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സാഹിത്യവാരഫലം

1986/02/02-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഏബ്രഹാമിെന്റ ഒേരെയാ
രു മകെന തനിക്കുേവണ്ടി
ബലിയർപ്പിക്കാൻ ഈശ്വ
രൻ അയാേളാടു് ആജ്ഞാ
പിച്ചു. കാലത്തു് ഏബ്രഹാം
ഈശ്വരൻ നിർേദ്ദശിച്ച
സ്ഥലെത്തത്തി. കത്തിയും
കനൽേപാെലയായ കൽ
ക്കരിയും െകാണ്ടു് അവിെട
എത്തിയ അച്ഛേനാടു് മകൻ േചാദിച്ചു: “അച്ഛാ ബലി
യ്ക്കുള്ള കുഞ്ഞാടു് എവിെട?” ഏബ്രഹാമിെന്റ മറുപടി
“ഈശ്വരൻ തരും” എന്നായിരുന്നു. തടിക്കഷണങ്ങൾ
കൂട്ടി കുറ്റി നാട്ടി അതിൽ മകെന െകട്ടിവച്ചു അച്ഛൻ.
കത്തിെയടുത്തു് അവെന െകാല്ലാൻ ഏബ്രഹാം ഭാവി
ച്ചേപ്പാൾ മാലാഖ സ്വർഗ്ഗത്തിലിരുന്നുെകാണ്ടു് പറഞ്ഞു:
“കുട്ടിെയ ഉപദ്രവിക്കരുതു്. നീ ഈശ്വരെന േപടിക്കു
ന്നുെവന്നു് എനിക്കു മനസ്സിലായി. നീ നിെന്റ ഒേരെയാ
രു മകെന രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേല്ലാ!” ഏബ്രഹാം ചു
റ്റും േനാക്കി. കുറ്റിക്കാടിൽ ഒരാടു് െകാമ്പുടക്കി നിൽക്കു
ന്നു. അയാൾ അതിെന പിടിച്ചു് മകനു പകരം ബലിയർ
പ്പിച്ചു. ആടിെന െപെട്ടന്നു കിട്ടിയേപ്പാൾ ഏബ്രഹാം
േലാകെത്ത വീണ്ടും തന്നിേലയ്ക്കു് ആേവശനം െചയ്യുക
യായിരുന്നുെവന്നു് തത്ത്വചിന്തകനായ കീർക്കേഗാർ
പറയുന്നു. അനുഭവത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മതയാർന്ന അംശ
ങ്ങെള ആവർത്തിച്ച് സത്യത്തിേലയ്ക്കു് എത്തുന്ന ഏബ്ര
ഹാമിെന്റ ഈ പ്രവർത്തനെത്തയാണു് കീർക്കേഗാർ
repetition—ആവർത്തനം—എന്നു വിളിക്കുന്നതു്. കവി
യും ഇതു തെന്നയാണു് െചയ്യുന്നെതന്നു അേദ്ദഹം അഭി
പ്രായെപ്പടുന്നു. (Consciousness raised to the second
power which is repetition) ഇങ്ങെന കവി, ഏബ്രഹാ
മിെനേപ്പാെല സ്വയം സാക്ഷാത്കരിക്കുേമ്പാൾ കവി
കവിയായിത്തെന്ന മാറുന്നു. അയാളിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യ
ങ്ങെളല്ലാമകന്നു് ഏകത്വം മാത്രമുണ്ടാകുന്നു (Repetition
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെല കവി പറയുന്നതാണിതു്). ഇപ്ര
കാരമുള്ള അസുലഭ നിമിഷത്തിലാണു് ‘മാസ്റ്റർ പീസ് ’
എന്നു വിളിക്കുന്ന കാവ്യം രൂപം െകാള്ളുന്നതു്. ഉദാ
ഹരണം ചങ്ങമ്പുഴയുെട ‘മനസ്വിനി’ എന്ന കാവ്യം.
അതു വായിക്കുേമ്പാൾ സഹൃദയെന്റ മനസ്സിെല ൈവരു
ദ്ധ്യങ്ങെളല്ലാം മാറി ഏകത്വം ജനിക്കുന്നു. ഇമ്മട്ടിലുള്ള
അനുഭവം ജനിപ്പിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങൾ മലയാള സാഹി
ത്യത്തിൽ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല.

