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സാഹിത്യവാരഫലം

2002/07/26-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

സമകാലിക മലയാള സാഹിത്യ
ത്തിെന്റ ജീർണ്ണിച്ച അവസ്ഥയിൽ
ദുഃഖിക്കുന്നവരാണു് േകരളീയരിൽ
ഭൂരിപക്ഷവും. പ്രതിഭയുെട വിലാ
സം കാണാനില്ല. കലാഭാസെത്ത
ഉത്കൃഷ്ടകലയായി ബഹുജനമദ്ധ്യ
കാവാബത്ത
ത്തിൽ െകാണ്ടുവരുന്നു, അനർഹ
ന്മാെര ക്ലിക്കുകൾ േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അവർക്കു്
എേവാർഡുകൾ െകാടുത്തു ജനവഞ്ചന നടത്തുന്നു. കപ
ടചിന്തകന്മാെര ഉത്ക്കൃഷ്ട്രചിന്തകന്മാരാക്കി പ്രദർശിപ്പി
ക്കുന്നു. ഇങ്ങെന േപാകുന്നു പരാതികൾ ഏെറ. ഈ
േശാകം കലർന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വാസ്തവവിരുദ്ധങ്ങ
ളാെണന്നു പറയാനും വയ്യ. ആകുലാവസ്ഥയിലാണു്
മലയാളസാഹിത്യം. തല്പരകക്ഷികൾക്കു് ആകുലാവ
സ്ഥയില്ല. കലയുെട ഗന്ധർവേലാകത്തു വിഹരിക്കുക
യാണു് േകരളീയരുെട സാഹിത്യെമന്നു് പ്രചാരണം നട
ത്തുന്നു. ഇതു പ്രചാരണമാെണന്നു പറയുന്നവെര നവീ
നസാഹിത്യത്തിെന്റ േസ്താതാക്കാൾ േതേജാവധം െച
യ്യുന്നു. ഈ വധെത്ത േപടിച്ചു് ജന്മനാ കലാകാരന്മാരാ
യവർ ഒരക്ഷരംേപാലുെമഴുതാെത മൗനം അവലംബി
ക്കുന്നു.
ഈ ജീർണ്ണതയ്ക്കു്, അധഃപതനത്തിനു് ആക്കം കൂട്ടുന്നു
ചില െപെണ്ണഴുത്തുകാർ. ആെണഴുത്തു് െപെണ്ണഴുത്തു്
എന്ന വിഭജനം അസത്യാത്മകമേല്ല? സാഹിത്യം ഉത്കൃ
ഷ്ടമാകുന്നതു് അതു് േദശം, ജാതി, മതം, ലിംഗേഭദം ഇവ
െയ ഉല്ലംഘിച്ചു് ശുദ്ധമായ മനുഷ്യത്വത്തിൽ െചന്നു േച
രുേമ്പാഴേല്ല? എല്ലാക്കാലെത്തയും മഹനീയമായ കഥ,
ആദ്യെത്ത േനാവൽ എെന്നാെക്ക വാഴ്ത്തെപ്പടുന്ന ‘ഒഡി
സി’ എന്ന എപിക് കാവ്യം രചിച്ചതു് േഹാമറല്ല സ്ത്രീയാ
ണു് എെന്നാരഭിപ്രായമുണ്ടു്. പരിണതപ്രജ്ഞന്മാരിൽ
ഏെറേപരും ആ അഭിപ്രായം ശരിയാെണന്നു പറയുക
യും െചയ്യുന്നു. ആ കാവ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു രസിക്കുന്നതു്
െപെണ്ണഴുത്തായതുെകാണ്ടാേണാ? കലാസൃഷ്ടി, സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന ആളിെന്റ ശരീരേത്താടു ഇണങ്ങിേച്ചരണം എന്ന
വാദം തികച്ചും ഫൂളിഷാണു്. സ്രഷ്ടാക്കൾക്കു െസക്സില്ല.
െബ്രാൺറ്റിയുെട ‘വതറിങ് ൈഹറ്റ്സ് ’ (വുതറിങ് എന്ന
ല്ല) എന്ന േനാവൽ നമ്മുെട ഹൃദയം കവരുന്നതു് െപ
െണ്ണഴുത്തു് ആയതുെകാണ്ടാേണാ? െപെണ്ണഴുത്തു് എന്ന
സങ്കല്പം വലിയ മണ്ടത്തരമാണു്.
ൈനട്രജൻ മനുഷ്യർക്കു േദാഷം െച
യ്യുന്നതുെകാണ്ടു് െകമിസ്റ്റ് അതിേനാ
ടു േദഷ്യം കാണിക്കുന്നുേണ്ടാ? ഓക്സി
ജൻ മനുഷ്യർക്കു ഗുണം െചയ്യുന്ന
തുെകാണ്ടു് െകമിസ്റ്റിനു് അതിേനാടു
േസ്നഹമുേണ്ടാ? എന്നു ഫ്രഞ്ച് േനാ
െസാല
വലിസ്റ്റ് െസാല (Zola) േചാദിച്ചതു്
എനിേക്കാർമ്മ വരുന്നു. ആെണഴുത്തു് ആയതുെകാണ്ടു്
സ്ത്രീകൾക്കു് അതു െവറുേക്കണ്ട കാര്യമില്ല. െപെണ്ണഴുത്തു്
ആയതുെകാണ്ടു് സ്ത്രീകൾ അതിഷ്ടെപ്പേടണ്ടതുമില്ല. വിക
സിേതാജ്ജ്വലമായ മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ ആവിഷ്കാരമാണു്
സാഹിത്യസൃഷ്ടി. ഓേരാ കലാസൃഷ്ടി ൈകയിൽ കിട്ടു
േമ്പാഴും ഈ മാനദണ്ഡം വച്ചാണു് അളേക്കണ്ടതു്. മേറ്റ
തു പ്രക്രിയയും േഭാഷ്കായിത്തീരും.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും കുട െകാണ്ടുനടക്കുന്ന
തു് എന്തിനു് ?

