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സാഹിത്യവാരഫലം
1986/02/16-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

തിരൂർ—െപാന്നാനിപ്പുഴെയ വർണ്ണിക്കുന്ന വള്ളേത്താ�
ളിെന്റ അന്തർേല്ലാചനം െപാടുന്നനേവ തുഞ്ചൻപറമ്പി�
െന കാണുകയും അേദ്ദഹം താനറിയാെത ഇങ്ങെന
ഉദ് േഘാഷിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

ഇതാ, കിഴേക്കക്കരേമൽപ്പറെമ്പാ-
െന്നാരാലയത്തിൻതറെയാത്തുകാൺമൂ
മെറ്റന്തിതിൻ േനർക്കു നമസ്കരിക്ക
സാഷ്ടാംഗമായ് നീ മലയാളഭാേഷ.

വള്ളേത്താൾ

ഈ കാവ്യത്തിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധം ഉളവാക്കു�
ന്ന അദ്ഭുതാംശമാണു്
മഹത്ത്വമാർന്ന കവി�
തയ്ക്കു് ആസ്പദം. ഇനി
മെറ്റാരു ഭാഗം േനാ�
ക്കാം. വാസവദത്തയു�
െട രക്തമാെക ഒഴുകി�
േപ്പായി. സിരകൾ ശൂ�
ന്യമായി. പ്രാണപാ�
ശം അറ്റുേപാകാറായി.

എങ്കിലും അങ്ങെന കിടന്നുെകാണ്ടു് അവൾ ഉപഗുപ്തെന
കാണാനായി തല ഉയർത്തുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ കു�
മാരനാശാൻ പറയുകയാണു്:

അന്തിമമാം മണമർപ്പിച്ചടിവാൻമലർകാക്കിേല്ല
ഗന്ധവാഹെന—രഹസ്യമാർക്കറിയാവൂ?

ഇവിെടയും ഈ വരികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അദ്ഭു�
താംശമാണു് കവിതയ്ക്കു മഹനീയത നൽകുന്നതു്. കാ�
ണാവുന്നതിനും സ്പർശിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്തുള്ള
അജ്ഞാതവും അേജ്ഞയവും ആയതിെന അഭിവ്യഞ്ജി�
പ്പിക്കാൻ ആർക്കു കഴിയുന്നുേവാ ആ ആളാണു് കവി.
ഈ സിദ്ധിവിേശഷം ഏറ്റവും കൂടിയ അളവിൽ വ്യാസ�
നും േഹാമർക്കും േഷക് സ്പിയറിനും ഉണ്ടായിരുന്നു.

കുമാരനാശാൻ

ഇത്രയും എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ഒരുദാഹരണം ഓർ�
മ്മയിെലത്തുന്നു. അതും കൂടി
കാണിച്ചുെകാള്ളെട്ട. ഏകാ�
ന്തത നിറഞ്ഞ കടപ്പുറത്തു്
ഒറ്റയ്ക്കുനിന്നു് ചൂണ്ടയിട്ടു് മീൻ�
പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു
മുക്കുവബാലേനാടു് കവി
േചാദിച്ചു, അവനു് േപടിയി�
േല്ലെയന്നു്. േപടി ഒട്ടുമിെല്ല�
ന്നു് മറുപടി നൽകിയേശഷം അവൻ പറഞ്ഞു:

ഈ മണൽവിരിപ്പിേന്മൽ മറിഞ്ഞും മണപ്പിച്ചും
കാമം േപാെലേന്നാടു് കളിക്കുെന്നാരിെപ്പാണ്ണൻ
പാതിരാെയ്ക്കങ്ങാൻ കൂർക്കം വലിക്കാനാരംഭിേക്ക
വാർതിങ്കൾ െതങ്ങിൻേതാപ്പിെലത്തിച്ചു േനാക്കാൻ വന്നാൽ
ഭാവമപ്പടി മാറും കരയിൽച്ചുരമാന്തി
ഭൂവേമ്പക്കുലുക്കുേമ്പാളമ്പിളി വിളർത്തുേപാം.

െതങ്ങിൻേതാപ്പിെന്റ മുകളിൽ ചന്ദ്രനുദിക്കുന്നതു് നമ്മൾ
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അേപ്പാൾ പട്ടി കുരയ്ക്കുന്നതു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. എ�
ന്നാൽ ഈ പ്രാപഞ്ചിക സംഭവത്തിൽ അടങ്ങിയ അദ്ഭു�
താംശം കവി—ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു്—എടുത്തു് കാണിക്കുന്ന�
തു വെര നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല.

േഹാമർ

അനുവാചകനു് എേപ്പാ�
ഴും േവണ്ടതു് ഈ വിസ്മ�
യാംശമാണു്. അതിെന്റ
കൂെട അയാൾ പലതും
േചാദിക്കും. ആ േചാ�
ദ്യങ്ങൾ പ്രച്ഛന്നങ്ങളാ�
യിരിക്കുെമെന്നയുള്ളൂ.
അർത്ഥാന്തരങ്ങൾ,
ലയം, ബാഹ്യസംഗീ�
തം (ആന്തരസംഗീത�
മാണു് ലയം) ഇവെയാ�
െക്കയാണു് അയാൾ�

ക്കു് േവണ്ടതു്. ഒരു െകാച്ചുകഥ െകാണ്ടു് ഇതു വ്യക്ത�
മാക്കാം. ജനിച്ച നാൾ െതാട്ടു് അന്ധനായിരുന്നു, ആ
യാചകൻ. നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയാൽ അയാൾ
ഈശ്വരെന സേന്താഷിപ്പിച്ചു. ഈശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷനാ�
യി അയാേളാടു് പറഞ്ഞു: “ഒരു വരം മാത്രം േചാദിക്കൂ”.
കുറച്ചു േനരം യാചകൻ കുഴങ്ങി. പേക്ഷ, എല്ലാ യാചക�
രും ബുദ്ധിയുള്ളവരാണു്. അയാൾ പറഞ്ഞു: “ഒറ്റ വരേമ
ഞാൻ േചാദിക്കുന്നുള്ളൂ. എെന്റ േപരക്കുട്ടിയുെട േപര�
ക്കുട്ടി ഏഴു് നിലയുള്ള െകാട്ടാരത്തിൽ അേനകം ഭൃത്യ�
ന്മാരാൽ പരിേസവിതനായി സ്വർണ്ണനിർമ്മിതമായ
പാത്രങ്ങളിൽ നിന്നു് വിശിഷ്ടേഭാജ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതു്
എനിക്കു് കാണണം” (യാചകൻ സംസ്കൃതം പഠിച്ചിരു�
േന്നാ എന്നു് പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാർ േചാദിക്കരുേത).
ഒരു വരം മാത്രം സംശയമില്ല. പേക്ഷ, അതിെലെന്ത�
ല്ലാമുണ്ടു്? കാഴ്ച വീണ്ടുകിട്ടുക, ദീർഘായുസ്സു് ലഭിക്കുക,
സമ്പത്തു് ഉണ്ടാവുക, യാചകനു് തെന്ന ഭാര്യെയ കി�
ട്ടുക ഇങ്ങെന പലതും. കവിതയിൽ നിന്നു് അദ്ഭുതാം�
ശം േചാദിക്കുന്ന അനുവാചകൻ ഇയാെളേപ്പാെലയാ�
ണു്. അർത്ഥാന്തരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവെയല്ലാം അതിൽ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ആനന്ദിെന്റകഥ

െദാർദ്യ ലൂക്കാച്ച്

ഈ വിസ്മയാംശം ജനി�
പ്പിക്കുന്നതിൽ വിജ�
യം ൈകവരിച്ചിരിക്കു�
ന്നു, ‘പഴയ കളികൾ’
എന്ന െചറുകഥെയ�
ഴുതിയ ആനന്ദ് (മാ�
തൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്—
ലക്കം 46). ‘െകട്ടി നിൽ�
ക്കുന്ന െചളിെവള്ള�
ത്തിൽ മഴവില്ലിെന്റ
േനർത്ത നിറങ്ങളുെണ്ട�

ങ്കിലും അതു െചളിെവള്ളം തെന്നയാണേല്ലാ?’ എന്നു്
ഹംേഗറിയൻ എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന െദാർദ്യ ലൂക്കാ�
ച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. (After all, a puddle can never be
more than dirty water, even though it may contain
rainbow tints—Lukacs against Bloch എന്ന േലഖനം.
“Aesthetics and politics—Debates between Bloch,
Lukacs, Brecht, Benjamin, Adorno” എന്ന ഗ്രന്ഥം).
വിരസങ്ങളായ ആയിരം വാക്യങ്ങൾ എഴുതുന്ന കഥാ�
കാരെന്റ രേണ്ടാ മൂേന്നാ വാക്യങ്ങൾ രസാത്മകങ്ങളാ�
െയന്നു വരാം. ആനന്ദിെന്റ കഥ അമ്മട്ടിലല്ല. അതു നിർ�
മ്മലമായ ജലാശയമാണു്. അതിൽ മഴവില്ലിെന്റ ഉജ്ജ്വ�
ലവർണ്ണങ്ങളാെകയുണ്ടു്. പ്രായം െചന്ന മനുഷ്യെരയും
പ്രായം കൂടിയ മൃഗങ്ങെളയും െകാണ്ടു് സർക്കസ്സ് കാണി�
ക്കാെനത്തിയ ഒരു പാവത്തിെന്റ കഥ പറയുകയാണു്
കഥാകാരൻ. അയാൾ കാണിച്ചെതാെക്ക പഴയ കളി�
കൾ. ജനത്തിനു് അതു കാേണണ്ടതില്ല. അവർ സർക്ക�
സ്സ് കമ്പനിക്കാെര കൂവിേയാടിച്ചു. എന്നാൽ േനരേത്ത
ഒരു കൂട്ടർ വന്നു് വാളുകൾ െകാണ്ടു് വിദ്യകൾ കാണിച്ച�
േപ്പാൾ ബഹുജനം ൈകയടിച്ചു് അവെര േപ്രാത്സാഹി�
പ്പിച്ചേതയുള്ളൂ. ലളിതമായ ആഖ്യാനത്തിലൂെട സമകാ�
ലികസമുദായത്തിെന്റ ചിത്രം ആകർഷകമായി വരയ്ക്കു�
ന്നു ആനന്ദ്. ഇവിെട വിദഗ്ദ്ധങ്ങെളന്നാലും പുതുമ നശി�
ച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആർക്കും േവണ്ട. ആപത്തുണ്ടാക്കു�
ന്ന, രക്തം പ്രവഹിപ്പിക്കുന്ന കളികൾ ഉേണ്ടാ? ഉെണ്ട�
ങ്കിൽ കാണിക്കു എന്നാണു് ജനത ആവശ്യെപ്പടുന്ന�
തു്. മനുഷ്യൻ എങ്ങെനയിരുന്നാലും േവണ്ടില്ല, ഉള്ളിലു�
ള്ളതു മാത്രം പുറത്തു കാണിച്ചാൽ മതി എേന്നാ മേറ്റാ
ഒഥേല്ലാ നാടകത്തിൽ വായിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടു്. നാട്യമു�
ള്ള മനുഷ്യനു ആനന്ദിെന വഞ്ചിക്കാനാവില്ല. അേദ്ദ�
ഹം അവെര യഥാർത്ഥവർണ്ണത്തിൽ തെന്ന കാണുന്നു.
െകാതിയാർന്ന, ക്രൂരതയാർന്ന മനുഷ്യെന ചിത്രീകരിച്ചു്
നിഷ്കളങ്കതയും േസ്നഹവായ്പും ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതിെന്റ
ആവശ്യകതെയ അേദ്ദഹം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു.

