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സാഹിത്യവാരഫലം

1970/04/26-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

കുമാരനാശാെന്റ കാലം വ്യാസനുമുൻേപാ?
നാം ഒരു േസ്നഹിതെന
കാണുന്നുെവന്നിരിക്ക
െട്ട. ഉടെനയുള്ള േചാ
ദ്യം “എെന്തല്ലാം വി
േശഷം” എന്നായിരി
ക്കും. “വിേശഷെമാന്നു
മില്ല” എന്നു മറുപടി.
ആ മറുപടി കിട്ടിക്കഴി
ഞ്ഞാൽ േവെറാന്നും
േചാദിക്കാനില്ലാത്തതു
െകാണ്ടു് “വലിയ ഉഷ്ണം”
േയാനേസ്ക്കാ
അെല്ലങ്കിൽ “എെന്താ
രു കാലാവസ്ഥ” എെന്നാെക്കപ്പറഞ്ഞു സംസാരം അവ
സാനിപ്പിക്കും. പറയാൻ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുക എന്ന
തു് ഈ കാലഘട്ടത്തിെന്റ സവിേശഷതയാെണന്നാ
ണു ശൂന്യതാവാദത്തിെന്റ ഉദ്േഘാഷകനായ േയാന
േസ്ക്കായുെട അഭിപ്രായം വല്ലതും പറയാനുെണ്ടന്നു വച്ചാ
േലാ? ആ ആശയമാവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനു ഭാഷ പര്യാപ്ത
മെല്ലന്നു് അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ ആശയരിക്ത
തേയയും ഭാഷയുെട അപര്യാപ്തതേയയും വ്യക്തമാക്കി
ക്കാണിക്കുന്നു േയാനേസ്ക്കായുെട “അഭ്യസനം” (Lesson)
എന്ന ഏകാങ്കനാടകം. ‘േഡാക്ടേററ്റ് ’ സമ്പാദിക്കാൻ
േവണ്ടി ഒരു െപൺകുട്ടി െപ്രാഫസറുെട അടുത്തു പഠി
ക്കാൻ വരുന്നു. അവൾക്കു ഗുണനക്രിയ അറിയാം.
പേക്ഷ, നാലിൽ നിന്നു മൂന്നു കുറയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ.
െപ്രാഫസർ േചാദിക്കുന്നു: “ഒന്നും ഒന്നും?” ഉത്തരം:
രണ്ടു്. േചാദ്യം: രണ്ടും ഒന്നും? ഉത്തരം: മൂന്നു്. ഉടനുടൻ
നല്കുന്ന ഈ ഉത്തരങ്ങൾ േകട്ടു െപ്രാഫസർ അദ്ഭുത
െപ്പടുന്നു. പി. എച്ച്. ഡിക്കു് അവൾ സർവഥാ അർഹ
യാെണന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം (അക്ഷ
രം േപാലും ശരിക്കറിയാെത പി. എച്ച്. ഡി. സമ്പാദിക്കു
ന്ന ഇന്നെത്ത പണ്ഡിതന്മാെരക്കൂടി േയാനേസ്ക്കാ പരിഹ
സിക്കുകയാണു് ). കണക്കു പഠിപ്പിച്ചതിനുേശഷം െപ്രാ
ഫസർ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിേലക്കു േപാകുന്നു. അതു പഠി
പ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാഴാണു് അേദ്ദഹം പരാജയെപ്പ
ടുന്നതു്. കണക്കു പഠിപ്പിക്കാം. ആശയാവിഷ്ക്കാരത്തിനു്
അസമർത്ഥമായ ഭാഷയും അതിെന്റ ശാസ്ത്രവും പഠിപ്പി
ക്കാൻ വയ്യ. ഈ വ്യർത്ഥപ്രയത്നം പരേകാടിയിെലത്തു
േമ്പാൾ െപ്രാഫസർ ശിഷ്യെയ െകാല്ലുന്നു. മൃതേദഹം
അവിെടനിന്നു മാറ്റുന്നു. അേപ്പാൾ പരിചാരിക വന്നറി
യിക്കുന്നു, േവെറാരു ശിഷ്യ പഠിക്കാെനത്തിയിരിക്കുന്നു
െവന്നു്. അവൾക്കും അേത അന്ത്യം തെന്ന വന്നുേചരു
െമന്നു നമുക്കറിയാം. എല്ലാം ശൂന്യം; മരണം മാത്രേമ
