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സാഹിത്യവാരഫലം

2001/12/14-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

മേനാരഞ്ജകമായ പുസ്തകമാണു്
ഗുസ്താഫിെന്റ (Gustav Janouch)
“Conversations with Kafka” എന്ന
തു്. തിരുവനന്തപുരം പബ്ളിക് ൈല
ബ്രറിയിൽ നിന്നു് ഞാൻ വായിക്കാ
െനടുത്ത ഇപ്പുസ്തകം കാലാവധി
േബ്രാറ്റ്
തീർന്നിട്ടും തിരിച്ചു െകാടുക്കാെത പു
തുക്കിെയടുത്തു് മൂന്നു മാസേത്താളം ൈകയിൽ വച്ചിരു
ന്നു. പിെന്നയും ‘റിന്യൂ’ െചയ്യാൻ യത്നിച്ചേപ്പാൾ ൈല
ബ്രറി അധികാരികൾ ഉച്ചത്തിൽ “േനാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന അതു തിരിച്ചു െകാടുേക്കണ്ടതായി വന്നു. പി
ന്നീടു് േനാക്കിയേപ്പാൾ പുസ്തകം കാണാനില്ല. എങ്കിലും
അതിെല പല ഭാഗങ്ങളും എനിക്കു ഹൃദിസ്ഥങ്ങളാണു്.
ഗുസ്താഫ് ഒരു ദിവസം കാഫ്കാേയാെടാരുമിച്ചു വന്നു. വീ
ട്ടിനു സമീപം വച്ചു് അവർ േബ്രാറ്റിെനയും (Max Brod,
1884–1968, ജർമ്മൻ േനാവലിസ്റ്റ്, കാഫ്കായുെട കൃതി
കൾ എഡിറ്റ് െചയ്ത ആൾ) അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യെയ
യും കണ്ടു. കുറച്ചുേനരം സംസാരിച്ചതിനു േശഷം ൈവ
കീട്ടു് ഒരുമിച്ചു കൂടാെമന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടു് അവർ പിരി
ഞ്ഞു. േബ്രാറ്റിെന്റ ഭാര്യെയ ഇഷ്ടെപ്പേട്ടാ എന്നു് കാഫ്കാ,
ഗുസ്താഫിേനാടു േചാദിച്ചു. അദ്ഭുതകരമായ വിധത്തിൽ
നീലക്കണ്ണുകളുണ്ടു് അവൾെക്കന്നു ഗുസ്താഫ് മറുപടി
നല്കി. കാഫ്കായ്കു് വിസ്മയം. അേദ്ദഹം “ഉടെന നിങ്ങൾ
അതു് കണ്ടുപിടിേച്ചാ?” എന്നു േസ്നഹിതേനാടു േചാദിച്ചു.
“ഞാൻ ആെരക്കണ്ടാലും കണ്ണുകൾ േനാക്കും. വാക്കുക
േളക്കാൾ അവ സാർത്ഥകങ്ങളാണു് ” എന്നു് ഗുസ്താഫ്.
കാഫ്കാ അതു േകട്ടില്ല. അേദ്ദഹം അകെല േനാക്കുക
യായിരുന്നു. പിന്നീടു് കാഫ്കാ പറഞ്ഞു: “എെന്റ േസ്നഹി
തന്മാർെക്കല്ലാം വിസ്മയദായകങ്ങളായ കണ്ണുകളുണ്ടു്.
ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഇരുട്ടറയിൽ പ്രകാശം പ്രസരിപ്പി
ക്കുന്നതു് അവരുെട കണ്ണുകളിെല തിളക്കം മാത്രമാണു്.
അതും കൃത്രിമമായ തിളക്കമേത്ര. കാഫ്കാ ചിരിച്ചു. ഗുസ്താ
ഫിനു് ൈകെകാടുത്തിട്ടു് വീട്ടിേലക്കു കയറിേപ്പായി. കാ
ഫ്കാ പറഞ്ഞതിൽ പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാർ മനസ്സിരു
ത്തണം. േസ്നഹിതരുെട കണ്ണുകളിെല തിളക്കം കൃത്രി
മമാണു്. സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള േസ്നഹം െവറും ഹി
െപ്പാക്രസിയാണു്. സന്ദർഭം വരെട്ട. ഒരു േസ്നഹിതൻ കൂ
െട നടക്കുന്നവെന ചതിക്കും. പ്രായേമെറയായ ഞാൻ
ഈ സത്യം—േസ്നഹിതന്മാർ വഞ്ചിക്കുന്നവരാണു് എന്ന
തു്—ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
അവർ ഒരിക്കലും പിരിയാത്ത േസ്നഹിതന്മാരായിരുന്നു.
അടുത്തടുത്ത വീടുകളിേല താമസിക്കൂ. ഒരുമിച്ചു് സിനിമ
കാണാൻ േപാകും. അവരുെട സഹധർമ്മിണികളും
കൂട്ടുകാർ. ഒരാളിെന്റ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ
അടുത്ത വീട്ടിെല േസ്നഹിതനു െകാടുത്തയയ്ക്കും. അവി
െട നിന്നു് ഇേങ്ങാട്ടും. പണത്തിനു് പ്രയാസം വന്നാൽ
ഒന്നു സൂചിപ്പിക്കുകേയ േവണ്ടു. ബാങ്കിൽ കാറിൽെച്ചന്നു്
ഭീമമായ സംഖ്യ എടുത്തു് ഒരു സുഹൃത്തു് മേറ്റ സുഹൃത്തി
നു െകാടുക്കും. തിരിച്ചു അതു േചാദിക്കുന്ന പതിവില്ല.
െകാടുത്താലായി, ഇെല്ലങ്കിലായി. അങ്ങെനയിരിെക്ക
സർക്കാർ അവെര രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിേലക്കു മാറ്റി. ചാർ
ജ്ജ് എടുത്തിട്ടു് രണ്ടുേപരും ശ്രമമായി ഒരു സ്ഥലത്തു
