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സാഹിത്യവാരഫലം

1985/04/21-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഇെതഴുതാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ എെന്റ മനസ്സു് നീലത്തടാ
കം േപാെല പ്രസ്സന്നം. ഒരു ചിന്തയുെട തിര അതിലു
യർന്നാൽ കലുഷരചനയുെട പ്രചണ്ഡരശ്മി അതിെന
തപിപ്പിക്കാെനത്തും. ചൂടാർന്ന ആ തിരകളാണു് വായ
നക്കാെര സ്പർശിക്കുക. അേതാെട അവർ അസ്വസ്ഥ
രാകുന്നു. ആ അസ്വസ്ഥതയ്ക്കു കാരണക്കാരൻ ഞാനാ
െണന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. പേക്ഷ, കുത്സിതരചനകളാണു്
എെന്റ ചിന്തകൾക്കു് ഊഷ്മളത നൽകുന്നെതന്നു് വിന
യപൂർവ്വം പറയെട്ട.
ചിന്തെയ തിരയാക്കിെക്കാണ്ടുള്ള എെന്റ ഈ സമാരം
ഭം അത്ര ശരിയെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു ഇേപ്പാൾ. അതിെന
പക്ഷിയാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. കാരണം ‘മേനാ
രാജ്യ’ത്തിൽ കമലാനാരായണൻ എഴുതിയ ‘ലക്ഷ
ണം’ എന്ന െചറുകഥയിൽ പ്രധാനകഥാപാത്രം പക്ഷി
യാണു് എന്നതേത്ര. ആ പക്ഷിെയെക്കാണ്ടു് കാർെഡ
ടുപ്പിച്ചു് വെന്നത്തുന്നവെന്റ പണം പിടുങ്ങി ഒരുത്തൻ
ജീവിക്കുന്നു. അയാൾ ‘മുഖലക്ഷണ’വും പറയും. പക്ഷി
യുടമസ്ഥൻ മിക്കവാറും ഒേര രീതിയിൽ ഫലം പറഞ്ഞും
ഒേര രീതിയിൽ അച്ചടിച്ചുവച്ച ചീട്ടു് കിളിെയെക്കാണ്ടു്
എടുപ്പിച്ചും പണം സമ്പാദിക്കുന്നതു കണ്ടു് ഒരു യുവാവി
നു് ൈനരാശ്യവും വിഷാദവും. കാലം കഴിഞ്ഞ ഒരു േലാ
ട്ടറി ടിക്കറ്റ് പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരനു നൽകിയിട്ടു് അയാൾ
ബലാൽക്കാരമായി കിളിേയയും ചീട്ടുകേളയും എടുത്തു
െകാണ്ടുേപാകുന്നു. രണ്ടുേപരും തങ്ങെള വഞ്ചിക്കുന്ന
വരാെണന്നു് േപ്രക്ഷകർക്കു് അറിയാം. അവെരാന്നും
മിണ്ടുന്നില്ല.
തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു തിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രസ്സ് ബസ്സിൽ
കയറിയാൽ അഞ്ചു മണിക്കൂർ െകാണ്ടു് എറണാകുളത്തു്
എത്താം. ഒരുേദ്ദശ്യവുമില്ലാത്ത യാത്ര. ബസ്സ് േസ്റ്റഷ
നിൽ കുേറേനരം ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ടു് അടുത്ത ബസ്സിൽ
ക്കയറി തിരുവനന്തപുരത്തു് മടങ്ങിെയത്താം. എറണാ
കുളത്തുേപായി എെന്നാരു േതാന്നൽ മാത്രം ജനിക്കും.
എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു് ഏതാനും നാഴിക
മാത്രം സഞ്ചരിച്ചു് േതാന്നയ്ക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്തുെചന്നു
‘കുമാരനാശാൻ സ്മാരകം’ കണ്ടിട്ടു തിരിെച്ചത്തുേമ്പാൾ
ഉണ്ടാകുന്നതു് സംതൃപ്തിയാണു്. ആശാെന്റ െകാച്ചുവീടു്:
കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ൈകയക്ഷരം ഇവെയാ
െക്കയാണു് സംതൃപ്തി ഉളവാക്കുന്നതു്. ‘േതാന്നല’ല്ല
‘സംതൃപ്തി’യാണു് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രധാനമായതു്.
അതു് ഇക്കഥ ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന ആശയ വിഹം
ഗമം ചിറകുവിരിക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാേഴക്കും പ്രതികൂല ചി
ന്താഗതിക്കാരുെട േകാപമാകുന്ന വർഷാപാതത്തിൽ
അതിെന്റ പക്ഷങ്ങൾ കുഴയുന്നു. അവെയാതുക്കി ആ
വിഹംഗമം എെന്റ മനസ്സിൽ േചേക്കറുന്നു. പക്ഷീ, നീ
അവിടിരുന്നുെകാള്ളൂ.
ചിന്തകൾ മനസ്സിനകേത്താ? ആ പഞ്ജരം േഭദിച്ചു പുറ
േത്തക്കുേപാരൂ. നീലാന്തരീക്ഷത്തിേലക്കു ഉയരൂ. ദൂെര
ദൂെര സഞ്ചരിക്കൂ. തീക്ഷ്ണമയൂഖങ്ങളും ജലശീകരങ്ങളും നി
െന്റ ഗതിക്കു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കെട്ട.

