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സാഹിത്യവാരഫലം
1986/05/18-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

സരസ്വതി അമ്മ

രസതന്ത്രശാസ്ത്രവും ഭൗതികശാസ്ത്ര�
വും ഐച്ഛികവിഷയങ്ങളായി സ്വീക�
രിച്ചു വളെരക്കാലം ബി.എസ് സി.
ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഞാൻ േവ�
ണ്ടിടേത്താളം ആേലാചനയില്ലാ�
െത മലയാളം പഠിക്കാനായിേപാ�
യി. ആദ്യെത്ത ക്ലാസ് കരിങ്കുളം നാ�

രായണപിള്ളസ്സാറിേന്റതു്; ‘രാമചരിതം’. “കാനനങ്കളി�
ലരൻ കുളിറുമായ്” എന്നു തുടങ്ങുന്ന പദ്യഭാഗം വായി�
ച്ചു് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഗുരുനാഥൻ. അേപ്പാൾ�
ത്തെന്ന എനിക്കു മതിയായി. മുൻകരുതലില്ലാെത
െകമിസ് ട്രി ഉേപക്ഷിച്ചതു് ബുദ്ധിശൂന്യമായിേപ്പായിെയ�
ന്നു േതാന്നി. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു് ദുഃഖേത്താെട വരാന്ത�
യിൽ നിന്നേപ്പാൾ കഥെയഴുത്തുകാരിെയന്ന നിലയിൽ
അേന്ന കീർത്തിേനടിയ പാൽക്കുളങ്ങര സരസ്വതി
അമ്മ എെന്റ അടുെത്തത്തി േചാദിച്ചു: “എന്താ ൈവത�
രണിയിൽ െപട്ടേപാെല നില്ക്കുന്നതു്?” ഞാൻ മറുപടി
നല്കി: “മലയാളം പഠിക്കാനായി െകമിസ് ട്രി േവെണ്ട�
ന്നുവച്ച മണ്ടത്തരം ഓർമ്മിച്ചു”. െപെട്ടന്നു സരസ്വതി�
അമ്മ പറഞ്ഞു: “ങ്ഹാ, ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയിെല േപ്ര�
മവും മറ്റും കള്ളമാെണന്നും ഈ േലാകത്തു് എന്തു കാ�
ണുന്നുേവാ അതിെന അേത രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുക�
യാണു് േവണ്ടെതന്നും ഞാൻ ചങ്ങമ്പുഴേയാടു പറഞ്ഞു.
അതനുസരിച്ചു് അേദ്ദഹെമഴുതിയ റീയലിസ്റ്റിൿ കവിത�
യാണു് ‘എങ്ങെനേയാ അങ്ങെന’ എന്നതു്. നിങ്ങൾ
അതുവായിച്ചു േനാക്കൂ”. ഇത്രയും ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടു് സര�
സ്വതിഅമ്മ േപായി. ഞാൻ ആ കാവ്യം േതടിെയടുത്തു
വായിച്ചു.

“…മൂട്ടെയാന്നു കടിച്ചിെതെന്ന
പിടഞ്ഞുടെനഴുേന്നറ്റു പെല്ലാരല്പമിളിച്ചുെകാ-
ണ്ടിടം ൈകയാൽ, പൃഷ്ഠം, നിന്നു െചാറിയുന്നു ഞാൻ”.

കാല്പനികാംശം േപായാൽ കവിത കവിതയല്ലാെതയാ�
കും എന്നു െതളിയിക്കാനാണു് ചങ്ങമ്പുഴ ഇെതഴുതിയ�
തു്. യഥാതഥമായ കാവ്യത്തിലൂെട കവി സ്പഷ്ടമാക്കിത്ത�
ന്ന ഈ സത്യം ആരു മാനിക്കുന്നില്ലേയാ അയാൾ കവി�
യല്ല. കാരണമുണ്ടു്. കവിത—കല—ജീവിതത്തിെന്റ വാ�
സ്തവിക ചിത്രീകരണമല്ല. അതിെന്റ (ജീവിതത്തിെന്റ)
മേനാഹരമായ രൂപാന്തരീകരണമാണു്. ഈ മാറ്റംവ�
രുത്താൻ കവിെയ സഹായിക്കുന്നതു് ചിത്രകല്പനയാ�
ണു്. “പൂവുേവണേമാ പൂവു നാലണയ്ക്കാെരങ്കിലും െകാണ്ടു�
െകാൾവിൻ…” എന്നു പറഞ്ഞാൽ രൂപാന്തരീകരണമി�
ല്ല. എന്നാൽ “ആരുവാങ്ങുമിന്നാരുവാങ്ങുമീയാരാമത്തി�
െന്റ േരാമാഞ്ചം?” എന്നു പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിനു മാ�
റ്റംവന്നു. അതു കവിതയായി. ചിത്രകല്പനെകാണ്ടുവരു�
ത്തുന്ന മാറ്റം ഹൃദയഹാരിയായിരിക്കണം. പച്ചസ്സൂര്യപ�
ടം െകാണ്ടുള്ള റവുക്കയണിഞ്ഞവെള കണ്ടിട്ടു് “അർക്ക�
കാന്തിയിൽ വിളങ്ങിനശ്ശീമച്ചക്ക േപാെല ഹൃദയം കവ�
രുന്നു” എന്നാണു് എഴുതുന്നെതങ്കിൽ അതു് എഴുതിയ
ആളിെന്റ ഹൃദയം മാത്രേമ അതു കവരുന്നുള്ളു. അനുവാ�
ചകനു് ഓക്കാനമാണുണ്ടാവുക.

