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സാഹിത്യവാരഫലം
1993/06/13-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: ആളുകൾ ദിനംപ്രതി മരിക്കുന്നതു കാണു�
േമ്പാൾ നിങ്ങൾെക്കന്തു േതാന്നും?

ഉത്തരം: പനിനീർപ്പൂവിെന്റ ഒരു ദലം െകാഴിയുന്നു.
അടുത്തനിമിഷത്തിൽ േവെറാരു ഇതൾ െകാഴിയു�
ന്നു. ഇങ്ങെന എല്ലാം െകാഴിഞ്ഞു െഞട്ടുമാത്രമാകു�
േമ്പാൾ അടുത്തുനില്ക്കുന്ന നിശാഗന്ധി തനിക്കു മാ�
ത്രം മരണമില്ലേല്ലാ എന്നു വിചാരിക്കും. എന്നാൽ
അതും െകാഴിഞ്ഞുവീഴും.

േചാദ്യം: സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുേമ്പാൾ നടക്കുന്ന നമ്മ�
േളാടുകൂടി നിഴൽ വരുന്നെതന്തിനാണു്?

ഉത്തരം: മരണമില്ലാത്ത ജീവിതമില്ല. നിഴലില്ലാത്ത
വസ്തുവില്ല.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ എല്ലാ വാരികകളിെലയും എല്ലാ
രചനകെളയുംകുറിച്ചു് എഴുതുന്നില്ല. എന്താണു് കാ�
രണം?

ഉത്തരം: കാറ്റടിക്കുേമ്പാൾ എെന്റ വീട്ടിെന്റ മുറ്റത്തു്
നില്ക്കുന്ന മരത്തിൽനിന്നു് എല്ലാ ഇലകളും അടർന്നു
താെഴ വീഴും. കുറച്ചു ഇലകൾ എടുത്തു മാറ്റാെമന്ന�
ല്ലാെത എല്ലാ ഇലകളും മാറ്റാൻ കഴിയുേമാ? അതി�
നു തുനിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു േപാവുകയിേല്ല?

േചാദ്യം: ശരിയായ വിമർശനം ഉണ്ടായാൽ വയ�
ലാർ രാമവർമ്മയും നിങ്ങളുെട കുമാരനാശാനും
അപ്രത്യക്ഷരാവുകിേല്ല?

ഉത്തരം: കുമാരനാശാൻ വലിയ കവിയാണു്. ഒരു
പ്രചണ്ഡവാതത്തിനും അേദ്ദഹെത്ത ‘അപ്പുപ്പൻതാ�
ടി’െയെയന്നേപാെല പറപ്പിക്കാൻ ആവുകയില്ല.
വയലാർ രാമവർമ്മ േനർത്ത മാനിേഫാൾഡ് കട�
ലാസ്സാണു്. വയലാർ എേവാർഡ് എന്ന േപപ്പർ
െവയ്റ്റാണു് ആ കവിെയ അമർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന�
തു്. ആശാെന്റ ജന്മവാർഷികം ആേഘാഷിച്ചിെല്ല�
ങ്കിലും അേദ്ദഹം നിലനില്ക്കും.

േചാദ്യം: ദുഃഖനിമിഷെമന്നാൽ എന്തു?

ഉത്തരം: പരിചയമില്ലാത്ത സ്ത്രീ ചിരിച്ചുെതാഴുതിട്ടു്
നടന്നകലുേമ്പാൾ ആവിർഭവിക്കുന്ന നിമിഷം ദുഃഖ
നിമിഷം.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ ചിരിച്ച നിമിഷേമതു?

ഉത്തരം: ചിറ്റൂർ േകാളിജിൽ േജാലി േനാക്കിയിരു�
ന്നേപ്പാൾ ഒരുദിവസം പനിപിടിച്ചു. തത്തമംഗല�
ത്തു് ഒരു േഡാക് ടെറക്കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ‘കുര�
യ്ക്കുേമാ’ എന്നു േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ േദഷ്യം േതാന്നി�
െയങ്കിലും കുരയ്ക്കു് അർത്ഥം ചുമയാെണന്നു ഒരു വി�
ദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞുതന്നു. അതുേകട്ടു് ഞാൻ ചിരിച്ചു.
വളെരേനരം ചിരിച്ചു. ചിരിയുെട നിമിഷമല്ല, ചിരിയു�
െട നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അതു്.

േചാദ്യം: രാഷ്ട്രീയത്തിെല വലതുപക്ഷവും ഇടതുപ�
ക്ഷവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസെമന്തു?

ഉത്തരം: എനിക്കു രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിൽ ഒരു താ�
ല്പര്യവുമില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾ േചാദിച്ചതു െകാണ്ടു
മറുപടി പറയുകയാണു്. വലതുപക്ഷം ദാമ്പത്യജീവി�
തംേപാെല, ഇടതുപക്ഷം വിവാഹത്തിനു മുൻപുള്ള
അനുരാഗദിനങ്ങൾേപാെല.

