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സാഹിത്യവാരഫലം

1985/01/13-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

എറണാകുളം ബസ്സ് സ്േറ്റഷനിൽ
നിന്നു ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുള്ളവർ
െക്കല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണു്
ഇവിെട എഴുതുന്നതു്. യാത്രയ്ക്ക് സന്ന
ദ്ധമായ ബസ്സ്. ക്ഷമെകട്ടു് ഇരിക്കു
ന്ന യാത്രക്കാർ. ആ സന്ദർഭത്തി
ലാണു് ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ ബസ്സി
േലക്കു കടക്കുക. അഴുക്ക് ഒട്ടും പറ്റാത്ത പാന്റ്സ്, സ്ലാ
ക്ക് ഷർട്ട് ഇവ ധരിച്ചു ‘ക്ലീൻേഷവ് ’ നടത്തിയ കനത്ത
മുഖേത്താെട അയാൾ വാതിൽ െതാട്ടു് ൈഡ്രവർ ഇരി
ക്കുന്നിടം വെര നടക്കുന്നു. ഇടതു ഭാഗത്തും വലതു ഭാ
ഗത്തും ഇരിക്കുന്ന യാത്രക്കാേരാെടല്ലാം പണം േചാ
ദിക്കുന്നു. അയാേളാടു് ആർക്കും ഇഷ്ടം േതാന്നുകയില്ല.
അങ്ങെനയുള്ള മുഖഭാവവും േചഷ്ടാവിേശഷങ്ങളും ശരീ
രാകൃതിയുമാണു് അയാൾക്ക്. എങ്കിലും യാത്രക്കാരിൽ
െതാണ്ണൂറു ശതമാനവും പണം െകാടുക്കും. െകാടുക്കുന്ന
തുക ൈകനീട്ടി വാങ്ങാൻ വയ്യ അയാൾക്ക്. േതാളുെതാ
ട്ടു ൈകമുട്ടുവെര മാത്രേമ അയാൾക്കു ൈകയായിയുള്ളൂ.
‘സ്റ്റമ്പ് ’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഉപേയാഗിച്ചു െകാള്ള
െട്ട. ആ സ്റ്റമ്പിെന്റ അറ്റം ഉരുണ്ടിരിക്കും. േഡാക്ടർമാർ
നടത്തിയ ‘തയ്യലി’െന്റ ഫലമാേണാ എന്നറിയാൻ പാ
ടില്ല, ചില വരകളും മറ്റും അവിെടയുണ്ടു്. ജുഗുപ്സാ ജന
കമാണു് ആ ഉച്ഛിഷ്ട ഭാഗെമന്നു് എഴുതിയാൽ ഈശ്വ
രൻ എെന്നയും ആ രീതിയിൽ ആക്കിക്കളയുേമാ എന്നു
േപടിയുണ്ടു്. എങ്കിലും എഴുതുന്നു. പണം െകാടുക്കുന്ന
വർ നാണയം ആ ഉരുണ്ട ഭാഗത്തു തെന്ന വച്ചു െകാടു
ക്കണെമന്നു് ആ യുവാവിനു നിർബ്ബന്ധമുണ്ടു്. േപാക്ക
റ്റിൽ ഇട്ടു െകാടുത്താൽ േപാരാ. ഭുജാഗ്രത്തിൽ നാണ
യം വച്ചാൽ നാടകീയമായ മട്ടിൽ െചറുപ്പക്കാരൻ ൈക
ചലിപ്പിക്കുന്നു. അതു ഒരു പാരബല—അനുവൃത്തം—
ഡിൈസ്ക്രബ് െചയ്യുന്നു. നാണയം ടക് എന്നു അയാളുെട
കീശയിൽ വീഴുന്നു. ഒരിക്കൽേപ്പാലും നാണയം താെഴ
വീണു കണ്ടിട്ടില്ല. ‘സാേറ, സാേറ’ എന്ന പരുക്കൻ വി
ളികളും പാരബല ഡിൈസ്ക്രബ് െചയ്യലും. രണ്ടു െബല്ല്
മുഴങ്ങുേമ്പാൾ യുവാവു് ഇറങ്ങുകയായി. ആ സ്റ്റമ്പാേണാ
കൂടുതൽ ജുഗുപ്സാവഹം? അേതാ അനുവൃത്തം ആേലഖ
നം െചയ്യേലാ? രണ്ടും എന്നാണു് ഉത്തരം. ആ യുവാവു്
ൈകയില്ലാത്തവനാെണന്ന മട്ടിൽ വന്നു പണം േചാദി
ച്ചാൽ ആരും സേന്താഷേത്താെട കൂടുതൽ െകാടുക്കും.
പേക്ഷ അയാൾക്കതു വയ്യ. സ്റ്റമ്പ് കാണിക്കണം. അതു
െകാണ്ടുള്ള വിദ്യ കാണിക്കണം. ഫലം യാത്രക്കാരുെട
െവറുപ്പു്. കഴിഞ്ഞ കുേറക്കാലമായി സാഹിത്യത്തിനുള്ള
സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ൈകമുട്ടി
നു േശഷമുള്ള ഭാഗമില്ലാത്തവരാണു്. അവരുെട ഭുജാഗ്ര
ത്തിൽ ശസ്ത്രക്രിയയുെട ഫലമായ ഉണങ്ങിയ ചാലുകൾ
കാണുന്നു. സമ്മാനത്തുക അവിെട വച്ചു െകാടുക്കുന്നു.
അനുവൃത്താേലഖനം നടക്കുന്നു. തുക കീശയിൽ വീഴു
ന്നു. േപാകുന്നു. ഭാരതത്തിേലാ േകരളത്തിേലാ ഉള്ള സ്റ്റ
മ്പുകാരുെട േപരുകൾ പറയാൻ ൈവഷമ്യമുണ്ടു്. അതു
െകാണ്ടു് അവയവത്തിെന്റ ഉച്ഛിഷ്ടം കാണിക്കുന്ന സാ
യ്പന്മാരുെട നാമേധയങ്ങൾ മാത്രം എഴുതാം. െച
സ്വാഫ് മീവാഷ്, വില്യം േഗാൾഡിങ്, യാേറാസ്ലാഫ് സി
െഫർട്ട്. ഇതു സാഹിത്യത്തിനുള്ള സമ്മാനം േനടുന്നവ
രുെട സ്ഥിതി. സമാധാനത്തിനുള്ള േനാബൽ സമ്മാ
നം വാങ്ങുന്നവർക്കു ൈകകളുമില്ല, കാലുകളുമില്ല. തല
യും െനഞ്ചും വയറും മാത്രേമ അവർക്കുള്ളൂ. മഹാത്മാ
ഗാന്ധിക്കു െകാടുക്കാത്ത സമാധാന സമ്മാനം അേന
കമാളുകെള െകാെന്നാടുക്കിയ ബഗിനു െകാടുത്തവരാ
ണു് േനാബൽ സമ്മാന കമ്മിറ്റി. ആ യുവാവിെന േനാ
ക്കാെത ഞാൻ ബസ്സിലിരിക്കുേമ്പാൾ കഥാകാരനായ
ടി. ആറും, ഇന്നു തൃപ്പൂണിത്തുറ േകാേളജിെല പ്രിൻസിപ്പ
ലായ സി. എ. േമാഹൻദാസും കൂടി “കാഫ്ക, കാഫ്ക”
എന്നു പറയുന്നു. ഞാൻ അദ്ഭുതെപ്പട്ടു് എന്താ കാര്യെമ
ന്നു് അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ അവർ ഒരു ട്രാൻേസ്പാർട്ട് ബസ്സി
െന്റ േബാർഡ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. Trial എന്നു േബാർഡ്.
ട്രയൽ എന്ന േനാവെലഴുതിയ കാഫ്കയ്ക്കു േനാബൽ
സമ്മാനം കിട്ടിയില്ല. ഇറ്റലിക്കാരി ഗ്രാറ്റ്സീയ േഡല
ഡ്ഡയാണു് അതു െകാണ്ടുേപായതു്. ആേരാർമ്മിക്കുന്നു
അവെര?
ഇെതാെക്ക മുൻകൂട്ടി കണ്ടുെകാണ്ടാവണം ബർണാഡ്
ഷാ പറഞ്ഞതു്: “ൈഡനൈമറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിനു് ആൽ
ഫ്രഡ് േനാബലിനു മാപ്പു െകാടുക്കാം: പേക്ഷ, മനുഷ്യ
രൂപെമടുത്ത ഒരു രാക്ഷസേന േനാബൽ സമ്മാനം
കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂ” (ആർ. െക. നാരായൺ ‘ഫ്രന്റ്
ൈലനി’ ൽ എഴുതിയ േലഖനത്തിൽ നിന്നു് ).

പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള
മാർക്സിസ്റ്റായ പി. േഗാവിന്ദപ്പി
ള്ളെയ എനിക്കു േനരിട്ടു് പരിചയമു
ണ്ടു്. തമ്മിൽ കാണുേമ്പാൾ അേദ്ദ
ഹം ബൂർഷ്വാ സാഹിത്യകൃതികളു
െട മേനാഹാരിതെയ നിന്ദിച്ചു സം
സാരിക്കാറില്ല. സാഹിത്യെത്ത സം
ബന്ധിച്ച് അേദ്ദഹത്തിനുള്ള ഈ
ഹൃദയ വിശാലതയും ഔദാര്യവും
എെന്ന അേദ്ദഹേത്താടു കൂടുതൽ
പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള
കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യം ചില സുഹൃത്തുക്കേളാ
ടു ഞാൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവരിൽ ചിലർ അറിയിച്ചു:
“അെതാെക്ക േനരിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ. പ്ലാറ്റ്േഫാ
മിൽ കയറുേമ്പാൾ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള വിട്ടുവീഴ്ച്ചയില്ലാത്ത
മാർക്സിസ്റ്റാണു്. ‘മാജിക് െമൗണ്ട’ െനേപ്പാലും അേദ്ദഹം
പുച്ഛിച്ചു തള്ളും.” അവരുെട ഈ അഭിപ്രായം എനിക്ക്
അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും വല്ല സംശയ
ത്തിെന്റ പാെടങ്കിലും എെന്റ മനസ്സിൽ വീണിട്ടുേണ്ടാ?
ഉെണ്ടങ്കിൽ താെഴ േചർക്കുന്ന ഭാഗം അതിെന നിർ
മ്മാർജ്ജനം െചയ്തിരിക്കുന്നു. പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ‘മുഖാ
മുഖം’ എന്ന ചലചിത്രെത്ത വിമർശിച്ചു െകാെണ്ടഴുതിയ
“ഭഗവാൻ മേക്രാണിയുെട പുനരവതാരം” എന്ന േലഖ
നത്തിൽ പറയുന്നു:
“ഒരു േമാഹഭംഗവും ഇേതവെര അനുഭവ

