സാഹിത്യവാരഫലം
1984/06/24 (കലാകൗമുദി)

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ

Copyright © 2014-2021, J. Vijayamma. The electronic versions are released
under the provisions of Creative Commons Attribution Non-Commercial
Share Alike license for free download and usage. Sayahna Foundation, jwRa
34, Jagathy, Trivandrum, India 695014. uRl: http://www.sayahna.org

സാഹിത്യവാരഫലം

1984/06/24-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

മുൻപു് എസ്. െക. നായരുെട ആധി
പത്യത്തിൽ പ്രസാധനം െചയ്തിരു
ന്ന മലയാളനാടു വാരികയിൽ ഈ
പംക്തി പതിവായി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടി
രുന്നേപ്പാൾ ഒരു മാന്യൻ ഇതിെന
നയൻതാരാ െസഗാൾ
ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത കുത്സിതത്വമായി—ഈവിൾ
െനെസസിറ്റിയായി—ചിത്രീകരിച്ചു. ഞാൻ അേദ്ദഹ
േത്താടു തർക്കിക്കാൻ േപായില്ല. ഇതിെനക്കുറിച്ചു നല്ല
അഭിപ്രായം പറയുന്നവരുമുെണ്ടന്നു കാണിക്കാൻ, പ്ര
ധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുെട ബന്ധു നയൻതാരാ
െസഗാൾ ‘സാഹിത്യവാരഫല’െത്തക്കുറിച്ചു് ഉതിർത്ത
പ്രശംസാവചനങ്ങൾ ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശ്രദ്ധ
യിൽ െകാണ്ടുെചന്നു. വടേക്കയിന്ത്യയിേലക്കു േപായ
‘മലയാളനാടു് ’ പത്രാധിപസമിതിയിെല അംഗങ്ങൾ
നയൻതാരെയ കണ്ടേപ്പാൾ ഈ പംക്തിയിൽ വന്ന
ഒരു േലഖനം ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു തർജ്ജമ െചയ്തു നല്കി.
ശ്രീമതി അതു വായിച്ചിട്ടു േലാകെത്താരിടത്തും ഇത്ര
േത്താളം ആകർഷകത്വമുള്ള മെറ്റാരു േകാളം ഇെല്ലന്നു
പറഞ്ഞു. പ്രതിഭാശാലികൾ മറ്റുള്ളവെര നിന്ദിക്കാറില്ല.
തങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത രചനകെളേപ്പാലും അവർ വാ
ഴ്ത്താേറയുള്ളൂ. േനാവലിസ്റ്റായ നയൻതാര മലയാളനാടു്
പത്രാധിപെരയും മറ്റംഗങ്ങെളയും േനാക്കി നാലു നല്ല
വാക്കു െവറുേത പറഞ്ഞതാെണന്നു തെന്നയിരിക്കെട്ട.
എന്നാലും ഈ പംക്തി ദുഷ്ടമായ ആവശ്യകതയാകുന്ന
െതങ്ങെന?
തിന്മകൾ അേന്യാന്യം ൈകമാറ്റം െചയ്യാൻ സഹായി
ക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസ് മുമ്പു് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിെടയു
ള്ള ഒരുത്തൻ—നരകവുമായി ഇടപാടുള്ള ഒരു ഭയങ്ക
രൻ—തിന്മകൾ ‘എക്സ്െചയ്ഞ്ജ് ’ െചയ്യും. ഒരു ദിവസം
താനറിയാെത വിഷം കഴിച്ചിട്ടു് ഒരുത്തൻ ആ ഓഫീ
സിൽ ഓടിക്കയറിെച്ചന്നു. പന്ത്രണ്ടു മണിക്കൂർ മാത്ര
േമ അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയുള്ളു. തിന്മകൾ ൈകമാ
റ്റം െചയ്തുെകാടുക്കുന്നവൻ അയാെള സഹായിച്ചു. േവ
െറാരുത്തെന്റ ജീവെനടുത്തു് വിഷം കഴിച്ചവനു െകാടു
ത്തു. വിഷം കഴിച്ചവെന്റ മരണെമടുത്തു മേറ്റയാൾക്കും.
ഇക്കഥ പറയുന്നയാൾ യാദൃച്ഛികമായി ലിഫ്റ്റിൽ കയ
റാൻ േപടിയുള്ള ഒരാെള കണ്ടു. കഥ പറയുന്നയാളിനു്
കടലിൽ യാത്ര െചയ്യാൻ വയ്യ. കടൽെച്ചാരുക്കു് ഉണ്ടാ
കും. രണ്ടുേപരും തിന്മകൾ ഓഫീസ് അധികാരിയുെട
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ൈകമാറ്റം െചയ്തു. പ്രമാണത്തിൽ
ഒപ്പു വച്ചു് പണവും െകാടുത്തിട്ടു് കഥ പറയുന്ന ആൾ
േഹാട്ടലിൽ എത്തിയേപ്പാൾ തളർന്നു. ലിഫ്റ്റിൽ കയ
റി അയാൾക്കു മുകളിേലക്കു േപാകാൻ വയ്യ. (ഐറിഷ്
നാടകകർത്താവു് േലാഡ്ഡൻ േസനി, മരണം 1957, എഴു
തിയ ഒരു കഥ വായിച്ച ഓർമ്മയിൽ നിന്നു്.)
സാഹിത്യവാരഫലം തിന്മയാെണന്നിരിക്കെട്ട. എന്നാ
ലും ഞാനതു നവീന നിരൂപണവുമായി എക്സ്െചയ്ഞ്ജ്
നടത്തുേമാ? ഇല്ല. നവീന കവിതയുമായി, നവീന കഥ
യുമായി എക്സ്െചയ്ഞ്ജ് നടത്തുേമാ? ഇേല്ലയില്ല. ജീവൻ
അേങ്ങാട്ടു െകാടുത്തിട്ടു് മരണം ഇേങ്ങാട്ടു വാങ്ങുേമാ?
ഈ േലാകത്തു ജനിക്കുന്നതാണു് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖ
െമന്നു സാമുവൽ ബക്കറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ജനിച്ച സ്ഥിതി
ക്കു് ഇനിയുള്ള ഹ്രസ്വകാലം കൂടി ഞാൻ ജീവിച്ചു െകാ
ള്ളെട്ട.

