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സാഹിത്യവാരഫലം
1998/10/02-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

വാർഗാസ് േയാസ

െതെക്ക അേമരിക്കയുെട പടിഞ്ഞാ�
റു ഭാഗത്തുള്ള െപറു (Peru) റിപ്പ�
ബ്ലിക്കിെല വലിയ സാഹിത്യകാര�
നായ വാർഗാസ് േയാസയുെട പു�
തിയ േനാവൽ “The Notebooks
of Don Rigoberto” അശ്ലീല രച�
നയാെണന്നാണു് സാമാന്യ സങ്ക�

ല്പം. അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ ൈലംഗികവർണ്ണനങ്ങൾ
ഏെറയുെണ്ടങ്കിലും േകന്ദ്രസ്ഥിതമായ വിഷയം അസ�
ഭ്യമാെണങ്കിലും (െകാച്ചമ്മയും മകനുമായുള്ള ൈലം�
ഗികബന്ധം) േനാവൽ സാകല്യാവസ്ഥ െകാണ്ടുണ്ടാ�
ക്കുന്ന അനുഭവം അശ്ലീലതയുെടതാെണന്നു പറയാൻ
വയ്യ. േനാവലിെല പ്രധാന കഥാപാത്രെത്ത െകാ�
ണ്ടുതെന്ന േയാസ ഇതു പറയിക്കുന്നുണ്ടു്: “Eroticism
is the intelligent and sensitive humanization of
physical love and pornography is cheapening and
degradation (pp. 193). Pornography is passive and
collectivist, eroticism is creative and individual even
when practiced in twos or threes” (pp. 197). ശാരീരി�
കേപ്രമത്തിെന്റ ബുദ്ധിപൂർവകവും സൂക്ഷ്മഗ്രാഹകവുമായ
സുശീലീകരണമാണു് ശൃംഗാരം. അശ്ലീലരചന ക്ഷുദ്രമാ�
ണു്. അപകൃഷ്ടതയാണു്. നിഷ്ക്രിയവും സാമാന്യവുമാണു്
അശ്ലീലത. രേണ്ടാ മൂേന്നാ േപർ േചർന്നു നടത്തിയാലും
ശൃംഗാരപ്രക്രിയ സർഗ്ഗാത്മകവും വ്യക്തിനിഷ്ഠവുമേത്ര.
അശ്ലീലതെയ ആവരണം െചയ്തു് അതിെന അപ്രത്യക്ഷ�
മാക്കുന്ന കലാൈവഭവം ഈ േനാവലിെന്റ സവിേശ�
ഷതയാണു്. സമൂഹം, സംസ്കാരം, കല ഇവെയക്കുറിച്ചു�
ള്ള നൂതനാശയങ്ങൾ ഈ കലാസൃഷ്ടിക്കു് അർക്കദീപ്തി
നല്കുന്നു.

