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സാഹിത്യവാരഫലം

1986/04/06-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് ഹൃദയാഘാതത്താൽ അവശനായി
തിരുവനന്തപുരെത്ത െമഡിക്കൽ േകാേളജ് ആശു
പത്രിയിൽ കിടക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത കാ
ണാൻ െചന്നു. തൂെവള്ള വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് പുഞ്ചിരി നി
റഞ്ഞ മുഖവുമായി കവി ശയനീയത്തിൽ ശയിക്കുകയാ
യിരുന്നു. ‘വരൂ, വരൂ’ എന്നു് അേദ്ദഹം എെന്ന േസ്നഹ
പൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹധർമ്മിണി ബി
സ്കെറ്റടുത്തു െകാടുത്തു. “കൃഷ്ണൻ നായർക്കും കൂെട വന്ന
യാളിനും ബിസ്കറ്റ് െകാടുക്കു” എന്നു് കവി ശ്രീമതിേയാടു
പറഞ്ഞു. ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവനല്ല. എങ്കിലും
സാമാന്യ മര്യാദെയക്കരുതി അതു വാങ്ങിച്ചു. “കൂെട
വന്നതു് ആരു് ?” എന്നു കവി േചാദിച്ചേപ്പാൾ െക. വി.
േദവ് എന്നു ഞാൻ മറുപടി നൽകി. എന്നിട്ടു് അറിയിച്ചു:
“മാഷ്െട ‘ശിവതാണ്ഡവം’ കാവ്യം വായിച്ചു. ഉജ്ജ്വല
മായിരിക്കുന്നു. േദവ് നല്ലേപാെല െചാല്ലും”. “എന്നാൽ
േദവ് വായിക്കൂ” എന്നു് ജി. പറഞ്ഞു. െക. വി. േദവ് നല്ല
േപാെല കവിത വായിക്കുന്ന ആളാണു്. പാടുകയും െച
യ്യും. പേക്ഷ െതക്കൻ രീതിയിൽ അേദ്ദഹം ആ കാവ്യം
വായിച്ചതു് കവിക്ക് ഇഷ്ടെപ്പട്ടിെല്ലന്നതു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ മുഖഭാവം െതളിയിച്ചു.
െമഡിക്കൽ േകാേളജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു െചറുപ്പക്കാ
രൻ മുറിയിൽ കയറി വന്നു. േരാഗത്തിെന്റ വിവരങ്ങൾ
പരുക്കൻ ഭാഷയിൽ അേന്വഷിച്ചു. ഷീറ്റ് വലിച്ചു മാറ്റി
പാരുഷ്യേത്താെട പരിേശാധന തുടങ്ങി. തെന്റ കണ്ണീ
രു ഭർത്താവു് കാണരുെതന്നു് വിചാരിച്ചു് സഹധർമ്മി
ണി സുഭദ്രാമ്മ പടിഞ്ഞാേറാട്ടു തിരിഞ്ഞു നിന്നു. യുവാ
വിെന്റ േചാദ്യങ്ങളും പരിേശാധനകളും കൂടുതൽ കൂടു
തൽ പാരുഷ്യമാർന്നേപ്പാൾ ജി. േകാപിച്ചു. “നിങ്ങൾ
േപാകൂ” എന്നു് അേദ്ദഹം ആജ്ഞാപിച്ചതിൽ ഒരു െത
റ്റുമില്ല. യുവാവു് േപായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം എേന്നാടു പറ
ഞ്ഞു: “പരുക്കൻ െപരുമാറ്റത്തിനു പകരം പരുക്കൻ
ഭാഷ”. “മാഷ്െട അസുഖെമാെക്ക േവഗം േഭദമായി വീ
ട്ടിൽ േപാകാനിട വരെട്ട. ഞാൻ എറണാകുളത്തു വന്നു
കണ്ടു െകാള്ളാം”. ജി. പിന്നീടും വളെരക്കാലം ആേരാ
ഗ്യേത്താെട ജീവിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ വച്ചു യാത്ര
േചാദിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കരതലങ്ങൾ ഞാൻ
സ്പർശിച്ചു. എെന്താരു തണുപ്പ് ! ആ തണുപ്പു് ഇേപ്പാഴും
അനുഭവെപ്പടുന്നുേണ്ടാ? ഉണ്ടു്.

