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സാഹിത്യവാരഫലം
1992/05/24-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

അച്ഛനമ്മമാർ േസ്നഹി�
ക്കാതിരിക്കുകയും നീ�
തിരഹിതമായ വിേവ�
ചനം കാണിക്കുകയും
െചയ്താൽ കുട്ടിക്കു ക്രി�
മിനൽ വാസനയുണ്ടാ�
കും. സമുദായം അവ�
െന അംഗീകരിച്ചിെല്ല�
ങ്കിലും അതുതെന്നയാ�
വും ഫലം. തെന്ന പ്ര�
സവിച്ചയുടെന ദൂെരക്ക�
ളഞ്ഞ അമ്മേയാടുള്ള
വിേരാധവും അതിെന്റ

ഫലമായ വ്യക്തിഗതമായ അപര്യാപ്തതയുമാണു് ഫ്ര�
െഞ്ചഴുത്തുകാരൻ െഷെനെയ കുറ്റവാളിയാക്കിയതു്. കു�
ട്ടി പ്രായമാകുേന്താറും ഈ കുറ്റവാസന പ്രബലമായിവ�
രും. ഇെതാന്നുമില്ലാെത വായനക്കാെര വഴിെതറ്റിക്കു�
ന്നതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ൈക്രം തെന്നയാണു്. കഷ്ട�
െപ്പട്ടുണ്ടാക്കിയ 250 രൂപെകാടുത്തു ഞാൻ വാങ്ങിയ
An Encyclopaedia of South Indian Culture (G. Ra-
makrishna, N. Gayathri, Debiprasad Chattopad-
hyaya) എന്ന വിജ്ഞാനേകാശത്തിൽ എ.ആർ. രാജ�
രാജവർമ്മെയക്കുറിച്ചു് എഴുതിയിരിക്കുന്നതു് ഗ്രന്ഥത്തി�
െന്റ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കിത്തരും. സ്വതന്ത്ര തർജ്ജമ
ഇതാ: ‘ആംഗലസാമ്രാജ്യ’െമന്ന സംസ്കൃതകൃതിയുെട
രചയിതാവു്. േകരളത്തിെല എ.ആർ.ആർ. പ്രെഫസ�
റായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന കാല�
യളവിെല ചരിത്രമാണു് ഇതിെല പ്രധാനെപ്പട്ട പ്രതി�
പാദ്യം. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണെത്ത കീർത്തിക്കാനും നീതിമ�
ത്കരിക്കാനുമാണു് ഗ്രന്ഥകാരെന്റ പ്രവണത. 23 സർ�
ഗ്ഗങ്ങേളാളമുള്ള ഈ കൃതി വിഷയെത്ത വ്യാപകമായി
പ്രതിപാദിക്കുന്നു; ചിലേപ്പാൾ കവിതാവാസനേയാെട�
യും ‘പിതൃപ്രലാപ’മാണു് ഗ്രന്ഥകാരെന്റ മെറ്റാരു സം�
സ്കൃതകൃതി. മകൾ മരിച്ചതിെനക്കുറിച്ചുള്ള വിലാപകാ�
വ്യമാണിതു്. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള മെറ്റാരു കൃതി ‘ൈഗർ�
വാണീവിജയം’ എന്ന ഏകാങ്കനാടകമാണു്. ഇംഗ്ലീഷി�
േനാടുള്ള സംഘട്ടനത്തിൽ സംസ്കൃതം ജയിക്കുന്നതാ�
യി ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.” എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു ഗ്ര�
ന്ഥകാരന്മാർ പകർന്നുതരുന്ന വിജ്ഞാനം? മലയാള�
ഭാഷയുെടയും സാഹിത്യത്തിെന്റയും പിതാവായി കരു�
തെപ്പടുന്ന രാജരാജവർമ്മെയക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഉദീകര�
ണം ഒന്നാന്തരമായിരിക്കുന്നിേല്ല? മുൻപു് തിരുവനന്ത�
പുരെത്ത റ്റൗൺ േഹാളിൽ കഥകളി നടക്കുകയായിരു�
ന്നു. അർജ്ജുനൻ വില്ലുതാെഴവച്ചു് എനിക്കു യുദ്ധം െച�
യ്യാൻ വെയ്യന്നു ശ്രീകൃഷ്ണേനാടു പറയുന്ന ഭാഗം. കാഴ്ച�
ക്കാരിൽ ഒരാളായ സായ്പ് അടുത്തിരുന്ന ഒരു ഈക്ക�
േനാമിക് സ് പ്രെഫസേറാടു ‘What is it?’ എന്നു േചാദി�
ച്ചു. അേദ്ദഹം സായ് പിെന്റ േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം നല്കി
മഹാഭാരതത്തിെന്റ സാരാംശം എടുത്തുവച്ചു. ‘A timid
lad’—േപടിെത്താണ്ടനായ െചറുക്കൻ. പ്രെഫസറുെട
ഈ സാരാംശെമടുത്തുവയ്ക്കലിെനക്കാൾ ഹീനമായിരി�
ക്കുന്നു വിജ്ഞാനേകാശത്തിെല ഈ കുറിപ്പു്.

“ജീവിതത്തിെന്റ നല്ല കാലം
എേപ്പാൾ?” “സന്താന�
ങ്ങൾ അഞ്ചുവയസ്സിനു
താെഴയായിരിക്കുേമ്പാൾ.”

