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സാഹിത്യവാരഫലം

1993/01/03-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഞാൻ ബാലനായിരിെക്ക, ആ െകാച്ചു ജലാശയത്തിൽ
ഒഴുക്കിയ കടലാസ്സുേതാണി െപെട്ടന്നു നിശ്ചലമായി.
അതു് ഉറങ്ങുന്നതുേപാെല േതാന്നി. ജലാശയവും ഉറ
ങ്ങുകയാണു്. ഒരു കാറ്റു വെന്നങ്കിൽ രണ്ടും ഉണരുമാ
യിരുന്നു. ഉള്ളൂർക്കവിത ഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ ഉറങ്ങു
കയാണു്. ഭാരത സംസ്കാരം അതിൽ ചലനരഹിതം.
വള്ളേത്താൾക്കവിത ൈവഷയികത്വത്തിൽ നിദ്രാധീ
നം. ൈവഷയികത്വത്തിനും സുഷുപ്തി. വിമർശനത്തിെന്റ
കാറ്റു വീശുേമ്പാഴാണു് ഇവെയല്ലം ചലനം െകാള്ളുന്ന
തു്. അതിനാൽ കവിതാവിമർശനം നമുക്കു ഒഴിവാക്കാ
വുന്നതല്ല.
നവീന കവിത പടി
ഞ്ഞാറൻ കവിതയിൽ
ഉറങ്ങുകയല്ല; അതിൽ
താണ്ഡവമാടുകയാണു്.
ആ നൃത്തം അനുസ്യൂത
മായി നടത്താനാവില്ല.
ഇേപ്പാൾതെന്ന അതി
െന്റ കാലു കഴച്ചു തുട
ങ്ങി; േമനി വിയർത്തു
തുടങ്ങി. ഏെറ ൈവകാ
െത ഈ പടിഞ്ഞാറൻ
പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
മങ്കേയാടു പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ മെറ്റാരു സന്ദർഭ
ത്തിൽ േചാദിച്ചതുേപാെല നമുക്കും േചാദിേക്കണ്ടിവ
രും. മൂർച്ഛാജനകമായ മരുന്നുെകാടുത്തു മയക്കെപ്പട്ടു േമ
ശേമൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന േരാഗിണിെയേപ്പാെല സാ
യാഹ്നം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന
തു കാണുന്ന നിങ്ങൾ ആമ്പൽപ്പൂ പൂത്തുനില്ക്കുന്ന േകരള
ത്തിെല വാപികെള കാണുന്നിേല്ല?

“നയാഗ്രാ”
സംസ്കൃതത്തിെല അപ
സ്മാരശബ്ദത്തിനു സ്മര
ണശക്തിയുെട അഭാ
വം എന്നാണു് അർ
ത്ഥം. സ്മരണെയ നശി
പ്പിക്കുന്നതു് നമ്മുെട
അഹംേബാധമാണു്.
നടരാജവിഗ്രഹത്തിെല
സുഗതകുമാരി
ശിവപാദത്തിെന്റ താ
െഴക്കിടക്കുന്നതു് അപസ്മാരൻ എന്ന രാക്ഷസനാെണ
ന്നും അങ്ങെന ആ രൂപം അഹംേബാധെത്ത സൂചിപ്പി
ക്കുന്നുെവന്നും ഏേതാ പണ്ഡിതൻ എഴുതിയതു ഞാൻ
വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അഹംേബാധെത്ത ചവിട്ടി നശിപ്പിക്കുക
യാണു ശിവൻ. നടരാജെന്റ നൃത്തം പ്രപഞ്ചലയെത്ത
യും വിഗ്രഹത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള അഗ്നി, പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിെയ
യും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉടുക്കു് ഭാഷെയയും അഭയമുദ്ര സം
രക്ഷണശക്തിെയയും കാണിക്കുന്നു. ഉയർത്തിയ ഒരു
കാലിെന ഒരു ൈക ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു ഭക്തജനപ
രിപാലനെത്തയാണു് സൂചിപ്പിക്കുക. ഒരു ൈകയിെല
അഗ്നിനാളം വിനാശാത്മകതയുെട പ്രതീകമേത്ര. ശ്രീ
മതി സുഗതകുമാരിയുെട നയാഗ്രാ എന്ന കാവ്യത്തിൽ
(മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ) നടരാജെന്റ േവെറാരു നൃത്തരൂ
പെത്തയാണു് ആേലഖനം െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ജടാഭരം കുട
െഞ്ഞഴുേന്നറ്റു നിന്നു് തൃൈക്കകൾ അരെക്കട്ടിൽ അപ്പുറ
വുമിപ്പുറവും കുത്തി നൃത്തമാടി ജലദുർഗെയ പ്രവഹിപ്പി
ക്കുന്ന ശിവെനയാണു് ഇവിെട കാണുക. ആ നടരാജ
െനയും ഗംഗാപ്രവാഹെത്തയും നയാഗ്രാ െവള്ളച്ചാട്ടവു
മായി കവി ഭാവനാത്മകമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്നു. ആദ
രം കലർന്ന ഭയെത്ത ഇംഗ്ലീഷിൽ awe എന്നു പറയുന്നു.
ആ രീതിലുള്ള വികാരമാണു് ശിവെന്റ നൃത്തം ഉളവാ
ക്കുന്നതു്. അതു െവറും ‘മിത്താ’െണന്നു (myth) ഞാൻ
സമ്മതിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ആ മിത്ത് അവാസ്തവികത കൂ
ടാെത ഒരു വിഭാഗം ജനതെയ സമാക്രമിച്ചുെകാണ്ടി
രിക്കുന്നു. നയാഗ്രാ ജലപാതം മിത്തല്ല. അതു് യഥാർ
ത്ഥമായ ആദരസമ്മിശ്രമായ ഭയവികാരമുളവാക്കുന്നു.
അവാസ്തവികെമങ്കിലും ജനതയ്ക്കു വാസ്തവികമായ മി
ത്തിെനയും യഥാർത്ഥമായ ജലപാതെത്തയും നിര
ക്ഷീര ന്യായമനുസരിച്ചു് സേമ്മളിപ്പിച്ചു് അനുവാചകെന
ഉദാത്തമണ്ഡലത്തിേലക്കു നയിക്കുന്ന കാവ്യമാണു് ‘ന
യാഗ്രാ’.
“അടിമുടി നനഞ്ഞുനിന്നലിവിലഴകിൽ, നിെന്റ
യതുലതുമുലഗംഭീരാരവാരത്തിൽ
പരമാനന്ദത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു കണ്ണീെരാതുക്കി
യറിയുേന്നൻ; സ്വർഗഗംഗാ വരവു കേണ്ടൻ”.