മരണം
ഒരിക്കൽ നാരദൻ
മഹാവിഷ്ണുവിേനാടു്
മായ എന്നാൽ എന്താ
െണന്നു േചാദിച്ചു.
തെന്റ കൂെട വരാൻ പറ
ഞ്ഞിട്ടു് മഹാവിഷ്ണു നട
ന്നു. െപെട്ടന്നു് അവരു
െട മുൻപിൽ മണൽ
ക്കാടു്. വിഷ്ണുവിനു വല്ലാ
ത്ത ദാഹം. അടുത്തു
ള്ള ഗ്രാമത്തിൽ െചന്നു്
കുറച്ചു െവള്ളം െകാ
ണ്ടു വരാൻ അേദ്ദഹം നാരദേനാടു പറഞ്ഞു. മഹർഷി
ആദ്യം കണ്ട വാതിലിൽ തട്ടി. ഒരു സുന്ദരിയായ തരു
ണി വാതിൽ തുറന്നു. അവെള കണ്ട മാത്രയിൽ നാര
ദൻ െവള്ളത്തിെന്റ കാര്യം മറന്നു. അകേത്തക്കു കടന്ന
അേദ്ദഹെത്ത യുവതിയുെട അച്ഛനമ്മമാർ ഭക്തിേയാ
െട സ്വീകരിച്ചു. കാലം കഴിഞ്ഞു. നാരദൻ ആ െചറുപ്പ
ക്കാരിെയ വിവാഹംകഴിച്ചു. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിെന്റ
സുഖം ആസ്വദിച്ചു. പന്ത്രണ്ടു് െകാല്ലം കഴിഞ്ഞു. നാരദ
നു് മൂന്നു് കുട്ടികളുണ്ടായി. ശ്വശുരെന്റ മരണത്തിനു േശ
ഷം അേദ്ദഹം വലിയ സ്വത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥനായി. പന്ത്ര
ണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േപമാരിയുണ്ടായി. െവള്ള
െപ്പാക്കത്തിൽ െപട്ടു് എല്ലാം ഒഴുകിേപ്പായി. ഭാര്യെയ
ഒരു ൈകെകാണ്ടു് പിടിച്ച്, മേറ്റ ൈക െകാണ്ടു് രണ്ടു് കു
ട്ടികെളയും ഗ്രഹിച്ച്, ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിെയ േതാളിൽ
ഇരുത്തി നാരദൻ െവള്ളെപ്പാക്കത്തിലൂെട നീങ്ങി. ഒരു
കുട്ടി വീണു. അതിെന രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിട
യിൽ ഭാര്യയും മറ്റു കുട്ടികളും ഒഴുകിേപ്പായി. ഒരുപാറ
യിൽ അടിഞ്ഞ നാരദനു് േബാധം വീണ്ടു കിട്ടിയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം പൂർവ്വകാല ദൗർഭാഗ്യങ്ങെള ഓർമ്മിച്ചു െപാ
ട്ടിക്കരഞ്ഞു. െപെട്ടന്നു് മണൽക്കാടു്. സൂര്യൻ ജ്വലിക്കു
ന്നു. അതാ മഹാവിഷ്ണൂവിെന്റ ശബ്ദം. “മകേന െവള്ള
െമവിെട? ഞാൻ അര നാഴികയിലധികമായി കാത്തു
നിൽക്കുന്നേല്ലാ”. നാരദനു് മായ എെന്തന്നു് മനസ്സിലാ
യി. അതുമാത്രമല്ല, ജഗത്സംബന്ധിയായ മായ കാല
ത്തിലൂെടയാണു് ആവിഷ്ക്കരിക്കെപ്പടുന്നെതന്ന സത്യവും
അേദ്ദഹം ഗ്രഹിച്ചു (സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ, നാരദപുരാ
ണത്തിെല ഇക്കഥ പുനരാഖ്യാനം െചതിട്ടുണ്ടു്. സമ്പൂർ
ണ്ണകൃതികൾ േനാക്കുക. െജ. ബി. പ്രിസ്റ്റിലിയുെട Man
and Time എന്ന പുസ്തകത്തിലും ഇതു ഞാൻ കണ്ടു).
ഈ കാലം ഭയജനകമാണു്. ഭയജനകമാെണങ്കിലും
അതിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയമാണു്.
കാലത്തിൽ തെന്ന കഴിയുവാൻ—മരിക്കാതിരിക്കാൻ—
ഓേരാ വ്യക്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം മാ
യയാലാെണന്നു് േവദവും േവദാന്തവും ഉദ്േഘാഷിക്കു
ന്നു. ആത്മാവു് വിവിധ ശരീരങ്ങളിലൂെട ആവിർഭവിച്ചു്
ആവിർഭവിച്ചു് പ്രാഥമിക സത്യത്തിൽ വിലയം െകാള്ളു
ന്നു എന്നാണു് ഭാരതീയരുെട വിശ്വാസം. ആത്മാവിെന്റ
ഈ “തീർഥയാത്ര”െയ പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ മരണെമ
ത്ര നിസ്സാരം എന്നാണു് ഭാരതീയ തത്വചിന്തയുെട പ്ര
ഖ്യാപനം.
വിദ്യാം ച അവിദ്യാം ച
യസ്തേദ്വേദാഭയം സഹ
അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്ത്വാ
വിദ്യയാ�മൃതമശ്നുേത
(വിദ്യാം ച അവിദ്യാം
ച = വിദ്യെയയും അവി
ദ്യെയയും, തതു് ഉഭയം
= ആ രണ്ടിേനയും,
സഹ = ഒരുമിച്ച്, യഃ
േവദ = യാെതാരുവൻ
അറിയുന്നുേവാ, സഃ =
അവൻ അവിദ്യയാ, മൃ
ത്യും തീർത്ത്വ = അവി
ദ്യ െകാണ്ടു് മരണെത്ത
ജയിച്ചിട്ടു്, വിദ്യയാ അമൃ
Cioran
തം അശ്നുേത = വിദ്യ
െകാണ്ടു് അമൃതം എന്ന അവസ്ഥെയ പ്രാപിക്കുന്നു.)
എന്നു് ഈേശാവാേസ്യാപനിഷത്തു്. ൈക്രസ്തവ സങ്ക
ല്പം ഇതിൽ നിന്നു് വിഭിന്നമാണു്. ഈശ്വരൻ ആത്മാ
വു് സൃഷ്ടിച്ചുെവന്നും, ശരീരത്തിെന്റ നാശത്തിനു േശഷം
അതിനു് അസ്തിത്വമുെണ്ടന്നും അതു് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
അന്തിമ വിചാരണ നടക്കുന്ന ദിവസം (Last Judgement
day) ശരീരം ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കും, എന്ന വിശ്വാസ
േത്താളം എത്തുേമ്പാൾ ൈക്രസ്തവ സങ്കല്പം പരിപൂർണ്ണ
തയിെലത്തുന്നു. ഈ രണ്ടു് സങ്കല്പങ്ങളും തത്വചിന്തയു
െട വീക്ഷണപഥത്തിൽ നിന്നു് േനാക്കുേമ്പാൾ ശരിയാ
യിരിക്കാം. പേക്ഷ, പ്രാേയാഗിക തലത്തിൽ അവയ്ക്ക്
ഉണ്മയില്ല. വിശന്നു െപാരിയുന്നവേനാടു് “ഉണ്ടാെലന്തു?
ഉണ്ടിെല്ലങ്കിെലന്തു? േചാറും നീയും ബ്രഹ്മമേല്ല?” എന്നു
േചാദിക്കുന്ന േവദാന്തിക്കും ഊണു കഴിേച്ച പറ്റൂ. സാധാ
രണക്കാരായ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതും കഴിക്കാത്തതുമായ
സാധനങ്ങൾ “മൂക്കുമുെട്ട” കഴിക്കുന്നവരാണു് സന്യാസി
മാർ. ഞാൻ െവറുേത പറയുകയല്ല. ബഹുജനദൃഷ്ടിയിൽ
മാന്യനായ ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസി മാസത്തിെലാരിക്കൽ
എെന്റ വീട്ടിൽ വന്നു് ഇറച്ചികൂട്ടി ഊണു് കഴിച്ച്േപാകുമാ
യിരുന്നു. പിന്നീടു് ഞാൻ െകാടുക്കുന്ന സിഗരറ്റും അേദ്ദ
ഹം രസിച്ചു് വലിക്കുമായിരുന്നു (ഞാൻ മാംസം കഴിക്കു
ന്നവനല്ല. എങ്കിലും സന്യാസിക്കുേവണ്ടി ഞാൻ തെന്ന
മാംസം വാങ്ങിെക്കാണ്ടു് വരുമായിരുന്നു). പല പാവന
ചരിതന്മാരായ സന്യാസിമാരുേടയും ജീവിതം “ഏട്ടി
ലപ്പടി” എേന്ന പറയാനുള്ളൂ. അതു േപാകെട്ട മതപ
രങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്തായാലും മരണഭയമാ
ണു് ഈ േലാകത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ ഭയം. അതിെന
രവിശങ്കർ എത്ര ആകർഷകമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുെവ
ന്നു േനാക്കുക (കലാകൗമുദിയിെല “േവലിേയറ്റം േവലി
യിറക്കം” എന്ന കാർട്ടൂൺ). മനുഷ്യെന്റ കുട്ടിക്കാലത്തു്
മരണം പാമ്പിെന്റ രൂപമാർന്നു് കടന്നു് േപാകുന്നു.
Cioran എന്ന തത്വ ചിന്തകൻ ‘ഡിേക്കഡൻസി’ൽ
എഴുതിയതു േപാെല “നീെയന്തുെകാണ്ടു് എെന്ന ഉപ
ദ്രവിക്കുന്നില്ല” എന്നു് കയർ േചാദിക്കുന്നു. “േഭാഗാല
സ്യത്തിെന്റ ചുംബനത്തിൽ” മരണത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യ
മുണ്ടായിരുന്നു. “മദ്ധ്യവയസ്സിെന്റ തിരസ്കാരങ്ങളിലും
മരണത്തിെന്റ ലീലകൾ. വാർദ്ധ്യക്യത്തിലാണു് മരണ
െമന്ന സുഹൃത്തു് വെന്നേത്തണ്ടതു്. പേക്ഷ കാളീയേന
ക്കാൽ ഭീമാകാരമാർന്ന പാമ്പിെന്റ—മരണത്തിെന്റ—
ശരീരത്തിനു് താെഴ നിന്നു െകാണ്ടു് “നിെന്ന ഞാൻ കാ
ണുന്നില്ലേല്ലാ” എന്നു് മനുഷ്യൻ പറയുന്നു. മരണത്തി
െന്റ അനിവാര്യതയും, യാദൃച്ഛികത്വവും, അതിെന്റ ഭയങ്ക

