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സാഹിത്യവാരഫലം
1985/03/24-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഒരു കഥ േകട്ടിട്ടുണ്ടു് ഇെതഴുതുന്നയാൾ. പ്രിയെപ്പട്ട വാ�
യനക്കാരുെട അറിവിേലക്കായി അതു പറഞ്ഞുെകാള്ള�
െട്ട. പണം െകാടുത്തു് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ചില കാ�
ര്യങ്ങൾ വിശ്വാസജനകമായ വിധത്തിൽ ആർെക്കങ്കി�
ലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കു് വലി�
െയാരു തുക െവറുെത നൽകാെമന്നു് പെണ്ടാരു ധനി�
കൻ പരസ്യം െചയ്തു. അതു കണ്ട ഒരുത്തൻ അയാളുെട
വീട്ടിൽ െചന്നു് കടലാെസ്സടുത്തു് ഇങ്ങെന എഴുതിെക്കാ�
ടുത്തു: (1) ഉടമസ്ത്രീയുെട േസ്നഹം (2) ശിശുവിെന്റ പുഞ്ചി�
രി (3) നഷ്ടെപ്പട്ട യൗവനം. ധനികനു് വിശ്വാസമായി.
അയാൾ അങ്ങെന എഴുതിെക്കാടുത്തവനു് ഒരുലക്ഷം
രൂപ നൽകി.

മാൽകം േലാറി

പണത്തിൽ െകാതി വന്നാൽ മനു�
ഷ്യനു് േസ്നഹം േവണ്ട. ഭാര്യയുെട
അച്ഛൻ വിട്ടു െകാടുക്കാത്ത വസ്തുവി�
നു േവണ്ടി അയാൾ ഭാര്യെയ തല്ലി�
ച്ചതയ്ക്കും. “വാങ്ങിെക്കാണ്ടു വാടീ പ്ര�
മാണം” എന്നു് അട്ടഹസിച്ച് അവ�
െള രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്നു് ചവി�
ട്ടിപുറത്താക്കും. തെന്റ കുഞ്ഞ് മധു�
രമന്ദഹാസേത്താടു കൂടി പൂമുഖത്തു് കിടന്നാൽ അതി�
െന േനാക്കുകേപാലും െചയ്യാെത ചാടിക്കുതിച്ച് അക�
േത്തക്കു കയറും. ക്രേമണ അയാളുെട യൗവനം ഇല്ലാ�
താകും. മുഷിഞ്ഞ േവഷം ധരിച്ച് ഓഫീസിൽ േപാകും.
ഒരു ദിവസെമടുത്തു് ധരിക്കുന്ന ഷർട്ടും മുണ്ടും കൂറഞ്ഞ�
തു് ഏഴു ദിവസം ധരിക്കും. ‘പണം, പണം’ ഈ മന്ത്രം
അയാൾ ഉരുവിട്ടുെകാണ്ടിരിക്കും. നിലാവു് പുരണ്ടുനിൽ�
ക്കുന്ന താമരപ്പൂവു കണ്ടാൽ, മിന്നൽ പ്രവാഹത്തിൽ മി�
ന്നുന്ന നനഞ്ഞ മരം കണ്ടാൽ, സുന്ദരിയുെട പട്ടു േപാ�
ലുള്ള നീണ്ട തലമുടി കണ്ടാൽ അയാൾക്കു് ഒരു വികാ�
രവും ഇല്ല. അയാളുെട ൈകയിൽ ‘മനസ്വിനി’ എന്ന
കാവ്യേമാ ഹാംസൂണിെന്റ ‘വിക് േടാറിയ’ എന്ന േനാ�
വേലാ േമാപസാങ്ങിെന്റ ‘ചന്ദ്രികയിൽ’ എന്ന െചറു�
കഥേയാ വച്ചുെകാടുക്കൂ. ‘ഹായ് ! െവള്ളക്കടലാസ്സിൽ
അച്ചടിമഷി’ എന്ന വിചാരേത്താെട അയാളതു ദൂെരെയ�
റിയും. സാഹിത്യം, കല ഇവ ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴി�
വു് പ്രകൃതിയുെട അനുഗ്രഹമാണു്. ആ അനുഗ്രഹമുള്ള�
തു െകാണ്ടു് ഞാനിതു് എഴുതുന്നു. എെന്റ വായനക്കാർ
ആ വിധത്തിൽ അനുഗൃഹീതരായതുെകാണ്ടു് സാഹിത്യ�
േത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട ഈ േലഖനം വായിക്കുന്നു. എനി�
ക്കു് പണത്തിൽ െകാതിയില്ല. േലാകത്തു് ഏതു ബാങ്ക്
െപാളിഞ്ഞാലും എനിെക്കാന്നും നഷ്ടെപ്പടില്ല. പാലാ
ബാങ്ക് തകർന്നേപ്പാൾ എെന്റ കൂട്ടുകാരിൽ ചിലർ േബാ�
ധം െകട്ടു വീണു. എനിക്കു് അഞ്ചു രൂപയാണു് നഷ്ടെപ്പ�
ടാൻ ബാങ്കിലുണ്ടായിരുന്നതു്. പണമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു്
എനിക്കു് ഒട്ടും ദുഃഖമില്ല. ജീനിയസ്സായ മാൽകം േലാ�
റിയുെട ‘Hear us O Lord From Heaven Thy Dwelling
Place’ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിെല ‘The Bravest
Boat’ എന്ന െചറുകഥ വായിച്ച് ഞാനിന്നു് കലയുെട
മേനാഹാരിത ദർശിച്ചേല്ലാ. പ്രകൃതിക്കു് നന്ദി.