പുതിയപുസ്തകം

സാദ്

ഭാര്യേയാടു്, സുഹൃത്തു�
ക്കേളാടു്, മറ്റു ബന്ധു�
ക്കേളാടു് ഒെക്ക ക്രൂരത
കാണിക്കുന്നവെന
സാഡിസ്റ്റ് എന്നു വി�
ളിക്കാറുണ്ടു്. പെണ്ടാ�
രു െകാളിജിയറ്റ് ഡയ�
റക് ടറുണ്ടായിരുന്നു.
പാവെപ്പട്ട അധ്യാപ�

കെര ദൂെരയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിേലക്കു് മാറ്റി രസിച്ചിരുന്ന
അേദ്ദഹെത്ത എല്ലാവരും സാഡിസ്റ്റ് എന്നാണു് വിളി�
ച്ചിരുന്നതു്. ക്രൂരതയിൽ അനിയതമായ ആഹ്ലാദമനുഭ�
വിക്കുന്നവെന ആ വാക്കുെകാണ്ടു വിേശഷിപ്പിക്കാം.
സ്ത്രീപീഡനം നടത്തിയ ഒരു ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാരേനാടു
ബന്ധെപ്പടുത്തിയാണു് ഈ വാക്കിെന്റ ഉദ്ഭവം. െദാ�
നാസ്യങ് ആൽേഫാങ്സ് ഫ്രാങ്സ്വാെകാങ്തു് ദ സാദ്
(Donatien Alphonse Francois Comte de Sade, 1740–
1814) എന്നു് അയാളുെട േപരു്. 1768 ഏപ്രിൽ മൂന്നാം�
തീയതി നടത്തിയ ഒരു ക്രൂരകൃത്യേത്താെടയാണു് സാ�
ദ് കുപ്രസിദ്ധനായതു്. േറാസ് െകല്ലർ എെന്നാരു യു�
വതിെയ വശീകരിച്ചു െകാണ്ടുേപായി സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കു
വിേധയയാക്കിയിട്ടു് അയാൾ അവളുെട നഗ്നങ്ങളായ
പൃഷ്ഠങ്ങെള ഭൂർജ്ജക്കമ്പുെകാണ്ടു് അടിച്ചുെപാട്ടിക്കുക�
യും കത്തിെകാണ്ടു കീറുകയും ആ മുറിവുകളിൽ ഉരു�
ക്കിയ ചുവന്ന െമഴുക് ഒഴിക്കുകയും െചയ്തു. ഇതുേപാ�
െലയുള്ള മറ്റേനകം ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികൾ െചയ്ത അയാെള
ഇടവിട്ടാെണങ്കിലും ആെക ഇരുപേത്തഴുെകാല്ലം കാ�
രാഗൃഹത്തിൽ ഇട്ടിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് സർക്കാർ. സാദിെന്റ
“Justine”, “Juliette” ഈ േനാവലുകളും ചില െചറുകഥ�
കളും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാം ആഭാസങ്ങളേത്ര.

സീെമാൻ ദ േബാവ്വാർ

ഇയാളുെട പ്രവർത്ത�
നങ്ങെള ഏതാണ്ടു നീ�
തിമത്കരിച്ചും ദർശന�
െത്ത (Philosophy) വി�
ശദീകരിച്ചും സീെമാൻ
ദ േബാവ്വാർ പ്രൗഢ�
മായ േലഖനം എഴുതി�
യിട്ടുണ്ടു്. (The Marquis
de Sade—An Essay)
Sade drained to the
dregs the moment of
selfishness, justice,
and misery and he in-

sisted upon its truth എന്നാണു് േബാവ്വാറിെന്റ പ്രസ്താ�
വം. സാദിെന്റ ക്രൂരതയിേലക്കു െചന്നു് അതിെന്റ ആന്ത�
രമായ അർത്ഥെത്ത സ്പഷ്ടമാക്കിത്തരുന്ന േവെറാരു
ഗ്രന്ഥമാണു് “The Life and Ideas of the Marquis de
Sade” എന്നതു് (Geoffrey Gorer).

1993-ൽ പ്രസിദ്ധീക�
രിച്ച “The Marquis de
Sade” വായിേക്കണ്ട
േവെറാരു പുസ്തകമാ�
ണു് (Donald Thomas,
U.K., £6.66). ഇതിലും
സാദിെന്റ അനിയത
ൈലംഗികത്വെത്തയും
തത്ത്വചിന്തെയയും നീ�
തിമത്കരിച്ചിരിക്കുക�
യാണു്. േബാവ്വാറിെന്റ
പ്രബന്ധംേപാെല ഇപ്പു�
സ്തകം ആഴത്തിേലക്കു
െചല്ലുന്നിെല്ലങ്കിലും നൂതനങ്ങളായ പല ‘ഇൻൈസ�
റ്റു’കളും പ്രദാനം െചയ്യാൻ ഇതിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. സാ�
ദിനുേശഷമുള്ള പല സാഹിത്യകാരന്മാരിലും അയാൾ
െചലുത്തിയ സ്വാധീനശക്തി ഗ്രന്ഥകാരൻ ദൃഢപ്രത്യ�
യം ജനിപ്പിക്കുമാറു വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രൂസ്തിെന്റ
“Remembrance of Things Past” എന്ന േനാവലിെന്റ
ആദ്യഭാഗത്തു രണ്ടു യുവതികൾ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗപ്രവർ�
ത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതു് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഒരുത്തി
അവളുെട അച്ഛെന്റ പടം േമശപ്പുറത്തു വച്ചിട്ടു് അതിെന്റ
മുൻപിലിരുന്നാണു് വൃത്തിെകട്ട പ്രവൃത്തികൾ െചയ്യുന്ന�
തു്. അവളുെട കൂട്ടുകാരി അയാെള ugly old monkey
എന്നു വിളിക്കുന്നു; ആ പടത്തിൽ തുപ്പാനും അവൾ
സന്നദ്ധയാണു്. ഇതു സാഡിസമാെണന്നു ഗ്രന്ഥകാ�
രൻ പറയുന്നു. പെത്താൻപതാം ശതാബ്ദത്തിെല യൂ�
േറാപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ സാദ് വരുത്തിയ പരിവർ�
ത്തനം Mario Praz എഴുതിയ The Romantic Agony
എന്ന വിദ്വജ്ജേനാചിതമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു ഗ്ര�
ഹിക്കാെമന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നതിേനാടു േയാജി�
ക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ഫ്േളാബർ, േബാദ് േലർ, ദാനൂൻ�
സിേയാ ഇവരുെട േപാസ്റ്റ് െറാമാന്റിസിസം സാദിെന്റ
തത്ത്വചിന്തയുെട ഫലമാെണന്നാണു് ഗ്രന്ഥകാരെന്റ
വാദം. സറീയലിസം എന്ന കലാപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പ്ര�
ഭവേകന്ദ്രവും സാദിെന്റ തത്ത്വചിന്തയേത്ര.

