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സാഹിത്യവാരഫലം

1992/02/02-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േവദനിപ്പിക്കുന്ന സത്യ
െത്ത മറച്ചു വച്ചു് അതി
െന്റ സ്ഥാനത്തു് അസ
ത്യെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന
ഒരു രീതി പലർക്കുമു
ണ്ടു്; വിേശഷിച്ചും ബന്ധു
ക്കൾക്കു്. അച്ഛൻ ആഭാ
സനും മദ്യപനുമാെണ
ഇബ്സൻ
ങ്കിൽ, അമ്മ വ്യഭിചാ
രിണിയാെണങ്കിൽ അതു മറ്റുള്ളവെര അറിയിക്കാൻ
ഒരു മകനും മകളും സന്നദ്ധത കാണിക്കില്ല. മാത്രമല്ല,
അച്ഛൻ പരമേയാഗ്യനും അമ്മ സുചരിതയും ആെണന്നു
അവർ പറയുകയും െചയ്യും. ഒരടികൂടി മുേന്നാട്ടു വച്ചു്, മരി
ച്ചു േപായ അച്ഛനമ്മമാരുെട േഫാേട്ടാഗ്രാഫുകൾ േഷാ
െകയ്സിൽ വച്ചു നിത്യവും പൂമാല ചാർത്തുന്ന സമ്പ്രദാ
യവും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. മഹാനായ നാടകകർ
ത്താവു് ഇബ്സൻ ഇമ്മാതിരിയുള്ള കള്ളെത്ത vital lie
എന്നു വിളിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പല നാടകങ്ങളിലും
ഈ അസത്യത്തിെന്റ ഗർഹണീയതെയ സ്പഷ്ടമാക്കി
യിട്ടുണ്ടു്. ജീവനരക്ഷകങ്ങളായ ഇത്തരം അസത്യങ്ങളു
െട വിഹാരരംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ടു് നമ്മുെട സാഹിത്യത്തി
െന്റ മണ്ഡലങ്ങൾ. ൈവേലാപ്പിള്ളി ശ്രീധരേമേനാൻ
അേദ്ദഹത്തിേന്റതായ രീതിയിൽ േഭദെപ്പട്ട കവിയാ
ണു്. അതിൽക്കൂടുതലായി ഒന്നുമില്ല താനും. നിരൂപകർ
െപാക്കിെക്കാണ്ടു നടക്കുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ പല കാ
വ്യങ്ങളിലും കവിതാംഗനയുെട കങ്കാളേമയുള്ളൂ; മജ്ജയി
ല്ല, മാംസമില്ല, രക്തമില്ല. ഈ സത്യം മറച്ചു വച്ചു് അവർ
അതിെന്റ സ്ഥാനത്തു് അസത്യം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. അതു
േപാകെട്ട. നിസ്സേന്ദഹമായി, അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി ചൂഷ
ണെമന്നു വിളിക്കാവുന്ന കാവ്യങ്ങളിൽ േപാലും മൗലി
കത്വം കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്തു െചയ്യും? രണ്ടാ
ഴ്ച്ചയ്ക്കു മുൻപു് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപതിപ്പിൽ വന്ന “മാധ
വി” എന്ന കാവ്യം െറ്റനിസൻ എഴുതിയ “Dora” എന്ന
കാവ്യത്തിെന്റ തർജ്ജമയാണു്. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു്
സി. പി. പരേമശ്വരൻപിള്ള (“ആഗസ്േമര” ത്തിെന്റ
കർത്താവു്—തിരുവനന്തപുരെത്ത സയൻസ് േകാേള
ജിെല അദ്ധ്യാപകൻ—ഇംഗ്ലീഷ് പ്രെഫസറായിരുന്ന
ഈശ്വരി അമ്മയുെട ബന്ധു) “േഡാറ” മലയാളത്തിേല
ക്കു തർജ്ജമ െചയ്തു് സി. എൻ. എ. രാമയ്യാശാസ്ത്രിയുെട
അവതാരികേയാെട പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ൈവ
േലാപ്പിള്ളിയുെട തർജ്ജമെയക്കാൾ അതു നന്നാണു
താനും.
തെന്റ കാവ്യം തർജ്ജമയാെണന്നു് ആെരങ്കിലും ചൂണ്ടി
ക്കാണിച്ചാേലാ എന്നു കരുതിയാവും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കഥ
െയ അവലംബിച്ചു് എേന്നാ മേറ്റാ ഒെരാഴുക്കൻ കുറ്റസ
മ്മതം േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടാണു് ൈവേലാപ്പിള്ളി കാവ്യ
രചനാവ്യവസായത്തിൽ തല്പരനായതു് (പഴയ ആഴ്ച
പ്പതിപ്പു് എെന്റ ൈകയിലില്ല. അതിനാൽ കവിയുെട
പ്രസ്താവന അേത രീതിയിൽ ഇവിെട എടുെത്തഴുതാൻ
വയ്യ). ഭാഷാന്തരീകരണം എന്ന അസുഖസത്യെത്ത
അേബാധമനസ്സിെന്റ അടിത്തട്ടിേലക്കു് അറിേഞ്ഞാ
അറിയാെതേയാ തള്ളി നീക്കിയിട്ടു് ചിലെരാെക്ക ആഴ്ച
പ്പതിപ്പിെന്റ നാല്പത്തിമൂന്നാം പുറത്തു കയറി നിന്നു് പു
ളകപ്രസരം അനുഭവിക്കുന്നു. “മാധവി”ക്കു ശക്തമായ
പ്രേമയമുെണ്ടന്നു് ഒരാൾ. മേനാഹരം എന്നു് ആ ആൾ
തെന്ന. “ൈവേലാപ്പിള്ളിക്കവിതകളുെട വികാസ പരി
ണാമങ്ങെളപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നവർക്കു് ഈ കവിത മുതൽ
ക്കൂട്ടാകും” എന്നു േവെറാരാൾ. െവസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ആബി
യിൽ അന്ത്യവിശ്രമം െകാള്ളുന്ന െറ്റനിസൻ ഇെതാ
െക്ക അറിഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥനായി താേന തിരിഞ്ഞും
മറിഞ്ഞും കിടക്കും, ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥനാവുകയുമില്ല
എെന്നാെക്കയാണു് എെന്റ വിചാരം.
നിന്ദ്യങ്ങളായ കുടുംബരഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യെപ്പടുത്തണ
െമന്നു് എനിക്കു പക്ഷമില്ല. എന്നാൽ േഫാേട്ടാഗ്രാഫു
കൾ വീട്ടിൽ വച്ചു് ആളുകൾ ആത്മവഞ്ചന നടത്തരുെത
ന്നു് അഭിപ്രായമുണ്ടു്. സാഹിത്യത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിൽ
ഈ ആത്മവഞ്ചനയും ജനവഞ്ചനയും തീെരപ്പാടില്ല.
രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള ചിലർ േഡാക്ടെറ കാണാൻ േപാവു
കേയയില്ല. രക്തത്തിലും മൂത്രത്തിലും പഞ്ചാരയുെണ്ടന്നു്
അറിഞ്ഞാലും പരിേശാധിക്കില്ല. പരിേശാധന സത്യം
െവളിവാക്കുമേല്ലാ, അതറിയാെതയിരിക്കുന്നതാണു്
നല്ലതു് എന്നാണു് അവരുെട വാദം. ഈ വാദവും ഒരു
