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സാഹിത്യവാരഫലം
1986/11/02-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

 

െചറുകഥ എന്നേപരിൽ െസ്ക�
ച്ചുകൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുന്ന
പത്മഭൂഷൺ റാസിപുരം കൃഷ്ണ�
സ്വാമി നാരായൺ സാഹിത്യ�
ത്തിെനാരു ഭൂഷണമാേണാ?

എൈക്സസ് ഇൻെസ്പക്ട�
റന്മാർ ഒരു മാസത്തിൽ
ഇത്ര‘െകയ് ’െസങ്കിലും പി�
ടിച്ചിരിക്കണെമന്നു നിർബ്ബ�
ന്ധമുണ്ടു്. കള്ളവാറ്റു്, കള്ള�
െച്ചത്തു്, കള്ളക്കടത്തു് ഇവ

അതിൽ ഉൾെപ്പടും. ഷാപ്പുടമസ്ഥേരാടു് ആത്മബന്ധം
പുലർത്തുന്ന ഇൻെസ്പക്ടർക്കു പരുഷമായി ഒരു വാക്കു
പറയാൻ േപാലും മടിയാണു്. പിന്നേല്ല അയാൾ നട�
ത്തുന്ന കള്ളവാറ്റു് െകയ്സാക്കാൻ? അതുെകാണ്ടു് ഇൻ�
െസ്പക്ടർ തെന്ന ഷാപ്പുടമസ്ഥേനാടു പറയും: “േഗാവി�
ന്ദൻ കൺട്രാക്ടേറ, നാെള ഒരു െകയ്സ് തരണമേല്ലാ.
ഡയറി അയേയ്ക്കണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു”. കൺട്രാക്ടർ
സമ്മതിക്കും. അടുത്ത ദിവസം ഇൻെസ്പക്ടർ, േനരേത്ത
നിശ്ചയിച്ച െതങ്ങിൻ ചുവട്ടിൽ െചല്ലുേമ്പാൾ അതിെന്റ
മുകളിൽ പുഞ്ചിരിേയാെട െചത്തുകാരൻ െതങ്ങിൻ കൂ�
മ്പു െചത്തുകയായിരിക്കും. ഇൻെസ്പക്ടർ േകാപം നടി�
ച്ചു് “ഇറങ്ങി വാടാ, നമ്പരടിക്കാത്ത െതങ്ങിൽ കള്ള�
െച്ചത്തു നടത്തുേന്നാ?” എന്നു പറയും. േപടി അഭിനയി�
ച്ചു താെഴ എത്തുന്ന െചത്തുകാരെന ഇൻെസ്പക്ടറും മറ്റു്
എൈക്സസുകാരും പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാകും. േകാടതി�
യിൽ ഹാജരാക്കും. മജിേസ്ട്രട്ട് പിഴയിടുേമ്പാൾ അതു
െകാടുക്കാൻ േവണ്ടി ഇൻെസ്പക്ടർ തെന്ന ആ തുക െച�
ത്തുകാരൻ പ്രതിക്കു േനരെത്ത നല്കിയിരിക്കും. ഇങ്ങ�
െന മാസത്തിൽ രണ്ടു െകയ്െസ്സങ്കിലും ശരിെപ്പടുത്തി�
യാൽ ഇൻെസ്പക്ടേറാടു അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ സമാ�
ധാനം േചാദിക്കില്ല. എൈക്സസുകാർ വഴക്കിനു വരരുതു്
എേന്നാടു്. എെന്റ പിതാവു് എൈക്സസ് ഇൻെസ്പക്ടറായി�
രുന്നതുെകാണ്ടു കള്ളെച്ചത്തു പിടിക്കുന്നതിെന്റ പിന്നി�
ലുള്ള ‘ഇെന്റഗ്രിറ്റി’യും ‘ഓണസ്റ്റി’യുെമാെക്ക എനിക്ക�
റിയാം.

ആർക്കിേയാളജി ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ ് ഡയറക്ടർക്കും ഇതു�
േപാെലയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും. ആറു�
മാസം കൂടുേമ്പാെഴങ്കിലും എെന്തങ്കിലും കുഴിെച്ചടുത്തു�
െവന്നു സർക്കാരിെന അറിയിേക്കണ്ടിവരിേല്ല? എനി�
ക്കറിയാമായിരുന്ന ഒരു ആർക്കിേയാളജി ഡയറക്ടർ
വസ്തുക്കൾ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടു് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അവ
േതാണ്ടിെയടുത്തിരുന്നു. ഏതാണ്ടു് അരശതാബ്ദത്തി�
നു മുൻപു് എെന്റ ഒരു പുളുവനായ ബന്ധു ഈ ഡയറ�
ക്ടെറ പറ്റിച്ചു. എെന്റ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു
പഴയ തുരുമ്പു പിടിച്ച വാൾ ഈ ബന്ധു െകാണ്ടുേപാ�
യി ഡയറക്ടെറ കാണിച്ചിട്ടു് ‘ഇതു കുൈഞ്ചക്കുട്ടിപ്പിള്ള
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന വാളാ’െണന്നു പറഞ്ഞു. ചില െത�
ളിവുകളും നല്കി. സർക്കാരിെന പറ്റിച്ചിരുന്ന ഡയറക്ടെറ
എെന്റ ബന്ധുപറ്റിച്ചു. ഇന്നെത്ത ചന്ദ്രേശഖരൻ നായർ
േസ്റ്റഡിയത്തിൽ അക്കാലത്തു നടന്ന ഒരു എക്സിബിഷ�
നിൽ ഈ വാളു് ചുവന്നപട്ടിൽ പ്രദർശന വസ്തുവായി
വച്ചു ഡയറക്ടർ. അതിെന്റ താെഴ കുൈഞ്ചക്കുട്ടിപ്പിള്ള�
യുെട വാൾ എന്നു് എഴുതിവയ്ക്കുകയും െചയ്തു. പ്രദർശനം
കാണാൻ വന്ന മഹാരാജാവു് ആദരേത്താടുകൂടി വാ�
ളിെന്റ മുൻപിൽ കുെറ േനരം നിന്നുെവന്നാണു് ഞാൻ
േകട്ടതു്. ഡയറക്ടർക്കു് ആ വാളു് കണ്ടുപിടിച്ചതിെന്റ
േപരിൽ രണ്ടു ഇൻക്രിെമന്റ് നല്കിയേത്ര. എെന്റ ബന്ധു�
വിനു ഡയറക്ടർ പത്തു രൂപ െകാടുത്തു ചാരായം കുടി�
ക്കാൻ.