“രാഷ്ട്രീയത്തിെല വലതുപക്ഷ�
വും ഇടതുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസെമന്തു?”
“…വലതുപക്ഷം ദാമ്പത്യജീ�
വിതംേപാെല. ഇടതുപക്ഷം
വിവാഹത്തിനുമുൻപുള്ള
അനുരാഗദിനങ്ങൾ േപാെല.”

വിപ്ലവങ്ങെളക്കുറിച്ചു സാദി�
നു ബഹുമാനമില്ലായിരുന്നു.
രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാെര
മറ്റു ദുഷ്ടന്മാർ മാറ്റുന്നതാണു്
വിപ്ലവെമന്നു് അയാൾ അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടു. രാഷ്ട്രവ്യവഹാ�
രത്തിെല എല്ലാ നീക്കങ്ങ�

ളും മറ്റുള്ളവെര അടിമകളാക്കാനാണു് എന്നും അയാൾ
വിശ്വസിച്ചു. If sexuality is the illustration of Sade’s
theme, then individual and collective political am-
bition is the ultimate perversion. That all power cor-
rupts and absolute power corrupts absolutely is the
irreducible political truth of Sade (P. 315) നമുക്കു സാ�
ദിെന അകറ്റി നിറുത്താം. അയാളുെട തത്ത്വചിന്തെയ�
യും നൃശംസതെയയും ദാർശനിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ
വീക്ഷിക്കുന്ന സീെമാൻ ദ േബാവ്വാറിെനയും െഡാനൽ�
ഡ് േതാമസിെനയും നിരാകരിക്കാം. പേക്ഷ, നമ്മുെട
അറിവിെന്റ പരിധിെയ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുതിയ
പുസ്തകെത്ത നിരാകരിക്കാൻ വയ്യ.

വിലാസിനി

േവഡ്സ് വർത്ത്

േവഡ്സ് വർത്തിെന
തള്ളിപ്പറയുന്ന രീതിക്കു്
ഇന്നു പ്രാബല്യം വന്നി�
രിക്കുന്നു. റ്റി. എസ്.
എല്യറ്റിെന്റ ൈധഷ�
ണികമായ കവിത�
യ്ക്കു് ഇക്കാലത്തു് പ്ര�
സിദ്ധിയും പ്രചാരവും
ഉള്ളതു െകാണ്ടാവാം
ഇതു സംഭവിക്കുന്നതു്.
എന്നാൽ സാക്ഷാൽ
മഹാകവിയാണു് േവ�
ഡ്സ് വർത്ത്.

Will no one tell me what she sings?
Perhaps the plaintive numbers flow
For old, unhappy, far-off things,
And battles long ago

എന്ന നാലു വരികേള േവഡ്സ് വർത്തു് എഴുതിയുള്ളുെവ�
ന്നു വിചാരിക്കുക. എങ്കിലും അേദ്ദഹം മഹാകവിയായി
അറിയെപ്പടുമായിരുന്നു. ശബ്ദത്തിെന്റ ആേരാഹണാ�
വേരാഹണംെകാണ്ടും സംക്ഷിപ്തതെകാണ്ടുമാണു് കവി
ഈ വരികൾക്കു് “േഹാൺടിങ് ക്വാളിറ്റി” ഉണ്ടാക്കുന്ന�
തു്. (F. L. Lucas എന്ന നിരൂപകേനാടു കടപ്പാടുണ്ടു് ഈ
ആശയത്തിനു്. ലൂക്കസിെന്റ ഏതു പുസ്തകത്തിൽ ഇതു�
ണ്ടു് എന്നതു് ഓർമ്മയില്ല.) രചനയ്ക്കു സംക്ഷിപ്തത ഇെല്ല�
ങ്കിൽ, വാവദുകത (വളെരപ്പറയുന്ന ശീലം) വിരാജിക്കു�
കയാെണങ്കിൽ രചന തകരും. ഉദാഹരണത്തിനു ഒരു
േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം.

