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സാഹിത്യവാരഫലം
1971/10/17-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഇരുട്ടിെലസൂര്യരശ്മി
അതാ അവർ നിലവിളിക്കുന്നു. നിങ്ങളതു േകൾക്കുന്നി�
േല്ല? ആ േരാദനം നിങ്ങളുെട അസ്ഥിക്കുള്ളിെല മജ്ജവ�
െരയും കടന്നുെചല്ലുന്നിേല്ല? ഉവ്വു്, അതുെകാണ്ടാണേല്ലാ
നിങ്ങളുെട മുഖത്തു വിഷാദം, ഹൃദയത്തിൽ ൈനരാശ്യം.
എന്താണു് ആ േരാദനം? “സഹായിക്കു, സഹായിക്കു”.
നിങ്ങളും ഞാനും സഹായം നല്കാൻ സന്നദ്ധരാവുന്നു.
അധാർമ്മികത്വത്തിെനതിേര, ക്രൂരതെയ്ക്കതിേര നാം പട�
െവട്ടാൻ തയ്യാറാവുന്നു. അതിനു സന്നദ്ധരെല്ലങ്കിൽ
നാം മനുഷ്യരല്ല. ബംഗ്ലാേദശത്തിെന്റ നിലവിളി േകട്ടു്
നാം ദുഃഖിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ നാം മനുഷ്യരല്ല. പേക്ഷ, നാം
മനുഷ്യർ തെന്ന. നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നു, പ്രകമ്പനം െകാ�
ള്ളുന്നു. അങ്ങെന സങ്കടെപ്പടുകയും െഞട്ടുകയും െച�
യ്യുന്ന നമ്മളുെടെയല്ലാം പ്രതിനിധിയായി ശ്രീ. സി.പി.
സാബു “മാതൃഭൂമി” വാരികയിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. “ബം�
ഗ്ലാേദശ്, ബംഗ്ലാേദശ്” എന്ന, അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചറു�
കഥ വായിക്കൂ. ഭാവസംദൃബ് ധതയാർന്ന ഒരു ഹൃദയ�
ത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കരസംഭവം ആഘാതേമല്പിച്ചെതങ്ങ�
െനെയന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. ആ ആഘാതമുളവാ�
ക്കിയ വികാരങ്ങെള കലാത്മകമായി ചിത്രീകരിേക്കണ്ട�
െതങ്ങെനെയന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ആണ്ടി എെന്നാരു
കഥാപാത്രെത്ത സാബു അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അയാളുെട
മനസ്സിെന്റ ദർപ്പണത്തിൽ ബംഗ്ലാേദശത്തിെല െകാല�
പാതകങ്ങളും ബലാൽസംഗങ്ങളും രക്തപ്രവാഹങ്ങളും
പ്രതിഫലിച്ചെതങ്ങെനെയന്നു അേദ്ദഹം കലയ്ക്കു് അവ�
ശ്യമുണ്ടായിരിേക്കണ്ട നിസ്സംഗതേയാെട വ്യക്തമാക്കു�
ന്നു. െകാടുംതിമിരത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന സൂര്യരശ്മിയാ�
ണു് ഈ െചറുകഥ. ബംഗ്ലാേദശത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യാ�
ഭിലാഷവും സൂര്യരശ്മിതെന്ന. സൂര്യപ്രകാശം ഒരിക്കലും
പരാജയെപ്പടുകയില്ല. ഇരുട്ടിെന േഭദിച്ചു് അതു വിരാജി�
ക്കും. സാബുവിെന്റ “സൂര്യരശ്മി”യ്ക്കു് എെന്റ അഭിവാദനം,
ബംഗ്ലാേദശത്തിെന്റ സ്വതന്ത്ര വാഞ്ഛ എന്ന സൂര്യരശ്മി�
ക്കും എെന്റ അഭിവാദനം.

