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സാഹിത്യവാരഫലം

1985/04/07-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

“അവനു് ആഹ്ലാദമില്ലായിരുന്നു. ഏകാകിയായവൻ
ആഹ്ലാദിക്കുന്നേതയില്ല. അവൻ ഇണെയ കിട്ടാൻ
ആഗ്രഹിച്ചു. അേന്യാന്യം ആേശ്ലഷിക്കുന്ന പുരുഷനും
സ്ത്രീയുമായി അവൻ മാറി. ഈ ശരീരം രണ്ടായി അവൻ
വിഭജിച്ചു. അതിൽ നിന്നു ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഉണ്ടായി.

അതുെകാണ്ടു യാജ്ഞവൽക്യൻ പറഞ്ഞു ഈ ശരീരം
ഒരാളിെന്റ തെന്ന പകുതിയാണു്; പിളർന്ന പയറിെന്റ
രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നു് എന്ന േപാെല. അതിനാൽ
ഈ ശൂന്യസ്ഥലം ഭാര്യയാൽ നിറയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അവൻ അവേളാടുകൂടി േചർന്നു. അതിൽ നിന്നു് മനു
ഷ്യരുണ്ടായി” (ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തു് 1-4-3. സ
വ ൈനവ േരേമ… എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം).

സൃഷ്ടിേയാടു ബന്ധെപ്പട്ട ശക്തി
ക്കു ൈദവികത്വമുെണ്ടന്നു ഋഷിമാർ
േപാലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നതി
നു് ഈ ഭാഗം െതളിവു നൽകുന്നു.
അതുെകാണ്ടു് െസക്സ് എന്ന വാക്കു
േകട്ടാൽ ചുവപ്പു കണ്ട നാടൻ കാള
െയേപ്പാെല ആരും വിരണ്ടു് ഓേട
ബതായീ
ണ്ടതില്ല. “ഈ ൈകയാണു ശത്രുക്കെള െകാന്നതു്: ബ്രാ
ഹ്മണർക്കു് ആയിരക്കണക്കിനു പശുക്കെള നൽകിയ
തു്; വീരന്മാെര നിഗ്രഹിച്ചതു്; സുന്ദരികളുെട നീവീബന്ധ
മഴിച്ചതു്. അവരുെട ചീർത്ത മുലകൾ െഞരിച്ചതും നാ
ഭീേദശവും തുടകളും ഗുഹ്യഭാഗവും തേലാടിയതും ഈ
ൈക തെന്ന. ഈ ൈകയാണു് അവരുെട ഉടുതുണിമാ
റ്റിയതു് ” എന്നു വിലപിച്ചു മഹാഭാരതത്തിെല ഒരു നാ
യിക. ഭർത്താവിെന്റ തകർന്ന ൈക കണ്ടാണു് അവളു
െട ഈ വിലാപം. ഋഷിമാർക്കു് ഇെതാെക്ക ആകാെമ
ങ്കിൽ നമ്മുെട സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും െസക്സിെന്റ വർ
ണ്ണനയാകാം. പേക്ഷ, അതു വിലക്ഷണങ്ങളായ ശാരീ
രിക ബന്ധങ്ങളിേലക്കു് വരരുെതേന്നയുള്ളു. അതു സം
ഭവിച്ചാൽ വായനക്കാരനു് േക്ഷാഭമുണ്ടാകും. രക്തം കൂ
ടുതൽ പ്രവഹിക്കും തലേച്ചാറിേലക്കു്. ആ േക്ഷാഭം മാ
നസികമായ ഇളക്കമുണ്ടാക്കും. ഒരു വ്യക്തിക്കും അസ്വ
സ്ഥതയുളവാക്കാൻ മെറ്റാരു വ്യക്തിക്കു് അധികാരമില്ല.
പിെന്ന െസക്സിെന്റ േതജസ്സു് പ്രകാശിപ്പിക്കാം. ഖസാ
ക്കിെന്റ ഇതിഹാസത്തിൽ ആ േതജേസ്സയുള്ളു. െഹൻ
റിമില്ലറുെട േനാവലുകളിൽ വൾഗർ െസക്സാണുള്ളതു്.
ഫ്രാൻസിൽ പ്രഖ്യാതമായ ഒരശ്ലീല രചനയാണു് The
Story O. കാമുകെന രസിപ്പിക്കാനായി ഒരു സ്ത്രീ എഴു
തിയ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയവരുെട ൈലംഗികങ്ങ
ളായ ഫാന്റസികളാണു് അധികം. തെന്റ ൈവരസ്യം
അസഹനീയമായേപ്പാൾ അതിൽ നിന്നു രക്ഷേനടാ
നായി ഈ ഗ്രന്ഥെമഴുതിെയന്നു് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
ഞാൻ ഇെതന്നല്ല ഏതു തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥവും വായി
ക്കാറുണ്ടു്. വായിച്ചാൽ മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ ഒരു സ്പന്ദെമ
ങ്കിലും എവിെടെയങ്കിലും കാണാതിരിക്കില്ല. The Story
O എന്ന േനാവലിൽ അതുണ്ടു്. ബതായീ എഴുതിയ
Story of The Eye എന്ന അശ്ലീല േനാവലിൽ അതു കൂ
ടുതലായി കാണാം. ഈ സ്പന്ദം ഒട്ടുമില്ലാത്തതു് മേനാ
രമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വരുന്ന കഥകളിലാണു്. മേനാരമ
ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് എന്നു് എടുത്തു പറെഞ്ഞങ്കിലും അതിെന
മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ല ഞാനിങ്ങെന എഴുതുന്നതു്. മ
എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഏതു വാരികയിെല
കഥയിലും ഈ ന്യൂനത ദർശിക്കാം. 6-ാം ലക്കം മേനാ
രമ ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പിൽ തങ്കച്ചൻ ആമ്പല്ലൂർ എഴുതിയ “മൃ
തിയുെട കാെലാച്ച േകട്ടു് ” എന്ന കഥാദുർമുഖിെയ കണ്ട
േപ്പാഴുണ്ടായ ജൂഗുപ്സ മനസ്സിെന്റ ഉപരിതലത്തിൽ നി
ന്നേപ്പാൾ അതു് അച്ചടിച്ചുവന്ന വാരികയുെട േപരു് തൂ
ലികത്തുമ്പിലൂെട കടലാസ്സിൽ വീണുെവേന്നയുള്ളു. ഒരു
ൈപങ്കിളികഥയാണിതു്. പേക്ഷ, വാക്കുകളുെട ബഹ
ളത്തിൽ, ക്ലീേഷയുെട അതിപ്രസരത്തിൽ അതിെന്റ
ൈപങ്കിളിസ്സ്വഭാവം േപാലും വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. നിേശ്ച
തനമായ, ദാരുമയമായ ഒരു രചന.
‘ചുവപ്പു കണ്ട നാടൻ കാളെയേപ്പാ
െല’ എന്നു മുകളിൽ എഴുതിെയങ്കി

