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സാഹിത്യവാരഫലം

1998/01/30-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട േനാട്ടത്തിൽ ആശാൻ മാത്രേമ
യുേള്ളാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പരമേയാഗ്യനായി?

ഉത്തരം: ആശാെനന്നു് നിങ്ങെളഴുതിയതു് ശ്രീ.

െക. വി. സുേരന്ദ്രനാഥിെന ഉേദ്ദശിച്ചാേണാ? എങ്കിൽ
ഞാൻ പറയെട്ട. പ്രവൃത്തിയിലും വാക്കിലും വിശുദ്ധി
പരിപാലിക്കുന്ന സമുന്നതനായ വ്യക്തിയാണു് അേദ്ദ
ഹം. സുേരന്ദ്രനാഥിനു് പതിന്നാലു വയസ്സുള്ള കാലം
െതാട്ടു് ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത വിമർശനബുദ്ധിേയാ
െട േനാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ഇന്നുവെര അേദ്ദഹം പരിപൂർ
ണ്ണമായ സ്വഭാവേമന്മേയാടു് കൂടി മാത്രേമ പ്രത്യക്ഷ
നായിട്ടുള്ളു. അതുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത
ബഹുമാനിക്കുന്നതു്. എെന്റ ആദരത്തിനു് പാത്രമായ
മെറ്റാരു വ്യക്തി വാർദ്ധയിെല േസവാഗ്രാം ആശ്ര
മം ഡയറക്ടറായ ശ്രീ. പി. േഗാപിനാഥൻ നായരാ
ണു്. സുേരന്ദ്രനാഥിെനയും േഗാപിനാഥൻ നായെര
യും മഹാവ്യക്തികെളന്നു് വിേശഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ
എേപ്പാഴും സന്നദ്ധനാണു്.

േചാദ്യം: താങ്കൾ ആവർത്തിക്കുന്നുെവന്നു് െപ്രാഫ.
തുറവൂർ വിശ്വംഭരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ശരിയേല്ല?

ഉത്തരം: ശരി. 27 െകാല്ലമായി ഞാൻ എഴുതുന്നു. ചി
ലേപ്പാൾ അറിഞ്ഞും മറ്റു ചിലേപ്പാൾ അറിയാെതയും
ആവർത്തിക്കും. എല്ലാം ഒരാളിൽ നിന്നു് വരുന്നത
േല്ല? ഏതായാലും ഇനി ഈ േദാഷം ഒഴിവാക്കാൻ
ശ്രമിക്കാം. തുറവൂർ വിശ്വംഭരനു് നന്ദി പറയുന്നു സത്യം
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനു്.
േചാദ്യം: അപമാനിക്കൽ എത്ര വിധമുണ്ടു്?
ഉത്തരം: രണ്ടു തരത്തിൽ. പേരാക്ഷമായ അപമാ
നം; പ്രത്യക്ഷമായ അപമാനം. പേരാക്ഷമായ അപ
മാനത്തിനു് ഉദാഹരണം നല്കാം. ഒരു രാത്രി െറ്റലി
േഫാൺ മണിനാദം േകൾക്കുന്നു. റിസീവെറടുത്തു്
കാതിൽ േചർത്തേപ്പാൾ ഒെരഴുത്തുകാരനിൽ നിന്നു്
ഇങ്ങെന േകട്ടു. ‘ഞാെനാരു േലഖനത്തിൽ കപട
ചിന്തകൻ എെന്നഴുതിയതു് സാറിെനക്കുറിച്ചാേണാ’
എന്നു് വിനു എബ്രഹാം േചാദിച്ചു. (വിനു എബ്രഹാം
The Week എന്ന വാരികയുെട സിറ്റി എഡിറ്റർ) ‘അല്ല’
എന്നു ഞാൻ മറുപടി നല്കി. ‘സാറ് െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്.
സാറിെനയല്ല ഞാൻ കപടചിന്തകൻ എന്നു് വിളിച്ച
തു്’. എൻ. േഗാപാലപിള്ള ഈ കുത്സിതത്വത്തിൽ
വ്യാപരിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹം എേന്നാടു് പറ
ഞ്ഞു: ‘കൃഷ്ണൻനായേര നിങ്ങൾ സൂപർഫിഷലാെണ
ന്നു് ഗുപ്തൻ നായർ പറഞ്ഞേല്ലാ’. ഗുപ്തൻനായർസ്സാർ
അങ്ങെനെയാരു കാര്യം വിചാരിച്ചിരിക്കുകേയയില്ല.
േഗാപാലപിള്ളസ്സാറിനു് പറയാനുള്ളതു് ഗുപ്തൻനായർ
സ്സാറിെന്റ തലയിൽ െകട്ടി വയ്ക്കുന്നേതയുള്ളു. ‘വീക്ക്’
എന്ന വാരികയിലൂെട എെന്ന ചക്രവർത്തിയാക്കിയ
ആളാണു് വിനു എബ്രഹാം. അേദ്ദഹം എെന്ന കപട
ചിന്തകൻ എന്നു് വിളിക്കില്ല. പ്രത്യക്ഷമായ അപമാ
നത്തിനു് ഏതു് വാരിക േനാക്കിയാലും മതി. ഉദാഹര
ണം കിട്ടും. ‘െതേക്ക ഇംഗ്ലണ്ടിെല ഒരു സാഹിത്യവാര
ഫലക്കാരൻ അഷ്ടമൂർത്തിെയയും പ്രഭാവർമ്മെയയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വായനക്കാർക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തു
ന്നു’ എന്നു് ഒരു േലഖകൻ മലയാളം വാരികയിൽ
ഇതു് പ്രത്യക്ഷമായ അപമാനമാണു്. എെന്റ മുഖത്തു്
കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയാണു് അേദ്ദഹം ഈ രീതിയിൽ
അപമാനിക്കുന്നതു്. എെന്റ േപനയിൽ മഷിേയെറ
യുണ്ടു്. ഇതിനു് പകരം വീട്ടാനായി ഞാൻ മഷി അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ മുഖേത്തക്കു് കുടയുന്നില്ല.
േചാദ്യം: ഐൻസ്റ്റീേനാ േഷക്സ്പിയേറാ േകമൻ?
ഉത്തരം: െഷയ്ക്സ്പിയർ. ഐൻൈസ്റ്റൻ പ്രപ
ഞ്ചെത്തക്കുറിച്ചു് അറിവിെന്റ ഒരംശം മാത്രം തന്നു.
െഷയ്ക്സ്പിയർ പ്രപഞ്ചസത്യം സ്പഷ്ടമാക്കി. ഐൻ
ൈസ്റ്റൻ വിസ്മരിക്കെപ്പടും. െഷയ്ക്സ്പിയർക്കു് മരണ
മില്ല.
േചാദ്യം: നല്ല ഗദ്യെമഴുതാൻ എന്തുെചയ്യണം?
ഉത്തരം: ആവശ്യകതയിൽക്കവിഞ്ഞു് ഒരു വാക്കു്

