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സാഹിത്യവാരഫലം

1969/09/28-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

വിഷാദത്തിെന്റ കയ്പും നിരാശതയുെട ദുർ
ഗന്ധവും
നിർവ്യാജവികാരങ്ങൾ
നിർവ്യാജമായ രീതിയിൽ
ത്തെന്ന ആവിഷ്കൃതങ്ങ
ളാകുെമന്ന തത്ത്വത്തിനു്
നിദർശകമാണു് ശ്രീ. ചാ
ത്തനാത്തു് അച്യുതനുണ്ണി
യുെട “ഒരു തുള്ളി െവളി
ച്ചം” എന്ന കവിത (മല
യാളനാടു് വാരിക-ലക്കം
17). ആദിപ്രകൃതിയിൽ
നിന്നു് ഉയിർെത്തഴുേന്ന
റ്റ ഒരു തുള്ളി െവളിച്ചം—
ബഡവാലനബിന്ദു—പ്രപഞ്ചമാെക വ്യാപിക്കെട്ടെയന്നു്
കവി ആശംസിക്കുന്നു. ആ ആശംസയ്ക്കു ചാരുതയുണ്ടു്,
യഥാർത്ഥമായ കവിതയുെട നാദമുണ്ടു്. അതിെന്റ ഒരു
ഭാഗം േകട്ടാലും:
സാഹിത്യത്തിനു് വികാ
സം വരുത്തി വരുത്തി
നാം ദുഃഖെത്ത ക്ഷണിച്ചു
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
അത്യന്താധുനിക കവിത
സാഹിത്യത്തിെന്റ വികാസ
ത്തിനു് നിദർശകമാണേത്ര.
പേക്ഷ, വികാരേലാലമായ
ഹൃദയമുള്ളവനു് അതിെന്റ
പാരായണം തീവ്രേവദനയുള
വാക്കുന്നു. െചറുകഥയിലുമുണ്ടു്
അത്യന്താധുനികത.
അതും ദുഃഖകരമാണു്.

ഒരു പുലരിപ്പൂവിലുണർന്ന
വിരിഞ്ഞെവളിച്ചത്തിെന്റ നുറുേങ്ങ!
നിറയുകനീ നീലതമസ്സിൽ
നിഴലുകളലിയും നിത്യനഭസ്സിൽ
മുകരുകനീരാഗപരാഗം
ചിതറിയ വിശ്വവിശാലതയുെട
മൃദുലദലങ്ങളിൽ!

ഈ തുള്ളിെവളിച്ചം അജ്ഞാതമായ ഏേതാ ഒരു കാല
ത്തു് ജഡവസ്തുവിൽ പ്രേവശിച്ച ജീവനാണു്. അതിെന്റ
േമാഹനവികാസം നാം ഇന്നു കാണുന്നു. കൂടുതൽ േച
േതാഹരമായി അതു വികാസം െകാള്ളേട്ട എന്നാണു്
കവിയുെട പ്രാർത്ഥന. സുന്ദരമായ ഒരാശയെത്ത സുന്ദ
രമായ പ്രതീകംെകാണ്ടു് കവി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. ചങ്ങ
മ്പുഴക്കവിതയുെട രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയ അച്യുതനു
ണ്ണി സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിെന്റ മുദ്ര പതിപ്പിേച്ച കാവ്യ
ങ്ങെളഴുതാറുള്ളുെവന്നതു് ആദരണീയമേത്ര. എന്നാൽ
ആവിഷ്കരണരീതിക്കു് നവീനതയിെല്ലങ്കിേലാ? ആശയ
ങ്ങൾ വാങ്മയചിത്രങ്ങളായിട്ടിെല്ലങ്കിേലാ? കവിത വി
ങ്ങുന്നതും വിക്കുന്നതും നമുക്കുകാണാം. ആ അവ്യക്തഭാ
ഷണവും സ്ഖലിതസ്വരവുമാണു് ശ്രീ. അയിരൂരിെന്റ “മാ
യാത്ത ചിത്രങ്ങളി”ൽ ഉള്ളതു്.
“അരയാൽക്കുരുവിങ്കലമ്മഹാവൃക്ഷത്തിെന്റ

