
സാഹിത്യവാരഫലം
1985/08/25 (കലാകൗമുദി)

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ

Copyright © 2014-2021, J. Vijayamma. The electronic versions are released
under the provisions of Creative Commons Attribution Non-Commercial
Share Alike license for free download and usage. Sayahna Foundation, jwRa
34, Jagathy, Trivandrum, India 695014. uRl: http://www.sayahna.org

http://www.sayahna.org


സാഹിത്യവാരഫലം
1985/08/25-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

എൻ.വി.കൃഷ്ണവാരിയർ

“നിങ്ങൾ എന്തിനു് എഴുതുന്നു?” ഈ
േചാദ്യം സാഹിത്യകാരന്മാേരാടു
പലരും േചാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവർ ഉത്ത�
രം നല്കിയിട്ടുമുണ്ടു്. സാഹിത്യകാരന�
ല്ലാത്ത എേന്നാടും ഒരിക്കൽ ഈ
േചാദ്യം േചാദിച്ചു ഒരു കൂട്ടുകാരൻ.
“കലാകൗമുദിയുെട എഡിറ്റർ തരു�
ന്ന പ്രതിഫലത്തിനു േവണ്ടി” എന്നു
ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. എങ്കിലും അെതാരു ഉപരിപ്ല�
വമായ ഉത്തരമായിരുന്നു എന്നതിനു സംശയമില്ല. മര�
ണം നമ്മുെട എല്ലാവരുെടയും മുൻപിലുണ്ടു്. പിറകിലുമു�
ണ്ടു്. പിറകിൽ നില്ക്കുന്ന മരണത്തിെന്റ നിഴൽ നമ്മുെട
മുൻപിേലക്കു നീളുന്നു. ചിലേപ്പാൾ മുൻപിൽവന്നു നി�
ല്ക്കാറുള്ള അതിെന്റ നിഴൽ നമ്മുെട ശരീരത്തിേലക്കു വീ�
ഴും. ഈ നിഴൽ കാണാതിരിക്കാൻേവണ്ടിയുള്ള കണ്ണട�
യ്ക്കലാണു് നമ്മുെട ഓേരാ പ്രവർത്തനവും. പ്രവൃത്തിയി�
േലർെപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ നമ്മൾ നിഴലിെന കാണുന്നി�
ല്ല. സാഹിത്യവാരഫലെമഴുതുേമ്പാൾ, മറ്റു വാരികക�
ളിൽ പടിഞ്ഞാറൻ സാഹിത്യകാരന്മാെരക്കുറിച്ചു് എഴു�
തുേമ്പാൾ ഞാൻ മരണത്തിെന്റ േനർക്കു കണ്ണടയ്ക്കുക�
യാണു്. എൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ പണ്ഡിേതാചിതങ്ങ�
ളായ േലഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നതും ‘ത്രിപഥഗ’ േപാലുള്ള
േചേതാഹരങ്ങളായ കാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതു് ഈ നി�
ഴലിെന കാണാതിരിക്കാനാണു്. പി. ടി. ഉഷ ഓടുന്ന�
തും ൈഷനി എബ്രഹാം ഓട്ടത്തിൽ ഉഷെയ അതിശ�
യിക്കുെമന്നു േലഖകൻ എഴുതുന്നതും അതിനു തെന്ന.
രണ്ടടിേയാളം കുടലു മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടും കള്ളച്ചിരിേയാ�
െട അേമരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നില്ക്കുന്നതും േവെറാന്നു�
െകാണ്ടല്ല. മരണേമ നിെന്നക്കാൾ ശക്തിയാർജ്ജി�
ച്ചതായി ഈ േലാകത്തു േവെറാന്നുമില്ല. െപാെളാനി�
യസിെനേപ്പാെല യവനികയ്ക്കു പിന്നിൽ ഒളിച്ചുനില്ക്കുക.
മരണം വാൾമുനയായി അതു േഭദിച്ചുവന്നു മാറു് പിളർ�
ക്കും. Thou wretched, rash, intruding fool, farewell
എന്നു് അതു പറഞ്ഞിട്ടു േപാകുകയും െചയ്യും. പരീക്ഷി�
ത്തിെനേപ്പാെല െകാട്ടാരത്തിെന്റ വാതിലുകൾ അടച്ചു്
അകത്തിരിക്കുക. മരണം പുഴുവായി പഴത്തിനകത്തുക�
യറി മുന്നിെലത്തും, െകാത്തും. ഈ പരമാർ ത്ഥം എെന്റ
കണ്ണിെന്റ മുൻപിൽ എേപ്പാഴുമുണ്ടു്. അതു കാണാതിരി�
ക്കാൻേവണ്ടി ഞാൻ നിരന്തരം എഴുതുന്നു.

