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സാഹിത്യവാരഫലം
1985/02/10-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, പി.
േകശവേദവ് ഇവരുെട സാഹിത്യസൃഷ്ടികെളക്കുറിച്ച്
ഈ േലഖകനുള്ള അഭിപ്രായെമന്തുമാകെട്ട. അവരുെട
കഥാപാത്രങ്ങൾ എെന്റ നാട്ടിലുള്ളവരാെണന്നു് എനി�
ക്ക് േതാന്നുന്നുണ്ടു്. ചന്തുേമേനാെന്റ ‘ഇന്ദുേലഖ’, ‘ശാ�
രദ’ ഈ േനാവലുകളിെല കഥാപാത്രങ്ങെളക്കുറിച്ചും
പറയാനുള്ളതു് ഇതു തെന്ന. സി.വി. രാമൻ പിള്ളയുെട
പാറുക്കുട്ടിെയയും കാർത്ത്യായനി അമ്മേയയും പവതി�
െക്കാച്ചിേയയും ഞാൻ കാണാത്ത ദിവസമില്ല. േകശവ�
േദവിെന്റ പപ്പു വിേക്താർയൂേഗായുെട ‘പാവങ്ങ’ളിെല
ഷാങ് വൽ ഷാങ്ങിെന്റ പ്രതിരൂപമാേണാ? ലക്ഷ് മി
േകാസത്തു് തെന്നേയാ? ആയിെക്കാള്ളെട്ട. എങ്കിലും
ലക്ഷ്മിെയ ഞാൻ ഇന്നെല കണ്ടു. ‘അച്ഛൻ റിക്ഷയും
െകാണ്ടുേപായിരിക്കുകയാണു്. ഇരിക്കു, ഇേപ്പാൾ വരും’
എന്നു് വിനയമധുരമായി അവൾ എേന്നാടു പറഞ്ഞു.
ഈ വ്യക്തികൾ, തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിെല
വാതായനങ്ങൾ മലർെക്ക തുറന്നിടുന്നു. ‘വരൂ, സ്വാഗ�
തം’ എന്നു ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞാൻ അേങ്ങാട്ടു െചല്ലുന്നു.
അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി മാറുന്നു.

ഈ അനുഭവം നവീന കഥാകാരന്മാരുെട േനാവലുക�
ളിൽനിന്നും െചറുകഥകളിൽ നിന്നും എനിക്കു ഉണ്ടാകു�
ന്നില്ല. മുകുന്ദെന്റ ‘ദൽഹി’യിെല, ആനന്ദിെന്റ ‘മരണ
സർട്ടിഫിക്ക’റ്റിെല, കാക്കനാടെന്റ ‘സാക്ഷി’യിെല
കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു “മാംസത്തിെന്റയും േചാരയുെടയും
സത്യാത്മകത”യില്ല. അവർ രചയിതാക്കളുെട ജീവര�
ക്തത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ചവരല്ല. ചിലർ കാഫ് കയുെട
‘െക’െയേപ്പാെലയിരിക്കുന്നു; മറ്റു ചിലർ കമ്യുവിെന്റ
െമർേസാെയേപ്പാലിരിക്കുന്നു. എല്ലാം സായിപ്പിെന്റ
േപ്രതങ്ങൾ. അവർ േഹാൺട് െചയ്യുന്ന ഭവനങ്ങൾ
എനിക്കായി തുറക്കെപ്പടുന്നില്ല. വാതായനങ്ങൾ തുറ�
ന്നാലും എനിക്കു അകേത്താട്ടു കയറാൻ ൈധര്യവുമി�
ല്ല. അതാ അേങ്ങാട്ടു േനാക്കു. “ഏതു െകരന്തം െകാ�
ച്ചമ്മ, എന്നും വായിക്കണേതാ? േനാമ്പിനു വായിക്ക�
ണേതാ?” എേന്നാ മേറ്റാ േചാദിക്കുന്ന പരിചാരിക
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന ആഖ്യായികയിലാണുള്ളതു്.
അവൾ കണങ്കാലുവെര എത്തുന്ന മട്ടിൽ മുണ്ടുടുത്തിരി�
ക്കുന്നു. റവുക്ക ഇട്ടിരിക്കുന്നു. നവീനന്മാരുെട കഥാപാ�
ത്രങ്ങൾക്കു് എക്സിസ്  െറ്റൻഷ്യൽ കഞ്ചുകങ്ങളാണുള്ള�
തു്. ആ യൂണിേഫാം ധരിച്ച് അവർ ‘മരണം’, ‘ശൂന്യത’
എന്നു മാറിമാറിപ്പറഞ്ഞ് െലഫ് റ്റ്, ൈററ്റ് ചവിട്ടുന്നു.

