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സാഹിത്യവാരഫലം

1984/06/17-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

നാല്പതിേലെറ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് “അഞ്ചു ചീത്ത
ക്കഥകൾ” എന്ന േപരിൽ ഒരു കഥാസമാഹാരഗ്രന്ഥം
ആേരാ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. എസ്. െക. െപാെറ്റക്കാ
ട്ടിെന്റ “കള്ളപ്പശു”, െപാൻകുന്നം വർക്കിയുെട “വിത്തു
കാള” ഈ കഥകേളാെടാപ്പം േകശവേദവിെന്റ “പതി
വ്രത” എന്ന കഥയും അതിലുണ്ടായിരുന്നു. കഥയുെട
വിശദാംശങ്ങൾ എെന്റ ഓർമ്മയിൽ നിന്നു് ഓടിേപ്പാ
യിരിക്കുന്നു. അേരാഗദൃഢഗാത്രനായ ഭർത്താവും സു
ന്ദരിയായ ഭാര്യയും അവർക്കു് ഒരു മകനും. ഭർത്താവു്
അകാലചരമം പ്രാപിക്കുന്നു. വളെര വർഷങ്ങൾ കഴി
ഞ്ഞു്. ദൂെരെയവിെടേയാ ആയിരുന്ന മകൻ അമ്മയുെട
വീട്ടിെലത്തുന്നു. ഭർത്താവിെന്റ അേത ഛായായാർന്ന
മകെനക്കണ്ടു് അവർ ചലനം െകാള്ളുന്നു. മരിച്ചയാ
ളിേനാടു് അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കാമവികാരമാണു്
മകെന കണ്ടേപ്പാൾ ആ മാതാവിെന്റ മനസ്സിൽ ഓളം
തല്ലിയതു്. അവൾ പണിെപ്പട്ടു് സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു. രാത്രി
യായി, അവൾക്കു് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. എഴുേന്നറ്റു. മകൻ
കിടന്നുറങ്ങുന്ന മുറിയുെട വാതിലിൽ െചന്നു തട്ടി. അയാ
െളഴുേന്നറ്റു വാതിൽ തുറക്കുന്നതിനു മുൻപു് സന്മാർഗ്ഗ
ചിന്തയാൽ പ്രേചാദിതയായി അവൾ ‘ശാന്തം പാപം’
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് തിരിച്ചു് സ്വന്തം മുറിയിേലക്കു
േപാന്നു.
കഥാപാത്രങ്ങളുെട മാനസികവും സദാചാരപരവുമായ
അംശങ്ങൾക്കു് ഊന്നൽ നല്കാെത ശാരീരിക തലത്തി
േലക്കു മാത്രം കഥെയ െകാണ്ടുെചല്ലുകയാണു് േകശവ
േദവ്. കാമവികാേരാദ്ദീപനം എന്ന െകാടും വിപത്തിൽ
അമ്മെയന്ന കഥാപാത്രത്തിനു തകർന്നടിയാം; അെല്ല
ങ്കിൽ അതിേനാടു മല്ലിട്ടു വിജയം വരിക്കാം. ബഹിർഭാ
ഗസ്ഥതയിൽ അഭിരമിക്കുന്ന േകശവേദവിനു രണ്ടവ
സ്ഥകളും ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മുതലാളിേയാ
ടു മര്യാദ ലംഘിക്കാെത സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
െതാഴിലാളി, വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ബനി
യെന്റ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചുവച്ച ചുവന്ന തുണി െപെട്ടെന്നടു
ത്തു വീശി ‘ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്’ എന്നു വിളിക്കുന്ന
തു േപാെല കഥാകാരെന്റ കഥാപാത്രം ഝടിതിയിൽ
‘ശാന്തം പാപം’ എന്നു് ഉദ്േഘാഷിച്ചിട്ടു് അങ്ങു നിഷ്ക്രമി
ക്കുകയാണു്. നിഷ്ക്രമിക്കെട്ട. ഉപരിപ്ലവതയ്ക്കു് അതിൽക്കൂ
ടുതലായി ഒന്നും സാദ്ധ്യമല്ലേല്ലാ.
ആേസ്ട്രാ–ഹംേഗറിയൻ സാഹിത്യകാരൻ േഗസ േച
ത്തിെന്റ (Géza Csáth, 1887–1919) “Meeting Mother”
എന്ന കഥ ഞാൻ വായിച്ചു.
“എനിക്കു ജന്മം നല്കിെക്കാണ്ടു് അമ്മ
മരിച്ചു. മുറിയാെക മരുന്നിെന്റ നാ
റ്റം. രക്തം അങ്ങിങ്ങായി ആവി പു
റെപ്പടുവിച്ചു. ആളുകൾ മുറുമുറുത്തു
െകാണ്ടു് വിരലൂന്നിനടന്നു. പ്രഭാ
തം അങ്ങകെല. വളെരയകെല.