െപ്പടാത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണു് ഈ
േലഖകൻ. എങ്കിലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ
സാഹിത്യകൃതികേളേയാ കലാസൃഷ്ടിക
േളേയാ അപ്പാെട എതിർക്കുകേയാ െവ
റുക്കുകേയാ െചയ്യുന്ന ഒരുവനല്ല. ചില
േപ്പാൾ അസത്യെത്തക്കാൾ ആപത്ക്ക
രവും വഴി െതറ്റിക്കുന്നതുമായ അർദ്ധസ
ത്യങ്ങെള ആസ്പദിച്ചവയായാലും കലയു
െട നിയമങ്ങൾക്ക് വിേധയമായി കലാ
ചാതുരിേയാെടയും ആത്മാർത്ഥതേയാ
െടയും രചിക്കുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിദഗ്ധ കൃ
തികൾക്കും അവയുേടതായ ആസ്വാദ്യത
യും പ്രേയാജനവും സാംസ്ക്കാരിക മൂല്യവും
ഉെണ്ടന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആത്മാർത്ഥ
തയുള്ള ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ അത്തരം
കൃതികെള—അവ ഭാഗിക വീക്ഷണങ്ങ
ളാെണങ്കിൽ േപാലും—സ്വയം വിമർശന
ത്തിനും െതറ്റുതിരുത്തലിനും ഉപയുക്ത
മായ ഉപാധിയായി കാണുന്നു. വിമർശ
നാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുേമ്പാഴും അവ
യുെട നീക്കിബാക്കി ഫലം മാലിന്യവിേര
ചനവും അതുെകാണ്ടു് ആേരാഗ്യസിദ്ധി
യും ആയിരിക്കും. അങ്ങെനയാണു് ഓർ
െവല്ലിെന്റ “ആനിമൽ ഫാം” േകായ്സ്ല
റുെട “നട്ടുച്ചക്കിരുട്ടു്” മുതലായവ എനി
ക്ക് ഹൃദയംഗമങ്ങളായി അനുഭവെപ്പടുന്ന
തു്. അവയിെല പ്രകടമായ സേന്ദശങ്ങൾ
സ്വീകാര്യമായതുെകാണ്ടല്ല”.
ജനറ്റിക്സ്, ഭൗതികശാസ്ത്രം ഇവയിൽേപ്പാലും മാർ
ക്സിസത്തിെന്റ അതിപ്രസരവും അധിപ്രസരവും ഉള്ള
ഇക്കാലത്തു് വികാരത്തിൽ മാത്രം, അടിയുറച്ച സാഹി
ത്യെത്ത ‘െറജ്െമേന്റഷ’നു വിേധയമാക്കാത്ത േഗാ
വിന്ദപ്പിള്ളയുെട മാനസികനില ആദരണീയം തെന്ന.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധന്മാർക്ക് മയേകാവ്സ്കിയുെടയും െന
റുതയുെടയും കാവ്യങ്ങൾ വായിച്ചു രസിക്കാെമങ്കിൽ,
ജനാധിപത്യവാദികൾക്ക് ഫാസിസ്റ്റായ എസ്റാ പൗ
ണ്ടിെന്റ കൃതികൾ ആസ്വാദ്യങ്ങളാെണങ്കിൽ കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റുകൾക്ക് ബൂർഷ്വാ കലാകാരന്മാരുെട സൃഷ്ടികളും
രേസാത്പാദകങ്ങളാേവണ്ടതാണു്. റഷ്യയിലും ൈച
നയിലും ആ മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഇവിെട
യുള്ളവർ അതറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറിഞ്ഞവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയുെട കാര്യം സേന്താഷപ്രദമായിരി
കുന്നു.
മനുഷ്യാത്മാക്കളുെട എഞ്ചിനീയറന്മാരാണു് എഴുത്തുകാ
െരന്നു് സ്റ്റാലിൻ 1932-ൽ ഉദ്േഘാഷിച്ചു (Main Currents

of Marxism, Leszek Kolakowski, Part III, Page 92).
കല, കലാപരമായി നന്മയാർന്നതായിരുന്നാൽ മാത്രം
േപാരാ, അതു് രാഷ്ട്രവ്യവഹാരപരമായും ശരിയായിരി
ക്കണം എന്നു് മാേവാ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു (ibid—p. 499).

