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സാഹിത്യവാരഫലം

1988/01/24-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഞാൻ കവിയുെട േരാ
ഗം അേന്വഷിച്ചു േപാകു
കയായിരുന്നു. ആശുപ
ത്രിയുെട മൂന്നാമെത്ത
നിലയിേലക്കു കയറണ
മേല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചു്
േറാഡിൽ നിന്നുെകാ
ണ്ടു് മുകളിേലക്കു േനാ
ക്കിയേപ്പാൾ ആകാ
ശം കണ്ടുേപായി. െപ
െട്ടന്നു് എനിേക്കാർമ്മ
വന്നതു് ഒമാർ ഖയ്യാ
മിെന്റ ചില വരികളാ
ഒമാർ ഖയ്യാം
ണു്: “അവർ ആകാശ
െമന്നു വിളിക്കുന്ന ആ കമിഴ്ത്തി വച്ച കിണ്ണമുണ്ടേല്ലാ അതി
നിടയിലേല്ല നമ്മൾ ഇഴഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നതും മരിക്കുന്ന
തും. സഹായത്തിനുേവണ്ടി അതിെന്റ േനർക്കു ൈക
യുർത്തരുേത. അതും നിങ്ങെളേപ്പാെലേയാ എെന്ന
േപ്പാെലേയാ അശക്തമായി ചലനം െകാള്ളുകയാണു് ”.
ഞാൻ േകാണിപ്പടികൾ കയറി കിതച്ചുെകാണ്ടു കവി
യുെട മുൻപിെലത്തി. അന്തരീക്ഷത്തിനു താെഴ അേദ്ദ
ഹം ഇഴഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നതു കണ്ടു. എെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം
അറിഞ്ഞയുടെന അേദ്ദഹം എേന്നാടു പറഞ്ഞു: “ഞാ
നും എെന്റ സഹധർമ്മിണിയും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കം.
ആകാശത്തിനു നീലനിറം വന്നെതങ്ങെനെയന്ന കാ
ര്യത്തിലാണു് അഭിപ്രായവ്യത്യാസം. ഞാൻ സേരാ
ജേത്താടു പറഞ്ഞു: “നീലനിറമാർന്ന ഭൂമിയും നീലനി
റമാർന്ന നിശീഥിനിയും ഉരുകിെയാലിച്ചു് ആ ഭാജന
ത്തിൽ വീണതുെകാണ്ടാണു് അതിനു് നീലനിറം വന്നതു്.
സേരാജം സമ്മതിക്കില്ല”. കവിവചനം േകട്ടേപ്പാൾ സം
സ്കൃത നാടകത്തിെല ആത്മഗതംേപാെല എനിെക്കാ
രു ആത്മഗതം. ‘ഈ മനുഷ്യനു കിറുക്കാണു്.’ അേദ്ദഹം
തുടർന്നു സംസാരിക്കാൻ ഭാര്യ സമ്മതിച്ചില്ല. അവർ
ആേവശേത്താെട ആശയാവിഷ്കാരം നടത്തി. “മാേഷ
എന്തു േനാൺെസൻസാണു് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന
തു്. ഭൂമിയുേടയും രാത്രിയുേടയും നീലനിറം ഉരുകി ആകാ
ശക്കിണ്ണത്തിൽ വീണുേപാലും! സത്യം ഞാൻ മാെഷ
അറിയിക്കാൻ േപാകുന്നതാണു്. ഗഹനമായ എന്തിനും
നീലനിറമാണു്. കടൽ നീലനിറം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ നീലനിറം.
അതുേപാെല ആകാശവും നീലനിറമാർന്നതു്. എന്താ
ശരിയേല്ല?” അവരുെട േചാദ്യം േകട്ടേപ്പാൾ എനിക്കു
വീണ്ടും സംസ്കൃതനാടകത്തിെല സ്വഗതം. ‘ഉച്ചക്കിറുക്കാ
ണു് ആ സ്ത്രീക്ക് ! എെന്റ പ്രത്യക്ഷമൗനം കണ്ടു് അവർ
േചാദിച്ചു. “മാഷ്െട അഭിപ്രായം േകൾക്കെട്ട” ഞാൻ
പറഞ്ഞു: “ആകാശത്തിനു് ഒരു നിറവുമില്ല. ഭൂമിയുെട
വായുമണ്ഡലത്തിലൂെട സൂര്യരശ്മികൾ കടക്കുേമ്പാൾ
ഉണ്ടാകുന്ന േതാന്നലാണു് ആ നീലനിറം. സൂര്യപ്രകാ
ശത്തിനു് മഴവില്ലിെന്റ ഏഴുനിറങ്ങളാണുള്ളതു്. വായുമ
ണ്ഡലത്തിെല െകാച്ചുെകാച്ചുകണികകളിൽ രശ്മികൾ
വന്നുതട്ടുേമ്പാൾ ‘േവവ് ലങ്ത് ’ കുറഞ്ഞ നീലപ്രകാശം
േവഗം ചിതറുന്നു. തരംഗൈദർഘ്യം കൂടിയ ചുവന്ന പ്ര
കാശേമാ മറ്റു പ്രകാശങ്ങേളാ ചിതറുന്നില്ല. അതിനാൽ
നീലപ്രകാശത്തിെന്റ ശീഘ്രഗതിയാർന്ന പ്രസരിക്കൽ
നിമിത്തം ആകാശം നീലനിറമായി േതാന്നുന്നു”. കവി
യും ഭാര്യയും എെന്ന വിഡ്ഢിയായി കരുതിയിരിക്കും. കരു
തിയാലും െതറ്റില്ല. കാരണം ൈവകാരിക സത്യമാണു്
യുക്തിപരമായ സത്യെത്തക്കാൾ േശ്രഷ്ഠം. നിശീഥിനി
യുെട നീലനിറവും ഭൂമിയുെട നീലനിറവും ഉരുകിെയാലി
ച്ചു് ആകാശമാകുന്ന കിണ്ണത്തിൽ വീഴുന്നു എന്നതു് കി
നാവാണു്. ആ കിനാവു് വികാരേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ടിരി
ക്കുന്നു. അതു് യുക്തിേയാടു് േചർന്ന സത്യത്തിൽനിന്നു്
അതിെനക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള സത്യാത്മകതയിേലക്കു്
നമ്മെള നയിക്കുന്നു. ഒമാർ ഖയ്യാം നല്ല കവിയാെണങ്കി
ലും ആ വരികെളഴുതിയ സന്ദർഭത്തിൽ വിഷാദാത്മക
ത്വത്തിെന്റ േസ്താതാവുമാത്രം. േരാഗിയായ കവിയുെട
സഹധർമ്മിണി മതഭക്ത. കവിെയ ഭ്രാന്തനായി കരു
തി ശാസ്ത്രത്തിെന്റ തത്ത്വം പ്രതിപാദിച്ച ഞാൻ ക്ഷുദ്രത്വ
ത്തിെന്റ പ്രതീകം. കിടക്കയിൽ അവശനായിക്കിടന്ന
കവി മാത്രം സത്യദർശകൻ.
മുകളിെലഴുതിയ സംഭവത്തിൽ ചില അംശങ്ങേള യാ
ഥാർത്ഥ്യമായുള്ളു. കവിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയും
നീലനിറെത്തക്കുറിച്ചു് തർക്കിച്ചതും അവർ സ്വകീയചി
ന്താഗതിക്കു േയാജിച്ച വിധത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ
സ്ഫുടീകരിച്ചതും മറ്റും ശരി. പേക്ഷ, ഇവിെട എഴുതിയ
മട്ടിലല്ല അവർ സംസാരിച്ചതു്. ഒരു സാഹിത്യതത്ത്വ
ത്തിെന്റ വിശദീകരണത്തിനുേവണ്ടി ഞാൻ അതിൽ
മാറ്റം വരുത്തിയതാണു്. േരാഗിയായ കവിെയ അേന്വ
ഷിച്ചു േപായതു ഞാനല്ല. എെന്റ അഭിവന്ദ്യമിത്രമായ
േവെറാരു കവിയാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു്
എെന്നത്തെന്ന ഞാൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടാണു് ഈ വർണ്ണ
നം. ഇതു വ്യക്തമാക്കിയിെല്ലങ്കിൽ സാഹിത്യവാരഫലം
യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ പ്രതിപാദനമാണു് നിർവഹിക്കുന്ന
തു് എന്ന കൂടക്കൂെടയുള്ള പ്രഖ്യാപനം അയഥാർത്ഥമാ
യിത്തീരും.