ഗളിവറുെട മരണം
മരണത്തിെന്റ മുൻപിലുള്ള മനുഷ്യെന്റ ഈ നിരാശ്രയ�
ത്വെത്ത ഉജ്ജ്വലമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു െചറുകഥ�
യുണ്ടു് ജർമ്മൻ സാഹിത്യത്തിൽ. ക്രിേസ്റ്റാഫ് െമെക്ക�
ലിെന്റ Gulliver’s Death. കവിയും ചിത്രകാരനുമായ
അേദ്ദഹം 1935-ൽ ബർലിനിൽ ജനിച്ചു. ‘വിഷ്വൽ ഫാ�
ന്റസി’യുെട ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവയാണു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ രചനകളാെക. െമക്കലിെന്റ തിരെഞ്ഞടുത്ത
ഗദ്യരചനകൾ The Figure on the Boundary Lane
എന്ന േപരിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രസാധനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്
(Arena edition 1985). അതിലാണു് Gulliver’s Death
എന്ന െചറുകഥയുള്ളതു്. “ഞാൻ കൂടുതലായി ഓട്സ്
തിന്നുന്നു അേല്ല?” എന്നു െപാട്ടിയ ശബ്ദത്തിൽ ഗളിവർ
േചാദിക്കുേമ്പാഴാണു കഥയുെട ആരംഭം. ഉത്തരം െകാ�
തിച്ചു അയാൾ കർക്കശഭാവേത്താെട മുറിയിേലക്കു
േനാക്കി. ഒരു മറുപടിയുമില്ല. ജന്നലിന്നരികിൽ കേസ�
രയിട്ടു് ആ വൃദ്ധൻ ഇരിക്കുകയാണു്. അടുത്തു് കപ്പിൽ
തണുത്ത ചായ. തനിച്ചു കഴിയാനാണു് അയാൾക്കി�
ഷ്ടം. പ്രഭാത സമയങ്ങളിൽ അയാൾ ലായമടച്ചു് സ്വ�
ന്തം കുതിരയുെട അടുത്തു ഇരിക്കും. മനുഷ്യെരയാെക
െവറുപ്പാണു് ഗളിവർക്കു്. അവെര എലികളായിട്ടാണു്
അയാൾ കരുതുക. ഇരുട്ടായാൽ ഗളിവർക്കു സേന്താഷ�
മായി. െവളിയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ, ഒരു പദവിന്യാ�
സം, വണ്ടിച്ചക്രം നടപ്പാതയിൽ ഉരയുന്ന ശബ്ദം. കത�
കടയുന്ന നാദം ഇവെയല്ലാം മനുഷ്യേരാടു ബന്ധെപ്പ�
ട്ടതല്ല. അതുെകാണ്ടു് അയാൾക്കു് അവ ഇഷ്ടം തെന്ന.
മനുഷ്യൻ െവള്ള െറാട്ടിയും ചായയും കഴിക്കണെമന്നു്
ഈശ്വരൻ േനരെത്ത നിശ്ചയിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? വാസ്തവ�
ത്തിൽ അവൻ കുതിരയാകണെമന്നും ഓട്സ് തിന്ന�
ണെമന്നുമേല്ല അേദ്ദഹം കരുതിയതു്. പരിചാരകൻ
വന്നേപ്പാൾ ഗളിവർ േചാദിച്ചു:

“നീ ഓട്സ് െകാണ്ടുവേന്നാ?”

“ഓട്ട്േസാ, സർ”

“ഓട്ട്സ് െകാണ്ടുവരാൻ ഞാൻ നിേന്നാടു പറഞ്ഞിേല്ല?”

ക്രിേസ്റ്റാഫ് െമെക്കൽ

കിടക്കയിൽ െചന്നു കിടക്കാൻ േവ�
ലക്കാരൻ അയാെള ഉപേദശിച്ചു.
അേപ്പാൾ തെന്ന കുതിരയുെട അടു�
ത്തു െകാണ്ടുേപാകാൻ ഗളിവർ
ആജ്ഞാപിച്ചു. െകാച്ചു കാൽവയ്പുക�
േളാടുകൂടി പരിചാരകെന്റ സഹായ�
േത്താടുകൂടി അയാൾ ലായത്തിേല�

ക്കു നടന്നു. രാത്രി വായുേവറ്റു് ചരിഞ്ഞ െമഴുകുതിരി െവ�
ളിച്ചം അവ്യക്തപ്രകാശം പ്രസരിപ്പിച്ചു. േവലക്കാരെന
പറഞ്ഞയച്ചിട്ടു് അയാൾ കുതിരയുെട അടുത്തു് ഇരുന്നു.
അയാളുെട േകാട്ട് കുതിരലത്തിയിൽ ഇഴഞ്ഞു. ഗളിവറു�
െട െചവികൾ വിറച്ചു. താടി ഒരു വശത്തുനിന്നു മെറ്റാരു
വശേത്തക്കു് അയാൾ ചലിപ്പിച്ചു. ഓട്സ് നിറച്ച െതാ�
ട്ടിയിൽനിന്നു ഗളിവർ അതു തിന്നാൻ ശ്രമിച്ചു. “കുതിര
എെന്ന തിരിച്ചറിയുന്നിേല്ല? തീർച്ചയായും അറിയുന്നു�
ണ്ടു്,” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് അയാൾ നാലുകാലിൽ നി�
ന്നു കുതിരയുെട കാലിൽ ഉമ്മ വച്ചു. എന്നിട്ടു വീണ്ടും കു�
തിരയുെട െതാട്ടിയിൽനിന്നു ഓട്സ് തിന്നാൽ ശ്രമിച്ചു.
മൃഗം അയാളുെട തലയിൽ ഒരു ചവിട്ടുവച്ചു െകാടുത്തു.
േനരം െവളുത്തു് േവലക്കാരൻ വന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ
കുതിര തല കുനിച്ചുനിൽക്കുന്നു. അതിെന്റ അടുത്തു് ഗളി�
വർ. െമഴുകുതിരി കത്തിത്തീർന്നു് െമഴുകാെക തറയിൽ
കട്ടപിടിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഗളിവറിെന്റ മുഖത്തും ൈകയി�
ലും ഉണങ്ങിയ രക്തം. അയാളുെട പകുതി തുറന്ന വാ�
യിൽനിന്നു് ഓട്ട്സ് െവളിയിേലക്കു വീണു കിടക്കുന്നു.
‘ഭയജനകം’ എന്നു മാത്രേമ എനിക്കു പറയാനുള്ളു ഈ
കലാ…െത്തക്കുറിച്ചു്. പ്രിയെപ്പട്ടവായനക്കാർ ഇെതാ�
െക്ക വായിക്കണെമന്നു് ഞാൻ സവിനയം അേപക്ഷി�
ക്കുന്നു. വായിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുെട സാഹിത്യകാരന്മാ�
െര ഇന്നെത്ത മട്ടിൽ വാഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു നടക്കുകയില്ല.

