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സാഹിത്യവാരഫലം
1986/10/19-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഡിക്കൻസ്

െടാൾേസ്റ്റായി ജനി�
ച്ചതു റഷ്യയിെല യാ�
സ് ൈനയ പല്യാന
എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണു്.
താമസിച്ചതും അവിെട�
തെന്ന. ആ ഗ്രാമത്തി�
െല ഒരു എസ് േറ്ററ്റിൽ
അേദ്ദഹം അന്ത്യവിശ്ര�
മം െകാള്ളുന്നു. ഒരു ദി�
വസം യാസ് ൈനയ
പല്യാനയിെല ഭവന�
ത്തിലിരുന്നു് അേദ്ദഹ�
വും കുടുംബവും സംസാ�

രിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭാഷണ േവളയിൽ െടാൾേസ്റ്റാ�
യി പറഞ്ഞു:“വിശ്വസാഹിത്യമാെക അരിപ്പിലിട്ടു് അരി�
ച്ചാൽ ഡിക്കൻസ് അവേശഷിക്കും. ഡിക്കൻസിെനത്ത�
െന്ന അരിച്ചാൽ ‘േഡവിഡ് േകാപർഫീൽഡ് ’ േശഷി�
ക്കും. ‘േഡവിഡ് േകാപർഫീൽഡി’െന അരിച്ചാൽ കട�
ലിെല െകാടുങ്കാറ്റു് മിച്ചംവരും”.

‘േഡവിഡ് േകാപർപീൽഡ് ’ എന്ന േനാവലിെല ആ
വർണ്ണന (Tempest എന്നാണു് േനാവലിസ്റ്റ് ആ അദ്ധ്യാ�
യത്തിനു േപരു നൽകിയതു്. ഓർമ്മയിൽ നിന്നു്.) ഉത്കൃ�
ഷ്ടമാണു്. എന്നാൽ അതുമാത്രമാണു് വിശ്വസാഹിത്യ�
ത്തിലാെകയുള്ളെതന്ന വാദം ശരിയല്ല. മഹാനായ
െടാൾേസ്റ്റായിക്കും അതറിയാം. വർണ്ണന ഹൃദയംഗ�
മാണു്. ഉത്കൃഷ്ടമാണു് എന്നതു സ്പഷ്ടമാക്കാൻ േവണ്ടി
അേദ്ദഹം താൽകാലികമായി അത്യുക്തിെയ കൂട്ടുപിടി�
െച്ചേന്നയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിെല അംഗങ്ങേളാ�
ടാണു് അേദ്ദഹം അതു പറഞ്ഞതു്. അവിെട ഒരതിഥി
കൂടി ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ തീർച്ചയായും തെന്റ മൂല്യനിർ�
ണ്ണയൈവദഗ്ദ്ധ്യെത്ത അപകർഷെപ്പടുത്തുന്ന രീതിയിൽ
അേദ്ദഹം ആ വിധത്തിെലാരു പ്രസ്താവന നിർവഹി�
ക്കുമായിരുന്നില്ല. ഒരു സദസ്സിെന അഭിമുഖീഭവിച്ചു നി�
ന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിനു ഡിക്കൻസിെനക്കുറിച്ചു പറേയ�
ണ്ടിവന്നതു് എന്നു വിചാരിക്കൂ. പരമാവധി നിയന്ത്രണം
പാലിച്ച് അേദ്ദഹം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. എഴുതിയാ�
േലാ? എഴുതുേമ്പാൾ ലക്ഷക്കണക്കിനു് േകാടിക്കണക്കി�
നുള്ള ആളുകേളാടായിരിക്കും പറയുക. അേപ്പാൾ ‘അള�
ന്നുകുറിച്ച’ മട്ടിേല വാക്കുകൾ വരൂ. ഇതു മനുഷ്യെന്റ
സ്വഭാവമാണു്. നിരൂപകെന്റ മുൻപിൽ േനാവലിസ്റ്റ് മാ�
ത്രേമ ഉള്ളുെവങ്കിൽ അത്യുക്തി സമ്മതം േചാദിക്കാെത
മുറിയിേലക്കു കടന്നു വരും. മുഖെത്ത വിയർപ്പുേപാലും
തുടയ്ക്കാെത നിരൂപകെന ആേശ്ലഷിച്ചു ചുംബിച്ചു കളയും.
േനാവലിസ്റ്റ് കൂടാെത രണ്ടുമൂന്നു േപരുെണ്ടന്നു കരുതൂ.
എന്നാലും അവൾക്കു്—അത്യുക്തി—ലജ്ജയില്ല. പരി�
രംഭണം നടക്കും. എന്നാൽ നിരൂപകൻ കടലാസിൽ
േപനയമർത്തി വാക്കുകെള അതിലൂെട ഒഴുക്കുേമ്പാൾ
അത്യുക്തിക്കു് അയാെള സമീപിക്കാനാവില്ല. ലക്ഷ�
ക്കണക്കിന്–േകാടിക്കണക്കിനാണു് ആളുകൾ േനാ�
ക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുക. നിരൂപകെന്റ കണ്ണുകെളക്കാൾ
അവരുെട കണ്ണുകൾക്കു ദർശനക്ഷമത കൂടുതലാണുതാ�
നും. ഇക്കാരണത്താൽ ‘എെന്റ പുസ്തകം നല്ലതാെണ�
ന്നു് അയാൾ േനരിട്ടു പറഞ്ഞു: എഴുതിയേപ്പാൾ മറിച്ചും’
എന്നു േനാവലിേസ്റ്റാ കവിേയാ പരിഭവിക്കുന്നതിൽ
വലിയ അർത്ഥമില്ല. നിരൂപകെന്റ ഭീരുത്വെത്ത ഞാൻ
നീതിമത്കരിക്കുകയില്ല. അന്യെന േവദനിപ്പിക്കാനുള്ള
ൈവമനസ്യത്തിൽ നിന്നാണു് ആ ഭീരുത്വം ഉളവാകുന്ന�
തു് എേന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ‘ചിത്തം ചലിപ്പതിനു േഹ�
തു മുതിർന്നു നിൽെക്ക െനഞ്ചിൽ കുലുക്കെമവനില്ലവ�
നാണു ധീരൻ’ എന്ന കവിവാക്യം ശരി. കഴിയുെമങ്കിൽ
അങ്ങെനേവണം ജീവിക്കാൻ. എങ്കിലും ചിലേപ്പാൾ
ദൗർബല്യത്തിനു് ചിലർ വിേധയരായിേപ്പാകും.

