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സാഹിത്യവാരഫലം
1971/08/15-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

വിശുദ്ധിയുെട കർപ്പൂരം പദങ്ങളുെടസുവർ�
ണ്ണേഗാപുരം

എം.എസ്.
സുബ്ബുലക്ഷ്മി

േവശ്യകൾ നിങ്ങളുെട കാതിൽ മധു�
രപദങ്ങൾ മന്ത്രിക്കുന്നു. നിങ്ങെള
തഴുകുന്നു, കടാക്ഷിക്കുന്നു, അനിർ�
വചനീയമായ ഒരാഹ്ലാദം നിങ്ങൾ�
ക്കുണ്ടാെയന്നു വരാം. പേക്ഷ, നി�
ങ്ങളുെട ആത്മാവു് സമ്പന്നമാകു�
ന്നുേണ്ടാ? നിശ്ചയമായും ഇല്ല.
എന്നാൽ നിങ്ങളുെട േപ്രമഭാജന�
െത്തക്കുറിച്ചു വിചാരിച്ചുേനാക്കു.

അവൾ നിങ്ങെള സ്പർശിക്കുന്നില്ല, േതൻെപാഴിയുന്ന
വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല, കടക്കണ്ണുെകാണ്ടു േനാക്കു�
ന്നില്ല, മൗനമവലംബിച്ചു് അവൾ അങ്ങു മാറിനില്ക്കുന്ന�
േതയുള്ളു. എങ്കിലും അവളുെട ദർശനംെകാണ്ടു തെന്ന
നിങ്ങളുെട ആത്മാവു് സമ്പന്നമാകുന്നു. നമ്മുെട പല
െചറുകഥകളും േവശ്യകെളേപ്പാെലയാണു്. ൈലംഗിക�
ത്വം കലർന്ന പദങ്ങൾ നമ്മുെട കാതിൽ വന്നു വീഴുന്നു,
അശ്ലീലതയാർന്ന വർണ്ണനകൾ നെമ്മ തഴുകുന്നു. കാ�
േമാത്സുകത ഓളം െവട്ടുന്ന പ്രേയാഗങ്ങൾ നെമ്മ കടാ�
ക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മളിൽ കുറച്ചുേപർെക്കങ്കിലും ആഹ്ലാദ�
മുണ്ടു്. ആത്മാവിനു് ഉയർച്ച ഉണ്ടായിെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന�
െയന്തു്? ഒരു ത്രുടനം അനുഭവെപ്പടുന്നുണ്ടേല്ലാ. 11-ാം
ലക്കം “മലയാളനാടു്” വാരിക േനാക്കുക. ശ്രീ. മാത�
യിൽ അരവിന്ദ് എഴുതിയ “കൂടിയാട്ടം” എന്ന െചറുകഥ
ഗണികെയേപ്പാെല പ്രത്യക്ഷയാകുന്നെതങ്ങെനെയ�
ന്നു് നമുക്കു മനസ്സിലാക്കും. െകാച്ചുണ്ണിയുെട സേഹാ�
ദരിയാണു് ദമയന്തി. അവൾ പിഴച്ചുേപാകരുെതന്നു
കരുതി അയാൾ എേപ്പാഴും അവെള ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടു്.
എന്നിട്ടും ഒരു വിടൻ അവളുെട അടുെത്തത്തി. മീൻ
കഴുകിെക്കാണ്ടിരുന്ന അവെള അയാൾ—മാധവൻ—
തേലാടി. “എെന്റ കയ്യിെലാെക്ക ചിതമ്പലാ. േമത്തു്
മീൻ നാറ്റംണ്ടു് നിങ്ങൾ െതാടണ്ട” എന്നു് ദമയന്തി മു�
ന്നറിയിപ്പു നല്കിയിട്ടും മാധവൻ തേലാടൽ നിറുത്തിയി�
ല്ല. മാത്രമല്ല, അയാൾ അവെള ചുംബിക്കുകയും െചയ്തു.
ഇനി കഥാകാരെന്റ വാക്കുകളിൽത്തെന്ന േകട്ടുെകാ�
ള്ളുക. “ഒരു വല്ലാത്ത കിതേപ്പാെട അവൾ പറഞ്ഞു:
“അേയ്യാ ഇെതന്താണു്. എെന്ന വിടൂ. െതാടാൻ പാടി�
ല്ലാണ്ടിരിക്കണ സമയാ” അയാൾ വിട്ടില്ല” (പുറം 71).
കഥ ഇത്രതെന്ന. ഇതാേണാ കല? ഇതാേണാ സാഹി�
ത്യം? ഇതു െചറുകഥയാെണങ്കിൽ മറപ്പുരകളിൽ കരി�
ക്കട്ടെകാണ്ടു് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങ�
ളും ഉത്കൃഷ്ടമായ കലതെന്ന, അശ്ലീലതയുെട േപരില�
ല്ല എെന്റ നിന്ദനം. ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന
എനിക്കു് ഇെതാെക്ക ഒരശ്ലീലതയായി േതാന്നുന്നുമില്ല.
പേക്ഷ, െചറുകഥെയന്നാൽ എെന്തന്നു് നമുക്കു ചില
സങ്കല്പങ്ങെളല്ലാം ഇേല്ല? ആ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഒന്നിെന�
െയങ്കിലും തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ ഈ കഥാഭാസത്തിനു് കഴി�
യുന്നുേണ്ടാ? മീൻനാറ്റമുള്ള ഒരു െപണ്ണിെന ഒരു വിടാ�
േഗ്രസരൻ േവഴ്ചയ്ക്കുേവണ്ടി െകട്ടിപ്പിടിച്ചതു വർണ്ണിച്ചാൽ
അതുടെന കഥയാകുെമന്നു് ധരിച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്നതിലാ�
ണു് നമുക്കു് എതിർപ്പുള്ളതു്. ഇത്തരം കഥകൾ േവശ്യക�
െളേപ്പാെലയാെണന്നു് ഞാൻ ആദ്യെമഴുതിയതു് െതറ്റു്.
േവശ്യയ്ക്കു് ഒരന്തസ്സുണ്ടു്; അവൾക്കു സൗന്ദര്യമുണ്ടു്, സൗ�
രഭ്യമുണ്ടു്. മാതയിൽ അരവിന്ദെന്റ കഥയ്ക്കു ദുസ്സഹമായ
നാറ്റേമയുള്ളു. െവറും നാറ്റമല്ല. ഉലുമ്പുവാട, ഏതു സു�
ഗന്ധദ്രവ്യെമടുത്തു മണപ്പിച്ചാലും ഈ ദുർഗ്ഗന്ധം മാറി�
േപ്പാകുകയില്ല. അത്രയ്ക്കു തീക്ഷണമാണിതു്. താമരവള്ളി
അതിെന്റ സൗന്ദര്യെത്തത്തെന്ന താമരപ്പൂവാക്കി പ്രത്യ�
ക്ഷെപ്പടുത്തുന്നു. വൃക്ഷം അതിെന്റ സാരാംശെത്തത്ത�
െന്ന ഫലമാക്കി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. ഉത്തമസ്ത്രീ തെന്റ വി�
ശുദ്ധിെയ പുഞ്ചിരിയായി സ്ഫുടീകരിക്കുന്നു. എം.എസ്.
സുബ്ബുലക്ഷ്മി തെന്റ ആന്തര സൗന്ദര്യെത്ത ഉത്കൃഷ്ടഗാ�
നമാക്കി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. മാതയിൽ അരവിന്ദ് സദയം
ക്ഷമിക്കണം. അേദ്ദഹം തെന്റ ദുർഗ്ഗന്ധെത്ത “കൂടിയാ�
ട്ടം” എന്ന െചറുകഥയിലൂെട പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തു് ‘മലയാളനാടു് ’ വാരിക കിട്ടുന്നതു്
ഞായറാഴ്ചയാണു്. പത്രാധിപർ അയച്ചുതരുന്ന “േകാ�
പ്പി” ൈവകിേയ കിട്ടുകയുള്ളു. ഈ േലഖനം തയ്യാറാക്കു�
ന്നതിനുേവണ്ടി ഞാൻ വാരിക േനരേത്ത വാങ്ങാറുണ്ടു്.
ഈ ആഴ്ചയാെണങ്കിൽ “കുങ്കുമ”മില്ല. “േകരളശബ്ദ”മില്ല,
“ജനയുഗ”മില്ല വളെരക്കാലമായി “മലയാളരാജ്യ”മില്ല.
ഒേന്നാ രേണ്ടാ വാരികകെള അവലംബിച്ചു് േലഖന�
െമഴുതണം. ഈ വിചാരേത്താെട ഞാൻ െറയിൽേവ�
സ് േറ്റഷൻ േറാഡിലൂെട നടന്നേപ്പാൾ ഒരു വശത്തായി
കൂട്ടിലടച്ച തത്തയുമായി ഒരാളിരിക്കുന്നതു് കാണുകയു�
ണ്ടായി. ആ കിളി ഇരുമ്പുകമ്പികളിൽ ചിറകിട്ടടിച്ചു പിട�
യുന്നു. അതിെന്റ ‘പിടച്ചിൽ’ കണ്ടേപ്പാൾ എനിെക്കാരു
വല്ലായ്മയുണ്ടായി. ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ ഞാനതു മറക്കു�
കയും െചയ്തു. തീവണ്ടിയാപ്പീസിനടുത്തുള്ള ഒരു പീടിക�
യിൽ നിന്നു് ‘മലയാളനാടു് ’ വാങ്ങിയിട്ടു് ഞാൻ വീട്ടിൽ
തിരിെച്ചത്തി. ആദ്യം വായിച്ചതു് ശ്രീ. എം.എം. വർഗ്ഗീ�
സിെന്റ “വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും” എന്ന െച�
റുകഥയാണു്, വായിച്ചുതീർന്നയുടെന ആദ്യം ഓർമ്മിച്ച�
തും ആ പാവെപ്പട്ട കിളിെയത്തെന്നയാണു്. ഭാര്യ മരിച്ച
പൗേലാസ് ഭർത്താവു മരിച്ച അന്നാമ്മെയ വിവാഹം
കഴിച്ചു. പൗേലാസിനു ആദ്യെത്ത ഭാര്യയിൽ കൂട്ടികൾ
ജനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാം ശുഭമായിബ് ഭവിക്കുെമന്ന വിശ്വാ�
സേത്താെട പൗേലാസും അന്നാമ്മയും ദാമ്പത്യജീവി�
തം ആരംഭിച്ചു. പേക്ഷ, ആ വിശ്വാസം െതറ്റിേപ്പായി.
തനിക്കു് സന്താനമുണ്ടാകുകയിെല്ലന്നു് മനസ്സിലാക്കിയ
അന്നാമ്മ വിവാഹേമാചനത്തിനു് േവണ്ടി ഭർത്താവി�
േനാടു് അേപക്ഷിക്കുന്നു, അയാൾക്കും ആ ബന്ധത്തിൽ
നിെന്നാഴിഞ്ഞാൽ െകാള്ളാെമന്നുണ്ടു്. എന്നാലും സാ�
ദ്ധ്യമല്ല. വിവാഹേമാചനത്തിനു് മതനിയമങ്ങൾ തട�
സ്സമായി നില്ക്കുന്നു. ഒരു സമൂഹപരിഷ്കർത്താെവന്ന നി�
ലയിൽ ആ നിയമങ്ങെള േചാദ്യം െചയ്തുെകാണ്ടു് കഥാ�
കാരൻ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം കഥകൾ
വിജയം പ്രാപിക്കണെമങ്കിൽ മതത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾ
െകാണ്ടു് വ്യക്തികൾക്കു സഹിക്കാനാവത്ത കഷ്ടപ്പാടു�
കളുണ്ടായിെയന്നു് വിശദമാക്കണമേല്ലാ. ഈ കഥയിൽ
അങ്ങെനെയാന്നുമില്ല. “പൗേലാെസന്ന അപ്പർ ഡിവി�
ഷൻ ക്ലാർക്ക്” എന്നീ വാക്കുകൾ വിരസമായി ആവർ�
ത്തിക്കുന്നതിൽ കഥാകാരൻ തൽപരനായിരിക്കുന്നു
എന്നല്ലാെത േവെറാന്നും ഇവിെട പറേയണ്ടതായിട്ടില്ല.
ആഖ്യാനമാെണങ്കിൽ വിരസം. സ്വഭാവചിത്രീകരണമാ�
െണങ്കിൽ പൂജ്യം. കുെറ വാക്യങ്ങൾ. അതല്ലാെത ഇതി�
െലാന്നുമില്ല. കലെയ കൂട്ടിനകത്തടച്ചു് കഷ്ടെപ്പടുത്തുന്ന
ഒരാളാണു് അേദ്ദഹെമന്നു് എനിക്കങ്ങു േതാന്നിേപ്പാ�
യി, നിത്യജീവിതസംഭവങ്ങെള കലാനിരൂപണവുമായി
കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു േദാഷം എനിക്കുണ്ടു്. അതുെകാ�
ണ്ടു് േതാന്നിയതാണു്. അതു േപാകെട്ട. ഈശ്വര, അങ്ങു്
എന്താണു് ആ പക്ഷിെയ േമാചിപ്പിക്കാത്തതു്? “പക്ഷി
ശാസ്ത്രകാരെന്റ” വയറ്റുപിഴപ്പിനു് അതു് േവണെമന്നു്
കരുതിയതു െകാണ്ടാേണാ? ആരറിഞ്ഞു അങ്ങയുെട
ഉേദ്ദ്യശങ്ങൾ! രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിേല�
ക്കിറങ്ങിെച്ചന്നു് ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു വനിതെയ കണ്ടുപിടിച്ചു്
അവെള അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണു് ശ്രീ. കല്ലട വാ�
സുേദവൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കൃത്യം. (സംഗമം എന്ന െച�
റുകഥ) ഈ കഥയ്ക്കു ഏകാഗ്രത കുറവാെണങ്കിലും ആ
വനിതയുെട ദുഃഖം അനുവാചകെന്റ ദുഃഖമാക്കിത്തീർ�
ക്കുന്നതിൽ കഥാകാരൻ ഒെട്ടാെക്ക വിജയം പ്രാപിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്.

