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സാഹിത്യവാരഫലം

1984/11/11-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

വളെര വിചിത്രങ്ങളായ േചാദ്യങ്ങൾ ഈ േലഖകേനാ
ടു് വായനക്കാർ േചാദിക്കാറുണ്ടു്. ഉത്തരം നൽകാൻ
പ്രയാസമുള്ള അസംഗതങ്ങളായ േചാദ്യങ്ങൾ. അവ
യിൽ ഒന്നു്: സി. വി. രാമൻപിള്ളയും ഒ. വി. വിജയനും
തമ്മിൽ കലാകാരന്മാെരന്ന നിലയിൽ എന്തു വ്യത്യാ
സമുണ്ടു് ? ഇതിനു ഉത്തരം പറയാനുള്ള ആയാസം കുറ
െച്ചാന്നുമല്ല. എങ്കിലും ശ്രമിക്കെട്ട. സി. വി. രാമൻപിള്ള
പ്രകാശത്തിെന്റ േലാകവും അന്ധകാരത്തിെന്റ േലാ
കവും േവെറയായി േവെറയായി ചിത്രീകരിച്ചു. നന്മയു
െടയും തിന്മയുെടയും േലാകങ്ങെള ആേലഖനം െചയ്തു
എന്നു േവെറാരു വിധത്തിൽ പറയാം. പ്രകാശത്തിെന്റ
അെല്ലങ്കിൽ നന്മയുെട േലാകം രാജഭക്തിയുെട േലാകം
തെന്നയാണു്. അന്ധകാരത്തിെന്റ അെല്ലങ്കിൽ തിന്മ
യുെട േലാകം രാജഭക്തിെയ നിന്ദിക്കുന്ന േലാകവും.
രാജാധികാരെത്ത ധ്വംസിക്കാെനത്തിയ ഹരിപഞ്ചാ
നനയുഗ്മെത്ത അേദ്ദഹം ഉള്ളുെകാണ്ടു് േസ്നഹിക്കുകയും
ബഹുമാനിക്കുകയും െചേയ്താ? ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാ
രാജാവിെന്റ ധർമ്മനിഷ്ഠയില്ലായ്മെയ ധ്വനിപ്പിക്കാനേല്ല
അേദ്ദഹം േനാവലിനു ‘ധർമ്മരാജാ’ എന്നു േപരിട്ടതു് ?
ഈ േചാദ്യങ്ങെളാെക്ക ഇരിക്കെട്ട. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ചരിത്ര േനാവലുകൾ മുഴുവനും വായിച്ചുകഴിയുേമ്പാൾ
രാജാവിേനാടു പ്രജകൾ ഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം
എന്ന ഉപേദശംതെന്നയാണു നമ്മുെട ആന്തരേശ്രാത്രം
േകൾക്കുക. ഇമ്മട്ടിലുള്ള ഉപേദശേമാ ഉദ്േബാധനേമാ
‘ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസം’ എഴുതിയ വിജയനിൽനി
ന്നു് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അേദ്ദഹം മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ
സവിേശഷതയാർന്ന അവസ്ഥെയ കഥാപാത്രങ്ങളി
ലൂെട ആവിഷ്കരിക്കുന്നേതയുള്ളൂ. അവയിൽ പ്രകാശം
വീഴ്ത്തുന്നേത ഉള്ളൂ. ഇതു നന്മ, ഇതു തിന്മ, ഇതു പ്രകാ
ശം, ഇതു് അന്ധകാരം എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല
വിജയൻ. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിലും മനുഷ്യാവസ്ഥയി
ലും േവണ്ടമട്ടിൽ പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ആ
സ്വഭാവേത്തയും അവസ്ഥേയയും നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്പ
ഷ്ടമായിക്കാണുന്നു. ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിൽ ഫ്ലാഷ് ൈലറ്റ്
പ്രകാശിപ്പിക്കുേമ്പാെലയാണതു്. ഒ. വി വിജയൻ മാത്ര
മല്ല എല്ലാ നവീനകലാകാരന്മാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്
അങ്ങെനതെന്നയാണു്. ഉപേദശവും ഉദ്േബാധനവും
കലാകാരെന്റ കൃത്യങ്ങളല്ല എന്ന വിശ്വാസമാണു് ഈ
േലഖകനുള്ളതു്.

േതാപ്പിൽ ഭാസിയും പി. ടി. ഉഷയും
ഏെതങ്കിലും പ്രവർത്തിേയാ സ്വഭാവേമാ അവസ്ഥേയാ
അത്യന്തതയിെലത്തുേമ്പാൾ അതിെന്റ വിപരീതാവ
സ്ഥ ഉണ്ടാകുെമന്നതു് പ്രകൃതിനിയമമാണു്. അതിനാൽ
അത്യന്തതേയയും അപരിമിതത്വവും ഒഴിവാക്കി േവ
ണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. മാനസികവും ശാരീരികവു
മായ സകലശക്തികളും ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഏകീകൃതമാ
ക്കിെക്കാണ്ടു് ഒരു െപൺകുട്ടി പലതവണ ഓടുേമ്പാൾ
അവൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളരുെമന്ന
തിൽ സംശയമില്ല. ഈ തളർച്ച താൽക്കാലികമല്ല, ശാ
ശ്വതവുമാണു്. നവയുവതിയായ പി. ടി. ഉഷ ഓടിേയാടി
ഭാവിജീവിതെത്ത തകർക്കുന്നതു് ശരിയെല്ലന്നു എനി
ക്കു േതാന്നി. സഹാനുഭൂതിയിൽനിന്നു് ഉദ്ഭവിച്ചതാണു്
ആ േതാന്നൽ.
