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സാഹിത്യവാരഫലം

2002/01/04-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

1887 െസപ്റ്റംബർ ഒന്നിനു് സ്വി

റ്റ്സർലണ്ടിൽ ജനിച്ച േസാസ്സയാ
ണു് (Frederic Sausser, 1877–1961)
പില്ക്കാലത്തു് െബ്ലയ്സ് സാങ്ദ്രാർ
(Blaise Cendrars) എന്ന ഫ്രഞ്ച് സാ
ഹിത്യകാരനായി മഹായശസ്സാർ
െബ്ലയ്സ് സാങ്ദ്രാർ
ജ്ജിച്ചതു്. അേദ്ദഹം േനാവലിസ്റ്റാ
യിരുന്നു, കവിയായിരുന്നു. രണ്ടു നിലകളിലും മൗലിക
പ്രതിഭ പ്രദർശിപ്പിച്ച സാഹിത്യകാരൻ. പാരീസിെല
‘അെവാങ് ഗാർദ് ’ മണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്നു് പ്രേചാദനമുൾ
െക്കാണ്ടു് ക്യൂബിസം എന്ന കലാസേങ്കതം സ്വീകരിച്ചു്
കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ച ആളാണു് സാങ്ദ്രാർ. (പുതിയ ആശ
യങ്ങളും പുതിയ കലാസേങ്കതങ്ങളും കലയിൽ നിേവ
ശിപ്പിച്ച സംഘമാണു് അെവാങ് ഗാർദ് ഒരു വസ്തുവിെന്റ
വിവിധാംശങ്ങൾ ഒേര സമയത്തുതെന്ന ആവിഷ്കരിക്കു
ന്ന പ്രസ്ഥാനം ക്യൂബിസം. ധിഷണയിൽനിന്നു വരുന്ന
പ്രതീകങ്ങളായി വാക്കുകെള സങ്കലനം െചയ്തു കവിത
യിൽ െകാണ്ടുവരുന്നതാണു് ഇതിെന്റ രീതി.)
ഗുണവിഭിന്നതയുള്ള—വിജാതീയങ്ങളായ—വസ്തുതക
െളേയാ വസ്തുക്കെളേയാ അടുത്തടുത്തുവച്ചു് േസ്ഫാടനാ
ത്മകത ഉളവാക്കുന്നതും അെവാങ് ഗാർദിെന്റ രിതി
യാണു്. ഇതിൽ ആെപാളിെനറും (Apollinaire, 1880–
1918) വിദഗ്ദ്ധനാണു്. ഈ സമീപസ്ഥസ്വഭാവം വികാ
രങ്ങെള ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു. കവിയുെട സ്വത്വെത്ത പ്ര
ദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണു് അവരുെട വാദം. 1913ൽ സാങ്ദ്രാർ എഴുതിയ “Contrasts” എന്ന കവിത
യിൽ ഇതു ദർശിക്കാം. അതിെന്റ ഒടുവിലെത്ത ഭാഗം
എടുെത്തഴുതെട്ട:
It’s raining light bulbs
Montrouge Gare de I’Est
Metro Nord-Sud seine
Omni bus people
One big halo
Depth
Rue de Beci they yell
‘L’ Intransigeant’ and ‘Paris Sports’
The aerodrome of the sky
is now, all fiery, a picture by cimabue
And infront
The men are
Tall
Dark
Sad
And smoking, factory stacks

(Montrouge—പാരീസിെന്റ െതക്കുഭാഗത്തുള്ള പ്രേദ
ശം. Gare de I’Est-െറയിൽേവ േസ്റ്റയ്ഷൻ Nord-Sudഭൂഗർഭത്തിലൂെടയുള്ള വഴി ‘L’Intransigenant’-വർത്ത
മാനപ്പത്രം ‘Paris Sports’—േസ്പാർട്സ് േജണൽ. Cimabue ചിത്രകാരൻ.)

വിജാതീയങ്ങളായ ഈ അംശങ്ങെള അടുത്തടുത്തുവച്ചു്
െറാമാന്റിക് കലയ്ക്കു വിരുദ്ധമായ കല സൃഷ്ടിക്കുകയാ
ണു് സാങ്ദ്രാെറന്നു് നിരൂപകമതം. ഇറ്റലിയിെല ചിത്ര
കാരൻ ചീമാബ് വായുെട ചിത്രംേപാെലയുള്ള ആകാ
ശം. ഇരുണ്ട, കറുത്ത, വിഷാദമാർന്ന മനുഷ്യർ, ബൾബു
കളുെട അനവരത പ്രകാശം ഇവെയെയല്ലാം അടുത്തടു
ത്തുവച്ചു് പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്ന്-കാല്പനികതയിൽനിന്നു്അകന്നുനില്ക്കുന്ന അവസ്ഥാവിേശഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണു്
സാങ്ദ്രാെറന്നും നിരൂപകൻ പറയുന്നു.
ഇതുേപാെലയാണു് ഈ കവിയുെട എല്ലാക്കവിതകളും.
അങ്ങെന അേദ്ദഹം കാവ്യപഥത്തിൽ നൂതനത്വം ഉള
വാക്കുന്നു.
1918-ൽ മരിച്ച ആെപാളിെനറിെനക്കുറിച്ചു് 1919-ൽ
സാങ്ദ്രാർ എഴുതിയ കവിത മാസ്റ്റർപീസാണു്. ചില
ഭാഗങ്ങൾ കാണുക:
“അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന കവികെള

