സാഹിത്യവാരഫലം
1984/12/30 (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

സാഹിത്യവാരഫലം

1984/12/30-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ലാക്ഷണികസ്വഭാവമുള്ള ഒരു കഥ
പറയാം: “തിര പതഞ്ഞുെകാണ്ടു് ശി
ലയ്ക്കു ചുറ്റും കറങ്ങി. രാത്രിയും പക
ലും അതിെന ഉമ്മവച്ചു. െവളുത്ത
ൈകകൾ െകാണ്ടു െകട്ടിപ്പിടിച്ചു്
േജൻ ഓസ്റ്റിൻ
അവളുെട അടുേത്തയ്ക്കു െചല്ലാൻ യാ
ചിച്ചു. ഇങ്ങെന േസ്നഹിച്ചും ചുറ്റിക്കറങ്ങിയും തിര പാറ
െയ ദുർബ്ബലമാക്കി. അങ്ങെന ഒരു ദിവസം അടിവശം
തകർന്ന ശില തിരയുെട ൈകകളിൽ വീണു. അേതാെട
അതു കടലിെന്റ അടിത്തട്ടിലുമായി. തിരയ്ക്കു ആേശ്ലഷി
ക്കാേനാ ചുംബിക്കാേനാ പാറയില്ലാെതയായി. സമുദ്ര
ത്തിെന്റ അടിത്തട്ടിൽ ഒരു ശിലാഖണ്ഡം മാത്രം. തിര
യ്ക്കു ൈനരാശ്യം. അതു േവെറാരു പാറ അേന്വഷിച്ചു േപാ
യി”. പാറെയ േസ്നഹിച്ച് തിരയിലൂെട ഇക്കഥ എഴുതിയ
ആൾ സ്ത്രീെയ സംബന്ധിച്ച ഒരു സാമാന്യ തത്ത്വം പ്ര
തിപാദിക്കുകയാണു്. പുരുഷെന തന്നിേലയ്ക്കു ആകർ
ഷിക്കുക, േസ്നഹിക്കുന്നുെവന്നു് ഭാവിക്കുക, അവൻ വീ
ണു എന്നു കണ്ടാൽ അവെന ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടു് മെറ്റാരു
ത്തെന േതടിേപ്പാവുക—ഇതാണു് ആ തത്ത്വം. അേമ
രിക്കയിെല പ്രസിദ്ധനായ ഒരഭിഭാഷകൻ പ്രഭാഷക
ന്മാർക്കുേവണ്ടി എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിെല ഒരു പ്ര
സ്താവം കൂടി ഓർമ്മയിെലത്തുന്നു (അഭിഭാഷകെന്റയും
പുസ്തകത്തിെന്റയും േപരുകൾ സ്മരണയിലില്ല. േകാട
തിയിെല ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചു സുന്ദരമായ ആത്മകഥ
യും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു് അേദ്ദഹം). മഞ്ഞുകട്ടയുെട തണുപ്പും
അഗ്നിയുെട ചൂടും വ്യാഘ്രത്തിെന്റ ക്രൂരതയും വജ്രത്തി
െന്റ കാഠിന്യവും കലർന്നവളാണു് സ്ത്രീ എന്നു് ആ അഭി
ഭാഷകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. െപാതുേവ സ്ത്രീ കാരുണ്യശാലി
നിയാണു്. എങ്കിലും ക്രൂരസ്വഭാവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ
കാരുണ്യം തിരിച്ചുവരാത്ത വിധത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാ
കും. ക്രൂരനായ പുരുഷെന നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞ് കാരു
ണ്യമുള്ളവനാക്കാം. സ്ത്രീേയാടു് അതു പ്രേയാജനെപ്പടുക
യില്ല. സാമദാനേഭദദണ്ഡങ്ങൾ നിഷ്ഫലങ്ങളാണു്. അവ
െള എത്ര േവണെമങ്കിലും പ്രശംസിക്കൂ. പണ്ടു് ഏെതങ്കി
ലുെമാരു സന്ദർഭത്തിൽ പുരുഷൻ പ്രതികൂലമായി പറ
ഞ്ഞ ഒരു വാക്കു് ഓർമ്മിച്ചു വച്ചുെകാണ്ടു് അവൾ അതി
നു മറുപടി പറയും. പ്രശംസ താനർഹിക്കുന്നു എന്ന
മട്ടിൽ അതു് അവഗണിക്കുകയും െചയ്യും. ഇതു സ്ത്രീയുെട
സ്വഭാവസവിേശഷത. മെറ്റാന്നു് അവളുെട പ്രാേയാഗിക
ബുദ്ധിയാണു്. ഇതു് സ്വാർത്ഥതാല്പര്യേത്താടു ബന്ധെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു. കാല്പനിക േപ്രമത്തിൽ വലയം െകാണ്ടി
രിക്കുേമ്പാഴും പ്രാേയാഗികത്വം ൈകവിട്ടുകളയുന്നില്ല,
സ്ത്രീ. അതിനാലാണു് േജൻ ഓസ്റ്റിൻ െപൺമക്കളുെട
വിവാഹെത്തക്കുറിച്ചു േനാവെലഴുതിയതു് (Pride and
Prejudice) െഷാർഷ്സാങ് (George Sand) അഭ്യാസജ
നിതങ്ങളായ (Practical) േനാവലുകൾ രചിച്ചതു്. േകരള
ത്തിെല അനാഗതാർത്തവങ്ങളും ആഗതാർത്തവങ്ങളും
ൈപങ്കിളിക്കഥകൾ എഴുതുന്നതിെന്റ േഹതുവും േവെറാ
ന്നല്ല. മുൻപും ഇതു പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല എന്ന േചാദ്യമുണ്ടാ
കാം. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിെല
ആശയങ്ങൾക്കു പുനരുക്ത േദാഷമില്ല.

