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സാഹിത്യവാരഫലം
1985/06/09-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േമാസ് േകായിൽ േപായിട്ടു തിരിച്ചു് ഇവിെടെയത്തിയ
ഒരു കൂട്ടുകാരേനാടു് ഞാൻ േചാദിച്ചു: “േമാസ് േകാ എങ്ങ�
െനയിരിക്കുന്നു?” ഉടെന അേദ്ദഹം മറുപടി നൽകി:
“ഓ ജറ്റിലായിരുന്നു യാത്ര. എെന്താരു േവഗം!” േമാ�
സ് േകായിെല െകാമ്യൂനിസം എങ്ങെനെയന്നാണു് ഞാൻ
േചാദിച്ചതു്. േവഗത്തിനു മാത്രം പരമപ്രാധാന്യം കല്പിച്ച
േസ്നഹിതൻ വർഗ്ഗരഹിത സമുദായത്തിെന്റ സാക്ഷാ�
ത്കാരം െകാതിക്കുന്ന തത്ത്വചിന്തയുെട സവിേശഷത
കണ്ടില്ല.

അമ്പലപ്പുഴ പി. െക. െമേമ്മാറിയൽ വായനശാലയു�
െട വാർഷിക സേമ്മളനം. അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന വള്ള�
േത്താളിേനാടു് “ൈചന എങ്ങെന?” എന്നു േചാദ്യം.
അേദ്ദഹം ൈചന കണ്ടിട്ടു തിരിെച്ചത്തിയിരിക്കുകയാ�
ണു്. “േകാഴി! ഒന്നാന്തരം േകാഴി!” എന്നു് വള്ളേത്താ�
ളിെന്റ മറുപടി. േചാദ്യകർത്താവു് ൈചനയിെല െകാമ്യൂ�
നിസെത്തക്കുറിച്ചു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ േകാഴിയിറച്ചിയിൽ
മാത്രം തല്പരനായ കവി അവിടെത്ത ചിക്കൻ ൈഫ്ര�
യുെട സ്വാദിെനക്കുറിച്ചാണു് സ്തുതിഗീതം ഉതിർത്തതു്.
ഏെതങ്കിലും ഒരു ചിന്തേയ്ക്കാ വികാരത്തിേനാ പ്രാധാ�
ന്യം വന്നാൽ മെറ്റല്ലാ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും അവഗ�
ണിക്കെപ്പടും. ഈ സത്യം സ്പഷ്ടമാക്കിത്തരുന്നു കൂട്ടുകാ�
രെന്റയും കവിയുെടയും മറുപടികൾ.

“നാഗപ്പൂരു വെര േപാകുേന്നാ? അേയ്യാ രണ്ടായിരം കി�
േലാമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണമേല്ലാ!” എന്നു് അദ്ഭുതം കൂ�
റുന്ന ആളും “അേത രണ്ടായിരം കിേലാമീറ്റർ” എന്നു്
സമ്മതഭാവത്തിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിയും ദീർഘത മാത്ര�
േമ കാണുന്നുള്ളൂ; രണ്ടു െടലിേഫാൺ േപാസ്റ്റുകൾക്കി�
ടയിലുള്ള സൗന്ദര്യവും അദ്ഭുതവും കാണുന്നില്ല. േലാ�
ഹനിർമ്മിതങ്ങളായ രണ്ടു തൂണുകൾക്കിടയിൽ േചാ�
ളവയൽ. അതിൽ ഹരിതവർണ്ണത്തിെന്റ സമ്പന്നത.
ആ സമ്പന്നതയ്ക്കു നടുവിൽ സുന്ദരിയായ െപൺകുട്ടി.
“കുനുകുറുനിര ൈകത്താരുെകാണ്ടു” മാറ്റി അവൾ തീവ�
ണ്ടിെയ പകച്ചു േനാക്കുന്നു; കടാക്ഷശാസ്ത്ര പഠിപ്പു േന�
ടാത്ത വിടർന്ന കണ്ണാൽ” ആ േചാളെച്ചടിയിൽ നിന്നു്
ഒരില അടർത്തിെയടുക്കുക. അതിൽ നിന്നു് ഒരു ‘ൈസ്ല�
സ് ’ എടുക്കൂ. സൂക്ഷ്മദർശിനിയുെട താെഴവച്ചു േനാക്കൂ.
ജീവേകാശങ്ങളുെട സംവിധാനം കണ്ടു് നിങ്ങൾ വിസ്മ�
യിക്കും.

കാളിദാസൻ

ഏക്കർ കണക്കിനല്ല, ൈമലുകൾ
കണക്കിനു നിലങ്ങളും പുരയിടങ്ങ�
ളും സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന സാഹിത്യകാ�
രൻ ജീവിതത്തിെന്റ ഒരു നിമിഷ�
ത്തിലടങ്ങിയ പ്രൗഢതയും സമ്പന്ന�
തയും ദർശിക്കുന്നില്ല. അങ്ങെനയു�
ള്ള സാഹിത്യകാരൻ ആയിരം പു�

റങ്ങളുള്ള േനാവെലഴുതുേമ്പാൾ ഓേരാ വാക്യത്തിലും
സമ്പന്നത വരുത്താൻ കഴിവില്ലാത്തവനായിത്തീരുന്നു.
അതല്ല കാളിദാസെന്റ രീതി. ‘രഘുവംശ’വും ‘കുമാരസം�
ഭവ’വും സാകല്യാവസ്ഥയിൽ മേനാഹരങ്ങൾ. അേത
സമയം ഓേരാ പാദത്തിലും മേനാഹാരിത തുളുമ്പുന്നു.
അവരുെട വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. രാത്രി. മരങ്ങൾക്കു താ�
െഴ, ഇലകളിലൂെട കടന്നു വരുന്ന നിലാവു് െചറിയ തു�
ണ്ടുകളായി നിലത്തു ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. അവ പൂക്കൾ
േപാെലയാണു്. വിരലുകൾെകാണ്ടു് അവെയ ഉയർത്തി�
െയടുത്തു് ഭാര്യയുെട തലമുടിയിൽ ചൂടിക്കാെമന്നാണു്
ഭർത്താവു് പറയുന്നതു് (കുമാരസംഭവം സർഗ്ഗം എട്ടു്,
േശ്ലാകം 72). ഇതാണു് അനന്തമായ കാലത്തിെല േത�
േജാമയമായ ഒരു ബിന്ദു.

യുണാനിമിസം

ഷ്യൂൾ േറാമാങ്

ബിന്ദുവിനല്ല പ്രാധാന്യം എന്നു
വാദിച്ച ഒരു സാഹിത്യകാരനുണ്ടു്.
ഷ്യൂൾ േറാമാങ് എന്നാണു് ആ െഫ്ര�
െഞ്ചഴുത്തുകാരെന്റ േപരു്. അേദ്ദ�
ഹം പ്രചരിപ്പിച്ച Unanimism എന്ന
തത്ത്വചിന്തയ്ക്കു് യൂേറാപ്പിൽ പ്രാധാ�
ന്യമുണ്ടു്. Men of Good Will എന്ന ദീർഘമായ േനാ�
വെലഴുതിയ ഈ സാഹിത്യകാരെന്റ മാസ്റ്റർപീസാ�
ണു് Mort de Quelqu’un എന്ന െകാച്ചു േനാവൽ. ഷാ�
ക്ക് േഗാേദർ (Jacques Godard) എെന്നാരു േജാലി�
ക്കാരൻ മരിച്ചു. പ്രായം കൂടിയ അയാളുെട അച്ഛൻ ജീ�
വിച്ചിരിക്കുന്നു. അയാൾ മകെന്റ മൃതേദഹത്തിനടുത്തു
വന്നു നിന്നു. ആ െകട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മറ്റുള്ള�
വർ പണം പിരിെച്ചടുത്തു് പുഷ്പചക്രം വാങ്ങുന്നു. പാൽ�
ക്കാരിയും മാംസവില്പനക്കാരനും ആ ശരീരത്തിനടുത്തു�
ണ്ടു്. എല്ലാവരും ഒേര വികാരത്താൽ മരിച്ചയാളിേനാ�
ടു ബന്ധെപ്പടുന്നു. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഒരു െചറുപ്പ�
ക്കാരൻ നാലുംകൂടുന്ന വഴിയിെലത്തിയേപ്പാൾ കഴി�
ഞ്ഞ െകാല്ലം താനാരുെടേയാ ശവസംസ്കാരകർമ്മ�
ത്തിൽ പങ്കുെകാണ്ടേല്ലാ എന്നു് വിചാരിക്കുകയായി.
അയാളുെട േപരു് യുവാവിനു് ഓർമ്മയില്ല. എങ്കിലും ജീ�
വിതെത്തക്കുറിച്ചും മരണെത്തക്കുറിച്ചും ആേലാചിക്കു�
ന്നു അയാൾ. ഇങ്ങെന മരണെത്തസ്സംബന്ധിച്ച ഒറ്റ�
വികാരം എല്ലാവെരയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണു്
Unanimism. ഏഴരയ്ക്കു് എത്തുന്ന ബസ്സു കാത്തു് ഒരു�
ത്തൻ േറാഡിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു. പേക്ഷ, ബസ്സ് നി�
റുത്തുന്നില്ല. ക്രേമണ ആ ബസ്സ് കാത്തു നിൽക്കുന്നവ�
രുെട സംഖ്യ കൂടുന്നു. പഴയ രീതിയിൽ തെന്ന ൈഡ്ര�
വർ അതു നിറുത്താെത െകാണ്ടു േപാകുന്നു. ഒരു ദിവ�
സം അയാൾ ഉറങ്ങിേപ്പായി. ഒൻപതരയ്ക്കുള്ള ബസ്സിൽ
േപാകാെമന്നു വിചാരിച്ചു് അയാൾ േറാഡിെലത്തി�
യേപ്പാൾ അറിഞ്ഞു ഏഴരയ്ക്കുള്ള ബസ്സ് അന്നു് അവി�
െട നിറുത്തിെയന്നും എല്ലാവെരയും അതിൽ കയറ്റി�
െക്കാണ്ടു േപായിെയന്നും. വിധിയുെട യാദൃച്ഛികത�
െയ, ആകസ്മികസ്വഭാവെത്ത എം. ആർ. മേനാഹര�
വർമ്മ ‘ഏഴരവണ്ടി’ എന്ന െചറുകഥയിലൂെട ചിത്രീ�
കരിക്കുന്നു (കലാകൗമുദി, ലക്കം 506). വിഷയത്തിനു
േയാജിച്ച ആഖ്യാനവും ൈശലിയുമാണു് ഇക്കഥയ്ക്കു്.     
യുണാനിമിസത്തിനു നിത്യജീവിതത്തിൽ പല ഉദാഹര�
ണങ്ങളുമുണ്ടു്. നമ്മൾ ബസ്സ് കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ഒന്നും
നിറുത്തുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഭാഗ്യം െകാണ്ടു് ഒരു ബസ്സ് നി�
റുത്തി. അതിൽ എല്ലാവരും ചാടിക്കയറി. ആ ബസ്സ്
അടുത്ത േസ്റ്റാപ്പിൽ നിറുത്താനായി ൈഡ്രവർ ഭാവി�
ച്ചാൽ യാത്രക്കാരായ നമ്മൾക്കു് ഇഷ്ടെപ്പടില്ല. “രണ്ടു്
െബല്ല് െകാടുത്തു േപായ്ക്കൂേട” എന്നു് േചാദിക്കും നമ്മൾ.
അല്പേനരെത്ത യാത്ര െകാണ്ടു് യാത്രക്കാരുെട വികാ�
രം ഒന്നായിത്തീരുന്നു. ഇതാണു് യുണാനിമിസം.