വിധ്വംസനം
നവീന കവിതെയ നീതിമത്കരി�
ക്കാൻ േവണ്ടി േഡാക് ടർ െക. അയ്യ�
പ്പപ്പണിക്കർ എഴുതിയ ‘സാഹി�
ത്യത്തിെല വിധ്വംസന പ്രക്രിയ’
എന്ന േലഖനം കൗതുകേത്താെടയാണു് ഞാൻ വാ�
യിച്ചതു്. അതു വായിച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പാഞ്ഞുേപാ�
കുന്ന അമ്പു് പാഞ്ഞുേപാകുന്നിെല്ലന്നു സ്ഥാപിച്ച സീ�
േനായുെട ബുദ്ധി ൈവഭവം എനിക്കു ഓർമ്മ വരികയും
െചയ്തു. ശക്തിയാർന്ന പാരമ്പര്യം വിധ്വംസനത്തിെന്റ
സൃഷ്ടിയാെണന്നും ഇന്നു നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന വി�
ശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒരു കാലത്തു് വിധ്വംസക�
ങ്ങളായി കരുതെപ്പടുന്നുെവന്നും അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ പറ�
യുന്നു. അേപ്പാൾ ‘രാമചരിത’ത്തിൽ നടത്തിയ വിധ്വം�
സനം ‘കണ്ണശ്ശരാമായണ’മായി മാറി. ‘കണ്ണശ്ശരാമാ�
യണ’ത്തിൽ വിധ്വംസനം നടത്തിയേപ്പാൾ എഴുത്ത�
ച്ഛെന്റ അദ്ധ്യാത്മരാമായണമുണ്ടായി. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ
അതിൽ വിധ്വംസനം നടത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ രാമകഥാപ്രതിപാദകങ്ങളായ തുള്ളലുകൾ ജനി�
ച്ചു. ചില ആട്ടക്കഥാ കർത്താക്കന്മാർ വിധ്വംസകരാ�
യേപ്പാൾ രാമായണ വിഷയങ്ങളായ ആട്ടക്കഥകൾ
ആവിർഭവിച്ചു. ആ ആട്ടക്കഥകൾ വായിച്ച കുമാരനാശാ�
െന്റ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനമാണു് “ചിന്താവിഷ്ടയായ
സീത”. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ അവിെട നിർത്തുന്നു. ‘ചിന്താ�
വിഷ്ടയായ സീത’യിൽ സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻനായർ
വിധ്വംസനം നടത്തിയേപ്പാൾ ‘കാഞ്ചനസീത’യുണ്ടായി
എന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നില്ല. പറയാമായിരുന്നേല്ലാ.
കാഞ്ചനസീതയിൽ കയറി അരവിന്ദൻ നടത്തിയ വി�
ധ്വംസനമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിനിമ എന്നും െമാ�
ഴിയാടാമായിരുന്നു. േഡാക് ടർ െമാഴിയാടാെത മൗനം
അവലംബിച്ചുകളഞ്ഞു. The rest is silence. ആ നിശ്ശ�
ബ്ദതയിൽ നിന്നു് ഉണ്ടാകുന്ന മഹാശബ്ദം മെറ്റാന്നാ�
ണു്. അതു ഞാൻ പറയെട്ട. െവൺമണിക്കവിതയിൽ
നടത്തിയ വിധ്വംസനം വള്ളേത്താൾക്കവിത. വള്ള�
േത്താൾക്കവിതയിൽ നടത്തിയ വിധ്വംസനം ചങ്ങ�
മ്പുഴക്കവിത. ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയിലുള്ള വിധ്വംസനം
അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെട കവിത. അങ്ങെന അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കവിതയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂട്ടുകാരായ സച്ചിദാ�
നന്ദൻ, ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ ഇവരുെട കവിതയും ‘ഫുള്ളി
ജസ്റ്റിൈഫഡ് ’.

േഷക്സ്പിയർ

അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെട വാദങ്ങൾ, മി�
ഥ്യാേബാധജനകങ്ങളാണു്. വിധ്വം�
സകപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുേരാഗമന�
ത്തിേലക്കും വികാസത്തിേലക്കും
നയിെച്ചങ്കിേല അവ ആദരണീയ�
ങ്ങളാകൂ. എഴുത്തച്ഛെന്റ രാമായണ�
െത്തക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാേണാ ശ്രീ�
കണ്ഠൻനായരുെട കാഞ്ചനസീത?
അല്ല എന്നാെണങ്കിൽ ആ വിധ്വം�

സനം െകാെണ്ടന്തു പ്രേയാജനം? വള്ളേത്താളിെന്റ�
യും കുമാരനാശാെന്റയും കവിതെയക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ട�
മാേണാ അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെടയും സച്ചിദാനന്ദെന്റയും
കവിത? അെല്ലങ്കിൽ അവരുെട വിധ്വംസകപ്രവർത്ത�
നങ്ങൾക്കു മാന്യത വരുന്നെതങ്ങെന? മുൻപുള്ള കവി�
തയിൽ ഇല്ലാത്ത നൂതന ബാദ്ധ്യതകൾ പിന്നീടു വരു�
ന്ന കവി കണ്ടുപിടിക്കുേമ്പാഴാണു് കവിതയിൽ പുേരാ�
ഗമനം ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഐൻസ് ൈറ്റൻ ന്യൂട്ടെനക്കാൾ
വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായതു് വിധ്വംസനപ്രവർത്തനം
െകാണ്ടല്ല. ന്യൂട്ടെന്റ എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും മനസ്സിലാ�
ക്കി, അവെയ ജയിച്ചടക്കിയതിനുേശഷം നൂതനങ്ങ�
ളായ സാദ്ധ്യതകൾ അവയിൽ കെണ്ടത്തിയേപ്പാഴാണു്
ഐൻസ് ൈറ്റൻ ന്യൂട്ടെനക്കാൾ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാ�
യതു്. കവികെള സംബന്ധിച്ചും ഇതാണുശരി. തെന്റ
മുൻഗാമികെള പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയ േഷക്സ്പി�
യർ നാടകത്തിെന്റയും കവിതയുെടയും മണ്ഡലങ്ങളിൽ
നവീന സാദ്ധ്യതകൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചു. അേപ്പാൾ ആ
രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലും പുേരാഗമനമുണ്ടായി. ചിലേപ്പാൾ
നൂതനങ്ങളായ കഴിവുകളുെട കെണ്ടത്തലുകൾ േദാഷം
വരുത്തുകയും െചയ്യും. ഛന്ദസ്സിൽ നിന്നു് കവിതെയ േമാ�
ചിപ്പിക്കുക എന്നതു് ഒരു നൂതന സാദ്ധ്യതയുെട സാ�
ക്ഷാത്കാരമാെണന്നു് േവണെമങ്കിൽ വാദിക്കാം. കാ�
കളി വൃത്തത്തിൽ മൂന്നക്ഷരം കൂടി േചർത്തുവച്ചാൽ അർ�
ത്ഥവ്യാപ്തി നല്കാെമന്നു് ചിലർ പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇതു
കവിതയ്ക്കു ഹാനി സംഭവിപ്പിച്ചു. അതുെകാണ്ടു് അയ്യപ്പ�
പ്പണിക്കരുെടയും കൂട്ടുകാരുെടയും ഈ “സാക്ഷാത്കാ�
രങ്ങൾ” കവിതെയ അധഃപതിപ്പിച്ചേതയുള്ളൂ. മായാമ�
യൻ പാമരന്മാെര ഒപ്പിപ്പാനായി നടന്നുെവന്നു് എവിെട�
േയാ വായിച്ച ഓർമ്മ. യഥാർത്ഥ യുക്തി എന്നു േതാന്നു�
ന്ന കപട യുക്തിെകാണ്ടു് േഡാക് ടർ അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
പാമരന്മാരായ ഞങ്ങെള ഒപ്പിക്കുന്നു. (അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േലഖനം മേനാരാജ്യം വാരികയിൽ).

നാഴികമണി നിന്നുേപാകാെത അതിെന െതാടാൻ
സാധിക്കും. അതുെകാണ്ടു് അതിെന െതാടാെത ചലി�
പ്പിക്കാനും കഴിയും (It is possible to touch a clock
without stopping it. So it is possible to start a clock
without touching it). ഇതാണു് യുക്തിയുെട ആഭാസം.

േനരേമ്പാക്കുകൾ
കുഞ്ഞുണ്ണി എടുെത്തഴുതുന്ന “നമ്പൂരി ഫലിതങ്ങൾ” ഈ
േലഖകനു് ഏെറയിഷ്ടമാണു്. കലാകൗമുദിയിൽ നൽകി�
യിരിക്കുന്ന ആദ്യെത്ത ഫലിതം േകട്ടാലും:

ഒരില്ലത്തു് അതിഥിയായി െചന്ന മാടമ്പു് കുഞ്ഞുകുട്ട�
േനാടു് ആതിേഥയൻ നമ്പൂതിരി കുശലപ്രശ്നങ്ങെളല്ലാം
കഴിഞ്ഞു്

േട്ടാ മാടമ്പു്, വെട മുറുക്കേണാരാരൂല്ല്യ.
അേതാണ്ടു് വിേരാധല്ല്യ

ബീഡി, സിഗരറ്റ്—ആ വേകം പതിവില്ല്യ
അേതാണ്ടും െവഷമല്ല്യ

കാപ്പി, ചായ അങ്ങേനം—പതിവില്ല്യ. ഒെക്ക്യാരു പേഴ
മട്ടാവെട്ട. മാടമ്പിന്റവെട്യാെക്കങ്ങനാ?

അവേടം ഇെതാന്നും പതിവില്ല്യാേത്താര്ണ്ടു്. പേക്ഷ,
അവെരാെക്ക െതാഴ് ത്തിലാന്നു് മാത്രം.

ആേരാഗ്യം സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതെയ�
ക്കുറിച്ച് വാേതാരാെത പ്രസംഗിച്ചതിനു േശഷം ഒരു
േയാഗാസനക്കാരൻ പല ‘േയാഗാസനങ്ങളും’ പ്രദർ�
ശിപ്പിച്ചു. അേദ്ദഹം ഇരുന്നേപ്പാൾ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന
നാരായണപിള്ളസ്സാർ (യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാേളജിെലയും
മഹാത്മാഗാന്ധി േകാേളജിെലയും പ്രിൻസിപ്പലായി�
രുന്ന വ്യക്തി) എഴുേന്നറ്റു. നൂറു വയസ്സുവെര ജീവിക്കാ�
നുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപേദശിച്ച േയാഗാസനാചാര്യെന
കൂെടക്കൂെട േനാക്കിെക്കാണ്ടു് അേദ്ദഹം സദസ്സിേനാടു്
േചാദിച്ചു. ഉത്തരവും അേദ്ദഹം നൽകി.

