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സാഹിത്യവാരഫലം

1969/08/24-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

കിനാവിെന്റ േലാകം
എെന്റ ഈ ഗ്രാമപ്രേദ
ശം ശാന്തം. ഈ രാത്രി
യിൽ, അകെലയുെള്ളാ
രു േദവാലയത്തിൽനി
ന്നു് ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂ
െട ഒഴുകിവരുന്ന ഗാനം
മാത്രേമ പ്രശാന്തതെയ
ഭഞ്ജിക്കുന്നുള്ളു. എങ്ങും
വ്യാപിച്ച നിലാവിെന്റ
അലകളും ഗാനത്തി
െന്റ അലകളും ഒന്നിച്ചു
വള്ളേത്താൾ
േചരുകയാണു്. മൂടൽമ
ഞ്ഞു് നിലാവിെന്റ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണു്. പൂ
ക്കൾക്കു് എെന്താരു ഭംഗി! െവള്ളിപൂശിയ ഇലകൾക്കു്
എെന്താരു രാമണീയകം! ആെകക്കൂടി ഒരു കിനാവി
െന്റ മേനാഹാരിത. ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു രാത്രിെയക്കു
റിച്ചുതെന്നയാണു് വള്ളേത്താൾ പാടിയതു്:
വാർതിങ്കൾത്താലെമടുത്തു് വസന്തരാേവേതാ െവൺചാെറാന്നു പൂശിക്കയാൽ,
ശ്രീലഗേലലജില്ലെയ്ക്കാരുതൂമുത്തു
മാലയായ്മിന്നീെനയിൻപട്ടണം

ചങ്ങമ്പുഴയും മെറ്റാരുവിധത്തിലുള്ള രാത്രിെയക്കുറിച്ചാ
യിരിക്കുകയില്ല ഇങ്ങെന ഗാനമുതിർത്തിതു്.
ആകമ്രശീതളചന്ദ്രികധാരയന്നാകാശേദശം കവിെഞ്ഞാഴുകി
ഉത്തമയാകുമാരാഗനാരത്നത്തിനുൾത്തങ്കുംനിർമ്മലേപ്രമംേപാെല.

ഈ രണ്ടു കാവ്യഖണ്ഡ
ങ്ങളും എെന്ന സ്വപ്നസ
ന്നിഭമായ ഒരു മണ്ഡല
ത്തിേലക്കുയർത്തുന്നു.
അങ്ങെന എെന്റ ചുറ്റും
ഞാൻ കാണുന്ന പ്രകൃ
തിഭംഗിയും ഈ കാവ്യ
ഭാഗങ്ങളുെട രാമണീ
യകവും സദൃശമാെണ
ന്നു് എനിക്കും േതാന്നു
ന്നു. രണ്ടും കിനാവുകൾ.
ഉത്തമമായ കവിതയു
െട സ്വഭാവമിതേല്ല? സ്വപ്നത്തിെന്റ മായികാനുഭൂതി മാ
ന്ത്രികപ്രഭാവം സംജാതമാക്കണം േശ്രഷ്ഠമായ കവിത.
കീറ്റ്സ്, െഷല്ലി, വള്ളേത്താൾ, ചങ്ങമ്പുഴ എന്നീ അനുഗ്ര
ഹീതരായ കവികളുെട കാവ്യങ്ങളാെക അനുവാചകെര
സ്വപ്നമണ്ഡലത്തിേലക്കു െകാണ്ടുെചല്ലുന്നു. അവർ മാത്ര
േമ ആ കൃത്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുേള്ളാ? അല്ല. കാളിദാസ
നും വിഭിന്നനല്ല. േമഘസേന്ദശം വായിക്കൂ, കൂമാരസം
ഭവം വായിക്കൂ. സ്വപ്നം കാണുന്ന പ്രതീതി നിങ്ങൾക്കും
ഉളവാകും. കുമാരസംഭവത്തിെല ആദ്യെത്ത പത്തുേശ്ലാ
കങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപുതെന്ന നാം സ്വപ്നമണ്ഡ
ലത്തിൽ വീണുകഴിയും.
വേനചരാണാം വനിതാസഖാനാം
ദരീഗൃേഹാത്സംഗനിന്തക്ത ഭാസഃ
ഭവന്തീയത്രൗഷധേയാരജന്യാമൈതലപൂരാ: സുരതപ്രദീപഃ
(യാെതാരുവനിൽ (ഹിമവാനിൽ) രാത്രികാലത്തു് ഗു