രത്നം
ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരു
കവി സ്വയം സാക്ഷാ
ന്ന അനുഭവം ഈ നിമിഷ
ത്കരിക്കുേമ്പാൾ കവി
ത്തിൽ സ്വന്തമായിത്തീരു
കവിയായിത്തെന്ന മാറുന്നു.
ന്നുെവന്നു കീർക്കേഗാർ പറ അയാളിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യ
ങ്ങെളല്ലാമകന്നു് ഏകത്വം
ഞ്ഞ ആ പ്രക്രിയ പി. കു
ഞ്ഞിരാമൻനായരുെട ‘മല മാത്രമുണ്ടാകുന്നു. ഇപ്രകാര
മുള്ള അസുലഭ നിമിഷത്തി
നാടൻ മങ്കമാർ’ എന്ന േച
ലാണു് മാസ്റ്റർപീസ് എന്നു
േതാഹരമായ കാവ്യത്തിൽ വിളിക്കുന്ന കാവ്യം രൂപം
െകാള്ളുന്നതു്. ഉദാഹരണം
കാണാം. ൈവേലാപ്പി
ചങ്ങമ്പുഴയുെട ‘മനസ്വിനി’.
ള്ളിയുെട കാവ്യങ്ങളിേലാ?
പല കാവ്യങ്ങളിലും അതു
ദർശിക്കാം. ഒരുദാഹരണം ‘മാമ്പഴം’ തെന്നയാണു്.
അേപ്പാൾ കുഞ്ഞിരാമൻനായരും ൈവേലാപ്പിള്ളിയും
തമ്മിൽ എങ്ങെന േവർെപട്ടു നിൽക്കുന്നു? കുഞ്ഞിരാ
മൻനായരുെട കവിതയിൽ പ്രതിപാദ്യ വിഷയത്തി
െന്റ ഉണ്മയ്ക്കു് അല്പമായ രൂപപരിവർത്തനം വരുന്നു.
കല്ലിെല സ്ത്രീരൂപങ്ങെള കണ്ടിട്ടു് നിങ്ങൾ ദീർഘകാലം
പാട്ടുപാടി ശരീരം വിയർത്തുനിൽക്കുകയാേണാ, ദീർ
ഘകാലം നൃത്തമാടി കാലു കഴച്ചു നിൽക്കുകയാേണാ
എെന്നാെക്ക േചാദിക്കുന്നു. വസ്തുസ്ഥിതിക്കതീതമായ
സത്യത്തിേലയ്ക്കു ഇതു് അനുവാചകെന െകാണ്ടു െചല്ലു
െമങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നു കവി േലശം അക
ന്നു േപാകുന്നുണ്ടു്. ൈവേലാപ്പിള്ളി ഏറിയ കൂറും യാ
ഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ പാതയിലൂെടയാണു് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള
തു്. ഇക്കാര്യം ഭംഗ്യന്തേരണ എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ
‘ൈവേലാപ്പിള്ളി’ എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ സ്പഷ്ടമാക്കി
യിരിക്കുന്നു (കുങ്കുമം, ലക്കം 19). ൈവേലാപ്പിള്ളിക്കവി
തയുെട സവിേശഷത എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഈ േലഖ
നത്തിൽ മനുഷ്യേസ്നഹിയായ ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെട ചി
ത്രവുമുണ്ടു്. ഭാഷെയ ചതുപ്പുനിലമായി സങ്കല്പിക്കൂ. ചതു
പ്പുനിലത്തിൽ രത്നങ്ങളിെല്ലങ്കിലും ഉെണ്ടന്നു വിചാരി
ക്കൂ. ആ പദരത്നങ്ങെളടുത്തു് നമ്മുെട മുൻപിൽ വച്ചിട്ടു
േപായ നല്ല കവിയാണു് ൈവേലാപ്പിള്ളി. ഒരു രത്നമി
താ: “കന്യമാർക്കു നവാനുരാഗങ്ങൾ കമ്രേശാണസ്ഫടി
കവളകൾ ഒന്നു െപാട്ടിയാൽ മെറ്റാന്നു്…”

വിഷം
വിഷമയമായ അന്തരീക്ഷത്തിേലയ്ക്കു് ഒരു പക്ഷി പറന്നു
െപാങ്ങുന്നതു് ഇവിടിരുന്നാൽ കാണാം. വിഷത്തിേല
ക്കുള്ള പറക്കലായതുെകാണ്ടു് അതു കാണാൻ പ്രയാ
സം. അതുെകാണ്ടു് താെഴക്കിടക്കുന്ന വർത്തമാനപ്പത്രം
എടുത്തു നിവർത്തിേനാക്കി. െകാലപാതകങ്ങളുെടയും
ആത്മഹത്യകളുെടയും വാർത്തകേളയുള്ളൂ. ‘അതുെച
യ്യും ഇതുെചയ്യും’ എന്നീ കപട പ്രതിജ്ഞകളും അധി
കാരികളുെട. പത്രം ദൂെരെയറിഞ്ഞു് മേനാരമ ആഴ്ചപ്പ
തിെപ്പടുത്തു് േമരിക്കുട്ടി േജാർജ്ജ് അഞ്ചൽ എഴുതിയ
‘േമാഹം ഒരു പക്ഷി’ എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചു. േകാ
േളജ് െപ്രാഫസർക്കു വീണ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിേയാടു
േസ്നഹം. െപൺകുട്ടിയ്ക്കു അേദ്ദഹത്തിെന്റ േസ്നഹം കണ്ടു
അേങ്ങാട്ടും േസ്നഹം. അപവാദം. കുട്ടികൾ കളിയാക്കു
ന്നു, േദഷ്യെപ്പടുന്നു. വീണെയക്കണ്ടു് െപ്രാഫസർ വീണു
േപായിെയന്നു ചിലർ പറയുന്നു. വീണ, െപ്രാഫസർ ക്ഷ
ണിച്ചതനുസരിച്ച് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടിൽ േപാകുന്നു.
അേപ്പാഴാണു് െപ്രാഫസർക്കുണ്ടായ താല്പര്യത്തിെന്റ
െപാരുൾ മനസ്സിലാകുന്നതു്. െപ്രാഫസർക്കു ഭാര്യയു
ണ്ടു്. മകളുണ്ടായിരുന്നു. മരിച്ച ആ മകളുെട േപരു് വീണ
എന്നു്. േകാേളജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ വീണയുെട ഛാ
യയ്ക്കും മരിച്ച വീണയുെട ഛായയ്ക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസ
മില്ല. െപ്രാഫസർക്കു തേന്നാടുേതാന്നിയതു് െവറും വാ
ത്സല്യമാെണന്നു മനസ്സിലാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥിനി തിരിച്ചു
വീട്ടിേലയ്ക്കു േപാകുേമ്പാൾ കഥ പര്യവസാനത്തിെലത്തു
ന്നു. അന്തരീക്ഷം വിഷമാർന്നതാെണന്നു് അറിയാെത
പക്ഷി പറന്നുയരുന്നു. െപ്രാഫസർക്കു േതാന്നിയ വികാ
രം രതിേയാടു ബന്ധെപ്പട്ടതാെണന്നു് വിഷം കലർന്ന
ചിന്ത െപൺകുട്ടിയ്ക്കു്. അവളുെട േമാഹം എന്ന പക്ഷിയും
ഉയർന്നു പറക്കുന്നു. കലാരാഹിത്യത്തിെന്റ വിഷം നി
റഞ്ഞ മണ്ഡലത്തിൽ അനുവാചകെര വലിെച്ചറിയുന്നു
സാഹിത്യത്തിെന്റ ബാലപാഠം േപാലുമറിയാത്ത ഈ
കഥെയഴുത്തുകാരി. പണ്ടു രാജാക്കന്മാർക്കു് അമൃേതത്തു്
വിളമ്പുന്നതിനുമുമ്പു് ഓേരാന്നും പാചകക്കാരൻ കഴിേച്ച
മതിയാവൂ എന്നു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. വിഷം കലർ
ത്തിയിട്ടുേണ്ടാ എന്നറിയാനായിരുന്നു ആ പ്രവൃത്തി.
കഥെയഴുതി വാരികയുെട ഭാജനത്തിൽ വയ്ക്കുന്നതിനു
മുൻപു് എഴുതുന്നയാൾ തെന്ന ഒന്നു രുചിച്ചു േനാക്കുന്നതു
െകാള്ളാം; അങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ കയ്പു് അനുഭവെപ്പ
ടും. തുപ്പിക്കളയുകയും െചയ്യാം.

