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സാഹിത്യവാരഫലം

2002/07/05-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

പതിന്നാലു് ഭാഷകളിേലക്കു ഇതി
നകം തർജ്ജമ െചയ്യെപ്പട്ട “The
Reader” എന്ന േനാവൽ അതിെന്റ
രചയിതാവായ േബൺഹർറ്റ് ഷ്ലി
ങ്കിനു് (Bernhard Schlink) മഹാ
യശസ്സ് േനടിെക്കാടുത്തു. അേതാെട
അേദ്ദഹം വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ പ്ര
തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടു. ഇേപ്പാൾ ജർമ്മൻ
സാഹിത്യെത്തക്കുറിച്ചു് നിരൂപണം െചയ്യുേമ്പാൾ ഈ
പ്രതിഭാശാലിെയ വിട്ടുകളയാൻ ഒക്കുകയില്ല. വിശ്വസാ
ഹിത്യകാരന്മാരുെടയിടയിൽ തലയുയർത്തി നില്ക്കുന്ന
മഹാനായ േനാവലിസ്റ്റാണു് ഷ്ലിങ്ക്. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ “The Reader” എന്ന േനാവലിെനക്കുറിച്ചു് ഈ േകാ
ളത്തിൽ സാമാന്യം ദീർഘമായ മട്ടിൽത്തെന്ന പ്രതി
പാദിച്ചിരുന്നു. വായനക്കാരുെട സ്മരണെയ പുനഃസ്ഥാ
പനം െചയ്യുന്നതിനുേവണ്ടി ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ ആ
േനാവലിെനക്കുറിച്ചു് എഴുതിെക്കാള്ളെട്ട. െഹപ്പൈറ്റ
റ്റിസ് േരാഗത്തിൽ നിന്നു് സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്ന പതി
നഞ്ചു വയസ്സുള്ള മിഹായൽ (Michael) അവെന്റ ഇരട്ടി
പ്രായമുള്ള ഹന (Hanna—അവൾക്കു് 36 വയസ്സുെണ്ട
ന്നാണു് എെന്റ ഓർമ്മ) എന്ന സ്ത്രീെയക്കണ്ടു് കാമവിവ
ശനായി രതിേകളികളിൽ വീഴുന്നു. അവർ ബന്ധം തു
ടർന്നു െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ മിഹായലിെന അദ്ഭുത
െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു് അവൾ അപ്രത്യക്ഷയാകുന്നു. കാ
ലം കഴിഞ്ഞു് മിഹായൽ ഒരു െകയ്സ് വിസ്താരം നടന്നു
െകാണ്ടിരിക്കുന്ന േകാടതിയിൽ വച്ചു് ഹനെയ കാണു
ന്നു. നിയമവിദ്യാർത്ഥിയായ അവെന േകാടതിനടപടി
കൾ പഠിക്കാനായി അവെന്റ അധ്യാപകൻ മറ്റു വിദ്യാർ
ത്ഥികേളാെടാപ്പം അവിെട െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാ
ണു്. യുദ്ധകാലത്തു തടങ്കൽപ്പാളയത്തിെല സൂക്ഷിപ്പുകാ
രിയായ ഹന അക്ഷന്തവ്യമായ കുറ്റം െചയ്തു. ആ മഹാ
പാതകത്തിനുേവണ്ടി അവെള അറസ്റ്റ് െചയ്തു് വിസ്തരി
ക്കുേമ്പാഴാണു് മിഹായലിനു് അവെള കാണാൻ ഇടവ
ന്നതു്. എന്തു അപരാധമാണു് ഹന െചയ്തതു് ? അറുന്നൂ
റു തടവുകാരികെള ഒരു പള്ളിയ്ക്കകത്താക്കി പൂട്ടിയിട്ടിരി
ക്കുന്നു. പള്ളിയിൽ േബാംബ് വീണേപ്പാൾ പൂട്ടുതുറന്നു
തടവുകാരികെള രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു ഹനയ്ക്കു്. പേക്ഷ,
അവളതു െചയ്തില്ല. പള്ളി അഗ്നിയിൽ കരിഞ്ഞേതാ
െടാപ്പം നിരപരാധികളായ സ്ത്രീകളും കരിഞ്ഞുേപായി.
അങ്ങെന ക്രൂരമായി െചയ്തതു് എന്തിെനന്നു് ജഡ്ജി
േചാദിച്ചേപ്പാൾ പുതുതായി വരുന്ന തടവുകാർക്കു സ്ഥ
ലം േവേണ്ട? എന്ന മറുേചാദ്യമായിരുന്നു ഹന േചാദിച്ച
തു്. േകാടതി വധശിക്ഷ മറ്റുള്ളവർക്കു നല്കുന്നതു് പുതിയ
ആളുകൾക്കു് ഇടം നല്കാനേല്ല എന്ന േചാദ്യവും ഇവിെട
ഉയരുന്നു. കുറ്റം, കുറ്റമില്ലായ്മ, നീതി, അനീതി ഇവെയക്കു
റിച്ചു് ചിന്തിക്കാൻ ഷ്ലിങ്ക് േനാവലിലൂെട ആവശ്യെപ്പ
ടുന്നു നമ്മേളാടു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ Flights of Love എന്ന കഥാസമാ
ഹാരത്തിലും ഇെതാെക്കത്തെന്നയാണു് വിഷയങ്ങൾ.
ഷ്ലിങ്കിെന്റ കഥകെളക്കുറിച്ചു ചില വിമർശകർ വിപ്ര
തിപത്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എനിക്കു് അവേരാടു േയാജി
ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മഹാനായ േനാവലിസ്റ്റ് എന്നേപാ
െല അേദ്ദഹം മഹാനായ കഥാകാരനുമാെണന്നാണു്
എെന്റ പക്ഷം. (Flights of Love. Bernard Schlink.