ഉത്തരം: ഞാൻ വിഷാദാത്മകത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന

വനാണു് അെതന്നു െതളിയിക്കുന്നു. മഴക്കാലമെല്ലങ്കി
ലും മഴയുണ്ടാകുെമന്നു് വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണു്
എേന്റതു്.

േചാദ്യം: സാഹിത്യവാരഫലം നല്ലതാെണന്നു്

ആെരങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സേന്താഷിക്കുക
യിേല്ല?

ഉത്തരം: പ്രതികൂലമായ അഭിപ്രായം എെന്ന േക്ഷാ
ഭിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ അതില്ല. നന്മയു
ണ്ടു് ഈ േകാളത്തിെനന്നു് ആെരങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ
അതു് ആർജ്ജവമുള്ള പ്രസ്താവമാെണങ്കിൽ എനിക്കു്
ഇഷ്ടമാകും. പേക്ഷ, Not bad എന്ന അഭിപ്രായം േക
ട്ടാൽ പണ്ടും ഇന്നും േദഷ്യം വരുെമനിക്കു്. ആരുെട
രചനെയക്കുറിച്ചും അതു പറയരുതു്.

േചാദ്യം: ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചേല്ലാ. നിങ്ങൾ
എന്തു പഠിച്ചു?

ഉത്തരം: വിനയം കാണിച്ചാൽ ആരും ചവിട്ടിേത്ത
ച്ചുകളയുെമന്നു്.

േചാദ്യം: മനുഷ്യസ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്നതു്
എങ്ങെന?

ഉത്തരം: അയാളുെട പ്രവൃത്തികൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ

മതി. േറാഡിൽ രണ്ടുേപർ തമ്മിൽ അടിപിടി കൂടുന്നതു
േനാക്കി നില്ക്കുന്നവൻ നല്ലവനല്ല.

േചാദ്യം: ആപ്തമിത്രം. ഈ ആൾ ഉേണ്ടാ?
ഉത്തരം: ഇല്ല. ഏതു മിത്രവും ചതിക്കും. വിശ്വാസവ
ഞ്ചന കാണിക്കും. േമാഹഭംഗം ഒടുവിൽ സംഭവിക്കാ
തിരിക്കാൻ ആദ്യേമ മിത്രെത്ത വിശ്വസിക്കാതിരിക്കണം.
േചാദ്യം: കരയാത്തവർ ആെരല്ലാം?
ഉത്തരം: രാഷ്ട്രീയക്കാർ കരയുകയില്ല. സഞ്ജയഗാ
ന്ധി വിമാനം തകർന്നു് മരിച്ചേപ്പാൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി
കരയാെത നിന്നതു് താങ്കൾ െറ്റലിവിഷനിൽ കണ്ടി
േല്ല? ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുെട മൃതേദഹത്തിനടുത്തുനിന്ന
രാജീവ്ഗാന്ധി അമ്മ മരിച്ചതിലുള്ള ദുഃഖം കാണിേച്ചാ?
ആ വികാരരാഹിത്യവും താങ്കൾ െറ്റലിവിഷനിൽ കണ്ട
തേല്ല? േനേര മറിച്ചാണു് നമ്മുെട സ്ഥിതി. ഞാനും
കഥാകാരൻ േമാഹനവർമ്മയും സംസാരിച്ചുെകാ
ണ്ടിരിക്കുേമ്പാഴാണു് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധിക്കെപ്പട്ടു
എന്ന വാർത്ത േറഡിേയായിൽ കണ്ടതു്. ഞങ്ങൾ
രണ്ടുേപരും കണ്ണീെരാഴുക്കിെക്കാണ്ടാണു് വാർത്ത
ശരിയാേണാ എന്നറിയാൻ േവണ്ടി േറാഡിേലക്കു്
ഓടിെച്ചന്നതു്.

