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സാഹിത്യവാരഫലം
1984/10/07-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

റിച്ചാർഡ് വാഗ്നർ

ജർമ്മൻ ഗാനരചയിതാവായ റി�
ച്ചാർഡ് വാഗ്നർ (Richard Wagner,
1813–1883) ഒരു ദിവസം ബർലിനി�
െല രാജവീഥിയിലൂെട നടക്കുകയാ�
യിരുന്നു. െതരുവിലിരുന്നു ഗാേനാപ�
കരണം വായിച്ചു് ജീവിക്കാൻ േവണ്ട�
തു േനടുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരെന അേദ്ദ�
ഹം അവിെട കണ്ടു. വാഗ്നറുെട ടാൻ�
േഹായ്സർ (Tannhauser) എന്ന സംഗീതികയ്ക്കു പ്രാ�
രംഭെമന്ന നിലയിൽ അയാൾ ഒരു ലഘുവാദനം നട�
ത്തുകയായിരുന്നു. അതുേകട്ടു വാഗ്നർ അവിെട നിന്നു.
അയാേളാടു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ വളെര േവ�
ഗത്തിലാണു വായിക്കുന്നതു്. ഇത്രേവഗം പാടില്ല”. െത�
രുവുഗായകൻ വാഗ്നെറ കണ്ടറിഞ്ഞു: “വാഗ്നർ, അങ്ങ�
യ്ക്കു നന്ദി. വാഗ്നർ, നന്ദി”, അടുത്ത ദിവസവും വാഗ്നർ
അവിെടെയത്തി. അയാൾ ശരിയായ െടംേപായിൽ—
കാലത്തിൽ—ഗാേനാപകരണം വായിക്കുന്നു. പിറകിൽ
വലിയ അക്ഷരത്തിെലഴുതിയ ഒരു േബാർഡും; “വാഗ്നറു�
െട ശിഷ്യൻ”.

െതരുവിെല പാട്ടുകാരൻ വാഗ്നറുെട ശിഷ്യെനന്നേല്ല
എഴുതിവച്ചുള്ളു! അയാൾ േയാഗ്യനാണു്. എെന്റ ഒരു
ശിഷ്യൻ തൃപ്പൂണിത്തുറയിെല ഒരു േഹാട്ടലിൽ െചന്നുക�
യറി “ഞാൻ എം. കൃഷ്ണൻ നായരാണു്” എന്നു പറഞ്ഞു.
േഹാട്ടലുടമസ്ഥൻ സാഹിത്യാസ്വാദകനായതുെകാണ്ടു്
വന്നയാളിെന ബഹുമാനിച്ചു. നെല്ലാരു മുറിയും ഒരുക്കി�
െക്കാടുത്തു. അയാൾ അവിെട താമസിക്കുകയാണു്. ദി�
വസവും ഭീമമായ പറ്റു്. ടാക്സിയിൽ കയറി സഞ്ചാരം. ടാ�
ക്സിക്കൂലി േഹാട്ടലുടമസ്ഥൻ െകാടുക്കും. കൃഷ്ണൻ നായർ
േപാകുേമ്പാൾ പണം ഒരുമിച്ചു വാങ്ങാമേല്ലാ എന്നാ�
യി അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിചാരം. തുക ആയിരം കവിഞ്ഞു.
ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻനായെര കാണാനില്ല. ദിവസ�
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഉടമസ്ഥൻ പലതും ഉറെക്കപ്പറഞ്ഞകൂട്ട�
ത്തിൽ സാഹിത്യനിരൂപകൻ എന്നു ഭാവിച്ചു നടക്കുന്ന
കള്ളൻ എം. കൃഷ്ണൻനായെരക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഇതു
േകട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന മാധവൻ നായർ (ഇേപ്പാൾ തിരു�
വനന്തപുരെത്ത സംസ്കൃതേകാേളജിെല െപ്രാഫസർ)
േഹാട്ടലുടമസ്ഥെന അറിയിച്ചു്. “എം. കൃഷ്ണൻനായർ
എെന്റ ഗുരുനാഥനാണു്. അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന ആെരയും
പറ്റിക്കില്ല. നിങ്ങെള ആേരാ കളിപ്പിച്ചതാണു്”. ഉടമ�
സ്ഥനു വിശ്വാസമായില്ല. “അവൻ തെന്ന കള്ളറാസ്കൽ
സാഹിത്യവുമായി നടക്കുന്ന കായംകുളം െകാച്ചുണ്ണി”.
മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. എം. കൃഷ്ണൻനായരായി ഭാവിച്ച്
േഹാട്ടലിൽ താമസിച്ച ആൾ േഹാട്ടലിെന്റ മുൻപിലുള്ള
േറാഡിൽക്കൂടി തിടുക്കത്തിൽ നടന്നുേപാകുന്നതു ഉട�
മസ്ഥൻ കണ്ടു. അേദ്ദഹം ഓടിെച്ചന്നു് “സാർ വരണം
കാപ്പി കുടിച്ചിട്ടു േപാകാം.” എന്നു മധുര ശബ്ദത്തിൽ ക്ഷ�
ണിച്ചു. ഗത്യന്തരമില്ലാെത അയാൾ കയറിെച്ചന്നു. ഉടമ�
സ്ഥൻ െപാലീസിെന അറിയിച്ചു. രണ്ടുദിവസം അയാൾ
േസ്റ്റഷനിലിരുന്നു. പിന്നീടു് േചട്ടെനത്തി േഹാട്ടലിെല
പണംെകാടുത്തു് അനുജെന േമാചിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുേപാ�
യി. െപ്രാഫസർ മാധവൻനായർക്കു ഞാൻ വീണ്ടും
നന്ദി പറയുന്നു.

