സാഹിത്യവാരഫലം
1986/01/26 (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

സാഹിത്യവാരഫലം

1986/01/26-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഞാൻ പണ്ടു താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിനടുത്തു് ഒരു സമുന്ന
തനായ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ഉേദ്യാഗസ്ഥയായ ഭാര്യേയാ
െടാരുമിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം നീതിന്യായ
നിർവഹണത്തിൽ തൽപരൻ. ശുപാർശ േകൾക്കി
ല്ല. ൈകക്കൂലി െകാണ്ടുവരുന്നവെന െപാലീസ്േസ്റ്റ
ഷനകത്താക്കും. പാവെപ്പട്ട ഗുമസ്തൻ തെന്റ ശമ്പള
ത്തിൽ നിന്നു മാസം േതാറും േപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ടിലടച്ച
തുകയിൽ നിന്നു് ഒരു െചറിയ തുക േരാഗ ചികിത്സയ്ക്കാ
യി കടം േചാദിച്ചാൽ ആയിരമായിരം ‘ക്വിഅറി’കൾ
(query) ഫയലിൽ േരഖെപ്പടുത്തി കാലവിളംബം വരു
ത്തി അയാെള കാലനൂർക്കു് അയയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രഗൽ
ഭൻ. ആ നവലങ്കാനാഥെന േപടിച്ചാരും ആ വഴി നട
ന്നിരുന്നില്ല. ഞാൻ െകാളിജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പി
ലായിരുന്നതുെകാണ്ടും ഏതു സ്ഥലേത്തക്കു് എെന്ന മാ
റ്റിയാലും അതു ശഷ്പതുല്യം പരിഗണിക്കുന്നവൻ ആയി
രുന്നതുെകാണ്ടും അേദ്ദഹെത്ത േപടിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ
നിഷ്പക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരനും പ്രാഡ്വിവാക തുല്യനുമാ
യിരുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥധുരന്ധരൻ കന്മതിലിൽ േചർന്നു
നിന്നു് േറാേഡ േപാകുന്ന െചറുപ്പക്കാരികെള മാരതാപ
പരവശനായി ൈകകാണിച്ചു വിളിക്കുമായിരുന്നു. ചി
ലർ ചിരിക്കും. േവെറ ചിലർ പുച്ഛിച്ചു ചിരിക്കും, മറ്റു ചി
ലർ കാർക്കിച്ചു തുപ്പും. ഒരു ദിവസം ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ
ഭാര്യ ഈ കാമചാപല്യം കണ്ടു. പിെന്നന്തുണ്ടായിെയ
ന്നു് എനിക്കറിയാൻ േമല. വല്ല തിരസ്കരിണി വിദ്യേയാ
മേറ്റാ എനിക്കു വശമായിരുെന്നങ്കിൽ ഞാനതിെന്റ രഹ
സ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാർക്കു പറഞ്ഞു
തരുമായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ
അവർ രണ്ടു േപരും കാറിെന്റ പിറകിലിരുന്നു പാഞ്ഞു
േപാകുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഇേപ്പാഴും ഗു
മസ്തന്മാെര പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. സന്ദർശകെര ആട്ടി
പ്പായിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഏതു ന്യായമുള്ള കാര്യമായാലും
ഫയലിൽ കീഴുേദ്യാഗസ്ഥെന്റ അഭിപ്രായത്തിനു താ
െഴ വലിയ NO എഴുതുന്നുണ്ടാവും. ദിവസവും കാലത്തു്
എഴുേന്നറ്റു് കന്മതിലിൽ െപാേന്മനി േചർത്തു െപൺകി
ടാങ്ങെള ൈകകാണിച്ചു വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും.
ഇങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ സ്വന്തം ഭാര്യയിൽ ഒരു
താല്പര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കില്ല. അതിെന്റ േപരിലും
അയാളുെട പരസ്ത്രീഗമനവാഞ്ഛയുെട േപരിലും െചറിയ
വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം. അതു വലിയ വഴക്കുകളായിെയ
ന്നു വരാം. ആ ശണ്ഠകൾ െകാണ്ടു് അവരുെട ൈലംഗി
കജീവിതം തകർന്നുെവന്നും വരാം. എന്നാൽ അെതാ
ന്നും ആരുമറിയില്ല. കാലത്തു രണ്ടുേപരും ഒരുമിച്ചു കാ
റിൽ ഓഫീസുകളിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ അവെര കണ്ടു
ചില െപൺപിേള്ളർ. “ഹാ, എന്തു ഭാഗ്യം” എന്നു െമാ
ഴിയും.
െക. പി. ഭവാനി എഴുതിയ ‘ചിറകു മുറിഞ്ഞ പക്ഷി’
എന്ന െചറുകഥയിൽ (വിമൻസ് മാഗസിൻ) ഈ വി
ധത്തിലെല്ലങ്കിലും മെറ്റാരു വിധത്തിൽ ദുരന്തത്തിെല
ത്തിയ ഒരു ദാമ്പത്യജീവിതം കാണാം. ഭാര്യെയ അസ്വ
തന്ത്രയാക്കി വയ്ക്കുന്ന ദുഷ്ടനായ ഭർത്താവിെന്റ ചിത്രീക
രണമാണു് അതിലുള്ളതു്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘െവരിസിമിലിറ്റ്യൂ
ഡ് ’ എന്നു വിളിക്കുന്ന ‘സത്യസാദൃശ്യം’ ഇക്കഥയ്ക്കുണ്ടു്.
പേക്ഷ, കലയിെല സത്യം ഈ സത്യസാദൃശ്യമല്ല. ഈ
കഥയിെല സംഭവങ്ങൾ എല്ലാ വായനക്കാർക്കും അറി
യാം. ആ സംഭവവർണ്ണനകൾ അവർ മുൻപു് ഒരിക്കലും
കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ അവെര എത്തിക്കു
േമ്പാഴാണു് കലയുെട ജനനം. െക. പി. ഭവാനി കുെറ
ക്കാലമായി കഥകൾ എഴുതുന്നു. പേക്ഷ, ഇന്നുവെര
അവർ ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ സ്വയം എത്തിേച്ചർന്നിട്ടില്ല;
വായനക്കാെര െകാെണ്ടത്തിച്ചിട്ടുമില്ല. ഭവാനി രചി
ക്കുന്നതു് കഥയല്ല, ജർണ്ണലിസെമന്നു വിളിക്കാവുന്ന
എേന്താ ആണു്.
ഭാര്യയുെട നൃശംസതയ്ക്കു വിേധയനായിത്തീർന്ന ഭർത്താ
വിേനാടു േചാദിക്കു “Sir, do you think that you made
the biggest mistake of your life?” സർ ജീവിതത്തി
െല ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം നിങ്ങൾ െചയ്തുെവന്നു
വിചാരിക്കുന്നുേണ്ടാ? No എന്നായിരിക്കും ആ അടിമയു
െട ഉത്തരം. ഭർത്താവിെന്റ ക്രൂരതയ്ക്കു പാത്രമായിബ്ഭവി
ച്ച സ്ത്രീേയാടു് അേത േചാദ്യം േചാദിക്കു. No, No എന്നു
രണ്ടു തവണ പറയും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിെല അസുഖ
കരങ്ങളായ സത്യങ്ങൾ ആരും പുറത്തു പറയാറില്ല.

