സാഹിത്യവാരഫലം
2002/05/03 (സമകാലികമലയാളം)

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ

Copyright © 2014-2021, J. Vijayamma. The electronic versions are released
under the provisions of Creative Commons Attribution Non-Commercial
Share Alike license for free download and usage. Sayahna Foundation, jwRa
34, Jagathy, Trivandrum, India 695014. uRl: http://www.sayahna.org

സാഹിത്യവാരഫലം

2002/05/03-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഒരാൾ മൂന്നു കാക്കെയ ഛർദ്ദിച്ച കഥ ഞാൻ പ്രാഥമിക
വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചേപ്പാൾ പഠിച്ചു. കാകവമനം ആ
പട്ടണത്തിൽ വലിയ ബഹളമുണ്ടാക്കി. ഓേരാ ആളും
സത്യമറിയാൻ ഓടുകയായി. ചിലരതു വിശ്വസിക്കുക
യും െചയ്തു. ഒടുവിൽ യാഥാർത്ഥ്യെമെന്തന്നു വ്യക്തമാ
യി. ഒരുത്തൻ ദഹനേക്കടുെകാണ്ടു ഛർദ്ദിച്ചേപ്പാൾ
അതിൽ മൂന്നു കറുത്ത പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു. സൂക്ഷമദർ
ശിനിയിലൂെട മാത്രം കാണാവുന്ന ആ പാടുകെളയാണു്
ജനങ്ങൾ കാക്കകളാക്കിയതു്. കിംവദന്തികൾ ജനി
ക്കുന്നതിെന്റയും േവലയും െതാഴിലുമില്ലാത്തവർ അതു
െപരുപ്പിച്ചു് മെറ്റാന്നാക്കുന്നതിെന്റയും അർത്ഥശൂന്യത
െയ ആേക്ഷപിക്കുന്ന കഥയാണു്. തിരുവനന്തപുരത്താ
െണന്നു േതാന്നുന്നു കിംവദന്തികൾക്കു ഏെറെച്ചലവു
ള്ളതു്. കീർത്തിയുള്ള ഒരഭിേനതാവിെനക്കുറിച്ചു് ഒരാൾ
എേന്നാടു പറഞ്ഞു ‘അറിഞ്ഞിേല്ല? …നു് കാൻസറാണു്.
അേദ്ദഹം അതുെകാണ്ടാണു് ഇേപ്പാൾ ഫിലിമിെലാന്നും
കാണാത്തതു്.’ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ െകാണ്ടു് ആ
ചലച്ചിത്രതാരത്തിനു് അർബ്ബുദമാെണന്ന വാർത്ത നഗ
രത്തിെലങ്ങും പരന്നു. െറ്റലിേഫാണിലൂെടയുള്ള േചാദ്യ
ങ്ങൾ േകട്ടുേകട്ടു് സഹിഷ്ണുത നഷ്ടെപ്പട്ട അേദ്ദഹത്തിനു്
പത്രത്തിൽ പ്രസ്താവന നേല്കണ്ടതായി വന്നു, തനിക്കു
ഒരു േരാഗവുമിെല്ലന്നു്. പൂർണ്ണമായ ആേരാഗ്യേത്താെട
താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നു്. ഇതു് അസൂയാജന്യമായ
കിംവദന്തി. ഇതിെനക്കാൾ ഭീതിദമാണു് ഭാരതത്തിെല
യും അതിെന്റ ഒരു ഭാഗമായ േകരളത്തിെലയും രാഷ്ട്രവ്യ
വഹാരസ്സംബന്ധികളായ കിംവദന്തികൾ. അവെയക്കു
റിെച്ചഴുതിയാൽ പണ്ടു് ‘രസികൻ’ പത്രാധിപരായിരുന്ന
പച്ചക്കുളം വാസു പിള്ള പറഞ്ഞതുേപാെല ‘മാംസപി
ണ്ഡത്തിൽ െതാട്ടുകളിക്കാൻ’ ആളുകൾ വരും. അതുേപ
ടിച്ചു് പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിേലക്കു ഞാൻ േപാകെട്ട.
വലിയ ചിന്തകനായ ഐേസഅ െബർലിൻ (Isaiah
Berlin, 1909–1997) റഷ്യൻ കവിയായ (സ്ത്രീ) അന്ന
അഹ്മാതവെയ (Anna Akhmatova, 1889–1996) ഒരി
ക്കൽ കാണാൻ െചന്നു. സംഭാഷണത്തിനുേശഷം
അവർ പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ െലനിൻഗ്രാഡിൽ കിംവദന്തി
പരക്കുകയായി അഹ്മാതവെയ റഷ്യ വിടാൻ ചർച്ചിൽ
േപ്രരിപ്പിെച്ചന്നും അവരുെട യാത്രയ്ക്കു് വിമാനം അേദ്ദഹം
അയച്ചുെകാടുെത്തന്നുമായിരുന്നു ആ കിംവദന്തി (The
Proper Study of Mankind, Isaiah Berlin, Pimlico,
pp. 542).

