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സാഹിത്യവാരഫലം
1970/06/28-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ശ്രീ. കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാേരാടു് ഞാൻ മാപ്പു േചാ�
ദിക്കുന്നു
“പ്രഭാതത്തിൽ അേദ്ദഹം േദവാലയത്തിൽ െചന്നു.
എല്ലാ ആളുകളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ എത്തി;
അേദ്ദഹം ഇരുന്നു; അവെര പഠിപ്പിച്ചു. ഫരീസികളും േല�
ഖകരും വ്യഭിചാരേവളയിൽ ബന്ധനസ്ഥയാക്കെപ്പട്ട
ഒരു സ്ത്രീെയ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുൻപിൽ െകാണ്ടുെച�
ന്നു. അവെള അവിെട നിറുത്തിയിട്ടു് അവർ അേദ്ദഹ�
േത്താടു പറയുന്നു: “പ്രേഭാ, ഇവൾ വ്യഭിചാര സമയത്തു്
പിടിക്കെപ്പട്ടവളാണു്; ആ കൃത്യത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കു�
േമ്പാൾത്തെന്ന. േമാസസ്സ്, നിയമത്തിലൂെട ഞങ്ങേളാടു്
ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ടു് അങ്ങെനയുള്ളവൾ കെല്ലറിയെപ്പ�
േടണ്ടവളാെണന്നു്. പേക്ഷ, അങ്ങു് എന്തുപറയുന്നു?”

അേദ്ദഹെത്ത പ്രേലാഭിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് അവർ ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞതു് പിന്നീടു് അവർക്കു് അേദ്ദഹെത്ത കുറ്റെപ്പടു�
ത്താൻ േവണ്ടിയായിരുന്നു. േയശുവാകെട്ട അവർ പറ�
ഞ്ഞതു േകട്ടിെല്ലന്നമട്ടിൽ കനിഞ്ഞിരുന്നു വിരലുെകാണ്ടു്
നിലത്തു എഴുതാൻ തുടങ്ങി.

അവർ പിെന്നയും പിെന്നയും േചാദിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
തലയുയർത്തി അവേരാടു പറഞ്ഞു:

“നിങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ പാപംെചയ്യാത്ത ഒരുവനുെണ്ട�
ങ്കിൽ ഇവളുെട േനർക്കു് കെല്ലറിയെട്ട”.

വീണ്ടും അേദ്ദഹം കനിഞ്ഞിരുന്നു് നിലത്തു് എഴുതി.

ഇതുേകട്ടു് സ്വന്തം മനഃസാക്ഷിയാൽ ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ട
അവർ ഓേരാരുത്തരായി പുറേത്തക്കുേപായി; പ്രായം
കൂടിയവനിൽ ആരംഭിച്ച ആ േപാക്കു് അവസാനെത്ത
വ്യക്തിവെരയും ഉണ്ടായിരുന്നു. േയശു ഒറ്റയ്ക്കായി; ആ
സ്ത്രീ അവിെട നില്ക്കുകയായിരുന്നു.

േയശു തലയുയർത്തിേനാക്കി. അവളല്ലാെത മറ്റാരും
അവിെട ഇെല്ലന്നു കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അവേളാടു
പറഞ്ഞു, “സ്ത്രീേയ, നിെന്ന കുറ്റെപ്പടുത്തിയവർ എവിെട?
ആരും നിെന്ന ശിക്ഷിച്ചിേല്ല?

അവൾ പറഞ്ഞു: “പ്രേഭാ ആരുമില്ല.” േയശു അവേളാ�
ടു പറഞ്ഞു; “ഞാനും നിെന്ന ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല. േപാകൂ.
ഇനി പാപം െചയ്യാതിരിക്കൂ.”

