
സാഹിത്യവാരഫലം
1998/01/02 (സമകാലികമലയാളം)

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ

Copyright © 2014-2020, J. Vijayamma. The electronic versions are released
under the provisions of Creative Commons Attribution Non-Commercial
Share Alike license for free download and usage. Sayahna Foundation, jwRa
34, Jagathy, Trivandrum, India 695014. uRl: http://www.sayahna.org

http://www.sayahna.org


സാഹിത്യവാരഫലം
1998/01/02-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േകരളവർമ്മ വലിയ�
േകായിത്തമ്പുരാൻ

െക.സി. േകശവപിള്ള, േകരളവർ�
മ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ ഇവ�
രുെടയും മറ്റേനകം മഹാന്മാരായ
സാഹിത്യകാരന്മാരുെടയും ൈക�
യക്ഷരം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഓേരാ�
ന്നും മേനാഹരം. ഒരു Cult എന്ന
നിലയിൽ—സ്വീകൃതെമന്ന നില�
യിൽ—സുന്ദരമായ ൈകപ്പട അംഗീ�
കരിക്കെപ്പട്ട കാലമായിരുന്നു അതു്. സൗന്ദര്യമയമായ
മനസ്സിെന്റ ബഹിർപ്രകാശനം ൈകയക്ഷരം എങ്കിലും
അവർ ഉപേയാഗിച്ചതൂലികയുെട രീതിയും ആ സുന്ദര�
ലിപി േലഖനത്തിനു് സഹായിച്ചിരുന്നു. ഒരുതരം തുവ�
ലിെന്റ അഗ്രം െചത്തി നിബ്ബാക്കി കുപ്പിയിെല മഷിയിൽ
മുക്കിയാണു് അവർ എഴുതിയതു്. തൂലികയും ൈകയക്ഷ�
രത്തിെന്റ േശാഭ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എെന്റ ബാല്യകാലത്തു്
തൂവൽ അപ്രത്യക്ഷമായിെല്ലങ്കിലും റിലിഫ് നിബ്ബ് വച്ച
സ്റ്റീൽ േഹാൾഡറിനായിരുന്നു പ്രചാരം. അതുെകാെണ്ട�
ഴുതിയാൽ ൈകപ്പട ഒന്നാന്തരമാകുമായിരുന്നു. ഞാൻ
ൈഹഴ്ക്കൂളിെലത്തിയേപ്പാൾ സ്വാൻ, വാട്ടർമാൻ ഈ
ബ്രിട്ടീഷ് ഫൗണ്ടൻ േപനകൾക്കായി പ്രാധാന്യം. അവ
െകാെണ്ടഴുതി എെന്റ ൈകയക്ഷരം േമാശമായി. ബ്രിട്ടീ�
ഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടേപ്പാൾ ഇവിെടയുണ്ടാക്കുന്ന േപന�
കൾ കടയിെലത്തി. കടകളിെല കണ്ണാടിെപ്പട്ടികളിലി�
രിക്കുേമ്പാൾ അവ കാഴ്ചയ്ക്കു് സുന്ദരം. വലിയ വില െകാ�
ടുത്തു് ഏതു് േപനയും വാങ്ങൂ, എഴുതാെനാക്കുകയില്ല.
എഴുതിയാൽ ൈകയക്ഷരം വികൃതമാകും. ഇേപ്പാൾ
സൂചി മുനയുള്ള roller point േപനകളും േബാൾ േപാ�
യിന്റ് േപനകളും സുലഭം. അവെകാണ്ടു് എഴുതിയാൽ
ൈകയക്ഷരം കാക്ക എേന്താ കിണ്ടിയതു് േപാലിരി�
ക്കും. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലുമുള്ള ജീർണ്ണത ൈകയക്ഷര�
ത്തിലും. പഴയ സ്റ്റീൽ േപന മഷിയിൽ മുക്കി എഴുതാൻ
എനിക്കു് ആഗ്രഹം.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: എനിെക്കാരു ഉപേദശം തരൂ?

ഉത്തരം: ഉപേദശം േചാദിക്കുന്ന ആൾ ആേരാടു്
അതു് േചാദിക്കുന്നുേവാ ആ ആളിേനക്കാൾ എേപ്പാ�
ഴും ബുദ്ധികൂടിയവനായിരിക്കും. ബുദ്ധിശാലിയായ നി�
ങ്ങൾക്കു് എെന്റ ഉപേദശം േവണ്ട.

േചാദ്യം: െടലിവിഷൻ കാണുേമ്പാൾ, മലയാളം സി�
നിമ കാണുേമ്പാൾ സർക്കാർ നടത്തുന്ന നാടകങ്ങൾ
കാണുേമ്പാൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതു് നടീനടന്മാരി�
േലാ അേതാ നാടകരചനയിേലാ?

ഉത്തരം: രണ്ടിലുമല്ല, െടലിവിഷൻ േപ്രാഗ്രാം കാ�
ണുേമ്പാൾ െസറ്റ് ഓഫാക്കാനുള്ള കട്ട എവിെടയാ�
െണന്നു് േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കണം. മലയാള ചല�
ച്ചിത്രം കാണാൻ െചല്ലുേമ്പാൾ സിനിമാശാലയിൽ
എക്സിറ്റ് എന്നു് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതു് എവിെടയന്നു്
േനരേത്ത േനാക്കി വയ്ക്കണം. നാടകം കാണുേമ്പാൾ
അടുത്തിരുന്നു് ഉറങ്ങുന്നവെന്റ തല നിദ്രാധീനനാകു�
ന്ന നിങ്ങളുെട തലയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കാെത േനാക്കി�
െക്കാള്ളണം.

േചാദ്യം: തിരുമണ്ടന്മാരേല്ല എേപ്പാഴും േഹാൾഡ�
റിൽ വച്ച സിഗററ്റ് പുകച്ചുെകാണ്ടു് േറാഡിലൂെട ൈവ�
കുേന്നരത്തു് നടക്കുന്നതു്?