എെന്റ സുന്ദരിയായ അമ്മ േവദന
േഗസ േചത്ത്
യിൽ ഏങ്ങിെക്കാണ്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അമ്മയ്ക്കു് ഇരുപതു
വയേസ്സ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അമ്മെയ മറന്നു.
അങ്ങെന കാലം കഴിഞ്ഞു. അതിനുേശഷം ഞാെനത്ര
െചറുപ്പക്കാരികെള കണ്ടു! അവർ തലമുടിയുെട സൗര
ഭ്യം െകാണ്ടു് എെന്റ വിവർണ്ണമായ മുഖമുഴിഞ്ഞു. എെന്റ
െമലിഞ്ഞ കണംൈക അവരുെട മൃദുലവും അലസവും
അരുണാഭവുമായ ൈകകൾക്കു് ഉള്ളിലാക്കി. എെന്റ
പുച്ഛമാർന്ന ചുണ്ടുകെള മരണത്തിെന്റ ഹർഷങ്ങൾ പ്ര
സരിപ്പിക്കുന്ന ചുംബനങ്ങൾ െകാണ്ടു മൂടി. പേക്ഷ, വർ
ഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് ദീർഘേനരം ഏങ്ങിെക്കാണ്ടു്, േചാര
െതറിച്ച, മരുന്നിെന്റ നാറ്റമാർന്ന മുറിയിൽ കിടന്നു്
അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ച അമ്മയുെട ഓർമ്മെയ അെതാ
ന്നും പ്രത്യാനയിച്ചില്ല.
കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അമ്മ എെന്റ മനസ്സിെലത്തി.
ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയുെട അടുത്തു നിന്നു് ൈവകിെയത്തി
ക്ഷീണിച്ചു് ഉറക്കത്തിൽ വീണവനാണു്. അമ്മ അടുത്തടു
ത്തു വന്നു. െചറുപ്പം. ഓജസ്സു് ഇവയാർന്ന അമ്മ. അമ്മ
യുെട നീലക്കണ്ണുകൾ എന്നിേലക്കു താണു. ഓടിെച്ച
ന്നു് അമ്മെയ ഉമ്മവയ്ക്കാനും െകട്ടിപ്പിടിക്കാനും എനിക്കു
െകാതി. പേക്ഷ, അമ്മയുെട ൈക ചുംബിക്കാൻ േപാ
ലും അമ്മ അനുവദിച്ചില്ല. അെതനിക്കു് അദ്ഭുതമുളവാ
ക്കി. ഞങ്ങൾക്കു ചുറ്റും േമയ് മാസക്കാലം. വയലുകൾ
ക്കപ്പുറത്തു പാടുന്ന പുല്ലാങ്കുഴൽ. ലില്ലിപ്പൂക്കൾ മാധുര്യ
മാർന്ന സുഗന്ധം ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി മൂളുകയായിരുന്നു.
എെന്റ അമ്മ എന്തു സുന്ദരി! അവർ എത്ര െചറുപ്പം.
എനിക്കു പാലുതരാത്ത അമ്മയുെട െകാച്ചുമുലകെള
ഞാൻ ലില്ലിപ്പൂക്കൾ െകാണ്ടു മൂടി. നിശ്ശബ്ദമായ ചിരി
േയാടുകൂടി അമ്മ എെന്ന േനാക്കി, എെന്റ ൈകയിെല
പൂക്കൾ തീരുന്നതുവെര. ഹാ, ഞങ്ങൾ നീലക്കാട്ടിെല
ത്തി. ഞങ്ങൾക്കു രണ്ടുേപർക്കും വിഷാദം. ൈകേകാർ
ത്തു പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ പുൽത്തകിടികളിൽ നടന്നു. കാ
ട്ടിെന്റ അതിരിൽ വച്ചു് ഞങ്ങൾക്കു പിരിേയണ്ടതാണു്.
മരിച്ച സുന്ദരിയായ അമ്മെയ എനിക്കു െകട്ടിപ്പിടിക്ക
ണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, േവദനിപ്പിക്കെപ്പട്ട ഭാ
വത്തിൽ അമ്മ എെന്ന േനാക്കി. മാപ്പു തരുന്നു എന്ന
രീതിയിൽ അമ്മ എെന്റ കവിൾ തടവി. ധവളിമയാർന്ന
മായാരൂപം േപാെല അവർ അപ്രത്യക്ഷയായി. നീല
ക്കാടിെന്റ അരികിൽ ഞാൻ നിന്നു: ദുഃഖിച്ചു്, ആരാധിച്ചു്.
ഇേപ്പാൾ ഞാെനന്നും അമ്മെയ ഓർമ്മിക്കുന്നു. കറു
ത്ത തലമുടിയുള്ള മധുര ശബ്ദമുള്ള യുവതികെള ഞാൻ
അമ്മയ്ക്കു േവണ്ടി ഉേപക്ഷിച്ചു. ഇേപ്പാൾ എെന്റ സുന്ദരി
യായ, ഇരുപതു വയസ്സുള്ള ഒരിരുണ്ട പ്രഭാതത്തിൽ
മരിച്ച അമ്മെയ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു; ദീർഘേനരം
ഏങ്ങി മരിച്ച അമ്മെയ”. കഥ തീർന്നു.
േവശ്യയുെട അടുക്കൽ നിന്നു തിരിെച്ചത്തിയ അയാൾ
ക്കു് അന്നു രാത്രിയിൽ സ്വപ്നമുണ്ടാകുന്നു. സ്വപ്നത്തിൽ
ആവിർഭവിച്ച അമ്മേയാടുള്ള അഗമ്യ ഗമനാസക്തി
െയ കഥാകാരൻ പ്രഗല്ഭമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അമ്മ
ആ ആസക്തി നിന്ദ്യമാെണന്നു വ്യക്തമാക്കിയതും
അേദ്ദഹം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. സ്വപ്നദർശനത്തിനു േശഷം
അയാൾ എല്ലാ മലിന ചിന്തകളിൽ നിന്നും മുക്തനാ
യി. കത്സിതമായ അഗമ്യ ഗമനാഭിലാഷം വിശുദ്ധമായ
ആദ്ധ്യാത്മിക വികാരമായി മാറുന്നു. ഉദ്ഗ്രഥിതമായ
ഭാവനാശക്തിയുെട കഴിവാണിതു്. േകശവേദവ് എവി
െട? േഗസ േചത്ത് എവിെട? േകശവേദവ് എേപ്പാഴും
‘സൂപർഫിഷലായ’ എഴുത്തുകാരനാേയ എനിക്കു േതാ
ന്നിയിട്ടുള്ളു. നമ്മുെട പല കഥാകാരന്മാരും ഇങ്ങെന
തെന്നയാണു്.

