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സാഹിത്യവാരഫലം
1986/03/23-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ൈകസർ

“പ്രകൃതിക്കു േയാജിച്ച
മട്ടിൽ തരുേരാഹിണി
സ്വാഭാവികമായി വളരു�
േമ്പാഴാണു് അതു് ഏറ്റ�
വും നന്നായി വളരുന്ന�
തു്. വിജനസ്ഥലത്തുള്ള
ഏെതങ്കിലും വിടവിൽ
‘ആർബ്യൂട്ടസ്’ വളരു�
േമ്പാഴാണു് അതു് ഏറ്റ�
വും മേനാഹരമായിരി�
ക്കുന്നതു്. അഭ്യാസം കൂ�
ടാെത പക്ഷികൾ പാടു�
േമ്പാഴാണു് അതു് ഏറ്റ�

വും മാധുര്യമുള്ളതായി അനുഭവെപ്പടുന്നതു്”. േറാമൻ
കവി േപ്രാപർഷീസ് പറഞ്ഞതാണിതു്. കലെയ സംബ�
ന്ധിച്ചും ഇതു് ശരിയാെണന്നതിൽ സംശയമില്ല. വള്ള�
േത്താളിെന്റ കവിത തരുേരാഹിണിയാണു്, ആർബ്യൂട്ട�
സാണു്, രാപ്പാടിയുെട പാട്ടാണു്. മൂർത്തമായവെയ സ്വാ�
ഭാവികതേയാെട അതു് ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. മൂർത്തമായ�
തിെന ഉേപക്ഷിച്ച് കല അേപ്പാൾ അമൂർത്തമായതിെന
ആേശ്ലഷിക്കുേമാ അേപ്പാൾ സ്വാഭാവികതക്കു ഹാനി
സംഭവിക്കും. അമൂർത്തമായ കലയ്ക്കു വളെരക്കാലം നില�
നില്ക്കാൻ ആവില്ല. അതു മരണമടയും. മൂർത്തതെയ വിട്ടു്
അമൂർത്തതയിേലക്കുള്ള േപാക്കാണു് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ
പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടതു്. ആ സഞ്ചാരം മന്ദ�
ഗതി ആവാഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഊർജ്ജവും കരുത്തും നശി�
ച്ച് നശിച്ച് അതു് വഴിയിൽ വീണു് മരിക്കാറായിരിക്കുന്നു.
ഇതു് െവറുെത പറയുകയല്ല. നവീനന്മാരുെട കാവ്യങ്ങ�
ളും കഥകളും േനാക്കുക. അവ അമൂർത്തതെയ നിരാക�
രിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെവന്നു് കാണാൻ പ്രയാസമില്ല.
ഫലേമാ? അങ്ങെനയുണ്ടാകുന്ന രചനകൾ അംഗീകരി�
ക്കെപ്പടുന്നു. അമൂർത്തസ്വഭാവമുള്ള കല ഹ്രസ്വകാലം
മാത്രേമ ജീവിക്കൂ എന്നതിനു സാഹിത്യചരിത്രം െതളിവു
നൽകുന്നു. ഒരുദാഹരണം മാത്രം. മൂർത്തവിഷയങ്ങൾ
മാത്രേമ ഇബ്സൻ പ്രതിപാദിച്ചുള്ളൂ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
നാടകങ്ങൾ ഇന്നും വായിക്കെപ്പടുന്നു. അമൂർത്തവിഷ�
യങ്ങൾ ൈകകാര്യം െചയ്തു ൈകസർ എന്ന ജർമ്മൻ
നാടകകർത്താവു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാടകങ്ങൾ വായി�
ക്കാൻ ഇന്നാളില്ല. ഡാവിഞ്ചിയും മീക്കലാഞ്ചേലായും
എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കും. പൗൾ േക്ലയും ഡാലിയും ഇതി�
നകം വിസ്മരിക്കെപ്പട്ടിേല്ല? ഇെല്ലങ്കിൽ വിസ്മരിക്കെപ്പ�
ട്ടുെകാള്ളും.

തിരുത്തിയാൽ നന്ന്
ഇേപ്പാൾ അർദ്ധാന്ധകാരത്തിൽെപട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ,
അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണാന്ധകാരത്തിൽ ആകാൻ
േപാകുന്ന ഞാൻ പ്രകാശപൂർണ്ണമായിരുന്ന എെന്റ
ൈശശവത്തിേലയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു േനാക്കുന്നു.