Translated from the German by John E. Woods.
Pantheon Books, New York. pp. 308, $23.00.)

ഈ സമാഹാരത്തിെല ആദ്യെത്ത കഥയായ “Girl
with Lizard” തികച്ചും മേനാഹരമാണു്. െപൺകുട്ടി
കിനാവിെലന്ന േപാെല പല്ലിെയ േനാക്കുന്നു. പല്ലി തി
ളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളാൽ െപൺകുട്ടിെയ േനാക്കുന്നു. ഈ
ചിത്രം ഒരു വീട്ടിെല ആൺകുട്ടിെയ വല്ലാെത ആകർഷി
ക്കുന്നു.
ചിത്രേത്താടുള്ള ഈ മാനസികമായ അടുപ്പമല്ലാെത
ആ കുട്ടിക്കു് ഒന്നിേനാടും താൽപര്യമില്ല. അവെന്റ ആന്ത
രേലാകവും ബാഹ്യേലാകവും േയാജിക്കുന്നില്ല. കുടുംബ
േത്താടുള്ള ഈ േയാജിപ്പില്ലായ്മയും ഇതും ഒന്നു േപാ
െലയാണു്. അച്ഛനമ്മമാരുെട മുറിയിൽ അവനു കയറി
ക്കൂടാ. വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കും. എങ്കിലും ആ മുറിയിൽ
അവനു കയറിക്കൂടാ. വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കും. എങ്കി
ലും അവനു ആ മുറിയിേലക്കു പ്രേവശനമില്ല. അതുേപാ
െല അച്ഛനും അമ്മയും അവെന്റ മുറിയിേലക്കും കയറു
കില്ല.
അവനു പ്രായം കൂടിവരുന്നു. കാമു
കിയായി അവൻ ഒരുത്തിെയ തി
രെഞ്ഞടുത്തു. പേക്ഷ, അവർ ഒരു
മിച്ചു ശയിച്ചേപ്പാൾ ദയനീയവസ്ഥ
യായിരുന്നു ഫലം. അവനു് ൈലംഗി
കത്വത്തിലും താൽപര്യമില്ല. അവ
െന്റ മദ്യപാനായിരുന്ന അച്ഛൻ മരി
േബൺഹർറ്റ്
ച്ചു. അയാളുെട മരണത്തിനുേശ
ഷ്ലിങ്ക്
ഷം അവൻ ആ ചിത്രെമടുത്തു് സ്വ
ന്തം മുറിയിൽ തൂക്കി അന്യെരേപ്പാലും അവൻ അതു്
കാണിക്കില്ല. ആെരങ്കിലും വന്നാൽ അവൻ ചിത്രെമടു
ത്തു കിടക്കയുെട അടിയിലിടും. അവർ െപായ്ക്കഴിേഞ്ഞ
അവനതു വീണ്ടും ചുവരിൽ തൂക്കൂ. അച്ഛനു് ധാർമ്മികമാ
േയാ അധാർമ്മികമാേയാ കിട്ടിയ ചിത്രമാണതു്. അന്നു
അയാൾ മിലിറ്ററി േകാർടിെല അംഗമായിരുന്നു. പ്രാ
ഡ്വിവാകനായിരുന്നു.
ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരം അവൻ ചിത്രെമടുത്തു വർ
ത്തമാനപ്പത്രത്തിൽ െപാതിഞ്ഞു. കടപ്പുറേത്തക്കു െച
ന്നു. അവിെട ആളുകൾ തീകൂട്ടി ശരീരം ചൂടുപിടിപ്പിക്കുക
യാണു്. അവനും ഒരിടത്തു തീ കൂട്ടി ചിത്രം അതിേലക്കു്
അവെനറിഞ്ഞു. രൂപമറിയാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ ചി
ത്രം കരിഞ്ഞു. തീ െകട്ടേപ്പാൾ അവൻ പാദരക്ഷ െകാ
ണ്ടു് കനലുകെള തട്ടിനീക്കി. എല്ലാം ചാരമാകുന്നതുവെര
അവൻ കാത്തുനിന്നില്ല. നീലനിറവും ചുവപ്പുനിറവുമാർ
ന്ന അഗ്നിശിഖകെള അവൻ കുറച്ചുേനരം േനാക്കി. പി
ന്നീടു് അവൻ വീട്ടിേലക്കു േപായി.
വ്യാകുലമായ മനസ്സാണു് അവേന്റതു്. ആ വ്യാകുലത
ബാഹ്യേലാകത്തിനുമുണ്ടു്. അവയ്ക്കു തമ്മിൽ െപാരുത്ത
മില്ല. അതു കണ്ടറിഞ്ഞ അവനു് അച്ഛേനാേടാ അമ്മ
േയാേടാ െപാരുത്തെപ്പടാൻ കഴിയുകയില്ല. ചിത്രമാ
ണു് അവെന ജീവിപ്പിച്ചതു്. ചിത്രം അധാർമ്മികമായി
അച്ഛനു കിട്ടിയ പാരിേതാഷികമാെണന്നു് താൻ അറി
ഞ്ഞേപ്പാൾ പ്രശസ്തനായ ഒരു ചിത്രകാരെന്റ നഷ്ടെപ്പട്ട
ചിത്രമാണു് അെതന്നു് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവെന അതു
േഹാൺട് െചയ്യാെതയായി. അവൻ അതു തീയിൽ
എരിച്ചു കളഞ്ഞേപ്പാൾ പിെന്നെയല്ലാം വിരസമായി
ബ്ഭവിച്ചു.
മൂല്യങ്ങേളാടു നിേഷ
ആർക്കു ശക്തിവിേശഷം േലാ
ധാത്മകത പ്രദർശി
കത്തു് െകാണ്ടുവന്നു് പരിവർ
പ്പിക്കുന്ന െചറുകഥയാ
ത്തനം വരുത്താൻ കഴിയുേമാ
ണിെതന്നു് ചിലർ പറ
അയാൾ / അവൾ ജീനിയസ്.
േഞ്ഞക്കാം. Holocaustനു േശഷം കവിതയിെല്ലന്നു ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞി
േല്ല? അതു സത്യമേല്ല? ആ സത്യെത്ത ഇക്കഥയിലൂെട
ആവിഷ്കരിക്കുകയാണു് ഷ്ലിങ്ക്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മറ്റു
െചറുകഥകളും ഈ സത്യത്തിെന്റ വിഭിന്നമുഖങ്ങൾ കാ
ണിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതവും രാഷ്ട്രവ്യവഹാരപരവും ചരി
ത്രപരവും ആയ സത്യങ്ങെള കലാത്മകമായി ആേലഖ
നം െചയ്യുകയാണു് ഷ്ലിങ്ക്.

