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സാഹിത്യവാരഫലം

1970/05/24-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ചരസ്സും ഭാംഗും േറാസാപ്പൂവും
ഫ്റായിറ്റിെന്റ “സ്വപ്ന
വ്യാഖ്യാനങ്ങ”ളിൽ പാ
മ്പു പുരുേഷാപസ്ഥത്തി
െന്റ പ്രതീകമാെണന്നു
വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കു
ന്നു. ഫ്രായിറ്റ് മാത്രമല്ല
അേദ്ദഹത്തിനുമുൻപുള്ള
മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും
ഇങ്ങെനതെന്ന അഭി
പ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. സ്ത്രീ
കളുെട സ്വപ്നങ്ങളിൽ
പാമ്പു പ്രത്യക്ഷെപ്പടു
ഫ്രായിറ്റ്
േമ്പാെഴല്ലാം അതു േമ
ഹനേത്തയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നെതന്നു ഫ്രായിറ്റും കൂട്ടു
കാരും പറയുന്നു. പാമ്പിെന കാേമാത്സുകതയുെട പ്രതീ
കമാക്കിയിരിക്കുകയാണു് ശ്രീ. സി. എച്ച്. ഗംഗാധരൻ.
അേദ്ദഹം “മേനാരമ” വാരികയുെട 11-ാം ലക്കത്തിൽ
എഴുതിയ “ഇഫീരീത്തു േപാറ്റുന്ന പാമ്പു് ” എന്ന െചറു
കഥയിൽ കരുണൻ എന്ന ശിശു കരുണൻ എന്ന യു
വാവായി മാറുന്നേതാെട പാമ്പിെനക്കണ്ടു േപടിക്കുന്ന
തായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കരുണൻ െകാച്ചുകുട്ടി ആയി
രിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ഈ പാമ്പു് അയാളുെട മനസ്സി
െന്റ അഗാധതലത്തിൽ പതുങ്ങിയിരുന്നതാണേത്ര. പാ
മ്പിെന ഭയെപ്പടുകയല്ല അതിെന ഇണക്കിെയടുക്കുക
യാണു് േവണ്ടെതന്ന ഉപേദശമനുസരിച്ചു കരുണൻ പ്ര
വർത്തിക്കുന്നു. അേതാെട പാമ്പിെനക്കുറിച്ചുള്ള േപടി
അയാൾക്കില്ലാെതയാകുന്നു. മനുഷ്യെന്റ ഉപേബാധമ
നസ്സിലും അേബാധമനസ്സിലും ഉള്ള കാമെമന്ന ജന്മവാ
സനയാൽ അവൻ പ്രക്ഷുബ്ധ്നാകുന്നതിെനയും അതി
െനക്കണ്ടറിയുേമ്പാൾ അവൻ പ്രശാന്തനാകുന്നതിെന
യും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഈ കഥ മനഃശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങൾ
ക്കു് അനുരൂപമാണു്. മനഃശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങെള കലാരൂ
പത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. കാരണം
അത്തരം തത്ത്വങ്ങൾക്കു കലയുെട മണ്ഡലത്തിൽ പ്ര
േവശിക്കുവാൻ അർഹതയില്ല എന്നതുതെന്ന. എങ്കിലും
പ്രയാസപൂർണ്ണമായ ഈ കൃത്യത്തിൽ ശ്രീ. സി. എച്ച്.
ഗംഗാധരൻ ഒെട്ടാെക്ക വിജയം വരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതാ ഒരു “ചുവന്ന പനിനീർപ്പൂ” കാണുക. ലിേപാ
എന്ന മഹാനായ ൈചനീസുകവി എഴുതിയതാണിതു്.
“േയാദ്ധാവിെന്റ പ്രിയതമ ജനലിനടുത്തൂ്
ഇരിക്കുകയാണു്. ദുഃഖനിർഭരമായ ഹൃദയ

േത്താടുകൂടി അവൾ പട്ടുെമത്തയിൽ െവ
ളുത്ത പനിനീർപ്പൂ തയ്ക്കുന്നു അവൾ വിരൽ
മുറിച്ചു. രക്തം െവളുത്ത പനനീർപ്പൂവിൽ
വീണു് അതിെന ചുവന്ന നിറമുള്ളതാക്കി.

