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സാഹിത്യവാരഫലം
1985/07/28-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

കീർത്തി എന്നതു പണെമറിയുേമ്പാൾ െപാേന്മനി കാ�
ണിക്കുന്ന േവശ്യയല്ല. ചാടുവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞും എഴു�
ത്തു െകാടുത്തും വശീകരിക്കാവുന്ന േകാേളജ് വിദ്യാർ�
ത്ഥിനിയുമല്ല. “ആഹ്ലാദത്തിെന്റ പാൽക്കടലിൽനിന്നു്
ഉയർന്നുവരുന്ന ലക്ഷ്മീേദവി”ക്കു സദൃശയായ നവവധു�
വാണു് അവൾ. വരേനാെടാത്തു് അവൾ രമിക്കുേമ്പാൾ
എന്നും പ്രഥമരാത്രിയാണു് അയാൾക്കു്. സൂക്ഷിച്ചു െപ�
രുമാറിയാൽ എല്ലാക്കാലവും അയാൾക്കു് ആ ആഹ്ലാ�
ദാനുഭൂതി ഉണ്ടാകും. വള്ളേത്താളും ചങ്ങമ്പുഴയും ഇട�
പ്പള്ളിയും അവളുെട മടിയിൽ തലവച്ചു കിടന്നവരാണു്.
അവളുെട പട്ടുേപാലെത്ത തലമുടി തടവിത്തടവി പുള�
കംെകാണ്ടവരാണു്.

കീർത്തി േവെറ, േലാകപ്രിയത േവെറ. േലാകപ്രിയത�
യ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ളവർ േപാപ്യുലാരിറ്റി എന്നാണു് േപരി�
ട്ടതു്. ഇന്നെത്ത പല കവികളും േനാവെലഴുത്തുകാരും
നിരൂപകരും േപാപ്യുലാരിറ്റി ഉള്ളവരാണു്. അവർ കീർ�
ത്തിയാർജ്ജിച്ചവരല്ല. ൈധഷണിക ജീവിതം നയിക്കു�
ന്നവർ വ്യക്തിയുെട പ്രതിഭ കണ്ടു് അതിെന അംഗീക�
രിക്കുേമ്പാൾ ജനിക്കുന്നതാണു് കീർത്തി, യശസ്സു്. ധി�
ഷണാപരമായി ജീവിതേത്താടു് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാെത,
ക്ഷുദ്രവികാരങ്ങെള പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതികെള മാത്രം
െനേഞ്ചറ്റിലാളിക്കുന്നവർക്കു പ്രതിഭ കണ്ടറിയാൻ പ്രാ�
ഗൽഭ്യമില്ല. അവർ പത്താംതരം എഴുത്തുകാെര അം�
ഗീകരിക്കുന്നു. ആ അംഗീകാരത്തിൽനിന്നു ജനിക്കുന്ന
േപാപ്യുലാരിറ്റി—േലാകപ്രിയത െവറും കാപട്യമാണു്.
ആ കാപട്യെത്ത യാഥാർത്ഥ്യമായി—യശസ്സായി—
കരുതുന്നു ഈ എഴുത്തുകാർ. യശസ്സിെനയും േലാക�
പ്രിയതെയയും േവർതിരിച്ചറിേയണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ.