ഈ ചിന്താഗതി ശരിയെല്ലന്നു് ഒരു
റഷ്യൻ നിരൂപകൻ പറഞ്ഞതു്
ഇേപ്പാൾ ഞാേനാർമ്മിക്കുന്നു. റി�
യലിസെത്തക്കുറിച്ചു് ഉജ്ജ്വലമായ
ഗ്രന്ഥെമഴുതിയ ബൂേക്കഫ് ആെണ�
ന്നാണു് എെന്റ ഓർമ്മ. ഗ്രന്ഥം പ്ര�
ഭാതു് ബുക്ക് ഹൗസിൽ നിന്നു വാ�
ങ്ങിെയങ്കിലും ഇേപ്പാൾ ൈകയി�

ലില്ല. ഒരു േകാപ്പികൂെട വാങ്ങാെമന്നു കരുതി. പേക്ഷ
ഔട്ട് ഒഫ് പ്രിന്റ ്. അതുെകാണ്ടു് പരിപൂർണ്ണമായും ഓർ�
മ്മെയ അവലംബിച്ചു് എഴുതെട്ട. െതാഴിലാളികൾ മുദ്രാ�
വാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചുെകാണ്ടു് ഒറ്റെക്കട്ടായി േപാകുന്നു. ചൂ�
ഷണവും അനീതിയും അവസാനിപ്പിക്കണെമന്ന അഭി�
ലാഷേത്താടു കൂടി േപാകുന്ന അവർക്കു് ഒരു വികാരേമ
ഉള്ളൂ. അവെര െവടിവച്ചു െകാല്ലാനായി കുെറ പട്ടാള�
ക്കാർ േവെറാരു േറാഡിലൂെട മാർച്ച് െചയ്യുകയാെണ�
ന്നു വിചാരിക്കൂ. അവർക്കും ഒരു വികാരേമ ഉള്ളൂ. രണ്ടും
യുണാനിമിസമാണു്. ഇതിൽ ഏതു നമ്മൾ അംഗീകരി�
ക്കും? സമഷ്ടിയായ വികാരം അർദ്ധസത്യമാെണന്നു
വന്നു കൂടുന്നിേല്ല?

കാസ് േട്രഷൻ
വീണ്ടും നമ്മൾ വ്യക്തിഗതമായ വികാരത്തിേലക്കു വരി�
കയാണു്. അവിവാഹിതനായ അമ്മാവൻ മരിച്ചു. അന�
ന്തരവനായ െചറുപ്പക്കാരൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പഴ് സ്
തുറന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ സുന്ദരിയായ െപൺകുട്ടിയു�
െട േഫാെട്ടാ ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
മരിച്ച അമ്മാവൻ വന്നു േഫാേട്ടാ എടുത്തു െകാണ്ടുേപാ�
യി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ നയനങ്ങളിൽ കൃഷ്ണമണികൾ മാ�
ത്രേമയുള്ളൂ. െവളുത്ത ഭാഗം ഒട്ടുമില്ല. രഘുനാഥ് പേലരി
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ ‘അവെരന്നും വരാറു�
ണ്ടു് ’ എന്ന ഇക്കഥ ഫാന്റസിയാണു്.

ഫാന്റസികൾ ഞാൻ ഏെറക്കണ്ടിട്ടുള്ളതു് ലാറ്റിനേമ�
രിക്കൻ സാഹിത്യത്തിലാണു്. ചങ്ങലെകാണ്ടു് ബന്ധി�
ക്കെപ്പട്ട ഒരു പാതിരി കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നുരുണ്ടു്
ആ കാരാഗൃഹെത്ത ഇടിച്ചു െപാളിക്കുന്നതും പിന്നീടു്
അയാൾ ഉരുണ്ടു് മാഡ്രിഡ് പട്ടണെത്തയാെക തകർ�
ക്കുന്നതുമായ ഒരു കഥ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സമഗ്രാ�
ധിപത്യമാണു് മിക്ക ലാറ്റിനേമരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും.
അതുെകാണ്ടു് യഥാതഥ്യെത്ത അതുേപാെല ആവിഷ്ക�
രിച്ചാൽ അതു െചയ്യുന്നവെന്റ തല കഴുത്തിലിരിക്കില്ല.
അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ നിത്യ�
ജീവിത യാഥാതഥ്യത്തിനു പകരം ഫാന്റസിയുെട യാ�
ഥാതഥ്യം സ്വീകരിച്ചു. അതു് പ്രതിപാദിച്ചു. േകരളത്തിൽ
ഫാന്റസിയില്ലാെത തെന്ന കഥകെളഴുതാം, കാവ്യങ്ങൾ
രചിക്കാം. എങ്കിലും രഘുനാഥും അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല�
യുള്ളവരും റിയാലിറ്റിെയ വിട്ടിട്ടു് ഫാന്റസിയിേലക്കു
വരുന്നു. ഫാന്റസിക്കു േവണ്ടിയുള്ള ഫാന്റസിയാണു്
അവരുേടതു്. പേക്ഷ അവയ്ക്കു് ഭംഗി ഒട്ടുമില്ല താനും.