െപാട്ടുന്നനേവ അവളുെട ചിന്തകൾ ആത്മ
നാഥനിേലക്കു പറക്കുകയാണു്. അേദ്ദ
ഹം യുദ്ധം െചയ്യുകയാണു്. ഒരു പേക്ഷ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ രക്തം മഞ്ഞു കട്ടയിൽ
ചുവപ്പുനിറം കലർത്തുന്നുണ്ടാകാം.
ഒരു കുതിര കുതിേച്ചാടുന്ന ശബ്ദം അവൾ
േകൾക്കുന്നു. അവളുെട പ്രിയതമൻ വെന്ന
ത്തിേയാ? ഇല്ല, അതു് അവളുെട ഹൃദയ
ത്തിെന്റ അടക്കമറ്റമിടിപ്പുകൾ മാത്രം.
അവൾ പട്ടുെമത്തയിേലക്കു് ഒന്നുകൂെട
കനിഞ്ഞു. ചുവന്നുേപായ േറാസാപ്പൂവിന
ടുത്തു വീണ കണ്ണീർക്കണികകെള ഒരു
െവള്ളിനൂലുെകാണ്ടു തയ്ച്ചു അലങ്കരി
ക്കാൻ തുടങ്ങി.”
സ്ത്രീഹൃദയത്തിെന്റ ചലനങ്ങെള ഇതിേനക്കാൾ ഭംഗിയാ
യി സ്ഫുടീകരിച്ചിട്ടുള്ള േവെറാരു കവിത ഞാൻ വായിച്ചിട്ടി
ല്ല. അനുഗ്രഹീതനായ ഈ ൈചനീസ് മഹാകവിയുെട
മുൻപിൽ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം െചയ്യുന്നു. മല
യാളരാജ്യം ചിത്രവാരികയിൽ (ലക്കം 42) ശ്രീ. യു. ഏ.
ഖാദർ എഴുതിയ “സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളിൽ” എന്ന െചറു
കഥ വായിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ ലിേപായുെട ഈ കവിത
ഓർമ്മിച്ചുേപായി. ലക്ഷദ്വീപുസമൂഹത്തിൽെപ്പട്ട ബി
ത്ര എന്ന മേനാഹരമായ ദ്വീപിൽ ഒരിടത്തു്, മീൻപിടി
ക്കാൻ േപായ ഭർത്താവിെന സ്മരിച്ചുനില്ക്കുന്ന ഭാര്യെയ
ഖാദർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവളുെട േലാലഭാവങ്ങെള
ചിത്രീകരിക്കാനാണു അേദ്ദഹത്തിെന്റ യത്നം. പേക്ഷ,
ശ്രമം വിജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. രൂപവും ഭാവും ഒന്നിച്ചു
േചർക്കാൻ, ആന്തരസൗന്ദര്യവും ബാഹ്യസൗന്ദരവും
സേമ്മളിപ്പിക്കാൻ കഥാകാരനു കഴിയുന്നില്ല. ലിേപാ
െയേപ്പാലുള്ള പ്രതിഭശാലികൾ ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ
എഴുതി നെമ്മ കലാസൗന്ദര്യത്തിെന്റ അധിത്യകയിേല
ക്കു െകാണ്ടുെചല്ലുന്നു. ഖാദർ അതിെന്റ സാനുപ്രേദശ
ങ്ങളിൽ ഭൂമണം െചയ്യുന്നേതയുള്ളു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കൂട്ടുകാരനായി ശ്രീ. പി. ഏ. ദിവാകരനുമുണ്ടു്. മലയാ
ളരാജ്യത്തിെല ‘അസ്തമനം’ എന്ന പൂർണ്ണമാകാത്ത
