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സാഹിത്യവാരഫലം

1984/12/23-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

1969-ൽ ചിന്മയാനന്ദസ്സ്വാമി ചിറ്റൂ
െര സർക്കാർ കലാശാലയിൽ പ്ര
സംഗിക്കാൻ വന്നു. ആധുനിക സം
സ്കാരത്തിെന്റ ജീർണ്ണതെയക്കുറി
ച്ചു പറയുന്നതിന്നിടയിൽ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ നാവിൽ നിന്നു ഇങ്ങെന
യും ഒരു വാക്യം ഉണ്ടായി. Low-

ചിന്മയാനന്ദസ്സ്വാമി

necked garments come down and miniskirts go up
(കഴുത്തിെന്റ ഭാഗം താഴ്ത്തിെവട്ടിയ ഉടുപ്പുകൾ കൂടുതൽ
താഴുന്നു. ഇറക്കം കുറഞ്ഞ പാവാടകൾ ഉയരുന്നു). െസ
ക്സിെന്റ സൂചന മതി കുട്ടികൾക്കു ചിരിക്കാൻ. അന്നു

െപൺകുട്ടികേളെറ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിറ്റൂർ േകാേളജിെല
ആൺകുട്ടികളുെട ഭാഗത്തു നിന്നു െപാട്ടിച്ചിരി ഉയർന്നു.
സംസ്ക്കാരത്തിെന്റ ജീർണ്ണതെയക്കുറിച്ചു പറയുന്ന സന്ദർ
ഭത്തിൽ സംസ്ക്കാര ഭദ്രമല്ലാത്ത ഈ വാക്യം ഒരാചാ
ര്യൻ പറേയണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുേന്നാ എന്നു ഇന്നും
ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. ആ സംശയം അങ്ങെനതെന്ന
യായിരിക്കെട്ട. ഇറക്കം കുറഞ്ഞ പാവാട ഉയർന്നാൽ
എത്രേത്താളം ഉയരാം? കഴുത്തിെന്റ ഭാഗം താഴ്ത്തി െവ
ട്ടിയ ബ്ലൗസ് താണാൽ എത്രേത്താളം താഴാം? രണ്ടി
നും പരിധിയുണ്ടു്. അതു ലംഘിച്ചാൽ േപാലീസ് പിടികൂ
ടും. അത്യന്തതയ്ക്കും അതിരുണ്ടു്. ആ അതിരു കടക്കാൻ
ആവില്ല. ചിത്രകല രൂപേത്തയും സാഹിത്യം ഘടന
േയയും എത്രേത്താളം അത്യന്തതയിേലക്കു െകാണ്ടു
െചല്ലാേമാ അത്രേത്താളം െകാണ്ടു െചന്നു. അതിെന്റ
ഫലമായി രൂപം തകർന്നു. രാം കുമാറിെന്റ Cityscape
എന്ന ചിത്രം േനാക്കുക. (ലളിതകലാ അക്കാഡമി പ്ര
സിദ്ധെപ്പടുത്തിയ Ram Kumar എന്ന ഗ്രന്ഥം, േപ്ലറ്റ് 17.)
അെല്ലങ്കിൽ Varanasi എന്ന ചിത്രം കണ്ടാലും (േപ്ലറ്റ്
14). കുെറ തകരക്കഷണങ്ങൾ അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന പ്ര
തീതിയല്ലാെത മെറ്റാന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അേമരിക്കൻ
െപയിന്റർ ജാക്ക്സൺ െപാളക്കിെന്റ ചിത്രങ്ങളിൽ
രൂപേമയില്ല. ഡ്രിപ്പ് െടക്നിക്ക് ഉപേയാഗിച്ചു വരച്ച
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രകലയുെട പരിധിക്കു
ള്ളിൽ വർത്തിക്കുന്നവയാേണാ എന്നു തെന്ന സംശ
യമുണ്ടു്. ഘടന തകർന്ന സാഹിത്യത്തിനു് ഉദാഹരണ
േമ ആവശ്യമില്ല. േകരളത്തിെല ഇന്നെത്ത കവികളുെട
‘കാവ്യങ്ങ’ളും കഥാകാരന്മാരുെട ‘കഥ’കളും േനാക്കി
യാൽ മതി. വ്യാമിശ്രസ്വഭാവമാർന്ന കൂമ്പാരം മാത്രമാ
ണു ഓേരാ കാവ്യവും ഓേരാ കഥയും. േകരളത്തിെല പു
തിയ നാടകവും പുതിയ ചലച്ചിത്രവും രൂപെത്തയും ഘട
നെയയും തകർത്തു ശൂന്യതയിേലക്കു് അവെയ െകാ
ണ്ടു െചന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭാവനയുെട സന്തതികളായ
കലാസൃഷ്ടികൾ എന്നാണാേവാ ആവിർഭവിക്കുക! ഇതു
തെന്നയാണു എസ്. ജയചന്ദ്രൻ നായർ മെറ്റാരു വി
ധത്തിൽ പറയുന്നതു്. “കലാകാരൻ സത്യസന്ധനാ
യാേല കല സത്യത്തിെന്റ പ്രഖ്യാപനമാകൂ. ‘മുഖാമു
ഖം’ സത്യത്തിെന്റ പ്രഖ്യാപനമല്ല. എെന്തന്നാൽ ‘മുഖാ
മുഖ’ത്തിെന്റ സ്രഷ്ടാവു് സത്യസന്ധനല്ല എന്നതു തെന്ന.
ഈ തലമുറയുെട ധർമ്മസങ്കടവും ഇതാണു്. ഇതു മാത്ര
മാണു്.” (കലാകൗമുദി, ഒരു വിേയാജനക്കുറിപ്പു് ).
കാളിദാസൻ മരിച്ചു. കണ്വമാമു
നി മരിച്ചു. ശകുന്തള മരിച്ചില്ല എന്നു
സിനിമാപ്പാട്ടു്. ജീവിച്ചിരിക്കുകയാ
െണങ്കിലും സാമുവൽ ബക്കറ്റ് മരി
ച്ചു. ‘െവയിറ്റിങ് േഫാർ ഗേദാ’യും
മരിച്ചു. ടി. എസ്. എല്യറ്റ് മരിച്ചു. ‘േവ
സ്റ്റ്ലൻഡും’ മരിച്ചു. േഷക്സ്പിയർ മരി
ച്ചില്ല. ‘ഹാംലറ്റും’ മരിച്ചില്ല.