കഷ്ടം!
1984 ഡിസംബർ 6-ആം തിയതി
ഇെതഴുതുന്നു. “ഇന്നു കാലത്തു് തി

രുവനന്തപുരെത്ത െവള്ളയമ്പ
ലം എന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് ഒരു കാറ്
ഓേട്ടാറിക്ഷായിൽ ഇടിച്ച് ഓേട്ടാറി
എം. െക.
ക്ഷാ ൈഡ്രവറും അതിലുണ്ടായിരു
ത്യാഗരാജഭാഗവതർ
ന്ന രണ്ടുേപരും മരിച്ചു” എെന്നഴുതി
യാൽ അതു കഥയാവില്ല (അപകടവും മരണവും സാ
ങ്കൽപ്പികം). കാർ അതിേവഗം ഓടിച്ചു വരുന്നതു് വർ
ണ്ണിക്കണം. ൈഡ്രവറും യാത്രക്കാരും പിടഞ്ഞു മരിച്ച
തു് ചിത്രീകരിക്കണം. അവരുെട മരണം നിമിത്തം കു
ടുംബങ്ങൾ അനാഥമാകുന്നതു് ധ്വനിപ്പിക്കണം. അപക
ടം എന്ന പ്രത്യക്ഷ സത്യത്തിെന്റ പിറകിൽ അേനകം
പേരാക്ഷ സത്യങ്ങളുണ്ടു്. അവെയ സ്ഫുടീകരിക്കണം.
ഇത്രയും െചയ്യുേമ്പാൾ ആ വർണ്ണനം ഭാവനാത്മകമായ
അനുഭവമായി മാറും. അേപ്പാൾ നമ്മുെട ജീവിതാവ
േബാധം തീക്ഷ്ണതരമാകും. ഇതിെനാന്നും കഴിവില്ലാ
ത്തവർ തൂലികെയടുത്തു് ‘സുജാതയും എലികളും ഞാ
നും’ േപാെലയുള്ള കഥാസാഹസങ്ങൾ പടച്ചുവയ്ക്കുന്നതു്
കഷ്ടമാണു് (പാങ്ങിൽ ഭാസ്കരൻ എഴുതിയ ഈ ‘സാ
ഹസം’ േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ). സർക്കാരുേദ്യാഗ
സ്ഥയായ സുജാത്യ്ക്കു സന്താനമില്ല. അവൾ എലികെള
സ്േനഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. എലികൾ ഓഫീസ് ഫയലുക
ളിൽ കയറിനിന്നു് നൃത്തം വച്ചു. അേപ്പാൾ കഥ പറയു
ന്ന ആൾ സുജാതെയ മറന്നുേപാകും. പ്രതിരൂപാത്മക
മായ എേന്താ മഹത്തായ രചന പാവെപ്പട്ട നമ്മൾക്കു
നല്കിയിരിക്കുന്നുെവന്നാണു് പാങ്ങിൽ ഭാസ്കരെന്റ
മട്ടു്. പേക്ഷ, പ്രതിരൂപത്തിെന്റ പിന്നിലുള്ള അർത്ഥ
െത്തക്കുറിേച്ചാ ആ അർത്ഥെത്ത മൂർത്തമാക്കി മാറ്റുന്ന
വിദ്യെയക്കുറിേച്ചാ രചയിതാവിനു തെന്ന ഒരു പിടിയുമി
ല്ല. നമ്മുെട കാര്യം പിെന്നന്തു പറയാൻ? മലയാളഭാഷ
യിൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം കഥകളുെട പാരായ
ണം നരകീയനുഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ ആലപ്പുഴ സനാതനധർമ്മ
വിദ്യാലയത്തിെല വിദ്യാർത്ഥിയാ
യിരുന്ന കാലം. എം. െക. ത്യാഗരാ
ജഭാഗവതരും എസ്. ഡി. സുബ്ബല
ക്ഷ്മിയും ആ പട്ടണത്തിൽ നാടകം
എസ്. ഡി. സുബ്ബലക്ഷ്മി
കളിക്കാെനത്തി. എെന്റ വീട്ടിനടു
ത്തു് ഒരു രണ്ടുനില െകട്ടിടത്തിലാണു് അവർ താമസിച്ച
തു്. ഞാൻ തിടുക്കത്തിൽ വള്ളിനായകത്തിേന്റയും േഷ
ണായിയുെടയും ബാഡ്മിന്റൻ കളി കാണാൻ ഓടിേപ്പാ
കുേമ്പാൾ ആ െകട്ടിടത്തിെന്റ രണ്ടാമെത്ത നിലയിൽ
നിന്നു് സുബ്ബലക്ഷ്മി താേഴാട്ടു േനാക്കുന്നു. അവെരക്കണ്ട
യുടെന ‘ഇതാ മാളികയിൽ ചന്ദ്രൻ’ എന്നു് ആലങ്കാരി
കെന്റ മട്ടിൽ സ്വയം ഉദ്േഘാഷിച്ച് ഞാനവിെടത്തെന്ന
നിന്നുേപായി. ബാഡ്മിന്റൻ കളി കാണാൻ േപായേത
യില്ല. ഇങ്ങെന നെമ്മ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതായിരിക്ക
ണം സാഹിത്യ രചനകൾ.