ഹാഭവനത്തിേലക്കു പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഔഷ
ധികൾ വനിതകേളാടുകൂടിയ വേനചരന്മാർക്കു് എണ്ണ
ഒഴിേക്കണ്ടാത്ത സുരതദീപങ്ങളായിബ്ഭവിക്കുന്നു.)
എന്ന േശ്ലാകം കിനാവിെന്റ സൗന്ദര്യം ആവഹിക്കുന്നി
േല്ല. അടുത്ത േശ്ലാകംകൂടിയാകുേമ്പാൾ സ്വപ്നത്തിെന്റ
ഭംഗി പൂർണ്ണമായി.
ഉേദ്വജയത്യംഗുലി പാർഷ്ണിഭാഗാൻ
മാർേഗ്ഗശിലീഭൂതഹിേമപിയത്ര
നദുർവഹ േശ്രാണിപേയാധരാർത്താ
ഭിന്ദന്തിമന്ദാം ഗതിമശ്വമുഖ്യ:

(യാെതാരുവനിെല (ഹിമവാനിെല) കല്ലുേപാെലയായ

മഞ്ഞു വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം വിരലുകെളയും മടമ്പിെന
യും േവദനിപ്പിക്കുേമ്പാൾക്കൂടി കിന്നരസ്ത്രീകൾ നിതംബ
ഗുരുതയാലും സ്തനഭാരത്താലും ദുഃഖിച്ചു് തങ്ങളുെട പതു
െക്കയുള്ള നടത്തെത്ത മാറ്റുന്നില്ല.)

തിരുേവാണക്കാലം. ദുർവഹേശ്രാണിപേയാധരാർത്ത
കളായ എത്രെയത്ര തരുണികളാണു് ഈ രാത്രിയിൽ
ഊഞ്ഞാലാടുന്നതു് ! അവരുെട അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ തലമു
ടിയിൽ നിലാവു് പിച്ചിപ്പൂമാല ചൂടിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ആ
രംഗവും സ്വപ്നസന്നിഭം, കാളിദാസെന്റ കവിതയും സ്വപ്ന
സദൃശം. കാളിദാസെന്റ കവിതയാേണാ ഈ പ്രകൃതി
ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ എെന്ന പഠിപ്പിച്ചതു് ? അേതാ പ്ര
കൃതിഭംഗി കവിത ആസ്വദിക്കുന്നതിനു് എെന്ന പഠിപ്പി
േച്ചാ? എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. കല പ്രകൃതിെയ അനുകരി
ക്കുന്നുെവന്നു് േപ്ലേറ്റാ പറയും. പ്രകൃതി കലെയ അനുക
രിക്കുന്നുെവന്നു് ഓസ്കാർ ൈവൾഡ് പറയും. ശരിേയ
താെണന്നു് അഭിജ്ഞന്മാർ തീരുമാനിക്കെട്ട.
മനുഷ്യഹൃദയത്തിെന്റ
അഗാധതലത്തിേലക്കു
കടന്നു െചന്നു് അവിടു
െത്ത നിഗൂഢരഹസ്യ
ങ്ങൾ അനാവരണം
െചയ്യുന്ന േഷക്സ്പീയർ
സ്വപ്നെത്ത ആദരിക്കു
ന്ന മഹാകവിയെല്ലന്നു്
ആർെക്കങ്കിലും േതാ
ന്നുന്നുേണ്ടാ? ഉെണ്ട
ങ്കിൽ അതുെതറ്റാണു്,

േഷക്സ്പീയർ

A Midsummer Night’s
Dream എന്ന നാടകം ഒരു സുദീർഘസ്വപ്നമാണു്. നൃശം
സത നടനം െചയ്യുന്ന Merchant of Venice എന്ന നാ
ടകത്തിെന്റ അവസാനത്തിേലയ്ക്കു വരൂ. േലാറൻേസാ
യും െജസ്സിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം േകൾക്കൂ, നി
ങ്ങൾ കിനാവിെന്റ മണ്ഡലത്തിൽ െചന്നു പതിക്കും.
Lorenzo:
The moon shines bright: in such a night as this,
When the sweet wind did gently kiss the trees
And they did make no noise,—in such a night
Troilus me thinks mounted the Trojan walls
And sigh’d his soul toward the Grecian tents
Where Cressid lay that night.

