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സാഹിത്യവാരഫലം
1993/01/17-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

കുമാരനാശാൻ, വള്ളേത്താൾ, ഉള്ളൂർ, ജി. ശങ്കരക്കു�
റുപ്പു്, ചങ്ങമ്പുഴ, ഇടപ്പള്ളി ഇവരുെട കാലയളവുകളി�
ലും ചീത്തക്കവിതകൾ ധാരാളമുണ്ടായി. എണ്ണമറ്റവിധ�
ത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച അത്തരം ദുഷ്ടകാവ്യങ്ങെള ആരും
പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. “അച്ചക്രവാളത്തിനപ്പുറത്താെണ�
െന്റയുൾച്ചക്രം തിരിക്കുന്ന തങ്കം. മുന്തിരിച്ചാറതിൽ മു�
ങ്ങിക്കുളിച്ചവൾ െപാൻപന്തവളാടിക്കളിക്കും” (ഓർമ്മ�
യിൽനിെന്നഴുതിയ ഈ വരികളിൽ പിശകുണ്ടു് ) എന്നും
മറ്റും അന്നും കവികൾ എഴുതിയിരുന്നു. സ്വർണ്ണത്തി�
െന്റ ‘സ് െപസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി’—ആേപക്ഷിക ഘനം—
കൂടുതലായതുെകാണ്ടു് തങ്കത്തിെന്റ ആ കളി പ്രയാസം
നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ആശാൻ തുടങ്ങിയവരുെട കാവ്യ�
ങ്ങൾ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്നു. ഇന്നാകെട്ട
അതുേപാെല ഔന്നത്യമുള്ള കാവ്യങ്ങളില്ല. ഇടത്തരം
കാവ്യങ്ങേളാ താണതരം കാവ്യങ്ങേളാ മാത്രേമയുള്ളു.
കുമാരനാശാനും മറ്റു കവികളും കവിതയുെട അധിത്യക�
യിൽ സഞ്ചരിച്ചു. ഇന്നെത്ത കവികൾ ഉപത്യകയിൽ
വർത്തിച്ചുെകാണ്ടു േമേലാട്ടു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാ�
ലുവഴുതി അവർ താെഴ വീഴുന്ന വീഴ്ചകണ്ടു ചിരിക്കുന്നവ�
െര അവർ അസഭ്യങ്ങളിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നു.

ഹൻഡ്െക

േപറ്റർ ഹൻഡ്െക

േപറ്റർ ഹൻഡ്െക
(Peter Handke,
b. 1942) എന്ന
ഒസ് റ്റ്രിയൻ നാടക�
കർത്താവിെനയും േനാ�
വലിസ്റ്റിെനയും കുറിച്ചു്
ഞാൻ ഈ പംക്തി�
യിൽ മുൻെപഴുതിയിട്ടു�
ണ്ടു്; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
‘Repetition’ എന്ന
അന്യാദൃശമായ േനാവ�
ലിെനപ്പറ്റി ഒെട്ടാെക്ക
ദീർഘമായും. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ “Across”
എന്ന െചറിയ േനാവലിെന്റ സ്വഭാവം വിശദമാക്കാനാ�
ണു് എനിക്കിേപ്പാൾ കൗതുകം. “Like Kafka, Handke is
groping for new forms of spiritual sustenance in an
age that has dispensed with God… ‘Across’ is filled
with existential pain. But it is also a book that ex-
udes serenity, the serenity of Virgil’s ‘Georgics’ and
of Chinese landscape painting” എന്നാണു് ഈ േനാ�
വലിെനക്കുറിച്ചു് ഒരു നിരൂപകൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടതു്.

കുമാരനാശാനും മറ്റു കവികളും
കവിതയുെട അധിത്യകയിൽ
സഞ്ചരിച്ചു. ഇന്നെത്ത കവി�
കൾ ഉപത്യകയിൽ വർത്തിച്ചു
െകാണ്ടു േമേലാട്ടു കയറാൻ
ശ്രമിക്കുന്നു. കാലു വഴുതി
അവർ താെഴ വീഴുന്നു. വീഴ്ച
കണ്ടു ചിരിക്കുന്നവെര അവർ
അസഭ്യങ്ങളിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നു.

കഥ പറയുന്ന ആൻഡ്രീ�
യസ് ലൂസർ പുരാവസ്തു
ഗേവഷകനും അധ്യാപക�
നുമാണു്. െവർജിലിെന്റ
“െജാർജിക്സ്” എന്ന കാ�
വ്യം അയാൾക്കു് ഏെറ
ഇഷ്ടം. െജാർജിക്സ് മാത്ര�
മല്ല എല്ലാ ക്ലാസിക് കൃതി�
കളും ലൂസർക്കു് ആഹ്ലാ�

ദം നല്കുന്നു. പുരാവസ്തു ഗേവഷണത്തിൽ മുഴുകിയിരു�
ന്ന ആദ്യകാലയളവിൽ പ്രായം കൂടിയ ഒരു പുരാവസ്തു
ഗേവഷകൻ അയാേളാടു പറഞ്ഞു “All you care about
is finding something”. ഇതുേകട്ടാണു് കുഴിെച്ചടുക്കൽ
നടക്കുേമ്പാൾ കണ്ടതിെനയല്ല കാണാൻ കഴിയാത്ത�
തിെന അയാൾ അേന്വഷിച്ചു തുടങ്ങിയതു്. തിരിെച്ചടു�
ക്കാൻ വയ്യാത്തവിധം നഷ്ടെപ്പട്ടതിെന, (അതു് ആെര�
ങ്കിലും എടുത്തുെകാണ്ടു േപായതാകാം; അഴുകിേപ്പായ�
തുമാകാം) ശൂന്യതയായി കാണെപ്പട്ടതിെന ലൂസർ േത�
ടി (പുറം 11). പ്രേവശനസ്ഥാനങ്ങളിലാണു് (threshold)
അയാൾക്കു താല്പര്യം. തെന്ന thresholdologist എന്നാ�
ണു് അയാൾ േനരേമ്പാക്കായി വിേശഷിപ്പിക്കുക. പ്രേവ�
ശസ്ഥാനം മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അയാൾ സൗധെത്ത�
യാെക, പ്രേദശെത്തയാെക മനസ്സിലാക്കും (പുറം 12).
ഒരു ദിവസം അയാൾ ഒരു പുേരാഹിതേനാടു േചാദിച്ചു:
“Do thresholds occur in the religious tradition?”