മഹാകവി
പേക്ഷ, അതുെകാെണ്ടന്തു
പ്രേയാജനം? എെന്റ ചി
ന്തകൾ എനിക്കു പരിചിത
ങ്ങൾ: വായനക്കാർക്കും
പരിചിതങ്ങൾ. “ചിരപരി
ചയക്കാർക്കും മാനമില്ലാ
െതയാക്കും” എന്നു കവി.
സത്യമാണു് ആ പ്രസ്താ
വം. അതുെകാണ്ടു് മറ്റു സ്ഥ
ലങ്ങൾ േനാക്കാം. വൃക്ഷശിഖരത്തിെല ഇലപ്പടർപ്പു്
അനങ്ങുന്നതു കണ്ടാൽ, കുറ്റിക്കാടു് ചലനംെകാള്ളുന്നതു
കണ്ടാൽ കിളിയിരിക്കുന്നുെവന്നു കരുതി നമ്മൾ ആഹ്ലാ
ദിക്കും. പഞ്ജരത്തിനകെത്ത പക്ഷി ആ ആഹ്ളാദം
നല്കില്ല. ഇതാ വാക്കുകൾെകാണ്ടുള്ള ഒരിലപ്പടർപ്പു്.
വി. പി. ഷണ്മുഖത്തിെന്റ ‘പകുതി’ എന്ന കാവ്യമാണു്
ഇതു്. (മേനാരാജ്യം) അതിെന്റ ഒരു ഭാഗം കാണിച്ചുത
രാം. പക്ഷിയുെട ചലനമുേണ്ടാ എന്നു വായനക്കാർത
െന്ന തീരുമാനിച്ചാൽ മതി.

നഖത്തിനിടയിൽ െമാട്ടുസൂചി
കയറ്റിയാൽ സഹിക്കാം. ഇരു
മ്പുലക്ക െകാണ്ടു് ഉരുട്ടിയാൽ
സഹിക്കാം. തലകീഴായി
െകട്ടിത്തൂക്കി ആട്ടുകയും
തലയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയും
െചയ്താൽ സഹിക്കാം. പേക്ഷ,
ഈ മഹാകവിയുെട േടാർ
ച്ചർ സഹിക്കാനാവുന്നില്ല.

“പറിെച്ചടുത്തിട്ടും പകുതി നില്ക്കുന്നു

പറിെച്ചറിഞ്ഞിട്ടും പകുതി നില്ക്കുന്നു.
ചുവട്ടിൽ ഞാെനെന്റ പകുതിയാകുന്നു.
പകുതിെകാണ്ടു ഞാൻ പറിെച്ചടുക്കുന്നു
പറിെച്ചടുത്തു ഞാൻ പകുതിയാകുന്നു
പകുതി പിെന്നയും പറിെച്ചറിയുന്നു.”

അലങ്കാരെമാെക്കയങ്ങുേപാകെട്ട. മാന്യതേയ്ക്ക അല
ങ്കാരം പറ്റൂ. ഇതുേപാലുള്ള അമാന്യമായ പ്രവർത്തനം
നടക്കുേമ്പാൾ കിളിയും േവണ്ട, ഇലച്ചാർത്തും േവണ്ട.
സംസ്കാരെത്ത ധ്വംസിക്കുേമ്പാൾ അലങ്കാരേമാ? നഖ
ത്തിനടിയിൽ െമാട്ടുസൂചി കയറ്റിയാൽ സഹിക്കാം.
ഇരുമ്പുലക്കെകാണ്ടു് ഉരുട്ടിയാൽ സഹിക്കാം. തലകീ
ഴായി െകട്ടിത്തൂക്കി ആട്ടുകയും തലയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുക
യും െചയ്താൽ സഹിക്കാം. മഹാകവി ഷണ്മുഖത്തിെന്റ
ഈ േടാർച്ചർ സഹിക്കാനാവുന്നില്ല.
“ഈശ്വരൻ ഉള്ളൈങ്ക വിടർത്തി

സ്വല്പസമയം നിങ്ങെള അതിൽ നി
റുത്തി നൃത്തംെചയ്യിപ്പിച്ചിട്ടു് അതു്
അടച്ചുകളയുന്നതുേപാെലയാണതു്.
അത്രയിറുക്കി അടച്ചതുെകാണ്ടു് നി
ങ്ങൾക്കു കരയാൻേപാലും കഴിയു
ന്നില്ല.”—കതറിൻ മൻസ്ഫീൽഡ്
എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് െചറുകഥെയഴുത്തു
കാരി. അവരുെട Journal വായിച്ച
ഓർമ്മയിൽ നിന്നു്.

