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സാഹിത്യവാരഫലം
1970/07/12-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

എനിക്കുചുറ്റുംൈവരൂപ്യം

േമാപ്പസാങ്

എെന്റ ചുറ്റും ൈവരൂപ്യമല്ലാെത
ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും
എെന്റ അടുക്കൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതു�
മായ കേസരകൾ വികൃതാകാരമുള്ള�
വയാണു്. എനിക്കുേവണ്ടി അവ വാ�
ങ്ങിെക്കാണ്ടുവന്ന സുഹൃത്തു് എെന്റ
പണത്തിെന്റ നെല്ലാരുഭാഗം െചല�
വാക്കിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങെന വലിയ

വില െകാടുത്തിട്ടും എനിക്കു കിട്ടിയതു കുട്ടയുെട ആകൃ�
തിയിലുള്ള നാലു കേസരകൾ. േകാഴിക്കാലുേപാെല നീ�
ണ്ട നാലു കമ്പികൾ അനുപാതെത്ത െവല്ലുവിളിച്ചുെകാ�
ണ്ടു കാലുകളുെട സ്ഥാനത്തു് എഴുന്നുനില്ക്കുന്നു. ചൂരലി�
നുപകരം ഓക്കാനമുണ്ടാക്കുന്ന െവളുപ്പുനിറേത്താടു കൂ�
ടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് നാരുകൾെകാണ്ടു് അവയാെക വരിഞ്ഞി�
രിക്കുന്നു. കേസരകളുെട കാര്യം കളയാം. െകട്ടിടങ്ങ�
െളക്കുറിച്ചു് ആേലാചിക്കാം, എെന്റ താമസസ്ഥലത്തു�
നിന്നു കുറച്ചകെലയായി “ടാേഗാർ െസന്റനറി തീേയ�
റ്റ”റുണ്ടു്. എെന്താരു ൈവരൂപ്യം! എെന്താരു ബീഭത്സാ�
കാരം! പ്രതിഭാശാലികളായ ശില്പികളും നിർമ്മാതാക്ക�
ളും ഉള്ള എെന്റ നാട്ടിൽ ഈ കുത്സിതത്വം എങ്ങെന
വന്നു? മേനാഹരമായ െസക്രേട്ടറിയറ്റും മേനാഹരമായ
കാഴ്ചബംഗ്ലാവുമുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തു് ഈ “ടാേഗാർ
തീേയറ്റർ” എങ്ങെന രൂപം െകാണ്ടു? ഒേന്ന ഉത്തരമു�
ള്ളു. നമ്മുെട സൗന്ദര്യേബാധം നശിച്ചിരിക്കുന്നു. സിമ�
ന്റും കമ്പിയും ചുടുകട്ടയും േതാന്നിയ േപാെല േചർത്തു�
വച്ചാൽ െകട്ടിടമായിെയന്നു നാം വിചാരിക്കുന്നു. നാ�
ലുകമ്പികൾ വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പിയിൽ േചർത്തുവ�
ച്ചാൽ കേസരയായിെയന്നു നാം സങ്കല്പിക്കുന്നു. കുെറ
വാക്യങ്ങൾ എഴുതുകയും അങ്ങിങ്ങായി േപ്രമം എന്നവാ�
ക്കു തിരുകുകയും െചയ്താൽ െചറുകഥയായി എന്നു നാം
ധരിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യേബാധം നശിച്ചു എന്നതു മാത്രമല്ല
സത്യം, ൈവരൂപ്യം സൗന്ദര്യമാണു് എന്നുകൂടി നാം വി�
ചാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതെല്ലങ്കിൽ ‘ജനയുഗം’
വാരികയുെട (ജൂൺ 28) വിലേയറിയ രണ്ടു പുറങ്ങൾ മി�
നെക്കടുത്താെമന്നു ശ്രീമതി സി.വി. പദ് മിനിക്കു് എങ്ങ�
െന േതാന്നാനാണു്? 36 വയസ്സു കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവാ�
ഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുെട ദുഃഖമാ�
ണേത്ര അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. നമ്മുെട േമാ�
ഹനസ്വപ്നങ്ങൾക്കു രൂപം നല്കുേമ്പാഴാണു കല ജനി�
ക്കുന്നെതങ്കിൽ പദ് മിനിയുെട കഥ കലയല്ല. ഭാവനയു�
െട േകാമളഗളനാളത്തിൽ ൈവരൂപ്യത്തിെന്റ കത്തി
താഴ് ത്തുകയാണു ഈ എഴുത്തുകാരി. കലയുെട ൈവ�
രൂപ്യം മനസ്സിെന ഹനിച്ചുകളയും. അങ്ങെന വധിക്ക�
െപ്പട്ട മനസ്സുമായി ഞാൻ എെന്റ േമശപ്പുറേത്തക്കു േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ മഹാനായ േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ െചറുകഥക�
ളുെട സമാഹാരം സുഖമായി ശയിക്കുന്നതു കാണുന്നു.
എെന്റ ആത്മാവിെന കിനാവുകൾെകാണ്ടു മൂടിയ രമ�
ണീയങ്ങളായ കഥകൾ! എെന്റ സംസ്ക്കാരെത്ത വിക�
