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സാഹിത്യവാരഫലം
1970/08/09-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

യമരാജസേഹാദരന്മാർ
നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായി വാദാനുവാദത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടു�
െവന്നിരിക്കെട്ട. െപാടുന്നനേവ അവർ നമ്മുെട അഭി�
പ്രായേത്താടു േയാജിച്ചാൽ നമുക്കു നിരാശതയുണ്ടാകും.
കാരണം വ്യക്തമാണു്. നാം വാദയുദ്ധത്തിൽ പെങ്കടു�
ക്കുേമ്പാൾ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ആവിർഭവി�
ക്കാെമന്നും അവയിൽ നിന്നു പ്രേചാദനം ൈകവരിച്ചു
നമ്മുെട വിശ്വാസത്തിനു കൂടുതൽ ഉറപ്പു വരുത്താെമന്നു�
മാണു നമ്മൾ ആശിക്കുക. അങ്ങിെനയിരിക്കുേമ്പാൾ
പ്രതിേയാഗികൾ നമ്മുെട ആശയഗതിേയാടു െപെട്ടന്നു
േയാജിച്ചാൽ നമുക്കു ൈനരാശ്യം സംഭവിക്കും. നൂതനാ�
ശയങ്ങളുെട ആവിഷ്ക്കാരത്തിനും വ്യക്തികളുെട ഔന്ന�
ത്യത്തിനും ഈ രീതിയിൽ വാദ പ്രതിവാദം സാഹായ്യമ�
രുളുന്നു. അതിനാൽ അത്യന്താധുനികതെയ അവലംബി�
ച്ചുെകാണ്ടുള്ള വിവാദങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹങ്ങളാെണന്നു്
എനിക്കു േതാന്നുന്നുണ്ടു്. പഠിപ്പിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചും
എനിക്കു പറയാനുള്ളതു് ഇതുതെന്നയാണു്. ഇരുപതു
വർഷെത്ത അധ്യാപനപരിചയമുണ്ടു് എനിക്കു്. സ്വാനു�
ഭവത്തിൽനിന്നു് ഒരു കാര്യം ഇവിെട വ്യക്തമാക്കെട്ട.
ഞാൻ പറഞ്ഞതിേനാടു െപാടുന്നനേവ േയാജിച്ചു് ആ
അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു പ്രചാരം നല്കിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി�
േയാടും എനിക്കു േസ്നഹബഹുമാനങ്ങൾ േതാന്നിയിട്ടി�
ല്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ
കാണും അവെയ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ, അവയ്ക്കു ദാർഢ്യം
നല്കാൻ എെന്റ മതങ്ങൾ പ്രേയാജനെപ്പടണെമേന്ന
ഞാൻ വിചാരിക്കാറുള്ളു. ശ്രീ. പി. േകശവേദവ് സാ�
ഹിത്യത്തിെല അത്യന്താധുനികത അവാസ്തവികമാ�
െണന്നും അതിനു സാഹിത്യേത്താടു ബന്ധമിെല്ലന്നും
“പങ്കലാക്ഷിയുെട കത്തുകളി”ലൂെട വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അത്യന്താധുനികതെയ നീതിമത്കരിച്ചുെകാണ്ടു് ശ്രീ.
പി. നാരായണക്കുറുപ്പു് േകശവേദവിനു മറുപടി പറയുന്നു
(മലയാളനാടു്-ലക്കം 10. എന്തിനു് ഈ നിഴൽയുദ്ധം?).
രണ്ടുേപർക്കും യുക്തികളുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഒരു കാലത്തും
േകശവേദവ് നാരായണക്കുറുപ്പിേനാടു േയാജിക്കാൻ
േപാകുന്നില്ല. നാരായണക്കുറുപ്പു േകശവേദവിേനാടും
േയാജിക്കുകയില്ല. വായനക്കാരായ നമുക്കു് അതറി�
യാം. എങ്കിലും വിതണ്ഡാവാദത്തിൽ ഒരു കക്ഷിയും
െചന്നുേചരരുെതന്നു നാം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടു്. കഥയുെട
രൂപത്തിൽ എഴുതെപ്പടുന്ന ‘പങ്കലാക്ഷിയുെട കത്തുക�
ളി’ൽ ഭാവനയ്ക്കു സ്ഥാനമുണ്ടേല്ലാ. േലഖനത്തിൽ അതി�
ല്ലതാനും. അതിനാൽ േകശവേദവ് പരിഹാസത്തിേലാ
അത്യുക്തിയിേലാ സങ്കല്പത്തിേലാ മുഴുകിയാൽ നമുക്ക�
തു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അേദ്ദഹം അത്യന്താധു�
നികരുെട ചരസ്സ് േപ്രമം ഭാംഗ് േപ്രമം എന്നിവെയ
കളിയാക്കുന്നു. അതിനു മറുപടിെയന്ന മട്ടിൽ നാരാ�
യണക്കുറുപ്പു് ഒരു േചാദ്യം എറിയുകയാണു്: “നിങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കുന്ന ലഹരി എത്ര ഉഗ്രനാണു്?” ഇതാണു
വിതണ്ഡാവാദം. േകശവേദവും കൂട്ടുകാരും ലഹരിയുള്ള
പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുേമാെയന്നു് എനിക്കറി�
ഞ്ഞുകൂടാ. പേക്ഷ, ഒരു കാര്യമറിയാം അവരുെട കൃതി�
കളിൽ ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നതിെന
േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായി ഒരു വാക്യംേപാലും ഞാൻ
കണ്ടിട്ടില്ല.