ക്ലംസി
ഈ തിരിച്ചറിവു് ആർക്കില്ലേയാ ആ
ആൾ കലാകാരനല്ല എന്നതു നിശ്ച�
യം. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനു് ഒരു പൂച്ചയു�
ണ്ടായിരുന്നു. പൂച്ചയ്ക്കു കൂടക്കൂെട വീട്ടി�
നു പുറത്തു േപാകണം. തിരിച്ചു വര�
ണം. ഓേരാ തവണയും വാതിൽ
തുറന്നുെകാടുത്തും അടച്ചും ശാസ്ത്ര�
ജ്ഞൻ നേന്ന തളർന്നു. അയാൾ
ഒരു കല്ലാശാരിെയ വിളിച്ചു ചുവരിൽ ഒരു ദ്വാരം ഇടാൻ
പറഞ്ഞു. പിന്നീടു് ആ ദ്വാരത്തിലൂെടയായി പൂച്ചയുെട
േപാക്കും വരവും. അങ്ങെനയിരിെക്ക ആ പൂച്ച പ്രസ�
വിച്ചു. ശാസ്ത്രകാരൻ ആശാരിെയ വീണ്ടും വിളിച്ചുവരു�
ത്തി ഭിത്തിയിൽ ഒരു െചറിയ ദ്വാരമിടാൻ നിർേദ്ദശിച്ചു.
അങ്ങെന ഒരു വലിയ ദ്വാരവും ഒരു െചറിയ ദ്വാരവും.
എന്നാൽ വലിയ ദ്വാരത്തിലൂെട പൂച്ചക്കുട്ടിക്കും കടന്നു�
േപാകാെമന്ന വിചാരം ശാസ്ത്രജ്ഞനു് ഉണ്ടായില്ല. മാന�
സി കലാകൗമുദിയിൽ (ലക്കം 513) എഴുതിയ ‘ഉണ്ണിക്കൃ�
ഷ്ണനും അച്ഛനും’ എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചേപ്പാൾ എനി�
േക്കാർമ്മ വന്നതു് ഈ പൂച്ചക്കഥയാണു്. വൃദ്ധനായ
അച്ഛേനാടു് മകനു േസ്നഹവും കടപ്പാടും. മകെന്റ ഭാര്യ�
യ്ക്കു് അവയില്ല എന്നതിൽ അദ്ഭുതെപ്പടാനില്ല. ആദ്യം
ഭർത്താവിെന്റ അച്ഛേനാടുകൂടി താമസിച്ചിരുന്ന അവൾ
അയാെള ഉേപക്ഷിച്ചു് ഭർത്താവിെന്റ േജാലിസ്ഥലേത്ത�
ക്കു േപാന്നു. വൃദ്ധനു േരാഗം കൂടി. ദാരിദ്ര്യം കൂടി. മകൻ
ഭാര്യയുെട വളയും കുഞ്ഞിെന്റ മാലയും വിറ്റു് അച്ഛനു
പണമയച്ചു. അേതാെട കഥയുെട പര്യവസാനം. വൃ�
ദ്ധേനാ മകേനാ മരിക്കുന്നു. ‘ക്ലംസി’യായ രചനയാ�
ണു മാനസിയുേടതു്. അതുെകാണ്ടു് മരിച്ചതു് ആരാെണ�
ന്നു് എനിക്കു പിടികിട്ടിയില്ല. ആരു ചത്താലും കുഴപ്പമി�
ല്ല. ആരുെടയും േനർക്കു സഹതാപത്തിെന്റ നീർച്ചാ�
ലു് ഒഴുകാതിരിക്കത്തക്കവിധത്തിലാണു് മാനസിയുെട
രചന. ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവരുെട ൈകയിൽ കലാശില്പമാ�
യിത്തീേരണ്ട ഒരു വിഷയം ഇവിെട വിരൂപമായി ഭവി�
ക്കുന്നു; ചുട്ട പപ്പടം േപാെല. ഇക്കഥയിെല പ്രധാന വി�
കാരം കഷ്ടെപ്പടുന്ന അച്ഛെന അവലംബിച്ചുള്ളതാണു്.
അെതാരു വലിയ ദ്വാരമാണു്. അതിലൂെട വായനക്കാ�
രൻ ഗതാഗതം നടത്തിെക്കാള്ളും. പേക്ഷ, കഥെയഴു�
ത്തുകാരിയുെട നിർബന്ധത്താെലന്നേപാെല ‘അേന�
കമേനകം’ െകാച്ചു ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അല�
ങ്കാരമുേപക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞാൽ േകന്ദ്രസ്ഥിതമായ വികാ�
രെത്ത പരിേപാഷിപ്പിച്ചു െകാണ്ടുവരാെത മറ്റു വികാ�
രങ്ങളിേലക്കു മാനസി ഓടിെച്ചല്ലുന്നു. ഫലം പ്രധാന�
െപ്പട്ട വികാരം ദുർബ്ബലമായിത്തീരുന്നു. അതിെന്റ ഫലം
കഥ ദയനീയമായ പരാജയം. തള്ളപ്പൂച്ച കടക്കുന്ന ദ്വാ�
രത്തിലൂെട തെന്ന പൂച്ചക്കുട്ടിയും കടക്കുെമന്നു് നമ്മുെട
കഥെയഴുത്തുകാർ അറിഞ്ഞാൽ നന്നു്. ഒറ്റ വാക്കുെകാ�
ണ്ടു് ഈ കഥെയ വിേശഷിപ്പിക്കാം. അതു് പറഞ്ഞു കഴി�
ഞ്ഞു. എങ്കിലും ആവർത്തിക്കുന്നു; ക്ലംസി.

തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു േകാേളജിൽ ഒരു ഫിേലാസ�
ഫി െപ്രാഫസറുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സു്
വിചിത്രമായ രീതിയിലാണു് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതു്. “കീ�
ടനാശിനി േചർന്ന പഞ്ചാര ഉപേയാഗിച്ചതുെകാണ്ടു്
രണ്ടായിരക്കണക്കിനു് ആളുകൾ മരിച്ചു.” എന്ന വാർ�
ത്ത പത്രത്തിൽ വെന്നന്നിരിക്കെട്ട. ഉടെന െപ്രാഫസർ
േചാദിക്കും. “ഓ, കീടനാശിനീ കീടം എന്നാൽ പുഴു—
അേല്ല? ക്യാറ്റർ പില്ലർ. ക്യാറ്റർ പില്ലർ ക്യാറ്റ് പൂച്ചയ�
േല്ല? പൂച്ചെയന്നാൽ സുന്ദരിെയന്നേല്ല.

