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സാഹിത്യവാരഫലം

1985/06/02-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

തിരുവനന്തപുരത്തു വിദ്യുച്ഛക്തിയുെട പ്രവർത്തനം
ആരംഭിച്ചതു എനിക്കു നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടു്. മുൻസിപ്പാലി
റ്റിയുെട കല്പനയനുസരിച്ചു കത്തിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന മെണ്ണ
ണ്ണ വിളക്കുകൾ െതരുവുകളിൽ നിന്നു അപ്രത്യക്ഷ
ങ്ങളായി. പകരം കമ്പിക്കാലുകളിെല രജത തളിക
കളിൽ േചർന്ന സ്ഫടികേഗാളങ്ങൾക്കുള്ളിലായി വിദ്യു
ച്ഛക്തിയുെട പ്രഭാപൂരം. സന്ധ്യക്കു വീട്ടുവാതിൽക്കൽ
നിൽക്കുേമ്പാൾ മന്തുകാലുള്ള ഒരു പാവം കരിങ്കൽ
ത്തൂണിൽ ഏണിചാരി പ്രയാസെപ്പട്ടു കയറി മെണ്ണണ്ണ
ഒഴിച്ചു ഒരവ്യക്തദീപത്തിനു ജനനം നൽകുന്നതു ഞാൻ
പല തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അന്നെത്ത ദിവസം അയാൾ
വന്നില്ല. സൂക്ഷ്മം ആറുമണിക്കു വിദ്യുച്ഛക്തിദീപം സ്വയം
പ്രകാശിച്ചു. ഇരുണ്ട പട്ടണമാെക െവള്ളിെവളിച്ചം.
അതിൽ നീന്തിതുടിച്ചു പവർ ഹൗസിനു സമീപെത്ത
ത്തിയേപ്പാൾ ആ സൗധത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനു ദീ
പങ്ങൾ. എെന്താരു അതുല്യാനുഭൂതിയായിരുന്നു ആ
ദർശനം പ്രദാനം െചയ്തതു് ! നാൽക്കാലികൾ മാത്രം
പ്രതിദിനം ആവിർഭവിച്ചിരുന്ന കാലത്തു െറാമാന്റിക്
യുഗം േകരളത്തിൽ െപാട്ടിവിടർന്നതിനു തുല്യമായ ഒര
വസ്ഥ,
അമ്മാവിനുള്ള തളിർനവ്യവസന്ത ലക്ഷ്മി
സമ്മാനേമകുവതു തിന്നുകഴിഞ്ഞിടുെമ്പാൾ
അമ്മാ! പുറെപ്പടുമിളങ്കുയിലിെന്റ പാട്ടു
മമ്മാളുവമ്മയുെട സൂക്തിയുെമാന്നുേപാെല

എന്നു വൽമീകപാദൻ മെണ്ണണ്ണവിളക്കു കത്തിച്ചിരുന്ന
കാലത്തു
ഭിദുര മഹഹ പൂർവ്വവിസ്മൃതിക്കീ
മൃദുതര വായുതരംഗ രംഗേലാലം
ഹൃതഹൃദയ മേഹാ വരുന്നുേതാഴീ,
ഹിതകരമീവഴി േഹമപുഷ്പഗന്ധം.

എന്നിങ്ങെന ൈവദ്യുതശക്തിയുെട കാല്പനികേശാഭ പ്ര
സരിക്കുകയായി… കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇന്നു വിദ്യുച്ഛക്തി
ദീപത്തിനു പ്രകാശമില്ല. േവാൾേട്ടജ് േഡ്രാപ്പു േപാലും!
എഴുതാൻ വയ്യ. വായിക്കാൻ വയ്യ. െടലിവിഷൻ െസറ്റി
െല ഇേമജുകൾ കടലിെല തിരകൾ േപാെല വളയുന്നു.
ഇതു െസറ്റിനു േകടാണേത്ര. ആയിെക്കാള്ളെട്ട. കണ്ണി
നു വരുന്ന േകടിെനക്കാൾ ഗൗരവമില്ലേല്ലാ അതിനു്.
ൈവദ്യുത ശക്തിക്കു മങ്ങേലറ്റതുേപാെല കാല്പനികത
യ്ക്കും മങ്ങൽ. കരിങ്കൽത്തൂണിൽ ഏണിചാരി ഇടുപ്പിെല
കുപ്പിയിൽനിന്നു മെണ്ണണ്ണ എടുത്തു വിളക്കിെലാഴിച്ചു
കത്തിക്കുന്ന കാലം വരാൻേപാകുന്നു. പല കവികളും
തറ്റുടുത്തു ഏണി േതാളിേലന്തിേപ്പാകുന്നതു ഇവിെടയിരു
ന്നാൽ കാണാം.

ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്കു േവണ്ടി
ഇവിടിരുന്നാൽ അതു മാത്രമല്ല കാണുന്നതു്. അതി ഭാ
വുകത്വം, അവാസ്തവികത്വം, കലയുെട നാട്യം ഇവെകാ
ണ്ടു മനുഷ്യെര നിഗ്രഹിക്കാെനത്തുന്ന െക. പി. ഭവാനി
െയയും കാണാം. ‘വനിത’യുെട മൂന്നാം ലക്കത്തിലൂെട
യാണു ശ്രീമതിയുെട ആഗമനം. ഇേപ്പാഴെത്ത െപണ്ണു
ങ്ങൾെക്കാെക്ക ഭർത്താവു ശ്രീേയട്ടനും ശങ്കരേയട്ടനു
മാണേല്ലാ. േദവിയുെട ശ്രീേയട്ടൻ പരമ സാത്ത്വികനും
പച്ചെവള്ളം ചവച്ചു കുടിക്കുന്ന മാർജ്ജാരനുമായിരുന്നു.
അേപ്പാൾ േദവിതെന്ന ഒരു േവലക്കാരിെയ നിയമിച്ചു.
അവെള േജാലിക്കാക്കരുെതന്നു മാന്യനായ ശ്രീേയ
ട്ടൻ പറഞ്ഞതാണു്. േകട്ടില്ല േദവ്യനുജത്തി. “േനാ മാൻ
ഇസ് ഓണറബിൾ.” ശ്രീേയട്ടൻ േജാലിക്കാരിയുെട കൂ
െട കിടപ്പായി. അതു നിർബ്ബാധം നടത്താൻ േവണ്ടി േദ
വിെയ ഭ്രാന്തിയാക്കി മുറിയിലിട്ടു പൂട്ടി. സ്ത്രീയുെട വഞ്ചന
എേപ്പാഴും മിസ്റ്റീരിയസാണു്: പുരുഷേന്റതു അങ്ങെനയ
ല്ല താനും. അതുെകാണ്ടു േവലക്കാരി േദവിെയ വഞ്ചി
ച്ചതു അത്ഭുതാവഹം. ശ്രീേയട്ടൻ േദവിയനുജത്തിെയ
വഞ്ചിച്ചതു തികച്ചും സ്വാഭാവികവും. ഈ അത്ഭുതാംശ
െത്തയും സ്വാഭാവികാംശെത്തയും കലയുെട ഭാഷയിൽ
ആവിഷ്കരിക്കാൻ െക. പി. ഭവാനിക്കു അറിഞ്ഞു കുടാ.
അവർ ആ അത്യുക്തിയിേലക്കും അതിഭാവുകത്വത്തിേല
ക്കും െചന്നു കയറുന്നു. സംഭാഷണത്തിൽേപ്പാലുമുണ്ടു്
ഈ ന്യൂനതകൾ. ശ്രീേയട്ടൻ േദവിേയാടു പറയുന്നതു
േകട്ടാലും: “േദവീ, എെന്ന മത്തു പിടിപ്പിക്കുന്നു നിെന്റ
യീ സുഗന്ധം.” ഭാഗ്യം അയാൾ ഇത്രയേല്ല പറഞ്ഞുള്ളു.
“േദവീ, ഭഗവതിയുെട വദന സേരാജത്തിൽ നിന്നു ഉദ്ഗ
മിക്കുന്ന ഈ പരിമളേധാരണി എെന്ന മാദകലഹരിക്കു
വിേധയനാക്കി അർദ്ധസുഷുപ്തിയുെട ആേന്ദാളനാവ
സ്ഥയിേലക്കു നയിക്കുന്നേല്ലാ” എന്നാണു ശ്രീേയട്ടൻ
കാച്ചിയെതങ്കിൽ അതും സഹിക്കാൻ വായനക്കാർ
നിർബ്ബദ്ധരാകുമേല്ലാ. ഇമ്മട്ടിൽ സംഭാഷണെമഴുതി
െയഴുതി, വർണ്ണന നടത്തി നടത്തി കഥാകാരി വായ
നക്കാെര കരയിപ്പിക്കാൻ തെന്ന തീരുമാനിക്കുന്നു.
വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട േദവിയുെട കാലിൽ കയറു െകട്ടി അവ
െള മുറിയിലടയ്ക്കുന്നു. േദവി കിറുക്കിയാണേത്ര. ഈ ഭ്രാ
ന്തു കണ്ടിട്ടും ശ്രീേയട്ടെന്റ ക്രൂരത കണ്ടിട്ടും വായനക്കാ
രായ നമ്മൾക്കു ഒരു ചാഞ്ചല്യവുമില്ല. കഥ അസത്യപൂർ
ണ്ണമായാൽ അങ്ങെനേയ സംഭവിക്കൂ. ബുദ്ധി വളെര
കുറഞ്ഞവർക്കു േവണ്ടി രചിക്കെപ്പട്ട ബുദ്ധിശൂന്യമായ
ഒരു കഥയാണിതു്.