ലും ചുവന്ന തുണി കണ്ടാൽ കാള
വിരേണ്ടാടുകയില്ല. ഓടും എന്നതു
അന്ധവിശ്വാസമാണു്. ചുവന്ന തു
ണി കാണിച്ചാൽ കാള ഇടിക്കാൻ
വരുന്നതു േപാെല െവള്ളത്തുണി
കാണിച്ചാലും അതു് ഇടിക്കാൻ വരും (Claudia de Lys
എഴുതിയ The Giant Book of Superstitions എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണു് ഈ അറിവു് എനിക്കു കിട്ടി
യതു് ).

ഉേദ്ദശ്യ ശുദ്ധിയാൽ…
െഖാൈമനിയുെട നാട്ടിൽ ആളുകെള െവടിവച്ചു െകാ
ല്ലുന്നതിെന്റയും തൂക്കിെക്കാല്ലുന്നതിെന്റയും പടങ്ങൾ
‘ൈറ്റം’, ‘ന്യൂസ് വീക്ക് ’ ഈ വാരികകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടു്.
കബന്ധങ്ങളുെട ചിത്രങ്ങളും കാണാം. അവെയാെക്ക
േനാേക്കണ്ടതായി വരുേമ്പാൾ ഞാൻ പുറങ്ങൾ േവഗം
മറിക്കാറാണു പതിവു്. എേന്താ അസ്വസ്ഥത. വധശി
ക്ഷ ശരിയാെണന്നു ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാരൻ കമ്യുവിെന്റ
അച്ഛൻ കരുതിയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു കുറ്റക്കാര
െന്റ തലെവട്ടുന്ന രംഗം അേദ്ദഹം കണ്ടു. ഉടെന ഛർ
ദ്ദിക്കുകയും െചയ്തു. സംസ്കാരത്തിെന്റയും പരിഷ്കാരത്തി
െന്റയും മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിേക്കണ്ട വാരികകൾ
വധത്തിെന്റയും മൃതേദഹങ്ങളുെടയും ചിത്രങ്ങൾ പര
സ്യെപ്പടുത്തിക്കൂടാ. 12-ാം ലക്കം മംഗളം വാരികയിൽ
ഒരു െകാച്ചു കുഞ്ഞിെന്റ അറ്റുേപായ തല േചർത്തുവച്ച
പടവും തലയില്ലാത്ത പടവും ഉണ്ടു്. അവ കണ്ടു് എനി
ക്കു എെന്തന്നില്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത ജനിച്ചു. േലാകത്തു
എെന്തല്ലാം ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു! അവയുെടെയ
ല്ലാം പടങ്ങൾ പരസ്യെപ്പടുത്തുന്നതു വലിയ േദ്രാഹകൃ
ത്യമാണു്. േരാഗാർത്തമായ മനസ്സുള്ളവെര ഇത്തരം ചി
ത്രങ്ങളും അവേയാടു ബന്ധെപ്പട്ട വർണ്ണനകളും ആകർ
ഷിക്കുെമന്നു് എനിക്കറിയാം. അേരാഗമായ മനസ്സുള്ളവ
െര ഇതു് ഛർദ്ദിപ്പിക്കുകയും െചയ്യും. ഈ സമുദായേദ്രാ
ഹത്തിൽ നിന്നു വാരികകൾ അകന്നു നിൽക്കണെമ
ന്നാണു് എെന്റ അഭിലാഷം.
ബർനാഡ് ഷായുെട ‘മനുഫാ
ക്േച്ചഡ് ട്രാജഡി’യായ Saint Joanൽ േജാൺ ഒഫ് ആർക്കിെന അഗ്നി
യിൽ എരിച്ചു െകാല്ലാൻ വാദിക്കുന്ന
വരിൽ പ്രധാനൻ ഒരു പുേരാഹിത
നാണു്. (Chaplain de stogumber)