കിംവദന്തിയുെട സ്വഭാവെത്തക്കുറി
ച്ചു് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരിംഗ്ലീഷ് പു
സ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതി
െല ഒരു സംഭവവർണ്ണന ഓർമ്മ
യിൽ നിന്നു് ഇവിെട കുറിക്കാം.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം അവസാ
നിച്ചു് ജപ്പാൻ കീഴടങ്ങി. ആ കാല
ഐേസഅ െബർലിൻ
ത്തു് ഒരു ൈചനീസ് അധ്യാപകൻ
ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു് മനസ്സിലാക്കി ൈചനയിെല
ഏേതാ ഒരു കുന്നിെന്റ മുകളിൽ കയറി നിന്നാൽ ചുറ്റു
മുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാെമന്നു്. ബന്ധ
െപ്പട്ടവേരാടു് അനുമതി വാങ്ങിെക്കാണ്ടു് അയാൾ കു
ന്നിേലക്കു േപായി. േപായേതാടുകൂടി കിംവദന്തിയുണ്ടാ
യി; ജപ്പാൻകാരനായ ഒരു ചാരൻ േഫാേട്ടാ എടുക്കു
ന്നതിനുേവണ്ടി കുന്നിെന്റ മുകളിേലക്കു് േപായിരിക്കുന്നു
െവന്നു്. സംഭവം പരിപൂർണ്ണമായി അന്യനു മനസ്സിലാ
ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിശദവിവരങ്ങൾ വിട്ടുകളയുക
യാണു് േകട്ടുേകഴ്വി ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ. ഇതിെന ‘െല
വലിങ് ’ എന്നുപറയും. സുജനമര്യാദേയാടുകൂടിയാണു്
വന്നയാൾ അവിടെത്ത ആളുകേളാടു് അേപക്ഷിച്ചതു്.
അതും വിട്ടുകളയുന്നു. സംഭവത്തിെന്റ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു കിം
വദന്തിയുണ്ടാക്കുന്നവൻ അങ്ങെന നിരപരാധനായ
ഒരു മനുഷ്യൻ ചാരനായി മാറുന്നു. അയാളുെട ൈകയി
ലിരുന്ന പുസ്തകം ക്യാമറയായി മാറുന്നു.
പണ്ടു് ഒരു മരുന്നുവില്പനക്കാരൻ—ആകർഷത്വമുള്ള
ശരീരേത്താടുകൂടിയവൻ—തിരുവനന്തപുരത്തു് വന്നു്
പല മാജിക്കുകളും കാണിച്ചു. വലിയ ജനക്കൂട്ടം. േഷാ
കഴിഞ്ഞു് അയാൾ മരുെന്നടുക്കും വില്പനയ്ക്കായി. കുെറ
ക്കാലം മരുന്നു വിറ്റിട്ടു് അയാളങ്ങു േപായി. തിരുവനന്ത
പുരത്തുകാർ അയാെള പാകിസ്ഥാൻ ചാരനാക്കിക്ക
ളഞ്ഞു. േപാലീസ് അയാെള അറസ്റ്റ് െചയ്യുന്നതും െസ്റ്റ
യ്ഷനിലിട്ടു് മർദ്ദിക്കുന്നതും കണ്ടവരുണ്ടു്. ആ സമയത്തു്
അയാൾ േവെറ ഏേതാ പട്ടണത്തിൽ മരുന്നുവില്പന
നടത്തുകയായിരിക്കണം.
ചിലർ കഥയും കവിതയുെമഴുതി പത്രാധിപർക്കു് അയ
ച്ചുെകാടുക്കും അത് അച്ചടിച്ചുവന്നിെല്ലങ്കിൽ അവർ പറ
ഞ്ഞു പരത്തും. അറിേഞ്ഞാ… വാരികയുെട പത്രാധിപ
െര മാേനജ്െമന്റ് പിരിച്ചുവിടാൻ േപാകുന്നു. ചിലേപ്പാൾ
ഈ േകട്ടുേകഴ്വി നിർമ്മാതാക്കൾ നരാധനന്മാരായി
െപരുമാറും. ഒരു ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ടു മണി കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ എനിക്കു േഫാൺ സേന്ദശം: “സാർ കവി
േദശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ മരിച്ചുേപായി. െഡഡ് േബാ
ഡി കാലത്തു വീട്ടിൽ െകാണ്ടവരും.” ഞാൻ രാത്രിയിൽ
േശഷിച്ച സമയമത്രയും ഉറങ്ങിയില്ല. കാലത്താണു് ആ
മരണവാർത്ത കള്ളമാെണന്നു ഗ്രഹിച്ചതു്. രണ്ടാഴ്ചക
ഴിഞ്ഞു് േദശമംഗലെത്ത തിരുവനന്തപുരം െസക്രേട്ട
റിയറ്റിനു് അടുത്തുവച്ചു കണ്ടു. കള്ളവാർത്തെയക്കുറിച്ചു്
ഞാൻ അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു. കവി എെന്ന അറിയി
ച്ചു. “താങ്കേളാടു് എെന്റ മരണെത്തക്കുറിച്ചു് പറഞ്ഞവർ
തെന്നയാവണം അന്നുരാത്രി എെന്ന െറ്റലിേഫാണിൽ
വിളിച്ചറിയിച്ചു.” “അറിേഞ്ഞാ? എം. കൃഷ്ണൻനായർ മരി
ച്ചുേപായി.” രാമകൃഷ്ണനും അന്നു രാത്രി പിന്നീടുറങ്ങിയില്ല.
ഈ ദുഷ്ടന്മാർ എന്തിനു് ഇതു െചയ്യുന്നു?

