
സാഹിത്യവാരഫലം
1969/09/07 (കലാകൗമുദി)

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ

Copyright © 2014-2022, J. Vijayamma. The electronic versions are released
under the provisions of Creative Commons Attribution Non-Commercial
Share Alike license for free download and usage. Sayahna Foundation, jwRa
34, Jagathy, Trivandrum, India 695014. uRl: http://www.sayahna.org

http://www.sayahna.org


സാഹിത്യവാരഫലം
1969/09/07-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ക്ഷീരബലയ്ക്കു്ആവർത്തനം െകാള്ളാം �
എന്നാൽസാഹിത്യത്തിേനാ?
ഭക്തകവി എന്ന േപരിലാണു് ശ്രീ. പി.കുഞ്ഞിരാമൻ�
നായർ േകരളത്തിെലങ്ങും അറിയെപ്പടുന്നതു്. പേക്ഷ,
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർക്കു ആ േപരു് ഒട്ടും ഇഷ്ടവുമില്ല, തി�
രുവനന്തപുരത്തു് വച്ചു കൂടിയ സാഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ
ഒരു കവിസേമ്മളനത്തിൽ ശ്രീ. എൻ. േഗാപാലപിള്ള
ഭക്തകവി എന്നു് കുഞ്ഞിരാമൻ നായെര വിേശഷിപ്പി�
ച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഭക്തശബ്ദത്തിനു െചാെറന്നാണു്
അർത്ഥെമന്നും അതിനാൽ തെന്ന ‘ചാറ്റു കവി’ എന്നാ�
ണു് വിളിേക്കണ്ടെതന്നും നീരസേത്താെട പറഞ്ഞതു്
ഈ േലഖകൻ േകൾക്കുകയുണ്ടായി, കുഞ്ഞിരാമൻ
നായർക്കു് ആ വിേശഷണം ഗാഢേശാകം ജനിപ്പി�
ക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതിെന്റ സാർത്ഥകതെയ നമുക്കു
നിേഷധിക്കാൻ വയ്യ. അേദ്ദഹം അനുഗ്രഹീതനായ
കവിതെന്ന. പേക്ഷ, ഭക്തിെയന്ന വികാരം പ്രസ്തുതാ�
നുസാരമായും പ്രസ്തുതാനുസാരമല്ലാെതയും എങ്ങും നി�
യന്ത്രണമില്ലാെത പ്രവഹിക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ള പരമാർ�
ത്ഥത്തിെന്റ േനേര നാം എങ്ങെന കണ്ണടയ്ക്കാനാണു്?
കവിക്കുള്ള ചിന്തയുെട മണ്ഡലത്തിേലക്കു് ഒഴുകി സങ്ക�
ല്പങ്ങെളയും മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങേളയും നിറം പിടിപ്പിക്കു�
ന്ന ഈ വികാരെത്ത നമുക്കു് എങ്ങെന കണ്ടിെല്ലന്നു
വയ്ക്കാൻ കഴിയും? ഒരു വികാരം മാറാെത നിന്നാൽ
അതിെന ‘ഒബ് സഷൻ’ എന്നു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വി�
ളിക്കും. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഈ “വികാരപീഡ”യുള്ള
ഒബ് സഷനുള്ള കവിയാണു്. അേദ്ദഹം സാരസ്വതൈവ�
ഭവത്താൽ അനുഗ്രഹീതനാെണങ്കിലും ഭക്തിെയന്ന
വികാരെത്ത േരാഗമാക്കിെക്കാണ്ടുനടക്കുന്നയാളാണു്.
അതിനാലാണു് പറഞ്ഞതുതെന്ന പിെന്നയും പിെന്നയും
പറയാൻ അേദ്ദഹം നിർബ്ബദ്ധനാകുന്നതും. ആശയങ്ങ�
ളും വാങ്മയ ചിത്രങ്ങളും കല്പനകളും ഒേര വിധത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാവ്യങ്ങളിൽ അനുവാചകനു് ൈവര�
സ്യമുളവാകുമാറു് അണിനിരക്കുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 16-ാം തീയ�
തിയിെല മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ അേദ്ദഹം എഴുതിയി�
രിക്കുന്ന “ശിേവാതി വിളക്കു്” എന്ന കവിത േനാക്കുക.
അതിെന്റ ആരംഭം:

കണികണ്ടു; െകാടിേകറി
കളിവിളക്കിൽപ്പുതുതിരികളിട്ടു:
കടൽ കാണും മലനിരയിൽ
തിരേനാക്കിക്കരിമുകിെലാളിച്ചു