നിങ്ങൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുേമാ?
ഇല്ല

നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുേമാ?
ഇല്ല

നിങ്ങൾ കാപ്പിേയാ ചായേയാ കുടിക്കുേമാ?
ഇല്ല

നിങ്ങൾ േസ്നഹേത്താെട ഒരു വാെക്കങ്കിലും സ്ത്രീേയാടു
പറയുേമാ?

ഇല്ല

പിെന്ന നിങ്ങൾ നൂറു് വയസ്സുവെര ജീവിച്ചിരുന്നതു െകാ�
െണ്ടന്തു പ്രേയാജനം?

സദസ്സു് ൈകയടിച്ചു.

െക.സുേരന്ദ്രൻ

െക. സുേരന്ദ്രൻ

ആത്മകഥകൾ പലതരത്തിെലഴു�
താം. താൻ െതാട്ടിലിൽ കിടന്നതും,
അമ്മ താരാട്ടു് പാടിയതും, ഉറങ്ങാ�
െത കിടന്നതും െതാട്ടു് തുടങ്ങും ഗ്ര�
ന്ഥകാരൻ. ജീവിതാമസ്തമയം വെര
അതു നീളും. ഇടയ്ക്കുള്ള ദീർഘകാല�
െത്ത സകല േബാറൻ സംഭവങ്ങ�

ളും നിരത്തിവയ്ക്കും. േവെറ ചിലർ നാടകീയത ആവഹി�
ക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും സംഭവം വർണ്ണിച്ചുെകാണ്ടു് ആരം�
ഭിക്കും. േനാവലിസ്റ്റായ സുേരന്ദ്രൻ അമ്മട്ടിലാണു് ജീ�
വിതകഥയുെട ആഖ്യാനം തുടങ്ങിയതു്. അതു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഉചിതജ്ഞതെയയും കലാതാല്പര്യേത്തയും
പ്രകടമാക്കുന്നു. താരതേമ്യന ആകർഷകങ്ങളായിരു�
ന്നില്ല ആദ്യെത്ത രണ്ടു് ഖണ്ഡങ്ങളും. അതല്ല മൂന്നാമ�
െത്ത ഖണ്ഡത്തിെന്റ അവസ്ഥ. അതു് തികച്ചും രസക�
രമേത്ര. ജീവിത സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നു് താെനന്തു് പഠി�
ച്ചു, ഏതു് സാന്മാർഗ്ഗികാശയം തനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നു് ഗ്ര�
ന്ഥകാരൻ വിശദമാക്കുേമ്പാൾ വായനക്കാരനും ആ
വിധത്തിൽ സമ്പന്നത ആർജ്ജിക്കുകയാണു്. തെന്ന
ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചതും, േവദനിപ്പിച്ചതും, കരയിപ്പിച്ചതും,
േക്ഷാഭിപ്പിച്ചതും എഴുത്തുകാരൻ ആവിഷ്കരിക്കുേമ്പാൾ
അവയുെട ലൗകികാംശം നശിച്ചിട്ടു് ആസ്വാദ്യമായി ഭവി�
ക്കുന്നു. കഷ്ടെപ്പടുന്ന േകശവേദവിെന മിസ്സിസ്സ് കുമാര�
നാശാെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി. അന്നെത്ത നി�
ലയ്ക്ക് േഭദെപ്പട്ട ഒരു തുക സുേരന്ദ്രൻ വാങ്ങിെക്കാടുത്തു.
അതിെന്റ വർണ്ണനം വായിക്കുേമ്പാൾ സുേരന്ദ്രനും േക�
ശവേദവും നമ്മുെട സേഹാദരന്മാരായി മാറുന്നു. അതാ�
ണു് രചനയുെട ശക്തി. ആത്മകഥയുെട ഇനിയുള്ള ഭാ�
ഗങ്ങളും ഇതുേപാെല മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ സ്പന്ദനത്താൽ
സജീവമായി ഭവിക്കെട്ട (കലാകൗമുദി—ജീവിതവും �
ഞാനും).

ജീവിച്ചിരുന്നവെരയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെരയും ‘ഫി�
ക് ഷണൽ െലവലിൽ’ േനാവലുകളിൽ െകാണ്ടുവന്ന
േനാവലിസ്റ്റാണു് സുേരന്ദ്രൻ. ആ വ്യക്തികളുെട ഏേത�
തംശങ്ങെള ചിത്രീകരിച്ചാലാണു് അവരുെട പ്രതീതി
ഉണ്ടാകുന്നെതന്നു് േനാവലിസ്റ്റിനു് അറിയാമായിരിക്ക�
ണം. ആത്മകഥയിൽ വരുന്ന വ്യക്തികെളയും അങ്ങ�
െന തെന്ന േവണം ആേലഖനം െചയ്യാൻ. ഈ സാര�
സ്വതരഹസ്യം സുേരന്ദ്രനു് അറിയാെമന്നു് ഞൻ വിചാരി�
ക്കുന്നു.

