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സാഹിത്യവാരഫലം
1998/09/18-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

െറാെലാ േമ

േലാകമാെക അറിഞ്ഞ അേബാധ�
വിേശ്ലഷകനാണു് ന്യേയാർക്കിെല
െറാെലാ േമ (Rollo May). അേമ�
രിക്കയിെല െകാലറാേഡാ െസ്റ്റ�
യ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്ന െകൻ വിൽ�
ബറിെനക്കുറിച്ചു് (ken Wilber) അേദ്ദ�
ഹം പറഞ്ഞതു് ഇങ്ങെന: “വിൽബ�
റിെന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഭാ�
ഗ്യം കിട്ടിയവർക്കു് മനസ്സും ഭാവനയും ഉണരും; അവ പ്ര�
േചാദനാത്മകമാകും”. “മൂന്നുേപെര മാത്രേമ ഇരുപത്തി�
െയാന്നാം ശതാബ്ദത്തിെല േലാകജനതയ്ക്കു തിരെഞ്ഞടു�
ക്കാനാവൂ” എന്നു ഒരു നിരൂപകൻ. “അവർ അരിേസ്റ്റാ�
ട്ടൽ, നീച്ച അെല്ലങ്കിൽ വിൽബർ.” പരിണാമെത്തസ്സം�
ബന്ധിച്ചു് വിൽബറിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടു് കിഴക്കുദിക്കിൽ
അരവിേന്ദാക്കും പടിഞ്ഞാറുദിക്കിൽ േഹഗലിനും മാത്ര�
േമയുള്ളു എന്നു േവെറാരു നിരൂപകൻ. ഈ േലഖനെമ�
ഴുതുന്ന ആൾ വിൽബറിെന്റ പല പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. ൈധഷണികാഹ്ലാദത്തിനു േവണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും
വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തക�
മായ The marriage of Sense and Soul ഇേപ്പാൾ വാ�
യിച്ചു തീർത്തു. ചിന്താരത്നങ്ങളുെട മയൂഖമാലകളാണു്
ഇതിലാെക. അതിൽ വിലയം െകാണ്ടു് ഞാനിതു കുറി�
ക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രവും മതവും വിഭിന്നങ്ങളാണു്.
ശാസ്ത്രം മൂല്യങ്ങളിൽനിന്നു മുക്തി�
േനടി സത്യം മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കു�
ന്നു. നന്മേയതു് തിന്മേയതു് വിേവക�
പൂർണ്ണമായതു് ഏതു് വിേവകരഹി�
തമായതു് ഏതു് എന്നു േവർതിരിച്ച�
റിയാൻ നമ്മെള സഹായിക്കുന്നില്ല
ശാസ്ത്രം. സൗരയൂഥത്തിനു നന്മയില്ല,

തിന്മയുമില്ല. സത്യം മാത്രമാണു് ശാസ്ത്രം കാണാൻ ശ്രമി�
ക്കുന്നതു്. േനെര മറിച്ചാണു് മതം. ജീവിതത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാനപരമായ മൂല്യത്തിേലക്കാണു് അതിെന്റ േനട്ടം.
മതം വിേവകത്തിേലക്കു നമ്മെള െകാണ്ടുെചല്ലുന്നു. പര�
സ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ഇവെയ—ശാസ്ത്രെത്തയും മതെത്ത�
യും—എങ്ങെന സമന്വയിപ്പിക്കാം എന്നു സ്പഷ്ടമാക്കി�
ത്തരികയാണു് െകൻ വിൽബർ. ഈ അനുരഞ്ജനത്തി�
നുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകാരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു
വായനക്കാർ തെന്ന കണ്ടുെകാള്ളാനാണു് എെന്റ വിന�
യാന്വിതമായ നിർേദ്ദശം. എനിക്കു് ഇേപ്പാൾ കൗതുകമു�
ള്ളതു് വിശിഷ്ടമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെല മറ്റാശയസാമ്രാ�
ജ്യങ്ങളിേലക്കു വായനക്കാെര നയിക്കാനാണു്.

ആദ്യം േമാേഡണിറ്റി (modernity-ആധുനികത) ആക�
െട്ട. ഈശ്വരൻ മരിച്ചു എന്നതു പ്രാഥമികാശയം. പിന്നീ�
ടു് ജീവിതെത്ത വാണിജ്യവസ്തുവാക്കൽ. വ്യത്യസ്തഗുണ�
ങ്ങളുള്ളവെയ ഒരുേപാെലയാക്കൽ. മുതലാളിത്തത്തി�
െന്റ ക്രൂരത. ഗുണങ്ങൾക്കു പകരമായി സംഖ്യാവലിപ്പം,
മൂല്യരാഹിത്യവും അർത്ഥനഷ്ടവും, ജീവിതെത്ത ശക�
ലിതമാക്കൽ, അസ്തിത്വവാദസംബന്ധിയായ സന്ത്രാ�
സം, ഗ്രാമ്യമായ ഭൗതികത്വം ഇവെയാെക്ക. എല്ലാം
േദാഷങ്ങൾ. പേക്ഷ ആധുനികതയ്ക്കു ഗുണങ്ങളുമുണ്ടു്.
മധ്യകാലയളവിൽ ഗലീലിേയാക്കു് ദൂരദർശിനിക്കുഴലിലൂ�
െട േനാക്കി വസ്തുതകൾ ഉറെക്കപ്പറയാൻ കഴിയുമായി�
രുന്നില്ല. പള്ളിയുെട അധികാരത്തിൻകീഴിൽ കലയും
ശാസ്ത്രവും സന്മാർഗ്ഗവും ഒരുമിച്ചുേചർന്നു വർത്തിച്ചിരുന്നു
എന്നതാണു് അതിനു േഹതു. പള്ളിയുെട സന്മാർഗ്ഗചി�
ന്ത ഉദ്േഘാഷിച്ചിരുന്നു ശാസ്ത്രത്തിനു ഇന്നതു െചയ്യാം.
ഇന്നതു െചയ്തുകൂടാെയന്നു്. സൂര്യൻ ഭൂമിക്കുചുറ്റും കറങ്ങു�
ന്നുെവന്നു ൈബബിൾ പറഞ്ഞു. അേതാെട ചർച്ച അവ�
സാനിക്കുകയും െചയ്തു. ആധുനികതയിൽ മൂല്യമണ്ഡല�
ങ്ങളുെട േവർതിരിക്കലുണ്ടായി. അേപ്പാൾ രാജ്യേദ്രാഹി
എന്ന മുദ്ര ശരീരത്തിൽ പതിയാെത തെന്ന ഗലീലിേയാ�
ക്കു് െറ്റലിേസ്കാപ്പിലൂെട േനാക്കാെമന്നായി. കലയിലും
സന്മാർഗ്ഗചിന്തയിലും ഇതുതെന്ന സംഭവിച്ചു. മതപരങ്ങ�
ളല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ കലാകാരന്മാർ�
ക്കു കഴിഞ്ഞു. ൈബബിളിേനാടു േയാജിക്കാെത തെന്ന
അവർക്കു നന്മയാർന്ന ജീവിതെത്ത അപഗ്രഥിക്കാം.
വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്നായി.

