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സാഹിത്യവാരഫലം

1986/06/01-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േറാസാെച്ചടി വാങ്ങാൻ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരെത്ത
ഒരു ‘േറാസ് ഗാർഡ’നിൽ കൂെടക്കൂെട േപാകാറുണ്ടു്.
ഇന്നെലയും േപായി. പൂത്തുനിൽക്കുന്ന െചടികൾ ധാ
രാളം. ചുവപ്പു്, മഞ്ഞ, െവള്ള ഇങ്ങെന പലനിറങ്ങളി
ലുള്ള പൂക്കൾ. ആ പനിനീർെച്ചടികളിൽനിന്നു് അല്പമ
കന്നു് പുഷ്പമഞ്ജരി എന്നു വിളിക്കാവുന്ന മട്ടിൽ െവള്ള
പ്പൂേവാടുകൂടി ഒരു െചടി നിൽക്കുന്നു. ‘അതിെന്റ േപെര
ന്തു്?’ എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചു. ‘േഡലിയ’ എന്നു മറുപ
ടി കിട്ടി; ‘െമക്സിക്കൻ സൂര്യകാന്തിയാണിതു്.’ എന്നും.
‘ഇെതനിക്കു േവണമേല്ലാ’ എന്നു ഞാൻ. ‘അതു േവ
െറാരാൾക്കു െകാടുത്തുേപായി’ എന്നു വീണ്ടും മറുപടി.
ആ േഡലിയ എെന്ന വല്ലാെത ആകർഷിച്ചു. സൗര
ഭ്യമുേണ്ടാ അതിനു്? ഇല്ല. ചുവന്നു് പനിനീർപ്പൂവിെന്റ
ഭംഗിയുേണ്ടാ? ഇല്ല. എങ്കിലും ചില ആളുകൾക്കു സ്വത്വ
മുള്ളതുേപാെല അതിനും സ്വത്വമുണ്ടു്. പുഷ്പമഞ്ജരിയുെട
ഭാരംെകാണ്ടു് അതു തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നതു കാേണണ്ട
കാഴ്ച്ചയാണു്. അതു കിട്ടിയില്ല എന്ന ദുഃഖേത്താടുകൂ
ടി ഞാൻ വീട്ടിേലക്കു തിരിച്ചുേപാന്നു. വാഹനങ്ങളിൽ
സഞ്ചരിക്കുന്നവർ ഇതിനു സദൃശമായ കാഴ്ച പലേപ്പാഴും
കണ്ടിരിക്കും. ആകർഷകത്വമുള്ള പല തരുണികൾ.
അവരിൽനിന്നു െതെല്ലാന്നു മാറി ഒരു സുന്ദരി നിൽ
ക്കുന്നു. തെന്റ സൗന്ദര്യെത്തക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളതുെകാ
ണ്ടാണു് അവളങ്ങെന മാറിനിൽക്കുന്നതു്. അമ്മട്ടിൽ
സ്വത്വത്തിെന്റ കാന്തിവിതറി അവൾ നിൽക്കുേമ്പാൾ
ആകസ്മികമായി സാരി മാറി വക്ഷസ്സിെന്റ ഒരു ആവൃത
ഭാഗേമാ ഉദരത്തിെന്റ ഒരനാവൃത ഭാഗേമാ പ്രത്യക്ഷ
െപ്പട്ടാൽ അതു് അവളറിയുന്നില്ല എന്നു വിചാരിക്കരുതു്.
നല്ലേപാെല അറിയുന്നുണ്ടു്. അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയുന്നി
െല്ലന്നു ഭാവിക്കുന്നു. അേത്രയുള്ളൂ. അേപ്പാൾ സൗന്ദര്യ
മില്ലാത്ത മെറ്റാരുത്തി വന്നു് അവളുെട സാരി േനെര
പിടിച്ചിടുന്നു. തനിക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ആ സു
ന്ദരിയുെട മാനം രക്ഷിക്കാൻ അവൾ െമനെക്കടുന്നതു്
‘മഹിളമാർ മറക്കാമാനം’ എന്നതുെകാണ്ടാെണന്നു െത
റ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. അസൂയയാണു് ആ പ്രവൃത്തിക്കു േഹതു.
‘നീെയാരു േഡലിയാപ്പൂവു്. വലിയ േദാഷമില്ലാത്ത ഈ
നഗ്നതകൂടി കാണിച്ച് നീ പുരുഷന്മാെര വലേക്കണ്ടതി
ല്ല’ എന്ന അേബാധാത്മകമായ ചിന്തയിലാണു അവള
ങ്ങെന പ്രവൃത്തിക്കുന്നതു്. ആ പേരാപകാരതല്പരത്വം
േഡലിയെച്ചടിക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയുമില്ല; ‘താങ്ക്സ് ’ എന്ന
കിളിനാദമുയരുെമങ്കിലും.
സാഹിത്യത്തിെല നിർേദ്ദാഷമായ െസക്സിെന്റ േനർ
ക്ക് ‘സദാചാരവ്യസനി’യായ നിരൂപകൻ കയർക്കു
ന്നതും ഇതുേപാെലയാണു്. അസൂയയാണു് അതിനു
കാരണം. “കുഞ്ഞാമിന അടിവയറ്റിൽ ൈകയമർത്തി.
അവൾ െചറുതായി മുേന്നാട്ടു് ചാഞ്ഞു. രവി അവെള താ
ങ്ങി. െപെട്ടന്നു്, െവള്ളിത്തണ്ടയുെട േമൽ, കല്പടത്തിൽ,
സിന്ദൂരക്കുറിേപാെല. രവി മിഴിച്ചുേനാക്കി. വീണ്ടുെമാ
രു േചാരത്തുള്ളി താേഴാട്ടുവീണു”. ‘ഖസാക്കിെന്റ ഇതി
ഹാസ’ത്തിെല ഈ ഭാഗം േദാഷെമാട്ടുമില്ലാത്ത നഗ്ന
മായ ഉദരഭാഗത്തിെന്റ പ്രദർശനമാണു്. അതു മറയ്ക്കാൻ
ഒരു കിഴവിയും മുേന്നാട്ടു വേരണ്ടതില്ല.

മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതു നന്ന്
കിഴവികളും കിഴവന്മാരും
മുേന്നാട്ടുവന്നാൽ െചറുപ്പ
ക്കാർ പ്രതിേഷധിക്കും. കാ
രണമുണ്ടു്. ജന്മവാസന
േയാടു ബന്ധെപ്പട്ടതാണു
െസക്സ്. അതിെന്റ പ്രക്രിയ
കൾ സ്വഭാവികങ്ങളാണു്.
അവെയ വർണ്ണിേക്കണ്ടതു്
സത്യാേന്വഷണം നടത്തുന്ന
സാഹിത്യകാരന്മാരുെട ചുമതലയേത്ര. പേക്ഷ, െസ
ക്സിെന്റ വർണ്ണനയിലൂെട സത്യം വ്യക്തമാക്കണം. േമാ
പസാങ്ങിെന്റ Checkmate എന്ന സുന്ദരമായ കഥ വാ
യിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? ഇെല്ലങ്കിൽ വായിക്കണം. കഥപറയുന്ന
ആൾ െകാഴ്സിക്ക വഴി ട്യൂറിനിേലക്കു േപാകുകയായി
രുന്നു. നീസിൽനിന്നു കപ്പലിൽ കയറി അയാൾ ബാ
സ്റ്റീയയിേലക്കു യാത്രയായി. അേപ്പാഴാണു അവെള
അയാൾ കണ്ടതു്. അവർ തമ്മിൽ പരിചയമായി. സം
സാരിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം വണ്ടിയിലായിരുന്നു യാത്ര.
അയാളുെട സൗജന്യംെകാണ്ടാണു അവൾക്ക് അതി
ലിടം കിട്ടിയതു്. രാത്രി അയാൾ കാലുപതുെക്ക നീട്ടി
അവളുെട കാലു െതാട്ടു. െചറുപ്പക്കാരി കാലു പിൻവ
ലിച്ചില്ല. പിന്നീടു് ൈകനീട്ടി െതാടുകയായി. അവൾ
ൈകയും അങ്ങെനതെന്ന വച്ചുെകാടുത്തു. അതിനുേശ
ഷം അയാൾ അവളുെട കഴുത്തിൽ ചുണ്ടുകൾ േചർത്തു.
െപെട്ടന്നു് ഉണർന്നതുേപാെല അവൾ െഞട്ടിവിറച്ച്
അയാൾക്ക് അേഞ്ചാ ആേറാ അടി െകാടുത്തു. േവണ്ട
േപാെല അടിച്ചുെകാള്ളെട്ട എന്നുകരുതി അയാൾ പു
റംതിരിഞ്ഞു ഇരുന്നുെകാടുത്തു. അവൾ അടിനിറുത്തി
കരയാൻ തുടങ്ങി. കുറഞ്ഞതു് ഒരു മണിക്കൂെറങ്കിലും കര
ഞ്ഞിരിക്കണം. അവേളാടു മാപ്പു പറയേണാ? േവണ്ട.
കുേറക്കഴിഞ്ഞ് അവൾ പ്രശാന്തതയിെലത്തി. രണ്ടുേപ
രും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ സംസാരം നടത്തി.
വണ്ടി ലക്ഷ്യസ്ഥാനെത്തത്തി. അവിെടയുണ്ടു് അവളുെട
തടിയനായ ഭർത്താവു്. അവർ ആേശ്ലഷത്തിലമരുന്നതു
കണ്ടു് അയാൾ പിറേകാട്ടു മാറി. അേപ്പാൾ അവൾ ഭർ
ത്താവിേനാടു് പറഞ്ഞു.
ജന്മവാസനേയാടു ബന്ധെപ്പ
ട്ടതാണു െസക്സ്. അതിെന്റ
പ്രക്രിയകൾ സ്വഭാവികങ്ങ
ളാണു്. അവെയ വർണ്ണി
േക്കണ്ടതു് സത്യാേന്വഷണം
നടത്തുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാ
രുെട ചുമതലയേത്ര. പേക്ഷ,
െസക്സിെന്റ വർണ്ണനയിലൂെട
സത്യം വ്യക്തമാക്കണം.