രണ്ടു് അപസ്മാരേരാഗികൾ
മധുരഗാനം െപാഴിക്കുന്ന പക്ഷീ നീ
എവിെട? എന്നു് പക്ഷിയുെട പാട്ടു
േകട്ടു് ഉണർന്നുേപായ ഒരു ഇംഗ്ലീ
ഷ് കവി േചാദിക്കുന്നതു് എെന്റ ഓർ
മ്മയിൽ എത്തുന്നു. പഞ്ജരമാകുന്ന
കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണു്
അതു്. വസന്തകാലത്തിെന്റ സ്വാധീ
സാർത്ര്
നതയിൽ അമർന്നു് അതു സ്വയമറിയാെത ഗാനമുതിർ
ക്കുകയാണു്. അതുേകട്ടു് ഉണർന്ന കവി വീണ്ടും ഗാന
ലഹരിയിൽ െപട്ടു് ഉറങ്ങുന്നു. ഞാനും കാലത്തു നാലു
മണിക്കു് ഉണരുന്നു. പക്ഷിയുെട പാട്ടു േകട്ടല്ല ഞാൻ
നിദ്രയിൽനിന്നു േമാചനം േനടുന്നതു്. എെന്റ വീട്ടിെന്റ
മുൻവശത്തുള്ള േറാഡിലൂെട എേപ്പാഴും വാഹനങ്ങൾ
േപാകും. പതിവായി കാലത്തു നാലു മണിക്കു് ‘എരച്ചും
തുമ്മിയും ചുമച്ചും’ േഫാർഡ് ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു
കാർ കടന്നുേപാകാറുണ്ടു്. എെന്റ െഗയ്റ്റിെന്റ സമീപ
ത്തു് അതു ചിലേപ്പാൾ നില്ക്കും പിെന്നയുള്ള േകാലാഹ
ലം വിസ്തരിക്കാൻ വയ്യ ക്ഷയേരാഗി ചുമയ്ക്കുന്നതുേപാ
െല അതു ചുമയ്ക്കും. കടുത്ത ജലേദാഷമുള്ളവൻ തുമ്മുന്ന
തുേപാെല അതു തുമ്മും. േകറ്റം കയറുന്നവൻ “എരയ്ക്കു
ന്നതു”േപാെല അതു് ‘എരയ്ക്കും’ കവിെയ പക്ഷി പാടി
പിെന്നയും ഉറക്കും. എനിക്കു് ആ ഭാഗ്യമില്ല. കാറിെന്റ
നിർേഘാഷങ്ങൾ േകട്ടാൽ നിദ്ര എെന്ന വിട്ടു േപാകും.
ൈലറ്റിെന്റ സ്വിച്ചമർത്തി ഞാൻ വായന തുടങ്ങും. ഇന്നു
രാവിെല ഉണർന്നു് വായിച്ചതു് ഇന്ദുചൂഡൻ കിഴേക്കടം
എഴുതിയ ‘വിഷ്ണുമൂർത്തിയുെട കണ്ണുകൾ’ എന്ന കഥയാ
ണു് (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ) മഹാദ്ഭുതം! കാറും കഥ
യും ഒരുേപാെല കാറിെന്റ ശബ്ദങ്ങൾ very tiresome.
കഥ മൗനെത്തക്കുറിച്ചുള്ളതാെണങ്കിലും അതുയർത്തു
ന്ന കലാശൂന്യതയുെട നിർേഘാഷങ്ങൾ very tiresome
കഥയ്ക്കു രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ. ആദ്യെത്ത ഭാഗത്തു് ഒരു സ്ഥാ
പനത്തിൽ േജാലി േനടിയ ഒരു ഹതഭാഗ്യനു് േനരിേട
ണ്ടി വന്ന മൗനമാണു് പ്രതിപാദ്യവിഷയം. രണ്ടാമെത്ത
ഭാഗത്തു ഉത്സവവർണ്ണന. അതും മൗനെത്ത പേരാക്ഷ
മായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. രണ്ടും േമാരും മുതിരയുെമന്ന
േപാെല േചരാെതയിരിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത ഭാഗത്തു കാ
ഫ്കാ എഴുതുന്ന രീതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ദുചൂഡൻ.
രണ്ടാമെത്ത ഭാഗത്തു ഋജുവായ ആഖ്യാനം. ഇവയും
േചരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം കാറിെന്റ ശബ്ദം സഹിക്കാ
നാവാെത ൈഡ്രവേറാടു സംസാരിക്കാനായി ഞാൻ
െഗയ്റ്റ് തുറന്നു േറാഡിേലക്കു െചന്നു. അപസ്മാരേരാഗി
െയേപ്പാെല വാഹനം കിടക്കുന്നതുകണ്ടു് ഞാൻ മിണ്ടാ
െത വീട്ടിേലക്കു േപാന്നു. ഇന്ദുചൂഡെന്റ കഥയ്ക്കും അപ
സ്മാരേരാഗമാണു്. രണ്ടും ചികിത്സ അർഹിക്കുന്നു. കാ
റിെന ചികിത്സിച്ചാൽ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവെര ശല്യ
െപ്പടുത്താതിരിക്കാൻ ൈഡ്രവർക്കു കഴിയും. കഥെയ
ചികിത്സിച്ചാേലാ? Incurable disease ആണു് കഥയ്ക്കു്.
അതുെകാണ്ടു് ആ യത്നം േവണ്ട ഇന്ദുചൂഡനു്.

