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സാഹിത്യവാരഫലം
1998/05/29-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം േനടിയതിനുേശഷം എെന്തല്ലാം
അപകൃതങ്ങളാണു് കണ്ടതു്. അവയിൽ പ്രാധാന്യമർ�
ഹിക്കുന്നതു െകാലപാതകങ്ങളാണു്. അപരാധം െച�
യ്യാത്തവെര ബസ്സിൽ നിന്നു് പിടിച്ചിറക്കുക. വഴിവ�
ക്കിൽ നിറുത്തി അവെര െവടിവച്ചു െകാല്ലുക. ഇതു സർ�
വസാധാരണമായിരുന്നു. ഇേപ്പാഴും അതവസാനിച്ചിട്ടി�
ല്ല. ഈ ഹിംസ അറിഞ്ഞാലുടൻ ‘ഞങ്ങൾ പ്രതിേഷധി�
ക്കുന്നു’ എന്ന ദുർബ്ബലമായ വാക്കുകൾ ചിലരിൽ നിന്നു
പുറെപ്പടും. ‘ഇനി ഇതാവർത്തിക്കാെത േനാക്കും’ എന്ന
ലജ്ജാവഹമായ പ്രസ്താവന േകന്ദ്രമന്ത്രി നിർവഹിക്കും.
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് പഞ്ചാബിൽ എഴുപത്തിയഞ്ചുേപ�
െര ബസ്സിൽ നിന്നു് പിടിച്ചിറക്കിയിട്ടു് അവരുെട െനഞ്ചു�
കൾക്കുേനെര നിറേതാെക്കാഴിച്ചു ചിലർ. ആ നിരപരാ�
ധികൾ പിടഞ്ഞുമരിച്ചു. പിെന്നയും പിെന്നയും െകാല�
പാതകങ്ങളുണ്ടായി. അവേയാെടാപ്പം ‘ഞങ്ങൾ പ്രതി�
േഷധിക്കുന്നു’ ‘ഇനി ഇതു് ആവർത്തിക്കാെത േനാക്കും’
എന്ന നിരർത്ഥകങ്ങളായ പ്രസ്താവനകളും ഉണ്ടായി.
ഇന്നും അവ ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രസ്താവ�
ങ്ങൾ ഭീകരങ്ങളായ വധ പരിപാടികളുെട നൃശംസത
കുറച്ചുകളയുന്നു എന്നതാണു സത്യം. പ്രസ്താവങ്ങൾ നട�
ത്താെത െകാലപാതകികെള അറസ്റ്റുെചയ്തു് അനന്തര
നടപടികൾ നടത്തിയിരുെന്നങ്കിൽ െകാലപാതകങ്ങളു�
െട ഭീകരത ഭാരതീയരുെട മനസ്സിൽ തങ്ങി നിേന്നെന.
അതിനു് ആളുകൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പ്രതിേഷധ പ്രേമ�
യങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്നു. ‘ഇനി ഇതു് ആവർത്തിക്കാെത
േനാക്കും’ എന്ന മന്ത്രിവചനം പത്രങ്ങളിെല മഷിയിലൂ�
െട പാവെപ്പട്ട ജനതയുെട േനത്രങ്ങളിൽ കടന്നുകയ�
റുന്നു. ഹീനവധത്തിെന്റ ക്രൂരതയ്ക്കു അേതാെട ന്യൂനത്വം
വരുന്നു. എങ്ങെന? െവളുക്കാൻ േതച്ചതു പാണ്ടാകുന്ന�
തുേപാെല. വീടു വൃത്തിെകട്ടു കിടക്കുന്നു. ചുവരിലാെക
മാലിന്യക്കൂമ്പാരം. ഒന്നു െവള്ളയടിച്ചാെലന്തു് എന്നു്
ഗൃഹനായകെന്റ വിചാരം. ‘കൃഷ്ണാ കക്ക വാങ്ങിെക്കാ�
ണ്ടുവാ ചാക്കയിൽെച്ചന്നു് ’ (ചാക്ക തിരുവനന്തപുരെത്ത
ഒരു സ്ഥലം) കക്ക െകാണ്ടുവരുന്നു കൃഷ്ണൻ. അയാളുെട
ജനയിതാവ് അതു നീറ്റുന്നു. െവള്ളം േചർക്കുന്നു. നീലം
ഒഴിക്കുന്നു. ബ്രഷിനുപകരം േതങ്ങയുെട െതാണ്ടു് തല്ലി�
ച്ചതച്ചു് ബ്രഷ് േപാെലയാക്കുന്നു. ജനയിതാവും കൃഷ്ണനും
കൂടി ചുവരുകളിൽ െവള്ളയടിക്കുന്നു. ഉണങ്ങിക്കഴിയു�
േമ്പാൾ പഴയ മാലിന്യം കൂടുതൽ െതളിഞ്ഞു് മാലിന്യ�
മായി കാണെപ്പടുന്നു. െവള്ളയടിക്കുന്നതിനുമുൻപുള്ള
അഴുക്കു് ഓക്കാനേമ ജനിപ്പിക്കുമായിരിന്നുള്ളൂ. െവള്ള�
യടിച്ചതിനുേശഷമുള്ള കൂടുതലായ മാലിന്യം അടുത്ത
വീട്ടുകാരുെടയും ദ്രഷ്ടാക്കളുെടയും പുച്ഛവും കൂടി ക്ഷണിച്ചു
വരുത്തുന്നു.