റഷ്യയിെലയും ൈചനയിെലയും സങ്കല്പങ്ങൾ സ്റ്റാലി
െന്റയും മാേവായുെടയും കലാസങ്കൽപ്പങ്ങെള ബഹുദൂരം
അതിശയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പാവം നായ്
ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരൻ വീേക്താർ
യൂേഗായുെട ‘േല മീേസറബ്ല’
എന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ േനാവ
ലിൽ ഭക്ഷണശാല നടത്തുന്ന െത
നാർദിയ കുടുംബെത്ത വർണ്ണിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. െതനാർദിയ കൃശഗാത്രനാണു്.
വീേക്താർ യൂേഗാ
അയാളുെട ഭാര്യ സി. വി. രാമൻപി
ള്ളയുെട ഭാഷയിൽ ‘മാംസേഗാപുരശരീരിണി’യാണു്.
പേക്ഷ, ഒച്ചുേപാലുള്ള ആ മനുഷ്യെന കണ്ടാൽ അവൾ
െഞട്ടും. േനേര മറിച്ചാണു് പല വീടുകളിലും. ഓഫീസി
െന വിറപ്പിക്കുന്ന പല കപ്പടാമീശക്കാരും വീട്ടിൽ വിറ
െകാള്ളുന്നവരാണു്. അച്ചിക്ക് ദാസ്യപ്രവൃത്തി െചയ്യുന്ന
അയാൾ െകാച്ചിക്ക് േപായങ്ങു െതാപ്പിയിടാെത ഓഫീ
സിേലക്ക് വന്നു് ഒരു േഹതുവും കൂടാെത അവിെടയുള്ള
വേരാടു് തട്ടിക്കയറുന്നു. ‘േഹതുവില്ലാെത’ എന്നു് ഞാെന
ഴുതിയതു് ശരിയല്ല. വീട്ടിെല അടിമത്തമാണു് ഓഫീസി
െല േദഷ്യമായി മാറുന്നതു്. വീട്ടിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തവൻ
ഓഫീസിലും കുഴപ്പക്കാരനല്ല.
ഇനി മെറ്റാരു രംഗം. മന്ത്രി ചീഫ് െസക്രട്ടറിേയാടു് കയർ
ക്കുന്നു. ചീഫ് െസക്രട്ടറി േദഷ്യം തീർക്കുന്നതു് െസക്രട്ടറി
േയാടു്. അയാൾ െഡപ്യൂട്ടി െസക്രട്ടറിെയ കുറ്റെപ്പടുത്തു
ന്നു. െഡപ്യൂട്ടി െസക്രട്ടറി അണ്ടർ െസക്രട്ടറിയുെട േനർ
ക്ക് കണ്ണുരുട്ടുന്നു. അയാൾ െസക്ഷൻ ഓഫീസറുെട
േനർക്കും. െസക്ഷൻ ഓഫീസർ ക്ലാർക്കിെന ശകാ
രിക്കുന്നു. ക്ലാർക്ക് പ്യൂണിെനയും. പ്യൂണിനു് ആേരാടും
മല്ലിടാനില്ല. അയാൾ കിട്ടിയ ശകാരം തലയിേലറ്റി വീ
ട്ടിേലക്ക് േപാകുന്നു. ഇടവഴിയിൽ കയറുേമ്പാൾ ഒരു
പാവെപ്പട്ട പട്ടി അതിെന്റ പാട്ടിനു് േപാകുന്നതു് കാണു
ന്നു. പ്യൂൺ ശങ്കരപ്പിള്ള കെല്ലടുത്തു് ഒറ്റേയറു്. പട്ടിയുെട
കാലു് ഒടിഞ്ഞു. അതു് ദയനീയമായി നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടു്
ഓടുേമ്പാൾ ശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് സ്വസ്ഥത.
തക്ക സമയത്തു് ഭർത്താവിെന കിട്ടാത്തതുെകാണ്ടു് ജീ
വിതം മുഴുവനും “വൃദ്ധകന്യകാത്വം” നയിേക്കണ്ടിവരു
േമ്പാൾ പട്ടിക്കുട്ടികെള േസ്നഹിച്ചു തുടങ്ങും. അവെയ
വളർത്തും. പട്ടിക്കുട്ടിെയ കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ പൂച്ചക്കുട്ടി
മതി. അെല്ലങ്കിൽ ആതുരാലയം നടത്താൻ േപാകും.
മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിെന ‘Displacement’ എന്നു പറ
യും. രസാവഹമാണു് ഇതിെനക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന
തു്. ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിെന കണ്ടുകൂടാ, ഭർത്താവിനു് ഭാ
ര്യെയയും. എന്നാൽ സത്യസന്ധമായി അവർ രണ്ടുേപ
രും അതു പുറത്തുപറയുകയില്ല. ഭർത്താവു് അവിയലിനു്
ഉപ്പു കൂടിേപ്പാെയന്നു് കുറ്റം പറയുന്നു. അയാൾ ഫാൻ
സ്വിേച്ചാഫ് െചയ്യാെതയാണു് ഓഫീസിേലക്ക് േപായ
െതന്നു് ഭാര്യ കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നു. നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ
തുടങ്ങുന്ന ഈ സംഭഷണം വലിയ ശണ്ഠയായി അവ
സാനിക്കുന്നു. അവർ പരസ്പരം െവറുക്കുന്നു എന്നതാണു്
ഇതിനു് േഹതു.
െക. രഘുനാഥൻ “ഞാൻ നിേവദിത” എന്ന കഥയിൽ
അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീ വിവാഹിതയാണു്. പേക്ഷ, അവൾ
ഉള്ളുെകാണ്ടു് േസ്നഹിക്കുന്നതു് േവെറാരു പുരുഷെന.
സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾ ആ േസ്നഹസാക്ഷാൽക്കാര
ത്തിനു് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു് അവൾ നഴ്സ
റി സ്കൂൾ നടത്തുന്നു. കുട്ടികെള േസ്നഹിക്കുന്നു. ഇരുപ
േത്തഴു കുട്ടികൾ. തൽക്കാലേത്തയ്ക്ക് അവരില്ല എന്നിരി
ക്കെട്ട. കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ േപാകുേമ്പാൾ അവിെട
മത്സ്യമുണ്ടു്. കുഞ്ഞുങ്ങേളാടുള്ള േസ്നഹം മത്സ്യങ്ങളിേല
ക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. രഘുനാഥെന്റ ഈ കഥ “സ്വഭാ
വപഠന”മാണു്; മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ അടിയുറച്ച പഠനം
(കഥ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പിൽ).

