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സാഹിത്യവാരഫലം

1998/10/23-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ആധ്യാത്മിക പരിമളം
സ്വാമി രാമെന്റ “Living with the Himalayan Masters”
എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടതാണു താെഴേച്ചർക്കുന്ന
ഭാഗം:
“വായിൽ നിന്നു തീയുണ്ടാക്കാൻ

കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്വാമിെയ ഞാൻ ഒരി
ക്കൽ കണ്ടു. അേനകമടി ദൂരേത്ത
ക്കാണു് ആ അഗ്നിജ്വാല പാഞ്ഞു
െചന്നതു്. ഇതു സത്യമാേണാ എന്ന
റിയാൻ േവണ്ടി ഞാൻ ചില പരി
േശാധനകൾ നടത്തി. േഫാെസ്ഫ
റസ് േപാെലയുള്ള വല്ലതും പ്രസരിപ്പിക്കുകയാേണാ
എന്ന സംശയം തീർക്കാൻ േവണ്ടി ഞാൻ സ്വാമിേയാ
ടു വായ് കഴുകാൻ പറഞ്ഞു. എെന്റ േസ്നഹിതന്മാെര
െക്കാണ്ടും ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത പരിേശാധിപ്പിച്ചു. സ്വാ
മി സത്യസന്ധനാെണന്നു ഗ്രഹിച്ച ഞാൻ തീരുമാന
ത്തിെലത്തി. ഈ മനുഷ്യൻ എെന്റ ആചാര്യെനക്കാളും
പുേരാഗമിച്ചവനാണു്. തീർച്ച”.
സ്വാമി എേന്നാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ആചാ
ര്യേനാെടാരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞു് സമയവും ശക്തിയും നഷ്ട
െപ്പടുത്തുകയാണു്. എേന്നാടു കൂടി വരു. ഞാൻ യഥാർ
ത്ഥമായ അറിവു നല്കാം. തീയുണ്ടാക്കുന്നതു് എങ്ങെന
െയന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം”.
(സ്വാമി രാമൻ ഈ അദ്ഭുത പ്ര

ക്രിയ ആചാര്യെന അറിയിച്ചേപ്പാൾ
അേദ്ദഹെത്ത കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരാൻ
ആചാര്യൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. ഇരുപ
ത്തിമൂന്നുനാഴിക അകെല ഹിമാ
ലയ പർവ്വതത്തിൽ പാർക്കുന്ന
ആ ‘അഗ്നിജ്ജിഹ്വെന’ രണ്ടു ദിവ
സെത്ത യാത്രയ്ക്കുേശഷം സ്വാമി രാ
സ്വാമി രാമൻ
മൻ കണ്ടു. അേദ്ദഹം രാമെന്റ ആചാര്യെന കണ്ടയുട
െന തല കുനിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മഠത്തിൽ കുെറക്കാ
ലം കഴിഞ്ഞുകൂടിയവനായിരുന്നു തീസ്സ്വാമി. ആചാര്യൻ
േചാദിച്ചു “നീ എന്താണു് െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നതു് ?”)
തീസ്സ്വാമി മറുപടി നല്കി: “ഗുേരാ വായിൽ നിന്നു തീയു
ണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു”.
അഗ്നി അേദ്ദഹത്തിെന്റ വായിൽ നിന്നു ചാടുന്നതുകണ്ടു്
എേന്നാടു ആചാര്യൻ കല്പിച്ചു: “അയാേളാടു േചാദിക്കു
എത്ര വർഷം െകാണ്ടു് ഇതു പഠിച്ചുെവന്നു് ”
“ഇതു പ്രേയാഗിക്കാൻ ഇരുപതുെകാല്ലെത്ത അഭ്യാസം
േവണ്ടിവന്നു എനിക്കു് ” എന്നു സ്വാമിയുെട മറുപടി.