ശ്രീ. വി.ആർ. സുധീഷ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ
‘അരാഷ്ട്രീയമായ ചില ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ’ എന്ന രച�
നയ്ക്കു ഈ െവള്ളയടിക്കലിേനാടു സാദൃശ്യമുണ്ടു്. ജീർണ്ണി�
ച്ച ഭാരതെത്തയാണു് അേദ്ദഹം കാണിച്ചു തരുന്നതു്.
മഹാത്മാഗാന്ധിയിൽ തുടങ്ങി നക്സൈലറ്റ് പ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന രാഷ്ട്ര വ്യവഹാരത്തിെന്റ
െകടുതികൾ സുധീഷ് വർണിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ സംഹാരാ�
ത്മകതയുള്ള അഗ്നി എല്ലാ രാഷ്ട്രവ്യവഹാര സിദ്ധാന്ത�
ങ്ങളുെടയും പ്രതീകങ്ങൾ അടങ്ങിയ െപട്ടിെയ ഭസ്മീക�
രിക്കുന്നു. ലാക്ഷണികതയുെട മട്ടിൽ ഭാരത്തിെന്റ അവ�
സ്ഥാ വിേശഷെത്തയും ജീർണ്ണതെയയും ധ്വനിപ്പിക്കുക�
യാണു് സുധീഷ്. െചറുകഥയ്ക്കു് േപ്ലാട്ട് േവണെമന്ന പക്ഷ�
ക്കാർക്കു നിരാശത ജനിപ്പിക്കുമാറ് രചയിതാവു് അതി�
െന നിഷ്കാസനം െചയ്തിരിക്കുന്നു. േപ്ലാട്ട് േവണ്ട ചില
േതാന്നലുകൾ മാത്രം മതി എന്നു കരുതുന്നവർക്കും
ൈനരാശ്യമുണ്ടാകുന്നു. ഒരനുഭവത്തിെന്റയും പ്രതീതി
ഈ രചനയിൽ നിന്നു ജനിക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിയുെട മാറ്റ്
െവളിെപ്പടുത്തുന്ന മട്ടിൽ ചില കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ ഉള�
വാക്കി ആ വ്യക്തിെയ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകേയാ സംസാ�
രിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നില്ല സുധീഷ്. ഒട്ടും കലാത്മകമ�
ല്ലാത്ത വിരസമായ ചരിത്രം ഉപന്യാസത്തിെന്റ മട്ടിൽ
പറഞ്ഞുവയ്ക്കുകയാണു് അേദ്ദഹം. അതുെകാണ്ടു് ഈ
രചനയിൽ യാഥാർഥ്യമില്ല. യാഥാർഥ്യത്തിെന്റ അപ�
ഗ്രഥനവുമില്ല. സുധീഷിെന്റ രചന കഥയല്ല, കലയുമല്ല.
മനസ്സിെന പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന മട്ടിൽ രാഷ്ട്രവ്യവഹാരം
പ്രതിപാദിക്കാം. സാന്മാർഗ്ഗികത്വത്തിനു േവണ്ടി അതു
ഉപേയാഗിക്കാം. രണ്ടിനും കഴിയുന്നില്ല സുധീഷിനു്.

െബ്ലസ്സ് പസ് കൽ

ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനും തത്ത്വചിന്ത�
കനും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ഭു�
തകരമായ സിദ്ധികളുള്ളവനുമായ
െബ്ലസ്സ് പസ് കൽ പറഞ്ഞു. വീട്ടിലി�
രിക്കാത്തതുെകാണ്ടാണു് സകല
ആപത്തുകളും വ്യക്തിക്കു് ഉണ്ടാകു�
ന്നെതന്നു്. അേദ്ദഹമാരു്? ഞാനാ�
രു്? എങ്കിലും ഞാൻ ആ അഭിപ്രായേത്താടു് േയാജി�
ക്കുന്നില്ല. എേപ്പാഴും വീട്ടിലിരുന്നാൽ അച്ഛനമ്മമാർ നി�
ന്ദിക്കും. സേഹാദരനും സേഹാദരിയും അപമാനിക്കും.
ഭാര്യ ഭർത്താവിേനാടു് ശണ്ഠ കൂടും. ഭർത്താവു് ഭാര്യെയ
മർദ്ദിക്കും. ഇക്കാരണത്താലാണു് സ്ത്രീകൾ ൈവകുേന്ന�
രങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ േപാകുന്നതും മറ്റുള്ള സമയ�
ങ്ങളിൽ േലാകം നന്നാക്കാൻ േപാകുന്നതും. ഭർത്താക്ക�
ന്മാർ വയസ്സുകാലത്തു് റിസർച്ച് എന്നുപറഞ്ഞു് യൂണിേവ�
ഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറിയിൽ െചന്നിരിക്കുന്നതിനു് കാരണവും
മെറ്റാന്നുമല്ല.

േഡാക്ടർ സി.െക.കരീം
മലയാളം വാരിക തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഞാൻ തുടർ�
ച്ചയായി വായിക്കുന്ന പംക്തിയാണു് ‘ജീവിതം എെന്ന
എന്തു പഠിപ്പിച്ചു’ എന്നതു്. പേക്ഷ േഡാക്ടർ സി.െക.
കരീമിെന്റ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എെന്റ മനസ്സിെന്റ ആഴങ്ങ�
ളിൽ െചന്നതുേപാെല േവെറാന്നും െചന്നിട്ടില്ല. എെന്റ
ഇനിയുള്ള ഹ്രസ്വകാല ജീവിതത്തിനു് ഇവ മാർഗ്ഗനിർ�
േദ്ദശം െചയ്യും. പത്തു നിർേദ്ദശങ്ങേളാ നിരീക്ഷണങ്ങ�
േളാ ആണു് കരീം നൽകുന്നതു്. ഓേരാന്നിൽ നിന്നും
സത്യത്തിെന്റ നാദമുയരുന്നു.

