
സാഹിത്യവാരഫലം
2002/08/02 (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

http://www.sayahna.org


സാഹിത്യവാരഫലം
2002/08/02-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഇസാക് ബാബിൽ

ചിരന്തനമൂല്യമുള്ളെതന്നും അത്യു�
ജ്ജ്വലെമന്നും വിേശഷിപ്പിക്കാവു�
ന്ന ഒരു ഗ്രന് ഥം വായിച്ചു് ഉദാത്ത�
മണ്ഡലത്തിെലത്തിയ ഞാൻ തി�
കഞ്ഞ സേന്താഷേത്താടും ചാരി�
താർത്ഥ്യേത്താടും കൂടിയാണു് ഈ
വരികൾ കുറിക്കുന്നതു്. ഗ്രന്ഥം റഷ്യൻ സാഹിത്യകാര�
നായ ഇസാക് ബാബിലിെന്റ (Isaac Babel, 1894–1940)
സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ (The Complete Works of Isaac
Babel. pp. 1072. Translated by Peter Constanline. W
W Norton and Company). ഇപ്പുസ് തകത്തിനു് അവ�
താരിക എഴുതിയതു് അേമരിക്കൻ ധിഷണാശാലിനി�
യായ സൂസൻ സാൻറ്റാഗാണു് (Susan Sontag, B. 1933.
സാൻറ്റാഗ് എന്നു് ശരിയായ ഉച്ചാരണം) സാൻറ്റാഗി�
െന്റ അവതാരിക തുടങ്ങുന്നതിങ്ങെന—

On May, 1939, Isaac Babel, a writer whose distinc-
tion had earned him the Soviet privilege of a dacha
in the country, was arrested at Peredelkino and
taken to Moscow’s Lubyanka prison, headquarters
of the secret police. His papers were confiscated
and destroyed. among them half-completed stories,
plays, film scripts, translations. Six months later, af-
ter three days and nights of hellish interrogation, he
confessed to a false charge of espionage. The follow-
ing year, a clandestine trial was briefly held in the
dying hours of January 26; Babel recanted his con-
fession, appealed to his innocence and at 1:40 next
morning was summarily shot by a firing squad. He
was fortyfive. His final plea was not for himself but
for the power and truth of literature. ‘Let me finish
my work’ ഈ സമാഹരഗ്രന്ഥത്തിനു് മുഖവുര എഴു�
തിയതു് ബാബിലിെന്റ മകൾ Nathalie Babel ആണു്.
അവർ അതിൽ ബാബിൽ പറഞ്ഞതു സമ്പൂർണ്ണമാ�
യും നല് കുന്നു. ഹൃദയം ദ്രവിപ്പിക്കുന്ന ആ വാക്യങ്ങൾ
േകട്ടാലും.

“ഞാൻ ഒരപരാധവും െചയ്യാത്തവനാണു്. ഞാൻ ഒരി�
ക്കലും ചാരനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. േസാവിയറ്റ് യൂ�
ണിയനു് എതിരായ ഒരു പ്രവൃത്തിയ്ക്കും ഞാൻ അനുമതി
നല് കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വ്യാജമായി എെന്നത്തെന്ന കുറ്റ�
െപ്പടുത്തിയതാണു്. എെന്നക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവെരക്കുറിച്ചും
കള്ളമായി ആേരാപണങ്ങൾ നടത്താൻ ഞാൻ നിർ�
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടു. ഞാൻ ഒരു കാര്യേമ േചാദിക്കുന്നുള്ളു.
എെന്റ േജാലി പൂർണ്ണമാക്കാൻ അനുവദിക്കൂ”

ഈ ഗ്രന്ഥെത്ത െതാടുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ ഒരു മഹാെന െതാ�
ടുന്നു എന്നു് ആേരാ പറഞ്ഞി�
േല്ല?ബാബിലിെന്റ ഗ്രന്ഥെത്ത
സ്പർശിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ മഹാന്മാ�
രിൽ മഹാനായ ഒരു സാഹിത്യ�
കാരെനയാണു് സ്പർശിക്കുന്നതു്.