ആരണ്യാന്തര ഗഹ്വേരാദരതപ
സ്ഥാനങ്ങളിൽ, ൈസന്ധേവാ
ദാരശ്യാമ മേനാഭിരാമ പുളിേനാ
പാന്തപ്രേദശങ്ങളിൽ
ആരന്തർമ്മുഖമിപ്രപഞ്ച-
പരിണാേമാദ്ഭിന്ന സർഗ്ഗക്രിയാ-
സാരം േതടിയലഞ്ഞു
പണ്ടവരിെലൈച്ചതന്യെമൻ ദർശനം.

പണ്ടു് സർഗ്ഗക്രിയാസാരം േതടിയവരുെട ൈചതന്യ�
മാണു് എെന്റ ദർശനം എന്നു പറയാൻ ഇത്രവളെര
“െവർബൽ ഡയറിയ” ആവശ്യമുേണ്ടാ? അതു കാണാ�
നിടവരുന്നവർക്കു ജുഗുപ്സ; എഴുതുന്ന ആളിനു ക്ഷീണം.
എന്നാൽ

“മരിക്കസാധരണമീവിശപ്പിൽ ദ്ദഹിക്കേലാ
നമ്മുെട നാട്ടിൽ മാത്രം.
ഐക്യക്ഷയത്താലടിമശ്ശവങ്ങളടിഞ്ഞുകൂടും
ചുടുകാട്ടിൽ മാത്രം

എന്ന േശ്ലാകത്തിെന്റ ശക്തി സംക്ഷിപ്തതയിലാണിരി�
ക്കുന്നതു്.

രചനയ്ക്കു സംക്ഷിപ്തത ഇെല്ല�
ങ്കിൽ, വാവദൂകത (വളെരപ്പ�
റയുന്ന ശീലം) വിരാജിക്കുക�
യാെണങ്കിൽ രചന തകരും.

സംക്ഷിപ്തതെയക്കുറിച്ചു വി�
ചാരിക്കാൻ േഹതു കലാ�
കൗമുദിയിെല “സമ്പന്ന�
മായ സാഹിത്യജീവിതം”
എന്ന ഹ്രസ്വേലഖനമാണു്.

അന്തരിച്ച ‘വിലാസിനി’െയക്കുറിച്ചു് അത്യുക്തിയില്ലാ�
െത, ന്യൂേനാക്തിയില്ലാെത തെന്റ അഭിപ്രായം ആവിഷ്ക�
രിച്ചിരിക്കുന്നു േലഖകൻ.

എെന്നക്കാൾ പ്രായം വളെരക്കുറഞ്ഞ വിലാസിനിയുെട
(എം. െക. േമേനാെന്റ) മരണം എെന്ന ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു.
േലാകത്തിനു പ്രേയാജനമുള്ളവർ േനരേത്ത േപാകും;
പ്രേയാജനമില്ലാത്തവർ ജീവിച്ചിരിക്കും.

എൻ. പ്രഭാകരൻ

കുമാരനാശാൻ വലിയ കവി�
യാണു്. ഒരു പ്രചണ്ഡവാത�
ത്തിനും അേദ്ദഹെത്ത ‘അപ്പു�
പ്പൻ താടി’െയെയന്നേപാെല
പറപ്പിക്കാൻ ആവുകയി�
ല്ല. വയലാർ രാമവർമ്മ
േനർത്ത മാനിേഫാൾഡ്
കടലാസ്സാണു്. വയലാർ
എേവാർഡ് എന്ന േപപ്പർ
െവയ്റ്റാണു് ആ കവിെയ
അമർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതു്.

കുെറക്കാലം മുൻപാണു് തി�
രുവനന്തപുരെത്ത മലയാ�
ളമേനാരമ ഓഫീസിൽനി�
ന്നു് ആേരാ െറ്റലിേഫാണി�
ലൂെട അറിയിച്ചു. “മാത്യുസ്സാ�
റ് സാറിെന കാണാൻ നാ�
െള വരും. സൗകര്യമാേണാ
എന്നു അേന്വഷിക്കാൻ
േകാട്ടയത്തുനിന്നു േചാദി�
ക്കുന്നു.” ശ്രീ. െക. എം. മാ�
ത്യു എെന്റ വീട്ടിൽ വരുന്നതു്

