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സാഹിത്യവാരഫലം
1985/05/05-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

   
കുയിൽനാദം േവലുനാ�

യർ, െസബാസ് റ്റിൻ കു�
ഞ്ഞുകുഞ്ഞുഭാഗവതർ,
ശിവപ്രസാദ് േവലുക്കുട്ടി,
എം. െക. ത്യാഗരാജഭാഗ�
വതർ, എസ്. ഡി. സുബ്ബുല�
ക്ഷ്മി ഇവെരാെക്ക പഴയ�
കാലെത്ത അഭിേനതാക്ക�
ളായിരുന്നു. ഇവരിൽ േവ�
ലുനായെരാഴിച്ചുള്ളവരുെട
അരങ്ങു തകർക്കുന്ന അഭി�
നയം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

ആലപ്പുഴ കിടങ്ങാംപറമ്പു ൈമതാനത്തുണ്ടായിരുന്ന
ഒരു െകാട്ടകയിൽ കുയിൽനാദം രാജാപ്പാർട്ട് െകട്ടി
‘നാടകമാടി’യതും ഞാൻ കണ്ടു എന്നാണു് ഓർമ്മ. നല്ല
ഉറപ്പില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അങ്ങെന വിട്ടുകളഞ്ഞതാണു്.
ഇതിെനല്ലാം മുൻപു് തിരുവനന്തപുരെത്തയും ആലപ്പു�
ഴയിെലയും ‘േലാക്കൽ ആക് േടഴ്സ് ’ ‘ശാകുന്തളം’, ‘നല്ല�
തങ്ക’, ‘കണ്ണകി’ എന്നീ നാടകങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നതു
കാണാനും എനിക്കു് ദൗർഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അക്കാ�
ലത്തു് സ്ത്രീകൾ േവഷം െകട്ടിയിരുന്നില്ല. കേഠാരാകൃതി�
യാർന്ന പുരുഷന്മാരാണു് ശകുന്തളയായി നാടകേവ�
ദിയിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടിരുന്നതു്. കാളിദാസൻ ‘ക്ഷാമ�
ക്ഷാമ കേപാല’െമന്നും തർജ്ജമക്കാരൻ ‘ഒട്ടീ ഹന്ത
കവിൾത്തട’െമന്നുമാണേല്ലാ േപ്രമപരവശയായ ശകു�
ന്തളെയ വർണ്ണിച്ചതു്. നാടകേവദിയിെലത്തുന്ന പുരുഷ�
ശകുന്തളയ്ക്കു് േമക്കപ്പ് േവണ്ടായിരുന്നു കവിെളാട്ടിേപ്പാ�
യിെയന്നു കാണിക്കാൻ. ജന്മനാ കവിെളാട്ടിയവരാ�
യിരുന്നു ആ അഭിേനതാക്കൾ. തള്ളിനിൽക്കുന്ന താ�
ടിെയല്ലും പൗഡർ വാരിേക്കാരിേതച്ചിട്ടും എഴുന്നുനിൽ�
ക്കുന്ന നീലഞരമ്പുകളും ജുഗുപ്സാവഹമായ െതാണ്ടമുഴ�
യും അന്നെത്ത ശകുന്തള നിർല്ലജ്ജം കാണിച്ചിരുന്നു.
േകരവൃക്ഷസമൃദ്ധിയാർന്ന സ്ഥലം േകരളം. അതുെകാ�
ണ്ടു് അവയവങ്ങെള വലുതാക്കുന്ന യൗവനെത്ത കുറ്റ�
െപ്പടുത്താൻ അനസൂയയ്ക്കും പ്രിയംവദയ്ക്കും കഴിഞ്ഞു. കച്ച�
േത്താർത്തുകൾ ജവുളിക്കടയിൽനിന്നും ധാരാളം വാ�
ങ്ങാമായിരുന്നു. അതിനാൽ ‘മുന്നിടമഭ്യുന്നതമായ് സന്ന�
തമായ് പിന്നിടം ജഘനഭരാൽ െപണ്മണിയുെട ചുവടു് ’
നന്മണലിൽ കണ്ടുരസിക്കാൻ ദുഷ്യന്തനു് ഭാഗ്യമുണ്ടാ�
യി. കാലം കഴിഞ്ഞു. ൈകനിക്കര പദ്മനാഭപിള്ളയും
ൈകനിക്കര കുമാരപിള്ളയും ടി. ആർ. സുകുമാരൻനാ�
യരും പി. െക. വിക്രമൻനായരും വീരരാഘവൻ നായ�
രും എസ്. ഗുപ്തൻ നായരും ഭാവപ്രധാനമായി അഭി�
നയിക്കുന്നതുകണ്ടു് ഞാൻ ആഹ്ലാദിച്ചു. െക.വി. നീല�
കണ്ഠൻ നായരുെട ജീഡിതു് (കാൽവരിയിെല കല്പാദ�
പം) ‘നായകനങ്ങുേപായ് േതാഴീ’ എന്നു പാടിെക്കാണ്ടു്
എെന്റ അന്തർ േനത്രത്തിനു മുൻപിൽ ഇേപ്പാഴും ഇരി�
ക്കുന്നു. ഇേപ്പാഴെത്ത നാടകങ്ങളും ഞാൻ കാണുന്നു�
ണ്ടു്. ഈ നവീന നാടകത്തിൽ രാധ (ഭഗ്നഭവനത്തിെല
കഥാപാത്രം) ‘അേയ്യാ ഇതാരു്?’ എന്നല്ല േചാദിക്കുക.
ഒരു നീണ്ട ശബ്ദമാണു് അതിനു പകരം ഉണ്ടാക്കുന്നതു്.
അതു് എഴുതിക്കാണിക്കാൻ പ്രയാസം. എങ്കിലും ശ്രമി�
ക്കെട്ട. ‘അ അ അ…േയ്യാ േയ്യാ േയ്യാ…ഇ ഇ ഇ…താ
താ താ…രു് രു് ര്…’ ഇങ്ങെന േപായിേപ്പായി നാടക�
ത്തിൽ സംഭാഷണം തെന്ന ഇല്ലാതാകും. കഥാപാത്ര�
ങ്ങൾ വികാരം സൂചിപ്പിക്കാനായി ചില ചിഹ്നങ്ങളുെട
മട്ടിൽ വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും നിന്നാൽ മതിെയന്നാവും.
അതു് ഇപ്രകാരം