വസ്തുക്കൾ നിരത്തി കുെറ കടലാ�
സ്സു ചുരുളുകളുമായി വഴിവക്കിൽ നി�
ന്നു് “വരൂ, വരൂ. ഭാഗ്യം പരീക്ഷി�
ക്കു” എന്നു് ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നവർ
പണ്ടു് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരു�
ന്നു. ഒരു ചക്രം അേങ്ങാട്ടു് ഇടണം.
അേപ്പാൾ ഒരു കടലാസ്സു ചുരുെളടു�
ക്കാൻ അനുവദിക്കും. അതു വാങ്ങി

തുറന്നു േനാക്കിയിട്ടു് വാണിഭക്കാരൻ പറയും: “ഭാഗ്യ�
വാൻ അടിച്ചേല്ലാ മൂന്നു െമാട്ടുസൂചി,” പലകപ്പുറത്തിരി�
ക്കുന്ന ചന്തമുള്ള പാവ, െതർമസ് ഫ്ളാസ്ക്, േസഫ്റ്റി െറ�
യ്സർ ഇവയിേലെതങ്കിലും ഒന്നു് വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപാ�
കാെമന്നു കരുതി തുെണ്ടടുക്കുേമ്പാഴാണു് ഈ പ്രഖ്യാപ�
നം. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതു െമാട്ടുസൂചിേയാ േസഫ് റ്റി
പിേന്നാ താേക്കാൽ വളയേമാ ആയിരിക്കും. അക്കാല�
ത്തു് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ചാലയിൽ നിന്നു പൂ�
ജപ്പുരയിേലക്കു സിറ്റി ബസ്സിൽ േപാകാനുള്ള ഒരു ചക്രം
ൈകയിലുണ്ടു്. നാലു നാഴിക നടന്നാലും േവണ്ടില്ല െതർ�
മസ് ഫ്ളാസ്ക് കരസ്ഥമാക്കണെമന്ന ആഗ്രഹേത്താ�
െട ആ നാണയം തട്ടിേലക്കിട്ടു. കടലാസ്സു ചുരുെളടുത്തു.
അയാൾ േനാക്കിയിട്ടു പറഞ്ഞു: “അടിച്ചേല്ലാ ഭാഗ്യവാൻ
മൂടില്ലാത്ത മഷിക്കുപ്പിെയാന്നു്.” ഞാൻ ഏന്തിവലിഞ്ഞു്
പൂജപ്പുരയിേലക്കു നടന്നു.

കുങ്കുമം വാരികയുെട 44-ാം ലക്കം. ആകർഷകങ്ങളായ
വില്പനവസ്തുക്കൾ അതിൽ നിരത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു
ചക്രമല്ല ഒന്നര രൂപ ഇടണം. ഇട്ട ൈകയിൽ കിട്ടിയ�
തു “മൂടില്ലാത്ത മഷിക്കുപ്പിെയാന്നു്.” ഈ മഷിക്കുപ്പിക്കു
േവെറാരു േപരുണ്ടു് “ലില്ലിപ്പൂക്കൾ.” അതു നിർമ്മിച്ചതു
േദവസ്സി ചിറ്റമ്മൽ. പട്ടണത്തിൽ രണ്ടു േസ്നഹിതർ അവ�
രിൽ ഒരുത്തൻ ലില്ലിെയന്ന സുന്ദരിെയക്കണ്ടു് േപ്രമ�
ത്തിൽ വീഴുന്നു. അേപ്പാഴുണ്ടു് നാട്ടിൽ നിന്നു് ഒരു കത്തു
വരുന്നു, അയാളുെട കൂട്ടുകാരൻ വീട്ടിേലക്കു പണമയയ്ക്കു�
ന്നിെല്ലന്നു കാണിച്ച്. ധർമ്മേരാഷേത്താെട അയാൾ കൂ�
ട്ടുകാരെനെച്ചന്നു കണ്ടു കാര്യമേന്വഷിക്കുന്നു. അേന്വഷ�
ണത്തിനു് എത്തിയവനും വീട്ടിേലക്കു പണമയയ്ക്കുന്നിെല്ല�
ന്നു കാണിച്ചു വന്ന എഴുത്തു് അയാെളടുത്തു ൈകയിൽ
െകാടുക്കുന്നു. എന്നിട്ടു് തെന്റ അവഗണനയ്ക്കു േഹതു േപ്ര�
മമാെണന്നു വ്യക്തമാക്കാനായി അയാൾ ഒരു േഫാേട്ടാ�
െയടുത്തു കാണിക്കുന്നു. േഫാേട്ടാ ലില്ലിയുേടതു്. തങ്ങൾ
രണ്ടു േപരും ഒേര െപണ്ണിെന േസ്നഹിച്ചാണേല്ലാ ജാ�
ഡ്യത്തിൽ വീണെതന്നു മനസ്സിലാക്കി അവർ അദ്ഭുതാ�
ദിവികാരങ്ങൾക്കു വിേധയരായി നില്ക്കുന്നു. ഇതു കഥയ�
ല്ല, കഥാഭാസമാണു്; ഇതു കലയല്ല, കലാഭാസമാണു്.
ഇങ്ങെന പൂർവ്വകല്പിത രൂപങ്ങളിൽ വാർന്നു വീഴുന്ന
ൈവരുപ്യങ്ങെള ഒരു കാലത്തും സാഹിത്യമായി പരിഗ�
ണിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇതു ൈപേറാെടക്നിക്സാണു്; കമ്പെക്കട്ടാ�
ണു്. മൂടില്ലാത്ത മഷിക്കുപ്പിയാണു്.