നാറ്റം
ഇന്നു് (19.6.02) ൈവകുേന്നരം പുളിമൂട്ടിേലക്കു െചന്ന
േപ്പാൾ (പുളിമൂടു് തിരുവനന്തപുരെത്ത െമയ്ൻേറാഡി
െല ഒരു ജങ്ഷൻ) ഒരു പരിചയവും എനിക്കില്ലാത്ത
ഒരു മധ്യവയസ്കൻ എേന്നാടു േചാദിച്ചു. “റ്റി. പദ്മനാ
ഭൻ മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയ “ഗൗരി:
വീണ്ടും” എന്ന കഥ നിങ്ങൾ വായിേച്ചാ?”
ഞാൻ: “വായിച്ചു”
അേദ്ദഹം: “എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു?”
ഞാൻ: “സ്റ്റുപിഡിറ്റി ആൻഡ് അബ്േസഡിറ്റി.”
അേദ്ദഹം: “ഈ റബിഷ് എങ്ങെന മാതൃഭൂമി വിേശ
ഷാൽ പ്രതിയിൽ അച്ചടിച്ചുവന്നു.”
ഞാൻ: (മൗനം)
അേദ്ദഹം: “പദ്മനാഭെന്റ ‘ഗൗരി’ എന്ന രചന വായി
ച്ചു് േകാൾമയിർെക്കാണ്ട ഒരു െപൺകുട്ടി കഥാകാരെന
അഭിനന്ദിച്ചു എന്നാണേല്ലാ എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇതു
കഥയാേണാ? സാഹിത്യമാേണാ?”
ഞാൻ: “അതിെല ആത്മപ്രശംസയുണ്ടേല്ലാ അതു്
ൈധഷണികതലത്തിൽ അപരിഷ്കൃതമാണു്.”
അേദ്ദഹം: “നിങ്ങൾക്കു ഇതിൽ ഒന്നും െചയ്യാനിേല്ല?”
ഞാൻ: “ഞാെനന്തുചയ്യണം?”
അേദ്ദഹം: “ഇതു വായനക്കാരെന്റ ബുദ്ധിശക്തിെയ
അപമാനിക്കുന്നു. നിന്ദിക്കുന്നു എന്നു് നിങ്ങെളഴുതണം.”
ഞാൻ: “എഴുതാം.”
(പരിചയമില്ലാത്ത ആളിേനാടു പ്രതിജ്ഞ െചയ്തതു േപാ
െല ഞാൻ ഇതു എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം കഥകെള
hack work എന്നാണു് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിേശഷിപ്പിേക്കണ്ട
തു്—നമ്മുെട സാഹിത്യനാശനെത്തയും ജീർണ്ണതെയ

യും അതിൽ നിന്നുയരുന്ന ദുർഗ്ഗന്ധെത്തയും ഇതു് അനു
ഭവെപ്പടുത്തിത്തരുന്നു.)

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: നിങ്ങൾ േബാട്ടണി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ
വിഷയേത്താടു ആഭിമുഖ്യം േതാന്നാൻ കാരണം
എന്താണു് ?

ഉത്തരം: രണ്ടു മാസേമ പഠിച്ചുള്ളൂ. േലാകമാെകയു

ള്ള പച്ചിലകൾ പറിെച്ചടുത്തു് കുടിച്ചാൽ െപാട്ടാത്ത
ലാറ്റിൻ േപരുകൾ നല്കുന്ന ആ വിഷയം എനിക്കു് അറ
പ്പും െവറുപ്പും ഉണ്ടാകി.

േചാദ്യം: mediocrity എവിെടക്കാണാം സാഹിത്യ
വാരഫലത്തിലല്ലാെത?

ഉത്തരം: ഇടത്തരക്കാരൻ (മീഡിേയാക്രിറ്റി) ഇടത്ത
രക്കാെരക്കുറിച്ചു പുസ്തകങ്ങെളഴുതും.

േചാദ്യം: ജീനിയസ് ആരു് ?
ഉത്തരം: ആർക്കു ശക്തിവിേശഷം േലാകത്തു് െകാ

ണ്ടുവന്നു് പരിവർത്തനം വരുത്താൻ കഴിയുേമാ അയാൾ /
അവൾ ജീനിയസ്.

േചാദ്യം: വിലാസിനി (എം. െക. േമേനാൻ) ബുദ്ധിമാ
നായിരുേന്നാ?

ഉത്തരം: ആയിരുന്നു. കുറിക്കുെകാള്ളുന്ന രീതിയിൽ
അേദ്ദഹം വാക്യങ്ങൾ എഴുതും. ഒരിക്കൽ േപരുേകട്ട
ഒരു നിരൂപകനു് എഴുതി അയച്ചു: ‘മലയാളനാടു വാ
രിക മുഴുവൻ തീട്ടമാണു്. പേക്ഷ, അതു ഒ. വി. വിജയ
േന്റതായതുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായിരിക്കും.