ദൃഢീകരണം ജീവിതത്തിനു്

സർക്ക്സീസ്

െപർഷൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന
സർക്ക്സീസ് (Xerxes) ഗ്രീസ് ആക്ര�
മിക്കാനായി വമ്പിച്ച ൈസന്യവുമാ�
യി േപായി. െഹലിസ് െപാന്റിൽ
തെന്റ നാവികൈസന്യെത്തക്കണ്ടു്
അേദ്ദഹം ആദ്യം ആഹ്ളാദിെച്ചങ്കി�
ലും പിന്നീടു് കരഞ്ഞു. അതുകണ്ടു്

ചക്രവർത്തിയുെട അമ്മാവൻ അേദ്ദഹേത്താടു േചാദി�
ച്ചു: “അങ്ങു് ഇേപ്പാൾ െചയ്യുന്നതു് അല്പം മുൻപുള്ള പ്ര�
വർത്തനത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നമേല്ല? അേപ്പാൾ അങ്ങു്
സ്വയം അഭിനന്ദിച്ചു. േനാക്കൂ, ഇേപ്പാൾ കരയുന്നു”. ഇതു�
േകട്ട ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ ഹ്ര�
സ്വത ഓർമ്മിച്ചേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു് എനിക്കു കാരുണ്യം
േതാന്നി. നൂറുെകാല്ലം കഴിയുേമ്പാൾ ഈ അസംഖ്യമാ�
ളുകളിൽ ഒരുത്തൻേപാലുമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ലേല്ലാ”.
(Histories, Herodotus, Chapters 45–46.)

ഒരു കഥകൂടി പറയാം. രണ്ടുേപർ തമ്മിൽ വസ്തുവിെന�
ക്കുറിച്ചു തർക്കമുണ്ടായി. അവർ ഒരു സന്ന്യാസിെയ
സമീപിച്ചു് ഉടമസ്ഥൻ ആരാെണന്നു് തീരുമാനിക്കണ�
െമന്നു് അേപക്ഷിച്ചു. അേദ്ദഹം നിർേദ്ദശിച്ചതു് ഇങ്ങെന�
യാണു്: നൂറു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞു് രണ്ടുേപരും വരൂ.

ഇതിൽ ആദ്യേത്തതു് ചരിത്രേത്താടു
ബന്ധെപ്പട്ടതു്. രണ്ടാമേത്തതു് കഥ.
അതിനാൽ ആദ്യേത്തതു് അച്ചടി�
േച്ചാ, ഇന്ത്യൻ ഇങ്കിൽ എഴുതിേയാ
െഫ്രയിം െചയ്തു് ചിലർ േമശപ്പുറത്തു
വേയ്ക്കണ്ടതാണു്.

മരണം യാഥാർത്ഥ്യംതെന്ന. അതു്
നെമ്മ എന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സർക്ക്സീസിനു് നന്ദി.
പേക്ഷ, മരണെത്ത ചിത്രീകരിച്ചു് അനുവാചകെന ജാ�
ഡ്യത്തിേലക്കു് എറിയുന്നതിെനക്കാൾ നല്ലതു് ജീവിത�
ത്തിനു് പ്രാധാന്യം നൽകി അതിനു് ദൃഢീകരണേമാ
സ്ഥിരീകരണേമാ വരുത്തുകയാണു്. നമ്മുെട േപരുേക�
ട്ട സാഹിത്യകാരന്മാെരാെക്ക അങ്ങെനേയ പ്രവർത്തി�
ച്ചിട്ടുള്ളു, വള്ളേത്താൾ, കുമാരനാശാൻ, ഉള്ളൂർ, സി.വി.
രാമൻപിള്ള, തകഴി, ബഷീർ, േകശവേദവ്, െപാെറ്റക്കാ�
ട്ടു്, ഉറൂബ്, െപാൻകുന്നം വർക്കി ഇങ്ങെന പലരും. ജീ�
വിതെത്ത ഇമ്മട്ടിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാതമായ
ഒരു കഥയുണ്ടു് േതാമസ് മാനിേന്റതായി (േവെറാരു�
വാരികയിൽ എഴുതി ഇതിെനക്കുറിച്ചു്) പള്ളിയിെല ശ്മ�
ശാനത്തിേലക്കുള്ള പാത രാജവീഥിക്കു സമാന്തരമാ�
ണു്. അതിലൂെട ഒരു വൃദ്ധൻ നടക്കുന്നു. പ്രിയെപ്പട്ടവ�
രുെട ശവകുടീരങ്ങൾ കാണാനാണു് അയാളുെട േപാ�
ക്കു്. വിഭാര്യൻ. കറുത്ത േവഷം ധരിച്ചവൻ. ബന്ധുക്കെള�
ല്ലാം മരിച്ചു. ജീവിതം തളർത്തിക്കളഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ
അങ്ങെന നടക്കുേമ്പാൾ ആ പാതയിലൂെട തെന്ന ഒരു
െചറുപ്പക്കാരൻ ൈസക്കിളിൽ വരുന്നു. സൂര്യൻ െപ�
ഡലുകളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു. ഹുറാ, ഹുറാ, ശ്മശാനത്തി�
േലക്കുള്ള വഴിയിലൂെട ഒരു വാഹനത്തിലും വരാൻ
പാടില്ല. വൃദ്ധൻ െപാലീസിനു റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യുെമന്ന�
മട്ടിൽ ൈസക്കിളിെന്റ നമ്പർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. യുവാ�
വു് അെല്ലങ്കിൽ ജീവിതം തിരിഞ്ഞുനിന്നു േചാദിച്ചു: “നി�
ങ്ങെളന്തു പറഞ്ഞു?” തർക്കമായി. യുവാവു് മര്യാദേക�
ടായി സംസാരിച്ചിട്ടു് ൈസക്കിളിൽ കയറി. വൃദ്ധൻ—
ജീർണ്ണത—അതു പിടിച്ചുവലിച്ചു. ജീവിതം—യുവാവു്—
അക്രമാസക്തനായി. അയാൾ കിഴവെന പിടിച്ചു തള്ളി�
യിട്ടു് ൈസക്കിളിൽ കയറി േപായി. “അവെന തടയൂ;
അവെന തടയൂ” എന്നു് വൃദ്ധൻ നിലവിളിച്ചു. ഫലമില്ല.
യുവാവു് അപ്രത്യക്ഷനായി. അതുമിതും പുലമ്പി അയാൾ
തകർന്നു വീണു. കറുത്ത വസ്ത്രത്തിെന്റ ഒരു കൂമ്പാരം.
ചുറ്റും ആളുകൾ. െറഡ്േക്രാസ്സുകാരുെട ആംബുലൻസ്
വന്നു. കിഴവെന്റ മൃതേദഹം അതിെലടുത്തിട്ടുെകാണ്ടു
േപാകുേമ്പാൾ കഥ അവസാനിക്കുന്നു. മരിച്ചയാളിെന്റ
േനർക്കു കാരുണ്യത്തിെന്റ നീർച്ചാലു് ഒഴുകുന്നുെണ്ടങ്കി�
ലും കഥാകാരൻ ജീവിതത്തിെന്റ അദമ്യാവസ്ഥെയ ചി�
ത്രീകരിച്ചു് അതിനു് ദൃഢീകരണം നല്കുകയാണു്.

പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ കയറിനിന്നു്
മാന്യന്മാെര െതാണ്ടകീറി
ആേക്ഷപിക്കുന്ന നിരൂപകെര�
ക്കാൾ, െവള്ളച്ചുവരു കണ്ടാൽ
ഉടെന കരിക്കട്ടെയടുത്തു്
വൃത്തവും താളവും അർത്ഥവു�
മില്ലാെത നാലുവരി എഴുതുന്ന
കവികെളക്കാൾ പ്രഗല്ഭരായ
നൂറ്റുക്കണക്കിനു നിരൂപകരും
കവികളും േകരളത്തിലുണ്ടു്.

സുവ്യക്തമായ ചിന്തകളി�
ല്ലാത്ത ‘കഥ പറയും കഥ�
മാമൻ’ എന്ന കഥയിലൂെട
വി.ആർ. സുധീഷ് അനുഷ്ഠി�
ക്കുന്ന കൃത്യവും ഇതുതെന്ന�
ന്നു േതാന്നുന്നു. ഭൂതകാല�
ത്തിെന്റ കഥകൾ പറയുന്ന
ഒരു പുരുഷൻ, വർത്തമാന
കാലത്തിെന്റ കഥകൾ പറ�
യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ. പുരുഷൻ നി�

രാകരിക്കെപ്പടുന്നു. സ്ത്രീ ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്നു. പുരുഷ�
െന നിരാകരിക്കുന്നതിലൂെട ജീവിതെത്ത സ്ഥിരീകരി�
ക്കുന്നുണ്ടു് കഥാകാരൻ. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീെയ നിഗ്രഹി�
ച്ചെതന്തിെനന്നു മനസ്സിലായില്ല എനിക്കു്. പുതിയ രീതി�
യിൽ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് സുധീഷ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഭാവാത്മകതയുമുണ്ടു്. പേക്ഷ, സ്പഷ്ടതയ്ക്ക് ആഘാതേമല്പി�
ച്ചുെകാണ്ടുള്ള പ്രതിപാദനം വായനക്കാരെന േക്ലശത്തി�
േലക്കു് എറിയുന്നു.

സത്യവും ചിന്തയും കൂട്ടിമുട്ടുേമ്പാൾ ചിന്തയ്ക്ക് ദാർഢ്യമു�
െണ്ടങ്കിേല സത്യെത്ത സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവൂ. അെല്ല�
ങ്കിൽ ചിന്ത പതറി നിന്നുേപാകും.

വങ്കത്തം
ഞാൻ തിരുവനന്തപുരെത്ത സംസ്കൃതേകാേളജിൽ
അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന കാലത്തു് എെന്റ സഹപ്രവർ�
ത്തകനായിരുന്നു ഇന്നു് ഇംഗ്ലീഷ് െപ്രാഫസറായിരിക്കു�
ന്ന സി.റ്റി. േതാമസ്. അേദ്ദഹം മദ്രാസിെല ഒരു േകാ�
േളജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായ സംഭവം എേന്നാ�
ടു പറഞ്ഞു. അവിദഗ്ദ്ധനായ ഒരദ്ധ്യാപകൻ ആ േകാ�
േളജിൽ േഷക് സ് പിയറിെന്റ കൃതികൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അദ്ധ്യാപകെന്റ ‘േബാറ് ’ സഹിക്കാനാവാെത ഒരു കുട്ടി
അടുത്തിരുന്നവേനാടു സംസാരിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തി�
നു േദഷ്യംവന്നു. തെന്റ, ൈകയിലിരുന്ന ‘ട്വൽഫ്ത്തു്
ൈനറ്റ് ’ എന്ന േഷക് സ് പിയർ നാടകം െതാട്ടുെകാണ്ടു്
അേദ്ദഹം സംസാരിച്ച കുട്ടിേയാടു് േചാദിച്ചു: “Is Twelfth
Night a tragedy or a comedy?” വിദ്യാർത്ഥി മറുപടി
പറഞ്ഞു: “Sir it is a comedy, but it is a tragedy in
your hands”.