ഒരന്ധൻ രാത്രിസമയത്തു് ഒരു കൂട്ടുകാരേനാടു വിളക്കു
േചാദിച്ചു. കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു: “േസ്നഹിത, നിങ്ങൾ�
ക്കു കണ്ണുകാണാൻ വയ്യേല്ലാ, പിെന്നന്തിനാ വിളക്കു്?”
അന്ധൻ മറുപടി നല്കി:

“ഇരുട്ടത്തു വിളക്കും െകാണ്ടുേപായാൽ മറ്റുള്ളവർക്കു്
എെന്ന കാണാൻ കഴിയുമേല്ലാ. അവർ എെന്ന വന്നു്
ഇടിക്കാതിരിക്കും. അതിനാ വിളക്കു േചാദിച്ചതു്”

കൂട്ടുകാരൻ െകാടുത്ത വിളക്കും െകാണ്ടു കുരുടൻ യാത്ര�
യായി. കുറച്ചുദൂരം േപായേതയുള്ളു. അതിനുമുൻപു് ഒരു
യാത്രക്കാരൻ കുരുടെന്റ േദഹത്തു വന്നിടിച്ചു. േവദന�
േയാെട കുരുടൻ േചാദിച്ചു: “വിളക്കു കണ്ടുകൂേട?” യാ�
ത്രക്കാരൻ േദഷ്യേത്താെട അയാേളാെടാരു േചാദ്യം?”
“നിങ്ങൾ വിളക്കു കത്തിച്ചുെകാണ്ടു േപാകാത്തെതന്തു്?”
ശ്രീ െക.വി. ചന്ദ്രേശഖരൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
എഴുതിയ “പരാജയം” എന്ന െചറുകഥ കത്തിക്കാ�
ത്ത ഒരു വിളക്കാണു്. അതിൽ മെണ്ണണ്ണയുണ്ടു്. തിരിയു�
ണ്ടു്. െതളിഞ്ഞ ചിമ്മ്നിയുണ്ടു്. പേക്ഷ, ദീപംമാത്രമില്ല.
പരീക്ഷയിൽ േകാപ്പിയടിച്ചതിനു രാഘവൻപിള്ള മക�
െന്റ കരണത്തടിച്ചു. അടി െകാടുത്തതിനു േശഷമാണു
അയാൾ പൂർവകാലെത്തക്കുറിേച്ചാർമ്മിക്കുന്നതു്. താ�
നും പരീക്ഷയിൽ േകാപ്പിയടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഓർമ്മകൾ
രാഘവൻ പിള്ളെയ പശ്ചാത്താപത്തിനു വിേധയനാ�
ക്കി. ഫലിതാത്മകമായി കഥ പറയാനാണു് ചന്ദ്രേശഖ�
രെന്റ യത്നം കഥയുണ്ടു്, കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടു്; ഫലിതം
മാത്രമില്ല: ഫലിതത്തിെന്റ ദീപവുമായി അേദ്ദഹം സഞ്ച�
രിക്കണെമന്നാണു് നമ്മുെട ആഗ്രഹം. എന്തുെചയ്യാം!
ജന്മനാ കാഴ്ചയിെല്ലങ്കിേലാ? ‘ചന്ദ്രിക’ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
ശ്രീ. യു.െക. കുമാരൻ എഴുതിയ “പുരാവൃത്തം” എന്ന
കഥ ആരംഭിക്കുന്നതു് ഇങ്ങെനയാണു്:

“സൂര്യെന്റ വീതിേയറിയ ചിറകുകൾ കാടി�
നുമീെത തീക്ഷ്ണതകുറഞ്ഞ ഞരമ്പുകളിൽ
പറ്റിക്കിടന്നു. ചുവപ്പുേരഖ അവ്യക്തമായി
പടർന്നുപിടിച്ച പൂർവഭാഗത്തിനു താെഴ
ഇരുട്ടിൽ, കീറൽവീണ െവളിച്ചം പരുങ്ങി�
നിന്നു.”