സിപ്പിച്ച ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ കലാസൃഷ്ടികൾ. ഞാൻ മനഃ�
പീഡയകുന്നു െതെല്ലാരാഹ്ലാദേത്താടുകൂടിയിരിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, ആഹ്ലാദവും അതിനു തുല്യങ്ങളായ മറ്റു വികാര�
ങ്ങളും ക്ഷണികങ്ങളാണേല്ലാ. 15-ാം ലക്കം, മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ മുപ്പത്തിമൂന്നാം പുറത്തുള്ള ഒരു ചിത്രം�
കണ്ടു ഞാൻ േപടിക്കുന്നു. പുരാണത്തിെല പൂതനെയ
അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രൂപം. അറപ്പു് ഉളവാക്കുന്ന രണ്ടു
ഭീമവേക്ഷാജങ്ങൾ. (ഭാഗ്യം! അത്യന്താധുനികർ ചില�
േപ്പാൾ മൂന്നു വേക്ഷാജങ്ങൾ സ്ത്രീരൂപത്തിനു വരച്ചു േചർ�
ക്കുന്നവരാണു്.) അവയുെട ബൃഹദാകാരത്തിനു േചർ�
ന്ന ഭീമങ്ങളായ ഊരുക്കൾ, അവയ്ക്കിടയിലൂെട ഒരു വി�
രൽ. അശ്ലീലത അതിെന്റ പാരമ്യത്തിൽ എത്തിയിരി�
ക്കുന്നു. ഈ േഘാരരൂപത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തായി
“പ്രവാഹം” എന്ന തലെക്കട്ടു്. താെഴ ടി.ആർ. എന്നു
രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ. ഇടതുഭാഗത്തായി “െചറുകഥ” എന്ന
മെറ്റാരു ശീർഷകം. ഞാൻ െചറുകഥ വായിച്ചു. ഒന്നല്ല
പല പ്രാവശ്യം. കുരുടൻ, പുരുേഷാത്തമൻ, നിർമ്മല
എന്നിങ്ങെന മൂന്നുേപേരക്കുറിച്ചു് എേന്താ പറഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നു എന്നുമാത്രേമ എനിക്കു ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു�
ള്ളു. എെന്നസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഈ “െചറുകഥ”
മൂകമാണു്, ബധിരമാണു്, അന്ധമാണു്. ഇേത അനുഭ�
വം തെന്ന ശ്രീ. കളിയലിൽ രാധാകൃഷ്ണെന്റ “മഷിയില്ലാ�
െത” എന്ന െചറുകഥ മലയാളനാടു് വാരികയിൽ വാ�
യിച്ചേപ്പാഴും എനിക്കുണ്ടായി. ശ്രീ. വിജയൻ കാേരാ�
ട്ടിെന്റ “അഡയാർ കനാൽ തീരത്തു്” എന്ന െചറുകഥ�
േയാ? (മലയാളനാട്-ലക്കം 6) ഇവിെട ദുർഗ്രഹതയില്ല.
എല്ലാം വ്യക്തം. പേക്ഷ, അതു് കലയുെട ൈനസർഗ്ഗിക�
ത്വേമാ മൂല്യേമാ ആവഹിക്കുന്നില്ല. അഡയാർ കനാൽ�
തീരത്തുള്ള േരാഗിയായ ഒരു െചരുപ്പുകുത്തി. അയാളു�
െട േവശ്യയായ ഭാര്യ. ഭാര്യയുെട ജാരനായ നാരായ�
ണൻ, ജാരെന്റേനർക്കു് പ്രതികാരാഗ്നിജ്വലിപ്പിച്ചുവിടുന്നു
െചരുപ്പുകുത്തി. അയാളുെട സ്വഗേതാക്തികളിൽ ആധു�
നിക സമുദായത്തിെന്റ ജീർണ്ണതെയക്കുറിച്ചുള്ള വിമർ�
ശനമുണ്ടു്. എങ്കിലും വികാരത്തിെന്റ സ്വാഭാവികമായ
ആവിഷ്ക്കാരമായിട്ടില്ല ഈ കഥ. ഭാഷ അതിെന്റ യഥാർ�
ത്ഥാവസ്ഥയിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുേമ്പാഴാണു് സാഹിത്യ�
മാകുന്നതു്. വിജയൻ കാേരാട്ടു് മലയാളഭാഷെയ കൃത്രിമ�
ത്വത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അപരാധം
എത്ര നിസ്സാരം! ഒരു കഥെയഴുതി, നന്നായില്ല അതിൽ�
ക്കവിഞ്ഞ കുറ്റെമാന്നും വിജയൻ െചയ്തിട്ടില്ല. അതല്ല
‘മലയാളരാജ്യം’ വാരികയിൽ (ലക്കം 50) പ്രത്യക്ഷനാ�
കുന്ന ശ്രീ. െബൻ ബി. വിളയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കൃത്യം.
അേദ്ദഹം ‘പാമ്പു് ’ എെന്നാരു കഥെയഴുതിയിരിക്കുന്നു,
വിശ്വസിച്ചു് വീട്ടിൽ ഇടാൻ െകാള്ളാമായിരുന്ന “മലയാ�
ളരാജ്യ”ത്തിൽ ൈലംഗികേവഴ്ചെയ വമേനച്ഛാജനകമാ�
യി പ്രതിപാദിക്കുന്ന കഥയാണു് െബന്നിെന്റ ‘പാമ്പു് ’.
ഞാൻ ഇതു് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഒരുെമ്പടുന്നില്ല. അതിനു്
എനിക്കു ൈധര്യമില്ല. കഥാകാരെന്റ ചില വാക്യങ്ങൾ
ഉദ്ധരിക്കാം.

