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സാഹിത്യവാരഫലം
1970/08/30-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

സ്പ്രിങ്ങ്സാഹിത്യം
അയാൾ അവേളാടു പറഞ്ഞു: “ഒന്നു പാടൂ.” അവൾ പാ�
ടിയില്ല; പുഞ്ചിരി െപാഴിച്ചു്, ലജ്ജിച്ചു്, കടക്കണ്ണുെകാണ്ടു്
അയാെള േനാക്കിയേതയുള്ളു. ആ കാഴ്ച കണ്ട ഞാൻ
വിചാരിച്ചു അവളുെട മന്ദസ്മിതത്തിനു ഏതു മേനാഹര�
മായ ഗാനേത്തക്കാളും മാധുര്യമുണ്ടു്… സായം സന്ധ്യ.
ഞാൻ അന്തരീക്ഷത്തിേലക്കു േനാക്കി. ഒറ്റ നക്ഷത്രം
േപാലുമില്ല. െതെല്ലാരു ദുഖേത്താെട ഞാൻ ആെരാെട�
ന്നില്ലാെത േചാദിച്ചു: “ഈ അന്തരീക്ഷത്തിനു പുഷ്പിച്ചു�
കൂെട?” ഞാൻ അങ്ങെന േചാദിച്ചുതീർന്നില്ല; അതിനു
മുൻപു് ആയിരമായിരം നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രകാശം െപാഴി�
ച്ചുതുടങ്ങി. ലജ്ജേപാെല, നക്ഷത്രെത്തേപ്പാെല കല
ൈനസർഗ്ഗികമായി വിടരണം, വിലസണം അേപ്പാൾ
ആ കലയുെട സ്പർശം നിങ്ങൾ േസ്നഹിക്കുന്ന തരുണി�
യുെട സ്പർശേത്തക്കാൾ ആഹ്ലാദദായകമായിരിക്കും.
അതിെന്റ സൗരഭ്യം േപ്രമഭാജനത്തിെന്റ സൗരഭ്യേത്ത�
ക്കാൾ നിർവൃതിജനകമായിരിക്കും. സ്വാഭാവികത കല�
യ്ക്കിെല്ലങ്കിേലാ? അതിനുത്തരം താെഴേച്ചർക്കുന്ന വരിക�
ളിലുണ്ടു്.

“രണ്ടഭിപ്രായം കാണും നമുേക്കതിലും; വാശി-
െകാണ്ടു വാക് ത്തർക്കം മൂക്കും നൂറു ശാപാേക്രാശത്തിൻ
നടുവിൽ കലിതുള്ളിനില്ക്കും ഞാൻ, കണ്ണീരല-
യ്ക്കിടയിൽ നീയും, ചുറ്റുമമ്പരന്നന്തംവിട്ടും
പതുങ്ങിെയത്തും െകാച്ചു മക്കളാമുഖങ്ങളിൽ
പകരും ഭയാശങ്കാഭാവത്തിന്നിരുകളുൾ”

