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സാഹിത്യവാരഫലം
1998/01/16-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

നമ്മുെട ഇന്നെത്ത സാഹിത്യകാരന്മാരുെട രചനകളിൽ ആർജ്ജ�
വമില്ല, ലാളിത്യമില്ല. കാരണം സ്പഷ്ടമേത്ര. അവർക്കു് പ്രതിപാദ്യ
വിഷയെത്തസ്സംബന്ധിച്ചു് ഭാവത്മക പ്രതികരണമുണ്ടാകുന്നില്ല.

ശില്പിവിദഗ്ദ്ധൻ വിലകൂടിയ തടിെകാണ്ടു് െബൽസ്റ്റാന്റ്
ഉണ്ടാക്കി. അതുകണ്ടു് എല്ലാവരും അത്ഭുതെപ്പട്ടു. അവർ
പറഞ്ഞു അതു് േദവതകൾ നിർമ്മിച്ചതാെണന്നു്.

രാജാവു് അയാേളാടു് േചാദിച്ചു: “നിങ്ങളുെട രഹസ്യെമ�
ന്താണു്?”

ശില്പവിദഗ്ദ്ധൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ േജാലിക്കാ�
രൻ മാത്രം. എനിക്കു് രഹസ്യെമാന്നുമില്ല. ഉള്ളതു് ഇതു്
മാത്രം. അങ്ങു് ഈ േജാലിക്കു് എേന്നാടു് ആജ്ഞാപി�
ച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ ൈചതന്യം സൂക്ഷിച്ചു. അതു്
വ്യർത്ഥമാക്കിയേതയില്ല. ഹൃദയം സമനിലയിൽ നിറു�
ത്താൻ ഞാൻ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചു. മൂന്നു ദിവസെത്ത നിരാ�
ഹാരവ്രതത്തിനു് േശഷം ലാഭവും വിജയവും ഞാൻ മറ�
ന്നു. അഞ്ചു ദിവസത്തിനു് േശഷം പ്രശംസയും വിമർശ�
നവും ഞാൻ മറന്നു.

േതാമസ് െമർടൻ

ഏഴു് ദിവസത്തിനു് േശഷം ഞാൻ
ശരീരെത്ത മറന്നു. ആ സമയംെകാ�
ണ്ടു് ഞാൻ അങ്ങേയയും രാജസദ�
സ്സിെനയും മറന്നു. എെന്റ േജാലി�
യിൽ നിന്നു് വ്യതിചലനം ഉണ്ടാക്കു�
ന്നെതാെക്ക ഞാൻ മറന്നു. െബൽ�
സ്റ്റാന്റ് എെന്നാരു വിചാരേമ എനി�

ക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീടു് മരങ്ങെള അവയുെട സഹ�
ജസ്വഭാവത്തിൽ കാണാനായി ഞാൻ കാട്ടിേലക്കു്
േപായി. ശരിയായ മരം എെന്റ കണ്ണുകൾക്കു് മുൻപിൽ
നിന്നേപ്പാൾ െബൽസ്റ്റാന്റും അതിൽ സ്പഷ്ടമായി കാണ�
െപ്പട്ടു. എനിക്കു് പിെന്ന പ്രവൃത്തി ആരംഭിേക്കണ്ടതാ�
േയ വന്നുള്ളൂ. ആ മരം കണ്ടില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ െബൽ�
സ്റ്റാന്റ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. എന്തു് സംഭവിച്ചു? എെന്റ
സഞ്ചിത ചിന്തകൾ മരത്തിെല ഊർജ്ജവുമായി ഏറ്റുമു�
ട്ടി. സജീവമായ ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിന്നാണു് അങ്ങു് േദ�
വതകളുെട പ്രവർത്തനഫലമായിക്കണ്ട ശില്പം ഉണ്ടായ�
തു്”.

അേമരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനും മതാനുഷ്ഠാനതല്പരനു�
മായ േതാമസ് െമർടൻ (Thomas Merton 1915–1968)
ഒരു ൈചനീസ് തത്വചിന്തകെന അവലംബിച്ചു് എഴു�
തിയ കവിതയുെട ഭാഷാന്തരീകരണമാണിതു്. ശില്പ�
നിർമ്മാണത്തിെന്റ രഹസ്യം േതടിയ രാജാവിനു് ശില്പി
നൽകിയ സാരസ്വത രഹസ്യമാണു് ഇതിൽ നിന്നു് നമു�
ക്കു് ലഭിക്കുക. സാഹിത്യകാരന്മാെര സംബന്ധിച്ചും
ഇതു് ശരിയാണു്. സ്പാനിഷ് കവി ഗാർതീ ആ െലാർകാ
(Garcia Lorca 1898–1936) പറഞ്ഞതുേപാെല സ്വീകര�
ണീയമായ വിഷയം കിട്ടുേമ്പാൾ സാഹിത്യകാരനു് ഭാ�
വാത്മകത്വേത്താടു് ബന്ധെപ്പട്ട പ്രതികരണമുണ്ടാകുന്നു.

