
സാഹിത്യവാരഫലം
1985/01/06 (കലാകൗമുദി)

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ

Copyright © 2014-2021, J. Vijayamma. The electronic versions are released
under the provisions of Creative Commons Attribution Non-Commercial
Share Alike license for free download and usage. Sayahna Foundation, jwRa
34, Jagathy, Trivandrum, India 695014. uRl: http://www.sayahna.org

http://www.sayahna.org


സാഹിത്യവാരഫലം
1985/01/06-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

കമലാദാസ്

എട്ടു വർഷം മുൻപാണു്. കമലാദാ�
സും (മാധവിക്കുട്ടി) ഞാനും എെന്റ
രണ്ടു െപണ്മക്കളുമായി തിരുവനന്ത�
പുരെത്ത ‘റസിഡൻസി’യിൽ ഇരു�
ന്നു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. സം�
ഭാഷണത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധയായ കമലാ�
ദാസ് പല കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് സം�
സാരിച്ചതിനിടയിൽ പറഞ്ഞു

ആറു േനാവലുകെളഴുതി േലാങ്മാൻസിനു െകാടു�
ത്തു. ഓേരാന്നിനും പതിനായിരം രൂപ പ്രതിഫലം.
പണം ഒരുമിച്ചു വാങ്ങി നാലപ്പാടു വീടു് നന്നാക്ക�
ണം. ഇേപ്പാേഴ. ഓേരാ മുറി തുറക്കുേമ്പാഴും ആന
എഴുേന്നറ്റു നടന്നു വരുന്നു.

ഞാൻഅദ്ഭുതേത്താെട േചാദിച്ചു: ആനേയാ?
കമലാദാസിെന്റ മറുപടി: അേത, ഇരുേട്ട, ഇരുട്ടു്.

കവിയായ ശ്രീമതി ഇരുട്ടിെന ആനയായി കാണുകയാ�
യിരുന്നു. കവിക്കു േയാജിച്ച സങ്കല്പം എന്നു ഞാൻ വി�
ചാരിച്ചു.

ഈ സംഭവത്തിനും കുേറ വർഷം മുൻപു് ജി. ശങ്കരക്കു�
റുപ്പിേനാെടാരുമിച്ച് ഞാെനാരു സേമ്മളനത്തിനു േപാ�
യി; പാലായ്ക്ക് അടുത്തുള്ള വിളക്കുമാടം എന്ന സ്ഥലത്തു്.
കൂെട എ.ഡി. ഹരിശർമ്മയുമുണ്ടായിരുന്നു. പന്തളം
അടുക്കാറായേപ്പാൾ മഹാകവി പത്രം വായിക്കാൻ തുട�
ങ്ങി. കാറ് േവഗത്തിൽ െപാെയ്ക്കാണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഇര�
മ്പിക്കയറിയ കാറ്റു് പത്രെത്ത വല്ലാെത ചലനം െകാ�
ള്ളിച്ചു. ജി. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അതു് ൈകയിെലാതുക്കി
വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. െഞരിയുകയും പിരിയുകയും തുള്ളു�
കയും െചയ്യുന്ന പത്രെത്ത േനാക്കി െകാണ്ടു് കവി െമാ�
ഴിയാടി:—“ഹായ് ശാഠ്യം പിടിച്ചു കരയുന്ന കുഞ്ഞിെന
അടക്കിയിരുത്താൻ ഇത്ര പ്രയാസമില്ല”. ശങ്കരകുറുപ്പു്
നല്ല കവിയാെണങ്കിലും ആ പ്രേയാഗം കല്പനാഭാസമാ�
െണന്നു് എനിക്കു േതാന്നിേപ്പായി.

കമലാദാസും ജി. ശങ്കരകുറുപ്പും കവികൾ. രണ്ടുേപരും
സത്യം ദർശിക്കുന്നവർ. തങ്ങൾ കണ്ട സത്യം ആവിഷ്ക�
രിച്ചേപ്പാൾ രണ്ടും രണ്ടു വിധത്തിലായി. ആദ്യേത്തതു്
സ്വാഭാവികം. രണ്ടാമേത്തതു് കൃത്രിമം. ഇവിെട ഞാൻ
ജി. െയ നിന്ദിക്കുകയല്ല. എനിക്കു േതാന്നിയ ഒരു വസ്തു�
തയ്ക്ക് സ്ഫുടീകരണം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നേതയുള്ളൂ; അതി�
നു േവണ്ടി രണ്ടു സംഭവങ്ങെള ആശ്രയിക്കുന്നേതയുള്ളൂ.
ഏതു കവിയും സത്യം പ്രതിപാദിക്കുേമ്പാൾ അനുവാ�
ചകെന അതിൽ പങ്കു െകാള്ളാൻ ആദരേത്താെട ക്ഷ�
ണിക്കുകേയ പാടുള്ളൂ. താൻ കണ്ട സത്യം വായനക്കാര�
നിൽ അടിേച്ചൽപ്പിക്കരുതു്. അങ്ങെനയുള്ള അടിേച്ചൽ�
പ്പിക്കൽ അക്രമവും ആക്രമണവുമാണു് (രണ്ടു വാക്കു�
കളും രണ്ടർത്ഥത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു). അടുത്ത
കാലത്തു മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പിൽ പരസ്യെപ്പടുത്തിയ
ജി. യുെട ആത്മകഥ ഈ രീതിയിൽ സത്യത്തിെന്റ
നിേഷധമായിരുന്നു. മഹാകവി കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന�
ല്ല ഞാൻ കരുതുന്നതു്. വ്യക്തി സത്യം പറയുേമ്പാഴും
േശ്രാതാവിനു് അതു കള്ളമായി േതാന്നുന്നതു് വക്താ�
വു് “ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സത്യത്തിൽ താങ്കൾ കൂടി
ഭാഗഭാക്കാകൂ” എന്നു മൂകമായി പ്രസ്താവിക്കാതിരിക്കു�
േമ്പാഴാണു്. താൻ സത്യവാദി, താൻ പ്രതിഭാശാലി,
തെന്റ അനന്യസാധാരണമായ കഴിവു െകാണ്ടു മാത്രം
ൈകവന്ന മഹനീയ സ്ഥാനം കണ്ടു് അസൂയാലുക്കളാ�
യി ഏവരും തെന്ന േപഴ്സിക്യൂട്ട് െചയ്തു—ഇതായിരുന്നു
ശങ്കരകുറുപ്പിെന്റ മട്ടു്. ആകാശവാണിയിൽ േജാലിയാ�
യിരുന്ന കാലത്തു മാത്രമല്ല ഈ േപഴ്സിക്യൂഷൻ േമനിയ.
വിവാഹം െതാട്ടാണേല്ലാ ആത്മകഥയുെട ആരംഭം.
അേപ്പാൾ തുടങ്ങുന്നു ഈ ഉന്മാദം. അവസാനെത്ത വാ�
ക്യം വെരയുമുണ്ടു് അതു്.

