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സാഹിത്യവാരഫലം
1971/08/22-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

നക്ഷത്രെമവിെട? പുൽെക്കാടിെയവിെട?

വിക്തർ കസിൻ

പ്രശസ്തനായ ഒരു നിരൂപകൻ ഒരു
സാഹിത്യകാരെനക്കുറിച്ചു് നല്ലവാ�
ക്കു പറഞ്ഞുെവന്നിരിക്കെട്ട. പിന്നീ�
ടുള്ളവർ ആ സാഹിത്യകാരെന
അേതാെട കണ്ണടച്ചങ്ങു വാഴ്ത്തുകയാ�
യി, ആ വിധത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന�
ത്തിനു നിരൂപകെന േപ്രരിപ്പിച്ച
വസ്തുതകെളക്കുറിച്ചു് അവർ വിചാ�

രിക്കുകയില്ല. അതിെന്റ സാംഗത്യെത്തപ്പറ്റിേയാ നിഷ്പ�
ക്ഷതെയപ്പറ്റിേയാ അവർക്കു് ആേലാചനയില്ല. സാഹി�
ത്യകാരെന്റ കൃതികൾ ഒന്നു വായിച്ചു േനാക്കുകേപാലും
െചയ്യാെത അവർ പ്രശംസാവചനങ്ങൾ െപാഴിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കും. അെല്ലങ്കിൽ അവർ വായിച്ചുെവന്നുതെന്ന�
യിരിക്കെട്ട. ഏതു “ചവറും” അവർക്കു രത്നമായിേത്താ�
ന്നും. തത്ത്വജ്ഞാനിയായ പാസ് കലിെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിലു�
ള്ള അച്ചടിെത്തറ്റുകൾ ഉദാത്തങ്ങളായ ചിന്തകളായി വി�
ക്തർ കസിൻ കരുതുകയുണ്ടായി. ആ േതാന്നൽ മഹാ�
നായ ഒരാളിേനാടു ബന്ധെപ്പട്ടുവരുന്നെതന്തും മഹനീ�
യമാെണന്ന സങ്കല്പത്തിൽനിന്നുളവാകുന്നതാണു്. നാം
ആദ്യം പറഞ്ഞതാകെട്ട നിരൂപകെന്റ പ്രശസ്തിേയാ�
ടു ബന്ധെപ്പട്ടുണ്ടാകുന്ന മിഥ്യാസങ്കല്പമാണു്. ശ്രീ. പുളി�
മാന പരേമശ്വരൻപിള്ളയുെട കവിതകളും കഥകളും നാ�
ടകവും ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാെണന്നു് േകരളത്തിെലങ്ങും പ്രസി�
ദ്ധനായ ഒരു നിരൂപകൻ ഒരിക്കൽ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
അേതാെട പരേമശ്വരൻപിള്ളെയ കീറ്റ്സായും േമാപ്പ�
സാങ്ങായും ഇബ് സനായും ഒെക്ക െകാണ്ടാടുവാൻ പല�
രുമുണ്ടായി. ഇന്നും ആ “െകാണ്ടാട്ടം” അവസാനിച്ചിട്ടി�
ല്ല. ഉത്തിഷ്ഠമാനനായ ശ്രീ. എം.എം. ബഷീർ “ചന്ദ്രിക”
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ 50-ാം ലക്കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
“ഇരുപത്തിയഞ്ചുവർഷത്തിനുേശഷം” എന്ന േലഖന�
ത്തിൽ ശ്രീ. പുളിമാന പരേമശ്വരൻപിള്ള പ്രതിഭാശാ�
ലിയായ കവിയും അനന്യസാധാരണനായ കഥാകാ�
രനും ഉജ്ജ്വലനായ നാടകക്കാരനും ആെണന്നു് സ്ഥാ�
പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതിലും സ്വതന്ത്രങ്ങളായ
അഭിപ്രായങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുവാൻ താൽപര്യം കാ�
ണിക്കാറുള്ള എെന്റ സുഹൃത്തു ശ്രീ. ബഷീർ ഇവിെട
പലരും പാടിയ പല്ലവി ഏറ്റുപാടുന്നേതയുള്ളൂ. അേദ്ദഹം
സാകൂതം ഉദ്ധരിക്കുന്ന കാവ്യഭാഗം പുളിമാന പരേമശ്വ�
രൻപിള്ളയുെട പ്രതിഭാരാഹിത്യത്തിനു മാത്രേമ നിദർ�
ശകമാകുന്നുള്ളൂ. വരകൾ ഇതാ.

