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സാഹിത്യവാരഫലം
1991/11/24-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

സച്ചിദാനന്ദൻ

വർേണ്ണാജ്ജ്വലങ്ങളായ
പ്ളാസ്റ്റിക് തുണ്ടുകൾ
േയാജിപ്പിേക്കണ്ട രീതി�
യിൽ േയാജിപ്പിച്ചാൽ
െകാച്ചു െകാച്ചു െകട്ടി�
ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം.
എന്നാൽ ആ തുണ്ടുക�
ളടങ്ങിയ കാഡ്േബാ�
ഡ് െപട്ടി അത്ര ബുദ്ധി�
യില്ലാത്ത കുഞ്ഞിെന്റ
ൈകയിൽ െകാടുത്താൽ അവൻ എന്താണു െചേയ്യണ്ട�
െതന്നറിയാെത െതല്ലുേനരം മിണ്ടാതിരിക്കും. എന്നിട്ടു്
െപയ്സ്റ്റ് േബാഡ് െപട്ടി തുറന്നു പ്ളാസ്റ്റിക് തുണ്ടുകെള
വാരി വിതറും. അവ േനാക്കി രസിക്കും. അേപ്പാൾ അച്ഛ�
െനത്തി ആ കഷ്ണങ്ങെള േവണ്ട മട്ടിൽ േചർത്തു തുടങ്ങി�
യാൽ െകാച്ചു വീടു് രൂപം െകാള്ളും. എല്ലാ തുണ്ടുകളും
േയാജിപ്പിച്ചു കഴിയുേമ്പാൾ ഭംഗിയുള്ള ഭവനം. കുഞ്ഞു്
അതു കണ്ടു ൈക െകാട്ടുന്നു; അച്ഛൻ സേന്താഷിക്കുന്നു.
നമ്മുെട പല കവികളും പദഖണ്ഡങ്ങെള സംേയാജിപ്പി�
ക്കാനറിയാെത അവെയ വാരി വിതറുന്നു. ചിതറിക്കിട�
ക്കുന്ന അവെയ േനാക്കി സ്വയം രസിക്കുന്നു. ആ കവി�
ശിശുക്കെള മഹാകവികൾ എന്നു വിളിക്കാനും ആളുക�
ളുണ്ടു്. അവരുെട ഇടയിൽ ഇതാ ശക്തനായ ഒരു കവി
വന്നു നില്ക്കുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത ആരും മഹാകവിെയന്നു
വിളിക്കുന്നില്ല. ഒരു കാലത്തു് ഇെതഴുതുന്ന ആൾ േപാ�
ലും അേദ്ദഹെത്ത കവിെയന്നു വിളിക്കാൻ മടിച്ചിരുന്നു.
പേക്ഷ, അവെരെയല്ലാം അഗണ്യേകാടിയിൽ തള്ളിയി�
ട്ടുെകാണ്ടു് കവിയായ ശ്രീ. സച്ചിദാനന്ദൻ തെന്റ കലാശ�
ക്തിെയയും പ്രതിഭാശക്തിെയയും പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
നമ്മുെട മുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. വാക്കുകൾ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് ചിതറിെയറിേയണ്ട പ്ളാസ്റ്റിക് തുണ്ടുകളല്ല.
യഥാക്രമം േയാജിപ്പിച്ചു് കലാസൗധം നിർമ്മിക്കാനുള്ള
ഉപകരണങ്ങളാണു്. സംശയമുേണ്ടാ വായനക്കാർക്കു്?
എങ്കിൽ അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ “കൂടിക്കാഴ്ച” എന്ന കാ�
വ്യം വായിച്ചുേനാക്കെട്ട (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ).

“കാശ്മീരം; പമ്മിപ്പമ്മിെകാലയാളിെയേപ്പാെല
വെന്നത്തും മഴ; കൂർത്ത കത്തി േപാലീറൻ കാറ്റു്;
കുരുതികടുംേചാര െപാഴിക്കും വാകേമൽ
തലേയാട്ടിേപാെല വന്നുദിച്ചിട്ടും ചന്ദ്രൻ;
ഭയന്നു കളകളം നിർത്തിയ കിളിക്കൂട്ടം;
പകച്ച ചീനാർമരം; വിറയ്ക്കും െവൺതാഴ്വാരം
ഇലകൾ െകാഴിെഞ്ഞാരു േദവദാരുവിൻ േചാരും
തണലിൽ േമളിക്കുന്നു രണ്ടു നീൾ നിഴലുകൾ.”

െപാൾ വേലറി

ഏതാനും വരികൾ�
െകാണ്ടു് കവി അന്ത�
രീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞു. െപാൾ വേല�
റിയുെട ഒരലങ്കാരം
കടം വാങ്ങിപ്പറയാം.
ഉപ്പു് ആേവാളം കല�
ക്കി പൂരിതലായനി1
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു് ഒരു ഉപ്പു�
കട്ട കൂടിയിട്ടാൽ സി�
േതാപലത്തിെന്റ പ്രപ�
ഞ്ചം ആവിർഭവിക്കുന്നു.
സച്ചിദാനന്ദൻ നമ്മു െട

മനസ്സിെന്റ പൂരിതലായനിയിൽ ഇടുന്ന ഈ പദലവണ
സിേതാപലങ്ങൾ അനായാസമായി ഒരു കാവ്യപ്രപ�
ഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

1. ലായനി = solution; നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട പദം. ദ്രവത്വെമേന്നാ
സംേയാഗെമേന്നാ ആകാം.

നമ്മുെട പല കവികളും
പദഖണ്ഡങ്ങെള സംേയാജി�
പ്പിക്കാനറിയാെത അവെയ
േനാക്കി സ്വയം രസിക്കു�
ന്നു. ആ കവിശിശുക്കെള
മഹാകവികൾ എന്നു വി�
ളിക്കാനും ആളുകളുണ്ടു്.

