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സാഹിത്യവാരഫലം
2002/06/21-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

െജ.എം.കത്സി

െതേക്കയാഫ്രിക്കയിെല േനാവ�
െലഴുത്തുകാരനും നിരൂപകനുമായ
െജ.എം. കത്സി (J. M. Coetzee,
b 1940) രണ്ടു തവണ ബുക്കർസ്സ�
മ്മാനം േനടി േനാവൽ രചനയ്ക്കു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുതിയ പുസ്തകം
“Youth” ലണ്ടനിെല െസക്കർ ആൻ�

ഡ് െവാർബർഗ് (Secker and Waraburg) ഈ വർ�
ഷം പ്രസാധനം െചയ്തിരിക്കുന്നു (Youth, J.M. Coetzee,
Secker and Warburg. £14.99, Indian price, £9.00,
Year of publication 2002, pp. 169). ആത്മകഥെയ�
ന്നു് വായനക്കാരനു് സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പുസ്തകം
യഥാർത്ഥത്തിൽ പരികല്പിത സ്വഭാവമാർന്നതാണു്.
തെന്റ സ്വഭാവത്തിനു േയാജിച്ച വിധത്തിൽ തെന്ന ചി�
ത്രീകരിക്കുകയും ആ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിന്നു് വായ�
നക്കാരനു് അന്യാദൃശനായ വ്യക്തിയാണു് താെനന്നു്
േതാന്നിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നതാണു് ആത്മകഥാകാ�
രെന്റ ഗ്രന്ഥം ആ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല കത്സിയു�
െട ഈ ഗ്രന്ഥം േനാവൽ വായനയുെട അനുഭൂതിക�
േള ഇതുളവാക്കുന്നുള്ളു എന്നാൽ നല്ല േനാവലാേണാ
ഇതു്? അതല്ല താനും സംഘട്ടനം. സ്വഭാവചിത്രീകര�
ണം. വികാരം, ആഖ്യാനം ഇവ ഒരുമിച്ചു് േചർന്നു് രൂപ�
ശില്പം ഉണ്ടാകുന്നതാണു് േനാവൽ. കത്സിയുെട ഈ
രചനയിൽ ഇപ്പറഞ്ഞതിെലാന്നും തെന്നയില്ല. കഥാ�
പാത്രങ്ങൾ ശക്തിവിേശഷങ്ങളുെട പ്രതിരൂപങ്ങളായി�
രിക്കണം. ആ ശക്തിവിേശഷങ്ങൾ അേന്യാന്യം പ്രതി�
പ്രവർത്തനം നടത്തണം. സി.വി. രാമൻപിള്ളയുെട
‘ധർമ്മരാജാ’ എന്ന േനാവലിെല ഹരിപഞ്ചാനനെന
േനാക്കുക. നിസ്തുലമായ ശക്തിവിേശഷം ആ കഥാപാ�
ത്രത്തിനുണ്ടു്. അതുേപാെലയെല്ലങ്കിലും േവെറ വിധത്തി�
ലുള്ള ശക്തി വിേശഷം പടത്തലവനുണ്ടു്. അവ തമ്മിൽ
ഇടയുന്നു. ആ സംഘട്ടനത്തിെന്റ ഫലമായി നാടകീ�
യമായ രൂപം േനാവലിനു് കിട്ടുന്ന കത്സിയുെട രചന�
യിൽ അെതാന്നുമില്ല. രചയിതാവു് േനാവലിൽ െകാ�
ണ്ടുവരുന്ന യുവാവിെന്റ ൈലംഗിക ജീവിതത്തിനാണു്
ഇവിെട പ്രാധാന്യം. Is sex the measure of all things?
എന്നു കഥ പറയുന്ന ആൾ തെന്ന േചാദിക്കുന്നു. ആ
ആൾ അതിേനാടു േയാജിക്കുന്നുെവന്നു പറയാൻ എനി�
ക്കു ൈധര്യം േപാരാ എങ്കിലും ഇക്കൃതിയുെട വിരസങ്ങ�
ളായ നൂറ്റിയറുപത്തിെയാൻപതു് പുറങ്ങൾ വായിച്ചു തീ�
രുേമ്പാൾ ൈലംഗികത്വെത്ത എല്ലാത്തിെന്റയും മാനമാ�
യി (measure) കത്സി കരുതുന്നുെവന്നു വായനക്കാരനു്
േതാന്നാതിരിക്കില്ല. ആദ്യം ജാക്കലീൻ എന്ന െപൺ�
കുട്ടിയുമായുള്ള രതിേകളികൾ. പിന്നീടു് പാവെപ്പട്ട ഒരു
െപൺകുട്ടിെയ ഗർഭിണിയാക്കുന്നതിെന്റ േക്ഷാഭജന�
കമായ വിവരണം. സാങ്കല്പികമായ സ്ത്രീജനക്കൂട്ടത്തിൽ
നിന്നു് ആവിർഭവിച്ചു് കഥ പറയുന്ന ആളിേനാടു ൈലം�
ഗികേവഴ്ച നടത്തുന്നതിെന്റ പേരാക്ഷാനുഭൂതിയുെട വി�
വരണം. വികാരരഹിതമായ െസക്സിെന്റ പ്രതിപാദനം.
ഇങ്ങെന പലതും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് കഷായത്തിനു േമെമ്പാ�
ടിെയന്ന മട്ടിൽ സാഹിത്യവിമർശവും. അവയുെട ഏക�
പക്ഷീയസ്വഭാവം സഹൃദയനു് ഉേദ്വഗം ജനിപ്പിക്കുന്നു.
േലാകം കണ്ട ഭാവാത്മകകവികളിൽ അദ്വിതീയനാണു്
വിേക്താർ യൂേഗാ. ഭാഷയുെട ഭാവാത്മക സമ്പന്നത മു�
ഴുവൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ Les Contemplations എന്ന കാ�
വ്യസമാഹാരത്തിൽ കാണാം. ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയിലൂ�
െടയാെണങ്കിലും ഞാനതു് വായിച്ചു് കവിതയുെട സ്വർ�
ഗ്ഗത്തിേലക്കു ഉയർന്നു േപായിട്ടുണ്ടു്. ഈശ്വരൻ, മനു�
ഷ്യജീവിതം, മരണം ഇവെയക്കുറിച്ചു് യൂേഗാ എഴുതിയ
ഈ കാവ്യങ്ങൾക്കു അടുെത്തത്താൻ പില്ക്കാലെത്ത ഒരു
കവിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അേദ്ദഹെത്ത പൗണ്ടിേനാടു
േചർന്നു് (Ezra Pound, 1885–1972) കത്സി windbag.
വാചാലൻ. എന്നു വിളിക്കുന്നു (വാചാലത േദാഷമാർന്ന�
തു്. വാഗ്മിത ഗുണമുള്ളതു് ).