ഉമാമേഹശ്വരൻ
ഇെതഴുതുന്ന ആൾ തിരുവനന്തപുരെത്ത സയൻസ്
േകാേളജിലാണു് ഇന്റർമീഡിയറ്റിനു് പഠിച്ചതു്. തിങ്കളാ
ഴ്ച കാലത്തു് ആദ്യെത്ത പീരിെയഡ് കഴിയാറാവുേമ്പാൾ
കുട്ടികളുെട മുഖം മങ്ങും. കാരണം േഗാപാലകൃഷ്ണയ്യർ
സാർ ബ്രൗണിങ്ങിെന്റ കവിത പഠിപ്പിക്കാൻ െസക്കൻ
ഡ് പീരിെയഡിൽ വരുെമന്നതാണു്. ബ്രൗണിങ് ഗദ്യ
കവി. ചിന്താപ്രധാനെമങ്കിലും വികാരശൂന്യമായ കവി
തയുെട രചയിതാവു്. പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറ് േഗാപാലകൃ
ഷ്ണയ്യരും വളെര വിരസം. ഒരു ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച െസ
ക്കൻഡ് പീരിെയഡിൽ ക്ലാസ്സിേലക്കു കയറിവന്നതു്
ഉമാമേഹശ്വരൻ സാറാണു്. അേദ്ദഹം െചാവ്വാഴ്ച രണ്ടാ
മെത്ത പീരിെയഡിൽ വേരണ്ട ഗുരുനാഥനാണു്. ആഴ്ച
െതറ്റിേപ്പായതാകാെമന്നു വിചാരിച്ചു കുട്ടികൾ വിളിച്ചു
പറഞ്ഞു: “സാർ ക്ലാസ്സ് നാെളയാണു് ” ഉമാമേഹശ്വ
രൻ സാറ് പറഞ്ഞു: “ശരി തെന്ന. േഗാപാലകൃഷ്ണയ്യർ
നാെള രണ്ടാമെത്ത പീരിെയഡിൽ വരും. ഇെതാരു
അഡ്ജസ്റ്റ്െമന്റ് ഈ ആഴ്ചേത്തക്കു മാത്രം”. കുട്ടികൾ
ആഹ്ലാദിച്ചു. ഉമാമേഹശ്വരൻ സാറിെന്റ ക്ലാസ്സിലിരു
ന്നാൽ സമയം േപാകുന്നതു് അറിയില്ല. അത്രയ്ക്കു രസമു
ണ്ടു്. വിചാരിച്ചിരിക്കാെത ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആഹ്ലാദവും
അതിേനാടു േചർന്ന അദ്ഭുതവുമുണ്ടേല്ലാ അതാണു് കല
യിൽ നിന്നുണ്ടാേകണ്ടതു്. ‘മാതൃഭൂമി’ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
‘െറസ്േറ്റാറന്റ് ’എന്ന കഥെയഴുതിയ അഷ്ടമൂർത്തിക്കു്
രചനാ ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടു്. അതു് ഇക്കഥയിലും കാണാം.
െറസ്െറ്റാറന്റിൽ കൂട്ടുകാരെന കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരുവൻ.
അയാളുെട മുൻപിൽ ഒരു യുവതിയും േവെറാരുത്തരും.
ആ േവെറാരുത്തൻ േപാകുേമ്പാൾ അവൾ അയാേളാടു
കൂട്ടുകൂടിത്തുടങ്ങുന്നു. വേരണ്ടയാൾ വന്നേപ്പാൾ യുവതി
യും കാത്തിരുന്നതു് അയാെളത്തെന്നയാെണന്നു വ്യ
ക്തമാകുന്നു. െചറുപ്പക്കാരി േവശ്യയാെണന്നു നമുക്കു
ഗ്രഹിക്കാം. സർവ്വസാധാരണമായ ഈ വിഷയം ഭംഗി
യായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു് കഥാകാരൻ. പേക്ഷ, വായന
ക്കാരനു് ആഹ്ലാദാനുഭൂതിയില്ല, അദ്ഭുതപ്രതീതിയില്ല.
ഉമാമേഹശ്വരൻ സാറല്ല വരുന്നതു് േഗാപാലകൃഷ്ണയ്യർ
സാറാണു്.
േഗാപാലകൃഷ്ണയ്യർ സാർ ബ്രൗണിങ് കവിതയിൽ പാ
ണ്ഡിത്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ആ കവിെയക്കു
റിച്ചു് പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് നിരൂപകൻ േസ
ന്റ്സ്ബറീക്കു് അയച്ചുെകാടുത്തു േപാലും. ഉടെന സാ
യ്പിെന്റ മറുപടി വന്നു. അതു് സാറ് ക്ലാസ്സിൽ െകാണ്ടുവ
ന്നു കുട്ടികെള വായിച്ചു േകൾപ്പിച്ചുെവന്നാണു് കഥ. േസ
ന്റ്സ്ബറീയുെട കത്തു് ഏതാണ്ടു് ഇങ്ങെനയായിരുന്നു:
You have not considerably added to the nonsense
that has been written on Browning. യഥാർത്ഥമാ
േണാ ഇതു്? അേതാ സാറിെന്റ അതിരു കടന്ന ബ്രൗ

ണിങ് കവിതാപ്രതിപത്തി കണ്ടു് വല്ല രസികനും നിർ
മ്മിച്ചു വച്ചേതാ?

