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സാഹിത്യവാരഫലം

2002/05/17-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുക്കാരൻ േമാപാസാ
ങ് (Maupassant, 1850–1893) എഴു
തിയ “Useless Beauty” എന്ന െചറു
കഥ അതിസുന്ദരമാണു്. അതുെകാ
ണ്ടുതെന്ന വിശ്വവിഖ്യാതവും. മലയാ
ളസാഹിത്യത്തിെല ഉച്ഛിഷ്ടം മാത്രം
കണ്ടുശീലിച്ചവർക്കു് ഇതു കലയുെട
സ്പഷ്ടീകരണം നല്കും. വ്യയപരാങ്മു
േമാപാസാങ്
ഖെനങ്കിലും േദ്രാഹശീലനായ സൃഷ്ടികർത്താവു് ഏതു
മനുഷ്യാവയവത്തിനും രണ്ടു ലക്ഷ്യങ്ങൾ നല്കിയിട്ടുണ്ടു്.
വായ ഭക്ഷണം ഉള്ളിൽ കടത്തിവിട്ടു് മനുഷ്യശരീരെത്ത
േപാഷിപ്പിക്കുന്നു. അതു് ഭാഷണവും ചിന്തകളും പ്രസ
രിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുെട മാംസം സ്വയം ഉേത്തജനമാർന്നു്
ആശയങ്ങൾ വിതറുന്നു. മൂക്കു് പ്രാണവായു ശ്വാസേകാ
ശങ്ങളിേലക്കു െകാണ്ടുെചല്ലുന്നു. അേതസമയം േലാ
കത്തുള്ള എല്ലാ സൗരഭ്യങ്ങളും തലേച്ചാറിേലക്കു നയി
ക്കുന്നു; പൂക്കൾ, കാടുകൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, സമുദ്രം ഇവയു
െട മണം മസ്തിഷ്കത്തിേലക്കു െകാണ്ടുെചല്ലുന്നതു് മൂക്കാ
ണു് മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയം പകരാൻ സഹായിക്കു
ന്ന കാതുതെന്ന സംഗീതം കണ്ടുപിടിച്ചു. സ്വപ്നങ്ങൾ സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നതും ആഹ്ലാദാനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ശബ്ദങ്ങ
ളാൽ ശാരീരികമായ ഹർഷം ജനിപ്പിക്കുന്നതും െചവി
യാണു്—േമാപാസാങ്.
തത്ത്വചിന്തകനായ േഹഗൽ ഈ
ൈവരുദ്ധ്യെത്തക്കുറിച്ചു് പ്രതിപാ
ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിെനപ്പറ്റി എഴുതുന്ന
േവെറാരു തത്വചിന്തകൻ പറയുന്നു:

“If ‘p’ turns into ‘q’, then ‘q’ also
turns into ‘p’. “I don’t really know
േകാൾറിജ്ജ്
the Danube, I’ve never seen it in
a rage!” But you did see it in its clam; haven’t you
enough imagination to see the insect when you see
the chrysalis? So does the surface deceive? It points
to the depths.”

േകാൾറിജ്ജ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കവി (Coleridge, 1772–
1834) മഴയുെട ഈ ൈവരുദ്ധ്യെത്ത-ദ്വന്ദ്വഭാവെത്തമേനാഹരമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു് An Ode to the Rain
എന്ന കാവ്യത്തിൽ. കവിക്കറിയാം രാത്രിയാെണന്നു്.
ഒേന്നാ രേണ്ടാ മണിക്കൂർ അേദ്ദഹം ഉണർന്നു കിടെന്ന
ങ്കിലും ഒരിക്കൽേപ്പാലും കൺേപാളകൾ തുറന്നില്ല.
അന്ധെനേപ്പാെല അേദ്ദഹം ഇരുട്ടത്തു് കിടന്നേതയു
ള്ളു കവി മഴെയ അഭിസംേബാധന െചയ്തു് പറയുന്നു:
‘O Rain! that I lie listening to:
Your’e but a doleful sound at best:
I owe you little thanks its true
For breaking thus my needful rest!
Yet if, as soon as it is light
O Rain! you will take your flight.
I’ll neither rail, nor malice keep,
Though sick and sore for want of sleep.

സുഗതകുമാരിയുെട ‘രാത്രിമഴ’
എന്ന കാവ്യത്തിലും മഴയുെട ഈ
ദ്വന്ദ്വഭാവെത്ത ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കു
ന്നു. േകാൾറിജ്ജ് രാത്രിമഴെയയാ
ണു് അഭിസംേബാധന െചയ്യുന്നതു്.
സുഗതകുമാരിയും അങ്ങെനതെന്ന.
സുഗതകുമാരി
ചുമ്മാെത േകഴുകയും ചിരിക്കുക
യും െചയ്യുന്നു ശ്രീമതി വർണ്ണിക്കുന്ന മഴ. േശാകാകുലം
(doleful) േകാൾറിജ്ജിെന്റ മഴ എങ്കിലും അതിെന്റ വിര
സമായ രണ്ടു ശബ്ദങ്ങൾ തമ്മിലിടയുന്നു. ചുറ്റും മർമ്മരം
േകൾക്കാറാകുന്നു. സുഗതകുമാരിയുെട രാത്രിമഴ ഭ്രാന്തി
െയേപ്പാെല േകണും ചിരിച്ചും വിതുമ്പിയും നിർത്താെത
പിറുപിറുത്തും വർത്തിക്കുന്നു.
സുഗതകുമാരിയുെട മഴ പണ്ടു് ‘സൗഭാഗ്യരാത്രികളിൽ’
അവെര ചിരിപ്പിച്ചു. കുളിർ േകാരിയണിയിച്ചു. െവണ്ണി
ലാവിേനക്കാൾ പ്രിയം തന്നു് ഉറക്കി. േകാൾറിജ്ജിനും
പണ്ടെത്ത മഴെയക്കുറിച്ചു് നല്ലേത പറയാനുള്ളു. Dear