ചലനാത്മകം
ഗ്രീക്കു് തത്ത്വചിന്തകൻ െഹ
റക്ലീറ്റസ് (Heraclitus, 540–
480 BC) അഭിപ്രായെപ്പട്ടു
ആർക്കും ഒരു നദിയിൽത്ത
െന്ന രണ്ടുതവണ കാലുകു
ത്താൻ കഴിയിെല്ലന്നു്. കാര
ണം രണ്ടാമെത്തത്തവണ
െഹറക്ലീറ്റസ്
നദിയിൽ ഇറങ്ങുേമ്പാൾ േവെറ ജലമായിരിക്കും നദിയി
െലന്നു്. നദിയിൽ കാലു വയ്ക്കുന്നവനും മെറ്റാരു പുരുഷ
നായിരിക്കുെമന്നു്. രണ്ടു െസക്കൻഡ് െകാണ്ടു് അയാൾ
ക്കു വയസ്സു കൂടിയിരിക്കുെമന്നു്. െഹറക്ലീറ്റസിെന്റ ശിഷ്യ
നായ ക്രാറ്റലസ് (Cratylus) ഗുരുവിേനാടു പറഞ്ഞതു്
ഒരു തവണ േപാലും ആർക്കും ഒരു നദിയിൽ കാലുവ
യ്ക്കാൻ സാധിക്കിെല്ലന്നാണു്. നദീജലം ഒഴുകിേക്കാണ്ടി
രിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു നദി തെന്ന ഇല്ല എന്നായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മതം. കാൽ കുത്തുന്നവൻ പ്രായമായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. ഒരു െസക്കൻഡ് െകാണ്ടു് പ്രാ
യം കൂടും അയാൾക്കു്. ജലത്തിെന്റ ചലനം ശാശ്വതം.
നദിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവെന്റ വയസ്സും ചലനാത്മകും. അതു
െകാണ്ടു് ചലനേമയുള്ളു ഈ േലാകത്തു് സത്യമായി.
അനുഗൃഹിതരായ കഥാകാരന്മാർ
എഴുതുന്ന ഏതു കഥയും െഹറക്ലീ
റ്റസിെന്റ നദി േപാെല ചലനാത്മ
കമാണു്. ബഷീറിെന്റ ‘ശബ്ദങ്ങൾ’
എന്ന െകാച്ചുേനാവൽ വായിക്കു.
അതിെല ഒഴുക്കുെകാണ്ടു് നമ്മൾ മറി
ഞ്ഞുവീഴും. അെല്ലങ്കിൽ ‘ഒരു ഭഗവ
ഒ. വി. വിജയൻ
ദ്ഗീതയും കുെറ മുലകളും’ എന്ന കഥയാവെട്ട. ആന്ത
രപ്രവാഹത്താൽ കാലുപതറിേപ്പാകും. അനുഗൃഹീതര
ല്ലാത്തവരുെട കഥകളിൽ ഇറങ്ങി നിന്നാൽ ഈ അനു
ഭവം ഉണ്ടാകില്ല. വി. പി. മേനാഹരൻ എഴുതുന്ന ഏതു
കഥയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നാലും െപാട്ടക്കുളത്തിൽ നില്ക്കു
ന്ന പ്രതീതിയാണു് എനിക്കു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘തുറന്നി
ട്ട വാതിലുകൾ’ എന്ന കഥയുെട സ്ഥിതിയും വിഭിന്നമല്ല
(മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ). മാേവായിസെത്ത ആദരിക്കു
ന്ന ഒരു വൃദ്ധെന്റ കഥപറയുകയാണു് മേനാഹരൻ, കു
റ്റിയടിച്ചു അതിൽ പശുവിെന െകട്ടിയാൽ ചിലേപ്പാൾ
അതു് അയവിറക്കാെത നിശ്ചലമായി വർത്തിക്കുമേല്ലാ.
അതുേപാെലയുള്ള ഒരു ദൃശ്യം മേനാഹരെന്റ കഥ പ്ര
ദാനം െചയ്യുന്നു. വളെരക്കാലമായി അേദ്ദഹം നമ്മെള
െപാട്ടക്കുളത്തിൽ നിറുത്തുന്നു; കുറ്റിയിൽ െകട്ടിയ പശു
അനങ്ങാെത നില്ക്കുന്നതു കാണിച്ചു തരുന്നു. ഈ േലാ
കെത്ത ഏതും വികാരം െകാള്ളും, ചലിക്കും. മുഞ്ചിറ
എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു തരത്തിലുള്ള മരത്തിൽ നിന്നു് മട്ടി
പ്പാലു് എന്നു വിളിക്കുന്ന കറയുണ്ടാകും, അതു് ഒലിക്കും.
ചിരട്ടയിൽ അെതടുത്തു തീക്കനിൽ ഇട്ടാൽ െസൗരഭ്യ
മുള്ള പുക ഉയരും. അതിൽ സ്ത്രീകൾ തലമുടി കാണിച്ചു്
അതിെന സുരഭിലമാക്കും. മരം േപാലും െസൻസീറ്റീവ്.
മേനാഹരെന്റ കഥ െസൻസീറ്റീവല്ല. എങ്കിലും അേദ്ദ
ഹം കഥെയഴുത്തു തുടരുന്നു.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: ഒ. വി. വിജയേനാ ആനേന്ദാ?
ഉത്തരം: വിജയെന്റ ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസത്തി

നു് ൈവകാരികമായ സത്യസന്ധതയുണ്ടു്. ആനന്ദിെന്റ
‘ആൾക്കൂട്ട’ത്തിനു് ൈധഷണികമായ സത്യസന്ധത
േയയുള്ളു. ൈവകാരികമായ സത്യസന്ധതയുള്ളതാ
ണു് സാഹിത്യം മേറ്റതു സാഹിത്യമല്ല.

േചാദ്യം: അടുക്കളയിൽ മാത്രം കഴിയുന്ന സ്ത്രീെയക്കു
റിച്ചു് എന്തുപറയുന്നു?

ഉത്തരം: സ്ത്രീ അടുക്കളിയിൽ കയറി േജാലി െചയ്തി

െല്ലങ്കിൽ പുരുഷൻ മരിക്കും. പേക്ഷ, തെന്റ ജീവൻ നി
ലനിറുത്തുന്ന ആ സ്ത്രീേയാടു പുരുഷനു േസ്നഹമില്ല. നന്ദി
യില്ല.

േചാദ്യം: നല്ല കവികെള എങ്ങെന തിരിച്ചറിയാം?
ഉത്തരം: നല്ല കവികൾ വിമർശനത്തിൽ പരാതി

െപ്പടുകയില്ല. അവർക്കു കവിതെയഴുതണെമേന്നയു
ള്ളു. എെന്റ അറിവിൽ വള്ളേത്താൾ മാത്രേമ ഈ ഗു
ണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു.

