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സാഹിത്യവാരഫലം

1985/03/31-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഒരു െകാച്ചുപലകക്കഷണത്തിൽ ആ െചറുപ്പക്കാരിയു
െട തലമുടി േചർത്തുവച്ചു് ഒരാണി അതിലമർത്തി ചുറ്റി
കെകാണ്ടു് ആഞ്ഞടിച്ചു് ആ മന്ത്രവാദി േചാദിക്കുകയാ
ണു്: “നീയാരാണു് ? നീ ഒഴിയുേമാ?” മറുപടി: “ഞാൻ
അേങ്ങവീട്ടിെല സാവിത്രി. ഗർഭിണിയായിരിെക്ക മരി
ച്ചവൾ. ഞാൻ ഈ കമലമ്മെയയും െകാേണ്ട േപാകൂ.”
അതു േകട്ടു മന്ത്രവാദി ഓം ഹ്രീം എന്നു മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചു്
പൂർവാധികം ശക്തിേയാെട ആണി തറച്ചു കയറ്റി. “നീ
ഒഴിയുേമാ?” എന്ന േചാദ്യവും മറ്റു മാർഗ്ഗമിെല്ലന്നു കണ്ട
േപ്പാൾ കമലമ്മ അറിയിച്ചു: “ഒഴിയാം ഒഴിയാേമ.” മന്ത്ര
വാദി പല്ലു െഞരിച്ചു. പുരികം വളച്ചു. “േപാ, േപാ” എന്നു്
ആേക്രാശിച്ചു. ആ ബാധ കഴിേഞ്ഞാ ഇല്ലേയാ എന്നതു
നമ്മൾ ആേലാചിേക്കണ്ടതില്ല. അടുത്ത വീട്ടിെല മരി
ച്ച സാവിത്രിയുണ്ടേല്ലാ. അവളുെട ശബ്ദം കമലമ്മയുെട
ശബ്ദമായിരുന്നില്ല. സാവിത്രിയുേടതുമായിരുന്നില്ല. സാ
വിത്രിയുെട ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. കമലമ്മ എെന്റ
ബന്ധുവായതുെകാണ്ടു് അവളുെട ശബ്ദം എനിക്കു പരി
ചിതമാണു് എന്നു് ഞാെനന്തിനു് വായനക്കാേരാടു പറ
യണം?…
ഞാൻ ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്തിരിക്കുകയാണു്. വിദൂരചക്ര
വാളത്തിലും നീലക്കടലിലും തരുണികളുെട കവിൾത്ത
ടത്തിലും േറാസാപ്പൂക്കൾ. അേപ്പാഴുണ്ടു് ഹിപ്പി യുവാക്ക
ന്മാരും ഹിപ്പി യുവതികളും കടലിനടുേത്തക്കു ദൂെരയുള്ള
േറാഡിൽ നിന്നു നടന്നുവരുന്നു. അവർ ആ അന്തരീക്ഷ
വുമായി േയാജിക്കുന്നില്ല. കടപ്പുറെത്ത െവൺമണലിൽ
അവർ വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ പഞ്ചാരമണൽ അവ
െര അംഗീകരിക്കുന്നില്ല…
അതാ േനാക്കു. യാനപാത്ര
ങ്ങൾ—വഞ്ചികളല്ല, കപ്പലു
കൾ—തീരം േതടി വരുന്നുണ്ടു്.
ഈ ശതാബ്ദത്തിേന്റതാേണാ
അവ? അല്ല. പതിെനട്ടാം ശതാ
ബ്ദത്തിൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചു് ഇരുപതാം ശതാബ്ദത്തി
െന്റ അന്ത്യമായേപ്പാേഴക്കും ശംഖുംമുഖത്തിനു് െതാട്ട
പ്പുറത്തുള്ള കടല്പാലത്തിേലക്കു അടുക്കുകയാണു് അവ.
സാവിത്രിയുെട ശബ്ദം അപരിചിതം: ഹിപ്പികളുെട സാ
ന്നിദ്ധ്യം അപരിചിതം; യാനപാത്രങ്ങൾ അപരിചിതം.
നവീന സാഹിത്യവും ഇതുേപാെലയാണു്. അതിൽ സാ
യാഹ്നരാഗമില്ല. നീലജലത്തിെന്റ ഉപരിതലത്തിൽ
വീണ അരുണിമയില്ല. സുന്ദരികളുെട കവിൾതടത്തിെല
േറാസാപ്പൂക്കളില്ല. തികച്ചും ൈവേദശികം.

