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സാഹിത്യവാരഫലം

1985/04/28-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േയശു അവേരാടു മെറ്റാരു
ദൃഷ്ടാന്തരൂപ കഥ പറഞ്ഞു:
“സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഇതു േപാ
െലയാണു്. ഒരുത്തൻ വയ
ലിൽ നല്ല വിത്തു വിതച്ചു.
ഒരു ദിവസം രാത്രി എല്ലാ
വരും ഉറക്കമായിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു ശത്രു വന്നു് േഗാത
മ്പിനിടയിൽ കള വിതച്ചിട്ടു് െപായ്ക്കളഞ്ഞു. െചടികൾ
വളർന്നു ധാന്യശീർഷകങ്ങൾ ഉണ്ടായേപ്പാൾ കളകളും
പ്രത്യക്ഷങ്ങളായി. അയാളുെട പരിചാരകർ വന്നു പറ
ഞ്ഞു: ‘പ്രേഭാ, അങ്ങ് വയലിൽ നല്ല വിത്താണു വിത
ച്ചതു്. കളകൾ എവിെട നിന്നു് വന്നു?’ അയാൾ മറുപടി
നൽകി: ‘ഏേതാ ശത്രു െചയ്തതാണിതു്.’ അവർ േചാദി
ച്ചു: ‘ഞങ്ങൾ െചന്നു് കളപറിച്ചു് കളയേണാ.’ അയാൾ
പറഞ്ഞു: ‘േവണ്ട. കളപറിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ േഗാത
മ്പുെചടികളും പിഴുെതടുെത്തന്നു് വരും. െകായ്ത്തുകാലം
വെര േഗാതമ്പും കളകളും ഒരുമിച്ചു് വളരെട്ട. അേപ്പാൾ
ഞാൻ െകായ്ത്തുകാേരാടു പറയാം കളകൾ ആദ്യം പറി
െച്ചടുത്തു് ഒരുമിച്ചുെകട്ടി കരിച്ചുകളയാൻ; എന്നിട്ടു് േഗാ
തമ്പു എെന്റ അറപ്പുരയിൽ ഇടാനും”. (മാത്യു 13:24—
തർജ്ജമ സ്വന്തം). മേനാഹരമായ ഈ ഹിേതാപേദശ
കഥയ്ക്കു് ഏേതാ പ്രതിഭാശാലി വിഭിന്നമായ പര്യവസാ
നം നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. അതിങ്ങെന:
പരിചാരകർ ഒരുമിച്ചുകൂടി. അവർ പറഞ്ഞു: “ഇേപ്പാൾ
കള പറിക്കുന്നതാണു് നല്ലതു്. പേക്ഷ, ഉടമസ്ഥൻ െത
റ്റു പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അനുസരിക്കണമേല്ലാ. ഇതി
നിടയ്ക്കു് ആരാണു് ശത്രുെവന്നു് നമുക്കു കണ്ടുപിടിക്കാം.
അവർ അേന്വഷണം തുടങ്ങി. പേക്ഷ, കുറ്റക്കാരെന
കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അേപ്പാൾ ഒരു പരിചാ
രകൻ വന്നു് പ്രധാനെപ്പട്ട പരിചാരകേനാടു പറഞ്ഞു:
“ക്ഷമിക്കണം. ഈ രഹസ്യം എനിക്കിനി ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ
കഴിയില്ല. കള വിതച്ച ശത്രു ആരാെണന്നു് എനിക്ക
റിയാം. വിതയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് ആളിെന ഞാൻ കണ്ടു.
എെന്റ അടുത്തുകൂെടത്തെന്നയാണു് ആ മനുഷ്യൻ േപാ
യതു്. അയാൾ എെന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല; ഞാൻ അറിയു
കയും െചയ്തു”. േക്ഷാഭേത്താടു കൂടി പ്രധാനെപ്പട്ട പരി
ചാരകൻ േചാദിച്ചു: “ആരാണു് അയാൾ? എേന്നാടു
േവഗം പറയു. അയാൾക്കു് ശിക്ഷ നൽകെട്ട ഞാൻ”.
പരിചാരകൻ തലതാഴ്ത്തി വളെര പതുെക്ക പറഞ്ഞു: “ഉട
മസ്ഥൻ തെന്നയാണു് അതു് െചയ്തതു് ”. ആ രഹസ്യം പു
റത്തു പറേയണ്ടതിെല്ലന്നു രണ്ടുേപരും തീരുമാനിച്ചു.
സാഹിത്യേക്ഷത്രത്തിൽ പാഴ്െചടികൾ ധാരാളം വളർ
ന്നുനിൽക്കുേന്നാ? ഉണ്ടു്. എങ്കിൽ അതിനു കാരണ
ക്കാർ സാഹിത്യം രചിക്കുന്നവർ തെന്നയാണു്. സമു
ദായമാെക ജീർണ്ണിച്ചതുെകാണ്ടു് സമുദായത്തിെന്റ പ്ര
തിധിയായ സാഹിത്യകാരൻ ജീർണ്ണിച്ച മട്ടിൽ സാഹി
ത്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നു് കരുേതണ്ടതില്ല. കളവിതച്ചിട്ടു്
അയാൾ അക്കാര്യം രഹസ്യമായി വയ്ക്കുന്നു. അതുകണ്ട
ആളുകൾ രഹസ്യം ഒളിച്ചു വയ്ക്കുകയല്ല േവണ്ടതു്. േഗാത
മ്പുവയലിൽ കളവിതയ്ക്കുന്നവെന്റ മുഖത്തു േനാക്കി “ആ
മനുഷ്യൻ നീ തെന്ന” എന്നു ഉറെക്കപ്പറയണം. അതിനു
മടിക്കരുതു്. “ചിത്തം ചലിപ്പതിനു േഹതു മുതിർന്നുനിൽ
െക്ക െനഞ്ചിൽ കുലുക്കെമവനില്ലവനാണു ധീരൻ”.