േപാലും പ്രേയാഗിക്കരുതു്. രവിവർമ്മയുെട ഏെതങ്കി
ലും ചിത്രത്തിൽ സ്വല്പം ചായം േതച്ചു േനാക്കൂ. ചിത്രമാ
െക തകർന്നു േപാകുകയിേല്ല. അതുേപാെല േവണ്ടാ
ത്ത ഒരു വാക്കു് ഗദ്യത്തിൽ വന്നാൽ രചനയ്ക്കു് തകർച്ച
യുണ്ടാകും.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ ന്യൂേറാട്ടിക്കാേണാ?
ഉത്തരം: ഒരു ന്യൂേറാട്ടിക്കിനു് േവെറാരു ന്യൂേറാട്ടിക്കി
േനാടു് ആ േചാദ്യം േചാദിക്കാൻ അവകാശമില്ല.

േചാദ്യം: സാഹിത്യകാരന്മാർ മരിക്കിേല്ല?
ഉത്തരം: സാധാരണ മനുഷ്യർക്കു് ഒരു മരണേമയു

ള്ളു. സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു് ദിവസവും മരണമാണു്.
േവെറാരു സാഹിത്യകാരനു് എേവാർഡ് കിട്ടിെയന്നു്
പത്രത്തിൽ വായിക്കുേമ്പാൾ അതു് വായിക്കുന്ന സാ
ഹിത്യകാരൻ കുറച്ചു മരിക്കുന്നു. െപരുമ്പടവം ശ്രീധ
രനു് വയലാർരാമവർമ്മ എേവാർഡ് കിട്ടിയേപ്പാൾ
പല സാഹിത്യകാരന്മാരുെടയും ജീവൻ മുക്കാൽ
പങ്കും േപായി. കാൽ ഭാഗം പ്രാണേനാടു് കൂടിയാണു്
അവർ ഇന്നു് ജീവിക്കുന്നതു്.