റീേഗാെബർേതാ (Rigoberto),
അയാളുെട ഭാര്യ േഡാനിേയാ ലൂ�
ക്രീസിയ (Dona Lucrecia), റീേഗാ�
െബർേതായുെട ആദ്യെത്ത ഭാര്യ�
യിൽ അയാൾക്കുണ്ടായ െഫാൻ�
ചീേതാ (Fonchito), ഹൂസ്തീൻയാന
(Justiniana), ഇവരാണു് േനാവലി�
െല പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. ദ്ര�
ഷ്ടാക്കൾക്കു കാേമാത്സുകത ജനിക്കുമാറു് സ്ത്രീകെള
ചിത്രീകരിച്ച ഓസ്ട്രിയൻ ചിത്രകാരൻ എെഗാൻ ഷീല
(Egon Schiele, 1890–1918) േനാവലിൽ പ്രേവശിക്കാ�
ത്ത േവെറാരു കഥാപാത്രമാണു്. െപറുവിെല ലീമാ�
പ്പട്ടണത്തിെന്റ എതിർവശങ്ങളിലായി താമസിക്കു�
ന്നു റീേഗാ െബർേതായും അയാളുെട അതിസുന്ദരി�
യായ രണ്ടാമെത്ത ഭാര്യ ലൂക്രീസിയയും, െഫാൻ ചീ�
േതാ എന്ന ബാലൻ ലൂക്രീസിയ എന്ന െകാച്ചമ്മയു�
മായി ൈലംഗികേവഴ്ച നടത്തി എന്നതിെന്റ േപരിൽ
അവെള നഗരത്തിെന്റ ഒരു വശേത്തക്കു് നിഷ്കാസനം
െചയ്തിരിക്കുകയാണു് റീേഗാെബർേതാ. ഞാൻ േനാ�
വലാെക മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചിട്ടും ഇവരുെട ബന്ധ�
ത്തിെന്റ വർണ്ണന കണ്ടില്ല. അതിെന മറച്ചു വച്ചിട്ടാണു്
േയാസ അനിയതങ്ങളായ എല്ലാ ൈലംഗിക പ്രക്രി�
യകെളയും വർണ്ണിക്കുന്നതു്. “I understand, Senora,
that the feminist sect which you represent has
declared a war of sexes, and that the philosophy
of your movement is based on the conviction that
the clitoris is morally, physically, culturally, and
erotically superior to the penis, ovaries more noble
than testicles” (pp. 57) എന്നും “And to see you
urinate, in the dark, at the back of the house, as if
you were pouring out a slender, tremulous, silvery,
obstinate stream of honey, I would give up, many
times over, this choir of shades I possess, and the
clang of useless swords that echoes in my soul…”
എന്നും (ഇതു െനറൂദയുെട കാവ്യമാണേത്ര. ഈ േലഖ�
കനു് ഇതു വായിച്ചതായി ഓർമ്മയില്ല.) “Though now
the sexologist Havelock Ellis intruded, whose most
secret joy, according to the note book, was to listen
to his beloved passing water…” എന്നും കഥാപാത്ര�
ങ്ങെളെക്കാണ്ടു പറയിക്കുന്ന േയാസ െകാച്ചമ്മയുെടയും
മകെന്റയും നിഷിദ്ധകർമ്മെത്തക്കുറിച്ചു് മൗനം അവലം�
ബിക്കുന്നതു് എന്തിനാേണാ എേന്താ? അഗമ്യഗമനമാ�
യതു െകാണ്ടാവാം. വായനക്കാരുെട ഭാവനയിൽ ഒരു
സ്ഫുലിംഗമിട്ടു് അതിെന ആളിക്കത്തിക്കാനാവാം. ഒരിട�
ത്തു് ആസ്ഫുലിംഗമില്ലാതില്ല. െകാച്ചമ്മയുെട അേബാധാ�
ത്മകമായ കാമം അതു സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ടു്. െഫാൻചീ�
േതാക്കു് തെന്റ പൃഷ്ഠഭാഗത്തു് ആരും െതാടുന്നതു ഇഷ്ട�
മല്ല. എങ്കിലും അച്ഛെന്റ കൂട്ടുകാരും സ്ക്കൂളിെല പുേരാഹി�
തരും അവെന്റ ആ ഭാഗത്തു തടവും. ഒരു ദിവസം കുട്ടി
(െഫാൻചീേതാ) െകാച്ചമ്മയുെട കാതിെന ചുംബിച്ചു.
നാക്കിെന്റ അറ്റം െകാണ്ടു കാതിെന്റ മടക്കിെന നനച്ചു.
അവെന തള്ളി മാറ്റാൻ ലൂക്രീസിയയ്ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. കുറ�
ച്ചു കഴിഞ്ഞു് ബാലൻ പറഞ്ഞു:
‘െകാച്ചേമ്മ, െകാച്ചമ്മയും അങ്ങെന തെന്നേയാ?’
‘എന്തു?’ എന്നു ലൂക്രീസിയ.

അവൻ പറഞ്ഞു: “െകാച്ചമ്മയും എെന്റ ചന്തിയിൽ
െതാടുന്നു. എെന്റ അച്ഛെന്റ േസ്നഹിതെരേപ്പാെല, സ്ക്കൂളി�
െല പുേരാഹിതെരേപ്പാെല. എെന്റ പൃഷ്ഠത്തിൽ എല്ലാ�
വർക്കും എന്താണു് ഇത്ര താൽപര്യം? (പുറം 111)

എെഗാൻ ഷീല

െഫാൻചീേതാ ചിത്രരചന അഭ്യ�
സിക്കുന്നവനാണു്. അയാളുെട
ആരാധ്യനായ കലാകാരൻ ഓസ്റ്റ്രി�
യൻ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് എെഗാൻ
ഷീല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ നഗ്നചിത്ര�

ങ്ങൾ ഉത്കടവികാരങ്ങൾക്കു വിേധയകളായ സ്ത്രീകെള
അന്യാദൃശമായ രീതിയിൽ ആേലഖനം െചയ്യുന്നവയാ�
ണു്. കാലുകൾ കവച്ചുവച്ചു് ഏതാണ്ടു നഗ്നയായി കിട�
ക്കുന്ന യുവതിെയ ചിത്രീകരിക്കുന്ന Reclining Woman
ദ്രഷ്ടാക്കൾക്കു േപാലും പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാക്കും. അതി�
െനക്കാൾ സുശക്തമാണു് A Cardinal Embracing a
Nun എന്ന ചിത്രം. കാർഡിനൽ (കർദ്ദിനാൾ) കന്യാ�
സ്ത്രീെയ ഉത്കടമായ കാമവികാരത്താൽ വിഴുങ്ങാൻ
േപാകുേന്നാ അേതാ കന്യാസ്ത്രീ കർദ്ദിനാളിെന അേത
വികാരത്താൽ വിഴുങ്ങാൻ േപാകുേന്നാ എന്നാണു് ആ
ചിത്രം കാണുന്ന നമുക്കു സംശയം (ഈ ആശയം സ്വ�
ന്തമല്ല). ഈ ചിത്രങ്ങെളല്ലാം വരച്ച ഷീലയാണു് താ�
െനന്നു െഫാൻചീേതാ വിചാരിച്ചു.

“Why are you so interested in Egon Schiele?” asked
Dona Lucrecia.

“It makes me sad that he died so young that they
put him in prison” Fonchito replied.

“I have a feeling that I’m like him, that I’m going
to have a tragic life, like his” എന്നും െഫാൻചീേതാ
അവേളാടു പറഞ്ഞു.

മനുഷ്യൻ സ്വപ്നം കാണു�
േമ്പാൾ ഈശ്വരനാണു്.
അവൻ ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ
േകവല യാചകൻ.

