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സാഹിത്യവാരഫലം
1997/12/26-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: എെന്റ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു യുവതി എല്ലാ പുരു�
ഷന്മാേരാടും ഒേര രീതിയിൽ ശൃംഗരിക്കുന്നു. അവർക്കു്
ആേരാടാണു് േസ്നഹെമന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതു് എങ്ങ�
െന?

ഉത്തരം: ഏതു് ദിക്കിൽ നിന്നു് കാറ്റടിച്ചാലും നിലവി�
ളക്കിെല േചേതാഹരമായ ദീപം ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും
നിന്നു െകാടുക്കും. അതിനു് ഏതു് കാറ്റിേനാടാണു് േസ്ന�
ഹെമന്നു് നിർണ്ണയിക്കുന്നതു് എങ്ങെന?

േചാദ്യം: ഇന്നെല ഞാൻ കടപ്പുറത്തു് നിൽക്കുേമ്പാൾ
ഒരു പറ്റം പക്ഷികൾ ചക്രവാളത്തിേലക്കു് പറക്കുന്ന�
തു് കണ്ടു. അവ ചക്രവാളത്തിേലക്കാേണാ േപായതു്?

ഉത്തരം: ഭൂമിെയയും അന്തരീക്ഷെത്തയും േവർതിരി�
ക്കുന്ന മിഥ്യയായ േരഖേയാ വൃത്തേമാ ആണു് ചക്രവാ�
ളം. കുതികാൽെവട്ടുകാരും ൈകക്കൂലിക്കാരും ബലാ�
ത്സംഗക്കാരും െപൺവാണിഭക്കാരും ജനേദ്രാഹിക�
ളും നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു് അവർ രക്ഷെപ്പടുകയാ�
യിരുന്നു മിഥ്യാമണ്ഡലത്തിേലക്കു്. ‘ഞങ്ങൾ േപാകു�
ന്നു’ എന്നും അവ പറഞ്ഞിരിക്കും. നിങ്ങൾ േകട്ടിെല്ല�
േന്നയുള്ളൂ.

േചാദ്യം: ദാമ്പത്യജീവിതത്തിെന്റ തകർച്ചയ്ക്കു് കാര�
ണം?

ഉത്തരം: തെന്റ ജീവിതം േപാെലയായിരിക്കണം
ഭാര്യയുെട ജീവിതെമന്നു് ഭർത്താവ് പ്രത്യക്ഷമായും
പേരാക്ഷമായും പറയുന്നു. ഭാര്യക്കു് അവളുെട ജീവി�
തം നയിക്കാേന കഴിയൂ. സംഘട്ടനം അതിെന്റ േപരി�
ലുണ്ടാകുന്നു.

േചാദ്യം: പൂേന്താട്ടത്തിലാെക വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ.
അവ കണ്ടിട്ടും ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നില്ല. എന്താ�
വാം േഹതു?

ഉത്തരം: താങ്കളുെട മനസ്സിലാെക േസ്നഹത്തിെന്റ
പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു് നിൽക്കുന്നു. അവെയ േനാക്കുന്ന
താങ്കൾക്കു് ഉദ്യാനത്തിെല പൂക്കെള േനാക്കാൻ േനര�
െമവിെട?

േചാദ്യം: നല്ല തർജ്ജമക്കാരൻ ആരു്. േകരളവർമ്മ�
േയാ ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മേയാ?

ഉത്തരം: ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ. ‘തീരകല്പകത�
രുക്കൾ െപാഴിക്കും പൂ നിരണതിരമാലകൾ േതാറും’
എന്ന തർജ്ജമ േനാക്കൂ. എന്തു ഭംഗി!

േചാദ്യം: എെന്റ ഭാര്യക്കു് എെന്നക്കുറിച്ചു് നല്ല അഭി�
പ്രായമുണ്ടാകാൻ ഞാെനന്തു് െചയ്യണം?

ഉത്തരം: ഭാര്യ പറയുന്നെതാെക്ക ശ്രദ്ധിച്ചു േകൾ�
ക്കുന്നുെവന്നു് ഭാവിക്കണം. ഭാവിച്ചാൽ മതി. അവർ
പറയുന്നെതാന്നും േകൾക്കണെമന്നില്ല. ഭാര്യ വാേതാ�
രാെത സംസാരിക്കുേമ്പാൾ േഗാർബേച്ചവ് േസാവി�
യറ്റ് യൂണിയെന ഇല്ലാതാക്കിയതിെനക്കുറിേച്ചാ അടു�
ത്ത തിരെഞ്ഞടുപ്പിെനക്കുറിേച്ചാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു്
െകാണ്ടിരിക്കൂ. അവർ അതു് അറിയുകയില്ല. ‘എെന്റ
ഭർത്താവ് േയാഗ്യൻ’ എന്നു് സങ്കൽപിച്ചു് അവർ
സേന്താഷേത്താെട േപാകും അടുക്കളയിേലക്കു്.

േചാദ്യം: കാമുകിെയ സേന്താഷിപ്പിക്കാൻ െകാച്ചു
െകാച്ചു സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുക്കേണാ അേതാ പത്തു�
പവെന്റ മാല വാങ്ങിെകാടുക്കേണാ?

ഉത്തരം: എലിെയപ്പിടിക്കാൻ എലിപ്പത്തായത്തിൽ
(െകണിയിൽ) ഒരു കഷ്ണം മരച്ചീനി വച്ചാൽ മതിയ�
േല്ലാ. ജിേലബി വയ്ക്കണെമന്നില്ല.