സാഹിത്യത്തിലുമുണ്ടു് ഈ ആൾമാറാട്ടം സാർത്രിെന്റ
ശിഷ്യൻ, കമ്യുവിെന്റ ശിഷ്യൻ, ൈസ്റ്റൻബക്കിെന്റ ശി�
ഷ്യൻ എെന്നാെക്ക എഴുതിവയ്ക്കാൻ അവർക്കു വയ്യ.
അതിനു പകരമായി സാർത്ര്, കമ്യു, ൈസ്റ്റൻബക്ക്
എെന്നാെക്ക േബാർഡുകെളഴുതി പിറകിൽ വച്ചുെകാ�
ണ്ടു് അവർ ഇരിക്കുന്നു. പലരും അവരുെട മുൻപിെല�
ത്തി സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം നടത്തുന്നു. േഹാട്ടലുടമ�
സ്ഥന്മാർ അവരുെട തനിനിറം കണ്ടുപിടിക്കുന്നകാലം
അത്ര അകെലയല്ല.

ദിവ്യവചനം
“ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണു്”—എന്നു് … േബാർഡ് െമമ്പർ. “കു�
ട്ടികൾക്കു് അഞ്ചു വയസ്സിെലങ്കിലും അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചു
െകാടുക്കണം”—എന്നു് …െത്ത കളക് ടർ. “കുമാരനാ�
ശാൻ കവിയായിരുന്നു” എന്നു് …േകാേളജിെന്റ പ്രിൻ�
സിപ്പൽ. ഇങ്ങെനെയാെക്ക പത്രങ്ങളിൽ വലിയ തല�
െക്കട്ടുകൾ കാണുേമ്പാൾ ഞാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ
െഞട്ടിേപ്പാകാറുണ്ടു്. െഞേട്ടണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നതു താ�
െഴേച്ചർക്കുന്ന സംഭാഷണം െതളിയിക്കും.

പത്രറിേപ്പാർട്ടർ: അങ്ങയുെട തിരുവായ് െമാഴികൾ
േലാകമാെക അറിയാൻ എന്തുെചയ്യാൻ േപാകുന്നു?
സന്ന്യാസിപ്രമുഖൻ: േറഡിേയാവഴിയായും െടലി�
വിഷൻവഴിയായും അതു പ്രചരിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി
ഞാൻ ഒന്നും െചേയ്യണ്ടതില്ല.
റിേപ്പാർട്ടർ: ആ തിരുവായ് െമാഴികളിൽ ചിലതു നല്കി
അടിയെന അനുഗ്രഹിച്ചാലും. അടിയെന പ്രബുദ്ധനാ�
ക്കിയാലും.
സന്ന്യാസി: േകട്ടാലും, “കാക്കയ്ക്കും തൻകുഞ്ഞു െപാൻ�
കുഞ്ഞു്”, “അടിേയാളമുതകാ അണ്ണൻതമ്പി”, “ഉരലിെന്റ
േവദന മദ്ദളേത്താേടാ?”
റിേപ്പാർട്ടർ: ഇതു് നിരക്ഷരന്മാേരാടു് പറയുന്ന പഴ�
െഞ്ചാല്ലുകളേല്ല?
സന്ന്യാസി: അേത. നിരക്ഷരന്മാർ േപാലും ഇവ മന�
സ്സിലാക്കത്തക്കവിധത്തിൽ േറഡിേയായും െടലിവിഷ�
നും എനിക്കുേവണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എെന്റ ഈ
വചനങ്ങൾ േലാകം മുഴുവൻ ഗ്രഹിച്ചു എന്നതിെന്റ െത�
ളിവുതെന്നയാണിതു്.

“ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണു്” എന്ന മട്ടിലുള്ള സൂക്തങ്ങൾ പേണ്ട�
യുള്ളെതാന്നുമല്ല. കളക് ടറന്മാരും െസക്രിട്ടറിമാരും
പ്രിൻസിപ്പൽമാരും കണ്ടുപിടിച്ച അത്തരം ഗഹനത�
ത്ത്വങ്ങൾ േറഡിേയാ, െടലിവിഷൻ ഇവയുെട സഹാ�
യേത്താെട അവർ േലാകെമമ്പാടും േനരേത്ത പരത്തി�
ക്കഴിഞ്ഞു. അതുറപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി അവർ വീണ്ടും െമാ�
ഴിയാടുന്നേതയുള്ളു. ‘േകരളകൗമുദി’യും ‘മാതൃഭൂമി’യും
‘മലയാളമേനാരമ’യും മറ്റും ഈ ദിവ്യസൂക്തങ്ങൾ െവ�
ണ്ടക്കാലിപിയിൽ അച്ചടിക്കാൻ നിർബ്ബദ്ധരാകുന്നു.
അത്രമാത്രം.