േചാദ്യം: ഡ്രസ്സിൽ ഭ്രമമുേണ്ടാ നിങ്ങൾക്കു് ?
ഉത്തരം: ഇല്ല. സുന്ദരികൾ പരിഷ്കാരത്തിനുേവണ്ടി

ഡ്രസ് മാറ്റി േവെറാന്നു ധരിച്ചാൽ ൈവരൂപ്യമുള്ളവരാകും.

േചാദ്യം: മീശ ഇഷ്ടമാേണാ?
ഉത്തരം: സ്ത്രീകേളാടു േചാദിേക്കണ്ട േചാദ്യം എേന്നാ

ടു േചാദിക്കുകയാേണാ നിങ്ങൾ? മീശ ഇഷ്ടമെല്ലങ്കിലും
അതിെനക്കുറിച്ചുള്ള പദ്യം എനിക്കിഷ്ടമാണു്. The
huge laughing cockroaches on his top lip എന്നു്
ഒസിപ്പ് മന്ദിൽസ്തം സ്റ്റാലിെന്റ മീശെയക്കുറിച്ചു്.
‘ഇന്നിേപ്പാൾ റഷ്യെയ േനാക്കിപ്പഠിക്കണം
മന്നിതിൽ നാെമാെക്ക മീശ വയ്ക്കാൻ
എന്തഴകാണു്, േയാജിപ്പാണു് േരാമങ്ങൾ
െക്കന്തു കരുത്താെണേന്നാർത്തു േനാക്കൂ
ഇല്ല വലിപ്പെച്ചറുപ്പമാ േരാമങ്ങ
െളല്ലാെമാരുേപാലാണില്ല േഭദം’
എന്നു ചങ്ങമ്പുഴ. സ്റ്റാലിെന്റ മീശെയക്കുറിച്ചു്.

േചാദ്യം: േപരിടുന്നതിൽ ഔചിത്യം കാണിച്ചയാൾ
ആരു് ?

ഉത്തരം: എെന്റ മുത്തച്ഛെന്റ അനിയൻ. അേദ്ദഹം
മകനിട്ട േപരു് േകൾക്കേണാ? ‘ഷഡക്ഷര സുന്ദരൻ
നായർ. മകൻ അച്ഛെനക്കാൾ േനരെത്ത മരിച്ചു.
അച്ഛനും മരിച്ചു. ഇെല്ലങ്കിൽ അച്ഛെന്റ മരണേവളയിൽ
‘എനിക്കു എെന്റ േമാൻ ഷഡക്ഷര സുന്ദരൻനായെര
കാണണ’െമന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു പറയാൻ കഴിയുമാ
യിരുന്നില്ല.

കലാത്മകങ്ങളായ കഥകൾ വാ
യിക്കുേമ്പാൾ ഒരഭിമർദ്ദം നമ്മുെട
മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും. വാങ്മയ
ചിത്രങ്ങൾ നമ്മെള േവെറാരു
േലാകേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകും.

Galloping T. B. എന്നു
േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. Galloping
Stupidity എവിെട കാ
ണാൻ കഴിയും? ഉണ്ണി

ക്കൃഷ്ണൻ പുതൂർ മാതൃഭൂമി
വാർഷികപ്പതിപ്പിെലഴു
തിയ ‘മുളംതത്തകൾ’ എന്ന കഥയിൽ ബുദ്ധിശൂന്യതയു
െട ആ കുതിേച്ചാട്ടം കാണാം. ഞാൻ ഈ “സാഹിത്യ
കാരെന്റ” ഒരു രചനയും വായിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണു്
ഇക്കഥ വായിക്കുന്നതു്. മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരുത്തൻ
ഭാര്യേയാടു സംസാരിക്കുന്നതാണു് ഇക്കഥയുെട വിഷ
യം. ഇതിവൃത്തമില്ല. സ്വഭാവചിത്രീകരണമില്ല. സംഘട്ട
നമില്ല. ചിത്തവൃത്തിെയസ്സംബന്ധിച്ച േപാരാട്ടമില്ല. കു
െറ ചത്ത വാക്യങ്ങൾ സമാഹരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു ഉണ്ണി
ക്കൃഷ്ണൻ. Horrifying spectacle എന്നുകൂെട ഇംഗ്ലീഷിൽ
പറഞ്ഞു െകാള്ളെട്ട.
ജി. കുമാരപിള്ള പാലാ നാരായണൻനായേരാടു ഒരു
പ്രേയാഗൈവകല്യെത്തക്കുറിച്ചു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ കവി
മറുപടി പറഞ്ഞതു് ഇങ്ങെന “ആ പ്രേയാഗത്തിനു് ഞാ
നുേദ്ദശിച്ച അർത്ഥമിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങെളേപ്പാെലയുള്ള
വർ ആ രീതിയിൽപ്രേയാഗിച്ചാൽ മതി, ഇല്ലാത്ത അർ
ത്ഥം വന്നുെകാള്ളും. ഇതു് കുമാരപിള്ള എേന്നാടു പറ
ഞ്ഞതാണു്. ഏതു പ്രേയാഗൈവകല്യെമന്നതു് എെന്റ
വാർദ്ധകസ്മൃതിയിൽ നിന്നു് ഓടിേപ്പായിരിക്കുന്നു. കുമാ
രപിള്ള സത്യേമ പറയൂ. പാലാ നാരായണൻ നായർ
േതാന്നിയ േപാെല കവിത എഴുതുന്ന ആളാണു്. അതു
െകാണ്ടു ജി. കുമാരപിള്ള പറഞ്ഞതു് ഞാൻ വിശ്വസി
ക്കുന്നു.
“േകരളം വളരുന്നു പശ്ചിമഘട്ടങ്ങെള

േകറിയും കടന്നും അന്യമാം രാജ്യങ്ങളിൽ”

