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സാഹിത്യവാരഫലം

1985/03/10-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

സംസ്കൃതത്തിൽ പാണ്ഡിത്യവും മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് ഈ
ഭാഷകളിൽ സാമാന്യമായ അറിവുമുള്ള ഒരാേളാെടാരു
മിച്ചു െകാട്ടാരക്കരയ്ക്കു വടക്കുള്ള ഒരു വിദ്യാലയത്തിെന്റ
വാർഷിക സേമ്മളനത്തിനു ഞാൻ േപായി, കൂെട പ്രശ
സ്തനായ ഒരു കഥാകാരനുമുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ഡിതനും
കഥാകാരനും സംഭാഷണവിദഗ്ദ്ധർ. അതുെകാണ്ടു സമ
യം േപായതു് അറിേഞ്ഞയില്ല. സേമ്മളനം തുടങ്ങുന്നതി
നുമുൻപു് വിദ്യാലയത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥരായ നമ്പൂതിരിമാ
രുെട വീട്ടിൽ വിശ്രമിേക്കണ്ടി വന്നു. ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഊണും
അവിെടത്തെന്ന. ഉണ്ണാൻ സമയമായേപ്പാൾ ആേരാ
ഒരാൾ വന്നു ഞങ്ങെള ക്ഷണിച്ചു. പണ്ഡിതനായ അദ്ധ്യ
ക്ഷനും പ്രഭാഷകരും നായർ വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ടവരായ
തുെകാണ്ടു് പാേയാ തടുേക്കാ നല്കിയിരുന്നില്ല. ഇരി
ക്കാൻ ഒരു വാഴയില. ഉണ്ണാൻ േവെറാരു വാഴയില.
അദ്ധ്യക്ഷൻ േനരേമ്പാക്കുകാരനാണു്. “ഏതിൽ ഇരി
ക്കണം? ഏതിൽ നിന്നു് ഉണ്ണണം?” എന്നു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ േചാദ്യം. ഇരുന്നു. ഊണു് ആരംഭിച്ചു. സാമ്പാെറാഴി
ച്ചേപ്പാൾ ഊണു് തുടരാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്നായി. അത്രയു
ണ്ടു് ഉപ്പിെന്റ ചുവ. അദ്ധ്യക്ഷൻ കഥാകാരേനാടു്: “ഉപ്പു്
തീെരയില്ല സാമ്പാറിനു് അേല്ല?” േചാറു വിളമ്പുന്ന നാ
യർ (നമ്പൂതിരിമാെരല്ലാവരും ആ സമയത്തു് മറഞ്ഞുനി
ന്നിരുന്നു. നായന്മാർ ഉണ്ണുന്നിടത്തു േനാക്കുകേപാലും
പാടില്ലേത്ര.) ഓടിെയത്തി ‘ഉപ്പു് േവേണാ?’ എന്നു േചാ
ദിച്ചു. അദ്ധ്യക്ഷൻ മറുപടി നൽകി: “ എനിക്കു് ഇത്രയും
മതി ഉപ്പു്. പേക്ഷ ഈ കഥാകാരനുണ്ടേല്ലാ വലിയ ഉപ്പു
തീറ്റക്കാരനാണു്. അതുെകാണ്ടു് കുെറ ഉപ്പുകൂടി സാമ്പാ
റിൽ ഇട്ടു െകാടുക്കൂ.” അയാൾ ഉപ്പു് െകാണ്ടുവരുന്നതിനു
മുൻപു് ഞങ്ങൾ ഊണു മതിയാക്കി.
ഉപ്പിെനതിരായി അേമരിക്കയിൽ
ബഹളം തുടങ്ങിയിട്ടു് കുെറക്കാല
മായി. സകല േരാഗങ്ങളും ഉപ്പു കൂ
ട്ടുന്നതുെകാണ്ടു് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാ
ണു് ചിലരുെട അഭിപ്രായം. അതു
സത്യേമാ അസത്യേമാ ആകെട്ട.
ഉപ്പു് േചർക്കാെത കറികൾ കഴിക്കാ
െനാക്കുകയില്ല. കുറഞ്ഞാലും വയ്യ.
കുറഞ്ഞാൽ ഉപ്പു് േചർക്കാം. കൂടിയാേലാ? കൂട്ടാെനടു
ത്തു ദൂെരക്കളയുകേയ തരമുള്ളൂ. അെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങൾ
െചയ്തതുേപാെല ഊണു മതിയാക്കി എഴുേന്നറ്റു േപാക
ണം. കറിയുപ്പുേപാെലയാണു് സന്മാർഗ്ഗം. അതു കുറ
ഞ്ഞാൽ ആപത്തു്, കൂടിയാലും ആപത്താണു്. വാ േതാ
രാെത സന്മാർഗ്ഗം പ്രസംഗിച്ചുെകാണ്ടു് നടക്കുന്ന ഒരു
ത്തൻ വീട്ടിലുെണ്ടന്നു വിചാരിക്കൂ. ആ വീടു് നരകമായി
മാറും. വിദ്യാർത്ഥിക്കു ജയിക്കാൻ നൂറിൽ മുപ്പത്തഞ്ചു്
മാർക്കു േവണം. മുപ്പത്തിനാേലമുക്കാൽ മാർക്കു് െകാ
ടുത്ത ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് െപ്രാഫസെറ എനിക്കറിയാം. മു
പ്പത്തിനാലര എന്നതു മുപ്പത്തഞ്ചായി പരിഗണിക്കുെമ
ങ്കിലും അയാൾ അതു െകാടുത്തില്ല. കാൽമാർക്കിൽ
അയാളുെട സന്മാർഗ്ഗ നിഷ്ഠ അർക്കകാന്തിേയാെട വി
ലസി. േലാകത്തുള്ള ഏതു് ആഭാസനും ഈ ഇംഗ്ലീഷ്
െപ്രാഫസെറക്കാൾ മാന്യനാണു്. വീട്ടിെല സന്മാർഗ്ഗ
വാദിെയക്കുറിച്ചാണു് നമ്മൾ പറഞ്ഞുവന്നതു്. അയാൾ
ഭാര്യേയാടു്: “എടീ, മലക്കറി ആറുരൂപ െതാണ്ണൂറ്റിയഞ്ചു
ൈപസയേല്ല ആയുള്ളൂ. ബാക്കി അഞ്ചു ൈപസ എവി
െട? എന്തു് ? കടക്കാരെന്റ ൈകയിൽനിന്നു വാങ്ങിച്ചി
ല്ല എേന്നാ? േദ്രാഹി. (േവലക്കാരേനാടു് ) എടാ ശങ്കരാ
ആ ബാക്കി അഞ്ചു ൈപസ െചന്നു വാങ്ങിെക്കാണ്ടു വാ.
(ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന മകേനാടു് ) എടാ സന്ധ്യയ്ക്കു് ആറുമ
ണിെതാട്ടു് രാത്രി പത്തുമണിവെര പഠിക്കണെമന്നു പറ
ഞ്ഞിട്ടിേല്ല? ഒൻപതു അൻപത്തഞ്ച് ആയേപ്പാൾ കിട
ന്നുകളേഞ്ഞാ? എഴുേന്നല്ക്കു് അഞ്ചുമിനിറ്റുകൂെട പഠിച്ചിട്ടു്
കിടന്നാൽ മതി.” ഇമ്മട്ടിലുള്ള സന്മാർഗ്ഗവാദി ഭാര്യയുെട
യും കുഞ്ഞുങ്ങളുേടയും ജീവിതം നശിപ്പിക്കും.
കറിയുപ്പുേപാെലയാണു് സാഹിത്യത്തിെല സന്മാർഗ്ഗ
ചിന്ത. കുറഞ്ഞാൽ െവണ്മണിക്കവിതേപാെല നിന്ദ്യമാ
കും. കൂടിയാൽ ഉള്ളൂർക്കവിതകൾേപാെല അസഹനീ
യമാകും. അൈദ്വതചിന്ത ഏറിയാൽ, മാർക്സിസം ഏറി
യാൽ, ൈക്രസ്തവ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഏറിയാൽ സാഹി
ത്യസൃഷ്ടി തകരും. നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട അളവിൽ ഈ കറി
യുപ്പു് സാഹിത്യത്തിൽ േചർക്കാം. അതു കുറയരുതു്, കൂട
രുതു്.