ജനാധിപത്യത്തിെന്റ സ്ഥാപനം, അടിമത്തത്തിെന്റ
ദുരീകരണം, സ്ത്രീസമത്വവാദത്തിെന്റ വികാസം ഇവെയ�
ല്ലാം ആധുനികതയുെട ഫലങ്ങളാണു്. പേക്ഷ േവർതി�
രിക്കൽ വിേയാജനാവസ്ഥയിൽ എത്തി (The wonderful
differentiation of modernity went too far into actual
dissociation) അേതാെട ശകലീകൃതാവസ്ഥ വന്നു.
അന്യവത്കരണം സംഭവിച്ചു. വളർച്ച അർബ്ബുദമായി
മാറി. ജഡവസ്തുവിൽനിന്നു മനുഷ്യശരീരത്തിേലക്കും
അതിൽനിന്നു് മനസ്സിേലക്കും അതിൽനിന്നു ആത്മാ�
വിേലക്കും അതിൽനിന്നു പരമാത്മാവിേലക്കുമുള്ള വി�
കാസം േലാകത്തുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ഇതിെന Great Chain of Being എന്നു വിളിക്കുന്നു.
ആധുനികതയുെട ഭൗതികത്വം ഈ ശൃംഖലെയ നശി�
പ്പിച്ചു.

ആധുനികത അപ്രത്യക്ഷമായേപ്പാൾ േപാസ്റ്റ് േമാേഡ�
ണിറ്റി വന്നു. സത്യെമന്നതു ഇല്ല, വ്യാഖ്യാനേമയുള്ളൂ
എന്നു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം ഉദ്േഘാഷിച്ചു. സാമൂഹിക�
മായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നതാണു് എല്ലാ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും
എന്നായി അതിെന്റ വാദം. ഇതിെന post modernism
എന്നല്ല extreme post modernism, എന്നാണു് െകൻ
വിൽബർ വിളിക്കുക. ഇനി അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകൾ
തെന്നയാവെട്ട: “If Descartes is modern, Derrida is
post modern, if perspectival rationality is modern,
aperspectival network- logic is postmodern… If
representation is modern, non representation is
postmodern. If the internal combustion engine is
modern, the Internet is postmodern”.

േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസത്തി�
െലത്തിയേപ്പാൾ ഭാഷ വി�
ശ്വസിക്കാൻ െകാള്ളാവുന്ന
ഉപകരണമല്ലാെതയായി. േലാ�
കെത്ത നിഷ്കളങ്കതേയാെട
േനാക്കാനുള്ള ജന്നലല്ല ഭാഷ

േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസ�
ത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ
ഭാഷ വിശ്വസിക്കാൻ
െകാള്ളാവുന്ന ഉപക�
രണമല്ലാെതയായി.
േലാകെത്ത നിഷ്കളങ്ക�

തേയാെട േനാക്കാനുള്ള ജന്നലല്ല ഭാഷ. ഭാഷ േപാസ്റ്റ്
േമാേഡണിസ്റ്റുകൾക്കു അവരുെടതായ േലാകം സൃഷ്ടി�
ച്ചുെകാടുക്കുന്നു. ‘എെന്റ ഭാഷയുെട അതിരുകൾ എെന്റ
േലാകത്തിെന്റ അതിരുകളാെണ’ന്നു് വിറ്റ്ഗൻൈഷ്ടൻ
പറഞ്ഞതു് ഓർമ്മിക്കുക.

മനുഷ്യൻ മരിച്ചു. ഗ്രന്ഥകാരൻ മരിച്ചു. പ്രതിപാദ്യവിഷ�
യം മരിച്ചു എെന്നാെക്ക േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസ്റ്റുകൾ
ഉദ്േഘാഷിച്ചു. അേപ്പാൾ െകൻ വിൽബറല്ല പുസ്തകെമ�
ഴുതിയതു്. ഭാഷയാണു് എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന�
തു്. ഇവിെട വിൽബറിെന്റ േനരേമ്പാക്കു് “… although
this did not prevent I, Ronald Barthes, or I, Michel
Foucault, from accepting the royalty cheques written
to the author that supposedly did not exist.”

‘എല്ലാ മൂല്യങ്ങെളയും നശിപ്പിക്കൂ. എല്ലാ ഗുണവിേശഷ�
ങ്ങെളയും നശിപ്പിക്കൂ. എല്ലാ അർത്ഥങ്ങെളയും നിഗ്ര�
ഹിക്കൂ.’ എന്നു േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസം ആവശ്യെപ്പടു�
ന്നു. ഉപരിതലെത്ത വാഴ്ത്തുകയും അഗാധതെയ നിന്ദിക്കു�
കയും െചയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണിതു്.