ഷീലയുെടയും അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ചിത്രങ്ങളിെലയും
ൈലംഗികാേവശം ജീവിത�
ത്തിലും ചിത്രരചനയിലും
പ്രകടിപ്പിച്ച കലാകാരനാ�

യിരുന്നു െഫാൻചീേതാ. എങ്കിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും
അനുരഞ്ജനത്തിെലത്തി നിയതജീവിതം നയിക്കണ�
െമന്നായിരുന്നു അയാളുെട ആഗ്രഹം. അതിനു േവണ്ടി
അയാൾ ലൂക്രീസിയ എഴുതുന്ന മട്ടിൽ റീേഗാെബർേതാ�
ക്കു് കത്തുകൾ അയയ്ക്കും. റീേഗാെബർേതാ എഴുതുന്ന രീ�
തിയിൽ ലൂക്രിസിയയ്ക്കു മറുപടികൾ അയയ്ക്കും. അയാളുെട
ശ്രമം ഫലിച്ചു. അവർ ഒരുമിച്ചു കൂടി. ആ രംഗം േയാസ
വർണ്ണിക്കുന്നതു തെന്ന കണ്ടാലും:

‘I’m the happiest man in the world’, said Don Rigob-
erto.

She nestled against him demurely.

‘Will it last? Will we make our happiness last?’

‘It can’t last’ he said gently.

‘All happiness is fleeting. An exception, a contrast,
but we have to rekindle it from time to time, not
allow it to go out. Blowing, blowing on the little
flame’

‘I’ll start exercising my lungs right now’, Dona Lu-
crecia exclaimed. (pp. 254)

ഈ പുനസ്സമാഗമത്തിനു വഴിെയാരുക്കുന്നതിനു േവണ്ടി
േയാസ ന്യൂസിലണ്ടിെല ഒരു സംഭവെത്തക്കുറിച്ചു പറ�
യുന്നു. പത്തു വയസ്സുള്ള ഒരാൺകുട്ടിയുമായി ൈലംഗിക�
ബന്ധം പുലർത്തിയതിനു് ഇരുപത്തിനാലു വയസ്സുള്ള
ഒരധ്യാപികെയ നാലു വർഷം തടവിനു ജഡ്ജി വിധി�
ച്ചു. ഈ വാർത്ത പത്രത്തിൽ വായിച്ച റീേഗാെബർേതാ
േപനെയടുത്തു േദഷ്യേത്താെട എഴുതി “… Let all boys
in this city be deflowered when they reach the age
of ten by married woman in their thirties, preferably
their aunts, teachers or godmothers”. ഇെതഴുതിക്കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ അയാൾക്കു് ആശ്വാസമായി (pp. 200, 201).
ഭാര്യയുമായി വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു കഴിയുന്നതിനു സഹായി�
ക്കുന്ന ആശയം.

േഹാൾഡർലീൻ

േനാവലിെന്റ തുടക്കത്തിൽ േയാസ
രണ്ടു മഹാന്മാരുെട വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധ�
രിക്കുന്നുണ്ടു്. “മനുഷ്യൻ സ്വപ്നം കാ�
ണുേമ്പാൾ ഈശ്വരനാണു്. അവൻ
ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ േകവലയാചകൻ”
(േഹാൾഡർലീൻ, ജർമ്മൻ കവി).
“എെന്റ പ്രവൃത്തികളിലൂെട ജീവിത�
ത്തിെന്റ ചരിത്രം സൂക്ഷിക്കാനാവില്ല
എനിക്കു്. ഭാഗ്യം അവെയ വളെര താഴ്ത്തി കുഴിച്ചുമൂടിക്കള�
ഞ്ഞു. എെന്റ മേനാരഥസൃഷ്ടികളിലൂെട ഞാൻ അവ പു�
ലർത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.” (െമാങ്െതന്യ, ഫ്രഞ്ച് പ്രബ�
ന്ധകാരൻ.)

െഫാൻചീേതാ െകാച്ചമ്മെയ (കുഞ്ഞമ്മെയ) വ്യഭിചരി�
േച്ചാ? അേതാ െകാച്ചമ്മ മകെന വ്യഭിചരിേച്ചാ? അറി�
യാൻ പാടില്ല. ഷീലയുെട ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു് ആേവശ�
മാർന്നു െഫാൻചീേതാ ലൂക്രീസിയയുെടയും പരിചാരി�
കയുെടയും ചില അവസ്ഥാവിേശഷങ്ങളുെട ചിത്രങ്ങൾ
വരച്ചു. ഷീലയുെട ചിത്രങ്ങൾക്കുള്ള വാസ്തവികത ആ
ചിത്രങ്ങൾക്കുമുേണ്ടാ? ജീവിതത്തിെന്റ സാകല്യാവ�
സ്ഥയിലുള്ള സന്ദിഗ്ദ്ധതയും മേനാരഥസൃഷ്ടിസ്വഭാവ�
വും പ്രകടിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു േനാവൽ വിരാജിക്കുന്നു. വി�
ഷയം എന്തുമാകെട്ട. േയാസയുെട തൂലിക മീദസ് രാ�
ജാവിെനേപ്പാെലയാണു്. അതു എന്തുെതാട്ടാലും തനി�
സ്സ്വർണ്ണമാകും. (The Note books of Don Rigoberto,
Translated by Edith Grossman, faber and faber, pp.
259, Publication 1998.)