ആർജ്ജവം എന്ന സവിേശഷത
ഭവതി ഈ േലാകത്തുനിന്നു് െപാടു
ന്നെന അന്തർദ്ധാനം െചയ്തേപ്പാൾ
ഉറങ്ങാനാവാത്ത രാത്രികൾ ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. കണ്ണീർ േതാരാത്ത പക
ലുകളും രാത്രികളും. ഞാനിെതഴുതു
േമ്പാൾ, ഭവതിയുെട പഞ്ചഭൂതാത്മ
കമായ ശരീരം ഹിമാദ്രിയിൽ വില
ബാലാമണിയമ്മ
യംെകാണ്ടിട്ടു് മുപ്പത്താറു ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
എങ്കിലും രാത്രിയിൽ െഞട്ടിയുണരുേമ്പാൾ ഒരു ദൃശ്യം
മാത്രമാണു് എേപ്പാഴും മുന്നിലുള്ളതു്. ഭാരതനന്ദിനീ, ഭവ
തി നടന്നുവരുന്നു. ‘നമേസ്ത’ എന്നു പറഞ്ഞു ഘാതകൻ
മുന്നിെലത്തുന്നു. അവൻ ഘാതകനാെണന്നു് മനസ്സി
ലാക്കാെത ഭവതി ഹൃദയ വിശുദ്ധിക്ക് േയാജിച്ച വിധ
ത്തിൽ മന്ദസ്മിതം െപാഴിക്കുന്നു. നമേസ്ത എന്നു പറ
ഞ്ഞ് പ്രത്യഭിവാദനം െചയ്യുന്നു. നരാധമൻ െവടിയുണ്ട
കൾ വർഷിക്കുന്നു. “ഓ, അവെരെന്ന െകാന്നു” (Aree
Mar Diya) എന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് ഭവതി
മറിഞ്ഞുവീഴുന്നു. അേതാെട ഒരു യുഗം മറിഞ്ഞുവീഴുന്നു.
ഏകാന്തതയുെടയും ദുഃഖത്തിെന്റയും വീഥികളിലൂെട
ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ ദുഃഖത്തിെന്റ തീവ്രത ഭവതിയുെട ആത്മാവിനു്
അറിയണെമന്നുേണ്ടാ? എന്നാൽ ഞങ്ങളൂെട ഒരു കവി—
ബാലാമണിയമ്മ പരിേദവനം െചയ്യുന്നതു് േകട്ടാലും.
ഗ്രാമ നഗരാദ്രി കാനനാദ്ധ്വാക്കളിൽ
േക്ഷമവിധാേനാദ്യതയായ്ച്ചരിക്കേവ,
സൗരബിംബം േപാെല സുപ്രിയം നിൻമുഖം
പൗരർ പാർത്തുേന്മഷമുൾെക്കാള്ളുകില്ലിനി!
നീ െവടിഞ്ഞുദ്വിഗ്നമാകുമീ നാട്ടിെന്റ
ഭാവിെയെച്ചാല്ലി മനീഷികൾ മഴ്കേവ
കാട്ടിലും േപാട്ടിലും േമവുന്ന പാവങ്ങൾ
കണ്ണീരിേലാർമ്മകളിട്ടു കതിർക്കയാ.
(ഗൃഹലക്ഷ്മി—ചിതാഗ്നി)

ഭവതിയുെട ഉജ്ജ്വലതയ്ക്ക് മങ്ങേലല്പിക്കാെതയാണു്
ഞങ്ങളുെട കവി ഈ വരികൾ കുറിക്കുന്നതു്. ആർജ്ജവ
മാണു് ഈ കാവ്യത്തിെന്റ മുദ്ര.