േപറ്റർ ഹൻഡ്െക

വായിേക്കണ്ട േജണലാണു് German
Book Review (Published by Hans
Winterberg Goethe Institute
Boston). എെന്റ ൈകയിൽ കി�
ട്ടിയ ഏറ്റവും പുതിയ േജണൽ
2/1984. അതിൽ Karl Marx and
World Literature എന്ന ഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റ കർത്താവും ഓക്സ്േഫാ�
ഡിെല ജർമ്മൻ െപ്രാഫസറുമായ S. S. Prawer കാ�
ഫ് കെയക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം—The
Nightmare of Reason: A Life of Franz Kafka—റിവ്യൂ
െചയ്തിരിക്കുന്നു. ആസ് ട്രിയൻ നാടക കർത്താവു് േപറ്റർ
ഹൻഡ്െക (Peter Handke) ഇന്നു വിശ്വവിഖ്യാതനാ�
ണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ The Weight of the world എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ വിമർശനവും ഇതു് ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. പുസ്ത�
കത്തിെന്റ സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ അതിൽനിന്നു് ഒരു�
ഭാഗം എടുെത്തഴുതുന്നു. (വിമർശനത്തിൽനിന്നാണു്. പു�
സ്തകം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.)

“Defiantly the woman in the cafe but-
ters her bread, enjoying a brief respite
from her routine unhappiness.

The moment I enter the department
store I seem automatically, under the
neon light, to put an idiotic face.

I prepare myself for the hug, but also
for the embarrassment after it.

Brief feeling of warmth during the day
when I know that a rare film or a foot-
ball game will be shown on television
that evening (even when, as usual, I
have no intention of tuning in).

A beautiful, serious-looking woman.
Suddenly her frozen face bursts into a
smile—it’s as if she were making wa-
ter.”

നിത്യജീവിതാനുഭവെത്ത ഹൻഡ്െക അസാധാരണ�
മായി കാണുകയാണിവിെട എന്നു് ഗ്രന്ഥം നിരൂപണം
െചയ്യുന്ന സ് റ്റാൻലി കൗഫ് മാൻ.

ൈഹൻറിഹ് േബായ് ലിെന്റ പുതിയ പുസ്തകത്തിെന്റ നി�
രൂപണം, ഉജ്ജ്വലങ്ങളായ ചലച്ചിത്രങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള
േലഖനങ്ങൾ ഇവെയല്ലാം ഈ േജണലിെന്റ േമാടി കൂ�
ട്ടുന്നു. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനു േശഷം സൂക്ഷിച്ചു വേയ്ക്കണ്ട�
വിധത്തിൽ ഔത്കൃഷ്ട്യമുണ്ടു് ഇതിനു്.

ധർമ്മസങ്കടം

ൈഹൻറിഹ്
േബായ് ൽ

ധർമ്മസങ്കടം ഏതു് മഹനീയമായ
കൃതിയിലും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ�
ക്കു് വ്യക്തി അഭിമുഖീഭവിച്ചു നിൽ�
ക്കുന്നു. അവയിൽ ഏതു് അനുഷ്ഠി�
ക്കണം എന്നതിൽ സംശയം. ഇതി�
െനയാണു് ധർമ്മസങ്കടെമന്നു പറയു�
ന്നതു്. ‘മഹാഭാരത’ത്തിെലങ്ങും ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ കാ�
ണാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അവ എടുത്തു കാ�
ണിേക്കണ്ടതില്ല. അതുെകാണ്ടു് പടിഞ്ഞാറൻ സാഹിത്യ�
ത്തിേലക്കു േപാവുകയാണു്. വിക്തർ യൂേഗായുെട ‘പാവ�
ങ്ങൾ’ എന്ന േനാവൽ. അതിെല ഒരു കഥാപാത്രമായ
ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുെട മുറിയിൽ ഷാങ്വൽ ഷാങ് കടന്നു
െചന്നു. അയാെള ഇൻസ് െപക് ടർ ഷാേവൽ അറസ്റ്റ്
െചയ്യുെമന്നു കണ്ടു് അവൾ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ
തുടങ്ങി. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രീയുെട മുറിയിൽ ആർ�
ക്കും പ്രേവശിച്ചുകൂടാ, ഇൻസ് െപക് ടർ കതകിനു പിറ�
കിൽ മറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ഷാങ് വൽ ഷാങ്ങിെന കാണാ�
െത േചാദിച്ചു:

അഖ്മേത്താവ
കുടുംബേത്താെടാപ്പം

“സിസ്റ്റർ, ഭവതി മാത്രേമയു�
േള്ളാ ഈ മുറിയിൽ?” “കന്യാ�
സ്ത്രീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിടത്തു് മറ്റാ�
െരങ്കിലും ഉണ്ടാവുേമാ?” എന്നു്
അവരുെട മറു േചാദ്യം. ജീവി�
തത്തിെലാരിക്കലും കള്ളം പറ�

ഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആ സിസ്റ്റർ ധർമ്മസങ്കടത്തിനു െതല്ലു�
േനരം വിേധയയായതിനുേശഷമാണു് ആ കള്ളം പറ�
ഞ്ഞതു്. ഈ അസത്യപ്രസ്താവം അവർക്കു മാലാഖമാ�
രുെട ഇടയിൽ സ്ഥാനം േനടിെക്കാടുെത്തന്നു് യൂേഗാ.
ഇതിെനക്കാൾ ഹൃദയാവർജ്ജകമായ മെറ്റാരു ഭാഗം
ആ േനാവലിലുണ്ടു്. ഷാങ് വൽ ഷാങ്ങാെണന്നു സം�
ശയിച്ചു് ഒരു പാവത്തിെന അറസ്റ്റു െചയ്തു കാരാഗൃഹ�
ത്തിലാക്കാൻ േപാകുന്നു, താൻ നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നാൽ
തെന്റ ഭാവിജീവിതം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുെമന്നു് ഷാ�
ങ് വൽ ഷാങ്ങിനു േതാന്നി. പേക്ഷ, ആ ധർമ്മസങ്കട�
ത്തിൽനിന്നു് അയാൾ േമാചനം േനടി. രാത്രി മുഴുവൻ
മുറിയിൽ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടന്നു അയാൾ. േനരം
െവളുക്കാറായേപ്പാൾ തേലദിവസം ഏർെപ്പടുത്തിയ കു�
തിരവണ്ടി വന്നുനിന്നു. താനറിയാെത ഷാങ് വൽഷാ�
ങ് അതിൽക്കയറി വിചാരണ നടക്കുന്ന പട്ടണത്തിേല�
ക്കു യാത്രയായി. വികാരവിവശരാകാെത നമുക്കു് ഈ
രംഗം കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. മുരളീധരൻ െചമ്പ്ര േദ�
ശാഭിമാനി വാരികയിെലഴുതിയ “ഇയ്യാത്തുമ്മ, ഉണ്ണൂനീ�
ലി, കൃഷ്ണൻകുട്ടി.” എന്ന കഥയിലുമുണ്ടു് ഒരു ധർമ്മസങ്കട�
പ്രതിപാദനം. താൻ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നേപ്പാൾ ശു�
പാർശയുമായി എത്തിയവേളാടു അയാൾ പറെഞ്ഞാഴി�
ഞ്ഞു തനിക്കു അധികാരമിെല്ലന്നു്. െഹഡ് മാസ്റ്ററായി
കയറ്റം കിട്ടിയേപ്പാൾ അധികാരം ൈകവന്നു. പേക്ഷ,
അേപ്പാൾ നീതിയും അനീതിയും പരിഗണിേക്കണ്ടി വരു�
ന്നു. ഒരുഭാഗത്തു് കാരുണ്യം, മറുഭാഗത്തു് ധർമ്മചിന്ത.
ഈ സംഘട്ടനെത്ത കഥാകാരൻ േഭദെപ്പട്ട രീതിയിൽ
ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രചാരണത്തിെന്റ ചുവന്ന തുണി�
െയടുത്തു വീശാെത തെന്ന ഇന്നെത്ത സമുദായത്തി�
െന്റ മലിനഭാഗങ്ങെള കഥാകാരൻ നമുക്കു കാണിച്ചു �
തരുന്നു.

സാമുദായിക ഘടന ജനിപ്പിക്കുന്ന പാരതന്ത്ര്യെത്ത
ആന്ന അക് മാത്തവ എന്ന റഷ്യൻ കവി (കവയിത്രി)
സ്ഫുടീകരിക്കുന്നതു് അന്യാദൃശമായ രീതിയിലാണു്. വ്യ�
ക്തമല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങളുെട േപരിൽ അവരുെട മകെന
ഇരുപത്തിരണ്ടു െകാല്ലം കാരാഗൃഹത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു
സർക്കാർ. പതിേനഴു മാസം എല്ലാ ദിവസവും അവർ
കാരാഗൃഹത്തിെന്റ മുൻപിൽ ക്യൂവിൽ നിന്നിരുന്നു. മക�
െന കണ്ടില്ല. അതിെനക്കുറിച്ചു് അവെരഴുതിയ ആർദ്രീ�
കരണശക്തിയുള്ള ഒരു കാവ്യം അവസാനിക്കുന്നതു്
ഇങ്ങെന:

And let the melting snow stream
like tears from my motionless, bronze eyelids,
Let the prison dove call in the distance
and the boats go quietly on the Neva.
ശുഷ്കം
കാവ്യം പ്രാചീനമാവെട്ട, നവീനമാകെട്ട. അതിനു ൈവ�
കാരികസ്വാഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ൈവകാരിക�
ത്വം ആശയേത്താടും ലയേത്താടും േചർന്നു വരുേമ്പാൾ
അതിനു രൂപശില്പം ലഭിക്കുകയായി. ‘കന്യാകുമാരി’
എന്ന കാവ്യം രേമശൻ നായരുേടതാണു് (മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്, ലക്കം 17). േദവിെയ അഭിസംേബാധന
െചയ്തു െകാണ്ടു രചിച്ച ഈ കാവ്യത്തിൽ ൈവകാരിക�
ത്വം ഒട്ടുമില്ല. തീക്ഷ്ണതയാർന്ന വികാരമില്ല എന്നല്ല പറ�
േയണ്ടതു്. വികാരേമയില്ല.

