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സാഹിത്യവാരഫലം
1971/08/08-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

െപ്രാഫസർ മുണ്ടേശ്ശരിയുെട േനർേക്കാ?

ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

ഞാൻ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുെട
പ്രഭാഷണങ്ങൾ ധാരാളം േകട്ടിട്ടു�
ണ്ടു്. ഓേരാ പ്രഭാഷണവും ഓേരാ
കലാസൃഷ്ടിയാണു്. ഒരിക്കൽപ്പറ�
ഞ്ഞ കാര്യം അേദ്ദഹം ആവർത്തി�
ച്ചു പറഞ്ഞതായി എനിക്കറിവില്ല.
അതിൽ അദ്ഭുതെപ്പടാെനന്തിരിക്കു�

ന്നു? പ്രതിഭാശാലികൾക്കു് ആവർത്തിേക്കണ്ട കാര്യമി�
ല്ലേല്ലാ. സന്ധ്യാസമയത്തു് നിലവിളക്കിനു ചുറ്റുമിരുന്നു്
നാമം ജപിക്കുന്ന െപൺകുട്ടികെള ഒരു ചിത്രത്തിെല�
ന്നേപാെല അവതരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ആരംഭി�
ച്ച ഒരു പ്രഭാഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ മേനാ�
ജ്ഞേമഖലകളിേലക്കു് അനായാസമായി കയറിേപ്പാ�
യതും േശ്രാതാക്കൾ ആ മണ്ഡലങ്ങളുെട രാമണീയകം
കണ്ടു് പുളകപ്രസരം അനുഭവിച്ചതും ഞാനിന്നും വ്യക്ത�
മായി ഓർമ്മിക്കുന്നു. പ്രതിഭേയാടു ബന്ധെപ്പട്ട ഏതു
സ്വാഭാവികപ്രവർത്തനവും സർഗ്ഗാത്മകമായിരിക്കും.
അതുെകാണ്ടു് ചങ്ങമ്പുഴയുെട പ്രഭാഷണങ്ങൾ കലാസൃ�
ഷ്ടികളാെണന്നു് ഒരു സംശയവും കൂടാെത പറയാം. േവ�
െറ ചിലരുണ്ടു്. രേണ്ടാ മൂേന്നാ പ്രഭാഷണങ്ങൾ എഴുതി
കാണാപ്പാഠമാക്കി വയ്ക്കുന്നു. എവിെടേപ്പായാലും വള്ളി�
പുള്ളി വിസർഗ്ഗങ്ങൾ വിടാെത അതു് കാച്ചിവിടുന്നു. ഒേര�
രീതിയിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, ഒറ്റ “േടാൺ”, ഒരു സ്ഥലത്തു്
പ്രേയാഗിച്ച േനരേമ്പാക്കുതെന്ന േവെറാരു സ്ഥലത്തും.
ഇത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങൾ കലാസൃഷ്ടികളല്ല. ചങ്ങമ്പുഴ�
യും അവരും പ്രസംഗിക്കുന്നതു് സാഹിത്യെത്തക്കുറിച്ചു�
തെന്ന. പേക്ഷ, ചങ്ങമ്പുഴയുെട പ്രഭാഷണം േശ്രാതാവി�
െന ആഹ്ലാദത്തിലൂെട ഉന്നമിപ്പിക്കുന്നു. കാണാപ്പാഠമാ�
ക്കിയ ആളിെന്റ പ്രസംഗം അയാെള ൈവരസ്യത്തിലൂ�
െട അധഃപതിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഭാഷണെത്തക്കുറിച്ചു ഞാൻ
പറഞ്ഞ ഈ സത്യം കലയ്ക്കും േചരുന്നതാണു്. േമാപ്പ�
സാങ്ങിെന്റ “My landlady” എെന്നാരു െചറുകഥയുണ്ടു്.
അതിെന്റ കഥ സംഗ്രഹിെച്ചഴുതാം.