ഐസ്ക്രീം—െചറി
ഭക്ഷണശാലയിൽ െചന്നിട്ടു്
‘ഐസ്ക്രീം’ െകാണ്ടു വരൂ എന്നു പറ
ഞ്ഞാൽ അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു്
െവള്ളസൂട്ടും കിന്നരിെത്താപ്പിയും
വച്ച ഒരു പാവം അതു നമ്മുെട മുൻ
പിൽ െകാണ്ടുവയ്ക്കും. ഐസ്ക്രീം എന്ന
െവള്ളക്കൂമ്പാരത്തിൽ ഒരു ‘െച
റി’കൂടി വച്ചിരിക്കും. ആ ചുവന്ന പഴത്തിനു് ഭംഗിയുെണ്ട
ങ്കിലും ഐസ്ക്രീമിേനാടു ബന്ധമിെല്ലന്ന ഒരു േതാന്നൽ
നമുക്കു്. എൻ. പി. രാജേശഖരെന്റ ‘ഉരുളാംപാറ’ എന്ന
െചറുകഥയിെല സിംബൽ—ഉരുളാംപാറ എന്ന പ്രതീ
കം—കഥയുെട ഐസ്ക്രീമിൽ വച്ച െചറി എന്ന പഴമാ
ണു് (കുങ്കുമം വാരിക). േചർച്ചയില്ല. എങ്കിലും േവണെമ
ങ്കിൽ സ്പൂണിൽ േകാരിെയടുത്തു വായ്ക്കകേത്തക്കു് ഇടാം.
ചവയ്ക്കാം. കുരു തുപ്പിക്കളയുകയും െചയ്യാം. ഗ്രാമത്തി
െല ഉരുളാംപാറ െകാള്ളരുതാത്തവെര െകാന്നു കള
യും. കുെറേപ്പർ പാറയ്ക്കു് എതിരായി ഹർജി െകാടുത്ത
േപ്പാൾ രാത്രി അതു ഉയരത്തിൽ നിന്നു താേഴാട്ടു വീ
ണു് േടൺ െചേയ്യണ്ടിടത്തു േടൺ െചയ്തു് െപറ്റിഷേനഴ്സി
െന മാത്രം െകാന്നിട്ടു് സ്വന്തം സ്ഥാനത്തു് കയറിയിരു
ന്നു. അങ്ങെനയിരിെക്ക ശരീരശക്തിയാർന്ന ഒരു കൂ
ലിക്കാരൻ അവിെടെയത്തി. പാറയുെട േനേര താെഴ
താമസിക്കാൻ ഒരുെമ്പട്ടു. കഥ പറയുന്ന ആളിനു േപ
ടി. അവെനയും തെന്നയും പാറ ഉരുണ്ടു വന്നു വീഴ്ത്തുേമാ
െയന്നു്: തങ്ങെള രണ്ടുേപെരയും അതു ചതച്ചരച്ചു കളയു
േമാ എന്നു്. ഈ െചറിപ്പഴം അയവു് ഒട്ടുമില്ലാത്ത നിയ
മമായിരിക്കാം. എന്തായാലും കഥാകാരൻ മനസ്സിെന്റ
ഉപരിതലം െകാണ്ടു സൃഷ്ടിച്ചു വച്ച ഒരു പ്രതീകമാണതു്.
പതിെനട്ടാം ശതാബ്ദത്തിൽ യാത്ര തുടങ്ങി ഇരുപതാം
ശതാബ്ദത്തിൽ കടൽപ്പാലത്തിേലക്കു് അടുക്കാൻ ശ്ര
മിക്കുന്ന യാനപാത്രം. അെല്ലങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമിൽ േചർച്ച
യില്ലാെതയിരിക്കുന്ന െചറിപ്പഴം.
സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളിൽ തിളക്കമുള്ള കല്ലുകൾ വയ്ക്കുന്നതു
േപാെല ആഖ്യാനത്തിൽ പ്രതീകങ്ങൾ വച്ചാൽ പ്രേയാ
ജനമില്ല. കല്ലുവച്ച ആഭരണങ്ങൾ ബാങ്കുകാർ പണയ
വസ്തുക്കളായി സ്വീകരിക്കില്ല. അലിഗറിയുെട മട്ടിലുള്ള
രചനകൾ സഹൃദയന്മാർക്കും േവണ്ട.