പൗൾ േക്ല

ആ േനാട്ടത്തിനു്
എെന്ന സഹായിക്കു�
ന്നതു് അെല്ലങ്കിൽ പ്ര�
േചാദനമരുളുന്നതു്
ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പി�
െന്റ പുറം താളിലുള്ള
െകാച്ചു കുഞ്ഞിെന്റ പട�
മാണു്. എെന്താരു നി�
ഷ് കളങ്കമായ മുഖം! പു�
ഞ്ചിരിേയാെട എന്നാൽ
െതെല്ലാരാശങ്കേയാെട
ആ കുഞ്ഞ് ദൂരേത്തയ്ക്കു
േനാക്കുന്നതു് ക്രേമണ
കൂടിെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരുട്ടിെനയാേണാ? അങ്ങെന�
യാെണങ്കിൽ തെന്നയും ഈ കുഞ്ഞിെന്റ ഭാവി അർ�
ക്കകാന്തിേയാെട വിളങ്ങെട്ട എന്നു ഞാൻ ആശംസി�
ക്കുന്നു. നമക്കു വാരിക തുറന്നുേനാക്കാം. െപ്രാഫസർ
പി. കൃഷ് ണൻ എസ്.െക. െപാറ്റക്കാട്ടിെന്റ ‘ഒരപ്രകാ�
ശിതഖണ്ഡകാവ്യ’മായ ‘മിഹിര’ െനക്കുറിച്ച് ഉപന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതാണു് നമ്മുെട ദൃഷ് ടിയിൽ വന്നു വീഴുന്നതു്.
ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയുെട മരണമാണേത്ര ‘മി�
ഹിര’െന്റ രചനയ്ക്കു േപ്രരകമായതു്. കുേറ എഴുതിക്കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ ചങ്ങമ്പുഴയുെട ‘രമണൻ’ പ്രകാശിപ്പിക്ക�
െപ്പട്ടു. തെന്റ ൈകെയഴുത്തുപ്രതിക്കും അച്ചടിച്ച ‘രമണ�
നും’ തമ്മിലിള്ള സാദൃശ്യം കണ്ട െപാറ്റക്കാട്ടു് സ്വന്തം
കൃതി പൂർണ്ണമാക്കിയില്ലേപാലും. ആയിരിക്കാം, പേക്ഷ,
അദ്ഭുതാവഹമായ സാദൃശ്യമാണു് െപാറ്റക്കാട്ടു് കവിത�
യ്ക്കും ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയ്ക്കും തമ്മിലുള്ളതു്. ഇടപ്പള്ളിക്കവി�
തേയാടും െപാറ്റക്കാട്ടിെന്റ കവിയ്കു കടപ്പാടുണ്ടു്.
1. കാനനച്ഛായയിലാടുേമക്കാൻ

ഞാനും വരെട്ടേയാ നിെന്റ കൂെട
(ചങ്ങമ്പുഴ)

വന്നിടാം ഞാനും കൂടെവ, േയതു
വന്യഭൂമിയിലാകിലും

(െപാറ്റക്കാട്ടു് )2. നിശ്ചയമക്കാഴ്ചകണ്ടു നിന്ന
മൃത്യുവും െപാട്ടിക്കരഞ്ഞിരിക്കും

(ചങ്ങമ്പുഴ)

പിേറ്റന്നുണർെന്നാരുഷസ്സുേപാലും
െപാട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും

(െപാറ്റക്കാടു് )3. അരുളിടെട്ടെയന്നന്ത്യയാത്രാ െമാഴി
(ഇടപ്പള്ളി)

അരുളെട്ട ഞാനന്ത്യയാത്ര വീണ്ടും
(െപാറ്റക്കാടു് )

ഡാലി

െവണ്മണിയുെടയും
വള്ളേത്താളിെന്റയും
ഉള്ളൂരിെന്റയും നാലുവരി�
കളുള്ള േശ്ലാകങ്ങളിൽ
സാന്ദ്രതയാർന്ന ചിത്ര�
ങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്ന�
തു്. ഒേരാ ചിത്രവും േച�
േതാഹരം. ഈ സാ�
ന്ദ്രതയ്ക്കും സുസംഘടിത�
ത്വത്തിനും േഹതു രാജ�
വാഴ്ച നൽകിയ െകട്ടുറ�
പ്പായിരുന്നു. ഇടപ്പള്ളിക്കവികളുെട കാലത്തും രാജവാ�
ഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ അതിെന്റ പാവനത്വെത്തയും
രാജാവിെന്റ ‘ഡിൈവൻ ൈററ്റി’െനയും പുേരാഗാമികൾ
െവല്ലുവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. സമുദായത്തിെന്റ െകട്ടുറപ്പി�
നു് ചലനം സംഭവിച്ചു. ആ ൈശഥില്യം സാഹിത്യസൃഷ്ടി�
യിൽ പ്രതിഫലിച്ചതു് ഇടപ്പള്ളി പ്രസ്ഥാനത്തിൽെപ്പട്ട
രണ്ടു കവികളുെടയും കാവ്യങ്ങളിൽ കാണാം. എന്നാൽ
ചങ്ങമ്പുഴയുെടയും ഇടപ്പള്ളിയുെടയും കാവ്യൈശലികൾ
വിഭിന്നങ്ങളായിരുന്നു. രണ്ടുേപരും മൗലികപ്രതിഭയാൽ
അനുഗ്രഹീതരായിരുന്നു എന്നതു തെന്നയാണു് അതിനു
േഹതു. അവരുെട സമകാലികനായിരുന്ന െപാറ്റക്കാടു്
കഥാരചനയിൽ പ്രഗൽഭനായിരുെന്നങ്കിലും കവിെയ�
ന്ന നിലയിൽ അപ്രഗൽഭനായിരുന്നു. അതിനാലാണു്
അേദ്ദഹത്തിനു് ഇടപ്പള്ളിക്കവികെള അനുകരിേക്കണ്ടി
വന്നതു്.

‘മിഹിര’െനക്കുറിച്ച് ‘ൈകെമയ് ’ മറന്നു എഴുതുന്ന കൃ�
ഷ്ണൻ പറയുന്നു: “1648 വരികളുള്ള ‘മിഹിരൻ’ പ്രസി�
ദ്ധീകരിക്കുകയാെണങ്കിൽ രമണനു് ഒരു അനുബന്ധ�
മായിരിക്കും”. ‘അനുബന്ധമായിരിക്കും, എന്നതു് ‘അവ�
േഹളനമായിരിക്കും’ എേന്നാ ‘അപമാനമായിരിക്കും’
എേന്നാ തിരുത്തിയാൽ എനിക്കു പരാതിയില്ല.

