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സാഹിത്യവാരഫലം
2002/05/24-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േമ മാസം 6-ാം തീയതിയിെല ന്യൂ�
സ് വീക്കിെല ‘Is Magical Realism
Dead’ എന്ന േലഖനം സാഹിത്യവൃ�
ത്തങ്ങളിൽ ൈവകാരിക വിേക്ഷാ�
ഭം ഉളവാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാജിക് റി�
യലിസത്തിെന്റ ഉദ്േഘാഷകനായ
മാർേകസും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആ
പ്രസ്ഥാനവും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞു അെല്ലങ്കിൽ
അപ്രത്യക്ഷമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു് സമർത്ഥി�
ക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന പ്രബന്ധമാണതു്. വിശ്വസനീയവും
യഥാതഥവുമായ റിേപാർട്ടിങ്ങിെന്റ അടുത്തായി ഭ്രമക�
ല്പനകൾ വച്ചാണു് മാജിക് റിയലിസം നിർമ്മിക്കുന്ന�
തു്. മാർേകസിെന്റ ‘One Hundred Years of Solitude’
എന്ന േനാവലിൽ അന്തരീക്ഷത്തിേലക്കു തനിെയ ഉയ�
രുന്ന പുേരാഹിതന്മാരുണ്ടു്. സ്വർഗ്ഗേത്തക്കു െപാങ്ങി�
േപ്പാകുന്ന യുവതിയുണ്ടു്. അേനകം വർഷങ്ങൾ നില്ക്കാ�
െത െപയ്യുന്ന മഴയുമുണ്ടു്. െതേക്കയേമരിക്കയുെട യാ�
ഥാതഥ്യെത്ത അനുവാചകർക്കു പകർന്നുെകാടുക്കാൻ
െവറും റിയലിസം േപാെരന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാ�
ണു് മാജിക് റിയലിസത്തിെന്റ ജനനം. കലയുളവാക്കു�
ന്ന വിശ്വാസേത്താടുകൂടി ഈ ‘മാന്ത്രിക യാഥാർത്ഥ്യം’
ചിത്രീകരിച്ചാൽ ജനത അതംഗീകരിക്കുെമന്നു് മാർേക�
സ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

മാർേകസ്

ഫൂഗുത് (Fuguet) എന്ന എഴുത്തുകാ�
രനും കൂട്ടുകാരും ഉദ്ഘാടനം െച�
യ്ത മക്ഒൻേദാ (Mc Ondo) എന്ന
നൂതന പ്രസ്ഥാനമാണേത്ര മാർ�
േകസിെന്റ മാജിക് റിയലിസത്തി�
നു് േനേര െവല്ലുവിളി നടത്തുന്നതു്.
മാർേകസ് ‘One Hundred Years
of Solitude’ എന്ന േനാവലിലൂ�

െട 1970-ൽ പ്രചരിപ്പിച്ച മാജിക് റിയലിസത്തിനുേശ�
ഷം േലാകത്തു് പല പരിവർത്തനങ്ങൾ വന്നുെവന്നു
‘ന്യൂസ് വീക്ക് േലഖകൻ പറയുന്നു. ആ േനാവലിൽ മാ�
േകാൻേദാ എന്ന സാങ്കല്പിക നഗരത്തിെന്റ (Macondo)
ഉദ്ഭവവും നാശവുമാണു് േനാവലിസ്റ്റ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന�
തു്. േബ്വൻദീയാ (Buendia) കുടുംബം 1820-ൽ രൂപം
െകാടുത്ത ആ നഗരം 1920 വെര വിരാജിച്ചു. 1920-ൽ
ഉണ്ടായ െകാടുങ്കാറ്റു് അതിെന നശിപ്പിക്കുേമ്പാൾ േനാ�
വൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇവിെടയാണു് േസ്വച്ഛാധിപ�
തികൾ മരിക്കാെത അഴുകുന്നതു്, കൃഷിക്കാർ േപ്രതങ്ങ�
ളുമായി സമ്പർക്കത്തിേലർെപ്പടുന്നതു്. ഫൂഗൂതിെന്റ പു�
തിയ പ്രസ്ഥാനം 1996-ൽ രൂപവത്കരിക്കെപ്പട്ടു. മുപ്പ�
ത്തിയഞ്ചു വയസ്സിനു താെഴയുള്ള പതിെനട്ടു എഴുത്തു�
കാർ മക്ഒൻേദാ എന്ന േപരിൽ ഒരു കഥാസമാഹാരം
പ്രസാധനം െചയ്തേപ്പാൾ ഈ പ്രസ്ഥാനം ആവിർഭവി�
ച്ചുെവന്നാണു് േലഖകൻ പറയുന്നതു്. ഇേപ്പാൾ അവർ
മക്ഒൻേദാ എഴുത്തുകാർ എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പ�
ടുന്നു. ഇവർ ആവിർഭവിച്ചേപ്പാൾ മാജിക് റിയലിസ�
ത്തിെന്റ മാജിക് ഇല്ലാെതയായി. “Mc Ondo slammed
the door on magical realism” എന്നു് പ്രബന്ധത്തിൽ
മാർേകസ് ചിത്രീകരിച്ച ലാറ്റിൻ അേമരിക്കെയക്കാൾ
സത്യാത്മകമാണു് മക്ഒൻേദാ ക ൃ തികളിെല ലാറ്റിന�
േമരിക്കെയന്നു് ആ എഴുത്തുകാർ വാദിക്കുന്നു.