‘ദൂരദർശിനി’ എന്ന മരണം
രാത്രി, െപെട്ടന്നു് ഉണർന്നേപ്പാൾ
അടച്ച ജന്നലിെന്റ കണ്ണാടിയിലൂ
െട ആേരാ തുറിച്ചു േനാക്കുന്നുെവന്ന
േതാന്നൽ. െവറും േതാന്നലായിരി
ക്കാെമന്നു കരുതി വീണ്ടും സൂക്ഷിച്ചു
േനാക്കുന്നു. േനാക്കുേന്താറും രൂപ
ത്തിെന്റ വ്യക്തത കൂടിക്കൂടി വരുന്നു.
േപടിെകാണ്ടു് എഴുേന്നല്ക്കാൻ വയ്യ.
W. W. Jacobs
എങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ എഴുേന്നറ്റു് ജന്നൽ തുറക്കുന്നു.
െതാട്ടപ്പുറത്തു നില്ക്കുന്ന മരത്തിെന്റ ഇലപ്പടർപ്പിൽ ദൂെര
യുള്ള െതരുവുവിളക്കിെന്റ പ്രകാശം വീണേപ്പാൾ അതി
െന്റ നിഴൽ കണ്ണാടിയിൽ പതിച്ചതാണു് ആ രൂപെമ
ന്നു് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ േപടിയാണു് േപ്രതക
ഥകളുെട ജനനത്തിനു േഹതുവായിത്തീരുന്നതു്. അതു
േവണ്ട രീതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചാൽ േപ്രതങ്ങളിൽ വി
ശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കും രസമുളവാകും. ക്ലാസിക് എന്നു
നിരൂപകർ വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന Monkey’s Paw (W. W.
Jacobs എഴുതിയതു്) വായിക്കൂ. േപ്രതദർശനം മതിവി
ഭ്രമമാെണന്നു കരുതുന്നവർ ത്രസിച്ചു് ഇരുന്നു േപാകും.
എന്നാൽ സീനത്ത് കുങ്കുമം വാരികയിെലഴുതിയ ‘ജി
ന്നും ഞാനും’ എന്ന േപ്രതകഥ വായിച്ചാേലാ? ൈവ
ദ്യൻ കഷായമുണ്ടാക്കാനായി എഴുതിത്തരുന്ന ഡാപ്പ്
ഇതിെനക്കാെളത്രേയാ േഭദം എന്നു് വിചാരിച്ചു േപാകും.
ജിന്നാണു് കഥ പറയുന്ന ആളിെന്റ മുൻപിൽ എത്തുന്ന
തു്. നല്ലകാര്യം തെന്നയാണു് ജിൻ ഉപേദശിക്കുന്നതും.
പേക്ഷ, അതു െകാെണ്ടന്തു പ്രേയാജനം? േറഡിേയാ
ഗർജ്ജിച്ചാൽ അവെന സ്വിേച്ചാഫ് െചയ്തുകളയാം. വീ
ട്ടിലാെരങ്കിലും െടലിവിഷൻ ഓൺ െചയ്താൽ, അേപ്പാൾ
ൈവരൂപ്യമാർന്ന സ്ത്രീേയാ പുരുഷേനാ ന്യൂസ് വായന
എന്ന േപരിൽ േഗാസായി ഭാഷയുെട ശബ്ദം േകൾപ്പി
ച്ചാൽ അടുത്ത മുറിയിൽെച്ചന്നു് ൈകയിൽ കിട്ടുന്ന വാ
രിക വായിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കാം. ദൗർഭാഗ്യം െകാണ്ടു കി
ട്ടുന്നതു് കുങ്കുമം വാരികയുെട 39-ആം ലക്കവും തുറെന്ന
ടുക്കുന്നതു് സീനത്തിെന്റ കഥയുള്ള േപജുമാെണങ്കിൽ
എന്തുെചയ്യും? പിന്നീടു് രക്ഷെപ്പടാൻ മുറിയിെല്ലങ്കിൽ,
ആെക ഒന്നുള്ളതു കക്കൂസ് മാത്രമാെണങ്കിൽ! അതിന
കത്തു കയറിെക്കാള്ളണം. അവിെട നിന്നുെകാണ്ടു് “ആ
െടലിവിഷൻ ഒന്നു നിറുത്തു്, നിറുത്തു് ” എന്നു പിേള്ള
േരാടു് ആജ്ഞാപിക്കാം. ഇേപ്പാഴെത്ത പിേള്ളർ പറ
ഞ്ഞാൽ േകൾക്കുന്നവരല്ല. എങ്കിലും തന്തയ്ക്കു് എേന്താ
ആപെത്തന്നു വിചാരിച്ചു് അവർ ദുർദർശിനി ‘േടേണാ
ഫ് ’ െചേയ്തക്കും.
കക്കൂസ് എന്ന പദം എഴുതിയ
േപ്പാൾ ഒരു കാവ്യം ഓർമ്മയിെല
ത്തി. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരെത്ത
ആർട്സ് േകാേളജിൽ േജാലി േനാ
ക്കിയിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു യുവാവു്
അേദ്ദഹം രചിച്ച കാവ്യങ്ങളുെട
സമാഹാരഗ്രന്ഥം െകാണ്ടു തന്നു.
ഞാനും ഇന്നു ഹിന്ദി െപ്രാഫസറായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണപി
ള്ളയും കൂടി അതു വായിച്ചു രസിച്ചു. അതിെല രണ്ടുവരി:
“കക്കൂസ് േതാടിെന്റ ചാരത്തു നില്ക്കുന്ന െകാച്ചു പൂേവാ”
െകാച്ചുപൂവിനു നില്ക്കാൻ കണ്ട സ്ഥലം േനാക്കൂ. കൃഷ്ണ
പിള്ള ചിരിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. “ചിരിക്കാെനാ
ന്നുമില്ല. ഇതു പി. എച്ച്. ഡി. തീസിസിനുള്ള വിഷയമാ
ണു്. The concept of lavation in modern Malayalam
Poetry എന്നതു് സർവകലാശാലയുെട അനുമതിക്കാ
യി അയച്ചു െകാടുക്കാം”. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ കൃഷ്ണപിള്ള
പറഞ്ഞു: “ഈ തിരുമലക്കാരെന്റ കവിതയിൽ ‘ലവ
േറ്റാറി’യുെട പരാമർശം ഉെണ്ടങ്കിലും നവീന മലയാള
കവിതയിൽ അതില്ലേല്ലാ”. ഞാൻ മറുപടി നല്കി. “കൃഷ്ണ
പിേള്ള, വാക്കിെല്ലങ്കിലും കവിതയിൽ അതുണ്ടു്. േജായി
സിെന്റ ‘യൂലിസ്സീസ്സി’ലും സ്വിഫ്റ്റിെന്റ േനാവലിലും ഫ്രാ
ങ്സ്വ റേബ്ലയുെട ഗാർഗൻച്വാ എന്ന കൃതിയിലും വി
സർജ്ജനെത്തക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടങ്കിലും യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ വാടയില്ല. വാടയുള്ളതു് അതിെന്റ പരാമർ
ശമില്ലാത്ത നവീന കവിതയിലാണു്. പിെന്ന സർവ
കലാശാല അത്ര േവഗം ഈ വിഷയത്തിനു് അപ്രൂ
വൽ—സമ്മതി—തരില്ല. സ്െപസിഫിക് ആയിരിക്ക
ണം വിഷയെമന്നു് അവർ പറയും. അേപ്പാൾ നമുക്കു്
ഇങ്ങെന എഴുതി അയയ്ക്കാം. ‘The concepts of lavation
and coprophilia in modern Malayalam poetry with
special reference to the collection of poems by the
Thirumala poet’. അപ്രൂവൽ വരും. റിസർച്ച് ആകാം.

