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സാഹിത്യവാരഫലം
1987/04/12-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഒസ് കർ ൈവൽഡ്

രണ്ടു േലാകങ്ങളുെണ്ട�
ന്നു പറഞ്ഞതു ഒസ് കർ
ൈവൽഡാണു്. ഒന്നാ�
മെത്ത േലാകം യഥാർ�
ത്ഥമായതു്. അതു കാ�
ണാൻ േവണ്ടി മാത്രം
ആരും അതിെനക്കുറി�
ച്ചു സംസാരിേക്കണ്ടതി�
ല്ല. രണ്ടാമെത്ത േലാ�
കം കലയുേടതാണു്.
അതിെനക്കുറിച്ചു പറേഞ്ഞ മതിയാകു. പറഞ്ഞിെല്ല�
ങ്കിൽ ആ േലാകത്തിനു് അസ്തിത്വമില്ല. ഈ മതത്തിനു്
ഉേപാദ് ബലകമായി ൈവൽഡ് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു.

“ഒരു ഗ്രാമത്തിെല ഒരുത്തെന ആളുകൾ�
ക്കു് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കാരണം അവർ
വന്നുകൂടുേമ്പാൾ താൻ കണ്ട വിചിത്ര സം�
ഭവങ്ങെളക്കുറിച്ചു അയാൾ പറയുമായിരു�
ന്നു എന്നതാണു്. അയാൾ പറയും: ‘സമു�
ദ്രത്തിെന്റ തീരത്തു് മൂന്നു മത്സ്യ കന്യകക�
ളിരുന്നു് സ്വർണ്ണച്ചീപ്പുെകാണ്ടു് തങ്ങളുെട
പച്ചത്തലമുടി ചീകുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു’.
ഇനിയും കഥ പറയൂ എന്നു് അവർ ആവ�
ശ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ അയാൾ തുടർന്നു:‘ഒരു
പാറെക്കട്ടിെല ഗുഹയ്ക്കകത്തിരുന്നു് പാതി
പുരുഷനും പാതി കുതിരയുമായ ജന്തു�
വിേശഷം എെന്ന േനാക്കി. ഞങ്ങളുെട
കണ്ണുകൾ കൂട്ടിമുട്ടിയേപ്പാൾ ആ ജന്തു
പതുെക്ക അകലാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ�
െന േപാകുേമ്പാൾ അതു വിഷാദേത്താ�
െട എെന്ന േനാക്കി’. ‘നിങ്ങൾ കണ്ടതു
ഇനിയും പറയൂ’ എന്നു് ഗ്രാമവാസികൾ,
അയാൾ തുടങ്ങുന്നു: ‘കുറ്റിക്കാടുകളുള്ള
ഒരു പ്രേദശത്തു് ഒരു വനേദവതയിരു�
ന്നു വല്ലകി വായിച്ചു. വനത്തിൽ വസി�
ക്കുന്നവർ ആ നാദത്തിെനാത്തു് നൃത്തം
വച്ചു’. ഒരുദിവസം അയാൾ ആ ഗ്രാമം
വിട്ടുേപായേപ്പാൾ മൂന്നു മത്സ്യകന്യക�
കൾ തിരമാലകളിൽനിന്നുയർന്നുവന്നു്
സ്വർണ്ണച്ചീപ്പുെകാണ്ടു പച്ചത്തലമുടി ചീ�
കി. അവർ അപ്രത്യക്ഷകളായേപ്പാൾ
പുരുഷനും കുതിരയുമായ ജന്തു പാറയു�
െട ഗുഹയിലിരുന്നു് അയാെള േനാക്കി.
പിന്നീടു് കുറ്റിക്കാടുള്ള പ്രേദശത്തുകൂെട
അയാൾ നടന്നേപ്പാൾ ഒരു വനേദവത
വല്ലകി വായിക്കുന്നതു കണ്ടു. വനവാസി�
കൾ നൃത്തം െചയ്യുന്നതും ദർശിച്ചു. അന്നു�
രാത്രി ഗ്രാമവാസികൾ അയാളുെട ചുറ്റും
കൂടി ‘ഇന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടതു് എന്താണു് ’
എന്നു േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ ദുഃഖേത്താെട
അയാൾ മറുപടി നല്കി: ‘ഇന്നു ഞാെനാ�
ന്നും കണ്ടില്ല’.”

ആഖ്യാനത്തിലൂെട കലയുെട േലാകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന
സാരസ്വതരഹസ്യമാണു് ഇവിെടയുള്ളതു്.

സി.വി. ശ്രീരാമൻ

കഥാകാരെന്റ ട്രൗസർ
േപാക്കറ്റിൽ ചുവന്ന െകാ�
ടിയുേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ
േവണ്ട സമയത്തു് അെത�
ടുത്തു വീശിെക്കാള്ളൂ.
കഥെയഴുതുേമ്പാൾ അതു
വീേശണ്ടതില്ല. േപാക്കറ്റിനക�
ത്തു് അതു സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ടു്
എന്നു മാത്രം വായനക്കാ�
െര അറിയിച്ചാൽ മതി.