“ക്ഷീണിതനായ പാമ്പു് അരുവിക്കരയി�
െല തരിശുഭൂമിയിൽ ചുരുണ്ടുകൂടിക്കിടന്നു.
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു മാർബിൾ�
േഗാളങ്ങൾക്കിടയിൽ പത്തിയമർത്തി
അരുവിയിൽ വാലിട്ടിളക്കി െവള്ളം െത�
റിപ്പിച്ചു് അവർ രസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.”
(പുറം 19)

“ആ ഭൂപ്രേദശേത്തക്കു കടക്കുേമ്പാെഴ�
ല്ലാം അവൻ പ്രേത്യക ഉറകൾ ഉപേയാ�
ഗിച്ചു, തന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിഷസ്ഖല�
നം ആ മേനാഹരഭൂവിഭാഗെത്ത മലിന�
െപ്പടുത്താതിരിക്കാൻ.” (പുറം 25)

മറപ്പുരയുെട ചുവരുകളിൽ കരിക്കട്ടെകാണ്ടു ചിലർ ചി�
ത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാറിേല്ല? ചിലെതാെക്ക എഴുതിവയ്ക്കാറി�
േല്ല. കാമത്തിെന്റ നിർഗ്ഗമമാർഗ്ഗമാണതു്. അതു് അപ�
രിഷ് കൃതരുെട രീതി. പരിഷ്ക്കാരമുള്ളവർ, വിദ്യാഭ്യാസമു�
ള്ളവർ ഇമ്മട്ടിൽ കഥകെളഴുതുന്നു. രണ്ടു മാനസികനില�
കൾക്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല.

