
സാഹിത്യവാരഫലം
1992/01/26 (കലാകൗമുദി)

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ

Copyright © 2014-2022, J. Vijayamma. The electronic versions are released
under the provisions of Creative Commons Attribution Non-Commercial
Share Alike license for free download and usage. Sayahna Foundation, jwRa
34, Jagathy, Trivandrum, India 695014. uRl: http://www.sayahna.org

http://www.sayahna.org


സാഹിത്യവാരഫലം
1992/01/26-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഫലപ്രാപ്തി ഇന്നതു് എന്നു
േനരേത്ത അറിയാെമങ്കിൽ
ഏതു പ്രവൃത്തിയാണു്
ജിജ്ഞാസ ഉളവാക്കുക?

ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാ�
രാജാവിെന്റ കാലത്തു് സർ�
വാധികാര്യക്കാരും പ്രിവ�
ന്റിവ് സൂപറിൻെറ്റൻഡു�
മായിരുന്ന (പില്ക്കാലത്തു്

എക് ൈസസ് കമ്മിഷണർ എന്നു േജാലിേപ്പരു് ) മാധ�
വൻപിള്ളയുെട മൂത്ത മകനായിരുന്നു അയ്മനം കുട്ടൻ�
പിള്ള. വലിയ ആളുകളുെട മക്കൾ മിക്കവാറും പഠിക്കി�
ല്ല. പഠിക്കാെത, സാംസ്കാരികകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാ�
െത നടന്ന കുട്ടൻപിള്ള െവറും ൈഡ്രവറായിത്തീർന്നു.
അച്ഛൻ പ്രമുഖനായ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ. അമ്മ “സന്താന�
േഗാപാലം” ചമ്പു എഴുതിയ കരുേവലിൽ ഗൗരിക്കുട്ടിഅ�
മ്മ. എന്നിട്ടും കുട്ടൻപിള്ള കാറിെന്റ വളയം പിടിക്കാനാ�
ണുേപായതു്. അേദ്ദഹം േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത�
മ്പുരാെന്റ ൈഡ്രവറായിരുന്നു. കാേറാടിച്ചു തിരുവനന്ത�
പുരേത്തക്കു േപാരുേമ്പാൾ ഒരു പട്ടിെയടുത്തു േറാഡിനു
കുറുേക ചാടി. അതിെന രക്ഷിക്കാൻ കുട്ടൻപിള്ള കാറ്
െവട്ടിെയാഴിച്ചേപ്പാൾ അതു് ഒരു ചാലിേലക്കു മറിയുക�
യും വൃദ്ധനായ േകരളവർമ്മയ്ക്കു് ആഘാതേമല്ക്കുകയും െച�
യ്തു. മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞു് അേദ്ദഹം മരിച്ചുേപായി. കാറ്
മറിയാതിരുെന്നങ്കിൽ ജീവിച്ചിരുേന്നേന. “മയൂര സേന്ദ�
ശം”േപാലുള്ള വിലക്ഷണങ്ങളായ സേന്ദശകാവ്യങ്ങളും
“വിശാഖവിജയം” േപാലുള്ള വിരൂപങ്ങളായ മഹാകാ�
വ്യങ്ങളും “അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം” േപാലുള്ള ജുഗുപ്സാ�
വഹങ്ങളായ തർജ്ജമകളും അേദ്ദഹം േകരളീയർക്കു
നല്കുമായിരുന്നു. അയ്മനം കുട്ടൻപിള്ള ഒരു കണക്കിൽ
േകരളീയെര രക്ഷിച്ചു. ൈഡ്രവർ മാത്രമായിരുന്നില്ല കു�
ട്ടൻപിള്ള. േപരുേകട്ട ഗുസ്തിക്കാരനുമായിരുന്നു. വല്ലാ�
ടൻ ൈമതീൻകുഞ്ഞ്, പഞ്ചാബിെല രഞ്ജിത് സിങ് ഇവ�
െരാെക്ക അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യരായിരുന്നു. ഈ ഗുസ്തി�
ക്കാരെന്റ മകളുെട മകനാണു് സാഹിത്യവാരഫലക്കാ�
രനായ എം. കൃഷ്ണൻനായർ; കുട്ടൻപിള്ളയ്ക്കു് ആദ്യെത്ത
ഭാര്യയിലുണ്ടായ മകളുെട മകൻ. പ്രഥമപത്നിയുെട ചര�
മത്തിനു േശഷം മുത്തച്ഛൻ േവെറാരു വിവാഹം നടത്തി.
ആ ദ്വിതീയപത്നി ഭർത്താവിെനേപ്പാെലതെന്ന ഗുസ്തി�
ക്കാരിയായിരുന്നു. കാലത്തു് അരറാത്തൽ ബദാംപ�
രിപ്പു് കാച്ചിയ പാലിൽ അരച്ചുകലക്കി കുടിച്ചതിനുേശ�
ഷം കുട്ടൻപിള്ള ഭാര്യയുമായി േഗാദയിലിറങ്ങും. മൂച്ചുട�
യ്ക്കുക എെന്നാരു ഏർപ്പാടുണ്ടു് ഗുസ്തിക്കാർക്കു്. മുത്തച്ഛൻ
ഗുസ്തിപിടിച്ചിരുന്നതു് മുത്തശ്ശിയുമായിട്ടാണു്. അേദ്ദഹം
അങ്ങെന മൂച്ചുടയ്ക്കുന്നതു് കുട്ടികളായ ഞങ്ങൾ േനാക്കി�
നില്ക്കും. മുത്തച്ഛൻ അനായാസമായി അമ്മൂമ്മെയ അടി�
ച്ചു താെഴയിടും. ഞങ്ങൾ ൈകെകാട്ടും. എല്ലാ ദിവസവു�
മുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഏർപ്പാടു്. അമ്മൂമ്മ േതാല്ക്കുെമന്നതു
നിശ്ചയമായിരുന്നതുെകാണ്ടു് ക്രേമണ ഞങ്ങൾക്കു് ആ
ഗുസ്തിമത്സരം വിരസമായിത്തീർന്നു. ഒടുവിൽ അതു കാ�
ണാൻ ആരുമില്ലാെതയായി. ഫലപ്രാപ്തി ഇന്നതു് എന്നു
േനരേത്ത അറിയാെമങ്കിൽ ഏതു പ്രവൃത്തിയാണു് ജി�
ജ്ഞാസയുളവാക്കുക?