(േലാറൻേസാ: ചന്ദ്രൻ ഉജ്ജ്വലതേയാെട പ്രകാശിക്കു
ന്നു. ഇതുേപാലുള്ള ഒരു രാത്രിയിൽ മേനാഹരമായ മന്ദ
വാതം വൃക്ഷങ്ങെള ചുംബിച്ചേപ്പാൾ, അവ ഒരു ശബ്ദവും
േകൾപ്പിക്കാതിരുന്നേപ്പാൾ, അേത ഇതുേപാലുള്ള ഒരു

രാത്രിയിൽ േട്രായിലസ് േട്രായിനഗരത്തിെന്റ ഭിത്തി
കൾ കയറി യവനവാസികളുെട കൂടാരത്തിൽ ആ രാ
ത്രിയിൽ കിടന്നിരുന്ന െക്രസ്സിഡിെന്റ േനർക്കു് തെന്റ
ആത്മാവിെന്റ േതങ്ങലുകൾ അയയ്ക്കുകയുണ്ടായിെയന്നു്
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.)
ആദികവിയായ വാല്മീകിേയാ? അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു
ചേന്ദ്രാദയവർണ്ണന േകൾക്കുക:
നിഷ്പന്ദാസ്തരവഃ സർേവ്വ നിലീനാ മൃഗപക്ഷിണഃ
ൈനേശന തമസാവ്യാപ്താ ദിശശ്ച രഘുനന്ദന
ശൈനർവിസൃജ്യേത സന്ധ്യാ നേഭാ േനൈത്രരിവാവൃതം
നക്ഷത്രതാരാഗഹനം േജാതിർഭിരവഭാസേത
ഉത്തിഷുേത ച ശീതാംശുഃ ശശീേലാകതേമാനുദഃ
ഹ്ലാദയൻ പ്രാണിനാം േലാേകമനാംസിപ്രഭായാസ്വയാ

അനങ്ങാത്ത വൃക്ഷങ്ങളും നിശ്ശബ്ദരായ മൃഗങ്ങളും പക്ഷി
കളും പ്രകാശിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും താരങ്ങളും1 ശീത
ളരശ്മികളാർന്ന ചന്ദ്രനുേമാെക്ക സ്വപ്നമണ്ഡലം നിർമ്മി
ക്കുന്നു. കവിത സ്വപ്നമാേണാ എന്നു് േകാപേത്താെട
ചിലർ േചാദിക്കുന്നതു് ഞാൻ േകൾക്കുന്നുണ്ടു്. ചിന്തയ
േല്ല കവിതയിൽ പ്രധാനം എന്നും അവർ േചാദിക്കുന്നു.
അേത ചിന്തയിൽ സ്വപ്നത്തിെന്റ ഒരു ദീപവും കത്തിച്ചു
െകാണ്ടു് സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണു് കവി. പുേരാഗമിയായ
കവിയും വിഭിന്നനല്ല. ഓണേക്കാടി െഞാറിഞ്ഞുടത്തു
കമുകിൻ െപാൻപൂക്കുലച്ചാർത്തുമായ്
പ്രാണേപ്രയസി, കാവ്യകന്യ,കവിള
െത്താന്നുമ്മവച്ചീടേവ
വീണക്കമ്പികൾമീട്ടി മാനവരേനാ
രാജ്യങ്ങളിൽെച്ചന്നു ഞാൻ
നാണത്തിെന്റ കിളുന്നുകൾക്കുനിറെയ
പാദസ്വരം നല്കുവാൻ

എന്നു രാമവർമ്മ പാടുേമ്പാൾ നാം സ്വപ്നത്തിെന്റ മയ
ക്കത്തിൽ വീഴുന്നു.

