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സാഹിത്യവാരഫലം

1994/04/24-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഇന്ത്യെയ നിന്ദിക്കുന്ന
വിേദശെത്ത കവി പ്രതിഭാ
ശാലിയാെണങ്കിൽ ഞാൻ
ആ കവിെയ കവിെയന്ന
നിലയിൽ ബഹുമാനിക്കാൻ
സന്നദ്ധനാണു്. ഗാന്ധിജിെയ
അതിശയിച്ച േവെറാരു
േലാകേനതാവിെല്ലന്നു
വിശ്വസിച്ചു് അേദ്ദഹെത്തക്കു
റിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുെട മുൻപിൽ
എേപ്പാഴും തലകുനിച്ചു
നില്ക്കുന്ന ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത
നിന്ദിക്കുന്നവൻ സർഗ്ഗാത്മക
രചനയുെട അധിത്യകയിൽ
നില്ക്കുന്നവനാെണങ്കിൽ ആ
വ്യക്തിെയ സർഗ്ഗാത്മക
ൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിെന്റ േപരിൽ മാ
നിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവനാണു്.

“ദൂെരയുള്ള വിളക്കുകളുെട

ചുറ്റും നൃത്തംെചയ്യുന്ന നിഴലു
കളിൽ ആഹ്ലാദത്താൽ തി
മിർക്കുന്നവരാേണാ അേതാ
ദുഃഖം െകാണ്ടു പരവശരായ
വരാേണാ ഉള്ളെതന്നു നി
ങ്ങൾക്കു പറയാനാവില്ല.
മതിലുകളിലൂെട താേഴാട്ടു്
ഒഴുകുന്ന നിറം േചാരയുേട
താേണാ അേതാ േറാസാ
പ്പൂക്കളുേടതാേണാ എന്നു്
ഇവിടിരുന്നു െകാണ്ടു് നി
ങ്ങൾക്കു പറയാനാവില്ല.”
പാകിസ്ഥാനിെല കവി
ൈഫസ് അഹമ്മദ് ൈഫ
സ് എഴുതിയ ഈ കാവ്യം
വായിച്ചേപ്പാൾ േചാരെയാഴുകുന്ന ഒരു വിപ്ലവത്തിലും
വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത എനിക്കു് ഹർേഷാന്മാദമുണ്ടാ
യി. എന്താണു് അതിനു കാരണം? ഇന്ത്യയും പാകി
സ്ഥാനും പരസ്പരം േസ്നഹേത്താെട കഴിയണെമന്നു്
ഉദ്േബാധിപ്പിച്ച ൈഫസിേനാടുള്ള േസ്നഹം െകാണ്ടാ
േണാ എനിക്കിതു് ആഹ്ലാദമുളവാക്കിയതു? അല്ല. ഇന്ത്യ
യും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത പരേകാടിയിെല
ത്തിയിരുന്ന കാലയളവിൽ ഗാന്ധിജിയുെട ശവസംസ്ക്കാ
രച്ചടങ്ങിൽ പെങ്കടുക്കാൻ ലാേഹാറിൽ നിന്നു് ഇന്ത്യ
യിേലക്കു ‘പറന്ന’ കവിേയാടുള്ള അതിരു കടന്ന േസ്ന
ഹം െകാണ്ടാേണാ എനിക്കു് ആ വികാരമുണ്ടായതു?
അല്ല.
ഇന്ത്യെയ നിന്ദിക്കുന്ന
വിേദശെത്ത കവി പ്രതി
ഭാശാലിയാെണങ്കിൽ
ഞാൻ ആ കവിെയ
കവിെയന്ന നിലയിൽ
ബഹുമാനിക്കാൻ സന്ന
ദ്ധനാണു്. ഗാന്ധിജി
െയ അതിശയിച്ച േവ
േറാരു േലാകേനതാ
വിെല്ലന്നു വിശ്വസിച്ചു്
അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ഓർമ്മയുെട മുൻപിൽ
ൈഫസ് അഹമ്മദ് ൈഫസ്
എേപ്പാഴും തലകുനിച്ചു
നില്ക്കുന്ന ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത നിന്ദിക്കുന്നവൻ സർഗ്ഗാ
ത്മക രചനയുെട അധിത്യകയിൽ നില്ക്കുന്നവനാെണ
ങ്കിൽ ആ വ്യക്തിെയ സർഗ്ഗാത്മക ൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിെന്റ
േപരിൽ മാനിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവനാണു്. അതിനാൽ
ൈഫസിെന്റ വരികൾ വായിച്ചു പുളകപ്രസരമനുഭവിച്ച
തു് മറ്റു േഹതുക്കളാലാെണന്നതു് സ്പഷ്ടം. ആ കാരണങ്ങ
ളിെലാന്നു് ഭാവാത്മകതതെന്ന. പ്രചാരണപരങ്ങളായ
ആശയങ്ങെളേപ്പാലും ഭാവാത്മകതയിൽ ആമജ്ജനം
െചയ്യിച്ചാൽ സഹൃദയൻ രസിക്കും.
Stars in the sky are scattered
like silvery powder,
Lamps in the windows are
sleepily fading,
Asleep in the road, weary of
waiting for walkers,
Indifferent dust has
covered in silence the tracks
Put out the light, pour out the
wine from the glasses,
Lock up the vigilant door.
For tonight he will not come to you!