േക്രാധാദ്ഭവതി സംേമാഹഃ
കവിതയിെല ഈ ആർജ്ജവം നിത്യജീവിതത്തിലും
ഉണ്ടായിരുന്നാൽ നന്നു്. രാജ്യത്തിെന്റ പ്രതിനിധികൾ
ക്ക് അതില്ലാെത േപായതിെന്റ േപരിൽ, മര്യാദ ലംഘി
ച്ച് അവർ െപരുമാറിയതിെന്റ േപരിൽ ധർമ്മേരാഷം
െകാണ്ടു് േഡാക്ടർ സുകുമാർ അഴീേക്കാട് ഇരുന്നൂറു
േപരുമായി സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയേത്ര. അതിെന്റ റി
േപ്പാർട്ട് ഡി. സി. കിഴേക്കമുറി നമുക്കു നൽകിയിരിക്കു
ന്നു (“എം. എൽ. എ.മാേര നിങ്ങെളെച്ചാല്ലി ഞങ്ങൾ
ലജ്ജിക്കുന്നു” എന്ന േലഖനം—കുങ്കുമം വാരിക).
എേപ്പാൾ ധർമ്മത്തിനു ഗ്ലാനി സംഭവിച്ച് അധർമ്മം
ഉയരുന്നുേവാ അേപ്പാൾ ജഗത്സംബന്ധിയമായ ശക്തി
വിേശഷം പ്രാദുർഭാവം െകാള്ളുന്നു. ഈ ശക്തിവിേശ
ഷം അെല്ലങ്കിൽ ഈശ്വരൻ തെന്നയാണു് സുകുമാർ
അഴീേക്കാടായും ഡി. സി.യായും െസക്രേട്ടറിേയറ്റ് നട
യിൽ അവതാരം െകാണ്ടു് എം. എൽ. എ കൗരവന്മാരു
െട േനർക്ക് അമ്പുകളയയ്ക്കാൻ ബഹുജനെമന്ന ഗുഡാ
േകശേനാടു് ആവശ്യെപ്പട്ടതു്. ഗീേതാപേദശത്തിനു േശ
ഷം സായാഹ്നത്തിൽ “സ്റ്റുഡന്റ്സ് െസന്ററിൽ െപാ
തുേയാഗവും ഉണ്ടായി” േപാലും. കംസചാണുരമർദ്ദനം
േനരേത്ത നടത്തിയ സുകുമാരകേളബരൻ നിർവ്വഹിച്ച
“അധ്യക്ഷപ്രസംഗം പലടത്തും ആഞ്ഞടിച്ചേത്ര”. ഈ
ആഞ്ഞടി കലാകൗമുദിയുെട േനർക്കും ആരുമല്ലാത്ത
ഒരു എം. കൃഷ്ണൻ നായരുെട േനർക്കുമായിരുന്നുെവന്നു്
പിന്നീടു് പലരും പറഞ്ഞ് ഇെതഴുതുന്ന ആൾ അറിഞ്ഞു.
ജഗദ്ഗുരും വേന്ദ. ആഞ്ഞടി നടത്തിയതിനു േശഷം
“പാളയം ജംഗ്ഷനിെല ഫുട്പാത്തു് ചായക്കട”യിൽ
നിന്നു് ‘ൈസസ് െചറുതാ’യ ‘ചൂടുേദാശ’ വാങ്ങിത്തിന്നി
ട്ടു് ഏമ്പക്കമായ ശംഖനാദം മുഴക്കിെക്കാണ്ടു് ഫുല്ലാരവി
ന്ദായത പത്രേനത്രനും ശിഷ്യനും നടന്നു േപായി.
ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ കുങ്കുമത്തിലൂെട നൽകിയ ഡി. സി.
കിഴേക്കമുറിക്ക് നന്ദി. യുയുധാനെന്റയും വിരാടെന്റയും
ദ്രുപദെന്റയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ചാഞ്ചല്യമരുതു് എന്നു്
ഉപേദശിച്ച സുകുമാർ അഴീേക്കാടിനും നന്ദി. പേക്ഷ താ
നുപേദശിച്ച സന്മാർഗ്ഗെത്ത സംബന്ധിച്ച മഹാരഹസ്യ
ത്തിനും, താൻ ഉപന്യസിച്ച സ്വഭാവ ശുദ്ധി കലർന്ന പ്ര
വർത്തനത്തിനും കടകവിരുദ്ധമായിരുന്നിേല്ല ഡി. സി.
ആഞ്ഞടിയായി വിേശഷിപ്പിച്ച അധ്യക്ഷപ്രസംഗം?
കലാകൗമുദിയുെട ഒരു ലക്കത്തിൽ സുകുമാർ അഴീ
േക്കാടിെനക്കുറിച്ച് നർമ്മം കലർന്ന ഒരു പരാമർശമു
ണ്ടായിരുന്നു (ചരിത്രേരഖകൾ). വായനക്കാരുെട ചു
ണ്ടുകളിൽ മന്ദഹാസം അങ്കുരിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി മാത്രം
നടത്തുന്ന ആ പരാമർശങ്ങെള നർമ്മേബാധേത്താെട
േവണം സ്വീകരിക്കാൻ. നർമ്മേബാധം തീെരയില്ലാ
ത്ത സുകുമാർ അഴീേക്കാടു് അതുകണ്ടു് േക്ഷാഭിച്ചു. ആ
പരാമർശെത്തക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്യെമഴുതിയ എേന്നാ
ടും അേദ്ദഹത്തിനു് േകാപമുണ്ടായി. ആ വികാരങ്ങൾ
ഇളകിേപ്പായതിെന്റ ഫലമാണു് ‘അധ്യക്ഷപ്രസംഗം’.
ഒരു ദുർബ്ബല നിമിഷത്തിൽ േകാപം ജ്വലിക്കുന്നതു് ആർ
ക്കും “മനസ്സിലാക്കാം”. പേക്ഷ അതു് സംേമാഹത്തി
േലക്കും സംേമാഹത്തിൽ നിന്നു് സ്മൃതി വിഭ്രമത്തിേല
ക്കും സ്മൃതിഭ്രംശത്തിൽ നിന്നു് ബുദ്ധിനാശത്തിേലക്കും
േപാകാേമാ? േപായിെയന്നാണു് ആ പ്രഭാഷണം േക
ട്ട പലരും എേന്നാടു് പറഞ്ഞതു്. അേപ്പാൾ േനരേത്ത
നടത്തിയ ധർണ്ണയ്ക്ക് എന്തർത്ഥം? എം. എൽ. എമാെര
േനർവഴിക്ക് നയിക്കാനുള്ള പ്രചണ്ഡാട്ടഹസത്തിനു്
എന്തർത്ഥം?
േലാകത്തിനുേവണ്ടി ജീവിക്കാം. തനിക്കു ജീവിക്കാൻ
േവണ്ടി േലാകെത്ത ആക്രമിക്കാം. മഹാത്മാഗാന്ധി
േലാകത്തിനു േവണ്ടി ജീവിച്ചു. ജീവിക്കാൻ േവണ്ടി േലാ
കെത്ത ആക്രമിക്കുന്നവരാണു് സുകുമാർ അഴീേക്കാടും,
ഡി. സി. കിഴേക്കമുറിയും, എം. കൃഷ്ണൻ നായരും. അവർ
ക്ക് എം. എൽ. എ.മാെര ഉപേദശിക്കാനുള്ള അർഹത
യില്ല. കാരണം എം. എൽ. എ.മാർക്ക് ഉെണ്ടന്നു് പറ
യുന്ന േദാഷങ്ങെളക്കാൾ കൂടുതൽ േദാഷങ്ങൾ അവർ
ക്കുണ്ടു് എന്നതു തെന്ന. സുകുമാർ അഴീേക്കാടിെന്റ പ്ര
ഭാഷണം ഈ പ്രസ്താവത്തിെന്റ സത്യാത്മകത വ്യക്ത
മാക്കുന്നിേല്ല? ഞാനിത്രയും എഴുതിയതു് സുകുമാർ അഴീ
േക്കാടു് എെന്റ ഉപകർത്താവാെണന്നുള്ള വസ്തുത വിസ്മ
രിച്ചുെകാണ്ടല്ല. കൂട്ടത്തിൽ പറയെട്ട, ഡി. സി. കിഴേക്ക
മുറിയുെട േലഖനം ഒരു തരം ‘േലാ െലവൽ ൈററ്റിങ് ’
എന്ന വിഭാഗത്തിൽെപ്പടുന്നു.
രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർ േമാശക്കാർ; സാഹിത്യകാര
ന്മാർ നല്ലയാളുകൾ—ഈ വിചാരം പല സാഹിത്യകാ
രന്മാർക്കുമുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇന്നെത്ത ഏതു സാഹിത്യ
കാരനും ഏതു രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകെനക്കാളും തരം
താണവനാണു്.