രാധ: ⁇⁇?
ഹരി: — —
രാധ: ‼‼!
ഹരി: ⁈ ⁈ ⁈ ⁈

(ഇതിെന്റ അർത്ഥം ? = അേയ്യാ ഇതാരു്. — = ആ
ബന്ധവും ഉടമയും വിേട്ടക്ക്. ! = േചട്ടനിേപ്പാൾ എങ്ങ�
െനയിരിക്കും. ⁈ = എങ്ങെനയിരിക്കുെമേന്നാ, ഉടഞ്ഞ
കപ്പൽ േപാെല തകർന്ന സ്വപ്നം േപാെല) നാടകേമ
നിൻ േപരു േകട്ടാൽ േപടിയാം.

ഭാവന വികസിക്കെട്ട

ൈലംഗികസ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിക്കൂ�
ടി സമുദായത്തിെന്റ അടിത്തറ
തകർന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
പുറത്തു പറയാൻ ആളുകൾ
മടിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുര�
പ്പുറത്തു കയറി നിന്നു് ചിലർ
പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഈ േലാകത്തു് എത്ര േവ�
ഗത്തിലാണു് കാര്യങ്ങൽ
നടക്കുക! ഇന്നെല രാത്രി
പത്തു മണിക്കു് ഉറങ്ങാൻ
കിടന്നതാണു്. ഒരു മിനിറ്റ്
കഴിെഞ്ഞേന്ന േതാന്നുന്നു�
ള്ളൂ. കണ്ണു തുറന്നേപ്പാൾ

േനരം െവളുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞു.
ഇേപ്പാൾ ഉച്ചസമയമാണു്. ഇന്നെലേയാ അതിെന്റ
തേലദിവസേമാ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ േപായ െകാച്ചുകുട്ടിയാ�
ണു്; ഇന്നു് അവളുെട വിവാഹമാെണന്നു് ഞാനറിയു�
ന്നു. ഇനി നാെള അവെള ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ മുഖേത്താെട
ഞാൻ കാണും. എെന്താരു േവഗം! രാത്രി പകലായി
മാറുകയല്ല. ക്രമാനുഗതമായ വികാസമല്ല ഉള്ളതു്. ചക്ര�
വാളത്തിനപ്പുറത്തു് പകൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണു്. രാത്രി
വെന്നന്നു കാണുേമ്പാൾ പകൽ അവിെട നിന്നു് പാ�
െഞ്ഞത്തി രാത്രിെയ കീഴടക്കുകയാണു്. േപടിേച്ചാടുന്ന
രാത്രി ചക്രവാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കും. പകലിെന്റ ആധി�
പത്യം കാണുേമ്പാൾ അതിറങ്ങിവന്നു് പകലിെന പലാ�
യനം െചയ്യിക്കും.

ഇന്നു് അവരുെട വിവാഹം. രണ്ടുേപർക്കും തമ്മിൽത്ത�
മ്മിൽ എെന്താരു േസ്നഹം! പേക്ഷ, നാെള ചിരവെയ�
ടുത്തു് അയാൾ അവെള അടിക്കും. അവൾ അയാളുെട
െനഞ്ചു് മാന്തിെപ്പാളിക്കും. അയാൾ—സുന്ദരക്കുട്ടപ്പനായി
നടന്ന അയാൾ—താടിവളർത്തി മുഷിഞ്ഞേവഷം ധരിച്ചു്
ചാരായഷാപ്പിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്നു. മറ്റു െപണ്ണുങ്ങ�
ളുെട പിറേക േപാകുന്നു. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിെന്റ ഈ
അസത്യാത്മകതേയയും േപ്രമത്തിെന്റ ചഞ്ചല സ്വഭാ�
വെത്തയും ശ്രീേദവി എസ്. േചർത്തല “ഇരുൾ പൂകും
നിഴലുകൾ” എന്ന െചറുകഥയിലൂെട വ്യക്തമാക്കിത്ത�
രുന്നു. ൈപങ്കിളിക്കഥ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ െപടുന്ന�
താണു് ഇതു്. ശ്രീേദവിക്കു് കഥ പറയാനറിയാം. േവ�
ണെമങ്കിൽ അതിഭാവുകത്വവും ക്ഷുദ്രത്വവും അവർക്കു്
ഒഴിവാക്കാം. ഈ കഥയിൽ അങ്കുരാവസ്ഥയിൽ പ്രത്യ�
ക്ഷെപ്പടുന്ന ഭാവന വികാസം പ്രാപിക്കെട്ട (കഥ മേനാ�
രാജ്യത്തിൽ).

പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാേരാട്
ൈലംഗികസ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിക്കൂടി സമുദായത്തിെന്റ അടി�
ത്തറ തകർന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പുറത്തുപറയാൻ
ആളുകൾ മടിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുരപ്പുറത്തു കയറി
നിന്നു് ചിലർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യത്വത്തി�
നല്ല, മൃഗീയതയ്ക്കാണു് പ്രാധാന്യവും ബഹുമാനവും.

എൻ. വി.
കൃഷ്ണവാരിയർ

ശരീരവും മനസ്സും സമനില പാലി�
ച്ചിരുന്നു പണ്ടു്. ഇന്നു് ശരീരത്തിനാ�
ണു് പ്രാധാന്യം. അതിനാൽ പി. ടി.
ഉഷയ്ക്കു് കിട്ടുന്ന ആദരം എൻ. വി. കൃ�
ഷ്ണവാരിയർക്കു് കിട്ടുന്നില്ല. സത്യം
മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നു ഗാന്ധിജി.
ഇന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
കള്ളം മാത്രേമ പറയുന്നുള്ളൂ.

പാലാ നാരായണൻ
നായർ

ഒരു തുണ്ടു ഭൂമിക്കു് ലക്ഷക്കണക്കി�
നു് രൂപ െകാടുേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
അവിെട ഒരു െകാച്ചുവീടു െവക്കാൻ
കുറഞ്ഞതു് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപെയ�
ങ്കിലും േവണം. എങ്ങെനെയങ്കിലും
വീടുവച്ചു താമസമായാൽ വായുമ�
ലിനീകരണവും ശബ്ദമലിനീകരണ�

വും െകാണ്ടു് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ വയ്യ. പിരിവുകാർ എന്നും
വന്നു രൂപ േചാദിക്കുന്നു. സമീപത്തു് ഒരമ്പലമുെണ്ട�
ങ്കിൽ ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂെട വരുന്ന ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ
നിമിത്തം ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല.

ഷ് െടഫാൻ ൈസ്വഗ്

സാഹിത്യത്തിെന്റ ഭംഗി േപായി.
അതിെന്റ ചിേന്താദ്ദീപകശക്തി
നശിച്ചു. വിശപ്പു മാറ്റാൻ സാഹിത്യ�
വും ചിത്രകലയും പ്രേയാജനെപ്പട�
ണെമന്നു് ആളുകൾ വാദിക്കുന്നു. ശാ�
സ്ത്രം മനുഷ്യെന സഹായിക്കുന്നില്ല.
നശിപ്പിക്കുകയാണു്. അക്രമം ഒരു സാധാരണ സംഭ�
വമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ദിവസേന്താറും ആയിരക്കണ�
ക്കിനു് ആളുകെള പ്രതിേയാഗികൾ കുത്തിെക്കാല്ലുന്നു.
െവടിവച്ചു െകാല്ലുന്നു. രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിെന്റ അതിപ്ര�
സരവും കുത്സിത ജനനായകത്വവും സമൂഹെത്ത ശാ�
ശ്വതേവദനയിേലക്കു് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു. പണ്ടു് ഞാൻ
ഉത്തേരന്ത്യയിൽ നിന്നു് തിരിച്ചു വരുേമ്പാൾ നാഗപ്പൂ�
രിൽ നിന്നു് ഒരു കൂടയിൽ നൂറു് ഓറഞ്ച് ഒന്നര രൂപയ്ക്കു
വാങ്ങി. ഇന്നെല പാളയം എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നു് മൂന്നു
രൂപ െകാടുത്തു് ഒരു ഓറഞ്ച് വാങ്ങി. വീട്ടിൽ െകാണ്ടു�
വന്നു് േരാഗം പിടിച്ച െകാച്ചു കുട്ടിക്കു െകാടുക്കാനായി
അതിെന്റ പുറേന്താടു് െപാളിച്ചേപ്പാൾ അകത്തു മുഴുവൻ
പുഴുക്കൾ. എല്ലാ വിധത്തിലും ജീവിതം ദുസ്സഹമായി�
രിക്കുന്നു. പണ്ടു് സ്വകീയങ്ങളായ േവദനകൾ െകാണ്ടു്
ആത്മഹത്യ െചയ്യണെമന്നു് എനിക്കു േതാന്നിയിരുന്നു.
ഇന്നു് സമൂഹത്തിെന്റ ജീർണ്ണത കണ്ടു് എനിക്കു് ജീവി�
തം അവസാനിപ്പിക്കാൻ െകാതി. ഷ് െടഫാൻ ൈസ്വ�
ഗ് എന്ന വിശ്വസാഹിത്യകാരൻ സമുദായത്തിെന്റ െകാ�
ള്ളരുതായ്മകണ്ടു് യാതന അനുഭവിച്ചു് ആത്മഹത്യ െച�
യ്തു. ഭീരുവായ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ചിന്തകെളാ�
െക്ക എനിക്കുണ്ടായതു് പാലാ നാരായണൻ നായർ
മേനാരാജ്യത്തിെലഴുതിയ “കണ്ണുെപാത്തിക്കളി” എന്ന
േലഖനം വായിച്ചേപ്പാഴാണു്. പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാരാ,
അതു വായിക്കൂ. നമ്മുെട ഭാരതം എത്രമാത്രം അധഃപ�
തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കൂ.