േനാൺേസ്റ്റാപ്പ് ഈറ്റിങ്
അന്തസ്സുെകട്ട പല പദ
ങ്ങളും ഞാൻ ഈ േകാ വികസിേതാജ്ജ്വലമായ മനുഷ്യത്വ
ത്തിെന്റ ആവിഷ്കാരമാണു് സാഹി
ളത്തിൽ എഴുതാറുണ്ടു്.
ത്യസൃഷ്ടി. ഓേരാ കലാസൃഷ്ടി ൈക
അവയിെലാന്നാണു്
യിൽ കിട്ടുേമ്പാഴും ഈ മാനദണ്ഡം
വച്ചാണു് അളേക്കണ്ടതു്. മേറ്റതു
‘പറട്ട’ എന്ന വാക്കു്.
പ്രക്രിയയും േഭാഷ്കായിത്തീരും.
മെറ്റാന്നു് ‘പന്ന’ എന്ന
തു്. രണ്ടു വാക്കുകളും സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിൽ പ്ര
േയാഗിക്കാൻ പാടിെല്ലന്നു് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും
ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ വാരികകളിൽ അധമതമങ്ങളായ െച
റുകഥകൾ അച്ചടിച്ചുവരുേമ്പാൾ ഞാൻ ഈ പദങ്ങൾ
എഴുതിേപ്പാകുകയാണു്. അതുേപാെല അന്തസ്സില്ലാത്ത
ഒരു സംഭവെത്തക്കുറിച്ചു പറയാൻ മാന്യവായനക്കാരു
െട സദയാനുമതി േതടുന്നു ഞാൻ. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻ
പു് ഞാൻ മകളുെട വീട്ടിൽ േപായേപ്പാൾ കുേറ കാഷ്യു
നട്ട്സ് വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപായിരുന്നു. അവിെടെച്ചന്ന
േപ്പാൾ വീടു് പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു. മകളും അവളുെട കുടുംബ
വും എവിെടേയാ േപായിരിക്കുകയാണു്. ഞാൻ വീട്ടിൽ
നിന്നിറങ്ങി േറാഡിേലക്കു േപാന്നു. േറാഡിൽ അവ
ളുെട വീട്ടിനടുത്തു താമസിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിെയ കണ്ടു.
മകൾ മൂന്നു മണിേക്ക ഒരു ബന്ധുഗൃഹത്തിൽ േപായി
എന്നു് ആ കൂട്ടുകാരിയിൽ നിന്നു് മനസ്സിലാക്കി. െപാ
തി അവരുെട േനർക്കു് നീട്ടിയിട്ടു് ഞാൻ പറഞ്ഞു “ഇതു
നട്ട്സാണു്. മകൾ വരുേമ്പാൾ െകാടുത്താൽ െകാ
ള്ളാം” കൂട്ടുകാരി മറുപടി നല്കി. “അേയ്യാ സർ ഞാനും
ഒരു റിേലറ്റീവിെന്റ വീട്ടിൽ േപാകുകയാണു്. തിരിെച്ച
ത്തുേമ്പാൾ രാത്രിയാകും. േചട്ടൻ (അവരുെട ഭർത്താ
വു് ) വീട്ടിലുണ്ടു്. പുള്ളിെയ ഇേതല്പിക്കാൻ വയ്യ. നട്ട്സാ
െണന്നു കണ്ടാൽ േനാൺേസ്റ്റാപ്പായി മുഴുവൻ തിന്നുക
ളയും. ആർക്കു െകാടുേക്കണ്ടതാെണന്നും മറ്റും േനാട്ടമി
ല്ല. നട്ട്സ് തിന്നാൻ െകാതിേയെറയുണ്ടു് േചട്ടനു്. അതു
െകാണ്ടു് സാറിതു് സ്വന്തം വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപാകുന്നതാ
ണു് നല്ലതു് ” േനാൺേസ്റ്റാപ്പ് ഈറ്റിങ് ഒഴിവാക്കാനായി
ഞാൻ നട്ട്സ് എെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപായി.
വാക്കുകൾ േനാൺേസ്റ്റാപ്പായി
ഈറ്റ് െചയ്യുന്ന എഴുത്തുകാർ േകരള
ത്തിൽ വളെര കൂടുതലാണു്. േഡാൿ
ടർ എം. ലീലാവതി വാക്കുകൾ നി
റുത്താെത ഭക്ഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്നു. വളെര വർഷങ്ങളായി ഇതി
െന സംസ്കൃതഭാഷയിൽ വാവദൂകത
സാറാമാഗു
എന്നു പറയും. ലീലാവതിക്കു് ഇന്ന
രചന േവണെമന്നില്ല. “മല്ലൻപിള്ളെയ ആന െകാന്ന
പാട്ടാ”യലും മതി. യൂങ്ങിെന്റ anima, animus ഇവ പ്ര
ബന്ധത്തിൽ തിരുകി കുറഞ്ഞതു് പത്തു പുറെമങ്കിലും
ശ്രീമതി എഴുതിക്കളയും. ഈ രചനയുെട ആർജ്ജവ
മില്ലായ്മ ബഹുജനം മനസ്സിലാക്കും എന്ന വിചാരേമയി
ല്ല ലീലാവതിക്കു്. ഫലേമാ? അവരുെട രചനകളിൽ
വിശ്വാസ്യത എന്ന ഗുണമില്ല. വാരികകളിൽ േഡാക്ടർ
എം. ലീലാവതി എന്ന േപരിെന്റ താെഴ കാളമൂത്രം േപാ
െല പത്തുപുറത്തിലച്ചടിച്ച േലഖനം കണ്ടാൽ ആ പു
റങ്ങളിൽ ശക്തിേയാെട ഒരടി െകാടുത്തിട്ടു് അവ മറി
ക്കും വായനക്കാരൻ. എം. പി. വീേരന്ദ്രകുമാറിെന്റ ‘ആമ
േസാണും കുെറ വ്യാകുലതകളും’ എന്നതു നല്ല പുസ്തക
മാണു്. പേക്ഷ, അതിെനക്കുറിച്ചു് േഡാക്ടർ ലീലാവ
തി എഴുതിയതു് ഞാൻ വായിച്ചില്ല. ആേറാ ഏേഴാ പുറ
ത്തിലുള്ള സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത രചന വായിക്കുന്ന
െതന്തിനു് എന്ന വിചാരമാണു് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി
െന്റ പുറങ്ങൾ കീറിേപ്പാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ആഘാ
തേമല്പിച്ചു് ഞാൻ അടുത്ത േലഖനത്തിേലക്കു േപായ
േപ്പാൾ എനിക്കുണ്ടായതു്. ലീലാവതി നിത്യജീവിത
ത്തിൽ സത്യസന്ധത പരിപാലിക്കുന്ന നല്ല സ്ത്രീയാണു്.
പേക്ഷ, അവെരഴുതുന്നെതന്തും അസത്യാത്മകമാണു്.
ഇേപ്പാൾ ലീലാവതിയുെട പ്രബന്ധങ്ങൾ ആരും വായി
ക്കുന്നില്ല.
വാക്കുകൾ േനാൺേസ്റ്റാപ്പായി
ഈറ്റ് െചയ്യുന്ന ആളാണു് േദശാഭി
മാനി വാരികയിൽ ‘അന്യാധീനം’
എന്ന കഥെയഴുതിയ െക. വി. അനൂ
പ്. ഒരു കുടിെയാഴിക്കലിെന്റ കഥ
ബഹുഭാഷണതൽപരനായി അേദ്ദ
ഹം പറയുന്നു. കേനഡിയൻ എഴു
എം. പി. വീേരന്ദ്രകുമാർ
ത്തുകാരി Margaret Atwood എഴു
തിയിട്ടുണ്ടു് “Expressing yourself is not nearly enough.
You must express the story” എന്നു്. രണ്ടുമില്ല അനൂപി
െന്റ കഥയിൽ. കഥാകാരൻ ഉേദ്ദശിച്ച വികാരം വായ
നക്കാരനിൽ ഉളവാക്കുേമ്പാഴാണേല്ലാ അതു് കഥയുെട
ആവിഷ്കാരമാകുന്നതു്. അതില്ല ഇക്കഥയിൽ. േഡാക്ടർ
ലീലാവതി േലഖനെമഴുതുന്നതുേപാെല അനൂപ് ദീർഘ
മായി കഥെയഴുതുന്നു. വിശക്കുേമ്പാൾ ഇഡ്ഢലിേയാ േദാ
ശേയാ പിേട്ടാ തിന്നുെകാള്ളൂ അനൂേപ. വാക്കുകൾ തി
ന്നരുതു്.

