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സാഹിത്യവാരഫലം
1997/12/12-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

െക.പി. സുധീര

എനിെക്കാരാൾ നന്മ െചയ്താൽ
അയാേളാടു് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന
ൈവകാരിക പ്രതികരണമാണു്
േസ്നഹം. ഞാൻ അനവഹിതനാ�
യി മഹാപഥത്തിലൂെട നടക്കുന്നു.
പുറേക കാറ് വരുന്നതു് ഞാൻ കാ�
ണുന്നില്ല. െപാടുന്നെന ഒരു യാത്ര�

ക്കാരൻ എെന്ന പിടിച്ചുവലിച്ചു പന്ഥാവിെന്റ ഒരു വശ�
േത്തക്കു് ആക്കുന്നു. എനിക്കു് അയാേളാടു് ൈവകാ�
രിക പ്രതികരണെമന്ന നിലയിൽ േസ്നഹം േതാന്നു�
കയും അതു് ‘താങ്ക്സ്’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിലൂെട
ആവിഷ്കരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. ഞാൻ പത്രത്തി�
െലഴുതിയ േലഖനം വായിച്ചിട്ടു് നെന്നന്നു് ഒരാൾ റ്റി�
ലിേഫാണിലൂെട അറിയിക്കുന്നു. അയാേളാടും എനി�
ക്കു് േസ്നഹം. എനിക്കു് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ത്രീകളും
പുരുഷന്മാരും എെന്ന േറാഡിൽ വച്ചു കാണുേമ്പാൾ
ബഹുമാനേത്താെട ൈകകൂപ്പുന്നു. ആ ബഹുമാന�
േത്താടു് എനിക്കുള്ള ൈവകാരിക പ്രതികരണമാണു്
േസ്നഹം. ഇത്—അന്യർക്കു് ഉപകാരം െചയ്യാനുള്ള പ്ര�
വണത—ബന്ധുക്കളല്ലാത്തവർക്കാണു് കൂടുതലുമുള്ളതു്.
യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധുക്കെളന്നു പറയുന്നവർ ശത്രു�
ക്കളാണു്. ഈ സത്യം എനിക്കു് േനരേത്ത അറിയാ�
െമങ്കിലും ആ അറിവിനു് ദൃഢത നൽകുന്നതു് ശ്രീമതി
െക.പി. സുധീരയുെട ‘ദുരിത സമവാക്യങ്ങളും അതി�
െന്റ പരിസമാപ്തിയും’ എന്ന െചറുകഥയാണു് (മലയാ�
ളം വാരിക—ലക്കം 29). ഒരു ബാങ്ക് ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ
ഒരു പാവത്തിെന സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കു�
ന്നു. ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ കുട്ടിക്കു് ഹൃദയസംബന്ധി�
യായ ശസ്ത്രക്രിയ േവണ്ടിവരുേമ്പാൾ സഹപ്രവർത്ത�
കരുേടേയാ ബന്ധുക്കളുേടേയാ സഹായം ഉണ്ടാകുന്നി�
ല്ല. പേക്ഷ അയാൾ സഹായിച്ച പാവവും അയാളുെട
കൂട്ടുകാരും േവണ്ടിവന്നാൽ രക്തം െകാടുക്കാൻ തയ്യാ�
റായി ആശുപത്രിയിെലത്തുന്നു. േചരി പ്രേദശത്തു്
താമസിക്കുന്ന പാവങ്ങൾ മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ സമുന്ന�
താവസ്ഥയിൽ എത്തിയവരല്ലായിരിക്കാം. പേക്ഷ
സമുന്നതരാെണന്നു ഭാവിക്കുന്ന ബൂർഷ്വകേളക്കാൾ
അവർക്കു് മനുഷ്യത്വം കൂടും. ആ സത്യത്തിേലക്കു്
സുധീര പ്രയത്നം കൂടാെത ൈക ചൂണ്ടുന്നു. ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥെന്റയും അേദ്ദഹെത്ത സഹായിക്കാെനത്തുന്ന
പാവത്തിെന്റയും വികാരങ്ങെള ന്യൂേനാക്തിയിലൂെട
പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സുധീരയ്ക്കു് കഴിഞ്ഞു എന്നതിലാ�
ണു് ഇക്കഥയുെട വിജയം.

െവർജിനിയ വുൾഫ്

തിരുവനന്തപുരത്തു് രാഷ്ടീയപാർ�
ട്ടിയുെട ജാഥയുള്ളേപ്പാൾ ഉപാന്ത
പ്രേദശങ്ങെളന്നു വിളിക്കാവുന്ന
പാപ്പനംേകാടു്, തിരുമല, കരകു�
ളം, ശ്രീകാര്യം ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ
നിന്നു െതാഴിലാളികൾ േലാറി�
കളിൽ കയറി. െകാടിയുയർത്തി�
പ്പിടിച്ചു്, മുദ്രാവാക്യങ്ങൽ വിളിച്ചു്
ജാഥ ആരംഭിേക്കണ്ട സ്ഥലത്തു വെന്നത്തും. ഒരുമി�
ച്ചു കൂടും. പിന്നീടു് ഒേരരീതിയിലുള്ള ജാഥയുെട പ്രവാ�
ഹമാണു്. പട്ടണത്തിെന്റ കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള തിരുമ�
ലയിൽ കാലുകൾ വയ്ക്കുന്ന െതാഴിലാളികൾ തങ്ങള�
റിയാെത നഗരത്തിെന്റ ഹൃദയഭാഗത്തിെലത്തുന്നു.
അതുേപാെല നഗരത്തിെന്റ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു
യാത്രയാരംഭിക്കുന്ന മറ്റു െതാഴിലാളികളും. യാത്ര തുട�
ങ്ങുേമ്പാൽ വിഭിന്ന മനസ്കരായ െതാഴിലാളികൾ സം�
ഗമസ്ഥലത്തു് എത്തുേമ്പാൾ ഏകമസ്കരായിത്തീരുന്നു.
ഇതുേപാെലയാണു് േലാകത്തുള്ള വിഭിന്ന ജീവികളും
പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. എലിയും പൂച്ചയും കഴുതയും വിഭി�
ന്ന ജീവികൾ. മനുഷ്യനും അതിൽ െപടും. ബാഹ്യാ�
കൃതിയിൽ മാത്രമല്ലാെത അവയ്ക്കു് അേന്യാന്യവ്യത്യാ�
സം വല്ലതുമുേണ്ടാ? ഈ ആശയത്തിനു് കലാരൂപം
നൽകിയിരിക്കുന്നു ശ്രീമതി േഗ്രസി ‘ഏകേലാകം’
എന്ന െചറുകഥയിലൂെട. ൈധഷണിക സമീപനമാ�
ണു് േഗ്രസിയുേടതു്. എങ്കിലും ശ്രീമതിയുെട കഥാരച�
നയിൽ ഊർജ്ജമുണ്ടു്. നവീനതയുണ്ടു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: സംഭാഷണങ്ങളിൽ വലിയ കള്ളങ്ങൾ
പറയുന്നതു് സ്ത്രീേയാ പുരുഷേനാ?