ഒരു സൂപർൈവസിങ് ടീച്ചറുെട േററ്റ് തുച്ഛമായ അയ്യാ
യിരം രൂപ മാത്രം. ഡിഗ്രിെയടുക്കാം. ഒരു ബാഗും തൂ
ക്കി ഒരു വശം ചരിഞ്ഞു നടക്കാം. പിെന്ന േഗാപാല
പിള്ളേയാ േജാേണാ ഒന്നുമല്ല. ഡ്ർർ േഗാപാലപി
ള്ള, ഡ്ർർ േജാൺ”. അേപ്പാൾ തമിഴ് െപ്രാഫസർ
ആർ. എച്ച്. എസ്. മണിയുെട േചാദ്യം. എന്താണു് െകാ
പ്രഫീലിയ? ‘An extreme interest in faeces’ എന്നു്
എെന്റ ഉത്തരം.

ജനവഞ്ചന അരുതു്
കരയാത്ത െചറുപ്പക്കാരൻ കാട്ടാളനും ചിരിക്കാത്ത
വൃദ്ധൻ മണ്ടനുമാെണന്നു് സാന്തായാനാ എന്ന തത്ത്വ
ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് േഡാക്ടർ ജയ
കുമാരി പത്മജൻ ‘കുമാരി’ വാരികയിെലഴുതിയ ‘ദുഃഖ
പുത്രികൾ’ എന്ന കഥ വായിച്ചു് പ്രായം കൂടിയ ഞാൻ
ചിരിക്കുന്നു. ചിരിക്കു് സാന്തായാന മാത്രമല്ല കാരണ
ക്കാരൻ. ഒരു ദിവസം ചങ്ങമ്പുഴയും ഞാനും കൂടി എറ
ണാകുളെത്ത പാർക്കിൽ ഇരുന്നേപ്പാൾ ഒരു മുടന്തൻ
യാചിച്ചുെകാണ്ടു് അവിെടെയത്തി. അംഗൈവകല്യം
കണ്ടു് അന്നു് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ഞാൻ ചിരി
ച്ചേപ്പാൾ ചങ്ങമ്പുഴ േദഷ്യേത്താെട പറഞ്ഞു: മനുഷ്യെന്റ
അംഗഭംഗം കണ്ടു ചിരിക്കരുതു്. കലയിെല ൈവരൂപ്യം
കണ്ടു ചിരിക്കാം, ചിരിക്കണം.
േഡാക്ടർ ജയകുമാരി കഥെയഴുതി
പ്ലാറ്റിറ്റൂഡിൽ—ഒരു കഴമ്പുമില്ലാത്ത
സാധാരണമായ പ്രസ്താവത്തിൽ—
അഭിരമിക്കുന്നതുേപാെല അവരു
െട ഒരു കഥാപാത്രവും അതിൽ
അഭിരമിക്കുന്നു. “ഭർത്താവും ഭാര്യ
ഷ്നിറ്റ്സ്ളർ
യുമേല്ല ചട്ടിയും കലവും േപാെല
തട്ടിയും മുട്ടിയും കിടക്കും. ഭർത്താവിെന്റ േദാഷങ്ങെള
െപരുപ്പിച്ചു കാണരുതു് ”. ഇതു് ഉപേദശമായി നല്കിയ
കഥാപാത്രം (വുമൻ േഡാക്ടർ) വിധവയാെണന്നു് ആ
ഉപേദശം െചവിെക്കാണ്ടു മെറ്റാരു കഥാപാത്രം ഗ്രഹി
ക്കുന്നു. െചഞ്ചുണ്ടിൽ അങ്കുരിച്ച പുഞ്ചിരിെയ പുറൈങ്ക
െകാണ്ടു തുടച്ചുെകാണ്ടു് അവൾ നിങ്ങളുെട ശരീരേത്താ
ടു േചർന്നിരിക്കുേമ്പാൾ അെതാരു അന്യാദൃശമായ—
യൂണിക്കായ—നിമിഷമാണു്. ചുറ്റും വന്മരങ്ങൾ നില്ക്കുന്ന
ജലാശയത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല പ്രതിഫലിച്ചു കാണുേമ്പാൾ
അെതാരു ഹർേഷാന്മാദത്തിെന്റ നിമിഷമാണു്. ഷ്നി
റ്റ്സ്ളറുെട ‘മരിച്ചവർ മിണ്ടുകില്ല’ എന്ന കഥ വായിക്കു
േമ്പാഴും ആനന്ദനിർവൃതിയുെട അസുലഭ നിമിഷം സം
ജാതമാകുന്നു. ഇതു് ഉളവാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ തൂ
ലികെയടുക്കുന്നതു് ശരിയല്ല എന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല.
സ്വന്തം മാനേസാല്ലാസത്തിനുേവണ്ടി വല്ലതും എഴുതു
ന്നതു് തടയാൻ എനിെക്കന്തു് അധികാരം? എങ്കിലും
ഇെതാെക്ക സാഹിത്യമെല്ലന്നു പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ അതു
ജനവഞ്ചനയായിരിക്കും.