സൗന്ദര്യം മരിക്കുന്നു
രണ്ടു് നിർവചനങ്ങൾ
നളിനി: ടാേഗാറിെന്റ ‘കവികാഹ്നി’ ചൂഷണം െചയ്തു്
രചിക്കെപ്പട്ടതു് എന്നു് ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് എേന്നാടു് പല
േപ്പാഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല ഖണ്ഡകാവ്യം.
ഇന്ദുേലഖ: ആവശ്യത്തിലധികം വാഴ്ത്തെപ്പട്ട ഒരിടത്ത
രം സൂപ്പർഫിഷൽ േനാവൽ.
“ചീത്തക്കവിതെയഴുതാൻ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്. ഒന്നു്:
ചീത്തയായിത്തെന്ന എഴുതുക; രണ്ടു്: അലക്സാണ്ടർ
േപാപ്പിെനേപ്പാെല എഴുതുക”. ഇങ്ങെനേയാ ഇതിനു്

സദൃശമായ വിധത്തിേലാ പറഞ്ഞതു് ഓസ്കർ ൈവൽ
ഡാെണന്നാണു് എെന്റ ഓർമ്മ . ഇതു് മാന്യമായ ശകാ
രം. അമാന്യമായ ശകാരവുമുണ്ടു്. വായനക്കാേരാടു് മാ
പ്പുേചാദിച്ചുെകാണ്ടു് ഞാനതു് കുറിക്കുന്നു. പി. ദാേമാ
ദരൻ പിള്ള നല്ല നിരൂപകനായിരുന്നു, നല്ല ഗദ്യകാ
രനായിരുന്നു, വലിയ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. പേക്ഷ,
അേദ്ദഹം പുേരാഗമനത്തിനു് എതിരായി നിന്നിരുന്നു.
സ്േറ്ററ്റ് േകാൺഗ്രസ്സ് “ഉത്തരവാദഭരണ”ത്തിനുേവണ്ടി
പ്രേക്ഷാഭണം കൂട്ടിയേപ്പാൾ ദാേമാദരൻ പിള്ള ഒരി
ക്കൽ എേന്നാടു പറഞ്ഞു: ഇവന്മാർക്ക് സി. പി. രാമ
സ്വാമി അയ്യരുെട േകാണകം ഇടങ്ങഴി െവള്ളത്തിലിട്ടു്
േവകിച്ച്, പതിനാറിൽ ഒന്നാക്കി വറ്റിച്ച്, കഷായമുണ്ടാ
ക്കി േസവിക്കാൻ െകാടുക്കണം. ഇതു് അമാന്യമായ
ശകാരം. കലാഹിംസ കാണുേമ്പാൾ ചിലർ അമാന്യ
മായ ഉപാലംഭം നടത്താൻ പ്രവണതയുള്ളവരായിത്തീ
രും. െതാഴിലാളികേളാടു് േചർന്നു് നിന്നുെകാണ്ടു് അവ
െര വഞ്ചിക്കുന്നവരുെട േനർക്ക് ആ െതാഴിലാളികൾ
മൂന്നാം കണ്ണു് തുറേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതെയക്കുറി
ച്ച് പുലിയൂർ രവീന്ദ്രനു് പറേഞ്ഞ തീരൂ. പറയെട്ട. പേക്ഷ
അേദ്ദഹത്തിേന്റതു് പാട്ടല്ല, ഗർജ്ജനമാണു്. കവിതയു
െട േനർക്കുള്ള മൂന്നാംകണ്ണു തുറക്കലാണു്.
എെന്റ േകാരം!
നിെന്റ കമ്പിളിലിളകിമറിയൂ, കായലലകളിെലെന്റ ദുഃഖക്കായമിത്തിരി
ഞാൻ കലക്കുേമ്പാൾ
നിെന്റ െനഞ്ചിൽ നഞ്ചിടാെനാരു
െപാതിയഴിക്കുേമ്പാൾ

ഇങ്ങെന േപാകുന്നു രവീന്ദ്രെന്റ ‘കാവ്യം’ (േദശാഭിമാ
നി). ഇതു വായിക്കുേമ്പാൾ ഓസ്കർ ൈവൽഡാകാ
നല്ല, ദാേമാദരൻപിള്ളയാകാനാെണെന്റ ആഗ്രഹം.
അതു് മനസ്സിൽ അടക്കിവയ്ക്കെട്ട. രവീന്ദ്രൻ ഇമ്മട്ടിൽ
സൗന്ദര്യഹന്താവാകരുെതന്നു് ഉപേദശിക്കുകയും െച
യ്യെട്ട.