മഗ്ദലനമറിയവുംഎം. േഗാവിന്ദനും

ബംബർ ഗേസ്കായിൻ

“മഗ്ദലനമറിയയ്ക്കു പുണ്യ�
വാളത്തി പദം തിരു�
സഭ നൽകിയില്ല. അതു
തീെര ശരിയായില്ല.”
എന്നു എം. േഗാവിന്ദൻ
പറഞ്ഞതിനു് ഏെറ
എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായി�
രിക്കുന്നു. ആ എതിർ�
പ്പുകളുെട സ്വഭാവം വ്യ�
ക്തമാക്കിയിട്ടു് അേദ്ദ�
ഹം ഇേപ്പാൾ പറയുന്നു: “അേപ്പാസ്തല പാരമ്പര്യമനുസ�
രിച്ചു് മഗ്ദലനമറിയത്തിെന്റ ‘െസയിന്റ ് ഹുഡ് ’ േപാലും
രണ്ടാം കിടയിൽെപ്പടുന്നു.” ഈ പ്രസ്താവേത്തയും മത�
പണ്ഡിതന്മാർ എതിർക്കുെമന്നു േഗാവിന്ദൻ കരുതുന്നു�
ണ്ടു്. അേദ്ദഹം തുടർെന്നഴുതുന്നു: “ഇത്രയും ഞാനിവിെട
സൂചിപ്പിക്കുേമ്പാൾ മറ്റു േചാദ്യങ്ങൾ വരാനിടയുെണ്ടന്നും
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മഗ്ദലനമറിയെത്ത പുണ്യവാള�
ത്തിയാക്കിെല്ലന്നു താങ്കൾ പരാതി ഉന്നയിച്ചു. അതിൽ
പരാജയെപ്പട്ടു് ഇേപ്പാൾ എന്നാലും േവണ്ടേപ്പാെല െച�
യ്തിട്ടിെല്ലന്ന നിഗമനം വച്ചു നീട്ടുന്നു. ഇതിെനന്തർത്ഥം?”
(കലാകൗമുദി, ലക്കം 542). സാങ്കല്പികമായ ഈ േചാദ്യ�
ത്തിനും േഗാവിന്ദൻ ഉത്തരം നല്കിയിട്ടുണ്ടു്.

ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സുപ്രതിഷ്ഠിതെമന്നു കരുതാവു�
ന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലും ആർക്കും എത്താവുന്നതല്ല.
ലൂക്കിെന്റ സുസംവാദത്തിൽ (7–36) അവതരിപ്പിക്കുന്ന
േപരില്ലാത്ത സ്ത്രീെയ മഗ്ദലനമറിയമായിേട്ടാ ബഥനി�
യിെല േമരിയായിേട്ടാ കരുതുന്നതു ശരിയല്ലന്നു ൈബ�
ബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. (82 മാർക്ക്
14 3−4 േജാൺ 121−8). േയശുവിെന ഒരു സ്ത്രീ സുഗ�
ന്ധൈതലം പൂശിച്ച രണ്ടു കഥകളും തമ്മിൽ “ഇന്ററാ�
ക്ഷൻ”—പരസ്പരപ്രവർത്തനം—ഉണ്ടായിരിക്കാെമന്നു്
അവർക്കു മതമുണ്ടു്. (േജാൺ 12−3, ലൂക്ക് 738) (Saint
Luke, G. B. Caird, Penguin Book, Page 115) ‘െസയി�
ന്റ ് ഹുഡി’െനക്കുറിച്ചും ഇതു തെന്നയാണു് പറയാനുള്ള�
തു്. ഫാക്റ്റ് ഏതു്, ഫിക്ഷേനതു്? എന്നു നിർണ്ണയിക്കാൻ
പ്രയാസം. മഗ്ദലനമറിയെത്ത പുണ്യവാളത്തിയായിട്ടു
തെന്നയാണു് ൈക്രസ്തവേലാകത്തിൽ പലരും കരു�
തിേപ്പാരുന്നതു്. St. Mary Magdalene (മഗ്ദലൻ എന്നു്
ഉച്ചാരണം) എന്നാണു് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവെര പരാമർ�
ശിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതു്.

