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സാഹിത്യവാരഫലം

1985/12/15-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

‘പാവങ്ങൾ’ എന്ന േനാവലിെല പ്ര
ധാന കഥാപാത്രമായ ഷാങ്വൽ ഷാ
ങ് പെത്താൻപതു െകാല്ലം കാരാ
ഗൃഹത്തിൽകിടന്നതു് ഒരു കഷണം
െറാട്ടി േമാഷ്ടിച്ചതുെകാണ്ടാണു്. വിറകുെവട്ടുകാരനായ
അയാൾക്കു് അന്നു് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. വീട്ടിൽ സേഹാദ
രിയുെട കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടിണികിടക്കുകയാണു്. നിരാശ
നായി തിരിച്ചു വീട്ടിേലക്കുേപാരുേമ്പാൾ ഭക്ഷണശാല
യിൽ കണ്ണാടി അലമാരിക്കകത്തു് െറാട്ടി ഇരിക്കുന്നതു്
അയാൾ കണ്ടു. ഒരിടി. കണ്ണാടിെപാട്ടി, ൈകമുറിഞ്ഞു,
ഷാങ്വൽ ഷാങ് െറാട്ടിെയടുത്തുെകാണ്ടു് ഓടി. അയാ
െള പിടികൂടി. ഇെതഴുതുന്ന ആളിെന്റ ഓർമ്മ അയാെള
ചതിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷേത്തക്കാണു നിയ
മം ഷാങ്വൽ ഷാങ്ങിെന കാരഗൃഹത്തിേലക്കു് അയച്ച
തു്. പിന്നീടു് പല തവണ രക്ഷെപ്പടാൻ ശ്രമിച്ചതിെന്റ
േപരിൽ ആ തടവു് പെത്താൻപതു വർഷേത്തക്കു നീ
ണ്ടു. ഈ േലാകത്തു വിശപ്പുള്ളവർ എത്രേയാ കൂടുതൽ.
അവെരാെക്ക കണ്ണാടി ഇടിച്ചുെപാട്ടിച്ചു െറാട്ടി എടുത്തു
െകാണ്ടു് ഓടാറുേണ്ടാ? ഇല്ല. നാക്കിൽ െവള്ളമൂറിെക്കാ
ണ്ടു് അവർ െറാട്ടിയും മറ്റു ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളും േനാ
ക്കിനിൽക്കും. പല ദിവസം അങ്ങെന േനാക്കി നിൽക്കു
േമ്പാൾ ഭക്ഷണപദാർത്ഥേത്താടു െവറുപ്പു േതാന്നും.

നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നു: “അവൻ അവെള
ബലാത്സംഗം െചയ്തു. െപാലീസ് അവെന അറസ്റ്റ് െച
യ്തു”. പലതവണ അവൻ അവെള കണ്ടിരിക്കും. കാമവി
കാരം ഇളകിയിരിക്കും. സമയവും സ്ഥലവും സൗകര്യ
വും നൽകിയേപ്പാൾ ധർഷണം നടന്നിരിക്കും. ജയി
ലിൽ േപാെയങ്കിലും അവനു് സ്ത്രീകേളാടു് െവറുപ്പില്ല.
അതല്ല നിയമെത്ത േപടിക്കുന്നവെന്റ സ്ഥിതി. െകാലു
സ്സിട്ട കാലുകൾ പാതയിലൂെട ലയാത്മകമായി നീങ്ങുന്ന
തു കാണുേമ്പാൾ ‘ഹാ’ എന്നു് അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കും.
അവൾ ബസ്സിേലക്കു കാെലടുത്തു വയ്ക്കുേമ്പാൾ മുട്ടുവെര
നഗ്നമാകുന്ന കാലുകൾ അവെന വികാരമൂർച്ഛയിേലക്കു്
എറിഞ്ഞിരിക്കും. മഴവില്ലിെന്റ മേനാഹാരിത കലർന്ന
പട്ടുനാട കാറ്റിൽ പറപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് അവൾ സ്കൂട്ടറിെന്റ
പിറകിൽ ഇരുന്നു സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ അതു കാണുന്ന
അവനു് ഹർഷാതിശയം. ഇങ്ങെന പലപല ദൃശ്യങ്ങൾ
അവെന കാേമാൽസുകതയിേലക്കു െകാണ്ടുെചല്ലുക
യും ഒന്നിനും സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യുേമ്പാൾ െവറുപ്പു് അവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ െമാട്ടിടു
ന്നു. ക്രേമണ അതു വിരിയുന്നു. പിന്നീടു് സ്ത്രീകെളയാെക
അവൻ െവറുക്കുന്നു.
മലയാളം മാത്രമറിയുന്ന വായനക്കാരൻ ഇവനിൽനി
ന്നു വിഭിന്നനല്ല. െവണ്മയാർന്ന കടലാസ്സ്—മേനാഹര
മായ അച്ചടി. നല്ല ൈബൻഡ്, അതിെന ആകർഷക
മാക്കുന്ന പുറംചട്ട. ഏതു പുസ്തകമാണതു്? േനാബൽ
സമ്മാനം േനടിയ േക്ലാദ് സീെമാങ്ങിെന്റ മാസ്റ്റർപീസ്
– The Flanders Road – ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയാണിതു്.
അക്കാണുന്ന പുസ്തകേമാ? അതു് സ്പാനിഷ് േനാവലി
സ്റ്റായ േലേയാേപാൾേഡാ ആലാസിെന്റ (Leopoldo
Alas) ലാ േറേഹന്റ എന്ന വിശിഷ്ടമായ േനാവൽ. ആദ്യ
െത്ത ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ കഴിഞ്ഞ വർഷേമ പ്രസിദ്ധ
െപ്പടുത്തിയുള്ളു. എഴുന്നൂറിലധികം പുറങ്ങളുള്ള ഈ
േനാവലിെന്റ വില ഒൻപതു പവൻ െതാണ്ണൂറ്റിയഞ്ചു്
െപൻസാണു്. ഏതാണ്ടു് നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചു രൂപ.
േപപ്പർ ബായ്ക്കാണു്; െപൻഗ്വിൻ പുസ്തകമാണു്. പേക്ഷ
എന്തു ഫലം? പുസ്തകം തുറന്നാൽ കാണുന്നതു് ഇംഗ്ലീഷ്
അക്ഷരങ്ങൾ. ഇങ്ങെന പലതവണ വിശ്വസാഹിത്യ
ത്തിെല മാസ്റ്റർ പീസുകൾ കാണുകയും അവ അനഭിഗ
മ്യങ്ങൾ ആയിരിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ േദ്വഷം. അതു
ക്രേമണ വികാസം െകാള്ളുന്നു. അവേയാടുള്ള െവറുപ്പു്
അവ വായിച്ചാസ്വദിക്കുന്നവേനാടുള്ള െവറുപ്പായി മാറു
ന്നു. കാലം െചല്ലുേമ്പാൾ സ്വന്തം ഭാഷയിെല ഇടത്തരം
കൃതികെള അതിരുകടന്നു വാഴ്ത്താനുള്ള പ്രവണതയായി
അതു രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു. ഈ േരാഗത്തിനു ചികിത്സയി
ല്ല, പരിഹാരമില്ല.
ഇതിനു േനേര വിപരീതമായി ഇംഗ്ലീഷിേല എല്ലാമുള്ളു
എന്നു പറയുന്ന ചില ഇംഗ്ലീഷ് െപ്രാഫസർമാരുമുണ്ടു്.
“ഓ മലയാലം അതിെലന്തുണ്ടു്? കീറ്റ്സിെന്റ കവിതയാ
ണു് കവിത; എല്യറ്റിെന്റ കവിതയാണു് കവിത” എന്നു്
അവർ ഉദ്േഘാഷിക്കും. പണ്ടു്, ഇെതഴുതുന്ന ആളിെന
കാണാൻ ചവറയിെല ഒരു ധനികൻ വന്നു. അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളുെട ഓഫീസിൽ േജാലിെചയ്യുന്ന ആ
…നായരിേല്ല? അയാെളെക്കാണ്ടു് എെന്റ മകെള വിവാ
ഹം കഴിപ്പിച്ചാൽ െകാള്ളാം. എെന്റ കൂെട വരൂ. നമു
ക്കു് അയാളുെട അച്ഛെന കാണാം”. ഞങ്ങൾ േപായി.
തന്തയ്ക്കും സമ്മതം. പേക്ഷ, മകൻ പറഞ്ഞുകളഞ്ഞു: “ലു
ക്ക് ഹീയർ ഫാദർ. ഐ വിൽ മാരി ഒൻലി ദി േഡാട്ടർ
ഒഫ് ആൻ ഐ. സി. എസ്. ഓഫീസർ”. ധനികനും
(ഒരു കൺട്രാക്ടറായിരുന്നു അേദ്ദഹം) ഞാനും േറാഡി
േലക്കു േപാന്നു. “ഇനി എന്തു െചയ്യാൻ?” എന്നു് അേദ്ദ
ഹം നിരാശതേയാെട േചാദിച്ചതു് േകട്ടേപ്പാൾ എനി
ക്കു ദുഃഖം േതാന്നി. ഞാൻ െപെട്ടന്നു് ആ വീട്ടിേലക്കു
കയറിെച്ചന്നു് എെന്റ സഹപ്രവർത്തകേനാടു പറഞ്ഞു:
“േനാക്കൂ …നായേര. നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിെയത്തെന്ന വി
വാഹം കഴിക്കു. അവളുെട അച്ഛെന (65 വയസ്സു്) നമു
ക്കു് ഐ. സി. എസ്. പരീക്ഷയ്ക്കു് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അയയ്ക്കാം.
ചുണ്ടു് ഒന്നുമലർത്തി, േകാപേത്താെട എെന്ന േനാക്കി
യിട്ടു് അയാൾ വീട്ടിനകേത്തക്കു േപായി. മലയാള സാ
ഹിത്യെത്ത, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചുേപായി എന്നതുെകാണ്ടു്
മാത്രം പുച്ഛിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് െപ്രാഫസർമാരുെട ശ്വശുര
ന്മാെര ഐ. എ. എസ്. പരീക്ഷയ്ക്കു് അയേക്കണ്ടതാണു്.
(ഇേപ്പാൾ ഐ. സി. എസ്. ഇല്ലേല്ലാ.)

എൻ. എൻ. കക്കാടു്
അഥർവേവദത്തിെല യക്ഷ്മനിവാരണ നിർേദ്ദശങ്ങളിൽ
ഇങ്ങെന കാണുന്നു:
“നിെന്റ കാലിൽനിന്നു്, നിെന്റ മുട്ടിൽനിന്നു്, നിെന്റ അര
െക്കട്ടിൽ നിന്നു്, നിെന്റ പൃഷ്ഠത്തിൽനിന്നു്, നിെന്റ നെട്ട
ല്ലിൽനിന്നു്, നിെന്റ കഴുത്തിൽനിന്നു്, നിെന്റ ശിരസ്സിൽ
നിന്നു്, ഞാൻ എല്ലാ േരാഗങ്ങളും നിർമ്മാർജ്ജനം െച
യ്തു. നിെന്റ തലേയാട്ടിെല എല്ലാ അസ്ഥികളും അേരാ
ഗാവസ്ഥയിൽ. നിെന്റ ഹൃദയം വീണ്ടും നല്ലേപാെല സ്പ
ന്ദിക്കുന്നു. ഉദിച്ചുയരുന്ന പ്രഭാകര, അങ്ങു് രശ്മികൾെകാ
ണ്ടു് തലേവദനെയ അകറ്റി. െകാടിയ േവദനകൾ ഇല്ലാ
താക്കി.” (അഥർവേവദം IX-8.)

