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സാഹിത്യവാരഫലം

1984/11/04-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

പണ്ടു ഒരു ശുദ്ധാത്മാവായ രാജാവു് ഉണ്ടായിരുന്നു.
െകാട്ടാരത്തിനടുത്തുള്ള കാട്ടിലിരുന്നു കുറുനരികൾ കൂ
വുന്നതു േകട്ടു് അേദ്ദഹം മന്ത്രിേയാടു േചാദിച്ചു: “ഈ പാ
വെപ്പട്ട ജന്തുക്കൾ എന്തിനാണു് കരയുന്നതു് ?” മന്ത്രി
പറഞ്ഞു: “മഞ്ഞുകാലമേല്ല. അവയ്ക്കു് തണുപ്പു േതാന്നുക
യാണു്. കമ്പിളിയുടുപ്പു േവണെമന്നു പറയുകയാണു് കുറു
നരികൾ. പാവങ്ങൾ! കമ്പിളിയുടുപ്പു േപായിട്ടു് അവയ്ക്കു്
അണ്ടർേവയർേപാലുമില്ല”. രാജാവു വീണ്ടും േചാദിച്ചു:
“എത്ര രൂപയാകും അവയ്ക്കു കമ്പിളിയുടുപ്പുകൾ െകാടു
ക്കാൻ?” മന്ത്രി: “അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയാകും”. ദയാശീല
നായ രാജാവു് അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു. കുെറ
ദിവസംകഴിഞ്ഞു് കുറുനരികൾ കൂവുന്നതു േകട്ടു് രാജാവു്
േചാദിച്ചു: “എന്താ കമ്പിളിയുടുപ്പു െകാടുത്തതിനു േശ
ഷവും അവ കരയുന്നതു് ?” മന്ത്രി: “കരയുകയല്ല പ്രേഭാ
കമ്പിളിയുടുപ്പു കിട്ടിയ സേന്താഷംെകാണ്ടു് അവ അങ്ങ
യ്ക്കു നന്ദിപറയുകയാണു്”. ഈ രാജാവിെന്റ ശുദ്ധമനസ്സാ
ണു് “നാവു നഷ്ടെപ്പട്ടവർ” എന്ന െചറുകഥെയഴുതിയ
ഹനീഫിനു് (കുങ്കുമം). അതുെകാണ്ടു തെന്നയാണു് ഈ
ബാലിശമായ കഥ അേദ്ദഹം എഴുതിേപ്പായതു്. െപാ
ലീസ് അടുത്തടുത്തു വന്നേപ്പാൾ സമരക്കാരുെട നാ
വിെന്റ ശക്തി േപായിേപാലും. വാക്കുകൾ െകാണ്ടുള്ള
കലാരൂപമാണു് െചറുകഥെയങ്കിൽ ഇതു െചറുകഥയ
ല്ല. മനുഷ്യജീവിതത്തിേലക്കു നൂതനമായ ഇൻൈസറ്റ്
നൽകുന്നതാണു് െചറുകഥെയങ്കിൽ ഇതു െചറുകഥയല്ല.
പിെന്ന േജർണലിസമാേണാ? േജർണലിസത്തിനും
ഒരുതരത്തിലുള്ള ഭംഗി കാണും. അതും ഇതിനില്ല.
ഇത്രയും എഴുതിയേപ്പാൾ എനിെക്കാരു േപടി. വായന
ക്കാർ പറയുന്നതു് എെന്റ ആന്തരേശ്രാത്രം േകൾക്കു
ന്നതുെകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭയമാണതു്. “നിങ്ങൾ ഇതു
വളെരക്കാലമായി പറയുന്നേല്ലാ. ഓേരാ തവണ പറ
ഞ്ഞേപ്പാഴും “ഞങ്ങൾ േയാജിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ േയാജി
ക്കുന്നു” എന്നു് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി. “എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ
ആവർത്തിക്കുകയേല്ല കൃഷൻനായേര?” താൻ വിന
യേത്താെട ഈ േചാദ്യത്തിനു മറുപടി നല്കെട്ട. “നിരൂ
പണെത്ത സംബന്ധിച്ച ആശയങ്ങൾക്കു ൈവരള ്യമു
ണ്ടു്. ആഖ്യാനം, സ്വഭാവാവിഷ്കരണം, അന്തരീക്ഷസൃഷ്ടി
എന്നിങ്ങെന ഏതാനും കാര്യങ്ങളിൽ അതു് ഒതുങ്ങിനി
ല്ക്കും. ചക്കിൽ െകട്ടിയ കാളയാണു് നിരൂപണം. അതു്
ഒേര വൃത്തത്തിലൂെട കറങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കും. വായന
ക്കാരുെട ക്ഷമെകടാറാകുേമ്പാൾ ഞാൻ നിറുത്താം”.