ഈ സാരസ്വതരഹസ്യമാ�
വിഷ്കരിച്ച ഒസ് കർ ൈവൽ�
ഡിെന ‘ഓ, സൗന്ദര്യവാദി’
എന്നാണു് ആളുകൾ പുച്ഛി�
ച്ചു വിളിക്കുക. ആയിെക്കാ�
ള്ളെട്ട. എങ്കിലും നമുക്കു് ആ
‘രഹസ്യ’െത്ത—തത്ത്വെത്ത
—പാേട നിേഷധിക്കാൻ
വയ്യ. സാമൂഹികങ്ങളായ
ആവശ്യങ്ങൾക്കും അർത്ഥ�

നകൾക്കും േയാജിച്ച വിധത്തിൽ കഥാരചന നടത്തു�
ന്ന സി.വി. ശ്രീരാമൻേപാലും താനറിയാെത അതി�
െന്റ േസ്താതാവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിനു െതളിവു്
അേദ്ദഹം േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ എഴുതിയ ‘വീട്ടു�
മുറ്റത്തു് പിണ്ടാരികൾ’ എന്ന നല്ല കഥ തെന്നയാണു്.
പിണ്ടാരികൾ ഒരു കാലത്തു് മദ്ധ്യഭാരതെത്ത െഞട്ടി�
ച്ച െകാള്ളക്കാരായിരുന്നുെവന്നു് മാഞ്ഞുേപായ എെന്റ
ചരിത്രജ്ഞാനം എേന്നാടു പറയുന്നു എെന്നാരു േതാ�
ന്നൽ. ഈ പിണ്ടാരികൾ സമകാലിക ജീവിതത്തിലും
ബലാത്സംഗം നടത്തുന്നു, െകാള്ളയടിക്കുന്നു എന്നാണു്
കഥാകാരെന്റ പ്രസ്താവം. സ്ക്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന െകാച്ചു�
കുട്ടിയായ െജസ്സിക്കു് പിണ്ടാരികളുെട സ്വഭാവമറിഞ്ഞു�
കൂടാ. ടീച്ചറിേനാടുേചാദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അമ്മേയാടു
േചാദിച്ചേപ്പാൾ െകാള്ളക്കാരാണു് അവെരന്നു് അവ്യ�
ക്തമായ മറുപടി കിട്ടി. പേക്ഷ, അവ്യക്തത െപാടുന്നന�
േവ വ്യക്തതയായി മാറി. പിണ്ടാരികൾ െജസ്സിയുെട വീ�
ട്ടുമുറ്റത്തു തെന്ന എത്തി. അവർ അവളുെട അമ്മച്ചിയുെട�
യും അയൽവീട്ടുകാരിയുേടയും ചാരിത്രം നശിപ്പിച്ചു. ഈ
നശിപ്പിക്കലിെന്റയും അതിേനാടു േചർന്ന േപടിയുേടയും
ഉത്കണ്ഠയുേടയും ചിത്രങ്ങൾ സി.വി. ശ്രീരാമൻ വിദഗ്ദ്ധ�
മായി ആേലഖനം െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിലാണു് ഇക്ക�
ഥയുെട സവിേശഷത നമ്മൾ കാേണണ്ടതു്. പ്രചാരണ�
സാഹിത്യത്തിൽ ഐഡിേയാളജിക്കും കലാത്മകതയ്ക്കും
സ്ഥാനമുണ്ടു്. ഐഡിേയാളജി കലാത്മകതെയ പരാ�
ജയെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ എെന്നേപ്പാലുള്ളവർക്കു് ഇഷ്ടമാവു�
കയില്ല. കലാത്മകതയ്ക്കു പ്രാമുഖ്യം വരുേമ്പാൾ ഞാനും
എെന്നേപ്പാലുള്ളവരും ഐഡിേയാളജിെയ േനാക്കി
െനറ്റി ചുളിക്കാറുമില്ല. ശ്രീരാമെന്റ കഥയിൽ കലാത്മ�
കതയ്ക്കാണു് പ്രാമുഖ്യം. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് ഈ
കഥെയ ‘നല്ല’ എന്നു ഞാൻ േനരെത്ത വിേശഷിപ്പിച്ച�
തു്. കഥാകാരെന്റ ട്രൗസർ േപാക്കറ്റിൽ ചുവന്ന െകാ�
ടിയുേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ േവണ്ട സമയത്തു് അെതടുത്തു
വീശിെക്കാള്ളു. കഥെയഴുതുേമ്പാൾ അതു വീേശണ്ടതി�
ല്ല. േപാക്കറ്റിനകത്തു് അതു് സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്നു
മാത്രം വായനക്കാെര അറിയിച്ചാൽ മതി. ശ്രീരാമൻ
അങ്ങെന മാത്രേമ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളു. പേക്ഷ, പിണ്ടാ�
രികളിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ ശ്രീരാമൻ ഓടുന്ന േവള�
യിൽ േപാക്കറ്റിെന്റ അഗ്രഭാഗത്തു് ആ തുണിക്കഷണം
ഒരു മില്ലിമീറ്ററിൽ ഉയർന്നു േപാകുന്നു. ഇതാ വായന�
ക്കാരും അതു കണ്ടാലും:

െജസ്സിേമാൾ ആ ക്രിസ്ത്യാനിക്കിഴവിയുെട
മുരടിച്ച ൈകപ്പത്തിയിേലക്കു േനാക്കിയി�
ട്ടു കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തിേയാെട കരഞ്ഞു:
‘അമ്മച്ചി. ഓടി വരേണ. വീട്ടുമുറ്റത്തു പി�
ണ്ടാരികൾ’.

സി.വി. ശ്രീരാമൻ

ആ മുരടിച്ച ൈകപ്പത്തി
പ്രസ്താവത്തിലാണു് ചു�
വപ്പിെന്റ വിലാസം. െത�
റ്റിദ്ധരിക്കരുതു് ആരും.
വിേശഷിച്ചു് എെന്ന
“ഊശിയാക്കി” േദശാഭി�
മാനി വാരികയിൽ േല�
ഖനെമഴുതിയ കുഞ്ഞഹ�
മ്മദും. ഞാൻ േകാൺഗ്ര�
സ്സുകാരനല്ല. കലാസ്വാ�

ദകൻ മാത്രമാണു്. ആവർത്തിച്ചു് എഴുതുന്നു. സി.വി.
ശ്രീരാമെന്റ കഥ കലാപരമായി വിജയമാണു്.