തെന്ന വരാൻ. ആ യത്നം സഫലീഭവിച്ചു. അടുത്തടു
ത്തുള്ള വീടുകൾ വാടകെയ്ക്കടുത്തു രണ്ടുേപരും താമസമാ
യി. പുതിയ സ്ഥലമായതുമില്ല. ഇങ്ങെന കഴിയുേമ്പാൾ
അവരിൽ ഒരാൾ െപാടുന്നെന രാത്രി സമയത്തു മരിച്ചു.
േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ മൃതേദഹം വരാന്തയിൽ കിടക്കു
ന്നതു് ആളുകൾ കണ്ടു. കമ്പികൾ േവണ്ടത്തക്കവർക്കു്
അയച്ചു അവർ. ബന്ധുക്കളും േസ്നഹിതരും വന്നുകൂടി.
മരിച്ചയാളിെന്റ മിത്രം കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് അങ്ങിങ്ങായി
ഓടുകയാണു്. അയാൾ െപാലീസ് ഡിപാർട്െമന്റിെല
ഉന്നതസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ മരിച്ചയാളിെന്റ
ബന്ധുവിെന വിളിച്ചു് മൂന്നു െചറുപ്പക്കാർ കാതിൽപ്പറ
ഞ്ഞു: “ഇതുകണ്ടു് വിശ്വസിക്കരുതു്. ഇയാൾ (ചരമമട
ഞ്ഞ ആളിെന്റ മിത്രം) െകാലപാതകിയാണു്. അേദ്ദ
ഹെത്ത വിഷം െകാടുത്തു െകാന്നതാണു്. സ്ത്രീവിഷ
യകമായ എേന്താ െതറ്റിദ്ധാരണയാലാണു് അയാൾ
ഈ പാതകം െചയ്തതു്. അതിനാൽ േപാസ്റ്റ്േമാർട്ടം
പരിേശാധന കൂടാെത മൃതേദഹം െകാണ്ടുേപാകിെല്ല
ന്നു് നിങ്ങൾ നിർബ്ബന്ധിക്കണം.” ഇതിനകം ആംബ്യു
ലൻസ് വന്നു. “ശവശരീരം വാഹനത്തിൽ കയറ്റെട്ട”
എന്നു് ആപ്തമിത്രം ആജ്ഞാപിച്ചു. അേപ്പാൾ ബന്ധു
പറഞ്ഞു: “സർ ഇവിെട പലർക്കും സംശയമുണ്ടു് ഈ
മരണത്തിൽ. േപാസ്റ്റ്േമാർട്ടം എക്സാമിേനഷൻ കഴി
ഞ്ഞിട്ടു മൃതശരീരം െകാണ്ടുേപാകാം.” അതുേകട്ടു് െപാലീ
സുേദ്യാഗസ്ഥൻ േകാപിച്ചു. “എന്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾ?”
എെന്റ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരനാണു് മരിച്ചതു്. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ശരീരം കീറിമുറിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകി
ല്ല. തലേയാടു ഇളക്കിേനാക്കാൻ എെന്റ സമ്മതം കിട്ടു
കില്ല. അനിയാ, ആംബ്യുലൻസിൽ േകറിേപ്പാ.” ഇത്രയും
ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടു് അയാൾ കീഴ്ജീവനക്കാേരാടു കല്പി
ച്ചു. “തൂണു വിഴുങ്ങിയവെരേപ്പാെല നില്ക്കുന്നെതന്തിനു് ?
െഡഡ്േബാഡി എടുത്തു് വാനിൽ കയറ്റൂ. (ബന്ധുവിെന
േനാക്കി) അനിയാ നിങ്ങളും കൂടി കയറി ശവത്തിെന്റ
അടുത്തിരുന്നുെകാള്ളു.” ഓഫീസറുെട ആജ്ഞ അനു
സരിക്കെപ്പട്ടു. െഡഡ് േബാഡി കയറ്റിയ വാൻ െമെല്ല
നീങ്ങി. അതിനു േവഗം കൂടി.
മാന്യവായനക്കാേര, ഇത്രമാത്രേമ
യുള്ളു േസ്നഹിതരുെട േസ്നഹം. േസ്ന
ഹിതനാേണാ അവൻ ചതിക്കും. സൂ
ക്ഷിക്കൂ. ഈ േലാകത്തു് ഓേരാ വ്യ
ക്തിയും ഒറ്റയ്ക്കാണു്. ജനക്കൂട്ടത്തിൽ
നിന്നാലും അയാളുെട ഏകാകിത
േറാസ്സാേറ്യാ
യ്ക്കു ഭംഗം വരുന്നില്ല. ഇവിെട സൗ
കാെസ്തയാേനാസ്
ഹൃദമില്ല, ഓേരാ വ്യക്തിയും ഒറ്റയ്ക്കു ജീവിക്കുന്നു. അവ
െന്റ/അവളുെട ജീവിതം സംഘട്ടനം നിറഞ്ഞതാണു്—
ഈ ആശയം വിശദമാക്കുന്ന മേനാഹരമായ ഒരു കവി
തയുണ്ടു്, േറാസ്സാേറ്യാ കാെസ്തയാേനാസിേന്റതായി
(Rosario Castellanos, 1925–1974, Mexican Poet, സ്ത്രീ).
കവിതയുെട േപരു് ‘Chess’ എന്നു്.
Because we were friends and sometimes
loved each other,
perhaps to add one more tie
to the many that already bound us,
we decided to play games of the mind
We set up a board between us
equally divided into pieces, values,
and possible moves.
We learned the rules, we swore
to respect them,
and the match began,
We’ve been sitting here for centuries,
meditating ferociously
how to deal the one last blow that will finally
annihilate the other one for ever