അൾസർതെന്ന

ഹാംസൂൺ

പേക്ഷ, ആഹ്ലാദത്തിനുേശഷം ദുഃ�
ഖമുെണ്ടന്നു് ഓർമ്മിക്കണം. ദീപ�
ത്തിനു് െതാട്ടടുത്തു് നിഴലുണ്ടു്. ആ
നിഴലിലാണു് െക. അരവിന്ദാക്ഷ�
െന്റ ‘അൾസർ’ എന്ന കഥ വായിച്ച
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിൽക്കുന്നതു്. പ്ര�
കാശത്തിൽ നിന്നു് അന്ധകാരത്തി�
േലക്കുേപായ പ്രതീതി. ശരത്കാ�
ലത്തുനിന്നു് അതിനുമുൻപുള്ള വർഷകാലത്തു െചന്ന
േതാന്നൽ. അെല്ലങ്കിൽ ശരത്കാലത്തു നിന്നു് േഹമന്ത�
കാലേത്തക്കു േപായ മട്ടു്. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ‘ഇം�
ബാരസിങ് ’ (Embarrassing)—ആകുലാവസ്ഥ ജനിപ്പി�
ക്കുന്നതു്. ഓഫീസ്ശിപായിക്കു് വയറ്റിൽ അൾസർ (വ്ര�
ണം). കൂട്ടുകാരൻ അയാെള ആശുപത്രിയിൽ െകാണ്ടു
േപാകുന്നു. േഗറ്റ് തുറക്കാൻ പ്യൂണിനു് ഒരു രൂപ ൈക�
ക്കൂലി. േരാഗിെയ േനാക്കാൻ േഡാക് ടർക്കു് ഇരുപതു
രൂപ. കട്ടിലില്ല. താെഴക്കിടത്താൻ അറ്റൻഡർക്കു് രണ്ടു
രൂപ. പിെന്ന ഒരഞ്ചു രൂപ. പിെന്നയും ഒരു രൂപ. ചി�
ല്ലറകൂടി േവെറാരു ൈകയ്യിലിട്ടു. ആശുപത്രിയിെല കറ�
പ്ഷെന്റ പത്തിയിൽ േയാഗദെണ്ഡടുത്തു് അടിക്കുകയാ�
ണു് അരവിന്ദാക്ഷൻ. അടി എനിക്കും ഇഷ്ടമായി. കാര�
ണം ഇതിനു് തുല്യമായ അവസ്ഥയിൽ ഞാനും െചന്നു�
വീണിട്ടുണ്ടു് എന്നതു തെന്ന. എെന്റ വയറ്റിെലാരു ശസ്ത്ര�
ക്രിയ െചയ്ത േഡാക് ടർക്ക്, ഞാൻ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു് മുൻപു്
െകാടുത്ത മുന്നൂറു രൂപ കുറവായിേപ്പായി എന്നതിെന്റ
േപരിൽ അേദ്ദഹം എെന്ന പിന്നീടു് േനാക്കാേന വന്നി�
ല്ല. േഡാക് ടറുെട അവഗണനയുെട േഹതു ഊഹിച്ചറി�
ഞ്ഞ എെന്റ മകൻ ഇരുന്നൂറു രൂപ കൂടി അേദ്ദഹത്തിനു
െകാണ്ടുെകാടുത്തേപ്പാൾ അേദ്ദഹം കട്ടിലിനു് അരികി�
െലത്തി ‘എന്താ കൃഷ്ണൻ നായർ േവദനയുേണ്ടാ?’ എന്നു
േചാദിച്ചു. ആ േവദന ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറായി
ഇെഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടാത്തതുെകാണ്ടായിരുന്നു. ‘Work to
rule’ എന്നതനുസരിച്ച് േനഴ്സ് മരുന്നുകുത്തിവയ്ക്കാൻ
വന്നില്ല. ഞാൻ അവെരക്കണ്ടേപ്പാൾ ൈകകൂപ്പിെക്കാ�
ണ്ടു് ‘ഇഞ്ചക്ഷൻ തരേണ’ എന്നഭ്യർത്ഥിച്ചു. തല െവട്ടി�
ച്ച് അവർ േപായേതയുള്ളൂ. ഈ ക്രൂരതയ്ക്കു് ഞാൻ വിേധ�
യനായിട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ അരവിന്ദാക്ഷെന്റ ഉപാലം�
ഭം എനിക്കിഷ്ടെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, കഥെയന്ന നിലയിൽ,
സാഹിത്യരചനെയന്ന നിലയിൽ അതു് അധമമാണു്.
സർവ്വസാധാരണങ്ങളായ സങ്കടങ്ങൾ അതിഭാവുക�
ത്വത്തിേലക്കു് കടന്നാൽ അതു കലയല്ല. യാദൃച്ഛികമാ�
യി വലയിൽ വീണ ജീവിെയ വീണ്ടും വീണ്ടും കുത്തി മുറി�
േവൽപ്പിക്കുകയും അതിെന വരിഞ്ഞുെകട്ടുകയും െചയ്യു�
ന്ന എട്ടുകാലി കലയ്ക്കു് വിഷയമാണു്; മരിക്കുന്ന ജീവിയും.
എന്നാൽ അവയുെട ചിത്രീകരണം സാർവ്വലൗകികത്വ�
ത്തിേലക്കു് കടക്കുന്നു. വലയിൽ വീണ ക്ഷുദ്രജീവിയാ�
ണു് ശിപായി. കറപ്റ്റായ സർക്കാരിെന്റ പ്രതിനിധിയാ�
ണു് േഡാക് ടർ; അയാൾ എട്ടുകാലിയാണു്. പേക്ഷ, ആ
എട്ടുകാലിയുെട ക്രൂരതയും ജീവിയുെട യാതനയും നമ്മു�
െട ഹൃദയത്തിേലക്കു് കടക്കുന്നില്ല.