ഞാൻ െവറുെമാരു പ്രധാനമന്ത്രി

വിനയം കലർന്ന ഭാഷയിൽ
ആളുകൾ അഹങ്കാരം പ്ര�
കടിപ്പിക്കുേമ്പാൾ നമ്മുെട
ആത്മാവിെന്റ ഒരംശം അവർ
അപഹരിക്കുകയാണു്. അതു്
എനിക്കു് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതിനാൽ വായനക്കാ�
രുെട പിറെക നടക്കുന്ന
ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണു്.
“പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാേര
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ആത്മാ�
വിെന സൂക്ഷിച്ചു െകാള്ളൂ”.

“എം.എസ്. സുബ്ബല�
ക്ഷ്മിയുെട പാട്ടുേകട്ടു് ജവാ�
ഹർലാൽ െനഹ്റു ‘ഞാനാ�
രു്? െവറുെമാരു പ്രധാനമ�
ന്ത്രി. ഭവതിേയാ? സംഗീത�
രാജ്ഞി’ എന്നു പറഞ്ഞി�
േല്ല? നിങ്ങെളയും െനഹ്റു�
വിെനയും ഇേക്വറ്റ് െചയ്തു
േചാദിക്കുകയല്ല. ഇതുേപാ�
െല സ്വന്തം ക്ഷുദ്രത്വം അനു�
ഭവെപ്പടുത്തിത്തന്ന എെന്ത�

ങ്കിലും സംഭവം നിങ്ങളുെട ജീവിതത്തിലുേണ്ടാ?”

“ഉണ്ടു്. ഇക്കഴിഞ്ഞ യുവജേനാത്സവത്തിൽ ൈലറ്റ് മ്യൂ�
സിക്കിനു് ഒന്നാം സമ്മാനം േനടിയ ഉഷ എന്ന െപൺ�
കുട്ടി കാര്യവട്ടെത്ത യൂണിേവഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടന
സന്ദർഭത്തിൽ പാടുന്നതു് ഞാൻ േകട്ടേപ്പാൾ ഞാെന�
ത്ര നിസ്സാരൻ എന്നു് എനിക്കു േതാന്നിേപ്പായി. ആ കു�
ട്ടിയുെട സംഗീതത്തിെന്റ ‘മാജിക് ’ എെന്റ മനസ്സിനു മാ�
ത്രമല്ല, അവിെടയിരുന്ന ഓേരാ വ്യക്തിയുേടയും മനസ്സി�
നു് പരിവർത്തനം വരുത്തിയിരിക്കണം. പ്രശസ്തനായ
കരമന ജനാർദ്ദനൻ നായരും ചലച്ചിത്രതാരം മുരളിയും
കവി ഏഴാേഞ്ചരി രാമചന്ദ്രനും ആ ഗായികെയ പ്രശം�
സിക്കുന്നതു് ഞാൻ േകട്ടു”.

ആത്മാവിെന അപഹരിക്കരുതു്

എം.എസ്. സുബ്ബലക്ഷ്മി

യജമാനനും േവലക്കാര�
നും കൽക്കട്ട നഗരത്തി�
ലൂെട നടക്കുകയായിരു�
ന്നു. (േകന്ദ്ര ദൂർദർശനി�
െല ന്യൂസ് വായനക്കാർ
പറയുന്നതുേപാെലയാ�
െണങ്കിൽ കാൽക്കത്ത
അതാവും ശരി.) െപ�
െട്ടന്നു യജമാനൻ പറ�
ഞ്ഞു: “എേട നിെന്റ
െകട്ടു സൂക്ഷിച്ചു െകാ�
ള്ളണം. കള്ളന്മാർ
വളെരക്കൂടുതലാണിവി�
െട”. ‘സൂക്ഷിക്കാേമ’
എന്നു മറുപടി നല്കിയി�

ട്ടു് േവലക്കാരൻ അയാളുെട പിറേകേപായി. കുെറക്കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ അയാളുെട േകാട്ടു് പിടിച്ചു വലിച്ചി�
ട്ടു് നിർേദ്ദശിച്ചു: ‘യജമാേന പണസ്സഞ്ചി സൂക്ഷിച്ചുെകാ�
ള്ളേണ’. അയാൾ സേന്താഷേത്താെട അറിയിച്ചു: ‘സൂ�
ക്ഷിച്ചുെകാള്ളാം. നിെന്റ െകട്ടു നീയും സൂക്ഷിക്കണം’.
അതുേകട്ടു േവലക്കാരൻ പറഞ്ഞു: ‘എെന്റ െകട്ടു് ആേരാ
േമാഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടു േപായി. അതുെകാണ്ടാണു് യജമാന�
െന്റ പണസ്സഞ്ചി സൂക്ഷിച്ചുെകാള്ളണെമന്നു ഞാൻ പറ�
ഞ്ഞതു്’. വിനയം കലർന്ന ഭാഷയിൽ ആളുകൾ അഹ�
ങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കുേമ്പാൾ നമ്മുെട ആത്മാവിെന്റ ഒരം�
ശം അവർ അപഹരിക്കുകയാണു്. അതു എനിക്കു് സം�
ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ വായനക്കാരുെട പിറേക
നടക്കുന്ന ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണു്. “പ്രിയെപ്പട്ട വാ�
യനക്കാേര നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ആത്മാവിെന സൂക്ഷി�
ച്ചുെകാള്ളു”. കാര്യെമെന്തന്നേല്ല? വിഷ്ണു നാരായണൻ
നമ്പൂതിരി ലളിതാംബികാ അന്തർജ്ജനെത്തക്കുറിച്ചു കു�
ങ്കുമം വാരികയിെലഴുതിയ ചില വരികൾ ഞാൻ വായി�
ച്ചു എന്നതു തെന്നയാണു്. വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതി�
രി ജനിക്കുന്നതിനു മുൻപു് വളെരക്കാലം മുൻപു്—ജനിച്ചു
ലളിതാംബിക. എന്നിട്ടും ശ്രീമാെന കണ്ടേപ്പാൾ ശ്രീമ�
തി അഭ്യർത്ഥിച്ചേത്ര തെന്റ കവിതകൾ തിരുത്തിെക്കാ�
ടുക്കണെമന്നു്. “തൻ കവിതകൾ തിരുത്താൻ േപാലും
െചാല്ലി” എന്നു വിഷ്ണുനാരായേണാക്തി. യൂണിേവഴ്സിറ്റി
േകാേളജിൽ പെണ്ടാരു പ്രിൻസിപ്പലുണ്ടായിരുന്നു. ഹി
വാസ് െനേട്ടാറിയസ് േഫാർ ഹിസ് ബാഡ് ഇംഗ്ലീഷ്.
നിങ്ങെള അന്നു് അമ്മ ഗർഭാശയത്തിൽ േപാലും ഉൾ�
െക്കാണ്ടിരുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അേദ്ദഹം ഒരി�
ക്കൽ പറഞ്ഞതു്. “യു േവർ േനാട്ട് ഈവൻ െപ്രഗ്നന്റ്
അറ്റ് ദാറ്റ് ൈറ്റം” എന്നാണു്. വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂ�
തിരി പ്രിൻസിപ്പൽ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല െപ്രഗ്നന്റ്
േപാലുമല്ലാതിരുന്ന കാലത്തു് കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചു് യശ�
സ്സാർജ്ജിച്ചു ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം. എന്നിട്ടും
അേദ്ദഹേത്താടു കാവ്യങ്ങൾ തിരുത്തിെക്കാടുക്കാൻ
അവർ അേപക്ഷിച്ചേല്ലാ. അേപ്പാൾ വിഷ്ണുനാരായണൻ
നമ്പൂതിരി എത്ര പ്രഗൽഭൻ! എെന്താരുജ്ജ്വല പ്രതി�
ഭാശാലി! എെന്താരു േശാധിതേശമുഷീകനായ പ്രകൃ�
ഷ്ട പണ്ഡിതൻ! േഗാവിന്ദൻ നായരുെട “അവൽെപ്പാ�
തി”ക്കു സമ്മാനം നിശ്ചയിച്ച ആളാണു താെനന്നു് മുൻ�
പു്, അജ്ഞരായ നമ്മെള അറിയിച്ച വിഷ്ണുനാരായണ�
നിൽ നിന്നു് ഇമ്മട്ടിെലാരു പ്രസ്താവമുണ്ടായതിൽ െത�
ല്ലും അദ്ഭുതെപ്പേടണ്ടതില്ല. എങ്കിലും “അഹങ്കാരം ക്ഷ�
മിക്കാം. വിനയത്തിൽ െപാതിഞ്ഞ അഹങ്കാരം ക്ഷമി�
ക്കാൻ വയ്യ” എന്നു് അേദ്ദഹെത്ത അറിയിക്കെട്ട. താ�
മര െചളിയിലാണു് നില്ക്കുന്നതു്. എന്നാൽ അതു് ആ െച�
ളിെയ സൗന്ദര്യമായി, പരിമളമായി, പ്രകാശമായി മാ�
റ്റുന്നു. ആത്മാവിൽ മാലിന്യമുെണ്ടങ്കിലും അതു ഭംഗിയും
സൗരഭ്യവും െവളിച്ചവുമായി മാറണം.

കാവ്യത്തിെന്റ േശഷം ഭാഗങ്ങളും േനാേക്കണ്ടതാണു്.

“പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻെപാരു സേന്ദശം: ‘െകാച്ചു
സുഹൃേത്ത! പ്രണയെത്ത, ഭൂമിെയക്കുറിച്ചു നീ
പാടിയെതല്ലാം േകേട്ടൽ കുതുകാൽ ഇനിേമലിൽ
പാടുവെതല്ലാം സ്വർഗ്ഗെത്തക്കുറിച്ചായീടേട്ട.’”

ലളിതാംബിക ഇങ്ങെന ഉപേദശിച്ചേപ്പാൾ വിഷ്ണുനാരാ�
യണൻ നമ്പൂതിരി വളെര വിഷമിച്ചിരിക്കും. അേദ്ദഹം
അന്നു വലിയ മാർക്സിസ്റ്റായിരുന്നേല്ലാ. എങ്കിലും പതി�
റ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഉപേദശത്തിനു ഫലമുണ്ടായി.
സ്വർഗ്ഗെത്തക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല, പത്മനാഭസ്വാമി േക്ഷത്ര�
ത്തിെന്റ മുൻപിൽ വച്ചു നടത്തിയ യാഗെത്തക്കുറിച്ചും
അേദ്ദഹം പാടാൻ തുടങ്ങി.