കഥെയ ഉേദ്ദശിച്ചാണു ഞാൻ ഇതു പറയുന്നതു്. “അസ്ത
മന”ത്തിെന്റ (അസ്തമനം െതറ്റു്, അസ്തമയം എന്നുേവ
ണം) ഒരാരംഭേമ ഇവിെടയുള്ളൂ. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുെറ
െപൺകുട്ടികളുെട സംഭാഷണേത്താെട കഥ തുടങ്ങുന്നു.
അതിൽ നിത്യജീവിതത്തിെന്റ കലാശൂന്യമായ പുനരാ
വിഷ്ക്കരണേമ എനിക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ.
കലാരാഹിത്യത്തിെന്റ
ൈവരൂപ്യവും അസഭ്യ
തയുെട പാരമ്യവും ഒരു
മിച്ചുേചർന്ന അവസ്ഥ
കാണണെമന്നുള്ളവർ
ക്കു് കുങ്കമം വാരികയുെട
34-ാം ലക്കത്തിെല ‘ഗ്രാ
മീണ’ എന്ന െചറുകഥ
വായിക്കാം. നവപരി
ണീത. അവൾ കണ്ണീ
െരാഴുക്കുന്നു ഭർത്താ
വിെന്റ മുൻപിൽ. കാ
രണം എെന്തേന്നാ?
അവൾക്കു തുടർച്ചയാ
ലിേപാ
യി പ്രസവിക്കാൻ വയ്യ.
മൂന്നുകുഞ്ഞുങ്ങൾ േവണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ ഒരുമിച്ചു മൂന്നു
േപെര പ്രസവിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറാണു്. ഭർത്താവു്
അതിനുേവണ്ടി പ്രയത്നിച്ചാൽ മതി. അതിനുേശഷം ഭർ
ത്താവിനു ശാരീരികമായ ആവശ്യമുെണ്ടങ്കിൽ “ഒരു െച
റുപ്പക്കാരത്തിെപ്പണ്ണിെന േവലയ്ക്കു നിറുത്തിെക്കാള്ളു”
എന്നാണു് അവളുെട നിർേദ്ദശം. ബീഭത്സമാണു് ഈ
കഥ. ശ്രീ. സി. ശശിധരൻ പിള്ളയുെട “വ്രണ”േമാ?
(കുങ്കുമം—ലക്കം 34) സ്ത്രീ തിരിഞ്ഞുേനാക്കാത്ത ഒരു വി
രൂപൻ. അയാളുെട അടുക്കേലക്കു് ഒരു േവശ്യവരുന്നു.
അയാൾ അവെള ആലിംഗനം െചയ്തു. ചുംബിച്ചു. അത്ര
േയയുള്ളു. െപെട്ടന്നു് അയാൾെക്കാരു തളർച്ച. അയാൾ
കേസരയിൽ വീണു. ആ വിരൂപെന േനാക്കിെക്കാണ്ടു്
അറേപ്പാെട അവൾ േപാകുേമ്പാൾ കഥയവസാനിക്കു
ന്നു. ശശിധരൻപിള്ളയുെട മുൻപുള്ള കഥകളിൽ കാ
ണാത്ത ആഖ്യാനപാടവം ഈ കഥകളിൽ ദർശനീയ
മാകുന്നുണ്ടു്. വിരൂപൻ പുംസ്ത്വഹീനനാെണന്നും കൂടി
കഥാകാരൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകാം. നല്ല നിശ്ചയമി
ല്ല എനിക്കു്. നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികൾക്കു് ഏതു നൃശംസ
നായ പിതാവും േയാഗ്യനാണു്. കലയുമായി ബന്ധമി
ല്ലാത്ത് സാധാരണക്കാർക്കു് ‘ഇെതാെക്ക മതിയേല്ലാ’
എന്നു േതാന്നിേപ്പാകും. എെന്നേപ്പാെല പ്രായം കൂടിയ