എൻ. കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു്
ഇതിൽ കടന്നു കൂടാനുള്ള
ദൗർഭാഗ്യമുണ്ടാേയാ എന്നു
ഞാൻ േനാക്കി. എൻ. കൃ�
ഷ്ണപിള്ളയില്ല. എസ്. കൃഷ്ണ�

പിള്ളയുണ്ടു്. ‘മരുപ്പച്ച’, ‘ഭഗ്നഭവനം’, ‘അനുരഞ്ജനം’,
‘കന്യക’, ‘ബലാബലം’ ഈ നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടു�
ണ്ടു്, എസ്. കൃഷ്ണപിള്ള. േഡാക് ടർ അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ,
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പു്, വയലാർ രാമവർമ്മ, ഇടേശ്ശരി, പി.
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഇവർക്കു സ്ഥാനം നൽകിയ ഈ
വിജ്ഞാനേകാശം ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ളെയ വി�
സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു. സുഗതകുമാരിയും ഇതിലില്ല. െക. ബാ�
ലരാമപ്പണിക്കെര മറക്കാത്ത വിജ്ഞാനേകാശം സുകു�
മാർ അഴീേക്കാടിെന പുറന്തള്ളിയിരിക്കുന്നു. എൻ. േഗാ�
പാലപിള്ളയ്ക്കു പ്രേവശം, ശൂരനാട്ടുകുഞ്ഞൻപിള്ളയ്ക്കു് വി�
ലക്കു്. എം.പി. അപ്പെന്റ ‘ൈസനികഗാനം’ എന്ന കൃ�
തിെയ ‘ൈസനികനാഗ’മാക്കിയിരിക്കുന്നു. നാഗങ്ങെള
പണ്ടു് പട്ടാളത്തിൽ േചർത്തിരിക്കണം.

െഡാറത്തി പാർക്കർ പറഞ്ഞതുേപാെല പതുെക്ക ദൂ�
െര വേക്കണ്ട പുസ്തകമല്ല ഇതു്. ശക്തിേയാെട ആെഞ്ഞ�
റിഞ്ഞു കളേയണ്ട വിജ്ഞാനേകാശം. ഇരുന്നൂറ്റമ്പതു
രൂപ നഷ്ടെമനിക്കു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: “നിങ്ങൾ സാഹിത്യകാരന്മാർ എല്ലാം കാ�
ണുന്നവരാേണാ?”

ഉത്തരം: “നിങ്ങൾ എന്ന പ്രേയാഗത്തിൽ എെന്ന�
ക്കൂടി ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ െതറ്റു്. ഞാൻ സാ�
ഹിത്യകാരനല്ല. േകരളത്തിൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ
വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവേരയുള്ളു. പിെന്ന എല്ലാം
കാണുന്നവെരക്കുറിച്ചു്—സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു മൂ�
ന്നു കണ്ണാണുള്ളതു്. ഒെരണ്ണം െകാണ്ടു് അവർ പണ�
െത്ത േനാക്കുന്നു. രണ്ടാമേത്തതുെകാണ്ടു കീർത്തി�
െയ േനാക്കുന്നു. മൂന്നാമെത്തക്കണ്ണു് െനറ്റിയിലല്ല,
അന്തരംഗത്തിലാണു്. തങ്ങെള വിമർശിക്കുന്നവെര
ഭസ്മമാക്കാൻ അതു് അവർ എേപ്പാഴും തുറന്നു വച്ചി�
രിക്കുന്നു.”

േചാദ്യം: “നിങ്ങൾ എല്ലാവെരയും വിമർശിക്കുന്നു.
ആെരങ്കിലും നിങ്ങെളപ്പറ്റി എെന്തങ്കിലും എഴുതി�
യാൽ നിങ്ങൾ േകാപിക്കുന്നു. ഇതു മാന്യതയാ�
േണാ?”

ഉത്തരം: “ഞാനങ്ങെന േകാപിക്കാറില്ല. യുക്തിയു�
ക്തമായിട്ടാണു് പറയുന്നെതങ്കിൽ ഞാനതിെന സ്വീ�
കരിക്കും. കരുതിക്കൂട്ടി െതറിപറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ
പലതവണ ക്ഷമിക്കും. തീെര നിവൃത്തിയിെല്ലന്നു
വരുേമ്പാൾ മറുപടി നല്കും. ആ മറുപടിക്കു പരുക്കൻ
സ്വഭാവം കാണും.”

േചാദ്യം: “മുനി, ഋഷി, യതി ഇവെയല്ലാം ഒന്നുതെന്ന�
യേല്ല?”

ഉത്തരം: “അല്ല. മുനി നിശ്ശബ്ദനായി ധ്യാനമനുഷ്ഠി�
ക്കുന്നവനാണു്. ഋഷി കടന്നുകാണുന്നവൻ. സന്ന്യാ�
സിയാണു് യതി. ഉപനിഷത്തിൽ ധീരെനക്കുറിച്ചും
പറയുന്നുണ്ടു്. ജ്ഞാനിയാണു് ധീരൻ.”

േചാദ്യം: “വിവാഹം നിഷിദ്ധമേല്ല േവദവും േവദാന്ത�
വുമനുസരിച്ചു്?”

ഉത്തരം: “അല്ല. ഭാര്യേവണെമന്നാണു് ഉപനിഷത്തു്
പറയുന്നതു്.

‘തസ്മാദയമാകാശഃ
സ്ത്രീയാപുര്യത ഏവ’
എന്നു് ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തു്. (തസ്മാത് =
അതിനാൽ, അയം ആകാശഃ = ഈ ശൂന്യത, സ്ത്രീ�
യാ പൂര്യേത ഏവ = സ്ത്രീയാൽ പൂരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു)”

േചാദ്യം: “േകാവിലെനക്കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ ഇന്നുവെര
ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലേല്ലാ, എന്താ അതു?”