ഇവിെട അസംശയമായുള്ളു; ആശയാവിഷ്ക്കാരത്തിനു്
ഭാഷ േയാജിച്ചതല്ല എെന്നാെക്കയാണു് േയാനേസ്ക്കാ
സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു് (ആശയാവിഷ്ക്കാരത്തിനു്
ഭാഷ അപര്യാപ്തെമന്നു കരുതുന്ന േയാനേസ്ക്കാ, ഭാഷ
െകാണ്ടുതെന്നയാണു് തെന്റ ആശയം നമുക്കു പകർന്നു
തരുന്നതു് എന്ന വസ്തുത വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു). േയാ
േനാേസ്ക്കായുെട മറ്റു നാടകങ്ങൾ, സാമുവൽ ബക്കറ്റിെന്റ
“െവയിറ്റിംഗ് േഫാർ േഗാേദാ” തുടങ്ങിയ കൃതികൾ, െഷ
േനയുെട കൃതികൾ ഇവെയാെക്ക ഈ ശൂന്യതാവാദ
െത്തയാണു് പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. േകരളത്തിെല അത്യ
ന്താധുനികരുെട ആചാര്യന്മാരാണു് ഇവെരല്ലാം. േവെറ
യും ആചാര്യന്മാരുണ്ടു് ഇവർെക്കന്ന വസ്തുത ഞാൻ വി
സ്മരിക്കുന്നില്ല. ജീവിതം അതിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ എത്തി
യിരിക്കുന്നുെവന്നു് വിശ്വസിക്കുന്ന ഷാങ്േപാൾ സാർ
ത്ര്, ആത്മഹത്യെകാേണ്ട മനുഷ്യനു് ജീവിതത്തിൽനി
ന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ കഴിയുകയുള്ളു എന്നു് വിശ്വസിക്കുന്ന
അൽേബർ കമ്യൂ (ഇേദ്ദഹം മരിച്ചുേപായി) എന്നിവരും
നമ്മുെട അത്യന്താധുനികരുെട ഉപാധ്യായന്മാരാണു്.
ഇതിനിടയിൽ സ്വാഭാവികജ്ഞാനത്തിനു് (Common
sense) പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്ന റസ്സലിെന്റ ശബ്ദം േകൾ
ക്കാം. േവദാന്തത്തിെന്റ മാർഗ്ഗമാണു് ശരിയായ മാർ
ഗ്ഗെമന്നു് അഭിപ്രായെപ്പടുന്ന കൃഷ്ണമൂർത്തിയുെട ശബ്ദം
േകൾക്കാം. ഇങ്ങെന എത്രെയത്ര ശബ്ദങ്ങൾ! എത്ര
െയത്ര വാദങ്ങൾ! മുൻപു് ഒരു ശതാബ്ദവും കണ്ടിട്ടില്ലാ
ത്ത ആശയസംഘട്ടനങ്ങളാണു് ഇവിെട നടക്കുന്നതു്.
നടക്കെട്ട. പേക്ഷ, അതു് മനുഷ്യെന്റ സർഗ്ഗാത്മകപ്ര
ക്രിയെയത്തെന്ന ബാധിച്ചാേലാ? അവെന്റ സംസ്ക്കാ
രം തകരുകയിേല്ല? തകരും, തകർന്നുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്നു എന്ന സത്യമാണു് അത്യന്താധുനികസാഹിത്യം വി
ളംബരം െചയ്യുന്നതു്. ഈ തകർച്ചയ്ക്കു നെല്ലാരു െതളി
വായിട്ടുണ്ടു് ഈ ആഴ്ചയിൽ പുറത്തുവന്ന “മാതൃഭൂമി വി
ഷുപ്പതിപ്പു് ”. അതിെന്റ നൂറ്റിപ്പത്തു പുറങ്ങളിൽ അടങ്ങി
യിരിക്കുന്ന “സാഹിത്യ”െത്ത വിമർശിക്കുക എന്ന പാ
ഴ്േവലയ്ക്കു ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാം സമ്മാനം േന
ടിയ കവിതെയക്കുറിച്ചും ഒന്നാം സമ്മാനം േനടിയ െച
റുകഥെയക്കുറിച്ചും മാത്രം പറയാം. ശ്രീ. എൻ. മാധവൻ
കുട്ടിയുെട “എെന്റ മരണം” എന്ന കവിതയ്ക്കാണു് ഒന്നാം
സമ്മാനം െകാടുത്തതു്. ബാല്യകാലത്തിെന്റ മാധുര്യം
വർണ്ണിച്ചുെകാണ്ടാണു് കവിതയുെട ആരംഭം
“ഒരു േഗാസായിക്കഥയിൽ