വർക്കു് ‘ഇതു േപാര’ എന്നും േതാന്നും.’ അതു സ്വാഭാവി
കവുമാണു്. ശ്രീ. പരീപ്ര വാസുേദവൻനായരുെട ‘തിര
യും തീരവും’ എന്ന കഥയിലാകെട്ട അേദ്ദഹത്തിനിഷ്ട
മുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ൈകകാര്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
ഓഫീസിൽ വരുന്ന യുവതിേയാടുള്ള േപ്രമം, ആ േപ്രമ
ത്തിനു സംഭവിക്കുന്ന തകർച്ച, അമ്മയുെട േരാഗം, കടം
വാങ്ങിക്കൽ അങ്ങെന പലതും. ഒടുവിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരി
ടത്തുവച്ചു് കഥയങ്ങു് നിറുത്തുകയും െചയ്യുന്നു. െചറുകഥാ
രചനയുെട മൗലികതത്ത്വങ്ങെളേപ്പാലും കഥാകാരൻ
മാനിക്കുന്നില്ല.
േസാല്ലുണ്ഠനമാണു് േകാവിലെന്റ “അമ്മിണി” എന്ന
കഥയുെട മുദ്ര (മാതൃഭൂമി-ലക്കം 7). ഒരു മൃതേദഹെത്ത
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടു് അേദ്ദഹം ജീവിതത്തിെന്റയും േസ്നഹ
ത്തിെന്റയും അർത്ഥരാഹിത്യെത്തക്കുറിച്ചു പലതും പറ
യുന്നു. ബന്ധുക്കളുെട േസ്നഹമില്ലായ്മയിേലക്കും അേദ്ദ
ഹം ൈകചൂണ്ടുന്നു, ആഖ്യാനത്തിെന്റ കൃത്രിമത്വം ഒഴിവാ
ക്കിയിരുെന്നങ്കിൽ ഈ കഥയിെല ജീവിതാഭിവീക്ഷണം
അനുവാചകർക്കു് രസാനുഭൂതി നല്കമായിരുന്നു. ശ്രീ.
സിറിയക്കു് കുര്യെന്റ ‘ത്രിേവണി’ എന്ന കഥെയക്കുറിച്ചു്
ഞാൻ മൗനം അവലംബിക്കുന്നേതയുള്ളു. അതിെനസ്സം
ബന്ധിച്ചു് എനിക്കുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാക
ഥകെളയും ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നുെവന്നു് ചിലെരങ്കിലും
അഭിപ്രായെപ്പേട്ടക്കും. മലയാളഭാഷയിൽ കഥയുെട
േപരിൽ കവിതയുെട േപരിൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന പല
തും ചവറാെണന്ന സത്യം അവെരാട്ടു മനസ്സിലാക്കുക
യുമില്ല. ഇന്നെല എെന്നക്കണ്ട ഒരു സുഹൃത്തു േചാദി
ച്ചു:“മലയാളനാട്ടിൽ” വിജയൻ കാേരാട്ടു് എഴുതിയ കഥ
വായിേച്ചാ.” “ഇല്ല” എന്നു ഞാൻ മറുപടി നല്കി. “എന്തു
െകാണ്ടു് അങ്ങെന േചാദിക്കുന്നു?” എെന്റ േചാദ്യം. സു
ഹൃത്തു് കഥയുെട സാരാംശം പറഞ്ഞു് ‘ഹായ് േബാർ’
എന്നു് അഭിപ്രായം ആവിഷ്ക്കരിച്ചു. ഇന്നു ഞാൻ വിജയ
െന്റ കഥ വായിച്ചു. ഇക്കഥ േമാശമാെണന്നു പറഞ്ഞ