ഒ. എൻ. വി. പറഞ്ഞതു്
േകരള സംസ്ഥാനം രൂപം
െകാണ്ട ദിവസം കൂടിയ
സേമ്മളനത്തിൽ, ഉണ്ടായ
സംഭവം സർവവിദിതമാ
ണു്. പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ ഇട്ടി
രുന്ന മൂന്നു കേസരകളിൽ
ഒന്നു പ്രസിഡന്റിനായിരു
ന്നു. മറ്റു രണ്ടു കേസരകൾ
ഗവർണ്ണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രി
ക്കും. വള്ളേത്താൾ പ്ലാ
റ്റ്േഫാമിേലയ്ക്കു കയറിെച്ചന്നു്
ഒരു കേസരയിൽ കയറിയി
രുന്നു. ആരും അേദ്ദഹെത്ത
എഴുേന്നൽപ്പിക്കാൻ ൈധ
ര്യെപ്പട്ടില്ല. [ഇതു ഈ േല
ഖകൻ കണ്ടതല്ല, പറഞ്ഞു
േകട്ടതാണു്] മഹാകവിയുെട ഈ പ്രവൃത്തി ആത്മാഭിമാ
നത്തിേന്റതാണു്, അഹന്തയുേടതല്ല. ഈ അഭിമാനമി
ല്ലാത്തവൻ കവിയെല്ലന്നു ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പു് ഒരിക്കൽ
എേന്നാടു് പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിനു് ഒരു കവിതെയ
ക്കുറിച്ചും അേദ്ദഹം പറയുകയുണ്ടായി. ത്യാഗരാജസ്വാ
മികൾ പാടിപ്പാടി നടന്നു് രാജാവിെന്റ മുൻപിെലത്തി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ത്യാഗരാജൻ പാ
ടി. അപഹൃതചിത്തവൃത്തിയായി രാജാവു് േചാദിച്ചു:
“എെന്നക്കുറിച്ചു ഒരു പാട്ടു പാടാേമാ?” ഗായകൻ മറുപ
ടി നൽകി: “ഞാനിന്നു വെര ഒരു രാജാവിെനക്കുറിേച്ച
പാടിയിട്ടുള്ളൂ. ആ ഗാനത്തിെന്റ ആേരാഹണങ്ങളാണു്
ഇക്കാണുന്ന പർവ്വതപംക്തികൾ. അതിെന്റ അവേരാ
ഹണങ്ങളാണു് സമുദ്രങ്ങൾ”. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടു് അേദ്ദ
ഹം രാജസന്നിധിയിൽ നിന്നു് ഇറങ്ങിനടന്നു.
ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ പാ
ടിപ്പാടി നടന്നു് രാജാവിെന്റ
മുൻപിെലത്തി. രാജാവി
െന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ച്
ത്യാഗരാജൻ പാടി. അപഹൃ
തചിത്തവൃത്തിയായി രാജാവു്
േചാദിച്ചു: “എെന്നക്കുറിച്ചു ഒരു
പാട്ടു പാടാേമാ?” ഗായകൻ
മറുപടി നൽകി: “ഞാനിന്നു
വെര ഒരു രാജാവിെനക്കു
റിേച്ച പാടിയിട്ടുള്ളൂ. ആ
ഗാനത്തിെന്റ ആേരാഹ
ണങ്ങളാണു് ഇക്കാണുന്ന
പർവ്വതപംക്തികൾ. അതി
െന്റ അവേരാഹണങ്ങളാണു്
സമുദ്രങ്ങൾ”. ഇത്രയും പറ
ഞ്ഞിട്ടു് അേദ്ദഹം രാജസന്നി
ധിയിൽ നിന്നു് ഇറങ്ങിനടന്നു.