തുടർന്നു്, കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചു െകാല്ലമായി അേദ്ദ�
ഹം പ്രേയാഗിക്കുന്ന അലങ്കാരങ്ങളും താേലാലിക്കുന്ന
കല്പനകളും വ്യാധിയായിെക്കാണ്ടുനടക്കുന്ന ഭക്തിെയ�
ന്ന വികാരവും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ക്ഷീരബലയ്ക്കു് ആവർ�
ത്തനം െകാള്ളാം. കവിതയ്ക്കു് അതു് നല്ലതല്ല. സ്വന്തം
ആവർത്തനങ്ങെള ആവർത്തിക്കുന്ന കുഞ്ഞിരാമൻ നാ�
യർ േകരളത്തിെല സഹൃദയെര മടുപ്പിക്കുകയാെണന്നു്
ഞാെനാന്നു പറഞ്ഞു െകാള്ളെട്ട. ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠനാണു്
ഈ കവി. അതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം കവിതെയഴുതി പര�
സ്യംെചയ്യാൻ പത്രത്തിനു് അയച്ചുെകാടുത്താൽ പത്രാ�
ധിപർക്കു് അതു് ചവറ്റുകുട്ടയിേലയ്ക്കു് എറിയാൻ േതാന്നു�
കയില്ല. കുഞ്ഞിരാമൻനായർ തെന്ന വായനക്കാെര
സഹായിക്കണം. എഴുതിയ കവിത ആവർത്തനമാ�
േണാ എെന്നാന്നു് അേദ്ദഹം പരിേശാധിച്ചാൽ മതി.
അതു് പത്രത്തിനു് അയയ്ക്കാവുന്നതാേണാ എന്നു് അേദ്ദ�
ഹം േനാക്കിയാൽ മതി. ഒരുപേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിനു്
അതിനു് സമ്മതമിെല്ലങ്കിേലാ? കുഞ്ഞിരാമൻനായരുെട
പ്രസിദ്ധിെയ വകവയ്ക്കാെത പത്രാധിപർതെന്ന സ്വന്തം
ചവറ്റുകുട്ടയിേലയ്ക്കു അെതറിഞ്ഞുകളയണം.

പുലാക്കാട്ടു രവീന്ദ്രൻ

മഹായശക്തനായ കു�
ഞ്ഞിരാമൻനായെര�
വിട്ടു് ശ്രീ. അച്യുത്ത ഭാ�
സ്ക്കറിെന്റ അടുക്കേല�
യ്ക്ക വരാം. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ “തങ്കനാണയത്തി�
േലാേസ്നഹം?” എന്ന
കവിത അതിേലാഭി�
യായ ഒരു പുരുഷെന്റ
േനർക്കും അർത്ഥപര�
ത്വമുള്ള അയാളുെട മക�
ളുെട േനർക്കുമുള്ള ഒരു
േനരിയ ശകാരമാണു്.
പരിഹാസച്ഛായകലർ�
ന്ന ഉപാലംഭം. അെതാെട്ടാെക്ക അനുവാചകെന്റ ഹൃദ�
യെത്ത സ്പർശിക്കുന്നു. ഭൗതികത്വത്തിൽ നിന്നു് ആധ്യാ�
ത്മിക്തയിേലയ്ക്കും ആധ്യാത്മികത്വത്തിൽനിന്നു ഭൗതി�
കതയിേലയ്ക്കും മാറിമാറി വീഴുന്ന മനുഷ്യാത്മാവിെന വി�
ദഗ്ദ്ധമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു ശ്രീ: പുലാക്കാട്ടു രവീന്ദ്രൻ
തെന്റ ‘പഴനി’യിൽ എന്ന കവിതയിൽ. മാതൃഭൂമിയിെല
ഈ രണ്ടു കാവ്യങ്ങളുെടയും മാന്ത്രികത്വത്തിനു വിേധ�
യമായിെകാടുക്കാൻ സന്നദ്ധമാണു് അനുവാചകഹൃദ�
യം. എങ്കിലും കവിതയിെല പരിഹാസം ഈ േലഖക�
നു് ആദരണീയമല്ല. പരിഹാസം ബുദ്ധിയിൽനിന്നു ഉദി�
ക്കുന്നു. കവിത ആത്മാവിൽനിന്നും. ബുദ്ധിയിൽനിന്നും
സംജാതമാകുന്ന ആേക്ഷപകവിത പ്രഭാഷണാത്മക�
തയുെട മണ്ഡലത്തിേലയ്ക്കു് അനുവാചകെന നയിക്കും.
ആത്മാവിൽനിന്നു് ഉദയംെകാള്ളുന്ന കവിത സ്വപ്നമ�
ണ്ഡലത്തിേലയ്ക്കും. അതിനാൽ ശ്രീ. കാവാലം വിശ്വനാ�
ഥക്കുറുപ്പിെന്റ “കാക്കയും െകാറ്റിയും” (ജനയുഗം) ശ്രീ.
കരിമ്പുഴ രാമചന്ദ്രെന്റ “ഭഗവാെന്റ മായ” (ജനയുഗം)
ശ്രീ. കല്ലിയൂർ മധുവിെന്റ “നഗ്നചിത്രങ്ങൾ” (മലയാള�
നാടു് ) എന്നീ ആേക്ഷപകവിതകളിൽ ഇച്ഛാശക്തിയുെട
പ്രകടനമാണു് നമുക്കു കാണാൻ കഴിയുക. ചന്ദ്രനിേല�
യ്ക്കള്ള യാത്രെയ പരമാർശിച്ചുെകാണ്ടു് ശ്രീ. തിരുനല്ലൂർ
വാസുേദവ് ‘മലയാളരാജ്യ’ത്തിൽ എഴുതിയ “ഭൂമിയുെട
നിേവദനം” എന്ന കവിതയിൽ ഗദ്യാത്മകത്വവും േചാ�
റിെന്റ ൈവശിഷ്ട്യെത്ത പ്രതിപാദനം െചയ്യുന്ന ‘േചാറു’
എന്ന േപരുള്ള, ശ്രീ. എഴുമറ്റൂർ കരുണാകരെന്റ കവിത�
യിൽ (മലയാളനാടു്   ) ഛന്ദസ്സിൽ ഒതുങ്ങിയ ആശയങ്ങ�
ളാണുള്ളതു്. യഥാർത്ഥമായ കവിതയുെട നാദമുയർത്തു�
ന്നു ശ്രീ. നീലേമ്പരൂർ മധുസൂദൻ നായരുെട “ഞാനും
നീയും” എന്ന കാവ്യം (കുങ്കമം വാരിക). ഞാനും നീയും–
ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും–അവയുെട ബന്ധം ഹൃദ്യമാ�
യി കവി പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നു.