േചസ്
കുറ്റത്തിനും അതിേനാടുേചർന്ന
സാഹസകൃത്യങ്ങൾക്കും ആധിക്യ
മുണ്ടായാലും സാഹിത്യത്തിെന്റ േമ
ന്മയ്ക്കു കുറവു സംഭവിക്കുെമന്നതിനു
െതളിവു നല്കുന്നു േജംസ് ഹഡ്ലി
േചസിെന്റ കൃതികൾ. അവെയക്കു
റിച്ചു സാമാന്യമായും No Orchids
േജംസ് ഹഡ്ലി േചസ്
for Miss Blandish എന്ന ത്രില്ലറി
െനക്കുറിച്ചു് സവിേശഷമായും എം. ഹരികുമാർ കലാ
കൗമുദിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. (േചസ് എത്ര േക
മൻ—ലക്കം 493). േചസിെന്റ “ …ബ്ളൻഡിഷ് ” എന്ന
േനാവൽ വായിക്കാൻ രസമുണ്ടു്. ഒരു േകാടീശ്വരെന്റ
മകളായ ബ്ളൻഡിഷിെന ഒരു െകാള്ളസംഘം അപ
ഹരിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുന്നു. ആ സംഘത്തിെന്റ ൈക
യിൽനിന്നു മെറ്റാരു സംഘം അവെള അപഹരിക്കുന്നു.
േമാചനദ്രവ്യം ൈകക്കലാക്കിയതിനുേശഷം അവെള
െകാല്ലാനായിരുന്നു രണ്ടു സംഘങ്ങളുെടയും ഉേദ്ദശ്യം.
രണ്ടാമെത്ത സംഘെത്ത നയിക്കുന്നതു് ഒരു സ്ത്രീയാണു്.
അവരുെട മകൻ ബ്ളൻഡിഷിെന ൈലംഗിക ലക്ഷ്യ
േത്താെട സമീപിക്കുന്നു. അവൻ ധ്വജഭംഗമുള്ളവനാണു്.
ബ്ളൻഡിഷിെന അവൻ ബലാത്സംഗം െചയ്താൽ ആ
ധ്വജഭംഗം മാറുെമന്നാണു് അമ്മയുെട വിചാരം. െപാ
ലീസ് െകാള്ളക്കാെര േതാൽപ്പിച്ചു. ബ്ളൻഡിഷിനു വീ
ട്ടിൽ േപാകാം. പേക്ഷ അവൾ പാർത്തിരുന്ന െകട്ടി
ടത്തിൽ നിന്നു താഴേത്തക്കു ചാടി ആത്മഹത്യെചയ്തു.
െചറുപ്പക്കാരെന്റ േപ്രമപ്രകടനങ്ങൾ അവൾ ഇഷ്ടെപ്പ
െട്ടന്നും അവെന ഉേപക്ഷിച്ചുേപാകാൻ വയ്യാത്തതുെകാ
ണ്ടാണു് അവൾ ആത്മഹത്യ െചയ്തെതന്നും ഓർെവൽ
എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ഓർെവല്ലിെന്റ ഈ വാദം ശരിയെല്ലന്നു
േകാളിൻ വിൽസൻ പറയുന്നു. സാഹിത്യപരമായ േമ
ന്മയിെല്ലങ്കിലും അവഗണിക്കാൻ വയ്യാത്ത സംഭ്രമ കഥ
യാണു് “ …മിസ്സ് ബ്ളൻഡിഷ്.”