കഥാപാത്രങ്ങൾ ശക്തിവിേശഷ�
ങ്ങളുെട പ്രതിരൂപങ്ങളായിരിക്ക�
ണം. ആ ശക്തിവിേശഷങ്ങൾ
അേന്യാന്യം പ്രതിപ്രവർത്തനം
നടത്തണം. സി.വി. രാമൻ
പിള്ളയുെട ‘ധർമ്മരാജ’ എന്ന
േനാവലിെല ഹരിപഞ്ചാനെന
േനാക്കുക. നിസ്തുലമായ ശക്തിവി�
േശഷം ആ കഥാപാത്രത്തിനുണ്ടു്.

െസക്സും സർഗ്ഗാത്മക�
തയും ഒരുമിച്ചു േപാകു�
ന്നു. കത്സിക്കു് അതിൽ
സംശയമില്ല. സൃഷ്ടി�
കർത്താക്കന്മാരായ�
തുെകാണ്ടു് കലാകാര�
ന്മാർക്കു് േപ്രമത്തിെന്റ
രഹസ്യമറിയാം. കലാ�
കാരനിൽ എരിയുന്ന
അഗ്നി സ്ത്രീകൾക്കു് കാണാനാവും, ജന്മവാസനയാൽ.
എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്കു് ആ പാവനമായ അഗ്നിയില്ലതാ�
നും (സാേഫാ, എമിലി, െബ്രാൻറ്റി ഇവെരാഴിച്ചു് സ്ത്രീ�
കൾ കലാകാരന്മാെര പിന്തുടരുകയും അവർക്കു് വിേധ�
യകളാവുകയും െചയ്യുന്നു, പുറം 66). സ്ത്രീകൾക്കിെല്ലന്നു
കത്സി പറയുന്ന ഈ പാവനാഗ്നി അേദ്ദഹത്തിനുമില്ല.
ഉച്ചരിതത്തിൽ പൂക്കൾ നല്ലേപാെല വിടരുെമന്നു് െഷ�
യ്ൿസ് പിയർ പറഞ്ഞതു് കത്സി ആവർത്തിക്കുന്നു. ൈലം�
ഗിക പൂരിഷത്തിൽ പൂതിഗന്ധം പ്രസരിപ്പിച്ചു് നിൽക്കു�
ന്ന ഒരു പൂവാണു് ഇപ്പുസ്തകം.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: മലയാള സാഹിത്യത്തിെന്റ പ്രേത്യകത
എന്തു്?

ഉത്തരം: വള്ളേത്താളിെനയും ചങ്ങമ്പുഴെയയും
ൈവേലാപ്പിള്ളിെയയും സൃഷ്ടിച്ച മലയാള സാഹിത്യം
ആധുനിക കവികെളയും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ തൂലിക െകാണ്ടല്ല നടക്കുന്നതു്.
കഠാര ൈകയിെലടുത്താണു്. േദഷ്യമിെല്ലങ്കിൽ ഇതിനു
ഉത്തരം പറയൂ?

ഉത്തരം: കരടിെയ കീഴ്െപ്പടുത്താൻ കഠാര േവ�
േണ്ട? അതിരിക്കുന്നിടത്തു് കാളിദാസെന്റ ‘കുമാരസംഭ�
വം’ െകാണ്ടു െചന്നാൽ മതിേയാ?

േചാദ്യം: എെന്റ േസ്നഹിതനു് ‘ബട്ടക്ക് േമനിയ’. സ്ത്രീ�
െയക്കണ്ടാൽ അവളുെട മുഖമല്ല അയാൾ േനാക്കുന്ന�
തു്. ചന്തിെയയാണു്. ഇതു മാനസിക േരാഗമാേണാ?