ഗാർതീ ആ െലാർകാ

അതിെന്റ ഫലം ആർജ്ജവവും ലാ�
ളിത്യവുമാണു്. ധിഷണാപരമായ
ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കു് ഭാവാ�
ത്മക പ്രതികരണമില്ല. അതുെകാ�
ണ്ടു് അവർക്കു് അയാസേത്താടുകൂടി
മാത്രേമ ആർജ്ജവം വരുത്താനാ�
കൂ, ലാളിത്യം വരുത്താനാകൂ. നമ്മു�
െട ഇന്നെത്ത സാഹിത്യകാരന്മാരുെട രചനകളിൽ
ആർജ്ജവമില്ല, ലാളിത്യമില്ല. കാരണം സ്പഷ്ടമേത്ര.
അവർക്കു് പ്രതിപാദ്യ വിഷയെത്തസ്സംബന്ധിച്ചു് ഭാവാ�
ത്മക പ്രതികരണമുണ്ടാകുന്നില്ല. ൈധഷണിക പ്രതി�
കരണേമ ജനിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണു് സക്ഷാൽ സാഹി�
ത്യം. കല എന്നു് നിരൂപകർ കരുതുകയും അമ്മാതിരി
രചനകെള ഉത്കൃഷ്ടമായ കലയായി െകാണ്ടാടുകയും
െചയ്യുന്നു.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: പ്രഥമ രാത്രിയിൽ ഞാൻ എെന്റ നവവധു�
വിേനാടു് പറഞ്ഞു, ‘എനിക്കു് നിെന്ന കടിച്ചു തിന്നാൻ
േതാന്നുന്നു’. എന്തുെകാണ്ടാണു് ഞാനതു് പറഞ്ഞതു്?

ഉത്തരം: നിങ്ങൾ പിന്നീടു് യഥാർത്ഥത്തിൽ െച�
യ്യാൻ േപാകുന്നതു് ആദ്യരാത്രിയിൽ പറെഞ്ഞേന്നയു�
ള്ളൂ.

േചാദ്യം: സ്വാഭാവികമായതാേണാ ആകർഷണീയം
അേതാ അസ്വാഭാവികമായേതാ?

ഉത്തരം: സ്വാഭാവാവികമായതു് ആകർഷകം. ഞാൻ
എെന്റ വീട്ടിെന്റ മുറ്റത്തു് നിൽക്കുേമ്പാൾ ശബ്ദേത്താെട
വിമാനം പറക്കുന്നതു് കാണുന്നു. ഞാൻ അസ്വസ്ഥ�
നാകുന്നു. എന്നാൽ നീലാന്തരീക്ഷത്തിൽ പരുന്തു് വട്ട�
മിട്ടു പറക്കുന്നതു് കാണുേമ്പാൾ എനിക്കു് ആഹ്ലാദം.
ആകർഷണീയം എന്നതു് ഈ േചാദ്യത്തിൽ വന്നതു്
െതറ്റു്. ‘To be attracted’ എന്നാണു് ആകർഷണീയ�
ത്തിെന്റ അർത്ഥം.

േചാദ്യം: േയശുദാസിെനയും ചങ്ങമ്പുഴെയയും ഗാന�
ഗന്ധർവ്വന്മാെരന്നു വിളിക്കുന്നതു് ശരിയാേണാ?

ഉത്തരം: ശരിയല്ല. ഗന്ധർവ്വേനക്കാൾ ഭംഗിയായി
േയശുദാസ് പാടും. ഗന്ധർവ്വ സംഗീതേത്തക്കാൾ
ഉത്കൃഷ്ടമാണു് ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയിെല സംഗീതം.

േചാദ്യം: ചലച്ചിത്രതാരങ്ങളുെട ജിവിതെത്തക്കുറിച്ചു്
എന്തു് പറയുന്നു?

ഉത്തരം: സ്ത്രീകെളയാേണാ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന�
തു്? എങ്കിൽ ആധുനിക കാലത്തു് അവരുെട ചലച്ചിത്ര�
ജീവിതം േപാെല ക്ഷണികമായി േവെറാന്നില്ല. കൂടി
വന്നാൽ അഞ്ചു സിനിമ. പിന്നീടു് വീട്ടിലിരിപ്പാണു്.

േചാദ്യം: ചിന്തകനായ ബാർതിെനക്കുറിച്ചു് എന്തഭി�
പ്രായം?.

ഉത്തരം: വിജ്ഞാന മണ്ഡലത്തിെന്റ വ്യാപ്തി വർ�
ദ്ധിപ്പിച്ച ഒരു മഹാ വ്യക്തിെയക്കുറിച്ചു് പറയാൻ ഞാ�
നാരു്? പേക്ഷ ഒരു കാര്യം ദുർഗ്രഹമാണു് എനിക്കു്.
സ്വന്തം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അേദ്ദഹെമ�
ന്തിനു് പറട്ടക്കഥകെള അവലംബിക്കുന്നു? െപണ്ണിെന്റ
േവഷം െകട്ടിയ ഒരു നപുംസകെന യാഥാർത്ഥ്യമറി�
യാെത േസ്നഹിക്കുന്നവെന്റ കഥയാണു് ബൽസാക്കി�
െന്റ ‘Sarra Sine’. ജീർണ്ണിച്ച, ഓക്കാനമുണ്ടാക്കുന്ന
കഥ. അതിെന അവലംബിച്ചാണു് ബാർത് S/Z എന്ന
പ്രബന്ധെമഴുതിയതു്. േഷർട് തൂക്കിയിടാൻ ചുവരി�
ലടച്ച െപഗ്ഗില്ല എെന്റ വീട്ടിൽ. ഞാൻ അതുെകാണ്ടു്
അലമാരയുെട പൂട്ടിൽ വച്ച താേക്കാലിൽ േഷർട് തൂ�
ക്കിയിടുന്നു. ബാർതും അങ്ങെനയേല്ല പ്രവർത്തിച്ചതു്?

