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സാഹിത്യവാരഫലം

1988/09/11-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഒരു െചറുപ്പക്കാരി േജാ
അേറബ്യൻ സമുദ്രം േകരളക്ക
ലി േതടി ഒരാപ്പീസിൽ െച
രേയാളം വെന്നത്തി വ്യാപനം
ന്നു. പേക്ഷ ഓഫീസ് ക്ലാർ
അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. േവമ്പ
ക്ക് അവെള അധികാരി
നാട്ടുകായൽ എറണാകുളം
തുടങ്ങിയ അേനകം സ്ഥല
കളുെട അടുേത്തക്കു കട
ങ്ങെള െതാട്ടിട്ടു മിണ്ടാെത
ത്തിവിടുകയില്ല. അങ്ങ
നില്ക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷം
െന ൈനരാശ്യത്തിൽെപ്പ
ചക്രവാളേരഖെയ സ്പർശിച്ചു്
ട്ടു് എന്തുെചയ്യണെമന്നറി
സംതൃപ്തിയടയുന്നു. പേക്ഷ
ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ്
യാെത അവൾ അവിെട
െട്രയിൻ െപരുമൺപാലം
നിന്നേപ്പാൾ ഒരാൾ ഒരുപ
വെര മാത്രേമ വരുന്നുള്ളു.
േദശം നല്കി. “നിനക്ക് ഈ
മനുഷ്യൻ നിർമ്മിക്കുന്നവ
േലാകത്തു് കഴിഞ്ഞു കൂട
െയല്ലാം അങ്ങെനയാണു്.
അന്യൂനാവസ്ഥയില്ല. സാഹി
ണെമന്നുേണ്ടാ? എങ്കിൽ
ത്യത്തിനുമില്ല അന്യൂനാവസ്ഥ.
പുരുഷന്മാരുെട മുഖത്തു
േനാക്കി അവർ സുന്ദരന്മാ
രാെണന്നു പറയൂ, അവരതു വിശ്വസിക്കും. ഏറ്റവും വി
രൂപനായവൻേപാലും ഹൃദയത്തിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള
ബന്ധം വച്ചുപുലർത്തുന്നുണ്ടു്. നീ പുരുഷേനാടു് ‘നിങ്ങൾ
സുന്ദരനാെണ’ന്നു പറയുേമ്പാൾ ജീവിതത്തിലാെക
അവൻ ആന്തരമായി േകട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു ശബ്ദം
ബാഹ്യമായി േകൾക്കുകയാണു്. താൻ എത്ര വിരുപൻ
എന്നു് അവൻ വിചാരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു എന്നതു് ഇരി
ക്കെട്ട. ഒരു തരുണി അവേനാടു് ‘നിങ്ങൾ എത്ര സു
ന്ദരൻ’ എന്നു് പറഞ്ഞാലുടെന അവൻ അവെള പിടി
െച്ചടുത്തു് ഉരുക്കുെകാളുത്തുകൾെകാണ്ടു് സ്വന്തം ഹൃദ
യേത്താടു ബന്ധിപ്പിക്കും. കൂനേനാടു് ‘നിങ്ങൾ വിശാല
ഹൃദയനാ’െണന്നും െവള്ളിക്കണ്ണേനാടു് ‘നിങ്ങൾ ധീര
നാ’െണന്നും പറയുന്ന െപണ്ണുങ്ങളുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു്
ഒരു ഫലവുമില്ല. ‘നിങ്ങൾ സുന്ദരനാെണ’ന്നു് നീ പറയു
ന്നതു േകൾക്കാനാണു് പ്രസിഡന്റ് അകത്തിരിക്കുന്നതു്.
അതു പറയുെമങ്കിൽ നിനക്കു് അകേത്തക്കു് െചല്ലാനു
ള്ള അനുമതികിട്ടും.” െചറുപ്പക്കാരി ഈ ഉപേദശം സ്വീ
കരിച്ചു. ചിമ്പൻസിെയേപ്പാലിരിക്കുന്ന ക്ലാർക്ക് വന്ന
േപ്പാൾ “നിങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരൻ” എന്നു് അവൾ പറ
ഞ്ഞു. അയാൾ ആദ്യം പ്രതിേഷധിെച്ചങ്കിലും പിന്നീടു്
അതിൽ വീണുേപായി. ഇങ്ങെന അവൾ ൈവസ് പ്ര
സിഡന്റിെനയും പ്രസിഡന്റിെനയും വീഴ്ത്തി. െചയർമാൻ
അവൾ നില്ക്കുന്നിടത്തു് എത്തി. “ഹാ അേദ്ദഹെമത്ര സു
ന്ദരൻ” എന്നു് അവൾ പറഞ്ഞു. അവിവാഹിതനായ
അയാളും വീണു. അവൾ േജാലി േനടി െചയർമാെന്റ ഭാ
ര്യയായി.
ഫ്രഞ്ച് നാടകകർ
ത്താവു് ഷാങ് ഷിേറാ
ദി (Jean Giraudoux,
1882–1944) എഴുതിയ
ഒരു ഏകാങ്കനാടകത്തി
െന്റ സാരമാണിതു്. സ്ത്രീ
കൾ ഇങ്ങെന പറയു
േമാ എന്നു് സംശയിക്കു
ന്നവരുണ്ടാകാം. പറ
യും പറയും എന്നാണു്
എനിക്കവെര അറിയി
ക്കാനുള്ളതു്. ഞാനതു
ഷാങ് ഷിേറാദി
േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ േജാ
ലി േനാക്കിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിെല ഒരു െചറുപ്പ
ക്കാരി കഥെയഴുതുമായിരുന്നു. പേക്ഷ പത്രാധിപന്മാർ
അവെയല്ലാം നിഷ്കരുണം തിരിച്ചയയ്ക്കും. അങ്ങെനയിരി
െക്ക ഷീേറാദുവിെന്റ നാടകത്തിെല ക്ലാർക്കിെനേപ്പാ
െല ഒരധ്യാപകൻ അവിെട ‘ട്രാൻസ്ഫ’റായി വന്നു.
പത്രത്തിെലഴുത്തുകാരനായ അയാെള യുവതി സമീപി
ച്ചു. സാമീപ്യം സൗഹൃദമായി വികസിച്ചേപ്പാൾ ഒരു ദി
വസം അവൾ അയാേളാടു ഇങ്ങെന പറയുന്നതു് സ്ക്രീനി
െന്റ അപ്പുറത്തിരുന്ന ഞാൻ േകട്ടു. “സാറിനു് മൂന്നു േപാ
യിന്റുകൾ അനുകൂലമായി ഉണ്ടു് ?”
‘എന്താണവ?’
“ങ്ഹൂ, ഞാനതു് പറയില്ല.”
“പറയൂ.”
“നിർബന്ധമാെണങ്കിൽ പറയാം. ഒന്നു്: ആകർഷക
ത്വമുള്ള ശബ്ദം. രണ്ടു്: വലിയ കണ്ണുകൾ, മൂന്നു്: ചുരുണ്ട
മുടി.”

