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സാഹിത്യവാരഫലം
1984/11/25-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി

ഈ നവംബർ ഒന്നാം തീയതി
ഇെതഴുതുേമ്പാൾ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ
ഗാന്ധിയുെട പ്രത്യക്ഷ ശരീരം തീൻ�
മൂർത്തി ഭവനത്തിൽ ശയിക്കുകയാ�
ണു്. അവെര േസ്നഹിക്കുകയും ബഹു�
മാനിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഓേരാ വ്യ�
ക്തിയും കണ്ണീെരാഴുക്കിെക്കാണ്ടു്
അന്തിമാഭിവാദനം നിർവഹിക്കുക�

യാണു്. അവിെട െചെന്നത്താൻ ആഗ്രഹമുെണ്ടങ്കിലും
അതിനു കഴിയാെത നിസ്സാരനായ ഞാനും കൂപ്പുൈക�
േയാെട എെന്റ കണ്ണീർ അവരുെട പാദങ്ങളിൽ വീഴ്ത്തുക�
യാണു്. ഇന്നെല കാലത്തു് പത്തുമണിേയാടു് അടുപ്പിച്ചു
തുടങ്ങിയ ഈ ഹൃദയേവദന ഇെതഴുതുന്ന സന്ദർഭത്തി�
ലും തീക്ഷ്ണമായിരിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിെല ഹൃദയാലുവായ
ഓേരാ വ്യക്തിക്കും ഈ തീവ്രേവദനയുെണ്ടന്നു് എനിക്ക�
റിയാം.

മരണത്തിെന്റ യവനിക വീണു് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി എന്ന
മഹതി അപ്രത്യക്ഷയായിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
അവരുെട മഹത്ത്വെത്തക്കുറിെച്ചാന്നും എഴുേതണ്ടതി�
ല്ല. അത്രയ്ക്കു വിദിതങ്ങളാണു് അവരുെട മഹത്ത്വവും
ഗുണങ്ങളും. നമ്മൾ േസ്നഹിക്കുന്നവരുെട സ്വാഭാവിക
മരണംേപാലും നമ്മെള വല്ലാെത േവദനിപ്പിക്കും. ക്രൂര�
തയുെട രക്തം പുരണ്ട ൈകകൾ മഹനീയമായ ജീവി�
തെത്ത നശിപ്പിക്കുേമ്പാൾ നമ്മൾ തളരും. ആ തളർച്ച�
യും തകർച്ചയുമാണു് നമുക്കു് ഇേപ്പാൾ ഉള്ളതു്. പേക്ഷ,
അസ്വാഭാവികമരണം നമ്മുെട േസ്നഹെത്ത വർദ്ധിപ്പി�
ക്കുകയും െചയ്യും. അങ്ങെന പ്രിയദർശിനി നമുക്കു സു�
പ്രിയയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവെര സംബന്ധിച്ച
അനർഘങ്ങളായ സ്മരണകൾക്കു കൂടുതൽ അനർഘ�
ത്വം വരും. ആ സ്മരണകളിൽ വിലയം െകാണ്ടു നമുക്കു
കഴിഞ്ഞുകൂടാം. ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനീ, ഭവതി അനന്ത�
മായ കാലത്തിെന്റ േതേജാമയമായ നിമിഷമാണു്. ആ
നിമിഷത്തിെന്റ ഔജ്ജ്വല്യം ഞങ്ങളുെട അന്ധകാരമയ�
മായ മാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രകാശം വീഴ്ത്തെട്ട.

ലിങ്കൺ

തെന്റ മരണെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പൂർ�
വേബാധം ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി�
ക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നതായി പത്രത്തിൽ
കണ്ടു. ഈ പൂർവജ്ഞാനം പലർ�
ക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. മരിക്കുന്നതി�
നു് കുറച്ചു മുൻപു് ലിങ്കൺ പലേപ്പാ�
ഴും സ്വപ്നം കണ്ടു താൻ വധിക്കെപ്പ�
ടുെമന്നു്. ൈവറ്റ്ഹൗസിൽ തെന്റ മൃതേദഹം കിടക്കു�
ന്നതായിട്ടായിരുന്നു ഒരു സ്വപ്നം. മരിച്ച ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കു
േശഷം ലിങ്കൺ മറ്റുള്ളവേരാടു പറഞ്ഞു തെന്ന അന്നു
െകാല്ലുെമന്നു് (േകാളിൻ വിൽസൺ, Encyclopaedia of
Murder).

