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സാഹിത്യവാരഫലം

1987/03/22-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

അമ്പതു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള ഒരു സംഭവമാണു
ഞാനിവിെട വിവരിക്കുന്നതു്. എെന്റ ബന്ധുവായ ഒരു
െപൺകുട്ടിെയ െതക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള ഒരു
ഭയങ്കരൻ വിവാഹം കഴിക്കാനിടയായി. അയാളുെടയും
അയാളുെട അമ്മയുെടയും ക്രൂരതെകാണ്ടു് അവൾക്കു്
ആ ദാമ്പത്യജീവിതം മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാകാൻ വയ്യ
എന്ന അവസ്ഥ വന്നുേചർന്നു. അവൾ ഗർഭിണിയായ
േപ്പാൾ കുഞ്ഞിെന്റ ജനനം െകാണ്ടു ദാമ്പത്യത്തിനു ദാർ
ഢ്യമുണ്ടാകരുെതന്നു കരുതി അമ്മായി അവളുെട ശരീ
രത്തിനകത്തു ക്വയിന കടത്തി. െവളുത്തു സുന്ദരിയായി
രുന്ന അവൾ കറുത്തുനീേഗ്രാ സ്ത്രീയായി മാറി സ്വന്തം
വീട്ടിേലക്കു േപാന്നു. അയാളുെട അനുജൻ ബംഗാളി
േലാ മേറ്റാ േജാലിക്കു േപായി മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ അവി
െടയുള്ള ഒരു െചറുപ്പക്കാരിെയ ഭാര്യയാക്കി െകാണ്ടുവ
ന്നു. അവൾക്കു മാതൃഭാഷ മാത്രേമ അറിയാവൂ. ഇംഗ്ലീഷ്
അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ പാവെപ്പട്ട െപണ്ണിെനയും അമ്മായി
യമ്മ വല്ലാെത പീഡിപ്പിച്ചു. ഒരു ദിവസം എനിക്കവെള
കാണാനിടവന്നു. കണ്ണീെരാഴുക്കിെക്കാണ്ടു് അവൾ ജീ
വിതത്തിെന്റ കദനകഥ എേന്നാടു സ്വന്തം ഭാഷയിൽ
പറഞ്ഞു. ഒരക്ഷരംേപാലും എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല.
അമ്മായിയമ്മ ചൂടുപിടിപ്പിച്ച ചട്ടുകേമാ മേറ്റാ വച്ചു െപാ
ള്ളിച്ച ൈക എെന്റ േനർക്കു നീട്ടി അവൾ അതുമിതും
പുലമ്പി. തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു് തിരിച്ചു േപാരാൻ
ബസ്സിൽ കയറിയിരുന്നേപ്പാൾ അകെല കണ്ട േക്ഷ
ത്രത്തിേലക്കു് േനാക്കി ഞാൻ േചാദിച്ചു: “ഈശ്വരാ,
എനിക്കും എെന്നേപ്പാലുള്ളവർക്കും അർത്ഥം പകർന്നു
തരാൻ പ്രഗൽഭമായ ഒരു ഭാഷ അങ്ങ് അവൾക്കു് നല്കാ
ത്തെതന്താണു് ?” കുെറ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അവിെട
നിന്നു് തിരുവനന്തപുരെത്തത്തിയ ഒരു സുഹൃത്തിേനാ
ടു് ഞാൻ േചാദിച്ചു: “ആ ബംഗാൾകാരിയുെട ഇേപ്പാഴ
െത്ത ജീവിതെമങ്ങെന?” അയാൾ േശാകാകുലനായി
മറുപടി നൽകി: “അറിഞ്ഞിേല്ല? അവൾ ഒരു ദിവസം
കാലത്തു് േറാഡ് മുറിച്ചു് വിശാലമായ പറമ്പിലൂെട നട
ന്നുേപാകുന്നതു ചിലർ കണ്ടു. പിെന്ന അവൾ വീട്ടിൽ
തിരിെച്ചത്തിയില്ല. ബംഗാളിൽ േജാലിയിലിരിക്കുകയാ
ണു് ഭർത്താവു്. അയാൾ അവളുെട തിേരാധാനെത്ത
ക്കുറിച്ചു് അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല. അമ്മായിയമ്മയ്ക്കു് അവൾ
തിരിെച്ചത്താത്തതിൽ സേന്താഷേമയുള്ളു”. നവീന മല
യാളത്തിെന്റ ദുരവസ്ഥ കണ്ടു് ഞാൻ ഈശ്വരേനാടു്
േചാദിക്കുന്നു: “എനിക്കും എെന്നേപ്പാലുള്ളവർക്കും അർ
ത്ഥം പകർന്നുതരാൻ പ്രഗൽഭമായ ഒരു ഭാഷ അങ്ങ്
മലയാള മങ്കയ്ക്കു് നല്കാത്തെതന്താണു് ? ഇന്നു് അവൾ
ദുർഗ്രഹമായ ഏേതാ ഭാഷ സംസാരിക്കുകയാണേല്ലാ.
അവളുെട തീവ്രയാതന അങ്ങു കാണുന്നിേല്ല?”
‘അമ്പതു വർഷങ്ങൾ’ എന്നു മുകളിെലഴുതിയതു് ശരി