േക്രാെച്ച

താൻ ആരല്ലേയാ അതിെന്റ
ആവിഷ്കാരമാണു കലാകാരൻ
നിർവഹിക്കുന്നെതന്നു േക്രാെച്ച
പറയുന്നു. േകാഴിയിറച്ചി കൂട്ടി
ഊണു കഴിക്കുന്ന വള്ളേത്താൾ
“കീഴ് മലച്ചു പിടയുന്ന േകാഴി�
െയ”ക്കണ്ടു ദുഃഖിക്കുന്നു.(“േകാഴി”
എന്ന കവിത) േകാഴിെയ െകാല്ലു�
ന്നതു െതറ്റാെണന്ന േബാധം—സാന്മാർഗ്ഗികേബാധം—
വള്ളേത്താളിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നതു വ്യക്തം. േദവും
കൂട്ടുകാരും ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കാറു�
െണ്ടന്നു വാദത്തിനുേവണ്ടി നമുെക്കാന്നു സമ്മതിക്കാം.
എങ്കിലും സദാചാരേബാധേത്താെട അവർ അതിെന
തങ്ങളുെട കൃതികളിലൂെട നിന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. അത്യന്താധു�
നികർ െചയ്യുന്നെതന്താണു്? മനുഷ്യെന്റ വീര്യം െകടു�
ത്തിക്കളയുന്ന എൻ.എസ്സ്.ഡി. ഇരുപത്തിയഞ്ചും ചര�
സ്സുെമാെക്ക ഉത്തമങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളാെണന്നു്
അവർ ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു. തങ്ങളുെട കൃതികളിലൂെട
അവർ അവയുെട മഹത്ത്വെത്ത വാഴ്ത്തുന്നു. ഈ രീതി�
യിൽ സംസ്ക്കാരേലാപം സംഭവിക്കുന്നു. ശ്രീ. നാരായണ�
ക്കുറുപ്പിെന്റ േലഖനത്തിനു് നല്ല ചൂടുണ്ടു്. പേക്ഷ, െവളി�
ച്ചമില്ല. സ്വമതസ്ഥാപനത്തിനുേവണ്ടി യത്നിക്കുന്നവർ
പ്രകാശമാണു് പ്രസരിപ്പിേക്കണ്ടതു്, ചൂടല്ല. ആ പ്രകാ�
ശം വിതറുന്നതിെന്റ ഭംഗികാണേണാ? എങ്കിൽ മാതൃ�
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല (19-ാം ലക്കം) “അദ്ഭുതപ്രപഞ്ച�
ത്തിൽ” എന്ന “സംഭാഷണശകലം” വായിക്കുക. പത്ര�
സേമ്മളനം നടക്കുകയാണു്. പത്രത്തിെന്റ പ്രതിനിധി
േചാദിക്കുന്നു: “സന്താനനിയന്ത്രണെത്തപ്പറ്റി എന്താ�
ണു് അഭിപ്രായം?” ഉത്തരം: “ഉണ്ടായ സന്താനങ്ങെള
നിയന്ത്രിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഇന്നെത്ത ചുറ്റുപാടിൽ സന്താ�
നമുണ്ടാവാെത കഴിക്കുന്നതാണു നല്ലതു്.” ബുദ്ധിയുെട
പ്രകാശം ഓേരാ ഉത്തരത്തിലുമുണ്ടു്. ഈ പത്രസേമ്മ�
ളനം നടത്തുന്ന “ഞാൻ” എന്ന േലഖകെന ഈ േലഖ�
കൻ അഭിനന്ദിക്കെട്ട. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചതിെന്റ ഫല�
മായി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരുെട സംഖ്യ കൂടി. അവ�
രുെട അർത്ഥനകൾക്കു് (demand) അനുരൂപമായി നല്ല
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഉന്നതകലാകാര�
ന്മാർ അങ്ങെന ധാരാളം ഉണ്ടാകാറില്ലേല്ലാ. അേപ്പാൾ
വായനക്കാരുെട അർത്ഥനയ്ക്കു േയാജിച്ചവിധത്തിൽ ഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ നല്കാനായി അയഥാർത്ഥ കലാകാരന്മാർ പ്ര�
ത്യക്ഷരാകുന്നു. അങ്ങെന സാഹിത്യം അധഃപതിക്കു�
ന്നു. സാഹിത്യത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നു കാണുന്ന
ജീർണ്ണതയ്ക്കു കാരണം ഇതുതെന്നയാണു്. ഈ തത്ത്വം
ശ്രീ. സി. നാരായണപിള്ള മനസ്സിലാക്കിേയാ എെന്ന�
നിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും അേദ്ദഹം സാഹിത്യ�
ത്തിെന്റ ജീർണ്ണതെയക്കുറിച്ചു് പറഞ്ഞു ദുഃഖിക്കുന്നു (മല�
യാളരാജ്യം ചിത്രവാരിക-ലക്കം 4, സാഹിത്യകാരെന്റ
ഭാവി). ഇന്നെത്ത സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും പാണ്ഡിത്യ�
മില്ലാത്തതിലും അേദ്ദഹത്തിനു വിഷാദമുണ്ടു്. യുക്ത്യ�
ധിഷ്ഠിതമായ േലഖനമാണു് നാരായണപിള്ളയുേടതു്
അതിെല എല്ലാ വാദഗതികേളാടും എനിക്കു േയാജി�
ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പേക്ഷ, സാഹിത്യകാരെന്റ പാ�
ണ്ഡിത്യമില്ലായ്മെയക്കുറിച്ചു് ദുഃഖിക്കുന്ന സി. നാരായണ�
പിള്ള തെന്റ േലഖനം തെന്ന അതിനു നിദർശകമാക്കി�
യതു ശരിയായില്ല. “വ്യാവസായികം എന്നു് അേദ്ദഹം
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. “വ്യാവസായികം” െതറ്റു്. “ൈവയ�
വസായികം” ശരി. “വർദ്ധനവു്” എന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മെറ്റാരു പ്രേയാഗം അതു െതറ്റു്. “വർദ്ധന” ശരി. “സാ�
മ്പത്തിക”െമന്നും “സാമൂഹ്യവീക്ഷണ”െമന്നും അേദ്ദഹം
എഴുതുന്നു. അവെയ യഥാക്രമം “സാമ്പദിക”െമന്നും
“സാമൂഹികവീക്ഷണ”െമന്നും എഴുതുന്നതാണു് നല്ലതു്.
മനഃശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫ്രായിറ്റിെന ‘ഫ്രൂഡ് ’ എന്നാണു്
അേദ്ദഹം വിളിക്കുക. സംശയമില്ല. സാഹിത്യകാരന്മാർ�
ക്കു പാണ്ഡിത്യം കൂടിേയതീരൂ. കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ താമസി�
ക്കുന്നവർ കെല്ലറിയുന്നതും സൂക്ഷിച്ചുേവണം.