ഭാവചാപല്യം
ഭൂതകാലെത്ത സാക്ഷാ
ആദികാവ്യത്തിെന്റയും
ത്കരിക്കുക എന്നതാണു്
ഇതിഹാസത്തിെന്റയും
പല എഴുത്തുകാരുേടയും
പുരാണങ്ങളുെടയും അന്തരീ
കൃത്യം. സംസ്കാരെത്തസ്സം
ക്ഷത്തിൽ വിലയംെകാണ്ടു്
അതിെന്റ സവിേശഷത
ബന്ധിച്ച ഐക്യം പാരമ്പ
ദർശിക്കുന്ന സുഗതകുമാരി
ര്യേത്താടുള്ള ബഹുമാനം
ക്കു് അവിടുെത്ത മൂല്യങ്ങൾ
ഇവെയ ആദരിച്ച ഭൂതകാല ആധുനിക കാലത്തിലില്ലാത്ത
െത്ത തെന്റ േനാവലുകളിലൂ തുെകാണ്ടു് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നു.
െട സി. വി. രാമൻപിള്ള ചി സമകാലിക ജീവിതത്തിലും
ആ മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്ക
ത്രീകരിച്ചു. ആദ്യെമഴുതിയ
ണെമന്നു് അവർ ആശിക്കുന്നു.
വാക്കു് ആവർത്തിക്കെട്ട;
ഈ ദുഃഖവും ആഗ്രഹ
സാക്ഷാത്കരിച്ചു. ഈ കാ വും േചർന്നു സൃഷ്ടിക്കുന്ന
മണ്ഡലമാണു് സുഗതകുമാ
ഴ്ചപ്പാടും സാക്ഷാത്കാരവു
മാണു് സി. വി. രാമൻപിള്ള രിയുെട കവിതാ മണ്ഡലം.
യുെട മണ്ഡലം. അതിെന്റ
പരിധിലംഘിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിനു േപാകാൻ വയ്യ. േപാ
യാൽ പരാജയെപ്പടുെമന്നതിനു െതളിവാണു് “േപ്രമാ
മൃത”െമന്ന േനാവൽ. ‘ധർമ്മരാജാ’യുെട, ‘രാമരാജാ
ബഹദൂറി’െന്റ സൗന്ദര്യം അതിനില്ല. ഇെല്ലന്നു മാത്രമല്ല
കലാപരമായി േനാക്കുേമ്പാൾ അതു് തികഞ്ഞ പരാജ
യവുമാണു്.
“സങ്കല്പവായുവിമാനത്തിേലറി” ജനകേന്റയും ശിവ