െക.പി. ഉമ്മർ

െക.പി. ഉമ്മർ

‘ചന്ദ്രിക’ താെഴവച്ചിട്ടു്
േവെറാരു വാരിക ൈക�
യ്യിെലടുക്കുന്നില്ല. തെന്റ
കഥകൾ വായിക്കരു�
െതന്നു് െക.പി. ഉമ്മർ
എേന്നാടു് ആജ്ഞാപി�
െച്ചങ്കിലും ഞാൻ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ‘കണ്ടു മറ�
ന്ന മുഖം’ കൗതുകേത്താ�
െട വായിച്ചു. ഒരു േസ്ന�

ഹസാക്ഷാത്കാരത്തിെന്റ കഥയാണതു്. മാതൃത്വത്തി�
െന്റ വിശുദ്ധി ഉമ്മർ അനായാസമായി ആവിഷ്കരിക്കു�
ന്നു. ആദ്യമായി ശൂന്യാകാശത്തു സഞ്ചരിച്ച റഷ്യക്കാ�
രൻ പറഞ്ഞു അവിെടെയങ്ങും സ്വർഗ്ഗം കണ്ടില്ലാെയന്നു്;
ഈശ്വരെന കണ്ടില്ല എന്നു്. ആ മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തി�
െന്റ അതിർത്തിേയാളം സഞ്ചരിച്ചാലും രണ്ടും കാണില്ല
എന്നതു തീർച്ച. ഭൂമിെയയും ചന്ദ്രെനയും ഗാലക്സികെള�
യും റഷ്യാക്കാരൻ സഞ്ചരിച്ച േപടകെത്തയും ഭരിക്കുന്ന
ശക്തിവിേശഷം ഒന്നു തെന്നയാണു്. അതു തെന്നയാ�
ണു് ഈശ്വരൻ. അജ്ഞാതരായ രണ്ടുേപർ ഉമ്മറിെന
ആേശ്ലഷിച്ചേപ്പാൾ അവരിൽ ഒരാളുെട മാറിൽ തലവച്ച്
അേദ്ദഹം േതങ്ങിയേപ്പാൾ ഉണ്ടായ ആഹ്ലാദാനുഭൂതിയി�
േല്ല? അതുതെന്നയാണു് ഈശ്വരൻ.

കക്കാടിെന്റ മതങ്ങൾ

സുഗതകുമാരി

ചന്ദ്രികയിൽനിന്നു
കലാകൗമുദിയിേലക്കാ�
ണു് േപാകുന്നതു്. ചന്ദ്രി�
കെയന്നാൽ നിലാവു്
എന്നർത്ഥം. കൗമുദി�
ക്കും നിലാവു് എന്നുത�
െന്നയാണു് അർത്ഥം.
ആമ്പലിനു സേന്താഷം
നൽകുന്നതു് കൗമുദി—
നിലാവു്. ഒരു വ്യത്യാ�

സം മാത്രം കലയുെട നിലാവാണിതു്. പുറന്താളിൽ നി�
ലാവു നൽകുന്ന കുളിർമ്മയില്ല. പേക്ഷ, സത്യമുണ്ടു്. ആ
സത്യം എന്താെണന്നു് സുഗതകുമാരി പറയുന്നു. “നി�
ങ്ങൾക്കു വനവികസനെമന്നാൽ വനംെവട്ടെലന്നായി
ഭാഷ്യം. നിങ്ങൾക്കു മരെമന്നാൽ യൂക്കാലിപ്റ്റസും േത�
ക്കും മാത്രമായി. കരിംപച്ചക്കാടുകെള െവട്ടിതുലച്ചു യൂ�
ക്കാലിപ്റ്റസ് നട്ടു നിങ്ങൾ ലാഭക്കണക്കു പറഞ്ഞു”.
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതിെന്റ ചിത്രമാണു് നമ്മൾ കാണുന്ന�
തു്. വിണ്ടുകീറിയ ഭൂമി. ഒേരാന്നും കഷണമായി അടർ�
ത്തിെയടുക്കാം. ഒരു ഭാഗത്തു് ഇലയില്ലാത്ത മരം. കീറി�
ക്കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ആടുകൾ പച്ചില അേന്വഷിക്കുന്നു.
ദുഃഖത്തിെന്റ ഉടെലടുത്ത രൂപമായ ബാലിക. അവൾ
തെന്റ ദുഃഖം മറന്നു് ആടുകളുെട ദയനീയാവസ്ഥെയ
േനാക്കിനില്ക്കുന്നു. വനനാശനത്തിെന്റ ദുരന്തത്തിേല�
ക്കു വായനക്കാെര െകാണ്ടുേപാകാൻ പര്യാപ്തമാണു്
സുഗതകുമാരിയുെട േലഖനവും വാരികയുെട മുഖചിത്ര�
വും. പണ്ടു് പച്ചപിടിച്ച കാടുകളിേലക്കു േനാക്കി ഇവി�
െടയുള്ളവർ േചാദിച്ചിരുന്നു. “ഭഗവാേന ഈ കാടാണു്
എെന്റ അമ്മ. അമ്മയുെട അടുെത്തത്തിയാൽ കായും
കനിയും കിട്ടും. വിശപ്പു മാറും. ദാഹം തീരും. ആേരാ�
ഗ്യേത്താെട, താരുണ്യേത്താെട ഞാൻ േചാദിക്കെട്ട,
അേമ്മ, എെന്റ ഹൃദേയശ്വരിയുെട മനസ്സിൽ െചന്നു േച�
രാനുള്ള മാർഗ്ഗേമതു?” ഇന്നു് ആ േചാദ്യത്തിനു സാംഗ�
ത്യമില്ല. കുഷ്ഠം പിടിച്ചു വികലമായ ശരീരം േപാെല ഭൂ�
മി കാണെപ്പടുേമ്പാൾ ക്ഷുത്പിപാസകേളാടുകൂടി നില്ക്കു�
ന്ന മനുഷ്യനു പ്രാണപ്രിയെയ ഓർമ്മിക്കാൻ േനരെമവി�
െട? പിന്നേല്ല അവളുെട മനസ്സിൽ െചല്ലാനുള്ള മാർഗ്ഗം
എെതന്നു േചാദിേക്കണ്ടതു്.