ഇത്രയും വായിച്ചേപ്പാൾത്തെന്ന സംശയമുണ്ടായി ഏേതാ
ഒരത്യന്താധുനിക കഥയായിരിക്കുെമന്നു്. തുടർന്നു വാ�
യിച്ചേപ്പാൾ സംശയം നിശ്ചയമായി. ഒരു മരംെവട്ടു�
കാരൻ, സൂര്യൻ, സൂര്യപുത്രൻ, ഒരു കൃഷ്ണൻകുട്ടി. ഇവ�
െരക്കുറിെച്ചല്ലാം കഥാകാരൻ എെന്താെക്കേയാ പറ�
യുന്നു. ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കടുത്ത ദുഃഖമുണ്ടാ�
യാൽ, തീവ്രമായ ആേലാചനയുണ്ടായാൽ തലമുടി�
യാെക ഒറ്റരാത്രിെകാണ്ടു നരച്ചുേപാകുെമന്നു പറയാ�
റുണ്ടു്, ഏേതാ ഒരു രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ ഒരു രാത്രി മുഴു�
വൻ എേന്താ ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നുെവന്നും േനരം
െവളുത്തേപ്പാൾ അയാളുെട തലമുടി നരച്ചുേപായിരു�
ന്നുെവന്നും ഞാെനവിെടേയാ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിക്തർ
യൂേഗായുെട “പാവങ്ങെള”ന്ന േനാവലിെല പ്രധാന
കഥാപാത്രമായ ഷാങ് വാൽ ഷാങ് ഏഴു നഗരത്തി�
െല േമയറായിരിക്കുേമ്പാഴാണു് േവെറാരാളിെന ഷാങ്
വാൽ ഷാങായി െതറ്റിദ്ധരിച്ചു േപാലീസ് അറസ്റ്റ് െച�
യ്തതു്. അക്കാര്യം ഇൻസ് െപക് ടർ ഷേവറിൽ നിന്നറി�
ഞ്ഞ േമയർ അസ്വസ്ഥനായി ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ തെന്റ
മുറിയിൽ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടന്നു. േനരം െവളുത്ത�
േപ്പാൾ അയാളുെട തലമുടിയാെക നരച്ചുേപായിരുന്നു�
െവന്നു യൂേഗാ പറയുന്നു. പേക്ഷ, ഒറ്റരാത്രിെകാണ്ടുള്ള
ഈ “തലമുടിനരയ്ക്കൽ” െവറും “ഫലസി”യാണു്. (പ്രചാ�
രമാർന്ന െതറ്റിദ്ധാരണ) ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ശ്രീ.
പി.എ. ഷാഹുൽ ഹമീെദഴുതിയ “കിരീടം” എന്ന കഥ�
യിൽ അച്ഛെന്റ ദ്വിഭാര്യാത്വം കണ്ടു ദുഃഖിച്ച ഒരു മകെന്റ
തലമുടി നരച്ചുേപായിെയന്നു് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. മി�
ഥ്യാസങ്കല്പങ്ങൾക്കു സാഹിത്യത്തിൽ പ്രേവശനമുണ്ടു്.
അവ സംഭവിക്കുന്നതാെണന്നു േതാന്നുന്ന മട്ടിൽ സാ�
ഹിത്യകാരൻ വർണ്ണിക്കണം. അേത്രയുള്ളു. ഈ കഥയി�
ലാകെട്ട അച്ഛെന്റ െകാള്ളരുതായ്മ, അമ്മയുെട ദുഃഖം,
സേഹാദരിയുെട േശാകം ഇവെയല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഏേതാ “ഗംഭീര”മായതു സംഭവിക്കുെമന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചു
വായനക്കാരൻ കഥ വായിച്ചു േപാകുേമ്പാൾ നരയുെട
പ്രസ്താവേത്താെട കഥാകാരൻ കഥയങ്ങു് അവസാനി�
പ്പിക്കുന്നു. “എലിെയേപ്പാെലയിരിക്കുന്നവെനാരു പുലി�
െയേപ്പാെല വരുന്നതു കാണാം” എന്നു നമ്പ്യാർ പറ�
ഞ്ഞിട്ടിേല്ല. ഇവിെട പുലിെയേപ്പാെലയിരിക്കുന്നവൻ
എലിെയേപ്പാെല വരികയാണു്. മകെന്റ തലമുടി നരച്ചു
എന്നു പറയുന്നതിനു പകരം അവൻ കാലത്തു പായിൽ
നിെന്നഴുേന്നറ്റു പല്ലുേതക്കാൻ േപായി എന്നു പറഞ്ഞാ�
ലും േപാരായ്കയില്ല.