കാവാലത്തിെന്റ കവിത

കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ

ഉത്കൃഷ്ടമായ കവിത
വായിക്കുേമ്പാൾ എനി�
ക്കു് എെന്തന്നില്ലാത്ത
ആഹ്ലാദമാണു്. ആ
ആഹ്ലാദത്തിനു േവ�
ണ്ടി ആ കാവ്യം ഞാൻ
വീണ്ടും വായിക്കുന്നു.
ആവർത്തിച്ചുള്ള കാ�
വ്യപാരായണം ൈവര�
സ്യം ജനിപ്പിക്കുകേയ�
യില്ല. അതല്ല മറ്റാവർത്തനങ്ങളുെട സ്ഥിതി. സിഗററ്റ്
വലിക്കുേമ്പാൾ ആഹ്ലാദം. സിഗററ്റ് വലിക്കുക എന്ന
പ്രവർത്തനത്തിെന്റ ഉേപാൽപന്നമായി ആഹ്ലാദെത്ത
കരുതാം. എന്നാൽ ആ ആഹ്ലാദത്തിനുേവണ്ടി ഒരു
സിഗററ്റ് കൂടി ഉടെന വലിച്ചുേനാക്കൂ. ദുഃഖമായിരിക്കും
ഫലം. കാവ്യത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ ഈ തത്വം േചരില്ല.
കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി�
െലഴുതിയ “വില്ക്കുന്നില്ലിവിടം” എന്ന സുന്ദരമായ കാവ്യം
ഞാൻ കുറഞ്ഞതു പതിനഞ്ചുതവണെയങ്കിലും വായിച്ചു.
ഇനിയും അതു വായിക്കാൻ േവണ്ടി ഞാൻ ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്
സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ അനാഗതശ്മശ്രു�
ക്കളും അനാഗതാർത്തവങ്ങളും കവിതയായി അംഗീ�
കരിച്ചിരിക്കുന്നെതേന്താ അതിൽ നിന്നു വിഭിന്നമാണു്
ഈ കാവ്യം. മലയാള കവിതയുെട ശക്തിയും േവഗവും
സൗന്ദര്യവും ഇതു് എനിക്കു മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു. തുട�
ക്കം കണ്ടാലും:

എെന്റ കഥാകഥനെമാഴുക്കിയ
നിമഗ്നവഴി വള്ളം കയറി-
പ്പിേന്നാട്ടുതുഴെഞ്ഞത്തുേമ്പാൾ
തടഭൂവിൽ തലെപാക്കി
കാണുവെതൻ തറവാടു്.
േഹാമപ്പുകയില്ലാ-
ത്താശ്രമവാടമിതിൻ
കണിേക്കാണിൽ സർപ്പക്കാവിൽ
പുത്തൻഗ്രാമേപ്പച്ചു പഠിെച്ചാരു
തത്തെമാഴിഞ്ഞു:
‘വിൽക്കാനുണ്ടിവിടം’

‘വിൽക്കാനുണ്ടിവിടം’ എന്ന െമാഴി കവിയിൽ വികാര�
പ്രവാഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ പ്രവാഹം പൂർവകാല സ്മര�
ണകെള ഇളക്കിവിടുന്നു.

“ഒരു കാർണവരാറിൻഗതി
മുട്ടിട്ടു തിരിച്ചിട്ടാവഴികളിൽ
െനൽവിളയിക്കാൻ ഭൂമിെയാരുക്കിയ
ഭാർഗ്ഗവരാമൻ”.

ഇങ്ങെന പലപല ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടേപ്പാൾ

അതുവെര അന്യനായി (outsider) നിന്ന കവി തറവാ�
ടിെന്റ ൈചതന്യവുമായി േചരുന്നു. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ‘അന്യൻ’ എന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലാതാകുന്നു.

ൈസ്വര്യെമാഴിഞ്ഞു തളർേന്നാെന്റ
മനസ്സിൻ കണിേക്കാണിൽ
സർപ്പക്കാവിൽപ്പാർക്കും
പുത്തൻ തത്തയ്ക്കിങ്ങെനെയാരു
പുത്തൻ പാഠം ഞാനുരുവിട്ടു െകാടുത്തു: ‘വില്ക്കുന്നില്ലിവിടം’

തികച്ചും വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ വികാരെത്ത തികഞ്ഞ േക�
രളീയതേയാെട ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ കാവ്യം സായ്പി�
െന്റ ‘ഉച്ഛിഷ്ടം ഭജിക്കു’ന്നവർക്കും ആഫ്രിക്കക്കാരെന്റ
കറുത്ത കവിതമാത്രം ആസ്വദിക്കുന്നവർക്കും മാർഗ്ഗദർ�
ശകമാെയങ്കിൽ!