ഉത്തരം: “എഴുതാനുള്ള സന്ദർഭമുണ്ടായിട്ടില്ല. എെന്റ
ഒരടുത്ത ബന്ധുവിനു് ആസ്മയുണ്ടായിരുന്നു. മരിച്ചു�
േപായി ആ മനുഷ്യൻ. അേദ്ദഹം രാത്രിയിെലഴുേന്ന�
റ്റിരുന്നു വലിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ എനിക്കു ദുഃഖം
േതാന്നും; അേപ്പാൾത്തെന്ന ഞാൻ േകാവിലെന്റ
രചനാൈശലിെയക്കുറിച്ചു് ഓർമ്മിക്കുകയും െചയ്യും”

േചാദ്യം: “ഇതാണു് എെന്റ ൈലബ്രറി എന്നു് അഭി�
മാനേത്താെട ഏെതങ്കിലും സ്ത്രീ അവരുെട ഗ്രന്ഥ�
േശഖരം നിങ്ങെള കാണിച്ചിട്ടുേണ്ടാ’ എന്നു് ആേരാ
േചാദിച്ചതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. സ്ത്രീയുെട
ഇന്റലക് ച്ച ്വൽ ആയ പാപ്പരത്തമേല്ല ഇതു കാണി�
ക്കുന്നതു?”

ഉത്തരം: “ൈലബ്രറിെയക്കുറിച്ചുള്ള ആ േചാദ്യം ശരി�
യല്ല. ഞാൻ മസ് ക്കറ്റിൽ േപായേപ്പാൾ ശ്രീമതി
അരുണാ ആർ. ഷാജി അവരുെട ഭർത്താേവാ�
ടുകൂടി വന്നു് എെന്ന ദയാപൂർവം വിളിച്ചുെകാണ്ടു�
േപാവുകയും ശ്രീമതി ‘My own modest collection’
എന്നുപറഞ്ഞു് ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട സമു�
ച്ചയം എനിക്കു കാണിച്ചു തരികയും െചയ്തു. ‘സാറി�
നു ആവശ്യമുള്ള എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ േവണെമങ്കിലും
എടുത്തുെകാള്ളൂ’ എന്നു് എേന്നാടു പറഞ്ഞു ആ യുവ�
തി. ശ്രീമതി അരുണ ശ്രീനാരായണ േകാേളജിെല
ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപികയായിരുന്നു. സ്ത്രീകളിലും ധിഷ�
ണാശാലിനികളുണ്ടു്. പൂപുൽ ജയക്കർ, സീേമാൻ,
െറേബക്ക െവസ്റ്റ് ഇവെര അതിശയിച്ച പുരുഷന്മാർ
അത്ര അധികമല്ല.”

േചാദ്യം: “ജീവിതത്തിെന്റ നല്ലകാലം എേപ്പാൾ?”

ഉത്തരം: “സന്താനങ്ങൾ അഞ്ചുവയസ്സിനു താെഴയാ�
യിരിക്കുേമ്പാൾ”

കമന്റുകൾ

1. “It is also said that comparatively prominent
writers like U. K. Kumaran, Asokan Charuvil,
Hafiz Mohammed, Sara Joseph, Ashtamoorthy,
Victor Linus, P. A. Divakaran etc are not rep-
resented at all”—ഡി.സി. ബുക്ക്സ് പ്രസാധനം
െചയ്ത “നൂറുവർഷം, നൂറുകഥ” എന്ന സമാഹാരഗ്ര�
ന്ഥം ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ െറവ്യൂ െചയ്ത ശ്രീ. െക.
കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ എഴുതിയതാണിതു്. ഇവരിൽ ചിലരു�
െട േപ്രാമിെനൻസ്—പ്രാധാന്യം—ഞാനറിയാത്തതു്
എെന്റ വിവരേക്കടുെകാണ്ടാകാേന തരമുള്ളു.

2. “നാട്ടിൻപുറെത്ത ഒരു വികൃതിക്കുട്ടിയുെട നല്ലവെന�
ന്നു് ആരും പറയാനിടയില്ലാത്ത ഒരു നല്ല മനുഷ്യ�
െന്റ ചിത്രം എത്ര കരുേത്താെടയാണു് ശ്രീ. ദിവാക�
രൻ വരച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒരുത്സവ പ്രതീതി.”—പി.എ.
ദിവാകരെന്റ ‘പരേലാകേക്കാടതി’ എന്ന െചറുക�
ഥെയക്കുറിച്ചു് പ്രെഫസർ എം.ജി.എസ്. നാരായ�
ണൻ പുളകപ്രസരമനുഭവിച്ചതിനു േശഷം മാതൃഭൂ�
മി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയ നീണ്ട കത്തിെല ചില
വാക്യങ്ങളാണു് ഇവ. ഞാനും പ്രെഫസേറാടു േയാ�
ജിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഈ കരുത്തു് െചക്ക് സാഹിത്യ�
കാരൻ കാറൽ ചാെപക് ഏതാണ്ടു് എഴുപതു െകാ�
ല്ലത്തിനുമുൻപു്, ദിവാകരൻ എെന്നാരു ശിശു ജനി�
ക്കാൻ േപാകുന്നു എന്നു് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു് സ്വായത്തമാ�
ക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നതാണു് സത്യം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
The Last Judgment എന്ന കഥയിൽ ഈ കരുത്തു�
കാണാം. വള്ളിപുള്ളി വിസർഗ്ഗം വിടാെത ചാെപക്
ദിവാകരൻ എഴുതാവുന്ന കഥ മുൻകൂട്ടി എഴുതിക്കള�
ഞ്ഞു. ദിവാകരനും പ്രെഫസറും വിജയിപ്പൂതാക. ചാ�
െപക് 1938-ൽ മരിെച്ചങ്കിലും അയാൾ മൂർദാബാദ്.

3. “എം.എൻ. വിജയെനേപ്പാെല ജീനിയസായ ഒരു
നിരൂപകൻ മുമ്പെത്ത തലമുറയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നി�
ല്ല”—േഡാക് ടർ എം. ലീലാവതി ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ�
തായി ന്യൂഡൽഹി വാരികയിൽ (ലീഡ് ). േഡാക് ടർ
ലീലാവതി ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരിക്കാം എന്നു വിചാ�
രിച്ചേപ്പാൾ എെന്റ െതാലിയാെക െപാള്ളിേപ്പായി.
ബർേനാൾ ഓയിന്റ്െമന്റ ് മരുന്നുകടയിൽ നിന്നു വാ�
ങ്ങിെക്കാണ്ടുവരെട്ട. സാഹിത്യവാരഫലം പിന്നീെട�
ഴുതാം.

4. മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ റിേപ്പാർട്ടിൽ ഇങ്ങെനയും: “പഴ�
യതലമുറ അേതപ്പറ്റി േബാേദഡല്ല. പുതിയ തലമു�
റയിെല എഴുത്തുകാർ േബാേദഡാണു്. സർൈപ്ര�
സിങ് ലി.” —ഇതു റിേപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ആളിെന്റ
ഭാഷയാേണാ? അേതാ ലീലാവതിയുെട ഭാഷേയാ?
ശ്രീമതിയുേടതാെണങ്കിൽ എനിെക്കാരു േചാദ്യം.
ശ്രീമതി ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങളിൽ മലയാളപദങ്ങൾ
തിരുകുന്നുേവാ അേതാ മലയാളവാക്യങ്ങളിൽ ഇം�
ഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ തിരുകുന്നുേവാ? (‘ഓറിയന്റലായിട്ടു�
ള്ള ലാങ് ഗ്വിജെസല്ലാം ഒരുമാതിരി െവർത്ത് ലസ്
അേല്ല? അവയിൽ എെന്തങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്െമന്റ ്
ഇഫക് ട് െചയ്യുന്നതു് ഇംപ്രാക് ടിക്കബിൾ ആയിട്ടു�
ള്ള മാറ്ററേല്ല?’ ‘അന്ത മ്യൂസിയം ഇരിക്കേല? മ്യൂസി�
യം. അേങ്ക സ് േനക്കിരിക്കിടത്തിേല പീപ്പിൾ ഷുഡ്
േനാട്ട് േഗാ.’)

5.
“ഹസ്തൈമഥുനം പ്രാണസഹിതം ഋതു ഗന്ധം
വ്യർത്ഥമായ്ക്കളയുന്ന േസ്നഹപീഡയാണിതു് ”

—സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര‘വാർത്താേവദി’യിൽ എഴു�
തിയ “ജലപാതം” എന്ന കാവ്യത്തിെല രണ്ടുവരിക�
ളാണു് ഇവ. ആേരാഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങൾ,
ആേരാഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങൾ ഇങ്ങെന
രണ്ടുവിഭാഗമുണ്ടു്. ഈ വരികൾ ഏതിൽെപ്പടുേമാ
എേന്താ?

ആശയപ്രാധാന്യം

ആശയത്തിെന്റ പ്രൗഢത�
െകാണ്ടു് കഥാമദ്യത്തിെന്റ
വീര്യം കൂട്ടുന്നു ചിലർ. ക്ഷു�
ദ്രസംഭവങ്ങൾ സങ്കലനം
െചയ്തു് കഥാമരനീരിെന്റ
വീര്യം കുറയ്ക്കുന്നു മറ്റു ചിലർ.

The Tao of Physics എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രചനേയാ�
ടുകൂടി രാഷ്ട്രാന്തരീയ പ്രശ�
സ്തിയാർജ്ജിച്ചു ഫ്രിറ്റ്െജാഫ്
കാപ്ര. മിസ്റ്റിസിസവും നവീ�
നഭൗതികശാസ്ത്രവും തമ്മി�

ലുള്ള ബന്ധം അേദ്ദഹമാണു് വ്യക്തമാക്കിയതു്. പ്രാചീ�
നരായ മിസ്റ്റിക്കുകളുെട േലാകവീക്ഷണത്തിനും ഇന്ന�
െത്ത ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട േലാകവീക്ഷണത്തി�
നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമിെല്ലന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാദം. കാപ്രയുെട The Turning Point എന്ന ഗ്രന്ഥം
ഞാൻ വായിച്ചിട്ടു കാലേമെറയായി. എങ്കിലും അതിെല
ഒരു വാദം ഓർമ്മയിലുണ്ടു്. ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞർ ജഡ�
വസ്തുവിെന ലഘൂകരിച്ചു ലഘൂകരിച്ചു് അടിസ്ഥാനപരങ്ങ�
ളായ ഏകകങ്ങളിേലക്കുെകാണ്ടുെചന്നേപാെല െമഡി�
ക്കൽ സയന്റിസ്റ്റുകളും മനുഷ്യശരീരെത്ത ഏകകങ്ങളി�
േലക്കു െകാണ്ടുെചല്ലുന്നു എന്നാണു് അേദ്ദഹം പറയുക.
അവയവങ്ങളിൽ നിന്നു് റ്റിഷ്യൂവിേലക്കു്, റ്റിഷ്യൂവിൽനി�
ന്നു് െസല്ലിേലക്കു്, െസല്ലിൽനിന്നു് െമാളിക്യൂളിേലക്കു്
െമഡിക്കൽ സയൻസ് േപാകുന്നു. ഫലേമാ? മനുഷ്യ�
െന സാകല്യാവസ്ഥയിൽ കാണാൻ അതു കൂട്ടാക്കുന്നി�
ല്ല. ഇനിെയഴുതുന്നതു് കാപ്രയുെട അഭിപ്രായമല്ല. കവി�
ളിെല കാൻസർ െകാണ്ടു പുളയുന്ന മനുഷ്യൻ അവിടം�
െകാണ്ടു മാത്രമല്ല േവദനയനുഭവിക്കുന്നതു്. ശരീരമാ�
െക, മനസ്സാെക േവദനയാണു് അയാൾക്കു്. ആ സാക�
ല്യാവസ്ഥെയ കാണുന്നില്ല ഇന്നെത്ത െമഡിക്കൽ ശാ�
സ്ത്രജ്ഞൻ. ഈ ആശയത്തിനു കഥയുെട രൂപം നല്കിയി�
രിക്കുകയാണു്. േജായിക്കുട്ടി പാലത്തുങ്കൽ തെന്റ ‘അക�
മ്പടി’ എന്ന െചറുകഥയിലൂെട (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് )
ഒരു സാങ്കല്പികകഥയുെട സ്വഭാവം ഈ രചനയ്ക്കുെണ്ട�
ങ്കിലും കലാസൃഷ്ടി ജനിപ്പിേക്കണ്ട തീക്ഷ്ണമായ അനുഭവം
ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നില്ല. ആശയങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം
െകാടുക്കുേമ്പാൾ ഈ ന്യൂനതസംഭവിക്കും. ഡി.എച്ച്.
േലാറൻസിെന്റ േനാവലുകൾ വായിക്കുേമ്പാൾ േഫ്രായി�
ഡിയനിസമേല്ല മുഴച്ചുനില്ക്കുക?