ഈ സംഭാഷണത്തിനുേശഷം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
യുവതിയുെട കഥ ഒരു വാരികയിൽ അച്ചടിച്ചുവന്നു. ചി
മ്പൻസി ആയാെലന്തു? െപണ്ണു പറഞ്ഞാൽ ചിമ്പൻസി
കാമേദവനായി മാറും.
ഈ ബാഹ്യസൗന്ദര്യ പ്രകീർത്തനേത്തക്കാൾ പുരുഷ
െന വീഴ്ത്താൻ പറ്റിയ മെറ്റാരു മാർഗ്ഗമുണ്ടു്. അയാൾ എഴു
ത്തുകാരനാെണന്നു കരുതു,“താങ്കളുെട ഇന്ന കവിത
അെല്ലങ്കിൽ ഇന്ന േലഖനം അതിസുന്ദരമാണു് ” എന്നു
പറഞ്ഞാൽ മതി. കവിത നാല്ക്കാലിയായിരിക്കും. േലഖ
നം െവറും സ്കൂൾ േബായ് േകാെമ്പാസിഷനായിരിക്കും.
എങ്കിലും അതു േകട്ടു് താൻ ഒരു ചങ്ങമ്പുഴയാെണന്നു്
അയാൾ വിചാരിക്കും. അെല്ലങ്കിൽ താെനാരു േഡാ
ക്ടർ ഭാസ്കരൻ നായരാെണന്നു സങ്കല്പിക്കും. രചനകൾ
ആത്മാവിൽനിന്നു വരുന്നവയാണേല്ലാ. ആത്മാംശങ്ങ
ളായ രചനകെള കുറ്റെപ്പടുത്തിയാൽ ആർക്കും ഇഷ്ടമാ
വില്ല. ഏതു സംസ്കാരസമ്പന്നനും വിമർശനത്തിൽ േകാ
പിക്കും. ചിലേപ്പാൾ വിമർശകെന അസഭ്യപദങ്ങൾ
െകാണ്ടു മൂടും. ഇക്കാരണത്താൽ വിമർശകെന്റ നില
കഷ്ടത്തിലാണു്. പത്രാധിപന്മാർ അയാൾക്കു പ്രതിഫ
ലം െകാടുക്കുന്നതിനു പുറേമ ൈലസൻസ് കൂടി നല്ക
ണം. അതിെന റിസ്ക്ക് അലവൻെസേന്നാ ഒബ്സീൻ
അലവൻെസേന്നാ വിളിക്കാം.
സ്ത്രീകേളാടു് ഈ വിദ്യ ഫലിക്കുേമാ? ഫലിക്കും, ഫലി
ക്കും, ഫലിക്കും എന്നു മൂന്നുതവണ എഴുതെട്ട. പേക്ഷ
ഒരു പ്രയാസമുണ്ടു്. “ഓമേന നീ സുന്ദരിയാണു് ” എന്നു്
പലരും അവേളാടു് മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങെന
പറഞ്ഞുകളിപ്പിച്ചിട്ടു് അവന്മാർ മഷിയിട്ടുേനാക്കിയാലും
കാണാത്ത മട്ടിൽ അപ്രത്യക്ഷനായിരിക്കും. അതു മാത്ര
മല്ല. അവൾ ൈപങ്കിളി േനാവലുകൾ വായിക്കുന്നവളാ
െണങ്കിൽ ഇേത വാക്യംതെന്ന അവയിെല നയകന്മാർ
പറയുന്നതു് പല തവണ േകട്ടിരിക്കും. അങ്ങെനയിരിക്കു
േമ്പാൾ ൈലബ്രറിയിെല രണ്ടു െഷൽഫുകളുെട ഇരുള
ടഞ്ഞ ഭാഗത്തുനിന്നുെകാണ്ടു് കാമുകൻ “തങ്കം നിെന്ന
ക്കാൾ വലിയ സുന്ദരിെയ ഞാൻ കണ്ടിേട്ടയില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞാൽ “ശപ്പൻ, മുട്ടത്തുവർക്കിയുേടേയാ കാനം
ഈ. െജ.യുെടേയാ േനാവലിെല നായകെനേപ്പാെല
യാണു് ഇയാൾ എെന്ന സ്തുതിക്കുന്നതു് ” എന്നു് അവൾ
വിചാരിക്കും. അെതാഴിവാക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗേമയുള്ളു.
കള്ളം പറയാൻ േവെറാരു കള്ളെത്ത കൂട്ടു വിളിച്ചാൽ
മതി. െഷൽഫിലിരിക്കുന്ന ൈപങ്കിളി േനാവൽ എടു
ത്തുെകാണ്ടുവന്നു് കാമുകൻ കാമുകിയുെട ൈകയിൽ
െകാടുക്കണം. എന്നിട്ടു് രണ്ടുേപരും ഈശ്വരവിശ്വാസ
േത്താെട അതിൽ ൈകയുർത്തി മൂന്നു മിനിറ്റ് മിണ്ടാെത
നില്ക്കണം. അതിനുേശഷം കാമുകൻ ഇങ്ങെന പറയ
ണം: “ഓമേന മുട്ടത്തു വർക്കിയുെട ഈ േനാവലിെല
നായിക നീലനീലസ്സാരിയുടുത്തു്, പച്ചപ്പച്ച ബ്ലൗസിട്ടു്,
ചുവന്നചുവന്ന കമ്മലിട്ടു് േറാസാപ്പൂേപാെല േറാസാപ്പൂ
േപാെല േറാസ് നിറമാർന്ന ചുണ്ടുകളിൽ െവള്ളി െവ
ള്ളിപ്പുഞ്ചിരിയുമായി നില്ക്കുന്നു. അതുേപാെല നീയും ഇവി
െട നില്ക്കുന്നു, നിെന്ന േവണ്ടേപാെല എനിക്കു കാണാൻ
കഴിയാത്തതു് ഇതു് സ്റ്റാക് റൂം ആയതുെകാണ്ടാണു്.
ഇവിടുെത്ത ട്യൂബ് ൈലറ്റുകൾ കത്താറില്ല ഓമേന. ഈ
േനാവലിെല ൈപങ്കിളി നായകൻ ൈപങ്കിളി നായിക
േയാടു് പറയുന്നു: ‘തങ്കം നീ സുന്ദരിയാണു് ’. അതുേപാ
െല ഞാനും നിേന്നാടു പറയുന്നു, ‘തങ്കം നീ അതിസുന്ദ
രിയാണു്.” രണ്ടു കള്ളങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു േചരുേമ്പാൾ മൂന്നാ
മതു് ഉണ്ടാകുന്നതു് സത്യമാെണന്നു േതാന്നലുണ്ടാകും.
െപണ്ണു് താെനാരു അതിസുന്ദരിയാെണന്നു് വിചാരിച്ചു്
ആഹ്ലാദിക്കുകയും െചയ്യും. ഈ േപ്രമാവിഷ്കരണം നട
ത്തുന്നതിനു് സഹായം െചയ്യുമാറു് ൈലേബ്രറിയന്മാർ
േതാമസ് മാെന്റയും േഗായ്േഥയുെടയും േപാൾ വേല
റിയുേടയും െപാടിമൂടിയിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തു
ദൂെരെയറിയണം. ൈപങ്കിളി േനാവലുകൾ ധാരാളം
വാങ്ങി ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിറച്ചുവയ്ക്കണം. അതുെച
യ്താൽ എെന്നേപ്പാലുള്ളവർ അേങ്ങാട്ടുേപാകാെതയാ
വും. പാടച്ചരകീടന്മാർ േപ്രമനാടകങ്ങെളങ്കിലും ആട
െട്ട. ജർമ്മൻ സാഹിത്യം പത്തു പുസ്തകങ്ങൾ, ഫ്രഞ്ച്
സാഹിത്യം പതിെനാന്നു പുസ്തകങ്ങൾ, ഇറ്റാലിയൻ
സാഹിത്യം ഏഴു പുസ്തകങ്ങൾ, സ്വീഡിഷ് സാഹിത്യം
രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ ഇമ്മട്ടിൽ ഒരു ൈലബ്രറിെയന്തിനു് ?
ൈപങ്കിളി േനാവലുകേള നിങ്ങൾ ൈലബ്രറി െഷൽഫു
കളിൽ സ്ഥലംപിടിക്കൂ. കാമുകിമാെരയും കാമുകന്മാെര
യും സഹായിക്കൂ.