നമ്മളിൽ അന്യർക്കു വിശ്വാസം ഉള്ളേപ്പാൾ മാത്രേമ
നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുള്ളു. േകരളത്തി�
െന്റ മണ്ണിനുള്ള മണം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങൾ രചി�
ക്കുന്നവരിൽ അനുവാചകർക്കു വിശ്വാസമുണ്ടു്. അവർ
ജയിക്കുന്നു. ആഫ്രിക്കയുെട “വന്യ”മായ ലയെത്ത മല�
യാള കവിതയിൽ െകാണ്ടുവരുന്നവർ കവികളായി
കവിയരങ്ങുകളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകാറുണ്ടു്. അവർ ജീവി�
ക്കുന്നില്ല. എക്സിസ്റ്റ് െചയ്യുന്നു. അത്രമാത്രം.

േസതു
അച്ഛെന്റ ഇേമജ് മകളിൽ അേബാധാത്മകമായ സ്വാ�
ധീനശക്തി െചലുത്തുന്നതിെനയാണു് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ
‘ഫാദർ ഫിക് േസഷൻ’ എന്നു പറയുന്നതു്. ഫാദർ ഫി�
ക് േസഷനുള്ള ഒരു സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ ചിത്രീകരിക്കു�
കയാണു് േസതു. (സാവിത്രിക്കുട്ടി എന്ന െചറുകഥ—
മലയാള മേനാരമ വാർഷികപ്പതിപ്പു് ) സാവിത്രിക്കുട്ടി
ന്യൂേറാസിസ് ബാധിച്ചവളാെണന്നതു് വ്യക്തം. അച്ഛ�
െനസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫിക് േസഷെന്റ ഫലമായി മെറ്റാ�
രാെള അയാൾക്കു സദൃശ്യനായി കണ്ടാൽ അവൾക്കു
കംപൽസിവ് ന്യൂേറാസിസ് ഉെണ്ടന്നു തീരുമാനിക്കാം.
േസതുവിെന്റ കഥാപാത്രത്തിനു് ഈ അനിയത മാന�
സികാവസ്ഥയുണ്ടു്. ബാധ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന പണിക്കരുെട
അടുത്തു് ഫാദർഫിക് േസഷനുള്ള സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ
െകാണ്ടുവരുന്നു. അവൾ പണിക്കരുെട മാറിേലയ്ക്കു് വീ�
ണു് “അച്ഛൻ േപാവേല്ല. സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു കൂട്ടായി
ആരുമില്ലേല്ലാ. എനിക്കാരും േവണ്ടേല്ലാ. അച്ഛൻ മാ�
ത്രം മതിയേല്ലാ” എന്നു പറയുേമ്പാൾ കഥ പരിസമാപ്തി�
യിെലത്തുന്നു. ഇവിെട പണിക്കെര അവൾ അച്ഛനായി
കാണുകയാണു്.

സുപ്രമാണതയില്ലാത്ത മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങെള ഇമ്മ�
ട്ടിൽ കഥയാക്കി വയ്ക്കുന്നതുെകാണ്ടു് സാഹിത്യകാര�
േനാ സാഹിത്യത്തിേനാ അനുവാചകേനാ ഒരു േനട്ടവും
ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇെതാരു വ്യർത്ഥയത്നമാണു്. ഫ്രായിറ്റ്
തുടങ്ങിയവർ പറഞ്ഞുവച്ച ഒരു സത്യം (അേതാ അസ�
ത്യേമാ) കഥാകാരൻ ആവർത്തിക്കുന്നേതയുള്ളൂ ഇവി�
െട. ഏതു സാഹിത്യസൃഷ്ടിക്കും ‘അസന്ദിഗ്ദ്ധമാക്കൽ’
എെന്നാരു പ്രവർത്തനം കൂടിേയ തീരൂ. ഇംഗ്ലീഷിൽ
ഇതിെന Resolution എന്നു വിളിക്കും. ഇതു് ഇക്കഥ�
യ്ക്കില്ല.

ശങ്കരാടിയുെട ആഹ്ലാദം

ബർേനാഡ് ഷാ

ദാമ്പത്യജീവിതത്തിെന്റ
ശാശ്വതനരകെത്തക്കു�
റിച്ചു പറഞ്ഞതു് ബർ�
േനാഡ് ഷായാണു്.
Perpetual misery of
wedlock എന്നാെണ�
ന്നു േതാന്നുന്നു ഷാ പ്ര�
േയാഗിച്ച വാക്കുകൾ.
ഇബ് സെന്റ നാടകങ്ങ�
െളക്കുറിച്ചു ഷാ എഴു�
തിയ പ്രബന്ധത്തിലാ�
ണവ. ശാശ്വത നരക�
മാണു് ദാമ്പത്യജീവിത�

െമന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മുൻപു് അേദ്ദഹം ആയിരം
േപരടങ്ങുന്ന ഒരു സമുദായെത്ത സങ്കല്പിക്കാൻ വായന�
ക്കാേരാടു് ആവശ്യെപ്പടുന്നു. ഈ സമുദായത്തിൽ അറൂ�
ന്നൂറുേപർ വിവാഹംകഴിച്ചതിനുേശഷം ദാമ്പത്യജീവിതം
തികഞ്ഞ പരാജയമാെണന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു. േനരി�
ട്ടു േചാദിച്ചാൽ ആ അറുന്നൂറു േപരും പറയും ദാമ്പത്യ�
ജീവിതത്തിെന്റ തകർച്ചെയപ്പറ്റി. ബാക്കിയുള്ള നാനൂ�
റു േപരിൽ മുന്നൂറ്റി െതാണ്ണൂറ്റിെയാൻപതു േപരും േമാ�
ഹഭംഗത്തിൽ വീണവരാണു്. അവർക്കറിയാം അെതാ�
രു ശാശ്വത നരകമാെണന്നു്. മകൻ അച്ഛെന ധിക്കരി�
ക്കുേമ്പാൾ, സേഹാദരി സേഹാദരെന നിന്ദിക്കുേമ്പാൾ
േചട്ടൻ അനുജെനയും അനുജൻ േചട്ടെനയും െതറിപ�
റയുേമ്പാൾ, ഭർത്താവു് ഭാര്യെയ മർദ്ദിക്കുേമ്പാൾ, ഭാര്യ
ഭർത്താവിെന തിരിച്ചു തല്ലുേമ്പാൾ കുടുംബജീവിതം പാ�
വനമാെണന്നു് എങ്ങെന കരുതും? എങ്കിലും ആ 399
ആളുകളും സത്യം മറച്ചുവച്ചിട്ടു് ദാമ്പത്യജീവിതവും കുടും�
ബജീവിതവും സുഖസന്ദായകമാെണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കും.
ഇവെര false idealists എന്നാണു് ഷാ വിളിക്കുക. (കള്ള�
ന്മാരായ ആദർശവാദികൾ.) ഇവർ ഭാര്യെയ പൂ ചൂടിച്ച്
കാറിെന്റ മുൻസീറ്റിലിരുത്തിെക്കാണ്ടുേപാകും. സ്കൂട്ടറി�
െന്റ പിറകിൽ ഇരുത്തിെക്കാണ്ടു പറക്കും. സിനിമാശാ�
ലയിൽ വന്നിരുന്നു േസ്നഹപൂർവ്വം െപരുമാറും. പേക്ഷ,
െപണ്ണുങ്ങളുെടയും ആണുങ്ങളുെടയും ഹൃദയത്തിൽ െവറു�
െപ്പന്ന വികാരേമയുള്ളൂ. ഡാർലിങ്ങ് എന്നു് അയാൾ വി�
ളിക്കും. ഡിയർ എന്നു് അവളും. എന്നാൽ ആ രണ്ടു സം�
േബാധനകളുെടയും പിറകിൽ േവെറ രണ്ടു വാക്കുകളാ�
ണുള്ളതു്. അവ അച്ചടിക്കാൻ വയ്യ.

ഇനി ഒരാളുണ്ടേല്ലാ. അയാൾ മുേന്നാട്ടു് വന്നു് ഉദ്േഘാ�
ഷിക്കും: “ദാമ്പത്യജീവിതം െവറും കള്ളമാണു്”. ഇങ്ങ�
െന ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നവനാണു് വിപ്ലവകാരി. ഇബ് സൻ
ആ വിധത്തിെലാരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നുെവന്നാ�
ണു് ഷായുെട മതം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആ അഭിപ്രായവും
അല്പജ്ഞനായ എെന്റ അഭിപ്രായവും കൂട്ടിക്കലർത്തിമു�
കളിലിത്രയും എഴുതിയതിനു േഹതുവുണ്ടു്. മേനാരാജ്യം
വാരികയിൽ ശങ്കരാടിയുെട രണ്ടുവാക്കുകൾ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കാർട്ടൂേണാടുകൂടി അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു: “ഇത്ര�
യും മധുരമാണു് ഒരു െപണ്ണുമായുള്ള ജീവിതെമങ്കിൽ
എത്രേയാ േനരെത്ത ആേകണ്ടതായിരുന്നു, അെതാ�
ന്നും അന്നുേതാന്നിയില്ല”. എനിെക്കാേന്ന അറിേയണ്ട�
തുള്ളൂ. ശങ്കരാടി ആ അറുനൂറു േപരിൽ ഒരാളാേണാ?
അേതാ മുന്നൂറ്റി െതാണ്ണൂറ്റിെയാൻപതു േപരിൽ െപടു�
േമാ? അേതാ ആ ഒറ്റ മനുഷ്യേനാ?

നമ്മളിൽ അന്യർക്കു വിശ്വാ�
സം ഉള്ളേപ്പാൾ മാത്രേമ
നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ
ജീവിക്കുന്നുള്ളു. േകരള�
ത്തിെന്റ മണ്ണിനുള്ള മണം
പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന കാവ്യ�
ങ്ങൾ രചിക്കുന്നവരിൽ
അനുവാചകർക്കു വിശ്വാസ�
മുണ്ടു്. അവർ ജയിക്കുന്നു.
ആഫ്രിക്കയുെട “വന്യ”മായ
ലയെത്ത മലയാള കവിത�
യിൽ െകാണ്ടുവരുന്നവർ
കവികളായി കവിയരങ്ങുക�
ളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകാറുണ്ടു്.
അവർ ജീവിക്കുന്നില്ല.

ഗ്രാമീണ ജീവിതം നയിക്കു�
ന്നവരും നാഗരിക ജീവി�
തം നയിക്കുന്നവരും ഒേര�
മട്ടിൽ ദാമ്പത്യജീവിതത്തി�
െന്റ ൈവരസ്യത്തിനു വിേധ�
യരാണു്. എങ്കിലും ‘തമ്മിൽ
േഭദം െതാമ്മൻ’ എന്ന
മട്ടിൽ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ
നന്നു്. പകൽ മുഴുവൻ എല്ലു�
നുറുെങ്ങ പണിെയടുത്തിട്ടു്
അവർ ഉള്ളതുേമാന്തിെക്കാ�
ണ്ടു സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു.
നഗരത്തിലുള്ളവർ െടലിവി�
ഷൻ െസറ്റിെന്റ മുൻപിലിരി�

ക്കുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ േടപ്പ് െറേക്കാർഡറിെല പാട്ടുേകൾ�
ക്കുന്നു. അതുമെല്ലങ്കിൽ സിനിമയ്ക്കു േപാകുന്നു. എന്തുെച�
യ്താലും ൈവരസ്യത്തിനു് ഒരു കുറവുമില്ല. അടുത്ത വീട്ടു�
കാർ തങ്ങളുെട വഴക്കറിയുേമാ എന്നു വിചാരിച്ചു ഭാര്യ�
യും ഭർത്താവും മിണ്ടാെത കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. രണ്ടുകൂട്ടരും
എല്യറ്റ് പറഞ്ഞതുേപാെല ജിവിതം േകാഫിസ് പൂൺ
െകാണ്ടു് അളക്കുകയാണു്. എത്രേവഗം കാപ്പി തീരുേമാ
അത്രയും നന്നു്.

