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സാഹിത്യവാരഫലം
1984/01/05-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ

ആലപ്പുഴ െതാണ്ടംകുളങ്ങര അമ്പ�
ലത്തിൽനിന്നു േനെര െതേക്കാട്ടു�
േപായാൽ തത്തംപള്ളി എന്ന സ്ഥ�
ലെത്തത്തും. ഞാൻ അവിെട കുെറ�
ക്കാലം താമസിച്ചിരുന്നു. കൂട്ടിനു്
അച്ഛെന്റ ഒരകന്ന ബന്ധുവായ വൃ�
ദ്ധനുമുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ രൂപം
എെന്റ അകക്കണ്ണിെന്റ മുൻപിൽ
ഇേപ്പാഴുമുണ്ടു്. തലേയാടിെന്റ മുക്കാൽഭാഗവും ‘ബ്രഹ്മ�
ക്ഷൗരം’. കുടിച്ചു് കുടിച്ചു് േചാര നിറമാർന്ന ഉണ്ടക്കണ്ണു�
കൾ. ഓേരാ വരിപ്പല്ലിെന്റയും പകുതിേയാളം നഷ്ടെപ്പട്ടി�
രിക്കുന്നു. മുറുക്കിച്ചുവപ്പിച്ച തടിച്ച കീഴ്ചുണ്ടു്. േവഷമാെണ�
ങ്കിൽ അതും ബഹുേകമം. ബനിയനില്ല. ഷർട്ടില്ല. തു�
കൽപ്പാടുകൾ െകാണ്ടു് അലംകൃതമായ െവയ്സ് കട്ട് മാ�
ത്രം. മുഷിഞ്ഞു നാറുന്ന ഒരു T73 മൽമൽ മുണ്ടു് ഏേങ്കാ�
ണിച്ചു് ഉടുത്തിരിക്കും. വീട്ടിെന്റ വരാന്തയിലുള്ള ചാരു�
കേസരയിൽ ആ മനുഷ്യൻ ൈക രണ്ടും േമൽേപ്പാട്ടാ�
ക്കി വച്ചു് ഭുജേകാടരങ്ങളിെല െകാടുങ്കാടു് കാണിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് കിടക്കും. േജാലിക്കാരനുെണ്ടങ്കിലും കാപ്പി ഞാൻ
തെന്ന െകാണ്ടുെകാടുക്കണെമന്നാണു് അമ്മാമെന്റ
ആജ്ഞ. ‘കൃഷ്ണാ കാപ്പിെയവിേടടാ’ എന്നു േചാദിക്കു�
േമ്പാൾ വിറച്ചു െകാണ്ടു ഞാൻ കാപ്പി െകാണ്ടു െകാ�
ടുക്കും. ൈകനീട്ടി അതു വാങ്ങുന്നതു് അമ്മാവനല്ല, േദ�
ഷ്യമാണു്. കാപ്പി ൈവകിേപ്പായതുെകാണ്ടു് വട്ടിയൂർ�
ക്കാവുകാരനായ അമ്മാവൻ അപ്രത്യക്ഷനായിരിക്കു�
ന്നു. ചാരുകേസരയിൽ കിടക്കുന്ന രൂപം േദഷ്യം മാ�
ത്രമാണു്. േകാപം അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്ഥായിഭാവമായ�
തുെകാണ്ടു് ഞാെനാരിക്കലും അമ്മാമെന കണ്ടിട്ടില്ല.
എന്നാൽ ചിലേപ്പാൾ കാണുകയും െചയ്യും. അതു് മുല്ല�
യ്ക്കൽ േക്ഷത്രത്തിനടുത്തുള്ള ചില ബന്ധുഭവനങ്ങളിൽ
േപാകുേമ്പാഴാണു്. വഴിവക്കിലുള്ള ചാരായഷാപ്പിൽ നി�
ന്നു് ചാരായം േമാന്തി ചുരുട്ടും വലിച്ചുെകാണ്ടു് അമ്മാമൻ
ആദ്യെത്ത വീട്ടിെലത്തുേമ്പാൾ ഗൃഹനായിക പറെഞ്ഞ�
ന്നുവരും: “േമാള് ഗൗരിക്കുട്ടിക്കു പനിയാണു്”. ഉടെന:
“ആങ്ഹാ പനിേയാ? എവിെട കിടക്കുന്നു അവൾ?”
എന്നു േചാദിച്ചുെകാണ്ടു് അകേത്തക്കു് േവച്ചുേവച്ചു േപാ�
കും. പനിയുേണ്ടാ എന്നു െതാട്ടുേനാക്കാതറിയുന്നെത�
ങ്ങെന? പേക്ഷ, െനറ്റിയിലല്ല കീചകൻ െതാടുന്നതു്.
ദൗഹിത്രിയുെട പ്രായമുള്ള ഗൗരിക്കുട്ടിയുെട ബ്ലൗസിെന്റ
അകേത്തക്കു ൈകകടത്തി വളെരേനരം പനിേനാക്കും.
െതർേമാമീറ്ററിെല െമർകുറി ഉയരണെമങ്കിലും സമയം
േവേണ്ട? അതുെകാണ്ടു് അമ്മാമെന്റ ദീർഘതയാർന്ന
പരിേശാധനയിൽ കുറ്റം പറയാനാവില്ല. ആ സമയ�
ത്താണു് ഞാൻ അമ്മാവെന സാക്ഷാൽ അമ്മാവനാ�
യി കാണുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങും.
വിരളമായ ദന്തങ്ങളിൽ പുഞ്ചിരിപുരളും. അതു് േചാര�
ച്ചുണ്ടിേലക്കു് ഒലിച്ചിറങ്ങി അരുണാഭമാകും. ൈകത്ത�
ണ്ടകളിൽ േരാമരാജി എഴുേന്നറ്റുനിൽക്കും. െപണ്ണു് പിട�
ഞ്ഞു കമിഴ്ന്നു കിടന്നാൽ ആ വിരാടസ്യാലൻ പണിെപ്പട്ടു
ൈകവലിച്ചൂരും.