ഉത്തരം: അഭിമുഖ സംഭാഷണങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ�
ക്കു് അേന്യാന്യമായി, പുരുഷന്മാർക്കു് പരസ്പരമായി
അത്ര കള്ളങ്ങൾ പറയാൻ ഒക്കുക്കയില്ല. പേക്ഷ
രണ്ടു സ്തീകൾ െറ്റലിേഫാണിലൂെട സംസാരിക്കു�
േമ്പാൾ വലിയ കള്ളങ്ങൾ പറയും.

േചാദ്യം: വിമർശനം െകാണ്ടു് നിങ്ങൾ ഏെറയാളു�
കെള നിശ്ശബ്ദരാക്കിയിട്ടിേല്ല?

ഉത്തരം: കുയിലിെന്റ ഗാനെത്ത ഞാൻ വിമർശി�
ച്ചാൽ അതു് കാക്കെയേപ്പാെല േക്രാം േക്രാം എന്നു
കരയുേമാ? കാക്കയുെട പുരുഷശബ്ദെത്ത അതു് അടു�
ത്ത നിമിഷത്തിൽ കുയിലിെനേപ്പാെല പാടുേമാ?
വിമർശനം െകാണ്ടു കുയിലിെനയും കാക്കെയയും
നിശ്ശബ്ദരാക്കാൻ കഴിയുേമാ?

േചാദ്യം: മലയാളത്തിെല എഴുത്തുകാെരക്കുറിച്ച്—
നിങ്ങൾ ഉൾെപ്പെടയുള്ളവെരക്കുറിച്ചു്—എന്തു പറയു�
ന്നു?

ഉത്തരം: ‘Trivial personalities decomposing in the
eternity of print’ എന്നു് െവർജിനിയ വുൾഫ് പറ�
ഞ്ഞതു് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭാവികഥനമാണു് (അച്ചടി�
യുെട നിത്യതയിൽ അഴുകിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷുദ്ര�
വ്യക്തികൾ).

േചാദ്യം: അസാദ്ധ്യമായ കാര്യം?

ഉത്തരം: ബന്ധുവിെന്റ മുഖത്തുേനാക്കി ‘നീ വൃത്തി�
െകട്ടവനാണു്; നീ വൃത്തിെകട്ടവളാണു്’ എന്നു പറ�
യാൻ ഒക്കുകയില്ല.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾക്കു് ഒരുപാടു് വയസ്സായിേല്ല?
ഇനിയുെമങ്കിലും േകാളെമഴുത്തു് എന്ന ഈ കച്ചവടം
നിറുത്തിക്കൂേട?

ഉത്തരം: പ്രായം കൂടുന്നതും േകാളെമഴുതുന്നതും പാ�
പകർമ്മമാേണാ സുഹൃേത്ത?

േചാദ്യം: ഭാരതീയനാെണന്ന അഭിമാനമുേണ്ടാ താ�
ങ്കൾക്ക്?

ഉത്തരം: െകാലപാതകം, ൈകക്കൂലി, ബലാത്സം�
ഗം ഇവ മാത്രം നടക്കുന്ന ഭാരതത്തിെല പൗരനു്
അഭിമാനമുേണ്ടാ?

േചാദ്യം: പുരുഷനു് സ്ത്രീയിൽ നിന്നു് സഹിക്കാനാ�
വാത്തതു് ഏത്?

ഉത്തരം: വണ്ണം വളെരക്കൂടിയ യുവതിയുെട േപ്രമ�
പ്രകടനം.

ഉപന്യാസം

ഭാരതീയനാെണന്ന അഭിമാനമുേണ്ടാ താങ്കൾക്കു്?
െകാലപാതകം, ൈകക്കൂലി, ബലാത്സംഗം ഇവ മാത്രം
നടക്കുന്ന ഭാരതത്തിെല പൗരനു് അഭിമാനമുേണ്ടാ?

കാരണവർ മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തു് അേദ്ദഹത്തി�
നു് ഒന്നുമില്ല. രണ്ടല്ല പതിെനട്ടു് വീടുകളായിരുന്നു.
കാരണവരുെട ഭാര്യ ഒരു െകാല്ലം െകാണ്ടു് ഈ പതി�
െനട്ടു വീടുകളും വിറ്റ് ദീപാളി കുളിച്ചു. അെല്ലങ്കിൽ പു�
ളിേശ്ശരി കുടിച്ചു. അരി വാങ്ങി കഞ്ഞി വയ്ക്കാൻ േപാ�
ലും ചക്രമില്ലാെതയായി (ചക്രം = മൂല്യം കുറഞ്ഞ തി�
രുവിതാംകൂർ നാണയം). പിെന്ന കടം േമടിക്കലാ�
ണു്. ഒരു ദിവസം അവർ ഞങ്ങേളാെടാെക്കയായി
പറഞ്ഞു: ‘ഇന്നു് അടുപ്പിൽ തീ കത്തിച്ചില്ല. ഒരു മണി
േപാലും അരിയില്ല. കുറുങ്കുടി വീട്ടിെല… േനാടു പത്തു
രൂപാ കടം േചാദിക്കാം. തരും കിട്ടിയാൽ അരി വാ�
ങ്ങാം. ചമ്മന്തിയുമരയ്ക്കാം.” ഇെതാെക്ക േകട്ടുെകാണ്ടി�
രുന്നു ഒരാൾ—കാരണവരുെട ഭാര്യയുെട വളർത്തുമ�
കൻ.