മാർേകസിെനക്കാൾ
വലിയ കലാകാരനാണു്
ബാസ് േതാസ്. വായനക്കാ�
േരാടു് ഒരിക്കൽ പറയെട്ട.
ഈ േനാവൽ വായിക്കൂ.
കലയുെട മഹാദ്ഭുതം നി�
ങ്ങൾക്കു് അനുഭവെപ്പടും.

മരം മുറിക്കുന്നു ചിലർ, േനര�
േത്ത പല െകാമ്പുകളിലുമാ�
യി കയറുെകട്ടി താഴേത്ത�
ക്കിടുന്നു. ഒന്നുരണ്ടുേപർ
േകാടാലിെകാണ്ടു ചുവട്ടിൽ
ആഞ്ഞാഞ്ഞു െവട്ടുന്നു. ചീളു�
കൾ െതറിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ

ഒറ്റപ്പിടിത്തം കയറുകൾ കൂട്ടിപ്പിണച്ചു്. െവട്ടുകാർ ഉേദ്ദശി�
ച്ച സ്ഥലത്തുതെന്ന മരം വന്നുവീഴുന്നു. അടുത്തുള്ള െകാ�
ച്ചു െചടികൾക്കു േപാലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഈ
മരംമുറിക്കൽ കാണാൻ എന്തു രസമുണ്ടു്? പ്രതീക്ഷയ്ക്കു്
അനുസരിച്ച ഫലപ്രാപ്തി രസജന്യമെല്ലന്നു മാത്രമല്ല വി�
രസവുമേത്ര. ശ്രീ. ഏകലവ്യെന്റ “ഋതുേഭദങ്ങൾ” എന്ന
െചറുകഥ കലാകൗമുദിയിൽ വായിച്ചു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ�
ത്തെന്ന അതു് ഇന്ന രീതിയിൽ അവസാനിക്കും എന്നു്
എനിക്കു േതാന്നി. എനിക്കു മാത്രമല്ല ഒരു സ്ക്കൂൾക്കുട്ടിക്കു�
േപാലും അതിെന്റ അവസാനം എന്തായിരിക്കുെമന്നു്
ഊഹിക്കാനാവും. േമാടിപിടിപ്പിച്ച രീതിയിൽ, മരണ�
ത്തിേലക്കു നീങ്ങുന്ന ഒരു സ്ത്രീെയ കഥാകാരൻ വർണ്ണി�
ക്കുന്നു. അവർ മരിച്ചാൽ അവരുെട ഭർത്താവു് ആത്മ�
ഹത്യ നടത്തിക്കളയുെമന്നുവെര കഥാകാരൻ പറഞ്ഞു�
വയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. അനിയതമായ ഈ ദുഃഖപ്രകടനം കാണു�
ന്ന ഏതു വായനക്കാരനും തീരുമാനിക്കും. അയാൾ ആ
സ്ത്രീയുെട മരണത്തിനുേശഷം േവെറാരു സംബന്ധം നട�
ത്തുെമന്നു്. ആ സംബന്ധം നടത്തിച്ചു് കഥെയ െവറും
അസംബന്ധമാക്കിത്തീർക്കുന്നു ഏകലവ്യൻ. േവെറാരു�
വിധത്തിൽ പറയാം. ഏകലവ്യെന്റ കഥയ്ക്കു് അന്യാദൃശ
സ്വഭാവമില്ല. ആ സ്വഭാവം വരുത്തണെമങ്കിൽ ഭാവന
േവണം. ഭാവനാരാഹിത്യം ചിരപരിചിതത്വത്തിെന്റ പ്ര�
തീതിേയ ഉളവാക്കു. കാശിയിൽ സ്ഥിരമായി താമസി�
ക്കുന്നവൻ ഒരു മാസം േബാംെബയിൽ േപായി പാർ�
ത്തിട്ടു തിരിച്ചു കാശിയിെലത്തിയാൽ അയാൾക്കു് ഒരു
വികാരവുമുണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാൽ ആദ്യമായി കാശി�
യിൽ െചല്ലുന്നവൻ അദ്ഭുതവികാരത്തിനു വിേധയനാ�
യി നിന്നുേപാകും. കഥാകാരന്മാർ, മൂച്ചുടച്ചു് സഹധർമ്മി�
ണിെയ തള്ളിത്താെഴയിടുന്ന അയ്മനം കുട്ടൻപിള്ളെയ�
േപ്പാെല ആവരുതു്. മരം മുറിച്ചു് വീഴ് േത്തണ്ടിടത്തു വീ�
ഴ് ത്തുന്ന മരംെവട്ടുകാർ ആവരുതു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: കുടുംബച്ഛിദ്രം ഉണ്ടാകുന്നതു് എന്തുെകാണ്ടു്?

ഉത്തരം: സേഹാദരികളും സേഹാദരന്മാരും കുട്ടിക�
ളായിരിക്കുേമ്പാൾ അവർക്കു അച്ഛനമ്മമാരുെട സം�
രക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അേപ്പാൾ സേഹാദരി�
കളും സേഹാദരന്മാരും ഒറ്റെക്കട്ടായി വർത്തിക്കും.
എല്ലാവർക്കും ഒേര ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ വിവാഹത്തി�
നുേശഷം സേഹാദരികൾ അവരുെട ഭർത്താക്ക�
ന്മാരുെടയും സേഹാദരന്മാർ അവരുെട ഭാര്യമാരു�
െടയും െചാല്പടിയിലാവും. അേതാെട സംഘട്ടനമാ�
രംഭിക്കുകയായി. േചട്ടൻ അനിയെനയും അനിയൻ
േചട്ടെനയും നിന്ദിക്കുന്നതു് അവരുെട ഭാര്യമാരുെട
തലയണമന്ത്രത്താലാണു്. എല്ലാക്കുടുംബങ്ങളിലും
ശണ്ഠകളുണ്ടു്. അേന്യാന്യം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ശത്രുത
പുലർത്തുന്നു. മറ്റുള്ളവർ കാൺെക അവരതു പ്രദർ�
ശിപ്പിക്കുന്നില്ല എേന്നയുള്ളു.