േവെറാരു ദിവസം മെറ്റാരു ബന്ധുഗൃഹത്തിൽ അേദ്ദഹ�
െമത്തിയേപ്പാൾ അവിടെത്ത െചറുപ്പക്കാരി കല്യാണി�
ക്കുട്ടിക്കു കാലുകഴപ്പു്. േവലക്കാരി അവളുെട കാലുതിരു�
മ്മുന്നതു് അമ്മാമൻ കണ്ടു. “നീ അേങ്ങാെട്ടണീെക്കടീ,
ഞാൻ തിരുമ്മിെക്കാടുക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു്
കല്യാണിക്കുട്ടി പ്രതിേഷധിക്കുന്നതിനു മുൻപു് ആ പാ�
ടച്ചരകീടൻ ചാടി അവളുെട കാൽവണ്ണയിൽ ഒരുപിടി.
ൈക െപട്ടന്നു േമേലാട്ടു േമേലാട്ടു് ഉയർന്നേപ്പാൾ െപ�
ണ്ണു ചാടിെയഴുേന്നറ്റു. എങ്കിലും എെന്താരു സേന്താഷം
അമ്മാവനു് ! ഇങ്ങെനയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണു് ഞാൻ
സാക്ഷാൽ അമ്മാവെന കണ്ടിട്ടുള്ളതു്.

ചില സാഹിത്യകാ�
രന്മാർ ഈ മനുഷ്യ�
െനേപ്പാെലയാെണ�
ന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു്
ഫാർെഫച്ച്ഡായ—
വലിച്ചിഴച്ചു െകാണ്ടുവരു�

ന്ന—അലങ്കാരപ്രേയാഗമാെണന്നു വായനക്കാർ കരു�
തുേമാ എേന്താ? ‘രക്തപുഷ്പങ്ങ’ളും ‘സ്വരരാഗസുധ’യും
മറ്റും എഴുതിയ ചങ്ങമ്പുഴ സാക്ഷാൽ ചങ്ങമ്പുഴ. ‘കളി�
േത്താഴി’ എന്ന േനാവെലഴുതിയ ആ കവി ചാരുകേസ�
രയിൽ മലർന്നുകിടന്ന ‘േകാപം’. ‘ധർമ്മരാജാ’യും ‘രാ�
മരാജബഹദൂറും’ എഴുതിയ സി.വി. രാമൻ പിള്ള സാ�
ക്ഷാൽ സി.വി. അേദ്ദഹം പനി െതാട്ടുേനാക്കുന്നു. ‘േപ്ര�
മാമൃത’െമഴുതിയ സി.വി.-േയാ? നിരായാസാവിസ്തര�
ത്തിൽ (easy chair) ശയനം െകാണ്ട േദഷ്യം. എന്നാൽ
ചില പ്രതിഭാശാലികളുണ്ടു്. അവർ ഏതിലും സ്വന്തം രൂ�
പം കാണിക്കും. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ, അേദ്ദഹം േനാവ�
ലിസ്റ്റാണു്, െചറുകഥാകൃത്താണു്, മഹാകവിയാണു്, പ്ര�
ഭാഷകനാണു്, നാടകകാരനാണു്, എല്ലാമാണു്. നമുക്കു്
അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെലാരു സാഹിത്യകാരനുേണ്ടാ?

സാഹിത്യകാരന്മാരുെട ശക്തി, അവരുെട വാക്കുകൾ�
ക്കുള്ള ശക്തി, അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ�
ക്കുള്ള ശക്തി ഇവെയാെക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുേവണ്ട
വായനക്കാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ. യൂേഗായുെട ‘പാവ�
ങ്ങൾ’ എന്ന േനാവലിെല െമത്രാനുണ്ടേല്ലാ അേദ്ദഹം
എന്നിൽ െചലുത്തുന്ന സ്വാധീനശക്തി മഹാത്മാഗാന്ധി
െചലുത്തുന്ന സ്വാധീനശക്തിെയക്കാൾ മഹനീയമാണു്.
യുധിഷ്ഠിരനു് ഗാന്ധിജിെയക്കാൾ ഭാരതീയരിൽ പ്രഭവമു�
െണ്ടന്നു് പറഞ്ഞതു് രാജേഗാപാലാചാരിയേല്ല? അൽ�
േബർ കമ്യുവിെന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വീണ്ടും വായിച്ചേപ്പാൾ
ഈ വാക്യം എെന്റ ശ്രദ്ധയിൽെപട്ടു: ‘Tyrants conduct
monologues above a million solitudes’ എെന്താരു
ഉജ്ജ്വലമായ വാക്യം!

സാലഞ്ചറുെട കഥ

െജ.ഡി.സലഞ്ചർ

ഉജ്ജ്വലങ്ങളായ കൃതികളുെട രച�
യിതാെവന്ന നിലയിൽ മഹായശ�
സ്കനാണു് അേമരിക്കൻ േനാവലി�
സ്റ്റും െചറുകഥാകൃത്തുമായ െജ.ഡി.
സലഞ്ചർ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഖ്യാ�
തമായ കഥയാണു് ‘Pretty Mouth
and Green My Eyes’ എന്നതു്. ലീ�
യും ആർതറുെട ഭാര്യ േജാഅനും