മരണത്തിെന്റപ്രതീകം
മരണെത്തക്കാൾ ഭയജനകമായി, ദുരന്തസ്വഭാവം
ആവഹിക്കുന്നതായി പലതുമുണ്ടു്. ദാർശനികനായ
േഡാക് ടർ എസ്. രാധാകൃഷ്ണെന്റ അന്ത്യകാലെത്ത
കഷ്ടപ്പാടുകെളക്കുറിച്ചു മദ്രാസ്സിെല ഒരു സുഹൃത്തു് എേന്നാ�
ടു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഈ േലാകത്തു് ആരായി േവണെമങ്കി�
ലും ജനിക്കാം. ഒന്നിലും ഒരർത്ഥവുമില്ല എന്നു് എനിക്കു
േതാന്നിേപ്പായി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ—ജീവിതാസ്തമയത്തിൽ,
സത്വഗുണപ്രധാനനായ അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായ ദൗർഭാ�
ഗ്യങ്ങൾ ആെരയും കരയിപ്പിക്കുന്നവയാണു്. േഹാമറും
മിൽട്ടനും അന്ധരായിരുന്നു. മരണെത്തക്കാൾ യാത�
നാനിർഭരമാണു് അന്ധത്വം. He is a poet, therefore he
is divine എന്ന ബനിെഡേറ്റാ േക്രാേച വാഴ്ത്തിയ േബാ�
ദേലർ എന്ന ഫ്രഞ്ചു കവിയുെട ശബ്ദം ഇല്ലാെതയായി
ജീവിതത്തിെന്റ അവസാനേത്താടു് അടുത്തു്. അേദ്ദഹം
ശബ്ദനാശത്തിനു മുൻപു് മരിേക്കണ്ടിയിരുന്നു. ഈ ചി�
ന്തകൾ എന്നിലങ്കുരിച്ചതു് െചറിയാൻ െക. െചറിയാൻ
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയ “ഇടനാഴി” എന്ന
കാവ്യകഥ വായിച്ചതുെകാണ്ടാണു്. ചികിത്സയുെട യാ�
തന അനുഭവിച്ചു് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു േരാ�
ഗി പ്ലാസ്മയുെട സഞ്ചി കുഴലും സൂചിയും േചർത്തു് വലി�
െച്ചടുത്തു് ജന്നലിൽക്കൂടി പുറേത്തക്കു് എറിയുന്നു. അതു്
മൂന്നു നിലകൾക്കു താെഴ േകാൺക്രീറ്റ് തറയിൽ വീണു
തകരുന്നതുേനാക്കി അയാൾ രസിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ നീ�
ണ്ട െവള്ളിത്താടിയുള്ള ഒരാൾ അവിെടെയത്തി അയാ�
െള കൂട്ടിെക്കാണ്ടു് നിത്യതയിലൂെട നടക്കുന്നു. മരണത്തി�
െന്റ പ്രതീകമാണു് ആ താടിക്കാരൻ. ഭാവാത്മകതയിലൂ�
െട സത്യദർശനമരുളുന്ന മേനാഹരമായ കഥയാണിതു്.
േവദനിപ്പിക്കുന്ന സത്യമുണ്ടു്; േവദനിപ്പിക്കാത്ത സത്യവു�
മുണ്ടു്. നമുക്കു് ഇഷ്ടെപ്പട്ടവരുെട മരണം േവദനാജനക�
മാണു്. ആ േവദനെയ കവിേയാ കഥാകാരേനാ േവണ്ട
മട്ടിൽ ചിത്രീകരിക്കുേമ്പാൾ േവദനയ്ക്കുള്ള ലൗകികസ്വഭാ�
വം ഇല്ലാതാകുന്നു.

അതിപീഡനം
The Book of Lists എന്ന ഗ്രന്ഥ�
ത്തിൽ വ്യക്തികൾക്കു അതിപീഡ
(torture) നല്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുെട
പട്ടിക നല്കിയിട്ടുണ്ടു്. ബ്രസീൽ, ചി�
ലി, ഇന്ത്യ, ഇറാൻ, പരാേഗ്വ, ഫിലി�
പ്പിൻസ്, സ് െപയിൻ, ടർക്കി, ഉഗാ�
ണ്ട, ഉറുേഗ്വ ഇവയാണു് ആ രാജ്യ�
ങ്ങൾ. കത്തിച്ച സിഗററ്റ്, ആസിഡ്

ഇവെകാണ്ടുള്ള െപാള്ളിക്കൽ, ബലാൽസംഗം, ഇരു�
മ്പുകമ്പി െകാണ്ടുള്ള അടി, മലദ്വാരത്തിലും ജനേനന്ദ്രി�
യത്തിലും ഇലക് ട്രിക്ക് േഷാക്ക് നൽകൽ, നഖം വലി�
െച്ചടുക്കൽ, ഏകാന്തത്തടവു് ഇങ്ങെന പലതും. ഇന്ത്യ�
െയക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ പ്രതിേഷധിച്ചു് ഞാൻ
ഗ്രന്ഥമിറങ്ങിയ കാലത്തു് പ്രസാധകർക്കു് എഴുതിയിരു�
ന്നു. മറുപടി കിട്ടിയില്ല. അവരുെട ഒരു പ്രതിനിധിെയ
ഇവിെട വച്ചു കണ്ടേപ്പാൾ ഞാനതിെനക്കുറിച്ചു സംസാ�
രിച്ചു. They are documented Cases എന്നു മറുപടി നല്കി
അയാൾ. സത്യെമന്തുമാകെട്ട. ഈ മർദ്ദന മുറകെള�
ക്കാൾ ക്രൂരമായിട്ടാണു് സച്ചിദാനന്ദനും ചാത്തനാത്തു്
അച്യുതനുണ്ണിയും വായനക്കാെര പീഡിപ്പിക്കുന്നതു്. കു�
െറക്കാലമായി ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദെന്റ േലഖനങ്ങൾ
വായിക്കുകയാണു്. അടുത്ത കാലത്തു് കലാകൗമുദിയി�
ലും മാതൃഭൂമിയിലും വന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനങ്ങ�
ളും വായിച്ചു. ഒരക്ഷരം േപാലും മനസ്സിലായില്ല. വായ�
നയുെട ഫലമായി യാതന മാത്രം. ഇേപ്പാൾ അച്യുതനു�
ണ്ണിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂട്ടുകാരനായി വന്നിരിക്കുന്നു.
മാതൃഭൂമിയിൽ അേദ്ദഹെമഴുതിയ കവിതയിെല പ്രരൂ�
പങ്ങൾ എന്ന പ്രബന്ധം േനാക്കുക. ചില വാക്യങ്ങൾ
എടുെത്തഴുതാം.