എെന്റ ആചാര്യൻ തീസ്സ്വാമിേയാടു കൂടി േപാകാനാഗ്ര
ഹിച്ച എേന്നാടു് പറഞ്ഞു: “ഒരു െസക്കൻഡ് െകാണ്ടു്
ഒരു തീെപ്പട്ടിേക്കാലു് തീയുണ്ടാക്കുമേല്ലാ. വായിൽ നി
ന്നു തീയുണ്ടാക്കാൻ ഇരുപതുെകാല്ലം േവണെമങ്കിൽ
നീ മണ്ടനാണു്. എെന്റ കുേഞ്ഞ ഇതു അറിവല്ല” പിന്നീ
ടു് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരം സിദ്ധികൾക്കു് ആധ്യാ
ത്മികതയുമായി ഒരു ബന്ധവുമിെല്ലന്നു്.
ഇമ്മട്ടിലുള്ള പല കഥകളുെടയും വിവരണങ്ങളുെടയും
സമാഹാരമാണു് 487 പുറങ്ങളുള്ള ഇപ്പുസ്തകം.
സ്വാമി രാമെന്റ ആത്മ
നമ്മുെട പാരമ്പര്യം ഭാരതിയാ
കഥയാണു് ഈ ഗ്രന്ഥ
െണന്നു രാമൻ പറയുന്നു. ഭാ
െമങ്കിലും യഥാർത്ഥ
എന്നാൽ ജ്ഞാനം. രതി എന്നാൽ
ത്തിൽ ഇതു രചിച്ചതു്
േസ്നഹം. ഭാരതിയുെട അർത്ഥം
ജ്ഞാനേത്താടുള്ള േസ്നഹം.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശി
ഷ്യനായ സ്വാമി അജ
യനാണു്. ശാസ്ത്രജ്ഞനും തത്വചിന്തകനും േയാഗിയു
െമാെക്കയായിരുന്ന സ്വാമി രാമെന്റ ശിഷ്യനും സന്തത
സഹചാരിയുമായ സ്വാമി അജയൻ ഗുരുവിെന്റ പ്രഭാ
ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഡയറികളിൽ നിന്നും സമാഹരി
ച്ചെതല്ലാം ൈകെയഴുത്തു പ്രതിയാക്കി സ്വാമി രാമെന്റ
മുൻപിൽ െകാണ്ടുവച്ചു. “എെന്താരു ഭാരമാണു് നീ ഇന്നു
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു് ” എന്നു േചാദിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദ
ഹം അതുവാങ്ങി വച്ചു. രണ്ടുെകാല്ലേത്തക്കു രാമൻ അതു
െതാട്ടില്ല. അേപ്പാൾ സ്വാമി അജയെന്റ സുഹൃത്തുക്കളു
െട നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു് അേദ്ദഹം കഥകെള പുനഃസ്സം
വിധാനം െചയ്തു. കഴിയുന്നിടേത്താളം സ്വാമി രാമെന്റ
വാക്കുകളിൽത്തെന്നയാണു് ആത്മകഥ രൂപം െകാണ്ടി
രിക്കുന്നതു്. എല്ലാം ആധ്യാത്മികത്വത്തിെന്റ വിശുദ്ധര
ശ്മികൾ വീണ കഥകൾ. അവ സ്വാമി രാമെന്റ ജീവിത
കഥ എന്നതിെനക്കാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആധ്യാത്മിക
വികാസത്തിെന്റ കഥയാണു്. ഏതു പാമരനും ഗ്രഹിക്ക
ത്തക്ക വിധത്തിൽ ഗഹനങ്ങളായ ആധ്യാത്മികതത്ത്വ
ങ്ങെള ഇതിൽ ലളിതമായി. അവക്രമായി പ്രതിപാദി
ച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു കഴിയുേമ്പാൾ സ്വാമി രാ
മൻ ആധ്യാത്മികതയുെട അധിത്യകയിൽ എത്തിനില്ക്കു
ന്നതു നമ്മൾ കാണും. പല കഥകളും അേദ്ദഹം ആഖ്യാ
നം െചയ്യുേമ്പാൾ വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ എന്നു നമ്മൾ
പറഞ്ഞുേപാകും. എങ്കിലും ഋഷിതുല്യനായ സ്വാമി രാ
മെന്റ രസന കള്ളം പറയുകയിെല്ലന്നു നമ്മൾ സ്വയം
ഉദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയ്യും.
അധ്യാത്മവാദിയുെട പ്രധാനെപ്പ
ട്ട ലക്ഷണം നിസ്സ്വാർത്ഥമായ മാ
നസിക നിലയാണു്. ഏതു വ്യക്തി
യിൽ അതില്ലേയാ അയാൾ ആധ്യാ
ത്മികത്വത്തിൽ െചന്നവനല്ല. നിം
കേരാലി ബാബ എെന്നാരു ആചാ
ര്യെന സ്വാമി രാമനു് അറിയാമായി
നിം കേരാലി ബാബ
രുന്നു. ബാബയുെട ശിഷ്യനായ ഒരു ഔഷധ വ്യാപാരി
അേദ്ദഹെത്ത കാണാെനത്തി. ബാബ അയാെള കണ്ട
യുടെന പറഞ്ഞു: “എനിക്കു വിശക്കുന്നു. നീ എന്താണു്
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു് ?” “ഇതു് ആഴ്സനിക്കാണു്
(പാഷാണമാണു് ) ഞാൻ അേങ്ങയ്ക്കു് അല്പസമയത്തിനു
ള്ളിൽ ഭക്ഷണം െകാണ്ടുതരാം” എന്നു് ഔഷധ വ്യാപാ
രി പറഞ്ഞു. ബാബ അയാളുെട ൈകയിൽ നിന്നു് പാ
ഷാണം തട്ടിപ്പറിച്ചു് മുഴുവനും വായിേലക്കിട്ടു. െവള്ളവും
കുടിച്ചു. ബാബ മരിക്കുെമന്നു വ്യാപാരി വിചാരിെച്ചങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിനു് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ആധ്യാത്മികതയു
െട മൂർത്തിമദ്ഭാവമായവെര വിഷത്തിനുേപാലും ഒന്നും
െചയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന സത്യം പേരാക്ഷമായി
നമ്മെള ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയാണു് ഈ സംഭവം.
സ്വാമി രാമൻ മഹാത്മഗാന്ധിേയാെടാരുമിച്ചു് വാർദ്ധ
ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു
കുഷ്ഠേരാഗിെയ ഗാന്ധിജി പരിചരിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹം
കണ്ടു. കുഷ്ഠേരാഗി സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിരുന്നു. േദ
ഷ്യക്കാരനായ അേദ്ദഹെത്ത േസ്നഹേത്താെടയാണു്
മഹാത്മാവ് പരിചരിച്ചതു്. സ്വാമി രാമെന്റ ആചാര്യൻ
അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞിരുന്നു ഗാ
ന്ധിജി നടക്കുന്നെതങ്ങെനെയന്നു
േനാക്കിെക്കാള്ളണെമന്നു്. രാമൻ
ഗാന്ധിജിയുെട നടത്തം നിരീക്ഷി
ച്ചു. മറ്റുള്ള സന്ന്യാസിേശ്രഷ്ഠന്മാരുെട
നടത്തത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നമായിരു
ന്നു മഹാത്മാവിെന്റ നടത്തം. തെന്റ
ശരീരത്തിൽ നിന്നു േവർെപട്ടു നട
രാമദാസ്
ക്കുേമ്പാെലയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി നടന്നതു്. അേദ്ദഹ
ത്തിനു് (ഗാന്ധിജിക്കു് ) മൂന്നുേപരായിരുന്നു ഗുരുക്കന്മാർ;
ക്രിസ്തു, കൃഷ്ണൻ, ബുദ്ധൻ രാത്രിയും പകലും േസ്നഹത്തി
െന്റ അഗ്നി മഹാത്മജിയിൽ ജ്വലിച്ചുനിന്നുെവന്നു് സ്വാ
മി രാമൻ എഴുതുന്നു. ഗാന്ധിജിയുെട മകൻ രാമദാസി
െന സ്വാമി രാമൻ ഹിമാലയത്തിെല മേനാഹരമായ
ഒരു സ്ഥലേത്തക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപായി. ഗാന്ധിജി
െയ കണ്ടതുേപാെല സ്വാമി രാമൻ രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാ
റിെനയും രമണ മഹർഷിെയയും സന്ദർശിച്ചു.
അരവിന്ദേഘാഷിെനയും അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ആശ്രമത്തിെല അമ്മെയ
യും കാണാൻ സ്വാമി രാമൻ െചന്നു.
പല തവണ അരവിന്ദെന രാമൻ
കണ്ടു. “His personality was very