േഷക്സ്പിയർ

പുരുഷേമധാവിത്വം
യു. എസ്. െഫമിനിസ്റ്റായ േക
റ്റ് മിലറ്റ് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും
‘െജൻഡ’റിൽ (ലിംഗത്തിൽ) അടി
യുറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു വാദിക്കുന്നു.
മനുഷ്യ ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ മണ്ഡ
ലങ്ങളിലും പുരുഷനാണു് അധികാ
േകറ്റ് മിലറ്റ്
രം, അതു ജന്മസിദ്ധമാണു് എന്നു
അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ അധികാരത്തിെന്റ
ഫലമായി വിദ്യാഭ്യാസം, മനഃശാസ്ത്രം, മതം, സാമ്പത്തി
കശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രവ്യവഹാരം, ഇവയിെലല്ലാം പുരുഷൻ
ആധിപത്യം പുലർത്തുകയും സ്ത്രീെയ ബലിമൃഗമാക്കുക
യും െചയ്യുന്നുെവന്നാണു് അവരുെട െസക്ഷ്വൽ െപാളി
റ്റിക്സ്.
ഓസ്േട്രലിയൻ െഫമിനിസ്റ്റായ
ജർേമൻ ഗ്രീർ The Female
Eunuch എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പു
രുഷന്മാർ സ്ത്രീകെള “വൃഷണേച്ഛ
ദം” െചയ്തു അടിമകളാക്കിയിരി
ജർേമൻ ഗ്രീർ
ക്കുന്നുെവന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
മിലറ്റിെന്റയും ഗ്രീറിെന്റയും പുസ്തകങ്ങൾ വിഖ്യാതങ്ങള
േത്ര. വായിച്ചുതീർക്കാൻ പ്രയാസമുെണ്ടങ്കിലും വായി
േക്കണ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളാണവ. കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
“െസക്ഷ്വൽ െപാളിറ്റിക്സ് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ”
എന്ന േലഖനെമഴുതിയ ശ്രീജ ഭാഗികമായി രണ്ടുേപ
േരാടും േയാജിച്ചുെകാണ്ടു് േകരളത്തിെല എഴുത്തുകാരി
കളുെട ൈപങ്കിളി േനാവലുകെള വെര നീതിമത്കരിക്കു
ന്നു; പുരുഷേമധാവിത്വത്തിെന്റ േപരിൽ ‘കാലം’, ‘ഖസാ
ക്കിെന്റ ഇതിഹാസം’ എന്ന േനാവലുകെള കുറ്റെപ്പടുത്തു
ന്നു. എന്നാൽ ‘കാലെത്ത’ക്കാൾ ‘ഖസാക്കിെന്റ ഇതി
ഹാസ’െത്തക്കാൾ രമണീയമായ ഒരു േനാവലും ഒരു
സ്ത്രീക്കും എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന സത്യവും അവർ
വിസ്മരിക്കുന്നു.
പുരുഷെന്റ ആധിപത്യെത്തക്കുറിച്ചു് എത്ര െതാണ്ടകീ
റി വാദിച്ചാലും ജീവശാസ്ത്രപരമായി സ്ത്രീയും പുരുഷനും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിെന്റ േനർക്കു് ആർക്കും കണ്ണ
ടയ്ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. െപറ്റുവീണ െപൺകുഞ്ഞിെന്റ
മുഖത്തു് പുഞ്ചിരിയുണ്ടായിരിക്കും. ആൺകുഞ്ഞിെന്റ മു
ഖത്തു് പാരുഷ്യവും. ഈ പുഞ്ചിരി സ്ത്രീകളുെട െപാതു
േവയുള്ള ശാലീനതെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു; പാരുഷ്യം പു
രുഷെന്റ ആക്രമേണാത്സുകതെയയും. ബസ്സിനു ൈക
കാണിക്കുേമ്പാൾ ൈഡ്രവർ നിറുത്താെതേപായാൽ
സ്ത്രീ ചിരിക്കുകേയയുള്ളു, പുരുഷൻ െതറി വിളിക്കും. ഇതു്
ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം. ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഈ വ്യത്യാ
സം െകാണ്ടാണു സ്ത്രീകളുെട കൂട്ടത്തിൽ േസാക്രട്ടീസ്,
േപ്ലേറ്റാ, േഹാമർ, േഷക്സ്പിയർ, േസാേഫാക്ലിസ്, വാൽ
മീകി, വ്യാസൻ, ഐൻസ്ൈറ്റൻ, ന്യൂട്ടൻ, ഡാർവിൻ,
േപാൾ േറാബ്സൺ, ത്യാഗരാജൻ, ഡാവിഞ്ചി, ൈമക്ക
ലാഞ്ചേലാ, േടാൾസ്േറ്റായി, ദസ്െതെയവ്സ്കി, കാളിദാ
സൻ, ടാേഗാർ, ഗാന്ധിജി ഇവർ ഇല്ലാത്തതു്. ഇനിെയാ
ട്ടു് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. പുരുഷെന്റ ആധിപത്യം െസക്സിൽ
നിന്നു ജനിക്കുന്നതു െകാണ്ടു് സ്ത്രീ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗിണി
യാകണെമന്നു് മില്ലറ്റ് പറയുന്നു. ഭാഗ്യം െകാണ്ടു് ശ്രീജ
അങ്ങെന വാദിക്കുന്നില്ല.