ആർ.െക. നാരായൺ

വിശ്രുതനായ
ആർ.െക. നാരായ�
ണൻ Frontline മാസി�
കയിൽ എഴുതിയ The
Roman Image എന്ന
െചറുകഥയിൽ മെറ്റാരു
ആർക്കിേയാളജി ഡയ�
റക്ടെറ കാണാം. കരു�
തിക്കൂട്ടി അയാൾ സർ�
ക്കാരിെന പറ്റിക്കില്ല.
പേക്ഷ, കളഞ്ഞുകിട്ടുന്ന,

കുഴിെച്ചടുക്കുന്ന ഏതു വസ്തുവും അയാൾക്കു് അതിപുരാ�
തന ചരിത്രേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട വസ്തുവാണു്. അതിെന�
ക്കുറിച്ചു് അയാൾ എഴുതുന്ന പ്രബന്ധങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും
ബഹുജനം കൗതുകേത്താെട, ബഹുമാനേത്താെട വാ�
യിച്ചിരുന്നു. അങ്ങെനയിരിെക്ക അയാളുെട അസിസ്റ്റന്റി�
നു് മൂക്കും ൈകയുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിമ കിട്ടി. അതു േറാ�
മൻ പ്രതിമയാെണന്നു തീരുമാനിച്ചു് ഡയറക്ടർ പതി�
വുേപാെല പണ്ഡിേതാചിതങ്ങളായ വാക്യങ്ങൾ പ്ര�
വഹിപ്പിച്ചു. ഒടുവിലാണു് െതളിഞ്ഞതു് അതു മൽഗുഡി
ജില്ലയിലുള്ള ഒരമ്പലത്തിൽ നിന്നു് പൂജാരി എടുെത്ത�
റിഞ്ഞ പ്രതിമയാെണന്നു്. ആർക്കിേയാളജി ഡിപ്പാർ�
ട്ട്െമന്റുകാെര പരിഹസിക്കുന്ന ഇക്കഥ ഏതാേണ്ടാരു�
രസേത്താെട വായിക്കാം. പേക്ഷ, നമ്മുെട എം. േഗാവി�
ന്ദൻ, സക്കറിയ ഇവെരഴുതുന്ന പരിഹാസകഥകൾ നാ�
രായണെന്റ പരിഹാസകഥകെളക്കാൾ എത്രേയാ േമ�
േലക്കിടയിലുള്ളവയാണു്. നാരായൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴു�
തുന്നതുെകാണ്ടാവാം അേദ്ദഹത്തിനു് ഈ കീർത്തി. െച�
റുകഥെയന്ന േപരിൽ െസ്കച്ചുകൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുന്ന
പത്മഭൂഷൺ റാസിപുരം കൃഷ്ണസ്വാമി നാരായൺ സാ�
ഹിത്യത്തിെനാരു ഭൂഷണമാേണാ എന്നാേലാചിക്കാൻ
വായനക്കാേരാടു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു.

ആൽബർട്ട് ൈഷ്വറ്റ്സർ

1952-ൽ സമാധാന�
ത്തിനുള്ള േനാബൽ
സമ്മാനം േനടിയ
അൽേസഷൻ എഴു�
ത്തുകാരൻ ആൽബർ�
ട്ട് ൈഷ്വറ്റ്സർ പറ�
ഞ്ഞു: ഒരു തുള്ളി െവള്ള�
ത്തിൽ നമ്മൾ ശക്തി�
െയാന്നും കാണുകില്ല.
എന്നാലതു് പാറയിലു�
ള്ള ഒരു വിടവിൽ കയറെട്ട. മഞ്ഞുകട്ടയായി മാറി അതു
പാറെയ പിളർക്കും. ആവിയായാൽ അതു് എഞ്ചിെന്റ
പിസ്റ്റൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. വാക്കും ഇതുേപാെലയാ�
ണു്. പ്രതിഭാശാലികളുെട ൈകയിൽ കിട്ടുേമ്പാൾ അതു
ന്യൂക്ളിയർ േബാംബിെന്റ ശക്തി ആവഹിക്കും. താജ്
മഹലിെന്റ സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കും.

നാടകാന്തം കവിത്വം

നാടകാന്തം കവിത്വം എന്ന
െചാല്ലിനു െപ്രാഫസർ േജാ�
സഫ് മുണ്ടേശ്ശരി നല്കിയ അർ�
ത്ഥം ഒന്നാന്തരം െതറ്റാണു്.