േബാർെഹസ്
ലാറ്റിനേമരിക്കൻ സാഹിത്യകാര
നായ േബാർെഹസ്സിനു് 1983 ആഗ
സ്റ്റ് 24-ആം തീയതി 84 വയസ്സു തി
കഞ്ഞു. അേദ്ദഹം എഴുതിയ 1983
ആഗസ്റ്റ് 25 എന്ന െചറുകഥ ഇല
സ്െട്രറ്റഡ് വീക്ക്ലിയിൽ പ്രസിദ്ധ
െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. േബാർെഹസ്
േബാർെഹസ്
കഥ പറയുകയാണു്. അേദ്ദഹം േഹാട്ടൽ മുറിയിേലക്കു
േപാകാൻ ബുക്കിൽ േപെരഴുതാൻ ഭാവിച്ചു. അദ്ഭുത
കരം. ആേരാ േബാർെഹസ് എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നു
അതിൽ. പെത്താമ്പതാം നമ്പർ മുറിയിേലക്കു േനര
േത്ത േപായ േബാർെഹസ് തെന്നക്കാൾ പ്രായം കൂ
ടിയവനാെണന്നു മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ടു് അേദ്ദഹം
അേങ്ങാട്ടു െചന്നു. അവിെട കിടക്കുന്നു ആദ്യം െചന്ന
േബാർെഹസ്. കിടക്കുന്ന രൂപം പറഞ്ഞു: “എന്തു വി
ചിത്രം, നമ്മൾ രണ്ടു േപരാണു്. നമ്മൾ ഒരാളും. പേക്ഷ,
സ്വപ്നങ്ങളിൽ വിചിത്രമായി ഒന്നുമില്ല”. മുറിയിൽ െചന്ന
േബാർെഹസ് അവിെട കിടക്കുന്ന േബാർെഹസ്സിെന
അറിയിച്ചു: “പേക്ഷ, ഇന്നെലയായിരുന്നു എെന്റ അറു
പെത്താന്നാമെത്ത ജന്മദിനം”.
അേപ്പാൾ മേറ്റ രൂപം: “നിങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിെലത്തു
േമ്പാൾ നിങ്ങളുെട എൺപത്തിനാലാമെത്ത ജന്മദിനം
ഇന്നെലയായിരിക്കും. ഇന്നു് 1983 ആഗസ്റ്റ് 25 ആണു് ”.
കഥ സംഗ്രഹിെച്ചഴുതുന്നില്ല സ്ഥലപരിമിതിെയ പരിഗ
ണിച്ചു്. കഥയുെട അവസാനത്തിൽ എൺപത്തിനാലു
വയസ്സുള്ള േബാർെഹസ് മരിക്കുന്നു. അവിെട െചന്നു
കയറിയ േബാർെഹസ് മുറിയിൽ നിന്നു് ഓടിേപ്പായി.
െവളിയിൽ മറ്റു സ്വപ്നങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത കാത്തിരിക്കു
ന്നുണ്ടായിരുന്നു.
നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു. സ്വപ്നദർശകരായ നമ്മൾ
മെറ്റാരുെടേയാ സ്വപ്നമെല്ലന്നു് എങ്ങെനയറിയാം. ഹാം
െലറ്റ് നാടകം അഭിനയിക്കുകയാെണന്നിരിക്കെട്ട. അതി
െല അന്തർനാടകം രാജാവും ഗർട്രൂഡും മറ്റുള്ളവരും
കണ്ടു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അവെര നമ്മൾ കാണുന്നു.
നമ്മൾ തെന്ന മെറ്റാരു നാടകത്തിെല കഥാപാത്രങ്ങ
ളെല്ലന്നു് എങ്ങെനയറിയാം? ജീവിതെത്തസ്സംബന്ധിച്ച
പ്രേഹളികെയ തേന്റതായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുക
യാണു് േബാർെഹസ്. മെറ്റാരാശയവും കൂടി ഇക്കഥയി
ലുണ്ടു്. ഒരുദാഹരണം െകാണ്ടു് അതു വ്യക്തമാക്കാൻ
ശ്രമിക്കാം. വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് പി. െക. ബാലകൃഷ്ണ