പൂവും രാജ്ഞിയും
യുവതിയും യുവാവും കടപ്പുറത്തിരി
ക്കുന്നു. രാത്രി. ഒരു നക്ഷത്രെത്ത ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ടു അവൾ േചാ
ദിക്കുകയാണു്: “ആ കാണുന്ന നക്ഷ
ത്രത്തിേലക്കു എന്തു ദൂരം വരും?”
അയാളുെട മറുപടി: “4.3 പ്രകാശ
വർഷം.” ഇമ്മട്ടിൽ ഉത്തരം നൽ
കുന്നവർ അവളുെട കാമുകനായി
രിക്കാൻ േയാഗ്യനല്ല. അയാൾക്കു ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർ
ട്ടുെമന്റിൽ അദ്ധ്യാപകനായി േപാകാം. േനേര മറിച്ചു
അയാൾ “ദൂരെമാട്ടുമില്ലേല്ലാ. നക്ഷത്രം എെന്റ അടുത്ത
േല്ല ഇരിക്കുന്നതു് ” എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞാേലാ? പ്ര
തിഭാശാലിയാണു ആ മനുഷ്യെനന്നു നമ്മൾ അഭിപ്രാ
യെപ്പടും. ദൂരെത്ത പ്രകാശവർഷമാക്കുന്നവൻ ഏക
േകന്ദ്രാഭിമുഖ്യമുള്ളവനാണു്. അവനു സഹൃദയത്വമി
ല്ല. േകന്ദ്ര പരാങ്മുഖനാണു കാമുകിെയ നക്ഷത്രമാ
യിക്കണ്ടു ദൂരെത്ത ഹനിക്കുന്നതു്. അവൻ കവിയേത്ര.
ആദ്യം പറഞ്ഞ ആളുകൾ കഥെയഴുതുേമ്പാൾ അവ
െക. പി. ഭവാനി എഴുതിയ കഥ േപാെലയാകും. മേനാ
രാജ്യത്തിെല “െതറ്റുന്ന കണക്കു കൂട്ടലുകൾ” എന്ന കഥ
േപാെലയാകും. കാർത്തികപ്പള്ളി രാജെന്റ ഈ കഥ
യിൽ രുഗ്മിണി അന്തർജ്ജനെത്ത കാണാം. പതിവാ
യി അവെള തുറിച്ചു േനാക്കി േക്ലശിപ്പിക്കുന്നവനാണു്
രാധാകൃഷ്ണൻ. ഒരു ദിവസം രുഗ്മിണി ൈവകി വീട്ടിേല
ക്കു േപായേപ്പാൾ അവനും പിറേക േപായി. സൗക
ര്യം കിട്ടുേമ്പാൾ അവൻ തെന്ന ബലാൽസംഗം െച
യ്യുെമന്നു് അവൾ േപടിച്ചു. പേക്ഷ രാധാകൃഷ്ണൻ അവ
െള വീട്ടിൽ െകാണ്ടാക്കിയിട്ടു തിരിച്ചുേപാന്നു. േതാന്ന
ലുകൾക്കു യാഥാർത്ഥ്യമില്ല. മനുഷ്യെന്റ അന്തരംഗം
ആരു കണ്ടു? ഇതാണു കഥാകാരൻ ഉപന്യസിക്കുന്ന
രഹസ്യം. നിത്യജീവിതത്തിെല ഒരു സാധാരണ സം
ഭവത്തിൽ സങ്കീർണ്ണമായതും നൂതനമായതുമായ ഒരു
‘ഘടന’ നിർമ്മിക്കുന്നവനാണു കലാകാരൻ. സ്ത്രീകൾ
ആഭരണം കടം വാങ്ങി അണിയുന്നതു് സർവസാധാ
രണമായ സംഭവം. ആ സംഭവെത്ത േമാപസാങ്ങ്
നവീനവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഘടനയാക്കി മാറ്റിയതു
‘െനക്ക്ലിസ് ’ എന്ന കഥയിൽ ദർശിക്കാം. പനിനീർപ്പൂ
പനിനീർപ്പൂവാെണന്നു പറയാം. അതു പൂവല്ല രാജ്ഞി
യാെണന്നു പറയാം. പൂവാെണന്നു സമ്മതിച്ചുെകാണ്ടു
രാജ്ഞിയാക്കി അവതരിപ്പിക്കാം. ഈ മൂന്നാമെത്ത
അവതരണമാണു് കലാപ്രക്രിയേയാടു ബന്ധെപ്പട്ടതു്.
(റസ്ക്കിെന്റ ആശയം—ഓർമ്മയിൽ നിന്നു കുറിക്കുന്നതു്.)
കാർത്തികപ്പള്ളി രാജൻ പൂവിെന പൂവായി മാത്രം കാ
ണുന്ന അരസികനാണു്.
തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു േഹാട്ടലിൽ പലഹാരവും ചാ
യയും േമശപ്പുറത്തു െകാണ്ടുവയ്ക്കുകയും പിന്നീടു് എച്ചിൽ
പ്പാത്രം എടുത്തുെകാണ്ടു േപാവുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു
ബാലൻ ബി. േകാം പരീക്ഷ ജയിച്ചവനാണു്. ആകൃതി
സൗഭഗവും കുലീനതയുമുള്ള ആ പയ്യേനാടു് “ഏതുവ
െര പഠിച്ചു?” എന്നു ഞാെനാരിക്കൽ േചാദിച്ചു. അങ്ങ
െനയാണു് അയാൾ ബി. േകാം ജയിച്ചുെവന്നു ഞാൻ
ഗ്രഹിച്ചതു്. െക. എസ്. രാജൻ മേനാരാജ്യം വാരിക
യിൽ വരച്ച ഒരു ഹാസ്യചിത്രത്തിൽ എം. എ ജയിച്ച
ഒരു കൂലിക്കാരെന കാണാം. ചുമടു് എടുത്തു ജീവിക്കുക
യാണു് അവൻ. ബി. േകാം. പരീക്ഷ ജയിച്ച പയ്യെന
എനിക്കു പരിചയമില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ രാജെന്റ കാർ
ട്ടൂൺ വിശ്വസനീയമല്ല എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായെപ്പടുമാ
യിരുന്നു. വളെര ൈവകാെത പി. എച്ച്. ഡിക്കാർക്കും
എച്ചിെലടുേക്കണ്ടതായി വരുെമന്നു േതാന്നുന്നു. ‘ബിഗ്
ബിസ്െനസ്സ് ’ സർക്കാരിെനയും സമൂഹെത്തയും ഭരി
ക്കുേമ്പാൾ അതുണ്ടാകും. ബാങ്കിൽെച്ചന്നു് രണ്ടായിരം
രൂപ പ്രതിമാസ ശമ്പളം വാേങ്ങണ്ട പയ്യൻ േഹാട്ടലി
െല എച്ചിൽ പാത്രെമടുക്കാനായി േപാകും. സംശയ
മുേണ്ടാ വായനക്കാർക്കു് ? എങ്കിൽ േവളൂർ കൃഷ്ണൻകു
ട്ടിേയാടു് എഴുതിേച്ചാദിക്കൂ. അേദ്ദഹത്തിനും ഈ പയ്യ
െന അറിയാം.
ഇരുട്ടത്താണു് പിച്ചിപ്പൂവിെന്റ സൗരഭ്യം സാന്ദ്രതേയാെട
അനുഭവെപ്പടുന്നതു്. ദുർഗന്ധത്തിെന്റ തീവ്രതയും അന്ധ
കാരത്തിലാണു് നമ്മൾ അറിയുക. പകൽ സമയത്താ
െണങ്കിേലാ? സാന്ദ്രതയില്ല, തീവ്രതയില്ല, മണമറിയും,
നാറ്റമറിയും. അേത്രയുള്ളൂ. േചേതാഹരങ്ങളായ കലാ
സൃഷ്ടികൾ കുറവായ സന്ദർഭത്തിൽ, കലാരാഹിത്യം
ഇരുട്ടു പരത്തുന്ന േവളയിൽ ഇടത്തരം കൃതികൾ ഉജ
ജ്വലേശാഭ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതായി നമ്മുക്കു േതാന്നും.
അവയുെട യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അറിയണെമങ്കിൽ വി
ശ്വസാഹിത്യത്തിെല രത്നങ്ങളുെട നടുക്കു് അവെകാണ്ടു
വച്ചു േനാേക്കണ്ടതാണു്.