മർസൽ ദ്യൂഷാങ്

െകൻ വിൽബറിെന്റ കലാവിഭജ�
നം യുക്തിഭദ്രമാണു്. 1. വസ്തുനിഷ്ഠ�
മായ കല അെല്ലങ്കിൽ പ്രതിച്ഛാ�
യാപരമായ കല (objective art or
representational art) ‘മാംസചക്ഷു�
സ്സുെകാണ്ടു് (eye of flesh) കാണുന്ന�
താണിതു്. ഭാജനങ്ങളിൽ വച്ച പഴ�
ങ്ങൾ, ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ, ൈവയവസായിക നഗരങ്ങൾ,
നഗ്നർ, തീവണ്ടിപ്പാളങ്ങൾ, മലകൾ, നദികൾ ഇവെയ�
ല്ലാം ബാഹ്യചക്ഷുസ്സ് കാണുന്നു. റിയലിസ്റ്റുകൾ, ഇം�
പ്രഷനിസ്റ്റുകൾ, നാച്ചുറലിസ്റ്റുകൾ ഇവർ ഈ വിഭാഗ�
ത്തിൽെപടും. 2. മാനസികമണ്ഡലത്തിെന്റ കല. മന�
സ്സിെന്റ േനത്രം കാണുന്നവ സറയലിസം. അമൂർത്ത�
കല, അമൂർത്തമായ എക്സ്പ്രഷനിസം. മർസൽ ദ്യൂ�
ഷാങ് (Marcel Duchamp 1887–1968. French artist)
പറഞ്ഞു: “I wanted to get away from the physical
aspect of painting. I was much more interested
in recreating ideas in painting. I wanted to put
painting once again at the service of the mind”.
‘മാംസചക്ഷുസ്സ് ’ ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീതിയല്ല കലയ്ക്കു
ആധാരെമന്നു് ഇക്കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നു. 3. സൂക്ഷ്മത�
ലത്തിലുള്ള കല. പലതരത്തിലുള്ള പ്രകാശനങ്ങൾ
(illuminations), ദർശനങ്ങൾ (visions) പ്രാക്തരൂപ�
ങ്ങൾ (archetypal forms) ഇവെയ അനുധ്യാനത്തിെന്റ
കണ്ണുെകാണ്ടു് കാണുകയും കണ്ടതിെന ആവിഷ്കരിക്കുക�
യും െചയ്യുന്നതു്.

പ്രമുഖവിഷയെത്ത ഉേപക്ഷിച്ചു് ഞാൻ ഇവെയക്കുറിച്ചു്
പറഞ്ഞതു് ഗ്രന്ഥകാരെന്റ മൗലികാശയങ്ങൾ വായന�
ക്കാരും കൂടി അറിയെട്ട എന്നു കരുതിയാണു്. പ്രധാ�
നെപ്പട്ട വിഷയെത്തക്കുറിച്ചുപറഞ്ഞാൽ സ്ഥലപരിമി�
തിയാൽ ഇവെയ സൂചിപ്പിക്കാൻ േപാലും ഒക്കുകയില്ല.
ഈ കാലയളവിലുണ്ടായ സമുജ്ജ്വലമായ ഗ്രന്ഥമാണി�
തു്. (New Leaf Publication, Published 1998, pp. 223,
Rs. 480.25)

ഉഷാനമ്പ്യാർ
അടിമുടി പൂത്തുനിൽക്കുന്ന മുല്ലവള്ളിയിൽ നിലാവുവ�
ന്നുവീണാൽ എങ്ങെനയിരിക്കും? മഴയിൽ കുതിർന്നു
നിൽക്കുന്ന മാമരത്തിൽ രാത്രിസമയത്തു മിന്നൽ വന്നു�
പതിച്ചാൽ എങ്ങെനയിരിക്കും? പൂത്ത മുല്ലവള്ളിയും
നനഞ്ഞ മരവും കൂടുതൽ സുന്ദരമാവും. ഒരു സ്ത്രീയുെട�
യും പുരുഷെന്റയും പ്രശാന്തമായ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ
സ്ത്രീയുെട പൂർവകാലേപ്രമം താൽകാലികമായി മിന്ന�
െലാളി പരത്തുന്നതു് ശ്രീമതി ഉഷാനമ്പ്യാർ ‘ചങ്ങാതി’
െയന്ന െചറുകഥയിൽ ആകർഷകമായി ആേലഖനം
െചയ്യുന്നു. രണ്ടുേപരുെടയും ‘ഹൃദയേവഗ’ത്തിനു അനു�
രൂപമായ ചടുലതയാർന്ന ആഖ്യാനം. ആ ചടുലതയിൽ
കൃത്രിമത്വമില്ല. െസക്സിനു് അന്തർജ്ജാതമായ ശക്തിവി�
േശഷമുണ്ടേല്ലാ. അതു പൂർവകാമുകനിൽനിന്നു് ഊറ്റ�
േത്താെട പ്രവഹിക്കുന്നുെവങ്കിലും േവെറാരുത്തെന്റ
ഭാര്യയായി ജീവിക്കുന്ന, അമ്മയായിക്കഴിഞ്ഞ അവൾ�
ക്കു് അതിനു് ബഹി:പ്രകാശം നൽകാൻ കഴിയുകയില്ല.
ഉഷാനമ്പ്യാർ ഈ അംശങ്ങെള സമഞ്ജസമായി സ്ഫു�
ടീകരിക്കുന്നു. (കഥ േദശാഭിമാനി ഓണം വിേശഷാൽ
പ്രതിയിൽ).

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: എനിെക്കാരു വിവാഹപ്പരസ്യം െകാടുക്ക�
ണെമന്നുണ്ടു്. എങ്ങെനെയഴുതണമത്?

