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സാഹിത്യവാരഫലം
1970/09/06-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

കാണ്ടാമൃഗവും പഞ്ചവർണ്ണക്കിളിയും

പി.സി. കൂട്ടിക്കൃഷ്ണൻ

‘ലിബർട്ടി’, കമ്പനിയുെട ‘െറഡിെമ�
യ്ഡ് ’ ഷർട്ടുകൾ വാങ്ങുന്നവനാണു്
ഞാൻ. നല്ല തുണിയെല്ലങ്കിലും ഭംഗി�
യുള്ള തയ്യൽ. േതാളിൽനിന്നു് േതാ�
ളിേലക്കുള്ള അളവു് ശരിെക്കടുത്തു�
െകാടുത്താൽ ഷർട്ട് പാകമായിരി�
ക്കും. ഇറക്കം കൂടിേപ്പാെയേന്നാ കു�
റഞ്ഞുേപാെയേന്നാ പരാതിെപ്പേടണ്ടതായി വരികയി�
ല്ല. വണ്ണം കൂടിെയേന്നാ കുറെഞ്ഞേന്നാ ദുഃഖിേക്കണ്ട�
തായി വരികയില്ല. സർേവ്വാപരി െപെട്ടന്നു കാര്യം നട�
ക്കും. തുണി വാങ്ങിെക്കാടുത്തിട്ടു തയ്യൽക്കാരെന്റ പി�
റേക മൂന്നുമാസം നടേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈയിെട
ഒരു കടയിൽെച്ചന്നു കയറിയേപ്പാൾ ഉടമസ്ഥൻ പറ�
ഞ്ഞു: “സാർ ലിബർട്ടിഷർട്ട് േവണെമങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ
ധാരാളം വാങ്ങിെക്കാള്ളണം ഇനി കിട്ടിെയന്നു വരില്ല”
എനിക്കു ദുഃഖം േതാന്നി. എങ്കിലും ആ ദുഃഖം എനിക്കു
മാറിക്കിട്ടി. അതിനു് ഞാൻ ശ്രീ. ടി.എൽ. േജാൺസിനു്
നന്ദിപറയുന്നു. െറഡിെമയ്ഡ് ഷർട്ടിെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന�
െയന്തു്? െറഡിെമയ്ഡ് സൗന്ദര്യം അേദ്ദഹം സ്വന്തം
കഥകളിലൂെട എനിക്കു പകർന്നുതരുന്നുണ്ടേല്ലാ. തുണി�
വാങ്ങി തയ്യൽക്കാരെന ഏല്പിച്ചിട്ടു ഞാൻ അയാളുെട
പിറേക മൂന്നല്ല ആറുമാസം േവണെമങ്കിലും നടക്കാം,
അതിൽ സങ്കടമില്ല. എെന്റ ആത്മാവു് േജാൺസിെന്റ
‘െറഡിെമയ്ഡ് സുന്ദരകഞ്ചുക’ത്താൽ എേപ്പാഴും ആവ�
രണം െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കും. തയ്യൽക്കാരൻ തരുന്ന ഷർ�
ട്ടിട്ടു് െനഞ്ചിറുകി ശ്വാസം മുട്ടെട്ട. ൈക സ്വാതന്ത്ര്യേത്താ�
െട ഉയർത്താൻ വയ്യാെതയാകെട്ട. േബാർഡിൽ എഴു�
താൻ തിരിയുേമ്പാൾ ഷർട്ടിെന്റ താഴെത്ത അറ്റം മുതു�
കിെന്റ പകുതിഭാഗംവെര ഉയരെട്ട. എങ്കിലും എെന്റ
ആത്മാവു് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് േജാൺസിെന്റ െടർ�
ലിൻകഞ്ചുകമാണു്. എല്ലാക്കാലത്തും അതു് ഒരുേപാലി�
രിക്കും. “ഹാ! എന്തു ഭംഗി” എന്നു് കുമാരന്മാരും കുമാരി�
കളും പറയും. പ്രായം കൂടിയവർ, മനസ്സിനു പരിപാകം