സുഹൃത്തിേനാടു ഞാൻ േയാജിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഗർഭച്ഛി
ദ്രത്തിെന്റ കഥ ആഖ്യാനപാടവേത്താെട ആവിഷ്ക്കരിച്ചി
ട്ടുണ്ടു് വിജയൻ കാേരാട്ടു്. വികാരത്തിെന്റ സുസൂക്ഷമത
യും പ്രതിപാദനരീതിയുെട ലാളിത്യവും ഈ കഥയുെട
സവിേശഷതകളാണു്. എനിക്കു നല്ലെതന്നു േതാന്നുന്ന
കഥകെളാെക്ക നല്ലതാെണന്നു തെന്ന ഞാൻ എഴുതാ
റുണ്ടു്. കഥാകാരന്മാർ േപരുവച്ചും േപരുവയ്ക്കാെതയും
െതറിക്കത്തുകൾ എനിക്കു അയയ്ക്കുന്ന പാഴ്േവല നിറു
ത്തെട്ട. അവ വായിച്ചു് ഞാൻ േക്ഷാഭിച്ചിരുന്ന കാലം
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ പ്രശംസയിൽ കുളിപ്പിച്ചാലും
അസഭ്യങ്ങളിൽ കുളിപ്പിച്ചാലും ഒേര മനസികനിലയാ
ണു് എനിക്കു.
അത്യന്താധുനികതെയ നീതിമത്ക്കരിച്ചുെകാണ്ടു ശ്രീ.
കാക്കനാടൻ എഴുതിയ േലഖനത്തിനു ഞാൻ ഒരു മറുപ
ടി എഴുതിയിരുന്നു. കാക്കനാടെന്റ േലഖനെത്തക്കുറിച്ചു്
‘മലയാളനാടി’െന്റ പ്രത്രാധിപർ പല പണ്ഡിതന്മാരു
െടയും അഭിപ്രായമാരാഞ്ഞേപ്പാൾ അല്പപ്രഭാവനായ
എെന്റയും മതം അേന്വഷിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങെനയാ
ണു ഞാൻ ആ േലഖനം എഴുതിയതു്. എന്നാൽ എെന്റ
േലഖനത്തിനു പ്രത്യുക്തിനല്കുന്ന ശ്രീ. എസ്. വി. േവ
ണുേഗാപൻനായർ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് അങ്ങെനയല്ല.
അേദ്ദഹം പറയുന്നു: “…അതിെന ഖണ്ഡികയ്ക്കുഖണ്ഡിക
എതിർത്തിെല്ലങ്കിൽ താനിങ്ങെന നിരൂപകനായി ജീ
വിച്ചിരുന്നിെട്ടന്തുഫലം എന്ന വാശിയാണു ചിലർ പ്ര
ദർശിപ്പിക്കുന്നതു് ” (മലയാളനാട് ലക്കം 50) സത്യവിരു
ദ്ധമാണു് ഈ പ്രസ്താവം. അതിരിക്കെട്ട, എെന്റ േലഖ
നത്തിൽ ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള യുക്തികൾക്കു മറുപടി
നല്കാെത ശ്രീ. േവണുേഗാപൻ നായർ എെന്ന പണ്ഡി
തമ്മന്യെനന്നും, വിവരംെകട്ടവെനന്നും, വിഡ്ഢിെയന്നും,
െതണ്ടിെയന്നും, പറ്റിെയഴുത്തുകാരെനന്നും ഒെക്ക വി
ളിക്കുന്നു. േദഷ്യമാണു് ഈ സംബുദ്ധികളുെട പിറകിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന വികാരം. േദഷ്യം ഒരു തരത്തിലുള്ള
ഭ്രാന്താണു്. ആ ഭ്രാന്തിനു അടിമെപ്പട്ട േലഖകൻ എെന്ന
അശ്ലീലപദങ്ങൾെകാണ്ടു് അഭിസംേബാധന െചയ്യുന്നു.