“ഈ മാന്യനു നന്ദി പറയൂ. ഇേദ്ദഹ
മാണു സ്വന്തമാവശ്യത്തിനു റിസർവ്വ്
െചയ്ത സീറ്റ് എനിക്കു തന്നതു്. സൗ
ഹൃദേത്താെട െപരുമാറുന്ന ഇത്തരം
കൂട്ടുകാെര പരിചയെപ്പടുന്നതു് എത്ര
നല്ലതാണു്!” ഭർത്താവു് അയാൾക്കു
ഹസ്തദാനം െചയ്തു നന്ദി പറഞ്ഞു.
േമാപസാങ്
കഥ പറയുന്ന ആൾ മണ്ടെനേപ്പാ
െല നിന്നു. തീവണ്ടിയിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലും വച്ചു കാ
ണുന്ന സുന്ദരികെള സ്വന്തം െസക്ഷ്വൽ പവർ (sexual
power) െകാണ്ടു കീഴ്െപ്പടുത്തിക്കളയാെമന്ന വ്യാേമാ
ഹം പല പുരുഷന്മാർക്കുമുണ്ടു്. അതു െവറും വ്യാേമാഹം
മാത്രമാെണന്നു േമാപസാങ്ങ് നെമ്മ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു.
പിെന്ന സ്ത്രീക്ക് അതിൽ യഥാർത്ഥമായ പ്രതിേഷധ
മുേണ്ടാ? ഇെല്ലേന്ന പറയാനാവൂ. ഉെണ്ടങ്കിൽ കാലും
ൈകയും അവൾ വലിെച്ചടുക്കുമായിരുന്നേല്ലാ. അയാളു
െട ശരീരത്തിൽ ഏല്പിച്ച അടികൾക്കും ശക്തി കാണി
ല്ല. അതിെന്റ െതളിവു് അയാൾ പുറം തിരിഞ്ഞിരുന്നു
െകാടുത്തു എന്നതുതെന്ന. മൃദുലമായ ആ ൈകെകാണ്ടു
ള്ള അടിയാെക അയാൾക്ക് പുഷ്പവർഷം േപാെല േതാ
ന്നിയിരിക്കണം. അങ്ങുദൂെര ഭർത്താെവന്ന തടിയൻ
അവെള പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന േബാധമാണു
ആ അടിക്കു കാരണം. വിവാഹിതയുെട സദാചാരേബാ
ധം! എങ്കിലുമതു് എളുപ്പത്തിൽ െതറിച്ചുേപാകും. അടി
െകാടുെത്തങ്കിലും അവൾക്ക് അയാെള ഇഷ്ടം തെന്ന.
ഭർത്താവില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ അവൾ അയാൾ വിളിക്കു
ന്നിടത്തു േപാേയെന. പ്രയത്നമില്ലാെത, പ്രയാസമില്ലാ
െത, സ്ത്രീയുെട ൈസേക്കാളജിക്ക് ഒരു ന്യൂനതയും വരു
ത്താെത േമാപസാങ്ങ് കുറച്ചുേനരേത്തക്കുള്ള ‘െസ
ക്സ് ൈലഫ് ’ ആകർഷകമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഏതാണ്ടു് സദൃശമായ ഒരവസ്ഥയാണു അക്ബർ കക്ക
ട്ടിലും, വർണ്ണിക്കുന്നതു്. തീവണ്ടിയിൽ വച്ച് കാലുെകാ
ണ്ടുള്ള സ്പർശം. പേക്ഷ, അവൾ നല്ല െപൺകുട്ടിെയ
േപ്പാെല കാലു പിൻവലിക്കുന്നു. അതിനുേശഷം അവൾ
തെന്ന അയാളുെട കഴുത്തിൽ ചുണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു.
ഇറേങ്ങണ്ട സ്ഥലത്തു് ഇറങ്ങാെത അവൾ അയാേളാ
െടാരുമിച്ച് േപാകുന്നു. പിേറ്റ ദിവസം അയാൾ അവെള
ബസ്സിൽ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നു. പേക്ഷ, അക്ബറിെന്റ കഥ
ഹൃദയഹാരിയല്ല. കലാപരമായ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അതീ
തമായ സംഭവ വർണ്ണനകൾ. സ്ത്രീയുെട ൈസേക്കാള
ജിെയക്കുറിച്ചുള്ള അനഭിജ്ഞത—ഇവെയല്ലാം അതി
െന (കഥെയ) ൈവരസ്യത്തിേലക്കു െകാണ്ടു െചല്ലുന്നു.
ൈലംഗീക ജീവിതത്തിെന്റ ൈവകാരികത്വം അക്ബർ
കക്കട്ടിലിെന്റ തൂലികയിലൂെട ഊർന്നു് കടലാസ്സിൽ വീ
ഴുന്നില്ല. ചിരപരിചിതങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ പിെന്നയും
പിെന്നയും ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന എഴുത്തുകാർക്കു നൂത
നമായ ഉൾക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് കഴിവിെല്ലങ്കിൽ അവർ മിണ്ടാതി
രിക്കുകയാണു േവണ്ടതു്.

എനിക്കുണ്ടായ ഒേരാർമ്മപ്പിശകിെന ഒ. വി. വിജയനും
പറ്റിയ െതറ്റിെന പി. എ. ഉത്തമനും ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു.
രണ്ടുേപർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു.

ഹായ്, നാസ്റ്റി
തിരുവനന്തപുരെത്ത മൃഗ
ശാലയിേലക്കു െചന്നാൽ
ആദ്യം കാണുന്നതു പക്ഷി
കെള. രണ്ടാമതു കുരങ്ങുക
െള. കുരങ്ങിൻ കൂട്ടിെന്റ മുൻ
പിൽ െചന്നു മിണ്ടാെത നി
ന്നാൽ, അനങ്ങാെത നി
ന്നാൽ കുരങ്ങനു രസിക്കില്ല.
“’കണ്ണിെന്റ ചുറ്റും കറുപ്പും പൃ
ഷ്ഠത്തിൽ ചുവപ്പുമായി ഞാ
നിവിെട അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാ
ട്ടും നടക്കുന്നു. എന്നിട്ടും നീ
റിയാക്ട് െചയ്യുന്നിേല്ല” എന്ന മട്ടിൽ അവൻ പല്ലിളി
ച്ചു കാണിക്കുന്നു. പിെന്നയും നിങ്ങൾ അനങ്ങുന്നിെല്ല
ങ്കിൽ അവൻ ചാടിവന്നു കരിങ്കൽെത്താട്ടിയിെല െവ
ള്ളം െതറിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുെട മുഖത്തും വസ്ത്രങ്ങളിലും വീഴ്ത്തും.
െചളിെവള്ളം വീണപാടുമായി നിങ്ങൾക്ക് താേഴാട്ടു് ഇറ
ങ്ങിേപ്പാേകണ്ടതായിവരും. പി. എസ്. ഹബീബ് മുഹ
മ്മദ് ‘ഭാഷാസാഹിതി’ എന്ന ശുഷ്കമാസികയിൽ തക
ഴിയുെട ‘രണ്ടിടങ്ങഴി’െയക്കുറിച്ചു ശുഷ്കതരേമാ ശുഷ്കതമ
േമാ ആയ ഒരു പ്രബന്ധെമഴുതി. വ്യാകരണെത്തറ്റുകൾ
െകാണ്ടും ൈശലീഭംഗങ്ങൾെകാണ്ടും വിലക്ഷണമായ
ആ പ്രബന്ധം—ദീർഘമായ ഉപന്യാസം—ഞാൻ നേന്ന
പ്രയാസെപ്പട്ടു വായിച്ചുതീർത്തു.