തരത്തിലുള്ള vital lie മാത്രമാണു്. തങ്ങളറിയാെത
ഇവർ ശ്മശാനത്തിേലക്കു നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഗുരുദക്ഷിണ
ചില കഥാകാരന്മാർ
നൂതന േലാകങ്ങൾ സൃ
ഷ്ടിച്ചിട്ടു മാറിനില്ക്കുന്നു.
അവയുെട പ്രാധാന്യവും
അർത്ഥവും കണ്ടുപിടി
ക്കുന്നതു വായനക്കാ
രുെട േജാലിയാണു്.
കാഫ്കയുെട െചറുക
ഥകൾ നവീനങ്ങളായ
േലാകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കു
ന്നു. അനുവാചകർ
ഇേപ്പാഴും അവയുെട
കാഫ്ക
ആന്തരമായ അർത്ഥവി
േശഷങ്ങെളക്കുറിച്ചു് വാദപ്രതിവാദം നടത്തിെക്കാണ്ടി
രിക്കുകയാണു്. കുളത്തിേലക്കു് എറിയുന്ന കല്ലു് അേന
കം തരംഗങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതുേപാെല, ആ തരംഗ
ങ്ങൾ വായുവിൽ അനന്തങ്ങളായ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടി
ക്കുന്നതു േപാെല കഥാകാരൻ എടുത്തിടുന്ന വാക്കാകു
ന്ന കല്ലു് അനുഭവത്തിെന്റ തിരകെള ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയാ
ണു്. ഇത്തരം സൃഷ്ടികെളയാണു് മഹനീയം എന്നു നിരൂ
പകർ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു്. ദൗർഭാഗ്യത്താൽ മലയാള
ത്തിൽ ഇങ്ങെനയുള്ള കഥകൾ ഇല്ല. അവ േനരിട്ടുള്ള
പ്രതിപാദനം നടത്തി ചരിതാർത്ഥമാകുന്നു. ആ വിധ
ത്തിലുളള െചറുകഥയാണു് ശ്രീ. എൻ. രാജൻ മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതു്. “ഗുരുദക്ഷിണ” എന്നു
കഥയുെട േപരു്. പേക്ഷ, ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനു നൽകുന്ന
ദക്ഷിണയല്ല ഇവിെട കാണുക. ശിഷ്യനായിരുന്ന ആൾ
പഠിപ്പിക്കുന്ന പാരലൽ േകാേളജിൽനിന്നു് അയാെള
സൂത്രത്തിൽ ഗളഹസ്തം െചയ്തിട്ടു് ഗുരുനാഥൻ അവിെട
പറ്റിക്കൂടുന്ന നൃശംസതയാണു് ഇക്കഥയിെല പ്രതിപാ
ദ്യം. ഗുരു ശിഷ്യനു നൽകുന്ന ദക്ഷിണയായി ഈ ക്രൂരത
െയ നമ്മൾ കരുതണം. ആ ഗുരു ഇതും ഇതിലപ്പുറവും
െചയ്യും എന്നു നമുക്കു േതാന്നത്തക്കവിധത്തിൽ കഥാ
കാരൻ അയാളുെട സ്വഭാവം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്ന
താണു് ഇതിെന്റ സവിേശഷത. ഒരദ്ധ്യാപകെന്റ സാ
ന്മാർഗ്ഗികമായ അധഃപതനെത്ത നർമ്മേബാധേത്താ
െട ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കഥയാണിതു്.
ഇെതാെക്ക നിത്യജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുേമാ എന്നു
േചാദിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. സംഭവിക്കും. ലീവ് േവക്കൻ
സിയിൽ അദ്ധ്യാപകനായി ഒരാൾ. ലീവ് േവക്കൻസി
തീർന്നേപ്പാൾ അയാൾ പിരിഞ്ഞുേപായി. രണ്ടാമതു
ഒഴിവു വന്നേപ്പാൾ അയാൾ പണ്ടു പഠിപ്പിച്ച ആൾ ആ
േജാലിക്കു േവണ്ട േയാഗ്യത േനടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടുേപ
രും അേപക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത അദ്ധ്യാപകെന്റ ശി
ഷ്യനു് േജാലി കിട്ടുന്നു. ആ മനുഷ്യെന പഠിപ്പിച്ചവൻ
െതരുവുേതാറും അലയുന്നു.
ഇനിയുെമാരു സംഭവം.
പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു. ശി
ഷ്യൻ വന്നു ഗുരുവിെന
ക്കണ്ടു പറയുന്നു “സാർ
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് കിട്ടിയി
െല്ലങ്കിൽ എം. എ ക്ലാ
സ്സിൽ േചരാെനാക്കു
ഭരതു് േഗാപി
കയില്ല. സാറ് സഹാ
യിക്കണം.” സാറിെന്റ ൈകെകാണ്ടു് ഇട്ട മാർക്കിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിഷ്യനു് ഒന്നാംക്ലാസ്സ്. അയാൾ
എം. എ ജയിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകനായി അേത സ്ഥാപ
നത്തിൽ വരുന്നു. മാർക്കിട്ട ഗുരു ലക്ചററായിരിെക്ക
മെറ്റാരു വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ശിഷ്യൻ െസക്കൻ
ഡ് േഗ്രഡ് പ്രഫസറാകുന്നു. കുെറക്കഴിഞ്ഞു് ഫസ്റ്റ് േഗ്ര
ഡ് പ്രഫസർ. അല്പംകൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പ്രിൻസി
പ്പിൽ. പഴയ ഗുരു അേപ്പാഴും ലക്ചറർ. ഒരു ദിവസം
ആ ലക്ചറർ ൈവകിെയത്തിയേപ്പാൾ പ്രിൻസിപ്പിൽ
അയാേളാടു സമാധാനം േചാദിക്കുന്നു. “ഞാൻ നിങ്ങ
െള പഠിപ്പിച്ച ആളേല്ല. നിങ്ങൾ എേന്നാടു സമാധാനം
േചാദിക്കുേന്നാ?” എന്നു് ലക്ചറർ “നിങ്ങെള” എന്ന
പദം ഉപേയാഗിക്കാെത അയാേളാടു േചാദിക്കുന്നു.
അേപ്പാൾ മറുപടി. “പഠിപ്പിച്ചതു് ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിരു
ന്നേപ്പാൾ. ഇേപ്പാൾ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പിൽ.” ലക്ചറർ
ഓഫീസ് മുറിയിൽെച്ചന്നു കടലാെസ്സടുത്തു് “I am sorry
I came late. I might kindly be excused” എന്നു എഴുതി
െക്കാടുക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പിലിനു്. അതിൽ “explanation
accepted” എന്നു പ്രിൻസിപ്പിൽ എഴുതുന്നു. രണ്ടു സം
ഭവങ്ങളിെലയും അദ്ധ്യാപകൻ എം. കൃഷ്ണൻനായർ
തെന്ന.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: െപൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കു വരുേമ്പാൾ വിജനപ്രേദ
ശത്തുവച്ചു് ഒരു യുവാവു് അവളുെട േനേര വന്നാൽ
അവൾ വല്ലാെത േപടിക്കിേല്ല?