ഈ പ്രേവശനസ്ഥാനം അെല്ലങ്കിൽ പ്രേവശനദ്വാരം
പ്രതീകമാെണന്നതു് േനാവലിെല ഒരു സംഭവം െതളി�
യിക്കും. ലൂസർ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ചീട്ടുകളിക്കാൻ
േപാകുേമ്പാൾ ഒരു ബീച്ച്മരത്തിൽ സ്വസ്തിക ചിഹ്നം
ചായംെകാണ്ടു വരച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. “No, a swastika
is a swastika. And this sign, this negative image,
symbolized the cause of all my melancholy—of all
melancholy, ill humor, and false laughter in this
country” (P. 51). ലൂസർ കെല്ലറിഞ്ഞു് സ്വസ്തിക വര�
ച്ചവെന െകാന്നു. ഈ സംഭവം പ്രേവശനദ്വാരമായി
മാറി. അതിലൂെട അയാൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിേലക്കു്,
ആന്തരസത്തയിേലക്കു്, ചരിത്രത്തിേലക്കു കടന്നു. പു�
തിയ നിയമത്തിൽ “I am the door: by me if any man
enter in, he shall be saved” എന്നു കാണുന്നുണ്ടു്. കാമു�
കിയും കാമുകനും േസ്നഹിതരും ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നതു്
പ്രേവശനദ്വാരത്തിലൂെടയാണു്. (പുറം 67) നശിപ്പിക്ക�
െട്ട അത്തരം ‘ത്െറേഷാൾഡു’കൾ നമ്മളിലല്ലാെത
േവെറെയവിെടയാണു കാണുക? സ്വസ്തിക വരച്ചവെന്റ
മരണം എന്ന പ്രേവശനസ്ഥാനത്തിലൂെട ലൂസർ മെറ്റാ�
രാളായി മാറുന്നു. സ്വസ്തിക ഹിറ്റ്ലേറാടു ബന്ധെപ്പട്ടതാ�
െണങ്കിലും നിഗ്രഹെത്ത നീതിമത്കരിക്കുകയാേണാ
ഹൻഡ്െക? അെല്ലന്നു പറയാൻ എനിക്കു ൈധര്യം
േപാരാ. ഒരു നൂതന സദാചാരമാർഗ്ഗത്തിനുള്ള ആഹ്വാ�
നമായി ഈ േനാവലിെന കാേണണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹൻ�
ഡ്െകയുെട മതേത്താടു േയാജിക്കാത്തവർക്കും ഈ
േനാവലിെന്റ രചനാസൗന്ദര്യെത്ത അംഗീകരിക്കാതി�
രിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. (Across, Peter Handke,
Translated by Ralph Manheim, Collier Books, New
York, $6.95, P. 138.)

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: മതപരവും തത്ത്വചിന്താപരവുമായ കവി�
തെയഴുതിയ അരവിന്ദേഘാഷിെന സമീപിക്കാൻ
രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാറിനുേപാലും കഴിയുേമാ.

ഉത്തരം: കവിതയുെട സ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞ�
തയാണു് ഈ േചാദ്യത്തിലുള്ളെതന്നു പറഞ്ഞാൽ
താങ്കൾ ക്ഷമിക്കണം. െഷയ് ക്സ്പിയറിെന്റ കവിത�
യിൽ മതമില്ല. തത്ത്വചിന്തയില്ല. പേക്ഷ, വ്യാസൻ,
വാല്മീകി ഇവർക്കു േപാലും െഷയ് ക്സ്പിയറിെന
സമീപിക്കാെനാക്കുകയില്ല.

േചാദ്യം: മരണങ്ങൾ മാത്രം റിേപാർട്ട് െചയ്യുന്ന ഒരു
പത്രം ഞാൻ തുടങ്ങാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. താങ്കളുെട
ഉപേദശെമന്ത്.

ഉത്തരം: നന്നു്. നായരായ താങ്കൾ മറ്റു ജാതികളിൽ�
െപ്പട്ടവർ മരിക്കുന്നതും റിേപാർട്ട് െചയ്യണം.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾക്കു യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര പ്രായ�
മുേണ്ടാ അത്രയും പ്രായം കാഴ്ചയ്ക്കു േതാന്നുന്നില്ലേല്ലാ.
എന്താ കാര്യം.

ഉത്തരം: മാനസികമായി വളർന്നിട്ടില്ലാത്തവർക്കു
വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ള പ്രായം േതാന്നിക്കില്ല. എെന്റ
മനസ്സിനു വല്ല തകരാറും കാണും നിങ്ങളുെട പ്രസ്താ�
വം ശരിയാെണങ്കിൽ.