േചാദ്യം: വ്യായാമെത്ത പുച്ഛിക്കുന്ന വിവരംെകട്ടവന
േല്ല നിങ്ങൾ?

ഉത്തരം: ആരു പറഞ്ഞു ഞാൻ വ്യായാമെത്ത പുച്ഛി

ക്കുന്നുെവന്നു്. കഠിനമായി വ്യായാമം െചയ്തു് േനരെത്ത
മരിക്കുന്നവരുെട വീട്ടിൽ ഞാൻ ഓടിെച്ചല്ലും. സഞ്ചയ
നത്തിനു് േപാകും. പതിനാറാം ദിവസമുള്ള കളിക്കും
േപാകും. ഈ സ്ഥിരമായ നടത്തം എെന്റ മാംസേപ
ശികൾക്കും ബലം നൽകും. ഇന്നുവെര വ്യായാമം െച
യ്തിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ, കാലേത്താ ൈവകുേന്നരേമാ ഒര
ടിപാലും നടക്കാത്ത ഞാൻ എൺപതു വയസ്സായി
ട്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. മരണം നടന്ന വീട്ടിേലക്കുള്ള നട
ത്തം തെന്നയാണു് എെന്റ വ്യായാമം.

േചാദ്യം: സാഹിത്യം ഉത്കൃഷ്ടമാകണെമങ്കിൽ?
ഉത്തരം: ആശയത്തിെന്റയും വികാരത്തിെന്റയും

അതിശക്തമായ സംേവദനം നടക്കണം. ചതഞ്ഞ
ഭാഷയിലാണു് നവീന കവികളും കഥാകാരന്മാരും
എഴുതുക. അതു ഹൃദയത്തിേലക്കു കടക്കുകില്ല.

േചാദ്യം: െറ്റലിവിഷൻ വിദ്യാഭ്യാസെത്ത സഹായി
ക്കുന്നതേല്ല?

ഉത്തരം: അേത. കുട്ടികൾ െസറ്റ് സ്വിേച്ചാൺ െചയ്യു
മ്പാൾ താൻ അടുത്ത മുറിയിൽ െചന്നിരുന്നു് പുസ്തകം
വായിക്കുെമന്നു് ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ ഹാസ്യസാഹിത്യ
കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

ശ്രീമൂലവിലാസം ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്ക്കൂളിൽ എെന്ന ഭൂ
മിശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചതു് െക. എം. േജാസഫായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം E. S. L. C.യുെട പരീക്ഷക്കടലാസ്സ് േനാക്കിയ
േപ്പാൾ കണ്ടതു എെന്റ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. “Simla is
cooler than Delhi”, കാരണം പറയാനാണു് േചാദ്യം.
വിദ്യാർത്ഥി എഴുതിയ ഉത്തരം: “Simla is cooler than
Delhi because the Viceroy goes and lives there in
summer.”

എം. പി. മന്മഥൻസ്സാറ് എേന്നാടു്
പറഞ്ഞതു: ഞാൻ മലയാളത്തിൽ
നിന്നു് ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു തർജജമ
െചയ്യാൻ ഒരു ഖണ്ഡിക വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്കു നല്കി. അതിെല ആദ്യ
െത്ത വാക്യം: “പ്രധാനമന്ത്രിക്കു്
മന്ത്രിമാെര നിയമിക്കാനും പിരിച്ചു
വള്ളേത്താൾ
വിടാനും അധികാരമുണ്ടു്. മഹാത്മാഗാന്ധി േകാേള
ജിൽ ബി. എ. ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി അതു തർജ്ജമ െച
യ്തതു് ഇങ്ങെന:” “The prime minister has powers to
appoint ministers and to disappoint them.”