േചാദ്യം: ഭ്രാന്തേനാ പിശുക്കേനാ േഭദം?

ഉത്തരം: സംശയെമന്തു് ? ഭ്രാന്തനാണു േഭദം. ഭ്രാന്ത�
െന ഒഴിഞ്ഞു നടക്കാം. പിശുക്കൻ അവെന്റ െചറ്റ�
ത്തരംെകാണ്ടു് അന്യെര എേപ്പാഴും ആക്രമിക്കും.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ ആദ്യം
നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമേമതായിരിക്കും?

ഉത്തരം: ഞാൻ സൂര്യപ്രകാശത്തിനു കരം ചുമത്തും.
എന്നിട്ടു് ഓേരാ വർഷവും അതു ഇരട്ടിയാക്കിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കും. കരം െകാടുക്കാൻ ബഹുജനം മടിച്ചാൽ
അവെന്റെയല്ലാം നെട്ടല്ലു് അടിെച്ചാടിക്കാൻ െപാലീ�
സിേനാടു പറയും.

േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട ഒരു പ്രേയാഗമുണ്ടേല്ലാ എേപ്പാ�
ഴും; സുജനമര്യാദ. എന്താണതിെന്റ അർത്ഥം?

ഉത്തരം: െറ്റലിേഫാൺ െബല്ല് അടിച്ചാൽ െകാച്ചു�
കുട്ടികെളെക്കാണ്ടു് റിസീവർ എടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക
എന്നതാണു സുജനമര്യാദ.

േചാദ്യം: േവദികളിൽ കയറിനിന്നു പൂർണ്ണസ്യ പൂർ�
ണ്ണമാദായ പൂർണ്ണേമവാവശിഷ്യേത എന്നു പ്രസം�
ഗിക്കുന്നവെരക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു?”

ഉത്തരം: മൂക്കുമുെട്ട ശാപ്പാടു് അടിച്ചുെകാണ്ടു് വിശന്നു
െപാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നവെര േനാക്കി കള്ളം പറയുന്ന�
വർ.

േചാദ്യം: മാർേകസിെനക്കാൾ വലിയ േനാവലിസ്റ്റു�
കളുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ‘I, The Supreme’ എന്ന േനാവെലഴുതിയ
േറാആ ബാേസ്താസിെന്റ ആയിരത്തിൽ ഒരംശം
പ്രാഗല്ഭ്യം മാർേകസിനില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏതു
കൃതിയും ബാസ് േതാസിെന്റ േനാവലിെന്റ താേഴക്കി�
ടയിലാണു് വർത്തിക്കുന്നതു് .

േചാദ്യം: സംഭാഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിേക്കണ്ട ഒരുകാ�
ര്യം പറഞ്ഞുതരൂ.

ഉത്തരം: സ്വന്തം കവിതെയക്കുറിച്ചു് നിരൂപണെത്ത�
ക്കുറിച്ചു്, േനാവലിെനക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കരുതു്.
സംസാരിച്ചാൽ അയാൾ ഉടെന റിസ്റ്റ് വാച്ച് േനാ�
ക്കും. അയാെളക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ
ഇരുപത്തിെയാന്നാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ അന്ത്യംവെര�
യും അയാളതു േകട്ടുെകാണ്ടിരിക്കും.

േചാദ്യം: സ്ത്രീയുെട ചിരിയാണു് ഏറ്റവും മേനാഹരെമ�
ന്നു നിങ്ങൾ കാക്കെത്താള്ളായിരം പ്രാവശ്യം പറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. എനിക്കങ്ങെന േതാന്നുന്നില്ലേല്ലാ
സാേറ.

ഉത്തരം: നിങ്ങെള േനാക്കിച്ചിരിച്ച സ്ത്രീകൾ പുഞ്ചിരി�
െപാഴിച്ചിരിക്കില്ല. പല്ലുകൾ മാത്രം കാണിച്ചു് ചിരി�
ച്ചിരിക്കില്ല. അണ്ണാക്കു കാണുന്ന മട്ടിൽ വാതുറന്നു
ചിരിച്ചിരിക്കും. അതുെകാണ്ടാണു് അങ്ങെന േതാ�
ന്നിയതു് .

േജണലിസം

േറാആ ബാേസ്താസ്

ആധുനികരായ ആചാ�
ര്യന്മാർ എടുത്തുകാണി�
ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൂർവ്വകഥ�
െയ അവലംബിച്ചു് ശ്രീ.
ജയപ്രകാശ് അങ്കമാലി
രചിച്ച “യശസ്സു്” എന്ന
കാവ്യം കാവ്യധിഷണ�
യുെട സന്തതി മാത്രമാ�
ണു്. വളെരക്കാലം ഭൂ�
മിയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന
രാജാവു് ഭൂമിയിെലത്തി
ഒരു മഹർഷിെയക്ക�
ണ്ടു േചാദിക്കുന്നു ‘താങ്കൾ എെന്ന അറിയുേമാ’ എന്നു്.
‘ഇല്ല’ എന്നു മറുപടി. രാജാവു് മഹർഷിെയക്കാൾ ആയു�
േസ്സറിയ ഒരു െകാക്കിെനക്കണ്ടു് അേത േചാദ്യം േചാ�
ദിച്ചു. ‘ഇല്ല’ എന്നു മറുപടി കിട്ടിയേപ്പാൾ െകാക്കിെന�
ക്കാൾ ആയുസ്സിനു ദീർഘതയുള്ള ആമെയക്കണ്ടു േചാ�
ദിച്ചു. ആമ മറുപടി നല്കി:

“ഞാൻ മറക്കുേമാ മഹാനായ താങ്കെള, ധർമ്മം
ഞാെണാലിയുയർത്തിയതിെപ്പാഴും മുഴങ്ങുന്നു.
ഹാ മറക്കുേമാ ദിവ്യനായ രാജാേവ! പണ്ടു
ഭൂമിയിലിന്ദ്രൻേപാെല വാണ താങ്കെളക്കാലം?”