വിധിയുെട വിേനാദം
മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ
സാധാരണ മനുഷ്യർക്കു് ഒരു
മരിക്കുന്നതിെന്റ തേല
മരണേമയുള്ളു. സാഹിത്യകാര
ദിവസം (അേതാ അതി ന്മാർക്കു് ദിവസവും മരണമാണു്.
നു് മുൻേപാ) എേന്നാടു് േവെറാരു സാഹിത്യകാര
േചാദിച്ചു. “നമ്മൾ രണ്ടു നു് എേവാർഡ് കിട്ടിെയന്നു്
പത്രത്തിൽ വായിക്കുേമ്പാൾ
േപരും കുെറ വർഷം
അതു് വായിക്കുന്ന സാഹി
മുൻപു് ലുസിയ േഹാട്ട
ത്യകാരൻ കുറച്ചു മരിക്കുന്നു.
ലിൽ വച്ചു് 555 സിഗ്റ
റ്റിെന്റ കൂടു് അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടുെമറിഞ്ഞു് കളിച്ചതു് ഓർ
മ്മിക്കുന്നുേണ്ടാ?” “ഓർമ്മിക്കുന്നു” എന്നു് എെന്റ മറുപടി
“എന്തുേതാന്നി?” എന്നു് മലയാറ്റൂരിെന്റ വീണ്ടുമുള്ള േചാ
ദ്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താെണന്നു് എഴുതുന്ന
തിനു് മുൻപു് സ്വല്പം വിശദീകരണം.
മലയാളനാടു് പത്രാധിപർ
എസ്. െക. നായർ, അഭിേനതാവു്
എം. ജി. േസാമൻ, മലയാറ്റൂർ രാ
മകൃഷ്ണൻ ഇവർ ലുസിയ േഹാട്ടലി
െല ലഹരിക്കു് വിേധയരായി ഇരി
ക്കുേമ്പാൾ ‘കൃഷ്ണൻനായെര വരു
ത്തൂ’ എന്നു് മലയാറ്റൂരിെന്റ നിർേദ്ദ
െപരുമ്പടവം
ശ്രീധരൻ
ശം. അേദ്ദഹം എഴുതിയ േനാവലി
െന്റ ൈകെയഴുത്തുപ്രതി അവെര വായിച്ചു് േകൾപ്പിക്കു
േമ്പാഴാണു് ആ നിർേദ്ദശമുണ്ടായതു്. എസ്. െക. നാ
യരുെട െകാട്ടാരം േപാെലയുള്ള കാർ എെന്റ വീട്ടുന
ടയിെലത്തി. ഞാൻ ലുസിയ േഹാട്ടലിെല േഹാളിൽ.
എെന്നക്കണ്ടയുടെന മലയാറ്റൂർ ൈകെയഴുത്തുപ്രതി
എടുത്തു വായന തുടങ്ങി. ഷൂട്ടിങ്ങിനു് േപാകാൻ മുഖ
ത്തു് ചായം േതച്ചു് േസാമൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. മല
യാറ്റൂരിെന്റ പാരായണം അസഹനീയെമന്നു് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ (േസാമെന്റ) മുഖഭാവം െതളിയിച്ചു. ദീർഘമായ
ഒരധ്യായം വായിച്ചതിനു് േശഷം മലയാറ്റൂർ എേന്നാ
ടു് േചാദിച്ചു: ‘എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു?’ എെന്റ ഉത്തരം:
‘വളെര നന്നായിരിക്കുന്നു’ ഇതു് േകട്ടയുടെന േസാമൻ
േക്ഷാഭിച്ചു് എേന്നാടു് പറഞ്ഞു: ‘ഇങ്ങെനെയാന്നും പറ
യേല്ല സാർ. പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഇവിെട നിന്നു േപാ
കാെത േനാവൽ മുഴുവൻ വായിച്ചു് േകൾപ്പിക്കും. എെന്റ
കാറ് വെന്നങ്കിൽ എനിക്കു് േപാകാമായിരുന്നു’. മല
യാറ്റൂർ ൈകെയഴുത്തുപ്രതി താെഴ വച്ചു. എഴുേന്നറ്റു. ഒഴി
ഞ്ഞ 555 സിഗ്ററ്റ് കൂെടടുത്തു. എേന്നാടു് േഹാളിെന്റ
ഒരു ഭിത്തിക്കരികിൽ നില്ക്കാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. അവി
െട നിന്നു കുെറ ദൂരമുള്ള മെറ്റാരു ഭിത്തിയുെട അടുേത്ത
ക്കു് മലയാറ്റൂർ േപായി. കൂടു് എെന്റ േനർക്കു് എറിഞ്ഞു.
ഞാനതു് പിടിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനർക്കു് എറിയണം.
അതു് െചയ്തു. ഇങ്ങെന അരമണിക്കൂർ േനരം കൂടുെകാ
ണ്ടുള്ള കളി. ലഹരിക്കു് വിേധയനാകാത്ത ഞാൻ നീ
രസേത്താെട ‘കളിമതി’ എന്നു് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു.
അേപ്പാഴാണു് മലയാറ്റൂർ േചാദിച്ചതു് ‘ഈ കളിയിൽ നി
ന്നു എന്തു് മനസ്സിലാക്കി’െയന്നു്. ഞാൻ: ജീവിതം ഇതു്
േപാെലെയാരു കളിയാണു്. വിധിയാണു് സിഗ്ററ്റ് കൂ
െടന്ന േപാെല നമ്മെള ഒരു സ്ഥലത്തു് നിന്നു് േവെറാ
രു സ്ഥലേത്തക്കും അവിെട നിന്നു് ആദ്യെത്ത സ്ഥല
േത്തക്കും െതറിപ്പിക്കുന്നതു്. ജീവിതം ഒേരാണപ്പന്താ
െണന്നും അതു് തുച്ഛമാെണന്നും മണ്ണിൽ അതു് ഉരുളുന്നു
െവന്നും കവി പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു. പേക്ഷ മല
യാറ്റൂരിേനാടു് കവിവാക്യം പറഞ്ഞില്ല.
രണ്ടു ജീവിതങ്ങൾ വിധിയുെട പ്ര
വാഹത്തിൽ തുരുമ്പുകൾ േപാെല
ഒഴുകുന്നതു് (ചങ്ങമ്പുഴ) ഓണപ്പന്തു
േപാെല ഉരുളുന്നത്, കൂടുേപാെല
അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും േപാകുന്നതു്
വരച്ചു കാണിക്കുന്നു ശ്രീജു എം. ജി.
‘മദ്ധ്യാഹ്നം’ എന്ന െചറുകഥയിൽ.
വിനു എബ്രഹാം
(മലയാളം വാരിക) വൃദ്ധൻ, വൃദ്ധ,
അവരുെട മകൾ വിജാതീയ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു് അവ
െര ഉേപക്ഷിച്ചു േപായിരിക്കുന്നു എല്ലാക്കാലേത്തക്കുമാ
യി. മകൻ അന്യേദശത്തു്. വിധിേയാെടാരുമിച്ചു് അവർ
കൂരിരുട്ടിേലക്കു് നീങ്ങുന്നു. അവരുെട ഈ മന്ദഗതിയി
ലുള്ള യാത്രെയ േയാജിച്ച ബിംബങ്ങളിലൂെട, രൂപങ്ങ
ളിലൂെട ശ്രീജു വരച്ചു കാണിക്കുന്നു. ചിരപരിചിതമാണു്
വിഷയെമങ്കിലും കഥെയഴുതിയ ആൾ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം െകാ
ണ്ടു് ആ േദാഷെത്ത ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.