ആ സ്വർഗ്ഗഗംഗയുെട ആഗമനം അനുവാചകനും കാ
ണുന്നു എന്നതാണു് ഈ കാവ്യത്തിെന്റ സവിേശഷത.
ഇതിെന്റ മൗലികത അഭിനന്ദനാർഹമായിരിക്കുന്നു.

അസാന്നിദ്ധ്യം
ഞാൻ യൂണിേവഴ്സിറ്റി
േകാേളജിൽ (െകാളീജ്
എന്നു് ശരിയായ ഉച്ചാ
രണം) പഠിച്ച കാലത്തു്
എെന്ന െകമിസ്റ്റ്രി പഠിപ്പി
ച്ച അധ്യാപകെന കുട്ടികൾ
ബുൺസൺ എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു. ജർമ്മൻ െകമിസ്റ്റാ
യിരുന്നു ബുൺസൺ. സാറിെന്റ ക്ലാസ്സിൽ എേപ്പാഴും
ബഹളം. ‘ഹാജെരടുക്കുേമ്പാൾ’ സ്വന്തം നമ്പർ തക്ക
സമയത്തു പറയാൻ മറന്നുേപായ വിദ്യാർത്ഥി പിന്നീടു്
അതു പറഞ്ഞാൽ സാറ് വകവയ്ക്കില്ല. You are absent
എന്നാവും അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു വരുന്ന വാക്കുകൾ.
വിദ്യാർത്ഥി No, Sir, I am present എന്നു മറുപടി നല്കി
യാൽ No you are absent എന്നു് അേദ്ദഹം പറയും. ക്ലാ
സ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിെയ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഏർപ്പാടാ
യിരുന്നു സാറിേന്റതു്. എെന്റ അധ്യാപകെനേപ്പാെല
യാണു് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ “മരണക്കളി” എന്ന
െചറുകഥ എഴുതിയ ശ്രീ. േസാക്രട്ടീസ് വാലത്തു്. വാരി
കയുെട മൂന്നു പുറം അേദ്ദഹം അക്ഷരങ്ങൾെകാണ്ടു നി
റച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ പുറങ്ങളാെക ശൂന്യം.
ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം. അച്ചടിമഷി പുരളാത്ത െവറും
താളുകൾ ദ്രഷ്ടാക്കെള പീഡിപ്പിക്കില്ല. േസാക്രട്ടീസിെന്റ
മുദ്രിതപത്രങ്ങൾ (printed pages) വല്ലാെത പീഡിപ്പി
ക്കുന്നു. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെന്റ ജീവിതം മെറ്റാരു
ത്തെനെക്കാണ്ടു് എഴുതിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രസ്താവം നട
ത്തി സാമാന്യമായി ജീവിതെത്തയും മരണെത്തയും
കുറിച്ചു് വായനക്കാരനു് അവേബാധം ഉണ്ടാക്കിെക്കാ
ടുക്കാനാണു് േസാക്രട്ടീസിെന്റ യത്നം. ആ യത്നത്തിൽ
അേദ്ദഹം പരാജയെപ്പടുന്നുെവന്നു മാത്രമല്ല, നിരപരാ
ധരായ വായനക്കാെര യാതനയിൽ െകാണ്ടുെചല്ലുക
യും െചയ്യുന്നു. ഇത്രേത്താളം അസഹനീയമായ േവെറാ
രു കഥ വായിേക്കണ്ട ദൗർഭാഗ്യം അടുത്തകാലെത്ത
ങ്ങും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ എറണാകുളം മഹാ
രാജാസ് േകാേളജിൽ അധ്യാപകനായിരുന്ന കാലയ
ളവിൽ േസാക്രട്ടീസ് വാലത്തു് അവിെട വിദ്യാർത്ഥിയാ
യിരുന്നു എന്നാണു് എെന്റ ഓർമ്മ. അന്നു് നമ്പർ പറ
ഞ്ഞ അേദ്ദഹെത്ത െപ്രസന്റായി ഞാൻ സ്ലിപ്പിൽ േരഖ
െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്നു െചറുകഥ രചിച്ചു് I am present
എന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ No you are absent
എന്നു മറുപടി പറയുന്നു.
േകരളത്തിെല ചിലർ സാഹി
ത്യവ്യവസായം തുടങ്ങിയിെല്ല
ങ്കിൽ?
അവർ റബർ വ്യവസായ
ത്തിൽ തല്പരരാകുമായിരുന്നു.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: ചില സ്ത്രീകൾ െറബലുകളായി മാറുന്നതു്
എന്തുെകാണ്ടു് ?