ഉത്തരം: ഇല്ല. എതിേര വരുന്നതു തെന്നക്കാൾ സു
ന്ദരിയായ െപൺകുട്ടിയാെണങ്കിൽ അവൾ േപടി
ക്കും. വല്ലാെത േപടിക്കും.

േചാദ്യം: കഷണ്ടിക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എെന്തല്ലാം?
ഉത്തരം: മുഴുക്കഷണ്ടിയാെണങ്കിൽ ചീപ്പു് േവണ്ട.

കുളികഴിഞ്ഞാൽ തല േതാർത്താൻ എളുപ്പമുണ്ടു്.
ബ്രിൽ ക്രീം േവണ്ട. പിെന്ന െപണ്ണുങ്ങൾ േസ്നഹി
ക്കും. അന്നാ കേരനിന എന്ന അതിസുന്ദരി സുന്ദ
രനായ ഭർത്താവിെന ഉേപക്ഷിച്ചു് കഷണ്ടിക്കാര
നായ േവ്രാൺസ്കിെയ േസ്നഹിച്ചു. അർദ്ധകഷണ്ടി
ക്കാരനായ ഭരതു് േഗാപിക്കുള്ള ആരാധികകൾ
തലനിറെയ മുടിയുള്ള മറ്റഭിേനതാക്കൾക്കു് ഉേണ്ടാ?

േചാദ്യം: നല്ല ഭാര്യെയ എങ്ങെന മനസ്സിലാക്കാം.
ഉത്തരം: ഭർത്താവു് അവളുെട സാരി നനച്ചുപിഴി

ഞ്ഞു് ഉണങ്ങാൻ വിരിക്കുേമ്പാൾ അതു കാറ്റിൽ
പറന്നുേപാകാെത ക്ലിപ്പ് ഇടുന്നവൾ നല്ല ഭാര്യ.
അയാൾ കരിേത്താർത്തുടുത്തുെകാണ്ടു് അരി വാർ
ക്കുേമ്പാൾ ‘താെഴ എല്ലാംകൂെട വന്നുവീഴരുതു് ’
എന്നു നിർേദ്ദശിക്കുന്നവൾ നല്ല ഭാര്യ. ഭർത്താ
വും ഭാര്യയും രണ്ടാഫീസുകളിൽ േജാലിയായിരി
ക്കുേമ്പാൾ, അവർക്കു കാറുണ്ടായിരിക്കുേമ്പാൾ
അവൾ കാറിൽ ഓഫീസിൽ േപാകുകയും അയാൾ
നടന്നുേപാകുകയും െചയ്താൽ അവൾ നല്ല ഭാര്യ.

േചാദ്യം: നല്ല ഭർത്താവിെന എങ്ങെന മനസ്സിലാ
ക്കാം.