നീമമൈചതന്യഭാവം—ജഗത്
ജീവിതശക്തിപ്രഭാവം
രൂപാന്തരങ്ങളിലൂെട—കാല
േദശാന്തരങ്ങളിലൂെട
നിെന്ന ഞാൻ വാരിപ്പുണർന്നു നിെന്റ
വർണ്ണഗന്ധങ്ങൾ നുകർന്നും
നില്ക്കുേമ്പാൾ ഞാെനാരുഗാനം, നീേയാ
നിഷ്പന്ദമാകാത്ത താളം!

ആധുനിക ഭാരതത്തിെന്റ ജീർണ്ണത കണ്ടു് േരാഷാകുല�
നായ ശ്രീ. കവനാലയം “െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ ശബ്ദ”ത്തിലൂെട
(േകരളശബ്ദം) തെന്റ അമർഷെത്ത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
എെന്താരു അസംവൃത മനഃസ്ഥിതി! എെന്താരു അഗൂ�
ഢഭാവം! എെന്താരു അന്തസ്സുള്ള ഉപാലംഭം! കവിത�
യുെട വിഷയേമതായാലും അെതാരാധ്യാത്മിക ഗാനമാ�
യിരിക്കണെമന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന എെന്ന കവി തൃപ്തനാ�
ക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവനപാടവം
അംഗീകരിച്ചുെകാടുക്കുന്നു.

േതാമസ് മൻ

കഥാകാരൻ ഗർഹ�
ണീയങ്ങളായ വിഷയ�
ങ്ങൾ ൈകകാര്യം െച�
യ്താലും അനുവാചക�
െന വിശുദ്ധിയുെട മണ്ഡ�
ലത്തിേലക്കു നയിക്ക�
ണം. ഇെല്ലങ്കിൽ അതു്
ഉത്കൃഷ്ടമായ കലാപ്ര�
ക്രിയയായിരിക്കുകയി�
ല്ല. േതാമസ് മന്നിെന്റ
“വിശൂദ്ധനായ പാപി”
(Holy Sinner) എന്ന