എന്ന രണ്ടു വരികൾ േനാക്കുക പശ്ചിമഘട്ടങ്ങെള എന്ന
തു് western ghats എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രേയാഗത്തിെന്റ
തർജ്ജമയാണു്. ഘട്ടത്തിനു് കവി ഉേദ്ദശിച്ച അർത്ഥ
മില്ല. quay or landing place, steps by a river-side
എെന്നാെക്കയാണു് ഘട്ടത്തിെന്റ അർത്ഥം (M. Monier
Williams). േകറിയും കടന്നും എന്ന പ്രേയാഗവും ശരി
യല്ല. േകറിക്കടക്കാം. േകറിയും കടന്നും എന്ന ‘സിമൾ
േറ്റനിയസ് ’ കൃത്യം—ഏകകാലികകൃത്യം ഒരിക്കലും നട
ക്കുകില്ല.
“ജീവരക്തം ചുരത്തുന്ന കവിത” എന്ന േപരിൽ േഡാ. എം.
ലീലാവതി എഴുതിയ ഒരു േലഖനത്തിൽ (മാതൃഭൂമി വാർ
ഷികപ്പതിപ്പു് ) “…എങ്ങെനേയാ പ്രചരിച്ച ഒരു കാലഘ
ട്ടത്തിൽ.” എന്നു കാണുന്നു. “കാലഘട്ടത്തിൽ” എന്ന
തു് രണ്ടാംതരം െതറ്റല്ല, ഒന്നാംതരം െതറ്റാണു്. ഇതു

മലയാളഭാഷയിെല പ്രേയാഗമാണു് എന്നു പറഞ്ഞാ
ലും വിലേപ്പാകില്ല. നശീകരണം എന്നു ലീലാവതി മുമ്പു്
എഴുതി. നശീകരണം െതറ്റു്. നാശനം ശരി. വനനാശന
മാണു് ശരി. വനനശീകരണം എന്ന പ്രേയാഗം സാധു
വല്ല. ഞാനിതു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. പല ദിവസങ്ങൾ കഴി
ഞ്ഞു് കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ ‘മലയാളൈശലി’ എന്ന പുസ്തക
ത്തിൽ ഇതു് എഴുപതുെകാല്ലം മുൻപു് എടുത്തു കാണിച്ച
താണു് എെന്നഴുതി ശ്രീമതി എെന്ന ‘ഊശിയടിച്ചിരുന്നു’
(ഊശിയടിക്കുക ഗ്രാമ്യപ്രേയാഗം—കളിയാക്കുക എന്ന
അർത്ഥമാണതിനു് ) കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ ജനിച്ചേപ്പാൾത്ത
െന്ന നശീകരണം െതറ്റാെണന്നു് പറേഞ്ഞാ? ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണേല്ലാ ഏവരും ഇത്തരം പ്രേയാഗ
ങ്ങളുെട െതറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാെത മാരാെര
പ്രസവിച്ചയുടെന ആ കുഞ്ഞു് നശീകരണം െതറ്റു്. എന്നു്
അമ്മയ്ക്കു് അദ്ഭുതമുളവാക്കുമാറു് ഉദ്േഘാഷിേച്ചാ? പി
െന്ന ഞാൻ മലയാളൈശലിയിൽ മാരാരുെട ഈ തിരു
ത്തു് കണ്ടതായി ഓർമ്മക്കുന്നില്ല. അതിൽ കാണുമായി
രിക്കും അങ്ങെന അെല്ലങ്കിലും എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ
മരിച്ചേപ്പാൾ ‘ഞാൻ ഇനി സംശയങ്ങൾ ആേരാടു േചാ
ദിക്കും?’ എന്നു പരിേദവനം െചയ്ത സ്ത്രീയാണേല്ലാ േഡാ
ക്ടർ എം. ലീലാവതി എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ അമ്മ
യുെട ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നു പുറത്തു േപാന്നേപ്പാൾ
അഷ്ടാധ്യായീസൂത്രങ്ങൾ െചാല്ലിെക്കാണ്ടാേണാ കിട
ക്കയിൽ വീണതു് ? എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയെരക്കുറിച്ചു്
എൻ. േഗാപാലപിള്ള എേന്നാടു പറഞ്ഞതു് എഴുതാം.
“അയാൾ ആലുവയിൽ സ്ക്കൂളധ്യാപകനായിരുന്നേപ്പാൾ
ഞാൻ പരിേശാധനയ്ക്കു് െചന്നു. ‘അവൾ െപൺകുട്ടിെയ
പ്രസവിച്ചു. എന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതാൻ വാരിയ
േരാടു പറഞ്ഞു. അയാെളഴുതിയതു് ഒന്നാന്തരം െതറ്റായി
രുന്നു.” എം. എച്ച്. ശാസ്ത്രികളും ഈ സംഭവെത്തക്കുറിച്ചു്
എേന്നാടു പറഞ്ഞു.
എം. ലീലാവതിയുെട പ്രബന്ധത്തിെന്റ േപരു് “ജീവ
രക്തം ചുരത്തുന്ന കവിത” എന്നേത്ര. മുലയിൽ നിന്നു
രക്തം വരുന്നതു കാൻസറിെന്റ ലക്ഷണമാണു്. പാൽ
വന്നാൽ നന്നു്. ആരുെട സ്തനത്തിൽ നിന്നു േചാര വരു
േന്നാ ആ സ്ത്രീെയ ഉടെന കാൻസർ െസ്പഷ്യലിസ്റ്റിെന
കാണിക്കണം.