സി.പി. രാമസ്വാമി
അയ്യർ

പഴയകാര്യം പറയുകയാണു്. ഇരു�
പത്തഞ്ചുവർഷം മുൻപുള്ള അസം�
ബ്ലി. ഒരു െമമ്പർ സർ സി.പി. രാമ�
സ്വാമി അയ്യെര േനാക്കിപ്പറയുകയാ�
ണു്: “സർ, ട്രാൻസ് േപാർട്ട് ബസ്സി�
െല േചാർച്ചകാരണം ഒരു നിവൃത്തി�
യുമില്ല. ഞാൻ ഇന്നെല െചങ്ങന്നൂ�
രിൽനിന്നു് തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു
യാത്ര െചയ്യുകയായിരുന്നു. ഭയങ്ക�
രമായ മഴ. േചാർച്ച സഹിക്കാൻ വയ്യാെത ഞാൻ കുട
നിവർത്തുപിടിച്ചു ബസ്സിനകത്തു്. എന്നിട്ടും എെന്റ തല
മുഴുവൻ നനഞ്ഞു”. സി.പി. ഉടെന മറുപടി നല്കി: “കുട
നിവർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടും െമമ്പറുെട തല നനെഞ്ഞങ്കിൽ
കടയ്ക്കു വലിയ ദ്വാരമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം.” അതുേക�
ട്ടു് പരാതി പറഞ്ഞ െമമ്പറും ചിരിച്ചു. മെറ്റാരു സംഭവം,
ഒരു ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റ് “േമലദ്ധ്യക്ഷൻ” കുെറ യന്ത്രങ്ങൾ
വാങ്ങിയിട്ടു് അനുവാദത്തിനായി ഗവെണ്മന്റിേലയ്ക്കു എഴു�
തി. അ എഴുത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ “My action
may be ratified” (എെന്റ പ്രവൃത്തിക്കു് ഗവെണ്മന്റിെന്റ
സ്ഥിരീകരണം േവണം) എെന്നഴുതിയിരുന്നു. ഫയൽ ദി�
വാൻജിയുെട അടുക്കെലത്തി. അേദ്ദഹം വ്യാകരണപ്പി�
ശകുനിറഞ്ഞ ആ എഴുത്തിൽ െതറ്റുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളി�
െലല്ലാം വട്ടമിട്ടു് C.P.R. എന്നു് ഇനിഷ്യൽ വച്ചു. എന്നിട്ടു്
ഓർഡറിട്ടു. “The action may be ratified, but not the
grammar” (പ്രവൃത്തിയ്ക്കു സ്ഥിരീകരണം നല്ക്കിയിരിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, വ്യാകരണത്തിനു് സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നില്ല.)
നർമ്മേബാധമുള്ള ഈ സർ സി.പി. ദയാശൂന്യനായ
ഭരണകർത്താവായിരുന്നു. അന്നെത്ത ഇന്ത്യാഗവർ�
െണ്മന്റിനു് അയച്ച ഒരു കത്തിൽ Square iches എന്നതി�
നു പകരം അറിയാെത Square feet എെന്നഴുതിേപ്പായ
ബ്രാഹ്മണനായ ഒരു എക് ൈസസ് ഇൻസ് െപക് ടെറ
അേദ്ദഹം പതിനഞ്ചു ദിവസേത്തയ്ക്കു സസ് െപന്റ് െച�
യ്തു. ആ സസ് െപൻഷൻ, െപൻഷൻ പറ്റാറായ ഇൻ�
സ് െപക് ടറുെട െപൻഷൻ തുകെയ കാര്യമായി ബാ�
ധിക്കുെമന്നതുെകാണ്ടു ആ പതിനഞ്ചു ദിവസം അവധി�
യായി കരുതണെമന്നു് അന്നെത്ത ചീഫ് െസക്രട്ടറി
ശുപാർശെചയ്തു. അതിനു് സി.പി.യുെട കല്പന ഇങ്ങ�
െനയായിരുന്നു. “A Punishment is a punishment. It
cannot be camouflaged in to any other thing” (ശി�
ക്ഷ ശിക്ഷ തെന്ന. അതിെന മെറ്റാന്നാക്കാൻ സാദ്ധ്യ�
മല്ല.) ഇെതാെക്കയാണു് എെന്റ പരിചയവും അനുഭവ�
വും. അതുെകാണ്ടു് ശ്രീ. പി. സുബ്ബയ്യാപിള്ള “മലയാള�
നാട്ടി”െലഴുതിയ “ആനക്കാര്യം” എന്ന െചറുകഥ വായി�
ച്ചിട്ടു് എനിെക്കാരു വിശ്വാസവും േതാന്നിയില്ല. “ഇവിടു�
െത്ത വനങ്ങളിൽ ആനകെളത്ര? ജാതി തിരിച്ചുള്ള ഒരു
പട്ടിക േമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കാേമാ?” എന്ന അസംബ്ലിേച്ചാ�
ദ്യത്തിനു് ഒരുേദ്യാഗസ്ഥൻ േതാന്നിയരീതിയിൽ ഉത്ത�
രം നല്കുന്നു. ഇതു് േചാദ്യത്തിെന്റ അർത്ഥരാഹിത്യേത്ത�
യും ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ െകാള്ളരുതായ് മേയയും പരിഹ�
സിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ളതാെണന്നു് മനസ്സിലാക്കാെതയ�
ല്ല ഞാൻ ഈ വിധത്തിൽ പറയുന്നതു്. ഒെട്ടാെക്ക രസ�
േത്താടു കൂടിത്തെന്ന ഞാൻ സുബ്ബയ്യാപിള്ളയുെട കഥ�
വായിച്ചു. വായിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടും എെന്റ മനസ്സിൽ തങ്ങിനി�
ന്ന രൂപം ഗവെണ്മന്റുകണക്കുകളിൽ െതറ്റുവരുത്തുന്നവ�
െര ദയകൂടാെത ശിക്ഷിക്കുന്ന സി.പി.യുേടതാണു്.