വന്നവർ, “ഈ വൃത്തിെകട്ട ഉടുപ്പു് ഊരിെയറിയൂ” എന്നു്
ഉദ്േഘാഷിേച്ചക്കും. ഞാൻ ആ വൃദ്ധെര വകവയ്ക്കുന്നില്ല.
എനിക്കു് അനാഗതശ്മശ്രുക്കളുെടയും അനാഗതാർത്തവ�
കളുെടയും പ്രശംസാവചനങ്ങൾ മാത്രം മതി, “മലയാള�
നാട്ടി”െന്റ 14-ാം ലക്കത്തിലൂെട ശ്രീ. ടി.എൽ. േജാൺ�
സ് നമുെക്കാരു െറഡിെമയ്ഡ് െടർലിൻ കഞ്ചുകം നല്കി�
യിരിക്കുന്നു. ഭാര്യെയ കാമുകിെയന്നേപാെല േസ്നഹിക്കു�
ന്ന ഒരു ഭർത്താവിെന അേദ്ദഹം കഥയിൽ അവതരി�
പ്പിക്കുയാണു്. അയാൾ അങ്ങു വടേക്കഇന്ത്യയിലാണു്;
പട്ടാളച്ചിട്ടയിലമർന്നു് ദയനീയമായ ജീവിതം നയിക്കു�
ന്നു. അങ്ങെനയിരിെക്ക അയാൾ േമലുേദ്യാഗസ്ഥെന
മൂക്കിലിടിച്ചു് താെഴ വീഴ്ത്തുന്നു. അതിെന്റ ഫലമായി ബന്ധ�
നസ്ഥനാക്കെപ്പടുന്നു. കാര്യമിത്രമാത്രേമയുള്ളു എങ്കിലും
മലയാളനാട്ടിെന്റ എട്ടുേപജുകൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥ
അപഹരിക്കുന്നുണ്ടു്. െപണ്ണിെന്റ േറാസാപ്പൂേപാലുള്ള
വിരലുകളുെട സ്പർശം െകാണ്ടു് ആണിനുണ്ടാകുന്ന സു�
ഖം, അവളുെട കുപ്പിവളെപാട്ടുേമ്പാഴുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം
േകട്ടു് അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആഹ്ലാദം. െപാട്ടിയവള
ൈകയിലുളവാക്കിയ െകാച്ചുമുറിവിൽ ചുംബിക്കുേമ്പാൾ
അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന പുളകപ്രസരം. ഇങ്ങെന െകാച്ചു�
പിേള്ളെര ഇളക്കാൻ േവണ്ടെതല്ലാം അേദ്ദഹം വർണ്ണി�
ക്കുന്നു. ഒടുവിൽ േമലുേദ്യാഗസ്ഥെന്റ മൂക്കിലിടിയും അറ�
സ്റ്റും അതും പിഞ്ചുഹൃദയങ്ങെള ഇളക്കിവിടും. ഉത്തമ�
മായ കലയിൽ യഥാർത്ഥമായ വികാരത്തിെന്റ കാവ്യാ�
ത്മകമായ ആവിഷ്കാരം കാണും. അവിെട ചിന്തയും ഭാ�
ഷയും ലളിതമായിരിക്കും. സ്ഥിരം വാക്കുകളും അതിഭാ�
വുകത്വം കലർന്ന സംഭവങ്ങളും കാണുകയില്ല. േജാൺ�
സിെന്റ കഥയിൽ ചിരപരിചിതങ്ങളായ പദപ്രേയാഗ�
ങ്ങളും അവാസ്തവികത്വത്തിെന്റ സന്തതികളായ സംഭ�
വങ്ങളും മാത്രേമയുള്ളു. അതു് കാമേഹതുകമാണു്; ൈവ�
ഷയികമാണു്; അതു് െറഡിെമയ്ഡ് സൗന്ദര്യമാണു്.
േകാപേത്താെട ഒരു ബാലിക എേന്നാടു േചാദിക്കുന്ന�
തു് എെന്റ ആന്തരേശ്രാതം േകൾക്കുന്നു: “സ്വാഭാവിക
സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു കഥയുെട േപരു പറയൂ.” എെന്റ മറുപ�
ടി: “ശ്രീ. പി.സി. കൂട്ടിക്കൃഷ്ണെന്റ ‘രാച്ചിയമ്മ’. അതുേപാ�
െരങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘വാടകവീടുകൾ’. കൂെട ഞാ�
നിതും പറയും: “മലയാളനാട്ടിൽ ശ്രീ. മുണ്ടൂർ േസതുമാ�
ധവൻ എഴുതിയ ‘കുേഞ്ഞാമനയുെട മരണം’ എന്ന െച�
റുകഥ ഞാൻ സ്വാഭാവികസൗന്ദര്യത്തിനു് ഉദാഹരണ�
മായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയില്ല. അനപത്യദുഃഖം അനു�
ഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ലാളിക്കുന്ന പൂച്ചെയ അവളുെട ഭർ�
ത്താവു െകാന്നുകളയുന്നതായി വർണ്ണിക്കുന്ന ആ കഥ�
യിൽ ഭാവനയുെട സത്യമില്ല.” േജാൺസിെനക്കുറിച്ചും
േസതുമാധവെനക്കുറിച്ചും ഞാനിത്രയും എഴുതിേപ്പായ�
േല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചു് ഇേപ്പാൾ എനിക്കു വല്ലായ്മയുണ്ടാ�
കുന്നു. ൈവഷയികങ്ങളായ വസ്തുതകെള ആവിഷ്കരിക്കു�
േമ്പാൾ േജാൺസ് സ്ഥൂലീകരണത്തിനും സർവസാധാ�
രണത്വത്തിനും പ്രാമുഖ്യം നല്കി കലെയ അയഥാർത്ഥ�
മാക്കുന്നു എന്നാണു് ഞാൻ ഉേദ്ദശിച്ചതു്. പേക്ഷ, അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അപരാധം എത്ര നിസ്സാരം! “ജനയുഗം”
വാരികയിൽ ശ്രീമതി ഓമന ജി. േമേനാൻ എഴുതിയ
“കാത്തിരിപ്പിെന്റ അവസാനത്തിൽ” എന്ന കഥ വായി�
ച്ചു േനാക്കുക. ഈ രീതിയിലുള്ള കലാെകാലപാതകം
ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. ഭർത്താവിെന്റ ആഗമനം
കാത്തിരുന്ന ഭാര്യ അയാെള കാണാെതയായേപ്പാൾ
െകട്ടിവച്ചിരുന്ന മുടിയഴിച്ചുകളഞ്ഞു. പൗഡർ ടിെന്നടുത്തു്
എറിഞ്ഞു. എന്നിട്ടു കണ്ണുകളിറുക്കിയടച്ചു. അേപ്പാൾ ഒരു
കാൽെപരുമാറ്റം. വീട്ടിെല േവലക്കാരൻ തെന്ന പിടി�
ക്കാൻ വരികയാെണന്നു് അവൾക്കു േതാന്നിേപാലും.
െപെട്ടന്നു് അവൾ കണ്ണുതുറന്നേപ്പാൾ ഭർത്താവു നില്ക്കു�
ന്നു. അേപ്പാൾ “രാേജട്ടാ” എന്നു വിളിച്ചുെകാണ്ടു് അവൾ
അയാളുെട വിരിഞ്ഞ മാറിേലക്കു ചാഞ്ഞു. ആരു മരിച്ചാ�
ലും ഉടെന േനതാക്കന്മാർ പറയുകയിേല്ല “ഞാൻ െഞ�
ട്ടിേപ്പായിരിക്കുന്നു”െവന്നു്. യഥാർത്ഥമായ െഞട്ടലില്ലാ�
െതയുള്ള െഞട്ടിേപ്പാകലാണതു്. പേക്ഷ, കലാരഹിത്യം
കണ്ടു്, കലയുെട േപരിലുള്ള ഒരു ൈപശാചികപ്രവൃത്തി�
കണ്ടു്, യഥാർത്ഥത്തിൽ െഞട്ടിയിട്ടു ഞാൻ ആ സ്ഥിരം�
വാക്കുകൾ പ്രേയാഗിക്കുന്നു. “ഓമന ജി. േമേനാെന്റ
െചറുകഥ വായിച്ചു ഞാൻ െഞട്ടിേപ്പായിരിക്കുന്നു. കല�
യുെട മരണത്തിൽ എെന്റ അനുേശാചനം.”