“നിഷ്ഫലം നില്ക്കുെമൻ വ്യർത്ഥവ്യാേമാഹേമ
നിഷ്ഠൂരെമൻ വിയർെപ്പല്ലാം കുടിച്ചുനീ
നൂറു നൂറാശകൾ മിന്നിെത്തളിയിച്ചു
പാരിടം േമാഹനെമന്നുമന്ത്രിച്ചു നീ
…………………………………
നില്ക്കുക നില്ക്കുെകന്നാശാശതങ്ങേള
നിങ്ങെളേപ്പാറ്റുവാൻ േവർപ്പിനിയില്ല േമ.”

ഈ വരികൾ എഴുതിയ ‘കവി’ മൗലികപ്രതിഭയുള്ള
കവിയാെണന്നു് എങ്ങെന പറയും? ഇവിെട ഇംഗ്ലീ�
ഷിൽ Poetic inevitability—കാവ്യാത്മകമായ അനതി�
ക്രമണീയത—(കവി പദങ്ങൾ പ്രേയാഗിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ
അവ മാറ്റി മറ്റു പദങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ വയ്യാെതവരുന്ന അവ�
സ്ഥ) എന്ന ഗുണമില്ല. ഒരു വരിയിൽേപ്പാലും കവിതയി�
ല്ല. ഇതിെനക്കാെളാെക്ക നിഷിദ്ധമായി മെറ്റാരു വസ്തു�
തയുമുണ്ടു്. അതു് ഈ കാവ്യശകലം ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയുെട
പ്രതിധ്വനിയാെണന്നുള്ളതാണു്. കവിയുെട േപരുപറ�
യാെത ആശാെന്റയും വള്ളേത്താളിെന്റയും ശങ്കരക്കുറു�
പ്പിെന്റയും ചങ്ങമ്പുഴയുെടയും കവിതകൾ വായനക്കാ�
െര െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ചാൽ അവർ ഒരു സംശയവും കൂടാ�
െത ഓേരാ കാവ്യഭാഗവും ഇന്ന കവിെയഴുതിയതാെണ�
ന്നു പറയും. മുകളിൽേച്ചർത്തവരികൾ കവിയുെട േപരു
പറയാെത െചാല്ലിയാേലാ? ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കു് ഏഴുവയസ്സു�
ണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു് എഴുതിയതാേണാ എന്നു് അവർ
േചാദിെച്ചന്നുവരാം. ഞാൻ പുളിമാന പരേമശ്വരൻപി�
ള്ളയുെട എല്ലാക്കവിതകളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം
മൗലികനായ കവിയല്ല; മാെറ്റാലിക്കവിയാണു്. ഇങ്ങ�
െനയുള്ള ഒരു മാെറ്റാലിക്കവിെയക്കുറിച്ചു ബഷീർ പറ�
യുന്നു: “പ്രതിഭയുെട കാര്യത്തിൽ ഇടപ്പള്ളിെയക്കാൾ
അതിശക്തനായിരുന്ന പുളിമാന പരേമശ്വരൻപിള്ള�
െയ ഇേന്നാളം അധികമാരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല.”
ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള എവിെട? പുളിമാന പരേമ�
ശ്വരൻപിള്ള എവിെട? നക്ഷത്രെമവിെട? പുെല്ക്കാടിെയ�
വിെട?