ചായക്കട്ട
െപാന്മുടി തുടങ്ങിയ േതയില എേസ്റ്ററ്റുകൾ സായ്പന്മാ
രുെട അധീനതയിൽ ആയിരുന്ന കാലത്തു് ഞാൻ
പലേപ്പാഴും അവരുെട വീടുകളിൽ േപായിട്ടുണ്ടു്. സാ
യ്പ് പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്താണു് ഞാൻ
െചല്ലുന്നെതങ്കിൽ അേദ്ദഹം പരിചാരകെന വിളിച്ചു്
ചായ എനിക്കും തരാൻ ആജ്ഞാപിക്കും. തരേക്കടി
ല്ലാത്ത ഒരു കപ്പ് ചായ എെന്റ മുൻപിൽ െകാണ്ടുവയ്ക്കും
അയാൾ. സായ്പ് േബ്രക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണു് ഇരി
ക്കുന്നെതങ്കിൽ അയാളുെട വീട്ടിൽ െചല്ലുന്ന ആർക്കും
ചായ െകാടുക്കില്ല. സംസാരിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞയച്ചുകളയും
അതിഥിെയ. െപാന്മുടിയിൽ ഇന്നു് ചായക്കടകൾ കാ
ണുമായിരിക്കും. ഞാൻ േപാകുന്ന കാലയളവിൽ ഒറ്റ
ച്ചായക്കടേപാലും ഇല്ല. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ദാഹിച്ചു
വലഞ്ഞു് എസ്േറ്ററ്റ് മാേനജറായ സായ്പിെന്റ വീട്ടിൽ
െച്ചന്നു കയറി. ചായ േവണെമന്നു പറയുന്നെതങ്ങെന?
എങ്കിലും നാണംെകട്ടു അയാേളാടു പറഞ്ഞു: ‘I would
like to have a cup of tea’ സായ്പിെന്റ മറുപടി ‘Sorry’
എന്നായിരുന്നു. െതാണ്ട കൂടുതൽ ഉണങ്ങിെക്കാണ്ടു്
ഞാൻ അയാളുെട വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിേപ്പാന്നു.
നമ്മുെട അതിഥി സൽക്കാരരീതി സായ്പിെന്റ രീതിയിൽ
നിന്നു വിഭിന്നമാണു്. നട്ടുച്ചയ്ക്കു േസ്നഹിതെന്റ വീട്ടിൽ
െച്ചന്നു കയറിയാൽ ഒരു കപ്പു് ചായ ഉടെന നമ്മുെട
മുൻപിൽ െകാണ്ടുവന്നുവയ്ക്കും ഗൃഹനായിക. പലേപ്പാ
ഴും അതു കുടിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. കാലത്തു് തയ്യാറാ
ക്കിയ ചായ തുറന്നിട്ട ചരുവത്തിലിരുന്നതു് കപ്പിെലാഴി
ച്ചു് അതിഥിക്കു െകാടുക്കുകയായിരിക്കും ശ്രീമതി, അസ
ഹനീയമായ തണുപ്പാണു് ആ ഒട്ടുന്ന ദ്രാവകത്തിനു്.
േവണ്ടേപാെല േതയില ഇട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും. പഞ്ചാര
കപ്പിെന്റ മുകളിലൂെട െകാണ്ടുേപായിരിക്കുകേയയുള്ളു.
പാലും ഇല്ലായിരിക്കും. ചായ തരുെമന്നു വിചാരിച്ചു് േപ
ടിച്ചു് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ഒരു പരിചയക്കാരേന്റയും വീട്ടിൽ
േപാകാറില്ല.
സാഹിത്യത്തിൽ തൽപരത്വമുള്ള ഒരാൾ എെന്ന പല
േപ്പാഴും ആ ആളിെന്റ വീട്ടിേലക്കു ക്ഷണിക്കുമായിരു
ന്നു. ‘വരൂേന്ന നമുെക്കാരുമിച്ചു ചായ കഴിക്കാം’ എന്നു
ആ വ്യക്തി കൂെടക്കൂെട ക്ഷണിക്കും. പരിഭവം വരാ
തിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരത്തു് ആ
ആളിെന്റ വീട്ടിൽെച്ചന്നു. ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച
തിനുേശഷം വ്യക്തി ‘േഗാപാലൻനായേര, കൃഷ്ണൻനാ
യർക്കു ചായ െകാടുക്കു’ എന്നു പരിചാരകേനാടു കല്പി
ച്ചു. ഒരു െസക്കൻഡ് ആയില്ല അതിനു മുൻപു് ചായ
എെന്റ മുൻപിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കപ്പിൽ െതാ