Light your fire… My voices were
right എന്നു പറഞ്ഞ േജാണിെന
അവർ കുറ്റിയിൽ െകട്ടി എരിച്ചു. അതു കണ്ട ആ പുേരാ

ഹിതൻ പശ്ചാത്താപവിവശനായി ഹിസ്സ്റ്റീരിയ പി
ടിച്ചവെനേപ്പാെല ഓടിവരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടു് നാടക
ത്തിൽ. വധവും മൃതേദഹവും ഒരുമാതിരിയുള്ളവെരെയ
ല്ലാം െഞട്ടിക്കും. വധത്തിനു േപ്രരണ നൽകിയവെന
േപ്പാലും െഞട്ടിക്കുെമന്നു് ഷാ പേരാക്ഷമായി അഭിപ്രാ
യെപ്പടുന്നു.

പട്ടത്തുവിള
വായനക്കാർക്കു് ചിരപരിചിതങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ—
വസ്തുക്കൾ—ഇവ െചറുകഥയിൽ വർണ്ണിക്കണെമന്നി
ല്ല. േമശപ്പുറത്തു് പുസ്തകം കിടക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ
മതി. േതക്കിൻ തടി കാട്ടിൽ നിന്നു െവട്ടിെക്കാണ്ടു വന്നു
അറുെത്തടുത്തു പലകകളാക്കിയതിനുേശഷം ആശാ
രിെയ വിളിച്ചു. അയാൾ ഉളി േതച്ചു മിനുസെപ്പടുത്തി
എന്നിട്ടു് പലക ചവിട്ടിപ്പിടിച്ചു െകാണ്ടു ഉളി അതിലമർ
ത്തി… ഇമ്മട്ടിൽ േമശ നിർമ്മിച്ചതു മുഴുവൻ പറയണ
െമന്നില്ല. എന്നാൽ േമ… പ്പു… പു… കി… എന്നു് അക്ഷ
രങ്ങൾ എഴുതിയാലും മതിയാവുകയില്ല. ഒരു സ്ത്രീക്കു
മെറ്റാരു സ്ത്രീേയാടു േതാന്നിയ ‘ജലസി’യാണു് കഥയു
െട വിഷയെമങ്കിൽ ‘ജലസി’ എന്ന വികാരം വായന
ക്കാരുെട അനുഭവമായിത്തീരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉചി
തങ്ങളായ പദങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഉചിതമായ രീതിയിൽ
ആവിഷ്കാരം നിർവ്വഹിക്കണം. ഇെല്ലങ്കിൽ അെതാരു
വ്യർത്ഥരചനയായി ഭവിക്കും. പട്ടത്തുവിള കരുണാക
രൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയ “മേറ്റ െസക്സ് ”
എന്ന െചറുകഥയുെട ന്യൂനത ഇതു തെന്നയാണു്. ഒരു
പുരുഷനും സ്ത്രീയും എവിെടേയാ േപാകാൻ െവയിറ്റിങ്
ഹാളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീ ബാത്റൂമിൽ േപായ സമ
യത്തു് അയാൾക്കു് പരിചയമുള്ള േവെറാരു സ്ത്രീയുമായി
എേന്താ ചിലതു സംസാരിക്കുന്നു. ബാത്രൂമിൽ നിന്നു്
മടങ്ങിെയത്തിയ സ്ത്രീക്കു് അസൂയ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ
പറയാൻ ഒരുതരം ‘േഷാർട്ട് ഹാൻഡ് ’ ഭാഷയാണു്
കഥാകാരൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ ഭാവം
ആവിഷ്ക്കരിക്കെപ്പടുന്നില്ല. അേന്യാന്യബന്ധമില്ലാത്ത
കുേറ വാക്യങ്ങളുെട സമാഹാരമായി കഥ ആഴ്ചപ്പതിപ്പി
െന്റ താളുകളിൽ കിടക്കുന്നു. സാമാന്യം വണ്ണമുള്ള ഒരു
മരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ നിന്നു് ക്രേമണ മുകളിേലക്കു് കണ്ണ
യക്കൂ. തടി കനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. െകാമ്പുക
ളിേലക്കു് െചല്ലുേമ്പാൾ പിെന്നയും കനം കുറഞ്ഞു. ചി
ല്ലയിേലക്കു െചന്നാൽ നമ്മുെട െചറുവിരലിെന്റ കനേമ
ഉള്ളൂ. ഇലയിേലക്കു േപായാേലാ? അതിെന്റ നടുവില
െത്ത ഞരമ്പിൽകൂടി സഞ്ചരിച്ചു് അറ്റത്തു െചന്നാേലാ?
ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതീതി. ഈ പ്രതീതിയാ
ണു് കരുണാകരെന്റ കഥ വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കുണ്ടാ
യതു്. ഓേരാ അടി കയറുേമ്പാഴും വിശാലതയുെട ഒര
നുഭൂതി ജനിപ്പിക്കും, കലാസൃഷ്ടി. നല്ല മിനിക്കഥകൾ
േപാലും ഈ അനുഭവങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കും. ഇന്നെത്ത
നിലയിൽ പട്ടത്തുവിള കരുണാകരെന്റ ഈ െചറുകഥ
വ്യർത്ഥ രചനയാണു്.
പദ്യവും ഗദ്യവും എഴുതുന്ന സച്ചിദാനന്ദൻ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാ
പകനാണു്. വടക്കു് ഏേതാ േകാേളജിൽ. അതുെകാണ്ടു്
ഇംഗ്ലീഷിൽ േചാദ്യവും ഇംഗ്ലീഷിൽ മറുപടിയും.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: Mr. Krishnan Nair, did you get through
Sachidanandan’s article in the Mathrubhoomi
Weekly? (No. 1)