സൗമ്യം, മധുരം
മൃദുലമായി സംസാരിക്കൂ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാവ്യം
ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭയമുളവാക്കി ഭരിക്കുന്നതിെന
ക്കാൾ നല്ലതു് േസ്നഹം െകാണ്ടു് ഭരിക്കുന്നതാണു്. അതു
െകാണ്ടു് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കൂ. േപ്രമം അടക്കിയ
സ്വരത്തിേല സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. സൗഹൃദത്തിെന്റ നാ
ദവും മൃദുലമായി ഒഴുകുന്നു. കുഞ്ഞിേനാടു സൗമ്യമായി
സംസാരിച്ചാൽ അതു നിങ്ങെള േസ്നഹിക്കും. യുവാവി
േനാടും അങ്ങെന മാത്രേമ ആകാവൂ. ഉത്കണ്ഠ നിറഞ്ഞ
ഈ ജീവിതത്തിലൂെട കടന്നു േപാേകണ്ടവരല്ല അവർ.
പ്രായം കൂടിയവേരാടും സൗമ്യ ഭാഷണേമ പാടുള്ളൂ.
േക്ലശമാർന്ന അവരുെട ഹൃദയെത്ത േവദനിപ്പിക്കരു
തേല്ലാ. പാവങ്ങേളാടു മൃദുലമായി സംസാരിക്കൂ. ഒരു
പരുക്കൻ ശബ്ദവും ഉയരരുതു്. ദയാശൂന്യമായ വാക്കി
ല്ലാെത തെന്ന അവർക്ക് ഈ േലാകത്തു പലതും സഹി
ക്കാനുണ്ടു്. െതറ്റു് െചയ്യുന്നവേനാടും സൗമ്യമായ വാേക്ക
ആകാവൂ. ദയാശൂന്യമായ െപരുമാറ്റമാകാം അവെര
അങ്ങെന മാറ്റിയതു്. മൃദുലമായ വാക്കു െകാണ്ടു് അവെര
നല്ല മാർഗ്ഗത്തിേലക്കു െകാണ്ടു വരൂ.
നല്ല ഉപേദശം. പേക്ഷ സാഹിത്യവിമർശനത്തിൽ
ഇതു് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. സാഹിത്യം അധഃപതി
ച്ചാൽ സമുദായം അധഃപതിക്കും. അതുെകാണ്ടു് പരു
ക്കൻ മട്ടിൽത്തെന്ന കുത്സിത സാഹിത്യത്തിനു് എതി
േര സംസാരിക്കണം. േജാസ് പനച്ചിപ്പുറം സൗമ്യമായി
സംസാരിച്ച് മാലിന്യങ്ങെള മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാഹി
ത്യകാരനാണു്. മലയാള മേനാരമ ആഴ്ച്ചപതിപ്പിൽ
അേദ്ദഹെമഴുതിയ ‘കാവ്യനീതി’ എന്ന നർമ്മഭാസുര
മായ മിനിക്കഥയിലും മൃദുലഭാഷണേമയുള്ളൂ. പ്രായം
കൂടിയ എഴുത്തുകാർെക്കല്ലാമുള്ള ഒരു ദൗർബ്ബല്യമാണു്
െചറുപ്പകാലെത്ത േഫാേട്ടാ വാരികയിൽ അച്ചടിപ്പി
ക്കാൻ. ആ ‘ക്ഷീണവശ’െത്ത മിതമായി, ഇണക്കം
കലർന്ന മട്ടിൽ അേദ്ദഹം പരിഹസിക്കുന്നു. മുൻപു പറ
ഞ്ഞ കവിതയ്ക്ക് എതിരായുള്ള േവെറാരു കവിതയുമുണ്ടു്.
“നിങ്ങളുെട കുഞ്ഞിേനാടു് പരുക്കൻ മട്ടിൽ സംസാരി
ക്ക. അവൻ തുമ്മുേമ്പാൾ അടി െകാടുക്കു. നിങ്ങെള
ശല്യെപ്പടുത്താനാണു് അവൻ തുമ്മുന്നതു്.” സാഹിത്യ
ത്തിെല കുട്ടികളും യുവാക്കന്മാരും വൃദ്ധന്മാരും പീഡിപ്പി
ക്കണെമന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താെട തുമ്മുേമ്പാൾ ഇെതഴുതുന്ന
ആൾ അടിെകാടുക്കാറുണ്ടു്. അവർ തിരിച്ചു തരുന്നതു
വാങ്ങാറുമുണ്ടു്. എങ്കിലും “സൗമ്യമായി സംസാരിക്കൂ”
എന്ന വിദഗ്േദ്ധാപേദശമനുസരിച്ചാണു് ഞാൻ േജാസ്
പനച്ചിപ്പുറേത്താടു സംസാരിച്ചെതന്ന കാര്യം പ്രിയെപ്പ
ട്ട വായനക്കാർ സദയം ശ്രദ്ധിക്കണം.
എെന്റ േമശയുെട പുറത്തു് റിസ്റ്റ് വാ
ച്ച് കിടക്കുന്നു. ഈ കേസരയിലിരു
ന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ അതിനു് ഒരാകൃ
തി. ഇവിെട നിെന്നഴുേന്നറ്റു മെറ്റാ
രു വശത്തു നിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ
ഗർട്രൂഡ് സ്ൈറ്റൻ
േവെറാരുരൂപം. ഇമ്മട്ടിൽ ആയി
രം േകാണുകളിലൂെട േനാക്കാെമനിക്ക്. ഓേരാ േനാട്ട
വും നൽകുന്നതു് ഒേരാ രൂപമാണു്. ഈ വിവിധ രൂപങ്ങ
െള സങ്കലനം െചയ്തുവച്ചാൽ വാച്ചിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യം
കൂടുതൽ െവളിെപ്പട്ടുവരുെമന്നു് ക്യൂബിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസി
ക്കുന്നു. ക്യൂബിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്ത്വം
ഇതാണു്. പ്രതിപാദ്യവിഷയെത്ത പല േകാണുകളിൽ
ക്കൂടി വീക്ഷിക്കുക എന്നതാണു് ഗർട്രൂഡ് സ്ൈറ്റൻ
എന്ന അേമരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയുെട രീതി. അവരു
െട ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു േനാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ൈവരസ്യത്താൽ പാരായണം അവസാനിപ്പി
ച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. അതല്ല ൈസ്റ്റനിെന്റ Three Lives എന്ന ഗ്ര
ന്ഥത്തിെല Melanctha എന്ന കഥയുെട സ്ഥിതി. ക്യൂ
ബിസത്തിെന്റ െടക്നിക്കിൽ ഒരു നീേഗ്രാ സ്ത്രീയുെട വി
ചാരങ്ങളുെട ലയം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടിയാണി
തു്. ആവർത്തനം സ്ൈറ്റനിനു് വളെര ഇഷ്ടമുള്ളതാണു്.
It was summer now, and they had warm sunshine
to wander. It was summer now and Jeff Campbell
had more time to wander… It was summer now and
there was a lovely silence… (p. 140). നവീന സാഹി
ത്യം സ്ൈറ്റനിെന്റ കൃതികളിലാണു് ആരംഭിക്കുന്നതു്.