െന്റ ‘പ്ലൂേട്ടാ, പ്രിയെപ്പട്ട പ്ലൂേട്ടാ’ എന്ന േനാവൽ കലാ
ത്മകമെല്ലന്നു കാണിച്ചു് ‘കൗമുദി’ വാരികയിൽ എഴുതി.
ഇന്നു െചയ്യാറുള്ളതു േപാെല അന്നും ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ
കൃതിയുെട സൗന്ദര്യം വ്യക്തമാക്കി. സ്പാനിഷ് കവി റാ
േമാൺ ഹീമേനത്തിെന്റ (Ramon Jimenez, േനാബൽ
സമ്മാനം 1956) Platero and I എന്ന ഗദ്യകാവ്യം—ഒരു
കഴുതയുെട ജീവിതം ചിത്രീകരിക്കുന്ന കാവ്യം—എടുത്തു
കാണിച്ചു. വഴക്കുണ്ടാക്കാനായിരിക്കണം പത്രാധിപർ
ആ േലഖനത്തിനു് ഞാെനഴുതാത്ത ഒരു തലെക്കട്ടു
നല്കി, പി. െക. ബാലകൃഷ്ണൻ ഹീമേനത്തിെന്റ കൃതി ചൂ
ഷണം െചയ്തു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. േകാപിഷ്ഠനായ
ഗ്രന്ഥകാരൻ അടുത്ത കൗമുദി വാരികയിൽ ഒരു േനാ
വെലഴുതിത്തുടങ്ങി. അതിെന്റ ആദ്യെത്ത ഖണ്ഡിക
വായിച്ചേപ്പാൾ ഏേതാ ഒരാളിെന അവതരിപ്പിക്കുന്നു
എേന്ന എനിക്കു േതാന്നിയുള്ളൂ. വായിച്ചു വരുേന്താറും
അതു് എെന്നക്കുറിച്ചാേണാ എന്ന സംശയം ഉണ്ടായി
ത്തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ ഞാൻ തെന്നയാണു് വൾഗറായ ആ
േനാവലിെല പ്രധാന കഥാപാത്രം എന്നു മനസ്സിലാ
ക്കി. ഇങ്ങെന നമ്മുെട ‘െസൽഫ് ’ നമ്മുെട െസൽഫി
െനത്തെന്ന കാണുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടു്. അതും കൂെട
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു േബാർെഹസ്. വായനക്കാർ ഇത്ത
രം കഥകൾ വായിച്ചു് അനുഭവ ചക്രവാളം വികസിപ്പി
ക്കണം. അല്ലാെത ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസം, ഒ. വി.
വിജയൻ: ഒ. വി. വിജയൻ, ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസം,
ഉത്തരായനം, അരവിന്ദൻ; അരവിന്ദൻ, ഉത്തരായനം
എന്നു മാത്രം ഉരുവിട്ടുെകാണ്ടു് ഇരിക്കരുതു്. വിജയേനാ
ടും, അരവിന്ദേനാടും എനിക്കു േസ്നഹബഹുമാനങ്ങേളയു
ള്ളുെവന്നും അവെര ഒരുവിധത്തിലും ആേക്ഷപിക്കുകയ
െല്ലന്നും കൂടി എഴുതിെക്കാള്ളെട്ട.
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ 49-ആം പുറത്തു് ഒരു പര
സ്യം. “മണലാരണ്യത്തിെന്റ മടിത്തട്ടിൽ” മണൽക്കാടു്
എന്ന അർത്ഥത്തിലാണു് പ്രേയാഗെമങ്കിൽ ‘മണലര
ണ്യം’ എന്നു േവണം. അരണ്യം = കാടു്. ആരണ്യം =
കാടിെനസ്സംബന്ധിച്ചതു്. ‘ശബ്ദതാരാവലി’യുെട ആറാ
മെത്ത പ്രസാധനത്തിൽ ആരണ്യത്തിനു് കാടു് എന്നു്
അർത്ഥം നല്കിയിരിക്കുന്നതു് ചിന്തനീയം. സർ േമാണി
യർ വില്യംസിെന്റ Sanskrit–English Dictionary-യിൽ
ആരണ്യ ശബ്ദത്തിനു് being in or relating to a forest
എേന്ന അർത്ഥം െകാടുത്തിട്ടുള്ളൂ.