കുഞ്ഞുങ്ങെള അമ്മ േസ്നഹിക്കുന്നതു�
േപാെല അച്ഛൻ േസ്നഹിക്കുന്നില്ല.
എന്താണു് കാരണം?
അരിേസ്റ്റാട്ടിൽ അതിനു് ഉത്തരം
നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ
തേന്റതാെണന്നു് അമ്മയ്ക്കു് ഉറ�
പ്പുണ്ടു്. അച്ഛനു് അതില്ലതാനും.

ഇവയുെട കൂെട എെന്റ
കാര്യം കൂടി പറയുന്ന
ഉചിതജ്ഞതയില്ലായ്മയ്ക്കു്
വായനക്കാർ മാപ്പുനൽ�
കെട്ട. പുസ്തകങ്ങെളാഴി�
ച്ചുള്ള ഒരു ൈകവശാവ�
കാശത്തിലും എനിക്കു്

താല്പര്യമില്ല. ഭാര്യാപിതാവു് മരിച്ചേപ്പാൾ എെന്റ അധി�
കാരപരിധിയിൽ വന്ന വലിയ സ്വത്തു് ഞാൻ െചന്നു�
േനാക്കാെത, മരുമക്കേളാടു് (sons-in-law) ഭാഗിെച്ചടു�
ത്തുെകാള്ളാൻ പറഞ്ഞു. ഇെതഴുതുന്ന നിമിഷം വെര
ഞാൻ അതിൽ ഒരിഞ്ചു ഭൂമി േപാലും കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രസി�
ദ്ധിയിൽ എനിക്കു് കൗതുകമില്ല. അവാർഡുകൾ എനി�
ക്കുേവണ്ട. ആെരങ്കിലും അതു തന്നാൽ പുസ്തകം വാ�
ങ്ങാൻ േവണ്ട പണത്തിനുേവണ്ടി ഞാനതു വാങ്ങും. കാ�
റ്, രണ്ടു നില െകട്ടിടം, േമാടി കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഈ
ആഡംബര സമൃദ്ധികളിൽ എനിക്കു് താത്പര്യേമയി�
ല്ല. യശസ്സാർജ്ജിക്കാൻ േവണ്ടി, അവാർഡുകൾ േന�
ടാൻ േവണ്ടി, സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കു് േവണ്ടി പരക്കം പാ�
യുന്നവേരാടു് എനിക്കു് സഹതാപമാണുള്ളതു്. ഇവയി�
െലാെക്ക താത്പര്യമുള്ളവർ സ്വന്തമായ േലാകം സൃ�
ഷ്ടിച്ചു് അതിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. അവർക്കു് അതുെകാ�
ണ്ടു് മറ്റുള്ളവരുെട േലാകങ്ങെള കാണാൻ കഴിയുകയി�
ല്ല. സ്വാർത്ഥന്മാരായതുെകാണ്ടു് അവർ െപരുമാറ്റം
െകാണ്ടും വർത്തമാനം െകാണ്ടും മറ്റുള്ളവെര േവദനി�
പ്പിക്കുന്നു. അക്കൂട്ടർക്കു് ഉറക്കമില്ല. ഞാൻ സുഖമായി �
ഉറങ്ങുന്നു.

സത്യാത്മകങ്ങളായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയ േഡാ�
ക്ടർ സി.െക. കരീമിനു് വിനയപൂർവ്വമായ അഭിനന്ദനം.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: ചില സാഹിത്യകാരന്മാരുെട കാര്യം വരു�
േമ്പാൾ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല. ഇതു് വഞ്ചനയേല്ല?

ഉത്തരം: ആ മൗനമാണു് ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനം.

േചാദ്യം: ൈലംഗിക വികാരെമന്നാൽ എന്താണു്
സാേറ?

ഉത്തരം: ഭാര്യെയ കാണുേമ്പാൾ ഇല്ലാതാകുന്നതു്.

േചാദ്യം: കുഞ്ഞുങ്ങെള അമ്മ േസ്നഹിക്കുന്നതുേപാ�
െല അച്ഛൻ േസ്നഹിക്കുന്നില്ല. എന്താണു് കാരണം?

ഉത്തരം: അരിേസ്റ്റാട്ടിൽ അതിനു് ഉത്തരം നൽകി�
യിട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ തേന്റതാെണന്നു് അമ്മയ്ക്കു് ഉറപ്പു�
ണ്ടു്. അച്ഛനു് അതില്ലതാനും.

േചാദ്യം: ജീനിയസ്സിെന്റ ലക്ഷണെമന്തു്?

ഉത്തരം: ജീനിയസ്സ് മുപ്പത്തിമൂന്നാമെത്ത വയസ്സി�
േലാ അതിനു മുൻേപാ മരിക്കുെമന്നു് ആേരാ പറഞ്ഞ�
തായി എനിേക്കാർമ്മയുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് ഇന്നു് ആ
പ്രായം കഴിഞ്ഞു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ജീനിയസ്സുകളല്ല
എന്നതു തീർച്ച.

