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സാഹിത്യവാരഫലം

1994/04/03-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

പി. േകശവേദവിെന
കണ്ടു സംസാരിക്കാ
നായി ഞാൻ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ വീട്ടിൽ കൂെട
ക്കൂെട േപാകുമായിരു
ന്നു. ആരു െചന്നാലും
സേന്താഷമാണു് അേദ്ദ
ഹത്തിനു്. ‘വരൂ, വരൂ’
എന്നു് ആഹ്ലാദനിർ
ഭരമായ ശബ്ദത്തിൽ
േകശവേദവ് വിളിക്കും.
േകശവേദവ്
അതിഥി ഇരിക്കാത്ത
താമസം അകേത്തക്കു േനാക്കി ‘സീേത ചായയിേട്ടാ
ളൂ’ എന്നു പറയും. ശ്രീമതി സീതാലക്ഷ്മി േദവ് അല്പസമ
യത്തിനുള്ളിൽ ചായ െകാണ്ടുവന്നിട്ടു് കുശലപ്രശ്നങ്ങൾ
ക്കു േശഷം വീട്ടിനുള്ളിേലക്കു േപാകും. േകശവേദവ്
താൻ അന്നു എഴുതിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന െചറുകഥെയ
ക്കുറിേച്ചാ േനാവലിെനക്കുറിേച്ചാ ആയിരിക്കും വാേതാ
രാെത സംസാരിക്കുക. യാത്രപറഞ്ഞു േറാഡിേലക്കി
റങ്ങുേമ്പാൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും “സൗധത്തിൽ താമ
സിക്കുന്നു േദവ്. േസ്നഹസമ്പന്നയായ സഹധർമ്മിണി.
പുതിയ കാറ് മുൻവശത്തിട്ടിരിക്കുന്നു. ആരാധകരായ
സന്ദർശകരുെട ബഹളം. മന്ത്രിമാരും മറ്റു േനതാക്കന്മാ
രും അേദ്ദഹെത്ത െറ്റലിേഫാണിൽ വിളിച്ചു സംസാരി
ക്കുന്നു. കഥ ചലച്ചിത്രമാക്കാൻ അനുമതി േചാദിച്ചുെകാ
ണ്ടു ഫിലിം നിർമ്മാതാക്കൾ വരുന്നു. വലിയ സംഖ്യ പ്ര
തിഫലമായി െകാടുക്കാെമന്നു പറയുന്നു. സുഖപ്രദമായ
ജീവിതം!”
ഇെതാെക്കയാെണങ്കിലും
ആ ജീവിതം എനിക്കു നൽ
കാെമന്നു് ഈശ്വരൻ പറ
ഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കു
േമാ? ഒരിക്കലുമില്ല. എനി
ക്കു കാറില്ല, സൗധമില്ല.
േദവിെന്റ വീട്ടിെലത്തിയതു
തെന്ന മൂന്നു നാഴിക നടന്നി
ട്ടാണു്. എങ്കിലും എനിക്കു
മെറ്റാരാളുെട ജീവിതം േവ
േണ്ട േവണ്ട. ഞാൻ ഇപ്പറഞ്ഞതു് എെന്റ കാര്യം മാത്ര
മല്ല. െകാടുംെവയിലത്തിരുന്നു് സായാഹ്നം വെര കരി
ങ്കൽക്കഷണങ്ങൾ അടിച്ചു െപാട്ടിക്കുന്ന െതാഴിലാളി
േയാടു ഞാൻ ‘ചങ്ങാതീ എെന്റ ജീവിതം സ്വീകരിക്കൂ.
ഞാൻ നിങ്ങളുെട ജീവിതം സ്വീകരിച്ചു െകാള്ളാം’ എന്നു
പറഞ്ഞാൽ അയാളും അതു േവെണ്ടേന്ന പറയൂ. ഓേരാ
ജീവിതവും, അെതത്ര സങ്കുചിതമാവെട്ട, വിശാലമാക
െട്ട അതു നയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കു പ്രിയെപ്പട്ടതാണു്. പ്രി
യെപ്പട്ടതെല്ലങ്കിലും ആ വ്യക്തി അതിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടു
ന്നു. ദിനങ്ങൾ തള്ളിനീക്കുന്നു. അസ്തമയത്തിൽ ഞര
ങ്ങിയും മൂളിയും ചക്രവാളത്തിനു താെഴ േപാകുന്നു.
ഓേരാ ജീവിതവും, അെതത്ര
സങ്കുചിതമാവെട്ട, വിശാല
മാകെട്ട അതു നയിക്കുന്ന
വ്യക്തിക്കു പ്രിയെപ്പട്ടതാണു്.
പ്രിയെപ്പട്ടതെല്ലങ്കിലും ആ
വ്യക്തി അതിൽ ഒതുങ്ങി
ക്കൂടുന്നു. ദിനങ്ങൾ തള്ളി
നീക്കുന്നു. അസ്തമയത്തിൽ
ഞരങ്ങിയും മൂളിയും ചക്രവാ
ളത്തിനു താെഴ േപാകുന്നു.