ഞാൻ അഭിസംേബാധന െചയ്യുക
യാണു് സുഹൃത്തുക്കേള, ആെപാളി
െനർ മരിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ
ശവവണ്ടിയുെട പിറേക േപാരികയാ
യിരുന്നു. ആെപാളിെനർ ഒരു ‘െമ
യ്ഗസാ’യിരുന്നു. (പ്രകൃത്യതീതശ
ആെപാളിെനർ
ക്തിയുള്ള പുേരാഹിതൻ. ഉണ്ണിേയശുവിെന കാണാൻ
െചന്ന മൂന്നുേപെര ഓർമ്മിക്കുക-േലഖകൻ) ജാലക
ങ്ങളിെല പട്ടുെകാടികളിൽ ഇരുന്നു് അേദ്ദഹം മന്ദഹാ
സം തൂകുകയായിരുന്നു. ശവവാഹനത്തിെന്റ പിറേക
നിങ്ങൾ നടന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം നിങ്ങൾക്കായി പൂക്ക
ളും പുഷ്പചക്രങ്ങളുെമറിഞ്ഞു് ആഹ്ലാദിക്കുകയായിരുന്നു.
അവെരല്ലാവരും ആെപാളിനറുെട ഭാഷ സംസാരിക്കു
കയായിരുന്നു.”
മലയാളത്തിേലക്കു തർജ്ജമ െചയ്ത അവസാനെത്ത
ഭാഗം ആശയവിശദീകരണത്തിനു് അസമർത്ഥമാക
യാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നു കുെറ വരികൾ അതുേപാെല
െകാടുക്കെട്ട:
“Among them, Apollinaire, like that
statue of the Nile, the father of the
waters, stretched out with
kids that flow all over him
Between his feet, under his arms,in his beard
They look like their father and go their own way
And they all speak the language of Appollinaire.”

ആെപാളിെനർ, സാങ്ദ്രാറുെട ഈ വാക്കുകളിലൂെട
നമ്മുെട മുൻപിൽ ജീവനാർന്നു നില്ക്കുന്നു. ഒഴിഞ്ഞ ശവ
വാഹനമാണു് േപായെതന്നു് നമ്മളും പറയുന്നു. വാ
ങ്മയ ചിത്രങ്ങളുെട ഐക്യം കാല്പനിക കവിത പ്രദാ
നം െചയ്യുന്നു. അതിെനക്കാൾ ദൃഢതയുണ്ടു് വിജാതീ
യങ്ങളായ അംശങ്ങളുെട സമീപസ്ഥ സ്വഭാവത്തിനു്
എന്നു െതളിയിച്ച മഹാകവിയാണു് സാങ്ദ്രാർ.
ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും
കിട്ടാത്ത ഇപ്പുസ്തകം
ഇന്റർെനറ്റിലൂെട അേമ
രിക്കയിൽനിന്നു വരു
ത്തി സൗജന്യമാധുര്യ
േത്താെട എനിക്കു വാ
യിക്കാൻതന്ന ൈവ
ക്കം മുരളി എന്ന സഹൃദയനു് നന്ദി.

വാങ്മയ ചിത്രങ്ങളുെട ഐക്യം
കാല്പനിക കവിത പ്രദാനം
െചയ്യുന്നു. അതിെനക്കാൾ ദൃ
ഢതയുണ്ടു് വിജാതീയങ്ങളായ
അംശങ്ങളുെട സമീപസ്ഥ സ്വ
ഭാവത്തിനു് എന്നു െതളിയിച്ച
മഹാകവിയാണു് സാങ്ദാർ.

(Complete Poems, Blaise-Cendrars, Translated by
Ron Padgett, University of California Press, pp. 392.)

ആഖ്യാനം-പിറേകാട്ടു്

ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയുെട ‘സ്മരണ’ എന്ന ലളി
തകാവ്യം ഞാൻ എത്ര പരിവൃത്തിയാണു് വായിച്ചതു്.
ഇേപ്പാൾ ഇെതഴുതാൻ േവണ്ടി വീണ്ടും വായിച്ചു. ആവർ
ത്തിച്ച പാരായണം ഓേരാ േവളയിലും അനുഭൂതിയുണ്ടാ
ക്കുന്നു. വായനക്കാർക്ക് കുെറ വരികൾ േകൾക്കാൻ
കൗതുകമുേണ്ടാ?
“ഓർപ്പൂ ഞാേനാമലിൻ േമനിയിൽ താരുണ്യം
പൂക്കളണിയിക്കും ൈചത്രകാലം!
ഏകനായ് വായനമച്ചിലിരുന്നു ഞാ-

േനകാന്തതയുമായ് സല്ലപിേക്ക
മന്ദമേക്കാലായിലങ്ങിെങ്ങാരു പാദ
വിന്യാസം േകട്ടു ഞാൻ പിന്തിരിയും
തങ്കരത്തങ്കലതികയിൽ തത്തിടും
കങ്കണ ൈപങ്കിളിെക്കാഞ്ചലിനാൽ
ബന്ധമഴിഞ്ഞതാം കുന്തളപ്പച്ചില്ല
െപ്പാന്തെയ്ക്കാരുക്കിളിേയറ്റിേയറ്റി
നാണം കുണുങ്ങിയത്തൂണിൻമറവിലായ്
വാണിടും വാെരാളി േമനി കാണും
െതല്ലിട ഞങ്ങളറിയാെത കണ്മുന
െത്തല്ലുകളേന്യാന്യം കൂട്ടിമുട്ടും.”

ചിത്തത്തുടിേപ്പാെല കവി േചാദിക്കും എന്തിനു വന്നെത
ന്നു്. ഒന്നുമിെല്ലന്നു് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ഓമലാൾ തിരിച്ചു
േപാകും. കവി പറയുന്നു:
“ഒന്നുമിെല്ലന്നുള്ള വാക്കിെന്റയർഥങ്ങ

െളാന്നു രണ്ടെല്ലന്നേന്നാർത്തില്ല ഞാൻ.”