“പ്രത്യക്ഷങ്ങെളല്ലാം സ്വയം അപ്രധാന�
മായിനിന്നുെകാണ്ടു് പേരാക്ഷങ്ങളായ
അേനകം പ്രരൂപങ്ങളുെട സംഘാതമുള�
വാക്കുന്നു. അേനകമാനെമങ്കിലും േകവ�
ലമായ ഈ പ്രരൂപസംഘാതം അപരി�
േമയമായ അർത്ഥസാധ്യതകളുെട ആക�
രമെത്ര. അതുെകാണ്ടുതെന്ന, എല്ലാ ഭൗ�
തിക വ്യക്തിേബാധങ്ങളും അദിജ്ഞാന�
ങ്ങളും (Identity) അതിൽ വിലയം െകാ�
ള്ളുന്നു. അവിെട വക്താവും േശ്രാതാവും
േവർതിരിച്ചറിയെപ്പടുന്നില്ല.”

ഇതിൽ നിന്നു് എന്തു മനസ്സിലായി? ഇക്കാരണത്താലാ�
ണു് ഇവർ രണ്ടുേപരും വായനക്കാെര േടാർച്ചർ െചയ്യു�
ന്നുെവന്നു് ഞാൻ പറഞ്ഞതു്. സച്ചിദാനന്ദെനയും അച്യു�
തനുണ്ണിെയയും എനിക്കു േനരിട്ടറിയാം. സുജനമര്യാദ�
േയാടു െപരുമാറുന്ന നല്ല വ്യക്തികൾ. ആ സുജനമര്യാദ
രചനകളിൽക്കൂടി അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കണെമന്നാണു്
എെന്റ അഭ്യർത്ഥന. അർത്ഥനിേവദനം നടക്കുന്നിെല്ല�
ങ്കിൽ രചനെകാെണ്ടന്തു പ്രേയാജനം?

െനേപ്പാളിയേനാടു േജാലിക്കു് അേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
വിദ്യാഭ്യാസേയാഗ്യത േനാക്കിയല്ല അേദ്ദഹം േജാലി
െകാടുത്തിരുന്നതു്. “അയാൾ വല്ലതുെമഴുതിയിട്ടുേണ്ടാ?
ഉെണ്ടങ്കിൽ അയാളുെട ൈശലി ഏതുവിധത്തിലുള്ളതാ�
െണന്നു് ഞാൻ കാണെട്ട” എന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിരു�
ന്നു. നല്ല ൈശലി കഴിവിെന്റ, സ്വഭാവദാർഢ്യത്തിെന്റ
ഫലമാെണന്നു െനേപ്പാളിയൻ കരുതി. ഇന്നു വാരികക�
ളിെലഴുതുന്ന പലരും െനേപ്പാളിയെന്റ കാലത്താണു്
ജിവിച്ചെതങ്കിൽ? ഒരു േജാലിയും അവർക്കു കിട്ടുമാ�
യിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ദ്യുക്ക് ദാങ് ഗ്യയങ്ങിനു് വന്ന ദുര�
ന്തം അവെരസ്സംബന്ധിച്ചും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. (dud
d’ Enghien)—ഈ പ്രഭുവിെന വീട്ടിൽനിന്നു തട്ടിെക്കാ�
ണ്ടുവന്നു് ഏതാനും മണിക്കൂറിനകം ൈസനിക േകാട�
തിയിൽ വിചാരണ െചയ്തു. എന്നിട്ടു് വധിച്ചു കളഞ്ഞു.
(േടാൾേസ്റ്റായിയുെട War and Peace-ൽ ഈ സംഭവ�
ത്തിെന്റ പരാമർശം ഉണ്ടു്.)

ഹാസ്യലഹരി
സുന്ദരമായ ഹാസ്യകവിതയാണു് വി.എ. േകശവൻ
നമ്പൂതിരിയുെട “ഗംഗാലഹരി” (കുങ്കുമം വാരിക). ഗ്രാ�
മത്തിൽ താമസിച്ച കാലത്തു് പൂെന്തളിെവള്ളത്തിൽ
നീന്തിക്കുളിച്ച കവി ഇേപ്പാൾ പട്ടണത്തിലാണു് വാസം.
ഇവിെട ൈകേതാന്നി എണ്ണ തലയിലും പിണ്ഡൈത�
ലം േമലിലും േതച്ചു് ഷൗവറിെന്റ താഴത്തു നില്ക്കുകയാ�
ണു് അേദ്ദഹം. പേക്ഷ, പട്ടണമേല്ല? െവള്ളംകിട്ടുന്നില്ല.
ൈപപ്പു് െവള്ളെത്ത ഗംഗയായി സങ്കല്പിച്ചു് അേദ്ദഹം
ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നു:

ഗംേഗ വരിക വരിക!-
ഞാൻ ൈപപ്പിെന്റ
സംഗമത്തിൽ സ്നാന-
േലാലനായ് നില്ക്കയാം
നിെന്നത്തലയിെല-
ടുത്തു ലാളിക്കുവാൻ
നിെന്നപ്പുണരുവാൻ,
നിന്നിൽ മുഴുകുവാൻ
ഭിന്നരാകുന്നു നാെമന്ന േഭദംവരാ-
െതാന്നാകുവാ, നലിഞ്ഞി-
ല്ലാെതയാകുവാൻ
സന്നതാംഗീ, െകാതിക്കു-
ന്നുഞാൻ; ൈവകാെത
വന്നാലു, മൂഴിയിൽ
സ്വർഗ്ഗം രചിക്കുവാൻ,

ആഹ്വാനം േകട്ടിട്ടും കുഴൽെവള്ളമാകുന്ന ഗംഗ എത്തു�
ന്നില്ല. അേപ്പാൾ ശിവനായി നില്ക്കുന്ന കവി വീണ്ടും വിളി�
ക്കുന്നു!