ഉത്തരം: എെന്നേപ്പാെലയുള്ളവർ സിഗററ്റ് പുകച്ചു�
െകാണ്ടു് നൂതന ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ രൂപവത്കരി�
ക്കുന്നു. നിങ്ങെളേപ്പാെലയുള്ള മണ്ടശിേരാമണികൾ
സിഗററ്റ് ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ വച്ചുെകാണ്ടു് മര്യാദെകട്ട
േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നു.

േചാദ്യം: ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും എെന്റ ഭാര്യ
വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവെള വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ
എന്തു് െചയ്യണം?

ഉത്തരം: ഭാര്യയുെട െചവി പിടിച്ചു് നിങ്ങളുെട ചുണ്ടി�
േനാടു് അടുപ്പിക്കണം. എന്നിട്ടു് ഏെതങ്കിലും ചാരിത്ര�
ശാലിനിെയക്കുറിച്ചു് ഇങ്ങെന പറയൂ ‘ആ സ്ത്രീയുണ്ട�
േല്ലാ അവൾ പരമചീത്തയാണു്’—നിങ്ങളുെട ഭാര്യ ഉട�
െന അതു് വിശ്വസിക്കും.

േചാദ്യം: പ്രത്യക്ഷങ്ങളായവെയ, െകാച്ചുകുട്ടികൾക്കു�
േപാലും അറിയാവുന്നവെയ അപഗ്രഥിക്കുന്ന നിങ്ങൾ
ഫൂളേല്ല?

ഉത്തരം: നിങ്ങൾ പ്രൂസ്റ്റിെന്റ Remembrance of Things
Past എന്ന േനാവൽ വായിച്ചു േനാക്കൂ. സർവ്വസാധാ�
രണങ്ങളായ വസ്തുതകെള അേദ്ദഹം നിസ്തുലമായ
രീതിയിൽ അപഗ്രഥിക്കുന്നതു കാണാം. ഞാൻ സമീ�
കരിച്ചു് പറയുകയല്ല. ക്ഷുദ്രസംഭവങ്ങെളയും വസ്തു�
തകെളയും അപഗ്രഥിക്കാൻ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവു്
േവണം.

േചാദ്യം: പട്ടിെയ െകാണ്ടുനടക്കുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥെന�
ക്കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ എന്തു് പറയുന്നു?

ഉത്തരം: ഉേദ്യാഗസ്ഥെനക്കുറിച്ചു് എനിക്കു് ഒന്നും
പറയാനില്ല. ബൃഹദാകാരമാർന്ന ആനയുെട അടുത്തു്
ഒരു െകാച്ചുകമ്പും പിടിച്ചു് നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സഹ�
താപമർഹിക്കുന്നു. െകാച്ചു പട്ടിയുമായി നടക്കുന്ന സു�
ന്ദരി നമ്മുെട േസ്നഹാദരങ്ങൾ േനടുന്നു.

ബ്രഹ്മം പിന്നീടു് പ്രാദുർഭാവം െകാണ്ടതു് നായന്മാർ, ഈഴവർ
എന്നീ വർഗ്ഗങ്ങളായിട്ടാണു്. നായന്മാരിൽ തെന്ന ബ്രഹ്മം കിരി�
യത്തു് നായർ, ചക്കാല നായർ, തലവിളക്കി നായർ ഈ വിഭാഗ�
ങ്ങളായി രൂപമാർജ്ജിച്ചു. േമേനാൻ, േമേനാൻ ചാടിപ്പണിക്കർ,
വാരിയർ, പിഷാരടി ഇവയും ബ്രഹ്മത്തിെന്റ ആവിഷ്ക്കാരങ്ങളേത്ര.
എല്ലാ ജാതിക്കാരിൽ നിന്നും കുേറേപ്പെര തിരെഞ്ഞടുത്തു് ബ്രഹ്മം
കവികളായും കഥാകാരന്മാരായും േനാവലിസ്റ്റുകളായും സ്വയം
സ്ഫുടീകരണം നടത്തി. എല്ലാം ബ്രഹ്മമായതുെകാണ്ടാണു് അവെര�
ല്ലാം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാെത നിർഗ്ഗുണരായി കാണെപ്പടുന്നതു്.

ചൂഷണം

പ്രൂസ്റ്റ്

പഴയ നിയമമനുസരിച്ചു് ‘ആദിയിൽ
(ൈദവം) ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടി�
ച്ചു… ൈദവം അരുൾ െചയ്തു ‘െവളി�
ച്ചം ഉണ്ടാകെട്ട’ െവളിച്ചം ഉണ്ടായി
പിന്നീടു് പക്ഷികെളയും ജലജന്തുക്ക�
െളയുെമാെക്ക സൃഷ്ടിച്ചു. (മലയാളം
ൈബബിൾ—ഓശാന പ്രസാധനം)
േയാഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിേശഷ�

മനുസരിച്ചു് ‘ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു…, ൈദവ�
മായിരുന്നു ആ വചനം… വചനം മാംസമായി കൃപയും
സത്യവും നിറഞ്ഞു് നമ്മുെട ഇടയിൽ പാർത്തു’ (മലയാ�
ളം ൈബബിൾ—ഓശാന).

ഹിന്ദുമതത്തിൽ സൃഷ്ടിെയക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പലതാ�
ണു്. ബ്രഹ്മത്തിെന്റ പുരുഷാവിഷ്ക്കാരമായ ബ്രഹ്മാവാ�
ണു് സൃഷ്ടിക്കു് കാരണക്കാരനായതു് എന്നു് ഒരു കഥ.
അങ്ങെന പലതും. പ്രജാപതിക്കു് സന്താനം േവണെമ�
ന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ കഠിനതപസ്സിൽ മുഴുകിെയന്നും
അേപ്പാഴുണ്ടായ ചൂടിൽ നിന്നു് അഗ്നിയും സൂര്യനും ചന്ദ്ര�
നും വായുവും സ്ത്രീയായ പ്രഭാതവും ഉണ്ടായിെയന്നും േവ�
െറാരു കഥ.