പിക്കാേസാ

പ്രപഞ്ചെമന്ന മഹാദ്ഭുതം.
അജ്ഞാതവും അേജ്ഞയവുമായ
പരമസത്യം. സൃഷ്ടി എന്ന വിസ്മ�
യം. ഇവെയല്ലാം മനസ്സിലാക്കാ�
നുള്ള യത്നത്തിൽ മനുഷ്യനു സംഭ�
വിക്കുന്ന പരാജയം. ഇതാണു് ശ്രീ.
എ.സി.െക. രാജാ മലയാളനാട്ടി�
െലഴുതിയ “പരാജയം” എന്ന െച�

റുകഥയിലുള്ളതു്. രാജായുെട െചറുകഥെയ ഒരു േമാ�
േഡൺ ചിത്രമായി കരുതുന്നതാണു് യുക്തതരം. പിക്കാ�
േസായുെട “ഡിസ് േറ്റാർഷൻ” ഉള്ള ചിത്രങ്ങളിേല്ല? ആ
ചിത്രങ്ങളുെട െടക് നിക്ക് െചറുകഥയ്ക്കു േയാജിച്ചതാെണ�
ങ്കിൽ രാജായുെട െടക് നിക്കും അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചറു�
കഥയ്ക്കു പറ്റിയതുതെന്ന. തെന്റ കഥയ്ക്കു് അേദ്ദഹം വരച്ചു�
േചർത്ത ചിത്രെത്തക്കുറിച്ചു് ഞാെനാന്നും പറയുന്നില്ല.
അതിേനക്കാൾ കടുപ്പമുള്ളതായി നാം എെന്തല്ലാം കാ�
ണുന്നു! േകൾക്കുന്നു!