വിചാരങ്ങൾ
1. പ്രചാരണത്തിനു് സാഹിത്യെത്ത ഉപേയാഗിക്കുന്ന

യാൾ േവെറാരാെള മുന്നിൽ കണ്ടുെകാണ്ടാണു് അങ്ങ
െന െചയ്യുന്നതു്. ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ സൗന്ദര്യേത്താടു്
ബന്ധെപ്പട്ട പ്രതികരണമുളവാക്കും. ആ പ്രതികരണ
ങ്ങെള രൂപശില്പേത്താെട പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ ആ
േവെറാരാെള കാണുന്നില്ല. അേപ്പാഴാണു് സാഹിത്യം
സാഹിത്യമാകുന്നതു്.
2. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവേരാടു് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ മനസ്സിൽ
സ്വഭാവികമായും വരുന്നേത പറയാവൂ. േശ്രാതാവി

നു് അത്ഭുതം ജനിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ നൂതനാശയങ്ങൾ
ആവിഷ്കരിച്ചാൽ നമ്മുെട വ്യക്തിത്വം അതിൽ വരുകി
ല്ല. അേപ്പാൾ സംഭാഷണം കൃത്രിമമാകും. ‘േബാറൻ’
എന്നു പറഞ്ഞു് േശ്രാതാവു് എഴുേന്നറ്റു് േപാകുകയും
െചയ്യും.
3. െഷയ്ക്സ്പിയറിെന്റ ഹാംലിറ്റ്

നാടകത്തിൽ ഒരന്തർ നാടകമു
ണ്ടു്. അതു് കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു
നാടകത്തിെല ചില കഥാപാത്ര
ങ്ങൾ. അവെര േപ്രക്ഷകർ കാണു
ന്നു. നമ്മെളസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താ
സി. ജി. യുങ്
ളം േപ്രക്ഷകർക്കു് സത്യാത്മകത
യുണ്ടു്. പേക്ഷ അങ്ങെന തീർപ്പു് കല്പിക്കാേമാ എന്നാ
ണു് ലാറ്റിനേമരിക്കൻ സാഹിത്യകാരൻ േബാർേഹസി
െന്റ േചാദ്യം. നാടകം കാണുന്ന േപ്രക്ഷകരും മറ്റു ചി
ലർ കാണുന്ന നാടകത്തിെല കഥാപാത്രങ്ങളായിക്കൂ
േട എന്നു് അേദ്ദഹം സംശയിക്കുന്നു. എല്ലാം അത്ഭുതജ
നകം തെന്ന. സി. ജി. യുങ്ങിെന്റ ‘Memories, Dreams,
Reflections’ എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിേക്കണ്ടതാണു്. (ഓർ
മ്മക്കുറിപ്പുകൾ) യുങ്ങിെന്റ വീട്ടിെല ഉദ്യാനത്തിൽ ഒരു
മതിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ മതിലിനു് മുൻപിൽ ഒരു കല്ലും.
ചിലേപ്പാൾ യുങ് ആകല്ലിൽ കയറിയിരുന്നു വിചാരി
ക്കും: ‘ഞാൻ കല്ലിെന്റ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു. കല്ലു് താെഴ
യും’. പേക്ഷ കല്ലിനും ഇങ്ങെന വിചാരിക്കാം. ‘ഞാൻ
ഈ െചരിവിൽ കിടക്കുന്നു. അയാൾ എെന്റ മുകളി
ലായി ഇരിക്കുന്നു’. അേപ്പാൾ ഒരു േചാദ്യമുണ്ടായി.
‘ഞാനാേണാ കല്ലിൽ ഇരിക്കുന്നതു് അേതാ “അവൻ”
(കല്ലു്) ഇരിക്കുന്നതു് കല്ലായ എന്നിലാേണാ?’ (pp. 35,
Collins, Fontana) കല്ലിനു് താനുമായി എേന്താ രഹസ്യ
ബന്ധമുെണ്ടന്നു് യുങ്ങിനു് േതാന്നിയിരുന്നു. സാധാരണ
ത്വത്തിൽ അസാധാരണത്വം കാണാൻ ധിഷണാശാ
ലികൾക്കു് പ്രവണതയുെണ്ടന്നു് േബാർെഹസിെന്റയും
യുങ്ങിെന്റയും വിചാരങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നു.

െക. എൽ. േമാഹനവർമ്മ
Asian Laughter എന്ന പുസ്തകം ഫിലിം ഡയറക്ടർ അര
വിന്ദൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛൻ എം. എൻ. േഗാവിന്ദൻ

നായർക്കു് നല്കിെയന്നും രസകരമായ പുസ്തകമാണു്
അെതന്നും അേദ്ദഹം (എം. എൻ) എേന്നാടു് പറഞ്ഞിട്ടു
ണ്ടു്. എം. എൻ. അെതെന്ന അറിയിക്കുന്നതിനു് മുൻപു്
തെന്ന ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിരുന്നു. രസകരങ്ങ
ളായ ഏെറ േനരേമ്പാക്കുകൾ അതിലുണ്ടു്. പുസ്തകം
ഇേപ്പാൾ ൈകയിലില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് ഓർമ്മയിൽ നി
ന്നു് രെണ്ടണ്ണം കുറിക്കാം.

