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സാഹിത്യവാരഫലം
1984/12/16-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

പുതിയ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
ഈ കഥയുെട ആരംഭത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കെപ്പടുന്ന സം�
ഗതികൾ ഒരു വനപ്രേദശത്താണു നടന്നതു്. വനപ്ര�
േദശെമന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു് ‘ഝില്ലിഝങ്കാരനാദമ�
ണ്ഡിത’മായും ‘സിംഹവ്യാഘ്രശല്യാദിമൃഗഗണനിേഷ�
വിത’മായും ഉള്ള ഒരു േഘാരവിപിനം എന്നു വായന�
ക്കാർ വിചാരിച്ചുേപാകരുതു്. െചറുതായ കാവ്യവൃക്ഷങ്ങ�
ളും കഥാമുൾെച്ചടികളും നിറഞ്ഞ കുമാരിവാരിക പ്രേദ�
ശെമേന്ന ഗ്രഹിക്കാനുള്ളൂ. അന്യകാവ്യപാദപങ്ങേളയും
കഥാസസ്യങ്ങേളയും അവിെട വാഴിച്ചുകൂെടന്നുള്ള മാൽ�
സര്യംെകാെണ്ടന്നു േതാന്നിക്കുംവണ്ണം ‘ആത്മേരാദനം’
എന്ന ഒരുവക മുൾെച്ചടി ഉൾമദേത്താടുകൂടി മൂന്നു െസ�
േന്റാളം വളഞ്ഞു തിക്കിത്തിരക്കി നിൽക്കുന്നു. ഈ കാ�
ട്ടിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽക്കൂടിയുള്ള മാർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു ഛായ
കാണെപ്പടുന്നു. സമീപവീക്ഷണത്തിനു ദൃശ്യമാകുന്ന�
തു് അതിേഘാരമായുള്ള കാഴ്ചയാണു്. മാർദ്ദവം എന്ന�
തറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നിലത്തു് തെന്റ േദഹത്തിൽനിന്നു
പ്രവഹിച്ചതായ കടുനിണത്തിൽ മഗ്നയായിട്ടു് ദിവ്യരൂപി�
ണിയായ ഒരു സ്ത്രീ മരണേവദനെകാണ്ടു ൈകകാലുകൾ
നിലത്തടിച്ചും “അേയ്യാ െചേക്കാേവ, േമാപസാേങ്ങ,
ഉറൂേബ, ബഷീേറ, തകഴിേയ, േദേവ” എന്നിങ്ങെനെയ�
ല്ലാം അതിദയനീയമാംവണ്ണം ഇടയ്ക്കിെട ആർത്തസ്വര�
ത്തിൽ വിളിച്ചും ശ്വാസംമുട്ടി ചിലേപ്പാൾ ഭൂമിയിൽനിന്നു
െപാങ്ങി വീണ്ടും പതിച്ചും ചരമ പ്രാന്തസ്ഥയായി കി�
ടക്കുന്നു. തെന്ന ഇത്തരത്തിലാക്കിയ ആളിെന്റ േപർ
ഉച്ചരിക്കുന്നതിനു ശ്രമിച്ചതിൽ ‘േഡാ’ എന്ന അക്ഷരം
മാത്രം കഷ്ടിച്ചു ചുണ്ടുകളിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്നു. സകല
ചലനവും നിൽക്കുന്നു. രതിസമാനയായ ആ യുവതി
ചരമഗതിക്കു സന്നദ്ധയാകുന്നു.

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ
തമ്പുരാൻ

‘മാർത്താണ്ഡവർമ്മ’ എന്ന ആഖ്യാ�
യികയുെട ഒന്നാമദ്ധ്യായം ഇവി�
െട തീരുന്നു. പരിണാമഗുപ്തിയിൽ
സി. വി. രാമൻപിള്ളയ്ക്കു താല്പര്യമു�
െണ്ടങ്കിലും എനിക്കില്ല. അതുെകാ�
ണ്ടു് അനുബന്ധം: െവട്ടുെകാണ്ടുകി�
ടന്നതു ൈകരളിയാണു്. അവൾ

ഉച്ചരിച്ച േപർ േഡാക് ടർ ജയകുമാരി പദ്മജൻ എന്നാ�
ണു്. െചേക്കാവിേനയും മറ്റും ൈകരളി വിളിെച്ചങ്കിലും
ആരും വന്നില്ല. െനടിയ ശൂലങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും െകാ�
െണ്ടത്തിയവർ നിരൂപകരായിരുന്നു. അവർ അവെകാ�
ണ്ടുണ്ടാക്കിയ മഞ്ചലിൽ സ്കന്ധങ്ങളിൽ വഹിച്ചുെകാ�
ണ്ടു നടന്നുേപായി. വല്ല പട്ടാണിപ്പാളയത്തിലും അവൾ
ഇേപ്പാൾ കിടക്കുകയാവും. അവളുെട മുറിവുകൾ േവഗം
ഉണങ്ങെട്ട.