ഞാൻ ൈബബിൾ പല പരിവൃത്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ
ഗ്രന്ഥത്തിെല പലഭാഗങ്ങളും എെന്ന േകാരിത്തരിപ്പിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, െസന്റ് േജാൺ എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിെല
ഈ ഭാഗത്തിെലത്തുേമ്പാൾ എനിക്കു് എെന്തന്നില്ലാ�
ത്ത ഹർേഷാന്മാദം ഉണ്ടാകുന്നു. അത്രയ്ക്കു് മഹനീയമായ
കവിതയാണിതു്. ഈ ഭാഗം പ്രക്ഷിപ്തമാെണന്നു് ചില
പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. എന്നാൽത്തെന്ന�
െയന്തു്? ഏതാനും വാക്യങ്ങളിൽ മാനുഷിക ജീവിത�
ത്തിെന്റ മഹാനാടകെത്തയാെക ഇെതഴുതിയ കവി
ഒതുക്കിയിരിക്കയാണു്. വിശുദ്ധിയുെട ഉജ്ജ്വല പ്രതീ�
കമായ േയശു; അപരാധം െചയ്തവെളങ്കിലും നിയമം
അക്ഷരംെതറ്റാെത പരിപാലിക്കുന്ന പരീശന്മാരുെടയും
േമാസസ്സിെന്റ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്ന േലഖകന്മാരുേട�
യും മധ്യത്തിൽ നിരപരാധയായി പ്രത്യക്ഷയാകുന്ന
ആ േവശ്യാംഗന; ഇവെര എെന്റ അന്തർേനത്രംെകാ�
ണ്ടു് കാണത്തക്കവിധത്തിൽ കവി ആേലഖനം െചയ്തി�
രിക്കുന്നു. എെന്റ അവിദഗ്ദ്ധമായ തർജ്ജമയിൽനിന്നു�
േപാലും ഈ അനുഭവമുണ്ടാകുെമന്നാണു് എെന്റ വിശ്വാ�
സം. കവിതെയക്കുറിച്ചു് ഉന്നതമായ ഈ സങ്കല്പമുള്ളതു�
െകാണ്ടാകണം പലരുേടയും ബഹുമാനം േനടിയ ശ്രീ.
ൈവേലാപ്പിള്ളി ശ്രീധരേമേനാെന്റ കാവ്യെത്ത എനി�
ക്കു് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതു്. ‘സഹ്യെന്റ മകൻ’,
‘കന്നിെക്കായ്ത്തു് ’, ‘മാമ്പഴം’ എന്നിങ്ങെനയുള്ള കവിതക�
െളഴുതിയ ശ്രീധരേമേനാെന ഞാൻ കുറ്റെപ്പടുത്തുകയല്ല.
ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു സങ്കല്പം വച്ചുപുലർത്തുന്ന എെന്നത്ത�
െന്ന ഞാൻ കുറ്റെപ്പടുത്തുകയാണു്. എെന്റ മാനസിക�
നില അതായതുെകാണ്ടു് എനിക്കു് ശ്രീധരേമേനാെന്റ
“െഹഡ് മാസ്റ്റരും ശിഷ്യനും”, “പുതിയ േചാറൂണു്” എന്നീ
കവിതകെളയും (മാതൃഭൂമി-ലക്കം 13) അംഗീകരിക്കാൻ
വയ്യ.

“വാതില്ക്കലാേരാ കിണ്ണം താെഴെവച്ചതാെരന്നു
േചാദിച്ചുവാ നീ, േചാറു പിെന്നയാം അലേമലു”
“നാലടിക്കേവ ഞാനുെമാലിക്കയായ്
സ് ക്കൂളുവിട്ട കിടാങ്ങേളാെടാപ്പേമ”

എന്ന മട്ടിലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാവ്യങ്ങളാെക. കാ�
വ്യരൂപത്തിെന്റ രാമണീയകത്താൽ ശാശ്വതികത്വമാർ�
ജ്ജിക്കാത്ത യാെതാന്നും കവിതയല്ല.

