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സാഹിത്യവാരഫലം
1970/08/16-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

സ് റ്റീേറ്റാപീജീയ

നിെക്കാളാസ് േറാറിക്

പ്രകൃതിയാെക േനരിയ നിലാവു പു�
തച്ചുറങ്ങുന്നു. എല്ലാം ശാന്തം. ഇന്നു�
ച്ചയ്ക്കു തീക്ഷ്ണമായ ഹരിതപ്രഭ പ്രസരി�
പ്പിച്ചിരുന്നു ഇലച്ചാർത്തുകൾ. ഈ
രാത്രിയിൽ നിലാവുവീണേപ്പാൾ
അവയുെട തീക്ഷ്ണത മാറിേപ്പായിരി�
ക്കുന്നു. കുത്തുവാക്കുകൾെകാണ്ടു
അന്യെര േവദനിപ്പിക്കുന്ന ഖലന്മാ�

െരേപ്പാെല സ്വന്തം ദുഷ്ടത മുള്ളുകളിലൂെട വ്യക്തമാക്കി
അതാ അകെല നില്ക്കുന്നു കള്ളിെച്ചടികൾ. അവയുെട
മുള്ളുകൾക്കും വന്നിട്ടുണ്ടു മൃദുലത. ഭംഗിയാർന്ന ഈ ഭൂ�
വിഭാഗം ഉത്തമമായ കലാസൃഷ്ടിതെന്ന. എന്നാൽ നി�
ലാവിന്നു കൂടുതൽ േശാഭയുണ്ടാെയന്നു സങ്കൽപ്പിക്കൂ.
ഇലകൾക്കു കൂടുതൽ തിളക്കം ഉണ്ടാകും. ആ തിളക്കം
അതിരുകടന്ന കാല്പനികത്വത്തിേന്റതാണു്. അതു് അയ�
ഥാർത്ഥമാണു്. േനരംെവളുത്തുെവന്നും ഈ ഭൂവിഭാഗം
സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മുങ്ങിെയന്നും വിചാരിക്കൂ. തീക്ഷ്ണ
േശാഭപ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഹരിതപത്രങ്ങളും ക്രൂരതയാർ�
ന്നകള്ളിമുള്ളുകളും റീയലിസത്തിേലക്കു നെമ്മ െകാ�
ണ്ടുെചല്ലും. അേതാെട നാം “അസുന്ദരം അസുന്ദരം”
എന്നു് ഉദ്േഘാഷിക്കും. െറാമാന്റിസിസം ഒരതിരുക�
ടക്കുേമ്പാൾ അയഥാർത്ഥമാകുന്നു. നഗ്നമായ റീയലി�
സം കലയുമല്ല. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഏേതാ
ശക്തിവിേശഷം എെന്റ മുൻപിൽ ഒരു കലാസൃഷ്ടിെയ
പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണു്. നിലാവിെന്റ തിളക്കം കൂട്ടാ�
േനാ അതു തീെര ഇല്ലാെതയാക്കാേനാ ആ അജ്ഞാത
കലാകാരൻ യത്നിക്കുന്നില്ല. അേദ്ദഹം കലയുെട ഈ
മഹാരഹസ്യങ്ങൾ എവിെടനിന്നു പഠിച്ചു? നിെക്കാളാ�
സ് േറാറിക്കിെന്റ ചിത്രങ്ങളിൽനിന്നാകാം. വള്ളേത്താ�
ളിെന്റ ‘മഗ്ദലനമറിയ’ത്തിൽ നിന്നാകാം. കല പ്രകൃ�
തിെയ അനുകരിക്കുന്നു എന്നതു െതറ്റു്; പ്രകൃതി കല�
െയ അനുകരിക്കുന്നു എന്നതു ശരി. ഈ അജ്ഞാത�
കലാകാരൻ മനസ്സിലാക്കിയ കലാതത്ത്വങ്ങൾ നമ്മു�
െട ഇന്നെത്ത കലാകാരന്മാർ മനസ്സിലാക്കാത്തതിൽ
അത്ഭുതെപ്പടാനില്ല. അംഗീകൃതനിയമങ്ങൾക്കും സേങ്ക�
തങ്ങൾക്കും പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും എതിരായി പ്രവർത്തി�
ക്കുന്നതിലാണേല്ലാ “അത്യന്താധുനികത” ഇരിക്കുന്ന�
തു്. അതുെകാണ്ടു് ശ്രീ. ടി.ആർ. ശ്രീനിവാസ് “നിദ്രാസ്തു�
തി”െയന്നേപരിൽ ഒരു വാഗ്മിത്വപ്രകടനം നടത്തിയ�
േപ്പാൾ ഞാൻ െതല്ലും വിസ്മയിച്ചില്ല. (മാതൃഭൂമി ലക്കം
20) ഇവിെട കാല്പനികതേയാ റിയലിസേമാ ഇല്ല. അവ�
േയക്കാൾ നിഷിദ്ധമായ വാഗ്മിതയാണുള്ളതു്. അനുവാ�
ചകെന അനുധ്യാനത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിേലയ്ക്കു നയി�
ക്കാെത അയാളുെട മനസ്സിനു താൽകാലികമായ േക്ഷാ�
ഭമുളവാക്കുക എന്നതാണു വാഗ്മിതയുെട കൃത്യം. കലാ�
പരമായ പ്രതിപാദനത്തിനും വാഗ്മിത്വപൂർണ്ണമായ പ്ര�
തിപാദനത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ടു്. ആദ്യേത്തതിനു നി�
സ്സീമത എന്ന ഗുണം കാണും. അതിനാൽ