േന്റയും ക്രിസ്തുവിേന്റയും മുൻപിൽ െചല്ലുേമ്പാൾ വള്ള
േത്താൾക്കവിത വിജയം പ്രാപിക്കുന്നു. സ്റ്റാലിെന്റ
മുൻപിൽ െചല്ലുേമ്പാൾ അതിനു പരാജയവും. ഉത്കൃ
ഷ്ടതേയറിയ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളാണു് ‘മഗ്ദലനമ
റിയ’െത്തക്കുറിച്ചു പാടുന്ന വള്ളേത്താൾ നമുക്കു നല്കുക.
അവ സത്യത്തിെന്റ മുഖങ്ങളുമാണു്. എന്നാൽ സ്റ്റാലിെന
ദർശിക്കുേമ്പാൾ അതു് അസത്യത്തിെന്റ മുഖമായി മാറു
ന്നു. ഓേരാ എഴുത്തുകാരനും അയാളുേടതായ മണ്ഡല
മുണ്ടു്. അതു ലംഘിക്കുേമ്പാൾ അയാൾ എഴുത്തുകാരന
ല്ലാെതയായിത്തീരുന്നു.
ആദികാവ്യത്തിെന്റയും ഇതിഹാസത്തിെന്റയും പുരാണ
ങ്ങളുെടയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിലയംെകാണ്ടു് അതി
െന്റ സവിേശഷത ദർശിക്കുന്ന സുഗതകുമാരിക്കു് അവി
ടുെത്ത മൂല്യങ്ങൾ ആധുനിക കാലത്തിലില്ലാത്തതുെകാ
ണ്ടു് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നു. സമകാലിക ജീവിതത്തിലും ആ മൂ
ല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണെമന്നു് അവർ ആശിക്കുന്നു.
ഈ ദുഃഖവും ആഗ്രഹവും േചർന്നു സൃഷ്ടിക്കുന്ന മണ്ഡല
മാണു് സുഗതകുമാരിയുെട കവിതാ മണ്ഡലം. അതിെന
ക്കുറിച്ചു് പാടുേമ്പാൾ അവരുെട കവിതയ്ക്കു ശക്തിയുണ്ടു്,
സൗന്ദര്യമുണ്ടു്. അട്ടപ്പാടിയും മരംമുറിക്കലും മറ്റും അവരു
െട ആത്മാവിെന്റ ഭാഗങ്ങളല്ല. ഭൂതകാലേത്താടുബന്ധ
െപ്പട്ട ആശയങ്ങൾക്കു സാർവലൗകിക സ്വഭാവമുണ്ടു്.
വൃക്ഷനാശനം, വരൾച്ച ഈ ആശയങ്ങൾക്ക് ആഗന്തു
കസ്വഭാവേമയുള്ളു. ആത്മാവിെന്റ ഭാഗമായ സാർവലൗ
കികാശയങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുേമ്പാൾ അവർക്കു കലെയ
സ്സംബന്ധിച്ച വിജയം ൈകവരുന്നു. ആഗന്തുകാശയ
ങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുേമ്പാൾ പരാജയവും. േവെറാരു തര
ത്തിൽ പറയാം. സുഗതകുമാരിയുെട സമൂഹപരിഷ്കരണ
വാഞ്ഛയ്ക്കു ആർജ്ജവമില്ല. ഇക്കാരണത്താലാണു് അവ
രുെട “തുലാവർഷപ്പച്ച” എന്ന കാവ്യം മുണ്ടേശ്ശരി പറയു
േമ്പാെല ‘അേമ്പ പരാജയ’മായതു്. ഒരു ഭാഗം:
മഴെപയ്തു േപാലാദ്യം
പനിനീർ തളിച്ചേപാൽ!
മഴെപയ്തുേപാൽ വാരി
മുല്ലപ്പൂ വിതറുേമ്പാൽ!
മഴെപയ്തുേപാൽ പിെന്നച്ചിരിയായ് കരച്ചിലായ് !…
മഴ െപയ്തുേപാൽ വിണ്ണിൻ
കരുണാപ്രവാഹമായ് !…
വരളും മലനിരയമ്പരന്നിേത! പിെന്നയിരു ൈകകളും നീട്ടിേത്തങ്ങലായുണർന്നിേത
“വരിക വരികെയേന്നാമേന!…”
മഴെപയ്തുേപാലേപ്പാൾ
േപ്രമമായ് സൗന്ദര്യമാെയാഴുകി നിറഞ്ഞുേപാൽ
യൗവ്വനാഹ്ലാദംേപാെല!…
നിന്നുെപയ്തു േപാെലഴു
നാളുകൾ! സുഖാർദ്രമാമുമ്മയായ് സല്ലാപമായവെളപ്പുണർന്നു േപാൽ!…

വിഷയത്തിെന്റ നിശിതാഗ്രസ്വഭാവമാണു് അനുവാച
കെന ആകർഷിക്കുന്നതു്. ഒരു പുതിയ ‘അവേബാധം’
അതു് ഉളവാക്കണം. ഇവ രണ്ടിനും അസമർത്ഥമാണു്
സുഗതകുമാരിയുെട ഈ കാവ്യം. സ്യൂേഡാെപായറ്റി
ക്കായ കുെറ വാക്കുകൾ എടുത്തു നിരത്തുന്നേതയുള്ളു
ശ്രീമതി. ഇതിൽ ഭാവമില്ല, ഭാവചാപല്യേമയുള്ളു. (യൗ
വ്വനം എെന്നഴുതുന്നതു െതറ്റാണു്. യൗവനമാണു ശരി.
‘യുവാവി’േലാ യുവതി’യിേലാ ഇല്ലാത്ത വകാരത്തിെന്റ
ഇരട്ടിപ്പു് യൗവനത്തിൽ വന്നു കയറുന്നെതങ്ങെന?)