അർത്ഥവും ശബ്ദവും (ഒച്ച എന്ന അർത്ഥത്തിൽ) ഈ
വരികളിൽ ഒന്നാവുകയാണു് ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതേപാ
െല വാക്കുകളല്ല അനുവാചകനു് ത്രുടനമുളവാക്കുന്നതു്.
കവിതയിെല കാമുകിയും കാമുകനുമാണു്. സാമാന്യപ
ദങ്ങേള ഇടപ്പള്ളി പ്രേയാഗിക്കുന്നുള്ളു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അലങ്കാരങ്ങളും ചിരപരിചിതങ്ങൾ എങ്കിലും എെന്താര
നുഭൂതിജനകത്വമാണു് ഈ വരികൾക്ക് !
എല്ലാ ഭൂതകാലസ്മരണകളും പ്രതി
ഭാശാലികൾ പ്രത്യാനയിക്കുേമ്പാൾ
ഈ അനുഭൂതിവിേശഷമുണ്ടാകും.
അതിനാലാണു് കിർക്കേഗാർ എന്ന
തത്ത്വചിന്തകൻ പറഞ്ഞതു് നമ്മൾ
മുേന്നാട്ടു ജീവിക്കുന്നു. പിറേകാട്ടു
െചന്നു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു
െവന്നു് ഈ ഗതകാലാവേലാകനം
മാർട്ടിൻ അമിസ്
സാന്ദ്രതയിെലത്തിച്ചാൽ ക്യൂബൻ േനാവലിസ്റ്റു് കാർ
െപൻേത്യറിെന്റ (Carpentier, 1904–1980) Journey
Back to the Source എന്ന െചറുകഥയുണ്ടാവും. ഒരാളി
െന്റ മരണംെതാട്ടു് ജനനംവെരയുള്ള ജീവിതം വിപര്യ
സ്തനിലയിൽ (reversed) വിവരിക്കുന്നു ഈ െചറുകഥ.
ഇതിെന്റ അവസാനേത്താടു് അടുക്കുേമ്പാൾ കാർെപൻ
േത്യർ പറയുന്നു. “He did not know his own name.
The unpleasantness of the christening over, he had
no desire for smells, sound or even sights.”

വിപര്യസ്തനിലയിലുള്ള ആഖ്യാനം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു
േനാവലും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. Martin Amis എഴുതിയ
‘Times Arrow’ നാസ്തികളുെട കാലയളവിൽ ഒരു ജർ
മ്മൻ േഡാക്ടർ െചയ്ത ക്രൂരകൃത്യങ്ങളാണു് ഏമിസു് വിപ
രീതാഖ്യാനത്തിലൂെട ആവിഷ്കരിക്കുന്നതു്. ഭക്ഷണം കഴി
ഞ്ഞതിനുേശഷം നമ്മൾ െപ്ലയ്റ്റുകൾ കഴുകിവയ്ക്കും. തുട
ക്കത്തിേല എച്ചിൽ ഉള്ളവയായി കരുതിയിട്ടു് ആ െപ്ല
യ്റ്റുകൾ കഴുകാൻ തുടങ്ങിയാേലാ. അതാണു് വിപര്യ
സ്തനില. “then you select a soiled dish, collect some

scraps from the garbage, and settle down for a short
wait. Various items get gulped up into my mouth
and after skilful massage with tongue and teeth I
transfer them to the plate for additional sculpture
with knife and fork and spoon” എന്ന ഭാഗത്തു കാണു
ന്ന ഈ വിപരീതാഖ്യാനം േനാവലിലാെകയുണ്ടു്.

ഇെതാെക്ക വായിച്ചതുെകാണ്ടു്
എനിക്കു േമാഹൻദാസു് ശ്രീകൃഷ്ണപു
രം േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ എഴു
തിയ ‘സമയമാപിനി പിറേകാട്ടു് ’
എന്ന reversed narration വായിച്ചു്
കമന്റു് െചയ്യണെമന്നു േതാന്നിയ
േതയില്ല. പ്രായം കൂടിയ ഗൃഹനായ
ചങ്ങമ്പുഴ
കൻ െചറുപ്പക്കാരനായി വരുന്നു. അടുത്ത മുറിയിൽ മക
ളുെണ്ടന്നതു് ഓർമ്മിക്കാെത ഭാര്യയുമായി ശയിക്കുന്ന
അയാൾ എെന്താെക്കേയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മകളുെട
കൂടുകാരിെയ േനാക്കി അയാൾ “കണ്ണടിക്കുന്നു” അവളു
െട പിറെക നടന്നു ചൂളമടിക്കുന്നു. ഗൃഹനായകൻ സമ
യമാപിനിെയ േനാക്കി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു തെന്ന കാ
ലേത്തക്കു തിരിച്ചുെകാണ്ടുേപാകാൻ. അേതാെട വൃദ്ധ
െന്റ കഷണ്ടി അയാൾക്കു തിരിച്ചുകിട്ടുന്നു. ഈ അംശമി
ല്ലാതിരുെന്നങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറൻ രചനകൾ വായിക്കാ
ത്തവർ ഈ കഥാകാരെന അഭിനന്ദിേച്ചെന. ഇേപ്പാൾ
ഈ നിലയിൽ ഇെതാരു ദുർബ്ബലരചനയായിേപ്പായി.
േമാഹൻ ദാസിെന ഞാൻ േപ്ലജിയൈറസത്തിെന്റ േപ
രിൽ കുറ്റെപ്പടുത്തുകയല്ല. പടിഞ്ഞാറൻ സാഹിത്യം വാ
യിക്കാെത തെന്ന ഇവിെടയുള്ള ഒെരഴുത്തുകാരനു് ഇങ്ങ
െന എഴുതാൻ േതാന്നും. ഒന്നുകൂെട പറയുന്നു. സാഹി
ത്യേചാരണെമന്നു് ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: വലിയ എഴുത്തുകാരനായാൽ?
ഉത്തരം: വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും. തീസിസ്
എഴുതുന്നവർ ഏെറ ഉപദ്രവിക്കും.