ഇതിനു സദൃശമായ ഒരു ദിവ്യവചനം തെന്നയാണു
േതാമസ് പള്ളിക്കലിെന്റ “ശങ്കു അളിയെന്റ നിധി” എന്ന
രചന (മലയാളമേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ). ഒരുത്തൻ കരി�
ങ്കൽക്കഷണങ്ങൾ കുടത്തിലാക്കി കുഴിച്ചുവയ്ക്കുന്നു. അതു
നിധിയാെണന്നു േവെറാരുത്തെന ധരിപ്പിക്കുന്നു. അയാ�
ളുെട ൈകയിൽനിന്നു പണം അപഹരിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ
കള്ളിെവളിച്ചത്താകുന്നു. ഇതാണു് ദിവ്യമായ അരുളപ്പാ�
ടു്. ഇതു് സർവ്വസാധാരണമേല്ല? ഹാസ്യെമാട്ടുമില്ലാ�
ത്ത െവറും ചവറേല്ല? എെന്നാെക്ക നമ്മൾ േചാദിക്കു�
ന്നുെണ്ടങ്കിൽ അതു് നമ്മുെട വിവരേക്കടു് എന്നു മാത്രം
ധരിച്ചാൽ മതി. മഹാനായ േതാമസ് പള്ളിക്കൽ ഈ
തിരുവചനങ്ങൾ പേണ്ട പല ‘മീഡിയ’വഴി പ്രചരിപ്പി�
ച്ചു കഴിഞ്ഞതാണു്. തെന്റ ആശയങ്ങളുെട മൗലികത
ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി അേദ്ദഹം മേനാരമ ആഴ്ച�
പ്പതിപ്പിലൂെട അവ ആവർത്തിക്കുന്നേതയുള്ളൂ. േചാദ്യ�
കർത്താക്കളായ നമ്മൾ മണ്ടന്മാർ.

ടി.എൻ. േഗാപിനാഥൻനായർ മേനാരാജ്യം വാരിക�
യിെലഴുതിയ ഒരു േലഖനത്തിൽ േഡാക് ടർ ടി.വി. രാ�
മാനുജം “കാൽച്ചിലങ്കകളുെട മഞ്ജീരശിഞ്ജിതം” എന്നു
കാച്ചിയിരിക്കുന്നു. അറിവില്ലാത്തതുെകാണ്ടു േചാദിച്ചു
േപാകുകയാണു് ഞാൻ. മഞ്ജീരത്തിെന്റ അർത്ഥം ചില�
മ്പു് എന്നേല്ല? ചിലമ്പും ചിലങ്കയും കിങ്ങിണിത്തളകള�
േല്ല? അല്ല എന്നാണു് ഉത്തരെമങ്കിൽ പാദാംഗദതുലാ�
േകാടി നൂപുരങ്ങളുെട മഞ്ജീരശിഞ്ജിതം എന്നു് എനി�
െക്കഴുതാേമാ? (പാദാംഗദം = കാൽച്ചിലമ്പു്; തുലാേകാ�
ടി = കാൽച്ചിലമ്പു്: മഞ്ജീരം = കാൽച്ചിലമ്പു്; നൂപുരം =
കാൽച്ചിലമ്പു്.)

ഏമ്പക്കം
ചിലർക്കു സർഗ്ഗശക്തി ഏമ്പക്കമായിവരും. േവെറ ചി�
ലർക്കു് ഇക്കിളായിവരും. മറ്റു ചിലർക്കു തികട്ടലായി
അതു് ആവിർഭവിക്കും. ദീപിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ “ഇംഗ്ലീ�
ഷ് സംസാരിക്കുന്ന പട്ടി” എന്ന െചറുകഥ എഴുതിയ
സുജാതൻ േപാത്തൻേകാടിനു് ഏമ്പക്കമായിട്ടാണു്
സർഗ്ഗശക്തി വരുന്നതു്. ഏമ്പക്കേമാ ഇക്കിേളാ തിക�
ട്ടേലാ ഏതുമാവേട്ട ആളുകൾക്കു അടുത്തു നിൽക്കാൻ
പറ്റുകില്ല. ഞാൻ കുറെച്ചാന്നുമാറിനില്ക്കെട്ട േപാത്തൻ�
േകാെട്ട ഈ സുജാതെന്റ അടുത്തുനിന്നു്. പട്ടി ഇംഗ്ലീഷ്
സംസാരിക്കുന്നുെവന്നു േവലക്കാരി പറഞ്ഞു് അറിഞ്ഞ
ഉടമസ്ഥൻ െവപ്രാളെപ്പട്ടു. ന്യൂസ് പരന്നു. ബഹളമായി.
രണ്ടു കക്ഷികൾ, അവർ ബഹളം വച്ചുെകാണ്ടിരിെക്ക
പട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നില്ല, അതിനു മിണ്ടാട്ടം
േപാലുമില്ല എന്ന സത്യം െവളിവാകുന്നു. ഇതാണു് സു�
ജാതെന്റ ‘രാഷ്ട്രീയ സറ്റയർ’. അമിതഭക്ഷണത്തിെന്റ
ഫലമായി വായു േമേല്പാട്ടുവരുന്നതിെനയാണു് ഏമ്പ�
ക്കം എന്നു പറയുന്നതു്. കാർമിൈസഡ് േസ്റ്റ്രാങ് രണ്ടു
ടീസ് പൂൺ കഴിച്ചാൽ മതി. ഇെല്ലങ്കിൽ ഒരു േഡാസ്
കാർബേനറ്റീവ് മിൿസ്ച്ചർ ഉള്ളിലാക്കിയാൽ മതി.
അവയിേലെതങ്കിലും െചയ്തു് സുജാതൻ ഈ േരാഗം മാ�
റ്റുെമന്നു് ഞാൻ വചാരിക്കുന്നു. മാറ്റണം: മാറ്റിേയതീരൂ.
കഴിയുന്നിടേത്താളം നമ്മൾ അന്യെര ഉപദ്രവിക്കാെത
േവണമേല്ലാ ഈ േലാകത്തു കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ.

രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ

“ഞാനല്ല ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ രച�
യിതാവു്. ഞാൻ േപന ൈകയിൽവ�
ച്ചിരുന്നു. അേത്രയുള്ളു. അേപ്പാൾ പ്ര�
ത്യക്ഷ ശരീരമില്ലാത്ത ഒരാൾ എെന്റ
േപനയും എെന്റ മനസ്സും ഉപേയാഗി�
ച്ചു് അയാൾ അഭിലഷിച്ചതു് എഴുതു�
കയായിരുന്നു. ൈചതന്യെത്ത പ്രവ�

ഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരദൃശ്യഹസ്തമുണ്ടു്…” രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാ�
റാണു് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതു്. സർഗ്ഗശക്തിക്കു് അവലം�
ബമായി വർത്തിക്കുന്ന ഈ പ്രേചാദനം പലർക്കുമില്ല.
നാലു് ഇംഗ്ളീഷ് േനാവലുകൾ വായിച്ചിട്ടു് ഒരു മലയാ�
ളം േനാവൽ എഴുതിവയ്ക്കുന്നവെര ഇവിെട ‘ജീനിയസ് ’
എന്നു വിളിക്കുന്നു. ആ േനാവലിെന മാസ്റ്റർപീസായി
െകാണ്ടാടുന്നു.

ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
േയശുദാസിെന്റ നാവു് മധുരസംഗീതം െപാഴിക്കുന്നു:
റൗഡിയുെട നാക്കു് െതറിയുെട പൂരം നിർമ്മിക്കുന്നു!
ഈശ്വരൻ പൂവമ്പഴം നല്കുന്നു; െചകുത്താൻ അേമാണി�
യം സൾേഫറ്റ് െകാണ്ടു് അതു വലുതാക്കി െകാള്ളരുതാ�
ത്തതാക്കുന്നു. ജനങ്ങളുെട ധർമ്മേബാധം േവലുത്തമ്പി
ദളവയായി പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു; സർക്കാരിെന്റ നൃശംസത
േവലുത്തമ്പിയുെട പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചു് അതിൽ കാക്കെയ
കാഷ്ഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രകൃതി പനിനീർപ്പൂവിനു ജന്മമരുളുന്നു;
വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ കാമാസക്തി അതിെന നരച്ച തലമു�
ടിയിൽ എടുത്തുവയ്ക്കുന്നു. ജനതയുെട നീതിതൽപരത്വം
പ്രജാധിപത്യവ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുന്നു: ആന്ധ്രയിെല
ഭാസ് കരറാവു അതിെന വ്യഭിചരിക്കുന്നു. ഈശ്വരവി�
ശ്വാസം േദവാലയങ്ങൾക്കു രൂപം െകാടുക്കുന്നു; മനുഷ്യ�
െന്റ അത്യാർത്തി അവെയ കല്യാണമണ്ഡപങ്ങളാക്കു�
ന്നു. െജയിംസ് വാട്ട് േമാേട്ടാർ എൻജിൻ കണ്ടുപിടിക്കു�
ന്നു; ട്രാൻസ് േപാർട്ട് േകാർപ്പേറഷൻ സിറ്റി സർവ്വീസ്
നടത്തുന്നു. മനുഷ്യെന്റ സംസ്കാരം ഭാഷയ്ക്കു വികാസം
നൽകുന്നു; എം.എച്ച്.എം. സാലി ‘വിടരാൻ െകാതിച്ച
േമാഹം’ എന്ന കഥെയഴുതി (കുമാരി വാരിക) അതിെന
മലീമസമാക്കുന്നു.