ആദരണീയമായ ആത്മാഭിമാനം
ൈവേലാപ്പിള്ളിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. തൃ
ശൂരിൽ വച്ചു് േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശ
രിയുെട ഷഷ്ടിപൂർത്തി ആേഘാഷി
വള്ളേത്താൾ
ക്കുകയാണു്. പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ മുണ്ട
േശ്ശരിയും കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരും പി. സി. കുട്ടികൃഷ്ണനും പി.
േകശവേദവും ഉണ്ടു്. അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും.
േശ്രാതാക്കളുെട കൂട്ടത്തിലിരുന്ന ൈവേലാപ്പിള്ളിെയ
മുണ്ടേശ്ശരി ആളുപറഞ്ഞയച്ചു് പല തവണ വിളിപ്പിച്ചു.
മുണ്ടേശ്ശരി േവണ്ടിടേത്താളം കവിെയ നിരൂപണത്തി
ലൂെട മാനിക്കാത്തതുെകാണ്ടാവാം ൈവേലാപ്പിള്ളി
ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഇരുന്നിടത്തു നിന്നു് അനങ്ങിയതുമി
ല്ല. പിെന്നയും മുണ്ടേശ്ശരി ആളയച്ചു. അേപ്പാൾ ഞാനും
പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ നിന്നിറങ്ങി അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുേത്ത
യ്ക്കു െചന്നു. ഞാൻ കൂടി അേപക്ഷിേച്ചക്കുെമന്നു കരുതി
ൈവേലാപ്പിള്ളി പറഞ്ഞു: ഞാൻ ഇവിെടത്തെന്ന ഇരി
ക്കുന്നേതയുള്ളൂ. അേങ്ങാട്ടു വരാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല.”
ഇത്രയ്ക്കു ‘ഇേഗായിസ’മുള്ള കവി എത്ര മൃദുലമനസ്കനാ
യിരുന്നുെവന്നു് അറിയാൻ വായനക്കാർക്കു കൗതുകമു
േണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ ൈവേലാപ്പിള്ളിെയക്കുറിച്ച് അക്കി
ത്തം മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ (ലക്കം 43) എഴുതിയ
‘അനുജെന്റ പ്രണാമം’ എന്ന േലഖനം വായിച്ചാലും.
പനിനീർപ്പൂവുേപാലുള്ള കരതലങ്ങളുമായി ഭർത്താവി
െന്റ വീട്ടിെലത്തുന്ന വധുവിെന അമ്മായിഅമ്മ വീട്ടുേജാ
ലികൾ െചയ്യിച്ചുെചയ്യിച്ചു് അവളുെട കരതലങ്ങെള പാ
റേപാെല പാരുഷ്യമുള്ളതാക്കുന്നു. ഇന്നെത്ത കവികൾ
അമ്മായിഅമ്മമാരാണു്. വധുവിെന്റ േറാസാപ്പൂവിനു
സദൃശങ്ങളായ ൈകകെള അേതരീതിയിൽ സംരക്ഷി
ക്കുകയും അങ്ങെന തെന്ന നിലനിർത്തുകയും െചയ്ത
കവിയായിരുന്നു ൈവേലാപ്പിള്ളി. അേദ്ദഹെത്ത സുഗത
കുമാരിയും െക. പി. ശങ്കരനും െക. േഗാവിന്ദൻകുട്ടിയും
വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയും ഒളപ്പമണ്ണയും യൂസഫ
ലി േകേച്ചരിയും െക. വി. രാമകൃഷ്ണനും അനുസ്മരിക്കുന്നു.
ഉചിതജ്ഞതയുള്ള കൃത്യം (രചനകൾ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പ
തിപ്പിൽ).
േടാർെച്ചടുത്തു് ഉള്ളംൈകയിലമർത്തി സ്വിച്ച് താഴ്ത്തി
യാൽ ൈകക്കാെക ചുവപ്പുനിറം. സന്ധ്യയ്ക്കു കടപ്പുറത്തു
െചന്നുനിന്നു പടിഞ്ഞാേറാട്ടു േനാക്കിയാൽ ആകാശ
ത്തിനു ചുവപ്പുനിറം.
കടലിനും അേത വർണ്ണന. കാമുകിെയ പ്രതീക്ഷിച്ചിരി
ക്കുന്ന കാമുകെന്റ പിറകിൽ അവൾ വന്നു ൈകകൾ
െകാണ്ടു് കണ്ണു െപാത്തിയാൽ അയാളുെട നയനങ്ങൾ
ക്കു് ചുവപ്പുനിറത്തിെന്റ പ്രതീതി. അവൾ ൈകകൾക്കു്
അല്പെമാരു അയവു വരുത്തിയാൽ ആ ൈകകൾക്കു് ചു
വപ്പുനിറം. രക്തവർണ്ണത്തിെന്റ സമ്പന്നത! കവികേള!
നിങ്ങൾക്കും ഈ സമ്പന്നത ൈകവരുത്താേമാ?

ബക്കറ്റിനും േവണ്ട
“ആവർത്തനവിരസവും മുഷിപ്പ
നുമായ ജീവിതത്തിൽ ആശിക്കാ
നും പ്രതീക്ഷിക്കാനും എെന്തങ്കിലുമു
േണ്ടാ? ഉണ്ടാവാം—േഗാേദായാവാം.
എന്താണു് ആരാണു് േഗാേദാ”. േഗാ
േദാെയ കാത്തു് എന്ന നാടകം നി
രൂപണം െചയ്യുന്ന േവളയിൽ േഡാ
ക്ടർ എം. എം. ബഷീർ ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞതായി ചരിത്രേരഖകളിൽ
കാണുന്നു. (കലാകൗമുദി ലക്കം 540) ഇതിനു ചരിത്രേര
ഖകളുെട കർത്താവു് നൽകുന്ന കമന്റ് രസകരമാണു്.
“ഇേപ്പാൾ ആരാണു് ഈ േഗാേദാ എന്നു് സാമുവൽ
ബക്കറ്റിനുമറിയില്ല”. ശരിയാണതു്. തെന്റ നാടകത്തിൽ
അസംതൃപ്തനായ ബക്കറ്റ് അതിൽ ഏെറ തിരുത്തലു
കൾ നടത്തിെയന്നു രണ്ടുവർഷം മുൻപു് ‘ൈറ്റം’ വാരി
കയിൽ കണ്ടു. ഈ നാടകെത്തക്കുറിച്ചു േപരുേകട്ട ഒരു
നിരൂപകൻ പറഞ്ഞതുകൂടി േകട്ടാലും:
“Waiting for Godot is another of those plays that
tries to lift superficiality to significance through
obscurity. It should please those who prefer to have
their cliches masquerading as epigrams.”
“ദുർഗ്രഹതയിലൂെട ബഹിർഭാഗസ്ഥതെയ അർത്ഥശ