േചാദ്യം: ജനസംഖ്യ കൂടിയാൽ?
ഉത്തരം: കൂടെട്ട. കുളിമുറികളും അതനുസരിച്ചു കൂടും.

പേക്ഷ ചലച്ചിത്രതാരങ്ങൾക്കു (സ്ത്രീകൾക്കു് ) കുളിമുറി
കൾ േവണ്ട. അവർ ബാത്ത്റൂമില്ലാെത കുളിച്ചുെകാള്ളും.

േചാദ്യം: എല്ലാ സ്ത്രീകളും നല്ലവരേല്ല?
ഉത്തരം: അവർ വിവാഹം െചയ്യാതിരിക്കുന്നിട

േത്താളംകാലം നല്ലവർ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു
നിമിഷംെകാണ്ടു ചീത്ത സ്ത്രീയായി മാറും. പുരുഷന്മാർ
വിവാഹത്തിനുമുൻപും പിൻപും ചീത്ത ആളുകൾ.

േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട ചങ്ങമ്പുഴ ‘ചിന്താവിഷ്ടയായ
സീത’ േപാെല ഒരു കാവ്യെമഴുതാത്തെതന്തു് ?

ഉത്തരം: എഴുത്തച്ഛനു ഐൻെസ്റ്റെന്റ തീയറി ഒഫ്
റിേലറ്റിവിറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുെകാണ്ടു് അയാൾ
മണ്ടനേല്ല എന്നു നിങ്ങൾ േചാദിച്ചില്ലേല്ലാ. ഭാഗ്യം.
േചാദ്യം: രാജവാഴ്ച വീണ്ടും വരികയും നിങ്ങെള േകര
ളത്തിെന്റ മഹാരാജാവാക്കുകയും െചയ്താൽ?

ഉത്തരം: വീരശൃംഖലകൾ നല്കുന്ന ഏർപ്പാടു് വീണ്ടും
തുടങ്ങും. ൈവരൂപ്യമുള്ള ഭാര്യെയ െകാണ്ടുനടക്കുന്ന
ഭർത്താവിനു് മഹാരാജാവായ ഞാൻ വീരശൃംഗല
െകാടുക്കും.

േചാദ്യം: േഡാക്ടർ ചികിത്സിക്കുന്നതിനു മിടുക്കൻ
എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതു് എങ്ങെന?

ഉത്തരം: തീരുമാനിക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. കണ്ടമാനം

ഗുളികകളും ആന്റിബേയാട്ടിക്ക്സും എഴുതി േരാഗിക്കു
െകാടുക്കുന്ന േഡാക്ടർക്കു േരാഗെമെന്തന്നു് കണ്ടുപിടി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലന്നു് കരുതുന്നതിൽ െതറ്റില്ല.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകാരന്മാേരാടു് അവരുെട പു
സ്തകെത്തക്കുറിെച്ചഴുതാെമന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് അതു െചയ്യു
ന്നില്ല. ഇതു കള്ളത്തരമേല്ല?

ഉത്തരം: അേത. കള്ളം പറയാെത മറ്റു മാർഗ്ഗമില്ല.

ഗ്രന്ഥകാരേനാടു വാക്കു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു് സത്യ
വിരുദ്ധമായി പുസ്തകം നല്ലതാെണന്നു എഴുതിയാൽ
േകാളത്തിെന്റ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടെപ്പടും. സത്യം പറ
യാതിരിക്കാൻ ഒക്കുകയുമില്ല. കാരണം നിരൂപണം
െചയ്യുന്നവെനക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണു് വായന
ക്കാർ എന്നതുതെന്ന. അവർ കള്ളം കണ്ടുപിടിക്കും.
വാക്കു പരിപാലിക്കാൻ വെയ്യങ്കിൽ അതു ഗ്രന്ഥകാര
േനാടു േനരിട്ടു പറയരുേതാ എന്ന േചാദ്യമുണ്ടാകാം.
ആളുകളുെട മുഖത്തുേനാക്കി അവർക്കു് അസുഖദായക
മായ സത്യം പറയാൻ എനിക്കു് മടിയാണു്.

േചാദ്യം: മഹനീയമായ ഒരു മാതൃക പശ്ചാത്തല

ത്തിൽ വച്ചാണു് ഇതിെല നിരൂപണം. ബ്െളസു് സാ
ങ്ദ്രാറിെന്റ കവിതയാണു് ഉത്കൃഷ്ടെമന്നു എഴുതുന്ന
ഈ േകാളത്തിൽ ‘ഭാഷാേപാഷിണി’യിലും ‘മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പി’ലും വരുന്ന കവിതകളാണു് നല്ലെതന്നു്
പറയുന്നെതങ്ങെന?

ഉത്തരം: െപേസ്സാ ആയുെട കവിതെയ ജയിക്കാൻ

മറ്റു കവിതയില്ല എന്നുപറയുന്ന ഞാൻ ഭാഷാേപാഷി
ണി വാഴ്ത്തുന്ന രാമെന്റ കവിതയാണു് േകമം എന്നു എഴു
തുേമാ? ചാരിത്രമാണു് ഈ േകാളത്തിെന്റ സവിേശ
ഷത എന്നു വിനയപൂർവ്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കെട്ട.