േചാദ്യം: അസഹനീയമായതു് എന്തു്?

ഉത്തരം: കാേറാടിക്കുന്നയാൾ കാസറ്റ് സംഗീതം
യാത്രക്കാെര േകൾപ്പിക്കുന്നതു്. ഇതു് സർക്കാർ നി�
േരാധിേക്കണ്ടതാണു്.

േചാദ്യം: വിഷം കുടിക്കാറാേയാ നായേര?

ഉത്തരം: ഞാൻ േസാക്രട്ടീസല്ലേല്ലാ, വിഷം കുടി�
ക്കാൻ.

േചാദ്യം: കവികൾക്കു് ഹൃദയമുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: കാണും. ചിലർക്കു് ഹൃദയാഘാതം വരാറു�
ണ്ടേല്ലാ.

കലയുെട അടിസ്ഥാനം സത്യമാെണന്നു് പറയാത്തവ�
രില്ല. ഞാൻ അതിെനാരു വ്യത്യാസം വരുത്തിെക്കാള്ള�
െട്ട, വായനക്കാരുെട സദയാനുമതിേയാെട. സത്യത്തി�
െന്റ പ്രഭവേകന്ദ്രം കലയാണു്. സത്യത്തിനു് പകരമായി
അസത്യം പറയുന്നതുെകാണ്ടു് ശ്രീ വി.പി. മേനാഹര�
െന്റ ‘േവനൽക്കാറ്റ് ’ എന്ന കഥ കലയല്ല. െപൻഷൻ
പറ്റിയ ഒരു സ്ത്രീ അവേരക്കാൾ പ്രായമുള്ള ഒരു െപൻ�
ഷൻകാരെന കാത്തു് ട്രഷറിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ
ദാമ്പത്യജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടു്. പേക്ഷ
സമുദായെത്ത േപടിച്ചു് അയാെള കണ്ടാൽ വിവാഹം
േവണ്ട എന്നു പറയാൻ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണു്.
പേക്ഷ പറേയണ്ടതായി വന്നില്ല. അയാൾ ആപത്തിൽ�
െപ്പട്ടു് മരിച്ചുേപായി. വലിയ വിവരമില്ലാത്ത സ്കൂൾക്കുട്ടി�
കൾ േപാലും ഇത്തരം രചനാസാഹസിക്യങ്ങൾ പ്രായം
കൂടിയവർക്കു് നൽകാറില്ല.

േദശാഭിമാനി വാരിക ഉത്കൃഷ്ടമാെണന്നു് ഞാൻ പല
പരിവൃത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അതു് ഇേപ്പാഴും ആവർത്തി�
ക്കുന്നു. ആ രീതിയിലുള്ള വാരിക ഈ വിലക്ഷണതയ്ക്കു്
അംഗീകാരം നൽകി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ വാരിക�
യ്ക്കുള്ള ആധികാരികത്വം െകാണ്ടു് (authority) ഇതു കഥ�
യായിരിക്കാം, കലയായിരിക്കാം എന്നു കുറച്ചുേപെരങ്കി�
ലും വിചാരിക്കും. കൂടുതെലഴുതാൻ ശ്രീ. സിദ്ധാർത്ഥൻ
പരുത്തിക്കാടിേനാടു് എനിക്കുള്ള േസ്നഹവും ബഹുമാന�
വും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പണ്ടു് െപ്രാഫസ്സർ സുകുമാർ
അഴീേക്കാടു് പറഞ്ഞതു് ഓർമ്മയിെലത്തുന്നു. വേയ്ക്കാൽ
നിറച്ച കാളവണ്ടി െമെല്ല േപാകുേമ്പാൾ അതിൽ നിന്നു്
ഒരു വേയ്ക്കാൽ നാരു് താെഴ വീഴുന്നതുേപാെല എന്നാ�
ണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപമ. ഇക്കഥയിലും അതു തെന്ന
സംഭവിക്കുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ മേനാഹരൻ അതു വലിച്ചു്
േറാഡിേലക്കിടുന്നു.