സംഭാഷണം

ഗുരു: തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുെട െചറുകഥയുെട
സവിേശഷതെയന്തു?

പ്രഗൽഭനായ ശിഷ്യൻ: ഭാവന + റിയലിസം.

ഗുരു: പി.സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ?

ശിഷ്യൻ: ഭാവനയുെട ആധിക്യം + കുറഞ്ഞ റിയലി�
സം + ഏറിയ െറാമാൻസ്.

ഗുരു: െപാൻകുന്നം വർക്കി?

ശിഷ്യൻ: ഭാവനയുെട ൈവരള ്യം + രാഷ്ടവ്യവഹാര�
ത്തിെന്റ ആധിക്യം.

ഗുരു: എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട്ടു്?

ശിഷ്യൻ: െറാമാൻസിെന്റ ആധിക്യം + അല്പമായ റിയ�
ലിസം + അല്പം ഭാവന.

ഗുരു: ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ?

ശിഷ്യൻ: ഭാവന + റിയലിസം + െറാമാൻസ് എല്ലാം
സമനിലയിൽ

ഗുരു: …? (ഈ േപരു സാഹിത്യവാരഫലക്കാരൻ േക�
ട്ടില്ല. ഉത്തരം മാത്രം േകട്ടു.)

ശിഷ്യൻ: സായ് പിെന്റ പുസ്തകം + ചങ്കൂറ്റം.

ഗുരു: കലാകൗമുദിയിൽ ‘പുത്രകാേമഷ്ടി’ എന്ന െചറുക�
ഥെയഴുതിയ ഒ. ഭരതൻ?

ശിഷ്യൻ: കലെയസ്സംബന്ധിച്ച അസത്യം + ചിരപരി�
ചിതത്വം.

ഇക്കഥയ്ക്കു നമ്പൂതിരി വരച്ച ചിത്രം മേനാഹരമായിരിക്കു�
ന്നു. എെന്റ വായനക്കാരിൽ അവിവാഹിതരായ െചറു�
പ്പക്കാർ കാണുമേല്ലാ. അവരിെലാരാൾ ഈ ചിത്രത്തി�
െന്റ ഒറിജിനൽ എന്നു കരുതാവുന്ന സ്ത്രീെയ കണ്ടുപിടി�
ച്ചു് വിവാഹം കഴിച്ചു ജീവിക്കണം.

െസക്സും സ്വഭാവവും

സാഹിത്യവാരഫലക്കാരൻ
മലയാള കവിതെയ പരി�
ണയിച്ചിട്ടു് വർഷങ്ങൾ
ഏെറയായി. അവർ ഇത്രയും
കാലം അയാേളാടുകൂ�
ടി കഴിഞ്ഞു. അവളുെട
പരിചരണം അയാൾക്കു്
ആഹ്ലാദദായകമാണു്.

ഓസ് റ്റ്രിയൻ തത്ത്വചി�
ന്തകൻ ലൂട് വിഹ് വിറ്റ്ഗൻ�
ഷ് ൈടനിെന്റ (Ludwig
Wittgenstein, 1889–1951)
ജീവചരിത്രം (േറ മങ്ക് )
(Ludwig Wittgenstein—
The Duty of Genius—
Vintage, £3.50, PP. 654)

ഞാൻ വായിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നാണു്
ഓേറ്റാ ൈവനിങ്കറുെട (Otto Weininger) Sex and
Character എന്ന പുസ്തകെത്തക്കുറിച്ചു ഞാൻ മനസ്സിലാ�
ക്കിയതു്. 1906-ൽ ഇതു് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി�
യിട്ടുണ്ടു്. വിറ്റ്ഗൻഷ് ൈടനിൽ എെന്തന്നില്ലാത്ത സ്വാ�
ധീനം െചലുത്തിയ ഗ്രന്ഥമാണിെതന്നു് ജീവചരിത്രകാ�
രന്മാർ പറയുന്നു. േറ മങ്കിെന മാത്രം അവലംബിച്ചു െകാ�
ണ്ടു് ൈവനിങ്കറുെട ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്ക�
െട്ട. മനുഷ്യജീവികളാെക ൈബ-െസക് ഷ്വലാണു് (ഉഭ�
യൈലംഗികത്വമുള്ളവർ)—പുരുഷത്വത്തിേന്റയും സ്ത്രീത്വ�
ത്തിേന്റയും സങ്കലനം. അനുപാതത്തിനു മാത്രേമ വ്യ�
ത്യാസമുള്ളു. അവർ ഒന്നുകിൽ സ്ത്രീത്വമുള്ള പുരുഷന്മാർ.
അെല്ലങ്കിൽ പുരുഷത്വമുള്ള സ്ത്രീകൾ. പുരുഷത്വം കൂടിയ
സ്ത്രീകൾ സ്വവർഗ്ഗരതിയുള്ളവരായിരിക്കും.