ആകുലാവസ്ഥകെളക്കുറിച്ച് അല്പം പറയൂ. പറയാം.
സിനിമയിെല കഥ പറയുേമ്പാൾ കഥാപാത്രത്തിെന്റ
േപരുപറയാെത “ബാലചന്ദ്രേമേനാൻ വടേക്കാട്ടു േനാ�
ക്കിയേപ്പാൾ, അതാ നിൽക്കുന്നു ശ്രീവിദ്യ. അേപ്പാഴുണ്ടു്
ശങ്കരാടി ദൂെര നിന്നു് വരുന്നു” എന്നു െമാഴിയാടുന്നതു്
ഒരാകുലാവസ്ഥ. സ്ത്രീകൾ ജാഥയായി േപാകുേമ്പാൾ
വഴിവക്കിൽ നിന്നു് ഓേരാ മുഖവും അത്യാർത്തിേയാെട
മാറി മാറി േനാക്കുന്നവെനേപ്പാെല നമ്മുെട വീട്ടിൽ കട�
ന്നുവന്നു് െഷൽഫിലിരിക്കുന്ന ഓേരാ പുസ്തകവും കൗതു�
കേത്താെട േനാക്കുന്നവെന കാണുേമ്പാൾ നമുക്കുണ്ടാ�
കുന്നതും അകുലത തെന്ന. ജാഥയിൽ േപാകുന്നവെര
േനാക്കാം; െതാട്ടാൽ േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിൽ േപാകും.
നമ്മുെട കിതാബ് ലഡ്കികെള തുരുതുേര കടന്നുപിടിച്ച്
കക്ഷത്തടുക്കിെക്കാണ്ടു് ‘ഞാനിവ െകാണ്ടു േപാകെട്ട.
ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് തരാം’ എന്നു് മധുര ശബ്ദ�
ത്തിൽ െമാഴിയുേമ്പാൾ ‘ഈശ്വരാ നാനൂറു രൂപയുെട
പുസ്തകം േപായി’ എന്നു വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു് കള്ളപ്പുഞ്ചി�
രിേയാെട നമ്മൾ “േടക്ക് യുവർ ഓൺ ൈറ്റം” എന്നു
പറയുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്നതു് മെറ്റാരാകുലാവസ്ഥ. േസ്ന�
ഹിതെന്റ േപ്രരണയിൽെപ്പട്ടു് മീറ്റിങ്ങിനു് േപാവുകയും
സാമാന്യം േഭദെപ്പട്ട പ്രസംഗത്തിനു േശഷം നമ്മൾ
ചാരിതാർത്ഥ്യേത്താെട ഇരിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ കൃ�
തജ്ഞത പറയുന്നവൻ “അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാര്യമാത്ര
പ്രസക്തമായ പ്രസംഗം” എന്നു് അതിെന വിേശഷിപ്പി�
ക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ആകുലാവസ്ഥ.

േവശ്യ തിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു

സക്കറിയ

ആകുലാവസ്ഥകേള, നിങ്ങൾ മാത്ര�
േമയുള്ളൂ ഈ േലാകത്തു്. സ്വസ്ഥത�
േയാെട വീട്ടിലിരിക്കുേമ്പാൾ പ്രതി�
േഷധാർഹമായ പുഞ്ചിരിേയാെട
വന്നു കയറുന്ന ഇൻഷ്വറൻസ് ഏജ�
ന്റിെനേപ്പാേല, വിദഗ്ധനായ േഡാ�
ക് ടെറ കാണാൻ െചല്ലുന്ന േരാഗി�
െയ കടന്നുകയറി പരിേശാധിക്കുന്ന

അവിദഗ്ദ്ധനായ അസിസ്റ്റന്റ് േഡാക് ടെറേപ്പാെല ആകു�
ലാവസ്ഥകൾ വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ആർ. രാമചന്ദ്രൻ
നായരുെട ആധിപത്യത്തിൽ മാസം േതാറും ആളുക�
െള ആക്രമിക്കുന്ന ‘സംസ്കാര േകരളം’, ‘കല്പവൃക്ഷമായ
െതങ്ങ് േകാടാലിേയറ്റു് മറിഞ്ഞുവീഴുേമ്പാൾ െഞട്ടാെത
മഹാഗണിമരം മറിേഞ്ഞക്കുെമന്നു കരുതി െഞട്ടുന്ന
മരേപ്രമം—ഇവയും ആക്രമേണാൽസുകങ്ങളായ ആകു�
ലാവസ്ഥകൾ തെന്ന. അവെയക്കുറിച്ചാണു് സക്കറിയ
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും, അയ് പ് പാറേമൽ മലയാള
മേനാരമ ദിനപ്പത്രത്തിലും (28-2-85) എഴുതിയിട്ടുള്ളതു്.
രണ്ടും ലക്ഷ്യേവധികളായ സറ്റയർ. ജലാശയത്തിൽ
വീണ നിലാവുേപാെല രണ്ടു രചനകളിലും ഹാസ്യം തി�
ളങ്ങുന്നു. സക്കറിയയുെട ഹാസ്യത്തിനു നിദർശനമായി
ഒരു ഭാഗം എടുെത്തഴുതെട്ട.