േചാദ്യം: പുരുഷൻ സ്ത്രീെയ ബഹുമാനിക്കുേമ്പാൾ,
സ്ത്രീ പുരുഷെന ബഹുമാനിക്കുേമ്പാൾ എന്തു സംഭ�
വിക്കും.

ഉത്തരം: ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീെയ ബഹുമാനിക്കുന്നി�
ല്ല. ബഹുമാനിക്കുെന്നന്നു അയാൾ പറഞ്ഞാൽ
അതു കള്ളം. സ്ത്രീ പുരുഷെന ബഹുമാനിച്ചാൽ അതു
േപ്രമത്തിെലത്തും.

േചാദ്യം: െദറീദയുെട സിദ്ധാന്തങ്ങെളക്കുറിച്ചു് എന്തു
പറയുന്നു.

ഉത്തരം: സാഹിത്യത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾക്കു് എതിരാ�
യുള്ള ഏതു സിദ്ധാന്തവും തകർച്ചയിെലത്തും.

േചാദ്യം: േറാഡിൽ നടക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങെള േവദനി�
പ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചേയതു്.

ഉത്തരം: തത്തകെള കൂടുകളിലടച്ചു വില്പനയ്ക്കു വച്ചിരി�
ക്കുന്നതു്.

േചാദ്യം: എെന്ന ഒരു സ്ത്രീ മന്ദഹാസേത്താെട േനാ�
ക്കി െതാഴുതിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ കണ്ടാലുടെന മുഖം
െവട്ടിക്കുന്നു. എന്താണു കാരണം.

ഉത്തരം: നിങ്ങൾ നല്ലയാളല്ല എന്നു അവളുെട ഭർ�
ത്താവു പറഞ്ഞുെകാടുത്തിരിക്കും. അെല്ലങ്കിൽ നി�
ങ്ങളുെട അേങ്ങാട്ടുള്ള പുഞ്ചിരിയിൽ ആഭാസച്ഛായ
വന്നിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീെയ കുറ്റെപ്പടുത്ത�
രുതു്. ഒരു സ്ത്രീയും കാരണമില്ലാെത െവറുപ്പു കാണി�
ക്കില്ല.

േചാദ്യം: േസാഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നാൽ ആരാണു്.

ഉത്തരം: എഴുത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും. അയാൾ നി�
ത്യജീവിതത്തിൽ കഠിനഹൃദയമുള്ളവനായി കാണ�
െപ്പടും.

േചാദ്യം: നരകത്തിൽ േപാകേണാ.

ഉത്തരം: എന്തിനു്? നരകത്തിനു തിരുവനന്തപുര�
െത്ത ചില സ്ഥലങ്ങെളക്കാൾ നാറ്റമില്ലേല്ലാ. നാറ്റം
തെന്ന നല്ലതു്.

േചാദ്യം: േവണ്ടിവന്നാൽ നിങ്ങൾ പണം േമാഷ്ടി�
ക്കുേമാ.

ഉത്തരം: വിശപ്പു തീർക്കാൻ േവെറ ഒരു മാർഗ്ഗവുമി�
െല്ലങ്കിൽ ഞാൻ േമാഷ്ടിക്കും. ബസ്സിൽ കയറി േപാ�
ക്കറ്റടി നടത്തും. ജീവിക്കാൻ േവണ്ടതു് ഉള്ളതുെകാ�
ണ്ടാണു് ഞാൻ ഇന്നു സദാചാരം പ്രസംഗിക്കുന്നതു്.

ഒറ്റെപ്പട്ട കഥകൾ

െദറീദ

സമുദായത്തിൽ ഒറ്റ�
െപ്പട്ടു ജീവിക്കുന്നവരു�
ണ്ടു്. കാലെത്തഴുേന്നറ്റു്
ദിനകൃത്യങ്ങൾ െചയ്തു്
തേലദിവസവും തലയ്ക്കും
തേലദിവസവും അവയ്ക്കു�
മുൻപുള്ള പല ദിവസ�
ങ്ങളും ധരിച്ച പാന്റ്സും
േഷർട്ടും ധരിച്ചു് ഓഫീ�
സിൽ േപാകും. ബനി�
യൻേപാലും മാറ്റുകി�
ല്ല. െപാതിഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടു േപാകുന്ന തണുത്ത േചാറു് ഉച്ചയ്ക്കു കഴിക്കും. ൈവ�
കുേന്നരം ഓഫീസ് കന്റീനിൽനിന്നുംേപാലും ഒരു കപ്പ്
ചായ കുടിക്കില്ല. വീട്ടിെലത്തി ഭാര്യ െകാടുക്കുന്ന തണു�
ത്ത ചായ േമാന്തി െടലിവിഷൻ െസറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പി�
ച്ചു് രാത്രിേയെറയാകുന്നതുവെര അതിെന്റ മുൻപിലിരി�
ക്കും. ഇങ്ങെന േപാകും ആണ്ടിൽ മുന്നൂറ്റിയറുപത്തഞ്ചു
ദിവസവും. ആേരാടും മിണ്ടാട്ടമില്ല. ഒരുത്തെനക്കുറിച്ചും
നല്ല വാക്കു പറയുകയില്ല, ചീത്ത വാക്കും പറയുകയി�
ല്ല. േവണ്ടിവന്നാൽ പരമദുഷ്ടെനേപ്പാലും നല്ലവനാക്കി
അവതരിപ്പിക്കും. ഇയാൾ ഒരു ൈറ്റപ്പ്. േവെറാരു ൈറ്റ�
പ്പുമുണ്ടു്. ഒറ്റയ്ക്കു താമസം. കാലത്തു് ചായക്കടയിൽെച്ച�
ന്നു് ‘ഒരു ചായ’ മാത്രം. ഉച്ചയ്ക്കു് ഏെതങ്കിലും േഹാട്ടലിൽ�
െച്ചന്നു് അവിടുെത്ത ഓക്കാനമുണ്ടാക്കുന്ന ഊണു കഴി�
ക്കും. ൈവകുേന്നരം കടയിെല ചായ. രാത്രിയിേലക്കു്
ആവശ്യമുള്ളതു അവിെടനിന്നു വാങ്ങിെക്കാണ്ടു േപാരും.
ഇയാളും മിണ്ടാട്ടമില്ലാത്തവനാണു്. അന്യർ െചല്ലരുെത�
ന്നു് നിർബ്ബന്ധമുള്ളതിനാൽ പാർക്കുന്ന സ്ഥലേമാ േലാ�
ഡ്ജ്ജിെന്റ േപേരാ േചാദിച്ചാലും പറയുകയില്ല. കൂനിപ്പി�
ടിച്ചു മുഖം താഴ്ത്തിയാവും േറാഡിലൂെട നടക്കുക.