നിത്യജീവിതത്തിെല മര�
ണം േശാകദായകമാണു്.
എന്നാൽ അതു കവിതയി�
േലക്കു കടക്കുേമ്പാൾ അദ്ഭു�
തജനകമായിബ്ഭവിക്കണം.
പഞ്ഞിെക്കട്ടിൽ തീപിടിച്ചാ�
െലങ്ങെന? അതുേപാെല
അനുവാചക ഹൃദയത്തിൽ
ഒരനുഭവമുണ്ടാകണം.

ഇക്കഥെയ തനിക്കു കഴി�
യുന്ന മട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചി�
ട്ടു് ജയപ്രകാശ് മാറിനില്ക്കു�
ന്നു മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി�
െന്റ താളുകളിൽനിന്നു്. കാ�
വ്യം ഒന്നുകൂെട വായിേക്ക�
ണ്ടതില്ല. ധിഷണയുെട മാ�
ത്രം—ചിന്തയുെട മാത്രം—
സൃഷ്ടിയാണിെതന്നു് ആദ്യ�

െത്ത പാരായണംതെന്ന സ്പഷ്ടമാക്കിത്തരും. കവിത�
െയന്നതു് ഉള്ളിെല കണ്ണുെകാണ്ടു കണ്ടതിെന വീണ്ടും
സൃഷ്ടിക്കലാണു്. അതു നിർവഹിക്കുേമ്പാൾ അക്കഥയി�
ലുള്ള പേരാക്ഷ സത്യങ്ങൾ െവളിെപ്പട്ടുവരും. അതു് വാ�
യനക്കാരെന്റ ജീവിതാവേബാധെത്ത തീക്ഷ്ണതമമാക്കും.
ഇേപ്പാഴെത്ത നിലയിൽ ജയപ്രകാശ് അങ്കമാലിയുെട
ഇക്കാവ്യം ‘Verse Journalism’ മാത്രമാണു്. സർഗ്ഗാത്മ�
കമായ ചിത്രം പ്രദാനം െചയ്യാെത ആഖ്യാനത്തിൽ
മാത്രം അഭിരമിക്കുന്ന കാവ്യം േജണലിസത്തിൽക്കവി�
ഞ്ഞു ഒന്നുമാകുന്നില്ല.

സംഭവങ്ങൾ

1. പ്രശസ്തനായ േനാവലിസ്റ്റ് ശ്രീ. എം.െക േമേനാ�
െന (വിലാസിനി) ഡിസംബർ 31-ആം ൹ ൈവകു�
േന്നരം നാഷനൽ ബുക്ക് സ്റ്റാളിെന്റ നടയിൽവച്ചു
കണ്ടു. സാഹിത്യവാരഫലത്തിൽ പറയാറുള്ള ലാ�
റ്റിനേമരിക്കൻ േനാവലുകൾ അേദ്ദഹം വായിച്ചിട്ടി�
ല്ലാത്തവയാെണങ്കിൽ കുറിച്ചുവയ്ക്കാറുെണ്ടന്നും പി�
ന്നീടു് അവ വരുത്തിവായിക്കാറുെണ്ടന്നും അേദ്ദഹം
അറിയിച്ചു. അങ്ങെന അേമരിക്കയിൽനിന്നു വരു�
ത്തിയ േനാവലാണു് േറാആ ബാേസ്താസിെന്റ I, The
Supreme എന്ന േനാവെലന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
എന്തുെകാണ്ടും മാർേകസിെന്റ ഒടുവിലെത്ത േനാ�
വലിെനക്കാൾ അതു േശ്രഷ്ഠമാെണന്നു് എം.െക.
േമേനാനു് അഭിപ്രായമുണ്ടു്. അതുേകട്ട ഞാൻ പറ�
ഞ്ഞു: മാർേകസിെനക്കാൾ വലിയ കലാകാരനാണു്
ബാസ് േതാസ്. വായനക്കാേരാടു ഒരിക്കൽ പറയ�
െട്ട. ഈ േനാവൽ വായിക്കൂ. കലയുെട മഹാദ്ഭുതം
നിങ്ങൾക്കു് അനുഭവെപ്പടും.
ഒരുകാര്യം പറയാൻ വിട്ടുേപായി. തകഴി ശിവശ�
ങ്കരപ്പിള്ളയുെട ‘െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ’ എന്ന കഥ
മേനാഹരമാെണന്നും എം.െക. േമേനാൻ അഭിപ്രാ�
യെപ്പട്ടു.

2. ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയുെട േസ്താതാവായി നടക്കുന്ന
എേന്നാടു് പരിണതപ്രജ്ഞനായ ഒരു സാഹിത്യ�
കാരൻ പറഞ്ഞു. (അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരു് എഴുതാൻ
അനുമതി ഇല്ല). ചങ്ങമ്പുഴയുെട കവിത നല്ലതുത�
െന്ന. പേക്ഷ, അതിൽ സർഗ്ഗാത്മകതയുെട ശക്തി�
യില്ല. അരവിന്ദേഘാഷ് െഷല്ലിയുെട കവിതെയക്കു�
റിച്ചു് എഴുതിയതാണു് എനിേക്കാർമ്മ വരുന്നതു്.
െഷല്ലിയുെട ‘Skylark’-ൽ Skylark ഇല്ല. ആ േപരിലൂ�
െട അേദ്ദഹം തെന്റ വിചാരവികാരങ്ങെള മാത്രേമ
സ്ഫുടീകരിച്ചിട്ടുള്ളു. സർഗ്ഗാത്മകശക്തി ഉണ്ടായിരു�
െന്നങ്കിൽ വായനക്കാരൻ Skylark ആയി മാറുമായി�
രുന്നു പാരായണേവളയിൽ.

3. പ്രസംഗങ്ങൾെകാണ്ടു് ഒരു പ്രേയാജനവുമിെല്ലന്നു്
ഞാെനാരിക്കൽ ൈകനിക്കര കുമാരപിള്ളേയാടു
പറഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു് ഇങ്ങെന:
“അതു ശരിയല്ല. ഗാന്ധിജി, ഗാന്ധിജി എന്നു പത്തു�
തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ േകട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന�
വരിൽ ഒരുത്തെന്റെയങ്കിലും മനസ്സിൽ ആ േപരു
പതിയാതിരിക്കില്ല.”