മുത്തശ്ശിപ്പാട്ടിൽ താരാട്ടിൽ
ഞാൻ ജീവിച്ചേപ്പാൾ
ഒരു െചറുതുമ്പിയിൽ െചമ്പനിനീർപ്പൂവിൽ
എന്നാഹ്ലാദം—ഹർേഷാന്മാദം”

പ്രായമായേപ്പാൾ ഈ ഹർേഷാന്മാദം േപായി. എന്ന
ല്ല, ദുഃഖം വന്നു േചർന്നു.
“ഇെന്നൻ ദുഃഖമഗാധമരൂപം
േമാഹമനന്തം; ഞാെനാരു െചറുേലാകം”.

ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടു് കവി തേന്നാടു േചാദിക്കുന്നു:
“അമ്മ മരിച്ചതു് ഇേന്നാ ഇന്നെലേയാ?”

കവിതയിൽ കവിയുെട ഹൃദയസ്പന്ദനം േകൾക്കാം.
ഇവിെട അതു േകൾക്കുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു് ഇതു കവി
തയല്ല എന്നതു േപാകെട്ട. അവസാനെത്ത വരിയി
െല പാരതന്ത്ര്യമാണു് എെന്ന ദുഃഖിപ്പിച്ചതു്, കമ്യുവിെന്റ
Outsider എന്ന േനാവലിൽ നായകെന്റ അമ്മ മരിച്ച
തായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പേക്ഷ, മരിച്ചതു് ഇേന്നാ അേതാ
ഇന്നെലേയാ എന്നു് അയാൾക്കു് നിശ്ചയമില്ല, “Mother

died today. Or may be yesterday; I can’t be sure”
എന്നാണു് േനാവലിെന്റ ആരംഭം. എല്ലാം ശൂന്യം, എല്ലാം
പ്രമാദപൂർണ്ണം, ഇവിെട മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾക്കു് അർ
ത്ഥമില്ല. അമ്മയാരു് ? അവർ മരിച്ചാെലന്തു് ? ഇെല്ല
ങ്കിെലന്തു് ? അസ്തിത്വവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കമ്യൂ