ഫാന്റസികൾ സമാഹരിച്ച ഒരു നിരൂപകൻ ആ സമാ�
ഹാര ഗ്രന്ഥത്തിെനഴുതിയ അവതാരികയിൽ ആ കലാ�
രൂപത്തിെന്റ സ്വഭാവം ഹൃദയഹാരിയായ വിധത്തിൽ
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. േകരളത്തിെല അന്തരീക്ഷം നൽ�
കി അതു ഞാൻ മാറ്റി എഴുതുകയാണു്. െകാല്ലത്തു നി�
ന്നു് തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു വരുന്ന തീവണ്ടിയിെല
യാത്രക്കാർെക്കാെക്ക ദുഃഖം. എന്താണു് വിഷാദത്തി�
നു കാരണം? െകാല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കല, വർക്കല
കഴിഞ്ഞാൽ േപട്ട. േപട്ട കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം.
ഇെതല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതു തെന്നയാണു് സങ്ക�
ടത്തിനു േഹതു. േനെരമറിച്ചു് െകാല്ലത്തു നിന്നും തിരുവ�
നന്തപുരേത്തക്കു് േപാരുന്ന തീവണ്ടി വർക്കല െചന്നു
നിൽക്കുന്നതിനു പകരം മദ്രാസിൽ െചന്നു നിന്നാേലാ?
അദ്ഭുതമായിരിക്കും ഫലം. ഫാന്റസി, സത്യേത്താടു്
ബന്ധെപ്പട്ട ഈ അദ്ഭുതം ജനിപ്പിക്കണം. രഘുനാഥ്
പേലരിക്കു് അതിനു കഴിവില്ല. പുരുഷെന വൃഷണേച്ഛദം
െചയ്താൽ നപുംസകേമ ഉണ്ടാകൂ. െപണ്ണാവില്ല. സത്യ�
െത്ത കാസ് േട്രറ്റ് െചയ്താൽ ഫാന്റസിയാവില്ല.   സ്വർണ്ണ�
മയമായ ഇരുമ്പു്, വൃത്താകൃതിയുള്ള ചതുരം, കലാത്മ�
കമായ ൈപങ്കിളിക്കഥ, ചൂടുള്ള നിലാവു്—ഇവേപാെല
േകരളെത്ത മാത്രം സംബന്ധിച്ച ഒരു ‘അസാദ്ധ്യത’
പറയൂ. ഉത്തരം: കലാത്മകങ്ങളായ ഫാന്റസികൾ.

സിംഹവും കാടും
പുല്ലു് ഈ പച്ചനിറേത്താെട തഴ�
ച്ചു വളരുന്നതു് എന്തുെകാണ്ടാണു്?
അതു നിൽക്കുന്നയിടെത്ത കാഠിന്യം
െകാണ്ടു്. ഇളകിയ മണ്ണിലാെണ�
ങ്കിൽ പുല്ലിനു് വളർച്ചയില്ല. സിംഹ�
ത്തിനു് ഈ ഔജ്ജല്യം എങ്ങെന
വന്നു? െകാടുംകാടിെന്റ ക്രൂരതയും
സാന്ദ്രതയും െകാണ്ടു്. മാർേക്കാ�
സിെല്ലങ്കിൽ ആക്വിേനാ ഇല്ല. കീലിട്ട േറാഡിെന്റ കാ�
ഠിന്യമാണു് േമാേട്ടാർ ൈസക്കിളിെന്റ ലംബതയ്ക്കു് േഹ�
തു. ഒ. വി. വിജയെന്റയും പി. സി. കുട്ടികൃഷ്ണെന്റയും െച�
റുകഥകൾ മേനാഹരങ്ങളാവുന്നതു് മുകുന്ദൻ കാരാണി
മേനാരാജ്യത്തിൽ എഴുതിയ ‘കളങ്കമില്ലാത്ത ദുഃഖം’
എന്ന െചറുകഥയുെട അസ്തിത്വത്താലാണു്. ഒരു കുട്ടിക്കു്
ഒരാനേയാടു് അകാരണമായി േസ്നഹം. ആന നഷ്ടെപ്പ�
ടുേമ്പാൾ കുട്ടിക്കു് ദുഃഖം. ടാേഗാർ ‘കാബൂളിവാല’യിലും
‘േപാസ്റ്റ്മാസ്റ്ററി’ലും ഹൃദ്യമായി കുട്ടികളുെട മാനസിക
വ്യാപാരങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അക്കഥകളിെല ഉൾ�
ക്കാഴ്ചയുെട ആയിരത്തിെലാരംശെമങ്കിലും പ്രദാനം െച�
യ്യാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരം കാരാണിക്കഥകൾ തികച്ചും
വ്യർത്ഥങ്ങളായ രചനകളാണു്.