ഈ പാവന സങ്കല്പങ്ങേളാടു് ഞാനും ഒരു കഥ കൂട്ടി�
േച്ചർക്കുന്നതിെന്റ മര്യാദേക്കടു് മാന്യ വായനക്കാർ
സദയം ക്ഷമിക്കണം. ബ്രഹ്മം പിന്നീടു് പ്രാദുർഭാവം
െകാണ്ടതു് നായന്മാർ, ഈഴവർ എന്നീ വർഗ്ഗങ്ങളാ�
യിട്ടാണു്. നായന്മാരിൽ തെന്ന ബ്രഹ്മം കിരിയത്തു്
നായർ, ചക്കാല നായർ, തലവിളക്കി നായർ ഈ വി�
ഭാഗങ്ങളായി രൂപമാർജ്ജിച്ചു. േമേനാൻ, േമേനാൻ
ചാടിപ്പണിക്കർ, വാരിയർ, പിഷാരടി ഇവയും ബ്രഹ്മ�
ത്തിെന്റ ആവിഷ്ക്കാരങ്ങളേത്ര. എല്ലാ ജാതിക്കാരിൽ
നിന്നും കുേറേപ്പെര തിരെഞ്ഞടുത്തു് ബ്രഹ്മം കവികളാ�
യും കഥാകാരന്മാരായും േനാവലിസ്റ്റുകളായും സ്വയം
സ്ഫുടീകരണം നടത്തി. എല്ലാം ബ്രഹ്മമായതുെകാണ്ടാ�
ണു് അവെരല്ലാം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാെത നിർഗ്ഗുണരാ�
യി കാണെപ്പടുന്നതു്. ഒരു നിമിഷത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തിനു്
േതാന്നി പണ്ഡകെള സൃഷ്ടിച്ചു് മറ്റു ബ്രഹ്മാവിഷ്ക്കാരങ്ങെള
േക്ലശിപ്പിക്കണെമന്നു്. ബ്രഹ്മം അതു െചയ്തു. അക്കൂട്ടർ
ആവിർഭവിച്ച കാലം െതാട്ടു് അവർ അമ്പലങ്ങളിൽ
െചല്ലുന്നവെര െകാല്ലാെത െകാന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
എങ്ങെന ‘െകാല്ലാെക്കാല’ െചയ്യുന്നുെവന്നു് മനസ്സി�
ലാക്കണെമങ്കിൽ ശ്രീ. ടി.െക. ശങ്കരനാരായണൻ മാ�
തൃഭൂമി ആഴ് ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയ പരിഹാസ കഥ
വായിച്ചാൽ മതി. ആധ്യാത്മികത്വെത്തയും ഭക്തിെയ�
യും ചൂഷണം െചയ്തു് േക്ഷത്രജീവനക്കാരും അവരുെട
ഏജന്റുമാരും നടത്തുന്ന ഹിംസയുെട െതളിഞ്ഞ ചിത്രം
ഇക്കഥയിലുണ്ടു്. അവെര പുഞ്ചിരി പുരണ്ട കൺേകാ�
ണുകൾ െകാണ്ടു് കഥാകാരൻ േനാക്കുന്നു.

ഹീേമേനത്

“പി.െക. ബാലകൃഷ്ണെന്റ ‘പ്ലൂേട്ടാ പ്രി�
യെപ്പട്ട പ്ലൂേട്ടാ’ എന്ന േനാവലിെന്റ
മൗലികതെയക്കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണൻ�
നായരുെട സേന്ദഹങ്ങൾക്കു് ബാ�
ലകൃഷ്ണൻ പുതിെയാരു േനാവൽ
രചിച്ചാണു് മറുപടി നൽകാൻ മു�
തിർന്നതു്” എന്നു് ശ്രീ. പി. സുജാ�
തൻ കലാകൗമുദിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇതു് അത്ര
കണ്ടു് ശരിയല്ല. പി.െക. ബാലകൃഷ്ണെന്റ േനാവൽ സ്പാ�
നിഷ് കവി ഹീേമേനത്തിെന്റ (Jimenez 1881–1958)
‘Platero and I’ എന്ന ഗദ്യകാവ്യത്തിെന്റ േമാഷണമാ�
െണന്നു് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പ്ലൂേട്ടാ കലാശൂന്യമായ
കൃതിയാെണന്നു് എഴുതിയിട്ടു് ഉത്തമമായ കലാസൃഷ്ടി
ഏെതന്നു് സ്പഷ്ടമാക്കാൻ Platero and I എന്ന കൃതിെയ�
ടുത്തു കാണിച്ചു. (ഇന്നും ഞാൻ അങ്ങെനയുള്ള ചൂണ്ടി�
ക്കാണിക്കൽ നടത്തുന്നു). കൗമുദി വാരികയുെട പത്രാ�
ധിപരായിരുന്ന െക. ബാലകൃഷ്ണൻ ‘ലീഡ്’ െകാടുത്ത�
േപ്പാൾ ‘പ്ലൂേട്ടാ’ സ്പാനിഷ് കൃതിയുെട േമാഷണമാെണ�
ന്നു് ഞാൻ പറഞ്ഞതായി അച്ചടിച്ചു. അതാണു് പി.െക.
ബാലകൃഷ്ണെന്റ േരാഷാഗ്നി ഇളക്കിവിട്ടതു്. ഇതു് മുൻപും
ഞാൻ പലേപ്പാഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും സുജാതൻ
അതു് സൗകര്യപൂർവം വിട്ടു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. േലഖനം
ഫലപ്രാപ്തമാകണെമങ്കിൽ സത്യം മുഴുവൻ പറയരുത�
േല്ലാ. അപമാനം രണ്ടു് വിധത്തിലാകാം. ഒന്നു് തുറന്ന
അപമാനം. രണ്ടു് മറഞ്ഞ അപമാനം. പ്രച്ഛന്നമായ
insult വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രതിപാദനമാെണേന്ന േതാ�
ന്നു. പേക്ഷ, അതു് insult തെന്നയാണു്. ഇതിെന ഇം�
ഗ്ലീഷിൽ Charientism കരിന്റിസം എന്നു പറയും. അതി�
െന്റ അർത്ഥം an artfully veiled insult എന്നു്.