നിർവ്വചനങ്ങൾ
രാമകഥാപ്പാട്ടും രാമചരിതവും: മലയാളഭാഷയിെല
രണ്ടു മണൽക്കാടുകൾ. മലയാളം എം. എ. വിദ്യാർത്ഥി
കൾ അവയിെല ചുട്ടുപഴുത്ത മണലിൽ ചവിട്ടി നടേന്ന
മതിയാകൂ.
ഭാരതപര്യടനം: മഹാഭാരതത്തിൽ ധർമ്മം എവിെട
യുേണ്ടാ അെതല്ലാം അധർമ്മമായും അധർമ്മം എവിെട
യുേണ്ടാ അെതല്ലാം ധർമ്മമായും മേനാഹരമായ ഭാഷ
യിൽ ആവിഷ്കരിച്ചുട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം.
അന്നാകേരനിന: പെത്താൻപതാം ശതാബ്ദത്തിെല
ഒരു മഹാത്ഭുതം.
വൃത്തശില്പം: പടിഞ്ഞാറൻ േദശത്തു് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്ര
സിദ്ധീകരിെച്ചങ്കിൽ കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർക്കു് ഡി. ലിറ്റ് കിട്ടു
മായിരുന്ന ഗ്രന്ഥം.
െക. എം. പണിക്കർ: മുലക്കവി (േകശവേദവ് നൽ
കിയ വിേശഷണം. ആരുമല്ലാത്ത ഞാനും േദവിേനാടു്
േയാജിക്കുന്നു.)
കുഞ്ചുപിള്ള: ജീവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ േകരളത്തിെല മഹാ
കവി ആകുമായിരുന്ന വ്യക്തി.
ഏതൽ ഫൂഗാർഡ്: ഈ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നാടക
കർത്താവിെന്റ നാടകങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ സാഹി
ത്യെമെന്തന്നു് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
െവർജിലിെന്റ മരണം: െഹർമ്മൻ േബ്രാഹിെന്റ അതി
സുന്ദരമായ േനാവൽ. മെറ്റാരു മഹാത്ഭുതം.
എറണാകുളം: പച്ചനിറമുള്ള അവിയൽ, നീല സാ
മ്പാർ, മഞ്ഞേത്താരൻ, െവളുത്ത തീയൽ, േവകാത്ത
േചാറു് ഇവ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം.
മഹാരാജാസ് േകാേളജ്, എറണാകുളം: അന്തസ്സു്
ഉള്ള കലാലയം.
ഉച്ചാരണ ൈവകല്യം: അതിസുന്ദരിയായ യുവതി
യിൽ നിന്നുണ്ടാകുേമ്പാൾ ആകർഷകവും, ൈവരൂപ്യ
മുള്ളവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുേമ്പാൾ ജുഗുപ്സാവഹവുമായതു്.