‘ആർ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ! അേപ്പാൾ ‘തുലാം പതി�
നഞ്ച് എന്ന കവിതെയഴുതിയതു്? മുഖ്യ പത്രാധിപർ
തെന്നയാവുേമാ ആ കവിയും?’ ഞാനത്ഭുതെപ്പട്ടു. ഒരു
പേക്ഷ, “ശ്രീധരഃ” “ശ്രീധരകവിരാജഃ” “മല്ലിനാഥൻ”
തുടങ്ങിയ തൂലികാനാമങ്ങൾക്കു് പിന്നിലും അേദ്ദഹം
തെന്നയാവുേമാ സഭാകമ്പേത്താെട ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതു?.
എങ്കിൽ 1984 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ േകരളത്തിെല
കവിത, നിരൂപണം എന്നീ രണ്ടു സാഹിത്യ ശാഖകൾ
ഒെരാറ്റ സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥനാണു് ഈ സുപ്രധാന�
മായ “സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക” മാസികയിൽ പ്രതിനി�
ധാനം െചയ്തിരിക്കുന്നതു്. ഇതിൽക്കൂടുതൽ സർക്കാരിനു്
സാംസ്കാരികമായി അഭിമാനിക്കാൻ മെറ്റന്തു േവണം?
േകരള സംസ്കാരത്തിെന്റ എല്ലാ ശാഖകളും സാധിക്കു�
െമങ്കിൽ ഒെരാറ്റ സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥനിൽ േകന്ദ്രീകരി�
ക്കാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ—കുറച്ചധികം തൂലികാനാമങ്ങൾ
േവണ്ടിവേന്നക്കും… െചലവു ചുരുക്കൽ, അധ്വാനം കുറ�
യ്ക്കൽ എന്നിവയും ആയി.

പണ്ടു് തിരുവനന്തപുരെത്ത ചാല ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്കൂ�
ളിനടുത്തു് ചില േവശ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാല്പ�
ത്തഞ്ചു വർഷം മുൻപെത്ത കാര്യമാേണ പറയുന്നതു്.
ആരും വഴക്കിനു വരരുതു്. എെന്റ ഒരു കൂട്ടുകാരനുമാ�
യി ഞാൻ ആ വഴി േപായിട്ടുണ്ടു് പലേപ്പാഴും. കൂട്ടുകാ�
രൻ േറാഡിൽ എെന്ന നിറുത്തിയിട്ടു് ഏെതങ്കിലും ഒരു
ആലയത്തിൽ കയറും. കാത്തു നിൽക്കുന്ന അര മണി�
ക്കൂറും ഞാൻ േപടിച്ച അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. എെന്റ
േസ്നഹിതെന േപാലീസ് പിടിക്കുേമാ എന്നു േപടി. അര
മണിക്കൂർ കഴിയുേമ്പാൾ കൂട്ടുകാരൻ സുേസ്മരവദനനാ�
യി എത്തും. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടന്നു തുടങ്ങും. േവശ്യ
േസ്നഹിതെന ആകർഷിക്കുന്നതു് മുഖം കാണിച്ചല്ല. മു�
ഖം കണ്ടാൽ ആരും െചല്ലുകിെല്ലന്നു് അവൾക്കറിയാം.
അവൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും. പാവാടയുെട സമൃദ്ധി, നി�
തംബത്തിെന്റ സമൃദ്ധിയായി കൂട്ടുകാരൻ െതറ്റിദ്ധരിക്കും.
സംസ്കാര േകരളം പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. സംസ്കൃത�
ത്തിെന്റ സമൃദ്ധി സംസ്കാരത്തിെന്റ സമൃദ്ധിയാെണന്ന
െതറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കാൻ.

തീവണ്ടിഓടുന്നു
െകാല്ലം തീവണ്ടിയാപ്പീസിൽ െചന്നു് തിരുവനന്തപുര�
േത്തക്കു് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി േവണാടു് എക്സ്പ്രസ്സിൽ കയറി�
യിരുന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുേമ്പാൾ തിരുവനന്ത�
പുരെത്ത തമ്പാനൂർ തീവണ്ടിയാപ്പീസിൽ വന്നു നിൽ�
ക്കും, െട്രയിൻ. അതിനപ്പുറം അതു േപാകുകില്ല. േകാ�
മ്പസ്സസ് എടുത്തു് മൂർച്ചയാർന്ന കാലു് ഒരു േപായിന്റിൽ
വച്ച് െപൻസിൽ ഘടിപ്പിച്ച മേറ്റക്കാലു െകാണ്ടു് വൃത്തം
വരയ്ക്കാം. െപൻസിലും േപായിന്റും തമ്മിലുള്ള അകലം
കൂടുേന്താറും വൃത്തത്തിെന്റ പരിധിയും കൂടി വരും. മൂർച്ച�
യുള്ള േപനാക്കത്തിെയടുത്തു് ൈകയിൽ ആഞ്ഞു െവട്ടി�
യാൽ േചാര ചാടും. കാര്യകാരണ ബന്ധം.