‘നാടകാന്തം കവിത്വം’
എന്ന െചാല്ലിനു െപ്രാഫ�
സർ േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരി
നല്കിയ വ്യാഖ്യാനെമെന്തന്നു്
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടു് െക.പി. ശങ്ക�

രൻ, വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുെട രണ്ടുകാവ്യങ്ങ�
െള അതാധാരമാക്കി അപഗ്രഥിക്കുന്നു. െചാല്ലിനു മുണ്ട�
േശ്ശരി നല്കിയ അർത്ഥം ഒന്നാന്തരം െതറ്റാണു്. അന്തശ�
ബ്ദത്തിനു് അവസാനെമന്നും നിശ്ചയെമന്നും അർത്ഥം.
േവദത്തിെന്റ ഒടുവിലുള്ള േവദാന്തം. സിദ്ധമായ അന്ത�
േത്താടുകൂടിയതുസിദ്ധാന്തം. െചാല്ലിെല അന്തശബ്ദത്തി�
നു് നിശ്ചയെമന്നാണു് അർത്ഥം. “കവിത്വം നിശ്ചയിക്ക�
െപ്പേടണ്ടതു നാടകത്തിെന്റ നിർമ്മിതിെകാണ്ടാണു്”
എന്നാണു് ആ െചാല്ലിെന്റ അർത്ഥെമന്നതു സംശയര�
ഹിതമേത്ര. മുണ്ടേശ്ശരിയുെട അർത്ഥ പ്രദർശനം ഒരു
സായ്പിെന്റ സിദ്ധാന്തെത്ത വികലമാക്കി സ്വീകരിച്ചതി�
െന്റ ഫലമാണു്. ക്ലീയന്ത് ബ്രൂക്ക്സ് എന്ന അേമരിക്കൻ
നിരൂപകൻ The poem does not merely eventuate in
a logical conclusion. It is ‘proved’ as dramatic con-
clusion is proved: by its ability to resolve the con-
flicts which have been accepted as the donne’es of
the drama എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇതിെന വിപുലീകരിച്ച�
താണു് മുണ്ടേശ്ശരിയുെട അഭിപ്രായം. െക.പി. ശങ്കരെന്റ
വാദങ്ങൾ െതറ്റായ ഒരു മതത്തിൽ അടിയുറച്ചിരിക്കുന്ന�
തുെകാണ്ടു് അവയ്ക്കു് എത്രമാത്രം സുപ്രമാണതയുെണ്ടന്ന
കാര്യം ചിന്തനീയമായിരിക്കുന്നു. (ശങ്കരെന്റ േലഖനം കു�
ങ്കുമം വാരികയിൽ).

കടലാസ്സുവഞ്ചി

ചവറ െക.എസ്. പിള്ള

എെന്റ കുട്ടിക്കാലത്തു്
ഒരുദിവസം ഞാൻ
വരാപ്പുഴ കായലിെന്റ
തീരത്തു നിന്നു. െതളി�
ഞ്ഞ ദിവസം. സൂര്യരശ്മി�
കൾ തിരകളിൽ നൃത്തം
െചയ്യുന്നുണ്ടു്. എെന്റ
ഇടതു ഭാഗത്തു വിളവ�
ഞ്ചി എന്നു വിളിക്കെപ്പ�
ട്ടിരുന്ന സുന്ദരി അവളു�
െട അച്ഛൻ കായലിൽ
കമ്പുവല താഴ്ത്തി മീൻ�
പിടിക്കുന്നതു േനാക്കി
നില്ക്കുന്നു. ഞാൻ ൈക�
യിലിരുന്ന കടലാസ്സു വള്ളം കായലിേലക്കു ഇറക്കി.
അങ്ങ് അതു ദൂെര ഒഴുകിെയാഴുകിേപ്പാകുന്നതു കാണാ�
നായിരുന്നു എനിക്കു താൽപര്യം. പേക്ഷ, വള്ളം തി�
രയിൽ ചാഞ്ചാടിെക്കാണ്ടു നിന്ന നിലയിൽത്തെന്ന.
അല്പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതു കുതിർന്നു തുടങ്ങി. ചരി�
ഞ്ഞു. മുങ്ങി. കുെറ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കാണാനില്ല.
കായൽപ്പരപ്പിൽ ചലനം െകാള്ളുന്നകളിവഞ്ചിയാണു്
ചവറ െക.എസ്. പിള്ളയുെട ഉണ്ണിമാമൻ എന്ന കാ�
വ്യം (കുങ്കുമം).

മുപ്പതിൽക്കൂടുതേലാണമുെണ്ടങ്കിലു-
മിെപ്പാഴുമുണ്ണിയാണുണ്ണിമാമൻ.
പാൽക്കുഴൽ േപാലിരുൈകവിരൽവായിലി-
ട്ടാർത്തിേയാടീമ്പീ കുടിച്ചിടുന്നു.
പ്ലാവിലെത്താപ്പിയും ചൂരൽവടിയുമായു്
േപാലീസ്സുഭാവം നടിച്ചിടുന്നു.
മീശപിരിക്കുന്നു. കണ്ണുമിഴിക്കുന്നു
മുത്തശ്ശിമാവിെനത്തല്ലിടുന്നു.
പൂമുഖത്തിണ്ണയിൽ ചാരുകസാലയിൽ
കാരേണാരായിക്കിടന്നിടുന്നു.
ആബാലവൃദ്ധരാം നാട്ടുകാർെക്കാെക്കയും
ആേരാമലുണ്ണിയാണുണ്ണിമാമൻ.
െപണ്ണുങ്ങളാരാനുമാവഴി േപാവുകിൽ
െതാണ്ണയും കാട്ടിച്ചിരിച്ചു െചാല്ലും:
‘ഇത്തിരിപ്പാൽതരൂ, ഇത്തിരിപ്പാൽതരൂ;
ഇത്തിരി നല്ല മുലപ്പാൽ തരൂ.

കെണ്ണത്താത്ത ദൂരേത്താളം പരന്നുകിടക്കുന്ന നീലജല�
ത്തിൽ ഒരു ബിന്ദു േപാെല ചാഞ്ചാടി നില്ക്കുന്ന െവള്ളക്ക�
ടലാസ്സു വഞ്ചിയുെട പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്നു ഈ വരികൾ.
അല്പേനരം കഴിയുേമ്പാൾ നിരൂപണത്തിെന്റ ൈശത്യം
അതിെന ചരിച്ചിടുേമാ? അതുതെന്ന മുങ്ങിേപ്പാകുേമാ?
േപാകുെമങ്കിൽ േപാകെട്ട. താൽകാലികമായ ‘രസം’
ഇെതനിക്കു നൽകുന്നേല്ലാ.