ഉത്കണ്ഠയും ജിജ്ഞാസയും
കഥകൾ വായിക്കുേമ്പാൾ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള മാനസി
കാവസ്ഥകളാണു് അനുവാചകനു് ഉണ്ടാവുക. ഒന്നു്:
ജിജ്ഞാസ. രണ്ടു്: ഉത്കണ്ഠ. ജിജ്ഞാസയ്ക്ക് അതിപ്രസ
രം സംഭവിച്ചാൽ ഡിറ്റക്ടീവ് അംശം കൂടി എന്നർത്ഥം.
ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ജിജ്ഞാസയ്ക്കും ബന്ധമില്ല. സഹാനുഭൂതി
യാണു് ഉത്കണ്ഠയ്ക്കു് ആസ്പദം. ജിജ്ഞാസയിൽ സഹാ
നുഭൂതി തീെരയില്ല. ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിെന്റ ‘പൂവ
മ്പഴം’. എന്ന െചറുകഥ വായിക്കുേമ്പാൾ നവവധുവിനു്
പൂവമ്പഴം വാങ്ങിെക്കാണ്ടു വരാൻ േവണ്ടി നദി നീന്തി
ക്കടക്കുന്ന നവവരേനാടു നമുക്കു സഹതാപമുണ്ടാകു
ന്നു. ഈ സഹതാപം അെല്ലങ്കിൽ സഹാനുഭൂതിയാ
ണു് സാഹിത്യകൃതിയുെട ഉത്കൃഷ്ടത കൂട്ടുന്നതു്. തകഴി
ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുെട “െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ” എന്ന
കഥയിെല പട്ടിേയാടു് നമുക്കു് സഹതാപം ജനിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ടാണു് അതിെന്റ മരണത്തിൽ നമുക്കു വി
ഷാദം ജനിക്കുന്നതു്. ഉറൂബിെന്റ “വാടകവീടുകൾ” എന്ന
കഥയിെല ദരിദ്രനായ സാഹിത്യകാരെന പങ്കജം േലാ
ജ്ജിൽ നിന്നു് ഇറക്കി വിടുേമ്പാൾ നമ്മുെട സഹാനുഭൂ
തി പരേകാടിയിെലത്തുന്നു. ‘പൂവമ്പഴ’ത്തിെല ഭർത്താ
വിെന്റയും ‘െവള്ളെപ്പാക്ക’ത്തിെല പട്ടിയുെടയും ‘വാട
കവീടുകളി’െല സാഹിത്യകാരെന്റയും കഥകൾ എെന്റ
കഥകൾ തെന്നയാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. ഈ
അനുഭവം എൻ. ടി. ബാലചന്ദ്രെന്റ കഥകൾ പ്രദാനം
െചയ്യുന്നില്ല. ഒരു യുവാവിെന കാണാൻ ഒരതിസുന്ദരി
വരുന്നു. അവെള അയാൾക്കു് ഓർമ്മയില്ല; അവൾ പൂർ
വ്വ കാമുകിയായിരുന്നിട്ടും. അവൾ ദുഃഖിക്കുന്നു. ഓർമ്മ
ക്കുറവിെന്റ കാര്യം കഥയുെട അന്ത്യേത്താടു് അടുപ്പിച്ച്
കഥാകാരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. വിപ്ലവകാരിയായ ആ
െചറുപ്പക്കാരൻ െപാലീസിെന്റ മർദ്ദനേമറ്റതുെകാണ്ടു്
തലേച്ചാറു് തകരാറിലായിേപ്പായി. പഴയ കാര്യെമാന്നും
അയാളുെട സ്മൃതിപഥത്തിെലത്തുകയില്ല. കഥാകാരൻ
കഥ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഒരു വികാരവും
കൂടാെത മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നു. “അഞ്ചു
വയസ്സുള്ള ഒരാൾ” എന്ന ഈ കഥയിൽ സഹാനുഭൂതി
ക്കല്ല, ജിജ്ഞാസയ്ക്കാണു പ്രാധാന്യം. ഒരു ‘േകാൺെസ
പ്റ്റ് ’ േനരേത്ത രൂപെപ്പടുത്തിയതിനു േശഷം അതിെന
ഭാഷ െകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും ഫലം.
ജിജ്ഞാസ എന്ന അംശം പ്രാമുഖ്യമാർജ്ജിക്കുന്നതു്
ഇൻഫീരിയർ ആർട്ടിലാണു്.
രാത്രി. വിദ്യുച്ഛക്തിയില്ല. മുൻപിലിരിക്കുന്ന െമഴുകുതിരി
യുെട ദീപം ഇെതഴുതാൻ എെന്ന സഹായിക്കുന്നില്ല.
കൂരിരുട്ടിൽ നിന്നു് എെന്നയും െകാടും തമസ്സിെനയും സ്വ
തന്ത്രമാക്കാനാണു് ദീപം യത്നിക്കുന്നതു്, വ്യർത്ഥയത്നം
ജനലുകളിൽകൂടി ഇരച്ചു കയറുന്ന അന്ധകാരം എെന്ന
ഗ്രസിക്കുന്നു. എെന്റ െകാച്ചു െമഴുകുതിരി ദീപെത്ത ഗ്ര
സിക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിെന്റ അന്ധകാരം അനുവാ
ചക ഹൃദയത്തിെല െചറിയ ദീപെത്ത—കലാസ്വാദന
പ്രകാശെത്ത വിഴുങ്ങുന്നതു േപാെല. പ്രകൃതിയും സാഹി
ത്യത്തിനു േചർന്നിരിക്കുന്നു.