എെന്റ അഭിവന്ദ്യ സുഹൃത്താണു് െവട്ടൂർ രാമൻ നായർ.
എെന്റ ഭാഗ്യത്തിൽ അേദ്ദഹം ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. ദൗർ�
ഭാഗ്യത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു. ചിലേപ്പാൾ അേദ്ദഹം എെന്റ
വീട്ടിെലത്തുന്നു. ഞാൻ അേദ്ദഹം താമസിക്കുന്നിടത്തു്
േപാകുന്നു. പേക്ഷ, അക്കാരണത്താൽ മാതൃഭൂമിയിൽ
അേദ്ദഹം എഴുതിയ “ഒരു മാവിെന്റ കഥ” നല്ല കഥയാ�
െണന്നു് ഞാൻ എങ്ങെന പറയും? െകാല്ലത്തു നിന്നു്
കഥാതീവണ്ടിയിൽ കയറിയ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുര�
ത്തു് എത്തുന്നില്ല. നിൽക്കാെത അതു് ഓടിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കുന്നു. േകാമ്പസ്സസ്സിെന്റ സൂചിമുന അമർന്ന േപായി�
ന്റ ് അതിനില്ല. കാര്യകാരണ ബന്ധവുമില്ല. ഒരിക്കലും
കായ്ക്കാത്ത ഒരു മാവു് ഒരുത്തൻ െവട്ടിക്കളയുന്നു. അതു
കണ്ടു് േവെറാരുത്തൻ മെറ്റാരു മാവിെന്റ കഥ പറയുന്നു.
െകാമ്പുകൾ മുറിച്ചേപ്പാൾ നിറെയ കായ്ച്ച ഒരു മാവി�
െന്റ കഥ. മുറിേക്കണ്ടതു മുറിക്കണം എന്നായിരിക്കാം
രാമൻ നായരുെട ഉേദ്ദശ്യം. എന്നാെലന്തു പ്രേയാജ�
നം? അപായച്ചങ്ങല വലിച്ചിട്ടും തീവണ്ടി ഓടിെക്കാണ്ടി�
രുന്നു.

െതന്നാലി രാമൻ

െതന്നാലി രാമെന്റ േനരേമ്പാക്കു�
കൾ പ്രഖ്യാതങ്ങളാണു്. രാജാവി�
െന്റ മുൻപിൽ ൈസനിേകാേദ്യാഗ�
സ്ഥന്മാർ തങ്ങളുെട പരാക്രമങ്ങെള�
ക്കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു. “ഞാ�
െനാരു ആനയുെട വാലു മുറിച്ചു”
എന്നു് ഒരാൾ. “ഞാൻ മലയിടുക്കി�
ലൂെട വന്ന നൂറു ശത്രുക്കെള െവട്ടി”

എന്നു് മെറ്റാരാൾ. “ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കു് ഇരുന്നൂറു് പ്രതിേയാഗി�
കെള േനരിട്ടു” എന്നു് േവെറാരുത്തൻ. ഇെതാെക്ക േകട്ടു്
െതന്നാലി രാമൻ പറഞ്ഞു: “‘ഞാൻ ശത്രുേസനാനായ�
കെന്റ കാലു മുറിെച്ചടുത്തു.” അേപ്പാൾ സഭയിലുണ്ടായിരു�
ന്ന ഒരാൾ േചാദിച്ചു: “നിങ്ങൾ എേന്ത തല മുറിെച്ചടുത്തി�
ല്ല?” െതന്നാലി മറുപടി നൽകി: “തല േനരേത്ത തെന്ന
ആേരാ മുറിെച്ചടുത്തിരുന്നു.” ജീവനില്ലാത്ത ശരീരത്തിൽ�
നിന്നു് അവയവങ്ങൾ മുറിെച്ചടുത്തു് പ്രദർശിപ്പിക്കരുതു്
കഥാകാരന്മാർ.

ബൂർഷ്വാഫിേലാസഫി
എ.പി. ഉദയഭാനു ഉപേദശിക്കുന്നു. “ഒെരാറ്റ മുേണ്ട
ഉെള്ളങ്കിലും അതു് അഭിമാനേത്താെട ധരിക്കുക. കുടി�
ലിലാെണങ്കിലും അതിൽ അഭിമാനേത്താെട താമസി�
ക്കുക. ഉണക്കച്ചപ്പാത്തിയും പച്ചെവള്ളവുേമ ഉെള്ളങ്കി�
ലും അതു് അഭിമാനേത്താെട കഴിക്കുക” (മേനാരാജ്യം—
കളിയും കാര്യവും). ഇതു് “ഫാൾസ് ഐഡിയ”ലാണു്.
ഒറ്റമുണ്ടു് മാത്രമുള്ളവനു് അഭിമാനം എങ്ങെനയുണ്ടാകും?
മറ്റുള്ളവരുെട മുൻപിൽ െചന്നുനിൽക്കുേമ്പാൾ അവർ
അയാെള പുച്ഛിക്കിേല്ല? മഴെവള്ളം അടിച്ചുകയറുകയും,
മഞ്ഞ് അകത്തുകയറി ആക്രമിക്കുകയും, പകലും രാത്രി�
യും പാമ്പു് ഇഴഞ്ഞ് അകെത്തത്തുകയും െചയ്യുന്ന കുടി�
ലിൽ എങ്ങെന കഴിയും?, എങ്ങെന അഭിമാനം ഉണ്ടാ�
കും? നല്ല ആഹാരം കഴിച്ചാേല ആേരാഗ്യം ഉണ്ടാകൂ.
ആേരാഗ്യമിെല്ലങ്കിൽ തളർന്നു താെഴക്കിടക്കും. ക്യാൻ�
സർ വരും, ന്യുേമാണിയ പിടിക്കും, ചാകും. ഉദയഭാനു
ക്ഷമിക്കണം. ഈ ഉപേദശം ബൂർഷ്വാ ഫിേലാസഫി�
യിൽ നിന്നു് ജനിച്ചതാണു്. കളർ െടലിവിഷൻ കാണു�
കയും, കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും, െടലിേഫാണിൽ കൂ�
ടി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും, ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നു്
തണുത്ത െവള്ളം കുടിക്കുകയും, പരവതാനി വിരിച്ച
തറയിൽക്കൂടി െചരിപ്പിട്ടു നടക്കുകയും, ഒന്നാന്തരം വസ്ത്ര�
ങ്ങൾ അണിയുകയും െചയ്തുെകാണ്ടു് നടത്തുന്ന ആർജ്ജ�
വമില്ലാത്ത ഉപേദശങ്ങൾ. ഉടുക്കാൻ നല്ല മുണ്ടിേല്ല?
താമസിക്കാൻ നല്ല വീടിേല്ല? കഴിക്കാൻ നല്ല ഭക്ഷണ�
മിേല്ല? ഇെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുെട ഡിഗ്നിറ്റി തകരും. അതു
തകർന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഗാ�
ന്ധിജിക്കു േപാലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യത്തിൽ
നിന്നു് രക്ഷ േനടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അേദ്ദഹം യാന്ത്രിക�
സംസ്കാരെത്ത നിന്ദിച്ചുെകാണ്ടു േപാക്കറ്റ് വാച്ചുെകാണ്ടു
നടന്നു; തീവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു. അഹിംസ പ്രസംഗി�
ച്ചിട്ടു് േതാൽെച്ചരിപ്പു ധരിച്ചു.