നാലാങ്കൽ കൃഷ്ണപിള്ള

രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ

ഭാരതീയ സംസ്ക്കാരത്തി�
െന്റ സവിേശഷതയാർ�
ന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നു്
ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധമാണു്.
അതു മെറ്റാരു സംസ്ക്കാര�
ത്തിലും ഇത്ര പാവനത്വ�
േത്താടു കൂടി കാണാനി�
ല്ല. നെമ്മ േനരിട്ടു പഠി�
പ്പിക്കാത്തവെരേപ്പാലും
ഗുരുക്കന്മാരായി ബഹു�
മാനിക്കാൻ നമ്മൾ
സന്നദ്ധരാണു്. ശ്രീനാ�
രായണെന ഗുരുേദവൻ

എന്നു നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിച്ചാലും. “േക്ഷാണീ�
േകാണശതാംശ”ത്തിെന്റ ഒരറ്റത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ ബം�
ഗാളിൽ വസിച്ചിരുന്ന രവീന്ദ്രനാഥടാേഗാറിെന ഗുരുേദ�
വൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇതു ധിഷണാപരമായ ബന്ധ�
മല്ല. ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണു്. ഗ്രന്ഥങ്ങ�
ളിലൂെടയും പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂെടയും നമ്മുെട ജീവിത�
െത്ത ഉത്കൃഷ്ടതയിേലക്കു നയിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാർക്കു്
നമ്മൾ ഇത്രയും വില കല്പിക്കുെന്നങ്കിൽ േനരിട്ടു പഠിപ്പി�
ച്ച ഗുരുനാഥനു് എത്ര വില കല്പിക്കും? ആവിധത്തിൽ
ഞാൻ േസ്നഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
എെന്റ ഗുരുനാഥനാണു നാലാങ്കൽ കൃഷ്ണപിള്ളസ്സാർ.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നല്ല കാവ്യങ്ങൾ വായിക്കുേമ്പാൾ
ഇതു് എെന്റ സാെറഴുതിയതാണേല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചു
ഞാൻ അഭിമാനം െകാള്ളുന്നു. നാലാങ്കൽസ്സാറ് ലളിത�
മായി, ലയാത്മകമായി എഴുതുന്നതു കണ്ടാലും:

വീട്ടുമുറ്റത്തിളം നീലക്കറുകകൾ
പട്ടുവിരിപ്പുകൾ െനയ്തിടുന്നു
െപാട്ടുെതാടിക്കാൻ കറുത്ത കുരുവികൾ
പക്ഷം വിരിച്ചു വരികയായി
രാവിെല ജാലകപ്പാളിതുറന്നു ഞാൻ
പാവേപാൽ നിന്നുേപാം വിസ്മൃതിയിൽ

(മേനാരാജ്യം)

വാങ്മയ ചിത്രത്തിനുേയാജിച്ച ലയമുണ്ടവിെട. അതാ�
ണു് ഹൃദ്യതയ്ക്കു് ആസ്പദം.

ഡസ്റ്റി ഹ്യൂസ്
ഡസ്റ്റി ഹ്യൂസ് (Dusty Hughes) േപരുേകട്ട നാടക കർ�
ത്താവാേണാ എെന്നനിക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പേക്ഷ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ Futurists എന്ന നാടകം അേദ്ദഹ�
െത്ത മഹായശസ്കനാക്കുെമന്നതിൽ സംശയമില്ല.

മഹാപുരുഷന്മാെര നി�
ന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ആ
നിന്ദനം സംസ്ക്കാരെത്ത
തകർക്കും. മനുഷ്യരിൽ
ആസുരാംശം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ഗൂമീലിേയാഫ് (Gumilev,
1886–1921) റഷ്യൻ
കവിയായിരുന്നു. ആന്ന
അക് മാത്തവ (Anna
Akhmatova) അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ഭാര്യ. ഉപജാപ പ്ര�

വർത്തനം നടത്തി എന്നതിെന്റ േപരിൽ േബാൾെഷ�
വിക്കുകൾ ഗൂമീലിേയാഫിെന വധിച്ചു. േഗാർക്കിക്കു്
ഈ കവിെയ െവടിവച്ചു െകാല്ലുന്നതിൽ പങ്കുണ്ടായിരു�
േന്നാ? അേതാ ചിലർ പറയുന്നതുേപാെല അേദ്ദഹം
വധെത്തക്കുറിച്ചു അറിഞ്ഞേപ്പാൾ നിലവിളിക്കുകയും
ചുമച്ചു രക്തം തുപ്പുകയും െചേയ്താ? ഇതാണു് ഹ്യൂസിെന്റ
നാടകത്തിെല പ്രധാനെപ്പട്ട ബിന്ദു.

േമരിന: …ശവസംസ്ക്കാരെത്തക്കുറിച്ചു ഏർപ്പാടുകൾ
െചയ്യുന്നതിനുേവണ്ടി ബ്േളാക്കിെന്റ വിധവ െടലി�
േഫാൺ െചയ്തിരുന്നേല്ലാ. നിങ്ങളാൽ ആവുന്നതു
നിങ്ങൾ െചയ്തുെവന്നു് അവർ പറഞ്ഞു…

േഗാർക്കി: എന്നാലാവുന്നതു െചയ്തു. ജീവൻ രക്ഷിക്കു�
ന്നതു പ്രധാനം.

േമരിന: മാൻഡിൽസ്റ്റം വീണ്ടും െടലിേഫാണിൽ വിളി�
ച്ചിരുന്നു. ഗൂമിലിേയാഫിെനക്കുറിച്ചു്.