Rain! I ne’er refused to say / You’re a good creature
in your way. േകാൾറിജ്ജ് പുസ്തകം തെന്ന എഴുതും മഴ
എത്ര നന്മയുള്ളതാെണന്നു് കാണിച്ചു്. പേക്ഷ, ആ രാ
ത്രിയിൽ അതു േപായാൽ മതി.

േകാൾറിജ്ജ് പറയുന്നു:
Dear Rain! if I have been cold and shy / Take no
offence! I’ll tell you why. കവിെയക്കൂടാെത രണ്ടു
േപരുമുണ്ടു്. അവർക്കു മൂന്നുേപർക്കും തനിച്ചിരിക്കണം.
ഒരുപാടു് കാര്യങ്ങൾ അവർക്കു സംസാരിക്കാനുണ്ടു്. വി
ഷാദമഗ്നങ്ങളായ പലതും െവളിെപ്പടുത്താനുണ്ടു്. കൺ
േകാണുകളിൽ അവർക്കു കണ്ണീരുണ്ടു്. മഴയുെട നന്മ

െയ പ്രകീർത്തിച്ചു് ഗ്രന്ഥെമഴുതാൻ തയ്യാറായ േകാൾ
റിജ്ജ് ഇേപ്പാൾ അതു േപായാൽ മതിെയന്നു് ആഗ്രഹി
ക്കുന്നു. േപ്രമസാക്ഷിയായിരുന്ന മഴ സുഗതകുമാരിക്കു്
ഇേപ്പാൾ ദുഃഖസാക്ഷിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

അടുത്തദിവസം മഴെയ
എനിക്കു് ഇയാെളക്കാൾ നല്ല
ത്തുേമ്പാൾ ആഹ്ലാദഭ
ഭർത്താവിെന കിട്ടുമായിരുന്നു
രിതനായി േകാൾറിജ്ജ് എന്നു് ഓേരാ വിവാഹിതയും
അതിെന സ്വാഗതം െച വിചാരിക്കുന്നു. െതറ്റിദ്ധാരണ!
യ്യും. വിരസമായി അതു്
ഒരാഴ്ചേയാ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങേളാ അവിെട ഉണ്ടായിരു
ന്നാൽത്തെന്നയും അേദ്ദഹം നിശ്ചലനായി അതു പറയു
ന്നെതാെക്ക േകൾക്കും. ഈ സമാപനത്തിെന്റ പ്രതി
ധ്വനിെയന്ന മട്ടിൽ സുഗതകുമാരി പറയുന്നു:
രാത്രിമഴേയാടു ഞാൻ
പറയെട്ട, നിെന്റ
േശാകാർദ്രമാം സംഗീത
മറിയുന്നു ഞാൻ, നിെന്റ
യലിവും അമർത്തുന്ന
േരാഷവും, ഇരുട്ടത്തു
വരവും, തനിച്ചുള്ള
േതങ്ങിക്കരച്ചിലും
പുലരിെയത്തുേമ്പാൾ
മുഖം തുടച്ചുള്ള നിൻ
ചിരിയും തിടുക്കവും
നാട്യവും ഞാനറിയും;
അറിയുന്നെതന്തുെകാ
െണ്ടേന്നാ? സഖി ഞാനു
മിതുേപാെല
രാത്രിമഴ േപാെല