ഉത്തരം: ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടു് ഓഫീസുകളിൽ

േജാലിയായിരിക്കുേമ്പാൾ, കാണാൻ െകാള്ളാവു
ന്ന േവലക്കാരി വീട്ടിലിരിെക്ക കൂെടക്കൂെട തലേവ
ദന വന്നു വീട്ടിൽ ഉച്ചയ്ക്കു േശഷം എത്തുന്ന മനുഷ്യൻ
നല്ല ഭർത്താവു്. വളെര നല്ല ഭർത്താവു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ ആജാനുബാഹുവാേണാ?
ഉത്തരം: കാലിെന്റ മുട്ടുവെര എത്തുന്ന ൈകേയാടു

കൂടിയവൻ ആജാനുബാഹു. ഞാൻ സാഹിത്യ സൃ
ഷ്ടികെള സമീപിക്കുേമ്പാൾ സത്യെത്ത വലിച്ചുനീ
ട്ടാറില്ല. അങ്ങെന നീട്ടുന്നവർ ആജാനുബാഹുക്കളാ
യിരിക്കും. നവീനനിരൂപകരുെട ൈകകൾ അളന്നു
േനാക്കൂ.

േചാദ്യം: ജീവിതത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ നിർഭാഗ്യ
േമതു്?

ഉത്തരം: ദൗർഭാഗ്യെമന്നു പറയൂ. വിവാഹിതനായ

മകെന്റ വീട്ടിേലാ വിവാഹിതയായ മകളുെട വീ
ട്ടിേലാ െപൻഷൻപറ്റിയതിനുേശഷം ജീവിക്കുക
എന്നതു്. അങ്ങെന ജീവിക്കുന്നവനു േനഴ്സറി സ്കൂളി
േലക്കുള്ള ദൂരം, േറഷനരി വില്ക്കുന്ന കടയിേലക്കുള്ള
ദൂരം, പഞ്ചാര വില്ക്കുന്ന കടയിേലക്കുള്ള ദൂരം ഇവ
ദിവസം േതാറും കൂടിക്കൂടി വരും.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ നൂറിനു് നൂറും സത്യസന്ധനാേണാ?
ഉത്തരം: അേല്ലയല്ല. േകാേളജിൽ േജാലിയായിരി

ക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ എത്ര കുട്ടികൾക്കാണു് conduct
certificate എഴുതിെക്കാടുത്തിട്ടുള്ളതു്.

സാഹിത്യചിന്ത
ഈ ശതാബ്ദത്തിെല
മഹനീയങ്ങളായ നാ
ടകങ്ങളിൽ ഒന്നായി
ട്ടാണു് മില്ലറുെട “െസ
യിൽസ്മാെന്റ മരണം”
എന്നതു് പരിഗണിക്ക
െപ്പടുന്നതു്. ഞാനതു്
വായിച്ചിട്ടു് വർഷങ്ങൾ
ഏെറക്കഴിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു. വായിച്ച നാളിൽ
അതത്ര േകമമാെണ
ന്നു് എനിക്കു് േതാന്നി
യില്ല. ഐഡൻഡിറ്റി—
അനന്യത—തകർന്നു തകർന്നു് ഒടുവിൽ ഇൻഷ്വറൻസ്
പണം മകനു കിട്ടെട്ട എന്നു് തീരുമാനിച്ചു് ആത്മഹത്യ
െചയ്ത ഒരു വില്ലി േലാമെനക്കുറിച്ചാണു് ആ നാടകെമ
ന്നു് ഓർമ്മ എേന്നാടു പറയുന്നു. ഒരുത്തെന്റ തകർച്ച
െയ മില്ലർ സ്ഥൂലീകരിച്ചു് പ്രതിപാദിച്ചു എന്നതാണു് നാ
ടകത്തിെന്റ േദാഷമായി എനിക്കു് േതാന്നിയതു്. സ്ഥൂ
ലീകരണം വരുേമ്പാൾ സത്യം അസത്യമാകും. ഈ
േദാഷം തെന്നയാണു് ഏതൽ ഫ്യൂഗാഡ് 1990-ൽ പ്ര
സിദ്ധെപ്പടുത്തിയ My Children! My Africa! എന്ന
നാടകത്തിനുമുള്ളതു്. മിസ്റ്റർ എം ഒരു സ്കൂളിെന്റ െഹ
ഡ്മാസ്റ്ററാണു്. അേദ്ദഹം ഒരു െവള്ളക്കാരി െപൺകു
ട്ടി ഇസെബല്ലിേനയും കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരൻ തമിെയയും
ഡിേബറ്റിൽ പെങ്കടുപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടുേപരുേടയും സാമർ
ത്ഥ്യത്തിൽ സേന്താഷം േതാന്നിയ എം അവെര ക്വിസ്
പരിപാടിയിൽ ഉൾെപ്പടുത്തുന്നു. മൂന്നുേപരും അേന്യാ
ന്യം മനസ്സുെകാണ്ടടുക്കുേമ്പാൾ എമ്മിെനക്കുറിച്ചു് െത
റ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നു. വിജ്ഞാനമാർജ്ജിക്കലിനും
സത്യപ്രസ്താവത്തിനും പരമപ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന
എം േപാലീസിനു് വിപ്ലവകാരികളായ വിദ്യാർത്ഥിക
െള ഒറ്റിെക്കാടുത്തു എന്നതാണു് ആേരാപണം. േപാലീ
സിെന എം കണ്ടതു് സത്യമാെണങ്കിലും അേദ്ദഹം ഒറ്റി
െക്കാടുക്കൽകാരനല്ല; ധർമ്മചിന്തയുെട ശാശ്വത പ്രതീ
കമാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആ ഐഡൻഡിറ്റിെയ നശി
പ്പിക്കാൻ തമിയും മറ്റുള്ളവരും ശ്രമിച്ചിട്ടും ഫലമുണ്ടാകു
ന്നില്ല. രക്ഷെപ്പടാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതു പ്ര
േയാജനെപ്പടുത്താെത േസാക്രട്ടീസിെനേപ്പാെല അേദ്ദ
ഹം വധകർത്താക്കൾക്കായി ഇരുന്നു െകാടുക്കുന്നു.
ഈ കഥാപാത്രം ബൃഹദാകാരമാർന്നുേപായതു െകാ
ണ്ടു് അസത്യാത്മകമായി പരിണമിക്കുന്നു. ഏതൽ ഫ്യൂ
ഗാഡിെന്റ രാഷ്ട്രവ്യവഹാര സിദ്ധാന്തത്തിനു് േയാജി
ച്ച വിധത്തിൽ അേദ്ദഹം നാടകത്തിലൂെട ഒരു െകാ
ലപാതകം നടത്തുകയാണു്. “The Road to Mecca”
എന്ന അതിസുന്ദരമായ നാടകം രചിച്ച ഫ്യൂഗാഡാണു്
ഇതും എഴുതിയെതന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനാവു
കയില്ല. “കല്ലുകളും െപേട്രാൾ േബാംബുകളും േപാലീ
സിെന്റ സായുധവാഹനങ്ങൾക്കകത്തു െചല്ലുകില്ല. വാ
ക്കുകൾക്കു് അതിനു കഴിയും” എന്നു് എം വിദ്യാർത്ഥി
യായ തമിേയാടു് പറയുന്നു. പേക്ഷ, ആ വാക്കുകൾ—
സുശക്തങ്ങളായ വാക്കുകൾ—ഏതൽ ഫ്യൂഗാഡിെന്റ
ൈകയിൽ അശക്തങ്ങളായിത്തീരുന്നു.
വാക്കുകൾ െകാണ്ടു്
ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ
നമ്മുെട കവികൾക്കു
ള്ള പ്രാഗൽഭ്യം സുവി
ദിതമാണു്. അതുെകാ
ണ്ടു് െവണ്മണി, വള്ള
േത്താൾ, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ
തമ്പുരാൻ ഇവരുെട
േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിേക്ക
ണ്ടതില്ല. അടുത്ത കാല
ത്തു് ഞാൻ ഡബ്ലു. എച്ച്.
ഓഡെന്റ “The Age of
ഡബ്ലു. എച്ച്. ഓഡൻ