േഗാഡ്െസയിലൂെട ഗാന്ധിജിെയ, ആഗ്കയിലൂെട േപാ�
പ്പിെന ഞാനറിയുന്നു. ‘കളങ്കമില്ലാത്ത ദുഃഖ’ത്തിലൂെട
‘മരപ്പാവ’കെള ഞാനറിയുന്നു (മരപ്പാവകൾ, കാരൂരി�
െന്റ കഥ).

പീറക്കഥ
സി. അച്യുതേമേനാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നേപ്പാൾ
േനാൺ ഗസറ്റഡ് ഓഫീേസഴ്സിെന്റ പണിമുടക്കുണ്ടായി.
അനുരഞ്ജനത്തിനുള്ള വഴികെളല്ലാം മുടങ്ങിയേപ്പാൾ,
ബഹുജനം സ് ൈട്രക്ക് നിമിത്തം വല്ലാെത കഷ്ടെപ്പ�
ടുന്നുെവന്നു് കണ്ടേപ്പാൾ മുഖ്യമന്ത്രി പണിമുടക്കിയവ�
േരാടു് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞുെവന്നാണു കഥ. “നിങ്ങൾ
സ് ൈട്രക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചു് ഓഫീസുകളിൽ കയറിയി�
െല്ലങ്കിൽ …െക്കാണ്ടു് പ്രസംഗിപ്പിക്കും.” ശമ്പളം കൂട്ടിയി�
െല്ലങ്കിലും േവണ്ടില്ല ആ പണ്ഡിതെന്റ പ്രസംഗം േകൾ�
ക്കാൻ വെയ്യന്നു് കരുതി ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ഓഫീസുക�
ളിൽ ഓടിക്കയറി േപാലും. (ഞാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രസംഗം േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. പ്രസംഗം കഴിയുേമ്പാൾ േശ്രാ�
താക്കളുെട എല്ലും െതാലിയും മാത്രേമ മിച്ചം കാണൂ.
േശഷമുള്ളെതല്ലാം അേദ്ദഹം ഭക്ഷിച്ചിരിക്കും. പാവം!
മരിച്ചുേപായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആത്മാവിനു ശാന്തി).
ഡി. ഐ. ജി. എൻ. കൃഷ്ണൻ നായർ ഐ. പി. എസ്
എഴുതിയ ഒരു കഥ ഓർമ്മയിെലത്തുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയ
നടത്താൻ േവണ്ടി േരാഗിെയ േബാധം െകടുത്താൻ ശ്ര�
മിക്കുകയാണു് േഡാക് ടർ. എന്തു െചയ്തിട്ടും േബാധം െക�
ടുന്നില്ല. അേപ്പാൾ കഥാകാരൻ കൂടിയായ േഡാക് ടറുെട
ഒരു െചറുകഥെയടുത്തു് േരാഗിെയ വായിച്ചു േകൾപ്പിച്ചു.
അയാൾ േബാധം െകട്ടു വീഴുന്നു. നീേറാ ചക്രവർത്തിക്കു്
പാടാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. എങ്കിലും താൻ വലിയ
പാട്ടുകാരനാെണന്നു് അേദ്ദഹം കരുതി. തിയറ്റർ വാട�
കെയ്ക്കടുത്തു് അേദ്ദഹം ദിവസങ്ങേളാളം പാടും. പട്ടാള�
ക്കാരാണു് േശ്രാതാക്കൾ. ഓേരാ പാട്ടു കഴിയുേമ്പാഴും
അവർ ൈകയടിക്കണെമന്നാണു് ചക്രവർത്തിയുെട
കല്പന. ഇറങ്ങിേപ്പാകാൻ പറ്റുേമാ? അതുെകാണ്ടു് ചില
പട്ടാളക്കാർ ചത്തു വീഴുന്നതായി അഭിനയിച്ചു. അവെര
പരിചാരകർ തൂക്കിെയടുത്തു് െവളിയിൽ െകാണ്ടുേപാ�
കുമായിരുന്നു. തുടർച്ചയായി വളെര ദിവസം നീേറാ പാ�
ടിയിരുന്നതുെകാണ്ടു് സ്ത്രീകൾ തീയറ്ററിനകത്തു തെന്ന
പ്രസവിച്ചിരുന്നു. അന്തരിച്ച പ്രഭാഷകനും നീേറാ ചക്ര�
വർത്തിയും സുജ ജയിംസിെനക്കാൾ എത്രേയാ േഭദ�
െപ്പട്ടവർ. ആരാണു് സുജ ജയിംസ് എന്നേല്ല? മേനാരമ
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ‘നീലിമയുെട രഹസ്യം’ എന്ന കഥെയഴു�
തിയ സ്ത്രീ. എന്നും ഉച്ചയ്ക്കുേശഷം നീലിമയ്ക്കു് സ്കൂളിൽ നിന്നു്
വീട്ടിൽ േപാകണം. അദ്ധ്യാപകനു് അതു രസിക്കുന്നില്ല.
അവൾ േപാകുന്നതു് കഥെയഴുതാനാെണന്നു് അറിയു�
േമ്പാൾ ആ നീരസം മാറുന്നു. ഇത്തരം പീറക്കഥകൾ
വായിക്കാെത കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിയ നമ്മുെട പൂർവി�
കർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ!