അമ്പതു് ഉപന്യാസം കാ
ണാപ്പാഠം പഠിച്ച് എനിക്കും
മൽസരപ്പരീക്ഷ എഴുതാമാ
യിരുന്നു. ജയിക്കാമായിരുന്നു.
അധികാരസ്ഥാനത്തു് ഇരി
ക്കാമായിരുന്നു. ജല്പനങ്ങൾ
നടത്താമായിരുന്നു. ഞാൻ
േപായില്ല അതിെനാന്നും.
പാവനമായ സാഹിത്യപ്രവർ
ത്തനത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടു. അതു
പാരവയ്ക്കലാെണന്നു ഹബീബ്
മുഹമ്മദല്ലാെത േവെറയാരും
പറയുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല.

ലക്ഷത്തിയമ്പതിനായിരം സായ്പന്മാ
രുെട േപരുകൾ കൂടി ഉൾെക്കാള്ളി
ച്ചുള്ള ആ കുത്സിതരചനെയക്കുറിച്ച്
ഒന്നും മിേണ്ടണ്ടതില്ല എന്നു ഞാൻ
തീരുമാനിച്ചു. കാരണമുണ്ടു്. എഴു
തിയ ആൾ ഒരു മഹാസ്ഥാപനത്തി
െന്റ—സംസ്കാരികജീവിതേത്താടു
ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു മഹാസ്ഥാപന
ത്തിെന്റ—അദ്ധ്യക്ഷനാണു് എന്നതുതെന്ന. ആ അദ്ധ്യ
ക്ഷനിൽനിന്നു് ഇത്തരം രചനകളാണേല്ലാ ഉണ്ടാകുന്ന
തു് എന്നു േകരളീയർ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കെട്ട എന്നു
ഞാൻ വിചാരിച്ചു. സർ. സി. പി. രാമസ്വാമിഅയ്യരും
രാമസ്വാമിമുതലിയാരും േജാൺ മത്തായിയും ഇരുന്ന
കേസരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിൽനിന്നാേണാ ഇതുണ്ടാ
യെതന്നു ബഹുജനം േചാദിക്കരുതേല്ലാ എന്ന വിചാര
വും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. “നീ റിയാക്റ്റ് െചയ്യുകയിേല്ല,
എന്നാൽ ഞാൻ റിയാക്റ്റ് െചയ്യും” എന്ന മട്ടിൽ ഹബീ
ബ് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതായി മലയാളമേനാ
രമ ദിനപത്രത്തിൽ കാണുന്നു. ‘സാഹിത്യത്തിനു പാ
രവച്ച് അതിൽനിന്നു വാരഫലമുണ്ടാക്കുന്ന ചില സാ
ഹിത്യകാരന്മാരാണിവിെട—(1161 േമടം 22—പുറം 6—
വാചകേമള). വാരഫലമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നതു സത്യം.
വാരഫലമല്ല മാസഫലമാണു്. പ്രതിഫലം മാസംേതാറു
മാണു കലാകൗമുദിയുെട പത്രാധിപർ തരുന്നതു്. മാന്യ
മായ െതാഴിൽ എേന്റതു്. മാന്യമായ പ്രതിഫലം പത്രാ
ധിപർ തരികയും െചയ്യുന്നു. അമ്പതു് ഉപന്യാസം കാ
ണാപ്പാഠം പഠിച്ച് എനിക്കും മൽസരപ്പരീക്ഷ എഴുതാ
മായിരുന്നു. ജയിക്കാമായിരുന്നു. അധികാരസ്ഥാനത്തു്
ഇരിക്കാമായിരുന്നു. ജല്പനങ്ങൾ നടത്താമായിരുന്നു.
ഞാൻ േപായില്ല അതിെനാന്നും. പാവനമായ സാഹി
ത്യപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടു. അതു പാരവയ്ക്കലാ
െണന്നു ഹബീബ് മുഹമ്മദല്ലാെത േവെറയാരും പറയു
െമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ആദരണീയരായ മറുനാടൻ സാ
ഹിത്യകാരന്മാെരയും മുക്തകണ്ഠം വാഴ്ത്തുന്ന ഈ പംക്തി
പാരവയ്പ്പായെതങ്ങിെന?
ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധിക്കെപ്പട്ടുെവന്നു് അറിഞ്ഞയുടെന
അതിെന്റ സത്യമറിയാൻ േവണ്ടി േകാൺഗ്രസ്സുകാരന
ല്ലാത്ത ഞാൻ നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടു് േറാഡിേലക്കിറങ്ങി
േയാടി. സത്യമാണു അെതന്നറിഞ്ഞ ഞാൻ രണ്ടുദിവ
സേത്തക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചില്ല. എെന്റ നിലവിളി പ്രശ
സ്ത കഥാകാരൻ െക. എൽ. േമാഹനവർമ്മ കണ്ടു. േവ
ണെമങ്കിൽ േചാദിച്ചുേനാക്കാം അേദ്ദഹേത്താടു്. ഭാരത
െത്ത േസ്നഹിക്കുന്നവെന പാരവയ്പുകാരൻ എന്നു വിളി
ക്കുന്ന പി. എസ്. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ
എന്താണു െചയ്തെതന്നു് പത്രങ്ങളിെലാെക്ക അച്ചടിച്ചു
വന്നു. അതാേണാ പാരവയ്പ്പു് ? അേതാ എെന്റ നിർ
േദ്ദാഷമായ വിമർശനേമാ? ഹായ് നാസ്റ്റി.
ഹബീബ് മുഹമ്മദിെന്റ വ്യാകരണെത്തറ്റുകെളയും മേനാ
രമയിൽ അച്ചടിച്ചുവന്ന ഇേപ്പാഴെത്ത പ്രസ്താവെത്തയും
കൂട്ടിേച്ചർത്തു ഞാൻ പറയെട്ട: “Mr. Habib Muhammad,