രണ്ടുവർഷം മുൻപു് തിരുവനന്തപുരത്തു വെന്നത്തിയ
നാലു ജർമ്മൻകാേരാെടാരുമിച്ചു് ഞാൻ േകാവളേത്ത�
ക്കു േപായി. സായ് പന്മാർ കുളികഴിഞ്ഞു് കടൽക്കര�
യിൽ ഇരുന്നേപ്പാൾ ഒരു പയ്യൻ കരിക്കു െകാണ്ടു വന്നു.
ഞാൻ അവർക്കു കരിക്കുവാങ്ങിെക്കാടുത്തു. ആദ്യമായി
കരിക്കിൻ െവള്ളം കുടിച്ച ആ പാശ്ചാത്യർ “O, delicious
drink, Sweet drink” എെന്നാെക്ക അഭിനന്ദനവചന�
ങ്ങൾ െപാഴിച്ചു തുടങ്ങി. കരിക്കിെന്റ വിലെയെന്തന്നു്
ഞാൻ അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ, കിട്ടിയസന്ദർഭം പാഴാേക്ക�
ണ്ട എന്നു കരുതി പയ്യൻ പറഞ്ഞു: “അഞ്ചുരൂപ”. സാ�
യ് പന്മാരുെട മുൻപിൽവച്ചു് തർക്കിക്കരുെതേല്ലാ എന്നു
കരുതി ഞാൻ അഞ്ചുരൂപെയടുത്തു് അവനുെകാടുത്തു.
ഉടെന നാലു സായ് പന്മാരും കൂെട മലയാളത്തിൽ
ആേക്രാശിച്ചു തുടങ്ങി. “േവന്റാ, േവന്റാ, ന്നിന്റതു് നീ
െകാറ്റുക്കു്; എന്റതു് നാൻ െകാറ്റുക്കാം.” തുടർന്നു ഓേരാ
രൂപെയടുത്തു് മണലിൽ വച്ചു. ഞാൻ വിലെകാടുത്തു�
െകാള്ളാെമന്നു നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞിട്ടും അവർ
സമ്മതിച്ചില്ല. ഇതാണു് സായ് പിെന്റ രീതി, ഭാരതീയ�
രുെട ഹൃദയവിശാലത അവർക്കില്ല. പേക്ഷ, സാഹി�
ത്യെത്തക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാൾ ഭാരതീയനു് വിട്ടുവീഴ്ചയി�
ല്ല. മുഖം േനാക്കാെത അവൻ കാര്യങ്ങൾ പറയും. ആ
രീതി എനിക്കുമുെണ്ടന്നു് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാന്യവാ�
യനക്കാർ ഞാൻ ആത്മപ്രശംസ നടത്തുകയാെണന്നു്
വിചാരിക്കുേമാ? അങ്ങെന വിചാരിക്കരുെതന്നു് അേപ�
ക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീ. പി.ആർ. നാഥൻ എെന്റ സുഹൃത്താ�
ണു്. പേക്ഷ, അേദ്ദഹം ‘കുങ്കമം’ വാരികയിെലഴുതിയ
‘രജനി’ എന്ന െചറുകഥ സുന്ദരമാെണന്നു് എനിക്കു പറ�
യാൻ വയ്യ. കൺട്രാക് ടറുെട ഭാര്യയ്ക്കു ധാരാളം പണമു�
ണ്ടു്; ഭർത്താവിെന്റ േസ്നഹം മാത്രം ലഭിക്കുന്നില്ല. അടു�
ത്തവീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന രജനി സാധുവാണു്. മീശക്കാ�
രനാണു് അവളുെട ഭർത്താവു്. എങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ
എെന്താരു അടുപ്പം. കൺട്രാക് ടറുെട ഭാര്യയ്ക്കു് അവെള�
ക്കണ്ടു് അസൂയയുണ്ടാകുന്നു. ചർവീതചർവണം െചയ്ത
ഒരു വിഷയം പ്രതിപാദിക്കുകയാണു് പി.ആർ.നാഥൻ.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥയുെട ആരംഭം െകാള്ളാം. പര്യ�
വസാനം അസുന്ദരവും. കുങ്കുമം വാരികയിൽ “വൃത്തം”
എെന്നാരു കഥകൂടിയുണ്ടു്. ശ്രീ. ഹരി പാപ്പനംേകാടു്
എഴുതിയ ആ കഥെയങ്ങെന? കുടിയനായ ഭർത്താവു്.
അയാൾ അശക്തനാണു്. ഭാര്യ സുചരിതയല്ല. അയാൾ
ൈവറ്റമിൻ ഗുളികെയന്നു പറഞ്ഞു് ഉറക്കഗുളിക അവൾ�
ക്കു െകാടുക്കുന്നു. ഭാര്യ മരിച്ചതിനുേശഷം അയാളുെട
േവദനിക്കുന്ന മനഃസാക്ഷി കരടിയുെട രൂപത്തിൽ
മുൻപിൽ എത്തുന്നു. ഇതാണു് വൃത്തത്തിെല കഥ. പ്ര�
തിപാദനരീതികൾ പലവിധത്തിലാണു്. അവയിൽ
ഒന്നാണു് പ്രഭാഷണാത്മകമായ രീതി. മനസ്സിനു ചില
പ്രേത്യകാവസ്ഥകൾ ഉളവാക്കലാണു് ആ രീതിയുെട
കൃത്യം. “ഡൗൺ, ഡൗൺ ബ്യൂേറാക്രസി” എന്ന മുദ്രാ�
വാക്യം മുഴങ്ങുേമ്പാൾ േശ്രാതാക്കൾക്കു് പ്രേത്യകമായ
ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങെന പ്രേയാജ�
നേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു പ്രഭാഷണാത്മകമായ
ആവിഷ്ക്കരണരീതി. അതിനു് കലേയാടു ബന്ധമില്ല. രീതി
കലാത്മകമാകുേമ്പാൾ അതിനു് അനന്തത അെല്ലങ്കിൽ
അതിരില്ലായ്മ എന്ന ഗുണം വരുന്നു. അതു് അനുവാചക�
െന അനുധ്യാനത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിേലക്കാണു് നയി�
ക്കുന്നതു്. ഹരി പാപ്പനംേകാടു് പ്രഭാഷണാത്മകമായ
രീതിയിലാണു് കഥെയഴുതുന്നതു്. അേദ്ദഹം ഉേദ്ദശിച്ച
മാനസികാവസ്ഥ അനുവാചകനു് സംജാതമാക്കാൻ
അതു് പ്രേയാജനെപ്പടുന്നുണ്ടു്. തലമുറ തലമുറയായു�
ള്ള വ്യഭിചാരത്തിെന്റ കഥ ശ്രീ. രത്നാകരൻ പറയുന്നു
(മനുഷ്യൻ-ലക്കം 4). വിഷയത്തിനു് പുതുമയിെല്ലങ്കി�
ലും പ്രതിപാദനരീതിക്കു പുതുമയുണ്ടു്. സാഡിസവും
അതിേനാടു ബന്ധെപ്പട്ട ബലാൽസംഗവുമാണു് ശ്രീ.
എൻ.എൻ. വാസുേദവശർമ്മയുെട “ഒരു കഥ (മൂന്നു)”
എന്ന െചറുകഥയിെല പ്രതിപാദ്യം. ചടുലതയുള്ള പ്ര�
തിപാദനരീതിയുണ്ടു് ഈ കഥയ്ക്കു്. െതാഴിലാളി തെന്ന
ഭീഷണിെപ്പടുത്തിെയന്നു് ഒരു അസിസ്റ്റന്റു േഫാർമാൻ