േചാദ്യം: െനഹ്രുവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും തമ്മിൽ
എേന്ത വ്യത്യാസം?

ഉത്തരം: ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞതു് തെന്ന ഞാൻ
ഇവിെട എഴുതാം. ‘My father was a statesman, I’m a
political woman. My father was a saint. I’m not’.

േചാദ്യം: േസ്നഹിച്ചു് നഷ്ടെപ്പടുന്നതാണു് ഒരിക്കലും
േസ്നഹിക്കാതിരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ നല്ലെതന്നു് കവി
എഴുതിയതു് ശരിയാേണാ?

ഉത്തരം: ശരിയല്ല. േസ്നഹിക്കുേമ്പാൾ ആകുലാവ�
സ്ഥ. േസ്നഹഭംഗം വരുേമ്പാൾ ആ അവസ്ഥയ്ക്കു് തീ�
വ്രത വരുന്നു. ഒരിക്കലും േസ്നഹിക്കാതിരുന്നാൽ സ്വ�
സ്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കും.

കമന്റുകൾ

ബാർത്

‘കവിതയിെല സാംസ്കരിക രാഷ്ട്രീ�
യം’ എന്ന േപരിൽ ശ്രീ. ബി. ഉണ്ണി�
കൃഷ്ണൻ (ഉണ്ണികൃഷ്ണെനേന്ന തിരുവി�
താംകൂറിലുള്ളവർ പറയൂ. വടേക്കാ�
ട്ടുള്ളവർക്കു് ഉണ്ണികൃഷ്ണേനയുള്ളു) മാ�
തൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയ േല�
ഖനത്തിൽ നിന്നു് ചില വാക്യങ്ങൾ
കമന്റുകേളാെടാപ്പം.

1. ‘കവിയുെട അനുഭവങ്ങളാണു് കവിതെയന്നതു് പര�
മ്പരാഗത വിമർശനതിെന്റ അടിസ്ഥാന പാഠമാണു്’.
ആേണാ?

പ്രത്യക്ഷാനുഭവങ്ങളാണു് കവി ആവിഷ്കരിക്കുന്നെത�
ന്ന മതം ഭ്രമാത്മകമാണു്. കാളിദാസൻ, ദാെന്ത ഈ
കവികൾ സ്വർഗ്ഗെത്ത വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവർ രണ്ടു േപ�
രും അവിെട േപായതായി െതളിവില്ല. എഴുതാനുള്ള
ൈവദഗ്ദ്ധ്യം ചിലർക്കു് മാത്രം പ്രകൃതി നൽകുന്നതാണു്.
അനുഭവങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവും ആ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതാ�
ണു്. ‘ഞാൻ കുടിക്കുെമടാ. എനിക്കു് കുടിയെന്റ അനുഭ�
വങ്ങൾ എഴുതണെമടാ’ എന്നു േകശവേദവ് എേന്നാടു്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. കുടിക്കാെത തെന്ന പ്രതിഭാശാലികൾ�
ക്കു് മദ്യപെന ചിത്രീകരിക്കാം. പ്രതിഭയിെല്ലങ്കിൽ കുടി�
യനു് കുടിെയക്കുറിച്ചു് എഴുതാനാവില്ല.

2. ‘ആ സിനിമയിെല നായകനും ബാലചന്ദ്രെന്റ ആഖ്യാ�
നങ്ങളും വിജയലക്ഷ്മിയുെട കവിതകളും രൂപീകരിക്കു�
ന്ന പുരുഷ രൂപത്തിനും തമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധി�
ക്കുക’.

ഇവിെട ‘രൂപീകരിക്കുന്ന’ എന്ന പ്രേയാഗം സാധുവല്ല.
രൂപശബ്ദത്തിനു് സൗന്ദര്യം എന്നു് അർത്ഥം. രൂപീകരി�
ക്കുക എന്നതിനു് സൗന്ദര്യം ഉള്ളതാക്കുക എന്ന അർ�
ത്ഥേമ വരൂ. രൂപമുള്ളതാക്കുക എന്നാണു് േലഖകൻ
കരുതിയെതങ്കിൽ രൂപവത്കരിക്കാൻ എന്നു് എഴുേത�
ണ്ടിയിരുന്നു.

3. ‘എന്നാൽ നിരന്തരം ഉദാത്തവത്കരിക്കെപ്പടുന്ന…’

ഉദാത്തവത്കരിക്കെപ്പടുന്ന എന്ന പ്രേയാഗം അസാ�
ധു. ഉദാത്തശബ്ദം വിേശഷണമാണു്. വിേശഷണേത്താ�
ടു് ‘വത്’ പ്രത്യയം േചരുകയില്ല.

4. ‘… ഹിന്ദുത്വവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചരിത്ര സന്ദർഭമാണു്
ഇന്നെത്ത കവിതയ്ക്കു് അഭിമുഖീകരിേക്കണ്ടതു്’.