േതാമസ് മൻ

ഇരുപതാം ശതാബ്ദത്തിെല അദ്വി�
തീയനായ േനാവെലഴുത്തുകാരനാ�
ണു് േതാമസ് മൻ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
“മാജിക് മൗണ്ടൻ” എന്ന േനാവ�
ലിെന അതിശയിച്ച മെറ്റാരു േനാ�
വൽ ഈ ശതാബ്ദത്തിൽ ഇന്നുവ�
െര ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രഗല്ഭനായ ഊ

സാഹിത്യകാരെനക്കുറിച്ചു് ശ്രീ. സി.ആർ. േറാസ് ‘മം�
ഗേളാദയത്തിെന്റ ജൂൈല ലക്കത്തിൽ എഴുതിയിരി�
ക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വായനക്കാർക്കു്
പ്രേയാജനപ്രദമാണു് േറാസിെന്റ േലഖനം. പേക്ഷ,
ആ േലഖനത്തിലുമുണ്ടു് െതറ്റുകൾ. “േതാമസ് മാൻ”
എന്നാണു് േലഖകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു്. “േതാമസ്
മൻ” ആണു് ശരി. “െഹൻറിച്ചു മാൻ” എന്നതു് െതറ്റു്.
“ൈഹൻറിഹ് മൻ” ശരി. മന്നിനു് രാഷ്ട്രാന്തരീയ പ്രശ�
സ്തി ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്ത േനാവലിെന േറാസ് ‘ബഡൻ�
ബ്രൂക്സ്” എന്നു വിളിക്കുന്നു. “ബുഡ്ഡൻേബ്രാക്ക്സ്” എന്നു
പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മൻ ഉച്ചാരണേത്താടു് ഏതാണ്ടു് അടു�
ത്തുവരും. ഇങ്ങെന െതറ്റുകൾ ധാരാളം.

യുങ്

ഇരുപത്തിയഞ്ചുെകാല്ലം മുൻപു് യു�
ങ് എന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ (Jung)
തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നിരുന്നു.
അേദ്ദഹം ടൗൺഹാളിൽ നിർവ്വഹി�
ച്ച പ്രഭാഷണം ഞാൻ േകട്ടു. അന്നു്
അേദ്ദഹെത്ത സ്വാഗതം െചയ്ത ഒരു
“ൈസേക്കാളജി ലക് ചറർ”, “ഞാൻ
മി. ജങ്ങിെന സ്വാഗതം െചയ്യുന്നു”െവന്നു പറഞ്ഞു. യുങ്
എഴുേന്നറ്റ് സദസ്യെര അറിയിച്ചു. “ എെന്റ േപരു് യുങ്
എന്നാണു് ജങ്ങ് എന്നല്ല.” സംജ്ഞാനാമങ്ങൾ െതറ്റി�
ച്ചു് ഉച്ചരിച്ചുകൂടാ. െതറ്റിെച്ചഴുതിക്കൂടാ. അതു് ഒരു വിധ�
ത്തിലുള്ള അപമാനമാണു്. ശങ്കരപ്പിള്ള എന്ന േപരിെന
സായ്പ് “സങ്കാരൈപൈല്ല” എന്നു് ഉച്ചരിച്ചാൽ ആ േപ�
രുകാരനു് എന്തു േതാന്നും? അയാൾക്കു് എന്തുേതാന്നു�
േമാ അതാണു് സ്വാഗതപ്രഭാഷണം േകട്ട യുങിനും േതാ�
ന്നിയതു്. ആധുനിക മലയാളകവിതയ്ക്കു സംഭവിച്ചിരിക്കു�
ന്ന ജീർണ്ണതെയക്കുറിച്ചു ശ്രീ. െക.പി.ജി. േദശാഭിമാനി
വാരികയിൽ ഉപന്യസിക്കുന്നു. ഞാനതു വായിച്ചു. വീ�
ണ്ടും വായിച്ചു. ചിന്തെയ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ
ആ േലഖനം ഉൾെക്കാള്ളുന്നു.