േജാർജ്ജ് ൈകസർ

പരേമശ്വരൻപിള്ളയുെട “സമത്വ�
വാദി” എന്ന ഭാവാത്മകനാടക�
ത്തിെന്റ പുനഃപ്രസാധനത്തിൽ
പുളകിതഗാത്രനായിട്ടാണു് ശ്രീ.
ബഷീർ ഇങ്ങെനെയല്ലാം പ്രസ്താ�
വിക്കുന്നതു്. ആ “സമത്വവാദി” മല�
യാളനാടകസാഹിത്യത്തിെല “ഒര�
ദ്ഭുത”മാെണന്നുവെര അേദ്ദഹത്തി�

നു് അഭിപ്രായമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു. പേക്ഷ, ജർമ്മൻ�
നാടകകർത്താവായ േജാർജ്ജ് ൈകസർ എഴുതിയ
Coral, gas I, gas II, എന്നീ മൂന്നു നാടകങ്ങളിൽ നിന്നു്
വ്യുത്പന്നമായ ഒരു മാെറ്റാലിനാടകമാണു് പുളിമാന�
യുെട “സമത്വവാദി”. ജീവിതാഭിവീക്ഷണത്തിൽ, ഇതി�
വൃത്തനിേവശനത്തിൽ ഒെക്ക പുളിമാന പരേമശ്വരൻ�
പിള്ള ൈകസെറ അനുകരിക്കുന്നു. ദരിദ്രനായി ജീവി�
തമാരംഭിച്ചു് േകാടീശ്വരനായ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രം
ൈകസറുെട നാടകത്തിലുണ്ടു്. പരേമശ്വരൻപിള്ളയുെട
പ്രഭു അയാളിൽ നിന്നു് വിഭിന്നനല്ല. ൈകസറുെട േകാടീ�
ശ്വരെന്റ മകൻ സമത്വവാദിയാണു്. അയാൾ അച്ഛേനാ�
ടു പറയുന്നു: “നിങ്ങെള മറച്ചിരിക്കുന്ന ആവരണം ഞാൻ
കീറിെയറിയും. നിങ്ങളുെട ധനത്തിെന്റ പാപെത്തക്കുറി�
ച്ചു് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂേട”. പുളിമാനയുെട സമത്വവാദി
പ്രഭുവിെന്റ മകനെല്ലങ്കിലും അനന്തരവനാണു്. അയാൾ
അട്ടഹസിക്കുന്നു. “ആ ആശ ഞാൻ തകർക്കും. ന്യായ�
രഹിതമായ ആശ… ആ െവളിയിെലല്ലാം േപയിളക്കു�
ന്ന ആ നിലവിളി ഒന്നുകിൽ നശിക്കണം; അെല്ലങ്കിൽ—
അതിേനാടു േചരുന്ന ഒരു ഭീമമായ നിലവിളി ഇതിന�
കത്തുനിന്നും െപാങ്ങണം. സ്വാർത്ഥമായ ആനന്ദം തു�
ലയണം.” ൈകസറുെട േകാടീശ്വരൻ ദരിദ്രനായിരുന്ന�
േല്ലാ. തെന്റ സന്താനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ ദുഃഖമറിയ�
രുെതന്നു് അയാൾക്കു നിർബന്ധമുണ്ടു്. പേക്ഷ, സന്താ�
നങ്ങൾ നീതിരഹിതമായി ആർജ്ജിച്ച ധനം അനുഭവി�
ക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അവർ െതാഴിലാളികേളാടു
േചരുന്നു. പ്രഭുവിെന്റ അനന്തരവനായ സമത്വവാദിയ്ക്കും
അേത ആശയം തെന്നയാണുള്ളതു്. ൈകസറുെട നാ�
ടകത്തിൽ േകാടീശ്വരൻ തെന്റ പ്രതിരൂപമായ െസക്ര�
ട്ടറിെയ െവടിവച്ചുെകാല്ലുന്നു. പരേമശ്വരൻപിള്ളയുെട
നാടകത്തിൽ സമത്വവാദി പ്രഭുവിെന െവടിവച്ചുെകാ�
ല്ലുന്നു. രണ്ടു വധങ്ങളും വിഭിന്നങ്ങളാെണന്നു േതാന്നും.
പേക്ഷ, ഒന്നാെണന്നു െതളിയിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമി�
ല്ല. സ്ഥലപരിമിതിെകാണ്ടു് ഞാൻ നിറുത്തുന്നു. അതിഭാ�
വുകത്വത്തിെന്റയും അവാസ്തവികത്വത്തിെന്റയും സന്ത�
തികളായ കുെറ െചറുകഥകൾ പുളിമാന നിർമ്മിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. അവെയക്കുറിച്ചു് ബഷീർ പറയുന്നു: ‘കാല്പനികത്വ�
ത്തിെന്റ നിത്യഹരിതഭൂമിയിൽ സൗന്ദര്യം വർഷിച്ചുനി�
ല്ക്കുന്ന പുളിമാനയുെട െചറുകഥകെള മലയാളത്തിൽ
മറ്റാർക്കും അനുകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.” പുളിമാന
പരേമശ്വരൻപിള്ളയുെട കൃതികൾ സമാഹരിച്ചു പ്രസാ�
ധനംെചയ്ത കാലത്തു് ചിലർ എേന്നാടു പറഞ്ഞു: “ഒന്നു
േകമമായി പത്രത്തിെലഴുതണം.” ഞാൻ ഗ്രന്ഥം വാ�
യിച്ചുേനാക്കിയേപ്പാൾ അന്തരിച്ചുേപായ ആ നല്ല മനു�
ഷ്യൻ മാെറ്റാലിസ്സാഹിത്യകാരനാെണന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കി. അങ്ങെനതെന്ന “കൗമുദി”യിൽ എഴുതുകയും െച�
യ്തു. ബഷീറിേനാടു് അങ്ങെന ആരും പറഞ്ഞിരിക്കാനി�
ടയില്ല. പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ഇെല്ലങ്കിലും എെന്റ സുഹൃ�
ത്തു് ഈ വരികൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതു െകാള്ളാം. “ചിത്തം
ചലിപ്പതിന്നു േഹതു മുതിർന്നുനിെല്ക്ക െനഞ്ചിൽക്കുലുക്ക�
െമവനില്ലവനാണു ധീരൻ.”