ട്ടേപ്പാൾ തണുപ്പു് അനുഭവിച്ചു. കപ്പിനകേത്തക്കു േനാ
ക്കിയേപ്പാൾ ഒരു കറുത്ത കട്ട കണ്ടു. ചായ ഫ്രീസ് െച
യ്തു്. ചായക്കട്ടയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കത്തിയും മുള്ളും
ഉെണ്ടങ്കിൽ കഷണം കഷണമായി മുറിച്ചുതിന്നാമായി
രുന്നു എന്നു് േതാന്നിെയനിക്കു് ‘അഞ്ചുമണിക്കുേശഷം
ചായ കുടിച്ചാൽ എനിക്കു രാത്രി ഉറക്കം വരില്ല’ എന്നു്
കള്ളം പറഞ്ഞു് ഞാൻ ചായക്കപ്പു് നീക്കിവച്ചു. േകരളീ
യർ ചായ െകാടുക്കുന്നു അതിഥിക്കു് എന്നു കരുതി ഓട
െവള്ളമാണു് അയാളുെട മുൻപിൽ െകാണ്ടുവയ്ക്കുന്നതു്.
ഇതു നമ്മുെട ഗൃഹനായികമാർ നിറുത്തണം.
െക. പി. ഭവാനി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ
‘കടംകഥകൾ’ എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചേപ്പാൾ ചായ
എന്ന പാനീയെത്തക്കുറിച്ചു ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചുേപായി.
അതിേനാടു ബന്ധെപ്പട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ സ്മരണ
യിൽ എത്തിയതു് ഇവിെട കുറിച്ചിടുകയും െചയ്തു. ഭവാ
നിയുെട ചായ മാതൃഭൂമി വാരിക എന്ന കപ്പിലാണു് വച്ചി
രിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ, ‘വീക്ക് റ്റീ’യാണതു്. തണുപ്പു് അസ
ഹനീയം. ദാഹമുള്ള വായനക്കാർ എടുത്തു േമാന്തുന്നു
അതു്. പേക്ഷ, അവരുെട വായിേലക്കു ഒരു തുള്ളിേപാ
ലും വീഴുന്നില്ല. കത്തിയും മുള്ളും തരു ഭവാനീ മുറിച്ചു തി
ന്നാം ചായക്കട്ട എന്നു് അവർ പറയുന്നതു് എെന്റ ആന്ത
രേശ്രാത്രം േകൾക്കുന്നു.
ഒരു സ്ത്രീേഡാക്ടറുെട കൂട്ടുകാരി ഒരു യുവതി. അവർ േഡാ
ക്ടറുെട ചികിത്സാലയത്തിൽെചന്നേപ്പാൾ അവിെട ഒരു
ഭ്രാന്തി. കൂട്ടുകാരി ഉന്മാദം പിടിച്ചവേളാടു സംസാരിച്ചു.
മനസ്സിെന്റ അനിയതത്വം ബന്ധുക്കളുെടയും മറ്റു പരിച
യക്കാരുേടയും അവഗണനയാലുണ്ടായെതന്നു് േഡാ
ക്ടറുെട കൂട്ടുകാരി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആ കണ്ടുപിടുത്ത
ത്തിലൂെട മാേലാകരുെട നൃശംസതയിേലക്കു ഭവാനി
െചല്ലുന്നു. േകാേളജ് കുട്ടികൾ. സ്ക്കൂൾക്കുട്ടികൾ ഭവാനി
േയക്കാൾ നല്ലേപാെല എഴുതും. കലാത്മകങ്ങളായ
കഥകൾ വായിക്കുേമ്പാൾ ഒരഭിമർദ്ദം നമ്മുെട മനസ്സിൽ
ഉണ്ടാകും. വാങ്മയചിത്രങ്ങൾ നമ്മെള േവെറാരു േലാ
കേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകും സർവ്വസാധാരണമായ വി
ഷയം ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന ഭവാനിയുെട കഥയിൽ
നിന്നു് ഇെതാെക്ക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെതന്തിനു് ? ഭവാനീ,
അതിഥിക്കു ചായ െകാടുക്കുന്നതിൽ താൽപര്യമുെണ്ട
ങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ െകാടുക്കു. ഇെല്ലങ്കിൽ സായ്പിെന
േപ്പാെല Sorry എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു മൗനം അവലംബിക്കൂ.