മാർേകസ് േനാവെലഴുതുന്ന കാലെത്ത ലാറ്റിനേമരിക്ക�
യല്ല ഇന്നെത്ത ലാറ്റിനേമരിക്കെയന്നും അതു സമ്പൂർ�
ണ്ണമായി ആധുനികീകരിക്കെപ്പട്ടുെവന്നുമാണു് മക്ഒൻ�
േദായുെട വാദം. കൂടാെത മാജിക് റിയലിസം ഉറങ്ങുന്ന,
അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു േലാകെത്തയാണു് ആവിഷ്ക�
രിച്ചെതന്നും അതിനു് ഇന്നു സത്യാത്മകതയിെല്ലന്നും
മക്ഒൻേദാ പറയുന്നു. േബ്വൻദിയ കുടുംബത്തിെല പ്രാ�
യംകൂടിയ ഒരംഗം മരിക്കുേമ്പാൾ മഞ്ഞപ്പൂക്കളുെട പത�
നം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നു് ഉണ്ടായിെയന്നും അതു
െതരുവുകെളയാെക ആവരണം െചയ്തുെവന്നും മാർേക�
സ് പറയുന്നു. അയാളുെട േചാര വീട്ടിൽ നിന്നു് നൂലുേപാ�
െല േറാഡിലൂെട ഒഴുകിെയന്നും വളവുകളിലൂെട െതറ്റാ�
െത അതു പ്രവഹിെച്ചന്നും മരിച്ചയാളിെന്റ അമ്മയുെട
അടുക്കളയിൽ െചന്നുെവന്നും േനാവലിൽ കാണുന്നു.
ആ അമ്മയാകെട്ട അേപ്പാൾ മുപ്പത്തിയാറു മുട്ടകൾ ഉട�
ച്ചു് െറാട്ടിയുണ്ടാക്കാൻ ഭാവിക്കുകയയായിരുന്നു. ഈ
സംഭവത്തിെല നിദ്രാവസ്ഥ ഇന്നെത്ത ഉണർന്ന അവ�
സ്ഥയ്ക്കു് േയാജിക്കുന്നിെല്ലന്നു് മക്ഒൻേദാ പ്രഖ്യാപിക്കു�
ന്നു. മാജിക് റിയലിസത്തിെന്റ ജനനത്തിനു് കാരണ�
ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാരണങ്ങൾ ഇന്നു അപ്രത്യ�
ക്ഷങ്ങളായരിക്കുന്നതിനാൽ ആ പ്രസ്ഥാനവും അപ്രത്യ�
ക്ഷമായി എന്നാണു് മക്ഒൻേദായുെട പ്രഖ്യാപം ഈ
നൂതനത്വം ജനസമ്മതി േനടിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും േലാകമാ�
െകയുള്ള മാജിക് റിയലിസത്തിെന്റ ആകർഷകത്വത്തി�
നു് ന്യൂനത സംഭവിക്കാനിടയില്ല എന്നും മക്ഒൻേദാ
സമ്മതിക്കുന്നു.

ഇവിെട ഒരു കാര്യം മക്ഒൻേദാ
കരുതിക്കൂട്ടി വിസ്മരിക്കുകയാണു്.
മാർേകസിെന്റ േനാവൽ ലാറ്റിന�
േമരിക്കയുെട പരിധികളിൽ ഒതു�
ങ്ങിനില്ക്കാത്ത അസാധാരണമായ
കൃതിയാണു്. േടാൾേസ്റ്റായിയുെട
‘വാർ ആൻഡ് പീസ് ’, ‘അന്നാക�
േരനിന’ ഇവെയേപ്പാെല, േജായിസിെന്റ ‘യുലിസ്യി�
സിെന’ (Ulysses) േപാെല World text ആണു്. യുലി�
സ്യിസിനു് ഐറിഷ് േനാവൽ എന്ന േപരു് അസംബ�
ന്ധമായിരിക്കുന്നതുേപാെല മാർേകസിെന്റ േനാവലി�
നു് െകാളംബിയൻ േനാവൽ എന്ന േപരും അസംബ�
ന്ധമേത്ര! േമാബിഡിക്ക്, ദ് മാൻ വിത്തൗട്ട് ക്വാളിറ്റിസ്
(മ്യൂസിെലഴുതിയതു് ) ഇവ രണ്ടും െവറും േനാവലുകളല്ല.
മാർേകസിെന്റ കൃതിേപാെല അവയും World texts-
ആണു്. േദശേമാ രാഷ്ട്രേമാ അത്തരം കൃതികൾക്കു് പരി�
ധി കല്പിക്കുന്നില്ല. േലാകത്തിനാെക അപ്രേമയ പ്രഭാ�
വമുണ്ടേല്ലാ. ആ പ്രഭാവമാണു് world texts-നുമുള്ളതു്.
അതു് നശിക്കുകയില്ല. നശിക്കുെമന്നു് കരുതുന്നതു് ശുദ്ധ�
മായ മണ്ടത്തരം. മാജിക് റിയലിസെമന്നതു് ഒരാവിഷ്കാ�
രൈശലിമാത്രം. അതിനുള്ള ആകർഷകത്വം െപാേയ്പാ�
യി എന്ന വാദവും ബുദ്ധിശൂന്യത. ന്യൂസ് വീക്കിെല േല�
ഖനത്തിനു് മറുപടിയായി േവെറാരു േലഖനവും ആ വാ�
രികയിൽത്തെന്ന കാണാം. അതു് എഴുതിയ വില്യം െക�
ന്നഡി മാർേകസിെന കണ്ടേപ്പാൾ അവർ േനാവലിെന്റ
മരണെത്തക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു. സംഭാഷണത്തിനിടയ്ക്കു്
മാർേകസ് പറഞ്ഞു: “േനാവൽ മരിെച്ചന്നു് പറഞ്ഞാൽ
േനാവലല്ല മരിച്ചതു്. അതു പറയുന്ന നിങ്ങളാണു്” െക�
ന്നഡി മാർേകസിെന്റ ഈ മതേത്താടു േയാജിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് എഴുതുന്നു: മക്ഒൻേദാ എന്ന പിടിവാദക്കാരൻ സ്വ�
ന്തം നാഡി (pulse) പിടിച്ചു േനാേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ബീഭത്സം