ഈ വിദ്യാർത്ഥി അയാളുെട സാറിെനക്കാൾ ബുദ്ധി�
മാനാണു്. ഏതു തലത്തിലും ഇതു കാണാം. ഞാൻ
േകാേളജിൽ െപ്രാഫസറായിരുന്നു. എെന്നക്കാൾ വി�
ദഗ്ദ്ധരായ പല വിദ്യാർത്ഥികളും എെന്റ ക്ലാസ്സുകളിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. മത്സരപ്പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു് സമുന്നത�
മായ േജാലി േനടുന്ന വ്യക്തികെളക്കാൾ ആയിരംമട�
ങ്ങു ബുദ്ധിശക്തിയും കഴിവുമുള്ള ഗുമസ്തന്മാർ അവരുെട
ഓഫീസിൽത്തെന്ന കാണും. ഒരുദാഹരണം പറയാം.
ഞാൻ െസക്രേട്ടറിയറ്റിൽ ക്ലാർക്കായിരുന്ന കാലത്തു
ചന്ദ്രചൂഡൻ നായർ എെന്നാരു ബുദ്ധിമാൻ ക്ലാർക്കായി
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം അക്കാലെത്ത ഏതു
െസക്രിട്ടറിെയക്കാളും ചീഫ് െസക്രിട്ടറിെയക്കാളും വിദ�
ഗ്ദ്ധനായിരുന്നു. െസക്രിട്ടറി എഴുതിയ േനാട്ടിൽ കുറുെക
ഒരു വര വരച്ചിട്ടു് ചന്ദ്രചൂഡൻ നായെരന്ന ക്ലാർക്കു് എഴു�
തിയ േനാട്ടിെന്റ മാർജ്ജിനിൽ A very good note. This
is the kind of note that I want എന്നു സർ. സി.പി. രാ�
മസ്വാമി അയ്യർ പലതവണ എഴുതിയതു് ഞാൻ കണ്ടി�
ട്ടുണ്ടു്. (ചന്ദ്രചൂഡൻനായർ പിന്നീടു് ഇൻകംടാക്സ് ഡി�
പ്പാർട്ട്െമന്റിൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥനായി. െപൻഷൻ വാങ്ങി.
ഇേപ്പാൾ െകാല്ലത്തിനടുത്തു താമസിക്കുന്നു.) ഇെതാ�
െക്ക അംഗീകരിേക്കണ്ട സത്യമാണു്. അതുേപാലുള്ള
സത്യങ്ങൾ േവെറയും പലതുണ്ടു്. എെന്നക്കാൾ ഭംഗി�
യായി ഈ പംക്തി ൈകകാര്യം െചയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ
ആയിരക്കണക്കിനു്, ലക്ഷക്കണക്കിനു കാണും. പരിതഃ�
സ്ഥിതികൾ എനിക്കു് അനുകൂലമായി വന്നതുെകാണ്ടു്
ഞാനിങ്ങെന എഴുതുന്നു എേന്നയുള്ളൂ. പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ
കയറിനിന്നു് മാന്യന്മാെര െതാണ്ടകീറി ആേക്ഷപിക്കു�
ന്ന നിരൂപകെരക്കാൾ, െവള്ളച്ചുവരു കണ്ടാൽ ഉടെന
കരിക്കട്ടെയടുത്തു് വൃത്തവും താളവും അർത്ഥവുമില്ലാെത
നാലുവരിെയഴുതുന്ന കവികെളക്കാൾ പ്രഗല്ഭരായി നൂ�
റ്റുക്കണക്കിനു നിരൂപകരും കവികളും േകരളത്തിലുണ്ടു്.
അവരുെട േപരുകൾ അച്ചടിക്കെപ്പടുന്നില്ല എേന്നയു�
ള്ളു. െപ്രാഫസറന്മാരും മത്സരപ്പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ച
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും സാഹിത്യ വാരഫലക്കാരും നിരൂ�
പകരും കവികളും ഇതറിയണം. അറിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ
അതിെനയാണു് ഇംഗ്ലീഷിൽ സ് േനാബറി എന്നു വി�
ളിക്കുന്നതു്. മൂല്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് െതറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ
അവർ സമുദായത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അതിെന്റ
ഫലമായി സംസ്കാരം തകരുന്നു. േദശാഭിമാനിവാരി�
കയിൽ ‘അന്യരുെട വിേശഷങ്ങൾ’ എന്ന ‘പറട്ട’ക്കഥ
എഴുതിയ വിജയൻ ആറ്റിങ്ങൽ തെന്നക്കുറിച്ചു് എന്തു
വിചാരിക്കുേന്നാ എേന്താ? േപരച്ചടിച്ചു കാണാൻ താ�
െനാരു കഥ േദശാഭിമാനിവാരികയ്ക്കു് അയച്ചു; അതു മഷി�
പുരണ്ടുവരികയും െചയ്തു; ഭാഗ്യം. ഇമ്മട്ടിേല അേദ്ദഹം
വിചാരിക്കുന്നുള്ളുെവങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അതല്ല
“എെന്റ കഥ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധ�
െപ്പടുത്തി. അതുെകാണ്ടു് അക്കഥ ഉത്കൃഷ്ടം തെന്ന”
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിചാരിക്കുന്നെതങ്കിൽ — ക്ഷമി�
ക്കണം — അതു് സ് േനാബറിയാണു്.