പണത്തിെന്റ ഭാഷ
ജീവിതെത്തസ്സംബന്ധിച്ചു് അധമ
വും സങ്കുചിതവും ആയ വീക്ഷണഗ
തിയുള്ള പലേരയും നമുക്കറിയാം.
അവർ എേപ്പാഴും സ്വാർത്ഥെത്ത
മുൻനിർത്തി പര്യാേലാചന െചയ്യു
ന്നവരാണു്. എന്തും സ്വായത്തമാ
ക്കുക എന്നതാണു് അക്കൂട്ടരുെട
ഇ. എഫ്. ഷൂമാഹർ
ലക്ഷ്യം. അവർ പണം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നു; വസ്തുക്കൾ
വാങ്ങിക്കുന്നു; ഒരു ബന്ധു വസ്തുക്കളിൽ തല്പരനല്ലങ്കിൽ
അവെന്റ ‘വക’യും പിടിെച്ചടുക്കുന്നു. ഇങ്ങെനയുള്ളവരു
െട വീട്ടിേലെക്കാന്നു കയറൂ. ഈട്ടിയും േതക്കും െകാണ്ടു
ള്ള ഫർണിച്ചർ. അവയുെട ആധിക്യം െകാണ്ടു് നമുക്കു
കാലു തട്ടാെത നടക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങ
ളുെട ബഹളം. േസഫിനകത്തു് കറൻസിേനാട്ടും സ്വർണ്ണ
വും െവള്ളിയും നിറഞ്ഞിരിക്കും. മുൻവശേത്തക്കു േനാ
ക്കു. കാറ്, സ്കൂട്ടർ, േമാേട്ടാർൈസക്കിൾ, ൈബസിക്കിൾ.
എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളിനു മൂന്നു കാറുണ്ടു്. ഫിയറ്റിൽ
സായാഹ്നസവാരി. ഭാര്യയ്ക്കു് ഓടിക്കാൻ ആ കാറാണു്
സൗകര്യം. ഓഫീസിൽ േപാകാൻ അംബാസിഡർ.
അതാണു് അന്തസ്സു്. മകനു െകാണ്ടു േപാകാൻ മാരുതി.
ഇവയ്ക്കു പുറേമയാണു് സ്കൂട്ടറും മറ്റും. ഇവർക്കു ഇ. എഫ്.
ഷൂമാഹറുെട enough—മതി—എന്ന സിദ്ധാന്തം മനസ്സി
ലാവില്ല. ‘െചറുതാണു സുന്ദരം’—Small is beautiful—
എന്നതും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. (E. F. Schumacher ജർ
മ്മനിയിൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരു് ഷൂമാഹർ
എന്നാണു്. ഷൂേമക്കർ എന്നു കലാകൗമുദിയിൽ എഴുതി
യിരുന്നതു് ശരിയല്ല). ഈ രീതിയിൽ െകാതിയാർന്ന
ഒരു സ്ത്രീെയയാണു് ബി. മാധവേമേനാൻ “മനസ്സിലാകു
ന്ന ഭാഷ”യിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അവർക്കു മന
സ്സിലാകുന്ന ഭാഷ പണത്തിെന്റ ഭാഷയാണു്. ദാമ്പത്യ
ജീവിതത്തിെന്റ മൂല്യങ്ങെള നിരാകരിച്ചു് പണത്തിെന്റ
മൂല്യത്തിനുേവണ്ടി ജീവിച്ച അവർക്കു് തിരിച്ചടി കിട്ടുന്നു.
അന്യേദശത്തു് േജാലിക്കുേപായ മരുമകൻ (മകളുെട
ഭർത്താവു് ) പണം മുറയ്ക്കു് അയയ്ക്കുന്നു. നാട്ടിൽ ഭാര്യെയ
കാണാൻ, കുഞ്ഞിെന കാണാൻ വരുന്നില്ല. മകളുെട
ദുഃഖം കണ്ടേപ്പാൾ ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചു് തനിക്കുള്ള മാ
നസികനില െതറ്റാെണന്നു് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
ആശയത്തിെന്റ ചാരുതയുള്ള േഭദെപ്പട്ട കഥ (കഥ മാ
തൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ).