ഈ കാവ്യത്തിലും ശുദ്ധമായ ഭാവാത്മകത്വമാണുള്ളതു്.
മുകളിൽ ഭാഷാന്തരീകരണം െചയ്തു േചർത്ത കാവ്യത്തി
െന്റ ഭാവാത്മകത അേതയളവിൽ ഇവിെടയും പ്രകടമാ
കുന്നു. ഭാവെത്ത ധിഷണാപരമാക്കുേമ്പാഴാണു് പ്രചാര
ണാംശമുൾെക്കാള്ളുന്ന കവിതയും അതില്ലാത്ത കവിത
യും ഒരുേപാെല പരാജയെപ്പടുന്നതു്.
ഒരിക്കൽ സൂർേക്കാവ് എന്ന റഷ്യൻ കവി ൈഫസി
േനാടു േചാദിച്ചു:
ൈഫസ്, സമീപഭാവിയിൽ താങ്കൾ എെന്തല്ലാം നട
ത്താൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നു?
അഗാധതയിലുള്ള ദുഃഖത്തിെന്റ പ്രച്ഛന്നമായ തിളക്ക
േത്താെട ഇരുണ്ട കണ്ണുകൾെകാണ്ടു സുർേക്കാവിെന
േനാക്കി അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
ഞാൻ ലണ്ടനിേലക്കു േപാകും… എന്നിട്ടു് കറാച്ചിയി
േലക്കു്, ലാേഹാറിേലക്കു്, എെന്റ ജന്മഭൂമിയിേലക്കു
േപാകും.
…………
“പേക്ഷ, അതു സുനിശ്ചിതമായ കാരാഗൃഹവാസമായി
രിക്കിേല്ല?” എന്നു സുർേക്കാവിെന്റ േചാദ്യം.
“ആയിരിക്കാം… ഒരു മഹനീയമായ കാര്യത്തിനു േവ

ണ്ടി തടവറയിൽ േപാേകണ്ടതായി വന്നാൽ േപാകണ
മേല്ലാ.” എന്നു ൈഫസിെന്റ മറുപടി.
ൈഫസിെന്റ ഈ പ്രശാന്തത സൂർേക്കാവിെന്റ അന്തരം
ഗത്തിെന്റ അഗാധത വെര പ്രകമ്പനമുളവാക്കി. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ വിശ്വാസം—അതു് മരണത്തിേനാടുള്ള സാമീ
പ്യം െകാണ്ടും യാതനെകാണ്ടും ഉണ്ടായതാണു്. അതും
സൂർേക്കാവിെന്റ ആത്മാവിെന പിടിച്ചുകുലുക്കി. ൈഫ
സ് പാകിസ്ഥാനിേലക്കു ‘പറന്നു’. തടവറയ്ക്കുള്ളിലാവുക
യും െചയ്തു.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1. ശമീവൃക്ഷത്തിെന്റ കടിച്ചാൽ െപാട്ടാത്ത ലാറ്റിൻ േപ
രു് Prosopis spicigera എന്നാണു്. Mimosa suma
എന്നാണു േപെരന്നു മറ്റു ചിലർ. കട്ടി വളെരക്കൂടിയ
ആ മരത്തിനകത്തു് തീയുണ്ടു േപാലും. ശമീവൃക്ഷത്തി
െന്റ കഷണത്തിനു് അരണിെയന്നു േപരു്. രണ്ടു്
അരണിഖണ്ഡങ്ങൾ കൂട്ടിയുരച്ചാൽ തീയുണ്ടാകും.

ഒരരണിക്കു് ഉത്തരാരണിെയന്നും രണ്ടാമേത്തതിനു്
അധരാരണി എന്നും െവേവ്വെറ നാമങ്ങളുണ്ടു്. പുരു
രവസ്സു് പ്രാക്തനാഗ്നിയുണ്ടാക്കിയതു് രണ്ടു മുട്ടികൾ
േചർത്തുരച്ചാെണന്നു പുരാണം പറയുന്നു. ശ്രമീമി
വാഭ്യന്തരലീനപാവകാം—ആഭ്യന്തരലീന പാവകാം
ശമീം ഇവ എന്നു് അന്വയം. അകത്തു് അഗ്നി ലയി
ച്ചിരിക്കുന്ന ശമി എന്നേപാെല എന്നു് അർത്ഥം—
കാളിദാസൻ ‘രഘുവംശ’ത്തിൽ—(മൂന്നാം സർഗ്ഗം).
ഞാൻ ആേലാചിക്കുകയാണു്, അരണിഖണ്ഡങ്ങൾ
േചർത്തുരച്ചു തീയുണ്ടാക്കി അതിെന (അഗ്നിെയ)
വർദ്ധിപ്പിച്ചു് ഒരു വലിയ ശമിവൃക്ഷെത്ത അതിേല
ക്കിട്ടാേലാ? ഏതാനും സമയംെകാണ്ടു് ആ വൃക്ഷം
ചാമ്പലായി മാറും. മരത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞിരി
ക്കുന്ന ശക്തിവിേശഷംതെന്ന അതിെന നശിപ്പിക്കു
ന്നു. ഏതു വസ്തുവിലും എന്നല്ല ഏതു പ്രതിഭാസത്തി
ലും അതിെന എതിർക്കുന്ന ശക്തിവിേശഷം അട
ങ്ങിയിരിക്കുന്നുെവന്ന നവീന സിദ്ധാന്തം ഇവിെടയും
ശരിതെന്ന. പ്രാചീന കലെയന്ന ശമിവൃക്ഷത്തിൽ
നിന്നു മുട്ടികെളടുത്തു തമ്മിലുരച്ചാണു് ഇേപ്പാഴുള്ളവർ
നവീന കലെയന്ന അഗ്നിയുണ്ടാക്കിയതു്. അതുപ
േയാഗിച്ചു് അവർ വൃക്ഷെത്തത്തെന്ന ഭസ്മീകരിച്ചു
കളഞ്ഞു. എന്നാൽ വൃക്ഷം ചാമ്പലാകുന്നേതാെടാ
പ്പം അഗ്നിയും െകട്ടടങ്ങുെമന്ന തത്ത്വം അവർ ഓർ
മ്മിക്കുന്നില്ല.