4. ഹജുർകേച്ചരിയുെട മുൻപിൽ നിന്നു െതല്ലകെലയാ�
യി കാറിടിച്ചു ഒരുത്തൻ മരിച്ചേപ്പാൾ കവി കുഞ്ഞി�
രാമൻനായരും ഞാനും േറാഡിെന്റ ഒരുവശത്തു്
നില്ക്കുകയായിരുന്നു. “ഒഴിഞ്ഞു േപായിരുെന്നങ്കിൽ
ആ മനുഷ്യനു് ഇതു സംഭവിക്കുമായിരുേന്നാ” എന്നു
ഞാൻ കവിേയാടു ദുഃഖേത്താെട േചാദിച്ചേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഭാഗ്യവും ദൗർഭാഗ്യവും അപക�
ടവും എല്ലാം േചർന്ന ഒരു ചങ്ങലയാണു് ജീവിതം.
അതിൽ നിന്നു് അപകടെമന്ന കണ്ണിെയടുത്തുമാ�
റ്റാൻവയ്യ.”

കന്യാമറിയം
േപാപ്പ് േജാൺേപാ�
ളിെന േറാം പീേറ്റഴ് സ്
സ്ക്വയറിൽവച്ചു് ഒരു�
ത്തൻ െവടിവച്ചേല്ലാ.
താൻ മരണത്തിൽനി�
ന്നു രക്ഷെപ്പട്ടതു കന്യാ�
മറിയത്തിെന്റ “വിേശ�
േഷാേദ്ദശകമായ പ്രാർ�
ത്ഥന”യാലാെണന്നു
(personal intercession)
അേദ്ദഹം ദൃഢമായി
വിശ്വസിക്കുന്നു. അതു�
േപാെല യൂേറാപ്പിലാ�

െക കമ്മ്യൂണിസമില്ലാതാക്കിയതും കന്യാമറിയമാെണ�
ന്നാണു് േപാപ്പിെന്റ വിശ്വാസം (ൈറ്റം വാരിക, ഡിസം�
ബർ 30, 1991 പുറം 50, േകാളം 3). ൈറ്റമിെല ഈ സു�
ദീർഘമായ േലഖനവും അദ്ഭുതസംഭവങ്ങെള യഥാർ�
ത്ഥീകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള അതിെല േവെറാരു േലഖനവും
വായിച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ മുൻെപാരിക്കൽ വായി�
ച്ചുതീർത്തുവച്ച “Alone of All her Sex The Myth and
the Cult of the Virgin Mary”, Marina Warner എന്ന
പുസ്തകെമടുത്തു േനാക്കി. പെത്താൻപതാം ശതാബ്ദ�
ത്തിലും ഈ ശതാബ്ദത്തിലും കന്യാമറിയം പ്രത്യക്ഷ�
യായ പല സംഭവങ്ങളും—യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളും—
ഉെണ്ടന്നു് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞരിക്കുന്നു; പള്ളി
അവെയ അംഗീകരിച്ചിെല്ലങ്കിലും. 1917-ൽ െപാർചഗ�
ലിെല (Portugal) ഫാത്തീമാ േദവാലയത്തിൽ കന്യാ�
േമരി മൂന്നു ഇടയക്കുട്ടികളുെട മുൻപിൽ ആറുതവണ
പ്രത്യക്ഷയായി. േമയ് മാസം 13-നും ഒക് േടാബർ 13-
നുമിടയ്ക്കായിരുന്നു ഈ പ്രത്യക്ഷെപ്പടൽ. േപാപ്പിെന
െവടിവച്ചതും േമയ് 13-ആം തീയതി ആയിരുന്നു. അതി�
നാലാണു് തെന്ന രക്ഷിച്ചതു് കന്യാമറിയം ആെണന്നു
േപാപ്പ് വിശ്വസിക്കുന്നതു്. കന്യാമറിയം പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു്
ആ മൂന്നുകുട്ടികളിൽ ഒരുവേനാടു േസാവിയറ്റ് സമഗ്രാ�
ധിപത്യമുണ്ടാകുെമന്നു പറഞ്ഞുവേത്ര. പിന്നീടുണ്ടായ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടലിൽ േപാപ്പിേനാടും ബിഷപ്പന്മാേരാടും
കമ്മ്യൂണിസെത്ത നശിപ്പിക്കാനായി തെന്റ വിശുദ്ധഹൃ�
ദയത്തിെന്റ മുൻപിൽ റഷ്യെയ സമർപ്പിക്കാൻ അവർ
ആവശ്യെപ്പട്ടു. മൂന്നു ശ്രമങ്ങൾ അതിനായി നടന്നു. ഫല�
െപ്പട്ടില്ല. 1984-ൽ േജാൺേപാൾ അതു നടത്തി. അടു�
ത്തവർഷം േഗാർബേച്ചാഫ് അധികാരത്തിൽ വരിക�
യും അതു് യു.എസ്.എസ്.ആറിെന്റ തകർച്ചയ്ക്കു കാരണ�
മാവുകയും െചയ്തു. ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണു് ൈറ്റമിൽ
കാണുന്നതു്.

“ഭ്രാന്തേനാ പിശുക്കേനാ േഭ�
ദം?”
“സംശയെമന്തു് ? ഭ്രാന്തനാണു്
േഭദം. ഭ്രാന്തെന ഒഴിഞ്ഞു
നടക്കാം. പിശുക്കൻ അവെന്റ
െചറ്റത്തരം െകാണ്ടു അന്യെര
എേപ്പാഴും ആക്രമിക്കും.”