െക. പി. ശങ്കരെന്റ അനുഭാവം
“ഇതിൽ വല്ല േമനിപറച്ചിലും ഉള്ളതായി ‘അമ്പലമണി’

അനുഭാവപൂർവ്വം പരിേശാധിക്കുന്ന ആർക്കും േതാന്നു
കയില്ല” എന്ന വാക്യം െക. പി. ശങ്കരേന്റതാണു്. മാതൃ
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല ഒരു േലഖനത്തിൽ കണ്ടതുമാണു്.
അനുഭാവം എന്നു് േലഖകൻ പ്രേയാഗിച്ചതു്, ‘മനസ്സലി
േവാെട, അനുകമ്പേയാെട’ എന്ന അർത്ഥത്തിലാെണ
ങ്കിൽ അതു് ‘സാധു സാധു’ എന്നു ‘ബഹുശഃ പ്രേഘാഷി
ക്കാൻ’ വയ്യ. ‘അനുഭാവഃ പ്രഭാേവ ച സതാം ച മതി
നിശ്ചയഃ’ എന്നു് അമരം. പ്രഭാവത്തിെന്റയും (േതജസ്സി
െന്റയും), സജ്ജനങ്ങളുെട ബുദ്ധിനിശ്ചയത്തിേന്റയും
േപരാണു് അതു്. ഭയം തുടങ്ങിയ മേനാവികാരങ്ങെള
പുറേത്തക്കു് അറിയിക്കുന്ന േചഷ്ടാവിേശഷത്തിെന്റയും
േപരാണു് അനുഭാവം (അനുഭാവഃ). “അനുഭാവ വിേശ
ഷാന്തു േസനാപരിവൃതാവിവ” എന്നു് രഘുവംശത്തിൽ
(സർഗ്ഗം 1, േശ്ലാകം 35). “അധൃഷ്യത േതാന്നിക്കുന്ന േത
േജാവിേശഷമേത്ര അനുഭാവം” എന്നു് കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ.
ഇനി പത്രക്കാർക്കു് പറയാം “മന്ത്രി അനുഭാവപൂർവ്വം
മറുപടി നൽകി”െയന്നു്. അതുെകാണ്ടു് െക. പി. ശങ്ക
രനും പറയാം. അേദ്ദഹം അദ്ധ്യാപകനാെണങ്കിലും
ഏറിയ കൂറും പത്രഭാഷയിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതുന്ന
ആളാണേല്ലാ. ഇനി ഇതിനു മറുപടിയായി ‘ശബ്ദതാ
രാവലി’യിൽ അനുഭാവത്തിനു് ഉള്ളഴിഞ്ഞ കാരുണ്യം
എന്നു് അർത്ഥം നൽകിയിരിക്കുന്നതായി ആരും ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കരുേത. ശബ്ദതാരാവലി പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥ
മല്ല.

യൗവനം
‘വാർദ്ധക്യം വരുന്നതു് േകൾക്കാൻ

സാധിച്ചിെല്ലങ്കിൽ വാതിലടച്ചു് സാ
ക്ഷയിട്ടിട്ടു് “വീട്ടിലില്ല” എന്നു് പറയാ
മായിരുന്നു’—ഈ അർത്ഥത്തിൽ
ഒരു ജപ്പാനീസ് കവിത ഞാൻ വാ
യിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വാതിലിൽ തട്ടുന്നതു്
സക്കറിയ
േകൾക്കുേമ്പാൾ അതു് തുറന്നു് േനാ
ക്കി. വാർദ്ധക്യമല്ല, യൗവനം േതജസ്സാർന്നു് നിൽക്കു
ന്നു, എെന്റ മുൻപിൽ. പ്രശസ്തനായ കഥാകാരൻ സക്ക
റിയ. ആകൃതി സൗഭഗത്താൽ അനുഗൃഹീതനാണു്
അേദ്ദഹം. ഞാനാദ്യം പറഞ്ഞതു് “പടത്തിൽ കാണുന്ന
തുേപാെലയല്ലേല്ലാ ആള് േനരിട്ടു് കാണാൻ”. കൂെടയു
ണ്ടായിരുന്ന എസ്സ്. ജയചന്ദ്രൻ നായർ പറഞ്ഞു, ‘സു
മുഖൻ, അേല്ല?” “അേത” എന്നു ഞാൻ. സുജനമര്യാ
ദയുേടയും വിനയത്തിേന്റയും പ്രതിരൂപമാണു് സക്ക
റിയ. ഞങ്ങൾ മൂന്നുേപരും പല വിഷയങ്ങെളക്കുറി
ച്ചു് സംസാരിച്ചു. സക്കറിയയ്ക്കും ജയചന്ദ്രൻ നായർക്കും
ഏതു വിഷയെത്ത സംബന്ധിച്ചും മൗലികമായി പലതും
പറയാനുണ്ടു്. ൈഹൻറിഹ് േബായ്ൽ, താരിഖ് അലി,
ഒ. വി. വിജയൻ ഇവരുെട സംഭാവനകെള അവർ വി
ലയിരുത്തി. അേപ്പാൾ സക്കറിയ പറഞ്ഞു: ‘വിജയ
െന്റ “ധർമ്മപുരാണം” റിൈവസ് െചയ്തു് പ്രസിദ്ധെപ്പടു
ത്താൻ േപാകുന്നു. െവരി േഗ്രറ്റ് എന്നു േവണം ആ േനാ
വലിെന വിേശഷിപ്പിക്കാൻ’. റിവിഷനിൽ മഹനീയത
ൈകവരിക്കുെമന്നു് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പുതുമ പഴമയാ
കുേമ്പാൾ പഴമയ്ക്കു് നവീകരണം നൽകാം. അേപ്പാൾ
പഴമ പുതുമയാകും.ആ നവീനത ൈവക്കം മുഹമ്മദ്
ബഷീറിനുമുെണ്ടന്നാണു് സക്കറിയയുെട മതം. ബഷീ
റിെന്റ “പാത്തുമ്മയുെട ആടു് ” േചേതാഹരവും ഉജ്ജ്വ
ലവും ആെണന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. രണ്ടുമണിക്കൂർ
േനരെത്ത സംഭാഷണത്തിനു േശഷം ആ നല്ല സുഹൃ
ത്തുക്കൾ യാത്ര പറഞ്ഞു. ശൂന്യത. വാർദ്ധക്യം വീണ്ടും
വാതിലിെലത്തി യൗവനെത്ത കാത്തു നിൽക്കുകയാ
ണു്. ൈകയിൽ കുങ്കുമം വാരികയുണ്ടു്. ബഷീറുമായി,
ൈവക്കം ചന്ദ്രേശഖരൻ നായരും േഡാക്ടർ എം. എം.
ബഷീറും നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂവിെന്റ റിേപ്പാർട്ടുണ്ടു് ആർ.
പവിത്രേന്റതായി. വായിച്ചു. ഒെട്ടാെക്ക രസമുണ്ടു്, ബഷീ
റിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങളറിയാൻ.
ഗഹനമായി ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അന്തരീക്ഷത്തിേല
ക്കു് േനാക്കുന്നു. ലജ്ജാവതിയായ നവവധു താഴേത്ത
ക്കു് േനാക്കുന്നു. സാഹിത്യെത്തക്കുറിച്ചു് വിചാരിക്കുേമ്പാ
െഴാെക്ക ഇെതഴുതുന്ന ആൾ പടിഞ്ഞാേറാട്ടു് േനാക്കു
ന്നു. ആദ്യെത്ത രണ്ടും ശരിയാെണങ്കിൽ മൂന്നാമേത്ത
തും ശരി.