2. അങ്ങു വടേക്കയിന്ത്യയിെല ഒരാശുപത്രി. ഭാര്യയും
ഭർത്താവും അവിെട േഡാക്ടർമാർ. ഭാര്യ സീനിയർ

േഡാക്ടറായതു െകാണ്ടു് അവർക്കായിരുന്നു ഭരണ
കാര്യം. അവർ രണ്ടുേപരും മറ്റുള്ള േഡാക്ടർമാരും
ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽെച്ചന്നു് ഞാൻ ഒരു െപൺകു
ഞ്ഞിെന്റ േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ േലഡി േഡാക്ടേറാടു
പറയുകയായിരുന്നു. അേപ്പാൾ അവരുെട ഭർത്താ
വു് ഒരട്ടഹാസം നടത്തി എെന്റ േനർക്കു്. Don’t
shout. ഞാൻ അത്ര ഉറെക്കെയാന്നുമല്ല സംസാരി
ച്ചതു്. എങ്കിലും സർവീസിൽ ഭാര്യേയക്കാൾ ജൂനിയ
റായിേപ്പായ േഡാക്ടർക്കു് അവരുെട മുൻപിൽവച്ചു്
എെന്നെയാന്നു ‘െകാച്ചാേക്കണ്ടതു് ’ മനസ്സിെനസ്സം
ബന്ധിച്ച ആവശ്യകതയായിരുന്നു. ആ െതമ്മാടിയു
െട െചകിട്ടത്തു് ഒന്നു െകാടുക്കണെമന്നുണ്ടായിരുന്നു
എനിക്കു്. എങ്കിലും േഗാസായിഭാഷ സംസാരിക്കു
ന്നവരുെട ആധിക്യവും മലയാളികളുെട ൈവരള ്യവും
മദ്യപനായ ആ േഡാക്ടറുെട ആേരാഗ്യവും എെന്റ
ആേരാഗ്യക്കുറവുംെകാണ്ടു് ആ ആഗ്രഹം അടക്കിവ
േയ്ക്കണ്ടതായി വന്നു.

കുഞ്ഞിെനയുംെകാണ്ടു് േറാഡിേലക്കു േപാന്നേപ്പാൾ
ഞാൻ ആത്മപരിേശാധന നടത്തി. ഞാൻ അയാൾ
പറഞ്ഞതുേപാെല ‘ഷൗട്ട് ’ െചേയ്താ? ഇല്ല. ഷൗട്ട്
െചെയ്തങ്കിൽ െതറ്റു്. ഈ സംഭവത്തിനുേശഷമാണു്,
എവിെടനിന്നു് അലർച്ചയുണ്ടായാലും എനിക്കതു
സഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇേപ്പാഴും കഴി
യില്ല. നവീന ചിത്രകല പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിലല്ല
സംസാരിക്കുന്നതു്. അതു് എേപ്പാഴും ഷൗട്ടിങ് നട
ത്തുന്നു. നമ്മുെട ചില കവികൾക്കു് ഷൗട്ടിങ്ങല്ലാെത
േവെറാന്നുമില്ല. ഷൗട്ടിങ്ങിെന ആദരിക്കുന്ന കാലെമ
ന്നല്ലാെത എന്തു പറയാനാണു് ?
പ്രാചീന കലെയന്ന ശമീവൃ
ക്ഷത്തിൽനിന്നു മുട്ടികെളടുത്തു
തമ്മിലുരച്ചാണു് ഇേപ്പാഴു
ള്ളവർ നവീന കലെയന്ന
അഗ്നിയുണ്ടാക്കിയതു്. അതുപ
േയാഗിച്ചു് അവർ വൃക്ഷെത്ത
ത്തെന്ന ഭസ്മീകരിച്ചു കളഞ്ഞു.
എന്നാൽ വൃക്ഷം ചാമ്പലാ
ക്കുന്നേതാെടാപ്പം അഗ്നിയും
െകട്ടടങ്ങുെമന്ന തത്ത്വം
അവർ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല.

അനുഗൃഹീതരായ കവികളും
ചിത്രകാരന്മാരും അലർച്ച
െയയും ആക്രന്ദനെത്തയും
കാവ്യേമാ ചിത്രേമാ ആയി
ആവിഷ്കരിച്ചാലും അതു് വി
ശ്രാന്തിേയ ഉളവാക്കൂ സഹൃ
ദയനു്. അതിനു െതളിവു
േവണെമങ്കിൽ എക്െസ്പ്ര
ഷനിസത്തിെന്റ ഉദ്േഘാ
ഷകനായ മുങ്ക് (Edvard

Munch, 1863–1944. Norwegian Painter) വരച്ച The Scream എന്ന ചിത്രം േനാ
ക്കിയാൽ മതി. (ചിത്രത്തിെന്റ തനിപ്പകർപ്പു് എേന്ന
ഉേദ്ദശിക്കുന്നുള്ളു.)