െഡറിക് െവാൾകട്ട്

സാധാരണത്വമുള്ള
മനുഷ്യരിൽ അസാധാ�
രണത്വമുള്ളവരാണു്
ഈ രണ്ടു ൈറ്റപ്പുകളും.
സാഹിത്യത്തിലുമുണ്ടു്
ഇമ്മാതിരി ൈറ്റപ്പുകൾ.
ശ്രീ. ശിഹാബുദ്ദീൻ െപാ�
യ്ത്തുംകടവു ക്ഷമിക്കണം.
അേദ്ദഹം സാഹിത്യ�
ത്തിെല ഒരു ൈറ്റപ്പാ�
ണു്. ജീവിതെത്ത വി�
രസമാേയ അേദ്ദഹം
കാണൂ. നിഷ്പ്രേയാജന�
മാേയ അേദ്ദഹം അതി�

െന ദർശിക്കൂ. “േനേര െചാേവ്വ”യുള്ള ഒരു േപ്ലാട്ടുമില്ല.
എല്ലാം ഫാന്റസിേയാളം അെല്ലങ്കിൽ ഉന്മാദേത്താളം
െചന്നുനില്ക്കുന്നു. േവശ്യാലയത്തിൽ കയറിയാൽ േവശ്യ�
കെളയേല്ല കാണു. മദ്യശാലയിൽ കയറിയാൽ മദ്യപ�
െരയേല്ല കാണൂ. യഥാക്രമം ചാരിത്രശാലിനികെളയും
മദ്യവർജ്ജകെരയും കാണുേമാ? ബാർബർ േഷാപ്പിൽ
കയറിയാൽ മുടിെവട്ടേല്ല ദർശിക്കാനാവൂ. ശിഹാബുദ്ദീൻ
െപായ്ത്തുംകടവിെന്റ കഥകളിൽ അനിയത പ്രവൃത്തിക�
ളും അനിയത മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളുേമയുള്ളു. മാതൃ�
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ അേദ്ദഹെമഴുതിയ “അനന്തകൃഷ്ണ�
െന്റ ഇടവഴികൾ” എന്ന നീരസപ്രദമായ കഥയും ഈ
സാമാന്യതത്ത്വത്തിനു് അപവാദമല്ല. അനന്തകൃഷ്ണൻ
മാത്രം വിദ്യാലയത്തിൽ മാന്യൻ. േശഷമുള്ളവെരല്ലാം—
ലക് ചറർമാരും. വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപികേയാടു ൈലം�
ഗികേവഴ്ച നടത്തുന്നു. മാന്യനായ ഒരുത്തെന്റ ഭാര്യെയ
േവെറാരുത്തൻ പ്രാപിക്കുന്നു. തെന്റ വീട്ടിലും ആേരാ
വരുന്നു എന്ന േതാന്നൽ. ഒടുവിൽ അയാളങ്ങു ചാവുന്നു.
ആത്മഹത്യേയാ െകാലപാതകേമാ? ആർക്കറിയാം!
ശിഹാബുദ്ദീൻ െപായ്ത്തുംകടവിെന്റ ദീർഘമായ കഥ വാ�
യിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ മൂന്നുതവണ െറ്റലിേഫാൺ
െബൽ മുഴങ്ങി. ‘ഇൻസ് ട്രുെമന്റ് ഒഫ് േറ്റാർച്ചർ’ എന്നാ�
ണു് ഞാൻ ആ ഉപകരണെത്ത വിളിക്കുക. ഈ മൂന്നു�
തവണയും അതു കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനു നന്ദി പറ�
ഞ്ഞുെകാണ്ടു് ‘ഇൻസ് ട്രുെമന്റ് ഒഫ് ബ്െളസ്സിങ് ’ എന്നു
വിളിച്ചു െകാണ്ടു് ഞാൻ റിസീവെറടുത്തു കാതിൽ വച്ചു.
മേറ്റത്തലയ്ക്കെല ആളുകൾ സംസാരം നിറുത്താൻ സമ്മ�
തിച്ചില്ല അതിനു്. അതുമിതും അവേരാടു േചാദിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരുന്നു.

എേന്താ ഒരു കഴിവുണ്ടു് ഈ കഥാകാരനു്. പേക്ഷ,
അേദ്ദഹം അതിെന മറയ്ക്കത്തക്കവിധത്തിൽ “അനിയ�
തക്കാര”െന്റ കുപ്പായം എടുത്തിടുന്നു. േപടിപ്പിക്കുന്ന മു�
ഖാവരണം ധരിക്കുന്നു. രണ്ടും കളഞ്ഞു് സാധാരണ മനു�
ഷ്യനായി അേദ്ദഹം നമ്മുെട മുൻപിൽ നിന്നാൽ മതി.