താമരപ്പൂമാലേപാലാം ൈക കങ്കണ
േസ്താമംകിലുങ്ങുമാെറാന്നുയർത്തി
തൂവിരൽെച്ചന്തളിർെപ്പാന്മണിേമാതിര
ശ്രീവിരിച്ചീടിന പാണിയാേക
െതല്ലഴഞ്ഞുള്ള വാർകൂന്തൽതിരുകിെക്കാ
ണ്ടുല്ലസൽ സുസ്മിതേമാതി തന്വി

എന്ന കാവ്യഭാഗം എത്രപ്രാവശ്യം േവണെമങ്കിലും നമു�
ക്കു വായിക്കാം. ആവർത്തിച്ചുള്ള പാരായണം ൈവര�
സ്യമുളവാക്കുകയില്ല വാഗ്മിത്വപൂർണ്ണമായ പ്രതിപാദന�
ത്തിെന്റ സ്വഭാവം അതല്ല. പ്രേത്യകമായ ഉേദ്ദശ്യേത്താ�
െടയാണു് അവിെട പദങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കെപ്പടുന്നതു്.
ആ ഉേദ്ദശ്യത്തിനു സാഫല്യമുണ്ടാകുേമ്പാൾ വാക്കുകൾ
അപ്രത്യക്ഷങ്ങളാകുന്നു.

വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിെന, വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിെന
വന്ദിപ്പിൻ വേരണ്യെയ, വന്ദിപ്പിൻ വരദെയ

എന്ന രണ്ടുവരികളിൽ കവിതയില്ല. പ്രതിപാദനത്തിനു
നിസ്സീമത എന്ന ഗുണമില്ല. പ്രാേയാഗികലക്ഷ്യേത്താ�
െടയാണു് ഇവിെട പദങ്ങൾ വിന്യസിക്കെപ്പടുന്നതു്.
െതക്കൻകാറ്റിെന്റയും തരുണിയുെടയും സ്പർശം നി�
ങ്ങെള ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല “താമരപ്പൂമാല”
എന്നു തുടങ്ങുന്ന കവിതാഭാഗം നിങ്ങൾക്കു് ആഹ്ലാദമു�
ളവാക്കുന്നു. ‘വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിെന’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന
വരികളാകെട്ട പ്രേത്യകമായ മാനസികാവസ്ഥ ജനിപ്പി�
ച്ചുെകാണ്ടു് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അത്യന്താധുനികകവി�
തകളാെക വാഗ്മിത്വപൂർണ്ണമാണു്. ടി.ആർ. ശ്രീനിവാ�
സിെന്റ കവിതയും വിഭിന്നമല്ല. കവിതയിൽ വാഗ്മിത
കാണുേമ്പാൾ അതിെന്റ ശത്രുവായി മാറുന്ന ഞാൻ ശ്രീ�
നിവാസിെന്റ േനർക്കു് അമ്പുകൾ അയയ്ക്കുകയാേണാ?
അേത എന്നാണു് ഉത്തരെമങ്കിൽ എതിർക്കത്തക്കവി�
ധം ശക്തിയാർജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ടു് ആ കവി എന്നാണു് എനി�
ക്കു വിനയേത്താെട പറയാനുള്ളതു്. ആ ശക്തി േപാലു�
മില്ല “മലയാളരാജ്യ”ത്തിൽ “നിർഭാഗ്യജാതകം” എന്ന
“കവിത”െയഴുതിയ ശ്രീ. ടി.വി. േഗാപാലകൃഷ്ണനു്.