മൂങ്ക് എഴുതി: “ഒരു സാ
യാഹ്നത്തിൽ ഞാൻ
ഒരു പാതയിലൂെട നട
ക്കുകയായിരുന്നു. എനി
ക്കു ക്ഷീണം. േരാഗെമ
ന്നു േതാന്നൽ. സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കുകയായിരു
ന്നു. േമഘങ്ങൾക്കു േചാ
രച്ചുവപ്പു്. പ്രകൃതിയിലൂ
െട ഒരാക്രന്ദനം കടന്നു
േപാകുന്നുെവന്നു് എനി
ക്കു േതാന്നി. ഞാൻ ആ നിലവിളി േകെട്ടന്നു േതാന്നൽ.
ഞാൻ ഈ ചിത്രം വരച്ചു. േമഘങ്ങെള േചാരയായിത്ത
െന്ന െപയിന്റ് െചയ്തു. ചായം നിലവിളിച്ചു.” കണ്ണുകൾ
മിഴിച്ചു്, കാതുകൾ ൈകകൾെകാണ്ടു െപാത്തി. നാസാ
രന്ധ്രങ്ങൾ വിടർത്തി. വായ് തുറക്കാവുന്നിടേത്താളം
തുറന്നു് ഒരു വ്യക്തി താെഴയിരുന്നു. നിലവിളിക്കുകയാ
ണു്. നിത്യ ജീവിതത്തിെല ആക്രന്ദനം കാതടപ്പിക്കും.
പേക്ഷ, ഈ നിലവിളി അനുധ്യാനത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തി
േലക്കു നമ്മെള നയിക്കുന്നു. ഇതാണു കല.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: പണ്ടു മുക്കാലിയിൽ െകട്ടി അടിെകാടുത്തി
രുന്നു കുറ്റം െചയ്യുന്നവനു്. ഇന്നു് ആ ശിക്ഷയില്ലാ
ത്തതു് തെന്റ ഭാഗ്യം അേല്ല?

ഉത്തരം: മുക്കാലിയിൽ െകട്ടി മുതുകടിച്ചുെപാളിക്കു

ന്ന ശിക്ഷ ഇന്നും ചില രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടു്. ആ ശിക്ഷ
െയക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് അസഹനീയമാണു് മലയാ
ളത്തിലുണ്ടാകുന്ന െചറുകഥകൾ വായിക്കുക എന്ന
തു്. ഈ ആഴ്ചെത്ത മാതൃഭൂമി വാരികയിൽ രണ്ടു െച
റുകഥകളുണ്ടു് (ലക്കം 5). രണ്ടും മുതുകു െപാളിക്കുന്ന
അടിെയക്കാൾ ദുസ്സഹമാണു്.

േചാദ്യം: ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും
എന്തുെകാണ്ടു് ?

ഉത്തരം: സുന്ദരിമാർ െകാതിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ചന്ദ്രൻ
ഉദിക്കുന്നു. നിങ്ങെളേപ്പാെലയുള്ള കാമുകന്മാരുെട
േഗാഷ്ടികൾ ചന്ദ്രെന അസ്തമിപ്പിച്ചു കളയുന്നു.

േചാദ്യം: ‘ജനനീ ജന്മഭൂമിശ്ച സ്വർഗ്ഗാദപി ഗരീയ

സി’ ഇതു െചാേല്ലാ അേതാ വല്ല പുസ്തകത്തിലുമുള്ള
േതാ?

ഉത്തരം: േനാക്കിയാേല ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റൂ.
‘അപി സ്വർണ്ണമയീ ലങ്കാ

ന േമ ലക്ഷ്മണ േരാചേത
ജനനീ ജന്മഭൂമിശ്ച
സ്വർഗ്ഗാദപി ഗരീയസി’
എന്നു് ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണേനാടു പറഞ്ഞു എന്നാണു്
ഓർമ്മ (വാല്മീകി രാമായണം). അേതാ വിഭീഷണ
േനാടു ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞേതാ? േനാക്കിപ്പറയാം.

േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട െചറുപ്പകാലെത്ത സ്ത്രീകളും

ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ത്രീകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: എെന്റ െചറുപ്പകാലത്തു് പുരുഷന്മാർ നിയ
മങ്ങളുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ അവ അനുസരിച്ചു.
ഇന്നു സ്ത്രീകൾ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. പുരുഷ
ന്മാർ അനുസരിക്കുന്നു.

േചാദ്യം: നായരേല്ല നിങ്ങൾ? ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

നിർമ്മിച്ച നിയമങ്ങൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട വർഗ്ഗ
ക്കാരും പരിപാലിക്കുേന്നാ?

ഉത്തരം: ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുെട ഉപേദശങ്ങൾ ലംഘി
ക്കുന്നവരാണു് നായന്മാർ. വർഗ്ഗീയസ്വഭാവമുള്ള
േചാദ്യങ്ങൾ ഇനി േചാദിക്കരുതു്.