ചരിത്ര സന്ദർഭമാണു് ഇന്നെത്ത കവിതയ്ക്കു് അഭിമുഖീക�
രിേക്കണ്ടെതന്നു് പറഞ്ഞാൽ കവിത ചരിത്ര സന്ദർഭ�
ത്തിെന്റ മുഖെത്ത അതിെന്റ (കവിതയുെട) േനർക്കു് പി�
ടിച്ചു വച്ചു എന്ന അർത്ഥേമ വരു. ‘രാമൻ കൃഷ്ണെന അഭി�
മുഖീകരിച്ചു പറഞ്ഞു’ എെന്നഴുതിയാൽ അർത്ഥം കൃഷ്ണ�
െന്റ മുഖെത്ത രാമൻ തനിക്കു് േനർക്കാക്കി എന്നാണു്.
‘രാമൻ കൃഷ്ണനു് അഭിമുഖീഭവിച്ചു പറഞ്ഞു’ എന്ന വാക്യം
ശരി.

5. ‘ദൃശ്യ—പത്രമാധ്യമങ്ങളുെട വിപണന തന്ത്രങ്ങളിൽ
കവി താരവത്കരിക്കെപ്പടുന്നു’.

താരവത്കരിക്കെപ്പടുന്നു‼ എെന്തല്ലാം േകട്ടാൽ ജീവി�
തെമാടുങ്ങും ഭഗവാേന?

ഇനിയുമുണ്ടു് എഴുതാൻ. എങ്കിലും ഞാൻ നിറുത്തെട്ട.

അേമരിക്കയും േകരളവും
ഇന്നുകാലത്തു് ഒരു മാന്യൻ എെന്റ വീട്ടിെലത്തി. “പരി�
ചയെപ്പടാൻ മാത്രം വന്നതാണു് ഞാൻ. പ്രേത്യകിച്ചു്
എനിക്കു് ഒരുേദ്ദശവുമില്ല” എന്നു മുഖവുര നൽകിെക്കാ�
ണ്ടു് അേദ്ദഹം മിണ്ടാതിരുന്നു. എെന്തങ്കിലും േചാദിക്ക�
ണമേല്ലാ എന്നു് വിചാരിച്ചു ഞാൻ േചാദ്യങ്ങൾ എറി�
ഞ്ഞു. “എവിെട താമസം? എന്തു് െചയ്യുന്നു?” എെന്നാ�
െക്ക. ആഗതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ മുപ്പത്തിമൂ�
ന്നു െകാല്ലം അേമരിക്കയിലായിരുന്നു. മടുേപ്പാടു മടുപ്പ്.
തിരിച്ചിങ്ങു് േപാന്നു. ഇേപ്പാൾ സമാധാനമുണ്ടു്. ശാ�
ന്തതയുണ്ടു്”. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞ സത്യം അധികം േപ�
രും പറയാറില്ല. “എെന്റ മകൻ ന്യൂേയാർക്കിലാണു്.
അവെന്റ ഭാര്യയും അവിെടത്തെന്ന. രണ്ടു േപർക്കും
േജാലിയുണ്ടു്. മകൾ വാഷിങ്ടണിൽ ഭർത്താവുെമാരു�
മിച്ചു് കഴിയുന്നു. അവർക്കു് രണ്ടുേപർക്കും േജാലിയുണ്ടു്”.
ഇത്രയും പറഞ്ഞു് അഭിമാനഭരിതനായി ഇരുന്നു് മുൻ�
െപാരു ആഗതൻ. ഈ അഭിമാനത്തിൽ വല്ല കഴമ്പുമു�
േണ്ടാ എന്നു് നമ്മൾ ആേലാചിക്കണം. മകനും ഭാര്യ�
യും കൂടി കുടുസ്സായ രണ്ടു മുറികൾ വാടകയ്ക്കു് എടുത്തിരി�
ക്കും. കാലെത്തഴുേന്നറ്റു് തിടുക്കത്തിൽ ദിനകൃത്യങ്ങൾ
അനുഷ്ഠിച്ചു് ഡ്രസ്സ് െചയ്തു വാഹനത്തിൽ കയറി ഓഫീ�
സിേലക്കു് േപാകുന്നു. ഒേര െകട്ടിടത്തിലാണു് ഓഫീസു�
കെളങ്കിൽ ഭാര്യ ഇരുപത്തിരണ്ടാമെത്ത നിലയിെല�
ത്തുേമ്പാൾ ലിഫ്റ്റിൽ നിന്നിറങ്ങിേപ്പാകുന്നു. ഭർത്താവു്
നാല്പതാമെത്ത നിലയിൽ നിന്നും. ഉച്ചയ്ക്കു് േചാറ്റുപാത്ര�
ത്തിൽ നിന്നു് ഭക്ഷണം. ൈവകുേന്നരം കുടുസ്സായ മുറി�
യിൽ ഒരുമിച്ചു് കൂടുന്നു. വല്ല െറാട്ടിക്കഷണേമാ മേറ്റാ
തിന്നുെകാണ്ടു് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നു. “അേങ്ങാട്ടു് മാറി�
ക്കിടക്കു്” എന്നു് ഭർത്താവു് ഭാര്യേയാടു്. ഇരുട്ടായതു്
െകാണ്ടു് അവളുെട ദുർമ്മുഖം അയാൾ കാണുന്നില്ല. കാ�
ലെത്തഴുേന്നറ്റാൽ തേല ദിവസെത്ത ജീവിതം ആവർ�
ത്തിക്കുന്നു. വാഷിങ്ടണിെല ദമ്പതികളുെട ജീവിതവും
ഇങ്ങെന തെന്ന. ആണ്ടിൽ മുന്നൂറ്റിയറുപത്തിയഞ്ചു്
ദിവസവും ഇതു് തെന്നയാണു് ജീവിതം. േസാഷ്യൽ
ൈലഫില്ല. പുഞ്ചിരി െപാഴിക്കുന്ന മുഖമില്ല. ഉെണ്ടങ്കിൽ
അതു് കൃത്രിമപ്പുഞ്ചിരിയായിരിക്കും. മകനും മകളും അേമ�
രിക്കയിൽ എന്നു് പറയുന്ന തന്ത അഭിമാനത്തിൽ മുഴുകു�
േമ്പാൾ എനിക്കു് പുച്ഛേമയുള്ളൂ.