“ഭാവിയിൽ കുേബരത്വെമന്നിേലെക്കാഴുക്കുമാ-
ഭാവന സമ്പന്നെന്റ നീട്ടിയ വലംകയ്യിൽ
വല്ലതുെമറിയുവാൻ കീശയിൽ തപ്പിെയാരു
ചില്ലിയും തടഞ്ഞീല, ഞാെനെന്താെരരപ്പാളി”

എന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘കാവ്യം’ അവസാനിക്കു�
ന്നതു്. കലാശൂന്യതെയക്കുറിച്ചു സ്വയം സംസാരിക്കുന്ന
ഈ വരികളുള്ളേപ്പാൾ കൂടുതലായി ഞാെനാന്നും പറ�
േയണ്ടതില്ല.

കവിതയ്ക്കു് അർഹമായ സ്ഥാനം നല്കുന്നു “യുഗരശ്മി.” ആ
മാസികയുെട എട്ടാം ലക്കത്തിൽ ശ്രീ. ആർ. സനാത�
നൻപിള്ളയുെട “രാസപരിണാമ”വും ശ്രീ. െക.എസ്സ്.
നമ്പൂതിരിയുെട “കാളിയവിലാപ”വും കാണാം. രണ്ടു
കവികൾക്കും കാവ്യപ്രേചാദനമാർന്നു പാടാൻ കഴിയു�
െമന്നതിനു് ഈ കാവ്യങ്ങൾ നിദർശകങ്ങളാണു്.

“പാലപ്പൂമണം വീശും പാതിരാ േനരങ്ങളിൽ
പാരിടം കിനാക്കെളപ്പുല്കിെക്കാണ്ടുറങ്ങുേമ്പാൾ
വൃക്ഷങ്ങൾ തളിർച്ചുണ്ടാൽ വീടിെനച്ചുംബിച്ചുമാ
മുറ്റത്തു മായാചിത്രം വരച്ചും മാച്ചും നിെല്ക്ക
െവണ്ണിലാവല േനർത്ത മഞ്ഞിലൂടരിച്ചൂറി
വന്നിടുമതിൻേചാട്ടിലിരിക്കും കവിമാത്രം.”

എന്ന വരികളിൽ സനാതനൻപിള്ളയുെട ശക്തിയും
ദൗർബല്യവും ദൃശ്യമാണു്. അേദ്ദഹത്തിനു കവിതെയ�
ഴുതാൻ അറിയാം. പേക്ഷ, ഒരു കവിെയ മെറ്റാരു കവി�
യിൽനിന്നു േവർതിരിച്ചു നിറുത്തുന്ന മൗലികത്വം—
Originality—എന്ന ഗുണം അേദ്ദഹത്തിനില്ല. ശ്രീ. െക.
എസ്സ്. നമ്പൂതിരി കുേറക്കൂടി മൗലികമായ നാദം േകൾ�
പ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തി അനുവാച�
കനു പ്രദാനം െചയ്യുന്നില്ല. ഹാസ്യകവിതകെളഴുതുന്ന�
തിൽ പ്രഗല്ഭനാണു് ശ്രീ. ഗൗരീശപട്ടം ശങ്കരൻനായർ.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം ‘പിരിലൂസ് ’ എന്ന കവി�
തയിലില്ല. “േദശാഭിമാനി”യുെട വാർഷികപ്പതിപ്പിൽ
“മീശ” എന്ന ആകർഷകമായ കവിതെയഴുതിയ ശങ്ക�
രൻനായരുെട ചാതുര്യം ഈ കവിതയിൽ കാണുന്നി�
െല്ലന്നാണു് എെന്റ മതം.