ഉത്തരം: ജീവിതത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത കാലയളവിൽ

അവർ പാപം െചയ്യുകയില്ല. നല്ലവരായി ജീവിക്കും.
പേക്ഷ, ക്രേമണ അച്ഛനമ്മമാരും ബന്ധുക്കളും പി
ന്നീടു ഭർത്താവും അവേരാടു ക്രൂരമായി െപരുമാറും.
അതിെന്റ ഫലമായി അവർ വഴക്കാളിത്തസ്വഭാവമു
ള്ളവരായി മാറും.

േചാദ്യം: നിങ്ങെളന്തിനാണു് എേപ്പാഴും സ്ത്രീകെളക്കു
റിച്ചു് എഴുതുന്നതു?

ഉത്തരം: സൗന്ദര്യമുള്ള ആളുകെളക്കുറിച്ചു്, സൗന്ദര്യ
മുള്ള വസ്തുക്കെളക്കുറിച്ചു ഞാൻ എഴുതുന്നു. തിരുവ
നന്തപുരം എന്ന നാറുന്ന നഗരെത്തക്കുറിച്ചു ഞാൻ
എഴുതണെമന്നാേണാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതു?

േചാദ്യം: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിെല വർത്തമാനപ്പത്ര
ങ്ങൾ എങ്ങെന?

ഉത്തരം: ഇന്ത്യയിൽനിന്നു െചല്ലുന്നവെര അവർ

കൂടുതൽ മാനിക്കും. അതിെന്റ േപരിൽ എനിക്കും
അനർഹമായ പ്രാധാന്യം കിട്ടി. ഖലീജ് െറ്റംസ്
എന്ന ദിനപത്രത്തിൽ (ഇന്ത്യയിൽ അതിനു തുല്യ
മായ ഒരു പത്രമില്ല). ശ്രീ സുേരഷ് േമേനാൻ എെന്റ
പ്രഭാഷണം റിേപാർട്ട് െചയ്തതു കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ
അദ്ഭുതെപ്പട്ടുേപായി. പടേത്താടുകൂടി െവണ്ടയ്ക്ക
അക്ഷരത്തിൽ തലെക്കേട്ടാടുകൂടി. േനെരമറിച്ചാണു്
േകരളത്തിെല സ്ഥതി.

േചാദ്യം: ഭൂതകാലം അസഹ്യമാകുന്നതു പുരുഷേനാ
സ്ത്രീേക്കാ?

ഉത്തരം: പുരുഷൻ ഭൂതകാലെത്ത അത്രകണ്ടു ഓർ

മ്മിക്കുന്നില്ല. സ്ത്രീെയ അതു് േവദനിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരി
ക്കും. മാത്രമല്ല അവളുെട മകളുെട ജീവിതെത്തേപ്പാ
ലും അതില്ലാെതയാക്കും.

േചാദ്യം: േകരളത്തിെല ചിലർ സാഹിത്യവ്യവസാ
യം തുടങ്ങിയിെല്ലങ്കിൽ?

ഉത്തരം: അവർ റബർ വ്യവസായത്തിൽ തല്പരരാകു
മായിരുന്നു.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ െചയ്യാൻ തീരുമാനി
ച്ചാൽ എഴുതിവയ്ക്കുന്ന കത്തിെന്റ സ്വഭാവം?

ഉത്തരം: ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കു വന്നു. ഒറ്റയ്ക്കു േപാകുന്നു.
േചാദ്യം: ഒരുപേദശം തരൂ.
ഉത്തരം: ഒന്നും അതിരുകടക്കരുെതന്നു് കുമാരനാ

ശാൻ പറഞ്ഞതായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ പ്രഭാ
കരൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഒരു ഹ്രസ്വമായ കാ
ലയളവിനു് അപ്പുറേത്തക്കു പത്രപംക്തിേയാ കാർ
ട്ടൂേണാ നീട്ടിെകാണ്ടു േപാകരുെതന്നു് ഫിലിം ഡയ
റക്ടർ അരവിന്ദൻ എേന്നാെടാരിക്കൽ പറഞ്ഞു.
അരവിന്ദെന്റ നിർേദ്ദശം ലംഘിച്ചു് ഞാൻ എഴുതി
െക്കാണ്ടിരുന്നു. താൻ ഉപേദശിച്ച സത്യം തെന്റ ജീ
വിതത്തിൽ പകർത്തി അരവിന്ദൻ ഹാസ്യ ചിത്രപ
രമ്പര (മാതൃഭൂമി വാരികയിൽ) നിറുത്തി. ആശാെന്റ
യും അരവിന്ദെന്റയും ഉപേദശം സ്വീകരിക്കൂ. ഒന്നി
ലും അതിരുകടക്കാതിരിക്കൂ.