തിരുവനന്തപുരെത്ത Woman’s College-ൽ ബി. എസ്.
സി. ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന റ്റീച്ചർ സ്വാമി വിേവകാനന്ദ
െന ഉേദ്ദശിച്ചു് “വിേവകാനന്ദെന്റ കൃതികൾ വായിച്ചിട്ടു
േണ്ടാ നിങ്ങൾ. ഉെണ്ടങ്കിൽ ഒരു കൃതിയുെട േപരു പറ
യൂ.” േചാദ്യം േകട്ടേപ്പാൾ തെന്ന ഞാൻ പറയാം എന്ന
മട്ടിൽ ൈക നീട്ടിക്കാണിച്ച ഒരു െപൺകുട്ടി ഉത്തരം
നല്കി: “കള്ളിെച്ചല്ലമ്മ”.
തിരുവനന്തപുരെത്ത സംസ്കൃത േകാേളജിൽ എൻട്രൻ
സ് എന്ന േപരിൽ ക്ലാസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അതു ജയിച്ചാ
േല പ്രീ യൂണിേവഴ്സിറ്റി ക്ലാസ്സിൽ േചരാൻ പറ്റു. ഞാൻ
എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. െപ
സിഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇവെയക്കുറി
ച്ചു് പഠിപ്പിക്കാനായി ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥികേളാടു് സമു
ദ്രങ്ങൾ എത്ര എന്നു േചാദിച്ചു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രം
ൈക നീട്ടിെക്കാണ്ടു ചാടി. അവെന്റ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം
കണ്ടു മറ്റു കുട്ടികൾ അദ്ഭുതെപ്പട്ടുെകാള്ളേട്ട എന്നു കരു
തി ഞാൻ പറയൂ എന്നു ആവശ്യെപ്പട്ടു. ഉടെന ആ വി
ദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി: ക്ഷീരാബ്ധി. തുടർന്നു പറ
യാൻ തടസ്സം േനരിട്ടു. എെന്റ Stupid എന്ന പദപ്രേയാ
ഗം ആ വിദ്യാർത്ഥിയുെട വായടച്ചുകളഞ്ഞു.
ഈയിെട ഞാെനാരു ൈവദ്യെന കാണാൻ േപായി.
േരാഗലക്ഷണങ്ങെളക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം േചാദിച്ചേപ്പാൾ
ഒരു േചാദ്യമിതായിരുന്നു. കാറ്ററാക്റ്റ് ഉേണ്ടാ? കാറ്റാ
ക്റ്റ് ഉെണ്ടങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ െകാേണ്ട അതു മാറ്റാനാവൂ.
തിമിരം എന്നതിനു് കറ്ററാക്റ്റ്—Cataract—എന്നു് ഇംഗ്ലീ
ഷ്. അതാണു് ൈവദ്യെന്റ കാറ്റാക്റ്റ് എന്നു മനസ്സിലാക്കി
ഞാൻ ചികിത്സ മതിയാക്കി.
ഒരിക്കെലഴുതിയേതാേണാ എേന്താ? ആവർത്തനമാ
െണങ്കിൽ വായനക്കാർ ക്ഷിമിക്കണം. െക. ജി. േമ
േനാൻ ചീഫ് െസക്രട്ടറിയായി വന്നകാലം. കീഴ്ജീവ
നക്കാെര മാത്രമല്ല മന്ത്രിമാെരയും അേദ്ദഹം വിറപ്പിച്ചു.
ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷെന്റ ശംബളം ഇവിടെത്ത േകാേളജ്
അധ്യാപകർക്കു കൂടി നല്കണെമന്നു് അഭ്യർത്ഥിക്കാ
നായി സംസ്കൃത േകാേളജ് അധ്യാപകരായ ഞങ്ങൾ
ചീഫ് െസക്രട്ടറിെയ കാണാൻ േപായി. ഞങ്ങളുെട
േനതാവു് േപരുേകട്ട സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ. ഇംഗ്ലീഷ്
ഒട്ടറിഞ്ഞും കൂടാ. ‘എന്താ’ എന്നു െക. ജി. േമേനാൻ
േചാദിച്ചു. അധ്യാപകേനാതാവു് പറഞ്ഞു: ‘ഗ്രാന്റ് കമ്മീ
ഷെന്റ ശമ്പളം ഞങ്ങൾക്കും തരണം.’ ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീ
ഷനു വന്ന ഉച്ചാരണൈവരൂപ്യം ചീഫ് െസക്രട്ടറി മന്ദ
സ്മിതേത്താടുകൂടി അംഗീകരിച്ചു. പലതും പറഞ്ഞ കൂട്ട
ത്തിൽ അേദ്ദഹം ഒരു സംശയം കൂടി “അവതരിപ്പിച്ചു”.
‘ഫാർസ് നമ്പർ ഉത്തരക്കടലാസ്സിൽ ഇട്ടതുെകാണ്ടു
പ്രേയാജനമുേണ്ടാ?’ ഞങ്ങളുെട േനതാവു് ഉടെന മറു
പടി നല്കി: ‘പ്രേയാജനമില്ലാതില്ല. ഉത്തരക്കടലാസ്സു
കൾ ‘ഷപ്പിൾ’ െചയ്തേല്ല അധ്യാപകർക്കു െകാടുക്കുന്ന
തു്. shuffle എന്ന പദത്തിനു വന്ന രൂപപരിവർത്തനം
കണ്ടു് ചീഫ് െസക്രട്ടറി ഞങ്ങെളെയല്ലാം തുറിച്ചുേനാ
ക്കി. Excuse me, Sir എന്നുപറഞ്ഞിട്ടു് ഞാൻ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ മുറിയിൽ നിന്നു് ഇറങ്ങിേപ്പാന്നു.
ഇനി സി. വി. ശ്രീരാമൻ മലയാളം വാരികയിൽ എഴി
തിയ ഹാസ്യകഥ. സ്വാമിജി ൈദ്വതസിദ്ധാന്തെത്തക്കു
റിച്ചു് ബാലന്മാെര പഠിപ്പിക്കാനായി വന്നു. ൈദ്വതെത്ത
ക്കുറിച്ചു് പറയണെമങ്കിൽ അൈദ്വതെമന്നാൽ എന്താ
െണന്നു കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമേല്ലാ. അൈദ്വതം
എന്താെണന്നു സ്വാമി കുട്ടികേളാടു് േചാദിച്ചു. ഒരുത്തൻ
മറുപടി നല്കി. ‘അതു ഒരു സിനിമയാണു്.’ ‘സംവിധായ
കെന്റയും നടീനടന്മാരുെടയും േപരു പറയേണാ സ്വാ
മിജി’ എന്നും അവൻ േചാദിച്ചു. സ്വാമിയിൽ നിന്നും മറു
പടി ഉണ്ടായില്ല. അേദ്ദഹം അതിനകം നിന്നുെകാേണ്ട
സമാധിയടഞ്ഞിരുന്നു. സി. വി. ശ്രീരാമെന്റ ഹാസ്യം
നന്നു്.