മൂെക്കടുപ്പു്
എം. പി. മന്മഥൻ “മൂെക്കടുത്തു കുളിപ്പിക്കുന്ന”തിെന
ക്കുറിച്ചു പറയാറുള്ളതു് ഓർമ്മയിെലത്തുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ
വളർന്നു പ്രായെമത്തുേമ്പാൾ നല്ല മൂക്കുള്ളവരായിരിക്ക
ണെമങ്കിൽ െകാച്ചിേല അവെര കുളിപ്പിക്കുേമ്പാൾ മൂക്കു്
എണ്ണേതച്ചു് േവണ്ടേപാെല തടവണമേല്ലാ. ഇതിെന
യാണു് മൂെക്കടുത്തു കുളിപ്പിക്കുക എന്നു വിളിക്കുന്നതു്.
ഒരമ്മ മകെള ഇമ്മട്ടിൽ കുളിപ്പിച്ചില്ല. അവൾ വളർന്നു.
വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു. കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലിരിക്കു
കയാണു്. വരൻ താലിെകട്ടാൻ േപാകുന്നു. അേപ്പാൾ
ആേരാ പറഞ്ഞു െപണ്ണിേന്റതു ചപ്പമൂക്കാെണന്നു്; മൂ
െക്കടുത്തു കുളിപ്പിക്കാത്തതിെന്റ തകരാറാണു് അെത
ന്നു്. ഇതു േകട്ടയുടെന തള്ള കല്യാണമണ്ഡപത്തിേല
ക്കു് ഓടിക്കയറി െപണ്ണിെന്റ മൂക്കുപിടിച്ചുവലിക്കാനും
തടവാനും തുടങ്ങി.
നമ്മുെട കഥാനാസികകൾ പതിമൂക്കുകേളാ ചപ്പമൂക്കു
കേളാ ആണു്. േവണ്ട സമയത്തു് അവെയ എണ്ണ പുരട്ടി
രൂപെപ്പടുത്തി എടുത്തിരുെന്നങ്കിൽ ഇന്നു കാണുന്ന
ൈവരൂപ്യം വരികില്ലായിരുന്നു. മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതി
പ്പിൽ ഇതാ ഒരു ചപ്പമൂക്കു്—‘അഷിത’ (െഷരീഫി, െനടു
മങ്ങാടു് ). ഒരുത്തൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ േപാകുന്നവൾ
ക്കു സുഖമിെല്ലന്നറിഞ്ഞു് അവെള കാണാൻ െചല്ലുന്നു.
അവൾ റിസ്റ്റ് വാച്ച് െകട്ടി കിടക്കുന്നു. എതിെരയുള്ള
ചുവരിൽ വലിയ നാഴികമണിയുണ്ടു്. അതുള്ളേപ്പാൾ റി
സ്റ്റ് വാച്ച് എന്തിനു് ? ‘പ്രൗഢി’ക്കു േവണ്ടിയേല്ല? ഭാവി
ഭർത്താവിനുള്ള സംശയം ഭാവി പത്നി ദൂരീകരിച്ചു. “വി
നേയട്ടനു് അറിയുേമാ ആ േക്ലാക്ക് ചലിക്കാെതയായിട്ടു്
രണ്ടു മാസം കുഴിഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ൈകത്തണ്ടയിൽ വാ
ച്ച് െകട്ടാെത ഞാെനന്തു െചയ്യും?” അതു േകട്ടു് അയാൾ
“ക്ഷമിക്കു മുേത്ത, ക്ഷമിക്കു് ” എന്നു പറയുേമ്പാൾ കഥ
അവസാനിക്കുന്നു. ഇമ്മട്ടിലുള്ള െചറുകഥകൾ ഉണ്ടായി
ത്തുടങ്ങിയ കാലം െതാട്ടു പത്രമാപ്പീസുകളിെല ചവറ്റു
കുട്ടകളിൽ എറിേയണ്ടതായിരുന്നു. അതു തെന്നയാ
ണു് നാസികാചികിത്സ. ഇനി പറഞ്ഞിട്ടു പ്രേയാജനമി
ല്ല. ൈചനാ മൂേക്കാടുകൂടി കഥാംഗന മേനാരമ എന്ന
കല്യാണമണ്ഡപത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. എണ്ണെകാ
ണ്ടും തടവൽെകാണ്ടും ഒരു പ്രേയാജനവുമില്ല.

പരാജയെപ്പട്ട കഥ
അേനകം യൂണിറ്റുകളുെട—എകകങ്ങളുെട—േഘാഷ
യാത്രേയാ പ്രവാഹേമാ ആണു് ജീവിതം. ഈ േഘാ
ഷയാത്രെയ അെല്ലങ്കിൽ പ്രവാഹെത്ത അതു േപാെല
ചിത്രീകരിക്കാം. അെല്ലങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിനു് എല്ലാ പ്രാ
ധാന്യവും നല്കി ആവിഷ്കാരമാകാം. തിരെഞ്ഞടുപ്പു േജാ
ലിക്കു േപാകുന്ന ഒരാളിനു് ഒരു േബാൾേപായിന്റ് േപ
നയുണ്ടു്. കാമുകി കടിച്ചു പാടുവരുത്തിയ േപന. അതു
മെറ്റാരാൾക്കു് എഴുതാൻ െകാടുക്കാൻേപാലും അയാൾ
ക്കു മടിയാണു്. തിരെഞ്ഞടുപ്പു േജാലിയിൽ ഏർെപ്പ
ട്ടിരിെക്ക ആ േപന ഒരു സ്ത്രീക്കു െകാടുേക്കണ്ടിവന്നു
അയാൾക്കു് കാമുകിയുെട ദന്തക്ഷതേമറ്റ േപന മെറ്റാ
രു സ്ത്രീയുെട ൈകയിൽ എത്തിയതു് അേബാധാത്മകമാ
യിെട്ടങ്കിലും അയാൾക്കു് ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുകയില്ല. അതു
െകാണ്ടു ചായക്കടയിൽ അതു കളഞ്ഞിട്ടു് അയാൾ േപാ
കുന്നു. കടക്കാരൻ അതു കെണ്ടടുത്തുെകാണ്ടു ബസ്സിനു്
പിറേക ഓടുന്നു. േപന വീണ്ടും അയാളുെട ൈകയിൽ
വന്നു േചരുന്നു. ഇതാണു ജി. എൻ. പണിക്കരുെട “ഓർ
മ്മയിൽ ഉയരുന്ന സ്മാരകങ്ങൾ” (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതി
പ്പു് ) എന്ന െചറുകഥ. ഇത്തരം കഥകൾ രചിക്കുേമ്പാൾ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഏകകത്തിനു് എല്ലാവിധത്തിലും പ്രാ
ധാന്യം നല്കാൻ കഥാകാരൻ ശ്രമിക്കണം. ഇെല്ലങ്കിൽ
ആ ഏകകം വായനക്കാരെന സ്പർശിക്കില്ല. ദന്തക്ഷ
തേമറ്റ േപന ഒരു ബാഹ്യേപ്രരകമാണു്. ആ ബാഹ്യ
േപ്രരകം േപനയുെട ഉടമസ്ഥെന്റ അന്തരംഗത്തിൽ
മറ്റു േപ്രരകങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുേമ്പാൾ, അവെയ കഥാകാ
രൻ േവണ്ടേപാെല ചിത്രീകരിക്കുേമ്പാൾ കഥ വിജയം
പ്രാപിക്കും. ഈ രീതിയിലുള്ള മാനസിക പ്രവർത്തന
ത്തിെന്റ പ്രതിപാദനം ഇക്കഥയിൽ ഇല്ല. അതുെകാണ്ടു്
ജി. എൻ. പണിക്കർ തിരെഞ്ഞടുത്ത ഏകകം കഥയി
െല ബസ്സ്, േമാശെപ്പട്ട ചായ ഇവേപാെല അപ്രധാന
മായി ഭവിക്കുന്നു. എല്ലാ ഏകകങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം
നല്കി “തിരെഞ്ഞടുപ്പു് ” എന്നതിെന്റ സവിേശഷതയും
വ്യക്തമാക്കാം. അങ്ങെന േനാക്കിയാലും കഥാകാരനു്
വിജയമില്ല. എല്ലാവിധത്തിലും ഇതു് പരാജയെപ്പട്ടിരി
ക്കുന്നു.