ഉന്മാദം
കരുതിക്കൂട്ടി കഥയ്ക്കു കനം കൂട്ടുക;
എന്നു പറഞ്ഞാേലാ? എത്ര േക്ല
ശിച്ചാലും അർത്ഥം മനസ്സിലാകാ
തിരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സങ്കീർ
ണത വരുത്തുക—ഇതാണു് മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ‘കവർച്ചകൾ’ എന്ന
‘െചറുകഥ’െയഴുതിയ എൻ. പ്രഭാ
പി. േകശവേദവ്
കരെന്റ പ്രവർത്തനം. കഥ പറയുന്ന ആളും ഒരു െപ്രാ
ഫസറും േവെറാരുത്തനും കൂടി ഒരു ബാങ്കിെന്റ പൂട്ടു തീ
െകാണ്ടു ഉരുക്കിക്കളയുന്നു. എന്നിട്ടു് അകത്തു കയറുന്നു.
അവിെട കമ്പിവലയുെട അകത്തു് ഒരാൾക്കുരങ്ങു്. അതു്
സ്വന്തം ജനേനന്ദ്രിയം ൈകയിെലടുത്തു രസിക്കുന്നു.
േസഫ് െപാളിച്ചു് അകത്തു തലയിട്ട െപ്രാഫസർക്കു
തല തിരിെച്ചടുക്കാൻ വയ്യ. കഥ പറയുന്ന ആൾ മാേന
ജരുെട റിേവാൾവിങ് െചയർ എടുത്തു െകാണ്ടുവരുന്നു.
അതിലിരുന്നു കറങ്ങുന്നു. ഇതാണു് കഥ. ആദ്യം ഇതി
െന ‘ഫന്റാസ്റ്റിക് ഇക്സ്ട്രാവഗൻസ’ എന്നു വിളിക്കാൻ
േതാന്നി എനിക്കു്. പിന്നീടു് അതു േപാെരന്നും ‘ഭ്രാന്തു് ’
എന്നു വിളിക്കണെമന്നും േതാന്നി. ഇതു കഥാസാഹിത്യ
ത്തിെല തിന്മയുെട പ്രതിരൂപമാണു്; ഭയജനകമാണി
തു്. ഭ്രാന്തും വൾഗാരിറ്റിയും ഇതിെനക്കാൾ എത്രേയാ
മടങ്ങുേഭദം. അതുെകാണ്ടു് ‘ഭ്രാന്തു് ’ എന്നു മുൻെപഴുതി
യതു് ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു.
ചില കഥകൾ അവയിെല ബാഹ്യ ജീവിതംെകാണ്ടു്
നമ്മെള ആകർഷിക്കും. ഉദാഹരണം പി. േകശവേദ
വിെന്റ കഥകൾ. േവെറ ചില കഥകൾ അവയിെല
ആന്തരജീവിതംെകാണ്ടു് നെമ്മ ആകർഷിക്കും. ഉദാ
ഹരണം പി. സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണെന്റ കഥകൾ. ബാഹ്യ ജീ
വിതേമാ ആന്തരജീവിതേമാ ഇല്ലാെത മനുഷ്യെന രാവ
ണൻേകാട്ടയിേലക്കു് എറിയുന്ന കഥകൾ േകരളത്തിൽ
വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു.