െപരുമജീവസത്തെയങ്ങെനയുൾെകാള്ളുന്നു
അതുേപാൽപരമാണുേപാലതിസൂക്ഷ്മത്തിെന്റ
പ്രതിഭാസങ്ങളന്തസ്സത്തയിൽ സ്ഫുരിക്കുന്നു”

എന്ന വരികളിൽ വ്യക്തഭാഷണവും അസ്ഖലിതസ്വര
വുമാണുള്ളെതന്നു േതാന്നും. ആ േതാന്നൽ ശരിയല്ല.
കവിതയ്ക്കു ഗദ്യത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നമായ സ്പഷ്ടഭാഷണ
മുണ്ടു്, അസ്ഖലദ്വാക്യരചനയുണ്ടു്. വികാരം ശരിയായി
രൂപംെകാള്ളുേമ്പാഴാണു് ആ ഗുണങ്ങൾ സംജാതങ്ങ
ളാവുക. നിരൂപണത്തിനുമാത്രം േയാജിച്ച ഈ ഭാഷവി
ട്ടിട്ടു് പച്ചയായിപ്പറയാം. ഈ കവിതയിൽ ആശയമുണ്ടു്,
അലങ്കാരമുണ്ടു്, ഛന്ദസ്സുണ്ടു്, കലാത്മകത്വമില്ല. കവിത
യുെട പ്രതിപാദ്യവിഷയെത്ത ആധുനിക ചിന്താഗതി
കേളാടു് അടുപ്പിക്കുവാൻ ഇന്നെത്ത കവികൾ ശ്രമിക്കു
േമ്പാൾ, ആ ശ്രമത്തിൽ അവർ പരാജയെപ്പടുേമ്പാൾ,
ശ്രീമതി സുഗതകുമാരി ആധുനികത്വം ആവഹിക്കുന്ന
വിഷയങ്ങെള പ്രാചീന ചിന്താഗതികേളാടു് അടുപ്പിക്കു
കയും ആ യത്നത്തിൽ വിജയം വരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
അതിനു മതിയായ ഒരു ഉദാഹരണമാണു് അവരുെട
“ഒരു പുരാവൃത്തം” എന്ന കവിത (മാതൃഭൂമി) പൗരാണി
കമായ അന്തരീക്ഷവും മതേത്താടുബന്ധെപ്പട്ട കല്പ
നകളും ആ കവിതയ്ക്കു െതെല്ലാരു ആനാകർഷകത്വം
വരുത്തുന്നുെവങ്കിലും സുഗതകുമാരി കവി തെന്ന എന്ന
സത്യം അതു് വിളംബരം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ചന്ദ്രെന സ്പർശി
ച്ചുേപാന്ന മനുഷ്യേനാടു്
“അമ്പിളിപ്പൂവിൽെച്ചന്നുെതാട്ടുെപാെന്നാരുനിെന്റ

െപാൻകരെമന്നും േസ്നഹതീവ്രമായ് ജ്വലിക്കേട്ട
അഴലിൽ താഴും മാതൃേദവിെയകേരറ്റുവാൻ
കഴിവുെറ്റാരു െപാന്നിൻേതറ്റതൻ കരുേത്താെട”

എന്നു് വികസിേതാജ്ജ്വലമായ മനുഷ്യേസ്നഹേത്താെട
കവി ആശംസാസൂചകമായി പറയുന്നതു േകൾക്കാൻ
ഭംഗിയുണ്ടു്. സുഗതകുമാരിയുെട ഈ കാവ്യത്തിൽനിന്നു്
ശ്രീ. യു. ശങ്കരനാരായണെന്റ ‘കുട്ടപ്പ’ എന്ന കവിതയി
േലയ്ക്കു െചന്നാേലാ? (മലയാളരാജ്യം ലക്കം 11) അയ
ഥാർത്ഥമായ കലയ്ക്കു നാം അഭിമുഖീഭവിച്ചുനില്ക്കും.
െപാട്ടുകടലെകാറിച്ചും ൈപപ്പിെല
വറ്റാത്തെവള്ളം കുടിച്ചിട്ടും
ഒേട്ടെറനാളുകൾ െതണ്ടിത്തിരിഞ്ഞു
കിട്ടിേമാക്ഷമവസാനം