മീശേരാമങ്ങൾ പിഴുെതടുക്കുന്നു
രാജാവിെന്റ േപരറിയാെമങ്കിലും ഞാനതു് എഴുതുന്നില്ല.
അേദ്ദഹത്തിനു് നാട്ടുരാജ്യത്തിെല ഉേദ്യാഗസ്ഥപ്രമുഖ�
നായ ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്റ ഭാര്യയുമായി രഹസ്യേവഴ്ച. സാ�
യ് പ് ഇല്ലാതിരുന്ന സമയം േനാക്കി രാജാവു് അയാ�
ളുെട വീട്ടിെലത്തി മദാമ്മയുമായി രതിേകളിയിൽ ഏർ�
െപ്പട്ടു. ഭാര്യെയ േനരെത്ത സംശയിച്ചിരുന്ന സായ് പ്
െപാടുന്നെന വീട്ടിെലത്തി. ഭർത്താവ് വന്നതറിഞ്ഞു്
മദാമ്മ രാജാവിേനാടു് പറഞ്ഞു രണ്ടു് േകാണിപ്പടിക�
ളിൽ ഒന്നിലൂെട ഇറങ്ങി താഴേത്തയ്ക്കു് െപാെയ്ക്കാള്ളാൻ.
മേറ്റ േകാണിപ്പടിയിലൂെടയാണു് സായ് പ് മുകളിേലക്കു
വരുന്നെതന്നു് മദാമ്മ സ്ത്രീസഹജമായ സഹജാവേബാ�
ധം െകാണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ചാടിക്കുതിച്ചു മുക�
ളിെലത്തിയ സായ് പ് േവഗത്തിൽ രണ്ടാമെത്ത േകാ�
ണിപ്പടിയുെട മുകളിൽെച്ചന്നു് താഴേത്തക്കു് േനാക്കി.
രാജാവു് െമെല്ല ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. തിരിച്ചു് േമശയു�
െട അടുക്കെലത്തിയ സായ്  പിനു് റിേവാൾവർ കിട്ടിയി�
ല്ല. കിട്ടിയതു് ഒരു തടിയൻ റൂൾത്തടി മാത്രം. അെതടു�
ത്തുെകാണ്ടു് വന്നു് രാജാവിെന്റ മുതുകിേലക്കു് ഒേരറു്.
അേദ്ദഹം നെട്ടല്ലിനു് ക്ഷതേമറ്റു് താെഴ വീണു. രാജാവു്
വീണതുകണ്ട കുതിരവണ്ടിക്കാരൻ (അന്നു കാറില്ലായി�
രുന്നു) അേദ്ദഹെത്ത വാരിേക്കാരിെയടുത്തു് വണ്ടിയി�
ലാക്കി ഓടിച്ചുേപായി. സായ് പ് മദാമ്മെയ എടുത്തു
രണ്ടാമെത്ത നിലയിൽ നിന്നും ജന്നലിലൂെട താഴേത്ത�
ക്കു് എറിഞ്ഞു. നെട്ടല്ലു് തകർന്ന രാജാവു് േഡാക്ടെറ
വിളിക്കുകയല്ല ആദ്യം െചയ്തതു്. പൂച്ചമല്ലൻ എന്ന േപ�
രിൽ അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന ഒരു റൗഡിെയ വിളിച്ചു നിർേദ്ദ�
ശങ്ങൾ െകാടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പ്രഥമകൃത്യം. രാജാവു് കല് പിച്ചതിങ്ങെന: എടാ
മല്ലാ. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും… സായ് പ് കടപ്പുറത്തു് കാ�
റ്റു െകാള്ളാൻ വരും. നീ കൂട്ടുകാരുമായി െചന്നു് അയാ�
െളപ്പിടിച്ചു് മീശേരാമങ്ങൾ ഓേരാന്നായി പിഴുെതടുക്ക�
ണം. എല്ലാം പിഴുതു് കഴിയുേമ്പാൾ ഞാൻ അവിെട
കുതിരവണ്ടിയിൽ വരും. സായ് പിെന്റ വശം േചർന്നു്
ഞാൻ നിങ്ങെള അറസ് റ്റു് െചയ്യിക്കും. പിന്നീടു് ഞാൻ
നിെന്നയും കൂട്ടുകാരെനയും േമാചിപ്പിച്ചു് പാരിേതാഷിക�
ങ്ങൾ തരും. ‘കല് പന േപാെല’ എന്നു പറഞ്ഞു മല്ലൻ
േപായി.

ഏേതാ ഒരു ഞായറഴ്ച. പൂച്ച മല്ല�
നും കൂട്ടുകാരും സായ് പിെന്റ മീശ�
േരാമങ്ങൾ ഓേരാന്നായി പിഴുെത�

ടുക്കുകയാണു്. സായ് പിെന്റ മുഖമാെക രക്തം. അയാ�
ളുെട നിലവിളി അതിദയനീയം. െപാടുന്നെന രാജാ�
വു് െപാലീസുകാരുമായി അവിെടെയത്തി. “ഈ ദു�
ഷ്ടന്മാെര അറസ്റ്റു് െചയ്യൂ” എന്നു കല്പനയായി. സാ�
യ് പിെന അേദ്ദഹം തെന്ന വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ആശുപ�
ത്രിയിേലക്കു് െകാണ്ടുേപായി. പൂച്ചമല്ലനും കൂട്ടുകാർക്കും
പവൻ വാരിെക്കാടുത്തു രാജാവു്. സായ് പ് ഇംഗ്ലണ്ടിേല�
ക്കു് െകട്ടുെകട്ടുകയും െചയ്തു. ഇതു് ഒരു േറ്റാർച്ചറിെന്റ—
കേഠാരമർദ്ദനത്തിെന്റ—കഥ. കഥെയന്നു പറെഞ്ഞങ്കി�
ലും യഥാർത്ഥ സംഭവം. ഈശ്വരനിന്ദയ്ക്കു് നാക്കു മുറി�
ക്കൽ. വ്യഭിചാരത്തിനു് സ്തനം മുറിക്കൽ അവെയാെക്ക
പണ്ടു് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന
കാലയളവിൽത്തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. 1814-ൽ ബേറാ�
ഡയിൽ ഒരടിമക്കുറ്റവാളിെയ ആനെയെക്കാണ്ടു് ചവി�
ട്ടിെക്കാല്ലിച്ചു. ഇവെയ്ക്കാെക്ക സദൃശമാണു് എെന്റ സുഹൃ�
ത്തായ ശ്രീ. െക. രഘുനാഥെന്റ ‘അല് പം നീണ്ട വാലു�
ള്ള കഥ’ (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്) എന്നു ഞാെനഴുതി�
യാൽ അതു് അത്യുക്തിയാേയ വായനക്കാർക്കു് േതാ�
ന്നൂ. അതിനാൽ അങ്ങെന എഴുതുന്നില്ല. വീരപ്പെനയും
കരുണാനിധിെയയും മറ്റും കഥാപാത്രങ്ങളാക്കിെക്കാ�
ണ്ടു് പരിഹാസച്ഛായയിൽ രചിക്കെപ്പട്ട ഇക്കഥ ഒരു
തരത്തിലുള്ള േറ്റാർച്ചർ തെന്നയാണു്. എനിക്കു് മീശ�
യിെല്ലങ്കിലും പൂച്ചമല്ലൻ ഓേരാ േരാമവും പിഴുെതടുക്കു�
ന്നതു േപാെല തീവ്രേവദന. പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാേര
എെന്റ മൂക്കിെന്റ താഴാേത്തക്കു് േനാക്കൂ. േചാര ഒഴുകു�
ന്നതു് നിങ്ങൾക്കു് കണ്ടുകൂേട?

പുതിയ പുസ്തകം
ഏറിയകൂറും നവീനമായ പാശ്ചാ�
ത്യ സംസ്കാരെത്ത അപഗ്രഥിക്കു�
ന്ന മുപ്പതിെയാന്നു് പ്രബന്ധങ്ങളു�
ണ്ടു് “Studying Culture” എന്ന ഗ്ര�
ന്ഥത്തിൽ. (Arnold Publications,
Ed. Ann Gray and Jim Mc Guigan,
pp. 368, $ 14.99). സാംഗത്യമു�
ള്ള രണ്ടു പ്രബന്ധങ്ങെളക്കുറിച്ചു്
എഴുതാേന സ്ഥലമുള്ളൂ. ആദ്യേത്തതു് സൽമാൻ
റുഷ് ദിയുെട The Satanic Verses എന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ
േനാവലിെനക്കുറിച്ചാണു്. ഞാൻ ഈ നാറുന്ന പുസ്ത�
കം വായിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും തിടുക്കത്തിലുള്ള വായന െകാ�
ണ്ടാവാം പ്രവാചകെനയും വിശുദ്ധ ഖുർആെനയും കുറി�
ച്ചു് റുഷ് ദി എഴുതിയെതാെക്ക ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.
ഇേപ്പാൾ Bhikhu Parekh-െന്റ പ്രബന്ധത്തിൽ അവ
എടുത്തു് കാണിച്ചതു് വായിച്ചേപ്പാൾ റുഷ് ദിയുെട നൃ�
ശംസതയ്ക്കു് ഇത്രേത്താളം െചല്ലാെനാക്കുേമാ എന്നു്
എനിക്കു് േതാന്നിേപ്പായി. റുഷ് ദിയുെട പ്രസ്താവങ്ങളാ�
ണു് അവെയങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും അവ ഇവിെട എടു�
െത്തഴുതി വായനക്കാെര അസ്വസ്ഥരാക്കാൻ എനിക്കു്
തല് പരത്വമില്ല.

ബിക്കു പേരഖ്

സർഗ്ഗാത്മകത്വമുെണ്ടന്നു സ്വയം
അവകാശെപ്പടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ
വിചാരിച്ചാൽ പാടില്ലാത്തതു് വിചാ�
രിക്കുകയും മറ്റുള്ളവെര കഠിനമായി
േവദനിപ്പിക്കുകയും പ്രേകാപിപ്പികു�
കയും െചയ്യുേമ്പാൾ അയാെള െവല്ലു�
വിളിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും െച�
േയ്യണ്ടതാെണന്നു് പേരഖ് അഭിപ്രാ�

യെപ്പടുന്നു. റുഷ് ദി ജനതയുെട വികാരങ്ങെള മനസ്സിലാ�
േക്കണ്ടിയിരുന്നു. പേക്ഷ അേദ്ദഹം പ്രവാചകെന നി�
ന്ദിച്ചതു് േപാെല അേദ്ദഹെത്ത ആരാധിച്ചവെരയും നി�
ന്ദിച്ചു. അതിനാൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളും റുഷ് ദിയും
തമ്മിലുള്ളതും നിലവിലിരിക്കുന്നതുമായ പിരിമുറുക്കം നി�
രാസ്പദമാെണന്നു് പറഞ്ഞുകൂടാ. നിക്ഷ്പക്ഷതയുണ്ടു്
പേരഖിെന്റ പ്രബന്ധത്തിനു്. Fedric Jameson വിശ്വവി�
ഖ്യാതനായ മാർക് സിസ്റ്റ് നിരൂപകനാണു്.