1. പ്രസിദ്ധങ്ങളായ 27 നക്ഷത്രങ്ങളും മറ്റു താരങ്ങളും

രാത്രിയിൽ നാം അർ
ദ്ധസുഷുപ്തിയിൽ ലയി
ച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ െകാ
ച്ചുെകാച്ചു ശബ്ദങ്ങൾ
മഹാനിസ്വനങ്ങളാ
യി േകൾക്കും. നമ്മു
െട കൺേപാളകളിൽ
വന്നുവീഴുന്ന നക്ഷത്ര
ത്തിെന്റ േനരിയ െവളി
ച്ചം ഉജ്ജ്വലപ്രകാശമാ
യി നമുക്കനുഭവെപ്പടും.
വയലാർ രാമവർമ്മ
കവി തെന്റ കാവ്യത്തി
ലൂെട നെമ്മ ഈ നിലയിേലയ്ക്കാണു െകാണ്ടുവരുന്നതു്.
അതിനു് അേദ്ദഹത്തിനു സാഹായ്യമരുളുന്നതു ലയമാ
ണു്. ഈ ലയം അെല്ലങ്കിൽ ആന്തരസംഗീതം കവിത
യുെട അനുേപക്ഷണീയഘടകമേത്ര. അനുവാചകെന
ലയത്തിെന്റ െതാട്ടിലിൽക്കിടത്തി ഉറക്കുന്നവനാണു
കവിെയന്നു് ആേരാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ ലയം െകാണ്ടും
ലയം ജനിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നാന്തരീക്ഷം െകാണ്ടും എന്തു
പ്രേയാജനം? സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനു് അവ പ്ര
േയാജനെപ്പടുന്നു എന്നാണു് ഉത്തരം. നാം ചലനചിത്ര
ത്തിെല ഒരു േപ്രമരംഗം കാണുകയാെണന്നിരിക്കെട്ട.
ആ േപ്രമരംഗത്തിനു് േയാജിച്ച ഒരു പിന്നണിസ്സംഗീതം
കൂെടയുെണ്ടങ്കിൽ കാമുകീകാമുകന്മാെരസ്സംബന്ധിച്ച
സത്യം അതിെന്റ അഗാധതേയാടുകൂടിത്തെന്ന നമുക്കു
സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നണിസ്സംഗീതമി
െല്ലങ്കിൽ േപ്രമരംഗം ആകർഷകമാകുകയില്ല. ലയത്തി
െന്റയും സ്വപ്നാന്തരീക്ഷത്തിെന്റയും ശക്തി ഇവിെടയാ
ണിരിക്കുന്നതു്. ആയിരെത്താന്നു രാവുകൾ എന്ന കാ
വ്യെമഴുതിയ ൈവേലാപ്പിള്ളി “മങ്ങുന്നൂമണിമച്ചിങ്കൽ
മണം ചിന്തും വിളക്കുകൾ—മുല്ലപ്പൂമണമുൾെക്കാണ്ടു മൂർ
ച്ഛിപ്പു മന്ദമാരുതൻ” എന്നു പറയുേമ്പാൾ സ്വപ്നാന്തരീ
ക്ഷത്തിലൂെട നാം പരമസത്യത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിേലയ്ക്കു
കടക്കുകയാണു്.
ഈ കിനാവിെന്റ നിർമ്മിതിക്കു് കവിെയ സഹായിക്കു
ന്നതു പദങ്ങളാണു്. അവയുെട ൈവഷയികസ്വഭാവം
നഷ്ടെപ്പട്ടുേപാകാെത നൂതനമായ രീതിയിൽ കവി
അവെയകൂട്ടിയിണക്കണം. രൂപം, ശബ്ദം, ഗന്ധം, രസം,
സ്പർശം എന്നിവയാണു് വിഷയങ്ങൾ. ഇവ പഞ്ചഭൂത
ങ്ങളുെട ഗുണങ്ങളാണു്. ചക്ഷുസ്സു് തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയ
ങ്ങളുെട വിഷയങ്ങളുമാണു്. േതജസ്സിെന്റ ഗുണം രൂ
പം, അതു് േനത്രത്തിെന്റ വിഷയം. ആകാശത്തിെന്റ
ഗുണം ശബ്ദം; അതു് െചവിയുെട വിഷയം. പൃഥിവിയു
െട ഗുണം ഗന്ധം, അതു് മൂക്കിെന്റ വിഷയം. അപ്പിെന്റ
ഗുണം രസം, അതു് നാക്കിെന്റ വിഷയം. വായുവിെന്റ ഗു
ണം സ്പർശം, അതു് ത്വക്കിെന്റ വിഷയം. പദങ്ങൾക്കുള്ള
ൈവഷയിക സ്വഭാവം ഹനിക്കാെതേവണം കവി അവ
െയ കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രേയാഗിേക്കണ്ടതു്. വള്ളേത്താളിനു്
ഇക്കാര്യത്തിൽ െതറ്റു പറ്റാറില്ല.
താനാഞ്ഞു പുല്കും ശിശൂവിൻമുഖാബ്ജ്
േത്തനായ ലാലാജലമാരിൽ വീഴ്വും,
നാനാതരം പുണ്യെമാരാൾക്കു തീർത്ഥ
സ്നാനാൽക്കിടയ്ക്കുന്ന തവന്നു സിദ്ധം