ആയുസ്സു് കുറയുന്നു
ഹാസ്യകവിയും നല്ല സുഹൃത്തുമായ… നായർ എേന്നാ�
ടു എക്സിബിഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽവച്ചു േചാദിച്ചു: “ഭരതനാട്യം
കാണേണാ?” “കാണാം” എന്നു ഞാൻ. ൈലറ്റ് െക�
ട്ടതിനുേശഷം കയറിയാൽ മതിെയന്നു കവി പറഞ്ഞു.
കയറി. അർദ്ധാന്ധകാരം. പതിെനട്ടു വയസ്സുവരുന്ന
ഒരു െപണ്ണുവന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരി ദൂെരെയറിഞ്ഞു നൃ�
ത്തം തുടങ്ങി. അല്പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു യുവാവുെമ�
ത്തി. രണ്ടു േപരും ൈലംഗികേവഴ്ചയുെട ചലനങ്ങൾ
കാണിച്ചു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഞാൻ പിറേകാട്ടു തിരിഞ്ഞു
േനാക്കി. തിരിഞ്ഞുേനാക്കരുെതന്നു് കവിയുെട താക്കീ�
തു്. എങ്കിലും േനാക്കിേപ്പായി. അേപ്പാഴുണ്ടു് െതാട്ടുപിറ�
കിൽ എെന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ എെന്ന
തുറിച്ചുേനാക്കുന്നു ‘ഇയാളാേണാ മാന്യനായ അദ്ധ്യാ�
പകൻ?’ എന്ന മട്ടിൽ. ഞാൻ തലയിൽ ൈകേലസ്
എടുത്തിട്ടു് െവളിയിൽ ചാടി.

െകാച്ചുകുട്ടിയായിരുന്ന കാലം. തിരവനന്തപുരെത്ത
ആദ്യെത്ത എക്സിബിഷൻ ഇന്നെത്ത ചന്ദ്രേശഖരൻ�
നായർ േസ്റ്റഡിയത്തിൽ നടക്കുന്നയാണു്. ഒരുദിവ�
സം അവിെട ഡാൻസുെണ്ടന്നറിഞ്ഞു് അതു കാണാൻ
േപാകണെമന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ ബഹളംകൂട്ടി.
അച്ഛൻ ശാസിച്ചു: “െപണ്ണു തുണിയില്ലാെത നൃത്തം െച�
യ്യുന്നതു കാണേണാ? നിെന്റ തുടയിെല െതാലി ഞാൻ
ഉരിെച്ചടുക്കും.” െചറുക്കെന െവളിയിൽ അന്നെത്ത ദി�
വസം അയയ്ക്കരുെതന്നു് അമ്മേയാടു ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടു്
അച്ഛൻ തക്കലയ്ക്കുേപായി. അച്ഛൻ േപായേല്ലാ എന്നു്
വിചാരിച്ചു് ആഹ്ലാദിച്ചുെകാണ്ടു് ഞാൻ േമാഷ്ടിച്ച ചക്ര�
വുമായി നൃത്തം നടക്കുന്നിടത്തു െചന്നു. മുൻവശെത്ത
കേസരകളിൽ ഏെതാഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നു േനാക്കിയ�
േപ്പാൾ മീശ പിരിച്ചുെകാണ്ടു് ചുവന്ന കണ്ണുകേളാടുകൂടി
അച്ഛനിരിക്കുന്നു.

ഞാൻ ആലപ്പുെഴ താമസിക്കുന്ന കാലം. എെന്റ വലതു
കാലിൽ നീരുവന്നു. മന്തായിരിക്കുെമന്നു കരുതി ഞാൻ
േപടിച്ചു. എൈക്സസ് ശിപായിയായിരുന്ന തറയിൽ ശി�
വശങ്കരപിളള വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു ൈവദ്യെന കാണിക്കാ�
െമന്നു പറഞ്ഞു് ആര്യാേട്ടക്കു എെന്ന കൂടിെക്കാണ്ടു േപാ�
യി. ൈവദ്യെന കണ്ടു. അയാളുെട രണ്ടു കാലിലും മന്തു്.
അതു് െപാട്ടിഒലിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

പി. ടി.ഉഷ

ചാല ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂളിൽ േഫാർത്ത്
േഫാമിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലം.
എെന്റ പല്ലു് േലശം െപാങ്ങി. െന�
ഞ്ചിലിടിയും നിലവിളിയും സഹിക്കാ�
നാവാെത അച്ഛൻ എെന്ന ജനറലാ�
ശുപത്രിയിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപായി.
െഡന്റിസ്റ്റിെന്റ മുറിയിൽ പ്രേവശിച്ചു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പല്ലുകൾ മാത്രമല്ല,
ഊനും െവളിയിലായിരുന്നു. രസാവഹങ്ങളാണു് ഈ
സംഭവങ്ങൾ. ഇവെയാെക്ക ഈ വയസ്സുകാലത്തു് ഓർ�
മ്മിച്ചതു് ‘വിമൻസ് മാഗസി’നിൽ രമാേദവി െവള്ളിമന
എഴുതിയ ഒരു കഥ വായിച്ചതിനാലാണു്. തുമ്മൽ നിന്നു�
കിട്ടാൻ േവണ്ടി ഒരു പ്രകൃതി ചികിത്സക്കാരൻ നിർേദ്ദ�
ശിച്ചതു് അനുസരിച്ചു് സരസ്വതീഭായിത്തങ്കച്ചി മാംസാ�
ഹാരം വർജ്ജിച്ചു. അവർ ഒരു പാർട്ടിക്കു െചന്നേപ്പാൾ
ആ ൈവദ്യൻ തെന്ന േകാഴിക്കാൽ കടിച്ചുപറിക്കുന്നു.
ൈവരുദ്ധ്യമുെണ്ടങ്കിലും ഹാസ്യമല്ല. ഉമിക്കിരി ചവച്ച പ്ര�
തീതിയാണു് കഥ വായിക്കുേമ്പാൾ. ആയുസ്സു നീട്ടിക്കി�
ട്ടാൻ േവണ്ടിയുള്ള ഒരു ഔഷധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചില
ൈചനാക്കാർ ശ്രമിക്കുന്ന േവളയിലാണു് അവർ ആയു�
സ്സു് ഇല്ലാെതയാക്കുന്ന െവടിമരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഹാ�
സ്യം മനുഷ്യായുസ്സു് വർദ്ധിപ്പിക്കും. രമാേദവി െവള്ളിമന
ഹാസ്യകഥ രചിച്ചതു് മനുഷ്യെന്റ ആയുസ്സു കറയ്ക്കുന്നു.