ക്ഷമാപണേത്താെട
പ്രസംഗംെകാണ്ടു െസൻേസഷൻ
സൃഷ്ടിച്ച പ്രഭാഷകനുണ്ടായിരുന്നു
മുൻപു്. ഞാനതു ഒരിക്കൽ േകട്ടു് പുള
കം െകാണ്ടു. രണ്ടാമതു േകട്ടേപ്പാൾ
പുളകം ഉണ്ടായില്ല. കാരണം കാ
ണാെത പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആവർ
ത്തിക്കുകയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. ഒരി
ക്കൽ ചിറയിൻകീഴു് വച്ചു കൂടിയ ഒരു
സ്മിത പാട്ടീൽ
സേമ്മളനത്തിൽ അേദ്ദഹവും പി. േകശവേദവും പ്രഭാ
ഷകരായിരുന്നു. അവർ തമ്മിെലാരു തർക്കം. രണ്ടാമ
തായിേട്ട താൻ പ്രസംഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു് അേദ്ദഹം.
േകശവേദവും അങ്ങെന ശഠിച്ചു. ഒടുവിൽ േദവ് എഴു
േന്നറ്റു പറഞ്ഞു: “ശരി, ഞാൻ ആദ്യം പ്രസംഗിേച്ചക്കാം.
പേക്ഷ മിസ്റ്റർ… എന്തു പ്രസംഗിക്കുെമന്നും ആ പ്രസംഗ
ത്തിെല വാക്യം എന്തായിരിക്കുെമന്നും എനിക്കറിയാം.
അതിനുള്ള സമാധാനവും ഞാൻ നൽകിേയക്കാം”. േദ
വു് രണ്ടാമെത്ത പ്രഭാഷകൻ പറയാൻ േപാകുന്ന വാ
ക്യങ്ങൾ ഓേരാന്നായി പറഞ്ഞു. അവയ്ക്കു വിമർശനവും
നൽകി. രണ്ടാമെത്തയാളിെന്റ ഊഴെമത്തി. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ വായടഞ്ഞു േപായി. താൻ പറേയണ്ട വാക്യ
ങ്ങളാെക േദവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ‘എനിെക്കാന്നും പറ
യാനില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞ് അേദ്ദഹം േപായി. ആളുകൾ
ചിരിച്ചു. മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ഞാൻ ൈകയിെലടുക്കു
ന്നു. അഞ്ചു േനാവലുകൾ. ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല. എങ്കി
ലും േദവിെനേപ്പാെല അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. അഞ്ചും ൈപ
ങ്കിളി േനാവലുകളായിരിക്കും. പിെന്ന ഒരു െകാലപാത
കവർണ്ണനം. ഇവ കഴിഞ്ഞാൽ െപ്രാഫസർ െക. എം.
തരകെന്റ ചിന്താപ്രധാനമായ ‘കാര്യവിചാരം’, െവല്ലൂർ
പി. എം. മാത്യുവിെന്റ മനഃശാസ്ത്രപരമായ വിശകലനം,
േടാംസിെന്റ രസകരമായ കാർട്ടൂൺ. ഈ മൂന്നും ഞാൻ
േനാക്കാറുണ്ടു്. അതു കഴിഞ്ഞാേലാ? സ്റ്റുപിഡിറ്റിക്ക്
പര്യായെമന്ന മട്ടിൽ സ്ഥലം നികത്താനായി െകാടു
ക്കുന്ന െകാച്ചു കാർട്ടൂണുകൾ. മാന്യന്മാെര നിരന്തരം
നിന്ദിക്കുന്ന േവെറാരു കാർട്ടൂൺ. ഇവ േനാേക്കണ്ടതി
ല്ല. അതുെകാണ്ടു് കവർ േപജിേലക്കു “നടത്തി േനേര
നയനങ്ങൾ രണ്ടും”. സുഹാസിനിയുെട ചിത്രം. സുന്ദരി.
പേക്ഷ അവരുെട സൗന്ദര്യം നിസ്സാരതയിേലക്കു െച
ന്നു വിളറിേപ്പാകും ‘ഫ്രന്റ് ൈലനി’ൽ െകാടുത്തിരിക്കു
ന്ന സ്മിതപാട്ടീലിെന്റ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ. വിേശഷിച്ചും
106-ാം പുറെത്ത ചിത്രം. സ്ത്രീക്ക് ഈ സൗന്ദര്യം എങ്ങ
െന കിട്ടി? What makes a woman beautiful? എന്ന
േലഖനത്തിൽ ഹാവ്ലകു എല്ലിസ് ഇതിനു മറുപടി നൽ
കിയിട്ടുണ്ടു്. ഇതിനു മറുപടിയെല്ലങ്കിലും മറുപടിയായി
േതാന്നുന്ന മട്ടിൽ എഡ്േവഡ് േഷാർട്ടർ A History of
Women’s Bodies എെന്നാരു നല്ല പുസ്തകം എഴുതിയി
ട്ടുണ്ടു്. സ്ത്രീയുെട ശരീരെത്ത സംബന്ധിച്ച് ഒരു ‘ഡിമിസ്റ്റി
ഫിേക്കഷൻ’ നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ വാദം. ഇതാണു ശരിെയന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു.
ഈ പുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള രണ്ടു േനരേമ്പാക്കു
കൾ: 1) ഒരുത്തൻ ഭാര്യെയ കണ്ടമാനം തല്ലിയതു െകാ
ണ്ടു് േഡാക്ടെറ വിളിച്ചു. ഫീസിെന്റ ഇരട്ടിെകാടുത്തു.
“ഇരട്ടി എന്തിനു് ?” “ഒന്നു് ഇത്തവണേത്തക്ക്. മേറ്റതു്
രണ്ടാമതു് അടി െകാടുക്കുേമ്പാേഴക്കുള്ളതു്.” 2) ഗർഭച്ഛി
ദ്രം സംഭവിച്ച് േഡാക്ടറുെട അടുെത്തത്തിയ സ്ത്രീേയാ
ടു് അേദ്ദഹം: “ആ െചാവ്വാഴ്ച നിങ്ങളുെട ഭർത്താവു് നി
ങ്ങെള തല്ലിേയാ?” അവളുെട മറുപടി: “അയാൾ എെന്റ
തലയിലടിച്ചു. ഞാൻ െവളിയിൽ േപായിട്ടു തിരിച്ചുവന്ന
േപ്പാൾ അയാൾ എെന്റ ഉടുപ്പാെക വലിച്ചു കീറി.”
ഒരു കമന്റുമില്ലാെത എം. പി. നാരായണപിള്ളയുെട
കലാകൗമുദി േലഖനത്തിൽ നിന്നു് ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കു
ന്നു. കമന്റ് വായനക്കാർ നടത്തിയാൽ മതി.
“കൃഷ്ണേമേനാൻ മത്സരിച്ച േബാെബയിലാരാണു് ഇന്നു
മത്സരിക്കുന്നെതന്നറിയാേമാ?