െക. വി. സുേരന്ദ്രനാഥ്
ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാരാൻ ൈബേഫാങ്
(Buffon, 1707–1788) രീതി എന്നതു്
മനുഷ്യൻതെന്ന—Style in the man
himself—എന്നു് പറഞ്ഞു. അതു്
െക. വി. സുേരന്ദ്രനാഥിനു് നല്ലേപാ
െല േചരും. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്ര
ബന്ധങ്ങൾ വായിച്ചാൽ സ്വാഭാവ
െക. വി. സുേരന്ദ്രനാഥ്
സവിേശഷതകൾ വ്യക്തമാകും. സുേരന്ദ്രനാഥ് ആർജ്ജ
വമുള്ളയാളാണു് (Sincerity). കഴിയുന്നിടേത്താളം അേദ്ദ
ഹം സത്യേമ പറയു. മുഖസ്തുതി നടത്തുകയില്ല. അേദ്ദഹ
െത്തക്കുറിച്ചു് ഉള്ളതു പറഞ്ഞാലും ‘ഏയ് ഇതു് മുഖസ്തുതി’
എന്നുപറഞ്ഞു തള്ളിക്കളയും.
ആരു േജാലിക്കു് അേപക്ഷിച്ചാലും െനേപ്പാളിയൻ പറ
യുമായിരുന്നു. “Has he written anything? Let me see
his style.” സുേരന്ദ്രനാഥ് െനേപ്പാളിയെന്റ കാലത്താണു്
ജീവിച്ചെതങ്കിൽ അേദ്ദഹം എഴുതിയതു വായിച്ചു് ചക്ര
വർത്തി വലിയ ഉേദ്യാഗം അേദ്ദഹത്തിനു വിളിച്ചുെകാ
ടുക്കുമായിരുന്നു. സ്വാഭാവശുദ്ധി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ൈശ
ലിയാണു് സുേരന്ദ്രനാഥിേന്റതു്. ഇത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
“മനുഷ്യൻ കടലിെന വിഴുങ്ങിയ കഥ” എന്ന പ്രബന്ധ
ത്തിലും കാണാം (പ്രഫസർ വിശ്വമംഗലം സുന്ദേരശൻ
എഡിറ്ററായി പ്രസാധനം െചയ്ത ‘സാഹിത്യേകരളം’ മാ
സികയിൽ). വിദ്വജ്ജേനാചിതങ്ങളായ ഇത്തരം പ്രബ
ന്ധങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹങ്ങളാണു്.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1. പ്രാകൃത ജനത സകല വസ്തു

ക്കളിലും സംഭവങ്ങളിലും മിസ്റ്റീ
രിയസായ—പരമ ഗഹനമായ—
ശക്തിവിേശഷങ്ങൾ കാണുന്നവ
രാണു്. ശിവേനാടു് ഗംഗാനദിക്കു
ള്ള ബന്ധം െകാണ്ടാവണം അതി
െന്റ ജലം വിശുദ്ധമാണു് എെന്നാ
രു സങ്കല്പം ഹിന്ദുക്കൾക്കുണ്ടു്. ഗം
ബഷീർ
ഗാജലം െകാണ്ടുവന്നു് െചറിയ കുപ്പിയിേലാ കലശ
ത്തിേലാ ആക്കി വീട്ടിെല കഴുേക്കാലിൽ െകട്ടിത്തൂക്കു
ന്നതു് പതിവാണു്. വ്യക്തി മരിക്കാൻ േപാകുേമ്പാൾ
ആ ജലം അവെന്റേയാ അവളുെടേയാ വായിെലാഴി
ച്ചു െകാടുക്കും. അേതാെട ആ വ്യക്തി പവിത്രീകരിക്ക
െപ്പടുന്നു എന്നാണു് വിശ്വാസം. എന്നാൽ ഗംഗയിെല
ജലെമങ്ങെന? മനുഷ്യമലവും മൂത്രവും അതിൽ നിറ
െഞ്ഞാഴുകുന്നു. കരയിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്ന മൃതേദഹങ്ങൾ
അതിൽ വലിെച്ചറിയുന്നു. പകുതി ചാരമായ ശവങ്ങ
ളാണു് ഗംഗയിൽ വീഴുന്നതു്. എല്ലാ ബാക്റ്റീരിയകളും
അതിൽ കാണും. അതാണു് ചാകാൻ േപാകുന്നവൻ
കുടിക്കുന്നതും കുടിേക്കണ്ടതും. ഈ പ്രാകൃതത്വം നമ്മു
െട സാഹിത്യനിരൂപണത്തിലും കാണുന്നു. അതുെകാ
ണ്ടു് നമ്മൾ പരിഷ്കാരവും സംസ്കാരവും ആർജ്ജിച്ചവരല്ല
എന്നു് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാരായണേയാഗ്യമായ
േനാവൽ കണ്ടാൽ അതിനു് േനാബൽ സമ്മാനം െകാ
ടുേക്കണ്ടതാെണന്നു് ചിലർ അഭിപ്രായെപ്പടും. ബഷീ
റിെന്റ ‘പാത്തുമ്മയുെട ആടു് ’ വായിക്കാൻ െകാള്ളാവു
ന്ന േനാവലാണു്. അതിെനക്കുറിച്ചു് ഒരു കഥെയഴുത്തു
കാരി അടുത്തകാലത്തു് അതിശേയാക്തി കലർത്തിപ്പറ
ഞ്ഞ അഭിപ്രായം ഏേതാ വാരികയിേലാ പത്രത്തിേലാ
ഞാൻ കണ്ടു. അതു വായിച്ചു എനിക്കു െതാലി െപാള്ളി
േപ്പായി. കാലം കഴിയുേന്താറും ഈ പ്രാകൃതത്വം കൂടിക്കൂ
ടി വരുന്നേതയുള്ളു. ചലച്ചിത്രത്തിെല അഭിേനതാവായ
സത്യൻ മരിച്ചേപ്പാൾ അഭിനയകലയിൽ സാമർത്ഥ്യ
മുള്ള അേദ്ദഹം അന്തരിച്ചു എെന്നഴുതിയാൽ സത്യം.
പേക്ഷ, സത്യെന യുഗപ്രഭാവനാക്കിയിേട്ട പ്രാകൃതത്വം
അടങ്ങിയുള്ളൂ. ബർേയമാൻ, കിസിേലാവ്സ്കി, സത്യജി
ത് േറ, ശാന്താറാം ഇവരുെട സമീപെത്തങ്ങാൻ െചല്ലാ
നുള്ള േയാഗ്യത നമ്മുെട ഏെതങ്കിലും സംവിധായകനു
േണ്ടാ? എന്നാൽ പത്രം നിവർത്തിയാൽ നമ്മൾ കാണു
ന്നെതന്താണു് ? വിശ്വചലച്ചിത്രമണ്ഡലത്തിെല അദ്വി
തീയനായ സംവിധായകനായി ഇവിടെത്ത ഒരു സം
വിധായകെന വർണ്ണിക്കുന്നു. േദവെനയും േദവതെയ
യും എങ്ങും കാണുന്നവരാണു് ഇവിടെത്ത ആളുകൾ.
വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യം കാണാൻ ആർക്കും താൽപര്യ
മില്ല.
2. ഇെതഴുതുന്ന ആൾ തിരുവനന്തപു