ഉത്തരം: I don’t think I can. His Malayalam lan-

guage is not an instrument of clear expression. It is
only a ghost—like system. Awful, sir, awful.

േചാദ്യം: You start an offensive against a wellknown Poet and Prosaist.

ഉത്തരം: It is inaccurate to say so. I am in favour
of clarity and decency. Sachidanandan is only a
verbal juggler. He is neither a Poet nor a Prosaist.

അതാ ചിത്രശലഭം േപാെല പറക്കുന്നെതന്താണു് ? കു
ട്ടികൃഷ്ണമാരാരുെട ഗദ്യം. ‘പാന്ഥപാദം ബാധിച്ച് ’ നട
പ്പാതയിൽ കിടക്കുന്നെതന്താണു് ? സച്ചിദാനന്ദെന്റ
ഗദ്യെമന്ന പാറക്കഷണം.

േടാർച്ചർ
ഈ ജീവിതത്തിെല സുഖങ്ങളാെക െകാച്ചുെകാച്ചു കാ
ര്യങ്ങളിലാണു് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. എെന്ന ആഹ്ലാദി
പ്പിച്ചതും ഞാെനാരിക്കലും മറക്കാത്തതുമായ ചില സം
ഭവങ്ങൾ പറയാം. ഞാൻ ൈവക്കം ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്കൂ
ളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തു് സന്ധ്യാേവളയിൽ സ്കൂളിെന്റ
േനേര മുൻപിലുള്ള ഇടവഴിയിലൂെട നടന്നേപ്പാൾ, ഒരു
െകാച്ചുെപൺകുട്ടി ഈ തിരിെയാന്നു് കൽവിളക്കിൽ
വച്ചു തരാേമാ എന്നു് േചാദിച്ചു. ഞാനതു് സേന്താഷ
േത്താെട വാങ്ങി ഭവനത്തിെന്റ മതിലിലുള്ള കൽവിള
ക്കിൽ വച്ചു െകാടുത്തു.
യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാേളജിൽ അധ്യാപകനായിരുന്ന കാ
ലത്തു് ഒറ്റയ്ക്കു് മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റിെന്റ വരാന്തയി
ലൂെട ഞാൻ നടന്നു േപാകുേമ്പാൾ ഒരു സുന്ദരിയായ
െപൺകുട്ടി മറ്റാരുമില്ലാത്ത ക്ലാസ്സ് റൂമിൽ നിന്നിറങ്ങി
‘സാർ ഇതാ’ എന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു േചാേക്ലറ്റ് എെന്റ
േനർക്കു് നീട്ടി. “എവിെട നിന്നു വരുന്നു?” എന്നു ഞാൻ
േചാദിച്ചു.
“ആറ്റിങ്ങൽ നിന്നു് ” എന്നു മറുപടി. കാലില്ലാത്തവനു്
എന്തിനു് െചരിപ്പു് ? അധ്യാപകൻ അച്ഛനു് തുല്യനാണു്.
വിേശഷിച്ചും പ്രായം കൂടിയ ഗുരുനാഥൻ. എങ്കിലും ആ

കുട്ടിയുെട േസ്നഹം എനിക്കു് ആഹ്ലാദം നൽകിയിെല്ലന്നു
പറഞ്ഞാൽ അതു് ആത്മവഞ്ചനയായിരിക്കും.
െവട്ടൂർ രാമൻ നായർ ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ചു് പാലയിൽ
സഹൃദയരഞ്ജിനി വായനശാലയുെട വാർഷികസേമ്മ
ളനത്തിനു് േപാകാൻ കാലത്തു് നാലുമണിക്കു് എഴുേന്ന
റ്റു. കാറിെന്റ േഹാൺ േകട്ടു് മുറ്റേത്തക്കു് െചന്നേപ്പാൾ
െതല്ലകെലയുള്ള െതങ്ങിെന്റ ഓലയുെട തുമ്പത്തു് ഒരു
നക്ഷത്രം തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു. മെറ്റാരു ആഹ്ലാദാനുഭൂതി.

ഇതുേപാെല േവദനിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളും ഉണ്ടായി
ട്ടുണ്ടു്. അെതാെക്ക എഴുതി വായനക്കാെര വിഷമിപ്പി
ക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്കു്. രണ്ടു സന്ദർഭങ്ങൾ പറ
യാം. ഒന്നു്: ജനയുഗം വാരികയിൽ െപണ്ണുക്കര ശർമ്മ
എഴുതിയ ‘േബാേധാദയം’ എന്ന െചറുകഥ വായിച്ച
േപ്പാൾ. രണ്ടു്: കുങ്കുമം വാരികയിൽ നീല പത്മനാഭൻ
എഴുതിയ “േരാഗം” എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചേപ്പാൾ.
രണ്ടും േടാർച്ചറാണു്.