ഹാേങ്ങാവർ
ജീവശാസ്ത്രപരമായി സ്ത്രീെയ അവേലാകനം െചയ്യുന്ന
ആളാണു് ഇെതഴുതുന്നതു്. അങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ
എല്ലാവിധത്തിലും സ്ത്രീ പുരുഷെനക്കാൾ താണനില�
യിൽ വർത്തിക്കുന്നുെവന്നു വ്യക്തമാകും. സ്ത്രീ സമത്വ�
വാദികൾ ഈ അവേലാകനെത്ത കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നു. ജീ�
വശാസ്ത്രപരമായി സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരാെണന്നും
സ്ത്രീയുെട ൈസേക്കാളജിയും ദൗർബ്ബല്യവും പുരുഷൻ
അവളിൽ അടിേച്ചൽപ്പിച്ചതാെണന്നും അവർ വാദിക്കു�
ന്നു. ഇതിെനക്കുറിച്ച് അന്തിമമായി എെന്തങ്കിലും പറ�
യാൻ ൈവഷമ്യമുണ്ടു്. എന്നാലും ഒരു കാര്യം സ്പഷ്ടം.
കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അമ്മയ്ക്കുള്ളിടേത്താളം സ്വാധീനശക്തി
അച്ഛനില്ല. പുരുഷൻ ആക്രമേണാത്സുകനാെണങ്കിലും
ശയനീയത്തിൽ ശയിക്കുന്ന സ്ത്രീയുെട ‘ൈലംഗികശ�
ക്തി’ പുരുഷനു് ഇേല്ലയില്ല. അവൾ അട്ടഹസിക്കില്ല.
ശാരീരിക ശക്തി ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അതു ഉപേയാ�
ഗിച്ചു കാര്യം േനടാൻ തുനിയുകയില്ല. എങ്കിലും അവൾ
ൈലംഗികശക്തിയുെട സാമ്രാജ്യത്തിെല റാണിയാണു്.
ഒരു േനാട്ടം െകാണ്ടു് അവൾ പുരുഷെന അടിമയാക്കും.
വിവാഹത്തിനു മുൻപും വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം
ആദ്യെത്ത കാലയളവിലും ധിക്കൃതശക്രപരാക്രമനാ�
കിന നക്തഞ്ചരനായി നടന്നവൻ ഏതാനും ദിവസ�
ങ്ങൾെകാണ്ടു വാലാട്ടുന്ന പട്ടിെയേപ്പാെലയായിേപ്പാ�
കും. െനേപ്പാളിയൻ, ഹിറ്റ്ലർ ഇവെരക്കാൾ വലിയ വീ�
രശൂരപരാക്രമികൾ എവിെടയിരിക്കുന്നു? അവർ സ്ത്രീക�
ളുെട അടിമകളായിരുന്നു. ഇങ്ങെന സന്താനങ്ങളുെട
േലാകത്തും ദാമ്പത്യത്തിെന്റ േലാകത്തും ശക്തിെചലു�
ത്തി ഭരണം നടത്തുന്നതു െകാണ്ടു് സ്ത്രീക്കു ധിഷണയു�
െട േലാകത്തു് ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
അവർ കഥെയഴുതും, കാവ്യെമഴുതും. പേക്ഷ, രണ്ടും ദുർ�
ബ്ബലമായിരിക്കും. പ്രാേയാഗികതയ്ക്കായിരിക്കും രണ്ടിലും
പ്രാമുഖ്യം. ഈ പ്രാേയാഗികതയാലാണു് അവർ ൈപ�
ങ്കിളിസാഹിത്യത്തിൽ അഭിരമിക്കുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു്
സേരാജിനി ഉണ്ണിത്താെന്റ “അവസ്ഥാന്തരം” എന്ന
െചറുകഥ കുങ്കുമം വാരികയിൽ വായിച്ചേപ്പാൾ എനി�
െക്കാരത്ഭുതവും േതാന്നിയില്ല. സാവിത്രിക്കു ദാരിദ്രമാ�
യിരുന്നേപ്പാൾ അവളുെട ചിറ്റമ്മ അവെള അപമാനിച്ചു.
സാവിത്രി സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നേപ്പാൾ ബഹുമാ�
നിച്ചു. സർവ്വസാധാരണമായ ഈ വിഷയം സർവ്വസാ�
ധാരണമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് സ്ത്രീക്കു പ്രാേയാഗി�
കതയിലാണു് താൽപര്യം എന്ന സത്യം സേരാജിനി
ഉണ്ണിത്താൻ ഒന്നുകൂെട വിളംബരം െചയ്യുന്നു. മദ്യപാനം
കഴിഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന മന്ദതെയ ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘ഹാേങ്ങാ�
വർ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഈ ‘ഹാേങ്ങാവർ’ പീഡിപ്പിക്കു�
ന്നതാണു്. സേരാജിനി ഉണ്ണിത്താെന്റ കഥ ജനിപ്പിച്ച
ഹാേങ്ങാവറിലാണു് ഞാൻ.