ശ്രീമതി െക. മാധവിഅമ്മയുെട “എെന്റ ദിവസം” എന്ന
കവിത ആരംഭിക്കുന്നതു് ഇങ്ങെനയാണു്:

“ശകലം നീലാകാശം െതേങ്ങാലത്തലപ്പുക-
ളുലയും പശ്ചാത്തലം കരയും ബലിക്കാക്ക
ചിറകിൻ കീെഴത്തങ്ങും േകാഴിക്കുഞ്ഞുകൾ േപാെല
തലകാട്ടിെക്കാട്ടക്കീഴമരും മച്ചിങ്ങകൾ
ആലയിലമ്പാരവമുയർത്തും കുന്നിൻ കിടാ-
വായത്തിൽത്തലകാട്ടും പുൽത്തുറുക്കൂമ്പാരങ്ങൾ”

ഇങ്ങെന ഏകരൂപമായി, നിർവികാരമായി മാധവിഅ�
മ്മയുെട കവിത േപാകുന്നു. ഇവിെട ഭാവനയില്ല, ലയമി�
ല്ല, ഒന്നുമില്ല. വർണ്യവസ്തു കവി ഹൃദയത്തിലുളവാക്കിയ
ചലനത്തിനാണു് ആവിഷ്ക്കാരം നേല്കണ്ടതു്. ഓേരാന്നും
എണ്ണിെയണ്ണിപ്പറയുന്നതു് കവിതയല്ല.

“അന്തിമമാം മണമർപ്പിച്ചടിവാൻ മലർ കാക്കിേല്ല
ഗന്ധവാഹെന?-രഹസ്യമാർക്കറിയാവൂ”

എന്ന രണ്ടു വരികൾ േനാക്കുക, വർണ്യവിഷയം കവി�
ഹൃദയത്തിൽ ഏല്പിച്ച ആഘാതെത്തയാണു് അവ സ്ഫുടീ�
കരിക്കുന്നതു്. മഹാകവിക്കു മാത്രേമ ആ വരികൾ എഴു�
താൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ ഉത്തരമഥുരാപുരി�
യുെട ഉത്തരഭാഗത്തുള്ള രാജവീഥിയുെട കിഴക്കരികിലു�
ള്ള മാളികയുെട െതക്കുഭാഗത്തു് എന്നും മറ്റുെമഴുതുന്നതു്
കവിതയല്ല.

ചിന്നുന്ന െവൺകതിർ തൂവിേയാരന്തിയിൽ
കന്നിയിളന്തിങ്കൾ െപാങ്ങിനിന്നു
പശ്ചിമദിക്കിെന്റ െനറ്റിയിൽ മാേലയ
െക്കാച്ചുതിലകത്തിൻ കീറുേപാെല
പിച്ചിവടർന്നു പുതിയ പരിമളം
മച്ചിേന്മെലൻകിളിവാതിലൂെട
പിച്ചയായുള്ളിൽ ചരിക്കുമിളങ്കാറ്റിൽ
സ്വച്ഛന്ദേമറിപ്പരന്നിരുന്നു.

എെന്താരു ഭംഗി! എെന്താരു ലാളിത്യം! ഈ വരിക�
ളും മഹാകവിേക്ക എഴുതാൻ പറ്റൂ. പേക്ഷ, അേദ്ദഹം
തെന്ന വണ്ണം കുറഞ്ഞു് രണ്ടുചാൺെപാക്കത്തിൽ മണ്ണു�
ചുവരുണ്ടു്, അതിൽ ൈകവിരൽപ്പാടു കാണുന്നു എെന്നാ�
െക്ക എഴുതുേമ്പാൾ കവിതാകാമിനി ഓടിക്കളയുന്നു.
കടലാസ്സിൽ മഷിെകാണ്ടു് എഴുതിയതു് ഒപ്പുകടലാസ്സു�
െകാണ്ടു് ഒപ്പിെയടുക്കുന്നതുേപാെല കാണുന്നെതാെക്ക
പകർത്തുന്നതു കവിതയെല്ലന്നു് മാധവിഅമ്മ അറിേയ�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ‘കുങ്കമം’ വാരികയിൽ (ലക്കം 46) “നീ
എേന്റതാണു്” എന്ന കവിതെയഴുതിയ ഹരിതയും അത�
റിയണം. അതു് അറിഞ്ഞാലും േപാരാ. ഏെതങ്കിലുെമാ�
രർത്ഥം വായനക്കാരനു കിട്ടുന്ന മട്ടിൽ വാക്കുകൾ ഉപ�
േയാഗിക്കാൻ പഠിക്കണം.