െവേസേല സന്ന്യാസി�
മഠത്തിൽ േമരി മഗ്ദല�
നയുെട അസ്ഥിപഞ്ജ�
രം സമ്പൂർണ്ണവസ്ഥയി�
ലുണ്ടായിരുന്നു. തീർ�
ത്ഥാടകർ അവിേടക്കു
പ്രവഹിക്കാറുണ്ടു്. സ്വർ�
ഗ്ഗത്തിരിക്കുന്ന പുണ്യ�
വാളത്തി പാപികളായ
തീർത്ഥാടകർക്കുേവ�
ണ്ടി ഒരു നല്ലവാെക്ക�
ങ്കിലും പറയാതിരിക്കില്ല�
ന്നാണു് The Christians

എന്ന നല്ല പുസ്തകെമഴുതിയ ബംബർ ഗേസ്കായിൻ
(Bamber Gascoigne) പറയുന്നതു്. മഗ്ദലനമറിയം പാ�
പം െചയ്തവളായിരുന്നു, േവശ്യയായിരുന്നു, േയശുക്രി�
സ്തുവിെന്റ പ്രേത്യക കൂട്ടുകാരിയുമായിരുന്നു. അവർക്കു
അതു മനസ്സിലാകും. അവർക്കു് അതു് വിവരിച്ചു െകാടു�
ക്കാൻ സാധിക്കും. (She had herself been a sinner, it
was believed even a prostitute, and yet she was a
special friend of Jesus. She would understand; she
could explain—Page 95). െവേസലയിൽ വച്ചല്ല േവേറ
എവിെടേയാ വച്ചു് മഗ്ദലനമറിയത്തിേന്റതായി കരുത�
െപ്പടുന്ന ഒരസ്ഥിയുെട അറ്റം ഒരു ബിഷപ്പു് നമസ്കരിക്കു�
ന്ന േവളയിൽ കടിച്ചു മുറിെച്ചടുത്തു് തെന്റ പള്ളിയിേല�
ക്കു െകാണ്ടുേപാെയന്നും ഗേസ്കായിൻ എഴുതുന്നു. ഹം�
ഗറിയിെല ഇലിസബത്തു് പുണ്യാളത്തി 1231-ൽ മരിച്ചു.
ആ മൃതേദഹത്തിൽ നിന്നു് ഭക്തന്മാർ അവരുെട മുടിയും
നഖങ്ങളും മുലക്കണ്ണുകളും മുറിെച്ചടുത്തുെകാണ്ടുേപായി
എന്നും അേദ്ദഹം പറയുന്നുണ്ടു്. ഭക്തിപ്രകർഷം എന്നല്ല�
െത എെന്തഴുതാൻ? െവേസല സന്ന്യാസിമഠത്തിെല
അസ്ഥിപഞ്ജരെത്ത െപ്രാട്ടസ്റ്റന്റുകാർ പിന്നീടു് എരി�
ച്ചു കളഞ്ഞതായും ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ടു്. ഇെതാ�
െക്ക െകാണ്ടാണു് ആരു പുണ്യവാളൻ ആരു പുണ്യ�
വാളത്തി എന്നു നിർണ്ണയിക്കാൻ ൈവഷമ്യമുെണ്ടന്നു്
ഇവിെട സൂചിപ്പിച്ചതു്. ഭക്തന്മാർ ആരാധിക്കുന്ന പല പു�
ണ്യവാളന്മാരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരെല്ല�
ന്നും മതപണ്ഡിതന്മാർക്കു് അഭിപ്രായമുണ്ടു്. A History
of Christianity എന്ന ഗ്രന്ഥെമഴുതിയ േപാൾ േജാൺ�
സൺ പറയുന്നതു േകട്ടാലും: “A great many primitive
biographies of the earliest monks survive, but most
of them are pure fiction. This is certainly true of the
life of the St. Barlaam, who probably never existed;
and the life of Joasaph is based on Budha (Page 139
ഒടുവിലെത്ത ഖണ്ഡിക).

വലിയ പ്രേയാജനമില്ലാത്ത കാര്യെത്തക്കുറിച്ചാണു്
അഭിവന്ദ്യനായ േഗാവിന്ദനും അേദ്ദഹെത്ത എതിർക്കു�
ന്ന പുേരാഹിതന്മാരും തർക്കിക്കുന്നതു് എന്നതു് സ്പഷ്ടമാ�
ക്കുന്നു ഇെതല്ലാം.

ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തു്, മഗ്ദലനമറി�
യെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരു െഫ്രഞ്ച് പാതിരി എഴുതിയ ഒരു
വലിയ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥകാരെന്റ േപരു്
ഓർമ്മയില്ല. തിരുവനന്തപുരെത്ത യൂണിേവഴ് സിറ്റി
േകാേളജ് ൈലബ്രറിയിൽ നിന്നാണു് ആ പുസ്തകം എനി�
ക്കു കിട്ടിയതു്. എം. േഗാവിന്ദനും പുേരാഹിതന്മാരും വി�
ദ്വജ്ജേനാചിതമായ ആ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ െകാള്ളാം.

നിർവ്വചനങ്ങൾ
െനഹ്രു സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ഫുട്േബാളിെന്റ ‘റണ്ണിങ് കമന്ററി’
നടത്തുന്നവർ:

അതിസുന്ദരമായ മലയാളം പറയുന്ന അനുഗൃഹീതർ.
സ്വർണ്ണാഭരണത്തിൽ രത്നം വച്ചതുേപാലുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ നടത്താൻ െകൽപുള്ളവർ. ഒന്നുരണ്ടു രത്നങ്ങൾ
ഇതാ: പന്തു് െമെല്ല പതുെക്ക മന്ദമായി ഉരുളുന്നു. കളി
വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയായി (ഇതു എഴുതുന്നതു് 24-
01-86-ൽ).