“പശു എത്ര പാലുതരും?” പശുവിെന്റ ഉടമസ്ഥേനാ�
ടു് അന്യെന്റ േചാദ്യം. “പശു പാലു് ഒട്ടും തരികയില്ല.
ഞാൻ ബലാൽക്കാരമായി ഇടങ്ങഴിപ്പാലു കറെന്നടുക്കു�
കയാണു്.” എന്നു് അയാളുെട മറുപടി. ജീവിതം പശുവാ�
ണു്. പാലു് കറെന്നടുക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധരുമാണു്.
സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ പശുക്കുട്ടി ചത്തു േപായാൽ ആ
തള്ളപ്പശുവിെന െവറുേത വിേട്ടക്കണം. ചത്ത കന്നി�
െന്റ ഉള്ളിൽ പഞ്ഞി നിറച്ചു വച്ച് ആ േകാലം പശുവി�
െന്റ മുൻപിൽ നിർത്തി അകിടു ചുരത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്ക�
രുതു്. അതു ദുഷ്ടതയാണു്. പല സാഹിത്യകാരന്മാരും
സംസ്കാരം പ്രസംഗിച്ചു െകാണ്ടു് ചത്ത പശുക്കുട്ടിയുെട
േകാലം ജീവിതേധനുവിെന്റ മുൻപിൽ നിറുത്തി പാലു
കറെന്നടുക്കുന്നു.

പീഡിപ്പിക്കൽ

ഒർറ്റുർ െകായ്സ്റ്റലർ

ഹാസ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്ത�
ങ്ങൾ പലതാണു്. ഫ്രഞ്ച് തത്ത്വചി�
ന്തകൻ ആങ്റീ ബർഗ്െസാങ്ങിന്
(Henri Bergson) ഒരു സിദ്ധാന്തം.
ഓസ്ട്രിയൻ ന്യൂേറാളജിസ്റ്റ് സീഹ് മുന്റ ്
ഫ്രായിറ്റിനു (Sigmund Freud) േവ�
െറാരു സിദ്ധാന്തം. ഹംഗറിയൻ
ചിന്തകൻ ഒർറ്റുർ െകായ്സ്റ്റലർക്ക്
(Arthur Koestler) േവെറാരു സിദ്ധാന്തം. ഓേരാന്നു
മനസ്സിലാക്കുേമ്പാഴും അതാണു ശരിെയന്നു നമുക്കു
േതാന്നും. ഇവിെട െകായ്സ്റ്റലറുെട അഭിപ്രായം മാ�
ത്രം പരിേശാധിക്കുകയാണു്. ഭർത്താവു് വീട്ടിെലത്തി�
യേപ്പാൾ ഭാര്യ ബിഷപ്പുമായി രതി ക്രീഡയിൽ ഏർെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. അയാൾ ഉടെന ജന്നലിെന്റ അരി�
കിൽ െചന്നു നിന്നു േറാഡിലൂെട േപാകുന്ന ആളുകെള
ൈകകളുയർത്തി അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. “നിങ്ങെള�
ന്താണു െചയ്യുന്നതു?” എന്നു ഭാര്യയുെട േവദനേയാടു കൂ�
ടിയുള്ള േചാദ്യം. “ഞാൻ െചയ്യാനുള്ളതു് ബിഷപ്പ് െച�
യ്യുന്നതു െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം െചയ്യാനുള്ളതു് ഞാൻ െച�
യ്യുന്നു” എന്നു അയാളുെട ഉത്തരം. ഇവിെട ബിഷപ്പി�
നു അടി െകാടുക്കുക എന്ന പരേകാടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
ടയറിയിൽ നിന്നു കാറ്റു േപാകുന്നതു േപാെല പിരിമുറു�
ക്കത്തിനു് അയവു വരുന്നു. ‘ഞാൻ മണ്ടനാക്കെപ്പട്ടു’
എന്ന വിചാരേത്താെട േനരേമ്പാക്കു േകൾക്കുന്നവൻ
ചിരിക്കുന്നു.