മരിക്കുന്ന േരാഗി
സേഹാദരൻ േസ്നഹിതനായിരിക്കു
കയില്ല; പേക്ഷ, േസ്നഹിതൻ പല
േപ്പാഴും സേഹാദരനായിരിക്കും
എെന്നാരു െചാല്ലു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. േസ്ന
ഹിതനും സേഹാദരനാവുകയില്ല
എന്നു െതളിയിക്കുന്നു േദശാഭിമാനി
വാരികയിെല ‘ഒരു െപരുന്നാൾ േപ പി. സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ
ക്കിനാവു് ’ എന്ന കഥ (ടി. വി. എം. അലി എഴുതിയതു് ).
ഒരു െതറ്റും െചയ്യാത്തവനാണു് കുട്ട്യാലി എന്ന േപാ
സ്റ്റ്മാൻ. അയാളുെട േസ്നഹിതെന്റ അമ്മ മരിച്ചു. ശവമട
ക്കാൻ പണമില്ല. അമ്മയുെട േപരിൽ വന്ന മണിേയാർ
ഡർ കള്ളെയാപ്പിട്ടു് എടുക്കാൻ േസ്നഹിതൻ കുട്ട്യാലി
െയ േപ്രരിപ്പിക്കുന്നു. കഥയുെട അസ്പഷ്ടമായ പര്യവസാ
നത്തിൽ നിന്നു് അയാൾ വഴങ്ങിേയാ ഇല്ലേയാ എന്നു
നിശ്ചയിക്കാൻ വയ്യ. എങ്കിലും വഴങ്ങി എന്ന തീരുമാ
നത്തിലാണു് നമ്മൾ എേത്തണ്ടതു്. സമകാലിക സമു
ദായത്തിെല അനീതികെള ആക്രമിക്കുന്ന കഥകളാ
ണേല്ലാ പുേരാഗമന ചിന്തകൾക്കു പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന
േദശാഭിമാനിയിൽ വരാറു്. അതിനാൽ സമുദായത്തി
െന്റ െതറ്റായ ഘടനയുെട ഫലമായി േപാസ്റ്റ്മാനു് ദാരി
ദ്ര്യമുെണ്ടന്നും ആ ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ ഫലമായി അയാൾ
പണം അപഹരിെച്ചന്നും നമ്മൾ കരുതുകുയാണു േവ
ണ്ടതു്.
അലിയുെട കഥയിെല സമുദായം േരാഗം പിടിച്ചു കിട
ക്കുകയാണു്. േരാഗിക്കു് എയ്ഡ്സല്ല േരാഗം. േവണ്ടി
ടേത്താളം ആഹാരം കിട്ടാത്തതുെകാണ്ടു് എല്ലും േതാ
ലുമായി മാറിയിരിക്കുകയാണു് അയാൾ (സമുദായം)
േചാറും കറിയും ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും മറ്റും െകാടുത്താൽ
േരാഗം േഭദമാകാതിരിക്കില്ല. എന്നാൽ അെതാെക്ക
കിട്ടാൻ എന്തു വഴി? ഒരു വഴിയുമില്ല, കമ്മ്യൂണിസമല്ലാ
െത. അലി എന്ന േഡാക്ടർ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ
സമുദായേരാഗിയുെട നാഡി പിടിച്ചു േനാക്കിെക്കാണ്ടു
നിൽക്കുന്നു. അയാളുെട ആ ചിത്രം അത്ര േമാശമാെണ
ന്നു പറയാൻ വയ്യ.
ഞാനിത്രയും എഴുതിയിട്ടു് ആകാശേത്തക്കു േനാക്കു
േമ്പാൾ രജതപ്രഭയാർന്ന ഒരു കിളി ധവളാഭമായ േമ
ഘശകലത്തിേലക്കു പറന്നടുക്കുന്നതായി കാണുന്നു.
സൂര്യെന്റ തീക്ഷ്ണരശ്മികൾ വഹിച്ചു് േമഘശകലത്തിെന്റ
െവണ്മയിേലക്കു് ആവാഹിച്ചു് അതു കൂടുതൽ േശാഭയു
ള്ളതായി മാറുന്നു. അതാ അതു് അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇനി
അതിെന്റ തിളക്കം ഒേരാർമ്മ മാത്രം. അതു മതി. ആ
ഓർമ്മതെന്ന ഹൃദയത്തിനു് ഉല്ലാസം നൽകും. യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ കല ഇതുേപാെലാരു വിഹംഗമമേല്ല?