എനാെതാൽ
ഫ്രാങ്സ്

പ്രൂസ്തിെന്റ ‘മഹാേനാവലാ’യ ‘ഭൂ�
തകാലെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണക�
ളി’ൽ ബർെഷാതു് എന്ന േപരിൽ
ഒരു േനാവലിസ്റ്റുണ്ടു്. ഫ്രഞ്ച് സാഹി�
ത്യകാരനായ എനാെതാൽ ഫ്രാ�
ങ്സിെന്റ പ്രതിരൂപമാണു് അയാൾ.
പേക്ഷ, ഫ്രാങ്സിെന യഥാർഥ ജീ�
വിതത്തിെലന്ന േപാെല ചിത്രീകരി�
ച്ചില്ല പ്രൂസ്തു്. അതുെകാണ്ടു് ആ കഥാപാത്രം ദൃഢപ്രത്യ�
യം ജനിപ്പിക്കുന്നു.

പാപം
സാഹിത്യമണ്ഡലത്തിെല വലിയ പാപികൾ െസക്സിനു്
പരമപ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണു്. പാപഭാരം െകാ�
ണ്ടു് കൂനിേപ്പായ കഥയാണു് ‘ജനയുഗം’ വാരികയിെല
“ജലജ കാേതാർത്തിരിക്കുന്നു” എന്നതു്. ജലജയ്ക്ക് ഭർ�
ത്താവിൽ നിന്നു് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നില്ല. അതു മനസ്സിലാ�
ക്കിെക്കാടുത്ത സുന്ദരനും െചറുപ്പക്കാരനുമായ േഡാ�
ക് ടറുമായി അവൾ ൈലംഗികബന്ധം പുലർത്തുന്നു.
അതുവെര ഭർത്താവിെന ഉേപക്ഷിക്കേണാ േവണ്ടേയാ
എന്നു് സംശയിച്ചിരുന്ന അവൾക്ക് പിെന്ന സംശയേമ�
യില്ല. ജലജ േഡാക് ടെറ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുേമ്പാൾ
കഥ അവസാനിക്കുന്നു. മൂേക്കാർത്തു് രഞ്ജിത്തു് എഴുതി�
യതാണു് ഈ കഥ. ൈലംഗികത്വത്തിലൂെട സ്ത്രീ തെന്ന
കെണ്ടത്തുന്ന കഥകൾ ധാരാളമുണ്ടു്. ആ കെണ്ടത്തലു�
കളുെട ആവിഷ്കാരം വായനക്കാർക്ക് രേസാത്പാദക�
വുമാണു്. ഇവിെട അെതാന്നുമില്ല. െപൺപിേള്ളെരയും
ആൺപിേള്ളെരയും ഇക്കിളിെപ്പടുത്തുന്ന കുേറ ൈലം�
ഗിക വർണ്ണനകളും മധുരപദനിേവശനങ്ങളും മാത്രേമ�
യുള്ളൂ ഇതിൽ. “േബ്രസിയറിെന്റ ഹുക്കഴിച്ചേപ്പാൾ വിടർ�
ന്ന അവളുെട മുലെഞട്ടുകളിൽ മുഖമമർത്തി അയാൾ
ചുംബിച്ചു (പുറം 18). പിെന്ന അയാൾ അവളുെട മുലെഞ�
ട്ടുകളിൽ ഒരു െകാച്ചു കുഞ്ഞിെനേപ്പാെല ചുണ്ടമർത്തി
വർദ്ധിച്ച ആർത്തിേയാെട േസ്നഹത്തിെന്റ ഉറവകൾ
േതടി (പുറം 21).” ഇങ്ങെന കഥാകാരൻ ചൂചുകഭ്രാന്തു്
കാണിക്കുന്നതു് എന്തിനാണാേവാ? ജലജയ്ക്ക് കുെറ
കട്ടിെച്ചന്ന്യായം (െചന്നിനായകമാേണാ ശരി?) െകാ�
ടുക്കാൻ ആരുമിേല്ല? അതു സ്തനാഗ്രത്തിൽ േതയ്ച്ചു കി�
ടന്നാൽ അവളും വായനക്കാരും രക്ഷെപ്പടും.

െഹൻട്രി എട്ടാമെന്റ രണ്ടാമെത്ത ഭാര്യയായിരുന്ന
അൻ ബുലിനു് (Anne Boleyn) അേനകം സ്തനങ്ങളു�
ണ്ടായിരുന്നു. ഇലിസബത്തു് രാജ്ഞി അൻബുലീെന്റ
മകളായിരുന്നു എന്നാണു് എെന്റ ഓർമ്മ. താൻ കന്യ�
കയാെണന്നു് പ്രജകെള അറിയിക്കാൻ േവണ്ടി ഇലി�
സബത്തു് സ്തനങ്ങൾ െവളിയിൽ കാണുന്ന വിധത്തിൽ
വസ്ത്രധാരണം െചയ്തിരുന്നു. മൂർേക്കാത്തു് രഞ്ജിത്തിെന്റ
കഥാപാത്രം അൻബുലീെന്റേയാ ഇലിസബത്തിെന്റ�
േയാ കാലത്തു് ജീവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ! എന്തു സംഭവിക്കു�
മായിരുന്നു എന്നു് ഞാൻ പറേയണ്ടതില്ല.