രണ്ടു കഥകൾ
വ്യക്തി സ്പർശകങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിലാണു് സ്ത്രീക്കു
താൽപര്യം. ഭർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണു് അവൾ
അവ കെണ്ടത്തുന്നതു്. അേപ്പാൾ ഭർത്താവു് അകന്നു
നിന്നാൽ അവൾ ശണ്ഠകൂടും. മിക്ക ദാമ്പത്യജീവിതങ്ങ
ളും തകരുന്നതു് ഭാര്യയുെടയും ഭർത്താവിെന്റയും ഈ
അകൽച്ചയിലാണു്. മുഹമ്മദ് േറാഷൻ കലാകൗമുദി
യിെലഴുതിയ “േപായകാലത്തിെന്റ വിത്തുകൾ” എന്ന
െചറുകഥയിൽ ‘േപർസനൽ റിേലഷൻ’ നഷ്ടെപ്പട്ട ഒരു
സ്ത്രീയുെട ചിത്രം കാണാം. വിരളമാേയ അയാൾ അവളു
െട അടുക്കെലത്തുന്നുള്ളൂ. വ്യക്തിബന്ധം തകരുന്നുെവ
ന്നു കണ്ട അവൾ വീട്ടിെന്റ മുറ്റത്തു പൂേന്താട്ടമുണ്ടാക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നു. ഭൂമി കിളച്ചു മറിച്ചേപ്പാഴാണു് നടാൻ വിത്തു
കളിെല്ലന്നു അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതു. അവൾ വീട്ടിേല
ക്കു് ഓടുന്നു. പേക്ഷ അവിെടയും വിത്തുകളില്ല. ഉണ്ടാ
യിരുന്ന ഉദ്യാനം നശിച്ചുേപായി. ഭർത്താവിെന്റ ബീജം
സ്വീകരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധമായ ഗർഭാശയം. ആ വിത്തു
വീണു സന്തത്യുല്പാദനം നടക്കുന്നിെല്ലന്നു വ്യംഗ്യം. ഈ
പ്രതിരൂപാത്മകത്വവും ആഖ്യാനവും േമാരും മുതിരയുെമ
ന്നേപാെല േചരാെത കിടക്കുന്നതാണു് ഇക്കഥയുെട
ന്യൂനത. അതു് ആന്റി ൈക്ലമാക്സിൽ െചന്നു നിൽക്കുന്ന
താണു് േവെറാരു ന്യൂനത.
േറാഷെന്റ സിംബലിസം ദുർഗ്രഹമല്ല. ദുർഗ്രഹതയുള്ള
തു് വി. ആർ. സുധീഷിെന്റ ‘തയ്യൽക്കാരൻ’ എന്ന കഥ
യിെല സിംബലിസത്തിനാണു്. തയ്യൽക്കാരൻ കുപ്പാ
യം തുന്നിെക്കാടുക്കാത്തതും തയ്യൽക്കടയ്ക്കകത്തു് ഒരു
സ്ത്രീ കയറിേപ്പായിട്ടു് തിരിച്ചുവരാത്തതുെമാെക്ക പ്രതിരൂ
പാത്മകതയുള്ള സംഭവങ്ങളാണു്. ആഖ്യാനപാടവം പ്ര
കടമാകുന്ന ആ കഥയിെല ദുർഗ്രഹതയാർന്ന ഈ സിം
ബലിസം ഹൃദയസംവാദത്തിനു പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കു
ന്നു. സാർവലൗകിക പ്രാധാന്യമാർജ്ജിക്കാത്ത ഇത്ത
രം സ്വകീയ പ്രതിരൂപങ്ങൾ െചറുകഥകെള പരാജയ
ത്തിേലക്കു തള്ളിവിടുന്നു.
ഗ്രന്ഥശാലയിൽ അേനകം പുസ്തകങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും
ഒരാൾക്കു് ഒരു സമയം ഒരു പുസ്തകമേല്ല വായിക്കാനാ
വൂ എന്നു നവീന സാഹിത്യകാരനു പറയണെമന്നിരിക്ക
െട്ട. അങ്ങെന ‘േനേരെചാേവ്വ’ അയാളതു പറയുകയില്ല.
പറയുന്നതു് ഇങ്ങെനയാവാം. കാട്ടിൽ മരങ്ങൾ അന
വധിയുെണ്ടങ്കിലും ഒരു കിളിക്കു് ഒരു സമയത്തു് ഒരു മര
െക്കാമ്പിലേല്ല ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ?
േഗാപിനാഥ് പനങ്ങാ
ടു് മേനാരാജ്യം വാരി
കയിൽ കയറിനിന്നു്
“തിമിംഗലങ്ങേള തിരി
ച്ചു വരൂ” എന്നു വിളി
ക്കുന്നു. അവ തിരിച്ചു
തിമിംഗിലം
വരുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഞാൻ പനങ്ങാട്ടു െചന്നുനി
ന്നു് േഗാപനാേഥ എേന്നാ േഗാപനാഥാ എേന്നാ വിളി
ച്ചാൽ േഗാപിനാഥ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്തു് എത്തുേമാ?
ഇേല്ലയില്ല. അതുേപാെല ‘തിമിംഗലങ്ങേള തിരിച്ചുവരൂ’
എന്നു വിളിച്ചാലും തിമിംഗിലങ്ങൾ വരില്ല. ‘തിമിംഗില
ങ്ങേള തിരിച്ചുവരൂ’ എന്നു വിളിച്ചു േനാക്കൂ. വരും. തി
മി ഒരുതരം മത്സ്യമാണു്. ‘ഗില’ ശബ്ദത്തിനു വിഴുങ്ങുന്ന
തു്, ഗ്രസിക്കുന്നതു് എന്നർത്ഥം. തിമിെയ വിഴുങ്ങുന്നതു്
തിമിംഗിലം.