ഡി. സി. കിഴേക്കമുറി
നിറുേത്തണ്ടതില്ല എന്നുെണ്ട
ങ്കിൽ ഞാൻ ഡി. സി. കിഴേക്ക
മുറിെയേപ്പാെല “െചറിയ കാര്യ
ങ്ങൾ മാത്രം” ആകർഷകമായി എഴു
തിയാൽ മതി. േകാട്ടയെത്ത ഒരു
“സാംസ്കാരികേകന്ദ്രം” ഉദ്ഘാടനം
െചയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരൻ
ഡി. സി. കിഴേക്കമുറി
െചന്നു. അേദ്ദഹവും മറ്റുള്ളവരും
സംസാരിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ മലയാളമേനാരമയുെട ചീഫ്
എഡിറ്റർ െക. എം. മാത്യു പറഞ്ഞു: “െടലിവിഷൻ പ്ര
ചാരത്തിൽ വരുന്നേതാെട പത്രങ്ങളുെട പ്രചാരം കുറ
യും”. അതുേകട്ടു് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായെപ്പട്ടു: “പത്രങ്ങൾ
ക്കു കുഴപ്പെമാന്നും വരില്ല. െടലിവിഷനിൽ കാണുക നട
ന്ന കാര്യങ്ങൾ, സത്യമായവ, മാത്രമായിരിക്കും. സത്യ
മല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പത്രത്തിൽനിന്നേല്ല അറിയാൻ
പറ്റൂ”. കൂട്ടച്ചിരി. െചറിയ കാര്യം. പേക്ഷ, അതു ഹൃദ്യമാ
യി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഡി. സി. കിഴേക്കമുറി.
ഇേപ്പാൾ എനിക്കും ഒരു െചറിയ കാര്യെമഴുതാൻ കൗ
തുകം. ഞാൻ സയൻസ് േകാേളജിെല വിദ്യാർത്ഥിയാ
യിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു വിടുതി വീട്ടിലാണു് താമസിച്ചതു്.
അവിെട ഒരു ട്രാൻേസ്പാർട്ട് ബസ്സ് ൈഡ്രവറും അയാളു
െട സുന്ദരിയായ വളർത്തുമകളും. അവൾ വിവാഹിത
യായിരുന്നു. ഭർത്താവു് വടേക്കയിന്ത്യയിെലവിെടേയാ
േജാലി േനാക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരം ഞാൻ
േകാേളജ് വിട്ടു് അവിെട െചന്നുകയറിയേപ്പാൾ അക്കാ
ലെത്ത ഒരു ഫിലിംസ്റ്റാർ—അഭിേനതാവു് െറാനാൾഡ്
േകാൾമാെനേപ്പാലിരിക്കുമയാൾ—അവെള ചുംബിച്ചിട്ടു്
േപാകുന്നതുകണ്ടു. ഞാൻ കണ്ട ഭാവം നടിച്ചില്ല. സന്ധ്യ
യ്ക്കു് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ അവെളത്തിയേപ്പാൾ ഞാൻ
േചാദിച്ചു: കമലം നിെന്ന ഉമ്മവച്ച ആ ദുഷ്ടനാരു് ?
കമലം: എെന്ന ആരും ഉമ്മവച്ചില്ല. ആ മനുഷ്യൻ ദുഷ്ട
നുമല്ല.
ഞാൻ: നീ അവേനാടു സല്ലപിച്ചിേല്ല?
കമലം: ഇല്ല
ഞാൻ: ഇെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട. ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം.
േചാദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം പറയണം.
ഞാൻ: Can a villain kiss a beautiful girl?
കമലം: No villain can kiss a beautiful girl.
ഞാൻ: Can she flirt with this man?
കമലം: No, She cannot.
ഞാൻ: ശരി പത്തിൽ പത്തുമാർക്ക്. ജീവിതത്തിലാ
െണങ്കിൽ പത്തിൽ പൂജ്യേമ കിട്ടൂ നിനക്കു്.
പഠിപ്പിക്കൽ അേതാെട അവസാനിച്ചു. വിടുതിയായുള്ള
താമസം ഞാൻ മതിയാക്കി. ഗവെണ്മന്റ് േഹാസ്റ്റലിേല
ക്കു ഞാൻ മാറി. കമലം ഇന്നില്ല. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു്
ഞാനവെള േകാട്ടയ്ക്കകത്തുവച്ചു കണ്ടു. രാജകുമാരിെയ
േപ്പാെല കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവൾ ഒരു പണം െകാടുത്തു്
(നാലുചക്രം) ഒരു കട്ടേച്ചാറു് അമ്പലത്തിൽനിന്നു വാങ്ങി
വച്ചു േറാഡിലിരുന്നു് ഉണ്ണുന്നു. ഞാൻ കണ്ണീെരാഴുക്കി
െക്കാണ്ടു് പത്തുരൂപെയടുത്തു് അവളുെട േനർക്കു നീട്ടി.
(ഇന്നെത്ത ആയിരം രൂപയുെട വിലയുണ്ടു് അന്നെത്ത
പത്തുരൂപയ്ക്കു് ) കമലം അതു വാങ്ങിയില്ല. േചാറുമുഴുവനും
ഉണ്ണാെത എഴുേന്നറ്റു് പടിഞ്ഞാേറേക്കാട്ടവാതിലിേലക്കു
നടന്നുേപായി. സ്ത്രീയുെട ചാരിത്ര ഭ്രംശം! സ്ത്രീയുെട അഭി
മാനം!