അയാേളാടു് അവർ പറഞ്ഞു: “േശഖരാ, നീ അവിടം
വെര ഒന്നു േപായിട്ടു വരുേമാ?”

േശഖരൻ എഴുേന്നറ്റു്, ഷർട്ടു് എടുത്തു് ധരിച്ചു. ഇറങ്ങി�
െയാരു നടത്തം വച്ചു െകാടുത്തു. കുറുങ്കടി ഗൃഹനായക�
െന്റ ഔദാര്യത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന
ഞാൻ വിശപ്പുമാറ്റാൻ മാർഗ്ഗമായേല്ലാ എന്നു വിചാരി�
ച്ചു് സമാധാനേത്താെട ഇരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ കഴി�
ഞ്ഞു് േശഖരൻ വന്നു.

കാരണവരുെട ഭാര്യ ആകാംക്ഷേയാെട േചാദിച്ചു:
“കേണ്ടാ? രൂപ കിട്ടിേയാ?”

േശഖരെന്റ മറുപടി: “അമ്മച്ചി എെന്ന അതുവെര േപാ�
കാനേല്ല പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതുെകാണ്ടു് ഞാൻ കുറുങ്കുടി
വീടിെന്റ വാതിൽ വെര െചന്നിട്ടു് തിരിച്ചിങ്ങുേപാ�
ന്നു.”

വായനക്കാർക്കു് േതാന്നും ഇതു് കള്ളമാെണന്നു്. അല്ല,
സത്യം തെന്ന.

പുസ്തകം വായിച്ചു കിട്ടിയ ഒരറിവു് കൂടി പ്രദർശിപ്പി�
ക്കാം.

ഹിറ്റ് ലർ ജീവിതാസ്തമയത്തിൽ ൈസനിേകാേദ്യാഗ�
സ്ഥന്മാേരാടു് പറഞ്ഞു: “വരുന്നതു വരെട്ട. എെന്റ ഹൃദ�
യം മഞ്ഞുകട്ടേപാെല തണുത്തിരിക്കുന്നു. തണുത്തുറ�
ഞ്ഞു് ഒഴുകുകയില്ലേല്ലാ. എനിക്കു് മാറാൻ കഴിയുകയി�
െല്ലന്നു് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂേട” എന്നും. അയവില്ലായ്മ
ഹിറ്റ് ലറുെട സ്വഭാവത്തിെന്റ സവിേശഷതയായിരു�
ന്നു.

ശ്രീ വി. പി. മേനാഹരൻ േദശാഭിമാനി വാരികയി�
െലഴുതിയ ‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് അമ്പതു്’ എന്ന കഥ�
യിൽ േശഖരെന്റ പ്രേയാജനശൂന്യമായ നടത്തമാണു�
ള്ളതു്. ഒരു േപായിന്റുമില്ലാത്ത കഥ. നവീനകഥകൾ�
ക്കുള്ള അയവില്ലായ്മയും അതിെന്റ മുദ്ര തെന്ന.

ഞാൻ സ്വേദശേസ്നഹത്തിെന്റ േസ്താതാവല്ല, എന്നാൽ
ആ വികാരം ഉള്ളവേരാടു് എനിക്കു് വിപ്രതിപത്തി�
യുമില്ല. സ്വേദശേസ്നഹം അതിരു് കടന്നാൽ അതു്
അടിമത്തമായി മാറും എന്നതുെകാണ്ടു് ഞാൻ ആ
സീമാലംഘനെത്ത െവറുക്കുന്നു. േശഖരൻ എെന്നാരു
ഗാന്ധി ഭക്തൻ സ്വേദശേസ്നഹത്തിെന്റ കാരാഗൃഹ�
ത്തിൽ കിടക്കുന്നു എന്നാവും കഥാകാരൻ പറയുക.
അതാണു് അേദ്ദഹം പറയുന്നെതങ്കിൽ കാരാഗൃഹ�
വാസേത്താടു് ബന്ധെപ്പട്ട വികാരെത്ത നാടകീയമാ�
േക്കണ്ടിയിരുന്നു. അതിെന മൂർത്ത സംഭവങ്ങളിലൂെട
പ്രകാശിപ്പിേക്കണ്ടിയിരുന്നു. ഒന്നും ഇവിെട നടക്കു�
ന്നില്ല. നടക്കുന്നതു് ഒരു ഉപന്യാസെമഴുത്തു മാത്രം.

സംഭവങ്ങളും മറ്റും
1. േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരി മഹാനാണു്: പുരുഷരത്നമാ�
ണു്. അന്യെര സഹായിക്കാൻ അേദ്ദഹം എേപ്പാഴും
സന്നദ്ധനായിരുന്നു. അതു് മറന്നല്ല ഇനി ചിലതു് പറ�
യാൻ േപാകുന്നതു് ഞാൻ. എനിക്കു് േവണ്ടിടേത്താ�
ളം വിവരമില്ലാതിരുന്ന കാലയളവിൽ ഞാൻ അേദ്ദ�
ഹെത്ത ജീർണ്ണതയുെട നായകനാക്കി െക. ബാലകൃ�
ഷ്ണെന്റ ‘കൗമുദി’ വാരികയിൽ മൂേന്നാ നാേലാ േലഖ�
നങ്ങൾ എഴുതി. മുണ്ടേശ്ശരി അവ വായിച്ചു എന്നതിനു്
െതളിവുണ്ടു്.

അേദ്ദഹം യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാേളജിൽ പ്രസംഗിച്ച
സമയത്തു് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി േചാദിച്ചു: “അങ്ങ് ജീർ�
ണ്ണതയുെട നായകനാെണന്നുകാണിച്ചു് എം. കൃഷ്ണൻ
നായർ ചില േലഖനങ്ങൾ എഴുതിയേല്ലാ, എന്താണു്
അഭിപ്രായം?”