േയാ എന്നു ഏേതാ ഒരു ൈവയാകരണൻ േചാദിക്കു
ന്നു. ശരിെയന്നു് എെന്റ ഉത്തരം. നപുംസക നാമങ്ങൾ
ക്കു ബഹുത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യയം േവെണ്ടന്നു എ.
ആർ. രാജരാജവർമ്മ എഴുതിയതു് അത്രകണ്ടു് ശരിയ
ല്ല. ഒരു വർഷം േപാെലയല്ല അടുത്ത വർഷം. അതി
നാൽ വർഷങ്ങൾ എന്നു തെന്ന േവണം. ഒരു പറമ്പിൽ
െതങ്ങുകൾ പത്തുെണ്ടന്നു കരുതു. ഒരു െതങ്ങിനും േവ
െറാരു െതങ്ങിനും വ്യത്യാസമില്ലാത്തതു െകാണ്ടു് പത്തു
െതങ്ങ് എന്നു പ്രേയാഗിക്കാം. എന്നാൽ പറമ്പിൽ മാ
വു്, പ്ലാവു്, ഇങ്ങെന വിഭിന്ന ജാതിയിൽെപ്പട്ട പത്തു വൃ
ക്ഷങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ “പത്തു മരങ്ങൾ” എന്നു പ്രേയാ
ഗിക്കണം. ഒരു ഉപന്യാസത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നമാണു്
മെറ്റാരു ഉപന്യാസം. അതിനാൽ പതിനഞ്ച് ഉപന്യാ
സങ്ങൾ എേന്ന പറയാവൂ. കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ “പതിന
ഞ്ചുപന്യാസം” എന്നു് തെന്റ പുസ്തകത്തിനു േപരിട്ടതു
െതറ്റാണു്.

േശാകത്തിെന്റ േലാകം
ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മിസ്റ്റി
ക്കായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
ഈശ്വരെന കണ്ടു. ശി
ഷ്യൻ വിേവകാനന്ദനു്
ഈശ്വരെന കാണിച്ചു
െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
ടാേഗാർ കവിയും മിസ്റ്റി
ക്കുമായിരുന്നു. അേദ്ദ
ഹം കാവ്യേദവതെയ
സാക്ഷാത്കരിച്ചു. പര
മസത്യം സാക്ഷാത്കരി
ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ
ച്ചു. അൽഡസ് ഹക്സിലി
െമസ്കലിൻ കഴിച്ചു് േവെറാരു േലാകത്തു െചന്നു. അതു്
അതീന്ദ്രിയ േലാകമാെണന്നും മിസ്റ്റിസിസത്തിെന്റ േലാ
കമാെണന്നും െതറ്റിദ്ധരിച്ചു. േതാട്ടം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി
യും കുറിച്ചിയിൽ കുഞ്ഞൻ പണിക്കരും തങ്ങൾ ആവി
ഷ്ക്കരിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂെട അവെരത്തെന്ന കണ്ടു.
അനുഗൃഹീതനായ കവി കക്കാടു് കാവ്യാംഗനേയയും ജീ
വിതെത്തയും തെന്റ ദർശനപഥത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു.
മരണെത്തക്കുറിച്ചു യഥാർത്ഥമായ ‘വിഷേനാടു’കൂടി
(vision) കാവ്യം രചിച്ചു. ആ നല്ല കവിയുെട അന്ത്യെത്ത
ക്കുറിച്ചു േമലൂർ വാസുേദവൻ ഹൃദയത്തിെന്റ അടിത്ത
േട്ടാളം ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുന്ന ഒരു കാവ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നു
േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ. മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുന്ന വിത്തു്
ക്രേമണ കിളിർത്തു് വളർന്നു് െചടിയായി മരമായി മാറു
ന്നതുേപാെല േശാകബീജം ഇവിെട വരിേതാറും വികാ
സം െകാണ്ടു് “പന്തലിക്കു”ന്നു.
“ഇന്നെല തിടുക്കത്തിൽ അങ്ങെയ കാണാെനത്തി

െചന്നിണം വാർേന്നനില്ക്കും ഈറനാം സന്ധ്യയ്ക്കു ഞാൻ
തുടിക്കും കരളുമായ് െതല്ലിട ശങ്കിച്ചു ഞാൻ
വിനയാന്വിതം നിന്നാ വീട്ടിെന്റ വരാന്തയിൽ
സുസ്മിതാർദ്രയായ് ഭവൽ േപ്രയസി മന്ദം െചാല്ലി
നിദ്രയാെണന്നാകിലും കടന്നു കാണാമേല്ലാ.