ഭർത്താവു് ഉറക്കത്തിൽ കരഞ്ഞേപ്പാൾ ഭാര്യ അയാ
െള വിളിച്ചുണർത്തി കാരണമേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ അയാൾ
പറഞ്ഞു: “ഒരു സുന്ദരി യുവതി എെന്ന ൈകക്കു് പിടി
ച്ചു വലിച്ചു് അവളുെട മേനാഹരമായ കിടക്കയിേലക്കു്
െകാണ്ടുെചല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാനതു് തടഞ്ഞുെകാണ്ടു്
നിലവിളിച്ചു”. അതുേകട്ടു് ഭാര്യ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ വിളി
ച്ചുണർത്തിയില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും…”
േവെറാന്നു്: ഒരു കുരു
ഹാസ്യകഥെയ അപഗ്രഥിക്കരുതു്.
ടൻ നടന്നു േപാകുന്ന
േറാസാപ്പൂവിെന്റ സൗന്ദര്യെമവിെട
വഴിയിൽ ഒരു പട്ടിെയ
യിരിക്കുന്നുെവന്നറിയാൻ അതിെന്റ
ചവിട്ടി. അതു് അയാ
ഇതളുകൾ ഓേരാന്നായി ഇളക്കി
േനാക്കുന്ന പ്രക്രിയ േപാെലയാണു്
െള േപടിപ്പിക്കുമാറ് കു
രച്ചു. കുറച്ചുകൂടി നടന്നിട്ടു് അെതന്നു് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
അന്ധൻ വീണ്ടും പട്ടിെയ ചവിട്ടി. േപടിച്ചു് അയാൾ പറ
ഞ്ഞു: ‘േഹാ എെന്താരു് അസാധാരണമായ മട്ടിൽ നീ
ളമുള്ള പട്ടി’.
േനരേമ്പാക്കിനു് േവണ്ടിമാത്രമുള്ള േനരേമ്പാക്കാണി
തു്. ഇനി ഞാൻ എഴുതുന്ന േനരേമ്പാക്കിനു് ലക്ഷ്യ
മുണ്ടു്. ഒരു ഒട്ടകപ്പക്ഷിയും പിടേക്കാഴിയും അടുത്ത
ടുത്തുള്ള കൂടുകളിൽ പാർത്തിരുന്നു. പിടേക്കാഴി കൂ
െടക്കൂെട ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ േദഷ്യെപ്പട്ടു് ഒട്ടകപ്പ
ക്ഷി േചാദിച്ചു: ‘നീ എന്തിനാണു് അസഹനീയമായ
രീതിയിൽ ഒച്ചവയ്ക്കുന്നതു്?’ പിടേക്കാഴി മറുപടി പറ
ഞ്ഞു: ‘ഞാനിേപ്പാൾ മുട്ടയിട്ടേതയുള്ളു’. ഒട്ടകപക്ഷി
ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് പറഞ്ഞു: ‘ഓ, അതല്ല. നീ പിടേക്കാ
ഴി ആയതുെകാണ്ടാണു് ഇങ്ങെന ബഹളം കൂട്ടുന്നത്’.
സമത്വവാദവുമായി പ്രസംഗിക്കാൻ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകെള
കളിയാക്കുകയാണു് ഇെതഴുതിയ ആൾ. ഇതുേപാെല
ലക്ഷ്യേവധിയായ േനരേമ്പാക്കുകൾ പ്രേയാഗിക്കുന്ന
തിൽ പ്രഗല്ഭനാണു് ശ്രീ. െക. എൽ. േമാഹനവർമ്മ.
അച്ഛനമ്മമാരും സന്താനങ്ങളും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിെന്റ ലയം
ഇന്നാെക മാറിേപ്പായേല്ലാ. അേത
സമയം മാതാപിതാക്കളുെട ബുദ്ധി
ശൂന്യതയും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ
‘സമൂഹസത്യ’െത്ത ഹൃദ്യമായി ചി
ത്രീകരിക്കുന്ന കഥയാണു് േമാഹ
െക. എൽ.
നവർമ്മയുെട ‘ഒരു ബൗദ്ധിക പ്ര
േമാഹനവർമ്മ
ശ്നം’ എന്നതു്. ‘പിേള്ളർ’ തന്തയും തള്ളയും പറയുന്ന
തു് േകൾക്കില്ല. അവർ പ്രായമായവെരേപ്പാെല െപരു
മാറുന്നു. ഫലേമാ? മാതാപിതാക്കന്മാർ വിഡ്ഢികളായി
ത്തീരുന്നു. ഹാസ്യകഥെയ അപഗ്രഥിക്കരുതു്. േറാസാ
പ്പൂവിെന്റ സൗന്ദര്യെമവിെടയിരിക്കുന്നുെവന്നറിയാൻ
അതിെന്റ ഇതളുകൾ ഓേരാന്നായി ഇളക്കിേനാക്കുന്ന
പ്രക്രിയ േപാെലയാണു് അെതന്നു് പലരും പറഞ്ഞിട്ടു
ണ്ടു്. ഏതു് ഹാസ്യരചനയ്ക്കും അത്യുക്തി കാണും. അത്യു
ക്തിയിേലക്കു് െചല്ലാെത േമാഹനവർമ്മ ഹാസ്യകഥ
രചിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ടിെല വിേക്റ്റാറിയ രാജ്ഞി വലിയ േനരേമ്പാ
ക്കുകാരിയായിരുന്നു. െഷയ്ക്സ്പിയറിെന്റ King Lear
എന്ന നാടകം കണ്ടിട്ടു് തിരിച്ചു് െകാട്ടാരത്തിേലക്കു്
േപാരുേമ്പാൾ ആേരാ അവരുെട അഭിപ്രായം േചാ
ദിച്ചു നാടകെത്തപ്പറ്റി. വിേക്റ്റാറിയ പറഞ്ഞു: I saw it at
a disadvantage – the curtain was up.