ഔവർബാഹ്
ഞാൻ വായിച്ച ഏെതങ്കിലും ഒരു
മാസ്റ്റർ പീസിെനക്കുറിച്ചു് അെല്ല
ങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂെട എനിക്കു പരി
ചയം ലഭിച്ച ഒരു ചിന്തകെനക്കുറിച്ചു്
ഈ പംക്തിയിൽ പതിവായി എഴു
തണെമന്നു് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നു്
ഔവർ ബാഹ്
ഔവർ ബാഹ് (Erich Auerbach, 1892–1957. ഔവർ
ബാഹ് എന്നതു് അത്രകണ്ടു് ശരിയായ ഉച്ചാരണമല്ല.
എങ്കിലും അത്രേയ പറ്റൂ). Mimesis എന്ന നിരൂപണ
ഗ്രന്ഥം െകാണ്ടു് വിശ്വവിഖ്യാതനായിത്തീർന്ന സാഹി
ത്യ ചിന്തകനാണു് അേദ്ദഹം. ഔവർ ബാഹ് ജർമ്മനി
യിൽ ജനിെച്ചങ്കിലും അേമരിക്കയിൽ െചന്നു് താമസി
ച്ചു് അവിടെത്ത പൗരനായിത്തീർന്നു. േഹാമർ െതാട്ടു്
പ്രൂസ്ത് വെരയുള്ള സാഹിത്യ നായകന്മാരുെട കൃതികൾ
പരിേശാധിച്ചു് ഓേരാന്നിലും റിയാലിറ്റി എങ്ങെന ആവി
ഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഓേരാ സാഹിത്യകാരെന്റയും റിയാലി
റ്റിെയക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പെമന്താണു് എെന്നാെക്ക വിശ
ദീകരിക്കുന്ന പ്രൗഢമായ ഗ്രന്ഥമാണു് ഇതു്. സാഹിത്യ
െത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ചരിത്രപരങ്ങളായ
വസ്തുതകേളാടു് ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നാണു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ വാദം. അങ്ങെന വിചാരിക്കുന്ന ആൾ ശാ
ശ്വത മൂല്യങ്ങെള അംഗീകരിക്കുന്നിെല്ലന്നു് പ്രേത്യകിച്ചു്
പറേയണ്ടതില്ല. ഞാൻ Mimesis വായിച്ചിട്ടു് പത്തു െകാ
ല്ലത്തിലധികമായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും േഫ്ലാബറിെന്റ മാ
സ്റ്റർ പീസിെല നായികയായ എമ്മയുെട ൈവരസ്യം
വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗം ഓർമ്മയിൽ നിന്നു് വിട്ടു േപാകു
ന്നില്ല.

സ്തംഭനം
നമ്മെള േക്ഷാഭിപ്പിക്കുന്നുെവന്നു് നമ്മൾ കരുതുന്ന പല
കാര്യങ്ങൾക്കും യഥാർഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല. അവ
യിൽ ഒന്നു് സാഹിത്യത്തിെല സ്തംഭനവാദമാണു്. ഇവി
െട മുൻപു് പറഞ്ഞ ഒരാശയം ആവർത്തിേക്കണ്ടിയിരി
ക്കുന്നു. പരമാണുവിെല ഒരു ഇലക്േട്രാണിൽ നിന്നു്
അടുത്ത ഇലക്േട്രാണിേലക്ക് ദൂരമുണ്ടു്. ഒരു പർവ്വതം
കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന നൂറ്റുകണക്കിനു് നാഴിക
നടന്നാേല അടുത്ത പർവ്വതം കാണൂ. ഒരു നക്ഷത്ര
ത്തിൽ നിന്നു് അടുത്ത നക്ഷത്രത്തിേലക്കുള്ള ദൂരം വള
െരക്കൂടുതലാണു്. സാഹിത്യത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും ഇതു
തെന്നയാണു് കാണുക. ന്യൂട്ടനു േശഷം വളെരക്കാലം
കഴിഞ്ഞിേട്ട ഐൻസ്ൈറ്റൻ ഉണ്ടായുള്ളൂ. സാഹിത്യ
ത്തിൽ ഒരു പ്രതിഭാശാലി ആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ
അേനകം വർഷങ്ങൾക്ക് േശഷേമ മെറ്റാരു പ്രതിഭാശാ
ലി പ്രത്യക്ഷനാകൂ. ഇടയ്ക്കുള്ള കാലെത്ത “സ്തംഭനത്തി
െന്റ കാലം” എന്നു വിളിക്കുന്നതു് ശരിയല്ല. േഡാക്ടർ
എം. എം. ബഷീർ “മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ െപാതു
േവ ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥ ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ടു് ” എന്നു ചന്ദ്രിക
വാരികയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു (സാഹിത്യത്തിൽ സ്തം
ഭനേമാ? എന്ന േലഖനം). രണ്ടു േഗാളങ്ങൾക്കിടയിൽ,
രണ്ടു വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ, രണ്ടു് പ്രതിഭാശാലികൾക്കി
ടയിൽ ശൂന്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പ്രകൃതി തല്പരയാണു്.
ആ ശൂന്യതെയ േനാക്കി സ്തംഭനം, സ്തംഭനം എന്നു പറ
യരുതു് നമ്മൾ.