യാഥാർത്ഥ്യം, അദ്ഭുതം
പ്രശസ്തനായ ഒരഭിേനതാ
വു് എെന്റ ഒരകന്നബന്ധു
വാണു്. വൃദ്ധനായ അേദ്ദ
ഹെത്ത കുേറനാളായി കാണാനില്ലായിരുന്നതുെകാ
ണ്ടു് മെറ്റാരു ബന്ധുവിേനാടു് ഞാൻ പറഞ്ഞു: നമ്മുെട…
അമ്മാവെന ഇേപ്പാൾ കാണാറില്ലേല്ലാ. എന്തു പറ്റി
അേദ്ദഹത്തിനു് ?
നിങ്ങൾ മണ്ണടിഞ്ഞാലും
ഞാൻ ബാക്കി: മാധവിക്കുട്ടി

ബന്ധു മറുപടി നൽകി: …േചട്ടൻ മരിച്ചിട്ടു കാലെമ
ന്തായി! അറിഞ്ഞിേല്ല?
ഞാൻ: മരിേച്ചാ? അേയ്യാ ഞാനറിഞ്ഞില്ലേല്ലാ.
ബന്ധു: മകൻ േനരേത്ത മരിച്ചു. പിന്നീടു് േചട്ടനും
മരിച്ചു.
ഈ സംഭാഷണത്തിനു േശഷം മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരെത്ത േമാേഡൺ ബുക്സിൽ നിന്നു് ഞാൻ
േറാഡിേലക്കിറങ്ങിയേപ്പാൾ മരിച്ചുെവന്നു പറഞ്ഞ അഭി
േനതാവു് തിടുക്കത്തിൽ നടന്നുവരുന്നു. ഞാൻ അത്ഭുത
െപ്പട്ടു. ഒന്നു െഞട്ടുകയും െചയ്തു. സംശയം തെന്ന.
എങ്കിലും അടുത്തു െചന്നു വിനയേത്താെട േചാദിച്ചു:
ആരാണു് ?
അേദ്ദഹം: കൃഷ്ണൻ നായരേല്ല? എെന്ന മറന്നുേപാേയാ?
ഞാൻ… നായർ.
അതുേകട്ടു ഞാൻ കൂടുതൽ വിനയേത്താെട അറിയിച്ചു:
ക്ഷമിക്കണം അമ്മാവൻ. േശഖരപിള്ള ഒരു വാർത്ത
പറഞ്ഞതു് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുേപായി.
ബുദ്ധിമാനായ അേദ്ദഹം ഉടെന േചാദിച്ചു: അവൻ പറ
ഞ്ഞായിരിക്കും ഞാൻ ചത്തുേപാെയന്നു്, അേല്ല? ആങ്.
മരിച്ചിട്ടില്ല.
ഞങ്ങൾ കുറച്ചുേനരം സംസാരി
ച്ചുെകാണ്ടു നിന്നു. പിെന്ന പിരി
ഞ്ഞു. മരിച്ചുെവന്നു ഞാൻ വിശ്വ
സിച്ച വ്യക്തിെയ േറാഡിൽ വച്ചു
കണ്ടേപ്പാൾ എനിക്കുണ്ടായ അദ്ഭു
തമാണു് ഫാന്റസി ഉളവാക്കുന്ന
തു്. വിശ്വസാഹിത്യത്തിെല ഉത്കൃ
ഷ്ടങ്ങളായ ഫാന്റസികൾ േനാ
േജാവന്നി പപ്പിനി
ക്കൂ. ഈ അദ്ഭുതാംശം കാണും.
അദ്ഭുതാംശം നിത്യജീവിത യാഥാർത്ഥ്യേത്താടു് ബന്ധ
െപ്പട്ടിരിക്കുകയും െചയ്യും. േജാവന്നി പപ്പിനിയുെട The
Sick Gentleman’s Last Visit ഹ്വാലിേയാ േകാർട്ടാസാ
റിെന്റ House Taken Over, പുഷ്കിെന്റ The Queen
of Spades, ഡബ്ൾയു. ഡബ്ൾയു. േജക്കബ്സിെന്റ
The Monkey’s Paw ഈ ഫാന്റസികൾ ഉദാഹരണ
ങ്ങൾ. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള അപ്രതീക്ഷിതവും
എന്നാൽ സ്വാഭാവികവുമായ വികാസമാണു് അദ്ഭുതാം
ശം. അക്ബർ കക്കട്ടിൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴു
തിയ ‘ഈ ജീവിതം’ എന്ന ഫാന്റസിയിൽ നിത്യ ജീ
വിത യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടു്. പേക്ഷ, അദ്ഭുതാംശം ആ യാ
ഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നു ൈനസർഗ്ഗികതേയാെട വികാ
സം െകാള്ളുന്നതല്ല. കറന്റു ബില്ലിെന്റ പണമടയ്ക്കണം
എന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിേനാടു പറയുന്നു. പേക്ഷ അയാൾ
പണം തേലദിവസം തെന്ന അവെള ഏല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ
താണു്. മറവി ഭാര്യേക്കാ ഭർത്താവിേനാ? ഇങ്ങെന വി
സ്മൃതിയുെട പല സംഭവങ്ങൾ കഥാകാരൻ െകാണ്ടു
വരുന്നു. ഒടുവിൽ, സംഭവങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ ബന്ധമി
ല്ല, വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്ന ദാർശനിക
സത്യം സൂചിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം കഥ പരിസമാ
പ്തിയിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഫാന്റസി അടിേച്ചല്പിച്ച വിരസ
മായ കഥയാണിതു്. Fantastic Literature-ൽെപ്പട്ട മാ
സ്റ്റർപീസുകൾ അക്ബർ കക്കട്ടിൽ വായിച്ചാൽ ഞാ
നിവിെട പറഞ്ഞതിെന്റ സത്യാത്മകത അേദ്ദഹത്തിനു്
ഗ്രഹിക്കാനാവും.