രത്വവും ഇതിേനക്കാൾ ഉജ്ജ്വലമായി ചിത്രീകരിക്കാനാ
വില്ല. ദ്രഷ്ടാക്കെള ചിന്തിപ്പിക്കുകയും വികാരാധീനരാക്കു
കയും െചയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളാണു് ഇവ. ഈ കലാ പാടാവ
ത്തിനു് മുൻപിൽ ഞാൻ തല കുനിച്ചു് നിലക്കെട്ട.
അംേബ്രാസ് ബീർ
സിെന്റ (Bierce) കഥ
കൾ പ്രഖ്യാതങ്ങളാണു്.
മനുഷ്യ ജീവിതെത്ത
പരിഹാസാത്മകമായി
വീക്ഷിക്കുന്ന സാഹി
ത്യകാരന്മാരിൽ സുപ്ര
ധാനനാണു് അേദ്ദഹം.
ബീർസിെന്റ ഒരു കഥ
അംേബ്രാസ് ബീർസ്
യിൽ ഭർത്താവിെന്റ
മരണത്തിൽ ‘വാവിട്ടു’ നിലവിളിക്കുന്ന ഭാര്യയുെട ചി
ത്രീകരണമുണ്ടു്. അേപ്പാഴാണു് ഒരു യുവാവു് േപ്രമാഭ്യർ
ത്ഥനയുമായി അവളുെട അടുക്കെലത്തുന്നതു്. “നീചാ
ഇതാേണാ സമയം” എന്നു് അവൾ േചാദിച്ചു. “നിെന്റ
സൗന്ദര്യാതിശയം എെന്റ വിേവചനശക്തിെയ ഇല്ലാ
താക്കി” എന്നു് അയാളുെട ഉത്തരം. അേപ്പാൾ അവൾ
“ഞാൻ വിലപിക്കാതിരിക്കുേമ്പാഴേല്ല നിങ്ങൾ വേരണ്ട
തു?” എന്നു േചാദിച്ചു.