ബി. സി. 1500-നു് അടുപ്പിച്ചു്
ജീവിച്ചിരുന്ന ധിഷണാശാ
ലികൾ മനുഷ്യെന്റ േവദന
കെളക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചിരുന്നു
െവന്നതിനു് ഇതു െതളിവുന
ല്കുന്നു. ഈ ശതാബ്ദത്തിലും
കവി അതിെനപ്പറ്റി പാടുന്നു
െവന്നു് നമ്മൾ എൻ. എൻ. കക്കാടിെന്റ കാവ്യത്തിൽ
നിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു (ഇന്റൻസീവ് െകയർ, മാതൃഭൂ
മി). െവറും േവദനയല്ല, തീവ്രേവദന. കവിയുെട ഭാഷയി
ലാെണങ്കിൽ
പിെന്നെയല്ലാമലിെഞ്ഞാന്നായ്
സത്തുമസത്തുമല്ലാത്ത
മഹാസാന്ദ്ര വ്യാപ്തിയായ്,
േകവലനാദമായ് ഘന
പ്രജ്ഞയായാനന്ദമായ്
അലകളടങ്ങി നിഷ്പന്ദമായ്
ശാന്തമാകുന്നു, ശാന്തമാകുന്നു.

എേങ്ങാ പുളഞ്ഞു െകാളുത്തി വലിയുന്നി
തംഗങ്ങെളാെക്കയും േനർത്ത േനാവിൽ”

ഈ യാതനെയ ലഘൂകരിക്കാൻ പരബ്രഹ്മമുെണ്ടന്നു
േവദം. നമ്മുെട കവിക്കുള്ള യാതനെയ ലഘൂകരിക്കു
ന്നതു് േസ്നഹമാണു്. “കണ്ണീർചിരിയിൽ തിളങ്ങും പ്രി
യാമുഖത്തിൽ” നിന്നു് അതു പ്രസരിക്കുന്നു. േരാഗി താ
ണുേപാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത െമെല്ല ഉയർത്തുന്ന
കിടാങ്ങളുെട ൈകകളിൽനിന്നും അതു നിർഗ്ഗളിക്കുന്നു.
അേപ്പാൾ
പിെന്നെയല്ലാമലിെഞ്ഞാന്നായ്
സത്തുമസത്തുമല്ലാത്ത മഹാ സാന്ദ്ര
വ്യാപ്തിയായ്, േകവല നാദമായ്
ഘന പ്രജ്ഞയായാനന്ദമായ്
അലകളടങ്ങി നിഷ്പന്ദമായ്
ശാന്തമാകുന്നു, ശാന്തമാകുന്നു.

േരാഗാർത്തെനങ്കിലും, നിരാശ
െനങ്കിലും ആത്മവീര്യം െകട്ടുേപാ
കാെത കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യെന
േസ്നഹത്തിെന്റ പ്രകാശത്തിൽ േത
േജാമയനാക്കുന്ന പ്രക്രിയെയ രൂ
പശില്പത്തികേവാടുകൂടി ആവിഷ്ക
രിക്കുന്ന ഈ കാവ്യം എെന്റ േവദ
നകെളയും ൈനരാശ്യങ്ങെളയും
ദൂരീകരിക്കുന്നു.

എൻ. എൻ. കക്കാടു്

ലജ്ജാവഹം
നാണംെകട്ടു് ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം
ആ നാണേക്കടിെന ഇല്ലാതാക്കി
െക്കാള്ളും എെന്നാരു െചാല്ലുണ്ട
േല്ലാ നമുക്കു്. അതനുസരിച്ചു് േദശാ
ഭിമാനി വാരികയിൽ “ചികിത്സിച്ചു
ചാവുക” എന്ന േലഖനെമഴുതിയ
പി. പി. െക. െപാതുവാളിനു് വാരി
കയിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം
അേദ്ദഹത്തിനു് ഉണ്ടാകാവുന്ന ലജ്ജാരാഹിത്യെത്ത
നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നു നമുക്കു ഉറേപ്പാടുകൂടി പറയാം.
ആ ലജ്ജാരാഹിത്യ നാശനത്തിനു േശഷം െപാതുവാ
ളിനു േവെറാരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകെമടുത്തു തർജ്ജമെചയ്തു
േലഖനമാക്കാം. അതു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിക്കിട്ടിയാൽ പ്ര
തിഫലവും വാങ്ങാം. അതു് ഒരു അവിരാമ പ്രവർത്തന
മായി ഭവിക്കെട്ട. കാര്യെമെന്തന്നേല്ല? പറയാം.
അറെബല്ലാ െമൽവിലും േകാളിൻ േജാൺസണും േചർ
െന്നഴുതിയ ‘Cured to Death’ എന്ന പുസ്തകത്തിെല വാ
ക്യങ്ങൾ തർജ്ജമ െചയ്തു േലഖനമാക്കിയിരിക്കുകയാ
ണു് െപാതുവാൾ. ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ എടുെത്തഴുതാ
േന ഇവിെട സ്ഥലമുള്ളു. ഇതാ െപാതുവാളിെന്റ വാക്യ
ങ്ങൾ:
1. “പണം െകാടുത്തു് മാറാേരാഗം വാങ്ങുന്നതിനു് മെറ്റാ
രുദാഹരണം തല േവദനയാണു്. ഇന്നു് എല്ലാ സമൂ