overpowering and inspiring. I
started respecting his modern and
intellectual approach of integral
രമണ മഹർഷി
Yoga” എന്നാണു് അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചു് സ്വാമി രാമെന്റ
നിരീക്ഷണം.

ഒരു ജസൂയിറ്റ് സാധുവിെന രാമൻ കണ്ടതും രസകര
മായ സംഭവമാണു്. കുങ്കുമവർണ്ണത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ
ധരിച്ചു് കഴുത്തിൽ കുരിശു തൂക്കി നടന്ന ആ സാധുവി
േനാടു ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ പ്രാേയാഗികാംശങ്ങെളക്കു
റിച്ചു് സ്വാമി രാമൻ സംസാരിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിലും ഇം
ഗ്ലീഷിലും പല ദക്ഷിേണന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും പാണ്ഡി
ത്യമുള്ള ആ ജസൂയിറ്റ് സാധുവിെന്റ ഉറച്ച വിശ്വാസം
ക്രിസ്തു ഹിമാലയത്തിൽ കുെറക്കാലം പാർത്തിരുന്നു
എന്നേത്ര. ക്രിസ്തുവിേനാെടാരുമിച്ചു താൻ നടക്കുന്നുെവ
ന്നു് സാധു പറഞ്ഞു. രണ്ടായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപ്
ജീവിച്ച ക്രിസ്തുവുമായി നടക്കുന്നെതങ്ങെനെയന്നു രാ
മെന്റ സംശയം. സാധുചിരിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു: “എെന്താരു
അജ്ഞത. ക്രിസ്തുെവന്നു പറഞ്ഞാൽ അന്യൂനാവസ്ഥ
യാണു്. ഏകത്വത്തിെന്റ അവസ്ഥ. സത്യത്തിെന്റ അവ
സ്ഥ. സത്യം അനശ്വരമാണു്.” സ്വാമി രാമനു് സാധുവി
െന്റ ‘ക്രിസ്തുേബാധം’ നേന്ന ഇഷ്ടെപ്പട്ടു.
സ്വാമി രാമൻ ശങ്കരാചാര്യ പീഠങ്ങളിെലാന്നിെന്റ അധി
പതിയായി ആേരാഹണം െചയ്തിരുന്നു ഇതിനകം.
ആധ്യാത്മികത്വത്തിെല അന്തസ്സു് െപാള്ളയായ അന്ത
സ്സാെണന്നു ഗ്രഹിച്ച രാമൻ അതുേപക്ഷിച്ചു് കാശ്മീരി
െല അമർനാഥ് ഗുഹയിേലക്കു േപായി. ഒരു കാശ്മീരി
പണ്ഡിറ്റായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു വഴി കാണിച്ചു െകാ
ടുത്തതു്. േയശുക്രിസ്തു കാശ്മീരിൽ ധ്യാനനിരതനായി
വർത്തിച്ചിരുന്നുെവന്നായിരുന്നു ആ പണ്ഡിറ്റിെന്റ വി
ശ്വാസം. അതിനു മൂന്നു െതളിവുകൾ അേദ്ദഹം നല്കി.
േയശു ധരിച്ചിരുന്ന കഞ്ചുകം കാശ്മീരിെല കഞ്ചുകമാണു്.
അേദ്ദഹം തലമുടി വളർത്തിയതും കാശ്മീരിെല രീതി
ക്കു സദൃശമായിട്ടാണു്. ക്രിസ്തുവിെന്റ അദ്ഭുതകൃത്യങ്ങൾ
േയാഗത്തിലുള്ള അദ്ഭുതകൃത്യങ്ങൾ േപാെലയാണു്.
േയശുക്രിസ്തു പതിമ്മൂന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ ഏഷ്യാൈമ
നർ വിട്ടു േപാവുകയും മുപ്പതു വയസ്സ് ആകുന്നതുവെര
കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ ജീവിക്കുകയും െചയ്തുെവന്നു പണ്ഡി
റ്റ് സ്വാമി രാമേനാടു പറഞ്ഞു.
നമ്മുെട പാരമ്പര്യം ഭാരതിയാെണന്നു രാമൻ പറയുന്നു.
ഭാ എന്നാൽ ജ്ഞാനം. രതി എന്നാൽ േസ്നഹം. ഭാര
തിയുെട അർത്ഥം ജ്ഞാനേത്താടുള്ള േസ്നഹം (ജ്ഞാ
നെത്ത േസ്നഹിക്കുന്നവൻ എന്നു് സ്വാമി രാമൻ) ഭാര
തം എന്ന വാക്കിെന്റ അർത്ഥം ആധ്യാത്മികജ്ഞാന
െമന്നാകുന്നു. അഹങ്കാരെത്ത ദൂരീകരിച്ചു് മഹാനായ
ഒരാചാര്യൻ ആധ്യാത്മികജ്ഞാനമാർജ്ജിച്ചെതങ്ങ
െനെയന്നു് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പുസ്തകം സഹായിക്കും.
(Himalaya International Institute of Yoga, Science
and Philosophy of the U.S.A., Rs. 295).