(േജാവനും) ലീയുെട കിടക്കയിൽ കിടന്നു രസിക്കുന്ന രാ�
ത്രി സമയം. െപെട്ടന്നു് ലീയുെട െടലിേഫാൺ ശബ്ദിച്ചു.
ആർതർ േചാദിക്കുകയാണു് തെന്റ ഭാര്യെയ കേണ്ടാ
എന്നു്. ഇെല്ലന്നു ലീയുെട സ്വാഭാവികമായ മറുപടി. േന�
രം െകാല്ലാനും മദ്യപിക്കാനും േവണ്ടി താൻ ലീയുെട വീ�
ട്ടിൽ െചല്ലേട്ടാ എന്നു് ആർതറുെട വീണ്ടുമുള്ള േചാദ്യം.
െചന്നാൽ േജാഅെന കാണുമേല്ലാ അയാൾ. അതു�
െകാണ്ടു് ലീ വിദഗ്ദ്ധമായി അതുേവെണ്ടന്നു് അറിയിച്ചു.
ആർതർ േഫാൺ താെഴവച്ചു. അല്പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അയാൾ വീണ്ടും ലീെയ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: “േജാഅൻ
ഇേപ്പാൾ വന്നു”. അതുേകട്ടു് ലീയും േജാഅനും അദ്ഭു�
തെപ്പട്ടു. കള്ളം പറഞ്ഞു് ആർതർ ആത്മാഭിമാനം സം�
രക്ഷിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ നമ്മൾക്കു് അയാേളാടു്
സഹതാപം; െഞട്ടൽ. ദുഷിച്ച അേമരിക്കൻ സമുദായ�
ത്തിെന്റ ചിത്രമാണു് സലഞ്ചർ ഇക്കഥയിലൂെട നൽകു�
ന്നതു്. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിെന്റ തകർച്ചെകാണ്ടു് ആർ�
തർ ന്യൂേറാസിേസാളം എത്തിയിരിക്കുന്നു. അയാളുെട
ന്യൂേറാസിസിനും ദാമ്പത്യജീവിതത്തിെന്റ തകർച്ചയ്ക്കും
അേമരിക്കൻ സംസ്കാരം കാരണമാെണന്നു് സലഞ്ചർ
കരുതുന്നുണ്ടാവാം. ഇക്കഥയുെട തർജ്ജമ കലാകൗ�
മുദിയുെട 432 ലക്കത്തിലുണ്ടു്. വി.പി. ശിവകുമാറാണു്
ഭാഷാന്തരീകരണം നിർവ്വഹിച്ചതു്. ഭാഷാന്തരീകരണം
‘ക്രിമിന’ലായ പ്രവർത്തനമാെണന്നു് കലാനിരൂപക�
നായ െക.പി. പത്മനാഭൻ തമ്പി ഒരിക്കൽ എേന്നാടു
പറഞ്ഞു. കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള ആളുകളുെട സാമാ�
ന്യങ്ങളായ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളുമാണു് സാഹിത്യകൃ�
തികളിൽ കാണുന്നതു്. ആ വികാരവിചാരങ്ങെള ആവി�
ഷ്കരിക്കുേമ്പാൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്കും മലയാള ഭാഷയ്ക്കും
സൂക്ഷ്മത എന്ന ഗുണം ലഭിക്കാറില്ല. അതിനാൽ ഒരവ്യ�
ക്തതയിൽ നിന്നു് മെറ്റാരു അവ്യക്തതയിേലക്കു വരു�
ന്നതിൽ ഒരു െതറ്റുമില്ല. ഭാഷാന്തരീകരണമിെല്ലങ്കിൽ
േടാൾേസ്റ്റായിയുെടയും ദസ്തേയവ്സ്കിയുെടയും മഹത്ത്വം
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നെതങ്ങെന?

എ.ആർ.

എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ

മഹത്വമുള്ളവർ സമയത്തുതെന്ന
മരിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണു് അവർ
മഹാന്മാരായി െകാണ്ടാടെപ്പട്ടതു്.
ഇെതാരു ബഹിർഭാഗമായ ചിന്ത�
യായി േതാന്നുന്നുേണ്ടാ? ആയി�
െക്കാള്ളെട്ട. എങ്കിലും ഒന്നാേലാചി�
ച്ചു േനാക്കൂ. മഹാത്മാ ഗാന്ധി കുെറ�
ക്കാലം കൂടി ജീവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ?

അേദ്ദഹം പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അനുസരിക്കില്ലായിരു�
ന്നു. െനഹ്രു പത്തു വർഷം കൂടി ഇവിെട ജീവിെച്ചങ്കിൽ?
ൈചനയുെട ആക്രമണം കണ്ടു് ഹൃദയം തകർന്ന അേദ്ദ�
ഹം ഭാരതീയരുെട അക്രമങ്ങൾ കണ്ടു് കൂടുതൽ തകർ�
ന്നു് േതജസ്സറ്റു നിലംപതിേച്ചേന. മഹാന്മാർ കൂടുതൽ
കാലം ജീവിച്ചിരുന്നാൽ േതജസ്സറ്റവരായിത്തീരുെമന്ന�
തിനു ശരിയായ െതളിവു് വള്ളേത്താളാണു്. പ്രായം കൂ�
ടിയ കാലത്തു് എത്രെയത്ര കുത്സിത കാവ്യങ്ങളാണു്
അേദ്ദഹം എഴുതിക്കൂട്ടിയതു് ! എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
എല്ലാവിധത്തിലും മഹാനായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ജനിച്ച�
തു് ജർമ്മനിയിേലാ മേറ്റാ ആയിരുെന്നങ്കിൽ സർവ്വേലാ�
കാരാദ്ധ്യനായിത്തീരുമായിരുന്നു. പ്രകൃതി ആവശ്യെപ്പട്ട
കൃത്യങ്ങൾ രാജരാജവർമ്മ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
പ്രകൃതി തെന്ന അേദ്ദഹെത്ത തിരിച്ചു വിളിച്ചു. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ജീവിതം േവണ്ടിടേത്താളം ദീർഘമായിരുന്നി�
െല്ലന്നു വിചാരിച്ചു് വിഷാദിേക്കണ്ടതില്ല. എന്നാൽ മഹാ�
െന്റ ചരമത്തിനു േശഷം അേദ്ദഹെത്ത അനാദരിക്കുന്ന�
തു് പാപമാണു്. ആ പാപെത്തക്കുറിച്ചുള്ള നല്ലകാവ്യമാ�
ണു് േചരാവള്ളി ശശിയുെട ‘രാജശില്പിയുെട ശവകുടീര�
ത്തിൽ’ എന്നതു് (കലാകൗമുദി). അേദ്ദഹം പാർത്തിരു�
ന്ന െകാട്ടാരത്തിെന്റയും അന്ത്യവിശ്രമം െകാള്ളുന്ന സ്ഥ�
ലത്തിെന്റയും േശാചനീയാവസ്ഥ ധ്വനിപ്പിച്ചു െകാണ്ടു്
കവി നമ്മുെട കൃതഘ്നതയുെട േനർക്കു് ഉപാലംഭം െചാ�
രിയുന്നു. പൂജ്യപൂജാവ്യതിക്രമം ആരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക�
രുെതന്നു് കവി ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുന്നു. ഹൃദ്യമായ കാവ്യം
എന്നു് ഒന്നുകൂടി പറയെട്ട.