ഡബ്ല്യൂ.ഡബ്ല്യൂ.
േജക്കബ്സ്

നിർമ്മലങ്ങളായ കാട്ടുപാതകളുണ്ടു്.
അരികുകളിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു് ഇലകൾ അവയിൽ വീ�
ഴുന്നതു് സാധാരണമാണു്. ആദ്യമാ�
യി ഒരില വീഴുന്നു. പിന്നീടു് പല ഇല�
കൾ. ഇങ്ങെന ജീർണ്ണപത്രങ്ങൾ
വീണുവീണു് പാത െമത്തേപാെല�
യാവുന്നു. രണ്ടടി കനമാർന്ന പത്ര�
ശയ്യകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യം

വീണ ഇലയുെട സ്വഭാവം അതു കാണാൻ വയ്യാത്ത
നമുക്കു് അറിയാൻ പാടില്ല. മനുഷ്യബുദ്ധി ഈ പാത
േപാെലയാണു്. ഒരു ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്നു. അതു ബുദ്ധി�
മാർഗ്ഗത്തിൽ പതിക്കുന്നു. പിന്നീടു് വായിക്കുന്ന പുസ്തക�
ങ്ങൾ ഒന്നിനു േമെല േമെല വീഴുന്നു അതിനാൽ ആദ്യം
പതിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കാൻ വയ്യ.
അതിെന്റ ഓർമ്മയും അവ്യക്തം. 1950-നു് അടുപ്പിച്ച
ഏേതാ വർഷത്തിലാണു് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഥാകാര�
നായ ഡബ്ല്യൂ.ഡബ്ല്യൂ. േജക്കബ്സിെന്റ “The Monkey’s
Paw” എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചതു്. (പിന്നീടു് അതിെന്റ
നാടകരൂപവും വായിച്ചു) കുരങ്ങിെന്റ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ പാ�
ദം ഒരു കുടുംബത്തിനു കിട്ടുന്നു. അതിനു് അത്ഭുതജന�
കമായ മാന്ത്രികസ്വഭാവമുണ്ടു്: മൂന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾക്കു്
അതിെന്റ സഹായത്താൽ സാഫല്യമുണ്ടാകും. ഇത്രയും
വസ്തുതകൾ സ്പഷ്ടം. ഇനിയുള്ള ഓർമ്മകൾ മറ്റു ഗ്രന്ഥപ�
ത്രങ്ങളുെട പതനംെകാണ്ടു് അസ്പഷ്ടങ്ങൾ കുടുംബത്തി�
നു് ഇൻഷ്വറൻസ് തവണേയാ മേറ്റാ അടയ്ക്കാൻ പണം
േവണം ഏേതാ കുടുംബാംഗം നിർേദ്ദശിച്ചതനുസരിച്ചു് ഗൃ�
ഹനായകൻ കുരങ്ങിൻ പാദെമടുത്തു് ആദ്യെത്ത ആഗ്ര�
ഹം പറഞ്ഞു. അല്പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഫാക്ടറിയിൽ
േജാലിക്കുേപായ മകൻ യന്ത്രത്തിനിടയിൽെപട്ടു മരി�
ച്ചുെവന്നു് കുടുംബത്തിനു് അറിവു കിട്ടി. സ്വല്പംകൂടി സമ�
യം കഴിഞ്ഞു. മകെന്റ മരണത്തിനു ‘േകാംെപൻേസ�
ഷനാ’യി (ക്ഷതിപൂരകമായി) ഇരുന്നൂറു പവൻ കമ്പനി
െകാടുത്തയച്ചു. ദിവസങ്ങൾക്കുേശഷം ഒരു കുടുംബാംഗ�
ത്തിെന്റ േപ്രരണയനുസരിച്ചു് ഗൃഹനായകൻ കുരങ്ങിൻ
പാദെമടുത്തു് ‘മകൻ ജീവിച്ചു വേരണേമ’ എന്ന അഭിലാ�
ഷം വാക്കുകളിലൂെട പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒച്ച േകട്ടുതുടങ്ങി. മക�
െന്റ വരവാണതു്. ഭവനത്തിലുള്ളവർക്കു േപടിയായി.
ഒച്ച കൂടിക്കൂടി വന്നേപ്പാൾ സന്ത്രാസത്തിെന്റ തീക്ഷ്ണത�
യാൽ മകൻ വീണ്ടും ശവക്കുഴിയിൽ പ്രശാന്തതേയാടു�
കൂടി കിടക്കെട്ട എന്നു് അയാൾ ആഗ്രഹം ആവിഷ്ക്കരിച്ചു.
ക്രേമണ ഒച്ച കുറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു് അതു തീെരയി�
ല്ലാെതയായി. ഇതുേപാെലെയാരു horror story ഞാൻ
േവെറ വായിച്ചിട്ടില്ല. ക്ലാസ്സിക്കായി പരിഗണിക്കെപ്പ�
ടുന്ന ഇക്കഥ വായനക്കാർ വായിക്കണെമന്നു് ഞാൻ
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

മ്യൂസിൽ

മനുഷ്യസ്വഭാവമാണു് അനുഗ്രഹീ�
തനായ േജക്കബ്സ് ഇക്കഥയിലൂ�
െട ചിത്രീകരിക്കുന്നതു്. എത്രതെന്ന
േസ്നഹം േതാന്നിയാലും മരിച്ചുേപായ
ബന്ധു ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ വീ�
ണ്ടും ജീവനാർന്നു് നമ്മേളാടു ജീവി�
ക്കാൻ വന്നാൽ നമുക്കു േപടിയാ�

കും. പേക്ഷ, സാഹിത്യത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ മരിച്ചവർ
വീണ്ടും ജീവിച്ചുവരുന്നതു നന്നു് എന്നു നമുക്കു േതാന്നു�
ന്നു. കുമാരനാശാനും വള്ളേത്താളും ഉള്ളൂരും ശങ്കരക്കു�
റുപ്പും ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെമാെക്ക അവരുെട മരണാവ�
സ്ഥയിൽ നിന്നു േമാചനമാർന്നു വീണ്ടും നമ്മുെടയിട�
യിൽ ജീവിെച്ചങ്കിൽ എന്തു നന്നായിരുന്നുെവന്നു് ഇേപ്പാ�
ഴെത്ത കവിതകൾ വായിക്കുേമ്പാൾ എനിക്കുേതാന്നാ�
റുണ്ടു്. മലയാളം വാരികയിൽ വി.പി. മേനാഹരൻ എഴു�
തിയ “ഗന്ധം” എന്ന കഥ വായിച്ചേപ്പാൾ തകഴി ശിവ�
ശങ്കരപ്പിള്ളയും പി. േകശവേദവും ൈവക്കം മുഹമ്മദ്
ബഷീറും മരണത്തിൽ നിന്നു് എഴുേന്നറ്റു് യഥാക്രമം തക�
ഴിയിലും പൂജപ്പുരയിലും േകാഴിേക്കാട്ടും ജീവിക്കാൻ തുട�
ങ്ങിെയങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുേപായി. കാരൂരി�
െന്റ ‘മരപ്പാവകൾ’ എന്ന കഥ ഇതിനകം ക്ലാസ്സിക്കായി
മാറിയിട്ടുണ്ടേല്ലാ. േകരളത്തിൽ ഇേപ്പാൾ കഥെയഴുതു�
ന്നവരിൽ ഒരാളിനുേപാലും അതുേപാെലെയാരു ക്ലാസ്സി�
ക് രചിക്കാൻ കഴിയാത്തതു് എന്തുെകാണ്ടു്?

മേനാഹരെന്റ ‘ഗന്ധം’ എന്ന കഥ അസ്വാഭാവികത�
യാൽ കലയിെല അനുേപക്ഷണീയ ഘടകമായ ദൃഢ�
പ്രത്യയത്തിെന്റ ഇല്ലായ്മയാൽ (belief) ബീഭത്സമേത്ര.
ബീഭത്സം ഒരു രസമാെണങ്കിൽ ജുഗുപ്സാവഹം എന്നു്
േവണ്ടവർ തിരുത്തിെക്കാള്ളെട്ട. ഭാര്യയും ഭർത്താവും
വിവാഹേമാചനത്തിനു തീരുമാനിക്കുന്നു. േകാടതിവിധി
ഉണ്ടാകുന്ന ദിനംവെര അവർ ഒരുമിച്ചു് ഒരു വീട്ടിൽത്ത�
െന്ന താമസിക്കാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നു. സംഭവിേക്കണ്ടതു്
സംഭവിക്കുന്നു. അവർ ക്രേമണ അടുക്കുന്നു. മേനാഹര�
െന്റ സംഭാഷണങ്ങളും കൃത്രിമങ്ങളാണു്.

“ഒേര തരംഗൈദർഘ്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഒേര
ഒരു കാര്യം ഒരു പേക്ഷ, ഇതു മാത്രമായിരിക്കും”. എന്നു
ഒരാൾ. “ശരിയാ… ഏതായാലും ഉഭയസമ്മതമായ ഒരു
കാര്യെമന്ന നിലയിൽ ഒട്ടും വച്ചു നീട്ടണ്ട” എന്നു േവെറാ�
രാൾ. പണ്ടെത്ത മലയാളം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷ�
യിൽ ജയിച്ചവർ അെല്ലങ്കിൽ േതാറ്റവർ ഇമ്മട്ടിൽ സം�
സാരിച്ചു ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഈ
സംഭാഷണമില്ല കലയുെട േലാകത്തും ആരും ഇങ്ങ�
െന സംസാരിക്കാറില്ല ‘ചിന്താഭാര ക്ലാന്തതയാൽ ഭവ�
തി ക്ഷുണ്ണഹൃദയയായി ശയനീയത്തിൽ ശയിക്കുന്നതു്
അസ്മാദൃശന്മാർക്കു് സമാേലാചനയ്ക്കു് അപ്രാപ്യമാണു്.
എന്നു് കഥാകാരൻ എഴുതിയില്ലേല്ലാ. ഭാഗ്യം! ഏതുകഥ�
യ്ക്കും അത്ഭുതജനകമായ അനിവാര്യത ഉണ്ടായിരിക്ക�
ണം. മനം മറിപ്പിക്കുന്ന സർവ്വസാധാരണത്വമാണു്
ഇക്കഥയ്ക്കുള്ളതു്. ഇന്നെത്ത കഥെയഴുത്തുകാർ േപന
െതാടാതിരുെന്നങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. (മേനാഹര�
െന്റ രചന മലയാളം വാരികയിൽ)

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: സമകാലീന ജീവിതത്തിെന്റ പ്രേത്യകത�
െയന്തു്?