സുനിൽദത്തു്.
സുനിൽദത്തു് ആരാണു് ?
നർഗീസിെന്റ ഭർത്താവു്.
നർഗീസാരാണു് ?
രാജ്കപൂറിെന്റ ആയകാലെത്ത ചരക്ക് ” (പുറം 20).

നിർവ്വചനങ്ങൾ
ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസം: അശ്ലീല പടങ്ങൾ പ്ര
േയാഗിക്കാെത െസക്സിെന്റ േതജെസ്സടുത്തു കാണിക്കു
ന്ന നല്ല േനാവൽ.
ഫിഡിൽ: അശ്ലീല പദങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കാെത കല
െയ വൾഗറാക്കിക്കാണിക്കുന്ന േനാവൽ.
നളിനി: ടാേഗാറിെന്റ ‘കവികാഹ്നി’ ചൂഷണം െചയ്തു്
രചിക്കെപ്പട്ടതു് എന്നു ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് എേന്നാടു പല
േപ്പാഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല ഖണ്ഡകാവ്യം.
ഇന്ദുേലഖ: ആവശ്യത്തിലധികം വാഴ്ത്തെപ്പട്ട ഒരിടത്ത
രം ‘സൂപർഫിഷൽ’ േനാവൽ.
ൈലബ്രറി: ഭാര്യയുെട ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പ
ടാൻ േവണ്ടി ഗേവഷണത്തിെന്റ േപരിൽ വന്നിരിക്കാൻ
പറ്റിയ സ്വർഗ്ഗം.
സർവ്വകലാശാലാ പ്രഭാഷണങ്ങൾ: അവിദഗ്ദ്ധന്മാ
രുെട ‘പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ’ ആവിഷ്കരിക്കെപ്പടുന്ന വാക്യസമു
ച്ചയം.
േകാേളജ് യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം: അദ്ധ്യക്ഷ്യം വഹി
ക്കാൻ െചർെനൻേകായും, ഉദ്ഘാടനം െചയ്യാൻ െറ
യ്ഗനും, പ്രസംഗിക്കാൻ സിേയാപിങ്ങും, കൃതജ്ഞത
പറയാൻ താച്ചറും േവണെമന്നു കരുതി തിരുവനന്ത
പുരെത്തത്തുന്ന യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ ആെരയും
കിട്ടാെത എം. കൃഷ്ണൻ നായെര വിളിച്ചു െകാണ്ടുേപാ
യി പ്രസംഗിപ്പിക്കുകയും കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന
സന്ദർഭത്തിൽ അയാെള അപമാനിച്ചു വിടുകയും െചയ്യു
ന്ന ചടങ്ങ്.

ക്രിസ്തു ശിഷ്യെന്റ മര്യാദ
േപ്രതബാധ—ഒരപഗ്രഥനം എന്ന േപരിൽ പി. എം.
മാത്യു െവല്ലൂർ മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ രണ്ടു േലഖന
ങ്ങെളഴുതി. അവയ്ക്കു മറുപടിെയന്ന നിലയിൽ ഫാദർ
ജിേയാ കപ്പലുമാക്കൽ പൗരധ്വനി വാരികയിെലഴു
തിയ േലഖനം (ലക്കം 52) പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാർ
ഒന്നു േനാേക്കണ്ടതാണു്. ഒരു മര്യാദയുമില്ലാത്ത കാ
ലമാണിെതന്നു് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും ഇത്രേത്താള
മാകാേമാ? ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ ജിേയാ കപ്പലുമാക്കൽ
എഴുതുന്നു:
അസുഖെത്തത്തുടർന്നു് േകാട്ടയം െമ
ഡിക്കൽ െസന്ററിൽ കിടക്കുേമ്പാഴാ
ണു് ഞാൻ ശ്രീ. പി. എം. മാത്യുവിെന
ആദ്യമായി കാണുന്നതു്. പ്രസിദ്ധമായ
െവല്ലൂർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും റിട്ടയർ
െചയ്ത പ്രശസ്തനും പക്വമതിയുമായ ഒരാ
ളുെട ചിത്രമാണു മാത്യു െവല്ലൂർ എന്ന
നാമം എെന്റ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതു്.
എന്നാൽ മറുനാടൻ േഫാമിലുള്ള, െച
റുപ്പക്കാരനായ ഒരു താടിമീശക്കാരെന
യാണു േനരിൽ കണ്ടതു്. ഈ പ്രശസ്തൻ
എേന്ത ഇത്ര േവഗം ആശുപത്രിവിട്ടുേപാ
േരണ്ടിവന്നു എന്ന ചിന്തയാണു്, അേദ്ദ
ഹം സ്വയം എനിക്കു പരിചയെപ്പടുത്തിയ
േപ്പാൾ മനസ്സിേലക്ക് കടന്നു വന്നതു്.
മാത്യുവിെന്റ വാദങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയുക എന്ന മുഖ്യ
മായ പ്രവൃത്തി മറന്നു് പുേരാഹിതനായ ജിേയാ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ആകൃതി വർണ്ണിക്കുന്നു; അതും പുച്ഛമാർന്ന
മട്ടിൽ. “എേന്നാടു േചർന്നു നിൽക്കാത്തവൻ എെന്റ
എതിരാളി” എന്നു പറഞ്ഞ മനുഷ്യപുത്രൻ കപ്പലുമാ
ക്കലിെന സുഹൃത്തായി കരുതുേമാ? അേതാ എതിരാ
ളിയായി കരുതുേമാ? എെന്നേപ്പാലുള്ള സാധാരണ
മനുഷ്യർ നിയന്ത്രണം വിട്ടു സംസാരിക്കുന്നതു് ഒരളവിൽ
മനസ്സിലാക്കാം. സുജനമര്യാദയുെട ശാശ്വത പ്രതിരൂ
പങ്ങളായി വർത്തിേക്കണ്ട പുേരാഹിതന്മാർ ഇമ്മട്ടിൽ
സഭ്യതയുെട സീമ ലംഘിക്കുന്നതു് ശരിയല്ല. മര്യാദ െവ
റും കാപട്യമല്ല. അന്തരംഗം ശുദ്ധമായവേന മര്യാദ പാ
ലിക്കാൻ കഴിയൂ.
കരേഘാഷം െകാണ്ടു മുഖരിതമായ േഹാളിൽ നിന്നു പി
യാേനാ വായിച്ചയാൾ േപാകാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ ഒരു
െപൺകുട്ടി അയാെള സമീപിച്ച് “സർ, ഓേട്ടാഗ്രാഫ്
തരുേമാ?” എന്നു േചാദിച്ചു. “ഇല്ല കുട്ടീ എെന്റ ൈകകൾ
പിയാേനാ വായിച്ചു തളർന്നിരിക്കുകയാണു് ” എന്നു മറു
പടി. െപൺകുട്ടി പറഞ്ഞു: “എെന്റ ൈകകളും തളർന്നി
രിക്കുകയാണു്. ൈകയടിച്ചതിെന്റ ഫലമായ തളർച്ച.”
പുഞ്ചിരിേയാെട പിയാനിസ്റ്റ് ഓേട്ടാഗ്രാഫ് നൽകി.