നാലപ്പാട്ട് നാരായണേമേനാൻ

വനനാശനം ഉളവാ�
ക്കുന്ന ദുഃഖമകലാൻ
േവണ്ടി കവിത വായി�
ക്കു. അെല്ലങ്കിൽ കവി
കവിതെയ കുറിച്ച് പറ�
യുന്നതു് വായിക്കു. താ�
ല്കാലികമായ സുഖെമ�
ങ്കിലും കിട്ടും. കലാകൗ�
മുദിയുെട സ്റ്റാഫ് േലഖ�
കൻ, കവി എൻ.എൻ.
കക്കാടുമായി നടത്തിയ
അഭിമുഖസംഭാഷണ�
ത്തിെന്റ റിേപ്പാർട്ട്

ഞാൻ വായിച്ചു. ധിഷണാവിലാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന
േചാദ്യങ്ങൾ; ധിഷണാവിലാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഉത്ത�
രങ്ങൾ. കക്കാടിെന ധർമ്മദുഃഖങ്ങളുെട കവിയായി േല�
ഖകൻ അവതരിപ്പിച്ചതിലും ഉചിതജ്ഞതയുണ്ടു്. കക്കാ�
ടിെന്റ മറുപടികൾ ധിഷണാപരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മൗലി�
കങ്ങളുമാണു്. അവേയാെടല്ലാം നമ്മൾ േയാജിക്കുന്നി�
ല്ലങ്കിൽ അതു കക്കാടിെന്റ കുറ്റമല്ല. കവി ആവിഷ്കരി�
ക്കുന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മതങ്ങളാണു് നമ്മുെട മത�
ങ്ങളല്ല. ഉദാഹരണം നൽകാം. മഹാകവിത്രയെത്ത
കുറിച്ച് േലഖകൻ കക്കാടിേനാടു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ ‘പാ�
വങ്ങളും’ ‘പൗരസ്ത്യ ദീപ’വും വിവർത്തനം െചയ്യുകയും
‘രതി സാമ്രാജ്യവും’ ‘ആർഷജ്ഞാന’വും വിരചിക്കുക�
യും െചയ്ത ‘കണ്ണുനീർത്തുള്ളി’യുെട കവിെയ വിട്ടതിെന്റ
െപാരുൾ എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല.” എന്നു് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു. നാലപ്പാടെന്റ രണ്ടു ഭാഷാന്തരീകരണങ്ങ�
ളും വിലക്ഷണങ്ങളാണു്. ‘രതിസാമ്രാജ്യം’ ഹാവ് ലക്
എലീസിെന്റയും മറ്റു ൈലംഗിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട�
യും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ആശയങ്ങൾ മാത്രം
എടുെത്തഴുതിയിട്ടുള്ള, പരകീയ സ്വഭാവമാർന്ന കൃതി�
യേത്ര. ‘ആർഷജ്ഞാനം’ എന്ന ഗ്രന്ഥം ‘ഡിറിെവറ്റീ�
വ് ’ (derivative) ആണു്. (derivative = not original,
derived from another). ‘കണ്ണുനീർത്തുള്ളി’ െടനിസ�
ണിെന്റ ‘ഇൻ െമേമ്മാറിയ’ത്തിെന്റ അനുകരണമാണു്.
അതിെല ആദ്യെത്ത ഏതാനും േശ്ലാകങ്ങൾ തർജ്ജമ�
യാെണന്നും പറയാം. രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളും എെന്റ ൈക�
യിലില്ല. ഓർമ്മയിൽ നിന്നു് ഒേന്നാ രേണ്ടാ വരികൾ �
എഴുതാം.

നരൻ ക്രമാൽ തെന്റ ശവം ചവിട്ടി
െപാകുെന്നാരിേപ്പാക്കുയരത്തിേലേക്കാ?