“ആയുതം വിളക്കുകൾ െകാളുത്തീതാരാവൃന്ദ
മായുതം ൈകയും കൂപ്പി സുസ്മിതം വർഷിക്കുന്നു”

േപാലും. എന്താണാേവാ ആയുതം? ‘അയുതം’ പതി�
നായിരമാെണന്നു് എനിക്കറിയാം. “െകാച്ചു ൈവവർ�
ണ്ണ്യപികം േപാെല” എന്നു മെറ്റാരു പ്രേയാഗം. കവിത
വായിച്ചുെകാള്ളണെമന്നല്ലാെത അർത്ഥം േചാദിക്കരു�
തേല്ലാ ഇക്കാലത്തു് ! എെന്റ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം കാ�
ലത്തു കവിതയും െകാണ്ടു് ഒരു യുവാവു വന്നു. ഞാൻ
കവിത വായിച്ചുേനാക്കി: ‘നിരാലയുവതി’, എെന്നാരു
പ്രേയാഗം കണ്ടു് ഞാൻ അമ്പരന്നുേപായി. അങ്ങെന�
യും ഒരു പ്രേയാഗം ചിലേപ്പാൾ കാണുെമന്നു വിചാരി�
ച്ചു ഞാൻ സംശയേത്താെട ആ കവിേയാടു േചാദിച്ചു:
“നിരാല” എന്നു പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം? കവി മറുപടി
പറഞ്ഞു: “അർത്ഥെമാന്നുമില്ല സാർ. നിരാല എന്നു
േകൾക്കാൻ സുഖമുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് അങ്ങു പ്രേയാഗി�
െച്ചേന്നയുള്ളു.” ഇങ്ങെനയുള്ള നിരാലക്കാർ ഒരുപാടു്
ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു േകരളത്തിൽ.

അമ്പലപ്പുഴ
േഗാപകുമാർ

അവരുള്ളേപ്പാൾത്തെന്ന
ശ്രീ. അമ്പലപ്പുഴ േഗാപകുമാ�
റിെനേപ്പാെല വാസനാസമ്പന്ന�
രായ യുവാക്കന്മാരും പ്രേചാദനമാർ�
ന്നു കാവ്യെമഴുതുന്നുണ്ടു് (മലയാള�
രാജ്യത്തിെല ‘ആത്മഹർഷങ്ങൾ’
എന്ന കവിത േനാക്കുക). അെതാരു

ഭാഗ്യം തെന്ന. ഏതായാലും കുകവികളാണു കൂടുതൽ.
ഒരു സംസ്കൃതപദ്യമുണ്ടു് ൈവദ്യന്മാെര നിന്ദിക്കുന്നതാ�
യി. “ൈവദ്യരാജ നമസ്തുഭ്യം യമരാജ സേഹാദര യമ�
സ്തു ഹരതി പ്രാണാൻ ൈവദ്യഃ പ്രാണാൻ ധനാനി ച.”
കാലൻ പ്രാണെന മാത്രേമ അപഹരിക്കുന്നുള്ളു; കാ�
ലെന്റ സേഹാദരനായ ൈവദ്യനാകെട്ട പ്രാണെനയും
ധനെത്തയും ഹരിക്കുന്നു. േകരളത്തിെല പല കവികളും
കാലെന്റ സേഹാദരന്മാരാണു്. വാരികകൾ േമടിപ്പിച്ചു്
അവർ നമ്മുെട ധനം അപഹരിക്കുന്നു; ചീത്തക്കവിത�
കൾ വായിപ്പിച്ചു് അവർ നമ്മുെട പ്രാണെന അപഹരി�
ക്കുന്നു.