സ്ത്രീ ഓടാൻ വിധിക്കെപ്പട്ടവളല്ല. പുരുഷനു സ്ത്രീേയക്കാൾ
മുപ്പതുശതമാനം ഭാരം കൂടും. ൈകകാലുകളുെട അനു
പാതം, അസ്ഥിപഞ്ജരത്തിെന്റ വ്യാവർത്തനം, മാംസ
േപശികളുെട ഗുരുത്വം ഇവയിെലല്ലാം പുരുഷൻ സ്ത്രീ
െയക്കാൾ േമേലക്കിടയിലാണു്. ഓടി മൃഗങ്ങെള വധി
ക്കാനും അങ്ങെന ആഹാരം െകാണ്ടുവരാനുംേവണ്ടി
പ്രകൃതി പുരുഷനു നൽകിയ സവിേശഷതയാണതു്.
‘വിെമൻ ചാമ്പ്യൻസ് ’ എവിെടയുമുണ്ടു്. പേക്ഷ അതു
സ്ത്രീയുെട സ്വഭാവികാവസ്ഥയല്ല.
പി. ടി. ഉഷ അടുത്ത ‘ഒളിമ്പിക് െഗയിംസി’ൽ പുരുഷ
ന്മാേരക്കാൾ േവഗത്തിൽ ഓടുകയും സകല സ്വർണ്ണെമ
ഡലുകളും ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്താലും അെതാരു
േനട്ടമായി കരുതാൻ വയ്യ. ഏതാനും ദിവസം അതി
െന്റ ഹർേഷാന്മാദം നിൽക്കും. പിെന്ന ആ െപൺകുട്ടി
വിസ്മരിക്കെപ്പടും. കഴിഞ്ഞ ഒളിമ്പിക് െഗയിംസിെല
താരങ്ങെളവിെട? ആേരാർക്കുന്നു അവെര? അതുെകാ
ണ്ടു് പ്രകൃതി നൽകിയ ശരീരെത്ത അതിേക്ലശംെകാണ്ടു്
തകർക്കാെത ശാലീനതേയാെട ജീവിക്കുകയാണു േവ
ണ്ടതു്. വല്ലവർക്കും രസിക്കാൻ േവണ്ടി ഒരു െപൺകുട്ടി
സ്വന്തം ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുതു്.
ഇതു പറഞ്ഞതിനു േതാപ്പിൽഭാസി എെന്റ േനർക്കു
അധിേക്ഷപങ്ങൾ െചാരിയുന്നു. “എം. കൃഷ്ണൻ നായർ
ക്കു വയസ്സായിേപ്പായി” എന്നാണു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഉദീരണം. (കുങ്കുമം). ഓടിയാേലാ ചാടിയാേലാ സ്ത്രീയു
െട ലിംഗം മാറുകയിെല്ലന്നും ഉണ്ണിയാർച്ചയുെട സ്ത്രീത്വം
േപായിെല്ലന്നുെമാെക്ക അേദ്ദഹം പറയുന്നു. യുവാവായ
ഭാസി എെന്ന വയസ്സനാക്കിയതിൽ എനിക്കു പരിഭവ
മില്ല. സ്ത്രീത്വം നശിക്കുെമന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിെന ലിം
ഗനാശമാക്കുന്ന യുക്തിരാഹിത്യത്തിൽ എനിക്കു ൈവ
ഷമ്യമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽേപ്പാലും
ഭാവനയുെട സന്തതിയായ ഒരു കഥാപാത്രെത്ത ഉദാ
ഹരണത്തിനു െകാണ്ടുവന്ന ആ വിതണ്ഡാവാദ പ്രതി
പത്തിേയാടു എനിക്കു എതിർപ്പുമില്ല. ഞാൻ എന്തു പറ
ഞ്ഞുേവാ അതിനല്ല അേദ്ദഹം സമാധാനം നൽകുന്നതു്.
ഒന്നു െഞട്ടെയാടിച്ചാൽ മതി ഊർജ്ജം നഷ്ടെപ്പടും.
അതു തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പലതും കഴിേക്കണ്ടിവരും. ഭീമ
മായ ഊർജ്ജം ദിനംപ്രതി നശിപ്പിച്ചു നശിപ്പിച്ച് ഉഷ
സ്വയം തകരുകയാണു്.
ഇതി േത ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയാ
വിമൃൈശതദേശേഷണ യേഥച്ഛസി തഥാ കരു
(എല്ലാ രഹസ്യങ്ങേളക്കാളും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാ
ണു ഞാൻ പറഞ്ഞതു്. അതിെനക്കുറിച്ചു സമ്പൂർണ്ണമാ

യി ചിന്തിച്ച് ഏതു ശരിെയന്നു േതാന്നുന്നുേവാ അതു െച
യ്യൂ—ഭഗവദ്ഗീത അദ്ധായം 18(63).)
എഴുത്തച്ഛൻകവിതയുെട ൈവശിഷ്യം ഒറ്റ വാചകത്തിൽ
പറയാേമാ? എന്നു് എൻ. രാഘവൻപിള്ള (പള്ളിച്ചൽ)
േചാദിച്ചതിനു കുങ്കുമത്തിെല പി. എസ്. മറുപടി നൽകു
ന്നു: “ഭക്തിയും തത്ത്വചിന്തയുമാണു് എഴുത്തച്ഛൻ കവി
തയുെട ൈവശിഷ്ട്യങ്ങെളന്നു പറയാം”. Sentence എന്ന
അർത്ഥത്തിൽ വാക്യം എന്നു പ്രേയാഗിക്കണം. ൈവ
ശിഷ്യം എെന്നാരു പദമില്ല. പി. എസ്. എഴുതിയതുേപാ
െല ൈവശിഷ്ട്യം എന്നു േവണം. വിശിഷ്ട+ഷ്യന്തു് = േഭ
ദം. അന്തരം.