മഴയുെട ൈവരുദ്ധ്യം േകാൾറിജ്ജിെന അലട്ടുന്നു. സുഗ
തകുമാരിെയയും. എങ്കിലും അതിെന നിർമ്മാർജ്ജനം
െചയ്തു് മഴയിൽ വിലയം െകാള്ളുന്നു രണ്ടുേപരും ൈവവി
ധ്യത്തിലൂെട അനന്യത കാണുന്നു രണ്ടുകവികളും േകര
ളത്തിെല കവി ഇംഗ്ലീഷ് കവിെയ ‘േപ്ലജിയൈറസ് ’ െച
യ്തുെവന്നു് പറയുകയല്ല ഞാൻ. രണ്ടു പ്രതിഭാശാലികൾ
ഒേര വിഷയം പ്രതിപാദിച്ചാൽ ഏതാണ്ടു് ഒേര മട്ടിലാ
വും എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാേന എനിക്കു് ഉേദ്ദശ്യമുള്ളു.
‘പി’ ‘ക്യു’ ആയാൽ ‘ക്യൂ’ ‘പി’ ആയി മാറുെമന്നു് തത്ത്വ
ചിന്തകൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടതു് ശരിയാെണന്നു് കാണി
ക്കാനും.
മൗലികമായി—അടിസ്ഥാനപരമായി—രണ്ടു വികാരങ്ങ
േളയുള്ളു. കാമവും വിശപ്പും. അവെയ അവലംബിേച്ച
സാഹിത്യസൃഷ്ടികളുണ്ടാവൂ. അതിനാൽ പ്രേമയങ്ങൾ
ക്കും ഇതിവൃത്തങ്ങൾക്കും സാദൃശ്യങ്ങൾ വരും. അവ
െയെച്ചാല്ലി നമ്മൾ പരാതിെപ്പേടണ്ട. പേക്ഷ, ആവർ
ത്തനാത്മകമായ ഇതിവൃത്തം പ്രേയാഗിക്കുേമ്പാഴും
എഴുത്തുകാരെന്റ ‘വിഷൻ’ ഉണ്ടാകണം. ആ വിഷനാ
ണു് കലാസൃഷ്ടികൾക്കു് അന്യാദൃശ്യ സ്വഭാവം നല്കുന്നതു്.
വിഷൻ കടംെകാണ്ടാൽ സാഹിത്യം ജീർണ്ണിക്കും. സുഗ
തകുമാരിയുെട കവിതയിെല വിഷനും േകാൾറിജ്ജിെന്റ
കവിതയിെല വിഷനും ഒന്നുതെന്നയാേണാ എന്നാേലാ
ചിക്കാൻ ഞാൻ വായനക്കാേരാടു് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
ഒെരഴുത്തുകാരെന്റ േനരേമ്പാക്കു്.
രണ്ടു സാഹിത്യകാരന്മാർ ഒരു ചല
ച്ചിത്രം കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുകയാ
യിരുന്നു. സിനിമ തീർന്നയുടെന
അവർ എഴുേന്നറ്റു് ഓടാൻ തുടങ്ങി.
ഒരാൾ വഴുതയ്ക്കാേട്ടക്കായിരുന്നു
ഓട്ടം. മേറ്റയാൾ ഇടപ്പഴഞ്ഞിയിെല
ഷാങ്േപാൾ
സ്വന്തം വീട്ടിേലക്കും. വഴുതയ്ക്കാേട്ടക്കു് ഓടിയ ആളിനു്
സിനിമയിെല കഥ നാടകമാക്കണം. വഴുതയ്ക്കാെട്ട വീട്ടി
േലക്കു ഓടിയ ആൾ നാടകം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതിനു
മുൻപു് തനിക്കു് അതു േനാവലാക്കി പബ്ലിഷ് െചയ്യണ
െമന്നു് ഇടപ്പഴഞ്ഞിയിേലക്കു ഓടിയ ആളിെന്റ ആഗ്ര
ഹം. േറാഡിലൂെട നടന്നുേപാകുന്നവെര ഇടിച്ചു തള്ളി
െക്കാണ്ടു് രണ്ടുേപരും ഓടി എന്നാണു് കഥ. എനിക്കു്
ഈ രെണ്ടഴുത്തുകാെരയും േനരിട്ടറിയാം. രണ്ടുേപരും
ഇടതുവശത്തു് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വയ്ക്കും. വലതുവ
ശത്തു് െവള്ളക്കടലാസ്സും എന്നിട്ടു് തർജ്ജമ നടത്തും.
ജർമ്മെനഴുത്തുകാരൻ ഷാങ്േപാൾ (Jean Paul, 1763–
1825) പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് സായാഹ്നം നീഹാരബിന്ദുവിെന
(dew) ഹിമാനി (frost) ആക്കുന്നുെവന്നു്. പ്രഭാതം ഹി
മാനിെയ നീഹാരബിന്ദുവായി മാറ്റുന്നുെവന്നു്. േമരി കറ
ലിയുെട ‘Barabbas’ എന്ന േനാവൽ ൈകനിക്കര പദ്മ
നാഭപിള്ള ‘കാൽവരിയിെല കല്പപാദപം’ എന്ന നാട
കമാക്കി. ഡ്യൂ, േഫ്രാസ്റ്റായതാവാം. േഫ്രാസ്റ്റ്, ഡ്യൂ ആയ
താവാം. ഏതാെണന്നു് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വയ്യ.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: നിങ്ങൾക്കു േപടിയുണ്ടാക്കുന്നതു് ഏതു
വസ്തുവാണു് ?

ഉത്തരം: കംപ്യൂട്ടർ അതിെനക്കുറിച്ചു് എനിെക്കാ

ന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ അജ്ഞതയാവാം എെന്റ ഭയത്തിനു
േഹതു.

േചാദ്യം: വിമർശനേമാ നിരൂപണേമാ മലയാള

ത്തിൽ ഇല്ല എെന്നാരു വിമർശകേനാ നിരൂപകേനാ
പറഞ്ഞാൽ?

ഉത്തരം: തിരുവനന്തപുരത്തുകാരന്മാെരാെക്ക കള്ള
ന്മാരാെണന്നു് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായ ഞാൻ
പറഞ്ഞതുേപാലിരിക്കും.

േചാദ്യം: ആധുനിക സാഹിത്യകാരന്മാെര ആരു േപ
ടിക്കുന്നു?