സമ്പൂർണ്ണമായകഥ

ഫ്ലാനറി ഓ െകാണർ

അേമരിക്കൻ േനാവലിസ്റ്റും കഥ�
െയഴുത്തുകാരിയുമാണു്—ഫ്ലാനറി
ഓ െകാണർ (Flannery O‘Connor,
1925–64) അവരുെട േനാവലുക�
േളാ കഥകേളാ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടി�
ല്ല. ഉജ്ജ്വലങ്ങളായ നിരൂപണങ്ങൾ
വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവരുെട ‘Writing
Short Stories’ എന്ന പ്രബന്ധത്തി�
െല ഒരു ഭാഗം: “കഥയുെട അവ�
സാനത്തിൽ ആെരങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കുകേയാ െവ�
ടിേയറ്റു മരിക്കുകേയാ െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ ആ കഥയിൽ
ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നു് വിചാരിക്കുന്ന ഒരമ്മായി
എനിക്കുണ്ടു്. ഒരു വൃദ്ധയുെട കാറ് സ്വായത്തമാക്കാൻ
േവണ്ടി അവരുെട ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മകെള വിവാഹം
കഴിച്ച ഒരു ‘കാൽനടക്കാ’രെന്റ കഥ ഞാെനഴുതി. വി�
വാഹത്തിനു േശഷം അവൻ അവെള കാറിൽ കയറ്റി
യാത്ര േപാകുന്നു. ഒരു ഭക്ഷണശാലയിൽ വച്ച് ഉേപ�
ക്ഷിച്ചു േപാകുന്നു. എന്നിട്ടു് കാറ് ഓടിച്ചു കടന്നു കളയു�
കയാണു്. ഇതു് സമ്പൂർണ്ണമായ കഥയാണ്… പേക്ഷ,
ഇതു് സമ്പൂർണ്ണമായ കഥയാെണന്നു് എെന്റ അമ്മായി�
െയ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ എനിക്കു കഴിയുന്നില്ല. ബുദ്ധി�
ശൂന്യയായ ആ െപൺകുട്ടിക്ക് പിന്നീെടന്തു സംഭവിച്ചു�
െവന്നു് അവർക്ക് അറിയണം. ഫ്ലാനറി ഒ െകാണറുെട
കഥ സമ്പൂർണ്ണമാെണന്നു് നമ്മളും സമ്മതിക്കുന്നു. സമ്മ�
തിക്കാത്തവർ ആ െപൺകുട്ടിെയക്കാൾ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം
ഉള്ളവരാണു്. എൻ. ടി. ബാലചന്ദ്രെന്റ “മഴത്തുള്ളികൾ”
സമ്പൂർണ്ണമായ കഥ തെന്ന. അച്ഛനും അമ്മയും െകാച്ചു�
മകളും കൂടി വിേദശേത്തക്കു േപായേപ്പാൾ െകാച്ചുമക�
െന അപ്പൂപ്പെന്റയും അമ്മൂമ്മയുേടയും വീട്ടിലാക്കി. വർ�
ഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിെച്ചത്തുന്നു. മകെന അവ�
ഗണിക്കുന്നു. അവർ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അവൻ കാ�
ലെത്തത്തിയിട്ടും അവഗണന തെന്ന. സമ്പൂർണ്ണമായ
കഥ. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അമ്മായി ബാലചന്ദ്രേനാ എനി�
േക്കാ ഉെണ്ടങ്കിൽ ആ പയ്യനു പിെന്നന്തു സംഭവിച്ചുെവ�
ന്നു േചാദിക്കുമായിരുന്നു. ഹ്രസ്വമായ കഥെയഴുതാൻ
ബാലചന്ദ്രനു് താത്പര്യമില്ല. ഏതു െകാച്ചു സംഭവവും
വിസ്തരിച്ച് അങ്ങു എഴുതിേയ അേദ്ദഹത്തിനു് മനസ്സിനു
സമാധാനമുള്ളൂ. ആ സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കൽ ഇതിലു�
മുണ്ടു്. എങ്കിലും ആഖ്യാനപാടവുമുണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു്.
കുട്ടിയുെട മനസ്സിേലക്കിറങ്ങിെച്ചന്നു് അവെന്റ വിചാര
വികാരങ്ങെള പ്രതിപാദിക്കാൻ കഴിയും. പേക്ഷ അടി�
സ്ഥാനപരമായ ഒരു അവാസ്തവികത ഇക്കഥയ്ക്കുണ്ടു്. ദൂ�
െര ഏെറക്കാലം താമസിച്ചിട്ടു് നാട്ടിൽ തിരിെച്ചത്തുന്ന
മാതാപിതാക്കൾ മൂത്തമകെന കാണാെത അവിെട നി�
ന്നു് ഇറങ്ങി സ്വന്തം വീട്ടിേലക്കു േപാകുേമാ? ആ െകാ�
ച്ചുകുട്ടി പാടം താണ്ടി ആ വീട്ടിൽ കാലെത്തത്തിയിട്ടും
അവെന അവഗണിച്ചു കളയുേമാ? അവൻ തന്തയ്ക്കു പിറ�
ന്നവനേല്ല? എന്നാലും തള്ള അവെനെയാന്നു േനാക്കാ�
െത േപാകുേമാ? ബാലചന്ദ്രെന്റ കഥ ‘ഞാനങ്ങു വാടി
വീഴേട്ടാ?’ എന്നു േചാദിക്കുന്ന പഴക്കമുള്ള േറാസാപ്പൂ�
വല്ല. നിറം മങ്ങിയ കടലാസ്സുപൂവാണു്. അതിെന്റ ഉള്ള്
അസത്യം െകാണ്ടു കറുത്തിരിക്കുന്നു. അസത്യെത്ത ദൂ�
രീകരിക്കുന്ന വിമർശനപരമായ പ്രവർത്തനം ഭാവനയു�
െട ഒരു ഘടകമാണു്. ആ പ്രവർത്തനമില്ലാത്തവർ കഥ�
െയഴുതിയാൽ ബാലചന്ദ്രെന്റ കഥ േപാെലയാകും.