രാഷ്ട്രവ്യവഹാരം എന്ന നാറ്റം
നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ദഹന ക്രിയയ്ക്കു വിേധയ
മാകുേമ്പാൾ ധാരാളം വായു വയറ്റിലും കുടലിലും ഉണ്ടാ
കുന്നുെവന്നു് ബഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ളിൻ പറഞ്ഞിട്ടു േവണ്ട
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. എങ്കിലും അേദ്ദഹമതു പറ
ഞ്ഞു. ഇങ്ങെനയുണ്ടാകുന്ന വായു ദുർഗ്ഗന്ധമാർന്നതു
െകാണ്ടു് അതിെന പുറേത്തക്കു് അയയ്ക്കാൻ ആരും തയ്യാ
റാവുന്നില്ല എന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതും
സത്യം. അങ്ങെന വായുവിെന അടക്കിവച്ചാൽ വല്ലാ
ത്ത വയറ്റുേവദനയും മറ്റു േരാഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഇെതാ
ഴിവാക്കാൻ ഫ്രാങ്ക്ളിനു് ഒരു നിർേദ്ദശമുണ്ടു്. ആഹാര
േത്താെടാരുമിച്ചു് ഏെതങ്കിലും മരുന്നുകൂെട കഴിക്കണം.
ഇങ്ങെന കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ട മരുന്നു് ദുർഗ്ഗന്ധമാർന്ന
വായുവിെന പരിമളമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കണം. പഴകിയ
മാംസം ഉള്ളിേയാടു േചർത്തു കഴിക്കുന്നവൻ പുറേത്ത
ക്കു് അയയ്ക്കുന്ന വായു അസഹനീയമായ വിധത്തിൽ
ദുർഗ്ഗന്ധമുള്ളതായിരിക്കും. എന്നാൽ സസ്യഭുക്കിേന്റതു്
അത്ര തീക്ഷ്ണതയുള്ളതായിരിക്കില്ല (എല്ലാം ഫ്രാങ്ക്ളിെന്റ
അഭിപ്രായം).
േകരളത്തിെല രാഷ്ട്ര വ്യവഹാരെത്ത
ഉദരമായി സങ്കല്പിക്കാെമങ്കിൽ
അമ്പതു െകാല്ലം മുൻപു് അതിൽ നി
ന്നു നിർഗ്ഗമിച്ചിരുന്ന വായു സസ്യഭു
ക്കിേന്റതായിരുന്നു. കാലം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ എല്ലാവരും മാംസഭുക്കുകളാ
യി മാറി. അവർ സംസ്കാരം ആവ
മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ
ശ്യെപ്പടുന്നതനുസരിച്ചു്, വായുവിെന
നിയന്ത്രിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. അതു െചയ്യാെത സ്വച്ഛ
ന്ദം അതു നിർഗ്ഗമിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഇന്നു് മൂക്കും െകാണ്ടു്
ആർക്കും ഇറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യ. ചില കമ്മിറ്റിയംഗ
ങ്ങൾക്കും ചില സംഘടനകളുെട പ്രസിഡന്റന്മാർക്കും
ഊ പൂതിഗന്ധം നറുമണമായി േതാന്നുന്നുെണ്ടങ്കിലും
സ്വാർത്ഥതാൽപര്യമില്ലാത്തവർക്കു് ഇതു് പൂതിഗന്ധം
തെന്നയാണു്. ഇതിെന പരിമളമുള്ളതാക്കി തീർക്കാൻ
എെന്തങ്കിലും വഴിയുേണ്ടാ? ഫ്രാങ്ക്ളിൻ വിചാരിച്ചാൽ
േപ്പാലും അതിനു വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ഒറ്റ
മാർഗ്ഗം ഇതു പൂതിഗന്ധമാെണന്നു് ഉറെക്കപ്പറയുക
എന്നതാണു്. ആ ‘മംഗളകർമ്മം’ ഭംഗിയായി അനു
ഷ്ഠിക്കുന്നു മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ. കലാകൗമുദിയിൽ
അേദ്ദഹെമഴുതിയ ‘േകാങ്ക്േരാത്തു് ഇല്ലവും കൃഷ്ണക്കുറു
പ്പും’ എന്ന കഥ വായിച്ചു േനാക്കുക. ദുർഗ്ഗന്ധത്തിെന്റ
തീക്ഷ്ണത കുറയ്ക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം വിരാമമില്ലാെത മു
േന്നാട്ടു േപാകെട്ട. േകരളീയർ മൂക്കു െപാത്തിെക്കാണ്ടു്
പരക്കം പായുകയാണേല്ലാ.

േയശു വരുേമാ?
പ്രായം കുറഞ്ഞവെള വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
േഭദം പ്രായം കൂടിയവെള സഹധർമ്മിണിയാക്കുകയാ
െണന്നും ഫ്രാങ്ക്ളിനു് അഭിപ്രായമുണ്ടു്. അതിെന്റ കാര
ണങ്ങളും അേദ്ദഹം നല്കിയിട്ടുണ്ടു്.
1. കിഴവിക്കു് േലാകപരിചയം കൂടും. അതിനാൽ അവ
ളുെട വർത്തമാനം രസകരമായിരിക്കും.
2. സൗന്ദര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാെത പ്രാേയാഗികതയിൽ
അവൾ മനസ്സുവയ്ക്കും. അതു പുരുഷനു് സഹായകര
മായിരിക്കും.
3. സന്താനം ഉണ്ടാവുകയില്ല.
4. സംശയത്തിനു് സ്ഥാനമില്ല (ജലസി ഉണ്ടാവുകയില്ല
എന്നർത്ഥം).
5. ഇരുട്ടത്തു് എല്ലാ പൂച്ചകൾക്കും ചാരനിറം. അതുേപാ

െല ൈലംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തരുണിക്കും വൃ
ദ്ധയ്ക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പലേപ്പാഴും വൃദ്ധ െമ
ച്ചവും.

6. പാപകർമ്മം കിഴവിക്കു കുറവു്. അതുെകാണ്ടു് പുരു
ഷനു് സ്വസ്ഥത നശിക്കില്ല.
7. നന്ദി കൂടും വൃദ്ധയ്ക്കു്.

ഇതിനു േനെര വിപരീതമായി പ്രായം കൂടിയ ഭർത്താ
വുമായുള്ള തരുണിയുെട ജീവിതെത്ത ആദർശാത്മക
മാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നു ‘ഗൃഹലക്ഷ്മി’യിെല ഒരു േലഖ
നം. എനിക്കു േസ്നഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള പുരുഷന്മാ
െരയാണു് ആ േലഖനത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു്.
അതുെകാണ്ടു് കമന്റിനു മാർഗ്ഗമില്ല. േലഖനത്തിെല ഒരു
ഭാഗം ഇങ്ങെന: “മദ്യം സീതയ്ക്ക് (സീതാലക്ഷ്മി) കണ്ടുകൂ
ടാ. പേക്ഷ, േദവിനു് (പി. േകശവേദവ് ) അതു പ്രിയം.
പേക്ഷ, അതും അവരുെട ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയു
ണ്ടാക്കിയില്ല. േദവ് മദ്യപിച്ചു വന്നാൽ സീത പിണക്കം
നടിക്കും. േഗറ്റ് കടന്നാലുടൻ െചടിെയാടിച്ചു രണ്ടു മൂന്നു
കുഞ്ഞടി െകാടുക്കും. േവദനിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം ചി
രിക്കും. സീതെയ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് ഉമ്മവച്ചു് അകേത്തക്കു
കടക്കും. അേതാെട പിണക്കം തീരും” (പുറം 9). ഈ
അഴുക്കു മുെണ്ടല്ലാെമടുത്തു പരസ്യമായി അലേക്കണ്ടതു
േണ്ടാ? വിേശഷിച്ചും അശ്മപട്ടം മാതൃഭൂമി പ്രസാധന
മായിരിക്കുേമ്പാൾ. േയശുേദവൻ കുഷ്ഠേരാഗികളുെട ആ
േരാഗം മാറ്റി. ജർണ്ണലിസത്തിെല കുഷ്ഠം മാറ്റാൻ ആരു
അവതരിക്കും.