സമക്ഷത
സർ. സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ
തിരുവനന്തപുരെത്ത റ്റൗൺ േഹാ
ളിൽ സേമ്മളനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം
െചയ്യുന്നതും അധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചു പ്ര
ഭാഷണങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതും
ഞാെനത്ര തവണയാണു് കണ്ടിട്ടു
ള്ളതു്. േകട്ടിട്ടുള്ളതു്. തിരുവിതാം
കൂർ നിയമസഭയുെട അധ്യക്ഷനാ
സർ. സി. പി.
രാമസ്വാമി അയ്യർ
യിരുന്നു് പ്രസംഗിക്കുന്നതും േനര
േമ്പാക്കുകൾ പറഞ്ഞു് നിയമസഭാംഗങ്ങെള െപാട്ടി
ച്ചിരിപ്പിക്കുന്നതും ഞാൻ എത്ര തവണയാണു് ദർശി
ച്ചിട്ടുള്ളതു്. ശ്രവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അത്ര സ്വത്വശക്തിയും വ്യ
ക്തിപ്രഭാവവുമുള്ള വ്യക്തികെള ഞാൻ േവെറ കണ്ടിട്ടി
ല്ല. സ്വന്തം സാന്നിദ്ധ്യം അെല്ലങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷത െകാ
ണ്ടാണു് അേദ്ദഹം ആളുകെള പ്രകമ്പനം െകാള്ളിച്ചതു്.
പാണ്ഡിത്യം, അധികാരം ഇവ െകാണ്ടാണു് സി. പി.
തെന്റ സമക്ഷത ദ്രഷ്ടാക്കെള അറിയിച്ചിരുന്നതു്. തല
പ്പാവ്, സില്ക്കു് ജുബാ, പാളത്താറ് ഇവയായിരുന്നു അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ േവഷം. ആ േവഷമല്ല സി. പി. യുെട സാ
ന്നിദ്ധ്യത്തിെന്റ േബാധമുളവാക്കിയതു്. അന്തർജ്ജാത
മായ ശക്തിവിേശഷം ആ മുഖത്തു് സവിേശഷ േശാഭ
ഉളവാക്കിയിരുന്നു. ഒപ്പം അധികാരവും.
സുന്ദരികൾക്കു് സാന്നിദ്ധ്യമറിയിക്കാൻ അധികാരം േവ
ണ്ട. അധികാരം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അവെര പുരുഷന്മാർ
െവറുക്കുകയും െചയ്യും. മേനാഹരമായി വസ്ത്രധാരണം
െചയ്തു സൗന്ദര്യത്തിെന്റ മയൂഖങ്ങൾ വീശി അവൾ സദ
സ്സിൽ വന്നാൽ മതി. പുരുഷന്മാർ അവളുെട ദർശന
ത്തിൽ തങ്ങെളത്തെന്ന മറക്കും. പ്ലാറ്റ്േഫാമിലിരിക്കു
േമ്പാൾ ചൂടു് കൂടിെയന്നും ഫാൻ സ്വിേച്ചാൺ െചയ്യണ
െമന്നും അവൾക്കു് േതാന്നിെയന്നിരിക്കെട്ട. അവൾ
ഒരുത്തേനാടും ഫാനിെന്റ സ്വിച്ചു് ഓൺ െചയ്യു എന്നു്
അേപക്ഷിക്കില്ല. വിശാല വിേലാചനങ്ങൾ െകാണ്ടു്
ഫാെനാന്നും േനാക്കിയാൽ മതി. പുരുഷൻ ഓടിെച്ച
ന്നു് സ്വിച്ചിടും. പുരുഷനു് ഫാൻ കറക്കണെമന്നു േതാ
ന്നിയാൽ അയാൾ ആേരാെടങ്കിലും അതിനു് േവണ്ടി
അേപക്ഷിക്കും. ഇതാണു് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലു
ള്ള വ്യത്യാസം. പുരുഷനു് സമൂഹത്തിെല പദവിയും
അധികാര പ്രേയാഗത്തിനുള്ള ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും അയാളു
െട പ്രത്യക്ഷതയുെട േബാധമുളവാക്കും ദ്രഷ്ടാക്കൾക്കു്.
സ്ത്രീക്കു് സൗന്ദര്യം മാത്രം മതി. അധികാരം േവണ്ട, സമൂ
ഹത്തിെല പദവി േവണ്ട, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം േവണ്ട.
വിേക്താർ യൂേഗാ ‘പാവങ്ങളി’ൽ പറഞ്ഞതു് േപാെല
അവൾ സൗന്ദര്യം െകാണ്ടു് കളിക്കുന്നു.
സൗന്ദര്യം മാത്രം െകാണ്ടു് പാവെപ്പട്ട ഒരു റിക്ഷാക്കാ
രെന പരവശനാക്കുന്ന ഒരുത്തിെയ പ്രേദാഷ് മിശ്ര
എന്ന ഒറിയ കഥാകാരൻ ‘മാരിവില്ലിെന്റ നിറങ്ങൾ’
എന്ന കഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. (ചില്ല മാസിക—
േഡാ. ആർസുവിെന്റ ഭാഷാന്തരീകരണം) ആ പാര
വശ്യം മാറുന്നതു് അവളുെട സാന്നിദ്ധ്യം മെറ്റാരു പുരു
ഷൻ അറിഞ്ഞു് രസിക്കുേമ്പാഴാണു്. േമാഹഭംഗം വന്ന
ആ റിക്ഷാക്കാരൻ താൻ േനരേത്ത േവദനിപ്പിച്ച ഭാര്യ
യുെട അടുേത്തക്കു് െചല്ലുേമ്പാൾ കഥ അവസാനിക്കു
ന്നു. പ്രേദാഷ് മിശ്രയ്ക്കു് കഥ എവിെട നിറുത്തണെമന്നു്
അറിഞ്ഞുകൂടാ. റിക്ഷാക്കാരെന്റ ഭാര്യെയക്കൂടി വലിച്ചി
ഴച്ചു് െകാണ്ടുവന്നു് സാന്മാർഗ്ഗിേകാപേദശം നടത്തുന്ന
കഥാകാരൻ കലയുെട കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ചിേട്ട പി
ന്മാറുന്നുള്ളു. അന്യനാട്ടിെല രചനകൾ േകരളത്തിൽ
െകാണ്ടുവരുന്നതു് നന്നു്. പേക്ഷ അവ രത്നങ്ങളായിരി
ക്കണം. ബഷീറിെന്റയും ഉറൂബിെന്റയും കഥാരത്നങ്ങളു
ള്ള നാട്ടിൽ പ്രേദാഷ് മിശ്രയുെട ഈ കാക്കെപ്പാന്നു്
എന്തിനു്? ‘കരഗതെമാരമലമണിവരമുടനുേപക്ഷിച്ചു്
കാചെത്തെയന്തുനീ കാംക്ഷിക്കുന്നേതാമേല!’ േഡാ.
ആർസുവിെന ഓമേല എന്നു് വിളിക്കുന്നതിൽ അനൗ
ചിത്യമുെണ്ടന്നു് േതാന്നുന്നുേണ്ടാ? എങ്കിൽ ഞാൻ രാ
വണനായിട്ടാണു് േചാദിക്കുന്നെതന്നു് വിചാരിച്ചാൽ
മതി.