േനാവൽ അഗമ്യഗമനെത്തയാണു് പ്രതിപാദ്യ വിഷ�
യമാക്കുന്നതു്. മാപ്പസാങ്ങിെന്റ “തുറമുഖത്തു്” (In port)
എന്ന െചറുകഥയും അങ്ങെനതെന്ന. പേക്ഷ, ആ കൃ�
തികൾ വായിക്കുന്നവർ വിശുദ്ധമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തി�
ലാണു് െചന്നുനില്ക്കുക. അഗമ്യഗമനേത്താടു ബന്ധെപ്പ�
ട്ട ഉത്കട വികാരങ്ങെള പ്രശാന്തത സംജാതമാകുമാറു്
ആേലഖനം െചയ്യുന്നതിൽ നിന്നാണു് ആ വിശുദ്ധി ഉള�
വാക്കുക. “വികാരങ്ങെള പ്രശാന്തമാക്കുക, പ്രശാന്ത�
തെയ ൈവകാരികമാക്കുക”—ഇതാണു് സാഹിത്യത്തി�
െന്റ ധർമ്മെമന്നു് മാഹാനിരൂപകനായ േക്രാേച്ച പറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ൈലംഗിക കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദനം െചയ്യു�
ന്ന ആൽബർേട്ടാ െമാേറവിയ, ഹാേരാൾഡ് േറാബിൻ�
സ്, േജാൺ ഓഹര എന്നിവെര കലാകാരന്മാരായി
ഈ േലഖകൻ അംഗീകരിക്കാത്തതിനു കാരണം ഇതു
തെന്ന. അവർ അനുവാചകെന്റ കാേമാത്സുകതെയ
ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നേതയുള്ളു. ‘മലയാളനാടു് ’ വാരികയിൽ
ഗൗതമെന്റ ‘രാജാവിെന്റ തലയുള്ള നാണയം’ എന്ന
കഥ വായിച്ചേപ്പാൾ എന്നിലങ്കുരിച്ച ചിന്തകെളയാണു്
ഞാൻ മുകളിൽ കുറിച്ചിട്ടതു്. ഒരു ബാലെന്റയും അവ�
െനക്കാൾ പ്രായം കൂടിയ ഒരു ബാലികയുെടയും ശാരീ�
രിക േവഴ്ചെയയാണു് ഗൗതമൻ അതിൽ കാേമാദ്ദീപക�
മായി വർണ്ണിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആഖ്യാനപാട�
വം നാം ആദരിക്കും. പേക്ഷ, ആഖ്യാനപാടവം പ്രദർശി�
പ്പിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റക്കാരണം െകാണ്ടു് ഒെരഴുത്തുകാര�
നും ഉത്കൃഷ്ടകലാകാരനായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
മുൻെപാരിക്കൽ ‘മലയാളനാട്ടി’ൽ നെല്ലാരു കഥെയ�
ഴുതിയ ഗൗതമനാണു് ഈ രീതിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകു�
ന്നതു്. ‘കുങ്കമം’ വാരികയിൽ ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുതി�
യിരിക്കുന്ന “െകാടുങ്ങല്ലൂരമ്മ” എന്ന കഥയ്ക്കുള്ള ന്യൂനത�
യും ഇതുതെന്ന. ആർക്കും വഴങ്ങാത്ത ഒരു യുവതിെയ
വശീകരിച്ചു് അവൾക്കു് ഒരു സന്താനേത്തയും പ്രദാനം�
െചയ്തിട്ടു് യുവാവു് മറുനാട്ടിേലയ്ക്കു േപായി. വർഷങ്ങൾക�
ഴിഞ്ഞു് അയാൾ തിരിച്ചുവന്നു. തെന്റ ൈലംഗികാഭിലാ�
ഷത്തിെന്റ തൃപ്തിക്കുേവണ്ടി അയാൾ വീണ്ടും അവളുെട
അടുക്കേലയ്ക്കുേപായി. അന്നു് അവൾ ൈലംഗികേരാഗം�
പിടിച്ച േവശ്യയാണു്. അയാളതു് അറിഞ്ഞില്ല. അടുത്ത
ദിവസം േവദന സഹിക്കാെത അയാൾ േഡാക് ടെറ
കാണാൻേപാകുേമ്പാൾ അവൾ ഉറെക്കയുറെക്ക ചിരി�
ച്ചു. അവളുെട പ്രതികാര നിർവ്വഹണം! വസൂരിയുെട വി�
ത്തുകൾ വാരിെയറിയുന്ന െകാടുങ്ങല്ലൂരമ്മെയേപ്പാെല
ൈലംഗികേരാഗത്തിെന്റ വിത്തുകൾ എറിയുന്ന മെറ്റാരു�
ഗ്രേദവതയായി അവൾ നില്ക്കുന്നു. ബാലകൃഷ്ണനും ആഖ്യാ�
നപാടവമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഈ കഥയിെല അതിരുകടന്ന
ൈവഷയികത്വം എനിക്കിഷ്ടമായില്ല. വായനക്കാരിൽ
ഇെതാരു അനാേരാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയുളവാക്കു�
െമന്നാണു് എെന്റ വിചാരം. എമിലി േസാളയുെട “ഭൂമി”
എന്ന വിലക്ഷണമായ േനാവലിെല ഒരു ദുഷ്ടകഥാപാ�
ത്രത്തിെന്റ േപരു് േയശൂ-Yesus-എന്നാണു്. േസാളയുെട
വിേവചനമില്ലായ്മെയയാണു് ഈ േപരിടൽ കാണിക്കു�
ന്നെതന്നു് അനേത്താൾ ഫ്രാൻസ് അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടു�
ണ്ടു്. അേനകമാളുകൾ ആരാധിക്കുന്ന െകാടുങ്ങല്ലൂരമ്മ�
െയ ൈലംഗികേരാഗം പിടിച്ച ഒരു േവശ്യേയാടു് ഉപമി�
ക്കുന്നതു് വിേവചനമില്ലായ്മയാെണന്നു് വ്യക്തിഗതനായ
ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞുെകാള്ള�
െട്ട. ഇവിെട ബാലകൃഷ്ണെന്റ കഥയുമായി ഒരു ബന്ധവു�
മില്ലാത്ത മെറ്റാരു കഥെയക്കുറിച്ചുകൂടി പ്രസ്താവിേക്കണ്ട�
തായി വന്നിരിക്കുന്നു. വിശ്രുതനായ കാസേനാവയുെട
“സ്മരണ”കളിലുള്ളതാണതു്. ഒരു യുവതിയുെട നിഷ്കള�
ങ്കത കണ്ടു് കാസേനാവ അവെള സ്വന്തം ഭവനത്തിേല�
ക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. അവൾക്കു് ജീവിക്കാൻ േവണ്ട�
െതല്ലാം നൽകി. പേക്ഷ, അവൾ അേദ്ദഹത്തിനു് ൈലം�
ഗികേരാഗം പ്രദാനം െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിനുമാത്രമല്ല:
ചാരിത്രശാലിനിയാെണന്നു് അഭിനയിച്ചുെകാണ്ടു് കാ�
സേനാവ അറിയാെത അവൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആറു
സുഹൃത്തുകൾക്കും അതു് പകർന്നുെകാടുത്തു. സ്ത്രീയുെട
നിഷ്ക്കളങ്കത െവറും കള്ളമാെണന്നു് കാണിക്കാൻ കാസ�
േനാവ അങ്ങെനെയാരു കഥെയഴുതുകയാണു് (സ്മരണ�
കൾ എന്നാണു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ േപെരങ്കിലും അതിെല
പല കഥകളും ഭാവനയുെട സന്തതികളാെണന്നാണു്
അഭിജ്ഞമതം) കാസേനാവയുെട കഥ അലക്ഷണമാ�
കുന്നില്ല. ബാലകൃഷ്ണെന്റ കഥെയക്കുറിച്ചു് അങ്ങെന പറ�
യാൻ വയ്യ. ഇനി നമുക്കു േചലാമറ്റം രുക് മിണിയുെട (രു�
ഗ്മിണീ എന്നല്ല) ‘കറുത്ത രാത്രി’ എന്ന െചറുകഥയിേല�
യ്ക്കു േപാകാം. സാവിത്രിക്കുട്ടി എന്ന യുവതിയുെട ആത്മ�
ഹത്യയാണു് അതിെല പ്രതിപാദ്യവിഷയം. സ്ത്രീ പുരു�
ഷെന േസ്നഹിക്കുന്ന നിർമ്മലമായ രീതിയിൽത്തെന്ന
സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒരാെള േസ്നഹിച്ചു. അയാേളാ? പുരു�
ഷൻ സ്ത്രീെയ േസ്നഹിക്കുന്ന കളങ്കമായരീതിയിേല അവ�
െള േസ്നഹിച്ചുള്ളു. അയാളുെട വ്യഭിചാരം കണ്ടുമടുത്ത
സാവിത്രിക്കുട്ടി ആത്മഹത്യ െചയ്തു. നിത്യജീവിതത്തിൽ
ഇങ്ങെനയുള്ള ആത്മഹത്യകൾ ധാരാളമുണ്ടാകുന്നുെവ�
ന്നു നമുക്കുറിയാം. പേക്ഷ, രുക് മിണിയുെട കലാേലാക�
ത്തിെല ഈ ആത്മഹത്യ അനുവാചകെന്റ ഹൃദയെത്ത
സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ജീവിതസംഭവങ്ങെള കഥാകാരി കാ�
ണുന്നു. അവെയ ‘ബ്േളാട്ടിംഗ് േപപ്പർ’ വച്ചു മഷിെയടു�
ക്കുന്നതുേപാെല ഒപ്പിെയടുക്കുന്നു. അതു കലയുെട പ്ര�
ക്രിയയല്ല ജീവിതസംഭവങ്ങളുെട പിന്നിലുള്ള ജീവിതസ�
ത്യെത്തയാണു് കലാകാരൻ ആവിഷ്ക്കരിേക്കണ്ടതു്. അതു
രുക് മിണി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല.