എനിക്കു് അഭിമാനാവഹമായ കാര്യമേല്ല? “സൗകര്യ�
മാണു്, സൗകര്യമാണു്” എന്നു ഞാൻ രണ്ടുതവണേയാ
അതിൽക്കൂടുതൽ തവണകേളാ പറഞ്ഞിരിക്കും. േന�
രം െവളുത്തു. വീട്ടുകാരിേയാടു സ് െപഷലായ പലഹാ�
രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഫർണിച്ചർ അേങ്ങാട്ടു�
മിേങ്ങാട്ടും മാറ്റി എെന്റ ഭവനത്തിെന്റ പൂമുഖത്തിനു േമാ�
ടിവരുത്തി. അേദ്ദഹം വന്നാൽ ൈകകൂപ്പി സ്വീകരിക്ക�
ണം എന്നു േപരക്കുട്ടിേയാടുവെര പറഞ്ഞു. ഉത്കണ്ഠ�
േയാടുകൂടി ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വീ�
ണ്ടും തിരുവനന്തപുരെത്ത മേനാരമ ഓഫീസിൽനിന്നു
േഫാൺ സേന്ദശം: “മാത്യുസ്സാറ് വന്നു. പത്തുമിനിറ്റിന�
കം സാറിെന്റ വീട്ടിെലത്തും.” അക്കാലത്തു ഞാൻ താ�
മസിച്ച വീട്ടിേലക്കു വരാൻ വയൽവരമ്പിലൂെട നടക്ക�
ണം. ശ്രീ. െക. എം. മാത്യു ആ വരമ്പിലൂെട നടക്കുന്നതി�
െന്റ േപാരായ്മ എെന്ന അലട്ടി. സ്വന്തമായി നല്ല ഭവന�
മില്ലാത്ത ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന ശപിച്ചു. എങ്കിലും ഹൃ�
ദയവിശാലതയുള്ള മാത്യു അവർകൾ എെന്റ അകിഞ്ച�
നത്വെത്തക്കുറിച്ചു് ഒന്നും വിചാരിക്കുകയിെല്ലന്നു് ഞാൻ
സ്വയം സമാധാനിച്ചു. നിമിഷങ്ങൾ എണ്ണിെയണ്ണി നീ�
ങ്ങുകയാണു്. െപെട്ടന്നു് ഒരു ശബ്ദം േറാഡിൽ. ഞാൻ
വീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങി വയൽവരമ്പിലൂെട ഒറ്റേയാട്ടം േറാ�
ഡിേലക്കു്. വാഹനം വന്നുനിന്നു. അതിൽ നിന്നു ശ്രീ.
മാത്യു മണർകാടു് ഇറങ്ങിവന്നു. ഇടിെവേട്ടറ്റതുേപാെല�
യായി എെന്റ അവസ്ഥ. എങ്കിലും അതു ഒളിച്ചുവച്ചിട്ടു
മാത്യു മണർകാടിെന ആദരപൂർവ്വം ൈകകൂപ്പി സ്വീക�
രിച്ചു. വീട്ടിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. ഗൃഹനായികെതാട്ടു
േപരക്കുട്ടിവെര പൂമുഖെത്തത്തി അതിഥിെയ െതാഴുതി.
വിഭവങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുൻപിൽ നിരന്നു. എങ്കി�
ലും ഗൃഹനായികയ്ക്കു സംശയം. അവർ എെന്ന അക�
േത്തക്കു വിളിച്ചു് ഇേദ്ദഹമാേണാ െക. എം. മാത്യുസ്സാ�
റ്? എന്നു േചാദിച്ചു. “അേത” എന്നു എെന്റ മറുപടി. മാ�
ത്യു മണർകാടു് ചായകുടിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ എെന്റ
സൺ ഇൻ ലാ ഓഫീസിൽനിന്നു് വീട്ടിെലത്തി അക�
േത്തക്കു കയറി. ഗൃഹനായിക പറഞ്ഞു “മലയാള മേനാ�
രമയുെട ചീഫ് എഡിറ്റർ െക. എം. മാത്യുസ്സാറാണു് ആ
ഇരിക്കുന്നതു്.” േലാകപരിചയമുള്ള മരുമകൻ മറുപടി
നല്കി. “അല്ലല്ല. െക. എം. മാത്യുസ്സാറിെന ഞാൻ കണ്ടി�
ട്ടുണ്ടു്. ഇതു േവെറ ആേരാ ആണു്.” മാത്യു മണർകാടു് വി�
േശഷാൽ പ്രതിക്കു േലഖനം േചാദിച്ചിട്ടു തിരിച്ചുേപായ
തക്കം േനാക്കി ഗൃഹനായികവന്നു എേന്നാടു േചാദിച്ചു:
“െക. എം. മാത്യുസ്സാറ് േപാേയാ?” ഞാൻ ഇളിഭ്യനായി
ഇരുന്നതല്ലാെത ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഒരു സംഭവത്തി�
െന്റ ഹാസ്യാത്മകത വ്യക്തമാക്കാനും അതിൽനിന്നു്
ഒരു തത്ത്വം നിർദ്ധാരണം െചയ്യാനുമാണു് ഞാനിെത�
ഴുതിയതു്. ഞാൻ അർഹിക്കുന്നതിേലെറ എെന്ന ബഹു�
മാനിക്കുന്നവരാണു് മലയാളമേനാരമയുെട പ്രവർത്ത�
കർ. അവർ എെന്റ ഉപകർത്താക്കളുമാണു്. അതുെകാ�
ണ്ടു് ഈ വിവരണം എെന്റ അഭിവന്ദ്യസുഹൃത്തു് മാത്യു
മണർകാടിെന അല്പംേപാലും േവദനിപ്പിക്കിെല്ലന്നാ�
ണു് എെന്റ വിചാരം. േവദനയുെട െചറിയ പാെടങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ വീഴുന്നുെവങ്കിൽ ഞാൻ
അേദ്ദഹേത്താടു മാപ്പുേചാദിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണു്. മുൻ�
കൂട്ടി അതു േചാദിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