എന്നു തുടക്കം. ഈ സമാരംഭം േപാെല തെന്ന കലാ
ത്മകമാണു് പര്യവസാനവും. ഒരിക്കലും രൂപംെകാള്ളാ
ത്ത േലാകത്തിനുേവണ്ടി ഞാൻ തൂലിക ചലിപ്പിച്ചു െകാ
ണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഈ കവി ഏതാനും വരികൾ െകാണ്ടു്
േശാകത്തിെന്റ േലാകം സൃഷ്ടിച്ചുവയ്ക്കുന്നു.
സിംഹത്തിനു കടുവെയ
പുച്ഛമാേണാ? കടുവ
സിംഹെത്ത പുച്ഛിക്കു
േന്നാ? രണ്ടുമില്ല. എെന്റ
വീട്ടിെന്റ മുറ്റത്തു പനി
നീർെച്ചടി പൂത്തുനില്ക്കു
ന്നു. െതാട്ടടുത്തു ഡാ
ലിയയും. രണ്ടു െചടി
കൾക്കും സൗന്ദര്യം: പൂ
ത്തുനില്ക്കുന്നതിനാൽ.
പേക്ഷ, േറാസിനു് ഡാ
വിേവകാനന്ദൻ
ലിയേയാടും ഡാലിയയ്ക്കു്
േറാസിേനാടും പുച്ഛമില്ല. ഒന്നു മരിച്ചാൽ മെറ്റാന്നു കരയു
കയുമില്ല. ഞാൻ എെന്റ രീതീയിൽ ജീവിച്ചു. ഇതാ മരി
ക്കാൻ േപാകുന്നു എന്നു ഓേരാ െചടിയും വിചാരിക്കും.
അേത്രയുള്ളു. മനുഷ്യൻ മാത്രം വ്യത്യസ്തൻ. ഒരു കവിക്കു
മെറ്റാരു കവിേയാടു പുച്ഛം. ഒരു കഥാകാരനും മെറ്റാരു
കഥാകാരേനാടു പുച്ഛം. പേക്ഷ, അവരിൽ ഒരുത്തൻ
മരിക്കെട്ട. കവി നാഴികകൾ സഞ്ചരിച്ചു് മരിച്ച കവിയു
െട ശവസംസ്കാരത്തിൽ പെങ്കടുക്കും. പിന്നീടു് േകമമാ
യി പ്രസംഗിക്കും.
ഞാൻ വിഭിന്നേനാ?
ഏയ്, അല്ല. കക്കാട്
ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏെത
ങ്കിലും കാവ്യെത്തക്കു
റിച്ചു ഞാൻ നല്ലവാക്കു
പറേഞ്ഞാ? ഇേല്ലയി
ല്ല. ക്യാൻസർ വന്നു
മരിക്കാറായി എന്നു
കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ
ഓടിെച്ചന്നു അേദ്ദഹ
െത്ത കാണാൻ. കക്കാ
കക്കാട്
ടിനു േരാഗമില്ലാതിരു
െന്നങ്കിൽ? ഒരു സംശയവും േവണ്ട, ഞാൻ േപാകുമാ
യിരുന്നില്ല. കക്കാടു് മരിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ “സഫലമീ
യാത്ര”െയക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. മരണവാർത്തയ
റിഞ്ഞു ദുഃഖിച്ചു. കണ്ണീെരാഴുക്കി. എേന്റതു ഞാനറിയാ
െത ഒഴുകിയ കള്ളക്കണ്ണീരായിരുന്നു. ലളിതാംബിക
അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ മരണത്തിൽ, കക്കാടിെന്റ മരണ
ത്തിൽ കണ്ണീെരാഴുക്കുന്ന കവികേള, കഥാകാരന്മാേര
നിങ്ങെളല്ലാവരും എം. കൃഷ്ണൻ നായന്മാരാണു്.