ഈ ആഴ്ചയിെല ‘ജനയുഗം’ വാരികയിൽ േകവലൻ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന ‘ഛായ’ എന്ന െചറുകഥ കലാസുന്ദര�
മേത്ര. സർവ്വസാധാരണങ്ങളായ രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങ�
െള അസാധാരണമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ െകാണ്ടു�
നിറുത്തിയിട്ടു് അവരുെട ജീവിതത്തിെല ഒരു ഭീകരനിമി�
ഷെത്ത കഥാകാരൻ വിദഗ്ദ്ധമായി ചിത്രണം െചയ്യുന്നു.
കല്ലാശാരി കിട്ടു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ. ഭാര്യയുെട
ചാരിത്രത്തിൽ സംശയാപന്നനായി അയാൾ കുഞ്ഞി�
െന ചവിട്ടിെക്കാന്നു. അവൾ അേതാെട ഭ്രാന്തിയായി,
മരിച്ച കുട്ടി യുവതിയുെട രൂപത്തിൽ തെന്റ മുമ്പിൽ വന്നു
നില്ക്കുന്നതായി അയാൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു. സ്വപ്നത്തിലൂ�
െടയാണു് കഥയുെട സമ്പൂർണ്ണമായ ആവിഷ്ക്കാരം. സ്വ�
പ്നത്തിലൂെട അനുവാചകൻ സത്യം സാക്ഷാത്കരിച്ചു്
ആഹ്ലാദിക്കുന്നു.