കുന്നിൻ മകൾ കണ്ടുേപാ-
െമന്നു ചിന്തിച്ചു
കുന്നിച്ച ലജ്ജയാൽ-
ചൂളിയിരിക്കേയാ
നിെന്നജ്ജടയിെലാ-
ളിപ്പിച്ചിടാമിവ-
െനാന്നു വരിെകെന്റ
സൗന്ദര്യനിർഝരീ!

എെന്താരന്തസ്സുള്ള ഫലിതം മനുഷ്യനിലും അവെന്റ
സമുദായത്തിലും െതാട്ടു നില്ക്കുന്ന കവിത. ഇതിെനാരു
മൃദുത്വമുണ്ടു്. മേനാഹാരിതയുണ്ടു്. കലയുെട ചട്ടക്കൂട്ടി�
െലാതുങ്ങിയ സമൂഹ പരിഷ്കരണ സ്വഭാവമുണ്ടു്. “െന�
ല്ലിൻപാടങ്ങളിൽക്കൂടി വളെഞ്ഞാഴുകുന്ന” ആറുകെള
കണ്ടാലുണ്ടാകുന്ന ഉൾക്കുളിരു്.

ചില വാക്യങ്ങളിലൂെട സമൂഹവിമർശനം നടത്താൻ
എനിക്കും െകാതി:

1. ജീവിതകാലമത്രയും അമ്മെയ നിന്ദിച്ചവൾ അവരു�
െട മരണത്തിനു േശഷം വീടു വച്ചു് അവരുെട േപരിടു�
ന്നു—ലക്ഷ്മീനിലയം, കമലാലയം, വിജയനിലയം.

2. അച്ഛെന്റ ജീവിതകാലമത്രയും അേദ്ദഹെത്ത നിന്ദിച്ച
മകൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണത്തിനു േശഷം േഫാ�
േട്ടാ എൻലാർജ് െചയ്തു വച്ചു ദിവസവും പത്തു ൈപ�
സയുെട പിച്ചിപ്പൂമാല അതിൽ ചാർത്തുന്നു.

3. െനട്ടയേത്തക്കുള്ള അവസാനെത്ത ബസ്സ് അധി�
കം യാത്രക്കാരില്ലാെത േപാകുേമ്പാൾ ബസ്സ്േസ്റ്റാ�
പ്പിൽ വച്ചു് അതിൽ ഓടിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പാ�
വത്തിേനാടു് കണ്ടക് ടർ “പിറെക മെറ്റാരു െനട്ട�
യം ബസ്സ് ഒഴിഞ്ഞു വരുന്നു. അതിൽ വരാം” എന്നു
െമാഴിയുന്നു.

4. േകരളത്തിലാെകയും ഇന്ത്യയിൽ ചിലയിടങ്ങളിലും
പ്രസിദ്ധനായ സാഹിത്യകാരൻ മരിക്കുന്നു. മൃതേദ�
ഹം ബഹുജനദർശനത്തിനു് െപാതുസ്ഥാപനത്തിൽ
കിടത്തിയിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൾ പട്ടുവ�
സ്ത്രങ്ങളിൽ ശരീരം കടത്തി േതാട േപാലുള്ള കമ്മലു�
കൾ ഇട്ടു്, സിന്ദൂരെപ്പാട്ടു ചാർത്തി, പൗഡറണിഞ്ഞു്
ആ മൃതേദഹത്തിനടുത്തു് ഇരിക്കുന്നു.

5. എം.എൽ.എമാെര േനർവഴിക്കു നടത്താനായി ധർ�
ണയ്ക്കുവന്ന സന്മാർഗ്ഗനിരതൻ െവറും േനരേമ്പാ�
ക്കിനു േവണ്ടി അേദ്ദഹെത്ത ഒന്നു കളിയാക്കിയ
വാരികേയയും ആ കളിയാക്കൽ നന്നായി എന്നു
പറഞ്ഞ ഒെരഴുത്തുകാരെനയും അസഭ്യങ്ങളിൽ �
കുളിപ്പിക്കുന്നു.

6. േഡാക് ടെറ കാണാനുള്ള തെന്റ ഊഴം എത്തിെയ�
ന്നു വിചാരിച്ചു േരാഗി സേന്താഷേത്താെട എഴുേന്ന�
ല്ക്കുേമ്പാൾ അയാെള തട്ടിമാറ്റിെക്കാണ്ടു് െമഡിക്കൽ
െറപ്രെസേന്ററ്റീവ് കനത്ത ബാഗുമായി േഡാക് ടറുെട
മുറിയിേലക്കു കയറിേപ്പാകുന്നു.