കാത്തിരിപ്പിെന്റ കടംകഥ നീ; കർമ്മ
കാണ്ഡങ്ങൾ നീറ്റും നിതാന്ത വിരഹിണി
െതറ്റിയെതേന്ത മുഹൂർത്തം നിനക്കന്നു
പറ്റലരായതു േദവ സ്വാർത്ഥങ്ങേളാ
ഇന്നും ചമയമഴിക്കാെത േനാറ്റിരി
ക്കുന്നൂ പ്രതിശ്രുതരുദ്രൻ, വരൻ, ഹരൻ

ഇങ്ങെന മിത്തിെന ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ തൽപര�
നായ രേമശൻനായർ അതിലടങ്ങിയ വികാരെത്ത താ�
നറിയാെത േചാർത്തിക്കളയുന്നു. ഏതനുഭവത്തിെന്റ
ൈവകാരികാംശെത്ത കലാകാരൻ നശിപ്പിക്കുന്നുേവാ
ആ അനുഭവം വിരസവും ജുഗുപ്സാവഹവും ബഹിർഭാഗ�
സ്ഥവുമായി പരിണമിക്കുന്നു. ഈ കാവ്യത്തിെന്റ േദാ�
ഷം അതുതെന്നയാണു്. “വാക്യഝംകൃതിയിൽ” അഭി�
രമിക്കുന്ന കവി മിത്തിെനയും അതിേനാടു ബന്ധെപ്പട്ട
വികാരെത്തയും അയഥാർത്ഥീകരിക്കുകയാണു്. ആ
പ്രക്രിയ നടക്കുേമ്പാൾ ഫലം ആഹ്ളാദമല്ല, യാതന�
യാണു്. തീവ്രേവദനേയാടുകൂടിയാണു് ഞാൻ രേമശൻ�
നായരുെട കാവ്യം വായിച്ചു തീർത്തതു്. ദുഃഖേത്താടുകൂ�
ടിയാണു് ഞാൻ ഇതു കുറിക്കുന്നതു്. കാരണം രേമശൻ
നായർ എെന്റ അഭിവന്ദ്യമിത്രമാണു് എന്നതേത്ര. സാ�
ഹിത്യേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട േവെറ ഏെതങ്കിലും രചന
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാവ്യ�
െത്തക്കുറിച്ചു എഴുതുകില്ലായിരുന്നു. വാരികെയ അവഗ�
ണിക്കരുതേല്ലാ. പറയുന്നതു സത്യം ആകണം. അതി�
നാലാണു് ഈ വിമർശനം.

“െസൻ ബുദ്ധിസ”െത്തക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന പല
ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് എനിക്കു്. ഏേതാ
ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു കിട്ടിയ ഒരാശയം ഇവിെട എഴുത�
െട്ട. ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു: അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചന്ദ്രെന്റ
സ്ഥാനം കാണിക്കാനായി ഞാൻ ഈ ചൂണ്ടുവിരൽ
ചൂണ്ടുന്നു. േനാക്കു. ചന്ദ്രെന കാണാം. എന്നാൽ ചന്ദ്ര�
െന കാണാനായി എെന്റ ചൂണ്ടുവിരലിൽ േനാക്കിയാൽ
േപാരാ. കാവ്യത്തിെല കവിതയുെട അംശം ചന്ദ്രെന�
േപ്പാെല തിളങ്ങണം. വാക്കാകുന്ന ചൂണ്ടുവിരലാണു് ആ
ചന്ദ്രെന കാണിച്ചുതരുന്നതു്. കവി, വാക്കിേലക്കു മാത്രം
േനാക്കിയാൽ മതിയാവില്ല. (ആശയം മുഴുവനും പര�
കീയം.)