സ്ഥൂലീകരണം—കലയിൽ
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രമാദം എന്നു േതാന്നാത്ത ഏതു നിരൂ
പണവും ഏതു വിമർശനവും സ്വാഗതാർഹമാണു് (പ്രമാ
ദം = അനവധാനത) േഗാൾഡ്മാൻ എന്ന നിരൂപകൻ
ആങ്േദ്ര മൽേറായുെട േനാവലുകെള അപഗ്രഥിച്ചതു
േപാെല ഇവിെടെയാരു നിരൂപകൻ ഇവിടെത്ത ഒരു
േഛാട്ടാ േനാവലിസ്റ്റിെന്റ കൃതികെള അപഗ്രഥിച്ചാൽ
അതു് െതറ്റാെണന്നു നമ്മൾ പറയും. കാരണം മൽേറാ
യുെട േനാവലുകൾക്കുള്ള ‘െഡൻസിറ്റി’ ഇവിടുെത്ത
സാഹിത്യകാരെന്റ േനാവലുകൾക്കു് ഇല്ല എന്നതുത
െന്ന. എന്നാൽ ‘െചമ്മീൻ’ മേനാഹരമായ ഒരു േപ്ര
മകഥയാെണന്നു് ഒരു നിരൂപകൻ പറയുകയും അതു്
ദുർബ്ബലമായ കഥാപാത്ര സ്വഭാവാവിഷ്കരണത്താൽ വി
രൂപമായ ഒരു കൃതിയാെണന്നു േവെറാരു വിമർശകൻ
അഭിപ്രായെപ്പടുകയും െചയ്താൽ ആ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളും
ഒേര മട്ടിൽ സ്വീകരണീയങ്ങളാവും. േഹതുവുണ്ടു്. നിരൂ
പകനും വിമർശകനും ‘െചമ്മീൻ’ എന്ന േനാവലിെന്റ
അർത്ഥ വിേശഷത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയാണു്. ഈ നിരൂ
പണവും വിമർശനവുമാണു് കലാസൃഷ്ടികൾക്കു ജീവൻ
നല്കുന്നതു് എന്നു് തകഴിയുെട കൃതികെളക്കുറിച്ചു് നിരൂപ
കൻ/വിമർശകൻ മൗനം അവലംബിക്കുന്നുേവാ അന്നു
െതാട്ടു് ആ കൃതികൾ മരിച്ചു തുടങ്ങും. അതിനാൽ വി
മർശനെത്ത (പ്രതികൂലമായി പറയുക എന്നതിെന)
കലാകാരന്മാർ േപ്രാത്സാഹിപ്പിേക്കണ്ടതാണു്. കലാ
സൃഷ്ടികൾ മരിക്കാതിരുന്നു് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമ്പന്ന
തയാർജ്ജിക്കുന്നതു് നിരൂപണത്താലാണു്, വിമർശ
നത്താലാണു്. അവ രണ്ടും ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ
ഉന്മാദമാകരുെതേന്നയുള്ളൂ.
ഈ ചിന്താഗതിേയാെടയാണു് ഞാൻ െക. സി. നാരാ
യണൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ ‘മലയാളിയു
െട രാത്രികൾ’ എന്ന േലഖനം വായിച്ചു തീർത്തതു്. കഥ
കളിയുെട എല്ലാ അംശങ്ങളിലും കാണുന്ന സ്ഥൂലീകര
ണം അവയിെല കഥാപാത്രങ്ങളിൽ കാണാം എന്നു
പ്രബന്ധകാരൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു. കഥകളിയിെല കഥാ
പാത്രങ്ങളുെട ഈ സ്ഥൂലീകൃതാവസ്ഥയാണു് സി. വി.
രാമൻ പിള്ളയുെട കഥാപാത്രസങ്കല്പെത്ത സ്വാധീനി
ച്ചെതന്നു് രണ്ടാമതായി അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. സി. എൻ.
ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുെട പ്രതിനായക സങ്കല്പത്തിലും
കഥകളിയിെല സ്ഥൂലീകരണം ദൃശ്യമാെണന്നാണു് നാ
രായണെന്റ മതം. ആകർഷകത്വമുള്ള ൈശലിയിലൂ
െട പ്രബന്ധകാരൻ ഈ മതങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.
യുക്തി കലർന്ന ഏതു നിരൂപണവും കൃതിയുെട സമ്പ
ന്നത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ ഇവെയാെക്ക
ആദരിക്കത്തക്കവയാണു്. അങ്ങെന ആദരിച്ചുെകാണ്ടു്
ഇവിെടെയാരു ‘ഡിെസ്സന്റിങ് ജഡ്ജ്െമന്റ് ’ നടത്തി
െക്കാള്ളെട്ട. സി. വി. രാമൻ പിള്ളയുെട കഥാപാത്രങ്ങ
െളക്കുറിച്ചും സി. എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുെട കഥാപാ
ത്രങ്ങെളക്കുറിച്ചും ഒറ്റശ്ശ്വാസത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാ
വുന്നതല്ല. സി. വി.യുെട കഥാപാത്രങ്ങൾ സത്യത്തിനു
കപ്പം െകാടുക്കുന്നു. സി.എന്നിെന്റ കഥാപാത്രങ്ങൾ
പ്രഭാഷണ വിദ്യക്കും. ഹരിപഞ്ചാനനനും ചന്ത്രക്കാര
നും അർക്കകാന്തിയാണുള്ളതു്. സി. എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ
നായരുെട രാവണനും മറ്റും െപേട്രാമാക്സിെന്റ കൃത്രിമ
പ്രകാശം മാത്രേമയുള്ളൂ. ഈട്ടിമരം സ്വാഭാവികം. അതു
മുറിച്ചു പലകയാക്കി ആ പലക െകാണ്ടു് കേസര നിർ
മ്മിച്ചാൽ അതു കൃത്രിേമാപകരണം. സി. വി.യുെട കഥാ
പാത്രങ്ങൾ ഈട്ടിത്തടികൾ; സി.എന്നിെന്റ കഥാപാത്ര
ങ്ങൾ ഈട്ടിക്കേസരകൾ.
സി. എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ
നായരുെട ‘കാഞ്ചന
സീത’ എന്ന നാടകം
കണ്ടിട്ടു് നാടകശാല
യിൽ നിന്നു പുറേത്ത
ക്കു േപാന്ന േതവാടി
നാരായണക്കുറുപ്പു് ശ്രീ
കണ്ഠൻ നായെര വിളി
ച്ചുപറഞ്ഞു: “ശ്രീകണ്ഠാ,
ശ്രീരാമൻ അനുജൻ ഭര
തെന കാരണമില്ലാെത
േതവാടി നാരായണക്കുറുപ്പു്
മർദ്ദിക്കുന്നവനാെണന്നു് േവണെമങ്കിൽ എഴുതിേക്കാ.
പേക്ഷ, നാടകം കാണുന്ന എനിക്കു േതാന്നണം ശ്രീരാ
മൻ ആ വിധത്തിൽ ഒരുത്തനാെണന്നു്. നീ െവറുെതയ
ങ്ങു അതു പറഞ്ഞാൽ േപാരാ”.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: പത്മനാഭസ്വാമി േക്ഷത്രത്തിൽ സന്ധ്യയ്ക്കു്
നിങ്ങെളന്തു കണ്ടു?

ഉത്തരം: ഞാൻ ഈശ്വര വിശ്വാസിയാെണങ്കിലും

വിഗ്രഹാരാധകനല്ല. അതുെകാണ്ടു് അമ്പലത്തിൽ
േപാകാറില്ല. എങ്കിലും അവിെട കത്തിച്ചുവച്ച െന
യ്ത്തിരികൾ ഈശ്വരെന ൈകകൂപ്പി വന്ദിക്കുന്നതു
കണ്ടു.

േചാദ്യം: ബാല്യകാലസഖി യുഗം നിർമ്മിച്ച േനാവ

ലാെണന്നു് നിങ്ങൾ പലേപ്പാഴും എഴുതിക്കണ്ടിട്ടുണ്ട
േല്ലാ. ഇതു് സിൻസിറിറ്റിേയാടു കൂടി െചയ്ത പ്രസ്താവ
മാേണാ?

ഉത്തരം: രാമരാജാബഹദൂർ മലയാള സാഹിത്യ

ത്തിൽ യുഗം നിർമ്മിച്ചതുേപാെല ബാല്യകാലസഖി
മെറ്റാരു യുഗം സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനുേശഷം ‘ഖസാക്കി
െന്റ ഇതിഹാസം’ േവെറാരു യുഗനിർമ്മിതിക്കു കാ
രണമായി ഭവിച്ചു. പേക്ഷ, വിശ്വസാഹിത്യത്തിെന്റ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ‘ബാല്യകാലസഖി’ ഒരു ട്രിവി
യൻ മസ്കിേറ്റായാണു്.