പ്രായംകൂടിയവൻനിന്ദ്യൻ
മലയാളം ഐച്ഛികവിഷയമായി സ്വീകരിച്ചു് കഷ്ടിച്ചു
െസക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ ബി.എ. ജയിച്ചതിനു േശഷം
പലതവണ േറാഡിൽ നിന്നു േകാേളജിേലക്കും േകാേള�
ജിൽ നിന്നു േറാഡിേലക്കും യഥാക്രമം കയറിയും ഇറ�
ങ്ങിയും നടന്നു് എം.എ. ക്ലാസ്സിൽ അഡ്മിഷൻ േനടുന്ന
ചില പയ്യന്മാരുണ്ടു്. തഴക്കവും പഴക്കവും ഉള്ള പ്രായം
കൂടിയ അദ്ധ്യാപകർ അവെര പഠിപ്പിക്കാൻ ക്ലാസ്സിെല�
ത്തിയാൽ ആ അല്പജ്ഞരായ പിേള്ളർ അവെര പുച്ഛിച്ചു
േനാക്കുന്ന പതിവുണ്ടു്. “പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു,
ഇയാൾെക്കന്തറിയാം. എനിക്ക് അറിയാവുന്നതിെന്റ
ആയിരത്തിെലാരംശം േപാലും ഈ ഏഭ്യനു് അറിഞ്ഞു�
കൂടാ” എന്നു് അവർ േനാട്ടം െകാണ്ടു ധ്വനിപ്പിച്ചു കള�
യും. ഇതു േകാേളജിൽ മാത്രമല്ല കാണുക. ജൂനിയർ
വക്കീൽ സീനിയർ വക്കീലിെന പുച്ഛിക്കുന്നു. പത്രമാ�
പ്പീസിെല േടബിളുകാരൻ ഡസ്ക്കുകാരെന പുച്ഛിക്കുന്നു.
(െടൿനിക്കൽ വാക്കിെന്റ പ്രേയാഗം ശരിയാേണാ
എേന്താ?) ഇൻേറ്റൺ (ആശുപത്രിയിൽ താമസിച്ചു ചി�
കിത്സയിൽ പരിശീലനം േനടുന്നവൻ) സീനിയർ േഡാ�
ക് ടെറ പുച്ഛിക്കുന്നു. സീനിയർ േഡാക് ടർ അയാളുെട
േമലുേദ്യാഗസ്ഥെന പുച്ഛിക്കുന്നു. സന്ന്യാസി മഠങ്ങളിലു�
മുണ്ടു് ഈ െകാള്ളരുതായ്മയുെട വിളയാട്ടം. ഏറ്റവും പ്രാ�
യം കുറഞ്ഞ സന്ന്യാസിക്കു് മഠാധിപതിെയ പുച്ഛമാണു്.
ജൂനിയർ  േഡാക് ടർമാർക്കുള്ള ഈ മേനാഭാവെത്ത
കലാചാതുരി കലർത്തി പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ടു്
കുങ്കുമം വാരികയിൽ; സുജാതയുെട ‘അരൈവദ്യൻ’ (മു�
റിൈവദ്യൻ എന്ന േപരു കുെറക്കൂടി െമച്ചെപ്പട്ടതാണു് ).
െചറുപ്പക്കാരൻ േഡാക് ടർ തെന്ന ശാസിക്കുന്ന വയ�
സ്സൻ േഡാക് ടെറ പുച്ഛിക്കുന്നു, അപവദിക്കുന്നു. പേക്ഷ
പാമ്പുകടിേയറ്റു് ആശുപത്രിയിെലത്തിയ ഒരു യുവാവി�
െന ആ െചറുപ്പക്കാരൻ േഡക് ടറുെട അശ്രദ്ധയും അപ്ര�
ഗത്ഭതയും മരണത്തിേലക്കു തള്ളി വിടുന്നു. അേപ്പാഴും
പ്രായം കൂടിയ േഡാക് ടർ തെന്റ ജൂനിയെറ േരാഗിയു�
െട ബന്ധുക്കൾ നടത്താവുന്ന ആക്രമണത്തിൽ നിന്നു
രക്ഷിക്കുന്നു. “വിലകൂടും വാർദ്ധകത്തൂെവള്ളിക്കു യൗവ�
നത്തങ്കെത്തക്കാൾ”. പ്രതിപാദ്യ വിഷയത്തിനു േയാ�
ജിച്ച ൈശലിയാണു സുജാതയുേടതു്. ആഖ്യാനവും ജല�
ത്തിൽ വീണ നിലാവു േപാെല അതിെന േതേജാമയമാ�
ക്കുന്ന നർമ്മേബാധവും ഒന്നാന്തരം.

േഡാക് ടർമാർ വായിേക്കണ്ട ചില പുസ്തകങ്ങൾ: (1)
ആക്സൽ മുേന്തയുെട ആത്മകഥ; സാൻമീേക്കലീ (San
Michele), (2) ഓസ്ട്രിയൻ േസാഷ്യൽ ക്രിട്ടിക് ഐവാൻ
ഇലീച്ചിെന്റ Limits to Medicine, (3) എഫ് കാപ്രയുെട
The Turning Point എന്ന പുസ്തകത്തിൽ െമഡിസിെന�
ക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ധ്യായം, (4) The Lives of a cell, The
Medusa and the Snail ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങെളഴുതി വിശ്വ�
വിഖ്യാതനായ എൽ. േതാമസിെന്റ (Lewis Thomas)
ആത്മകഥ (The Youngest Science എന്നു േപരു് ).

