്പളം മുഴുവൻ
ബാങ്കിലിടും. വീട്ടുെചലവിനുേവണ്ടി ഓേരാ ദിവസവും
അമ്മായിെയ െകാല്ലും.

േകട്ടിട്ടു് അസത്യമാെണന്നു േതാന്നുന്നുണ്ടാവും. അേല്ല?
അസത്യമെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, ഇതു് സത്യത്തിൽ സത്യവു�
മാണു്. ഞാെനാരു ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറായിരുെന്ന�
ങ്കിൽ ഇേദ്ദഹെത്ത കഥാപാത്രമാക്കി കഥ എഴുതിേയ�
െന. ദൗർഭാഗ്യം. ഞാൻ കൃഷ്ണൻനായർ മാത്രമാണു്,
ബഷീറല്ല. മിസ് റ്റ്ർ… പിള്ളെയേപ്പാെലയെല്ലങ്കിലും
മെറ്റാരുവിധത്തിൽ ചാതുര്യമാർന്ന ഒരു കുഞ്ഞിമ്മൂസ�
െയ വിദഗ്ധമായി അക് ബർ കക്കട്ടിൽ അവതരിപ്പി�
ച്ചിരിക്കുന്നു (‘വലിയ വീട്ടിൽ പാർക്കും കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കു�
ഞ്ഞിമൂസ’— േദശാഭിമാനി വാരിക). അയാൾ—കുഞ്ഞി�
മ്മൂസ—ഒരു സ് െപസിമനാണു്. പ്രായേമെറയായി. മുട�
ന്തൻ. എങ്കിലും േലാകത്തുള്ള സകല െപണ്ണുങ്ങെളയും
വിവാഹം െചയ്യാൻ നടക്കുകയാണു്. ആഗ്രഹം േകറി�
യങ്ങു മൂർദ്ധാവിെലത്തിയേപ്പാൾ അയാൾ ഒരു പണി�
പറ്റിച്ചു. ഒരു ഐ.എ.എസ്. ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ വിവാഹം
കഴിേക്കണ്ട െപണ്ണിെന താൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ
േപാകുന്നുെവന്നു് അറിയിച്ചുെകാണ്ടു് കുഞ്ഞിമ്മൂസ ക്ഷ�
ണക്കത്തു് അച്ചടിച്ചു. െപണ്ണിെന്റ േചട്ടൻ െപാലീസ്
ഇൻസ് െപക് ടറും. കഥ പറയുന്ന ആളിെന്റ സൗജന്യ�
മാധുര്യം ആസ്വദിച്ച് കുഞ്ഞിമ്മൂസ രക്ഷെപ്പട്ടു. മനുഷ്യ
ജീവിതത്തിെന്റ ഒരംശെമടുത്തു് േലശം സ്ഥൂലീകരണ�
േത്താടുകൂടി ഭാവനാത്മകമായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നതാണു് ഇക്കഥയുെട സവിേശഷത.