േചാദ്യചിഹ്നം
ഒരിഞ്ചുകനത്തിൽ െപാടിപറ്റിയിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയിൽ
വിരലുംെകാണ്ടു് എന്തും എഴുതാം. െതളിഞ്ഞുവരും അക്ഷ�
രങ്ങൾ. െപാടി കട്ടിയായി അടിഞ്ഞുകൂടിയ സമുദായ�
ത്തിെന്റ സ്ഫടിക ഫലകത്തിൽ എ.പി.ഐ. സാദിഖ്
എഴുതിയ അക്ഷരങ്ങൾ െതളിഞ്ഞുകാണുന്നു. ഞാനതു
വായിക്കുകയും േലശെമാന്നു െഞട്ടുകയും െചയ്തു. ഞാൻ
ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതു് േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ അേദ്ദ�
ഹെമഴുതിയ ‘േലാകാവസാനത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ’
എന്ന ശക്തിയാർന്ന െചറുകഥെയയാണു്. ഗൃഹനായ�
കൻ കുഷ്ഠേരാഗിയായേപ്പാൾ ഭവനത്തിൽനിന്നുേപാ�
കാൻ നിർബ്ബദ്ധനായി. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അയാെള െവറു�
ത്തു. ഭാര്യ െവറുത്തു. സമുദായം െവറുത്തു. എങ്കിലും ഒരു
േവശ്യയ്ക്ക് അയാേളാടു കാരുണ്യം. അവൾ അയാൾക്കു്
ഭക്ഷണം െകാടുക്കുന്നു. പുതയ്ക്കാൻ കമ്പിളിപ്പുതപ്പുെകാടു�
ക്കുന്നു. േരാഗം തുടങ്ങുേമ്പാൾത്തെന്ന ചികിത്സയാകാം.
പേക്ഷ, പണമില്ല. അതിനു േഹതു നിന്ദ്യമായ സമുദാ�
യഘടനതെന്ന. േവശ്യകെള സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ആ ഘട�
നയേത്ര. േരാഗേത്താടു േവശ്യാത്വത്തിനു സഹതാപമു�
ണ്ടാകുന്നതു സ്വാഭാവികം. പ്രചാരണത്തിെന്റ ചുവന്ന
െകാടി െപാക്കിക്കാണിക്കാെത മനുഷ്യെന വികാര�
ത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിേലക്കും ചിന്തയുെട മണ്ഡലത്തിേല�
ക്കും നയിക്കുന്നു ഇക്കഥ. ഇതു് ഒരു േചാദ്യചിഹ്നമാണു്;
അേതസമയം ഒരു ആശ്ചര്യചിഹ്നവും.

വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപു്, െകട്ടുവള്ളത്തിൽ െവമ്പനാട്ടു കാ�
യലിലൂെട സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. േനരം െവ�
ളുത്തു വരുന്നേതയുള്ളൂ. അങ്ങു് ദൂെര, ചക്രവാളത്തിൽ
കായലും ആകാശവും ഒരുമിച്ചു് േചരുന്നു. രണ്ടിനും ഒേര
നിറം. കായേലതു് അന്തരീക്ഷേമതു് എന്നു് തിരിച്ചറി�
യാൻ വയ്യ. കലേയതു്, പ്രചാരണേമതു് എന്നു തിരിച്ച�
റിയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകണം.

നിർവ്വചനങ്ങൾ

അവതാരിക: ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത
രചന. ചന്ദ്രനു കളങ്കെമന്നേപാെല, സുന്ദരിക്കു ചാ�
രിത്രേദാഷെമന്നേപാെല, േറാസാപ്പൂവിനു മുെള്ളന്ന�
േപാെല, താമരയ്ക്കു പങ്കെമന്നേപാെല, അവതാരിക�
യ്ക്കു അത്യുക്തി.

ഭാര്യ: എേപ്പാഴും അന്യേന്റതു് ആയിരിക്കുേമ്പാൾ ആദ�
രണീയയും സ്വീകരണീയയും. സ്വന്തമായിരിക്കുേമ്പാൾ
‘മാറി വല്ലയിടത്തും െചന്നു കിടെക്കടീ’ എന്നു
ആജ്ഞാപിക്കെപ്പേടണ്ടവൾ.

അച്ചടിെത്തറ്റുകൾ: നമ്മുെട വാരികകൾക്കു് ഒഴിച്ചുകൂ�
ടാൻ പാടില്ലാത്തവ.
(‘വിശ്വാസ രാഹിത്യമാണു് ഇന്നെത്ത ജീർണ്ണത�
യ്ക്കു േഹതു’ എന്നു ഞാെനഴുതിയ വാക്യം ഒരു പത്ര�
ത്തിൽ അച്ചടിച്ചുവന്നേപ്പാൾ ‘വിശ്വസാഹിത്യമാണു്
ഇന്നെത്ത ജീർണ്ണതയ്ക്കു േഹതു’ എന്നായി. അതിെന്റ
േപരിൽ ഏെറ െതറിക്കത്തുകൾ കിട്ടി.)

ഭാവാത്മകത്വം: ചങ്ങമ്പുഴയുെട മരണേത്താടുകൂടി
ഇല്ലാതായ ഒരു കാവ്യഗുണം, ഇന്നു് ഗദ്യാത്മകത്വ�
േമയുള്ളു.