ഉത്തരം: പരസ്യം ഇങ്ങെനയാവാം. സുന്ദരിയായ
യുവതി വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. വരനാ�
യി വരുന്നയാൾ സുന്ദരനായിരിക്കണം. മദ്യപാനം
അരുതു്. സിഗ്ററ്റ് ദിവസം ആെറണ്ണം വലിക്കാം. പ്ര�
തിമാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപെയങ്കിലും ശംബളം
േവണം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായതു് അയാൾക്കു് അേമ�
രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ക്ലിന്റൻ എന്ന മധ്യവയസ്കെന്റ
സ്വഭാവമുണ്ടായിരിക്കരുതു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽനിന്നു് അക�
ന്നു നിൽകുകയാേണാ?

ഉത്തരം: അേത. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത സന്ദർഭങ്ങ�
ളിേല ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ െചല്ലൂ. നമ്മുെട പത്രങ്ങ�
ളിൽ നടക്കുന്നെതല്ലാം വാദപ്രതിവാദങ്ങളല്ല. ഒരുത�
രം ൈവകാരിക നാടകങ്ങളാണു് അവ. അതിൽ കരു�
തിക്കൂട്ടി അഭിനയിക്കുകയാണു് ചില വ്യക്തികൾ. അഭി�
നയം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചങ്ങാതികളുമാണ്.

േചാദ്യം: അപകർഷതാേബാധമുള്ളവെര എങ്ങെന
തിരിച്ചറിയാം?

ഉത്തരം: അപകർഷതാേബാധമുള്ളവർ അെല്ല�
ങ്കിൽ ന്യൂനതാേബാധമുള്ളവർ കാറിെന്റ ഒരുവശത്തു
െപാടിപുരണ്ടിരുന്നാൽ അതിൽ സ്വന്തം േപെരഴുതും.
േകാവളം കടപ്പുറത്തുേപായാൽ അവിടെത്ത പാറ�
യിൽ േപരുെകാത്തിവയ്ക്കും. ചൂടുെവള്ളത്തിൽ കുളിക്കു�
േമ്പാൾ ആവിെകാണ്ടു് കുളിമുറിയിെല കണ്ണാടിയിൽ
മങ്ങലുണ്ടായാൽ അതിലും സ്വന്തം േപര് എഴുതും.

േചാദ്യം: ദിവസങ്ങൾ ദീർഘങ്ങേളാ ഹ്രസ്വങ്ങേളാ?

ഉത്തരം: പണം ധാരാളമുെണ്ടങ്കിൽ ദിനങ്ങൾ ഹ്ര�
സ്വങ്ങൾ. പണമിെല്ലങ്കിൽ ഒേരാ ദിനവും ശതാബ്ദം.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾക്കു് എത്ര വയസ്സായി?

ഉത്തരം: എനിക്കു് എത്ര വയസ്സുെണ്ടന്നു നിങ്ങൾക്കു
േതാന്നുന്നുേവാ അത്രയും വയസ്സുണ്ടു് എനിക്കു്. ഒരു ദി�
വസം േപാലും കൂടുതലായി ഇല്ല. ഒരു ദിവസം േപാലും
കുറവായുമില്ല.

േചാദ്യം: ഞാൻ വീട്ടമ്മയാണു്. എെന്റ ഭർത്താവി�
െന്റ മനസ്സിൽ എന്തുമാതിരി സ്ഥാനമാണു് എനിക്ക്?

ഉത്തരം: ഭർത്താവിെന്റ മനസ്സിൽ ഒരു സ്ഥാനവു�
മില്ല. അേദ്ദഹം എേപ്പാഴും വിചാരിക്കുന്നതു് നിങ്ങൾ
അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്നുെവന്നാണു്. അതുെകാണ്ടു്
നിങ്ങൾ വീട്ടുമുറ്റെത്ത െചടികൾക്കു് െവള്ളെമാഴിക്കു�
േമ്പാഴും ഭർത്താവ് അടുക്കളയിേലക്കുേനാക്കിയാണു്
നിങ്ങളുെട േപരുവിളിക്കുന്നതു്.

േചാദ്യം: തിരുവനന്തപുരത്തു് വിമർശകർ കൂടുത�
ലാേണാ?

ഉത്തരം: ഇേപ്പാൾ െകാതുകാണു് കൂടുതൽ.

േഗ്രസിയുെട കഥ

േജായ് സ് കേരാൾ
ഓറ്റ്സ്

പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവർക്കു് ഏതു സർ�
വസാധാരണമായ വിഷയവും േച�
േതാമേനാഹരമാക്കാൻ കഴിയും.
ഇേപ്പാൾ എെന്റ ഓർമ്മയിെലത്തു�
ന്നതു് അേമരിക്കൻ േനാവലിസ്റ്റ്
ഓറ്റ്സിെന്റ (Joyce Carol Oates- b
1938) ഒരു െചറുകഥയാണു്. അതി�
െന്റ േപരും മറ്റും എെന്റ സ്മരണ
മണ്ഡലത്തിൽ ഇല്ല. ഒരു െചറുപ്പ�

ക്കാരി അച്ഛനമ്മമാെര കാണാൻ കാേറാടിച്ചുേപാകു�
ന്നു. വളെര ദൂെരയാണു് അവരുെട താമസം. അവിെട�
െച്ചന്നേപ്പാൾ െടലിവിഷൻ െസറ്റ് ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദിക്കു�
ന്നു. മകൾ വന്നതുെകാണ്ടു് അതിെന്റ ശബ്ദം കുറേക്ക�
ണ്ടതേല്ല അമ്മ? അവരതുെചയ്യുന്നില്ല. ഭക്ഷണസമയം.
അച്ഛെന്റയും അമ്മയുെടയും പ്രായത്തിനുേയാജിച്ച മട്ടി�
ലല്ല അവരുെട അേന്യാന്യമുള്ള സംസാരവും പ്രവൃത്തി�
കളും. മകൾ കിടപ്പുമുറിയിൽ കയറി കതകടച്ചു. അച്ഛന�
മ്മമാർ കിടക്കുന്ന മുറിയിൽനിന്നു ൈലംഗികേകളിയുെട
ശബ്ദം. അേതാ അതു് െടലിവിഷൻെസറ്റിൽനിന്നു വരു�
ന്നേതാ? െടലിവിഷനിൽനിന്നു് ഉദ്ഭവിക്കുന്നതാേണാ
ശബ്ദെമന്ന സംശയം നിേവശിപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും മാതാ�
പിതാക്കന്മാരുെട മുൻപുള്ള െപരുമാറ്റവും വർത്തമാന�
വും ആ സംശയം ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ടു് മകൾക്കു്. വായ�
നക്കാർക്കും. തികച്ചും സാധാരണമായ വിഷയമാണു്
ഇക്കഥയിൽ. പേക്ഷ ഓറ്റ്സിെന്റ പ്രതിപാദനരീതിയു�
െട ൈവശിഷ്ട്യം കഥയ്ക്കു നവീനതനൽകുന്നു. ഇത്തരത്തി�
ലുള്ള ൈവദഗ്ധ്യമാണു് ശ്രീമതി േഗ്രസി ‘നായയുണ്ടു് സൂ�
ക്ഷിക്കുക’ എന്ന കഥയുെട രചനയിൽ കാണിക്കുന്ന�
തു്. (കഥ േദശാഭിമാനി ഓണം വിേശഷാൽപ്രതിയിൽ).
ആെളാഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ െചന്നുകയറുന്നു ഒരു െചറുപ്പക്കാ�
രി. ആരുമിെല്ലന്നു മനസ്സിലാക്കി അവൾ അത്ഭുതെപ്പട്ടു�
നിൽക്കുേമ്പാൾ ‘ഒരു വൃത്തിെകട്ട ൈകപ്പടം അവളുെട’
വായ്ക്കുമുകളിലായി അമരുന്നു. ‘അതു വീട്ടുകാവൽക്കാര�
െന്റതായിരുന്നു’. യുവതിക്കുണ്ടാകുന്ന െഞട്ടൽ അനുവാ�
ചകനും ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ േഗ്രസി കഥ പറഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നു. ഭീതിദമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഥാകാ�
രിക്കു ഏതാനും വാക്കുകേള േവണ്ടൂ. ഇക്കഥ േദശാഭിമാ�
നി വാർഷികപ്പതിപ്പിനു് ഒരു അപൂർവ േശാഭ നൽകിയി�
രിക്കുന്നു.

എെന്റസംശയങ്ങൾ
രാമചരിതകർത്താവുെതാട്ടു ചങ്ങമ്പുഴ വെരയുള്ള കവി�
കളുെട കാവ്യങ്ങളിൽ പൂമാലയിൽ വാഴനാെരന്നേപാ�
െല ഒരു സാമാന്യഘടകമുേണ്ടാ? ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കു േശഷം
കവിതാപ്രവാഹത്തിൽ ഒരു വിേച്ഛദനാവസ്ഥ വന്നു
േപായിട്ടിേല്ല?

െഫമിനിസ്റ്റുകൾ തങ്ങളുെട രച�
നകളിൽ പുരുഷന്മാെര പുലഭ്യം
പറയാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ശക്തി
പയ്യൻ താേക്കാലിൽ പ്രേയാഗിക്കു�
ന്ന ശക്തിെയക്കാൾ കൂടുതലേല്ല?

2. വീട്ടിലുള്ളവെരല്ലാം
സിനിമ കാണാൻ േപാ�
യി. ഞാൻ ൈവകുേന്ന�
രത്തു് പട്ടണത്തിേല�
ക്കുേപാകാനായി വീ�
ട്ടിൽനിന്നിറങ്ങി. വാ�
തിൽ താേക്കാലുെകാണ്ടുപൂട്ടി. അേപ്പാഴാണു് പണെമ�
ടുക്കാൻ മറന്നുേപായിെയന്നു േതാന്നിയതു്. ഞാൻ താ�
േക്കാൽ വീണ്ടും കതകിെല ദ്വാരത്തിേലക്കുകടത്തി തി�
രിച്ചുതുടങ്ങി. വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല. േറാഡിലൂെട േപായ
ഒരു യുവാവിെന വിളിച്ചു സഹായിക്കാൻ അേപക്ഷിച്ചു
ഞാൻ. അയാൾ താേക്കാൽ തിരിച്ചിട്ടും തിരിച്ചിട്ടും തി�
രിഞ്ഞില്ല. അേപ്പാൾ ഒരു കമ്പി താേക്കാലിെന്റ പിടി�
യിലുള്ള ദ്വാരത്തിൽ കടത്തി അയാൾ ആ കമ്പിയുെട
രണ്ടറ്റവും പിടിച്ചുതിരിച്ചുതുടങ്ങി. വാതിൽ തുറന്നിെല്ല�
ന്നു മാത്രമല്ല, താേക്കാൽ വല്ലാെത വളയുകയും െചയ്തു.
ഉടെന എെന്റ ആത്മഗതം. െഫമിനിസ്റ്റുകൾ തങ്ങളു�
െട രചനകളിൽ പുരുഷന്മാെര പുലഭ്യം പറയാൻ ഉപ�
േയാഗിക്കുന്ന ശക്തി പയ്യൻ താേക്കാലിൽ പ്രേയാഗി�
ക്കുന്ന ശക്തിെയക്കാൾ കൂടുതലേല്ല? എെന്റ േചാദ്യം
ശരിയാേണാ?