പുതിയ പുസ്തകം
സാറാമാഗുവിെന്റ ൈക
കളിൽ വന്നുവീണ
േനാബൽസ്സമ്മാനം
വി. എസ്. നയ്േപാൾ
എന്ന േജണലിസ്റ്റിെന്റ
ൈകകളിൽ വീഴുന്ന
ദൗർഭാഗ്യെത്തക്കുറിച്ചു് എനിക്കു ഓർമ്മിക്കാേന വയ്യ.
അതുേപാെല ആേന്ദ്ര മൽേറായും കമ്യുവും സാർത്രും വി
ഹരിച്ച ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യമണ്ഡലത്തിൽ കുെറ ‘േഛാട്ടാ
കൾ’ വിഹരിക്കുന്നു. കാവാബത്തയും താനീസാക്കിയും
യൂക്കിേയാ മിഷീമയും െകൻസാബുേറായും പ്രതിഭയുെട
ഉജ്ജ്വലത കാണിച്ചിടത്തു് ഇേപ്പാൾ ഒരു ഹാറുകി മൂറാ
കാമി എന്ന അല്പപ്രഭാവൻ പ്രേവശിച്ചിരിക്കുന്നു. സർ
ക്കസ്സിെല േകാമാളിെയേപ്പാെല അേദ്ദഹം സാഹിത്യ
കൂടാരത്തിൽ അന്യരുെട ചന്തിയിൽ കമ്പുെകാണ്ടടിച്ചും
സ്വന്തം മുഖം വക്രിപ്പിച്ചു് കാണിച്ചും നടക്കുന്നു. പ്രസാധ
കർക്കു ജീവിക്കണമേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് ഭാവനയില്ലാ
ത്ത ഇക്കൂട്ടരുെട പുസ്തകങ്ങൾ വലിയ തുക പ്രതിഫലം
നല്കി വാങ്ങുന്നു. ആകർഷകമായി അച്ചടിക്കുന്നു. േപ
രുേകട്ട നിരൂപകരുെട രണ്ടു വാക്യങ്ങളുള്ള നിരൂപണ
ങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിനു േഡാളർ നല്കി വാങ്ങിച്ചു പുസ്ത
കങ്ങളുെട കവറുകളിൽ അച്ചടിക്കുന്നു. സത്യേമ പറയൂ
എന്നു ജനത വിശ്വസിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാരികകളിൽ
അനുകൂലങ്ങളായ നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതിക്കുന്നു. എം.
കൃഷ്ണൻ നായെരേപ്പാെലയുള്ള മണ്ടന്മാർ വലിയ
തുക െകാടുത്തു് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി വായിച്ചു് േമാഹഭം
ഗത്തിൽ വീഴുന്നു. ഈ േകാളത്തിൽ എഴുതാൻ േവണ്ടി
ചപ്പും ചവറും ഞാൻ ഇേപ്പാഴും വാങ്ങിച്ചു് പണം നശിപ്പി
ക്കുന്നു. േപരക്കുട്ടികൾക്കു് പനി വന്നാൽ െചലവാക്കാ
ത്ത പണം ഇമ്മാതിരി നശിച്ച പുസ്തകങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
െചലവാക്കി ഞാൻ ക്രൂരനായി വർത്തിക്കുന്നു. ഈയി
െട ഞാൻ ഹാറൂകി മുറാകാമിയുെട “After the Quake”
എന്ന കഥാസമാഹാരഗ്രന്ഥം 6.95 െകാടുത്തു് വാങ്ങി
ച്ചു് േദ്രാഹിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പുസ്തകത്തിെന്റ ഭംഗി
കണ്ടാൽ വാങ്ങാെത ഇരിക്കുന്നെതങ്ങെന? തൂെവള്ള
ക്കവർ. നല്ല കടലാസ്സ്. മുദ്രണത്തിെന്റ മേനാഹാരിത.
േസാപ്പ് േതച്ചു് ൈക കഴുകിയിേട്ട ഞാൻ ഗ്രന്ഥെമടുത്തു
ള്ളൂ. വായിച്ചു േകാർപ്പെറയ്ഷെന്റ ചവറുെതാട്ടി േപാെല
യാണു് ഇപ്പുസ്തകെമന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്തു.