എം. െക. േമേനാൻ

േകാട്ടയത്തു് ഒരു േകാ�
ളിജിൽ മീറ്റിങ്ങിനു േപാ�
യേപ്പാൾ െതാട്ടടുത്തുള്ള
മേനാരമ ഓഫീസിൽ�
െച്ചന്നു് ഞാൻ െക. എം.
മാത്യു അവർകെളക�
ണ്ടു. അങ്ങെന കണ്ടതു�
െകാണ്ടാണു് ശ്രീ. മാത്യു
മണർകാടിെന കണ്ടേപ്പാൾ എനിക്കു യഥാർത്ഥമായ
പ്രത്യഭിജ്ഞാനം—Recognition—ഉണ്ടായതു്. മഹാ�
ത്മാഗാന്ധിെയ ഞാൻ കണ്ടിട്ടിെല്ലന്നു കരുതു. അേദ്ദ�
ഹം എെന്റ വീട്ടിെന്റ മുൻപിലൂെട േപാകുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടാൽ ആേരാ േപാകുന്നു വടിയും കുത്തി എേന്ന വി�
ചാരിക്കു. എന്നാൽ ഒരാൾ ‘ഇതാണു് മഹാത്മാഗാന്ധി’
എന്നു പറഞ്ഞാൽ എനിക്കു പ്രത്യഭിജ്ഞാനമുണ്ടാകും.
ഞാൻ ഓടിെച്ചന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലുകളിൽ െതാ�
ട്ടു കണ്ണിൽ വയ്ക്കും. ഈ പ്രത്യഭിജ്ഞാനത്തിനു പുറേമ
അന്തർവ്വീക്ഷണവുംകൂടി ഉണ്ടായാൽ കലയായി. സാ�
ഹിത്യമായി. ശ്രീ. എൻ. പ്രഭാകരൻ കലാകൗമുദിയിെല�
ഴുതിയ “കാളപ്പാറ” എന്ന െചറുകഥ വായിക്കുക. ആ
പാറെയസ്സംബന്ധിച്ച “മിത്തി”െന ചാരുതേയാെട ചി�
ത്രീകരിച്ചു മനുഷ്യസ്വഭാവം മുഴുവൻ കഥാകാരൻ സ്ഫുടീ�
കരിക്കുന്നു. ആഖ്യാനപാടവവും സറ്റയറും രചനയ്ക്കു തിള�
ക്കം നല്കുന്നു.

െക.വി. രാമകൃഷ്ണൻ
ദാെന്തയുെട ‘ഡിൈവൻ േകാമഡി’യിൽ ഒരിടത്തു മൃഗ�
െത്ത വസ്ത്രംെകാണ്ടു പുതപ്പിച്ചാൽ അതിനു് ആശങ്കയും
േക്ഷാഭവുമുണ്ടാകുെമന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പുതപ്പിെന്റ ചല�
നംെകാള്ളുന്ന ചുളിവുകളിലൂെട ആ ആശങ്കയും േക്ഷാഭ�
വും നമുക്കു കാണാറാവും. (Paradise-Canto, XXVI-97)
വിഭജനംെകാണ്ടു് ഇളകിമറിഞ്ഞ ഇന്ത്യെയ േസാഷലി�
സത്തിെന്റ പുതപ്പുെകാണ്ടു െനഹ്റു മൂടി. എങ്കിലും അതി�
െന്റ ചുളിവുകളുെടയും മടക്കുകളുെടയും ചലനങ്ങളിലൂെട
രാജ്യത്തിെന്റ ആശങ്കാദി വികാരങ്ങൾ ജനത കണ്ടു.
ഇന്ദിരാഗാന്ധി കുെറക്കാലേത്തക്കു് ആ പുതെപ്പടുത്തു
മാറ്റിയേപ്പാൾ രാജ്യത്തിെന്റ പിടച്ചിൽ ആളുകൾ േനരി�
ട്ടു കണ്ടു. പിന്നീടു രാജീവ് ഗാന്ധി െടക്നിക്കൽ സംസ്കാര�
ത്തിെന്റ പുതെപ്പടുത്തു് രാജ്യെത്ത മൂടി. ആ സന്ദർഭത്തി�
ലും ജനത കണ്ടു രാഷ്ട്രത്തിെന്റ ആശങ്കയും േക്ഷാഭവും.
ഇേപ്പാൾ പുതേപ്പയില്ല. രാജ്യം പിടഞ്ഞുപിടഞ്ഞു മരണ�
േത്താടു് അടുക്കുന്നു. ഇതു് സ്വീകരണീയമായ ജീവിക്ക�
ലാെണന്നു്, ആദരണീയമായ പുേരാഗമനമാെണന്നു ചി�
ലർ പറയുന്നു. വാേതാരാെത പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുെട ഈ ദുർദ്ദശ കണ്ടു ദുഃഖിക്കുന്ന കവിെയയാ�
ണു് ഞാൻ ശ്രീ. െക. വി. രാമകൃഷ്ണെന്റ “ഇരുണ്ട േചാര”
എന്ന കാവ്യത്തിൽ കണ്ടതു് (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ).