Your statement is as objectionable as your Malayalam
grammar. (മിസ്റ്റർ ഹബീബ് മുഹമ്മദ്, താങ്കളുെട പ്രസ്താ

വം താങ്കളുെട മലയാള വ്യാകരണം േപാെലതെന്ന പ്ര
തിേഷധാർഹമാണു്.)”
ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താ
െഴ പറയുന്നവ ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണു്.

ഓേട്ടാറിക്ഷ, ട്രാൻസ്േപാർട്ട്ബസ്സ്, ആന്റിബേയാട്ടിക്സ്,
െടലിവിഷൻ ദർശനം, ഗ്യാസ് അടുപ്പു്, േബാറന്മാർ, ചും
ബനം, മാലിയിേലാ േബാംെബയിേലാ നിർമ്മിച്ച് ‘കി
ക്കി’നുേവണ്ടി (ലഹരിക്കുേവണ്ടി) ഏേതാ രാസദ്രവ്യെമാ
ഴിച്ച് 555, ബി ആൻഡ് എച്ച് എന്ന േപരിൽ വിൽക്കെപ്പ
ടുന്ന ‘ഡ്യൂപ്ലിേക്കറ്റ് ’ സിഗററ്റുകൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ൈശലിയിൽ
എഴുതെപ്പടുന്ന മലയാളം പ്രബന്ധങ്ങൾ.

എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ
ഇന്നു ഞായറാഴ്ചേയാ?
എന്നാൽ പള്ളിയിൽ േപാ
കണം. വിലകൂടിയ ഷർ
ട്ടും പാന്റ്സും ധരിക്കുന്നു
പുരുഷന്മാർ. മേനാഹര
മായ സാരിയും, ബ്ലൗസും
മറ്റും ചാർത്തുന്നു സ്ത്രീകൾ.
േകാൺടസ്സേയാ മാരുതിേയാ െഷഡ്ഡിൽനിന്നിറക്കി
അതിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. ൈഡ്രവറാൽ നയിക്ക
െപ്പട്ടു പള്ളിയുെട വാതിൽക്കൽ എത്തുന്നു; കയറുന്നു.
ഇന്നു് ഒന്നാംതീയതിയേല്ല? അഷ്ടമിേരാഹിണിയേല്ല?
എന്നാൽ അമ്പലത്തിൽ േപാേയ മതിയാവൂ. ൈഡ്രവാ
ഷിങ് െസന്ററിെല യന്ത്രങ്ങളുെട അഭിമർദ്ദപീഡ അനു
ഭവിച്ച വസ്ത്രങ്ങെളടുത്തു് ഉടുക്കുന്നു. ഒറ്റേപ്പാക്കാണു്. േയ
ശുേദവെന്റ പ്രശാന്തതയും സാത്വികവിശുദ്ധിയും വിളം
ബരം െചയ്യുന്ന െമഴുകുതിരിയുെട ദീപനാളം കാണുേമ്പാ
ഴും ചിന്ത േവെറ. േലാകെമങ്ങും നിറഞ്ഞ ശക്തിവിേശ
ഷത്തിെന്റ പ്രതിരൂപമായ കർപ്പൂരദീപം വിഗ്രഹത്തി
നു ചുറ്റും ഉഴിയുേമ്പാഴും സമീപത്തുനിൽക്കുന്ന െപൺ
െകാടിയുെട െപാേന്മനിയിേലക്കു കണ്ണു്. ആരാധന കഴി
ഞ്ഞു തിരിെച്ചത്തുന്നു. ഇതുേപാെലയാണു അക്കാഡമി
ക് ക്രിട്ടിസിസം. മലയാളം എം. എ ജയിച്ചുേപായി. പി
െന്ന നിരൂപണെമഴുതാതിരിക്കുന്നെതങ്ങെന? (ഇതിൽ
ഞാനും ഉൾെപ്പടും). ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ േപാകുന്ന
തുേപാെല, അഷ്ടമിേരാഹിണിനാളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണേക്ഷ
ത്രത്തിൽ േപാകുന്നതുേപാെല എഴുതുന്നു. ഈ അക്കാ
ഡമിക് നിരൂപകരിൽനിന്നു വിഭിന്നനായി നിൽകുന്നു
എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ.
അന്തരംഗസ്പർശിയായ നിരൂ
പണമാണു എൻ. വി. കൃഷ്ണവാ
രിയരുേടതു്. കവി എന്ന നില
യിലും അേദ്ദഹം സുപ്രധാന
നാണു്. മലയാളത്തിെല മിക
ച്ച അഞ്ചു കാവ്യങ്ങളിൽ െപടു
ന്നു എൻ. വി.യുെട ‘ത്രിപഥഗ’.