അത്യുക്തിയില്ല
ഭാഷ സൂക്ഷിച്ചു് ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതാണു്. ഇെല്ലങ്കിൽ
ആപത്തുണ്ടാകും. അതിനു ചാൾസ് ബർലിറ്റ്സിെന
അവലംബിച്ചുെകാണ്ടു് ഒരു സംഭവം ചുരുക്കിെയഴുതാം.
ജപ്പാനീസ് ഭാഷയിെല mokusatsu എന്ന വാക്കിനു
“അവഗണിക്കുക” “അഭിപ്രായം തൽക്കാലം പറയാ
തിരിക്കുക” “അഭിപ്രായമില്ല” എന്ന അർത്ഥങ്ങളുണ്ടു്.
ഹീേരാഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ആറ്റം േബാംബ്
ഇടുന്നതിനു മുൻപു് അേമരിക്കൻ ഗവെണ്മന്റ് ജപ്പാനീ
സ് ഗവെണ്മന്റിനു മുന്നറിയിപ്പു് നൽകി. തങ്ങളുെട ൈക
യിൽ മാരകായുധമുെണ്ടന്നും അതു ഉപേയാഗിച്ചാൽ
പട്ടണങ്ങൾ മരുഭൂമികളായി മാറുെമന്നും അതുെകാണ്ടു്
കീഴടങ്ങുകയാണു േവണ്ടെതന്നും അേമരിക്ക അറിയി
ച്ചു. ക്യാബിനറ്റ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കു
ന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ Mokusatsu പരിപാലിക്കുകയാ
ണു് തങ്ങെളന്നു ജപ്പാനീസ് സർക്കാർ മറുപടി െകാടു
ത്തു. ഭാഗ്യേക്കടുെകാണ്ടു് ആ വാക്കു് ‘അവഗണിക്കുന്നു’
(ignore) എന്നു തർജ്ജമ െചയ്യെപ്പട്ടു. ‘അഭിപ്രായം പി
ന്നീടു പറയാം’ എന്നാണു് അവർ ഉേദ്ദശിച്ചതു്. പേക്ഷ
തർജ്ജമ േകട്ട അേമരിക്കൻ സർക്കാർ ആറ്റംേബാംബ്
ഇട്ടു.
അത്യുക്തി ഇല്ലാെത ‘വസ്തുനിഷ്ഠ
ത്വം’ പരിപാലിച്ചു് എഴുതുന്ന ആളാ
ണു് െപ്രാഫസർ എസ്. ഗുപ്തൻനാ
യർ. അത്യുക്തി ബാലിശമായ മന
സ്സിെന്റ സന്തതിയാെണന്നു അേദ്ദ
ഹത്തിനറിയാം. ‘കളിയിൽ പ്രാണ
എസ്. ഗുപ്തൻനായർ
രക്ഷയ്ക്കും േഗാബ്രാഹ്മണ ഹിതത്തി
നും േവളിക്കും വൃത്തിരക്ഷയ്ക്കും െപാളിെചാല്ലുന്നതുത്തമം’
എന്നു വ്യാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതുേപാെല അവ
താരിക എഴുതുേമ്പാഴും സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നടത്തു
േമ്പാഴും ചരമാനന്തര പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുേമ്പാഴും
അത്യുക്തിയാകാെമന്നു നിസ്സാരനായ ഞാൻ പറഞ്ഞു
െകാള്ളെട്ട. ഗുപ്തൻനായർ അവയിലും അത്യുക്തി കലർ
ത്താറില്ല. അന്തരിച്ച െസബാസ്റ്റ്യൻ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു ഭാ
ഗവതെരക്കുറിച്ചു അേദ്ദഹം മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
എഴുതിയ േലഖനം േനാക്കൂ. അത്യുക്തിയും സ്ഥൂലീകര
ണവും തെന്റ ശത്രുക്കളാെണന്നു അേദ്ദഹം പേരാക്ഷ
മായി പറയുന്നു. അന്തരിച്ച വ്യക്തിയുെട കഴിവുകളും സ്വ
ഭാവ സവിേശഷതയും എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഹൃദ്യമായ
േലഖനമാണതു്.