േസതു

ൈവേലാപ്പിള്ളി ശ്രീധരേമേനാ�
െന്റ ഈ രണ്ടു കാവ്യങ്ങളും വായി�
ച്ചുണ്ടായ മനഃപീഡ എനിക്കു തീർ�
ന്നുകിട്ടിയതു് അനുഗൃഹീതകഥാകാ�
രനായ ശ്രീ. േസതുവിെന്റ “പാമ്പി�
െന്റ ഉറ” എന്ന െചറുകഥ മാതൃഭൂ�
മിയിൽ വായിച്ചതിനു േശഷമാണു്.
ഒരു അനിതയും ഉണ്ണിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചിത്രീകരി�
ക്കുകയാണു് േസതു. സ്വന്തം ശീലങ്ങൾക്കു് അടിമെപ്പട്ടു
ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യെര തെന്റ അനുധ്യാനത്തിെന്റ മണ്ഡ�
ലത്തിേലക്കു പ്രേവശിപ്പിക്കാൻ ഏതു കലാകാരനും
െകാതിയാണു്. അവരുെട ശീലങ്ങേളയും അവയ്ക്കു കാര�
ണങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്ന ജന്മവാസനകേളയും അപ�
ഗ്രഥിച്ചു േനാക്കുവാൻ അയാൾക്കു താല്പര്യമുണ്ടു്. കാമു�
കെന േസ്നഹിക്കാൻ മാത്രം പഠിച്ച അനിത, അവളുെട
ശരീരസൗഭഗം മാത്രം ഹർഷദായകമായി കരുതുന്ന
ഉണ്ണി—ഇവരുെട ചിത്തവൃത്തികെളയും ശരീരേചഷ്ടക�
േളയും, േസതു കലാത്മകമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഭാവാ�
ത്മകതയാൽ സുന്ദരമായിട്ടുണ്ടു് ഈ െചറുകഥ.

േജാർജ്ജ് ലൂക്കാസ്

കാല്പനികതയ്ക്കു് (Romanticism) പി�
ന്തിരിപ്പൻ കാല്പനികത എെന്നാ�
രു വിഭാഗമുെണ്ടന്നു് രാഷ്ട്രാന്തരീയ�
പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച മാർക്സിസ്റ്റ് നി�
രൂപകൻ േജാർജ്ജ് ലൂക്കാസ് പറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് (The Historical novel).
ശ്രീ രാജൻ ചിനങ്ങത്തിെന്റ “ചാ�

രം” എന്ന െചറുകഥ (മേനാരമ-ജൂൺ 13) പിന്തിരിപ്പൻ�
കാല്പനികതെകാണ്ടു് ബീഭത്സമായിരിക്കുന്നു. േമലധി�
കാരിേയാടു പിണങ്ങി േഗാപൻ േജാലി രാജിവച്ചു. വീ�
ട്ടിൽ വന്നിരുന്നു കാമുകി ജൂലിയുമായി നിർവഹിക്കാൻ
േപാകുന്ന േപ്രമസല്ലാപങ്ങെളക്കുറിച്ചു് അയാൾ ചിന്തി�
ക്കുന്നു. അേപ്പാഴാണറിയുന്നതു് ജൂലി െട്രയിൻ അപക�
ടത്തിൽ മരിച്ചുെവന്നു്. അവളുെട മൃതേദഹം േഗാപൻ
കാണുന്നേതാെട കഥ അവസാനിക്കുന്നു കാമുകൻ േജാ�
ലി രാജിവച്ചതുെകാണ്ടു് അവൾ ആത്മഹത്യ െചയ്തതാ�
േണാ? ആയിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം. എന്തായാലും
ഒരു കുഴപ്പവും വരാൻേപാകുന്നില്ല. ജുലി ജീവിച്ചാലും,
േഗാപൻ വീണ്ടും േജാലിക്കുേപായാലും, അവർ സുഖമാ�
യി ജീവിച്ചാലും, അവർ രണ്ടുേപരും അങ്ങു ആത്മഹത്യ�
െചയ്താലും അനുവാചകനു് ഒരു ചുക്കുമില്ല. കപടമായ
കല ഏതു മനുഷ്യെനയാണു്. സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളതു്? കഥാ�
പാത്രങ്ങെളെക്കാണ്ടു് േജാലി രാജിവയ്പിക്കുന്നതിേന�
ക്കാൾ നല്ലതു് ആ കഥാപാത്രങ്ങളുെട ജനയിതാക്കൾ
കഥാരചന എന്ന േജാലി രാജിവയ്ക്കുകയാണു്. ‘ചാരം’
എന്ന ഈ പഞ്ജരാേഖടത്തിൽ നിന്നു് വായനക്കാരായ
നമുെക്കാന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കാം. ജതുഗൃഹദാഹത്തിൽ
പുേരാചനനും െവന്തുേപായേല്ലാ. മെറ്റാരു പുേരാചന�
െന കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവെര നമുക്കു കാമനങ്ങളിൽ അല�
സസഞ്ചാരം നിർവ്വഹിക്കാം… ജനയുഗം വാരികയിൽ
(ലക്കം 45) ‘പരീക്ഷ’ എന്ന െചറുകഥെയഴുതിയ ശ്രീമ�
തി അശ്വതിക്കു് (െക.വി. േദവയാനി, എം.എസ്സ്സി.
ചാഴൂർ) മഹാഭാരതത്തിെല ആ കഥാപാത്രത്തിെന്റ നൃ�
ശംസത നൽകുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറായില്ല. െപൺകു�
ട്ടിയേല്ല? “പരാക്രമം സ്ത്രീകേളാടല്ല േവണ്ടു” എന്നു് അറി�
വുള്ളവർ പേണ്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, “പരീക്ഷ” എഴു�
തിയതു് ഒരു പുരുഷനായിരുെന്നങ്കിൽ കപടകലയുെട
അരക്കില്ലത്തിലിട്ടു് അനുവാചകരായ പാണ്ഡവെര ദഹി�
പ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പുേരാചനനായിത്തെന്ന ഞാൻ ആ
മനുഷ്യെന കാണുമായിരുന്നു. അവിെട നിന്നു് ഒരടികൂ�
ടി മുേന്നാട്ടുവച്ചു്, കലാംഗനയായ ദ്രൗപദിയുെട വസ്ത്രം
വലിച്ചഴിച്ച കഥാകാരദുശ്ശാസനനായി ഞാൻ അേദ്ദഹ�
െത്ത ദർശിക്കുമായിരുന്നു. േവണ്ടിവന്നില്ല. ഭാഗ്യം. കഥ�
െയഴുതിയതു് ഒരു െപൺകുട്ടിയാണു്, എം.ഏ. ജയിച്ചി�
ട്ടും ഉേദ്യാഗം കിട്ടാത്ത ഒരു യുവതിയുെട കഥയായിട്ടാ�
ണു് ഇക്കഥ തുടങ്ങുന്നതു്. പിന്നീടു് അവളുെട േപ്രമെത്ത
ഗതാവേലാകനകലാമാർഗ്ഗം അംഗീകരിച്ചു് ആവിഷ്ക്ക�
രിക്കുന്നു. ആ കാമുകെന്റ ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിൽത്തെന്ന
അവൾക്കു ലക്ചററായി ഉേദ്യാഗം കിട്ടുേമ്പാൾ കഥ
അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാ സത്യങ്ങെളയും ആട്ടിേയാ�
ടിച്ചു് അസത്യത്തിെന്റ േലാകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണു്
ശ്രീമതി അശ്വതി. സംസാരിക്കുേമ്പാഴും എഴുതുേമ്പാഴും
ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കഴിയുന്നിടേത്താളം ഞാൻ ഒഴിവാ�
ക്കാറുണ്ടു്. എങ്കിലും ഈ കഥെയ ഒരിംഗ്ലീഷ് പദംെകാ�
ണ്ടു് ഞാൻ ഒന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചുെകാള്ളെട്ട; അബ് േസഡ്