അന്തരംഗ സ്പർശിയായ നിരൂ
പണമാണു് അേദ്ദഹത്തിേന്റതു്.
കവി എന്ന നിലയിലും അേദ്ദഹം
സുപ്രധാനനാണു്. മലയാളത്തി
െല അഞ്ചു നല്ല കാവ്യങ്ങെളടുക്കൂ.
കക്കാടിെന്റ ‘സഫലമീ യാത്ര’,
എൻ. വി.
ചങ്ങമ്പുഴയുെട ‘മനസ്വിനി’ ഇവയു
കൃഷ്ണവാരിയർ
െട കൂട്ടത്തിൽ എൻ. വി.യുെട ‘ത്രി
പഥഗ’ യ്ക്കും സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കും. സംസ്കൃതത്തിലും
ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഉറച്ച പാണ്ഡിത്യം. േക
രളത്തിെല അദ്വിതീയനായ പണ്ഡിതനാണേദ്ദഹം.
ഈല്യാസ് കേനറ്റിക്കു ‘ഔേട്ടാ ദ െഫ’ എന്ന േനാവ
െലഴുതിയതിനു േനാബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയേപ്പാൾ
എൻ. വി. ആ േനാവലിെനക്കുറിെച്ചഴുതി. േനാബൽ
സമ്മാനം കിട്ടുന്നതിനു പത്തുവർഷം മുൻപുതെന്ന കൃ
ഷ്ണവാരിയർ ആ േനാവൽ വായിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിലുള്ള കൗതുകവും വ്യാപകത്വ
വും ഇതു സ്പഷ്ടമാക്കിത്തരുന്നു. നമ്മുെട സാംസ്കാരിക
ജീവിതത്തിനു നിസ്തുലങ്ങളായ േസവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠി
ക്കുന്ന ഈ മഹാവ്യക്തിക്കു എഴുപതു വയസ്സു തികഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ പ്ര
സാധകർ സമുചിതമായി മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. വായനക്കാ
രായ ഞങ്ങൾക്ക് അനല്പമായ സേന്താഷമുണ്ടു് അതിൽ.
എൻ. വി. പറയുന്നു; ഞാൻ സംതൃപ്തനാണു്; കൃതജ്ഞ
നാണു്; ശുഭപ്രതീക്ഷകനുമാണു്. ഈ സംതൃപ്തിയും കൃത
ജ്ഞതയും പ്രസാദാത്മകതയുമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതെത്ത േശാഭാവഹമാക്കിയതു്.

ബാർബറിസം
യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ
പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ളവൻ
ബഹുജനെത്ത േസ്നഹി
ക്കുന്നു. ജവഹർലാൽ െന
ഹ്രു ആ വിധത്തിലുള്ള രാ
ഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരു
ന്നു. ജനക്കൂട്ടെത്ത കാണു
േമ്പാൾ അേദ്ദഹം േസ്നഹ
ത്താൽ ഇളകിേപ്പായിരു
ന്നു. ഇന്നെത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ േസ്നഹിക്കുന്ന
തു പണെത്തയാണു്. അയാൾ വസ്തു വാങ്ങിച്ചുകൂട്ടുന്നു.
ബാങ്ക് ബാലൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീ േസ്നഹിക്കുന്ന
തു സ്വന്തം സൗന്ദര്യെത്ത മാത്രം. കലാസൗന്ദര്യെത്ത
േസ്നഹിക്കുന്നവൻ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു; വായിക്കു
ന്നു. െചറുപ്പക്കാരനും െചറുപ്പക്കാരിയും േസ്നഹിക്കുന്നതു്
േസ്നഹെത്ത തെന്ന. അതിെന്റ ഫലം ൈപങ്കിളിക്കഥ.
അമ്മട്ടിൽ ഒരു ൈപങ്കിളിക്കഥയാണു വിമൻസ് മാഗസി
നിെല ‘ഇതളില്ലാ പൂവു് ’ എന്നതു്. (ഡി. ജയകുമാരി എഴു
തിയതു് ). ഇതു കലയല്ല, സാഹിത്യമല്ല, ബാർബറിസമാ
ണു്. എെന്റ ഈ ഉപാലംഭവും പരുക്കൻ ഭാഷയും േക
ട്ടു വായനക്കാർക്കു നേന്ന മുഷിേഞ്ഞാ? എന്നാൽ ഒരു
െചറിയ േനരേമ്പാക്ക്.
സ്ത്രീ േസ്നഹിക്കുന്നതു സ്വ
ന്തം സൗന്ദര്യെത്ത മാത്രം.
കലാസൗന്ദര്യെത്ത േസ്ന
ഹിക്കുന്നവൻ പുസ്തകങ്ങൾ
വാങ്ങിക്കുന്നു; വായിക്കുന്നു.
െചറുപ്പക്കാരനും െചറുപ്പ
ക്കാരിയും േസ്നഹിക്കുന്നതു്
േസ്നഹെത്ത തെന്ന. അതി
െന്റ ഫലം ൈപങ്കിളിക്കഥ.

കുട്ടി (േകാൺഗ്രസ്സുകാരനായ അദ്ധ്യാപകേനാടു് ):
മാേഷ, 1948-ൽ എന്തുണ്ടായി?
അദ്ധ്യാപകൻ: മഹാത്മാഗാന്ധി മരിച്ചു.
കുട്ടി: 1985-േലാ?
അദ്ധ്യാപകൻ: ഗാന്ധി മരിച്ചിട്ടു് 37 വർഷേമ കഴിഞ്ഞു
ള്ളൂ.

കമന്റ ്സ്
1. “േകസരിബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളയും േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശ

രിയും കുറ്റിപ്പുഴകൃഷ്ണപ്പിള്ളയും കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരും ഒന്നി
ച്ച് ഒരിടത്തു് ഇരിക്കുന്നതു കാണണെമങ്കിൽ സുകു
മാർ അഴീേക്കാടിെന കണ്ടാൽമതിെയന്നു ഹബീബ്
പറഞ്ഞു”—ഡി. സി. കിഴേക്കമുറി കുങ്കുമം വാരിക
യിൽ.
“െചല്ലുവിൻ ഭവാന്മാെരൻ ഗുരുവിൻ നികടത്തിലല്ലാ
യ്കിലവിടുെത്തച്ചരിത്രം വായിക്കുവിൻ”.