മീൽസ് െറഡി

െഗാങ്കൂർ സേഹാദരന്മാർ

എദ് െമാങ് െഗാങ്കൂറിെന്റയും
ഷ്യൂൾ െഗാങ്കൂറിെന്റയും
Journal വിജ്ഞാനപ്രദ�
മാണു്. അതിെലാരിടത്തു്
അക്കാലെത്ത ഫ്രഞ്ച് ചക്ര�
വർത്തിയുെട സ്വഭാവം വി�
ശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. പാരീ�
സിെല െകാട്ടാരമായിരുന്ന
ത്വീൽറീയിൽ എന്നും ഓേരാ
പുതിയ യുവതിെയ െകാ�
ണ്ടുവരും. ഒരു മുറിയിൽവ�
ച്ച് അവൾ അനാവരണം െചയ്യെപ്പടുന്നു. അടുത്ത മുറി�
യിൽ നഗ്നനായി നില്ക്കുന്ന ചക്രവർത്തിയുെട അടുക്കേല�
ക്ക് നഗ്നയാക്കെപ്പട്ട അവൾ നയിക്കെപ്പടുന്നു. “ചക്രവർ�
ത്തി തിരുമനസ്സിെന്റ മുഖെമാഴിച്ച് എവിെട േവണെമങ്കി�
ലും നിനക്ക് ചുംബിക്കാം” എന്നാണു് അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന
നിർേദ്ദശം. ഈ േലാകത്തു് േവെറാരിടത്തും മുഖത്തിനു്
ഇത്രകണ്ടു് വിശുദ്ധി കല്പിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു് എഴുതി െഗാങ്കൂർ
സേഹാദരന്മാർ തങ്ങളുെട ചക്രവർത്തിെയ കളിയാക്കു�
ന്നു (വായിേക്കണ്ട പുസ്തകമാണിെതന്നു് ഒരിക്കൽക്കൂ�
ടി സൂചിപ്പിക്കെട്ട). കലാകഞ്ചുകം ധരിക്കാത്ത കഥാം�
ഗന—വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്യെപ്പട്ട കഥാംഗനെയന്നു പറ�
യുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി—എക്സ്പ്രസ്സ് വാരികയുെട താ�
ളിൽ ‘ൈവകിവന്ന വസന്തം’ എന്ന േപരിൽ നില്ക്കുന്നു.
ദയ േതാമാട്ടാണു് ഇവെള വസ്ത്രാേക്ഷപം നടത്തിയതു്.
ഈ െപണ്ണു് മുണ്ടുടുത്തു നില്ക്കുന്ന സഹൃദയെന്റ മുഖത്തുത�
െന്ന ചുംബിക്കുന്നു; അതിെന മലീമസമാക്കുന്നു. അമ്മാ�
വെന്റ േമാെള വിവാഹം െചയ്യാൻ ഒരുത്തനു െകാതി. മൂ�
പ്പിൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവൻ ഗൾഫിൽ േപായി. െപ�
ണ്ണിെന്റ തന്ത ഏർപ്പാടുെചയ്ത വിവാഹം കുഴപ്പത്തിലാ�
കുന്നു. വരൻ കള്ളക്കടത്തുകാരനായതുെകാണ്ടു് െപാ�
ലീസ് കല്യാണമണ്ഡപത്തിൽ നിന്നു് അവെന പിടി�
ച്ചുെകാണ്ടുേപാകുന്നു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിൽ
േപായവൻ തിരിെച്ചത്തുേമ്പാൾ തന്ത തെന്ന അയാ�
േളാടു് അേപക്ഷിക്കുന്നു മകെള വിവാഹം കഴിക്കാൻ.
ചില േഹാട്ടലുകളിൽ എേപ്പാഴും ‘മീൽസ് െറഡി’ എന്ന
േബാർഡ് തൂക്കുന്നതുേപാെല ഗൾഫ് കാരനും ‘െറഡി’
എന്ന േബാർഡ് തൂക്കുന്നു. കാപ്പി െകാണ്ടുവന്ന െപണ്ണി�
െന്റ ൈകയിൽ േകറി അവൻ പിടിക്കുകേയാ അേതാ
അവെളത്തെന്ന ആേശ്ലഷിക്കുകേയാ െചയ്യുേമ്പാൾ
കഥ തീരുന്നു. ബലാൽക്കാര ചുംബനം എെന്നാെക്ക
ഞാൻ പറഞ്ഞതു് െഗാങ്കൂർ സേഹാദരന്മാരുെട വിശിഷ്ട�
മായ ഗ്രന്ഥം പരിചയെപ്പടുത്തിത്തരാനാണു്. ബലാൽ�
ക്കാരചുംബനത്തിനുമുണ്ടു് ഒരു മാന്യത. ഇെതഴുതിയ
ആൾ സഹൃദയെന്റ മുഖത്തു് കാർക്കിച്ചുതുപ്പുകയാണു്
യഥാർത്ഥത്തിൽ. ദൗർഭാഗ്യംെകാണ്ടു് ഇത്തരം അധ�
മകൃത്യങ്ങൾക്കു ശിക്ഷനല്കാൻ പീനൽേകാഡിൽ വ്യവ�
സ്ഥയില്ല.