ആഖ്യാനം മാത്രം

മർക്കൂസ്

നിത്യജീവിത യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
ഉച്ചീകരിക്കുേമ്പാഴാണു് കലയുെട
ആവിർഭാവം. എവിെട ആ സബ്ളി�
േമഷൻ ഇല്ലേയാ അതു് േജർണ്ണലി�
സമാണു്. അടുത്ത വീട്ടിെല െകാല�
പാതകം ഭയജനകമാണു്. ആ നി�
ന്ദ്യസംഭവെത്ത സബ്ളിേമറ്റ് െച�
യ്തു് പുനഃസംവിധാനം െചയ്യുേമ്പാൾ

കലയായിക്കഴിഞ്ഞു. കല രസാസ്പദമേത്ര. അതിനാൽ
ഒഥേല്ലാ സഹധർമ്മിണിെയ െകാല്ലുന്ന രംഗം നമുക്കു
വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാം. മർക്കൂസിെന്റ (Marcuse) ഒരാ�
ശയം കടംവാങ്ങിപ്പറയാം. അടുത്ത വീട്ടിെല തരുണി
മരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഒഥേല്ലായുെട ഭാര്യ മരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നേതയുള്ളു.

ഒരു നിത്യജീവിതസംഭവെത്ത ആകർഷകമായി ആേല�
ഖനം െചയ്യുന്ന ഗൗതമൻ. (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല
മുഖം എന്ന കഥ). ശിഥിലജീവിതം െകാണ്ടു് കടക്കാര�
നായ ഒരുത്തൻ കഥ പറയുന്ന ആളിെന്റ ൈസക്കിൾ
കടം വാങ്ങുന്നു. അയാൾ പണം െകാടുക്കാനുള്ള ആൾ
ആ ൈസക്കിൾ പിടിെച്ചടുക്കുന്നു. ഉടമസ്ഥൻ ൈസ�
ക്കിൾ ആവശ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഭാര്യ സ്വർണ്ണമാല ഊരി
െകാടുക്കുന്നു. കാരുണ്യമുള്ള ഉടമസ്ഥൻ അതു വാങ്ങു�
ന്നില്ല. അവളുെട മരണത്തിനുേശഷവും അവളുെട മു�
ഖം അയാെള ‘േഹാൺട് ’ െചയ്യുന്നു. ആഖ്യാനത്തി�
െന്റ ഇക്കഥ അവസാനംവെരെയും വായിക്കും. പേക്ഷ,
പാരായണേയാഗ്യതമാത്രം േപാരേല്ലാ കഥയ്ക്കു്. വിക്ര�
മാദിത്യൻ കഥയും മദനകാമരാജൻകഥയും ആരും
രസംപിടിച്ചു വായിക്കും. േവണ്ടതു് പുതിയ മാനങ്ങളാ�
ണു്. അർത്ഥാന്തരങ്ങളാണു്. അതു് ഗൗതമെന്റ കഥ�
യിൽ ഒട്ടുമില്ല. കല സത്യമാകുന്നതു് അതിെന്റ പ്രതി�
പാദ്യ വിഷയത്തിെന്റ സത്യാത്മകതയാലല്ല. നമ്മു�
െട ജിവിതാവേബാധെത്ത കല തീക്ഷ്ണതയിേലക്കു �
െകാണ്ടുെചല്ലുേമ്പാഴാണു്.

സ്പാനിഷ് യുവതികളുെട കാലുകൾ മേനാഹരങ്ങളാണു�
േപാലും. ഫ്രാൻസിെല മുന്തിരിച്ചാറും ഇറ്റലിയിെല പാട്ടും
ആസ്വാദിച്ചാലും ആസ്വാദിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ലേത്ര.
റഷ്യയുെട േനാവൽ. ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ കവിത, ജർമ്മനിയു�
െട െചറുകഥ, ഗ്രീസിെന്റ ചരിത്ര േനാവലുകൾ ഇവെയ�
ല്ലാം ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണു്. േകരളെത്തസംബന്ധിച്ചു് എന്തു
പറയാം? എന്തു പറയാെമന്നു് ആേലാചിച്ചുേനാക്കൂ പ്രി�
യെപ്പട്ട വായനക്കാേര.

പട്ടച്ചാരായം

ൈഷനി എബ്രഹാം

ഒരിക്കൽ പത്തനംതിട്ടയ്ക്കു് അടുത്തു�
ള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു് സേമ്മളനത്തി�
നു േപായി ഞാനും കൂട്ടുകാരും. കൂ�
ട്ടുകാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ആൾ ഇന്ത്യ
േറഡിേയായിെല ഒരുേദ്യാഗസ്ഥ�
നുമുണ്ടായിരുന്നു. (അേദ്ദഹം ഇന്നി�
ല്ല). മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു് ഊണു്. ഇല�
യുെട അരികിൽ സ്ഫടിക ഗ്ലാസ്സിൽ െവളളം. അതിെന്റ
മഞ്ഞനിറം കണ്ടു് ‘എന്തുെവളളം?’ എന്നു ഞാൻ േചാ�
ദിച്ചേപ്പാൾ ‘ജീരകെവളളം’ എന്നു മറുപടി കിട്ടി. പ്രസം�
ഗത്താൽ െതാണ്ട വരണ്ടിരുന്നതുെകാണ്ടു് ഞാൻ െവ�
ളളെമടുത്തു കുടിച്ചു. പകുതിയും ഉള്ളിൽേപ്പായി. െതാ�
ണ്ടനീറുന്ന അനുഭവം. അേപ്പാഴാണു് ഞാനറിഞ്ഞതു്
അതു പട്ടച്ചാരായമായിരുന്നുെവന്നു്. േറഡിേയാ ഉേദ്യാ�
ഗസ്ഥൻ ശരിക്കും ‘ജീരകെവളളം’ കുടിച്ചു. വീണ്ടും വീ�
ണ്ടും വാങ്ങിച്ചുകുടിച്ചു. ഞാൻ ശണ്ഠകൂടാൻ േപായില്ല. പ്ര�
സംഗിക്കാെനത്തിയവെരല്ലാം കുടിയന്മാരായിക്കുെമന്നു്
സംഘാടകർ കരുതി. അവർ ഗ്ലാസ്സിൽ ചാരായെമാ�
ഴിച്ചുവയ്ക്കുകയും െചയ്തു. അവെരെയന്തിനു കുറ്റെപ്പടുത്ത�
ണം? തലകറങ്ങിെക്കാണ്ടു് ഞാൻ കാറിൽ കിടന്നു. മൂ�
ന്നുമണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചു വീട്ടിെലത്തിയിട്ടും തലക്കറക്ക�
വും നാറ്റവും േപായില്ല.