വൃത്തമില്ലാത്ത, ദുർഗ്രഹ�
തയാർന്ന, കൺസീറ്റുകൾ
നിറഞ്ഞ നവീന കവിതയുെട
ശത്രുവാണു് ഞാൻ. ഇരു�
പത്തിമൂന്നു െകാല്ലമായി
ഞാൻ ഇതു് എല്ലാ ആഴ് ചയും
എഴുതിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

സ്ത്രീ, ൈലംഗികത്വമല്ലാ�
െത േവെറാന്നുമല്ല. പുരു�
ഷനു് ജനേനന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ടു്;
പേക്ഷ, സ്ത്രീയുെട ജനേനന്ദ്രി�
യങ്ങൾ അവെള സ്വായത്ത�
മാക്കുന്നു. ൈലംഗികകാര്യ�
ങ്ങളിേല സ്ത്രീക്കു താല്പര്യമു�

ള്ളൂ. പുരുഷനാകെട്ട യുദ്ധം, വിേനാദം, സാമൂഹികകാ�
ര്യങ്ങൾ, തത്ത്വചിന്ത, ശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രവ്യവഹാരം, മതം,
കല ഇവയിെലാെക്ക തല്പരൻ.

വ്യക്തമായ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനു ശക്തിയുള്ളവളല്ല
സ്ത്രീ. സത്യവും അസത്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും
അവൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. സ്വാഭാവികമായും അവൾ അസ�
ത്യം പറയുന്നവളും പ്രവർത്തിക്കുന്നവളും. അതിനാൽ
അവൾക്കു് സന്മാർഗ്ഗത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രേവശി�
ക്കാൻ വയ്യ. സ്ത്രീ അസാന്മാർഗ്ഗികത്വത്തിെന്റ പ്രതീക�
മേത്ര.

അമ്മ, േവശ്യ ഈ രണ്ടുേപരുേടയും സങ്കലനമാണു്
ഓേരാ സ്ത്രീയും. കുഞ്ഞിേനാടു് അമ്മയ്ക്കു േതാന്നുന്ന േസ്ന�
ഹം േവശ്യയ്ക്കു പുരുഷേനാടു േചരാനുള്ള ആഗ്രഹംേപാ�
െലയാണു്. ൈലംഗികത്വത്തിെന്റ ഫലമായ ശിശുവിൽ
താല്പര്യം അമ്മയ്ക്കു്. േവശ്യക്കു ൈലംഗികപ്രക്രിയയിൽ
താല്പര്യം. സ്ത്രീേയയും പുരുഷേനയും കൂട്ടിേച്ചർക്കാനാണു്
ഓേരാ സ്ത്രീയും യത്നിക്കുന്നതു്.

ൈവനിങ്കർ ജൂതനായി�
രുന്നു. അേദ്ദഹം ആത്മ�
ഹത്യെചയ്തു. അേദ്ദഹം
നല്ല ജൂതനായിരുന്നു�
െവന്നു ഹിറ്റ്ലേറാടു്
ആേരാ പറഞ്ഞുേപാ�
ലും. ഇരുപതാം ശതാ�
ബ്ദത്തിെല ബുദ്ധിശാലി�
കളിൽ പ്രധാനനായ
വിറ്റ്ഗൻഷ് ൈടൻ ബുദ്ധി�
ശൂന്യനായ ൈവനിങ്കറു�
െട ആരാധകനായതു്
എങ്ങെന എന്നാണു് ജീ�

വചരിത്രകാരെന്റ േചാദ്യം. നമ്മളും ആ േചാദ്യം തെന്ന
േചാദിക്കുന്നു.

കള്ളും േമാരും
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് േചർത്തെല ബ്രാന്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന
ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വാർഷികസേമ്മളനത്തിൽ പ്ര�
സംഗിക്കാൻ ഞാൻ േപായി. അടപ്പുറപ്പിച്ചു് പുറേത്തക്കു്
അയയ്ക്കുന്ന ബ്രാന്റി നിറച്ച കുപ്പികളുെട ആ അടപ്പുകൾ
ഇളക്കി മദ്യത്തിെന്റ വീര്യം കൂട്ടാൻ ചില രാസദ്രവ്യങ്ങൾ
േചർക്കുന്നവെരക്കുറിച്ചു് അവിടുെത്ത ഒരുേദ്യാഗസ്ഥൻ
എേന്നാടു പറയുകയുണ്ടായി. ഇതു മദ്യത്തിെന്റ വീര്യം
കൂട്ടാനുള്ള വിദ്യ. ചില കള്ളുഷാപ്പുകളിൽ കള്ളിൽ െവ�
ള്ളം േചർത്തുവില്ക്കാറുണ്ടു്. കള്ളിെന്റ വീര്യം കുറയ്ക്കാനുള്ള
മാർഗ്ഗം ഇതു്. കുടിയൻ കുടിച്ചു ലക്കില്ലാെതയായാൽ
േമാരു കെള്ളന്ന േപരിൽ െകാടുക്കുെമന്നും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
ആശയത്തിെന്റ പ്രൗഢത െകാണ്ടു് കഥാമദ്യത്തിെന്റ
വീര്യം കൂട്ടുന്നു ചിലർ. ക്ഷുദ്രസംഭവങ്ങൾ സങ്കലനം െച�
യ്തു കഥാമരനീരിെന്റ വീര്യം കുറയ്ക്കുന്നു മറ്റു ചിലർ. കള്ള്
എന്നുപറഞ്ഞു് േമാരു െകാടുക്കുകയാണു് ഹബീബ് വല�
പ്പാടു്. കുങ്കുമം വാരികയിൽ അേദ്ദഹെമഴുതിയ ‘ശമനം’
എന്ന കഥ വായിച്ചേപ്പാൾ േതാന്നിയതാണു് ഇെതനി�
ക്കു്. െകാള്ള നടത്താൻ കഠാരിയുമായി ഒരു ധനികഗൃ�
ഹത്തിൽകയറിയ ഒരുത്തൻ ഗൃഹനായികയുെട നല്ല
െപരുമാറ്റം കണ്ടു്, പരഹൃദയജ്ഞാനം കണ്ടു്, കുറ്റകൃത്യ�
ത്തിനുള്ള വിചാരമുേപക്ഷിച്ചു് െകാച്ചുകുഞ്ഞിെനേപ്പാെല
ഉറങ്ങിേപ്പായി േപാലും. അവർ താരാട്ടു പാടി അവെന
ഉറക്കിയെത്ര. ഏതു െവള്ളരിക്കപ്പട്ടണത്തിലാേണാ
എേന്താ ഇക്കഥ നടക്കുന്നതു് ! അവെന ഗൃഹനായിക
മുലപ്പാലൂട്ടി എെന്നഴുതാത്തതു് വായനക്കാരുെട ഭാഗ്യ�
െമന്നു പറഞ്ഞാൽമതി.