കതറിൻ
മൻസ്ഫീൽഡ്

അന്യവത്കരണം
ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണു്. േസതുലക്ഷ്മിബാ
യിയുെട റീജൻസി െതാട്ടുള്ള ഭരണകാലം എനിേക്കാർ
മ്മയുണ്ടു്. അന്നു പതിനാറുകാശു ഒരു ചക്രം. നാലുചക്രം
ഒരുപണം. ഏഴുപണം ഒരു സർക്കാർ രൂപ. െകാച്ചു
കാശു്, നാലുകാശു്, എട്ടുകാശു്, ഒരു ചക്രം, പണം, സർ
ക്കാർ അര രൂപ ഇവ നാണയങ്ങളായിരുന്നു. അെന്ന
ങ്ങാനും െകാച്ചിയിെല നാണയേമാ ഇംഗ്ലീഷുകാരെന്റ
അണേയാ കണ്ടാൽ ഇന്നെത്ത എക്സിസ്െറ്റൻഷ്യലിസ്റ്റു
കൾ പറയുന്ന ‘അന്യവത്കരണ േബാധം’ എനിക്കു
ണ്ടാകുമായിരുന്നു. അഞ്ചലാപ്പീസ് എേന്റതു്; േപാസ്േറ്റാ
ഫീസ് മെറ്റാരാളിേന്റതു്. ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം എെന്നാ
െക്ക േകൾക്കുേമ്പാൾ, െകാല്ലവർഷം 1145 എന്നു് ആെര
ങ്കിലും പറയുേമ്പാൾ എെന്റ മനസ്സു് അതിൽ വിലയം
െകാണ്ടിരുന്നു. അന്നു് ജൂൈല 1935 എന്നാെരങ്കിലും
പറഞ്ഞാൽ അയാെള വിേദശിയായിട്ടാണു് ഞാൻ കരു
തിയിരുന്നതു്. സമയത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്തു് കാലത്തു് മണി പത്താകുേമ്പാൾ
ഇംഗ്ലീഷുകാരെന്റ ഇൻഡ്യൻ സമയം പത്തു്, ഇരുപത്തി
രണ്ടാകും. 10:22നു് തിരിക്കുന്ന തീവണ്ടിയിൽ കയറണ
െമങ്കിൽ നമ്മുെട വാച്ച് പത്തുമണി കാണിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന തീവണ്ടിയാപ്പീസിൽ എത്തിയിരിക്കണം. കാലം
കഴിഞ്ഞു. ഇൻഡ്യ ഭരിച്ച ഇംഗ്ലീഷുകാരെന്റ സമയവും
തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച രാജാവിെന്റ സമയവും ഒന്നായി.
കാശും ചക്രവും അപ്രത്യക്ഷമായി. പകരം അണ വന്നു.
അഞ്ചലാപ്പീസിനു് പകരം േപാസ്റ്റാഫീസ്. കാലം പി
െന്നയും കഴിഞ്ഞു. അണ േപായി, നയാ ൈപസ വന്നു.
റാത്തൽ േപായി, കിേലാഗ്രാം വന്നു. ഔൺസ് േപാ
യി, ലിറ്റർ വന്നു. ഇഞ്ച്, ൈമൽ, ഏക്കർ ഇവെയല്ലാം
അപ്രത്യക്ഷങ്ങളായി. പകരം മെറ്റേന്താ വന്നു. എനിക്കു്
അന്യവൽക്കരണേബാധം. ഇന്നും േകാട്ടയ്ക്കൽ ആര്യ
ൈവദ്യശാലയിൽ െചന്നു് നാലു് ഔൺസ് ബലാഗുളു
ച്യാദി എണ്ണ എേന്ന എനിക്കു് പറയാനറിയൂ.
ഈ അന്യവത്കരണേബാധമാണു് നവീന സാഹി
ത്യം കാണുേമ്പാൾ എനിക്കുണ്ടാവുക. അതു് ഒരളവിൽ
സഹിക്കാം. തീെരസ്സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തതു് സാഹിത്യ
ത്തിെന്റ േപരിലുള്ള വ്യഭിചാര കർമ്മമാണു്. െചറുപ്പക്കാ
രൻ െചറുപ്പക്കാരിെയ കാണുന്നു, േസ്നഹിക്കുന്നു. ആ
േസ്നഹം അവൾ നിരാകരിക്കുന്നു. അവൾ മെറ്റാരുത്ത
െന േസ്നഹിക്കുകയാണു്. അവൻ അവെള ൈകെയാഴി
യുന്നു. അേപ്പാൾ അവൾ ആദ്യെത്ത െചറുപ്പക്കാരെന്റ
അടുെത്തത്തുന്നു. അയാളും അവെള ഉേപക്ഷിക്കുന്നു.
ബിന്ദു തുറവൂർ എന്നു് സ്ത്രീയുെട േപരിൽ ‘കുമാരി’ വാരിക
യിൽ വന്ന ‘ഡയറി’ എന്ന കഥാഭാസത്തിെന്റ ചുരുക്ക
മാണിതു്. കടലിൽ നിന്നു് ഒരു തുള്ളി െവളളം എടുത്തു
േനാക്കിയാൽ മതി കടലിെന്റയാെകയുള്ള സ്വഭാവം
അറിയാം. ഈ സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ നിന്നു് കഥയുെട
സ്വഭാവവും ഗ്രഹിക്കാം. ഇമ്മട്ടിലുള്ള കുത്സിത രചനക
ളും എനിക്കു് അന്യവത്കരണ േബാധം ജനിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ േലാകത്തുള്ള ഏതും നശിക്കും. സൂര്യൻ വെര െക
ട്ടുേപാകും, എന്നാൽ ഇത്തരം ൈപങ്കിളിക്കഥകൾക്കു്
ഒരു കാലത്തും നാശമില്ല.