സാധാരണമായകഥ

ദനീ ദീദേറാ

ദനീ ദീദേറാ (Denis Diderot) പ്ര�
ശസ്തനായ ഫ്രഞ്ച് ദാർശനികനാ�
ണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിഖ്യാതമായ
േനാവലാണു് ല റലീേഷ്യാസ് (La
Religieuse). ൈകനിക്കര കുമാരപി�
ള്ള ഒരിക്കൽ ഈ പുസ്തകെത്തക്കു�
റിച്ചു പറയുന്നതു് ഞാൻ േകൾക്കാ�

നിടയായി. അങ്ങെനയാണു് ഞാനിതു വായിച്ചതു്. വീ�
ട്ടുകാരുെട നിർബ്ബന്ധം െകാണ്ടു് കന്യാസ്ത്രീയാേകണ്ടിവ�
ന്ന സൂസെന്റ കഥ പറയുകയാണു് ദീദേറാ. അവൾ പല
േകാൺെവന്റുകളിലും മാറിമാറി താമസിക്കുന്നു. ഓേരാ
സ്ഥലത്തും അവൾ അപമാനിക്കെപ്പടുന്നു. ഒരിടത്തു്
മദർ സുപ്പീരിയർ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗത്താൽ അന്ധയാ�
യി സൂസെന രതിക്രീഢെകാണ്ടു് പീഢിപ്പിക്കുന്നു. അവർ
ഓർഗാസം അനുഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. േവെറാരു സ്ഥ�
ലത്തു് അവെള പീഢിപ്പിക്കുന്നതു് ഒരു പാതിരിയാണു്.
ഓടിേപ്പായി േവശ്യാലയത്തിെലത്തിയ സൂസെന മെറ്റാ�
രു പാതിരി ൈലംഗികേവഴ്ചയ്ക്കു വിേധയനാക്കുന്നു. മനഃ�
ശാസ്ത്രേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട ഉൾക്കാഴ്ച കാണിക്കുന്ന ഈ
േനാവൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു് ജയകാന്തെന്റ ‘കുരിശ് ’
എന്ന കഥയിൽ ഒരു പുതുമയും േതാന്നുകയില്ല. കന്യാ�
സ്ത്രീയാകാൻ നിർബ്ബദ്ധയായ ഒരു െചറുപ്പക്കാരിയുെട
കഥയാണു് ജയകാന്തനു് പറയാനുള്ളതു്. അവൾ ബസ്സി�
ലിരിക്കുന്ന യുവാവിെനക്കണ്ടു് ചാഞ്ചല്യമുള്ളവളായിത്തീ�
രുന്നു. കന്യാസ്ത്രീയായതാണു് തെന്റ കുരിെശന്നു് അവൾ
മനസ്സിലാക്കുേമ്പാൾ കഥ അവസാനിക്കുന്നു. നൂതന�
മായ ഉൾക്കാഴ്ചയില്ലാത്ത സാധാരണമായ ഒരു കഥ
(കലാകൗമുദി).     

ലുക്കാച്ച്

തങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിച്ചവേയാടു മനു�
ഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന അന്യവത്ക�
രണ മേനാഭാവെത്ത ലുക്കാച്ച്
റീയിഫിേക്കഷൻ—reification—
എന്നു വിളിച്ചു. മനുഷ്യൻ നിർമ്മി�
ക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല, കു�
ഞ്ഞുങ്ങളും അവനിൽ നിന്നു് അക�
ന്നു നിൽക്കുന്നുെവന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാദം
(History and class consciousness എന്ന ഗ്രന്ഥം വായി�
ച്ച ഓർമ്മയിൽ നിന്നു് ). നമ്മുെട ജീവിതേത്താടു ബന്ധ�
മില്ലാത്തവയും പരകീയ സ്വഭാവമാർന്നവയും ആയ
കഥകൾ വായിക്കുേമ്പാൾ ഈ അന്യവത്കരണം �
ഇരട്ടിയായിത്തീരുന്നു.