ഇന്ത്യൻ ഫുട്േബാൾ കളിക്കാർ:

പെണ്ടാരു െകാച്ചിരാജാവു് ഫുട്േബാൾകളി കണ്ടിട്ടു് േദ�
ഷ്യേത്താെട പറഞ്ഞതു് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നവർ. പതി�
െനാന്നു േപർ േവെറ പതിെനാന്നു േപേരാടു് കളിക്കു�
ന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ രാജാവു്: എന്തിനു എല്ലാവരും കൂെട
ഒരു പന്തിനു േവണ്ടി അടിപിടി കൂടുന്നു? ഇട്ടുെകാടുക്കേട്ട
ഓേരാരുത്തനും ഓേരാ പന്തു്.

താടി:

സുന്ദരമായ മുഖെത്ത വിരൂപമാക്കാനായി ചലച്ചിത്രസം�
വിധായകരും ചിത്രകാരന്മാരും വളർത്തുന്ന േരാമസമൂ�
ഹം.

ഭാര്യ:

‘ഞാൻ നിെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നു’ എന്നു ഒരു മിനിറ്റിൽ
അറുപതു െസക്കൻഡും ഭർത്താവു് പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരി�
ക്കുേമ്പാൾ മാത്രം സേന്താഷിക്കുന്ന സ്ത്രീ.

വയറു്:

സ്കൂട്ടറിെന്റേയാ േമാേട്ടാർ ൈസക്കിളിെന്റേയാ പിറകിലി�
രിക്കുന്ന തരുണിയ്ക്കു് ൈകവയ്ക്കാനുള്ള പുരുഷെന്റ അവയ�
വം. അതിെന്റ ൈവപുല്യം കൂടുേന്താറും കാഴ്ച ജുഗുപ്സാവ�
ഹമായിരിക്കും.

ഭർത്താവു്:

സുന്ദരനാെണങ്കിൽ ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ആളുകൾ
താമസിക്കുന്നിടത്തും ‘സകലമാന’ ബന്ധുക്കൾ പാർ�
ക്കുന്നിടത്തും ഭാര്യ കൂട്ടിെകാണ്ടു േപാകുന്ന ഒരു ഹതഭാ�
ഗ്യൻ.

ഒ.എൻ.വി.-യും വി.എസ്സും

ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്

ഞാൻ േദശാഭിമാനി
വാരിക മാത്രമല്ല ദി�
നപത്രവും പതിവായി
വായിക്കുന്ന ആളാണു്.
ജനുവരി 23-ആം തീയ�
തിയിെല പത്രത്തിൽ
ഇങ്ങെന ചില വാക്യ�
ങ്ങൾ: “െതാഴിലാളിവർ�
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കുറുപ്പ് അടിയന്തരാവസ്ഥെയ സ്തുതിച്ചു് കവിതെയഴു�
തിയതും ജനങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല. ഇവെര മുന്നിൽ നിറു�
ത്തി പിന്നിൽ േനതാക്കൾ നിൽക്കുന്ന ഈ കൃഷി ഇനി
സി.പി.ഐ. നിറുത്തണം—വി.എസ്. താക്കീതുനൽ�
കി” (പുറം 5). ഞാൻ പതിേനഴു െകാല്ലമായി ഈ പം�
ക്തി എഴുതുന്നു. ഇെതഴുതാൻ േവണ്ടി േകരളത്തിലും പു�
റത്തും പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്ന എല്ലാ വാരികകളും മാസി�
കകളും വായിക്കുന്നു. എെമർജൻസിക്കാലത്തു് എല്ലാ
പ്രസാധനങ്ങളും കാവ്യസമാഹാരങ്ങളും കഥാസമാഹാ�
രങ്ങളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയാെട വായിച്ചു. ഒ.എൻ.വി.
എെമർജൻസിെയ സ്തുതിച്ചു് ഒരിടത്തും ഒരു വാക്കുേപാ�
ലും പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കണ്ടില്ല, േകട്ടില്ല. മാത്രമല്ല
അേദ്ദഹം അക്കാലത്തു തെന്ന അതിെന നിന്ദിക്കുക�
യും െചയ്തു ഒരു കാവ്യത്തിലൂെട. ‘ജാലകം’ എന്നാണു്
അതിെന്റ േപരു്, ‘കറുത്ത പക്ഷിയുെട പാട്ടു് ’ എന്ന കാ�
വ്യസമാഹാരഗ്രന്ഥത്തിൽ അതു ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ആതുരാലയത്തിൽ അകെപ്പട്ടു�
േപായ കവി ജാലകം തുറന്നിട്ടു, െവളിച്ചം കടന്നുവരെട്ട
എന്നു് നിേയാഗിക്കുകയാണു് ആ കാവ്യത്തിൽ. രാഷ്ട്ര�
ത്തിെന്റ ൈചതന്യം െകട്ടു േപാകുേമ്പാൾ, അങ്ങെന
അന്ധകാരം വ്യാപിക്കുേമ്പാൾ െസൻസിറ്റീവ് ആർട്ടി�
സ്റ്റായ കവിക്കു് ആ അന്ധകാരെത്ത വാഴ്ത്താനാവില്ല.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ പ്രകാശം വേരണ്ടതിെന്റ ആവശ്യ�
കതെയക്കുറിച്ചു് ലയാത്മകെമങ്കിലും സുശക്തമായി പാ�
ടാേന കഴിയൂ. കവി െചയ്തതു് അതാണു്. േസ്നഹലതാ
െറഡ്ഡിയുെട മരണത്തിൽ ദുഃഖിച്ചു െകാണ്ടു് അേദ്ദഹെമ�
ഴുതിയ ഒരു െകാച്ചു കാവ്യവും എെന്റ സ്മൃതിപഥത്തിെല�
ത്തുന്നു. പുേരാഗമനാത്മകങ്ങളായ ചിന്തകൾ ആവിഷ്ക�
രിച്ചു്, വിപ്ലവാത്മകങ്ങളായ സംഘട്ടനങ്ങൾക്കു പ്രാധാ�
ന്യം കൽപ്പിച്ചു് എേപ്പാഴും കാവ്യരചന നടത്തിയ ഈ
കവിെയ എെമർജൻസിയുെട േസ്രാതാവായി വി.എസ്.
കണ്ടതു് എങ്ങെനയാണു്?

മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഒരുത്തെന വധി�
ക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. “നിനക്കു് എെന്തങ്കിലും പറയാ�
നുേണ്ടാ?” എന്നു അലക്സാണ്ടർ േചാദിച്ചു. “ഉണ്ടു്” എന്നു
മറുപടി. അെതന്താെണന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾ “എനിക്കു
അപ്പീലിനു േപാകണം” എന്നു ഉത്തരം. ചക്രവർത്തിയ്ക്കു
േകാപമായി. “എന്തു്? ഞാനാണു് ചക്രവർത്തി, ഞാനാ�
ണു് പ്രാഡ്വിവാകൻ. ആേരാടാണു് നീ അപ്പീലിനു േപാ�
കുന്നതു്?” അേപ്പാൾ അയാൾ പറഞ്ഞു: “അല്പനായ
അലക്സാണ്ടറിൽ നിന്നു് മഹാനായ അലക്സാണ്ടറിേലയ്ക്കാ�
ണു് ഞാൻ േപാകുക” അന്യെരക്കുറിച്ചു് അഭിപ്രായങ്ങൾ
ആവിഷ്കരിക്കുേമ്പാഴും നമ്മൾ മഹത്ത്വം പ്രദർശിപ്പിക്ക�
ണം. സാഹിത്യവാരഫലക്കാരനും അനുസരിേക്കണ്ട
ഒരു തത്ത്വമാണിതു്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞ തത്ത്വം സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിലും
കൂടിേയ തീരൂ എന്നില്ല. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ നിഷ്പ�
ക്ഷചിന്താഗതിയ്ക്കു സ്ഥാനമില്ലാെതയാകും. അതുെകാണ്ടു്
േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ ‘വലിയ വീടു് ’ എന്ന െചറുക�
ഥെയഴുതിയ എെന്റ യുവേസ്നഹിതൻ അക്  ബർ കക്ക�
ട്ടിലിെനക്കുറിച്ചു് ഒരു വാക്യം മാത്രെമഴുതെട്ട: “എെന്റ
േപരക്കുട്ടി, എട്ടു വയസ്സുള്ള ഋേതഷ് ഇതിേനക്കാൾ നല്ല
കഥെയഴുതും. അതു ഒരു വാരികയിലും പ്രസിദ്ധെപ്പടു�
ത്തുകയുമില്ല.”

കവിയുെടആത്മാവു് ലജ്ജിക്കുന്നു
മരിച്ചയാളിെനക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിചാരം എ.പി. നളി�
നൻ കുങ്കുമം വാരികയിൽ എഴുതിയ ‘കയ്പവല്ലരി’ എന്ന
േലഖനത്തിേലയ്ക്കു് എെന്ന െകാണ്ടുെചല്ലുന്നു. ൈവേലാ�
പ്പിള്ളിെയ േലഖകൻ കണ്ടതും ഒരു സേമ്മളനത്തിനു
കൂട്ടിെകാണ്ടു േപായതുമാണു് വിഷയം. ആെക അമ്പ�
തു വാക്യങ്ങളുള്ള ഈ േലഖനത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടു
തവണ ൈവേലാപ്പിള്ളിെയ ‘മഹാകവി’ എന്നു വിളിച്ചി�
രിക്കുന്നു. (ഒന്നാം േകാളം 7 മഹാകവി + രണ്ടാം േകാളം
4 മഹാകവി + മൂന്നാം േകാളം 11 മഹാകവി. ആെക
22 മഹാകവി.) കുഴികുഴിച്ചു തൂണിറക്കി അതുറപ്പിക്കാൻ
േവണ്ടി കുലുക്കിക്കുലുക്കി താഴ്ത്തുന്നതുേപാെലയുള്ള കൃത്യ�
മാണിതു്. ആദ്യം ഏഴു തവണ കുലുക്കി. ക്ഷീണം െകാ�
ണ്ടു രണ്ടാമെത്ത തവണ നാലു കുലുേക്ക കുലുക്കിയുള്ളൂ.
േലഖനം തീരാറായി. തൂണു വീെണങ്കിേലാ എന്നു േപടി
നളിനനു്. അവസാനമായി പതിെനാന്നു തവണ കുലു�
ക്കി. തൂണുറേച്ചാ സുഹൃേത്ത? ലജ്ജാവഹം എന്നല്ലാ�
െതന്തു പറയാൻ.

കല്പനാവിദഗ്ദ്ധവും സജീവവും അേത സമയം സത്യസ�
ന്ധവും ആയ കാവ്യങ്ങളുെട രചയിതാവായിരുന്നു ൈവ�
േലാപ്പിള്ളി ശ്രീധരേമേനാൻ. ഏതു വിഷയത്തിലും തു�
ളച്ചു കയറുന്ന ധിഷണാൈവഭവം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടാ�
യിരുന്നു. മൗലികമായ ൈശലിയും ആ കവി സ്വായത്ത�
മാക്കിയിരുന്നു. ഇെതാെക്കയാണു് സത്യം. അല്ലാെത
‘െതാടുന്നതിനു് അഞ്ഞൂറു വട്ടം’ മഹാകവി എന്നു വിളി�
ച്ചാൽ സരസ്വതീേദവി ലജ്ജിക്കും. ആ േദവിെയ ഉപാ�
സിച്ച കവിയും ലജ്ജിക്കും.