േചാദ്യം: അടുത്ത കാലത്തു് അന്തരിച്ച സംസ്കൃത

പണ്ഡിതന്മാരിൽ അദ്വിതീയനും പുരുഷരത്നവുമായി
രുന്ന ഒരാളിെന്റ േപരു പറയൂ?

ഉത്തരം: തിരുവനന്തപുരം സംസ്കൃത േകാേളജിൽ
സാഹിത്യവിഭാഗത്തിൽ െപ്രാഫസറായിരുന്ന
ഇ. വി. ദാേമാദരൻ.

േചാദ്യം: ഡൽഹി ദൂരദർശനിെല ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് വാ
യനക്കാെരക്കുറിച്ചു അഭിപ്രായം പറയൂ?

ഉത്തരം: പറയാം. തികച്ചും േപഴ്സനലാണു് ഈ

അഭിപ്രായം. പലരും എേന്നാടു േയാജിക്കിെല്ലന്നു
എനിക്കറിയാം

ഗീതാഞ്ജലി അയ്യർ: പഴയ ഹാർേമ്മാണിയ

ത്തിൽ നിന്നു വരുന്ന ദുർബല സംഗീതം േപാ
ലിരിക്കുന്നു അവരുെട വായന.

റിനി ൈസമൺ: നിത്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല
സ്ത്രീകൾക്കു ഡിെഫൻസീവ് െമക്കാനിസം േവ
ണ്ടതു ന്യൂസ് വായിക്കുേമ്പാഴും അതു കൂടിേയ തീ
രൂ എന്നു ഈ െചറുപ്പക്കാരി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അവരുെട വാക്കുകൾ പനിനീർപ്പൂക്കളല്ല, കേല്ല
റുകളാണു്.

ജങ്: അസഹനീയം എന്നതു് ഒരു ൈമൽഡ്
എക്െസ്പ്രഷൻ.

മിനു: വാർത്തെയക്കാൾ സ്വന്തം ചിരിക്കു പ്രാധാ
ന്യമുെണ്ടന്നു െതറ്റിദ്ധരിച്ച പാവം. ‘എ റിേപാർ
ട്ട് ’ എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ പല്ലുകൾ കാണിക്കു
േമ്പാൾ ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്നു.

പങ്കജ് േമാഹൻ: േശ്രാതാവിനു മനസ്സിലാക്കു
ന്ന രീതിയിൽ വാർത്ത വായിക്കുന്ന മാന്യൻ.

േതേജശ്വർ സിങ്: െകാള്ളാം. വാക്കുകെള

കാർേബാളിക് േസാപ്പ് േതച്ചു കുളിപ്പിച്ചിട്ടാണു്
നമ്മുെട മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്നതു് അേദ്ദഹം.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ കടലിൽ വീണാൽ?
ഉത്തരം: മുങ്ങിച്ചാകും. നീന്താനറിഞ്ഞുകൂടാ.
േചാദ്യം: െപാലീസുകാരൻ വീണാൽ?
ഉത്തരം: ലാത്തിേയാടുകൂടിയാണു് വീഴുന്നെതങ്കിൽ
ആ ലാത്തിെയടുത്തു കടലിെന അടിച്ചമർത്തും.
അതു കഴിഞ്ഞിേട്ട നീന്തി രക്ഷെപ്പടാൻ ശ്രമിക്കൂ.

ഭ്രാന്തു് എത്രേഭദം
േറാസാപ്പൂ മേനാഹരം. എന്നാൽ ഞാൻ അെതടുത്തു
േപ്രമഭാജനത്തിെന്റ കാർകൂന്തലിൽ ചൂടിക്കുേമ്പാൾ
അതു് ഏെറ മേനാഹരം. ചിത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം
സുന്ദരം. നമ്പൂതിരി ആ സങ്കല്പം െവണ്മയാർന്ന കടലാ
സ്സിൽ പകർത്തുേമ്പാൾ അതു് ഏെറ സുന്ദരം. രാഗം രമ
ണീയം. അതു് േയശുദാസെന്റ കണ്ഠത്തിൽ നിന്നു നിർ
ഗ്ഗളിക്കുേമ്പാൾ ഏെറ രമണീയം. കഥ ആകർഷകം.
പേക്ഷ, പി. ഖാലീദ് അെതടുത്തു് ഉത്കൃഷ്ടമായ ചന്ദ്രിക
വാരികയിൽ വയ്ക്കുേമ്പാൾ ഏെറ ജുഗുപ്സാവഹം. ഭ്രാന്തി
യാെണന്നു േതാന്നുന്നു ൈസനബ. അവൾ എേന്താ
ഒെക്ക േവെറാരുത്തേനാടു സംസാരിക്കുന്നു. സംസാരി
ക്കുേമ്പാൾ എെന്റ സുഹൃത്തായ എം. എം. ബഷീറിെന്റ
ആ േപരും പറയുന്നു. ഇതിൽക്കവിഞ്ഞു് ഇതിെലാന്നു
മില്ല ൈസനബയുെട ഉന്മത്ത പ്രലപനം ഈ കഥെയ
ക്കാൾ എത്രേയാ േഭദം.