ഡി.എച്ച്. േലാറൻസ്

You are born alone, you die alone-
നിങ്ങൾ തനിച്ചു ജനിക്കുന്നു, തനിച്ചു
മരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഡി.എച്ച്.
േലാറൻസിെന്റ ഈ വാക്യങ്ങൾ േവ�
ദവാക്യങ്ങൾ േപാെല ഞാൻ ഉരുവി�
ടാറുണ്ടു്. ഞാനതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഈ തത്വചിന്തയുെട മാത്രം ആവിഷ്ക്കാരങ്ങളാണു േലാ�
റൻസിെന്റ കൃതികൾ. അങ്ങെന അവെയ്ക്കാരു സങ്കുചിത�
ത്വവും അസമതയും വന്നുേപായിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ഉത്കൃഷ്ട�
ങ്ങളാണു് ആ സാഹിത്യകൃതികൾ. ഈ ചിന്താഗതിക്കു
കലാപരമായ രൂപം നല്കിയിരിക്കുന്നു ശ്രീ. ചിറയിൻകീ�
ഴു് സലാം (ജീവിതം മുതൽ ജീവിതം വെര എന്ന െചറു�
കഥ-മലയാളരാജ്യം-ലക്കം 8). വിവാഹം കഴിക്കാത്ത,
മധ്യവയസ്ക്കനായ, ഏകാന്തതയുെട ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്ന
ഒരുവെന്റ ഹൃദയചലനങ്ങെളയാണു സലാം ആേലഖ�
നം െചയ്യുന്നതു്. കലാസൃഷ്ടിക്കു് ആവശ്യം േവണ്ട ഏകാ�
ഗ്രതയും ൈവകാരികത്വവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചറുകഥ�
യ്ക്കുണ്ടു്.

പുരുഷന്മാർ ആരാധിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ, സ്ത്രീകൾ ആരാ�
ധിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ—ഇതിെന്റ ഒരു കണെക്കടുത്താൽ
പുരുഷന്മാർ പുരുഷത്വം കൂടിയ ശിവേനയും സ്ത്രീകൾ
സ്ത്രീത്വം കൂടിയ ശ്രീകൃഷ്ണേനയും ആരാധിക്കുന്നുെവന്ന
സത്യം വ്യക്തമാകുെമന്നാണു് എെന്റ വിചാരം. ശ്രീകൃഷ്ണ�
െന്റ ആകൃതിെയ ഉേദ്ദശിച്ചാണു് ‘സ്ത്രീത്വം കൂടിയ” എന്ന
വിേശഷണം ഞാൻ നല്കിയതു്. ൈലംഗികങ്ങളായ കാ�
ര്യങ്ങളിൽ സ്വച്ഛന്ദഗാമിയായിരുന്നേല്ലാ ശ്രീകൃഷ്ണൻ.
ശിവൻ ഉൽപഥഗാമിയല്ല; സാക്ഷാൽ ഉഗ്രൻ തെന്ന.
ഹൃദയദൗർബല്യങ്ങെള സ്ത്രീകൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന�
താണു് ഇതു് െതളിയിക്കുക. ശ്രീമതി എൻ. അംബികാ�
നായർ മലയാളരാജ്യം വാരികയിെലഴുതിയ “െതറ്റുകൾ
ആവർത്തിക്കുന്നു” എന്ന െചറുകഥയിൽ ഉൽപഥഗാമി�
നിയായ രാധെയ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അച്ഛനമ്മമാെര
ധിക്കരിച്ചു് അവൾ കാമുകേനാടുകൂടി ഓടിേപ്പായി അവ�
രുെട ദാമ്പത്യജീവിതം അഭിനന്ദനാർഹമായിരുന്നു.
കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവരുെട മകൾ മിനി വിജാ�
തീയനായ ഒരു യുവാവുമായി ഓടിേപ്പായി. രാധ കര�
യുേമ്പാൾ, ഭാർത്താവു് അവെള ആശ്വസിപ്പിക്കുേമ്പാൾ
െചറുകഥ അവസാനിക്കുന്നു. അംബികാനായരുെട ഭാ�
വനാരാഹിത്യം എെന്ന വിഷാദമഗ്നനാക്കുന്നു; അവരു�
െട കഥയിെല വികാരശൂന്യത എനിക്കു് അസ്വസ്ഥതയു�
ളവാക്കുന്നു. ഉപന്യാസെത്ത െചറുകഥ എന്നാെരങ്കിലും
വിളിക്കുേമാ? എങ്കിൽ അംബികാനായർ എഴുതിയിരി�
ക്കുന്നതു് െചറുകഥതെന്ന. മനുഷ്യെന്റ ദുഃഖവും ദയയും
സേമ്മളിക്കുന്ന ഒരു രംഗം അതു് കഥാകാരിയുെട സാ�
മർത്ഥ്യക്കുറവിനാൽ ഗർഹണീയമായി ഭവിക്കുന്നു.