മുണ്ടേശ്ശരി മറുപടി നൽകി: “കൃഷ്ണൻ നയേരാ? ആരാ
അയാൾ? ഞാൻ അങ്ങെനെയാരാെള േകട്ടിട്ടുേപാലു�
മില്ല.”

അേപ്പാൾ േവെറാരു വിദ്യാർത്ഥി േചാദിച്ചു:
“ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയുെട മാെറ്റാലിയാണു്
വയലാർക്കവിതെയന്നു് കൃഷ്ണൻ നായർ പല േലഖ�
നങ്ങളിലൂെട സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ അഭിപ്രായം
ശരിയാേണാ?”

മുണ്ടേശ്ശരിയുെട മറുപടി: “ആരും അങ്ങെന പറഞ്ഞി�
ട്ടില്ല. പറയാത്ത കാര്യം എേന്നാടു് േചാദിക്കുന്നെത�
ന്തിനു്?”

ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു് യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാേള�
ജിെല മലയാള സമാജത്തിെന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നട�
ന്ന സേമ്മളനത്തിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു. പ്രഭാഷണം
തീർന്നയുടെന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എഴുേന്നറ്റു് “െപ്രാഫ�
സ്സർ േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരി സാറിെന്റ േപരു േകട്ടിട്ടി�
െല്ലന്നു പറഞ്ഞേല്ലാ. കമന്റുേണ്ടാ?” എന്നു േചാദിച്ചു.
ഞാൻ മറുപടി നൽകി: “െപ്രാഫസർ േജാസഫ് മു�
ണ്ടേശ്ശരിേയാ? ആരാണു് അേദ്ദഹം? മാജിക്കിെന്റ
െപ്രാഫസ്സേറാ മേറ്റാ ആേണാ ആ മനുഷ്യൻ? ഞാൻ
അങ്ങെനെയാരാളിെന േകട്ടിട്ടില്ല.”

ഇ. എം. എസ്സ്.

ഈ സംഭവത്തിനു േശഷമാണു്
ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയുെട മുറിവുണങ്ങാ�
െത ചിറ്റൂെരന്ന േദശത്തു് ഒന്നര�
വർഷേത്താളം കഷ്ടെപ്പട്ട എെന്ന
അേദ്ദഹം ശ്രീ. ഇ. എം. എസ്സ്.
േനാടു പറഞ്ഞു് തിരിച്ചു് തിരുവന�
ന്തപുരേത്തക്കു മാറ്റിച്ചതു്. തൃശ്ശൂർ
െസന്റ് േതാമസ് േകാേളജിൽ ഇം�

ഗ്ലീഷ് എം. എ. ക്കു് പ്രേവശനം േതടിയ എെന്റ മക�
നു്, അധികാരികൾ അതുനിേഷധിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദ�
ഹം ഇടെപട്ടു് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിത്തന്നതു്. പിന്നീ�
ടു് ഞാൻ ആ രണ്ടു് ഉപകാരങ്ങളും മുണ്ടേശ്ശരിെയ
ഓർമ്മിപ്പിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അതു മറന്നുേപായി�
രുന്നു. മഹാന്മാർ അന്യർക്കു് ഉപകാരം െചയ്തിട്ടു് ഉട�
െന മറക്കുന്നു. എെന്നേപ്പാലുള്ള ‘അല്പന്മാർ’, ‘ഞാന�
തു് അയാൾക്കു് െചയ്തു’, ‘ഞാൻ അയാൾക്കു് ഇതു് െച�
യ്തു’ എന്നു പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു. മുണ്ടേശ്ശരിെയക്കുറിച്ചു്
ഈ വാക്യങ്ങൾ എഴുതുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം ഇന്നില്ലാ�
ത്തതിൽ എനിക്കു് വിഷാദം.

േഡാറിസ് െലസിങ്

2. േഡാറിസ് െലസിങ്ങിെന്റ
‘African Laughter - Four visits to
Zimbabwe’ എന്ന പുസ്തകം രസ�
കരമാണു്. അതിൽ വിവരിച്ച ഒരു
സംഭവം, ബലാത്സംഗത്തിെനതി�
രായി നിയമമുണ്ടാക്കണെമന്നു്
ഒരു യുവതി ഒരു വൃദ്ധേയാടു പറ�

ഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ (വൃദ്ധ) പഴയ ഒരു സൂത്രം പ്രേയാ�
ഗിച്ചാൽ ബലാത്സംഗത്തിൽ നിന്നു രക്ഷേനടാൻ കഴി�
യുെമന്നു് അറിയിച്ചു. െടക്നിക് ഇതാണു്. കാട്ടിൽ യുവ�
തിെയ ഒരു പുരുഷൻ േവഴ്ചയ്ക്കായി അനുധാവനം െച�
യ്യുന്നു. യുവതി പാവാട െപാക്കി എല്ലാം പ്രദർശിപ്പി�
ച്ചുെകാണ്ടു് േവണം ഓേടണ്ടതു്. അതു് കാണുന്ന പു�
രുഷൻ ഒന്നിെനാന്നു ശക്തിരഹിതനായിത്തീരുന്നു.
അയാൾക്കു് ഓടാൻ കഴിയാെത വരുന്നു. യുവതിെയ
പിടികൂടാനും സാധിക്കുകയില്ല. (Harper Collins പ്ര�
സാധനം. പുറം 257)

മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ

3. ശ്രീ. മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ
എെന്ന ചിലേപ്പാൾ ദയാപൂർവ്വം
െടലിേഫാണിൽ വിളിക്കാറുണ്ടു്.
ഒരാഴ്ചയ്ക്കു് മുൻപ് വിളിച്ചേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: കടലിെന്റ
അത്യഗാധതയിൽ ഒരു തരം സ്രാ�
വുണ്ടു്. അതിെന്റ കരെളടുത്തു് ഒരു
മരുന്നുണ്ടാക്കിെകാണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു ഒരാൾ. ഏതു്
േരാഗവും അതു് കഴിച്ചാൽ േഭദമാകും. കഷണ്ടി മാ�
റി ധാരാളം മുടിയുണ്ടാകും. അയാൾ അതു് അറിയിച്ച�
േപ്പാൾ ഞാൻ േചാദിച്ചു: ‘എയ്ഡ്സ്’ േഭദമാകുേമാ?
മരുന്നുെകാണ്ടുവന്നവൻ പറഞ്ഞു. “അതറിഞ്ഞുകൂടാ,
പരിേശാധിച്ചു േനാക്കണം”. അേപ്പാൾ ഞാൻ നിർേദ്ദ�
ശിച്ചു: “എന്നാൽ … (സാഹിത്യകാരെന്റ േപര്) എന്ന
സാഹിത്യകാരനിൽ അതു പ്രേയാഗിച്ചു േനാക്കൂ.”

കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ

4. ഒരിക്കൽ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ
എേന്നാടു് േചാദിച്ചു: ‘നിങ്ങൾ
എങ്ങെനയാണു് ഇങ്ങെന എല്ലാ�
പത്രങ്ങളിലും എഴുതുന്നത്? എനി�
ക്കാെണങ്കിൽ പതിനഞ്ചു ദിവസ�
െത്ത ആേലാചനക്കുേശഷേമ ഒരു
േലഖനെമഴുതാൻ കഴിയൂ.’ പുേത്ത�
ഴത്തു രാമേമേനാെന്റ അധ്യക്ഷ്യ�

ത്തിൽ ൈവേലാപ്പിള്ളി ശ്രീധരേമേനാൻ ഉദ്ഘാ�
ടനം െചയ്ത ഒരു സ്കൂൾ വാർഷിക സേമ്മളനത്തിൽ
ഞാൻ പ്രഭാഷകനായിരുന്നു. എെന്റ പ്രഭാഷണം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ൈവേലാപ്പിള്ളി േചാദിച്ചു: ‘ഇത്ര
അനായാസമായി പ്രസംഗിക്കുന്നെതങ്ങെന? പ്രിപ്പ�
യർ െചയ്യുേമാ? ഞാൻ പറഞ്ഞു: ഇല്ല മാേഷ, േകാ�
േളജിൽ കുട്ടികേളാടു് എന്നും സംസാരിക്കുന്നവനേല്ല
ഞാൻ? ശീലം െകാണ്ടാണു് ഇങ്ങെന പ്രസംഗിക്കുന്ന�
തു്. സിദ്ധിെയാന്നുമല്ല.” അതുേകട്ടു് ൈവേലാപ്പിള്ളി
പറഞ്ഞു: “അതു ശരിയാണ്, എനിക്കു് ഒരു മാസെത്ത
പ്രിപ്പേറഷനില്ലാെത ഒരു പ്രസംഗം െചയ്യാൻ ആവി�
ല്ല.”

വത്സല

ൈവേലാപ്പിള്ളി

ആഖ്യാനം േവഗമാർന്നതും വി�
വരണം നിശ്ചലതയുള്ളതുമാണു്.
േവഗമാർന്ന ആഖ്യാനം െകാണ്ട്,
ചടുലതയുള്ള ആഖ്യാനം െകാ�
ണ്ടു് ഒരു വികാര പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി�
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശ്രീമതി
വത്സല്ക്കു്. അവരുെട ‘കാലാൾ കാ�
വലാൾ’ എന്ന കഥ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലിള്ളതു്
വായിച്ചു േനാക്കൂ. ഒരു ത്രുടനം നിങ്ങൾക്കു് അനുഭവ�
െപ്പടും. കഥ വായിച്ചു തീരുന്നതുവെര നിങ്ങൾ വാരിക
താെഴവയ്ക്കുകയുമില്ല.

അവിവാഹിതനും െപൻഷൻ പറ്റിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥനു�
മായ രുദ്രാണി റ്റീച്ചെറ ഒരു എക്സ് മിലിറ്ററിക്കാരൻ
‘വക വരുത്തുന്ന’താണു് കഥ. തികച്ചും യുക്തിപരമായ
േപ്ലാട്ടു്. അതു് അനിവാര്യമായ പര്യവസാനത്തിൽ
എത്തുന്നതു് പ്രതിഭാശാലിനിയായ വത്സല കാണിച്ചു
തരുന്നു. ആഖ്യാനത്തിെന്റ സവിേശഷതയാൽ ഭീ�
തിദമായ ഒരന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും കഥാകാരിക്കു്
കഴിയുന്നു.

അരുന്ധതീേറായി

പല്ലവിയും അനുപല്ലവിയും ചര�
ണവും േചർത്തു സംഗീതത്തിെന്റ
േഗാപുരം ഗായകൻ നിർമ്മിക്കുന്ന�
തുേപാെല വത്സല പ്രതിപാദ്യ വി�
ഷയത്തിെന്റ വിവിധ ഘട്ടങ്ങെള
വിദഗ്ദ്ധമായി സങ്കലനം െചയ്യുന്നു.
െപാടുന്നെനയുള്ള വികാര പരിവർ�
ത്തനങ്ങളിലൂെട കഥയുെട ദുരന്ത

സ്വഭാവം ശ്രീമതി സ്പഷ്ടമാക്കിത്തരുന്നു. ഒരുതരം െമ�
േലാഡ്രാമ ഉെണ്ടങ്കിലും ഉത്കൃഷ്ടമായ കഥയായി ഞാ�
നിതിെന പരിഗണിക്കുന്നു.