പല കാര്യങ്ങൾ
1. ഇെക്കാല്ലെത്ത പുരസ്കാരം എം. മുകുന്ദനാണു്.
അവാർഡ് കിട്ടിയ ഉടെന തെന്ന അേദ്ദഹം മുട്ടത്തുവർ�
ക്കിെയ ‘പാവങ്ങളുെട ഇതിഹാസകാര’നായി വിേശ�
ഷിപ്പിച്ച വാർത്ത പത്രത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു. മൂല്യനിരാ�
സവും അതുവഴിയുള്ള വ്യർത്ഥതാേബാധവും പ്രേമയമാ�
ക്കിയ മയ്യഴിപ്പുഴയുെട തീരങ്ങളിൽ എന്ന കൃതിയുെട കർ�
ത്താവായ എം. മുകുന്ദെന്റ യഥാർത്ഥ മൂല്യം 33333 രൂപ
മാത്രമാണു് എന്നു് ‘പാവങ്ങളൂെട ഇതിഹാസകാരൻ’
പ്രേയാഗത്തിലൂെട വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമുെക്കാരു പഴ�
െഞ്ചാല്ല് മാറ്റിപ്പറേയണ്ടി വരുന്നു. “പണത്തിനു് മീെത
മുകുന്ദനും പറക്കാം”. ഇതു പറഞ്ഞതു് ശ്രീ.എം.വി. െബ�
ന്നിയാണു് (സൺേഡ ദീപികയിൽ). നിഷ്പക്ഷവും സത്യ�
സന്ധവുമായ നിരൂപണമാണിതു്. ഏതിേനയും നമുക്കു്
യുക്തിയുെട അവലംബേത്താെട എതിർക്കാം. പ്രകൃ�
തി ചികിത്സ നല്ലതാെണന്നു് പറയുന്നവേരാടു്, അതു
നല്ലതല്ല എന്നു പറയാം. പാഞ്ഞുേപാകുന്ന അമ്പു് പാ�
യുന്നില്ല, നിശ്ചലമാണു് എന്നു് െതളിയിക്കാം. നിശ്ചല�
മായ അമ്പു് പായുന്നു എന്നും െതളിയിക്കാം. യുക്തിയു�
െട കഴിവാണതു്. പേക്ഷ മുട്ടത്തുവർക്കിയുെട േനാവലു�
കൾ ൈപങ്കിളിസ്സാഹിത്യത്തിൽ െപട്ടതാെണന്നു് പറ�
യുന്നവേരാടു് എതിർെത്താന്നും സംസാരിക്കാനാവില്ല.
എങ്കിലും ചിലർ യുക്തിവാദം െകാണ്ടുവന്നു മുട്ടത്തുവർ�
ക്കിെയ സാഹിത്യകാരനാക്കുന്നുണ്ടു്. അവരുെട യുക്തി
ഇങ്ങെന. ‘സൂര്യേനാ ചന്ദ്രേനാ നല്ലതു് ’ എന്നു േചാദ്യം.
‘ചന്ദ്രൻ’ എന്നുത്തരം. ‘എന്തുെകാണ്ടു് ’ എന്നു അേങ്ങാട്ടു
േചാദ്യം. ഉത്തരം കിട്ടുന്നു: ‘ചന്ദ്രൻ ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശിച്ച്
ഒളി പരത്തുന്നു. സൂര്യനാകെട്ട പകൽസമയത്തു് പ്രകാ�
ശിക്കുകയാണു്. അതിനാൽ സൂര്യൻ ചന്ദ്രെനേപ്പാെല
പ്രേയാജനം െചയ്യുന്നില്ല.’

2. കല കലയാെണന്നു് അറിയാതിരിക്കുേമ്പാഴാണു്
ഉത്കൃഷ്ടത വരുന്നെതന്നു് പറയാറുണ്ടേല്ലാ. അതുേപാ�
െല സുന്ദരി താൻ സുന്ദരിയാെണന്നു് അറിയാത്ത രീ�
തിയിൽ നടക്കുേമ്പാഴാണു് അവളുെട സൗന്ദര്യം പുരു�
ഷന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ നൂറിനു െതാണ്ണൂ�
െറ്റാൻപതു േപരും സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. പ്രകടിപ്പി�
ക്കുന്നവേരാടു ദ്രഷ്ടാക്കൾക്കു് പുച്ഛേമ േതാന്നൂ. ‘കനി�
വാർന്നനുജാ െപാറുക്ക ഞാൻ നിനയാേതാതിയ െകാ�
ള്ളിവാക്കുകൾ’ എന്ന വരികൾ വായിക്കുേമ്പാൾ അതു
ഉത്കൃഷ്ടമായ കലയാെണന്നു് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല
എന്നതിലാണു് അതിെന്റ ഉത്കൃഷ്ടതയിരിക്കുന്നതു്.

3. തിരുവനന്തപുരെത്ത പൂജപ്പുര എന്ന സ്ഥലത്തു് അച്ഛ�
നമ്മമാേരാടു കൂടി ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നു. ഓലേമഞ്ഞ
ഒരു പഴയ െകട്ടിടം. ജനയിതാവിെന്റ നിേഫരിയസ്
ആക്റ്റിവിറ്റികൾ (അതിദുഷ്ടമായ പ്രവൃത്തികൾ) കാണാ�
തിരിക്കാൻ േവണ്ടി ഞാൻ കാലത്തുെതാട്ടു് അന്തിയാകു�
േവാളം പറമ്പിെന്റ അറ്റത്തുള്ള ഊറ്റുകുഴിക്കടുത്തു് (ഉറവ�
യുള്ള കുഴിക്കടുത്തു് ) െചന്നിരിക്കുമായിരുന്നു. സ്ഫടികസ�
ദൃശമായ ജലം ഒരടിെപ്പാക്കത്തിൽ വന്നു താെഴ വീണു�
െകാണ്ടിരിക്കും. എെന്താരു മേനാഹരമായ കാഴ്ചയാണ�
തു്! മനുഷ്യെന്റ മനസ്സുകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും ആ
സിേതാപലകാന്തി ഉണ്ടാെയങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ ആഗ്ര�
ഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വർഷങ്ങൾക്കു േശഷം ആ വീടും അതിേനാ�
ടു േചർന്ന പറമ്പും ൈകമാറ്റം െചയ്തുേപായി. നാലുെകാ�
ല്ലം മുൻപു് ആ ഭവനത്തിെന്റ മുന്നിലൂെട േപായേപ്പാൾ
അതിെന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത ഉടമസ്ഥൻ എെന്ന അകേത്ത�
ക്കു വിളിച്ചു. ഞാൻ െചന്നു. ‘താെഴ ഒരു ഊറ്റുണ്ടേല്ലാ.
അതു കണ്ടാൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു’ എന്നു ഞാൻ
അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു. ‘ഊേറ്റാ, ഒന്നുമില്ല അവിെട’
എന്നു അേദ്ദഹം മറുപടി നൽകി. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ഭൂമിയുെട അന്തർഭാഗത്തു് നിന്നു് ഉദ്ഗമിച്ചിരുന്നു
ജലധാര വറ്റിേപ്പായിരിക്കാം എന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു.
ഒരുറവും സ്ഥിരമല്ലേല്ലാ. നമ്മുെട സാഹിത്യകാരന്മാരു�
െട ഉറവകളും അവസാന കാലയളവിൽ വറ്റിേപ്പായ�
തുേപാെല. ഒരു നല്ല സാഹിത്യകാരൻ അതു ഗ്രഹിച്ചു്
രചനകൾ നിറുത്തി. എഴുത്തുകൾ മാത്രം എഴുതി കഥ
േചാദിക്കുന്ന പത്രാധിപന്മാർക്കു്. മറ്റുള്ളവർ ഉറവ വറ്റി�
യതു മനസ്സിലാക്കാെത പലതുെമഴുതി വായനക്കാെര
പീഡിപ്പിച്ചു. ഇേപ്പാഴും പീഡിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു
കാലത്തു് എേന്റതായിരുന്ന പറമ്പിെന്റ അറ്റത്തു ഞാൻ
െചന്നു േനാക്കി. െവറും മണ്ണു്. ആർദ്രത േപാലുമില്ല. ഭൂമി�
ക്കുള്ള ഔചിത്യം നമ്മുെട സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു ഇല്ലാ�
െത േപായേല്ലാ.