ആത്മപ്രശംസയ്ക്കു് ഒരി
ക്കലും അംഗീകാരം
കിട്ടില്ല. വായനക്കാർ
സദയം ക്ഷമിക്കണം.
ഞാൻ ഒരാത്മശ്ലാഘ
നടത്തിെക്കാള്ളെട്ട.
കൃതജ്ഞത എെന്റ
സ്റ്റ്േരാങ്ങ് േപായിന്റാ
ണു്. എനിെക്കാരു ഉപ
കാരം െചയ്ത ആളിെന,
എന്നല്ല എെന്നക്കുറി
ച്ചു ഒരു നല്ലവാക്കു പറ
അരവിന്ദൻ
ഞ്ഞ ആളിെന എനിക്കു
വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. പല വിധത്തിലും എെന്റ ഉപകർ
ത്താവായ പ്രെഫസർ എം. െക. സാനു എെന്നക്കുറിച്ചു
കുങ്കുമം വാരികയിൽ (20 ഡിസംബർ) നല്ല വാക്കുകൾ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആ സൗമനസ്യത്തിനു ഞാൻ അേദ്ദ
ഹേത്താടു നന്ദി പറയുന്നു.

അവിശ്വാസ്യം
“ജലഘടവും നിറച്ചുെകാണ്ടീവഴിക്കവൾ വരാത്തതിെന
ന്തിന്നു കാരണം”എന്നു് കവി വാക്യം െചാല്ലിെക്കാണ്ടു്

പമ്പാനദിയുെട തീരത്തു് അരശതാബ്ദത്തിനു മുൻപു് ഞാ
െനത്ര ദിവസങ്ങളിലാണു് നിന്നിട്ടുള്ളതു്. പലേപ്പാഴും
വരില്ല അവൾ. വരുേമ്പാൾ എെന്താരു ഭംഗി! േനർത്ത
പുരികെക്കാടികൾ, നീണ്ടു ചുരുണ്ട തലമുടി, ഋജുതയാർ
ന്ന മൂക്കു്, േനരിയ ചുണ്ടുകൾ. ആ േവഷത്തിനുതെന്ന
എെന്താരു േകരളീയത! മുണ്ടും ബ്ലൗസും. ഒക്കത്തു നി
റഞ്ഞ കുടം. “ലളിത ലജ്ജ പുരണ്ട കൺേകാണുകെള
റിഞ്ഞു് അവൾ െമെല്ല നീങ്ങും. ഇക്കാലത്തു് എനിക്കു്
അമ്പതുെകാല്ലം മുൻപുള്ള പ്രായം ൈകവെന്നങ്കിൽ കാ
മുകി വരുന്നതു മെറ്റാരു വിധത്തിലായിരിക്കും കാണുക.
കഴുത്തറ്റം വച്ചു മുറിച്ചു കളഞ്ഞ തലമുടി. േഷവ് െചയ്തിട്ടു്
ആ സ്ഥാനത്തു വരച്ചുവച്ച പുരികങ്ങൾ, ചുണ്ടിൽ േതച്ച
കടും ചായം“കുട്ടിക്കുറയ്ക്കുേമൽ റൂഷ് ”. േവഷേമാ? ഭയാന
കം! ഏതാണ്ടു് കണങ്കാൽ വെര എത്തുന്ന േളാഹ. േളാ
ഹയുെട അടിവശത്തു കാണുന്ന ൈപജാമയുെട അറ്റം.
െപാട്ടില്ല െനറ്റിയിൽ. ധിക്കാരേത്താടുള്ള നടത്തം. സർ
വപുച്ഛം. ഈ ഓവർ െഡ്രസ്സിങ്ങാണു് നമ്മളുെടയും പു
ച്ഛം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതു്.
സാഹിത്യത്തിലും പാടില്ല
ഈ Sartorial splendour
(േവഷെത്തസ്സംബന്ധിച്ച
ഉജ്ജ്വലത). നിത്യജീവിത
ത്തിൽ, അന്യേരാടുള്ള െപ
രുമാറ്റത്തിൽ, നൂറുശതമാന
വും െജന്റിൽമാനായ ശ്രീ.
ടി. വി. െകാച്ചുബാവയുെട
‘പുലർകാലം’ എന്ന െചറുകഥയുെട ന്യൂനത ഇതാണു്
(കുങ്കുമം). ശരിയായ മാനസികേപ്രരണയില്ലാെത ഒരു
ത്തൻ ദുഷ്ടതേയാെട െപരുമാറുന്നു. മകെന അയാൾ
ആത്മഹത്യയിേലക്കു നയിക്കുന്നു. മകെന്റ ഭാര്യാപിതാ
വിേനാടു ശണ്ഠ കൂടുന്നു. ഭാര്യെയ നിഗ്രഹിക്കുന്നു. കഥ
പറയുന്ന ആൾ ആ ദുഷ്ടെന ശിക്ഷിക്കുേമ്പാൾ കഥ പര്യ
വസാനത്തിെലത്തുന്നു. കസവാർന്ന മുണ്ടിനും ബ്ലൗ
സിനും പകരം െസൽവാറും കമ്മീസും. പിച്ചിപ്പൂ ചൂടിയ
നീണ്ടു ചുരുണ്ട തലമുടിക്കു പകരം േതാളറ്റം വച്ചു മുറിച്ച
ഹ്രസ്വാേകശം. ലിപ്സ്റ്റിക്, റൂഷ് ആെകെയാരു സാർ
േടാറിയൽ സ്െപ്ലൻഡർ. അതു വിശ്വാസ്യത നഷ്ടെപ്പടു
ത്തുന്നു.
നവീന കവിത പടിഞ്ഞാറൻ
കവിതയിൽ ഉറങ്ങുകയല്ല;
അതിൽ താണ്ഡവമാടു
കയാണു്. ആ നൃത്തം
അനുസ്യൂതമായി നടത്താ
നാവില്ല. ഇേപ്പാൾതെന്ന
അതിെന്റ കാലു കഴച്ചുതുടങ്ങി;
േമനി വിയർത്തു തുടങ്ങി.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ—വിശ്വസാഹിത്യത്തിലൂെട
1. ഗ്രീക്ക് ജീവചരിത്രകാരനും പ്രബന്ധകാരനുമായ പ്ലൂ