“ബംഗ്ലാേദശ് കഥകൾ” എന്നേപരിൽ വിനായക് എഴു�
തിയ രണ്ടു െകാച്ചുകഥകൾ ശ്രീ. വി.ഡി.െക. നമ്പ്യാർ
തർജ്ജമ െചയ്തിരിക്കുന്നു. (കുങ്കമം വാരിക) പ്രജ്ഞയു�
െട ഒരു സ്ഫുരണമുണ്ടു് അക്കഥകളിൽ. ആ വാരികയിൽ�
ത്തെന്ന ശ്രീ. എൻ.ആർ. േമേനാൻ എഴുതിയ “നീ വരു�
േമാ” എന്ന െചറുകഥയിൽ ഒരു ഭാവെത്ത േഭദെപ്പട്ട രീ�
തിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുെട ൈകയിലിരിക്കുന്ന േറാസാപ്പൂ വാങ്ങാൻ
അവളിെല്ലങ്കിൽ ആ പൂ െകാെണ്ടന്തു പ്രേയാജനം?
കരതലത്തിൽ കവിൾത്തടം േചർത്തു്, മന്ദസ്മിതം പുര�
ണ്ട ചുണ്ടുകളുമായി ഉറങ്ങുന്ന അവെള കാണാൻ നിങ്ങ�
ളുെട കണ്ണുകൾക്കു കഴിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ആ കണ്ണുകൾ
െകാെണ്ടന്തു പ്രേയാജനം. നിങ്ങൾ പാടുന്ന പാട്ടുേകൾ�
ക്കാൻ അവളിെല്ലങ്കിൽ ആ പാട്ടുെകാെണ്ടന്തുപ്രേയാജ�
നം? എന്തു്? അവൾ അപ്രത്യക്ഷയായിരിക്കുന്നുേവാ?
ആരാണവൾ? കലാേദവതതെന്ന. ഇല്ല, അവൾ മറ�
ഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല. ഖലീൽ ജിബ്രാെന്റ കവിതയിലൂെട
അവൾ പ്രത്യക്ഷയാകുന്നു. കുങ്കമം വാരികയിൽ ക്രി�
സ്തുവിേനയും മഗ്ദലനമറിയേത്തയും കുറിച്ചു് ജിബ്രാെന്റ
ഒരു കവിതയുണ്ടു്. ശ്രീ. റിച്ചാർഡിെന്റ തർജ്ജമ. അതു
വായിക്കു, നിങ്ങളുെട ആത്മാവു് സമ്പന്നമാകും. നിങ്ങളു�
െട ൈകയിലിരിക്കുന്ന േറാസാപ്പൂവിനു വിലയുണ്ടാകും;
കണ്ണുകൾക്കു പ്രേയാജനമുണ്ടാകും? പാട്ടിനു അർത്ഥമു�
ണ്ടാകും.

ദില്ലിയിൽ നിന്നു് ശ്രീ. എം.സി േബാസിെന്റ പത്രാധി�
പത്യത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന മാസികയാണു് “നാ�
െള.” അതിൽ ശ്രീ. ഈ. വാസു “ശകുനം” എെന്നാരു
െചറുകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ഒരാധുനിക ഉേദ്യാഗസ്ഥെന
അതിൽ കാണാം. കുമാരനാശാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ,
“മതപ്രസുനം കുത്തിച്ചതയ്ക്കിൽ മണേമാ മധുേവാ ലഭി�
ക്കാ” എന്നു്. ജീവിതപ്രസുനത്തിെല മധു േശഖരിക്കുക�
യല്ല വാസു. അേദ്ദഹം അതിെന കുത്തിച്ചതയ്ക്കുന്നു.

ത്രിേവണി

ചിത്രകാരൻ സുന്ദരിയായ നർത്ത�
കിെയക്കണ്ടു േസ്നഹിക്കുന്നു. അവ�
െളക്കാണുന്നതിനു് െചല്ലുേമ്പാൾ
ൈവരൂപ്യമുള്ള േതാഴിെയ കാണു�
ന്നു. പേക്ഷ, യഥാർത്ഥമായ കലാ�
േബാധം ആ േതാഴിക്കാണുള്ളെത�
ന്നു് അയാൾ കുേറക്കഴിഞ്ഞു മന�
സ്സിലാക്കുന്നു. ശ്രീമതി ത്രിേവണി