പാപകർമ്മം
ജനങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തയച്ചവർ മന്ത്രിമാരാകുേമ്പാൾ
അധികാരേഗാപുരത്തിെന്റ അഗ്രത്തിൽ കയറിയിരിക്കു
ന്നു. അവെരക്കാണാൻ ജനങ്ങൾക്കു് കഴിയുന്നില്ല. േഗാ
പുരാഗ്രത്തിൽ ഇരുന്നുെകാണ്ടു് അവർ ദിവസവും കള്ളം
പറയുന്നു. ആ കള്ളെമാെക്ക സത്യമാെണന്നു് കുേറേപ്പ
െരങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടു്. സ്ത്രീകൾ അഹങ്കരിക്കുന്നു
(പുരുഷന്മാരും അഹങ്കരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അഹങ്കരി
ക്കുന്ന സ്ത്രീ കാരിേക്കച്ചറാണു് ). കാമുകിയും കാമുകനും,
ഭാര്യയും ഭർത്താവും, ബസ്സിലും, ൈട്രനിലും, പാതവക്ക
ത്തും വച്ചു് കാമാേവശം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അടിയും ഇടി
യും െകാലപാതകവും സർവ്വസാധാരണം. സന്ധ്യയ്ക്കു
േശഷം ഒരു സ്ത്രീക്കും പട്ടണത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കു് േപാകാൻ
വയ്യ. ബസ്സ്േസ്റ്റാപ്പിൽ ബസ്സ് കാത്തു് തനിച്ചു് നിൽക്കു
ന്ന സ്ത്രീെയ ആഭാസന്മാർ വളയുന്നു. മുൻെപങ്ങുമില്ലാത്ത
വിധത്തിൽ െകാതി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. കടയുടമസ്ഥൻ
വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കു േതാന്നിയ വില വാങ്ങുന്നു.
കരുതിക്കൂട്ടി വഞ്ചിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന എത്രെയത്ര പാപ
ങ്ങൾ. സംഘം േചർന്നു പാപം െചയ്യുന്നവരും ധാരാളം.
സാഹിത്യം രചിച്ചു ആളുകെള കുത്സിതമാർഗ്ഗത്തിൽ വീ
ഴ്ത്തുന്നവർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽെപ്പടുന്നു. അവരിൽ ഒരാളാണു
വഴിത്തല രവി. മേനാരാജ്യം വാരികയിൽ അേദ്ദഹെമ
ഴുതിയ “ഒടുവിൽ ഒരു ദിവസം” എന്ന കഥ വായിച്ചേപ്പാ
ഴാണു എനിക്കങ്ങെന േതാന്നിയതു്. ബി. എ. പരീക്ഷ
ജയിച്ചവെള വിവാഹം കഴിക്കാെനത്തിയ ഒരുത്തെന
അവൾ ആട്ടിേയാടിച്ചു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അയാൾ
ഉന്നതസ്ഥാനത്തു എത്തുേമ്പാൾ അവൾ േജാലി േവ
ണെമന്നു പറഞ്ഞു അയാളുെട അടുക്കെലത്തി. ആദ്യം
അവെള സംശയത്തിേലക്കു എറിഞ്ഞിട്ടു അയാൾ േജാ
ലി െകാടുക്കുന്നു. ൈദനംദിന ജീവിതത്തിെല അനുഭവ
െത്ത തീക്ഷ്ണമാക്കുേമ്പാഴാണു കലയുെട ആവിർഭാവം.
സാധാരണത്വത്തിൽ അസാധാരണത്വം കാണുന്നവ
നാണു കലാകാരൻ. അങ്ങെനയുള്ള കാഴ്ചെയ്ക്കാന്നും
ശക്തനല്ല വഴിത്തല രവി. ശക്തനെല്ലന്നു മാത്രമല്ല
അേരാഗാവസ്ഥെയ േരാഗാവസ്ഥയാക്കാൻ വിരുതനു
മാണു് അേദ്ദഹം. പാപാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു “ഗ്രൂപ്പ്തിങ്കി
ങ്ങി”െന്റ വക്താവാണു അേദ്ദഹം. മറ്റുള്ളവരുെട േപരു
കൾ ഇേപ്പാൾ പറയുന്നില്ല. എെന്റ ശത്രുക്കളുെട സംഖ്യ
ക്രേമണ കൂട്ടിയാൽ മതിയേല്ലാ.
ജർമ്മൻ കവിയും നാടകകർത്താവു
മായ ഫ്രാങ്ക് േവഡകിന്റിെന്റ (Frank
Wedekind, 1864–1918) മാസ്റ്റർ
പീസാണു മാർക്വിസ് ഒഫ് കീത്ത്
എന്ന നാടകം. മാർക്വിസ് ഒഫ് കീ
ത്ത് എന്നു സ്വയം േപരു സ്വീകരി
ച്ച ഒരു കള്ളെന്റ കഥ പറഞ്ഞു ഇട
ത്തരം വർഗ്ഗത്തിെന്റ ജീവിത വിജ
ഫ്രാങ്ക് േവഡകിന്റ്
യെത്ത പരിഹസിക്കുകയാണു േവഡകിന്റ്. രണ്ടു േപർ
തമ്മിൽ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ആരും മേറ്റയാൾ പറയു
ന്നതു് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നതു് ഇേപ്പാഴെത്ത ഒരാശയമാ
ണു്. ആ ആശയം നാടകകർത്താവു ഇങ്ങെന ആവിഷ്ക
രിക്കുന്നു:
േമാളി: അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ബുക്ക്ബർഗ്ഗിൽ വരുന്നിേല്ല?
കീത്ത്: (ചുരുട്ടിെയടുത്ത പ്ലാെനല്ലാം ഭുജത്തിനു താെഴ
വച്ചിട്ടു് നടുക്കുള്ള േമശേമൽ നിന്നു ഹാെറ്റടുത്തു് തല
യിൽ ചരിച്ചുവയ്ക്കുന്നു) അയാെളങ്ങെന വിഷയാസക്ത
നാകാൻ േപാകുന്നു എന്നതു് എനിക്കു ആേലാചിക്കാതി
രിക്കാേന വയ്യ (തിടുക്കത്തിൽ േപാകുന്നു).
ഒരാൾ മെറ്റാരാൾ പറയുന്നതു് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന
ആശയം േവഡകിന്റ് ഭംഗിയായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.
ക്ഷുദ്രങ്ങളായ കഥകൾ എഴുതുന്ന നമ്മുെട ആളുകൾ
ക്കു ഒരാശയവും പകർന്നുതരാനില്ല (േവഡകിന്റിെന്റ
നാടകേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട ആശയത്തിനു മാർട്ടിൻ
എസ്ലിേനാടു കടപ്പാടു് ).