ട്ടാക്ക് ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ആനകെളക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞ
തു് ഓർമ്മയിെലത്തുന്നു. പ്ലൂട്ടാക്കിെന്റ കാലത്തിനു
വളെരക്കാലം മുൻപല്ലാെത േറാമിൽ ആനകെള
പല വിദ്യകളും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. െപെട്ടന്നു തിരയുക,
വട്ടംകറങ്ങുക ഇവ സ്ഥൂലശരീരമുള്ള ആനകൾ െച
യ്യണം. ആപത്തുണ്ടാക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങൾ. ഈ
ആനകളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒരാനയ്ക്കു് ഒട്ടും ബുദ്ധിയില്ലാ
യിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു വിദ്യകൾ പഠിപ്പിച്ച ആശാ
ന്മാർ അതിെന കളിയാക്കുകയും െചയ്തു. ആ ആന
ആരും പറയാെത, ആരും അറിയാെത നിലാവുള്ള
സമയത്തു കടൽക്കരയിൽ െചന്നുനിന്നു് കൂട്ടുകാ
രുെട വട്ടംകറങ്ങുക തുടങ്ങിയ േവലകൾ തനിെയ
അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. പാവം ആന, നമ്മുെട ചില കവി
കൾക്കു് ഈ ആനയുെട വിേവകമുണ്ടാെയങ്കിൽ!
അവർ ഓേരാരുത്തരായി ഏകാന്തത്തിലിരുന്നു
കവിതെയഴുതാൻ അഭ്യസിക്കുമായിരുന്നു.

2. തിേയാജിനിസ് എന്ന െമഗാരയിെല കവി തലമുടി

നരച്ചു വൃദ്ധനായാൽ തലമുടി കറുത്ത െചറുപ്പക്കാരി
യായ ഭാര്യെയ ഒഴിവാക്കൂ. നങ്കൂരമിട്ടാലും അനുസരി
ക്കാത്ത യാനപാത്രെത്തേപ്പാെല അവൾ ഏതുസമ
യത്തും െകട്ടുെപാട്ടിച്ചു മെറ്റാരു തുറമുഖത്തു് അടുക്കും.
യുവതിയായ ഭാര്യയ്ക്കു് യുവാവായ ഭർത്താവിെന്റ തീ
ക്ഷ്ണകിരണങ്ങളാണു േവണ്ടതു്, അതിൽ മാത്രേമ
അവൾ വാടാതിരിക്കൂ എന്നു് പ്രൂസ്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പടുവൃദ്ധനായ ഒരു പത്രാധിപെര അയാളുെട േപ
രക്കുട്ടി േപ്രമിക്കുന്നുെവന്നു് നടിച്ചു് കത്തുകളയച്ചു.
രചനകൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിക്കിട്ടാനുള്ള തന്ത്രമാണു്
അെതന്നു മനസ്സിലാക്കാെത അയാൾ അവെള വി
വാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അസ്റ്റ്േരാണമി
പഠിപ്പിക്കുന്ന േഡാക്ടർ എസ്. പരേമശ്വരൻ അസ്
റ്റ്േരാളജറാെണന്നു െതറ്റിദ്ധരിച്ചു് അയാൾ ഗ്രഹ
നില േനാക്കാൻ അേദ്ദഹെത്ത ഏല്പ്പിച്ചു. സരസ
നായ െപ്രാെഫസർ പറഞ്ഞു: ‘ഇത്രയും പ്രായമുള്ള
പുരുഷൻ ഇത്രയും പ്രായം കുറഞ്ഞ തരുണിെയ വി
വാഹം കഴിക്കുന്നതു് അയാളുെട ആവശ്യത്തിനല്ല.
അടുത്ത വീട്ടുകാരെന്റ ആവശ്യത്തിനാണു്.

3. സൂക്തരചയിതാവായ മാർഷൽ (Martial) എന്ന
േറാമൻ കവി: േമാളിയുെട പല്ലുകൾ നിറം കുറഞ്ഞ
തു്; സൂസേന്റതു െവളുത്തതും. കാരണമുണ്ടു്. സൂസ
െന്റ പല്ലുകൾ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയവ, േമാളിയുേടതു സ്വ
ന്തവും. നിരൂപകർ വാഴ്ത്തുന്ന പല മലയാള െചറുകഥ
കളും പരകീയങ്ങളാണു്. അതുെകാണ്ടു് അവ േശാഭാ
വഹങ്ങളും.
4. കലാനിരൂപകനും േനാവലിസ്റ്റുമായ John Berger:
സമ്പൂർണ്ണ നഗ്നതയുള്ള, അർദ്ധനഗ്നതയുള്ള രൂപ

ങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള താല്പര്യം ൈലംഗികമല്ലാെത
മെറ്റാന്നുമല്ല. പണിതീർന്ന ശില്പം ആസ്വദിക്കുന്ന
തും അതുതെന്ന. ആധ്യാത്മികത്വം, രാഷ്ടവ്യവഹാരം
ഇവ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന കൃതികളുെട ആസ്വാദനവും
ഇതുേപാെല ഉള്ളടക്കെത്ത അവലംബിച്ചാണു് നട
ത്തുക. ശുദ്ധമായ കലാസ്വാദനം ൈവഷമ്യമുള്ള പ്ര
ക്രിയയാണു്.