േസ്നഹിതരുെട േസ്നഹം
ചതുരംഗക്കളിയിലൂെട
കൂടുതൽ ദൃഢതയാർ
ജ്ജിക്കുെമന്ന സങ്കല്പ
േത്താടുകൂടി അവർ കളി
യാരംഭിക്കുന്നു. പേക്ഷ,
കളി മുേന്നാട്ടു േപാകുേന്താറും രണ്ടുേപർക്കും ശത്രുതയു
ണ്ടാകുന്നു. കളി അവസാനിക്കുേമ്പാൾ അവർ ശത്രുക്ക
ളായി മാറുന്നു. വിേനാദാത്മകമായ മാത്സര്യം ആദ്യം.
അതു് ഹിംസാത്മകമായ മാത്സര്യമാകുന്നു പിന്നീടു്.
േനാവലും കഥയും ആകർ
ഷക മാകുന്നതു് അവയിൽ
കലാംശം ഉള്ളതിനാലാണു്.
ഭാവനയുെട വ്യാപാരമാണു് ഈ
കലാംശം പ്രദാനം െചയ്യുക.

ജീവിതസമരം നടക്കുന്ന ഈ േലാകെത്ത ചതുരംഗപ്പ
ലകയാക്കി മാറ്റി കവി നൂതനമായ ഉൾക്കാഴ്ചേയാെട
അസാധാരണമായ െപായറ്റിക് വിഷനിലൂെട നമ്മെള
മെറ്റാരു േലാകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. േറാസ്സാേറ്യായുെട
ഈ കവിതേപാെല എനിെക്കാരു കവിത എഴുതാൻ
സാധിെച്ചങ്കിൽ!

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: മയേകാവ്സ്കിേയാ െലാർകേയാ? വിപ്ലവ
കവികെളന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആെര അംഗീകരി
ക്കുന്നു?

ഉത്തരം: െലാർകെയ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ തെന്ന

കെണ്ടത്തിയ കവിയായിരുന്നു മയേകാഫ്സ്കി. ആ
വിപ്ലവമുണ്ടായിെല്ലങ്കിൽ അേദ്ദഹം ആവിർഭവിക്കുമാ
യിരുന്നില്ല. െലാർക സ്വതന്ത്രനായി പ്രത്യക്ഷനായ
മഹാകവിയാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘രക്തവിവാഹം’
എന്ന നാടകം അതിസുന്ദരമാണു്. “മിസ്റ്ററി ബുഫ് ”
എഴുതാേന മയേകാഫ്സ്കിക്കു കഴിയൂ. അതു് കലാത്മക
മല്ല. െലാർകയുെട നാടകം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആത്മാ
വു തെന്ന കലയായി മാറിയതാണു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും ഉപേയാഗിക്കുന്ന വാ

ക്കാണു് സ്യൂേഡാ രചന എന്നതു്. ഇതിെന്റ അർത്ഥം
എന്താണു് ?

ഉത്തരം: ഞാൻ അതു പല തവണ വ്യക്തമാക്കിയി

ട്ടുണ്ടു്. ഇനിയും പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തനമായി വരും.
ഉദാഹരണം നല്കാം. ഈ ആഴ്ചെത്ത മാതൃഭൂമി വാരിക
യിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ ‘ൈസഡ് ബിസിനസ് ’ എന്നു് േപ
രുള്ള കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. സ്യൂേഡാ രചനയ്ക്കു് അതു
മതിയായ ഉദാഹരണമാണു്.

േചാദ്യം: സാമുവൽ ബക്കറിെന്റ ‘Waiting for Godot’
നല്ല നാടകമേല്ല? അതിെല േഗാേഡാട്ട് ആരാണു് ?

ഉത്തരം: െവയ്റ്റിങ് േഫാർ ഗേദാ നാടകേമയല്ല.
െഷയ്ക്സ്പിയറിെന്റ King Lear ഉളവാക്കുന്ന പരമഫ
ലം ബക്കറിെന്റ ഈ രചന പ്രദാനം െചയ്യുേമാ? ഗേദാ
ഈശ്വരനാെണന്നു് േതാന്നുന്നു. എെന്റ േതാന്നലാ
േണ. ശരിയാവാം. െതറ്റാവാം.
േചാദ്യം: അത്യന്താധുനിക കവിത?
ഉത്തരം: എനിെക്കാരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രെഫസെറ പരി

ചയമുണ്ടു്. അേദ്ദഹം കൂടക്കൂെട dilapidated catastrophe
എന്നു കുട്ടികെള േനാക്കി പറയുമായിരുന്നു. അതിെന്റ
അർത്ഥെമെന്തന്നു് ഞാെനാരിക്കൽ അേദ്ദഹേത്താടു
േചാദിച്ചു. പുള്ളിക്കാരൻ കണ്ണു മിഴിച്ചു നിന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്
പ്രെഫസറുെട dilapidated catastrophe ആണു് നവീന
മലയാള കവിത.

േചാദ്യം: വായനക്കാരുെട ഗ്രന്ഥപാരയണശീല

െത്ത വികലമാക്കുന്നു നിങ്ങളുെട േകാളെമന്നു് പുന
ത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണഭി
പ്രായം?

ഉത്തരം: അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘േക്ഷത്രവിളക്കുകൾ’

എന്ന മേനാഹരമായ കഥെയക്കുറിച്ചു് ഞാൻ പണ്ടു്
എഴുതിയിരുന്നു. കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പറയുന്നതു ശരിയാെണ
ങ്കിൽ ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥ സുന്ദരമാെണന്നു്
എഴുതി വായനക്കാെര വഴിെതറ്റിക്കുകയായിരുന്ന
േല്ലാ. കണ്ണൂരിൽ വച്ചു് എെന്ന അഭിനന്ദിക്കാൻ കൂടിയ
സേമ്മളനത്തിൽ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പ്രഭാഷ
കനായിരുന്നു. അന്നു് അേദ്ദഹം സാഹിത്യവാരഫല
െത്ത പ്രശംസിച്ചു. എനിക്കു് സംശയം. കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
അന്നു പറഞ്ഞതാേണാ സത്യം, അേതാ ഇേപ്പാൾ
പറയുന്നേതാ?