കള്ളെമാഴിെകാടുത്തു െതാഴിലാളിെയ സസ് െപന്റ് െച�
യ്തു. െതാഴിലാളി േഫാർമാെന െകാല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു.
കത്തിയുമായി അയാളുെട മുൻപിൽ ചാടി വീണേപ്പാൾ
െതാഴിലാളി കണ്ടതു് നാലുവയസ്സുള്ള ഒരു െപൺകുട്ടി
േഫാർമാെന്റ ൈസക്കിളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണു്. അവൾ�
ക്കു പിന്നിൽ ചകിതനായി നില്ക്കുന്നു േഫാർമാൻ. കുട്ടി�
െയ കണ്ടേപ്പാൾ െതാഴിലാളിയുെട ൈകയിൽ നിന്നു്
കത്തി താെഴ വീണുേപാലും. ശ്രീ. പി.െക. നാണു “േദ�
ശാഭിമാനി” വാരികയിെലഴുതിയ ‘കത്തി’ എന്ന ഈ
കഥ വിശ്വാസജനകമല്ല. െതാഴിലാളിയുെട പ്രതികാര�
വാഞ്ഛെയ അനുനിമിഷം ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്ന
കഥാകാരൻ െപാടുന്നനേവ അയാൾ ആ അഭിലാഷം
ഉേപക്ഷിച്ചുെവന്നു പറഞ്ഞാൽ വായനക്കാരനു് എങ്ങ�
െന വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാനാണു്. മരുമകെളെകാന്നിട്ടു്
ശവപ്പറമ്പിേലക്കു് എന്നും രാത്രി ഓടിേപ്പാകുന്ന ഒരു
പീലിെയ ശ്രീ. വി.എം. പുേന്നാലിൽ ബസ്ലഹം അവത�
രിപ്പിക്കുന്നു (മേനാരാജ്യം ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ലക്കം-9). ഈ
കഥയും വിലക്ഷണമാെണന്നു് ഞാൻ എങ്ങെന പറ�
യും? സത്യം പറയുകയാണു്. ഏെതങ്കിലും ഒരു കഥ
നല്ലതാെണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എനിക്കു ആഗ്രഹമുണ്ടു്.
സാധിക്കുന്നില്ല. 94 വയസ്സുവെര ജീവിച്ചിരുന്ന ബർനാ�
ഡ്ഷാ ഉദ്േഘാഷിച്ചു, നാല്പതു വയസ്സു കഴിഞ്ഞവെന
ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കരുെതന്നു്. പ്രായം കൂടിയ�
വൻ പുേരാഗതിക്കു് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുെമന്നായിരിക്കാം
ഷാ വിചാരിച്ചതു്. അേദ്ദഹം ഇന്നു ജീവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ,
േകരളത്തിൽ വന്നു് നമ്മുെട െചറുപ്പക്കാരുെട കഥകൾ
വായിെച്ചങ്കിൽ, േലാകമാെക േകൾക്കുമാറു് ഗർജ്ജിക്കു�
മായിരുന്നു, െചറുകഥെയഴുതുന്ന ആെരയും വേച്ചക്കരു�
െതന്നു്. െചറുകഥകൾ രചിച്ചുരചിച്ചു് നമ്മുെട കഥാകാര�
ന്മാർ പുേരാഗതിക്കു പ്രതിസന്ധം ഉളവാക്കുന്നു.