വിക്തർ യൂേഗാ

ഞാൻ താരാശങ്കറുെട ഒരു െചറുക�
ഥെയക്കുറിച്ചു് ഇേപ്പാൾ ഓർമ്മിക്കു�
കയാണു്. നാൽപതു വയസ്സായ ശം�
ഭു ഇരുപത്തിരണ്ടുവയസ്സുള്ള രാധി�
കയുമായി മാജിക്–സർക്കസ് നട�
ത്തി പണം സമ്പാദിക്കുന്നു. അവർ�
ക്കു വയസ്സായ ഒരു പുലിയുണ്ടു്. രാ�

ധിക അതിെന്റ പുറത്തുകയറി കൂടാരത്തിനകത്തു സഞ്ച�
രിക്കും. അതു രണ്ടു ൈകയും അവളുെട േതാളിലൂന്നി നി�
ല്ക്കും; അവെള ചുംബിക്കും. ചിലേപ്പാൾ രാധിക തല പു�
ലിയുെട വായ്ക്കകത്തു വയ്ക്കാൻ ഭാവിക്കും, ഇെതാെക്കക്ക�
ണ്ട ഗ്രാമവാസികൾ അദ്ഭുതെപ്പട്ടു അങ്ങെനയിരിക്കു�
േമ്പാൾ ഒരു യുവാവു്—കിസ് േറ്റാ—അവരുെട സർക്കസ്
കൂടാരത്തിനടുത്തു് കൂടാരമടിച്ചു. അവൻ സുന്ദരൻ, ആറ�
ടിെപ്പാക്കം. ആേരാഗ്യം തുളുമ്പുന്ന ശരീരം, നീണ്ട മൂക്കു്.
കനം കുറഞ്ഞ ചുണ്ടുകൾക്കുേമേല കനം കുറഞ്ഞ മീശ.
ബ്രഷ് െകാണ്ടു വരച്ചുവച്ചതുേപാെലയുണ്ടു് ആ മീശ,
അയാളുെട ൈചതന്യത്തിനും യുവത്വത്തിനും േചർന്ന
ഒരു കടുവയുമുണ്ടു്. കിസ് േറ്റാ കൂടാരമടിച്ചു വിദ്യകൾ കാ�
ണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശംഭുവിെന്റയും രാധികയുെടയും കൂ�
ടാരത്തിൽ ആരും കയറാെതയുമായി. “ഈ റാസ്ക്കലി�
െന ഞാൻ നാെള അറസ്റ്റു െചയ്യിക്കും” എന്നായി ശംഭു.
േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ േപാലീസുകാർ കിസ് േറ്റായുെട
കൂടാരം വളഞ്ഞു. വ്യാജച്ചാരായം അതിനകത്തുേണ്ടാ
എന്നു പരിേശാധിക്കാനാണു് അവർ വന്നതു്. അതറി�
ഞ്ഞ രാധിക അവേരാടു പറഞ്ഞു: “യജമാൻ എെന്റ കു�
ഞ്ഞു് അകത്തുണ്ടു്.” കുട്ടിെയ എടുത്തുെകാള്ളാൻ േപാലീ�
സുകാർ അനുവദിച്ചു. കിസ് േറ്റാ ചാരായം കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കു�
ന്ന സ്ഥലം രാധികയ്ക്കറിയാം. അവൾ മൂന്നുകുപ്പിച്ചാരാ�
യം േതാണ്ടിെയടുത്തു തുണിയിൽ െപാതിഞ്ഞു. കുഞ്ഞി�
െന മാേറാടു് അമർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതുേപാെല അതു െന�
േഞ്ചാടു േചർത്തുവച്ചു. േപാലീസുകരുെട മുൻപിൽക്കൂെട
നടന്നു േപാകുകയും െചയ്തു. ശംഭു ഇതറിഞ്ഞേപ്പാൾ േദ�
ഷ്യേത്താെട പറഞ്ഞു! “നീ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ഞാനേല്ല
അവെന അറസ്റ്റു െചയ്യിക്കാൻ േപാലീസുകാെര വരു�
ത്തിയതു്”.