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: നിങ്ങൾ എെന്താരു പഴഞ്ചനാണു് ! എത്ര

െയത്ര പുതിയ വാക്കുകൾ ഭാഷയിലുണ്ടാകുന്നു!
അവെയ അംഗീകരിച്ചിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറന്തള്ള
െപ്പടുകയിേല്ല?

ഉത്തരം: ശരി, പുതിയ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ‘ഉട
നീളം’ മലയാളത്തിെല പുതിയ വാക്കാണു്. ‘കാ
വ്യത്തിലുടനീളം’ എന്നും മറ്റും പ്രേയാഗം. ഉടൽ
നീളമാണു് ഉടനീളമാകുന്നതു്. കാവ്യഗാത്രം എന്നു
ഞാനുെമഴുതാറുണ്ടു്. എങ്കിലും അതിനു് ‘ഉടൽനീ
ളം’ കല്പിക്കാതിരിക്കുന്നതാണു് ഭംഗി. Chillഉം
thrillerഉം Chiller എെന്നാരു പുതിയ വാക്കു് ഇം
ഗ്ലീഷിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. marathoner മെറ്റാരു പുതിയ
വാക്കാണു്. മാരേതാൺ ഓട്ടത്തിൽ പെങ്കടുക്കു
ന്നവൻ മാരേത്താണർ. ഇത്തരം വാക്കുകൾ തൽ
കാലേത്തേക്ക പ്രചരിക്കു. ഭാഷയുെട ജീനിയസ്സ്
അവെയ പുറന്തള്ളും ഒടുവിൽ.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ ശകുനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു
േണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഉണ്ടു്. പ്രകൃതി നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണു്

ശകുനം. എല്ലാക്കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രകൃതി മുന്നറി
യിപ്പുകൾ നല്കും. ക്രൂരതേയാെട െപരുമാറുന്നവ
െന മരണത്തിെന്റ വേക്കാളെമത്തിച്ചിട്ടു് പ്രകൃതി
രക്ഷിക്കും. ക്രൂരത ഒഴിവാക്കൂ എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണു്
അതിൽ നിന്നു ലഭിക്കുക. അതിനാൽ ശകുനം പി
ഴച്ചു കണ്ടാൽ പ്രവൃത്തി നടത്താതിരിക്കുകയാണു്
േവണ്ടതു്.

േചാദ്യം: സാഹിത്യവാരഫലത്തിൽ സാഹിത്യബാ
ഹ്യങ്ങളായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കു് എന്തു സ്ഥാ
നം?

ഉത്തരം: സാഹിത്യവാരഫലം ജീവിതവിമർശനം കൂ
ടിയാണു്. സാഹിത്യം ജീവിതമായതുെകാണ്ടു് ഏതു
ജീവിതഭാഗവും വിമർശനത്തിനു വിേധയമാകും.

േചാദ്യം: തിരുവനന്തപുരെത്ത േറാഡുകൾ?
ഉത്തരം: സർക്കാരിനു് കരിങ്കൽച്ചില്ലികൾ െകാണ്ടി

ട്ടു് ആപത്തുണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലം. ചില ധനികർക്കു
ൈവേക്കാലുണക്കാനുള്ള സ്ഥലം. പശുക്കൾക്കു്
അലഞ്ഞുതിരിയാനുള്ള സ്ഥലം.

േചാദ്യം: ഒരദ്ഭുതം!
ഉത്തരം: നീലാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രം. അതി
നുേനെര തിരിച്ചുവച്ച കണ്ണാടിയിലും ഒരു നക്ഷത്രം.
ദർപ്പണത്തിെല ഏകാന്തതാരകെത്ത എനിക്കു
െതാടാം. മേറ്റ നക്ഷത്രെത്ത സ്പർശിക്കാനാവില്ല.

പേരതന്മാരുെട ശല്യം
പ്രകൃതി ചിലർക്കു ധി
ഷണ െകാടുക്കുന്നു.
അതു കിട്ടിയവർ േലാ
കത്തിനു പരിവർത്തനം
വരുത്തും. െലനിൻ, ബി
സ്മാർക്ക്, ഗാരി ബാൾ
ഡി, മഹാത്മാഗാന്ധി,
മാർക്സ് ഇവെരാെക്ക
ധിഷണാശാലികളായി
രുന്നു. അവർ പരിവർ
ത്തനം സംഭവിപ്പിച്ചു.
ഫ്േളാറൻസ് ൈനറ്റിംെഗയ്ൽ
‘ഹൃദയ’മാണു് പ്രകൃതി
േവെറ ചിലർക്കു നല്കുക. അവർ വിശാലമായ മനുഷ്യത്വ
മണ്ഡലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു് േലാകത്തിനു് ഉപകാരം െച
യ്യുന്നു. ഫ്േളാറൻസ് ൈനറ്റിംെഗയ്ലും ഫാദർ ഡാമീയ
നും (ദാമ്യാങ് എന്നു ഫ്രഞ്ചുച്ചാരണം) ആ വിഭാഗത്തിൽ
നിലെകാള്ളുന്നു.
മറ്റു ചിലർക്കു് പ്രകൃതി
ഒരളവിൽ ധിഷണയും
ഹൃദയവും നല്കിയിട്ടു് മു
ഖ്യമായി മിസ്റ്റിക് മാ
നസികനില പ്രദാനം
െചയ്യുന്നു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ
പരമഹംസൻ, രമണമ
ഹർഷി ഇവർ ഉദാഹ
രണം. ധിഷണാശാലി
കൾ അന്യരുെട ദുരന്ത
ഫാദർ ഡാമീയൻ
ത്തിൽ അത്രകണ്ടു സഹതപിെച്ചന്നു വരില്ല. മിസ്റ്റിക് മാ
നസികനിലയുള്ളവെര ഒരു ദൗർഭാഗ്യവും ചലനം െകാ
ള്ളിക്കില്ല. അതുെകാണ്ടാണു് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിെച്ച
ന്നു് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ കൃഷ്ണമൂർത്തി വികാരരഹിതനായി
“അവർ േപായി. ഇനി അവെരക്കുറിച്ചു് ചിന്തിേക്കണ്ടതി
ല്ല” എന്ന മട്ടിൽ പറഞ്ഞതു് (പൂപൽ ജയക്കറുെട പുസ്ത
കം വായിച്ച ഓർമ്മയിൽ നിന്നു് )