ഒ. വി. വിജയൻ
കാമുകൻ കാമുകിെയ ആലിംഗനം െചയ്തു മധുരപദങ്ങൾ
െപാഴിക്കുേമ്പാൾ അവൻ അവളുേടതാണു്. അവൾ
അയാളുേടതാണു്. വസ്തുവിെന്റ ഉടമസ്ഥതയാണു് ഓേരാ
വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകുന്നതു്. കലാസൃഷ്ടിെയസ്സംബന്ധിച്ചു്
ഈ ഉടമസ്ഥതയുെട േബാധം ഉണ്ടായിക്കൂടാ ഉണ്ടാ
യാൽ അതിെന്റ മഹത്വത്തിനു മങ്ങേലല്ക്കും. അക്രമാ
സക്തരായ ജനങ്ങൾ വാതിൽ തല്ലിെപ്പാളിച്ചു് അക
േത്തക്കു കയറുേമ്പാൾ വൃദ്ധനായ രാജാവു് അവശനാ
യി നില്ക്കുന്നതു കാണുന്നു. രാജഭക്തി ജയിക്കുന്നു. ആളു
കൾ പിറേകാട്ടു മാറുന്നു. ഇതു് “മാർത്താണ്ഡവർമ്മ”
എന്ന േനാവലിൽ കാണുേമ്പാൾ തിരുവിതാംകൂറുകാ
രൻ കണ്ണീർ െപാഴിക്കും. െകാച്ചിയിേലാ മലബാറിേലാ
ഉള്ള ആളിനു് വലിയ വികാരെമാന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല.
തിരുവിതാംകൂറുകാരൻ ആ േനാവൽ കാമുകിെയ കാ
മുകെനന്ന കണേക്ക െനേഞ്ചാടു േചർത്തുവയ്ക്കും. ഇവി
െട േനാവൽ ഒരു വസ്തുവാണു്. വസ്തുവായാൽ കലയു
െട ശക്തി കുറയും. േഗാർ വിഡാലിെന്റ അേമരിക്കൻ
ചരിത്രെത്തസ്സംബന്ധിക്കുന്ന േനാവലുകൾ വായിക്കു
േമ്പാൾ അേമരിക്കക്കാരനുണ്ടാകുന്ന അനുഭവവും ഇതു
തെന്ന. അയാൾ ആ േനാവലുകെള വസ്തുക്കളായി കരു
തുന്നു. െലനിെനക്കുറിച്ചു മയേകാവ്സ്കി പാടുേമ്പാൾ
േശ്രാതാവിനുണ്ടാകുന്നതു് സർഗ്ഗാത്മകെത്തസ്സംബ
ന്ധിച്ച അനുഭവമല്ല. വസ്തുപ്രതീതിയാണു്. എന്നാൽ
ഏതൻ ഫ്യൂഗാഡ് ‘േറാഡ് റ്റു െമക്ക’ എന്ന അതിസു
ന്ദരമായ നാടകത്തിലൂെട ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ അനുഭ
വെത്ത ആവിഷ്കരിക്കുേമ്പാൾ അതു് (നാടകം) വസ്തു
വാെണന്നു നമുക്കു േതാന്നുന്നില്ല. കലാസൃഷ്ടി വസ്തുപ്ര
തീതിയുളവാക്കാെത അനുവാചകനിൽ അെല്ലങ്കിൽ
ദ്രഷ്ടാവിൽ സർഗ്ഗാത്മക പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കണം. സർ
ഗ്ഗാത്മകത്വം ഒരു പ്രവാഹമാണു്. അതിെന്റ തുടക്ക
വും ഒടുക്കവും കാണാൻ വയ്യ. അതുെകാണ്ടു് കഥേയാ
േനാവേലാ കാവ്യേമാ വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും
എേന്താ ഉണ്ടേല്ലാ എന്നുേതാന്നും. അവിെടയാണു്
കലാസൃഷ്ടിയുെട ഉത്കൃഷ്ടതയിരിക്കുന്നതു്. മയേകാ
വ്സ്കിയുെട െലനിൻ എന്ന കാവ്യം വായിക്കുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹം പറയാനുള്ളെതല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ന േതാ
ന്നൽ നമുക്ക്. എന്നാൽ പസ്തർനക്കിെന്റ കാവ്യം വാ
യിച്ചു തീർക്കുേമ്പാൾ ഇനിയും പലതുമുണ്ടു് എന്നു് േതാ
ന്നുന്നു. സർഗ്ഗാത്മക പ്രവാഹത്തിെന്റ അന്ത്യമുണ്ടു് മയ
േകാവ്സ്കിയുെട കാവ്യത്തിൽ. ആ പരിസമാപ്തിയല്ല
പസ്തർനക്കിെന്റ കാവ്യത്തിൽ.
വായനക്കാരിൽ വസ്തു
പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കാെത
സർഗ്ഗാത്മകത്വം ജനി
പ്പിക്കുന്ന അനുഭവം ഉള
വാക്കുന്നു. ഒ. വി. വിജ
യെന്റ “കാറ്റു് പറഞ്ഞ
കഥ” എന്ന െചറുകഥ
(കലാകൗമുദി—ലക്കം
676). േചട്ടേനാടു് അനു
ഒ. വി. വിജയൻ
ജനു േതാന്നുന്ന േസ്നഹ
മാണു് അതിസുന്ദരമായ ഇക്കഥയുെട വിഷയം: അതു്
എത്ര ലളിതമായി, ഹൃദയസ്പർശകമായി കഥാകാരൻ
ആവിഷ്കരിക്കുന്നുെവന്നു മനസ്സിലാക്കണെമങ്കിൽ കഥ
തെന്ന വായിക്കണം. േചട്ടെനയും അനുജെനയും സവി
േശഷങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ െകാണ്ടുെചന്നിട്ടു് വായ
നക്കാരിൽ സുഖകരങ്ങളായ പ്രതികരണങ്ങൾ അനാ
യാസമായി ഉളവാക്കുന്നു വിജയൻ. അേതാെട േബാ
ധത്തിെന്റ അതിരുകൾ വികാസംെകാള്ളുന്നു. ആ വി
കാസം നടന്നുെകാണ്ടിരിെക്ക കഥ അവസാനിക്കുന്നു.
‘ഇനിയും ഉണ്ടേല്ലാ എെന്താെക്കേയാ’ എന്നു നാം വി
ചാരിച്ചുെകാണ്ടു് സർഗ്ഗാത്മക പ്രവാഹത്തിലൂെട ഒഴുകി
േപ്പാകുന്നു. മലയാള െചറുകഥയുെട ശക്തിയും സൗന്ദര്യ
വും ഞാൻ ഇക്കഥയിൽ കാണുന്നു.