ഗീയാൻ
ക്യൂബയിെല സുപ്രധാനനായ
കവിയാണു് നീേകാലാസ് ഗീയാൻ
(Nicolas Guillen, 1902), മ്യൂലേറ്റാ
യാണു് അേദ്ദഹം (അച്ഛനമ്മമാ
രിൽ ഒരാൾ ധവള വർഗ്ഗത്തിലും
മേറ്റയാൾ കറുത്ത വർഗ്ഗത്തിലും
െപടുേമ്പാൾ ആ സന്തതിെയ മ്യൂ
നീേകാലാസ് ഗീയാൻ
ലേറ്റാ—mulatto—എന്നു വിളിക്കു
ന്നു). സങ്കരജാതിയിൽെപ്പട്ട ഗീയാൻ നീേഗ്രാ കവിത
യുെട (poesia negra) ഉദ്േഘാഷകനായതിൽ വിസ്മ
യിക്കാനില്ല. ഇത്തരം കവിതയിൽ പ്രാകൃതിക ൈലം
ഗികത, ഹർേഷാന്മാദം, ആഭിചാരം, ഗുഢാർത്ഥ സ്വ
ഭാവം, ഒരളവിലുള്ള െനഗ്രിറ്റ്യൂഡ് (negritude = ആഫ്രി
ക്കൻ േദശീയത സാഹിത്യത്തിലും മാനവിക ശാസ്ത്ര
ത്തിലും പ്രതിഫലിക്കണെമന്ന വാദം) ഇവ കാണുെമ
ന്നു നിരൂപകമതം. I am the son, the great grandson
and the great-great-grandson of a slave എന്നു പ്ര
ഖ്യാപിച്ച ഗീയാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണു്. അതുെകാണ്ടു് ന്യാ
സീകൃത കവിതയുെട (Committed Poetry) േനതാവുമാ
ണു്. കവിതയ്ക്കു സമർപ്പിതസ്വഭാവം വരുേമ്പാൾ പ്രചാ
രണ സ്വഭാവവും വാവദൂകതയും വന്നുകൂടും. ഗീയാെന്റ,
ഞാൻ വായിച്ചിടേത്താളം കാവ്യങ്ങളിൽ ഈ േദാഷ
ങ്ങളുണ്ടു്. The troubled waters of the river are deep

and hold their dead; turtle shells, heads of black
children. At night the river sticks out its arms and
tears the silence with its nails, which are the nails
of a frenzied crocodile.—ഈ ഭാഗം ഗീയാെന്റ Ballad
of the Little Black Dwarf എന്ന കാവ്യത്തിെല ഒരു ഭാ
ഗമാണു് (ഛേന്ദാബദ്ധമായ മൂലകാവ്യത്തിെന്റ ഗദ്യപരി
ഭാഷ). കലാപരമായ ആവശ്യകതയിൽക്കവിഞ്ഞ വാ
ചാലത ഈ ഭാഗത്തിനുണ്ടു്. അതു് ഗീയാെന്റ മാനസി
കനിലയുെട സവിേശഷതേയാടു ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
നീേഗ്രായുെട പ്രശ്നങ്ങൾക്കു് (പ്രശ്നത്തിനു േചാദ്യെമേന്ന
അർത്ഥമുള്ളു) പരിഹാരം ലഭിക്കുേമ്പാൾ ഇത്തരം കാ
വ്യങ്ങൾ വിസ്മരിക്കെപ്പടും.
“േപാരാ േപാരാ നാളിൽ നാളിൽ ദൂരദൂരമുയരെട്ട ഭാര
തക്ഷ്മാ േദവിയുെട തൃപ്പതാകകൾ” എന്നു പണ്ടു വള്ള

േത്താെളഴുതിയതു വായിച്ചു പുളകമനുഭവിച്ചവർ ഇന്നു്
ആ കാവ്യം വായിക്കുേമാ? വായിച്ചാൽ അവർക്കു പുള
കമുണ്ടാകുേമാ? പ്രചാരണ സ്വഭാവമാർന്ന കാവ്യങ്ങൾ
ക്കു ചിരസ്ഥായിത്വമില്ല. ഗീയാെന്റ ചില പദ്യങ്ങൾ അയ്യ
പ്പപ്പണിക്കർ തർജ്ജമ െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഉമിക്കരി ചവച്ച
േപാെല വിരസങ്ങളായ ഇത്തരം തർജ്ജമകൾ െകാ
ണ്ടു് നമ്മൾ ഒന്നും േനടുന്നില്ല.
Native Son എന്ന േനാവെലഴുതി വിശ്വവിഖ്യാതനായി

ഭവിച്ച റിേച്ചഡ് ൈററ്റ് അേമരിക്കയിെല നീേഗ്രാ സാഹി
ത്യകാരനാണു് (1960-ൽ മരിച്ചു). അതുെകാണ്ടു അേദ്ദ
ഹം Political poetry is proverbially bad poetry—
രാഷ്ട്ര വ്യവഹാരെത്തസ്സംബന്ധിച്ച കവിത കുപ്രസിദ്ധ
മായ വിധത്തിൽ അധമ കവിതയാണു്—എന്ന െചാല്ലി
െന്റ സത്യാത്മകത െതളിയിക്കുന്ന ആളുമാണു്. എങ്കി
ലും ചിലേപ്പാൾ ശുദ്ധസൗന്ദര്യത്തിെന്റ ഉപാസകനായി
പ്രത്യക്ഷനാകാറുണ്ടു് അേദ്ദഹം.
In the falling snow
A laughing boy holds out his palms
Until they are white.

നീേഗ്രായുെട േവദനേവണെമങ്കിൽ ഇതിലും കാണാം.
പേക്ഷ, സൗന്ദര്യത്തിനാണു് ഇവിെട പ്രാധാന്യം.

ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പു്
ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പിെന്റ “സൂര്യ
ഗീത”െത്ത ഞാൻ “സുപ്രീം എച്ചീ
വ്െമന്റ്” Supreme achievement—
പരേമാന്നതമായ േനട്ടം) എന്നു വി
േശഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
(കലാകൗമുദി). വയലാർ രാമവർ
മ്മെയയും ഒ. എൻ. വി.-െയയും താ
ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പു്
രതമ്യെപ്പടുത്തുന്ന ചില അപക്വമതികൾ രാമവർമ്മയ്ക്കാ
ണു് സർഗ്ഗശക്തി കൂടുതെലന്നു പറയാറുണ്ടു്. ആ താര
തമ്യം ശരിയല്ല. ആ പ്രസ്താവവും ശരിയല്ല. ബഹുഭാഷി
തയിലാണു് രാമവർമ്മയ്ക്കു കൗതുകം. മധുരപദങ്ങളുെട
സന്നിേവശം െകാണ്ടു ജനിപ്പിക്കുന്ന ബാഹ്യമായ താ
ളമാണു് വയലാർക്കവിതയുെട സവിേശഷത. മിതവും
സാരവത്തുമായ വാക്കാണു് വാഗ്മിത എന്നു വിശ്വസി
ക്കുന്ന ഒ. എൻ. വി. ആന്തരലയത്തിൽ അഭിരമിക്കുന്ന
കവിയാണു്. സൂര്യഗീതത്തിെന്റ കർത്തൃത്വം െകാണ്ടു്
അേദ്ദഹം വയലാർ രാമവർമ്മെയ മാത്രമല്ല ഇന്നെത്ത
പല കവികെളയും ബഹുദൂരം അതിശയിച്ചിരിക്കുന്നു.
സൗരയൂഥത്തിെന്റ േകന്ദ്രസ്ഥാനത്തു നില്ക്കുന്ന ആ മഹാ
േഗാളത്തിനു ചുറ്റും മറ്റു േഗാളങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഭ്ര
മണം െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ മഹാഗ്രഹെമാന്നു
കണ്ണടച്ചാൽ മറ്റു േകാടാനുേകാടി ഗ്രഹങ്ങൾ അന്ധ
കാരത്തിൽ വീഴും. തെന്റ ഉജ്ജ്വല കാവ്യത്തിെന്റ േക
ന്ദ്രസ്ഥാനത്തു് സൂര്യെന പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടു് കവി ഈ േലാ
കത്തുള്ള ചരാചരങ്ങെളയാെക ഭ്രമണം െചയ്യിക്കുന്നു.
അേപ്പാൾ അനുവാചകൻ കാണുന്നതു് ഔജ്ജ്വല്യം,
േകൾക്കുന്നതു് ഗ്രഹങ്ങളുെട ഉദാത്ത സംഗീതം. ക്ഷുദ്ര
ങ്ങളായ വസ്തുക്കളിൽേപ്പാലും ഈ മഹാൈചതന്യം
പ്രസരിക്കുന്നതു് കവിയുെട വാക്കുകളിൽക്കൂടിത്തെന്ന
ദർശിച്ചാലും:
“………തില

മണികളിെലഴുതും േസ്നഹകണികകൾ കറെന്നടു
െത്താരുമൺചിരാതിെന്റ തിരയിലിറ്റിച്ചതിൻ
തിരുമിഴി തിളക്കേവ, ഇരുൾ വിറെകാൾകേവ
നീയതിലുയിർക്കുന്നു സൂര്യ!…
പാറിപ്പറന്നുവന്നായിരം ഖേദ്യാത
ജാലങ്ങളാരണ്യ ശാഖികളിൽ സൗവർണ
േകസരെമഴുന്ന പൂങ്കുലകളായുലയേവ
നീയതിലുയിർക്കുന്നു സൂര്യ!…”

േഗാളങ്ങൾക്കു ചാക്രികചലനം ഉള്ളതുേപാെല ഈ കാ
വ്യത്തിനും ചാക്രികചലനമുണ്ടു്. ആന്തരലയമാണു് അതു
ളവാക്കുന്നതു്. ഈ ചലനം േസ്നഹത്തിെന്റ ചലനശക്തി
േയാടു ബന്ധെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു കവി. ആ േസ്നഹത്തി
െന്റ പ്രതിരൂപം സൂര്യനും. സൂര്യേനാടുബന്ധെപ്പട്ടവെയ
ല്ലാം േസ്നഹത്തിെന്റ പ്രതിരൂപങ്ങളും. അങ്ങെന എല്ലാം
േസ്നഹമയം, സൂര്യെനക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഗീതം വിശ്വേസ്ന
ഹെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഗീതമായി ഭവിക്കുന്നു. മഹനീയമായ
അനുഭവമേത്ര ഈ കാവ്യത്തിെന്റ പാരായണം.