ധിഷണശാലികെള എങ്ങെന തിരിച്ച
റിയാം?
കാചത്തിലൂെട കടക്കു
ന്ന രശ്മികൾ ഒരു ബിന്ദു
വിൽ വന്നുകൂടുമേല്ലാ.
അതിെന േഫാക്കൽ
േപായിന്റ് എന്നു വി
ളിക്കുന്നു. ആ ബിന്ദുവി
നു തിളക്കം കൂടും. ഇതു
േപാെല ഏതു വിചാ
രേത്തയും ഏതു സംഭ
വേത്തയും ഒരു േഫാ
ക്കൽ േപായിന്റിൽ
െകാണ്ടുവന്നു് തിളക്കാ
എം. പി. നാരായണപിള്ള
നുള്ള കഴിവിെനയാണു്
ബുദ്ധിശക്തി എന്നു പറയുന്നതു്. അേപ്പാൾ മറ്റാരും കാ
ണാത്ത സത്യം അവർ കാണും. എം. പി. നാരായണ
പിള്ള ഈ വിധത്തിെലാരു ധിഷണാശാലിയാെണന്നു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രബന്ധങ്ങൾ വിളംബരം െചയ്യുന്നു. ട്ര
യൽ വാരികയിൽ നാരായണപിള്ള എഴുതിയ “പേരത
ന്മാരുെട ശല്യം” എന്ന േലഖനവും ഇതിനു നിദർശകം
തെന്ന.
Tread lightly, she is near
under the snow
Speak gently, She can hear
The daisies grow

എെന്നാെക്ക ഓസ്കാർ ൈവൽഡ് പറയും. അെതാ
െക്ക കവിത മാത്രം. നിത്യജീവിതത്തിൽ വ്യക്തി മരി
ച്ചാൽ അേതാെട എല്ലാം അവസാനിക്കും. അെല്ലങ്കിൽ
വളെരക്കാലേത്തക്കു മരിച്ചവനായിരിക്കും. വി. െക. കൃ
ഷ്ണേമേനാൻ മരിച്ചിട്ടു് കാലേമെറയായി. ഇതുവെരയും
അേദ്ദഹം മരിച്ചവൻ തെന്നയായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ രാ
ഷ്ട്രീയങ്ങളായ പരിഗണനകൾ അേദ്ദഹെത്ത ഉയിർ
െത്തഴുേന്നല്പിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പന്നിയങ്കരയി
ലുള്ള വീടു് മ്യൂസിയമാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചി
രിക്കുന്നേത്ര. അതിനുേവണ്ടി അവിെട താമസിക്കുന്ന
സേഹാദരിേയയും അവരുെട മകെളയും അടിച്ചിറക്കു
ന്നു. ഇതു് മനുഷ്യത്വമാേണാ എന്നാണു് നാരായണ
പിള്ളയുെട േചാദ്യം. ആ േചാദ്യം നീതിയുെട േചാദ്യം
തെന്നയാണു്. തെന്റ ധിഷണാവിലാസം പ്രകടിപ്പിക്കു
ന്ന മട്ടിൽ എം. പി. ആ വിഷയം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കു
ന്നു. (േലഖന ട്രയൽ വാരികയിൽ—പേരതന്മാരുെട
ശല്യം.)