എന്നിങ്ങെന അേദ്ദഹ
െമഴുതുന്നതു് വായിക്കു
േമ്പാൾ കലാശൂന്യത
കണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖത്തി
നു് നാം വിേധയരാവുക
യാണു്. ഇതു് പരിഹാ
സകെമന്നു് പറയാവു
ന്നതല്ല. ശാസ്ത്രത്തിെന്റ
കഴിവിെന വാഴ്ത്തി അന്ധ
വിശ്വാസെത്ത പരിഹ
സിച്ചു് ശ്രീമതി ഭാരതി
ഉദയഭാനു “മലയാളനാ
ഭാരതി ഉദയഭാനു
ട്ടി”ൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
“അമ്പിളിക്കല ചൂടുേവാൻ” എന്ന കവിത വായിക്കുക.
അതു് ഉപഹാസ കാവ്യമാെണന്നു് സമ്മതിച്ചുെകാടു
ക്കാൻ നാം തയ്യാറാണു്. ആ രീതിയിലും ശങ്കരനാരായ
ണെന്റ “കുട്ടപ്പ”യ്ക്കു് അംഗീകാരം കിട്ടുകയില്ല. തികഞ്ഞ
ഗൗരവേത്താെട കവിതെയഴുതാം: ഉല്ലാസേത്താെടയും
എഴുതാം. ആ ഉല്ലാസമാണു് ശ്രീ. പി. നാരായണക്കു
റുപ്പിെന്റ “സത്യത്തിെന്റ പിറെക” എന്ന കവിതയിൽ
ഞാൻ കണ്ടതു്. ആധ്യാത്മികതയിലും തലയുയർത്തുന്ന
ൈലംഗികത്വെത്ത കവി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. അേത ഉല്ലാ
സംതെന്ന ശ്രീ. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുെട നീലത്താമരയി
ലും ഞാൻ ദർശിച്ചു. തികച്ചും കാവ്യാത്മകങ്ങളല്ലാത്ത
വരികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതയിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടു
െണ്ടങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമീണകന്യകയുെട സൗഭഗം അതി
നുണ്ടു്. നെട്ടല്ലുവളയ്ക്കാെത ആത്മാഭിമാനേത്താെട ഇവി
െട ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ േരാഷം െകാള്ളുക
യാണു് േഡാക്ടർ പി. വി. േവലായുധൻപിള്ള. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ േരാഷത്തിൽ ഞാനും പങ്കുെകാള്ളുന്നു: അേദ്ദ
ഹേത്താടു് േയാജിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതുേപാെല
േഡാക്ടർ േവലായുധൻപിള്ളയുെട കവിതയിൽ കലാ
ത്മകതയിെല്ലന്ന എെന്റ അഭിപ്രായേത്താടു അേദ്ദഹ
വും േയാജിക്കും. കാരണം പണ്ഡിതനായ എെന്റ േസ്ന
ഹിതൻ ഉത്തമകവിതയുെട ആരാധകനും േസ്താതാവും
ആെണന്നതാണു്. ധർമ്മേരാഷം പ്രകടിപ്പിക്കണെമന്ന
തിൽക്കവിഞ്ഞു് അേദ്ദഹത്തിനു് േവെറാരു ഉേദ്ദശ്യവും
ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. ഹൃദയവും പ്രജ്ഞയും ഒന്നുേപാെല
ശൂന്യമായിരുന്ന സമയത്താണു് ശ്രീ. എം. എൻ. പാ
ലൂരു് ‘നരഭുക്കുകൾ’ എന്ന കവിത രചിച്ചതു്, (മാതൃഭൂമി
ലക്കം 27) അേദ്ദഹം പറയുന്നു:
“കരണീയെമന്തറിയില്ല െചാല്ലുകവീണ്ടും
കവിേത, കാലിട്ടടിക്കുന്നു വാക്കുകളുള്ളിൽ

മരണാധികം മമസങ്കടം ഭീതിപ്രദം
ഖരഭൂഷണത്രി ശിരസ്സുകളാെണൻ ചുറ്റും
പരപുച്ഛവും പകേപാക്കലും പട്ടിൽെപാതി
െഞ്ഞാരുധാർഷ്ട്യവും നരബുക്കുകളാെണല്ലാരും.”