ധർമ്മച്യുതി
ഞാൻ േതഡ്േഫാമിൽ പഠിക്കുന്ന
കാലം. (ഇന്നെത്ത ഏഴാം ക്ലാസു് )
ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്തുവച്ചു് ഇടപ്പ
ള്ളി രാഘവൻപിള്ളെയ കണ്ടു. രാ
ഘവൻപിള്ളയ്ക്കു എെന്റ കടന്നുകയ
റ്റം ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. ഒെരാഴിഞ്ഞ േകാ
എഴുത്തച്ഛൻ
ണിൽ വന്നിരിക്കുന്ന തെന്ന ശല്യ
െപ്പടുത്താൻ ഒരു െചറുക്കൻ എത്തിയതു കഷ്ടകാലം
െകാണ്ടാെണന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖഭാവം വ്യക്തമാ
ക്കി. എങ്കിലും ആരാധനേയാളം െചന്ന മനസ്സിെന്റ േപ്ര
രണയാൽ ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത വിട്ടുേപായില്ല. േചാദ്യ
ങ്ങൾ േചാദിച്ചു ശല്യെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു. എന്നിൽ
നിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റു നടന്നു. ഞാ
നുേണ്ടാ ഒഴിയുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെനാപ്പം നടന്നു. നടന്നു
നടന്നു് ഒരു ജങ്ഷനിൽ വന്നേപ്പാൾ ഒരു രണ്ടുനിലെക്ക
ട്ടിടത്തിെന്റ രണ്ടാമെത്ത നിലയുെട ഒരു ഭാഗത്തു് സുന്ദ
രിയായ ഒരു െപൺകുട്ടി ക്രിസ്മസ് വിളക്കു തൂക്കുന്നതു
കണ്ടു. വർേണ്ണാജ്ജ്വലമായ കടലസ് കൂടിനകത്തു് ദീപം.
െമഴുകുതിരിയാവാം; ബൾബ് ആകാം. ആ ദീപത്തിെന്റ
രശ്മികൾ അവളുെട മുഖത്തുതട്ടി. മുഖം കൂടുതൽ സുന്ദര
മായി. ഇടപ്പള്ളിയുെട കവിത ആ ക്രിസ്മസ് വിളക്കുേപാ
െലയാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നി. ദീപം അകത്തുെണ്ട
ന്നു കാണാൻ വയ്യ. അകത്തിരിക്കുന്ന ബൾബിെന്റേയാ
െമഴുകുതിരിയുെടേയാ േശാഭ ബഹിർഗമിച്ചു് കടലാസ്
കൂടിനു് തിളക്കം നല്കുേമ്പാൾ മാത്രേമ അകത്തുള്ള ദീപ
പ്രഭവേകന്ദ്രെത്തക്കുറിച്ചു് അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
ഇടപ്പള്ളിയുെട കവിത ആന്തരേശാഭയാൽ രൂപശില്പ
ത്തിനാെക തിളക്കം പ്രദാനം െചയ്യുന്നു. ഉള്ളിെല പ്ര
കാശ േകന്ദ്രെത്ത എടുത്തുമാറ്റി േനാക്കൂ. ക്രിസ്മസ് വിള
ക്കില്ലാെതയാവുന്നു. കടലാസുകൂടിെന മാറ്റൂ. ദീപം മാത്ര
േമയുള്ളൂ. അേപ്പാഴും ക്രിസ്മസ് വിളക്കില്ല. എല്ലാ ഉത്കൃ
ഷ്ടമായ കവിതകളും െചറുകഥകളും ക്രിസ്മസ് വിളക്കുക
ളാണു്. ഉറൂബിെന്റ ‘രാച്ചിയമ്മ’ എന്ന കഥയിൽ ആന്ത
രേശാഭയുണ്ടു്. ബഹിർഭാഗേശാഭയുമുണ്ടു്. യു. െക. കു
മാരെന്റ ‘ചില്ലു് െപാട്ടിയ ദിവസം’ എന്ന കഥ (മലയാ
ളം വാരിക) ആന്തരമായ പ്രകാശേകന്ദ്രമില്ലാത്ത കട
ലാസ് കൂടു മാത്രമാണു്. ഒരുത്തെന്റ വീട്ടിെല ഒരു കണ്ണ
ടിയിൽ (ചില്ലിൽ) കാക്ക െകാത്തുന്നു. അനവരതമായ
പ്രക്രിയയാണതു്. ഒരു ദിവസം കാക്ക കണ്ണാടി െകാ
ത്തിെപ്പാട്ടിച്ചു. കാക്കയും അതിെന്റ െകാത്തലും ഏേതാ
സിംേബാളിക് പ്രക്രിയ. അതു് എന്താെണന്നു് ഗ്രഹി
ക്കാൻ ൈവഷമ്യം. സൂചകപദങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കാെത
സിംബലുകൾ രചനകളിൽ തിരുകുന്നതു് ഫാഷനായി
രിക്കുന്ന കാലയളവിലാണു് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതു്. കു
മാരെന്റ സിംേബാളിക് പ്രക്രിയ അനുവാചകെന പീ
ഡിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം contrived symbolism െചറുക
ഥെയ ജീർണ്ണതയിേലക്കു െകാണ്ടുെചല്ലുന്നു. (contrived
symbolism = പ്രചിന്തിത പ്രതിരൂപാത്മകത്വം) കലാനു
ഭൂതിെയ ധർമ്മഭ്രഷ്ടമാക്കാേന ഇത്തരം കൃത്രിമത്വം പ്ര
േയാജനെപ്പടൂ.