എനിക്കു് ഈ േലഖനം താ�
ല്പര്യജനകമായതു് ഞാൻ
വായിച്ച ഒരു പുസ്തകെത്ത�
ക്കുറിച്ചു േലഖകൻ പറഞ്ഞ�
തിനാലാണു്. കന്യാമറി�
യത്തിെന്റ ൈദവികമാതൃ�
ത്വവും കന്യകാത്വവും വി�

ശുദ്ധഗർഭധാരണം (the dogma of the unique Priv-
ilege by which the Virgin Mary was conceived in
her mother’s womb without the stain of original sin
through the anticipated merits of Jesus Christ.) ശരീ�
രേത്താടും ആത്മാേവാടുംകൂടി കന്യാമറിയത്തിെന്റ സ്വർ�
ഗ്ഗാേരാഹണം—ഈ നാലിലും വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുെകാണ്ടു�
ള്ള രചനയുെട ഫലമാണു് േമരിന വാർനറുെട പുസ്തകം.
വിശ്വവിഖ്യാതയായ Margaret Mead ഈ ഗ്രന്ഥെത്ത
astonishing and enlightening എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ൈറ്റം വാരികയിെല േലഖനങ്ങളിേലക്കും േമരിനയു�
െട പുസ്തകത്തിേലക്കും ഞാൻ വായനക്കാരുെട ശ്രദ്ധ
ക്ഷണിക്കെട്ട.

Margaret Mead

മതപരമായ സംവീക്ഷ�
ണത്തിനു് എതിരായു�
ള്ള സങ്കല്പങ്ങെളയും
േമരിന എടുത്തുകാണി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. എല്ലാ ആളു�
കൾക്കും കന്യകാത്വം
നശിക്കാത്ത അമ്മ േവ�
ണെമന്നാണു് ആഗ്രഹ�
െമന്നു് യുങ്ങും അനുയാ�
യികളും വിശ്വസിക്കുന്നു.
അതു പ്രതിരൂപാത്മ�
കമായിരുന്നാലും മതി
അവർക്കു്. െറാളാങ് ബാർഥ് ഈ പ്രവർത്തനെത്ത
സൂക്ഷ്മതേയാെട വിവരിക്കുന്നുണ്ടു് Mythologies എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ. “We reach here the very principle of
myth: it transforms history into nature. (P. 129 Pal-
adin Book.)

രാജ്യം കൂടുതൽ ജീർണ്ണിക്കും
The Decline and Fall of the Roman Empire എന്ന
ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗ്രന്ഥം സമ്പൂർണ്ണമായും ഞാൻ വായിച്ചി�
ട്ടില്ല. എങ്കിലും അതിെന്റ ഒരു െചറിയ രൂപം വായിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. ഉജ്ജ്വലമായ േറാമാ സാമ്രാജ്യം എന്തുെകാണ്ടും
തകർന്നു എന്നതിെന്റ കാരണങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകർത്താവു്
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

1. കായികവിേനാദങ്ങളിലുള്ള അമിതമായ താല്പര്യം.
(നമ്മുെട രാജ്യത്തു് ഇതുണ്ടു്. എത്ര പണമാണു് ക്രി�
ക്കറ്റ് കളിക്കും ഓട്ടത്തിനും ചാട്ടത്തിനും നമ്മൾ െച�
ലവാക്കുന്നതു്.)

2. ഓേരാ വർഷവും നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ (നമ്മുെട
രാജ്യത്തു് ഇതു വളെരക്കാലമായി നടക്കുന്നു. ആളു�
കളുെട വരുമാനം സ്ഥിരം. അരിവില, െപേട്രാൾ�
വില, ട്രാൻസ് േപാർട്ട് ചാർജ്ജ് ഇവ കൂട്ടിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കുന്നു.)

3. വിവാഹേമാചനത്തിെന്റ ആധിക്യം. (ഇതു നമ്മുെട
നാട്ടിലുേണ്ടാ എന്നു് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.)

4. മതത്തിെന്റ ജീർണ്ണത. (ഇതും ഇന്ത്യയുെട ശാപ�
മാണു്.)

േറാമാസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ അധഃപതനത്തിനു് ഈ േഹ�
തുക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ കവിതയുെട
ജീർണ്ണത, നിരൂപണത്തിെന്റ ജീർണ്ണത ഇവെയക്കുറിച്ചു
പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കവിതയും നിരൂപണവും അന്നു നല്ല നില�
യിൽ വർത്തിച്ചിരിക്കണെമന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.

നമ്മുെട രാജ്യത്തി�
െന്റ അധഃപതനത്തി�
നു് ഈ ജീർണ്ണതകൂടി
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാെമ�
ന്നു േതാന്നുന്നു. ൈവ�
േലാപ്പിള്ളി ശ്രീധരേമ�
േനാൻ േഭദെപ്പട്ട കവി�
യാണു്. പേക്ഷ, അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ “അരിയി�
ല്ലാഞ്ഞിട്ടു്” എന്ന കാ�
വ്യത്തിൽ കവിതയി�
ല്ല. അതു് െവറും പദ്യ�

മാണു്. ആ പദ്യെത്ത ഉത്കൃഷ്ടമായ കാവ്യമായും സമൂ�
ഹവിപ്ലവം വരുത്താനുള്ള ആഹ്വാനമായും ചിലർ കരു�
തുന്നു. ഒരു ദരിദ്രൻ ജീവിച്ചിരിെക്ക ആരും തുണയ്ക്കാൻ
എത്തിയില്ല. അയാൾ ചത്തേപ്പാൾ ചിലർ മാവുെവ�
ട്ടി. ശവം എളുപ്പംെകാണ്ടുേപാകാൻ േവലിതട്ടി. വിധ�
വെയ മറ്റു ചിലർ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഒരു ധനികെന്റ കാ�
രുണ്യംെകാണ്ടു് കച്ചയ്ക്കുള്ള പണംകിട്ടി. േവെറാരാൾ
മുറുക്കാൻ ഒരുക്കി. ശവത്തിനുചുറ്റും വിതറാൻ കുറച്ചു്
ഉണക്കലരിേവണം ആേരാ െചന്നു് വിധവേയാടു് അതു
േചാദിച്ചേപ്പാൾ “അരിയുെണ്ടന്നാലേങ്ങാരന്തരിക്കുകി�
ല്ലേല്ലാ” എന്നു് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞുേപാലും. ഈ
ശുഷ്കപദ്യെത്തയാണു് ചിലർ െകാണ്ടാടുന്നതു്. െന�
േഞ്ചറ്റി ലാളിക്കുന്നതു്. പ്രാേയാഗികതലത്തിൽ വിധ�
വയുെട പ്രസ്താവത്തിനു സാംഗത്യമില്ല. കലയുെട തല�
ത്തിൽ അതിനു വിശ്വാസ്യതയുമില്ല. ഒരു തകർന്ന ജീ�
വിതെത്ത ഭാവനാത്മകമായി ചിത്രീകരിച്ചു് യാഥാതഥ്യ�
ത്തിെന്റ േതാന്നലുളവാക്കാനല്ല യത്നിച്ചതു്. അതിെന
ഒരു ഐഡിേയാളജിയിേലക്കു സംക്രമിപ്പിച്ചു ൈകയ�
ടിേനടാനാണു്. മാത്രമല്ല ഈ പദ്യത്തിെല വരികളി�
ലടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾക്കു് അന്തസ്സുമില്ല. “മരിക്കസാ�
ധാരണമീവിശപ്പിൽദ്ദഹിക്കേലാ നമ്മുെട നാട്ടിൽമാ�
ത്രം/ഐക്യക്ഷയത്താലടിമശ്ശവങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടും ചു�
ടുകാട്ടിൽ മാത്രം” എന്ന വരികളിെല ആശയത്തിെന്റ
ഉദാത്തതെയവിെട? ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെട ആശയത്തി�
െന്റ അന്തസ്സാരശുന്യതെയവിെട?