ആരുെടയാണു് രണ്ടു നീണ്ട
നിഴലുകൾ? െലനിെന്റതും
ഗാന്ധിജിയുേടതും. േയശു�
ക്രിസ്തുവിെനേപ്പാെല കഴുത�
യിൽക്കയറി െലനിൻ ബുദ്ധ�
ൈമത്രിയുെട മണ്ണിെലത്തി�
യിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�

െന്റ മുൻപിൽ, ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന ഭാരതീയർ
ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ഗാന്ധിജി. രണ്ടുേപെരെക്കാണ്ടും
കവി സംസാരിപ്പിച്ചു കഴിയുേമ്പാൾ റഷ്യയുെടയും ഭാര�
തത്തിെന്റയും ഇന്നെത്ത േശാചനീയാവസ്ഥയുെട ചി�
ത്രങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിക്കുന്നു. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുെടയും പരി�
ണാത്മകങ്ങളായ ഭൂതകാലം ഇന്നെത്ത വിനാശാത്മക�
മായ കാലത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എത്ര ഉജ്ജ്വല�
മായിരുന്നുെവന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇന്നെത്ത
ജീവിതാവസ്ഥകളുെട േനർക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഗ്ര�
ഹിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജിയുെട വാക്കുകൾ േകട്ടാലും:

േകാഴികൂവീടും മുൻേപ മൂന്നുരു തള്ളിപ്പറ-
ഞ്ഞാെരെന്ന, നറുക്കിട്ടതാെരെന്റയുടുപ്പിനായ്
അവെരൻ ഗ്രാമങ്ങെള കുപ്പെത്താട്ടികളാക്കി
പ്പണിതൂ മഹാനഗരങ്ങളാം പതാളങ്ങൾ
ഒരുനാെളൻ െനഞ്ചിെലക്കിളിെയ കൂരെമ്പേയ്താർ
നിണത്താൽ ചമയ്ക്കുകയാണിന്നു രാമായണം.

അവയവങ്ങളുെടേയാ
അവസ്ഥകളുെടേയാ ആക�
ത്തുകയല്ല മനുഷ്യൻ. അതിൽ�
ക്കവിഞ്ഞ എേന്താ ആണു്.

സമുദായത്തിെന്റ ജീർണ്ണ�
തെയ വാക്കുകൾ െകാണ്ടു
തീക്ഷ്ണതമമാക്കി അമൂർത്താ�
വസ്ഥകെള മൂർത്താവസ്ഥ�
കളാക്കി സച്ചിദാനന്ദെന്റ

കവിത വിരാജിക്കുന്നു. എെന്റ രാജ്യത്തിെന്റ ഈ ദുഃ�
സ്ഥിതി മാറ്റാൻ ഈ കാവ്യെമെന്ന േപ്രരിപ്പിക്കുന്നു.
ആ േപ്രരണ എനിക്കു ലഭിക്കുന്നതു് കലയിലൂെടയായ�
തുെകാണ്ടു് ‘ഇതു പ്രചാരണം’ എന്നു പറേയണ്ടതായി
വരുന്നില്ല. ഇെതാെക്കെക്കാണ്ടാണു് സച്ചിദാനന്ദെന
ഞാൻ ശക്തനായ കവി എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചതു്. പ്രസാ�
ദാത്മകതയുെടയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിെന്റയും സ്പന്ദന�
മുളവാക്കിെക്കാണ്ടു് കാവ്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കവി.
സുനിയതമായ ജീവിതമാണു് രാജ്യത്തു് വ്യവസ്ഥയുണ്ടാ�
ക്കുന്നതു്; ക്രമമുണ്ടാക്കുന്നതു്. അടിേച്ചല്പിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ�
യും ക്രമവും സുനിയതമായ ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കില്ല. റഷ്യ�
യിലും ഇന്ത്യയിലും ഇന്നു സുനിയതമായ ജീവിതമില്ല.
ആ സത്യത്തിേലക്കു ൈകചൂണ്ടുന്നു ഈ കാവ്യം.

െലനിൻ

അേദ്ദഹം മരിച്ചേപ്പാൾ
ഞാൻ ആ വീട്ടിൽെച്ച�
ന്നു. മൃതേദഹത്തിനരി�
െക മകളിരിക്കുന്നു. സു�
ന്ദരി. ചുവന്ന കല്ലുവച്ച
കമ്മൽ. ചുവന്ന കല്ലു�
വച്ച മാലകൾ. ചുവന്ന
കല്ലുകൾ വച്ച സ്വർണ്ണവ�
ളകൾ, ചുവന്ന ബ്ലൗസ്,
ചുവന്ന സാരി, തലമുടി
ചുവന്ന പട്ടുനാട െകാ�
ണ്ടു െകട്ടിയിരിക്കുന്നു.
ആ യുവതിയുെട മഹാ�

ദുഃഖം േമാഹാലസ്യമുണ്ടാക്കുകയിേല്ല എന്നു ഞാൻ വി�
ചാരിച്ചു േപായി. അങ്ങെന േബാധം െകട്ടു വീണാൽ താ�
െഴ തലയടിക്കാതിരിക്കാനായി ഒരു ചുവന്ന തലയിണ
കൂടി വച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നു ഞാൻ േനാക്കി. അതില്ല. വി�
പ്ലവെത്തക്കുറിച്ചു പാടുേമ്പാഴും മധുരപദങ്ങൾ പ്രേയാ�
ഗിക്കുന്ന നമ്മുെട ഒരു കവി (മരിച്ചു േപായി അേദ്ദഹം)
െതാഴിലാളികേളാടു പ്രസംഗിക്കുേമ്പാൾ മധുരപദങ്ങൾ
പ്രേയാഗിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാം എേപ്പാഴും മാർച്ച് െചേയ്യ�
ണ്ടതില്ലേല്ലാ.