ഉത്തരം: അവെര ആരും േപടിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ,

അവർ തങ്ങളുെട രചനകളിെല ദുർഗ്രഹതെയ േപടി
ക്കുന്നു. ദുർഗ്രഹത ഇല്ലാതായാൽ അവർക്കു സാഹിത്യ
ത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല.

േചാദ്യം: സ്ത്രീകളുെട വിചാരെമന്താണു് ?
ഉത്തരം: എനിക്കു് ഇയാെളക്കാൾ നല്ല ഭർത്താവി
െന കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നു് ഓേരാ വിവാഹിതയും വി
ചാരിക്കുന്നു. െതറ്റിദ്ധാരണ!

േചാദ്യം: വിേദശ നാമേധയങ്ങൾ േതാന്നിയ രീതി

യിൽ ഉച്ചരിക്കാെമന്നു് ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുെട
അഭിപ്രായം?

ഉത്തരം: അേദ്ദഹം ഫ്രാൻസിൽ െചല്ലുേമ്പാൾ അവി

ടെത്ത ഒരാൾ മിസ്റ്റർ ചുർച്ചിൽ എന്നു വിളിച്ചാൽ അേദ്ദ
ഹത്തിനു് ഇഷ്ടമാവുേമാ?

േചാദ്യം: എനിക്കു ഇംഗ്ലീഷിൽ തീസിസ് എഴുേതണ്ടി
യിരിക്കുന്നു ഒരു മലയാളവിഷയെത്തക്കുറിച്ചു്. ഒരു വി
ഷയം നിർേദ്ദശിക്കാേമാ?

ഉത്തരം: Modern Malayalam poets and the failure of communication with special reference to
Satchidanandan’s poetry.

േചാദ്യം: ഭാഗ്യംെകട്ട പുരുഷനാരു് ?
ഉത്തരം: ഓഫീസിെല പണിെയാെക്കക്കഴിഞ്ഞു്

5 12 മണിക്കു വീട്ടിൽെച്ചന്നു് കയറുേമ്പാൾ ൈവരുപ്യ
മുള്ള ഭാര്യയും മൂക്കള ഒലിപ്പിക്കുന്ന ആറു മക്കളും വന്നു
െപാതിയുന്നതു് ആെരേയാ അയാൾ തികഞ്ഞ ഭാഗ്യര
ഹിതൻ.