യഥാർത്ഥത്തിൽ കവിത കാലിട്ടടിക്കുകയാണു് ഈ
വരികളിൽ. അതു് തുറന്നു പറയുന്നവെര നരഭുക്കുകെള
ന്നു് വിളിക്കുന്നതു് ആത്മസംതൃപ്തി നൽകാൻ പ്രേയാജ
കീഭവിക്കുെമന്നു് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ശ്രീ. ടി. ആർ.
ശ്രീനിവാസെന്റ “എെന്റ മധുവിധു”വും ശ്രീ. എം. േഗാ
വിന്ദെന്റ ‘മേനാധർമ്മവും’ വായിച്ചുകഴിഞ്ഞയുടെന കാ
വ്യാംഗന എേന്നാടുേചാദിച്ചു: “ഞാൻ ആരാെണന്നു്
നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ?’ ഞാൻ മറുപടിനൽകി.
“എെന്റ വിചാരങ്ങളിലും വികാരങ്ങളിലും സ്വപ്നസഞ്ചാ
രം നടത്തുന്ന അത്ഭുതരൂപിണി”.

കാവ്യംഗന വീണ്ടും േചാദിച്ചു: “ആ അത്ഭുതരൂപിണിെയ
നിങ്ങൾ േഗാവിന്ദെന്റയും ശ്രീനിവാസേന്റയും കവിതക
ളിൽ കേണ്ടാ?”
“ഇല്ല” എന്നു് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇതിനുേശഷം
ഞാൻ ഔത്സുക്യേത്താെട “മംഗേളാദയത്തി”െന്റ െസ
പ്തംബർ ലക്കം തുറന്നു് ശ്രീ. പുറമണ്ണൂർ ടി. മുഹമ്മദിെന്റ
“േനടി” എന്ന കവിത വായിച്ചു എന്നിട്ടു് “ഇവിെടയും
ഇല്ല, ഇല്ല, ഇല്ല” എന്നു്.