ഇവിെടയാണങ്കിേലാ? സ്വന്തം വീട്ടിൽ േപശല
ൈസ്വര സംഭാഷണങ്ങൾ ഉറ്റവേരാടു്. വർത്തമാന�
കാലെത്ത ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നാക്രമിച്ചാലും ഭൂതകാല
സ്വപ്നങ്ങൾ അവയുെട കാർക്കശ്യമില്ലാതാക്കും. ഭാര്യ
പരിഭവിച്ചാലും ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ ‘ഉണ്ണാൻ വരുന്നി�
േല്ല?’ എന്നു േസ്നഹപൂർവം േചാദിക്കും. കാലത്തു പത്രം
വായിക്കാം. നാട്ടുവിേശഷങ്ങൾ അറിയാം. ഉൾക്കുളി�
രനുഭവിക്കാം. ന്യൂേയാർക്കിേലാ വാഷിങ്ടണിേലാ?
ഒബ്സർവർ, ന്യൂേയാർക്കു് െറ്റംസ് ഇവ അവജ്ഞേയാ�
െട വായിക്കാേന പറ്റൂ. സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ചയ്ക്കു്
േവണ്ടിയുള്ള അഭിലാഷവും കാപട്യത്തിെന്റയും ദുരഭി�
മാനത്തിെന്റയും േപരിൽ ജനിക്കുന്ന മിഥ്യാസങ്കല്പവും
ആളുകെള അേമരിക്കയിേലക്കു് വലിെച്ചറിയുന്നു. നാ�
ട്ടിൽ, സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവൻ ശാന്തത അനുഭവി�
ക്കുേമ്പാൾ അേമരിക്കയിെല മലയാളി കണ്ഠകൗപീന�
വും കാലുറയും ധരിച്ചു് ലിഫ്റ്റുകളിൽ കയറുകയും ഇറങ്ങു�
കയും െചയ്യുന്നു. കഥകളിലും ഈ ൈവേദശിക സ്വഭാവ�
മാണുള്ളതു്. ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിെന്റ ‘ഭഗവദ്ഗീ�
തയും കുേറ മുലകളും’ എന്ന കഥ വായിക്കുേമ്പാൾ വാ�
യനക്കാരനുണ്ടാകുന്ന ആന്തരസൗഖ്യെമവിെട. മാതൃ�
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല ‘േനാവൽ സംഗ്രഹം’ എന്ന െച�
റുകഥയും (ശ്രീ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രേന്റതു്) േദശാഭിമാനി വാ�
രികയിെല ‘മഞ്ഞക്കിളി’ എന്ന െചറുകഥയും (ശ്രീ. െക.
ദിലീപ്കുമാർ) േകരളീയതയുെട രൂപമാവാഹിച്ചു് സാർ�
വജനീനവും സാർവകാലികവുമായ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പി�
ക്കുന്നവയല്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞ കഥ തികച്ചും കൃത്രിമമാ�
ണു്. രണ്ടാമേത്തതു് ഭാര്യയുെട വ്യഭിചാരം അറിഞ്ഞു്
സ്വസ്ഥത നശിക്കുന്ന ഒരുത്തെന്റ ചിത്രം നൽകുന്നു.
രണ്ടും അേമരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നതിെന്റ പ്രതീതി
ഉളവാക്കുന്നു എനിക്കു്. അത്യുഷ്ണമുെണ്ടങ്കിലും െകാടും
തണുപ്പുെണ്ടങ്കിലും എനിക്കു് എെന്റ വീട്ടിനകെത്ത െകാ�
ച്ചുമുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിലാണു് താല്പര്യം. ദിലീപ്കുമാ�
റിെന്റ െടക്നിക് ആദരണീയെമന്നു് കൂടി പറെഞ്ഞങ്കിേല
എെന്റ ഈ നിരൂപണം സത്യസന്ധമാവൂ.