സ്വാമി രാമൻ 1925ൽ വടേക്കയിന്ത്യയിൽ
ജനിച്ചു. ഹിമാലയ പർ
വ്വതത്തിെന്റ താഴ്വര
യിൽ ജീവിച്ച ഒരു മഹാ
േയാഗിയുെട ശിഷ്യനായി ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പഠി
ച്ചു. ബാംഗ്ലൂർ, പ്രയാഗ, ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാലക
ളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം. ഇരുപത്തിനാലാമെത്ത വയസ്സിൽ
ശങ്കരാചാര്യരായി. 1952-ൽ അതു ഉേപക്ഷിച്ചു് ഹിമാല
യത്തിേലക്കു േപാന്നു. ആചാര്യെന്റ ഉപേദശമനുസരിച്ചു്
പടിഞ്ഞാറൻ തത്ത്വചിന്ത പഠിച്ചു. േമാേസ്കായിൽ പാ
രാൈസേക്കാേളാജിക്കൽ ഗേവഷണെത്ത സഹായി
ച്ചു. തിരിച്ചു് ഇന്ത്യയിെലത്തി ഹിമാലയത്തിൽ ആശ്രമം
സ്ഥാപിച്ചു. 1996-ൽ അേദ്ദഹം പ്രത്യക്ഷശരീരം ഉേപ
ക്ഷിച്ചു.

മൂടൽമഞ്ഞിലൂെട കാണെപ്പടുന്ന
പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ? അറുപതുവയസ്സു
കഴിഞ്ഞിട്ടും രതിഭാവം മുഖത്തുകാ
ണിച്ചു് നില്ക്കുന്ന സ്ത്രീെയേപ്പാെല.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: േവദം, േവദാന്തം, ഭഗവദ്ഗീത ഇവെയക്കു
റിച്ചു് സായാഹ്നങ്ങളിൽ പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ കയറിനിന്നു
വാേതാരാെത പ്രസംഗക്കുന്നവെരക്കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ
എന്തു പറയുന്നു?
ഉത്തരം: പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ

കാര്യങ്ങൾ അവർ ‘തത്തേമ്മ പൂച്ച പൂച്ച’ എന്ന മട്ടിൽ
പറയുന്നേതയുള്ളു. ബ്രഹ്മം, മായ എെന്നാെക്ക അവർ
ഉദ്േഘാഷിക്കും. എന്നാൽ തികഞ്ഞ അജ്ഞതയാ
ണു് അവർക്കു് അതിെനസ്സംബന്ധിച്ചുള്ളതു്. ഭാരത
ത്തിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണേനാ രമണ മഹർഷിേയാ അവയു
െട അഗാധതയിേലക്കു െചന്നിരിക്കും. അേത്രയുള്ളു.
ഇക്കൂട്ടർ—സായാഹ്ന പ്രഭാഷകർ—െവറും വാക്കുകൾ
എടുത്തു പന്താടുന്നു. സഹജാവേബാധം െകാണ്ടു് ബ്ര
ഹ്മെമെന്തന്നു ഗ്രഹിക്കാത്ത ഇവർ അക്കാരണത്താ
ലാണു് ലൗകികജീവിതം നയിക്കുന്ന നമ്മെളക്കാൾ
േമാശമായ രീതിയിൽ െപരുമാറുന്നതു്. എനിക്കറി
യാവുന്ന ഈ ‘േവദാന്തികൾ’ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ദിവ
സവും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു്. അന്യെന്റ മുതൽ പിടിച്ചു പറിച്ചു
െകാണ്ടു് ‘മാ ഗൃധഃ കസ്യ സ്വിദ്ധനം’ എന്നു് അലറുന്നു.
ഹിെപ്പാക്രസി.

േചാദ്യം: വൃദ്ധന്മാരുെട കാമചാപല്യങ്ങൾ പരിഹ
സിക്കെപ്പേടണ്ടവയേല്ല?

ഉത്തരം: നിലംപതിക്കാറായ വന്മരം ഒരു ദിവസം
കാലത്തു് മേനാഹരമായ പൂ വിടർത്തി നില്ക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

േചാദ്യം: േകാഴി കൂവിയാേണാ പ്രഭാതെത്ത വരുത്തു
ന്നതു് ?

ഉത്തരം: ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാത്രി അർദ്ധനിദ്രയി

ലാണ്ടു കിടന്നേപ്പാൾ േകാഴി കൂവുന്നതു േകട്ടു ചാടിെയ
ഴുേന്നറ്റു് േനരം െവളുത്തു എന്ന വിചാരേത്താെട വാച്ച്
േനാക്കി. സമയം രാത്രി രണ്ടുമണി. സുഖമായി കാല
ത്തു് ആറുമണി വെര ഉറങ്ങുന്ന നിങ്ങൾക്കു് ആ നിദ്രയാ
ണു് പ്രഭാതെത്ത ആനയിക്കുന്നതു്.

േചാദ്യം: കഴിഞ്ഞകാലം എെന്ന േവദനിപ്പിക്കുന്നു
സാേറ. ഞാൻ എന്തുെചയ്യണം?