േചാദ്യം: േസ്നഹിക്കൂ, േസ്നഹിക്കൂ എന്നു് നിരന്തരം
ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു ചില സ്ത്രീകൾ. താങ്കെളന്തു പറയുന്നു?
ഉത്തരം: ഹിെപ്പാക്രസി.

ഭാവന
“പത്രത്തിൽ വരുന്ന വലിയ തലെക്കട്ടുകൾ നിങ്ങെള
വഴി െതറ്റിക്കാതിരിക്കെട്ട. രാത്രി കിടക്കയിൽ എഴു

േന്നറ്റിരുന്നു് കരയുന്ന എഴുത്തുകാരനാണു് യാഥാർത്ഥ
ത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ.”
റ്റാേഗാറിെന്റ ഒരു കവിതയുെട ഭാഷാന്തരീകരണം
നല്കെട്ട:
‘പ്രഭാതത്തിൽ േചങ്ങല പത്തു തവണ ശബ്ദിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ പാതയിലൂെട നടക്കുന്നു വിദ്യാലയത്തിേലക്ക്.
എന്നും െകാണ്ടുനടന്നു വില്ക്കുന്നവൻ “വളകൾ, കുപ്പിവള
കൾ” എന്നു വിളിക്കുന്നതു് ഞാൻ േകൾക്കുന്നു. അയാ
െള കാണുന്നു. തിടുക്കത്തിൽ േപാകാൻ അയാൾക്കു്
ആഗ്രഹമില്ല. നൂതനമായി പാത കെണ്ടേത്തണ്ടതുമില്ല.
േപാകാൻ പുതിയ സ്ഥലമില്ല. ഇന്ന സമയത്തു് വീട്ടിെല
ത്തണെമന്നുമില്ല.

പാതയിൽ “വളകൾ, കുപ്പിവളകൾ” എന്നു വിളിച്ചുെകാ
ണ്ടു് പകലാെക നടക്കാൻ എനിക്കാഗ്രഹം.
ൈവകുേന്നരം നാലു മണിക്കു് ഞാൻ വിദ്യാലയത്തിൽ
നിന്നു് തിരിച്ചു വരുന്നു. ആ വീട്ടിെന്റ െഗയ്റ്റിലൂെട എനി
ക്കു കാണാം ഉേദ്യാനപാലകൻ തറ കുഴിക്കുന്നതു്. തനി
ക്കിഷ്ടമുള്ളതു് അയാൾ െചയ്യുന്നു മൺെവട്ടിെകാണ്ടു്.
െപാടിെകാണ്ടു് അയാൾ സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങളിൽ അഴുക്കു
പുരട്ടുന്നു. െവയിലിൽ നിന്നു് െപാരിഞ്ഞാെലന്തു് ? മഴ
േയറ്റു നനഞ്ഞാെലന്തു് ? ആരും അയാെള വഴക്കു പറയു
ന്നില്ല. ആരും തടസ്സെപ്പടുത്താെത പൂേന്താട്ടത്തിൽ തറ
കുഴിക്കുന്ന പൂേന്താട്ടക്കാരനാകാൻ എനിക്കു ആഗ്രഹം.
സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു. ഇരുട്ടാവുേമ്പാൾ അമ്മ എെന്ന ഉറ
ങ്ങാനായി അയയ്ക്കുന്നു. സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അേങ്ങാട്ടുമി
േങ്ങാട്ടും നടക്കുന്നതു് എനിക്കു ജന്നലിൽക്കൂടി കാണാം.
പാത ഇരുണ്ടതു്. അതു് ജനരഹിതവും. െതരുവിളക്കു്,
ശിരസ്സിൽ ഒരു ചുവന്ന കണ്ണുമായി രാക്ഷസെനേപ്പാ
െല നില്ക്കുന്നു. സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ വിളക്കു് അേങ്ങാട്ടുമി
േങ്ങാട്ടും ആട്ടി അയാളുെട വശത്തുള്ള നിഴേലാടുകൂടി
നടക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ അയാൾ ഉറങ്ങാൻ േപായിട്ടി
ല്ല. രാത്രി മുഴുവൻ െതരുവുകളിൽ നടന്നു് വിളേക്കാടുകൂടി
നിഴലുകെള േവട്ടയാടുന്ന സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ആകാൻ
എനിക്കാഗ്രഹം.’
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ഭാവ
നാശക്തി കൂടുതലാണു്. വിദഗ്ദ്ധരായ മരം മുറിപ്പുകാർ
നമുക്കു േവണം. ആപത്തുണ്ടാക്കു
െചറിയ കാേറ്ററ്റു് തിരയി ന്ന വൃക്ഷങ്ങെള െവട്ടിമാറ്റാനും
ളകുന്ന കളത്തിൽ സൂ
സാഹിത്യഭൂമിയിൽ നിന്നു്
ര്യപ്രകാശം വീണു തിള വലിയ മരങ്ങെള വീഴ്ത്താനും.
ങ്ങിയാൽ ‘കുളം എെന്ന
േനാക്കി ചിരിച്ചു് ’ എന്നു കുട്ടി പറയും. ഒരു പ്രായെമത്തു
േമ്പാൾ ഈ ശക്തിവിേശഷം നശിച്ചു േപാകുെമേന്നയു
ള്ളു. ഇക്കവിതയിൽ കുട്ടി ഓേരാന്നും ഭാവനയിൽക്കണ്ടു്
അതിെന സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു. നിത്യജീ
വിതത്തിെല ക്ഷുദ്രസംഭവങ്ങളിലൂെട ഭാവനാത്മകമായ
േലാകങ്ങളിൽ പ്രേവശിക്കുകയാണു് കുട്ടി.
പി. എൻ. വിജയൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ
‘ഉത്തരങ്ങൾ ശരിെപ്പട്ടുവരുേമ്പാൾ’ എന്ന കഥയിൽ
ക്ഷുദ്ര സംഭവങ്ങൾ മാത്രേമയുള്ളു. ഭാവനയുെട േലാ
കമില്ല. അതിനാൽ കഥ വായിച്ചു തീരുേമ്പാൾ ൈവര
സ്യം. ൈചതന്യനാശം വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണു് കഥ
യിൽ വന്നു നിന്നു് വായനക്കാെര െമനെക്കടുത്തുന്നതു്.
അയാൾ എഴുത്തുകൾക്കു മറുപടി അയയ്ക്കുന്നവനല്ല. വി
േശഷിച്ചു് കാര്യെമാന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ജഡത ഒന്നിനും
സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അന്നു് ഏതായാലും മറുപടി എഴു
താൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു. വാങ്ങിയ ഇൻലൻഡ്
ലറ്റർ അേബാധാത്മക േപ്രരണയാൽ വഴിയിൽ കള
ഞ്ഞിട്ടു നടന്നു. ആേരാ അയാൾക്കു് അതു എടുത്തു െകാ
ടുത്തു. ഗൗരവാവഹങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിലും അയാൾ
ക്കു തൽപരത്വം ഇല്ല. സുഹൃത്തു ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു
കിടക്കുകയാണു്. അയാെള അേന്വഷിച്ചു േപാകുന്നില്ല
ആ മനുഷ്യൻ. ബാങ്കിൽ നിന്നു കടെമടുത്ത തുക മാസം
േതാറും തിരിച്ചടയ്ക്കാനും അയാൾക്കു മടി. ഇങ്ങെന ‘െല
തർജി’െയ (ജാഡ്യം) കാണിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങൾ
നിരത്തുന്നു വിജയൻ. ഒടുവിൽ തീരുമാനത്തിെലത്തുന്നു
അയാൾ; എല്ലാം ഉത്സാഹപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിക്കാൻ.
വിജയെന്റ കഥകളിെല പ്രതിപാദ്യങ്ങൾക്കു പുതുമയു
ണ്ടു്. ഒരിക്കലും അേദ്ദഹം വിഷയങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു
കണ്ടിട്ടില്ല. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥകൾ സാഹി
ത്യമണ്ഡലത്തിൽ പ്രേവശിക്കുന്നവയല്ല. ഇതിനു കാര
ണം രചനയുെട ആന്തരമണ്ഡലം കലാത്മകമല്ല എന്ന
താണു്. േനാവലും കഥയും ആകർഷകമാകുന്നതു് അവ
യിൽ കലാംശം ഉള്ളതിനാലാണു്. ഭാവനയുെട വ്യാ
പാരമാണു് ഈ കലാംശം പ്രദാനം െചയ്യുക. പി. എൻ.
വിജയനു് ഭാവനകലർത്തി മാന്ത്രികത്വം സൃഷ്ടിക്കാനറി
ഞ്ഞുകൂടാ. അേദ്ദഹം ശുഷ്കപ്രസ്താവങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി
അതിെന കഥെയന്നു് വിളിക്കുന്നു.