ശ്രീ. േമലൂർ ദാേമാദരൻ ‘മാതൃഭൂമി’ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ 22-
ാം ലക്കത്തിൽ എഴുതിയ “മധുവിധു” എന്ന കവിതയി�
െല ഒരു ഭാഗമാണിതു്. ദാേമാദരെന്റ കവിത അനുവാച�
കെന സ്വപ്നത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിേലക്കു െകാണ്ടുെചല്ലു�
ന്നില്ല. അനുധ്യാനത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിേലക്കു നയിക്കു�
ന്നില്ല. മനസ്സിനു് രണ്ടു പ്രവണതകളുണ്ടു്; നിരൂപണപര�
വും സർഗ്ഗാത്മകവും. ദാേമാദരെന്റ നിരൂപണപരമായ
പ്രവണതയാണു് ഈ കവിതയിൽ പാരുഷ്യമാർന്നു്
തലയുയർത്തിനില്ക്കുന്നതു്. േകാപകലുഷിതനായ ആതി�
േഥയെനേപ്പാെല അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാവ്യം നമുക്കു ചി�
ത്തതാപം ഉളവാക്കുന്നു. േകാപകലുഷിതനായ ആതി�
േഥയേനാ? എെന്താരു ൈവരസ്യജനകമായ ഔപമ്യം?
അേല്ല? സ്വന്തമനുഭവത്തിൽ നിന്നാണേല്ലാ അർത്ഥാ�
ലങ്കാരങ്ങൾ ഉളവാകുക അതുെകാണ്ടു് അങ്ങെന പറ�
െഞ്ഞേന്നയുള്ളൂ. സൗജന്യമാധുര്യേത്താെട നെമ്മക്ഷ�
ണിച്ചു വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപായിട്ടു് േനാട്ടം െകാണ്ടും വാ�
ക്കുംെകാണ്ടും അപമാനത്തിനും നിന്ദനത്തിനും സന്ന�
ദ്ധരാകുന്ന ആളുകളുണ്ടു്. പ്രായാധിക്യം അതിനു് അവർ�
െക്കാരു തടസ്സമല്ല. അതിഥിമര്യാദ എന്നതു് അവർ�
െക്കാരു ചിന്താവിഷയമല്ല. ശ്രീ. ദാേമാദരൻ “മധുവിധു”
എന്ന ആകർഷകമായ ശീർഷകത്തിലൂെട അനുവാച�
കെര കാവ്യാസ്വാദനത്തിനു ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശ്വസിച്ചു
നാം കൂെട െചല്ലുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം നെമ്മ േവദനിപ്പി�
ക്കുന്നു. ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടു്, ആതിേഥയൻ കരുതിക്കൂട്ടി
അപമാനിക്കുന്നു; ദാേമാദരൻ തെന്റ െകല്പില്ലായ്മെകാ�
ണ്ടു് പീഡിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത നാം
കുറ്റം പറയരുതു്. എന്നാൽ നിത്യജീവിതയാഥാർത്ഥ്യ�
ങ്ങൾക്കു പിന്നിലുള്ള ശാശ്വതികത്വത്തിെന്റ പ്രതീകങ്ങ�
െള കവി കണ്ടാേലാ? ഫലം തികച്ചും ആകർഷകമായി�
രിക്കുെമന്നു് ശ്രീ. എ. സുഗുണൻ “യുഗാന്തരങ്ങളിലൂെട”
എന്ന കവിതയിലൂെട പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മഹാേവഗമാർ�
ന്നു് ഒഴുകുന്ന ജീവിതേസ്രാതസ്വിനിെയ കവി കാണുന്നു.
‘അദ്ഭുതം’, ‘ആരാധന’, അേന്വഷണം’, ‘അസ്വസ്ഥത’
എന്നു് നാലു ഖണ്ഡങ്ങളിലൂെട തെന്റ ദർശനെത്ത അേദ്ദ�
ഹം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.

“കുളിർെവണ്ണിലാവുമ്മ വച്ചുറക്കീടും മഞ്ഞിൻ
കണവും മൃദുശീത പുഷ്പഗന്ധിയാം കാറ്റും
ഉഗ്രമായുച്ചണ്ഡമായ് വിണ്ണിെന വിറപ്പിക്കു–
മുൽകേടാന്മാദം െപാട്ടിച്ചിരിക്കും െകാടുംകാറ്റും
േനാക്കിനില്ക്കെവ കത്തിെയരിയും മിന്നൽേക്കാളും
പൂത്തിറങ്ങീടും െകാച്ചു െകാച്ചുതാഴ്വാരങ്ങളും
സന്ധ്യയും പുലരിയും കണ്ടു വിസ്മയെപ്പെട്ടൻ
ചിന്തയിലജ്ഞാതമാം മൂകരാഗവുമായി
കൺമിഴിെച്ചേന്നേനാക്കി നില്പൂ ഞാൻ കാലത്തിെന്റ
െവണ്മണൽത്തട്ടിൽ കാണാനാവാെത കൺചിമ്മാെത”

അനുവാചകരായ നമ്മളും കൺചിമ്മാെത േനാക്കി നി�
ല്ക്കുന്നു.

