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സാഹിത്യവാരഫലം

1995/03/19-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഏട്ടിലപ്പടി
1. െജ. കൃഷ്ണമൂർത്തി: നിങ്ങൾ ആന്തരമായി, മാന
സികമായി വിഷമിക്കുേമ്പാൾ എന്തു െചയ്യും?

ആശ്വാസത്തിനുേവണ്ടി നിങ്ങൾ ആരുെടെയ
ങ്കിലും േനർക്കു തിരിയും. നിങ്ങൾ പുസ്തകം വാ
യിക്കുന്നു, േറഡിേയാ േകൾക്കുന്നു അെല്ലങ്കിൽ
പൂജിക്കാൻ േപാകുന്നു. (Life Ahead, Victor Gollancz, P. 100)

േറാസലിൻഡ് രാജേഗാപാൽ സ്േലാസ്
കൃഷ്ണമൂർത്തിെയക്കുറിെച്ചഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ:
കൃഷ്ണെന്റ ആദ്യെത്ത െറാമാൻസ് മാർെസലി
േനാടായിരുന്നു. അവെള േപ്രമിക്കാൻ തനിക്കു
കഴിയുെമന്നു് അേദ്ദഹം സമ്മതിച്ചു. പേക്ഷ, വി
വാഹം സാദ്ധ്യമെല്ലന്നും. (Bloomsburry Publication, P. 38.)

കമന്റ ്: നമുക്കു ൈവഷമ്യമുണ്ടായാൽ പുസ്തകം വാ
യിക്കാം. േറഡിേയാ ‘ഓൺ’ െചയ്യാം. പൂജാമുറി
യിൽെച്ചന്നു പൂജിക്കാം. സർവസംഗ പരിത്യാഗി
യായ കൃഷ്ണമൂർത്തിക്കു് െപണ്ണിെന വിവാഹം െച
യ്യുകിെല്ലന്നു തീരുമാനിച്ചുെകാണ്ടു് അവെള േപ്രമി
ക്കാം.
2. കൃ. മൂ: മനുഷ്യെനസ്സംബന്ധിച്ച ഈ േസ്നഹത്തിെന്റ
കുരുക്കഴിക്കാൻ നമുക്കു് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ
അമൂർത്താവസ്ഥകളിേലക്കു െചല്ലുന്നു. (Freedom
From the Unknown, B. I. Publication, P. 79)

രാധ: േഹാളണ്ടിേലക്കു േപായേപ്പാഴാണു് കൃഷ്ണൻ
കാര്യമായി േപ്രമെത്ത കണ്ടതു്. പതിേനഴുവയ
സ്സുള്ള െഹലൻ എന്ന അേമരിക്കൻ െപൺകുട്ടി
യായിരുന്നു അവൾ. (P. 47)
കമന്റ ്: അമൂർത്താവസ്ഥെയാെക്ക നെമ്മേപ്പാലു
ള്ള ലൗകികന്മാർക്കു്. അധ്യാത്മവാദികൾക്കു്
മദാമ്മക്കുട്ടിെയയും േപ്രമിക്കാം.
3. കൃ. മൂ: നിങ്ങൾക്കു പ്രായമായി വരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ

ൈവകാരികമായി അച്ഛനമ്മമാെരേയാ ഭാര്യെയ
േയാ ഭർത്താവിെനേയാ ഗുരുവിെനേയാ ഒരാശ
യെത്തേയാ ആശ്രയിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ അടി
മത്തം ഉണ്ടാകുന്നു. (Thick on These Things,
Harper & Row, P. 27)

രാധ: തിേയാേസാഫിസ്റ്റുകളുെട ഇടയിൽേപ്പാലും
കൃഷ്ണൻ േപ്രമത്തിൽ െപട്ടിരിക്കുകയാെണന്ന
ശക്തമായ േകട്ടുേകഴ്വികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ടു് മിസ്സിസ്സ് ബസന്റിനു് കൃഷ്ണനിൽ
ശക്തിയാർന്ന അഭിമർദ്ദം െചലുത്തി അയാളുെട
കർത്തവ്യം ബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കുന്നതാെണ
ന്നു് ഓർമ്മിപ്പിേക്കണ്ടിയിരുന്നു. െപൺകുട്ടിയുെട
േപരു് േറാസലിൻഡ് എന്നു്. (P. 91)
കമന്റ ്: അടിമത്തം ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണു് ആനി
ബസന്റിെനയും വകവയ്ക്കാെത കൃഷ്ണമൂർത്തി േറാ
സലിൻഡിെന േപ്രമിച്ചതു്. അതുെകാണ്ടു് െതറ്റി
ല്ല.
4. കൃ. മൂ: അതിരുകടന്ന അഭിലാഷവും അസൂയയും
അതിെന നശിപ്പിക്കുന്നു; അഗ്നി (ഏതിെനയും)
എരിച്ചുകളയുന്നതുേപാെല. (Commentaries
on Living, Second series, B. I. Publications,
P. 223)

രാധ: (േറാസലിൻഡിെന്റ വിവാഹത്തിനു കൃഷ്ണ
മൂർത്തി വരാെത പാരീസിൽ േപായിെയന്നുപ
റഞ്ഞിട്ടു് ) ഒരുപേക്ഷ, അേദ്ദഹം വിവാഹങ്ങെള
െവറുത്തിരിക്കാം. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമ്മ
തമില്ലായ്മ േറാസലിൻഡിനു (േവദനയുളവാകുമാ
റു് ) അനുഭവെപ്പട്ടു.
കമന്റ ്: േസ്നഹിച്ച െപണ്ണിെന മെറ്റാരാണു െകാ
ണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ ലൗകിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന
നമ്മൾ ആ വിവാഹത്തിനു േപാകുേമാ? സന്ന്യാ
സി ഒട്ടും േപാവുകയില്ല.
5. കൃ. മൂ: എല്ലാ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെടയും േഹതു അഭിലാ
ഷമാണു്. എനിക്കിതു േവണം. ഞാനതു് ഒഴിവാ
ക്കണം, ൈലംഗികേമാ യശസ്സാർജ്ജിക്കുന്നതി