ക്ഷുദ്ര മശകം
തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള മൂക്കുന്നിമല ഹിമാലയ
പർവ്വതം േപാലിരിക്കുന്നിെല്ലന്നു് പറഞ്ഞുകൂടാ. കരമ
നയാറിനു് ഗംഗയുെട സൗന്ദര്യമിെല്ലന്നു് പറഞ്ഞുകൂടാ.
‘എയർ ഇൻഡ്യ’യുെട േസവന സന്നദ്ധതയ്ക്കു് പ്രതീക
മായി െകാണ്ടു വച്ചിട്ടുള്ള ആ െകാമ്പൻ മീശക്കാരെന്റ
പടം കണ്ടിട്ടിേല്ല? അതിെന്റ ഒരു െകാച്ചു ദാരുപ്രതിമ,
ഉത്സവസമയത്തു് പദ്മനാഭസ്വാമി േക്ഷത്രത്തിെന്റ മുൻ
പിൽ െകട്ടി വയ്ക്കുന്ന ഭീമെന്റ പ്രതിമയ്ക്കു് തുല്യമായിട്ടിെല്ല
ന്നു് പറയാൻ പാടില്ല. അതുെപാെല രാജാമണിയുെട
“ഉറക്കത്തിെല ചിരി” എന്ന കഥയ്ക്കു് ഉറൂബിെന്റ കഥയ്ക്കു
ള്ള ഭംഗിയിെല്ലന്നും അഭിപ്രായെപ്പട്ടുകൂടാ. പേക്ഷ, മൂ
ക്കുന്നിമലയ്ക്കും, കരമനയാറിനും, എയർ ഇൻഡ്യയുെട
െകാച്ചു പ്രതിമയ്ക്കും സ്വകീയമായ സൗന്ദര്യമുണ്ടു്. കുന്നി
ക്കുരുവിനു് അതിേന്റതായ സൗന്ദര്യമുള്ളതുേപാെല.
ആ അല്പമായ സൗന്ദര്യം രാജാമണിയുെട കഥയ്ക്കില്ല.
കമ്പനിയിൽ േജാലിക്കു് േപാകുന്ന വിവാഹിതനായ യു
വാവു്, അവിവാഹിതയായ പദ്മാവതിെയ കാണുന്നു.
അവളിൽ താത്പര്യം ഉള്ളവനായിത്തീരുന്നു. ഭർത്താ
വിെന്റ ആ താത്പര്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഭാര്യ ഒരു ദിവ
സം അവെളക്കാണാനായി അയാളുെട കൂെട േപാകാൻ
ഭാവിക്കുന്നു. ഒരു ട്രിവിയൽ മസ്കിേറ്റാ—ക്ഷുദ്ര മശകം—
മാത്രമാണു് ഇക്കഥ. സാഹിത്യെമന്നതു് ഭാവനാത്മക
മാെണങ്കിൽ ഇതു സാഹിത്യമല്ല. മുണ്ടൻ ആറടിെപ്പാ
ക്കമുള്ളവെന േനാക്കി പരിഹസിക്കുന്നതു േപാെല,
പുൽെക്കാടി വന്മരെത്ത േനാക്കി പുച്ഛിക്കുന്നതു േപാെല
ഇക്കഥ ഉത്കൃഷ്ട സാഹിത്യെത്ത േനാക്കി െകാഞ്ഞനം
കാട്ടുന്നു. തെന്റ പ്രാഗൽഭ്യം മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രദർ
ശിപ്പിച്ച രാജാമണി ഈ അവിദഗ്ദ്ധത മാതൃഭൂമിയിൽ
പ്രദർശിപ്പിേക്കണ്ടിയിരുന്നില്ല.

മാർഗറീത് ദൂറാസ്
മാർഗറീത് ദൂറാസ് (Marguerite
Duras) ഫ്രാൻസിെല നവീന സാ
ഹിത്യകാരിയാണു്. പരീക്ഷണെത്ത

അതിെന്റ അത്യന്തതയിേലക്കു് െകാ
ണ്ടു െചന്ന എഴുത്തുകാരിയാണു്.
‘ഇന്ത്യേസാങ്ങ്’ അവെര മഹായശ
സ്കയാക്കി, അതിൽ ഇതിവൃത്തമില്ല.
രംഗത്തു വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ
മാർഗറീത് ദൂറാസ്
സംസാരിക്കുന്നില്ല. സംസാരിക്കുന്ന
വെര ആളുകൾ കാണുന്നുമില്ല. സാഹിത്യെത്ത സിനി
മയ്ക്കു് തുല്യമാക്കുക, സിനിമെയ സാഹിത്യത്തിനു് സദൃശ
മാക്കുക ഇതാണു് ദൂറാസിെന്റ േജാലി. അവരുെട ചില
കൃതികൾ മാത്രേമ ഈ േലഖകൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
ബ്രിട്ടീഷ് േനാവെലഴുത്തുകാരിയായ
ഐറിസ് മർേഡാക്ക് ഇവരുെട ഒരാ
രാധികയാണു്. ദൂറാസിെന്റ ‘The
Square’ എന്ന േനാവൽ തർജ്ജമ
െചയ്തതു് മർേഡാക്കാണു്. േകരള
ത്തിൽ ‘മ’ പ്രസാധനങ്ങൾ ഉള്ള
തു േപാെല ഫ്രാൻസിലുമുണ്ടു്, അവ
ഐറിസ് മർേഡാക്ക്
യ്ക്കു് സദൃശങ്ങളായ പ്രസാധനങ്ങൾ.
ഇവിടെത്ത സ്ത്രീകൾ അവ പരസ്യമായി വായിക്കുന്നു.
ഫ്രാൻസിെല സ്ത്രീകൾ അവയ്ക്കു് പകരമായി ദൂറാസിെന്റ
കൃതികളാണു് പരസ്യമായി വായിക്കുക. േനാബൽ
സമ്മാനത്തിനു വെര േയാഗ്യതയുെണ്ടന്നു് ആരാധകർ
വാഴ്ത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീ, അവസരവാദ സിദ്ധാ
ന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാെണന്നാണു് എെന്റ വി
ശ്വാസം. സമൂഹിക മണ്ഡലത്തിലും രാഷ്ട്രവ്യവഹാരമ
ണ്ഡലത്തിലും അവസരവാദികളുണ്ടു്. സാഹിത്യമണ്ഡ
ലത്തിലുമുണ്ടു് അക്കൂട്ടർ. ദൂറാസ് ആ വിധത്തിൽ ഒരു
ഓപ്പർറ്റ്യൂനിസ്റ്റേത്ര.
തനിക്കു് അർഹതയില്ലാത്തതു് സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നു്,
പിടിെച്ചടുത്തു് സ്വന്തമാക്കുന്നതാണു് അവസരവാദം.
പണമില്ലാത്ത സുന്ദരി തെന്റ സൗന്ദര്യം െകാണ്ടു് ഒരു
ത്തെന പാട്ടിലാക്കുന്നതു് ഇതിെനാരുദാഹരണമാണു്.
അങ്ങെന വശത്താക്കിയാൽ അവൾ അയാെള ഭരിച്ചു
തുടങ്ങും. ചങ്ങമ്പുഴയുേടയും മാെറ്റാലിക്കവികളുെടയും
കവിതകൾ വായിച്ചു് ‘െചാടിച്ച’ മലയാളികൾക്കു് പുതുമ
േവണെമന്നായി. ആ സന്ദർഭെത്തയും ആഗ്രഹെത്ത
യും ചൂഷണം െചയ്തു് നവീനകവികൾ ആവിർഭവിച്ചു. സു
ന്ദരിെയേപ്പാെല ഇവർ കുേറക്കാലം ആധിപത്യം പുലർ
ത്തും. അതിരു ലംഘിക്കുേമ്പാൾ ഭർത്താവു് അവളുെട
േനർക്കു് തിരിയുമേല്ലാ. അതുേപാെല നവീന കവിക
േളാടു് എതിർപ്പിനു് സന്നദ്ധരായിരിക്കുന്നു.