പകരമായി എനിക്കു് അേദ്ദഹെത്തയും െതറിവിളിക്കാം.
എങ്കിലും എനിക്കു േകാപമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അസഭ്യ
പദങ്ങൾ നാവിൽ വരുന്നില്ല.
പല പാശ്ചാത്യസാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ൈനരാശ്യ
മുണ്ടു്, ദുഃഖമുണ്ടു്. ഏകാന്തതയുെട ൈവഷമ്യം അവർ
അനുഭവിക്കുന്നു. മനഃശാസ്ത്രത്തിെന്റ അതിപ്രസരത്താ
ലും അധിപ്രസരത്താലുമാണു് ഈ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാ
യതു്. സംസ്ക്കാരത്തിെന്റ മണ്ഡലങ്ങൾ േപാലും വ്യവസാ
യവത്കരണത്താൽ ദുഷിച്ചുേപായതു ഏകാന്തത തു
ടങ്ങിയ ൈവഷമ്യങ്ങൾക്കു കാരണമായി. അങ്ങെന
സാർത്രും കമ്യൂവും േയാനേസ്ക്കായും ആ വികാരങ്ങൾക്കു
രൂപം നൽകി. അവരുെട കലാസൃഷ്ടികളുെട കലാത്മക
ത്വെത്തക്കുറിച്ചു് അഭിപ്രായ േഭദം ഉണ്ടാകാം. എങ്കിലും
തികഞ്ഞ ആർജ്ജവത്തിൽ നിന്നാണു അവ സംജാത
കളായതു്. ഭാരതത്തിൽ യുേറാപ്പിലുള്ള സ്ഥിതിയില്ല.
സാർത്രിെന്റയും കമ്യൂവിെന്റയും േയാനേസ്ക്കായുെടയും കൃ
തികൾ വായിക്കുന്ന ഇവിടുെത്ത ‘അത്യന്താധുനികർ’
പൂർവ്വകല്പിതങ്ങളായ പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങൾ േതടിപ്പി
ടിെച്ചടുക്കുന്നു. സാർത്രിെന്റയും കൂട്ടുകാരുെടയും േവദന
യഥാർത്ഥമേത്ര. ഇവിടുെത്ത അത്യന്താധുനികരുെട
േവദന അസത്യപൂർണ്ണം. േവദനേയാടുകൂടി സാർത്ര്
നിലവിളിക്കുന്നു. േവദനയില്ലാെത ഇവിെട കൂെറ ആളു
കൾ നിലവിളിക്കുന്നു. മാവിൻെകാമ്പുകൾ േചർത്തു് ഒട്ടു
മാവുണ്ടാക്കുന്നതുേപാെല നമ്മുെട അത്യന്താധുനികർ
േതടിപ്പിടിെച്ചടുത്ത വിഷയങ്ങെള സാർത്രിെന്റയും േയാ
െനേസ്ക്കായുെടയും രൂപശില്പങ്ങളിൽ ഒട്ടിച്ചുവയ്ക്കുന്നു. ഫല
േമാ? കലാശൂന്യങ്ങളായ കഥകളും കവിതകളും നാട
കങ്ങളും. ഈ സത്യം പറഞ്ഞതിനാണു് എെന്ന ശ്രീ.
േവണുേഗാപൻ നായർ കുത്സിതപദങ്ങൾെകാണ്ടു് അഭി
േഷകം െചയ്യുന്നതു്. അവാച്യപദപ്രേയാഗം െകാണ്ടു്
ഏതു മനുഷ്യെന്റ സത്യാേന്വഷണതൽപരത െകട്ടടങ്ങി
േപ്പായിട്ടുണ്ടു് ?
െവളിച്ചം ഒട്ടുമില്ലാത്ത, ചൂടു് വളെരയുള്ള ആ േലഖന
ത്തിൽ അക്ഷന്തവ്യങ്ങളായ പ്രേയാഗൈവകല്യങ്ങൾ
ഉണ്ടു്. ചില െതറ്റുകൾ മാത്രം കാണിക്കാം.
1. കാഥികർ (ഖണ്ഡിക പുറം 28)