േനാബൽസ്സമ്മാനം

െറ്റഡ് ഹ്യൂസ്

ൈവേദശിക വസ്തുക്കേളാടുള്ള
നമ്മുെട കമ്പം അസാധാരണമാ�
ണു്. Foreign goods എന്നു േക�
ട്ടാൽ കാള വാലുെപാക്കി ചാടുന്ന�
തുേപാെലയാണു് പലരും ചാടുന്ന�
തു്. പേക്ഷ ഈ വിേദശവസ്തുക്കെളല്ലാം നിഷ്പ്രേയാജ�
നങ്ങളാണു്. വിേദശത്തു് േപായ എനിക്കു് ഒരു ഇമർ�
ജൻസി ലാമ്പ് കിട്ടി. രണ്ടു ദിവസെത്ത ഉപേയാഗം
െകാണ്ടു് അതിെന്റ ബൾബുകൾ എരിഞ്ഞുേപായി.
പകരം ബൾബ് ഇവിെട കിട്ടുകയില്ല. ഫൗണ്ടൻ േപ�
നകളിൽ രാജാവേത്ര ഷിഫർ േപന. പേക്ഷ അതി�
െന്റ റബർറ്റ്യൂബ് ഇവിടെത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ഉരു�
കും. ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. രേണ്ടാ മൂേന്നാ മാസേമ അതുപ�
േയാഗിക്കാനാകൂ. പാർക്ക്ർ േപനയുെട സ്ഥിതിയും
വിഭിന്നമല്ല. വിേദശത്തുനിന്നും െകാണ്ടുവരുന്ന ഏതു
ക്രീമും ‘അലർജിക് റീയാക്ഷൻ’ ഉണ്ടാക്കും. എങ്കിലും
ഭ്രമമാണു് നമ്മുെട ആളുകൾക്കു് ൈവേദശിക വസ്തുക്ക�
േളാടു്.

കാസാൻദ്സാക്കീസ്

വിേദശങ്ങളിെല സമ്മാനങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചും ഇതു് തെന്നയാണു്
പറയാനുള്ളതു്. അരുന്ധതീേറാ�
യിയുെട േനാവലിെന മാറ്റി നിർ�
ത്തുന്നു. ബുക്കർ സമ്മാനം േനടിയ
മറ്റു കൃതികളിൽ നിന്നും പലതും
‘ട്രാഷാ’ണു്. േനാബൽ സമ്മാനം
േനടുന്നവരും ഉന്നതന്മാരല്ല. ഷീ�
മസ് ഹീനിക്ക് അതിനു് അർഹതയില്ല. െറ്റഡ് ഹ്യൂ�
സ് േപാലും അേദ്ദഹെത്തക്കാൾ വലിയ കവിയാ�
ണു്. േപൾ െബക്കിന് േനാബൽ സമ്മാനത്തിെനന്ന�
ല്ല ഏെതങ്കിലും സമ്മാനത്തിനു് അർഹതയുേണ്ടാ?
െസ്റ്റൻ ബക്കിന് േനാബൽ സമ്മാനം നൽകി. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല േനാവ�
ലിസ്റ്റുകളും അേദ്ദഹേത്തക്കാൾ ഉന്നതന്മാരായിരുന്നു.
അനന്തമായ കാലത്തിെല ആവർത്തിക്കെപ്പടാത്ത
ഒരു നിമിഷമാണു് ഗ്രീക്ക് കവിയും േനാവലിസ്റ്റുമായ
നീേക്കാസ് കാസാൻദ്സാക്കീസ്. അേദ്ദഹം ജീവി�
ച്ചിരിക്കുേമ്പാഴാണു് അൽേബർ കമ്യൂവിനു് േനാബൽ
സമ്മാനം െകാടുത്തതു്. കാസാൻദ് സാക്കീസിെന്റ പ്ര�
തിഭയുെട ആയിരത്തിെലാരംശം പ്രതിഭ കമ്യൂവിനി�
ല്ല.

ദാേര്യാ േഫാ (Dario Fo) എന്ന ഇറ്റാല്യൻ നാടകകൃ�
ത്തിനാണു് 1997-െല േനാബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ�
തു്. അതറിഞ്ഞ നിമിഷം െതാട്ടു് ഞാൻ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കൃതികൾ േതടി പരക്കം പാഞ്ഞു. ചിലതു് കിട്ടി.
േഫായുെട മാസ്റ്റർ പീെസന്നു് നിരൂപകർ െകാണ്ടാ�
ടുന്ന Accidental Death of an Anarchist എന്ന ഹാ�
സ്യ നാടകം ആദ്യം വായിച്ചു. Worthless എന്നു് േതാ�
ന്നി. എെന്റ മൂല്യനിർണ്ണയം െതറ്റിേപ്പായതാകാെമന്നു്
േതാന്നി രണ്ടു തവണ കൂടി വായിച്ചു. ഇറ്റലിയിെല ദു�
ഷിച്ച രാഷ്ട്രവ്യവഹാരെത്തയും അധമത്വത്തിലും
താെഴയായി വല്ലതുമുെണ്ടങ്കിൽ അവിടം വെരെച�
ല്ലുന്ന േപാലീസ് നൃശംസതെയയും ഇറ്റലിക്കാർക്കു
മാത്രം ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ഹാസ്യം കലർത്തി രചിച്ച പ്രചാ�
രണപരമായ കൃതിയാണു് അെതന്നു ഗ്രഹിക്കുകയും
െചയ്തു.

അനന്തമായ കാലത്തിെല
ആവർത്തിക്കെപ്പടാത്ത ഒരു
നിമിഷമാണു് ഗ്രീക്ക് കവിയും
േനാവലിസ്റ്റുമായ നീേക്കാസ്
കാസാൻദ്സാക്കീസ്. അേദ്ദ�
ഹം ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാഴാണു്
അൽേബർ കമ്യൂവിനു് േനാ�
ബൽ സമ്മാനം െകാടുത്തതു്.
കാസാൻദ് സാക്കീസിെന്റ
പ്രതിഭയുെട ആയിരത്തിെലാ�
രംശം പ്രതിഭ കമ്യൂവിനില്ല.