മാർേകസ്

ഒന്നുകൂടി പറയുന്ന കഥെയക്കാൾ
വിരസമായി ഈ േലാകത്തു് എന്തു�
ണ്ടു് എന്നു േഹാമർ േചാദിെച്ചങ്കിലും
പലതും ആവർത്തിച്ചു പറേയണ്ട�
തായി വരും. ആവർത്തിക്കുേന്താറും
സത്യം സത്യാത്മകമായിഭവിക്കും.
Workers of all countries, unite;

you have nothing to lose but your chains എന്ന വാ�
ക്യം ആവർത്തനം െകാണ്ടാണു് ഇന്നും സുശക്തമായി�
രിക്കുന്നതു്. െകാച്ചുകുഞ്ഞിെന്റ േതൻപുരണ്ട വാക്കുകൾ
ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു് വരുന്നു; കാമിനിയുെട ലജ്ജ�
യും അതുേപാെല. അന്തരീക്ഷം എന്നും നക്ഷത്രങ്ങ�
െള വാരിെയറിയുന്നതു് ഒേര രീതിയിൽ, അതുെകാണ്ടു്
ഇനിയും എഴുതെട്ട. മാർേകസ് അതുല്യനായ പ്രതിഭാ�
ശാലിയാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആ പ്രതിഭയുെട വിലാ�
സം േകരളീയർക്കു് അനുഭവെപ്പടുത്തിെക്കാടുേക്കണ്ടതു്
സഹൃദയരുെട കർത്തവ്യമാണു്. മാജിക്കൽ റിയലിസം
എന്താെണന്നു് സ്പഷ്ടമാേക്കണ്ടതും അവരുെട േജാലി�
യേത്ര. മാർേകസ് സ് പാനിഷ് ഭാഷയിൽ സാഹിത്യഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുന്ന ആളാെണന്നു് ഗ്രഹിക്കാെതയല്ല
അവർ ഇെതാെക്ക െചയ്യുന്നതു്. ഇതു കണ്ടിട്ടു് ആർക്കും
അരിശം വേരണ്ടതില്ല. മാർേകസ്സിെന്റ ഏതു െചറുകഥ�
യുെമടുക്കൂ. ത്രാസ്സിെന്റ ഒരു തട്ടിലിടൂ. മേറ്റതട്ടിൽ ഇന്നു�
വെര മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ െചറുകഥക�
ളും ഇടൂ. മാർേകസ്സിെന്റ കഥ കിടക്കുന്ന തട്ടു് താണുകിട�
ക്കും ഭാരം െകാണ്ടു്. ഈ ലാറ്റിനേമരിക്കൻ പ്രതിഭാശാ�
ലിെയേപ്പാെലാരു പ്രതിഭാശാലി േകരളത്തിലുണ്ടാക�
െട്ട. മാർേകസ്സിെന വാഴ്ത്തുന്ന േകരളത്തിെല സഹൃദയർ
അേദ്ദഹെത്തയും വാഴ്ത്തും. വിശ്വസാഹിത്യസംസ്കാരെത്ത
വികസിപ്പിച്ച ഒരു മഹാെന്റ പ്രതിഭെയയും പ്രാഗൽഭ്യ�
േത്തയും വാഴ്ത്തുന്നതു് അപരാധമാകുന്നെതങ്ങെന? പര�
നിന്ദ നടത്തുന്നവർ അതിെല യുക്തിഹീനതെയക്കുറി�
ച്ചു് ആേലാചിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? നിന്ദനം െകാണ്ടും അപമാനം
െകാണ്ടും പുലഭ്യം പറച്ചിൽെകാണ്ടും മനുഷ്യെന്റ സത്യാ�
േന്വഷണ തല്പരത ഒരിക്കലും െകട്ടുേപായിട്ടില്ല. അതു്
ഒന്നിെനാന്നു ജ്വലിച്ചിേട്ടയുള്ളൂ.