തികച്ചും സങ്കുചിതമായ ജീ
വിതമാണു് തങ്കച്ചനു് (ശ്രീ.
എബ്രഹാം മാത്യു എഴുതിയ
‘പഞ്ജരം എന്ന കഥയിെല
കഥാപാത്രം). കഥാകാരൻ
പറയുന്നതുേപാെല അെതാ
രു പഞ്ജരമേത്ര. ഗൾഫ് രാ
ജ്യത്തിെലവിെടേയാ േജാ
ലി. ഭാര്യയും കുഞ്ഞും നാ
ട്ടിൽ. അവധിയിൽ വീട്ടിെല
ത്തിയ അയാൾ മദ്യപിക്കു
ന്നേതയുള്ളൂ. കുഞ്ഞു തേന്റതെല്ലന്നു സംശയം. സംശ
യമുളവാക്കിയതു് ഒരു കള്ളക്കത്തു്. എങ്കിലും ‘ആരെട
േമാൻ’ എന്നു് സന്ദിഗ്ദ്ധതേയാെട ഒറ്റേചാദ്യേമ അയാൾ
ഭാര്യേയാടു േചാദിക്കുന്നുള്ളൂ. അടുത്തദിവസം അയാൾ
ക്കു ഗൾഫ് രാജ്യേത്തക്കു തിരിച്ചുേപാകണം. മദ്യപിച്ചു
കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിെന വീണ്ടും വീണ്ടും ചുംബിക്കുന്ന
ഭാര്യെയ നിരപരാധിയായി പരിഗണിക്കാേമാ? അേതാ
അവൾ സാപരാധേയാ? അറിഞ്ഞുകൂടാ.
ഹാസ്യവും സ്ത്രീയും ഒരിക്ക
ലും േചരുകയില്ല. നമ്മുെട
ചലച്ചിത്രങ്ങളിെല ഹാസ്യ
നടികൾ േപ്രക്ഷകർക്കു
സഹിക്കാനാവാത്ത രീതി
യിലാണു് അഭിനയിക്കുക.
അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ േഗ്രറ്റ
ഗാർേബാ, സാറ ബർ
നാർ (Sarah Bernhardt)
ഇവരുണ്ടാകും. ചാർലി
ചാപ്ളിൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല.