ചില കഥാകാരന്മാർ ഈ സേമ്മളന സംഘാടകെര�
േപ്പാെലയാണു്. പതിനഞ്ചുലക്ഷം പ്രതികളാണു് മംഗ�
ളം വാരികയ്ക്കുള്ളെതന്നു് ആേരാ പറഞ്ഞു. ശരിയാേണാ
എേന്താ? എന്തായാലും കഥ അതിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നത�
േല്ലെയന്നു വിചാരിച്ചു് വായിക്കുന്നു. െതാണ്ട െപാള്ളുന്നു.
മൗനം അവലംബിച്ചു് തലക്കറക്കേത്താെട ഇരിക്കുന്നു.
‘മൗനം സുന്ദരം’ എന്ന ചാരായം; പട്ടച്ചാരായം. ഒഴിച്ചു�
തരുന്നതു് പി.എ.എം. ഹനീഫ്. ഒരു െപണ്ണിെന്റ അവ�
യവവർണ്ണനയാണു് കഥയിലാെക. ഒടുവിൽ അവൾ
ബസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങിേപ്പാകുേമ്പാൾ കഥ അവസാനിക്കു�
ന്നു. ക്ലീേഷെകാണ്ടുള്ള വർണ്ണന. അസഹനീയമാണതു്.
ഒരു േപായിന്റുമില്ലാത്ത കഥ. അതും അസഹനീയം.
ഈ പട്ടച്ചാരായവില്പം എന്നവസാനിക്കും?

ഭാവാത്മകത്വം
സങ്കീർണ്ണത ആവഹിക്കുന്ന വികാരെത്ത േനർപ്പിച്ചു
െകാണ്ടുവന്നു് തീക്ഷണതയുള്ള ഒറ്റ വികാരമാക്കി മാറ്റു�
േമ്പാഴാണു് ഭാവാത്മകത്വം—ലിറിസിസം—എന്ന ഗുണ�
മുണ്ടുാകുന്നതു്. ആ യത്നത്തിൽ ഏതാണ്ടു് വിജയം പ്രാ�
പിച്ച ശില്പി ശങ്കർ എന്നു് ആ െപൺകുട്ടിയുെട ‘ഓണ�
ത്തിെന്റ ഓർമ്മയിൽ’ എന്ന കാവ്യം െതളിയിക്കുന്നു.
(ഗൃഹലക്ഷ്മി) ദൂരേദശത്തിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ ഓണക്കാല�
ത്തു് മകെള വിചാരിച്ചു് ദുഃഖിക്കുന്ന മട്ടിൽ എഴുതിയ ഈ
കാവ്യം എെന്ന ചലനം െകാള്ളിച്ചു. േക്ലശം കൂടാെത
കവിതെയഴുതുന്ന ഈ െപൺകുട്ടി നിരന്തരമായ പാ�
രായണം െകാണ്ടും അഭ്യാസം െകാണ്ടും വാസനെയ
പരിേപാഷിപ്പിക്കുെമന്നാണു് എെന്റ സങ്കല്പം.

സൗന്ദര്യം

ചന്തുേമേനാൻ

പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാരാ, ചാരിത്ര�
ത്തിെന്റ മണിപീഠത്തിൽ വീനസി�
െനേപ്പാെല നിൽക്കുന്ന പ്രിയതമ�
െയ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടിേല്ല? വീനസാ�
െണങ്കിലും അവൾ വസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങ�
ളുള്ളവളാണു്. ആ അലങ്കാരേമാേരാ�
ന്നും അഴിച്ചുെവച്ചു്, ആ വസ്ത്രേമാേരാ�
ന്നും അനാവരണം െചയ്തു് അവളുെട

െപാേന്മനി കാണാൻ നിങ്ങൾ െകാതിച്ചിട്ടിേല്ല? ആ
അഭിലാഷം എത്രെയത്ര തവണയാണു് നിങ്ങൾ സാ�
ക്ഷാത്കരിച്ചതു് ! ലജ്ജ നിങ്ങളുെട ൈക തടുത്തിരിക്കും.
പരിഭവ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു തടസ്സംസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കും.
അവെയല്ലാം േവണ്ടതാണു്. നാണമില്ലാെത, പരിഭവ�
പദങ്ങളില്ലാെത െപാടുന്നനേവ വിേധയയാകുന്ന കാമു�
കിെയയല്ല വ്രീളാനമ്രമുഖിയായി ഗ്രീക്ക് പ്രതിമേപാെല
ജനനകാല േവഷത്തിൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ അവൾ കളങ്ക�
മില്ലാത്ത ചന്ദ്രനാണു്, ശ്യാമേരഖയില്ലാത്ത വാരിദശകു�
ലമാണു്, േനർത്ത മിന്നില്പിണരാണു്, ഇളംനീലമാർന്ന
തിരയാണു്, െവണ്മയാർന്ന പിച്ചിപ്പൂവാണു്. ആ അനാ�
വരണ പ്രക്രിയയ്ക്കു് അവൾ െകാതിപൂണ്ടിരുന്നവളാണു്.
സ്ത്രീയുെട ഈ നിഗൂഢാഭിലാഷെത്ത വാക്കുകളിലൂെട
ആവിഷ്കരിക്കാനാണു് മുഹമ്മദ് േറാഷെന്റ അഭിലാഷം.
(കാണാക്കിനാവുകൾ എന്ന കഥ—എക്സ്പ്രസ്സ് വാരിക�
യിൽ) പേക്ഷ, അഭിലാഷം യാചകെന്റ കുതിരസ്സവാരി�
ക്കുള്ള ആഗ്രഹെമന്നകണേക്ക വിഫലമായി ഭവിക്കു�
ന്നു. സൗന്ദര്യം അനാവരണം െചയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടി�
രിക്കുേമ്പാൾ െടലിേഫാൺ ബല്ലടിച്ചാൽ, വാതിലിൽ
തട്ടുേകട്ടാൽ ആ ‘ഇൻട്രൂഷെന’ നിങ്ങൾ ശപിക്കിേല്ല?
ക്ലിേഷയുെട മണിനാദവും കലാപരമായ ആവശ്യകത�
യ്ക്ക് അതീതമായുള്ള നിർേഘാഷവും ഇവിെട ഇൻട്രൂഡ്
െചയ്യുന്നു.