േനാടു ബന്ധെപ്പട്ടേതാ ആയ ആഹ്ലാദം എനി
ക്കു േവണം എന്നു് അഭിലാഷം പറയുന്നു. (Talks
& Dialogues, Avon, P. 41)

രാധ: കൃഷ്ണനു് മുപ്പത്തിേയഴു വയസ്സായേപ്പാൾ ആദ്യ
െത്ത ൈലംഗികബന്ധമുണ്ടായി. (P. 118)
കമന്റ ്: സന്ന്യാസിമാർക്കു്, പ്രവാചകന്മാർക്കു്
ൈലംഗിക േവഴ്ചയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന രതിമൂർ
ച്ഛെയ മണ്ടന്മാരായ നമ്മളാണു് രതിമൂർച്ഛയായി
കാണുന്നതു്. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ അതു് മിസ്റ്റി
ക് അനുഭൂതിയാണു്.
6. കൃഷ്ണമൂർത്തി: നിങ്ങെളെന്ന ക്ഷതെപ്പടുത്തുന്നു.
ഞാൻ നിങ്ങെള ക്ഷതെപ്പടുത്തുന്നു. ഞാൻ മാപ്പു
പറയുന്നു. അേതാെട എല്ലാം തീരുന്നു. (Tradition & Revolution, Sangam Books, P. 17).

രാധ: ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണ, രാജാെയ അടിച്ചു (P. 135).
കമന്റ ്: പ്രവാചകർക്കു േദഷ്യം വന്നുകൂെടന്നും പ്രതി
േയാഗികെള അടിച്ചുകൂെടന്നും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കു
ന്ന നമ്മൾക്കാണു് ഭ്രാന്തു്.
7. കൃഷ്ണമൂർത്തി: വികാരം കഠിനമാകാം. വികാരത്തി
നു് പ്രേയാഗക്ഷമതയുണ്ടാകാം. പേക്ഷ, ക്രൂരവുമാ
കാമതു്.

രാധ: ആ വലിയ ഭവനം ഇരുട്ടിൽ മുങ്ങിയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം തിരിച്ചുവന്നു് അവരുെട കിടക്കയിൽ
വീണു (P. 117). (ഇവിെട അേദ്ദഹം കൃഷ്ണമൂർത്തി
യും അവൾ േറാസലിൻഡയുമാണു് ).
കമന്റ ്: കൃഷ്ണമൂർത്തിയുെട പ്രേയാഗക്ഷമതമായ വി
കാരം ക്രൂരമായതിെന്റ െതളിവു നല്കുന്നു ഈ സം
ഭവം.
ഇവിെട നിറുത്താം. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുെട ൈലംഗിക ചാപ
ല്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു പകർത്തിയാൽ
കലാകൗമുദിയുെട എല്ലാപ്പുറങ്ങളും അതിനു േവണ്ടിവ
രും.

പഴഞ്ചൻ വിഷയം
കലാകാരന്മാർ ചിന്തിക്കുന്ന
തു ബിംബങ്ങളിലൂെടയാണു്.
പ്രതികൂല പരിതഃസ്ഥിതി
കളിൽെപ്പട്ടു വ്യക്തി തകർ
ന്നടിയുന്നു. ചിലേപ്പാൾ മരി
ക്കുന്നു. മരിച്ചാൽ ആ വ്യ
ക്തി അവഗണിക്കെപ്പടുന്നു
എന്ന വിചാരം തകഴി ശി
വശങ്കരപിള്ളയ്ക്കു് ഉണ്ടായ
േപ്പാൾ ആ വിചാരേത്തയും
അതിൽ ഉദ്ഭവിച്ച വികാര
െത്തയും കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു
ബിംബമുണ്ടാക്കി. അതാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘െവള്ള
െപ്പാക്കത്തിൽ’ എന്ന കഥ
യിെല നായ്. പട്ടി മാത്രമല്ല ബിംബം. കുട്ടനാടൻ പ്ര
േദശവും അവിടുെത്ത െവള്ളെപ്പാക്കവും ആെളാഴിഞ്ഞു
േപായ വീടുകളും എല്ലാം േചർത്തു് ഒരു ബിംബം ഉണ്ടാ
ക്കുകയാണു് കഥാകാരൻ. ഈ ബിംബത്തിനു് ആധാരം
തേദ്ദശാവസ്ഥയാണു്. ആ തേദ്ദശാവസ്ഥെയ യുക്തി
യും വികാരവും കലർത്തി ബിംബമാക്കുേമ്പാൾ തേദ്ദശ
സ്ഥിതികൾ മാഞ്ഞുമാഞ്ഞു തീെരയില്ലാതാവുകയും കഥ
യ്ക്കു് അങ്ങെന സാർവലൗകിക സ്വഭാവം ൈകവരികയും
െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഇതു ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു തർജ്ജമ
െചയ്തു സായ്പ്പിനു െകാടുത്താൽ അയാളും രസിക്കും.