എഴുതിയ കന്നടക്കഥയുെട സാരമാണിതു്. (ചന്ദ്രിക വാ�
രിക. തർജ്ജമ ശ്രീ. വി.െക. ശശിയുേടതു് ) തികച്ചും വി�
രസമായ ഒരു കഥ. അയാൾ അവെള വിവാഹം കഴി�
ച്ചു. പേക്ഷ, അയാൾക്കു മെറ്റാരുവെളയാണു് േസ്നഹം.
താെനാഴിഞ്ഞു െകാടുേത്തക്കാെമന്നു് അവൾ തീരുമാ�
നിച്ചു. അങ്ങെന സ്വന്തം വീട്ടിേലക്കു് അവൾ േപാകുക�
യാണു്. വഴിയിൽവച്ചു് ഒരു യുവാവും യുവതിയും അവൾ�
ക്കു േനേരവരുന്നു. ആ യുവാവിെന അവൾ ഒരുകാല�
ത്തു് േസ്നഹിച്ചിരുന്നതാണു്. അവർ എേങ്ങാട്ടു േപാകു�
കയാെണേന്നാ? ആ യുവതിയുെട വീട്ടിേലക്കുതെന്ന.
കാരണം അവൾ മെറ്റാരുവെന േസ്നഹിക്കുന്നു എന്നത�
േത്ര. യുവാവു് അവെള ഉേപക്ഷിക്കാൻ േപാകുകയാണു്.
ശ്രീ. ബക്കളം ദാേമാദരൻ ചന്ദ്രിക വാരികയിെലഴുതിയ
“സമാസം” എന്ന കഥയുെട ഇതിവൃത്തമാണിതു്. ഇതു
കലയല്ല, പൂർവകല്പിതങ്ങളായ രൂപങ്ങളിൽ ഇങ്ങെന
“കറക് ടായി” വന്നു വീഴുന്നതല്ല സാഹിത്യം. ഇത്തരം
കഥകൾ കുട്ടികേളയും അടുക്കളക്കാരിെപ്പണ്ണുങ്ങേളയും
രസിപ്പിക്കും.

േബാംബയിൽ േജാലിേനാക്കുന്ന രഘു നാട്ടിെലത്തുന്നു.
േചച്ചിെയ കാണുന്നതിനു മുൻപു് തെന്റ കാമുകിയായ
ഗീതെയ അയാൾക്കു കാണണം. നാട്ടിെല തീവണ്ടി�
യാപ്പിസിൽ രഘു ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ കൂെടപ്പഠിപ്പിച്ച േഗാ�
പിനാഥ് നില്ക്കുന്നു. അയാളുെട ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാെത
രഘു ഗീതയുെട വീട്ടിൽ ഓടിെയത്തുന്നു. അേപ്പാൾ ഗീ�
തെയ വിവാഹം കഴിക്കാൻ േപാകുന്ന േഗാപിനാഥും
അവിെട എത്തുന്നു. രഘു ഗീതയുെട വീട്ടിൽ നിന്നിറ�
ങ്ങിേപ്പാകുേമ്പാൾ, ശ്രീ. പി. വിജയചന്ദ്രൻ േകരളശ�
ബ്ദത്തിെലഴുതിയ “പരിവർത്തനം” എന്ന കഥ അവസാ�
നിക്കുന്നു. വിജയചന്ദ്രൻ കഥകെളഴുതി പത്രങ്ങളിൽ
പരസ്യെപ്പടുത്താൻ െകാടുക്കുന്നതിനുമുൻപു് മലയാളഭാ�
ഷയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള െചറുകഥകെളങ്കിലും വായിക്കണം.
പ്രധാനമായും ശ്രീ. പി. േകശവേദവിെന്റ “കളിേത്താഴി”
എന്നകഥ. അതു് ഒരിക്കൽ വായിച്ചാൽ വിജയചന്ദ്രൻ
ഇങ്ങെനയുള്ള സാഹസത്തിനു് ഒരുെമ്പടുകയിെല്ലന്നാ�
ണു് എെന്റ വിശ്വാസം.