േമാപ്പസാങ്

നിയമം പഠിക്കാൻ പാരീസിെല�
ത്തിയ ഒരു യുവാവു് നാല്പതുവയ�
സ്സു പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുെട േലാ�
ഡ്ജിൽ താമസമുറപ്പിച്ചു. അവർ
സാമാന്യത്തിലധികം തടിച്ച സ്ത്രീ�
യായിരുന്നു. േലാഡ്ജിലുള്ളവെര
സ്വന്തം കുട്ടികെളേപ്പാെല കരുതി
അവെര ശാസിച്ചിരുന്ന ആ േലാഡ്ജ് ഉടമസ്ഥെയ
എല്ലാവരും േപടിച്ചു. കഥാനായകനായ യുവാവിനും
അവെര േപടിയാണു്. എങ്കിലും അയാൾ ചില സ്വാത�
ന്ത്ര്യെമാെക്ക കാണിക്കും. ചിലേപ്പാൾ അയാൾ അവ�
െര ബലാൽക്കാരമായി ചുംബിക്കും. അങ്ങെനയുള്ള
അവസരങ്ങളിൽ ചുംബനത്തിനു വിേധയയായിെക്കാ�
ണ്ടു് അവർ അയാെള പിടിച്ചുതള്ളുകയും അടിക്കുകയും
ഒെക്കെച്ചയ്യും. ഒരു ദിവസം രാത്രി യുവാവു് ഒരു െപൺ�
കുട്ടിെയ േലാഡ്ജിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. അല്പംേപാലും
ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത അവർ േകാണിപ്പടി കയറി. മുറിയി�
െലത്തിയയുടെന യുവാവു് അവളുെട വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റാൻ
തുടങ്ങി, ഒടുവിൽ ഒരു ‘െപറ്റിേക്കാട്ടു് ’ മാത്രം ധരിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് അവൾ നില്ക്കുകയാണു്, െപെട്ടന്നു് വാതൽ തള്ളിത്തു�
റന്നുെകാണ്ടു് േലാഡ്ജിെന്റ ഉടമസ്ഥ അവിെട പ്രേവശി�
ച്ചു. അവരും െപറ്റിേക്കാട്ടു് മാത്രേമ ധരിച്ചിട്ടുള്ളു. അവർ
ഗർജ്ജിച്ചു: “എെന്റ േലാഡ്ജിൽ േവശ്യകെള െകാണ്ടു�
വരാൻ പാടില്ല.” യുവാവു് മറുപടി നല്കി: “ഇവൾ എെന്റ
കൂട്ടുകാരിയാണു്. ചായകുടിക്കാനാണു് ഇവിെട വന്നതു്”.
ഉടമസ്ഥ വീണ്ടും ഗർജ്ജിച്ചു: “ചായകുടിക്കുന്നതു് െപറ്റി�
േകാട്ടു് മാത്രം ധരിച്ചുെകാണ്ടാേണാ? നിങ്ങൾ ഇവെള
പറഞ്ഞയയ്ക്കൂ.” മറ്റു മാർഗ്ഗമില്ലാെത യുവാവു് ആ െപൺ�
കുട്ടിേയാടു് േപാകാൻ പറഞ്ഞു. അവൾ േപായതിനുേശ�
ഷം യുവാവു് ഉടമസ്ഥെയ സാന്ത്വനെപ്പടുത്താനായി
അവരുെട മുറിയിേലക്കുെചന്നു. അവർ െപറ്റിേക്കാട്ടു് മാ�
ത്രം ധരിച്ചു് കിടക്കയിൽ മലർന്നു കിടക്കുകയാണു്. യു�
വാവു് അവരുെട സ്ഥൂലങ്ങളായ അവയവങ്ങളിേലക്കു
കേണ്ണാടിച്ചു. െപാടുന്നനേവ അയാൾ കിടക്കയിേലക്കു
ചാടിവീണു. ഹർഷാതിശയേത്താെട, എന്നാൽ വിേദ്വ�
ഷപ്രകടനേത്താെട, അവൻ െഞരിഞ്ഞമരുന്ന ശബ്ദ�
ത്തിൽ പറഞ്ഞു: You Pig, You pig (പന്നി, പന്നി). ഈ
കഥ ഒരുജ്ജ്വലകലാശില്പമാെണന്നു് എനിക്കഭിപ്രായ�
മില്ല. അശ്ലീലതയാർന്ന അതിെല പ്രതിപാദ്യവിഷയം
സ്വീകരണീയമാെണന്നും എനിക്കു പക്ഷമില്ല. എങ്കിലും
ഇതു വായിക്കുന്നവർക്കു് അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നുംത�
െന്ന അനുഭവെപ്പടുകയില്ല. കാരണം അത്ര വിശ്വാസ�
ജനകമായി േമാപ്പസാങ്ങ് കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് എന്നതു�
തെന്ന. ഇനി മലയാളനാടു് വാരികയുെട 10-ാം ലക്ക�
ത്തിൽ ശ്രീ. പി.െക. നാണു എഴുതിയ “അമ്മേയാ കാമു�
കിേയാ അല്ലാത്ത” എന്ന കഥ വായിച്ചുേനാക്കുക. കഥ
പറയുന്നയാൾ താമസിക്കുന്ന ക്വാർേട്ടഴ് സിെന്റ െതാട്ട�
ടുത്തുള്ള മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു മധ്യവയസ്കെയ
നാണു അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവൾ തടിച്ചിയാണു്. അമ്മ�
യുെട മട്ടിൽ ഉപേദശിക്കുന്നവരാണു്. ഒരു ദിവസം കഥ�
പറയുന്നയാൾ ഒരു െപൺകുട്ടിെയ തെന്റ മുറിയിൽ വി�
ളിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു അന്നുരാത്രി മുഴുവൻ അവൾ അവിെട�
യാണു കിടന്നതു്. അടുത്തദിവസം മധ്യവയസ്ക അയാ�
േളാടു പറഞ്ഞു: “നിനക്കതു് എന്നിൽനിെന്നാളിപ്പിച്ചുവ�
യ്ക്കാൻ പറ്റില്ല… ഈ മുറിയിൽ വളകിലുക്കം േകട്ടിരുന്നു.”
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാഴുണ്ടായ സംഭവം
ഇതാ കഥാകാരെന്റ വാക്കുകളിൽത്തെന്ന േകട്ടാലും:

“എെന്റ മുൻപിൽ നിർലജ്ജയായി ഈ മധ്യവയസ്ക
േമലുടുപ്പുകൾ ഒെന്നാന്നായി അഴിച്ചുവച്ചു. എെന്റ മുൻ�
പിൽ നിർലജ്ജയായി ഈ മധ്യവയസ്ക അടിയുടുപ്പുകൾ
അഴിച്ചുവച്ചു. ഒരു പർവതമുണ്ടായി. ഒരു വൃക്ഷം വളർ�
ന്നു. എെന്ന വാത്സല്യാതിേരകേത്താെട ആലിംഗനം
െചയ്തു എെന്റ ൈകകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു് അവർ കിടക്കയിൽ
കയറി കാലുകൾ താഴ്ത്തിയിട്ടിരുന്നു. എെന്റ മുഖം അവ�
രുെട വിശാലമായ മാർവ്വിടത്തിേലക്കമർത്തി. എെന്റ
ശിരസ്സിലും ചുമലിലും അവർ ഉമ്മവച്ചു ഉമ്മവച്ചു ഉമ്മവച്ചു.
എെന്റ ചുണ്ടുകളിൽ മുലപ്പാലിെന്റ ഇളംമധുരം തങ്ങിനി�
ന്നേപ്പാൾ എെന്റ ഉദ്യാനത്തിൽ വളർന്നിരുന്ന വൃക്ഷം
തളിർത്തുപൂത്തു.”