Anxiety—A. Baroque
Eclogue” വായിച്ചു. നാട

കത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ എഴുതിയ ആ കാവ്യത്തിൽ പദ
ങ്ങൾ െകാണ്ടുള്ള മേനാഹരമായ ഒരു ചിത്രമുണ്ടു്.

Peasant wives are pounding
Linen on stones by a stream
And a doctor’s silk hat dances
On top of a hedge as he hurries
Along a sunken lane
(P. 304, Collected Longer Poems—Faber)

കഥകൾ
ഓഡെന്റ നാടകീയ രൂപമാർന്ന കാവ്യത്തിൽ ഏകാന്ത
തയുെട ദുഃഖമനുഭവിച്ചു് ആദ്ധ്യാത്മിക സത്യം കണ്ടുപി
ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില കഥാപാത്രങ്ങെള കാണാം.
േസ്നഹം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണു് ഒരു
യുവാവിെന്റ ദുഃഖം. അയാൾ പറയുന്നു:
My mortal body
Has sinned on sofas; assigning to each
Points of pleasure, I have pencilled on envelopes
Lists of my loves
(P. 321)

ശ്രീ. ഇ. വി. ശ്രീധരൻ മാതൃ
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴു
തിയ ‘ശരണം നാരായണീ
യം” എന്ന െചറുകഥയിൽ
േസ്നഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത
ഒരാെള കാണാം. ഐസ്ക്രീം
വാങ്ങിെക്കാടുത്ത ലക്ഷ്മി
ക്കുട്ടിെയ, അതു കഴിക്കാ
െത അയാൾ നിരാകരിക്കു
ന്നു. ബന്ധുക്കെള അയാൾ
ക്കു് േസ്നഹിക്കാനാവുന്നി
ല്ല. തേന്നാടു് നിഷ്കളങ്കമായ
േസ്നഹമുള്ള ഒരു െകാച്ചു കു
ട്ടിെയേപ്പാലും അയാൾ േസ്ന
ഹമില്ലായ്മ െകാണ്ടു് േവദനി
പ്പിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ആദ്ധ്യാ
ത്മികത്വത്തിൽ വിലയം െകാള്ളാൻ േപാവുകയാണു്
അയാൾ. അവിെടയും അയാൾ പരാജയെപ്പടുകേയയു
ള്ളൂ. കാരണം അത്രകണ്ടു് അയാളുെട മനസ്സു് ശൂന്യമാ
ണു് എന്നതു തെന്ന. സമകാലിക മനുഷ്യെന്റ ആന്തര
ശൂന്യതെയ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലൂെട ചിത്രീകരിക്കുക
യാണു് ഇ. വി. ശ്രീധരൻ.
മഹനീയമായ േപ്രമം തീർ
ച്ചയായുമുണ്ടു് എെന്നാരു
വിചാരം പണ്ടു് എനിക്കുണ്ടാ
യിരുന്നു. അതിെല്ലങ്കിൽ േഷ
ക്സ്പിയർ “േറാമിേയാ ആൻഡ്
ജൂലിയറ്റ് ” എഴുതിയതു് എങ്ങ
െന എന്നായിരുന്നു ഞാൻ
എേന്നാടു തെന്ന േചാദിച്ചതു്.
നമുക്കു് ഒരിക്കലും കാണാൻ
കഴിയാത്തതിെനയാണു്
കവികൾ കാണിച്ചു് തരുക.
തെന്റ നാടകത്തിലൂെട
േഷക്സ്പിയർ മഹത്വമാർന്ന
േപ്രമെത്ത ചിത്രീകരിച്ചു.
അതുെകാണ്ടു് സംശയരഹിത
മായി പറയാം, മഹനീയമായ
േപ്രമമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഇന്നു്
എനിക്കു് ആ വിചാരമില്ല.