കഥെയഴുതുന്നവർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ‘കാഥികർ’
എന്നു പ്രേയാഗിക്കുന്നതു് െതറ്റു്. കഥാകാരന്മാർ
ശരി.
2. “എന്നാലും ഖണ്ഡികയ്ക്കു ഖണ്ഡിക എതിർത്തിെല്ല

ങ്കിൽ താനിങ്ങെന നിരൂപകനായിജീവിച്ചിരുന്നി
െട്ടന്തു ഫലം എന്ന വാശിയാണു ചിലർ പ്രദർശിപ്പി
ക്കുന്നതു്.” (പുറം 28. േകാളം) വാക്യം െതറ്റു്. ‘താൻ’
‘നിരൂപകൻ’ എന്നു് ഏകവചനം പ്രേയാഗിച്ചതിനു
േശഷം ചിലർ എന്നു ബഹുത്വം കല്പിച്ചതാണു് െതറ്റു്.

3. “ചങ്ങമ്പുഴ-ഒ.എൻ.വി.-വിഷ്ണു-സുഗതകുമാരി-അയ്യപ്പ

പ്പണിക്കർ എന്നിങ്ങെന സ്വാഭാവികമായ വികാസ
പരിണാമങ്ങളിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന മലയാളക
വിത…”(പുറം 28. േകാളം 2) ചങ്ങമ്പുഴയും മറ്റു കവി
കളും വികാസപരിണാമങ്ങളാെണന്നും അവർക്കു
നപുംസകത്വമാണുള്ളെതന്നും ഇങ്ങെന നാം മന
സ്സിലാക്കുന്നു.

4. “മാനസികാപഗ്രഥനം തകഴിയിലുണ്ടു് ” (പുറം 28.
ഖണ്ഡിക 5)

ഇതു മലയാളമല്ല. “തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്കു് മാന
സികാപഗ്രഥനപാടവം ഉണ്ടു് ” എേന്നാ “മാനസികാ
പഗ്രഥനപാടവം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവയാണു് തകഴി
യുെട കഥകൾ” എേന്നാ എഴുതണം.
5. “േദവും തകഴിയുമാണു് െചറുകഥയുെട അവസാന
വാെക്കന്നു്.” (പുറം 28. ഖണ്ഡിക 5)

േദവിേനയും തകഴിേയയും അവസാന വാക്കാക്കി
നപുംസകരാക്കുന്നതു് ശരിയല്ല.
6. ഭത്സിക്കുക (പുറം 46. ഖണ്ഡിക 2) െതറ്റു്. ഭർത്സി
ക്കുക ശരി.
7. അനുഭവങ്ങൾ, അനുഭൂതികൾ (പുറം 46. ഖണ്ഡിക 4)

രണ്ടിനും ഒരർത്ഥമാണു്. ഇന്ദ്രിയാർത്ഥങ്ങളുെട സാ
മീപ്യം െകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനമാണു് അനുഭവം.
അതുതെന്ന അനുഭൂതിയും. “നാസികാചൂർണ്ണെപ്പാ
ടി”േപാെല നിന്ദ്യമാണു് േവണുേഗാപൻ നായരുെട
“അനുഭവങ്ങൾ, അനുഭൂതികൾ” എന്ന പ്രേയാഗം.
8. പുറകിലായിരിക്കുന്നു. (പുറം 47)

ഇതു െതറ്റു്. പിറകിലായിരിക്കുന്നു എന്നതു ശരി.
9. പുനർ സൃഷ്ടിക്കാൻ (പുറം 47)