“A girl smells better than book. I remember Helen’s
smell” എന്നു േനാബൽ സമ്മാനം േനടിയ കരിബീയൻ
കവി െഡറിക് െവാൾകട്ട്. കഥ െപണ്ണിെനേപ്പാെല
മണത്തിെല്ലങ്കിലും കലെയേപ്പാെല മണേത്ത മതി�
യാകൂ.

മുൻസീറ്റിൽ

സാഹിത്യെത്ത സംബ�
ന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
വിവരിക്കുന്ന േലഖനങ്ങളിൽ
സാഹിത്യേത്താടു ബന്ധ�
മില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കു്
എന്തു സ്ഥാനെമന്നു പലരും
എേന്നാടു േചാദിക്കാറുണ്ടു്.
ഈ പംക്തി െവറും സാഹിത്യ�
വിമർശനമല്ല; ജീവിതത്തിൽ
വായനക്കാർക്കു് ഉപകാര�
പ്രദമാകാനിടയുള്ള കാര്യ�
ങ്ങൾകൂടി പ്രതിപാദിക്കലാണു്
എെന്റ ലക്ഷ്യം എന്നു മറുപടി.

പണ്ടു് വരാപ്പുഴ താമസി�
ച്ചുെകാണ്ടു് ഞാൻ ൈപ്ര�
വറ്റ് ബസ്സിൽ കയറി വട�
ക്കൻ പറവൂേരക്കു േപായി�
രുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാ�
യി. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ െച�
ന്നാലുടൻ ബസ് ൈഡ്രവർ
ശിങ്കാരം എൈക്സസ് ഇൻ�
സ് െപക് ടറുെട മകനായ
എെന്ന ഫ്രൻട് സീറ്റിൽ
ഇരുത്തുമായിരുന്നു. െതാ�
ട്ടപ്പുറത്തു് ശിങ്കാരത്തിെന്റ

വല്ല പരിചയക്കാരനും. ഇങ്ങെന ഗമയിൽ മറ്റു യാത്ര�
ക്കാരുെട അസൂയയ്ക്കു പാത്രമായി ഞാൻ മുൻസീറ്റിലിരു�
ന്നു യാത്രെചയ്യുേമ്പാൾ വഴിവക്കിൽനിന്നു െപാലീസ്
സബ്ബ് ഇൻസ് െപക് ടറും െഹഡ് കൺസ്റ്റബിളും ബസ്
നിറുത്താൻ ൈകകാണിച്ചാൽ ശിങ്കാരം േസ്നഹപൂർവം
പറയും. ‘പിറകിലിരുന്നാെട്ട.’ ഞാനും അടുത്തിരിക്കുന്ന�
വനും തിടുക്കത്തിൽ എഴുേന്നറ്റു പിറകിലുള്ള സീറ്റിൽ
െചന്നു് ഇരിക്കും. എഴുേന്നല്ക്കുന്നതിനിടയിൽ വല്ല പുസ്ത�
കവും താെഴ വീണു് അതു് എടുക്കാൻ കുനിഞ്ഞാൽ െപാ�
ലീസ് ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ക്രൂരമായ േനാട്ടം എെന്റ േനർ�
ക്കു് എയ്തുവിടും. േപടിച്ചാണു് ഞാൻ പിൻസീറ്റിേലക്കു
ഓടുക. ശ്രീ. സമരൻ തറയിൽ സാഹിത്യ ബസ്സിെന്റ
പിൻസീറ്റിലായിരുന്നു ഇത്രയും നാളെത്ത യാത്ര. േദ�
ശാഭിമാനി വാരികയിൽ “പ്രീതിലത ഇനിയും വരാത്ത�
െതന്തു?” എന്ന െചറുകഥ എഴുതിയേതാെട ഒരു ശിങ്കാ�
രത്തിെന്റയും സഹായംകൂടാെത അേദ്ദഹം മുൻസീറ്റിൽ
വന്നു ഇരിപ്പു് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വല്ല െപാലീസ് സബ്
ഇൻസ് െപക് ടറും വന്നു് അേദ്ദഹെത്ത അവിെടനിന്നു്
ഇറക്കി വിടാതിരിക്കണം, അേദ്ദഹം തനിെയ പിൻ സീ�
റ്റിൽ െചന്നു് ഇരിക്കരുതു് എെന്നാെക്കയാണു് എെന്റ
ആഗ്രഹം.

വി.െക. കൃഷ്ണേമേനാൻ

ചരിത്ര പ്രവർത്തനത്തി�
െന്റ ഗതിേവഗത്തിൽ
നമ്മൾ ഓേരാരുത്ത�
രായി തകർന്നടിയുക�
യും നിരാശതയും വി�
ഷാദവും മിച്ചമായി നി�
ല്ക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ,
ഉണ്ടായിരുന്ന സൗഭാ�
ഗ്യത്തിനു േവണ്ടി ഉത്ക�
ണ്ഠാകുലരായി കാത്തു�
നില്ക്കുന്ന നമ്മുെടെയ�
ല്ലാം പ്രതീകമായിട്ടു�

ണ്ടു് സമരെന്റ കഥയിെല പിതാവു്. വരാത്ത മകെള
അയാൾ ഓേരാ ബസ്സിലും േനാക്കുന്നു. കാണുന്നേതയി�
ല്ല. സമകാലിക ജീവിതത്തിെന്റ നല്ല പരിേച്ഛദമായിട്ടു�
ണ്ടു് ഇക്കഥ.