കുെറ വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപായിരുെന്നങ്കിൽ, നാണു, േമാ�
പ്പസാങ്ങിെന്റ കഥ ചൂഷണം െചയ്തുെവന്നു ഞാൻ പറയു�
മായിരുന്നു. ഇന്നു് അതു പറയാൻ എനിക്കു ൈധര്യമില്ല,
ഭാരതത്തിെല ഒരു സ്ത്രീെയ വർണ്ണിക്കുേമ്പാൾ “േമലുടുപ്പു�
കൾ ഒെന്നാന്നായി അഴിച്ചുവച്ചു” എന്ന പ്രസ്താവത്തിനു് 
എന്തു സാംഗത്യെമന്നു് ഞാൻ അന്നു േചാദിക്കുമായിരു�
ന്നു. ഇന്നു് അതു േചാദിക്കുന്നില്ല. ചൂഷണം െചയ്യാെത�
തെന്ന അദ്ഭുതാവഹങ്ങളായ സാദൃശ്യങ്ങൾ വന്നുേപാ�
കുെമന്നു് ഈ േലഖകനു് അഭിപ്രായമുണ്ടു്. അതു േപാക�
െട്ട. നാണുവിെന്റ കഥ വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അനുവാ�
ചകനുള്ള പ്രതികരണെമന്താണു്? അതാണു പ്രശ്നം.
വായനക്കാരൻ അസ്വാഭാവികതയുെട മണ്ഡലത്തിൽ
െചന്നു നില്ക്കുന്നു. വൃക്ഷം വളരുന്നതും അതു തളിർത്തുപൂ�
ക്കുന്നതും അയാെള ഓക്കാനേത്താളം െകാണ്ടുെചല്ലു�
ന്നു. രൂപത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മതയും ആഖ്യാനത്തിെന്റ ഒതു�
ക്കവും േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ കഥെയ കലാശൂന്യതയിൽ�
നിന്നു രക്ഷിക്കുന്നു. േതനീച്ചകൾ േതൻ േശഖരിക്കുന്നു;
ആ േതനിനു മാധുര്യം. നക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ണുചിമ്മുന്നു; ആ
കണ്ണുചിമ്മലിനു രാമണീയകം. കാമിനി കടക്കണ്ണുെകാ�
ണ്ടു കാവ്യം രചിക്കുന്നു. ആ കാവ്യത്തിനു സൗന്ദര്യം.
േമാപ്പസാങ്ങ് കഥെയഴുതി സൗന്ദര്യത്തിെന്റ പ്രപഞ്ചം
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നാണുേവാ?… നിർമ്മലയുെട “തീരങ്ങള�
കലുേമ്പാൾ” എന്നതാണു് മലയാളനാട്ടിെല അടുത്ത
െചറുകഥ. േസ്നഹത്തിനുേവണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന അശ്വതി
എന്ന െപൺകുട്ടിയുെട മാനസികനിലെയ ഏതാനും
വാക്യങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകാണിക്കുകയാണു് കഥാ�
കാരി. ൈശലിയുെട സ്പഷ്ടതയും ചടുലതയും ഈ കഥ�
യുെട സവിേശഷതകളാണു്, പ്രായംകുറഞ്ഞ രാമുവി�
േനാടു് അവെന്റ േചച്ചിയുെട പ്രായമുള്ള ഒരു യുവതിക്കു�
ണ്ടാകുന്ന ആഭിമുഖ്യമാണു് ഇന്ദിര എഴുതിയ “സായാ�
ഹ്നം”എന്ന കഥയിെല പ്രതിപാദ്യവിഷയം. മനുഷ്യൻ
ജീവിക്കുന്നതു് പണംെകാണ്ടല്ല. അതുളവാക്കുന്ന സുഖ�
സൗകര്യങ്ങൾെകാണ്ടല്ല. ശ്രീ. ഏ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
ഒരു െകാച്ചു വീട്ടിൽ താമസിച്ചുെകാണ്ടു് മഹർഷിയുെട
സ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ചിരുന്നു. പ്രശാന്തതയുെട അന്തരീ�
ക്ഷം അേദ്ദഹം തനിക്കുചുറ്റും സൃഷ്ടിച്ചുവച്ചിരുന്നു. ഈ
േലഖകൻ അതു കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ജീവി�
ച്ചതു്. ആത്മാവുെകാണ്ടാണു്. അങ്ങെന ജീവിക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പലരുമുണ്ടു്. ഇന്ദിരയുെട കഥ അങ്ങ�
െനയുള്ളവെര അസ്വസ്ഥരാക്കും… ഈ േലഖകൻ ശ്രീ.
ടി.ആർ. എഴുതുന്ന കഥകൾ നിരൂപണംെചയ്യാറില്ല.
കാരണം അേദ്ദഹെമഴുതുന്നതു് എനിക്കു മനസ്സിലാകാ�
റില്ല എന്നതുതെന്ന. മനസ്സിലാകാത്തതു് നിരൂപണം
െചയ്യാനും സാദ്ധ്യമല്ലേല്ലാ. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
(ലക്കം 19) അേദ്ദഹെമഴുതിയ “തുകൽവ്യാപാരി” എന്ന
കഥേയക്കുറിച്ചും എനിക്കു മൗനം അവലംബിക്കാേന
കഴിയുന്നുള്ളൂ. കാളവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പുരുേഷാ�
ത്തമെന ആ വണ്ടിയിൽത്തെന്നയുള്ള തുകൽവ്യാപാരി
ജനങ്ങൾ അധികമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തു് ഇറക്കിവി�
ടുന്നു. പുരുേഷാത്തമൻ വീട്ടിേലക്കു് ഓടാൻ തീരുമാനി�
ക്കുന്നു. ഇതാണു് കഥ. പുരുേഷാത്തമനും കാളവണ്ടിയും
തുകൽ വ്യാപാരിയും ഓേരാ ആശയത്തിെന്റ പ്രതീക�
ങ്ങളായിരിക്കാം. ഈ പ്രതീകങ്ങളിൽനിന്നു് ആശയ�
ങ്ങളിേലക്കു കടക്കാൻ എനിക്കു കഴിയുന്നില്ല. സ്വകീയ�
ങ്ങളായ പ്രതീകങ്ങൾക്കു കലയിൽ സ്ഥാനമുെണ്ടന്നു്
ടി. ആറിെനേപ്പാലുള്ള എഴുത്തുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
സാർവ്വലൗകികങ്ങളായ പ്രതീകങ്ങൾേക്ക കലയിൽ
സ്ഥാനം നല്കാവൂ എന്നു് മറ്റുചിലർ കരുതുന്നു. അവരുെട
വർഗ്ഗത്തിലാണു് ഈ േലഖകെന്റ നില. ഇവർ തമ്മിലു�
ള്ള വാദേകാലാഹലങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കു�
െമന്നു േതാന്നുന്നില്ല എങ്കിലും ഒന്നു േചാദിച്ചുെകാള്ളെട്ട
അഭിസംക്രമണക്ഷമതയില്ലാത്ത കഥ സാഹിത്യമാകു�
ന്നെതങ്ങെന?