നിൻേപരുേകട്ടാൽ േപടിയാം
േസ്നഹേമ, അെല്ലങ്കിൽ കാമേമ നീയിത്ര മര്യാദേകടാ
യി െപരുമാറുന്നതു് എന്താണു് ? അവൾ സ്കൂട്ടറിെന്റ പുറ
കിൽ ഭർത്താവിെന്റ കുടവയറിൽ ൈകയമർത്തി ഇരി
ക്കുേമ്പാഴാണു് ഒരു സുന്ദരി ഫുട്പാത്തിലൂെട അലസഗ
മനം െചയ്യുന്നതു് അയാൾ കാണൂന്നതു്. ആവശ്യമില്ലാ
െത സ്കൂട്ടർ േബ്രക്കിട്ടു. ഒന്നു കടാക്ഷിപ്പിക്കാൻ നീെയ
ന്തിനാണു് അയാൾക്ക് േപ്രരണ നൽകിയതു? പിറകി
ലിരിക്കുന്നവളുെട ‘ചങ്ക് ’ തകരുന്നതു് നീ കാണുന്നിേല്ല?
എങ്കിലും അവെളാന്നും മിണ്ടുകില്ല. വീട്ടിെലത്തുേമ്പാൾ
ചൂട്ചായയ്ക്ക് പകരം തണുത്ത ചായ അവൾ െകാണ്ടു
വയ്ക്കുന്നതു് േനരേത്തയുള്ള യാത്രയിൽ വലിെച്ചറിഞ്ഞ
കടാക്ഷത്തിെന്റ ഫലമാെണന്നു് നിനക്കറിയാേമാ? പി
റകിലിരിക്കുന്നവൾ എത്ര സുന്ദരിയാെണങ്കിലും ൈവ
വിധ്യം െകാതിക്കുന്ന പുരുഷൻ “ ഈ മാരണത്തിെന
യാണേല്ലാ എനിക്കു കിട്ടിയതു് ” എന്നു് മനസ്സിൽ പറയു
ന്നതിനു കാരണമായിത്തീർന്നതു് നീയല്ലാെത മറ്റാരു്.
ഓഫീസിൽ വന്നു് അതിസുന്ദരികളുമായി വർത്താനം
പറഞ്ഞ് രസിച്ചിട്ടു് വീട്ടിൽ ൈവകുേന്നരം െചല്ലുേമ്പാൾ
യക്ഷിെയേപ്പാെല മുടിയഴിച്ചിട്ടു് വരാന്തയിൽ നിന്നു്
‘ജലസി’േയാെട േനാക്കുന്നു ഭാര്യ. അവെള തല്ലാൻ
വയ്യാെത അയാൾ പിേള്ളെര വലിച്ചിട്ടു തല്ലുന്നു. ഇതിനു
കാരണമായി ഭവിച്ചതും േപ്രമേമ അല്ലങ്കിൽ കാമേമ നീ
തെന്നയേല്ല?
മന്ത്രിയുെട ‘െവരട്ടും’ സു
പ്പീരിയർ ഓഫീസറുെട
‘ഉരുട്ടും’ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ
അല്പെമങ്കിലും സുഖമ
നുഭവിക്കുന്നതു് സുന്ദ
രിയും തരുണിയുമായ
സ്ൈറ്റേനാഗ്രാഫർക്ക്
ഡിക്േറ്റഷൻ െകാടു
ക്കുേമ്പാഴാണു്. ആ
സുഖേത്താടു കൂടി കാ
റിൽ കയറി വീട്ടിെല
ലളിതാ െലനിൻ
ത്തുേമ്പാൾ ഭാര്യ ഒന്നുമറിയാത്തമട്ടിൽ “ഇന്നു േജാലി
തിരക്കുണ്ടായിരുേന്നാ? ഒരുപാടുകത്തുകൾക്ക് മറുപ
ടി െകാടുക്കാനുണ്ടായിരുേന്നാ” എെന്നാരു ‘െമറ്റ േറ്റാ
ക്ക് ’ (meta talk) നടത്തുന്നതിനു് കാരണമായിത്തീരു
ന്നതും േസ്നഹേമ, കാമേമ നിങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന
ജലസി തെന്നയാണേല്ലാ. ഈ ജലസിെയ മനഃശാ
സ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശരിയായി അപഗ്രഥിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എേന്താ
ഒന്നിെന്റ അഭാവം ജനിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂനതാേബാധത്താ
ലാണേത്ര സ്ത്രീ ഇത്രമാത്രം ജലസിയുള്ളവളായി ഭവിച്ച
തു്. “എെന്ന േസ്നഹിക്കണം, എെന്ന മാത്രം േസ്നഹിക്ക
ണം” എന്നാണു് ഓേരാ സ്ത്രീയുെടയും നിലപാടു്. പുരു
ഷൻ ഏകഭാര്യാവ്രതക്കാരനായിരിക്കണെമന്നു് ശഠി
ക്കുന്നതു് സർവ്വസാധാരണം. ആ ശാഠ്യം ജലസിയിൽ
നിന്നാണുണ്ടാവുക. ഇത്രയും എഴുതാൻ േതാന്നിയതു്
ലളിതാ െലനിൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയ
‘മേണ്ഡാദരി’ എന്ന കാവ്യം വായിച്ചതിനാലാണു്. രാ
വണൻ സ്കൂട്ടറിലിരുന്നു് മേണ്ഡാദരിെയ അറിയാെത
േനാട്ടെമറിഞ്ഞവനല്ല. ചില രാക്ഷസന്മാെരേപ്പാെല
“ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കുെമടീ. നീ ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ എേന്നാ
െടാരുമിച്ചു് കഴിഞ്ഞാൽ മതി” എന്നു ഉദീരണം െചയ്തു
െകാണ്ടു് പരസ്ത്രീഗമനത്തിനു്—സീതെയ പ്രാപിക്കാനാ
യി—േപാകുകയാണു്. മയെന്റ പുത്രിക്കു്—രാവണെന്റ
ഭാര്യയ്ക്കു്—സഹിക്കാനാവാത്ത ദുഃഖം. “ഈേരഴുലകി
െനെയാരു െചറുവിരലാൽ പമ്പരമാക്കിച്ചുറ്റിച്ചു” െകാ
ണ്ടുേപാകുന്ന നക്തഞ്ചരേനാടു് പഞ്ചകന്യകകളിൽ
ഒരുവളായ മേണ്ഡാദരിക്ക് എന്തു െചയ്യാൻ കഴിയും, കരയുകയല്ലാെത.
േകഴുക േകഴുക േകഴമാൻകണ്ണാേള
േകഴുേവാർക്കാശ്വാസേമകും ൈദവം.