ഭാഷാേപാഷിണിയിെല (ലക്കം 4) ‘ബാൽക്കണി’ എന്ന
െചറുകഥ (ശ്രീ. കരുണാകരൻ എഴുതിയതു് ) ഒരു ഇം�
ഗ്ലീഷ് വാക്യം എഴുതാൻ വായനക്കാരുെട സദയാനുമ�
തി േതടുന്നു ഞാൻ. Nonsense is a mild expression of
such atrocious attempts at short story writing.

പ്രച്ഛന്നരതി

എഴുതാൻ കഴിവില്ലാ�
ത്തവൻ പരിചാരികെയ
ആക്രമിക്കുന്നു. അതു പര�
സ്യമാകുേമ്പാൾ മാപ്പു
പറയുന്നു ബഹുജനേത്താടു്.

ഭ്രാന്തിെന്റ അംശം കലരാ�
ത്ത ജീനിയസ്സില്ല എന്നതു്
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട സത്യ�
മാണു്. ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാ�
രൻ െഷാർഷ് ബതായി
(Georges Bataille, 1897–

1962) ജീനിയസ്സായിരുന്നു. േലശം ഭ്രാന്തനും. കാമം.
മിസ്റ്റിസിസം ഇവേയാടു് അമിതകൗതുകം കാണിച്ചിരു�
ന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ The Story of the Eye എന്ന േനാ�
വൽ കലാത്മകമാണു്. അതിരു കടന്ന ൈലംഗികത്വം
ഉൾെക്കാള്ളുന്നതാണു്. ബതായി പറയുന്നു: സ്ത്രീയുെട
ശരീരത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം—മൃദുലവും കാേമാ�
ത്സുകതയാർന്നതും നഗ്നവുമായ സ്ത്രീശരീരെത്ത സം�
ബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹം—എനിക്കു് കാമത്തിെന്റ
അങ്ങെനയുള്ള േവദനയുണ്ടാകുേമ്പാൾ ഞാൻ ആരാ�
െണന്നു് എനിക്കു നല്ലേപാെല അറിയാം. ഒരുതരം മതി�
വിഭ്രമപരമായ അന്ധകാരം എെന്ന അതിരിലൂെട ഭ്രാ�
ന്തിേലക്കുെമെല്ല തള്ളിനീക്കുന്നു. ആർക്കറിയാം. ചൂ�
ടാർന്ന, മാരകമായ േസ്ഫാടനത്തിേലക്കാേണാ എന്നു്.
എനിക്കും േലാകത്തിനും തമ്മിലുള്ള കനമാർന്ന ബന്ധ�
ത്തിെന്റ വ്യാേമാഹത്തിൽ നിന്നു് ഞാൻ രക്ഷ േനടു�
ന്നു. എെന്റ യഥാർത്ഥമായ പള്ളി േവശ്യാലയമാണു്
(Vide Essential Writings, Georges Bataille, Edited by
Michael Richardson, pp. 228, Rs. 1156.10).

െഷാർഷ് ബതായി

ശ്രീ. സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂരിെന്റ
‘തണുപ്പു് എന്ന ഹൃദയവികാരം’
എന്ന െചറുകഥയിൽ (മാധ്യമം ആഴ്ച�
പ്പതിപ്പു്, 18-9-98) വിദ്യാർത്ഥിക്കു്
അധ്യാപികേയാടു േതാന്നുന്ന ഭാവം
രതി തെന്നയാണു്. അതു് പ്രച്ഛന്നമാ�
ണു് എേന്നയുള്ളു. വർഷങ്ങൾ കഴി�
ഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥി യുവാവായി അവെര കാണാൻ െചല്ലു�
േമ്പാൾ അവർ ദയാരഹിതയായി അയാെള ആട്ടിപ്പായി�
ക്കുന്നു. അധ്യാപികയുെട മൂന്നു ഭർത്താക്കന്മാർ നാടുവി�
ട്ടു േപായതുെകാണ്ടു് അവർക്കു ൈനരാശ്യവും വിേദ്വഷ�
വും. അതുെകാണ്ടായിരിക്കാം ആ പരുക്കൻ െപരുമാറ്റം
അവരിൽ നിന്നുണ്ടായതു്. യുവാവിെന്റ നിരാശത എന്ന
വികാരെത്തയും അധ്യാപികയുെട അവഗണനെയയു�
മാണു് തണുപ്പു് എന്നു കഥാകാരൻ വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന�
തു്. ജീവിതത്തിെന്റ പ്രച്ഛന്നങ്ങളായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളി�
േലക്കു പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിക്കാൻ സതീഷ് ബാബുവിനു്
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: ഈ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള രചനകളിൽ മാത്രമല്ല
നിത്യജീവിത സംഭാഷണങ്ങളിലും ഫലിതം ഉൾെക്കാ�
ള്ളിച്ചിരുേന്നാ?