(േഗാർക്കി തല പിറേകാട്ടാക്കി കണ്ണുരുട്ടുന്നു.)

േഗാർക്കി: ഞാനിതു് എത്ര തവണ േകട്ടു.

േമരിന: നിങ്ങൾ െലനിെന കണ്ടേപ്പാൾ, നിങ്ങൾ…
(അല്പേനരം കഴിഞ്ഞു് ) െലനിനു് നിങ്ങൾ േഫാൺ
െചയ്യുക എന്നതു മാത്രേമ ഇേപ്പാൾ കരണീയമായു�
ള്ളു.

േഗാർക്കി: നീ ഒരു െചറുപ്പക്കാരെന കണ്ടു പിടിക്കാ�
ത്തെതന്തു്? ഞാൻ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ
േപാകുന്നില്ല.

(േഗാർക്കി കിടക്കയ്ക്കു് അരികിലുള്ള േഫാൺ സൂക്ഷിച്ചു്
ഡിസ് കണക്ട് െചയ്യുന്നു. വല്ലാെത ചുമയ്ക്കുന്നു അേദ്ദഹം.
ൈകേലസിൽ േനാക്കുന്നു.)

ഈ സംഭവത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന നാടകം വിഭിന്ന പ്ര�
സ്ഥാനങ്ങളിൽെപ്പട്ട കവികെള അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
അവരുെട സംഭാഷണങ്ങളിലൂെട, പ്രവർത്തനങ്ങളി�
ലൂെട കവിതയുെട മേനാഹാരിതയും ശാശ്വതികത്വവും
ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. നാടകത്തിെന്റ അവസാനേത്താടു്
അടുപ്പിച്ചു് ആന്ന അക് മാത്തവ പറയുന്നു: You know
Stalin never said a single memorable thing in the
whole of his miserable life. He managed to eat a
lot of words, words that came from other people’s
mouths. They tried very hard to extinguish us and
grind words into paste. But poetry is very odd stuff.
It looks so frail but actually it’s harder than a dia-
mond. Do you understand what I mean? It’s inde-
structible.

കവിതെയ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാനാവില്ല. അതു് വജ്ര�
െത്തക്കാൾ കാഠിന്യമാർന്നതാണു്. ഈ തത്ത്വെത്ത
മേനാജ്ഞമായി നാടകകർത്താവു് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. (Futurists and Commitments) (രണ്ടു നാടകങ്ങൾ)
(Dusty Hughes—Faber and Faber—F4=95)

ക്ഷീരബലയ്ക്കു് ആവർത്തനം നന്നു്
ഒരു പ്രഭാഷണം ഒരിടത്തു നടത്തിെയന്നിരിക്കെട്ട.
അതു് വിജയം ൈകവരിച്ചു എന്നും കരുതു. പ്രഭാഷകനു്
അതാവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടാകും. ഞാനങ്ങ�
െന പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഒരി�
ക്കലതു േകട്ടയാളിനുണ്ടാകുന്ന ൈവരസ്യെത്തക്കാൾ
കൂടുതൽ ൈവരസ്യമുണ്ടാകും അതാവർത്തിക്കുന്നവനു്.
വടക്കൻ പാട്ടിെന്റ ൈശലിയിൽ യു.എ. ഖാദർ ആദ്യ�
മായി എഴുതിയ കഥ വിജയമായിരുന്നിരിക്കണം. അതു�
െകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം അേത ൈശലിതെന്ന ഇടവി�
ടാെത ആവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ആ വിഷയ�
ത്തിൽ വായനക്കാരായ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മടുപ്പു്
സ്വന്തം ആവർത്തനെത്ത ആവർത്തിക്കുന്ന അേദ്ദഹ�
ത്തിനുളവാകുന്ന മടുപ്പിെനക്കാൾ കൂടിയ േതാതിലല്ല.
ഇതു മനസ്സിലാക്കി എഗ്സ്ഓസ്റ്റ് (exhaust) െചയ്ത ആ
ൈശലിെയ അേദ്ദഹം നിരാകരിച്ചാൽ നന്നു്. ഇെല്ല�
ങ്കിൽ ക്രേമണ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വായനക്കാരുെട സം�
ഖ്യ കുറയും.