േപടി

േടായിൻബി

കാറ്റു വന്നു തങ്ങെള ചലിപ്പിക്കുെമ�
ന്നു ഇലകൾ േപടിക്കുന്നു. ഇലകൾ
െകാഴിഞ്ഞു വീണു താൻ തടിയാ�
യി മാറുെമന്നു് മരം ഭയെപ്പടുന്നു. ഒറ്റ�
ത്തടിയായി നിൽക്കുന്ന മരത്തിൽ
ആഘാതേമല്പിക്കാൻ തെന്ന ഉപ�
േയാഗിേച്ചക്കുെമന്നു േകാടാലി േപ�
ടിക്കുന്നു. േകാടാലിെകാണ്ടു മരം

മുറിച്ചിട്ടാൽ തെന്നക്കുറിച്ച് കവികൾ കവിത എഴുതി�
ക്കളയുെമന്നു് മരംെവട്ടുകാരൻ േപടിക്കുന്നു. എങ്ങും
എന്തിനും ഭയം. അത്യുക്തി വന്നു് തെന്ന ഗ്രസിക്കുെമ�
ന്നു് വാക്കു േപടിക്കുന്നു. േപടിയിൽ െതറ്റില്ല. “േഡാ�
ക് ടർ എസ്.െക. നായർ എന്ന അത്ഭുതം” എന്നു ജന�
യുഗം വാരികയിൽ േമലാറ്റൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ
ഒരു േലഖനത്തിെന്റ തലെക്കട്ടു്. വാക്കിനുണ്ടായ ഭയ�
ത്തിൽ എെന്തങ്കിലും െതറ്റുേണ്ടാ? ഇേല്ലയില്ല. േഡാ�
ക് ടർ എസ്.െക. നായർ നല്ല അദ്ധ്യാപകനായിരു�
ന്നു. അദ്ധ്യാപകനു േവണ്ട പാണ്ഡിത്യം അേദ്ദഹത്തി�
നുണ്ടായിരുന്നു. വായിക്കാൻ െകാള്ളാവുന്ന ചില പുസ്ത�
കങ്ങൾ അേദ്ദഹം എഴുതി. ചിലെതല്ലാം െവറും ചവറു�
കളായിരുന്നു. വലിയ കുഴപ്പെമാന്നുമില്ലാത്ത േഭദെപ്പ�
ട്ട വ്യക്തി. ഇത്രമാത്രേമ സത്യമായുള്ളു. പേക്ഷ, േല�
ഖകൻ അേദ്ദഹെത്ത “അത്ഭുത”മായി കാണുേമ്പാൾ
സത്യത്തിെന്റ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വ്യതിചലിക്കുകയാ�
ണു്. േടായിൻബി, റസ്സൽ, സാർത്ര് ഇവെരല്ലാമാണു്
ഈ ശതാബ്ദത്തിെല വലിയ ചിന്തകർ. അവെരേപ്പാ�
ലും “അത്ഭുത”മായി ആരും വിേശഷിപ്പിക്കാറില്ല. അത്യു�
ക്തി സമനിലയുള്ള മനസ്സിെന്റ ലക്ഷണമല്ല. അതു പരി�
പാകമില്ലാത്ത മനസ്സിെന്റ സന്തതിയാണു്. ഈ പരി�
പാകമില്ലായ്മ ചിലേപ്പാൾ ഈ േലഖകനും കാണിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും പ്രായം കൂടിയ കുടിയനു് െചറുപ്പക്കാ�
േരാടു കുടിക്കരുതു് എന്നു് ഉപേദശിക്കാമേല്ലാ. Great,
genius എന്ന പദങ്ങൾ സായ്പന്മാർ വിരളമാേയ ഉപ�
േയാഗിക്കു. േകരളീയർ അങ്ങെനയല്ല. നല്ല അഭിേന�
താവായ സത്യൻ മരിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത യുഗപ്രഭാ�
വൻ എന്നു പലരും വിളിച്ചു. അടുത്തകാലത്തു് െസബാ�
സ്റ്റ്യൻ കുഞ്ഞുഞ്ഞുഭാഗവതെരയും അങ്ങെനതെന്ന ഒെര�
ഴുത്തുകാരൻ വിേശഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അത്യുക്തി മനുഷ്യെന്റ പ്രാഥമികാവശ്യമാെണന്നു് മനഃ�
ശസ്ത്രജ്ഞന്മാർ യുക്തിേയാെട ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സു�
രക്ഷിതത്വത്തിനു്, ആത്മസംതൃപ്തിക്കു, അഭിനന്ദനത്തിനു
അതു കൂടിേയതീരൂ എന്നാണു് അവരുെട മതം.