ഭക്തിഭാവത്തിെന്റ ആവിഷ്കാരം
എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതികളിലുണ്ടു്.
തത്ത്വചിന്തയും ഈശ്വരഭക്തിയുെട
പ്രിദുർഭാവവും എഴുത്തച്ഛനു മുൻപും
പിൻപും ഉണ്ടായ കൃതികളിെലല്ലാമു
ണ്ടു്; അേത അളവിലും അതിൽക്കൂ
എഴുത്തച്ഛൻ
ടുതലായും. എഴുത്തച്ഛെന്റ തത്ത്വചി
ന്ത വികലമാെണന്നു സാഹിത്യ പഞ്ചാനനൻ പി. െക.
നാരായണപ്പിള്ള സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എഴുത്തച്ഛെന്റ കാവ്യ
ങ്ങൾക്കുള്ള മഹനീയത വാക്യവ്യാപാരത്തിലാണിരിക്കു
ന്നതു്.
“വനേദവതമാേര, നിങ്ങളുമുേണ്ടാ കണ്ടൂ

വനേജക്ഷണയായ സീതെയ സത്യം െചാൽവിൻ
മൃഗസഞ്ചയങ്ങേള, നിങ്ങളുമുേണ്ടാ കണ്ടൂ
മൃഗേലാചനയായ ജാനകീപുത്രിതെന്ന
പക്ഷിസഞ്ചയങ്ങേള, നിങ്ങളുമുേണ്ടാ കണ്ടൂ
പക്ഷ്മളാക്ഷിെയ മമ െചാല്ലുവിൻ പരമാർത്ഥം
വൃക്ഷവൃന്ദേമ, പറഞ്ഞീടുവിൻ പരമാർത്ഥം
പുഷ്കരാക്ഷിെയ നിങ്ങെളങ്ങാനുമുേണ്ടാ കണ്ടൂ.”

എന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിൿഷെന അതിശയിക്കുവാൻ
വള്ളേത്താളിനുേപാലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഗുണപാഠം
ഉച്ചേനരം. ൈകയിൽ േവണ്ടിടേത്താളം പണമില്ലാതി
രുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുടന്തിമുടന്തി ഒരു യുവാവു് കയ
റിവന്നു. വന്നപാെട സാഹിത്യവാരഫലെത്തക്കുറിച്ചു
പ്രശംസ തുടങ്ങി. അതിെല വാക്യങ്ങൾവെര കാണാ
െത പറഞ്ഞു. എെന്റ ഈേഗായിസം ഉേത്തജിക്കെപ്പട്ടു
എന്നു മനസ്സിലക്കിയ യുവാവു് പറഞ്ഞു. “സാർ ഞാ
നാണു കഥാകാരനായ… (േപരു് ). ആശുപത്രിയിൽ
കിടക്കുകയാണു ഞാൻ. ഡിസ്ചാർജ്ജ് വാങ്ങിേപ്പാ
കാൻ നൂറു രൂപ േവണം. സഹായിക്കണം. ഞാൻ ഗു
പ്തൻ നായെര കാണാൻ േപായി. കണ്ടില്ല. േഡാക്ടർ
പി. േവലായുധൻ പിള്ളെയ കാണാൻ േപായി, കണ്ടി
ല്ല. യൂണിേവഴ്സിറ്റി െപ്രാഫസർ േഡാക്ടർ െക. രാമച
ന്ദ്രൻ നായെരയും അേന്വഷിച്ചു, കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഞാൻ ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന തുക ആ െചറുപ്പക്കാരനു
െകാടുത്തു. മുടന്തി േകാണിപ്പടി ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്ന അയാ
െള േനാക്കി ഞാൻ വിഷമിച്ചുനിന്നു. പിന്നീടു് എനിക്കു
മനസ്സിലായി അയാൾ ആ കഥാകാരേന അെല്ലന്നു്;
അയാൾ േപരു പറഞ്ഞ കഥാകാരൻ സമ്പന്നനാെണ
ന്നും അേദ്ദഹത്തിനു് ഇങ്ങെന പണം േചാദിേക്കണ്ട
ആവശ്യമിെല്ലന്നും.
ഈ സംഭവത്തിനും കുേറനാൾ മുമ്പു് േവെറാരു സാ
ഹിത്യകാരൻ എെന്നക്കാണാൻ വന്നു. “സാർ, തൃശ്ശൂ
രുവെര ഒരു േജാലിക്കാര്യത്തിനു േപാകണം; രൂപ
യില്ല. തന്നാൽ െകാള്ളാം”. എനിക്കു പരിചയമുള്ള
ഒരു െചറിയ ബാങ്കിൽ േപാസ്റ്റ്േഡറ്റഡ് െചക്ക് എഴു
തിെക്കാടുത്തു് നൂറുരൂപവാങ്ങി ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
നൽകി. അന്നു ൈവകീട്ടു് ഒരു മദ്യേഷാപ്പിൽനിന്നു് കുടി
ച്ച് ലക്കില്ലാെത ആ സാഹിത്യകാരൻ ഇറങ്ങിവരുന്ന
തു ഞാൻ കണ്ടു. േപാസ്റ്റ്െഡറ്റഡ് െചക്കിെന്റ പണം
േറഷനരി വാങ്ങാനുള്ള െപൻഷൻ തുകയിൽനിന്നു
ഞാൻ െകാടുത്തു് െചക്ക് തിരിച്ചുവാങ്ങി. ഗുണപാഠം:
കീർത്തിയാർജ്ജിച്ച വ്യക്തിയുെട േപരു പറഞ്ഞാൽ വി
ശ്വസിക്കരുതു്; നല്ല ഉേദ്ദശ്യെമന്നു വ്യക്തമാക്കിയാലും
വിശ്വസിക്കരുതു്.
േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ അക്ബർ കക്കട്ടിൽ എന്ന
േപരു കണ്ടേപ്പാൾ എനിക്കു െതെല്ലാരു ബഹുമാനം.
അേദ്ദഹം എഴുതിയ ‘കിളിക്കൂടു് ’ എന്ന ദീർഘമായ കഥ
വായിച്ചേപ്പാൾ േപരിനു അനുസരിച്ചിരിക്കും പ്രവൃത്തി
എന്നു കരുതരുെതന്നും മനസ്സിലാക്കി. കിളിയുെട കൂടു്
കിളിക്കൂടു്. കിളി പക്ഷിയല്ല. ബസ്സിെല കിളി. അയാളു
െട കൂടു് ബസ്സ്. ആ കിളി അനുഭവിക്കുന്ന േവദനെയാ
ന്നു സൂചിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി േദശാഭിമാനി വാരികയുെട
ആേറാളം പുറങ്ങൾ വ്യർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആഖ്യാ
നത്തിെന്റ ഭംഗി, കഥാപാത്രങ്ങളുെട സ്വഭാവചിത്രീക
രണം, വീക്ഷണഗതി, അന്തരീക്ഷസൃഷ്ടി, േടാൺ ഇവ
െയാന്നുമില്ല. മുഴുവൻ വിരസമായ സ്േമാൾ ടാക്ക്. കല
മിമീസിസാണു (mimesis); അനുകരണമാണു്. പേക്ഷ,
അതു് അനമ്നീസിസുമാണു (anamnesis). മറന്നതു് വീ
െണ്ടടുക്കലുമാണു (േപ്ലേറ്റാ). പ്രാപഞ്ചികസംഭവത്തിലു
ള്ളതും നമ്മൾ എത്രകണ്ടു ശ്രമിച്ചാലും കാണാൻ കഴി
യാത്തതുമായ വസ്തുതകെള കാണിച്ചുതരുന്നതാണു
കല. ഈ സാരസ്വതരഹസ്യം അക്ബർ കക്കട്ടിലിനു
അറിയാം. പേക്ഷ ഇക്കഥ അതു െതളിയിക്കുന്നില്ല.
ഹംഗറിയിൽ ജനിച്ച ഈലി വീസ
ലിനു (Elie Wiesel) സാഹിത്യത്തി
നുള്ള േനാബൽസമ്മാനം കിട്ടിേയ
ക്കുെമന്നു ചിലർ വിചാരിച്ചിരുന്നു.
കിട്ടിയതു് ഒരു വിമത സാഹിത്യകാ
രനും. വീസലിെന്റ (Souls in fire &
Some where a Master) എന്ന പുസ്ത
കം ഹാസിഡിക് പുേരാഹിതന്മാെര
ഈലി വീസൽ
ക്കുറിച്ചുള്ളതാണു്. അതിലാെണന്നു േതാന്നുന്നു താെഴ
േചർക്കുന്ന കഥയുള്ളതു്. നല്ല ഉറപ്പില്ല.
ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഹാസിഡിക് മാസ്റ്ററുെട അടു
ക്കെലത്തി തെന്ന പുേരാഹിതനാക്കണെമന്നു് അഭ്യർ
ത്ഥിച്ചു. അതിെനന്തു േയാഗ്യത എന്നു അേദ്ദഹം േചാദി
ച്ചേപ്പാൾ യുവാവു് പറഞ്ഞു: “ഞാൻ എേപ്പാഴും െവള്ളവ
സ്ത്രം ധരിക്കും; പച്ചെവള്ളേമ ഞാൻ കുടിക്കൂ. കാലു േവദ
നിപ്പിക്കാനായി ഞാൻ ഷൂസിനകത്തു മുള്ളുകൾ വയ്ക്കും.
മഞ്ഞിൽ നഗ്നനായി ഉരുളും. മുതുകിൽ ജൂതപ്പള്ളിയി
െല പുേരാഹിതെനെക്കാണ്ടു നാല്പതടി അടിപ്പിക്കും”.
അേപ്പാൾ ഒരു െവള്ളക്കുതിര അവിെടെയത്തി െവള്ളം
കുടിച്ചിട്ടു് മഞ്ഞിൽ ഉരുണ്ടുതുടങ്ങി. മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു:
“േനാക്കൂ, ഈ ജന്തുവിെന്റ നിറം െവളുപ്പാണു്. അതു
െവള്ളം കുടിക്കുന്നു. കുളമ്പിൽ ആണികളുണ്ടു് അതിനു്.
മഞ്ഞിൽ അതു് ഉരുളുന്നു. ദിവസവും നാല്പതു് അടി വാ
ങ്ങുകയും െചയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും അതു കുതിര മാത്രം”.