അവൾ േകണു. രാമെന്റ അമ്പുെകാണ്ടു് രാവണെന്റ മാ
റു പിളർപ്പിച്ചു് ഈശ്വരൻ മേണ്ഡാദരിക്ക് ആശ്വാസം
നൽകി. ലളിതാ െലനിെന്റ അത്ര േമാശമല്ലാത്ത കാ
വ്യം മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പിൽ മഷിപുരണ്ടുവന്നതുെകാ
ണ്ടാണേല്ലാ ഇത്രയും എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞതു്. സച്ചിദാന
ന്ദൻ വായനക്കാരുെട പംക്തിയിെലഴുതിയതുേപാെല
നന്ദി, നന്ദി.
നമ്മൾ ഉപേയാഗിക്കുന്ന, േദാഷരഹിതങ്ങെളന്നു േതാ
ന്നുന്ന വാക്കുകൾക്കു പിന്നിൽ േവെറ ചില അർത്ഥങ്ങ
ളുണ്ടു്. ആ അർത്ഥം അന്യനു മനസ്സിലാകത്തക്ക വി
ധത്തിേലാ മനസ്സിലാകാത്തവിധത്തിേലാ വാക്കുകൾ
പ്രേയാഗിക്കുേമ്പാൾ അതു െമറ്റ േറ്റാക്കായി മാറുന്നു.
വീട്ടിൽ വന്നു വളെര േനരം സംസാരിച്ചിരുന്നു് നമ്മുെട
േജാലികൾെക്കല്ലാം തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന അതിഥിേയാടു്
ആതിേഥയൻ മൂന്നാമെത്ത മണിക്കൂറിെന്റ അവസാന
ത്തിൽ േചാദിക്കുന്നു: “എവിെടയാണു് േജാർജ്ജിെന്റ
താമസം?” (വീട്ടിേലക്കങ്ങു േപാകരുേതാ എന്നാണു്
ഇതിെന്റ അർത്ഥം). നമുെക്കാരിക്കലും ക്ഷമിക്കാനാകാ
ത്ത അപരാധം െചയ്തവൻ വീട്ടിൽ വന്നു് മാപ്പു േചാദിക്കു
ന്നു. അേപ്പാൾ നമ്മുെട മറുപടി. “ഓ അതു സാരമില്ല”.
(വളെര ‘സാരമുണ്ടു് ’ എന്നാണിതിെന്റ അർത്ഥം). [“െമ
റ്റേറ്റാക്കിെനക്കുറിച്ചു് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ടു്.
അവ വായിക്കുന്നതു് െകാള്ളാം. ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുെട
േപരുകൾ മറന്നുേപായിരിക്കുന്നു.]