നാേയ വരൂ
വിരസവും ക്ഷുദ്രവും അടുക്കളയിൽ േജാലി െചയ്യുന്ന െപ
ണ്ണുങ്ങെള മാത്രം രസിപ്പിക്കുന്നതും ആയ ഒരു പംക്തി
യുണ്ടു് മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ: ‘ദാമ്പത്യ ദുഃഖങ്ങൾ’
എന്നാണു് അതിെന്റ േപരു് ഇത്തവണ ഒരു പദ്മാവതി
അമ്മയാണു് ഈ പംക്തിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതു്. കഥ
പറയുന്ന ആൾ (സ്ത്രീ) േസ്നഹത്തിെന്റ നീർച്ചുഴിയിൽ വീ
ണു. വിേനാദിെനയാണു് അവർ േസ്നഹിച്ചതു്. പേക്ഷ
അയാൾ കടലിൽ വീണു ചത്തുേപായി. കാലം കഴി
ഞ്ഞു് അവെള വിജയൻ വിവാഹം െചയ്തു. ഒരു ദിവസം
രതിക്രീഡകളിൽ െപട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അവൾ വിജയെന
അറിയാെത വിേനാേദ എന്നു വിളിച്ചു േപായി. ഭർത്താ
വിനു െതറ്റിദ്ധാരണയുമായി. ഈ െതറ്റിദ്ധാരണ മാ
റ്റാൻ എന്താണു് വഴിെയന്നു് കഥ പറയുന്ന ആൾ അെല്ല
ങ്കിൽ കഥാനായിക േചാദിക്കുന്നു. ഉത്തരം പറയാൻ
കടെപ്പട്ടവരാണു് വായനക്കാരായ നമ്മൾ. സംഭവിച്ച
തു് അങ്ങു േപാകെട്ട. വിേനാദ് എെന്നാരുത്തെന പരി
ചയമിെല്ലന്നു കള്ളം പറഞ്ഞാൽ മതി. പിെന്ന ഇനി
സംബുദ്ധി ഒന്നു മാറ്റണം. തിരുവനന്തപുരെത്ത െപണ്ണു
ങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ഭർത്താവിെന്റ േപരിെന്റ ആദ്യെത്ത
അക്ഷരമാണു് ‘െചല്ലം െകാഞ്ചി’ വിളിക്കുന്നതു്. ‘നാേയ
ഇേങ്ങാട്ടു വരൂ’ എന്നു അവൾ വിളിച്ചാൽ നാരായണൻ
നായെരന്ന ഭർത്താവു് അവളുെട അടുക്കെലത്തും. അതു
െകാണ്ടു് ‘വീേയട്ട’ എന്നു വിളിച്ചാൽ മതി അയാെള.
വിേനാദിനും വിജയനും അതു േചരുമേല്ലാ. തെന്നയാ
ണു അവൾ വിളിക്കുന്നെതന്നു് വിജയൻ കരുതും. തെന്റ
പൂർവ്വ കാമുകെന ഉേദ്ദശിച്ചുള്ള വിളിയാണു് അെതന്നു്
അവൾക്കു് അകേമ വിചാരിച്ചു് ആഹ്ലാദിക്കുകയും െച
യ്യാം. ഒരു െവടിയ്ക്കു് രണ്ടു പക്ഷികൾ.
മലയാക്കാർ പശുക്കെള എണ്ണുേമ്പാൾ അവയുെട തല
േനാക്കിയല്ല എണ്ണുന്നതു്. അവെയ തിരിച്ചുനിറുത്തി വാ
ലു് എണ്ണും. സാഹിത്യത്തിെന്റ ചന്തിെതാട്ടു് എണ്ണുന്ന രീ
തിയാണു് നമ്മുെട എഴുത്തുകാർക്കു് ഇഷ്ടം.

െതാപ്പി എടുക്കുന്നു
എം. പി. േപാൾ ഖദർ േവഷമണി
ഞ്ഞു് തീവണ്ടിയിലിരിക്കുന്നു. ഒരു സു
ഹൃത്തു് േചാദിച്ചു: “അല്ല മാഷ് ഖദറാ
ക്കിേയാ േവഷെമാെക്ക?” േപാൾ
മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഓർക്കായ്കയല്ല,
വല്ല കരിഞ്ചന്തക്കാരേനാ കള്ളേനാ
ആെണന്നു് എെന്ന െതറ്റിദ്ധരിക്കാ
േയശുദാസൻ
നിടയുെണ്ടന്ന കാര്യം.” ഖദറുടുപ്പും
ഖദർ മുണ്ടും േപായിട്ടു് െതാപ്പിക്കായി പ്രാധാന്യം. െന
ഹ്രു െതാപ്പിവച്ചിരുന്നേല്ലാ. ഇന്നു ഷാളിനാണു് പ്രാധാ
ന്യെമന്നു് അനുഗൃഹീതനായ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് േയശുദാസ്
ഹാസ്യചിത്രങ്ങളിലൂെട ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. (ഈയാഴ്ച വാ
രികയിെല ‘കഴിഞ്ഞയാഴ്ച’ എന്ന ചിത്രപരമ്പര). മദ്യ
ക്കുപ്പി വലിയ ഷാളിനകത്തുവച്ചു രണ്ടുേപർ നിൽക്കുന്നു.
അതിനു് ഒരു കമന്റും േയശുദാസേന്റതായി: “ഷാൾ പു
തച്ചാൽ രാജീവ് ഭക്തനാകില്ല. ഷാൾ ഒരു കർട്ടനാണു്.
ഭക്തന്മാരുെട അറയും മറയും രാജീവ് ഇഷ്ടെപ്പടില്ല”.
സായ്പിെന്റ മട്ടിൽ പറയുകയാണു് ഞാൻ. േയശുദാസ
െന്റ മുൻപിൽ ഞാൻ െതാപ്പിെയടുക്കുന്നു.