മാേവാേസതൂങ്ങ്

“രാഷ്ട്രവ്യവഹാരെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
കവിത കുപ്രസിദ്ധമായ വിധത്തിൽ
അധമമാണു്” എന്നു് ഒരു െചാല്ലു�
െണ്ടങ്കിലും കവിതയിൽ രാഷ്ട്രവ്യവ�
ഹാരം പാടിെല്ലന്നു് എനിക്കഭിപ്രായ�
മില്ല. അതു് കവിതയാകണം എേന്ന
എനിക്കു നിർബ്ബന്ധമുള്ളു, മാേവാ�
േസതൂങ്ങ് രാഷ്ട്രന്തരീയ പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച കവിയുമാ�
ണു്. േദശീയവാദികേളാടുള്ള (േദശീയമല്ല, ൈദശികമാ�
ണു് ശരി. എങ്കിലും ഞാൻ േദശീയെമന്നു് എഴുതുന്നു.) യു�
ദ്ധത്തിൽ വധിക്കെപ്പട്ട ഒരു കൂട്ടുകാരെന്റ ഭാര്യ ലിഷൂയി�
ക്കുേവണ്ടി മേവാ 1957-ൽ ഒരു െകാച്ചു കവിത എഴുതുക�
യുണ്ടായി. 1930-ൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച തെന്റ ഭാര്യെയ�
ക്കൂടി അനുസ്മരിച്ചുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം ആ കവിത
രചിച്ചതു്.

“I lost my proud poplar, and you your willow;
Poplar and willow soar to the heaven of heavens:
Wu Kang, asked what he has to offer,
Presents them with Cassia wine.
The lonely goddess in the moon
spreads her ample sleeves
To dance for these good souls in the endless sky;
Of a sudden comes word of the Tiger’s defeat on earth
And they break into tears of torrential rain”

േശ്രഷ്ഠമായ കവിതയാണിെതന്നു് സി.എം. ബൗറ എന്ന
പ്രശസ്തനായ നിരൂപകൻ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. തെന്റ
സഹധർമ്മിണിെയ േപാപ്ലർവൃക്ഷേത്താടും കൂട്ടുകാരിയു�
െട ഭർത്താവിെന വിേല്ലാവൃക്ഷേത്താടും മേവാേസതൂങ്ങ്
ഉപമിക്കുന്നു. അവർ രണ്ടുേപരും ചന്ദ്രനിേലക്കു െചല്ലു�
കയാണു്. അവിെട വൂ കാങ്ങ് അവർക്കു് സ്വാഗതമരു�
ളുന്നു. അനശ്വരനായിത്തീരാൻ ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ ഈശ്വ�
രന്മാരാൽ ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ടവനാണു് വൂ കാങ്ങ്. ചന്ദ്രനി�
െല അേക്കഷ്യമരം മുറിക്കുക എന്നതാണു് അയാളുെട
േജാലി. മരം മുറിഞ്ഞുവീണാലുടൻ അതു വീണ്ടും പഴ�
യരീതിയിലാകും. വൂ കാങ്ങ് പിെന്നയും അതു മുറിക്കും.
മേവായുെട സഹധർമ്മിണിയും ലിഷൂയിയുെട ഭർത്താ�
വും വീരചരമം പ്രാപിച്ചു് ചന്ദ്രനിൽ െചന്നേപ്പാൾ വൂ കാ�
ങ്ങ് തെന്റ േക്ലശകരമായ േജാലിയിൽ നിന്നു് വിമുക്ത�
നായി. ചന്ദ്രനിെല േദവത നൃത്തത്തിനുേവണ്ടി സന്ന�
ദ്ധയായി. ഭൂമിയിൽ വ്യാഘ്രത്തിെന്റ—ശത്രുവിെന്റ—
പരാജയെത്തക്കുറിച്ചു് അവർ േകട്ടു. ഉടെന എല്ലാവ�
രും ആഹ്ലാദബാഷ്പം െപാഴിച്ചു. െകട്ടുകഥയിൽ വിശ്വ�
സിക്കാെതതെന്ന മേവാ തനിക്കിഷ്ടെപ്പട്ട രണ്ടുേപെര
അഭിനന്ദിക്കാൻ േവണ്ടി അതിെന വിദഗ്ദ്ധമായി ഉപ�
േയാഗിക്കുന്നതിെന്റ രാമണീയകമാണു് ഈ കവിതയി�
ലുള്ളെതന്നു ബൗറ പറയുന്നു. മരിച്ചവരുെട മരിക്കാത്ത
മഹനീയതയാണു് ഈ കവിതയുെട പ്രതിപാദ്യവിഷയ�
െമന്നും മഹാനായ ആ നിരൂപകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു�
ന്നു. കലയുെട ചിത്രാവരണത്തിനകത്തു് ഒതുങ്ങിനില്ക്കു�
ന്ന പ്രചാരണേമ മേവാ േസ തൂങ്ങിെന്റ കവിതയിലുള്ളു.
ഈ തത്ത്വം നമ്മുെട പലകവികൾക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ.
അവരിെലാരാൾ വിരസമായി എഴുതുകയാണു്:

“മുണ്ടുടുക്കുവാൻ, കാലിൽ കൂമ്പാളെച്ചരിപ്പിടാൻ
നീെണ്ടാന്നു നടക്കുവാൻ, വായ്തുറന്നുരിയാടാൻ
പണ്ടുനാമടരാടി; സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ തെന്റ
കൂരിരുൾപ്രാകാരം നാം േഭദിച്ചു കടെന്നത്തി”

(േദശാഭിമാനിവാരിക-ലക്കം 7-“ഉണരുനീ”—ശ്രീ. എൻ.
െക. കാളിയത്തു്.) കാളിയത്തിെന്റ കവിതയിൽ “അട�
രാടേല”യുള്ളു. കലയില്ല. ഭാവനയുെട സത്യത്തിനാ�
ണു് കവിതയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതു്. അതില്ലാത്തതു്
എൻ.െക. കാളിയത്തിെന്റ കവിതയിൽ മാത്രമല്ല ശ്രീ.
എസ്. രേമശൻ നായരുെട “ചിപ്പി”യിലും ശ്രീ. പുത്തൻ�
പാറ േഗാപിയുെട “പ്രതീക്ഷ”യിലും അതു കാണുന്നില്ല.
(വിശാലേകരളം ലക്കം 8)

വാല്മീകിരാമായണത്തിെല ഒരു ഭാഗം. ശ്രീരാമനും
ലക്ഷ്മണനും സരയുവിെന്റ തീരത്തിലുളള പുൽത്തകി�
ടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണു്. കിഴക്കൻ ചക്രവാളം പുല�
രിപ്രഭയാൽ തുടുത്തു. വിശ്വാമിത്രൻ രാമലക്ഷ്മണന്മാെര
വിളിച്ചുണർത്തുകയാണു്:

“കൗസല്യാ സുപ്രജാ രാമ പൂർവ്വാസന്ധ്യാപ്രവർത്തേത
ഉത്തിഷ്ഠ നരശാർദൂല കർത്തവ്യം ൈദവമാഹ്നികം”

(കൗസല്യയുെട സുസന്താനമായ രാമ, ഇതാ പ്രഭാതമാ�
യിക്കഴിഞ്ഞു. േഹ പുരുഷേശ്രഷ്ഠ, എഴുേന്നറ്റാലും, പ്രഭാ�
തകൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും) ഉജ്ജ്വലമായ കവിതയാ�
ണിതു്. ആസുരമായ അന്ധകാരെത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം
െചയ്യുന്ന ആധ്യാത്മികപ്രകാശമാണു് ശ്രീരാമൻ എന്നു
ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ സൗന്ദര്യം േനാക്കൂ. കവിത ഇങ്ങ�
െനയിരിക്കണം.

ശ്രീ. ജി. ശങ്കരക്കൂറുപ്പു് തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിക്കു�
ന്ന കാലം. വഴുതയ്ക്കാട്ടു ശാസ്താംേകാവിലിനടുത്തുള്ള
ഒരു സൗധത്തിലായിരുന്നു അേദ്ദഹം താമസിച്ചിരു�
ന്നതു്. യാദൃച്ഛികമായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടിൽെച്ചന്ന
ഞാൻ വളെരേനരം സംസാരിച്ചിരുന്നു. ശങ്കരക്കുറുപ്പി�
െന്റ അതിഥിസത്കാരതൽപരത കണ്ടാൽ നാം അവി�
െടനിന്നു് ഒരിക്കലും ഇറങ്ങിേപ്പാരില്ല. ഞാൻ മുറുക്കി�
ക്കഴിഞ്ഞു് അേദ്ദഹേത്താടു് അനുവാദം േചാദിച്ചു: “മാ�
സ് റ്റർ ഈ ജന്നലിൽക്കൂെട അേങ്ങാട്ടു തുപ്പരുേതാ?”
ഭവനത്തിെന്റ അേങ്ങപ്പുറം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് േകാേള�
ജാണു്. കവി ഒരു സംശയവും കൂടാെത മറുപടി നല്കി:
“ഓേഹാ, േകാേളജിെന്റ മുറ്റത്തു് ആർക്കും തുപ്പാമേല്ലാ”.
വിദ്യെയ നിന്ദിക്കുന്നതിലുള്ള കവിയുെട ധർമ്മേരാഷമാ�
ണു് ഞാൻ ആ മറുപടിയിൽ ദർശിച്ചതു്. ഞാൻ പിെന്ന
അേങ്ങാട്ടു തുപ്പിയില്ല. പേക്ഷ, സാഹിത്യത്തിെന്റ തിരു�
മുറ്റത്തു് േശ്ലഷ്മനിരസനം നിർവ്വഹിക്കുന്നതു് എത്രേപരാ�
ണു്? മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ (ആഗസ്റ്റ് 15) പത്താം
പുറത്തു് ആരംഭിക്കുന്ന “വിമാനം” എന്ന െചറുകഥ േനാ�
ക്കുക. ശ്രീ. േജാർജ്ജ് െനല്ലായിയാണു് കഥാകാരൻ.
േപ്രമഭാജനെത്ത േവെറാരുവൻ വിവാഹം െചയ്യുന്ന
പഴഞ്ചൻ വിഷയെത്ത ഏറ്റവും പഴഞ്ചനായി പ്രതിപാദ�
നം െചയ്യുന്ന കഥയാണിതു്. അതിഭാവുകത്വം കലർന്ന
ഇതിെല വർണ്ണനകൾ കലയുെട മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു്
അതിദൂരം അകന്നു നില്ക്കുന്നു. ഇതിെല സംഭാഷണങ്ങൾ
വമേനച്ഛയുളവാക്കുന്നു.