സി.പി. നായർ
എെന്റ ഒരു േസ്നഹിതൻ അവിവാഹിതയായ ഒരു േകാ�
േളജദ്ധ്യാപികെയ വിളിച്ചിരുത്തി േലശം അശ്ലീലം കലർ�
ത്തി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അവൾക്കു് ആ െതറി മന�
സ്സിലായിരുന്നു. എങ്കിലും മനസ്സിലായിെല്ലന്ന മട്ടിൽ
ചിരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. അശ്ലീലത്തിെന്റ അളവു കൂടി�
ക്കൂടിവന്നു. “എന്തിനിങ്ങെന സംസാരിക്കുന്നു?” എന്നു
ഞാൻ ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ
This is verbal seduction എന്നു് മറുപടി കിട്ടി. യുവതി�
ക്കു് അശ്ലീലഭാഷണം രസകരമാെണന്നു കണ്ടേപ്പാൾ
േസ്നഹിതൻ ‘െവർബൽ െസഡക്ഷൻ’ വിട്ടു് ‘െവർബൽ
േകായിറ്റ’സിേലക്കു െചന്നു. അതു യഥാർത്ഥമായ േവഴ്ച�
യായി മാറിയേപ്പാൾ സംഭാഷണത്തിെന്റ ആവശ്യകത
ഇല്ലാതായി. പിന്നീടു് രണ്ടുേപരും മൗനം. വാക്കിെന്റ
ശക്തിയാണു് ഇതു കാണിക്കുന്നതു്. മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ
െവർബൽ േകായിറ്റസാണു നടത്തുന്നെതന്നു് എനിക്കു
േതാന്നുന്നു. അതു് അസത്യാത്മകമാണു്, സ്ഥൂലീകരി�
ക്കെപ്പട്ടതാണു്. െപ്രാഫസർ േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരി വി�
ദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വിദ്യാഭ്യാസനയങ്ങെള എതിർക്കാൻ േവണ്ടി ചിലർ
ജാഥകൾ നടത്തി. ഒരു ജാഥയിൽ ഞാൻ േകട്ട മുദ്രാ�
വാക്യം ഇങ്ങെന: “മണ്ടാമുണ്ടാ മുണ്ടേശ്ശരി…” േജാസ�
ഫ് മുണ്ടേശ്ശരി ധിഷണാശാലിയായിരുന്നു. അതു് മുദ്രാ�
വാക്യം വിളിച്ചവർക്കുമറിയാം. എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായ
ലക്ഷ്യേത്താെട അസത്യാത്മകമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു
പ്രതിേയാഗികൾ. “അരിെയവിെട തുണിെയവിെട? പറ�
യൂ പറയൂ നമ്പൂരി” ആരു ഭരിച്ചാലും അരിക്കും തുണിക്കും
ക്ഷാമം വരും. ജനെപ്പരുപ്പമാണു് അതിനു കാരണം.
അേപ്പാൾ അരിയുെടയും തുണിയുെടയും ദൗർല്ലഭ്യത്തിനു
കാരണക്കാരൻ നമ്പൂരിയാെണന്നു പറയുന്നതു കള്ളം.
എങ്കിലും രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിെന്റ ആവശ്യകതയ്ക്കു് േയാ�
ജിച്ച മട്ടിൽ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നു. “ഇതു േപാെലാരു
നാറിയ ഭരണം േകരളമക്കൾ കണ്ടിട്ടില്ല” എന്നു േവ�
െറാരു മുദ്രാവാക്യം. ഏതു സർക്കാരിെന്റ കാലത്താ�
യാലും ഇതു കള്ളമാണു്. അതിെനക്കാൾ നാറിയ ഭര�
ണം പലതും േകരളമക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഇങ്ങെന
അസത്യം കലർന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പല പരിവൃത്തി
വിളിക്കുേമ്പാൾ അവയിെല അസത്യാംശം വിസ്മരിക്ക�
െപ്പടുന്നു. അവ സത്യമാെണന്നു േതാന്നുകയും െചയ്യു�
ന്നു. ജനം ഒരുമിച്ചു കൂടുേമ്പാൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള വി�
ഷം വ്യാപിക്കും. ഈ വിഷം ഇന്ദ്രിയങ്ങെള തളർത്തും.
തളർന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു അസത്യെത്ത സത്യമായി
സ്വീകരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവുകയില്ല. ഞാനിത്രയും
വിരസമായി എഴുതിയതു് സി.പി. നായരുെട ‘മുദ്രാവാ�
ക്യസാഹിത്യം സിന്ദാബാദ് ’ എന്ന സരസമായ േലഖ�
നം വായിച്ചതിനാലാണു്. (മേനാരമ ദിനപത്രം ജൂൈല
4) ഏതു ശുഷ്കമായ വിഷയവും സി.പി. നായരുെട തൂലി�
കാസ്പർശംെകാണ്ടു് രസപ്രദമാകും. ആ കഴിവു് ഈ ഹാ�
സ്യേലഖനത്തിലും ദർശിക്കാം. മന്നത്തു പത്മാനാഭൻ,
എം.എൻ. േഗാവിന്ദൻനായർ എന്നീ മഹാവ്യക്തികെള
രസിപ്പിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയുള്ള ചില മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഈ
േലഖനത്തിലുള്ളതു് ഇവിെട എടുെത്തഴുതെട്ട.