കാരൂർ

കാരൂർ
നീലകണ്ഠപ്പിള്ള

“ഈശ്വരൻ നിശ്ശബ്ദതയുെട സുഹൃ�
ത്താണു്. വൃക്ഷങ്ങളും പൂക്കളും പു�
ല്ലുകളും നിശ്ശബ്ദതയിൽ വളരുന്നു.
നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും നി�
ശ്ശബ്ദമായി നീങ്ങുന്നതു്” എന്നു മദർ�
െതറീസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. “കാണു�
ന്നെതല്ലാം നിശ്ശബ്ദത” എെന്നാരു
മഹാകവിയും. കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയുെട കല നിശ്ശ�
ബ്ദതയുേടതാണു്. അർത്ഥംെകാണ്ടു ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതി�
െനക്കാേളെറ അേദ്ദഹം നിശ്ശബ്ദത െകാണ്ടു ധ്വനിപ്പി�
ക്കുന്നു. വിശ്വസാഹിത്യത്തിെന്റ മാനദണ്ഡം െകാണ്ടള�
ന്നാലും ഒരു ന്യൂനതയും വരാത്ത “മരപ്പാവകൾ” എന്ന
കഥയിലാണു് ഈ നിശ്ശബ്ദതയുെട ധ്വനി പാരമ്യത്തിൽ
എത്തിനില്ക്കുന്നതു്. കുങ്കുമം വാരികയിൽ എടുത്തു േചർ�
ത്തിരിക്കുന്ന “െചകുത്താൻ” എന്ന േചേതാഹരമായ
കഥയിലും ഈ സവിേശഷത കാണാം. അച്ഛെന്റ ചികി�
ത്സയ്ക്കു േവണ്ട പണം േനടാനായി അവിവാഹിതയായ
മകൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നു. സർവസാധാരണമായ ഈ വി�
ഷയം അതിനു് അനുരൂപമായ ൈവകാരികാന്തരീക്ഷ�
േത്താടുകൂടി കാരൂർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. േവദനയനുഭവി�
ക്കുന്ന മൂന്നു കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇക്കഥയിലുണ്ടു്. േരാഗ�
ത്താൽ വിവശനായ പുരുഷൻ. ആ േരാഗം കണ്ടു് ദുഃഖി�
ക്കുന്ന ഭാര്യ. വിവാഹപ്രായെമത്തിയ മകെള വിവാഹം
കഴിച്ചയയ്ക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതു കണ്ടും അവർ യാതന
അനുഭവിക്കുന്നു. അച്ഛെന്റ േരാഗം കണ്ടും ദാരിദ്ര്യംെകാ�
ണ്ടും തീവ്രേവദനയിൽ വീണ മകൾ. പണത്തിനുേവണ്ടി
അവൾക്കു വ്യഭിചരിേക്കണ്ടിവരുേമ്പാൾ ആ േവദന പാ�
രമ്യത്തിെലത്തിയിരിക്കും. ന്യൂേനാക്തിെകാണ്ടു്—അല്ല
നിശ്ശബ്ദതെകാണ്ടു്…കാരൂർ ഈ േവദനയാെക ചിത്രീ�
കരിക്കുന്നു. അനുവാചകൻ െഞട്ടുന്നു. അയാളുെട മിഴി�
കൾ ആർദ്രങ്ങളാവുന്നു.

കഥാകാരൻ പ്രേയാഗിക്കുന്ന അലങ്കാരങ്ങൾ കഥാസ�
ന്ദർഭത്തിൽനിന്നു ജനിക്കുകയും ആ കഥാസന്ദർഭത്തി�
േലക്കുതെന്ന സംക്രമിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഒരുദാഹര�
ണം: “അവൾ പാതിരായ്ക്കു കടലയ്ക്കാച്ചിമ്മിനി കത്തിച്ചു.
തല തിരിച്ചുവച്ച ഒരു െകട്ടുതാലിേപാെല അതിെന്റ
തിരി മിന്നി. ആ െവളിച്ചത്തിൽ അമ്മ മകെള അടിമു�
ടി പലവുരു േനാക്കി. കണ്ണീർെകാണ്ടു് അവരുെട കാഴ്ച
മങ്ങി. വിളക്കു താേന അണഞ്ഞു.” എെന്റ കർത്താേവ!
മകെള വിവാഹം കഴിച്ചയയ്ക്കാൻ വയ്യാെത ദുഃഖിക്കുന്ന
അമ്മയ്ക്കു ചിമ്മിനി ദീപം തലതിരിച്ചുവച്ച െകട്ടുതാലിേപാ�
െല േതാന്നിയതു് എത്ര സ്വാഭാവികം. കാരൂർ നീലക�
ണ്ഠപ്പിള്ള ഇവിെട പ്രതിഭാശാലിയായ കവിയായി മാ�
റുകയാണു്. ഈ േലാകത്തു് എത്രെയത്ര രാജ്ഞിമാ�
രും രാജാക്കന്മാരും മരിച്ചു! എത്രെയത്ര മഹാന്മാരും
മഹതികളും മരിച്ചു! കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള സൃഷ്ടിച്ച
േശാശാമ്മ എന്ന കഥാപാത്രം മരണത്തിെന്റ േവദന�
െയക്കാൾ വലിയ േവദന അനുഭവിച്ചുെകാണ്ടു് സാഹി�
ത്യത്തിെന്റ േലാകത്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൾ നിശ്ശബ്ദ�
യായി കണ്ണീെരാഴുക്കുന്നു. കഥാകാരൻ ഒരു നിശ്ശബ്ദമ�
ണ്ഡലത്തിൽ അവെള പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ ചില െചറുകഥകൾ: (1) Gimpel the
fool (ബാേഷവിയ സിങ്ങർ) (2) The Fly (പീറാെന്ത�
േല്ലാ) (3) The Dead Are Silent (ഒർറ്റൂർ ഷ്നിറ്റ്സ്സർ)
(4) The Darling (െചേക്കാവ്) (5) Children and Old
Folk (ഈെവാൺ ത്സാൻകർ—Ivan Cankar) (6)The
Handkerchief (അക്കൂട്ടഗാവ) (7) മരപ്പാവകൾ (കാ�
രൂർ) (8) The Red Flower (ഗാർഷിൻ)