ഏതു മിത്രവും ചതിക്കും. വി
ശ്വാസവഞ്ചന കാണിക്കും.
േമാഹഭംഗം ഒടുവിൽ സംഭവിക്കാ
തിരിക്കാൻ ആദ്യേമ മിത്രെത്ത
വിശ്വസിക്കാതിരിക്കണം.

1995 ജനുവരിയിൽ ജപ്പാനിെല
േകാബി (Kobe) നഗരത്തിൽ ഭൂ
കമ്പമുണ്ടായി. ആയിരക്കണക്കി
നു് ആളുകൾ മരിച്ചു. ആ ഭൂമികുലു

ക്കവും ജനങ്ങളുെട മരണവും ചില
വ്യക്തികളിൽ ഏല്പിച്ച ആഘാത
െത്തക്കുറിച്ചാണു് ഇതിെല കഥ
കൾ. ആദ്യെത്ത കഥയുെട േപരു്
ആേന്ദ്ര മൽേറാ
UFO in Kushiro എന്നു്. അഞ്ചുദിവസമായി അവൾ െറ്റ
ലിവിഷൻ കാണുകയാണു്. തുടർച്ചയായി തകർന്നു
വീണ ബാങ്കുകൾ, ആശുപത്രികൾ, അഗ്നിക്കിരയായ
േസ്റ്റാഴ്സ്, െതറ്റിയ െറയിൽേവപാളങ്ങൾ ഇവെയല്ലാം
അവൾ തുറിച്ചുേനാക്കുകയാണു്. അവർ ഭർത്താവിേനാ
ടുേപാലും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. കൂടിവന്നാൽ അവൾ തല
യാട്ടും. അത്രമാത്രം. ഒരു ദിവസം അയാൾ േജാലിക്കു
േപായിട്ടു തിരിച്ചുവന്നേപ്പാൾ ഭാര്യ എഴുത്തു് എഴുതിവച്ചി
ട്ടു് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. ‘ഞാൻ തിരിച്ചുവരുന്നില്ല’
എന്നു് അവൾ അറിയിച്ചിട്ടു് എന്തുെകാണ്ടാണു് അയാ
ളുെട കൂെടക്കഴിയാൻ അവൾക്കു വിസമ്മതെമന്നു് വി
ശദീകരണം നല്കിയിരിക്കുന്നു. അയാളുെട േമലുേദ്യാഗ
സ്ഥെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു് അയാൾ േവെറാരു പട്ടണ
ത്തിൽ േപാകുന്നു. അവിെട െവച്ചു് രണ്ടു സ്ത്രീകെള പരിച
യെപ്പടുന്നു. അവരിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞവൾ അയാേളാടു
േചാദിക്കുന്നു.
“You said your wife left a note, didn’t you?”
“I did”
“what did it say?”
“That living with me was like living with
a chunk of air”
“A chunk of air? what does that mean?”
“That there’s nothing inside me, I guess”
“Is it true?”
“Could be”

അയാൾ യാത്രേപാകാൻ തീരുമാ
നിക്കുേമ്പാൾ കഥ തീരുന്നു. ഇന്റർ
െനറ്റിൽ നിന്നു കിട്ടിയ ഒരു നിരൂ
പണ പ്രബന്ധത്തിൽ ഇപ്പുസ്തക
െത്തക്കുറിച്ചു് ഇങ്ങെന നിരീക്ഷണ
മുണ്ടു്. “Each one of these stories

is about someone undergoing a
transformation and change; the
Kobe earthquake is almost incidental, each story is a
metaphor for this new Japan” ഇതു് വിശ്വസിക്കാൻ േമ
ലാ. കഥയുെട പര്യവസാനം കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളുെട
പരിണാമമായിരിക്കണമേല്ലാ സ്വാഭാവികമായും. ഭൂക
Haruki Murakami