നിസാബീഗം

ഔറംഗസീബിെന്റ മകൾ നിസാബീ�
ഗം കവിയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു
കവി അവൾക്കു് ഇങ്ങെന എഴുതി
അയച്ചു:

“ഞാൻ നിെന്ന ഉദ്യാ�
നത്തിൽവച്ചു കാണാ�
നിടയായാൽ നിെന്റ
കവിൾത്തടമാകുന്ന പനിനീർപ്പൂവിെന്റ
ബുൽബുൽ ആയി (കാമുകനായി) ഞാൻ
മാറും. മറ്റാളുകളുെട മധ്യത്തിൽവച്ചാണു
നിെന്ന ഞാൻ കാണുന്നെതങ്കിൽ ഞാൻ
ഒരു ശലഭമായി മാറി നിെന്റ ചുറ്റും പാ�
റിപ്പറക്കും. നീ മറ്റുള്ളവരുെട മുൻപിൽ
നിെന്നത്തെന്ന പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണു്.
ജനതയുെട പ്രകാശേമ! ഇതു ശരിയല്ല.
എനിക്കു നിെന്ന ഒറ്റയ്ക്കു കാണാൻ കഴി�
െഞ്ഞങ്കിൽ!”

നിസാബീഗം അയാൾക്കു മറുപടി നല്കി:

“ബുൽബുൽ എെന്ന ഉദ്യാനത്തിൽവച്ചു
കണ്ടാൽ പനിനീർപ്പൂവിെന ഉേപക്ഷി�
ക്കും. പൂജാരി എെന്നക്കണ്ടാൽ വിഗ്രഹ�
െത്ത പൂജിക്കുന്നെതങ്ങെന? േറാസാദ�
ലത്തിെല സൗരഭ്യെമന്നേപാെല ഞാൻ
എെന്റ കവിതയിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
ആർെക്കങ്കിലും എെന്ന കാണണെമന്നു�
െണ്ടങ്കിൽ എെന്റ കവിതയിേലക്കു േനാ�
ക്കെട്ട.”

പനിനീർപ്പൂവിെല സൗരഭ്യംേപാെല (കവിയല്ല) കവിത
ആശയത്തിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കണം. അങ്ങെനയുള്ള
കവിത ഇന്നുണ്ടാകുന്നുേണ്ടാ?