“െതാഴാൻ വരുന്നിേല്ല.”

“വരേണാ?”

“ഞാൻ പറയാെതതെന്ന വരാറുള്ള ആളേല്ല?”

“എെന്റ േദവിെയ ഞാൻ െതാഴുതു കഴിഞ്ഞു,”

“എന്നാലും ഒന്നുകൂടി െതാഴാം.”

അവൾ കുലുങ്ങിച്ചിരിച്ചു.

ഇമ്മാതിരി സംഭാഷണങ്ങളുെട കാലം കഴിഞ്ഞു. നി�
ത്യജീവിതത്തിൽ ആരും സ്ത്രീയുെട മുഖത്തുേനാക്കി േദ�
വിെയന്നു വിളിക്കാറില്ല. വിളിച്ചാൽ അവൾ ചൂലു ചാണ�
കത്തിൽ മുക്കി അയാെള അടിക്കും. കലാേലാകത്തും
ഇങ്ങെനെയാരു സംഭാഷണം സാദ്ധ്യമല്ല. മേനാരമവാ�
രികയുെട അവസാനെത്ത പുറത്തു േറ്റാംസിെന്റ “േബാം�
ബനും േമാളിയും” എന്ന ഹാസ്യചിത്രമുള്ളത് എത്ര ഭാ�
ഗ്യം! അതിെല പഞ്ചായത്തുപ്രസിഡന്റിനു പറ്റുന്ന പറ്റു�
കണ്ടു് ഞാൻ ഉള്ളുകുളിർെക്ക ചിരിച്ചുേപായി. അനുഗ്രഹീ�
തരായ േടാംസും മന്ത്രിയും േയശുദാസനും ഉള്ളതു നല്ല�
കാലം. ഇെല്ലങ്കിൽ ഇന്നെത്ത കഥാകാരന്മാർ നമ്മുെട
കഥ കഴിക്കുമായിരുന്നു.

േകാൺറഡ് ഐക്കൻ

എെന്റ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ൈറ്റംപീ�
സ് ടിക് ടിക് എന്നു ശബ്ദിച്ചുെകാണ്ടു്
“ഓടുകയാണു്” ഞാനാണു അതി�
െന്റ സ്പ്രിങ്ങ് മുറുക്കിവച്ചതു്. ൈറ്റംപീ�
സിെന്റ ചക്രങ്ങൾ േതഞ്ഞുേപാകു�
ന്നു. സ്പ്രിങ്ങിനും േതയ് മാനം സംഭ�
വിക്കുന്നു. കാലത്തിലൂെട ഞാൻ