ഒപ്പുകടലാസ്സ്
പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനുള്ള രാത്രിയിൽ ഒരു ജലാശയത്തിെന്റ തീ
രത്തു് നിന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതി അസാധാരണമാ
യിരിക്കും. എന്നാൽ ആ അനുഭൂതി വളെരക്കാലേത്ത
യ്ക്കു് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. മഹാകവി ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ
“ചങ്ങാതികൾ” (േപരു് ശരിേയാ എേന്താ) എന്ന കാ
വ്യം വായിക്കൂ. ചില വരികൾ കുറിക്കാം.
ഈ മണൽവിരിപ്പിേന്മൽ മറിഞ്ഞും മണപ്പിച്ചും
കാമം േപാെലേന്നാെടാപ്പം കളിക്കുെന്നാരിെപ്പാണ്ണൻ
പാതിരാെയ്ക്കങ്ങാൻ കൂർക്കം വലിക്കാനാരംഭിെക്ക
വാർതിങ്കൾ െതങ്ങിൻേതാപ്പിെലത്തിച്ചു
േനാക്കാൻ വന്നാൽ
ഭാവമപ്പടിമാറും കരയിൽച്ചുരമാന്തി
ഭൂവേമ്പ കുലുങ്ങുേമ്പാളമ്പിളി വിളർത്തുേപാം.

ഏതാണ്ടു് ഇരുപത്തഞ്ചു െകാല്ലമായിക്കാണും ഞാനിതു്
വായിച്ചിട്ടു്. എന്നിട്ടും ഇെതെന്റ മനസ്സിൽ നിന്നു് േപാകു
ന്നില്ല. കാരണം സ്പഷ്ടം. ഭാവന എന്ന ഗുണം മഹാക
വിയുെട കാവ്യത്തിനുണ്ടു്. ഭാവനാത്മകമായ ഏതു വർ
ണ്ണനയും സഹൃദയെന ഏതു സമയവും ചലനം െകാള്ളി
ക്കും. ആ രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയാത്തവർ തൂലിക
െതാടാതിരിക്കുന്നതാണു് നല്ലതു്. സഖി വാരികയിൽ
പാമ്പാടി രാമകൃഷ്ണൻ ‘പതനം’ എന്ന േപരിൽ ഒരു കഥ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. മക്കളുെടയും മരുമക്കളുെടയും അവ
ഗണന സഹിക്കാൻ വയ്യാെത ഒരു വൃദ്ധൻ കുളത്തിൽ
ചാടി ചത്തുകളഞ്ഞു േപാലും. ഭാവനാശൂന്യമായ ഒരു
കഥ. േബ്ലാട്ടിങ് േപപ്പർ െകാണ്ടു് മഷി ഒപ്പിെയടുക്കുന്നതു
േപാെലയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം. അതു കലയാകുന്നെത
ങ്ങെന?
അരുണിമയാർന്ന പാദങ്ങൾ കാണിച്ചു് ൈഹമവതഭൂ
വിൽ നടന്ന നളിനിേയാെടാരുമിച്ചു് ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ടു്.
പ്രിയെന്റ കഥേപാെല കുയിലുകൾ കുഹൂ കുഹൂ നാദം മു
ഴക്കുന്നതു േകട്ടുെകാണ്ടു് അരണ്യത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ലീല
േയാെടാപ്പം ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ഋജുവപുെസ്സാടു് ’
കാരാഗൃഹത്തിലിരുന്ന അനിരുദ്ധെനക്കാണാൻ െച
ന്ന ഉഷേയാെടാരുമിച്ചു് ഞാൻ േപായിട്ടുണ്ടു്. രമണെന്റ
ശവകുടീരത്തിനടുത്തിരുന്നു കരഞ്ഞ മദനേനാെടാപ്പം
ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. മൂർച്ഛാജനകമായ മരുന്നുെകാടു
ത്തു മയക്കിക്കിടത്തിയ േരാഗിണിെയേപ്പാെല അന്തരീ
ക്ഷത്തിൽ നീണ്ടുനിവർന്നു കിടക്കുന്ന സായാഹ്നേത്താ
െടാപ്പം ഞാൻ കിടന്നിട്ടുണ്ടു്. ഭാവനയാണു് അതിെനാ
െക്ക എനിക്കു സഹായമരുളിയതു്.