ക്തിയിേലക്കു് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന നാടകങ്ങളിൽ
ഒന്നേത്ര ‘േഗാേദാെയക്കാത്തു് ’ എന്നതു്. പ്രേയാഗിച്ചു
പ്രേയാഗിച്ചു് ൈവരസ്യമാർന്ന തങ്ങളുെട പദങ്ങൾ സൂ
ത്രവാക്യങ്ങളായി കപടേവഷം െകട്ടിക്കാണണെമന്നു
ള്ളവെര അതു് തീർച്ചയായും സേന്താഷിപ്പിക്കും”.
േനാബൽസമ്മാനം േനടിയ ബക്കറ്റ് എവിെട? െവറു
െമാരു േകാളെമഴുതുന്ന ഞാെനവിെട? എങ്കിലും ഞാൻ
പടിഞ്ഞാറൻ േദശത്തു് ജനിച്ചു് രാഷ്ട്രാന്തരീയ പ്രശസ്തി
ആർജ്ജിച്ച നിരൂപകനായി മാറിയിരുെന്നങ്കിൽ സംശ
യം കൂടാെത “It is a fake” എന്നു പറയുമായിരുന്നു.

െഫയ്മ് അവിെട മാത്രം
പാലാ: അനുഗൃഹീതനായ
കവിയാെണങ്കിലും അവഗണി
ക്കെപ്പടുന്ന നല്ല മനുഷ്യൻ.
ൈവക്കത്തു് ടി. വി. പുരത്തു്
നിശബ്ദനായി കഴിയുന്നു.
െടലിവിഷനിൽ, േറഡിേയാ
യിൽ, സേമ്മളനങ്ങളിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു സ്ഥാനമില്ല.
സ്ഥാനമുള്ളതു് സഹൃദയരുെട
ഹൃദയങ്ങളിൽ മാത്രം. കേവ,
േകരളത്തിൽ ഇങ്ങെന
െയാെക്കയാണു് നടക്കുക.

െലാറൻസ് സ്റ്റൺ

(Laurence Sterne) എന്ന

ഇംഗ്ലീഷ് േനാവെലഴുത്തു
കാരെന്റ പ്രഖ്യാതമായ കൃ
തിയാണു് ‘ട്രിസ്റ്റ്രം ഷൻഡീ’
(Tristram Shandy). നവീന
േനാവലിെന്റ മാതൃകയായി
കരുതെപ്പടുന്ന ഈ കൃതിയു
െട ഒന്നാമെത്ത അദ്ധ്യായ
ത്തിൽ അമ്മയുെട ഗർഭാ
ശയത്തിൽ ട്രിസ്റ്റ്രം രൂപം
െകാള്ളുന്നതിെനയാണു് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്. (ഓർമ്മ
യിൽനിെന്നഴുതുന്നതു്) ട്രിസ്റ്റ്രമിെന്റ അച്ഛനമ്മമാർ ൈലം
ഗികേവഴ്ചയിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഭാര്യ ഭർത്താവി
േനാടു േചാദിച്ചു നാഴികമണിക്കു “ചാവിെകാടുേത്താ”
എന്നു് (ചുറ്റുകമ്പി മുറുക്കിവേച്ചാ എന്നു്). ഈ ക്ഷുദ്രമായ
േചാദ്യം േകട്ടു് ഭർത്താവു് അസ്വസ്ഥനായി. അയാൾക്കു്
ആ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായതിനാലാണു് ട്രിസ്റ്റ്രം ആ രീ
തിയിൽ ജനിച്ചുേപായെതന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു.
അെല്ലങ്കിൽ േവെറാരു ട്രിസ്റ്റ്രമായിരിക്കും ജനിക്കുക. േദ
ശാഭിമാനി വാരികയിൽ െപ്രാഫസർ െക. പി. േമാഹ
നൻ എഴുതിയ ‘മലയാള േനാവൽ 1985-ൽ’ എന്ന ഉപ
രിപ്ലവമായ േലഖനം വായിച്ചേപ്പാൾ ട്രിസ്റ്റ്രമിെന്റ അമ്മ
േചാദിച്ച േചാദ്യമാണു് ഓർമ്മയിെലത്തിയതു്. െപൺ
പിറന്നവർക്കു േചാദ്യെമറിയാൻ കണ്ട സമയം േനാക്ക
േണ. ഗൗരവമർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ൈകകാര്യം
െചയ്യുേമ്പാൾ രാഷ്ട്രവ്യവഹാരേത്താടും ഐഡിേയാള
ജിേയാടും ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു െപണ്ണു് “േക്ലാക്ക് ൈവൻഡ്
െചയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറന്നില്ലേല്ലാ?” എന്നു േചാദിക്കുന്നു.
ആ േചാദ്യം േമാഹനനു് അസ്വസ്ഥത നൽകിയതുെകാ
ണ്ടു് േലഖനശിശുവിെന്റ രൂപം മാറിേപ്പായി. െപണ്ണിെന്റ
അനൗചിത്യം എേന്ന പറയാനുള്ളൂ. േമാഹനെന ഒരുവി
ധത്തിലും കുറ്റെപ്പടുത്തരുതു്. പിെന്ന, േപരുേകട്ട േനാവ
ലിസ്റ്റുകൾ എന്ന നിലയിൽ അേദ്ദഹെമടുത്തുകാണിക്കു
ന്നവരുെട ‘െഫയ്മ് ’ (fame) തിരുവനന്തപുരത്തു് എത്തി
യിട്ടിെല്ലന്നുകൂടി അേദ്ദഹെത്ത സവിനയം അറിയിക്ക
െട്ട. ഒരുപേക്ഷ, അെതെന്റ കുറ്റവുമാകാം. കീർത്തിയുെട
ശരച്ചന്ദ്രിക പരന്ന േവളയിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരു
ന്നു എന്നു കരുതാം.