സത്യാേന്വഷണം

വിലാസിനി

ജ്വലിക്കുന്ന സത്യാേന്വഷണതല്പ�
രത തെന്നയാണു് ഹാസ്യചിത്രകാ�
രന്മാെര പ്രേചാദിപ്പിക്കുക. േടാം�
സിെനയും പ്രേചാദിപ്പിക്കുന്നതു് ഇതു�
തെന്ന. അവാർഡ് ലഭിച്ച വിലാസി�
നിെയ ബഹുമാനിക്കാൻ സേമ്മള�
നം കൂടുന്നു. മന്ത്രിെയ ക്ഷണിക്കു�
ന്നു. ആരാണു് വിലാസിനിെയന്നു്
മന്ത്രി ൈപ്രവറ്റ് െസക്രട്ടറിേയാടു േചാദിക്കുന്നു. ഫിലിം
സ്റ്റാർ ആയിരിക്കാെമന്നു് അയാളുെട മറുപടി. വിലാസി�
നിയുെട അവകാശികൾക്കു് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുെണ്ട�
ന്നു് ശിപായി മന്ത്രിെയ അറിയിക്കുന്നു. സേമ്മളനസ്ഥ�
ലത്തു വച്ചു് വിലാസിനിെയക്കണ്ട മന്ത്രിയുെട േചാദ്യം:
“സ്ത്രീകൾക്കു് പാന്റ്സും ഷർട്ടും കുഴപ്പമില്ല. പേക്ഷ, മുടി�
യുെട കാര്യത്തിൽ ഇത്ര പിശുക്കു േവേണാ?” സേമ്മ�
ളനം തുടങ്ങി. മന്ത്രി പറയുന്നു: “സാഹിത്യ അക്കാഡ�
മിയുെട ദുർവ്യയങ്ങെളക്കൂടി ഞാൻ വിലയിരുത്തുകയാ�
ണു്. പേരതനായ േകശവേദവിെന്റ അയൽക്കാർക്കു�
കൂടി അവാർഡ് െകാടുക്കണെമന്നു സ്വാഗതപ്രസംഗി�
കൻ പറയുകയുണ്ടായി. േകശവേദവിെന്റ അനുജൻ പ്ര�
സിദ്ധനായ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ കപിൽ േദവിനു േവ�
ണെമങ്കിൽ അവാർഡ് െകാടുക്കുന്നതു മനസ്സിലാക്കാം.
പേക്ഷ, േദവിെന്റ അയൽക്കാർെക്കല്ലാം അവാർഡ്
െകാടുക്കുന്നതു് െപാതുമുതലിെന്റ ധൂർത്തടി തെന്നയാ�
ണു്. ഇവിെട വിലാസിനിയുെട അവകാശികൾക്കാണു്
അവാർഡ് െകാടുക്കുന്നതു്. എന്തുെകാണ്ടു് വിലാസിനി�
ക്കു തെന്ന െകാടുത്തു കൂടാ?…” അടുത്ത ദിവസെത്ത
പത്രത്തിൽ റിേപ്പാർട്ട്: “പ്രൗഢവും േപ്രാജ്വലവുമായ
ഒരു കൃതിയാണിതു്. സാഹിത്യകാരൻ തെന്റ ആത്മാവി�
ഷ്കരണം േബാധധാരാ സമ്പ്രദായത്തിലൂെട നിർവഹി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു് ഓേരാ വരിയിലും കാണാം എന്നു മന്ത്രി
പറയുകയുണ്ടായി”.

ഇത്ര ലക്ഷ്യേവധിയായ േവെറാരു ഹാസ്യചിത്രം അടു�
ത്തകാലെത്തങ്ങും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഏതു് ‘ഒറിജിന�
ലി’െന പരിഹസിക്കുന്നുേവാ ആ വ്യക്തിെയ അെല്ല�
ങ്കിൽ വ്യക്തികെള വായന ഇതു രസാസ്പദമായിരിക്കു�
ന്നതു്. ഈ ‘ഒറിജിനലി’െന കാണാനും കണ്ട ആളിെന
േരഖകളിലൂെട ആേലഖനം െചയ്യാനും േടാംസിനു് ൈവ�
ദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടു്.

ൈചനയിെല സൂങ് രാജവംശം അധികാരത്തിലിരുന്ന�
േപ്പാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാകവിയാണു് സൂ ദൂങ് േപാ (Su
Tung Po, 1036–1101). അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു കാവ്യം:

“Families, when a child is born
Want it to be intelligent.
I, though intelligence,
Having wrecked my whole life,
Only hope The baby will prove
Ignorant and stupid
Then he will crown a tranquil life
By he will a Cabinet minister.”

ഇത്രയും എഴുതിയതുെകാണ്ടു് ഒരു ൈചനീസ് േനരേമ്പാ�
ക്കു കൂടിയാകെട്ട. ഭർത്താവു് ഉറക്കത്തിൽ ഞരങ്ങുന്നതു�
േകട്ടു് ഭാര്യ അയാെള കുലുക്കിവിളിച്ചുണർത്തി. “ഞാൻ
ഞരങ്ങിേയാ?” എന്നു് അയാൾ േചാദിച്ചു. ഭാര്യ മറുപടി
പറഞ്ഞു: “േപടിസ്വപ്നം കണ്ടു അേല്ല?” ഭർത്താവു് അറി�
യിച്ചു: “ഇല്ല, ഇല്ല, ഒട്ടും േപടിയായില്ല. ഒരു പരമസുന്ദ�
രി എെന്ന ൈകക്കുപിടിച്ചുവലിച്ചു് അവളുെട മേനാഹര�
മായ കിടക്കയിൽ കിടത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ അവെള
തടഞ്ഞുെകാണ്ടു ഞരങ്ങുകയായിരുന്നു”. ഭാര്യ വികാര�
േക്ഷാഭേത്താെട േചാദിച്ചു: “അേപ്പാൾ ഞാൻ വിളിച്ചു�
ണർത്തിയില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവെള…”