ആർ. െക. നാരായൺ
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണിതു് സംഭവിച്ചതു്. ഒരു േക്ഷ
ത്രത്തിൽ നിന്നു് ചിലെതാെക്ക േമാഷണം േപായി. പൂ
ജാരി ഒരു നായരായിരുന്നു. അയാൾ കാലത്തു് അമ്പ
ലത്തിെലത്തിയേപ്പാഴാണു് േമാഷണെത്തക്കുറിച്ചറി
ഞ്ഞതു്. േനെര േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിേലക്കു െചന്നു് ആ
നിരപരാധൻ ഇൻസ്െപക്ടേറാടു് പരാതി പറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹം മീശ പിരിച്ചിട്ടു് പൂജാരിേയാടു് പറഞ്ഞു: ആങ്
ഹാ, േമാട്ടിച്ചിട്ടു് േകറി വന്നിരിക്കുന്നു, േവെറ ആേരാ േമാ
ട്ടിച്ചു എന്നു് പറഞ്ഞുെകാണ്ടു്. അേല്ലടാ റാസ്കൽ? പര
േമശ്വരൻ പിേള്ള, ഇവെന അേങ്ങാട്ടു് തട്ടിക്കയറ്റു്.
പാവം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ േലാക്കപ്പിൽ കിടന്നു. അയാ
െള ജാമ്യത്തിലിറക്കാൻ ഞാനും യത്നിച്ച കൂട്ടത്തിലാണു്.
പണ്ടു് ഒരേമരിക്കൻ വാരികയിൽ വായിച്ചതാണു്. കള്ള
ന്മാർ ബാങ്കിൽ കയറി, പൂട്ടിൽ െവടി വച്ചു. പൂട്ടു് തകർ
െന്നന്നു് കണ്ടേപ്പാൾ അവർ വാതിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു
േനാക്കി. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അതു് തുറക്കുന്നിെല്ലന്നു് കണ്ടു്
കള്ളന്മാർ തിരിച്ചു േപായി. അവെരാന്നു് കതകു് അക
േത്തക്കു് തള്ളിയിരുെന്നങ്കിൽ അതു തുറേന്നെന. ഈ
കള്ളന്മാെരയും പൂജാരിെയയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘losers’
എന്നാണു് വിളിക്കുക. ഇമ്മട്ടിെലാരു ‘ലൂസെറ’യാണു്
വിശ്വവിഖ്യാതനായ ആർ. െക. നാരായൺ ‘Other
Word’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് െചറുകഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കു
ന്നതു്. സാരി േമാഷണം േപായേപ്പാൾ കടക്കാരൻ
േപാലീസിനു് പരാതി െകാടുത്തു. േപാലീസിെന്റ ഉപ
ദ്രവം െകാണ്ടു് അയാൾ കാണാത്ത കള്ളെന്റ വിവര
ണം നൽകി. ദൗർഭാഗ്യത്താൽ അേത മട്ടിെലാരുത്ത
െന േപാലീസിനു കിട്ടി. മജിസ്േട്രറ്റ് ‘ശീല’ േമാഷ്ടിേച്ചാ
എന്നു് അയാേളാടു് േചാദിച്ചു. ‘ശീല’ എന്നതു് ‘ശില’ (വി
ഗ്രഹം) എന്നു േകട്ട അവൻ താൻ േമാഷ്ടിച്ച ഹനുമാ
െന്റ വിഗ്രഹം എടുത്തു െകാടുത്തു. ഈ കള്ളൻ ലൂസർ
തെന്ന. സംശയമില്ല. എന്നാൽ എെന്റ സംശയം, ഇമ്മ
ട്ടിെലാരു ‘േബാറൻ’ കഥെയഴുതിയ നാരായൺ എങ്ങ
െന േലാകപ്രശസ്തനായി എന്നാണു്. ഹിന്ദു ദിനപ്പത്ര
ത്തിെന്റ പ്രസാധകർ പ്രസാധനം െചയ്ത ‘Frontline’
എന്ന മേനാഹരമായ മാസികയിലാണു് ഈ കഥാസാ
ഹസം. പൂജാരിെയ സംബന്ധിച്ച യഥാർത്ഥ സംഭവവും
സത്യെമന്ന മട്ടിൽ അേമരിക്കൻ വാരികയിൽ വന്ന സം
ഭവവും ഈ വിശ്വവിഖ്യാതൻ എഴുതിയ കഥെയക്കാൾ
എത്രേയാ െമച്ചം. ഫ്രണ്ട് ൈലനിൽ വന്ന ഈ കഥയ്ക്കു്
സാഹിത്യത്തിെന്റ റിയർൈലനിലാണു് സ്ഥാനം. ചില
ഉപമകൾ പറയാം. േകട്ടാലും, ഭംഗിയുള്ള ഉപമകൾ
അല്ല.
ഇരുവശവും ൈവദ്യുതദീപങ്ങളും േചാലമരങ്ങളുമുള്ള
ടാറിട്ട രാജവീഥിയുെട മദ്ധ്യത്തിലൂെട ചക്കടാവണ്ടി േപാ
കുന്നതുേപാെല, ചുവന്നുചുവന്ന പനിനീർപ്പൂ നരച്ചതല
യിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതു േപാെല, സുന്ദരിയായ െചറുപ്പ
ക്കാരിെയ കഷണ്ടിക്കാരനായ കിഴവൻ േപ്രമപൂർവം
കടാക്ഷിക്കുന്നതുേപാെല, സുന്ദരനായ യുവാവു് ൈവരൂ
പ്യമുള്ളവേളാടു കൂടി േപാകുന്നതു േപാെല ഫ്രണ്ട് ൈല
നിൽ ആർ. െക. നാരായൺ-െന്റ െചറുകഥ.