എന്നു നാലപ്പാടൻ. That men may rise upon their
deadselves to higher things എേന്നാ മേറ്റാ െടനി�
സാൻ. ഇതുേപാെല പലതും. ‘ഇൻ െമേമ്മാറിയ’ത്തിെല
തത്ത്വചിന്തയും ‘കണ്ണുനീർത്തുള്ളി’യിെല തത്ത്വചിന്ത�
യും ഒന്നു തെന്ന. അതിെല ഡിക്ഷൻ േനാക്കുക. “പ്രാർ�
ത്ഥിച്ചാൽ പദേമകുെമങ്കിലുമേഹാ മുേന്നാെട്ടടുക്കാ ദൃ�
ഢം” എന്നു പണ്ടാേരാ പറഞ്ഞ മട്ടിലേല്ല പദ വിന്യാ�
സക്രമം! എത്ര േക്ലശിച്ചാണു ഓേരാ േശ്ലാകവും നാ�
ലപ്പാടൻ എഴുതുന്നതു്. പ്രാേദശികത്വത്തിെന്റ ഭിത്തി
െകട്ടിവച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അതിടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടു നാലപ്പാ�
ടെന േനാക്കുക. ൈകയിെലാരു വിപുലീകരണകാച�
വും എടുത്തുെകാള്ളു. ആ കാചകത്തിലൂെട കാണുന്ന
െകാച്ചു രൂപമാണു കവിയായ നാലപ്പാടൻ. “നാലപ്പാ�
ടൻ വാക്കുകൾക്കു േവണ്ടി അനന്തതയിേലക്കു േനാക്കി
നിൽക്കുന്നു” എന്നു വള്ളേത്താൾ പണ്ടു ഒരു പ്രഭാഷ�
ണത്തിൽ പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു.
ഇതുെകാണ്ടാണു ഞാൻ മുൻപു് എഴുതിയതു്, കാക്കാ�
ടു സ്ഫുടീകരിക്കുന്നതു സ്വന്തം ആശയങ്ങളാണു, നമ്മുെട
ആശയങ്ങളെല്ലന്നു്.

കലാകൗമുദിയിൽ വായനക്കാെരഴുതുന്ന പംക്തിയി�
േലക്കും ഞാെനാന്നു കേണ്ണാടിക്കുന്നു. സഹൃദയനും
നല്ല അഭിഭാഷേനതാവുമായ െക. ജനാർദ്ദനൻ പിള്ള
(സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു അേദ്ദഹം) ‘മാരാ�
ത്മകമായ എയ്ഡ്സ് േരാഗ’െമന്നു ഞാെനഴുതിയ�
തു ശരിയാേണാ എന്നു േചാദിക്കുന്നു. ഹിേതാപേദശ�
ത്തിൽ മാരാത്മകെമന്ന പ്രേയാഗമുണ്ടു്. േമാണിയർ
വില്യംസിെന്റ Sanskrit–English നിഘണ്ടുവിൽ ഇങ്ങ�
െനയും: maratmaka = naturally murderous. േപാേര?
എന്നാൽ English—Sanskrit നിഘണ്ടു േനാക്കിെക്കാ�
ള്ളു. Fatal = മാരാത്മക:, മാരാത്മകാ, മാരാത്മകം.

ഇവിെടയും തീരുന്നില്ല. ഫിലിം സ്റ്റാർ പ്രസിഡന്റായി�
രിക്കുന്ന രാജ്യത്തിരുന്നുെകാണ്ടു നല്ല കവിയും നല്ല
കഥാകാരനുമായ െചറിയാൻ െക. െചറിയാൻ ഒരു
ന്യൂക്ലിയർ േബാംബു േപട്ടയിേലക്കു എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
പേക്ഷ േബാംബു െപാട്ടുന്നില്ല. ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പിെന്റ
‘ശാർങ്ഗകപ്പക്ഷികൾ’ എന്ന കാവ്യത്തിെല പ്രേമയം
മനുഷ്യെന്റ ദുർദ്ദശയാെണന്നു ഞാെനഴുതിയതു െതറ്റാ�
െണന്നു അേദ്ദഹം പുച്ഛേത്താെട പറയുന്നു. “മനുഷ്യസം�
സ്കൃതിയുെട ജാഗരൂകതേപാലും ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന നിസ്സ�
ഹായതയാണു കവിതയുെട പ്രേമയെമന്നും അേദ്ദഹം
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. “പക്ഷികൾ ഒന്നിടവിട്ടു ഉറക്കമിളയ്ക്കു�
ന്നു” എന്നതിെന അവലംബിച്ചാണു ഈ ഉദ്േഘാഷ�
ണം. എയ്ഡ്സ് േരാഗം പകരാതിരിക്കാനാണു ഓേരാ
പക്ഷിയും മറ്റു പക്ഷിക്കു തുണയായി ഉണർന്നിരുന്നെത�
ന്നു െചറിയാൻ െക. െചറിയാൻ എഴുതിയില്ലേല്ലാ. ഭാ�
ഗ്യം! ഹന്തഭാഗ്യം ജനാനാം! ഒ.എൻ.വി.യുെട കാര്യ�
െത്തക്കുറിച്ചു കലാകൗമുദിക്കു എഴുതി അയച്ചതിനുേശ�
ഷം ഞാൻ കവിെയ െടലിേഫാണിൽ വിളിച്ചു വിനയ�
േത്താെട എെന്റ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. കവി മറുപടി
നൽകി: “ങ്േഹ, human predicament എന്നതിെന�
ക്കുറിച്ചു ഞാെനാരു കാവ്യെമഴുതി. താങ്കൾക്കു അതു
ഇഷ്ടെപ്പട്ടതിൽ സേന്താഷമുണ്ടു്”. Human predicament
തെന്നയാണു മനുഷ്യെന്റ ദുർദ്ദശ. ബുദ്ധിമാനായ െച�
റിയാൻ െക. െചറിയാനാണു ഇവിെട െതറ്റു പറ്റിയതു്.
ബുദ്ധിശൂന്യനായ എനിക്കല്ല. (െചറിയാൻ െക. െച�
റിയാൻ നല്ല കഥാകാരനാെണന്നു ഞാെനഴുതിയതു
െവറുെതയല്ല. 1985-െല നല്ല പത്തു കഥകളിൽ ഒന്നാ�
യി ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘േകാട്ട’ എന്ന കഥെയ
ദർശിച്ചിരുന്നു. മലയാള മേനാരമയിൽ (ദിനപത്രം)
ഞാനതു എഴുതുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹം അതു കണ്ടിരി�
ക്കില്ല. പിെന്ന, സാഹിത്യവാരഫലത്തിെന്റ ഗുണവും
േദാഷവും സൗഹൃദേത്താെട ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു െകാണ്ടു
അേദ്ദഹം എനിെക്കഴുതിയ കത്തു വളെര ൈവകിയാ�
ണു കിട്ടിയതു്. അതുെകാണ്ടു മറുപടി അയച്ചില്ല. അതി�
നു ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അേദ്ദഹേത്താടു മാപ്പു
േചാദിക്കുന്നു.)