െഫ്രഡ്രിക്
െജയിംസൺ

േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസെമന്ന പു�
തിയ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അസത്യ
സ്വഭാവം എടുത്തു കാണിക്കുന്ന�
തിൽ അേദ്ദഹം വിജയം വരിച്ചി�
രിക്കുന്നു. (Post modernism and
Consumer Society എന്ന പ്രബ�
ന്ധം) ഉപേഭാക്താക്കളുെട മുത�
ലാളിത്വേത്താടു് ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു
പ്രസ്ഥാനാഭാസത്തിെന്റ ദൗർബല്യങ്ങളും യുക്തി�
രാഹിത്യങ്ങളും െജയിംസൻ തനിക്കു് മാത്രം കഴിയു�
ന്ന മട്ടിൽ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം േചാദി�
ക്കുന്നു: Can Flaubert, Mallarme and Gertude Stein
not be included in an account of post modernist
temporality? What is so new about all of this? Do
we really need the concept of post modernism? േക�
രളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസെത്ത എഴു�
ന്നള്ളിച്ചു് നടക്കുന്നവരുെട കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കാൻ
പറ്റിയ പ്രബന്ധമാണു് െജയിംസിേന്റതു്. ൈലംഗികത,
സ്ത്രീസമത്വവാദം ഇങ്ങെന ൈവവിദ്യമുള്ള വിഷയങ്ങെള�
ക്കുറിച്ചു് പണ്ഡിേതാചിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ഗ്ര�
ന്ഥത്തിനു് പ്രാധാന്യമുണ്ടു്.

നാനാവിഷയകം

പി. കുഞ്ഞിരാമൻ
നായർ

സ്ഥലം ചിറ്റൂർ. വർഷം 1969 അെല്ല�
ങ്കിൽ 1970. പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നാ�
യരുെട ഒരു കാവ്യം േകാേളജ് ക്ലാ�
സ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടു ഞാൻ വീട്ടിേലക്കു്
േപാരാൻ േറാഡിൽ എത്തി. അത്ഭു�
താവഹം. സാക്ഷാൽ കവി കുഞ്ഞി�
രാമൻ നായർ േറാഡിൽ നിൽക്കു�
ന്നു. എെന്നക്കണ്ടയുടെന അേദ്ദഹം

േചാദിച്ചു. “ചങ്ങമ്പുഴെയയാണു് ഏെറയിഷ്ടം അേല്ല?”
ഞാൻ ആ േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം പറയാെത അേദ്ദഹ�
െത്ത അറിയിച്ചു. “ഞാൻ അങ്ങയുെട ഒരു കവിത പഠി�
പ്പിച്ചിട്ടു് വരികയാണു്” കവി അതുേകെട്ടന്നു് ഭാവിക്കാ�
െത പറഞ്ഞു: “അല്ല ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ എേന്നാടു്
പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കു് ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയാണിഷ്ടെമന്നു്.”
ഞങ്ങൾ യാത്ര പറഞ്ഞു് പിരിഞ്ഞു. അന്നെത്ത അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ രൂപം ഇേപ്പാഴും എെന്റ മനസ്സിെന്റ ദർപ്പണ�
ത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

വള്ളേത്താൾക്കവിത എന്ന
പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ േനർത്ത ചന്ദ്രക്ക�
ലയായിമാറി അസ്തമയത്തിൽ
െചന്നേപ്പാൾ ഞാൻ ദു:ഖിച്ചു. ആ
വിഷാദമാണു് ഇന്നെത്ത കവിത
കാണുേമ്പാഴും എനിക്കുണ്ടാവുക.

2. പി.െക. വിക്രമൻ�
നായർ സെസ്പൻഷ�
നിൽ കഴിയുന്ന കാ�
ലം. അേദ്ദഹം എക്സി�
ക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയ�
റായിരുന്നു. ശബരി�
മലയിൽ ഏേതാ േജാലിക്കു് ൈപപ്പ് വാങ്ങിയതു്
രണ്ടാം തരം ൈപപ്പായിേപ്പായി എന്നതിെന്റ േപ�
രിൽ സെസ്പൻഷൻ ഉണ്ടായി. ഒരുദിവസം ൈവകുേന്ന�
രം ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടിൽെച്ചന്നു. പ്രസിദ്ധ�
നായ ആ അഭിേനതാവിെന്റ വീട്ടിൽ ആരാധകരുെട
ബഹളം. ഞാൻ വിക്രമൻ നായേരാടു് േചാദിച്ചു: “േച�
ട്ടെന്റ േപരിൽ ഒരു കുറ്റവുമിെല്ലന്നു ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
എഴുതിയേല്ലാ. പിെന്ന എന്താണു് റീയിൻേസ്റ്ററ്റ് െച�
യ്യാൻ ഈ താമസം” വിക്രമൻനായർ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“മന്ത്രി പി. ടി. ചാേക്കാ എെന്നസ്സംബന്ധിച്ച ഫയ�
ലിൽ He cannot be reinstated because he is a fellow
traveller of the Communist Party. He writes for the
Janayugam weekly regularly എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നു.
ജനയുഗം വാരികയിൽ എഴുതിയാൽ കമ്മ്യുണിസ്റ്റാകു�
േമാ? പിന്നീടു് ആേരാ ഇടെപട്ടു് വിക്രമൻ നായരുെട
സസ് െപൻഷൻ റദ്ദാക്കി.