കലാകാരന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നതു
ബിംബങ്ങളിലൂെടയാണു്.
പ്രതികൂല പരിതഃസ്ഥി
തികളിൽെപ്പട്ടു വ്യക്തി
തകർന്നടിയുന്നു. ചിലേപ്പാൾ
മരിക്കുന്നു. മരിച്ചാൽ ആ
വ്യക്തി അവഗണിക്കെപ്പടു
ന്നു എന്ന വിചാരം തകഴി
ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്കു് ഉണ്ടായ
േപ്പാൾ ആ വിചാരേത്തയും
അതിൽ നിന്നു് ഉദ്ഭവിച്ച
വികാരേത്തയും കൂട്ടിയിണ
ക്കി ഒരു ബിംബമുണ്ടാക്കി.
അതാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
‘െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ’
എന്ന കഥയിെല നായ്.

നവീനന്മാരുെട രച
നാ പ്രക്രിയകളിൽ ഇതു
സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതി
നാൽ അവരുെട രച
നകൾ അന്യേദേശാ
ദ്ഭവങ്ങളാെണന്ന പ്ര
തീതി നമുക്കുണ്ടാകുന്നു.
ശ്രീ. എൻ. എസ്. മാധ
വെന്റ ‘The Captain’s
Daughter’ എന്ന കഥ
നമുക്കു േനാക്കാം.
തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള
(‘കപ്പിത്താെന്റ മകൾ’
എന്ന കഥയുെട ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ. നേരന്ദ്രൻനായർ
തർജ്ജമ െചയ്തതു്. െക. സച്ചിദാനന്ദെന്റ നിർേദ്ദശം).
അമ്മ മരിച്ചതിനുേശഷം അച്ഛെന്റ കൂെട താമസിക്കുന്ന
മകൾ. അവളുെട േപരു് മാളവിക. കഥ പറയുന്ന ആളി
െന്റ കൂെട കഴിയുന്ന െതൽമേയാടു് അവൾ പറഞ്ഞ ഒരു
രഹസ്യം (രഹസ്യം എന്നതു് എെന്റ വാക്കു് ) അയാൾ
കൂെടക്കൂെട ഓർമ്മിക്കും. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള താമസം െകാണ്ടു്
അവൾക്കു മാനസികക്ഷതം—േട്രാമ (trauma) ഉണ്ടാകു
ന്നു. ആ ക്ഷതം മാളവികെയ ന്യൂേറാട്ടിക്ക് ആക്കി. ന്യൂ
േറാസിസ് ൈസേക്കാസിസ് ആകുന്ന അവസ്ഥയിൽ
വച്ചു് (ൈവകാരികാഘാതം ബുദ്ധിഭ്രമമാകുന്ന അവ
സ്ഥയിൽ വച്ചു് ) എൻ. എസ്. മാധവൻ കഥ പര്യവസാ
നത്തിെലത്തിക്കുന്നു. ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ മാളവിക
െയ പ്രേവശിപ്പിക്കണെമന്നു കൂട്ടുകാരി െതൽമ പറയു
േമ്പാൾ തന്ത No എന്നാണു് മറുപടി നല്കുക. ഒരു മനഃ
ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തത്തിനും Validity—നിജസ്ഥിതി ഇല്ല.
ൈലംഗികത്വേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട മാനസിക ച്യുതിക്കും
സത്യാത്മകതയില്ല. ഫ്രായിറ്റിെന്റ ഒരു ദുർബല സിദ്ധാ
ന്തമാണു് കഥാകാരൻ രചനയ്ക്കു സ്വീകരിക്കുന്നതു്. സി
ദ്ധാന്തം ദുർബ്ബലം മാത്രമല്ല ഫന്റാസ്റ്റിക്കുമാണു് (വിചിത്ര
തരവുമാണു് ). അതുെകാണ്ടു് സിദ്ധാന്തെത്തയും െപൺ
കുട്ടിയുെട ൈവകാരിക േക്ഷാഭെത്തയും അച്ഛെന്റ ക്രൂര
തെയയും കൂട്ടുകാരിയുെട േസ്നഹെത്തയും സങ്കലനം െച
യ്തു മാധവൻ നിർമ്മിക്കുന്ന സമഗ്രബിംബത്തിനു് വിശ്വാ
സ്യത ഇല്ല. കലെയസ്സംബന്ധിച്ച ദൃഢപ്രത്യയം ഉളവാ
ക്കാത്ത ഇക്കഥ നമ്മുേടതെല്ലന്ന േതാന്നൽ അനുവാച
കനു ജനിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
േവെറാരു ന്യൂന്യത കൂടി
ഇക്കഥയ്ക്കുണ്ടു്. ഏതു നല്ല
കഥയ്ക്കും സാഹിത്യെത്തസ്സം
ബന്ധിച്ച സംശയനിവാര
ണം ഉണ്ടായിരിക്കും. മല
ബാർ സുകുമാരെന്റ ‘ജഡ്ജി
യുെട േകാട്ട് ’ എന്ന കഥയിൽ േകാട്ടിെന്റ ൈലനിങ്ങി
നുള്ള ദ്വാരത്തിലൂെട അകത്തുേപായ രണ്ടു പവൻ തി
രിച്ചു കിട്ടുന്നെതാെട സംശയനിവാരണമായി. മരിച്ച
പട്ടിയുെട നിറേമെതന്നു അറിഞ്ഞുകൂെടന്നു തകഴി പറ
യുേമ്പാൾ സംശയനിവാരണം ഉണ്ടാകുന്നു. ഉറൂബിെന്റ
‘വാടക വീടുകൾ’ എന്ന കഥയിൽ സ്ത്രീയുെട ഹൃദയ കാ
ഠിന്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നേതാെട സംശയനിവാരണം ഉണ്ടാ
കുന്നു. മാധവെന്റ കഥയിൽ ഇമ്മട്ടിെലാരംശം ഇല്ല.
പേക്ഷ, ‘resolution’ ഉെണ്ടന്നാണു് സച്ചിദാനന്ദെന്റ വാ
ദം. മാത്രമല്ല ക്രൂരതയാണു് അതിെന്റ കാെമ്പന്നും (Core
എന്നു സച്ചിദാനന്ദൻ) കഥ േഹാൺടിങ്ങ് ആെണന്നും
അേദ്ദഹം പറയുന്നു. അഭിരുചികൾ മാറിമാറിവരും
എന്നല്ലാെത ഞാൻ എെന്തഴുതാനാണു് ? (മാധവെന്റ
കഥ Katha Prize Stories, Vol.IV എന്ന സമാഹാരഗ്ര
ന്ഥത്തിൽ). പിെന്ന; ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഴ
ഞ്ചനാണു്; അറുപഴഞ്ചനാണു്.
ദൂരദർശനിെല പരസ്യങ്ങൾ.
എന്തുെകാണ്ടും അതിെല
പരിപാടികെളക്കാൾ െമ
ച്ചം. പരിപാടികൾ പാേട
ഉേപക്ഷിച്ചു് പരസ്യങ്ങൾ
മാത്രമാക്കിയാൽ ഏെറ നന്നു്.