ദാസ്യം
വ്യക്തികൾ മരിക്കും, കഥാപാത്ര
ങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല എന്ന ആശ
യം പ്രചരിപ്പിച്ചതു് ഇറ്റലിയിെല
മഹാനായ നാടകകർത്താവു പീ
റാെന്തേല്ലായാണു്. ഭാവനയുെട
സന്താനമായ കഥാപാത്രം നാ
പീറാെന്തേല്ലാ
ടകത്തിലൂെട ചിരം ജീവിയായി
ത്തീരുന്നു. ഈ േലാകെത്ത വ്യക്തി കുറച്ചുകാലം മാ
ത്രേമ ജീവിക്കുന്നുള്ളു (“Six Characters in Search of
an author” എന്ന തെന്റ ഉജ്ജ്വലമായ നാടകത്തി
നു പീറെന്തേല്ലാ എഴുതിയ അവതാരിക േനാക്കുക).
ഈ വിചാരത്തിനു് അനുരൂപമായ മട്ടിൽ അേദ്ദഹം A
Character in Distress എെന്നാരു െചറുകഥയും എഴുതി
യിട്ടുണ്ടു്. ഒരു ദിവസം ഗ്രന്ഥകാരൻ—പീറാെന്തേല്ലാ —
േരാഗം േഭദമായി ആേരാഗ്യം വീെണ്ടടുക്കുന്ന കാലത്തു
ഒരു കഥാപാത്രം അേദ്ദഹെത്ത കാണാൻ വന്നു. Old
Music എെന്നാരു െചറുകഥ അേദ്ദഹം എഴുതിയിരുന്നു.
അതിൽ നിഗ്രഹിക്കെപ്പട്ട കഥാപാത്രമാണു അയാൾ.
കാതരമായ മന്ദഹാസേത്താടു കൂടി ആ കഥാപാത്രം
പീറാെന്തേല്ലായുെട മുറിയിെലത്തി േചാദിച്ചു: “May I?
…If you don’t mind…” അേദ്ദഹം മറുപടി നൽകി: “Yes
do come in my dear little old man”.