ഉത്തരം: നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്താണു ജീവിക്കു
ന്നതു്. ‘These roses under my window make no

reference to former roses or to better ones; they
are for what they are… There is no time for them’
എന്നു് എെമ(ഴ് )സൻ പറഞ്ഞതാവെട്ട നിങ്ങളുെട മുദ്രാ
വാക്യം.

േചാദ്യം: സാഹിത്യത്തിൽ അശ്ലീലെമഴുതുന്നതു ശരി
യാേണാ?

ഉത്തരം: അശ്ലീലത. നഗ്നത ഇവെയാന്നും ആെര

യും ചലനം െകാള്ളിക്കുന്നില്ല ഇന്നു്. സ്ത്രീയുെട നഗ്നത
കണ്ടു് ഇന്നെത്ത യുവാക്കന്മാർക്കു േപാലും ഒരിളക്കവും
കൂടാെത കഴിയാൻ സാധിക്കും. ൈലംഗികത്വത്തി
െന്റ ആകർഷകത്വവും ‘എയ്ഡ്സ് ’ വന്നതിനുേശഷം
ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ പുരുഷെന്റ അടുത്തു
േപാകാൻ സ്ത്രീക്കു േപടിയാണു്. സ്ത്രീെയ സ്പർശിക്കാൻ
പുരുഷനും ഭയം.

േചാദ്യം: മൂടൽമഞ്ഞിലൂെട കാണെപ്പടുന്ന പൂർണ്ണച
ന്ദ്രൻ?

ഉത്തരം: അറുപതുവയസ്സുകഴിഞ്ഞിട്ടും രതിഭാവം മുഖ
ത്തുകാണിച്ചു് നില്ക്കുന്ന സ്ത്രീെയേപ്പാെല.

േചാദ്യം: െമൽവിലിെന്റ ‘േമാബിഡിക്കി’െന്റ സവി
േശഷതെയന്തു് ?

ഉത്തരം: Great art എന്നതാണു് ആ േനാവൽ. തി
മിംഗലം േവട്ടയാണു് വിഷയെമങ്കിലും അതിെന്റ സങ്കു
ചിതേലാകത്തു് നിന്നു വായനക്കാരെന േമാചിപ്പിച്ചു്
ആ കലാശില്പം കാലമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിേലക്കു
വായനക്കാരെന െകാണ്ടുെചല്ലുന്നു. ‘War and Peace’,
‘Brothers Karamazov’ ഈ േനാവലുകൾ ഇതുതെന്ന
യാണു് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതു്. ഇവയ്ക്കു സദൃശങ്ങളായ മറ്റു
കൃതികൾ പെത്താൻപതാം ശതാബ്ദത്തിനുേശഷം
ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