സംശയം
ചാരിത്ര ഭ്രംശമില്ലാത്ത ഒരു െചറുപ്പക്കാരിയുെട കഥ
പറയുകയാണു് േപാൾ ചിറക്കേരാടു്. അവളുെട വിവാ
ഹദിനം കാമുകൻ ഒരു സ്ഥലം നിർേദ്ദശിക്കുന്നു. അവൾ
അവിെടെചന്നു നിന്നാൽ അയാൾ എത്തിെക്കാള്ളും.
രണ്ടുേപർക്കും വിവാഹത്തിനു മുൻപു് ഒളിേച്ചാടാം. പേക്ഷ
അയാൾക്കു തീവണ്ടിയിൽ കയറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ടു് വിവാഹം നടന്നു. അയാൾ പിന്നീടു് അവ
െള കണ്ടു. ഒട്ടും ദുഃഖമില്ല ആ യുവതിക്കു്. താലിേകാർ
ത്ത മാലയുെട തിളക്കം. ആ താലിേയാ? സർപ്പത്തി
െന്റ ഒതുക്കിവച്ച തല േപാെല.
കാമുകിയുെട അടുത്ത െചല്ലാനുള്ള കാമുകെന്റ അതി
രുകടന്ന ആേവശെത്ത, അതിനുേവണ്ടിയുള്ള അയാളു
െട പരിശ്രമെത്ത കഥാകാരൻ നന്നായി ചിത്രീകരിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. തീവണ്ടിയിൽ പിടിച്ചു കയറുന്നതും അയാൾക്കു
കംപാർട്ട്െമന്റിെന്റ അകത്തുകടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന
തിനുമുൻപു് അതു പാഞ്ഞുേപാകുന്നതും പിന്നീെടാരു തീ
വണ്ടിയാപ്പീസിൽവച്ചു് ഒരു യാത്രക്കാരനു് ഇറങ്ങിേപ്പാ
കാൻ േവണ്ടി അയാൾ പ്ലാറ്റ്േഫാമിേലക്കു് ഇറങ്ങിനില്ക്കു
േമ്പാൾ െട്രയിൻ അയാളില്ലാെത അതിേവഗം േപാകു
ന്നതും ഒെക്ക ൈവദഗ്ദ്ധ്യേത്താെട േപാൾ ചിറക്കേരാടു
വർണ്ണിക്കുന്നു. സ്ത്രീയുെട വഞ്ചനെയ സൂചിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
കഥ പരിസമാപ്തിയിൽ എത്തിക്കുന്നു. സംഭവങ്ങൾക്കു
െപാടുന്നെനവരുന്ന മാറ്റം അെല്ലങ്കിൽ അവയുെട പ്ര
തിേലാമഗതി. ഇതിെന ‘െപറപിൈറ്റയ’ (Peri Peteia)
എന്നു് അരിേസ്റ്റാട്ടൽ വിളിക്കുന്നു. ഇവിെട ദൗർഭാഗ്യ
ത്തിനു േഹതു തീവണ്ടിയിൽകയറാൻ സാധിക്കാത്തതാ
ണു്. തികച്ചും ദുർബലമായ സങ്കല്പം. താൽപര്യം അത്ര
യ്ക്കുെണ്ടങ്കിൽ കുേറക്കൂടി േനരേത്ത േപാകാൻ പാടില്ലാ
യിരുേന്നാ അയാൾക്കു് എന്ന സംശയം സ്വാഭാവികമാ
യും വായനക്കാരനു് ഉണ്ടാകും.

എം. പി. നാരായണപിള്ള
മാക്സ് ഫ്രിഷ് എന്ന സ്വിസ്സ് സാഹി
ത്യകാരെന്റ I’m not Stiller എന്ന
േനാവൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആറു
െകാല്ലം മുൻപു കാണാെതയായ
ലൂട്ട്വിഹ് ഷ്ൈടലറാണു് അയാെള
ന്നു് െപാലീസ്. താൻ ൈവറ്റ് എന്ന
മാക്സ് ഫ്രിഷ്
അേമരിക്കനാെണന്നു് അയാൾ. ആ നിേഷധത്തിലൂെട
ഷ്ൈടലറുെട വ്യക്തിത്വത്തിെന്റയും സ്വത്വത്തിെന്റയും
സവിേശഷതകൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ടു്. ‘ഐഡന്റിറ്റി’
എന്ന വിഷയം ൈകകാര്യം െചയ്യുകയാണു് ഫ്രിഷ് ഈ
േനാവലിൽ. തനിക്കു ഷ്ൈടലറായി കഴിയാൻ വയ്യാ
ത്തതുെകാണ്ടു് അയാൾ മുഖാവരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു് ജീവി
ക്കുന്നു. േനാവലിെല ഒരു ഭാഗം:
‘So you admit, Herr Stiller, that your American passport was a fake?’
‘My name’s not Stiller!’

ഈ േനാവൽ വായിച്ചതിനുേശഷം
ഏതാണ്ടു് അതുേപാെലാരു സം
ഭവം േകരളത്തിൽ ഉണ്ടായിെയ
ന്നു പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. സുകുമാ
രക്കുറുെപ്പന്നു കരുതി ഗംഗാധരൻ
നായർ എന്ന എഞ്ചിനീയർ മർദ്ദ
നേമറ്റ സംഭവം. അതിെനക്കുറിച്ചു്
എം. പി. നാരായണപിള്ള കലാകൗ
മുദിയിൽ എഴുതിയതു വായിേക്കണ്ടതാണു്. മറ്റാർക്കും
അനുകരിക്കാൻ വയ്യാത്ത ൈശലിയിൽ ഹാസ്യാത്മക
മായി, എന്നാൽ സംഭവത്തിെന്റ ദുരന്ത സ്വഭാവത്തിനു്
ഒരു േപാറൽേപാലും വീഴ്ത്താെത േലഖകൻ ആവിഷ്കാരം
നിർവ്വഹിക്കുന്നു. േസ്റ്ററ്റ് ഏർെപ്പടുത്തിയ അഭിഭാഷകൻ
ഷ്ൈടലേറാടു പറഞ്ഞു: ‘Just write the truth, nothing
but the plain, unvarnished truth. They’ll fill your
pen for you whenever you want”. എം. പി. നാരായ
ണപിള്ളേയാടു വായനക്കാരായ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു:
“എഴുതൂ താങ്കളുെട േപനയിൽ ആവശ്യമുള്ളേപ്പാെഴല്ലാം
ഞങ്ങൾ മഷി ഒഴിച്ചു തരാം”.