ലഘൂകരണം

സി.ഇ.എം. േജാഡ്

ഇംഗ്ലീഷ് തത്ത്വചിന്ത�
കൻ സി.ഇ.എം. േജാ�
ഡിെന്റ (C. E.M. Joad,
1891–1953) Guide
to the Philosophy
of Morals and Pol-
itics എന്ന പുസ്തക�
ത്തിൽ ഒരു ഹൗർഡി�
െന്റ (Howard) ഒരു പദ്യ�
ശകലം എടുത്തു േചർ�
ത്തിട്ടുണ്ടു്. മനുഷ്യെന
നിർമ്മിക്കാൻ എെന്ത�
ല്ലാം േവണെമന്നു പറ�
യുകയാണു് അതിൽ. പത്തു ഗാലൻ െകാള്ളുന്ന വീപ്പ�
യിൽ നിറച്ചു െവള്ളം. ഏഴു ബാർ േസാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാ�
നുള്ള െകാഴുപ്പു്, ഒൻപതിനായിരം െപൻസിൽ നിർ�
മ്മിക്കാനുള്ള കാർബൺ, രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറു തീ�
െപ്പട്ടിേക്കാലിനു േവണ്ട േഫാസ് െഫറസ്, ഒരിടത്തരം
ആണിക്കു േവണ്ട ഇരുമ്പു്, ഒരു േകാഴിക്കൂടു് െവള്ളയടി�
ക്കാൻ േവണ്ട ചുണ്ണാമ്പു് െചറിയ അളവിൽ െമഗ്നീഷ്യ�
വും സൾഫറും ഇവ ശരിയായ അനുപാതത്തിൽ േചർ�
ത്താൽ മനുഷ്യശരീരമായി എന്നാണു് ആ പദ്യത്തിൽ
പറയുന്നതു് (Victor Gollancz Ltd., London, P. 251).
ഇതു ശരീരം മാത്രേമ ആകുന്നുള്ളു എന്നാണു് അഭിപ്രായ�
െമങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രകാരന്മാെര സമീപിച്ചു് വർഗ്ഗം, ജീൻ
ഇവയുെടെയാെക്ക ഘടന മനസ്സിലാക്കി ആ ശരീരത്തി�
നു മനസ്സു് നല്കിെക്കാള്ളു. പേക്ഷ, ഇതുെകാെണ്ടാന്നും
മനുഷ്യൻ രൂപം െകാള്ളുന്നില്ല എന്നതാണു് സത്യം.
അവയവങ്ങളുെടേയാ അവസ്ഥകളുെടേയാ ആകത്തു�
കയല്ല മനുഷ്യൻ. അതിൽക്കവിഞ്ഞ എേന്താ ആണു്.
സാധാരണക്കാരൻ എന്നു വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന മനു�
ഷ്യൻ േപാലും ഈ രീതിയിലാണു് എന്നതു് സംശയാ�
തീതമായ വസ്തുതയേത്ര. ചില അനുഗൃഹീതർക്കു് ഈ
സാധാരണത്വത്തിൽ നിന്നു് അതീതമായി േബാധമ�
ണ്ഡലത്തിെന്റ സമുന്നതാവസ്ഥ ലഭിക്കാറുണ്ടു്. ശ്രീരാ�
മകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ, രമണ മഹർഷി, ക്രിസ്തു, ബുദ്ധൻ
ഇവർ ഈ സമുന്നതാവസ്ഥ പ്രാപിച്ചവരാണു്. ഇംഗ്ലീ�
ഷിൽ ഇതിെന mystical experiences എന്നു വിളിക്കു�
ന്നു. മാനസികാപഗ്രഥനത്തിെന്റ ഉദ്േഘാഷകനായ
സുധീർ കാക്കർ തെന്റ “The Analyst and the Mystic”
എന്ന പുസ്തകത്തിൽ (Viking, Rs 125) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ
പരമഹംസെന്റ ഈ േയാഗാത്മകാനുഭവെത്ത െസക്സി�
േനാടു ബന്ധെപ്പടുത്തി വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വത്വ�
ത്തിൽ (Personality) പുരുഷാംശവും ൈസ്ത്രണാംശവും
ഉെണ്ടന്നും ശ്രീരാമകൃഷ്ണനിൽ ആ ൈസ്ത്രണാംശത്തിനു്
വികാസം സംഭവിച്ചുെവന്നും അതുതെന്നയാണു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ മിസ്റ്റിസിസെമന്നും കാക്കർ വാദിക്കുന്നു. ആ
േയാഗിവര്യൻ ബാലനായിരിക്കുേമ്പാൾ െപൺകുട്ടിയു�
െട േവഷം െകട്ടി അവളുെട അംഗവിേക്ഷപങ്ങളും മറ്റും
അതുേപാെല അഭിനയിച്ചതാണു് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിനു
ബലം നല്കുന്ന െതളിവായി ഗ്രന്ഥകാരൻ െകാണ്ടുവരു�
ന്നതു്.

ഗാന്ധിജി

പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു
സമ്പൂർണ്ണമായി മാറി
പരമസത്യത്തിൽ ലയി�
ക്കുന്നതിനു സഹായി�
ക്കുന്ന േയാഗാത്മകാനു�
ഭവെത്ത സപ്രമാണത�
യില്ലാത്ത ചില മനഃശാ�
സ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളിലൂെട
വീക്ഷിക്കുന്ന ഈ മാർ�
ഗ്ഗം രണ്ടാംതരം െതറ്റ�
ല്ല. ഒന്നാന്തരം െതറ്റാ�
ണു്. ഏതു സത്യെത്ത�
യും ലഘൂകരിച്ചു ലഘൂകരിച്ചു് അസത്യമാക്കിത്തീർക്കാം.
സുധീർ കാക്കർ െചയ്യുന്നതു് അതാണു്. ഇത്തരം ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ അവ അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞേയാെട വലിെച്ചറി�
യെപ്പേടണ്ടവയാണു്. ഇപ്പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടു പ്രബന്ധ�
ങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടു് (The Guru as Healer, Psychoanaly-
sis and Religion Revisited). രണ്ടും മനഃശാസ്ത്രത്തിെന്റ
സവിേശഷതയായ ‘റിഡക്ഷനിസ’ത്തിൽ െചന്നു വീ�
ഴുന്നു. പരിേമയാവസ്ഥകെള ലംഘിച്ചു് അപരിേമയാവ�
സ്ഥകളിേലക്കു െചല്ലുന്ന േയാഗികളുെട േയാഗാത്മകാ�
നുഭവങ്ങെള ആരും നിേഷധിക്കുന്നില്ല. കാലഹരണ�
െപ്പട്ട ഫ്രായിഡിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ െകാണ്ടു് അവെയ
േനാക്കിയിെട്ടന്തു പ്രേയാജനം?

“സാഹിത്യസാഹ്യ”വും

കാവ്യരചനയിൽ അത്യുക്തി�
യാകാം. എന്നാൽ നിരൂപണ
പ്രബന്ധരചനയിൽ അത്യു�
ക്തി വരാൻ പാടില്ല; വന്നാൽ
സത്യം അസത്യമാകും.