പല വിഷയങ്ങൾ
1. തിരുവല്ലയിെല പ്രസിദ്ധമായ േക്ഷത്രത്തിെന്റ അടു�
ത്തുള്ള വീടു്. ഒരു സേമ്മളനത്തിനു് േപാകുന്നതിനു് മുൻ�
പു് െതല്ലു് വിശ്രമം. ൈകനിക്കര പദ്മനാഭപിള്ളയും മറ്റു�
ള്ളവരും ഞാനും വീട്ടിെന്റ പൂമുഖത്തിരുന്നു് സംസാരിക്കു�
കയായിരുന്നു. ൈകനിക്കര പറഞ്ഞു: “എനിക്കു് തക�
ഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുെട പല െചറുകഥകളും ഓർമ്മി�
ക്കാൻ കഴിയും. പേക്ഷ േകശവേദവിെന്റ ഒറ്റ െചറുകഥ
േപാലും എെന്റ ഓർമ്മയിലില്ല”. േകശവേദവ് തകഴി�
െയ അേപക്ഷിച്ചു് ഇൻഫീരിയർ ആർട്ടിസ്റ്റാെണന്നാണു്
ൈകനിക്കര സൂചിപ്പിച്ചതു്. എനിക്കു് േകശവേദവിേനാ�
ടു് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചറുകഥ�
കൾ േമാശമല്ല എന്ന വിചാരമാെണനിക്കു്. ‘കളിേത്താ�
ഴി’, ‘വില്പനക്കാരൻ’, ‘ഒട്ടകം’, ‘പ്രതികാരം’ ഇങ്ങെന
പല കഥകളുണ്ടു് േഭദെപ്പട്ടവയായി. േകശവേദവിെന്റ
കലാപരമായ ജീവിതെത്ത അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യക്തിപ�
രമായ ജീവിതേത്താടു കൂട്ടിയിണക്കിയതാണു് ൈകനി�
ക്കരയുെട ഓർമ്മപ്പിശകിനു് ആധാരം. ൈവകാരികത്വ�
മില്ല തകഴിയുെട റീയലിസത്തിനു്. ഇതു് െചറുകഥകെള
സംബന്ധിച്ചു് മാത്രമാണു് ശരി. ‘െചമ്മീനി’ൽ ൈവകാ�
രികത്വം ഏറും. ‘അയൽക്കാരിൽ’ അതിെന്റ ൈവരള്യ�
വും.

2. മമ്മൂട്ടി, േമാഹൻലാൽ, സുേരഷ്േഗാപി, നേരന്ദ്രപ്ര�
സാദ്, െനടുമുടിേവണു ഇവെരാെക്ക ൈപങ്കിളി സി�
നിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നതു് െകാണ്ടു് ഉന്നതമായ
ചലചിത്രെത്തക്കുറിച്ചും ഉന്നതമായ കലെയക്കുറിച്ചും
അവർക്കു് അറിവില്ല എന്നു ധരിക്കരുതു്. എല്ലാവർ�
ക്കും ഉത്കൃഷ്ടമായ കലെയക്കുറിച്ചറിയാം. സന്ദർഭ�
ത്തിെന്റ അർത്ഥനകൾക്കു് അനുരൂപമായി അവർ
ൈപങ്കിളികളിൽ േവഷം െകട്ടുന്നേതയുള്ളൂ. നേരന്ദ്ര�
പ്രസാദുമായി ഞാനിേപ്പാൾ സംസാരിക്കാറില്ല. എങ്കി�
ലും സത്യം പറയണമേല്ലാ. െഷയ്  ക്  സ്പിയർ െതാട്ടു്
െയനേസ്കാ വെരയുള്ള നാടകകർത്താക്കന്മാരുെട കൃ�
തികളിൽ അവഗാഹമുള്ള ആളാണു് അേദ്ദഹം. കീസി�
േലാ വിസ്കിയുെട ചലചിത്ര നിർമ്മാണ സങ്കല്പെത്തക്കു�
റിച്ചു് ബഹുമാനമുള്ള കലാമർമ്മജ്ഞനാണു് നേരന്ദ്ര�
പ്രസാദ്. നമ്മുെട നാട്ടിൽ ൈപങ്കിളി സിനിമകളിൽ
അഭിനയിേച്ച പറ്റൂ. അതുെകാണ്ടാണു് ഇവർ ഈ ദയ�
നീയതിേലക്കു് േപാകുന്നതു്. പേക്ഷ േപാൾ മ്യൂനിയും
െസ്പൻസർ േട്രസിയും െലസ് ലി േഹാേവർഡും എത്ര
പണം െകാടുത്താലും ൈപങ്കിളി ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമക�
ളിൽ അഭിനയിക്കുകയില്ല.

കാഫ്ക

3. ആളുകൾക്കു് അേന്യാന്യം ആശ�
യങ്ങൾ പകരാൻ കത്തുകൾ അസ�
മർത്ഥങ്ങളാെണന്നാണു് കാഫ്കയു�
െട അഭിപ്രായം. ദൂെരയിരിക്കുന്ന
ആളിെനക്കുറിച്ചു് നമുക്കു് വിചാരി�
ക്കാം. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിെന
പിടികൂടാം. മറ്റുള്ളെതല്ലാം മനുഷ്യ�
ശക്തിക്കു് അതീതമാണു്. കത്തുക�

െളഴുതുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ േപ്രതങ്ങളുെട മുൻപിൽ
നഗ്നതേയാെട നിൽക്കുക എന്നതാണു്. ആ േപ്രത�
ങ്ങൾ െകാതിേയാെട നില്ക്കുന്നതും അതിനു് തെന്നയാ�
ണു്. േരഖെപ്പടുത്തുന്ന ചുംബനങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിെലത്തു�
ന്നില്ല. അവ േപ്രതങ്ങളാൽ മാർഗ്ഗമേധ്യ പഠനം െചയ്യ�
െപ്പടുന്നു. യേഥഷ്ടമായ ഈ േപാഷകാഹാരത്താലാ�
ണു് അവ അത്യധികമായി വർദ്ധിക്കുന്നതു്. േപ്രതങ്ങൾ�
ക്കു് പട്ടിണി വരില്ല. പേക്ഷ നമ്മൾ ഇല്ലാതാവും.