ശ്രീേരഖ
“ഭാര്യയ്ക്കു് എത്ര വയസ്സാ�
യി?” എന്നു േചാദ്യം
“നാല്പതു്” എന്നു് ഉത്ത�
രം. “ഇരുപതു വയസ്സു
വീതം പ്രായമുള്ള രണ്ടു
യുവതികെള തരാം.
നാല്പതു വയസ്സായ സ്ത്രീ�
െയ ഇങ്ങു തേന്നക്കൂ”
എന്നു് നിർേദ്ദശമുണ്ടാ�
യാൽ ഏതു ഭർത്താവു
സമ്മതിക്കും? “ഞാൻ
അവൾക്കു് ഇരുപതു
വയസ്സുള്ളേപ്പാൾ വി�

വാഹം കഴിച്ചതാണു്. എെന്റ കൂെട ഇരുപതുെകാല്ലം
ജീവിച്ചു് എെന്റ സുഖങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും പങ്കുെകാ�
ണ്ടവളാണു്. അവളുെട സൗന്ദര്യം േപാകാൻ കാരണ�
ക്കാരൻ ഞാനാണു്. അതുെകാണ്ടു് എനിക്കു് എെന്റ
ഭാര്യ മതി. രണ്ടു സുന്ദരികെള—െചറുപ്പക്കാരികെള—
എനിക്കുേവണ്ട” എേന്ന മാന്യനായ ഭർത്താവു മറുപടി
പറയൂ. സാഹിത്യവാരഫലക്കാരൻ മലയാളകവിതെയ
പരിണയിച്ചിട്ടു് വർഷങ്ങൾ ഏെറയായി. അവൾ ഇത്ര�
യുംകാലം അയാേളാടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. അവളുെട പരിച�
രണം അയാൾക്കു് ആഹ്ലാദദായകമാണു്. അതുെകാ�
ണ്ടു് െക.സി. ഉേമഷ് ബാബുവിെന്റ പുത്തൻ കവിതെയ�
ക്കാൾ എനിേക്കെറയിഷ്ടം പാരമ്പര്യേത്താടു കൂറുപുലർ�
ത്തുന്ന ശ്രീേരഖയുെട കവിതെയയാണു്. പനിനീർപ്പൂവി�
െന്റ അകം അെല്ലങ്കിൽ ഉള്ളു് ചുവന്നിരിക്കുന്നതുേപാെല
ശ്രീേരഖയുെട കാവ്യപുഷ്പത്തിെന്റ ദലം തുടങ്ങുന്നിടെത്ത
ദലം ചുവന്നിരിക്കുന്നു. അതു കലയുെട ചുവപ്പാണു്.

അപ്പേനാടമ്മ കടംേമടിച്ചു
അരവാശിപ്പലിശയ്ക്കഞ്ചു പുത്തൻ
അതുവീട്ടാനമ്മാവേനാടുപിെന്ന
ഒരുവാശിപ്പലിശയ്ക്കു പത്തുപുത്തൻ
ഇരുവാശിക്കിരുപതു നാത്തൂനാേരാ
ടിരവായി വാങ്ങിച്ചിട്ടതു വീട്ടി
അയലെത്തച്ചാപ്പെന്റയലങ്കാരക്കട്ടിലിൽ
അതുവീട്ടാനമ്മ കിടന്നുറങ്ങി

(േദശാഭിമാനി വാരിക)

Ilya Prigogine

എന്ന കാർട്ടൂൺ കവിത�
യിലും ഉള്ളു് അരുണിമ�
യാർന്നിരിക്കുന്നു. ഹാ�
സ്യമുണ്ടിവിെട. സമൂഹ�
ത്തിെന്റ വിമർശനമുണ്ടു്.
എങ്കിലും വിഷയത്തി�
നു േയാജിച്ച ലയം ഹാ�
സ്യെത്തയും വിമർശ�
നെത്തയും അതിശയി�
ക്കുന്ന കലാസൗന്ദര്യം
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ പ്ര�
ക്രിയ നടക്കാത്തെതാ�
ന്നും കവിതയല്ല. ഇരുപതുവയസ്സുള്ള രണ്ടു െചറുപ്പക്കാ�
രികൾക്കുേവണ്ടി നാല്പതു വയസ്സുള്ള സുപരിചിതയായ
സഹധർമ്മിണിെയ ആരും ഉേപക്ഷിക്കരുതു്.