കാവ്യാഭാസം
ആഫ്രിക്കൻ േനതാവു് ലുമുംബാെയ െകാന്ന ദിവസേമാ
അതിെന്റ അടുത്ത ദിവസേമാ ആണു്, ഒരു മീറ്റിങ്ങിനു
േപാകാൻ ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി േകാേളജ് പ്രിൻ
സിപ്പൽ എം. പി. മന്മഥെന്റ മുറിയിെലത്തി. അേദ്ദഹ
മായിരുന്നു സേമ്മളനത്തിെന്റ അധ്യക്ഷൻ. അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു: ഉടെന േപാകാെനാക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
ലുമുംബയുെട വധത്തിൽ പ്രതിേഷധിച്ചു മീറ്റിങ്ങ് കൂടണം.
അതിനുേശഷം േകാേളജിനു് അവധി നല്കണം എെന്നാ
െക്കപ്പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികൾ ബഹളം കൂട്ടുകയാണു്.
ഇെല്ലങ്കിൽ സ്ൈട്രക്ക് ഉണ്ടാകും. അതുെകാണ്ടു് ഒരനു
േശാചനേയാഗം നടത്തിയിട്ടു നമുക്കു േപാകാം.” മീറ്റിങ്ങ്
കൂടി. ലുമുംബായുെട മരണത്തിൽ േക്ഷാഭംപൂണ്ടു് പ്രിൻ
സിപ്പലിേനാടു തട്ടിക്കയറിയ വിദ്യാർത്ഥിെയത്തെന്ന
അേദ്ദഹം ആദ്യമായി പ്രഭാഷണത്തിനു ക്ഷണിച്ചു. വി
ദ്യാർത്ഥി സഭാേവദിയിൽ കയറിനിന്നു. െനറ്റിയിെല വി
യർപ്പു തുടച്ചു. െചവികളുെട പിറകിലൂെട ഒഴുകിയ േസ്വ
ദജലം ൈകേലസുെകാണ്ടു് ഒപ്പിെയടുത്തു. കണ്ണുമിഴിച്ചു
സദസ്സിെന േനാക്കി. വാക്കുകൾ മാത്രം വരുന്നില്ല പു
റേത്തക്കു്. എങ്ങെന വരാനാണു് ? ലുമുംബ ആെരന്നു
അറിഞ്ഞുകൂടാ. അേദ്ദഹം എന്തുെചയ്തു നാട്ടിെനന്നു് അറി
ഞ്ഞുകൂടാ. അേദ്ദഹെത്ത െകാന്നതു് ആെരന്നുമറിഞ്ഞു
കൂടാ. ഒടുവിൽ ലുമുംബ, ലുമുംബ, ലുമുംബ എന്നു മൂന്നുത
വണ പറഞ്ഞിട്ടു് േവദിയിൽനിന്നിറങ്ങിേപ്പായി. അനു
േശാചനസേമ്മളനമായിട്ടും നീണ്ട കൂവൽ. െപാട്ടിച്ചിരി.
മുൻവശെത്ത കേസരയിലിരുന്ന ഞാൻ ചിരിക്കാതിരി
ക്കാൻ നേന്ന പ്രയാസെപ്പട്ടു.
പട്രീസ് െഹമറീ ലു
മുംബ േപാസ്റ്റൽ ക്ലാർ
ക്ക് ആയിരുന്നതും
േകാംേഗായുെട പ്രധാ
നമന്ത്രിയായതും കാസ
വുബൂ അേദ്ദഹെത്ത ഡി
സ്മിസ് െചയ്തതും േക
ണൽ േമാബിട്ടു അേദ്ദ
ഹെത്ത അറസ്റ്റു െചയ്ത
തും കാസവുബുവും െമാ
ബുട്ടുവും േചർന്നു് അേദ്ദ
പട്രീസ് ലുമുംബ
ഹെത്ത തല്ലിെക്കാല്ലി
ച്ചതും ഒെക്ക ഓർമ്മിച്ചു ദുഃഖിച്ചിരുന്ന എനിക്കുേപാലും
ആ വിദ്യാർത്ഥിയുെട ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ടു ചിരിക്കാ
തിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും ചിരിയടക്കി. അെല്ല
ങ്കിൽ പിറകിലിരുന്ന കുട്ടികൾ പച്ചക്കുളം വാസുപിള്ള
(രസികൻ പത്രാധിപർ) പറഞ്ഞതുേപാെല മാംസപി
ണ്ഡത്തിൽ െതാട്ടു കളിക്കുമായിരുന്നു. ചിലർക്കു് ഈ
വിദ്യാർത്ഥിെയേപ്പാെല ആശയദാരിദ്ര്യം മറ്റു ചിലർ
അതു് സാധാരണത്വത്തിൽ െപാതിയും. പണ്ടു് ഇവി
െട ഒരു സ്ഥിരം അദ്ധ്യക്ഷനുണ്ടായിരുന്നു. ഏതു സ്കൂൾ
വാർഷിക സേമ്മളനത്തിനും അേദ്ദഹം അദ്ധ്യക്ഷനാ
യിരിക്കും. എഴുേന്നറ്റുനിന്നു് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതു്
ഇങ്ങെന: “ഇതു് ഒരു സ്കൂളാകുന്നു. ഇവിെട ഇരുപെത്താ
ന്നുമുറികളുണ്ടു്. ഓേരാ മുറിയിലും പതിെനട്ടു ബഞ്ചുക
ളും അത്രയും െഡസ്കുകളുമുള്ളതാകുന്നു. അദ്ധ്യാപകർ
പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു.” ഇങ്ങെന േപാകും അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ പ്രഭാഷണം. മേലഷ്യ രാമകൃഷ്ണ പിള്ള (മാതൃ
ഭൂമിയുെട ഭാഷയിലാെണങ്കിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള) മാതൃ
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയ ‘മേണ്ഡല’ എന്ന കാ
വ്യം വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കു് ആദ്യം ഓർമ്മവന്നതു്
ആ അദ്ധ്യക്ഷെന; പിന്നീടു് ആ വിദ്യാർത്ഥിെയ. അവർ
രണ്ടുേപരിലും ഞാൻ ‘പ്രിഫർ’ െചയ്യുന്നതു് വിദ്യാർത്ഥി
െയയാണു്.“ഇെതാരു സ്കൂളാകുന്നു” എന്ന മട്ടിൽ സർ
വസാധാരണമായ വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞു േശ്രാതാക്ക
െള ഉപദ്രവിക്കുന്ന അദ്ധ്യക്ഷെനക്കാൾ എത്രേയാ േഭ
ദെപ്പട്ടവനാണു് തെന്റ ആശയദാരിദ്ര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു
െകാണ്ടു് ഇറങ്ങിേപ്പായ ആ പാവം വിദ്യാർത്ഥി. അദ്ധ്യ
ക്ഷെനേപ്പാെല മേലഷ്യാ രാമകൃഷ്ണപിള്ള “ഇരുണ്ട ഭൂ
ഖണ്ഡത്തിൽ െവള്ളക്കാരെന്റ നീതി െപരുത്തുമിരുേട്ട
റ്റി”,“കറുത്തവെനെപ്പറ്റ മണ്ണിൽ അവൻ അന്യനായി”
ഇങ്ങെന സ്കൂൾ കുട്ടികളുെട ആശയങ്ങൾ വൃത്തത്തിലാ
ക്കി വയ്ക്കുന്നു. ഗദ്യാത്മകങ്ങളായ ആശയങ്ങളും ചില
േപ്പാൾ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ നൃത്തംവയ്ക്കും. “ഇന്നെല രാ
ത്രിയിൽ ഞാെനാരു പൂവിെന്റ മന്ദസ്മിതത്തിൽ കിടന്നുറ
ങ്ങി” എന്നതു് ഗദ്യമാണു്. പേക്ഷ ഛന്ദസ്സിനകത്തു് അതു്
ഹൃദയഹാരിയായ കവിതയായി മാറുന്നു. ഈ മാറ്റം
വരുത്താൻ മേലഷ്യാ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു കഴിവില്ല. വൃത്ത
ത്തിനു് ഭംഗംവരുത്താെത ആശയം അതിനകത്തു തിരു
കിയാൽ കവിതയുണ്ടാവുകയില്ല.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: ഈസാേബൽ ആേയേന്ദ ആരാണു് ?
ഉത്തരം: ചില്ലിയിെല േനാവെലഴുത്തുകാരിയാണു്.