െവള്ളത്തിൽ മാത്രം േനാട്ടം

ഈ േലാകെത്ത സ്ത്രീകൾക്കു്
സൗഖ്യമുെണ്ടങ്കിൽ േലാക�
ത്തിനാെക സൗഖ്യമുണ്ടാകു�
െമന്നാണു് എെന്റ വിശ്വാസം.

ദാഹജലം തരു. കുടി�
െവള്ളം തരു എന്ന നി�
ലവിളിയാണു് എങ്ങും.
േലാറിയിൽ ഭീമാകാ�
രമാർന്ന ഒരു വീപ്പ�
യിൽ െവള്ളം െകാണ്ടുവരുന്നുെവന്നറിഞ്ഞാൽ ആളു�
കൾ വലിയ ബക്കറ്റുകെളടുത്തുെകാണ്ടു േലാറിയുെട
അടുേത്തക്കു് ഓടും. തുറന്ന റ്റാപ്പിെന്റ താെഴ നിന്നു
െവള്ളം വാർെന്നാഴുകുേമ്പാൾ െവള്ളം െകാണ്ടുേപാ�
കാൻ വന്നവർ േലാറിേയതാെണന്നു് േനാക്കുേമാ?
അേതാടിക്കുന്ന ആളിെന േനാക്കുേമാ? െവള്ളത്തിൽ
മാത്രേമ അവർക്കു േനാട്ടമുള്ളൂ. െതാട്ടി നിറഞ്ഞാൽ
അെതടുത്തുെകാണ്ടു് വീട്ടിേലക്കു് േപാകുകയായി അവർ.
ശ്രീ.പി.ഐ.എ. അസീസ് ‘നിഴലുറങ്ങുന്നു’ എന്ന കഥാ�
ൈവരൂപ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കഥെയഴുതിയ കടലാസ്സ് കവ�
റിലാക്കി കുങ്കുമം ഓഫീസിേലക്കു് അയയ്ക്കുന്നു. മഹാമന�
സ്കനായ പത്രാധിപർ കഥ എന്നു് അച്ചടിച്ചിട്ടു് അതിനു
താെഴ പി.ഐ.എ. അസീസ് എന്നു കൂടി മുദ്രണം െച�
യ്യുന്നതു് േനാക്കിയിരിക്കുകയാണു് എഴുത്തുകാരൻ. േവ�
െറാന്നിലും അേദ്ദഹം മനസ്സിരുത്തുന്നില്ല. െവള്ളെമാഴു�
കുന്നതു മാത്രം േനാക്കുന്ന സ്ത്രീ േലാറിെയേയാ ൈഡ്ര�
വെറേയാ കാണാത്തതുേപാെല അേദ്ദഹം അച്ചടിച്ച
േപരല്ലാെത മെറ്റാന്നും കാണുന്നില്ല. കണ്ടിരുെന്നങ്കിൽ
സാഹിത്യത്തിെല ഈ ദുർഭഗസന്തതി കുങ്കുമം വാരിക�
യുെട െവണ്മയാർന്ന താളിൽ കിടന്നു് ആന്ത്രശുദ്ധീകര�
ണം നടത്തുകില്ലായിരുന്നു. ഒരു കഥെയഴുതിേപ്പായതി�
നു ഇത്ര വളെര പറേയണ്ടതുേണ്ടാ എന്നു മാന്യരായ വാ�
യനക്കാർ േചാദിേച്ചക്കും. അവേരാടു കഥ വായിച്ചു േനാ�
ക്കുക എന്നു വിനയേത്താെട അേപക്ഷിക്കാേന എനി�
ക്കു കഴിയുന്നുള്ളു. അതു വായിച്ചാൽ എെന്റ ധർമ്മേരാ�
ഷത്തിനു് അടിസ്ഥാനമുെണ്ടന്നു് അവർ പറയുെമന്നാ�
ണു് എെന്റ വിശ്വാസം.