ഹങ്ങളിലും തലേവദന ഒരു മാന്യേരാഗത്തിെന്റ സ്റ്റാ
റ്റസ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ശുദ്ധവായു, വിശ്രമം,
ആവശ്യത്തിനു് െവള്ളം, ഭക്ഷണം, മാനസിക വി
ശ്രാന്തി എന്നിവെകാേണ്ടാ, േവണ്ടിവന്നാൽ ആസ്പി
രിൻ േപാലുള്ള ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒരു േവദനാ സം
ഹാരി െകാേണ്ടാ ആണു് തലേവദന എന്ന േരാഗ
ലക്ഷണെത്ത ഇല്ലായ്മ െചേയ്യണ്ടെതന്നു് വിദഗ്ദ്ധ
ന്മാർ പറയുന്നു”.
ഇനി സായ്പന്മാരുെട വാക്യങ്ങൾ

The headache is an example of an everyday problem which was elevated to a disease. Everyone
suffers the occasional head ache; it is usually a
minor symptom that something needs changing.
Fresh air, something to eat or drink, perhaps a
little exercise, might be all the body requires to
eliminate the symptom or at most a mind analgesic such as aspirin or paracetamol.
2. െപാതുവാൾ: “…േക്ലാറംെഫനിേക്കാൾ ഉപേയാ

ഗിച്ചതിെന്റ ഫലമായി ജപ്പാനിൽമാത്രം പതിനാ
യിരമാളുകൾ അപ്പാസ്റ്റിക്ക് (?) അനിമിയ ബാധിച്ചു
മരിച്ചു”.
സായ്പന്മാർ: Chloramphenicol, a potent but dangerous antibiotic has been calculated to have
caused more than 10,000 deaths from aplastic
anaemia in Japan.

ഇങ്ങെന എടുെത്തഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ െപാതു
വാളിെന്റ േലഖനം മുഴുവൻ പകർേത്തണ്ടിവരും.
ഒപ്പം സായ്പന്മാരുെട വാക്യങ്ങളും. േലഖനത്തിെന്റ
തലെക്കെട്ടങ്കിലും മാറ്റണെമന്നു േതാന്നിയില്ലേല്ലാ
അേദ്ദഹത്തിനു്. (‘ചികിത്സിച്ചു ചാവുക’—‘Cured to
Death’) സർദാർ െക. എം. പണിക്കർ ൈചനയി
ലായിരുന്നകാലം. വിശിഷ്ടാതിഥിെയ ബഹുമാനി
ക്കാൻ ൈചനയിെല അധികാരികൾ നടത്തിയ ഒരു
ഡിന്നറിൽ െപരുമ്പാമ്പിെന്റ മാംസം വിളമ്പി. കുടി
ക്കാൻ അതിെന്റ പിത്തെവള്ളവും നൽകിയേത്ര.
രണ്ടും കഴിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അവെര അപമാനിക്കലാ
വും. അേദ്ദഹം അപമാനനത്തിനു സന്നദ്ധനായില്ല.
േദശാഭിമാനി എന്ന ഉത്കൃഷ്ട വാരികയാകുന്ന ഭാജ
നത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വാഹസമാംസവും
പിത്ത ജലവും ഞാൻ കഴിക്കുന്നു. െക. എം. പണി
ക്കർ ൈചനാക്കാർ കാണാെത ഛർദ്ദിച്ചിരിക്കും.
ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന പത്രാധിപസമിതി കാണാ
െത മാറിനിന്നു് ഞാനും ഒന്നു ഛർദ്ദിച്ചുെകാള്ളെട്ട.
ലൂയി പതിനാറാമനും ഭാര്യ മറീ ആങ്ത്വാനത്തും (Marie
Antoinette) കൂടി ഒളിേച്ചാടുകയായിരുന്നു. വഴിക്കുവ
ച്ചു് കുതിരകെള മാേറണ്ടിവന്നു. മാറ്റിെക്കട്ടുന്ന സന്ദർഭ
ത്തിൽ രണ്ടുേപരും വണ്ടിയിൽനിന്നിറങ്ങിനിന്നു. അങ്ങ
െന നിന്നതാണു് അവരുെട മരണത്തിനുകാരണമായ
തു്. വിപ്ലവകാരികൾ ആരാണവർ എന്നു മനസ്സിലാക്കി.
അവർ ചക്രവർത്തിേയയും ഭാര്യേയയും പിടിച്ചുെകാണ്ടു
േപായി. വിധിൈവപരീത്യം! ഏതു തരത്തിലുള്ള ചൂഷ
ണമായാലും പിടിക്കെപ്പടും. അതും വിധി ൈവപരീത്യം
തെന്ന. ഇടതുവശത്തു് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകവും വലതുവശ
ത്തു െവള്ളക്കടലാസ്സുമായി ഇരിക്കുന്നവർ ഇേതാർമ്മി
ച്ചാൽ നന്നു്.