ഉത്തരം: ആധിക്യമാണു് സമകാലിക ജീവിതത്തി�
െന്റ സവിേശഷത. െനയ്ത്തിരി കത്തിച്ചുവച്ചു് പണ്ടു് ഞാൻ
വായിച്ചിരുന്നു. ഇന്നു നൂറു വാട്സ് ബൾബുെണ്ടങ്കിേല
വായിക്കാനാവൂ. പണ്ടു് ഞാൻ കാളവണ്ടിയിൽ സഞ്ച�
രിച്ചു. ഇന്നു എനിക്കു വിമാനത്തിൽ േപാകാനാണു്
കൗതുകം. രചനയിൽ മിതം സാരം ച വേചാഹി വാ�
ഗ്മിതാ—മിതവും സാരവത്തുമായ വാക്കാണു് വാഗ്മിത—
എന്ന സാരസ്വതരഹസ്യം എഴുത്തുകാർ മനസ്സിലാ�
ക്കിയിരുന്നു. കാലെത്തസ്സംബന്ധിക്കുന്നതു് കാലികം.
സമകാലികം എന്നു പ്രേയാഗിക്കുന്നതു് നന്നു്. പ്രേത്യ�
കതയ്ക്കു പകരമായി സവിേശഷത എന്നാവണം. പ്രതി
+ ഏകം = പ്രേത്യകം. each എന്ന അർത്ഥേമയുള്ളു
അതിനു്: excess-െനക്കുറിച്ചു് െപാൾ വേലറി എഴുതിയ
പ്രബന്ധം താങ്കൾ വായിക്കണം.

േചാദ്യം: മലയാളത്തിെല കവികൾക്കുള്ള പ്രധാന�
െപ്പട്ട േദാഷെമന്തു്?

ഉത്തരം: കീർത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവർ അശ്രാ�
ന്തപരിശ്രമം െചയ്യുന്നു. വള്ളേത്താളും ചങ്ങമ്പുഴയും
ഇടപ്പള്ളിയും ഇതു െചയ്തിരുന്നില്ല. ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
തന്നാലാവും വിധം ഇതനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. സാഹിത്യപരി�
ഷത്തിെന്റ സേമ്മളനങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടു് അേനകം
പ്രാേദശിക കവികെളെക്കാണ്ടു പ്രഭാഷണം െചയ്യി�
പ്പിക്കുക, ശിഷ്യെരെക്കാണ്ടു് തെന്റ കവിതെയക്കുറിച്ചു്
േലഖനങ്ങൾ എഴുതിപ്പിക്കുക. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിപ്പിക്കുക
ഇങ്ങെന പലതും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃത്യങ്ങളായിരു�
ന്നു. ആനയ്ക്കു് അതിെന്റ ബലം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നു
പറയുന്നതുേപാെല ശങ്കരക്കുറുപ്പിനു് തെന്റ കവിതയു�
െട മഹനീയത അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. മലയാളത്തി�
െല ഒേരെയാരു Cosmic കവിയാണു് അേദ്ദഹം. അതു്
അേദ്ദഹത്തിനു് അറിയാമായിരുന്നില്ല.

േചാദ്യം: േകരളത്തിൽ ഉന്നതനായ ഒരു ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥൻ േകരള സർവീസ് റൂൾസ് ലംഘിച്ചു് സർക്കാരി�
െനയും മന്ത്രിെയയും വിമർശിക്കുന്നതു ശരിയാേണാ?

ഉത്തരം: ശരിയല്ല. സർക്കാരും മന്ത്രിയും െതറ്റുെച�
യ്താലും ഉേദ്യാഗസ്ഥനു് വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല. വിമർ�
ശിക്കണെമങ്കിൽ േജാലി രാജിവയ്ക്കണം. േജാലിയിലി�
രിക്കുേമ്പാൾ സർവീസിെന്റ ലിഖിതനിയമങ്ങൾക്കും
അലിഖിതനിയമങ്ങൾക്കും ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ അടിമ�
യാണു്. ബ്യൂേറാക്രസിയുെട നിയമമതാണു്. ഒരു സാ�
ധാരണ േബാംബിട്ടാൽ മണൽക്കാടായി മാറുന്ന ചില
െകാച്ചുരാജ്യങ്ങൾ അേമരിക്ക എന്ന Super power-െന
ഭീഷണിെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ എനിക്കു് ആ െകാച്ചുരാജ്യ�
ങ്ങേളാടു പുച്ഛം േതാന്നാറുണ്ടു്. സർക്കാർ മഹാസ്ഥാ�
പനമാണു്. അതു െകാടുക്കുന്ന ശംബളം പറ്റിെക്കാണ്ടു്
അതിെനയും മന്ത്രിെയയും വിമർശിക്കുന്നതു് ശരിയല്ല.
സി.പി. രാമസ്സ്വാമിയുെട കാലത്താെണങ്കിൽ ഇങ്ങ�
െന വിമർശിക്കുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥെന explanation േപാ�
ലും വാങ്ങാെത ഡിസ്മിസ് െചയ്യുമായിരുന്നു. നമ്മുെട
ജനാധിപത്യത്തിെന്റ േപരിൽ ഇക്കൂട്ടർ പുലരുന്നു.

േചാദ്യം: നായ്ക്കുളിൽ അമിതമായ താൽപര്യമുള്ള
ചില സ്ത്രീകളുണ്ടു്. അവെരക്കുറിച്ചു്?

ഉത്തരം: അവർക്കു human beings-െന േസ്നഹി�
ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.

േചാദ്യം: സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു് ഉേപക്ഷിക്കാൻ
വയ്യാത്ത ഗുണങ്ങൾ ഏവ?

ഉത്തരം: തലേച്ചാറും ഹൃദയവും. ഭാഗ്യേക്കടുെകാണ്ടു്
അവർക്കു് രണ്ടുമില്ല. തലേച്ചാറില്ലാത്തതുെകാണ്ടു ഭ്രാ�
ന്തു് വരില്ല. ഹൃദയമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് ഹൃദയസ്തംഭനം
അവർക്കു ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല.

േചാദ്യം: ഛന്ദേസ്സാടുകൂടി കവിതെയഴുതുന്നവരും
അതില്ലാെത കവിതെയഴുതുന്നവരും തമ്മിൽ എേന്ത
വ്യത്യാസം?