അഭിനവ നിഘണ്ടു
ദൂരദർശനിെല പരസ്യങ്ങൾ: എന്തുെകാണ്ടും അതി
െല പരിപാടികെളക്കാൾ െമച്ചം. പരിപാടികൾ
പാേട ഉേപക്ഷിച്ചു് പരസ്യങ്ങൾ മാത്രമാക്കിയാൽ
ഏെറ നന്നു്.
നിരൂപകൻ: പ്രശസ്ത ശബ്ദം േചർക്കാെത ഒരു പത്ര
ത്തിനും അച്ചടിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരാൾ. എന്നാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീർത്തി താമസിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുേണ്ടാ അവയുെടെയല്ലാം കർത്താ
വു്. ഉമിക്കരി ചവച്ചതുേപാെലയുള്ള അനുഭൂതിയു
ണ്ടാക്കുന്ന അധ്യാത്മരാമായണം േപാലും മഹാഭാ
രതെമഴുതിയ വ്യാസേന്റതാെണന്നാണു് പലരുേട
യും മതം.
എഴുത്തച്ഛൻ: എൻ. േഗാപാലപിള്ള പുച്ഛിച്ചിരുന്ന
കവി. കണ്ണശ്ശൻ എഴുത്തച്ഛെനക്കാൾ ആയിരംമ
ടങ്ങ് വലിയ കവിയാെണന്നു് അേദ്ദഹം എേന്നാടു
പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഒരിക്കൽ വൾഗറായും
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു. ‘കണ്ണശ്ശപ്പണിക്കർക്കു ശൗചം
െചയ്തുെകാടുക്കാനുള്ള േയാഗ്യതേപാലുമില്ല എഴുത്ത
ച്ഛനു്.’
െറ്റലിേഫാൺ: വീട്ടിൽ വിദ്യുച്ഛക്തി ഇല്ലാതാകുേമ്പാൾ
ദിവസവും കുറഞ്ഞതു് പന്ത്രണ്ടു തവണെയങ്കിലും
സബ്ബ് സ്േറ്റയ്ഷനിേലക്കു വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപക
രണം.
അഭിമുഖ സംഭാഷണം: നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാത്ത
തും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമായ വസ്തുതകൾ അച്ചടിക്കു
ന്ന ഏർപ്പാടു്.
കായംകുളം െകാച്ചുണ്ണി: ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണത്തിൽ
ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു. ഇേപ്പാഴുമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ
നമ്മുെട രാഷ്ട്രീയക്കരുെടയും സാഹിത്യകാരന്മാരുെട
യും മുൻപിൽ െപർെഫക്റ്റ് ജന്റിൽമാനായി അേദ്ദ
ഹം നില്ക്കുമായിരുന്നു.
അലങ്കാരം: ഇതിെല്ലങ്കിൽ പി. കുഞ്ഞിരാമന്നായരുെട
കവിതയ്ക്കു നിലനിൽപില്ല. ഇതുെണ്ടങ്കിൽ എൻ. വി.
കൃഷ്ണവാരിയരുെട കവിതയ്ക്കും നിലനിൽപ്പില്ല.