അക്കാഡമിസമ്മാനങ്ങൾ

െഷക്സ്പിയറിെന്റ കവിതയിൽ
മതമില്ല. തത്ത്വചിന്തയില്ല.
പേക്ഷ, വ്യാസൻ, വാ�
ത്മീകി ഇവർക്കുേപാലും
െഷയ് ക്സ്പിയറിെന സമീ�
പിക്കാെനാക്കുകയില്ല.

ശ്രീ. അജയൻ ഓച്ചന്തുരു�
ത്തു് (ഈ സ്ഥലേപ്പരു അജ�
യൻ എഴുതരുെതന്നു് ഒര�
േപക്ഷയുണ്ടു് എനിക്കു് ) ശ്രീ.
അഷ്ടമൂർത്തിയുമായി നട�
ത്തിയ സംഭാഷണത്തിെന്റ

റിേപ്പാർട്ടുണ്ടു് കുങ്കുമം വാരികയിൽ. അഷ്ടമൂർത്തി ചില
നല്ല കഥകെളഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തി�
നു് സാഹിത്യ അക്കാഡമി സമ്മാനം നല്കിയതിൽ െത�
റ്റില്ല. ‘വീടു വിട്ടുേപാകുന്നു’ എന്ന കഥാസമാഹാരഗ്രന്ഥ�
ത്തിനാണേത്ര സമ്മാനം. ഞാനതു വായിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കി�
ലും നല്ല കഥകൾ അതിലുണ്ടാകുെമന്നു വിചാരിക്കുന്നു.
ശ്രീ. പി.എൻ. വിജയെന്റ ഒരു പുസ്തകത്തിെന്റ പ്രകാ�
ശനം നടക്കുന്ന േവളയിലാണു് ശ്രീ. മാടമ്പു് കുഞ്ഞിക്കു�
ട്ടൻ അഷ്ടമൂർത്തിേയാടു സമ്മാനെത്തക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞ�
തു്. അേതാെട പ്രകാശനസേമ്മളനം “അേരാചകമാ�
യി”േപ്പായിേപ്പാലും. എന്തുെകാണ്ടു്? വിജയനു് സമ്മാ�
നം കിട്ടാത്തതുെകാേണ്ടാ? മനസ്സിലായില്ല എനിക്കു്.

അഷ്ടമൂർത്തി

അഷ്ടമൂർത്തിക്കു് അക്കാ�
ഡമി സമ്മാനം കിട്ടാൻ
അർഹതയുെണ്ടന്നു്
ഒന്നുകൂെട പറഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടു് സമ്മാനം നിശ്ച�
യിക്കലിെനക്കുറിച്ചു ചി�
ലതു എഴുതിെക്കാള്ള�
െട്ട. നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട
കാലയളവിെല എല്ലാ�
ക്കഥാസമാഹാരങ്ങളും
അക്കാഡമി വരുത്തുന്നു.
രണ്ടുേപർ അവയിൽ�
നിന്നു് അമ്പതു പുസ്ത�

കങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നു. േവെറ രണ്ടുേപർ അമ്പതു
പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നു് പെത്തണ്ണം തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നു.
ഈ പത്തു പുസ്തകങ്ങൾ േവെറ മൂന്നുേപെര ഏല്പിക്കു�
ന്നു. ആ മൂന്നുേപരും ഓേരാ പുസ്തകത്തിനും മാർക്കിടു�
ന്നു. മാർക്കുകൾ കൂട്ടി െസക്രട്ടറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി�
യുെട മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കു കി�
ട്ടിയ പുസ്തകം സമ്മാനത്തിനു് അർഹമാകുന്നു. ഉദാഹ�
രണംെകാണ്ടു് ഇതു് സ്പഷ്ടമാക്കാം. ‘എ’ എന്ന കഥാ�
കാരെന്റ പുസ്തകത്തിനു് ഒരാൾ നൂറിൽ 50 മാർക്കിടുന്നു
എന്നു വിചാരിക്കുക. രണ്ടാമെത്ത ആൾ 45 മാർക്കിട്ടു.
മൂന്നാമെത്തയാൾ 60 മാർക്ക് നല്കി. എല്ലാംകൂെട കൂട്ടു�
േമ്പാൾ 50 + 45 + 60 = 155 മാർക്ക്. ഇനി ബി
എന്ന കഥാകാരനു് ആെക കിട്ടിയ മാർക്ക് 140 ആെണ�
ന്നു കരുതു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉള്ള ഒരുത്തൻ
ബിയുെട േസ്നഹിതനാെണങ്കിൽ അയാൾക്കു് ഇങ്ങെന
പറയാം. ‘ജഡ്ജിമാർ എ എന്ന കഥാകാരനു് 155 മാർ�
ക്കിെട്ടങ്കിലും എെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ 140 മാർക്ക് കി�
ട്ടിയ ‘ബി’യാണു് എെയക്കാൾ നല്ല കഥാകാരൻ. അതു�
െകാണ്ടു് സമ്മാനം ‘ബി’ക്കാണു െകാടുേക്കണ്ടതു് ’. നിർ�
വാഹകസമിതി അംഗം ഇതു പറഞ്ഞാൽ മറ്റംഗങ്ങൾ
മിണ്ടുകില്ല. സമ്മാനം ‘ബി’ക്കാവും. ചുരുക്കിപ്പറയാം.
ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വിചാരിച്ചാൽ മതി അയാളു�
െട േസ്നഹിതനു സമ്മാനം നൽകാം. ഞാനിവിെട എഴു�
തിയ രീതിതെന്നയാവണം ഇേപ്പാഴുമുള്ളതു്. അതുെകാ�
ണ്ടു് അക്കാഡമി സമ്മാനങ്ങൾ കിേട്ടണ്ടവർക്കാണു കി�
ട്ടുന്നെതന്നു പറയാൻ എനിക്കത്ര ൈധര്യമില്ല. നിർവ്വാ�
ഹകസമിതിക്കു് ജഡ്ജിമാരുെട തീരുമാനെത്ത മറിക�
ടന്നു േവെറാരു തീരുമാനത്തിെലത്താനുള്ള അധികാ�
രെമങ്കിലും ഉടനടി റദ്ദാക്കണം. ഇെല്ലങ്കിൽ നിർവാഹ�
കസമിതി അംഗങ്ങളുെട േസ്നഹിതന്മാർക്കാവും സമ്മാ�
നങ്ങൾ ലഭിക്കുക. നിർവ്വാഹകസമിതിയുെട അധികാ�
രം റദ്ദാക്കിയതുെകാണ്ടും നീതിപൂർവ്വകമാകണെമന്നി�
ല്ല സമ്മാനം നിശ്ചയിക്കൽ. സർക്കാർതെന്ന അതി�
നു േപാംവഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആവർത്തിക്കെട്ട.
ഞാൻ സാഹിത്യ അക്കാഡമിയിൽ അംഗമായിരുന്ന
കാലത്തുള്ള രീതിതെന്നയാണു് ഇേപ്പാഴുമുള്ളെതന്നു
കരുതിയാണു് ഇത്രയും എഴുതിയതു്. രീതി മാറിയിട്ടുെണ്ട�
ങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിെലഴുതിയതു് പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാ�
റാണു്. എന്തായാലും സമ്മാനദാനത്തിെന്റ േപരിൽ
ബഹുജനം വഞ്ചിക്കെപ്പടരുതു്. അവർ ഉടെന പുസ്തക�
ക്കടകളിൽ ഓടിെച്ചന്നു് സമ്മാനം കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ
വാങ്ങിയാൽ നിരാശതയാവും ഫലം. കൂടുതൽ മാർക്കു
കിട്ടിയ പുസ്തകെത്തത്തള്ളി കുറഞ്ഞ മാർക്ക് കിട്ടിയ പു�
സ്തകത്തിനു് സമ്മാനം െകാടുേക്കണ്ടതാെണന്നു പറയു�
ന്ന നിർവ്വാഹകസമിതിയംഗം പ്രാഡ്വിവാകെനേപ്പാെല
നീതിതല്പരനാെണങ്കിൽ കുറ്റം പറയാനുമില്ല. പേക്ഷ,
ഈ േലാകത്തു് ആശ്രിതവാത്സല്യത്തിനും കൂട്ടുകാരേനാ�
ടുള്ള േസ്നഹത്തിനുമേല്ല പ്രാധാന്യം?

സംഭവങ്ങൾ

1. സാഹിത്യെത്തസ്സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിവരി�
ക്കുന്ന േലഖനങ്ങളിൽ സാഹിത്യേത്താടു ബന്ധമി�
ല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾക്കു് എന്തു സ്ഥാനെമന്നു പല�
രും എേന്നാടു േചാദിക്കാറുണ്ടു്. ഈ പംക്തി െവ�
റും സാഹിത്യവിമർശനമല്ല; ജീവിതത്തിൽ വായന�
ക്കാർക്കു് ഉപകാരപ്രദമാകാനിടയുള്ള കാര്യങ്ങൾ
കൂടി പ്രതിപാദിക്കലാണു് എെന്റ ലക്ഷ്യം എന്നു മറു�
പടി. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരെത്ത എയർേപാർട്ടിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ദൂെര നിന്നു് ഒരാൾ ചിരിച്ചു�
െകാണ്ടു് അടുത്തു വന്നു. “സാറ് ദൂബായിേലക്കു േപാ�
കുകയേല്ല? ഒരു ഉപകാരം െചയ്യുേമാ? ഇതാ ഈ
സഞ്ചി അവിടുെത്ത എയർേപാർട്ടിൽ െകാടുേത്ത�
ക്കുേമാ? ഒരാളു വന്നു വാങ്ങിെക്കാള്ളും”. ഞാൻ
േനാക്കി. പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടിനകത്തു് ഒരടി നീളത്തിൽ
മുക്കാലടി വീതിയിൽ എേന്താ െപാതിഞ്ഞു വച്ചിരി�
ക്കുന്നു. ഒരു സംശയവും കൂടാെത ഞാനതു വാങ്ങി
അടുത്തു വച്ചു. അതു ദൂെര നിന്നു കണ്ട എെന്റ ഒരു
ബന്ധു ഓടി എെന്റ അടുക്കെലത്തി “വാങ്ങരുതു്,
വാങ്ങരുതു്” എന്നു പറഞ്ഞു. സഞ്ചി തന്നിട്ടു് അല്പ�
െമാന്നു നീങ്ങിയേതയുള്ളു ആ മനുഷ്യൻ. ഞാൻ
“സാദ്ധ്യമല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു അതു തിരിച്ചു െകാടു�
ത്തു. അയാൾ ഉടെന അപ്രത്യക്ഷനായി. പിന്നീടു്
ബന്ധു േപാലീസുകാെര അക്കാര്യമറിയിച്ചു. അവർ
അവിെടെയല്ലാം േനാക്കിയിട്ടും അയാെള കണ്ടു കി�
ട്ടിയില്ല. സഞ്ചിയുമായി ഞാൻ ദൂബായി എയർേപാർ�
ട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിരുെന്നകിൽ അവിടുെത്ത കാരാഗൃഹ�
ത്തിൽ കിടേക്കണ്ടതായി വേന്നെന. 28 െകാല്ലമാ�
ണേത്ര കഠിന തടവു്. ഇമ്മട്ടിൽ ഏേതാ ഒരു യുവതി�
െയ പറ്റിച്ചു എന്നു് ഒരു പരിചയക്കാരൻ എേന്നാടു
പറഞ്ഞു. ആ യുവതി ഇേപ്പാഴും കാരാഗൃഹത്തിലാ�
ണേത്ര. ആളുകൾ ഏെതല്ലാം വിധത്തിലാണു് അപ�
രാധം െചയ്യാത്തവെര ചതിക്കുന്നതു്.