നിർവ്വചനങ്ങൾ

ഉള്ളൂർപരേമശ്വരയ്യർ: കവിത സ്വാഭാവികമായി
ഉണ്ടാേകണ്ടതല്ല, മനുഫാക് ചർ െചയ്യെപ്പേടണ്ടതാ�
െണന്നു െതളിയിച്ച ആൾ.
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു്: നല്ല കവിതെയഴുതിയതുെകാണ്ടു്
സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കുകയാെണങ്കിലും ഭൂമിയിൽ കഴിഞ്ഞു�
കൂടിയകാലത്തു് ഡയറി എഴുതിേപ്പായതുെകാണ്ടാണ�
േല്ലാ ആത്മകഥ വാരികയിൽ വരുന്നെതന്നു വിചാരിച്ചു
ദുഃഖിക്കുന്ന വ്യക്തി.
ചങ്ങമ്പുഴ: എനിക്കറിയാവുന്ന സംഭാഷണവിദഗ്ദ്ധരിൽ
അദ്വിതീയൻ.
െകാടുങ്ങല്ലൂർകുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ: മഹാഭാരതം
“തർജ്ജമെചയ്ത വീരൻ”; മച്ച് മാരീഡ് മാൻ.
സാഹിത്യകാരന്മാർ: എല്ലാ മലയാളം ലക് ചറന്മാരും
മലയാളം െപ്രാഫസറന്മാരും. തിരുവനന്തപുരത്തു്
അഞ്ചുേപർ ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ അവരിൽ ഒരാൾ സാ�
ഹിത്യകാരനായിരിക്കും. ഇന്നെല ഞാനുൾെപ്പെട നാലു�
േപർ നാഷനൽ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
അഞ്ചാമെത്തയാൾ ദൂെരനിന്നു വരുന്നതുകണ്ടു് ഭയാശ�
ങ്കകേളാെട ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു സ്ഥലം വിടാൻ സന്നദ്ധ�
നായി. വരുന്നയാൾ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു.

മണ്ടന്മാർ ചിരിക്കും
അങ്ങു ദൂെര മാട്ടുെപ്പട്ടി എെന്നാരു സ്ഥലമുണ്ടേല്ലാ. അവി�
െടെയാരു മീറ്റിങ്ങിനു േപാകാനുള്ള ദൗർഭാഗ്യമുണ്ടായി
എനിക്ക്. (ദൗർഭാഗ്യം—ദുർഭഗ+ഷ്യത്തു് =ഭാഗ്യേക്കടു്.
ഭർത്താവു് െവറുക്കുന്ന സ്ത്രീയുെട അസ്വസ്ഥത. നിർഭാഗ്യ�
െമന്ന പദം നിഘണ്ടുവിൽ കേണ്ടക്കാം. സംസ്കൃതഗ്രന്ഥ�
ങ്ങളിൽ അതു കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക്.) ആ
സേമ്മളനത്തിൽ ഇന്നെത്ത നിയമസഭാസ്പീക്കർ ശ്രീ.
വക്കം പുരുേഷാത്തമനുമുണ്ടായിരുന്നു ഉദ്ഘാടകനായി.
പ്രഭാഷണം േകൾക്കാനിരുന്നവരിൽ െതാണ്ണൂറ്റിയഞ്ചുശ�
തമാനവും മലയാളം അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർ. സാ�
യ്പ്പന്മാർ, മദമ്മമാർ, െതലുങ്കുകാർ, പാഴ്സികൾ അങ്ങ�
െന പലരും. പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ�
നിന്നു താഴേത്തക്കു േപാന്നേപ്പാൾ ഒരു സായ്പ് അടുത്തു�
വന്നു ൈകപിടിച്ചു കുലുക്കി Great Speech എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. “താങ്കൾക്കു മലയാളമറിയാേമാ?” എന്നു ഞാൻ
ഇംഗ്ലീഷിൽ േചാദിച്ചു. “അറിഞ്ഞുകൂെട”ന്നു മറുപടി. “പി�
െന്നങ്ങെന ഇതുപറഞ്ഞു?” എന്നു എെന്റ േചാദ്യം. ഒരി�
ളിഭ്യച്ചിരിേയാെട സായ്പ് അന്നെത്ത മന്ത്രി വക്കം പുരു�
േഷാത്തമെന്റ അടുക്കേലക്കു േപായി. പ്രഭാഷണം മന�
സ്സിലായിെല്ലങ്കിലും ‘േഗ്രറ്റ്’ എന്നു േതാന്നുമായിരിക്കും.

െവസ്റ്റ് എെന്നാരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ തിരുവനന്തപുരെത്ത
സംസ്കൃതേകാേളജിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു. അേദ്ദഹം
പ്രഭാഷണത്തിനിടയിൽ എേന്താ േനരേമ്പാക്കു പറ�
ഞ്ഞു. എല്ലാവരും െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. സായ്പിെന്റ ഫലിതം
മനസ്സിലാക്കാത്ത ഞാൻ അടുത്തിരുന്ന ഒരിംഗ്ലീഷ്
അദ്ധ്യാപകേനാടു് ‘എന്താണു േനരേമ്പാക്ക്?’ എന്നു
േചാദിച്ചു. ‘മനസ്സിലായില്ല’ എന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ മറു�
പടി. േനരേമ്പാക്ക് മനസ്സിലാകാെതയും ചിരിക്കാം.

ദാസ് ഗുപ്ത

ഇന്ത്യൻ ഫിേലാസഫിെയക്കുറിച്ച്
നാേലാ അേഞ്ചാ വാല്യങ്ങൾ എഴു�
തിയ ദാസ് ഗുപ്ത േറാമിൽെച്ചന്നു് ഇം�
ഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിച്ചേപ്പാൾ ചില
സംസ്കൃത േശ്ലാകങ്ങൾ െചാല്ലി. സം�
സ്കൃതം ഒട്ടുമറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഇറ്റലി�
ക്കാർ ൈകയടിച്ചു. ഭാഷ അറിയാ�
െതയും കരേഘാഷം മുഴക്കാം.