സ്പർശത്തിനു േവണ്ടി
അയാൾ കുപ്രസിദ്ധനായ സ്ത്രീജി
തനാണു്. സുന്ദരി ആയിരിക്കണ
െമന്നില്ല. ഒരു കമ്പിൽ സാരി ചുറ്റി
അയാളുെട മുൻപിൽ വച്ചാൽ മതി.
അതിെന േനാക്കി ചാളുവ (ഉമിനീ
രു്, ഗ്രാമ്യപ്രേയാഗം) ഒഴുക്കിെക്കാ
കാഫ്കാ
ണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കൽ അയാളുെമാ
രുമിച്ചു് ഒരു മീറ്റിങ്ങിനു േപാകാനുള്ള ദൗർഭാഗ്യം എനി
ക്കുണ്ടായി. കാണാൻ െകാള്ളാവുന്ന ഒരു െചറുപ്പക്കാ
രിയുമുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീജിതൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
ഞാൻ പതിനായിരം തവണ േകട്ട അയാളുെട പ്രസം
ഗം പതിനായിരത്തി ഒന്നാമെത്ത തവണ അന്നും േക
ട്ടു. ഞാൻ പ്രഭാഷണത്തിനു് എഴുേന്നറ്റൂ. എെന്റ േദാഷം
കൂടക്കൂെട േശ്ലാകേമാ ദ്രാവിഡവൃത്തത്തിലുള്ള വല്ല പദ്യ
േമാ െചാല്ലുെമന്നതാണു്. അതിെന േഡാക്ടർ രാഘവൻ
പിള്ള സദൃശമാക്കിക്കല്പിച്ചതു് െപാലീസുകാരൻ പുള്ളി
െയ ഇടിക്കുന്നതിേനാടാണു്. ഇടിേയറ്റു് പുള്ളി േബാധം
െകടുേമ്പാൾ അയാൾക്കു െവള്ളം െകാടുക്കും. േബാധ
േക്കടു് മാറുേമ്പാൾ പിെന്നയും ഇടി. എെന്റ പ്രഭാഷണ
ത്തിെല ഗദ്യഭാഗം ഇടിക്കു തുല്യം. ഇടിേയറ്റു് േശ്രാതാ
ക്കൾ േബാധം െകടുേമ്പാൾ േശ്ലാകം െചാല്ലൽ എന്ന
െവള്ളം െകാടുക്കൽ. ഈ രീതി എനിക്കു മാറ്റാൻ കഴി
യില്ല. അന്നും ഞാൻ കവിതകൾ െചാല്ലിയാണു് പ്രസം
ഗിച്ചതു്. ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞയുടെന എെന്റ െതാട്ടടുത്തിരു
ന്ന യുവതിേയാടു് “എെന്റ പ്രസംഗെമങ്ങെന ഇഫക്ടീ
വാേയാ?” എന്നു േചാദിച്ചു. ഇതു് എെന്റ ദൗർബ്ബല്യമാ
ണു്. ആ ദൗർബ്ബല്യത്തിനു് ശ്രീമതി ഇഫക്ടീവായ മറുപ
ടി തന്നു. “സാറു് ഇടയ്ക്കിെട പാട്ടു് എന്ന മട്ടിൽ പരുക്ക
നായി കവിത െചാല്ലിയിേല്ല? അതുേകട്ടു് സദസ്സിലുള്ള
വർ മിണ്ടാതിരുന്നു.” ഞാൻ പിെന്ന മിണ്ടിയേതയില്ല.
മീറ്റിങ് തീർന്നു. കാറിൽ യാത്രയായി. സ്ത്രീജിതനു് വഴി
യിൽ ഇറങ്ങണം. അയാൾ ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ ശ്രീമതി
യും മര്യാദയുെട േപരിലാവണം േറാഡിേലക്കു് ഇറങ്ങി.
സ്ത്രീജിതൻ വിദ്യുച്ഛക്തി വിളക്കില്ലാത്ത ആ പ്രേദശത്തു
വച്ചു് അവെളയങ്ങു െകട്ടിപ്പിടിച്ചു. ചുംബിച്ചില്ല എന്നാ
ണു് എനിക്കു േതാന്നിയതു്. ആ ആേശ്ലഷസുഖത്തിൽ
അവൾ കാറിേലക്കു കയറി. കയറിയേതയുള്ളു “സാർ
സാറിെന്റ പ്രസംഗം ഒന്നാന്തരമായി. െചാല്ലിയ കവി
തകൾ േഭഷ്. സാറു് പാട്ടു പഠിച്ചിട്ടുേണ്ടാ” എെന്നാെക്ക
എേന്നാടു പറഞ്ഞു. േനരേത്ത എെന്ന അപമാനിച്ചവ
ളാണു്. ആലിംഗനം കണ്ടുേപായിേല്ല ഞാൻ. അതുെകാ
ണ്ടുള്ള മധുരവർത്തമാനമായിരുന്നു അതു്. കാർ ശ്രീമ
തിയുെട വീട്ടിെന്റ നടയിൽ വന്നുനിന്നു. “സാർ വീട്ടിൽ
കയറിയിട്ടു േപാകാം” എന്നു് എെന്ന േതെനാഴുകുന്ന ഭാ
ഷയിൽ ക്ഷണിച്ചു. ഞാന് മറുപടിെയാന്നും പറയാെത
ൈഡ്രവെറ ഒന്നു േതാണ്ടി “കാറ് വീടു് ” എന്നു് ആജ്ഞാ
പിച്ചു. അയാൾ കാറ് വിട്ടു. യുവതി തലകുനിച്ചു് സ്വന്തം
വീട്ടിേലയ്ക്കു കയറിേപ്പാവുകയും െചയ്തു.
ദൗർഭാഗ്യം ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരുന്നതു്. അടിക്കടി വരുമതു്. മു
കളിെലഴുതിയ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ടു് ഒരു മാസമായില്ല.
അതിനു മുൻപു് എനിക്കു് ആ സ്ത്രീജിതേനാെടാരുമിച്ചു്
അങ്ങു വടെക്കാരിടത്തു് ഒരു സ്ഥാപനത്തിെല വാർ
ഷികാേഘാഷങ്ങളിൽ പങ്കുെകാേള്ളണ്ടതായി വന്നു.
രണ്ടുനിലെക്കട്ടിടം, മുകളിലെത്ത േഹാളിലാണു് മീറ്റി
ങ്. പ്രവർത്തകർ വന്നു വിളിച്ചേപ്പാൾ ഞാനും അയാളും
എഴുേന്നറ്റു. അേപ്പാൾ അവിടെത്ത ഒരധ്യാപിക സ്ത്രീജി
തെന സമീപിച്ചു് “സാർ എെന്റ സഹായം േവേണാ
േകാണിപ്പടി കയറാൻ?” എന്നു േചാദിച്ചു. “േവണം”
എന്നു ദയനീയസ്വരത്തിൽ അയാളുെട മറുപടി. അവൾ
അയാളുെട ൈകക്കു പിടിച്ചു പ്രാഞ്ചിപ്രാഞ്ചി സ്ത്രീജിതൻ
നടക്കുകയാണു്. േകാണിപ്പടി കയറിയേപ്പാൾ അയാൾ
അധ്യാപികെയ അങ്ങു് പുണർന്നു. അവളുെട മുതുകിൽ
വച്ച ൈക കൂടക്കൂെട പൃഥുലനിതംബത്തിേലക്കു േപാ
രും. ഇങ്ങെന െമെല്ലക്കയറി—വളെര െമെല്ലയാേണ—
അവർ രണ്ടുേപരും േഹാളിെലത്തി. യുവാവിനു േപാലുമി
ല്ലാത്ത ഊർജ്ജേത്താെട അയാൾ പ്രസംഗിച്ചു. മീറ്റിങ്
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അയാൾ കേസരയിൽ അവശനായി
വീണു. നാട്യം. “െവള്ളം േവേണാ സാർ” എന്നു് സം
ഘാടകരിൽ ഒരുത്തെന്റ ഓണസ്റ്റായ േചാദ്യം. “േവണ്ട”
എന്നുത്തരം. അയാൾക്കു േവണ്ടതു് ആ അധ്യാപികയു
െട സുഖസ്പർശമാണു്. അവൾ വന്നു. സ്ത്രീജിതൻ വീണ്ടും
െകട്ടിപ്പിടിത്തം നടത്തി. േകാണിപ്പടി ഇറങ്ങുേമ്പാൾ
അയാളുെട കരതലം അവളുെട നിതംബത്തിെന്റ ഔന്ന
ത്യവും മാംസളത്വവുമറിഞ്ഞു. കാറിൽ കയറിയ ഞങ്ങൾ
െകാല്ലെത്തത്തിയേപ്പാൾ ഒരു ചായക്കടയുെട മുൻപിൽ
നിന്നു. േറാഡിൽ നിന്നു് ചായക്കടയിേലക്കു അര ഫർ
േലാങ് നടക്കണം. ദുർബ്ബലനായി േനരേത്ത നടിച്ച സ്ത്രീ
ജിതൻ കുതിരക്കുട്ടിെയേപ്പാെല ഞങ്ങളുെട കൂെട നട
ന്നു. ഞാൻ രണ്ടു പൂരി തിന്നേപ്പാൾ അയാൾ നാലു പൂരി
അകത്താക്കി.
െപണ്ണിെന്റ സ്പർശം ആഹ്ലാദജന
കമാെണന്നു് ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാരൻ
കമ്യൂവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പൂവിെന്റ സ്പർ
ശം െചറുപ്പക്കാരിയായ സുന്ദരിയുെട
സ്പർശം ഇവ പുരുഷെന ആഹ്ലാദ
ത്തിെന്റ നീർക്കയത്തിേലക്കു് എറി
യും എന്നാണു് കമ്യൂ എഴുതിയതു്.
കമ്യൂ
ഈ മധുരസ്പർശത്തിനു വഴിയില്ലാത്തവർ മലയാളം
വാരികയിെല ‘കാനാനിെല സുന്ദരി’ എന്ന കഥ വായി
ച്ചാൽ മതി. കാേമാത്സുകതയുെട അനുഭൂതിയുണ്ടാകും.
അല്ലാെത സാഹിത്യാസ്വാദനത്തിനു േവണ്ടി വായിേക്ക
ണ്ടതില്ല. ഒരു സുന്ദരിയുെട സാമീപ്യത്തിനും സ്പർശത്തി
നും േവണ്ടി ഒരു െപാലീസുകാരെന്റ െകാതിെയ വർണ്ണി
ക്കുന്ന ഈ രചന കഥാ രചന എത്ര പ്രയാസമുള്ള പ്ര
ക്രിയയാെണന്നു് നമ്മെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു േപായി
ന്റുമില്ലാെത െസക്സ് എഴുതുന്നവർക്കു് ഇതു പ്രയാസരഹി
തമായ പ്രക്രിയയാെണന്ന സത്യം അനുവാചകെര ഗ്ര
ഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1. െഗേറ്റയുെട ഏേതാ ഗദ്യഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ വായി
ച്ചതാണിതു്. എഴുത്തുകാരൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഉറക്ക
ത്തിൽ നിെന്നഴുേന്നറ്റു് കിടക്കയിലിരുന്നു കരയുന്നു. കാ