ആന്റി ക്ൈളമാക്സ്
പ്രിൻസിപ്പൽ വിദ്യാർത്ഥിെയ സസ്െപൻഡ് െചയ്യു
ന്നു. അതിെന്റ േപരിൽ ക്ലാസ്സിെല വിദ്യാർത്ഥികളാെക
പണിമുടക്കുന്നു. സസ്െപൻഷൻ പിൻവലിക്കാൻ പ്രിൻ
സിപ്പലിനു ഭാവമില്ല. അടുത്ത ദിവസം േകാേളജ് മുഴു
വൻ സ്ൈട്രക്കിേലർെപ്പടുന്നു. പട്ടണത്തിെല േകാേളജു
കൾ എല്ലാം അതിനടുത്ത ദിവസം പണിമുടക്കുന്നു. പി
െന്ന േസ്റ്ററ്റിെല േകാേളജുകളാെക സ്ൈട്രക്കിൽ. സർ
ക്കാർ വക ബസ്സുകൾ കത്തിക്കുന്നു. വലിയ ബഹളം.
െവടിവയ്പു്. മരണങ്ങൾ. ഇതാണു് ക്രമാനുഗതമായ പര
േകാടിയിേലക്കുള്ള കയറ്റം. ഇനി മെറ്റാരു സംഭവം.
പഠിക്കുന്ന കാലത്തു് െതമ്മാടിയായി നടന്നവൻ േകാൺ
െഡക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി പ്രിസിപ്പലിെന്റ അടുക്ക
െലത്തുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ: “ആെരടാ, രാമകൃഷ്ണേനാ?
നിനക്കു് സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കേറ്റാ? െപാേയ്ക്കാ. െത
മ്മാടികൾക്കു ഗുഡ് േകാൺെഡക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഞാൻ തരില്ല”. രാമകൃഷ്ണൻ െനഞ്ചു െഞളിച്ചുപിടിച്ചു
നിന്നു് പറയുന്നു: “സാേറ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തേന്ന തീരു.
വാങ്ങിേയ ഞാൻ േപാകൂ”. പ്രിൻസിപ്പൽ: “പ്യൂൺ, ഇവ
െന പിടിച്ചു് െവളിയിലാക്കു”. െവളിയിലാക്കി, പഴയ
വിദ്യാർത്ഥി പ്രിൻസിപ്പലിെന്റ മുറിയുെട വാതില്ക്കൽ നീ
ണ്ടു നിവർന്നു് കിടക്കുന്നു. അയാളുെട കക്ഷിയിൽെപ്പട്ട
വിദ്യാർത്ഥികൾ തടിച്ചുകൂടുന്നു. ‘പ്രിൻസിപ്പൽ നീതി പാ
ലിക്കുക, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് െകാടുത്തിെല്ലങ്കിൽ െകാടുപ്പി
ക്കും’ എെന്നാെക്ക തുടങ്ങുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എടാ…
േമാേന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് െകാടുെക്കടാ എന്ന നിലവിളി
യിൽ അവസാനിക്കുേമ്പാൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കേസര
യിൽ നിെന്നഴുേന്നല്ക്കുന്നു. രാമകൃഷ്ണെന്റ േതാളിൽ മൃദു
ലമായി തട്ടുന്നു. “രാമകൃഷ്ണാ, എഴുേന്നല്ക്കു്, ഞാൻ നിനക്കു
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരിെല്ലന്നു പറേഞ്ഞാ. ഞാൻ ഇവിെട
ഇരിക്കുന്നതു് അതിനേല്ല? വാ, നിനക്കു് എത്ര സർട്ടിഫി
ക്കറ്റ് േവണം?” എന്നു െമാഴിയുന്നു. െവപ്രാളേത്താടുകൂ
ടി എഴുതുന്നു: The Character of Mr Ramakrishnan is
excellent”. പഠിച്ച കാലത്തു് േകാേളജ് തീവച്ചവനും പ്ര
തിേയാഗി േനതാവിെന്റ മുഖത്തു് സൾഫ്യൂറിക് ആസി
ഡ് ഒഴിച്ചവനുമായ രാമകൃഷ്ണൻ മുണ്ടിെന്റ ഒരു വശം
െപാക്കി മുഷ്കവൃദ്ധിയുള്ളവെനേപ്പാെല കവച്ചുകവച്ചു
നടന്നു േപാകുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ഷീണിച്ചവശനായി
കേസരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. (യഥാർത്ഥസംഭവം, പ്രിൻസി
പ്പൽ പിന്നീടു് െഡപ്യൂട്ടി േകാളീജിേയറ്റ് ഡയറക്ടറായി.
െപൻഷൻ പറ്റി. മരിച്ചു. േമ ഹിസ് േസാൾ െറസ്റ്റ് ഇൻ
പീസ്.) ഇതു് ആന്റി ൈക്ലമാക്സ്. ക്രമാനുഗതമായ ഈ
tilting off ദയനീയമാണു്. ഇതു തെന്നയാണു് ഹരികു
മാർ കലാകൗമുദിയിെലഴുതിയ “െവറുെമാരു ബ്ലാക്ക്
െമയ്ലർ” എന്ന കഥയുെട മുദ്ര. സ്ത്രീയുെടയും പുരുഷെന്റ
യും ൈലംഗികേവഴ്ച അവരറിയാെത േഫാേട്ടാ എടുത്ത
ഒരുത്തൻ പുരുഷെന െകാള്ളയടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ േചാദിച്ച അയാൾ െവറും രണ്ടു
രൂപയ്ക്കു േവണ്ടി ഒടുവിൽ യാചിക്കുന്നു. അതിെല ആന്റി
ൈക്ലമാക്സ് തെന്ന കഥയിലുമുണ്ടു്. വർേണ്ണാജ്ജ്വലങ്ങ
ളായ ആയിരമായിരം െകാച്ചുേഗാളങ്ങളായി അന്തരീ
ക്ഷത്തിൽ ചിതറി വീേഴണ്ട അമിട്ടു് ‘ശ്ശൂ’ എന്ന ശബ്ദം
േകൾപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് െകട്ടുേപാകുന്ന പ്രതീതി. സത്യം പറ
ഞ്ഞാൽ േപാരാ കഥാകാരൻ. സത്യം അതിെന്റ തീക്ഷ്ണ
തയിൽ ആവിഷ്കരിക്കണം.