അവർ പറയുന്നു
പി. േകശവേദവ്: (െകാല്ലത്തുവച്ചുനടന്ന സേമ്മളന
ത്തിൽ ഒരു ചലച്ചിത്രതാരം (പുരുഷൻ) പ്രസംഗിച്ചി
ട്ടുേപായേപ്പാൾ ഏതാനും േപെരാഴിെകയുള്ളവർ
സ്ഥലം വിട്ടു. േശഷിച്ചവെര േനാക്കി േകാപേത്താ
െട) ഞാൻ പപ്പുവിെന്റ തന്തയാണു്. എെന്ന നി
ങ്ങൾക്കു കാണണ്ട. ഞാൻ പറയുന്നതു േകൾക്കണ്ട.
എന്നാൽ എെന്റ പപ്പുവിെന േമാശമായി അവത
രിപ്പിച്ച ആക്ടെറ കാണുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ആഹ്ലാ
ദിക്കും. ൈകയടിക്കും. നിങ്ങൾേക്ക സംസ്കാരമില്ല.
പറഞ്ഞതു മനസ്സില്ലായിേല്ല? നിങ്ങൾക്കു് ഒട്ടും സം
സ്കാരമില്ല. (േശ്രാതാക്കൾ ചിരിച്ചു).
പി. േകശവേദവ്: (േദവും െക. ബാലകൃഷ്ണനും എം.
എസ്. േദവദാസും ഞാനുെമാരുമിച്ചു് ഒരു മീറ്റിംങ്ങി
നു േപാകുേമ്പാൾ. പ്രായം കൂടിയ സ്ത്രീ പിച്ചിപ്പൂ ചൂടി
വരുന്നതുകണ്ടു് ) ഈ കിഴവി എത്ര നല്ല പൂക്കെള
നശിപ്പിച്ചു!
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു്: (കവിത േചാദിച്ചിട്ടു് ജി. അയച്ചു
െകാടുത്തിെല്ലന്നു പത്രാധിപർ പരിഭ്രമിച്ചു. കവിയ
േല്ല െപെട്ടന്നു് കവിത എഴുതിക്കൂേടെയന്നു് അേദ്ദഹം
ജിേയാടു െചാദിച്ചേപ്പാൾ) േരാമമുെണ്ടന്നു വിചാരി
ച്ചു് എേപ്പാഴും േരാമാഞ്ചമുണ്ടായിെക്കാള്ളണെമന്നു
േണ്ടാ?
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു്: (ശാകുന്തളത്തിെല “ക്ഷാമക്ഷാമ
കേപാല മാനനം” എന്നു തുടങ്ങുന്ന േശ്ലാകത്തിനു്
വ്യാഖ്യാനെമഴുതിയ കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ ‘കവിളുകൾ
നേന്ന ഉലഞ്ഞു’ എന്നു ക്ഷാമക്ഷാമത്തിനു് അർത്ഥം
പറഞ്ഞതു് ശരിയായില്ല എന്നു് ഞാൻ ‘മലയാളനാ
ട്ടി’െലഴുതി. ക്ഷാമക്ഷാമത്തിനു് അതിക്ഷാമെമന്ന
അർത്ഥമിെല്ലന്നും ക്ഷാമപ്രായെമന്ന അർത്ഥേമ
ഉള്ളുെവന്നും ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. (പ്രകാേര ഗു
ണവചനസ്യ എന്ന സൂത്രമനുസരിച്ചു് ) അതു കണ്ട
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് എേന്നാടു് ) “കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാെര
േപ്പാലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതെന വാക്കുകൾ െകാണ്ടു്
എറ്റുന്നതു് സൂക്ഷിച്ചു േവണം”.
സാഹിത്യവാരഫലക്കാരൻ: (േകരളത്തിെല ഹാസ്യ
സാഹിത്യകാരന്മാേരാടു് ) വായനക്കാരായ ഞങ്ങൾ
ക്കു് േവണ്ടതു് െതറിയല്ല. ഹാസ്യമാണു്. അതു് തരൂ.

േജണലിസം
ഇെതഴുതുന്ന ആളിനു് വടക്കൻ ദിക്കിെല സ്ളാങ്—
വർഗ്ഗഭാഷ—തീെര മനസ്സിലാവുകയില്ല. സി. വി. രാമൻ
പിള്ളയുെട ആഖ്യായികയിെല അപകൃഷ്ടഭാഷ വടക്കൻ
ദിക്കുകളിലുള്ളവർക്കു് മനസ്സിലാകാത്തതു് േപാെലയാ
ണതു്. എങ്കിലും ഞാൻ മുരളീധരൻ െചമ്പ്ര േദശാഭിമാനി
വാരികയിെലഴുതിയ ‘േവലികൾ’ എന്ന െചറുകഥ േക്ല
ശിച്ചു മൂന്നു തവണ വായിച്ചു. മനസ്സിലാക്കിയതു് ആെക
ക്കൂടിയുള്ള അർത്ഥത്തിെന്റ പകുതി മാത്രം. അർത്ഥ
ഗ്രഹണത്തിെല ഈ അർദ്ധഗ്രഹണം എെന്ന ആകു
ലാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ആകുലാവസ്ഥ
േയാടുകൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതു് ഏേതാ ഒരു െപ
ണ്ണിെന്റ വിവാഹം ആേരാ ചിലർ തടസ്സെപ്പടുത്തുന്നു
എന്നാണു്. ഏതു സാമൂഹിക സത്യവും പ്രതിപാദിക്കാം.
പേക്ഷ, അതു് അനുവാചകെന്റ ചിത്തം അപഹരിക്ക
ണം. അതില്ലാെത ആ സത്യം എഴുത്തുകാരെന്റ ചിത്തം
മാത്രം അപഹരിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നതു് കലയല്ല. േജണ
ലിസമാണു്. അതുെകാണ്ടു് പറയുകയാണു് േവലികൾ
സാഹിത്യസൃഷ്ടിയല്ല പത്രേലഖനം മാത്രമാണു്.