എന്തിനു് പീഢിപ്പിക്കുന്നു?
“എെന്റ തലമുടി ദിവസം േതാറും െകാഴിഞ്ഞുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്നുെവന്നു് എേന്നാടു പറേയണ്ടതില്ല. എെന്റ പൗ�
ത്രന്മാരുെട താടിേരാമം എങ്ങെന വളരുന്നുെവന്നു േനാ�
ക്കിയാൽ മാത്രം മതി.” എന്നു് ഒരു ജാപ്പാനീസ് കവി
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ‘എക്സ്പ്രസ്സ് ’ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ “കണികാ�
ണുേന്നരം” എന്ന കാവ്യെമഴുതിയ തൃെക്കാടിത്താനം
േഗാപിനാഥൻ നായേരാടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവനക�
ലാൈവദഗ്ദ്ധ്യം കഷണ്ടിക്കു് തുല്യമാെണന്നു് പറേയണ്ട
കാര്യമില്ല. ഇന്നെത്ത െകാച്ചുപിേള്ളെരഴുതുന്ന കാവ്യ�
ങ്ങളിേലക്കു മാത്രം കേണ്ണാടിച്ചാൽ മതി. ടാേഗാർ ജനി�
ച്ചെതന്തിനു്? ‘ഗീതാഞ്ജലി’ എഴുതാൻ. ൈവേലാപ്പിള്ളി
ജനിച്ചെതന്തിനു്? ‘കുടിെയാഴിക്കൽ’ എഴുതാൻ. ചങ്ങ�
മ്പുഴ ജനിച്ചെതന്തിനു്? ‘കാവ്യനർത്തകി’യും ‘മനസ്വി�
നി’യുെമഴുതാൻ. തൃെക്കാടിത്താനം േഗാപിനാഥൻ നാ�
യർ ഭൂജാതനായെതന്തിനു്? എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. തീർ�
ച്ചയായും കവിതെയഴുതാനല്ല.

കണികാണുേന്നരം കരളിലായിരം
കനകഭാവന വിരിയുേമ്പാൾ

എന്നമട്ടിൽ ക്ലീേഷ െകാണ്ടുള്ള ഈ ബഫൂൺകളി നട�
ത്തി അേദ്ദഹെമന്തിനാണു് വായനക്കാെര പീഢിപ്പിക്കു�
ന്നതു?

െഫയ്ഡ്ഔട്ട്
അന്തരീക്ഷസൃഷ്ടിെകാണ്ടു് ചില നിമിഷങ്ങൾക്കു് സവി�
േശഷത ൈകവരുത്താൻ മുണ്ടൂർ േസതുമാധവനു പ്രാ�
ഗൽഭ്യമുണ്ടു്. ആ നിമിഷങ്ങളിൽ വന്നുനിൽക്കുന്ന കഥാ�
പാത്രങ്ങെളക്കണ്ടു് വായനക്കാരൻ ചിലേപ്പാൾ അദ്ഭു�
തെപ്പടും. ചിലേപ്പാൾ േപടിക്കും. അങ്ങെന അദ്ഭുതെപ്പ�
ട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, േപടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ചലച്ചിത്രത്തിെല രംഗങ്ങൾ െഫയ്ഡ് ഔട്ടാകുന്നതു�
േപാെല നിമിഷങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷങ്ങളാകുന്നു. ഫലം
വായനക്കാരനു നിരാശത. മാതൃഭൂമിയിൽ അേദ്ദഹ�
െമഴുതിയ ‘കൃഷ്ണൻ നായരുെട മകൻ’ എന്ന െചറുക�
ഥയ്ക്കുള്ള േമന്മയും ന്യൂനതയും ഇതുതെന്നയാണു്. വൃക്ഷ�
ങ്ങൾ വളർന്നു് ഇലപ്പടർപ്പുകൾ തമ്മിലിടഞ്ഞു നിൽ�
ക്കുന്ന വനം. സൂര്യരശ്മികൾ കടന്നു വരാത്തതിനാൽ
അർദ്ധാന്ധകാരം. സൂക്ഷിച്ചു നടന്നിെല്ലങ്കിൽ േവരുക�
ളിൽ തട്ടി വീെണന്നു വരും. ഈ കാനനത്തിൽ പ്രേവ�
ശിച്ച പ്രതീതിയാണു് കഥാപാരായണം എനിക്കുളവാ�
ക്കിയതു്. ശുദ്ധദ്രാവിഡപദങ്ങളും ഗ്രാമീണ ൈശലിയും
നാടൻ അലങ്കാരങ്ങളും െകാണ്ടു് േസതുമാധവൻ െമന�
െഞ്ഞടുത്ത ഈ ശില്പം ത്രസിച്ച ഹൃദയേത്താെട ഞാൻ
കണ്ടു. കണ്ടുകണ്ടു് ഇരിക്കുേമ്പാൾ അതാ െഫയ്ഡ്
ഔട്ട്. എെന്താരു ൈനരാശ്യം. പരിണാമരമണീയമ�
ല്ലാത്ത കഥയ്ക്കു നിലനിൽപ്പില്ല.

ഇരുട്ടിൽ നല്ല ഫ്ലാഷ് 
ൈലറ്റുെകാണ്ടു് പ്രകാശം
വീഴ്ത്തുന്നവനാണു് സാ�
ഹിത്യകാരൻ. അയാൾ
ശക്തി കുറഞ്ഞ ബാറ്ററിയിട്ട
േടാർച്ചുമായി നടക്കരുതു്.
നടന്നാൽ േവണ്ടിടേത്താളം
ഇരുട്ടില്ല എന്നു പറയരുതു്.

േപെരഴുതാൻ മടിയുണ്ടു്.
നമ്മുെട ഒരു കവി ഇരുട്ടു
വീണ സമയത്തു് തീെരെച്ച�
റിയ ‘േടാർച്ച് ൈലറ്റു’മായി
േറാഡിേലക്കിറങ്ങി. അേദ്ദ�
ഹത്തിെനതിെര െചന്ന ഒരു
നവീനകവി “സാെറന്താ
ഇത്ര െചറിയ േടാർച്ചുമായി
േപാകുന്നതു?” എന്നു േചാദിച്ചു. മറുപടി: “െചറുെതങ്കിലും
നല്ല പ്രകാശമാണു്. േനാക്കൂ”. കവി സ്വിച്ച് അമർത്തി,
ഒട്ടും െവളിച്ചമില്ല. നവീനകവി പറഞ്ഞു: “തീെര െവളിച്ച�
മില്ലേല്ലാ” അതുേകട്ടു് പഴയ കവിയുെട ഉത്തരം: “പ്രകാ�
ശമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇരുട്ടുേപാരാ”.