െഹഡി ലാമർ

ചലച്ചിത്രതാരമായ െഹഡി ലാ�
മറിെന്റ Ecstasy and Me എന്ന
ആത്മകഥ കറന്റ് ബുക്ക്സിൽ നി�
ന്നു് വാങ്ങിെക്കാണ്ടു് ഞാൻ വീട്ടി�
േലക്കു േപാകുേമ്പാൾ ആദ്യംകണ്ട
േസ്നഹിതൻ ആ പുസ്തകം വാങ്ങി�
േനാക്കിെക്കാണ്ടു് പറഞ്ഞു: “കഷ്ടം.
ഏഴു രൂപ പതിനഞ്ചു ൈപസ വില എന്തു പ്രേയാജ�
നം! രണ്ടു ഫൗൾൈഫ്ര തിന്നാമായിരുന്നു ഇത്രയും രൂപ
െകാണ്ടു”. ഞാൻ മറുപടി നല്കി: “അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ
നിങ്ങളുെട ശംബളം മുഴുവൻ ഫൗൾൈഫ്ര തിന്നാൻ ചി�
ലവാക്കിയാൽ മതിയേല്ലാ. ഒരു മുണ്ടു് വാങ്ങണം, പതി�
നഞ്ചുരൂപ വില. മുണ്ടു േവണ്ട; അഞ്ചു ഫൗൾൈഫ്ര. ഭാ�
ര്യയ്ക്കു് ഒരു സാരി വാങ്ങണം. മുപ്പതു രൂപ വില. സാരി
േവണ്ട പത്തു ഫൗൾൈഫ്ര. അമ്മാവൻ മരിച്ചുെവന്നു്
കമ്പിവന്നിരിക്കുന്നു. പറവൂർവെര േപായിട്ടുവരണെമ�
ങ്കിൽ 50 രൂപേവണം. മരണമേന്വഷിച്ചു േപാകണ്ട. 16
ഫൗൾൈഫ്ര.” േസ്നഹിതൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. െവളിച്ചം
േവണെമന്നു വിചാരിച്ചു നാം ഓേരാ മുറിയിലും ആയി�
രം ബൾബുവീതം കത്തിക്കുേമാ? ദാഹമുെണ്ടന്നു് വിചാ�
രിച്ചു് വീട്ടുമുറ്റത്തു് പത്തുകിണറു് കുഴിക്കുേമാ? ഭാര്യയുെട
സൗന്ദര്യവും യൗവനവും േപായിെയന്നു വിചാരിച്ചു് േലാ�
കത്തുള്ള സകല െചറുപ്പക്കാരികളുെടയും പിറേക ഓടു�
േമാ. ധാരാളം പത്രങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നുവിചാരിച്ചു് ‘തുരുതു�
െര’ കഥകളും കവിതകളും എഴുതുേമാ? ആേലാചിേക്ക�
ണ്ട വസ്തുതയാണിതു്.

ശ്രീ. െക.എസ്. ചന്ദ്രൻ “നഗരത്തിെന്റ മാറിലും മറ്റി�
ലും” എെന്നാരു േലഖനപരമ്പര കുങ്കുമം വാരികയിൽ
ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതു സംഭവെത്തയും ഫലിതാത്മ�
കമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള എഴുത്തുകാരനാണു്
െക.എസ്. ചന്ദ്രൻ. കുങ്കുമത്തിെല ആദ്യെത്ത േലഖനം
സാഹിത്യെത്ത സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല. അതുെകാണ്ടു
ഞാൻ അതിെനപ്പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല… മഹാകവി
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ ആത്മകഥയിൽ നിെന്നാരുഭാ�
ഗം “നാെള” എന്ന മാസികയിൽ പരസ്യെപ്പടുത്തിയി�
രിക്കുന്നു. പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുക എന്ന പ്രേയാഗം അത്ര
ശരിയല്ലാത്തതുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ ‘പരസ്യെപ്പടുത്തുക’
എെന്നഴുതുന്നതു് ) ജിയുെട ഏകാന്തവും ആധ്യാത്മിക�
വുമായ അേന്വഷണങ്ങളുെട ഹൃദയഹാരിയായ ചിത്രം
ഈ ആത്മകഥയിൽനിന്നു ലഭിക്കുെമന്നു് നാം പ്രതീ�
ക്ഷിക്കുന്നു. “എെന്റ ആത്മാവാെക ഒരു േരാദനമാണു്;
ആ േരാദനത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണു് എെന്റ കൃതി�
കൾ” എന്നു ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞു. ശ്രീ. ൈവക്കം മു�
ഹമ്മദ് ബഷീറിെന്റ ആത്മകഥ ചന്ദ്രികവാരികയിൽ
വായിക്കുേമ്പാെഴാെക്ക ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഓർ�
മ്മിക്കാറുണ്ടു്. 1885 േമയ് 13-ാം൹ ബുഡാെപസ് റ്റിൽ
ജനിച്ച ലുക്കാച്ച് (ഉച്ചാരണം ലൂക്കാെസന്നെല്ലന്നു േദശാ�
ഭിമാനി വാരികയുെട “മുഖവുര”യിലും കാണുന്നു) മഹാ�
നായ സാഹിത്യനിരൂപകനാണു്; നിസ്തുലനായ ചിന്ത�
കനാണു്. ഏണസ് റ്റ് ഫിഷെറ മാർക്സിസത്തിെന്റ അരി�
സ് േറ്റാട്ടിൽ എന്നു വിളിക്കാറുെണ്ടങ്കിലും ലൂക്കാച്ചിനാണു്
ആ വിേശഷണം േയാജിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുേമ്പാൾ ‘എെന്താരു പ്രതിഭ!’ എന്നു
നാം പറഞ്ഞുേപാകും. ആ പ്രതിഭാശാലിെയക്കുറിച്ചു്
േഡാക് ടർ ജി.ബി. േമാഹൻ “േദശാഭിമാനി” വാരിക�
യിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ‘സ്കൂൾ േബായ് േകാമ്പസിഷ�
െന്റ ഭംഗിേപാലും ഈ േഡാക് ടറുെട േലഖനത്തിനില്ല.
അേന്യാന്യബന്ധമില്ലാത്ത കുെറ വാക്യങ്ങൾ മാത്രേമ
ഇവിെടയുള്ളു.’