രണം േചാദിച്ചേപ്പാൾ എഴുത്തുകാരെനന്ന നിലയിൽ
തനിെക്കാന്നും േനടാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലന്നും അതുെകാ
ണ്ടാണു് കരയുന്നെതന്നും മറുപടി പറഞ്ഞുവെത്ര. നമ്മു
െട എഴുത്തുകാർക്കു് ഇങ്ങെന കരേയണ്ടതായി വരില്ല.
തങ്ങൾ മഹാകവികളാെണന്നും മഹാേനാവലിസ്റ്റുകളാ
െണന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു െകാണ്ടാണു് രാത്രിയിൽ
ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതു്. അവർ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പറ
യുന്ന ‘േകാമൺെപ്ലയ്സാ’യ ആശയങ്ങൾ പത്രക്കാർ
സൗജന്യമാധുര്യേത്താെട പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തും വലിയ
അക്ഷരങ്ങളിൽ. കാലത്തു് ഉറക്കെമഴുേന്നറ്റു് പത്രങ്ങൾ
കണ്ണു തിരുമ്മി വായിക്കുന്ന കവി അെല്ലങ്കിൽ േനാവ
ലിസ്റ്റ് ‘എനിക്കിത്ര മഹത്ത്വം പത്രം കല്പിക്കുന്നേല്ലാ.
ഞാൻ ജീനിയസ് തെന്ന’ എന്ന വിശ്വാസേത്താെട മധു
രപ്പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി നടക്കും. ബഹുജനവും പത്രങ്ങളി
െല െവണ്ടയ്ക്കു അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടു് ഇയാൾ മഹാകവി
തെന്ന, മഹാ േനാവലിസ്റ്റ് തെന്ന എന്ന ഇല്യൂഷനു വി
േധയരാകുന്നു. എനിക്കു ബഹുജനേത്താടു പറയാനു
ള്ളതു് ഇതേത്ര. “പത്രത്തിൽ വരുന്ന വലിയ തലെക്ക
ട്ടുകൾ നിങ്ങെള വഴിെതറ്റിക്കാതിരിക്കെട്ട. രാത്രി കിട
ക്കയിൽ എഴുേന്നറ്റരുന്നു് കരയുന്ന എഴുത്തുകാരനാണു്
യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ.”
2. എെന്റ വീട്ടിെന്റ മുൻവശത്തു് ഒരു വലിയ െതങ്ങു്