െതാപ്പി എടുക്കുന്നില്ല
To take off one’s hat to എന്നു പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാ
നം കാണിക്കുക, പ്രശംസിക്കുക എന്നർത്ഥം. െചറു
കഥയ്ക്കു് ഒരു വികാസവും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തു് ‘മധു
മതി’ എന്ന കാല്പനിക കഥ രചിച്ച പൂർണ്ണചന്ദ്ര ചേട്ടാ

പാദ്ധ്യായയുെട മുമ്പിൽ എനിക്കു െതാപ്പിെയടുക്കാൻ
വയ്യ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബുദ്ധിശൂന്യനാെണന്നു
കരുതണം. കരുതൂ. എങ്കിലും െതാപ്പി എെന്റ തലയിൽ
ത്തെന്ന ഇരിക്കെട്ട.

േഡാക്ടറുേദ്യാഗം കിട്ടിയ ഒരു യുവാവു് േജാലിസ്ഥല
േത്തക്ക് േപാകുേമ്പാൾ നദീതീരത്തു് മരണേത്താടടുത്തു
കിടന്ന ഒരു യുവതിെയ കണ്ടു. ആ അതിസുന്ദരിെയ
അയാൾ ശുശ്രൂഷിച്ചു, ജീവൻ നൽകി. അവൾ ആ േഡാ
ക്ടറുെട ഭാര്യയായി. പേക്ഷ അവൾ േനരേത്ത തെന്ന
വിവാഹിതയായിരുന്നു. ആപത്തു് സംഭവിച്ചേപ്പാൾ പൂർ
വ്വകാലജീവിതം വിസ്മരിച്ചു േപായി, അവൾ. അങ്ങെന
േഡാക്ടേറാെടാത്തു് താമസിക്കുേമ്പാൾ ആദ്യെത്ത ഭർ
ത്താവു് പാട്ടുപാടി അലയുകയായിരുന്നു. ആ ഗാനം േക
ട്ട അവൾക്ക് പൂർവ്വസ്മൃതി ഉണ്ടായി. േഡാക്ടെറ ഉേപ
ക്ഷിക്കാൻ അവൾ അശക്ത. ആദ്യെത്ത ഭർത്താവിെന
േവെണ്ടന്നു് വയ്ക്കാനും വയ്യ. ഗംഗയിൽ ചാടി അവളും
ആദ്യെത്ത ഭർത്താവും ആത്മഹത്യ െചയ്യുേമ്പാൾ കഥ
അവസാനിക്കുന്നു. േസ്നഹം, ചാരിത്ര്യം ഈ മൂല്യങ്ങെള
പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഈ കഥ 1873-ലാണു് രചിക്കെപ്പ
ട്ടതു്. ബംഗാളി ഭാഷയിെല ആദ്യെത്ത െചറുകഥയാ
ണിതു്. അതുെകാണ്ടു് നവീനകഥകൾക്ക് പറ്റിയ മാനദ
ണ്ഡം െകാണ്ടു് ഇതിെന അളക്കാൻ വയ്യ. കഥാകാരെന്റ
ആന്തരചരിത്രേത്താടു് ബന്ധെപ്പട്ടാണു് ഇക്കഥയുെട
ജനനം. ആ രണ്ടു ചരിത്രങ്ങേളാടും ബന്ധെപ്പടുത്തി
േനാക്കുേമ്പാൾ, അക്കാലെത്ത വികാരങ്ങേളാടും ചി
ന്തകേളാടും േചർത്തുവച്ച് സവീക്ഷണം െചയ്യുേമ്പാൾ
ഇതിെന്റ േനർക്ക് ഒരു കല്ലു േപാലും എറിയാൻ വെയ്യ
ന്നു വരും.
എന്നാൽ തികച്ചും വിഭിന്നങ്ങളായ ഇന്നെത്ത പരിതഃ
സ്ഥിതികളിൽ ഇതു േരാഗാർത്തമായ െറാമാന്റിസിസ
മായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. അതിനാലാണു് െതാപ്പി തല
യിൽ തെന്ന ഇരിക്കെട്ട എന്നു് ഞാൻ ആദ്യേമ പറഞ്ഞ
തു് (കഥ കുങ്കുമം വാരികയിൽ. തർജ്ജമ െപ്രാഫസ്സർ
പി. കൃഷ്ണേന്റതു് ).