ചുറ്റുപാടുകളാണു് വസ്തുക്കൾക്കു മഹനീയത നല്ക്കുന്നതു്.
േചാറു കലത്തിലിരിക്കുേമ്പാൾ നല്ലതുതെന്ന. ഉണ്ണാനു�
പേയാഗിക്കുന്ന േമശപ്പുറത്തുവീണാൽ എച്ചിൽ. തലമുടി
സുന്ദരിയുെട ശിരസ്സിലിരിക്കുന്ന കാലേത്താളം മേനാ�
ഹരം. അതു് തലയിൽ നിന്നു് ഉതിർന്നു് താെഴ വീണുകി�
ടന്നാൽ വൃത്തിേകടു്. സർവ്വസാധാരണങ്ങളായ ഈ
ചിന്തകൾ ഞാൻ വീണ്ടും എടുെത്തഴുതിയതു് ശരിയാ�
യില്ല. ഫലിതം ജീവിതത്തിൽനിന്നു് സ്വാഭാവികമായി
രൂപം െകാണ്ടാൽ ഹൃദ്യം. അെല്ലങ്കിൽ വിരൂപം. അങ്ങ�
െന ശ്രീ. പി.െക. ശിവദാസേമേനാെന്റ ഫലിതം വി�
രൂപമായി ഭവിക്കുന്നു. കുങ്കമം വാരികയിൽ (ലക്കം 50)
അേദ്ദഹെമഴുതിയ ‘പലായന’െമന്ന കഥയിൽ സ്ത്രീല�
മ്പടനായ ഒരു കലാകാരെന്റ നിന്ദ്യജീവിതെത്തയാണു്
പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. ഫലിതാത്മകമായി കഥ പറയാ�
നാണു് ശിവദാസേമേനാെന്റ യത്നം. ഭാര്യയുള്ള, മക്ക�
ളുള്ള കുട്ടപ്പൻ സേരാജിനിെയ വശത്താക്കുന്നു. അതു�
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ക്ലാരയുമായി ഒളിേച്ചാടാൻ ശ്രമിക്കു�
ന്നു. അേപ്പാൾ ക്ലാരയുെട ഭർത്താവു് അയാെള മർദ്ദിച്ചു്
അവശനാക്കുന്നു. ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ രസനിബ�
ന്ധനത്തിനു് കിരീടം വയ്ക്കുന്ന മട്ടിൽ ഒേന്നാരേണ്ടാ വാ�
ക്യങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ടു്. അതു വായിക്കുേമ്പാൾ നമ്മുെട
ഹൃദയം പ്രകാശപൂർണ്ണമാകും. ഒരുദാഹരണം ചണ്ഡാല�
ഭിക്ഷുകിയിൽനിന്നു്:

പുണ്യശാലിനി നീ പകർന്നീടുമീ-
ത്തണ്ണീർതന്നുെടേയാേരാേരാ തുള്ളിയും
അന്തമറ്റ സുകൃതഹാരങ്ങൾ നി-
ന്നന്തരാത്മാവിലർപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകാം

ൈബബിളിൽ നിന്നു് മെറ്റാരുദാഹരണം. േവശ്യാവൃത്തി�
യിൽ മുഴുകിെയന്നുപറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീെയ ചിലർ ബന്ധ�
നസ്ഥയാക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു േയശുവിെന്റ മുൻപിൽ
നിർത്തി. “നിങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ പാപം െചയ്യാത്തവ�
രുെണ്ടങ്കിൽ ഇവെള കെല്ലറിയെട്ട” എന്നു് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു. ഓേരാരുത്തരായി ഇറങ്ങിേപ്പായി. ആരുമില്ലാ�
െതയായേപ്പാൾ േയശു അവേളാടു പറഞ്ഞു: “Neither
do I condemn thee; go and sin no more”—“ഞാനും
നിെന്ന കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നില്ല; േപാകു. ഇനി പാപം െചയ്യാ�
തിരിക്കൂ.” ശിവദാസേമേനാൻ തെന്റ ഫലിതിനിബന്ധ�
നത്തിനു് മകുടംവയ്ക്കുന്നതു േനാക്കൂ. “കുട്ടപ്പൻ ഒറ്റേയാ�
ട്ടം െകാടുത്തു. പ്ലാറ്റ്േഫാറത്തിേലക്കു്. അവിെടയുള്ള
ആണുങ്ങളുെട കക്കൂസിേലക്കു്.” പാവനമായ ൈബ�
ബിളിെല വാക്യമുദ്ധരിച്ചിട്ടു് ഉടെന ശിവദാസേമേനാ�
െന്റ ഈ വാക്യങ്ങൾ എടുെത്തഴുതിയതു് െതറ്റായിേപ്പാ�
യി. മാന്യവായനക്കാേരാടു് ഞാൻ മാപ്പുേചാദിക്കുന്നു.
ഉത്തമസാഹിത്യവും അധമസാഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം െകാണ്ടാ�
ണു് ഞാനിങ്ങെന പ്രവർത്തിച്ചു േപായതു്. കലയുെട
രാവണത്വം ഇവിടംെകാണ്ടു തീരുന്നില്ല. െകാല്ലം ശ്രീ
നാരായണാേകാേളജിെല വിദ്യാർത്ഥിയും എെന്റ വാ�
ത്സല്യഭാജനവുമായ ശ്രീ. സി. ശശിധരൻ പിള്ള മെറ്റാ�
രു േഘാരതയ്ക്കു രൂപം നല്ക്കിയിരിക്കുന്നു കുങ്കമം വാരിക�
യിൽ. തെന്റ കന്യകാത്വം നശിപ്പിച്ച രാജൻ വിേദശത്തു�
നിന്നു തിരിച്ചുവരുന്നതു് ഉത്കണ്ഠേയാെട േനാക്കിയിരി�
ക്കുകയാണു്. ശാരദ. രാജൻ വന്നേപ്പാൾ കൂെട ഒരു മി�
നിസ് ക്കർട്ടുകാരി. അവൾ അയാളുെട ഭാര്യ. അേതാെട
ശാരദയ്ക്കു ഭ്രാന്തുപിടിക്കുന്നു. െചറുകഥാകാരന്മാെരല്ലാ�
വരും കൂടി േകരളത്തിെല പാവെപ്പട്ട വായനക്കാർക്കു
ഭ്രാന്തുപിടിപ്പിക്കുകയാണേല്ലാ. ശശിധരൻ പിള്ള മാത്രം
എന്തിനു മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. നടക്കെട്ട.