ഉത്തരം: ഈ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള പ്രസംഗിക്കുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഓേരാ വാക്യവും േകട്ടു് േശ്രാതാക്കൾ
‘തലതല്ലി’ ചിരിക്കുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം േനരേമ്പാക്കു
പറയുേമ്പാൾ ചിരിക്കില്ല. ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് അതു പറ�
ഞ്ഞാൽ അതിെന്റ ഹൃദ്യത വളെരക്കുറഞ്ഞുേപാകും

േചാദ്യം: രാഷ്ട്രീയം നിന്ദ്യമാേണാ?

ഉത്തരം: അറിഞ്ഞുകൂടാ, പേക്ഷ ഒരു േനതാവിനും
രാഷ്ട്രവ്യവഹാരം ഇഷ്ടമല്ല. ചർച്ചിൽ മേനാഹരങ്ങ�
ളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയതു് അതിൽ നിന്നു രക്ഷ
പ്രാപിക്കാനാണു്. ജവാഹർലാൽ െനഹ്റു ഉത്കൃഷ്ട�
ങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചതും ഇേപ്പാഴെത്ത പ്രധാ�
നമന്ത്രി കാവ്യഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയതും രാഷ്ട്രവ്യ�
വഹാരെത്ത അതിലംഘിച്ചു മുേന്നാട്ടു േപാകാനാണു്.
എഴുതാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ പരിചാരികെയ ആക്ര�
മിക്കുന്നു. അതു പരസ്യമാകുേമ്പാൾ മാപ്പു പറയുന്നു
ബഹുജനേത്താടു്.

േചാദ്യം: രാജ്യം മഹനീയമാകുന്നതു് എേപ്പാൾ?

ഉത്തരം: മഹാന്മാരായ കലാകാരന്മാർ വിരാജിക്കു�
േമ്പാൾ. കാളിദാസൻ, റ്റാേഗാർ, ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്ന
കാലയളവിൽ ഭാരതം മഹത്തമമായിരുന്നു. ഉന്നത�
രായ മിസ്റ്റിക്കുകയും തത്ത്വചിന്തകരും ജീവിക്കുന്ന
കാലയളവിലും രാജ്യം മഹനീയമായിരിക്കും ശ്രീരാമ�
കൃഷ്ണൻ, വിേവകാനന്ദൻ, അരവിന്ദ േഘാഷ്, രമണ
മഹർഷി ഇവരുെട ജീവിതകാലങ്ങൾ ഭാരതത്തിനു
മഹനീയത നല്കി. ഇേപ്പാൾ അത്തരം മഹാവ്യക്തി�
കൾ ഇല്ല ഭാരതത്തിൽ

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാേണാ എഴുതു�
ന്നതു്?

ഉത്തരം: ആത്മാർത്ഥത്തിനു തനിക്കുേവണ്ടി എന്നാ�
ണു് അർത്ഥം. അതിനാൽ നിങ്ങളുെട േചാദ്യം ശരി.
ഞാൻ എനിക്കു േവണ്ടിത്തെന്നയാണു് എഴുതുന്നതു്.
മലയാളം വാരികയുെട അധികാരികൾ എനിക്കു പ്രതി�
ഫലം തരുന്നു. ആത്മാർത്ഥമായി (തനിക്കു േവണ്ടി)
എഴുതുന്നതു െകാണ്ടാണു് ആ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതു്.
പിെന്ന sincerity എന്ന അർത്ഥത്തിലാണു് നിങ്ങൾ
ആത്മാർത്ഥെമന്നു പ്രേയാഗിച്ചെതങ്കിൽ ആ പ്രേയാ�
ഗം അത്ര ശരിയല്ല. ‘സത്യസന്ധമായിട്ടാേണാ എഴുതു�
ന്നെത’ന്നു േചാദിേക്കണ്ടിയിരുന്നു.

േചാദ്യം: േലാറൻസ് ഡുറൽ എന്ന സാഹിത്യകാ�
രെനക്കുറിച്ചു് ഇേപ്പാൾ ഒന്നും േകൾക്കുന്നില്ലേല്ലാ.
എന്താണു് കാരണം?

ഉത്തരം: േലാറന്റ്സ് ഡറൽ (Lawrence Durrell,
1912–1990, ലാറൻസ് ഡുറൽ എന്നും പറയാം) കലാ�
ശക്തി കുറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരനാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
Alexandria Quartet എന്ന േനാവൽ (നാെലണ്ണം
േചർന്നതു് ) overwriting-നു് (അതിരചന) ഉദാഹര�
ണമാണു്. ആ േനാവൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ കാലത്തു്
ശ്രീ. ആഷാ േമേനാൻ വാചാലത കാണിച്ചു് (വാഗ്മി�
തയല്ല) അതിെനക്കുറിച്ചു േലഖനെമഴുതി എന്നാണു്
എെന്റ ഓർമ്മ. അേന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാവിയിൽ ആ
േനാവൽ വിസ്മരിക്കെപ്പടുെമന്നു്. അതുേപാെല സംഭ�
വിച്ചിരിക്കുന്നു. െഷ്ടഫാൻ ൈസ്വഹ് overwriting-ൽ
അഭിരമിച്ച സാഹിത്യകാരനാണു്. അേദ്ദഹവും വിസ്മ�
രിക്കെപ്പട്ടു. ഡറലിെന്റ യാത്രാവിവരണങ്ങൾ കുറച്ചു
കാലം കൂടി നിലനിെന്നന്നു വരും. ൈസ്വഹ് എഴുതിയ
ജീവചരിത്രങ്ങളും.