അവൾക്കുേവണ്ടി

ജർേമൻ ഗ്രീർ

അവൾ—സാമാന്യാർത്ഥത്തിൽ
സ്ത്രീ—അവെളക്കുറിച്ചു് ജർേമൻ ഗ്രീർ
(Germaine Greer) എഴുതിയ The
Female Eunuch പ്രഖ്യാതമായ പു�
സ്തകമാണു് (1970). സമുദായം പ്രതി�
രൂപാത്മകമായി സ്ത്രീെയ ‘വൃഷണ�
േച്ഛദം’ െചയ്തു് താഴ്ന്നനിലയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നുെവന്നാ�
ണു് ഗ്രീർ വാദിക്കുന്നതു്. േപ്രമം ‘നാർസിസ’മാെണന്നും
(Narcissism)—ആത്മാഭിമാനമാർന്നതാെണന്നും—
പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളിൽ നടത്തുന്ന ‘വൃഷണേച്ഛദം’ െകാ�
ണ്ടു് ആ ആത്മാഭിമാനം നശിപ്പിക്കെപ്പടുന്നുെവന്നും ഗ്രീർ
ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും ഉദാ�
ഹരണങ്ങൾ നൽകി സമർത്ഥിക്കുന്നു. പരസ്പരാശ്ര�
യത്തിെന്റ വികൃതരൂപമാണു് ഇന്നുകാണുന്ന േപ്രമെമ�
ന്നും അവർക്കു് (ഗ്രീറിനു് ) അഭിപ്രായമുണ്ടു്. സ്ത്രീയുെട ശരീ�
രത്തിലും മനസ്സിലും പുരുഷൻ ഏല്പിക്കുന്ന ആഘാത�
െത്ത അവർ വിശ്വാസജനകമായി വിവരിക്കുന്നു. ൈവ�
രസ്യേത്താെട, ഏകാന്തതയുെട ദുഃഖേത്താെട, തകർച്ച�
േയാെട ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീ കാതടപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ നി�
ലവിളിക്കുന്ന കുട്ടികേളാടു് ശാശ്വതമായി ബന്ധിക്കെപ്പട്ട�
വളേല്ല? കുടിയിലും ക്രിക്കറ്റിലും മറ്റു സ്ത്രീകേളാടുള്ള െസ�
ക്സിലും മുഴുകി നടക്കുന്ന ഭർത്താെവന്ന മൃഗേത്താടു് ശാ�
ശ്വതമായി ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവളേല്ല അവൾ? ഈ േചാദ്യം
ഗ്രീർ സമുദായേത്താടു േചാദിക്കുന്നു. േകാടിക്കണക്കിനു
വിറ്റഴിഞ്ഞ ഈ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിലധികം ഭാഷകളിേല�
ക്കു തർജ്ജമ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പുരുഷന്മാർ സൃഷ്ടിച്ചുവച്ച മൂ�
ല്യങ്ങൾ സ്ത്രീത്വെത്ത എങ്ങെന അപമാനിക്കുന്നുെവന്നു്
മനസ്സിലാക്കണെമങ്കിൽ ഈ ആേസ്ട്രലിയാക്കാരിയുെട
പുസ്തകം വായിക്കണം. ഗ്രീർ എഴുതിയ The Obstacle
Race എന്ന പുസ്തകവും ഉത്കൃഷ്ടമാണേത്ര. ഈ േലഖ�
കൻ അതുകണ്ടിട്ടില്ല.

ഭയരാഹിത്യം

േകാൺറഡ് ഏക്കൻ

കണ്ടാലും വായിക്കാൻ സാധിക്കു�
േമാ എന്നു സംശയം. ജീവിതം ഹ്ര�
സ്വം. ക്ലാസ്സിക്കുകൾ വായിച്ചു തീർ�
ക്കാൻ േപാലും സമയമില്ല. ജീവിതാ�
സ്തമയത്തിൽ എത്തിയ ആളിനു പി�
െന്നന്തുകഴിയും. എങ്കിലും ചിലെതാ�
െക്ക വായിക്കാറുണ്ടു്. വായിച്ചതു

രസകരമായി േതാന്നിയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാ�
റുണ്ടു്. അങ്ങെന ഞാൻ പല പരിവൃത്തിവായിച്ച കഥയാ�
ണു് അേമരിക്കൻ സാഹിത്യകാരൻ േകാൺറഡ് ഏക്ക�
െന്റ (Conrad Aiken) Impulse എന്നതു്. നമ്മൾ പുച്ഛി�
ക്കുന്ന ഒരുത്തെന കാണുന്നു. അവെന്റ മുഖത്തു തുപ്പാൻ
േതാന്നുന്നു. പേക്ഷ, െചയ്യുന്നില്ല. ബസ്സിൽ െതാട്ടടുത്തു്
സുന്ദരിയായ െപൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നു. േതാടാൻ െകാ�
തി. േതാടുന്നില്ല. ഈ േതാന്നലിെനയാണു് Impulse—
ആേവശം—എന്നു പറയുന്നതു്. ൈമക്കൻ എന്ന െച�
റുപ്പക്കാരൻ ഈ ഇംപൾസിനു് വിേധയനായി ഒരു
കടയിൽ കയറി േസഫ് റ്റി െറയ്സർ േമാഷ്ടിക്കുന്നതി�
െന്റയും പിന്നീടു് ജയിലിലാകുന്നതിെന്റയും കഥയാണു്
ഏക്കൻ പറയുന്നതു്. ‘ഇംപൾസ് ’ എത്ര അപ്രതിേരാ�
ധ്യമാേണാ അത്രകണ്ടു് അപ്രതിേരാധ്യമാണു് ആ െച�
റുകഥയും. വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതു തീർത്തിട്ട�
ല്ലാെത താെഴവയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. സംഭവങ്ങളിലൂെടയും വാ�
ങ്മയ ചിത്രങ്ങളിലൂെടയും ഇംപൾസിെന്റ സ്വഭാവം വ്യ�
ക്തമാക്കുന്ന പ്രാഗൽഭ്യമാണതു്. േനെരമറിച്ചാണു് പാ�
ലക്കീഴു് ലക്ഷ്മണൻ േദശാഭിമാനി വാരികയിെലഴുതിയ
‘ഭയം’ എന്ന കഥയുെട അവസ്ഥ. സർക്കാരിെന്റ ദൃഷ്ടി�
യിൽ സാപരാധനായ ഒരുത്തൻ അറസ്റ്റ് േപടിച്ചു് ഓടു�
ന്നതായി വർണ്ണിക്കുന്ന ഇക്കഥയിൽ ഇല്ലാത്തതു ഭയം
മാത്രം. ഭയം, ഭയം എന്നു കൂടക്കൂെട പറഞ്ഞാൽ ഭയം
ഉണ്ടായിെക്കാള്ളുെമന്നാണു് ലക്ഷ്മണെന്റ വിചാരം. പല�
രും പലതവണ എഴുതിയതു് ആവർത്തിക്കാൻ വായന�
ക്കാർ എെന്ന അനുവദിച്ചാലും. ശൃംഗാര രസത്തിെന്റ
പ്രതീതി ഉളവാക്കണെമങ്കിൽ വിഭാവാനുഭാവങ്ങെള േവ�
ണ്ടരീതിയിൽ വർണ്ണിച്ചു് രതി എന്ന സ്ഥായിഭാവം ആവി�
ഷ്കരിക്കുകയാണു് േവണ്ടതു്. അല്ലാെത ശൃംഗാരം, ശൃംഗാ�
രം എന്നു നിലവിളിക്കുകയല്ല; സർദാർ െക.എം. പണി�
ക്കെരേപ്പാെല “ഭാഗ്യം മഹാഭാഗ്യം എൻേതാഴിയിങ്ങ�
െന ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞമുലകളുേണ്ടാ” എന്നു െപണ്ണിെന�
െക്കാണ്ടു് ഉദീകരണം െചയ്യിക്കുകയല്ല.