1, 2, 3, 4.
ഫ്ളാഷ് ൈലറ്റിൽ പുതിയ ബാറ്ററിയിട്ടു സ്വിച്ചമർത്തി�
യാൽ ഇരുട്ടത്തു ഭൂവിഭാഗം െതളിഞ്ഞു കാണാം. ബാ�
റ്ററിയുെട ശക്തി ക്ഷയിച്ചു വരുേന്താറും പ്രകാശം െച�
ന്നു വീഴുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അസ്പഷ്ടങ്ങളായി കാണെപ്പടും.
െക. ജയചന്ദ്രെന്റ കഥയാകുന്ന ഫ്ളാഷ് ൈലറ്റിെല
ബാറ്ററി എേപ്പാഴും ശക്തി കുറഞ്ഞതാണു്. അതിനാൽ
അേദ്ദഹം കാണിച്ചു തരുന്ന ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ അവ്യക്ത�
ങ്ങളാണു്. കലാകൗമുദിയിെല “അയനം” എന്ന െചറു�
കഥയുെട സ്ഥിതിയും വിഭിന്നമല്ല. തീവണ്ടിേയാടിക്കുന്ന
അച്ഛൻ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ വരാത്തതിെനെച്ചാല്ലിയുള്ള
മകെന്റ പരിേദവനെമന്നട്ടിൽ രചിക്കെപ്പട്ട ഇക്കഥയി�
െല സിംബലിസം വ്യക്തമല്ല. ആഖ്യാനത്തിൽ അവ�
ശ്യം ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ട ബന്ധദാർഢ്യം ഇതിലില്ല. കഥ�
യുെട അന്തരീക്ഷമില്ല. സ്വഭാവചിത്രീകരണമില്ല. ഭാവ�
ശില്പമില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. ഒരു ‘കൺഫ്യൂസ്ഡ്
ൈമൻഡാ’ണു് ഇതിൽ പ്രതിഫലിക്കുക. റഷ്യൻ സാ�
ഹിത്യകാരനായ എ.പി. േപ്ലേറ്റാേനാവ് Fierce, Fine
World എെന്നാരു െചറുകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. തീവണ്ടി�
േയാടിക്കുന്നവെന്റ കഥയാണതു്. ജയചന്ദ്രൻ അെതാ�
ന്നു വായിച്ചു േനാക്കിയാൽ കഥയുെട േടാർച്ച് അന്ധ�
കാരത്തിലാണ്ട വസ്തുക്കൾക്കും വസ്തുതകൾക്കും ജീവൻ
നല്കുന്നെതങ്ങെനെയന്നു് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ഋജുത�
യാർന്ന ആഖ്യാനത്തിൽ 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന ക്രമത്തിലാ�
ണു് കഥ മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നതു്. ജയചന്ദ്രൻ 1 1/2, 8/128,
4, 100/28 എന്ന മട്ടിലാണു് കഥെയഴുതുന്നതു്. ഫലം വാ�
യനക്കാരനു ചിന്താക്കുഴപ്പവും തലേവദനയും.

ഈറ്റാേലാ കാൽവീേനാ േനാബൽ സമ്മാനത്തിനു്
അർഹതയുള്ള ഇറ്റാലിയൻ സാഹിത്യകാരനാണു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ A Judgement എന്ന കഥ യഥാസം�
ഖ്യമായ ക്രമത്തിനു് ഉദാഹരണമായി നല്കാം. െക്ലറീ�
ചീ ജഡ്ജിയുെട വിധികൾ ജനങ്ങെള േക്ഷാഭിപ്പിച്ചിരു�
ന്നു. ആളുകൾ തെന്ന െവറുക്കുന്നുെവന്നു ജഡ്ജിയും
മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. താൻ തികഞ്ഞ ന്യായേബാധ�
േത്താെടയാണു് വിധികൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നെതന്നു് ഉറച്ചു
വിശ്വസിച്ച ജഡ്ജി ഇറ്റലിയിെല ജനങ്ങെള െവറുത്തു,
പുച്ഛിച്ചു. ഇക്കൂട്ടർ ജനിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ എേന്ന അേദ്ദ�
ഹം വിചാരിച്ചുള്ളു. അന്നും ജഡ്ജി േകാടതിയിെലത്തി.
കഴിഞ്ഞ കാലെത്ത പല തവണയായി ഉണ്ടായ കാല�
െത്ത േബാംേബറു െകാണ്ടു് തകർന്ന േകാടതിെക്കട്ടിടം.
ജനക്കൂട്ടം ബഹളംകൂട്ടി തള്ളിക്കയറുമായിരുന്നു അതിന�
കേത്തക്കു്. പേക്ഷ, അന്നു് എല്ലാവരും നിശ്ശബ്ദർ. ഒരു
മുദ്രാവാക്യം േപാലും മുഴങ്ങിയില്ല. വിചാരണ തുടങ്ങി.
ഭവനേഭദനം നടത്തിയവരുെട േനർക്കുള്ള കുറ്റാേരാ�
പണമല്ല; വിചാരണയുമല്ല. ഇറ്റലിക്കാെര യുദ്ധത്തിൽ
പിടികൂടി െവടി വച്ചു െകാന്ന ചിലെരയാണു് അന്നു വി�
ചാരണ െചയ്യുന്നതു്. നിയമം! കറുത്തതിെന െവളുത്ത�
തും െവളുത്തതിെന കറുത്തതുമാക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ�
തു്. എല്ലാ കുറ്റക്കാെരയും െവറുെത വിട്ടുെകാണ്ടു് ജഡ്ജി
വിധി പ്രസ്താവിച്ചു.