പുതിയ പുസ്തകം
ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രവ്യവഹാര േന
താവു് ലുമുംബെയ വധിച്ചതിെന്റ
അടുത്ത ദിവസം. കാലത്തു് പത്തുമ
ണിക്കു് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരെത്ത
മഹാത്മാഗാന്ധിേക്കാേളജിൽ െച
ന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ എം. പി. മന്മഥ
േനാെടാരുമിച്ചു് ഒരു സേമ്മളനത്തി
ലുമുംബ
നു് േപാകാൻ. കുട്ടികൾ േക്ഷാഭിച്ചു്
അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടുേമാടുന്നു. അവർക്കു് അനുേശാച
നേയാഗം കൂടണം. സേമ്മളനത്തിൽ മന്മഥൻ സാറ്
തെന്ന അധ്യക്ഷനായിരിക്കണം. ഞങ്ങൾക്കു് പെങ്ക
ടുേക്കണ്ട മീറ്റിങ്ങ് ൈവകുെമങ്കിലും കുട്ടികളുെട േക്ഷാ
ഭം കണ്ടു് അനുേശാചനേയാഗം നടക്കെട്ടെയന്നു് മന്മ
ഥൻസ്സാറ് പറഞ്ഞു. ആദ്യമായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസം
ഗിക്കാൻ പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ കയറി. അയാൾ അേങ്ങാട്ടു
മിേങ്ങാട്ടും േനാക്കി. ചിറിെയാന്നു നക്കി. ലുമുംബ വധി
ക്കെപ്പട്ടതിെന്റ ദുഃഖമാണു് അയാൾെക്കന്നു് ഞാൻ വി
ചാരിച്ചു. ‘പ്രസംഗിക്കൂ’ എന്നു് സാർ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
അയാൾ തുടങ്ങി. “ലുമുംബ… (രണ്ടു മിനിറ്റ് േനരേത്ത
ക്കു് മൗനം) ലുമുംബ… (മൂന്നുമിനിറ്റ് മൗനം) ലുമുംബ…”
(നാലു മിനിറ്റ് മൗനം). അത്രതെന്ന. ഒന്നും പറയാൻ
അറിഞ്ഞുകൂടാ അയാൾക്കു്. െപെട്ടന്നു് ലുമുംബാരാധ
കൻ താഴേത്തക്കു് ഇറങ്ങി. അനുേശാചനസേമ്മളന
മാെണങ്കിലും മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ കൂവി. എനിക്കും മന്മഥൻ
സ്സാറിനും ചിരിയടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രായക്കൂടുതൽ
െകാണ്ടു് ഞാൻ കൂവിയില്ല, ആഗ്രഹമുണ്ടാെയങ്കിലും.
മഹാത്മാഗാന്ധിേക്കാേളജിെല
ആ വിദ്യാർത്ഥിെയേപ്പാെലയാണു്
നമ്മുെട നവീന േലഖകർ, അവർ
ഫൂേക്കാ, െദറിദ, സീസു, എെന്നാ
െക്ക േപരുകൾ പറയും. ഈ ചിന്ത
കരുെട ആശയങ്ങൾ രണ്ടു വാക്യ
ഫയർെസ്റ്റാൺ
ങ്ങൾ െകാണ്ടു് എനിെക്കാന്നു് പറ
ഷൂലമിത്
ഞ്ഞുതരൂ എന്നു് അനഭിജ്ഞനായ ഞാൻ അവേരാടു്
ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ ‘ലുമുംബ, ലുമുംബ, ലുമുംബ’ എന്നു മാ
ത്രമാകും മറുപടി. അവർക്കും എനിക്കും പ്രേയാജനം
െചയ്യുന്ന ഒരുത്കൃഷ്ട ഗ്രന്ഥം ഇേപ്പാൾ കരഗതമായിരി
ക്കുന്നു. ഈ ശതാബ്ദത്തിെല വലിയ ചിന്തകരുെട ജീവ
ചരിത്രം, അവരുെട ആശയ സാമ്രാജ്യം, ഇവെയല്ലാം
സിേതാപലത്തിെന്റ സുതാര്യതേയാെട സ്പഷ്ടമാക്കിത്ത
രുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ലണ്ടനിെലയും ന്യൂേയാർക്കിെലയും
Routledge പ്രസാധകർ പ്രസാധനം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
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എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ േപരു്. Political എന്നു് പറഞ്ഞ
തുെകാണ്ടു് െതറ്റിദ്ധാരണ േവണ്ട. ഓേരാ ചിന്തകെന്റ