എെന്റ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കുന്നതുേപാെല കാലത്തി�
െന്റ പ്രയാണെത്ത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു െകാണ്ടു് ഈ ‘കാ�
ലമാപനയന്ത്രവും’ അതിെന്റ ജീവിതെത്ത വ്യർത്ഥ�
മാക്കുന്നു. ചില കഥാകാരന്മാർ സ്പ്രിങ്ങ് മുറുക്കി വച്ച�
തുേപാെല കഥാപാത്രങ്ങെളെക്കാണ്ടു സംസാരിപ്പി�
ക്കുന്നു, പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. അവർ സ്വന്തം ജീവിത�
െത്ത നിഷ്പ്രേയാജനമാക്കുന്നു; വായനക്കാരുെട ജീവി�
തെത്ത നിഷ്പ്രേയാജനമാക്കുന്നു. ശ്രീ. ശങ്കർ കരിയാം
“കുങ്കുമ”ത്തിെലഴുതിയ “മധ്യേരഖ”എന്ന കഥ േനാക്കുക
. കൂട്ടുകാരിയുെട വിവാഹത്തിൽ ദുഃഖിതയാകുന്ന ഒരു
തരുണിെയ അവിെട കാണാം. ശ്രീ. എം.ആർ.െക.
പണിക്കർ എഴുതിയ “പ്രതിമകൾ” എെന്റ വായനക്കാർ
വായിച്ചുേനാക്കെട്ട. ശ്രീ. പണിക്കർ കലാസൃഷ്ടികെള�
ന്ന േപരിൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന കലാഭാസങ്ങെള നിന്ദി�
ക്കുകയാണു്. താൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാരസ്വതരഹ�
സ്യം തനിക്കുംകൂടി േചരുന്നതാെണന്നു് അേദ്ദഹം എന്തു�
െകാണ്ടു് ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല? രണ്ടു കഥാകാരന്മാരും ചുറ്റു�
കമ്പി മുറുക്കിവച്ചിരിക്കുകയാണു്. ൈനസർഗ്ഗികത്വമില്ലാ�
െതയുള്ള ‘ഓട്ടേമ’ ഇവിെടയുള്ളു. ശങ്കറും പണിക്കരും
പദ് മരാജെന അേപക്ഷിച്ചു അപ്രസിദ്ധരാണു്. പ്രശസ്ത�
നായ അേദ്ദഹേമാ? അേദ്ദഹവും സ്പ്രിങ്ങ് മുറുക്കുന്നേത�
യുള്ളു. േമാേട്ടാർൈസക്കിൾ കയറ്റി ഒരുവെന െകാന്ന
ഒരുത്തെന്റ േപടിയാണു് ശ്രീ. പദ് മരാജെന്റ “ആട്ടിൻ�
കുട്ടിയും െചന്നായും” എന്ന െചറുകഥയിെല വിഷയം.
(മാതൃഭൂമി-ലക്കം 22) കഥാകാരൻ ഇളകിമറിഞ്ഞാണു
കഥ പറയുന്നതു്. തെന്റ മുഖ്യകഥാപാത്രത്തിനു് ഇളക്കം
ഉെണ്ടന്നും അേദ്ദഹം പറയുന്നുണ്ടു്. ശരിയായിരിക്കാം.
പേക്ഷ, വായനക്കാരനു് ഒരിളക്കവും ഇല്ല. അനുവാച�
കൻ ഈ കഥയിലാെക സ്പ്രിങ്ങുകെള മാത്രേമ കാണുന്നു�
ള്ളു. അലങ്കാരമുേപക്ഷിച്ചു പറയാം. ഈ കഥയുെട മുദ്ര
കൃത്രിമത്വമാണു്. ഇങ്ങെനയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രഗല്ഭ�
ന്മാർ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നെതങ്ങെനെയന്നു വാസനാ�
സമ്പന്നനായ പദ് മരാജൻ േനാക്കിപ്പഠിപ്പിച്ചാൽ നന്നാ�
യിരിക്കും. േകാൺറഡ് ഐക്കൻ എന്ന അേമരിക്കൻ
എഴുത്തുകാരെന്റ Impulse എന്ന െചറുകഥ ഒരുദാഹര�
ണമായി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണു്. േമാഷണം
നടത്തിയ ഒരുവെന്റ ചിത്തവൃത്തികെളയാണു ആ കഥാ�
കാരൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നതു്. അവിെട അത്യുക്തിയില്ല,
സ്ഥൂലീകരണമില്ല. പരമഫലമുളവാക്കാനുള്ള സാഹ�
സികത്വമില്ല ഞാെനാരു കഥ പറയുന്നു, അേത്രയുള്ളു,
എന്ന മട്ടിലാണു കഥാകാരൻ എഴുതുന്നതു് േബാധപൂർവ്വ�
മായ നിർമ്മാണം േവെറ, അേബാധാത്മകമായ സൃഷ്ടി
േവെറ. പദ് മരാജെന്റ കഥയിൽ കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള നിർ�
മ്മാണ പ്രക്രിയ മാത്രേമ നടക്കുന്നുള്ളു.