പലരും പലതും
സങ്കര സംസ്കാരത്തിെന്റ ഉജ്ജ്വല
പ്രതീകമായി ഇന്ദിരാഗാന്ധിെയ
കാണുന്നു, പി. പി. ഉമ്മർ േകായ
(ചന്ദ്രിക വാരിക) സംസ്കാരഭദ്ര
മായ മനസ്സു് സംസ്കാരസൗരഭ്യം ശ്വ
സിക്കുന്നു. ആ മനസ്സിനു് എെന്റ
അഭിവാദനം.

പി. പി. ഉമ്മർ േകായ

രാമകൃഷ്ണൻ ഒരു കുറ്റവും െചയ്യാത്ത നല്ലവൻ. പേക്ഷ,
െതളിവുകൾ അയാെള െകാലപാതകിയാക്കുന്നു. ഇതാ
ണു് വി. പി. മേനാഹരൻ ‘ഈയാഴ്ച’ വാരികയിെലഴു
തിയ “ഒരു കുറ്റാേന്വഷണ കഥയുെട അന്ത്യം” എന്ന
കഥയുെട സാരം. ഐഡന്റിറ്റിെയക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം
കഥകൾ ഞാൻ ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിേശഷിച്ചും
മാക്സ് ഫ്രിഷിെന്റ I’am not Stiller എന്ന ഉജ്ജ്വലമായ
േനാവലും. അതുെകാണ്ടു മേനാഹരെന്റ കഥയിൽ ഒരു
പുതുമയും േതാന്നിയില്ല എനിക്ക്.
കുഞ്ഞച്ചൻ പള്ളിയിൽ േപാേകണ്ട സമയത്തു് ഷാപ്പിൽ
കയറി കള്ളു കുടിക്കുന്നു. അയാളുെട ഛർദ്ദിക്കലും പശ്ചാ
ത്താപവും മതിവിഭ്രമവും െചറിയാൻ െക. െചറിയാെന്റ
“കുഞ്ഞച്ചൻ” എന്ന കഥയിെല വിഷയങ്ങൾ. കവിയും
കഥാകാരനുമായ അേദ്ദഹം ഇത്തരത്തിെലാരു േബാ
റൻ കഥ എങ്ങെന രചിച്ചു എന്നാേലാചിച്ച് ആേലാചി
ച്ച് എനിക്കും കുഞ്ഞച്ചെനേപ്പാെല മതിവിഭ്രമം (കഥ,
കഥാമാസികയിൽ).
ഞാെനാരു പണ്ഡിതനും വിേവകശാലിയുമാെണന്നു
െതറ്റിദ്ധരിച്ച് പലരും ജീവിതെത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന
സംശയങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുെകാടുക്കാൻ ആവശ്യെപ്പടു
ന്നു. എെന്റ വായനക്കാരിൽ നിന്നു് ഒരു വ്യത്യസ്തതയും
എനിക്കില്ല. എങ്കിലും “പരാജയം എങ്ങെന ഒഴിവാ
ക്കാം” എന്ന ഒരു േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം നൽകെട്ട.
• സ്വന്തം അഭിമാനത്തിനു മുറിവു പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ
സ്ത്രീകേളാടു ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കരുതു്.
• ഒന്നിലും ഒരുത്തെനയും ചൂഷണം െചയ്യരുതു്.

□

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
DI GI TAL LI B ARY
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