നിർവ്വചനങ്ങൾ
കണ്ണീരു്: 1.ഇന്ത്യയിലുണ്ടാക്കിയ േഷവിങ് െബ്ലയിഡ്
മുഖത്തു പ്രവർത്തിക്കുേമ്പാൾ കണ്ണുകൾ ഒഴുക്കുന്ന
ഒരു ദ്രാവകം.
2. െറഡിെമയ്ഡായി െചറുപ്പക്കാരികൾ കാമുക
ന്മാർക്കു് നല്കുന്നതു്.
സറീയലിസം: മനുഷ്യനു് േപ്രതമുള്ളതുേപാെല കല
യ്ക്കും േപ്രതമുെണ്ടന്നു് െതളിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം.
ഈ േപ്രതത്തിെന്റ ജനയിതാവു് സാൽവേതാർ ഡാ
ലിയാെണന്നു് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ജനയിതാക്കൾ വഴ
ക്കിനു് വരരുതു്.
മൂക്ക്: ചില െപണ്ണുങ്ങൾ കാേറാടിക്കുേമ്പാൾ നീണ്ടുനീ
ണ്ടുവരുന്ന ഒരവയവം. അവർ സ്ഥിരമായി കാേറാടി
ച്ചാൽ വിശ്വവിഖ്യാതങ്ങളായ മൂക്കുകൾ ഉണ്ടാവും.
സാന്മാർഗ്ഗികത്വം: അന്യപുരുഷന്മാർ വീട്ടിൽ വരു
േമ്പാൾ അവെര അടിമുടി േനാക്കി മനസ്സിലാക്കിയി
ട്ടു് ഗൃഹനായിക വാതിൽ വലിച്ചടയ്ക്കുന്നതു് സാന്മാർ
ഗ്ഗികത്വം.
ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം: ശർക്കര കലക്കിയ െവള്ളം.

േഷാക്ക്
Notice the Perfection
Of his limbs, his eyes red dening under
Shower,the shy walk across the bathroom floor,
Dropping towels, and the jerky way he
Urimates. All the fond details that make
Him male and your only man, gift him all,
gift him what makes you woman, the scent of
Long hair,the musk of sweat between the breasts,
The warm shock of menstrual blood and all your
Endless female hungers…”

(Bruce King എഴുതിയ Modern Indian Poetry in English എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു് )

എന്നു് കമലാദാസ് എഴുതുേമ്പാൾ വായനക്കാരനു് രസാ
നുഭൂതിേയാ? അേതാ േഷാേക്കാ?
ഒരു ‘കഥാസായാഹ്ന’ത്തിൽ പെങ്കടുേക്കണ്ടതായി
വന്നു എനിക്കു്. സേമ്മളനം തുടങ്ങുന്നതിനുമുൻപു് എെന്റ
മുൻപിൽ െകാണ്ടുവച്ച കഥകളുെട ൈകെയഴുത്തു പ്രതി
കളിേലക്കു് ഞാൻ കേണ്ണാടിച്ചു. ഒരു െപൺകുട്ടി എഴു
തിയ കഥയിൽ ഇവിെട അച്ചടിക്കാൻ വയ്യാത്ത പച്ച
െത്തറിയുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടി ആ ഭാഗം വിട്ടിട്ടു് ബാ
ക്കിയുള്ളേത വായിക്കുകയുള്ളു എന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു.
പേക്ഷ, ആ വിചാരം െതറ്റായിരുന്നു. െപൺകുട്ടിയുെട
േപരുവിളിച്ചേപ്പാൾ അവൾ വന്നു് കഥെയടുത്തു് ഒരു
സേങ്കാചവും കൂടാെത മുഴുവനും വായിച്ചു. പച്ചെത്തറി
ക്കു് ഊന്നൽ നല്കിയാണു് വായിച്ചതു്. േശ്രാതാക്കളായ
ആൺകുട്ടികൾ ‘ൈവേക്കറിയസ് പ്ളഷർ’ അനുഭവിക്കു
ന്നതു് ഞാൻ കണ്ടു. സേമ്മളനത്തിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷനായി
രുന്ന എനിക്ക് േഷാക്ക് തെന്നയുണ്ടായി.
എന്താണു് ഈ േഷാക്ക്. അശ്ലീലപ്രസ്താവം േകൾക്കു
േമ്പാൾ േകൾക്കുന്നവെന്റ രക്തം കൂടുതൽ േവഗത്തിൽ
പ്രവഹിക്കും. ആ പ്രവാഹം സുഖകരമല്ല. അസുഖദാ
യകമാണു്. അങ്ങെന വ്യക്തിക്കു് അസുഖമുണ്ടാക്കാൻ
മെറ്റാരു വ്യക്തിക്കു് അധികാരമില്ല. അതുെകാണ്ടാണു്
സർക്കാർ അശ്ലീല രചനകളുെട കർത്താക്കന്മാർ ശി
ക്ഷാർഹരാണു് എന്നു വ്യവസ്ഥ െചയ്തിരിക്കുന്നതു്. കു
ങ്കുമം വാരികയിൽ കൃഷ്ണൻ വരച്ച ഒരു ഹാസ്യചിത്രം
കണ്ടതുെകാണ്ടാണു് ഞാനിത്രയും കുറിച്ചതു്. സുന്ദരി
യായ കവിയത്രി കാേമാത്സുകതയാർന്ന വരികൾ െചാ
ല്ലുേമ്പാൾ ഒരു വിരുപൻ ‘എെന്ന ഉേദ്ദശിച്ചാണേല്ലാ ആ
വരികൾ’ എന്നു പറയുന്നു. അതിരുകടന്ന ശൃംഗാരമുള്ള
കാവ്യം കവയിത്രി സദസ്സിെന്റ മുൻപിൽ വായിക്കുന്നതു്
അത്രകണ്ടു ശരിയെല്ലന്നു് കൃഷ്ണനു് അഭിപ്രായമുണ്ടു്. ഞാ
നും അേദ്ദഹേത്താടു് േയാജിക്കുന്നു. സാഹിത്യകാരന്മാർ
രസാനുഭൂതി നല്കെട്ട. അവർ േഷാക്ക് ഉണ്ടാക്കാെതയി
രിക്കെട്ട.