ധീരവനിത—ആലീസ് വാക്കർ
ഈ േലാകെത്ത സ്ത്രീകൾക്കു് സൗ�
ഖ്യമുെണ്ടങ്കിൽ േലാകത്തിനാെക
സൗഖ്യമുണ്ടാകുെമന്നാണു് എെന്റ വി�
ശ്വാസം. സഹജാവേബാധം െകാ�
ണ്ടു് ഞാനിതു് അറിയുന്നു (I know
this in my bones). സ്ത്രീയുെട സുര�
ക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നു് (അതിെന്റ
അർത്ഥം സമുദായത്തിലുള്ള സ്വത�

ന്ത്രപ്രവർത്തനം, ൈലംഗികവും ആധ്യാത്മികവുമായ
സ്വാധികാരയുക്തത അവളുെട കുട്ടികളുെട േക്ഷമം, വീ�
ട്ടിെന്റ പാവനത്വം ഇവെയല്ലാമാണു് ) േലാകത്തിെന്റ
പരമമായ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകുന്നു. “… സ്ത്രീക്കു ജന�
േനന്ദ്രിയ വികലീകരണം വരുത്തുന്ന രീതി, കുട്ടികളുെട
മുഖത്തു മുറുവുണ്ടാക്കി തഴമ്പു വരുത്തുന്ന രീതി ഇവെയ�
ല്ലാം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും”. ആത്മൈധര്യവും ദൃഢ�
നിശ്ചയവും അഭിമാനവും സ്ഫുരിക്കുന്ന ഈ വാക്യങ്ങൾ
അേമരിക്കൻ കവിയും (സ്ത്രീ) േനാവലിസ്റ്റുമായ ആലീസ്
വാക്കറുെട (‘Anything We Love can be Saved’ എന്ന
ദീപ്തിയാർന്ന ആത്മകഥയിലുള്ളതാണു് (Ballantine
Books, New York, Year of Publicaton Aprill 1998, pp.
225).

പുലിറ്റ്സർസ്സമ്മാനം േനടിയ ‘Color Purple’ എന്ന
േനാവെലഴുതിയ സാഹിത്യകാരി മാത്രമല്ല ആലീസ്.
അവർ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉേദ്യാഗിതയുള്ള
മഹതിയുമാണു് (activist). അവരുെട ആക്റ്റിവിസത്തിനു
നിദർശകമാണു് ഈ ആത്മകഥ.

അേമരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബിൽ ക്ലിന്റനു് അവെരഴുതിയ
എഴുത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം േനാക്കുക. ധീരവും അസന്ദിഗ്ദ്ധ�
വും ആയ ശബ്ദം ഉയരുന്നതു േകട്ടാലും:

“America at the moment is like a badly wounded
parent, the ageing, spent, and scared offspring of all
the dysfunctional families of the multitudes of tribes
who settled here. It is the medicine of compassionate
understanding that must be administered now,
immediately, on a daily basis, indiscriminately. Not
the poison of old patterns of punishment and despair.
Harmlessness now must be our peace cry” ക്ലിന്റനു്
കാരുണ്യം കലർന്ന മനസ്സിലാക്കൽ ഇല്ല, പഴയ രീതി�
യിലുള്ള ശിക്ഷകളാണു് അേദ്ദഹം ഒരു വിഭാഗം ജനത�
യ്ക്കു നല്കുന്നതു എെന്നാെക്ക ആലീസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

വിനയത്തിൽ മറഞ്ഞ തീക്ഷ്ണതയുള്ള മുന്നറിയിപ്പു്
ക്ലിന്റനു് നല്കിയിട്ടു് ശ്രീമതി അേദ്ദഹേത്താടു പറയുന്നു:
“I always love and respect the Cuban People and
help them whenever I can. Their way of caring for
all humanity has made them my family. whenever
you hurt them or help them, please think of me”.

ആലീസ് വാക്കർ

ക്യൂബൻ ജനതേയാടു ആലീസിനുള്ള
േസ്നഹവും സ്വാഭാവികമായി അവ�
രുെട േനതാവായ കാേസ്ത്രാേയാടും
ഉണ്ടാകുന്നതിൽ എേന്ത അദ്ഭുതം!
ആ ഭരണാധികാരിെയ ആലിംഗനം
െചയ്യാൻ അവർക്കു സേന്താഷം മാ�
ത്രം. ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റു ചില രാ�

ജ്യങ്ങളിലും െപൺകുട്ടികളുെട സ്മരച്ഛത്രം (clitori) മുറി�
ച്ച് വികലീകരണം വരുത്തുന്നതിെനക്കുറിച്ച് അവർ കാ�
സ്േത്ത്രാേയാടു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹം െഞട്ടി. ക്യൂബ�
യിെല േഡാക് ടർമാർ ആഫ്രിക്കയിൽ േസവനമനുഷ്ഠി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നിട്ടും അവർ ഈ ജനേനന്ദ്രിയ വികലീക�
രണെത്തക്കുറിച്ചു് തേന്നാടു പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ എന്നാണു്
കാേസ്ത്രാ ദുഃഖേത്താെട അറിയിച്ചതു്. അതിനുേശഷം
അവർ സ്വന്തം കൃതികൾ കാേസ്ത്രായുെട മുൻപിേലക്കു
ഉന്തിവച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ആഹ്ലാദേത്താെട പറഞ്ഞു:
“കളർ പർപൽ സ് പാനിഷിേലാ? ഇതു തെന്നയാണു്
എനിക്കു േവണ്ടിയിരുന്നതു്” ആലീസിെന്റ The Temple
of My Familiar എന്ന േനാവലിെന്റ സ് പാനിഷ് തർ�
ജ്ജമ കാസ് േത്രാ തുറന്നു വായിച്ചിട്ടു പറയുകയായി സർ�
ക്കാർ റിേപ്പാട്ടുകൾ അേദ്ദഹെത്ത എത്രമാത്രം മുഷിപ്പി�
ക്കുന്നുെവന്നു്; േനാവൽ വായിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹെത്ത
എത്രമാത്രം ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നുെവന്നു്.