അസഹനീയം
തിരുവിതാംകൂർ–െകാച്ചി രാജ്യത്തിെന്റ തലസ്ഥാനവും
തിരുവനന്തപുരമായിരുന്നേല്ലാ? അന്നെത്ത െസക്ര
േട്ടറിേയറ്റിൽ എം. സി. േതാമസ് എന്ന പ്രഗൽഭനായ
അസിസ്റ്റന്റ് െസക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനെപ്പട്ട
കത്തുകെളല്ലാം ദിവാൻ സർ. സി. പി. അേദ്ദഹെത്ത
െക്കാണ്ടാണു് ഡ്രാഫ്റ്റ് െചയ്യിച്ചിരുന്നതു്. എം. സി. േതാ
മസ് അസിസ്റ്റന്റ് െസക്രട്ടറി ആയിരുന്ന െസക്ഷനിൽ
ക്ലാർക്കായിരുനു ഞാൻ. ഒരു വാക്കിെന്റ സ്െപല്ലിങ്
െതറ്റിച്ചതു കണ്ടു് അേദ്ദഹം ഒരിക്കൽ എേന്നാടു േദഷ്യ
െപ്പട്ടു് േചാദിച്ചു: “നിങ്ങൾ ഇവിടെത്ത കുന്നുകുഴി യൂണി
േവഴ്സിറ്റിയിലാേണാ പഠിച്ചതു് ?” (കുന്നുകുഴി യൂണിേവഴ്സിറ്റി
െയന്നാൽ തിരുവിതാംകൂർ യൂണിേവഴ്സിറ്റി എന്നർത്ഥം.)
ഞാൻ െകാട്ടാരക്കര ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്കൂളിൽ സിക്സ്ത്േഫാ
മിൽ (ഇന്നെത്ത െടൻത് സ്റ്റാൻേഡർഡ് ) േചരാൻ െച
ന്നേപ്പാൾ െഹഡ്മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു: “ഓ തിരുവനന്ത
പുരെത്ത എസ്. എം. വി. സ്കൂളിൽ നിന്നാണു് വരുന്നതു്
അേല്ല? ആ സ്കൂളിെല കുട്ടികളുെട സ്വഭാവെമാന്നും ഇവി
െട കാണിേച്ചക്കരുതു് േകേട്ടാ?”
മന്ത്രി മുഹമ്മദ് േകായ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു് േഡാക്ടർ
െക. ഭാസ്കരൻ നായർ സേന്താഷപൂർവ്വം എെന്ന ചി
റ്റൂെര േകാേളജിേലക്കു് മാറ്റി. അവിെടെച്ചന്നു് ഒരു വീ
ടു് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു: “വീടു് വാടകയ്ക്കു്
തരാം. പേക്ഷ, തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായതു െകാ
ണ്ടു് ഒരു വർഷെത്ത വാടക മുൻകൂർ തരണം. സത്യസ
ന്ധന്മാരല്ല തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ.”
ചങ്ങമ്പുഴ ചിലെതാെക്ക പ്രവർത്തിച്ചുെവന്നു് അറിഞ്ഞ
േപ്പാൾ ഞാൻ അെതല്ലാം ശരിേയാ എന്നു് അേദ്ദഹ
േത്താടു് േചാദിച്ചു. മറുപടി ഇങ്ങെനയായിരുന്നു: “നീ
ഫ്രായിറ്റിെന്റ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? അവയിൽ
പറയുന്നു, മനുഷ്യൻ ഇങ്ങെനെയാെക്ക െചയ്യുെമന്നു്.”
എം. സി. േതാമസും, െഹഡ്മാസ്റ്ററും, വീട്ടുടമസ്ഥനും,
ചങ്ങമ്പുഴയും പറഞ്ഞതു ശരി. Unreadable ആയ കഥ
എഴുതിെക്കാണ്ടു് ആെരങ്കിലും എെന്റ അടുെത്തത്തി
യാൽ ഞാൻ േചാദിക്കും: ‘നിങ്ങളുെട ഗുരുനാഥൻ മാ
തൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ “െപാന്നുതുള്ളി” എന്ന കഥെയഴു
തിയ യു. എ. ഖാദറാേണാ?’