െക.സുേരന്ദ്രൻ
എെന്റ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ‘പ്രസ്സി’ൽ നിന്നു ഉയരുന്ന ശബ്ദം
ഏകാഗ്രതെയ നശിപ്പിക്കുന്നു. പേക്ഷ, െക. സുേരന്ദ്രൻ
ഭൂതകാല സംഭവങ്ങൾ എടുത്തു നിരത്തുേമ്പാൾ ആ
ഏകാഗ്രതയ്ക്കു ഏൽക്കുന്ന ആഘാതം നിസ്സാരമായി�
ത്തീരുന്നു. ഇത്തവണെത്ത “ജീവിതവും ഞാനും” എന്ന�
തിൽ ചങ്ങമ്പുഴയുെട ഒരു ചിത്രമുണ്ടു്. കണ്ടാലും:

രണ്ടാം ദിവസെത്ത ചങ്ങമ്പുഴയുെട അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം
പച്ചെകടാത്ത ഒരു ചിത്രമാണു്—അലംകൃതമായ ഒരു
ചിത്രം എന്നു കൂടി പറയാം. നീണ്ടുെമലിഞ്ഞു ഇരുനിറ�
ത്തിലുള്ള ഒരാളാണു ചങ്ങമ്പുഴ. ആളിെന അറിഞ്ഞതി�
നുേശഷം ലക്ഷണ വ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്നതിൽ അർത്ഥ�
മില്ല. എന്നാലും പറയുകയാണു്. വീതിയുള്ള െനറ്റിയും
കണ്ണിനു വരമ്പിടുന്ന വീർത്തേമൽേപ്പാളകളും ഭാവനാ�
ത്മകമായ മാനസിക ജീവിതെത്ത േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു. വി�
ടർന്ന ചുണ്ടുകൾ ഉച്ഛൃംഖലമായ വികാരത്തള്ളിച്ചേയയും
കാണിക്കുന്നു. ദുർമ്മുഖനെല്ലങ്കിലും സുമുഖനല്ല. പേക്ഷ,
സൗമുഖ്യം കൂട്ടാൻ െചയ്യാവുന്നതിനപ്പുറവും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
േനർത്ത മസ്ലിൻ ജുബ്ബാ. കഴുത്തിൽച്ചുറ്റിമുേന്നാട്ടും പിറ�
േകാട്ടുമായി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഗംഭീരൻ കസവുേനര്യതു്; കസ�
വു വച്ച മുണ്ടു്; സ്വർണ്ണക്കണ്ണട, പത്തു വിരലുകളിലുമില്ല�
ങ്കിലും അങ്ങെന േതാന്നത്തക്കവണ്ണം േമാതിരങ്ങൾ.
ഇങ്ങെനയാണു അദ്ധ്യക്ഷനായ ചങ്ങമ്പുഴ പ്രത്യക്ഷെപ്പ�
ട്ടതു്—സംഗീതപട താളേമള ബഹുലമായ ഒരു ചങ്ങമ്പുഴ�
ക്കവിതേപാെല (കലാകൗമുദി).

സത്യാത്മകമായ ചിത്രമാണിതു്. ‘സുമുഖനല്ല’ എന്ന പ്ര�
സ്താവേത്താടു കൂടി മാത്രേമ എനിക്കു േയാജിക്കാൻ കഴി�
യാെതയുള്ളു. ചങ്ങമ്പുഴ സുന്ദരനായിരുന്നു. കവിതയുെട
സൗന്ദര്യവും കവിയുെട സൗന്ദര്യവും കണ്ടു തരുണികൾ
ചങ്ങമ്പുഴെയ അേന്വഷിച്ചു വന്നിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കവിത
തിരുത്താെനത്തിയ ഒരു െചറുപ്പക്കാരിെയ ഞാൻ ഓർ�
മ്മിക്കുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴ എേന്താ സംശയം േചാദിച്ചേപ്പാൾ
അവൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്തു േചർന്നു നിന്നു െന�
യിൽ േപാളീഷ് ഇട്ട വിരലുകൾ െവള്ളക്കടലാസ്സിൽ
ഊന്നി. ആ കടലാസ്സിൽ േറാസാപ്പൂക്കൾ വീണു. അവളു�
െട കവിളിലും പനിനീർപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു. വാക്കുകളുെട
സിേതാപലങ്ങളിൽ ഇനിയും ചിത്രങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പി�
ക്കെട്ട സുേരന്ദ്രൻ.