നമുക്കുപാടില്ല
എസ്. ഗുപ്തൻ നായരുെട “വിജ്ഞാനസാഹിത്യത്തിലൂ�
െട” എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ (കലാകൗമുദി) “സാമൂഹ്യ
പരിഷ്കർത്താവായ സി.വി.-യും…” എന്നു കാണുന്നു.
സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവു് എന്ന പ്രേയാഗത്തിൽ രണ്ടു
െതറ്റുകളുണ്ടു്.

1. സാമൂഹ്യം

a. “സമവായാൻ സമൈവതി. സമവായ വാചി�
കളായിയും ദ്വിതീയാന്തങ്ങളായിയുമിരിക്കുന്ന
ശബ്ദങ്ങളിൽനിന്നു പരമായിട്ടു സമൈവതി
എന്ന അർത്ഥത്തിങ്കൽ വാക് പ്രത്യയം ഭവി�
ക്കുെമന്നർത്ഥം. സമവായവാചികൾ = സമ�
വായെത്തപ്പറയുന്നവ, സമവായം = സമൂഹം
സമവായികഃ എന്നും സാമുഹികഃ എന്നും ഉദാ�
ഹരണം”. (‘പദസംസ്സാരചന്ദ്രിക’), ൈകക്കുള�
ങ്ങര രാമവാരിയർ, പുറം 688.

b. “In the sense of one who joins an assembly.
eg. സമൂഹ—സാമൂഹികഃ”(Prakriya Bhashyam,
Translated by Prof: K. V. R. Pai, P. 595).

c. ‘സാമൂഹ്യം’ വ്യാകരണദൃഷ്ട്യാ സാധുവല്ല (പ്രക്രി�
യാഭാഷ്യം, ഫാദർ േജാൺ കുന്നപ്പള്ളി, പുറം
520).

d. സർ േമാണിയർ വില്യംസിെന്റ Sanskrit—
English Dictionary േനാക്കുക. സാമൂഹികഃ
എന്നു കാണാം. സാമൂഹ്യം ഇല്ലതാനും.

2. സി.വി. സമൂഹത്തിെന്റ പരിഷ്കർത്താവാെണങ്കിൽ
“സമൂഹ പരിഷ്കർത്താവു്” എന്നുേവണം എഴുതാൻ.
സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുെട അദ്ധ്യക്ഷനു് ഇങ്ങെന�
യുള്ള െതറ്റുകൾ വരുത്താം. നമുക്കു പാടില്ല.

ഒരിക്കൽ കൺഫ്യൂഷസിേനാടു് (കങ്ഫൂസ്തി എന്നു ൈച�
നീസ് ഉച്ചാരണം; അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ േചാ�
ദിച്ചു; “ഗുേരാ അങ്ങെയ ഭരണാധികാരിയാക്കിയാൽ
രാജ്യം നന്നാക്കാൻ എന്തു െചയ്യും?” അേദ്ദഹം മറുപടി
നല്കി “ഭാഷ ശരിയായി ഉപേയാഗിക്കാൻ ഞാൻ േവണ്ട
ഏർപ്പാടുകൾ െചയ്യും”.

ശിഷ്യന്മാർ: നിസ്സാരമായ ഈ കാര്യത്തിനു് അങ്ങ്
ഇത്ര പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നെതന്തിനു്?
കൺഫ്യൂഷസ്: ഭാഷ ശരിയായി പ്രേയാഗിച്ചിെല്ലങ്കിൽ
പറയാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു് േവണ്ടേപാെല ആവിഷ്കരിക്ക�
െപ്പടില്ല. പറയാൻ ഉേദ്ദശിച്ചതു് ആവിഷ്കരിക്കെപ്പട്ടിെല്ല�
ങ്കിൽ പ്രവർത്തിേക്കണ്ടതു് പ്രവർത്തിക്കെപ്പടുകയില്ല.
പ്രവർത്തിക്കെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിൽ സദാചാരത്തിനും കലയ്ക്കും
ഭ്രംശമുണ്ടാകും സദാചാരവും കലയും ഭ്രംശിച്ചാൽ നീതി
തകരും. നീതി തകർന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കു നിസ്സഹായവ�
സ്ഥ ഉണ്ടാകും.