േടാംസ്
എല്ലാപ്പക്ഷികൾക്കും അരയന്നങ്ങളായി ജനിക്കാനാവി
ല്ല. ചിലതു് താറാവുകളാേയ പറ്റൂ. െപാെറ്റക്കാടും ബഷീ
റും കാരൂരും കുറച്ചുേപർ മാത്രം. മറ്റുള്ളവർ െവറും െപൻ
പുേഷഴ്സ്—തൂലികയുന്തുന്നവർ. അവരുെട രചനകളാ
ണു് വാരികകളിൽ. അവ വായനക്കാർക്കു് പിരിമുറുക്കം
ജനിപ്പിക്കുന്നു. എെന്റ വിമർശനം ആ പിരിമുറുക്കത്തിനു്
ആക്കം കൂട്ടുന്നു. അേപ്പാൾ വായനക്കാർക്കു് ആശ്വാ
സം ഉണ്ടാേയ മതിയാവൂ. ആ ആശ്വാസത്തിനു് മലയാള
മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല േടാംസിെന്റ ഹാസ്യചിത്രം
േനാക്കിയാൽ മതി. തീമെണ്ണണ്ണ എത്രേയാ േപരുെട
ജീവൻ അപഹരിച്ചു. അതിെന അവലംബിച്ചു് േടാംസ്
വരച്ച ഈ ചിത്രം േനാക്കി ഞാൻ ഉള്ളു കുളിർെക്ക ചിരി
ച്ചു. ചിരിക്കൂ, േലാകം നിങ്ങേളാെടാപ്പം ചിരിക്കും. കരയൂ,
നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കു കരയും. േടാംസ് ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളും
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം ചിരിക്കുന്നു.

ബഷീർ, ഡി. സി.
കുങ്കുമം വാരികയിെല “െചറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം”
എന്ന സ്ഥിരം പംക്തിയിൽ ഡി. സി. കിഴേക്കമുറി എഴു
തുന്നു:
“ബഷീറും ഞാനുമായി മൂന്നു മണിക്കൂറി
ലധികം സംസാരിച്ചു. ഇടക്കു ബഷീർ:
‘ആ’ കൃഷ്ണൻനായർ പറയുന്നുണ്ടെല്ലാ

എെന്റ ബാല്യകാല സഖിയും പാത്തുമ്മ
യുെട ആടും എല്ലാം േനാർവീജിയനിൽ
നിേന്നാ മേറ്റാ േമാഷ്ടിച്ചതാെണന്നു്. കൃ
ഷ്ണൻനായർ പറയുന്ന േനാവലുകൾ ഉള്ള
താെണങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു തർജ്ജമ െച
യ്തു് ഒന്നു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്താേമാ?”
ബഷീറിെന്റ ഈ പ്രസ്താവനയിലും എം. കൃഷ്ണൻനായെര
‘ആ’ കൃഷ്ണൻനായരാക്കിയതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പു
ച്ഛത്തിലും എനിക്കു വിപ്രതിപത്തിെയാന്നുമില്ല. എെന്റ