േചാദ്യം: ചങ്ങമ്പുഴയുെട പ്രേത്യകതെയന്തു?

ഉത്തരം: ചങ്ങമ്പുഴ ജീവിതകാലമത്രയും േറാസാപ്പൂ�
ക്കളുെട സൗരഭ്യം ആസ്വദിച്ചു. പ്രേത്യകത്തിനു് each
എന്നാണു് അർത്ഥം. സവിേശഷതെയന്തു് എന്നു േചാ�
ദിക്കണം.

ശ്രീമതി േപ്രമ ജയകുമാർ അൽബർ
കമ്യൂവിെന്റ ‘The First Man’ എന്ന
അസമാപ്തമായ േനാവലിെനക്കുറിച്ചു്
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയതു്
ഞാൻ വായിച്ചു. ‘മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ
കാഥികൻ’ എന്നാണു് പ്രബന്ധത്തി�
െന്റ ‘തലെക്കട്ടു് ’. കാഥികൻ കഥ
പറയുന്നവനാണു്; കഥാകാരൻ കഥ
എഴുതുന്നവനും. സാംബശിവൻ കാഥികൻ; തകഴി ശി�
വശങ്കരപ്പിള്ള കഥാകാരൻ. കമ്യൂവിെന കാമു ആക്കി�
യിരിക്കുന്നു ശ്രീമതി. ഫ്രാൻസിൽ െചന്നു് േപ്രമ, കാമു
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങെനെയാരാളിെന ഞങ്ങൾ േക�
ട്ടിട്ടില്ലേല്ലാ എന്നു ഫ്രഞ്ച് ജനത പറയും. കമ്യൂവിെന്റ The
First Man എന്ന േനാവലിനു ഗ്രാമ്യമായ ‘പറട്ട’ എന്ന
വിേശഷണമാണു േചരുന്നതു്. അതിെന ‘വിലെപ്പട്ട ഒരു
ഉപഹാര’മായി ശ്രീമതി കാണുന്നു. എെന്റേയാ േപ്രമ�
യുെടേയാ രസജ്ഞതയുെട കുറവായി അതിെന കരു�
താം. പേക്ഷ 1995-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രസാധനം െചയ്ത
ഈ േനാവലിെനക്കുറിച്ചു് മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞു് ശ്രീമ�
തി എഴുതിയതു് ഉചിതജ്ഞതയുെട ലക്ഷണമായി ദർശി�
ക്കാൻ എനിക്കു കഴിയുന്നില്ല.

മാറ്റങ്ങൾവരുന്നു
ഒരു േകന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനം ഒെരഴുത്തുകാരിയുെട
പുസ്തകത്തിനു അവതാരിക എഴുതിെക്കാടുക്കണെമ�
ന്നു് എേന്നാടു് ആവശ്യെപ്പട്ടു. ആ സാഹിത്യകാരിെയ
ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു് (ഇേപ്പാഴുമുണ്ടു് ആ
ബഹുമാനം) അവതാരിക എഴുതാെമന്നു സമ്മതിച്ചു.
അവതാരിക േവണെമന്നു കാണിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ആദ്യ�
െത്ത കത്തുതെന്ന മര്യാദ പാലിച്ചുെകാണ്ടുള്ളതായി�
രുന്നില്ല. എങ്കിലും ഞാനങ്ങു ക്ഷമിച്ചു. പിെന്നപ്പിെന്ന
വരുന്ന കത്തുകൾ എനിക്കു േക്ഷാഭജനകങ്ങളായി.
You are directed to submit the manuscript within
a week. എന്ന മട്ടിലാണു് കത്തുകൾ. അതിൽ ‘സഹി�
െകട്ടു് ’ ഞാൻ കത്തുകൾ അയച്ച ഉേദ്യാഗസ്ഥെന അറി�
യിച്ചു വിനയേത്താടു കൂടി മാത്രേമ എഴുതാവൂ എന്നു്. വി�
നയപൂർവം എഴുേതണ്ടെതങ്ങെനെയന്നു കാണിക്കാൻ
ഞാൻ ഒരു മാതൃകക്കത്തു കൂടി അേദ്ദഹത്തിനു് അയ�
ച്ചുെകാടുത്തു. അതു് ഇങ്ങെന: I request you to be so
good as to let me know when your article may be
expected?” മടക്കത്തപാലിൽ ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ
കത്തുകിട്ടി. ഞാെനഴുതിക്കാണിച്ച കത്തു് അേതരീതി�
യിൽ ൈറ്റപ്പ് െചയ്തു് ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ഒപ്പിട്ടു് എനിക്കു്
അയയ്ക്കുകയാണുണ്ടായതു്. എെന്റ കരണത്തു കിട്ടിയ
അടിേപാെല ആയിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആ കുത്സിത
പ്രവൃത്തി. പിെന്ന ഞാൻ മിണ്ടിയതുമില്ല. സാഹിത്യകാ�
രി എെന്ന െതറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുെമന്നതിനു ഒരു സംശയവു�
മില്ല എനിക്കു്.