മെറ്റാരു കുറ്റക്കാരൻ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നില്ക്കുകയാണു്: “അവൻ�
തെന്ന… എെന്റ കണ്ണു െകാണ്ടു കണ്ടതാണു്… എടാ
പന്നി…” എന്നു് ഒരാൾ വിളിക്കുന്നു. കുറ്റക്കാരൻ ശാ�
ന്തനായി നിന്നു. ആ ശാന്തത കണ്ടു് ജഡ്ജിക്കു് അയാ�
േളാടു് അസൂയ േതാന്നി. വിചാരണ നടന്നുെകാണ്ടിരി�
ക്കുേമ്പാൾ ഒരുത്തൻ കയറു െകാണ്ടു വന്നു് അതിെന്റ
ചുരുളഴിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹം കണ്ടു. കയെറന്തിനു് ഇവി�
െട? െപെട്ടന്നു് മുളകൾ െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഗ്യാേലാ�
സ് – തൂക്കുമരം – ഉയർന്നു. അതിൽ കുരുക്കിട്ട കയറും.
ജ ഡ്ജി വിചാരിച്ചു. “വിവരം െകട്ട മണ്ടന്മാർ. അവർ വി�
ചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും കുറ്റക്കാരെന തൂക്കിെക്കാല്ലുെമന്നു്.
ഞാൻ കാണിച്ചു െകാടുക്കാം അവർക്കു്”. േകാടതിയി�
െല ക്ലാർക്കു് ജഡ്ജിയുെട മുൻപിൽ എഴുതിയ കടലാ�
സ്സുകൾ െകാണ്ടു വച്ചു. അേദ്ദഹം ഒപ്പിട്ടു. ഒരു കടലാസ്സി�
െന്റ താഴെത്ത അറ്റം മാത്രേമ ക്ലാർക്കു് ഒപ്പിടാൻ േവ�
ണ്ടി കാണിച്ചു െകാടുത്തുള്ളൂ. ജഡ്ജി അതിലും ഒപ്പിട്ടു.
ആ ഒപ്പിനു മുകളിലായി ഇങ്ങെന: “െകറീചി ജഡ്ജി
വളെരക്കാലമായി പാവെപ്പട്ട ഇറ്റലിക്കാെര അപമാ�
നിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു് അയാൾ
പട്ടിെയേപ്പാെല ചാകാൻ വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു”. രണ്ടു
െപാലീസുകാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്തുവന്നു െതാടാ�
െത “വരൂ” എന്നു വിളിച്ചു. “ആ തൂക്കുമരത്തിൽ കയറൂ.
കുരുക്കിൽ കഴുത്തിട്ടു. ഇനി സ്റ്റൂളിനു് ഒരു തട്ടുെകാടുക്കു്”
എന്നു് അവർ ആജ്ഞാപിച്ചു. ജഡ്ജി സ്റ്റൂൾ തട്ടിയിട്ടു.
കയറു കഴുത്തിൽ മുറുകി. െതാണ്ടയടഞ്ഞു. കണ്ണുകൾ
തള്ളി… ഇരുട്ടിനു കനം കൂടിക്കൂടി വന്നു. േകാടതി മുറ്റം
വിജനമായി. ജഡ്ജി മരിക്കുന്നതു േപാലും കാണാൻ
ആരും െചന്നില്ല.

തകർന്ന ഇറ്റലിയുെട ചിത്രമാെക ഇതിലുണ്ടു്. എന്നാൽ
അതു കാണിക്കാനല്ല ഞാൻ ഈ സംഗ്രഹം നല്കിയതു്.
ന്യൂമറിക്കൽ ഓർഡർ—സംഖ്യയനുസരിച്ചുള്ള ക്രമാനുഗ�
തമായ ആഖ്യാനം കഥയ്ക്കു എങ്ങെന ഉജ്ജ്വലത നല്കും
എന്നതു് വ്യക്തമാക്കാനാണു്.

പഴയവിഷയം
ആർതറിെന്റ ൈക േനാക്കി ഹസ്തേരഖാശാസ്ത്രജ്ഞൻ
പറഞ്ഞു അയാൾ െകാലപാതകം െചയ്യുെമന്നു്. ആ
ഹസ്തേരഖാ ശാസ്ത്രജ്ഞെന ആർതർ െതംസ് നദിയിൽ
തള്ളിയിട്ടു െകാന്നു. ഇതാണു് ഓസ് കർ ൈവൽഡ് എഴു�
തിയ ഒരു കഥയുെട സാരം. രാജാവു് ഏതാനും ദിവസ�
ങ്ങൾക്കകം മരിക്കുെമന്നു് േജ്യാത്സ്യൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
അയാൾക്കു് എത്ര കാലം ജീവിതമുെണ്ടന്നു് രാജാവു്
േചാദിച്ചു. താൻ ദീർഘ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുെമന്നു് േജ്യാ�
ത്സ്യെന്റ മറുപടി. രാജാവു് വാളുെകാണ്ടു് അയാളുെട കഴു�
ത്തു കണ്ടിച്ചു തല താെഴ വീഴ്ത്തി. േജ്യാത്സ്യം െതറ്റാെണ�
ന്നു െതളിഞ്ഞു. ഇങ്ങെന എത്രെയത്ര കഥകൾ. ഈ
പഴയ വിഷയം തെന്നയാണു് എം.സി. രാജനാരായ�
ണൻ െചറുകഥയാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. വിമല എന്ന ൈക�
േനാട്ടക്കാരി മിറാൻഡയുെട ൈക േനാക്കി പറയുന്നു
അവൾ ഉടെന മരിക്കുെമന്നു്. എന്നാൽ വിമല അന്നു
തെന്ന കാറപകടത്തിൽ മരിച്ചു. (ജനയുഗം വാരികയി�
െല ‘നിറങ്ങൾ’ എന്ന കഥ. വാരിക ൈകയിലില്ല. വാ�
യിച്ച ഓർമ്മയിൽ നിെന്നഴുതുന്നതു്.) ഇമ്മട്ടിൽ കഥെയ�
ഴുതുന്നതിെന്റ പ്രേയാജനം എന്താണാേവാ? പ്രതിഫല�
െത്ത ലക്ഷ്യമാക്കിയാേണാ? എങ്കിൽ ഇതിെനക്കാൾ
മാന്യമായ എെന്തല്ലാം േവെറയുണ്ടു്!