മണ്ടന്മാർ വായനക്കാർ
ഒരു പ്രായെമാെക്ക ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വഭാവം ഇരു
മ്പുകുടം േപാെലയാകും. അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴി
യുകയില്ല. അതുെകാണ്ടു് പ്രായമായവൻ െചയ്യുന്ന െത
റ്റിനു് മാപ്പു െകാടുക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല. “ഒരിക്കലി
തു സംഭവിച്ചു േപായി. ഇനി ഇതു െചയ്യുകയില്ല” എന്നു
പറയുന്നവെന വിശ്വസിക്കു അടുത്ത ദിവസം അേത
െതറ്റു് അവൻ െചയ്തിരിക്കും. ഒരു കെല്ലടുത്തു് ആയിരം
തവണ മുകളിേലക്കു് എറിയൂ. ഓേരാ തവണയും അതു
താഴേത്തക്കുതെന്ന േപാരും. എറിയുന്നവെന്റ തലയിൽ
വന്നു വീെണന്നും വരും.
“എെന്ന മുകളിേലക്കു േപാകാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണു്.
ഞാൻ ഇനി മുകളിേലക്കു തെന്ന േപാകും” എന്നു കല്ലു
വിചാരിക്കില്ല. മനുഷ്യനും കല്ലും സദൃശമായി െപരുമാ
റുന്നു. ഒരിക്കൽ സ്ഫടികപാത്രം െപാട്ടിക്കുന്ന പരിചാര
കൻ പതിവായി അതു െപാട്ടിക്കും. ഊർമ്മിള എന്ന േപ
രിൽ കുമാരി വാരികയിൽ “മൗനത്തിെന്റ തീരം” എന്ന

കഥെയഴുതിയ ആൾ ഇതുേപാലുള്ള പീറക്കഥകൾ ഇനി
യും എഴുതും. േഡാക്ടറായ ഭാര്യയ്ക്കു ൈലംഗികാസക്തി
കൂടുതലായതുെകാണ്ടു് ഭർത്താവിനു് കാലത്തു ക്ഷീണം.
അതിനാൽ അയാൾക്കു് അവേളാെടാരുമിച്ചു് കാറിൽ
േപാകാൻ ൈവേകണ്ടി വരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ ൈവ
കിെച്ചന്നതുെകാണ്ടു് അവൾ സസ്െപന്റ് െചയ്യെപ്പടു
ന്നു. ഊർമ്മിളയുെട ഭാഷയിലാെണങ്കിൽ “േഡാക്ടർ
വിേനാദിനി ഈസ് സസ്െപന്റ് െപന്റിംഗ് എൻക്വ
യറി” (നമ്മുെട തിരുവനന്തപുരെത്ത കുന്നുകുഴി യൂണി
േവഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച ആെരങ്കിലുമായിരിക്കും ഈ
സസ്െപൻഷൻ ഓർഡർ ഡ്രാഫ്റ്റ് െചയ്തതു്—േലഖകൻ).
ഈ കഥാസാഹസെത്തക്കുറിച്ചു് ഞാെനന്താണു് പറ
േയണ്ടതു് ? ഫൂളിഷായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ മുഖ
ത്തു േനാക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചിരിക്കുെമന്നതുെകാ
ണ്ടു് കഥാകാരന്മാർ കഥകെളഴുതുന്നു. വായനക്കാെര
മണ്ടന്മാരാക്കുന്നു.