പലരും പലതും
ആെരങ്കിലും മരിച്ചാൽ
പ്രശസ്ത നിരൂപകൻ, പ്രശസ്ത
പിേറ്റ ദിവസം വരു
േനാവലിസ്റ്റ് എെന്നാെക്ക ദിന
ന്ന പത്രത്തിൽ മരി
പത്രങ്ങളിൽ കാണാം. പേക്ഷ,
ച്ച വ്യക്തിെയക്കുറിച്ചു്
അവരുെട പ്രശസ്തി ഇങ്ങു ദൂ
അത്യുക്തി കലർത്തിയ െരയിരിക്കുന്ന എെന്റ അടുത്തു
എത്തുന്നില്ല എന്നതാണു് സത്യം.
പ്രശംസ വരും. ചില
േപ്പാൾ പത്രാധിപർ സബ്ബ് ലീഡർ എഴുതുകയും െചയ്യും.
അങ്ങെന യുഗപ്രഭാവനായ സത്യനും മഹാകവി ഒളപ്പ
മണ്ണയും നമുക്കു ലഭിക്കുന്നു. പത്രക്കാർ ഈ അത്യുക്തി
യിൽ നിന്നു് ഒഴിഞ്ഞു നില്ക്കണെമന്നാണു് എെന്റ അഭ്യർ
ത്ഥന. അെല്ലങ്കിൽ അതു ജനവഞ്ചനയായിത്തീരും.
അതുേപാെല ‘പ്രശസ്ത’പദം ഒരു വിേവചനവും കൂടാെത
പത്രങ്ങളിൽ അച്ചടിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത നിരൂപകൻ, പ്ര
ശസ്ത േനാവലിസ്റ്റ് എെന്നാെക്ക ദിനപത്രങ്ങളിൽ കാ
ണാം. പേക്ഷ, അവരുെട പ്രശസ്തി ഇങ്ങു ദൂെരയിരിക്കു
ന്ന എെന്റ അടുത്തു എത്തുന്നില്ല എന്നതാണു് സത്യം.
െക. ബാലകൃഷ്ണൻ സ്വന്തം വീടിെന്റ െഗയ്റ്റിൽ ചാരി
നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ പലേപ്പാഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ സഹായത്താൽ ഉയർന്നവർ അേങ്ങാട്ടു െചല്ലാെത
ഒളിച്ചു െപായ്ക്കളയും. കൃതജ്ഞത Strong Point ആയി
ട്ടുള്ള എനിക്കു് അെതാക്കുകില്ല. എെന്ന എഴുത്തുകാര
നാക്കിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ അടുക്കൽ ഞാെനത്തും. അേദ്ദ
ഹം എേന്നാടു രണ്ടു രൂപ േചാദിച്ചു. ഞാൻ ഇരുപതു രൂ
പയുെട കറൻസി േനാെട്ടടുത്തു െകാടുത്തു. അതുംെകാ
ണ്ടു ബാലകൃഷ്ണൻ അടുെത്തവിെടേയാ േപായിട്ടുവന്നു്
മുറുക്കാൻ കടയിൽനിന്നു് മുറുക്കി എന്നിട്ടു ‘വാ’ എന്നു്
എെന്ന വിളിച്ചു. ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണേനാടു് ഒരുമിച്ചു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ മുറിയിൽ കയറി. അേദ്ദഹം നില്ക്കുകയാണു്.
എെന്റ ഉപകർത്താവു് ഇരിക്കാെത ഞാൻ ഇരിക്കി
ല്ല. കുെറേനരം നിന്നു കാലുകഴച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ ബാ
ലകൃഷ്ണേനാടു ‘ഇരുന്നാെട്ട’ എന്നു പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം
േകാപിച്ചു. എന്നിട്ടു് പാരുഷ്യേത്താെട പറഞ്ഞു. “ങ്ഹാ,
ഇരുത്താൻ വരുേന്നാ? െക. ബാലകൃഷ്ണെന ഇന്നുവെര
ആരും ഇരുത്തിയിട്ടില്ല. മനസ്സിലാേയാ?” ഞാൻ മറു
പടിെയാന്നും പറയാെത െതാഴുതിട്ടു് േറാഡിലിറങ്ങി.
വീട്ടിേലക്കു േപാരുകയും െചയ്തു. പ്രഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാ
യിരുന്നു െക. ബാലകൃഷ്ണൻ. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു് ശരി.
ആരും അേദ്ദഹെത്ത ഇരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇരുത്താെനാട്ടു
സാദ്ധ്യവുമല്ലായിരുന്നു.
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ, ഈ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള ഇവേര നമുക്കു
ഹാസ്യസാഹിത്യകാരന്മാരായി ഉള്ളൂ. ഈ. വി.യുെട കൂ
ട്ടുകാരനായിരുന്ന ഈ. എം. േകാവൂർ യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഈ. വി.യുെട അനുകർത്താവായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ഹാസ്യം ഒരുതരം forced humour ആയിരുന്നു
എന്നതിൽ സംശയമില്ല. നമ്മുെട ഇേപ്പാഴെത്ത ഹാ
സ്യസാഹിത്യകാരന്മാർ ഹാസ്യസാഹിത്യകാരൻമാരല്ല.
ഒേന്നാ രേണ്ടാ േപെരാഴിച്ചുേശഷമുള്ളവെരല്ലാം forced
ഹ്യൂമർ പ്രഭാഷണത്തിലും രചനയിലും െകാണ്ടുവരുന്ന
വരാണു്. അവരിൽ പലർക്കും അശ്ലീലത പ്രേയാഗിക്കു
ന്നതിലാണു് താൽപര്യം. ഒരുദാഹരണം നല്കാം. എെന്റ
കൂെട പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു ഹാസ്യസാഹിത്യകാരനു
ണ്ടായിരുന്നു. എെന്റ ശുഷ്കമായ പ്രഭാഷണത്തിനുേശ
ഷം അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റു സദസ്സാെക ഇളകി. പണ്ടു്
എൻ. എസ്. കൃഷ്ണെനയും റ്റി. എ. മധുരെത്തയും തിരശ്ശീ
ലയിൽ കണ്ടാൽ മതി സിനിമ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന
വർ കയ്യടിക്കും. ചൂളം വിളിക്കും. അടൂർ ഭാസി അഭിനയി
ച്ചു തുടേങ്ങണ്ടതില്ല. േപ്രക്ഷകർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിത്രം
കണ്ടാൽ മതി. സേന്താഷം െകാണ്ടു അവർ മതിമറ
ക്കും. ഹാസ്യസാഹിത്യകാരൻ പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങൾ തീ
വണ്ടിയിലാണു് ഇേങ്ങാട്ടു വന്നതു്. ഒരു െചറുപ്പക്കാരിയും
അവളുെട കുഞ്ഞും ഞങ്ങളുെട കൂെടയുണ്ടു്. കുഞ്ഞു് കര
യാൻ തുടങ്ങി. അരമണിക്കൂർ േനരം നിറുത്താെത കര
ഞ്ഞു അതു്. യാത്രക്കാർക്കു ശല്യം. അെതാഴിവാക്കാൻ
േവണ്ടി െചറുപ്പക്കാരി ബ്ലൗസ് െപാക്കി ബ്രായുെട അടി
യിലൂെട സ്തനം െവളിയിേലക്കു് എടുത്തു് കുഞ്ഞിെന്റ വാ
യിേലക്കു് മുലക്കണ്ണു് തിരുകി. കുഞ്ഞു് മുലകുടിക്കാെത
അതു തട്ടിമാറ്റി യാത്രക്കാരുെട കാതടപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ
നിലവിളിച്ചു. മുലപ്പാലു െകാടുക്കാനുള്ള യുവതിയുെട
യത്നം വിഫലീഭവിച്ചേപ്പാൾ അവൾ കുഞ്ഞിേനാടു പറ
ഞ്ഞു ‘നീ കുടിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അങ്കിളിെനെക്കാ
ണ്ടു കുടിപ്പിക്കും’” (അങ്കിൾ ഹാസ്യസാഹിത്യകാരൻ
തെന്ന). ആൺപിേള്ളർ ഡസ്കിലടിച്ചു ചിരിച്ചു. െപൺപി
േള്ളർ േഹാളിൽ നിന്നു് ഇറങ്ങിേപ്പാകുെമന്നാണു് ഞാൻ
വിചാരിച്ചതു്. ഞാൻ എത്ര മണ്ടൻ. അവർ കി കി കി
എന്നു ചിരിച്ചേതയുള്ളു. പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാേര, ഹാ
സ്യത്തിെന്റ േപരിൽ അശ്ലീലത വിളമ്പുന്നതു് ഇവിടെത്ത
സ്ഥിരം സ്വഭാവമായിരിക്കുന്നു.
□

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)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