ദാേര്യാ േഫായുെട കു�
റിപ്പിെന അവലംബി�
ച്ചു നാടകത്തിെല ഇതി�
വൃത്തത്തിെല പശ്ചാ�
ത്തലം വിശദമാക്കെട്ട.
1969 ഡിസംബർ 12-
നു് മിലാനിെന അഗ്രി�
ക്കൾച്ചറൽ ബാങ്കിൽ
േബാംബ് േസ്ഫാടന�
മുണ്ടായി. അതിെന്റ
ഫലമായി പതിനാറു്
േപർ മരിച്ചു. അരാജകവാദികളാണു് േബാംബ് െപാ�
ട്ടിച്ചെതന്നു് അധികാരികൾ കരുതി. അറസ്റ്റ് െചയ്യ�
െപ്പട്ടവരിൽ ഒരാളായ േജാവാണീ പീേനലീ േപാലീ�
സ് െഹഡ്ക്വാർേട്ടഴ്സിെന്റ നാലാമെത്ത നിലയിൽ നി�
ന്നു് ജന്നൽ വഴി താേഴക്കു് ചാടി ‘ആത്മഹത്യ െച�
യ്തു’െവന്നു േപാലീസ് പറഞ്ഞു. പേക്ഷ പത്തു വർഷ�
ത്തിനു േശഷം െതളിഞ്ഞു ഫാസിസ്റ്റുകളായിരുന്നു
േസ്ഫാടനം നടത്തിയെതന്നു്. അവരിൽ ഒരാൾ ഇറ്റാ�
ല്യൻ രഹസ്യെപ്പാലീസിെല ഒരംഗവുമായിരുന്നു. പി�
േനലിെയ േപാലീസ് ആത്മഹത്യ െചയ്യിക്കുകയായി�
രുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ തല്ലിെക്കാന്നു താഴേത്തക്കു് ഇടുക�
യായിരുന്നു. േദഷ്യവും ചിരിയും ബന്ധെപ്പട്ടവയായ�
തുെകാണ്ടു് േപ്രഷകെര—വായനക്കാെര—ചിരിപ്പിച്ചു്
ധർമ്മേരാഷത്തിേലക്കു െകാണ്ടു െചല്ലാനാണു് േഫാ�
യുെട യത്നം. അതിലേദ്ദഹം പരാജയെപ്പട്ടു എന്നാണു്
എെന്റ മതം. എന്തുെകാണ്ടു്?

െനറൂദ

കലാസൃഷ്ടിയിെല ആശയം എന്തു�
മാകെട്ട. മാർക്സിസമായാലും എനി�
ക്കിഷ്ടമാണു്. പേക്ഷ മാർക്സിസ്റ്റാ�
ശയങ്ങെള അനുവാചകൻ ഹൃദ�
യം െകാണ്ടു പിടിെച്ചടുക്കണം.
അേപ്പാഴാണു കലയുെട ഉദയം.
യാനീസ് റീറ്റ്േസാസും െനറൂദയും
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കവികളാണു്. എന്നാൽ അവരുെട കൃ�
തികൾക്കു് കലാ സൗന്ദര്യേമയുള്ളു. ദാേര്യാ േഫാ
നമുക്കാർക്കും സഹിക്കാനാവാത്ത ഒരു മരണെത്ത—
െകാലപാതകെത്ത—തുച്ഛീകരിച്ചു് പ്രചാരണത്തിെന്റ
മണ്ഡലത്തിൽ െകാണ്ടു െചല്ലുന്നു. അതിനാൽ േപാലീ�
സിെന്റ ക്രൂരതയും അരാജകവാദിയുെട ചരമവും നമ്മു�
െട ഹൃദയെത്ത സ്പർശിക്കാെത െവറും ഫാഴ്സായി മാറു�
ന്നു. സ്വീഡിഷ് അക്കാഡമിയിലുള്ള വിശ്വാസം േലാ�
കജനതയ്ക്കു് നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടു് കാലേമെറയായി. ദാേര്യാ
േഫായ്ക്കു് സമ്മാനം െകാടുത്തേതാെട അവരുെട നാ�
വുകൾ ഞങ്ങൾക്കു് അവിശ്വാസം എന്നു് പറേയണ്ട
അവസ്ഥ ജാതമായിരിക്കുന്നു.

ഐേസ്സഅ ബർലിൻ

ഐേസ്സഅ ബർലിൻ

ഏെതങ്കിലും ചിന്തകൻ ഗ്രന്ഥം
വായിക്കുേമ്പാൾ അതു അവസാ�
നെത്ത പുറത്തിെലത്തുെമന്നും
പിന്നീടു് ആ ചിന്തകളുെട സൗന്ദ�
ര്യം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക�
യിെല്ലന്നും വിചാരിച്ചു് കൂെടക്കൂ�
െട അതടച്ചുവച്ചു് വളെര േനരം മി�
ണ്ടാതിരിക്കുന്ന അനുഭവം വായ�
നക്കാർക്കു് ഉണ്ടായിട്ടുേണ്ടാ? എനിക്കതു് ഉണ്ടായി�
ട്ടുണ്ടു് ഐേസ്സഅ ബർലിെന്റ (Isaiah Berlin 1909–
1997) പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചേപ്പാൾ. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ‘Russian Thinkers’, ‘Karl Marx’, ‘The crooked
Timber of Humanity’ ഈ മൂന്നു പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ
വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മറ്റുള്ളവ എനിക്കു് കിട്ടിയില്ല. വായിച്ച
പുസ്തകങ്ങൾ ഒറ്റയിരുപ്പിൽ വായിച്ചുതീർക്കാൻ കൗ�
തുകമുണ്ടാെയങ്കിലും ചിന്തകളുെട ഉജജ്വലതയിൽ മു�
ഴുകാൻ േവണ്ടി ഞാൻ പാരായണത്തിനു് ഭംഗം വരു�
ത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ചിന്തകൾ കണ്ടാലും:

• “You belive in always telling the truth, no matter
what; I do not, because that it can sometimes be
too painful and too destructive” (The crooked
Timber of Humanity).

• “(It) remains the most powerful amoung the
intellectual forces which are today permanently
transforming the ways in which men act and
think” (ഇതിെല ‘(It)’ മാർക്സിസമാണ്) (Karl Marx
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന്).