ആ രീതിയിൽ ഒരു േനാവെലഴുതിയതു് നമുക്കു മനസ്സി
ലാക്കാം. പേക്ഷ, ഇവിടുെത്ത അത്യന്താധുനികൻ ആ
ചിന്താഗതി കടം േമടിക്കുന്നതു് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാ
സം. എെന്താരു അടിമത്തം! എെന്താരു ദയനീയാവ
സ്ഥ! ദുഷ്ക്കവിതയുെട കൂർത്ത നഖങ്ങൾ അനുവാചകെന്റ
ചർമ്മെത്ത മാന്തിെപ്പാളിക്കുന്നതു സഹിക്കാം. ഈ പാ
രതന്ത്ര്യം സഹിക്കാൻ വയ്യ. “അന്യെന്റ ഭക്ഷണം കയ്ക്കം;
അവെന്റ േകാണിപ്പടി കയറാൻ പ്രയാസം” എന്നു ദാ
െന്ത പറഞ്ഞതു് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഒന്നാംസമ്മാ
നം കിട്ടിയ ഈ “കവിത”യിൽ നിന്നു് ഒന്നാം സമ്മാ
നം കിട്ടിയ “െചറുകഥ”യിേലക്കു േപായാേലാ? ശ്രീ.
എൻ. എസ്സ്. മാധവെന്റ “ശിശു” എന്ന ആ െചറുകഥ
ഞാൻ പല പരിവൃത്തി വായിച്ചുേനാക്കി. സൃഷ്ടിെയക്കു
റിച്ചു് അേദ്ദഹം എേന്താ പറയുന്നു എന്നല്ലാെത േവെറാ
ന്നും എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല. ഇതു് അയഥാർത്ഥമാ
ണു്, ദുർഗ്ഗന്ധപൂർണ്ണമാണു്. സാഹിത്യാസ്വാദനത്തിനു്
തല്പരനായി വാരിക തുറക്കുന്ന സഹൃദയെന്റ മൂക്കിനു
േനേരയുള്ള ഇടിയാണു്. സത്യത്തിെന്റയും സൗന്ദര്യത്തി
െന്റയും േനർക്കു ബഷീറും േകശവേദവും ഉറൂബൂം നടന്നു
അടുക്കുേമ്പാൾ ഈ അത്യന്താധുനികന്മാർ ദിഗംബര
ന്മാരായി നിന്നു േകരളീയെര ഭയെപ്പടുത്തുന്നു, അപ
മാനിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമായ സംസ്ക്കാരേത്താടു് ഒരു
ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം ഹീനകൃത്യങ്ങെള നാം നിരു
ത്സാഹെപ്പടുത്തണം. പത്രാധിപന്മാരും നേമ്മാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിക്കണെമന്നാണു നമ്മുെട ആഗ്രഹം. ഇനി
നമുക്കു് “ജനയുഗം” വാരികയിേലക്കു േപാകാം. അത്യ
ന്താധുനികതെയ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു ഉത്കൃഷ്ടവാ
രികയാണു “ജനയുഗം”. പേക്ഷ, അതിെല രണ്ടു െചറുക
ഥകളും—ശ്രീ. യു. െക. കുമാരെന്റ ‘പ്രതീക്ഷ’യും കുമാരി
ജി. േഹമലതയുെട ‘നിറങ്ങളും’—വിലക്ഷണങ്ങളാണു്.
ഉേദ്യാഗം േതടിവരുന്ന ഒരു െപൺകുട്ടി നിരാശതയിൽ
വീഴുന്നതാണു് ആദ്യെത്ത കഥയിെല വിഷയം. നിര
പരാധയായ ഒരു െപൺകുട്ടി താനറിയാെത അസാ
ന്മാർഗ്ഗികതയിേലക്കു േപാകുന്നതാണു രണ്ടാമെത്ത
കഥയിെല പ്രതിപാദ്യം. രണ്ടുകഥകൾക്കും ആഖ്യാന