ഇേപ്പാൾ േതാന്നുന്നത്

1. വൃത്തമില്ലാത്ത, ദുർഗ്രഹതയാർന്ന, കൺസീറ്റുകൾ
നിറഞ്ഞ നവീനകവിതയുെട ശത്രുവാണു ഞാൻ.
ഇരുപത്തിമൂന്നു െകാല്ലമായി ഞാനിതു് എല്ലാ ആഴ്ച�
യും എഴുതിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. കലാകൗമുദിയുേട�
േയാ മാതൃഭൂമിയുേടേയാ േദശാഭിമാനിയുേടേയാ െവ�
ണ്മയുള്ള കടലാസ്സിൽ ഇത്തരം കവിതകൾ അച്ച�
ടിച്ചു കാണുേമ്പാൾ േജാണിെന്റ തല മുറിപ്പിച്ചു് െപ്ല�
യ്റ്റിൽ വയ്പിച്ചു വാങ്ങിച്ച സേലാമിയുെട ചിത്രമാണു്
എെന്റ മനസ്സിൽ വരിക.

2. അന്തരീക്ഷെത്ത ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയ ആനമുടി,
ആേരാഗ്യത്തിെന്റ പ്രതീകങ്ങളായ അേറബ്യൻ കു�
തിരകൾ, ചലച്ചിത്രതാരം േശാഭനാ സമർത്ഥിെന്റ
പാദങ്ങൾ, കന്യാകുമാരിയിെല സൂേര്യാദയം, ‘കടാ�
ക്ഷശാസ്ത്രപഠിപ്പു േനടാത്ത വിടർന്ന കണ്ണാൽ’ മറ്റു�
ള്ളവെര േനാക്കുന്ന േകരളത്തിെല ഗ്രാമെപ്പൺെകാ�
ടികൾ, സുഹാസിനിയുെട ചിരി, േയശുദാസിെന്റ പാ�
ട്ടു് ഇവെയല്ലാം േചേതാഹരങ്ങളാണു്.

3. പി.എസ്.പിയിെല അംഗമായിരുന്ന തൃശ്ശൂെര ബി.സി.
വർഗ്ഗീസിെന ഞാൻ വലിയ പ്രഭാഷകനായി കരുതു�
ന്നു.

4. ഗൗതമിയുെട നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു മൂടുപടം നീക്കിയ
ശകുന്തളയുെട മുഖകാന്തിയാണു് കവിതയ്ക്കു േവണ്ട�
െതന്നു മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് എവിെടേയാ
എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. നവീന കവിതയുെട മൂടുപടം നീക്കൂ.
എന്താണു് സഹൃദയെനന്ന ദുഷ്യന്തൻ കാണുന്നതു?

5. ൈവരൂപ്യമുള്ള തരുണി സുന്ദരനായ യുവാവിെന
ആേശ്ലഷിക്കുേമ്പാൾ അവെള േവദനിപ്പിക്കാതിരി�
ക്കാൻ േവണ്ടി അയാൾ മന്ദസ്മിതം െപാഴിക്കും. ആ
മന്ദസ്മിതം ആഹ്ലാദാനുഭൂതിയുെട ഫലമാെണന്നു
െചറുപ്പക്കാരി െതറ്റിദ്ധരിക്കും. അേപ്പാൾ അവൾ
കൂടുതലായി ആേശ്ലഷങ്ങൾ നടത്തും. കാരുണ്യത്തി�
െന്റ േപരിൽ വിരൂപങ്ങളായ കാവ്യങ്ങളും ഭാവനാദ�
രിദ്രങ്ങളായ കഥകളും പത്രാധിപർ സ്വന്തം വാരിക�
യിൽ അച്ചടിക്കുേമ്പാൾ അവയുെട രചയിതാക്കൾ
തുടെരത്തുടെര രചനകൾ അേദ്ദഹത്തിനു് അയച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കും. തരുണിക്കും രചയിതാക്കൾക്കും
എെന്താരു െതറ്റിദ്ധാരണ!

6. േനാബൽ സമ്മാനം േനടിയ Ilya Prigogine എഴു�
തിയതും A passionate meditation on Man and
Universe എന്നു ഈറ്റാേലാ കാൽവീേനാ വാഴ്ത്തിയ�
തും ആയ Order out of Chaos—Man’s New Di-
alogue with Nature എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഡൂറൻ�
മാറ്റിെന്റ The Physicists എന്ന നാടകെത്തക്കുറിച്ചു
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. മൂന്നു ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശാ�
സ്ത്രം പുേരാഗമിപ്പിക്കാനും അേതസമയം രാഷ്ട്രവ്യവ�
ഹാരശക്തികളിൽ നിന്നു മനുഷ്യെര രക്ഷിക്കാനും
യത്നിക്കുന്നു. ഒരു മാർഗ്ഗേമയുള്ളു അവർക്കു്. ഒരു
ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു് മൂന്നുേപരും ഭ്രാ�
ന്തന്മാരായി ഭാവിച്ചു് ഒരു ഭ്രാന്താലയത്തിൽ പ്രേവശി�
ക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഭ്രാന്താലയത്തിെന്റ ഡയറക് ടർ ചാ�
രപ്പണിയിലൂെട കണ്ടുപിടിത്തങ്ങെള മനസ്സിലാക്കി
േലാകെത്ത കീഴടക്കാനുള്ള ശക്തി സ്വായത്തമാക്കു�
ന്നു. ഏെറ വാഴ്ത്തെപ്പട്ട നാടകമാണു് ഇതു്. (ഈ േല�
ഖകൻ The Physicists വായിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്താവത്തിനു്
അവലംബം Order out of Chaos എന്ന പുസ്തകം)

േവർമിേഫാം അെപ്പൻഡിക്സ് കാണാെത തെന്ന അതി�
നുവരുന്ന വീക്കം േഡാക് ടർ കണ്ടുപിടിക്കും. ശാസ്ത്രക്രിയ
നടത്തി േരാഗിെയ രക്ഷിക്കും. കഥാകാരെന്റ േപരുമാ�
ത്രം കണ്ടാൽ കഥെയങ്ങെനയിരിക്കുെമന്നു വിമർശ�
കനു് ഊഹിക്കാം. പേക്ഷ, അയാളുെട േരാഗം േഭദമാ�
ക്കാൻ വിമർശകനു് കഴിയുകയില്ല.
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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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