കലാകൗമുദിയിൽ എം. മുകുന്ദൻ എഴുതിയ “അതിവിദ�
ഗ്ദ്ധനായ െചത്തുെതാഴിലാളി” എന്ന െചറുകഥ ഞാൻ
വായിച്ചു. കറങ്ങിക്കറങ്ങി െതങ്ങിൽ കയറുകയും േവ�
ഗത്തിൽ അേതമട്ടിൽ താേഴാട്ടിറങ്ങുകയും െചയ്യുന്ന
ഒരു െചത്തുകാരൻ. ഒരു ദിവസം അയാൾ െതങ്ങിെന്റ
മുകളിൽ നിന്നു താെഴ വീണേപ്പാൾ സായ് പായി മാ�
റിയിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരം. െബൽ േബാട്ടം
പാന്റ്സും ടീ ഷർട്ടും േവഷം. റിസ്റ്റ് വാച്ച്, അതും ഇല�
ക് േട്രാണിക് വാച്ച്. അയാളങ്ങു നടന്നുേപായി. കഥ�
െയെന്തന്നു മനസ്സിലാകാെത ഞാനും ചിരിച്ചുെകാണ്ടു
നടന്നുേപാകുന്നു. ചിരിച്ചിെല്ലങ്കിൽ എെന്ന മണ്ടെനന്നു
ആളുകൾ വിളിക്കുമേല്ലാ.   

ഫാന്റസി ഭാവനയുെട ശത്രുവാണു്. കല�
െയ ‘ഫന്റാസ്റ്റിക്’ എന്നു പറഞ്ഞു നമ്മൾ
നിന്ദിക്കുേമ്പാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അസ�
ത്യെത്ത നിന്ദിക്കുകയാണു്—ഐറിസ് മർ�
േഡാക്ക്.

ഹിേപാക്രിസി

ഐറിസ് മർേഡാക്ക്

ഇരുപത്തഞ്ചുൈപസ െകാടു�
ത്താൽ കിട്ടുന്ന ചില ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടു് പി. േകശവേദവ്
‘അയാം എ ൈസന്റിസ്റ്റ്’ എന്നു
പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു. പൂജപ്പുരയു�
ള്ള വസതിയിൽ മീറ്റിങ്ങ് കഴിഞ്ഞു
തിരിെച്ചത്തിയാൽ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ആദ്യെത്ത പ്രവൃത്തി ആറ്റം

സ്പ്ലിറ്റിങ്ങായിരിക്കും എന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു
അക്കാലത്തു്. അന്തരിച്ചുേപായ ഒരു സുഹൃത്തു് ചിത്രക�
ലാസ്വാദകനായി ഭാവിച്ചിരുന്നു. െവറുെമാരു മഞ്ഞച്ചതു�
രം കണ്ടാൽ “ഹാ, ശൂന്യതയുെട പ്രതീതി” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു നിർവൃതിെക്കാള്ളുമായിരുന്നു. എസ്. െക. നായ�
രുെട അമ്മയുെട ശതാഭിേഷകം ആേഘാഷിച്ചേപ്പാൾ
സുകുമാരീ നേരന്ദ്രേമേനാെന്റ പാട്ടുകേച്ചരിയുണ്ടായിരു�
ന്നു. കാട്ടുേപാത്തിെന കണ്ടാൽ എങ്ങെന േപടിക്കുേമാ
അതുേപാെല സംഗീതം േകട്ടാൽ േപടിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി
എെന്റ അടുത്തിരുന്നു പാട്ടു് ആസ്വദിക്കുന്നതുേപാെല
തലയാട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈവിധത്തിലുള്ള ഒരു ഹി�
േപാക്രസിതെന്നയാണു ൈപങ്കിളിക്കഥയുെട രചനയും.
ദീപിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ചുമ്മാർ പൂയപ്പാടം എഴുതിയ
“സന്ധ്യാരാഗം” എെന്നാരു കഥയുണ്ടു്. േകാളാമ്പി അടു�
ത്തുതെന്ന വച്ചുെകാണ്ടു് അെതാന്നു വായിച്ചു േനാക്കൂ.
ഒരുത്തൻ, കാണുന്ന െപണ്ണുങ്ങെളെയല്ലാം േസ്നഹിക്കു�
ന്നു. ഒടുവിൽ കാലിനു ൈവകല്യമുള്ള ഒരു െപണ്ണിെന
ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. േകാഴി മൺകൂന ചിക്കുന്നതു�
േപാെല, കുഞ്ഞിെന്റ തലയിൽനിന്നു േപൻ നുള്ളിെയടു�
ത്തു തള്ള സ്വന്തം നഖത്തിൽ വച്ചു മെറ്റാരു നഖംെകാ�
ണ്ടമർത്തിെപ്പാട്ടിച്ചു രസിക്കുന്നതുേപാെല, വീട്ടിനകത്തു�
കയറിവരുന്നവൻ േമശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സകല പുസ്ത�
കങ്ങളും െപാക്കിേനാക്കുന്നതുേപാെല കഥാകാരൻ
സാഹിത്യെത്ത ചിക്കുകയും െപാട്ടിക്കുകയും െപാക്കി�
േനാക്കുകയും മാന്തുകയും െചയ്യുന്നു. ഇത്തരം കഥകൾ
വായിക്കരുതു്. വായിച്ചാൽ കാഴ്ച നഷ്ടെപ്പടും. മസ്തിഷ്കം
തകരും. ശ്വാസേകാശങ്ങൾ വിണ്ടുകീറും.   െപണ്ണിെന്റ
കവിൾത്തടത്തിൽ ചുംബിക്കുന്നവൻ പൗഡറിെന്റ മണ�
േമ അറിയൂ. അവളുെട ചുണ്ടുകളിൽ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തു�
ന്നവൻ ലിപ്സ്റ്റിക്കിെന്റ അസുഖകരമായ സ്വാേദ അറി�
യൂ. അവളുെട െനറ്റിയിൽ െനറ്റിയമർത്തുന്നവൻ സ്വന്തം
െനറ്റിയിൽ സിന്ദൂരെപ്പാട്ടു് പകർത്തിെയടുക്കുകേയയു�
ള്ളൂ. മതി. താേഴാട്ടുേപായി വർണ്ണന നടത്താൻ ഞാൻ
ചിന്മയാനന്ദനല്ല. ജീവിതത്തിെന്റ ഉപരിതലത്തിൽ മു�
ഖമർപ്പിക്കുന്നവരാണു ൈപങ്കിളിക്കഥയുെട രചയിതാ�
ക്കൾ.