കഥാനിരൂപണെമന്ന സാഹസികത്വത്തിനു ഞാൻ
ഉദ്യമിക്കുകയാണു്. “േഗാതമ്പുവയലുകൾ” എന്ന മേനാ�
ഹരമായ കഥയുെട കർത്താവായ ശ്രീ. ഐ. െക. െക.
എമ്മിെന്റ “ആന്ധി” എന്ന െചറുകഥ “മാതൃഭൂമി”യിൽ
കണ്ടേപ്പാൾ എെന്തന്നില്ലാത്ത ഒരാഹ്ലാദം എനിക്കു�
ണ്ടായി. പേക്ഷ, അതു വായിച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതു
േവണ്ടായിരുന്നുെവന്നു് എനിക്കു േതാന്നിേപ്പായി. അത്ര�
കണ്ടു വിലക്ഷണമാണു് ‘ആന്ധി’ േജാലി നഷ്ടെപ്പട്ട
ഒരുവൻ അപമാനനവും നിന്ദനവും സഹിക്കുന്നു. അമ്മ
തെന്ന പ്രസവിച്ചതു െകാണ്ടാണെല്ലാ അയാൾക്കു് ഈ
ദുരിതം വന്നതു്. താൻ േരാഗം പിടിച്ചു കിടന്നേപ്പാൾ
അമ്മ ചികിത്സിച്ചു രക്ഷെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ടാണേല്ലാ
ഇന്നീ കഷ്ടപ്പാടു്? അതുെകാണ്ടു് കഷ്ടപ്പാടിനു കാരണ�
ക്കാരിയായ അമ്മെയ െകാല്ലണം. െകാന്നു. േപാലീ�
സ് അയാെള അറസ്റ്റ് െചയ്തു. വിലക്ഷണം എന്നുമാ�
ത്രം പറഞ്ഞാൽേപ്പാരാ ഈ കഥെയക്കുറിച്ചു് അയു�
ക്തികവും ബാലിശവും ബീഭത്സവുമാണിതു്. “നാം, മനു�
ഷ്യർ, സേങ്കാചിക്കുേമ്പാൾ” എന്ന “െചറുകഥ” (ശ്രീ.
െക.പി. നിർമ്മൽ കുമാർ എഴുതിയതു് (മാതൃഭൂമി) മെറ്റാ�
രു “േമാൺസ് റ്റ്േറാസിറ്റി”—monstrosity-േഘാരത—
ആണു്. കലാശൂന്യതയാലുള്ള ദാരുണതയാണു് അതു്
സ്ഫുടീകരിക്കുക. നിർമ്മൽകുമാറിെന്റ കഥ കഥയല്ല ഉപ�
ന്യാസമേത്ര. എന്താണു് കഥയും ഉപന്യാസവും തമ്മിലു�
ള്ള വ്യത്യാസം? കഥയിൽ ചിന്തയുെട പ്രചുരത്വം ഉെണ്ട�
ങ്കിലും രസത്തിെന്റ നൂലു് അവെയ കൂട്ടിയിണക്കും. ഉപ�
ന്യാസത്തിൽ കല്പനകളും വാങ്മയചിത്രങ്ങളും ഉെണ്ട�
ങ്കിലും ചിന്തയുെട നൂലായിരിക്കും അവെയ കൂട്ടിയിണ�
ക്കും. ഉപന്യാസത്തിൽ കല്പനകളും വാങ്മയചിത്രങ്ങ�
ളും ഉെണ്ടങ്കിലും ചിന്തയുെട നൂലായിരിക്കും അവെയ
കൂട്ടിയിണക്കുന്നതു്. നിർമ്മൽകുമാറിെന്റ കഥയിൽ ചി�
ന്തയാകുന്ന നൂലാണു് സംഭവങ്ങെള ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു്.
അക്കാരണത്താൽ അതു് സർഗ്ഗത്മകസാഹിത്യമല്ലാ�
െതയാകുന്നു. കുമാരി ബി. സുനന്ദയുെട “കാവിെല ഭഗ�
വതി”യും (കുങ്കുമംവാരിക) സാഹിത്യമല്ല. കാവിെല ഭഗ�
വതിക്കു് സ്തനൈവപുല്യമുണ്ടായിരുന്നു േപാലും. അതുക�
ണ്ടു സഹിക്കവയ്യാെത അവൾ വേക്ഷാജങ്ങൾ െവട്ടിയി�
ട്ടു. രക്തെമാലിച്ചു. ഭഗവതി പിഴച്ചുേപായ വേല്യട്ടത്തി�
യാെണന്നു അവൾ മനസ്സിലാക്കി. സാഹിത്യെമന്നതു്
മനുഷ്യെന്റ സംസ്ക്കാരമിരിക്കുന്ന ഒരാകരമാണു്. അതി�
െന മലിനമാക്കുകയാണു് സുനന്ദ എന്ന െകാച്ചുെപൺ�
കുട്ടി. കാവിെല ഭഗവതിക്കു് “ഏെറ വലിപ്പമുള്ള മാറു്”
ഉണ്ടായിരുന്നുേപാലും. ഭഗവതിക്കു “സ് റ്റീേറ്റാപീജിയ”—
Steatopygia—കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു പറയാത്തതു്
വായനക്കാരുെട ഭാഗ്യം. ഓ, ഭഗവതി മുഖം കാണിച്ചു
നില്ക്കുകയേല്ല. അതുെകാണ്ടു്, കാണാത്തതാവാം. ഞാൻ
അതിരുകടക്കുന്നുെവന്നു് മാന്യവായനക്കാർക്കു് േതാന്നു�
ന്നുേണ്ടാ? കൗമാരം കടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു െപൺകുട്ടി�
ക്കു് ഈ ആഭാസം എഴുതാെമങ്കിൽ അതിെന എനിക്കു
നിന്ദിച്ചുകൂേട? ഞാൻ വിനയേത്താെട അങ്ങെന േചാദി�
ക്കുകയാണു്. ഈ കഥ വായിച്ചേപ്പാൾ സാഹിത്യെമന്ന
ഭഗവതിക്കു് “സ് റ്റീേറ്റാപീജിയ” എന്ന േമദസ്വിതവന്നു്
ഒരിടത്തു് കിടപ്പാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നിേപ്പായി.