അന്നു ൈവകുേന്നരവും സർക്കസ്സു നടന്നു. പേക്ഷ, ശംഭു�
വിെന്റ കുടാരത്തിൽ ആരും കയറിയില്ല. കിസ് േറ്റായുെട
കടുവ അവേനാടു യുദ്ധം െചയ്തു. ചിറകുവച്ച കുതിരേപാ�
െല അതു കൂടാരത്തിെലങ്ങും പറന്നു. അതു കാണാൻ
ആളുകൾകൂടി, ൈനരാശ്യത്തിൽവീണ രാധിക പറഞ്ഞു.
“മെണ്ണണ്ണ എവിെട” ഞാനിന്നു അവെന്റ കുടാരം തീ�
വയ്ക്കും”. രാത്രിയായി എല്ലാം നിശ്ശബ്ദം. മെണ്ണണ്ണയും
തീെപ്പട്ടിയും എടുത്തു് രാധിക കിസ് േറ്റായുെട കൂടാര�
ത്തിൽ കടന്നു. അവൾ െമെല്ല തീെപ്പട്ടിയുരച്ചു. അതാ,
കിേസ്റ്റാ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. എെന്താരു സുന്ദരമായ മുഖം!
എെന്താരു വിരിഞ്ഞമാറു് ! എത്ര ശക്തങ്ങളായ മാംസ�
േപശികൾ. രാധികയുെട തീെപ്പട്ടിത്തിരി െകട്ടു അവൾ
െപാടുന്നനേവ അവെന്റ മാറിേലയ്ക്കുവീണു. കിസ് േറ്റാ
ഉണർന്നു: പേക്ഷ, െഞട്ടിയില്ല. അവൻ മൃദുലമായ ആ
ശരീരെത്ത ദൃഢമായി തഴുകിെകാണ്ടു േചാദിച്ചു: “ആരു,
രാധ!–?” രാധിക ൈകെകാണ്ടു് അവെന്റ വാ െപാ�
ത്തി, “അേത. മിണ്ടാതിരിക്കൂ.” അവൾ പിെന്നയും പറ�
ഞ്ഞു: “വരൂ. നമുക്കു ഓടിേപ്പാകാം”. കിസ് േറ്റാ േചാദിച്ചു:
“എവിെട?” രാധിക മറുപടി നല്കി: “അങ്ങു ദൂെര,” ശം�
ഭുവിെന്റ കൂടാരത്തിനു് തീെകാളുത്തിയിട്ടു് അവർ േപാ�
കുേമ്പാൾ കഥയവസാനിക്കുന്നു. ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചു്
എനിക്കുള്ള അറിവിെന കൂടുതൽ അഗാധമാക്കിത്തരു�
ന്നതിെനയാണു് ഞാൻ െചറുകഥെയന്നു് കരുതുന്നതു്.
താരാശങ്കറിെന്റ ഈ െചറുകഥ എെന്റ ജീവിതാവേബാ�
ധെത്ത കൂടുതൽ വിശാലമാക്കുന്നു, അഗാധമാക്കുന്നു.
എന്നാൽ “മേനാരാജ്യം” ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ശ്രീ. മാത�
യിൽ അരവിന്ദ് എഴുതിയ “െഞക്കുവിളക്കു്” എന്ന െച�
റുകഥ ആ വിധത്തിലുള്ള കൃത്യമനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. മാത്ര�
മല്ല ജീവിതെത്ത െവറുക്കാൻ കൂടി അതു് കാരണമായി�
ബ് ഭവിക്കുന്നു. അരവിന്ദെന്റ കഥയുെട സ്വഭവം മാത്രമല്ല
ഇതു്; നമ്മുെട വാരികകളിൽ വരുന്ന പല െചറുകഥക�
ളും നെമ്മ പീഡിപ്പിക്കുന്നവയാണു്.