െചറുപ്പക്കാരൻ പാതിരിേയാടു്: അച്ചാ െപൺകുട്ടിേയാടു
കൂടി ഉറങ്ങുന്നതു് അത്ര പാപമാേണാ?

പാതിരി മറുപടി നൽകി: േഹ, അത്ര പാപെമാന്നുമല്ല
അതു്. പിെന്ന, െചറുപ്പക്കാരായ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാറില്ല�
േല്ലാ അേപ്പാൾ.

പരേകാടിയിേലക്ക് ഉയേരണ്ട പിരിമുറുക്കത്തിനു് ഇവി�
െട ൈശഥില്യം വരുന്നു. അതുതെന്നയാണു് ചിരിക്കു
കാരണം. ഉത്കൃഷ്ടമായ ഹാസ്യം ആശയാധിഷ്ഠിതമാ�
ണു്. അതിനാൽ ബിഷപ്പിെന സംബന്ധിച്ച ഫലിതം
ഉത്കൃഷ്ടമേത്ര. ഇനി പി.ഏ.എം. ഹനീഫ് കുങ്കുമം വാ�
രികയിെലഴുതിയ “അമ്മിണിക്കുട്ടിയുെട കടുംൈക അഥ�
വാ മലയാള സാഹിത്യം വഴിത്തിരിവിൽ” എന്ന കഥ
വായിച്ചാലും. ഗുരുവും ശിഷ്യയും അനുരാഗത്തിൽ. ഒടു�
വിൽ ശിഷ്യ കഥെയഴുത്തുകാരിയാകുന്നു. ഗുരു പത്രാധി�
പരും. ചില വാക്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന
േനരേമ്പാേക്ക ഇതിലുള്ളൂ. കഥയാെക വായിച്ചു കഴിയു�
േമ്പാൾ കഥാകാരൻ വായനക്കാരെന ഇങ്ങെന പീഡി�
പ്പിേക്കണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന േതാന്നൽ.

േകാടാലികൾ
വികട ചിത്രങ്ങൾ ഏവ? സൺ ഇൻ ലായുെട സ്ക്കൂട്ടറി�
െന്റ പിറകിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ഫാദർ ഇൻ ലാ. െപ�
ണ്ണിെന്റ കഴുത്തിൽ െചറുക്കൻ താലിെകട്ടുേമ്പാൾ ചാ�
ഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും മുട്ടു മടക്കിയും നിന്നു പടം പിടിക്കുന്ന
േഫാേട്ടാഗ്രാഫർ. പ്രതിേയാഗി െതറി വിളിക്കുേമ്പാൾ
ഒന്നും െചയ്യാൻ പാങ്ങില്ലാെത “ അതു് ഒന്നുകൂെട പറ�
െയടാ” എന്നു് ഉറെക്കപ്പറയുന്ന ദുർബ്ബലൻ. കാമത്തി�
െന്റ അതിപ്രസരമുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പതിവായി കാ�
ണാൻ േപാകുന്ന വൃദ്ധ. മകെനയും അവെന്റ ഭാര്യെയ�
യും സ്വാതന്ത്ര്യേത്താെട നടക്കാൻ അനുവദിക്കാെത
അവരുെടകൂെട എേപ്പാഴും നടക്കുന്ന അമ്മായിഅമ്മ.
ഭർത്താവു വിരൂപനായതു െകാണ്ടു േലാകത്തുള്ള സകല
പുരുഷന്മാെരയും കുരങ്ങൻ എന്നു വിളിക്കുന്ന സ്ത്രീ. പെണ്ട�
േങ്ങാ പഠിപ്പിച്ചുേപായ ആളുകെള കാണുേമ്പാൾ അവ�
രിൽനിെന്നല്ലാം ‘നമേസ്ത’ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പള്ളിക്കൂ�
ടം/േകാേളജ് വാദ്ധ്യാർ. ഡിക്കൻസിെന്റ ഒരു േനാവലു�
േപാലും വായിക്കാെത മർേകസിെന്റ േനാവൽ കക്ഷ�
ത്തടുക്കി നടക്കുന്ന ഡിലിറ്റാന്റി എന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വാെക്ക�
ഴുതുന്നവൻ. ഹാസ്യം െതാട്ടുേതച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിരസമായ
കഥെയഴുതിയിട്ടു് അതുഹാസ്യകഥയാെണന്നു് അവകാ�
ശെപ്പടുന്ന ആൾ. (ഉദാ. ജനയുഗം വാരികയിെല ‘േകാ�
ടാലി’—രചയിതാവു് മണർക്കാടു് വിജയൻ. യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ േകാടാലിതെന്നയാണു് ഈ കഥ.)