ൈസനികവിപ്ലവത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട (ആത്മഹ
ത്യ െചയ്തു എന്നും ഒരു കൂട്ടർ) പ്രസിഡന്റ് ആേയ
േന്ദയുെട (Allende) അനന്തരവൾ. The House of
the Spirit എന്ന ആദ്യെത്ത േനാവൽ െകാണ്ടുത
െന്ന അവർ വിശ്വവിഖ്യാതയായി. അവരുെട രണ്ടാ
മെത്ത േനാവൽ Of Love and Shadows എന്ന
താണു്. രണ്ടു േനാവലുകളും തരേക്കടില്ല. അവർ
ഇേപ്പാൾ െവനേസ്വലയുെട തലസ്ഥാനമായ കാ
രാകാസ് പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുന്നു, സ്വന്തം
നാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ േപടിച്ചു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട ആരാധ്യപുരുഷനായ ആ കവി

യുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിത ദർശനം എന്താ
യിരുന്നു!

ഉത്തരം: ആർേനാൾഡ് ബന്നറ്റിെന്റ ജീവിതദർശ

നം. കാണുന്ന സ്ത്രീകെളെയല്ലാം േപ്രമിക്കൂ. അഞ്ചു
ശതമാനം തിരിച്ചുകിട്ടിയാൽ മുതൽമുടക്കിൽ നഷ്ടമി
ല്ല.

േചാദ്യം: േപ്രമെമന്നു പറഞ്ഞാൽ?
ഉത്തരം: വിവാഹത്തിനുമുൻപുള്ള ഒരവസ്ഥ.
േചാദ്യം: സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു ഉപേദശം തരൂ.
കഴിയുേമാ (േചാദ്യം കിട്ടിയതു് )

ഉത്തരം: ആളുകെള അവെരങ്ങെനേയാ അങ്ങെന

തെന്ന അംഗീകരിക്കണം. അവെര ഉപേദശിേച്ചാ
ശകാരിേച്ചാ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതു്. അംഗീകരി
ക്കാൻ വെയ്യങ്കിൽ അവേരാടു സംസാരിക്കാൻേപാ
ലും േപാകരുതു്.

േചാദ്യം: വിനയത്തിെന്റ മൂർത്തിമദ്ഭാവം?
ഉത്തരം: ആട്ടിൻേതാലിട്ട െചന്നായ്.
േചാദ്യം: ദസ്െതെയവ്സ്കിെയേപ്പാെലാരു േനാവലി
സ്റ്റുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഇല്ല. പാട്രിക് ൈവറ്റ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുെത്തത്തും. െതാടാൻ പറ്റില്ല എന്നുമാത്രം.

േചാദ്യം: ൈവറ്റിെന്റ മാസ്റ്റർപീസ് ?
ഉത്തരം: Voss എന്ന േനാവൽ.
േചാദ്യം: കള്ളേപ്പരിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരുെട

കൃതികെള വിമർശിക്കുന്നവെരക്കുറിച്ചു് എന്താണു്
അഭിപ്രായം?