ഈ ശതാബ്ദത്തിെല ഉന്നത ചിന്തകന്മാരിൽേപ്പാലും
സ്വാധീനത െചലുത്തിയ ബർലിെന്റ വ്യക്തിത്വെത്ത�
ക്കുറിച്ചും ചിന്താഗഹനതെയക്കുറിച്ചും ശ്രീ. എൻ. ഇ.
സുധീർ മലയാളം വാരികയിെലഴുതിയിക്കുന്നു. ഹ്ര�
സ്വെമങ്കിലും സമഗ്രസ്പർശിയായ േലഖനമാണത്.
Man creates nothing. He can plant a tree, but not
make it. മനുഷ്യൻ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. അവനു്
മരം നടാൻ കഴിയും അതുണ്ടാക്കാനാവില്ല.—എന്നു
പറഞ്ഞതു് ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാരൻ െമസ്ത്രയാണു്. ചിന്ത�
യുെട മഹാവൃക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച മഹാവ്യക്തിയാണു് ബർ�
ലിൻ.

□
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എം.കൃഷ്ണൻ നായർ

തിരുവനന്തപുരത്ത് വി.െക.മാധവൻ പിള്ളയുെടയും ശാര�
ദാമ്മയുെടയും മകനായി 1923 മാർച്ച് 3-നു ശ്രീ എം.കൃഷ്ണൻ
നായർ ജനിച്ചു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േശഷം തിരുവന�
ന്തപുരം യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാളജിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ
ബിരുദാനന്തര ബിരുദം േനടി. പഠനത്തിനു േശഷം മല�
യാള സാഹിത്യാധ്യാപകനായി അേദ്ദഹം പല കലാലയ�
ങ്ങളിലും േസവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. എറണാകുളം മഹാരാജാ�
സ് േകാളജിൽ നിന്നു മലയാള വിഭാഗം തലവനായി വിര�
മിച്ചു.

സാഹിത്യവാരഫലം
36 വർഷേത്താളം തുടർച്ചയായി അേദ്ദ�
ഹം എഴുതിയ (1969 മുതൽ മരണത്തി�
നു ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യ�
വാരഫലം ഒരുപേക്ഷ േലാകത്തിെല
തെന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ച സാഹിത്യ പംക്തി ആയി�
രിക്കും. മലയാളനാട് വാരികയിലാ�

ണ് അേദ്ദഹം തെന്റ പംക്തി എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. മലയാ�
ളനാട് നിന്നുേപായതിനു േശഷം കലാകൗമുദി ആഴ്ചപ്പതി�
പ്പിലും അതിനു േശഷം സമകാലിക മലയാളം വാരികയി�
ലും സാഹിത്യ വാരഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹി�
ത്യത്തിൽ അഗാധമായ അറിവുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െത�
േക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂേറാപ്പു വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ
ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴുത്തുകാെര േകരളത്തിെല വായന�
ക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി. പാവ്  േലാ െനരൂദ, മാർേക്വ�
സ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി കവബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വ�
സാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളികളുെട വായനാേമശയിൽ
എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരുെട പങ്കു െചറുതല്ല.

സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആഥിത്യമര്യാദക്കാരനുമായി�
രുന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ കർശന�
മായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിെന്റ േപരും
പ്രശസ്തിയും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമാ�
യി ഔന്നത്യമുള്ള രചനകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും
മെറ്റല്ലാം വ്യർത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറ�
ച്ചു വിശ്വസിച്ചു. സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ
പത്രപ്രവർത്തനത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവി�
യൽ’ എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി,
‘അതുെകാണ്ടാണെല്ലാ, ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35
വർഷമായി സാഹിത്യ വാരഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും
കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകരമായ രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാ�
ള്ളുന്ന നർമവും മലയാളികളുെട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചു�
ള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാത്മകവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാ�
ഹിത്യ വാരഫലെത്ത വായനക്കാർക്കു പ്രിയങ്കരമാക്കി.

1995 ജൂൺ 25-ന് കലാകൗമുദി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്ത്.

അതിഗഹനമായ വായനയുെട ഉടമയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നാ�
യർ. ഓേട്ടാറിക്ഷാ ൈഡ്രവർമാർ മുതൽ േകാേളജ് െപ്രാഫ�
സർമാർ വെരയും നവകവികൾ മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ
വെരയും സാഹിത്യവാരഫലത്തിെന്റ പുതിയ ലക്കങ്ങ�
ൾക്കുേവണ്ടി കാത്തിരുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ മൗ�
ലികതയുള്ള എഴുത്തുകാർ ഇെല്ലന്നും േടാൾേസ്റ്റായിയും േതാ�
മസ് മാനുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹി�
ത്യകാരന്മാർ ബഹുദൂരം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന്
അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരെത്ത സായാഹ്ന നടത്തക്കാർക്ക് പരിചി�
തനായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നായർ. ഇന്ത്യൻ േകാഫി െഹൗ�
സിെല പതിവുകാരനായിരുന്ന അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപു�
രെത്ത േമാേഡൺ ബുക് െസന്ററിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകനും
ഉപയുക്താവുമായിരുന്നു. സാഹിത്യരംഗെത്ത േസവനങ്ങ�
ൾക്ക് അേദ്ദഹത്തിനു ജി.െക. േഗാെയങ്ക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.
േകരള യൂണിേവഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനക�
ൾക്കായി ഒരു പ്രദർശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ
കാല ഉപന്യാസങ്ങളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യ�
ത്തിെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കു�
ന്നു (1979), സാഹിത്യ വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ
തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.

െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു സ്വകാ�
ര്യ ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു. ന്യുേമാണി�
യയും ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമായിരുന്നു മരണ കാര�
ണം.

(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിനും വാരഫലത്തിെല ചിത്രങ്ങൾക്കും വി�
ക്കിപീഡിയേയാട് കടപ്പാട്.)

https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://en.wikipedia.org/wiki/University_College,_Trivandrum
https://ml.wikipedia.org/wiki/മലയാളം
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https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
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/Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://ml.wikipedia.org/wiki/ഇന്ത്യന്_കോഫീ_ഹൌസ്
https://ml.wikipedia.org/wiki/ഇന്ത്യന്_കോഫീ_ഹൌസ്
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia


പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക് േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു�
കെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി�
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി�
യതു്. 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, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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