“ഒരു ൈകയിൽ സദാചാരവും മേറ്റൈക്കയിൽ കലയും
വച്ചുെകാണ്ടു് ഈശ്വരൻ എേന്നാടു് ഏതു േവണെമന്നു
േചാദിച്ചാൽ കല മതി എന്നു ഞാൻ ഉത്തരം നല്കും.”
എന്നു പറഞ്ഞതു വള്ളേത്താളാണു്. ഇതു് ഓർമ്മയിൽ
നില്ക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ഇതിേനാടു് അടുത്ത ഒരു േചാദ്യം
ഈശ്വരൻ എേന്നാടു േചാദിക്കുന്നതായി ഞാൻ സങ്ക�
ല്പിക്കെട്ട. ഈശ്വരൻ: “എെന്റ ൈകയിൽ ഒരു േപ്ലഗ്, കു�
ഷ്ഠം ഇവ ഇരിക്കുന്നു. മേറ്റൈക്കയിൽ െജ. വത്സലാേദ�
വി മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയ ‘നിെന്ന ഓർത്തു്
നിെന്നയും കാത്തു് ’ എന്ന െചറുകഥയിരിക്കുന്നു. ഏെത�
ങ്കിലും ഒരു ൈകയിലിരിക്കുന്നതു് നീ സ്വീകരിേച്ച തീരൂ.
ഏതുേവണം?” ഞാൻ: “േപ്ലഗും കുഷ്ഠവും ഞാൻ സ്വീകരി�
ച്ചുെകാള്ളാം ഭഗവാേന. കഥ അടിേച്ചല്പിക്കരുേത. അതു
കഥയല്ല. ഉണക്ക ഉപന്യാസമാേണ.”

ഭാവശൂന്യത
സർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാഴാണു് സ്ത്രീക്കു
ഭംഗിവരുന്നതു്. ഈ പരമാർത്ഥം പലർക്കുമറിഞ്ഞുകൂ�
ടാ. അവെരാെക്ക ആഭരണക്കടകളായി നടക്കുന്നതു
കാണാം വിേശഷിച്ചും െതക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള�
വർ. കാതിൽത്തെന്ന ഏതാണ്ടു് രണ്ടു കിേലാ സർണ്ണം
കാണും. കഴുത്തിെലക്കാര്യം പിെന്ന പറയാനുമില്ല. െച�
റുകഥകെളസംബന്ധിച്ചും ഇതുതെന്നയാണു് എഴുതാ�
നുള്ളതു്. അലങ്കാരബാഹുല്യെമവിെടയുേണ്ടാ അവിെട
ഭാവമില്ല. ഭാവമില്ലാത്തിടത്തു് ഹൃദയസംവാദം നടക്കി�
ല്ല. ഇരുമ്പയം കുര്യാേക്കാസ് മാമാങ്കം വാരികയിെലഴു�
തിയ ‘അഭിശപ്തെന്റ മാളം’ എന്ന കഥ േനാക്കു. ‘വാക്യ�
ത്ഡം കൃതി’യിൽ അഭിരമിക്കുന്ന കഥാകാരൻ എന്താ�
ണു് ലക്ഷ്യമാക്കിയെതന്നു് വ്യക്തമല്ല. പലതവണ മുങ്ങി�
ത്തപ്പിയാൽ ആലംബഹീനനായ ഒരുത്തൻ ദുഃഖനിേവ�
ദനം നടത്തുകയാെണന്ന ആശയം കിട്ടിെയന്നു വരാം.
കിട്ടിയിെല്ലന്നും വരാം. മുഖെത്ത ചുളിവുകൾ മറയ്ക്കാനാ�
യി വൃദ്ധൻ ക്രീം േതക്കുന്നതുേപാെല, നര മറയ്ക്കാനായി
ൈഡ പുരട്ടുന്നതുേപാെല ഭാവരിക്തതെയ ഒളിക്കാനാ�
യി വാക്കുകൾ എടുത്തിടുന്നു ഇരുമ്പയം കുര്യാേക്കാസ്.
ഇതു സാഹിത്യമാകണെമങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിനു് അഭി�
ജ്ഞന്മാർ നൽകിയ നിർവ്വചനം റബ്ബെറന്നേപാെല
വലിച്ചു നീട്ടണം.

പതിനഞ്ചാം ശതാബ്ദത്തിേലാ പതിനാറാം ശതാബ്ദ�
ത്തിേലാ ജീവിച്ചിരുന്ന ഫ്േളമിഷ് ചിത്രകാരനാണു് ഹീ�
േറാണിമസ് െബാസ് (Hieronymus Bosch) െപാക്കം
കുറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ ഒരു പൂെച്ചെണ്ടടുത്തു് െപാക്കം കൂടി�
യവെന്റ അന്നനാളത്തിെന്റ മേറ്റയറ്റം വഴി തളളിക്കയ�
റ്റുന്ന ചിത്രം െബാസ് വരച്ചിട്ടുണ്ടു്. െചറുകഥ പൂെച്ചണ്ടാ�
ണു്. നമ്മുെട ചില കഥാകാരന്മാർ െപാക്കം കുറഞ്ഞവ�
രാണു്.