ഉത്തരം: അവർ നല്ലവരല്ല. മലിനമനസ്സുള്ളവേര

അത്തരം മുഖാവരണങ്ങൾ ധരിക്കാറുള്ളു. പറയാ
നുള്ളതു് സ്വന്തം േപരു വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നവൻ
സാഹിത്യകാരെന്റയും വായനക്കാരുെടയും ബഹു
മാനം േനടുന്നു.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ കള്ളേപ്പരിൽ വല്ലതും എഴുതിയിട്ടു
േണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഇന്നുവെര ഇല്ല. ഇനിെയഴുതുകയുമില്ല.
േചാദ്യം: േകന്ദ്ര െടലിവിഷനു് ഒരു നിർേദ്ദശം?
ഉത്തരം: പ്രധാനെപ്പട്ട വാർത്തകൾ ഉള്ള ദിവസ

െമങ്കിലും േബഡിെയെക്കാണ്ടു വായിപ്പിക്കരുതു്.
അേദ്ദഹം വായിച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സി
ലാവില്ല. പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് ഇന്നെല മരിച്ചു.
വാർത്ത അറിയിച്ചതു് സുനിലും ഉഷയും കൂടിയാണു്.
ദൗർഭാഗ്യത്താൽ േബഡിയാണു് ന്യൂസ് വായിച്ച
െതങ്കിൽ സിയാ-ഉൾ-ഹക്ക് വിമാനത്തിൽ കയറി
ഇസ്ലാമാബാദിൽ വന്നിറങ്ങി എേന്ന ആളുകൾ
ധരിക്കൂ.

േചാദ്യം: നമ്മുെട ന്യൂസ് വായനക്കാേരാ?
ഉത്തരം: പലരും വാക്യത്തിെന്റ അവസാനെത്ത

വാക്കു വിഴുങ്ങും. അതുെകാണ്ടു് വ്യക്തി മരിേച്ചാ ജീ
വിച്ചിരിക്കുേന്നാ എന്നു് അറിയുകയില്ല.

രണ്ടു േകാബ്രകൾ
വായിേക്കണ്ട പുസ്തക
മാണു് Autobiography
of a Yogi. (Paramahamsa Yogananda)

അതിൽ നിെന്നാരു ഭാ
ഗം. േയാഗാനാനന്ദ
െന്റ ഗുരു പ്രാചീന ഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾ നിസ്തുലമായ
രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനി
ക്കുകയായിരുന്നു. േയാ
ഗാനന്ദൻ അേദ്ദഹത്തി
െന്റ അടുത്തു് ശാന്തനാ
യി ഇരുന്നു. ഒരു െകാ
തുക് അതിെന്റ വിഷം
നിറച്ച സൂചി േയാഗാനന്ദെന്റ തുടയിൽ കുത്തിയിറക്കി.
അേദ്ദഹം െകാതുകിെന അടിക്കാൻ ൈക ഉയർത്തി.
അഹിംസെയക്കുറിച്ചുള്ള പതഞ്ജലിയുെട ഒരു സൂക്തം
ഓർമ്മയിൽ വന്നതുെകാണ്ടു് േയാഗാനന്ദൻ െകാതുകി
െന അടിച്ചില്ല. അേപ്പാൾ ഗുരു േചാദിച്ചു: “നിങ്ങെളന്താ
ണു് ആ േജാലി പൂർണ്ണമാക്കാത്തതു് ?”
“ഗുരു ഹിംസയാേണാ അങ്ങ് ഉപേദശിക്കുന്നതു?”
“അല്ല. പേക്ഷ നിങ്ങൾ മനസ്സുെകാണ്ടു മാരകമായ
അടി അടിച്ചേല്ലാ.”
“എനിക്കു് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.”
“പതഞ്ജലി അഹിംസെകാണ്ടു് ഉേദ്ദശിച്ചതു് െകാല്ലാനു
ള്ള അഭിലാഷം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണു്.”

െകാല്ലാനുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി. അതു്
ഹിംസയാകും എന്നാണു് ഗുരു പറഞ്ഞതു്. ഗുരു മൂർഖൻ
പാമ്പിെന്റ ദംശനാഭിലാഷം ഇല്ലാതാക്കിയതിെന്റ വർ
ണ്ണനയും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ടു്. ഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരും
ആശ്രമത്തിനു പുറത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. നാലടി നീള
മുള്ള ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പു് അവരുെട അടുേത്തക്കു വന്നു.
അതിെന്റ പത്തിവിടർത്തിവച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും േപ
ടിച്ചു. പേക്ഷ ഗുരു പാമ്പിെന സ്വാഗതം െചയ്യുന്ന മട്ടിൽ
ചിരിച്ചിട്ടു് ൈകകൾ തമ്മിൽ േചർത്തു് താളാത്മകമായി
െകാട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. (മൂർഖൻപാമ്പു് അതിെന്റ അടു
ത്തുള്ള ഏതു ചലനാത്മക വസ്തുവിെനയും ചാടിവീണു
െകാത്തും. അതു കടിക്കാതിരിക്കണെമങ്കിൽ അനങ്ങാ
െത നിന്നുെകാള്ളണം) ഭയങ്കരനായ അതിഥിെയ ഗുരു
രസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ശിഷ്യൻ ഉള്ളുെകാണ്ടു പ്രാർ
ത്ഥിച്ചു. പാമ്പു് ഗുരുവിെന്റ അടുെത്തത്തി. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ആ ഓമനിക്കലിെന്റ മാന്ത്രികശക്തിക്കു് അടിമെപ്പ
ട്ടതുേപാെല അതു ചലനരഹിതമായി. അതിെന്റ പത്തി
ക്രേമണ ചുരുങ്ങി. ഗുരുവിെന്റ കാലുകൾക്കിടയിൽക്കൂടി
ഇഴഞ്ഞു് അതു് കുറ്റിക്കാട്ടിേലക്കു് കടന്നു.
ഒരു കഥാമൂർഖൻ കുങ്കുമം വാരികയിലൂെട ഇഴഞ്ഞുവന്നു
ഫണം വിടർത്തി നില്ക്കുന്നു. ‘ഇരുചക്രം’ എന്നു് അതിെന്റ
േപരു്. അതിെന അയച്ചതു േവണു നമ്പ്യാർ. സ്കൂട്ടർ വാ
ങ്ങാത്ത ഭർത്താവിേനാടു ഭാര്യയ്ക്കു പുച്ഛം. ആ പുച്ഛം ഒഴി
വാക്കാനായി അയാൾ ഒെരണ്ണം വാങ്ങി. ഒരു ദിവസം
അേതാടിച്ചുവരുേമ്പാൾ അപകടത്തിൽെപ്പട്ടു് അയാ
ളങ്ങു മരിച്ചു. ഇതു് െവറും മൂർഖനല്ല. കിങ് േകാബ്രയാ
ണു്, രാജെവമ്പാല. ഞാൻ േയാഗി അല്ലാത്തതുെകാണ്ടു്
ൈക തട്ടുന്നില്ല. പാമ്പു് അതിെന്റ താളത്തിൽ മയങ്ങി
േപ്പാകുന്നില്ല. വിഷം എെന്റ സിരകളിേലക്കു കടത്തി
യിട്ടു് മറ്റു വായനക്കാെരയും കടിക്കാനായി പത്തിവിടർ
ത്തിത്തെന്ന നില്ക്കുന്നു. പ്രാണനിൽ െകാതിയുെണ്ടങ്കിൽ
വായനക്കാേര ഓടിയാലും.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1. ഏതു േരാഗത്തിനും മരുന്നു ഈ േലാകത്തിലുണ്ടു്

എന്നു് ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പലേപ്പാഴും പറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ അതു കണ്ടുപിടിക്കാനാണു് പ്രയാ
സം.