പണ്ടു്, അപരിഷ്കൃതമായ ഒരു കാലയളവിൽ, കള്ളന്മാരു�
െട ൈക മുറിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു. കാലത്തു് തീ കായാൻ
ഒരുമിച്ചു കൂടുേമ്പാേഴാ ഉത്സവങ്ങൾക്കു സേമ്മളിക്കു�
േമ്പാേഴാ കള്ളൻ കൂടി വന്നിരുന്നാൽ അവെന തിരി�
ച്ചറിയാൻ േവണ്ടിയാണു് ആ വിധത്തിൽ ശിക്ഷ നല്കി�
യിരുന്നതു്. ശതാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതിെന്റ
ആവശ്യകത ഇല്ലാെതയായി മറ്റു ശിക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങൾ
നിലവിൽ വന്നു. എന്നിട്ടും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ശി�
ക്ഷതെന്ന നല്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ൈശലിയുെട സ്ഥിതി�
യും വിഭിന്നമല്ല. ആർജ്ജവം പരിഹാസവുമായി ബന്ധം
സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്തു് വടക്കൻ പാട്ടിൽ കാണു�
ന്ന ൈശലി അത്യന്താേപക്ഷിതമായിരുന്നു. കഥയുെട
ചടുലതയ്ക്കും ആ ൈശലി േയാജിച്ചിരുന്നു. ഇന്നു് കാലവും
േലാകവും മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെനയുള്ള ഒരു സന്ദർ�
ഭത്തിൽ യു.എ. ഖാദർ “അതിനാൽ നാണുകുട്ടിയുെട
കയ്യിൽ നറുെനയ്യിെന്റ ഭരണിേയല്പിച്ചു. നാലുനുറുങ്ങിയ
െനല്ലരിയുെട ഭാണ്ഡേമല്പിച്ചു. ൈകപ്പെക്കാണ്ടാട്ടത്തി�
െന്റ െപാതിേയല്പിച്ചു” എെന്നഴുതുന്നതിെന്റ െപാരുൾ
പിടികിട്ടുന്നേതയില്ല. കഥയുെട കഥയില്ലായ്മെയ മറച്ചു്
വായനക്കാെര വഞ്ചിക്കാൻ മാത്രേമ ഇതു ഉപകരിക്കു.
ഈ കഥയില്ലായ്മ യൂ.എ. ഖാദർ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി�
െലഴുതിയ ‘ഓർക്കാേട്ടരിയിേലക്കു് ’ എന്ന രചനയിൽ
ഉണ്ടുതാനും. മൂത്ത മകളുെട വീട്ടിേലക്കു് അവളുെട അമ്മ
േപാകുന്നു. അതാണു് കഥയുെട വിഷയം. അതിൽക്കവി�
ഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലതാനും. അതുപറയാനാണു് ഖാദർ അങ്കം
െവട്ടു നടത്തുന്നതും കള്ളപ്പലക സാക്ഷ വലിച്ചു വീഴ്ത്തുന്ന�
തും. സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന രാജ്ഞി േമാണാർ�
ക്കിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു് എെന്തന്നില്ലാെത പ്ര�
ഭാവമുള്ള േദവതയാണു്. കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ വിശ്വസി�
ക്കുന്നവർക്കു് അവൾ െവറും െപണ്ണാണു്. ദാരിദ്ര്യം നഗ്ന�
താണ്ഡവമാടുന്ന ഗ്രാമത്തിെല ഏതു െപണ്ണിെനക്കണ്ടാ�
ലും അവെള ഉണ്ണിയാർച്ചയായി കാണാനും അവെള
പണ്ടുള്ളവർ വർണ്ണിച്ച രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കാനുമാണു്
ഖാദറിനു കൗതുകം. വഴി പിഴച്ച േപാക്കു് എേന്ന പറയാ�
നുള്ളു.

സാഹിത്യത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളവെര പറ്റിക്കാൻ എളു�
പ്പമാണു്. എെന്നസ്സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രം പറ�
യാം. ഒരാൾ എെന്റ ഒരു െകട്ടിടം വാടകയ്ക്കു് എടുത്തു�
െകാണ്ടു് അഡ്വാൻസായി എണ്ണുറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചു
രൂപയ്ക്കു് െചെക്കഴുതിതന്നു. ഞാൻ താേക്കാൽ െകാ�
ടുത്തു. െചക്ക് േസ്റ്ററ്റ് ബാങ്കിേലക്കു്. െഫഡറൽ ബാ�
ങ്കിൽ െചക്ക് െകാണ്ടു െകാടുത്തു് കളക്ഷനു് അയേച്ച�
ക്കു എന്നു പറഞ്ഞു. “സാറ് െകാണ്ടു വന്നതേല്ല പണം
തരാം ഇേപ്പാൾത്തെന്ന” എന്നു ബാങ്കുകാർ പറഞ്ഞു.
എങ്കിലും അടുത്ത ദിവസേമ ഞാൻ പണം സ്വീകരിച്ചു�
ള്ളു. അതുംെകാണ്ടു വീട്ടിെലത്തുന്നതിനുമുൻപുതെന്ന
െഫഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്നു േഫാണിൽ വിളിച്ചു പറ�
ഞ്ഞു. “െചക്ക് പണമിെല്ലന്നു പറഞ്ഞു് മടങ്ങിവന്നിരി�
ക്കുന്നു. രൂപ ഉടെന തിരിച്ചടയ്ക്കണം” ബാങ്കിൽ നിന്നു
പണം സ്വീകരിച്ച ഞാൻ അതു െചലവാക്കിയിട്ടാണു്
വീട്ടിെലത്തിയതു്. എങ്കിലും ഉടെന ടാക്സിക്കാറിൽ കയ�
റിെച്ചന്നു പണം തിരിച്ചു െകാടുത്തു. േസ്റ്ററ്റ് ബാങ്കിൽ െച�
ന്നു് അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കു െചക്ക് തന്ന ആളിെന്റ
അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലാെതയായിട്ടു മാസങ്ങൾ കഴി�
ഞ്ഞുെവന്നു് അറിഞ്ഞു. കള്ളെച്ചക്കും ബാങ്കുകാരുെട
റിജക്ഷൻ സ്ലിപ്പും േനാക്കി ഞാൻ ഇേപ്പാൾ െവറുെത�
യിരിക്കുന്നു.

ആഴമില്ലാത്ത രചനക�
െളക്കുറിെച്ചഴുതുേമ്പാൾ
ആഴമുണ്ടാകുന്നെതങ്ങെന?
േകരളത്തിൽ ചിന്തകരുേണ്ടാ?
അഗാധതയാർന്ന സാഹി�
ത്യസൃ ഷ്ടികൾ നമുക്കു നല്കുന്ന
സാഹിത്യകാരന്മാരുേണ്ടാ?