എന്നുകൂടി പറയാമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു്. ഹബീ
ബ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ പി. എസ്. ഹബീബ്മുഹമ്മ
ദാണു്. േനരെത്ത മുഴുവൻ േപരും എഴുതിെയങ്കിലും
ചിരപരിചിതത്വം െകാണ്ടു് ഡി. സി. അങ്ങെനേയ
വിളിക്കൂ. തിരുവനന്തപുരത്തു് ഞാൻ േസ്നഹിക്കുക
യും ബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടു്. അേദ്ദ
ഹം ഒരിക്കൽ: “ദാസെന്റ കവിത തരേക്കടില്ല” (കാ
ളിദാസനാണു ദാസൻ). മെറ്റാരിക്കൽ: േജാസഫ്
ആവിധത്തിൽ െപരുമാറിയതു ശരിയായില്ല (േജാ
സഫ് സ്റ്റാലിനാണു േജാസഫ് ).
2. “പുസ്തകം മരിക്കുകയാണു എന്നു ഡി. സി. പറയുന്നു.

രാജ്യം തെന്ന മരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ പുസ്തകം
മരിക്കുന്നു എന്നു പറേയണ്ട കാര്യമുേണ്ടാ? അഴീ
േക്കാടു് േചാദിച്ചു”.—ഡി. സി. കുങ്കുമം വാരികയിൽ.

സുകുമാർ അഴീേക്കാടിെന്റ ഈ ദുഃഖം എല്ലാവർക്കു
മുണ്ടു്. അേദ്ദഹം അതു പ്രകാശിപ്പിച്ചതു നന്നായി.
രാജ്യം മരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയല്ല, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
നമ്മെളാെക്ക ജീവനുള്ള ശവങ്ങൾ മാത്രം.
3. “രാജഭരണത്തിൽനിന്നും ജനാധിപത്യത്തിേലക്കു

ള്ള വളർച്ചയാണു നമ്മുെട സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നു നാം
കരുതുന്നു. പേക്ഷ അതു സത്യേമാ? ഉേദ്യാഗസ്ഥ ദു
ഷ്പ്രഭുത്വത്തിെന്റയും ബ്യൂേറാക്രസിയുെടയും നൂറു നൂറു
നഖങ്ങൾക്കുള്ളിലേല്ല ഭാരതജനത ഇന്നു ജീവിക്കു
ന്നതു? െസഡ്. എം. മൂഴൂറിെന്റ േചാദ്യമാണിതു്. (ദീ
പിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ)—ശരി. എങ്കിലും അെതാരു
ഭാഗിക സത്യം മാത്രം. ഭരണാധിപന്മാരും ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാ
രും ഒരുമിച്ചുേചർന്നു് രാജ്യത്തിെന്റ സദാചാരമായ
അടിത്തറെയ ഇളക്കിമറിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്.
അതാണു സമ്പൂർണ്ണസത്യം.

സത്യമില്ല
ഞാൻ സംസ്കൃതേകാേളജിൽ
അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന കാലം. ഒരു
സഹപ്രവർത്തകൻ എെന്റ പുതിയ
പാർക്കർ േപന എഴുതാൻ വാങ്ങി
ച്ചു. ഉടെന തിരിച്ചു േചാദിക്കുന്നതു
ശരിയല്ലേല്ലാ എന്നു കരുതി ഞാൻ
മൗനം അവലംബിച്ചു. മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞ് “േപനെയ
വിെട?” എന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഒരലമാരി ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചിട്ടു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “അതാ അതിെന്റ തട്ടിൽ
വച്ചിട്ടു് ഞാൻ വീട്ടിൽ േപായി, കാലത്തു വന്നു േനാക്കി
യേപ്പാൾ േപനയില്ല”. ഞാൻ നീരസം േപാലും കാണി
ച്ചില്ല. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അേദ്ദഹം എേന്നാടു് െവർ
ജീനിയ വുൾഫിെന്റ ഒരു േനാവൽ േവണെമന്നു പറ
ഞ്ഞു. ഞാൻ: “പുസ്തകം തരാം. േപനേപാെല കളയരു
തു് ”. ഇതു േകട്ടയുടെന അേദ്ദഹം േക്ഷാഭിച്ചു. “എന്താ നി
ങ്ങളുെട േപന സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാൻ ഞൻ നിങ്ങളുെട േവല
ക്കാരേനാ?” എന്ന േചാദ്യെമറിഞ്ഞു. ആ മനുഷ്യൻ ഒരു
ക്രിമിനലാെണന്നു് എനിക്ക് 1950ൽ േതാന്നി. ഇന്നെല
വടക്കുനിന്നു വന്ന ഒരു സുഹൃത്തിേനാടു് ഞാൻ ആ മനു
ഷ്യെനക്കുറിച്ചു േചാദിച്ചു. അേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞതു്
ഇങ്ങെനയാണു: “ങ്ഹാ അയാൾ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു്
ഒരു പാവത്തിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത
െകട്ടിടം ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കാെത സ്വന്തമാക്കികളഞ്ഞു.
െറന്റ് കൺേട്രാൾ ആക്ടനുസരിച്ച് ഉടമസ്ഥനു അവ
കാശമില്ല െകട്ടിടത്തിെനന്നു പറഞ്ഞാണു സ്വന്തമാക്കി
യതു്. ഇേപ്പാൾ അയാൾ ലക്ഷപ്രഭുവാണു്. ആ െകട്ടിട
ത്തിൽ ട്യൂേട്ടാറിയൽ േകാേളജ് നടത്തുന്നു”. മനുഷ്യെന്റ
െചറിയ െചറിയ േദാഷങ്ങൾ അവനു പ്രായംെചല്ലുേന്താ
റും വലിയ വലിയ േദാഷങ്ങളായി മാറുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിെന്റ
സ്ഥിതിയും അങ്ങെനതെന്ന. െനഹ്രുവിെന്റ കാലെത്ത
െകാച്ചു േദാഷങ്ങൾ പിൽക്കാലെത്ത പ്രധാനമന്ത്രിമാരു
െട കാലയളവുകളിൽ ഭീമാകാരങ്ങളായി. ഇന്നു് അവ
യ്ക്ക് ഭയജന്യമായ ൈവപുല്യം. രാഷ്ട്രത്തിെന്റ ഈ േദാ
ഷങ്ങളാണു് ഒരലിഗറിയിലൂെട വി. ആർ. സുധീഷ് പ്രതി
പാദിക്കുന്നതു് (ഗാലറി—േദശാഭിമാനി വാരിക). വിഷയ
ത്തിനു സത്യാത്മകതയുണ്ടു്. പേക്ഷ, അലിഗറിയായതി
നാൽ കലാപരമായ സത്യമില്ല.