മുഖചിത്രെമന്ന മുഖക്കുരു
കാമുകിക്കു് ഒരു മുഖക്കുരു ഉെണ്ടങ്കിൽ കാമുകൻ അതു
വകവക്കില്ല. അവേളാടുള്ള േസ്നഹത്തിനു് ആ മുഖക്കു�
രു ഒരു കുറവും വരുത്തുകയില്ല. എന്നാൽ ചിത്രം വരച്ച�
യാൾ ആ മുഖക്കുരുകൂെട വരച്ചാൽ അയാൾക്കു േകാ�
പം വരും. കാരണം അയാളുെട സൗന്ദര്യേബാധത്തിനു്
അതു് ഹാനിയുളവാക്കുന്നു എന്നതാണു്. കൗമുദിയുെട
ചിത്രം കലാസൃഷ്ടിയായതുെകാണ്ടു് വിരൂപമായ മുഖ�
ക്കുരു ചിത്രത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്നതാണു് സഹൃ�
ദയനായ ആ കാമുകെന്റ വിചാരം. അതു ശരിയാണു�
താനും. എൺപതു വയസ്സായ സ്ത്രീ മാറു മറയ്ക്കാെത ഒറ്റ�
േത്താർത്തുടുത്തു് നില് ക്കുന്നുെവന്നു കരുതു. അവെര
കാണുന്നവർക്കൂ് ഒരു ബഹുമാനക്കുറവും ഉണ്ടാകുകയി�
ല്ല. പേക്ഷ, ആ വൃദ്ധയുെട ചിത്രം വാരികയുെട പുറന്താ�
ളിൽ വരുേമ്പാൾ വായനക്കാരൻ പുേരാഗമിയായാലും
പ്രതിേലാമകാരിയായാലും മാർക് സിസ്റ്റായാലും ആന്റി�
മാർക് സിസ്റ്റായാലും ൈവരസ്യത്തിൽ വീഴും; അയാൾ�
ക്കു സൗന്ദര്യേബാധമുെണ്ടങ്കിൽ. േദശാഭിമാനി വാരി�
കയുെട (ലക്കം 25) മുഖചിത്രം ജുഗുപ്സാവഹമാണു്. ആ
സ്ത്രീെയ േനരിട്ടുകണ്ടാൽ എനിക്കു ബഹുമാനം േതാന്നി�
േയക്കും. മുഖചിത്രം കാണുേമ്പാൾ െവറുപ്പും. പാവ് േലാ
െനറൂതയുെട ആത്മകഥയിലാെണന്നു േതാന്നുന്നു കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ്, സൗന്ദര്യത്തിെന്റ ശത്രുവല്ല എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
േദശാഭിമാനിക്കും അംഗീകരിക്കാവുന്ന സത്യമാണിതു്.
ഞാനിതു പറഞ്ഞാൽ െചറുപ്പക്കാരിയുെട കാേമാദ്ദീപക�
മായ അവയവം കാണിക്കാത്തതുെകാണ്ടാണു് കൃഷ്ണൻ
നായർക്കു പരാതി എന്നു ചിലെരങ്കിലും അഭിപ്രായെപ്പ�
േട്ടക്കും. അങ്ങെന അഭിപ്രായെപ്പടരുെതന്നും എെന്റ
ഉേദ്ദശ്യത്തിെന്റ ശുദ്ധി ഗ്രഹിക്കണെമന്നും അേപക്ഷി�
ക്കുന്നു. തിരെഞ്ഞടുപ്പുകാരുെട ഭാഷയിലാെണങ്കിൽ
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അേപക്ഷിക്കുന്നു.

ഹനുമാൻസുന്ദരൻ

അടൂർഭാസി

തിരുവനന്തപുരെത്ത സകല േന�
രേമ്പാക്കുകളുെടയും ജനയിതാവു്
അടൂർഭാസിയാണു്. കഷണ്ടിക്കാ�
രനാെണങ്കിലും ആകൃതി സൗഭഗ�
മുള്ള സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായ�
െരക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കിയ
േനരേമ്പാക്കു് പ്രസിദ്ധമാണു്. ശ്രീ�
കണ്ഠൻ നായരുെട വിവാഹം കഴി�

ഞ്ഞു. വിവാഹത്തിൽ പങ്കുെകാള്ളാൻ സാധിക്കാത്ത
ചില ബന്ധുക്കൾ അേദ്ദഹെത്ത കാണാെനത്തി. ടൗൺ�
ഹാളിൽ കാഞ്ചന സീത എന്ന നാടകം അഭിനയിക്കു�
ന്നുെവന്നറിഞ്ഞു് അതിെല ഒരഭിേനതാവായ ശ്രീക�
ണ്ഠൻ നായെര അവിെട വച്ചു കാണാെമന്നു കരുതിയാ�
ണു് അവിെടെയത്തിയതു്. അേപ്പാൾ ആേരാ പറഞ്ഞു;
സി.എൻ. ഹനുമാെന്റ േവഷം െകട്ടി നില്ക്കുകയാണു്.
ഇേപ്പാൾ കാേണണ്ട. നാടകം കഴിഞ്ഞു് േവഷമഴിച്ച�
തിനുേശഷം കാണാം. ബന്ധുക്കൾ കാത്തുനിന്നു. സാ�
ക്ഷാൽ സി.എൻ. അവരുെട മുൻപിെലത്തിയേപ്പാൾ
ഒരു ബന്ധു പറഞ്ഞേത്ര. “ഹനുമാെന്റ േവഷംെകട്ടിനി�
ന്ന രൂപമായിരുന്നു ഇേപ്പാഴെത്ത ഈ രൂപെത്തക്കൾ
നല്ലതു്”.

സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ
നായർ

“കലെയസ്സംബന്ധിച്ച പുേരാഗതി�
േയക്കാൾ പ്രാധാന്യം സാമ്പദിക�
മായ സംവിധാനത്തിനാെണന്നു വി�
ശ്വസിക്കുന്ന” മാർക് സിസ്റ്റ് പ്രചാര�
ണം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു്
രഹസ്യമായി വച്ചിരിക്കുകയല്ല. പര�
സ്യംതെന്നയാണതു്. പേക്ഷ, കല�
യുെട ചട്ടക്കൂടിെലാതുങ്ങിയ പ്രചാര�
ണത്തിനാണു് ശക്തിെയന്നു് അത്തരം കഥകളും കാവ്യ�
ങ്ങളുെമഴുതുന്നവർക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പാവ് േലാ െനറൂ�
തയുേടയും യാനീസ് റീറ്റ്േസാസിെന്റയും ഏതു കാവ്യം
േവണെമങ്കിലും േനാക്കൂ. പ്രചരണാംശമുണ്ടു്. കലാത്മക�
ത്വത്തിെന്റ അതിപ്രസരവുമുണ്ടു്. അങ്ങെന പ്രചരണാം�
ശം ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നു. അവിദഗ്ദ്ധരായ കുേറേപ്പർ
േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ സാമ്പത്തിക സംവിധാന�
ത്തിനു് ഊന്നൽ നല് കിെക്കാണ്ടു് കഥകൾ എഴുതിയി�
രുന്നു. അവ ചവറുകളാെണന്നു ഗ്രഹിച്ചതുെകാണ്ടാവാം
ഒരു മാറ്റം ഇേപ്പാഴെത്ത കഥകളിൽ വരുത്തിയിരിക്കു�
ന്നു. പേക്ഷ, ഈ മാറ്റേത്തക്കാൾ നല്ലതു് മാറ്റമില്ലാതിരു�
ന്ന ആദ്യെത്ത അവസ്ഥതെന്നയാണു്. മുൻപുള്ള കഥക�
ളിൽ പ്രചരണത്തിെന്റ ആധിക്യെമന്ന േദാഷേമ ഉണ്ടാ�
യിരുന്നുള്ളൂ. ഇേപ്പാൾ എല്ലാേദാഷങ്ങളും പ്രകടമാകു�
ന്നു. േമഘനാദൻ േദശാഭിമാനി വാരികയിെലഴുതിയ
“വാതിൽമണിമുഴങ്ങുന്നു” എന്ന കഥ വായിച്ചുേനാക്കി�
യാൽ മതി. േവഷം ധരിച്ച സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നാ�
യർ േവഷമഴിച്ചു വച്ച ശ്രീകണ്ഠൻ നായേരക്കാൾ േഭദ�
മാെണന്നു് ആരും സമ്മതിക്കും. െചറുപ്പക്കാരിയും ഭർ�
ത്താവും ഒരു ഫ് ളാറ്റിൽ താമസം. എതിരുവശെത്ത
ഫ് ളാറ്റിൽ പ്രായം കൂടിയ വിധവ. െചറുപ്പക്കാരിയുെട
ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ അസൂയയുള്ള വിധവ ഓേരാന്നു
േചാദിച്ചും ‘വാതിൽമണി’ ശബ്ദിപ്പിച്ചും അവെള പീഡി�
പ്പിക്കുന്നു. പ്രചരണാത്മകങ്ങളായ കഥകളിെല പ്രചര�
ണാംശം—സാമ്പദികാശയങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ—അടർത്തിെയടുത്തു പരിേശാധിക്കാം.
അങ്ങെന അടർത്തിെയടുക്കാെമന്നതുതെന്നയാണു്
അതിെന്റ ന്യൂനത. േമഘനാഥെന്റ കഥയിെല ൈസ�
േക്കാളജിയും േവർതിരിെച്ചടുത്തു വിമർശിക്കാം. അതാ�
ണു് കഥയുെട േദാഷം. ഈ ൈസേക്കാളജി മഹിർദാഗ�
സ്ഥമാണു്; സൂപർഫിഷലാണു്. അങ്ങെന കഥ കൂടുതൽ
വഷളാകുന്നു. പ്രചരണാംശം കൂടിയ കഥകൾ കലെയ
അവലംബിച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ അധമം. ‘എക്സ്പ്ലിസിറ്റും’
(സ്ഫുടവും) കപടവും ആയ ൈസേക്കാളജി േമാരും മുതിര�
യുേമ്പാെല കലർത്തിയ “വാതിൽമണിമുഴങ്ങുന്നു” എന്ന
കഥ അധമതമം.

സുപ്രമാണതയില്ലാത്ത മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങെള ലക്ഷ്യമാ�
ക്കി കഥെയഴുതുന്നതു് ക്ഷുദ്രമായ ഏർപ്പാടാണു്. ഈറ്റാ�
േലാ േസ്വേവായുെട The Confessions of Zeno എന്ന
േനാവൽ ഇതു വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു. പ്രധാന കഥാപാ�
ത്രത്തിനു മാനസികേരാഗം. മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഫ്രായി�
റ്റിെന്റ സിദ്ധാന്തമനുസ്സരിച്ചു അതിനു വ്യാഖ്യാനം നൽ�
കുന്നു. പേക്ഷ പ്രേമഹമായിരുന്നു അയാളുെട േരാഗം.
സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ കഥാപാത്രം ചികിത്സ േവെണ്ട�
ന്നുവയ്ക്കുന്നു. (േസ്വേവായുെട േനാവൽ െപൻഗ്വിൻ ബു�
ക്ക്സ് പ്രസാധനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.)