നിത്യജീവിതത്തിെല മരണം േശാകദായകമാണു്. എ�
ന്നാൽ അതു കവിതയിേലക്കു കടക്കുേമ്പാൾ അദ്ഭുതജ�
നകമായിബ്ഭവിക്കണം. പഞ്ഞിെക്കട്ടിൽ തീപിടിച്ചാെല�
ങ്ങെന? അതുേപാെല അനുവാചകഹൃദയത്തിൽ ഒര�
നുഭവമുണ്ടാകണം. ഇതിെനാെക്ക അസമർത്ഥമാണു്
ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെട പദ്യം. കാവ്യപ്രേചാദനത്തിെന്റ
അധമതലത്തിൽ കവി വർത്തിച്ചിേപ്പാൾ ആവിർഭവിച്ച
ഒരധമപദ്യമാണു് “അരിയില്ലാഞ്ഞിട്ടു്” എന്നതു്. അതി�
െന വാഴ്ത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുെട സാഹിത്യനിരൂപ�
ണം കൂടുതൽ ജീർണ്ണിക്കും. രാജ്യത്തിെന്റ ജീർണ്ണതയ്ക്കു്
അതും ഒരു കാരണമാകും. (േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ
ശ്രീ. െക.ഇ.എൻ. ഈ പദ്യെത്തക്കുറിെച്ചഴുതിയ േലഖ�
നം വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കു േതാന്നിയതു്.)

എം.െക. േമേനാൻ

േപരക്കുട്ടിക്കു് ഒരു
വലിയ ബലൂൺ വാങ്ങി�
െക്കാണ്ടുവന്നു ഞാൻ.
കുട്ടി അതു് ഊതിെപ്പ�
രുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി�
യേപ്പാൾ “മതി, മതി
െപാട്ടിേപ്പാകും” എന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞു. കുട്ടി
അതു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഊതിവീർപ്പിച്ചു് ബലൂൺ െപാട്ടിച്ചു.
അതുേപാെല പ്രതിപാദ്യവിഷയെത്ത െപരുപ്പിക്കാവു�
ന്നിടേത്താളേമ കവി െപരുപ്പിക്കാവൂ. ഇെല്ലങ്കിൽ അതു
ബലൂൺേപാെല െപാട്ടിേപ്പാകും. െപാട്ടിയാൽ േപര�
ക്കുട്ടിക്കു മാനസികമായ ക്ഷീണം. കണ്ടുനില്ക്കുന്നവർക്കു
വല്ലായ്മ. കവി വലുതാക്കിയ പ്രതിപാദ്യവിഷയെത്ത വീ�
ണ്ടും ഊതിവലുതാക്കുന്നു നമ്മുെട നിരൂപകർ. നിറുത്തൂ
എന്നു പറയാനല്ലാെത നമുെക്കന്തു കഴിയും?

സാഹിത്യചിന്ത

1. അവർണ്ണനീയമായവിധത്തിൽ വൃത്തിെകട്ടവൾ,
അവർണ്ണനീയമായവിധത്തിൽ നാറ്റം വ്യാപിപ്പി�
ക്കുന്നവൾ, അവർണ്ണനീയമായവിധത്തിൽ യുവ�
ത്വമുള്ളവൾ. ഞാൻ ഓേട്ടാറിക്ഷയിൽ തമ്പാനൂർ
എന്ന സ്ഥലത്തു െചന്നിറങ്ങിയേപ്പാൾ അവൾ ഓടി
എെന്റ അടുക്കെലത്തി. െതാട്ടുെതാട്ടിെല്ലന്ന മട്ടിൽ
നിന്നു. വൃത്തിേകടും നാറ്റവും എെന്ന പിറേകാട്ടു്
െകാണ്ടു െചേല്ലണ്ടതാണു്. പേക്ഷ, നീങ്ങാനിടമി�
ല്ല. നീങ്ങിയാൽ ഓേട്ടാറിക്ഷയിൽ െചന്നിടിക്കും.
അവൾ ഒരുനിമിഷം െകാണ്ടു് മാറുമറച്ചിരുന്ന സാ�
രിയുെട ഭാഗം വലിച്ചുതാെഴയിട്ടു. അത്രയും ഭാഗം
േറാഡിൽ കിടന്നു് ഇഴഞ്ഞു. എന്നിട്ടു് എെന്റ േനർക്കു
ൈകനീട്ടി. രക്ഷെപ്പടാൻ േവണ്ടി ഞാൻ േപാക്ക�
റ്റിൽ ൈകയിട്ടേപ്പാൾ കിട്ടയതു് രണ്ടുരൂപ േനാട്ടാണു്
അതു് അവളുെട ൈകയിേലക്കു് ഇട്ടിട്ടു് കൂലിെകാടു�
ക്കാൻ ൈഡ്രവറുെട േനർക്കുതിരിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഒരു
രൂപ കൂടുതൽ േചാദിച്ചാൽ തരില്ല. െചറുപ്പക്കാരി
മാറിടം അനാവരണംെചയ്തേപ്പാൾ രണ്ടു രൂപ െകാ�
ടുക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മട്ടിൽ അയാളുെട
പുഞ്ചിരി. േനാബൽ സമ്മാനം േനടിയ േനഡീൻ
േഗാഡിമർ ഈ ഭിക്ഷക്കാരിെയേപ്പാെലയാണു്
െസക്സ് കലർത്തുന്നതു രചനകളിൽ. വായനക്കാർ
അതുകണ്ടു ഭ്രമിക്കുെമന്നു് അവരുെട വിചാരം. മുന്നൂ�
റു രൂപ, നാന്നൂറു രൂപ എന്ന കണക്കിനു് േനാവൽ
വാങ്ങിയവൻ മറ്റു മാർഗ്ഗമില്ലാെത അവ വായിക്കു�
ന്നു. വായിച്ചിെല്ലങ്കിൽ രൂപ െവറുേത കളഞ്ഞു എന്ന
േതാന്നലുണ്ടാവിേല്ല?