ഉയർച്ചയും താഴ് ചയും
േകാട്ടയെത്ത േദവേലാകം അരമനയിെല ബിഷപ്പ്
അവർകൾ എേന്നാടു് പറഞ്ഞ ഒരു േനരേമ്പാക്കു് മുൻ�
പു് ഞാൻ കലാകൗമുദിയിൽ എഴുതിയിരുന്നു. അതു്
വായിക്കാത്തവർക്കു് േവണ്ടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കു�
കയാണു്. ഈ ഔചിത്യമില്ലായ്മ അതു് വായിച്ചവർ
സദയം ക്ഷമിക്കണം. ഒരു ൈക്രസ്തവ പുേരാഹിതൻ
ഒരാേളാടു് പറഞ്ഞു: ’ഞാനിന്നു് പത്തു പ്രസംഗം െച�
യ്തു’ അതുേകട്ടു് ആ ആൾ മറുപടി നൽകി: One speech
is ordinary. Two speeches are extraordinary. But
countless number of speeches, any fool can do it.

ശ്രീമൂലവിലാസം ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്കൂൾ (തിരുവനന്തപു�
രം) കണക്കു് പഠിപ്പിക്കുന്ന പി.ജി. സുന്ദരമയ്യർസ്സാർ
ക്ലാസിെലത്തി ഹാജെരടുക്കുന്നതിനു് േവണ്ടി േപന
േചാദിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികേളാടു്. ഗുരുനാഥനു് േപന െകാ�
ടുക്കാൻ കുട്ടികൾ ഏെറ. ഞാനും അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. എെന്റ േപനയാണു് സാറ് വാങ്ങിയതു്.
അേദ്ദഹം ഹാജർ മാർക്കു് െചയ്തു തുടങ്ങി. െപെട്ടന്നു്
േപനയുെട നിബ്ബിേലക്കു് ഒന്നു േനാക്കിയിട്ടു് ഞങ്ങേളാ�
ടു് പറഞ്ഞു: As good as my pen. അതുേകട്ടു് ഞാൻ
അഭിമാനഭരിതനായി. െപാടുന്നെന ഗുരുനാഥൻ ഇങ്ങ�
െനയും കൂട്ടിേച്ചർത്തു. Both won’t write. ക്ലാസ്സാെക
െപാട്ടിച്ചിരി.
ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചുേപാകുകയും െചയ്തു.

െകസ്ലറുെട ‘ആക് റ്റ് ഒഫ് ക്രീേയഷൻ’ എന്ന പുസ്തകം
വായിച്ച ഓർമ്മയിൽ നിന്നു്: പുരുഷൻ വീട്ടിലില്ലാത്ത
സമയം േനാക്കി ബിഷപ്പ് അയാളുെട ഭാര്യയുമായി
രമിക്കാൻ െചന്നു. അവർ രതിേകളികളിൽ വ്യാപരിച്ച
സമയത്ത്, വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത സമയത്തു് ഭർത്താവ്
കയറിെച്ചന്നു അവിെട. അയാൾ ഭാര്യയുെടയും ബിഷ�
പ്പിെന്റയും പ്രവൃത്തി കണ്ടു. പേക്ഷ േക്ഷാഭെമാന്നും കൂ�
ടാെത അയാൾ ജന്നലിെന്റ അരികിൽെച്ചന്നു് നിന്നു്
േറാഡിലൂെട േപായ ആളുകെള ൈകയുയർത്തി അനു�
ഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതു് കണ്ടു് ഭാര്യ അത്ഭുതെപ്പട്ടു്
േചാദിച്ചു: ‘നിങ്ങൾ എന്താണു് െചയ്യുന്നതു്?’ ഭർത്താവു്
മറുപടി നൽകി: ‘ഞാൻ െചേയ്യണ്ടതു് ബിഷപ്പ് െചയ്യു�
ന്നതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം െചേയ്യണ്ടതു് ഞാൻ െചയ്യുക�
യാണ്’.

രണ്ടു് പ്രഭാഷണങ്ങൾ അസാധാരണങ്ങളാണു് എന്നു
േകൾക്കുേമ്പാൾ േശ്രാതാവു് പരേകാടിയിെലത്തുന്നു.
പേക്ഷ, അേനകം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന�
വൻ മണ്ടനാണു് എന്നു് പറയുേമ്പാൾ പരേകാടിയിൽ
നിന്നു് വിപരീത പരേകാടിയിേലക്കാണു് േപാക്കു്—
ൈക്ലമാക്സിൽ നിന്നു് ആന്റി ൈക്ലമാക്സിേലക്കു്. മറ്റു േനര�
േമ്പാക്കുകളിലും ഇതാണു് സംഭവിക്കുക. ‘എെന്റ േപന
േപാെല നല്ലതു്’ എന്നു ഗുരു പറയുേമ്പാൾ എനിക്കു് മാ�
നസികമായ ഔന്നത്യം. ‘രണ്ടും എഴുതുകയില്ല’ എന്നു്
അേദ്ദഹം വീണ്ടും പറയുേമ്പാൾ ഞാൻ ഔന്നത്യത്തിൽ
നിന്നു് താേഴാട്ടു് േപാരുന്നു. ഈ ൈവരുദ്ധ്യമാണു് ഹാ�
സ്യത്തിനു് ആസ്പദം.