േചാദ്യം: ചന്ദ്രെന്റ തലസ്ഥാനേമതു?
ഉത്തരം: തലസ്ഥാനത്തു് ചികിത്സ േവണ്ടവർ ഇത്ത

രം േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കും. േഡാക്ടർ എം. ആർ. ആർ.
േമേനാേനാടു േചാദിക്കൂ. അേദ്ദഹം ഉത്തരം തരും.

േചാദ്യം: ചിരിെയന്നാൽ എന്താണു സാേറ?
ഉത്തരം: തിരക്കുള്ള ബസ്സിൽ കയറാനായി സുന്ദരി
കണ്ടക്ടർക്കു േനേര പ്രേയാഗിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം.

ഹാസ്യമില്ലാത്ത ചിരി
‘െഗ്രയ്റ്റ് ’ എന്ന വിേശ
ഷണം ഒരു സംശയ
വും ഇല്ലാെത നല്കാവു
ന്ന നീണ്ടകഥയാണു്
േറ്റാൾസ്േറ്റായിയുെട
‘ഫാദർ സർജിയസ് ’.
ഒരു ൈസനിേകാേദ്യാ
ഗസ്ഥൻ ഒരു സുന്ദരി
െയ വിവാഹം കഴി
ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
പേക്ഷ, ബുദ്ധിശൂന്യ
യായ അവൾ തനിക്കു
സാർച്ചക്രവർത്തിേയാ
ടു് പണ്ടു ൈലംഗികബ
ന്ധമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നു്
അയാെള അറിയിച്ചു.
ആ സത്യസന്ധതെയ
അംഗീകരിച്ചു് അവെള
കല്യാണം കഴിക്കുന്ന
തിനു പകരം അയാൾ
ഫാദർ സർജിയസായി
സന്ന്യാസിമഠത്തിൽ
േചരുകയാണുണ്ടായ
േറ്റാൾസ്േറ്റായി
തു്. ദിവ്യത്വത്തിനു േപ
രുേകട്ട ആ ഫാദറിെന
വശീകരിച്ചു വീഴ്ത്താെമന്നു പന്തയം െകട്ടി േവെറാരു സു
ന്ദരിയായ തരുണി അേദ്ദഹം അേപ്പാൾ താമസിക്കുന്ന
ഗൃഹത്തിെലത്തി. കുടുക്കിടാെത മാറു കാണിച്ചും അേദ്ദ
ഹെത്ത സ്പർശിച്ചും ഹൃദ്യമായി ചിരിച്ചും അവൾ അേദ്ദ
ഹെത്ത വ്യഭിചരിപ്പിക്കാൻ േനാക്കി. താൻ വീഴുെമന്നു്
തീർച്ചയായേപ്പാൾ സർജീയസ് െവട്ടുകത്തിെയടുത്തു് വി
രലിൽ ആഞ്ഞുെവട്ടി. േചാരപുരണ്ട ആ വിരൽ അവളു
െട മുൻപിൽ വന്നുവീണു. യുവതിയങ്ങു തിരിച്ചു േപാകുക
യും െചയ്തു. പേക്ഷ, പിന്നീടു്, ബുദ്ധിശൂന്യയായ മെറ്റാരു
െപണ്ണിനു് അേദ്ദഹം വിേധയനായി. അേതാെട സന്ന്യാ
സിയുെട വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചുമാറ്റി സാധാരണക്കാരെന്റ
വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു് അേദ്ദഹം പാർപ്പിടത്തിൽനിന്നിറങ്ങി
നടന്നു. അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതിനു ശിക്ഷ കിട്ടിയ അേദ്ദ
ഹം ൈസബീരിയയിെലത്തി കുഞ്ഞുങ്ങെള പഠിപ്പിച്ചു
െകാണ്ടു ജീവിതം നയിച്ചു. എല്ലാ വിധത്തിലും മഹത്ത്വ
മാർന്ന ഇക്കഥയിൽ അേദ്ദഹെത്ത വശീകരിക്കാൻ െച
ന്ന ആദ്യെത്ത യുവതി ചിരിച്ചതിെന്റ വർണ്ണനയുണ്ടു്. സ്ത്രീ
യുെട ചിരി പുരുഷെന എങ്ങെന ചലനം െകാള്ളിക്കുെമ
ന്നു് പുരുഷനറിയാെമന്നു േറ്റാൾേസ്റ്റായി അവിെട പറയു
ന്നുണ്ടു്. അതു് വശീകരണത്തിേന്റയും പ്രേലാഭിപ്പിക്കലി
േന്റയും ചിരിയാണു്. ആ ചിരിയുെട പ്രഭവേകന്ദ്രം െസ
ക്സാണു്. അതു വിജയം വരിക്കും.