സാഹിത്യത്തിനു് വികാസം
വരുത്തി വരുത്തി നാം ദുഃ
ഖെത്ത ക്ഷണിച്ചുെകാണ്ടു
വന്നിരിക്കുന്നു. അത്യന്താ
ധുനിക കവിത സാഹിത്യ
ത്തിെന്റ വികാസത്തിനു് നി
ദർശകമാണേത്ര. പേക്ഷ,
വികാരേലാലമായ ഹൃദയ
മുള്ളവനു് അതിെന്റ പാരാ
യണം തീവ്രേവദനയുളവാ
ക്കുന്നു. െചറുകഥയിലുമുണ്ടു്
അത്യന്താധുനികത. അതും ദുഃഖകാരണമാണു്. മാതൃ
ഭൂമിയിെല (26-ാം ലക്കം) ‘െചകുത്താൻ’ എന്ന െകാച്ചു
കഥ വായിച്ചു േനാക്കുക. ശ്രീ. കളിയലിൽ രാധാകൃഷ്ണ
െനഴുതിയതാണതു്. ശ്രീമതി മാധവിക്കുട്ടിയുെട “ചന്ദ്രര
ശ്മികൾ” എന്ന കഥ “മലയാളനാട്ടി”ൽ (ലക്കം 18) വാ
യിക്കുക. ദുർഗ്രഹത ഏതു് അതിരുവെര േപാകുെമന്നതു്
അവയുെട പാരായണം വ്യക്തമാക്കിത്തരും. ദുർഗ്രഹ
മായതുെകാണ്ടു് അവെയ സംഗ്രഹിെച്ചഴുതാൻ േപാലും
സാദ്ധ്യമല്ല. അേന്യാന്യബന്ധമുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉെണ്ട
ങ്കിലേല്ല സംഗ്രഹം നൽകാൻ കഴിയൂ. ഈ രണ്ടു കഥ
കളിലും അതില്ല. രാഷ്ട്രവ്യവഹാരം നടത്തുന്നവരാണു്
േലാകത്തിെന്റ ദുഃഖം കൂട്ടുന്നെതന്നു് ചിലർ പറഞ്ഞുേക
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. സാഹിത്യകാരന്മാേരാളം അവർ അപരാധി
കളെല്ലന്നു് േതാന്നുന്നു. ഈ യാതന ഒെട്ടാെക്ക മാറി
ക്കിട്ടുന്നതു് ശ്രീ. മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണെന്റ ‘മഞ്ഞൾെപ്പാ
ടി’ എന്ന െചറുകഥ വായിക്കുേമ്പാഴാണു്. കഥ പറയു
ന്നതിൽ ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണൻ അസാധാരണ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം
കാണിക്കുന്നുെവന്ന മട്ടിലല്ല ഞാനിങ്ങെന പറയുന്ന
തു്. ഒരു യുവാവിെന്റ കാേമാത്സുകതെയ അേദ്ദഹം രസ
കരമായി വർണ്ണിക്കുന്നുെവേന്ന ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
ള്ളു. ആ കഥയിൽ െകാേച്ചാളങ്ങളിളക്കുന്ന പരിഹാസം
ആെരയും ആഹ്ലാദിപ്പിക്കും എേന്ന ഞാൻ പറയുന്നുള്ളു.
ആ ആഹ്ലാദമുളവാക്കാത്തതുെകാണ്ടാണു് ശ്രീ. ഐയ്ക്കര
ശശിയുെട ‘േപ്രതം’ എന്ന െകാച്ചുകഥ (മലയാളനാടു്)
രസശുഷ്കമായ പ്രബന്ധംേപാെല ആയിേപ്പായതു്. തി
രുേവാണത്തിൻ നാളിൽ ഭൂതകാല സംഭവങ്ങൾ സ്മരി
ച്ചു് വിഷാദാകുലനാകുന്ന ഒരുവെന്റ ചിത്രം ശ്രീ. പുതൂർ