നിർവ്വചനങ്ങൾ
എം. പി. നാരായണപിള്ള: ജീവിതത്തിെന്റ ഗംഭീര
വിഷയങ്ങളിലും ക്ഷുദ്രവിഷയങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി വ്യാപ
രിപ്പിക്കുന്ന പ്രഗൽഭൻ. താൻ കണ്ട കാര്യങ്ങെള അേദ്ദ
ഹം ലളിതമായി എന്നാൽ ശക്തമായി ആവിഷ്കരിക്കു
ന്നു. നിങ്ങൾക്കു നാരായണപിള്ളേയാടു േയാജിക്കാൻ
വെയ്യങ്കിൽ േവണ്ട. അേദ്ദഹെത്ത അവഗണിക്കാനാവി
ല്ല ആർക്കും.
െചരിപ്പു്: സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും ചില സംഘടനകളി
െല അംഗത്വത്തിനും േവണ്ടി െസക്രേട്ടറിയറ്റിേലക്കു്
കണ്ടമാനം നടക്കുേമ്പാൾ ഉള്ളം കാലിെല െതാലി േത
ഞ്ഞു േപാകാെത വ്യക്തികെള രക്ഷിക്കുന്ന ഉപകരണം.
െപാലീസ്: എല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സംഘം.
ഞാനും വിമർശിെച്ചന്നു വരും. പേക്ഷ, എെന്നേനാ
ക്കി ഒരുത്തൻ തുമ്മിയാൽ ഞാൻ െടലിേഫാണിൽ
100 എന്ന നമ്പർ കറക്കി അവരുെട സഹായം അഭ്യർ
ത്ഥിക്കും.
അറപ്പു്: േചരയും പാമ്പും ഇഴയുന്നതു കാണുേമ്പാൾ
നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരം. ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ,
സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ, ശ്രീനാരായണൻ, ചട്ടമ്പിസ്വാമി
ഈ പാവനചരിതന്മാെര കുത്സിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന
ചിലർ പ്രഭാഷണേവദികളിൽ കയറിനിന്നു പ്രശംസിക്കു
േമ്പാഴും അവരുെട മഹനീയങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങെള
വിലയിരുത്തുേമ്പാഴും നല്ലയാളുകൾക്കു് ഉണ്ടാകുന്നതും
ഈ വികാരം തെന്ന. [ഞാൻ ഈ നല്ലയാളുകളിൽ െപ
ട്ടവനല്ല.]
പാലാ നാരായണൻ നായർ: അനുഗൃഹീതനായ
കവിയാെണങ്കിലും അവഗണിക്കെപ്പടുന്ന നല്ല മനു
ഷ്യൻ. ൈവക്കത്തു് ടി. വി. പുരത്തു നിശ്ശബ്ദനായി കഴി
യുന്നു. െടലിവിഷനിൽ, േറഡിേയായിൽ, സേമ്മളനങ്ങ
ളിൽ അേദ്ദഹത്തിനു സ്ഥാനമില്ല. സ്ഥാനമുള്ളതു് സഹൃ
ദയരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ മാത്രം. കേവ, േകരളത്തിൽ
ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണു് നടക്കുക.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1. െക. സി. കാട്ടാക്കട കുമാരി വാരികയിെലഴുതിയ
‘അല്ലിക്കുടങ്ങൾ’ എന്ന കാവ്യത്തിെല ഒരു േചാദ്യം:
“എന്തിനീ നാണം… എന്തിനീ മൗനം എന്തിനീ വി
ഷാദ ഭാവം?” ഇതിെല എന്തിനീ വിഷാദ ഭാവം?
എന്ന വരി മാറ്റി എന്തിത്ര േകാപത്തിൻ സിന്ദൂരം?
എന്നാക്കാത്തെതന്തു് ? കഷ്ടം!… അതും ഒരു തണ
ലു തെന്ന.
2. ഒരുത്തൻ ഒരു െപണ്ണിെന സിനിമാശാലയിൽ വച്ചു
കാണുന്നു. പരിചയെപ്പടുന്നു. പരിചയം േപ്രമത്തി
േലക്കും പിെന്ന വിവാഹത്തിേലക്കും െചല്ലുന്നു. പ്ര
ഥമ രാത്രി. െകട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുമതി കുട്ടിെയന്നു് തീ
രുമാനിക്കുന്നു, ഇതാണു് എം. ആർ. മേനാഹരവർ
മ്മയുെട ‘െറാമാൻസ് േകരള സ്ൈറ്റൽ’ എന്ന െചറു
കഥ (ദീപിക വാരികയിൽ). അങ്ങിങ്ങായി ചില േന
രേമ്പാക്കുകളുെണ്ടങ്കിലും ഒരു ബീഭത്സതയാണിതു്.

അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്
െപ്രാഫസറുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടു്. ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു ൈഡലാപിേഡറ്റഡ് ക്റ്റാസ്ട്രഫി എന്നു്.
ഇെതാ ൈഡലാപിേഡറ്റഡ് ക്റ്റാസ്ട്രഫി തെന്ന.

3. “െസൻേസഷണലിസത്തിനു േവണ്ടി പല െപാടി
ൈക്കകളും പ്രേയാഗിക്കുന്ന െപ്രാ. എം. കൃഷ്ണൻ

നായരുെട വിമർശന പ്രവണതകെള അേദ്ദഹം
[േഡാക്ടർ സുകുമാർ അഴീേക്കാടു് ] നിശബ്ദമായി
പരിഹസിച്ചു. ഒരു തരം ഞരമ്പു േരാഗം മാത്രമാവാം
ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളുെട േപ്രരക ഘടകെമന്നു
െപ്രാഫ. അഴീേക്കാടു് പറഞ്ഞു”. ഇതു ൈകനകരി
ഷാജി മേനാരാജ്യം (ലക്കം 7) എഴുതിയ ഒരു േലഖ
നത്തിൽ നിന്നാണു്. ഈ ഞരമ്പു േരാഗെത്ത സുകു
മാർ അഴീേക്കാടു് േനരിട്ടും കത്തുകളിലൂെടയും മുൻപു്
പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താൻ നിരൂപണെത്തക്കുറിച്ച് ഒരു
ഗ്രന്ഥെമഴുതുന്നുെവന്നും അതിൽ എനിക്ക് സമുചി
തമായ സ്ഥാനം നൽകുെമന്നും അേദ്ദഹം എനിക്ക്
എഴുതി അയച്ചു. ഞാൻ െവറുെമാരു േകാളമിസ്റ്റാ
െണന്നും ആ വിധത്തിലുള്ള പ്രശംസക്ക് അർഹത
യിെല്ലന്നും ഞാൻ അറിയിച്ചു. സുകുമാർ അഴീേക്കാ
ടിെന്റ കത്തുകൾ എെന്റ ൈകയിലുണ്ടു്. വിേരാധമി
ല്ലാത്തേപ്പാൾ ‘നിരൂപകൻ’: വിേരാധമുണ്ടായാൽ
‘ഞരമ്പു േരാഗി’. ഇതത്ര ശരിേയാ െപ്രാഫസേറ?
“അതു നീ തെന്ന” എന്ന തത്വം ഉദ്േഘാഷിക്കുന്ന
ആളിനു് ഇതു േയാജിച്ചതാേണാ?

4. േഹാട്ടലിൽ േജാലിയുള്ള ഒരുത്തൻ നഴ്സായ കാമുകി

െയ േഹാട്ടലിെല കാബെറ നൃത്തം കാണിച്ചു െകാ
ടുക്കുന്നു. അവൾക്കു േമാഹ ഭംഗം. രവീന്ദ്രൻ േമാനാ
യി ജനയുഗം വാരികയിെലഴുതിയ കഥയുെട സാര
മാണിതു്. രവീന്ദ്രൻ സ്പർശിക്കുന്നെതന്തും ഈ വിധ
ത്തിൽ വിരൂപമാകാറുേണ്ടാ?