“മന്നം സിംഹം ഗർജ്ജിക്കുേമ്പാൾ എം.എൻ. ജംബു�
കേനാരിയിടുന്നു” “എം.എൻ. ജംബുകനാെണങ്കിൽ
മന്നം േകാഴിക്കുഞ്ഞാണു്.” “മന്നം േകാഴിക്കുഞ്ഞാെണ�
ങ്കിൽ എം.എൻ. െവറുെമാരു ചിതലാണു്” “എം.എൻ.
െവറുെമാരു ചിതലാെണങ്കിൽ മന്നം െവറുെമാരു മതി�
ലാണു്.” ചിരിപുരണ്ട കടക്കണ്ണുെകാണ്ടു് സി.പി. നായർ
മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നവെര േനാക്കുന്നു. ആ േനാട്ടം
എെന്നേപ്പാലുള്ളവെര രസിപ്പിക്കുന്നു.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ
മദ്ധ്യവയസ്കെന്റ െചറുപ്പക്കാരിയും സുന്ദരിയുമായ ഭാര്യ�
െയ ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു പിടിക്കുന്നു. അവൾ
അയാെള അടിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഭർത്താവിേനാടു് ഒന്നും
പറയുന്നില്ല മേനാരാജ്യത്തിൽ (ലക്കം 32). രാജേഗാ�
പാൽ എഴുതിയ കഥയുെട സാരമാണിതു്. േചര ചത്തു
െചളിയിൽ കിടക്കേയാ?… രണ്ടും അല്ല. രാജേഗാപാലി�
െന്റ കഥ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു വാരികയിൽ കിടക്കുകയാ�
ണു്. മൂക്കു െപാത്തൂ.

“സ്വന്തമാെയാരുപിടി പദങ്ങൾ േവണം ഇെന്നന്നന്തരം�
ഗത്തിൽ തുടിെകാട്ടുന്ന വികാരങ്ങൾ ഭാവപൂർണ്ണമായ്
തീവ്രശക്തമായ് പകർന്നീടാൻ” ഇതു് എക്സ്പ്രസ്സ് വാ�
രികയിൽ ‘പദങ്ങൾ’ എന്ന പദ്യെമഴുതിയ ധീരപാലൻ
ചാളിപ്പാട്ടിെന്റ ആഗ്രഹമാണു്—ആഗ്രഹങ്ങെളല്ലാം കു�
തിരകളായിരുെന്നങ്കിൽ യാചകർ കുതിരസ്സവാരി നട�
ത്തുമായിരുന്നു.

െജാനതൻ െഷല്ല്

െജാനതൻ െഷല്ലിെന്റ The Fate
of the Earth 1982-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തി. ന്യൂക്ളിയർ ആയുധങ്ങൾ
നശിപ്പിച്ചിട്ടു് േലാകഗവെണ്മന്റ് രൂ�
പവത്കരിക്കാൻ െഷൽ അതി�
ലൂെട ആഹ്വാനം െചയ്തു. 1984-
ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ The Abolition എന്ന ഗ്രന്ഥ�
ത്തിൽ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നെതങ്ങ�
െനയാെണന്നും രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു പരമാധികാരം നില�
നിറുത്താൻ സാധിക്കുന്നതു് എപ്രകാരമാെണന്നും
െഷൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടും പ്രധാനെപ്പ�
ട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തെന്ന. േഡാക് ടർ എം.എം. ബഷീർ
‘ജനയുഗം’ വാരികയിൽ (ലക്കം 31) The Fate of the
Earth എന്ന ഗ്രന്ഥെത്തക്കുറിച്ചു് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി.െക.യുെട ഭാഷയിൽ പറ�
ഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദരണീയങ്ങളും
സ്വീകരണീയങ്ങളുമാണു്.

തിരുവനന്തപുരെത്ത ‘ചർച്ചാേവദി’യുെട ഒരു സേമ്മ�
ളനത്തിൽ െപ്രാഫസർ എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ പറ�
ഞ്ഞു േപാലും “ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ളെയക്കാൾ
വലിയ കവിയാണു് വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്ക”െരന്നു്.
ആഹ്ലാദദായകമല്ല ആ പ്രസ്താവം. കവിതയ്ക്കു ഭൂഷണ�
ങ്ങൾ ചാർത്തിെക്കാടുക്കുന്നതിലായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണ�
പ്പണിക്കർക്കു കൗതുകം. “വിശ്വരൂപം” വായിക്കു. കൺ�
സീറ്റുകൾ െകാണ്ടു നിറച്ച ആ കാവ്യം നമുക്കു് െചടിപ്പു്
ഉണ്ടാക്കും. ‘ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള ഭാഷ ഉപേയാ�
ഗിച്ചതു് അലങ്കാരപ്പണിക്കല്ല; അലങ്കൃത സൗധത്തിെന്റ
അകത്തു പാർക്കുന്ന മനുഷ്യെര കാണാനാണു്. അേദ്ദ�
ഹം അവെര കണ്ടു. അവരുെട േവദനകൾ പകർത്തി.
ആ േവദനകൾ നമ്മളുേടതുമാണു്. ഇടപ്പള്ളിക്കവിത
ജനിപ്പിക്കുന്ന ‘ഇന്റിമസി’ ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കരുെട
കവിത ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കെരക്കാൾ
െപാക്കം കൂടുതലാണു് ഇടപ്പള്ളിക്കു്.
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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