ഇടപ്പള്ളി
ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയുെട
പല കാവ്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് കാവ്യ
ങ്ങളുെട പരിഭാഷകളാെണന്നു് ‘മുഖ
വുര പ്രവർത്തകർ’ ‘മുഖവുര’ മാസിക
യിൽ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി സ്ഥാപിച്ചി
രിക്കുന്നു. ഈ േലഖനത്തിൽ എടു
സ്െപൻസർ
ത്തു കാണിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കാവ്യ
ങ്ങൾ ഞാൻ മുൻപു് വായിച്ചിട്ടില്ല. അതുെകാണ്ടു് എെന്ന
സ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഇെതാെക്ക പുതിയ അറിവുക
ളാണു്. പേക്ഷ, ഇടപ്പള്ളിയുെട മറ്റു പല കാവ്യങ്ങളും
േചാരണങ്ങളാെണന്നു് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപു്
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ഒരുദാഹരണം മാത്രം നല്കാം.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ “നില്ക്കുക നിമ്നേഗ നീയിത്ര നിഷ്കൃപ
െയേന്നാ നികൃഷ്ടെയേന്നാ?” എന്നാരംഭിക്കുന്ന കാവ്യം
സ്െപൻസറിെന്റ ഒരു കാവ്യത്തിെന്റ തർജമയാണു്.
ആത്മഹത്യെചയ്ത ഒരു കവിെയ അമ്പലക്കാള എന്നും
മറ്റും വിേശഷിപ്പിച്ചതു് ക്രൂരമായിേപ്പാെയങ്കിലും മുഖവുര
പ്രവർത്തകരുെട ഈ േലഖനം ശ്രദ്ധാർഹമാെണന്ന
തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല.
ചങ്ങമ്പുഴയുെട പല കാവ്യങ്ങളും
ഇമ്മട്ടിൽ പരകീയങ്ങളേത്ര. ഇം
ഗ്ലീഷ് പദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു മാ
ത്രമല്ല ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും
അേദ്ദഹം ചൂഷണം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
േഷാറീസ് കാറൽ
ഫ്രഞ്ച് േനാവലിസ്റ്റ് േഷാറീസ് കാ
വീസ്മാങ്സ്
റൽ വീസ്മാങ്സിെന്റ (Joris Karl Huysmans) Against
The Grain എന്ന േനാവലിെല ഒരു ഭാഗമാണു് അ
േദ്ദഹത്തിെന്റ ‘പച്ച’ എന്ന കാവ്യം. ഇതും ഒരുദാഹര
ണം മാത്രം.
മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ ‘ഇനി ആ േഗാള
ത്തിനു കവിതയിൽ സ്ഥാനമില്ല’ എന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു.
അക്കാലത്തു ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് പ്രസംഗിക്കുന്നതു ഞാൻ
േകട്ടു. “ ആെരല്ലാം ചന്ദ്രനിൽ െചന്നാലും നിലാവു് ഒഴുകു
േമ്പാൾ വിരഹദുഃഖമനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീയുെട ആ താപം
കൂടുകേയയുള്ളൂ”. വരെമാഴി കണ്ടുപിടിച്ചേപ്പാൾ ഓർമ്മി
ക്കാനുള്ള മനുഷ്യെന്റ കഴിവു് നഷ്ടെപ്പടുെമന്നു് അന്നുള്ള
വർ വിചാരിച്ചിരിക്കാം. പേക്ഷ, അതു കൂടിയേതയുള്ളൂ.
കമ്പ്യൂട്ടർ മനുഷ്യമസ്തിഷ്കം െചയ്യുന്ന പല േജാലികളും
ഇന്നു െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു് തലേച്ചാറു പ്രേയാജനശൂന്യ
മാകുെമന്നു ചിലർ കരുതുന്നു. ഇതു ശരിയെല്ലന്നു അസി
േമാവ് അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. ആവർത്തനാത്മകവും വിര
സവുമായ േജാലികൾ കമ്പ്യൂട്ടറിെന ഏല്പിക്കുേമ്പാൾ
മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയാെട വ്യാപരിക്കാ
നുള്ള ശക്തി തലേച്ചാറിനുണ്ടാകുെമന്നാണു് അസിേമാ
വിെന്റ മതം. “അംബരമധ്യം തിളക്കുെന്നാരാദിത്യ ബിം
ബവും െകട്ടുേപാെമങ്കിലാേട്ട. അക്കരിയൂതിപ്പിടിപ്പിച്ചു
മെറ്റാരുതീക്കട്ടയുണ്ടാക്കും സർഗ്ഗശക്തി”.

ശ്രീകാന്തു് വർമ്മയും മറ്റുള്ളവരും
വനം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വൃദ്ധ—വനത്തിനു് ആത്മാവുെണ്ട
ങ്കിൽ അതു് അവരായിരുന്നു—മരിച്ചു. ഉടമസ്ഥൻ വനം
െവട്ടി െവളുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ അയാളുെട മകൻ
വൃദ്ധെയ സ്മരിച്ചു ദുഃഖിക്കുന്നു. േബബി കുര്യൻ ദീപിക
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ കഥ. സാഹിത്യ രചനയുെട കാ
ര്യത്തിൽ കുര്യൻ ഇേപ്പാഴും േബബി തെന്ന എന്നു് ഇതു
വായിച്ചേപ്പാൾ മനസ്സിലായി.
െപാട്ടിവിടരുന്ന ആകാശ ഗംഗയിൽ
നീന്തി നടക്കുന്നു കാർമുകിൽ കൂട്ടങ്ങൾ