ചവറ്റുകുട്ടെയ പറ്റിക്കുന്നു
വളെരക്കാലം മുൻപു്. എെന്റ തലമുടി നരച്ചു നരച്ചുവന്നു.
സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന എ. ജി. രാമചന്ദ്രൻ (പി
ല്ക്കാലെത്ത െകാളീജിേയറ്റ് ഡയറക്ടർ) േചാദിച്ചു: “തല
മുടി നരയ്ക്കുന്നേല്ലാ. വാസ്േമാൾ േതച്ചുകൂേട?” ഞാൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപേദശം സ്വീകരിച്ചു വാസ്േമാൾ േത
ക്കാൻ തുടങ്ങി. അക്കാലത്തു്, േപ്രാ ൈവസ് ചാൻസല
റായിരുന്ന പി. ആർ. പരേമശ്വരപ്പണിക്കരുെമാരുമിച്ചു്
ഞാൻ ഏേതാ സേമ്മളനത്തിനു േപായി. മനുഷ്യെന
േവദനിപ്പിക്കുന്ന േചാദ്യം േചാദിക്കാൻ വിരുതനായിരു
ന്നു അേദ്ദഹം. പണിക്കർ സാർ എെന്റ തലമുടിയിേല
ക്കു് േനാക്കിയിട്ടു േചാദിച്ചു: “തലയിൽ വല്ലതും േതക്കു
േന്നാ?” “അേത സാർ, വാസ്േമാൾ” “കൃഷ്ണൻ നായർ
കുളികഴിഞ്ഞു വന്നു് ഇതു േതക്കുേമ്പാൾ ഭാര്യ കാണാ
റിേല്ല?” “കാണാറുണ്ടു് ”. “ശരി കൃഷ്ണൻ നായർ സ്വയ
മറിഞ്ഞുെകാണ്ടേല്ല ഈ വാസ്േമാൾ േതക്കുന്നതു?”
“അേത സാർ” “ഞാൻ ഇക്കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചിേല്ല?”
“കണ്ടുപിടിച്ചു” “പിെന്ന ആെരപ്പറ്റിക്കാനാണു് നിങ്ങൾ
ഇതു തലയിൽ േതക്കുന്നതു?”
കൃഷ്ണേവണി പദ്മനാഭൻ വിമൻസ് മാഗസിനിൽ എഴു
തിയ “മുഖങ്ങൾ” എന്ന കഥ വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കു്
ഈ യഥാർത്ഥ സംഭവമാണു് ഓർമ്മവന്നതു്. ശമ്പളം
െകാണ്ടു വീട്ടു െചലവു നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ത്രീ
ഓഫീസിൽ േപാകാൻ ഭാവിക്കുേമ്പാൾ “ഓഫീസ് മു
ഖം” അേന്വഷിക്കുന്നു. ആദ്യം അതു കിട്ടിയില്ല. പിന്നീടു്
കിട്ടിയേപ്പാൾ എല്ലാ അല്ലലും മറന്നു് അവൾ ഓഫീസി
േലക്കു് ഓടിേപാലും. കൃഷ്ണേവണി അഭ്യസ്തവിദ്യയായ
തുെകാണ്ടു് ഇതു് പരമ േബാറൻ കഥയാെണന്നു മന
സ്സിലാക്കിയിരിക്കും. പത്രാധിപർ പ്രഗൽഭനും പ്രശസ്ത
നായ കഥാകാരനുമായതുെകാണ്ടു് ഇതു ചവറാെണന്നു
ഗ്രഹിച്ചിരിക്കും. വായനക്കാരനായ ഞാൻ ഇതു് മനുഷ്യ
െര െകാല്ലുന്ന രചനാ സാഹസികമാെണന്നു് അറിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. പിെന്ന ആെര പറ്റിക്കാനാണു് ശ്രീമതി ഇതു്
എഴുതിയതു്. പറ്റിച്ചു. പറ്റിച്ചു. ചവറ്റു കുട്ടെയ പറ്റിച്ചു. അതു
െകാണ്ടാണേല്ലാ അതിൽ വീഴാെത ഇതു മഷി പുരണ്ടു്
വിമൻസ് മാഗസിനിൽ വന്നതു്.

ജീവിതം—പല കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂെട
സീേഡാനീ ഗാബ്രി
യൽ െകാലത് (Sidonie
Gabrielle Colette)