“ഇവിെടബ് ഭൂേഗാളത്തിൽ കുഞ്ഞിൈക്ക വിരൽചൂണ്ടു-
ന്നിടമിന്ത്യയെല്ലാരു കൂരിരുൾ പരപ്പേല്ലാ…”

ഇെപ്പാഴും ചുടുേചാരയുതിരുന്നേല്ലാ െനഞ്ചിൽെപ്പാട്ടിച്ചി�
ന്നിയ മൂന്നു െവടിയുണ്ടയിൽ നിന്നും” എന്നു കവി കാ�
വ്യം അവസാനിപ്പിക്കുേമ്പാൾ അതിനു ശക്തിയും ലഭി�
ക്കുന്നു. ഗാന്ധിജിയുെട മാറിടത്തിൽ തറച്ച െവടിയുണ്ട�
കൾ നമ്മുെട മാറിടത്തിൽ വന്നു തറയ്ക്കുന്നുെവന്നു േതാ�
ന്നുന്നു.

ഒരുചിത്രംകൂടി

വിഭജനംെകാണ്ടു് ഇളകിമറി�
ഞ്ഞ ഇന്ത്യെയ േസാഷ്യലി�
സത്തിെന്റ പുതപ്പുെകാണ്ടു
െനഹ്റു മൂടി. എങ്കിലും
അതിെന്റ ചുളിവുകളുെടയും മട�
ക്കുകളുെടയും ചലനങ്ങളിലൂെട
രാജ്യത്തിെന്റ ആശങ്കാദി�
വികാരങ്ങൾ ജനത കണ്ടു.
ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി കുെറകാല�
േത്തക്കു് ആ പുതെപ്പടുത്തു
മാറ്റിയേപ്പാൾ രാജ്യത്തിെന്റ
പിടച്ചിൽ ആളുകൾ േനരിട്ടു
കണ്ടു. പിന്നീടു് രാജീവ് ഗാന്ധി
െടക്നിക്കൽ സംസ്കാരത്തിെന്റ
പുതെപ്പടുത്തു് രാജ്യെത്ത
മൂടി. ആ സന്ദർഭത്തിലും
ജനതകണ്ടു രാഷ്ട്രത്തിെന്റ
ആശങ്കയും േക്ഷാഭവും.
ഇേപ്പാൾ പുതേപ്പയില്ല.
രാജ്യം പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു
മരണേത്താടു് അടുക്കുന്നു.

ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചു രജനീ�
ഷ് നിർവഹിച്ച നിരീക്ഷണ�
ങ്ങൾ സത്യാത്മകങ്ങളും
രസാവഹങ്ങളുമാണു്. ൈദ�
നംദിന സംഭവങ്ങളും കൃത്യ�
ങ്ങളും ൈവരസ്യമുളവാക്കു�
ന്നു. അേത ഭാര്യ, അേത വീ�
ടു്, അേത േജാലി, അേത
ഞാൻ, അേത സന്താന�
ങ്ങൾ. സഹനശക്തിക്കു്
അതിരുണ്ടു്. അതിനാൽ
എല്ലാം അസഹനീയങ്ങ�
ളാവുന്നു. ഒേര ചലച്ചിത്രം
പിെന്നയും പിെന്നയും കാ�
ണുന്നതുേപാെലയാണതു്.
അെല്ലങ്കിൽ സിനിമാശാല�
യ്ക്കകത്തു് ഇരിക്കുകയും ചല�
ച്ചിത്രം കാണാതിരിക്കുകയും
േവണം. (ഇതാണു ഞാൻ

െചയ്യാറു് ) ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലും ഇതു തെന്ന സംഭ�
വിക്കുന്നുെവന്നു രജനീഷ് പറയുന്നു. ഭർത്താവു് ഭാര്യ�
െയ േനാക്കുന്നില്ല. അവൾ അടുത്തുകൂെട നടക്കുന്നുണ്ടു്.
പേക്ഷ, അയാൾ അവെള കാണുന്നില്ല. ഭാര്യ ഭർത്താ�
വിെന ‘കാണുന്നതു് ’ നിറുത്തുന്നു. എത്രേയാ കാലമായി
അയാളും അവളും ഒരുമിച്ചു് ഒരു വീട്ടിൽത്തെന്ന താമസി�
ക്കുകയാണു്. എന്നാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിെനയും ഭർത്താ�
വു് ഭാര്യെയയും കാണുന്നില്ല. രജനീഷിെന്റ ചിന്ത ഇവി�
െട തീരുന്നു. ഇനിയുള്ളതു് എെന്റ വിചാരങ്ങൾ. ജീവി�
തത്തിെന്റ ൈവരസ്യം ഇങ്ങെന ദിനംപ്രതി വർദ്ധിക്കു�
േമ്പാൾ യൗവനത്തിൽ മര്യാദ പാലിച്ചവൻ മര്യാദെക�
ട്ടവനായി മാറുന്നു. െചറുപ്പകാലത്തു് ആെരയും സഹാ�
യിച്ചിരുന്ന വലിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ പരുക്കൻസ്വഭാ�
വമുള്ളവരായി മാറുന്നു. ‘അയാേളാ, ഇേപ്പാൾ ആെര�
യും സഹായിക്കുന്നിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല ഉപദ്രവിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു’ എന്നു് ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥെനക്കുറിച്ചു ഒരാൾ
എേന്നാടു പറഞ്ഞു. യൗവനകാലത്തു് മറ്റുള്ളവെര അതി�
രുവിട്ടും സഹായിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹം ഇക്കാലത്തു് അന്യ�
െര ഉപദ്രവിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അതിനു കുറ്റം പറേയണ്ടതു്
അേദ്ദഹെത്തയല്ല. ജീവിതൈവരസ്യെത്തയാണു്.