ശ്രീ പനച്ചി ഭാഷാേപാഷിണിയിൽ എഴുതിയ ‘ബഹുമാ�
നെപ്പട്ട പുലി. വരാതിരുന്നാലും’ എന്ന ഹാസ്യരചന�
യിൽ ഈ െപാടുന്നെനയുള്ള താഴ്ച സ്വാഭാവികമായി
കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു് െകാണ്ടാണു് നമ്മളതു് വായിച്ചു
രസിക്കുന്നതു്. രചയിതാവു് ഈ പ്രക്രിയയിൽ വിദഗ്ദ്ധ�
നാണു്.

പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ െകാണ്ടു്
അറിയാൻ കഴിയാത്തവെയ
യുക്തിയുെട േനത്രം െകാണ്ടു്
കാണാം. ആശയങ്ങളുെട
സത്യം ഗ്രഹിക്കാൻ പേഞ്ച�
ന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് കഴിയുകയില്ല.

ശ്രീ. പി. ഭാസ്കരനും കുട്ടി�
കൃഷ്ണമാരാരും കമ്മ്യുണി�
സ്റ്റ് േനതാവു് െക. ദാ�
േമാദരനും കടപ്പുറത്തു്
നടക്കുകയായിരുന്നു.
അേപ്പാൾ ദാേമാദരൻ
കുട്ടികൃഷ്ണമാരാേരാടു് പറഞ്ഞു: ഞാൻ കാടത്തത്തിൽ
നിന്നു് കമ്മ്യുണിസത്തിേലക്കു് എെന്നാരു പുസ്തകം എഴു�
തുകയാണു്. ഉടെന കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ േചാദിച്ചു: അവയ്ക്കു്
തമ്മിൽ അത്രേത്താളം ദൂരമുേണ്ടാ? ഇതുേകട്ടു് കൂടുതൽ
ചിരിച്ചതു് സഹൃദയനും നല്ല മനുഷ്യനുമായ ദാേമാദര�
നാണു്.

പുതിയ പുസ്തകം

േബാനാവാന്തൂറാ

Seraphic Doctor എന്നു് അറിയെപ്പ�
ട്ടിരുന്ന ഇറ്റാല്യൻ ദാർശനികൻ
േബാനാവാന്തൂറാ (Bonaventura
1217–1274) അറിവു് േനടാൻ മൂന്നു
മാർഗ്ഗങ്ങളുെണ്ടന്നു് വിശദീകരിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. 1. ശാരീരികമായ േനത്രം —

അന്തരീക്ഷം, കാലം, വസ്തുക്കൾ ഇവെയ നമ്മൾ കാ�
ണുന്നതു് ഈ േനത്രം െകാണ്ടാണു്. 2. യുക്തിയുെട േന�
ത്രം — തത്ത്വചിന്ത, ന്യായം (logic) മനസ്സു് ഇവെയ�
ക്കുറിച്ചു് അറിവു് ലഭിക്കുന്നതു് ഈ കണ്ണിലൂെടയാണു്.
3. അനുധ്യാനത്തിെന്റ േനത്രം — അതീന്ദ്രിയ സത്യ�
ങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നതു് ഈ കണ്ണുെകാണ്ടാണു്.

മനുഷ്യർക്കു് ശാരീരികേനത്രം െകാണ്ടു് കിട്ടുന്ന അറി�
വു് ഏെറക്കുെറ സദൃശമാണു്. ഒരു മാംസക്കഷണം
കണ്ടാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അതു് മാംസഖണ്ഡമാ�
െണന്നു് അറിയാം. എന്നാൽ ഒരു മരത്തിെന്റ മുൻപിൽ
അെതടുത്തുവച്ചാൽ അതിനു് (മരത്തിനു്) ഒരു പ്രതികര�
ണവുമില്ല. പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ െകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന അറിേവ
അറിവായിട്ടുള്ളൂ എന്നു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ െകാണ്ടു് അറിയാൻ കഴിയാത്തവ�
െയ യുക്തിയുെട േനത്രം െകാണ്ടു് കാണാം. ആശയ�
ങ്ങളുെട സത്യം ഗ്രഹിക്കാൻ പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് കഴി�
യുകയില്ല. ഉദാഹരണം ഗണിതശാസ്ത്രം. മാംസക്കണ്ണു�
െകാണ്ടല്ല യുക്തിയുെട കണ്ണു് െകാണ്ടാണു് ഗണിത�
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ സത്യം നമ്മൾ അറിയുക. (No one has
ever seen, with the eye of flesh, the sqaure root of a
negative one. That is transemprical entity and can
only be seen by the mind’s eye).

യുക്തി ശാരീരികമായതിെന അതിശയിക്കുന്നതു േപാ�
െല അനുധ്യാനം യുക്തിെയ അതിശയിക്കുന്നു. അങ്ങ�
െന ആ േനത്രം സത്തിെനയും ചിത്തെത്തയും ആനന്ദ�
േത്തയും ദർശിക്കുന്നു. ഈ മൂന്നു മാർഗ്ഗങ്ങളുെടയും സ്വ�
ഭാവം വിശദീകരിച്ചു് സത്യത്തിെന്റ മണ്ഡലം അനാവര�
ണം െചയ്യുന്ന മഹനീയ ഗ്രന്ഥമാണു് Ken Wilber എഴു�
തിയ Eye to eye, The Quest for the New Paradigm
എന്നതു്. (Shamthala, Boston and London, $ 15.25,
pp. 325) ദുർഗ്രഹമാണു് ഏതു് തത്ത്വചിന്താപരമായ
ഗ്രന്ഥവും. ഇതു് അങ്ങെനയല്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒെട്ടാെക്ക
പരിചയമുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണു്
വിൽബർ രചന നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ദാർശനികമായ
വിജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഇതു് വളെര പ്രേയാ�
ജനെപ്പടും.