ജലജ
ഈ േലാകത്തു് ഏറ്റവും മേനാഹര
മായിട്ടുള്ളതു സുന്ദരിയായ െചറുപ്പ
ക്കാരിയുെട ചിരിേയാ പുഞ്ചിരിേയാ
ആെണന്നു് ഇെതഴുതുന്ന ആൾ മുൻ
പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. മലയാളനാടു വാ
രികയുെട മുഖചിത്രം േനാക്കുക. ചല
ജലജ
ചിത്രതാരം ജലജയുെട പടം. ആ യുവതി പുഞ്ചിരി െപാ
ഴിക്കുന്നു. അതിെനക്കാൾ ആകർഷകമായി ഈ േലാ
കത്തു േവെറാന്നുമിെല്ലന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു.
സംസ്കാര സമ്പന്നയാണു് ഈ ചലച്ചിത്രതാരം. അവ
െര എനിക്കു േനരിട്ടറിയാം. ഒരു ദിവസം ഒരു സേമ്മള
നത്തിനു േപാകാൻ അവർ എെന്റ വീട്ടിെന്റ മുൻപിൽ
വന്നു. ജലജയാണു് കാറിനകത്തിരിക്കുന്നെതന്നു് അറി
ഞ്ഞേപ്പാൾ അവെര പരിചയെപ്പടാൻ എെന്റ ബന്ധു
ക്കൾക്കു് താല്പര്യം. ഞാൻ ഒന്നു് സൂചിപ്പിച്ചേതയുള്ളു.
അതിനു മുൻപു് ജലജ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി അവേരാ
ടു േസ്നഹപൂർവ്വം സംസാരിച്ചു. ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളുെട
അഹങ്കാരവും മര്യാദേകടും അഭിജാതയായ ഈ യുവ
തിക്കില്ല.
സേമ്മളനം ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച
യാൾ ജലജെയ ശ്രീമതി എന്ന പദം െകാണ്ടു വിേശ
ഷിപ്പിച്ചു. ൈക കുടഞ്ഞുെകാണ്ടു് “ഞാൻ ശ്രീമതിയല്ല,
വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എെന്റ” എന്നു് അവർ എേന്നാ
ടു പറഞ്ഞു. “ശ്രീയുള്ളവൻ ശ്രീമാൻ. ശ്രീയുള്ളവൾ ശ്രീ
മതി. അതുെകാണ്ടു ശ്രീമതി എന്ന വിേശഷണത്തിൽ
െതെറ്റാന്നുമിെല്ല”ന്നു ഞാനറിയിച്ചു. മലയാളനാടിെന്റ
കവർ േപജിൽ ജലജ ശ്രീേയാടുകൂടി വിലസുന്നതു കണ്ട
േപ്പാൾ ഇത്രയും കുറിക്കണെമന്നു േതാന്നി.

വി. െക. എൻ
വി. െക. എൻ. പ്രഭാഷണേവദിയിലിരിക്കുന്നു. സ്വാഗതം
ആശംസിക്കൽ എെന്റ േജാലി. എെന്റ സ്വാഗത പ്രഭാ
ഷണം.
“സഭാേവദിയിലിരിക്കുന്ന വണ്ണവും െപാക്കവും കൂടിയ
ആൾ വി. െക. എന്നാണു്. പ്രശസ്തനായ ഹാസ്യസാ
ഹിത്യകാരൻ. മറ്റു ഹാസ്യസാഹിത്യകാരന്മാെരക്കാൾ
അേദ്ദഹത്തിനു് െപാക്കമുണ്ടു്. വണ്ണവും കൂടുതലാണു്.

അതു െകാണ്ടുതെന്നയാണു് അേദ്ദഹെത്ത ഞങ്ങൾ
ഈ സേമ്മളനം ഉദ്ഘാടനം െചയ്യാൻ ക്ഷണിച്ചതു്.