വാക്കുകൾ
നമ്മൾ ദിനപത്രങ്ങ
ളിൽ എത്രേയാ തവണ
കണ്ടിട്ടുള്ളതാണു് േക
ന്ദ്രമന്ത്രിമാരും െസ്റ്റയ്റ്റി
െല മന്ത്രിമാരും വനമ
േഹാത്സവത്തിെന്റ ഭാ
ഗമായി മരൈത്തകൾ മണ്ണുമാന്തി നടുന്നതു്. ആ കൃത്യം
നിർവഹിച്ചതിനുേശഷം അവർ സർക്കാർ വക കാറിൽ
അന്തസ്സിൽ തിരിച്ചുേപാകുന്നു. കാറിെന്റ പിറകിൽ മലർ
ന്നു് കിടക്കുന്ന മന്ത്രിെയ േനാക്കി മണ്ണുമാന്തിയതിെന
ഉേദ്ദശിച്ചു് ‘ഇതാ കൂലിക്കാരൻ േപാകുന്നു’ എന്നാെരങ്കി
ലും പറയുേമാ? ചങ്ങനാേശ്ശരിയിൽ പെണ്ടാരു വിവാഹ
ത്തിൽ പങ്കുെകാള്ളാൻ ഞാൻ േപായിരുന്നു. ഉണ്ണാനി
രുന്നേപ്പാൾ അരിവട്ടിയിൽ േചാറുമായി വന്നു് എൻ. പി.
െചല്ലപ്പൻനായർ ഞങ്ങളുെട ഇലകളിൽ അതു വിളമ്പി.
അേദ്ദഹം േചാറു വിളമ്പിയതുെകാണ്ടു് ചങ്ങനാേശ്ശരിയി
െല മജിേസ്ട്രറ്റ് അല്ലാതാകുേമാ? േകരളത്തിെല പ്രശ
സ്തനായ ഹാസ്യസാഹിത്യകാരനല്ലാതാകേമാ? സദ്യ
ക്കു് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയവർക്കു േചാറുവിളമ്പിയ പരി
ചാരകനായി ആെരങ്കിലും അേദ്ദഹെത്ത കാണുേമാ?
ഒരിക്കൽ ഞാൻ മദ്രാസിേലക്കുള്ള തീവണ്ടിയിൽ തി
രുവനന്തപുരത്തുനിന്നു തൃശ്ശൂരിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ
ഡി. ഐ. ജി. ആയിരുന്ന എൻ. കൃഷ്ണൻനായർ മെറ്റാ
രു ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽകണ്ടു. അല്പ
േനരം സംസാരിച്ചു അതിനുേശഷം സ്വന്തം ഇരിപ്പിട
ങ്ങളിൽെച്ചന്നു് ഇരുന്നു. തീവണ്ടി തൃശ്ശൂെരത്തിയേപ്പാൾ
അദ്ഭുതങ്ങളിൽ ‘അദ്ഭുതം’. കൃഷ്ണൻനായർ എെന്റ അടു
ക്കേലക്കു് ഓടിവന്നു. കനമാർന്ന െപട്ടി തൂക്കിപ്പിടിച്ചിരു
ന്ന എെന്റ ൈകയിൽ നിന്നു് അേദ്ദഹം അതു വാങ്ങിച്ചു
എെന്റ പ്രതിേഷധെത്ത അവഗണിച്ചു്. തീവണ്ടിയുെട
വാതിൽ അല്പമകെല എെന്റ പിറകിൽ േകരളത്തിെല
ഡി. ഐ. ജി. െപട്ടിതൂക്കി നടന്നു. ഞാൻ പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ
ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹവുമിറങ്ങി. െപട്ടി താെഴ വച്ചു.
എെന്ന െതാഴുതിട്ടു് തിരിച്ചു െട്രയിനിൽ കയറി. വണ്ടി
നീങ്ങുന്നതുവെര കൃഷ്ണൻനായർ വാതില്ക്കൽത്തെന്ന നി
ന്നു. നിസ്സാരനായ എെന്റ പിറേക കനമാർന്ന െപ
ട്ടിേയന്തി നടന്ന എൻ. കൃഷ്ണൻനായെര ഡി. ഐ. ജി.
ആയിേട്ട ആരും കാണൂ. െറയിൽേവ േപാർട്ടറായി ഒരാ
ളും കരുതുകില്ല. േനേരമറിച്ചു് െറയിൽേവ കൂലിക്കാരൻ
ഡി. ഐ. ജി.യുെട യൂണിേഫാം ധരിച്ചു് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ
ഇരുന്നാൽ അയാെള കാണുന്ന എസ്. പി. ‘അറ്റൻഷ
നായി?’ സല്യൂട്ട് െചയ്യുേമാ? വ്യക്തിത്വെത്തയും സ്വത്വ
ശക്തിെയയും മാറ്റാൻ ഒക്കുകില്ല. മലയാളം വാരിക
യിൽ ‘പുത്രകാേമഷ്ടി’ എന്ന െചറുകഥ എഴുതിയ അജീ
ഷ്ചന്ദ്രൻ േകാട്ടാങ്ങലിെനയും ‘മാധ്യമം’ വാരികയിൽ
‘െപൺവിഷയം’ എന്ന െചറുകഥ എഴുതിയ പി. എ. ദി
വാകരെനയും കഥാകാരന്മാരായി ആെരങ്കിലും കരു
തുേമാ? ഇവിെടപ്പറഞ്ഞ രണ്ടുത്കൃഷ്ട വാരികകളിലല്ല
േലാകെത്ത ഏതു ഉത്കൃഷ്ടതമമായ േജണലിലും ഇവർ
രചനകെള മഷി പുരട്ടിച്ചു് വായനക്കാർക്കു നല്കിയാൽ
അവെര എഴുത്തുകാരായി ആെരങ്കിലും പരിഗണിക്കാ
േമാ? ഇല്ല. അത്ര കണ്ടു് ‘അലവലാതിത്തര’മാണു് രണ്ടു
േപരുെടയും കഥകൾ. അജീഷ് ചന്ദ്രനും ദിവാകരനും
കഥാപാത്രങ്ങളുെട സ്ത്രീേവഴ്ചെയയാണു് പ്രതിപാദ്യവി
ഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളതു്. പേക്ഷ, അേന്യാന്യബന്ധമില്ലാ
ത്ത ഭാഷയിലാണു് ആഖ്യാനം. വീട്ടിൽ പച്ചക്കറിവില്പന
യ്ക്കു് വരുന്ന മധ്യവയസ്കകളും വൃദ്ധകളും ബന്ധമില്ലാെത
അതുമിതും പറയുമേല്ലാ. അതുേപാെലയുള്ള ഭാഷയാ
ണു് രണ്ടുേപരുെടയും. ഞാൻ വടേക്കയിന്ത്യയിൽ മാർ
ക്കറ്റുകളിൽ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടന്നിട്ടുണ്ടു് ആവശ്യ
മുള്ളതു് വാങ്ങാനായി. അേപ്പാെഴാെക്ക വട്ടിക്കാരികൾ
തങ്ങളുേടതായ ഭാഷയിൽ പലതും പറയുന്നതു േകട്ടി
ട്ടുണ്ടു്. ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഇവിെട വീട്ടിൽ വരുന്ന
പച്ചക്കറി വില്പനക്കാർ പറയുന്ന ബന്ധശൂന്യമായ ഭാ
ഷയിൽ ഒേന്നാ രേണ്ടാ വാക്കുകൾ എനിക്കു പിടികി
ട്ടിെയന്നു വരും. ഇക്കഥകളിൽ അതുമില്ല. നാക്കു് ഒരു
കഷണം മാംസേപശിയാണേല്ലാ. അതിൽനിന്നു വരു
ന്ന വാക്കുകൾക്കു ഇത്രമാത്രം ബീഭത്സത വരുേമാ?
െപാലിസുകാർ എന്നു േകട്ടാൽ
പരുക്കൻ സ്വഭാവമുള്ളവർ എന്നാ
വും ഒരുമാതിരിയുള്ളവരുെട
വിചാരം. പേക്ഷ, ആ വിചാരം
െതറ്റു്. അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ നല്ല
കവികളും കഥാകാരന്മാരുമുണ്ടു്.