അയ്യായിരം രൂപ െചലവാക്കുേമ്പാൾ എം.എ. ഡിഗ്രി�
കിട്ടും. പിന്നീടു് കടലാസ്സിെന്റ താെഴനിന്നു് മൂന്നിഞ്ചു് മു�
കളിൽ ഒരു വരയിട്ടു് രണ്ടു സ്ഥലത്തും രണ്ടു രീതിയിെല�
ഴുതുേമ്പാൾ പി.എച്ച്.ഡി. കിട്ടും. രണ്ടിനും കുെറ പുസ്ത�
കങ്ങൾ വായിേക്കണ്ടിവരും. അങ്ങെന സമാർജ്ജിച്ച
അറിവു് തൂലികയിലൂെടയും വക്ത്രത്തിൽക്കൂടിയും ബഹിർ�
ഗ്ഗമിപ്പിച്ചിട്ടു് “ബഹുമാനിയാ ഞാനാെരയും തൃണവൽ”
എന്നു് ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. നിശ്ശബ്ദ
വായന നടത്തുന്ന, നിശ്ശബ്ദ ചിന്തനം നടത്തുന്ന വിദ�
ഗ്ദ്ധന്മാർ േകരളത്തിൽ വളെരയുണ്ടു്. ഇസ്രാേയലിൽ
ഈശ്വരൻ മന്ന എറിഞ്ഞേപ്പാൾ അതു് എല്ലാവർക്കും
കിട്ടി. വല്ലഭായിപേട്ടൽ പെണ്ടറിഞ്ഞ മന്ന ചിലർേക്ക
കിട്ടുന്നുള്ളു. അതുകിട്ടിയവർ അഹങ്കരിക്കരുതു്. കിട്ടാ�
ത്തവർ ദുഃഖിക്കരുതു്. പേട്ടലിെന്റ മന്ന കിട്ടിയവർക്കും
കിട്ടാത്തവർക്കും തമ്മിൽ ൈധഷണികമായി ഒരു വ്യ�
ത്യാസവുമില്ല.

സ്യൂേഡാ ആർട്

േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരി

േപരുകെളഴുതുന്നില്ല. ചിലർ പ്രസം�
ഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ശബ്ദ�
പ്രപഞ്ചമുണ്ടാകും. അതിെന്റ ലയ�
ത്തിലൂെട േശ്രാതാക്കൾ ഒഴുകിേപ്പാ�
കും. പ്രഭാഷണം കഴിയുേമ്പാൾ നീ�
ണ്ടുനില്ക്കുന്ന കരേഘാഷം. അേപ്പാൾ
പ്രസംഗം േകട്ടയാളിേനാടു േചാ�
ദിക്കു പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞെതന്താെണന്നു്. അയാൾ�
െക്കന്നല്ല ആ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആർക്കും തെന്ന
അതിനു മറുപടി തരാൻ സാദ്ധ്യമാവുകയില്ല. അർത്ഥ�
മില്ലാത്ത പദങ്ങെള േയാജിപ്പിച്ചു് ലയാത്മകമായി വാ�
ക്യങ്ങൾ പ്രവഹിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ആ ലയത്തിെന്റ െതാ�
ട്ടിലിൽ കിടന്നു സുഷുപ്തിയിൽ വിലയംെകാള്ളുകയാ�
ണു് േശ്രാതാവു്. േനേരമറിച്ചു് മുണ്ടേശ്ശരിയുെട പ്രഭാഷ�
ണം േകട്ടാൽ, ബി.സി. വർഗ്ഗീസിെന്റ പ്രഭാഷണം േക�
ട്ടാൽ അവർ പറഞ്ഞെതെന്തന്നു് നമ്പരിട്ടു പറയാൻ
സാധിക്കും. അതാണു് വാഗ്മിത െകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗു�
ണം. ആദ്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടരുെട പ്രഭാഷണങ്ങൾ കപട
വാഗ്മിതയാണു്; വാചാലതയാണു് ഈ കാപട്യമാണു്
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ തിരുവാഴിേയാടിെന്റ കഥകളുെട സവിേശ�
ഷത. അതു കഥാൈദ്വവാരികയിെല ‘ചിതാഭസ്മത്തിെല
കനലുകൾ’ എന്ന െചറുകഥയിലും കാണാം. വിേദശത്തു�
നിന്നു വരുന്ന ഒരു യുവതിെയ ഒരുത്തൻ സ്വീകരിക്കുന്നു,
അവർ കുടിക്കുന്നു, രസിക്കുന്നു. അവൾ അയാളുെട നിർ�
ബ്ബന്ധമനുസരിച്ചു് സ്വന്തം കഥ പറയുന്നു. പിരമിഡുക�
േളാളം പഴക്കമുള്ള കഥ. ആർത്തവംനിന്ന അവൾ യു�
വതിയായിത്തെന്ന ഇരിക്കുന്ന കഥ. ശാശ്വതമായ സ്ത്രീ�
ത്വമാണു് കഥാകാരൻ ഊന്നിപ്പറയുക. അതിനു േവണ്ടി
അേദ്ദഹം സകല മധുരപദങ്ങളുെമടുത്തു വയ്ക്കുന്നു. താ�
ളാത്മകമായി േചർക്കുന്നു. ഒഴുക്കിവിടുന്നു. ഹൃദയപരി�
പാകമില്ലാത്ത അനുവാചകൻ ആ ഒഴുക്കിലൂെട ഒഴുകും.
പേക്ഷ, വിവരമുള്ള വായനക്കാരൻ ഈ സ്യൂേഡാആർട്
കണ്ടു മാറിനിൽക്കും. സൂക്ഷ്മങ്ങളായ വാക്കുകൾെകാണ്ടു്
സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ആശയങ്ങളും വികാരങ്ങളും പ്രതിപാദി�
ക്കുന്നതാണു് കല. അതിൽ പദങ്ങളുെട െപരുെവള്ള�
പ്പാച്ചിലിനു് സ്ഥാനെമാട്ടുമില്ല.

‘പ്രതിപാത്രം ഭാഷണേഭദം’
എന്ന എൻ. കൃഷ്ണപിള്ളയുെട
വിമർശനഗ്രന്ഥം തികച്ചും
ഉജ്ജ്വലമാണു്. …ഈ ഗ്രന്ഥം
കൃഷ്ണപിള്ളസ്സാറിെന്റ ‘മാഗ്നം
ഓപസ് ’ ആെണന്നുമാത്രം
പറഞ്ഞാൽ േപാരാ. മലയാള
നിരൂപണസാഹിത്യത്തിെല
അദ്വിതീയമായ ഗ്രന്ഥമാണതു്.
മറ്റു ഭാരതീയ ഭാഷകളിലും
ഇതുേപാെലാരു കൃതി കാ�
ണുേമാ എന്നു സംശയം.