കുത്തുവാക്കുകൾ പറഞ്ഞു നെമ്മ േവദനിപ്പിക്കുന്നവരു�
ണ്ടു്. േസ്നഹിതെരന്നു ഭാവിച്ചു നടക്കുന്നവരാണു് ഇങ്ങ�
െന പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. നമ്മുെട സംസ്കാരത്തികവുെകാ�
ണ്ടു പകരം നാം അമ്മാതിരി വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിെല്ല�
ന്നു വരും. തിന്മയിൽ മുഴുകി അതിൽ ആഹ്ലാദം െകാ�
ള്ളുന്നവരാണു് അത്തരം ഖലന്മാർ. അതുേപാെല ചില
വിഷയങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുേമ്പാഴും
നമുക്കു േവദനയുണ്ടാകും. ഒന്നു് ൈലംഗികത്വം ഭാവനയു�
േടതു മാത്രമായ ആഹ്ലാദം പ്രദാനം െചയ്താേലാ? നാം
രസിക്കുന്നു. മലയാളനാട്ടിൽ (ലക്കം 10) ൈലംഗിക�
ത്വെമന്ന വിഷയം ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന രണ്ടു െചറുക�
ഥകളുണ്ടു്. ശ്രീ. പത്മരാജൻ എഴുതിയ “ഒേര ചന്ദ്രനും”
ശ്രീ. മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിെയഴുതിയ “സത്യപ്രാപ്തി”യും.
“ഒേര ചന്ദ്ര”നിൽ അതിരുകടന്ന ൈലംഗികവികാരമുള്ള
ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യെന കഥാകാരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
‘സത്യപ്രാപ്തി’യിൽ കുടിക്കുേമ്പാൾ മാത്രം േലാലവി�
കാരങ്ങൾക്കു വിേധയനാകുന്ന ഒരുവെന ദർശിക്കാം.
അയാളുെട മദ്യപാനത്തിൽ പ്രതിേഷധിക്കുന്ന തരു�
ണിക്കുേപാലും അയാൾ മദ്യം കുടിക്കുന്നതാണു് നല്ല�
െതന്നു േതാന്നിേപ്പാകുന്നു. ഞാൻ വാച്യമായിപ്പറഞ്ഞു്
കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുെട കഥയ്ക്കുള്ള ധ്വന്യാത്മകത്വം നശിപ്പിക്കു�
കയാെണന്നു േതാന്നുന്നു. അതുെകാണ്ടു നിറുത്തെട്ട.
കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുെടയും പത്മരാജെന്റയും കഥകൾക്കു �
ആകർഷകത്വമുണ്ടു്.