ഒഥേല്ലാ കുറ്റക്കാരനല്ല
തത്ത്വചിന്തയിൽ വിചിത്രമായ ഒരു വാദമുണ്ടു്. ദുശ്ശങ്ക�
െകാണ്ടല്ല ഒഥേല്ലാ െഡസ്ഡിേമാണയുെട കഴുത്തു
െഞക്കിയതു്. ചില ശാരീരിക േപ്രരകങ്ങൾ ഇയാേഗാ�
യിൽ പ്രവർത്തിച്ചേപ്പാൾ ചില ശബ്ദങ്ങൾ അയാളിൽ
നിന്നുളവായി. ആ ശബ്ദങ്ങൾ ഒഥേല്ലായുെട തലേച്ചാ�
റിൽ ൈവദ്യുതിേയാടും രാസവിദ്യേയാടും ബന്ധെപ്പട്ട
മാറ്റങ്ങൾ ഉളവാക്കിയേപ്പാൾ അയാളുെട ൈകകളി�
െല മംസേപശികൾക്ക് സേങ്കാചം വരികയും ൈക�
കൾ െഡസ്ഡിേമാണയുെട കഴുത്തിൽ െചന്നു പതി�
ക്കുകയും െഞക്കുക എന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുകയും െചയ്തു.
പാവം ഒഥേല്ലാ! ഹീനകൃത്യത്തിനു് അയാളല്ല ഉത്തര�
വാദി. മേനാരമ ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പിെല ‘കിനാവും കണ്ണീ�
രും’ എന്ന രചനയ്ക്കു് ഉഷ തെന്നേയാ ഉത്തരവാദിത്വം
വഹിേക്കണ്ടതു? അല്ല. അല്ല. പലരുേടയും േപരുകൾ
വാരികകളിൽ അച്ചടിച്ചു വരുന്നു. ആ േപരുകളിൽ നി�
ന്നു് പുറെപ്പടുന്ന രശ്മികൾ േനത്രയവനികയിൽ െചന്നു്
വീണു് സ്വന്തം േപരും അച്ചടിച്ചു കാണാനുള്ള ഇംപൾ�
സസ് ഉഷയുെട തലേച്ചാറിൽ എത്തുന്നു. ൈവദ്യുതി�
േയാടും രാസവിദ്യേയാടും ബന്ധെപ്പട്ട പ്രക്രിയകൾ.
സിരകളിൽകൂടി സേന്ദശം. ൈകകളിെല മംസേപശി�
കൾക്കു മാറ്റം. ആ മാറ്റം െകാണ്ടു് േപന ൈകക്കുള്ളിലാ�
കുന്നു. ഇടതുകയ്യിെല മാറ്റം കടലാെസ്സടുത്തു് മുൻപിൽ
വയ്പ്പിക്കുന്നു. എഴുേത്താടു് എഴുത്തുതെന്ന. കമ്പനിയു�
ടമസ്ഥൻ േജാലിക്കാരിെയ ഗർഭിണിയാക്കുന്നു. ഗർഭം
അലസിപ്പിക്കുന്നു. അവളുെട ആേരാഗ്യം നശിക്കുന്നു.
കഴുത്തു െഞക്കുന്നതിനു് ഒഥേല്ലാ ഉത്തരവാദിയെല്ലങ്കി�
ലും െഡസ്ഡിേമാണ മരിച്ചു. ഒഥേല്ലാ അറസ്റ്റിലുമായി.
ഉഷയ്ക്ക് രചനെയ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമിെല്ലങ്കി�
ലും കല മരിക്കുന്നു. പീനൽേകാഡിൽ കലാഹിംസയ്ക്ക്
ശിക്ഷയില്ലാത്തതു െകാണ്ടു് ഉഷ വീട്ടിൽതെന്ന സസു�
ഖം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. പേക്ഷ കലയുെട മരണം കണ്ടു്
വായനക്കാരും മരണപ്രായരായി മാറുന്നു. ആെരയും കു�
റ്റെപ്പടുത്താനാകില്ല. തലേച്ചാറിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും
മാംസേപശികളുെട സേങ്കാചങ്ങളുമാണു് ഒഥേല്ലാ, ഉഷ
ഇവെര ഇത്തരത്തിലാക്കുന്നതു്.

സത്യത്തിെന്റ എല്ലാ അംശങ്ങളും പ്രകടങ്ങളല്ല. പല�
തും പ്രച്ഛന്നങ്ങളാണു്. അവെയ പ്രത്യക്ഷങ്ങളാക്കുന്ന
കൃത്യമാണു് സാഹിത്യകാരേന്റതു്. ആ പ്രക്രിയയിൽ
ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാഴാണു് രൂപമുണ്ടാവുക. സിേതാപ�
ലത്തിെല അഗ്നിക്ക് രൂപം െകാള്ളാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടു്.
ആ അഗ്രഹമാണു് സിേതാപലമായി മാറുന്നതു്. ഭാ�
വാത്മകത്വത്തിനു് രൂപമുണ്ടാകുേമ്പാൾ കവിതയായി.
വ്യക്തിയുെട കറുത്ത കണ്ണുകളിലൂെട, അവയുെട ഭാവ�
നെയ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന ജി.എൻ. പണിക്കർ “നിെന്റ
ഈ കറുത്ത കണ്ണുകൾ” എന്ന കഥയ്ക്ക് രൂപം നൽകു�
ന്നു. സത്യത്തിെന്റ ചില അംശങ്ങൾ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു.
ഭാവാത്മകമാണു് ഈ കഥ. ഭാവാത്മകതയ്ക്ക് സ്വാഭാ�
വികമായുള്ള അസ്പഷ്ടതയും ഇതിനുണ്ടു് (കഥ മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ).