ഉത്തരം: നീലാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭ്രമണം െചയ്യുന്ന കൃ�
ഷ്ണപ്പരുന്താണു് ഛന്ദേസ്സാടുകൂടി കവിതെയഴുതുന്നവൻ.
‘െചാട്ടച്ചാൺ വഴി ദൂരം മാത്രം കഷ്ടിച്ചങ്ങു പറക്കും’
േകാഴിയാണു് വൃത്തമില്ലാെത കവിതെയഴുതുവന്നവൻ.

െമനെക്കടുത്തൽ
പീനൽേകാഡിൽ പല നിയമങ്ങളുണ്ടു്. ആ നിയമങ്ങൾ�
ക്കനുസരിച്ചു് ശിക്ഷാർഹരായ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു
നിയമവും വ്യർത്ഥമായിേപ്പാവുകയില്ല. ഉദാഹരണത്തി�
നു് “കഥെയഴുതി മനുഷ്യെര ശല്യം െചയ്യുന്നവർക്കു മൂ�
ന്നുവർഷം കഠിനതടവും പതിനായിരം രൂപ പിഴയും
നല്കാം” എെന്നാരു നിയമമുെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. അതി�
നു സർവ്വഥാ േയാഗ്യനായി ഒരാെള കിട്ടാൻ പ്രയാസ�
മുെണ്ടന്നു് നമുക്കു േതാന്നും. ആ േതാന്നൽ െവറുേത.
േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ “മായാബസാർ” എന്ന െച�
റുകഥെയഴുതിയ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കു് പീനൽ�
േകാഡിെല ആ പരികല്പനത്തിൽ നിർബ്ബാധം െചന്നു
നില്ക്കാം. ഒറ്റപ്പാലം േകാേളജിൽ വച്ചു കൂടിയ ഒരു സേമ്മ�
ളനത്തിൽ ഒരു ഭ്രാന്തൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കാളിദാ�
സൻ സാമൂഹികങ്ങളായ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഒന്നും മി�
ണ്ടിയിട്ടില്ലാത്തതു െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം കവിയല്ല എന്നാ�
യിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞതു്. മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു് ഞങ്ങൾ
വരാന്തയിൽ നിന്നേപ്പാൾ ഒളപ്പമണ്ണ ആ പ്രഭാഷകെന
കളിയാക്കി. “കവിയല്ല കാളിദാസൻ എന്നുപറഞ്ഞ�
തു് െവറുെതയല്ല. ഒരു കാരണവും കൂടി കാണിച്ചേല്ലാ
എന്നു് അേദ്ദഹം പുച്ഛത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതുേപാെല
കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കും കഥെയഴുത്തിനു് കാരണമുണ്ടു്. ൈവയ�
വസായികത്വവും മീഡിയ സംസ്കാരവും കുടുംബങ്ങെള
തകർത്തുകളയും എന്ന അഭിപ്രായത്തിനു് ബഹിഃർപ്ര�
കാശനം നല്കാനാണു് കൃഷ്ണൻകുട്ടി കഥെയഴുതിയതു്.
മാതൃകാ ദമ്പതികളായിരുന്നവർ ക്രേമണവ്യവസായ�
ത്തിെന്റ അധമത്വവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു് മീഡിയ സംസ്കാ�
രത്തിെന്റ പ്രേലാഭനങ്ങൾക്കു വശംവദരാകുന്നതിെന
നിന്ദിക്കണം കഥാകാരനു്. പേക്ഷ, ആവിഷ്കാരത്തിനു്
സൗന്ദര്യേമാ ശക്തിേയാ ഇല്ല. അവിശ്വസനീയമായ
അന്ത്യവും കഥയ്ക്കു്. മായാബസാറിൽ േപായ ഭാര്യ തിരി�
ച്ചുവരുന്നില്ലേത്ര. പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിെന്റ വിശ്വസനീ�
യതയ്ക്കുേവണ്ടി കഥാകാരൻ ഒരു സ്ത്രീെയ കഥയിൽനിന്നു്
അപ്രത്യക്ഷയാക്കിക്കളയുന്നു. ഏെതാരു സ്ക്കൂൾ കുട്ടിയും
കൃഷ്ണൻകുട്ടിെയക്കാൾ ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു് നല്ല
കഥെയഴുതും. അേദ്ദഹം വളെരക്കാലമായി വായനക്കാ�
െര െമനെക്കടുത്തുന്നു സ്വന്തം രചനകൾ െകാണ്ടു്.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ
സിമിേത്തരിയിൽ ദിനംപ്രതി ശവങ്ങൾ കുഴിച്ചിടുന്നു.
മൺകൂന അതിെന്റ മുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഏറി വന്നാൽ
അമ്പതുെസന്റ് സിമിേത്തരിക്കു്. അതിൽ ഇത്രയും ശവ�
ങ്ങൾ എങ്ങെന കുഴിച്ചിടുന്നു എന്നു ഞാൻ സംശയിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. ആ സംശയത്തിനു് അടിസ്ഥാനമില്ല. കാലംകഴി�
ഞ്ഞ മൺകൂന തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടു് പുതിയ ശവം അവിെട
കിടത്തും. മൺകൂനയുണ്ടാക്കും. എത്ര ശവങ്ങൾ ഉെണ്ട�
ങ്കിലും സിമിേത്തരിയിൽ അടക്കാം. കഥകൾ എത്ര പറ�
ട്ടയാെണങ്കിലും വാരികകൾ ധാരാളം. ഏതിെലങ്കിലും
പബ്ലിഷ് െചയ്യാം. പത്രാധിപർ പ്രതിഫലവും അയച്ചു�
െകാടുക്കും. അതു പണ്ടെത്തേപ്പാെലയല്ല. നല്ല സംഖ്യ�
യാണു് പ്രതിഫലമായി നല്കുന്നതു്. സാഹിത്യത്തിൽ
ഒരു കഴിവുമില്ലാത്തവർ കഥാകാരന്മാരായി, കവികളാ�
യി വിലസുന്നു േകരളത്തിൽ.