തത്തേമ്മ പൂച്ച പൂച്ച
തത്തെയ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നവരിൽ ഇരുപതു ശതമാ
നം ഹൃദയാഘാതത്താൽ മരിക്കുെമന്നു് അേമരിക്കയിൽ
നടത്തിയ ഒരു ‘സർേവ’ െതളിയിച്ചതായി പത്രത്തിൽ
വായിച്ചു. ഇതിനുള്ള യുക്തിെയന്താെണന്നു് അറിഞ്ഞുകൂ
ടാ. വീട്ടിൽ പറയുന്നെതാെക്ക അേതരീതിയിൽ ആവർ
ത്തിക്കുന്ന പക്ഷിയാണേല്ലാ തത്ത. ചിലേപ്പാൾ മറ്റുള്ള
വർ േകൾക്കാെത വീട്ടിലുള്ളവർ പറയുന്ന രഹസ്യവും
അന്യർ വന്നു കയറുേമ്പാൾ തത്ത വിളിച്ചു പറയുമായിരി
ക്കും. അതു േകൾക്കുന്ന ഗൃഹനായകനു ഹൃദയേക്ഷാഭ
മുണ്ടാകാം. പല തവണ ഹൃദയേക്ഷാഭമുണ്ടാകുേമ്പാൾ
അയാൾ ‘ഹാർട്ട് അറ്റാക്കി’നു് ഇരയാെയന്നു വരാം. പ്ര
തീക്ഷകേളാടു കൂടിയാണു് െക. പി. ഉമ്മറിെന്റ പംക്തി
(ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്) ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങിയതു്. 24ആം ലക്കത്തിെല കഥ അസഹനീയമാം വിധത്തിൽ
േബാറിങ്ങാണു്. അതു് തത്തയുെട അസംബന്ധ പ്രല
പനമാണു്. മൗലികെമന്നു േതാന്നാത്ത വിധം ആവർ
ത്തനമാണു്. ഇതു വായിക്കുന്ന ഞാൻ, ആ ഇരുപതു
ശതമാനത്തിൽ െപടാതിരിക്കെട്ട. പച്ചപ്പുതപ്പു പുതച്ചു
െകാണ്ടു് ഒരാെളത്തിയേപ്പാൾ അയാൾ വന്നയാളിെന
െകട്ടിപ്പിടിച്ചു േപാലും. അേപ്പാൾ നബി അയാെള തല്ലി
േപാലും. അയാൾ മലവിസർജ്ജനം െചയ്യാൻ അവിെട
എത്തിയതാണു േപാലും. എെന്താരു ‘ബാഡ് േടസ്റ്റ് ’!
േനാബൽ സമ്മാനം വാങ്ങിയ വി
ല്യം േഗാൾഡിങ് എന്ന േനാവെല
ഴുത്തുകാരൻ ‘ഹാംലറ്റ്’ എഴുതിയ
േഷക്സ്പിയറിെന്റ ജീനിയസ്സിെന
ക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടു് ‘ലിറ്റററി കാർപ്പ
വില്യം േഗാൾഡിങ്
േന്റഴ്സി’െനപ്പറ്റി—സാഹിത്യത്തിെല ആശാരിമാെരക്കുറി
ച്ചു—പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സമതലത്തിൽ േചർന്നു നിൽക്കു
ന്ന നാലു കാലുകളുള്ള കേസര ആശാരി നിർമ്മിക്കുന്നു.
അതിൽ ഇരിക്കുന്നവനു പരമ സുഖം. കേസര എന്ന
ഉപകരണത്തിലാണു താനിരിക്കുന്നെതന്നു് അയാൾക്ക്
അറിഞ്ഞു കൂടാ. അതു കാണുന്നവനു് കേസരയിലാണു്
അയാൾ ഇരിക്കുന്നെതന്നറിയാം. ഈ ‘ലിറ്റററി ഫർ
ണിച്ചർ’ ഇന്നു് ധാരാളമുണ്ടാകുന്നുെവന്നു് േഗാൾഡിങ്
സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കൽ
മേഹാപാദ്ധ്യായ എന്ന സംസ്കൃത പരീക്ഷ ജയിച്ച ഒരു
മദ്ധ്യവയസ്കെന ഞാൻ കുേറക്കാലം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു.
ഏതു് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും “അതു് േദ്യാ
തകേമാ അവ്യയേമാ?” എന്നു േചാദിക്കും. അതു േകൾ
ക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ ഉള്ളിൽ ചിരിക്കും. േവണ്ടിടേത്താളം
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പയ്യെന ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ
അവൻ െതറ്റായി ഉച്ചരിച്ചാൽ അദ്ധ്യാപകനു് േദഷ്യം
വരും. എന്നാൽ അതി സുന്ദരിയായ തരുണിെയ ഇംഗ്ലീ
ഷ് പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ അവൾ െതറ്റു പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പി
ക്കുന്ന െചറുപ്പക്കാരനു് രതിേയാടു ബന്ധെപ്പട്ട ആഹ്ലാ
ദേമ ഉണ്ടാവൂ. ‘ഏപ്രിൽ ഫൂൾ, യുഫൂെളന്നാംഗലത്തിൽ
േച്ചർത്ത േപപ്പർ െകാണ്ടസ്സൽ െപാതിയാക്കി’ എന്നു
തൂടങ്ങുന്ന കാവ്യം കുങ്കുമം വാരികയിൽ വായിച്ചേപ്പാൾ
എനിക്കു േദഷ്യമാണു വന്നതു്. കാവ്യം രചിച്ച കരിമ്പുഴ
രാമചന്ദ്രൻ ബുദ്ധി ശുന്യനായ ബാലെനയാണു് എെന്റ
മുന്നിലിരുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. േനേര മറിച്ച് ഇരിക്കുന്നയാൾ
സൗന്ദര്യമുള്ള കവിതാംഗനയായിരുെന്നങ്കിൽ എെന്റ
ഉള്ളു കുളിർക്കുമായിരുന്നു.
നവീന േനാവെലഴുത്തുകാരിൽ സുപ്രധാനമായ സ്ഥാ
നമുണ്ടു് എമ്മ െടനന്റിനു് (Emma Tennant) അവരുെട

Wild Nights (1979); Women Beware Women (1983)
എന്നീ േനാവലുകൾ ഞാൻ വായിച്ചു. ഇവ കൂടാെത
അവരുെട േവെറയും മൂന്നു േനാവലുകളുണ്ടു്. ഞാൻ വാ
യിച്ച രണ്ടു േനാവലുകളും ഗഹനങ്ങളാണു്; ‘വിഷ’െന്റ
ശക്തിയിൽ അദ്വിതീയങ്ങളാണു്. ‘ഫാസിേനറ്റിങ് ’
എന്നു് അവെയ വിേശഷിപ്പിച്ചാലും ശരിയായിരിക്കും.
“ഞാൻ നക്ഷത്രങ്ങെളക്കണ്ടു് അദ്ഭു
തെപ്പട്ടുെകാണ്ടു െതരുവിലൂെട നട
ക്കുന്നു. െപെട്ടന്നു് ഒരു വണ്ടി വന്നു്
എെന്റ ശരീരത്തിൽ ഇടിക്കുന്നു”. ഫ്ര
െഞ്ചഴുത്തുകാരൻ സ്റ്റാൻേദൽ പറ
ഞ്ഞതാണിതു്. സാഹിത്യത്തിെന്റ
മഹാത്ഭുതം കണ്ടുെകാണ്ടു നമ്മൾ
സ്റ്റാൻേദൽ
നടക്കുേമ്പാൾ നിന്ദനത്തിെന്റ വണ്ടി വന്നു് നെമ്മ ഇടി
ച്ചു വീഴ്ത്തും. വണ്ടിേയാടിക്കുന്നവർ അത്തരക്കാരാണു്.

□

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