ക്ഷുദ്രം
കേരണു കാന്താ രമണം െകാതിച്ച്
കേരണു കാന്താ രമണം െകാതിച്ച്
കരീന്ദ്രനില്ലാത്ത കേരണു േപാെല
കേരണു കാന്താ രമണം െകാതിച്ചു്

(കാന്താ = ഭാര്യ, രമണം െകാതിച്ച് = ഭർത്താവിെന
കാണാൻ െകാതിച്ച്, കേരണു = കരയുന്നു. കാന്താരമ�
ണം െകാതിച്ച് = കാട്ടിെന്റ മണം െകാതിച്ച്, കേരണു =
പിടിയാന (കേരണു = കരയുന്നു, കരീന്ദ്രനില്ലാത്ത കേര�
ണുേപാെല = െകാമ്പനാനയില്ലാത്ത പിടിയാനെയ�
േപ്പാെല, കാന്താ = ഭാര്യ, രമണം െകാതിച്ച് കേരണു =
ഭർത്താവിെന കാണാൻ െകാതിച്ച് കരയുന്നു.) ഞാൻ
ൈപ്രമറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തു് അദ്ധ്യാപകൻ
േബാർഡിെലഴുതിയിട്ട പദ്യമാണിതു്. അന്നു് അർഥം
മനസ്സിലായില്ല.)

മർലിൻ മൺേറാ

േനാർമൻ േമലർ (Norman Mailer)
എന്ന അേമരിക്കൻ സാഹിത്യകാ�
രൻ മർലിൻ മൺേറാ (Merilyn
Monroe) എന്ന അേമരിക്കൻ ചല�
ച്ചിത്രതാരെത്തക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്ത�
കെമഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. മർലിെന്റ അേന�
കം ചിത്രങ്ങൾ േചർത്തിട്ടുള്ള ആ പുസ്തകം ആകർഷ�
കമാണു്. അതിെലാരിടത്തു് േമലർ പറയുന്നു, Marilyn
എന്നതിെല ‘A’ എന്ന അക്ഷരം രണ്ടു തവണ എഴുതു�
കയും Monroe എന്നതിെല ‘O’ എന്ന അക്ഷരം ഒരു
തവണ ഉപേയാഗിക്കുകയും, ‘Y’ എന്ന അക്ഷരം വിട്ടു�
കളയുകയും െചയ്താൽ േശഷമുള്ള അക്ഷരങ്ങെള മാ�
റ്റിമറിച്ചു Norman Mailer എന്നാക്കാെമന്നു് (Maariln
Monre—Norman Mailer). എന്തിനു് ഈ കിറുക്ക്? താ�
നും െമർലിനും അടുപ്പമായിരുന്നു എന്നു കാണിക്കാ�
േനാ? എന്തായാലും മുകളിെലഴുതിയ പദ്യത്തിനും േമ�
ലറുെട ഈ കണ്ടുപിടിത്തത്തിനും ഒരു െചറിയ രസം
നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ടു്. ഈ കഴിവിൽക്കവിഞ്ഞ് ഒന്നു�
മാകുന്നില്ല നമ്മുെട ചില ഹാസ്യ സാഹിത്യകാരന്മാരു�
െട രചനകൾ. േഭദെപ്പട്ട ഹാസ്യകഥകെളഴുതിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്ന െജ. ഫിലിേപ്പാസിെന്റ (തിരുവല്ല) സ്ഥിതിയും
വിഭിന്നമല്ല. ചില പദപ്രേയാഗങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഹാസ്യം
ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ യത്നം. പദപ്ര�
േയാഗൈവലക്ഷണ്യത്തിൽ ഒതുങ്ങിയ ഹാസ്യം അധ�
മമാണു്. “പഞ്ചനക്ഷത്രങ്ങേള തുണ” (മേനാരാജ്യം)
എന്ന കഥയിൽ ഇതുണ്ടു്. അതിെല ആശയവും വിക�
ലം. േഡാക് ടറുെട സ് െറ്റതസ് േകാപ്പിൽ ഒരു വണ്ടു കയ�
റിയിരുന്നു മൂളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ മൂളൽ േരാഗിയുെട
ഹൃദയത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണു് എന്നു് ധരിച്ച്
അയാെള ആശുപത്രിയിൽ െകാണ്ടു േപാകുന്നതും മറ്റുമാ�
ണു് ഇതിെല പ്രതിപാദ്യവിഷയം. ‘സിലി’ എന്നല്ലാെത�
ന്തുപറയാൻ?