തങ്കച്ചേനാടു് അയാളുെട
ആത്മാവു സംസാരിക്കു
ന്നു. അയാൾക്കു ദുഃശ്ശങ്ക
യാർന്ന ആ സങ്കുചിത
ജീവിതം മാത്രം മതി.
അതിൽ നിന്നു രക്ഷേന
ടി സമ്പന്നനായ മെറ്റാ
രാളിെന്റ ജീവിതം സ്വീ
കരിക്കാനാവും അയാൾ
ക്കു്. എങ്കിലും തങ്കച്ചനു്
അതു േവണ്ട. ഒരു തരം
വ്യാേമാഹമായിത്തീർ
ന്ന അയാളുെട ശരീര
േഗ്രറ്റ ഗാർേബാ
േത്താടു് ആത്മാവു് നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്നു. തങ്കച്ചൻ
എന്ന വ്യക്തി ശരീരമാണു്, മനസ്സാണു്, ആത്മാവാണു്.
ശരീരവും മനസ്സും േക്ലശിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ആത്മാവു് ആ
ശരീരെത്തയും മനസ്സിെനയും ഉേപക്ഷിച്ചു േപാകുേമ്പാൾ
എല്ലാം തീരുന്നു. പരിധിയാർന്ന ഒരു ക്ഷുദ്രജീവിതത്തി
െന്റ ദുരന്തെത്ത ചിത്രീകരിച്ചതിലാണു് എബ്രഹാം മാത്യു
വിെന്റ വിജയമിരിക്കുന്നതു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: ഹാസ്യാഭിനയത്തിൽ സ്ത്രീകൾ േശാഭിക്കാ
ത്തെതന്തു?

ഉത്തരം: ഹാസ്യവും സ്ത്രീയും ഒരിക്കലും േചരുകയില്ല.
നമ്മുെട ചലച്ചിത്രങ്ങളിെല ഹാസ്യനടികൾ േപ്രക്ഷ
കർക്കു സഹിക്കാനാവാത്ത രീതിയിലാണു് അഭി
നയിക്കുക. അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ േഗ്രറ്റ ഗാർേബാ,
സാറ ബർനാർ (Sarah Bernhardt) ഇവരുണ്ടാകും.
ചാർലി ചാപ്ളിൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല.

േചാദ്യം: ജീനിയസിെന പുച്ഛിക്കുന്നവരുേണ്ടാ?
ഉത്തരം: ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന ജീനിയസിെന േഡാക്ടർ
േഗാദവർമ്മ, എൻ. കുഞ്ഞുരാമൻ പിള്ള, ഇളങ്കുളം
കുഞ്ഞൻ പിള്ള ഈ പണ്ഡിതന്മാർ പുച്ഛിച്ചിരുന്നു.
കുഞ്ഞുരാമൻ പിള്ളസ്സാറിനു മഹാകവി വള്ളേത്താ
ളിേനയും പുച്ഛമായിരുന്നു. ‘വള്ളേത്താൾക്കവിത
േയാ? അതുേപാെല കൃഷ്ണൻ നായർക്കും എഴുതാവു
ന്നേതയുള്ളൂ.’ എന്നു് അേദ്ദഹം എേന്നാടു ഒരിക്കൽ
പറഞ്ഞു.

േചാദ്യം: മിക്ക ആൺപിേള്ളരും വഴിപിഴയ്ക്കുന്നതു്
എന്തുെകാണ്ടു് ?

ഉത്തരം: അമ്മ അവെര കൂടുതൽ േസ്നഹിക്കുന്നു.
അച്ഛൻ േസ്നഹിക്കുന്നില്ല. അതാണു കാരണം.

േചാദ്യം: സാഹിത്യവാരഫലെത്ത എല്ലാവരും
കെല്ലറിയുന്നതു് എന്തുെകാണ്ടു് ?

ഉത്തരം: നൂറിനു് െതാണ്ണൂറ്റിെയാൻപതു േപർക്കും

കെല്ലറിയാൻ വാസനയുള്ളതുെകാണ്ടു്. ഈ േകാളം
േവെറാരാളാണു് എഴുതിയിരുെന്നങ്കിൽ ഞാനും ആ
െതാണ്ണൂറ്റിെയാൻപതിൽ ഒരാളായിരുേന്നേന.

േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട മകൻ മരിച്ചേതാെട നിങ്ങൾ

അയാെള മറന്നുകഴിഞ്ഞു ആേല്ല? ഈ േചാദ്യമയ
യ്ക്കുന്നയാൾ നിങ്ങളുെട മകെന്റ കൂട്ടുകാരനാണു്. േപ
രു പറയുന്നില്ല.