ശാസ്താംേകാട്ട
വിത്തം, വിദ്യ, േരാഗം ഇവ മൂന്നും
അന്യെര കാണിക്കരുതു് എന്നാ
ണു് സ്മൃതികാരെന്റ ഉപേദശം. എനി
ക്കു വിത്തേമാ വിദ്യേയാ േരാഗേമാ
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അവ പ്രദർശി
പ്പിക്കെപ്പടുന്നില്ല. അപമാനനം സം
ഭവിച്ചാൽ (അപമാനം= insult;
അപമാനനം= അപമാനിക്കൽ)
പുനലൂർ ബാലൻ
അതും പുറത്തു പറയരുെതന്നു് നിയമം. ഈ േലഖകൻ
ആ നിയമം പാലിക്കാറില്ല. ശാസ്താംേകാട്ടയിെല േകാ
േളജിൽ ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിക്കാൻ േപായി. കൂെട പു
നലൂർ ബാലൻ, നബീസാ ഉമ്മാൾ. െകാണ്ടുേപായ
ആൾ േജാൺ സാമുവൽ (ഇേപ്പാൾ െടലിവിഷൻ േകന്ദ്ര
ത്തിൽ). ഞാൻ സേമ്മളനം ഉദ്ഘാടനം െചയ്യാൻ എഴു
േന്നറ്റു. “ഇരിെയടാ പഴഞ്ചൻ സാഹിത്യകാരാ” എന്നു്
ഒരു വിളി. കൂെട കൂവലും കേല്ലറും, ഇരുന്നില്ല. ഒരു കല്ലു്
െനറ്റിയിൽ െകാണ്ടു രക്തെമാഴുകി. അേപ്പാൾ ഇരുന്നു.
“ഞാൻ സ്ത്രീയാണു്. എെന്ന കൂവുകയില്ല.” എന്നു പറഞ്ഞു്
നബീസ എഴുേന്നറ്റു. “ഇരിെയടീ…” എന്നു വിളി. ഇരുന്നു.
“ഞാൻ എസ്. എഫ്. ഐ.ക്കാരനാണു്. എെന്ന കൂവുക
യില്ല എന്നു പുനലൂർ ബാലൻ.” എഴുേന്നറ്റു. ‘കൂ കൂ’. ഇരു
ന്നു. ഞാൻ പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ നിന്നു താഴേത്തക്കിറങ്ങിയ
േപ്പാൾ കല്ലു് എറിഞ്ഞ കുട്ടികൾ തെന്ന പഞ്ഞിയും സ്പി
രിറ്റും െകാണ്ടു വന്നു ഡ്രസ്സ് െചയ്യാൻ. “സാറിേനാടുള്ള
േദഷ്യം െകാണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ കൂവിയതും എറിഞ്ഞതും”
അവർ മുറിവു തുടച്ചു. മരുന്നു വച്ചു തന്നു. ഞാൻ ശാസ്താം
േകാട്ടയിലാണു് ബാല്യകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടിയതു്. ശുദ്ധ
ജലതടാകം അമ്പലത്തിനു ചുറ്റും പ്രശാന്തത. ആദ്ധ്യാ
ത്മികാന്തരീക്ഷം എങ്ങും. എൻ. ബാലചന്ദ്രൻനായർ
ശാസ്താംേകാട്ടെയക്കുറിച്ചു് കുമാരി വാരികയിെലഴുതിയ
തു വായിച്ചേപ്പാൾ ഇത്രയും കുറിക്കണെമന്നുേതാന്നി.
അന്നു ഞങ്ങെള കുട്ടികൾ പീഡിപ്പിച്ചേപ്പാൾ മലയാളം
െപ്രാഫസറായിരുന്ന ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള (പ്രശസ്തനായ
നാടക കർത്താവു് ) വല്ലാെത േകാപിച്ചു. അേദ്ദഹം കു
ട്ടികേളാടു കയർത്തു. ചില അദ്ധ്യാപകേരാടും. ശാസ്താം
േകാട്ടയ്ക്കു് എല്ലാ േമന്മകളും ൈകവരെട്ട. ഇന്നെത്ത കുട്ടി
കൾക്കു് പഞ്ഞിയും സ്പിരിറ്റും െമർക്കുേറാേക്രാമും േവ
ണേമാ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്കു് അതു േവണെമ
ങ്കിൽ േദവസ്വം േബാർഡ് എത്തിച്ചുെകാടുക്കുമേല്ലാ.
“വിദ്യാർത്ഥികേളാടു് നിങ്ങൾക്കു
േദഷ്യമുേണ്ടാ?” എന്നു് എേന്നാടു
േചാദ്യം. “ഇേല്ലയില്ല” എന്നു് ഉത്ത
രം. കലാകൗമുദി അയയ്ക്കുന്ന െച

ക്ക് േപാസ്റ്റ്മാൻ െകാണ്ടുവന്നു തരു
േമ്പാൾ എനിക്കു് അയാേളാടു േസ്ന
നബീസാ ഉമ്മാൾ
ഹം. േകാടതിയിെല പ്യൂൺ സമൻ
സ് െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ എനിക്കു് അയാേളാടു േദഷ്യം.
രണ്ടുേപരും സർക്കാർ അനുശാസിച്ചേത െചയ്യുന്നുള്ളു.
തങ്ങെള അധഃപതിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായ
ത്തിെന്റ പ്രതിരൂപമായ േകാേളജ് െപ്രാഫസെറ കുട്ടി
കൾ കെല്ലറിഞ്ഞാൽ ആ അദ്ധ്യാപകൻ എന്തിനു േകാ
പിക്കണം?