കവിയരങ്ങുകൾ

േഹാേതാൺ

ഈ േലഖനെമഴുതുന്നയാൾ െചറു�
പ്പകാലത്തു് കവിത എഴുതുമായിരു�
ന്നു. ഞാൻ അെതാെക്ക എ. ബാ�
ലകൃഷ്ണപിള്ളെയ വായിച്ചു േകൾപ്പി�
ച്ചു. ‘നന്നായിട്ടുണ്ടു് ’ എന്നു പറഞ്ഞ്
അേദ്ദഹം അവ എെന്റ കയ്യിൽ നി�
ന്നു് വാങ്ങി വായിച്ചു. എന്നിട്ടു് പറഞ്ഞു: “ചവറു്”. ഏതു
ഗദ്യവും രാഗത്തിൽ െചാല്ലിയാൽ മേനാഹരമാകും.
കവിയരങ്ങുകൾക്കുള്ള ന്യൂനത അതു തെന്ന. െചാല്ലുന്ന�
വെന്റ കഴിവു് കൂടുേന്താറും കവിതയുെട മേനാഹാരിത കൂ�
ടുന്നു. “മരച്ചീനി വയ്ക്കാനരയ്ക്കെട്ട േതങ്ങെപരുക്കാലനും
വന്നിരിക്കെട്ട തിന്മാൻ” എന്നതു് േയശുദാസൻ പാടി�
യാൽ േചേതാഹരമായ ലിറിക്കായി മാറും. ഈ സത്യം
ഭംഗിയായി പറയുന്നു, എസ്. ഭാസുരചന്ദ്രൻ. അതി�
െന്റ കൂെട മെറ്റാരു സത്യവും. താൻ രൂപം നൽകിയ
കലാസൃഷ്ടിെയ മാറ്റിനിറുത്തിയാേല പുതിയ കലാസൃ�
ഷ്ടിക്ക് രൂപം െകാടുക്കാൻ കലാകാരനു് കഴിയൂ എന്ന
സത്യം. ഇവിടെത്ത കവികൾ േഭദെപ്പട്ട കാവ്യം രചി�
ച്ചാൽ ആയിരമായിരം സദസ്സുകളിൽ അതു െചാല്ലുന്നു.
ഏെറേക്കട്ടു കഴിയുേമ്പാൾ അതു് റിഡിക്യുലസായിത്തീ�
രുകയും െചയ്യുന്നു. േഹാേതാണിെന്റ ‘The Artist of the
Beautiful’ എന്ന കഥയിെല പ്രധാന കഥാപാത്രം ഒരു
വാച്ച് റിപ്പയററാണു്. അയാൾ സ്ഫടികം െകാണ്ടു നിർമ്മി�
ച്ച ചിത്രശലഭം മുകളിേലക്ക് പറന്നിട്ടു് അയാളുെട അടു�
േത്തക്ക് തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ടു്. അേപ്പാൾ അയാൾ ‘നിന�
ക്ക് ഞാൻ ജീവൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനി നീയും ഞാനു�
മായി ഒരു ബന്ധവുമിെല്ല’ന്ന മട്ടിൽ എേന്താ പറയുന്നു�
ണ്ടു് (ശരിയായ വാക്കുകൾ ഓർമ്മയില്ല). േഹാേതാൺ
വ്യക്തമാക്കിയ ഈ സത്യം നമ്മുെട കവിയരങ്ങുകാർ
ഓർമ്മിക്കുന്നതു് െകാള്ളാം (േലഖനം സമതാളം മാസി�
കയിൽ).

ചങ്ങമ്പുഴയുെട “ആത്മരഹസ്യം” എന്ന കാവ്യം അേദ്ദ�
ഹം ആർട്സ് േകാേളജിെല ഒരു സേമ്മളനത്തിൽ
െചാല്ലി. പാടാനറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചങ്ങമ്പുഴെയ കുട്ടികൾ
കൂവിയിരുത്തി. സഭാേവദിയിലിരുന്ന ഇ.എം. േകാവൂർ
ആ കാവ്യം ചങ്ങമ്പുഴയിൽ നിന്നു് വാങ്ങി മേനാഹരമാ�
യി െചാല്ലി. കുട്ടികൾ ൈകയടിച്ചു .

സ്റ്റാർ വാല്യൂ
അേമരിക്കയിെല എഴുത്തുകാെര േനരിട്ടുകാണാൻ പ്ര�
യാസമാെണന്നും അവർ ‘സ്റ്റാർ വാല്യൂ’ കാത്തുസൂക്ഷി�
ക്കുന്നവരാെണന്നും കടമ്മനിട്ട പറഞ്ഞതായി ഇ.വി.
ശ്രീധരൻ എഴുതുന്നു (കലാകൗമുദി). ഇതു ശരിയാണു്.
േസാൾ ബേല്ലാെയ കാണാൻ എെന്റ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ
ശ്രമിച്ചിട്ടും കാണാെനാക്കാെത തിരിച്ചുേപാന്നു. േനാർ�
മൻ േമലെറേപ്പാലുള്ള തവളകൾ േടാൾേസ്റ്റായിെയ�
േപ്പാലുള്ള ആനകളാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിെന്റ ഫലമാ�
ണു് ഈ നാട്യം. തവള എത്ര വീർത്താലും ആനയാവി�
ല്ല. തിരുവനന്തപുരത്തുമുണ്ടു് ഇങ്ങെനയുള്ളവർ. അവർ
കാറിേല സഞ്ചരിക്കൂ. േറാഡിലിറങ്ങി നടക്കില്ല. നമ്മൾ
അവരുെട വീട്ടിൽെച്ചന്നാൽ, കാണാൻ തരെപ്പട്ടാൽ
ഒന്നും മറുപടി പറയാെത വാെപാളിച്ച് ങ്ഹാ, ങ്ഹാ
എന്നു മാത്രം മൂളും. ഈ കാപട്യം തികച്ചും നിഷ്പ്രേയാ�
ജനമല്ല. ബഹുജനം അവെര േകമന്മാരായിത്തെന്ന
കരുതുന്നു.

പ്രകൃത്യതീത സംഭവങ്ങെള അവലംബിച്ച് രചിച്ച കഥക�
ളിൽ ‘േഗ്രറ്റസ്റ്റ് ’ എന്നു വിേശഷിപ്പിക്കാവുന്നതു് ഐസക്
ബാേഷവീസ് സിങ്ങറുെട ‘Alone’ എന്നതാണു്.
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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