താങ്ങാൻ വയ്യ
ദയ േതാമാട്ടിേന്റതു ‘ൈവകിവന്ന വസന്ത’മാണു്. ഗൃഹ�
ലക്ഷ്മിയിൽ േഡാക് ടർ ഓമനാ ഗംഗാധരെന്റ കഥയുെട
തുടക്കം മാത്രേമ മാസികയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുെകാ�
ണ്ടു് മൂല്യനിർണ്ണയം സാദ്ധ്യമല്ല. എങ്കിലും ഉണ്ണിെയക്ക�
ണ്ടാൽ ഊരിെല പഞ്ഞമറിയാമേല്ലാ. കഥയുെട ആരം�
ഭം േനാക്കുക. “ഒരു വസന്തം കൂടി േപായ് മറഞ്ഞു. ഇനി
ഒരിക്കലും കടന്നുവരാത്ത വർണ്ണെപാലിമയാർന്ന പക�
ലുകൾ യാത്രയായി. േപായ വസന്തത്തിെന്റ വർണ്ണം
മനസ്സിൽ പീലിവിടർത്തി നിന്നാടുകയാണു്”. ഇതാണു്
ഫാൾസ് ൈററ്റിങ്. േടാൾേസ്റ്റായി പറഞ്ഞതുേപാെല
പറയാം. െപായറ്റിക് വസന്തം േപായിമറഞ്ഞു. െപാ�
യറ്റിക് വർണ്ണെപ്പാലിമയാർന്ന െപായറ്റിക് പകലുകൾ
യാത്രയായി. വീണ്ടും െപായറ്റിക് വസന്തം. അതു് െപാ�
യറ്റിക് പീലി വിടർത്തുന്നു. പിന്നീടു് െപായറ്റിക് ആട്ടം.
ഈ െപായട്രി താങ്ങാൻ എെന്നെക്കാണ്ടു് ആവുന്നില്ല.
ഞാൻ വായനയ്ക്കു പൂർണ്ണവിരാമമിടെട്ട.

1945. െനടുമങ്ങാെട്ടാരു സേമ്മളനത്തിനു് എൻ. േഗാ�
പാലപിള്ളയും എൻ. കൃഷ്ണപിള്ളയും വന്നു. അന്നു് െനടു�
മങ്ങാട്ടു് താമസിച്ചിരുന്ന ഞാൻ സേമ്മളനത്തിൽ േശ്രാ�
താവായിരുന്നു. സ്വാഗതപ്രഭാഷണത്തിനു േശഷം റി�
േപ്പാർട്ട് വായന. ഏതാണ്ടു് ഇമ്മട്ടിൽ: പകേലാൻ പടി�
ഞ്ഞാറുചാഞ്ഞേപ്പാൾ, െപാെന്നാളി പരന്നേപ്പാൾ നാ�
ഗരികതയാർന്ന ഈ െനടു വൻകാട്ടിെന്റ നിത്യഹരിത�
ശ്രീെയേന്നാണം നാനാതരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരത്തിെക്കാ�
ണ്ടു് ഒരു ഗ്രന്ഥാലയം ഇവിെട രൂപം െകാള്ളുകയായി.
സമ്പന്നതയുെടയും സൗഭാഗ്യത്തിെന്റയും സാരസ്യത്തി�
െന്റയും നിേകതനമായി മാറിയ ഈ സാംസ്കാരിക േക�
ന്ദ്രത്തിെന്റ ഈ വാർഷികസേമ്മളനം സമുചിതമായി
ഉദ്ഘാടനം െചയ്യാൻ േപാകുന്നതു് സംസ്കൃതപണ്ഡിത�
നും സുകുമാരകേളബരനുമായ സാക്ഷാൽ േഗാപാലനാ�
ണ്… ഇങ്ങെന അർത്ഥരഹിതമായി അരമണിക്കൂർേന�
രം റിേപ്പാർട്ട് വായന. േഗാപാലപിള്ളസ്സാർ എഴുേന്ന�
റ്റു. “ഇതുേപാെല കവിത നിറഞ്ഞ ഒരു റിേപ്പാർട്ട് ഞാൻ
ഈ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്കു േകട്ടിട്ടിെല്ല”ന്നു നിന്ദാസ്തുതി നട�
ത്തിയതിനു േശഷം ഏതാണ്ടു് അരമണിക്കൂർേനരം കാ�
വ്യമയമായിത്തെന്ന അേദ്ദഹം പ്രസംഗിച്ചു. “ഇതിൽക്കൂ�
ടൂതലായി എനിക്കു കവിത വരുന്നില്ല”. എന്നു പറഞ്ഞു�
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ഇരുന്നു. എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള “ആവ�
ശ്യകതയാർന്ന ചില അനാവശ്യങ്ങൾ” എന്ന വിഷയ�
െത്തക്കുറിച്ച് പ്രൗഢമായി പ്രസംഗിച്ചു. നാല്പതുെകാല്ലം
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം. എങ്കിലും
റിേപ്പാർട്ട് വായന എന്ന കാവ്യാഭ്യാസപ്രകടനം എനി�
ക്കു മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