ഉത്തരം: മറന്നില്ല. മകൻ അങ്ങകെലയിരുന്നുെകാ

ണ്ടു് എെന്ന സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം നടത്തുന്നു. ആ േനാ
ട്ടം എനിക്കു സന്മാർഗ്ഗത്തിെന്റ പന്ഥാവു കണിച്ചുത
രുന്നു. ജീവിച്ചിരുന്ന മകെന്റ നിർേദ്ദശങ്ങെളക്കാൾ
മരിച്ച മകെന്റ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്ന േനാട്ടമാണു്
എെന്ന െതറ്റുകളിൽ നിന്നു മാറ്റി നിറുത്തുന്നതു്.

േചാദ്യം: നവീന നിരൂപകർ എഴുതുന്നെതാന്നും
എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ലേല്ലാ സാേറ?

ഉത്തരം: എനിക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവെരഴുതു

ന്നതു് മലയാള ഗദ്യമല്ല. ഒരുതരം Surface mannerism
ആണതു്. ഏമസ് ഓസ് എന്ന ഇസ്രിയൽ േനാ
വലിസ്റ്റിെന്റ പ്രേയാഗമാണു് Surface mannerism
എന്നതു്.

േചാദ്യം: എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നുെവന്നു പറഞ്ഞു്

ഒരാൾ പിറെക നടക്കുന്നു. കല്യാണം കഴിച്ചിെല്ല
ങ്കിൽ ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്നതുവെര പറയുന്നു. എന്തു
െചയ്യണം ഞാൻ?

ഉത്തരം: ഒരു േപ്രമവും സത്യസന്ധമല്ല. എല്ലാം പ്ര

കടനങ്ങളാണു്. കല്യാണം കഴിക്കാൻ കുട്ടിക്കു് ഇഷ്ട
മിെല്ലങ്കിൽ അയാേളാടു പാട്ടിനു േപാകാൻ പറയൂ.