പാഴു് േവല
അനിക്കു് എറുമ്പുകെള േസ്നഹമാണു്. അവ വരാൻേവ
ണ്ടി അവൾ പഞ്ചാരപ്പാവു നിലത്തു് ഒഴിച്ചുവയ്ക്കും. പിെന്ന
അവൾക്കു പക്ഷികെള ഇഷ്ടമാണു്. അവ എന്നും പറന്നു
ജനലിൽ വന്നിരിക്കണം. ഇെല്ലങ്കിൽ അനിക്കു ദുഃഖമാ
ണു്. പിെന്നേയാ? അവൾക്കു് ആകാശവും ഇഷ്ടമാണു്.
ആയിരം ആകാശം കിട്ടിയാലും അവൾക്കു മതിയാവുക
യില്ല. എവിെടേയാ മുയലുകൾക്കു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായാൽ
ആ തള്ളമുയലുകൾ െവള്ളത്തിൽച്ചാടി മരിക്കുമേത്ര.
അതുെകാണ്ടു തനിക്കു “കുഞ്ഞുണ്ടാക്കരുെതന്നു്” അനി
ഭർത്താവിേനാടു പറഞ്ഞു. ഈ വിചിത്ര കഥാപാത്രം
എവിെടയാെണേന്നാ? രവി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴു
തിയ “അനിയുെട ആകാശം” എന്ന െചറുകഥയിൽ. േന
രേമ്പാക്കു് ഇതല്ല. പച്ചെവള്ളം ചവച്ചുകുടിക്കുന്ന, െകാ
ച്ചുകുഞ്ഞിെനക്കാൾ െകാച്ചായ ഈ െചറുപ്പക്കാരിക്കു്
“ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത െകട്ടിപ്പിടിേച്ചാളൂ” എന്നു ഭർത്താ
വിേനാടു പറയാൻ അറിയാം. േചാറുരുട്ടി അയാളുെട
വായ്ക്കകത്തുവയ്ക്കാൻ അറിയാം. കുഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യയ
റിയാം. എെന്താരു ൈവരുദ്ധ്യം! ചില മലയാളം െപ്രാ
ഫസർമാരുെട ഭാഷയിലാെണങ്കിൽ എെന്താരു “വി
േരാധാഭാസം!” ചില സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങെനയാണു്. കാക്ക
പറന്നാൽ മതി ‘അേയ്യാ എനിക്കു േപടിയാവുന്നു’ എന്നു
പറയും. ഭിക്ഷക്കാരൻ വീട്ടുമുറ്റത്തുവന്നു് ‘അമ്മാ’ എന്നു
വിളിച്ചാൽ മതി. ‘അേയ്യാ എനിക്കു േപടിയാവുന്നു’; െത
ങ്ങിൽനിന്നു് ഒരുണക്ക ഓല വീണാൽമതി, ‘അേയ്യാ
എനിക്കു േപടിയാവുന്നു!’ ഇങ്ങെന േപടിക്കുന്നവൾ രാ
ത്രി സകല രതിൈവകൃതങ്ങളും കാണിക്കും. വാത്സ്യായ
നും െകാേക്കാകനും ഹാവ്ലക്ക് എലീസും െഹൻട്രിമില്ലറും
ഹാേരാൾഡ് േറാബിൻസും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രതി
ൈവകൃതങ്ങൾ. നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങെനയുള്ളവർ
ഉണ്ടു്. അവർ സാഹിത്യത്തിൽ കടക്കുേമ്പാൾ ‘കൺ
വിൻസിങ്ങാ’കണം. ആ ദൃഢപ്രത്യയം ഉളവാക്കാൻ
കഥാകാരനു കഴിഞ്ഞില്ല. അതുെകാണ്ടു് ഇതു് െവറും
പാഴ്േവലയാണു്. കലയില്ല ഇവിെട. കലയുെട നാട്യേമ
യുള്ളൂ.
മുൻപു് ഒരു വാരികയിൽ എഴുതിയതാണു് എങ്കിലും വാ
യിച്ചിട്ടില്ലാത്തവെരക്കരുതി വീണ്ടും എഴുതുന്നു. വിക്രമാ
ദിത്യൻ, പ്രജകളുെട േക്ഷമമറിയാൻ േവണ്ടി പ്രച്ഛന്ന
േവഷനായി നടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു കിഴവ ബ്രാഹ്മ
ണനും അയാളുെട െചറുപ്പക്കാരിയായ ഭാര്യയും താമ
സിക്കുന്ന വീട്ടിനടുത്തു് എത്തി അേദ്ദഹം. കിഴവൻ ബലി
യിട്ടു് േചാറുരുളെകാണ്ടുവച്ചു് ൈകനനച്ചു് തട്ടി. ബലിക്കാ
ക്കകൾ വന്നു. ഒരു കാക്ക യുവതിയുെട അടുത്തായി
ട്ടാണു് പറന്നതു്. ഉടെന അവൾ േപടിച്ചു താെഴവീണു.
ബ്രാഹ്മണൻ കാര്യമേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ അവൾ പറഞ്ഞു:
“കാക്ക അടുത്തുവന്നാൽമതി. എനിക്കു േബാധേക്കടു്
ഉണ്ടാകും”. കാക്ക വന്നാൽ േബാധം െകടുന്നവൾക്കു
െചറുപ്പക്കാരൻ എത്തിയാൽ എന്തു സംഭവിക്കും? കിഴ
വൻ അതുകണ്ടു് ആഹ്ലാദിച്ചു. രാജാവിനുേതാന്നി അവൾ
കള്ളിയാെണന്നു്. അതിനാൽ രാത്രി അേദ്ദഹം ആ വീ
ട്ടിനടുത്തു െചന്നുനിന്നു. അേപ്പാഴുണ്ടു് അവൾ ഇറങ്ങു
ന്നു ഒരു കൂടയിൽ മാംസക്കഷണങ്ങളുമായി. നർമ്മദാ
നദിയുെട തീരെത്തത്തിയ അവൾ െകാച്ചു വള്ളമിറക്കി
അതിൽ കയറി. രാജാവു് പിറേകയും. അവൾ മറുകര
യിെലത്തി ഒരു കുടിലിൽ കയറി. അവിെടയുള്ള െചറു
പ്പക്കാരനുമായി ൈലംഗിക േവഴ്ചയിേലർെപ്പട്ടിട്ടു തിരിച്ചു
േപാന്നു. അടുത്ത ദിവസം സദസ്സു കൂടിയേപ്പാൾ രാജാ
വു് പറഞ്ഞു: കാക രവാതു് ഭീതാ (കാക്കയുെട ശബ്ദംേക
ട്ടു് അവൾ േപടിച്ചു). വിക്രമാദിത്യെന്റ സദസ്യനായിരുന്ന
കാളിദാസൻ അതുേകട്ടു് “രാത്രൗ തരിതി നർമ്മദാം”
(അവൾ രാത്രി നർമ്മദാ നദികടക്കുന്നു). രാജാവു് പി
െന്നയും…“തത്രസന്തി ജേല ഗ്രാഹാഃ (ആ ജലത്തിൽ മു
തല തുടങ്ങിയ ജലജന്തുക്കളുണ്ടു് ). കാളിദാസൻ വീണ്ടും:
“മർമ്മജ്ഞാ ൈസവസുന്ദരി” (ആ സുന്ദരി കാര്യമറിയു
ന്നവളാണു്. ജലജന്തുക്കൾക്കു െകാടുക്കാൻ ഇറച്ചിക്ക
ഷണങ്ങൾ ൈകയിൽ കരുതിയിരിക്കും).
ആന്തരേലാകെത്തയും ബാഹ്യേലാകെത്തയും ഭാവ
നെകാണ്ടു് ഒന്നാക്കി ആ അൈദ്വതഭാവെത്ത സൂര്യ
വചനത്തിലൂെട ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ജയപ്രകാശ് അങ്ക
മാലിയുെട കവിതയ്ക്കു് സവിേശഷതയുണ്ടു്. (‘സൂര്യവച
നം’—മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ) മരണവും ജീവിതവും കവി
ഏതാനും വരികളിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ പറയു
ന്നതു േകട്ടാലും:
“നിറയും െപരിയാറിൻ കണ്ണിെലക്കരുണയിൽ