ഭാവഗീതം േപാെല

സക്കറിയ

കാചത്തിലൂെട കടന്നുവരുന്ന രശ്മി
േകന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ബിന്ദുവിെന േഫാ�
ക്കൽ േപായിന്റ ് എന്നു വിളിക്കുന്നു.
ഏതു സംഭവത്തിനും ഇതുേപാെല�
െയാരു േകന്ദ്രബിന്ദു ഉണ്ടു്. അതു
കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലാണു് കലാകാരെന്റ പ്രാഗൽഭ്യമി�
രിക്കുന്നതു്. സക്കറിയയ്ക്ക് ഈ ബിന്ദു കെണ്ടത്താൻ സാ�
മർത്ഥ്യമുണ്ടു്. േയശു ജനിച്ചുെവന്നു് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ െഹ�
േറാേദസ് രാജാവു് രണ്ടു വയസ്സിനു താെഴയുള്ള എല്ലാ
ആൺകുട്ടികെളയും െകാന്നുകളയാൻ ആജ്ഞാപിച്ച�
തു് ൈബബിളിെല കഥയാണു്. എല്ലാവർക്കുമറിയാവു�
ന്ന ആ കഥയുെട കാചത്തിലൂെട സക്കറിയ ഭാവനയുെട
രശ്മികൾ പായിക്കുന്നു. അതു് േഫാക്കൽ േപായിന്റിൽ
വന്നുവീഴുേമ്പാൾ നമ്മൾ സത്യം അതിെന്റ തീക്ഷ്ണേശാ�
ഭേയാെട കാണുന്നു. പ്രവാചക ന്മാെരല്ലാം േചാരയിലൂ�
െടയാേണാ അവതരിക്കുന്നതു് എന്നു നമ്മളും േചാദി�
ക്കുന്നു. സത്യത്തിെന്റ പ്രഭാകര ദീപ്തി മാത്രമല്ല ഇക്ക�
ഥയ്ക്കുള്ളതു്. “മിതവും സാരവത്തുമായ വാക്കാണു് വാ�
ഗ്മിത” എന്ന െചാല്ലിെന സാർത്ഥകമാക്കുന്ന ആഖ്യാ�
നം. അതിനു ചടുലതയുണ്ടു്. പ്രധാന വികാരെത്ത േനർ�
പ്പിച്ചു െകാണ്ടുവന്നു് തികഞ്ഞ ഭാവാത്മകത്വം സൃഷ്ടിക്കു�
ന്ന കലാൈവദഗ്ദ്ധ്യം. എല്ലാംെകാണ്ടും ലിറിക്േപാെല
മേനാഹരമാണു് സക്കറിയയുെട ‘ആർക്കറിയാം’ എന്ന
ഇക്കഥ (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലാണു് കഥ).