ഓടുന്ന ബസ്സിെന്റ മുൻ
പിൽ സ്ത്രീ ‘എടുത്തു’ ചാടുന്നു.
ൈഡ്രവർ വാഹനം നിറുത്തു
ന്നു. രക്ഷെപ്പട്ട സ്ത്രീ െതറ്റുപ
റ്റിെയന്നു ഭാവിക്കാെത ചിരി
ച്ചുെകാണ്ടു േറാഡിെന്റ മറു
ഭാഗേത്തക്കു െമെല്ല േപാ
കുന്നു. ബസ്സ് കാത്തുനില്ക്കു
ന്ന സ്ത്രീ അതു നിറുത്താൻ
1944. Norwegian Painter)
ൈകകാണിച്ചുെവന്നിരിക്ക
വരച്ച The Scream എന്ന
െട്ട. ൈഡ്രവർ നിറുത്താെത
ചിത്രം േനാക്കിയാൽ മതി.
േപായാൽ അവൾ ചിരി
(ചിത്രത്തിെന്റ തനിപ്പകർപ്പു്
എേന്ന ഉേദ്ദശിക്കുന്നുള്ളു.)
ക്കുകേയയുള്ളൂ. പുരുഷെന
േപ്പാെല േകാപിക്കുകയില്ല.
ഒരളവിൽ ഈ രണ്ടു ചിരികൾക്കും മാപ്പുെകാടുക്കാം. മൂ
ഢതെയ മറയ്ക്കാനുള്ള മാംസേപശികളുെട വക്രീകരണ
മാണേല്ലാ അവ. എന്നാൽ അന്യേരാടു സംസാരിക്കു
േമ്പാൾ ഒരു േഹതുവുമില്ലാെത ഒരു മിനിറ്റിൽ അറുപതു
െസക്കൻഡും ക്ക് ക്ക് ക്ക് എന്നു ചിരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടു്. അതു് ദ്രഷ്ടാവിെനേയാ േശ്രാതാവിെന
േയാ ‘ഇറിെറ്റയ്റ്റ് ’ െചയ്യും. ഹാസ്യത്തിൽനിന്നു് സ്ത്രീകളു
െട ചിരിയുണ്ടാവെട്ട. പുരുഷന്മാർക്കു് അതു് രസകരമാ
യിരിക്കും. ശ്രീ േജാസ് പനച്ചിപ്പുറം കലാകൗമുദിയിൽ
എഴുതിയ ‘രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു’ എന്ന െചറു
കഥ ഹാസ്യമില്ലാെതയുള്ള സ്ത്രീയുെട ക്ക് ക്ക് ക്ക് ചിരി
മാത്രമാണു്. മേതതരത്വത്തിെന്റ പ്രതീകമായി േഹാ
ട്ടൽ തുടങ്ങിയ രാധാകൃഷ്ണൻ സർവൈദവങ്ങെളയും വച്ചു
പൂജിക്കുന്ന സ്ഥലമാക്കി േഹാട്ടലിെന മാറ്റുന്നേത്ര. ഭാ
രതത്തിെന്റ ആധുനികാവസ്ഥെയ ലാക്ഷണികമായി
ചിത്രീകരിക്കാനാണു് കഥാകാരെന്റ ലക്ഷ്യെമങ്കിൽ
അതും പരാജയം. അതല്ല ഹാസ്യശൂന്യമായി മുപ്പത്തി
രണ്ടു പല്ലുകളും കാണിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ചിരിയാെണങ്കിൽ
വലിയ വിജയം. ആ വിജയമിരിക്കുനതു് െപാള്ളയായ
ചിരി വായനക്കാരനു് അസഹ്യമായിബ്ഭവിക്കുന്നു എന്ന
തിൽ മാത്രം.
അനുഗൃഹീതരായ കവികളും
ചിത്രകാരന്മാരും അലർച്ച
െയയും ആക്രന്ദനെത്തയും
കാവ്യേമാ ചിത്രേമാ ആയി
ആവിഷ്കരിച്ചാലും അതു
വിശ്രാന്തിേയ ഉളവാക്കൂ
സഹൃദയനു്. അതിനു െതളിവു
േവണെമങ്കിൽ എക്െസ്പ്രഷനി
സത്തിെന്റ ഉദ്േഘാഷകനായ
മുങ്ക് (Edward Munch, 1863–

കാക്ക
എെന്റ നിറം േപടിയുേടതാണു്.
എെന്റ ശബ്ദം എല്ലിെനതിേരയുള്ള
കത്തിയുേടതാണു്.
ഞാൻ വിശ്രമിക്കുന്നതു് നിങ്ങെള
ഉറ്റു േനാക്കാൻ മാത്രം.
പറക്കുേമ്പാൾ വലെയന്നേപാെല
ഞാൻ ഇരുട്ടിെന പിറെക വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു.
ഇേപ്പാഴതു നിങ്ങളുെട മുകളിലാണു്.
ഇേപ്പാഴതു വീണുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു
—Stephen Dobyns എന്ന അേമരിക്കൻ കവി.