േജായിസ്

സംസ്കൃത േകാേളജ് പ്രിൻസിപ്പലാ�
യിരുന്ന േഡാക്ടർ പി.െക. നാരാ�
യണപിള്ളേയാെടാരുമിച്ചു് ഞാൻ
നാഗർേകാവിലിൽ ഒരു സേമ്മളന�
ത്തിനു േപായി. തിരിച്ചു വരുേമ്പാൾ
സാറിെന്റ കാർൈഡ്രവർ പറഞ്ഞു
“െപേട്രാൾ തീരാറായി ഇവിെടയാ�
െണങ്കിൽ അതു കിട്ടും. അല്പം കൂടി മുേന്നാട്ടുേപായാൽ
കാറ് നില്ക്കും. െപേട്രാൾ ഒരിടത്തുനിന്നും കിട്ടുകയുമില്ല”.
സാറിെന്റ കാറിലായിരുന്നു സേമ്മളനത്തിനുള്ള േപാ�
ക്കും തിരിച്ചുള്ള യാത്രയും. സാറ് ൈഡ്രവേറാടു േചാദി�
ച്ചു—“തീെരത്തീർേന്നാ െപേട്രാൾ?” ൈഡ്രവർ പറഞ്ഞു:
“തീെരത്തീർന്നു.” പി.െക. ആജ്ഞാപിച്ചു “കാർ േപാക�
െട്ട െപേട്രാൾ നമുക്കു ശരിെപ്പടുത്താം” ൈഡ്രവർ വാശി�
േയാടുകൂടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടു ൈമൽ താണ്ടിയി�
രിക്കും. വാഹനം െപാടുന്നെന നിന്നു. ആ സ്ഥലേത്താ
അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിേലാ െപേട്രാൾ കിട്ടില്ല. സാറ്
ൈഡ്രവേറാടു പറഞ്ഞു. “അടുത്ത ബസ്സിൽ കയറി കി�
ട്ടുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു് െപേട്രാൾ വാങ്ങിെക്കാണ്ടു വരു.”
“എനിക്കു വയ്യ” എന്നു ൈഡ്രവറുെട മറുപടി. അയാൾ
രണ്ടുമണിക്കൂേറാളം താടിക്കു ൈകെകാടുത്തു ഇരുന്നു.
പിന്നീടു് റ്റിെന്നടുത്തു പിന്നിട്ടവഴിയിേലക്കു നടന്നു. ഒരു
മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു് അയാൾ തിരിെച്ചത്തി െപേട്രാളുമാ�
യി. തിരുവനന്തപുരത്തു് ഞങ്ങൾ എത്തിയേപ്പാൾ അർ�
ദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സാഹിത്യവാഹനത്തിെന്റ
ഊർജ്ജം ഇല്ലാതായിേപ്പായിെയന്നു് നിരൂപകർ പറ�
യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു് കാലേമെറയായി. സാഹിത്യത്തിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ—കവികളും കഥാകാരന്മാരും—
വാഹനം മുേന്നാട്ടു േപാകെട്ട എന്നാജ്ഞാപിച്ചുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്നു. അതു നില്ക്കാറായി.

സാധാരണക്കാരായ മന്ത്രിമാർക്കു പകരം ഇന്റെല�
ക്ച്ച ്വൽസ് (ധിഷണാശാലികൾ) രാജ്യം ഭരിച്ചാൽ അതു്
സ്വർഗ്ഗമാകുെമന്നതു െതറ്റിദ്ധാരണയാണു്. ഇന്റെല�
ക്ച്ച ്വലിനു് അമൂർത്തമാേയ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ. അതു
പ്രാേയാഗികതലത്തിൽ െകാണ്ടുവരാനും കഴിയുകയി�
ല്ല. ധിഷണാശാലികളല്ലാത്ത മന്ത്രിമാർ സാധാരണ
ജീവിതെത്ത കണ്ടറിയും. അതിേനാെടാത്തു അവർ നീ�
ന്തിത്തുടിക്കും. ധിഷണാശാലിക്കു് നിത്യജീവിതേത്താടു
പുച്ഛമാണു്. സാധാരണ ജീവിതെത്ത അയാൾ അംഗീ�
കരിക്കുന്നില്ല. ജീവിതെത്ത പ്രവാഹമായി കരുതിയാൽ
അതിെന്റ തീരത്തു നില്ക്കുന്നവൻ മാത്രമാണു് ഇന്റെല�
ക്ച്ച ്വൽ. അയാൾക്കു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിവർത്തന�
വും വരുത്താൻ കഴിയുകയില്ല.

ഇന്റെലക്ച്ച ്വൽ മന്ത്രിയായാൽ പരാജയം സംഭവി�
ക്കും. േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിെയന്ന
നിലയിൽ പരാജയമടഞ്ഞു. ലൂക്കാച്ചിെന അരിേസ്റ്റാട്ട�
ലിേനാടു സമീകരിക്കുന്നു ചിലർ. മന്ത്രിെയന്ന നിലയിൽ
അേദ്ദഹവും പരാജയെപ്പട്ടു. അതിനാൽ അമൂർത്തമായി
മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ധിഷണാശാലിെയ നമ്മൾ മന്ത്രിപ�
ദത്തിേലക്കു ഉയർത്തരുതു്. ഇന്നെത്ത രീതിതെന്നയാ�
ണു് അഭിമാക്യം. ഫിേലാസഫർ-കിങ് എന്ന ആശയം
ആപത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണു്.