ട്രിക്ക്
കഥ ‘ട്രിക്ക് ’ ആകുേമ്പാൾ രസിക്കു
ന്നതു് അനാഗതശ്മശ്രൂക്കളും അനാഗ
താർത്തവകളുമായിരിക്കും. അവെര
രസിപ്പിച്ച ഒരു കഥാകാരനാണു് ഒ.
െഹൻട്രി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ While
the auto waits എന്ന കഥയുെട സം
ഒ. െഹൻട്രി
ഗ്രഹം നല്കാം. ഒരു പാർക്കിൽ ചാര നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്ര
ങ്ങൾ ധരിച്ചു് ഒരു സുന്ദരിെപ്പൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്നു. അവ
ളുെട അടുക്കൽ സാധാരണമായ േവഷം ധരിച്ച ഒരു യു
വാവു് വന്നു് ഇരിപ്പായി. താെനാരു ‘േലഡി’യാെണന്നു്
അവൾ അയാേളാടു പറഞ്ഞു. േറാഡിൽ ആ കാറ് കിട
ക്കുന്നിേല്ല, അതു് തെന്റതാെണന്നും അവൾ അറിയിച്ചു.
യുവാവു് പറഞ്ഞു. “അതാ അക്കാണുന്ന ഭക്ഷണശാല
യിെല ക്യാഷ്യറാണു് ഞാൻ”. അവർ കുെറ േനരം സം
സാരിച്ചു. തനിക്കു് ഒരു ഡിന്നറിനു േപാകണം അതിനു
േശഷം തീയറ്ററിേലക്കും എന്നു് അവൾ അയാെള അറി
യിച്ചു. തെന്റ കൂെട വരരുെതന്നു നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടു് അവൾ
േവഗം നടന്നു് ഭക്ഷണശാലയിൽ കയറി. ക്യാഷ്യറുെട
സ്ഥാനത്തിരുന്ന േവെറാരു െചറുപ്പക്കാരി അവിെട നി
ന്നു താഴേത്തക്കിറങ്ങി. അവിേടക്കു പാർക്കിൽ വച്ചു
നാം കണ്ട യുവതി കയറിയിരുന്നു. യുവാവു് േറാഡിലി
ട്ടിരുന്ന തെന്റ കാറിൽ കയറി ൈഡ്രവേറാടു് ആജ്ഞാ
പിച്ചു: “െഹൻട്രി, ക്ലബ്ബിേലക്കു് ”. െപൺപിേള്ളരുെട ദു
രഭിമാനെത്ത ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഈ കഥയ്ക്കു സാഹിത്യ
ത്തിെന്റ േമന്മയില്ല. ഇതു് ജാലവിദ്യ മാത്രമാണു്. ഇതു
േപാെലാരു ട്രിക്കാണു് മണർകാടു് വിജയെന്റ “ഹരി
േഗാവിന്ദെന്റ…” [അടുത്തപദം എന്താെണന്നു് അറി
യാൻ പ്രയാസം. എഴുതിയിട്ടു് അച്ചടിച്ചതേല്ല? കരിക്
എന്നാേണാ? എേന്താ!] ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമി
ച്ചു കഴിയുന്നു. അേപ്പാഴുണ്ടു് ഭർത്താവിെന്റ ഒരു പൂർവ്വ
േസ്നഹിതൻ വരുന്നു. അയാൾ ആെരന്നു ഭാര്യക്കു് അറി
ഞ്ഞുകൂടാ. കണ്ടേപ്പാൾ മനസ്സിലായി പണ്ടു് താൻ അടി
െകാടുപ്പിച്ച ആളാെണന്നു്. ഒ. െഹൻട്രിയുെട കഥക
ളിൽ ഉള്ളതുേപാെല ഇതിനും ‘ട്രിക്ക് എൻഡിങ് ’ ഉണ്ടു്.
ഇത്തരം കഥകൾ ജീവിതാവിഷ്കരണാത്മകതയില്ലാെത
ax2 + bx + c = 0 തുടങ്ങിയ ഇേക്വഷൻ േപാെല വി
രാജിക്കുന്നു. െചറുകഥാസാഹിത്യം ഇതിൽ നിെന്നല്ലാം
വളെര വളർന്നുേപായിരിക്കുന്നു (കഥ ‘വനിത’യിൽ).
അമരത്വം വരിച്ച ഒരു േസ്നഹിത
െന ഒരു ദരിദ്രൻ കണ്ടു. കൂട്ടുകാര
െന്റ ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ കഥകൾ േക
ട്ട അയാൾ ഒരു ചുടുകട്ടയുെട േനർ
ക്കു വിരൽ ചൂണ്ടി അതിെന സ്വർ
ണ്ണമാക്കി മാറ്റി അയാൾക്കു െകാടു
ൈവേലാപ്പിള്ളി
ത്തു. ദരിദ്രനു് തൃപ്തിയായില്ല. അമര
ത്വമാർന്നവൻ ഓടിേപ്പാകുന്ന ഒരു സിംഹത്തിെന്റ േനർ
ക്കു വിരൽചൂണ്ടി അതിെനയും സ്വർണ്ണമാക്കി. എന്നി
ട്ടും ദരിദ്രനു് ഒട്ടും തൃപ്തിവന്നില്ല. “ഇനി എന്തുേവണം?”
എന്നു േചാദ്യമായി അയാൾ. അേപ്പാൾ ദരിദ്രൻ പറ
ഞ്ഞു: “എനിക്കു നിങ്ങളുെട വിരൽ േവണം”. (Ancient
Chinese Fables എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു്.) ൈവേലാ
പ്പിള്ളി ഓേരാ തവണ വിരൽ ചൂണ്ടിയേപ്പാഴും ഓേരാ
സ്വർണ്ണശില്പം നമുക്കു കിട്ടി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ തൂലിക
നമുക്കു േവണെമന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു പ്രേയാജനമി
ല്ല. അതുതെന്നയാണു് ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് പണ്ടു പറഞ്ഞ
തും. ചങ്ങമ്പുഴ മരിച്ചേപ്പാൾ ജി എഴുതി ആ മരണം ജനി
പ്പിച്ച ദുഃഖം പകർത്താൻ ചങ്ങമ്പുഴയുെട തൂലിക തെന്റ
ൈകയിലില്ലേല്ലാ എന്നു്.