തരംതാഴ്ത്തൽ
ഞാൻ താമസിച്ചിരു
ന്ന വീട്ടിനു െതാട്ടടുത്താ
ണു് ആ ബ്രാഹ്മണകുടും
ബം പാർത്തിരുന്നതു്.
ഒരു വൃദ്ധൻ. അയാൾ
ഏേതാ െതാഴിൽശാ
ലയിൽ മാേനജറായി
രുന്നു െപൻഷൻ പറ്റി.
തുച്ഛമായ െപൻഷൻ
തുക െകാണ്ടു ജീവി
ക്കാൻ പറ്റാത്തതു െകാ
ണ്ടു് അയാൾ മകേന്റ
മുങ്ക്
യും അവെന്റ ഭാര്യയുേട
യും കൂെട താമസമാക്കിയിരിക്കുകയാണു്. മകൻ ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥനാണു്. അയാൾ സ്ക്കൂട്ടറിൽ കയറി ശ്ർ എന്ന
ശബ്ദം േകൾപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് ഓഫീസിേലക്കു െപായ്ക്കഴി
ഞ്ഞാൽ മരുമകൾ ശരിയായ ഭരണം തുടങ്ങും കിഴവ
െന. ‘അന്ത മനുഷൻ എേങ്ക?’ എന്നു് അവളുെട ഉറെക്ക
യുള്ള ആത്മഗതപ്രശ്നം (പ്രശ്നം േചാദ്യെമന്ന അർത്ഥ
ത്തിൽ). ‘എന്ത മനുഷൻ?’ എന്നു മുറ്റമടിക്കുന്ന േജാലി
ക്കാരിയുെട േചാദ്യം. അതു േകൾക്കാത്ത മട്ടിൽ ‘എേങ്ക
ഒളിച്ചു േപാനാൻ?’ എന്നു വീണ്ടും േചാദ്യം. ഇതു േകൾ
ക്കുന്ന വൃദ്ധൻ േപടിേയാെട തരുണിയുെട മുൻപിെല
ത്തുന്നു. മെണ്ണണ്ണ വന്നിട്ടുണ്ടു്. വാങ്ങി വരൂ എന്ന മരു
േമാളുെട നിർേദ്ദശം േകട്ടു് അയാൾ രണ്ടു ടിന്നുകെളടു
ത്തു കടയിേലക്കു േപാകുന്നു. തിരിച്ചു ഭാരംകൂടിയ ആ ടി
ന്നുകൾ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുവയ്ക്കുേമ്പാൾ പഞ്ചാര െകാടുക്കു
ന്നു വാങ്ങി വാ എന്നു് ആജ്ഞ. േജാലിയിലിരുന്ന കാ
ലത്തു് പല ശിപായിമാെരയും കടകളിൽ അയച്ചു് പഞ്ച
സാരയും മെണ്ണണ്ണയും വാങ്ങിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ പാവം
ബ്രാഹ്മണൻ മെണ്ണണ്ണപ്പാട്ടകളും പ്ളാസ്റ്റിക് ബാഗുക
ളും ചുമന്നു െകാടുംെവയിലിൽ ‘േതരാപ്പാരാ’ നടക്കുന്ന
തു് ഞാൻ എത്ര തവണയാണു് കണ്ടിട്ടുള്ളതു്. ഒരിക്കൽ
മകനു് െഡപ്യൂേട്ടഷൻ; മരുമകൾക്കു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള വിേദശവാസം. കിഴവൻ െവറും പരി
ചാരകനായി മാറി. അയാൾ വീട്ടിനകം അടിച്ചുവാരുന്ന
തും േചാറുവയ്ക്കുന്നതുെമാെക്ക ഞാൻ കണ്ടു. എന്താണു്
ഇവിെട സംഭവിക്കുന്നതു? േമാനും മരുമകളുംകൂടി വൃദ്ധ
െന േവലക്കാരനായി തരംതാഴ്ത്തുകയാണു്. ഈ പ്രക്രിയ
ഈ േലാകമാെകയുണ്ടു്.
പരസ്യങ്ങൾ എേപ്പാഴും കാ
ണിച്ചു് ദ്രഷ്ടാക്കെള ‘മാനി
പ്യുേലറ്റ് ’ െചയ്യുന്ന ദൂരദർ
ശൻ അധികാരികൾ, ഭാ
ര്യെയെക്കാണ്ടു വീട്ടിെല
സകല േജാലികളും െചയ്യി
ക്കുന്ന ഭർത്താവു്. സ്വതന്ത്ര
പൗരനു് വിേദശത്തു േപാ
കാൻ അനുമതി നല്കാത്ത
ഡിക്േറ്ററ്റർ, പാർട്ടിച്ചിട്ടയ്ക്കു
േയാജിക്കാത്ത വിധത്തിൽ
ഒന്നും െചയ്യാൻ പാടിെല്ലന്നു് മറ്റംഗങ്ങേളാടു് ആജ്ഞാ
പിക്കുന്ന കക്ഷിേനതാവു് ഇവെരല്ലാം തരംതാഴ്ത്തുന്നതിൽ
തല്പരരാണു്. അതിനു വിേധയനാകുന്ന വ്യക്തി അന്ത
സ്സു് ഇല്ലാത്തവനായി മാറുന്നു. ൈപങ്കിളിക്കഥകളും മറ്റു
‘തല്ലിെപ്പാളി’ക്കഥകളും എഴുതി ‘ഇെതാെക്ക രസിേച്ചാ’
എന്നു പേരാക്ഷമായി നേമ്മാടു പറയുന്ന എഴുത്തുകാ
രും ഈ പ്രക്രിയതെന്ന നടത്തുന്നു. ഉത്കൃഷ്ടമായ കഥ
വായിക്കുേമ്പാൾ നമ്മുെട മനസ്സു് വിശാലതയാർജ്ജിക്കു
ന്നു. നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േതാന്നൽ ഉളവാകുന്നു.
നമ്മുെട അന്തസ്സു് വർദ്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുങ്കുമം വാരി
കയിൽ ശ്രീ. സി. ആർ. പ്രഭാകരൻ വിയപുരം എഴുതിയ
“ആരാച്ചാർക്കു വധശിക്ഷ” എന്ന കഥ വായിക്കുേമ്പാൾ
നമ്മൾ തരംതാഴ്ത്തെപ്പടുന്നു. അേതാെട നമ്മുെട സ്വത്വം
തകരുന്നു. ആത്മാഭിമാനം നശിക്കുന്നു. അേനകമാളുക
െള തൂക്കിെക്കാന്ന ഒരു ആരാച്ചാർ ഭാര്യെയയും മകെള
യും വധിക്കുന്നു. ആരാച്ചാർക്കു് േകാടതി വധശിക്ഷ നല്കു
ന്നു. ഇതാണു് കഥ. േബാധമണ്ഡലം, പ്രവൃത്തികൾ ഇവ
യുൾെപ്പെടയുള്ള എല്ലാ ജീവിത ‘പ്രതിഭാസങ്ങെള’യും
ഫിസിക്സിലും െകമിസ്റ്റ്രിയിലും ഒതുക്കാെമന്നു പറയു
ന്ന തത്ത്വചിന്തെയ ‘റിഡക്ഷനിസം’ എന്നു വിളിക്കുന്നു.
ശുദ്ധമായ േനാൺെസൻസാണിതു്. ഇത്തരം ക്ഷുദ്രവി
ഷയങ്ങളിേലക്കു പാവെപ്പട്ട വായനക്കാെര വലിച്ചിഴച്ചു്
അവർക്കു് ആകുലാവസ്ഥ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥാകാര
നും ആ തത്ത്വചിന്തയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ധിഷണേയാടു് ബന്ധെപ്പട്ട
ഭാവനയ്ക്കാണു് ഈ ശതാ
ബ്ദത്തിൽ പ്രാധാന്യം.
േറ്റാമസ് മാൻ, ഫൂേകാ
ഇവരുെട കൃതികളിൽ ഈ
ഭാവനേയ ഉള്ളു. ഇത്തരം
കൃതികൾ ആവിർഭവിക്കുന്ന
കാലയളവിലും തുടർന്നു് കുെറ
ക്കാലേത്തക്കും ജനസമ്മതി
േനടും. കാലം കഴിയുേമ്പാൾ
അവ വിസ്മരിക്കെപ്പടും.