സ്വകീയപ്രതീകങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കണെമന്നു് കരുതു�
ന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ തങ്ങളുെട കലാസൃഷ്ടികൾക്കു്
ദുർഗ്രഹത വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നതു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാവു�
ന്നേതയുള്ളൂ. പേക്ഷ, പഴയ രീതിയിൽ കഥെയഴുതുന്ന�
വർ മനുഷ്യനു മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ എഴുതുന്ന�
തിെന്റ അർത്ഥെമന്താണു്? “ചന്ദ്രിക” ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
(ലക്കം 48) ശ്രീ. കാേനഷ് പുനൂർ എഴുതിയ “കണ്ണിെന്റ
ചിപ്പിയിൽ കണ്ണീരിെന്റ മുത്തു്” എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചു�
േനാക്കുക. േപ്രമഭംഗംവന്ന ഒരു യുവതിയുെട ദുഃഖമാണു്
കഥാകാരനു് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ളതു്. പേക്ഷ, ആ കഥയി�
ലാെക പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത കുേറ വാക്യങ്ങേളയുള്ളൂ.
വായനക്കാരനു് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ കുേറെയ�
െന്തങ്കിലും എഴുതിവച്ചാൽ അതു് സാഹിത്യമാകുെമന്നു്
കാേനഷ് പുനൂർ ധരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നു. “രാമൻ രാവിെല
ഉണർന്നു; പല്ലുേതച്ചു. അവൻ കളിച്ചു; പാഠശാലയിൽ
േപായി” എന്നാണു പറേയണ്ടെതന്നിരിക്കെട്ട. ഇക്കൂട്ടർ
അങ്ങെനയല്ല പറയുക. ഇവർ സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന�
തു് ഇങ്ങെനയായിരിക്കും: “കിടക്കയുെട ചൂടു് അന്തരീ�
ക്ഷത്തിെല മഞ്ഞിൽ വ്യാപിച്ചു. നിർമ്മലമായ ബ്രഷിൽ
േപസ് റ്റിെന്റ പത, ടങ്ങ് ക്ലീനർ വളയുകയും നിവരുകയും
െചയ്തു, രണ്ടു കാലുകൾക്കു പിന്നിൽ േബ്ലഡ് ഒഴുകിേപ്പാ�
യി. ദശരഥപുത്രെന്റ കണ്ണുകെള അക്ഷരങ്ങൾ തഴുകി.”
അശ്ലീലമായതിെന നാം ആഭാസെമന്നു പറയാറുണ്ട�
േല്ലാ? വാസ്തവത്തിൽ ആഭാസെമന്നു വിളിേക്കണ്ടതു്
ഇത്തരം രചനെയയാണു്. ശ്രീ. ബക്കളം ദാേമാദരെന്റ
“സ്വപ്നസിംഹാസനം” എന്ന െചറുകഥയ്ക്കും ഒെട്ടാെക്ക
ഈ േദാഷമുണ്ടു്. എങ്കിലും ഭർത്താവില്ലാത്ത ഒരു യുവ�
തിയുെട ദുഃഖെത്ത അേദ്ദഹം അതിൽ േഭദെപ്പട്ട രീതി�
യിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. (ചന്ദ്രികയിെല കഥ) അറം�
ഗസീബ് െസയിനാബാദിെയ േസ്നഹിച്ചതും അതിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു ൈനരാശ്യമുണ്ടായതും ഒരു രസവുമില്ലാ�
െത ശ്രീ. നൂറുൽ അമീൻ ആഖ്യാനം െചയ്യുന്നു. (േദശാഭി�
മാനി—ഒരു േപ്രമപരീക്ഷണത്തിെന്റ കഥ) വായനക്കാ�
രെന “േബാറടിക്കാ’നാണു് അതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെമങ്കിൽ
അേദ്ദഹം വിജയം പ്രാപിച്ചുെവന്നു് അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി
പ്രസ്താവിക്കാം.