അഴുക്കുചാല്
“കലാസൃഷ്ടിെയ സ്വീക
രിക്കാം; പ്രേയാജനെപ്പ
ടുത്താം. നമ്മൾ അതി

െന സ്വീകരിക്കുേമ്പാൾ
കലാകാരൻ കണ്ടുപി
ടിച്ച പാേറ്റൺ അനുസ
രിച്ചു് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഭാ
വന, മറ്റു ശക്തികൾ
ഇവെയ നമ്മൾ അതി
േലക്കു െചലുത്തുകയാ
ണു്. നമ്മൾ അതിെന
സമേരഷ് ബാസു
പ്രേയാജനെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ നമ്മുെട പ്രവർത്തനങ്ങ
െള സഹായിക്കാൻ അതിെന കൂട്ടുവിളിക്കുകയാണു്. പ്ര
േയാജനെപ്പടുത്തൽ സ്വീകരിക്കലിെനക്കാൾ തരംതാ
ണതാണു്. പ്രേയാജനെപ്പടുത്തൽ ജീവിതെത്ത സഹാ
യിക്കുന്നു. ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. പേക്ഷ, സ്വീകരിക്കൽ ജീവിത
െത്ത സമ്പന്നമാക്കുന്നു”. ഏതാണ്ടു് ഇേത വിധത്തിൽ
C. S. Lewis എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.
ശ്രീ. സി. ആർ. പ്രഭാ
കരൻ േദശാഭിമാനി
വാരികയിെലഴുതിയ
“പാർവ്വതിപുരം ശാ
ന്തം” എന്ന െചറുകഥ
പ്രചാരണാത്മകം മാത്ര
മാണു്. നിരപരാധനായ
ഒരു േതാട്ടിെത്താഴിലാ
ളിെയ ലഹളയുണ്ടാക്കു
േമ്പാൾ െപാലീസ് മർ
സുനിൽ ഗാംഗുലി
ദ്ദിക്കുന്നു; അയാളുെട ഭാ
ര്യെയ വസ്ത്രമില്ലാെതയാക്കുന്നു. െവറുെമാരു ചിത്രീകര
ണം. പുതിയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രീകരണ
ത്തിൽ അനുവാചകൻ ജീവിക്കുേമ്പാഴാണേല്ലാ അതു
കലയുെട മണ്ഡലത്തിേലക്കു െചല്ലുന്നതു്. കഥാകാരൻ
വർണ്ണിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രപരമായി ശരിയാ
യിരിക്കാം. സാമൂഹികമായി സത്യാത്മകമായിരിക്കാം.
അതുെകാണ്ടു മാത്രം ആ ചിത്രീകരണം കലയാവില്ല.
ഇേത വിഷയം സമേരഷ് ബാസു (മാർക്സിറ്റ് സാഹിത്യ
കാരൻ, Farewell എന്ന കഥ) സുനിൽ ഗാംഗുലി (The
Fugitive and the Followers) ഇവർ ൈകകാര്യം െചയ്യു
േമ്പാൾ അവ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ കലാസൃഷ്ടികളായി മാറു
ന്നു. അവ രണ്ടും എെന്റ ഹൃദയെത്ത സമ്പന്നമാക്കുന്നു.
പ്രഭാകരെന്റ രചന എെന്ന കലാരാഹിത്യത്തിെന്റ അഴു
ക്കുചാലിേലക്കു് എറിയുന്നു.

നിർവചനങ്ങൾ
ശംബളം: അമ്പതുെകാല്ലം മുൻപു് ഞാൻ ഹജൂർ കേച്ച
രിയിൽ ഗുമസ്തനായിരുന്ന കാലത്തു് ഗുമസ്തന്മാർക്കു
കന്റീനിൽ െചന്നിരിക്കുന്നതിനു സർക്കാർ നല്കിയി
രുന്ന പണം.
ഡീസന്റ ്: തങ്ങൾക്കു് ഉപകാരം െചയ്യുന്ന എതു വൃത്തി
െകട്ടവെനയും വിേശഷിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ പ്രേയാഗി
ക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കു്.
കണ്ണാടി: ഭക്ഷണശാലയിൽ ൈകകഴുകുേമ്പാൾ പി
റകിലിരിക്കുന്ന തരുണിെയ അവളും അവളുെട ഭർ
ത്താവും അറിയാെത േനാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന
ഒരു വസ്തു.
ദുർദ്ദിനം: സംസ്കൃതത്തിൽ മഴയുള്ള ദിവസം, േകരള
ത്തിൽ ശംബളം കിട്ടുന്ന ദിവസം.
േഡാക്ടർ: സ്വന്തം പ്രേമഹ േരാഗം ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാ
നാവാെത മറ്റു പ്രേമഹേരാഗികെള ചികിത്സിക്കുന്ന
ആൾ.
ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടു്: കവികളിൽ മാന്യൻ.
േഡാക്ടർ ഓഫ് ഫിേലാസഫി: എഴുത്തച്ഛൻ, കു
ഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ, പുനംനമ്പൂതിരി, വള്ളേത്താൾ, കു
മാരനാശാൻ, ഉള്ളൂർ ഇവെരാെക്ക കവികളായിരു
ന്നുെവന്നു നമുക്കു പറഞ്ഞുതരുന്ന ആൾ.
അനുേശാചന സേന്ദശം: പച്ചക്കള്ളെമന്നു് പദത്തി
െന്റ പര്യായം.
നായ്: വീട്ടിൽ മറ്റുള്ളവർ വരാതിരിക്കാൻ േവണ്ടി വീട്ടുട
മസ്ഥൻ വളർത്തുന്ന മൃഗം, അെല്ലങ്കിൽ കടുവ.
വൃദ്ധ: എഴുപതു കഴിഞ്ഞാലും തെന്ന െചറുപ്പക്കാർ
അഭിലാഷേത്താെട േനാക്കുന്നുെവന്നു വിചാരിക്കു
ന്ന മധുരപ്പതിേനഴുകാരി.