യും മഹനീയങ്ങളായ ആശയങ്ങളുെട പ്രതിപാദനമുണ്ടു്
ഇപ്പുസ്തകത്തിൽ. ആ ചിന്തകൾ രാഷ്ട്ര വ്യവഹാരമ
ണ്ഡലത്തിൽ എങ്ങെന സ്വാധീനത െചലുത്തി എന്നതി
ലാണു് ഊന്നൽ. അേത്രയുള്ളു.
സ്പഷ്ടതയും സുഗ്രഹതയുമാണു്
ഇതിെന്റ മുദ്രകൾ. കേനഡിയൻ
െഫമിനിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരിയായ
ഫയർെസ്റ്റാൺ ഷൂലമിത്തിെന്റ

(Shulamith Firestone – b. 1945)
The Dialective of Sex എന്ന പുസ്ത

കം ഇരുപതു് വർഷം മുൻപാണു്
ഞാൻ വായിച്ചതു് . അതിെല പ്രധാനെപ്പട്ട ആശയ
ങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തചാരുതേയാെട ഇപ്പുസ്തകത്തിൽ കണ്ട
േപ്പാൾ എനിക്കാഹ്ലാദമുണ്ടായി. അടിസ്ഥാനപരമായ
ഉൽപാദനത്തിെന്റ ഏകകം—യൂണിറ്റ് അച്ഛൻ, അമ്മ,
സന്താനം എന്നതാണു്. സ്ത്രീ പുരുഷെന അേപക്ഷിച്ചു്
ദൗർബ്ബല്യം ഉള്ളവളാണു്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രായമായവ
െര ആശ്രയിക്കുന്നു. സന്താനങ്ങൾക്കു് അമ്മെയ ആശ്ര
യിക്കണം. അവൾക്കു് ഭർത്താവിെനയും. സ്ത്രീക്കും കു
ഞ്ഞിനും പുരുഷെന ആശ്രയിേക്കണ്ടി വരുന്നതുെകാ
ണ്ടാണു് പുരുഷന്മാർക്കു് ആധിപത്യം ഉണ്ടാകുന്നതു്.
ഈ ശതാബ്ദത്തിൽ ഈ ആശ്രയിക്കലിനു് കുറവു് വന്നി
ട്ടുണ്ടു്. വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഗർഭനിേരാധം, െടസ്റ്റ്റ്റ്യൂബ് കു
ഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ സാേങ്കതിക വികാസങ്ങളാണു് കുറവു
വന്നതിനു് കാരണമായി ഫയർെസ്റ്റാൺ കാണുന്നതു്.
ഇമ്മട്ടിൽ ലളിതമായി പ്രതിപാദനം തുടർന്നു് േപാകു
ന്നു.
അേമരിക്കൻ െഫമിനിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരിയുമായ
േകറ്റ് മിലിറ്റിെനക്കുറിച്ചു് (Kate Millet – b. 1934) ഈ
ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:
(മിലിറ്റെന്റ) Sexual Politics (എന്ന
ഗ്രന്ഥം) വിപ്ലവാത്മകമാണു്. അതു്
വിവാദമുയർത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
സാഹിത്യം, സംസ്കാരം ഇവയുെട വി
മർശനമുൾെക്കാള്ളുന്ന പുസ്തകമാ
േകറ്റ് മിലിറ്റ്
ണിതു്. നാലു പുരുഷന്മാരായ എഴു
ത്തുകാരുെട—പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവമുള്ള എഴുത്തുകാരു
െട—രചനകളുെട അപഗ്രഥം ഇതുൾെക്കാള്ളുന്നു. D. H.

Lawrence, Norman Mailor, Henry Miller, Jean Genet

ഇവെരക്കുറിച്ചുള്ള മിലിറ്റിെന്റ പഠനം െതളിയിക്കുന്നതു്
അവർ കാേമാത്സുകതയിലല്ല അധികാരത്തിലാണു്
തൽപരരായിരുന്നതു് എന്നതേത്ര. ആധിപത്യത്തിലാ
യിരുന്നു അവർക്കു് കൗതുകം.
ആേഡാർേനാ, അൽത്തൂേസ,
സീേമാൻ െദ േബാവ്വാർ, കാേസ്റ്റ്രാ,
േചാംസ്കി, എറിക് െഫ്രാം ക്രിേസ്തവ,
ഗാന്ധിജി, സാർത്ര്, െലനിൻ,
ഇക്ബാൽ ഇങ്ങെന നൂറ്റിെയഴുപ
തിലധികം ചിന്തകരുെട ചിന്താ സാ
മ്രാജ്യത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനും ൈധ
സീേമാൻ െദ
ഷണികാഹ്ലാദം അനുഭവിക്കാനും
േബാവ്വാർ
നമ്മുെട സംസ്കാരത്തിെന്റ അതിരുകെള വിശാലമാക്കാ
നും ഈ പുസ്തകം സഹായമരുളുന്നു.
“നീ പാഞ്ചാലിയാക്കെപ്പട്ടു മാധവിക്കുട്ടിയുെട ആത്മ

കഥ ൈലബ്രറിയിൽ നിന്നും നീെയടുത്തതു് ടീച്ചർമാർ
ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു”. എന്നു് ശ്രീ. എ. സി. ശ്രീഹരിയുെട
കവിത േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ മനുഷ്യെന േറ്റാർ
ച്ചർ െചയ്യുന്ന ഇത്തരം വിലക്ഷണതകൾ ഏെതങ്കിലും
കാലത്തു് കവിതയായി അംഗീകരിക്കെപ്പടുേമാ?
□

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.
പാവ്േലാ െ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.)

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക്േടാപ് 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