േജണലിസം
വിവാഹം കഴിഞ്ഞു് വധുവും വരനും വീട്ടിെലത്തിയാൽ
മൗനം അല്പേനരേത്തക്കു് മാത്രം. പിെന്ന സംസാര
മങ്ങു തുടങ്ങുകയായി. വാേതാരാെതയുള്ള വർത്തമാ
നമാണു്. െചറുക്കെന്റ ബന്ധുക്കൾ വിചാരിക്കും, ഇത്ര
വളെര സംസാരിക്കാെനന്തിരിക്കുന്നു? എന്നു്. രാത്രി
പന്ത്രണ്ടു് മണി കഴിഞ്ഞാലും അടക്കിയ സ്വരത്തിലുള്ള
സംഭാഷണം. കൂെടക്കൂെട ‘ക്കിക്കി‘ എന്ന ചിരിയും. സം
സാരം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ കാലെത്തക്കുറിച്ചാണു്. “നി
െന്റ കണ്ണുകൾ ശാരദയുെട കണ്ണുകൾ േപാലിരിക്കുന്നു”
എന്നു് അയാൾ കള്ളം പറയുേമ്പാൾ അതു സത്യമാ
െണന്നു് വിചാരിച്ചുള്ള ചിരിയാണു് ‘ക്കിക്കി’ എന്നു് മറ്റു
ള്ളവർ േകൾക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെന സംസാരിച്ചു് സംസാരി
ച്ചു് മനസ്സിെന്റ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണു്
അവർ. അതുണ്ടായാൽ അയാൾ തെന്റ വീട്ടുകാെര ക്ര
േമണ നിഷ്കാസനം െചയ്തു തുടങ്ങും, മനസ്സിൽ നിന്നു്.
അതിലും േവഗം അവൾ അച്ഛനമ്മമാെര മനസ്സിൽ നി
ന്നു് പറഞ്ഞയക്കും. അച്ഛൻ അല്പം ൈവകിയാണു് വീ
ട്ടിൽ എത്തുന്നെതങ്കിൽ ‘അച്ഛെന കണ്ടില്ലേല്ലാ’ എന്നു
പറഞ്ഞു് ഉത്കണ്ഠയിൽ വീഴുന്ന മകൾ വിവാഹത്തിനു
േശഷം അച്ഛനു് സുഖേക്കടാെണന്നറിഞ്ഞാൽ ‘വരെട്ട,
േപാകാം. അേദ്ദഹത്തിനു് ഇന്നു് റ്റൂർ േപാേകണ്ട ദിവ
സമേല്ല. തിരിച്ചു വന്നിട്ടു് ഒരുമിച്ചു േപാകാം അച്ഛെന
അേന്വഷിച്ചു്എന്നായിരിക്കും കരുതുക. മകനുമുണ്ടാ
കും ഈ ‘അന്യവത്കരണം’. ഇതിെലാന്നും കുറ്റം പറ
േയണ്ടതില്ല. എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നതു തങ്ങൾക്കു േവ
ണ്ടിയാണു് മറ്റുള്ളവർക്കുേവണ്ടിയല്ല. ൈശശവത്തിലും
യൗവനത്തിലും പ്രാരംഭത്തിലും അച്ഛനമ്മമാർ േവണം.
അതു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവു്; ഭർത്താവു േപായാൽ മക
െന ആശ്രയിക്കും. ഓേരാ കാലയളവിലും മുൻപുള്ളവർ
വിസ്മരിക്കെപ്പടും. രാജി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കുങ്കുമം വാരി
കയിെലഴുതിയ “സായാഹ്നത്തിെലാരു സ്ഥലം മാറ്റം”
എന്ന െചറുകഥയിൽ ദുഷ്ടതകൂടിയ മകെനയും മരുമക
െളയുമാണു് കാണുക. തെന്റ വിവാഹം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
മകൻ അമ്മെയ മറന്നു. വർഷങ്ങൾക്കു േശഷം അവ
നും ഭാര്യക്കും അേമരിക്കയിൽ േപാേകണ്ടതായി വന്ന
േപ്പാൾ വീടു േനാക്കാൻ അമ്മെയ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു വരുന്നു.
സത്യം സത്യമായ മട്ടിൽ രാജി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പറ
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഭാവനയുെട പ്രകാശത്തിൽ പ്ര
തിപാദ്യവിഷയെത്ത തീക്ഷ്ണതേയാെട കാണിച്ചു തരാൻ
അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. മകനും മരുമകളും അവഗണിക്കു
ന്ന അമ്മയുെട തീവ്രേവദന ഇതിലില്ല. വിഷനില്ല. േബ്ലാ
ട്ടിങ് േപപ്പർ വച്ചു് എഴുതിയതു ഒപ്പിെയടുക്കുന്നതുേപാ
െല രാജി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി നിത്യ ജീവിതയഥാർത്ഥ്യ
െത്ത പകർത്തിവയ്ക്കുന്നു. ‘വിഷനില്ലാ’ത്ത കഥ കലയല്ല,
ജർണലിസമാണു്.
എേപ്പാഴുെമന്തിനു ‘വിഷൻ’ എന്ന
വാക്കു പറയുന്നു എന്നു വായ
നക്കാർ േചാദിേച്ചക്കാം. വിഷ
െനന്നാൽ അതു് ആഴത്തിലുള്ള
സത്യമാണു്. േടാൾസ്േറ്റായിയുെട
േടാൾസ്േറ്റായ്
‘ഇവാൻ ഇലീചിെന്റ മരണം’ എന്ന
കഥ വായിക്കൂ. മരണെത്തസ്സംബന്ധിച്ച അഗാധതയാർ
ന്ന സത്യം അതിൽ െവട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതു കാണാം.