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്കു് അന്യപുരുഷന്മാെര കാ�
ണുേമ്പാൾ കാമവികാരം ഉണ്ടാെയന്നുവരാം. ചിലർ
അതു കരഞ്ഞു തീർക്കും. േവെറ ചിലർ ആ പുരുഷന്മാ�
െരത്തെന്ന അധിേക്ഷപിച്ചു സംസാരിക്കും. യു.പി. ജയ�
രാജ് എഴുതിയ “നഗ്നതയുെട സ്വപ്നം” എന്ന െചറുകഥ�
യിൽ വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ അവെളക്കാൾ പ്രായം�
കുറഞ്ഞ ഒരു യുവാവിനു വിേധയയാകാൻ െചന്നതിെന
വർണ്ണിക്കുന്നു. യുവാവു് അവെള സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യുവ�
തിയുെടയും യുവാവിെന്റയും മാനസികമണ്ഡലത്തിൽ
നടക്കുന്ന സംഘട്ടനങ്ങെള ചിത്രീകരിക്കാെത ശബ്ദബാ�
ഹുല്യത്തിൽ മുഴുകുകയാണു് ജയരാജ്. ആ നിലയിൽ
ഇെതാരു വലിയ പരാജയമാണു്.

പണ്ടു്, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു െപൺകുട്ടി മഞ്ചലിൽ
കയറി വരെന്റ വീട്ടിേലക്കു േപാകുകയായിരുന്നു. അച്ഛ�
നമ്മമാെര പിരിഞ്ഞ ദുഃഖംെകാണ്ടു് അവൾ വിങ്ങുകയും
േതങ്ങുകയും െപാട്ടിക്കരയുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. മഞ്ചൽ
ചുമക്കുന്നവർ കുേറേനരം ഈ േശാകപ്രകടനം സഹി�
ച്ചു. ഒടുവിൽ സഹിക്കാൻ വയ്യാെതയായേപ്പാൾ അവർ
അവേളാടു പറഞ്ഞു: “നിനക്കു് അത്ര വലിയ ദുഃഖമാ�
െണങ്കിൽ ഭർത്താവിെന്റ വീട്ടിൽ േപാണ്ട. തിരിച്ചു് അച്ഛ�
നമ്മമാരുെട അടുക്കേലക്കു െപായ്ക്കളയാം.” വധു ഉടെന
മറുപടി നല്കി: “േവണ്ട, േവണ്ട ഞാൻ ഇതാ കരച്ചിൽ
നിറുത്തിയിരിക്കുന്നു.” സ്ത്രീയുെട കരച്ചിലിെന്റ പിന്നിലു�
ള്ള അസത്യാത്മകതെയ ഹാസ്യാത്മകമായി ഈ കഥ
ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. അതിെനത്തെന്ന ഭാവാത്മകസൗ�
ന്ദര്യേത്താെട ആേലഖനം െചയ്യുന്നു മലയാളരാജ്യം
വാരികയിെല “പുഴ പിരിയുന്നിടത്തു്” എന്ന െകാച്ചു�
കഥ. അെതഴുതിയ വാസന്തി അഭിനന്ദനം അർഹിക്കു�
ന്നു. അേത അഭിനന്ദനത്തിനുതെന്ന കുമാരി എം.പി.
ഗിരിജയ്ക്കും അർഹതയുണ്ടു്. (ജനയുഗത്തിെല ‘മാർക്ക�
േണ്ഡയൻ’ എന്ന കഥ) ഒരു കുഞ്ഞിെന്റ മാനസികത�
ലത്തിെല പരിമൃദുലചലനങ്ങെള ഗിരിജ സാമർത്ഥ്യ�
േത്താെട സ്ഫുടീകരിക്കുന്നു. കഥാകാരിയുെട പടംകൂടി
ജനയുഗത്തിൽ െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, അതു് ‘ജന�
യുഗ’ത്തിൽതെന്ന മുൻെപാരിക്കൽ കഥെയഴുതിയ
എം.പി. പദ് മജയുേടതാെണന്നു േതാന്നുന്നു.