ആകസ്മികത്വം ജീവിതത്തിൽ, കലയിൽ
“ജാലകക്കിളി ഇനി വരില്ല. മലമണ്ടയിെല ഹിമം അവ
െന്റ ശ്വാസനാളത്തിൽ കഫം നിറയ്ക്കും. കാറ്റിൽ തണു
ത്ത ൈകകൾ അവെന മരവിപ്പിച്ചു വധിക്കും. എെന്ന
ക്കാണാൻ അടുത്ത വർഷം അവെന്റ മകൻ മാത്രം
വരും.” െചറിയാൻ െക. െചറിയാെന്റ രചനയിെല ഒരു
ഭാഗമാണിതു് (കലാകൗമുദി—ജാലകക്കിളി). കവിയു
െട ദുഃഖം എെന്റയും – അല്ല നമ്മളുെടയും – ദുഃഖമാ
ണു്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി േപായി. േഭാപ്പാലിൽ ആയിരക്ക
ണക്കിനാളുകൾ േപായി. പലർക്കും കാഴ്ച നഷ്ടെപ്പട്ടു.
എം. എൻ. േഗാവിന്ദൻനായർ േപായി. നെമ്മ െഞട്ടി
ക്കുന്ന ഈ ആകസ്മികത്വമാണു് ഈ േലാകത്തിെന്റ
അദ്ഭുതാംശം. എന്നാൽ കലയിൽ ഈ ആകസ്മിക
ത്വം വരുേമ്പാൾ അതു് രസകരമായിത്തീരുന്നു. അതു
വിരളമായി മാത്രേമ നമുക്കു ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതാണു്
ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന സത്യം. പേക്ഷ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ
ദിനംപ്രതി കൂടിെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ടാറിട്ട േറാഡിലാെണ
ങ്കിലും വണ്ടിചക്രങ്ങൾ നിരന്തരം ഉരുണ്ടാൽ അതിൽ
പാടുകൾ വീഴും. നമ്മുെട മനസ്സു് അതു േപാെലാരു രാ
ജവീഥിയാണു്. ആകസ്മിക സംഭവങ്ങളുെട ആഘാത
േമറ്റു് അതിനു ക്ഷതം പറ്റുന്നു. എഴുപതുവയസ്സായ മനു
ഷ്യൻ ശാരീരികമായി ക്ഷതം പറ്റാത്തവനായിരിക്കും.
എന്നാൽ അയാളുെട മനസ്സു് വിണ്ടുകീറിയതായിരിക്കും.
െലാർക്കയുെട വധെത്തക്കുറിച്ചു എം. ജി. രാധാകൃഷ്ണനും
‘കലശങ്ങളുെട സഞ്ചാരെത്ത’ക്കുറിച്ച് മാധവിക്കുട്ടിയും
എഴുതുേമ്പാൾ നമ്മുെട മനസ്സിേലറ്റ മുറിവുകെളയാണു്
അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നതു്. ഇന്ത്യയുെട ഒന്നാ
മെത്ത രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന രാേജന്ദ്രപ്രസാദ് 1963
െഫബ്രുവരി 22-ആം തീയതി അന്തരിച്ചേപ്പാൾ ത്യാേഗാ
ജ്ജ്വലമായ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു മഹാവ്യക്തി േപായ
േല്ലാ എന്നു കരുതി നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചു. ആ ദുഃഖവും അതു
ളവാക്കിയ ക്ഷതവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഉത്കൃഷ്ടതമമാ
യി ജീവിക്കാൻ നമ്മേളാടു് ആഹ്വാനം നടത്തുകയാണു്
സുകുമാരൻ െപാറ്റക്കാട്ടു്. (മൂന്നു േലഖനങ്ങളും മാതൃഭൂ
മി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ). മഹത്ത്വം എന്നതു നഷ്ടെപ്പട്ടു കഴി
ഞ്ഞു. ഇേപ്പാൾ പ്രശസ്തേരയുള്ളൂ. പ്രശസ്തർക്കു മഹത്ത്വം
േവണെമന്നില്ല. ഒളിമ്പിക്സിൽ േവഗത്തിേലാടുന്നവേര
യും േബാക്സിങ് നടത്തി പ്രതിേയാഗിയുെട മൂക്കിൽനിന്നു
രക്തം ചാടിക്കുന്നവെരയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു.
നമ്മുെട സംസ്കാരത്തിെന്റ ചക്രവാളം വികസിപ്പിക്കുന്ന
വെര നാം നിന്ദിക്കുന്നു.