ഉത്തരം: അേത ഈ േരാഗം േഭദമാകണെമങ്കിൽ
മ്യൂസിക് കണ്ടൿടർ തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതു് എേപ്പാഴും കാ�
ണിച്ചു െകാടുക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ കല്യാണസമയത്തു്
േഫാേട്ടാ ഗ്രാഫർമാർ തിരിഞ്ഞുനിന്നു് വധൂവരന്മാരുെട
േഫാേട്ടാ എടുക്കുന്നതു കാണിച്ചു െകാടുക്കൂ. െമലിഞ്ഞ
ചന്തികൾ കണ്ടുകണ്ടു് നിങ്ങളുെട േസ്നഹിതനു് ചന്തി�
േഫാബിയയുണ്ടാകും. പിെന്ന അതിനു ചികിത്സ തുട�
ങ്ങിയാൽ മതി.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ മിറക്കിൾസിൽ. അതിമാനുഷ കർ�
മ്മങ്ങളിൽ. വിശ്വസിക്കുന്നുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: വിശ്വസിക്കുന്നു ട്രാൻസ് േപാർട്ട് ബസ്സിൽ
കയറിയ നമ്മേളാടു ‘നീങ്ങി നില്ക്ക് ’ എന്നു കൺഡ�
ൿടർ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതു അനുസരിക്കുന്നില്ല.
അേപ്പാൾ െബല്ലടിച്ചു് അേദ്ദഹം ബസ് നിറുത്തിച്ചു് നമ്മ�
െള കഴുത്തിനു കുത്തിപ്പിടിച്ചു െവളിയിൽ തള്ളുന്നില്ല.
ഇതു മിറക്കിൾ ആണു്. മിറക്കിൾസിൽ വിശ്വസിക്കാ�
തിരിക്കുന്നെതങ്ങെന? േപാസ്റ്റ്മാൻ നമ്മുെട െറ്റലി�
േഫാൺ ബിൽ േവെറാരു വീട്ടിൽ െകാടുക്കുന്നു. അതു
കിട്ടുന്നവൻ തിരിച്ചു േപാസ്റ്റുമാനു െകാടുക്കാെത, നമ്മു�
െട വീട്ടിെലത്തിക്കാെത കീറിക്കളയുന്നു. അതിെന്റ
ഫലമായി നമ്മുെട െറ്റലിേഫാൺ കണൿഷൻ വിേച്ഛ�
ദിക്കെപ്പടുന്നു. മിറക്കിൾ. മിറക്കിൾസ് നിറഞ്ഞതാണു്
മലയാളിയുെട ജീവിതം.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഇതുവെര അതില്ലായിരുന്നു. േരാഗം വര�
രുേത എന്നു് ഇേപ്പാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കു�
ന്നു. മരുന്നിെന്റ വില അത്രയ്ക്കു കൂടുതലാണു്. ഒരു കാ�
പ് സ്യൂളിനു് 95 രൂപ െകാടുത്തുവാങ്ങുന്നതു പതിവാ�
യിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ േരാഗം വരരുേത ഭഗവാേന
എന്നാണു് എെന്റ പ്രാർത്ഥന.

േചാദ്യം: മാതാപിതാക്കന്മാരും സന്താനങ്ങളും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധെമങ്ങിെന ഇേപ്പാൾ?

ഉത്തരം: മകെന്റ ആജ്ഞ അച്ഛൻ അനുസരിക്കുന്നു.
മകൾ അമ്മെയ ഭരിക്കുന്നു. പണ്ടു് സന്താനങ്ങൾ അച്ഛ�
നമ്മമാെര േപടിച്ചിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ അതല്ല സ്ഥിതി.
സന്താനങ്ങെള അച്ഛനമ്മമാർ േപടിക്കുന്നു.

േചാദ്യം: അതിഥിസൽക്കാരം എന്നാൽ എന്തു്?

ഉത്തരം: അതു പലതരത്തിലാണു് ഞാൻ വരാപ്പുെഴ
താമസിച്ച കാലത്തു് വടക്കൻ പറവൂരിൽ എനിെക്കാരു
േസ്നഹിതനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അയാെള ഒരിക്കൽ
കാണാൻ േപായി. മദ്ധ്യാഹ്നഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു് ൈവ�
കുേന്നരം വെര അവിെടയിരുന്നു തിരിച്ചുേപാരാനായി�
രുന്നു എെന്റ വിചാരം. ഞാൻ െചല്ലുന്നതുകണ്ടു േസ്ന�
ഹിതൻ ഓടിവന്നു െഗയിറ്റിനു പുറത്തു് േസ്നഹേത്താെട
ആേശ്ലഷിച്ചു വീട്ടിേലക്കു ക്ഷണിക്കാെത അവിെടത്ത�
െന്ന എെന്ന നിറുത്തി അരമണിക്കൂർ േനരം സംസാരി�
ച്ചു. എന്നിട്ടു ഗുഡ്ൈബ പറഞ്ഞു അയാൾ സ്വന്തം വീട്ടി�
േലക്കു േപായി. ഞാൻ വരാപ്പുഴ ബസ് േതടി കേച്ചരിപ്പ�
ടിക്കേലക്കു നടന്നു. ഇതു് തെന്ന അതിഥിസൽക്കാരം!

പ്രകൃതി, മനുഷ്യൻ

ആങ്േദ്ര ഷീദ്

എൽ സൽവെദാറിെല ഡിെഫൻ�
സ് മന്ത്രിെയക്കുറിച്ചു് ഞാൻ ഒരു
കഥ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അയാൾ മീൻ പിടി�
ക്കാനിറങ്ങി. ചൂണ്ടയിൽ വളെര േന�
രമായിട്ടും ഒന്നും െകാത്തിയില്ല. ഒടു�
വിൽ ചൂണ്ട ഒന്നനങ്ങി. മന്ത്രി അതു്