പലരും പലതും
1. േഷർലി ഒരു െചറുപ്പക്കാരെന േസ്നഹിക്കുന്നു. അയാൾ
അവെള പറ്റിക്കുന്നു. േഷർലി കന്യാസ്ത്രീ ആകുന്നു. യു

വാവു് േകാൺെവന്റിൽ ഭാര്യയുെമാത്തു് അവെര കാ
ണാൻ വരുന്നു. പഴയ ഓർമ്മകൾ കന്യാസ്ത്രീെയ പീ
ഡിപ്പിക്കുന്നു—േമരിക്കുട്ടി െനല്ലിെപ്പായിൽ ‘പൗരദ്ധ്വ
നി’ വാരികയിെലഴുതിയ “ഓർമ്മകേള ഇനിയുറങ്ങൂ”
എന്ന കഥയാണിതു്. ഇത്തരം കഥകൾെക്കതിരായി
ശബ്ദമുയർത്തൂ. വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജനം െചയ്യെപ്പട്ടു.
ൈപങ്കിളിക്കഥാവസൂരിക്ക് മരുന്നില്ല. ബഹുജനേരാ
ഷേമ അതിനു് പ്രതിവിധിയായുള്ളൂ.

2.

േദവാ നിന്നാരാധികേയ്ക്കകുമീ
നിർമ്മാല്യങ്ങൾ
ഭാവസൂനമായ് നീെയേന്മനിയിൽ െചാരിഞ്ഞാലും
—േഗാപാലകൃഷ്ണൻ േകാട്ടയ്കൽ ‘പൗരധ്വനി’ വാരിക
യിെലഴുതിയ “ഇനി ഞാൻ മടങ്ങെട്ട” എന്ന കാവ്യ
ത്തിെന്റ തുടക്കമാണിതു്. ക്ലീേഷ െകാണ്ടു് വായന

ക്കാെര ഇങ്ങെന ഉപദ്രവിക്കുന്നവരിൽ നിന്നു് രക്ഷ
േനടാൻ എന്തു െചയ്യണം? േപാലീസിേനാടു േചാദി
ക്കാം. െടലിേഫാൺ എവിെട? നൂറു് എന്ന നമ്പർ
കറക്കെട്ട.

3. “ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഒരു മിഥ്യേയാ?” എന്ന
േപരിൽ ദീപിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഒരു റിേപ്പാർട്ട്.

േഡാക്ടർ േജാർജ് ഇരുമ്പയത്തിെന്റ ഒരു ഗ്രന്ഥം
പ്രകാശനം െചയ്തതിെനക്കുറിച്ചുള്ളതാണതു്. ചിത്ര
ത്തിൽ േഡാക്ടർ െക. രാമചന്ദ്രൻ നായരുെട ശിര
സ്സിെന്റ കാൽ ഭാഗം കാണാം. ഈ േലഖകെന്റ ബ്ര
ഹ്മക്ഷൗരം െചയ്ത തല മുഴുവനും. െപ്രാഫസ്സർ എസ്.
ഗുപ്തൻ നായർ ചിരിക്കുന്നു. െപ്രാഫസ്സർ പി. സി.
േദവസ്യ പ്രസംഗിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം എെന്ന ‘നിരൂ
പകവ്യാഘ്രം’ എന്നു് വിേശഷിപ്പിച്ചേപ്പാഴാണു് ചി
രിക്കാത്ത ഞാൻ ചിരിച്ചതു്. ആ ചിരിേയാടുകൂടിയ
ചിത്രമാണു് എേന്റതു്. ഭാഗ്യം. ‘നിരൂപകവ്യാഘ്രം’
എന്നേല്ല പറഞ്ഞുള്ളൂ. “നിരൂപകക്കടുവ” എന്നു്
േദവസ്യ പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ. നന്ദി. പിെന്ന റിേപ്പാർട്ട്
നന്നായിട്ടുണ്ടു്. മലയാള ഭാഷ നല്ലേപാെല ൈകകാ
ര്യം െചയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആേരാ ഒരാൾ എഴുതി
യതാണിതു്. േഡാക്ടർ േജാർജ്ജ് ഇരുമ്പയം എഴു
തിയാൽ എത്രേത്താളം നന്നാകുേമാ അത്രേത്താളം
നന്നായിട്ടുണ്ടു്. എം. െക. എൻ. േപാറ്റിെയ സവിന
യം അഭിനന്ദിക്കെട്ട.

4. സാവിത്രിയുെട ഭർത്താവു് മാധവൻ പണം അപ
ഹരിച്ചു എന്നു് വാർത്ത പരന്നു. മാധവൻ ആത്മഹ
ത്യ െചയ്തു. സാവിത്രി മകെന വളർത്തിെക്കാണ്ടു
വന്നു. പ്രായം െചെന്നത്തിയ മകൻ മറുനാട്ടിൽ

നിന്നു് വരുെമന്നു് പ്രതീക്ഷിച്ച് സാവിത്രി കാത്തു്
നിൽക്കുേമ്പാൾ കമ്പി സേന്ദശം എത്തുന്നു. ‘മകൻ
ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചേത്ര”. ഇതാണു് ഉണ്ണിക്കൃ
ഷ്ണൻ േതവള്ളി കുമാരി വാരികയിൽ എഴുതിയ “േവ
ഴാമ്പലിെന്റ ദുഃഖം” എന്ന െചറുകഥ—സർ, ദിസ്
ഈസ് എ െവരി സീരിയസ്സ് ഒഫൻസ്.

5.