കലാകൗമുദിയിലും മാതൃഭൂമിയിലും േദശാഭിമാനിയി
ലും കഥെയഴുതുന്നു എന്ന ഒറ്റക്കാരണംെകാണ്ടു് ആരും
കഥാകാരനാവുന്നില്ല. കഥെയഴുതുെമങ്കിലും അതു് അച്ച
ടിക്കാത്ത, ഒരു വാരികയ്ക്കും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു നൽ
കാത്ത ഒരു കഥാകാരെനക്കുറിച്ച് “െതക്കൻകാറ്റു് ”
പത്രത്തിെന്റ അധിപരായിരുന്ന സഹേദവൻ എേന്നാ
ടു പറഞ്ഞു. കുറിച്ചിവാസു എന്നാണു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േപർ. കഥെയഴുതി ‘ൈസക്ലൈസ്റ്റൽ’ െചയ്തു് അതിെന്റ
കുെറ േകാപ്പികളുമായി അേദ്ദഹം എവിെടെയങ്കിലും െച
ന്നുനിന്നു വായിക്കുന്നു. വായന കഴിയുേമ്പാൾ ആളുകൾ
കഥയുെട േകാപ്പിവാങ്ങാൻ പാഞ്ഞുെചല്ലും. ഒരു േകാ
പ്പിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചുൈപസേയ വിലയുള്ളൂ. വില്പന കഴി
ഞ്ഞാൽ വാസു േപാകുകയായി. ഉറക്കം മരച്ചുവട്ടിേലാ
വഴിയമ്പലത്തിേലാ. കാമരാജനാടാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കഥകൾ േകട്ടു് ആഹ്ലാദിച്ച് അേദ്ദഹെത്ത ഇന്ദിരാഗാ
ന്ധിയുെട മുൻപിൽ െകാണ്ടുെചന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയും
വാസുവിെന്റ കഥകൾേകട്ടു് ആഹ്ലാദിച്ചേത്ര. വാസുവി
െന്റ ഒരു കഥയുെട സംഗ്രഹം നൽകാം. കുടിച്ച് കുടി
ച്ച് ഒരു കാലിനു തളർച്ച വന്ന ഒരുത്തൻ. അയാളുെട
ഭാര്യ കൂലിേവല െചയ്തു് വല്ലതും െകാണ്ടുവരും ൈവകു
േന്നരം. ഒരു ദിവസം അവൾ മൂന്നുരൂപ െകാണ്ടുവന്നു.
വഴക്കുകൂടി അതും വാങ്ങിെക്കാണ്ടു് അയാൾ ചാരായ
േഷാപ്പിൽ േപായി കുടിച്ചു. കുടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ താനിരി
ക്കുന്ന ബഞ്ച് കറങ്ങുന്നതുേപാെല അയാൾക്കു േതാന്നി.
േഷാപ്പിെല എല്ലാം കറങ്ങുന്നു. മദ്യം ഒഴിച്ചുെകാടുക്കു
ന്നവനും കറങ്ങുന്നു. ‘കറങ്ങാെത നിൽക്കടാ’ എന്നു
അയാൾ േകാപേത്താെട പറഞ്ഞു. ഒരു വിധത്തിൽ
േഷാപ്പിനു പുറേത്തക്ക് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ േറാഡ് കറ
ങ്ങുന്നു. വിളക്കുകൾ കറങ്ങുന്നു. വീട്ടിെലത്തി. മുറ്റെത്ത
മരങ്ങൾ കറങ്ങുന്നു. വീടാെക കറങ്ങുന്നു. അകത്തു കയ
റിയേപ്പാൾ ഭാര്യ കറങ്ങുന്നു.“കറങ്ങാതിരിെയടീ” എന്നു്
ആജ്ഞ. അവൾ അതുേകട്ടു് പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചു. ആ പരി
ഹാസത്തിൽ േകാപിഷ്ഠനായി അയാൾ േപനാക്കത്തി
െയടുത്തു് അവെള ഒറ്റക്കുത്തു്. ഭാര്യ മരിച്ചു. മദ്യനിേരാധ
നെത്തക്കുറിച്ച് ആയിരമായിരം പ്രസംഗം െചയ്യൂ. ഇക്ക
ഥെകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം ഉണ്ടാകുകയില്ല.

ഡി. സി.-യും വിലാസിനിയും
മലയാളത്തിൽ കനെപ്പ
അവകാശികളുെട വാല്യങ്ങൾ
ട്ട േനാവലുകൾ ഉണ്ടാകു
ഡി. സി. നവീനനിരൂപണം
ന്നിെല്ലന്നു വിലാസിനി
എഴുതുന്നവർക്ക് അയച്ചു
(എം. െക. േമേനാൻ) അഭി
െകാടുക്കണം. ആയുസ്സു്
ഒടുങ്ങുന്നതുവെര വായി
പ്രായെപ്പട്ടതിെനക്കുറിച്ച്
ച്ചാലും അതു തീരുകയില്ല.
ഡി. സി. പറയുന്നു: “വിലാ
നവീനനിരൂപണം എഴു
സിനിയുെട ‘അവകാശി
താൻ കഴിയുകയുമില്ല.
കൾക്ക് ’ നാലുകിേലാേയാ
വായനക്കാേരാ? അവർ
മേറ്റാ ആണു കനം”. (മേനാ രക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്യും.
രാജ്യം, കറുപ്പും െവളുപ്പും.)
കനം കൂടിയതുെകാണ്ടു് േനാവലിെന്റ നീളവും കൂടിയിരി
ക്കുന്നു. ഡി. സി.യാണേല്ലാ ഈ േനാവലിെന്റ രണ്ടാ
മെത്ത പതിപ്പു് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയതു്. ഡി. സി. ഇതി
െന്റ വാല്യങ്ങൾ നവീന നിരൂപണം എഴുതുന്നവർക്ക്
അയച്ചുെകാടുക്കണം. വായിച്ച് നിരൂപണെമഴുതിയാൽ
ആയിരം രൂപ െകാടുക്കാെമന്നും പറയണം. നവീനനി
രൂപകൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആയുസ്സു് ഒടുങ്ങുന്നതുവ
െര വായിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. രൂപ െകാടുേക്കണ്ടി വരില്ല.
വായനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് അവർ നവീന
നിരൂപണം എഴുതുകയുമില്ല. ഞങ്ങെളേപ്പാലുള്ള വായ
നക്കാർ ആ നിരൂപണ േമാൺസ്േട്രാസിറ്റിയിൽ നിന്നു
രക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്യും.