കാവ്യാത്മകം എന്നതിനു വിപരീതമായ ഒരവസ്ഥയു�
ണ്ടേല്ലാ. ഭാരതീയരും പാശ്ചാത്യരും അതംഗീകരിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. രാജേശഖരൻ എന്ന ആലങ്കാരികൻ കവികെള
സാരസ്വതെരന്നും ആഭ്യാസികെരന്നും േവർതിരിക്കു�
ന്നതു് ഇതിെന അവലംബിച്ചാണു്. പാശ്ചാത്യനായ
േക്രാെച്ചയും സാഹിത്യകാരന്മാെര കാവ്യകവികെളന്നും
ഗദ്യകവികെളന്നും വിഭജിക്കുന്നു. ജന്മസിദ്ധമായ കഴി�
വുകളുള്ളവർ സാരസ്വതർ അെല്ലങ്കിൽ കാവ്യകവികൾ.
അഭ്യാസംെകാണ്ടു സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ െമനെഞ്ഞ�
ടുക്കുന്നവർ അഭ്യാസികർ അെല്ലങ്കിൽ ഗദ്യകവികൾ.
കാവ്യാത്മകം എന്ന അവസ്ഥയ്ക്കു വിപരീതമായ ഗദ്യാ�
ത്മകം എന്നാ അവസ്ഥയാൽ േപ്രരിതരായിട്ടാണു് ശ്രീ.
ആരണ്യനും ശ്രീ. നന്തനാറും‘മലയാളനാട്ടി’ൽ (ലക്കം-
13) െചറുകഥകെളഴുതുന്നതു്. േചച്ചിക്കുേവണ്ടി നടത്തിയ
മന്ത്രവാദത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ച ഒരു മരപ്പാവെയ െന�
േഞ്ചാടു േചർത്തു് പിടിച്ചു് ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ഒരനുജത്തിെയ
ആരണ്യൻ “സന്ധ്യാരാഗ”ത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ഒരുവൻ കാമാേവശം തീർത്തെതങ്ങെനെയന്നു നന്ത�
നാർ “വിശപ്പിൽ” പ്രതിപാദിക്കുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യത്തി�
െന്റ ചില ഭാഗങ്ങെള രണ്ടുേപരും കാണുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ,
അവെയ സൗന്ദര്യത്തിെന്റ േലാകത്തിേലക്കു് ആനയി�
ക്കുവാൻ അവർക്കു കഴിയുന്നില്ല. രവിവർമ്മ വരച്ച േമാ�
ഹിനിയുെടയും രുക് മാംഗദെന്റയും ചിത്രം വായനക്കാർ
കണ്ടിട്ടിേല്ല? അതിെല വ്യക്തികെളല്ലാം നിശ്ചലത്വമാർ�
ന്നു നില്ക്കുകയാണു്. എങ്കിലും അവർ സംസാരിക്കുന്നു,
ചലനം െകാള്ളുന്നു എെന്നനിക്കു േതാന്നുന്നു. “മകെന്റ
കഴുത്തു മുറിക്കൂ” എന്നു േമാഹിനി പറയുന്നു. “അച്ഛാ,
ഇതാ ഈ കഴുത്തു മുറിക്കൂ” എന്നു മകൻ പറയുന്നു.
“എനിക്കു വേയ്യ” എന്നു രുക് മാംഗദൻ നിലവിളിക്കുന്നു.
ഇവെയല്ലാം ഞാൻ േകൾക്കുന്നുണ്ടു്. ആ ചിത്രമാെക
സ്പന്ദിക്കുന്നു. െചറുകഥകളും ഇങ്ങെന ജീവിതം െകാണ്ടു
തുടിക്കണം. ആരണ്യനും നന്തനാറും അതു മനസ്സിലാ�
ക്കിയിട്ടില്ല.