പല വിഷയങ്ങൾ

ആകാശവാണിയിെല1
ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരു
ന്ന ഇ. എം. െജ. െവ
ണ്ണിയൂർ ജി. ശങ്കരക്കു
റുപ്പിെന്റ കവിതയുെട
ആരാധകനല്ലായിരു
ന്നു. ജി.െയ നമ്മുെട സിംേബാളിക് കവി എന്നു് ആെര
ങ്കിലും വിേശഷിപ്പിച്ചാൽ െവണ്ണിയൂർ േകാപാകുലനാ
കും. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ സിംബലിസം കൃത്രിമമാെണന്ന
വിശ്വാസക്കാരനായിരുന്നു അേദ്ദഹം. ജി. വലിയ കവി
യാണു് എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കിേപ്പാഴുമുെണ്ടങ്കിലും
െചറുപ്പകാലത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതയുെട അന്ധ
നായ ആരാധകനായിരുന്നു ഞാൻ. െവണ്ണിയൂർ പ്രഭാ
ഷണമേദ്ധ്യ ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ സിംബലിസെത്ത കൃത്രി
മസിംബലിസം എന്നു വിേശഷിപ്പിക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു
രസിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഞാൻ രണ്ടാമെത്ത പ്രഭാഷക
നാെണങ്കിൽ അതിനു മറുപടി നല്കിയതുതെന്ന. ഇന്നു്
എനിക്കു േതാന്നുന്നു ഞാൻ അന്നു് ‘ഫൂളിഷാ’യി െപ
രുമാറിെയന്നു്. സ്വാഭാവികതയില്ലാത്ത, കൃത്രിമത്വംകൂ
ടിയ പ്രതിരൂപാത്മകതയാണു് ജിയുെട കവിതകളിലു
ള്ളതു്. വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആനുരൂപ്യം ഉണ്ടാക്കാേന
അേദ്ദഹത്തിനറിയൂ. ആനുരൂപ്യനിർമ്മിതി എളുപ്പമാണു
താനും. സിംബലിസം ആനുരൂപ്യമല്ല. അവിെട വസ്തു
വും പ്രതീകവും ഒന്നായിത്തീരുകയാണു്. ഈ ഐക്യം
ജി.യുെട പ്രതിരൂപാത്മകത കവിതകളിൽ ഇേല്ലയില്ല.
പ്രസിദ്ധമായ ‘ചന്ദ്രക്കല’, ‘ഇന്നു ഞാൻ നാെള നീ’ ഈ
കാവ്യങ്ങൾ േനാക്കുക. അവയിെല ഹൃദയഹാരിയായ
കലാംശം സ്യുേഡാസിംബലിസംെകാണ്ടു് നിഷ്പ്രഭമാകു
ന്നതു കാണാം. ഇത്രയും എഴുതിയതുെകാണ്ടു ജി. േകാ
സ്മിക്ജീവനുള്ള മഹാകവിയാെണന്ന എെന്റ വിനീതാ
ഭിപ്രായത്തിനു് മങ്ങൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
സ്വാഭാവികതയില്ലാത്ത, കൃത്രിമത്വം
കൂടിയ പ്രതിരൂപാത്മകതയാണു്
ജിയുെട കവിതകളിലുള്ളതു്.
വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആനുരൂപ്യം
ഉണ്ടാക്കാേന അേദ്ദഹത്തിനറിയൂ.

1. പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നവെന േതാണ്ടിവിളിച്ചിട്ടു് എെന്ത

ങ്കിലും പറയുക എന്നതു് ചില അദ്ധ്യക്ഷന്മാരുെട പതിവാണു്.
ആ പ്രതിബന്ധപ്രക്രിയെകാണ്ടു് എെന്റ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പല
തും തകർന്നുേപായിട്ടുണ്ടു്. പിന്നീടു് േതാണ്ടുന്നവനാണു് അധ്യ
ക്ഷെനന്നു് അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിനു േപാകാെതയായി.
ഒരിക്കൽ മയ്യനാട്ടു് ഒരു സേമ്മളനം. ഞൻ ഒരു വിഷയെത്ത
ക്കുറിച്ചു് വാക്യങ്ങളുെട സമന്വയത്തിൽ മനസ്സിരുത്തി പ്രസം
ഗിക്കുകയായിരുന്നു. െപാടുന്നെന ആേരാ േഷർടിൽ പിടിച്ചുവ
ലിച്ചു. ഞാൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ അധ്യക്ഷനാണു് ആ
ഹീനകൃത്യം െചയ്തെതന്നു് മനസ്സിലാക്കി. െതല്ലു നീരസേത്താ
െട ‘എന്തു് ’എന്നു േചാദിച്ച എേന്നാടു ജിയുെട ‘ഇന്നു ഞാൻ
നാെള നീ’ ഒന്നു െചാല്ലൂ എന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു. എെന്റ പ്ര
ഭാഷണവിഷയത്തിനു േയാജിക്കില്ല ആ കവിത. ഇതുേപാ
െല മുൻപു പലതവണയും അയാൾ പ്രഭാഷണത്തിനു് ഭംഗം
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. പിന്നീടു് അയാൾ ഉപസംഹാരപ്രസംഗം
നടത്തുേമ്പാൾ ജിെയക്കുറിച്ചു പറയണം. അതിനു േവണ്ടിയാ
ണു് എെന്ന അയാൾ ഉപദ്രവിച്ചതു്. ഏതായാലും എെന്റ പ്ര
ഭാഷണം തകർന്നുെവന്നുകണ്ടു് ഞാൻ ആ കവിത െചാല്ലാ
െത കേസരയിലിരുന്നു. അധ്യക്ഷൻ വിളറിെവളുത്തു. േശ്രാതാ
ക്കൾ ‘തുടർന്നു പ്രസംഗിക്കണം’ എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞുെവങ്കി
ലും ഞാൻ അനങ്ങിയേതയില്ല.