എന്തു ഫലം?
പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവാഹർലാൽ െനഹ്റു തി
രുവനന്തപുരത്തു വന്നു് കുറച്ചുദിവസം താമസിച്ചേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിനു് ഇവിടെത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി
െക്കാടുക്കാൻ െക. ബാലകൃഷ്ണെനയാണു് നിേയാഗിച്ച
തു്. അസാമാന്യമായ ബുദ്ധിശക്തിയാൽ അനുഗൃഹീത
നായിരുന്ന ബാലകൃഷ്ണെന്റ കഴിവുകൾ െനഹ്റു ഒറ്റേനാ
ട്ടത്തിൽത്തന്ന ഗ്രഹിച്ചു. പിന്നീടു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
‘ഹി ഇസ് എ വാക്കിങ് എൻൈസേക്ലാപിഡിയ’ എന്നു്.
ബാലകൃഷ്ണെന കുറിച്ചു െനഹ്രുവിനുള്ള ആദരം ആ പ്ര
സ്താവതിലുെണ്ടങ്കിലും ആെരയും അങ്ങെന വിേശഷിപ്പി
ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന മതമാെണനിക്കു്. വിശ്വവിജ്ഞാ
നേകാശത്തിൽ എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളും അടങ്ങിയിരി
ക്കുന്നു. എങ്കിലും അതിനു് ആ വിജ്ഞാനത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതു
നിേശ്ചതനമാണു്. േനേര മറിച്ചാണു് വ്യക്തികളുെട സ്ഥി
തി. വിശ്വസാഹിത്യെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരുത്തനു് കുറച്ചറിവു
െണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. അയാൾ അതിെന്റ ‘ആപ്ലിെക്കയ്ഷ
നിലൂെട’ േവെറ പലർക്കും നൂതന മണ്ഡലങ്ങൾ തുറ
ന്നുെകാടുക്കും. അഷ്ടാധ്യായീസൂത്രങ്ങൾ കുെറെയാെക്ക
ഗ്രഹിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു് ഈ ‘ആപ്ലിെക്കയ്ഷനി’ലൂെട
പാണ്ഡിത്യത്തിെന്റ മണ്ഡലങ്ങൾ കുെറ ആളുകൾക്കാ
യി അനാവരണം െചയ്യാൻ കഴിയും. ‘വാക്കിങ് എന്ന
പദം പ്രേയാഗിെച്ചങ്കിലും എൻൈസേക്ലാപീഡിയ എന്ന
തിെന്റ ചലനമില്ലായ്മെയ അതു് ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല.
ഇതുേപാെലയാണു് ഫാന്റസി. ഒരുത്തൻ കൃഷ്ണനായി
പിറക്കുന്നു. അയാൾ േപരുേകട്ട ൈവദ്യനായി മാറുന്നു.
ഒരു മാനസികേപ്രരണയും കൂടാെത സ്ത്രീകളിൽ തൽപ
രനാകുന്നു. ഒടുവിൽ സ്ത്രീകൾ കുളിക്കുന്നതു കണ്ടു രസി
ക്കാൻ അയാൾ മരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. അവിെട
നിന്നു് നദിയിൽ വീണു് ഒരു ആലിലയിൽ കയറി ഒഴുകി
േപ്പാകുന്നു. ഒരു േപായിന്റുമില്ലാത്ത സ്റ്റുപിഡിറ്റിയാണി
തു് (രേമശൻ ബ്ലാത്തൂരു് എഴുതിയ ‘അഷ്ടാംഗഹൃദയം’
എന്ന കഥ-േദശാഭിമാനി വാരിക). സ്ത്രീകൾ തയിർ കല
ക്കുേമ്പാൾ െവണ്ണ ഉയർന്നുവരുന്നതുേപാെല ഫാന്റസി
യുെട പ്രക്രിയയിലൂെട ജീവിതസത്യം ഉയർന്നുവരണം.
അെതാന്നുമില്ലാെത വിവരമില്ലാത്ത െപൺപിേള്ള
െരേപ്പാെല എഴുതി വായനക്കാെര േക്ലശിപ്പിച്ചിെട്ടന്തു
ഫലം?
സംസ്കൃത േകാേളജിെല എൻട്രൻ
സ് ക്ലാസ്സിെനക്കുറിച്ചു് ഞാൻ മുൻപു്
എഴുതിയേല്ലാ. ഒരു ദിവസം പഠിപ്പി
ക്കാൻ മടിച്ചു് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നു് മല
യാളത്തിേലക്കു തർജ്ജമ െചയ്യാൻ
ഒരു ഖണ്ഡിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു
പറഞ്ഞു െകാടുത്തു. അതിൽ He
േബാദേലർ
rose from the seat എന്ന വാക്യ
മുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കു് ROSE എന്നതിെന്റ
അർത്ഥമറിഞ്ഞുകൂടാ. അയാൾ ആ വാക്കിെന്റ അർത്ഥ
െമെന്തന്നു് എേന്നാടു േചാദിച്ചു. കുട്ടികളുെട സാമാന്യ
മായ അറിവു് മനസ്സിലാക്കാനായി ഞാൻ ഓേരാരുത്ത
േനാടും rose എന്നതിെന്റ അർത്ഥം േചാദിച്ചു. ആരും
ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. പേക്ഷ, പിറകിലെത്ത ബഞ്ചിലി
രുന്ന ഒരു കുട്ടി ‘ഞാൻ പറയാം’ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ
ൈകനീട്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആരും അർ
ത്ഥം പറയാത്തതുെകാണ്ടു് ഞാൻ അയാേളാടു് ഉത്ത
രം നല്കാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. മറുപടി ഇതായിരുന്നു. “ഒരു
പുഷ്പം” എെന്ന സംസ്കൃത േകാേളജിൽ നിയമിച്ച സർവ
കലാശാലാധികൃതെര ഞാൻ ശപിച്ചു. ഈ കുട്ടിയുെട
ഉത്തരെത്തക്കാൾ അധമമാണു് രേമശെന്റ കഥ.