േഡാ. എസ്. കൃഷ്ണകുമാർ
ആേരാഗ്യേത്താെട കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവനു െപെട്ടന്നു േരാ
ഗം വന്നാൽ അയാൾ േഡാക്ടറുെട അടുക്കേലക്കു്
ഓടുന്നു. അയാൾക്കു് അേപ്പാൾ േരാഗം േഭദമാകണം.
“േഡാക്ടർ എനിക്കു നാെള ഒരു േകാൺഫറൻസി
നു േപാകണം. ഇതു് ഇന്നു ചികിത്സിച്ചു മാറ്റിേയ പറ്റൂ.”
േഡാക്ടർ ആന്റിബേയാട്ടിക്ക് െകാടുക്കുന്നു. ആ േരാഗം
േഭദമായി അടുത്ത ദിവസം മെറ്റാരു േരാഗം ആന്റിബ
േയാട്ടിക്സിെന്റ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നു. േവെറ ചിലർ സം
ശയാലുക്കളാണു്. കതകിെന്റ കുറ്റിെകാണ്ടു് വിരെലാന്നു
േപാറിയാൽ മതി. ഉടെന െഡേറ്റാൾ േലാഷൻെകാ
ണ്ടു് അവിടം കഴുകുന്നു. െഡേറ്റാൾ ആന്റി െസപ്റ്റിക്ക്
ഓയിന്റ്െമന്റ് പുരട്ടുന്നു. ആഴ്ചയിെലാരിക്കൽ മൂത്രം പരി
േശാധിക്കുന്നു, രക്തം പരിേശാധിക്കുന്നു. െമഡിക്കൽ
ബുക്സ് വായിച്ചു കിട്ടിയ അല്പജ്ഞാനം േഡാക്ടറുെട
മുൻപിൽവച്ചു് സംശയങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നു. േഡാക്ടർ
നീരസം മറച്ചുവച്ചു് മറുപടി നല്കുന്നു. തിരിച്ചു വീട്ടിേലക്കു
േപാരുേമ്പാൾ കുതിരലാടത്തിയിൽ ചവിട്ടിെയന്നിരി
ക്കെട്ട. “ഹാ കാലിൽ ഒരു അേബ്രഷൻ ഉണ്ടേല്ലാ. ഒരാ
ന്റി െടറ്റനസ് ഇൻെജക്ഷൻ എടുത്തു കളയാം” എന്നു
തീരുമാനിക്കുന്നു. മരുന്നു കുത്തിവയ്പിക്കുകയും െചയ്യും.
ഈ രണ്ടുകൂട്ടരും പരിഹസിക്കുെപ്പേടണ്ടവരാണു്. ഇവ
രിൽെപ്പടാെത ചാഞ്ചല്യരഹിതരായിക്കഴിയുന്നവരുണ്ടു്.
േരാഗം വേന്നാ? എന്നാൽ ചികിത്സിക്കാം. അതിൽ
തിടുക്കമില്ല, െവപ്രാളമില്ല. അങ്ങെന നിയതമായി ജീവി
ക്കുന്നവർക്കു പ്രേയാജനെപ്പടും േഡാക്ടർ എസ്. കൃഷ്ണ
കുമാറിെന്റ “നിങ്ങളും േഡാക്ടറും” എന്ന പംക്തി (ജന
യുഗം വാരിക). ൈവവിധ്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അേദ്ദഹം
ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുെട ആേരാഗ്യ
ത്തിലാണു് േഡാക്ടർക്കു താല്പര്യം. ഓേരാ ഉത്തരവും
ഈ സത്യത്തിേലക്കു ൈകചൂണ്ടുന്നു.
ഒരു േനരേമ്പാക്കു് േരാഗിേയാടു് സത്യം മുഴുവൻ പറ
യാൻ േഡാക്ടർ തീരുമാനിച്ചു. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “നി
ങ്ങൾ വലിയ േരാഗിയാെണന്നു എനിക്കു് പറേയണ്ടി
യിരിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥസ്ഥിതിയിൽ അറി
യാൻ നിങ്ങൾക്കും താൽപര്യമിേല്ല? പിെന്ന, േവെറ
ആെരെയങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു കാണണെമന്നുേണ്ടാ?”
േരാഗിയുെട ദുർബ്ബലശബ്ദം “കാണണം”.
“ആെര?” േഡാക്ടറുെട േചാദ്യം.
“േവെറാരു േഡാക്ടെറ” േരാഗിയുെട മറുപടി.

നീന പ്രസാദ്
ഞാനങ്ങെന െടലിവിഷൻ കാണാ
റില്ല. ഇന്നു സന്ധ്യക്കു് (6-3-85) ചി
ലങ്കയുെട നാടകവും ചങ്ങമ്പുഴയുെട
“വാഴക്കുല” എന്ന കാവ്യത്തിെല
ഭാഗങ്ങളുെട സംഗീതാത്മകമായ
ആവിഷ്കാരവും േകട്ടേപ്പാൾ െചന്നു
േനാക്കി. തിരുവനന്തപുരം േഹാളി
ഏയ്ൻജൽസ് േകാൺെവന്റിെല
നീന പ്രസാദ്
ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി—നീന പ്രസാദ്—ഹൃദയഹാരിയായി
നൃത്തം െചയ്യുന്നു. ആ കുട്ടിയുെട ചലനങ്ങൾ ഭാവാത്മക
ങ്ങളായിരുന്നു. രമണീയങ്ങളായിരുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മവും
സുനിശ്ചിതവും എന്നു പറയാൻ വയ്യ. െകാച്ചുകുട്ടിയേല്ല?
പരിചയവും അഭ്യാസവും കൂടുേമ്പാൾ ആ ഗുണങ്ങളും
ഈ കുട്ടിക്കു കിട്ടിെക്കാള്ളും. നീന പ്രസാദിെന്റ നൃത്തം
അസുലഭമായ ഒരനുഭവം എനിക്കു പ്രദാനം െചയ്തു. ഈ
കുട്ടിയുെട േപരിൽ നമുക്കു് അഭിമാനം െകാള്ളാം.