എൻ. വി.
കൃഷ്ണവാരിയർ

കാഫ്കയുെട ഈ മതമനുസരിച്ചല്ല
ഞാൻ കത്തുകൾക്കു മറുപടി എഴു�
താത്തതു്. എനിക്കതിനു് സാധിക്കു�
ന്നില്ല. ഒരു കാർഡ് എടുത്തു. ‘താ�
ങ്കളുെട കത്തു് കിട്ടി’ എന്നു േപാലും
എഴുതാൻ സമയമില്ല എനിക്കു്.
പേക്ഷ എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ മട�
ക്കത്തപാലിൽ മറുപടി എഴുതുമായി�
രുന്നു ആർക്കും. എെന്നക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങു് തിരക്കു�
ള്ള അേദ്ദഹം ഇെതങ്ങെന െചയ്തിരുന്നുെവന്നതു് അദ്ഭു�
തകരമായി േതാന്നുന്നു എനിക്കു്.

മഹാന്മാർ ഉടെന മറുപടി അയയ്ക്കും. 1989-ൽ സാഹിത്യ�
രചനയ്ക്കു് േനാബൽ സമ്മാനം േനടിയ സ്പാനിഷ് േനാ�
വലിസ്റ്റ് കാമീേലാ േഹാേസ േതലയ്ക്കു (Camilo Jose
Cela—b. 1916) ശ്രീ. ൈവക്കം മുരളി കത്തയച്ചു. ൈവ�
കാെത അേദ്ദഹം മറുപടി അയച്ചു. അതിെന്റ കൂെട മൂന്നു
കൃതികളും. അവയിൽ ഒന്നു് ‘Mazurka for Two Dead
Men’ എന്ന േനാവലാണു് (Translated by Patricia
Haugaard). േതലയുെട ‘The Family of Pascal Duarte’,
‘The Hive’ ഈ േനാവലുകെളക്കുറിച്ചു് ഞാൻ ഈ
േകാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.

അസാധാരണങ്ങളായ േനാവലുക�
ളാണു് അവ. സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തര�
യുദ്ധം, സ്പാനിഷ് ജനതെയ എങ്ങ�
െന ബാധിച്ചു എന്നു് വ്യക്തമാക്കു�
ന്ന ഈ േനാവൽ േതലയുെട കലാ�
ൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിെന്റ പരേകാടിയാ�
ണു് കാണിക്കുന്നെതന്നു് നിരൂപ�

കർ പറയുന്നു. എെന്റ സഹൃദയത്വത്തിെന്റ കുറവു് െകാ�
ണ്ടായിരിക്കും എനിക്കിതു് അത്ര ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. ഒന്നുകൂ�
ടി മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽ എെന്റ മതം മാറിെയന്നും
വരാം. ഇേപ്പാൾ ഞാൻ േതല സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ ‘A
Vaikom Muraly, muy cordial mente’ (ൈവക്കം മുരളി�
ക്കു് േസ്നഹാധിക്യമുള്ള മനേസ്സാെട എന്നാവാം ഇതി�
െന്റ അർത്ഥം. െതറ്റുെണ്ടങ്കിൽ സ്പാനിഷ് അറിയാവു�
ന്നവർ ക്ഷമിക്കെട്ട) എന്നു് ധിഷണാശാലികൾക്കു് മാ�
ത്രം കിട്ടുന്ന സവിേശഷമായ ൈകയക്ഷരത്തിൽ എഴു�
തിയതു് േനാക്കി ആഹ്ലാദിച്ചു് െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. േതല,
അങ്ങു് മഹാനായ േനാവലിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല മഹാനായ
മനുഷ്യനുമാണു്.

ഐ – േനാവൽ

കാമീേലാ േഹാേസ
േതല

ജാപ്പനീസ് സാഹിത്യത്തിെല പ്ര�
ധാന വിഭാഗമാണു് I – novel. േനാ�
വലിെന്റ അർദ്ധസുതാര്യാവസ്ഥയി�
ലൂെട േനാവലിസ്റ്റ് ആത്മകഥാപര�
ങ്ങളായ സംഭവങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കു�
േമ്പാഴാണു് I – novel-െന്റ ആവിർ�
ഭാവം. ആത്മാംശെത്ത അതു് പ്ര�
ച്ഛന്നത കൂടാെത, ഋജുതേയാെട
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു് സുപ്രധാനമായ കലാവിഭാ�
ഗമാെണന്നും സാഹിത്യത്തിെന്റ പന്ഥാവ് അതാവ�
ണെമന്നും മാസാേവാ (Massao) പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ
I – novel-െനക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കൃഷ്ടമായ ചിന്തനമാണു്
േറ്റാമി സുസുക്കിയുെട ‘Narrating the Self – Fictions
of Japanese Modernity’ എന്ന പുസ്തകം (Stanford
University Press, California, pp. 248, $ 12.95) ഗ്ര�
ന്ഥകാരെന്റ ഒരു പ്രസ്താവം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
സവിേശഷത സ്ഫുടമാക്കും—From the 1920’s the I –
novel meta—narrative not only defined the modern
Japanese novel as a form that directly transcribed
the author’s lived experience but also emphasized
the confessional, self-exploratory, autobiographical
nature of the ‘indigenous’ Japanese literary
tradition, describing classical literature with such
highly Western, romantic terms and phrases as
‘immediacy’, ‘directness’, ‘lyricism’, ‘spiritual search
for the self’, ‘unity with nature’.