ഭാവന രണ്ടുവിധം
ഏതാണ്ടു് നാല്പതു െകാ
ല്ലം മുൻപാണു് ഞാൻ
ഡിലേമറിെന്റ Rupert
Brooke and the intellectual imagination

എന്ന പ്രബന്ധം വായി
ച്ചതു് അതുൾെക്കാള്ളു
ന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ േപരു്
ഇേപ്പാൾ എെന്റ ഓർ
മ്മയിലില്ല. ധിഷണാ
പരമായ ഭാവന, കാ
വ്യാത്മകമായ ഭാവന
ഇങ്ങെന രണ്ടു ഭാവന
കളുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞിട്ടു്
ഡിലേമർ രണ്ടിെന്റയും
സവിേശഷതകൾ വിദ്വ
ജ്ജേനാചിതമായും ഹൃദ
യഹാരിയായും എടുത്തു
കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ധിഷണ
േയാടു ബന്ധെപ്പട്ട ഭാവ
നയ്ക്കാണു് ഈ ശതാബ്ദ
ത്തിൽ പ്രാധാന്യം. േറ്റാ
മസ് മാൻ, ഫൂേകാ ഇവ
ഡിലേമർ
രുെട കൃതികളിൽ ഈ
ഭാവനേയയുള്ളു. ഇത്ത
രം കൃതികൾ ആവിർഭവിക്കുന്ന കാലയളവിലും തുടർന്നു്
കുെറക്കാലേത്തക്കും ജനസമ്മതി േനടും. കാലം കഴിയു
േമ്പാൾ അവ വിസ്മരിക്കെപ്പടും. എന്നാൽ കാവ്യാത്മക
ഭാവനയുെട സന്തതിയായ മാജിക് മൗണ്ടൻ (േറ്റാമസ്
മാനിേന്റതു് ), മഹത്ത്വമുള്ള കൃതിയാണു്. അതു് യൂേറാ
പ്യൻ സംസ്കാരത്തിെന്റ പ്രതിഫലനവുമാണു്. പേക്ഷ,
നമ്മുെട ചില േനാവലുകൾ Indian context-ൽ െപട്ടവ
യല്ല. അവ യൂേറാപ്യൻ േനാവലുകളുെട പ്രതിധ്വനികൾ
മാത്രമാണു്. ഇവിെട ഇത്രയും എഴുതിയതു് ശ്രീ. ഹരി
ഹരൻ പൂഞ്ഞാർ േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ എഴുതിയ
‘േനാവൽ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ’ എന്ന േഭദെപ്പട്ട േല
ഖനം വായിച്ചതിനാലാണു്. യൂേറാപ്പിെല ധിഷണാപ
രങ്ങളായ കൃതികെള വാഴ്ത്തിയിട്ടു് ഇവിടുെത്ത അത്തരം
കൃതികെള ഞാൻ നിന്ദിക്കുന്നുെവന്നു് ആെരങ്കിലും പറ
ഞ്ഞാൽ അതു ശരിയല്ല. ഭാരതത്തിെന്റ, േകരളത്തിെന്റ
മണ്ണിെന്റ മണമുള്ള ധിഷണാപരങ്ങളായ േനാവലുകൾ
ഉണ്ടാകെട്ട. അവെയ ആദരിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഈ എഴുത്തുകാരനും ഉണ്ടായിരിക്കും.
□

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