പാരായണം അവസാനിപ്പിക്കൽ
ബ്രിട്ടീഷ് കവിയും േനാവലിസ്റ്റുമായ
െവാൾട്ടർ ഡിലമറിെന്റ (Walter de
la Mare 1873–1956) കാവ്യങ്ങെള
അവലംബിച്ചു് ഡി ലിറ്റിനു ‘തീസിസ് ’
തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സുഹൃത്തു് എനി
ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുേപ
രും തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു പുസ്ത
കക്കടയിൽ െചന്നു് ആ കവിയുെട
സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ വാങ്ങിച്ചു. തിരിച്ചു േപാരുേമ്പാൾ
കാഴ്ചബംഗ്ലാവിെന്റ മുൻവശത്തുള്ള പൂേന്താട്ടത്തിൽ ഇരു
ന്നു. സുഹൃത്തു് ഡിലമറിെന്റ കാവ്യഗ്രന്ഥം തുറന്നു് ഒന്നു
േനാക്കി. അരുണിമയാർന്ന മുഖേത്താെട അേദ്ദഹം പു
സ്തകം അടച്ചു വച്ചിട്ടു് എെന്ന േനാക്കി പുഞ്ചിരി െപാഴി
ച്ചു. വികാരഭരിതനായി കുെറേനരമിരിക്കുകയും െചയ്തു.
‘എന്താ കാര്യം?’ എന്നു ഞാൻ ഉത്കണ്ഠേയാെട േചാദി
ച്ചേപ്പാൾ ‘ഞാൻ ‘The Listeners’ എന്ന കവിത വായി
ക്കുകയായിരുന്നു. െചറിയ കവിത. അതു വായിച്ചുതീർ
ന്നാൽ എെന്റ സൗന്ദര്യാസ്വാദനവും തീർന്നു േപാകുമ
േല്ലാ എന്നു കരുതി അതു പൂർണ്ണമായും വായിക്കാെത
ഞാൻ പുസ്തകം അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു’ എന്നു് അേദ്ദഹം
മറുപടി പറഞ്ഞു. ‘എെന്താരു ഹിെപ്പാക്രസി’ എന്നു് മന
സ്സിൽപ്പറഞ്ഞു ഞാൻ േസ്നഹിതെന െതല്ലു പുച്ഛേത്താെട
േനാക്കി. കുെറക്കഴിഞ്ഞു് ഞങ്ങൾ യാത്ര പറഞ്ഞു പി
രിയുകയും െചയ്തു. അന്നു മുഴുവൻ സമയവും ഞാൻ ആ
ചങ്ങാതിയുെട—ഡിലറ്റാന്റിയുെട—നാട്യെത്തക്കുറിച്ചു
അവജ്ഞേയാെട ചിന്തിക്കുകയായി.
വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ദെസ്തെയ
വ്സ്കിയുെട ‘കുറ്റവും ശിക്ഷയും’ എന്ന
േനാവൽ വായിക്കുകയായിരുന്നു
ഞാൻ ഒരു ദിവസം. െസാന്യ എന്ന
േവശ്യെപ്പൺകുട്ടിയുെട അച്ഛൻ
അയാളുെട ജീവിതകഥ റസ്കൽ നി
ക്കഫിെന പറഞ്ഞു േകൾപ്പിക്കുന്ന
ഭാഗെത്തത്തി. സാമാന്യം ദീർഘ
തയുള്ള ആ ആത്മകഥാഖ്യാനം പകുതിേയാളം വായി
ച്ചിട്ടു് അതു തീർന്നുേപാകുേമാ എന്നു സംശയിച്ചു ഞാൻ
അതിെന്റ അന്ത്യഭാഗത്തിേലക്കു കടലാസ് മറിച്ചു േനാ
ക്കുകയും പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി വായിച്ചാൽ ആഖ്യാനം
പര്യവസാനത്തിെലത്തുെമന്നുകണ്ടു് േനാവൽ അടച്ചു
വയ്ക്കുകയും െചയ്തു. ഞാനും ഹിെപ്പാക്രസി കാണിക്കുക
യായിരുന്നു. അേല്ല, പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാേര? അല്ല.
സൗന്ദര്യാസ്വാദനത്തിനു് അറുതി വരുത്താൻ ഒരു സഹൃ
ദയനും കഴിയുകയില്ല. The Listeners വായിച്ചു വികാരാ
േവശം െകാണ്ട േസ്നഹിതെന ഞാൻ പുച്ഛിച്ചതു െതറ്റു്.
മഹത്തമമായ എല്ലാ കാവ്യങ്ങളു
െടയും േനാവലുകളുെടയും െചറുക
ഥകളുെടയും സ്ഥിതി ഇതുതെന്ന.
‘രഘുവംശം’, ‘േമഘസേന്ദശം’, ‘മഗ്ദ
ലനമറിയം’, ‘ഗീതാഞ്ജലി’, ‘കാര
മാേസാവ് സേഹാദരന്മാർ’, ‘ഡ്രീന
നദിയിെല പാലം’ ഇവവായിക്ക
ദെസ്തെയവ്സ്കി
േമ്പാൾ പാരായണം അവസാനി
ക്കരുെതന്നു കരുതി നമ്മൾ പുസ്തകം അടച്ചുവയ്ക്കും. േമാ
പസാങ്ങിെന്റയും െചേക്കാവിെന്റയും കഥകൾ വായി
ക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.
ഉറൂബിെന്റ ‘വാടകവീടുകൾ’ എന്ന കഥ വായിച്ചേപ്പാ
ഴും ആസ്വാദനം അവസാനിക്കാതിരിക്കാനായി ഞാൻ
കഥാഗ്രന്ഥം അടച്ചുവച്ചു. കല നമ്മുെട ഇച്ഛാശക്തിെയ
പിടിച്ചടക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ ആ വിജയം സമ്മതിച്ചു
െകാടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാവാം നമ്മൾ ഗ്രന്ഥമടച്ചു
വയ്ക്കുന്നതു്. അതും ഒരു വ്യാഖ്യാനം തെന്ന.
ഇനി ശ്രീ. വത്സലൻ വാതുേശ്ശരി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി
െലഴുതിയ ‘പണിഷ്െമന്റ്സ് ഇൻ ൈചന’ എന്ന കഥ
വായിച്ചു േനാക്കുക. ഒരു േകാളത്തിനപ്പുറം വായന നീട്ടി
െക്കാണ്ടുേപാകാൻ സഹൃദയത്വമുള്ളവനു സാധിക്കില്ല.
നമ്മൾ ൈവരസ്യേത്താെട വാരിക ദൂെരെയറിയുന്നു.
എെന്റ േസ്നഹിതെന്റ ഗ്രന്ഥമടച്ചുവയ്ക്കൽ ആസ്വാദന
ത്തിനു അന്ത്യം സംഭവിക്കുമേല്ലാ എന്ന േപടിയാൽ.
വത്സലെന്റ കഥയുൾെക്കാള്ളുന്ന വാരിക ദൂെരെയറി
യുന്നതു് ൈവരസ്യത്തിെന്റ ആക്രമണത്താൽ. ‘പണി
ഷ്െമന്റ്സ് ഇൻ ൈചന’ എന്ന പുസ്തകെത്തയും ഒരു
ശ്രീധരെനയും ഒരു ധർമ്മലിംഗെത്തയും കൂട്ടിയിണക്കി
വത്സലൻ നിർമ്മിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഈ ൈവരൂപ്യം അസഹ
നിയമാണു്. എന്തിേനെറപ്പറയുന്നു? േമാപസാങ്ങിെന്റ
‘െകാേമഴ്സ്യൽ’ െചറുകഥകൾ േപാലും നമ്മെള മൂർത്താ
വസ്ഥയിേലക്കു നയിക്കുന്നു. വത്സലനും അേദ്ദഹെത്ത
േപ്പാെലയുള്ള മറ്റുള്ളവരും അമൂർത്തമായതു് ആവിഷ്കരി
ച്ചു് വായനക്കാെര പീഡിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രകാശം, അന്ധകാരം
ഞാൻ ഈശ്വരവിശ്വാ
സിയാെണങ്കിലും അമ്പ
ലങ്ങളിൽ േപാകുന്നവ
നല്ല. എത്ര ‘സാന്നിദ്ധ്യ
മുള്ള’ േക്ഷത്രമാെണന്നു
മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞാലും
വിഗ്രഹങ്ങൾ കല്ലുകളാണു്. േലാഹനിർമ്മിതങ്ങളായ
വസ്തുക്കളാണു് എേന്ന എനിക്കു േതാന്നൂ. വർഷങ്ങൾ
ക്കു മുൻപു ഗുരുവായൂർ േക്ഷത്രത്തിൽ േപാേകണ്ടതായി
വന്നു എനിക്കു്. കൂെടയുള്ളവെര െതാഴാൻ അകേത്ത
ക്കു് അയച്ചിട്ടു് ഞാൻ അമ്പലത്തിനു െവളിയിൽ ഒരു
മണിക്കൂേറാളം കാത്തുനിന്നു. അേപ്പാൾ വരുന്നു പുേത്ത
ഴത്തു രാമേമേനാൻ. അേദ്ദഹം േക്ഷത്രത്തിനകേത്തക്കു
േപാകാൻ എെന്ന േസ്നഹപൂർവം വിളിച്ചിട്ടും ഞാൻ േപാ
യില്ല. കാര്യമിങ്ങെനെയാെക്ക ആയതുെകാണ്ടു് എെന്റ
വീട്ടിനടുത്തുള്ള ശിവേക്ഷത്രത്തിൽ ഞാൻ േപാകാറില്ല
എന്നു് എന്തിെനടുത്തു പറയണം? സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ശ്രീ. സു
േരഷ്േഗാപി അവിെട വിഗ്രഹത്തിെന്റ മുൻപിൽ കൂപ്പിയ
ൈകകളുമായി നില്ക്കുന്നതു് ഞാൻ പലതവണ കണ്ടിട്ടു
ണ്ടു്. ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആകൃതിസൗഭഗം ദർശി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. േക്ഷത്രത്തിനകത്തുള്ള വിഗ്രഹത്തിെന്റ സൗന്ദ
ര്യം കണ്ടിട്ടില്ല. പേക്ഷ ഇന്നു സന്ധ്യാേവളയിൽ അമ്പല
ത്തിെന്റ മുൻപിലൂെട എനിക്കു േപാേകണ്ടതായി വന്നു.
മണിനാദം. എെന്താരു സുഖമാണു് അതു് എനിക്കു പ്ര
ദാനം െചയ്തതു്! ‘അപ്സരസ്സുകൾ േപാെല അദ്ഭുതാംഗി
മാർ വലംവയ്ക്കുന്നു. നടന്നുനടന്നു് വീട്ടിെലത്തി ഞാൻ.
റ്റ്യൂബ് ൈലറ്റിെന്റ മയൂഖമാലകൾ. പഞ്ചേലാഹനിർമ്മി
തമായ ‘െമെമേന്റാ’യിെല സൂര്യെനയും അരുണെനയും
കുതിരകെളയും തിളക്കുന്നു. കുതിരകളുെട കടിഞ്ഞാൺ
േപാലും സ്വർണ്ണനൂലുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മുറിയി
െലത്തി. െകൻവിൽബറിെന്റ ഗ്രന്ഥതല്ലജങ്ങൾ ചിത
റിക്കിടക്കുന്നു. അവയിെല ചിന്താരത്നങ്ങൾ കാന്തി ചി
ന്തുന്നു. ഞാൻ മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ വിലെകാടുത്തു വാ
ങ്ങാറില്ല. പേക്ഷ ഇന്നു കറന്റ് ബുക്ക്സിൽ നിന്നു് ശ്രീ.
േസതുവിെന്റ ‘ൈകമുദ്രകൾ’ എന്ന പുതിയ േനാവൽ
175 രൂപ െകാടുത്തു വാങ്ങി. വിദ്യുച്ഛക്തി പ്രകാശത്തിൽ
േനാവൽ േശാഭിക്കുന്നു. ഉള്ളടക്കത്തിനും തിളക്കം കാ
ണും. േസതു എഴുതിയതേല്ല. ഇെതഴുതുേമ്പാൾ എെന്റ
േപനയുെട നിബ്ബ് േപാലും സ്വർണ്ണം േപാെല പ്രകാശി
ക്കുന്നു. പാതയുെട രണ്ടു വശങ്ങളിലുമായി സൗധങ്ങൾ.
അേറബ്യൻ കഥകളിെല െകാട്ടാരങ്ങൾ േപാെല അവ
നിലാവിൽ െവൺമയാർന്നു നില്ക്കുന്നു. എല്ലാം സ്വർണ്ണ
മയം, ധവളമയം, എല്ലാം ആഹ്ലാദമയം, ഞാൻ േദശാ
ഭിമാനി വാരികെയടുത്തു ശ്രീ. ശ്രീവരാഹം ബാലകൃഷ്ണ
െന്റ ‘ഏഴിലംപാല’ എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചു. തുടർന്നു്
ശ്രീ. ടി. എസ്. സുഭീഷിെന്റ ‘സ്വപ്നാന്തരം’ എന്ന കഥയും.
കാഞ്ചനേശാഭയും മാനേസാല്ലാസവും ഇല്ലാെതയായി.
സ്യൂേഡാ ആർടിെന്റ അന്ധകാരം! ‘നക്ഷത്രം സ്വന്തം
രശ്മികൾ െകാണ്ടു് മുക്കുറ്റിപ്പൂവിെന മെറ്റാരു നക്ഷത്രമാ
ക്കുന്നതു േപാെല’. (മഹാകവിയുെട പ്രേയാഗം) പ്രതി
പാദ്യ വിഷയെത്ത പ്രതിഭെകാണ്ടു ജ്വലിപ്പിക്കാൻ കഥാ
കാരന്മാരായ നിങ്ങൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂെടങ്കിൽ േവണ്ട.
ഇരുട്ടു പരത്താതിരുന്നാൽ മതി.
മനസ്സിെന്റ വാതിലിലൂെട യു
ക്തിെയ കഴുത്തിൽപ്പിടിച്ചു
പുറേത്തക്കു തള്ളിയിട്ടു് ആ വാതിൽ
ശബ്ദേത്താെട അടച്ചു് അകത്തിരി
ക്കുന്നവരാണു് മൗലികവാദികൾ.