3. ‘എല്ലാ െചറുകഥകെളയും കവിതകെളയും കുറ്റം പറ�
യുന്ന തനിക്കു് ഒരു െചറുകഥേയാ കവിതേയാ എഴു�
താൻ അറിയാേമാ?’ പതിവായി എനിക്കു കിട്ടുന്ന കത്തു�
കളിെല േചാദ്യമാണിതു്. ഒരിന്ത്യൻ േപനയും എഴുതാൻ
െകാള്ളുകില്ല. അഞ്ഞൂറുരൂപെകാടുത്തു ഞാൻ വാങ്ങിച്ച
ഫൗണ്ടൻ േപനയും ശരിയായി എഴുതുകയില്ല. അതു�
െകാണ്ടു് ഇന്ത്യയിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫൗണ്ടൻേപനകൾ എഴു�
താൻ െകാള്ളാവുന്നവയല്ല എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ
‘എന്നാൽ താെനാരു ഫൗണ്ടൻേപന ഉണ്ടാക്കിക്കാ�
ണിക്കൂ’ എന്നാെരങ്കിലും പറയുേമാ? പറയുന്നവരുണ്ടു്
എന്നതിനു െതളിവാണു് കഥാരചനെയക്കുറിച്ചും കാവ്യ�
നിർമ്മിതിെയക്കുറിച്ചുമുള്ള േചാദ്യം. പ്രിയെപ്പട്ട വായന�
ക്കാേര, ഫൗണ്ടൻേപന നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുെമങ്കിേല
ഞാനതിെന കുറ്റെപ്പടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന അഭിപ്രാ�
യം ശരിേയാ?

എൻ.പി.മുഹമ്മദ്
അേദ്ദഹം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും
പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളാണു്. അേദ്ദഹേത്താെടാരുമിച്ചു്
ഞാൻ കാഞ്ഞിരംകുളം എന്ന സ്ഥലത്തു് സേമ്മളനത്തി�
നുേപായി. കൂെട ശ്രീ. പവനനുമുണ്ടു്. അന്നു് പവനൻ
തിരുവനന്തപുരത്താണു് താമസിച്ചിരുന്നതു്. പണ്ഡിതൻ
സേമ്മളനത്തിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നുെവന്നു് എടു�
ത്തുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിരുന്നാൽ
അേദ്ദഹം ഡിസ്റ്റ്രികു് മജിേസ്റ്റ്രറ്റിെന്റ അധികാരങ്ങൾ
പ്രേയാഗിച്ചുകളയും. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുേന്ന�
റ്റേപ്പാൾ ‘കൃഷ്ണൻ നായർ െറ്റൻ മിനിറ്റ്സ് ’ എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. പത്തുമിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു മൂന്നുമിനിറ്റുകൂടി ആയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം എേന്നാടു് പ്രസംഗം നിറുത്താൻ ആജ്ഞാപി�
ച്ചു. എനിക്കു കല്പന അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞി�
ല്ല. പിെന്ന രേണ്ടാ മൂേന്നാ പ്രഭാഷകന്മാക്കുകൂടി അേദ്ദ�
ഹം സമയപരിധി കല്പിച്ചു. അതിനുേശഷമാണു് പവ�
നൻ പ്രഭാഷണത്തിനായി എഴുേന്നറ്റതു്. അധ്യക്ഷൻ
െമാഴിയാടി; ‘പവനൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ’. പവനനു�
േണ്ടാ അനുസരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം നാല്പത്തിയഞ്ചുമിനിറ്റ്
പ്രസംഗിച്ചു. ഉപസംഹാരപ്രഭാഷണത്തിൽ അധ്യക്ഷൻ
ഞങ്ങെളെയല്ലാവരുെടയും പ്രസംഗങ്ങെള വിമർശിച്ചു.
തിരിച്ചുേപാരാൻ കാറിൽകയറിയിട്ടും അേദ്ദഹം വിമർശ�
നം നിറുത്തിയില്ല. അേപ്പാൾ പവനൻ ചിരിച്ചുെകാണ്ടു്
എേന്നാടു് പറഞ്ഞു: അധ്യക്ഷൻ ഉപസംഹാരപ്രസംഗം
നടത്തിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുന്നു’. അധ്യക്ഷെന്റ വീെടത്തി.
അേദ്ദഹം െഗയ്റ്റ് കടന്നു വീട്ടിെന്റ അടച്ചവാതിലിെന്റ
മുൻപിൽനിന്നു. ഭാര്യെയ വിളിക്കാൻ ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല.
കതകിൽതട്ടാെത, ഭാര്യെയ വിളിക്കാെത ഞങ്ങേളാ�
ടു് േപാകാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. െപേട്രാളിൽ െപാടി�
േയാ മേറ്റാ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടാവണം കാർ സ്റ്റാർ�
ട്ടായില്ല. ൈഡ്രവർ വാ െകാണ്ടു െപേട്രാൾ വലിെച്ചടു�
ക്കുന്ന സമയംവെര അധ്യക്ഷൻ കതകിനടുത്തുനിന്നു.
അേദ്ദഹം എേന്ത ഭാര്യെയ വിളിക്കുന്നില്ല എന്നു പവ�
നനു സംശയം േതാന്നിെയങ്കിലും എനിക്കു് ഒരു സംശ�
യവും ഉണ്ടായില്ല. ഞങ്ങൾ അവിെട നിൽക്കുേമ്പാഴാ�
ണു് കതകു് ഭാര്യ തുറന്നെതങ്കിൽ രാത്രി രണ്ടുമണിക്കു്
ൈവകിെയത്തിയതിനു് അവർ വിളിക്കുന്ന പുളിച്ച െത�
റി ഞങ്ങൾ േകൾക്കുെമന്നു് ഭയന്നാണു് അധ്യക്ഷൻ
മിണ്ടാെത നിന്നെതന്നു് എനിക്കു് മനസ്സിലായി. കാറ്
വന്നുനിന്നതിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടിട്ടാവണം രണ്ടാമെത്ത
നിലയിൽനിന്നു അരത്തമ്മപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചി ഇറങ്ങിവ�
ന്നു കതകുതുറന്നു. അേപ്പാൾതെന്ന കാർ സ്റ്റാർട്ടായി.
െപാടുന്നെന ദിഗന്തങ്ങെള േഭദിച്ചുെകാണ്ടു് ‘ഫ… ഉറ�
ങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാെത ശല്യെപ്പടുത്തുന്നു, േനരെത്ത
വന്നുകൂടായിരുേന്നാ’ എന്ന ഗ്രാമ്യശകാരം ഉയർന്നു. ധി�
ക്കൃതശക്രപരാക്രമനാകിന നക്തഞ്ചരൻ അധ്യക്ഷൻ
പരുങ്ങേലാെട ഞങ്ങെള േനാക്കി. അതുേകട്ടിെല്ലന്നു
ഭാവിച്ചു് ഞങ്ങളങ്ങു േപാവുകയും െചയ്തു. ‘അച്ചിക്കു ദാ�
സ്യപ്രവൃത്തി െചയ്യുന്നവൻ െകാച്ചിക്കു േപായങ്ങു െതാ�
പ്പിയിട്ടീടണം’ എന്ന കവിവാക്യം ഞാൻ അേപ്പാൾ ഓർ�
മ്മിച്ചു. ഏതു പുരുഷനു് വീട്ടിൽ ആധിപത്യം പുലർത്താൻ
കഴിയുന്നില്ലേയാ അയാൾ െകാച്ചിക്കു േപാേകണ്ടതുത�
െന്നയാണു്. േവലക്കാരും വീട്ടിെല പട്ടിയും അയാെള
നിന്ദിക്കും തേന്റടമില്ലാത്ത ഇക്കൂട്ടർ ഗേവഷണം നടത്തു�
ന്നു എന്ന മട്ടിൽ വയസ്സുകാലത്തു ൈലബ്രറിയിൽെചന്നു്
ഇരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നുെവന്നു നടിക്കും.