പി.എഫ്.മാത്യൂസ്

ബാങ്കുകളിൽ നിന്നു വരുന്ന കത്തു�
കൾ ഇതിെനക്കാൾ ഭീതിജനകങ്ങ�
ളാണു്. പണം െകാടുക്കാൻ ൈവകി�
യാൽ, You are a defaulter, come
to the bank within twenty four
hours എന്നും മറ്റും അവർ എഴുതി
അയച്ചുകളയും. ഇതിെനാെക്ക സമീ�
പഭാവിയിൽ മാറ്റം വരുെമന്നാണു്

എെന്റ വിശ്വാസം. അവതാരിക എഴുതിക്കാനായി േക�
ന്ദ്രഗവൺെമന്റ് ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ദില്ലിയിൽ നിന്നു വിമാ�
നത്തിൽ കയറി തിരുവനന്തപുരത്തു എത്തുകയും േഹാ�
ട്ടലിൽ മുറി വാടകയ്ക്കു് എടുത്തു കുറഞ്ഞതു ഒരാഴ്ചേയാളം
താമസിച്ചു് എഴുത്തുകാരെന്റ സൗകര്യമനുസരിച്ചു േപ�
ടിേയാെട അയാെള സമീപിക്കുകയും െചയ്യുന്ന കാലം
വരും. ഭീമമായ സംഖ്യ കടം െകാടുക്കുന്ന ബാങ്കുകാർ
അതു ൈകപ്പറ്റിയ ആളിെന്റ പാദശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന കാ�
ലം വരും. അതുേപാെല ഒരുത്തെന്റ ഭാര്യേയാടു് മെറ്റാ�
രുത്തെന്റ െപരുമാറ്റത്തിനും മാറ്റം വരും. ഇേപ്പാഴെത്ത
രീതി ഗൃഹനായകൻ ഭാര്യെയ പൂമുഖേത്തക്കു വരാൻ
സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണേല്ലാ. ഇതു മാറും.
അതിഥി വന്നപാേട തെന്റ ആതിേഥയേനാടു് ‘തെന്റ
ഭാര്യെയവിെട? ഞാെനാന്നു കാണെട്ട’ എന്നു പറഞ്ഞു�
െകാണ്ടു് അടുക്കളയിേലക്കു പാഞ്ഞു െചല്ലും. ‘സരസപ�
ല്ലവ േകാമളമായ ആ കരതലം െകാണ്ടു് ഒരു ഗ്ലാസ് ചു�
ക്കുെവള്ളെമടുത്താെട്ട’ എന്നു് അവേളാടു പറയുകയും
െചയ്യും. ഭർത്താെവന്ന യാഥാസ്ഥിതികൻ വാെപാളിച്ചു്
മുൻവശത്തു ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. ചുക്കുെവള്ളത്തിൽ
ദൃഷ്ടി വ്യാപരിപ്പിക്കാെത അടുക്കളക്കാരിയുെട നിതം�
ബത്തിൽ വിേലാചനങ്ങൾ വ്യാപരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് െവ�
ള്ളം മുഴുവൻ താനറിയാെത േഷർടിൽ ഒഴുക്കിെക്കാണ്ടു്
അയാൾ ഗ്ലാസ് കാലിയാക്കും. എന്നിട്ടു ഭർത്താവിെന്റ
അടുക്കെലത്തി ‘തെന്റ ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ അേങ്ങാട്ടു�
മിേങ്ങാട്ടും നടക്കുന്നതു പൃഥുലനിതംബം ഉലയാെത േവ�
ണെമന്നു് അവേളാടു പറയേണ’ എന്നു നിർേദ്ദശിക്കുക�
യും െചയ്യും. ഇവിെട നിന്നു് ഒരടികൂടി മുൻേപാട്ടു വച്ചു് ഭർ�
ത്താവിെന്റ മുൻപിൽ വച്ചു തെന്ന അവെള ബലാത്സം�
ഗം നടത്തിെയന്നും വരും. ഞാൻ വസ്തുതകെള സ്ഥൂലീ�
കരിക്കുകയാെണന്നു് മാന്യവായനക്കാർക്കു േതാന്നു�
ന്നുേണ്ടാ? േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ശ്രീ. പി.എഫ്. മാത്യൂ�
സ് മലയാളം വാരികയിൽ എഴുതിയ ‘ഒരു കാസേനാ�
വയുെട കുമ്പസാരം’ എന്ന കഥ വായിച്ചാൽ മതി. േമ�
ലുേദ്യാഗസ്ഥൻ തെന്റ അധികാരം കാണിച്ചു കീഴുേദ്യാ�
ഗസ്ഥെന്റ ഭാര്യെയ അയാൾ കണ്ടുെകാണ്ടിരിെക്കത്ത�
െന്ന ബലാത്കാരേവഴ്ച നടത്തുന്നതാണു് അതിെന്റ വി�
ഷയം. കഥാകാരെന്റ ഐറണിയും ഹാസ്യവും പ്രതിപാ�
ദനരീതിയും അസ്സലായി എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞു ഞാനിതു്
അവസാനിപ്പിക്കെട്ട.