2. േഡാക് ടർ െക. ഭാസ്കരൻനായരും ചങ്ങമ്പുഴയും തി�
രുവനന്തപുരെത്ത മ്യൂസിയം പാർക്കിൽ ഇരുന്നു
സംസാരിക്കുന്നതു് ഞാൻ പലേപ്പാഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
ചങ്ങമ്പുഴ ഇരുന്ന പുൽത്തകിടിയുെട െതാട്ടടുത്തു്
ഏേതാ െചടിയുെട പൂങ്കുലകൾ; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കവിതേപാെല. ഭാസ്കരൻനായർസ്സാറിെന്റ ഇടതു�
വശത്തു് അങ്ങിങ്ങു പൂക്കളുള്ള ചില െകാച്ചുമരങ്ങൾ;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗദ്യകൃതികൾേപാെല.

□
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എം.കൃഷ്ണൻ നായർ

തിരുവനന്തപുരത്ത് വി.െക.മാധവൻ പിള്ളയുെടയും ശാരദാ�
മ്മയുെടയും മകനായി 1923 മാർച്ച് 3-നു ശ്രീ എം.കൃഷ്ണൻ നാ�
യർ ജനിച്ചു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േശഷം തിരുവനന്തപു�
രം യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാളജിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ബിരുദാ�
നന്തര ബിരുദം േനടി. പഠനത്തിനു േശഷം മലയാള സാഹി�
ത്യാധ്യാപകനായി അേദ്ദഹം പല കലാലയങ്ങളിലും േസവ�
നം അനുഷ്ഠിച്ചു. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാളജിൽ നി�
ന്നു മലയാള വിഭാഗം തലവനായി വിരമിച്ചു.

സാഹിത്യവാരഫലം
36 വർഷേത്താളം തുടർച്ചയായി അേദ്ദ�
ഹം എഴുതിയ (1969 മുതൽ മരണത്തി�
നു ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യവാര�
ഫലം ഒരുപേക്ഷ േലാകത്തിെല തെന്ന
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ച സാഹിത്യ പംക്തി ആയിരിക്കും. മല�
യാളനാട് വാരികയിലാണ് അേദ്ദഹം

തെന്റ പംക്തി എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. മലയാളനാട് നിന്നുേപാ�
യതിനു േശഷം കലാകൗമുദി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും അതിനു േശഷം
സമകാലിക മലയാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫലം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ അറി�
വുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂേറാപ്പു
വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴുത്തുകാ�
െര േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി. പാ�
വ്  േലാ െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി കവ�
ബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളികളു�
െട വായനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരുെട
പങ്കു െചറുതല്ല.

സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആതിഥ്യമര്യാദക്കാരനുമായിരു�
ന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ കർശനമായ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിെന്റ േപരും പ്രശസ്തി�
യും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമായി ഔന്ന�
ത്യമുള്ള രചനകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും മെറ്റല്ലാം
വ്യർത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു.
സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ പത്രപ്രവർത്തന�
ത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവിയൽ’ എന്നു വിേശ�
ഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി, ‘അതുെകാണ്ടാണെല്ലാ,
ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35 വർഷമായി സാഹിത്യ വാ�
രഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകരമായ
രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാള്ളുന്ന നർമവും മലയാളികളു�
െട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാത്മക�
വുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാഹിത്യ വാരഫലെത്ത വായന�
ക്കാർക്കു പ്രിയങ്കരമാക്കി.

1995 ജൂൺ 25-ന് കലാകൗമുദി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്ത്.

അതിഗഹനമായ വായനയുെട ഉടമയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നാ�
യർ. ഓേട്ടാറിക്ഷാ ൈഡ്രവർമാർ മുതൽ േകാേളജ് െപ്രാഫ�
സർമാർ വെരയും നവകവികൾ മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വെര�
യും സാഹിത്യവാരഫലത്തിെന്റ പുതിയ ലക്കങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
കാത്തിരുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ മൗലികതയുള്ള എഴു�
ത്തുകാർ ഇെല്ലന്നും േടാൾേസ്റ്റായിയും േതാമസ് മാനുമായി താ�
രതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ ബഹുദൂ�
രം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരെത്ത സായാഹ്ന നടത്തക്കാർക്ക് പരിചിത�
നായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നായർ. ഇന്ത്യൻ േകാഫി െഹൗസിെല
പതിവുകാരനായിരുന്ന അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരെത്ത േമാ�
േഡൺ ബുക് െസന്ററിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകനും ഉപയുക്താ�
വുമായിരുന്നു. സാഹിത്യരംഗെത്ത േസവനങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹ�
ത്തിനു ജി.െക. േഗാെയങ്ക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. േകരള യൂണിേവ�
ഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾക്കായി ഒരു പ്രദർ�
ശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ കാല ഉപന്യാസങ്ങ�
ളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സന്നിധാന�
ത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നു (1979), സാഹിത്യ
വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർശന�
ത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.

െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു സ്വകാര്യ
ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു. ന്യുേമാണിയയും
ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമായിരുന്നു മരണ കാരണം.

(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിനും വാരഫലത്തിെല ചിത്രങ്ങൾക്കും വിക്കി�
പ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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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

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531