ഭാസ്കരനും ഭാർഗ്ഗവിയും അനുരക്തർ. ഭാർഗ്ഗവിെയ കൂ�
െടെക്കാണ്ടുേപാകാൻ ഭാസ്ക്കരൻ പലേപ്പാഴും യത്നി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, അമ്മൂമ്മെയക്കരുതി ഭാർഗ്ഗവി േപാ�
യില്ല. അവർക്കാരുണ്ടു്? അവസാനെത്ത പ്രാവശ്യം
ഭാസ്ക്കരൻ വിളിച്ചു ഇത്തവണ േപായിെല്ലങ്കിൽ ഭാസ്ക�
രൻ പിെന്ന വരുകേയയില്ല. ഭാർഗ്ഗവി അമ്മൂമ്മെയ ശ്വാ�
സംമുട്ടിച്ചു െകാന്നു. എന്നിട്ടു് േപാകാൻ സന്നദ്ധയായി
ഇരുന്നു. എന്നാേലാ? ഭാസ്കരൻ വന്നില്ല. ശ്രീ. പി. അയ്യ�
േനത്തു് എഴുതിയ “മുക്തി” എന്ന െചറുകഥയുെട സാര�
മിതാണു്. (മലയാളരാജ്യം) ചടുലതയുള്ള ആഖ്യാനമു�
ണ്ടു് ഈ കഥയിൽ. എങ്കിലും ഇതു തികച്ചും അസത്യാ�
ത്മകമാണു്. കലാപരമായ വിശ്വാസം ഉളവാക്കാൻ
അയ്യേനത്തിനു കഴിയുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാ�
ണു ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥെയ അസത്യാത്മകം
എന്നു വിളിക്കുന്നതു്.

കഥ വായിക്കുേമ്പാൾ അതു് എത്രതെന്ന െചറുതായാ�
ലും കഥാബീജത്തിെന്റ ആവിർഭാവം, വളർച്ച, വികാസം
എന്നിവെയ നാം ഉത്കണ്ഠേയാെട വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്.
“മലയാളനാടു്” വാരികയുെട (ലക്കം 11) പേത്താളം
പുറങ്ങൾ അപഹരിക്കുന്ന “ചരിത്ര”െമന്ന ദീർഘമായ
െചറുകഥയിൽ ഒരു േനവി ഓഫീസറുെട വിരസമായ
ജീവിതത്തിെന്റ വിരസമായ ചിത്രീകരണമാണുള്ളതു്.
അതിൽ കഥാബീജമില്ല; അതിെന്റ വളർച്ചയില്ല; അവ�
സാനെത്ത വികാസമില്ല. കഥാകാരനായ ശ്രീ. വിന�
യൻ അനുപാതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാെത, സൗന്ദര്യത്തിൽ
ശ്രദ്ധിക്കാെത വാക്കുകൾെകാണ്ടു വിരൂപമായ ഒരു
േഗാപുരം െകട്ടി ഉയർത്തുകയാണു. മറുനാടൻ കൃതിക�
െള മലയാളികൾക്കു പരിചയെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കുന്ന
ആദരണീയമായ കൃത്യത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുകയാണു്
ശ്രീ. വി.ഡി. കൃഷ്ണൻനമ്പ്യാർ. ഹിന്ദിയിേലയും മറ്റുഭാഷ�
കളിെലയും പല കഥകളും അേദ്ദഹം നമ്മുെട ഭാഷയി�
േലക്കു തർജ്ജമ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. േകരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ�
ട്ടിെന്റ മുഖപത്രമായ വിജ്ഞാനൈകരളിയുെട രണ്ടാം
ലക്കത്തിൽ അേദ്ദഹം തർജ്ജമെചയ്ത ഒരു ഹിന്ദിക്കഥ
കാണാം. അമ്മ മരിച്ചതിനാൽ ദുഃഖിക്കുന്ന രണ്ടു കുട്ടിക�
ളുെട മാനസികഭാവങ്ങെളയാണു കഥാകാരൻ അതിൽ
ആേലഖനം െചയ്യുന്നതു്. ഏകാഗ്രതയുെട കുറവുെകാണ്ട്
ആ ദുഃഖം നമ്മുെട ദുഃഖമായിത്തീരുന്നില്ല. വിഭാവാനുഭാ�
വങ്ങെള േവണ്ടവിധത്തിൽ വിന്യസിക്കാത്തതുെകാണ്ടു
േശാകം രസമായി ഉയരുന്നുമില്ല.