(absurd) ‘ജനയുഗ’ത്തിൽ മാത്രമല്ല ‘കുങ്കുമം’ വാരിക�
യിലുമുണ്ടു് ഈ വിേശഷണത്തിനു് അർഹങ്ങളായ കഥ�
കൾ. അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും തമ്മിലുള്ള േപാ�
രാട്ടമാണു് ശ്രീ. പി. പൗേലാസിെന്റ “ഇനി േതാല്ക്കില്ല”
എന്ന കഥയിെല പ്രതിപാദ്യം. ആൺപൂച്ചയും െപൺ�
പൂച്ചയുംതമ്മിലുള്ള ൈലംഗികേവഴ്ച കണ്ടു് ഒരു തരുണി�
ക്കുണ്ടാകുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യമാണു് ശ്രീ. വി. ശിവരാമെന്റ
“പൂച്ച” എന്ന കഥയുെട വിഷയം. േഡാൺ ക്യുക് േസാട്ട്
ഭ്രാന്തു കാണിച്ചു്, സാഹസികത്വം പ്രദർശിപ്പിച്ചു് അനു�
വാചകെന്റ കാരുണ്യം േനടുന്നിേല്ല? ഈ രണ്ടു കഥാ�
കാരന്മാരും അങ്ങെന കാരുണ്യം േനടുന്നുണ്ടു്. അവർ
രചിച്ചതു കഥകളെല്ലങ്കിൽത്തെന്നയും േദാഷമില്ല. സഹ�
താപമാർജ്ജിക്കുക എന്നതാണു് ഏറ്റവും പ്രധാനം.
രേജാദർശനം, ഋതുശാന്തി, പുരുഷാസ്പൃഷ്ടതയുെട ഭം�
ഗം എന്നിവെയ സഭ്യമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു കഥ
മലയാളരാജ്യം വാരികയിലുണ്ടു് (ലക്കം 47). ശ്രീ. പദ്മ�
നാഭൻ െപായിൽക്കാവു് എഴുതിയ “െചമ്പരത്തിപ്പൂവി�
െന്റ ദളങ്ങൾ” എന്ന ആ െചറുകഥയ്ക്കു സൗന്ദര്യമുണ്ടു്.
ഭാവശില്പവും രൂപശില്പവും അതിൽ സമഞ്ജസമായി �
സേമ്മളിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസം” എന്ന മേനാഹരമായ
േനാവെലഴുതിയ ശ്രീ. ഒ.വി. വിജയെന ഞാൻ ബഹു�
മാനിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രതിഭാശക്തിെയ ഞാൻ
വാഴ്ത്തുന്നു. ഇനി അേദ്ദഹം കലാശൂന്യമായ ഒരു േനാവൽ
എഴുതിെയന്നിരിക്കെട്ട. അതു് അസുന്ദരമായിേപ്പായി�
െയന്ന അഭിപ്രായം പറയാൻ എനിക്കവകാശമുണ്ടു്.
പേക്ഷ, ഒ.വി. വിജയെന്റ സ്വഭാവെത്ത വിമർശിക്കാൻ
എനിക്കു് അവകാശമില്ല. എെന്റ നിരൂപണം വിലക്ഷ�
ണമാെണന്നു് ആെരങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ േകാ�
പിക്കുകയില്ല; എന്നാൽ എെന്റ സ്വാഭാവം മലിനമാ�
െണന്നു് ആെരങ്കിലും അഭിപ്രായെപ്പട്ടാൽ ഞാൻ പ്ര�
തിേഷധിക്കും. “േപരുകൾ” എന്ന െകാച്ചുകഥയിലൂ�
െട ശ്രീ. വിജയൻ ഒരു “സ്വഭാവഹനനം” (character
assassination) നടത്തുകയാണു്. ഭൗതികവാദത്തിെന�
തിരായുള്ള ശ്രീ. കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാരുെട നിലപാടു് കാപ�
ട്യമാെണന്ന രീതിയിൽ വിജയൻ “മലയാളനാട്ടി”ൽ
(ലക്കം 4) എഴുതിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാരുെട �
ആദ്ധ്യാത്മികപ്രവണതെയ വിജയനു് വിമർശിക്കാം.
പേക്ഷ, അതു കാപട്യമാെണന്നു പറയുേമ്പാൾ അേദ്ദ�
ഹം സ്വഭാവഹനനം നിർവ്വഹിക്കുകയാണു്. ഈ കൃത്യം
ഗർഹണീയമേത്ര. വിമർശനത്തിെന്റ ചക്രവാളെത്ത വി�
കസിപ്പിച്ച കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർക്കു് എെന്റ ധന്യവാദം. വിജ�
യനുേവണ്ടി അേദ്ദഹേത്താടു് എെന്റ ക്ഷമാപണം. കുട്ടി�
ക്കൃഷ്ണമാരാരുെട ജാതിെയ ലക്ഷ്യമാക്കി അേദ്ദഹെത്ത
“െചണ്ടക്കാരൻ” എന്നു വിജയൻ വിളിച്ചതിനു് പ്രേത്യകി�
െച്ചാരു മാപ്പുകൂടി. ഒരു ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിെന്റ കഥപറയുക�
യാണു ശ്രീ. ജി.എൻ. പണിക്കർ (മലയാളനാടു്-ലക്കം
4-“േവഗം അതിേവഗം” എന്ന കഥ). സ്വന്തം കാമാേവ�
ശംെകാണ്ടു ഗർഭിണിയായിത്തീർന്ന ഒരു തരുണിയുെട
പരിഭ്രമം മുഴുവൻ കലാത്മകമായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്
ജി.എൻ. പണിക്കർ.