“പപ്പു ഞാനാണു.” ശ്രീ. പി. േകശവേദവ് ശ്രീ. കാക്ക�
നാടേനാടു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ കാക്കനാടൻ മറുപടി
നല്കി. “ആയിരിക്കാം. പേക്ഷ, േചട്ടൻ പപ്പുവിെന്റ സൃ�
ഷ്ടിച്ചേപ്പാൾ അയാെള വിപ്ലവാത്മകമായ ഒരു സമൂഹ�
ത്തിെന്റ ശാശ്വതപ്രതിരൂപമായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുകയി�
ല്ല. േചട്ടെന്റ അന്തരംഗത്തിലുള്ള സാമൂഹികചിന്തകൾ
കൂടി പപ്പുവിെന്റ സൃഷ്ടിയിൽ േപ്രരണ െചലുത്തിയിരിക്കു�
െമേന്നയുള്ളു.” ഞാൻ കാക്കനാടേനാടു േയാജിക്കുന്നു.
കലാസൃഷ്ടി േദശത്തിെന്റ സവിേശഷതേയാടു ബന്ധ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതിെന്റ അധ്യാത്മികങ്ങളായ പരി�
തഃസ്ഥിതികേളാടു ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും സാ�
ഹിത്യകാരൻ തന്നിൽനിന്നാണു് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതു്.
സാമൂഹികങ്ങളായ നിയമങ്ങളാലും പരിതഃസ്ഥിതിക�
ളാലും സാഹിത്യകാരൻ പൂർണ്ണമായും ബന്ധിക്കെപ്പടു�
ന്നില്ല. ശ്രീ. ൈവക്കം ചന്ദ്രേശഖരൻനായർ ‘ജനയുഗം’
വാരികയിൽ എഴുതിയ “പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരെന്റ
ഇന്നെത്ത കടമ” എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ േലഖനത്തിൽ
സാഹിത്യം മനുഷ്യൈചതന്യത്തിെന്റ നിരങ്കുശമായ
ആവിഷ്ക്കാരമാണു് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വിസ്മരിക്കെപ്പട്ടി�
രിക്കുന്നു. വിസ്മയിക്കാനില്ല. കലയുെട “പ്രേയാജനക്ഷ�
മത”യിലാണു് ശ്രീ. ൈവക്കം ചന്ദ്രേശഖരൻ നായർക്കു്
വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസമില്ലാത്ത എനിക്കു് അേദ്ദഹ�
േത്താടു േയാജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നെതങ്ങെന? എങ്കി�
ലും പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനം.