സമുദായ േദ്രാഹം
േലാകചരിത്രം േനാക്കുക. സംസ്കാരെത്ത വികസിപ്പി�
ക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ സംസ്കാരെത്ത നശിപ്പിക്കുന്ന�
വരുമുണ്ടാകും. അരിേസ്റ്റാട്ടിലിെന്റ കാലത്തു് അലക്സാ�
ണ്ടർ. മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട കാലത്തു് ഹിറ്റ് ലർ. മനു�
ഷ്യ സംസ്കാരത്തിെന്റ ചക്രവാളം വികസിപ്പിക്കുന്നതി�
നുേവണ്ടി മഹാന്മാർ ഗ്രന്ഥങ്ങെളഴുതി. അത്തരം ക്ലാ�
സിക്കുകൾ—അമ്പതിനായിരേത്താളം ക്ലാസിക്കുകൾ—
തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ൈലബ്രറിയുെട രണ്ടാമെത്ത
നിലയിൽ മൂന്നുവർഷങ്ങേളാളമായി തടവറയിൽ കഴി�
യുന്നു. ആെരയും അതിൽ നിന്നു് ഒരു പുസ്തകം േപാലു�
െമടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഉപേയാഗിക്കാത്തതു�
െകാണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ—അമൂല്യങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ—
െപാടിഞ്ഞു തകർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. സർക്കാരിനും
ബഹുജനത്തിനും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു. ൈമേക്രാഫി�
ലിം െചയ്യാനാണു് ഇവ അംഗങ്ങൾക്കു നൽകാത്തതു�
േപാലും. മൂന്നു െകാല്ലേത്താളമായിട്ടും 96 പുസ്തകങ്ങേള
ൈമേക്രാഫിലിം െചയ്തിട്ടുള്ളുെവന്നു് പത്രത്തിൽ നിന്നു്
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

സംസ്കാരെത്ത വികസിപ്പിച്ച
അമൂല്യഗ്രന്ഥങ്ങെള സ്വ�
യം െപാടിഞ്ഞു തകരാൻ
അനുവദിച്ച് സംസ്കാരെത്ത
നശിപ്പിക്കുന്നു തിരുവന്തപുരം
പബ്ലിക് ൈലബ്രറി. ഇതു സാ�
മാന്യമായ മനുഷ്യേദ്രാഹമല്ല,
അസാമാന്യമായ മനുഷ്യ�
േദ്രാഹമാണു്. പ്രതിബദ്ധ
സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് സാ�
ഹിത്യത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിൽ
ചിരസ്ഥായിത്വം കാണുകയി�
ല്ല. ക്വിസ് േപ്രാഗ്രാം: ഏതു
തിരുമണ്ടനും നടത്താവുന്ന
നിഷ്പ്രേയാജനമായ പരിപാടി.
സിദ്ധാർത്ഥബാസു എന്ന
സുന്ദരെനയും കവിതെയന്ന
സുന്ദരിെയയും കാണാനാണു്
ഞായറാഴ്ച ഒൻപതുമണിക്ക്
ആളുകൾ െടലിവിഷൻ
െസറ്റിെന്റ മുമ്പിലിരിക്കുന്നതു്.

ഇതിനുംപുറെമ വിലകൂടിയ
കുെറ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ ഒെരാഴിഞ്ഞ സ്ഥല�
ത്തു വച്ചിരിക്കുന്നു. അവ
വച്ചിരിക്കുന്നിടേത്തക്ക് ആർ�
ക്കും േപാകാൻ പാടില്ല.
Masterpieces of Great
Stories എേന്നാ മേറ്റാ േപ�
രുള്ള മുപ്പേതാളം വാല്യ�
ങ്ങൾ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടു്.
അവയും അവേപാലുള്ള മറ്റ�
േനകം വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങ�
ളും െപാടിഞ്ഞുതകരുന്നു.
െകേങ്കമം എന്നു വിേശഷി�
പ്പിക്കാവുന്ന ഒരു റഫറൻ�
സ് െസക്ഷൻ ൈലബ്രറിക്കു�
ണ്ടായിരുന്നു. അതിൽനി�
ന്നു് ഏെറ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടു�
ത്തു മാറ്റിയാണു് ഈ േക്ലാ�

സ്ഡ്െസക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. ഇെതല്ലാം ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിച്ച് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പരാതി അയച്ചിരു�
ന്നു. മറുപടിയായി കുെറ െവണ്ടർ വാക്യങ്ങൾ ൈടപ്പ്
െചയ്തു് എനിക്കു കിട്ടി. പേക്ഷ, രണ്ടാമെത്ത നിലയിെല
ക്ലാസ്സിക്കുകളിൽ നിന്നു് ഒരു പുസ്തകംേപാലും എനിക്ക്
പിന്നീടും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാന്റിെന്റയും സാർ�
ത്രിെന്റയും േകായ്റ്റ്സ് ലറുെടയും േക്രാെച്ചയുെടയും ലൂ�
ട്ട് വിഖിെന്റയും അമൂല്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അവ സംസ്കാരെത്ത
വികസിപ്പിച്ചവയാണു്. അവെയ സ്വയം െപാടിഞ്ഞുത�
കരാൻ അനുവദിച്ച് സംസ്കാരെത്ത നശിപ്പിക്കുന്നു തിരു�
വനന്തപുരെത്ത ഈ സ്ഥാപനം. ഇതു് സാമാന്യമായ
മനുഷ്യേദ്രാഹമല്ല. അസാമാന്യമായ മനുഷ്യേദ്രാഹമാ�
ണു്. ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി അറിയണ�
െമന്നുള്ളവർക്ക് മാർച്ച് 30-൹യിെല മാതൃഭൂമി ദിനപ�
ത്രത്തിൽ ജി. േശഖരൻനായർ എഴുതിയ ‘അമൂല്യ ഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ നശിക്കുന്നു’ എന്ന േലഖനം വായിക്കാം. മു�
ഖ്യമന്ത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ഈ സ്ഥാപനം േന�
രിട്ടു െചന്നുേനാക്കിയാൽ ഇപ്പറഞ്ഞെതാെക്ക സത്യ�
മാെണന്നു് അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാെത
േപപ്പർകട്ടിങ് എടുത്തു് for remarks എെന്നഴുതിയാൽ
Arrangements are being made to rectify these minor
defects എന്നു മറുപടി വരും. അതിെന്റ താെഴ Yes,
inform the editor of the paper accordingly എന്നു
േവെറാരു െവണ്ടർവാക്യെമഴുതാേന അവർക്ക് കഴിയൂ.
ഈ െവണ്ടർവാക്യങ്ങളാണു് നമ്മുെട നാടിെന ഈ നി�
ലയിൽ എത്തിച്ചതു്.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ജീവിതം നാടകമാണു്. മൂന്നങ്കേമാ അഞ്ചങ്കേമാ ഉള്ള
നാടകം (ആശയം സ്വന്തമല്ല) പലരും രണ്ടങ്കങ്ങൾ
അഭിനയിച്ചിട്ടു് േപാകുന്നു. പിെന്നക്കാണുന്നില്ല. ഈ
സത്യെത്തയും അതിൽ േശാഭ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന േസ്ന�
ഹെത്തയും ഇേമജുകളിലൂെട ആവിഷ്കരിക്കുന്നു ഇ.വി.
ശ്രീധരൻ. കഥാമാസികയിെല ‘ഓർമ്മകളിൽ അലയു�
ന്നവർ’ എന്ന കഥ.

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളെയക്കുറിച്ച് എെന്റ കൂട്ടുകാരൻ
വി.ബി.സി. നായർ ‘േലഖ’ വാരികയിൽ എഴുതിയി�
രിക്കുന്നു. ആത്മബന്ധംെകാണ്ടു് വ്യക്തിക്ക് ഉള്ളതി�
ലധികം വലിപ്പം എഴുതുന്ന വ്യക്തി കെണ്ടന്നുവരാം.
വി.ബി.സി.യുെട േലഖനത്തിൽ ആ ന്യൂനതയില്ല.