അഭിപ്രായം െതളിയിക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാെണങ്കി
ലും അതു് ഇനി െചയ്യുകയിെല്ലന്നു് ഇേപ്പാൾ പറയുന്നു.
ഏതാണ്ടു് ഇരുപത്തഞ്ചു െകാല്ലം മുൻപു് ‘കൗമുദി’ വാ
രികയിലൂെട ആവിഷ്കരിച്ച ചില മതങ്ങൾ െകാല്ലെത്ത
‘കാർത്തിക’ േഹാട്ടലിലിരുന്നു ചില േചാദ്യങ്ങൾക്കു്
ഉത്തരങ്ങളായി ഞാൻ വീണ്ടും പ്രകാശിപ്പിച്ചേപ്പാൾ
അവ േടപ്പിൽ പതിയുന്നതു കണ്ടു വാർദ്ധക്യത്തിെല
ത്തിയ ഒരു മാന്യെന, സംസ്കാരസമ്പന്നെന േവദനി
പ്പിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അതു് പ്രസി
ദ്ധെപ്പടുത്തരുെതന്നു് ഞാൻ വാരികയുെട പ്രവർത്ത
കേരാടു് അേപക്ഷിച്ചു. മാറ്റർ approval വാങ്ങിയതിനു
േശഷേമ അച്ചടിക്കൂ എന്നു് മറുപടി കിട്ടി. പേക്ഷ, എെന്റ
നിർഭാഗ്യം െകാണ്ടു് മാറ്റർ എെന്ന കാണിച്ചില്ല. അപ്രൂ
വൽ ഉണ്ടായതുമില്ല. എെന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾ അച്ചടി
ച്ച വാരിക കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ ദുഃഖിച്ചു. ഇനി ഈ വി
ഷയെത്തക്കുറിച്ചു് ഒന്നും മിണ്ടുകില്ല എന്ന തീരുമാനം
ബഷീറിെന ഇനിയും േവദനിപ്പിക്കരുതു് എന്നു കരു
തിയതുെകാണ്ടു മാത്രമാണു്. േകശവേദവിെന്റ “ഓട
യിൽ നിന്നു് ” എന്ന േനാവൽ വിക്തർ യൂേഗായുെട
‘പാവങ്ങളി’െല േകന്ദ്രസ്ഥിതമായ ആശയമാെണന്നു
ഞാെനാരിക്കൽ പറഞ്ഞേപ്പാൾ േദവ് എെന്റ േപരിൽ
േകസ് െകാടുക്കാൻ േപായി. ഹാസ്യ സാഹിത്യകാര
നായ െക. എസ്. കൃഷ്ണനാണു് േദവിെന അതിൽ നിന്നു
പിന്തിരിപ്പിച്ചതു്. േദവ് േനരിട്ടു് എെന്ന ചീത്ത വിളിക്കു
കയും െചയ്തു. എന്നാൽ ബഷീർ തെന്റ േകാപം ‘ആ’
എന്നതിൽ ഒതുക്കുന്നു. സംസ്കാരമുള്ള അേദ്ദഹെത്ത
ഇനി വിമർശനം െകാണ്ടു് േവദനിപ്പിക്കരുതു് എന്നാണു്
എെന്റ ദൃഢനിശ്ചയം. െട്രാട്സ്കിെയ വധിച്ച െമർേക
ഡർ താൻ അതിെനക്കുറിച്ചു് ഒന്നും പറയുകയിെല്ലന്നു്
ഉദ്േഘാഷിച്ചു.
േടാൾേസ്റ്റായിയുെട

The power of darkness

എന്ന നാടകത്തിെല
ദുഷ്ട കഥാപാത്രം പാ
പനിേവദനം െചയ്തിട്ടു്
The power of darkness
‘ഞാനിനി മിണ്ടുകയില്ല’ എന്നു് ഉദ്േഘാഷിച്ചു. പാപ
നിേവദനം നടത്താെത ഇയാേഗായും അതുതെന്ന പറ
ഞ്ഞു. െമർേകഡെറേപ്പാെല, േടാൾേസ്റ്റായിയുെട കഥാ
പാത്രെത്തേപ്പാെല, ഇയാേഗാെയേപ്പാെല ഞാൻ ദുഷ്ട
നല്ല. അതു് എേന്നാടു് അടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കു് അറിയാം.
ഞാനും ശപഥം െചയ്യുന്നു: ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു്
ഞാൻ ഇനി മൗനം അവലംബിക്കുകേയയുള്ളു.

േജർണ്ണലിസം
സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യഭിജ്ഞാനം

(recognition), ഉൾക്കാഴ്ച (insight)