എൻ. വി., േഡാ. ആനന്ദേബാസ്
വിദ്യുച്ഛക്തി ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു.
ഇനി മുപ്പതു മിനിേറ്റാളം കാത്തിരി
ക്കണം. അേപ്പാൾ കിട്ടിയാലായി.
ഇെല്ലങ്കിലായി. അതുെകാണ്ടു ചാരു
കേസരയുെട ൈകയിൽ െമഴുകുതി
രി കത്തിച്ചുവച്ചു. നിലാവുെണ്ടങ്കിലും
സി. വി. ആനന്ദേബാസ്
ആ െവളിച്ചത്തിൽ എഴുതാെനാക്കു
കയില്ലേല്ലാ. മാത്രമല്ല ചന്ദ്രൻ ഇേപ്പാൾ ഒരു വലിയ േമ
ഘത്തിെന്റ പിറകിലുമാണു്. െമഴുകുതിരി ദീപം ൈകയു
യർത്തി അപ്രേമയ പ്രഭാവമാർന്ന ശക്തിവിേശഷെത്ത
വന്ദിക്കുകയാണു്. അേത സമയം അതറിയാെത തെന്ന
സ്വന്തം ശീതളരശ്മികൾ എെന്റ െവൺമയാർന്ന കടലാ
സ്സിേലക്കു വീഴ്ത്തി എഴുതാൻ സഹായിക്കുന്നു. േഡാക്ടർ
സി. വി. ആനന്ദേബാസും ഇതുതെന്നയാണു് അനുഷ്ഠി
ക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹം എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയെര പ്രബന്ധ
ത്തിലൂെട സ്മരിക്കുന്നു. ആ സ്മരണ വായനക്കാരനായ
എെന്ന പേരാക്ഷമായി സഹായിക്കുന്നു. എൻ. വിയുെട
സമാദരണീയമായ സ്വത്വശക്തിെയയും വ്യക്തിത്വശ
ക്തിെയയും കുറിച്ചു് എനിക്കു് അറിവു നല്കുന്നു.