പരുന്തു് അനായാസമായി ആകാശത്തിൽ ഒഴുകുന്ന�
തു കാണുന്ന നമുക്കു െജറ്റ് വിമാനത്തിെന്റ പ്രയാണം
കാണാൻ പ്രയാസമില്ല. രണ്ടു നനഞ്ഞ തിരികളിൽ
അമർന്നു നിന്നു കത്തുന്ന െകാച്ചു ദീപം െപാടുന്നനേവ
ഉയരുേമ്പാൾ നമുക്കു് െകാച്ചാഹ്ലാദം. അമിട്ടു ഭൂമിയിൽ
നിന്നുയർന്നു് അന്തരീക്ഷത്തിെന്റ വിദ്ദൂരതയിൽ വിവിധ
വർണ്ണങ്ങളാർന്ന േഗാളങ്ങളായി െപാട്ടിച്ചിതറുേമ്പാൾ
വലിയ ആഹ്ലാദം. ചുറ്റുകമ്പി മുറുക്കിവച്ചെകാച്ചു േടായി�
ക്കാർ വീട്ടിനകത്തു ചുറ്റിക്കറങ്ങുേമ്പാൾ െചറിയ ആഹ്ലാ�
ദം. േകാൺടസ രാജവീഥിയിലൂെട ഒഴുകുേമ്പാൾ വലിയ
ആഹ്ലാദം. ൈപങ്കിളിക്കഥ െകാച്ചാഹ്ലാദം േപാലും ഉള�
വാക്കുന്നില്ല. െചറിയ ആഹ്ലാദങ്ങൾ വലിയ ആഹ്ലാദ�
ങ്ങളിേലക്കു നെമ്മ നയിക്കെട്ട.

അവരും ഞാനും

രാധാകൃഷ്ണൻ: ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള ആത്മഹത്യ
െചയ്തേപ്പാൾ സാറിനു് പതിമ്മൂന്നു വയേസ്സ ഉണ്ടായി�
രുന്നുള്ളൂെവന്നും അതുെകാണ്ടു് ആ കവിയുമായുള്ള
സംസാരം ശുദ്ധേഭാഷ്കായിരുന്നുെവന്നും ഒരു ലിറ്റിൽ
മാഗസിനിൽ കണ്ടു. സാറതു വായിേച്ചാ?

എെന്റ ഉത്തരം: ഇല്ല ആ ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ ഞാൻ
കണ്ടില്ല. വയസ്സിെനക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവം ഏതാണ്ടു
ശരിയാണു്. എനിക്കന്നു പതുമ്മൂന്നു വയസ്സല്ല, പതി�
നാലു വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. ആ വയസ്സിൽ ‘അഡൾട്ട്
ഇന്ററസ്റ്റ് ’ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ പത്തുവയസ്സുള്ളേപ്പാൾ
കവിതകൾ എഴുതുമായിരുന്നു. ഇന്നെത്ത ഏതു വി�
ദ്യാർത്ഥിെയക്കാളും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും അറിയാ�
മായിരുന്നു അക്കാലെത്ത പതിനാലുവയസ്സായ വി�
ദ്യാർത്ഥിക്കു്. ഇങ്ങെനയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കള്ളം
പറഞ്ഞിട്ടു എന്തുേനടാനാണു്? അെല്ലങ്കിൽതെന്ന
ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള അത്രയ്ക്കു മഹാപുരുഷ�
േനാ? എറണാകുളം േകാെളജിെല ഒരു മുൻ െപ്രാ�
ഫസറും ഇേത രീതിയിൽ അപവാദ പ്രചാരണം
നടത്തുന്നതായി ഞാനറിഞ്ഞു. അേദ്ദഹം പതിനാ�
ലുവയസ്സിൽ തിരുമണ്ടനായിരുന്നിരിക്കണം എേന്ന
കരുതാനുള്ളൂ.

ബ്രട്ടീഷ് കവി (കവയത്രി) സ് റ്റീവ് സ് മിത്ത്: ഈ ഇം�
ഗ്ലീഷുകാരി പരിഷ്കൃതയാണു്. ഇവൾക്കു െനഞ്ചിെലാ�
ന്നുമില്ല, പിറകുവശത്തുെമാന്നുമില്ല.

ഞാൻ: തിരുവനന്തപുരെത്ത േലഡീസ് േസ്റ്റാറുകളിേല�
ക്കു് അവെള അയയ്ക്കൂ. കൃത്രിമാവയവങ്ങൾ എത്രേവ�
ണെമങ്കിലും കിട്ടും. (സ് റ്റീവ് സ് മിത്ത് മരിച്ചുേപായി
എന്നതു മറന്നിട്ടല്ല ഞാനിതു് അവേരാടു പറയുന്ന�
തു്.)

ഒരു ഫ്രഞ്ച് നർത്തകി: ചുംബനം ഒരല്പവിരാമമാകാം.
േചാദ്യചിഹ്നമാകാം, വ്യാേക്ഷപചിഹ്നമാകാം.

ഞാൻ: ശരിയാണു്. ൈലബ്രറി െഷൽഫുകൾക്കിട�
യിൽ േകാമകളും ക്വസ്റ്റിൻ മാർക്കുകളും എക്സ്െള�
േമയ്ഷൻ േപായിന്റുകളും പാറിപ്പറക്കുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടിട്ടൂണ്ടു്. വിവാഹത്തിനുേശഷം അവ വീട്ടിെല,
പൂർണ്ണവിരാമമില്ലാത്ത വിലാപകാവ്യമായിത്തീർന്ന�
തും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്”.

ൈവേലാപ്പിള്ളി: എേന്നക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ അഹ�
ങ്കാരി കാളിദാസനായിരുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ കെയ്യ�
ത്താത്ത പഴം പറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുണ്ടനായി
തെന്ന അേദ്ദഹം കാണുമായിരുേന്നാ: കപടവിന�
യം അഹങ്കാരത്തിെന്റ മറുപുറമാണു്. സ്ത്രീയുെട കടു�
ത്ത വിേരാധം കടുത്ത േപ്രമത്തിെന്റ മറുപുറമായിരി�
ക്കുന്നതുേപാെല.