കലാഭാസം

പീറാെന്തെല്ലാ

യുവതിയുെട സുന്ദരവദനത്തിൽ
േസ്നഹത്തിെന്റ തിളക്കം കണ്ടാൽ
പുരുഷെന അതു് ദീർഘകാലം
ചഞ്ചലനാക്കും. മേനാഹരമായ
മുഖത്തു് േതജസ്സു് എന്നതു് േപാ�
െല കഥയുെട വദനം തിളങ്ങ�
ണം. മെറ്റാരു തരത്തിൽ പറയാം.
കഥ അതിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യമറിയിക്കണം അനുവാച�
കെന. എെന്റ േപനത്തുമ്പിൽ ആയിരം തവണ പറ�
ഞ്ഞ േപരുകേള വരൂ. േചസാേറ പാേവസയുെട.
പീറാെന്തേല്ലായുെട ‘Fly’, േമാപാസാങ്ങിെന്റ ‘In the
Moonlight’ േഗാർക്കിയുെട ‘Twenty six Men and a
Girl’ യുക്കിേയാ മിഷിമയുെട ‘Swaddling Clothes’.
ഷ് നിറ്റ് സലറുെട ‘Flowers’, ഉറൂബിെന്റ ‘രാച്ചിയമ്മ’,
എം. ടി. വാസുേദവൻ നായരുെട ‘വാനപ്രസ്ഥം’ ഇക്ക�
ഥകൾ മിന്നിമറയുന്ന മിന്നൽപ്പിണർ േപാെലയല്ല. സൂ�
ര്യൻ പ്രകാശിക്കുേമ്പാൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന മഞ്ഞുതു�
ള്ളിേപാെലയല്ല. എേപ്പാഴും മയൂഖമാലകൾ വീശുന്ന
േകാഹിനൂർ രത്ങ്ങെളേപ്പാെലയാണ്.

േചസാേറ പാേവസ

കഥകൾ സാന്നിദ്ധ്യം െകാണ്ടു് അനു�
വാചകനു് ഉേത്തജനം ഉളവാക്കിയി�
െല്ലങ്കിൽ അവ കഥകെളന്ന േപരി�
നു് അർഹതയുള്ളവയായിരിക്കില്ല.
േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ ശ്രീ. പ്ര�
കാശ് മാരാഹി എഴുതിയ ‘മയിൽപ്പീ�
ലി മറന്നു’ എന്ന െചറുകഥയ്ക്കു് സാ�

ഹിത്യത്തിൽ എന്തു് സ്ഥാനം? അമ്മ മരിച്ച െപൺകുട്ടി,
അവളുെട േസ്നഹം. അച്ഛെന്റ വീട്ടിൽ എത്തുേമ്പാൾ േവ�
െറാരു സ്ത്രീയുെട സാന്നിദ്ധ്യം ഇവെയ കൂട്ടിക്കലർത്തി
അനുഭൂതിരഹിതങ്ങളായ വാക്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന�
േതയുള്ളൂ പ്രകാശ്. ജീവിതത്തിെന്റ ചലനേമാ വ്യക്തി�
കളുെട (കഥാപാത്രങ്ങളുെട) ഓജേസ്സാ ഇല്ലാത്ത രചന�
യാണിതു്.

ഭാവനാശൂന്യം

ഉറൂബ്

ശ്രീ. സി. ചന്ദ്രേശഖരൻ ചില വ്യ�
ക്തികളുെട ദയനീയമായ ജീവിതങ്ങ�
െള ‘ആന്റി െറാമാന്റിക്കാ’യി ചിത്രീ�
കരിക്കുന്നു. ആ ചിത്രീകരണം അത്ര�
േത്താളം നന്നു്. ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്ന
ഒരു സ്ത്രീ. കടുത്ത ൈനരാശ്യത്തിൽ
വീണ ഭർത്താവു്. സ്ത്രീയുെട യൗവ�
നകാലെത്ത േസ്നഹം. അതിെന്റ ദുരന്ത സ്വഭാവം. കുള�
ത്തിലിറങ്ങി നിന്നു് താൻ മുങ്ങിമരിക്കാൻ േപാകുന്നുെവ�
ന്നു് നാലു വയസ്സുള്ള മകേനാടു് അമ്മ പറയുകയും വള�
െര േനരം ജലത്തിനു് മുകളിൽ വരാതിരിക്കുകയും െച�
യ്യുേമ്പാൾ അമ്മെയേത്തടിയാവാം ജലത്തിെന്റ അഗാ�
ധതയിൽെച്ചന്നു് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചുേപായ മകൻ. തിരി�
ച്ചു വീട്ടിെലത്താനിടയില്ലാത്ത ഭർത്താവു്. മെറ്റാരാശ്രയ�
മില്ലാെത കൂലിപ്പണിക്കു് േപാകാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഭാ�
ര്യ (മകൻ നഷ്ടെപ്പട്ട അമ്മ) ഈ വ്യക്തികെളയും സം�
ഭവങ്ങെളയും സങ്കലനം െചയ്തു ചന്ദ്രേശഖരൻ നിർമ്മി�
ക്കുന്ന ‘വിത്തുകളുെട ജീവൻ’ എന്ന െചറുകഥയിൽ നി�
ന്നു് വിധിയുെട നൃശംസത അനുഭവെപ്പടുന്നില്ല. ദുഃഖിക്കു�
ന്ന ആ ഹതഭാഗ്യേയാ ൈനരാശ്യത്തിലാണ്ട ഭർത്താ�
േവാ അവളുെട വീട്ടുകാേരാ നമ്മുെട സഹതാപം വലി�
െച്ചടുക്കുന്നില്ല. ട്രാജഡി ജനിപ്പിേക്കണ്ട ഭയജനകത്വം
ഇതിൽ തീെരയില്ല. കാരണം സ്പഷ്ടമാണു്. ചന്ദ്രേശഖര�
െന്റ കഥ ഭാവനാത്മകമായ രചനയല്ല (കഥ മലയാളം
വാരികയിൽ).