മഹനീയമായ േപ്ര
മം തീർച്ചയായുമുണ്ടു്
എെന്നാരു വിചാരം
പണ്ടു് എനിക്കുണ്ടായി
രുന്നു. അതിെല്ലങ്കിൽ
േഷക്സ്പിയർ “േറാമി
േയാ ആൻഡ് ജൂലിയ
റ്റ് ” എഴുതിയതു് എങ്ങ
െന എന്നായിരുന്നു
ഞാൻ എേന്നാടു തെന്ന
േചാദിച്ചതു്. നമുക്കു് ഒരി
ക്കലും കാണാൻ കഴി
യാത്തതിെനയാണു്
കവികൾ കാണിച്ചു് തരുക. തെന്റ നാടകത്തിലൂെട േഷ
ക്സ്പിയർ മഹത്വമാർന്ന േപ്രമെത്ത ചിത്രീകരിച്ചു. അതു
െകാണ്ടു് സംശയരഹിതമായി പറയാം, മഹനീയമായ
േപ്രമമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഇന്നു് എനിക്കു് ആ വിചാരമില്ല. “പൂ
വുേപാലുെള്ളാേരാമനക്കൗതുകം” മാത്രമാണു് അെത
ന്നും അതു യൗവനകാലേത്ത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂെവന്നും
ഞാൻ കരുതുന്നു. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിെല ആ കൗതു
കം വിവാഹം കഴിഞ്ഞു് പതിനഞ്ചുദിവസത്തിനുേശഷം
െകട്ടടങ്ങുന്നു. പിെന്ന അനുരഞ്ജനംെകാേണ്ട ആ ജീവി
തം നിലനിറുത്തിെക്കാണ്ടുേപാകാൻ സാധിക്കൂ. അനു
രഞ്ജനം സാദ്ധ്യമാകണെമങ്കിൽ ജീവിതത്തിെന്റ മാ
ധുര്യംകലർന്ന ഭാഗങ്ങളും കയ്പുേചർന്ന ഭാഗങ്ങളും
ഒേരമട്ടിൽ സ്വീകരിക്കണം. ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതൈവഷ
മ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ േവണ്ടി ഒരു മനഃശ്ശാസ്ത്രജ്ഞ
െന്റ അടുക്കെലത്തി. അവൾ െകയ്ക്ക് തിന്നുേമാ എന്നു
അയാളുെട േചാദ്യം. തിന്നുെമന്നു മറുപടി കിട്ടിയേപ്പാൾ
െകയ്ക്കിെന്റ േഫ്രാസ്റ്റിങ്ങാേണാ (പഞ്ചാരയും മുട്ടയും
േചർത്തു് മുകളിൽ വച്ച ഭാഗം) അതിെന്റ താഴെത്ത ഭാ
ഗമാേണാ ആദ്യം കഴിക്കുന്നതു് എന്നു് അയാൾ േചാ
ദിച്ചു. േഫ്രാസ്റ്റിങ് കഴിച്ചിേട്ട മേറ്റഭാഗത്തു പല്ലമർത്തൂ
എന്നു് അവർ മറുപടി നല്കി. ചിലർ അങ്ങെനയാണു്.
േവെറ ചിലർ അത്രകണ്ടു രുചികരമല്ലാത്ത താഴെത്ത
ഭാഗം ആദ്യം കഴിച്ചിട്ടു് മാധുര്യേമറിയ മുകൾഭാഗേത്ത
യ്ക്കു വരും. മറ്റു ചിലർ രണ്ടും ഒേരസമയം കടിച്ചു ഉള്ളിലാ
ക്കും. േഫ്രാസ്റ്റിങ് ആദ്യം കഴിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിെന്റ
സുഖപ്രദമായ അംശം മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നവർ. താഴ
െത്ത ഭാഗം ആദ്യം കഴിക്കുന്നവർ സുഖപ്രദമായതിെന
പിന്നീടു് അനുഭവിച്ചു് സുഖാനുഭൂതി കൂട്ടാം എന്നു വിചാ
രിക്കുന്നവർ. രണ്ടും ഒരുമിച്ചു കഴിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തി
െന്റ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒേരരീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവർ.
നമ്മളിൽ പലർക്കും ഇതിനു കഴിയില്ല. േഫ്രാസ്റ്റിങ് മാ
ത്രം മതി എന്നു കരുതുന്നവരാണു് ഇക്കൂട്ടർ.
ശ്രീ. സതീഷ്ബാബു പയ്യന്നൂർ കലാകൗമുദിയിൽ എഴു
തിയ “ഭാമാമുകുന്ദൻ കഥ വായിക്കുന്നു” എന്ന െചറുക
ഥയിൽ ആദ്യെമാെക്ക േഫ്രാസ്റ്റിങ് തിന്നു ശീലിച്ച സ്ത്രീ
ഒടുവിൽ േഭദചിന്തകൂടാെത െകയ്ക്കാെക ഭക്ഷിക്കുന്ന
തിെന്റ ചിത്രം കാണാം. േവെറാരുതരത്തിൽ പറയാം.
ദാമ്പത്യജീവിതത്തിെന്റ പ്രാരംഭകാലത്തു ഭർത്താവുമാ
യി അനുരഞ്ജനം േതടാത്തവൾ പില്ക്കാലത്തു് അതു
േതടുന്നു. ജീവിതത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നു. ജീവിത
സ്പന്ദെത്തക്കാൾ െടക്നിക്കിനാണു് ഇക്കഥയിൽ പ്രാധാ
ന്യം. (െകയ്ക്കിെന്റ കഥ ഞാേനേതാ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തക
ത്തിൽ കണ്ടതാണു്.)