ഇെതാെക്ക പല പരിവൃത്തി കണ്ട ഞങ്ങെള ബാലകൃ
ഷ്ണൻ മാങ്ങാടു് “കഥ ഇതുവെര” എന്ന െചറുകഥെയഴുതി
ഉപദ്രവിേക്കണ്ടിയിരുന്നില്ല. കഥാകാരെന്റ കഥാപാത്ര
മായ ഒരു െപണ്ണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മെറ്റാരു കഥാപാത്ര
മായ യുവാവിെന ഭൂമിയിേലക്കിറങ്ങി കാണുന്നു, അയാ
േളാടു സംസാരിക്കുന്നു. അവൻ നല്ലവനെല്ലന്നു കഥാ
കാരൻ അവേളാടു പറഞ്ഞിട്ടും അവൾ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.
“ഉള്ളിൽ െകാടുങ്കാറ്റുയർത്തിവിട്ടു എല്ലാം കശക്കിെയ
റിഞ്ഞു ചവിട്ടി െമതിച്ച് ” അവൾ നടന്നു േപാകുേമ്പാൾ
കഥാകാരൻ വധം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. െപണ്ണി
െന െകാല്ലണേമാ അേതാ ആണിെന െകാല്ലണേമാ
എന്നതിേല അേദ്ദഹത്തിനു സംശയമുള്ളു. എെന്താരു
ദാസ്യം! എെന്താരു ഹീനമായ ദാസ്യം! (കഥ ‘കലാകൗ
മുദി’യിൽ).

ശബ്ദേഭദി, ലക്ഷ്യേവധി
ദശരഥൻ യുവാവായിരുന്ന കാലത്തു വനത്തിൽ േവ
ട്ടയാടി നടന്നേപ്പാൾ അകെല ആന െവള്ളം കുടിക്കു
ന്ന രീതിയിലുള്ള ശബ്ദം േകട്ടു. ശബ്ദേഭദിയായ അസ്ത്രം
അേദ്ദഹം അയച്ചു. മനുഷ്യ വിലാപം േകട്ടു അേദ്ദഹം െച
ന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ ഒരു മുനികുമാരൻ അേമ്പറ്റു പിട
യ്ക്കുന്നതു കണ്ടു. അച്ഛനമ്മമാർക്കു േവണ്ടി കുടത്തിൽ െവ
ള്ളം മുക്കിെയടുത്തേപ്പാൾ ഉണ്ടായ ശബ്ദമാണു ആനയു
െട ജലപാനനിസ്വനമായി ദശരഥൻ െതറ്റിദ്ധരിച്ചതു്.
ഉള്ളൂരിെന്റ സാങ്കല്പികങ്ങളായ ഡയറിക്കുറിപ്പുകെളഴു
തിയാണു് അേദ്ദഹം ഇതനുഷ്ഠിക്കുന്നതു്. ഒരുദാഹരണം
“എെന്റ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിെല ഏതാനും േപജുകൾ
ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു വിവർത്തനം െചയ്താൽ പി. എച്ച്. ഡി.
ലഭിക്കുേമാ?”
(സാങ്കല്പിക ഡയറിക്കുറിപ്പിൽ, ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് ‘നിമി
ഷം’ എന്ന കവിതെയഴുതിയതിെന്റ േപരിലാണു് സർ
ക്കാർ നടപടിെയടുത്തെതന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു
െതറ്റു്. ‘നാെള’ എന്ന കവിത രചിച്ചതിെന്റ േപരിലായി
രുന്നു േകസ്സ്.)

ഷാക്ക് െമാെണാ
1965-ൽ േനാബൽ സമ്മാനം േനടിയ ഫ്രഞ്ച് േമാളിക്യു
ലർ ബേയാളജിസ്റ്റ് ഷാക്ക് െമാേണായുെട Chance and
Necessity എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചു.

പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ േനർക്കു കണ്ണു തു
റന്ന നമ്മുെട പൂർവികർ വിചാരിച്ചി
ല്ല അവർ അന്യരാെണന്നു്. നമുക്കു്
എന്നു േതാന്നുന്നു നമ്മൾ അന്യരാ
െണന്നു്. നമുക്കു് അങ്ങെന േതാന്നാ
നുള്ള കാരണങ്ങൾ പൂർവികർക്കു്
ഇല്ലായിരുന്നു. അവർ ആദ്യം കണ്ട
തു് മൃഗങ്ങേളയും െചടികെളയുമാ
ഷാക്ക് െമാേണാ
ണു്. െചടികൾ വളരുന്നു. മൃഗങ്ങൾ ഇരയുെട പിറേക
പാത്തും പതുങ്ങിയും േപാകുന്നു. ശത്രുക്കെള ആക്രമിക്കു
ന്നു. സന്തതികൾക്കു് ആഹാരം നല്കുന്നു. അവെയ രക്ഷി
ക്കുന്നു. െപണ്ണിെന ൈകക്കലാക്കാൻ ആണു് സമരം
െചയ്യുന്നു. െചടികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ലക്ഷ്യമുണ്ടു്; ജീ
വിക്കുക, സന്തതികളിലൂെട ജീവിച്ചു് മരണെത്ത േതാ
ല്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം. പൂർവികർ പാറകളും നദികളും
കണ്ടു. മിന്നലും മഴയും ദർശിച്ചു. അവയ്ക്കു് അസ്തിത്വമുള്ള
തുെകാണ്ടു് അവയ്ക്കും ലക്ഷ്യമുെണ്ടന്നു് അവർ കരുതി.
നദിയുെട അടിത്തട്ടിലും പർവതാഗ്രത്തിലും എേന്താ
ശക്തി വിേശഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. സർവ്വ വസ്തു
ക്കെളയും ആനിേമറ്റ് െചയ്യുന്ന—ഉേത്തജിപ്പിക്കുന്ന—
ശക്തിവിേശഷം. ഇതാണു് ആനിമിസം എന്ന സിദ്ധാ
ന്തം. തെന്റ േകന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിെന്റ ചലനങ്ങെള
മനുഷ്യൻ അേചതനമായ പ്രകൃതിയിൽ അധ്യാേരാപം
െചയ്യുേമ്പാൾ ‘ആനിമിസം’ എന്ന അവാസ്തവികത്വം
ജനിക്കുന്നു. മാർക്സിെന്റയും എംഗൽസിെന്റയും ഡയല
ക്ടിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസം ഈ വിധത്തിൽ ഒരു ആനി
മിസമാെണന്നു് ഷാക്ക് െമാേണാ വാദിക്കുന്നു. ജീവെന്റ
ഉല്പത്തികാരണം ആകസ്മികത്വമാെണന്നും (Chance)
അതിനു് സാമാന്യമായ ലക്ഷ്യമിെല്ലന്നുമാണു് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ അഭിപ്രായം. െറാളാങ് ബാർേതഷും (Roland
Barthes—ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാരൻ) പ്യേജയും (Piaget—
സ്വിസ്സ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ) െമാേണായുെട വാദം നി
രർത്ഥകമാെണന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. 1976-ൽ െമാേണാ
മരിച്ചു.

ഒഴിഞ്ഞു േപാകൂ
ലൗഡ്സുവും (Lao Tzu) ജ്വാ
ങ്ഡ്സുവും (Chuang Tzu) രൂപം
െകാടുത്ത ൈചനീസ് തത്വചിന്ത
യാണു് തൗഇസം (Taoism). ജ്വാ
ങ്ഡ്സുവിെന്റ വിശിഷ്ഠമായ ദാർ
ശനികഗ്രന്ഥം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േപരു നൽകി ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു് തർ
Herbert A Giles
ജ്ജമ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. (Chuang Tzu—
Translated by Herbert A Giles) അതിൽ വർണ്ണിച്ചി
ട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. ഒരു വള്ളം നദി കടക്കുന്നുെവന്നു
വിചാരിക്കൂ. അേപ്പാൾ ആളില്ലാത്ത മെറ്റാരു വള്ളം
അതിൽ വന്നു് ഇടിക്കാൻ േപാകുകയാണു്. െപെട്ടന്നു്
േദഷ്യെപ്പടുന്ന മനുഷ്യനും ആ സന്ദർഭത്തിൽ േദഷ്യെപ്പ
ടില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമെത്ത വള്ളത്തിൽ ആെരങ്കിലുമു
െണ്ടന്നു കരുതൂ. അേപ്പാൾ ആദ്യെത്ത വള്ളത്തിലുള്ള
വൻ മാറിേപ്പാകാൻ വിളിച്ചു പറയും. മൂന്നു തവണ വിളി
ച്ചുപറഞ്ഞിട്ടും രണ്ടാമെത്ത വള്ളക്കാരൻ േകട്ടിെല്ലങ്കിൽ
ചീത്ത വാക്കുകൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. ആദ്യെത്ത
സംഭവത്തിൽ േദഷ്യമില്ല. രണ്ടാമെത്തതിൽ േദഷ്യമു
ണ്ടു്. േദഷ്യമില്ലാത്തതു് രണ്ടാമെത്ത വള്ളത്തിൽ ആളി
ല്ലാത്തതുെകാണ്ടു്. േദഷ്യമുണ്ടായതു് രണ്ടാമെത്ത വള്ള
ത്തിൽ ആളുണ്ടു് എന്നതിനാലാണു്. ഇതുേപാെലതെന്ന
യാണു് മനുഷ്യെന്റ സ്ഥിതിയും. അവൻ ജീവിതത്തിലൂെട
ശൂന്യനായി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞാൽ ആർക്കു് അവെന മു
റിേവല്പിക്കാൻ കഴിയും?
ഞാൻ ശൂന്യനായിട്ടല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നതു്. ഏതാണ്ടു്
നാൽപത്തഞ്ചു െകാല്ലെത്ത വായനയുണ്ടു് എനിക്കു്.
മനസ്സു് ആണുങ്ങെളഴുതിയ മാസ്റ്റർപീസുകൾെകാണ്ടു്
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതു് ഞാൻ തുഴഞ്ഞുവിടുന്ന വള്ള
മാണു്. അതിലിടിക്കാൻ ആറ്റേക്കായ പള്ളിക്കണ്ടി
“ഡാലിയ” എന്ന വള്ളത്തിൽ കയറി ‘കുമാരി’ എന്ന
ജലാശയത്തിലൂെട വരുന്നു. “ആറ്റേക്കായ പള്ളിക്കണ്ടീ
താങ്കളുെട ഡാലിയ വഞ്ചിക്കു ൈവരൂപ്യത്തിെന്റ കനം
കൂടുതലാണു്. ഒഴിഞ്ഞുേപാകൂ”.