ആപത്തുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വളഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു.
കാഫലേമറിയ ആ മരം മുറിച്ചുകളയാൻ വീട്ടുകാർക്കി
ഷ്ടമില്ല. എങ്കിലും എെന്റ നിർബ്ബന്ധം കാരണം അതു
മുറിക്കെപ്പട്ടു. മുറിക്കുേമ്പാൾ അതു െകട്ടിടത്തിൽ വീഴുെമ
ന്നായിരുന്നു എെന്റ േപടി. പേക്ഷ, ആ േപടിയിൽ അർ
ത്ഥമില്ല. ഓേരാ മരം മുറിപ്പുകാരനും വിദഗ്ദ്ധനാണു്. ഒരു
ഓല േപാലും െകട്ടിടത്തിൽ വീഴാെത മരം മുറിക്കുന്ന
വർ െതങ്ങു മുറിച്ചു മാറ്റി. എല്ലാ മരം മുറിപ്പുകാരും ഇമ്മ
ട്ടിൽ വിദഗ്ദ്ധരാണു്. ചില വിമർശകർ ഈ മരം മുറിപ്പു
കാെരേപ്പാെലയാണു്. അവർ അഭിനന്ദനാർഹമായ വി
ധത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന മരം മുറിച്ചു മാറ്റം. ഇങ്ങ
െന പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിമർശകർ നമുക്കുേണ്ടാ? ഇല്ല.
റ്റി. എസ്. എല്യറ്റ് പ്രഗല്ഭനായ വൃക്ഷഹന്താവാണു്.
സ്വിൻേബൺ എന്ന വന്മരെത്ത എത്ര വിദഗ്ധമായി
അേദ്ദഹം സാഹിത്യഭൂമിയിൽ നിന്നു് മുറിച്ചുമാറ്റി. ഉള്ളൂരി
െനയും വള്ളേത്താളിെനയും മുറിക്കാൻ െചന്ന മുണ്ടേശ്ശ
രി ആ കൃത്യം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിച്ചില്ല. ‘രക്തചംക്രമ
ണവും ഹൃദയസ്പന്ദവും അവിഭക്തങ്ങളാെണങ്കിൽ ഉള്ളൂർ
കവിയല്ല’ എെന്നഴുതിയ സി. നാരായണപിള്ള ആ മര
ത്തിൽ െവട്ടുകൾ ഏല്പിച്ചേതയുള്ളു. വൃക്ഷം മുറിഞ്ഞു താ
െഴ വീണില്ല. വിദഗ്ദ്ധരായ മരം മുറിപ്പുകാർ നമുക്കു േവ
ണം. ആപത്തുണ്ടാക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങെള െവട്ടി മാറ്റാനും
സാഹിത്യഭൂമിയിൽ നിന്നു് വലിയ മരങ്ങെള വീഴ്ത്താനും.