മാധവിക്കുട്ടി
മൗലികത എന്നതു് പുതിയ ആവി
ഷ്കരണ രീതിയല്ല, നവീനതെയ
ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രേമയങ്ങളുെട
കണ്ടുപിടിത്തമല്ല എന്നു േനാബൽ
സമ്മാനം േനടിയ ഐസക്ക് ബാ
േഷവിസ് സിങ്ങർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
അസാധാരണമായ ആർജ്ജവ
ഹ്വാലിേയാ
േത്താെട (sincerity) സ്വന്തം രഹ
േകാർട്ടാസാർ
സ്യചിന്തകേളയും വിചിത്ര വാസനകേളയും കലാസൃഷ്ടി
കളിലൂെട ആവിഷ്കരിക്കുേമ്പാഴാണു് മൗലികത പ്രദർശി
പ്പിക്കെപ്പടുന്നതു് (ക്നൂട്ട് ഹാംസൂണിെന്റ Hunger എന്ന
േനാവലിനു് സിങ്ങർ എഴുതിയ അവതാരിക). ഈ രീതി
യിൽ തികഞ്ഞ മൗലികത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സിദ്ധികളു
ള്ള കവിയും കഥാകാരിയുമാണു് മാധവിക്കുട്ടി (കമലാദാ
സ് ). മാധവിക്കുട്ടിക്കു് സദൃശയായി മാധവിക്കുട്ടി മാത്ര
േമയുള്ളൂ സാഹിത്യത്തിൽ. വിശ്വസാഹിത്യത്തിെന്റ മാ
നദണ്ഡം െകാണ്ടു് അളക്കുേമ്പാഴും അവരുെട കഥകൾ
ക്കു് േപാരായ്മ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാവ്യങ്ങളുെട കാര്യവും
വിഭിന്നമല്ല. അതുെകാണ്ടാണു് വിഖ്യാതനായ നിരൂപ
കൻ William Walsh (ലീഡ്സ് സർവ്വകലാശാലയിെല
െപ്രാഫസ്സർ) ഇങ്ങെന എഴുതിയതു്: One of the most
striking of the several women poets is Kamala Das
who communicates a powerfully female sensibility
in “An Introduction”. ഈ െസൻസിബിലിറ്റിയുെട സ്വ
ഭാവം അനതിവിസ്തരമായി, എന്നാൽ സത്യാത്മകമായി
വി. രാജകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി
െല േലഖനം).

അനുഗൃഹീതയായ ഈ സാഹിത്യ
കാരിെയ ചിലർ കള്ളക്കത്തുകൾ
അയച്ചും ഐഡൻഡിറ്റി വ്യക്തമാ
ക്കാെത േഫാണിൽ കൂെട പരുഷ
വാക്കുകൾ പറഞ്ഞും പീഡിപ്പിക്കുന്നു
െവന്നു് അവരുെട ഒരു കാവ്യത്തിൽ
നിന്നു് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു (മാ
മാധവിക്കുട്ടി
തൃഭൂമി—ലക്കം 9). പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാർ ഒന്നാേലാ
ചിക്കൂ. നമ്മളാെരങ്കിലും ആർെക്കങ്കിലും കള്ളക്കത്തയ
യ്ക്കുേമാ? െടലിേഫാൺ ൈകയിെലടുത്താൽ നമ്മളാെര
ന്നു് സ്പഷ്ടമാക്കാനേല്ല നമുക്കു് തിടുക്കം. േനരേമ്പാക്കിനു്
വല്ല കള്ളവും വല്ലേപ്പാഴും പറയുെമന്നല്ലാെത അന്യെന
വഞ്ചിക്കാൻ േവണ്ടി അസത്യപ്രസ്താവം നടത്തുേമാ?
ഇല്ല. അേതസമയം നമ്മൾ തികഞ്ഞ ലൗകികന്മാരുമാ
ണു്. ക്രിസ്തുേവാ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസേനാ രമണമ
ഹർഷിേയാ അല്ല നമ്മളാരും. അേപ്പാൾ കള്ളക്കത്ത
യയ്ക്കുന്നവർ, െടലിേഫാണിൽ കൂടി തങ്ങളാെരന്നു് സ്പ
ഷ്ടമാക്കാെത െതറി പറയുന്നവർ ഇവെരാെക്ക അധമ
ന്മാരാെണന്നതു് സത്യം. ഇക്കൂട്ടെര അവഗണിക്കുകയാ
ണു് േവണ്ടതു്. എനിക്കു് കിട്ടുന്ന െതറിക്കത്തുകൾ ഒരു
േക്ഷാഭവും കൂടാെത ഞാൻ വായിക്കുന്നു. െടലിേഫാ
ണിൽ കൂടി െതറിവിളിക്കുന്നവെന്റ എല്ലാ അസഭ്യപദ
ങ്ങളും ഞാൻ ക്ഷമേയാെട േകൾക്കുന്നു. “ചങ്ങാതീ, നി
ങ്ങൾ േകാപിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല” എന്നു് ആ മനു
ഷ്യേനാടു് പറയുന്നു. പ്രതിഭാശാലിനിയായ മാധവിക്കുട്ടി
െയ ഉപേദശിക്കാൻ എനിക്കു് അർഹതയില്ല. എങ്കിലും
പറയുന്നു “ഈ മനുഷ്യാധമന്മാെര അവഗണിക്കൂ”.