ത്തിെന്റ സ്പഷ്ടതയില്ല. വ്യക്തതയാണു കലയുെട മുദ്ര.
അതിെല്ലങ്കിൽ കലയില്ല. കുഞ്ചുവിെനയും ചന്തുവിെനയു
മാണു ഞാൻ എേപ്പാഴും അേന്വഷിക്കുക. 37-ാം ലക്കം
ജനയുഗത്തിൽ ഞാൻ അവെര കണ്ടില്ല. ആ ദുഃഖേത്താ
െട മലയാളരാജ്യം വാരിക ൈകയിെലടുക്കുന്നു. ഒരു
കാലത്തു് അവർ കാമുകീകാമുകരായിരുന്നു (ഈ െത
റ്റായ പ്രേയാഗത്തിനു സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാേരാടു മാപ്പു
േചാദിക്കുന്നു). ഇന്നു അവൾക്കു േവെറ ഒരുവനുമായി
വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. കാമുകനു േമാതിരം മട
ക്കിെക്കാടുക്കാൻ േവണ്ടി അവൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
അയാൾക്കാകെട്ട അവളുെട 419 എഴുത്തുകൾ തിരിച്ചു
െകാടുക്കാനുണ്ടു്. രണ്ടുേപരും രാത്രിയിൽ ഒരു മുറിയിൽ
കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. അേന്യാന്യം സ്പർശിക്കുന്നതുേപാലുമി
ല്ല. േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ പിരിഞ്ഞു േപാകുന്നു. ശ്രീ.
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ തിരുവാഴിേയാടിെന്റ “മരീചിക” എന്ന
ഈ കഥയിൽ ഗ്രിേല്ല എന്ന അത്യന്താധുനികെനക്കു
റിച്ചു് പരാമർശമുെണ്ടങ്കിലും അത്യന്താധുനികതയില്ല.
പ്രാചീനതയുമില്ല. പുളിക്കുന്ന മുന്തിരിങ്ങയിൽ നിന്നാണു്
മധുരമുള്ള വിൻകാർണ്ണീസ് ൈവൻ വാറ്റിെയടുക്കുന്നതു്.
കർക്കശങ്ങളായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു് സൗന്ദ
ര്യമാർന്ന കലാസൃഷ്ടി വാർെത്തടുക്കാൻ കഥാകാരനു്
അറിഞ്ഞുകൂടാ: അതുതെന്നയാണു് ശ്രീ. കുരീപ്ര വിക്ര
മൻനായരുെട “േമാചന”െമന്ന കവിതെയക്കുറിച്ചും പറ
യാനുള്ളതു്. വിക്രമൻ നായർ വാക്കുകൾ േവണ്ടവിധ
ത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കുന്നു. കവിതയ്ക്കു ഛന്ദസ്സുണ്ടു്, അലങ്കാ
രമുണ്ടു്. പേക്ഷ, കവിതെയന്നതു് ഒരുജ്ജ്വലപ്രവാഹമാ
ണേല്ലാ. അതു് ഇവിെട ദർശനീയമല്ല. ശ്രീ. കിഴുത്താനി
അരവിന്ദെന്റ “നർത്തകി”െയ കാണാൻ ഒരു രസമുണ്ടു്,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അർത്ഥശൂന്യങ്ങളായ വാക്കുകളിൽ
അവൾ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാെണങ്കിലും. അർത്ഥശൂന്യ
ങ്ങളായ വാക്കുകേളാ? അർത്ഥമില്ലാത്ത വാേക്കതു് ?
എന്നാൽ േകട്ടാലും:
“കിങ്കിലനാദതരംേഗാത്സവ മദ