എനിക്കറിയാവുന്ന വലിയ ബുദ്ധിശാലികളിൽ അനി
േഷധ്യമായ സ്ഥാനമുണ്ടു് േഡാക്ടർ സി. വി. ആനന്ദ
േബാസിനു്. നല്ല സാഹിത്യകാരൻ. പ്രഗല്ഭനായ ഭര
ണാധികാരി. വാഗ്മി, സമൂഹത്തിെന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി
അക്ഷീണയത്നം െചയ്യുന്ന മനുഷ്യേസ്നഹി—ആനന്ദേബാസ
ഇവെയല്ലാമാണു്. അേദ്ദഹം േവെറാരു മഹാവ്യക്തി
െയ—എൻ,വി. കൃഷ്ണവാരിയെര—നമ്മുെട മുൻപിൽ െകാ
ണ്ടുവരുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷിൽ Sincerity എന്നു പറയുന്ന സത്യസന്ധത
യാണു് ഈ പ്രബന്ധത്തിെന്റ മുഖമുദ്ര (േഡാക്ടർ സി. വി.
ആനന്ദേബാസിെന്റ പ്രബന്ധം മലയാളം വാരികയിൽ).
എല്ലാ മതങ്ങളിലും മൗലികവാദി
കൾ ഉണ്ടു്. മനസ്സിെന്റ വാതിലിലൂ
െട യുക്തിെയ കഴുത്തിൽപ്പിടിച്ചു പു
റേത്തക്കു തള്ളിയിട്ടു് ആ വാതിൽ
ശബ്ദേത്താെട അടച്ചു് അകത്തിരി
ക്കുന്നവരാണു് മൗലികവാദികൾ.
അവർ അസത്യത്തിൽ ആമജ്ജനം എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ
െചയ്തു് അതുതെന്നയാണു് സത്യെമ
ന്നു കരുതുന്നു. നമ്മുെട െകാെച്ചഴുത്തുകാെര ഈ മൗ
ലികവാദികേളാടു തട്ടിച്ചുേനാക്കിയാൽ മൗലികവാദിക
ളാണു് േഭദെപ്പട്ടവെരന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഈ പിഗ്മി
കൾ വിചാരിക്കുന്നു തങ്ങൾക്കു ജയന്റിെന്റ ശക്തിയു
െണ്ടന്നു്. അവെരക്കുറിച്ചു് അനുകൂലമല്ലാത്ത രീതിയിൽ
എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതു പറയുന്നവെന അവർ
അസഭ്യം പറയുന്നു. അേതസമയം തങ്ങൾക്കു് എന്തു
കഴിവുെണ്ടന്നു് അക്കൂട്ടർ ആേലാചിക്കുന്നുമില്ല. അന
ന്തമായ കാലപ്രവാഹത്തിൽ വലിയ ജീനിയസ്സുകൾ
േപാലും കടപുഴകി വീണുേപാകും. വീണു േപായിട്ടുമുണ്ടു്.
അേപ്പാൾ ഈ ക്ഷുദ്രജീവികെളക്കുറിച്ചു് എന്തു പറയാനി
രിക്കുന്നു? ലിലിപ്യൂഷ്യേര (സ്വീഫ്റ്റിെന്റ സാങ്കല്പികേലാ
കം ലിലീപൂട്. അവിടെത്ത തീെരെക്കാച്ചായ ആളുകൾ
ലിലിപ്യൂഷ്യർ) നിങ്ങൾക്കു പേണ്ട ഉപേദശം നല്കിയിട്ടു
ണ്ടു് ഒരാൾ. ‘Know Thyself’
□

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