ധർമ്മച്യുതി

െക.എം. തരകൻ

കാര്യഗുരുതയുള്ള ഒരു വിഷയെത്ത�
ക്കുറിച്ചാണു് െപ്രാഫസർ െക.എം.
തരകൻ മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
ഉപന്യസിക്കുന്നതു്. “ഇടിച്ചു തള്ളാ�
െതയും കാലു പിടിക്കാെതയും കാ�
ലു വാരാെതയും കൂട്ടം കൂടാെത�
യും ധർണ നടത്താെതയും ജാഥയിൽ േചരാെതയും”
ഒരാൾക്കും ഒന്നും േനടാൻ കഴിയാത്ത രാജ്യമേല്ല ഇതു്?
എന്നു് അേദ്ദഹം േചാദിക്കുന്നു. തുടർന്നു പറയുന്നു: “നി�
ങ്ങൾ െഞട്ടുന്നു ആ െഞട്ടലുണ്ടേല്ലാ അതും വ്യാജമാ�
ണു്” സത്യം സത്യമായി ആവിഷ്കരിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകു�
ന്ന ശക്തിയാണു് ഈ വാക്യങ്ങൾക്കു്.

ധർമ്മച്യുതിയുെട േനർക്കാണു് െപ്രാഫസറുെട ഉപാലം�
ഭം. അതു ശരിയാണു താനും. കലയിെല അപമാനവീക�
രണവും മൂല്യധ്വംസനവും ജനസംഖ്യാവർദ്ധനയും ഇതി�
െന്റ കാരണങ്ങളാണു്. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചതുെകാണ്ടു്
ലഭ്യങ്ങളായ സാമ്പദിക വിഭവങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാ�
കുന്നു. വിഭവങ്ങൾ പരിമിതങ്ങളായതുെകാണ്ടു ഇടിച്ചു
തള്ളലും കാലു പിടിക്കലും കാലു വാരലും ഉണ്ടാകുന്നു.
സാഹിത്യത്തിെല അപമാനവീകരണം. ചലച്ചിത്രങ്ങ�
ളിെല െസക്സ്, സമൂഹത്തിെലവിെടയും ഉള്ള മൂല്യധ്വംസ�
നം ഇവ മനുഷ്യത്വെത്ത നശിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്കും െപ്രാ�
ഫസർ തരകനും ഇതിൽ നിന്നു് ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കാനാവില്ല.
െപ്രാഫസർ തരകൻ എെന്റ സാഹിത്യ രചനകെള വി�
മർശിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ ഞാനതു് അംഗീകരിക്കാെത അേദ്ദ�
ഹെത്ത േതേജാവധം െചയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഞാൻ ഒരു
ൈത്രമാസികത്തിെന്റ അധിപരാെണങ്കിൽ ധിഷണാ�
ജീവിതം നയിക്കുന്ന അേദ്ദഹേത്താടു് േലഖനം േചാദി�
ക്കില്ല. സകല അണ്ടന്മാരുെടയും അടേകാടന്മാരുെടയും
േലഖനങ്ങൾ േചാദിച്ചു വാങ്ങി, അതിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടു�
ത്തും. അങ്ങെന അേദ്ദഹെത്ത അപമാനിക്കും. എന്നിട്ടു്
ഞാൻ േയാഗ്യനായി ഭാവിക്കുകയും െചയ്യും. േലാകഗതി
ഇതാണു്. കാലികമായി പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയെത്തക്കു�
റിച്ചു് എഴുതിയ െപ്രാഫസർ അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു.

നവംബർ മൂന്നു്. സമയം അഞ്ചു മണി. ഭാരതീയർ ഹൃദ�
യം െപാട്ടുന്ന മട്ടിൽ നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ ഹുതാശനൻ
ഭാരതത്തിെന്റ ധീരയായ സന്താനത്തിെന്റ നിേശ്ചത�
നമായ പ്രത്യക്ഷ ശരീരെത്തതന്നിേലക്കു ആവാഹി�
ക്കുകയാണു്. ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനീ, മൂകമായ കാലം
ഭവതിക്കു് അനുകൂലമായ വിധിനിർണ്ണയേമ നടത്തൂ. ഭവ�
തി അത്രയ്ക്കു സമാരാദ്ധ്യയും സുപ്രിയയും ആണേല്ലാ.
പേക്ഷ, ഹതഭാഗ്യരായ ഞങ്ങളുെട കണ്ണീർ ഒരിക്കലും
േതാരുകയില്ല.
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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