ഹിെപ്പാക്രസി

യുക്കിേയാ മിഷിമ

ഇംഗ്ലീഷിെല ഹിെപ്പാക്രസി
hipocrisy—എന്ന വാക്കിനു് ശരി�
യായ മലയാള പദമില്ല. കാപട്യെമ�
േന്നാ ആത്മവഞ്ചനെയേന്നാ പറ�
യാം. പേക്ഷ അെതാെക്ക ഹിേപ്പാ�
ക്രസിയുെട വ്യാപകമായ അർത്ഥം

േദ്യാതിപ്പിക്കലല്ല. അതുെകാണ്ടു് ഇംഗ്ലീഷ് പദം തെന്ന
ഉപേയാഗിച്ചു െകാള്ളെട്ട.

േഗാർക്കി

പറയുന്നതിനനുസരിച്ചു് പ്രവർത്തി�
ക്കാതിരിക്കുക, പറയുന്നതിനു് േന�
െര വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുക
എന്നെതല്ലാം ഹിേപ്പാക്രസിയാണു്.
മദ്യനിേരാധനത്തിനു് േവണ്ടി നാ�
െടാട്ടുക്കു് വാ േതാരാെത പ്രസംഗി�
ച്ചിട്ടു് വീട്ടിലിരുന്നു കുടിക്കുന്നവരുണ്ടു്.
അവർ ഹിേപ്പാക്രസിയുെട മൂർത്തിമദ്ഭാവങ്ങളാണു്.

എം. ടി.

എനിക്കു് ഏെറ േദാഷങ്ങളുണ്ടു്.
പേക്ഷ ഹിേപ്പാക്രസി കുറവാണു്.
ഗ്രന്ഥകാരൻ പുസ്തകം തരുന്നു.
അഭിപ്രായം എഴുതണെമന്നു് അേപ�
ക്ഷിക്കുന്നു. എഴുതാെമന്നു് ഒന്നല്ല
പല തവണ ഞാൻ വാക്കു് െകാടു�
ക്കുന്നു. പേക്ഷ എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ.

കാരണം മലയാളം പുസ്തകങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഈ േകാ�
ളത്തിൽ അങ്ങെന എഴുതാറില്ല എന്നതാണു്. വായി�
ച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ ട്രാഷാെണന്നു് കണ്ടാൽ ബഹുജന�
േത്താടു് കള്ളം പറയാത്ത ഞാൻ അത്തരം ട്രാഷുക�
െളക്കുറിച്ചു് എഴുതുകയില്ല. ഈ വാക്കു് പാലിക്കാതിരി�
ക്കൽ എെന്റ ഒരു ഹിേപ്പാക്രസിയാണു്. സാഹിത്യകാ�
രന്മാരിൽ ഏെറേപ്പരും ഹിേപ്പാക്രിറ്റുകളാണു്. െപരക്
എന്ന പ്രതിഭാശാലിയുെട സുഹൃത്തു് ഷുെവെയക്കുറി�
ച്ചു് ഞാൻ മുൻപ് എഴുതിയേല്ലാ. അേദ്ദഹവും ഞാനും
തമ്മിൽ യാത്ര േചാദിച്ചു പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ “നിങ്ങെള�
ക്കുറിച്ചു് … എന്ന സാഹിത്യകാരൻ വളെര േമാശമാ�
യിട്ടാണേല്ലാ എേന്നാടു് പറഞ്ഞതു് എന്നു് അറിയിച്ചു.
ഞാൻ അതുേകട്ടു് േക്ഷാഭിച്ചില്ല. എെന്നക്കാണുേമ്പാൾ
സേന്താഷേത്താെട ചിരിക്കുകയും ഞാൻ എഴുതുന്നെത�
ല്ലാം വായിക്കുകയും െചയ്യുന്നുെവന്നു പറഞ്ഞു് എെന്ന
േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്യാറുള്ള വ്യക്തിയാണു്
അേദ്ദഹം. ഇതാണു് ഹിേപ്പാക്രസിയുെട മുഖം. ജീവിതം
ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണു് എന്നു് വിചാരിച്ചു സ്വസ്ഥത�
േയാെട ഇരിക്കുകയാണു് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ െചയ്യാ�
നുള്ളതു്. ഇന്നു് കാലത്തു് (19-12-97) ഒരാൾ െറ്റലിേഫാ�
ണിൽ വിളിച്ചു് സംസാരിച്ചു എേന്നാടു്. “സാർ, ഞാൻ
െകാല്ലത്തുേപായി െക.പി. അപ്പെന കണ്ടു. സാറിെന�
ക്കുറിച്ചു് േസ്നഹേത്താടും ബഹുമാനേത്താടും കൂടിയാ�
ണു് അേദ്ദഹം സംസാരിച്ചതു്. ഞാൻ തിരുവനന്തപുര�
ത്തു് വന്നു സാറിെന്റ വീട്ടിെലത്തി. വീടു് അടച്ചിട്ടിരിക്കു�
ന്നതു് കണ്ടു് േവെറ ചില കവികെളയും കഥെയഴുത്തു�
കാെരയും കണ്ടു. അവർ എല്ലാവരും സാറിെന ചീത്ത
പറഞ്ഞു”. തിരുവനന്തപുരെത്ത എഴുത്തുകാെരെയല്ലാം
എനിക്കു് േനരിട്ടറിയാം. എനിക്കു് അവേരാടു് േസ്നഹവും
ബഹുമാനവും മാത്രേമയുള്ളു. എന്നിട്ടും അവർ എെന്ന
അസഭ്യങ്ങളിൽ ആമജ്ജനം െചയ്തതു് അവരുെട അന്ത�
രംഗത്തിലിരിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾക്കു് ബാഹ്യപ്രകടന�
ങ്ങേളാടു് െപാരുത്തമില്ലാത്തതു് െകാണ്ടാണു്. ഞാനി�
ത്രയും സ്വന്തം കാര്യെമഴുതിയതു് വനിതാ മാസികയിൽ
േയശുദാസൻ വരച്ച ഒരു ഹാസ്യചിത്രം കണ്ടതിനാലാ�
ണു്. ഭർത്താവിെന്റ െചറിയ േരാഗെത്ത വലിയ േരാഗ�
മാക്കി കൂട്ടുകാരിേയാടു് പറയുന്ന ഭാര്യയുെട ഹിേപ്പാക്ര�
സിെയ േയശുദാസൻ പരിഹസിക്കുന്നു. നല്ല ഹാസ്യചി�
ത്രം.