േകരളത്തിെല ഗവെണ്മന്റ് ആർട്ട്സ് ആന്റ് സയൻസ്
േകാേളജുകളിെല സംസ്കൃതവിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു സം�
ഘടനരൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ സംഘടനയുെട വക�
യായി ഒരു േസാവനീർ പ്രസാധനം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
ശ്രീ. ടി.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണു് അതിെന്റ പത്രാധിപർ.
ഈ േസാവനീറിൽ പണ്ഡിേതാചിതങ്ങളായ അേനകം
പ്രബന്ധങ്ങളുണ്ടു്. ശ്രീ. പി.െക. പരേമശ്വരൻ നായർ,
ശ്രീ. െക.പി. നാരായണപിഷാേരാടി. െപ്രാഫസർ
എസ്.െക. െപരിനാടു്, െപ്രാഫസർ എസ്. ഗുപ്തൻ�
നായർ, ശ്രീ. പി.പി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള, ശ്രീ. വി.സി. ചാ�
േക്കാ, െപ്രാഫസർ എം.എസ്. േമേനാൻ, ശ്രീ. ഏ.വി.
ശങ്കരൻ എന്നിവരാണു് േലഖകർ. അവരുെട േലഖന�
ങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളവെരല്ലാം വായി�
ച്ചിരിേക്കണ്ടതാണു്. തിരുത്തിപ്പറയെട്ട, എല്ലാവരും
വായിേക്കണ്ടതാണു്. മലയാളഭാഷയിെല പാണ്ഡിത്യ�
െമന്നു പറയുന്നതു സംസ്കൃതത്തിെല പാണ്ഡിത്യം തെന്ന�
യാണു്. ആ പാണ്ഡിത്യമിെല്ലങ്കിൽ കുമാരനാശാെന്റ
ഒരു േശ്ലാകത്തിെനങ്കിലും ശരിയായ വ്യാഖ്യാനം നല്കാൻ
സാധിക്കുകയില്ല.

ഗാർതിയ െലാർക

കവിക്കു സമൂഹെത്തക്കുറിച്ചു സുദൃ�
ഢമായ േബാധമുണ്ടാകുന്നതു നല്ല�
തുതെന്ന. അതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം
സൗന്ദര്യത്തിെന്റ ശത്രുവാകണെമ�
ന്നില്ല. ഗാർതിയ െലാർക ഫാസി�
സത്തിെന്റ ശത്രുവായിരുന്നു; ഇടുതു�
പക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു.
എങ്കിലും സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സാരാം�
ശങ്ങളായിട്ടാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ

കാവ്യങ്ങെള കരുതിേപ്പാരുന്നതു്. “േദശാഭിമാനി” വാ�
രികയിൽ “ഞങ്ങൾ േതാല്പിക്കും” എന്ന കവിതെയഴു�
തിയ ശ്രീ. എം. കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കു കാവ്യപ്രേചാദനമില്ലാതി�
ല്ല. പേക്ഷ, അേദ്ദഹം കരുതിക്കൂട്ടി മെറ്റാരു ശബ്ദത്തിൽ
സംസാരിക്കുന്നു. െലാർകെയേപ്പാെല, മാേവാേസതൂ�
ങ്ങിെനേപ്പാെല കവിയുെട ഭാഷയിൽ അേദ്ദഹം സം�
സാരിക്കെട്ട, അല്ല പാടെട്ട. ഫാസിസ്റ്റുകെള എതിർത്ത�
േപ്പാൾ െലാർക േദശാഭിമാനി. മുതലാളിത്തെത്ത നശി�
പ്പിക്കുേമ്പാൾ മേവാേസതൂങ്ങ് േദശാഭിമാനി. 1905-െല
വിപ്ലവത്തിൽ പെങ്കടുത്തേപ്പാൾ മാക് സിം േഗാർക്കി േദ�
ശാഭിമാനി. എന്നാൽ തൂലിക ൈകയിെലടുത്തേപ്പാൾ മൂ�
ന്നുേപരും കലാകാരന്മാർ. നമ്മുെട പല വിപ്ലവസാഹി�
ത്യകാരന്മാർക്കും ഗർജ്ജിക്കാേന അറിയാവൂ, പാടാൻ
അറിഞ്ഞുകൂടാ.
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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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