ശിഥിലം
എെന്റ വീട്ടിനടുത്തു് പലരും
െകട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു
ണ്ടു്. േലാറിയിൽ കരിങ്കൽ
ക്കഷണങ്ങൾ െകാണ്ടുവരു
ന്നു. അവ ഇറേക്കണ്ട സ്ഥ
ലത്തു് വാഹനം നിറുത്തിയി
ട്ടു് താടിക്കു ൈകെകാടുത്തു
മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ൈഡ്ര
വർ. കല്ലുകൾ ഇറക്കിക്കഴിെഞ്ഞന്നു് ആെരങ്കിലും പറ
ഞ്ഞാലുടെന വാഹനം “സ്റ്റാർട് ” െചയ്യുകയായി. െച
റുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കനമാർന്ന കല്ലു
കൾ തലയിെലടുത്തു് ഇേടണ്ടിടത്തു െകാണ്ടുേപായി ഇടു
ന്നു. ചിലർ പാകത്തിനു് അവ അടിച്ചുെപാട്ടിക്കുന്നു. േവ
െറാരാൾ അങ്ങെന രൂപം നല്കിയ കല്ലുകൾ ഒന്നിനുമീ
െത മെറ്റാന്നു വച്ചു് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു സിമന്റ് േതച്ചു് െകട്ടിെപ്പാ
ക്കുന്നു. ഈ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു അവയുേട
തായ നിസ്സംഗതയും നന്മയും കാണും. ൈഡ്രവർക്കു ഭവ
നനിർമ്മാണത്തിൽ കൗതുകമില്ല. അയാൾക്കു കൂലി കി
ട്ടണെമന്നല്ലാെത േവെറാരു വിചാരമില്ല. കല്ലു ചുമക്കു
ന്നവർക്കു ൈവകിട്ടു കിട്ടുന്ന കൂലിയിൽ മാത്രേമ താത്പ
ര്യമുള്ളൂ. അതു് അടിച്ചു െപാടിച്ചു രൂപം നല്കുന്നവനു
പണത്തിൽ തല്പരത്വമുെണ്ടങ്കിലും ഭവനനിർമ്മാണ
െത്ത താൻ സഹായിക്കുന്നു എെന്നാരു വിചാരം കാ
ണാതിരിക്കില്ല. രൂപശില്പമാർന്ന കരിങ്കൽക്കഷണ
ങ്ങൾ എടുത്തുവച്ചു് സിമെന്റ േതച്ചു് അവയുെട മുകളിൽ
മറ്റു കഷണങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നവൻ സായാഹ്നത്തിൽ കൂലി
വാങ്ങുമായിരിക്കും. എങ്കിലും അയാൾ െകട്ടിടമുടമസ്ഥ
െന്റ ‘വിഷനു് ’ സാക്ഷാത്കാരം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക
യാണു്. അയാളുെട പ്രവർത്തനം ഉത്കൃഷ്ടം. ൈഡ്രവ
റുെട താടിക്കു ൈകെകാടുത്തുള്ള ഇരിപ്പു് അധമെമന്നു്
ഞാൻ പറയുകയില്ല. പേക്ഷ, അതിനു് ഉത്കൃഷ്ടത ഒട്ടു
മില്ല.
സ്ത്രീകളായ േനാവലിസ്റ്റുകളിൽ
ആരാണു് ഒന്നാം നിരയിൽ
നില്ക്കുന്നതു?അറിഞ്ഞുകൂടാ.
സ്ത്രീ നല്ല േനാവലിസ്റ്റ്
ആകുന്നതിേനക്കാൾ േഭദം
ഭാവിയിൽ േടാൾേസ്റ്റായി
ആകുന്ന ഒരാൺകുട്ടിെയ
പ്രസവിക്കുന്നതാണു്.

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പ
തിപ്പിൽ ‘ക്രിസ്മസ്
ആശംസകേളാ
െട’ എന്ന െചറുക
ഥെയഴുതിയ ശ്രീ.
ജി. എൻ. പണിക്കർ
സംഭവസുദൃഢ പ്ര
സ്തരഖണ്ഡങ്ങൾ (സം
ഭവങ്ങളാകുന്ന കരിങ്കൽ
ക്കഷണങ്ങൾ) കഥാര
ചനാ കൗതുകവാഹന
വ്യാസൻ
ത്തിൽ; കയറ്റിെക്കാണ്ടു
വന്നിട്ടു് േലാറിവാഹകെനേപ്പാെല നിസ്സംഗനായി ഇരി
ക്കുന്നു. പെണ്ടേങ്ങാ പരിചയെപ്പട്ട ഒരു പഞ്ചാബിെപ്പ
ണ്ണു് നീരജെയ കാണാൻ േകരളീയനായ ദിവാകരൻ തീ
വണ്ടിയിൽ കയറിേപ്പാകുന്നു. നീരജയുെട വീട്ടിൽെച്ചന്ന
േപ്പാൾ അവൾ ഒരു കുറിപ്പു് എഴുതിവച്ചിട്ടു സ്ഥലം വിട്ടിരി
ക്കുന്നു. ഈ ക്ഷുദ്രസംഭവം വിവരിക്കാാൻ കഥാകാരൻ
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ ആറു പുറങ്ങൾ ദുരുപേയാഗെപ്പടുത്തി
യിരിക്കുന്നു. ദിവാകരൻ െചേല്ലണ്ടിടത്തു െചല്ലുെന്നകി
ലും കഥ െചേല്ലണ്ടിടത്തു െചല്ലുന്നില്ല. തീവണ്ടിയിൽ കു
േറ പിേള്ളെര വലിച്ചുകയറ്റി അവരിെലാരു െചറുക്കെന
വിദഗ്ധനായി അവതരിപ്പിച്ചു് ഏെറ സ്ഥലം െമനെക്ക
ടുത്തുന്നുന്നുണ്ടു് ജി. എൻ. പണിക്കർ. റബ്ബർ വലിച്ചുനീട്ടി
യാൽ അതു നീളിന്നതുേപാെല വീതി കുറയുന്നതും കാ
ണാൻ രസമുണ്ടു്. സംഭവെത്ത ഇങ്ങെന ഒരു ലക്ഷ്യവു
മില്ലാെത കഥാകാരൻ വലിച്ചുനീട്ടുന്നതു് എന്തിനാണു് ?
അറിഞ്ഞുകൂടാ.
കഥ വായിക്കുന്നവർക്കു് േതാന്നണം കഥാകാരനു് അതി
െന്റ രചനയിൽ തീക്ഷ്ണയാർന്ന േബാധമണ്ഡലമുെണ്ടന്നു്.
ആ തീക്ഷ്ണത അെല്ലങ്കിൽ തീവ്രത അതിനു േയാജിച്ച വാ
ക്കുകളിലൂെട വാർന്നു വീഴുേമ്പാഴാണു് കലാശില്പത്തിെന്റ
ജനനം. െസന്റിെമന്റൽ സ്ൈറ്റലിൽ എഴുതിയ ഈ
കഥാസാഹസിക്യത്തിെന്റ പിറകിൽ തീക്ഷ്ണതയാർന്ന
േബാധമണ്ഡലമില്ല. കുെറ സംഭവങ്ങൾ ശിഥിലമായി
കൂട്ടിവച്ചാൽ കഥയാവുേമാ?