ഐറണി
െചറുകഥയ്ക്കു സങ്കീർണ്ണമായ ഇതി�
വൃത്തം േവണ്ട. എൻ. പി. രാജേശ�
ഖരൻ കുങ്കുമം വാരികയിെലഴുതിയ
‘േഗാളി’ എന്ന കഥയിൽ സങ്കീർണ്ണ�
മായ േപ്ലാട്ടില്ല. കഥ എേപ്പാഴും െച�
റുതാണു്. അതുെകാണ്ടു് ചിത്തവൃത്തി�
പരങ്ങളായ േപാരാട്ടങ്ങേളാ അവ�

േയാടു ബന്ധെപ്പട്ട ഗഹനതകേളാ ചിത്രീകരിക്കാൻ
വയ്യ. സത്യം. രാജേശഖരെന്റ കഥയിൽ അവെയാന്നും
ഞാൻ അേന്വഷിക്കുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണ സംഭവ�
െത്ത ‘ഐറണി’യുെട പരിേവഷത്തിനകത്തു നിറുത്തു�
കയാണു് അേദ്ദഹം. വിവാഹം ഏർപ്പാടു െചയ്തുെകാടു�
ക്കുന്നവെന വിവാഹത്തിനു േശഷം ദമ്പതികൾ അവഗ�
ണിക്കുന്നതാണു് പ്രേമയം. പരിഹാസത്തിെന്റയും വിപ�
രീതലക്ഷണയുെടയും പ്രകാശം കഥയിൽ വീണിരിക്കു�
ന്നു.     എല്ലാ ദാമ്പത്യജീവിതങ്ങളും പരാജയങ്ങളാണു്.
അതുെകാണ്ടു് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഈ േലാകത്തു് ഏറ്റ�
വും െവറുക്കുന്നതു് തങ്ങളുെട വിവാഹം ഏർപ്പാടു െചയ്ത�
വെനയാണു്. “ഇവനാണേല്ലാ എെന്റ ജീവിതം തുലച്ച�
തു്. േദ്രാഹി.” എന്നായിരിക്കും അയാെള കാണുേമ്പാൾ
അവളും അവനും വിചാരിക്കുക.

െചറിയ കാര്യം
ഞാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്താണു് ഭവ�
ത്രാതൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിെന്റ േചേതാഹരമായ േനാവൽ
(അപ്ഫെന്റ മകൾ) വായിച്ചതു്. “നാളും തീയതിയും ഓർ�
മ്മ വയ്ക്കണെമന്നു് ആരും കരുതിയില്ല” എന്നാെണന്നു
േതാന്നുന്നു അതിെന്റ തുടക്കം. അതുേപാെല പറയുക�
യാണു്. നാളും തീയതിയും ഓർമ്മയില്ല. അതുെകാണ്ടു്
ഒക് േടാബർ പതിനഞ്ചാം തീയതിയായിരുന്നു എെന്റ
മകളുെട വിവാഹെമന്നു പറയെട്ട. വിവാഹത്തിനു് തി�
രുവനന്തപുരം നഗരത്തിെന്റ വടക്കുഭാഗത്തു താമസി�
ക്കുന്ന ഒരു പ്രശസ്തനായ സാഹിത്യകാരെന ക്ഷണി�
ച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം െസപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയ�
തി എെന്റ വീട്ടിൽ വന്നു. ഒന്നു പരുങ്ങി. ജീവിതത്തിൽ
ആദ്യമായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം എെന്റ വീട്ടിെലത്തുന്നതു്.
പരുങ്ങൽ കണ്ടു് എന്താണു് കാര്യെമന്നു് ഞാൻ വിനയ�
േത്താെട േചാദിച്ചു. അേദ്ദഹം ഇേങ്ങാെട്ടാരു േചാദ്യം.
“ഇന്നേല്ല മകളുെട വിവാഹം?” ഞാൻ പറഞ്ഞു: “സാർ
അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണു്. ശ്രീമൂലം
ക്ലബ്ബിൽ വച്ച്”. അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റു. “ഈ അബദ്ധം
പറ്റിയതായി ആേരാടും പറയരുേത” എന്നു് അഭ്യർ�
ത്ഥന. അതു മാനിച്ചാണു് ഇവിെട േപരു പറയാത്തതു്.
അേദ്ദഹം അടുത്ത പതിനഞ്ചിനു ശ്രീമൂലം ക്ലബ്ബിൽ വന്നി�
രുന്നു.