കാശിത്തുമ്പയുെട വിത്തുകൾ ചിതറുന്നതു കണ്ടിട്ടിേല്ല?
എെന്താരു മഹാമനസ്കതയാണു് ആ െചടിക്കു്? നാലു�
പാടും നിർേല്ലാപമായി വിത്തുകൾ വാരിെയറിയുന്നു.
അതുേപാെല പണം വാരിെയറിയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തി�
െന എനിക്കറിയാം. ഔദാര്യത്തിെന്റയും ദാനശീലതയു�
െടയും മൂർത്തിമദ്ഭാവമാണു് അേദ്ദഹം. അേദ്ദഹെത്ത�
േപ്പാെല കലയുെട സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ വാരിവിത�
റുന്ന ഒരു ഉദാരശീലനുണ്ടു് മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ.
േസതുെവന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരു്, 21-ാം ലക്കം
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു േനാക്കുക. അേദ്ദഹത്തിെന്റ “കർ�
ക്കടകം” എന്ന െചറുകഥ കാണാം. വർഷത്തിെന്റ
അവസാനമാസമാണു് കർക്കടകം. ജീവിതാവസാന�
ത്തിെലത്തിയ ഒരുവെന കഥാകാരൻ അവതരിപ്പിക്കു�
ന്നു. അയാളുെട മാനസികനിലകെള പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ
േവേറ രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങെള ചിത്രീകരിക്കുന്നു. മരണ�
െത്ത സമീപിച്ച അയാളുെട ഓേരാ മാനസികപ്രതിക�
രണെത്തയും സുസൂക്ഷ്മമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. കഥ
വായിച്ചുതീരുേമ്പാൾ അതു് അയാളുെട കഥ മാത്രമല്ല
നമ്മുെട എല്ലാവരുെടയും കഥതെന്നയാെണന്നു് നമു�
ക്കു േതാന്നുന്നു. വ്യക്തിഗതങ്ങളായ വസ്തുതകൾ ചിത്രീ�
കരിച്ചു് സമഷ്ടിഗതങ്ങളായ വസ്തുതകെള ആേലഖനം
െചയ്യുന്നതാണു് കലെയന്നു് െഹഗൽ പറഞ്ഞതു് എത്ര
വാസ്തവം! ഞാൻ അടുത്തകാലത്തു് വായിച്ച ഉത്കൃഷ്ട�
ങ്ങളായ കഥകളിെലാന്നാണു് േസതുവിെന്റ “കർക്കട�
കം”. േസ്നഹവും യുക്തിയും ഒരിക്കലും േചരാത്തവയാ�
ണു്. ഭർത്താവിനു തെന്ന േസ്നഹമിെല്ലന്നു ഭാര്യ വിചാരി�
ക്കുന്നു. ഭാര്യയ്ക്കു തെന്ന േസ്നഹമിെല്ലന്നു് ഭർത്താവു വിചാ�
രിക്കുന്നു. യുക്തിയുെട അവലംബേത്താെടയാണു് ഈ
വിചാരങ്ങൾ ഉദ്ഭവിക്കുക. എന്നാൽ െപാടുന്നനേവ
യുക്തിെയ ലംഘിച്ചുെകാണ്ടു് േസ്നഹം മയൂഖമാലകൾ
വീശിയാേലാ? ഭാര്യയും ഭർത്താവും അതിെന്റ പ്രകാ�
ശവലയത്തിൽെപ്പട്ടു് ഔജ്ജ്വല്യേത്താെട നില്ക്കും. ഈ
തത്ത്വമാണു് നന്ദിനി സത്പഥിെയഴുതിയ “അഗാധത�
യിൽ” എന്ന സുന്ദരമായ ഒറിയാക്കഥയിലുള്ളതു്, ഇതു്
തർജ്ജമെചയ്തു് ശ്രീ. പി.െക.പി. കർത്താ അഭിനന്ദ�
നം അർഹിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചരഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ�
തക്കവിധത്തിൽ പ്രാഗല്ഭ്യമാർന്ന ഒരുവെന ശ്രീ. യു.
ഫൽഗുനൻ പ്രാഗ്  ലഭ്യേത്താെട അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
(രണ്ടുകഥകളും മലയാളനാട്ടിെന്റ 12-ാം ലക്കത്തിൽ)
ശ്രീ. എ.സി.െക. രാജായുെട “േകാഴിേക്കാെട്ട പക്ഷി�
കേളാ? ഒരു നഗരത്തിെന്റ ജീർണ്ണിച്ച ജീവിതെത്ത
സ്വകീയങ്ങളായ പ്രതിരൂപങ്ങളിലൂെട സ്ഫുടീകരിക്കുന്ന
ആ കഥയിലുമുണ്ടു് കഥാകാരെന്റ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം. പേക്ഷ,
വ്യത്യാസം നാം ഓർമ്മിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. െചലവുെചേയ്യ�
ണ്ടതിനുമാത്രം വിദഗ്ദ്ധതേയാെട െചലവാക്കുന്ന മാർ�
ഗ്ഗം ഒന്നു്. മഹാമനസ്ക്കതയുെട പ്രഭാതാരള ്യേത്താടുകൂടി
കാഞ്ചനനാണയങ്ങൾ വാരിെയറിയുന്ന മാർഗ്ഗം രണ്ടു്.
രണ്ടാമെത്തയാളിെന ആളുകൾ േസ്നഹിക്കും, ബഹു�
മാനിക്കും… Caricatures—വികൃതചിത്രങ്ങൾ—എല്ലാ
മണ്ഡലങ്ങളിലുമുണ്ടു്. സായ്പിെന്റ മട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറ�
ഞ്ഞു് സായ്പും നാടനുമല്ലാതായ വാർത്താവായനക്കാ�
രൻ. ഇംഗ്ലീഷ് ൈശലിയിൽ മലയാളം പറയുന്ന വാർ�
ത്താവായനക്കാരൻ: മര്യാദയുെട േപരിൽ അേങ്ങാട്ടു
െതാഴുേമ്പാൾ കഴുെത്താടിച്ചു തലമാത്രം ചരിച്ചുതാഴ്ത്തു�
ന്ന പരിഷ്ക്കാരി, അങ്ങെന പലരും ഒന്നുകൂെട പറയെട്ട,
കലാവാസനയില്ലാെത കഥെയഴുതി മനുഷ്യെര ശല്യ�
െപ്പടുത്തുന്ന തൂലികാതാഡനക്കാരൻ. ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
േചേലമ്പ്ര ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ “വിശ്വാസത്തു�
ടർച്ച” എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചേപ്പാൾ ഞാനീവികൃത�
ചിത്രങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഓർമ്മിച്ചുേപായി. അവാർഡ് ലഭി�
ച്ച േനാവലിെനക്കുറിച്ചു് നിരൂപണെമഴുതാൻ ഭാവിച്ച
ഒെരഴുത്തുകാരൻ േവലുെവന്ന സാധുവിെന കണ്ടേപ്പാൾ
അത്യന്താധുനികത്വത്തിേലക്കും ജീർണ്ണതയിേലക്കും വി�
ശ്വാസത്തകർച്ചയിേലക്കും െചല്ലുകയായി. അേദ്ദഹം
അവയുെട േനർക്കു് ഉപാലംഭം െചാരിയുന്നു. ഉപാലം�
ഭം െചാരിയൂ മി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണ്ൻ! അതു് കലകൂടിയാവെട്ട;
വികൃതചിത്രമാകാതിരിക്കെട്ട. പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തി�
ലുള്ള തൂലികാതാഡനം നടത്തുന്നതു് ശ്രീ. െക.പി.എം.
അലി പാലുവായിയാണു്. ആ താഡനത്തിെന്റ േവദന
ഞാനറിഞ്ഞു. വായനക്കാർ അതറിയാതിരിക്കെട്ട. േപ�
ഴ് സ്യയിൽ േജാലി േനാക്കുന്ന ഭർത്താവിെന്റ കത്തു കാ�
ത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്കു് രണ്ടു കത്തുകൾ ഒരുദിവസം കിട്ടി.
ആദ്യെത്ത കത്തു് െപാട്ടിച്ചു വായിച്ചേപ്പാൾ ഭാര്യ േബാ�
ധംെകട്ടു. ഭാര്യയ്ക്കു് ചാരിത്രേദാഷം സംഭവിച്ചതിനാൽ
അവെള ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നു ഭർത്താവു് അതി�
െലഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഒെട്ടാെക്ക േബാധം വന്നേപ്പാൾ
രണ്ടാമെത്ത കത്തു് തുറന്നുവായിച്ചു. അേപ്പാൾ അതിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത കത്തിൽ വർണ്ണിച്ചതു്
സ്വപ്നമായിരുന്നുെവന്നു്. ഉടെന ഭാര്യ ആഹ്ലാദിച്ചു. ഹാ�
യ് ! എെന്താരുജ്ജ്വലഭാവന! കുരിശിൽത്തറച്ച േയശുേദ�
വെന്റ ഒരു രൂപം എെന്റ േമശപ്പുറത്തു് ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകൾ വീണ്ടും േകൾക്കുന്നു. “പി�
താേവ ഇവർ െചയ്യുന്നതു് എന്താെണന്നു് അറിയുന്നില്ല.
ഇവർക്കു മാപ്പുെകാടുക്കേണ” േയശുേദവനും ജഗന്നിയ�
ന്താവും അലിക്കു മാപ്പുെകാടുക്കും. വായനക്കാരൻ മാപ്പു�
െകാടുക്കുകയില്ല. അത്ര കണ്ടു ബീഭത്സമാണു് ഇക്കഥ.
“ജനയുഗം” വാരികയിലും “േദശാഭിമാനി” വാരികയിലും
ഈ പ്രാവശ്യം കഥകൾ കാണുന്നില്ല. ആ വാരികകൾ�
ക്കു കിട്ടുന്നതും ഇത്തരം കഥകളായിരിക്കും, ഭാഗ്യമായി
അവർ കഥ പരസ്യം െചയ്യാത്തതു്. “വല്ലാമക്കളിലില്ല
മക്കൾ” എന്ന കവിവചനം എത്ര സാർത്ഥകം!