ഒരു ദിവസം കാലത്തു് കവി�
യും ഗായകനുമായ ഒരു യു�
വാവു് എെന്റ വീട്ടിൽ കയറി�
വന്നു പറഞ്ഞു. “സാർ നാ�
െള ഒരിന്റർവ്യൂ ആണു്. േപാ�
യാൽ േജാലി കിട്ടും പേക്ഷ,
യാത്രെച്ചലവിനു പണമി�

ല്ല. ഒരു…രൂപ തരണം. എെന്റ ൈകയിൽ രൂപയില്ലാ�
യിരുന്നു. എങ്കിലും അയാെള വിളിച്ചുെകാണ്ടുേപായി
ഒരു ൈപ്രവറ്റ് ബാങ്കിൽ േപാസ്റ്റ്േഡറ്റഡ് െചെക്കഴുതി�
െക്കാടുത്തു രൂപ വാങ്ങിെകാടുത്തു. (നല്ല തുകയാണു്
ലജ്ജ നിമിത്തമാണു് തുകെയത്രെയന്നു പറയാഞ്ഞതു് )
അന്നുൈവകുേന്നരം ഞാൻ െമയിൻ േറാഡിലൂെട നട�
ന്നേപ്പാൾ അയാെള ഒരു മദ്യശാലയിൽ നിന്നു് അതി�
െന്റ ഉടമസ്ഥൻ പിടിച്ചു പുറേത്തക്കുതള്ളുന്നതുകണ്ടു.
േബാധശൂന്യനായി അയാൾ േറാഡരികിൽ കിടന്നു. മദ്യ�
വുമായുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിനു് എെന്റ േപാസ്റ്റ്േഡറ്റഡ് െച�
ക്കിെന്റ രൂപ.

ഈ േലാകത്തു് ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളതു െകാതുകിനാണു്.
അതു മുതുകിൽ വന്നിരുന്നു കടിക്കും. അവിെട നമ്മുെട
ൈക എത്തുകിെല്ലന്നു് െകാതുകിനു് അറിയാം. മുകളിൽ�
പ്പറഞ്ഞ രണ്ടു േപരും െകാതുകുകളാണു്. അവർ സാഹി�
ത്യേത്താടുള്ള താൽപര്യം എന്ന ദൗർബ്ബല്യെത്ത ചൂഷ�
ണം െചയ്തു േചാരകുടിക്കുന്നു.

സ്വഭാവെത്ത മാറ്റി പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്
സനാതന ധർമ്മെത്ത�
യും രാജധർമ്മെത്തയും
വീഴ്ച്ച കൂടാെത പരിപാ�
ലിച്ച മഹാവ്യക്തിയാ�
യിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ.
ഈ രണ്ടു ധർമ്മങ്ങൾ�
ക്കു പുറേമ സ്വധർമ്മം
എന്നതുമുണ്ടു്. അേദ്ദഹം
അതിൽനിന്നും വ്യതി�
ചലിച്ചില്ല. പേക്ഷ, ശ്രീ�
കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതനു�
സരിച്ചു് അേദ്ദഹം ഒരു
കള്ളം പറഞ്ഞു. അതി�

െന്റ ഫലം ഉടെന കണ്ടു. യുധിഷ്ഠിരെന്റ േതരു ഭൂമിയിൽ
നിന്നു് ഉയർന്നാണു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതു്. കള്ളം പറഞ്ഞ�
യുടെന േതരിെന്റ ചക്രങ്ങൾ ഭൂമിെയ െതാട്ടു. മൃത്യുവശ�
ഗനായ മേറ്റതു മനുഷ്യെന്റ േതരു േപാെലയും അതു ഭൂ�
മിയിൽ ഉരുളുകയായി. ഈ അസത്യ പ്രസ്താവം യുധി�
ഷ്ഠിരെന അനുനിമിഷം േവദനിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. യു�
ധിഷ്ഠിരൻ എന്ന ഈ കഥാപാത്രം ഭാരതീയരിൽ െചലു�
ത്തുന്ന സ്വാധീനശക്തി മഹാത്മാഗാന്ധി െചലുത്തുന്ന
സ്വാധീന ശക്തിെയക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാെണന്നു രാജ�
േഗാപാലാചാരി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ രീതിയിൽ
നമ്മുെട സംസ്ക്കാരെത്ത ഉന്നമിപ്പിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ വ്യഭി�
ചാരിയാെണന്നു വരുത്തിെക്കാണ്ടു് ഞാെനാരു േനാ�
വെലഴുതിയാൽ? അതു് മനുഷ്യേരാടു െചയ്യുന്ന വലിയ
അപരാധമായിരിക്കും. നമ്മുെട സംസ്ക്കാരെത്ത തകർ�
ക്കുകയായിരിക്കും. മഹാത്മാഗാന്ധി കായംകുളം െകാ�
ച്ചുണ്ണിയാെണന്നു സ്പഷ്ടമാക്കിെക്കാണ്ടു് ഞാൻ േനാവ�
െലഴുതിയാേലാ? ആളുകൾ എെന്ന െവറുേതവിടില്ല.
നമുക്കു് സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രങ്ങെളയും ജീവിച്ചിരുന്ന
വ്യക്തികെളയും േവണെമങ്കിൽ വിമർശിക്കാം. അവരു�
െട സ്വഭാവെത്ത മാറ്റി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ക്രി�
സ്തുേദവെനക്കുറിച്ചും ഇതുതെന്നയാണു് പറയാനുള്ളതു്.
രണ്ടായിരം െകാല്ലേത്താളമായി ആരാധിക്കെപ്പടുന്ന
അേദ്ദഹം മഗ്ദലനമറിയെത്ത െവപ്പാട്ടിയായി വച്ചിരു�
ന്നു എന്നു വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ടു് ആെരങ്കിലും േനാവ�
െലഴുതിയാൽ എെന്റ രക്തം തിളയ്ക്കും. കാസാന്ദ്സാക്കീ�
സിെന്റ The Last Temptation of Christ എന്ന േനാവ�
ലിൽ ഇതിൽനിന്നു വളെരെയാന്നും വിഭിന്നമല്ലാത്ത
വസ്തുതകളാണുള്ളതു്. കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന േയശു താൻ
മഗ്ദലനമറിയെത്ത വിവാഹം കഴിച്ചതായി സ്വപ്നം കാ�
ണുന്നു. ഇതാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ “ഒടുവിലെത്ത പ്ര�
േലാഭനം”. ഇവിെട െകാണ്ടും തീരുന്നില്ല കാസാന്ദ്സാ�
ക്കിസിെന്റ മര്യാദേകടു്. മെറ്റാരു േമരിയുണ്ടേല്ലാ. അവ�
െളയും മാർത്തെയയും േയശു വിവാഹം കഴിച്ചു് സന്ത�
ത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു. (സ്വപ്നത്തിൽത്തെന്ന). ഇതു
കിനാവാെണങ്കിലും കിനാവുകൾ അേബാധാത്മകങ്ങ�
ളായ അഭിലാഷങ്ങളുെട സാഫല്യങ്ങളാണേല്ലാ വ്യക്ത�
മാക്കിത്തരിക. േയശുവിനു് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരു�
ന്നുെവന്നാണു് കാസാന്ദ്സാക്കീസ് പേരാക്ഷമായി പറ�
യുന്നതു്. ഇതു് ‘റിേവാൾട്ടിങ്ങാ’ണു്. മഹാപുരുഷന്മാെര
ഇങ്ങെന നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ആ നിന്ദനം സംസ്ക്കാര�
െത്ത തകർക്കും. മനുഷ്യരിൽ ആസുരാംശം വർദ്ധിപ്പി�
ക്കും. ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ചുള്ള േലഖനങ്ങൾ കലാ�
കൗമുദിയിൽ വായിച്ചേപ്പാൾ ഇത്രയും കുറിക്കണെമന്നു�
േതാന്നി.