െറാളാങ്ങ് ബാർേതഷ് (Mythologies എന്ന ഗ്ര�
ന്ഥത്തിൽ—തിരുത്തിപ്പറയെട്ട ചിേന്താദ്ദീപകവും
മേനാഹരവുമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ): കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ
സത്യത്തിൽ േവഗം മരിക്കുന്നു. മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ
ശിശുവിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അവയ്ക്കു മരണാ�
നന്തര ജീവിതമില്ല.

ഞാൻ: ൈപങ്കിളിേനാവലുകെളന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മരി�
ക്കുന്നില്ല. ൈപങ്കിളി േനാവലിസ്റ്റുകൾ തടിമാടന്മാ�
രും തടിമാടികളുമായാലും അവെയ എടുത്തുകളിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കും. അവരുെട ശിശുത ഒരിക്കലും മാറു�
ന്നില്ലേല്ലാ.

സ് കാൻഡലസ്

െറാളാങ്ങ് ബാർേതഷ്

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതി�
പ്പിെല “ഉേദ്യാഗപർ�
വ്വം” എന്ന േലഖന
പരമ്പര ജർണ്ണലിസ�
ത്തിെല ഒരു വലിയ
സ് കാൻഡലായി മാറി�
യിരിക്കുന്നു. തെന്റ േജാ�
ലിക്കാലെത്ത അനുഭ�

വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്ന മട്ടിൽ തുടക്കം െതാ�
േട്ട േതാട്ടം രാജേശഖരൻ മാന്യന്മാെര അവേഹളിക്കു�
ന്നു. പുലഭ്യം പറയുന്നു. അസത്യ പ്രസ്താവങ്ങളുെട ഒരു
ഹയ്ർആർക്കി—േശ്രണി—സൃഷ്ടിച്ച് അേദ്ദഹം അപമാന�
വും നിന്ദനവും നടത്തുന്നു. ഏതു സൂത്രം പ്രേയാഗിച്ചാണു്
രാജേശഖരൻ സത്യത്തിൽനിന്നു കണ്ണുകൾ വലിെച്ചടു�
ത്തു് അസത്യത്തിലും മാലിന്യത്തിലും അവെയ വ്യാപരി�
പ്പിക്കുന്നതു? ഈ േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഈ
േലഖനങ്ങൾ തെന്ന വായിച്ചുേനാക്കണം.

ഈ േലാകത്തു് ആരും സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനല്ല. അന്യൂ�
നസ്വഭാവമുള്ളവനല്ല. ബുദ്ധനും ഗാന്ധിജിയുംേപാലും
ഈ സാമാന്യ തത്വത്തിനു് അപവാദങ്ങളായി വർത്തി�
ക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അവെര ബഹുജനം ആരാധിക്കു�
ന്നതു് അവരിൽ നന്മ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നതിനാലാ�
ണു്. ജവഹർലാൽ െനഹ് റുവിനു് കുറവുകളുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ അവെയ ആച്ഛാദനം െചയ്യത്തക്കവിധത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നന്മകൾ മയൂഖമാല വീശിയിരുന്നു.
െനഹ്റുവിെനക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാൾ ആ ഔജ്ജ്വല്യ�
െത്ത മറച്ചുവച്ചിട്ടു് കുറവുകെള െപരുപ്പിച്ചുകാണിക്കുന്നതു്
ശരിയല്ല. അങ്ങെന പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവെന്റ സംസ്കാര�
േലാപെത്ത മാത്രേമ അതു് സൂചിപ്പിക്കൂ.

സ്വഭാവഹത്യ നടത്തുേമ്പാൾ
താൻ േജതാവായി വിലസുക�
യാെണന്നു േതാട്ടം രാജേശ�
ഖരൻ വിചാരിക്കുന്നുേണ്ടാ?
ഉെണ്ടങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തി�
നു െതറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു.
വായനക്കാർ എഴുത്തുകാ�
െരക്കാൾ പ്രഗല്ഭരാണു്.
മലർന്നുകിടന്നു് രാജേശഖ�
രൻ കാർക്കിച്ചുതുപ്പിയതു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖത്തു�
തെന്ന വീണിരിക്കുന്നതു്
വായനക്കാർ കണ്ടിട്ടു് ‘ഹായ്
വൃത്തിേകടു് ’ എന്ന അേന്യാ�
ന്യം പറയുന്നു. അതു് ഞാൻ
ദിവസവും േകൾക്കുന്നുണ്ടു്.

പട്ടം താണുപിള്ള, ശങ്കർ,
െക. സുകുമാരൻ, െക. ബാ�
ലകൃഷ്ണൻ ഇവെരാെക്ക
അവരുേടതായ രീതിയിൽ
നമ്മുെട നാട്ടിനുേവണ്ടി പ്ര�
വർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണു്.
അവരുെട േസവനങ്ങൾ
െകാണ്ടു് ഇവിടെത്ത സാം�
സ്കാരിക ചക്രവാളം വികസി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, രാജേശഖ�
രൻ അെതാെക്ക മറച്ചുവച്ചി�
ട്ടു് ഡിെസപ് ഷൻ—ചതി—
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം തൂ�
ലിക വീശി മഷി കുടയുകയ�
ല്ല, ചൂലു് പുരീഷത്തിൽ മുക്കി