ഈ പ്രഭാഷണവിഘ്നകാരിെയയാ
ണു് ഞാൻ ഈ േകാളത്തിൽ അടു
ത്തകാലത്തു് എഴുതിയിരുന്നതു്.
അതു് ആവർത്തിേക്കണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു. അേദ്ദഹം ഒരു കമ്മിറ്റിയുെട
അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ആ സ്ഥാനം
വഹിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു് ചി
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ലെതാെക്ക െചയ്യാമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധികാരമണ്ഡലത്തിൽ ൈകകട
ത്തി എേന്താ ഓർഡറിട്ടു. പ്രഭാഷണത്തിനു് പ്രതിബ
ന്ധമുണ്ടാക്കുന്ന ആളിനു് അതു രസിച്ചില്ല. അേദ്ദഹം മു
ഖ്യമന്ത്രിയുെട ഈ അനൗചിത്യെത്ത വിമർശിച്ചുെകാണ്ടു്
എേന്നാടു േചാദിച്ചു “കൃഷ്ണൻനായേര, എെന്റ ഭാര്യയുെട
കൂെട കിടക്കാൻ എനിക്കാേണാ അവകാശം? അേതാ
നിങ്ങൾേക്കാ?” (ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും
മനസ്സിൽ മൂന്നുതവണ പറഞ്ഞു. “അതു നിങ്ങൾക്കു
തെന്ന, അതു നിങ്ങൾക്കുതെന്ന, അതു നിങ്ങൾക്കുത
െന്ന” ഇറ്റലിയിെല േജ്യാതിഃശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗണിത
ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഗലീലിേയാ േകാപ്പർനിക്കസിെന്റ
സിദ്ധാന്തമാണു് ശരിെയന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ കാതലി
ക് പള്ളി ഭീഷണിെപ്പടുത്തി അേദ്ദഹെത്ത ഇൻക്വിസി
ഷെനെക്കാണ്ടു് പീഡിപ്പിക്കുെമന്നു് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ േപ
ടിച്ചു. അേദ്ദഹം വാക്കുകൾ പരസ്യമായി പിൻവലിച്ചു.
ആ പിൻവലിക്കൽ നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽതെന്ന
ഭൂമി സൂര്യെന ചുറ്റുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ Eppur si
muove-But it does move എന്നു മൂന്നുതവണ മനസ്സിൽ
പറഞ്ഞു. ഞാനും ഗലീലിേയാ ആയി മാറി ആ നിമിഷ
ത്തിൽ.)
സദാചാരതൽപരനല്ലാത്ത,2
കാണാൻ െകാള്ളുകില്ലാ
ത്ത, െപരുമാറാൻ അറി
ഞ്ഞുകൂടാത്ത ഭർത്താവി
െന ഒഴിവാക്കാനാണു് ഭാര്യ
എന്നും ൈവകുേന്നരം മീറ്റി
ങ്ങുകൾക്കു േപാകുന്നതും
അർദ്ധരാത്രി തിരിച്ചു വീട്ടിെലത്തുന്നതും. അതു ഗ്രഹിച്ച
ഭർത്താവു് പ്രതിേഷധിക്കും, േദഷ്യെപ്പടും. ഒരു ദിവസം
ഞാൻ െതക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിെലാരിടത്തു് മീറ്റിങ്ങി
നുേപായി. എെന്റ കൂെട പ്രസംഗിക്കാൻ രണ്ടു സ്ത്രീകളും
ഒരു പുരുഷനും. സേമ്മളനം കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുര
െത്തത്തിയേപ്പാൾ രാത്രി ഒരു മണിക്കു കഴിഞ്ഞു. സ്ത്രീ
കെള ആദ്യം വീട്ടിെലത്തിക്കുകയാണു് മര്യാദെയന്നു
കരുതി ഒരു സ്ത്രീയുെട വീട്ടിേലക്കു കാർ േപാകെട്ടെയ
ന്നു് ഞാൻ ൈഡ്രവേറാടു പറഞ്ഞു. അവരുെട വീട്ടുനട
യിൽ എത്തി. െഗയ്റ്റ്േപാലും പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. വീടിെന്റ
കാര്യം പിെന്ന പറയാെനന്തിരിക്കുന്നു? ഞങ്ങൾ െഗ
യ്റ്റിൽ െമെല്ല തട്ടി. അതു ക്രേമണ ഊറ്റം കൂടിയ മട്ടി
ലായി. ങ്േഹ, െഗയ്റ്റു് തുറക്കുന്നേതയില്ല. ഉച്ചത്തിൽ
വിളിച്ചു. അടുത്ത വീട്ടുകാർ ഉണർന്നു് എത്തിേനാക്കി.
ഒരു മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു െഗയ്റ്റു് ഭർത്താവിെന
െക്കാണ്ടു തുറപ്പിക്കാൻ. ഫലമിെല്ലന്നുകണ്ടു് സ്ത്രീ പറ
ഞ്ഞു. “കരുതിക്കൂട്ടി തുറക്കാത്തതാണു്.” അവർ നിലവി
ളി തുടങ്ങി. േവെറ, മാർഗ്ഗമിെല്ലന്നു കണ്ടു ഞാൻ മേറ്റ
സ്ത്രീേയാടു പറഞ്ഞു. “ഇവെരക്കൂടി നിങ്ങൾെകാണ്ടുേപാ
കു. േനരം െവളുത്തിട്ടു് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാം.” അത
നുസരിച്ചു് ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്ന സ്ത്രീെയ അവർ സ്വന്തം
വീട്ടിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. സ്വന്തം വീട്ടിൽ കയറാൻ
സാധിക്കാത്ത സ്ത്രീ പഠിക്കുന്ന കാലത്തു് േകാേളജ് ബ്യൂ
ട്ടിയായിരുന്നു. അവർക്കു ദൗർഭാഗ്യത്താൽ കിട്ടിയതു്
പരമവിരൂപനും കഷണ്ടിക്കാരനുമായ ഭർത്താവിെന
യാണു്. അയാൾ െഗയ്റ്റു് തുറക്കാെത താനാണു് വീ
ട്ടിെന്റ master എന്നു െതളിയിച്ചു. ഈ മാസ്റ്റർഷിപ്പ്അധികാരിത്വം- എല്ലായിടങ്ങളിലും േദാഷമാേയ ഭവി
ക്കൂ. പേക്ഷ സാഹിത്യരചനയുെട കാര്യത്തിൽ അതു
ഗുണമാണു്. എഴുത്തുകാരൻ കവിതെയഴുതുെട്ട, കഥെയ
ഴുതെട്ട ഈ അധികാരിത്വം ൈകവിട്ടാൽ രചന പരാ
ജയെപ്പടും. പരമാവധി നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു േവണം
രചന നിർവഹിക്കാൻ ആ ആധിപത്യമില്ല. ‘മാധ്യമം’
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ‘അന്തർവിഷയകവും ബഹുവിഷയക
വുമായ കാര്യങ്ങൾ’ എന്ന കഥെയഴുതിയ ഗീതയ്ക്ക്. ബ്രാ
ഹ്മണജാതിയിൽെപ്പട്ട കാേവരി േകാേളജിെല പ്രെഫ
സർ. അവരുെട ഭർത്താവു് സുബ്രഹ്മണിക്കു മീനില്ലാെത
ഉണ്ണാൻ വയ്യ. അതും മത്തിതെന്ന േവണം. കാേവരി
ഒരു വിദ്യാർത്ഥിെയ അനുനയിപ്പിച്ചു് മീൻകൂട്ടാൻ തയ്യാ
റാക്കി ഭർത്താവിനു് നല്കുന്നുേപാലും. വിഷയത്തിൽ ഒരാ
ധിപത്യവും കാണിക്കാെത ഗീത ശുദ്ധഅലവലാതി വർ
ത്തമാനം നിർവഹിക്കുന്നു. ഇതു കഥയാെണന്നറിയാൻ
പത്രാധിപർ രചനയുെട മുകളിൽ അച്ചടിച്ച ‘കഥ’ എന്ന
വാേക്ക സഹായിക്കുന്നുള്ളു. ഈ രചനയിൽ സാഹി
ത്യം കാണാനുള്ള അനുവാചകയത്നം വിഫലീഭവിക്കു
കേയയുള്ളു. വിനാശാത്മകതയുെട ജുഗുപ്സാവഹമായ
ചിത്രം ഗീതയുെട കഥ നല്കുന്നു.