ഒക്താേവ്യാ പാസ്
1990-ൽ സാഹിത്യത്തി

നുള്ള േനാബൽ സമ്മാ
നം േനടിയ ഒക്താ
േവ്യാ പാസ്സിെന്റ കാവ്യ
ങ്ങൾ (1957 െതാട്ടു് 1987
വെരയുള്ളതു് ) ലണ്ടനി
െല paladin Grafton
Books പ്രസാധനം െച
യ്തിരിക്കുന്നു. വിഖ്യാത
മായ“Sunstone” െതാട്ടു്
ഏറ്റവും പുതിയ കാവ്യ
മായ “A Tree Within”
എന്നതുവെര 669 പു
റങ്ങളുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ േചർത്തിരിക്കുന്നു. (വില
£9.99. Spl.£4.95) െപൻഗ്വിൻ ബുക്ക്സ് 1979-ൽ പ്രസാ
ധനം െചയ്ത “Selected Poems” ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ മുൻ
പിൽ നിഷ്പ്രഭമായിേപ്പാകുന്നു.
ജീവിതം ഭ്രമജനകസ്ഥാനമാെണന്നും (labyrinth) അ
തിൽനിന്നു രക്ഷേനടാൻ അന്യനിൽ തെന്ന സാക്ഷാ
ത്കരിക്കണെമന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന കവിയാണു് പാസ്.
അന്യൻ നരകമാെണന്ന സാർത്രിെന്റ വിശ്വാസം അേദ്ദ
ഹത്തിനില്ല. അധ്യാത്മിക വിശുദ്ധി, േസ്നഹം, കവിത
ഈ മൂന്നിലൂെടയുമാണു് അന്യനിൽ സാക്ഷാത്കാരം
േനടി മനുഷ്യൻ സമ്പൂർണ്ണനാകുക. ഈ ചിന്താഗതി
യുെട കലാത്മകങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണു് പാസ്സി
െന്റ കാവ്യങ്ങെളന്നു സാമാന്യപ്രസ്താവം നടത്താവു
ന്നതാണു്. പേക്ഷ, ആസ്വാദനത്തിനു വഴങ്ങിത്തരു
ന്നവയല്ല അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാവ്യങ്ങൾ. ഇേമജറിെയ
സ്വന്തം നാട്ടിെന്റ ചരിത്രേത്താടു ബന്ധെപ്പടുത്തി സറീ
യലിസത്തിെന്റ െടക്നിക്കിലൂെട സ്ഫുടീകരിക്കുന്ന കാ
വ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള പാരായണത്തിനുേശഷവും
അനഭിഗമ്യങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്നു. വിരളമായി അതു്
സ്പഷ്ടതേയാെട വിരാജിക്കുന്നുമുണ്ടു്.
നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ രാത്രിയുെട ഉദാത്ത സൗന്ദര്യം
ആസ്വദിക്കുന്ന കവി കള്ളിെച്ചടികളും മുള്ളുകളും പാറ
െക്കട്ടുകളുമുള്ള േലാകത്തു നില്ക്കുകയാെണന്നു െപെട്ട
ന്നു് മനസ്സിലാക്കുന്നു:
Tell me, drouth, tell me, burnt earth,
earth of ground nones, tell me agonized moon:
is there no water
is there only blood, only dust, only
naked footsteps on the thorns.

തുടർന്നു വരുന്ന എല്ലാ വരികളും ഇതുേപാെല സുശ
ക്തങ്ങളാണു്. നമ്മുെട േലാകത്തിെന്റ ഗർഹണീതെയ
വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതാണു്. (ഐക്കവിത െപൻഗ്വിൻ പ്ര
സാധനത്തിൽനിന്നു് ) സമ്പൂർണ്ണമായ ആസ്വാദനമുണ്ടാ
യാലും ഇെല്ലങ്കിലും ഈ Paladin പ്രസാധനം കവിത
യിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുെട ൈകയിൽ ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ട
താണു്.

ശ്രീേരഖ
ജന്മനാ കവിയാണു് ശ്രീ. ശ്രീേരഖ. അേദ്ദഹം അർഹി
ക്കുന്ന രീതിയിൽ കീർത്തി കിട്ടിയില്ല എന്നതു് എെന്ന
േവദനിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നു മഹായശ്ശസ്സു് ആർജ്ജിച്ചു് വി
രാജിക്കുന്ന പല കവികൾക്കുള്ളതിെനക്കാൾ കാവ്യ
ശക്തി അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടു്. േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ
അേദ്ദഹം എഴുതിയ “ഗുഹൻ” എന്ന കാവ്യം ഏകാന്ത
ത്തിലിരുന്നു പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാർ ഉറെക്ക വായി
ച്ചുേനാക്കുക. കാവ്യത്തിെന്റ ലയത്തിൽ അവർ ആമ
ജ്ജനം െചയ്തു് അസുലഭാനുഭൂതിക്കു വിേധയരാകും. ആ
ലയം സത്യത്തിെന്റ േതേജാമയമായ മണ്ഡലത്തിൽ
അവെര െകാണ്ടുെചല്ലും.
വാല്മീകിരാമായണത്തിലും അധ്യാത്മരാമായണത്തിലും
പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ട ഒരു വിഷയെത്ത അവലംബിച്ചു കാ
വ്യം രചിക്കുന്ന ശ്രീേരഖ അതിെന സമകാലികമായ
സംഭവങ്ങേളാടു കൂട്ടിയിണക്കി അനുവാചകെര ചിന്ത
യുെട തീരത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നു. അവിെട കുറച്ചുേനരം
നിന്നിട്ടു് കാവ്യത്തിെന്റ ലയത്തിലൂെട വികാരസമുദ്രത്തി
േലക്കു അവർ ഒഴുകിേപ്പാകുന്നു. ഒഴുകിേപ്പാകുന്ന സഹൃ
ദയൻ കയങ്ങളിൽ ആണ്ടുേപാകുന്നില്ല. ആ തരംഗപ
രമ്പരകളിലൂെട വീണ്ടും ചിന്തയുെട തീരത്തു് എത്തുന്നു.
അവിരാമമായ സഞ്ചാരം. ശ്രീേരഖയുെട ആശയവിേശ
ഷേത്താടു േയാജിക്കാത്തവർേപാലും ഇക്കാവ്യം ആർ
ജ്ജവമാർന്നതാെണന്നും അതുെകാണ്ടുതെന്ന കലാ
പരമായ ദൃഢപ്രത്യയം ഉളവാക്കുന്നതാെണന്നും സമ്മ
തിക്കും.
േത്രതായുഗത്തിൻ നിലവറയിൽെപ്പട്ടു
കാണാെത മൂടിക്കിടെന്നാരിത്താളുകൾ
തട്ടിക്കുടഞ്ഞു മഷിയിട്ടേയാദ്ധ്യയിെലത്തിക്ക
കണ്ണുള്ളവർക്കു വായിക്കുവാൻ.