Sembene Ousmane

പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ളെയേപ്പാെല പു�
സ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ ചുരു�
ക്കം. അേദ്ദഹം Sembene Ousmane
എന്ന െസനിഗൽ േനാവലിസ്റ്റിെന�
ക്കുറിച്ച് ‘ട്രയൽ’ വാരികയിൽ എഴു�
തിയിരിക്കുന്നു. ഈ േനാവെലഴുത്തു�
കാരെന്റ ഒരു േനാവലും വായിച്ചി�
ട്ടില്ലാത്ത എനിക്കു പ്രേയാജനപ്രദമായി േഗാവിന്ദപ്പി�
ള്ളയുെട േലഖനം. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ Lewis Nkosi
എന്ന വിഖ്യാതനായ നിരൂപകൻ െസനിഗൽ േനാവ�
ലിസ്റ്റിെനക്കുറിച്ച് എഴുതിയതു് എെന്തന്നു് അറിയുന്നതു�
െകാള്ളാം. Ousmane’s characters do not easily avoid
the impression of being subtly manipulated in order
to carry out an illustrative programme especially
designed by author. ഇതു സത്യമാെണങ്കിൽ ഈ േനാ�
വലിസ്റ്റ് പ്രതിബദ്ധ സാഹിത്യകാരനാണു്. പ്രതിബ�
ദ്ധ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു സാഹിത്യത്തിെന്റ മണ്ഡല�
ത്തിൽ ചിരസ്ഥായിത്വം കാണുകയില്ല.

നവീന കവികൾ: വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ അവിരാമമായി
നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ: ഒരു വാദപ്രതിവാദവും ഇല്ല.
നല്ല കവിതെന്ന.

ആഷാേമേനാൻ: ഇേദ്ദഹം മനുഷ്യനു മനസ്സിലാകുന്ന
മലയാളം എഴുതാത്തതു കുറച്ചിലേല്ല? തിരുവന്തപുരം
ഭാഷയിലാേണങ്കിൽ ‘അേയ്യ പങ്കം, പങ്കം’.

ക്വിസ് േപ്രാഗ്രാം: ഏതു തിരുമണ്ടനും നടത്താവുന്ന നി�
ഷ്പ്രേയാജനമായ പരിപാടി. സിദ്ധാർത്ഥ ബാസുവിനു
പകരം ഒരു കുരങ്ങനും കവിതാ അഗർവാളിനു പക�
രം ഒരു കുരങ്ങത്തിയുമാണു് അേത പരിപാടി നടത്തി�
യിരുന്നെതങ്കിൽ ദൂരദർശൻ േകന്ദ്രത്തിെന്റ പടിക്കൽ
ധർണ നടത്തുമായിരുന്നു ആളുകൾ. െപണ്ണൂങ്ങൾ സി�
ദ്ധാർത്ഥബാസുവിെന കാണാനാണു് ഞായറാഴ്ച രാ�
ത്രി ഒൻപതു മണിക്ക് െടലിവിഷൻ െസറ്റിെന്റ മുൻ�
പിലിരിക്കുന്നതു്. ആണുങ്ങൾ കവിതെയ കാണാനും
(കവിത—െപൺകുട്ടിയുെട േപരു്).

ജീർണ്ണത

കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ

ഉന്നതങ്ങളായ മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ�
ക്ക് വിലകല്പിക്കാെത സന്മാർഗ്ഗച്യു�
തിെയ േജർണ്ണലിസം വാഴ്ത്തുേമ്പാൾ
അതു് ജീർണ്ണിച്ചുെവന്നു കരുതാം.
വളെരേപ്പെര െകാല്ലുകയും വളെര�
േയെറ േമാഷണങ്ങൾ നടത്തുക�
യും പലേപ്പാഴും ജയിൽ ചാടുകയും

െചയ്ത ഒരുത്തനുേവണ്ടി ഇലസ് േട്രറ്റഡ് വീക്കി ലി പന്ത്ര�
ണ്ടു പുറങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. പുറം കവറിൽ ആ
െകാലപാതകിയുെട ചിത്രവും. ഈ വധകർത്താവി�
െന േസ്നഹിക്കാൻ ചില െപണ്ണുങ്ങളും. അവരിൽ ഒരു�
ത്തി േകാേളജ് െപ്രാഫസറാണേത്ര. ഒരു spiritual
exhaustion ആണു് ഭാരതത്തിലാെക. വാരികകൾ
അതിനു് ആക്കംകൂട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
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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