ഒരു മുട്ട
‘പീക്കിങ് ഈവനിങ് ന്യൂസി’െന്റ എഡിറ്ററായിരുന്നു
െതങ് േതാ. അേദ്ദഹം ഒരു പഴയ ൈചനീസ് കഥയ്ക്കു
വ്യാഖ്യാനം നൽകി. കഥയും വ്യാഖ്യാനവും സംഗ്രഹിെച്ച
ഴുതാം.

ഒരിക്കൽ ഒരു ദരിദ്രനു് ഒരു മുട്ട കളഞ്ഞുകിട്ടി. അെതടു
ത്തുെകാണ്ടുവന്നു് അയാൾ ഭാര്യേയാടു പറഞ്ഞു. ‘നമ്മൾ
ഇതുെകാണ്ടു് ധനികരാവും പത്തുെകാല്ലത്തിനകം’.
‘അെതങ്ങെന?’ എന്നു ഭാര്യയുെട േചാദ്യം. ആയാൾ
മറുപടി പറഞ്ഞു: ‘അയൽക്കാരെന്റ േകാഴിെയ കടംവാ
ങ്ങി ഞാൻ ഈ മുട്ടയുെട േമൽ അടയിരുത്തും. േകാഴി
ക്കുഞ്ഞു് വളരുേമ്പാൾ മുട്ടയിടും. അങ്ങെന പതിനഞ്ചു
േകാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓേരാ മാസവും കിട്ടും. ഒടുവിൽ മൂ
ന്നു െകാല്ലംെകാണ്ടു് പത്തു് ഔൺസ് െവള്ളിയുണ്ടാക്കി
ത്തരും നമുക്കു്. പത്തു് ഔൺസ് െവള്ളി െകാണ്ടു് അഞ്ചു
പശുക്കൾ വാങ്ങാം. മൂന്നു െകാല്ലംകൂടി കഴിയുേമ്പാൾ
നൂറ്റൻപതു പശുക്കൾ ഉണ്ടാകും. അവെയ വിറ്റാൽ മു
ന്നൂറു ഔൺസ് െവള്ളി കിട്ടും. അതു നിരതദ്രവ്യമാക്കി
അഞ്ഞൂറു് ഔൺസ് െവള്ളിയുണ്ടാക്കാം’. ഇങ്ങെന പറ
യുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ ഭാര്യെയ അറിയിച്ചു ഒരു െവ
പ്പാട്ടിെയക്കൂടി സ്വീകരിക്കാൻ പദ്ധതിയുെണ്ടന്നു്. ഭാര്യ
അതുേകട്ടു് േദഷ്യെപ്പട്ടു് മുട്ടയിൽ ഒരടി. മുട്ട തകർന്നു.
ഇനിയാണു് െതങ്േതായുെട കമന്റ്. ധനത്തിൽ അത്യാർ
ത്തിയുള്ള അയാൾക്കു് അതാർജ്ജിക്കാൻ കുേറക്കാലം
േവണ്ടിയിരുന്നു. പേക്ഷ, വ്യാേമാഹത്തിൽെപ്പട്ടാണു്
ഓേരാന്നും അയാൾ കണക്കുകൂട്ടിയതു്. ഭാര്യക്കു േദഷ്യം
േതാന്നി. മുട്ടയും സമ്പാദ്യവും തകർത്തതിൽ കുറ്റം പറ
യാെനന്തിരിക്കുന്നു?
ഇതുവായിച്ച ൈചനീസ് അധികാരികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു:
നമ്മുെട േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റീകൺസ്റ്റ്രക്ഷൻ പരാജയെപ്പട്ടു
എന്നാണു് െതങ്േതാ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇതു അപകീർ
ത്തികരമാണു്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റീകൺസ്റ്റ്രക്ഷൻ നമ്മൾ
പ്രഖ്യാപിച്ചേപ്പാൾ തിരുത്തൽ വാദി ക്രൂഷ്േചവ് ‘നമുക്കു
കാത്തിരുന്നു അതിെന്റ വികാസം കാണാ’െമന്നു പറ
ഞ്ഞിേല്ല? നമ്മുെട Great Leap forward തകർെന്നന്നു
തിരുത്തൽ വാദികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിേല്ല? െതങ്േതാ ‘വ്യാ
േമാഹത്തിൽെപ്പട്ടു്’ എന്നുപറഞ്ഞതു നമ്മുെട പരാജയ
െത്ത സൂചിപ്പിക്കാനേല്ല? അയാൾ ക്രൂഷ്േചവിേനാെടാ
രുമിച്ചു് യുഗ്മഗാനം പാടുകയേല്ല?
1966-നുേശഷം െതങ്േതാെയ ആരും കണ്ടില്ല. ജനയു
ഗം വാരികയിൽ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണെനഴുതിയ ‘തത്ത
മ്മ’ എന്ന സറ്റയർ വായിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ ഈ യഥാർ
ത്ഥ സംഭവം ഓർമ്മിച്ചുേപായി. മലയാറ്റൂരിനും എനി
ക്കും സർക്കാറിെന വിമർശിക്കാൻ ൈധര്യം നൽകുന്ന
ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥയാണേല്ലാ ഇവിെടയുള്ളതു്.

□

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
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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