ചില്ലേക്കാണിൽച്ചിറകു കുടയും പക്ഷിജാലം വിദൂര
ത്തല്ലിന്റാഴം കുറയുമകെലച്ചക്രവാളം ചുവക്കും
മുല്ലപ്പൂവിൻ മണെമാടിളകും മന്ദവാതം ചരിക്കും
നല്ലൂർ ഗ്രാമം െതളിയുമുണരാനന്ത്യയാമം വിേശഷം

സഖി വാരികയിെല “ചന്ദ്രേലഖെയ്ക്കാരു സേന്ദശം”
എന്ന സേന്ദശകാവ്യത്തിെല ഒരു േശ്ലാകം. എഴു
തിയ ആളിെന്റ േപരു് അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല. ആറന്മുള സത്യ
വ്രതനായിരിക്കും കവി. അേദ്ദഹത്തിനു് ഒഴുക്കുള്ള
േശ്ലാകങ്ങൾ രചിക്കാനറിയാം.
6. ചന്ദ്രിക വാരിക 28-ആം ലക്കം, എത്ര തവണ മറി
ച്ചുേനാക്കിയിട്ടും െചറുകഥ കാണുന്നില്ല—കഥ മരിക്കു
ന്ന കലയാെണന്നു് മനസ്സിലായി വരുന്നു.

ഒരു പുതിയ േനാവൽ
ഹംഗറിയൻ േനാവലിസ്റ്റ് േദ്യാർദ്യ
േകാൺറാറ്റ് (Gyorgy Konrad, ജന
നം 1933) ‘The Case Worker’ എന്ന
േനാവലിെന്റ രചനേയാടു കൂടി മഹാ
യശസ്കനായി. അതിെനക്കുറിച്ച് ഈ
പംക്തിയിൽ മുൻപു് ഞാെനഴുതിയി
രുന്നു. േകാൺറാറ്റിെന്റ പുതിയ േനാ േദ്യാർദ്യ േകാൺറാറ്റ്
വലാണു് ‘The Loser’ എന്നതു്. “പ്രസ്ഥാനെമന്ന നില
യിൽ േലാകമുതലാളിത്തം അസാദ്ധ്യതയാണു്. േലാക
കമ്മ്യൂണിസം അങ്ങെനയല്ല. വാഗ്ദത്ത ഭൂമി ചരിത്രത്തി
െന്റ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഇവിെടത്തെന്ന സൃഷ്ടിക്കാം.
ഇരുപതാം ശതാബ്ദത്തിെല മതപരങ്ങളായ സംഘ
ടനകളാണു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ. ബുദ്ധമതക്കാര
േനാ മുഹമ്മദീയേനാ ക്രിസ്ത്യനാകാൻ പറ്റില്ല. പേക്ഷ
അയാൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാകാം.” (പുറം 174) എന്ന വി
ശ്വാസേത്താടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ച ‘റ്റി’ എന്ന ഒരുത്തെന്റ
േമാഹഭംഗമാണു് ഈ േനാവലിെല വിഷയം.
‘റ്റി’ ജൂതനാണു്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരിയായ അയാ
െള നാത്സികൾ അറസ്റ്റ് െചയ്തു. നാത്സികളിൽ നിന്നു്
രക്ഷ േനടിയ അയാൾ സ്വന്തം നാടു് (ഹംഗറി) ആക്ര

മിച്ച േസാവിയറ്റ് േസനയിൽ േചർന്നു െകാലപാതക
ങ്ങൾ വെര െചയ്യുന്നു. (After all, I too, had already
committed murder—പുറം 138). കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
കമ്മ്യൂണിസത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അയാൾക്ക് ഇല്ലാെത
യായി. പിെന്ന ആശ്രയസ്ഥാനേമതു? ഭ്രാന്താലയം.
‘റ്റി’ ഹംഗറിയിെല ഒരു ഭ്രാന്താലയത്തിലിരുന്നുെകാ
ണ്ടു് കയ്പാർന്ന അനുഭവങ്ങെളക്കുറിച്ചു് വിചാരിക്കുന്നു.
ആ ഓർമകൾ ഫാന്റസികളുമായി േയാജിക്കുന്നു. ഒരു
നീണ്ട േരാദനമാണു് ഈ േനാവൽ. ഭ്രാന്താലയത്തിൽ
താൻ കഴിഞ്ഞുെകാള്ളാെമന്നു് ‘റ്റി’ പറയുേമ്പാൾ േനാ
വൽ അവസാനിക്കുകയാണു്. വധ പരിപാടികൾ അവ
സാനിച്ച തെന്റ രാജ്യം (ഹംഗറി) ഭ്രാന്താലയമാെണന്നു്
േകാൺറാറ്റ് അങ്ങെന സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അസാധാരണ
മായ ശക്തിവിേശഷമുള്ള േനാവലാണിതു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: പുതിയ വാരികകൾ എവിെടക്കിട്ടും?
ഉത്തരം: വാരികകൾ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ.
േചാദ്യം: കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ചെത്ത വാരികകേളാ?
ഉത്തരം: ഓഫീസിൽ േപാകുന്ന െപണ്ണുങ്ങളുെട
കയ്യിൽ കാണും.

േചാദ്യം: ആറുമാസം പഴക്കമുള്ളതും നാറുന്നതുമായ
വാരികകൾ എവിെടക്കിട്ടും?

ഉത്തരം: െഡന്റിസ്റ്റുകളും സ്കിൻ സ്െപഷ്യലി

സ്റ്റുകളും തങ്ങളുെട വീട്ടിെന്റ വരാന്തയിൽ ഇട്ടിരിക്കു
ന്ന ടീേപ്പായിയുെട പുറത്തു് ധാരാളമായി കാണും.

□

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