2. ഞാൻ സുഖമില്ലാെത ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നേപ്പാൾ
ഉറൂബ് അേന്വഷിച്ചു വന്നു. േരാഗവിവരങ്ങൾ േചാദി�
ച്ചു് അവശനായി കിടക്കുന്നവെന കൂടുതൽ അസ്വ�
സ്ഥതയിേലക്കു നയിക്കുന്ന ആളല്ല അേദ്ദഹം. അതു�
െകാണ്ടു കുെറ േനരേമ്പാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു.
അവയിൽ ഒന്നു്: ഒരു േഡാക് ടർ സൗധം നിർമ്മിച്ചു.
താഴെത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു മുറി കിടപ്പു മുറിയാക്കി.
അതിെന്റ ചുവരിൽ ഒരു ദ്വാരമിട്ടു് അതിലൂെട ൈക�
കടത്തി ചുവരിനപ്പുറത്തിട്ടു െകാണ്ടാണു് അയാൾ
ഉറങ്ങിയിരുന്നതു്. എന്തിനു് അതു െചയ്യുന്നുെവന്നു്
േചാദ്യമുണ്ടായേപ്പാൾ േഡാക് ടർ പറഞ്ഞു: ‘രാത്രി
വല്ലവരും ഇതിേല നടന്നു േപാകുേമ്പാൾ പണം
വയ്ക്കണെമന്നു േതാന്നിയാൽ ൈകയിൽ വച്ചു െകാ�
ള്ളെട്ട എന്നു വിചാരിച്ചാണു് ഞാൻ ഇങ്ങെന കിട�
ന്നുറങ്ങുന്നതു്.

3. ഞാൻ വള്ളിക്കുന്നത്തു് ഒരു സേമ്മളനത്തിനു േപാ�
യേപ്പാൾ േതാപ്പിൽ ഭാസിയുെട വീട്ടിൽേപ്പായി
അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടു. ചാരുകേസരയിൽ ഇരുന്നു
എേന്താ എഴുതുകയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. എെന്ന
കണ്ടയുടെന േതാപ്പിൽ ഭാസിയുെട മുഖം വികസിച്ചു.
“സാറ് എെന്റ വീട്ടിൽ വേന്നാ?” എന്നു് ആഹ്ലാദാതി�
േരകേത്താെട േചാദിച്ചു. എന്നിട്ടു് വടിയൂന്നി അകത്തു
െചന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുതിയ നാടകത്തിെന്റ ഒരു
േകാപ്പി എടുത്തു െകാണ്ടുവന്നു. ‘േസ്നഹപൂർവം കൃ�
ഷ്ണൻ നായർക്കു് ’ എന്നു് എഴുതുെമന്നാണു് ഞാൻ വി�
ചാരിച്ചതു്. അങ്ങെനയല്ല എഴുതിയതു്. അങ്ങെന
എഴുതിയാൽ േതാപ്പിൽ ഭാസി േതാപ്പിൽ ഭാസി�
യാവുകയില്ല. അേദ്ദഹം എഴുതിത്തന്നതു് ഇങ്ങെന:
“എെന്റ കൃഷ്ണൻ നായർ സാറ് എെന്റ വീട്ടിൽ വന്നു.
ഇതിൽപ്പരം എെന്താരാഹ്ലാദമാണു് എനിക്കുണ്ടാ�
േകണ്ടതു്. ഈ സന്ദർശത്തിെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഈ
നാടകം അേദ്ദഹത്തിനു നല്കുന്നു”. ഇെതഴുതുേമ്പാൾ
എെന്റ നയനങ്ങൾ ആർദ്രങ്ങളാകുന്നു. േഡാക് ടർ
പുതുേശ്ശരി രാമചന്ദ്രനും ഈ സംഭവത്തിനു സാക്ഷി�
യാണു്.

4. വി.െക. കൃഷ്ണേമേനാൻ വിമാനത്താവളത്തിെലത്തി�
യേപ്പാൾ ‘മലയാളനാടി’െന്റ എഡിറ്ററായിരുന്ന
എസ്.െക. നായർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുെത്തത്തി.
കൃഷ്ണേമേനാെന എസ്.െക. പലേപ്പാഴും കണ്ടിട്ടു�
െണ്ടങ്കിലും േമേനാൻ അേദ്ദഹെത്ത മറന്നു േപായിരു�
ന്നു. “Who are you” എന്നു കൃഷ്ണേമേനാൻ േചാദിച്ചു.
താൻ എസ്.െക. നായരാെണന്നും ‘മലയാളനാടു് ’
എന്ന േപരിൽ വാരിക തുടങ്ങാൻ േപാകുന്നുെവന്നും
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. അതു േകട്ടു േമേനാൻ േചാദിച്ചു:
“ൈകയിലുള്ള പണെമല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാേണാ
നിങ്ങൾ വാരിക തുടങ്ങുന്നതു?” അതു തെന്ന സംഭ�
വിച്ചു.
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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
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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
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