ലുക്കാച്ച്
ഹംേഗറിയൻ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന േദ്യാർദ്യ ലു�
ക്കാച്ചിെന്റ (Gyorgy Lukacs, 1885–1971) ആത്മകഥ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതായി ഞാൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതി�
പ്പിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു. സർഗ്ഗാത്മക പ്രവർത്ത�
നങ്ങേളയും സാമുദായിക സംഘട്ടനങ്ങേളയും ബന്ധി�
പ്പിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹെമഴുതിയ History and Class
Consciousness എന്ന ഗ്രന്ഥം മഹനീയമാണു്.

അേദ്ദഹത്തിെന്റ Studies in European Realism പ്രകൃഷ്ട�
മായ ഗ്രന്ഥമായി കരുതിേപ്പാന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലാണു
ലുക്കാച്ചിെന്റ ‘റിയലിസം’ എന്ന സങ്കല്പത്തിനു വികാ�
സം നൽകിയിട്ടുള്ളതു്. ക്ലാസിക്കൽ മാർക്സിസത്തിൽനി�
ന്നു ലഭിച്ച ‘ൈറ്റപ്പ്’ എന്ന ആശയെത്ത അവലംബിച്ചു�
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം കഥാപാത്രങ്ങെള അങ്ങെന (ൈറ്റ�
പ്പുകളായി) കാണുന്നു. അതുതെന്നയാണു അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ റിയലിസെമന്ന സങ്കല്പം. ഈ ൈറ്റപ്പുകൾ ചരിത്ര�
പരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുെട പ്രതിനിധികളായിരിക്ക�
ണം. റിയലിസത്തിെല നായകൻ വീരധർമ്മാത്മകങ്ങ�
ളായ ഗുണങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതനായിരിേക്കണ്ടതില്ല.
അയാൾ ചരിത്രപരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുെട സിം�
ബലാണു്. ഈ സങ്കല്പം വച്ചുെകാണ്ടു് ലുക്കാച്ച് േഗാർ�
ക്കിെയ വാഴ്ത്തി. കാഫ് കെയ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. ഇതു എത്ര�
കണ്ടു ശരിയാെണന്നു ആേലാചിച്ചുേനാക്കുക. മെറ്റാരു
തരത്തിൽ പറയാം. സമുദായെത്തക്കുറിച്ച് അഗാധ
സത്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നവേന മഹാനായ സാഹി�
ത്യകാരനാവൂ. അതിനു കഴിയാത്തവനു മഹത്വമില്ല. ലു�
ക്കാച്ചിെന വിമർശിക്കാൻ ഞാനാരു്? എങ്കിലും എനി�
ക്കതു വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസത്തി�
െന്റ േപരിൽ േഗാർക്കിെയ വാഴ്ത്തുന്ന ലുക്കാച്ച് േമാേഡ�
ണിസത്തിെന്റ േപരിൽ കാഫ് കെയ വിമർശിക്കുന്നു.
ഈ മേനാഭാവം എങ്ങെന ആദരണീയമാകും?

കുരങ്ങത്തംകാണിക്കുക
ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാരൻ ആങ്ത്വാൻ
മസാങ്േതഗ്സ്യൂേപരിയുെട
Southern Mail, Night Flight,
Flight to Arras ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
വായിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? ഇെല്ലങ്കിൽ വാ�
യിക്കണം. അത്രയ്ക്ക് ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാ�
ണവ. വിമാനയാത്ര ൈശശവാവ�
സ്ഥയിലിരുന്നകാലത്തു് അന്തരീക്ഷ�

യാനം നടത്തി ജനത്സംബന്ധീയമായ പ്രഭാവം ബാ�
ഹ്യേനത്രം െകാണ്ടും അന്തർേനത്രം െകാണ്ടും കണ്ട
മഹാനായ എഴുത്തുകാരനാണു് അേദ്ദഹം. ആ പ്രഭാവം
വായനക്കാർക്കു പകർന്നു െകാടുക്കാനും അേദ്ദഹത്തി�
നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. സമുദ്രത്തിലൂെടയുള്ള യാത്രയാണു്
െമൽവിൽ ‘േമാബിഡിക്കിൽ’ വർണ്ണിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ,
അതു വായിക്കുേമ്പാൾ സർഗാത്മകത്വത്തിെന്റ മണ്ഡ�
ലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രതീതി. േടാൾേസ്റ്റായിയുെട
“ഐവാൻ ഇലീച്ചിെന്റ മരണം” എന്ന െകാച്ചു േനാവൽ
സാഹിത്യത്തിെല മഹാദ്ഭുതമാണു്. വായിക്കൂ. നിങ്ങളു�
െട ജീവിതത്തിനു് അതു പരിവർത്തനം വരുത്തും. സാ�
ഹിത്യം ഇെതാെക്ക അനുഷ്ഠിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ആ സാഹി�
തീയംെകാെണ്ടന്തു പ്രേയാജനം? കവിേയാ കഥാകാര�
േനാ ഒരു പക്ഷിയുെട പാട്ടിെനക്കുറിെച്ചഴുതിയാൽ ജീ�
വിതത്തിെന്റ ‘മിസ്റ്ററി’ മുഴുവൻ അതിൽ ആവിഷ്കരിക്ക�
െപ്പടണം. േവഡ്സ് വർത്തിെന്റ The Solitary Reaper
എന്ന കാവ്യത്തിെന്റ ഓർമ്മേപാലും ഇെതഴുതുന്ന ആളി�
നു് ഹർഷാദകമായിരിക്കുന്നു.

ൈവശാഖൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ “േകവ�
ലം അവിചാരിതം” എന്ന കഥ വായിച്ചേപ്പാൾ ഇങ്ങ�
െനെയാെക്ക കുറിച്ചിടാനാണു് എനിക്കു് േതാന്നിയതു്.
അയാൾ അവെള േസ്നഹിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചതാണു്.
പേക്ഷ, അവൾ വ്യഭിചാരിണി. സമുദായം ശിക്ഷിക്കുന്ന�
തു് അവെളയല്ല. അയാെളയാണു്. ഉടുതുണിയില്ലാെത
അയാൾ ഓടി മരത്തിെന്റ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നു.
ൈവശാഖൻ വരയ്ക്കുന്നതു ഹാസ്യചിത്രമായിരിക്കാം. ജീ�
വിതത്തിെന്റ വാസ്തവികതകെള എയ്പ് (ape) െചയ്യുന്നതു�
െകാണ്ടു് കഥാകാരൻ ഒന്നും േനടുന്നില്ല. നമുക്കും േനട്ട�
െമാന്നുമില്ല.

തിരുവനന്തപുരെത്ത ചില ഓേട്ടാറിക്ഷകളുെട പിറകി�
ലായി Don’t follow me, Don’t Kill me, Keep distance
എെന്നാെക്ക എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ മുന്നറിയിപ്പു് നല്കുന്ന
ഓേട്ടാറിക്ഷകളുെട പിറകിലായി സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹ�
നങ്ങളിൽ നമ്മുെട കഥാകാരന്മാെര കയറ്റി വളെര േന�
രം സഞ്ചരിക്കണം. അേപ്പാൾ അവർ പഠിക്കും ജീവിത�
െത്ത കണ്ണുമടച്ചു്  പിന്തുടരുെതന്നു്. ജീവിതെത്ത ചുംബി�
ക്കാെത, അതിൽനിന്നു െതല്ലകന്നു നിന്നു് ഒറിജിനലാ�
യി സഞ്ചരിക്കണെമന്നു്.

എൻ.വി.,ൈവക്കം

എൻ. വി.
കൃഷ്ണവാരിയർ

കുങ്കുമം വാരികയിൽ എൻ. വി. കൃ�
ഷ്ണവാരിയരും ൈവക്കം ചന്ദ്രേശഖ�
രൻനായരും തമ്മിൽ സംസ്കാരിക
കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് സംസാരിച്ചതി�
െന്റ റിേപ്പാർട്ടുണ്ടു്. പ്രൗഢതയാർ�
ന്ന വിഷയങ്ങൾ പ്രൗഢതേയാെടത�
െന്ന ചർച്ച െചയ്തു രണ്ടുേപരും. സം�
ഭാഷണത്തിനിടയിൽ ചന്ദ്രേശഖരൻനായർ കൃഷ്ണവാ�
ര്യേരാടു േചാദിച്ചു കാളിദാസെനേപ്പാെല മെറ്റാരു കവി
ഉണ്ടാകാത്തെതന്താെണന്നു്. കാരണം പറയാൻ പ്ര�
യാസമാെണന്നു് എൻ. വി. ഇതിെന്റ േഹതു ഒരിക്കൽ
ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു എന്നാണു് ഓർമ്മ. ഒരു
പർവ്വതം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന നൂറ്റുക്കണക്കിനു്
നാഴിക നടന്നാേല േവെറാരു പർവ്വതം കാണാൻ കഴി�
യൂ നമുക്കു്.