ഭാവശൂന്യമായ ഒരു വാക്യം
താളാത്മകമായി എഴുതി�
േപ്പായാൽ അടുത്ത വാക്യം
അതുേപാെലെയഴുതാനുള്ള
പ്രവണത ഉണ്ടാകും. അെത�
ഴുതിയാൽ മൂന്നാമെത്ത വാ�
ക്യം അതുേപാെല എഴുതാ�
നുള്ള പ്രവണത. അങ്ങ�
െന അവിരാമമായി എഴു�
തും. ‘സ്മാളി’ൽ തുടങ്ങുന്ന�
യാൾ ‘ലാർജി’േലക്കും പി�

ന്നീടു് പല ലാർജ്ജുകളിേലക്കും േപായി േബാധം െകടു�
ന്നതിനു തുല്യമായ അവസ്ഥയാണിതു്. അെല്ലങ്കിൽ ഒരു
പി.എച്ച്.ഡി. എടുത്തയാൾ പല പി.എച്ച്.ഡി. എടുക്കു�
േമ്പാെല. ഒരു കഥ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒരുത്തനു് ആറാമെത്ത
പി.എച്ച്.ഡി. നൽകിയ കമ്മിറ്റിേയാടു് എന്തിനു് അതു
െകാടുത്തുെവന്നു് ആേരാ േചാദിച്ചു. കമ്മിറ്റിയുെട മറു�
പടി: അയാൾക്കു അഞ്ചു പി.എച്ച്.ഡി. ഉണ്ടേല്ലാ േന�
രേത്ത പ്രഗല്ഭനായിരിക്കുെമന്നു വിചാരിച്ചു് ഞങ്ങളും
െകാടുത്തു ആറാമേത്തതു്. അഞ്ചാമെത്ത ഡിഗ്രി നല്കിയ
കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞതു് “േനരേത്ത നാെലണ്ണമുണ്ടേല്ലാ”
എന്നാണു്. ഇങ്ങെന ഓേരാന്നു കുറച്ചു ഓേരാ കമ്മിറ്റി�
യും പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ആദ്യെത്ത പി.എച്ച്.ഡി. െകാടു�
ത്ത കമ്മിറ്റിേയാടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ അവർ പറഞ്ഞു: “പു�
ള്ളിക്കാരനു് ഇംഗ്ളീഷുമറിഞ്ഞുകൂടാ മലയാളവുമറിഞ്ഞു�
കൂടാ, വയറ്റുപിഴപ്പിനു സഹായിക്കുെമങ്കിൽ സഹായമാ�
വെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു് ഞങ്ങൾ ആദ്യെത്ത പി.എച്ച്.ഡി.
െകാടുത്തു.

അവർ പറഞ്ഞു
താെഴ േപെരഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എേന്നാടു പറഞ്ഞു:

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു്: ഉത്സവസ്ഥലത്തു് േപാകുേമ്പാൾ
ആകസ്മികമായി കിട്ടുന്ന സ്പർശം അതു ലഭിച്ചയാളി�
െന ആഹ്ലാദിപ്പിക്കും. ആ ആഹ്ലാദമാണു് കവിതയും
നല്കുന്നെതന്നു് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുതു്.

ചങ്ങമ്പുഴ: കവിതയ്ക്കു “േമാറൽ അേതാറിറ്റി” ഇല്ല. സാ�
ന്മാർഗ്ഗികമായ പ്രഭാവം വന്നാൽ കവിത തകരും.

െവണ്ണിക്കുളം: പലേപ്പാഴും, പറയാനുള്ളതു് ആദ്യം
ഗദ്യത്തിെലഴുതിയിട്ടാണു് ഞാൻ പദ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതു്.

പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായർ: ഞാനയച്ച സ്വകാര്യക്കത്തു്
നിങ്ങൾ …നായർ എന്ന കവിെയ കാണിച്ചിേല്ല? നി�
ങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനാേണാ?

േഡാക് ടർ െക. ഭാസ്കരൻനായർ: കാമവികാരത്തിൽ
ആറാട്ടു നടത്തുന്ന പീറക്കഥകെളക്കുറിെച്ചഴുതി നി�
ങ്ങൾ ജീവിതം പാഴാക്കരുതു്. ഭാരതീയ സംസ്കാര�
െത്തക്കുറിച്ചു് എഴുതൂ.

വള്ളേത്താൾ: നിങ്ങളുെട കവിതയിൽ മൗലികതയി�
ല്ല. െചറുേശ്ശരിയുെട കൃഷ്ണഗാഥ ഹൃദിസ്ഥമാക്കൂ. എന്നി�
ട്ടു് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കൂ.

പുേത്തഴത്തു രാമൻേമേനാൻ: സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യം
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആർജ്ജിക്കുേന്താറും അതാർജ്ജി�
ക്കുന്നവെന്റ മനസ്സു് സങ്കുചിതമായി വരും.

എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള: മനുഷ്യനു സർക്കാരില്ലാെത
സുഖമായി കഴിഞ്ഞു കൂടാൻ സാധിക്കും.

വക്കം അബ്ദുൾഖാദർ: നിങ്ങെളേപ്പാെല േലഖനങ്ങ�
െളഴുതി ബഹളം ഉണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടു നടന്നാേല ജീവി�
തമാകുകയുേള്ളാ? നിശ്ശബ്ദനായി ജീവിക്കുന്നതും ജീ�
വിതമേല്ല?