ഇേതാർമ്മിച്ചതു് ഡി. സി.യുെട േലഖനം വായിച്ചതുെകാ�
ണ്ടാണു്. സി. െജ. േതാമസ് ഒരു പതിമൂന്നാം തീയതി
േകാഴിേക്കാടു് േറഡിേയാ േസ്റ്റഷനിൽ കയറിെച്ചന്നു് “പ്ര�
ഭാഷണത്തിെന്റ റിേക്കാഡിങ്ങുണ്ടു്. ഇെതാെക്ക കുെറ
േനരേത്ത അറിയിച്ചുകൂേട?” എന്നു േചാദിച്ചു. ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥൻ പരിഭ്രമിച്ചു. അേദ്ദഹം ഫയെലടുത്തു േനാക്കിയിട്ടു
പറഞ്ഞു: മൂന്നുമണിക്കു തെന്ന. പേക്ഷ അടുത്തമാസം
13-ാം തീയതിക്കാണു് എന്നു മാത്രം”. ഓർമ്മക്കുറവു്
േകാേളജ് െപ്രാഫസർമാർക്കു മാത്രമല്ല, സാഹിത്യ�
കാരന്മാർക്കുമുണ്ടു് (എെന്റ വീട്ടിൽ വന്ന സാഹിത്യകാ�
രൻ െപ്രാഫസറുമാണു് ). ഡി. സി. എഴുതിയതു് െചറിയ
കാര്യം തെന്ന. നർമ്മഭാസുരമായ െചറിയ കാര്യം (കു�
ങ്കുമം, ലക്കം 38).     വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് പവനേനാടു
കൂടി പുനലൂരു് ഒരു സേമ്മളനത്തിനു് ഞാൻ േപായി.
മീറ്റിങ്ങ് കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വരുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം ഒരു
സംഭവെത്തക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു: “സുന്ദരിയായ െചറുപ്പ�
ക്കാരി അണിെഞ്ഞാരുങ്ങി നൃത്തം െചയ്യാൻ േവദിയിൽ
നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഖ്യാതനായ ഒരു േനാവലിസ്റ്റ്
ആ പ്രേദശെത്ത ലഹരിക്കു വിേധയനായി അവളുെട
അടുക്കെലത്തി. പുരുഷൻ സ്ത്രീ േവഷം െകട്ടിയാൽ ഇത്ര
നന്നാകുേമാ? എന്നു േചാദിച്ചുെകാണ്ടു് ആദ്യം അവളുെട
കവിളിൽ തേലാടി. രണ്ടാമതു്…” അേപ്പാേഴക്കും ആളു�
കൾ ഇളകി. േനാവലിസ്റ്റിനു് എന്തു പറ്റിെയന്നു് പവനൻ
പറഞ്ഞില്ല.

വിരലുകൾ
“താരുണ്യേവഗത്തിൽ വധൂജന�
ങ്ങൾ പിന്നിടുന്നൂ പുരുഷവ്രജെത്ത”
എന്ന കവിവാക്യം സാർത്ഥകമാ�
ക്കിെക്കാണ്ടുള്ള ഒരു ബംഗാളിക്കഥ
(സ്വരാജ് ബേന്ദ്യാപാധ്യായ, പരി�
ഭാഷ: തിരുനല്ലൂർ രവിയുേടതു് ) വാ�
യിച്ചുെകാണ്ടാണു് ആ കഥ േപാെല
ഭാവാത്മകത്വമുള്ള തരുണിെയ ഞാൻ കുങ്കുമം വാരിക�
യുെട 38-ാം പുറത്തു കണ്ടതു്. അവളും അവനും നാലു
ദിവസമായി തീവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇനി പിരിയാൻ വയ്യ. വിവാഹം കഴിക്കാെമന്നു് അവ�
ളുെട നിർേദ്ദശം. അേപ്പാൾ കൃഷ്ണെന്റ തത്ത്വചിന്തകൻ
പറയുന്നു: “ശരിയാണു്. കാലം ചങ്ങല വലിക്കും. വണ്ടി
നില്ക്കും” ചിേന്താദ്ദീപകവും സുന്ദരവുമായ ചിത്രം. പേക്ഷ
കാലമാേണാ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചങ്ങല വലിക്കുന്നെതന്ന
കാര്യത്തിൽ മാത്രം എനിക്കു സംശയം. ചിത്രത്തിെല
സുന്ദരിയുെട ൈകകൾ കാണാനില്ല. മേനാഹരങ്ങളായ
വിരലുകളായിരിക്കും അവളുേടതു്. ഈ ഭംഗിയുള്ള െചറു�
പ്പക്കാരിയുെട വിരലുകൾക്കും കാണും ഭംഗി. നീണ്ട വിര�
ലുകൾ. െനയിൽ േപാളീഷ് ഇട്ട ആ വിരലുകൾ കാമുക�
െന തേലാടും. പാവങ്ങൾക്കു പണം വാരിെക്കാടുക്കും.
ചിത്രം വരയ്ക്കും. കവിതെയഴുതും. പേക്ഷ അന്തസ്സിെന്റ�
യും ആഭിജാത്യത്തിെന്റയും സൗന്ദര്യത്തിെന്റയും പ്രതീ�
കങ്ങളായ ആ വിരലുകളാണു് േദവയാനിയുെട പൂേഞ്ചല�
െയടുത്തു് ഉടുത്തതു്. ആ വിരലുകളാണു് േദവയാനിെയ
െപാട്ടക്കിണറ്റിൽ തള്ളിയതു്. ആ വിരലുകളാണു് സ്വ�
ന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളുെട കഴുത്തു െഞരിച്ചു െകാന്നതു് (മീഡി�
യയുെട കഥ). േജാണിെന മുറിെച്ചടുത്ത ശിരസ്സു് സ്പർശി�
ച്ചതും ആ വിരലുകൾ തെന്ന (സേലാമിയുെട കഥ). േജാ�
ലിക്കു േവണ്ടി, കിട്ടിയ േജാലിയിൽ നിന്നു് കയറ്റം കി�
ട്ടാൻ േവണ്ടി, മാർക്കിനു േവണ്ടി, പരീക്ഷയിൽ ക്ലാസ്സിനു
േവണ്ടി, അഭിലാഷസാഫല്യത്തിനു േവണ്ടി ഹാർേമ്മാ�
ണിയത്തിെന്റ കട്ടകളിൽ വിരേലാടിക്കുന്നതു േപാെല
പുരുഷെന സ്പർശിക്കുന്നതും ആ വിരലുകൾ തെന്ന. കൃ�
ഷ്ണെനേന്ത വിരലുകൾ വിട്ടു കളഞ്ഞു?