സാക്ഷാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാ
യിരുന്നു അച്യുതേമേനാൻ.
ഇന്നു് ഇങ്ങെനയുള്ളവെര
കാണാനില്ല. കാണാനിെല്ല
ന്നു മാത്രമല്ല കമ്യൂണിസ്റ്റായി
ഭാവിക്കുന്നവരിൽ പലരും
പിന്തിരിപ്പന്മാരാണുതാനും.

2. ‘മലയാളനാടു് ’ വാരികയുെട എഡിറ്റർ എസ്. െക. നായർ
ആത്മകഥയുെട ഒരു ഭാഗം സി. അച്യുതേമേനാെന വായി
ച്ചുേകൾപ്പിക്കുേമ്പാൾ ഞാനുംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. േസാവി

യറ്റു് യൂണിയെനയും കമ്യൂണിസെത്തയും വിമർശിക്കുന്ന രച
നയായിരുന്നു എസു്. െക. നായരുേടതു്. അതു േകൾക്കാൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാൾെതാട്ടു് അച്യുതേമേനാെന്റ മുഖം ചുവന്നുതുട
ങ്ങി. അസഹിഷ്ണുതയുെട ഉടെലടുത്ത രൂപമായി അേദ്ദഹം ഒടു
വിൽ അച്യുതേമേനാൻ കാതു രണ്ടും െപാത്തിെക്കാണ്ടു് “നി
റുത്തൂ, നിറുത്തൂ, ഇതാണു് നിങ്ങൾ എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നെതന്നു്
ഞാൻ േനരെത്ത അറിെഞ്ഞങ്കിൽ േകൾേക്കണ്ടതില്ല എന്നു
പറയുമായിരുന്നു” എന്നു് അറിയിച്ചു. ‘േകട്ടുേപായേല്ലാ’ എന്നും
കൂടി അേദ്ദഹം വ്യാകുലചിത്തനായി എസ്. െക. നായേരാടു
പറഞ്ഞു. സാക്ഷാൽ കമ്യൂണിസ്റ്റായിരുന്നു അച്യുതേമേനാൻ.
ഇന്നു് ഇങ്ങെനയുള്ളവെര കാണാനില്ല. കാണാനിെല്ലന്നു മാ
ത്രമല്ല കമ്യൂണിസ്റ്റായി ഭാവിക്കുന്നവരിൽ പലരും പിന്തിരിപ്പ
ന്മാരാണുതാനും. സംസാരത്തിൽ, പ്രവൃത്തിയിൽ, എഴുത്തിൽ
തനി പിന്തിരിപ്പന്മാർ. ബൂർഷ്വാസിയുെട എല്ലാ സുഖസൗകര്യ
ങ്ങളും ആസ്വദിച്ചുെകാണ്ടു് മാേലാകെര പറ്റിക്കാനായി അവർ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളായി ഭാവിക്കുന്നു.

□

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.)
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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