സാഹിത്യകാരൻ തെന്റ കലാസൃഷ്ടിയിൽ ആധിപത്യം
സ്ഥാപിക്കണം. ഉറൂബിെന്റ, ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീ�
റിെന്റ കഥകൾ വായിക്കൂ. രണ്ടുേപരും പദങ്ങേളാടു്
ആജ്ഞാപിച്ചതനുസരിച്ചു് അവരുെട സ്ഥാനങ്ങളിൽ
െചന്നിരുന്നുെവേന്ന േതാന്നൂ. ശ്രീ. എൻ. പി മുഹമ്മ�
ദിെന്റ ‘കാലില്ലാക്കുട്ടി’ എന്ന െചറുകഥ വായിക്കുക.
(മാതൃഭൂമി ഓണപ്പതിപ്പ്- ഒന്നാം ഭാഗം). ഒരു നാട്ടിൽ
ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു് കാലില്ല. അതിെന്റ േപരിൽ
യുക്തിവാദിയും അധ്യാത്മവാദിയും സംഘട്ടനം. പഞ്ചാ�
യത്തു് പ്രസിഡന്റ് േവലപ്പൻ ഇവർക്കു നടുവിൽ തിരമാ�
ലയിൽ ചാഞ്ചാടുന്ന ഒതളങ്ങേപാെല ചാഞ്ചാടുന്നു. കു�
ഞ്ഞുങ്ങൾ അംഗൈവകല്യമില്ലാെത ജനിക്കണെമങ്കിൽ
മനുഷ്യക്കുരുതി േവണെമന്നു് നാട്ടിെല സന്ന്യാസിേശ്ര�
ഷ്ഠൻ വിധിക്കുന്നു. ആരും മരിക്കാൻ തയ്യാറായി മുേന്നാ�
ട്ടുവരാത്തതുെകാണ്ടു് പഞ്ചായത്തുപ്രസിഡന്റ് തെന്ന
അതിനു തയ്യാറാവുന്നു. അലിഗറിയുെട മട്ടിലുള്ള സറ്റ�
യറാണിതു്. കഥയുെട മുക്കാൽഭാഗേത്താളം കഥാകാ�
രൻ ആധിപത്യം പുലർത്തിനിൽക്കുന്നു. പേക്ഷ േശഷമു�
ള്ള ഭാഗമാെക അശക്തം. ഒടുവിൽ ഒരാന്റി ൈക്ലമാക്സ്.
അതിെലത്തുന്നതിനുമുൻപുതെന്ന എൻ. പി മുഹമ്മദിനു്
കഥയിലുള്ള പിടി വിട്ടുേപാകുന്നു. ആന്റി ൈക്ലമാക്സിെല�
ത്തുേമ്പാൾ അനുവാചകനു് കഥ പരിണാമ രമണീയമാ�
യില്ലേല്ലാ എന്ന വിചാരത്താൽ ൈനരാശ്യം.

നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുകയാണു്. മൃദുലവും ശീതള�
വുമായ ൈക െനറ്റിയിലമരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ കണ്ണുതു�
റക്കുന്നു. പ്രിയതമെയ കാണുന്നു. അവൾ വിളിക്കുന്നു.
‘വരൂ.. അമ്പലത്തിെല കമ്പെക്കട്ട് ’. അവൾ വിളിച്ച�
തുെകാണ്ടുമാത്രം നിങ്ങൾ നീരസം മറച്ചു് ജന്നലിെന്റ
അരികിൽെച്ചന്നു് അന്തരീക്ഷത്തിേലക്കു േനാക്കുന്നു.
ഒരമിട്ടു് ഉയരുകയാണു്. അതു് െപാട്ടിച്ചിതറി വിവിധ വർ�
േണ്ണാജ്ജ്വലങ്ങളായ െകാച്ചുേഗാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുെമന്നു�
കരുതി നിൽകുേമ്പാൾ ആരവേത്താെട ഉയർന്ന അമിട്ടു്
‘ശൂ’ എന്ന ശബ്ദം മാത്രം േകൾപിച്ചുെകാണ്ടു് െകട്ടുേപാ�
കുന്നു. എൻ.പി. മുഹമ്മദിെന്റ കഥ ‘രസക്കുടുക്കകൾ’
ചിതറുന്നില്ല. അതു് ‘ശൂ’ എന്ന ശബ്ദം േകൾപ്പിക്കുന്നേത�
യുള്ളൂ.