ഭർത്താവു് വ്യഭിചരിച്ചതുെകാണ്ടു് താനും വ്യഭിചരിക്കുെമ�
ന്നു് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യെയ ശ്രീ. േഗാവിന്ദൻ കു�
ട്ടി, മങ്കര “നിേന്റതുമാത്രം” എന്ന കഥയിൽ അവതരിപ്പി�
ക്കുന്നു (കുങ്കമം വാരിക). അച്ഛെന്റ രണ്ടാമെത്ത വിവാ�
ഹം കണ്ടു് ദുഃഖാകുലനാകുന്നുെണ്ടങ്കിലും പ്രതിബന്ധങ്ങ�
െള തട്ടിത്തകർത്തു് ജീവിതത്തിൽ മുേന്നറുെമന്നു് ശപ�
ഥംെചയ്യുന്ന ഒരു മകെന ശ്രീമതി ഭാമിനി “തീരം” എന്ന
കഥയിലൂെട നമ്മുെട മുൻപിൽ െകാണ്ടുവരുന്നു. രണ്ടു
കഥകൾക്കും കലയുെട ചാരുതയില്ല. ആദ്യേത്തതിനു
തീെരയില്ല. തെന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അമ്മായിെയ (ഭാര്യ�
യുെട അമ്മെയ) ഉറക്കഗുളികെകാടുത്തു് ഉറക്കുന്ന ഒരു�
വെനയാണു് ശ്രീ. തിരുനല്ലുർ ചന്ദ്രൻ “സാഫല്യ”െമന്ന
കഥയിലൂെട സഹൃദയ േലാകത്തിേലയ്ക്കു് തള്ളിവിട്ടു് ചരി�
താർത്ഥനാവുന്നതു്: ആ കഥയ്ക്കും ഭംഗിയില്ല.

വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്

ശ്രീ. വി. ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാ�
ടിെന്റ ആത്മകഥയിൽ
നിെന്നാരുഭാഗം “െക�
ടാത്ത തീനാളങ്ങൾ”
എന്ന േപരിൽ മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പരസ്യം�
െചയ്തിരിക്കുന്നു. മേനാ�
ഹരമാണു് ഈ ആത്മ�
കഥാംശം. കവിെയ
വി. ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിെന�
യാണു് ഞാൻ ഇവിെട
കാണുന്നതു്. സത്യത്തി�

ലുള്ള വിശ്വാസം, ഇച്ഛാശക്തിയുെട വിശൂദ്ധി ഭാവതരളി�
തമായ ഹൃദയം ഇവെയാെക്ക അനായാസമായി ഇവി�
െട ദർശിക്കാം. ഇതിെന്റ േശഷം ഭാഗവും ഉള്ളേപാെല
തെന്ന സുന്ദരമായിരുെന്നങ്കിൽ! ഒരുഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാ�
തിരിക്കാൻ എനിക്കു മനസ്സുവരുന്നില്ല.

“അങ്ങെന കാലം കടന്നുെപാെയ്ക്കാണ്ടി�
രിെക്ക ഒരു േവനലറുതിയിൽ സായന്തന�
സന്ധ്യാവന്ദനെത്ത പ്രതീക്ഷിച്ചു് േക്ഷത്ര�
ക്കടവിൽ ഈറൻ മേനാരാജ്യങ്ങൾ കാറ്റ�
ത്തിട്ടു നില്ക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. അണി�
െഞ്ഞാരുങ്ങിയ അസ്തമയസന്ധ്യ ആകാ�
ശതലത്തിലും.”