രെത്ത ആർട്സ് േകാേളജിൽ േജാ
ലി േനാക്കിയിരുന്ന കാലത്തു് ഇം
ഗ്ലീഷ് ഡിപാർട്െമന്റിൽ ബുദ്ധിശാ
ലിനിയായ, അതുെകാണ്ടു് തെന്ന
eccentric ആയ, ഒരധ്യാപിക ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. സാഹിത്യവാരഫലം
എല്ലാ ആഴ്ചയും വായിച്ചിട്ടു് അവർ
കിസിേലാവ്സ്കി
നല്ല രീതിയിൽ അഭിപ്രായം പറയുമായിരുന്നു എേന്നാ
ടു്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ആരാധന ആയിരുന്നു ശ്രീമതിയു
േടതു്. ഒരു ദിവസം അവർ എേന്നാടു േചാദിച്ചു “സാേറ,
ഉറങ്ങാറുേണ്ടാ?” “എന്താ അങ്ങെന േചാദിക്കുന്നതു് ?”
എന്നു ഞാൻ അേങ്ങാട്ടു്. “അല്ല ഇത്രയും വായിച്ചു് എഴു
തണെമങ്കിൽ ഉറക്കം ഇെല്ലങ്കിേല പറ്റു” എന്നു് അവർ.
സംഭാഷണം നീട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകാനായി ഞാൻ െവറു
േത െചാദിച്ചു: “റ്റീച്ചർ എവിെട താമസിക്കുന്നു?” അവരു
െട മറുപടി: “ഊളമ്പാറയ്ക്കടുത്തു്.” ഇെതല്ലാം േകട്ടുെകാ
ണ്ടിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രെഫസർ രവീന്ദ്രൻ നായർ (നിഷ്ക
രുണം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു് െകാല്ലെപ്പട്ട നിഷ്കളങ്കനായ ഉഷ
യുെട അച്ഛൻ) പറഞ്ഞു: അേപ്പാൾ റ്റീച്ചർ എേത്തണ്ടിട
ത്തുതെന്ന എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡിപാർട്െമന്റ് അധ്യക്ഷ
നായതുെകാണ്ടാവാം അേദ്ദഹേത്താടു് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല
റ്റീച്ചർ.

3. പൂജപ്പുര െസൻട്രൽ ജയിലിെന്റ വലിയ െഗയ്റ്റിനു്
മുൻപിലൂെട ഞാൻ പലേപ്പാഴും നടന്നു േപായിട്ടുണ്ടു്. തട

വുകാർ ചാടി രക്ഷെപ്പടാതിരിക്കാൻ േവണ്ടി െപാക്കം
കൂട്ടിയ മതിൽ അങ്ങകെലയുള്ളതു് േറാഡിൽ നിന്നുത
െന്ന കാണാം. ജയിലിനകത്തു് കിടന്നു നരകിക്കുന്ന
ആളുകെള ഓർത്തു് ഞാൻ ദീർഘശ്വാസം െപാഴിച്ചിട്ടു
ണ്ടു് ഓേരാ തവണ കടന്നുേപാകുേമ്പാഴും. കഥയിലും
കവിതയിലും അത്യന്താധുനികത െകാണ്ടുവന്ന ഭയങ്കര
ന്മാർ കിടേക്കണ്ട സ്ഥലത്തു് പാവങ്ങൾ കിടക്കുന്നേല്ലാ
എന്നു് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
4. എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ, സാ
ഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി. െക. നാരാ
യണപിള്ള, കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ ഇവ