മ്പത്തിെന്റ േഷാക്ക് െകാണ്ടു് ഭാര്യ ഭർത്താവിെന ഉേപ
ക്ഷിക്കുക, ഇതു് വിശ്വാസ്യമല്ല. അപരാധം െചയ്യാത്ത
പുരുഷെന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഏതു
സ്ത്രീയാണു് ഉേപക്ഷിക്കുക? ഇടിവീണു് വീടു് കത്തിെയരി
ഞ്ഞാൽ, െവള്ളം േകറി എല്ലാം നശിച്ചാൽ േകരളത്തി
െല സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാെര ഉേപക്ഷിക്കാറുേണ്ടാ?
അേതാ അവർക്കു കരുത്തു നല്കാൻ സഹധർമ്മിണി
കൾ അവേരാടു േചർന്നു നില്ക്കുേമാ. ജാപ്പനീസ് സാഹി
ത്യകാരെന്റ സങ്കല്പം സ്റ്റുപിഡിറ്റിയിൽ നിന്നു് ജനിച്ചതാ
ണു്. േകാബിയിെല ഭൂകമ്പം കളക്റ്റീവ് അൺേകാൺ
ഷ്യസിെന ബാധിച്ചു എന്നു പറയണം അേദ്ദഹത്തിനു്.
അതുെകാണ്ടു് വിശ്വാസ്യത നഷ്ടെപ്പടുത്തി അേദ്ദഹം ഫൂ
ളിഷായി ചിലതു പറയുന്നു. ഞാൻ പുസ്തകം പൂർണ്ണമായി
വായിച്ചു. ഒറ്റക്കഥ േപാലും സാഹിത്യഗുണമുള്ളതായി
കണ്ടില്ല. (“After the Quake”, Haruki Murakami, The

Harvill Press, London, Translated from the Japanese
by Jay Rubin, pp. 132.)