ഒരു വണ്ടിക്കാളയും ഒരു അനുഗൃഹീതനും
ആഭാസന്മാർ മാന്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവെര അപ
മാനിച്ചു ഹാസ്യ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു. വണ്ടിക്കാളകൾ
േറാഡു നീെള ചാണകമിടുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു് അവർ
ആ കാളകെള അടിക്കാറുേണ്ടാ? ചാണകത്തിൽ ചവി
ട്ടി വീഴാതിരിക്കാനായി മാന്യന്മാർ മാറി നടക്കും. പി
െന്ന േറാഡിൽ അതു കിടന്നു പുഴുത്തു നാറുെമേന്നയു
ള്ളു. വാരികയാകുന്ന െതരുവിൽ അതു വീഴരുെതന്നു
പത്രാധിപന്മാർക്കു നിർബ്ബന്ധമില്ലാത്തിടേത്താളം കാ
ലം ചിലേപ്പാൾ വിേദശനാമേധയമാർന്ന ഈ മൂരികൾ
നിർേബ്ബാധം മലവിസർജ്ജനം നടത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കും.
അതിെന ഹാസ്യ ചിത്രരചനയായി കരുതും. ഈ ചി
ന്തേയാെടയാണു് ഞാൻ മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല
അസ്തമയം എന്ന കഥ വായിച്ചതു് (േജാൺ കുന്നപ്പള്ളി
എഴുതിയതു് ). ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുത്തിക്കു്
ആഹാരം െകാണ്ടുവരുന്ന ഒരു െപൺകുട്ടിെയ ചിലർ
ബലാൽസംഗം െചയ്തു െകാല്ലുന്നു. ഓേരാ രചന കാ
ണുേമ്പാഴും ഓേരാ പ്രതികരണമുണ്ടാകുമേല്ലാ. നമുക്കു്
ഇക്കഥ വായിച്ചേപ്പാൾ കാളച്ചാണകം കണ്ട അറപ്പും
െവറുപ്പുമല്ല Sharp rejection എന്നതാണു എനിക്കു
ണ്ടായതു്. അത്രകണ്ടു് ഇതു് സാഹിത്യവുമായി അകന്നു
നിൽക്കുന്നു. ആ വികാരം മാറിയതു് ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല
േടാംസിെന്റ കാർട്ടൂൺ കണ്ടേപ്പാഴാണു്. മരണപ്പാച്ചിൽ
നടത്തുന്ന ഒരു േലാറിെയ ൈക കാണിച്ചു നിർത്താൻ
ശ്രമിക്കുന്നു േപാലീസുകാരൻ. േലാറി നിറുത്തുന്നില്ല.
അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതം. അയാളുെട ൈകയിൽ നൂ
റു രൂപയുെട രണ്ടു േനാട്ടു്. േപാലീസുകാരെനേപ്പാലും
ചിരിപ്പിക്കുന്ന േനരേമ്പാക്ക്. പ്രകൃതിയുെട അനുഗ്രഹം
സത്യത്തിേലക്കു നെമ്മ െകാണ്ടു െചല്ലും; സൗന്ദര്യത്തി
േലക്കും. സത്യവും സൗന്ദര്യവും ഒന്നായതുെകാണ്ടു് േടാം
സിെന്റ കാർട്ടൂൺ സുന്ദരമാണു്.
കാലത്തിെന്റ പ്രവാഹത്തിനു് എതിരായി എനിക്കു
സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ! എെന്തല്ലാം കാഴ്ചകൾ
ഞാൻ കാണുമായിരുന്നില്ല! ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പി
ള്ള മുറിൈക്കഷർട്ടിട്ടു്, മുഷിഞ്ഞ മുണ്ടുടുത്തു് തിരുവനന്ത
പുരെത്ത സയൻസ് േകാേളജിെന്റ മുൻപിൽ ചിന്താ
ധീനനായി നിൽക്കുന്നു. സിൽക്ക് ട്രൗേസഴ്സ്, സിൽക്ക്
ഷർട്ട്, സിൽക്ക് േകാട്ട്, സിൽക്ക് ൈട ഇവ ധരിച്ചു സു
ന്ദരനായ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള. ഇടപ്പള്ളി സാഹിത്യ
പരിഷത്തിൽ കവിതെയക്കുറിച്ചു് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസം
ഗിക്കുന്നു. ഇ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഓേരാ വാക്യത്തിലും േനരേമ്പാക്ക്.
ആളുകൾ അതുേകട്ടു് തലതല്ലി ചിരിക്കുന്നു. ഏ. ബാല
കൃഷ്ണപിള്ള െവള്ളിത്താടി തടവിെക്കാണ്ടു് “എൻ. വി. കൃ
ഷ്ണവാര്യർ നല്ല കവിയാണു്. നിങ്ങൾ മുൻപു് പറഞ്ഞതു്
തിരുത്തിെയഴുതണം” എന്നു എേന്നാടു പറയുന്നു. എറ
ണാകുളത്തു് വള്ളേത്താൾ പ്രസംഗിച്ചുെകാണ്ടു് നിൽ
ക്കുന്നു. ആയിെട റഷ്യയിൽ േപായിട്ടുവന്ന അേദ്ദഹം
േമാസ്േകായിെല ഒരു ബാേലനർത്തകിെയക്കുറിച്ചു്
“േറാസാദലം കാറ്റിൽ പറക്കുേമ്പാെല” എന്നു പറയു
ന്നു. കാലേമ, പിറേകാട്ടുേപാകൂ. ഞാനിവെരെയാെക്ക
കാണെട്ട. അവർ പറയുന്നതു േകൾക്കെട്ട.