കുങ്കുമത്തിെല കഥ
സേമ്മളനങ്ങൾക്കു
േപാകുന്നതു് രസപ്ര
ദങ്ങളാണു്; പലേപ്പാ
ഴും യാതന നിറഞ്ഞ
തും. അതിെന്റ അനുഭ
വങ്ങൾ സാമാന്യ ജന
തയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിെല്ലന്നു
വരും. അതുെകാണ്ടു് ഒര
നുഭവം മാത്രം പറയാം.
മൂന്നു മന്ത്രിമാർ പ്രസം
ഗിക്കുന്ന ഒരു േയാഗ
ത്തിൽ ഞാനും പ്രഭാ
സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
ഷകനായിരുന്നു. സമ
യമായേപ്പാൾ മൂന്നുേപേരയും ആനകളുെട എഴുന്നള്ളി
േപ്പാടു കൂടി മുത്തുക്കുടകൾ പിടിച്ചു് സഭാേവദിയിേലക്ക്
ആനയിച്ചു. ആളുകൾ അവരുെട പിറെക തിക്കിത്തി
രക്കിയുണ്ടു്. അവർ എെന്ന ചവിട്ടി താെഴയിട്ടു. തിരുവ
നന്തപുരത്തു നിന്നു് എെന്ന വിളിച്ചുെകാണ്ടുേപായ മാ
ന്യൻ ഇങ്ങെനെയാരുത്തൻ വന്നിട്ടുെണ്ടന്നുകൂടി ഓർ
മ്മിച്ചില്ല. പിന്നീടാണു് അേദ്ദഹം എെന്ന അേന്വഷിച്ചു
വന്നതും കൂട്ടിെകാണ്ടുേപായതും. മന്ത്രി പുംഗവന്മാർ പ്ര
സംഗം കഴിഞ്ഞുേപായേപ്പാൾ പൗരപുംഗവന്മാരും എഴു
േന്നറ്റു േപായി. എനിക്കു പിെന്ന പ്രസംഗിേക്കണ്ടി വന്നി
ല്ല. തിരിച്ചു േപാരാൻ കാറിൽ കയറിയിരുന്നേപ്പാൾ മാ
ന്യൻ സംഘാടകരിൽ ഒരാെള വിളിച്ചു് ‘കൃഷ്ണൻനായർ
ക്ക് വഴിയിൽ വച്ചു് ഓറഞ്ച് വാങ്ങാൻ നൂറു രൂപ െകാ
ടുക്കൂ” എന്നാജ്ഞാപിച്ചു. (നൂറുരൂപയുെട ഓറഞ്ച് തി
ന്നാൻ ഞാനാരു് ? ബകേനാ). രൂപെയാന്നും േവണ്ട
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അതു വകെവയ്ക്കാെത മാന്യൻ
നൂറുരൂപ േനാട്ടു വാങ്ങി എെന്റ േപാക്കറ്റിൽ തിരുകി.
സംഘാടകൻ േപായേപ്പാൾ എെന്റ കാതിൽ പറഞ്ഞു:
“രൂപ കൃഷ്ണൻ നായർക്കല്ല. ഞാൻ നാെളക്കാലത്തു്
വീട്ടിൽ വന്നു് വാങ്ങിെക്കാള്ളാം”. കാലത്തു് അേദ്ദഹം
എെന്റ വീട്ടിെലത്തി. രൂപവാങ്ങിെക്കാണ്ടു േപാകുകയും
െചയ്തു. വളരക്കാലം കഴിഞ്ഞു് ആ മീറ്റിങ്സ്ഥലത്തുനിന്നു
േവെറചിലർ സേമ്മളനത്തിനു എെന്നവിളിക്കാൻവന്നു.
‘വയ്യ’ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവരിെലാരാൾ
വാതിലിനു പുറത്തുെചന്നിട്ടു് എെന്നേനാക്കി പുച്ഛിച്ചു പറ
ഞ്ഞു: “ഞങ്ങളും നൂറുരൂപ ഓറഞ്ച് വാങ്ങാൻ െകാടു
ക്കും”. േഗാപിക്കുട്ടൻ കുങ്കുമം വാരികയിെലഴുതിയ ‘േയാ
ഗം’ എന്ന കഥ വായിക്കൂ. ഹാസ്യാത്മകമായ ഇക്കഥ
എെന്ന രസിപ്പിച്ചു. പ്രസംഗത്തിനു േപാകുന്ന വായന
ക്കാർക്കും ഇതു് രസപ്രദമായിരിക്കുെമന്നാണു് എെന്റ
വിശ്വാസം.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: അടുത്തകാലത്തു് നിങ്ങെള ആഹ്ലാദിപ്പിച്ച
േതതു് ?

ഉത്തരം: എം. പി. നാരായണപിള്ള എെന്നക്കുറിച്ചു്
ട്രയൽ വാരികയിെലഴുതിയ നല്ല വാക്കുകൾ.