ഇതുവെര പറഞ്ഞതിേനാടു് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാ
ര്യം. വായനക്കാെര അറിയിക്കാനുള്ള താല്പര്യം മാത്രം.
െവണ്ണിക്കുളം േഗാപാലക്കുറുപ്പും ഇെതഴുതുന്ന ആളും തി
രുവനന്തപുരെത്ത വാട്ടർ വർക്ക്സ് പാർക്കിൽ ഇരി
ക്കുകയായിരുന്ന ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരം. കവി
എേന്നാടു പറഞ്ഞു: “മുണ്ടേശ്ശരി കുമാരനാശാെനക്കു
റിച്ച് ഇത്രെയാെക്ക നല്ലതു പറഞ്ഞിട്ടും കുമാരനാശാൻ
നല്ല കവി തെന്നയാണു്.
കണ്ണൂരു നിന്നു് മിസ്. സി. സി. ഷക്കീല (സഹീറ േകാേട്ട
ജ്, മരയ്ക്കാർകണ്ടി, കണ്ണൂർ 3) എഴുതുന്നു:
“കലാകൗമുദിയുെട ഒരു വായനക്കാരി
യാണു ഞാൻ. മാസിക കിട്ടിയാൽ ആദ്യ
മായി കത്തുകൾ േനാക്കും. പിെന്ന ഒേരാ
ട്ട പ്രദക്ഷിണം ചുറ്റിലും. ബഹളെമാന്നു