ഉറങ്ങുന്നശലഭം
“ആധുനിക മലയാളഗദ്യത്തിെന്റ ശില്പികളായ അേന�
കം ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഈ ‘ചരിത്ര’ത്തിൽ ഇല്ല. മാർ�
ക്സിയൻ ലാവണ്യശാസ്ത്രത്തിെന്റ പ്രേണതാക്കളും പ്രാതഃ�
സ്മരണീയരുമായ സി. അച്ചുതേമേനാൻ, െക. ദാേമാദ�
രൻ, എം.എസ്. േദവദാസ്, സി. ഉണ്ണിരാജ, പവനൻ,
പി.െക. േഗാപാലകൃഷ്ണൻ, എം.ആർ. ചന്ദ്രേശഖരൻ, തു�
ടങ്ങിയ എഴുത്തുകാർക്കു് ഉപന്യാസത്തിേലാ നിരൂപണ�
ത്തിേലാ സ്ഥാനമില്ല. അര നൂറ്റാണ്ടായി ആനുകാലിക
പംക്തികളിലും നിരൂപണ രംഗത്തും നിത്യസാന്നിദ്ധ്യ�
മായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന െപ്രാഫസർ എം. കൃഷ്ണൻ
നായർ ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ല.”

മലയാള സാഹിത്യെമന്ന
േക്ഷത്രമണിയിൽ ചിറെകാതു�
ക്കിയിരുന്നു് ഉറങ്ങുന്ന ‘ചന്ദ്ര�
ശലഭം’ മാത്രമാണു് ഞാൻ.

ഡി.സി. ബുക്ക്സ് പ്രസാ�
ധനം െചയ്ത ‘ആധുനിക
മലയാള സാഹിത്യം പ്ര�
സ്ഥാനങ്ങളിലൂെട’ എന്ന
ഗ്രന്ഥം അവേലാകനം െച�
യ്യുേമ്പാൾ ‘മലയാള സാഹിത്യം’ മാസികയുെട ഓണ�
പ്പതിപ്പിൽ, എഡിറ്ററായി ശ്രീ.പി. കുമാർ നിർവഹിച്ച
ഒരു നിരീക്ഷണമാണിതു്. എെന്നക്കുറിച്ചു് കുമാർ സൗ�
ജന്യമാധുര്യേത്താെട പറഞ്ഞ ഈ നല്ല വാക്കുകൾക്കു
ഞാൻ കുമാറിേനാടു നന്ദി പറയുന്നു. പേക്ഷ ഞാൻ സാ�
ദരം, സവിനയം അേദ്ദഹെത്ത അറിയിക്കെട്ട. അല്പ�
ജ്ഞനായ എെന്നക്കുറിച്ചു് സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ ഒര�
ധ്യായം തെന്ന എഴുതിയാലും ഞാനതിൽ സേന്താഷി�
ക്കുമായിരുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ആരാെണന്നു് എനി�
ക്കു തെന്ന അറിയാെമന്നതാണു്. േഡാക്ടർ പി.വി. േവ�
ലായുധൻ പിള്ള എഴുതിയ േലഖനത്തിൽ എെന്റ സാ�
ഹിത്യേസവനെത്തപ്പറ്റി ഒരു ഖണ്ഡിക ഉണ്ടായിരുന്നു�
െവന്നും എെന്റ ഒരു പൂർവശിഷ്യനും ശിഷ്യെനേപ്പാ�
െല ഞാൻ േസ്നഹിക്കുന്ന േവെറാരാളും കൂടി ഒരു പ്രമു�
ഖെന്റ അറിേവാടുകൂടി അതു െവട്ടിക്കളഞ്ഞുെവന്നുമാ�
ണു് ആേരാ എെന്ന അറിയിച്ചതു്. ഉചിതജ്ഞതേയാെട
ഇതു െചയ്ത മൂന്നു േപേരാടും എനിക്കു നന്ദിയുണ്ടു്. ആളു�
കെള മഷിപ്പിക്കാെത ഞാെനാരു േകാളം എഴുതുന്നുെവ�
േന്നയുള്ളു. കീർത്തിയിേലാ, എേവാർഡുകളിേലാ, ബിരു�
ദലബ്ധികളിേലാ എനിക്കു താൽപര്യമില്ല. വായിക്കാൻ
പുതിയ പുസ്തകം േവണം. അഴുക്കില്ലാത്ത േഷർടും മുണ്ടും
േവണം. സമയത്തു് അല്പം ആഹാരം േവണം. തീർന്നു
എെന്റ ആവശ്യകതകൾ. നിസ്സാരനായ എെന്നക്കുറിച്ചു്
ദീർഘമായിത്തെന്ന ഈ സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ എഴു�
തി എന്നു കരുതു. എങ്കിലും അതു ക്ഷുദ്രകൃതിയാെണന്നു
തെന്ന ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു.

‘On the one-ton temple bell a moonmoth folded into
sleep sits still’ മലയാള സാഹിത്യെമന്ന േക്ഷത്രമണി�
യിൽ ചിറെകാതുക്കിയിരുന്നു് ഉറങ്ങുന്ന ‘ചന്ദ്രശലഭം’ മാ�
ത്രമാണു് ഞാൻ.

□

https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa
https://en.wikipedia.org/wiki/Egon_Schiele
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_H%C3%B6lderlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Bataille
https://en.wikipedia.org/wiki/E._V._Krishna_Pillai
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Durrell
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://en.wikipedia.org/wiki/P._F._Mathews
https://en.wikipedia.org/wiki/P._F._Mathews


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