മഴക്കാലമാണു് ഇേപ്പാൾ.
മഴ കുറച്ചുേനരേത്തക്കു െപ�
യ്യാതിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ
േറാഡിേലക്കിറങ്ങി അതി�
നു താെഴയുള്ള ജലാശ�
യത്തിേലക്കു േനാക്കിനി�

ന്നു. െചാറിത്തവളകളും വാൽ മാക്രികളും കലങ്ങിയ
െവള്ളത്തിൽ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും ചാടുന്നു. എത്രേന�
രം അക്കാഴ്ച കണ്ടുെകാണ്ടു നില്ക്കാനാവും? ൈവരസ്യ�
േത്താെട ഞാൻ വീട്ടിേലക്കു തിരിച്ചുേപാന്നു. കുങ്കുമം വാ�
രികെയടുത്തു് പ്രെഫസർ േടാണി മാത്യുവിെന്റ “ചങ്ങ�
മ്പുഴ കിന്നരനും കിരാതനും” എന്ന േലഖനം വായിച്ചു.
ആ പ്രബന്ധം കലങ്ങിയ ജലാശയമാെണന്നും അതി�
െല ഓേരാ വാക്യവും െചാറിത്തവളയാെണന്നും എനി�
ക്കു േതാന്നി. ജലാശയത്തിെല െചാറിത്തവളകൾക്കു്
അേന്യാന്യബന്ധമില്ല. അവ േതാന്നിയതു േപാെല ചാടു�
ന്നു അതുതെന്നയേല്ല ഈ േലഖനത്തിലുമുള്ളതു്. “ൈക�
രളിയുെട ഹർഷാശ്രുവും ദുഃഖാശ്രുവുമാണു് ചങ്ങമ്പുഴക�
വിതകൾ” എന്നു് ആദ്യെത്ത വാക്യം. ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണ�
പിള്ളയുെട ചില കാവ്യങ്ങൾ വായനക്കാെര ആഹ്ലാദി�
പ്പിക്കുന്നു. േവെറ ചില കാവ്യങ്ങൾ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു എന്ന
ആശയെത്ത അലങ്കാരപ്രേയാഗത്തിലൂെട സ്ഫുടീകരിക്കു�
കയാണു് പ്രബന്ധകർത്താെവന്നു മനസ്സിലാക്കിെക്കാ�
ണ്ടു് അടുത്ത വാക്യത്തിേലക്കു ഞാൻ േപായി. “ജീവിച്ചി�
രിെക്കത്തെന്ന ഒരിതിഹാസ പുരുഷനായിത്തീർന്ന ആ
ഗന്ധർവ്വകവി അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിശാപങ്ങളും ഏറ്റു�
വാങ്ങി” എന്നതാണു് ആ രണ്ടാമെത്ത വാക്യം. ഇതു്
ആദ്യെത്ത വാക്യേത്താടു് സമന്വയം പുലർത്തുന്നതല്ല.
ൈശലിക്കു മെറ്റന്തു േദാഷമുെണ്ടങ്കിലും സമന്വയം എന്ന
ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആദ്യെത്ത വാക്യം രണ്ടാമ�
െത്ത വാക്യത്തിേലക്കു് ഒഴുകിെച്ചല്ലണം. പ്രെഫസറുെട
ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. െവള്ള�
െക്കട്ടിെല െചാറിത്തവളകൾ ഓേരാ സ്ഥലേത്തക്കും
ചാടിയേപാെല ഈ വാക്യമണ്ഡുകങ്ങളും േതാന്നിയ
സ്ഥലേത്തക്കു ചാടുന്നു. ഈ പ്രബന്ധമാെക ഇമ്മട്ടിൽ
ബന്ധശൂന്യമായ രീതിയിലാണു് പ്രെഫ്രസർ എഴുതി�
യിരിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ ഇതിനു് ‘സ്ക്കൂൾ േബായ് േകാ�
െമ്പാസിഷ’െന്റ വില േപാലുമില്ല.

കാവ്യരചനയിൽ അത്യുക്തിയാകാം. എന്നാൽ നിരൂ�
പണ പ്രബന്ധരചനയിൽ അത്യുക്തി വരാൻ പാടില്ല.
വന്നാൽ സത്യം അസത്യമാകും. അഞ്ഞൂറാളുകൾ കൂ�
ടിയ ഒരു സേമ്മളനത്തിൽ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കാ�
െനത്തിയ മത്തായി മാഞ്ഞുരാൻ “ഈ മനുഷ്യമഹാ�
സമുദ്രെത്ത കാണുേമ്പാൾ” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടാ�
ണു് അതാരംഭിച്ചതു്. പ്രഭാഷകൻ അസത്യം പറഞ്ഞു�
െവന്നു് അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു. മറ്റു�
ള്ളവരും അങ്ങെന തെന്ന വിചാരിച്ചിരിക്കും. അതിശ�
േയാക്തിയിലാണു് പ്രെഫസർക്കു തല്പരത്വം. ചങ്ങമ്പുഴ
നല്ല കവിയാണു്; അേദ്ദഹം ഇതിഹാസപുരുഷനല്ല.
ആന്തരസംഗീതത്താൽ അനുവാചകനു് ശ്രവണസുഖം
നല്കിയിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴയുെട കാവ്യങ്ങൾ. അതല്ലാെത
അേദ്ദഹം ഗന്ധർവ്വനായി പാട്ടുപാടിയില്ല. ഇതിഹാസ
പുരുഷെനന്നും ഗന്ധർവ്വകവിെയന്നും ചങ്ങമ്പുഴെയ വി�
േശഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രബന്ധകാരൻ അസത്യ പ്രസ്താവം
നിർവഹിക്കുകയാണു്. എന്നാൽ “ഏേതാ െപരിെയാരു
ശാപം പറ്റിേച്ചേതാഹരനാം ഗന്ധർവ്വൻ” എന്നു തുടങ്ങു�
ന്ന ചങ്ങമ്പുഴെയക്കുറിച്ചുള്ള കാവ്യത്തിെല അത്യുക്തി
േദാഷമല്ല ആ അത്യുക്തി കലയുെട സത്യത്തിേലക്കു്
അനുവാചകെന െകാണ്ടുെചല്ലും. നിരൂപണത്തിൽ
അത്യുക്തി പാടില്ല.