എൻ. എസ്. മാധവൻ
നവീന മലയാള െച
റുകഥയുെട തടവറ
യിൽ കിടന്നു് അവിെട
യുള്ള ഒറ്റ ജന്നലിൽ
ക്കൂടി ഞാൻ േനാക്കു
േമ്പാൾ കാണുന്ന പച്ച
പിടിച്ച പ്രേദശമാണു്
ശ്രീ. എൻ. എസ്. മാധ
എൻ. എസ്. മാധവൻ
വെന്റ ‘വിലാപങ്ങൾ’ എന്ന െചറുകഥ. അതു് ഹൃദയഹാ
രിയാണു്; ഉജ്ജ്വലമാണു്. ചരിത്രാതീത േസ്വച്ഛാധിപത്യ
കാലംെതാട്ടു ഇന്നുവെരയുള്ള േസ്വച്ഛാധിപത്യെത്തയും
അതിെന്റ തകർച്ചെയയും കാണിക്കാൻ കഥാകാരൻ
ഒരു േദശാധിപതിെയ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അയാളുെട നൃ
ശംസതെയ വരച്ചു കാണിക്കുന്നു. േസ്വച്ഛാധിപതികൾ
ക്കു സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തത്തിേലക്കു
അേദ്ദഹം അനുവാചകരുെട ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫല
േമാ? മാനസികമായ ഉന്നമനം. എക്സിസ്െറ്റൻഷ്യൽ
മാംസേപശികൾ കാണിച്ചു കഥാരചന എന്ന വ്യായാമ
ത്തിലൂെട ആ മാംസേപശികെള വലുതാക്കി കാണിക്കു
ന്ന ഇന്നെത്ത എഴുത്തുകാർ മാധവെന്റ ഇക്കഥ വായിച്ചു
േനാക്കണം.
െപറ്റുവീണ കുഞ്ഞു വിരലുകൾ മുറുക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
ബാലൻ മുഷ്ടിെകാണ്ടു് കൂെടക്കളിക്കുന്നവെന ഇടിക്കു
ന്നു. യുവാവു് ബലം കാണിക്കാൻ മുഷ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കു
ന്നു. ഇവെയല്ലാം േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിെനതിരായുള്ള
ശക്തിപ്രകടനമായി ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നു. എൻ.
എസ്. മാധവൻ മുഷ്ടിമുദ്രയുെട കലാത്മകതയിലൂെട
േസ്വച്ഛാധിപത്യെത്ത എതിർക്കുന്നു.

അധഃപതനം
ഗുന്റർ ഗ്രൗസ്സിെന്റ Tin
Drum എന്ന േനാവൽ

േലാകമാെക ഒരുതര
ത്തിലുള്ള ‘െസൻേസ
ഷൻ’ ഉളവാക്കുകയും
അേതാെട അേദ്ദഹം
മഹായശസ്കനായിത്തീ
രുകയും െചയ്തു. അതി
നു േശഷം അേദ്ദഹം
പല േനാവലുകളുെമഴു
തി. അവെയല്ലാം ക്രമാ
നുഗതമായ അധഃപത
നെത്തയാണു് കാണി
ച്ചതു്. ഇന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീർത്തിക്കു മങ്ങേലറ്റിരി
ക്കുന്നു. ഗ്രാസ്സിെന്റ The Call of the Toad എന്ന കൃതി
േനാവലിെന്റ രൂപത്തിലുള്ള െവറും വിമർശനമാെണ
ന്നു്—സർക്കാരിേനാടു് വിപ്രതിപത്തി കാണിക്കുന്ന വി
മർശനമാെണന്നു്—The Economist വാരിക എഴുതുന്നു.
െപെട്ടന്നു േപെരടുത്ത മെറ്റാരു േനാവലിസ്റ്റാണു് Julian
Barnes. അേദ്ദഹത്തിെന്റ Flaubert’s Parrot എന്ന േനാ
വൽ ധിഷണാപരമായ ആഹ്ലാദമരുളുന്നുെവന്നു് ഞാൻ
ഈ പംക്തിയിൽ മുൻപു് എഴുതിയിരുന്നു. ഒേരാ അദ്ധ്യാ
യെമന്നല്ല ഒേരാ ഖണ്ഡികെയന്നല്ല, ഓേരാ വാക്യവും
ധിഷണയുെട സ്ഫുലിംഗം ചിതറിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പുതിയ േനാവലാണു് The Porcupine എന്നതു്. മഞ്ഞ
പ്പിത്തം പിടിച്ച, അേനകം തവണ മറ്റുള്ളവർ ൈകകാ
ര്യം െചയ്ത വിഷയെത്ത അപ്രഗൽഭമായി പ്രതിപാദി
ക്കുകയാണു് ഈ കൃതിെയന്നു് The Economist വാരി
കയിൽ കാണുന്നു. ഈ വാരികയിെല സാഹിത്യനി
രൂപണം ഒെട്ടാെക്ക വിശ്വസനീയമാണു്. ഒരുകാലത്തു്
ൈറ്റം വാരികയിെല നിരൂപണങ്ങെള വിശ്വസിക്കാമാ
യിരുന്നു. ഇന്നു് അതു വയ്യ. േശാഭാ േഡ എന്ന ൈപങ്കി
ളി സാഹിത്യകാരിെയ േഭദെപ്പട്ട എഴുത്തുകാരിെയന്ന
മട്ടിൽ അതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അേതാെട ൈറ്റം
വാരികയിെല നിരൂപണങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാെതയാ
യി. The Economist-െല നിരൂപണങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും വാ
യിക്കുന്നു.