ഇതാ ഈ ജന്നലിൽക്കൂെട േനാക്കിയാൽ എെന്റ വീടി�
െനയും അടുത്ത വീടിെനയും േവർതിരിക്കുന്ന കരിങ്കൽ�
മതിൽ കാണാം. ഒരു ൈവചിത്ര്യവുമില്ലാത്ത, പാരുഷ്യ�
മാർന്ന മതിൽ. അതിനടുത്തായി ഒരു െചമ്പരത്തിെച്ചടി
ചരലിലും െചളിയിലും ബന്ധനമാർന്നുെകാണ്ടു് െകാച്ചു
െകാമ്പുകളും പച്ചിലകളും വീശി സ്വാതന്ത്ര്യേത്താെട നൃ�
ത്തമാടുന്നു. അതു് നിറെയ ചുവന്ന പൂക്കൾ. ബന്ധനമു�
െണ്ടങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം. പ്രബന്ധങ്ങളും ഇതു േപാലിരി�
ക്കണം; ശുഷ്കങ്ങളായ സാഹിത്യതത്ത്വങ്ങളിൽ ബന്ധ�
നമാർന്ന പ്രബന്ധങ്ങൾ രചനഭംഗി കലർന്നു്, വാങ്മ�
യചിത്രങ്ങൾ േചർന്നു് സ്വതന്ത്രമായി പരിലസിക്കണം,
മലയാളനാട്ടിൽ ശ്രീ. െക. രാമചന്ദ്രൻ നായർ എഴുതിയ
“സൃഷ്ടിയും പകർത്തലും” എന്ന േലഖനത്തിൽ ആ വർ�
േണ്ണാജ്ജ്വലതയില്ല, സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല; കരിങ്കൽ മതിൽ
േപാെല അതു് വിരസമാണു്, പരുഷമാണു്.

“എക് സിസ് െറ്റൻഷ്യലിസം—സാഹിത്യത്തിലും മറ്റും രം�
ഗങ്ങളിലും” എന്ന േപരിൽ ശ്രീ. െക.ബി.െക. േദശാഭി�
മാനി വാരികയിെലഴുതുന്ന പണ്ഡിേതാചിതമായ േലഖ�
നത്തിേലക്കു് ഞാൻ മാന്യവായനക്കാരുെട ശ്രദ്ധ സാദ�
രം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്തിത്വെത്തക്കുറിച്ചു് അറിേയണ്ടെത�
ല്ലാം അേദ്ദഹം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പ്രേയാജനപ്രദങ്ങളായി
ഇത്തരം േലഖനങ്ങൾ മറ്റു വാരികകളിലും ഉണ്ടായിരു�
െന്നങ്കിൽ!

കുമാരനാശാൻ

കുമാരനാശാെന്റ ജന്മംെകാണ്ടു
ധന്യമായ കായിക്കര എെന്റ വായ�
നക്കാർ കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ? അനുഗ്രഹീ�
തകവി ശ്രീ. പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നാ�
യരുെട ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ “കട�
ലുകൾക്കും കടലായ ഏേതാ അപാ�
രതെയക്കുറിച്ചു് മത്തുപിടിച്ചു് സ്വയം
മറന്നു പാടുന്ന നീലക്കടൽ; വിശുദ്ധിയുെട കർപ്പൂരെമ�
ങ്ങും പരത്തുന്ന െവൺമണൽത്തിട്ടു്; ഓർമ്മകൾ പുതു�
ക്കിയ െതങ്ങിൻേതാപ്പു്” ആ കായിക്കെര കുറിച്ചു്, അവി�
െട ജനിച്ച കുമാരനാശാെനക്കുറിച്ചു് കുഞ്ഞിരാമൻനാ�
യർ പാടുന്നു. വാക്കുകൾെകാണ്ടു് ഒരു സുവർണ്ണേഗാപു�
രം അേദ്ദഹം നിർമ്മിക്കുന്നു. അതു് കാണണെമന്നുള്ള�
വർക്കു് മാതൃഭൂമി വാരിക േനാക്കാം, ശ്രീ. നീലേമ്പരൂർ
മധുസൂദനൻ നായരാകെട്ട മനുഷ്യെന്റ മഹത്ത്വെത്തക്കു�
റിച്ചു്. അവെന്റ േനട്ടങ്ങെള കൂറിച്ചു് ഉജ്ജ്വലമായി ഗാന�
െമാഴുക്കുന്നു.

“എെന്റ െചപ്പിെലകുങ്കുമം പൂശി
സന്ധ്യ കണ്ണാടിേനാക്കുന്നേനരം
…………………
എെന്റ േനട്ടങ്ങൾ കേയ്യറ്റുവാങ്ങാ-
െനന്തിനി നിങ്ങൾക്കിത്ര വിളംബം?

വിളംബമില്ല. അതുെകാണ്ടാണേല്ലാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കവിത നല്ലതാെണന്നു് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതു്.

□
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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/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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