പുതിയ പുസ്തകം
ഗ്രന്ഥപ്രസാധനത്തിൽ നിസ്തു
ലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ന്യൂ
േയാർക്കിെല W. W. Norton
and Company. അവരുെട ‘The

Norton Anthology of Theory
and Criticism’ എന്ന ഗ്രന്ഥം
േനാക്കുക. നിസ്തുലാവസ്ഥ എന്നു

ഞാൻ പറഞ്ഞതു ശരിയാെണ
ന്നു കരുതും വായനക്കാർ. തീർച്ച
യാണതു്. സാഹിത്യസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ പരിധികെള വി
കസിപ്പിച്ച നൂറ്റമ്പേതാളം മഹാന്മാരുെട രചനകളുെട
സമാഹാരമാണു് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഓേരാ രചനയ്ക്കും ആമുഖ
മായി പ്രസാധകർ നല്കുന്ന ദീർഘപ്രബന്ധംതെന്ന വിദ്വ
ജ്ജേനാചിതമാണു്. ഞാൻ പ്രാചീനരായ മഹാന്മാെര
വിട്ടിട്ടു് ആധുനികരായ ധിഷണാശാലികെളക്കുറിച്ചു് മാ
ത്രം പറയുകയാണു്. സാംസ്കാരികപഠനങ്ങളിൽ ബാർ
ത്, ബൻയമിൻ, ഫൂേക്കാ, ഗ്രാംഷി, െസയ്ദ് ഇങ്ങെന
പലരുെടയും രചനകൾ ഇതിൽ വായിക്കാം. േപാസ്റ്റ്
സ്റ്റ്രക്ചറലിസത്തിൽ െദറീദ, ഏലൻ സീസു, ക്രിേസ്തവ
ഈ ധിഷണാശാലികൾ തങ്ങളുെട രചനകൾെകാണ്ടു്
നമുക്കു് മസ്തിഷ്കേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട ആഹ്ലാദം നല്കുന്നു.
ലൂക്കാച്ച്, േട്രാഡ്സ്കി, ആേഡാർേനാ ഈ ചിന്തകർ മാർ
ക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണഗതി വിശദീകരിക്കുന്നു. മാനസികാപഗ്ര
ഥനത്തിൽ ഹാേരാൾഡ് ബ്ലൂം, േഫ്രായിറ്റ്, ലകാങ് ഇവ
രാണു് പണ്ഡിേതാചിതങ്ങളായ പ്രബന്ധങ്ങളാൽ നമ്മ
െള ഉദ്ബുദ്ധരാക്കുന്നതു്. നാടകം, േനാവൽ, കവിത
ഇവെയക്കുറിച്ചാേണാ വായനക്കാർക്കു് അറിേയണ്ട
തു്. മഹാന്മാരും മഹതികളും ആ അറിവു പകരും ഉജ്ജ്വ
ലങ്ങളായ പ്രതിപാദനങ്ങളിലൂെട. മഹാഭാരതത്തിൽ
ഇല്ലാത്തതായി േവെറാന്നുമില്ല ഒരിടത്തുെമന്നു് പറയാറു
ണ്ടേല്ലാ. സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഈ ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ ഇല്ലാത്തതു് ആയി േവെറാന്നും ഒരിടത്തും കാണു
കില്ല (പുറങ്ങൾ 2624, വില 995 രൂപ).
□
The Norton Anthology
of Theory and Criticism

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.)

RI VER VAL LE Y
DI GI TAL LI B R A RY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല
വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാ
ക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു്
പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.
◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)
◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