പ്രെഫസറുെട ചില പ്രേയാഗങ്ങൾ സാധുക്കളല്ല. ഒരു�
ദാഹരണം: “മദ്യപാനി.” മദ്യപൻ എേന്ന പ്രെഫസർ
എഴുതാവൂ. മദ്യപാനിെയന്നു പറഞ്ഞാൽ മദ്യം വച്ചിരി�
ക്കുന്ന പാത്രെമേന്ന അർത്ഥം വരൂ. നിരൂപണവും വി�
മർശവുെമഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു് എഴുത്തുകാർ
രാജരാജവർമ്മയുെട “സാഹിത്യസാഹ്യ”വും കുട്ടിക്കൃ�
ഷ്ണമാരാരുെട “മലയാളൈശലി”യും മനസ്സിരുത്തി പഠി�
േക്കണ്ടതാണു്.

ഏ.ഡി രണ്ടാം ശതാ�
ബ്ദത്തിെല ഒരു സാത�
വാഹനരാജാവു് മഹാ�
രാഷ്ട്രയിെല പ്രാകൃത
ഭാഷയിൽ രചിച്ച “ഗാ�
ഥാസപ്തശതീ” പ്രഖ്യാ�
തമാണു്. അതിൽനി�
ന്നു് 207 പദ്യങ്ങൾ അര�
വിന്ദ് കൃഷ്ണ െമഹ്േറാ�
ത്ര ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു
തർജ്ജമെചയ്തു് “The
Absent Traveller”
എന്ന േപരിൽ പ്രസാധനം െചയ്തിരിക്കുന്നു (Ravi Dayal
Publisher, Delhi Rs. 80). ഓേരാ െകാച്ചുകാവ്യവും
മേനാഹരമാണു് പതിെനാന്നാമേത്തതു് േനാക്കുക:

“The remorseful husband
Fallen at her feet
Then little boy
Climbs onto his back
And the Sullen wife
Laughing.”

ഈ സമാഹാര ഗ്രന്ഥത്തിനു് ഷിക്കാേഗാ സർവകലാ�
ശാലയിെല മാർത ആൻ െസൽബി എഴുതിയ പ്രബ�
ന്ധത്തിൽ തർജ്ജമക്കാരൻ വിട്ടുകളഞ്ഞ ചില കാവ്യ�
ശകലങ്ങൾ തർജ്ജമ െചയ്തു േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ
ഒന്നു്:

“Look,
a still quiet crane
glistens on a lotus leaf
like a conch shell lying
on a flawless emerald plate.”

“കാവ്യപ്രകാശ”ത്തിൽ ഇതു ധ്വനിക്കു് ഉദാഹരണമായി
െകാടുത്തിട്ടുെണ്ടന്നു് മാർത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. “ധ്വ�
ന്യാേലാക”ത്തിലും സാതവാഹനരാജാവിെന്റ െകാച്ചു�
കാവ്യങ്ങൾ എടുത്തുേചർത്തിട്ടുെണ്ടന്നും മാർത പറയു�
ന്നു. മേനാഹരമായ കവിത; വിദ്വജ്ജേനാചിതമായ പ്ര�
ബന്ധം.

കാക്കനാടെന്റ ഭാവഗീതം

കാക്കനാടൻ

“നിങ്ങെളാഴിച്ചു മറ്റാ�
െരങ്കിലും പറയാനിട�
യുള്ളതു് പറയരുതു്; നി�
ങ്ങെളാഴിച്ചു് മറ്റാെരങ്കി�
ലും െചയ്യാനിടയുള്ളതു്
െചയ്യരുതു്; മെറ്റാരിട�
ത്തുമില്ലാത്തതു് നിങ്ങ�
ളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരി�
ക്കുേമ്പാൾ അതിൽ മാ�
ത്രം തല്പരനായിരിക്കു.
ക്ഷമേയാേടാ അക്ഷ�
മേയാേടാ നിങ്ങളിൽ
നിന്നു് അന്യാദൃശമായ സത്തെയ രൂപവത്കരിക്കു.”
(ആങ്േദ്ര ഷീദ് Fruits of the Earth). ഈ രൂപവത്ക�
രണത്തിനു് അേന്വഷണം കൂടിേയ തീരൂ. അങ്ങെന
അേന്വഷണത്തിൽ വിലയം െകാണ്ട ഒരാളിെന്റ പ്രയ�
ത്നെത്ത കലാഭംഗിേയാെട ആവിഷ്കരിക്കുന്ന െചറുക�
ഥയാണു് കാക്കനാടെന്റ “ഉച്ചതിരിഞ്ഞു് എേന്താ തി�
രഞ്ഞു്” എന്നതു് (കലാകൗമുദി). അയാൾക്കു ൈവഷ�
യികവും േക്ഷാഭജനകവുമായ ഭൂതകാലമുണ്ടു്. ൈവഷ�
യികത്വം സുന്ദരിയായ പൗർണ്ണമി എന്ന യുവതിേയാടു
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വിമാനത്തിൽ വച്ചു പരിചയെപ്പ�
ട്ട അവേളാടു കൂടി അയാൾ മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞു. പി�
ന്നീടു് അവെള കാണുന്നതു് അവളുെട ഭർത്താവിേനാ�
െടാരുമിച്ചു്; അവളുെട കുട്ടിേയാെടാരുമിച്ചു്; അവളുെട കു�
ട്ടിേയാെടാരുമിച്ചു് ആദ്യെത്ത പരിചയം രതിയുെട സാ�
ന്ദ്രത കലർന്നതു് രണ്ടാമെത്ത കൂടിക്കാഴ്ച പശ്ചാത്താപ�
വും വാത്സല്യവും ഉളവാക്കുന്നു. അവെള ൈകവിട്ടു കള�
ഞ്ഞതിലുള്ള താപം. അവളുെട കുഞ്ഞിേനാടുള്ള വാ�
ത്സല്യം. എല്ലാം കിനാവുകൾ േപാെല േക്ഷാഭജനക�
ത്വം. അയാൾ ഒരു െകാലപാതകത്തിനു സാക്ഷിയാ�
യി എന്നതാണു്. താൻ സാക്ഷിയാണു് എന്നു അയാൾ
പറഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ െകാലപാതകം െചയ്തവൻ രക്ഷ�
െപ്പടുമായിരുന്നു. അയാെള കാരാഗൃഹത്തിൽെച്ചന്നു്
കണ്ടതും കിനാവു്. ഇങ്ങെന എത്രെയത്ര കിനാവുകൾ.
അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കുേമ്പാൾ
അയാൾ പൗർണ്ണമി എന്ന സുന്ദരിെയ സ്മരിച്ചതും കിനാ�
വു േപാെല തെന്ന ഇവിെടെയല്ലാം ശാരീരികാവസ്ഥ�
േയ കാണാനുള്ളു. ഇവെയാെക്ക േപായി മറയുേമ്പാൾ
ആത്മീയതെയ േതടുന്ന ആധ്യാത്മികാവസ്ഥ സംജാ�
തമാകുന്നു. എനിേക്കാർമ്മ വരുന്നതു ൈബബിളിെല
ഉജ്ജ്വലങ്ങളായ ചില വാക്യങ്ങളാണു്.