െക.സി. േകശവപിള്ളയുംസ്വേദശാഭിമാ�
നിയും
െക.സി. േകശവപിള്ളയുെട ഡയറി വായിക്കാൻ കിട്ടി.
അതിൽ നിെന്നാരു ഭാഗം:

അസത്യെത്ത ദൂരീകരിക്കുന്ന
വിമർശനപരമായ പ്രവർത്ത�
നം ഭാവനയുെട ഒരു ഘടകമാ�
ണു്. ആ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാ�
ത്തവർ കഥെയഴുതിയാൽ?

1081 കുംഭമാസം 4-ആം തീ�
യതി. െകാട്ടാരം അദ്ധ്യാ�
പനം രണ്ടു േനരവും ഗൃഹാ�
ദ്ധ്യാപനവും നടത്തി. സ്വ�
ന്തം പുസ്തക പരിേശാധന
മുഴുവനാക്കി. ‘സദാരാമ’-

െയപ്പറ്റി നിന്ദ്യാരൂപമായ ഒരു നിരൂപണം ‘സ്വേദശാ�
ഭിമാനി’ എന്ന ആഭാസപ്പത്രത്തിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന�
തായി കണ്ടു. അതു നടത്തുന്ന രാമകൃഷ്ണപിള്ള അയാ�
ളുെട പൂർവ്വ ഭാര്യാമാതുലനു് വിേരാധമായി കള്ളസാ�
ക്ഷി പറയാൻ എെന്ന ആവശ്യെപ്പടുകയും സാക്ഷിയാ�
യി േചർക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. വാസ്തവ വിരുദ്ധമാ�
യി സാക്ഷി എഴുതികിെല്ലന്നു് അയാളുെട വക്കീൽ മി�
സ്റ്റർ നീലകണ് ഠപ്പിള്ളേയാടു് പറഞ്ഞയച്ചു. അയാളുെട
അസൂയാവിഷയത്തിനു് ഇതും ഒരു വളമായിത്തീർന്നി�
രിക്കണം. മഹാരാജാവിെന ദുഷിച്ച് നാടകവും സദാ�
നന്ദസ്വാമി, വർഗ്ഗീസ് മാപ്പിള മുതലായ മഹാന്മാെര�
ക്കുറിച്ച് ദുരാേക്ഷപങ്ങളും എഴുതി നിശ്ശങ്കം പ്രസിദ്ധമാ�
ക്കിയ ഈ ദുഷ്ടസത്വം ഇതിലധികവും െചയ്യുന്നതിൽ �
ആശ്ചര്യെപ്പടാനില്ല.”

െക.സി. േകശവപിള്ള

6-ആം തീയതി: “ …മൂേന്നകാൽ
മണിക്കു േപായി വലിയ േകായിത്ത�
മ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിേലക്കു മുഖം കാ�
ണിച്ചു. പലതും കല്പിച്ചു. സ്വേദശാഭി�
മാനിയിൽ ‘സദാരാമ’െയ ദുഷിക്കു�
ന്നതിെനപ്പറ്റി, ‘ഇതുെകാണ്ടു് അയാ�
ളുെട ദൗഷ്ട്യം െവളിെപ്പടും എന്നല്ലാ�
െത കവിതയ്ക്കു യാെതാരു ന്യൂനതയും
വരുന്നതല്ല’ എന്നാണു് കല്പിച്ചതു്. രാജരാജവർമ്മേകാ�
യിത്തമ്പുരാൻ എം.എ. അവർകേളയും കണ്ടു. അവിട�
ന്നു് അവിെട വന്നിട്ടു് തിരിേയ േപാകുന്ന മേദ്ധ്യയാണു്
കണ്ടതു്. ‘സ്വേദശാഭിമാനിേയാ? ആ പത്രം ഞാൻ വാ�
യിക്കാറില്ല. പേണ്ട ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ൈപ�
ത്യാരത്തനം പറയുന്നതിെന ഗണിക്കാനില്ല. അവെന്റ
സ്തുതി െകാണ്ടു െമച്ചവും ദുഷി െകാണ്ടു് താഴ്ച്ചയും ഒന്നും
വരാനില്ല’ എന്നു് അവടന്നു പറയുകയുണ്ടായി.”