പി. േഗാവിന്ദപിള്ള

മാർക്സിസം എന്ന തത്ത്വചിന്താഗ�
തിക്ക് വിരുദ്ധമാണു് സാഹിത്യത്തി�
െലയും ചിത്രകലയിെലയും അത്യ�
ന്താധുനികത. അതൃപ്തി, േദഷ്യം,
ൈനരാശ്യം, ഏകാന്തതേയാടുള്ള
ആഭിമുഖ്യം എന്നിവയാണു് “അത്യ�
ന്താധുനികത”യിലുള്ളതു്. ഇതു് നി�
േഷധാത്മകമായ രീതിയാണു്. മാർ�
ക്സിസം നിേഷധാത്മകമല്ല. നിേഷ�

ധാത്മകതേയാടും ശൂന്യതാവാദേത്താടും ബന്ധെപ്പട്ട
അത്യന്താധുനികതെയ പിെന്ന എങ്ങെനയാണു് മാർ�
ക്സിസം അംഗീകരിച്ചവർക്കു് അംഗീകരിക്കാൻ സാധി�
ക്കുക? കാര്യമിതായിട്ടും ശ്രീ. നേരന്ദ്രപ്രസാദ് അത്യ�
ന്താധുനികതെയ നീതിമത്കരിച്ചുെകാണ്ടു് ‘േദശാഭിമാ�
നി’വാരികയിൽ ഒരു േലഖനെമഴുതിയിരിക്കുന്നു. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ േലഖനത്തിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ചി�
ന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടു്. എങ്കിലും പ്രൗഢമായി, ശക്തിേയാെട
അേദ്ദഹത്തിനു എഴുതാൻ കഴിയും. പ്രതിേയാഗികെള
“അൾേസഷ്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ” എന്നും മറ്റും വിളിക്കാ�
തിരിക്കുന്നതാണു് നല്ലതു്. അതു സുജനമര്യാദയ്ക്കു േചർ�
ന്നതല്ലേല്ലാ, എെന്റ ഒരഭിപ്രായെത്ത പരാമർശിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് എെന്ന ‘അയാൾ’ എന്നു അേദ്ദഹം പറയുന്നു. േവ�
െറ ചിലെര ഞരമ്പു േരാഗികെളന്നും തിരുവാതിരനിരൂ�
പകെരന്നും വിളിക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിൽ ഈ അസഭ്യ�
വർഷം നടത്തുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല. തങ്ങൾക്കു ശരി�
െയന്നു േതാന്നിയതു് ആളുകൾ പറയുന്നു. ഈ േലഖക�
െനേപ്പാെല ചിലർ ശക്തിയുള്ള ഭാഷ ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
നേരന്ദ്രപ്രസാദ് അവേരാടു േയാജിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ആ
വസ്തുത പറയാമേല്ലാ. അതിനു പകരമായി അസഭ്യം
പറയുേമ്പാൾ വായനക്കാരുെട സഹഭാവം നഷ്ടെപ്പടു�
ത്തുകയാണു്. നേരന്ദ്രപ്രസാദ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിട്ടാണു് ഭാ�
വിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ, എനിക്കറിയാവുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�
െരാെക്ക േയാഗ്യന്മാരാണു്. “േദശാഭിമാനി”യുെട അധി�
പരായ ശ്രീ. പി. േഗാവിന്ദപിള്ളെയ എനിക്കു േനരിട്ടറി�
യാം. വിനയത്തിെന്റയും സുജനമര്യാദയുെടയും പ്രതിരൂ�
പമാണു് അേദ്ദഹം, േദശാഭിമാനിയുെട മറ്റാരു പത്രാധി�
പരായ ശ്രീ. എം.എൻ. കുറുപ്പു സുവിനീതനാണു്, ശിഷ്ടാ�
ചാരേയാഗ്യനാണു്. ‘ജനയുഗം’പത്രാധിപർ ശ്രീ. കാമ്പി�
േശ്ശരി കരുണാകരൻ ഒരു പുരുഷരത്നമാണു്. ഞാനും
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിെല േനതാവായ ശ്രീ. െക.വി.
സുേരന്ദ്രനാഥും ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചു, ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചു: ഒരു�
മിച്ചു വളർന്നു. അതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശുദ്ധി�
െയക്കുറിച്ചു്, ഗുണഗണങ്ങെളക്കുറിച്ചു ഞാൻ ഒന്നും പറ�
യുന്നില്ല. ഞാൻ ശ്രീ. ഈ.എം. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാ�
ടിെന്റ ആധ്യക്ഷ്യത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. ഉത്കൃഷ്ടമായ വിധത്തിേല ആ മഹാേനതാവു്
എേന്നാടു െപരുമാറിയിട്ടുള്ളു. വലിയ േനതാക്കന്മാെര�
ല്ലാം അങ്ങെനയാണു്. മാർക്സിസ്റ്റായി ഭാവിക്കുന്ന നേര�
ന്ദ്രപ്രസാദ് മാത്രം ഇങ്ങെന വിനയരഹിതനായി എഴു�
തുന്നെതന്തിനാണു്? ആേവാ. മുൻപു പറഞ്ഞതു ഞാൻ
ആവർത്തിക്കുന്നു. അസഭ്യവർഷംെകാേണ്ടാ, അപമാ�
നനംെകാേണ്ടാ, നിന്ദനംെകാേണ്ടാ മനുഷ്യെന്റ സത്യാ�
േന്വഷണതൽപരത െകട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല.