ഇങ്ങെന രണ്ടംശങ്ങളുെണ്ടന്നു് ഒരു
നിരൂപകൻ (Daiches) പറഞ്ഞിട്ടു
ണ്ടു്. നമ്മൾ എന്നും കാണുന്ന കട
പ്പുറെത്ത അേത രീതിയിൽ വർണ്ണി
ച്ചുവച്ചാൽ, അെല്ലങ്കിൽ തിരശ്ശീല
യിൽ നിഴലായി വീഴ്ത്തിയാൽ ആ കട
Daiches
പ്പുറം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. അതാണു് പ്രത്യഭിജ്ഞാനം.
അതു രസകരമാെണങ്കിലും കലയായില്ല. കലയാക
ണെമങ്കിൽ ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ടാകണം. കടപ്പുറത്തുള്ളതും
എന്നാൽ നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും കാണാൻ കഴിയാ
ത്തതുമായ വസ്തുതകൾ കലാകാരൻ അനാവരണം െച
യ്യുേമ്പാഴാണു് ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന അംശം ഉണ്ടാവുക. േദ
ശാഭിമാനി വാരികയിൽ ഖാലിദ് എഴുതിയ ‘േശഷം തിര
ശ്ശീലയിൽ’ എന്ന കഥയിൽ പ്രത്യഭിജ്ഞാനെമന്ന അം
ശമുണ്ടു്. ഉൾക്കാഴ്ചയില്ല. ഗൾഫ് രാജ്യത്തിൽ േപായി തി
രിെച്ചത്തിയ ഒരുത്തൻ െപട്ടി വീട്ടിൽവച്ചിട്ടു് ഇറങ്ങിേപ്പാ
കുന്നു. അയാെള കാണാെതയായേപ്പാൾ ബന്ധുക്കൾ
െപട്ടി തുറന്നു േനാക്കുന്നു. അതിൽ അയാൾ കടക്കാര
നായിേപ്പായി എന്നതിെന്റ െതളിവുകൾ മാത്രേമയുള്ളു.
വീട്ടിൽ നിന്നു േപായ അയാൾ തീവണ്ടിയുെട മുൻപിൽ
ചാടി മരിക്കുന്നു. ഇതു നിത്യജീവിത സംഭവമാകാം
പേക്ഷ, ആ സംഭവത്തിെന്റ—പ്രത്യക്ഷസത്യത്തിെന്റ—
പിറകിലുള്ള പേരാക്ഷസത്യെത്ത സ്ഫുടീകരിക്കാൻ
കഥാകാരനു കഴിയുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിേന്റതു യഥാത
ഥമായ വർണ്ണന മാത്രം. വർണ്ണന മാത്രമായതു ജർണ്ണ
ലിസമാണു്, കലയല്ല.

നിർേദ്ദശങ്ങൾ
പഞ്ചാരയടി—(ഞാൻ ചിറ്റൂരിൽ േജാലിയിലായിരുന്ന
േപ്പാൾ അവിടെത്ത േകാേളജിൽ പലരും പറഞ്ഞു
േകട്ട വാക്കു് കാമുകിയുെടയും കാമുകെന്റയും സല്ലാപം
എന്നർത്ഥം.) ഇതു് ഏകാന്തത്തിൽ എത്രേനരം േവ
ണെമങ്കിലും ആകാം. സ്റ്റാഫ്റൂമിനകത്തുവച്ചു് അദ്ധ്യാ
പകനും വിദ്യാർത്ഥിനിയും ഇതു നടത്തുകയാെണങ്കിൽ
മറ്റദ്ധ്യാപകേരാ ആൺപിേള്ളേരാ വന്നുകയറുന്നതിനു്
മുൻപു് നിറുത്തിെക്കാള്ളണം. േറാഡിൽ വച്ചാെണങ്കിൽ
മൂന്നു മിനിട്ടിൽ കവിയരുതു്.
കാമഗ്നിദീപനൗഷധം—അഫ്രഡിസിയാക് എന്നു് ഇം
ഗ്ലീഷ് വാക്ക്. പുരുഷന്മാർക്കു മദ്യം നല്കണം. സ്ത്രീകൾക്കു
നൂറിെന്റ അേനകം കറൻസി േനാട്ടുകൾ െകാടുക്കുക.
േകാേളജ് യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം—തലയിൽ ചീനച്ച
ട്ടി, െനഞ്ചത്തു് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കഞ്ചുകം, കാലുകളിൽ
ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ വച്ചു െകട്ടുന്ന സാധനം. ഇത്രയും
ധരിപ്പിേച്ച അദ്ധ്യക്ഷേനയും പ്രഭാഷകേരയും പ്ലാറ്റ്േഫാ
മിൽ കയറ്റാവൂ. ഈയർ പ്ലഗ്ഗുകളും കൂടി െകാടുത്താൽ
നന്നു്.

നിർവ്വചനങ്ങൾ
അധമന്മാർ: ആദ്യം പ്രസംഗിച്ചവെര മൃഗീയമായി വി
മർശിക്കുന്ന രണ്ടാമെത്ത പ്രഭാഷകൻ.
അലർജി: ‘േരാഗകാരണം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ’ എന്നു
പറയുന്നതിനു പകരമായി േഡാക്ടർ ഉപേയാഗിക്കുന്ന
ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദം.

ദൂരദർശൻ മലയാളം—േഹമലത
“സ്രീ കരുണാകരൻ അബ്യർത്ഥിച്ചു. വിധ്യാബ്യാസ
പത്തതി ലക്ഷ്യം കവിഞ്ഞു…” എെന്നാെക്ക ദൂരദർശ

നിെല ശാരികൈപ്പതലുകൾ സംേപ്രേക്ഷപിക്കുേമ്പാൾ
േചര ഇഴയുന്ന േതാന്നൽ സി. പി. നായർക്കു് (കലാകൗ
മുദി, ചരിത്രേരഖകൾ). ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ ചരിത്രേര
ഖകളുെട കർത്താവു് േചാദിക്കുന്നു. “െടലിവിഷൻ മല
യാളം എന്ന ഒരു ഭാഷ രൂപെപ്പട്ടുവരുന്നതിൽ എന്തി
നിത്ര അസൂയ?” സി. പി. നായർ പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ
ധിഷണയുെട രശ്മികൾ വീഴ്ത്തുന്നു ചരിത്രകാരൻ. ഇവി
െട എക്െസപ്ഷനുണ്ടു്. അതു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചില്ലങ്കിൽ
എെന്റ പ്രസ്താവം സത്യവിരുദ്ധമാകും. മലയാളം വാർ
ത്തകൾ വായിക്കുന്ന േഹമലതയ്ക്കു് ഇപ്പറഞ്ഞ േദാഷ
െമാന്നുമില്ല. കുലീനതെയ വിളിച്ചു പറയുന്ന മുഖഭാവം.
േശ്രാതാവിനു് ആഹ്ലാദം നൽകുന്ന ശബ്ദത്തിെന്റ മാധു
ര്യം. ഇവ േഹമലതയുെട സിദ്ധികളാണു്. ഉച്ചാരണത്തി
െല ശുദ്ധിയും പാരായണത്തിെല ലയവും എടുത്തുപ
റേയണ്ട ഗുണങ്ങളാണു്. ദൂരദർശൻ േകന്ദ്രത്തിനു് ഈ
കുട്ടിയുെട േപരിൽ അഭിമാനിക്കാം.