ഉയർത്തിയേപ്പാൾ നാലിഞ്ചു് നീളത്തിൽ ഒരു െകാച്ചു
മീൻ പിടയ്ക്കുന്നതു് അയാൾ കണ്ടു. മന്ത്രിക്കു േദഷ്യവും
സങ്കടവും. അയാൾ മീനിെന ചൂണ്ടയിൽ നിെന്നടുത്തു്
തലയിൽപ്പിടിച്ചു് അതിെന തുടർച്ചയായി അടിച്ചിട്ടു േചാ�
ദിച്ചു. “വലിയ മീനുകൾ എവിെട താമസിക്കുന്നു? അവ
എന്തുെകാണ്ടു് ചൂണ്ടയിൽ െകാത്തുന്നില്ല?” ഞാൻ ചൂ�
ണ്ടയിട്ടു് വലിയ സാഹിത്യമത്സ്യം പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കു�
ന്നു. അതിൽ െകാത്തുന്നെതാെക്ക െചറിയ മീനുകൾ.
അവെയ അടിച്ചിട്ടു് അർത്ഥരഹിതമായി ഞാൻ േചാദി�
ക്കുന്നു വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തിടത്തു് ചൂണ്ടെയറി�
ഞ്ഞതുെകാണ്ടു് എന്തു ഫലം? ഇേപ്പാൾ ഒരു വ്യത്യസ്തത.
വലിയ മീനെല്ലങ്കിലും തീെരെച്ചറുതല്ലാത്ത മീൻ എെന്റ
ചൂണ്ടയിൽ െകാത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ലക്ഷ്യമാക്കു�
ന്നതു് എ.എം. മുഹമ്മദിെന്റ ‘െറാബസ് റ്റ’ എന്ന കഥ�
യാണു് (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ). Robusta കാപ്പിെച്ചടി�
യാണു്. അതും അതു പരിപാലിക്കുന്ന ആളും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം പ്രഗല്ഭമായി ചിത്രീകരിച്ചു് വിശാലമായ അർ�
ത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഒന്നാെണന്നു് വ്യക്ത�
മാക്കിത്തരുന്ന ഇക്കഥ അതിെന്റ രചയിതാവിെന സാ�
ഹിത്യകാരൻ എന്ന േപരിനു് അർഹനാക്കുന്നു. നിങ്ങ�
ളല്ലാെത േവെറയാെരങ്കിലും പറഞ്ഞതു് ഒരിക്കലും െച�
യ് തതു് ഒരിക്കലും െചയ്യാതിരിക്കൂ എന്നു് ആങ്േദ്ര ഷീദ്
ഏേതാ േനാവലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ�
തു് ഇവിടെത്ത എഴുത്തുകാർ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു
െകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ ആവർത്തനമി�
ല്ലാെത ഒരു കഥെയഴുതിയിരിക്കുന്നു എ.എം. മുഹമ്മദ്
അത്രയുമായി.

സൗന്ദര്യാസ്വാദനം
ഞാൻ ചിറ്റൂെര സർക്കാർ േകാേളജിൽ അധ്യാപകനാ�
യിരിക്കുന്ന കാലം. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തിരു�
വനന്തപുരത്തുകാരിയായ ഒരു സുന്ദരി ഇംഗ്ലീഷ് ലക്ച�
റർ അവിെട സ്ഥലം മാറി വന്നു. അധ്യാപകരുെട ഇട�
യിൽേപാലും െസൻേസഷൻ. ശ്രീമതിയുെട തലമുടിയാ�
ണു് വിദ്യാർത്ഥികെളയും അധ്യാപകെരയും വല്ലാെത
ആകർഷിച്ചതു്. ശ്രീമതി അതു് വിടർത്തിയിടും പിറകുവ�
ശം മുഴുവൻ ആവരണം െചയ്യത്തക്കവിധത്തിൽ. അവർ
ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞു േകാണിപ്പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ ഒരു വി�
ദ്യാർത്ഥി പിറെക വന്നു. അവൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടു് അറി�
യാെത പറഞ്ഞു േപായി. “റ്റീച്ചറിെന്റ തലമുടിയുെട ഭംഗി
അസാധാരണം!” അദ്ധ്യാപിക േകാപേത്താെട തിരി�
ഞ്ഞുേനാക്കി അവേനാടു പറഞ്ഞു “അതാസ്വദിക്കാൻ
എെന്റ ഭർത്താവുണ്ടു്.” പയ്യൻ പിന്നീടു് ഒന്നും ഉരിയാടി�
യില്ല.

ചങ്ങമ്പുഴ

േവെറാരു സംഭവം വിദ്യാർത്ഥി പറ�
യുകയാണു്. “േകാണിപ്പടികൾ ഇറ�
ങ്ങുകയായിരുന്നു ഞാൻ, റ്റീച്ചറിെന്റ
പിറകിലായി.” ഞാൻ താെഴ എത്തി�
യേപ്പാൾ അവർ എേന്നാടു പറഞ്ഞു.
“നീ അതു െചയ്തു” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“എന്തു െചയ്തു?” അവർ പറഞ്ഞു.