വിവിധ വിഷയങ്ങൾ
കാലു നഷ്ടെപ്പട്ടവർ, ൈക നഷ്ടെപ്പട്ടവർ ഇവരുള്ള
ഒരാശുപത്രിയും ഒരു ശവകുടീരവും െകാണ്ടു് അഹമ്മദ്
അബ്ബാസ് രൂപം െകാടുത്ത രചനയാണു് The Miracle
of Haji Ali. കഥയുളവാക്കുന്ന അനുഭവം കലാപര�
മാെണങ്കിൽ ഇതു െവറും ജർണ്ണലിസമാണു്. സൂപർ
ജർണ്ണലിസം േപാലുമല്ല (കഥ Illustrated Weekly-
യിൽ).

കാമുകിക്കു േവെറാരു കാമുകനുെണ്ടന്നു യഥാർത്ഥ കാ�
മുകൻ െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. കാമുകി കരഞ്ഞേപ്പാൾ െത�
റ്റിദ്ധാരണ മാറുന്നു. എല്ലാം ശുഭം. ഐഷ വി. തയ്യിൽ
ചന്ദ്രിക വാരികയിെലഴുതിയതാണു് ഇക്കഥ. േപപ്പ�
ട്ടി കടിക്കാൻ വന്നാൽ ഓടി രക്ഷെപ്പടുന്നതു േപാെല
ഞാൻ ഇക്കഥയിൽ നിന്നു് ഓടി രക്ഷെപ്പടുന്നു.

ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിെന്റ ‘ശബ്ദങ്ങൾ’ എന്ന െകാ�
ച്ചു േനാവലിെനക്കുറിച്ചു് 1948-ൽ എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ
പറഞ്ഞ പ്രതികൂലാഭിപ്രായങ്ങെള എടുെത്തഴുതിെക്കാ�
ണ്ടു് ഇന്നും അേദ്ദഹത്തിനു് ഇേത അഭിപ്രായമായിരിക്കാ�
െമന്നു് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ ജനയുഗം വാരികയിൽ
എഴുതുന്നു. ആയിരിക്കാം. പേക്ഷ, ബഷീറിെന്റ ശബ്ദ�
ങ്ങൾ േചേതാഹരമായ കലാശില്പമാണു്. കലാപരമായ
ആവശ്യകതയ്ക്കുമതീതമായി ഒരശ്ലീലവർണ്ണനയും അതി�
ലില്ല.

“ഇപ്രപഞ്ചത്തിൽജ്ജീവകലികവിടർെന്നാരാ-
സുപ്രഭാതത്തിൽ നിെന്റ നൃത്തവുമാരംഭിച്ചു”

േകാന്നിയൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പൗരധ്വനി വാരികയിെലഴു�
തിയ ‘സർഗ്ഗപൂജ’ എന്ന കാവ്യത്തിെല രണ്ടു വരികളാ�
ണിവ. ഇതുേപാെല തെന്നയാണു് മറ്റു വരികളും. നവീന
കവിത വായിച്ചു ജീവനറ്റിരിക്കുന്ന ഞങ്ങെള രാധാകൃ�
ഷ്ണൻ ക്ലീേഷയുെട ഏകസ്വരത െകാണ്ടു് ഇങ്ങെന കഷ്ട�
െപ്പടുത്തരുതു്. പെണ്ടാരാൾ േമാേട്ടാർ ൈസക്കിളിൽ
നിന്നു് വീണു മരിച്ചു. അയാളുെട മൃതേദഹത്തിൽ േമാ�
േട്ടാർ ൈസക്കിൾ ഉയരുകയും താഴുകയും െചയ്യുന്നതു്
ഞാൻ കണ്ടു. രാധാകൃഷ്ണെന്റ ‘സർഗ്ഗപൂജ’ വീണു കിടന്നു
പ്രവർത്തിക്കുന്ന േമാേട്ടാർ ൈസക്കിളാണു്. അതിെന്റ
അടിയിൽ കിടക്കുന്നതു് വായനക്കാരനും.   പർവ്വതത്തി�
നു പിറകിൽ നിന്നു് സൂര്യൻ ഉയർന്നു കഴിയുേമ്പാൾ ആ
പർവ്വതമാെക തിളങ്ങും. ‘വാർ ആൻഡ് പീസ് ’, ‘മാ�
ജിക് മൗണ്ടൻ’, ‘േമാബി ഡിക്ക് ’, ‘െഡത്തു് ഒഫ് െവർ�
ജിൽ’ ഈ േനാവലുകൾ വായിക്കുേമ്പാൾ നമ്മുെട മന�
സ്സു് പ്രകാശത്തിൽ മുങ്ങും. അതുെകാണ്ടു് മഹനീയങ്ങ�
ളായ കൃതികൾ മാത്രം വായിക്കുക.
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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