േചാദ്യം: െമറ്റ േറ്റാക്കിെനക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾ മുൻെപ

ഴുതിയേല്ലാ. “അല്പപ്രഭാവാനായ ഞാൻ” “നിസ്സാര
നായ ഞാൻ”, “എെന്റ വിനീതമായ അഭിപ്രായം”
എെന്നാെക്ക നിങ്ങൾ കൂെടക്കൂെട എഴുതാറുള്ളതു്
െമറ്റ േറ്റാക്കു അേല്ല? നിങ്ങളുെട അഹങ്കാരമേല്ല
അതു കാണിക്കുന്നതു് ?

ഉത്തരം: ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളിൽ ചിലേപ്പാൾ

കാപട്യമുണ്ടായിരിക്കും. വായനക്കാെര അൽപെമാ
ന്നു വശീകരിക്കാനാവാം ചിലർ ഇങ്ങെന പറയുന്ന
തു്. പേക്ഷ, ആർജ്ജവേത്താെട മാത്രേമ ഈ വാ
ക്കുകൾ എന്നിൽനിന്നു് ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ.

േചാദ്യം: ഗ്യുന്തർഗ്രാസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങെള ആകർ
ഷിച്ച ജർമ്മൻ സാഹിത്യകാരനാരു് ?

ഉത്തരം: ക്രിേസ്റ്റാഫർ െമക്കൽ. അസാധാരണ

മായ േനട്ടമാണു് അേദ്ദഹത്തിേന്റതു്. െമക്കലി
െന്റ ചില ഉജ്ജ്വലങ്ങളായ രചനകൾ ഇംഗ്ലീഷി
േലക്കു തർജ്ജമ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. The Figure on the
Boundary Line എന്നാണു് പുസ്തകത്തിെന്റ േപരു്.
Arena പ്രസാധനം. വില 48 രൂപ 40 ൈപസ.

േചാദ്യം: പാനീയങ്ങളിൽ നിങ്ങേളറ്റവും െവറുക്കുന്ന
േതതു് ?

ഉത്തരം: സിന്തറ്റിക് പ്രിപ്പേറഷൻസ്. ചില വീടുക

ളിൽ െചന്നാൽ ഈ വൃത്തിെകട്ട െപാടി െവള്ള
ത്തിൽ കലക്കി പഞ്ചാരയിട്ടു് നമ്മുെട മുൻപിൽ
െകാണ്ടുവയ്ക്കും. ഈ പ്രവൃത്തിെയക്കാൾ േഭദം നമ്മു
െട കരണത്തു് അടിക്കുക എന്നതാണു്.

ഒപ്പുകടലാസ്സ്
ജീവിതത്തിെല വിരസ
ങ്ങളും ബന്ധരഹിത
ങ്ങളുമായ അനുഭവങ്ങ
െള രസാത്മകങ്ങളും
ബന്ധദാർഢ്യമാർന്ന
വയും ആക്കുന്നതാണു്
കല. അങ്ങെന പ്രവർ
ത്തിക്കുേമ്പാൾ രൂപമു
ണ്ടാകുന്നു. രൂപശിൽ
പമുള്ള അനുഭവെത്ത
നമ്മൾ കലാസൃഷ്ടിെയ
ന്നു വിളിക്കും. ഈ മാ
നദണ്ഡംവച്ചു േനാക്കി
യാൽ ശാഹുൽ വള
പ്പട്ടണത്തിെന്റ “വ്രണം” എന്ന രചന (േദശാഭിമാനി
വാരിക) സാഹിത്യമല്ല. അതു് െവറും representation—
ജീവിതസംഭവങ്ങളുെട പുനരാവിഷ്കരണം—മാത്രമാണു്.
ഒരു വൃദ്ധൻ, അയാളുെട ഭാര്യ, അവരുെട മകൾ, മകളു
െട കുഞ്ഞു് ഇവരാണു് ഈ കഥയിെല വ്യക്തികൾ. മക
ളുെട ഭർത്താവു് ഗൾഫ് രാജ്യത്തിെലവിെടേയാ േവെറാ
രുത്തിയുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. കുഞ്ഞിനു് േരാഗം. ചികി
ത്സിക്കാൻ പണമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അതു മരിക്കാനിട
യായി. മകൾക്കു ദ്വിതീയ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുന്നു വൃ
ദ്ധൻ. അവൾ ആ വരെന ആട്ടി പുറത്താക്കി. കിഴവൻ
മരിക്കാനായി പുഴവക്കിൽ െചന്നു കിടക്കുേമ്പാൾ കഥ
അവസാനിക്കുന്നു. നിത്യജീവിത സംഭവങ്ങളുെട പുനരാ
വിഷ്കാരം കലയാവിെല്ലന്നു് ഈ പംക്തിയിൽ പലേപ്പാ
ഴും എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. േബ്ലാട്ടിങ് േപപ്പർെകാണ്ടു് മഷിയി
െലഴുതിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഒപ്പിെയടുക്കുന്നതുേപാെല ജീ
വിത സംഭവങ്ങൾ കഥാകാരൻ ഒപ്പിെയടുക്കുന്നു. അതു്
കലയാവണെമങ്കിൽ ഉൾക്കാഴ്ചയില്ലാത്ത വിവരണത്തി
െന്റ േപരു ജർണ്ണലിസെമന്നാണു്. ശാഹുൽ വളപട്ടണം
കഥാകാരനല്ല, ജർണ്ണലിസ്റ്റാണു്.
സമുദായം ചലനം െകാള്ളുന്നതു് ജീവിതെത്തസ്സംബ
ന്ധിച്ച പുതിയ സത്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രകാരന്മാരും കലാകാര
ന്മാരും കണ്ടുപിടിക്കുേമ്പാഴാണു്. െവണ്മണി നമ്പൂതിരി
മാർ നല്ല കവികളായിരുെന്നങ്കിലും അവർ ചിത്രീകരിച്ച
സമുദായം പണ്ടെത്ത, പത്മനാഭസ്വാമി േക്ഷത്രത്തി
െന്റ മുൻവശത്തുള്ള കുളം േപാെലയായിരുന്നു. ധന്വന്ത
രം കുഴമ്പുേപാെല അർദ്ധദ്രവമായ െവള്ളം പച്ചനിറം.
കുളിച്ചാൽ വൃഷണവൃദ്ധി നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാകും. ആ
ജലാശയത്തിൽ ഓവുകൾ വച്ചുെകാടുത്തു ശുദ്ധീകരണം
നടത്തിയതു് വള്ളേത്താളായിരുന്നു. കുമാരനാശാൻ
അതിൽ അനവരതം ശുദ്ധജലെമാഴുക്കി. െവള്ളംെകട്ടി
നിൽക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ഈ േക്ഷത്രജലാശയെത്ത
വീണ്ടും ധന്വന്തരം കുഴമ്പാക്കി മാറ്റാനാണു് ചില കഥാ
കാരന്മാർ അനവരതം ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. അവ
െര എതിർക്കുക എന്നതാണു് നമ്മുെട പ്രാഥമികകൃത്യം.
അലങ്കാരമുേപക്ഷിച്ചു പറയാം. ഇത്തരം കഥാകാരന്മാ
രുെട കുത്സിതത്വംസമുദായെത്ത നിശ്ചലമാക്കി നിറുത്തു
ന്നു, അങ്ങെന അതു് ജീർണ്ണിക്കുന്നു.