നവീന കവി േപ്രമിേച്ചാണ്ടിരിക്കുന്നു എെന്നഴുതിയേപാ�
െല അേദ്ദഹം പാടിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണുനാരാ�
യണെന്റ ഈ കാവ്യെത്തക്കുറിച്ചു ഇങ്ങെന പറയാം.
“ഇൻ സിൻസിറിറ്റി ൈദ െനയിം ഇസ് ലളിതാംബികാ�
സ്മൃതി”.

ൈചനയിെല പഴെഞ്ചാല്ലുകളും കമന്റുകളും

1. “സായാഹ്നേവളയിൽ ഭാര്യെയ ചീത്തപറയരുതു്.
നിങ്ങൾക്കു തനിച്ചു് ഉറേങ്ങണ്ടതായിവരും”.—ഇതു
െകാണ്ടാവും േകരളത്തിെല ഭർത്താക്കന്മാർ എന്നും
ൈവകുേന്നരം ഭാര്യമാെര ചീത്തവിളിച്ചു പിണങ്ങിമാ�
റുന്നതു്.

2. “മറ്റുള്ളവരുെട െകായ്ത്തു എേപ്പാഴും നല്ലതു്. സ്വന്തം
സന്തതികൾ എേപ്പാഴും നല്ലവർ”—ശരിയാണിതു്.
ഇവിെട മകൻ റം കുടിച്ചു നാറ്റിച്ചുെകാണ്ടു വീട്ടിൽ രാ�
ത്രി കയറിവന്നാലും ‘േമാൻ െകാേക്കാേകാല കുടിച്ചു�
െകാണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു’െവേന്ന അമ്മ പറയൂ.

3. “സൗന്ദര്യമുള്ള പക്ഷിെയയാണു് കൂട്ടിലടയ്ക്കുന്നതു്”—
ശരിയല്ല. ഇവിെട വിരൂപമായ കാവ്യവിഹംഗമ�
െത്തയാണു് പത്രപഞ്ജരത്തിൽ നവീനന്മാർ അട�
യ്ക്കുക.

4. “വിവാഹദല്ലാളന്മാർ പത്തിനു് ഒൻപതും കള്ളന്മാരാ�
ണു്”.—ഇതു ൈചനയിൽ. ഇവിെട പത്തിനു പത്തും
കള്ളന്മാരാണു്. അതുെകാണ്ടു േകരളമാണു് ൈചന�
യുെട മുൻപിൽ നില്ക്കുന്നതു്.

5. “ജലമാണു കപ്പലിെന താങ്ങിനിറുത്തുന്നതു്. ജല�
ത്തിനു കപ്പലിെന മുക്കാനും കഴിയും”.—ശരി. മുണ്ട�
േശ്ശരി ചങ്ങമ്പുഴെയ ആദ്യം നിന്ദിച്ചു. പിന്നീടു സ്തുതി�
ച്ചു. നാലപ്പാടെന അനുകർത്താവായി ആദ്യം കണ്ടു.
പിന്നീടു് വളർച്ച െചന്ന ഒെരാത്ത മനുഷ്യനായും.

6. “നമ്മൾ നമ്മുെട രചനകെള മാത്രം ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.
അന്യരുെട ഭാര്യമാെരയും”—ശരി. ൈചനയിലും
ഇവിെടയും ഇതു ശരി.

പരാജയം
‘െപൻഗ്വിൻ ബുക്ക്
ഒഫ് േഗാസ്റ്റ് േസ്റ്റാറീ�
സ് ’ എന്ന പുസ്തകത്തി�
െന്റ അവതാരികയിൽ
ഏതൻസിൽ െചന്ന
ഒരു ദാർശനികെന്റ
കഥ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അവിെട ഒരു െകട്ടിടം
വാടകയ്ക്കു െകാടുക്കാനു�
െണ്ടന്നു് അേദ്ദഹമറി�
ഞ്ഞു. പേക്ഷ, വാടക
വളെരക്കുറവായതുെകാ�
ണ്ടു് സംശയമുണ്ടായി.

എന്തായാലും െകട്ടിടം വാടകയ്ക്കു് എടുക്കാൻ അേദ്ദഹം
തീരുമാനിച്ചു. േപ്രതം രാത്രിയിൽ പ്രത്യക്ഷമായി. കൂ�
െടെച്ചല്ലാൻ അതു് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. മുറ്റത്തു് എത്തി�
യേപ്പാൾ േപ്രതം അപ്രത്യക്ഷമായി. ദാർശനികൻ ആ
സ്ഥലം അടയാളെപ്പടുത്തിയിട്ടു് അടുത്ത ദിവസം അവി�
ടം കുഴിപ്പിച്ചു േനാക്കി. ചങ്ങലെകാണ്ടു ബന്ധിക്കെപ്പട്ട
അസ്ഥിക്കൂടിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളാണു് അേദ്ദഹം അവി�
െടക്കണ്ടതു്. അസ്ഥികെള േവണ്ട വിധത്തിൽ സംസ്കരി�
ച്ചേപ്പാൾ േപ്രതം വരാെതയായി. ദാർശനികൻ ഏതാ�
േനാേഡാറസായിരുന്നു. ഇതു സത്യേമാ അസത്യേമാ
ആകെട്ട. രാത്രിയിൽ, ധീരന്മാർ േപാലും േപടിക്കാറു�
ണ്ടു്. അകെല വാഴയില അനങ്ങുേമ്പാൾ ആളുനില്ക്കുക�
യാെണന്നു േതാന്നാറിേല്ല? ഈ േപടിയും േതാന്നലുമാ�
ണു് േപ്രതകഥകളുെട ആവിർഭാവത്തിനു േഹതുവായിട്ടു�
ള്ളതു്.

മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ റ്റി.എസ്. എല്യറ്റിെന്റ
Waste land എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നും ചില വരികൾ
എടുത്തു േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. അതിവിെട കുറിച്ചിടുന്നതിൽ
സാംഗത്യമില്ലാതില്ല.

“Who is the third who walks always beside you?
When I count there are only you and I together
But when look ahead up the white road
There is always another one walking beside you.
Gliding wrapt in a brown mantle, hooded
I do not know whether a man or a woman
But who is that on the other side of you?”

ഈ വരികൾ ജനിപ്പിക്കുന്ന സന്ത്രാസം പി. േസാമൻ
‘കഥാ’ മാസികയിെലഴുതിയ “ഒരു യക്ഷിക്കഥ”യ്ക്കില്ല.
രണ്ടു തലങ്ങളാണു് ഈ കഥയ്ക്കുള്ളതു്. ഒന്നു യക്ഷിയുെട
ഭയജനകമായ േലാകം. രണ്ടു്: നിത്യ ജീവിതത്തിെന്റ
േലാകം. യക്ഷി പനയുെട മുകളിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നു്
കാളവണ്ടിക്കാരെന്റയും െപാലീസുകാരെന്റയും േലാ�
കത്തു് സഞ്ചരിക്കുന്നു. യക്ഷിേക്കാ അവളുെട ആവാ�
സേകന്ദ്രത്തിേനാ ഭയജനകത്വമില്ല. നിത്യജീവിതത്തി�
െന്റ േലാകത്തിനു് പ്രസ്താവ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യവുമില്ല.
ഇെതാരു ലാക്ഷണിക കഥയാണു്. യക്ഷി സിംബലാ�
ണു്. പേക്ഷ, കഥാകാരൻ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന രണ്ടു േലാക�
ങ്ങളും വിരസങ്ങളായതുെകാണ്ടു കഥ പരാജയെപ്പടുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആഖ്യാനവും ദുർബലമേത്ര.

Senryu എന്ന േപരിൽ പരിഹാസകാവ്യങ്ങളുണ്ടു് ജപ്പാ�
നിൽ. മൂന്നുവരിേയയുള്ളു ഒെരണ്ണത്തിനു്. അതിെന
അനുകരിച്ചു് ചിലെതഴുതാൻ േമാഹെമനിക്കു്.

1. ഞാൻ കാപ്പികുടിക്കുേമ്പാൾ എെന്റ മകൻ
അതിഥിേയാടു വിനയപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നു—
വന്നയാൾ മീറ്റിങ് സംഘാടകനാെണന്നു് അവനറി�
ഞ്ഞില്ലായിരിക്കും.

2. എെന്റ മകനു വിവാഹാേലാചനയുമായി
എത്തിയ മാന്യൻ
മുറ്റത്തു നിന്ന െചറുക്കെന
വാരിെയടുത്തു ചുംബിക്കുന്നു—
െചറുക്കൻ തൂപ്പുകാരിയുെട മകെനന്നറിയാെത.

3. മലയാളത്തിൽ േനാവലുകൾ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നേതാെടാപ്പം
പബ്ലിക് ൈലബ്രറിയിെല ഇംഗ്ലീഷ്
േനാവലുകൾ അപ്രത്യക്ഷങ്ങളാവുന്നു—
വിമർശകൻ അവ കാണരുതേല്ലാ.

4. േപ്രമൈനരാശ്യത്താൽ ഉറക്കഗുളിക
കഴിച്ച കാമുകി
കതകിെന്റ സാക്ഷയിടാെതയാണു്
കിടക്കയിൽ കിടന്നതു്—
കതക് ചവിട്ടിെപ്പാളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിേലാ?

5. ഭർത്താവിെന്റ മൃതേദഹത്തിൽ
വീണു നിലവിളിക്കുന്ന
ഭാര്യയുെട കണ്ണു് അയാളുെട വിരലിൽ—
സ്വർണ്ണേമാതിരം ഊരിെയടുക്കാൻ മറന്നുേപായി
ശവം കുളിപ്പിച്ചവർ.

6. ഇനി ഒറിജിനൽ ജപ്പാൻ െസന്റ്യൂ.
അതു നാട്ടുകാർെക്കാെക്ക അറിയാം—
ഭർത്താവിനു മാത്രം അറിഞ്ഞുകൂടാ.

െക.എൽ. േമാഹനവർമ്മ

െചസ്റ്റർട്ടൺ

ഡൺകമീേലാ കഥക�
ളിെല പാതിരിെയേപ്പാ�
െല, െചസ്റ്റർട്ടൺ കഥ�
കളിെല ഫാദർ ബ്രൗ�
ണിെനേപ്പാെല, പഞ്ചു�
േമേനാൻ കുഞ്ചിയമ്മ�
ക്കഥകളിെല പഞ്ചുേമ�
േനാെനേപ്പാെല വ്യ�
ക്തിത്വമാർജ്ജിച്ചുവരു�
ന്നുണ്ടു് െക.എൽ. േമാ�
ഹനവർമ്മയുെട കഥ�
കളിെല െപ്രാഫസർ.
ഇത്തവണ െപ്രാഫസർ നാടകെമഴുതുകയാണു്. അതു
േമാഷണമാെണന്നു കഥ പറയുന്ന ആൾ ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ചേപ്പാൾ പിെന്ന എന്താണു െചേയ്യണ്ടെതന്നു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ േചാദ്യം. ആത്മകഥ എഴുതിയാൽ മതിെയന്നു
ഉത്തരം.

“സാറ് ഈ ‘മാതൃക’ (നാടകം) കീറിക്കളയണം”.

“പിെന്ന”

“സാറിെന നാലുേപരറിഞ്ഞാൽേപ്പാെര? അതിനു നല്ല
വിദ്യയുണ്ടു്”.