കഥെയക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാെഴല്ലാം
“നാരായൻ, നാരായൻ” എന്നു േക
ട്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥ വാ
യിക്കണമേല്ലാ. അെല്ലങ്കിൽ സം
സ്കാരത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു്
പുറന്തള്ളെപ്പടുമേല്ലാ എന്ന ആശ
Margaret Atwood
ങ്കേയാെട ഞാൻ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാ
യിരുന്നു. അേപ്പാഴുണ്ടു് േപാസ്റ്റിൽ ജൂൈല ലക്കം ‘ഭാ
ഷാേപാഷിണി’ വരുന്നു. തുറന്നു േനാക്കി. നാരായെന്റ
കഥയുണ്ടു്. ഭാഷാേപാഷിണി രക്ഷിച്ചു. നമ്മൾ വായിച്ചി
ട്ടില്ലാത്ത കഥകളും കവിതകളും അവയുെട രചയിതാ
ക്കളും വരുന്ന മാസികയാണതു്. പത്രാധിപർക്കു മന
സ്സുെകാണ്ടു് നന്ദി പറഞ്ഞു് ഞാൻ നാരായെന്റ ‘എവിെട
യുമില്ലാത്ത ഒരിടവും േതടി’ എന്ന കഥ വായിച്ചു. ‘Life
without television is an improvement’ എന്നാേരാ
പറഞ്ഞതുേപാെല ‘My life without Narain’s story
is an improvement’ എന്നു േതാന്നുകയും െചയ്തു. ബൂർ
ഷ്വാ ശങ്കരൻ നായർ പാവമായ കുമാരെന ഒരു കരി
ക്കടർത്തിയതിെന്റ േപരിൽ പീഡിപ്പിച്ചു. മകെന ഉപദ്ര
വിച്ച അയാെള കുമാരെന്റ അച്ഛൻ വയറുകീറി െകാന്നു.
െകാലപാതകത്തിെന്റ േപരിൽ ജയിലിലായി കുമാര
െന്റ ജനയിതാവു്. കഥ അവിെട തീർന്നാൽ പറ്റുേമാ?
മാസികയുെട നാലു പുറെമങ്കിലും അതച്ചടിക്കേണ്ട? നാ
രായൻ കഥ നീട്ടുന്നു. ഒരു െപണ്ണു കുമാരെന്റ പാർപ്പി
ടത്തിൽ ആശ്രയം േതടുന്നു. െപണ്ണിെന േതടിനടന്ന
െതമ്മാടികൾ അവെള അടിച്ചുവീഴ്ത്തി വലിച്ചിഴച്ചുെകാണ്ടു
േപായി. കുമാരൻ തിരിച്ചു നടക്കുേമ്പാൾ കഥ പരിസമാ
പ്തിയിൽ. ഈ െകാലപാതകവും െപണ്ണിെന േമാഷ്ടിക്ക
ലും എനിെക്കാരു ‘ഡിെപ്രഷൻ’ ഉളവാക്കി. എന്താണു്
അതിനു കാരണം? raw emotion അതുേപാെല ആവി
ഷ്കരിച്ചാൽ അതു േക്ഷാഭജനകമാകുകേയയുള്ളൂ. മരണ
വീട്ടിൽെച്ചന്നാൽ കഴിയുന്നതും േവഗം നമുക്കവിെടനി
ന്നു രക്ഷെപ്പടണെമേന്ന േതാന്നൂ. മരിച്ചയാളിെന്റ ഭാ
ര്യ െനഞ്ചത്തടിച്ചു കരയുന്നതു കാണാൻ നമുക്കിഷ്ടമല്ല.
അസംസ്കൃതവികാരം അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുെമന്നതു
െകാണ്ടാണിതു്. അല്ലാെത അപ്പുറെത്ത മുറിയിൽ രണ്ടു
െപണ്ണുങ്ങൾ കൂടി െനഞ്ചിലിടിച്ചു കരയുന്നു; അതും കൂെട
കണ്ടിട്ടു േപാകാെമന്നു നമ്മൾ പറയുേമാ? എന്നാൽ മര
ണെത്ത വർണ്ണിക്കുന്ന വിലാപകാവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പല
പരിവൃത്തി വായിക്കും. േറാഡിൽ നില്ക്കുന്ന യുവാവും യു
വതിയും ശൃംഗരിക്കുന്നതു കാണാനിടവന്നാൽ ഒരളവു
വെര മാത്രേമ നമ്മൾ അതു സഹിക്കുകയുള്ളൂ. കുറഞ്ഞ
സംസ്കാരമുള്ളവർ കുേറ േനരമായിേല്ലടാ ഇതു തുടങ്ങിയി
ട്ടു് ? നിറുത്തു് എന്നു ഉറെക്ക പറെഞ്ഞന്നും വരും. മറ്റുചി
ലർ—സംസ്കാരേലാപമുള്ളവർ കെല്ലടുത്തു് അവെര എറി
യും. എന്നാൽ നാടകേവദിയിൽ ദുഷ്യന്തനും ശകുന്തള
യും േപ്രമപരവശരായി അഭിനയിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ നമു
ക്കു ആഹ്ലാദം ആ അഭിനയം തീർന്നാൽ once more
എന്നു അഭ്യസ്തവിദ്യരും വിളിക്കും. അസംസ്കൃതവികാര
െത്ത—raw emotion-െന കലയിെല വികാരമാക്കുന്ന
തുെകാണ്ടാണു് ആസ്വാദനം നടക്കുന്നതു്. നാരായനു്
raw emotion-െന അതായിട്ടുതെന്ന ചിത്രീകരിക്കാേന
അറിയൂ. എെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇക്കഥെയഴുതിയ നാരായൻ
കലാകാരനല്ല.
ചങ്ങമ്പുഴെയ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇട
പ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളേയാടു് അനി
ഷ്ടം കാണിക്കുന്നവരല്ല. ഇതിനു കാ
രണം എെന്റ ഒരു ഇഷ്ടത്തിലൂെട വി
ശദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എനിക്കു
െകയ്ക്ക്
ഇഷ്ടമല്ല. പേക്ഷ, ഞാനതു
യൂക്കിേയാ മിഷീമ
കഴിക്കാറുണ്ടു്. എന്തിെനന്നേല്ല? െകയ്ക്കിൽ കുരുവില്ലാ
ത്ത മുന്തിരിങ്ങ കാണും. അതു ചവയ്ക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു
എെന്തന്നില്ലാത്ത ആഹ്ലാദമാണു്. ആ ആഹ്ലാദെത്ത
കരുതി മാത്രമാണു് ഞാൻ െകയ്ക്ക് തിന്നുന്നതു്.
അതുേപാെല വിവാഹ
സദ്യയ്ക്കു് വിളമ്പുന്ന നാലു സാറാമാഗുവിെന്റ ൈകകളിൽ
വന്നുവീണ േനാബൽസ്സമ്മാനം
പായസങ്ങളും എനിക്കി വി. എസ്. നയ്േപാൾ എന്ന
ഷ്ടമല്ല. പേക്ഷ, േബാ
േജണലിസ്റ്റിെന്റ ൈകകളിൽ
വീഴുന്ന ദൗർഭാഗ്യെത്തക്കുറിച്ചു്
ളി ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ടു്
എനിക്കു ഓർമ്മിക്കാേന വയ്യ.
ഞാൻ അരിപ്പായസം
കുടിക്കാറുണ്ടു്. അതിൽ കുരുവില്ലാത്ത മുന്തിരിങ്ങ ഏെറ
യിട്ടിരിക്കും. അതു തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു് ഞാൻ പല്ലുെകാണ്ട
മർത്തും. അേപ്പാഴുണ്ടാകുന്ന മധുരാനുഭൂതി അനിർവച
നീയമേത്ര. മുന്തിരിയില്ലാത്ത അരിപ്പായസം വിളമ്പി
യാൽ ഞാനതു ൈകെകാണ്ടു െതാടില്ല. പിന്നേല്ല രുചി
ച്ചു േനാക്കുന്ന പ്രക്രിയ!
ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയുെട
കവിത കുരുവില്ലാമുന്തിരിങ്ങ ധാരാ
ളം േചർത്ത െകയ്ക്കാണു്. അരിപ്പാ
യസമാണു്. ചങ്ങമ്പുഴയുെട കവിത
വായിക്കു. മുന്തിരിയില്ലാത്ത െകയ്ക്കാ
ണതു പലേപ്പാഴും െവറും അരിയും
പാലും െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പായസ
െകൻസാബുേറാ
മാണതു്. ഇെതാരു സാമാന്യകരണ
മായി കരുതരുതു് പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാർ. മുന്തിരിങ്ങ
ഇല്ലാത്ത ഇടപ്പള്ളിക്കവിത കെണ്ടന്നുവരും മുന്തിരിങ്ങ
യിട്ട അരിപ്പായസംേപാെലയുള്ള ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയും
കെണ്ടന്നുവരും.
□

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