എന്നു് അേദ്ദഹെമഴുതുന്നതും
നര ജീവിതമായേവദനെയ്ക്കാരു മട്ടർഭകരൗഷധങ്ങൾ താൻ
—എന്നു് കുമാരനാശാൻ എഴുതുന്നതും തമ്മിൽ താരത
മ്യെപ്പടുത്തുക. കുമാരനാശാെന ഞാൻ നിന്ദിക്കുകയല്ല.
ഒരുദാഹരണം നല്കുന്നേതയുള്ളു. ലയത്തിെന്റ ചലന

ത്താൽ മേനാഹരങ്ങളായ പദങ്ങൾ എടുത്തു നിരത്താ
ത്തതു െകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ കാവ്യഭാഗം സ്വപ്ന
ത്തിെന്റ രാമണീയകം ആവഹിക്കുന്നില്ല. േയശുേദവൻ
പച്ചെവള്ളം മുന്തിരിച്ചാറാക്കിെയന്നു് നാം ൈബബിളിൽ
വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവിടെത്ത പ്രസ്താവം കാവ്യപരമായ
ഹർേഷാന്മാദം ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, ഒരാംഗലക
വി അതിെനക്കുറിച്ചു് “The modest water saw its God
and blushed” എെന്നഴുതുേമ്പാൾ നാം രസിക്കുന്നു: My
love is like a red red rose—എെന്റ േപ്രമഭാജനം ചുവ
ന്ന ചുവന്ന പനിനീർപ്പൂേപാെലയാണു്—എന്നു് േറാബർ
ട്ട് േബൺസും “ഒന്നും പ്രതിഫലം േവെണ്ടനിക്കാ മഞ്ജൂ
മന്ദസ്മിതം കണ്ടു കൺകുളിർന്നാൽ മതി” എന്നു ചങ്ങ
മ്പുഴയും എഴുതുേമ്പാൾ ലയത്തിലൂെട സ്വപ്നത്തിേലക്കും
സ്വപ്നത്തിൽനിന്നു് സത്യത്തിേലക്കും നാം േപാകുന്നു.
കവിതെയക്കുറിച്ചുള്ള
കാല്പനികസിദ്ധാന്തമാ
ണിെതന്നു് അത്യന്താ
ധുനികർ പറയുമായിരി
ക്കും. ക്ലാസ്സിക് കവിത,
െറാമാന്റിക് കവിത,
റീയലിസ്റ്റിക് കവിത
എന്നിങ്ങെനയുള്ള വി
ഭജനങ്ങെളല്ലാം െതറ്റാ
ണു്. അവയുെണ്ടങ്കിൽ
ത്തെന്നയും കവിതയു
െട ബാഹ്യതലെത്ത മാ
േറാബർട്ട് േബൺസ്
ത്രം സ്പർശിക്കുന്ന വിഭ
ജനങ്ങളാണു് അവെയന്നു നാമറിയണം. ഒേന്ന സത്യ
മായുള്ളു. അതു് കവിതയുെട സ്വപ്നസദൃശമായ അവസ്ഥ
തെന്ന. അതിെല്ലങ്കിൽ കവിത കവിതയല്ല. പ്രപഞ്ച
ത്തിെന്റ ഗഹനതെയക്കുറിച്ചു് കാവ്യെമഴുതിയ ശങ്കരക്കു
റുപ്പു് പാടി:“ഏഴിലമ്പാലപ്പൂവിൻ തൂമണം തുളുമ്പുന്നൂ-

ണ്ടൂഴിതൻ നിശ്വാസത്തിെലന്തു േമാഹനരാത്രി”

അേത എെന്താരു േമാഹനമായ രാത്രിയാണിതു്. നി
ലാവിെന്റ ഈ െവള്ളിത്തകിടിൽ വൃക്ഷങ്ങളുെട പച്ചി
ലച്ചാർത്തുകൾ െചന്നുമുട്ടുേമ്പാൾ അതു് ദ്രാവകമായി
നാലുപാടുെമാഴുകുന്നു. ഈ നിമിഷം ശാശ്വതികത്വമാർ
ജ്ജിക്കുന്നു: അനന്തതയുെട സ്വഭാവം ആവഹിക്കുന്നു.
എെന്റ വായനക്കാർ കവിത വായിച്ചു് കിനാവിെന്റ സൗ
ന്ദര്യം കാണുന്നവരേല്ല? ഈ പ്രാപഞ്ചിക ദൃശ്യത്തിെന്റ
കിനാവുകൂടി കാണൂ: എഴുേന്നൽക്കൂ.
□

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