മില്ലാത്തേപ്പാൾ സാറിെന്റ അല്പം േപടി
െപ്പടുത്തുന്ന മുഖേത്താടുകൂടിയുള്ള സാഹി
ത്യവാരഫലം കൗതുകേത്താെട വായി
ക്കും…”

ആ േപടിക്കും കൗതുകത്തിനും നന്ദി. എെന്റ ‘സാക്ഷാൽ’
മുഖം പടത്തിൽ കാണുന്നതിേനക്കാൾ േപടിെപ്പടുത്തു
ന്നതാെണന്നു ഷക്കീലെയ അറിയിക്കാൻ എനിക്കു കൗ
തുകമുണ്ടു്. ‘കലാകൗമുദി’യുെട േസ്നഹസമ്പന്നനായ
േഫാേട്ടാഗ്രാഫർ ‘ടച്ച് ’ െചയ്താണു് അതിെന്റ ഭയാന
കത്വം കുറച്ചതു്. അതുനന്നായി, അെല്ലങ്കിൽ ഷക്കീല
എെന്റ ശരിയായ പടം കണ്ടു േബാധംെകട്ടുവീേണേന.

േമഴ്സി രവി
മാനവധർമ്മങ്ങളുെട ഉദയാസ്ത
മയങ്ങൾ കണ്ട യുഗസഞ്ചാരി
യായ കാലെത്ത, എല്ലാറ്റിനും
സാക്ഷിയായി നിറുത്തിെക്കാ
േമഴ്സി രവി
ണ്ടു് ഞങ്ങളുെട ശക്ത – ഈ യുഗത്തിെല ദുർഗ്ഗാേദവി –
പ്രിയദർശിനി ഉറങ്ങുകയാണു്—ഹിമവൽ സാനുക്കളുെട
മടിയിൽ.
ഇവിെട താഴ്വരയിൽ ഞങ്ങൾ
അനാഥരുെട കാലം തുടങ്ങുകയായി.
ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ
അനന്തമായ കാത്തിരിപ്പ്

േമഴ്സി രവി എഴുതിയ “േകൾക്കാത്ത ശബ്ദം” എന്ന
ഗദ്യകവിതയിെല ഒരു ഭാഗമാണിതു്. ഇതു കുറിച്ച കവി
യുെട ശബ്ദം സഹൃദയർ േകൾക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു സ്ത്രീയുെട
ആന്തരശബ്ദമാണിതു്. മഹതിയായ മെറ്റാരു സ്ത്രീയുെട
വിേയാഗത്താലുണ്ടായ തീവ്രേവദനയിൽ നിന്നുയർന്ന
ശബ്ദം. ആ ആന്തരശബ്ദം ഭാരതീയർക്കാെക – േലാക
ത്തിനാെക – േവണ്ടിയുള്ളതാണു്. (ഗദ്യകവിത േകരള
കൗമുദിയുെട വീെക്കൻഡ് മാഗസിനിൽ).
സർഗ്ഗപ്രക്രിയയുെട ഒരു തത്ത്വം വി. പി. ശിവകുമാർ
‘പ്രതിഷ്ഠ’ എന്ന കഥയിലൂെട ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. അന്യാദൃ
ശ്യസ്വഭാവമുള്ള കഥയാണിതു്. (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ).
പണ്ടു് ഒ. വി. വിജയൻ കലാകൗമുദിയിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ
വരച്ചിരുന്നു. ഒരു ൈകപ്പത്തിയുെട വിരലിന്നടിയിൽ
ഒരു പാവെപ്പട്ടവൻ കിടന്നു പിടയുന്നു. ജനയുഗം വാരി
കയിൽ ‘പാര’ എന്ന ഓഫീസ് കഥെയഴുതിയ മണർ
കാടു് വിജയെന്റ വിരലിന്നടിയിൽ കിടന്നു ഞാൻ പിട
യുന്നു. സുഹൃേത്ത, വിടൂ. എെന്റ േപന റിേവാൾവറാെയ
ങ്കിൽ അതു് എെന്റ െനഞ്ചിനു േനേര ചൂണ്ടി എനിക്കു
കാഞ്ചി വലിക്കാമായിരുന്നു. ദീപിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
ചന്ദ്രേശഖരൻ എഴുതിയ “മനസ്സിെല മയിൽപ്പീലികൾ”
വായിച്ചേപ്പാൾ േതാന്നിയതാണിതു്. അെല്ലങ്കിൽ ചന്ദ്ര
േശഖരൻ റിേവാൾവറുമായി ഇങ്ങു വന്നാൽ മതി, ഞാൻ
െനഞ്ചു കാണിച്ചുതരാം.
ക്ലിക്കുകളിൽ അംഗമായിെക്കാള്ളെട്ട എന്നു വിചാരിച്ചാ
ണു് ബ്രഹ്മാവ് എെന്ന തിരുവനന്തപുരത്തു ജനിപ്പിച്ചതു്.
അതുെകാണ്ടു ൈവകാെത ഞാനും ക്ലിക്കിൽ അംഗമാ
കും. കമലാസെന്റ ആജ്ഞ അലംഘനീയം.
□

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

238

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