പി.
കുഞ്ഞിരാമൻനായർ

അടുത്തകാലത്തു് പരസ്യംെചയ്ത മൂ�
ന്നു കാവ്യസമാഹാരഗ്രന്ഥങ്ങളാണു്
മഹാകവി വള്ളേത്താളിെന്റ സാ�
ഹിത്യമഞ്ജരി പതിെനാന്നാം ഭാഗം,
ശ്രീമതി സുഗതകുമാരിയുെട ‘ഇരുൾ�
ച്ചിറകുകൾ’, ശ്രീ. പി. കുഞ്ഞിരാമൻ�
നായരുെട “വയല്ക്കുരയിൽ” എന്നിവ.
അന്തരിച്ചുേപായ മഹാകവികൾ

സമാഹരിക്കാെത ഇട്ടിട്ടുേപായ കവിതകെളടുത്തു് സമാ�
ഹാരഗ്രന്ഥമായി പ്രസാധനം െചയ്യുന്നതു ഒരു വലിയ
അപരാധമാെണന്നു് വിചാരിക്കുന്നവനാണു് ഈ േലഖ�
കൻ. കവിതകളുെട കലാശൂന്യത കണ്ടിട്ടാണു് അവർ
അവെയ ഉേപക്ഷിച്ചതു്. കവിയുെട ബന്ധുക്കൾ ലക്ഷ്മീ�
പ്രസാദത്താൽ ആകൃഷ്ടരായി ആ കാവ്യങ്ങെള സമാ�
ഹരിക്കുേമ്പാൾ സരസ്വതീപ്രസാദത്താലല്ല അവ രചി�
ക്കെപ്പട്ടെതന്ന വസ്തുത മറന്നുകളയുന്നു. സാഹിത്യമഞ്ജ�
രി പതിെനാന്നാം ഭാഗം െവറും ചവറാണു്. കാവ്യകവി�
യായ വള്ളേത്താളിനു് അപമാനം ഉണ്ടാക്കാേന ഇതു്
പ്രേയാജനെപ്പടുന്നുള്ളൂ. കാവ്യകവികളായ കുഞ്ഞിരാ�
മൻ നായരുെടയും സുഗതകുമാരിയുെടയും കാവ്യഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ രമണീയങ്ങളാണു്. “എെന്നെയാന്നു സ്പർശിക്കൂ;
നിങ്ങൾക്കു ഈശ്വരെന കാണാം.” എന്നു് കുഞ്ഞിരാമൻ
നായരുെട കവിത നേമ്മാടു പറയുന്നു. സഹൃദയനാകു�
ന്ന അതിഥിെയ കൂപ്പുൈകേയാെട, മന്ദസ്മിേത്താെട സ്വീ�
കരിക്കുന്ന സംസ്ക്കാരസമ്പന്നയാണു് സുഗതകുമാരിയുെട
കവിത. അതിഥിമര്യാദെയ മറന്നു് ആ കാവ്യാംഗന േന�
ത്രാഞ്ചലം ചുവപ്പിച്ചു് നിങ്ങെള േനാക്കുന്നില്ല. പരുഷമാ�
യി മൂളുകയും വിങ്ങുകയും െചയ്യുന്നില്ല. സുഗതകുമാരിയു�
െട “നീർക്കിളി” എന്ന അത്യന്തസുന്ദരമായ കവിതയും
ഈ കാവ്യസമാഹാരഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.

ഞാൻ എവിെടേയാ വായിച്ച ഒരു കഥ. ലൗകികസുഖ�
ങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ഒരു യുവാവു ഒരു സന്ന്യാ�
സിെയ കാണാൻ െചന്നു. യുവാവു് സന്ന്യാസിേയാടു
പറഞ്ഞു:

“അങ്ങയുെട ത്യാഗം എത്ര ഉത്കൃഷ്ടം!”

സന്ന്യാസി മറുപടി നൽകി: “നിങ്ങളുെട ത്യാഗത്തിനു്
ഉത്കൃഷ്ടത കൂടും. ഞാൻ ഈ േലാകെത്ത മാത്രേമ ത്യ�
ജിക്കുന്നുള്ളു. നിങ്ങളാകെട്ട സ്വർഗ്ഗേലാകെത്തേപ്പാലും
ത്യജിച്ചിരിക്കുകയേല്ല?” കലയുെട സ്വർഗ്ഗേലാകെത്ത
ത്യജിച്ചവരാണു് ഇന്നെത്ത സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ
അധികം േപരും. അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ
നായെരേപ്പാെല ചിലരുെണ്ടന്നുള്ളതു് ഭാഗ്യം തെന്ന.
മഹാഭാഗ്യം എന്നു തിരുത്തിപ്പറയെട്ട.
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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
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Tolstoy
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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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