കൃതജ്ഞത ഒരു മാനുഷികമൂല്യമാെണന്നു നാം വിചാരി�
ക്കാറുെണ്ടങ്കിലും അതിനു പരമപ്രാധാന്യം കല്പിേക്ക�
ണ്ടതുേണ്ടാ? പൂക്കൾ സൗരഭ്യം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു; വൃ�
ക്ഷങ്ങൾ കനികൾ വിതരണംെചയ്യുന്നു. ആ വൃക്ഷങ്ങ�
ളുെട േവരുകൾ േനാക്കൂ, ജലം വലിെച്ചടുത്തു മുകളിേലയ്ക്കു്
എത്തിക്കുക എന്നതിൽക്കവിഞ്ഞു് അവെയ്ക്കാരു േജാലി�
യുമില്ല. ഇവെയാന്നും കൃതജ്ഞത അവകാശെപ്പടുന്നി�
ല്ല. സ്വാർത്ഥരഹിതനായ മനുഷ്യനും കൃതജ്ഞതയ്ക്കുേവ�
ണ്ടി ബഹളം കൂട്ടുന്നില്ല. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല മനു�
ഷ്യെന—ശ്രീ. എസ്. നീലകണ്ഠയ്യെര—ശ്രീ. സി. അച്ചു�
തേമേനാൻ നമ്മുെട മുന്നിേലക്കു െകാണ്ടുവരുന്നു. ആ
ചിത്രത്തിനു െതളിച്ചമുണ്ടു്; ഭംഗിയുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാക്യങ്ങൾ ലളിതങ്ങളാണു്; അവ പ്രസന്നത എന്ന ഗു�
ണം ആവഹിക്കുന്നു. (നവയുഗം വാരിക-ലക്കം 4)