“ഇയം സീതാ മമസുതാ സഹധർമ്മചരീ തവ” എന്നും
“പതിവ്രതാ മഹാഭാഗാ ഛാേയവാനുഗതാ സദാ” എന്നും
പറഞ്ഞാണു ജനകൻ സീതെയ ശ്രീരാമെന ഏല്പിച്ച�
തു്. സഹധർമ്മചാരിണിയും ‘ഛാേയവാനുഗത’യുമായി
സീതെയ രാവണൻ െകാണ്ടുേപായിേല്ല? കലാംഗന�
യ്ക്കും അങ്ങെനയുള്ള വിപ്രവാസം േവണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു.
എങ്കിലും സീത രക്ഷെപ്പട്ടതുേപാെല ആ േദവിയും രക്ഷ�
െപ്പടാതിരിക്കുകയില്ല. എെന്റ വിശ്വാസം ഇതുതെന്ന�
യാെണന്നു മാതൃഭൂമിയുെട 23-ാം ലക്കത്തിൽ “അമ്മാ�
യി”െയന്ന കഥെയഴുതിയ ശ്രീ. െക.എൽ. േമാഹനവർ�
മ്മേയയും അറിയിക്കെട്ട.

മറ്റുള്ളവർ സഞ്ചരിച്ച മണ്ഡലങ്ങേള നമ്മുെട കഥാകാ�
രന്മാർ കാണുന്നുള്ളൂ. വികാരങ്ങെള ചപലവികാരങ്ങ�
ളായി പ്രതിപാദിക്കാേന അവർക്കറിയാവൂ. ദുർഗ്രഹത
വരുത്തിയാൽ ധ്വന്യാത്മകങ്ങളാകും കഥകെളന്നു് അവർ
വിചാരിക്കുന്നു. ഇവയാെക്ക കലയുെട പ്രാഥമികത�
ത്ത്വങ്ങൾക്കു് എതിരാണു്. ഇതു പിെന്നയും പിെന്നയും
പറയാൻ എനിക്കു മടിയില്ലാതില്ല. മറ്റു മാർഗ്ഗമില്ലേല്ലാ.
കഥാകാരന്മാർ കലയുെട ശക്തിെകാണ്ടു നെമ്മ ഉന്ന�
മിപ്പിക്കെട്ട; സ്വപ്നത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിേലയ്ക്കു നയിക്ക�
െട്ട; അവർ സൗന്ദര്യത്തിനു സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടെട്ട.
ഷാങ് െഷേനയുെട “Our Lady of the Flowers” എന്ന
േനാവലിൽ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗത്തിെന്റ പ്രതിപാദനമുണ്ടു്.
സകല വൃത്തിേകടുകളും അവിെട ദർശിക്കാം. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ Maids എന്ന നാടകത്തിൽ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗ�
വും വേധാദ്യമവും ആത്മഹത്യയും പ്രതിപാദ്യവിഷയ�
ങ്ങളാണു. എങ്കിലും െഷേനയുെട കാവ്യശക്തിെകാണ്ടു്
ആ രണ്ടു കൃതികളും കാവ്യാത്മകസൗന്ദര്യമാർജ്ജിക്കു�
ന്നു. തൂലികെയടുക്കുന്നതിനുമുൻപു് അെതാെക്ക വായിച്ചു
പഠിക്കെട്ട നമ്മുെട എഴുത്തുകാർ.