കണ്ണുള്ളവർ ശ്രീരാമൻ ആയിരുെന്നന്നു ഗ്രഹിക്കും.
കണ്ണുള്ളവർ ശ്രീേരഖയുെട കാവ്യം വായിച്ചു് കവി അർ
ഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അേദ്ദഹെത്ത മാനിക്കും.

നിർവ്വചനങ്ങൾ
(ബുദ്ധിമാനായ ശ്രീ. എം. പി. നാരായണപിള്ള ഒരി
ക്കൽ ദയാപൂർവ്വം എെന്റ വീട്ടിൽ വന്നു. പലതും സം

സാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു സാഹിത്യവാര
ഫലത്തിൽ പതിവായി നിർവ്വചനങ്ങൾ േവണെമന്നു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിർേദ്ദശം സ്വീകരിച്ചു ചിലതു കുറി
ക്കെട്ട.)
വയറുപിഴപ്പു്: കൃതി നന്നായിെല്ലന്നു നിരൂപണത്തിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞാൽ ഉടെന അയാളുെട
രചനയ്ക്കു ഗ്രന്ഥകാരൻ നൽകുന്ന വിേശഷണം.
കഴുത്തു്: നിരൂപകനു കവിെയ ശ്വാസം മുട്ടിക്കാനും
കവിക്കു നിരൂപകെന ശ്വാസം മുട്ടിക്കാനും േവണ്ടി
െഞക്കിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഒരവയവം.
െകാലപാതകം: പഞ്ചാബിെല നിത്യസംഭവങ്ങെള
അവലംബിച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ നിയമാനുസാരിയായി
പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പടാവുന്ന ഒരു നിസ്സാരപ്രവർത്തനം.
സിറ്റി ട്രാൻേസ്പാർട്ട് ബസ്സ്: കാലത്തു് എട്ടുമണിെതാ
ട്ടു് കാലത്തു പതിെനാന്നു മണിവെര െപാലീസിെന്റ
കണ്ണുെവട്ടിച്ചു് ഏതു െകാലപാതകിക്കും നിർഭയം തൂ
ണുേപാെല നിൽക്കാൻ സൗകര്യം നൽകുന്ന ഒരു
സ്ഥലം. (ആൾക്കൂട്ടം അയാെള ആച്ഛാദനം െചയ്തു
െകാള്ളുെമന്നു് അർത്ഥം.)
അടപ്പായസം: നിശബ്ദമായ വിവാഹസദ്യപ്പന്തലിെന
െപെട്ടന്നു വൾഗറായ ശബ്ദത്തിേലക്കു െകാണ്ടുെച
ല്ലുന്ന ഒരു സാധനം.
സാരി: അനാകർഷകമായ മുതുകുള്ളവർക്കു് അതു പുത
ച്ചു മറയ്ക്കുവാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു തുണിക്കഷണം.
ബ്രീഫ് െകയ്സ്: എല്ലാ പിഎച്ച്ഡിക്കാർക്കും െകാ
ണ്ടുനടക്കാനുള്ള ഒരുപകരണം.
സിഗ്ററ്റ്: കാൻസർ സ്റ്റിക് (സ്വന്തമല്ല ഈ നിർവ്വ
ചനം.)
വാഗ്മി: ചിന്താദാരിദ്ര്യെത്ത അനർഗ്ഗളവാക്യപ്രവാഹം
െകാണ്ടു മൂടിവയ്ക്കുന്നവൻ.
കവിത: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയതു്.

സർഗ്ഗാത്മകത്വം
മുൻപു് ബന്ധമില്ലാതി
രുന്ന അനുഭവത്തിെന്റ
മാനങ്ങെള ബന്ധെപ്പടു
ത്തുകയും മനുഷ്യെന മാ
നസികപരിണാമത്തി
െന്റ ഉന്നതതലത്തിൽ
എത്തിക്കുകയും െചയ്യു
ന്നതാണു് സർഗ്ഗാത്മക
പ്രവർത്തനെമന്നു െകാ
യ്റ്റ്സ്ലർ “The Act
of Creation” എന്ന ഗ്ര
ന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരി
െകായ്റ്റ്സ്ലർ
ക്കുന്നു. ഇനി എഴുതുന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായ
മല്ല. ഒരനുഭവെത്ത കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കാൻ േവണ്ടി
സത്യെത്ത അതിെന്റ അഗാധതയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന
തും സർഗ്ഗപ്രവർത്തനമാണു്.
“ഒന്നു നടുങ്ങി ഞാൻ; ആ നടുക്കംതെന്ന
മിന്നുമുഡുക്കളിൽ ദൃശ്യമാണിെപ്പാഴും”

എന്നു വായിക്കുേമ്പാൾ സത്യെത്ത അതിെന്റ ആഴ
ത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു.

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