സാഹിത്യെത്ത മാർക്സിയൻ തത്ത്വചിന്തയിലൂെട സംവീ�
ക്ഷണം െചയ്യുകയും ആ രീതിയിൽ അതിെന്റ മൂല്യം നിർ�
ണ്ണയിക്കുകയും െചയ്യുന്ന പ്രഗല്ഭനായ നിരൂപകനാണു്
ശ്രീ. നേരന്ദ്രപ്രസാദ്. അേദ്ദഹം പുേരാഗമന പ്രസ്ഥാന�
ത്തിനു െചയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങെളന്ന നിലയിൽ ചില നിർ�
േദ്ദശങ്ങൾ നല്കുന്നു. (നവയുഗം) അവയിെലാന്നു് “രാഷ്ട്രീ�
യബന്ധങ്ങളുെട േപരിൽ സർഗ്ഗസാഹിത്യകാരന്മാെര�
യാെരയും “ഒന്നു െപാക്കിെക്കാടുക്കാൻ തയ്യാറാവാതി�
രിക്കുക” എന്നതാണു്. സാഹിത്യെത്ത അതിെന്റ മാന�
ദണ്ഡങ്ങൾെകാേണ്ട അളക്കാവൂ എന്നു് അഭിപ്രായമുള്ള
ഈ േലഖകൻ നേരന്ദ്രപ്രസാദിെന്റ ഈ നിർേദ്ദശെത്ത
പിന്താങ്ങുകയും സമഞ്ജസമായ ഈ നിർേദ്ദശം മുേന്നാ�
ട്ടു വച്ചതിനു് അേദ്ദഹെത്ത സവിനയം അഭിനന്ദിക്കുക�
യും െചയ്യുന്നു.

റുേഡാൾഫ് െഹസ്സ്

മലയാളനാടു േനാക്കുക “സ്പാന�
ഡുവിെല ഏകാന്തത്തടവുകാര�
നായ” െഹസ്സിെനക്കുറിച്ചു് ശ്രീ. െസ�
ബാസ് റ്റ്യൻ േപാൾ എഴുതുന്നു. ഹൃ�
ദയെത്ത സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു േലഖ�
നമാണതു്. െഹസ്സ് ക്രൂരനാെണങ്കി�
ലും ആ േലഖനം വായിച്ചാൽ നമ്മു�

െട കണ്ണുകൾ കണ്ണീരുെകാണ്ടു നനയാതിരിക്കുകയില്ല.
അമ്പതുവർഷം മുൻപു് ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ േലഖനങ്ങെളഴു�
തി മലയാളഭാഷെയ സമ്പന്നമാക്കിയ ശ്രീ. എം. രാജ�
രാജവർമ്മെയക്കുറിച്ചു േഡാക് ടർ. എസ് . പരേമശ്വരൻ
മാതൃഭൂമിയിെലഴുതിയിരിക്കുന്നു. രാജരാജവർമ്മയുെട
മഹത്ത്വം ആ േലഖനത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു.
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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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