ശിശുവിെന്റ ദുഃഖം

The Red Flower

“ഗ്രീക്ക് അൻേതാളജി” വായിക്കു�
ന്നതു വളെര രസമുള്ള പ്രവൃത്തി�
യാണു്. അതിെല ഒെരണ്ണം ഓർ�
മ്മയിെലത്തുന്നു. ചരമസ്മാരകത്തി�
െല കുറിപ്പാണു്. “അലക്സിസായ
ഞാൻ ഇവിെട കിടക്കുന്നു. ഞാൻ
വിവാഹം കഴിച്ചില്ല. എെന്റ അച്ഛനും
വിവാഹം കഴിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ

എന്നു ഞാൻ അഭിലഷിച്ചുേപാകുന്നു”. ഇതു് എഴുതിയ�
േപ്പാൾ മെറ്റാരാശയം. ജനേനന്ദ്രിയം മുഴച്ചുകാണുന്ന
ഇറുകിപ്പിടിച്ച പാന്റ്സിട്ടു്, ‘ലൗ മീ’ എന്നു എങ്ങും അച്ച�
ടിച്ച ഷർട്ടിട്ടു്, ചരസ്സും എൽ.എസ്.ഡി. െടാന്റിൈഫ�
യും കഴിച്ചു് ഒട്ടിയ ചൂത്തുമായി1 െപൺപിേള്ളരുെട പി�
റേക നടന്നു കമന്റടിക്കുന്ന മകെന കണ്ടു് അവെന്റ
അച്ഛൻ—സമുന്നതനായ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ—ഭാര്യെയ േനാ�
ക്കി ഉള്ളിൽ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിരിക്കും “എടീ നീ പ്ര�
സവിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ!”

1. ചൂത്തു്—പൃഷ്ഠം.

കലാകൗമുദിയിൽ “കഥയിങ്ങെന” എന്ന കഥയില്ലായ്മ
സൃഷ്ടിച്ച ബക്കളം ദാേമാദരേനാടു് ആ കഥാശിശു പറയു�
ന്നു. “പിതാേവ അങ്ങു് എെന്ന ജനിപ്പിക്കരുതായിരുന്നു.
ഞാനത്രയ്ക്കു സില്ലിയാണേല്ലാ”.

െജ.എം.കൂറ്റ്േസ

െജ.എം. കൂറ്റ്േസ

േനാബൽ സമ്മാനത്തിനും അർഹ�
തയുള്ള മഹാനായ ദക്ഷിണാഫ്രി�
ക്കൻ േനാവലിസ്റ്റാണു് െജ.എം.
കൂറ്റ്േസ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ In the
Heart of the Country എന്ന േനാ�
വലിെനക്കുറിച്ചു് ജി. മധുസൂദനൻ മാ�
തൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയി�
രിക്കുന്നു (ഇരുണ്ട പ്രകൃതിയും ഇരു�
ട്ടിലാണ്ട മനസ്സും) നല്ല േലഖനം. In the Heart of the
Country കൂറ്റ്േസയുെട ആദ്യെത്ത േനാവലാണു് എന്നു
േലഖകെന്റ പ്രസ്താവം ശരിയല്ല. Dusklands എന്നതാ�
ണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത േനാവൽ ഇതിൽ The
Vietnam Project, The Narrative of Jacobus Coetzee
എന്നു രണ്ടു േനാവല്ലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. (Novella
െചറിയ േനാവൽ Novelle എന്നു ബഹുവചനം) 1974-
ലാണു് കൂറ്റ്േസ ഇതു് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തിയതു്. In the Heart of the country 1977-ലും.

കൂറ്റ്േസെയക്കുറിച്ചു് ആദ്യമായി
കലാകൗമുദിയിൽ എഴുതിയതു്
ഞാനാണു്. ഞാൻ ആ വാരിക�
യും എെന്റ േലഖനത്തിെന്റ ഇംഗ്ലീ�
ഷ് തർജ്ജമയും അേദ്ദഹത്തിനു്
അയച്ചുെകാടുത്തു. നിരൂപണത്തി�
നു നന്ദിപറഞ്ഞുെകാണ്ടു് കൂറ്റ്േസ
എനിെക്കഴുതിയ മറുപടിയിൽ In

the Heart of the Country-യിൽ ആഫ്രിക്കൻ പരിതഃ�
സ്ഥിതികൾ കൂടുതലുള്ളതുെകാണ്ടു് എനിക്കു് ആ േനാ�
വൽ അത്രകണ്ടു ഇഷ്ടെപ്പട്ടിെല്ലന്നു വരും എന്നു അറിയി�
ച്ചിരുന്നു. (Waiting for the Barbarians എന്ന ഉജ്ജ്വലക�
ലാശില്പെത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു കലാകൗമുദിയിെല േല�
ഖനം.) കൂറ്റ്േസയുെട കത്തു കിട്ടിയതിനു േശഷം ഞാൻ
In the Heart of the Country വായിച്ചു. “ആഫ്രിക്കയുെട
ആത്മാവു് ഇന്ത്യയുെട ആത്മാവു തെന്ന. അതുെകാണ്ടു്
ആ േനാവലും എനിക്കിഷ്ടമായി” എന്നു ഞാൻ അേദ്ദഹ�
െത്ത അറിയിച്ചു.

കൂറ്റ്േസയുെട േനാവലുകെളക്കുറിച്ചു് ഇന്ത്യയിെല പ്രസാ�
ധനങ്ങളിൽ വരുന്ന േലഖനങ്ങെളാെക്ക ഞാൻ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് അയച്ചുെകാടുക്കാറുണ്ടു്. മധുസൂദനെന്റ േലഖ�
നത്തിെന്റ ഇംഗ്ളീഷ് തർജ്ജമയും ഞാൻ അേദ്ദഹത്തി�
നു് അയച്ചുെകാടുക്കും.