നാനാവിഷയകം
െപാലിസുകാർ എന്നു േകട്ടാൽ പരുക്കൻ സ്വഭാവമു
ള്ളവർ എന്നാവും ഒരുമാതിരിയുള്ളവരുെട വിചാരം.
പേക്ഷ, ആ വിചാരം െതറ്റു്. അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ നല്ല
കവികളും കഥാകാരന്മാരുമുണ്ടു്. രണ്ടു കൺസ്റ്റബിൾസ്
കുറച്ചുകാലം മുൻപു് എെന്നക്കാണാൻ പതിവായി വരു
മായിരുന്നു. അവരുെട സാഹിത്യസംബന്ധിയായ അറി
വു് എനിക്കു് ആദരമുളവാക്കി. ഊളമ്പാറയിൽ ഒരു െപാ
ലിസ് േകന്ദ്രമുണ്ടേല്ലാ. ഞാൻ ചിലേപ്പാൾ ൈപപ്പിൻ
മൂട്ടിെല ഒരു കടയിൽെച്ചന്നു് മലയാളം വാരിക േചാ
ദിക്കാറുണ്ടു്. കിട്ടാറില്ല. “നിങ്ങൾ കുറച്ചു േകാപ്പികേള
എടുക്കാറുേള്ളാ?” എന്നു് നീരസേത്താെട കടയുടമസ്ഥ
േനാടു േചാദിച്ചു. അയാൾ മറുപടി നല്കി: “അതല്ല സാർ.
ആംഡ് റിസർവിെല െപാലിസുകാർ വന്നു് സാഹിത്യ
വാരഫലം വായിക്കാനായി ഈ വാരിക വാങ്ങിെക്കാ
ണ്ടുേപാകും. ഏെറ െപാലിസുകാർ ഈ േകാളം വായി
ക്കുന്നുണ്ടു്.” അതിനു േശഷം െപാലിസ് േകന്ദ്രത്തിെല
ഏതു വ്യക്തിെയ കണ്ടാലും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കും.
അവർ പുഞ്ചിരിതൂകും. േകാേളജ് പ്രെഫസർമാർ ഈ
േകാളം പതിവായി വായിക്കുന്നുെവന്നു് അറിഞ്ഞാൽ
എനിക്കു് സേന്താഷമില്ല. പേക്ഷ, കൺസ്റ്റബിൾസ്
എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇതു വായിക്കുന്നുെവന്നു് അറിയുന്നതു്
എനിക്കു് അത്യധികമായ സേന്താഷമുളവാക്കും.
ലണ്ടനിെല ഒരു െപാലിസുകാരൻ എഴുതിയ കവിത
യുെട ചുരുക്കം ഞാൻ നല്കാം. “മനുഷ്യെന െകാല്ലാൻ
അഞ്ചു മാർഗ്ഗങ്ങൾ” എന്നാണു് കവിതയുെട േപരു്.
ഒന്നാമെത്ത മാർഗ്ഗം—ഒരു തടിപ്പലകെയടുപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
െകാേല്ലണ്ടയാളിെന നിങ്ങൾക്കു കുന്നിെന്റ അഗ്രഭാഗ
േത്തക്കുെകാണ്ടുേപാകാം. എന്നിട്ടു് അതിൽ അയാെള
ആണിെകാണ്ടു തറയ്ക്കാം. ഇതു് ശരിയായി െചയ്യുന്നതിനു്
ജനക്കൂട്ടം േവണം. കൂവുന്ന േകാഴിെയ േവണം. വിനിഗ
റും സ്പഞ്ചും േവണം. ആണികൾ െതറ്റാെത തറയ്ക്കുന്നതി
നു് ചുറ്റിക േവണം.
(രണ്ടും മൂന്നും മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്ഥലപരിമിതിെയക്കരുതി
ഞാൻ വിട്ടുകളയുന്നു—േലഖകൻ)
(നാലാമെത്ത മാർഗ്ഗം.)