ഒരു നിർവ്വചനപരമ്പര തുടങ്ങിയാെലന്തു് എന്നു് ഒരാ
േലാചന. ആെരയും േവദനിപ്പിക്കാൻ ഉേദ്ദശമില്ല. ക്ഷ
മാപണപൂർവ്വം.
ആഷാേമേനാൻ: താൻ എഴുതുന്നതു് തനിക്കുേപാലും
മനസ്സിലാകരുെതന്നു് നിർബ്ബന്ധമുള്ള നിരൂപകൻ.
സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള: 1970-നു േശഷം
അക്കൗണ്ടു് ജനറലാഫീസിനു മുൻവശത്തു തെന്റ പ്ര
തിമ സ്ഥാപിക്കുെമന്നും അതിൽ കാക്കകൾ നിരന്തരം
കാഷ്ഠിക്കുെമന്നും േനരെത്ത മനസ്സിലാക്കി കണ്ണൂേരക്കു
കടന്നുകളഞ്ഞ മഹാൻ.
കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ: ജന്മനാ കവിയാെണങ്കിലും
െതാണ്ടയാണു അതിെന്റ പ്രഭവേകന്ദ്രം എന്നു കരുതുന്ന
യാൾ.
വിജയാലയം ജയകുമാർ: എെന്റ നല്ല കൂട്ടുകാരൻ.
േകരളത്തിെല ആഷർ.
ആഷർ: ഇംഗ്ലണ്ടിെല വിജയാലയം ജയകുമാർ.

തകഴിയും എൻ. േഗാപാലപിള്ളയും
എൻ. േഗാപാലപിള്ള മുരടിച്ച സംസ്കൃതപണ്ഡിതൻ
ആയിരുെന്നന്നു് കരുതുന്നവർ വളെരേപ്പരുണ്ടു്. അെതാ
രു െതറ്റായ വിചാരമാണു്. േജാർജ്ജ് ബർനാർഡ്ഷാ,
ഫ്രായിറ്റ്, അൽഡസ് ഹക്സിലി ഇവെരക്കുറിച്ച് അേദ്ദ
ഹം പ്രസംഗിക്കുന്നതു് ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇെതഴുതുന്ന
ആൾ സംസ്കൃതേകാേളജിൽ അദ്ധ്യാപകനായിെച്ചന്ന
ദിവസം അേദ്ദഹം എേന്നാടു് മൂന്നു പുസ്തകങ്ങൾ വാ
യിക്കണെമന്നുപറഞ്ഞു: (1) അൽഡസ് ഹക്സിലിയുെട
Brave New World (2) ജി. േഫ്രസറുെട The Golden
Bough (3) എച്ച്. ജി. െവൽസിെന്റ The Outline of
History. സി. ഇ. എം. േജാഡിെന്റ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ
വായിച്ചതും അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചാണു്.
ഒരിക്കൽ സംസ്കൃതേകാേളജിൽ ഒരു സേമ്മളനം നട
ന്നേപ്പാൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായ സുകുമാരൻ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസെത്തക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കണ
െമന്നു അേദ്ദഹേത്താടു് അേപക്ഷിച്ചു. അനായാസമായി
േഗാപാലപിള്ളസാർ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസെത്ത
ക്കുറിച്ച് വിദഗ്ദ്ധമായി സംസാരിച്ചു. ആനുഷംഗികമായി
എക്സിസ്െറ്റൻഷ്യലിസെത്തക്കുറിച്ചും. ഒരു ദിവസം
ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
War and Peace വായിക്കുന്നതു കണ്ടു. എെന്നക്കണ്ടു
പുസ്തകം താെഴ വച്ചിട്ടു് സാറുപറഞ്ഞു: “War and peaceഇൽ രഘുവംശത്തിലുള്ളതിെനക്കാൾ ജീവിതനിരൂപ
ണമുണ്ടു്. പേക്ഷ എനിക്ക് ‘രഘുവംശ’മാണു ഇഷ്ടം”.
ഇങ്ങെന എല്ലാവിധത്തിലും പണ്ഡിതനായിരുന്ന എൻ.
േഗാപാലപിള്ളയുെട പ്രാഗൽഭ്യവും മഹത്ത്വവും തകഴി
കണ്ടറിഞ്ഞുെവന്നു് നമ്മൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആത്മകഥ
യിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു. മഹാന്മാെര മാനിക്കാനു
ള്ള തകഴിയുെട സന്നദ്ധത നന്നു്.
േജാർജ്ജ് േഗ്ര ബർനാർഡ് എന്ന
പ്രഖ്യാതനായ പ്രതിമാ നിർമ്മാ
താവിെന്റ ഒരു പ്രതിമെയക്കുറിച്ച്
ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. “രണ്ടു
സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ട
നം” എന്നാണു് അതിനു നൽകിയി
ട്ടുള്ള േപർ. ഒേര തരത്തിലുള്ള രണ്ടു
Struggle of the Two
Natures in Man
പുരുഷരൂപങ്ങൾ. ഒരു രൂപം താ
െഴ കിടക്കുന്നു. മേറ്റ രൂപം നിൽക്കുന്നു. നിൽക്കുന്ന രൂ
പത്തിെന്റ ഒരു കാൽ കിടക്കുന്ന രൂപത്തിെന്റ തുടയി
ലും മേറ്റ കാൽ കഴുത്തിലും അമർന്നിരിക്കുന്നു. ഏതി
െനയും അതിജീവിക്കാനുള്ള നമ്മുെട ജന്മവാസനേയ
യും അതിൽനിന്നു് വിഭിന്നമായ ആത്മാവിെനയുമാണു്
ഈ രൂപങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ ഏതുരൂപം
ജന്മവാസന, ഏതു രൂപം ആത്മാവു് എന്നു പ്രതിമാനിർ
മ്മാതാവു് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും അനുരഞ്ജ
നത്തിെലത്താത്ത പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ശക്തിക
െള ചിത്രീകരിക്കുക എന്നതിൽക്കവിഞ്ഞു കലാകാരനു
ഒരു കർത്തവ്യവുമില്ല. സേന്ദശങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും
ഉദ്േബാധനങ്ങളും കലാകാരന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്നാ
ണു് ഉണ്ടാവുക.