3. േകാേളജിൽ േജാലിയുള്ളവരും സാഹിത്യത്തിൽ
താല്പര്യമുള്ളവരുമായ കുേറേപ്പെര പി. േകശവേദവ്
ശംബള പണ്ഡിതന്മാർ എന്നു് വിളിച്ചു് ആേക്ഷപിച്ചിരു�
ന്ന കാലം. അക്കാലത്തു് മയ്യനാട്ടു് വച്ചു് ഒരു സാഹിത്യ
സേമ്മളനം കൂടി. എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള, പി. േകശവേദവ്,
െക. ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രഭാഷകർ. അവരുെട കൂ�
െട ഞാനുമുണ്ടായിരുന്നു. “ആേരാഗ്യ നിേകതന”െമന്ന
ബംഗാളി േനാവൽ േപാെല ഒരു േനാവൽ മലയാള�
ത്തിൽ ഇല്ല എന്ന സത്യം കൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു. സാ�
ഹിത്യകാരന്മാർ ഒന്നും വായിക്കാത്തവരാെണന്നു് കൂടി
അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു. രണ്ടും േദവിെന െചാടിപ്പിച്ചു. വാ�
യിക്കാത്തതിനു് കാരണവും കൃഷ്ണപിള്ള വ്യക്തമാക്കി.
െവള്ളായണി പരമു വിവാഹങ്ങൾക്കു് ക്ഷണിച്ചാൽ
േപാവുകയില്ലായിരുന്നു. കാരണമേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ പര�
മു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ തിരിച്ചു േപാരുേമ്പാൾ വല്ല ചരുവ�
േമാ െമാന്തേയാ കിണ്ടിേയാ ഞാനറിയാെത തെന്ന
എെന്റ കക്ഷത്തു് ഇരുന്നുെവന്നു വരും” ആ േപടിയാ�
ണു് മലയാളത്തിെല എഴുത്തുകാർക്കു് എന്നു് കൃഷ്ണപി�
ള്ള പറഞ്ഞേപ്പാൾ േദവ് പ്ലാറ്റ് േഫാമിലിരുന്നു് നിറു�
െത്തടാ തെന്റ പ്രസംഗം. ശംബളപ്പണ്ഡിതാ നിറുത്തു്
എന്നു് ആേക്രാശിച്ചു. കൃഷ്ണപിള്ള േക്ഷാഭിച്ചില്ല. പ്രസം�
ഗം നിറുത്തിയതുമില്ല.

സി. േകശവൻ

േകശവേദവ് കൂടുതൽ അക്രമാസ�
ക്തനായേപ്പാൾ േശ്രാതാക്കൾ ഇട�
െപട്ടു. അവരിൽപ്പലരും േകശവ�
േദവിേനാടു് മര്യാദ പാലിക്കാൻ
രൂക്ഷസ്വരത്തിൽ ആവശ്യെപ്പട്ടു.
അടിയുണ്ടാകുെമന്നു കരുതി ഞാൻ
േവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങിേയാടി െക. ബാലകൃഷ്ണെന്റ ഒരു
ബന്ധുവിെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു് ഇരുന്നു. അവിെടയുണ്ടാ�
യിരുന്നു സി. േകശവൻ. കാറ്റിൽെപ്പടാദീപെമന്ന േപാ�
െല ആ മഹാൻ പ്രശാന്തനായി ഇരിക്കുന്നു. ഞാൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്തു് ഇരുന്നു. എെന്റ അസ്വസ്ഥത
ആ മഹാെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം െകാണ്ടു് ഇല്ലാെതയായി.

Thich Nhat Hanh

4. ധിഷണയ്ക്കു് ആഹ്ലാദവും സംതൃപ്തി�
യും നൽകാൻ വിയറ്റ്നാമിെല െസ�
ന്മാസ്റ്റർ (Thich Nhat Hanh) എഴു�
തിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു് കഴിയും. (പാരീ�
സിലാണു് അേദ്ദഹം താമസിക്കുന്ന�
തു്) ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ മഹാൻ
പറയുന്നു:“എച്ചിൽക്കൂമ്പാരം വല്ലാ�

ത്ത നാറ്റമുണ്ടാക്കും. വിേശഷിച്ചും അഴുകുന്ന വസ്തു�
ക്കൾ. എന്നാൽ പൂേന്താട്ടത്തിനു് പ്രേയാജെപ്പടുന്ന കൂ�
ട്ടുവളവുമാകുമതു്. പരിമളമാർന്ന പനിനീർപ്പൂവും നാറു�
ന്ന എച്ചിൽക്കൂമ്പാരവും ഒേര അസ്തിത്വത്തിെന്റ രണ്ടു
വശങ്ങളാണു്. ഒന്നില്ലാെത മെറ്റാന്നിനു് നിലനില്പില്ല.
എല്ലാം പരിവർത്തനത്തിനു് വിേധയങ്ങൾ. ആറു ദിവ�
സം കഴിഞ്ഞു് വാടുന്ന പനിനീർപ്പൂ എച്ചിലിെന്റ ഭാഗമാ�
കും. ആറു മാസം കഴിയുേമ്പാൾ ആ ഉച്ഛിഷ്ടക്കൂമ്പാരം
പനിനീർപ്പൂവായി മാറും”