നല്ല മനുഷ്യൻ, ചീത്തക്കഥ
മുൻപു് ഒരു േകാേളജിൽ
പ്രസംഗിക്കാൻ േപായി
ഞാനും േവെറ ചിലരും.
മീറ്റിങ്ങ് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
മരിച്ചീനിപ്പുട്ടും കട്ടൻ ചാ
യയും കുടിച്ചുെകാണ്ടു്
കാറിൽ കയറിയേപ്പാൾ
ഒരു പയ്യൻ ഓടി വന്നു
കാറിെന്റ മുൻസീറ്റിലി
രുന്നു. ആെരന്നു് ഞാൻ
േചാദിച്ചില്ല. അേപ്പാഴു
ണ്ടു് നൂേറാളം വിദ്യാർ
ഏമസ് ഓസ്
ത്ഥികൾ ഓടി വരു
ന്നു. “അവെന വിട്ടുതാ. ഇെല്ലങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ നായേരയും
േകശവേദവിേനയും ഞങ്ങൾ ചതച്ചു കളയും.” എന്നാ
േക്രാശിച്ചു െകാണ്ടാണു് വിദ്യാർത്ഥികളുെട ആഗമനം.
ഞങ്ങൾ െപെട്ടന്നു് കാറിെന്റ വശത്തുള്ള കണ്ണാടികൾ
െപാക്കി വച്ചു. േഡാർ േലാക്ക് െചയ്തു. ൈഡ്രവറുെട വല
തു വശെത്ത കണ്ണാടിയുയർത്തി േഡാർ പൂട്ടി. കുട്ടികൾ
കാറിൽ ആഞ്ഞിടിച്ചു. കണ്ണാടിപ്പാളികളിൽ ഇടിച്ചു. മുൻ
വശത്തു് കയറിയിരുന്ന പയ്യനു് ദൗർഭാഗ്യം െകാണ്ടു്
അവരുെട ശത്രുവിെന്റ ഛായയാണു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്.
എന്നാൽ അവർ
അേന്വഷിച്ച ആളായി
രുന്നില്ല അയാൾ. അതു
ഞങ്ങൾ പറെഞ്ഞങ്കി
ലും ഗ്ലാസ് ഉയർത്തി
വച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു് കു
ട്ടികൾക്കു േകൾക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. അവരുെട
ചുണ്ടുകൾ ചലിക്കുന്ന
തിൽ നിന്നു് െതറിവാ
ക്കുകളാണു് േലാപം കൂ
ടാെത പ്രവഹിക്കുന്ന
സാറ ബർനാർ
െതന്നു് ഞങ്ങൾക്കു ഗ്ര
ഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കാറിനകത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ
പറയുന്നതു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു മനസ്സിലാകുന്നിെല്ലന്നു
ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചേപ്പാൾ േറ്റാപ് ൈലറ്റ് കത്തിച്ചു മുൻപിലി
രുന്ന ആളിെന്റ മുഖം ഞാൻ അവർക്കു കാണിച്ചു െകാടു
ത്തു. തങ്ങളുെട ശത്രുവല്ല അയാെളന്നു മനസ്സിലാക്കിയ
കുട്ടികൾ െപാടുന്നെന പിന്മാറി. കാറിെന്റ േബാണറ്റിൽ
കയറിയിരുന്നു വിൻഡ്സ്ക്രീൻ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച കു
ട്ടികളും അവിെട നിന്നു ചാടിയിറങ്ങി. അതിനു േശഷം
ഞങ്ങൾ യാത്രയാരംഭിച്ചു. കുട്ടികളുെട ചുണ്ടുകൾ ചലി
ച്ചേപ്പാൾ അവയിലൂെട പുറത്തു വന്ന ശബ്ദം ശത്രുതയു
േടതാെണന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതു് അതു േകട്ടി
ട്ടല്ല. ഭാവന െകാണ്ടാണു്. ഞങ്ങളുെട നിേഷധ ശബ്ദം
അവർ േകട്ടിട്ടിെല്ലങ്കിലും േറ്റാപ്പ് ൈലറ്റിെന്റ ധവളരശ്മിക
ളും ‘നിങ്ങൾ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന ആളല്ല ഈ മനുഷ്യൻ’ എന്ന
എെന്റ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രസ്താവങ്ങളും ഭാവനയിലൂെട
സത്യാവേബാധത്തിനു് അവെര സഹായിച്ചു. ഇവിെടപ്പ
റഞ്ഞ ഈ ഭാവനയല്ല സാഹിത്യത്തിെല ഭാവന എന്നു
ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.
എങ്കിലും കഥാകാ
രൻ സംഭവങ്ങൾ വർ
ണ്ണിക്കുേമ്പാൾ ആ
സംഭവങ്ങളിലുള്ളതും
നമ്മൾക്കു കാണാൻ
കഴിയാത്തതുമായ അം
ശങ്ങൾ നമുക്കു് അറി
യാൻ കഴിയണം. ഇതി
നു സഹായമരുളുന്നതു്
ഭാവനയാണു്. ചുണ്ടുക
ളുെട ചലനത്തിൽ നി
ന്നു് ശബ്ദം ഊഹിെച്ച
ചാർലി ചാപ്ളിൻ
ടുക്കുന്ന ഭാവനേയക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഈ ഭാവനയു
െട കുറവാണു് ശ്രീ. െക. െക. രേമശിെന്റ കഥകളിൽ
എേപ്പാഴും കാണുക. അച്ഛൻ മകെന െവറുക്കുന്നു. ആ
െവറുപ്പിെന്റ ഫലമായി അവെന്റ അമ്മേയാടും (അയാ
ളുെട ഭാര്യതെന്ന) െവറുപ്പു്. അച്ഛെന്റ െവറുപ്പു കാരണം
മകൻ പട്ടാളത്തിൽേച്ചർന്നു് മറുനാട്ടിേലക്കു േപാകുന്നു.
അേതാെട അച്ഛൻ േരാഗിയാവുന്നു. പശ്ചാത്താപവിവ
ശനായ തന്ത മകെനത്തുേമ്പാൾ മരണേത്താടു അടു
ത്തിരിക്കുന്നു (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല ‘നിർവാണം’
എന്ന െചറുകഥ).

□

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.)

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