എന്ന ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തു
കാരിയുെട ഒരു കഥ വാ
യിച്ച ഓർമ്മയുെണ്ടനി
ക്കു്. െകാലത് െകാച്ചു
കുട്ടിയായിരുന്നേപ്പാൾ
അവളുെട പ്രായത്തി
സീേഡാനീ ഗാബ്രിയൽ െകാലത്
ലുള്ള ഒരതിസുന്ദരി
യായ െപൺകുട്ടിെയ കാണാനിടയായി. െകാലത്തി
െന്റ അമ്മ ആ കുട്ടിെയ കണ്ടാലുടൻ ലാളിക്കും. ചുരുണ്ട
തലമുടിയും ചുവന്ന കവിൾത്തടവും തേലാടും. ആ ഇരു
ണ്ട കണ്ണുകളും മേനാഹരങ്ങളായ പല്ലുകളും അമ്മയ്ക്കു്
എന്തിഷ്ടമാെണേന്നാ?
വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അവൾക്കു പതിമ്മൂന്നു വയസ്സാ
യി. േലശം കുടിച്ചുെകാണ്ടു അവൾ നൃത്തം വച്ചതു െകാ
ലതു് കണ്ടു. അവൾക്കു് പതിനാറു വയസ്സായി. അേപ്പാൾ
അവെളാരു സൗന്ദര്യധാമം തെന്ന. സേഹാദരന്മാരുെട
ൈകകളിൽ തൂങ്ങി അവൾ നടന്നുേപാകും. പതിേന
ഴു വയസ്സു്; പതിെനട്ടു് വയസ്സു്. അേപ്പാൾ അവെളാരു
േദവത. ൈവകിേയ അവൾ വീട്ടിെലത്തൂ. ഏെതങ്കിലും
പുരുഷൻ അവളുെട അരെക്കട്ടിൽ ൈകചുറ്റിയിരിക്കും.
അയാളുമായി അവളങ്ങെന അലഞ്ഞുതിരിയും. നൃത്ത
േവദിയിൽ അവൾ ചലനം െകാള്ളുേമ്പാൾ ആളുകൾ
പറയും “താറാവുകളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അരയന്നം”.
ഒരിക്കൽ ഒരു യുവാവു് അവെള നൃത്തത്തിനു ക്ഷണി
ച്ചു. ക്ഷണിക്കാത്ത താമസം അവൾ എഴുേന്നറ്റു് നൃത്തം
െചയ്തു. അവളുെട മേനാഹരങ്ങളായ കൺപീലികൾ
അയാളുെട നനുത്ത മീശയിൽ തട്ടി. പിെന്നയും വർ
ഷങ്ങൾ കടന്നുേപായി െകാലത്തിനും അവൾക്കും മു
പ്പത്തിെയട്ടു വയസ്സു്. കാറിൽ വന്ന െകാലതു് അവെള
കണ്ടു. പ്രതികാരദാഹമാർന്ന വലിയ കണ്ണുകളാണു്
അവളുേടതു്. ദീർഘകാലെത്ത നിശ്ശബ്ദതയാൽ അട
ഞ്ഞ വായ്, ഒട്ടിയ കവിളുകൾ, നാല്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സു
േതാന്നും അവെള കണ്ടാൽ. ഇല്ല മുപ്പത്തിെയേട്ടയുള്ളൂ.
കാറ് ഇടിക്കരുെതന്നു കരുതി അവൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറി.
നിസ്സംഗയായി, നീണ്ടുനിവർന്നു് അവൾ നടന്നുേപായി.
ഉത്കണ്ഠേയാെട അവൾ െകാലത് ഇരുന്ന കാറിേലക്കു്
േനാക്കി. ഇല്ല അവൾ ദീർഘകാലമായി കാത്തിരിക്കു
ന്ന ഹൃദേയശ്വരൻ അതിനകത്തില്ല.
പല പരിേപ്രക്ഷ്യങ്ങളിലൂെട ഒരു വ്യക്തിെയ കണ്ടു് ജീവി
തത്തിെന്റ സവിേശഷതകൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന ഇക്കഥ
മാസ്റ്റർ പീസാണു്. ഇതു് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടു കാലേമെറ
യായിരിക്കുന്നു. ഇമ്മട്ടിൽ നമ്മുെട കഥാകാരന്മാർ വ്യ
ക്തിെയ പല കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂെട കാണാത്തെതന്തു്
എന്നു ഞാൻ പലേപ്പാഴും ആേലാചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ
എെന്റ ആഗ്രഹത്തിനു സാഫല്യം വന്നിരിക്കുന്നു. നല്ല
കഥാകാരനായ ഗൗതമൻ ഒരു െപൺകുട്ടിെയ വിവി
ധങ്ങളായ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂെട ദർശിക്കുന്നു. ദർശിച്ചു്
ഭാരതത്തിെല സ്ത്രീയുെട ദയനീയ സ്ഥിതിെയ ആകർ
ഷകമായി അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. അമ്മുവിനു് ഏഴു വയ
സ്സു്. അമ്മ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നു, അേങ്ങാട്ടു െകാ
ണ്ടുേപാകാം എെന്നാെക്കപ്പറഞ്ഞു് ഒരുത്തൻ അവെള
ൈസക്കിളിൽ കയറ്റിെക്കാണ്ടുേപായി കാതിലിട്ടിരുന്ന
സ്വർണ്ണാഭരണം അപഹരിച്ചു. അമ്മുവിനു പതിന്നാലു
വയസ്സു്. അവൾ അച്ഛേനാെടാരുമിച്ചു േപാകുകയായി
രുന്നു. തസ്കരന്മാർ അച്ഛെന െകട്ടിയിട്ടു് അവളുെട സ്വർ
ണ്ണമാല അപഹരിച്ചു. വളയും കമ്മലും അവർ എടുത്തു.
അമ്മു എം. എ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. േചട്ടെന്റ ൈസ
ക്കിളിലിരുന്നു് അവൾ തിരിച്ചു േപാന്നേപ്പാൾ ചിലർ േച
ട്ടെന െകാന്നിട്ടു് അവെള ബലാൽസംഗം െചയ്തു. ഇതു്
അമ്മുവിെന്റ മാത്രം കഥയല്ല. ഓേരാ ഭാരതീയ സ്ത്രീയു
െടയും കഥയാണു്. മൂന്നു പരിേപ്രക്ഷ്യമാണു് ഇവിെടയു
ള്ളതു്. അവ മൂന്നും സ്ത്രീയുെട ദുരന്തെത്ത സ്പഷ്ടമാക്കിത്ത
രുന്നു (ഗൗതമെന്റ കഥ, ഊടുവഴികൾ, കലാകൗമുദി
യിൽ).