േയറ്റ്സ്

കവിത, നൃത്തംവയ്ക്കുന്ന േമാഹനാം�
ഗിയാണു്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൗര�
ഭ്യം വ്യാപിപ്പിച്ചു്, മന്ദസ്മിതം െകാണ്ടു
പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിച്ചു്, അവൾ നൃ�
ത്തം വയ്ക്കുേമ്പാൾ കുന്തളച്ചുരുളുകൾ
അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞു് അവളുെട മാറിേല�
ക്കു വീഴുന്നു. രാമണീയകം കലർന്ന
ആ പ്രതിബന്ധങ്ങെള താമരത്തണ്ടു�

േപാലുള്ള ൈകെകാണ്ടു മാറ്റി പിറകിലാക്കിെക്കാണ്ടു്
അവൾ പിെന്നയും നൃത്തമാടുന്നു. അതിെന്റ േവഗം കൂടി�
ക്കൂടി വരുന്നു. ഒടുവിൽ േയറ്റ്സ് പറഞ്ഞതുേപാെല നർ�
ത്തകിയും നൃത്തവും േവർതിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത വിധം
ഒന്നായിത്തീരുന്നു. രൂപശില്പവും ഭാവശില്പവും കവിത�
യിൽ ഒന്നായി ഭവിക്കണം. ശ്രീ. ഡി. വിനയചന്ദ്രൻ പി�
ള്ളയുെട ‘ഹിമപാതത്തി’ൽ (മാതൃഭൂമി ലക്കം-23) ആ
ഐക്യമില്ല. ശ്രീ. ഓട്ടൂർ ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിപ്പാടിെന്റ “േഗാ�
പീപ്രണാമ”ത്തിലാകെട്ട കവിതയുെട നിശ്ചലഭാവമില്ല,
നടത്തമില്ല, നൃത്തമില്ല. ൈചതന്യമറ്റു കാവ്യാംഗന ‘മല�
ച്ചു’ കിടക്കുകയാണു്. ശ്രീകൃഷ്ണെനെച്ചാല്ലി ഇങ്ങെന മധു�
രപദങ്ങൾ െകാണ്ടുള്ള ആവർത്തനം അേദ്ദഹം എത്ര�
േയാ കാലമായി നടത്തുകയാണു്. അതു കാതിനു സു�
ഖം നല്കുന്നുെവന്ന പരമാർത്ഥം ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല.
പേക്ഷ, േയശുദാസെന്റ പാട്ടു വീണ്ടു വീണ്ടും േറഡിേയാ�
യിൽക്കൂടി േകൾക്കുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന ൈവരസ്യം ഈ
കവിതയും ജനിപ്പിക്കുന്നു. കണ്ണിനും കാതിനും ആനന്ദമ�
രുളിയാൽേപ്പാര കവി. അനുവാചകെന്റ ആത്മാവിെന�
ക്കൂടി സമ്പന്നമാക്കണം. ഓട്ടൂർ ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിപ്പാടിെന്റ
കവിത സഹൃദയെന്റ ആത്മാവിെന ശൂന്യമാക്കുന്നു.

ഓേരാ കവിക്കും സ്വന്തമായ രീതിയുണ്ടു്, സ്വന്തമായ
പന്ഥാവുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു മാറിയാൽ കവി കവിയ�
ല്ലാെതയായിത്തീരും. ജീവിതത്തിെന്റ ഫലിതാത്മക�
ങ്ങളായ ഭാഗങ്ങെള ചാതുര്യേത്താെട അവതരിപ്പിക്കു�
ന്നതിലാണു് ശ്രീ. ഈശ്വരവാരിയരുെട പ്രാഗല്ഭ്യമിരി�
ക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹം തത്ത്വചിന്തയിേലക്കു കടന്നേപ്പാൾ
പരാജയെപ്പട്ടു. “മലയാളനാട്ടി”ൽ അേദ്ദഹെമഴുതിയ
“ഞാൻ” എന്ന കവിത തികഞ്ഞ പരാജയമാണു്.