പച്ചയായ അനുഭവം
വിഖ്യാതനായ നരവംശശാസ്ത്ര
ജ്ഞനാണു് േക്ലാദ് േലവീ സ്ട്രൗസ്
(Claude Levi-Straauss) ഇറച്ചി െപാ
രിക്കുന്നതു് സ്വാഭാവിക പ്രവർത്ത
നവും അരി െവള്ളത്തിലിട്ടു തിളപ്പി
ച്ചു് േചാറാക്കുന്നതു സാംസ്കാരിക പ്ര
േക്ലാദ് േലവീ സ്ട്രൗസ്
വർത്തനവുമാെണന്നു് പറഞ്ഞിട്ടു
ണ്ടു്. െപാരിച്ച ഇറച്ചി ഭാഗികമായി മാത്രം പാകെപ്പടു
ത്തിയതാണു്. െവള്ളേമാ വായുേവാ േവണ്ട അതിനു്.
തീ മതി. അതുെകാണ്ടു് അെതാരു ഭാഗിക പ്രവർത്ത
നമേത്ര. (ചീനച്ചട്ടിയിേലാ മേറ്റാ ഇടാെത േനെര തീ
യിേലക്കു മാംസം ഇടുന്നതിെനയാണു് േലവി സ്ട്രൗസ്
ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതു്.) അരി േവവിക്കുേമ്പാൾ െവള്ളം േവ
ണം. സംസ്കാരത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമായ പാത്രം േവണം.
അതുെകാണ്ടാണു് േചാറുണ്ടാക്കുന്നതു സാംസ്കാരിക
പ്രവർത്തനമായതു്.
ഇതു മനുഷ്യെനസ്സംബന്ധിച്ച കാര്യം. മൃഗത്തിെന സം
ബന്ധിച്ചാെണങ്കിൽ? പച്ചമാംസം തെന്ന കടുവയുെട
കൂട്ടിേലക്കു് എറിയണം. െപാരിച്ച ഇറച്ചി അവൻ െതാ
ട്ടിെല്ലന്നു വരും. മനുഷ്യെന്റ അനുഭവങ്ങളും പച്ചമാംസ
ക്കഷണങ്ങൾ തെന്ന. അവ െപാരിച്ചാേല, േവവിെച്ചടു
ത്താേല കഴിക്കാനാവൂ. സർഗ്ഗശക്തിയുള്ള കലാകാര
ന്മാർ ഭാവനയുെട അഗ്നിയിൽ അതു േവവിെച്ചടുക്കുന്നു;
നമുക്കു ഭക്ഷിക്കാനായി. മേനാരാജ്യത്തിൽ ‘കറുത്ത
സായാഹ്നങ്ങൾ’ എന്ന കഥെയഴുതിയ തുളസി േകാട്ടു
ക്കലിെന്റ വിചാരം വാരികകൾ വായിക്കുന്ന നമ്മെള
ല്ലാം കൂട്ടിൽകിടക്കുന്ന വ്യാഘ്രങ്ങളാെണന്നാണു്. അനു
ഭവത്തിെന്റ പച്ചയിറച്ചി അേദ്ദഹം നമ്മുെട േനർെക്കറി
യുന്നു. നമ്മൾ കടുവകളല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അതു െതാടു
ന്നേതയില്ല. രവിെയ ഭാര്യവീട്ടുകാരും സ്വന്തം വീട്ടുകാരും
അലട്ടുന്നു. സേഹാദരിെയ വിവാഹം കഴിച്ചയയ്ക്കാൻ ഭാ
ര്യവീട്ടുകാർ തടസ്സം. ചുമതലെയന്ന നിലയിൽ അതു
െചേയ്ത തീരൂ എന്നു രവിയുെട അച്ഛൻ. രണ്ടു വികാര
ങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘട്ടനം. “ദശാവിേശഷാൽ സാമാർ
ത്ഥ്യമാർന്നു് ഒടുവിലത്തതു താൻ ജയിച്ചു”. പേക്ഷ, ഇതു
കഥയുമല്ല, സാഹിത്യവുമല്ല. ഇറച്ചി എറിയലാണു്.