“കാെറാളിവർണ്ണെനക്കാണുമാറാകണം
കാമിതെമെന്തന്നു േകൾക്കുമാറാകണം”

സായന്തനത്തിെലന്നിലൂെട ഒരു മൂളിപ്പാട്ടു് ഒഴികിവന്നു.
പ്രതീകാത്മകമായി എെന്റേനർക്കു വിരൽചൂണ്ടുന്ന ആ
ഈരടിയുെട കവയിത്രയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധാലുവായി.
തലയിൽ ഒരു െപാെത്തണ്ണ, ൈകയിൽ ഒരുപിടി തിരു�
താളി, ചുണ്ടിൽ വിടരുന്ന പുഞ്ചിരി. ഇങ്ങെന പുഴവക്ക�
െത്ത കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നു് ശ്രീമതി അമ്മുക്കുട്ടിവാരസ്യാർ
ഒരു കുറിഞ്ഞിപൂച്ചയുെട കുറുംകൗശലേത്താെട അരിച്ച�
രിച്ചു വരികയാണു്. ഞങ്ങളുെട വിടർന്ന നയനങ്ങൾ
ആ േപാക്കുെവയിലിൽ പൂമ്പാറ്റയുെട ഉത്സാഹപ്രകർ�
ഷത്തിൽ െതല്ലിട പാറിക്കളിച്ചു. എന്നിൽനിന്നു ചൂടുള്ള
ഒരഭിനിേവശം തിളച്ചുെപാങ്ങി. ഇതിഷ്ടാേണാ? മടിക്കു�
ത്തിൽ നിന്നു് ഒരു പിടി മുല്ലെമാട്ടു് അവെളെന്റ േനേര
നീട്ടീ…”

എത്ര സുന്ദരം! ആണുങ്ങെളാെക്ക ഇങ്ങെനയാണു് എഴു�
തുന്നതു്. അല്ലാെത േവലിചാടി കാമുകൻ വന്നതും െക�
ട്ടിപ്പിടിച്ചതും ചുംബിച്ചതും ശാരീരികദാഹം ശമിപ്പിച്ചതും
ഒെക്ക വിേവചനമില്ലാെത വർണ്ണിക്കുകയല്ല.

സി.െക. കരിം

ജീവിതം മറന്ന സാഹി�
ത്യരംഗെത്തക്കുറിച്ചു്
ശ്രീ. എം. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ
ആേവശേത്താെട ഉപ�
ന്യസിക്കുന്നു. ‘േദശാ�
ഭിമാനി’ വാരികയിൽ
ശ്രീ. കുട്ടിക്കൃഷ്ണെന്റ പ്ര�
ബന്ധത്തിെല എല്ലാ
ആശയങ്ങേളാടും എനി�
ക്കു േയാജിക്കാൻ സാ�
ധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും
എനിക്കു പരാതിയില്ല.
അേദ്ദഹം സ്വകീയങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളാണു് ആവി�
ഷ്ക്കാരം നല്കുന്നതു്. അവേയാടു് എല്ലാവരും േയാജിക്കുെമ�
ന്നു് അേദ്ദഹം തെന്ന വിചാരിക്കുകയില്ലേല്ലാ! പുരുഷാ�
ന്തരം ഒരു മതനികുതിയായിരുന്നുെവന്നും അതു് സാമൂ�
തിരിമാർ മുഹമ്മദീയരിൽനിന്നുമാത്രം പിരിെച്ചടുത്തിരു�
െന്നന്നും ആ രീതിയിലുള്ള വിേവചനാപരമായ െപരു�
മാറ്റം അവരുെട ധർമ്മേരാഷമിളക്കിവിെട്ടന്നും മറ്റും ശ്രീ.
സി.െക. കരിം മലയാളനാടുവാരികയിൽ ഉപന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരഭിപ്രായം പറ�
യാൻ ഈ േലഖകൻ പ്രഗല്ഭനല്ല. അതു് ഞാൻ ചരിത്ര�
പണ്ഡിതന്മാർക്കു് വിട്ടുെകാടുക്കെട്ട. തെന്റ വാദത്തിനു്
അനുരൂപങ്ങളായ യുക്തികൾ േലഖകൻ നല്കുന്നുെണ്ട�
ന്നു മാത്രേമ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളു.

സാഹിത്യകാരൻ വികാരങ്ങെള ഭാവനയുെട െതാട്ടി�
ലിൽക്കിടത്തി താേലാലിക്കണം. തെന്റ ബുദ്ധിയിേല�
ക്കല്ല, ആത്മാവിേലക്കു ഉറ്റുേനാക്കണം. ജീവിത സംഭ�
വങ്ങെള നിരാകരിച്ചിട്ടു് ജീവിത സത്യങ്ങെള ചിത്രീകരി�
ക്കണം. അേപ്പാൾ േശ്രഷ്ഠമായ സാഹിത്യം സംജാത�
മാകും. അങ്ങെനയുള്ള ഒരു അസുലഭ നിമിഷത്തിലാ�
ണു് വിക്തർയുേഗാ ചന്ദ്രകലെയക്കണ്ടു് ഇങ്ങെന പറ�
ഞ്ഞതു്.

“ ഏതു് ഈശ്വരനാണു്, ഏതു് ശാസ്വത
വസന്തത്തിെന്റ െകായ്ത്തുകാരനാണു് ഈ
സ്വർണ്ണെക്കായ്ത്തരിവാൾ നക്ഷത്രങ്ങളുെട
വയലുകളിൽ അലക്ഷ്യമായി എറിഞ്ഞിട്ടു
േപായിരിക്കുന്നതു്?”