എമലി േബ്രാണ്ടിയുെട
“വുതറിംഗ് ൈഹറ്റ്സ്”
(വതറിംഗ് എന്നും ഉച്ചാ�
രണം) എല്ലാവരും ഇഷ്ട�
െപ്പടുന്ന േനാവലാണു്.
പേക്ഷ എനിക്കു അസ്വ�
സ്ഥത ഉളവാക്കുന്നു ആ
മാസ്റ്റർ പീസ്.

മയിൽ പീലിവിരിച്ചാടു�
ന്നതിെന്റ ഭംഗിെയക്കു�
റിച്ചു പറയാത്തവരില്ല.
ഭംഗിയുെണ്ടന്നു ഞാനും
സമ്മതിക്കുന്നു. പേക്ഷ,
ഒറ്റക്കണ്ണുള്ള മയിൽപ്പീലിെയടുത്തു േനാക്കുേമ്പാൾ ആ
കണ്ണിെന്റ തുറിച്ചേനാട്ടം എെന്ന േപടിെപ്പടുത്തുന്നു. ഭം�
ഗിയിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല ക്രൂരത ആവഹിക്കുന്നതുമാണു
മയിൽപ്പീലിക്കണ്ണു്.

കാലെത്ത പരാജയെപ്പടുത്താനാവിെല്ലന്നു എല്ലാവരും
പറയുന്നു. പരാജയെപ്പടുത്താമേല്ലാ. എനിക്കു തിരുവന�
ന്തപുരത്തു നിന്നു ഡൽഹിയിൽ േപാകണെമങ്കിൽ തീവ�
ണ്ടിയിൽ േപാകാം. ദിവസങ്ങൾ േവണം ആ യാത്രയ്ക്കു.
വിമാനത്തിലാണു യാത്രെയങ്കിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറു�
കൾ മാത്രം മതി. കാലം അവിെട േതാൽക്കുന്നു. കാല�
െത്ത പരാജയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടാണു ‘രഘുവംശം’ കാ�
വ്യം നിൽക്കുന്നതു്.

അപമാനം
കളിയായി, പ്രാണരക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി, ബ്രാഹ്മണഹിതത്തി�
നായി, േവളിക്കു േവണ്ടി, േജാലി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു
േവണ്ടി, കള്ളം പറയുന്നതു ഉത്തമെമന്നു വ്യാസൻ.
അതുേപാെല സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിൽ, അവതാരി�
കയിൽ. കൃതജ്ഞതാ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇവയിെല�
ല്ലാം അത്യുക്തിയാകാം. സ്ഥിരമായി വാരികയിൽ േകാ�
ളം മാത്രെമഴുതുന്ന എെന്ന േനാക്കി സ്വാഗത പ്രഭാഷ�
കൻ “ഇേദ്ദഹം മാത്യു ആർേനാൽഡാണു” എന്നു പറയു�
േമ്പാൾ ഞാൻ ഉള്ളാെല ചിരിക്കും. സദസ്സിെല ഓേരാ
വ്യക്തിയും ഉള്ളുെകാണ്ടു ചിരിക്കും. എങ്കിലും അങ്ങെന�
െയാെക്ക േവണെമന്നാണു കരുതുക. സ്വാഗതമാശം�
സിക്കൽ സംസ്കാരഭദ്രമായ ചടങ്ങാണു്. ഒരിക്കൽ ബാ�
ലരാമപ്പണിക്കർസ്സാറുമായി ഞാെനാരു സേമ്മളനത്തി�
നുേപായി. എെന്ന േനാക്കിെക്കാണ്ടു െഹഡ് മാസ്റ്റർ “പ്ര�
സംഗിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എൻ. കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു സ്വാഗ�
തം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു. അേദ്ദഹം
ബാലരാമപ്പണിക്കർസ്സാറിെന േനാക്കി “ഇേദ്ദഹെത്ത�
ക്കുറിച്ചു എനിെക്കാന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും ‘സ്വാഗ�
തം’ എന്നു പറഞ്ഞു. സാറിനു േദഷ്യമായി. അേദ്ദഹം
എഴുേന്നറ്റു േകാപേത്താെട അലറി “സ്വാഗത പ്രഭാഷ�
ണം സംസ്കാരേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട ചടങ്ങാണു്. അതിൽ
മാലിന്യം േകാരിയിടുന്നവൻ അധമത്വമുള്ളവനാണു്”.
പറഞ്ഞതു പണിക്കർസ്സാറായതു െകാണ്ടു ബഹളമുണ്ടാ�
ക്കിയില്ല. ഏതാണ്ടു ഇതിനു സദൃശമായ ഒരു സംഭവം
ഡി.സി. വർണ്ണിക്കുന്നു (കുങ്കുമം വാരിക). മലയാളമ�
േനാരമയുെട എഡിറ്ററും േകരള പ്രസ് അക്കാദമിയു�
െട െചയർമാനും സാഹിത്യകാരനും സംസ്കാര സമ്പ�
ന്നനുമായ ടി.െക.ജി. നായെര, ഒരാൾ ഒരു സ്വാഗത
പ്രഭാഷണത്തിൽ “മേനാരമ ഓഫീസിെല ഒരു േജാ�
ലിക്കാരൻ” എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചു. ഡി.സി. പരുക്കൻ
ഭാഷയിൽ ഒന്നുെമഴുതാറില്ല. ഇവിെടയും സ്വാഗതപ്ര�
ഭാഷകെന്റ അനൗചിത്യെത്ത കളിയാക്കുന്നേതയുള്ളു.
അതുേപാര. ഇമ്മട്ടിൽ മാന്യന്മാെര അധിേക്ഷപിക്കുന്ന�
വെര പണിക്കർസ്സാറിെന്റ ഭാഷ ഉപേയാഗിച്ചു വിമർ�
ശിേക്കണ്ടതാണു്. ഈ േലാകത്തു ഇേപ്പാൾ ഒന്നിനും
മര്യാദയില്ല. സ്വാഗതമാശംസിക്കുന്നവർക്കു അതുണ്ടാ�
യിരിക്കണെമന്നു പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങെന പറയുന്നവെര�
യായിരിക്കും ആളുകൾ കുറ്റെപ്പടുത്തുക.