േജാവാന്നി
വളെരെയാന്നും വായിക്കാെത ധാ
രാളം വായിച്ചുെവന്നു് നടിക്കുന്ന
ആളുകളുണ്ടു്. ധാരാളം വായിച്ചാലും
അതു പ്രകടിപ്പിക്കാെത കഴിയുന്നവ
രുമുണ്ടു്. പി. സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ ചില
പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും. അതിെന
അലക്സ്സാങ്െദ്ര ദൂമ
ക്കുറിച്ചു പറയുകയും െചയ്യും. ഒരു ദി
വസം മീറ്റിങ്ങിനു േപാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം എേന്നാടു
േചാദിച്ചു. “െമാേറവ്യായുെട The Two of us എന്ന േനാ
വൽ നിങ്ങൾ വായിേച്ചാ?” ഞാൻ: “വാങ്ങി വച്ചിട്ടുണ്ടു്.
വായിച്ചില്ല”. പി. സി. “എന്നാൽ വായിക്കൂ. സ്വന്തം ജന
േനന്ദ്രിയം ഒരുത്തെന പീഡിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ കഥയാ
ണിതു്”. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു് ഞാനതു വാ
യിച്ചു. മഹാനായ കലാകാരനാണു് െമാേറവ്യാ എന്നു്
നിരൂപകൻ പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും എനിക്കു് ആ േനാ
വൽ ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. അതിെന്റ പ്രേമയം—ൈലംഗികമായ
സമ്മർദ്ദം കൂടുേമ്പാൾ േറാമാക്കാരായ െചറുപ്പക്കാർ
സ്വന്തം ജനേനന്ദ്രിയെത്ത േനാക്കിെക്കാണ്ടു പറയും
േപാലും: ഹാ േജാവാന്നി നീ എെന്ന പറ്റിച്ചേല്ലാ. ഇതു
വഞ്ചനയാണു്”. േറാമാക്കാരെന പറ്റിക്കുന്ന േജാവാ
ന്നിെയേപ്പാെല സുകുമാർ കൂർക്കാംേചരി “മലയാളനാ
ട്ടു”കാെര പറ്റിക്കുന്നു. അടുത്ത വീട്ടിെല കറുമ്പിെപ്പണ്ണു്
തന്തയ്ക്ക് ജനിച്ചവളല്ല, മെറ്റാരുത്തനു് ഉണ്ടായവളാെണ
ന്നു് ഒരു െമഡിക്കൽ െറപ്രിെസൻേറ്ററ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചു
േപാലും. കണ്ടുപിടിക്കെട്ട. അതു സാഹിത്യമാെണന്നു്
അയാളും സുകുമാറും പറയാതിരുന്നാൽ മതി. അത്യാവ
ശ്യമായി േഡാക്ടെറ കാണാൻ െചന്നിരിക്കുകയും മൂന്നു
മണിക്കൂറിനു േശഷം നമ്മുെട ഊഴം വരികയും െചയ്യു
േമ്പാൾ ഇറുകിപ്പിടിച്ച സൂട്ടിനകത്തു സ്വന്തം ശരീരം കട
ത്തിവിട്ടു് ഒരു കറുത്ത ബാഗുമായി വടി േപാെല േഡാ
ക്ടറുെട മുറിയിേലക്കു കയറിേപ്പായി ഒന്നു് ഒന്നര മണി
ക്കൂർ േനരം അേദ്ദഹേത്താടു സംസാരിക്കുന്ന, അത്രയും
േനരം നെമ്മ േഡാക്ടെറ കാണാൻ സമ്മതിക്കാത്ത
െമഡിക്കൽ െറപ്രിെസൻേറ്ററ്റീവിെനക്കാൾ എത്രേയാ
നല്ലവനും പേരാപകാര തൽപരനുമാണു് സുകുമാറിെന്റ
കഥയിെല െമഡിക്കൽ െറപ്രിെസൻേറ്ററ്റീവ്. അയാൾ
അയൽ വീട്ടിെല െപണ്ണിെന്റ അർദ്ധനഗ്നേമനി കണ്ടു
രസിക്കുന്നവൻ മാത്രമാണേല്ലാ. അവളുെട തന്തയാരാ
െണന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നവൻ മാത്രമാണേല്ലാ.
േഡാക്ടെറക്കുറിച്ചു് ഇവിെട എഴുതിയേപ്പാൾ ഫ്രഞ്ച്
സാഹിത്യനായകൻ അലക്സ്സാങ്െദ്ര ദൂമ ഒരു േഡാ
ക്ടെറക്കുറിെച്ചഴുതിയതു് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. പ്രസിദ്ധ
നായ േഡാക്ടർ ഷീസ്തയുെട അതിഥിയായിെച്ചന്നു ദൂമ.
ഡിന്നറിനു േശഷം േഡാക്ടർ അേദ്ദഹേത്താടു് അഭ്യർ
ത്ഥിച്ചു തെന്റ ആൽബത്തിൽ എെന്തങ്കിലും എഴുതാൻ.
ദൂമ പുഞ്ചിരി തൂകിെക്കാണ്ടു് എഴുതി: “േഡാക്ടർ ഷീസ്ത
േരാഗികെള ചികിത്സിക്കാൻ നമ്മുെട പട്ടണത്തിൽ
വന്നതിനു േശഷം ആശുപത്രി ഇടിച്ചു െപാളിച്ചു കള
ഞ്ഞു”. േഡാക്ടർ അതു കണ്ടു സന്തുഷ്ടനായി, “മുഖസ്തു
തിക്കാരാ” എന്നു ദൂമെയ വിളിച്ചു. ദൂമ തുടർന്നു് എഴുതി
െക്കാണ്ടിരുന്നു: “എന്നിട്ടു് അതിെന്റ സ്ഥാനത്തു് വലി
െയാരു ശവപ്പറമ്പു് ഉണ്ടാക്കി”.
ആസ്േട്രലിയൻ സാഹിത്യം മെറ്റാ
രു സാഹിത്യത്തിെന്റയും പിറകില
ല്ല. േനാവൽ രചനയ്ക്കു പല സമ്മാ
നങ്ങളും േനടിയ David Malouf
എഴുതിയ Child’s Play ഉജ്ജ്വല
മായ േനാവലാണു്. “I am what the
newspapers call a terrorist” എന്നു
David Malouf
തെന്ന വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭീകര
പ്രവർത്തകൻ മഹായശസ്കനായ ഒരു സാഹിത്യകാ
രെന െകാല്ലാൻ േവണ്ടി തയ്യാെറടുക്കുന്നു. വധം കഴി
ഞ്ഞാൽ അയാൾക്കു് അവിടം വിട്ടുേപാകാം. ഭീകരപ്ര
വർത്തകൻ സാഹിത്യകാരെന്റ മുൻപിൽെചന്നു… വര
െട്ട േനാവൽ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുെട രസത്തി
നു് ഞാൻ ഭംഗം വരുത്തുന്നില്ല. അസാധാരണമായ
ശക്തിയുള്ള േനാവലാണിതു്. ആസ്േട്രലിയയിെല
െപൻഗ്വിൻ ബുക്ക്സാണു് ഇതു പ്രസാധനം െചയ്തതു്.

And in the miraculous assurance of being safe at
last, walk on under the early blossoms എന്നു േനാവ
ലിെന്റ അവസാനം. ഈ േനാവലിസ്റ്റിെന്റ മുമ്പിൽ നമ്മു
െട കലാേബാധവും സുരക്ഷിതമേത്ര.

□

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
വ്േലാ െ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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empowering the author …

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

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