രജനീഷ്

ബന്ധു മരിച്ചാൽ അയാ�
െള ആശ്രയിച്ചു് ആഹാ�
രം കഴിച്ചിരുന്നവർ ഉട�
െന ഉണ്ടാകുന്ന പട്ടിണി�
െയ ഓർമ്മിച്ചു നിലവി�
ളിക്കും. പാരതന്ത്ര്യംകൂ�
ടാെത കഴിയുന്നവരു�

െട കണ്ണീർ ചീങ്കണ്ണിക്കണ്ണീരായിരിക്കും. ശവം എടുത്തു�
െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ ഒരു കൂട്ട നിലവിളി. ഒരാഴ്ച കഴി�
േയണ്ടതില്ല, സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടിയുണ്ടു്, േമാഹൻലാലു�
ണ്ടു്. നമുക്കു േപാകാം എന്നു പറയും. േപാകുകയും െച�
യ്യും. വിരളമായി ചിലർക്കു വല്ലേപ്പാഴും മനസ്സാക്ഷിക്കു�
ത്തുണ്ടാകും. അതിെന്റ താൽകാലികേവദനയിൽ നിന്നു
രക്ഷേനടാനായി അവർ വീടുവച്ചു് അച്ഛെന്റേയാ അമ്മ�
യുെടേയാ ഭർത്താവിെന്റേയാ ഭാര്യയുെടേയാ േപരിടു�
ന്നു. അെല്ലങ്കിൽ എണ്ണച്ചായചിത്രം വരപ്പിച്ചു് ചുവരിൽ
തൂക്കുന്നു. അതിൽ വർഷത്തിെലാരിക്കൽ പിച്ചിപ്പൂമാല�
യിടുന്നു. സർവത്ര കാപട്യം. മരിച്ചവെന അവഗണിച്ചു്
അവെന ചിത്രത്തിെലാതുക്കുന്ന ഈ കാപട്യെത്തയാ�
ണു് ശ്രീ. പി. എൻ. വിജയൻ ‘ഒരു ചിത്രം പൂർത്തിയാവു�
ന്നു’ എന്ന കഥയിലൂെട സ്പഷ്ടമാക്കിത്തരുന്നതു്. മനുഷ്യ�
െന്റ തിന്മയിേലക്കു ൈകചൂണ്ടുന്ന ഇക്കഥയ്ക്കു കലാത്മക�
തയുണ്ടു്.

എസ്. ചന്ദ്രേശഖർ

േനാബൽ സമ്മാനം
േനടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
എസ്. ചന്ദ്രേശഖർ
തെന്റ ഏഴു പ്രഭാഷ�
ണങ്ങെള “Truth and
Beauty—Aesthetics
and Motivations”
എന്ന േപരിൽ സമാ�
ഹരിച്ചിട്ടുണ്ടു് (Indian
Penguin Book, Rs.
85.50). അതിൽ വിഖ്യാ�
തനായ കലാനിരൂപ�
കൻ Roger Fry-യുെട

ഒരഭിപ്രായം എടുത്തു േചർത്തിരിക്കുന്നു. ‘കറകളഞ്ഞ’
സംേവദത്തിെന്റ െവറും പ്രാഥമികാവസ്ഥെതാട്ടു് ‘   -

’ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സമുന്നതപ്രവർത്തനങ്ങൾവ�
െരയുള്ള കലാപ്രവർത്തനത്തിെന്റ ഓേരാ ബിന്ദുവിലും
ആഹ്ലാദ ജനകത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ ആഹ്ലാദ�
മില്ലാെത കലാപ്രവർത്തനത്തിനു മുേന്നാട്ടുേപാകാൻ
വയ്യ. ചിന്തയുെട അനിവാര്യസ്വഭാവത്തിലുമുണ്ടു് ഈ
ആഹ്ലാദദായകത്വം. ശാസ്ത്രീയസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു രൂപം�
െകാടുക്കുന്നതിനു േപ്രരകമായി വർത്തിക്കുന്ന ‘ശക്തി�
വിേശഷം ഈ ആഹ്ലാദത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള അഭിലാഷ�
മാണു്.

Roger Fry

ചന്ദ്രേശഖെറവിെട.
ൈഫ്ര എവിെട? നിസ്സാ�
രനായ ഞാെനവിെട?
എങ്കിലും േചാദിക്കുക�
യാണു് വിനയേത്താെട.
E = mc2 എന്ന സമ�
വാക്യെമഴുതിയേപ്പാൾ
ശാസ്ത്രജ്ഞനു് േപ്രരക�
മായിബ്ഭവിച്ച ആഹ്ലാദാ�
നുഭൂതിക്കും “ഹാംലിറ്റ്”
എഴുതിയേപ്പാൾ നാട�
കകർത്താവിനു േപ്രര�

കമായിബ്ഭവിച്ച ആഹ്ലാദാനുഭൂതിക്കും സാദൃശ്യമുേണ്ടാ?
“ഹാംലിറ്റ്” വായിക്കുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതിതെന്ന�
യാേണാ E = mc2 എന്ന സമവാക്യം കാണുേമ്പാഴു�
ണ്ടാവുക?

□
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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


പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531