കുതിരയുെട വാശി
‘ചക്കീചങ്കര’െമന്ന ഹാസ്യനാടകത്തിെന്റ കർത്താ
വായ രാമക്കുറുപ്പിെന്റ േനരേമ്പാക്കുകൾ പ്രസിദ്ധങ്ങ
ളാണു്. േകാേളജിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന അേദ്ദ
ഹം കാലത്തു് ൈവകിയാണു് എത്തിയതു്. പ്രിൻസി
പ്പൽ സായിപ്പ് “എേന്ത താമസിച്ചതു് ?” എന്നു േചാദി
ച്ചു. “എന്തു പറയാൻ സാേയ്പ, വലിയ മഴ. ആറന്നൂർ
ഏലയിെല വരമ്പിൽ ഒരടി മുേമ്പാട്ടു വച്ചാൽ രണ്ടടി പുറ
േകാട്ടു േപാകും” എന്നു മറുപടി. “രണ്ടടി പിറേകാട്ടു േപാ
കുെമങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിെട എങ്ങെന എത്തി?” രാമ
ക്കുറുപ്പു് പറഞ്ഞു: “ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നടന്നു.” ഇതുേപാ
െലാരു കഥ ലങ്കയിെല ഒരു വിദൂഷകെനക്കുറിച്ചു് ഞാൻ
േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. രാജാവിെന്റ കുതിരെയ ഉദ്യാനത്തിേലക്കു്
െകാണ്ടു വരാൻ െകാട്ടാരത്തിലുള്ളവർ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും
സാധിച്ചില്ല. കുതിരെയ മുൻേപാട്ടു തള്ളുേമ്പാൾ അതു്
രണ്ടടി പുറേകാട്ടു് േപാകും. അേപ്പാൾ രാജകല്പനയനു
സരിച്ചു് വിദൂഷകെനത്തി. അയാൾ കുതിരയുെട പൃഷ്ഠം
ഉദ്യാനത്തിെന്റ േനർക്കു് തിരിച്ചു വച്ചു. എന്നിട്ടു് അതി
െന്റ പുറകുവശത്തു് തള്ളി. ഓേരാ തവണ തള്ളുേമ്പാഴും
കുതിര രണ്ടടി പുറേകാട്ടു വരും. ഇങ്ങെന പല തവണ
തള്ളിയേപ്പാൾ കുതിര ഉദ്യാനത്തിെലത്തി. കഥാശ്വ
െത്ത പിറേകാട്ടു തള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണു് ഹബീബ് വല
പ്പാടു്. തള്ളിത്തള്ളി അേദ്ദഹം അതിെന എക്സ്പ്രസ്സ്
വാരികയിൽ െകാണ്ടു് നിറുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു വിവാ
ഹിത കുേഞ്ഞാടു കൂടി എന്നും േഗറ്റിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു.
ഒരുത്തൻ പതിവായി കുഞ്ഞിനു് മുട്ടായി െകാടുക്കുന്നു.
അതിൽ പ്രതിേഷധമുെണ്ടങ്കിലും അവൾക്കു് േഗറ്റിൽ
വന്നു നില്ക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മുട്ടായി െകാടുക്കു
ന്നവൻ കുഞ്ഞിെന്റ കവിളിൽ തേലാടിയിട്ടാണു് േപാ
യതു്. അവൾ സ്വന്തം കവിൾ തടവിെക്കാണ്ടു് പുഞ്ചിരി
തൂകി േപാലും. വിമർശനം അർഹിക്കാത്ത വിധം ബാ
ലിശമായ കഥ; ക്ഷുദ്രമായ കഥ. പൂേന്താട്ടത്തിലാണു്
ഈ കുതിരയുെട നിൽപ്പു്. നമ്മൾ ഒന്നു തള്ളിയാൽ
മതി, രണ്ടടി കൂെട പുറേകാട്ടു് വച്ചു് അതു് വാരികയുെട
താളിൽ നിന്നു് പുറത്താകും. സംസ്കാരെത്ത േസ്നഹിക്കു
ന്നവരുെണ്ടങ്കിൽ വരൂ. നമുക്കു് കുതിരെയ തള്ളാം.

വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം
ഞാൻ എറണാകുളത്തു നിന്നു് തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു്
വരികയായിരുന്നു. എക്സ്പ്രസ്സ് ബസ്സ് േകാട്ടയം ബസ്സ്
േസ്റ്റഷനിൽ വന്നു നിന്നേപ്പാൾ പലരും ബസ്സിൽ കയ
റാൻ ശ്രമിച്ചു. കണ്ടക്ടർ “സ്ഥലമില്ല സ്ഥലമില്ല” എന്നു്
െമാഴിയാടി നിന്നു. അേപ്പാൾ ഒരു തടിയൻ അതിസു
ന്ദരിയായ ഒരു കൃശഗാത്രിയുമായി എത്തി. അയാൾ
ബസ്സിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ “തേന്നാടേല്ല സ്ഥല
മില്ല എന്നു പറഞ്ഞതു് ” എന്നായി കണ്ടക്ടർ. അയാൾ
ഇളിഭ്യനായി പിൻമാറിയേപ്പാൾ അതിസുന്ദരി Let us
try എന്നു േതെന്മാഴി ഉതിർത്തുെകാണ്ടു് “ഞങ്ങെളക്കൂടി
െകാണ്ടുേപാകുേമാ?” എന്നു് ചിരിെചാരിഞ്ഞു േചാദിച്ചു.
കണ്ടക്ടർ ആ േതനിൽ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞു് ഇല്ലാെതയാ
യി. “വരൂ” എന്നുമാത്രം ശബ്ദം. രണ്ടുേപരും അകത്തു
കയറി ഇരിപ്പായി. അതിസുന്ദരിക്കു കണ്ടക്ടറുെട സീറ്റ്.
ടിക്കറ്റിെന്റ പണത്തിനു് കണ്ടക്ടർ ൈകനീട്ടിയേപ്പാൾ
തടിയൻ േപെഴ്സടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായി. േപഴ്സ് ഒരു
െപാതിെക്കട്ടിനകത്താണു്. നൂലഴിക്കാൻ അയാൾ
പത്തു മിനിട്ട് യത്നിച്ചിട്ടും പറ്റിയില്ല. ഒടുവിൽ വലിച്ചുെപാ
ട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, െപാട്ടുന്നിെല്ലന്നു കണ്ടേപ്പാൾ നൂലു്
കടിച്ചുമുറിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൾ അതു കണ്ടു. െപാതി
ൈകയിൽ വാങ്ങി. െനയ്ൽ േപാളിഷ് ഇട്ട വിരലുകൾ—
േലാലാംഗുലികൾ—മൃദുലമായി ചലനം െകാണ്ടു. നൂലഴി
ഞ്ഞു. െപാതി തുറന്നു. േപഴ്സ് പുറത്തായി. എല്ലാംകൂടി
ഒരു മിനിറ്റ് േവണ്ടി വന്നു. ഇതാണു് സ്ത്രീയുെട ൈവദഗ്ദ്യം.
പുരുഷൻ േമശപ്പുറം അലേങ്കാലമാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നു.
സ്ത്രീ വന്നു് രണ്ടു നിമിഷം െകാണ്ടു് എല്ലാം അടുക്കി വയ്ക്കു
ന്നു. േമശപ്പുറം കാന്തി ചിന്തുന്നു; ഒപ്പം അവളുെട േസ്ന
ഹവും. ഇതാണു് െചറിയ കാര്യത്തിലടങ്ങിയ വലിയ
കാര്യം.
ഡി. സി. െചറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നു തലെക്കെട്ടഴുതി
വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നു. അേദ്ദഹം പ്രധാന
മന്ത്രിെയ കണ്ടു സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിേനാ
െടാരുമിച്ചു് “അരമണിക്കൂർ െചലവഴിച്ചു.” േകരള ഹൗ
സിൽ 623 രൂപയാണു് ‘േപ’ െചേയ്യണ്ടതു്. ട്രാവേലഴ്സ്
െചക്ക് അേദ്ദഹം െകാടുക്കുന്നു. സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഹൗ
സിെന്റ അധികാരിയായ േഡാക്ടർ െവങ്കിട്ടനാരായ
ണൻ തെന്റ സുഹൃത്താെണന്നു് “ഒരു വശത്തിനു് ” അറി
യിക്കുന്നു. കൂടാെത രണ്ടു മൂന്നു േഫാൺകാളുകളും നട
ത്തുന്നു. ഹൗസിെല േജാലിക്കാരൻ േപടിച്ചു. അയാൾ
ഡി. സി.-യുെട ട്രാവേലഴ്സ് െചക്കു് വാങ്ങി. ജയേഭരി
േകട്ടാലും: “അങ്ങെന േകരളഹൗസിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ
ആദ്യം വാങ്ങിയ ട്രാവെലഴ്സ് െചക്ക് എേന്റതാവണം.”
ഡി. സി. േബാെയാങ്ങിൽ കയറി; അേദ്ദഹം വന്നു നി
ന്നിട്ടും േലറ്റായി എത്തിയ േബായിങ്. ടിക്കറ്റ് ഒ. െക.
ആക്കിയില്ല. ഇെതനിക്കു് മനസ്സിലായില്ല. ട്രാൻേപാർട്ട്
ബസിെല നാല്പതു ൈപസയുെട മഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് മാത്രം
കണ്ടിട്ടുള്ള എനിെക്കങ്ങെന മനസ്സിലാകും? മൂന്നു മണി
ക്കൂറും മൂന്നു ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഡി. സി. െകാ
ച്ചിയിെലത്തി. ഇെതാെക്ക െചറിയ കാര്യമല്ല, വലിയ
കാര്യമാണു്. അതുെകാണ്ടു് കൂങ്കുമത്തിെല പംക്തിയുെട
തലെക്കട്ടു് ‘വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം’ എന്നു മാറ്റിയാൽ
നന്നായിരിക്കും. അതിസുന്ദരി സീറ്റ് േനടിയതിലും െപാ
തി ഒരു നിമിഷംെകാണ്ടഴിച്ചു് േപഴ്സ് എടുത്തതിലും
അവളുെട വിദഗ്ദ്ധത ഞാൻ കണ്ടു. ഡി. സി. വർണ്ണി
ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നു് എനിക്കു് എന്തു കാണാൻ
കഴിഞ്ഞു?