5. േപ്രാ ൈവസ് ചാൻസലറായിരുന്ന പി.ആർ. പര�
േമശ്വരപ്പണിക്കേരാെടാരുമിച്ചു് ഞാൻ പല മീറ്റിങ്ങുകൾ�
ക്കും േപായിട്ടുണ്ടു്. ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹം എേന്നാടു് പറ�
ഞ്ഞു: സായ്  പ് അതു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് ഇതു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്
എന്നു പറയുന്നതിെനക്കാൾ നല്ലതു് നിങ്ങളുേടതായ വി�
ചാരങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണു്. അവയ്ക്കു് പ്രൗഢത
ഇെല്ലങ്കിലും സായ്പ്പിെന്റ വിചാരങ്ങൾക്കു് പ്രൗഢത
ഉെണ്ടങ്കിലും നിങ്ങളുെട അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാനാ�
ണു് എനിക്കു് കൗതുകം.

ശിവരാമകാരന്ത്

6. ഡിസംബർ ഒൻപതാം തീയതി
അന്തരിച്ച വലിയ സാഹിത്യകാര�
നായ ശിവരാമകാരന്തിെന ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. കുറച്ചുേനരം സംസാരി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഡൽഹി എയർേപാർട്ടി�
െല ബഞ്ചിൽ അേദ്ദഹം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കു�
കയായിരുന്നു. ഞാൻ അടുത്തുെച�
ന്നു് എെന്ന പരിചയെപ്പടുത്തി. ആ

മഹാവ്യക്തിയുെട അടുത്തിരിക്കാൻ എനിക്കു് ൈധര്യമു�
ണ്ടായില്ല. പേക്ഷ പുഞ്ചിരി െപാഴിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം
ബഞ്ചിൽ ൈക െകാണ്ടു് തട്ടി ‘ഇവിടിരിക്കു’ എന്നു് ഇം�
ഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇരുന്നു. കുറച്ചുേനരം സാഹി�
ത്യെത്തക്കുറിച്ചു് സംസാരിച്ചു. യാത്ര പറഞ്ഞു് ഞാൻ വി�
മാനത്തിൽ കയറാൻ േപാകുകയും െചയ്തു. ദൂെരെച്ചന്നു്
തിരിഞ്ഞു് േനാക്കി. അേദ്ദഹം അനങ്ങാതിരിക്കുകയാ�
ണു്. മഹാപുരുഷനാണു് ശിവരാമകാരന്തു് എന്നു് എനി�
ക്കു് േതാന്നി.

7. യാസുനാരി കാവാബാത്താ
(1899–1972. േനാബൽ സമ്മാനം
1970). യൂക്കിേയാ മീഷീമ (Yukio
Mishima 1925–1970. ആത്മഹത്യ
െചയ്തു) ജൂനീചീേറാ താനീസാക്കീ
(Junichiro Tanizaki 1886–1965)
െകൻസാബൂറാ ഓേവ (Kenzaburo
Oe ജനനം 1935. േനാബൽ സമ്മാനം 1994) ഈ ജാ�
പ്പനീസ് േനാവലിസ്റ്റുകൾക്കു് േശഷം രാഷ്ട്രാന്തരീയ
പ്രശസ്തി േനടിയ േനാവലിസ്റ്റാണു് ഹാറൂക്കി മൂറാകാ�
മീ (Haruki Murakami ജനനം 1949) അേദ്ദഹത്തിെന്റ
Hard-Boiled Wonderland എന്ന താനീസാക്കീസ്സമ്മാ�
നം േനാവൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാനസിക പ്രക്രിയ�
കെള സറീയലിസേത്താെട ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ആ േനാ�
വലിനു് സവിേശഷതയുണ്ടു്. രചനാരീതി കാണിക്കാൻ
ഒന്നു രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ എടുെത്തഴുതാം.

“Sex is an extremely subtle undertaking, unlike
going to the department store on Sunday to buy the
thermos.

Even among young, beautiful fat women, there are
distinctions to be made. Fleshed out one way, they’ll
leave you lost, trivial, confused.

In this sense, sleeping with fat women can be a
challenge. There must be as many paths of human
fat as there are ways of human death”

മൂറാകാമിയുെട പുതിയ േനാവലായ The Wind-Up Bird
Chronicle-െന്റ (611 pages) െറവ്യു ൈറ്റം വാരികയിലു�
ണ്ടു്. േപാസ്റ്റ് േമാേഡർൺ തരിശുഭൂമിയായി ജപ്പാെന
ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നു് വാരിക പറയുന്നു.
അന്തരംഗ സ്പർശിയായ ഒരു പുസ്തകേമാ ഒരു േലഖന�
േമാ ഇതുവെര എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത Pico lyer ആണു് നി�
രൂപകൻ. അതുെകാണ്ടു് സൂക്ഷിച്ചു േവണം േനാവൽ
വാങ്ങാൻ.