“എന്തു െചയ്തുെവന്നു് നിനക്കറിയാം. സമ്മതിക്കൂ. നീ
അതു െചയ്തു എന്നതിൽ സംശയമില്ല” ഇങ്ങെന അറിയി�
ച്ചിട്ടു് റ്റീച്ചറങ്ങു േപായി. വിദ്യാർത്ഥി നിഷ്കളങ്കനായി ഭാ�
വിെച്ചങ്കിലും അവൻ െചയ്തതു് എന്താെണന്നു് നമുെക്കാ�
െക്ക അറിയാം പിറകുവശം മറയ്ക്കാൻ വയ്യാത്ത ഡ്രസ്സ്
ആയിരുന്നിരിക്കണം റ്റീച്ചറിെന്റ. നമ്മുെട നാട്ടിൽ തരു�
ണികൾ നിതംബചലനവും അഴിച്ചിട്ട തലമുടിയും മറ�
യ്ക്കാനായി സാരി മുതുകിലൂെട വലിച്ചിട്ടു് ആ ഭാഗങ്ങൾ
മറയ്ക്കും. അേതാെട പുരുഷെന്റ സൗന്ദര്യാസ്വാദനവും
നശിക്കും. ബി. മുരളിയുെട കഥകൾ ഞാൻ പല വർഷ�
ങ്ങളായി വായിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യെത്ത മറയ്ക്കുന്ന ആവര�
ണമിടുന്നതിൽ അേദ്ദഹം തൽപരനാണു്. അതിനാൽ
പച്ചെവള്ളം കുടിച്ച പ്രതീതിയാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഓേരാ കഥയും ഉളവാക്കുന്നതു്. മലയാളം വാരികയിൽ
അേദ്ദഹെമഴുതിയ ‘രാമൻ എത്തൈന രാമനടി’ എന്ന
കഥയിൽ എല്ലാമുണ്ടു്. പേക്ഷ, സൗന്ദര്യമില്ല. ഹനുമാ�
െന്റ േവഷംെകട്ടി അഭിേനതാെവന്ന നിലയിൽ പ്രസി�
ദ്ധിയാർജ്ജിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് സങ്കുചിതമായ മതൈവ�
രത്താൽ ദുരന്തം വരിക്കുന്നതാണു് ഇതിെല കഥ മന�
സ്സിൽ ഒരു േനരിയ ചലനം േപാലും സൃഷ്ടിക്കാൻ മുരളി�
ക്കു കഴിയുന്നില്ല രചന െകാണ്ടു് കഥാകാരെന്റ അപ്ര�
ഗല്ഭത മാത്രേമ ഇതിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. മുരളി വായന�
ക്കാെര ആകർഷിക്കാൻ കഥേയാടു ബന്ധമില്ലാത്ത
പടിഞ്ഞാറൻ സാഹിത്യകാരന്മാരുെട േപരുകൾ പറ�
യുന്നു. ഇക്കഥയിൽ ശിവാജി ഗേണശെന്റ സിനിമയുെട
േപരാണുള്ളതു്. വിവരമില്ലാത്ത െപണ്ണുങ്ങെള ആകർ�
ഷിക്കാൻ ഇതു പ്രേയാജനെപ്പടുമായിരിക്കും. അഭിജ്ഞ�
ന്മാരുെട പുച്ഛെത്ത ക്ഷണിച്ചുവരുത്താൻ മാത്രമായി പ്ര�
േയാഗിക്കുന്ന ഈ ‘േഡർടി ട്രിക്ക് ’ മുരളി എത്ര േവഗം
നിർത്തുേമാ അത്രേത്താളം നന്നു്.

സ്വത്വശക്തി
ഞാൻ ൈവക്കത്തു െതേക്ക നടയിൽ താമസിക്കുേമ്പാൾ
േവമ്പനാട്ടു കായലിൽ പായ് െകട്ടിയ വലിയ വള്ളങ്ങ�
ളിൽ പതിവായി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാറ്റുപിടിച്ച പായ്
വീർത്തുനില്ക്കും. വഞ്ചി വളെര േവഗത്തിൽ പായും. അതി�
െന നിയന്ത്രിക്കാൻ വലിയ തുഴയുമായി അമരക്കാരൻ
നില്ക്കും. അയാൾ അനങ്ങില്ല. തുഴ േവണ്ട സമയത്തിൽ
തിരിക്കുെമേന്നയുള്ളു. അെതാട്ടു ഞാൻ കാണുകയുമി�
ല്ല. ആയസപ്രതിമേപാെല വികാസംെകാണ്ട മാംസ�
േപശികേളാടുകൂടി അയാൾ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടാൽ നമു�
ക്കത്ഭുതമുണ്ടാകും. വള്ളേത്താളിെന്റ ‘േതാണിയാത്ര’
എന്ന മേനാഹരമായ കവിത ഞാൻ െചാല്ലിെക്കാണ്ടാ�
ണു് വഞ്ചിയിൽ ഇരിക്കുന്നതു്. ഇന്നും െചാല്ലിെക്കാണ്ടാ�
ണു് വഞ്ചിയിൽ ഇരിക്കുന്നതു്. ഇന്നും ഹൃദിസ്ഥമായ ആ
മേനാഹരകാവ്യം െചാല്ലിെച്ചാല്ലി

തൻചിത്രവർണ്ണാംഗമരീചിയാൽക്ക-
ണ്ണഞ്ചിെപ്പാേരാമൽക്കിളിേയെറ േനരം
െകാഞ്ചിക്കളിച്ചു കളനിസ്വനേത്താ
െടൻ ചിത്തവല്ലിെച്ചറുചില്ലേതാറും