കഥകൾ സാന്നിദ്ധ്യം െകാണ്ടു് അനുവാചകനു് ഉേത്തജനം ഉളവാക്കി�
യിെല്ലങ്കിൽ അവ കഥകെളന്ന േപരിനു് അർഹതയുള്ളവയായിരിക്കില്ല.

നിർവചനങ്ങൾ
വിവാദം
കഠാര പ്രേയാഗിച്ചാൽ തൂക്കുമരത്തിൽ കയറുെമന്നുള്ള�
തു െകാണ്ടു് പകരമായി അേന്യാന്യം തുപ്പുന്നതിനു് സാ�
ഹിത്യകാരന്മാർക്കു് സൗകര്യം നൽകുന്നതു്.

തിടുക്കം
മര്യാദ ലംഘിക്കാെത ആർക്കും കാണിക്കാൻ കഴിയാ�
ത്തതു്.

മലയാള സാഹിത്യനിരൂപകർ
ആനകെള െകേട്ടണ്ടിടത്തു് ആടുകെളെക്കാണ്ടു െകട്ടി�
യിട്ടു് ‘കേണ്ടാ ആനകൾ’ എന്നു േചാദിക്കുന്നവർ.

കവിയശസ്സിൽ െകാതിയുള്ളവർ
ഇവെര േനാക്കി നിരൂപകർ ഒന്നു പുഞ്ചിരി െപാഴി�
ച്ചാൽ മതി അടുത്ത ദിവസം ചക്കടാവണ്ടിയിൽ ൈക�
െയഴുത്തു് പ്രതികളാെക കയറ്റി നിരൂപകെന്റ വീട്ടിെല�
ത്തുന്നവർ.

മൂക്ക്
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ വിശ്വവിഖ്യാതമാക്കിയ ഒരവ�
യവം.

സർക്കാരിെന്റ പണം
രാജവാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
േപടിച്ചു േപടിച്ചു േമാഷ്ടിച്ചിരുന്നതു്. ജനാധിപത്യാഭാ�
സം വന്നതിനു് േശഷം അവരും മന്ത്രിമാരും ൈധര്യ�
േത്താെട വീട്ടിേലക്കു് വാരിെക്കാണ്ടു് േപാകുന്നതു്.
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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 മരണത്തിനു
ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യവാരഫ�
ലം 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 േശ�
ഷം സമകാലിക മലയാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫ�
ലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ
അറിവുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂ�
േറാപ്പു വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴു�
ത്തുകാെര േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി.
പാവ്  േലാ െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി
കവബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളിക�
ളുെട വായനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരു�
െട പങ്കു െചറുതല്ല.

സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആഥിത്യമര്യാദക്കാരനുമായി�
രുന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ കർശന�
മായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിെന്റ േപരും
പ്രശസ്തിയും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമാ�
യി ഔന്നത്യമുള്ള രചനകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും
മെറ്റല്ലാം വ്യർത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറച്ചു വി�
ശ്വസിച്ചു. സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ പത്രപ്ര�
വർത്തനത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവിയൽ’ എന്നു
വിേശഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി, ‘അതുെകാണ്ടാണ�
െല്ലാ, ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35 വർഷമായി സാഹി�
ത്യ വാരഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകര�
മായ രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാള്ളുന്ന നർമവും മലയാ�
ളികളുെട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാ�
ത്മകവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാഹിത്യ വാരഫലെത്ത വാ�
യനക്കാർക്കു 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
താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ
ബഹുദൂരം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം വി�
ശ്വസിച്ചു.

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 യൂണി�
േവഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾക്കായി ഒരു പ്ര�
ദർശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ കാല ഉപന്യാസ�
ങ്ങളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സന്നിധാ�
നത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നു (1979), സാഹി�
ത്യ വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർ�
ശനത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.

െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു സ്വകാര്യ
ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു. ന്യുേമാണിയയും
ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമായിരുന്നു മരണ കാരണം.

(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിനും വാരഫലത്തിെല ചിത്രങ്ങൾക്കും വിക്കി�
പീഡിയേയാട് കടപ്പാട്.)

https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://en.wikipedia.org/wiki/University_College,_Trivandrum
https://ml.wikipedia.org/wiki/മലയാളം
https://ml.wikipedia.org/wiki/എറണാകുളം
https://ml.wikipedia.org/wiki/മഹാരാജാസ്_കോളജ്
https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
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https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
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https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://ml.wikipedia.org/wiki/ഇന്ത്യന്_കോഫീ_ഹൌസ്
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia


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 ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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