കവികൾ ഉദീകരണം െചയ്യുന്നതും അവെരെക്കാണ്ടു്
പാരമ്പര്യം ഉദീകരണം െചയ്യിക്കുന്നതും സത്യമല്ല പല�
േപ്പാഴും. ഉദാഹരണം േകാകിലഗാനം. ഞാനിന്നുവെര
കുയിലിെന കണ്ടിട്ടില്ല. ഒേന്നാ രേണ്ടാ തവണ ഒരു കി�
ളിയുെട ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാൾ ആേരാ പറഞ്ഞു കുയിലിെന്റ
ശബ്ദമാണു് അെതന്നു്. ഒരു മാധുര്യവും അനുഭവെപ്പട്ടി�
ല്ല. ഇതുേപാെലയായിരിക്കണം ൈനറ്റിംേഗ്ഗലിെന്റയും
സ്ഥിതി. സായ് പിെന്റ ‘കുക്കു’ കുയിലാേണാ? അേതാ
കുയിൽ ജാതിയിൽെപട്ട വല്ല പക്ഷിയുമാേണാ? എന്താ�
യാലും.

O Cukoo Shall I call the bird
On but a wandering voice.

എന്നു കവി േചാദിക്കുേമ്പാൾ നമ്മൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു.
കുക്കുവിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടാൽ ‘നാശം’ എന്നു പറെഞ്ഞ�
ന്നു വരും. ആന നടക്കുന്നതു കണ്ടാൽ െവറുപ്പേല്ല ഉള�
വാകുക? എന്നാൽ സ്ത്രീയുെട നടത്തെത്ത “ഗജരാജ�
വിരാജിത മന്ദഗതി”യായി കവി വർണ്ണിക്കുേമ്പാൾ
നമുക്കു് ആഹ്ലാദം. സ് റ്റീയേറ്റാപീജിയ (Steatopygia—
നിതംബഗുരുത) ഉള്ള സ്ത്രീകെളക്കണ്ടാൽ െവറുപ്പു്.

“മുന്നിടമഭ്യുന്നതമായ് സന്നതമായ് പിന്നിടം
ജഘനഭരാൽ െപണ്മണിയുെട ചുവടിവിെട
െവണ്മണലിൽ കാണ്മതുണ്ടു നവമാരാൽ.”

എന്നു കവി ശകുന്തളെയക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാൾ ആഹ്ലാ�
ദം. കവികളാണു് വസ്തുതകെളയും വികാരങ്ങെളയും രമ�
ണീയങ്ങളാക്കുന്നതു്. ഇതിനു കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണു്
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ജനയുഗം വാരികയിൽ എഴു�
തിയ കഥയുെട ന്യൂനത. ഒരു പ്രമാണിക്കു് സുഖേക്കടാ�
െണന്നുപറഞ്ഞു ചിലർവന്നു േഡാക്ടെറ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു�
േപാകുന്നു. േഡാക്ടർ െചന്നേപ്പാൾ പ്രമാണിക്കു് േരാഗ�
െമാന്നുമില്ല. അയാളുെട മകൾ ഭർത്താവില്ലാെത ഗർഭി�
ണിയായി അവിെട കിടക്കുന്നു. േഡാക്ടർ ഗർഭച്ഛിദ്രം
നടത്തണം. ഇെല്ലങ്കിൽ അയാെള െകാന്നുകളയും.
ഇത്രയും കാര്യം റിയലിസ് റ്റിക്കായി ആദരണീയമായ
ആഖ്യാനപാടവേത്താെട കഥാകാരൻ പറഞ്ഞുെവക്കു�
ന്നു. അതിനുേശഷം ഫന്റസിയാണു്. േഡാക്ടറുെട ജീവി�
തം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നു് കത്തിത്തീരാറായ
െമഴുകുതിരിയിലൂെട സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഫന്റസിയും
േനരെത്തയുള്ള റിയലിസവും തമ്മിൽ േചരുന്നില്ല. ചി�
രിയും കരച്ചിലും േപാെല, മഞ്ഞും മഴയും േപാെല, രാ�
ത്രിയും പകലും േപാെല, േഹമന്തവും ഗ്രീഷ്മവും േപാെല
ഇവ േചരാെതയിരിക്കുന്നു.