െജ.െക.വി.

പ്രശസ്ത കഥാകാരനായ ശ്രീ.
െജ.െക.വി. ഒരിക്കൽ എേന്നാടു
പറഞ്ഞു: You have a weakness for
humour—േനരേമ്പാക്കിേനാടു നി�
ങ്ങൾക്കു ആദരിക്കാൻ വയ്യാത്ത
താൽപര്യമുണ്ടു്. ശരിയായിരിക്കാം.
എങ്കിലും അതുെകാണ്ടു മാത്രമല്ല
എനിക്കു ശ്രീ. ഈശ്വരവാരിയരുെട

“മാറ്റിനി” എന്ന കവിത ഇഷ്ടെപ്പട്ടതു് (മാതൃഭൂമി ലക്കം
15). മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ േമാഹനമായ ഒരു ഭാഗെത്തയാ�
ണു് അനുഗ്രഹീതനായ ഈ കവി എടുത്തുകാണിക്കുന്ന�
തു്. ദുർഗ്രഹത എന്ന കണ്ടകാകീർണ്ണമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂ�
െട വലിച്ചിഴയ്ക്കാെത അേദ്ദഹം എനിക്കു് ആഹ്ലാദം നല്കു�
ന്നു. അേദ്ദഹം സൃഷ്ടിച്ച രംഗങ്ങൾ ഞാൻ എെന്റ മന�
സ്സിൽ പുനരാവിഷ്ക്കരിച്ചു് രസിക്കുന്നു. കവി ഇതിൽ കൂടു�
തലായി ഒന്നും പ്രവർത്തിേക്കണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഫലിതത്തി�
നു ൈവഷയികസ്വഭാവമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ൈവഷയികത്വം
സംസ്ക്കരിക്കെപ്പട്ട രീതിയിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടാലും അനു�
വാചകനു രസിക്കും ആ നിലയിൽ ശ്രീ. എ. അയ്യപ്പൻ
“മലയാളനാട്ടി”െലഴുതിയ കവിതകൾ സ്വീകരണീയങ്ങ�
ളാകുന്നു.

എ. അയ്യപ്പൻ

ഞാൻ കണ്ട ഒരു സിനിമയിൽ
കേസര േമശേയാടു സംസാരിക്കു�
ന്നു. േമശ കട്ടിലിേനാടു സംസാരി�
ക്കുന്നു. ഇതു് മേനാരഥസൃഷ്ടിയാെണ�
ങ്കിലും ഒരു സത്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അേചതനങ്ങളായ വസ്തുക്കൾക്കു�
േപാലും ൈചതന്യമുണ്ടു്. സാഹി�

ത്യകാരൻ ഈ ൈചതന്യം കണ്ടറിയുന്നവനാണു്. ആ
വസ്തുക്കെളെകാണ്ടു് സംസാരിപ്പിക്കുന്നവനാണു്. നി�
രൂപകൻ ആ സംഭാഷണത്തിലൂെട ൈചതന്യത്തിൽ
എത്തുന്നു. രണ്ടും േശ്രഷ്ഠങ്ങളായ കൃത്യങ്ങൾതെന്ന.
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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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