സി.വി. രാമൻപിള്ള

ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സാ�
ഹിത്യചിന്തകൻ സി.വി. രാമൻപി�
ള്ളെയയും തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള�
െയയും താരതമ്യെപ്പടുത്തി തകഴി�
യാണു് better artist എന്നു് പണ്ടു്
അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ഈ മതം അത്രക�
ണ്ടു ശരിയാേണാ എന്നതിൽ സംശ�
യം. സി.വി.യുെട കഥാപാത്രങ്ങൾ

അവരുെട സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്നു് പരിപൂർണ്ണമായ േമാച�
നം േനടിയവരാണു്. ഹരിപഞ്ചാനനനും ചന്ത്രക്കാറനും
സി.വി. പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്നവരല്ല. തകഴിയു�
െട കഥാപാത്രങ്ങൾ നിർമ്മാതാവിെന വിട്ടു നില്ക്കുന്നവ�
രല്ല. സി.വിയുെട കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരുേടതായ ജീ�
വിതം നയിക്കുന്നു. തകഴിയുെട െചമ്മീനിെല പരീക്കു�
ട്ടി നിഴലാണു്. അയാൾ തകഴിെയ ഒട്ടിനില്ക്കുന്നു. ‘കയ�
റി’െല കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഈ ന്യൂനതയുണ്ടു്. അതി�
നാൽ സി.വി. രാമൻപിള്ളെയയും തകഴി ശിവശങ്കരപ്പി�
ള്ളെയയും താരതമ്യെപ്പടുത്താൻ വയ്യ.

ഞാൻ കാസാേനാവയുെട ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ വായി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു് വളെര വളെര വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു്. േലാകം
കണ്ട വിഷയാസക്തന്മാരിൽ—ലമ്പടന്മാരിൽ—
ഒന്നാമെത്ത സ്ഥാനമാണു് അയാൾക്കു്. ഒരു സ്ത്രീേയാ�
ടുകൂടി ശയിച്ച ഒരു രാത്രിയാണു് തികഞ്ഞ ആഹ്ലാദം
തനിക്കു പ്രദാനം െചയ്തെതന്നു് അയാൾ ഓർമ്മക്കുറിപ്പു�
കളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ആ സ്ത്രീയുെട വയസ്സു് എത്രയായി�
രുന്നുെവേന്നാ? െവറും എഴുപതു്. വിഷയാസക്തന്മാരു�
െട മാനസികനില അസാധാരണം തെന്ന.

എന്തിനു് പുരുഷന്മാെര മാത്രം കുറ്റം പറയണം? വർഷ�
ങ്ങൾക്കു മുൻപു് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തു് സേമ്മളനത്തിൽ
പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു് േപായി. സേമ്മളനം രാത്രി എട്ടുമ�
ണിേക്ക ആരംഭിക്കൂ. അത്രയും േനരം എനിെക്കാരു വീ�
ട്ടിൽ വിശ്രമിേക്കണ്ടതായി വന്നു. അല്പേനരം ആെരയും
കണ്ടില്ല. െപെട്ടന്നു് ആകർഷകത്വമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഞാനി�
രുന്ന െസറ്റിയിൽ വന്നു് ഇരുന്നു. അവരുെട അടുത്തങ്ങ�
െന ഇരിക്കുന്നതു് േമാശമാെണന്നു് കരുതി ഞാൻ െസ�
റ്റിയുെട അറ്റേത്തക്കു നീങ്ങി. പിെന്ന എനിക്കു നീങ്ങാൻ
സ്ഥലമില്ല. അവർ സംഭാഷണം തുടങ്ങി. സത്യസായി
ബാബെയക്കുറിച്ചായിരുന്നു ശ്രീമതിയുെട സംസാരം.
പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു് അവർക്കു് ഒരു ദിവസം പൂജാമുറിയിൽ
എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നറിയിച്ചു. ഞാൻ സംഭാഷ�
ണത്തിനു േവണ്ടി ‘എന്താ കഴിയാത്തതു്?’ എന്നു് േചാ�
ദിച്ചു. അവരുെട മറുപടി: “എെന്റ period ആയിരുന്നു
സാർ അന്നും എെന്റ flow നിന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു.” ഇതു
േകട്ട എെന്റ വയസ്സു് അന്നു എത്രയായിരുന്നുെവേന്നാ?
െവറും എഴുപതു്.
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എം.കൃഷ്ണൻ നായർ

തിരുവനന്തപുരത്ത് വി.െക.മാധവൻ പിള്ളയുെടയും ശാരദാ�
മ്മയുെടയും മകനായി 1923 മാർച്ച് 3-നു ശ്രീ എം.കൃഷ്ണൻ നാ�
യർ ജനിച്ചു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േശഷം തിരുവനന്തപു�
രം യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാളജിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ബിരുദാ�
നന്തര ബിരുദം േനടി. പഠനത്തിനു േശഷം മലയാള സാഹി�
ത്യാധ്യാപകനായി അേദ്ദഹം പല കലാലയങ്ങളിലും േസവ�
നം അനുഷ്ഠിച്ചു. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാളജിൽ നി�
ന്നു മലയാള വിഭാഗം തലവനായി വിരമിച്ചു.

സാഹിത്യവാരഫലം
36 വർഷേത്താളം തുടർച്ചയായി അേദ്ദ�
ഹം എഴുതിയ (1969 മുതൽ 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�
വ്  േലാ െ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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https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
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https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
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https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia


RIVER VALLEY
DIGITAL LIBRARY
empowering the author …

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

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ
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യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും 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 പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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