വീഴ്ചകൾ

ചലനവും അന്തസ്സും ബന്ധെപ്പ�
ട്ടതാണു്. സ്ത്രീകൾ പതുെക്ക
മാത്രേമ നടക്കാവൂ. ഓടി�
യാൽ അവരുെട ഡിഗ്നിറ്റി
ഇല്ലാതാകും. കാളവണ്ടിക്കു
മന്ദഗതിേയ പാടുള്ളൂ. നാ�
ലുകാലും ഇളക്കി ഓടുന്ന
കാളകൾക്കു് അന്തസ്സില്ല. നൂറു
മീറ്റർ ഓടുന്നവെന്റ ഡിഗ്നിറ്റി
ഇരിക്കുന്നതു് േവഗത്തിലാണ്.

പണ്ടു പഠിച്ച െകമിസ് ട്രി
ഓർമ്മയിെലത്തുേമാ
എേന്താ? ഒരു രാസവസ്തു
ഒേന്നാ രേണ്ടാ രൂപങ്ങളിൽ
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടാൽ ആ രൂപ�
ങ്ങെള അേലാേട്രാപ്പ് എന്നു
വിളിക്കുന്നു. കാർബൺെന്റ
അേലാേട്രാപ്പുകളാണു ഡയ�
മണ്ടും ഗ്രാൈഫറ്റും. േജാസ�
ഫ് കടമ്പനാടു് മംഗളം വാ�
രികയിെലഴുതിയ “ഒറ്റെപ്പട്ടവർ” എന്ന കഥ ‘ൈപങ്കിളി�
ക്കഥ’ എന്ന െകമിക്കൽ എലിെമന്റിെന്റ അേലാേട്രാ�
പ്പുകളാണു്. കൂട്ടുകാരി അവളുെട വിവാഹത്തിനു തെന്ന
ക്ഷണിച്ചിെല്ലന്നു് ഒരുത്തി പരാതിെപ്പടുന്നു. വല്ലവരും
തള്ളിയിട്ടാേല പരാതിയുള്ളു; തനിേയ വീണാൽ എഴു�
േന്നറ്റു നാലുപാടും േനാക്കിയിട്ടു് െചറുചിരിേയാെട അങ്ങു
േപാകും. േജാസഫ് കടമ്പനാടു് എന്ന കഥാകാരൻ സാ�
ഹിത്യത്തിെന്റ അങ്കണത്തിൽ കാലുെതറ്റി വീഴുന്നു. എഴു�
േന്നറ്റു േപാകുന്നു. അേദ്ദഹം ചിരിക്കുന്നു. കാഴ്ചക്കാരായ
ഞങ്ങളും ചിരിക്കുന്നു.

പുതുതായി ഓഫീസിെലത്തിയ േലഡിക്ലാർക്ക് അതി
സുന്ദരി. അവൾ േജാലിെയ സംബന്ധിച്ച േഫാം പൂരിപ്പി�
ച്ചേപ്പാൾ ‘െസക്സ് ’ എന്നതിെനതിെര “ഒൺസ് എ വീ�
ക്ക്” എന്നാെണഴുതിയതു്. കാരണം അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ
അവൾ ഓഫീസേറാടു പറഞ്ഞതു് “മിസ്റ്ററിനു കുറച്ചക�
െലയാണു് േജാലി. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കേല വരാറുള്ളു”
എന്നാണു്. കലാകൗമുദിയിൽ എം.എൻ. േമേനാൻ
എഴുതിയ “ഒൺസ് എ വീക്ക്” എന്ന കഥയുെട സാരമി�
തേത്ര. േകാേളജിൽ േചരാൻ കുട്ടികൾ ആപ്ലിേക്കഷൻ
പൂരിപ്പിക്കുേമ്പാൾ അതിെലാരു േകാളമുണ്ടു േപാലും
“ഫാദർ ഇഫ് എനി” എന്നു. ഇത്തരം േനരേമ്പാക്കുക�
െള കഥകളാക്കുന്നതുെകാണ്ടു് നമ്മൾ ഒന്നും േനടുന്നില്ല.
പിെന്ന ഒരു േനരേമ്പാക്കു് എന്ന മട്ടിലാെണങ്കിേലാ?
എം.എൻ. േമേനാെന കുറ്റം പറയാനും വയ്യ.

ചലനവും അന്തസ്സും ബന്ധെപ്പട്ടതാണു്. സ്ത്രീകൾ പതു�
െക്ക മാത്രേമ നടക്കാവൂ. ഓടിയാൽ അവരുെട ഡി�
ഗ്നിറ്റി ഇല്ലാതാകും. കാളവണ്ടിക്കു മന്ദഗതിേയ പാടു�
ള്ളൂ. നാലുകാലും ഇളക്കി ഓടുന്ന കാളകൾക്കു് അന്ത�
സ്സില്ല. നൂറു മീറ്റർ ഓടുന്നവെന്റ ഡിഗ്നിറ്റി ഇരിക്കുന്നതു്
േവഗത്തിലാണു്. അതു് ചലച്ചിത്രത്തിൽ ‘േസ്ലാ േമാ�
ഷനാ’ക്കിക്കാണിക്കുേമ്പാൾ നമുെക്കാരു വല്ലായ്മ. വി�
ലാപ കാവ്യങ്ങൾക്കു വിേയാഗിനി വൃത്തം തെന്ന േവ�
ണം. ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതം പാടില്ല. അേപ്പാൾ കുമാര�
നാശാെന്റ പ്രേരാദനേമാ? അതിനു ഉത്തരം പണ്ടു വള്ള�
േത്താൾ നൽകി: “ആശാൻ മഹാകവി. അേദ്ദഹത്തിനു്
അതാകാം.”
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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