യുണാനിമിസം
ബസ്സിൽ അെല്ലങ്കിൽ തീവണ്ടിയിൽ കയറുേമ്പാൾ ആളു
കൾ കാണിക്കുന്ന പരാക്രമങ്ങൾ അസാധാരണങ്ങളും
സംസ്കാര രഹിതങ്ങളുമാണു്. ചവിട്ടാനും ഇടിക്കാനും
തള്ളിയിടാനും കഴുത്തിൽപ്പിടിച്ചു വലിക്കാനും മറ്റും ആർ
ക്കും മടിയില്ല. സർവ്വസംഗ പരിത്യാഗികളായ സന്ന്യാ
സിമാരും ക്രിസ്തുശിഷ്യന്മാരും കൂെട കയറാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നവെര ഇടിക്കുന്നതും ചവിട്ടുന്നതും “എെന്റ കണ്ണുെകാ
ണ്ടു് ” ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ വാഹനത്തിനകത്തു
സ്ഥലം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുെട സ്വഭാവത്തിനു
മാറ്റം വരുന്നു. വൃദ്ധനു യുവാവു് ഇരിപ്പിടെമാഴിഞ്ഞു െകാ
ടുക്കുന്നു. അംഗഭംഗമുള്ളവെന മറ്റാളുകൾ ഇരുത്തുന്നു.
വാഹനം കുെറദൂരം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തി
െല അംഗങ്ങെളേപ്പാെല എല്ലാവരും െപരുമാറുന്നു.
ഇതിെനക്കുറിച്ചാണു് െപ്രാഫസർ െക. എം. തരകൻ
മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഉപന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ താ
ല്ക്കാലിക സൗഹൃദം ചിലേപ്പാൾ സ്ഥിര സൗഹൃദമായി
മാറുന്നുെവന്നും അേദ്ദഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വാഹനത്തിനകത്തു വച്ചുണ്ടാകുന്ന ഈ ബന്ധത്തിനു്
അെല്ലങ്കിൽ ഐക്യത്തിനു് യുണാനിമിസം എന്നാണു്
േപരു്. ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാരൻ ഷ്യൂൾ െറാമങ്ങിെന്റ കൃതിക
ളുെട അടിസ്ഥാനം ഈ തത്ത്വചിന്തതെന്നയാണു്. സമ
ഷ്ടിഗതമായ വികാരമാണു് യുണാനിമിസം.
ഫുട്േബാൾ കളിക്കാെര േനാക്കൂ.
പതിെനാന്നു കളിക്കാരിൽ ഓേരാ
രുത്തനും ഓേരാ സ്വഭാവമാണു്. ചി
ലേപ്പാൾ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ശത്രു
തയുമുണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ഗ്രൗ
ഷ്യൂൾ െറാമങ്
ണ്ടിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിയുേമ്പാൾ ഒറ്റ
വികാരമാണു് അവെര ഭരിക്കുക. ആ വികാരത്തിനു
ഭംഗം വരുത്താൻ ആരു ശ്രമിച്ചാലും പ്രതിേഷധമുണ്ടാ
കും. ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുെട ടിക്കറ്റ് പരിേശാധി
ക്കാൻ െചക്കിങ് ഇൻെസ്പക്ടർ വരുേമ്പാൾ ഓേരാ യാ
ത്രക്കാരനും െവറുപ്പാണു്. വാഹനത്തിൽ നാല്പത്തഞ്ചു
യാത്രക്കാരുെണ്ടന്നു വിചാരിക്കു. ഓേരാ യാത്രക്കാര
െന്റയും വികാരത്തിെന്റ അളവു് രണ്ടാെണന്നു കരുതു.
അേപ്പാൾ ആെക വികാരം െതാണ്ണൂറേല്ല? അല്ല. അതു്
ആയിരേമാ അതിലധികേമാ ആയിരിക്കും. യുണാനിമി
സം സാഹിത്യത്തിൽ എങ്ങെന ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്ന
റിയണെമങ്കിൽ ഷ്യൂൾ െറാമങ് എഴുതിയ Men of Good
Will എന്ന ദീർഘമായ േനാവൽ വായിക്കണം. അതി
നു സൗകര്യമിെല്ലങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ The Death of
a Nobody എന്ന െചറിയ േനാവൽ വായിച്ചാൽ മതി
(േപരു് ഇതു തെന്നേയാ എന്നു സംശയമുണ്ടു് ). അെതാ
രു കലാശില്പമാണു്. സുപ്രധാനമായ ഈ തത്ത്വചിന്ത
െയക്കുറിച്ചു് ഓർമ്മിക്കുവാൻ എനിക്കു സഹായമരുളി
െപ്രാഫസർ െക. എം. തരകെന്റ േലഖനം.