േകാേളജുകളിൽ അഡ് മിഷനുേവണ്ടിയുള്ള ബഹളം.
ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ജയിച്ചവർക്കുേപാലും പ്രേവശനം കി�
ട്ടുന്നില്ല. അേപ്പാൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ജയിച്ച കുട്ടിയുെട
സ്ഥിതിെയന്തു്? സമുദായം മറുപടി നല്കുന്നു. “സമുദായ�
ത്തിനു ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികെള മാത്രം മതി” അേപ്പാൾ
ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവെര െകാല്ലേണാ? മുടന്തെന, മൂകെന,
അന്ധെന നാം നിഗ്രഹിക്കുകയാേണാ പതിവു്? അേതാ
സഹതാപേത്താെട വീക്ഷിച്ചു് അവർക്കു് എല്ലാ സഹാ�
യങ്ങളും െചയ്തുെകാടുക്കുേന്നാ? അവരുെട േപരിൽ
സഹതാപമുെണ്ടങ്കിൽ അംഗൈവകല്യത്തിനു് ഏതാ�
ണ്ടു സദൃശമായ ബുദ്ധിക്കുറവിെനയും സഹതാപേത്താ�
െട േനാേക്കണ്ടതേല്ല? ശരിയാണു്, പേക്ഷ, ആ സഹ�
താപം സാഹിത്യത്തിൽ േവണ്ട. അതുെകാണ്ടാണു്
‘മേനാരമ’ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ നീലിമ എഴുതിയ “സ്വപ്ന”
എന്ന െറാമാന്റിക് കഥയിെല പ്രതിഭാദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ
േനർക്കു് നിരൂപകൻ വാെളടുക്കുന്നതു്, ആയിരമായിര�
മാളുകൾ ആയിരമായിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ േപ്രമത്തി�
െന്റ കഥ ഒരു ൈവചിത്ര്യവുമില്ലാെത ഇതാ പ്രതിപാദി�
ക്കെപ്പടുന്നു. അതു െചന്നുനില്ക്കുന്നേതാ ഒരാന്റിൈക്ലമാ�
ക്സിൽ.

േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരി

േബാംെബയിെല േവശ്യാവൃത്തി
ഏതു തരത്തിലുള്ളതാെണന്നു മന�
സ്സിലാക്കണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ “മല�
യാളനാട്ടി”ൽ ശ്രീ. മംഗലേശ്ശരി എഴു�
തുന്ന േലഖനം വായിച്ചാൽമതി.
അനാകർഷകമായ ഒരു െതാഴിലി�
െന്റ സവിേശഷതകെള മംഗലേശ്ശരി