ഒക്ടാേവ്യാ പാസ്സ്
ദില്ലിയിൽവച്ചു് തകഴി ശിവശങ്കര
പ്പിള്ളയ്ക്കു ജ്ഞാനപീഠം സമ്മാനം
നൽകിയതു് െമക്സിക്കൻകവിയായ
ഒക്ടാേവ്യാ പാസ്സാണു്. ആ സന്ദർ
ഭത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറ
ഞ്ഞതായി കലാകൗമുദിയുെട ന്യൂ
ഒക്ടാേവ്യാ പാസ്
െഡൽഹി േലഖകൻ എഴുതുന്നു: “സ്പാനിഷ് എഴുത്തു
കാരനായ ഞാനും മലയാളം എഴുത്തുകാരനായ തക
ഴിയും ഇവിെട ഒന്നാവുകയാണു്. ഭാഷകൾ തീർക്കുന്ന
മതിൽെക്കട്ടുകൾ തകർക്കാനുള്ളതാണു് ഈ പുരസ്കാ
രം. ഇത്തരം മതിൽെക്കട്ടുകൾ തകർത്തു് ഉയർന്നു വന്ന
താണു് ഇന്ത്യ” (ലക്കം 533 പുറം 5). ഒക്േടാേവ്യാ പാ
സ്സിനു് ഇഷ്ടെപ്പട്ട ഒരാശയം തെന്നയാണു് ഇവിെടയും പു
നരാവിഷ്കരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. മുൻപു് അേദ്ദഹം എഴു
തി: “യൂേറാപ്യൻ സാഹിത്യത്തിെന്റ ഐക്യെത്ത കർട്ടി
യസ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ശതാബ്ദത്തിേലാ മദ്ധ്യകാ
ലയളവിേലാ ഉള്ളതിെനക്കാൾ ഇന്നു് ഈ ഐക്യം കൂടു
തൽ സ്പഷ്ടവും കൂടുതൽ അടുപ്പമാർന്നതുമാണു്. അേത
സമയം അതു കൂടുതൽ വിശാലവും േമാേസ്കാ െതാട്ടു
സാൻഫ്രാൻസിേസ്കാ വെര, സാന്തിയാേഗാ െതാട്ടു സി
ഡ്നി വെര അതു വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ജർമ്മൻ, േപാളി
ഷ്, റുേമനിയൻ, േപാർച്ച്ഗീസ് ഈ ഭാഷകളിെല നമ്മു
െട കവികൾ ഒേര കാവ്യമാണു രചിക്കുന്നതു് ” (Renga
എന്ന കാവ്യ സമാഹാരഗ്രന്ഥത്തിനു പാസ്സ് എഴുതിയ
അവതാരികയിൽനിന്നു്.)
ഒരു വശത്തുനിന്നു മെറ്റാരു വശേത്തക്കു് കടക്കാനുള്ള
പദങ്ങൾെകാണ്ടുള്ള പാലമാണു് കവിതെയന്നു പാസ്സ്
േവെറാരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. Pasos de un peregrino
son errante/Sobre esteragil puente palabras—വാക്കുക
ളുെട ദുർബ്ബലമായ പാലത്തിൽ, അലസസഞ്ചാരം െച
യ്യുന്ന തീർത്ഥാടനക്കാരെന്റ കാൽവയ്പുകൾ.

മാറി നിൽക്കു
സായ്പ്. ഏതു സായ്പുമാകെട്ട. വാക്കുകൾെകാണ്ടു് സാം
സ്കാരികമണ്ഡലങ്ങെള കൂട്ടിയിണക്കുന്ന മഹാകവി ഒേക്ടാ
േവ്യാ പാസ്സാകെട്ട. അെല്ലങ്കിൽ ഇവിടെത്ത രണ്ടാംത
രം സാഹിത്യം കണ്ടു് പുളകംെകാള്ളുന്ന ആഷറായി
െക്കാള്ളെട്ട. ആ സായ്പിെന അഭിസംേബാധന െചയ്തു്
പറയുകയാണു്: “സാേയ്പ താങ്കൾ ഈ േകരളത്തിൽ
കാലുകുത്തിയാൽ വഴുക്കലുള്ള ഒരു മൃഗം നിങ്ങെള സ്പർ
ശിച്ചുെകാണ്ടു് പാഞ്ഞുേപാകും. കണ്ടാലും താങ്കൾക്കു
അതിെന പിടികൂടാൻ േതാന്നുകില്ല. മൃഗശാലയിെല
കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന നീർനാെയ കണ്ടിട്ടിേല്ല? അതു െവ
ള്ളത്തിൽക്കിടന്നു പുളയ്ക്കുേമ്പാഴും ഓടി പാറെക്കട്ടിൽ
കയറിനില്ക്കുേമ്പാഴും താങ്കൾക്കു െവറുപ്പേല്ല? കഴിയുന്ന
തും േവഗം അവിെടനിന്നു് േപാകണെമന്നു േതാന്നാറി
േല്ല? ആ ജന്തു ഒന്നു ശരീരത്തിൽ െതാട്ടുെവന്നുവിചാരി
ക്കു. താങ്കൾ േബാധംെകട്ടുവീഴും. നീർനായ്ക്കു് സദൃശമായ,
വഴുക്കലുള്ള ഒരു ജന്തുവാണു് െകാച്ചിയിേലാ തിരുവന
ന്തപുരേത്താ വന്നിറങ്ങുന്ന നിങ്ങെള ഉരുമ്മിെക്കാണ്ടു
പാഞ്ഞു േപാകുന്നതു്. അതാണു് ൈപങ്കിളിക്കഥ എന്ന
ജന്തു. നീണ്ടമുഖേത്താടുകൂടി, എണ്ണമയമാർന്ന ശരീര
േത്താടുകൂടി അതു് അതാ പാഞ്ഞുവരുന്നു. മാറിനിൽക്കു.
പറ്റുന്നില്ല. സ്പർശിച്ചു് താങ്കെള േബാധശൂന്യനാക്കിെക്കാ
ണ്ടു് അതു പാഞ്ഞുേപാകുന്നു.
േചർത്തല ശ്രീേദവിയുെട ‘സമതലങ്ങൾ’ (വിമൻസ്
മാഗസിൻ, ലക്കം) കഥയല്ല. വഴുവഴുപ്പുള്ള ഇരുണ്ടജന്തു
വാണതു്. ഭർത്താവു് ഓഫീസിലുള്ള ഒരു െചറുപ്പക്കാ
രിെയ േസ്നഹിക്കുന്നുെവന്നു് മനസ്സിലാക്കി ഭാര്യ ദുഃഖി
ക്കുന്നു. അേപ്പാഴാണു് അടുത്തവീട്ടിെല ഒരു പാവെപ്പട്ട
സ്ത്രീയുെട പരിേദവനം. താൻ എത്ര ഭാര്യമാെര േവണ
െമങ്കിലും െകാണ്ടുനടേന്നാ… എെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വി
ശപ്പുമാറ്റാൻ വല്ലതും െകാടുത്താൽ മതി. ഇതുേകൾക്കു
ന്ന അവൾക്കു് തെന്റ ദുഃഖം എത്ര നിസ്സാരെമന്നു േതാ
ന്നുന്നു. ജീവതമുേണ്ടാ ഇവിെട? ഇല്ല. വിഷയത്തിനു്
എെന്തങ്കിലും നവീനതയുേണ്ടാ? ഇല്ല. പിെന്നന്തുണ്ടു്?
ഒന്നുമില്ല. നീർനായ്ക്കൾക്കുള്ള സ്ഥാനം മൃഗശാലയിെല
കുഴിയിലാണു്; വിമൻസ് മാഗസിൻ എന്ന മേനാഹര
മായ വാരികയിലല്ല.
ഞാെനാരിക്കൽ ഭാരമുള്ള െപട്ടി തൂക്കിെക്കാണ്ടു് എറ
ണാകുളം തീവണ്ടിയാപ്പീസിേലക്കു ഓടുകയായിരുന്നു.
ഒരു നമ്പൂതിരി എെന്ന തടഞ്ഞുനിറുത്തിയിട്ടു് പറഞ്ഞു:
“തിടുക്കം േവണ്ട, തിടുക്കം േവണ്ട” തീവണ്ടി ൈവകിേയ
പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ എത്തൂ എന്നു മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ടു്
ഞാൻ നമ്പൂതിരിയുെട േനർക്കു മുഖഭാവംെകാണ്ടു് ഒരു
േചാദ്യെമറിഞ്ഞു. അയാൾ പറഞ്ഞു: “വണ്ടി എേപ്പാേഴ
െപായ്ക്കഴിഞ്ഞു”. സാഹിത്യെമന്ന തീവണ്ടി േപായതിനു
േശഷവും ൈപങ്കിളിെപ്പട്ടിയുെമടുത്തുെകാണ്ടു് െപൺ
പിേള്ളർ ഓടുകയാണു്. ഏെതങ്കിലും ഒരു നമ്പൂതിരിയു
േണ്ടാ ഇക്കാര്യം അവെര അറിയിക്കാൻ?
“നിങ്ങൾ സ്ത്രീവിേദ്വഷിയാേണാ?” ഇമ്മട്ടിൽ പലരും
േചാദിക്കാറുണ്ടു്. എനിക്കുള്ള ഉത്തരം പേണ്ട േഡാക്ടർ