മനഃശാസ്ത്രപരമായ കഥ
സിനിമയിൽ കണ്ടതാണു്. ചിലർ
മലയുെട മുകളിേലക്കു കയറുന്നു.
ഐസ് ആക്സ് െകാണ്ടു് മലയിൽ
െവട്ടി െകാച്ചു കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി
സി. രാധാകൃഷ്ണൻ
അതിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാണു്
കയറ്റം. ഒടുവിൽ അവർ മലയുെട മുകളിൽ കയറിനില്ക്കു
ന്നു. മലയിൽ കയറാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ തങ്ങൾക്കു് ഏതു
രീതിയിലുള്ള സ്വത്വം ഉണ്ടായിരുന്നുേവാ അതിൽനിന്നു
വിഭിന്നമായ സ്വത്വമാണു് ഉപരിതലത്തിൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ
അവർക്കു് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതുേപാെല വിവാഹിത
യായ സ്ത്രീ േമലുേദ്യാഗസ്ഥെന്റ കാരുണ്യമാർന്ന െപരു
മാറ്റത്താലും േസ്നഹപൂർണ്ണമായ വാക്കുകളാലും വശീ
കരിക്കെപ്പട്ടു് മെറ്റാരു സ്വത്വം ആർജ്ജിച്ചു് ദുരന്തത്തിൽ
െചല്ലുന്നതു് പ്രാഗല്ഭ്യേത്താെട ചിത്രീകരിക്കുന്നു സി. രാ
ധാകൃഷ്ണൻ (‘നിറം മാറുന്ന ജീവികൾ’ എന്ന െചറുകഥ,
കഥാ ൈദ്വവാരികയിൽ) െപരുമാറ്റവും വാക്കുകളുമാണു്
ഇവിെട ഐസ് ആക്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന കുഴികൾ. ഒരു വ്യ
ത്യാസമുണ്ടു്. മലയുെട മുകളിൽെച്ചന്നു നിൽക്കുന്നവനു്
ആന്തരശക്തി കൂടും. േമലുേദ്യാഗസ്ഥെന്റ (കഥയിൽ മാ
േനജിംഗ് ഡയറക്ടർ) െകണിയിൽ വീഴുന്ന വിവാഹിത
യ്ക്കു് പ്രതിക്ഷണം ദൗർബ്ബല്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ആ ദൗർബ്ബ
ല്യം വളെര കൂടുേമ്പാൾ അവൾ തകരുകയാണു്. രാധാ
കൃഷ്ണെന്റ കഥയുെട ശില്പവും അതിെന്റ ഭാഗമായ ആഖ്യാ
നവും നന്നു്.

ൈവേലാപ്പിള്ളി
Dear reader, ethics demands that I speak the truth—
പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാെര, സദാചാരസംഹിത എേന്നാ
ടു് ആവശ്യെപ്പടുന്നു, സത്യം പറയാൻ. അതുെകാണ്ടു്
സത്യം പറയെട്ട. നമ്മൾ േകരളീയർ കവിയായ ൈവ
േലാപ്പിള്ളിെയ അവഗണിച്ചു. ഓേരാ കവിയുെടയും
കവിത പരിേശാധിക്കു. സവിേശഷതകൾ കാണാം.

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ദീർഘതയിെല സമ്പന്നതയും ശൂന്യ
തയും ബഹിർഭാഗസ്ഥതയും ചിത്രീകരിച്ചു. എഴുത്തച്ഛൻ
ദീർഘതയിെല സമ്പന്നത മാത്രം ആവിഷ്കരിച്ചു. െവണ്മ
ണി ഉപരിപ്ലവതയിൽ മാത്രം രസിച്ചു. ൈവേലാപ്പിള്ളി
ഒരു ബിന്ദുവിനകത്തുള്ള സമ്പന്നത കണ്ട കവിയാണു്.
അക്കാര്യത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു സദൃശനായി േവെറാ
രു കവിയുെട േപരു പറയാൻ പ്രയാസം. ആ കവിക്കു്
അേദ്ദഹം അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം നമ്മൾ നൽകി
യില്ല. വിശ്വസാഹിത്യത്തിെല ഏതു് ഉത്കൃഷ്ട കാവ്യ
േത്താടും തുല്യമായ ‘കുടിെയാഴിക്കൽ’ എന്ന കാവ്യം
രചിച്ച കവിക്കു് സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുെട പ്രസിഡ
ന്റാകാൻ േപാലും േയാഗ്യത ഇല്ലാെത േപായി. ജ്ഞാ
നപീഠം സമ്മാനത്തിനു് അർഹതയുള്ള അേദ്ദഹത്തിനു്
അതു കിട്ടിയില്ല.