എം. എൻ. േഗാവിന്ദൻ നായർ
ചൂടാർന്ന ദിവസം എം. എൻ. േഗാ
വിന്ദൻ നായരുെട ആത്മകഥയു
െട ഒരുഭാഗം ജനയുഗം വാരിക
യിൽ വായിച്ചതുെകാണ്ടു ഞാൻ
മഹാനായ ആ േനതാവിെനക്കുറി
ച്ച്, ആ നല്ല മനുഷ്യെനക്കുറിച്ചു് ദുഃ
എം. എൻ. േഗാവിന്ദൻ
ഖേത്താെട ഓർമ്മിക്കുന്നു. കാറും
നായർ
ബസ്സും ആളുകളും നിറഞ്ഞ തിരക്കുള്ള രാജവീഥി. പുളി
മൂടു് എന്ന സ്ഥലം. എം. എൻ. സഹജമായ ചിരിേയാെട
വരുന്നു. ഞാൻ ൈകകൂപ്പി. തിടുക്കത്തിൽ േപാവുകയാ
ണു് അേദ്ദഹം. എങ്കിലും നിന്നു. ഞാൻ വിനയേത്താെട
പറഞ്ഞു: “സാർ, ഞാൻ കലാകൗമുദിയിൽ ആഴ്ചേതാറും
ഒരു േകാളം എഴുതുന്നുണ്ടു്. ചിലേപ്പാൾ സാറിെനക്കുറി
ച്ചും എഴുതാറുണ്ടു്. അതു കാണാറുേണ്ടാ?” എം. എൻ. മറു
പടി നൽകി. ഹൃദ്യമായി ചിരിച്ചുെകാണ്ടു്. “ഒരക്ഷരം വി
ടാെത എല്ലാം വായിക്കുന്നുണ്ടു്.” അേദ്ദഹം എെന്റ േതാ
ളിൽ േസ്നഹേത്താെട ഒന്നു തട്ടി. യാത്ര േചാദിച്ചു് നട
ന്നു. ഈ സംഭവം നടന്നിട്ടു് അധികം ദിവസമായില്ല. പി
ന്നീടും ഞാൻ പുളിമൂട്ടിെലത്തിയിട്ടുണ്ടു്. എം. എൻ. േഗാ
വിന്ദൻ നായെര കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി കാണുകയുമില്ല. ജന
ങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ജീവിച്ച പുരുഷരത്നമായിരുന്നു അേദ്ദ
ഹം. േലാകത്തിനു പ്രേയാജനമില്ലാത്ത ഞാെനവിെട?
ഇവിെടയുണ്ടു്. േലാകത്തിനുേവണ്ടി ജീവിച്ച എം. എൻ.
എവിെട? ഇവിെടയില്ല. ഒറ്റയായ മരണം ട്രാജഡിയും
ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ആളുകളുെട മരണം സ്ഥിതിവിവര
ക്കണക്കുമാെണന്നു സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. േകാടാ
നുേകാടി ആളുകൾ മരിച്ചാലും എം. എൻ. േഗാവിന്ദൻ
നായരുെട മരണം ട്രാജഡിയായിത്തെന്ന ഹൃദയമുള്ള
വർെക്കല്ലാം േതാന്നും.

ലജ്ജിക്കൂ
പ്രജാധിപത്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തുമാകാം എന്നാ
ണു് സങ്കല്പം. വിേശഷിച്ചു സാഹിത്യരചനയിൽ. ഈ
സ്വാതന്ത്ര്യം വിപത്തുണ്ടാക്കുെമന്നതിനു െതളിവു് നമ്മു
െട വാരികകളിൽ വരുന്ന കഥകൾ തെന്ന. ഭാര്യ മരിച്ചു.
ഭർത്താവു് മൂന്നു വയസ്സായ കുഞ്ഞിെന വളർത്തിെക്കാ
ണ്ടുവരുന്നു. പേക്ഷ, മരിച്ചവൾ കുഞ്ഞിെന അപഹരി
ക്കാൻ രാത്രിെയത്തുന്നു. അയാൾ െവട്ടുകത്തിെയടുത്തു്
അവെള െവട്ടുന്നു. േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ മുറ്റേത്തക്കു
േനാക്കി. വാഴ െവേട്ടറ്റു തുണ്ടം തുണ്ടമായി കിടക്കുന്നു.
അയാൾ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞെന കാണാൻ േപാകുന്നു.
ഇതാണു് േകാട്ടയം രമണെന്റ “ഇനിയും മരിക്കാത്ത
വൾ” എന്ന കഥ (ദീപിക). തെന്റ ലക്ഷ്യത്തിെലത്താൻ
കഴിയാെതവരുേമ്പാൾ വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാകുന്ന വികാ
രമാണു് ലജ്ജ. സ്ത്രീ െപെട്ടന്നു ലജ്ജിക്കും. േകാട്ടയം രമ
ണനും ലജ്ജിക്കാനുള്ള കഴിവു് ഈശ്വരൻ നൽകെട്ട.
ക്യാൻസർ വരാൻ തുടെരത്തുടെര സിഗരറ്റ് വലിക്കണ
െമന്നില്ല. അങ്ങെന സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളുള്ള വീ
ട്ടിൽ താമസിച്ചാൽ മതി. റ്റാർ ശ്വാസേകാശത്തിൽ ധാ
രാളം കടന്നു െചല്ലും. ക്യാൻസർ വരികയും െചയ്യും. സാ
ഹിത്യേത്താടു വിേരാധം േതാന്നാൻ വാരികകൾ വായി
ക്കണെമന്നില്ല. കടകളിൽ അവ നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന
തു കണ്ടാൽ മാത്രം മതി.
□

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
വ്േലാ െ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.)

RI VER VAL LE Y
DI GI TAL LI B ARY
empowering the author …

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

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ
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യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