സാമുവൽ േജാൺസൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് എന്ന കാര്യം
അവെര അറിയിക്കെട്ട. “എനിക്കു സ്ത്രീകളുെട സാമീപ്യം
വലിയ ഇഷ്ടമാണു്. ഞാൻ അവരുെട സൗന്ദര്യം ഇഷ്ട
െപ്പടുന്നു; ഞാൻ അവരുെട പ്രസരിപ്പു് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
ഞാൻ അവരുെട നിശ്ശബ്ദതയും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു”.

ചിത്രമാകണം
ആധുനിക േനാവലിെന്റ പ്രഭവ
േകന്ദ്രം സ്റ്റാങ്ദാലിെന്റ (Stendhal)
Scarlet & Black ആെണന്നാണു്
മഹാന്മാരായ നിരൂപകർ അഭിപ്രാ
യെപ്പടുന്നതു്. സുന്ദരനും ബുദ്ധിമാനു
മായ ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ ഒരു േമയ
റുെട ഭാര്യെയ സ്വന്തമിച്ഛയ്ക്കു് വിേധ
യയാക്കിയിട്ടു് അവിടംവിട്ടു േപാകു
ന്നു. അവൾ പിന്നീടു അയാെള ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നു. അത
റിഞ്ഞ െചറുപ്പക്കാരൻ അവെള കാണാൻ േപാകുക
യാണു്. അവെള െവടിവച്ചു െകാല്ലാനാണു് അയാളുെട
ഉേദ്ദശ്യം. പേക്ഷ സ്റ്റാങ്ദാൽ അെതാരിടത്തും പറയു
ന്നില്ല. അേദ്ദഹം ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നേതയുള്ളു വാക്കു
കൾെകാണ്ടു്. െചറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഞായറാഴ്ച കാലത്തു്,
അവൾ താമസിക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ വരികയും േതാക്കു
വാങ്ങിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. എന്നിട്ടു് പള്ളിയിൽ കയറു
ന്നു. അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണു്. തെന്ന ഉത്കടമായി
േസ്നഹിച്ചിരുന്ന ആ സ്ത്രീെയ കാണുേമ്പാൾ അയാളുെട
ൈക വിറയ്ക്കുന്നു. സ്ത്രീ തല ഒന്നു കൂെട താഴ്ത്തുന്നു. അയാൾ
ക്കു് അവെള വ്യക്തമായി കാണാൻ വയ്യ. എങ്കിലും െവ
ടി വച്ചു. അതുെകാണ്ടില്ല. വീണ്ടും നിറെയാഴിച്ചു. അവൾ
വീണു. രവിവർമ്മയുെട ചിത്രം നേമ്മാടു സംസാരിക്കുന്ന
തു േപാെല വാക്കുകൾെകാണ്ടുള്ള ഈ ചിത്രവും സം
സാരിക്കുന്നു. ഇതാണു് സാഹിത്യത്തിെന്റ സ്വഭാവം.
ഇതു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ‘േവരറ്റു വീണ വൃക്ഷം’ എന്ന
കഥെയഴുതിയ ചന്ദ്രേശഖരൻ (മേനാരാജ്യം) ഗൃഹനാ
യകെന്റ അസ്ഥി ഇരിക്കുന്ന പറമ്പു് മക്കൾ വിറ്റേപ്പാൾ
മരിച്ച ആ മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവു് അസ്വസ്ഥമാകുന്നതു
വർണ്ണിക്കുന്ന ഇക്കഥയിൽ െവറും പ്രസ്താവങ്ങേളയുള്ളു.
പ്രസ്താവങ്ങൾക്കു് കലയുമായി ബന്ധമില്ല. അതിനാൽ
ചന്ദ്രേശഖരെന്റ കഥ വായനക്കാരുെട മനസ്സിേലക്കു
കടക്കുന്നില്ല. അേദ്ദഹം മഹാന്മാരായ എഴുത്തുകാരുെട
കൃതികൾ വായിച്ചു് െടക്നിക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരുപ
േക്ഷ, േഭദെപ്പട്ട കഥകൾ എഴുതിേയക്കാം.