‘ആക്ഷൻഎടുക്കൂ’
തിരുവിതാംകൂർ െസക്രേട്ടറിേയറ്റിൽ ഞാൻ കുെറക്കാ�
ലം േജാലിേനാക്കിയിരുന്നുെവന്നു് പലതവണ എഴുതി�
യിട്ടുണ്ടു്. അക്കാലത്തു് ഞങ്ങെളല്ലാം പതിവായി പറയു�
കയും െചയ്യുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ടു്. ‘ആ ലറ്ററിൽ ഒന്നു
ആക്ഷൻ എടുക്കണമേല്ലാ’ എന്നു ഞാൻ കൂട്ടുകാരേനാ�
ടു്. ‘ആക്ഷൻ എടുക്കാം’ എന്നു കൂട്ടുകാരൻ. ‘നിങ്ങെള�
ന്താണു് ഐ.ജിയുെട ലറ്ററിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാത്ത�
ത് ’ എന്നു് ചീഫ് െസക്രട്ടറി ജി. എൻ തമ്പി എേന്നാ�
ടു്. ‘ആക്ഷൻ എടുക്കാം സാർ’ എന്നു എെന്റ മറുപടി.
ഞാൻ ഒരാക്ഷൻ എടുത്തു് െസക്രട്ടറിേയറ്റിൽനിന്നു മാറി
സർവകലാശാലയിേലക്കു േപായി. പിന്നിടാണു് ഞാൻ
െഹന്റിഹ് േബായ്ലിെന്റ Action will be taken എന്ന
െചറുകഥ വായിച്ചതു്. േജാലിക്കു് അേപക്ഷയുമായിെച്ചന്ന

െഹന്റിഹ് േബായ്ൽ

ഒരു യുവാവിനു് അധികാരികൾ േചാ�
ദ്യാവലി നൽകി, ഉത്തരങ്ങൾ എഴു�
താൻ. ‘മനുഷ്യനു് രണ്ടു ൈകയും
രണ്ടു കാലും രണ്ടു കണ്ണും രണ്ടു െച�
വിയും മതിേയാ? ഉേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉത്തരം എഴുതി. ‘നാലു ൈകയും
കാലുകളും കണ്ണും െചവിയും തെന്ന
േപാരാ’ രണ്ടാമെത്ത േചാദ്യം: ‘ഒേര സമയം നിങ്ങൾ�
ക്കു് എത്ര െടലേഫാൺ ൈകകാര്യം െചയ്യാം?’ മറുപടി
‘ഏെഴണ്ണം എനിക്കു േപാരാ. ഒൻപെതണ്ണം േവണം’.
അയാൾക്കു േജാലി കിട്ടി. േഫാണുകളിലൂെട അയാൾ
അട്ടഹസിച്ചു. ‘ഉടൻ ആക്ഷൻ അടുക്കൂ’ ‘ആക്ഷൻ എടു�
ക്കും’ ‘ആക്ഷൻ എടുത്തുകഴിഞ്ഞു’ ആക്ഷൻ എടുേത്ത
തീരൂ’. ഒരു ദിവസം ഫാക്ടറി ഉടമസ്ഥൻ അയാളുെട
അടുത്തു് ഓടിവന്നു പറഞ്ഞു. നമുക്കു ആക്ഷൻ എടു�
ക്കാം’ അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു; ‘ആക്ഷൻ എടുക്കും,
തീർച്ച’. ഫാക്ടറിയുടമസ്ഥൻ ഉടെന മറിഞ്ഞുവീണു മരി�
ച്ചു. അയാൾ ഫാക്ടറിയിെല ഒരധികാരിയുെട അടുെത്ത�
ത്തി അറിയിച്ചു: ‘നമുക്കു ആക്ഷൻ എടുേക്കണ്ടിയിരിക്കു�
ന്നു’. അധികാരി: ‘എന്ത്?’ അയാൾ: ‘ഉടമസ്ഥൻ മരി�
ച്ചു. വന്നുേനാക്കൂ. ശവസംസ്കാരം എന്ന ആക്ഷെനടുത്തു.
അയാൾക്കു െടലിേഫാൺ അറ്റൻഡന്റ് എന്ന േജാലി
െചേയ്യണ്ടതില്ല ഇനി. മരണത്തിൽ വിലപിക്കുന്നവനാ�
യി അഭിനയിച്ചാൽ മതി. കൂെടക്കൂെട ഉടമസ്ഥെന്റ ശവ�
ക്കുഴി സന്ദർശിേക്കണ്ടേതയുള്ളൂ അയാൾക്കു്. ജന്മനാ
മടിയനായ അയാൾക്കു പറ്റിയ േജാലി. ആക്ഷൻ എടു�
ക്കും’ എന്ന അയാളുെട മുൻപുള്ള വിളികെളല്ലാം കള്ളം.
ഫാക്ടറിയിൽ എന്തു സാധനമാണു് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന�
െതന്നുേപാലും അയാൾക്കു് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഒരുപ�
േക്ഷ േസാപ്പ് ആവാം അവിെട നിർമ്മിച്ചിരുന്നതു്.

മനുഷ്യൻ യന്ത്രങ്ങെളേപ്പാെലയാണു് ജീവിക്കുന്നതു്.
അവനു് കലാപരേമാ, സന്മാർഗ്ഗികേമാ ആയ ഒരു ചി�
ന്ത േപാലുമില്ല എന്നാവാം േബായ്ൽ ഇക്കഥയിലൂെട
പറയുന്നതു്. ഒന്നാംതരം പരിഹാസകഥ.
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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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