െതറ്റു്. പുനഃസൃഷ്ടി ശരി.
10. “ആലപ്പുഴ േബാട്ടുജട്ടിയിലും പുറക്കാട്ടു കടപ്പുറത്തും

മാത്രമല്ല അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമുള്ളെതന്നും
േലാകെത്തമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യെന്റ േമാഹവും േമാഹ
ഭംഗവും സ്വപ്നവും വിഹ്വലതയും ഭയവും നിരാശയും
ഒന്നാെണന്നും മലയാളി കണ്ടറിഞ്ഞുേപായി” (പുറം
45. േകാളം 1) വാക്യം ഹതബന്ധം. “ആലപ്പുഴ േബാ
ട്ടുജട്ടിയിലും പുറക്കാട്ടു് കടപ്പുറത്തും മാത്രമല്ല അധ്വാ
നിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമുള്ളെതന്നു് ” പറഞ്ഞ സ്ഥിതി
ക്കു് “േലാകെത്തമ്പാടുമുെണ്ടന്നും” എന്നു വ്യക്തമാ
യി പറേയണ്ടിയിരുന്നു. ഇത്തരം വാക്യരചന അക്ഷ
ന്തവ്യമായ അപരാധമാണു്. അത്യന്താധുനികെര
“ബലൂൺപിേള്ളർ” എന്നാണു് ശ്രീ. െക. ബാലകൃ
ഷ്ണൻ വിളിക്കുന്നതു് (കൗമുദി വാരിക).

അർത്ഥസമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു സംബുദ്ധിതെന്നയതു്.
ശ്രീ. െക. എസ്സ്. നമ്പൂതിരി ‘മാതൃഭൂമി’യിെലഴുതിയ
കവിത സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു.
“ആതിരപ്പാട്ടിന്നാർദ്രമാധുര്യം നുണഞ്ഞുഷഃ

സ്നാതയാെയത്തും ക്ഷീണ ഗ്രാമഭംഗിയും െനടുമംഗല്യക്കുറി മങ്ങിേപ്പായ സന്ധ്യതൻ േമാഹഭംഗംേപാൽ നില്ക്കു ജീർണ്ണേക്ഷത്രവുമരയാലും”

ഒെക്ക എെന്റ അന്തർേനത്രംെകാണ്ടു കാണത്തക്കവി
ധത്തിൽ കവി ആേലഖനം െചയ്യുന്നു. എെന്റ മുൻപിൽ
നില്ക്കുന്ന ഒരു പനിനീർപ്പൂ അതിെന്റ െഞട്ടിൽ പ്രകമ്പ
നം െകാള്ളുന്നു. അതു് കിനാവുകൾ കാണുകയാണു്.
അനുവാചകെന സ്വപ്നങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണു് ശ്രീ.
െക. എസ്. നമ്പൂതിരി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെട ശ്രീ. പി.
കുഞ്ഞിരാമൻനായരും ശ്രീ. അമ്പലപ്പുഴ േഗാപകുമാറും
ഉണ്ടു് (മലയാളനാട്ടിെല കവിതകൾ േനാക്കുക). യഥാർ
ത്ഥമായ കാവ്യപ്രേചാദനേത്താെടയാണു് േഗാപകുമാർ
പാടുന്നതു്.
ഇതാ ഈ വസന്തകാ
ലം എത്ര മേനാഹരം!
ഇവിെട സൗന്ദര്യത്തി
െന്റ അലകൾ ഇളകു
ന്നു. ആന്തരസൗന്ദര്യം
വ്യക്തമാക്കിെകാണ്ടാ
ണു് വസന്തം നൃത്തം
ചവുട്ടുന്നതു്. ചരസ്സും ഭാം
ഗും ഒെക്ക സാഹിത്യ
അമ്പലപ്പുഴ േഗാപകുമാർ
ത്തിൽനിന്നു് ഒഴിവാ
ക്കി അത്യന്താധുനികരും ആന്തരസൗന്ദര്യം വ്യക്തമാ
ക്കെട്ട.
□

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