ഓേരാ ശതാബ്ദത്തിനും േയാജിച്ച മഹനീയങ്ങളായ
കഥകളുണ്ടു്. ഇരുപതാം ശതാബ്ദത്തിനു േയാജിച്ച
Greatest Story എച്ച്.ജി. െവൽസിെന്റ The Country
of the Blind എന്നതാണു്. അെതെന്ന ‘ഹാൺട്’ െച�
യ്യുന്നു.

ജൂഡാസിെന്റ ചുംബനം

എച്ച്.ജി. െവൽസ്

ജൂഡാസ് ക്രിസ്തുവിെന ചുംബിച്ചതു
േപാെലയാണു് നവീന കവികൾ
കവിതെയ ചുംബിക്കുന്നതു്. ഈശ്വ�
രമംഗലത്തിെന്റ ചുംബനം അടു�
ത്ത കാലത്തു കണ്ടേതയുള്ളൂ മാതൃ�
ഭൂമിയിൽ. വിമർശനസ്വഭാവമാർ�
ന്ന ഈ പംക്തിയിൽ കഴിയുന്നതും
പരുഷഭാഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ
എനിക്കു കൗതുകമുള്ളതുെകാണ്ടു് ആ ജൂഡാസ് ചുംബ�
നം ഞാൻ കണ്ടിെല്ലന്നു ഭാവിച്ചു. ഇേപ്പാൾ അതുേപാ�
െല േവെറാന്നു മാതൃഭൂമിയിൽത്തെന്നയുണ്ടു് (ലക്കം 41).
എം.എസ്. േഗാപിനാഥെന്റ മൂന്നു കാവ്യങ്ങൾ. ‘ഇടനാ�
ഴികളും’ ‘മരണത്തിെന്റ ദൃശ്യങ്ങളും’ ‘േതനാം േപട്ടുേമ�
രിയും’. വികാരെത്തയും പ്രതിപാദ്യവിഷയെത്തയും പ്ര�
ജ്ഞയുെട മുൻപിൽ നിറുത്തുന്നതു് കവിത. പ്രജ്ഞയുെട
മുൻപിലാണു് േഗാപിനാഥൻ വിഷയെത്ത സ്ഥാപിച്ചിരി�
ക്കുന്നതു്.

ജനാധിപത്യം നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ആർക്കും
എന്തും എഴുതാം. ഞങ്ങൾ വായിക്കും. വായിച്ചാൽ
അഭിപ്രായം പറയും. പരിഭവമരുേത.

െചറുകഥയുെടൈശലി
പരിഭവവും പരാതിയും തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്കു േവ�
ണ്ട. െചറുകഥകൾക്കു പറ്റിയ ഒരു ൈശലി തനിക്കു നിർ�
മ്മിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരിേദവ�
നെത്തക്കുറിച്ചു് സി. അച്ചുതേമേനാൻ പറയുന്നു: “…ഈ
േലഖകെന്റ അഭിപ്രായം മലയാളത്തിനു തനതായ ഒരു
െചറുകഥാസമ്പ്രദായം പഴയ കാരണവ മുത്തശ്ശിക്കഥ�
കളിൽ നിന്നു് ഉരുത്തിരുഞ്ഞുവരാതിരുന്നതിൽ േഖദി�
േക്കണ്ട കാര്യെമാന്നും ഇെല്ലന്നാണു്. ഭാവത്തിനു പറ്റിയ
രൂപം തന്നത്താൻ വാർന്നു വീണ ഒരു അനുഭവമാണു്
മലയാള െചറുകഥെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഉണ്ടാ�
യതു്”. (ജനയുഗം വാരിക, ലക്കം 26.) അച്ചുതേമേനാ�
േനാടു് ഇെതഴുതുന്ന ആളും േയാജിക്കുന്നു. തകഴിയുെട
‘െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ’ എന്ന െചറുകഥ േനാക്കുക. പദ�
ങ്ങൾെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ഏതർത്ഥം പകർന്നു തരുന്നു�
േവാ അതിലും കവിഞ്ഞ അർത്ഥവിേശഷങ്ങൾ ആ പദ�
ങ്ങൾ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. തകഴിയുെട ൈശലി അപ�
ര്യാപ്തമാെണന്നു് ആർക്കും േതാന്നിയിട്ടില്ല.

രചനയിെല പാരുഷ്യം രചയിതാവിെന്റ പാരുഷ്യമായി
കരുതരുതു്. കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാരുെട നിരൂപണങ്ങൾ വാ�
യിച്ചാൽ ആെളാരു ഉദ്ധതനാെണന്നു േതാന്നും. പേക്ഷ,
സംസാരിച്ചാൽ െകാച്ചുകുട്ടിെയേപ്പാെല നിഷ്കളങ്കൻ.
തനിക്കു് പാണ്ഡിത്യെമാന്നുമിെല്ലന്നു് അേദ്ദഹം കപടവി�
നയമില്ലാെത പറയുകയും െചയ്യും. ഒരിക്കൽ മുണ്ടേശ്ശ�
രിയുെട വീട്ടിൽ വച്ചു് മാരാർ എേന്നാടു േചാദിച്ചു: “സ്ഥാ�
യിഭാവമേല്ല ശരി? സ്ഥായീഭാവമല്ലേല്ലാ”. ഞാൻ അേദ്ദ�
ഹേത്താടു് തിരിച്ചു േചാദിച്ചു: “മാേഷ അല്പജ്ഞനായ
എേന്നാടാേണാ മഹാപണ്ഡിതനായ അങ്ങു് അങ്ങെന
േചാദിക്കുന്നതു് !”

□
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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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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ
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യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം

2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക

3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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