പലരും പലതും
േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ കീ
ഴുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട
ആവലാതികൾ േകൾ
ക്കുന്നതു് അെല്ലങ്കിൽ
േകൾക്കുന്നുെവന്നു ഭാ
വിക്കുന്നതു് തികഞ്ഞ
കള്ളമാണു്. അയാൾ
വാേതാരാെത ദുഃഖനി
േവദനം നടത്തുകയാ
യിരിക്കും. പേക്ഷ, േമ
ലുേദ്യാഗസ്ഥൻ േവെറ
വല്ലതും വിചാരിച്ചു െകാ
ണ്ടിരിക്കും. നിേവദനം
Anna Karenina Frontispiece
തീരുേമ്പാൾ ‘ആെട്ട
ഞാൻ േനാക്കെട്ട’ എന്നു പറയും. കീഴുേദ്യാഗസ്ഥൻ
ആശ്വസിച്ചു താണുെതാഴുതു േപാകും. അത്ര തെന്ന.
ഒന്നും നടക്കില്ല. ഞാൻ ഉൾെപ്പട്ട ആളുകൾക്കു മറ്റുള്ള
വരുെട ദുഃഖത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. അതിനാൽ മൗനം
അവലംബിക്കുന്നതാണു് നല്ലതു്. പ്രകൃതി നൽകുന്നതു്
ഏതും സ്വീകരിക്കൂ. നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കൂ. സ്വന്തം നിരീ
ക്ഷണമല്ല ഇനി എഴുതുന്നതു്. ഒരു നിരൂപകൻ ചൂണ്ടി
ക്കാണിച്ചതാണു്. േടാൾേസ്റ്റായിയുെട ‘അന്നകേരനിന’
എന്ന േനാവലിെല കഥാപാത്രമായ കേരനിൻ ഭാര്യയു
െട വ്യഭിചാരെത്തക്കുറിച്ചു് വക്കീലിേനാടു പറഞ്ഞു േകാ
ടതിയിൽ േപാേകണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതെയ അയാെള
ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മഹാദുഃഖത്തിനു് വിേധയനാ
ണു് കേരനിൻ. അയാൾ അതു പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കു
േമ്പാൾ വക്കീലിെന്റ കാർെപറ്റിെന കരളുന്ന ഒരു ക്ഷുദ്ര
ജീവി അവിെട പറെന്നത്തി. പിന്നീടു് അതിെന്റ പിറേക
യായി വക്കീലിെന്റ ഓട്ടം. കേരനിെന്റ മഹാദുഃഖെത്ത
ക്കാൾ വക്കീലിനു് പ്രാധാന്യം കാർെപ്പറ്റാണു്. അയാൾ
കേരനിൻ പറഞ്ഞെതാന്നും േകട്ടില്ല. ഇതു തെന്നയാണു്
എല്ലാ ഉന്നതന്മാരുെടയും മാനസികനില.
2. ‘നിങ്ങൾ അർഹിക്കു
ന്ന സർക്കാർ നിങ്ങൾ
ക്കു കിട്ടുന്നു’ എന്നാണു്
െചാല്ലു്. ഭാരതീയർക്കു്,
േകരളീയർക്കു് അർഹ
തയുള്ള ഗവെണ്മന്റുകൾ
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. അതുെകാ
ണ്ടു് പരാതി പറയുന്ന
തിൽ ഒരു അർത്ഥവു
മില്ല. നിങ്ങൾ അർഹി
ക്കുന്ന ഈശ്വരൻ നി
ങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്നു എന്നു
സി. എം. ബൗറ
പറഞ്ഞതു് സി. എം.
ബൗറയാണു്. അതും ശരി. കാട്ടിൽ പാർക്കുന്നവർക്കു
പുലി തുടങ്ങിയ ക്രൂരമൃഗങ്ങെള േപടിയാണു്. അതിനാൽ
അവരുെട ഈശ്വരൻ പുലിയുെട പുറത്തു കയറിവരു
ന്നു. നിങ്ങൾക്കു് അർഹതയുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ നി
ങ്ങൾക്കു് കിട്ടുന്നു എന്നും പറയാം. േകരളീയരുെട ഇന്ന
െത്ത നിലയനുസരിച്ചു് ഇേപ്പാഴുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ
തെന്ന േവണം. അതിൽ അദ്ഭുതെപ്പേടണ്ടതില്ല.
“Monotony എന്ന വാക്കിനു്

ഒരു നല്ല തർജ്ജമ പറഞ്ഞു
തരൂ.” “അർത്ഥം പറഞ്ഞുത
രാം. പഴയകാലത്തു് ദാമ്പത്യ
ജീവിതം. ഇേപ്പാൾ കാമു
കിയുമായുള്ള സംസാരം.”