സങ്കലിതാമല േവദികളിൽ
മാമയിലാടും മദഭരിേത നിൻ
താമരനീൾമിഴി വിടരുേമ്പാൾ…”

ഇവിെട ഓേരാ വാക്കിനും അർത്ഥമുണ്ടു്. അവ ഒരുമിച്ചു
േചരുേമ്പാഴും ഒരർത്ഥം കല്പിക്കാം. എങ്കിലും കാവ്യപര
മായ അർത്ഥം എന്നതു് പമ്പകടന്നിരിക്കുന്നു.
നിലാവു് എേപ്പാഴുമില്ല. പേക്ഷ, അതു് ഉള്ളേപ്പാെഴല്ലാം
നമുക്കു് ആഹ്ലാദമാണു്. ശ്രീ. െക. ബാലകൃഷ്ണെന്റ “കൗമു
ദി” കൂേറക്കാലം കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്നിട്ടു് ഇതാ
പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. നമുക്കു് സേന്താഷിക്കാം. ആ
നിലാവിൽ േപ്രമം, േകാപം, ലജ്ജ എന്നീ വിവിധ ഭാവ
ങ്ങളാർന്നു് ബാലകൃഷ്ണെന്റ ചിന്തകളാകുന്ന േമാഹനാം
ഗികൾ ഊഞ്ഞാലാടുന്നു. അവേരാെടാരുമിച്ചു ഊഞ്ഞാ
ലാടൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കു് അേങ്ങാട്ടു േപാകാം. അവർ
നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കും, അടുത്തിരുത്തും. അവർ ആടു
േമ്പാൾ സൗരഭ്യമാർന്ന കുന്തളച്ചുരുളുകൾ നിങ്ങളുെട
മുഖത്തു വീഴും. കയറിൽപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കരങ്ങൾ നിങ്ങ
ളുെട കരങ്ങെള സ്പർശിക്കും. “സ്ത്രീയുെട കരത്തിെന്റ മാ
ദകമധുരിമ പായുന്ന നിങ്ങളുെട സിരാചക്രം തുടിക്കും.”
ഇേത അനുഭവം തെന്ന ശ്രീ. കിളിമാനൂർ രമാകാന്തെന്റ
“മൗനഭംഗി” എന്ന കവിത വായിച്ചാലുമുണ്ടാകും (കുങ്കമം
വാരിക—ലക്കം 31). ആ കവിത മുഴുവൻ ഉദ്ധരിക്കാതിരി
ക്കാൻ എനിക്കു മനസ്സുവരുന്നില്ല.
താരിളം പട്ടുടുെത്തൻമടിത്തട്ടിൽ വീണാേരാമലാളുറങ്ങുന്നു.
കണ്ടാലും കണ്ടാലും േമാഹമടങ്ങാത്ത
സുന്ദരസ്വപ്നമീരൂപം
കുഞ്ഞളകങ്ങൾ ഹാ കുമ്പിട്ടുനില്ക്കുന്നു
കുങ്കുമെപ്പാട്ടിൻ മുന്നിൽ.
എെന്നഞാൻ കാണുന്നു കൃഷ്ണമണികേള
എങ്ങുേപായ് നിങ്ങൾ മറഞ്ഞു?
െചമ്പനീർപ്പൂവിതൾ ചുണ്ടിൽത്തിളങ്ങുന്ന
പുഞ്ചിരിെയൻ ചിതയാവാം.
സ്വപ്നവനങ്ങളിൽ േമയുമാത്മാവിെല
സ്വർഗ്ഗത്തിലാരായിരിക്കാം…?
പാവക്കിടാങ്ങളും അമ്പാടിൈപ്പതലും
പാടിനടക്കുകയാവാം.…
േനരിയ ജാക്കറ്റിനുള്ളിൽ തിളങ്ങുന്നു
പാരിജാതപ്പൂങ്കുലകൾ
മഞ്ജുവാമീമണിവീണമീട്ടില്ല ഞാൻ
മൗനസംഗീതേമ ഭംഗി!

അത്യന്താധുനികകവികൾ
സൂചിെകാണ്ടു് അനുവാ
ചകെന്റ കണ്ണുകുത്തി
െപ്പാട്ടിക്കുന്നു; രമാകാ
ന്തൻ അരയന്നത്തിെന്റ
തൂവലുെകാണ്ടു് സഹൃദ
യെന്റ കൺേപാളകെള
കിളിമാനൂർ രമാകാന്തൻ
സ്പർശിക്കുന്നു. ചങ്ങ
മ്പുഴയുെട സ്വാധീനശക്തി ഇവിെട കാണാം. എങ്കിൽ
ത്തെന്നെയന്തു് ?
‘കുങ്കമം’വാരികയിെല കഥകളിേലക്കു വരാം. ഞാൻ