സംഭവങ്ങൾ
1. ശ്രീ. ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പു് വിേദശങ്ങളിൽേപ്പാലും

എത്ര പ്രശസ്തനാെണന്നു് ഞാൻ ആദ്യമായി മന
സ്സിലാക്കിയതു് മസ്കറ്റിൽ െചന്നേപ്പാഴാണു്. േകരള
കൾച്ചറൽ െസന്ററിെന്റ അന്നെത്ത പ്രതിനിധിയാ
യിരുന്ന ശ്രീ. സി. എൻ. പി. നമ്പൂതിരി ഓടിച്ചിരുന്ന
മേനാഹരമായ കാറിൽ നിന്നു് ഞാൻ ഒ. എൻ. വി.
യുെട ശബ്ദം േകട്ടു. സാധാരണയായി കാറിൽനി
ന്നു ഗാനമുയരുന്നതു് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. പേക്ഷ, ആ
കാവ്യം െചാല്ലൽ എനിക്കു ആഹ്ലാദദായകമായി.
പിന്നീടു മസ്കറ്റിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിേലക്കു സി.
എൻ. പിയുെട കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചേപ്പാെളല്ലാം ഞാൻ
ഒ. എൻ. വിയുെട കവിത േകട്ടിരുന്നു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ 25-ആം തീയതി ഞാൻ ദു
ബായി വിമാനത്താവളത്തിെലത്തി. അവിടെത്ത
ശ്രീ. എം. ജബാർ, ഷാർജയിെല ശ്രീ. ടി. വി. െകാ
ച്ചുബാബ, എയർേപാർട്ട് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.
രവിപിള്ള, ശ്രീ. െവൺകുളം മണി ഇങ്ങെന എത്ര
െയത്ര േസ്നഹസമ്പന്നർ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തി
യിരിക്കുന്നു. അല്പസമയം െകാണ്ടു ‘തൂലിക’യുെട
ൈവസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. േറാബിൻ ഓടിക്കുന്ന ജാ
പ്പനീസ് കാറിൽ സഞ്ചാരം തുടങ്ങി. കൂെട പ്രസി
ഡന്റ് േസാമൻ, ശ്രീ. ൈസനുലബ്ദീൻ, ശ്രീ. പ്രസ
ന്നകുമാർ ഇവെരല്ലാം. കാറ് സ്റ്റാർട്ട് െചയ്തേപ്പാൾ
ഒ. എൻ. വി.യുെട ഗാനധാര ഉണ്ടായി. 150 കിേലാമീ
റ്റർ സഞ്ചരിച്ചു് അൽ ഐനിൽ എത്തുന്നതുവെരയും
ആ കവിതാേസ്രാതസ്വിനി.

2. ഒരു മണൽക്കൂന ആകർഷകമായി നിർമ്മിക്കാൻ
മനുഷ്യനു ദിവസങ്ങളല്ല, ആഴ്ചകൾ തെന്ന േവണം.
പേക്ഷ, ദുബായി അൽ ഐൻ േറാഡിെന്റ രണ്ടുവ

ശങ്ങളിലും പ്രകൃതി എത്ര േവഗത്തിലാണു് കലാഭം
ഗിയാർന്ന മണൽക്കൂനകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു് !
അവയുെട ബാഹ്യേരഖകൾക്കും ചരിഞ്ഞവശങ്ങൾ
ക്കും എെന്താരു ലയാത്മകത. ആ മണൽക്കൂനകൾ
ക്കപ്പുറത്തായി വരിവരിയായി നീങ്ങുന്നു ഒട്ടകങ്ങൾ.
മനുഷ്യമനസ്സു് രൂപമില്ലാത്തിടത്തു് രൂപമുണ്ടാക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നു. അവെന്റ േനത്രങ്ങൾ രൂപശില്പത്തിക
വു കാണാൻ െകാതിക്കുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യെത്ത പട്ടു
േപാലുള്ള േറാഡിൽ സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ ഏതു വശ
േത്തക്കു േനാക്കിയാലും രൂപശില്പത്തികവു്.
ഗളനാളങ്ങൾ താളാത്മകമായി ചലിപ്പിച്ചു നീങ്ങുന്ന,
മണൽക്കാട്ടിെല യാനപാത്രങ്ങെള—ഒട്ടകങ്ങെള—
കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ ആേലാചിച്ചു, അവ സൂചിക്കുഴി
കളിലൂെട കടക്കുേമാെയന്നു്. നമ്മുെട നാട്ടിൽ പാ
പം െചയ്യുന്നവർ സ്വർഗത്തു െചല്ലുന്നേല്ലാ. പാപം
െചയ്യാത്ത ഈ പാവെപ്പട്ട മൃഗങ്ങൾക്കു സൂചിയു
െട തീെരെച്ചറിയ സുഷിരത്തിലൂെട കടന്നിറങ്ങാൻ
എേന്ത പ്രയാസം?
□

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