“സത്യേമാതെട്ട—ഞാൻ ഞാനാണു;- നിങ്ങളും
സത്യം പറയുേമാ? ‘ഞാനു’കളല്ലേയാ
പിെന്ന ഞാൻ ഞാെനന്നു െചാല്ലുെമ്പാെഴന്തിനീ
‘കണ്ണിൽകടി’െയെന്റ ഞാനിൻസഹജേര
ഓർത്താൽ വിശദ-മനവധി ഞാനുകൾ
േചർത്തു േകാർത്താകിേലാ ‘നമ്മളാം’ മാലയായ് ”

ഇതു കവിതയാെണങ്കിൽ, ആേരാ പറഞ്ഞതുേപാെല,
ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണു്. വാഗ്മിതയിൽ വിഹ�
രിച്ചാൽ, ശക്തിയുള്ള വരികെളഴുതിയാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ
mystic joy എന്നു പറയുന്ന ൈദവികാനന്ദം അനുവാച�
കനു് പകർന്നുെകാടുക്കാൻ കവിക്കു സാധിക്കുകയില്ല.
പിഴുെതടുത്ത തുളസിെച്ചടിക്കു് പാവനത്വമില്ല, ഭംഗിയി�
ല്ല, ൈചതന്യമില്ല. അതു് മണ്ണിൽ േവേരാടി നില്ക്കണം.
മണ്ണിൽനിന്നു് െവള്ളവും വളവും വലിെച്ചടുക്കണം, സൂര്യ�
പ്രകാശത്തിൽ മുങ്ങിനില്ക്കണം. ജീവിതേത്താടു ബന്ധ�
മില്ലാത്ത മിസ്റ്റിക് കവിതയും തത്ത്വചിന്താത്മകമായ
കവിതയും അനുവാചകെന ചലിപ്പിക്കുകയില്ല. ജന്തു�
ശാലയിൽ േപായിട്ടിേല്ല? കാണ്ടാമൃഗെത്ത കണ്ടാൽ
നമുക്കു േപടിയാകും. പക്ഷിക്കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന പഞ്ചവർണ്ണ�
ക്കിളിെയ കണ്ടാൽ നമുക്കു് ആഹ്ലാദമുണ്ടാകും. നമ്മുെട
മനസ്സിെന്റ വാതായനം െമെല്ലത്തുറന്നു് ആ പഞ്ചവർണ്ണ�
ക്കിളി അകത്തു കയറിയിരിക്കും. ശക്തിയുള്ള വാക്കുക�
ളും ശക്തിയുള്ള ചിന്തകളും െവറും കാണ്ടാമൃഗങ്ങളാണു്.
വികാരംെകാണ്ടു് സ്പന്ദിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പഞ്ചവർണ്ണ�
ക്കിളികളാണു്. നമ്മുെട കവികളും കഥാകാരന്മാരും
കാണ്ടാമൃഗങ്ങെള മാത്രം കാണുന്നവരാണു്, കാണി�
ക്കുന്നവരാണു്. യൂേറാപ്പിെല ഒരു സായ്പ് േയാനേസ്കാ,
കാണ്ടാമൃഗെത്ത കണ്ടുേപാലും. അതുെകാണ്ടു് നമ്മളും
കണ്ടുെകാള്ളണം േപാലും. എെന്താരു ബുദ്ധിശൂന്യത!

ചിങ്ങമാസത്തിെല അപരാഹ്നം. എെന്റ ഭവനത്തിെന്റ
സമീപത്തായി ഒഴുകുന്ന പുഴയുെട െതളിഞ്ഞ നാദെത്ത
ഈ അപരാഹ്നം കൂടുതൽ െതളിവുള്ളതാക്കുേമ്പാൾ
െതരുവിലൂെട ഓടുന്ന ട്രാൻസ് േപാർട്ട് ബസ്സിെന്റ കർ�
ക്കശശബ്ദം ആ നാദത്തിെന്റ ആഹ്ലാദദായകത്വെത്ത
ഇല്ലാതാക്കുന്നു. നമുക്കു സമാധാനിക്കാം, സൗന്ദര്യവും
ൈവരൂപ്യവും ഇടകലർേന്ന കാണൂ േലാകത്തു്. പഞ്ച�
വർണ്ണക്കിളികൾ ഉള്ളിടത്തു് കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുമുണ്ടു്.
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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/University_of_Kerala
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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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