ഷാങ്പാൾ സാർത്രിെന്റ തത്വചിന്തെയക്കുറിച്ചാണു്
ശ്രീ. സച്ചിദാനന്ദൻ “യുഗരശ്മി”യിൽ ഉപന്യസിക്കുന്ന�
തു്. വായിക്കുന്നവനു് ഒരക്ഷരംേപാലും മനസ്സിലാകാത്ത
രീതിയിലാണു സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതുന്നതു്. “അവേബാ�
ധത്തിനു േബാധസത്വമാണുള്ളെതങ്കിൽ അവേബാധം
പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവിനു വസ്തുസത്വമാണുള്ളതു്.
വസ്തുസത്വത്തിനു കർത്തൃനിരേപക്ഷമായ അസ്തിത്വമു�
ണ്ടു്.” ഈ രീതിയിലാണു േലഖകെന്റ രചന. ഇതുെകാ�
െണ്ടന്തു പ്രേയാജനം? “േദശീയപ്രസ്ഥാനവും മഹാക�
വിത്രയവും” എന്ന േപരിൽ ശ്രീ. പട്ടം രാമചന്ദ്രൻ നാ�
യർ എഴുതുന്ന േലഖനങ്ങളുെട ആദ്യെത്ത ഭാഗം “വി�
ശാലേകരള”ത്തിെന്റ ഏഴാം ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. െകാച്ചുെകാച്ചുവാക്യങ്ങൾെകാണ്ടു് ആശ�
യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു കഴിവുണ്ടു്.
േലഖനങ്ങളുെട മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കണെമങ്കിൽ അവ
മുഴുവൻ വായിക്കണമേല്ലാ.

അവഗണിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു കൃതിയാണു് “മയൂരസേന്ദ�
ശം.” അതിൽ െതറ്റുമില്ല. കലയുെട ആന്തരജ്വാലയില്ലാ�
ത്ത, ൈചതന്യമില്ലാത്ത കൃതിയാണു് ഈ സേന്ദശകാ�
വ്യം. അതിെന്റ ഗുണവും േദാഷവും കാണാൻ ശ്രീ. രാമ�
പുരം മുരളി യത്നിക്കുന്നു. ആ യത്നെത്ത നമുക്കു ബഹുമാ�
നിക്കാം.

ജാമി എന്ന മഹാനായ കവി ഒരു സേമ്മളനത്തിൽവച്ചു്
ഇങ്ങെന പാടി:

“േവദനയാർന്ന എെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ�
യും നിദ്രാവിമുഖമായ എെന്റ േലാചന�
ത്തിെന്റയും മുൻപിൽ ഭവതിയുെട രൂപം
എേപ്പാഴുമുള്ളതുെകാണ്ടു് വിദൂരതയിൽനി�
ന്നു് ആെരത്തിയാലും ആ വ്യക്തി ഭവതി�
യാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നിേപ്പാകുന്നു.”

ജാമി ഇത്രയും പറഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസി�
ക്കാൻേവണ്ടി ഒരുവൻ േചാദിച്ചു:

“ഒരു കഴുത വന്നാേലാ?”

തെന്റ കവിതയുെട തുടർച്ചെയന്നേപാെല േചാദ്യകർ�
ത്താവിെന വിരലുെകാണ്ടുചൂണ്ടിെക്കാണ്ടു് ജാമി പിെന്ന�
യും പറഞ്ഞു:

“ഞാൻ അേപ്പാഴും വിചാരിക്കും അതു നീ�
തെന്നയാെണന്നു്.”

ജാമി

കവിഹൃദയവും പ്രജ്ഞയും ഒരുമിച്ചു
േചരുന്നതിെന്റ േമാഹനാവസ്ഥയാ�
ണു് ഇവിെടയുള്ളതു്. മലയാളകവിത�
യിൽ ഇേപ്പാൾ പ്രജ്ഞയുെട വിലാ�
സേമയുള്ളൂ. ഹൃദയത്തിെന്റ ചലനമി�
ല്ല. ചിന്തയുെട േമദസ്വിതയാൽ കാ�
വ്യാംഗന “സ് റ്റീേറ്റാപീജിയ” ബാധി�
ച്ചു് “നിലംവിടാൻ കഴിയാെത േക്ഷാ�
ണീരംഭേപാെല” താെഴ ഇരുന്നു�

േപാകുന്നു. അവെള ആെരങ്കിലും ഒന്നു് ഉയർത്തിവിെട്ട�
ങ്കിൽ.
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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.)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
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https://en.wikipedia.org/wiki/Tolstoy
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https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
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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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