ലാക്ഷണിക കഥ
‘അലിഗറി’ യാന്ത്രികമാണു്, നി
േശ്ചതനമാണു്. പ്രതിരൂപാത്മക
ത്വം ചലനാത്മകമേത്ര. അതിനു മൂ
ല്യമുണ്ടു്. ജീവിതേത്താടു ബന്ധമു
ണ്ടു്. പ്രതിരൂപാത്മകത്വം പല അർ
ത്ഥങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുേമ്പാൾ
േപ്ലാട്ടിനസ്
അലിഗറി ഒരു അർത്ഥം മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരു
ന്നു. മെറ്റാരുതരത്തിൽ പറയാം. രാജ്യത്തിെന്റയും
ൈസന്യത്തിെന്റയും രഹസ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ അറിയാ
തിരിക്കാൻേവണ്ടി ഒരുതരത്തിലുള്ള പ്രച്ഛന്ന രചന—
ക്രിപ്േറ്റാഗ്രഫി—സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതുേപാ
െലെയാരു പ്രച്ഛന്നരചനയാണു് അലിഗറി. ജീവിത
ത്തിെന്റ മഹാദ്ഭുതേമാ മനസ്സിെന്റ സങ്കീർണ്ണതക
േളാ അനാവരണം െചയ്യാൻ ഇതു് അസമർത്ഥമാണു്.
‘ചന്ദ്രിക’ വാരികയിൽ രാഘവൻ പുന്നേശ്ശരി എഴുതിയ
“വീടു് ” വിരസമായ അലിഗറിയാണു്. ഇടിഞ്ഞുവീഴാറായ
വീടു്. അതു കൂടക്കൂെട നന്നാക്കി വീട്ടുകാർ താമസിക്കു
ന്നു. ജീർണ്ണിച്ചുവരുന്ന രാജ്യത്തിെന്റ പ്രതീകമായിട്ടാണു്
വീടു് സങ്കല്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. മൂല്യമില്ലാത്ത, അഗാധ
തയില്ലാത്ത വിരസമായ ലാക്ഷണിക കഥ.

കണ്ണു് ഒരളവിൽ സൂര്യനായി മാറിയിെല്ലങ്കിൽ ആ കണ്ണു
െകാണ്ടു് സൂര്യെന കാണാൻ പറ്റുകയിെല്ലന്നു േപ്ലാട്ടിന
സ്. താൻ ആേലഖനം െചയ്യുന്ന രൂപമായി ചിത്രകാ
രൻ മാറിയിെല്ലങ്കിൽ അയാൾക്കു് ആ രൂപം അന്യൂനമാ
യി ആേലഖനം െചയ്യാൻ കഴിയുകയിെല്ലന്നു് ഡാേന്റ.
ഒരു പ്രശസ്തനായ ചിത്രകാരൻ പറഞ്ഞു: “സാഹിത്യവാ
രഫലക്കാരനു് കുറ്റം പറയുകയാണു് േജാലി.” ഇങ്ങെന
അഭിപ്രായെപ്പട്ട ചിത്രകാരൻ േകരളത്തിെല എല്ലാ വാ
രികകളും വായിച്ചിട്ടു് ഇതുേപാെലെയാരു പംക്തി എഴു
തെട്ട. അേദ്ദഹത്തിനു് ഇതിലുമധികം കുറ്റം പറേയണ്ട
തായി വരും എന്നതിനു് ഒരു സംശയവുമില്ല.