െക. ബാലകൃഷ്ണൻ: എനിെക്കെന്റ ഈ ശിപായിെയ
േനാവലിസ്റ്റാക്കിയാൽ െകാള്ളാെമന്നുണ്ടു്. കഴിയു�
േമാ എനിക്കതിനു്? ജി. വിേവകാനന്ദെനെക്കാണ്ടു്
എനിക്കു ‘കള്ളിെച്ചല്ലമ്മ’ എഴുതിക്കാം. ഒ.എൻ.വി.
കുറുപ്പിെനെക്കാണ്ടു് ‘ദാെണ്ടെയാരു തീമല’ എന്ന
കവിതെയഴുതിക്കാം. എന്നാൽ ശിപായിെയ േനാവ�
ലിസ്റ്റാക്കാൻ പറ്റില്ല.

വയലാർ രാമവർമ്മ: നിങ്ങൾ മുട്ടത്തു വർക്കിെയക്കുറിെച്ചഴുതിയതു
നന്നായി. എന്നാൽ അതുേപാെല എെന്നക്കുറിെച്ചഴു�
തുേമ്പാൾ എനിക്കു േഖദമാണു്.

വയലാർ രാമവർമ്മയുെട അമ്മ: നിങ്ങെള എനിക്കി�
ഷ്ടമില്ല. നിങ്ങൾ കുട്ടെന്റ കവിത േമാശമാെണന്നു
പറയുന്ന ആളേല്ല?

ഞാൻ എേന്നാടു്: എല്ലാ അഭിേനതാക്കളും നന്നായി
െപരുമാറും. അവർ അഭിനയത്തിൽ പ്രഗല്ഭരാണേല്ലാ.

േസതു

േസതു

േസതു മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല�
ഴുതിയ ‘ദൂതു് ’ എന്ന െചറുകഥ മല�
യാള െചറുകഥാസാഹിത്യത്തിെല
ഒരു നൂതന നിഷ്ക്രമണം തെന്നയാ�
ണു്. ശുദ്ധമായ കഥ മാത്രമുള്ള െച�
റുകഥകൾ നമുക്കുണ്ടു്. അവ വായി�
ച്ചു് നമ്മൾ രസിക്കുന്നു. ആ കഥ പറ�
യുന്നേതാെടാപ്പം സൂചനകളിലൂെടയും വാഗ്മിതയാർന്ന
മൗനത്തിലൂെടയും മെറ്റാരു േലാകെത്ത ചിത്രീകരിക്കു�
ന്ന കഥകൾ അധികമില്ല. വിരളമായ അത്തരം കഥക�
ളിൽ അദ്വിതീയമായ സ്ഥാനമുണ്ടു് ദൂതിനു്. അച്ഛനും മക�
നും പിണക്കം. മകൻ േജാലി സ്ഥലത്തു്. മകെന്റ ആദ്യ�
െത്ത കുട്ടിെയ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവനു രണ്ടാമെത്ത
കുട്ടി ജനിെച്ചന്നും കഴിഞ്ഞെതാെക്ക മറന്നു് ആ മകനു്
അച്ഛെന വന്നു കാണാൻ ആഗ്രഹമുെണ്ടന്നും അറിയി�
ക്കാനാണു് അയാളുെട േസ്നഹിതൻ വൃദ്ധെന്റ അടുക്ക�
െലത്തിയിരിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ, വയസ്സൻ ഉറച്ചുതെന്ന
നില്ക്കുന്നു. ദിവ്യമായ വിഗ്രഹംേപാലും ഉപദ്രവകരമാെണ�
ന്നു കണ്ടേപ്പാൾ കിണറ്റിെലറിഞ്ഞവനാണു് മകെന�
ന്നു പറഞ്ഞു് ദൂതൻ ആ മകെന്റ നിശ്ചയദാർഢ്യേത്ത�
യും അച്ഛേനാടു് പിണങ്ങാനുള്ള ൈധര്യേത്തയും അഭി�
വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ആ പിതാവു് അതിനു പകരമായി
മെറ്റാരു സംഭവം ആഖ്യാനംെചയ്തു് തെന്റ നിലെയ നീ�
തിമത്കരിക്കുന്നു. േരഖാരൂപത്തിലുള്ള ആഖ്യാനമല്ല
ഈ കഥയ്ക്കുള്ളതു്. ചാക്രികരുപമാണിതിനു്. അതിലൂെട
രണ്ടു വ്യക്തികൾ — അച്ഛനും മകനും — ഉരുത്തിരിഞ്ഞു
വരുന്നു. അവരിൽ അച്ഛെന്റ രൂപത്തിനു തിളക്കേമറും.
മകനു വരണെമങ്കിൽ വരാം. പേക്ഷ, അച്ഛൻ അവെന
കാണില്ല. എന്താ കാരണെമന്നു് ദൂതെന്റ അേന്വഷണം
ഉത്തരവും തുടർന്നുള്ള ഭാഗവും അനുഗൃഹീതനായ കഥാ�
കാരെന്റ വാക്കുകളിൽത്തെന്ന േകട്ടാലും:

“ഞാൻ യാത്രയാണേല്ലാ”
“എേങ്ങാട്ടു്?”
“ഈ പ്രായത്തിലു് യാത്രേപാകുന്നവേരാ�
ടു് എേങ്ങാെട്ടന്നു േചായ്ക്കണതു് െവറും േഭാ�
ഷ്കേല്ല ചങ്ങാതി, ഒരു നീണ്ടയാത്രയാന്ന�
െന്ന നിരീേച്ചാളു”.
“അേപ്പാൾ അച്ചുതൻ കുട്ടിേയാടു്-”
“യാത്രയാന്നു് പറയൂ”.
“അവൻ വരികയാെണങ്കിേലാ-”
“യാത്രയാന്നു് പറയൂ”.
“ഒന്നുകാണണെമന്നുവച്ചാൽ-”
“യാത്രയാന്നെന്ന പറയാേല്ലാ”.