വള്ളേത്താളിെനയും ചങ്ങമ്പുഴെയ�
യും ൈവേലാപ്പിള്ളിെയയും സൃഷ്ടിച്ച
മലയാളസാഹിത്യം ആധുനിക
കവികെളയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ
എത്തുേമ്പാൾ േകരള�
ത്തിൽ ജനിക്കാനും
വള്ളേത്താളിെന്റ ഈ
കവിത വായിക്കാനും
ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചേല്ലാ എനിെക്കന്നു് ഞാൻ അഭിമാന�
േത്താെട വിചാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പലതവണ ഇങ്ങ�
െന വള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചേപ്പാൾ അതിലുണ്ടായിരു�
ന്ന താൽപര്യം കുറെഞ്ഞനിക്കു്. ഒടുവിൽ വിരസമായി�
ബ് ഭവിച്ചു േതാണിയാത്ര. ഞാനതു നിർത്തുകയും െച�
യ് തു. എന്തുെകാണ്ടാണു് ഈ ൈവരസ്യമുണ്ടായതു് യാ�
ത്രയ്ക്കു്. വള്ളേത്താളിെന്റ കവിത ഇേപ്പാഴും പുളേകാദ്മ�
കാരിയായതു എന്തുെകാണ്ടു്? നമ്മൾ അഭിമുഖഭവിച്ചു�
നിൽക്കുന്ന ഏതു വസ്തുവും വ്യക്തിയും സ്വത്വനിർമ്മിതി�
ക്കു സഹായിക്കണം. ഇരുമ്പുപ്രതിമ േപാെല നില്ക്കുന്ന
അമരക്കാരനും ജേലാപരി പായുന്ന വലിയ വള്ളവും
അതിെല ആളുകളും സ്വത്വശക്തിയുള്ളവരല്ല. വള്ളത്തി�
നും അമരക്കാരനും ആളുകൾക്കും കാറ്റുപിടിച്ച പായ്ക്കും
പരിധികളുണ്ടു്. അവെയ ലംഘിച്ചു് സ്വത്വം പ്രകാശിക്കു�
ന്നില്ല. അതല്ല വള്ളേത്താൾക്കവിതയുെട സവിേശ�
ഷത. എെന്റ മനുഷ്യത്വെത്ത വികസിപ്പിക്കുന്നു വള്ള�
േത്താൾ. എെന്റ സ്വത്വശക്തിെയ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു
മഹാകവി. അതിനാൽ ബാല്യകാലത്തു് ഞാൻ ഹൃദി�
സ്ഥമാക്കിയ ആ മേനാഹരകാവ്യം ഈ ഭയജനകമായ
വാർദ്ധക്യത്തിലും എെന്റ സ്വത്വശക്തിക്കു ബഹിഃപ്ര�
കാശം നല്കുന്നു. സാഹിത്യം ഇങ്ങെനയാണു് വ്യക്തി�
കെള ഉയർത്തുന്നതു്. േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ ടി.
ആര്യൻ കണ്ണനൂർ എഴുതിയ “അടയുന്ന കിളിവാതിലു�
കൾ” എന്ന കഥ ചത്ത രചനയാണു്. ഭാരതത്തിനു് സ്വാ�
തന്ത്ര്യം കിട്ടിയേപ്പാൾ കിളിവാതിലുകൾ മലർെക്ക തുറ�
ന്നു കിട്ടി. പിന്നീടു് െകാലപാതകങ്ങൾ മതൈവരത്തി�
െന്റ േപരിൽ കൂടിക്കൂടി വന്നേപ്പാൾ, േചാരപ്പുഴ ഒഴുകിയ�
േപ്പാൾ ആ വാതിലുകൾ താേന അടഞ്ഞുേപായി. ചില
വാക്യങ്ങളുെട സമാഹാരെമന്നല്ലാെത േവെറാന്നും പറ�
യാനില്ല. ഈ രചനെയക്കുറിച്ചു് നമ്മുെട വ്യക്തിത്വശ�
ക്തിെയയും സ്വത്വശക്തിെയയും പ്രസരിപ്പിക്കാൻ ഈ
കഥ അസമർത്ഥമാണു്.

കഥകൾക്കു പടം വരയ്ക്കുന്ന ‘േദശാഭിമാനി’യിെല ചിത്ര�
കാരൻ ആെരന്നു് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പേക്ഷ, എല്ലാ
സ്ത്രീകൾക്കും െപാക്കേമെറ നൽകിയാൽ അതു കലയാ�
വും എന്നുകരുതുന്ന ആ ചിത്രകാരൻ ബീഭത്സരചനയാ�
ണു് നിർവഹിക്കുന്നതു് എെന്നനിക്കറിയാം. അസഹനീ�
യങ്ങളാണു ഈ ചിത്രങ്ങൾ.

മര്യാദേകടു്

വള്ളേത്താൾ

എനിക്കു പ്രഭാഷകനാകാൻ താൽ�
പര്യമില്ല. താൽപര്യമിെല്ലന്നു മാത്ര�
മല്ല, ഞാനതു െവറുക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നു. എങ്കിലും ഒരുകാലത്തു് നിർബ�
ന്ധത്തിെന്റ േപരിൽ ഞാൻ സേമ്മ�
ളനങ്ങൾക്കു േപായിരുന്നു. തൃശ്ശൂെര
സാഹിത്യപരിഷത്തു് സേമ്മളന�

ത്തിൽ ഞാൻ പ്രഭാഷകനായിരുന്നു. േഡാക് ടർ െക.
ഭാസ് കരൻ നായർ മുൻവരിയിൽ േശ്രാതാവായി ഇരി�
ക്കുന്നു. െക.െക. രാജാ എന്ന നല്ല കവി ബനിയൻ
േപാലുമിടാെത ഒറ്റമുണ്ടുടുത്തു ഭാസ് ക്കരൻ നായരുെട
അടുത്തിരിക്കുന്നു. എസ്. ഗുപ് തൻനായരുെട പ്രഭാഷ�
ണം കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതു് എെന്റ ഊഴം. അധ്യക്ഷൻ
എെന്റ േപരു് വിളിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു. േഡാ�
ൿടർ െക. ഭാസ് ക്കരൻ നായർ െപാടുന്നെന എഴുേന്ന�
റ്റ് േഹാളിൽ നിന്നു പുറേത്തക്കു േപായി. “നീെയാെക്ക
പ്രസംഗിക്കുന്നതു് േകൾക്കാൻ ഞാനാരു്? എന്ന മട്ടിൽ
ഒറ്റേപ്പാക്കു്. എെന്തങ്കിലും ആവശ്യകതയുെട േപരില�
ല്ല അേദ്ദഹം േപായതു്. േഹാളിെന്റ വരാന്തയിൽ നിന്നു്
അേദ്ദഹം ഒരാളിേനാടു സംസാരിക്കുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടു.
എെന്റ പ്രഭാഷണം തീർന്നിട്ടും ഭാസ് ക്കരൻനായർ പരി�
ചയക്കാരേനാടുള്ള സംസാരം നിറുത്തിയില്ല. ഇതു തി�
കഞ്ഞ മര്യാദേകടാണു്. ഞാൻ ആരുമെല്ലങ്കിലും പ്രസം�
ഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇ.എം.എസ്. അതു സമ്പൂർണ്ണ�
മായും േകൾക്കും. ഞാനാരു്? ഇ.എം.എസ്സാരു്? എങ്കി�
ലും സംസ്കാരസമ്പന്നനായ അേദ്ദഹം ഞാൻ പറയുന്ന�
െതാെക്ക േകൾക്കുമായിരുന്നു. പലതവണ ഇതുണ്ടായി�
ട്ടുണ്ടു്.

സി.വി.രാമൻപിള്ള

കായങ്കുളെത്ത വിേനാബ സ്ക്കൂളിെന്റ
വാർഷികസേമ്മളനം അധ്യക്ഷപ്ര�
സംഗം കഴിഞ്ഞു ജഗദി േവലായു�
ധൻനായർ പാടിെക്കാണ്ടു് ദീർഘ�
മായി പ്രസംഗിച്ചു. അടുത്തതു് ഞാ�
നാണു്. ഞാെനഴുേന്നറ്റു് പ്രഭാഷ�
ണം തുടങ്ങി. അഞ്ചു മിനിറ്റായില്ല.
അേപ്പാൾ മന്ത്രിയായിരുന്ന ശങ്കർ
വന്നു. ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു് വളെരേന�
രം കാത്തിരുന്നിട്ടും അേദ്ദഹം വരാതിരുന്നതു െകാണ്ടു്
മീറ്റിങ് തുടങ്ങിയതാണു്. സ്ക്കൂളിെല പ്രഥമധ്യാപകനും മറ്റു�
ള്ള അധ്യാപകരും മന്ത്രിെയ സ്വീകരിക്കാൻ പാഞ്ഞു�
േപായി. േശ്രാതാക്കൾ മന്ത്രിെയ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരു�
ന്നു. ശങ്കർ സഭാേവദിയിേലക്കു കയറിയേപ്പാൾ സർ�
ക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥനായ ഞാൻ അേദ്ദഹേത്താടു േചാദി�
ച്ചു. “Sir, shall I continue my speech?” മന്ത്രി ഉടെന
മറുപടി പറഞ്ഞു. “Stop it, I am in a hurry” ഞാൻ
കേസരയിലിരുന്നു. ശങ്കർ കുമാരനാശാെനക്കുറിച്ചു പ്ര�
സംഗിച്ചു. ഞാൻ ആയിരം തവണ ആ പ്രസംഗം േക�
ട്ടിട്ടുള്ളതാണു്. അതുെകാണ്ടു് െമെല്ല പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ നി�
ന്നിറങ്ങി. ‘എന്താ ഇറങ്ങിയതു്?’ എന്നു് സ്ക്കൂളിെല ഒര�
ധ്യാപകൻ േചാദിച്ചു. മറുപടി നല്കി ഞാൻ ഇങ്ങെന:
“ലക്ഷത്തിയമ്പതിനായിരം തവണ ഞാനിതു േകട്ടുക�
ഴിഞ്ഞു. ഒരു തവണകൂടി േകൾക്കാൻ വയ്യ. ‘പുണ്ണിൽ
അേമ്പറ്റതുേപാെല’യാവും അതു്.” ശങ്കറിെന്റ “Stop it”
എന്ന ആജ്ഞയും പ്രഭാഷണത്തിെന്റ ആവർത്തനവും
ശരിയാേണാ എന്നു വായനക്കാർ ആേലാചിക്കണം
മെറ്റാരു മര്യാദേകടു്. ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുേമ്പാൾ േവ�
െറാരു പ്രഭാഷകൻ പുസ്തകം വായിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും!
വി.എസ്. ശർമ്മയും ഗുപ് തൻ നായരും ഇതു െചയ്തിട്ടു�
ണ്ടു്, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുേമ്പാൾ.

ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന പലർക്കും
കണ്ണിനു കണ്ടു കൂടായിരുന്നു. അവ�
രിൽ പ്രധാനൻ എൻ. േഗാപാലപി�
ള്ള. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെട േചർന്നു�
നിന്നു െക. ദാേമാദരൻ, എം.പി.
അപ്പൻ, െക. ബാലരാമപ്പണിക്കർ,
ഇ.എം.െജ. െവണ്ണിയൂർ, എം.എച്ച്.
ശാസ് ത്രികൾ, െക. ബാലകൃഷ് ണൻ. ഞാനും ഇവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ േചരുമായിരുന്നു. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ സ്വഭാവം
അങ്ങെനയാണു്. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതയുെട
ഉദാത്തതകണ്ടു് ഞാൻ ഭക്തിവിവശനായിേപ്പായി.