കലാപരങ്ങളായ വസ്തുതകെളക്കാൾ സത്യെത്ത മാ
നിക്കുകയും സത്യെത്തക്കാൾ കലാപരങ്ങളായ വസ്തു
തകെള മാനിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഈ അതികായൻ
നെമ്മ ചിരിപ്പിക്കുന്ന പല പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.
എംബസ്സികളിൽ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഇല്ലാ
ത്തതു െകാണ്ടാവണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹാസ്യ കൃതി
കൾ മറ്റു ഭാഷകളിേലക്കു തർജ്ജമ െചയ്യാത്തതു്. എങ്കി
ലും ഹാസ്യത്തിെന്റ വിലയറിയുന്ന കാലം വരുെമന്നും
വി. െക. എന്നിെന്റ തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ ഇംഗ്ലീഷി
േലക്കും മറ്റു ഭാഷകളിേലക്കും തർജ്ജമ െചയ്യുെമന്നും
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മന്ത്രിമാരുെട കാറുകൾക്കു േവഗം
കൂടുകയും മനുഷ്യായുസ്സിെന്റ കാലം വളെര കുറയുകയും
െചയ്യുന്ന ഈ കാലത്തു് വി. െക. എന്നിെന്റ കൃതികൾ
വായിക്കുന്നതു െകാള്ളാം. ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് േറാഡിലി
റങ്ങി, മന്ത്രിയുെട കാറുതട്ടി മരിച്ചു എെന്നാരാശ്വാസം
പേരതാത്മാവിനു് ഉണ്ടാകും.
കുെറെയാെക്ക ആവർത്തനമുെണ്ടങ്കിലും ഏതു വിഷ
യവും തേന്റതായ രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ
ഹാസ്യസാഹിത്യകാരൻ േറഡിേയാ പ്രഭാഷണത്തി
നു േപായി പണം െചലവാക്കുന്ന ഒരു മദ്യപെന കലാ
കൗമുദി വാരികയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നിഷ്പ്രയാസം
വഴങ്ങുന്ന തരുണിേയാടു് ആഭിമുഖ്യം കുറയും പുരുഷ
നു്. വളെരക്കാലം തട്ടിയും മാറ്റിയും ചീറ്റിയും നില്ക്കണം
അവൾ. എങ്കിേല രസം കൂടൂ. വളെര േവഗത്തിൽ വഴ
ങ്ങുന്നവളല്ല വി. െക. എന്നിെന്റ ഹാസ്യാംഗന വഴങ്ങി
ക്കഴിഞ്ഞാൽ രസം നല്കുകയും െചയ്യും. മഹതികേള,
മഹാന്മാേര, ഇതാ വി. െക. എൻ”.

പരുേഷാക്തികൾ
ഗർഹണീയങ്ങളായ കഥകൾ ഉണ്ടാേയ മതിയാവൂ.
അെല്ലങ്കിൽ എനിക്കു കുറ്റം പറയാൻ കഴിയുകയില്ല
േല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് മേനാരാജ്യത്തിൽ മൂക്കുത്തിെയക്കു
റിച്ചു് കഥെയഴുതിയ ഗിരിജാ തമ്പിക്കു കൃതജ്ഞത പറ
യുന്നു. മൂക്കുത്തി േമാഷ്ടിച്ചതു് ഗൃഹനായികയുെട മകൻ.
സംശയിച്ചതു് േവലക്കാരെനയും, സത്യം െതളിയുന്നു.
എെന്താരു തുച്ഛ സംഭവം! എെന്താരു തുച്ഛമായ കഥ!
എഴുപതു വയസ്സായ കിഴവി റബ്ബർ അകത്തുള്ള ‘ബ്രാ’
ധരിച്ചു് പട്ടു ബ്ളൗസിട്ടു് മിനി സ്കർട്ട് ഉടുത്തു നിന്നാൽ
എങ്ങെനയിരിക്കും? എങ്ങെനയിരിക്കുേമാ അങ്ങെന
യിരിക്കുന്നു മലയാള മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല ചാപ്പൻ
എന്ന കഥ. ഏനാത്തു് മാത്യൂസ് ൈസമൺ കിഴവിെയ
അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
എെന്റ വീട്ടിൽ ഒരു വാരികയ്ക്കു േലഖനം േചാദിക്കാൻ
വരാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നല്ല െചറുപ്പക്കാരൻ േകാവളം
കടലിൽ കുളിക്കാൻ േപായി. കൂെട ചില സുഹൃത്തുക്ക
ളും. യുവാവിെന കടൽ വലിെച്ചടുത്തുെകാണ്ടു് േപായ
േപ്പാൾ അേദ്ദഹം ‘രക്ഷിക്കേണ’ എന്ന മട്ടിൽ ൈക
വീശി. എന്നാൽ കടൽക്കരയിൽ നിന്ന കൂട്ടുകാർ വി
ചാരിച്ചതു് അേദ്ദഹം േസ്നഹസൂചകമായി ൈക വീശി
എന്നാണു്. യുവാവിെന്റ മൃതേദഹം േപാലും കിട്ടിയില്ല.
സഖി വാരികയിൽ ഒരു ‘ദുഃഖസ്മൃതി’ എന്ന മിനിക്കഥ
എഴുതിയ കലഞ്ഞൂർ സഹേദവൻ കലാസാഗരത്തിൽ
മുങ്ങിത്താഴുകയാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകവീശൽ
േസ്നഹസൂചകമല്ല. രക്ഷിക്കൂ പാവത്തിെന.
വിദഗ്ദ്ധന്മാർ അശ്ലീലം പറഞ്ഞാലും രസപ്രദമായിരി
ക്കും. തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായരുെട പാരഡികൾ—
ഹാസ്യാനുകരണങ്ങൾ—പ്രഖ്യാതങ്ങളാണു്. രമണീയ
ങ്ങളാണു് മെറ്റാരാൾ െചയ്താൽ ആഹ്ലാദദായകങ്ങളാ
വുന്ന പ്രവൃത്തികൾ തനിെയ െചയ്താൽ അങ്ങെനയാ
വുകയിെല്ലന്നു െതളിയിക്കാൻ േവണ്ടി വള്ളേത്താൾ
ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു: “സുഖേമാ സുന്ദരാംഗിക്കു സ്വഹസ്ത
കുചമർദ്ദനം?”
□

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.)

RI VER VAL LE Y
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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