മരണം വെരയും മകെന കാണില്ല എന്നു അച്ഛെന്റ
നിശ്ചയദാർഢ്യം. സ്വർണ്ണാഭരണത്തിൽ രത്നം പതി�
ച്ചാൽ എന്തു േശാഭയായിരിക്കും! ആ േശാഭയാണു് ഈ
കഥയുെട പര്യവസാനത്തിനും. ഈ കഥ വായിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ മലയാളകഥാസാഹിത്യത്തിനു് ലജ്ജിക്കാ�
െനാന്നുമിെല്ലന്നു് എനിക്കു േതാന്നി. കഥയുെട ബാഹ്യ�
േലാകവും അതിെന്റ ഉപേലാകവും ഒേര മട്ടിൽ എെന്ന
‘േഹാൺട് ’ െചയ്യുന്നു.

എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള

എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള

സ്വർണ്ണമുരച്ചു േനാക്കുന്നതു ചാണ�
യിലാണു്. മൂല്യത്തിെന്റ നികേഷാപ�
ലേമാ? അതു് ജീവിതസംതൃപ്തിയാ�
ണു് ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ മണ്ഡല�
ങ്ങളിലും സംതൃപ്തിേയാെട ജീവിക്കു�
ന്ന പുരുഷരത്നമാണു് െപ്രാഫസർ
എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള. അേദ്ദഹം നാടക�

കർത്താവാണു്. നാടകരചനയിൽ വിജയംവരിച്ചു എന്ന
നിലയിൽ സംതൃപ്തിയുണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു്. അദ്ധ്യാപ�
കൻ, നിരൂപകൻ, പ്രഭാഷകൻ ഈ നിലകളിലും വി�
ജയശ്രീലാളിതനേത്ര കൃഷ്ണപിള്ളസ്സാർ. മനുഷ്യെനന്ന
നിലയിലും അേദ്ദഹം പരിഗണനാർഹനായിരിക്കുന്നു.
ആെരയും ദുഷിക്കാെത അേദ്ദഹം നല്ല കർമ്മങ്ങളിൽ
മുഴുകിജീവിക്കുന്നു. ഈ മണ്ഡലങ്ങളിെലല്ലാം സംതൃപ്തി�
യാർന്നതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കുേവ�
ണ്ടി നടക്കാറില്ല. ഇേങ്ങാട്ടു വന്നുകയറുന്നതിെനേപ്പാ�
ലും നിരാകരിക്കാേന അേദ്ദഹത്തിനു് പ്രവണതയുള്ളു.
അതിനാൽ മൂല്യവത്തായ ജീവിതമാണു് കൃഷ്ണപിള്ളസ്സാ�
റിേന്റെതന്നു് അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കാം. അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് എഴുപതുവയസ്സു് തികയുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
ടി.എൻ. േഗാപിനാഥൻ നായർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സി�
ദ്ധികെള അവേലാകനം െചയ്തുെകാണ്ടു് മേനാരമ ആഴ്ച�
പ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സത്യത്തിെന്റ ദർശനം
ആഹ്ളാദദായകമായതുെകാണ്ടു് ആ േലഖനം എെന്ന
ആഹ്ളാദിപ്പിച്ചു.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുമുൻപു് പ്രസാധനം െചയ്ത ‘പ്ര�
തിപാത്രം ഭാഷണേഭദം’ എന്ന എൻ. കൃഷ്ണപിള്ളയു�
െട വിമർശനഗ്രന്ഥം തികച്ചും ഉജ്ജ്വലമാണു്. സി.വി.
രാമൻപിള്ളയുെട ചരിത്രേനാവലുകളിെല കഥാപാ�
ത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ഭാഷാപരമായ
‘ഇന്ററാക്ഷൻ’ െകാണ്ടു് മെറ്റാരു േലാകം ആവിഷ്കൃതമാ�
കുന്നതിെന കലാപരമായ ദൃഢപ്രത്യയം ഉളവാകുമാറു്
എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം കൃഷ്ണപിള്ളസ്സാറിെന്റ
‘മാഗ്നം ഓപസ് ’ (മഹനീയമായ കൃതി) ആെണന്നു മാ�
ത്രം പറഞ്ഞാൽ േപാരാ. മലയാള നിരൂപണ സാഹി�
ത്യത്തിെല അദ്വിതീയമായ ഗ്രന്ഥമാണതു്. മറ്റു ഭാരതീയ
ഭാഷകളിലും ഇതുേപാെലാരു കൃതി കാണുേമാ എന്നു
സംശയം.

അയൽവീട്ടുകാരെന േസ്നഹിക്കണം—ഈ ഉപേദശം
സദാചാരപരമാണു്; മനസ്സിനു് ഉത്കൃഷ്ടത വരുത്തു�
ന്നതാണു്. “ഞാൻ ആേരാടും മിണ്ടുകില്ല. സന്ധ്യേയ്ക്ക
േറാഡിലിറങ്ങു. ഇറങ്ങിയാലും അന്യെന്റ മുഖത്തു േനാ�
ക്കില്ല. ഫയലിൽ കാണുന്നതനുസരിച്ചു് ഓർഡറിടും”
ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ ഈ ചിന്താഗതി സന്മാർഗ്ഗപരംതെന്ന.
പേക്ഷ, അതു മനസ്സിനു് ഉത്കൃഷ്ടത നല്കുകയില്ല. സ്വന്തം
മനസ്സിനു് ഉന്നമനം വരുത്താെത സദാചാരപരമായ
ജീവിതം നയിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് പ്രേയാജനമില്ല.
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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.)
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https://en.wikipedia.org/wiki/University_College,_Trivandrum
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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
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https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
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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
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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
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