“The first man, Adam, was created a living being,
but the last Adam is the life-giving spirit. It is not
the spiritual that comes first, but the physical and
then the spiritual. The first Adam, made of earth
came from the earth; the second Adam came from
heaven.” (1. Corinthians 15; 45–48. Good News Bible,
N. T., P. 220.)

കാക്കനാടെന്റ കഥാപാത്രം ഭൂമിയിൽ നിന്നു വന്നവനാ�
ണു്. സ്വർഗ്ഗത്തു നിന്നു വരാനുള്ള അവെന്റ യത്നമാണു്
ഇക്കഥയിൽ. ഭാവിഗീതം േപാെല മേനാഹരമാണു് ഈ
െചറുകഥ.

സൗന്ദര്യം
കദനെമാരുരൂപെമടുത്തേപാലങ്ങെന
കതകിനുെട പിന്നിൽ മറഞ്ഞുനിന്നങ്ങെന
കരളുമ്മ പാര തരർക്കുമാറങ്ങെന
സരളയുെട നില്പു മറക്കുവെതങ്ങെന?

(ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള ‘പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ’)

വിശ്വവശ്യമാണു് സ്ത്രീസൗന്ദര്യം. ആ സൗന്ദര്യം കൂടുതൽ
വശ്യമാകുന്നതു് സ്ത്രീ േകാപനയായി നില്ക്കുേമ്പാഴാണു്. ചി�
ലർ ദുഃഖിച്ചു നില്ക്കുേമ്പാഴും. ഈ കാവ്യത്തിെല കാമുകിയു�
െട ദുഃഖം കണ്ടു് കാമുകൻ കരളു തകർന്നു നിെന്നങ്കിലും
അവളുെട വിഷാദത്തിെന്റ ഫലമായി സൗന്ദര്യത്തിെന്റ
അതിപ്രസരം അയാെള ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചിരിക്കും.

ഒറ്റയായിട കുരുങ്ങിവാച്ച തൻ
കുറ്റവാർ കുഴലു തൽ പദങ്ങളിൽ
ഉറ്റരാഗെമാടടിഞ്ഞു കാൺകയാൽ
മുറ്റുേമാർത്തു കൃതകൃത്യെയന്നവൾ

(കുമാരനാശാൻ—നളിനി)

സ്ത്രീയുെട നീണ്ട തലമുടി പുരുഷെന എെന്തന്നില്ലാത്ത
വിധം ആകർഷിക്കും. െകട്ടിവച്ച തലമുടി അഴിഞ്ഞു�
ലഞ്ഞു് തരംഗപരമ്പരകൾ ഉളവാക്കിെക്കാണ്ടു വീഴു�
േമ്പാൾ പുരുഷനു് ആഹ്ലാദമുണ്ടാകുെമന്നതിനു െതളി�
വു നല്കുന്നു ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ “ആ സന്ധ്യ” എന്ന
കാവ്യം

“പാതിയുെമൻ േപർ തുന്നിത്തീർന്ന
പട്ടുറുമാലു പായയിൽ കിടക്കൂ-
വെതടുക്കാൻ കുനിയേവ ആതിേഥയിതൻ
തിടുക്കത്തിനാൽ നീലക്കരിഞ്ചായൽ
െകട്ടഴിഞ്ഞൂർന്നിെട്ടാഴുകീ േതാളിൽക്കൂടി”

സ്ത്രീകൾ തലമുടി കഴുേത്താളം
വച്ചു മുറിച്ചുകളയുകയും
പുരുഷന്മാർ അതു കഴിയുന്നിട�
േത്താളം നീട്ടി വളർത്തുകയും
െചയ്യുന്നു. സ്ത്രീത്വത്തിൽ നിന്നു
പുരുഷത്വത്തിേലക്കു െചല്ലാൻ
െകാതിയുള്ളവരാണു് തലമുടി
മുറിക്കുന്നതു്. പുരുഷത്വത്തിൽ
നിന്നു സ്ത്രീത്വത്തിേലക്കു
േപാകാൻ അഭിലഷിക്കുന്നവ�
രാണു് തലമുടി വളർത്തുന്നതു്.

എന്ന വരികൾ േനാക്കുക.
കാമുകനു് അേപ്പാൾ ഒരു
തരത്തിലുള്ള ഉേത്തജനം
ഉണ്ടായിരിക്കും. പേക്ഷ,
ഇന്നു സങ്കല്പങ്ങൾ മാറി�
േപ്പായിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ
തലമുടി കഴുേത്താളം വച്ചു
മുറിച്ചു കളയുകയും പുരു�
ഷന്മാർ അതു കഴിയുന്നിട�
േത്താളം നീട്ടി വളർത്തുക�
യും െചയ്യുന്നു. സ്ത്രീത്വത്തിൽ

നിന്നു പുരുഷത്വത്തിേലക്കു െചല്ലാൻ െകാതിയുള്ളവരാ�
ണു് തലമുടി മുറിക്കുന്നതു്. പുരുഷത്വത്തിൽ നിന്നു സ്ത്രീത്വ�
ത്തിേലക്കു േപാകാൻ അഭിലഷിക്കുന്നവരാണു് തലമുടി
വളർത്തുന്നതു് പുരുഷെന്റ ഈ പ്രവൃത്തിക്കു ൈബബി�
ളിെന്റ അംഗീകാരമില്ല. “Why, nature itself teaches
you that long hair on a man is a disgrace, but on
a woman it is a thing of beauty” (1. Corinthians
11–14). സ്ത്രീകൾ തലമുടി മുറിക്കുന്നതിനും ൈബബിൾ
എതിരാണു്. “…It is a shameful thing for a woman to
shave her head or cut her hair,” (1. Corinthians 11:6,
Good News Bible, P. 215 N. T.). നളിനി കൃതകൃത്യയാ�
യതു് ൈലംഗികത്വേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ടിട്ടില്ല എന്നു പറ�
യാൻ വയ്യ.