ഇരുട്ടിൽ നല്ല ഫ്ലാഷ് ൈലറ്റുെകാണ്ടു് പ്രകാശം വീഴ്ത്തുന്നവ�
നാണു് സാഹിത്യകാരൻ. അയാൾ ശക്തികുറഞ്ഞ ബാ�
റ്ററിയിട്ട േടാർച്ചുമായി നടക്കരുതു്. നടന്നാൽ േവണ്ടിട�
േത്താളം ഇരുട്ടില്ല എന്നു പറയരുതു്.

െവള്ളത്തിനും കരം

Calvin Coolidge

പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് (ബജിറ്റ് എന്നു
ശരിയായ ഉച്ചാരണം) െകാണ്ടുവ�
ന്ന വിലക്കയറ്റെത്ത “കുമാരി”യിെല
ഹരി എത്ര ഭംഗിയായി പരിഹസി�
ക്കുന്നു! പാഠെമഴുതാെത വന്ന കുട്ടി�
െയ ടീച്ചർ കുറ്റെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ കട�
ലാസ്സിനു വിലകൂടി എന്നാണു് അവ�
െന്റ ഉത്തരം. തുണിക്കു വില വർദ്ധി�

ച്ചതിനാൽ “മലയാള സിനിമ ഇനിയും വഷളാകുെമന്നു
പറ” എന്നു് ഒരാളുെട നിരീക്ഷണം. ഇങ്ങെന ഓേരാന്നി�
െന്റയും വിലവർദ്ധനെയക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടു് “കൂടുതൽ
ഈടാക്കാത്തതു് വല്ലതുമുേണ്ടാ?” എന്നു േചാദിക്കുന്നു.
വഴിവക്കിെല വാട്ടർടാപ്പ് (വാറ്റർ എന്നു ശരിയായ ഉച്ചാ�
രണം) ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ടു് ‘േദ അവിെട കിട്ടും, ഭാ�
ഗ്യമുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രം’ എന്നു ഉത്തരം. െവള്ളം കിട്ടാറി�
െല്ലന്ന സൂചന ശരി. പേക്ഷ, അതിനു് കരം കൂട്ടിെയന്നു
ഹരി അറിഞ്ഞിട്ടിേല്ല? റഷ്യയിൽ ആളുകൾക്കു് െറാട്ടി
െവറുെത െകാടുക്കുന്നു. ഓസ് േട്രലിയയിൽ എല്ലാവർ�
ക്കും പാൽ െവറുേത െകാടുക്കുന്നു. െവള്ളത്തിെന്റ നാ�
ടായ നമ്മുെട േകരളത്തിൽ അതിനും കരം. Collecting
more taxes than is absolutely necessary is legalized
robbery—Calvin Coolidge.

സിഞ്ജൻപഴ്സ്

സിഞ്ജൻ പഴ്സ്

ഇെതഴുതുന്ന ആളിനു് ഏെറ ഇഷ്ട�
മുള്ള ഫ്രഞ്ച് കവിയാണു് 1960-ൽ
േനാബൽ സമ്മാനം േനടിയ സി�
ഞ്ജൻ പഴ്സ് (St-John Perse). “എെന്റ
മകൾ കറുത്ത നിറമാർന്ന സ്ത്രീകേളാ�
ടു് ആജ്ഞാപിക്കുേമ്പാൾ അവൾ
അതിസുന്ദരിയായിരിക്കണം എന്ന�
തിനാലാണു് എെന്റ അഭിമാനം.

അവൾ കറുത്ത േകാഴികൾക്കിടയിൽ വളെര െവളുത്ത
ൈക കാണിക്കുേമ്പാഴാണു് എനിക്കു് ആഹ്ലാദം.

െചളിെകാണ്ടു മൂടി ഞാൻ വീട്ടിെലത്തുേമ്പാൾ േരാമാവൃ�
തമായ എെന്റ പരുക്കൻ കവിളുകണ്ടു് അവൾക്കു് ലജ്ജ
േതാന്നരുതു് എന്നതിനാലാണു് എെന്റ സേന്താഷമിരി�
ക്കുന്നതു്. പുരുഷൻ പാരുഷ്യമുള്ളവനാണു്. അവെന്റ
മകൾ കരുണാർദ്രയും.”

ഇതു് ഒരു ബാല്യകാല കവിതയിൽ നിന്നാണു്. ഇവിെട�
േപ്പാലും സിഞ്ജൻ പഴ്സിെന്റ മൗലികപ്രതിഭ ദൃശ്യമാണു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ Anabasis ഇരുപതാം ശതാബ്ദത്തി�
െല സമുജ്ജ്വല കാവ്യമാെണന്നു് നിരൂപകർ പറയുന്നു.
റ്റി. എസ്. എല്യറ്റ് അതു് ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു് തർജ്ജമ െച�
യ്തിട്ടുണ്ടു്. ഈ മഹാകവിയുെട േചേതാഹരവും ഉദാത്തവു�
മായ േവെറാരുകാവ്യമാണു് Seamarks. അതിൽ നിന്നു്
രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ: And my lip is salty with the salt
of your birth, and your body is salty with the salt
of my birth…You are here, my love and I have no
place save in you. കേവ, അങ്ങയുെട കവിതയിലല്ലാ�
െത എനിക്കു് േവെറാരു ഇരിപ്പിടമില്ല.