പലരും പലതും
ഗിരിജയുെട “അതിർത്തിേരഖ” എന്ന െചറുകഥ മംഗളം
വാരികയിൽ. നിരുപമ പൂർവ്വകാമുകെന—തെന്റ സന്താ
നത്തിെന്റ അച്ഛെന—കെണ്ടത്തുന്നു. ആ മാറിൽ തല
ചായ്ക്കുന്നു. അതിഭാവുകത്വമുള്ള ഒരു ൈപങ്കിളിക്കഥ. മനു
ഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ ശത്രുക്കളാണു് ഇത്തരം കഥകൾ എഴു
തുന്നവർ. ശത്രുവിെന്റ െകാച്ചുേഗാവിന്ദൻ മാമാങ്കം വാരി
കയിൽ (ലക്കം 27). ഹാസ്യചിത്രമാണിതു്. ഒേന്ന ഇതി
ലില്ലാെതയുള്ളൂ; ഹാസ്യം മാത്രം.
40-ആം ലക്കം േദശാഭിമാനി വാ
രിക തുറന്നു േനാക്കി. തായാട്ടു് ശങ്ക

രെന്റ പ്രഗൽഭങ്ങളും ചിേന്താദ്ദീപക
ങ്ങളുമായ കുറിപ്പുകൾ കാണുന്നില്ല.
കഷ്ടം, ഇനി കാണുകയുമില്ല. സമൂ
ഹത്തിനു പ്രേയാജനമുള്ള ഒരാൾ
കടന്നു േപായി. നല്ല നിരൂപകൻ,
വാഗ്മി, സുജനമര്യാദ പാലിച്ചു െപ
തായാട്ടു ശങ്കരൻ
രുമാറുന്ന വ്യക്തി. ഇവെയാെക്ക ആയിരുന്നു തായാട്ടു
ശങ്കരൻ. ഒന്നിനും ഒരർത്ഥവുമില്ല. നമ്മൾ കുറച്ചാേരാഗ്യ
വുമായി ഇവിെട വരുന്നു, ജീവിക്കുന്നു, േപാകുന്നു. അേത്ര
യുള്ളൂ. അതിനിടയിൽ എല്ലാം േവദനിപ്പിക്കുന്നു.
പണ്ടു് സംസ്കൃത േകാേളജിെല വിദ്യാർത്ഥികളും യൂണി
േവഴ്സിറ്റി േകാേളജിെല വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ സം
ഘട്ടനമുണ്ടായി. ഒരു ദിവസം ഞാനും മറ്റു ചില അദ്ധ്യാ
പകരും കാപ്പി കുടിക്കാനായി േറാഡിേലക്കു േപായ
േപ്പാൾ യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാേളജിെല വിദ്യാർത്ഥികൾ
എെന്നെയാഴിച്ചു് മറ്റുള്ള എല്ലാ അദ്ധ്യാപകെരയും തല്ലി.
വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗുരുനാഥന്മാെര അടിക്കുന്നതു് കണ്ടു്
ഞാൻ െഞട്ടിേപ്പായി. അന്നു ൈവകുേന്നരം, അക്കാ
ലത്തു മന്ത്രിയായിരുന്ന ഡി. ദാേമാദരൻ േപാറ്റിേയാ
െടാരുമിച്ചു ഞാൻ െനയ്യാർഡാമിനടുത്തു് ഒരു മീറ്റിങ്ങിനു
േപായി. എഴുത്തുകാരനായതുെകാണ്ടു് കുട്ടികൾ എെന്ന
ഉപദ്രവിച്ചില്ല എന്നായിരുന്നു എെന്റ വിചാരം. എന്നാൽ
അടിയുെട കാര്യം എന്നിൽ നിന്നറിഞ്ഞ ദാേമാദരൻ
േപാറ്റി പറഞ്ഞു: “കൃഷ്ണൻനായർ പ്രായമായ ആളായതു
െകാണ്ടു് തല്ലിയില്ല.” എനിക്കു് അേതാെട േമാഹഭംഗം.
ഗുരുനാഥന്മാർ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നു് അടിേമടിക്കു
ന്ന ഇക്കാലത്തു് മൂർേക്കാത്തു് കുഞ്ഞപ്പ ഗുരുഭക്തിെയന്ന
മൂല്യെത്ത വാഴ്ത്തുന്നു (ജനയുഗം വാരിക). അേദ്ദഹെത്ത
ഞാൻ സാദരം അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് ഒരിക്കൽ എേന്നാടു പറഞ്ഞു “ഉത്സ
വസ്ഥലത്തുവച്ചു് കിട്ടുന്ന സ്പർശം ആഹ്ലാദജനകമാണു്.
ആ ആഹ്ലാദമല്ല സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നു് കിേട്ടണ്ടതു്.”
□

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.)
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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