രജനീഷ് എത്ര േയാഗ്യൻ!
രജനീഷിെന്റ പതനെത്തക്കുറിച്ചു്
െസഡ്. എം. മൂഴൂർ ദീപിക ആഴ്ചപ്പതി
പ്പിൽ എഴുതിയതു് ഞാൻ കൗതുക
േത്താെട വായിച്ചു. ധർമ്മം അധഃപ
തിച്ചാൽ രാഷ്ട്രം അധഃപതിക്കുെമന്നു
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു് അേദ്ദഹം രജനീ
ഷിെന്റ തത്ത്വചിന്തയും അതിേനാടു
േചർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും അധാർ
വിേനാബഭാേവ
മ്മികങ്ങളായിരുന്നുെവന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. െസഡ്. എം.
മൂഴൂരിേനാടു് എനിക്കു് േയാജിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമി
ല്ല. എങ്കിലും രജനീഷ് പറഞ്ഞെതെന്തന്നു നമ്മൾ മന
സ്സിലാേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. െസക്സ് സൗന്ദര്യമാെണന്നു
വാദിച്ചു. അേദ്ദഹം തത്ത്വചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ ഒറ്റെപ്പട്ട
ആളല്ല. രജനീഷ് േചാദിക്കുന്നു: “[പൂക്കൾ] വിടരുന്നതു്
ൈലംഗികപ്രവർത്തനമാണു് എന്നതു് നിങ്ങൾ മനസ്സി
ലാക്കിയിട്ടുേണ്ടാ? നൃത്തവും പാട്ടും പ്രഫുല്ലാവസ്ഥയും
ൈലംഗികശക്തിയുെട ആവിഷ്കാരങ്ങളാണു്. െപൺമ
യിലിെന ഭ്രമിപ്പിക്കുവാൻ പീലിവിടർത്തുന്ന ആൺമയി
ലും പനിനീർെച്ചടിയുെട അഗ്രത്തിൽ ഉയർന്നുെചന്നു
വിടരുന്ന പൂവും കാേമാത്സുകങ്ങളായ ഗാനങ്ങൾ പാ
ടുകയും രചിക്കുകയും െചയ്യുന്ന കവിയും അേബാധമന
സ്സിലുള്ള ജന്മവാസനാപരങ്ങളായ മൂല്യങ്ങൾക്കു സ്ഫുടീ
കരണം നൽകുന്നേതയുള്ളു”. ഈ തത്ത്വചിന്തയിൽ വി
ശ്വസിച്ച രജനീഷ് പ്രാേയാഗികതലത്തിലും അതു െകാ
ണ്ടുവന്നു. ആധ്യാത്മികത്വം പ്രസംഗിക്കുകയും അതുേപാ
െല ജീവിക്കുകയും െചയ്യുന്ന സന്ന്യാസിമാരുണ്ടു്. വിേനാ
ബഭാേവ ഒരുദാഹരണം. പകൽസമയത്തു ആധ്യാത്മി
കത േഘാരേഘാരം പ്രസംഗിച്ചിട്ടു് രാത്രിയിൽ അേന്ത
വാസിനിയായ സന്ന്യാസിനിെയ േയാഗമുറകൾ പഠിപ്പി
ക്കാൻ വിളിക്കുന്ന സന്ന്യാസിമാരുമുണ്ടു്; ധാരാളമുണ്ടു്.
അവേരാടു താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ രജനീഷ് എത്ര
േയാഗ്യൻ!

പലരും പലതും
1. ശബരിമലയിൽ േപാകാൻ മാലയിടുകയും എല്ലാവ

രുെമാത്തു് ഒരു ദിവസം െകട്ടുമായി യാത്രയാരംഭി
ക്കുകയും െചയ്തിട്ടു് കുളത്തുപ്പുഴയിൽ െചന്നു് ശാസ്താ
വിെന െതാഴുതു തിരിച്ചുേപാരുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടു്;
കഥെയഴുതാൻ തുടങ്ങുകയും പ്രബന്ധെമഴുതി തൃപ്തി
െപ്പടുകയും െചയ്യുന്നവെരേപ്പാെല. അവരിെലാരാ
ളാണു ചന്ദ്രിക വാരികയിൽ േരാഷ്നി േതാമസ്സിെന്റ
സ്വപ്നങ്ങൾ എഴുതിയ സുബ്രു.