സ്വകാര്യക്കത്തുകൾ പരസ്യെപ്പടുത്തുന്നതു ശരിയല്ല.
എങ്കിലും കൂറ്റ്േസയുെട ഒരു കത്തിെല ഒരു വാക്യം എഴു�
താം: “I am delighted that my books are receiving so
much attention in India”. നമ്മുെട കഥാകാരന്മാർക്കും
കവികൾക്കും നിരൂപകർക്കും രചനകൾ ആവശ്യെപ്പട്ടു�
െകാണ്ടു പത്രാധിപർ ഒരു കാർഡ് അയച്ചാൽ മതി. ഉട�
െന അവർ േപനെയടുത്തു കടലാസ്സിൽ അക്ഷരങ്ങൾ
വീഴ്ത്തുകയായി. പ്രേചാദനമുള്ളേപ്പാൾ മാത്രം എഴുതുന്ന
മഹാനായ കലാകാരനാണു് കൂറ്റ്േസ.

േകാജിേറ്റാഎർേഗാസും
“മലയാളസിനിമയിെല മുടിചൂടാമന്നൻ” എന്ന േപരിൽ
ഫിലിം നിർമ്മാതാവും ഡയറക് ടറും അഭിേനതാവുമായ
ബാലചന്ദ്രേമേനാെനക്കുറിച്ചു് രാജീവൻ പൗരധ്വനി വാ�
രികയിെലഴുതിയിരിക്കുന്നു. ബാലചന്ദ്രേമേനാൻ യൂണി�
േവഴ്സിറ്റി േകാേളജിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ എെന്റ ശിഷ്യനാ�
യിരുന്നു. ക്ലാസിെല ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ വിദ്യാർത്ഥി.
അഭിനയമത്സരങ്ങളിെലല്ലാം എേപ്പാഴും ഒന്നാം സ്ഥാ�
നത്തായിരുന്നു അേദ്ദഹം. അന്നെത്ത കഴിവുകൾ ഇന്നു
വികസിതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടിയായിരു�
ന്ന കാലത്തു് അേദ്ദഹെമഴുതിയ ഒരു നാടകത്തിനു് തിരു�
വനന്തപുരെത്ത എക്സിബിഷൻ കമ്മിറ്റി സമ്മാനം നിശ്ച�
യിച്ചു. അന്നു ഗുരുനാഥനായ എനിക്കു് അേദ്ദഹം സമ്മാ�
നിച്ച േചാക്ക്ലിറ്റിെന്റ മാധുര്യം ഇേപ്പാഴും എെന്റ നാവി�
ലുണ്ടു്.

“ശൂന്യതയാൽ ഒന്നും െചയ്യാനില്ലാത്ത സമയത്തു് എന്തു�
െചയ്യണം?” എന്നു േചാദ്യം. “ൈപങ്കിളിക്കഥ എഴുതി�
യാൽ മതി” എന്നു് ഉത്തരം. ചന്ദ്രൻ തട്ടുക്കുഴ പൂവും പ്ര�
സാദവും എെന്നാരു െകാച്ചുൈപങ്കിളിക്കഥ ‘സഖി’ വാ�
രികയിെലഴുതി തെന്റ മനസ്സിെന്റ ശൂന്യതെയ വിളംബ�
രം െചയ്യുന്നു.

അമ്മാവെന്റ േമാെള അയാൾക്കിഷ്ടം. പേക്ഷ, ദരിദ്ര�
നായ അയാെള അമ്മാവനും അമ്മായിയും അടുപ്പിക്കു�
ന്നില്ല. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു് അയാൾ സമ്പന്നനാകുന്നു.
അവർ ദരിദ്രരും. അവരുെട വീട്ടിെല പട്ടിക്കുേപാലും
തളർച്ച. വിഷയത്തിനു പുതുമയിെല്ലങ്കിലും േഭദെപ്പട്ടരീ�
തിയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ വടക്കൂടു് കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
(മധുരം വാരിക).

േകാജിേറ്റാ എർേഗാ സും—I think therefore I am—
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, അതുെകാണ്ടു് ഞാനുണ്ടു്—എന്നു്
തത്ത്വചിന്തകൻ വിചാരിച്ചിട്ടും അസ്തിത്വമില്ലാത്ത ആധു�
നിക മനുഷ്യെന െജേറാം വീഡ് മാെന്റ My Father sits
in the Dark) എന്ന കഥയിൽ കാണാം. ഭാഷാന്തരീക�
രണം കഥാമാസികയിൽ വായിക്കൂ. കലയുെട ശക്തിമ�
നസ്സിലാക്കൂ.

ഭർത്താക്കന്മാർ അഗ്നിേപാെലയാണു്. ഭാര്യമാർ ശ്ര�
ദ്ധിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അവർ െകട്ടുേപാകും എന്നു് ഒരു സ്ത്രീ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. േകരളത്തിെല പതിവ്രതകൾ ആ തീ
ആളിക്കത്തിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ചൂേടറ്റു് അവർ കരിഞ്ഞു�
േപാകുകയും െചയ്യുന്നു. ഒന്നിെനാന്നു സുന്ദരിമാരാകുന്ന
സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാെര ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരല്ല എന്നു �
സിദ്ധിക്കുന്നു.

□
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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.)

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

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

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

◦ 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 പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