ൈവക്കം
ചന്ദ്രേശഖരൻനായർ

ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു മെറ്റാരു
നക്ഷത്രത്തിേലക്കുള്ള ദൂരം േകാടാ�
നുേകാടി പ്രകാശവർഷങ്ങളാണു്.
േസാക്രട്ടീസിനു േശഷം ക്രിസ്തു പ്ര�
ത്യക്ഷനാകാൻ എത്രെയത്ര ശതാ�
ബ്ദങ്ങൾ േവണ്ടിവന്നു? ക്രിസ്തുവിനു
േശഷം ഗാന്ധിജി ജനിച്ചതു് രണ്ടാ�
യിരംെകാല്ലത്തിനു േശഷമാണു്. ഭാ�
രതത്തിൽ ബുദ്ധനുേശഷം അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെലാരു
മഹാൻ ഉണ്ടായില്ല ഇതുവെരയും. പരമാണുവിൽേപ്പാ�
ലും ഇലക് േട്രാണുകൾ അടുത്തടുത്തല്ല ഇരിക്കുന്നതു്.
ഇലക് േട്രാണിെന്റ സൂക്ഷമത വച്ചുേനാക്കിയാൽ അടു�
ത്ത ഇലക് േട്രാണിേലക്കുള്ള ദൂരം വളെരക്കൂടുതലാണു്.
ഇതുതെന്നയാണു് ജീനിയസ്സുകളുെട കാര്യത്തിലും സം�
ഭവിക്കുന്നതു്. ശൂന്യസ്ഥലമിടുന്നതിൽ തൽപരത്വമുണ്ടു്
പ്രകൃതിക്കു്. കാളിദാസെനേപ്പാെല ഒരു പ്രതിഭാശാലി�
െയ ലഭിക്കാൻ ഇനിയും പല ശതാബ്ദങ്ങൾ കാത്തിരി�
േക്കണ്ടിവരും. 1564-ൽ ജനിച്ചു് 1616-ൽ മരിച്ച േഷക്സ്പി�
യറിനു േശഷം അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെലാരു കവി എവിെട�
െയങ്കിലും ഉണ്ടാേയാ? (േഷക്സ്പിയറിെന്റ കാലം ഓർമ്മ�
യിൽ നിെന്നഴുതുന്നതു്.)

മട്ടുപ്പാവുകല്യാണി
കല്യാണി എന്നു് കൂട്ടുകാരികൾ അവെള വിളിച്ചു. പിെന്ന
കാറ് വാങ്ങിയേപ്പാൾ അംബാസഡർ എേന്ന നാവിൽ
വരു. അങ്ങെന അവൾ അംബാസഡർ കല്യാണിയാ�
യി. കാറിനുേശഷം ഫ്രിജ്ജ് വാങ്ങിച്ചു. ഫ്രിജ്ജിെനക്കുറി�
ച്ചു വാേതാരാെത സംസാരിച്ചതുെകാണ്ടു് ഫ്രിജ്ജ് കല്യാ�
ണി എന്ന ഓമനേപ്പരു് അവൾക്കു നല്കി കൂട്ടുകാരികൾ.
ഇേപ്പാൾ അവൾ കളർ െടലിവിഷൻ കല്യാണിയാണു്.
അവെളാരിക്കൽ മകേനാടു പറയുന്നതു് എെന്റ ഒരു
ബന്ധു േകട്ടു. അതിങ്ങെന: “േമാേന ശ്രീകുമാരാ, അം�
ബാസഡർ കഴുകാൻ കൃഷ്ണേനാടു പറഞ്ഞിട്ടു് നീ രണ്ടാമ�
െത്ത നിലയിൽെച്ചന്നു് ഫ്രിജ്ജ് തുറന്നു െറാട്ടിയും ജാമും
എടുത്തുകഴിേച്ചാ. െനസ് കേഫ ഞാൻ ഫ്ളാസ്കിൽ വച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. അതു കുടിച്ചിട്ടു് അച്ഛെന േവഗം ഓഫീസിൽ നിന്നു�
വരാൻ േഫാൺ െചയ്യു. എന്നിട്ടു് കളർ െടലിവിഷെന്റ
അടുത്തു െചന്നിരുന്നു് എല്ലാം കേണ്ടാ. പിെന്ന േവല�
ക്കാരിെപ്പണ്ണിേനാടു പറ “അടുക്കളയിൽ േഹാട്ട്േപ്ല റ്റ്
സൂക്ഷിച്ചു ഉപേയാഗിക്കണെമന്നു്.” ഇതു സത്യം.

ഓഫീസിൽ എത്തിയ സേരാജം എന്ന സ്ത്രീ—കാണാൻ
േഭദെപ്പട്ട സ്ത്രീ—വീട്ടിേലക്കു േഫാൺ െചയ്യുന്നു: േമാേള
അച്ഛൻ േജാലിസ്ഥലത്തു േപാേയാ? അങ് ഹാ േപാ�
േയാ? ഏതു കാറിൽ േപായി? കറുത്ത ഫിയറ്റിേലാ െവ�
ള്ള അംബാസഡറിേലാ?” േഫാണിനടുത്തിരിക്കുന്ന
െസക് ഷനാഫീസറും അേനകം ക്ലാർക്കന്മാരും അതു�
േകട്ടു് അന്തംവിടുന്നു. അവെര ബഹുമാനേത്താെട േനാ�
ക്കുന്നു. ഇതു സത്യം. ഇനിെയാരു കഥ. ഇംഗ്ലീഷിൽ നി�
ന്നാണു്. പുതുതായി പണക്കാരിയായ ഒരുത്തി അയൽ�
വീട്ടിെല െതാഴിൽക്കാരിേയാടു പറയുകയാണു്: “ഞാൻ
എെന്റ വജ്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതു് അേമാണിയയിലാണു്.
പവിഴങ്ങൾ ൈവനിലും. പുഷ്യരാഗരത്നങ്ങൾ ബ്രാൻ�
ഡിയിൽ കഴുകും. പാലിലാണു് േഗാമദക രത്നങ്ങൾ
കഴുകുക.” ഇതുേകട്ടു് െതാഴിൽക്കാരി മറുപടി പറഞ്ഞു:
“എെന്റ മുക്കുപണ്ടങ്ങളിൽ അഴു ക്കു പറ്റിയാൽ ഞാൻ
അവ ദൂെരെയറിയും.” ഈ ഹുങ്ക് ക്ഷന്തവ്യം.