ആകർഷകത്വമുള്ള വാക്യങ്ങളിലൂെട ആവിഷ്കരിക്കുന്നു,
ആ േലഖനം കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീമതി ശ്രീേദവിയുെട ഓർ�
മ്മക്കുറിപ്പുകളാണു്. അന്തരിച്ചുേപായ ഒരു മഹാെന—
അതും സ്വന്തം ഭർത്താവിെന—പുലഭ്യം പറഞ്ഞുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്ന ശ്രീമതി ഈ പ്രാവശ്യം ഉജ്ജ്വലപുരുഷനായ
ശ്രീ. േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരിെയ കാളവണ്ടിക്കാരെനന്നു
വിളിക്കുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത അവർ “താൻ” എന്നു വി�
ളിച്ചതു് ലജ്ജാശൂന്യയായി എടുെത്തഴുതുന്നു. ആരാണു്
െപ്രാഫസർ മുണ്ടേശ്ശരി? “ആകാരസദൃശ പ്രജ്ഞഃ പ്ര�
ജ്ഞയാസദൃശാഗമഃ ആനൈമഃ സദൃശാരംഭ, ആരംഭഃ�
സദൃേശാദയഃ” (ആകൃതിക്കു്—േദഹസംസ്ഥാനത്തിനു്—
േചർന്ന ബുദ്ധി; ബുദ്ധിക്കുേചർന്ന അർത്ഥവിദ്യ; വിദ്യയ്ക്കു
േചർന്ന ആരംഭഗുണ; ആരംഭഗുണത്തിനു േചർന്ന സമൃ�
ദ്ധി) ഇവെയാെക്കയുള്ള മഹാവ്യക്തിയാണു് മുണ്ടേശ്ശരി.
ഭർത്താവിെന നിന്ദിച്ചു േലഖനെമഴുതുന്നവർേക്ക അങ്ങ�
െനയുള്ള ഒരു വലിയ ആളിെന കാളവണ്ടിക്കാരനായി
കാണാൻ കഴിയൂ. ശ്രീമതി ശ്രീേദവിയുെട േലഖനത്തിനു
സ്ഥാനം ‘മലയാളനാടു് ’ എന്ന വാരികയിലല്ല. പത്രാധി�
പരുെട േമശയ്ക്കുതാെഴയിരിക്കുന്ന ചവറ്റു കുട്ടയിലാണു്.

എ. അയ്യപ്പൻ

‘ഇതാ ഞാെനാരു കവിതെയഴുതി�
യിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളതു വായിച്ചുേനാ�
ക്കൂ. അഭിപ്രായം പറയൂ, എന്നു് ശ്രീ.
എ. അയ്യപ്പൻ നേമ്മാടു പറയുന്നതു�
േപാെല േതാന്നുന്നു. വായനക്കാർ�
ക്കു േവണ്ടി ഞാൻ അേദ്ദഹേത്താ�
ടു് ഇങ്ങെന പറയെട്ട. ശ്രീ. അയ്യ�
പ്പൻ, മലയാളനാട്ടിൽ താങ്കെളഴുതിയ, “കാമം” എന്ന
കവിത ഞങ്ങൾ വായിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കു് അതു ഇഷ്ടെപ്പ�
ട്ടു. കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ കാണിച്ചു് രത്നങ്ങെളന്നു പറയുന്ന ഈ
നാട്ടിൽ ഒരു യഥാർത്ഥരത്നം കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ
ഞങ്ങൾക്കു് ആഹ്ലാദമുണ്ടു്.

പ്രഥമരാത്രി വരൻ ൈക നീട്ടുന്നു. വധു ആദ്യം ഒഴിഞ്ഞു�
മാറുെമങ്കിലും അയാൾക്കു വിേധയയാകുന്നു, കാറ്റടി�
ക്കുേമ്പാൾ മഹാവൃക്ഷേത്താടു േചരുന്ന മുല്ലവള്ളിെയ�
േപ്പാെല. വിക്തർ യൂേഗാ പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല പനിനീർപ്പൂ
അടർത്തിെയടുക്കാൻ ഭാവിക്കുേമ്പാൾ െചടി ആദ്യം
ഉള്ളിേലക്കു ഒന്നു വലിയുന്നുെവന്നു്, പിന്നീടു് ഇറുെത്ത�
ടുക്കാൻതക്കവിധം അതു അടുേത്തയ്ക്കു വരുന്നുെവന്നു്.
അതുേപാെല കലാസൃഷ്ടി ആദ്യെമാന്നു് അകലണം.
പിന്നീടു് അടുത്തു േചർന്നുേചർന്നു വരണം. എന്നാേല
േസ്നഹം േതാന്നൂ.

□

https://ml.wikipedia.org/wiki/Changampuzha_Krishna_Pillai
https://ml.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant
https://ml.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant
https://ml.wikipedia.org/wiki/Kesari_Balakrishna_Pillai
https://en.wikipedia.org/wiki/T._Ramachandran
https://ml.wikipedia.org/wiki/കാനേഷ്_പൂനൂർ
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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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