2. “മലയാളത്തിെല ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ‘ശബ്ദ
താരാവലി’യിൽ ശ്രീകേണ്ഠശ്വരം നൽകുന്ന അർത്ഥ
വിവരണം േനാക്കൂ” എന്നു പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ‘ട്ര
യൽ’ വാരികയിൽ—ശബ്ദതാരാവലി പ്രാമാണിക
ഗ്രന്ഥമല്ല. രണ്ടു െതറ്റുകൾ കാണിക്കാം. ഒന്നു്: ശര
ശ്ചന്ദ്രിക (ശ.താ. പുറം 1523. 1967-െല ആറാമെത്ത
എഡിഷൻ) ശരതു് + ചന്ദ്രിക = ശരച്ചന്ദ്രിക എേന്ന
വരൂ. (സകാര തവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു ശകാര ചവർഗ്ഗങ്ങ
േളാടു േചരുേമ്പാൾ ശകാര ചവർഗ്ഗങ്ങൾ ആേദശം)
“താരക ബ്രഹ്മ ശരച്ചന്ദ്രചന്ദ്രിേക” എന്നു ഗിരിജാ
കല്യാണത്തിൽ. രണ്ടു്: ആരക്കാൽ = വണ്ടിച്ചക്ര
ത്തിെന്റ ആണി; അച്ചുതണ്ടു്, ഒരു പാഴ്വൃക്ഷം (പുറം
253. 1967 െല പ്രസാധനം) ആരക്കാൽ വണ്ടിച്ചക്ര
ത്തിെന്റ ആണിയല്ല. അച്ചുതണ്ടുമല്ല. ചക്രത്തിെന്റ
[വൃത്ത] പരിധിയിൽ നിന്നു് അതിെന്റ നാഭിയിേല
ക്കു [ഹബ്ബിേലക്കു്] വന്നുേചരുന്ന കേമ്പാ കമ്പിേയാ
ആണതു്. “ആരക്കാെലന്നുേപാെല തിരിയുന്നു മനു
ഷ്യഭാഗ്യം.” എന്നു കവി. ആര—a spoke (Sanskrit
English Dictionary, Monier Williams, p. 149).
3. “റീഗനും െഗാർബേച്ചവും ൈദവങ്ങളാകണെമന്നി
ല്ല. പേക്ഷ, അതിെലാരാൾ െചകുത്താനാകാതിരു
ന്നാൽ മതി. അതാണു് ജനീവയിേലക്കു േനാക്കി
യുള്ള നമ്മുെട പ്രാർത്ഥന” എന്നു കണിയാപുരം
രാമചന്ദ്രൻ ജനയുഗം വാരികയിൽ. പ്രാർത്ഥന
ഫലിച്ചില്ല. റീഗൻ വളെര ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നു്
െടലിവിഷൻ െസറ്റ് നെമ്മ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. എന്നാെല
ന്തു്? അേദ്ദഹം ഇവിെട നിന്നു േപാകുന്നതിനുമുൻപു്
എല്ലാം ഭസ്മീകരിക്കും. സമാധാനെത്തക്കുറിച്ചു വാ
േതാരാെത ‘വാചകമടി’ക്കുന്നവരാണു് യുദ്ധെക്കാതി
യന്മാർ.
4.

തൂമുല്ലക്കാവിൽനിന്നുെമാളികണ്ണാെല േനാക്കും
തുമ്പപ്പൂ ചിരികണ്ടിെട്ടൻ മേനാവികാരങ്ങൾ
പഞ്ചാരപ്പായസമുണ്ണുന്ന സുഖേത്താെട
പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ളിലാനന്ദം നിറയ്ക്കുേമ്പാൾ

െക. എൻ. കുടമാളൂർ പൗരധ്വനി വാരികയിെലഴു
തിയ െചറുതാലി എന്ന കാവ്യത്തിെന്റ ആരംഭമാ
ണിതു്—എെന്റ വായനക്കാരിൽ പ്രേമഹമുള്ളവർ
ഇതു മുഴുവനും വായിക്കരുതു്. മൂത്രത്തിെലയും രക്ത
ത്തിെലയും പഞ്ചാര വളെരക്കൂടും. ഇതു തെന്നയാ
ണു സാക്ഷാൽ ഡയബറ്റിക് കവിത.
5. ചങ്ങമ്പുഴയുെട “പഞ്ചഭൂതാഭിയുക്തെമൻഗാത്രം”

എന്നു തുടങ്ങുന്ന കാവ്യം ദണ്ഡിയുെട ഒരു േശ്ലാക
ത്തിെന്റ േമാഷണമാെണന്നു് ഒരു പണ്ഡിതൻ എനി
െക്കഴുതി അയച്ചിരുന്നു. അക്കാര്യം ഞാൻ വായ
നക്കാെര അറിയിച്ചു. ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടു്. േശ്ലാകം
ദണ്ഡിയുേടതല്ല, ലക്ഷ്മീധരേന്റതാണു്. അതു് എഴുതെട്ട:
പഞ്ചത്വം തനുേരതി ഭൂതനിവഹാഃ
സ്വാംൈശർ മിേലന്തുധ്രുവം
ധാതാരം പ്രണിപത്യ ഹന്തശിരസാ
തത്രാപിയാേചവരം
തദ്വാപീഷു പയസ്തദീയ മുകുേര
േജ്യാതിസ്തദീയാങ്ഗന
േവ്യാമ്നി േവ്യാമ തദീയ വർത്മനി
ധരാ തത്താലവൃേന്ത നിലഃ

താൻ മരിക്കുേമ്പാൾ തെന്റ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ – പൃഥ്വി,
അപ്പു്, േതജസ്സു്, വായു, ആകാശം – ഇവ പ്രണയിനി
േയാടു ബന്ധെപ്പട്ട ഓേരാന്നുമായി േചരണെമന്നാ
ണു് കവി ബ്രഹ്മാവിേനാടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു്. അവ
ളുെട കുളത്തിൽ ജലാംശം; കണ്ണാടിയിൽ േതജസ്സു്;
മുറ്റത്തു് ആകാശം; മാർഗ്ഗത്തിൽ പൃഥ്വി; വിശറിയിൽ
വായു.
□

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