Look,
coral and emeralds mixed
fall from heaven
like a necklace unstrung
from the throat of the sky goddess
a line of parrots.

(ഗാഥാസപ്തശതീ 75)

ശ്രീ. ൈവക്കം മുഹമ്മദ്
ബഷീറിെന്റ കൃതികെള�
ക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങൾ
െകട്ടടങ്ങിയിരിക്കുകയാണു്
ഇേപ്പാൾ. നല്ല മനുഷ്യനും നല്ല
കലാകാരനുമായ അേദ്ദഹം
ട്രാജഡികൾ തരണം െചയ്തു
ജീവിതം മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടു�
േപാവുകയാണു്. ആ ജീവിത�
ത്തിൽ കെല്ലടുെത്തറിഞ്ഞു്
അതിെന േക്ഷാഭപൂർണ്ണ�
മാക്കുന്നതു മനുഷ്യത്വമല്ല.

മാർത എഴുതിയ ഉത്തേരാ�
പാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നാണു്
ഇതു്, അരവിന്ദ് കൃഷ്ണയുെട
തർജ്ജമയിൽ ഈ കാവ്യ�
ശകലം വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കു�
കയാണു്. തത്തകൾ അന്ത�
രീക്ഷത്തിൽ നിന്നു വൃക്ഷങ്ങ�
ളിേലക്കും വൃക്ഷങ്ങളിൽ നി�
ന്നു താഴേത്തക്കും പറന്നു
വീഴുന്നതിെന്റ ചിത്രമാണു്
ഇതിൽ അന്തരീക്ഷ േദവ�

തയുെട ഗളനാളത്തിൽ നിന്നു് മാല െപാട്ടി പവിഴവും
മരതകവും ചിതറുന്ന േപാെല ആ രത്നങ്ങളുെട നിറമാർ�
ന്ന തത്തകൾ താേഴാട്ടു പതിക്കുന്നുെവന്നു വാച്യമായ
അർത്ഥം. ഇതു ധ്വനിപ്രധാനമാെണന്നാണു മാർതയു�
െട പക്ഷം. മാല െപാട്ടുന്നതു കന്യകാത്വത്തിെന്റ തകർ�
ച്ചെയ കാണിക്കുന്നു. തത്തകെളക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവം
തെന്ന ൈലംഗിക േവഴ്ചെയ സൂചിപ്പിക്കാനാണേത്ര. വൃ�
ക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നു തത്തകൾ വന്നു വീഴുന്ന സ്ഥലത്തുവ�
ച്ചാണു് േവഴ്ച.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: ഇടേശ്ശരിയുെട കവിതെയക്കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ
എന്തു പറയുന്നു?

ഉത്തരം: എന്തു പറയാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ രീതി�
യിൽ നല്ല കവി. പേക്ഷ, ഇംഗ്ലീഷിൽ lyrical spirit
എന്നു പറയുന്ന അംശം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത�
യിൽ കുറവാണു് .

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ കണ്ട നല്ല കാരിേക്കച്ചർ ഏതാ�
ണു്?

ഉത്തരം: ഹാസ്യചിത്രെത്തയാേണാ നിങ്ങൾ ഉേദ്ദ�
ശിക്കുന്നതു? എന്നാൽ പറയാം. അഹങ്കാരമുള്ള
സ്ത്രീയാണു് ഏറ്റവും നല്ല കാരിേക്കച്ചർ.

േചാദ്യം: ഏറ്റവും േപടിേക്കണ്ടതു് ആെര?

ഉത്തരം: ഡബ്ൾ േറാൾ കാണിക്കുന്നവെര, അവ�
െര ക്രുദ്ധനാം സർപ്പെത്തക്കാേളറ്റവും േപടിേക്ക�
ണം.

േചാദ്യം: കുടുംബജീവിതം സുഖകരമായിരിക്കണെമ�
ങ്കിൽ എന്തു െചയ്യണം?

ഉത്തരം: ആരും അന്യുനാവസ്ഥയിൽ എത്തിയവര�
ല്ല. െതാട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുെമാെക്ക ഭാര്യെയ കുറ്റ�
െപ്പടുത്തരുതു് ഭർത്താവു്. ഭർത്താവിെന ഭാര്യയും കു�
റ്റെപ്പടുത്തരുതു്. മറ്റു മാർഗ്ഗെമാന്നുമില്ലാെത വന്നാൽ
രണ്ടുേപർക്കും വിമർശനമാകാം.

േചാദ്യം: ഞാൻ കുഴിക്കു കാലും നീട്ടിയിരിക്കുന്നവ�
നാണു് എെന്റ ദുഃഖത്തിനു കാരണം പറയാേമാ?

ഉത്തരം: ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം െതറ്റായി െചയ്തു
േപായേല്ലാ എന്ന ദുഃഖമാണു് നിങ്ങളുേടതു് .

േചാദ്യം: ചില അമ്മമാർ മക്കെള അവഗണിക്കുന്ന�
തു് എന്തുെകാണ്ടു്?

ഉത്തരം: കുഞ്ഞു് ഇേപ്പാൾ േവണ്ട എന്നു കരുതിയി�
രിക്കുേമ്പാൾ കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ അവെന അമ്മ ജീവി�
തകാലമത്രയും അവഗണിക്കും.

േചാദ്യം: ഏതു സ്ത്രീയാണു് വലിയ ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്ന�
തു?

ഉത്തരം: അടുക്കളയിൽ കിടന്നു നരകിക്കുന്ന സ്ത്രീ.
അവർക്കു് ഒരു പ്രതിഫലവും കിട്ടുന്നില്ല, ഭർത്താവി�
െന്റ േകാപവും ശകാരവുെമാഴിച്ചു് .

േചാദ്യം: ചില സ്ത്രീകെള പുരുഷന്മാർ അവഗണിക്കു�
ന്നതു ശരിേയാ?

ഉത്തരം: അല്ല. പേക്ഷ, േറാസാപ്പൂവിെന ഇഷ്ടെപ്പടു�
ന്നതു േപാെല െതാട്ടാവാടിപ്പൂവിെന ഇഷ്ടെപ്പടാൻ
കഴിയുേമാ?

േചാദ്യം: ഇംഗ്ലീഷിെല charm, beauty ഇവയ്ക്കു തമ്മിൽ
എന്താണു വ്യത്യാസം സാേറ?