ശിഖണ്ഡി ഇംഗ്ലീഷ്
ഈ ആഴ്ചെത്ത Illustrated weekly ‘വിേശഷാൽ പ്ര
തി’യാണു്. അമ്പതുരാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരുെട പടം
െകാടുത്തു് ഓേരാ വ്യക്തിെയക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായപ്ര
കടനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാ
ന്ധിെയപ്പറ്റി എഴുതിയതിൽ നിന്നു് ഒരു ഭാഗം: “Empty

hype and hyperbole have become the standardbearers of Rajiv’s regime. And governance is a mindless, ritualistic jamboree where an elite club, out of
touch with reality, runs the affairs of the state”. ഇതു്
ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ആശയം എഴുതിയ ആളിേന്റതു്. അതു

െകാണ്ടു് എനിക്കു് അതിെനക്കുറിച്ചു് ഒന്നും പറേയണ്ട
തില്ല. പേക്ഷ, ഒരു സംശയം. ഇെതന്തു ഭാഷയാണു് ?
ഇംഗ്ലീഷല്ല തീർച്ചയായും. ഇംഗ്ലീഷ് ലിപിയിൽ എഴുതിയ
േവെറ ഏേതാ ഭാഷയാെണന്നു് എനിക്ക് േതാന്നുന്നു.
പഴയ എഴുത്തുകാരിൽ ബർനാഡ് ഷാ, അൽഡ്സ്
ഹക്സിലി, ബർട്രൻഡ് റസ്സൽ ഇവരുെട ഇംഗ്ലീഷ് ശു
ദ്ധവും മേനാഹരവുമാണു്. അവരിലാരുംതെന്ന ഈ ശി
ഖണ്ഡി ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിട്ടില്ല. സായ്പന്മാർ എഴുതുന്ന
ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് ‘പുടികിട്ടണില്ല.’ കമലാദാസിെന്റ കവി
തയിൽ gift എന്ന വാക്കു് ക്രിയയായി പ്രേയാഗിച്ചതു്
ശരിയായിെല്ലന്നു് ബ്രൂസ് കിങ് പറയുന്നുണ്ടു്. അത്തരം
Indian English usage അവരുെട കവിതയിലുെണ്ടന്നും
അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു. ബ്രൂസ് കിങ് Illustrated Weeklyയിെല ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടാൽ എന്തുപറയും?

ഹൗസർ
ആർെനാൾറ്റ് ഹൗസ
റുെട (Arnold Hauser)
The Sociology of Art

എന്ന വിശിഷ്ടമായ
പുസ്തകെത്തക്കുറിച്ചു്
ഞാൻ മുൻപ് ഈ പം
ക്തിയിൽ എഴുതിയിരു
ന്നു. ഹംഗറിയിൽ ജനി
ച്ച മഹാനായ ഈ മാർ
ക്സിസ്റ്റ് കലാനിരൂപ
കൻ മാക്സ് ഡ്വർഷാ
ക്ക് (Dvořák) േഗേയാർ
ക്ക് സ്സിമൽ (Georg
Simmel) ആങ്റീ ബർഗ്െസാങ് (Henri Bergson) ഈ
മഹാന്മാരുെട ശിഷ്യനായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ The

Social History of Art (1951), The Philosophy of Art
History (1958), Mannerism (1964), the Sociology of
Art (1974) ഇവ ചിരന്തനമൂല്യമുള്ള കലാനിരൂപണങ്ങ
ളായി കരുതെപ്പടുന്നു. The Phliosophy of Art History
എന്ന ഗ്രന്ഥം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഹൗസർ 1978-ൽ
ബുഡെപസ്റ്റിൽ നിര്യാതനായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ The
Sociology Of Art എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ

കലാസംസ്കാരത്തിൽ സമ്പന്നരെല്ലന്നു നിസ്സംശയം
പറയാം.

ഹൗസറുെട The Social
History of Art എന്ന
ഗ്രന്ഥം നാലുവാല്യങ്ങ
ളിലായി ന്യൂേയാർക്കി
െല Vintage Books പ്ര
സിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരി
ക്കുന്നു. (ഓേരാന്നും $

6=95) “The author’s
breadth of erudition
is to be marvelled at…
he more than once
achieves startling insights in his descriptions of various phenomena in all their complexity and inherent conflict. His brilliant study of Shakespeare and his portrait of Tolstoi, for example, belong to the best pages
that I have ever read about the complex nature of
the man of genius” എന്നാൺ േറ്റാമാസ് മാൻ ഈ ഗ്ര
ന്ഥെത്തക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതു്. ഇെതാന്നും വായിക്കാെത

മലയാളികൾ െസല്യുേലായ്ഡിലും കടലാസ്സിലും കയറി
പ്പറ്റിയാലും ഉടെന മരിക്കുന്ന ഇവിടുെത്ത ആളുകെളക്കു
റിച്ചു് പ്രസംഗിക്കുന്നു, എഴുതുന്നു.

േനഴ്സുകേളാടു സംസാരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? മരുന്നിെന്റ കാ
ര്യം അവർക്കു േഡാക്ടറന്മാെരക്കാൾ നിശ്ചയമാണു.
പേക്ഷ, അവർ അതിെനക്കുറിച്ചു് ഒരക്ഷരംേപാലും മിണ്ടു
കയില്ല. േഡാക്ടർ പറയുന്ന മരുേന്നേതാ അതു് അവർ
േരാഗിക്കു െകാടുക്കും. അതുേപാെല നിരൂപകരുെട േവ
ഷം െകട്ടുന്നവെരക്കാൾ ബഹുജനത്തിനു് മൂല്യനിർണ്ണയ
ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടു്. എങ്കിലും അവർ മിണ്ടുകയില്ല. നിരൂപ
കർ പറയുന്നതു േകട്ടു് ഉള്ളിൽ ചിരിക്കും.
□

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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