െരെയാെക്ക േപടിേയാടുകൂടി വീ
ക്ഷിക്കുന്ന ദാസസമൂഹം േകരള
ത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ഇപ്പറഞ്ഞ
എ. ആർ.
നിരൂപകർ തങ്ങളുേടതായ മണ്ഡ
രാജരാജവർമ്മ
ലങ്ങളിൽ ആദരണീയമായി ചില
െതല്ലാം െചയ്തിട്ടുണ്ടു് എന്നല്ലാെത അത്ര േകമമാേണാ
അവ എന്നു് േചാദിക്കാൻ േതാന്നിേപ്പാകുന്നു. നപുംസ
നാമങ്ങൾക്കു ബഹുത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യയം േചർ
േക്കണ്ടതില്ല എന്നു രാജരാദവർമ്മ പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു്
വല്ല വിദ്യാർത്ഥിയും പത്തു മരങ്ങൾ എെന്നഴുതിയാൽ
ഉത്തരക്കടലാസ്സു േനാക്കുന്നയാൾ ചുവന്ന മഷിെകാണ്ടു്
ഒരു െവട്ടു െവട്ടും. അയാളുെട ആ പ്രവർത്തിക്കു നീതി
മത്കരണമുേണ്ടാ? സംശയമാണു്. പറമ്പിൽ ‘പത്തു
െതങ്ങുകളുെണ്ടങ്കിൽ’ പത്തു െതങ്ങു് എെന്നഴുതിയാൽ
മതി. എന്നാൽ പറമ്പിൽ മാവു്, പുളി, േതക്കു് ഇങ്ങെന
പത്തു വിഭിന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ പത്തു മരങ്ങൾ
എന്നുതെന്ന പറയണം.‘താങ്കൾ അയച്ച രണ്ടു കത്തും
കിട്ടി’ എെന്നഴുതുന്നതു ശരിയല്ല. ഓേരാ കത്തും മറ്റുള്ള
വയിൽ നിന്നു് വിഭിന്നമായതുെകാണ്ടു് ‘താങ്കൾ അയച്ച
രണ്ടു കത്തുകളും കിട്ടി’ എന്നുേവണം എഴുതാൻ. കുട്ടിക്കൃ
ഷ്ണമാരാരുെട ഒരു പുസ്തകത്തിെന്റ േപരു് ‘പതിനഞ്ചുപ
ന്യാസം’ എന്നാണു്. അതു രണ്ടാംതരം െതറ്റല്ല. ഒന്നാ
ന്തരം െതറ്റാണു്. ഓേരാ ഉപന്യാസവും മറ്റുപന്യാസങ്ങ
ളിൽ നിന്നു് വിഭിന്നത ആവഹിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ‘പതി
നഞ്ചു് ഉപന്യാസങ്ങൾ’ എന്നുതെന്ന േവണ്ടിയിരുന്നു
േപരു്.
□

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ
തിരുവനന്തപുരത്ത് വി. െക. മാധവൻ പിള്ളയുെടയും ശാരദാ
മ്മയുെടയും മകനായി 1923 മാർച്ച് 3-നു ശ്രീ എം. കൃഷ്ണൻ നാ
യർ ജനിച്ചു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േശഷം തിരുവനന്തപു
രം യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാളജിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ബിരുദാ
നന്തര ബിരുദം േനടി. പഠനത്തിനു േശഷം മലയാള സാഹി
ത്യാധ്യാപകനായി അേദ്ദഹം പല കലാലയങ്ങളിലും േസവ
നം അനുഷ്ഠിച്ചു. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാളജിൽ നി
ന്നു മലയാള വിഭാഗം തലവനായി വിരമിച്ചു.

സാഹിത്യവാരഫലം
36 വർഷേത്താളം തുടർച്ചയായി അേദ്ദ
ഹം എഴുതിയ (1969 മുതൽ മരണത്തി
നു ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യവാര

ഫലം ഒരുപേക്ഷ േലാകത്തിെല തെന്ന
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ച സാഹിത്യ പംക്തി ആയിരിക്കും. മല
യാളനാട് വാരികയിലാണ് അേദ്ദഹം
തെന്റ പംക്തി എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. മലയാളനാട് നിന്നുേപാ
യതിനു േശഷം കലാകൗമുദി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും അതിനു േശഷം
സമകാലിക മലയാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫലം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ അറി
വുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂേറാപ്പു
വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴുത്തുകാ
െര േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി. പാ
വ്േലാ െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി കവ
ബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളികളു
െട വായനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരുെട
പങ്കു െചറുതല്ല.
സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആതിഥ്യമര്യാദക്കാരനുമായിരു
ന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ കർശനമായ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിെന്റ േപരും പ്രശസ്തി
യും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമായി ഔന്ന
ത്യമുള്ള രചനകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും മെറ്റല്ലാം
വ്യർത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു.
സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ പത്രപ്രവർത്തന
ത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവിയൽ’ എന്നു വിേശ
ഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി, ‘അതുെകാണ്ടാണെല്ലാ,
ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35 വർഷമായി സാഹിത്യ വാ
രഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകരമായ
രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാള്ളുന്ന നർമവും മലയാളികളു
െട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാത്മക
വുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാഹിത്യ വാരഫലെത്ത വായന
ക്കാർക്കു പ്രിയങ്കരമാക്കി.

1995 ജൂൺ 25-ന് കലാകൗമുദി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്ത്.

അതിഗഹനമായ വായനയുെട ഉടമയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നാ
യർ. ഓേട്ടാറിക്ഷാ ൈഡ്രവർമാർ മുതൽ േകാേളജ് െപ്രാഫ
സർമാർ വെരയും നവകവികൾ മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വെര
യും സാഹിത്യവാരഫലത്തിെന്റ പുതിയ ലക്കങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
കാത്തിരുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ മൗലികതയുള്ള എഴു
ത്തുകാർ ഇെല്ലന്നും േടാൾേസ്റ്റായിയും േതാമസ് മാനുമായി താ
രതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ ബഹുദൂ
രം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരെത്ത സായാഹ്ന നടത്തക്കാർക്ക് പരിചിത
നായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നായർ. ഇന്ത്യൻ േകാഫി െഹൗസിെല
പതിവുകാരനായിരുന്ന അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരെത്ത േമാ
േഡൺ ബുക് െസന്ററിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകനും ഉപയുക്താ
വുമായിരുന്നു. സാഹിത്യരംഗെത്ത േസവനങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹ
ത്തിനു ജി. െക. േഗാെയങ്ക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. േകരള യൂണിേവ
ഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾക്കായി ഒരു പ്രദർ
ശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ കാല ഉപന്യാസങ്ങ
ളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സന്നിധാന
ത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നു (1979), സാഹിത്യ
വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർശന
ത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.
െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു സ്വകാര്യ
ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു. ന്യുേമാണിയയും
ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമായിരുന്നു മരണ കാരണം.
(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിനും വാരഫലത്തിെല ചിത്രങ്ങൾക്കും വിക്കി

പ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)

RI VER VAL LE Y
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empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.
◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)
◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