സേഹാദരി വന്നില്ല
മരണെത്ത കാണാതിരിക്കാൻ േവണ്ടിയാണു് നമ്മൾ
ഓേരാ പ്രവർത്തനത്തിലും ഏർെപ്പടുന്നെതന്നു് ഈ േല�
ഖനത്തിെന്റ ആദ്യഭാഗത്തു പറഞ്ഞു. അങ്ങെനയുള്ള
പ്രവൃത്തിയിൽ മുഴുകിയിരുന്നാലും മരണം വരും. വന്നു�
കഴിയുേമ്പാൾ ദുഃഖിക്കുന്നതു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധു�
ക്കളും മിത്രങ്ങളുമാണു്. മധുര കാമരാജ് സർവ്വകലാ�
ശാലയിെല മലയാള വിഭാഗത്തിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷനായ
േഡാക്ടർ സി.െജ. േറായ് ദുഃഖിക്കുന്നു. (കലാകൗമുദി.
എെന്റ െപങ്ങൾ വന്നില്ല), അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ
തകർന്നു വീണ കനിഷ്ക വിമാനത്തിെല യാത്രക്കാരനാ�
യിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരി അന്നമ്മ അല�
ക്സാണ്ടറും അവരുെട ഭർത്താവും കുട്ടികളും. സേഹാദരി�
െയയും കുടുംബെത്തയും സ്വീകരിക്കാനായി േഡാക്ടർ
േറായ് മദ്രാസിെലത്തി. അേദ്ദഹത്തിനു് അവെര സ്വീ�
കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സംഭവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
വർണ്ണന ഹൃദയെത്ത പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നു. നമ്മുെടയും
മിഴികൾ നനയുന്നു. േറായിയുെട സേഹാദരി നമ്മുെട�
യും സേഹാദരിയായി മാറുന്നു. അവരുെട ഭർത്താവും
കുട്ടികളും നമ്മുെട ബന്ധുക്കൾതെന്ന. അഭിവന്ദ്യമിത്രേമ,
േറായ്, താങ്കൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നല്ല ദുഃഖിക്കുന്നതു്. ഞങ്ങളും
നിങ്ങളുെടകൂെടയുണ്ടു്. സമാശ്വസിക്കുക.

സ്പർശം

ഒറാേസ്യാ കീേറാഗാ

യുറാേഗ്വയിെല കഥാകാരനായ
ഒറാേസ്യാ കീേറാഗാ (Horacio
Quiroga) എഴുതിയ ഒരു െചറുക�
ഥയിൽ ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന
െപൺകുട്ടിയുെട കാലിൽ െതാടാൻ�
േവണ്ടി അടുത്തുനില്ക്കുന്ന പുരുഷെന്റ
കാലു നീങ്ങുന്നതു്. വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു് സു�

ന്ദരമായി. പേക്ഷ, പുരുഷെന്റ കാലു് എേത്തണ്ടിതത്തു്
എത്തുേമ്പാൾ അവിെട െപണ്ണിെന്റ കാലു് ഇല്ല. അവൾ
അടുത്തുനില്ക്കുന്നവെന്റ ലക്ഷ്യം മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു് തെന്റ കാ�
ലു് നീക്കിക്കളയുന്നു. ഇഷ്ടമില്ല ആ സ്പർശം എന്നതു് സ്പ�
ഷ്ടം. േനേരമറിച്ചു് ഇഷ്ടമുേണ്ടങ്കിേലാ? െപണ്ണിെന്റ കാ�
ലായിരിക്കും ആദ്യം െചന്നു് പുരുഷെന്റ കാലിൽ െതാ�
ടുക. സ്പർശം പലേപ്പാഴും െസക്സിേനാടു ബന്ധെപ്പട്ടിരി�
ക്കുന്നു. ഡി.എച്ച്. േലാറൻസിെന്റ രണ്ടു െചറുകഥകൾ
സ്പർശെത്തക്കുറിച്ചുള്ളതാണു്. (ഒന്നിെന്റ േപരു് You
Touched Me. മേറ്റക്കഥയുെട േപരു് ഓർമ്മയില്ല.) സ്പർ�
ശനസന്ദർഭത്തിൽ “സ്ത്രീയുെട കരത്തിെന്റ മാദകമധു�
രിമ” അനുഭവിക്കുന്നതിെന മഹാകവി ശങ്കരക്കുറുപ്പും
വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െസൿഷ്വൽ അല്ലാത്ത സ്പർശമുണ്ടു്.
കരയുന്ന കുഞ്ഞിെന ൈകയിെലടുക്കുക. കരച്ചിൽ നി�
ല്ക്കും. ദുഃഖിക്കുന്നവെന തേലാടു. അയാളുെട ദുഃഖം കുറ�
യും. സ്പർശെത്ത നർമ്മമധുരമായി കാണുന്നു േയശുദാ�
സൻ (ഹാസ്യ ചിത്രകാരൻ). ൈകപിടിച്ചു കുലുക്കുേമ്പാ�
ഴുളള സ്പർശസുഖവും സ്പർശദുഃഖവുമാണു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പ്രതിപാദനത്തിനു വിഷയമാകുന്നതു് (തരംഗിണി
വാരിക). േയശുദാസൻ എെന്തഴുതിയാലും ഹാസ്യത്തി�
െന്റ തിളക്കമുണ്ടാകും. അതു് ഇതിലുണ്ടു്.

കാളിദാസൻ പാർവ്വതിെയ പ്രശംസിക്കുന്നതുേപാെല,
ചന്തുേമേനാൻ ഇന്ദുേലഖെയ വാഴ്ത്തുന്നതുേപാെല, കാമു�
കൻ കാമുകിയുെട അംഗലാവണ്യെത്ത സ്തുതിക്കുന്നതു�
േപാെല സാഹിത്യരചനകെള എനിക്കും വാഴ്ത്തിയാൽ
െകാള്ളാെമന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഞാൻ േനാക്കുേമ്പാൾ
പാർവ്വതിയില്ല, ഇന്ദുേലഖയില്ല, കാമുകിയില്ല.
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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�
വ്  േലാ െ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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https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
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https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ 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 പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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