ഈ ഘടകങ്ങെള അവലംബിച്ചുെകാണ്ടു് ഗ്രന്ഥകാരൻ
ജാപ്പനീസ് സാഹിത്യത്തിെല ഓേരാ I – novel-െനയും
അപഗ്രഥിക്കുന്നു. അവയിൽ പ്രാധാന്യം താനീസാക്കി�
യുെട േനാവലുകൾക്കാണു്. നമുക്കു് പരിചിതങ്ങളായവ�
യും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനാവലുകളാണേല്ലാ. ജാപ്പനീസ്
േനാവലുകെള ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നിരൂ�
പണഗ്രന്ഥം പ്രേയാജനെപ്പടും.

മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷണൻ

േസ്നഹിക്കുേമ്പാൾ ആകുലാവസ്ഥ.
േസ്നഹഭംഗം വരുേമ്പാൾ ആ
അവസ്ഥയ്ക്കു് തീവ്രത വരുന്നു.
ഒരിക്കലും േസ്നഹിക്കാതിരു�
ന്നാൽ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഞാൻ ഇന്നെല (31-12-
97) ൈവകുേന്നരം തി�
രുവനന്തപുരെത്ത േമാ�
േഡൺ ബുക്കു് െസന്റ�
റിൽ നിൽക്കുകയായി�
രുന്നു. ഈ നഗരത്തി�

െല ഒരു ൈപ്രവറ്റ് േഹാസ്പിറ്റലിെല അതിവിദഗ്ദ്ധനായ
ഒരു േഡാക്ടർ അവിെട വന്നു് മാേനജർ ശ്രീ. എൻ. ഇ.
സുധീറിേനാടു് േചാദിച്ചു: “േവരുകൾ ഉേണ്ടാ?” സുധീർ
മറുപടി നൽകി “അതു് ഔട്ടു് ഒഫ് പ്രിന്റാണു്. ഇംഗ്ലീഷ്
തർജ്ജമ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം വരുത്തിത്തരാം”. “മലയാളം
തെന്ന േവണം” എന്നു് േഡാക്ടർ പറഞ്ഞു. മലയാറ്റൂർ
രാമകൃഷണെന്റ ലയാത്മകമായ ൈശലിയിലൂെട നീന്തി�
ത്തുടിക്കാനാണു് േഡാക്ടർക്കു് കൗതുകം. ശാസ്ത്രജ്ഞ�
നായ അേദ്ദഹം േപാലും മലയാറ്റൂരിെന്റ ‘േവരുകൾ’
എന്ന േനാവലിെന്റ സവിേശഷത മനസ്സിലാക്കിയിരി�
ക്കുന്നു. ‘േവരുക’ളുെട ഭംഗി മലയാറ്റൂരിെന്റ മറ്റു് േനാവലു�
കളിൽ കെണ്ടന്നു് വരില്ല. പേക്ഷ െതാട്ടെതല്ലാം െപാ�
ന്നാക്കിയ പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. ബ്രിേഗ�
ഡിയർ കഥകളിൽേപ്പാലും ആ കാഞ്ചന േശാഭ കാ�
ണാം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സർവീസ് േസ്റ്റാറി േനാക്കുക.
വിരസമായ പ്രതിപാദ്യ വിഷയെത്ത കലയുെട മണ്ഡല�
ത്തിൽ ആനയിച്ചിരിക്കുന്നു മലയാറ്റൂർ.

ഇൻഡ്യൻ അഡ്മിനിേസ്റ്റ്രറ്റീവ് സർവീസിെല കർക്കശ�
സ്വഭാവമുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥനാണു് അേദ്ദഹെമന്ന െത�
റ്റിദ്ധാരണ പലർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ അടുത്തു് െചന്നവർക്കു് നിഷ്കളങ്കതയുള്ള കു�
ഞ്ഞിെന്റ അടുത്തു് െചന്ന പ്രതീതിേയ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു.
അന്യെര സഹായിക്കുക. അല്പമായ കഴിവുള്ളവെന�
േപ്പാലും േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക. നല്ല രചന കണ്ടാൽ
ഉടെന െറ്റലിേഫാണിൽ വിളിച്ചു് ആ രചയിതാവിെന
അഭിനന്ദിക്കുക ഇവെയല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ച വലിയ വ്യ�
ക്തിയായിരുന്നു മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷണൻ. അേദ്ദഹം
േപായി എല്ലാക്കാലേത്തക്കുമായി. ഞാനും വായന�
ക്കാേരാെടാപ്പം ദുഃഖിക്കുന്നു. മലയാളം വാരികയിൽ
ശ്രീ. എസ്. ജയചന്ദ്രൻ നായർ എഴുതിയ ‘ശിരസ്സിൽ
വരച്ചതു്’ എന്ന േലഖനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദുഃഖെത്ത
ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. ആർജ്ജവമാണു് (Sincerity) ആ േല�
ഖനത്തിെന്റ മുദ്ര.
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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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