അർഹിക്കുന്നതിലുമധികം എെന്നക്കുറിച്ചു് നല്ലവാക്കു
കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുത്തമ സുഹൃത്താണു് ശ്രീ. രത്നാ
കരൻ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ “വൃന്ദാവനത്തിെല രാധ” എന്ന
െചറുകഥ ഞാൻ താല്പര്യേത്താെട വായിച്ചുേനാക്കി.
പേക്ഷ, ഒരു നല്ല വാക്കും അതിെനക്കുറിച്ചു് എനിക്കു
പറയാൻ വയ്യാത്തതിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു. ഒരു സന്യാ
സി തെന്റ ഭക്തെയ ബലാൽസംഗം െചയ്യാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നു. അവൾ െചരുപ്പൂരി അയാെള അടിക്കുന്നു. ഇതാണു്
കഥ. ഒരു സാധാരണ സംഭവെത്ത കലാസൗന്ദര്യമില്ലാ
െത രത്നാകരൻ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു എന്നല്ലാെത ഇതി
െനക്കുറിച്ചു് േവേറാന്നും തെന്ന പറയാനില്ല. അച്ഛനില്ലാ
ത്ത ഒരു കുട്ടിയുെട ദുഃഖം ശ്രീ. ജയപ്രകാശ് നിലമ്പൂരും
േപ്രമഭംഗം വന്ന ഒരു യുവതിയുെട ദുഃഖം ശ്രീ. ഉള്ളൂർ
േഗാപാലകൃഷ്ണനും പ്രതിപാദിക്കുന്നു (സ്ക്രാബിൾസ്, ചു
ഴി എന്നീ െചറുകഥകൾ). കലയുെട ദീപം ൈകയിൽ
വച്ചുെകാണ്ടല്ല ജയപ്രകാശും േഗാപാലകൃഷ്ണനും നില്ക്കു
ന്നതു്.
“മലയാളനാടു് ” വാരികയുെട 47-ാം ലക്കത്തിൽ രണ്ടു
െചറുകഥകളുണ്ടു്. ശ്രീ. െചാവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുെട “പ്രാ
യ”മാണു് ആദ്യേത്തതു്. ഭർത്താവിനു െചറുപ്പക്കാരി
യായ േവലക്കാരിേയാടു് ഒരു താല്പര്യം. െചറുപ്പെമങ്കി

ലും പ്രായം േതാന്നിക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്കു് ഒരു അപ്പുവിേനാടു
താൽപര്യം. അതിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിത്രീകരി
ക്കാനാണു കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കു താൽപര്യം. പേക്ഷ, അതു
സഫലീഭവിക്കുന്നില്ല. മലബാർ സുകുമാരെന്റ െചറുക
ഥകളിൽ കാണുന്ന വിരസമായ നീണ്ടസംഭാഷണം
കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുെട കഥയിലുമുണ്ടു്. അതിനു് ഒട്ടും സ്വാഭാ
വികതയില്ല. ശ്രീ. അബ്ദുൾഗഫൂറിെന്റ “െകാല്ലിക്കുന്നു”
മുഴുവൻ െസക്സിെന്റ പ്രതീകങ്ങളാണു്. ഫ്രായിറ്റിെന്റ
“സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ” വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം പാ
മ്പു ജനേനന്ദ്രിയത്തിെന്റയും കുന്നു വേക്ഷാജത്തിെന്റയും
പ്രതീകങ്ങളാെണന്നു്. അങ്ങെനയുള്ള പ്രതീകങ്ങൾ
ഉപേയാഗിച്ചു ൈലംഗികത്വം കലർന്ന ഒരു കഥപറയു
കയാണു ഗഫൂർ. മനഃശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങേളയും മാനസിക
ങ്ങളായ സിംബലുകേളയും കലാത്മകമാക്കാൻ പ്രയാ
സമുണ്ടു്. മനഃശാസ്ത്രപരങ്ങളായ കൃതികൾ വിരളമാേയ
വിജയം പ്രാപിക്കാറുള്ളു. അതിനാൽ ഗഫൂറിെന്റ കഥ
പരാജയെപ്പട്ടതിൽ അദ്ഭുതെപ്പടാനില്ല. പിച്ചിപ്പൂേകാർ
ത്തു മാലയുണ്ടാക്കാം കള്ളിമുള്ളുേചർത്തു ആരും മാല
െകട്ടാറില്ലേല്ലാ.