3. ‘ആമിനക്കുട്ടി ഒന്നാം
സമ്മാനം’ സ്കൂളിെല വാർഷി

കാേഘാഷ സേമ്മളനം നട
ക്കുേമ്പാൾ അദ്ധ്യാപകൻ
ൈമക്കിെന്റ മുൻപിൽ നിൽ
ക്കാൻ കിട്ടിയ സന്ദർഭം
പാഴാക്കാെത ആ ഉപകരണത്തിലൂെട ഗർജ്ജിക്കുക
യാണു്. ആമിനക്കുട്ടി സദസ്സിെന്റ അേങ്ങയറ്റത്തു നിന്നു
കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങി അദ്ധ്യക്ഷനായ എെന്റ അടുെത്ത
ത്തുേമ്പാൾ േവെറാരദ്ധ്യാപകൻ എടുത്തു തരുന്ന ഒരു
തീെപ്പട്ടിക്കൂടു് ഇല്ലാത്ത ചിരി വരുത്തി ഞാൻ വാങ്ങി
ആമിനക്കുട്ടിയ്ക്കു െകാടുക്കുന്നു. അവൾ അതു് അഭിമാനഭ
രിതയായി സദസ്സിെന ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു െമെല്ല ഇറ
ങ്ങിേപ്പാകുന്നു. ഇങ്ങെന അേനകം തീെപ്പട്ടിക്കൂടുകൾ
അേനകം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു െകാടുക്കുന്നു. എനിെക്കാ
രാശ്വാസം. ഇത്രയും തീെപ്പട്ടിക്കൂടുകൾ ഈ ജന്മത്തിൽ
ഞാെനടുത്തുെകാടുത്തതു െകാണ്ടു് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ
ഞാൻ തീെപ്പട്ടി വില്ക്കുന്നവനായി ജനിക്കുകയില്ല.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: കലാകൗമുദിയിൽ ശ്രീ. െക. ജയചന്ദ്രൻ

എഴുതിയ ‘ഓർമ്മയിൽ ഒരു ദിനം’ എന്ന െചറുക
ഥെയക്കുറിച്ചു് എന്താണഭിപ്രായം? (േചാദ്യം ഞാൻ
എഴുതിയതു് )

ഉത്തരം: വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ െകടുതികെള േഭദെപ്പട്ട
രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന കഥ.

േചാദ്യം: സ്ത്രീകളായ േനാവലിസ്റ്റുകളിൽ ആരാണു്
ഒന്നാം നിരയിൽ നില്ക്കുന്നതു?

ഉത്തരം: അറിഞ്ഞുകൂടാ. സ്ത്രീ നല്ല േനാവലിസ്റ്റ് ആകു
ന്നതിെനക്കാൾ േഭദം ഭാവിയിൽ േടാൾേസ്റ്റായിയാ
കുന്ന ഒരാൺകുട്ടിെയ പ്രസവിക്കുന്നതാണു്.

േചാദ്യം: Monotony എന്ന വാക്കിനു് ഒരു നല്ല തർ
ജ്ജമ പറഞ്ഞു തരൂ.

ഉത്തരം: അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരാം. പഴയകാലത്തു്

ദാമ്പത്യ ജീവിതം. ഇേപ്പാൾ കാമുകിയുമായുള്ള സം
സാരം.

േചാദ്യം: ഒരു െചറുപ്പക്കാരി േബാധംെകട്ടു േറാഡരു
കിൽ വീണാൽ നിങ്ങെളന്തു െചയ്യും? ഞാനാെണ
ങ്കിൽ എന്തു െചയ്യും?

ഉത്തരം: ഞാൻ അതു കണ്ടിെല്ലന്ന മട്ടിൽ നടന്നങ്ങു
േപാകും. നിങ്ങൾ അവളുെട െനഞ്ചു തടവിെക്കാടു
ക്കാൻ പാഞ്ഞു െചല്ലും.

േചാദ്യം: നാെള, 1995 െഫബ്രുവരി 24 ആം തീയതി

എെന്റ ഈ േചാദ്യം നിങ്ങൾക്കു കിട്ടുേമ്പാൾ എന്തു
സംഭവിച്ചിരിക്കും?

ഉത്തരം: ഒരു മണ്ടൻ അയച്ച കത്തു് എനിക്കു കിട്ടി
യിരിക്കും.