വിമാനങ്ങളുെട കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്കു െകാേല്ലണ്ട
ആളിെന്റ മുകളിലായ് പറക്കാം. അേനകം നാഴിക മുക
ളിലായിട്ടാണു് പറക്കുന്നതു്. ഒരു െകാച്ചു സ്വിച്ചമർത്തി
യാൽ മതി അയാെള െകാല്ലാം.
ഇവെയാെക്കയാണു് മനുഷ്യെന െകാല്ലാനുള്ള േക്ലശ
പ്രദങ്ങളായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ. കൂടുതൽ ലളിതവും േനേരയു
ള്ളതും വളെര നിപുണവുമായ മാർഗ്ഗമുണ്ടു്. ഇരുപതാം
ശതാബ്ദത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ അയാെള എവിെടെയ
ങ്കിലും ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ മതി. അവിെടത്ത
െന്ന കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ അയാൾക്കു സൗകര്യം നല്കിയാൽ
മതി.
സമകാലിക േലാകത്തിെന്റ നൃശംസതയും അതിൽ ജീ
വിക്കുന്ന പാവെപ്പട്ട മനുഷ്യെന്റ നിസ്സഹായാവസ്ഥയും
ഇതിൽക്കൂടുതൽ ഭംഗിയായി അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതു്
എങ്ങെന?
നമ്മുെട ആദർശങ്ങെള
ല്ലാം (ideals എന്ന അർ ദാമ്പത്യ ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
നമ്മുെട സങ്കല്പങ്ങൾ അസത്യാത്മ
ത്ഥത്തിൽ മലയാള ഭാ കങ്ങളാണു്. എന്നും രാത്രി കുടിച്ചു
ഷയിെല പ്രേയാഗം)
െകാണ്ടുവന്നു് ഭാര്യെയ ചവിട്ടുന്ന
ഭർത്താവിെന ഈശ്വരെനേപ്പാെല
ഒരുതരത്തിൽ കാപ
ട്യം കലർന്നതാണു്. ദാ കരുതണെമന്നു് നിർേദ്ദശിക്കുന്ന
ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിനു് എന്തു വില?
മ്പത്യജീവിതെത്തക്കു
റിച്ചുള്ള നമ്മുെട സങ്കല്പങ്ങൾ അസത്യാത്മകങ്ങളാണു്.
എന്നും രാത്രി കുടിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു് ഭാര്യെയ ചവിട്ടുന്ന
ഭർത്താവിെന ഈശ്വരെനേപ്പാെല കരുതണെമന്നു്
നിർേദ്ദശിക്കുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിനു് എന്തു വില? മിക്ക
മാതാപിതാക്കന്മാരും മക്കെളസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
േദ്രാഹികളാണു്. േബാദേലറിെന്റ അച്ഛൻ അറുപതാമ
െത്ത വയസ്സിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള യുവതിെയ
വിവാഹം കഴിച്ചു. തെന്റ സിഫിലിസ് അയാൾ ആൺ
മക്കൾക്കു പകർത്തിെക്കാടുത്തു. സിഫിലിസ് േരാഗി
യായ േബാദേലർ നാല്പത്തിയാറാമെത്ത വയസ്സിൽ
പക്ഷാഘാതത്താൽ മരിച്ചു. Divine poet എന്നു േക്രാ
െച വിളിച്ച േബാദേലറിെന്റ മരണത്തിനു കാരണക്കാ
രൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘വൃത്തിെകട്ട’ അച്ഛനായിരുന്നു.
േകരളത്തിൽ എത്രെയത്ര പിതാക്കന്മാരാണു് മക്കെള
ൈലംഗികേരാഗികളാക്കുന്നതു്. കാര്യമങ്ങെനയിരിെക്ക
പിതാപുത്രബന്ധം പാവനമാെണന്നു് പറയുന്നതു് പച്ച
ക്കള്ളമേല്ല?
െഷയ്ക്സ്പിയറിെന്റ “മക്ബത്ത് ”
നാടകത്തിെല “The multitudinous
seas incarnadine; / Making the
green one red” എന്ന വരികളുെട

സർവ്വാതിശായിയായ സൗന്ദര്യ
െത്ത പ്രകീർത്തിക്കാത്ത നിരൂപ
കരില്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രഭാഷണ
െറ്റനിസൺ
ത്തിൽ ഞാൻ ആ വരികൾ െചാ
ല്ലി വിശദീകരിച്ചു. പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു േവദിയിൽ നി
ന്നു് താേഴാട്ടിറങ്ങിയേപ്പാൾ ഇംഗ്ലീഷ് എം. എ. ക്ലാസ്സിൽ
പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വന്നു് പറഞ്ഞു െഷയ്ക്സ്പി
യർ അതു േമാഷ്ടിച്ചതാെണന്നു്. രണ്ടുവരികൾ അയാൾ
കുറിച്ചുതന്നു. “The multitudes of seas dyed red with
blood”, “And made the green sea red with Pagan
blood” െഷയ്ക്സ്പിയറിനു മുൻപു ജീവിച്ച ഒരു കവിയു

െട വരികളാണു് ഇവെയന്നു് ആ വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞു.
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് എെന്റ ൈകയിേലക്കു തന്ന ആ
കുറിപ്പു് ഞാൻ കളഞ്ഞില്ല. െഷയ്ക്സ്പിയറിനു “േമാട്ടി
ക്കാ”െമങ്കിൽ െറ്റനിസൺ എഴുതിയ ‘Recollection of
Arabian Nights’ എന്ന കാവ്യം േമാഷ്ടിച്ചു് ൈവേലാപ്പി
ള്ളിക്കു് ‘ആയിരത്തിെയാന്നു രാവുകൾ’ എന്ന കവിത
എഴുതിക്കൂേട?
□

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
DI GI TAL LI B R A RY
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
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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