2. ഭാര്യ എത്ര നല്ല കറിയുണ്ടാക്കിയാലും ഭർത്താവു
പറയും: “എെന്റ അമ്മ കറിയുണ്ടാക്കുന്നതുേപാെല
ആർക്കും കറിയുണ്ടാക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ഇവെളാ
െക്ക ഭാര്യയായിട്ടു് എന്തിനു് എഴുന്നള്ളുന്നു?”
3. അധ്യാപകൻ വളെര വ്യക്തമായി കുട്ടികൾക്കു കാ
ര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുെകാടുക്കും. എല്ലാവർക്കും താൻ

പറഞ്ഞതു മനസ്സിലായി എന്നു കരുതി ആഹ്ലാദി
ക്കും. പേക്ഷ അേദ്ദഹം വിശദീകരണങ്ങൾ നടത്തു
ന്ന േവളയിൽ െപൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികെളക്കു
റിച്ചും ആൺകുട്ടികൾ െപൺകുട്ടികെളക്കുറിച്ചും വി
ചാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഗുരുനാഥൻ
‘വായിട്ടലച്ചതു് ’ െവറുേത.

4. ഒരിക്കലും അത്യുക്തിയിൽ തൽപ്പരനാകാത്ത നി
രൂപകനാണു് െപ്രാഫസർ എസ്. ഗുപ്തൻനായർ.

ഒേരെയാരു നിരൂപകൻ എന്നു പറഞ്ഞാലും െതറ്റി
ല്ല. Over exaggeration നടത്തിയവരിൽ അദ്വിതീ
യനായിരുന്നു േഡാക്ടർ െക. ഭാസ്കരൻ നായർ.
ക്ലാസ്സിക് കൃതികെളക്കുറിച്ചു് അളന്നുമുറിച്ച മട്ടിൽ
ഒന്നാന്തരം നിരൂപണങ്ങെളഴുതിയ കൃഷ്ണപിള്ളസ്സാർ
തനിക്കു പരിചയമുള്ളവരുെട കൃതികൾ നിരൂപണം
െചയ്തേപ്പാൾ സൗഹൃദം കടന്നുവരാൻ ഇടയാക്കി.
അവർക്കു് ഉള്ളതിലധികം വലിപ്പം അേദ്ദഹം കാണു
കയും െചയ്തു.

5. സ്ത്രീയുെട ൈസേക്കാളജി സ്ത്രീകളുെട രചനകളിേല
ശരിയായി വരികയുള്ളു. പുരുഷന്മാരായ എഴുത്തു

കാർ എത്ര ധിഷണാശാലികളാെണങ്കിലും സ്ത്രീെയ
പ്പറ്റി പറയുേമ്പാൾ പ്രമാദത്തിൽ െചന്നുവീഴും (പ്ര
മാദം=അവധാനത). പ്രായംകൂടിയ സ്ത്രീക്കു് പ്രായം
കുറഞ്ഞ ആൺകുട്ടിേയാടു െതാന്നുന്ന കാമം ഏതു
വിധമായിരിക്കും? ഇതിെന്റ ഉജ്ജ്വലമായ ആവിഷ്കാ
രം Ruth Prawer Jhabvala എഴുതിയ The Widow
എന്ന കഥയിൽ കാണാം. (Out of India—Selected
stories William Morrow and Co. New york—
Reduced Price Rs 60/- IBD)

അർബ്ബുദം
പെണ്ടാരു രാജാവിനു്
നടന്നേപ്പാൾ കാലി
നു േവദന വന്നു. പരു
ക്കൻ തറ. അേദ്ദഹത്തി
നു് അേപ്പാൾ ഒരാശ
യം േതാന്നി. േലാക
മാെക േതാൽ വിരിക്ക
െട്ട എന്ന കല്പനയാണു്
ഉണ്ടായതു്. അതുേകട്ട
ഒരുത്തൻ തിരുേമനി
േയാടു പറഞ്ഞു: “തിരു
Ruth Prawer Jhabvala
േമനി രാജ്യം മുഴുവൻ േതാലു് വിരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
എളുപ്പം ഒരു തുണ്ടു് േതാലു് കാലിനടിയിൽ ഉണ്ടായിരി
ക്കത്തക്കവിധത്തിൽ നിർമ്മിച്ചാൽ മതിയേല്ലാ.” “ശരി”
എന്നു രാജാവു്. അയാൾ െചരിപ്പു് ഉണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടുവ
ന്നു. രാജാവു് വിസ്മയിക്കുകയും െചയ്തു.
ഇനിപ്പറയുന്നതും പണ്ടെത്ത കഥയാണു്, രാജ്യമാെക
കള്ളന്മാർ കൂടിയേപ്പാൾ രാജാവു് ആജ്ഞാപിച്ചു. “ഓേരാ
കള്ളനും ഓേരാ തുണ്ടു ഭൂമി െകാടുക്കെട്ട” എല്ലാ കള്ള
ന്മാർക്കും ഭൂമി കിട്ടി. അേതാെട േമാഷണവും ഇല്ലാതാ
യി. ഈ േലാകത്തുള്ള ഏതു ഗൗരവാവഹമായ പ്രശ്ന
ത്തിനും പരിഹാരമായി ഒരു “െഞാടുക്ക് ” വിദ്യയുണ്ടു്.
പേക്ഷ മേനാരാജ്യത്തിൽ “മാറ്റം” എന്ന കഥെയഴുതിയ
േജാസഫ് െവണ്ണൂരിെന്റ കഥാരചനാഭിലാഷം അവസാ
നിപ്പിക്കാൻ ഒരു വിദ്യയുമില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥാനാ
യകൻ ഗൗതമൻ ആേരാടും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഓഫീ
സിൽ കൃത്യസമയത്തു് വരും. കൃത്യസമയത്തു േപാകും.
േജാലി ശരിയായി െചയ്യും. ആെരന്തു േചാദിച്ചാലും പു
ഞ്ചിരി മാത്രം മറുപടിയായി നല്കും. അങ്ങെനയിരിെക്ക
അയാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു. അേതാെട കൃത്യനിഷ്ഠ േപാ
യി. േജാലി ശരിയായി െചയ്യുകയിെല്ലന്നായി. ധാരാളം
സംസാരിക്കുന്ന ശീലം വന്നു. ഒടുവിൽ അങ്ങ് ആത്മഹ
ത്യ െചയ്തു.
ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത േപ്ര
രകങ്ങളും ചിത്രീകരിച്ചു് സത്യെത്ത അസത്യമാക്കുന്ന
ഇക്കഥ കലയുെട മണ്ഡലത്തിൽ െചന്നു വീഴുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ടു് ഇതിനു് ജീവിതവുമായി ഒരു ബന്ധവുമി
ല്ല. കവിൾ ഉള്ളതുെകാണ്ടാണു് മനുഷ്യനു കാൻസർ
വരുന്നതു്. ജനിച്ചേപ്പാൾ അവനു കവിളില്ലായിരുന്നു
എന്നു സങ്കല്പിക്കൂ, അവനു ആ േരാഗം വരില്ല. മലയാള
ത്തിൽ നല്ല െചറുകഥകൾ ഉള്ളതുെകാണ്ടാണു് അതി
െന്റ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടായ ഈ അർബ്ബുദം ഞാൻ കണ്ടതു്.
ആ േരാഗം ചികിത്സിേക്കണ്ടതു് എങ്ങെനെയന്നു് എനി
ക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും ഇക്കഥ കാൻസറാെണന്നു്
എനിക്കു് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു.