ശ്രീ. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പു
രാൻ ഉണ്ടാക്കിയ രക്ഷാകവചം താരാട്ടു്
ശ്രീമതാെവൻ പരേദവത തന്നുെട
സീമാതീതയാം കരുണ താേന
സങ്കടം തീർപ്പാനുടേലാെട ജാതയാം
െപൺകിടാെവൻൈപതൽ താേലാലേമ
ചിന്മയരൂപിണി ശ്രീമഹാരാഞ്ജി താൻ
നന്മേയാേട കടാക്ഷിക്കയാേല
ഏതൻകുലത്തിൽ സന്താനമായ് വെന്നാെരൻ
ൈപതൽക്കു ദീർഘായുേസ്സകീേടണം
സന്തതിപ്പസം ഭജിക്കുേന്നാർക്കു്
സന്താനവല്ലി ആനന്ദവല്ലി
സന്താപെമല്ലാമകറ്റിെയൻ ൈപതല്ക്കു
സന്താനസമ്പത്തു നൽകീേടണം
േലാകങ്ങൾെക്കല്ലാം ജനനിയാമീശ്വരി
ശ്രീകണ്ഠവല്ലഭ പ്രീതിേയാെട
േശാകങ്ങെളക്കളെഞ്ഞൻ ൈപതേല നിജ
േതാകെത്തേപ്പാലേവ കാത്തിേടണം
വിശ്വാധിക്കായിത വിഷ്ണുമായ നിജ
വിശ്വാസവും രൂപസദ്ഗുണവും
ആയുസ്സുമാേരാഗ്യൈമശ്വര്യവുേമറ്റം
േശ്രയസ്സുെമൻൈപതൽേക്കകീേടണം
േകളിവിധികളിെലൻ ൈപതേല ഭദ്ര
കാളി സദാ കാത്തുരക്ഷിേക്കണം
ആതങ്കെമല്ലാമകറ്റിെയൻൈപതേല
മാതംഗിേദവി പാലിച്ചിേടണം
ബാലഗ്രഹപീഡെയല്ലാെമാഴിച്ചുടൻ
ബാലത്രിപുേരശി കാത്തിേടണം.
നിദ്രാസമയങ്ങളിെലൻകുമാരിെയ
രുദ്രാണിേദവിപാലിച്ചിേടണം.
സ്വപ്നശിേദവിെയൻ ൈപതൽക്കു നിദ്രയിൽ
സ്വപ്നഭയങ്ങളകറ്റിേടണം.
ദക്ഷഭാഗത്തിങ്കൽ ദാക്ഷായണീ േദവി
വാമഭാഗത്തിങ്കൽ വാമാേദവി
അഗ്രഭാഗത്തിങ്കലംബികാേദവിയും
പശ്ചാൽ ഭാഗത്തിങ്കൽ പാർവ്വതിയും
ഈവണ്ണെമൻ ൈപതൽ തെന്റ ചുഴലവും
കാർവർണ്ണ േസാദരി പാലിേക്കണം.
ശാന്തരസമാം നിജരൂപെമെപ്പാഴും
ആന്തദൃഷ്ടിയിൽ കാട്ടിേടണം.
സിംഹാസേനശ്വരിെയൻ ൈപതൽ തന്നാർത്തിസംഹാരം െചയ്തു കടാക്ഷിേക്കണം.
സത്വമയി സദാ ശക്തിെയൻ ൈപതൽതൻഉത്തമാംഗം കാത്തുരക്ഷിേക്കണം.
േക്ലശവിനാശിനി േകശവേസാദരി
േക്ലശെത്തക്കാത്തു വിളങ്ങിേടണം.
കാലത്രേയശിെയൻ ബാലിക തന്നുേട
ഫാലെത്ത നന്മയിൽ പാലിേക്കണം.
ചില്ലീന രൂപിണി ചിത്തജാരിപ്രിയ
ചില്ലികെളെച്ചേമ്മ കാത്തിേടണം.
അക്ഷീണ കാരുണ്യരാശിെയൻ ൈപതൽ തൻ
അക്ഷിയുഗം പരിരക്ഷിേക്കണം.
വർണ്ണമയീ കലാകുണ്ഡലിനീ ശക്തി
കർണ്ണയുഗം പരിപാലിേക്കണം.
ബന്ധപ്രേബാധിനി ബന്ധുജീവാധരി
ഗന്ധഗ്രഹപുടം കാത്തിേടണം.
േശ്രഷ്ഠപുരുഷ ശരണ്യെയൻ ൈപതൽ തൻ
ഓഷ്ഠപുടം പരിപാലിേക്കണം.
ദന്തിമുഖസമാരാധ്യായാമംബിക
ദന്തങ്ങൾ നന്മയിൽ നിർമ്മിേക്കണം.
ശ്രീവിദ്യാരൂപിണിെയൻൈപതൽ തന്നുെട
നാവിൽ കളിച്ചുവിളങ്ങിേടണം.
സാേമാദെമൻൈപതൽ തെന്റ ചിബുകെത്ത
ദാേമാദരാനുജ കാത്തിേടണം.
മുണ്ഡ മഥിനിെയൻ ബാലിക തന്നുെട
തുണ്ഡമതാകേവ പാലിേക്കണം.
കണ്ഠീര േവന്ദ്രാധിരൂഢ കാത്യായനി
കണ്ഠമകുണ്ഠമായ് പാലിേക്കണം.
ബാഹുേലയ മാതാഭക്ത ജനപ്രിയ
ബാഹുയുഗം പരിപാലിേക്കണം.
അസദ്വിഷൻേസാദരിെയൻ കുമാരിതൻ
കംസദ്വയം പരിപാലിേക്കണം.
എൻ കുമാരീ കരപങ്കജങ്ങൾ ദിവ്യ
കുങ്കുമാലങ്കൃത കാത്തിേടണം.
േദാഷാകരശിേരാഭൂഷ സമാരുണ
േവഷാകരജങ്ങൾ കാത്തിേടണം.
മംഗളരൂപിണി മാതാെവൻ ൈപതൽ തൻ
അംഗുലീ പംക്തിെയ രക്ഷിേക്കണം.
രക്ഷഃസ്സമുന്മൂലിനിയായ ചണ്ഡികാ
വക്ഷസ്സു രക്ഷിച്ചുെകാേള്ളണേമ
ഛന്ദ സ്തുതാ േദവിെയൻ ൈപതൽ തൻ കുച
ദ്വന്തെത്ത കാത്തരുളീേടണേമ
രക്ഷിത ഭക്തരമാപതി േസാദരി
കുക്ഷിതലം പരിരക്ഷിേക്കണം.
ആഭീരനാഥ കുമാരിെയൻൈപതൽ തൻ
നാഭീ കുഹരെത്ത രക്ഷിേക്കണം.
ഗുഹ്യക്രമാർച്ചിതയായ കുേലശ്വരി
ഗുഹ്യപ്രേദശെത്ത രക്ഷിേക്കണം.
ചാരുദ്യുതിലളിതാംഗിെയൻ ൈപതൽ തൻ
ഊരുദ്വയം പരിപാലിേക്കണം.
സാനുമതീശ തനൂജ സേരാജാക്ഷി
ജാനുദ്വയം പരിപാലിേക്കണം.
kk-1995-03-19 ജംഭാരി മന്ദിത േദവിെയൻ ൈപതൽ തൻ
ജംഘായുഗളെത്ത പാലിേക്കണം.
കാലിൻവിരൽ നഖപംക്തിയുെമന്നിവ
കാലകാലപ്രിയ കാത്തിേടണം.
ശ്രീപാദുകാമൂർത്തിെയൻ ൈപതൽ തന്നുെട
ആപാദമസ്തകം പാലിേക്കണം.

ശുഭമസ്തു
(1170 കന്നി 6, ലക്ഷ്മിത്തമ്പുരാട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന േനാട്ടുബു
ക്കിൽ നിന്നു് പകർത്തിയതു്.)

□

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