സ്മരച്ഛത്രേച്ഛദനം എത്ര മൃഗീയമാണു്
എന്നുകണ്ടു് നമ്മൾ പ്രകമ്പനം െകാ�
ള്ളും ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുേമ്പാൾ.
പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിെല ഒരു
പ്രേദശമായ മാലിയിൽ ഒരമ്മെയ
മാത്രമല്ല അവരുെട അഞ്ചു െപൺ�
മക്കെളയും ചിലർ ജനേനന്ദ്രിയ വി�
കലീകരണത്തിനു വിേധയരാക്കി.
തർജ്ജമ െചയ്തതിൽ െതറ്റു വന്നിരിക്കാെമന്നു വിചാ�
രിച്ചു് ആലീസ് അവേരാടു േചാദിച്ചു “അേഞ്ചാ” അവർ
ആവർത്തിച്ചു: “അേത അഞ്ചു്” അവരുെട കണ്ണുകൾ വി�
ഷാദവും ഭയജനകമായ കുറ്റേബാധവും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു.
ൈധര്യം കലർന്ന േകാപേത്താടുകൂടി ആലീസ് വാക്കർ
ഈ ക്രൂരതെയ്ക്കതിെര സമരം െചയ്തു.

ആലീസിെന്റ അച്ഛൻ അവെര പഠിപ്പിച്ചു. വാളിെന�
ക്കാൾ വാക്കുകൾക്കു് ശക്തി വരാെമന്നു്. വാക്കുകൾ
െകാണ്ടു് അധർമ്മെത്തയും അനീതിെയയും െവട്ടിവീഴ്ത്തു�
ന്ന ആലീസ് വാക്കറാണു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിറഞ്ഞു�
നില്ക്കുന്നതു്. മനുഷ്യെന േസ്നഹിക്കുന്ന ധീരവനിതയാണു്
ആലീസ്. ആക്ടി വിസം മാത്രമല്ല, ആധ്യാത്മികത്വത്തി�
െന്റ പരിമളവും പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പുസ്തകം വായിച്ചതു
ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു.

ആലീസ് വാക്കർ നല്ല കവിയുമാണു്. The Diamonds
on Liz’s Bosom എന്ന കവിത േനാക്കുക:

The Diamonds on Liz’s bosom
are not as bright
as his eyes
the morning they took him
to work in the mines.
The rubies in Nancy’s
jewel box (Oh, how Roland lives red!)
not as vivid
as the despair
in his children’s
frowns.
Oh, those Africans!
Everywhere you look
They’re bleeding
and crying
Crying and bleeding
on some of the whitest necks
in your town.

അസമത്വവും വർണ്ണവ്യത്യാസവും കണ്ടു് ദുഃഖിക്കുന്ന
കവിയുെട വാക്കുകളാണു് ഇവ.

പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ക്ഷണികതെയ സൂഫി കവി ഹാഫിസ്
ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിെന്റ ചാരുത കാണുക:

ഹാഫിസ്

പ്രഭാതത്തിൽ രാപ്പാടി പനിനീർപ്പൂ�
വിേനാടു പറഞ്ഞു: ‘എനിക്കു നിെന്ന�
സ്സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഉത് കട വികാര�
െത്ത നീ പുച്ഛിക്കരുതു്. ഈ ഉദ്യാന�
ത്തിനു മുകളിൽ ഞാൻ വട്ടമിട്ടു പറ�
ന്നേപ്പാൾ നിെന്നേപ്പാെലയുള്ള പല
പൂക്കളും വിടരുകയും മരിക്കുകയും
െചയ്യുന്നതു കണ്ടു.’ പനിനീർപ്പൂവു് പുഞ്ചിരി െപാഴിച്ചുപ�
റഞ്ഞു: ‘ഈ സത്യം േകട്ടു് ഞാൻ കരയുന്നില്ല. പേക്ഷ
കാമുകൻ സംസാരിക്കുന്നതു് ഇങ്ങെനയാേണാ?’

□

https://en.wikipedia.org/wiki/V._R._Sudheesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
https://en.wikipedia.org/wiki/M._Mukundan
https://en.wikipedia.org/wiki/Muttathu_Varkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Muttathu_Varkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Walker
https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Walker


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.)

https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://en.wikipedia.org/wiki/University_College,_Trivandrum
https://ml.wikipedia.org/wiki/മലയാളം
https://ml.wikipedia.org/wiki/എറണാകുളം
https://ml.wikipedia.org/wiki/മഹാരാജാസ്_കോളജ്
https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
https://en.wikipedia.org/wiki/North_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://ml.wikipedia.org/wiki/ഇന്ത്യന്_കോഫീ_ഹൌസ്
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia


പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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