എം. െക. സാനുവിെന്റ മതം
സാഹിത്യം വ്യക്തിപ്രതി
ഭയിൽനിന്നു് ജനിക്കുന്ന
താെണന്നു് എം. െക സാ
നു സമ്മതിക്കുന്നു. (ചിന്ത,
െമയ് ദിനപ്പതിപ്പു് ). അേത
സമയം സമുദായെത്ത മു
ന്നിൽക്കണ്ടുെകാണ്ടാണു്
ഏതു സാഹിത്യകാരനും
രചന നിർവഹിക്കുന്നതു്
എന്നും അേദ്ദഹം നെമ്മ
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സമുദായ
െത്ത ഉത്കൃഷ്ടമായ അവ
സ്ഥയിേലക്കു നയിക്കാൻ
സാഹിത്യം പ്രേയാജകീഭവിക്കണം. ഈ കടപ്പാടാണു
സാഹിത്യകാരെന്റ പ്രതിബദ്ധത എന്നു് അേദ്ദഹം അഭി
പ്രായെപ്പടുന്നു. പ്രബന്ധകാരെന്റ ആശയം െകാള്ളാം.
പേക്ഷ, അതു് എത്രകണ്ടു് സത്യേത്താടു െപാരുത്തെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുംകൂടി ആേലാചിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. E =
mc2 എന്ന സമവാക്യെമഴുതിയ ഐൻസ്ൈറ്റൻ സമൂ
ഹെത്ത മുന്നിൽ കണ്ടുെകാണ്ടല്ല അെതഴുതിയതു്. ആ
ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ പ്രവൃത്തി അനാസക്തമായ പ്രവൃത്തി
യായിരുന്നു. അതുേപാെല ‘നളിനി’ എഴുതിയ കുമാര
നാശാൻ ഒരു സമൂഹെത്തയും മുന്നിൽ കണ്ടില്ല. പെക്ഷ
‘നളിനി’യും ഐൻസ്ൈറ്റെന്റ സമവാക്യവും സമൂഹ
ത്തിനു പ്രേയാജനപ്രദങ്ങളായി. കലാകാരെന്റയും ശാ
സ്ത്രകാരെന്റയും സർഗ്ഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ഒരു
ലക്ഷ്യവുമില്ല. അവ രൂപംെകാണ്ടു കഴിയുേമ്പാൾ പ്ര
േയാജനമരുളുന്നു. അേത്രയുള്ളൂ. ലക്ഷ്യം വന്നാൽ കലാ
സൃഷ്ടി തകരും. ഉദാഹരണങ്ങൾ: “അങ്കിൾ േടാംസ്
കാബിൻ”, െനറൂതയുെട പ്രചരണാത്മകങ്ങളായ കാവ്യ
ങ്ങൾ, “ദുരവസ്ഥ”. സമൂഹെത്ത മുന്നിൽക്കാണുേമ്പാൾ
‘ഐഡിേയാളജി’ ജനിക്കുന്നു. ഐഡിേയാളജി പ്രതി
ബദ്ധതയുണ്ടാക്കുന്നു. അതു വരുേമ്പാൾ കലാസൃഷ്ടിക്കു
േദാഷം വരുന്നു. (േടായിൻബിയുെട ആശയം.)
കലാകാരെന്റയും ശാസ്ത്ര
കാരെന്റയും സർഗ്ഗാത്മക
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ഒരു
ലക്ഷ്യവുമില്ല. അവ രൂപം
െകാണ്ടു കഴിയുേമ്പാൾ
പ്രേയാജനമരുളുന്നു. അേത്ര
യുള്ളൂ. ലക്ഷ്യം വന്നാൽ
കലാസൃഷ്ടി തകരും. ഉദാഹ
രണങ്ങൾ: “അങ്കിൾ േടാംസ്
കാബിൻ”, െനറൂതയുെട പ്രചര
ണാത്മകങ്ങളായ കാവ്യങ്ങൾ,
“ദുരവസ്ഥ”. സമൂഹെത്ത
മുന്നിൽക്കാണുേമ്പാൾ
‘ഐഡിേയാളജി’ ജനിക്കുന്നു.

സൽമാൻ റഷ്ദിയുെട Midnight
children എന്ന േനാവലിെന്റ

ആവിർഭാവം സാഹിത്യ േലാക
െത്ത ഒരു സംഭവമായി പരിണ
മിച്ചതുേപാെല അമിതാവ് േഘാ
ഷിെന്റ The circle of reason എന്ന
േനാവലിെന്റ പ്രസാധനം േവെറാ
രു സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു
െവന്നു് ചില നിരൂപകർ പറയുന്നു. േഡാൺക്വിേക്സാട്ട്
േപാെല ഉത്കൃഷ്ടമാണേത്ര. ഇതിനകം ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാ
ലിയൻ, സ്വീഡിഷ് ഈ ഭാഷകളിേലക്കു തർജ്ജമ െച
യ്യെപ്പട്ട The circle of reason പുസ്തകത്തിനായി നമുക്കു
കാത്തിരിക്കാം.
□

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