“എന്താ”.

“സാറ് ആത്മകഥെയഴുതു്”.

“അതിനു ഞാൻ…?”

“െപ്രാഫസറുെട ആത്മകഥ ഗംഭീരമായിരിക്കും. സാ�
റിനറിയാവുന്ന കാര്യെമാെക്ക എഴുതു്. േകട്ടിട്ടുള്ളതും
േകൾക്കാത്തതും”.

“അതിനു്?”

“സാറിെനക്കുറിെച്ചാന്നും എഴുതണെമന്നില്ല. മറ്റുള്ളവ�
െരക്കുറിച്ചു മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അതിനാ ഇേപ്പാൾ
ഡിമാന്റ ്”.

(കലാകൗമുദി, ലക്കം 602)

ആത്മകഥെയന്ന േപരിൽ ദുഷ്ടത മനുഷ്യെന ചവിട്ടിയര�
യ്ക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ ഇത്തരെമാരു പരിഹാസത്തി�
നു് സാംഗത്യമുണ്ടു്. ഇതു ലക്ഷ്യേവധിയാണുതാനും.

സി.പി. നായർ
എനിക്കു ഡിറ്റക് ടീവ്
േനാവലുകൾ വായിക്കാ�
നാവില്ല. അടുത്തകാല�
ത്തു വളെരേയെറ വാഴ്ത്ത�
െപ്പട്ട ഒരു ഡിറ്റക് ടീവ്
േനാവലാണു് പി.ഡി.
േജംസിെന്റ A Taste for
Death എന്നതു്. അേമ�
രിക്കൻ ൈറ്റം വാരിക
അതിെനക്കുറിച്ചു മൂേന്നാ
നാേലാ പുറങ്ങൾ എഴു�
തിയിരുന്നു എന്നാണു്
എെന്റ ഓർമ്മ. അതു�
െകാണ്ടു് വലിയ വില�

െകാടുത്തു ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങി. രണ്ടുേപജിലധി�
കം വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പി.ഡി. േജംസിെന്റ േനാ�
വൽ മാത്രമല്ല അഗത ക്രിസ്റ്റിയുെട കൃതികളും എനിക്കു
വായിക്കാൻ വയ്യ. േബാർെഹസിെന്റ കഥകളിൽ ഡിറ്റ�
ക് ഷെന്റ അംശം വരുേമ്പാൾ എനിക്കു് െവറുപ്പു് ഉണ്ടാ�
കുന്നു. കാരണം വയെലൻസ്—violence—എനിക്കു ജു�
ഗുപ്സാവഹമാണു് എന്നതേത്ര. േജംസിെന്റ േനാവൽ
കാവ്യാത്മകമാെണന്നും അതു വായിേക്കണ്ടതാെണ�
ന്നും ഒരു സുഹൃത്തു് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു് ഞാൻ വീണ്ടും
വായന തുടങ്ങി. രണ്ടുപുറങ്ങൾ എത്തിയേപ്പാൾ പാ�
രായണം നിറുത്തി. വൃദ്ധയായ ആ എഴുത്തുകാരിക്കു്
െകാലപാതകത്തിൽ ഇത്ര താല്പര്യം വന്നെതങ്ങെന�
െയന്നു് ഞാൻ ഇേപ്പാഴും ആേലാചിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുക�
യാണു്. ഇതല്ല നർമ്മകഥകളുെട സ്ഥിതി. അശ്ലീലത്തി�
െന്റ േനരിയ പാടുേപാലും വീഴ്ത്താെത ചിലർ ഹാസ്യകഥ�
കൾ എഴുതുേമ്പാൾ ഞാൻ രസിക്കുന്നു. സി.പി. നായ�
രുെട “സനാതനൻ പിള്ള വിട വാങ്ങുന്നു” എന്ന കഥ
വായിച്ചു ഞാൻ ചിരിച്ചു. െപൻഷൻ പറ്റിയ തഹസീൽ�
ദാർ സനാതനൻ പിള്ളെയ മാനിക്കാൻ േവണ്ടി വിളി�
ച്ചുകൂട്ടിയ ഒരു സേമ്മളനത്തിെന്റ വിവരണമാണു് ഈ
കഥയിലുള്ളതു്. പ്രഭാഷകരുെട കൂട്ടത്തിൽ അഷിതാേമ�
േനാൻ എെന്നാരു യുവനിരൂപകനുമുണ്ടു്. അയാൾ പ്ര�
ഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നു. േകട്ടാലും:

“ജനിമൃതിയുെട അനന്തമായ ഗർഭപാത്ര�
ങ്ങളിലൂെട ഊളിയിട്ടു്, സർഗേചതനയുെട
േരതസ്സുേതടി, ഉർവരതയുെട ആർത്തവ
രക്തത്തിെന്റ ഗന്ധം നുകർന്നു്, ഉപനിഷ�
ത്തിെന്റ ശാന്തിമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന മരവിച്ച
മനസ്സിെന്റ പതറിയ സ്പന്ദനങ്ങൾ”.

ഇതുേകട്ടു് ഒരാൾ േചാദിച്ചു: “എേന്താന്നാകൂേവ ഈ
പറയുന്നതു?” അഷിതാ േമേനാനു് ഇർഷ്യ. അയാൾ �
തുടർന്നു:

“അന്ധകാരത്തിെന്റ േവരുകൾ ഇണ
േചർന്നു്. ഇഴഞ്ഞിറങ്ങുന്ന മനീഷയുെട
ഉപത്യകളിൽ ഒരമാവാസിയുെട ആദ്യ�
െത്ത നിലവളി ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നു”.