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ ഹൃദയഹാരിയായി വരച്ചിരിക്കുന്നു. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ “െപാേന്നാണം” എന്ന കഥെയ ഉേദ്ദശിച്ചാ
ണു് ഈ പ്രസ്താവം. നഷ്ടെപ്പട്ട യൗവനം, നഷ്ടെപ്പട്ട കാ
മുകി–അവെയക്കുറിച്ചുള്ള വിഷാദഗ്രസ്തങ്ങളായ ചിന്തക
ളാണിവിെടയുള്ളതു്. പേക്ഷ, അത്യന്താധുനികെരേപ്പാ
െല അേദ്ദഹം വായനക്കാരനു മനസ്താപം ഉളവാക്കുക
യല്ല. കലയിലൂെടയുള്ള വിഷാദമാണതു്. രസാനുഭൂതി
ക്കാണു് ഇവിെട പ്രാധാന്യം. ജനയുഗം വാരികയിെല
(െസപ്തംബർ 21) കഥാേലാകത്തിനു് ആകർഷകത്വമു
ണ്ടു്. ജീവിതഭാരം അനുഭവിക്കുന്ന മൂന്നുേപെരയാണു്
ശ്രീ. ഈ. വാസുവും ശ്രീ. ഗൗതമനും ശ്രീ. െക. എൻ.
േമാഹനവർമ്മയും അവതരിപ്പിക്കുക. ജീവിതത്തിെന്റ
ഏക സ്വഭാവവും ഏകരൂപവും കണ്ടു് മനസ്സുമടുത്ത ഒരാ
െള വാസു വിദഗ്ദ്ധമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ആത്മഹത്യ
ക്കുള്ള ഗുളികേപാലും എടുത്തു വിഴുങ്ങാൻ അയാൾക്കു
െകല്പില്ല. േസ്നഹിതൻ അെതടുത്തു് വായ്ക്കകേത്തക്കു് ഇട്ടു
െകാടുത്താൽ അയാൾ വിഴുങ്ങും. ഇവിെട ഒരത്യുക്തിയും
സ്വഭാവത്തിെന്റ സ്ഥൂലീകരണവും ദർശിക്കാം, എങ്കി
ലും അതു് ൈവരസ്യജനകമല്ല. അച്ഛെന്റ േസ്നഹക്കുറ
വുെകാണ്ടും ഒരു സ്വാർത്ഥേമാഹിയുെട ക്രൗര്യം െകാ
ണ്ടും ദുഃഖത്തിലാണ്ട ഒരു തരുണിയുെട ഹൃദയസ്പർശക
മായ ചരിത്രം ഗൗതമൻ എഴുതുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു കഥ
പറയാൻ അറിയാം. ഗണപതിവിഗ്രഹത്തിെന്റ സമീപ
ത്തുകിടക്കുന്ന നാണയങ്ങൾ െപറുക്കിെയടുത്തു വിശപ്പു
മാറ്റാൻ േപാകുന്ന യുവാവിെന ചിത്രീകരിക്കുന്ന േമാഹ
നവർമ്മ ജീവിതഭാരെത്തയും കൂടി ചിത്രീകരിക്കുകയാ
ണു്. അസമത്വങ്ങളുെട േനർക്കു് അേദ്ദഹം പരിഹാസം
െപാഴിക്കുന്നു.
നമ്മുെട പിതാമഹന്മാെരയും
പ്രപിതാമഹന്മാെരയും രസി
പ്പിച്ചിരുന്ന സാഹിത്യത്തിനു
ഇന്നു് സ്ഥാനമില്ലാെത വന്നി
രിക്കുന്നു, ഇന്നു് സാഹിത്യത്തി
െന്റ നരകത്തിലിരുന്നുെകാണ്ടു്
നാം സാഹിത്യത്തിെന്റ സ്വർഗ്ഗ
ത്തിലാണു് ഇരിക്കുന്നെതന്നു്
വിശ്വസിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥസാ
ഹിത്യത്തിലും സുജനമര്യാദ
യിലുമുള്ള നമ്മുെട വിശ്വാസം
നാം വീെണ്ടടുക്കുേമാ?