േജർണ്ണലിസത്തിെന്റ ജാർഗണല്ലാെത ബഹിർഭാഗ�
സ്ഥതയുെട ജീഡാജനകത്വമല്ലാെത ഇേപ്പാഴെത്ത
നിരൂപണങ്ങളിലും വിമർശനങ്ങളിലും ഒന്നുമിെല്ലന്നു
രാജേശഖരൻ േദശാഭിമാനി വാരികയിലൂെട പരിേദവ�
നം നടത്തുന്നു. േജാലിയിൽനിന്നു പിരിയുന്ന കലാകാ�
രന്മാെരക്കുറിച്ചു്, ഷഷ്ട്യബ്ദ പൂർത്തി ആേഘാഷിക്കുന്ന
സാഹിത്യകാരന്മാെരക്കുറിച്ചു് വാരികകളിൽ വന്ന പ്ര�
ബന്ധങ്ങൾ േവദനയുളവാക്കുമാറു് ഉപരിപ്ലവങ്ങളായി�
രുന്നുെവന്നു് രാജേശഖരൻ െതാണ്ടകീറി വാദിക്കുന്നു.
ഭാവിയുെട ശവക്കുഴിേതാണ്ടുന്ന നവീനന്മാെരയും സമ�
കാലിക സ്വപ്നങ്ങൾ തകർക്കുന്ന എെന്നേപ്പാലുള്ളവെര�
യും ഭൂതകാലെത്ത പരിരംഭണം െചയ്യുന്ന കടൽക്കിഴവ�
ന്മാെരയും അേദ്ദഹം മനക്കണ്ണിനു മുൻപിൽ കാണുന്നു�
ണ്ടാവാം. എല്ലാം ശരിതെന്ന. സാഹിത്യവാരഫലത്തി�
െന്റ ബഹിർഭാഗസ്ഥത കൂടി അേദ്ദഹം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടു�
െണ്ടങ്കിൽ അേതെറ ശരി. ഇതു കരുതിക്കൂട്ടി “ആഴം കുറ�
ഞ്ഞ” മട്ടിൽ എഴുതുകയാണു ഞാൻ. രാജേശഖരൻ പറ�
യുന്ന ‘ആഴം’ ഇതിനു വരുത്തിയാൽ വായിക്കാൻ ആളു
കാണില്ല. പിെന്ന ഒരു കാര്യംകൂടി. ആഴമില്ലാത്ത രചന�
കെളക്കുറിെച്ചഴുതുേമ്പാൾ ആഴമുണ്ടാക്കുന്നെതങ്ങെന?
േകരളത്തിൽ ചിന്തകന്മാരുേണ്ടാ? അഗാധതയാർന്ന
സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ നമുക്കു നല്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാ�
രുേണ്ടാ?

‘മഹദ് വ്യക്തി’ എന്നു രാജേശഖരെന്റ ഒരു പ്രേയാ�
ഗം. വലിയ വ്യക്തിെയന്നാണു് അേദ്ദഹം ഉേദ്ദശിച്ചെത�
ങ്കിൽ അതു ‘മഹാവ്യക്തി’ എന്നാകണം. മഹാവാക്യം
= വലിയ വാക്യം. മഹദ്വചനം = മഹാെന്റ വാക്യം.

ഡേയാജനീസ്

ഒരു സമ്പന്നൻ ഒരി�
ക്കൽ ഡേയാജനീ�
സിെന തെന്റ വീട്ടിേല�
ക്കുക്ഷണിച്ചു. മേനാഹര�
മായ വീടു്. “ഇവിെടെയ�
ങ്ങും തുപ്പരുതു്” എന്നു്
അവിെട എഴുതിവച്ചി�
രുന്നു. ഡേയാജനീസി�
നു തുപ്പണെമന്നു േതാ�
ന്നി. അേദ്ദഹം ഗൃഹനാ�
യകെന്റ മുഖത്തു കാർ�
ക്കിച്ചു തുപ്പിയിട്ടു പറ�
ഞ്ഞു: “ഇതിെനക്കാൾ
വൃത്തിെകട്ട സ്ഥലം ഈ വീട്ടിൽ േവെറയില്ല”. വൃത്തി�
െകട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ തത്ത്വചിന്തകന്മാർ തുപ്പുേമ്പാൾ
അതു ‘സൂപ്പർ ഫിഷലായ’ പ്രവൃത്തിയാെണന്നു് ആരും
പറയരുേത.
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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/Tolstoy
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https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
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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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