െഖാൈമനി,സിയ
െക. ബാലകൃഷ്ണൻ കൗമുദി വാരിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരുന്ന കാലത്തു് അതിെലാരു സിനിമാ നിരൂപണം
എഴുതി. അശ്ലീലം നിറഞ്ഞ ആ ചലച്ചിത്രെത്ത ഭർത്സി�
ക്കുന്നതിനിടയിൽ അേദ്ദഹം എഴുതിയ ഒരു വാക്യം
ഇവിെട അച്ചടിക്കാൻ വയ്യ. “സാരി…ഒഴിച്ചു് ബാക്കിെയ�
ല്ലാം ഈ ചലച്ചിത്രത്തിലുണ്ടു്” എന്നു് ആ വാക്യം കുത്തി�
ട്ടു് ഞാൻ എടുെത്തഴുതുന്നു. അതിനു മുൻേപാ പിൻേപാ
ഇമ്മട്ടിെലാരു വാക്യം ഒരിടത്തും ഞാൻ അച്ചടിച്ചു കണ്ടി�
ട്ടില്ല. പേക്ഷ, ഇേപ്പാൾ അതു സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. സീന�
ത്തു് കുങ്കുമം വാരികയിെലഴുതിയ “പിെന്നയും പൂവർഷം”
എന്ന കഥയിൽ ഇങ്ങെന കാണുന്നു: “അതു പറഞ്ഞു
തീരുേമ്പാേഴക്കും ഞാനവെള കടന്നു പിടിച്ചു. തല്ലാന�
ല്ല. മർമ്മത്തിെലാരുമ്മ നൽകാൻ. അവൾ ചൂളി.” ഈ
പ്രേയാഗം െകാണ്ടു് കഥയുെട േശഷം ഭാഗത്തിെന്റ സ്വ�
ഭാവം വായനക്കാർക്കു് ഊഹിക്കാവുന്നേതയുള്ളൂ. െഖാ�
ൈമനിയുെടേയാ സിയാ ഉൾ ഹക്കിെന്റേയാ നാട്ടിലാ�
െണങ്കിൽ സീനത്തിനു് എന്തു സംഭവിക്കുമായിരുന്നു?
“മർമ്മത്തിെലാരുമ്മ നൽകാൻ” എന്ന പ്രേയാഗം എടു�
െത്തഴുതിയ എെന്നത്തെന്ന മുക്കാലിയിൽ െകട്ടി ആ
“ജനാധിപത്യവാദികൾ” അടിക്കുകയില്ലായിരുേന്നാ?   
അച്ഛൻ മകേനാടു്: േമാേന എല്ലാവേരാടും വിനയേത്താ�
െട മാത്രേമ െപരുമാറാവൂ. അവെരല്ലാം മാന്യന്മാരായ�
തുെകാണ്ടല്ല. നീ മാന്യനായതുെകാണ്ടാണു്. ഇതു് നി�
ത്യജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിക്കാനാവുന്ന തത്ത്വമാണു്.
പേക്ഷ, സാഹിത്യത്തിലല്ല. അധമസാഹിത്യം സമൂഹ�
ത്തിനു േദാഷം െചയ്യും. അതുെകാണ്ടു് അശ്ലീലരചനെയ
എതിർക്കണം. അതിൽ പ്രതിേഷധിക്കണം.

േകാങ്കണ്ണ്
ൈപങ്കിളിക്കഥകൾ ജുഗുപ്സാവഹങ്ങളാെണന്നു് പറ�
ഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തളർന്നു. എെന്നക്കാേളെറ വായനക്കാ�
രും തളർന്നിരിക്കും, ഇതുേകട്ടു്. ഇനിയും ഞാനതു പറ�
ഞ്ഞാൽ എെന്റ േലഖനങ്ങൾ വായിക്കാെതയാവും
വായനക്കാർ. എങ്കിലും പ്രചാരമുള്ള ഒരു വാരികെയ
അവഗണിക്കുന്നെതങ്ങെന? മാപ്പു േചാദിച്ചുെകാണ്ടു്
എഴുതെട്ട. ഏനാത്തു് മാത്യൂസ് ൈസമൺ മേനാരമ
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ “ചിറകുകൾ നഷ്ടെപ്പട്ട െപൺ�
കുട്ടി”—കാമുകെന േസ്നഹിക്കുകയും ഭർത്താവിെന െവ�
റുക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു െപണ്ണിെന്റ കഥയാണിതു്—
അയഥാർത്ഥമാണു്; െതറ്റായ വീക്ഷണമാണു്. ഇംഗ്ലീ�
ഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതു് Evil eye ആണു്—കരിങ്കണ്ണാണു്.
കരിങ്കണ്ണിെന എല്ലാവർക്കും േപടിയാണു്. ഞാനും േപ�
ടിക്കുന്നു.   കണ്ണിെനക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രസ്താവം വാർദ്ധ�
ക്യകാലത്തു് എന്തുെകാണ്ടു കണ്ണാടി ഉേപക്ഷിക്കാൻ
കഴിയുന്നു എന്ന ചിന്തയിേലക്കു് എെന്ന െകാണ്ടുെച�
ല്ലുന്നു. എഴുപതു കഴിഞ്ഞാൽ െവെള്ളഴുത്തു കണ്ണാടി
പലർക്കും േവണ്ട. കാരണമുണ്ടു്. പ്രായം കൂടുേമ്പാൾ
േനത്രകാചം (Lens) കൂടുതൽ കട്ടിയാകും. അേപ്പാൾ ‘റി�
ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻെഡക്സ് കൂടും. അതിെന്റ ഫലമായി േനത്ര�
കാചം തെന്ന ഒരു വിപുലീകരണ കാചത്തിെന്റ ഫലം
െചയ്യും. അേപ്പാൾ വിപുലീകരണകാചമായ െവെള്ളഴു�
ത്തു കണ്ണാടി ഉേപക്ഷിക്കാം.