ആഖ്യാനപാടവമുള്ള
കഥാകൃത്താണു് ശ്രീ.
എം. സുകുമാരൻ. സ്ത്രീ
യുെട ദൗർബല്യെത്ത
യും പുരുഷെന്റ ചാപല്യ
െത്തയും ആവിഷ്ക്കരിച്ചു
േപ്രമത്തിെന്റ നിസ്സാര
തെയ അഭിവ്യഞ്ജിപ്പി
ക്കാനാണു അേദ്ദഹം
‘ആ കനി’ എന്ന െചറു
കഥ എഴുതിയതു് (മല
മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ
യാളനാടു്). പേക്ഷ, സു
കുമാരെന്റ ആഖ്യാനപാടവം ഈ കഥയിൽ കാണാനി
ല്ല. െചറുകഥയ്ക്കു ഉറപ്പുേവണം, പ്രതിപാദനരീതിയുെട രാ
മണീയകം േവണം. വിചാരശീലനാണു് കഥാകാരെന
ന്നു് അനുവാചകനു േതാന്നണം, അെതാന്നും ഈ കഥ
യിലില്ല. ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻ ഒെട്ടാെക്ക വിചിത്രമായ ഒരു
വിഷയമാണു് ‘സുഖവാസം’ എന്ന കഥയിൽ പ്രതിപാ
ദിക്കുന്നതു്. തനിക്കു് വാർദ്ധക്യം വരുെമന്നു് ഒരു യുവ
തി േപടിക്കുന്നു. അവെള ആ ഭയത്തിൽനിന്നു േമാചിപ്പി
ക്കാനായി ഭർത്താവു് ഒരു സുഖവാസസ്ഥലത്തു െകാണ്ടു
െചല്ലുന്നു. അവിെടക്കണ്ട ഒരു വൃദ്ധനുമായി അവൾ അടു
ക്കുന്നു. വൃദ്ധൻ മരിക്കുേമ്പാൾ അവൾ ഭർത്താവുെമാത്തു
മടങ്ങിേപ്പാരികയും െചയ്യുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയുെട േപടിെയ
(Phobia) മനഃശാസ്ത്രത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിലൂെട കാണുവാനാ
ണു് ബാലകൃഷ്ണെന്റ യത്നം. മനഃശാസ്ത്രപരങ്ങളായ കൃതി
കൾക്കുള്ള ന്യൂനത ഈ കഥയ്ക്കുമുണ്ടു്. കാവ്യാത്മകമായ
ആശയത്തിെന്റ കുറവാണു് അത്തരം കൃതികൾക്കു് േദാ
ഷമുളവാക്കുക.
ബഷീറിെന്റയും േക
ശവേദവിെന്റയും തക
ഴിയുെടയും െചറുകഥ
കൾ വായിച്ചു രസിച്ചു
േപാന്ന നമുക്കു് ആധു
നികങ്ങളായ കഥകൾ
പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തി
നല്കുന്നില്ല. ആധുനിക
രുെട കൂട്ടത്തിൽ പ്രതി
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പുതൂർ
ഭാശാലികളുണ്ടു്. എങ്കി
ലും ആെകക്കൂടിയുള്ള അവസ്ഥ നിരാശത ജനിപ്പിക്കു
ന്നു. കുങ്കമം വാരികയിെല കഥകൾ േനാക്കുക. ശ്വാനനു്
എത്ര ഔന്നത്യം നൽകിയാലും അവൻ ശ്വാനൻ തെന്ന
എന്ന തത്ത്വം വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രീ. കാട്ടാളി ലക്ഷ്മണൻ
കഥ പറയുന്നു. കലയുെട കള്ളനാണയങ്ങൾ നിറച്ചുവ
ച്ചിരിക്കുന്ന ഖജനാവിേലക്കു് ഒരു കള്ളനാണയവും കൂ
ടി ലക്ഷ്മണൻ എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുകയാണു്. ശ്രീ. െപരു
െവമ്പിെന്റ “ഹൗസ്ഖാസിേലക്കുള്ള പാത”യ്ക്കു െചറുക
ഥെയന്നാണു് ശീർഷകം നൽകിയിരിക്കുന്നതു്. എങ്കി
ലും അെതാരു ഉപന്യാസമാണു് ഉപന്യാസം ഒരാശ
യം പകർന്നുതരുന്നുണ്ടു്. ബഷീറിെന്റ ഭാഷയിൽ പറ
ഞ്ഞാൽ ‘ജ്ഞാനി’യാകാം അതു വായിച്ചു്. പേക്ഷ, വി
ജ്ഞാനം വിഷാദേമ ജനിപ്പിക്കൂ. ഒരു വ്യത്യസ്തത പുലർ
ത്തുന്നതു് ശ്രീമതി ഇന്ദുവിെന്റ “ബന്ധനം” എന്ന കഥ മാ
ത്രമാണു്. വിവാഹത്തിനു കൗതുകമുള്ള യുവതിയുെട വി
കാരങ്ങെളയാണു് കഥാകാരി അതിൽ സ്ഫുടീകരിക്കുന്ന
തു്. ആ ഉദ്യമം ആദരണീയമായിട്ടുണ്ടു്.
19-ാം ലക്കം ‘മലയാളനാടു് ’ പരസ്യം െചയ്യാൻ ഇനി
നാൽപ്പത്തിെയട്ടുമണിക്കൂേറയുള്ളു. അതുെകാണ്ടു് ഈ
ചർച്ച ഇനി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ വയ്യ, അെല്ലങ്കിൽ അതു
െകാണ്ടുതെന്ന എന്തു പ്രേയാജനം? സാഹിത്യെത്ത

സംബന്ധിച്ചു് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം നഷ്ടെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുെട പിതാമഹന്മാെരയും പ്രപിതാമ
ഹന്മാെരയും രസിപ്പിച്ചിരുന്ന സാഹിത്യത്തിനു ഇന്നു്
സ്ഥാനമില്ലാെത വന്നിരിക്കുന്നു, ഇന്നു് സാഹിത്യത്തി
െന്റ നരകത്തിലിരുന്നുെകാണ്ടു് നാം സാഹിത്യത്തിെന്റ
സ്വർഗ്ഗത്തിലാണു് ഇരിക്കുന്നെതന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നു.
െപണ്ണുങ്ങൾ േപാലും ശയനാഗാരരഹസ്യങ്ങൾ നിർ
ല്ലജ്ജം വിളിച്ചുപറയുന്നു, ഈ ദുഃസ്ഥിതി എെന്നങ്കിലും
മാറുേമാ? യഥാർത്ഥസാഹിത്യത്തിലും സുജനമര്യാദയി
ലുമുള്ള നമ്മുെട വിശ്വാസം നാം വീെണ്ടടുക്കുേമാ?
□

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