എ.പി. ഉദയഭാനു
“ഈ േലാകത്തു് മൂന്നു മഹാന്മാേരയുള്ളൂ. ഒന്നു്: സ്റ്റാ�
ലിൻ; രണ്ടു്: ഐൻൈസ്റ്റൻ; മൂന്നാമെത്തയാളിെന്റ േപ�
രു് വിനയം െകാണ്ടു് ഞാൻ പറയുന്നില്ല”. ഇതു പറഞ്ഞ�
തു് ബർനാഡ് ഷായാണു്. ഈ പ്രസ്താവം േകട്ടു് ആളു�
കൾ ചിരിച്ചേതയുള്ളൂ. കഴിവുള്ളവരുെട അഹങ്കാരം
കലർന്ന പ്രസ്താവങ്ങൾ ൈവരസ്യജനകങ്ങേളയല്ല.
മഹാഭാരതത്തിെന്റ ഭാഷാന്തരീകരണത്തിൽ െതറ്റു�
െണ്ടന്നു് മാേവലിക്കരത്തമ്പുരാനും, ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാ�
ടിയാരും പറഞ്ഞേപ്പാൾ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ പര�
സ്യെപ്പടുത്തിയ േശ്ലാകം പ്രഖ്യാതമാണു്.

മാേവലിക്കര മന്ന, മാന്യമതിയാം
മന്നാടിയാേര നമുക്കീ-
േവലെയ്ക്കാരബദ്ധമച്ചു-
പിഴയാൽ െപേട്ട െപടുള്ളൂ ദൃഢം

ഈ അഹമ്മതിയും നീരസം ഉളവാക്കുന്നില്ല വായന�
ക്കാർക്കു്. അേത കാരണത്താൽ ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെട
പരുഷങ്ങളായ െപരുമാറ്റങ്ങളും അവയ്ക്കു് വിേധയങ്ങ�
ളാവുന്നവർക്കു് അസഹ്യങ്ങളായില്ല. പരുക്കൻ െപരു�
മാറ്റത്തിനും േചേതാഹരമായ കവിതയ്ക്കും േപരുേകട്ട
ൈവേലാപ്പിള്ളി, എ.പി. ഉദയഭാനുവിേനാടു് എേപ്പാ�
ഴും ഹൃദ്യമാേയ െപരുമാറിയിരുന്നുള്ളൂെവന്നു് അേദ്ദഹം
ഹൃദ്യമായ രീതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു (മേനാ�
രാജ്യം വാരികയിെല ‘ൈവേലാപ്പിള്ളി’ എന്ന േലഖ�
നം). സാർത്രിെന്റ ഒേരെയാരു ദാർശനിക േനാവലായ
‘ല േനാേസ’ യിെല പ്രധാന കഥാപാത്രം വസ്തുക്കളുേട�
യും വസ്തുതകളുേടയും സാരാംശം െപാടുന്നനേവ ഗ്രഹി�
ക്കുന്നതായി നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു. താൻ വർണ്ണിക്കുന്ന
ഏതു വിഷയത്തിേന്റയും, ഏതു വ്യക്തിയുേടയും സാരാം�
ശം മനസ്സിലാക്കാനും അതിെന അത്യുക്തിയില്ലാെത
പ്രതിപാദിക്കാനും ഉദയഭാനുവിനു് കഴിയും. ആ പ്രഗൽ�
ഭത മേനാരാജ്യത്തിെല പ്രബന്ധത്തിലും ദർശിക്കാം.

കൃഷ്ണസൂക്തങ്ങൾ (അഹങ്കാരമില്ലാെത)

1. റിേലറ്റിവിറ്റി സിദ്ധാന്തം കണ്ടു പിടിച്ച ഐൻൈസ്റ്റൻ
വിനയസമ്പന്നനായിരുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത ഞാൻ
കണ്ടിട്ടില്ല. ‘ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണു് ’ എന്നതു് സ്വന്തം
കണ്ടുപിടിത്തമായി തലകുലുക്കിെക്കാണ്ടു പറയുന്ന
ഒരു സംസ്കൃതം െപ്രാഫസ്സറുണ്ടു്. ഞാൻ അേദ്ദഹ�
െത്ത കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

2. പുല്ലാങ്കുഴലിെന്റ നാദം നിശീഥിനിയിൽ ഉയരുേമ്പാൾ
സൂക്ഷിക്കൂ. പാമ്പുകൾ തല ഉയർത്തുന്നുണ്ടാവും.

3. എഴുത്തച്ഛൻ, വള്ളേത്താൾ, ചങ്ങമ്പുഴ എന്നീ േപ�
രുകൾ പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കൂ. അനുഭൂതിയുെട തല�
ത്തിെലത്താം.

4. പ്രായം കൂടിക്കൂടി വരുന്നവെര മറ്റാളുകൾ െവറുക്കും.
എെന്ന െവറുക്കുന്നവേരാടു് എനിക്കു് െവറുപ്പില്ല,
പരാതിയുമില്ല.

5. െടലിവിഷനിെല ചിത്രഗീതവും ചിത്രഹാറും ആൺകു�
ട്ടികളും െപൺകുട്ടികളും കാണാതിരിക്കരുതു്. ൈലം�
ഗികേവഴ്ചയ്ക്കു് മുൻപുള്ളെതല്ലാം അവയിൽ നിന്നു് �
പഠിക്കാം.