അകവൂർ നാരായണൻ

അഭിഭാഷകനും ജ്യൗതിഷികനുമായ
ശ്രീ. എം.ആർ. േകരളവർമ്മെയ�
ക്കുറിച്ചു് ശ്രീ. കുട്ടനാടു് രാമകൃഷ്ണപി�
ള്ള കുങ്കുമം വാരികയിെലഴുതിയിരി�
ക്കുന്നു. നല്ല കഥാകാരനായ ശ്രീ.
െക.എൽ. േമാഹനവർമ്മ േകരള�
വർമ്മയുെട മകനാണു്. രാമകൃഷ്ണപി�
ള്ളയുെട േലഖനത്തിനു് ഉചിതജ്ഞത എന്ന ഗുണമുണ്ടു്.
സാഹിത്യപ്രവർത്തകസംഘത്തിെന്റ രജതജൂബിലിയാ�
േഘാഷെത്തക്കുറിച്ചു് ശ്രീ. െക. ആനന്ദക്കുറുപ്പു് എഴുതു�
ന്നു (കുങ്കുമം). ആേഘാഷെത്തക്കുറിച്ചു വായനക്കാർക്കു്
ആ േലഖനം അറിവു നൽകുന്നു. ശീേവാള്ളിയുെട കവി�
ത്വെത്തപ്പറ്റി ശ്രീ. അകവൂർ നാരായണൻ “മലയാളനാ�
ട്ടി”ൽ എഴുതിയ േലഖനത്തിനും സംഗതത്വവും യുക്ത�
തയുമുണ്ടു്. േഡാക് ടർ എസ്.െക. നായരും ശീേവാള്ളി�
ക്കവിതയുെട രാമണീയകെത്തക്കുറിച്ചു ഉപന്യസിക്കുന്നു
(മലയാളരാജ്യം). പണ്ഡിേതാചിതമായിട്ടുണ്ടു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ പ്രബന്ധം.

“ധ്വന്യാേലാക”െത്തേപ്പാെലെയാരു സാഹിത്യശാ�
സ്ത്രഗ്രന്ഥം ഈ േലാകത്തു േവെറാരിടത്തുമില്ല. അരി�
സ് േറ്റാട്ടിലിെന്റ “െപായറ്റിക് സ്” മഹാ േകമമാെണന്നു
പറഞ്ഞുനടക്കുന്നവർ ധ്വന്യാേലാകം ഒരു പ്രാവശ്യം വാ�
യിക്കെട്ട. അെതഴുതിയ മഹാെന്റ മുൻപിൽ തല കുനി�
ച്ചുനില്ക്കും: “െപായറ്റിക് സ്” ദൂെരെയറിയും. വിശിഷ്ടമായ
ഈ ഗ്രന്ഥം ശ്രീ. ചാത്തനാത്തു് അച്യുതനുണ്ണി തർജ്ജമ
െചയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മേനാരമവാരികയിലാണു്
അതു പരസ്യംെചയ്യുന്നതു. ഗ്രന്ഥം തർജ്ജമ െചയ്യുന്ന
അച്യുതനുണ്ണിയും അതു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്ന മേനാരമ�
പ്പത്രാധിപരും ഭാഷയ്ക്കു വലിെയാരു േസവനമാണു െച�
യ്യുന്നതു്. പേക്ഷ, അച്ചടിക്കുന്നതിൽ ഒരു െതറ്റു വന്നാൽ,
‘വൃഥാ’ എന്ന പദം “വ്റുഥാ” എന്നു് അച്ചടിച്ചാൽ േസവ�
നംെകാണ്ടു പ്രേയാജനമില്ല. മിസ്സിസ് കുന്നത്തൂർ ശിവ�
ശങ്കരപിള്ളയുെട പത്രാധിപത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടു�
ത്തുന്ന “ഗഗനം” എന്ന മാസികയിൽ “കാവു പ്രകാശം”
എന്ന സംസ്കൃതഗ്രന്ഥത്തിെന്റ തർജ്ജമയുണ്ടു്. പ്രശസ്ത
പണ്ഡിതനായ ശ്രീ. െക.െക. പണിക്കരാണു ഗ്രന്ഥം
തർജ്ജമ െചയ്യുന്നതു്. ഈ തർജ്ജമെകാണ്ടു തെന്ന
‘ഗഗനം’ ഉത്കൃഷ്ടമാസികയായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