എം. പാസിയമ്മ െനേറ്റാ കുമാരി വാരികയിെലഴുതിയ
‘ദിവ്യ ദർശനം’ തുടങ്ങുന്നതിങ്ങെനയാണു്. പാസിയ
മ്മ എന്തിനു േക്ലശിക്കുന്നു? ഗദ്യമായിട്ടു് ഇതങ്ങു് എഴു
തിയാൽ മതിയേല്ലാ. ഗൗതമൻ േദശാഭിമാനി വാരിക
യിെലഴുതിയ ‘പ്രതി’ എന്ന െചറുകഥ. പല പരിവൃത്തി

വായിച്ചിട്ടും ഇതു് എന്താെണന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി
ല്ല. ഒരു കാലത്തു നല്ല കഥാകാരനായിരുന്നു ഗൗതമൻ;
ഇന്നു അങ്ങെനയല്ല എന്നു മനസ്സിലായി.
ശ്രീകാന്തു് വർമ്മയുെട The Funeral എന്ന െചറുകഥ
‘ഇലസ്േട്രറ്റഡ് വീക്ക്ലി’യിൽ. കുപ്രസിദ്ധയായ ഒരു
േവശ്യ മരിച്ചു. ആരും മൃതേദഹം സംസ്കരിക്കാനില്ല. തൂപ്പു
കാരൻ ബൻസിലാൽ അെതടുത്തു വണ്ടിയിൽ കിടത്തി
ശവപ്പറമ്പിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. നാണയങ്ങൾ ചുറ്റും
വലിെച്ചറിഞ്ഞു് അയാൾ ആളുകെളക്കൂട്ടി ആ േഘാഷ
യാത്രയ്ക്കു പകിട്ടു നൽകി. നാണയങ്ങൾ തീർന്നേപ്പാൾ
ആളുകളും അകന്നു. ശവപ്പറമ്പിെലത്തിയേപ്പാൾ അവി
ടെത്ത ചൗക്കീദാറിനൂ് മരിച്ച സ്ത്രീയുെട േപരും വയസ്സും
അറിയണം. ബൻസിലാൽ അതു പറഞ്ഞു. അടുത്ത
േചാദ്യം ഭർത്താവാരാെണന്നു്.
ആരും േകൾക്കാെത അയാൾ അറിയിച്ചു. “ബൻസി
ലാൽ”. േവശ്യ ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അവേളാടു താത്പ
ര്യം േതാന്നിയവനാണു് ആ തൂപ്പുകാരൻ. പേക്ഷ, അവളു
േണ്ടാ നിസ്സാരനായ അയാെള േനാക്കുന്നു. അന്നു േതാ
ന്നിയ താല്പര്യം അവളുെട മൃതേദഹെത്ത മാനിക്കുന്ന
തിലൂെട സാഫല്യത്തിെലത്തുന്നു. ബൻസിലാൽ എന്നാ
ണു് ഭർത്താവിെന്റ േപെരന്നു പറയുേമ്പാൾ അയാൾ
എെന്താരു അവാച്യമായ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചിരിക്കും.
േചേതാഹരമായ കഥയാണിതു്. പ്രതിഭാശാലിയായ
ശ്രീകാന്ത്വർമ്മ രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിൽ ആസക്തനായി
തെന്റ കഴിവുകൾ നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നേല്ലാ എന്നു് എനി
ക്കു േഖദം.

ഇ. എം. എസ്സ്; കുഞ്ഞനന്തൻ നായർ;
മുണ്ടേശ്ശരി
സ്വന്തം കാര്യം പറയുന്നതിലുള്ള
അനൗചിത്യത്തിനു വായനക്കാ
േരാടു മാപ്പു േചാദിച്ചുെകാണ്ടു് കു
ഞ്ഞനന്തൻ നായർ കലാകൗമുദി
യിൽ എഴുതിയ “ബലിപേട്ടം” എന്ന
േലഖനത്തിേലക്കു് അവരുെട ശ്ര
ദ്ധ ഞാൻ സവിനയം ക്ഷണിക്കു
ഇ. എം. എസ്സ്
ന്നു. സുകുമാർ അഴീേക്കാടു് മുഹമ്മ
ദ് േകായേയാടു് പറഞ്ഞിട്ടാണു് എെന്ന ചിറ്റൂർ നിന്നു തി
രുവനന്തപുരേത്തക്കു മാറ്റിയെതന്നു് അേദ്ദഹം (സുകു
മാർ) പല തവണ പറഞ്ഞേല്ലാ. യാഥാർഥ്യം അതെല്ല
ന്നു കുഞ്ഞനന്തൻ നായർ വ്യക്തമാക്കുന്നു; മുണ്ടേശ്ശരി
ഇ. എം. എസ്സിേനാടു അഭ്യർഥിച്ചതനുസരിച്ചാണു അേദ്ദ
ഹം (ഇ. എം. എസ്സ് ) എെന്ന മാറ്റിച്ചതു് എന്നു് അതി
െനാെക്ക സാക്ഷ്യംവഹിച്ചു് കുഞ്ഞനന്തൻ നായർ സം
ശയത്തിെന്റ നിഴൽേപാലുമില്ലാെത സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ടു്.
ഇ. എം. എസ്സിനു നന്ദി. മുണ്ടേശ്ശരിേയാടു അക്കാലത്തു
തെന്ന ഞാൻ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കഷ്ടം,
അേദ്ദഹം ഇന്നില്ലേല്ലാ.
□

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
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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