ധീരനാരു്
എവിെടേയാ വായിച്ചതു് ഓർമ്മയിൽ നിന്നു് കുറിക്കുക�
യാണു്. ‘പൂക്കളുെട പരിമളം വായുവിൽ പ്രസരിക്കുന്നു.
ചന്ദ്രൻ തിളങ്ങുന്നു. മനുഷ്യൻ വളെരക്കാലം ജീവിച്ചി�
രിക്കും.’ എന്താണു് ഈ പ്രസ്താവനകൾക്കു് പിറകിൽ
എന്നു് ആേരാ േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഇെതഴുതിയ റഷ്യൻ
കവി പറഞ്ഞുേപാലും. പൂക്കൾ സൗരഭ്യം പരത്തുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞാൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസത്തിെന്റ
പൂക്കളായ കലാസൃഷ്ടികൾ തിളങ്ങുന്നു എന്നാണു് അർ�
ത്ഥം. ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കുന്നുെവന്നതു് സ്പുട്നിക്ക് േഗാ�
ളാന്തരയാത്രയ്ക്കു് വഴിെയാരുക്കി എന്നതാണു്. മനുഷ്യൻ
വളെരക്കാലം ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന പ്രസ്താവം േസാ�
വിയറ്റ് യൂണിയൻ േകാടാനുേകാടി വർഷങ്ങൾ നില�
നിൽക്കും എന്നാണു് വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇതു് വായി�
ച്ച റഷ്യൻ ജനത അപ്പറഞ്ഞതു് മുഴുവൻ വിശ്വസിച്ചിരി�
ക്കും.

കാമുകിെയ സേന്താഷിപ്പിക്കാൻ
െകാച്ചു െകാച്ചു സമ്മാനങ്ങൾ െകാ�
ടുക്കേണാ അേതാ പത്തു പവെന്റ
മാല വാങ്ങി െകാടുക്കേണാ?
എലിെയപ്പിടിക്കാൻ എലിപ്പ�
ത്തായത്തിൽ (െകണിയിൽ) ഒരു
കഷണം മരച്ചീനി വച്ചാൽ മതിയ�
േല്ലാ. ജിേലബി വയ്ക്കണെമന്നില്ല.

ഈ കവിയുെട മാന�
സിക നിലേയാെടയാ�
ണു് ശ്രീമതി പ്രമീളാേദ�
വി ‘മാനവീയം’ എന്ന
കാവ്യം േദശാഭിമാനി
വാരികയിൽ എഴുതി�
യതു്. ഭൂതകാലെത്ത
നശിപ്പിച്ചു് േശാഭനമായ
ഭാവികാലെത്ത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം െച�
യ്യുന്നതാണു് കാവ്യം. പേക്ഷ കവിതയുെട അർത്ഥന�
കൾക്കു് അനുരൂപമല്ലാത്ത ശബ്ദാേടാപം െകാണ്ടു് പ്ര�
മീള കാവ്യെത്ത പ്രചാരണപരമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു.
റഷ്യൻ കവിെയേപ്പാെല ശ്രീമതിയും അർത്ഥപ്രദർശ�
നം നടേത്തണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു.

ഇവിെടെയാരു ചിതെയാരുക്കീടുക ജീർണ്ണിച്ച
പകലിരവുകൾക്കിനി തീ െകാളുത്തീടുക!
മുഖപടമഴിക്കുക ഉച്ചെക്കാടും െവയിൽ–
ത്തിരയിൽ നാം കണ്ണുകൾ കഴുകിത്തിളക്കുക

എന്ന വരികളിലും തുടർന്നു വരുന്ന വരികളിലും ഒേന്ന
ഇല്ലാതായുള്ളു. കവിത.

ഭൂതകാലെത്ത നശിപ്പിച്ചു്
േശാഭനമായ ഭാവികാലെത്ത
സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആഹ്വാ�
നം െചയ്യുന്നതാണു് കാവ്യം.

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മഹാ�
കവിയാണു്. പേക്ഷ
ജനയുഗം വാരിക
കവിത േചാദിച്ചാൽ
‘കമ്പനി മുറ്റെത്ത കാട്ടു�
മുല്ല’ എന്ന േപരിൽ െതാഴിലാളി സ്ത്രീെയക്കുറിച്ചു് കാവ്യം
രചിക്കും. ‘മാതൃഭൂമി’യാണു് കവിത േചാദിക്കുന്നെത�
ങ്കിൽ വിശ്വദർശനത്തിെന്റ അപ്രേമയ പ്രഭാവെത്തക്കു�
റിച്ചാവും രചന. ഏതു് വാരികയ്ക്കാണ്, ഏതു് പത്രത്തി�
നാണു് രചന നൽേകണ്ടെതന്നു് രചയിതാവു് ആേലാ�
ചിക്കുകേയ അരുതു്. എങ്കിേല സത്യസന്ധത പ്രകാ�
ശിക്കൂ. “ചിത്തം ചലിപ്പതിനു േഹതു മുതിർന്നു നിൽേക്ക
െനഞ്ചിൽ കുലുക്കെമവനില്ലവനാണു ധീരൻ”

വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി
േകാഴി കൂവിയാണു് പ്രഭാതെത്ത ആഗമിപ്പിക്കുന്നെത�
ന്ന അർത്ഥത്തിൽ എൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ കവിതെയഴുതിയിരുന്നതായി ഓർമ്മ�
യുണ്ടു്. അതു് കവി ഭാവനാജന്യെമന്നു മാത്രം കരുതി�
യാൽ മതി. പ്രഭാതാഗമനത്താൽ പ്രേചാദനം െകാ�
ണ്ടിട്ടാണു് േകാഴി കൂവുന്നതു്. പേക്ഷ കവിെയന്ന പൂ�
േങ്കാഴി കൂവിയാണു് കവിതാ പ്രഭാതെത്ത ആഗമിപ്പിക്കു�
ന്നതു്, പ്രഭാതം നവീനെമന്നു നമുക്കു് േതാന്നും. സൗന്ദ�
ര്യാനുഭൂതിയും അതു് ജനിപ്പിക്കുന്ന താദാത്മ്യേബാധവും
പഴയ വിഷയങ്ങളാകാം. പേക്ഷ ശ്രീ. വിഷ്ണുനാരായ�
ണൻ നമ്പൂതിരിയുെട ൈകയിൽ അതിനു് നൂതനത്വമു�
ണ്ടാകുന്നു. സൗന്ദര്യെത്ത അംഗനയായി സങ്കല്പിക്കൂ.
കവി അവളുെട ശ്യാമളനയനങ്ങളിലൂെട േനാക്കുന്നു.
അവളുെട േപ്രമകൂജനങ്ങളിലൂെട കുയിലിെന്റ കൂജനം
ശ്രവിക്കുന്നു. ഈ താദാത്മ്യെത്ത സ്ഫുടീകരിക്കുകയാ�
ണു് വിഷ്ണുനാരായണൻനമ്പൂതിരി ആ േപരുള്ള സുന്ദ�
രമായ കാവ്യത്തിലൂെട (ജന്മഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പു്).
ഉചിതങ്ങളായ പദങ്ങൾ ക്രമമായി വിന്യസിക്കുേമ്പാൾ
ഗദ്യം. ഉചിതങ്ങളായ പദങ്ങെള ഉചിതജ്ഞതയുള്ള
ക്രമത്തിൽ വിന്യസിക്കുേമ്പാൾ കവിത എന്ന േകാൾറി�
ജിെന്റ മതം സാർത്ഥകമാകുന്നതു് കാണണെമങ്കിൽ
ഈ കാവ്യം വായിക്കണം.

പടിഞ്ഞാേറ േകാണിെല ചന്ദ്രക്കല വിളർത്തു് വിളർ�
ത്തു് അൽപാല്പമായി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതു് ഞാൻ
േനാക്കി നിന്നിട്ടുണ്ടു്. ഒരു ജാപ്പനീസ് ചലച്ചിത്ര സം�
വിധായകൻ കാലെത്തഴുേന്നറ്റു് താമരക്കുളത്തിെന്റ
കരയിൽ െചന്നു നിന്നു് പൂക്കൾ വിടരുന്നതിെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കുെമന്നു് ആത്മകഥയിെലഴുതിയതു് ഞാൻ വാ�
യിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എനിക്കാെണങ്കിൽ താമരപ്പൂക്കൾ കൂമ്പു�
ന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ് ദം േകൾക്കാനാ�
ണു് കൗതുകം: ചന്ദ്രക്കലയുെട മരണത്തിൽ എനിക്കു്
ആഹ്ലാദമുണ്ടാകുന്നതുേപാെലയാണതു്. സാഗരതരം�
ഗങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുേമ്പാഴല്ല അവ തീരത്തു് വന്നടിച്ചു
ചിന്നിച്ചിതറുന്ന ദൃശ്യമാണു് എനിക്കു് പ്രിയം. എേന്ത
ഈ അനിയത മാനസികനില എനിക്കു് പ്രായം കൂടുക�
യും മരണെമന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അടുത്തടുത്തു് വരികയും
െചയ്യുന്നതു് െകാണ്ടാവാം. പേക്ഷ കവിതയുെട മരണം.
വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ കലയുെട മരണം േനാക്കി�
ക്കാണാൻ എനിക്കാവില്ല. വള്ളേത്താൾക്കവിത എന്ന
പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ േനർത്ത ചന്ദ്രക്കലയായി മാറി അസ്തമയ�
ത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ ഞാൻ ദുഃഖിച്ചു. ആ വിഷാദമാണു്
ഇന്നെത്ത കവിത കാണുേമ്പാഴും എനിക്കുണ്ടാവുക.
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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 മരണത്തിനു
ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യവാരഫ�
ലം 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 േശ�
ഷം സമകാലിക മലയാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫ�
ലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ
അറിവുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂ�
േറാപ്പു വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴു�
ത്തുകാെര േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി.
പാവ്  േലാ െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി
കവബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളിക�
ളുെട വായനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരു�
െട 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 ഉറച്ചു വി�
ശ്വസിച്ചു. സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ പത്രപ്ര�
വർത്തനത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവിയൽ’ എന്നു
വിേശഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി, ‘അതുെകാണ്ടാണ�
െല്ലാ, ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35 വർഷമായി സാഹി�
ത്യ വാരഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകര�
മായ രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാള്ളുന്ന നർമവും മലയാ�
ളികളുെട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാ�
ത്മകവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാഹിത്യ വാരഫലെത്ത വാ�
യനക്കാർക്കു 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
താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ
ബഹുദൂരം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം വി�
ശ്വസിച്ചു.

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 യൂണി�
േവഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾക്കായി ഒരു പ്ര�
ദർശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ കാല ഉപന്യാസ�
ങ്ങളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സന്നിധാ�
നത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നു (1979), സാഹി�
ത്യ വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർ�
ശനത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.

െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു സ്വകാര്യ
ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു. ന്യുേമാണിയയും
ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമായിരുന്നു മരണ കാരണം.

(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിനും വാരഫലത്തിെല ചിത്രങ്ങൾക്കും വിക്കി�
പീഡിയേയാട് കടപ്പാട്.)

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/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/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 െഡസ്ക് േടാപ് 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 ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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