സ്ത്രീകളേല്ല. അവരങ്ങെനയാണു്. പുരുഷന്മാർ മെറ്റാരു
വിധത്തിലാണു്. അവെരക്കണ്ടാൽതെന്ന േപടിയാവും.
കള്ളിമുണ്ടുടുത്തു് ആംലസ് ബനിയനിട്ടു് ഭുജേകാടരങ്ങളി�
െല കാടുകൾ കാണിച്ചു് തലയിൽ വട്ടെക്കട്ടുെകട്ടി െകാ�
മ്പൻമീശ പിരിച്ചു് നാല്ക്കവലയിൽനിന്നു െനല്ലുകുത്തുകാ�
രികളുെട തലയിൽനിന്നു് െകാഴുന്നു് എടുത്തു മണപ്പിക്കു�
ന്ന റൗഡികൾ. ചിലേപ്പാൾ അവരുെട ചന്തിയിൽ ഒരു
തട്ടും െകാടുക്കും. ബന്തു് ഉണ്ടാകുേമ്പാഴാണു് ഇവരുെട
വിശ്വരൂപം നമ്മൾ കാണുക. പാവെപ്പട്ട മുറുക്കാൻകട�
ക്കാരുെട മുൻപിൽ െചന്നുനിന്നു് ‘അടയടാകട’ എന്നു്
ആജ്ഞാപിക്കും. പാർട്ടിയുെട പിൻബലമുള്ള റൗഡി�
െയ േപടിച്ചു കടക്കാർ ഉടെന കടയടയ്ക്കും. ഇക്കൂട്ടരുെട
വിളയാട്ടം ഇന്നു വളെര കൂടുതലാണു്. ആ വിധത്തിെലാ�
രു റൗഡിെയ മൂടാടി ദാേമാദരൻ അമ്പലക്കൂറ്റൻ എന്ന
കാവ്യത്തിൽ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. (േദശാഭി�
മാനി വാരിക). നീതിയുെട ചാട്ടവാർ വീശി ഈ അമ്പ�
ലക്കൂറ്റന്മാെര നിലയ്ക്കു നിർത്താനുള്ള ആഹ്വാനേത്താെട
കവി കാവ്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

ഒഴിഞ്ഞൈക, ഒഴിയാത്തൈക
ഇടതു ൈകയിെല തളളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും െകാണ്ടു്
ഒരു െകാച്ചു വാക്സ് തീെപ്പട്ടി പിടിച്ചു. വലതു ൈകയിെല
തളളവിരൽ തീെപ്പട്ടിയുെട താെഴെകാണ്ടുവന്നു. മറ്റു നാ�
ലുവിരലുകൾെകാണ്ടു് അതു മറച്ചു. എന്നിട്ടു് അതു വലതു�
ൈക െകാണ്ടു് എടുക്കുന്ന ഭാവം കാണിച്ചു. അേത സമ�
യം തീെപ്പട്ടി ഇടതു ളള്ളം ൈകയിലാക്കി വിരലുകൾ
കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു. വലതുൈകയും മുറുക്കി. രണ്ടുൈകയും അങ്ങ�
െന മുറുക്കിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു് േപരക്കുട്ടിേയാടു ഞാൻ േചാ�
ദിച്ചു. തീെപ്പട്ടി ഏതു ൈകയിൽ? അവൾ സംശയംകൂ�
ടാെത വലതുൈക െതാട്ടു കാണിച്ചു. ഞാൻ വിരലുകൾ
വിടർത്തിക്കാണിച്ചു. ഒന്നുമില്ല. വായനക്കാർ േപരക്കുട്ടി�
കെളേപ്പാെലയാണു്. ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ വാരികകളിൽ
കഥകളും മറ്റും അച്ചടിച്ചുവരുേമ്പാൾ എെന്തങ്കിലും കാ�
ണുമവയിൽ എന്നു വിചാരിച്ചു വായിക്കുന്നു. കാണുന്നതു്
ഒഴിഞ്ഞ ൈക മാത്രം. ‘ഈയാഴ്ച’ വാരികയിൽ സി. വി.
ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ “കഥ ഇതുവെര” എെന്നാരു
െചറുകഥയുണ്ടു്. ജയിലിൽ കിടന്ന ഒരുത്തൻ േമാചനം
േനടി ഭാര്യെയയും മക്കെളയും കാണാൻ വീട്ടിെലത്തു�
ന്നു. ഭാര്യയുെട അേപ്പാഴെത്ത ഭർത്താവു് അയാെള ചവി�
ട്ടുന്നു. േപരക്കുട്ടിെയ പറ്റിക്കുന്നതു് അവളുെട മുഖെത്ത
വിസ്മയഭാവം കാണാൻ. പ്രായംകൂടിയ ഞങ്ങെള ബാല�
കൃഷ്ണന്മാർ ഇങ്ങെന ചതിക്കുന്നെതന്തിനു്?