കവിതെയക്കുറിച്ചു് മഹനീയമായ സങ്കല്പമാണു് എനി�
ക്കുള്ളെതങ്കിലും ലയാത്മകത െകാണ്ടുമാത്രം രമണീ�
യമായ കവിതെയ എനിക്കു് അംഗീകരിക്കാൻ കഴി�
യും: േലാലഭാവങ്ങൾക്കുമാത്രം സ്ഫുടീകരണം നൽകുന്ന
കവിതെയ മാനിക്കാൻ കഴിയും. ആ നിലയിൽ ശ്രീ.
ഗൗരീശപട്ടം ശങ്കരൻനായരുെട ‘ദർശന’വും (കുങ്കുമം)
ശ്രീ. കുരൂർ ശശിയുെട ‘സ്വപ്നാടന’വും (മലയാളരാജ്യം)
ഞാൻ ആഹ്ലാദേത്താെട വായിച്ചു. “ൈവേലാപ്പിള്ളി�
യുെട കവിത മനഃപീഡയുളവാക്കുേമ്പാൾ ഇവരുെട
കവിതകൾ ആഹ്ലാദദായകങ്ങളാകുന്നുേവാ?” എന്നു
ചിലർ േചാദിക്കുന്നതു ഞാൻ േകൾക്കാതിരിക്കുന്നില്ല.
“അെത”, എന്നാണു് എെന്റ വിനയപൂർവമായ മറുപടി.
മഹത്ത്വത്തിനു പരാജയം സംഭവിക്കാതിരിക്കണെമ�
ന്നാണു് നമ്മുെട പ്രാർത്ഥന! പേക്ഷ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ
മാത്രമേല്ല നമുക്കു കഴിയൂ.

‘പ്രിവിപഴ് സി’െന്റ അവകാശികളായ മഹാരാജാക്കന്മാ�
രുെടയും നവാബുകളുെടയും ൈലംഗിക ജീവിതത്തിെന്റ
െകാള്ളരുതായ്മകെള വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ജർമ�
നിദാസ്സ് എെന്നാരു ദിവാൻ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരിക്കു�
ന്നു. ‘മഹാരാജാ’ എന്നാണു് അതിെന്റ േപരു്. ഭാരതീയ�
രുെട കാമശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു രസിക്കുന്ന ഹിപ്പി�
കൾ ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ െഞട്ടിേപ്പാകുെമന്നാണു്
“ഇൻഡ്യൻ എക്സ്പ്രസ്സ്” പറയുന്നതു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിെല
ഒരു ഭാഗം ഞാൻ സംഗ്രഹിെച്ചഴുതാം.