ഈ ഹാസ്യവും ലക്ഷ്യേവധി തെന്ന. മുൻപു് ഒരു ഗ്രാമ�
ത്തിൽ പുതിയ പാതിരി വരുെമ്പാെഴല്ലാം ഒരു സ്ഥിരം
“പ്രാസംഗികൻ” പ്രസംഗിക്കാൻ കയറും. “പഴയെതാ�
െക്ക പുറന്തള്ളാനും പുതിയെതാെക്ക നടപ്പിൽ വരു�
ത്താനും കർത്താവിനാൽ നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട അേച്ചാ
അങ്ങ് ഭാഗ്യനക്ഷത്രമാണു് ഞങ്ങളുെടെയല്ലാം. ദൗർ�
ഭാഗ്യനക്ഷത്രം ഇന്നെല അസ്തമിച്ചേതയുള്ളു. ഇതാ
ഭാഗേധയതാരകം വന്നു നില്ക്കുന്നു”. അച്ചൻ ഇതുേകട്ടു
ആ േലാക്കൽ വാഗ്മിെയ പ്രശംസിച്ചു. അേപ്പാൾ ഒരു�
ത്തൻ പാതിരിേയാടു പറഞ്ഞു: “അേച്ചാ കഴിഞ്ഞ പതി�
നഞ്ചു െകാല്ലമായി ഇവിെട മുപ്പത്തിരണ്ടു പാതിരിമാർ
മാറിമാറിവന്നു. എല്ലാെരക്കുറിച്ചും അയാൾ ഇതുതെന്ന�
യാണു് പറയാറു്. ഇനി അച്ചൻ േപായിട്ടു് േവെറാരച്ചൻ
വന്നാലും അയാൾ ഇതുതെന്ന പറയും”. സി.പി. നായ�
രുെട കഥാപാത്രെത്തേപ്പാലുള്ള ചില നിരൂപകർ ഒേര
മട്ടിൽ കുമാരനാശാേനയും ചങ്ങമ്പുഴേയയും ൈവേലാ�
പ്പിള്ളിേയയും കുറിച്ചു് എഴുതിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാം
ഗർഭപാത്രവും ഉർവരതയും പുനർജനിയും തെന്ന.

െനല്ലുവിതച്ചാേല െനൽെച്ചടി വയലിൽ കിളിർത്തു വള�
രൂ. പിന്നീടു് െനല്ലു െകാെയ്തടുക്കാം. കല്ലു വിതച്ചാൽ
െകായ്ത്തു നടക്കില്ല. ഭാഷാപ്രേയാഗെമന്ന മട്ടിൽ ചിലർ
കല്ലു വിതച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു േകരളത്തിൽ.

കടലാസ്സുവള്ളം
മഴക്കാലത്തു വീട്ടുമുറ്റത്തു െവള്ളം െകട്ടുേമ്പാൾ െകാച്ചുകു�
ട്ടികൾ കടലാസ്സുവള്ളമുണ്ടാക്കി അവയിൽ പൂക്കൾ നി�
റച്ചു ഒഴുക്കും. വഞ്ചി അക്കെര െചല്ലണെമന്നാണു് അവ�
രുെട ആഗ്രഹം. പേക്ഷ, പലേപ്പാഴും ഒരിഞ്ചുേപാലും നീ�
ങ്ങാെത അതു് െവള്ളത്തിൽ കുതിർന്നു താഴും. കുട്ടികൾ�
ക്കു നിരാശത. എഴുത്തുകാർ കടലാസ്സുവള്ളെമാഴുക്കുന്ന
കുഞ്ഞുങ്ങെളേപ്പാെലയാണു്. അക്കെര അടുക്കുന്നിെല്ല�
ന്നു കണ്ടു അവർ ദുഃഖിക്കുന്നു, നിരാശെപ്പടുന്നു.

ഞാൻ ചലച്ചിത്രം കാണാറില്ല. എങ്കിലും ചലച്ചിത്രനിരൂ�
പണങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ടു്. ട്രയൽ വാരികയിൽ േമരി
അലക്സാണ്ടർ അരവിന്ദെനക്കുറിച്ചു് എഴുതിയതു് കൗതുക�
േത്താെട വായിച്ചു. ആ നിരൂപണം െകേങ്കമമാെണന്നും
മറ്റും ഞാൻ പറയുകയില്ല. എന്നാലും സാധാരണമായ
നിരൂപണങ്ങളിൽ നിന്നു് അതിനു് വിഭിന്നതയുണ്ടു്. ആ
വിഭിന്നത പ്രശംസനീയമാണുതാനും. േമരി അലക്സാണ്ട�
റുെട കടലാസ്സു വഞ്ചി നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതു
അക്കെര െചല്ലെട്ട.

‘സമയെമന്തായി? ഒരാൾ മെറ്റാരാേളാടു േചാദിക്കുന്ന�
തു ഞാൻ േകട്ടു. അയാളുെട മറുപടി “സൂക്ഷം പന്ത്രണ്ടു്”
ഒരഭ്യസ്ത വിദ്യൻ തെന്നയാണു് ‘സൂക്ഷം’ എന്നു പറഞ്ഞ�
തു്. കണിശം എന്ന അർത്ഥത്തിലായിരുന്നു ആ സൂ�
ക്ഷപ്രേയാഗം. എന്നാൽ പ്രേയാഗിേക്കണ്ടതു ‘സൂക്ഷ്മം’
എന്നാണു്. “സൂക്ഷ്മം പന്ത്രണ്ടായി” എന്നതു ശരി. സൂ�
ക്ഷം െതറ്റു്.
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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


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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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