കഴുതസ്സ്വരം, പിക്കാക്സ്
ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടുേപരുെട
യും ദ്വിതീയ വിവാഹമാണു്. അവളു
െട ആദ്യെത്ത ഭർത്താവിലുണ്ടായ
മകൻ അയാെള അപമാനിക്കു
ന്നു. മകൻ അമ്മുമ്മയുെട വീട്ടിൽ
േപ്പായി. അേതാെട അവൾക്കു
ദുഃഖം. ദുഃഖത്തിെന്റ കാരണമറി
ഞ്ഞു് അയാൾ അവെന തിരിച്ചുവി
ഡാേന്റ
ളിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നു. അേതാെട
ഹർേഷാന്മാദം. ഇതാണു് ‘സഖി’ വാരികയിൽ അമ്പ
ലപ്പുഴ േവണു എഴുതിയ “ഗ്രീഷ്മവർഷം” എന്ന കഥ—
ഹാർേമ്മാണിയത്തിെന്റ ഒരു കട്ട താഴ്ത്തുേമ്പാൾ ഗർദൃസ്വ
രവും രണ്ടാമെത്ത കട്ട താഴ്ത്തുേമ്പാൾ മൂങ്ങയുെട മൂളലും മൂ
ന്നാമെത്ത കട്ട താഴ്ത്തുേമ്പാൾ തവളയുെട ശബ്ദവും േക
ട്ടാൽ എങ്ങെനയിരിക്കും? ഭാഷ എന്ന സംഗീേതാപക
രണത്തിെല കട്ടകൾ താഴ്ത്തി അമ്പലപ്പുഴ േവണു നമ്മെള
േപടിപ്പിക്കുന്നു.
അവെള കാണാൻ അയാൾ േഹാസ്റ്റലിൽ െചന്നു. അവർ
അേന്യാന്യം അനുരക്തർ. പേക്ഷ, അയാൾക്കു് േജാലി
യുെണ്ടങ്കിേല അവൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സന്നദ്ധ
യാകൂ. മിടുക്കിെയന്നു പറഞ്ഞു് അയാൾ നടന്നകലുന്നു.
ഇതു് ‘പൗരദ്ധ്വനി വാരികയിൽ േതാമസ് കുട്ടി െചേഞ്ച
രിൽ എഴുതിയ “േസ്നഹമാണു് പേക്ഷ…” എന്ന കഥ—
െചേക്കാവും േമാപസാങ്ങും േതാമസ് കുട്ടിയും സദൃശ
രാണു്. മൂന്നുേപെരയും അമ്മമാരാണു് പ്രസവിച്ചതു്. ആ
വിധത്തിൽ സാദൃശ്യം. ഒരു കാര്യത്തിൽ െചറിയ വ്യ
ത്യാസവും റഷ്യാക്കാരനും ഫ്രഞ്ചുകാരനും തങ്കത്തൂലിക
െകാണ്ടു് മേനാരഞ്ജകങ്ങളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു. േക
രളീയൻ തൂലിക പിക്കാക്സാക്കി ഭാഷയാകുന്ന പറമ്പു്
കിളച്ചു മറിക്കുന്നു.
മേനാരാജ്യം വാരികയിൽ (ലക്കം 15) “കാരൂർ ഫലി
തങ്ങൾ”—അനുഗൃഹീതനായ ആ കഥാകാരനു് നർമ്മ
േബാധം തീെരയില്ലായിരുന്നുെവന്നു് വിജയം രവി െതളി
യിക്കുന്നു.
കുഞ്ഞിേത്താമാച്ചൻ െചറുപ്പത്തിൽ വലിയ ചട്ടമ്പിയാ
യിരുന്നു. പ്രായമായേപ്പാൾ നാക്കിൽ ക്യാൻസർ വന്നു.
നാക്കിെന്റ അറ്റം മുറിച്ചു. അയാൾ എതിർത്തിരുന്ന വീട്ടു
കാരിൽ ഒരു സ്ത്രീ അയാൾക്കു പത്തു രൂപ െകാടുക്കുന്നു.
‘േദശാഭിമാനി’ വാരികയിെല “അസ്തമയത്തിനു മുൻപു് ”
എന്ന കഥയാണിതു്. സി. പി. ഓമന എഴുതിയതു്—ഈ
േലാകത്തുള്ള ഏതും മനുഷ്യെന േവദനിപ്പിക്കുന്നതാണു്.
കഥ മാത്രം േവദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നെതന്തിനു് ?

രണ്ടു തലങ്ങൾ
കഥ പറയുന്ന ആളിെന്റ വീട്ടിനടുത്തു് മൂന്നു സന്ന്യാസി
നിമാർ വന്നു താമസിക്കുന്നു. അവരിൽ ഒരാൾ അയാ
ളുെട കൂെടപ്പഠിച്ച രുക്മിണി. സ്കൂളിൽ വച്ചു കാലുരുമ്മിയി
രുന്നവർ രണ്ടുേപരും. ആ സന്ന്യാസിനിമാരുെട കണ്ണു
കൾ കാക്ക െകാത്തിപ്പറിക്കുേമ്പാൾ ശത്രുഘ്നൻ കലാ
കൗമുദിയിെലഴുതിയ “സന്ധ്യകളും സന്ന്യാസിനിമാരും”
എന്ന െചറുകഥ അവസാനിക്കുന്നു. രണ്ടു സത്യങ്ങളുണ്ടു്
ഇക്കഥയിൽ. ഒന്നു കണ്ണുെകാത്തി പറിക്കുന്നതിേനാടു
േചർന്ന പ്രതിരൂപാത്മക സ്വഭാവമാർന്ന സത്യം. രണ്ടാ
മേത്തതു് യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ തലത്തിലുള്ള സത്യം.
രണ്ടും ഒരുമിച്ചു േചരാെത നില്ക്കുന്നതുെകാണ്ടു് കഥയുെട
വിശ്വാസ്യത എന്ന ഗുണം നഷ്ടെപ്പടുന്നു.
ഐൻസ്ൈറ്റൻ കുളിമുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയേപ്പാൾ ഒരു
ജൂതൻ അതിനകേത്തക്കു കയറി. അയാേളാടു് േവെറാ
രു ജൂതൻ പറഞ്ഞു: “അങ്ങെന ഒരു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞു
അേല്ല സുഹൃേത്ത.” (ജൂതന്മാർ വർഷത്തിെലാരിക്കേല
കുളിക്കൂ എന്നു സൂചന.)
□

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