െസക്സ് മാറും
ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാരൻ
െമാങ്െതൻയ് ഫ്രാൻ
സിെല ഒരു പ്രേദശ
ത്തിലൂെട നടക്കുേമ്പാൾ
ഒരുകാലത്തു് െപണ്ണാ
യിരുന്ന ഒരാണിെന
ക്രിേസ്റ്റാഫർ െമക്കൽ
കണ്ടു. ഇരുപത്തിര
ണ്ടുവയസ്സുവെര മാറി (േമരി) എന്നായിരുന്നു അവളുെട
േപരു്. ആ പ്രായെമത്തിയേപ്പാൾ അവൾ ചാടാൻ തു
ടങ്ങി. ചാട്ടത്തിെന്റ ഫലമായി പുരുഷെന്റ അവയവം
അവൾക്കു വന്നുകൂടി. െപണ്ണു് ഓടരുതു്, ചാടരുതു്, ഓടി
യാലും ചാടിയാലും മാറി െഷർെമെനേപാെല (Marie
Germain) ആണായി മാറും എെന്നാരു പാട്ടു് അക്കാല
ത്തു് അവിടെത്ത െപൺകുട്ടികൾ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു.
കുമാർ എക്സ്പ്രസ്സ് വാരികയിെലഴുതിയ ‘നഷ്ടെപ്പട്ട ഒരു
മഴ’ എന്ന പറട്ട ൈപങ്കിളിക്കഥ വായിച്ചേപ്പാൾ എനി
ക്കു േതാന്നി പതിവായി ഇത്തരം കഥകൾ വായിക്കു
ന്ന െപൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളായി മാറുെമന്നു്. െസ
ക്സ് മാറാൻ താൽപര്യമില്ലാത്ത െപണ്ണുങ്ങൾ ഇമ്മാതി
രികഥകളുെട പാരായണം ഒഴിവാക്കണം.
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെനക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണു് ഈ
േലഖനം തുടങ്ങിയതു്. അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങ
െനയാവെട്ട. എറണാകുളത്തു് ലൂസിയേഹാട്ടലിൽ താ
മസിക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു് ഒരുദിവസം ൈവകുേന്നരം
പനിവന്നു. േബാധം െകട്ടു. മൂേന്നാ നാേലാ മണിക്കൂർ
കഴിഞ്ഞു് ഞാൻ കണ്ണുതുറന്നേപ്പാൾ പട്ടണത്തിെല ഏറ്റ
വും വിദഗ്ദ്ധനായ േഡാക്ടർ എെന്ന പരിേശാധിച്ചുകഴി
ഞ്ഞു. മരുന്നു് കുത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. വിലകൂടിയ പല മരു
ന്നുകളും േമശപ്പുറത്തു വച്ചിരിക്കുന്നു. ആരാണിെതാെക്ക
െചയ്തെതന്നു് അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്
െസബാസ്റ്റിൻ അറിയുച്ചു. “മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറു
പ്പു് ” അന്നുകാലത്തും ഞാനേദ്ദഹെത്ത കുറ്റെപ്പടുത്തിയ
േതയുള്ളൂ.
□

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.)

RI VER VAL LE Y
DI GI TAL LI B ARY
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