വിവിധവിഷയകം
ഭാഗ്യം എന്നതു് ജീവിതത്തിെല പ്രധാന ഘടകമാെണ
ന്നു് െക. എം. തരകൻ പറയുന്നതിേനാടു് ഞാനും േയാ
ജിക്കുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ എം. എസ്സി ഒന്നാംക്ലാസിൽ
ജയിച്ച ഒരു ക്ലാർക്കിെന ബുദ്ധിശക്തിയില്ലാത്ത േമലു
േദ്യാഗസ്ഥൻ ഭരിക്കുന്നെതങ്ങെന? (തരകെന്റ േലഖനം
മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ.)
‘ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസ’െത്ത
അതർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രശം
സിച്ചിട്ടു് േഡാക്ടർ േജാർജ്ജ് ഓണ
ക്കൂർ പറയുന്നു ആ േനാവലിൽ കാ
ണുന്നതു് പടിഞ്ഞാറൻ ദിക്കിെല നി
േഷധമെല്ലന്നു്. ഭാരതീയ ദർശന
േഡാക്ടർ േജാർജ്ജ്
ഓണക്കൂർ
ത്തിെന്റ സത്തയായ ൈനരന്തര്യ
േബാധമാണു് േനാവലിലുള്ളെതന്നും. ഇതു ശരിയാണു്.
ഇതിനു േയാജിച്ച മട്ടിൽ ചാക്രികകാല സങ്കല്പവും ഒ. വി.
വിജയൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. (േലഖനം ഗ്രന്ഥേലാകം
മാസികയിൽ)

േലാകഗുരു
ആദ്ധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളിൽ
തല്പരത്വമുള്ളവർ വായിച്ചിരിേക്ക
ണ്ട ഒരു പുസ്തകമുണ്ടു് ഇംഗ്ലീഷിൽ:
െറാം ലൻഡൗ എഴുതിയ God is my
Adventure. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ െജ.
കൃഷ്ണമൂർത്തിയുമായി ലൻഡൗ നട
ത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയുെട േചേതാഹര
െറാം ലൻഡൗ
മായ വിവരണമുണ്ടു്. കൃഷ്ണമൂർത്തി ലൻഡൗവിേനാടു പറ
ഞ്ഞു: “സത്യം അമൂർത്തമല്ല. അതു തത്ത്വചിന്തേയാ ഗൂ
ഢാചാരേമാ മിസ്റ്റിസിസേമാ അല്ല. അതു ൈദനംദിന
ജീവിതമാണു്. നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള ജീവിതത്തിെന്റ അർത്ഥ
വും ജ്ഞാനവും ദർശിക്കലാണതു്.” ഈ വിധത്തിലുള്ള
സത്യത്തിെന്റ അേന്വഷകനാണു് മഹാനായ കൃഷ്ണമൂർ
ത്തി. അേദ്ദഹത്തിനു െതാണ്ണൂറു വയസ്സു തികഞ്ഞു. ഈ
സന്ദർഭത്തിൽ, കൃഷ്ണമൂർത്തിയുെട പല പ്രഭാഷണങ്ങ
ളും േനരിട്ടു േകട്ടിട്ടുള്ള ഇ. വി. ശ്രീധരൻ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആശയങ്ങെള അസങ്കീർണ്ണമായി നമുക്കു വിവരിച്ചു തരു
ന്ന ഈ േലാകഗുരുവിെനക്കുറിച്ചു് ഇങ്ങെനെയാരു പ്ര
ബന്ധം എഴുതിയതു് നന്നായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഭാ
ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ചില ഭാഗങ്ങൾ തർജ്ജമ െചയ്തു്
നല്കിയതും ഉചിതജ്ഞതയുള്ള കൃത്യംതെന്ന.
ഇവിെടെയാരു സംശയം. കൃഷ്ണ
മൂർത്തിക്കു് െതാണ്ണൂറു വയസ്സു തിക
േഞ്ഞാ? ലൻഡൗ അേദ്ദഹേത്താടു
വയെസ്സത്രയായി എന്നു േചാദിച്ചു.
അതിെന്റ മറുപടി: I can’t tell. In

India, age matters less than in the
west, and records of age are not
െജ. കൃഷ്ണമൂർത്തി
kept. According to my passport, I
was born in 1897. But I can’t vouch for the accuracy
of this (Chapter 12).

കാളിദാസെന്റ കാലം നമ്മുെട ഇന്നെത്ത കാലെമന്ന
േപാെല ക്രൂരവും ജുഗുപ്സാവഹവുമായിരുന്നിരിക്കും.
പേക്ഷ നമ്മളതു് അറിയുന്നില്ല. ‘േമഘസേന്ദശം’, ‘ശാ
കുന്തളം’, ‘രഘുവംശം’ ഈ കാവ്യമയൂരങ്ങൾ പീലിവി
ടർത്തി നിന്നാടുന്നേത നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. സൗന്ദര്യം
മാത്രേമ ദർശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണു് കലയുെട ശക്തി.
□

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