ഹാ, എന്തു നല്ല പയ്യൻ!
അേമരിക്കൻ സേമാഅ ദ്വീപുകളിേലക്കു േപാകുന്ന ചില
കപ്പൽ യാത്രക്കാർ പാങ്േകാ പാങ്േകാ (pago pago)
നാവികേസ്റ്റഷനിൽ തങ്ങാൻ നിർബദ്ധരാവുന്നു. പടർ
ന്നു പിടിക്കുന്ന േരാഗമാണു് േഹതു. ഒരു േവശ്യ അവ
െരെയല്ലാവെരയും മാലിന്യത്തിേലക്കു വീഴ്ത്തുന്നു. പട്ടാ
ളക്കാെര മാത്രമല്ല ഒരു പാതിരിെയേപ്പാലും അവൾ
വശെപ്പടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പാതിരി ഈശ്വരെന്റ പ്ര
തിപുരുഷനാണു്. സദാചാരനിഷ്ഠനാണു്. േവശ്യെയ
കാരാഗൃഹത്തിലാക്കുെമന്നുവെര അയാൾ ഭീഷണിെപ്പ
ടുത്തി. പേക്ഷ, പാതിരി ൈവകാെത ആത്മഹത്യ െച
യ്തു. േവശ്യ കാർക്കിച്ചുതുപ്പിെക്കാണ്ടു് “നിങ്ങൾ പുരുഷ
ന്മാർ നിങ്ങെളല്ലാവരും ഒരുേപാെലയാണു്. പന്നികൾ”
എന്നു പറയുന്നു. അതു േകൾക്കുേമ്പാഴാണു് പാതിരി
യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്നും മറ്റുള്ളവർക്കു
മനസ്സിലാകുക. കൃത്രിമത്വത്തിെന്റ േനരിയ പാടുേപാലും
വീഴാത്ത ഈ േചേതാഹരമായ കഥ ഒരു തവണെയങ്കി
ലും ഹബീബ് വലപ്പാടു് വായിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ അേദ്ദഹം
“പ്രഭാതത്തിെല ഇരുട്ടു് ” (ദീപിക) എന്ന കഥാസാഹ
സം രചിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഒരുേദ്യാഗസ്ഥയ്ക്കു പുതുതായി
എത്തിയ ഒരു പ്യൂണിേനാടു് േതാന്നുന്ന കാമമാണു് ഇതി
െല പ്രതിപാദ്യവിഷയം. അതാവിഷ്കരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം ലൂ
ഡിക്രസ്—അപഹാസ്യം—എേന്ന പറയാനുള്ളൂ. പ്യൂൺ
ചാരിനില്ക്കുന്ന ഭിത്തിയിൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥ അയാൾ കാ
ണാെത ചാരിനില്ക്കുന്നു. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിെന്റ ൈവവി
ധ്യങ്ങെളക്കുറിച്ചും ൈവചിത്ര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചും ഒരു േബാ
ധവുമില്ലാത്തവർ ഇങ്ങെനെയാെക്ക എഴുതാതിരിക്കുക
യാണു് േവണ്ടതു്.
പ്രായംകൂടിയ സ്ത്രീക്കു െചറുപ്പക്കാരേനാടു കാമം േതാ
ന്നുെമന്നതു് ശരിയാണു്. ഞാെനാരിക്കൽ ഒരുേദ്യാഗ
സ്ഥേയാടു സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ വായന
ക്കാർക്കു് അറിയാവുന്ന ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ—രാഷ്ട്രീയ
പ്രവർത്തകൻ—അവിെട വന്നുകയറി. ആകൃതി സൗഭ
ഗമുളള ആ യുവാവിെന കണ്ട മാത്രയിൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥ
ൈകെമയ് മറന്നു. എേന്നാടു പറയാൻ വന്ന വാക്യം
അവർ പൂർണ്ണമാക്കിയില്ല. ആഗതൻ അഭ്യർത്ഥിച്ച കാ
ര്യം ഉടെന ഓർഡർ െചയ്യാെമന്നു് അവർ സമ്മതിച്ചു.
അേദ്ദഹം േപായയുടെന എെന്ന േനാക്കി അവർ ആത്മ
ഗതെമന്ന മട്ടിൽ െമാഴിയാടി: “ഹാ, എന്തു നല്ല പയ്യൻ”
എന്നിട്ടു് എെന്നേനാക്കി “നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നട
ത്താൻ പറ്റില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. പ്രായം കൂടിയ ഞാൻ
പയ്യനാകുന്നെതങ്ങെന? നല്ല പയ്യൻ ആകുന്നെതങ്ങ
െന? ആ യുവാവിെന്റ േപരു് എഴുതാൻ എനിക്കു വല്ലാ
ത്ത ആഗ്രഹം. തൂലിേക, അടങ്ങു്.
മനഃശാസ്ത്രം വിദഗ്ദ്ധമായി ൈകകാര്യം െചയ്തിട്ടുള്ള േലാ
കസാഹിത്യത്തിെല ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ കൃതികൾ: (1)
പ്രൂസ്തിെന്റ Remembrance of Things Past (2) മാൽകം
േലാറിയുെട Under the Volcano (3) ഹാേരാൾഡ് പിന്റ
റുെട The Caretaker (4) ദെസ്തേയവ്സ്കിയുെട Crime and
Punishment.