ഉത്തരം: പുരുഷന്മാെര ആകർഷിക്കാൻ സ്ത്രീക്കുള്ള
ശക്തിയാണു് charm. അവൾക്കു സൗന്ദര്യം േവണ�
െമന്നില്ല. സൗന്ദര്യമുള്ളവർക്കു charm പലേപ്പാഴും
കാണുകില്ല. അങ്ങെനയുള്ള സുന്ദരിമാെരക്കണ്ടാൽ
പുരുഷന്മാർ വികാരരഹിതരായി നടന്നുേപാകും.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പിച്ചിെച്ചടി�
യായാൽ, സ്ത്രീയായാൽ, ഉേദ്യാഗസ്ഥയായാൽ,
ആനയായാൽ എെന്താെക്കെച്ചയ്യും?

ഉത്തരം: പിച്ചിെച്ചടിയായാൽ പൂവിെന്റ പരിമളം പ്ര�
സരിപ്പിക്കും. സ്ത്രീയായാൽ ഉപകാരം െചയ്ത പുരുഷ�
െനക്കണ്ടാൽ ചക്രവാളത്തിൽ ദൃഷ്ടികളൂന്നി അയാ�
െള അറിയുന്നിെല്ലന്ന മട്ടിൽ നടന്നു േപാകും. ഉേദ്യാ�
ഗസ്ഥയായാൽ അഹങ്കരിക്കും. ആനയായാൽ പാ�
തയിലൂെട േപാകുന്ന ആെരയും കടക്കണ്ണിട്ടു േനാ�
ക്കി േപടിപ്പിക്കും.

ചുമെയ പിടിക്കരുത്
ഒരു ചുമ ചുമച്ചാൽ അതങ്ങു േപാകെട്ടെയന്നു കരുത�
ണം. അല്പദൂരം നടന്നിട്ടു് എവിെടവച്ചു ചുമച്ചുേവാ അവി�
െട ഓടിെയത്തി ‘എെന്റ ചുേമ നീ എവിെട’ എന്നു േചാ�
ദിച്ചു് അതിെന കയറിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതു്. കയറി�
പ്പിടിച്ചു് വീണ്ടും വായ്ക്കകത്തു് ആക്കിയാൽ വീണ്ടും ചുമയ്ക്കും.
അതു ചുമയ്ക്കുന്നവനു് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും. േകട്ടുനില്ക്കുന്നവ�
നു് ൈവഷമ്യമുണ്ടാക്കും. ചിലേപ്പാൾ ചുമേയാെടാരുമിച്ചു
വരുന്ന ലാലാജലം മുൻപിൽ നില്ക്കുന്നവെന്റ മുഖത്തു വീ�
െണന്നും വരും.

ശ്രീ. പ്രഭാകരൻ പഴശ്ശി േചേതാഹരമായി പ്രസാധനം
െചയ്ത ‘സംസ്കാര േകരളം’ ൈത്രമാസികത്തിൽ േഡാ�
ക് ടർ േജാർജ്ജ് ഇരുമ്പയം എഴുതിയ “വിക് േടാറിയയും
ബാല്യകാലസഖി”യും എന്ന േലഖനം ചുമച്ചുവിട്ട ചുമ�
െയ അേനകം കിേലാമീറ്റർ പിറേകാട്ടു് ഓടിെച്ചന്നു പി�
ടിെച്ചടുത്തു് വായ്ക്കകത്തു് ആക്കലാണു്. െതാണ്ടയിൽ
ഇരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ചുമയുെട വീണ്ടുമുള്ള നിർഗ്ഗമി�
ക്കലുമാണതു്. എടുത്തു പറേയണ്ടതു് ഇതു േവെറാരാളി�
െന്റ ചുമയാണു് എന്നതേത്ര. ശ്രീ. ൈവക്കം മുഹമ്മദ്
ബഷീറിെന്റ കൃതികെളക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങൾ െകട്ടട�
ങ്ങിയിരിക്കുകയാണു് ഇേപ്പാൾ. നല്ല മനുഷ്യനും നല്ല
കലാകാരനുമായ അേദ്ദഹം ട്രാജഡികൾ തരണം െച�
യ്തു ജീവിതം മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാവുകയാണു്. ആ ജീ�
വിതത്തിൽ കെല്ലടുെത്തറിഞ്ഞു് അതിെന േക്ഷാഭപൂർ�
ണ്ണമാക്കുന്നതു മനുഷ്യത്വമല്ല. പഴയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും
പറഞ്ഞും അേദ്ദഹേത്താടു അവെയക്കുറിച്ചു േനരിട്ടു േചാ�
ദിച്ചു മറുപടി വാങ്ങിയും വിവാദങ്ങൾ വീണ്ടും ഉളവാക്കു�
ന്നതു് രചയിതാക്കളുെടയും േചാദ്യകർത്താക്കളുെടയും
സാഡിസെത്തയാണു് കാണിക്കുക. ചിലർ സഹായി�
ക്കുന്നുെവന്നു ഭാവിച്ചു് നമ്മെള േവദനിപ്പിക്കാറുണ്ടേല്ലാ.
അതുതെന്നയാണു് േജാർജ്ജ് ഇരുമ്പയത്തിെന്റ േലഖന�
ത്തിലും ഞാൻ കാണുന്നതു്. ബഷീറിെന്റ മനസ്സിൽ ഒരു
േനരിയ േപാറൽ േപാലുമുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹി�
ക്കുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു് മൗനം അവലംബിക്കെട്ട.

നൂട്ടു് ഹാംസെനന്നല്ല, ക്നൂട്ട് ഹാംസൂൺ എന്നാണു് “വി�
ക് േടാറിയ” എഴുതിയ ആളിെന്റ േപരു്.

റയീസ ഗർബേച്ചാഫ്

റയീസ ഗർബേച്ചാ�
ഫിെന്റ “I hope” എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യൻ
നിർമ്മിച്ച അത്ഭുതങ്ങ�
ളിൽ അത്ഭുതം ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങളാെണന്നു പറഞ്ഞി�
രിക്കുന്നു (I also real-
ized in childhood the
importance of books,
that miracle of mir-
acles created by hu-
manity. P. 22). ഈ മഹാത്ഭുതങ്ങൾക്കാണു് വിലക്കു
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു് േകന്ദ്ര സർക്കാർ. എെന്താരു കാട്ടാ�
ളത്തം!

□
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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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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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