ക്കുളിയും കഴിെഞ്ഞത്തും നിങ്ങൾക്കു പുലരിയിൽ
വ്യഥയും നിരാശയും മായുന്ന കിഴക്കിെന്റ
മുഖെമാന്നുയരുേമ്പാളവിെട കാണാെമെന്ന.
അഗ്നിചുറ്റിയും െപാന്നിൻ മുടി ചൂടിയും കാലചക്രങ്ങളുരുളുന്ന േതർെതളിക്കുമീെയെന്ന.”

ൈകനിക്കര

എെന്റ മകൻ ആേരാ കരിങ്കൽക്കഷണം െകാണ്ടിടി
ച്ച മുറിവിനു് സദൃശമായ മുറിേവാടുകൂടി (തലയ്ക്കു് ) െമഡി
ക്കൽേകാേളജാശുപത്രിയിെല ഇന്റൻസിവു് െകയർ
യൂണിറ്റിൽ കിടന്നേപ്പാൾ ഞാൻ ആ വരാന്തയിൽനി
ന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു: “എെന്റ മകൻ ജീവിെച്ചങ്കിൽ! തലയ്ക്കു്
അടിേയറ്റതുെകാണ്ടു് അവൻ ജീവിതകാലമത്രയും േബാ
ധമില്ലാെത കിടക്കുേമാ? കിടക്കെട്ട ഞാൻ േനാക്കി
െക്കാള്ളാം. ചിലേപ്പാൾ കാഴ്ച നഷ്ടെപ്പടുേമാ? എങ്കിൽ
ഞാൻ അവെന്റ നഷ്ടെപ്പട്ട േനത്രങ്ങളായി മാറിെക്കാ
ള്ളാം. മകെന ഞാൻ ചിലേപ്പാൾ ശകാരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇനി
ശകാരിക്കില്ല. എഴുേന്നറ്റു വരൂ”. വന്നില്ല. എെന്റ ദുഃഖം
അേന്വഷിച്ച് എനിക്കു വലിയ പരിചയെമാന്നുമില്ലാ
ത്ത ൈകനിക്കര കുമാരപിള്ളസ്സാർ വന്നിരുന്നു വീട്ടിൽ.
അന്യെന്റ ദുഃഖത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന പരമകാരുണികനാ
ണു് ൈകനിക്കര. മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ മൂർത്തിമദ്ഭാവമാ
ണു് അേദ്ദഹം. ഈ മഹാ വ്യക്തിെയക്കുറിച്ചു് വള്ളംകു
ളം പി. ജി. പിള്ള മേനാരാജ്യം വാരികയിൽ എഴുതിയി
രിക്കുന്നു. അന്യെനക്കുറിച്ചു് ഒരു േദാഷെമങ്കിലും പറയാ
െത, അയാേളാടു് അല്പെമങ്കിലും െവറുപ്പു കാണിക്കാെത
ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളാണു് അധികം. എല്ലാ
വരുെടയും നന്മകണ്ടു്, ആേരാടും വിേദ്വഷമില്ലാെത സാ
ഹിത്യകാരനായി, ചിന്തകനായി ജീവിക്കുന്ന കുമാരപി
ള്ളസ്സാറിെന്റ നന്മ കാണാൻ ഉൽസുകനായി പി. ജി.
പിള്ള നില്ക്കുന്നു. ആദരണീയമാണതു്.