കിഷൻസിങ്ങ്

ഭരത്പൂരിെല രാജാവായ കിഷൻ�
സിങ്ങ് ചുവന്ന മാർബിൾ പതി�
ച്ച ഒരു നീന്തൽക്കുളം നിർമ്മിച്ചു.
അതിൽ ചന്ദനത്തടികൾെകാണ്ടു്
ഇരുപതു പടികളുണ്ടാക്കി. ഓേരാ
പടിയിലും രണ്ടു സുന്ദരികൾ നഗ്നരാ�
യി നില്ക്കും. അങ്ങെന ആെക നാല്പ�
തു നഗ്നസുന്ദരികൾ. മഹാരാജാവു

പടികളിറങ്ങി വരുേമ്പാൾ ഓേരാ സുന്ദരിെയയും കടാ�
ക്ഷിക്കും, സ്പർശിക്കും, പിടിച്ചുവലിക്കും. അങ്ങെന പല�
തും. ഒടുവിൽ നാല്പതു സുന്ദരികളും രാജാവിേനാെടാരുമി�
ച്ചു കുളത്തിലിറങ്ങും. ജലത്തിനു രണ്ടടിേയ താഴ്ചയുള്ളൂ.
ഓേരാ സുന്ദരിയും െപാക്കിളിനു താെഴയായി ഓേരാ
െമഴുകുതിരി കത്തിച്ചു െകട്ടിവച്ചിരിക്കും. സുന്ദരികൾ കു�
ളത്തിലിറങ്ങിയാൽ ഉടൻ ൈവദ്യുതദീപങ്ങൾ െപാലി�
യുകയായി െമഴുകുതിരികൾ െകടുത്താനുള്ള യത്നവും
അേതാെടാന്നിച്ചു നടക്കുന്നു. അങ്ങെന മുപ്പത്തിെയാ�
മ്പതു െമഴുകുതിരിയും െകടുത്തിക്കളയുന്നു. അവസാന�
െത്ത െമഴുകുതിരി െപാലിഞ്ഞുേപാകാെത സൂക്ഷിക്കുന്ന�
തു് ഏതു സുന്ദരിയാേണാ അവൾ അന്നു മഹാരാജാവി�
േനാെടാരുമിച്ചു ശയനാഗാരത്തിൽ കഴിയുന്നു.

ഗ്രന്ഥം മുഴുവനും ഇങ്ങെനയുള്ള സംഭവങ്ങൾെകാണ്ടു
നിറച്ചിരിക്കുകയാണു്. ഒരു ദിവാൻ എഴുതിയതുെകാണ്ടു്
ഇെതാെക്ക സത്യവുമായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഇെതാരു
സ്വഭാവഹനനമേല്ല? ശവെത്ത കുത്തുന്ന ഏർപ്പാടേല്ല
ഈ ദിവാൻജി െചയ്യുന്നതു്. രാജാക്കന്മാർക്കു മാത്രേമ�
യുേള്ളാ ഇത്തരം കുത്സിതപ്രവർത്തനങ്ങൾ? അവരു�
െട നിന്ദ്യകർമ്മങ്ങെള ഇന്നു നാം തുറന്നു കാണിക്കുന്ന
ദിവാൻജിയുെട ൈധര്യം മറ്റുള്ളവരുെട കാര്യത്തിലും
പ്രകടീഭവിക്കാത്തതു എന്തുെകാണ്ടാണു്? ഇങ്ങെന
അേനകം േചാദ്യങ്ങൾ നാം േചാദിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഒരു പേക്ഷ, അങ്ങെനെയല്ലാം േചാദിക്കുന്നതു നമ്മുെട
ബുദ്ധി ശൂന്യതയാലായിരിക്കാം. സ്വഭാവവധം നടക്കു�
േമ്പാൾ അതിൽ രസിക്കാത്തവൻ മണ്ടൻ-ഇതാണു്
ഇന്നെത്ത അഭിപ്രായം. േചരെയത്തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ
െചല്ലുേമ്പാൾ നടുക്കണ്ടം തിന്നണമേല്ലാ. അെല്ലങ്കിൽ
അവൻ ഗളഹസ്തം െചയ്യെപ്പടും.
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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.)

https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://en.wikipedia.org/wiki/University_College,_Trivandrum
https://ml.wikipedia.org/wiki/മലയാളം
https://ml.wikipedia.org/wiki/എറണാകുളം
https://ml.wikipedia.org/wiki/മഹാരാജാസ്_കോളജ്
https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
https://en.wikipedia.org/wiki/North_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
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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