െക. എം. ഡാനിയൽ
ശൂന്യതയിൽനിന്നു് ശൂ
ന്യതയിെലത്തുന്നതാ
ണു് ജീവിതം. രണ്ടാമ
െത്ത ശൂന്യതയിെലത്തി
ക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനു
ഷ്യെന േലാകം വിസ്മരി
ക്കും. “ഒരു ദിനം നിെന്റ
കെണ്ണാന്നടയുകിലതുമ
തി നിെന്ന േലാകം മറ
ക്കുവാൻ” എന്നു കവി
തെയഴുതിയതു് സത്യം.
ഈ ഹ്രസ്വകാലത്തിനി
െക. എം. ഡാനിയൽ
ടയിൽ മനുഷ്യൻ എെന്തല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു? അന്യെന്റ
മുതലു പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു. അവെന േതേജാവധം െചയ്യു
ന്നു. ചിലേപ്പാൾ അവെന്റ പ്രത്യക്ഷശരീരം തെന്ന ഇല്ലാ
താക്കിക്കളയുകയും െചയ്യുന്നു. നന്മയാർന്ന മനുഷ്യൻ
വധിക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല തിന്മയാർന്ന മനുഷ്യനും
വധിക്കെപ്പടുന്നു. തിന്മയുള്ളവെന പ്രതിേയാഗിയായിരി
ക്കും നിഗ്രഹിക്കുക. ഏതുവിധത്തിലും മരിക്കെട്ട. നന്മ
യുള്ളവനും തിന്മയുള്ളവനും പൂജ്യമായി മാറുന്നു. ഈ പൂ
ജ്യെത്ത േനാക്കി നമുക്ക് എന്തുെചയ്യാം? നന്മയുള്ളവ
െന്റ മനുഷ്യേസവനെത്ത ബഹുജനത്തിെന്റ മുൻപിൽ
എടുത്തുകാണിക്കും. അതുെകാണ്ടു് മരിച്ചവർക്കു പ്രേയാ
ജനമില്ല. പേക്ഷ നന്മെയടുത്തു കാണിക്കുന്നയാൾ സ്വ
ന്തം നന്മെയ വിളംബരം െചയ്യും. മനുഷത്വമുള്ളവർേക്ക
മറ്റുള്ളവെന്റ നന്മെയ ബഹുജനമദ്ധ്യത്തിൽ പ്രദർശിപ്പി
ക്കാനാവൂ. ഈ ഉത്കൃഷ്ടമായ കൃത്യമാണു് േഡാക്ടർ
െക. എം. േജാർജ്ജും െപ്രാഫസർ െവറ്റിനാടു് ശ്രീധ
രൻനായരും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതു്. (ദീപിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് )
അന്തരിച്ച െക. എം. ഡാനിയലിെന്റ സാഹിത്യപരങ്ങ
ളായ േസവനങ്ങെളക്കുറിച്ചു് െക. എം. േജാർജ്ജ് ഉപന്യ
സിക്കുന്നു. തെന്റ ഗുരുനാഥൻ ഡാനിയലിേനാടുള്ള വ്യ
ക്തിപരമായ ബന്ധെത്തക്കുറിച്ചു് ശ്രീധരൻനായർ എഴു
തുന്നു. അന്തരിച്ച വ്യക്തിയുെട സവിേശഷതകൾ പ്രത്യ
ക്ഷമാക്കാൻ രണ്ടുേപരും ശ്രമിക്കുന്നു. അതിൽ വിജയം
പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരുത്തനു പത്തു രൂപ െവറുെത െകാടു
ക്കുന്ന ആൾ സ്വന്തം നന്മെയയും സാന്മാർഗ്ഗികമായ
ഔന്നിത്യെത്തയുമാണു് കാണിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ രൂപ
വാങ്ങുന്നവെന്റ നന്ദി ദാതാവിനു് ആഹ്ലാദം നല്കും. ഒരു
ഫേലച്ഛയുമില്ലാെത അന്തരിച്ചവെര വാഴ്ത്തുന്ന ആളുകൾ
ജന്മനാനന്മയുള്ളവരാണു്. െക. എം.േജാർജ്ജും ശ്രീധ
രൻനായരും തങ്ങളുെട നല്ല മാനസിക നില പ്രദർശി
പ്പിക്കുന്നു.
അേറബ്യൻ സമുദ്രം േകരളക്കരേയാളം വെന്നത്തി വ്യാ
പനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. േവമ്പനാട്ടുകായൽ എറ
ണാകുളം തുടങ്ങിയ അേനകം സ്ഥലങ്ങെള െതാട്ടിട്ടു മി
ണ്ടാെത നില്ക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷം ചക്രവാളേരഖെയ സ്പർ
ശിച്ചു് സംതൃപ്തിയടയുന്നു. പേക്ഷ ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ്
െട്രയിൻ െപരുമൺപാലംവെര മാത്രേമ വരുന്നുള്ളു.
മനുഷ്യൻ നിർമ്മിക്കുന്നവെയല്ലാം അങ്ങെനയാണു്.
അന്യൂനാവസ്ഥയില്ല. സാഹിത്യത്തിനുമില്ല അന്യൂനാ
വസ്ഥ.
□

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
വ്േലാ െ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.)

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