ൈവ. ഡബ്ൾയു. സി. എ.യുെട േനർക്ക്
പി. വി. തമ്പിയുെട ‘അവതാരം’ എന്ന േനാവലിൽ തി
രുവനന്തപുരം ൈവ. ഡബ്ൾയു. സി. എ. േഹാസ്റ്റലിെന
ക്കുറിച്ചു ഗർഹണീയങ്ങളായ ചില പ്രസ്താവങ്ങൾ ഉെണ്ട
ന്നു് ഒരു അേന്തവാസിനി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. (മേനാരാ
ജ്യം വാരിക) ആ പ്രസ്താവങ്ങൾ അേന്തവാസിനി പറയു
ന്നതനുസരിച്ചു് ഇവയാണു്.
(1) േജക്കബ്ബ് എന്ന മാർെത്താമ

അച്ചൻ േകാച്ചായി സ്ത്രീകെള ഷട്ടിൽ േകാ
ക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നു.
(2) അച്ചനു് ഏതു സമയത്തും എവിെട
യും കടന്നുെചല്ലാം.
(3) േമട്രെന്റ മകൻ (അേതാ െസക്ര
ട്ടറിയുെടേയാ) െപണ്ണുങ്ങളുെട മുറികളിൽ
കയറിയിറങ്ങുന്നു.
ഈ കത്സിത പ്രസ്താവങ്ങൾ എടുത്തു
കാണിച്ച അേന്തവാസിനിക്കു് പത്രാധിപ
മറുപടി നല്കിയിട്ടുണ്ടു്. അതു് ഇതാ:
“ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികം പ്രശസ്തേസവ
നപാരമ്പര്യമുള്ള ൈവ. ഡബ്ൾയു. സി. എ.യ്ക്കു്
ഒരു േനാവലിെല പരാമർശംെകാണ്ടു്
മങ്ങേലൽക്കുെമന്നു് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കു
ന്നില്ല. എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും അതിെന്റ
പശ്ചാത്തലവും തികച്ചും സാങ്കൽപ്പിക
മാെണന്നു് പറയുന്നേതാെടാപ്പം, ഈ
േനാവലിെന്റ േപരിൽ ആെരങ്കിലും വ്ര
ണിതഹൃദയരായിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അവേരാടു്
ആത്മാർത്ഥമായി മാപ്പുേചാദിക്കുകയും
െചയ്തുെകാള്ളുന്നു.
പത്രാധിപ.
സംസ്കാര സമ്പന്നമായ മറുപടിയാണിതു്. പേക്ഷ ഇതു
െകാണ്ടു് പരിഹാരമായില്ല. തികച്ചും അപകീർത്തിക
രമായ ആേരാപണങ്ങളാണു് പി. വി. തമ്പിയുേടതു്—
അേദ്ദഹം അങ്ങെനെയാെക്ക എഴുതിയിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ.
പി. വി. തമ്പി ക്ഷമായാചനം െചയ്യുെമന്നു് ഞാൻ വി
ശ്വസിക്കുന്നു. കെത്തഴുതിയ അേന്തവാസിനിയുെട ഹൃ
ദയേവദന നമുെക്കാെക്ക ഊഹിക്കാവുന്നേതയുള്ളു.
ഒരു കാര്യം രസകരമായിേത്താന്നി എനിക്കു്. അച്ചൻ
ഷട്ടിൽ േകാക്ക് പഠിപ്പിക്കാെനത്തുന്നില്ല എന്നതിനു
െതളിവായി അേന്തവാസിനി പറയുന്നതു് ഇങ്ങെനയാ
ണു്: “…മാർേത്താമ്മാ അച്ചന്മാർ 99 ശതമാനവും വിവാ
ഹിതരാെണന്നു് പി. വി. തമ്പിക്കു് അറിയില്ലായിരിക്കും”
പാവം അേന്തവാസിനി! വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷ
െന്റ എല്ലാ വികാരങ്ങളും െകട്ടടങ്ങുെമന്നു് മറ്റേനകം െപ
ണ്ണുങ്ങെളേപ്പാെല അേന്തവാസിനിയും വിചാരിക്കുന്നു.
എെന്താരു െതറ്റിദ്ധാരണ! Unmarried scoundrels are
always better than married scoundrels എന്നു് ‘ഫിലി
മിൻഡ്യ’യുെട എഡിറ്ററായിരുന്ന ബാബുറാവുപേട്ടൽ
പെണ്ടഴുതിയതു് എെന്റ ഓർമ്മയിെലത്തുന്നു.
കുമാരിവാരികയിൽ “ന്യൂട്ടെന്റ പ്ര
ധാന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ എെന്ത
ല്ലാമാണു് ?” എെന്നാരു േചാദ്യവും
അതിനുള്ള ഉത്തരവുമുണ്ടു്. അതിൽ
ന്യൂട്ടേന്റതു് എന്ന മട്ടിൽ െകാടുത്തി
രിക്കുന്ന പടം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഇരയിമ്മൻതമ്പി
താെണന്നു കരുതാൻ വയ്യ. ഫ്രായിറ്റിെന്റ പടംേപാ
ലിരിക്കുന്നു അതു്. മുൻപു് ഇരയിമ്മൻതമ്പിയുെട പടം
ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വേയ്ക്കണ്ടിവന്നു. ഇരയിമ്മൻത
മ്പിെയ കണ്ടവരാരും ഇന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പടവു
മില്ല. അതുെകാണ്ടു് എെന്റ ഒരു േസ്നഹിതെന വിളിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി ആറുേപാസുകളിൽ േഫാേട്ടാ എടുത്തു
ആർടിസ്റ്റ്. ആറു േഫാേട്ടായിെലയും ഛായകൂട്ടിക്കലർ
ത്തി ഒരു രൂപം വരച്ചു. അതു തെന്ന ഇരയിമ്മൻതമ്പി.
എത്രെയത്ര ആളുകൾ അതുേനാക്കി പുളകമണിഞ്ഞിരി
ക്കും! ഇരയിമ്മൻതമ്പിയുെട ഒറിജിനൽ മാർത്താണ്ഡ
ത്തു് ഒരിടത്തു സുഖമായി ഇേപ്പാഴും കഴിയുന്നു എന്നു്
അവരറിയുന്നുേണ്ടാ?