ഇതുേപാെലാന്നു എഴുതാൻ എനിക്കു കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ
ഞാെനത്ര ധന്യനാകുമായിരുന്നു.

□
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എം.കൃഷ്ണൻ നായർ

തിരുവനന്തപുരത്ത് വി.െക.മാധവൻ പിള്ളയുെടയും ശാരദാ�
മ്മയുെടയും മകനായി 1923 മാർച്ച് 3-നു ശ്രീ എം.കൃഷ്ണൻ നാ�
യർ ജനിച്ചു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േശഷം തിരുവനന്തപു�
രം യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാളജിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ബിരുദാ�
നന്തര ബിരുദം േനടി. പഠനത്തിനു േശഷം മലയാള സാഹി�
ത്യാധ്യാപകനായി അേദ്ദഹം പല കലാലയങ്ങളിലും േസവ�
നം അനുഷ്ഠിച്ചു. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാളജിൽ നി�
ന്നു മലയാള വിഭാഗം തലവനായി വിരമിച്ചു.

സാഹിത്യവാരഫലം
36 വർഷേത്താളം തുടർച്ചയായി അേദ്ദ�
ഹം എഴുതിയ (1969 മുതൽ മരണത്തി�
നു ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യവാര�
ഫലം ഒരുപേക്ഷ േലാകത്തിെല തെന്ന
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ച സാഹിത്യ പംക്തി ആയിരിക്കും. മല�
യാളനാട് വാരികയിലാണ് അേദ്ദഹം

തെന്റ പംക്തി എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. മലയാളനാട് നിന്നുേപാ�
യതിനു േശഷം കലാകൗമുദി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും അതിനു േശഷം
സമകാലിക മലയാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫലം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ അറി�
വുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂേറാപ്പു
വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴുത്തുകാ�
െര േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി. പാ�
വ്  േലാ െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി കവ�
ബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളികളു�
െട വായനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരുെട
പങ്കു െചറുതല്ല.

സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആതിഥ്യമര്യാദക്കാരനുമായിരു�
ന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ കർശനമായ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിെന്റ േപരും പ്രശസ്തി�
യും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമായി ഔന്ന�
ത്യമുള്ള രചനകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും മെറ്റല്ലാം
വ്യർത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു.
സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ പത്രപ്രവർത്തന�
ത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവിയൽ’ എന്നു വിേശ�
ഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി, ‘അതുെകാണ്ടാണെല്ലാ,
ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35 വർഷമായി സാഹിത്യ വാ�
രഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകരമായ
രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാള്ളുന്ന നർമവും മലയാളികളു�
െട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാത്മക�
വുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാഹിത്യ വാരഫലെത്ത വായന�
ക്കാർക്കു പ്രിയങ്കരമാക്കി.

1995 ജൂൺ 25-ന് കലാകൗമുദി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്ത്.

അതിഗഹനമായ വായനയുെട ഉടമയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നാ�
യർ. ഓേട്ടാറിക്ഷാ ൈഡ്രവർമാർ മുതൽ േകാേളജ് െപ്രാഫ�
സർമാർ വെരയും നവകവികൾ മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വെര�
യും സാഹിത്യവാരഫലത്തിെന്റ പുതിയ ലക്കങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
കാത്തിരുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ മൗലികതയുള്ള എഴു�
ത്തുകാർ ഇെല്ലന്നും േടാൾേസ്റ്റായിയും േതാമസ് മാനുമായി താ�
രതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ ബഹുദൂ�
രം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരെത്ത സായാഹ്ന നടത്തക്കാർക്ക് പരിചിത�
നായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നായർ. ഇന്ത്യൻ േകാഫി െഹൗസിെല
പതിവുകാരനായിരുന്ന അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരെത്ത േമാ�
േഡൺ ബുക് െസന്ററിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകനും ഉപയുക്താ�
വുമായിരുന്നു. സാഹിത്യരംഗെത്ത േസവനങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹ�
ത്തിനു ജി.െക. േഗാെയങ്ക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. േകരള യൂണിേവ�
ഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾക്കായി ഒരു പ്രദർ�
ശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ കാല ഉപന്യാസങ്ങ�
ളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സന്നിധാന�
ത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നു (1979), സാഹിത്യ
വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർശന�
ത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.

െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു സ്വകാര്യ
ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു. ന്യുേമാണിയയും
ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമായിരുന്നു മരണ കാരണം.

(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിനും വാരഫലത്തിെല ചിത്രങ്ങൾക്കും വിക്കി�
പ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://ml.wikipedia.org/wiki/ഇന്ത്യന്_കോഫീ_ഹൌസ്
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia


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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