6. പാത്തുമ്മ ൈകപ്പുള്ളി ചന്ദ്രിക വാരികയിെലഴുതിയ
‘തണൽ എത്ര അകെല’ എന്ന കഥ. ൈപങ്കിളി�
ക്കഥ എന്നു് അവസാനമായി ഞാൻ പറയുന്നു. ഇനി�
െയാരിക്കലും ഈ വാക്കു് ഞാൻ പ്രേയാഗിക്കില്ല.

അേമരിക്കൻസംസ്കാരം

അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയും
േപർഷ്യൻ വധുവും. ബി.സി.
നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രത്നത്തിൽ
െകാത്തിയ ശില്പം. െകാല്ലെത്ത പട�
േയാട്ടത്തിനും േലാകചരിത്രത്തിെല
ഏറ്റവും വലിയ ദിഗ്വിജയങ്ങളിെലാ�
ന്നിനും േശഷം 32-ആം വയസ്സിൽ
പടേയാട്ടത്തിനിടയിൽ തെന്ന
അലക്സാണ്ഡർ മരിച്ചു േപായി.

ഒരു പ്രസിദ്ധമായ
അേമരിക്കൻ േനരേമ്പാ�
ക്കുണ്ടു്. അക്കാരണ�
ത്താൽത്തെന്ന ഇതു
ൈവരസ്യമാർന്നതുമാ�
യിരിക്കാം. ഒരു സ്ത്രീ േവ�
െറാരു സ്ത്രീയുെട കുഞ്ഞി�
െന കണ്ടു് “നിെന്റ കു�
ഞ്ഞു് എത്ര ഭംഗിയുള്ള�

തു?” എന്നു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ “കുഞ്ഞു സാരമില്ല,
ഇതിെന്റ േഫാേട്ടാ കാണണം. അതിനു് ഭംഗി കൂടുതലാ�
ണു്” എന്നു പറഞ്ഞുവേത്ര. യാഥാർത്ഥ്യെത്ത വിട്ടു് നി�
ഴലിെന ആരാധിക്കുന്ന ദുഷിച്ച അേമരിക്കൻ സംസ്കാ�
രെത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, ഈ േനരേമ്പാക്കു്. ഈ
നിഴലിെന്റ സ്വഭാവെത്ത “അേമരിക്ക എന്ന മൂഢസ്വർ�
ഗ്ഗം” എന്ന േലഖനത്തിലൂെട േജാസഫ് ൈകമാപ്പറ�
മ്പൻ ഹൃദ്യമായി പരിഹസിക്കുന്നു (മേനാരമ ആഴചപ്പ�
തിപ്പു് ). ഉള്ളു് കുളിർക്കുമാറു് നെമ്മ ചിരിപ്പിക്കുന്ന പല
േനരേമ്പാക്കുകളും ഇതിലുണ്ടു്. ഒെരണ്ണം പറയാം. ഒരു
നാട്ടുകാരൻ ൈകമാപ്പറമ്പിെന്റ മുന്നിെലത്തി. അേദ്ദ�
ഹം കഥാപ്രസംഗേവളയിൽ െചാല്ലിയ മൂന്നു വരികൾ—
സഞ്ജയൻ എന്ന ഹാസ്യ സാഹിത്യകാരെന്റ മൂന്നു വരി�
കൾ—വന്നയാൾ പറഞ്ഞു:

കണ്ടാെലാരു ചിരി
കാണാെതാരു ചിരി
കാര്യം കാണാെനാരു കള്ളച്ചിരി

എന്നിട്ടു് ൈകമാപ്പറമ്പേനാടു് ഒരു േചാദ്യം “ഇന്ദിരാഗാ�
ന്ധിയുെട മകൻ സഞ്ജയൻ മലയാളത്തിൽ കവിത
എഴുതിയിട്ടുേണ്ടാ?” ഹാസ്യത്തിെന്റ പ്രകാശം വിഷാ�
ദാന്ധകാരെത്ത അകറ്റിക്കളയും. അതുെകാണ്ടു് ൈകമാ�
പ്പറമ്പൻ ഇനിയും ഇതുേപാലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ൈകകാ�
ര്യം െചയ്യെട്ട.

കാേമാത്സുകമായ സാഹിത്യം അത്യന്തതയിെലത്തു�
േമ്പാഴും ജുഗുപ്സയിേലക്കു് വീഴുന്നില്ല എന്നതിനു് െത�
ളിവു് നമ്മുെട സംസ്കൃതസാഹിത്യം തെന്ന. എന്നാൽ
െഹൻട്രി മില്ലറുെട Tropic of Cancer തുടങ്ങിയ കൃതി�
കൾ അശ്ലീല സാഹിത്യമായി കരുതുന്നു. അതിനു് േഹ�
തു എന്താവാം? ആേലാചിേക്കണ്ട വിഷയമാണിതു്.

□
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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.)

https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://en.wikipedia.org/wiki/University_College,_Trivandrum
https://ml.wikipedia.org/wiki/മലയാളം
https://ml.wikipedia.org/wiki/എറണാകുളം
https://ml.wikipedia.org/wiki/മഹാരാജാസ്_കോളജ്
https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
https://en.wikipedia.org/wiki/North_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://ml.wikipedia.org/wiki/ഇന്ത്യന്_കോഫീ_ഹൌസ്
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia
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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

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും 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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https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
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