കൃഷ്ണൻ

പി. വി. കൃഷ്ണൻ

ച തിക്കാത്ത ചില ഹാസ്യചിത്ര�
കാരന്മാരിൽ സുപ്രധാനനാണു് കൃ�
ഷ്ണൻ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാർട്ടൂണു�
കളിൽ ചിന്തയും ഹാസ്യവും സമ�
ഞ്ജസമായി സങ്കലനം െചയ്തിരിക്കു�
ന്നു. സംസ്കാരവുമായി ബന്ധമില്ലാ�
ത്ത പത്രമുടമ. ഏജന്റ് പണം അയ�
ച്ചിെല്ലങ്കിൽ പത്രെക്കട്ടു് അയേയ്ക്ക�

ണ്ട എന്ന അർത്ഥത്തിൽ “ചരക്കു് അയേയ്ക്കണ്ട” എന്നു
അയാൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു (കുങ്കുമം വാരിക). മഹാ�
ത്മാഗാന്ധിയുെട പടം. അതിൽ ചിലന്തിവല. െതാട്ടടു�
ത്തു് െനഹ്രുവിെന്റ പടം. അതിലും എട്ടുകാലി വലെകട്ടി�
യിരിക്കുന്നു. ആ പടത്തിനടുത്തു് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുെട പൂ�
മാല ചാർത്തിയ ചിത്രം. വികാരം െകട്ടടങ്ങുേമ്പാൾ ഗാ�
ന്ധിജിെയയും െനഹ്രുവിെനയും മറന്നതുേപാെല ഭാരതീ�
യർ ഇന്ദിരാഗാന്ധിെയയും മറക്കുെമന്നു സൂചന. ആശ�
യവും ആശയാവിഷ്കരണരീതിയും ഒന്നാന്തരം. ഒെന്നാ
രേണ്ടാ വരകൾ െകാണ്ടു് സ്ത്രീയുെട ശാലീനത വ്യഞ്ജിപ്പി�
ക്കാൻ കൃഷ്ണനു കഴിവുണ്ടു്.

അഞ്ജതയ്ക്കും ക്രൂരതയ്ക്കുമാണു് ഈ േലാകത്തു് ജയം. െറ�
യ്ഗെന്റ വിജയം അതാണു് െതളിയിക്കുന്നതു്.

ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞൻപിള്ള

ശൂരനാട്ടു
കുഞ്ഞൻപിള്ള

ഈ അജ്ഞതയിേലക്കും ക്രൂരത�
യിേലക്കും ൈക ചൂണ്ടുന്ന ശൂരനാട്ടു
കുഞ്ഞൻപിള്ള. ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു
മുൻപു് ഭൂകമ്പം െകാേണ്ടാ ചുഴലി�
ക്കാറ്റുെകാേണ്ടാ തീപിടിത്തം െകാ�
േണ്ടാ േലാകമാെക ഒരു നിമിഷം
െകണ്ടു് ഭസ്മമാേയക്കുെമന്നു് ജനത
വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഇന്നു് ആ േപടിയി�

ല്ല. പേക്ഷ, അതിേനക്കാൾ വലിയ േപടിയുണ്ടു് മനുഷ്യ�
െന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾതെന്ന അവെന ഭസ്മമാക്കുെമന്ന
േപടി. ചതി, കുതികാൽെവട്ടു്, െകാലപാതകം ഇവെയ�
ല്ലാം വളെര കൂടിയിരിക്കുന്നു. േനതാക്കന്മാരുെട സ്വാഭാ�
വൈവരുദ്ധ്യം നെമ്മ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വിദ്യാലയ�
ത്തിെല പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങെള മുഴുവൻ കഴുത്തറത്തുെകാ�
ന്ന പി. എൽ. ഒ. േനതാവു് ഒരു െകാച്ചുകുഞ്ഞിെനെയ�
ടുത്തു പുഞ്ചിരി തൂകിെക്കാണ്ടു് ലാളിക്കുന്ന ചിത്രം പത്ര�
ത്തിൽ. കുഞ്ഞൻപിള്ളസ്സാർ പ്രധാനെപ്പട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങ�
ളാണു് വിവരിക്കുന്നതു്. ചിേന്താദ്ദീപകമായ ആ േലഖനം
മേനാരാ ജ്യം വാരികയിലുണ്ടു്.

േഷക്സ്പിയറിെന്റ The Winter’s Tale എന്ന നാടക�
ത്തിൽ എനിേക്കറ്റവും ഇഷ്ടെപ്പട്ട വരി “Exit, pursued
by a bear” എന്നതാണു്. (Act III, Scene III) അന്റിഗന�
സ് (Antigonus) െബാഹീമീയയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുമായി
വരുന്നു. അേപ്പാഴാണു് കരടിയുെട രംഗപ്രേവശം. അന്റി�
ഗനസ് നിഷ്ക്രമണം നടത്തുന്നു. കഥാകരടിവരുന്നു, കവി�
താ കരടി വരുന്നു. ഞാൻ നിഷ് ക്രമിക്കെട്ട.
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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
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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
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