സൽമാൻ റഷ്ദിയുെട പുതിയ പുസ്തകം
“നിക്കാരഗ്വായിെല ഒരു

െപൺകുട്ടി പുള്ളിപ്പുലി
യുെട പുറത്തു മന്ദസ്മി
തേത്താെട സഞ്ചരിച്ചു.
അവൾ സവാരി കഴി
ഞ്ഞു തിരിെച്ചത്തിയ
േപ്പാൾ െപൺകുട്ടി പു
ലിയുെട വയറ്റിനകത്തു്.
മന്ദസ്മിതം പുലിയുെട
മുഖത്തും” ഇെതാരു ലി
െമറിക്കാണു്. (വിേനാദ
കവിത) 1986 ജൂൈല
മാസത്തിൽ നിക്കാര
ഗ്വായിൽ േപായ സൽമാൻ റഷ്ദി േപടിസ്സ്വപ്നം കണ്ടു്
ഉണർന്നേപ്പാൾ ഈ കവിതയ്ക്കു രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങളാ
കാെമന്നു് വിചാരിച്ചു. ഏഴുവർഷേത്താളം പഴക്കമുള്ള
വിപ്ലവെത്ത െപൺകുട്ടിയായി കരുതാെമങ്കിൽ പുള്ളി
പ്പുലി അേമരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളാണു്. രണ്ടാമെത്ത
വ്യാഖ്യാനം നിക്കാരഗ്വാതെന്ന െപൺകുട്ടിയാെണന്നത
േത്ര. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ വിപ്ലവം പുള്ളിപ്പുലിയാണു്.
ഈ രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങളും മനസ്സിൽ വച്ചുെകാണ്ടു് സൽ
മാൻ റഷ്ദി The Jaguar Smile a Nicaraguan Journey
എെന്നാരു മേനാഹരമായ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നു
(Picador Original, published by Pan Books, 1987).

റഷ്ദി നിക്കാരഗ്വായിൽ കണ്ടതു ഓേരാന്നും രസാവഹ
മാണു്, പ്രകമ്പനം െകാള്ളിക്കുന്നതാണു്. രസകരമായ
ഒരു സംഭവം പറയാം. പ്രസിഡന്റ് ഡാനിയൽ ഒർ
േട്ടഗയുെട വീട്ടിൽ റഷ്ദി െചന്നു. നിക്കാരഗ്വായിെല പ്ര
തിഭാശാലികെളല്ലാം അവിെടയുണ്ടു്. അേപ്പാൾ േറാസാ
േറ്യാ മൂറിേല്യാ (Rosario Murillo) അതു് വിവരിച്ചു. ഡാ
നിയലിനു് പുതിയ മൂക്കു കണ്ണട േവണം. ഒരു ഓപ്റ്റീഷ
െന ഏർപ്പാടു െചയ്യണെമന്നു േറാസാേറ്യാ ചില അേമ
രിക്കൻ േസ്നഹിതേരാടു് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സമ്പന്നരായ
ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു കണ്ണട അവരുെട സമ്മാ
നമായിരിക്കുെമന്നു്. ഡാനിയൽ ഒർേട്ടഗയും േറാസാ
േറ്യാ മുറിേല്യായും കടയിൽ നിന്നു് പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ
ന്യൂേയാർക്കിെല പത്രക്കാർ നില്ക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസ
െത്ത വാർത്ത: “ദരിദ്രരാജ്യമായ നിക്കാരഗ്വായിെല പ്ര
സിഡന്റ് കണ്ണടയ്ക്കു േവണ്ടി 3200 േഡാളർ െചലവാക്കി”.
സൽക്കാരം കഴിഞ്ഞ് റഷ്ദി േപാകാൻ എഴുേന്നറ്റു. ഡാ
നിയലും േറാസാേറ്യായും ന്യൂേയാർക്കിൽ േപാകുകയാ
െണന്നു് അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ റഷ്ദി
അറിയിച്ചു: “Enjoy it. And don’t visit any opticians”
നിക്കാരഗ്വായിെല ചരിത്രത്തിെന്റ േപ്രതങ്ങൾ, വ്യക്തി
കളുെട േപ്രതങ്ങൾ ഇവ അവിടെത്ത ജനങ്ങേളയും
റഷ്ദിേയയും എങ്ങെന അനുധാവനം െചയ്യുന്നുെവ
ന്നു് അേദ്ദഹം കലാഭംഗിേയാെട സ്പഷ്ടമാക്കിത്തരുന്നു.
റഷ്ദിയുെട ഇന്ത്യാവിേരാധവും കൂടക്കൂെട ഫണം ഉയർ
ത്തുന്നുണ്ടു്. മാനവചരിത്രത്തിെല സുവർണ്ണാദ്ധ്യായ
െമന്നു് ബുദ്ധിശാലികൾ കരുതുന്ന ‘േഡാക്ടർ ഷിവാ
േഗാ’യുെട ആവിർഭാവം റഷ്ദിക്കു് ശല്പസദൃശമായി ഭവി
ച്ചിരിക്കുന്നു. പസ്റ്റർനക്കിനു് േനാബൽ സമ്മാനം നല്കി
യതു് ശരിയായില്ല എന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മതം.
േകരളെത്തയും പരിഹസിക്കാെത വിടുന്നില്ല റഷ്ദി.
“…Kerala where graffiti of Lenin speaking Malayalam sprouted on every second wall… തുടങ്ങിയ ഭാ
ഗങ്ങൾ േനാക്കുക. റഷ്ദിയുെട സമനിലയില്ലായ്മയും

അസഹിഷ്ണുതയും ഇങ്ങെന വിഷം വമിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും
രസപ്രദമായ മട്ടിൽ രചിക്കെപ്പട്ട പുസ്തകമാണു് “ജഗ്വാർ
സ്ൈമൽ”.
□

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.)

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.
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