ഞാൻ ഇന്നു് കടപ്പുറത്തുേപായേപ്പാൾ ഒരു കാഴ്ചകണ്ടു.
ധീരനായ ഒരുവൻ കനം കുറഞ്ഞ ഒരു ചാളത്തടിയിൽ
കയറി തിരമാലകളിലൂെടെതന്നിെത്തന്നിനീങ്ങുന്നു.
അയാൾക്കു ഒട്ടും േപടിയില്ല. തികഞ്ഞ ലാഘവേത്താ�
െട അയാൾ അങ്ങെന േപാകുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ എെന്റ
നയനങ്ങൾക്കു് ഒരാഹ്ലാദമായി. പേക്ഷ, എെന്റ ആത്മാ�
വു് ചലനംെകാണ്ടില്ല. ശ്രീ. എൻ.എൻ. വാസുേദവശർ�
മ്മയുെട “കണ്ണികൾ” എന്ന െചറുകഥ ഇേപ്പാൾ വായി�
ച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ ആ സമുദ്രയാത്രക്കാരെന ഓർമ്മിച്ചു.
ജീവിതത്തിെന്റ ഉപരിതലത്തിലൂെട ഈ കഥാകാരൻ
നീങ്ങുന്നു. ഒരു വ്യത്യാസം. തിരമാലയുെട മുകൾഭാഗ�
ത്തിലൂെട അയാ ൾ െതന്നിെത്തന്നിേപ്പായതു് എെന്റ
നയനങ്ങൾെക്കങ്കിലും ആഹ്ലാദമരുളി. ശർമ്മയുെട കഥ�
യ്ക്കു് ആ സവിേശഷതയുമില്ല. ‘കുങ്കമം’വാരികയുെട 46-ാം
ലക്കത്തിൽ പരസ്യെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ െചറുകഥ തി�
കച്ചും വിരസമാണു്. ൈവരസ്യം മാറിക്കിട്ടാനുള്ള എെന്റ
അഭിലാഷത്തിനു് സാഫല്യമുണ്ടായിെല്ലന്നു പറയെട്ട.
അവഗണിക്കെപ്പടുന്ന വാർദ്ധക്യെത്ത േശാകാത്മക�
മായി ചിത്രീകരിക്കാനാണു് ശ്രീ. പി.ആർ. നാഥെന്റ
യത്നം. ഏകാഗ്രതയുെട കുറവുെകാണ്ടു്, അനുരൂപമായ
അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാത്തതുെകാണ്ടു് നാഥെന്റ കഥ
അനുവാചകെന്റ ഉള്ളിൽ തട്ടുന്നില്ല. ഒരുത്തനു ഭാര്യെയ
കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന കാമാേവശമാണു് ആൽഫി േജാസ�
ഫിെന്റ “കാത്തിരിപ്പു്” എന്ന െചറുകഥയിെല വിഷയം.
ഇങ്ങെനയുള്ള െചറുകഥ എഴുതുന്നതിേനക്കാൾ നല്ലതു്
പത്തു വാഴവയ്ക്കുന്നതാണു്. റ്റി.ബി. സീൽ േരാഗികെള�
െക്കാണ്ടു േമടിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ േനർക്കു് തെന്റ ധർമ്മ�
േരാഷം ജ്വലിപ്പിച്ചുവിടുകയാണു് ശ്രീ. െക.വി. പത്മനാ�
ഭൻ (ജനയുഗം വാരിക-ജൂൈല 26) ധർമ്മേരാഷം െകാ�
ള്ളാം. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥയിൽ കലയില്ല.
ഇതിനുേവണ്ടി “ജനയുഗ”ത്തിെന്റ മൂന്നുപുറങ്ങൾ നഷ്ട�
െപ്പടുേത്തണ്ടിയിരുന്നില്ല. നാലു വാക്യങ്ങളിൽ തെന്റ
േരാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു് ശ്രീ. പത്മനാഭൻ പത്രാധിപർക്കു്
ഒരു കെത്തഴുതിയാൻ മതിയായിരുന്നു. ഞാൻ വായിച്ചു�
തീർത്ത കഥകൾ ഇനിയും ധാരാളമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഒെര�
ണ്ണം േപാലും എെന്റ ഹൃദയെത്ത സ്പർശിച്ചില്ല. യഥാർ�
ത്ഥജീവിതെത്തേയാ ആദർശാത്മകജീവിതെത്തേയാ
സ്പർശിക്കാത്ത ആ കഥകെളക്കുറിച്ചു് പ്രതികൂലമായിപ്പ�
റഞ്ഞു് ഞാെനന്തിനു വായനക്കാരുെട സമയം അപഹ�
രിക്കണം?

ആ സമുദ്രഗാമിയുെട ചിത്രം വീണ്ടും എെന്റ അന്തർേന�
േത്രത്തിനു മുമ്പിൽവരുന്നു; ജലത്തിെന്റ ഉപരിതലത്തി�
ലൂെട നീങ്ങുന്നവൻ. അയാേളാടു് എനിക്കു ബഹുമാനമി�
ല്ല. പേക്ഷ, സമുദ്രത്തിെന്റ അടിത്തട്ടിേലക്കു െചന്നിട്ടു്
മുത്തുകൾ വാരിെക്കാണ്ടുവരുന്നവരിേല്ല? ഉണ്ടു്. അവരു�
െട ചിത്രം എെന്റ ആത്മാവിെന പ്രകമ്പനം െകാള്ളി�
ക്കുന്നു. കലാകാരന്മാരും ഇങ്ങെന ജീവിതസമുദ്രത്തി�
െന്റ അേധാഭാഗത്തു െചല്ലണം. അവിെട കിടക്കുന്ന
മുത്തുകൾ വാരിെക്കാണ്ടു വരണം. ആ മൗക്തികങ്ങളു�
െട േശാഭകാണുേമ്പാൾ നമ്മുെട അന്തരംഗം കുളിർക്കും.
അവെയ ഒന്നു സ്പർശിക്കാൻ നാം െകാതിക്കും.
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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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