വലതുകാൽ
എനിക്കു കിട്ടിയ ഒരു കത്തിൽ ഒരു വായനക്കാരൻ
ഇങ്ങെന പറയുന്നു:

“ൈപങ്കിളിക്കഥകെള വധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അവ പ്രസി�
ദ്ധെപ്പടുത്തുന്ന പത്രാധിപന്മാെരക്കുറിച്ച് ഒന്നും എതിർ�
ത്തു പറയാത്തെതന്ത്? അവെര നിങ്ങൾക്കു േപടിയാ�
േണാ? നാസ്റ്റി െഫേലാ”. വാരികകളിൽ വരുന്ന കഥക�
െളയും കാവ്യങ്ങെളയും വിലയിരുത്തുന്ന െതാഴിലാണു്
എേന്റതു്. അവ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നവെര വിമർശിേക്ക�
ണ്ടതില്ല എനിക്ക്. ഞാനിക്കാര്യം കത്തയച്ച ആളിനു്
എഴുതി അയച്ചു. അേദ്ദഹം വീണ്ടും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
“ഹംഗറിയിെല രാജാവായിരുന്ന േബല ഒരു മന്ത്രവാദി�
നിെയ കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി പട്ടിണിയിട്ടു. അവൾ വി�
ശപ്പു സഹിക്കാനാവാെത സ്വന്തം വലതുകാൽ കടിച്ചു
തിന്നു. കാലു തിന്ന അവളുെട ദുഷ്ടതെയയാണു് ഹംഗ�
റിയിലുള്ളവർ കുറ്റെപ്പടുത്തിയതു്. േബലെയ ആരും നി�
ന്ദിച്ചുമില്ല. നിങ്ങൾ മന്ത്രവാദിനിെയ കുറ്റെപ്പടുത്തുന്ന മനു�
ഷ്യനാണു്. നീചത്വത്തിനു അതിരിേല്ല?”

കുങ്കുമം വാരികയിൽ ഇ.െക. രാധാവർമ്മ എഴുതിയ
“മകനു േവണ്ടി” എന്ന ബീഭത്സമായ െചറുകഥ വായി�
ച്ചേപ്പാൾ ഈ “എഴുത്തുകത്തു്” െവളിച്ചത്തു െകാണ്ടു
വരണെമന്നു് എനിക്കു േതാന്നി. മീര േദേവട്ടെന േസ്ന�
ഹിക്കുന്നു. അയാൾ അേമരിക്കയിൽ േപായിട്ടു തിരി�
ച്ചു വന്നു. വിവാഹം കഴിച്ചു െകാള്ളാെമന്നു അറിയിച്ചു.
പേക്ഷ, അേമരിക്കയിെല ഒരു മദാമ്മെയയാണു് േദവൻ
വിവാഹം െചയ്തതു്. മീര േവെറാരാളിെന്റ ഭാര്യയുമായി.
അവൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. േദവൻ വിവാഹേമാച�
നം കഴിഞ്ഞ് നിരാശനായി നാട്ടിെലത്തി. മീരയുെട
ഭർത്താവു് േസ്നഹിക്കാനറിഞ്ഞുകൂടാത്തവൻ. േദവൻ
അേപ്പാഴും അവെള േസ്നഹിക്കുന്നു. എങ്കിലും കുഞ്ഞിനു
േവണ്ടി അവൾ േദേവട്ടേനാടു കൂടി േപാകാൻ ശ്രമിക്കു�
ന്നില്ല. വിഷാദഗ്രസ്തമായ ജീവിതം തെന്ന നയിക്കാൻ
തീരുമാനിക്കുന്നു. എനിക്കു ഭയമാെണന്നു തെന്നയിരു�
േന്നാെട്ട. ഇക്കഥ ബീഭത്സതയാെണന്നും ഇതു നെമ്മ
മാലിന്യത്തിേലക്ക് എറിയുന്നുെവന്നും പറയാൻ എെന്ന
അനുവദിച്ചാലും. ഇദ്ദീ അമീെന മറന്നില്ലേല്ലാ വായന�
ക്കാർ? യന്ത്രേത്താക്കും മറ്റും േവണ്ട. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്
വാങ്ങാവുന്ന ൈഹഡ്രജൻ േബാംബുകൾ േലാകെമമ്പാ�
ടും വിതരണം െചേയ്യണ്ടതാെണന്നു് അയാൾ നിർേദ്ദ�
ശിച്ചു. ആ അവസ്ഥ വന്നു േചർന്നാലുണ്ടാകാവുന്ന വി�
പത്തിെനക്കാൾ വലിയ വിപത്താണു് ഇമ്മാതിരി കഥ�
കൾ ഉളവാക്കുന്നതു്.

ഞാൻ േപാലീസ് മന്ത്രിയായാൽ ഡയറക് ടർ ജനറൽ
ഒഫ് േപാലീസിനു് നൽകുന്ന കല്പന: “േകരളത്തിൽ
എല്ലാ രാത്രിയും െപൺപിേള്ളരും ആൺപിേള്ളരും
ൈപങ്കിളിക്കഥകൾ എഴുതുന്നു. കള്ളേനാട്ട് അടിക്കുന്ന�
വെര പിന്നീടു് പിടി കൂടാം. ആദ്യമായി ഈ പിേള്ളേര
അറസ്റ്റു െചയ്യൂ. ജാമ്യം െകാടുക്കരുെതന്നു് േപ്രാസിക്യൂട്ട�
െറെക്കാണ്ടു് േകാടതിയിൽ വാദിപ്പിക്കൂ.
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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