അേദ്ദഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിേട്ടാ? നമ്മൾ അേദ്ദഹെത്ത
അപമാനിച്ചു. നദീതീരത്തു നിന്നു് ആ മൃതേദഹം എടുത്തു
മാറ്റി. പട്ടട െപാളിച്ചു മാറ്റി. സി. പി. ശ്രീധരൻ എഴുതിയ
തു േപാെല പതിനാറു് ആളുകൾ േവളയിൽ ഉണ്ടായിരു
ന്നു. േകരളത്തിെന്റ സംസ്കാരചക്രവാളെത്ത വികസിപ്പി
ച്ച, െകാച്ചു കുഞ്ഞിെനേപ്പാെല നിഷ്കളങ്കനും നിരപരാധ
നുമായിരുന്ന ആ പ്രതിഭാശാലിെയ നമ്മൾ അപമാനി
ച്ചു. ജീവൻ വാർന്നു േപായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷ
ശരീരെത്തയും നമ്മൾ അപമാനിച്ചു. ഈ അപമാനന
വും നിന്ദനവും െപാറുക്കത്തക്കതല്ല.
ഈ നല്ല കവിെയക്കുറിച്ചു് േവെറാരു പ്രതിഭാശാലി
യായ കവി—ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പു്—സത്യസന്ധമായും
ഹൃദയസ്പർശകമായും ‘ട്രയൽ’ വാരികയിൽ എഴുതിയി
രിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനത്തിെല ചില വാക്യ
ങ്ങൾ േകട്ടാലും:
…ആ ജ്വാല നാടിെന്റ സംസ്കാരേശാഭയായിരിക്കുന്നു.
പ്രിയെപ്പട്ട ൈവേലാപ്പിള്ളി, ഒരു ൈക മടക്കി ഉയർ
ത്തി, െമയ്യാെക ഒന്നു കുലുക്കിയുലർന്നു്, െനഞ്ചു നിവർ
ന്നു നിന്നു് അങ്ങു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ—ചിലേപ്പാൾ
േകാപതാപ പരിഭവങ്ങൾ െകാണ്ടു തുടുത്ത, എേപ്പാഴും
േസ്നഹവാത്സല്യങ്ങൾ െകാണ്ടാർദ്രമായ, പലേപ്പാഴും
ശിശുസഹജമായ ൈനർമ്മല്യമാർന്ന ആ വാക്കുകൾ—

എെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ അസ്വസ്ഥതയും ധന്യതയുമായി
ത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ദുഃഖം നിയന്ത്രിച്ചുെകാണ്ടു് ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ വായി
ക്കുന്നു. കാലത്തിെന്റ ആവർത്തിക്കെപ്പടാത്ത നിമിഷ
മായിരുന്ന ൈവേലാപ്പിള്ളിേയാടു് ‘അങ്ങയ്ക്കു ധന്യവാദം’
എന്നു പറയുന്നു.
വിശ്വവിഖ്യാതനായ ഗുസ്തിക്കാരനാ
യിരുന്നു ഗാമ. അേദ്ദഹം തിരുവന
ന്തപുരത്തു വന്നകാലത്തു് തീവണ്ടി
യാപ്പീസിൽ ഞാൻ േപായി. അന്നു്
അവിെടക്കൂടിയ ജനത്തിെന്റ ൈവ
ഗാമ
പുല്യം വർണ്ണിക്കാനാവില്ല. ഗാമ
എത്തിയ ദിവസം തെന്ന വള്ളേത്താളും തിരുവനന്ത
പുരത്തു് വന്നു. പേക്ഷ, അേദ്ദഹെത്ത ആരും തിരിഞ്ഞു
േനാക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1950-േനാടു് അടുപ്പിച്ചാെണ
ന്നു േതാന്നുന്നു െടന്നീസ് താരം ആർ. കൃഷ്ണൻ തിരുവ
നന്തപുരത്തു വന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കളി കാണാൻ
വലിയ ജനക്കൂട്ടം. അന്നു തെന്ന മഹാകവി ജി. ശങ്കര
ക്കുറുപ്പിെന്റ പ്രഭാഷണം ടൗൺ ഹാളിലുണ്ടായിരുന്നു.
അതു േകൾക്കാൻ ഏതാനും ആളുകൾ മാത്രം. പ്രതിഭ
െയക്കാൾ കായികശക്തിക്കാേണാ പ്രാധാന്യം? അല്ല.
പ്രതിഭ ന്യൂനപക്ഷെത്തയും കായികശക്തി ഭൂരിപക്ഷ
െത്തയും ആകർഷിക്കുന്നു എന്നതാവാം േഹതു. ഒരു
ചിന്തകൻ േവെറാരു വിധത്തിൽ ഇതിനു സമാധാനം
നല്കിയിട്ടുണ്ടു്. ഗുസ്തിക്കാരൻ പ്രതിേയാഗിെയ മലർത്തി
യിടുന്നു. അവിെട സന്ദിഗ്ദ്ധതയില്ല. െടന്നീസ് കളിക്കാ
രൻ എതിരാളിെയ േതാല്പിക്കുന്നു. അവിെടയും സന്ദിഗ്ദ്ധ
തയില്ല. എന്നാൽ രണ്ടു കവികളുെട രണ്ടു മാസ്റ്റർപീസു
കെള താരതമ്യെപ്പടുത്തിയാൽ ഏതു െമച്ചം എന്നു് നിർ
ണ്ണയിക്കാൻ പ്രയാസം. ആ സന്ദിഗ്ദ്ധതയാണു് ബഹുജ
നെത്ത അകറ്റുന്നതു്.
□

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
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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