നാലുപാടും െതറിപ്പിക്കുകയാണു്. ഇതാ ചില വാക്യ�
ങ്ങൾ: “അതുേപാെല െക. ബാലകൃഷ്ണെന്റ പുളിച്ച െത�
റിയും വിഷം പുരണ്ട വാക്കുകളും അനുഗ്രഹമായിക്കരു�
തി ഏറ്റുവാങ്ങി ‘ബാലാണ്ണാ! ബാലാണ്ണാ!’ വിളിച്ചുനട�
ന്ന ആരാധകർ ആ മനുഷ്യെന വിദൂഷകനാക്കിമാറ്റി”
(പുറം 19, േകാളം) “സുകുമാരൻ എല്ലാവഴിക്കും അവർ�
ക്കു വീര്യം പകർന്നു. ഒടുവിൽ ശങ്കർ കുഴഞ്ഞുവീഴുെമന്നു�
കണ്ടേപ്പാൾ സുകുമാരൻ ഉപഗുപ്തനായി പിറന്നു് ആശ്വാ�
സമണയ്ക്കുകയും െചയ്തു”. (പുറം 18, േകാളം 2) ചങ്ങലയ�
ഴിച്ചുവിട്ട വ്യക്തിശത്രുത ഇവിെട കാണുന്നവെരെയല്ലാം
കടിക്കുന്നു എേന്ന പറയാനുള്ളൂ.

ഈ ൈഹേഡ്രാേഫാബിയ ജി. വിേവകാനന്ദെനയും
മറ്റു പലെരയും ആക്രമിക്കുന്നു. വിേവകാനന്ദെനക്കുറി�
ച്ചു രാജേശഖരൻ പറയുന്നതു േകട്ടാലും: “ഉന്നതന്മാർ�
ക്കു ഫ്ളൂ വന്നാലും അേദ്ദഹം ഓടിെയത്തും. അവരു�
െട ബി.പി., ബ്ളഡ് കൗണ്ട്, ബ്ളഡ് ഷുഗർ എല്ലാം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിരൽത്തുമ്പിലായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിൽ കടന്നുകൂടുന്നതിേനാടു അനുകൂലിയ�
ല്ലാതിരുന്ന നാരായണൻനായരുെട വിശ്വസ്തനാവാൻ
വിേവകാനന്ദനു് അധികകാലം േവണ്ടിവന്നില്ല. (പുറം
19, േകാളം 3) ഇങ്ങെന സ്വഭാവഹത്യ നടത്തുേമ്പാൾ
താൻ േജതാവായി വിലസുകയാെണന്നു േതാട്ടം രാജ�
േശഖരൻ വിചാരിക്കുന്നുേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ അേദ്ദഹ�
ത്തിനു െതറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു. വായനക്കാർ എഴുത്തുകാ�
െരക്കാൾ പ്രഗല്ഭരാണു്.

മലർന്നുകിടന്നു് രാജേശഖരൻ കാർക്കിച്ചുതുപ്പിയതു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖത്തുതെന്ന വീണിരിക്കുന്നതു് വായ�
നക്കാർ കണ്ടിട്ടു് ‘ഹായ് വൃത്തിേകടു് ’ എന്ന അേന്യാന്യം
പറയുന്നു. അതു് ഞാൻ ദിവസവും േകൾക്കുന്നുണ്ടു്.

ഗുരുനാഥൻ, അച്ഛൻ ഇവെര ആേക്ഷപിച്ചുകൂടാ. അവെര
ആേക്ഷപിക്കുേമ്പാൾ നമ്മൾ നമ്മെളത്തെന്ന ആേക്ഷ�
പിക്കുകയാണു്. സംസ്കാരത്തിെന്റ ഈ പ്രാഥമിക തത്ത്വ�
െത്ത കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ടു് രാജേശഖരൻ നല്ല ഗുരുനാ�
ഥന്മാരായ എൻ. കുഞ്ഞുരാമൻപിള്ളേയയും കീഴ്ക്കുളം
രാമൻപിള്ളേയയും നിന്ദിച്ചു. മഹാപണ്ഡിതനും പ്രഗ�
ല്ഭനായ അദ്ധ്യാപകനുമായിരുന്നു കുഞ്ഞുരാമൻപിള്ള�
സ്സാർ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗീതാക്ലാസ്സുകെളക്കുറിച്ചു ചങ്ങ�
മ്പുഴ പ്രശംസിെച്ചഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ഈ വലിയ വ്യക്തിക�
ളുെട േനർക്കു രാജേശഖരൻ വലിെച്ചറിയുന്ന മാലിന്യം
അവർ തിരിെച്ചറിയുകയില്ല. കാരണം അവർ ഇന്നില്ല�
േല്ലാ. ഇംപ്യൂണിറ്റിേയാടുകൂടി—ശിക്ഷാഭീതിയില്ലാെത—
നടത്തുന്ന ഈ അപവാദ വ്യവസായം മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പ�
തിപ്പിെന എത്രകണ്ടു താഴ്ത്തിക്കളയുന്നില്ല!

െറെന േദകാർത്ത്

പ്രഭാഷണേവദികളിൽ
കയറിനിന്നു മുൻപു പ്ര�
സംഗിച്ചവെര പുലഭ്യം
പറയുന്നവർ കൂടിക്കൂടി�
വരുന്നു തിരുവനന്തപു�
രത്തു്. ഫ്രഞ്ച് ദാർശനി�
കനായ െറെന േദകാർ�
ത്ത് I think therefore I
am—ഞാൻ വിചാരിക്കു�
ന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഞാ�
നുണ്ട്—എന്നുപറഞ്ഞു. I
stink, therefore I am—

ഞാൻ ദുർഗ്ഗന്ധം പരത്തുന്നു. അതിനാൽ ഞാനുണ്ടു്
എന്നാണു് പുലഭ്യം പറയുന്നവെന്റ പ്രമാണം.
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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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https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
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https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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