ഞാൻ മാറിനിൽക്കെട്ട
സിംഹക്കുഞ്ഞിെന െകാണ്ടുവന്നു വളർത്തുക. കൂെടക്കൂ�
െട അതിെന എടുത്തുെകാണ്ടു നടക്കുക. േസ്നഹേത്താ�
െട ചുംബിക്കുക. ഈ സിംഹക്കുട്ടി വളർന്നു സ്ഥൂലാകാ�
രമാർന്നാലും ഉടമസ്ഥേനാടു മാൻ കുട്ടിെയേപ്പാെല െപ�
രുമാറിെക്കാള്ളും. എന്നാൽ ഏെതങ്കിലും ഒരു സന്ദർ�
ഭത്തിൽ സ്വല്പം മനുഷ്യരക്തം അതിനു നുണയാൻ കി�
ട്ടിയാൽ മതി അതു അയാെള കടിച്ചു കീറും. ഇങ്ങെന�
യുള്ളവ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സർക്കസ്സ്
കമ്പനികളിൽ ഏെറ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. സാഹിത്യെത്ത
വളെരക്കാലമായി െമരുക്കിെക്കാണ്ടു നടക്കുന്ന, എെന്റ
നല്ല സുഹൃത്താണു തുളസി. പലേപ്പാഴും ആ മൃഗം അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ േനർക്കു ചാടിവീണിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഇേപ്പാൾ
ജനയുഗം വാരികയിൽ ആ പഞ്ചാനനൻ ഏണശാ�
ബെത്തേപ്പാെല കിടക്കുന്നു. തുളസി ഒന്നു െഞാടിക്കു�
േമ്പാൾ അതു അനുസരണശീലേത്താെട എഴുേന്നറ്റു
നിന്നു മൗനത്തിലൂെട എന്താണു േവണ്ടെതന്നു േചാദി�
ക്കുന്നു. നല്ല കാഴ്ച. അതുകാണാൻ (പത്തുൈപസയുെട
തീയ് ) വായനക്കാെര സാദരം ക്ഷണിച്ചിട്ടു ഞാൻ മാറി�
നിൽക്കെട്ട. സിംഹം എങ്ങെന മാനായി എന്നു വിശദീ�
കരിക്കുന്നില്ല.

ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവ്

ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവു്

മനുഷ്യെന്റ മനസ്സാണ�
േല്ലാ ഏറ്റവും പ്രധാന�
മായതു്. മഹാത്മഗാ�
ന്ധി മരണെത്ത തൃണ�
വൽഗണിച്ചു. നമ്മുെട
നാട്ടിെല ചില പിശുക്ക�
ന്മാരായ കൃഷിക്കാർ
മരണമടുക്കുേമ്പാൾ
എെന്തന്തു െവപ്രാളമാ�
ണു കാണിക്കുന്നെതന്നു
ആേലാചിച്ചുേനാക്കുക.
ചിലർ ധനസമ്പാദന�
ത്തിൽ തല്പരരാണു്.

ഇെതഴുതുന്ന ആളിനു ആ താല്പര്യമില്ല. േകരളത്തിെല
ഏതു ബാങ്കു െപാളിഞ്ഞാലും എനിക്കു നഷ്ടെപ്പടാൻ
ഒന്നുമുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നു അഞ്ഞൂറു
ൈപസ േപാകും അേത്രയുള്ളു. ചിലർക്കു േവഷത്തിൽ
വലിയ ഭ്രമമാണു്. മുഷിഞ്ഞേതാ കീറിയേതാ ആയ ഷർ�
ട്ട് ഇട്ടുെകാണ്ടു ആരുെട മുൻപിൽ േപാകാനും എനിക്കു
മടിയില്ല. േവെറ ചിലർക്കു പുസ്തകങ്ങൾ െവറും കടലാ�
സ്സു മാത്രം. എനിക്കു അവ കണ്ടാൽ വല്ലാത്ത ഭ്രമമാണു്.
എന്തു വില െകാടുത്തും ഏതു പണം െചലവാക്കിയും
ഞാനവ വാങ്ങും; വായിക്കും.

ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുവിതാംകൂർ
ഭരിച്ചു. സവിേശഷ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യം ൈകവി�
ട്ടുേപായി. എന്നിട്ടും അേദ്ദഹത്തിനു േഖദമില്ല. പണ്ടു
എങ്ങെന കഴിഞ്ഞുകൂടിേയാ അതുേപാെല ഇന്നും ജീ�
വിക്കുന്നു. സാത്ത്വികനായ ഈ മഹാരാജാവിെനക്കുറി�
ച്ചു എ.എസ്. ഹമീദ് ‘േലഖ’ വാരികയിൽ തുടർച്ചയായി
എഴുതുന്നു. നന്മയാർന്ന കൃത്യമാണിതു്. ഔചിത്യമുള്ള
കൃത്യമാണിതു്.

ഒ.എൻ.വി.യുെട കവിത

ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പു്

േലാകത്തു എല്ലാം മാ�
റുന്നു, ശാസ്ത്രം മാത്രം
മാറുന്നില്ല എന്നാണു
വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാ�
സം െതറ്റു്. ശാസ്ത്രവും
മാറുന്നു. അംബരസ്പർ�
ശികളായ സൗധങ്ങൾ
നിർമ്മിച്ച ധിഷണ മനു�
ഷ്യർക്കു വസിക്കാനുള്ള
ഇടങ്ങൾ നൽകി. ആ

ധിഷണതെന്നയാണു ഇന്നു ന്യൂക്ലിയർ േബാംബ് ഉണ്ടാ�
ക്കിവച്ചിരിക്കുന്നതു്; മനുഷ്യരാശിെയയാെക നശിപ്പി�
ക്കാൻ േപാകുന്നതു്. ഈ പരിവർത്തനെത്ത നിളാന�
ദിയുെട തീരത്തു നിന്നുെകാണ്ടു ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പു് സം�
വീക്ഷണം െചയ്യുന്നു. ഇരുപത്തഞ്ചുെകാല്ലം മുൻപു കവി
കണ്ട നദീതീരമല്ല ഇന്നുള്ളതു്. ശാസ്ത്രത്തിെന്റ പ്രയാ�
ണം അതിെന േവെറാന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അന്ന�
െത്ത തീരം കവിെയ ഹർഷാതിശയത്തിേലക്കു എറി�
ഞ്ഞു. അതു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുഭവത്തിെല ഒരു ഭാ�
ഗമായി. ഭാഗമായി എന്നല്ല പറേയണ്ടതു്. താദാത്മ്യം
തെന്ന സംഭവിച്ചു. ഇന്നെത്ത പരിവർത്തനങ്ങൾ ആ
താദാത്മ്യം ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും കവി അവെയ
പുച്ഛിക്കുന്നില്ല. അവെയ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക�
യാണു്. മാറ്റങ്ങൾ ഏെറയുെണ്ടങ്കിലും ഒരു വികാരത്തി�
നു മാത്രം മാറ്റമില്ല. ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു്
കവിയുെടയും സഹധർമിണിയുെടയും ൈകകളിൽ മാറി�
മാറിയിരുന്ന കുഞ്ഞ് ഇന്നു യുവാവു്. അന്നു അതു അവ�
രുെട ചുമലുകളിൽ ൈകയമർത്തി ഇരുന്നു. ഇന്നു് ആ
യുവാവിെന്റ ചുമലുകളിൽ ൈകയമർത്തി അവർ നട�
ക്കുന്നു. പരിവർത്തനത്തിെന്റ െപാൻകമ്പി പ്രഭവിതറി�
െക്കാണ്ടിരിക്കും. ശാസ്ത്രം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നിങ്ങൾക്കു
ആഹ്ലാദമുളവാക്കുന്നുേണ്ടാ? അേതാ ദുഃഖേമാ? ഉത്തരം
ഏതുമാകെട്ട. ആ ഭൗതികമായ ഉയർച്ചെയ നിസ്സാരമാ�
ക്കിെക്കാണ്ടു േസ്നഹത്തിെന്റ വിഹംഗമം പറന്നുയരുന്നു
എന്നാണു ധ്വനി.

ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പിെന്റ ‘നിളാ തീരത്തു വീണ്ടും’ എന്ന
ഈ കാവ്യം (മാതൃഭൂമി) ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു സത്യത്തി�
േലക്കാനയിച്ചു എെന്ന േവെറാരാളാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതി�
െന്റ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും എനിക്കു എെന്തന്നില്ലാത്ത
മാനസിേകാന്നമനം നൽകുന്നു. മിന്നൽ പ്രവാഹത്തിൽ
അന്ധകാരമകന്നു ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്നതുേപാ�
െലയുള്ള ഒരനുഭവം. ഈ അനുഭവം അനവരതം നൽ�
കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന കവിക്കു അഭിവാദനം.
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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

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല
വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാ�
ക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു്
പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം

2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക

3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
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://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