മാറി നിന്നാെട്ട
മംഗളാ ബാലകൃഷ്ണൻ. മധു
നമ്മൾ ഷർട്ട് എടുത്തിടുന്നു.
രം വാരികയുെട രണ്ടുപുറം
മുെണ്ടടുത്തു് ഉടുക്കുന്നു. േപാ
െമനെക്കടുത്തിയ ശ്രീമതി.
േകണ്ടിടത്തുേപാകുന്നു. ചിലർ
കൂനൻ േവലു സുന്ദരിയായ
അങ്ങെനയല്ല. ഷർട്ട് അവെന
എടുത്തിടുകയാണു്. മുേണ്ടാ
പാഞ്ചാലിെയ ഭാര്യയായി
പാന്റ്
േസാ അവരുെട കാലു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. അവൾ
കെള ആക്രമിക്കുകയാണു്.
വ്യഭിചാരിണിയാെണന്നു
കണ്ടേപ്പാൾ േവലു അവളുെട തലമുറിെച്ചടുത്തു. ഇതാ
ണു് മംഗളാ ബാലകൃഷ്ണെന്റ “പാഞ്ചാലി” എന്ന കഥ.
കാക്കെയ സൂക്ഷിക്കണം. എവിെടെയങ്കിലും ചീഞ്ഞളി
ഞ്ഞുകിടക്കുന്ന എലിെയ െകാത്തിെയടുത്തു നമ്മുെട മു
റ്റത്തുെകാണ്ടിട്ടുകളയും. നമ്മൾ അതു കാണുകയുമില്ല.
നാറ്റം എവിെടനിന്നുവരുന്നു എന്നറിയാൻ അേന്വഷ
ണം നടത്തുേമ്പാഴാണു് എലിയുെട ശവം കാണുന്നതു്.
ഒരു കഥാശവെത്ത മധുരം വാരികയുെട െവളുത്തകട
ലാസ്സിൽ മംഗളാ ബാലകൃഷ്ണൻ െകാണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നു.
എെന്റ ഒരു ഗുരുനാഥൻ ഉടയാത്ത ജൂബയിട്ടു് ഉടയാത്ത
മുണ്ടുടുത്തു് ൈകവിടർത്തിവച്ചു് നടക്കുന്നതുകണ്ടു് ഇംഗ്ലീ
ഷ് െപ്രാഫസർ ജി. കുമാരപിള്ള പറഞ്ഞു: അേദ്ദഹം
ആദ്യം ജൂബെയടുത്തിടും. പിന്നീടാണു് ഭാര്യ ഇസ്തിരി
െപ്പട്ടി ചൂടാക്കി അതു േതച്ചുെകാടുക്കുന്നതു്. ഇതുതെന്ന
ഞാൻ േവെറാരുവിധത്തിൽ പറയാം. നമ്മൾ ഷർട്ട്
എടുത്തിടുന്നു. മുെണ്ടടുത്തു് ഉടുക്കുന്നു. േപാേകണ്ടിടത്തു
േപാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ അങ്ങെനയല്ല. ഷർട്ട് അവെര
എടുത്തു ഇടുകയാണു്. മുണ്ടു് അെല്ലങ്കിൽ പാന്റ്സ് അവ
രുെട കാലുകെള ആക്രമിക്കുകയാണു്. ബഷീറും തക
ഴിയും കഥെയഴുതുന്നു. ചിലേപ്പാൾ കഥ, എഴുത്തുകാെര
ആക്രമിക്കും. അങ്ങെന കഥ കയറി ആക്രമിക്കുന്ന ശ്രീ
മതിയാണു് മംഗളാ ബാലകൃഷ്ണൻ. കഥ ഇങ്ങെന പരാ
ക്രമം കാണിക്കുേമ്പാൾ ശ്രീമതി മാറിനില്ക്കണെമന്നാണു്
എെന്റ അഭ്യർത്ഥന.

കുഞ്ചുപിള്ള
ജീവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ മഹാകവിയാകുമായിരുന്ന കുഞ്ചു
പിള്ളയുെട ഓർമ്മയ്ക്കായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ സുഹൃത്തു
ക്കൾ പ്രസാധനംെചയ്ത ‘വാടാമല്ലിക’ ആ കവിെയയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതെയയും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർ സ്വാ
യത്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഒ. എൻ. വി., നാഗവളളി
ആർ. എസ്. കുറുപ്പു്, ചലച്ചിത്രതാരം േഗാപി, ഡി. വി
നയചന്ദ്രൻ, നടനും സംവിധായകനുമായ ബാലചന്ദ്ര
േമേനാൻ, ചലച്ചിത്രതാരം െനടുമുടിേവണു, േഡാക്ടർ
അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ, േഡാക്ടർ വി. എസ്. ശർമ്മ, േവണു
നാഗവള്ളി, ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടു്, എസ്. നടരാ
ജൻ, കള്ളിക്കാടു് രാമചന്ദ്രൻ, കാവാലം നാരായണപ്പ
ണിക്കർ, തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ, പി. െക. ഹരി
കുമാർ, മുഹമ്മദ് േറാഷൻ ഇവരുെട രചനകൾ ഇതിലു
ണ്ടു്. സമ്മാനംേനടിയ െക. വിജയലക്ഷ്മിയുെടയും െക.
രവീന്ദ്രൻനായരുെടയും കാവ്യങ്ങളും. മൺമറഞ്ഞ കവി
െയ ആദരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുെട നന്മയാണു് ഇവിെട
കാണുന്നതു്.
പ്രതിേഷധിേക്കണ്ടിടത്തു പ്രതിേഷധിക്കുന്നവനാണു് മാ
ന്യൻ. കൗശലത്തിെന്റ േപരിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവൻ
അമാന്യനാണു്.
□

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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◦ “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