പലരും പലതും
േഡാക ്ടർ എം. എം. ബഷീർ ‘ചന്ദ്രിക’ വാരികയിൽ
എഴുതുന്നു:

“കർട്ട് േവാണിഗട്ട് എന്ന പ്രശസ്ത േനാ�
വലിസ്റ്റിെന്റ Slaughter house five എന്ന
േനാവൽ േനാർത്തു് ഡേക്കാട്ടയിെല േഡ്ര�
ക്ക് എന്ന സ്ഥലെത്ത സ്കൂളിൽ 1973-ൽ
അഗ്നിക്കിരയാക്കി നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടാ�
യി. സ്കൂൾ െചയർമാനു് േവാണീഗട്ട് ഒരു
കത്തു് എഴുതിയിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പുതിയ Palm Sunday (Delacorte Press,
1981) എന്ന േനാവലിൽ ആ കത്തു് േചർ�
ത്തിരിക്കുന്നു, ഏഴു വർഷത്തിനു േശഷം.”

കർട്ട് േവാണീഗട്ടിെന്റ ആത്മകഥയാണു് Palm Sunday.
Palm Sunday—An Autobiographical Collage എന്നു
െവണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ പുസ്തകത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. “ആനെയക്കാണാനും െവെള്ളഴുേത്താ?”

‘കെള്ളഴുത്തു് ’ എന്നു് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണെന്റ പ്രേയാ�
ഗം, ജനയുഗം വാരികയിൽ. അന്ത്യസ്വരം ബഹുലമാ�
യി േലാപിക്കും. അതുെകാണ്ടു് കെള്ളഴുത്തിൽ െതറ്റില്ല.
എങ്കിലും കള്ളെയഴുത്തായാൽ കള്ളിെന്റ പ്രതീതി ഒഴി�
വാക്കാം.

“ഈ പഥമാെക ഞാനിഴയുന്നു” എന്നു് രാജൻ ചാത്ത�
നൂർ മാമാങ്കം വാരികയിൽ. പഥത്തിനു വഴി എന്ന അർ�
ത്ഥമുെണ്ടങ്കിലും അതു് ഒറ്റയ്ക്കു് നിൽക്കാറില്ല. സമാസത്തി�
െല പ്രേയാഗേമയുള്ളൂ. സാഹിത്യപഥം, താരാപഥം, മു�
ഖ്യപഥം.

“അഭിമുഖം—െഫഡറിേക്കാ െഫല്ലിനി” എന്നു മുഖം മാ�
സികയിൽ. േഫേഡറീേക്കാ േഫൽലീനീ എന്നു ശരി�
യായ ഉച്ചാരണം.

“വലിയ ഭാരം ചുമന്നു നിെന്റ ശരീരം വളയും. എേപ്പാഴും
നിനക്കു് അടികിട്ടും” എന്നു് കഴുതെയ പണ്ടാേരാ ശപി�
ച്ചു. ഞാൻ കഴുതയാണു്. േകാട്ടയ്ക്കൽ രഘുനാഥ് പൗരധ്വ�
നി വാരികയിെലഴുതിയ “ചിറകറ്റ പക്ഷി” എന്ന കഥ—
ആശിച്ച െപണ്ണിെന കിട്ടാെത േകഴുന്ന ഒരുത്തെന്റ
കഥ—എെന്റ മുതുകിെല ഭാരമാണു്. രഘുനാഥ് എെന്ന
അടിക്കുന്നു.   ശങ്കരാചാര്യർക്കു് മാറാത്ത പല്ലുേവദനയു�
ണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ? അേദ്ദഹം അൈദ്വതസിദ്ധാന്തം
ആവിഷ്കരിക്കുമായിരുന്നില്ല. മണ്ടനായി മാറുമായിരുന്നു.
സിംഹത്തിനു േരാഗം വന്നാൽ അവൻ മുയലിെനേപ്പാ�
െല േപടിച്ചവനായി മാറും. ഇേക്വറ്റ് െചയ്തു് പറയുകയല്ല.
േകരളത്തിെല കുത്സിതസാഹിത്യം വായിച്ചു വായിച്ചു്
ഞാൻ ബുദ്ധിശൂന്യനായി മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
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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


RIVER VALLEY
DIGITAL LIBARY
empowering the author …

◦ “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