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഈ ആഴ്ചയിൽ എനിക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്ര
ധാനെപ്പട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളാണു േഡാക്ടർ െക. ഭാസ്ക്കരൻ
നായരുെട “ഉപഹാരവും” “മഹാഭാരത”ത്തിെന്റ ഗദ്യ
വിവർത്തനവും (ഒൻപതാം വാല്യം). വളെരക്കാലത്തി
നുമുൻപു് എഴുതിയ ചില േലഖനങ്ങളും അടുത്തകാല
ത്തു് എഴുതിയ ചില േലഖനങ്ങളും ഒരുമിച്ചു േചർത്താണു
േഡാക്ടർ ഭാസ്ക്കരൻ നായർ ‘ഉപഹാരം’ പരസ്യെപ്പ
ടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏതു ഗ്രന്ഥവും
വായിക്കാൻ െകാള്ളാം. അവയിെല അഭിപ്രായങ്ങേളാ
ടു നാം േയാജിച്ചിട്ടുേവണ്ട അവയുെട സൗന്ദര്യമാസ്വദി
ക്കാൻ. ആ നിലയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥവും ആദരണീയമേത്ര.
എങ്കിലും മുൻെപഴുതിയ േലഖനങ്ങൾ മാറ്റി എഴുേതണ്ടി
യിരുന്നുെവന്നു് എനിക്കു് േതാന്നുന്നു, അങ്ങെന െചയ്തി
രുെന്നങ്കിൽ േതാമസ് മൻ, ലൂജി പിരാെന്തേല്ലാ എന്നീ
സാഹിത്യനായകന്മാെരക്കുറിച്ചുള്ള േലഖനങ്ങൾക്കു്
ഇേപ്പാഴുള്ള ബഹിഃസ്ഥഭാവം, പല്ലവഗ്രാഹിത്വം ഒഴിവാ
ക്കാമായിരുന്നു. വ്യാസമഹാഭാരതം ഗദ്യത്തിലാക്കുന്ന
വിദ്വാൻ െക. പ്രകാശം വലിയ േസവനമാണു് അനുഷ്ഠി
ക്കുന്നതു്. പേക്ഷ, തിടുക്കം െകാണ്ടാവാം, അക്ഷന്തവ്യ
ങ്ങളായ െതറ്റുകൾ അതിൽ കടന്നുകൂടുന്നു. ഒൻപതാം
വാല്യത്തിൽ ഇങ്ങെനെയാരു ഭാഗം കാണുന്നു. സൂര്യൻ
പറയുകയാണു:
“എേടാ, ശൂചിസ്മിേത, നിെന്റ അച്ഛനും
അമ്മയും ഗുരുജനങ്ങളും സ്വതന്ത്രരല്ല.
സുഭേഗ, ഭദ്രമായ എെന്റ വാക്കു നീ േകൾ
ക്കുക. അല്ലേയാ സുേശ്രാണി എല്ലാം കാ
മിക്കുക എന്ന ‘കാമി’ ധാതുവിൽ നിന്നാ
ണു് കന്യകയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായതു്…
“യുവജനഹൃദയം സ്വതന്ത്രമാണവരുെട
കാമ്യപരിഗ്രേഹച്ഛയിൽ.” നീ പറയുന്നതു
േലാകസ്വഭാവമാണു് ”.

ഈ ഗ്രന്ഥം തർജ്ജമയേല്ല? അതിൽ വ്യാസൻ കുമാര
നാശാെന്റ കാവ്യഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നതു് വിചിത്രമായിരി
ക്കുന്നു. ഒരു പേക്ഷ, കുമാരനാശാൻ വ്യാസനു മുൻപാ
യിരിക്കാം ജീവിച്ചിരുന്നതു്. എനിക്കു നല്ല നിശ്ചയമില്ലാ
ത്ത ആക്കാര്യെത്തക്കുറിച്ചു് കൂടുതെലാന്നും പറയുന്നില്ല.
കടലിെല മുത്തുകെളയല്ല, കടൽക്കരയിെല ചിപ്പിക
െളയാണു് നാം ഇത്രയും േനരം േനാക്കിയതു്. അതിൽ
അദ്ഭുതെപ്പടാനില്ല. മുത്തുകൾ വിരളം; ചിപ്പികൾ ധാ
രാളം.
□

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