“ഒന്നു നടുങ്ങി ഞാൻ ആ നടുക്കം തെന്ന
മിന്നുമുഡുക്കളിൽ ദൃശ്യമാണിെപ്പാഴും”

എെന്നഴുതിയ ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന ആരാധിക്കാതിരി�
ക്കുന്നെതങ്ങെന? അതിനാൽ ഞാൻ ശങ്കരക്കുറിപ്പി�
െന്റ കവിതെയ ആേവാളം വാഴ്ത്തി അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വ�
ഭാവസവിേശഷത കണ്ടറിഞ്ഞു് മൗനം അവലംബിച്ചു.
എനിക്കു ജീവിതാസ്തമയം ആയി. അവസാന നിമിഷ�
ത്തിൽ ആെരങ്കിലും എേന്നാടു ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന�
ക്കുറിച്ചു േചാദിച്ചാൽ പ്രാണൻ േപാകുന്ന സന്ദർഭത്തി�
ലും ഞാൻ പറയും: “കവിെയന്ന നിലയിൽ അേദ്ദഹം
അന്യാദൃശനാണു്. മഹാകവിത്രയത്തിെനേപ്പാലും പല
കാര്യങ്ങളിലും ജി. അതിശയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, മനുഷ്യ�
നായ ശങ്കരക്കുറുപ്പിെനക്കുറിച്ചു് എേന്നാടു േചാദിക്കരു�
േത. Truth sits upon the lips of the dying man. ആ
സത്യം എെന്നെക്കാണ്ടു പറയിക്കരുേത.”

പണ്ടു് സന്താനങ്ങൾ അച്ഛനമ്മ�
മാെര േപടിച്ചിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ
അതല്ല സ്ഥിതി. സന്താനങ്ങ�
െള അച്ഛനമ്മമാർ േപടിക്കുന്നു.

ൈവദ്യൻ ഉണ്ടാക്കി�
െക്കാടുക്കുന്ന ധാന്വന്ത�
രം കുഴമ്പു് േമലാെക
േതച്ചു് അരമണിക്കൂർ
നിന്നു് േവദനകളും കുഴ�

പ്പുകളും മാറ്റി നീലിഭൃംഗാമലകാദി എണ്ണ തലയിൽ േത�
ച്ചു കുളിച്ചു് കണ്ണുകൾക്കു തണുപ്പു വരുത്തിെക്കാണ്ടു് പ്ലാ�
റ്റ്േഫാമിൽ കയറി നിന്നു് ൈവദ്യന്മാെര അധിേക്ഷപി�
ക്കുന്ന ഒരേലാപ്പതി േഡാൿടർ ഇവിെടയുണ്ടായിരുന്നു.
അേദ്ദഹവും ഒരു മഹാപണ്ഡിതനും ഏേതാ കാര്യത്തി�
നു് തർക്കിച്ചു. േഡാക് ടർ പണ്ഡിതെന അധിേക്ഷപി�
ച്ചു് എഴുതും പത്രത്തിൽ. പണ്ഡിതൻ മറുപടി എഴുതും.
പത്രാധിപർ രണ്ടുേപരുേടയും വ്യക്തിപ്രഭാവം കണ്ടിട്ടാ�
വാം തുടെരത്തുടെര അവരുെട േലഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധ�
െപ്പടുത്തി. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആ പണ്ഡിതെന േറാ�
ഡിൽ വച്ചു കണ്ടു. ഞാൻ അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ചു.
“സർ ഈ വാക്കുതർക്കം നീണ്ടുേപാകുേമാ?” അേദ്ദഹം
മറുപടി നല്കി. “എെന്റ േലഖനത്തിനു് അയാൾ മറുപടി
എഴുതി. അതു വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കു േതാന്നി അതി�
നു മറുപടി െകാടുക്കണെമന്നു്. എെന്റ േലഖനം വായിച്ച�
തിനുേശഷം അയാൾക്കു േതാന്നുെന്നങ്കിൽ എഴുതെട്ട.
അതു വായിച്ചാൽ എനിക്കു ചിലേപ്പാൾ േതാന്നിെയന്നു
വരും സമാധാനം പറയാൻ. അങ്ങെന എഴുതിെയഴുതി
ആരുെട വാക്കുകൾക്കാണു് ശക്തിെയന്നു് െതളിയിക്ക�
െട്ട രണ്ടുേപരിൽ ഒരാൾ.” ഞാനതിനു മറുപടി പറഞ്ഞി�
ല്ല. മിണ്ടാെത േപായി.

മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ പണ്ഡിതൻ ഉദ്ഘാടകൻ. തിരുവ�
നന്തപുരെത്ത ഒരു വക്കീൽ അധ്യക്ഷൻ. അേദ്ദഹവും
പണ്ഡിതെനേപ്പാെല മഹായശസ്കൻ. അധ്യക്ഷൻ ഉപ�
ക്രമപ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു: “ഇവിെട രണ്ടു പണ്ഡിത�
ന്മാർ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടു്. പണ്ഡിതന്മാർ പട്ടിക�
െളേപ്പാെലയാണു്. അവർ കടിപിടി കൂടുന്നതു നിങ്ങൾ�
ക്കു രസകരമായ കാഴ്ചയായിരിക്കും.” ഉപക്രമപ്രസംഗ�
ത്തിനു േശഷം ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞു “പ്രഭാഷകരായി
വന്ന ഞങ്ങൾ പട്ടികെളേപ്പാെലയാണു്. പണ്ഡിതന്മാ�
രാെണന്നു് അധ്യക്ഷെന്റ അഭിപ്രായം. അധ്യക്ഷൻ പറ�
ഞ്ഞതു് ശരി. പേക്ഷ, അേദ്ദഹം മഹാപണ്ഡിതനാണു്.”
നീണ്ട കരേഘാഷം.

□
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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
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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

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

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

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല
വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാ�
ക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും 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

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