െസക്സിെന്റ അധീശത്വം
െസക്സിെന്റ ആകർഷണം വല്ലാത്തതാണു്. അതിെന
ജയിക്കുന്ന മെറ്റാരു ശക്തിയില്ല. അതിനു് അടിമെപ്പട്ട
സ്ത്രീ േപ്രാത്സാഹനാർത്ഥം കാണിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ
ഇവയാണു്: (1) ഉയർത്തിയ പുരികങ്ങൾ, (2) വിടർന്ന
കണ്ണുകൾ, വിടർന്ന കൃഷ്ണമണികൾ, ദീർഘേനരെത്ത
േനാട്ടം, (3) തുറന്ന വായും ചിരിയും (4) കീഴ്ച്ചുണ്ടു് നാക്കു
െകാണ്ടു നനയ്ക്കൽ (5) സമ്മതേത്താടുകൂടിയുള്ള തലയാ
ട്ടൽ (6) ശരീരം മേറ്റ വ്യക്തിേയാടു േചർത്തു വയ്ക്കൽ (7)
ഭാവസൂചകങ്ങളായ കരചലനങ്ങൾ (8) െചറിയ േതാ
തിലുള്ള സ്പർശങ്ങൾ. ഇഷ്ടമിെല്ലങ്കിേലാ? അേപ്പാഴുണ്ടാ
കുന്ന അടയാളങ്ങൾ: (1) േദഷ്യം കലർന്ന േനാട്ടം. (2)
നിർവികാരമായ തുറിച്ചു േനാട്ടം. ചിലേപ്പാൾ ദൂെരയുള്ള
േനാട്ടം. (3) പുച്ഛം േകാട്ടുവാ (4) െഞട്ടെയാടിക്കൽ. (5)
മേറ്റ വ്യക്തിയിൽ നിന്നു മാറിനിൽക്കൽ (Sex-Auser’s
Manual എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു് )
േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ കന്യകയ്ക്കും േവ
ശ്യയ്ക്കും േചരും. കന്യക യഥാർത്ഥമായി അവ കാണി
ക്കുന്നു. േവശ്യ അയഥാർത്ഥമായും. അയഥാർത്ഥമാ
യി ഭാവഹാവാദികൾ കാണിച്ചു് ഒരു േവശ്യ െപാലീസു
േദ്യാഗസ്ഥന്മാെരേപ്പാലും പാട്ടിലാക്കുന്നു. സമുദായം
അവെള എതിർക്കുന്നു. പേക്ഷ, സമുദായെമന്നതു് വ്യ
ക്തികൾ ഒരുമിച്ചുകൂടിയതേല്ല? ഓേരാ വ്യക്തിേയയും
അവൾ വശെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ സമുദായം പരാജയെപ്പടു
ന്നു. അവൾ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നു. െസക്സിെന്റ അദമ്യശ
ക്തിേയയും അസാധാരണമായ ആകർഷണേത്തയും
എം. പത്മനാഭൻ ‘പുതിയ അയൽക്കാർ’ എന്ന െചറുക
ഥയിലൂെട സ്ഫുടീകരിക്കുന്നു. (ജനയുഗം വാരിക)

മരണം

അൽേബർ കമ്യൂവിെന്റ “േപ്ലഗ്” എന്ന േനാവൽ വായി
ച്ചിട്ടിേല്ല? േപ്ലഗ് ഒരു സാർവലൗകികാവസ്ഥയാെണ
ന്നു കമ്യൂ പറയുന്നു. താൽക്കാലികമായി േപ്ലഗ് പട്ടണ
ത്തിൽ നിന്നു് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണു്. എങ്കിലും അതു
വീണ്ടും വരും. ആ േപ്ലഗിെനതിരായി—മരണത്തിെനതിരായ
സമരം െചയ്യുകയാണു േവണ്ടതു്. നമ്മെള ഭീഷണിെപ്പടു
ത്തുന്ന േലാകേത്താടു പടെവട്ടി ‘െറബലാവുക’ (rebel)
എന്നാണു് കമ്യൂവിെന്റ നിർേദ്ദശം. േപ്ലഗ് വീണ്ടും വരുെമ
ന്നു അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിേല്ല? വന്നിട്ടുണ്ടു്, മലയാളമേനാ
രമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ താളുകളിൽ; അഖിലയുെട “പക
ലുറക്കത്തിെല സ്വപ്നം” എന്ന ൈപങ്കിളിക്കഥയായി.
“എെന്റ േസതുേവട്ടാ, എെന്റ േസതുേവട്ടാ” എന്ന കഥ
യിെല അനിത വിളിക്കുന്നതുേപാെല “എെന്റ േപ്ലേഗ,
എെന്റ േപ്ലേഗ” എന്നു നമ്മളും വിളിച്ചുേപാകുന്നു. എത്ര
േവണെമങ്കിലും നിങ്ങൾ ‘െറബല്യസാ’യിെക്കാള്ളു. മര
ണം നിങ്ങെള കീഴ്െപ്പടുത്തും. ൈപങ്കിളിക്കഥ എന്ന
മരണം എെന്നയും നിങ്ങെളയും െകാണ്ടുേപാകും.

പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
െകാടുങ്കാട്ടിൽ േപായാൽ കടുവ തു
ടങ്ങിയ ജന്തുക്കൾ ഉെണ്ടന്നും അവ
ഏതു സമയത്തും നെമ്മ ആക്രമിക്കു
െമന്നും നമുക്കറിയാം. അതുെകാണ്ടു്
കരുതിക്കൂട്ടിേയ നമ്മൾ നടക്കുകയു
ള്ളു. അതല്ല തിരുവനന്തപുരം പട്ട
ണത്തിെല സ്ഥിതി. ക്ലിക്കിെല അം
പുനത്തിൽ
ഗമായ വ്യാഘ്രം വിചാരിച്ചിരിക്കാ
കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
ത്ത സന്ദർഭത്തിൽ പിറേക വന്നു
നമ്മെള അടിച്ചുവീഴ്ത്തിക്കളയും. ഈ വ്യാഘ്രസമൂഹത്തി
െന്റ തനിനിറം പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള വ്യക്തമാക്കിയി
രിക്കുന്നു. “ഇന്നു മലയാള സാഹിത്യം ക്ലിക്കുകളുെട സാ
ഹിത്യമാണു്. തിരുവനന്തപുരമാണു് ക്ലിക്കുകളുെട േക
ന്ദ്രം” എന്നു് അേദ്ദഹം വി. ആർ. സുധീഷിേനാടു പറഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. (കഥാമാസിക പുറം 10) സത്യത്തിൽ സത്യമാ
ണിതു്. ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ യാത്രക്കാെരല്ലാം
ഒന്നു്. ഒരു പുതിയ യാത്രക്കാരെന കയറ്റാൻ േസ്റ്റാപ്പിൽ
നിർത്തിയാൽ ബസ്സിനകത്തിരിക്കുന്നവർക്കു് േദഷ്യമാ
ണു്. എന്നാൽ തീപിടിത്തമുണ്ടാകെട്ട ബസ്സിൽ. യാത്ര
ക്കാരുെട ഐക്യം തകരുന്നു. അവർ ഇടിച്ചും ചവിട്ടി
യും പുറേത്തക്കു ചാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. േനേരമറിച്ചാണു്
ക്ലിക്കുകളുെട സ്ഥിതി. ആപത്തിെന്റ നിഴൽ വീണാൽ
അംഗങ്ങൾ കൂടുതൽകൂടുതൽ അടുക്കുന്നു. “രാഷ്ട്രീയ
ക്കാര”െന്റ ഭാഷയിൽ അവർ ഒറ്റെക്കട്ടായിത്തീരുന്നു.

ഇ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള മലയാളമേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ
പത്രാധിപരായിരിക്കുന്ന കാലം. ഞാൻ അന്നു് വട
ക്കൻ പറവൂർ ഇംഗ്ളീഷ് ൈഹസ്കൂളിൽ ഫിഫ്ത്തു് േഫാ
മിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. വരാപ്പുെഴനിന്നു് പറവൂർ
ക്കു് ബസ്സിൽ വരുേമ്പാൾ ഒരു യാത്രക്കാരൻ മേനാ
രമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് വായിച്ചു് െപാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു.
ഇ. വി. കൃഷ്ണപിള്ളയുെട ഹാസ്യേലഖനമായിരിക്കുെമ
ന്നു കരുതി ഞാൻ എത്തിേനാക്കി. അേത ഇ.വി.യുെട
‘കണ്ടക്ടർകുട്ടി’ വായിച്ചു യാത്രക്കാരൻ ചിരിക്കുകയാ
ണു്. വളെരക്കാലത്തിനു േശഷം ഞാൻ ഈ സംഭവ
െത്തക്കുറിച്ചു് ഹാസ്യസാഹിത്യകാരൻ സീതാരാമേനാടു
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ സീതാരാമൻ അറിയിച്ചു: “കൃഷ്ണൻ
നായേര, നിങ്ങൾ ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല. ഇ. വി.യുെട
രചനകെളല്ലാം േമാഷണങ്ങളാണു്. പബ്ലിൿ ൈലബ്ര
റിയിൽ നമുക്കു േപാകാേമാ? എന്നാൽ ഇ. വി.യുെട
ഓേരാ കഥയുെടയും ഒറിജിനൽ ഞാെനടുത്തു തരാം.
‘സ്െപക്േറ്റയ്റ്റർ’ മാസികകൾ അവിെട ഒരുമിച്ചു ൈബൻ
ഡ് െചയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിലുണ്ടു് എല്ലാം”. ഞാനതു വി
ശ്വസിേച്ചാ? എേന്താ?
പി. െക. പരേമശ്വരൻനായർ ‘േപ്രമ ഗൗതമൻ’ എന്ന
േപരിൽ സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്ത എേഡ്വർഡ് രാജാവിെന
ക്കുറിച്ചു് ചില േലഖനങ്ങൾ എഴുതി ഇ. വി.യുെട നിർേദ്ദ
ശമനുസരിച്ചു്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകെത്ത അവലംബി
ച്ചാണു് പരേമശ്വരൻനായർ അവ എഴുതിയതു്. ആ കട
പ്പാടു് അേദ്ദഹം ൈകെയഴുത്തുപ്രതിയുെട താെഴ കാണി
ച്ചിരുന്നു. ഇ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള ആ വാക്യം െവട്ടിക്കളഞ്ഞി
ട്ടു് പരേമശ്വരൻനായേരാടു പറഞ്ഞു: “എടാ ഇെതാന്നും
െവളിയിൽ പറയരുതു്”. പി. െക. പരേമശ്വരൻനായർ
എേന്നാടു പറഞ്ഞതാണിതു്.
□

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)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