പരിപൂർണ്ണമാക്കാൻ പ്ര�
തിേയാഗികൾ അനു�
വദിച്ചില്ല. എങ്കിലും
ആയിരത്തിലധികം
പുറങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു
കിടക്കുന്ന രചനകൾ
ബാബിൽ മഹാനായ
സാഹിത്യകാരനാണു് എന്നു് ഉദ് േഘാഷിക്കുന്നു. മകൾ
എഴുതിയ ദീർഘമായ afterword ഹൃദയേഭദകമാണു്.
Where one could find another father like my father!
എെന്നാരു കഥാപാത്രം േചാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ബാബിലിെന്റ
മകളും അേത േചാദ്യം േചാദിക്കുന്നതു് ഈ ഉത്തേരാ�
പാഖ്യാനത്തിൽ നിപുണേശ്രാതാക്കൾക്കു േകൾക്കാം.
ആ കഥാപാത്രം അങ്ങെന േചാദിക്കുന്ന കഥയുെട സം�
ഗ്രഹം തെന്ന നല് കാം. യൂേക്രനിയയിെല െസബ്രുച്
(Zbruch) നദി കടക്കുകയാണു് ൈസന്യം. ഓറഞ്ച് സൂ�
ര്യൻ േഛദിക്കെപ്പട്ട ശിരസ്സുേപാെല അന്തരീക്ഷത്തിൽ
ഉരുളുകയാണു്. സായാഹ് നത്തിെല തണുപ്പിൽ ഇന്നല�
െത്ത േചാരയുെടയും െകാല്ലെപ്പട്ട കുതിരകളുേടയും നാ�
റ്റം ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്നു. കറുത്ത െസബ്രുച് നദി ഗർജ്ജിക്കു�
ന്നു വളഞ്ഞു പുളയുന്നു. ൈസന്യം േനാവഗ്രാദിെലത്തി
കഥ പറയുന്ന ആളിനു് (ബാബിൽ തെന്ന) നല് കിയ വീ�
ട്ടിൽ ഒരു ഗർഭിണിയും ചുവന്ന തലമുടിയുള്ള രണ്ടു ജൂ�
തന്മാരുമുണ്ടു്. മൂന്നാമെത്ത ജൂതൻ ചുവരിേലക്കു മുഖം
തിരിച്ചു് തലവഴി കരിമ്പടം വലിച്ചിട്ടു് ഉറങ്ങുകയാണു്.
തറയിലാെക മനുഷ്യമലം. ബാബിൽ ഉറങ്ങി അേദ്ദഹം
ഭയങ്കരമായ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. കമാൻഡർ, ബ്രിേഗഡ്
കമാൻഡറുെട കണ്ണുകളിൽ െവടിവയ്ക്കുന്നതായി. ബാ�
ബിൽ ഉണർന്നു; ഗർഭിണി അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖത്തു
തട്ടിയതുെകാണ്ടു് അവർ പറഞ്ഞു പാൻ, (സർ, മിസ് റ്റർ
എന്ന േപാളിഷ് പദം) നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ നിലവി�
ളിക്കുകയാണു് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയാണു്.
നിങ്ങൾ എെന്റ അച്ഛെന ചവിട്ടുന്നു. അതുെകാണ്ടു് നി�
ങ്ങളുെട കിടക്ക േവെറാരു മൂലയിൽ വയ് ക്കാം. അവർ
ഉറങ്ങുന്ന ആളിെന്റ കരിമ്പടം വലിച്ചുമാറ്റി മരിച്ച ഒരു വൃ�
ദ്ധൻ മലർന്നു കിടക്കുന്നു. അയാളുെട അന്നനാളം മുറി�
ച്ച നിലയിൽ മുഖം രണ്ടായി കീറിയിരിക്കുന്നു. കറുത്ത
േചാര താടിേരാമങ്ങളിൽ ജൂതസ്ത്രീ വിറച്ചുെകാണ്ടുപറ�
ഞ്ഞു. പാൻ േപാളിഷ് ഭടന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത െകാല്ലാ�
നായി െവട്ടിനുറുക്കുകയായിരുന്നു. അേദ്ദഹം തുടെരത്തു�
ടെര അവേരാടു യാചിച്ചു. “പിറകുവശത്തുവച്ചു് എെന്ന
െകാല്ലൂ. എെന്റ മകൾ ഞാൻ മരിക്കുന്നതു കാണാതി�
രിക്കെട്ട”. പേക്ഷ, അവർക്കു അസൗകര്യമുള്ളെതാന്നും
െചയ്യുകയില്ല. എെന്ന വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു് ഈ മുറിയിൽ
വച്ചുതെന്ന അേദ്ദഹം മരിച്ചു. അതിഭയങ്കരമായ ശക്തി�
േയാെട ആ സ്ത്രീ എേന്നാടു പറഞ്ഞു, “പറയൂ ഈ േലാ�
കത്തു് എെന്റ അച്ഛെനേപ്പാെല േവെറാരു അച്ഛെന കാ�
ണാൻ കഴിയുേമാ?” നെമ്മ പ്രകമ്പനംെകാള്ളിക്കുന്ന
കഥയാണിതു്. െവറും ആഖ്യാനമല്ല. ഇക്കഥയിൽ കാ�
ണുക. വിചാരവും ബിംബവും േവർതിരിക്കാനാവാത്ത രീ�
തിയിൽ ഒന്നായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അസാധാരണവും
മൗലികവുമായ ആഖ്യാനരീതിയാണിതു്. ഭാവസാന്ദ്രത�
യാണു് ഇതിെന്റ സവിേശഷത.

സൂസൻ സാൻറ്റാഗ്

ബാബിലിെന്റ സ്പഷ്ടവും സവിേശ�
ഷവുമായ ഭാവനയുെട മൗലികത�
യുെട സ്വഭാവമറിയണെമങ്കിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹിത്യജീവിതം
തുടങ്ങിയ കാലെത്തഴുതിയ Line
and Colour—േരഖയും വർണ്ണവും—
എന്ന കഥ വായിക്കണം. കഥ പറ�

യുന്നയാൾ ൈകറൻസ്കിെയ കണ്ടതു് 1916 ഡിസംബർ
20-ആം തിയതിയാണു് (റഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി�
രിക്കുേമ്പാൾ േബാൾെഷവിക് വിപ്ലവം അേദ്ദഹെത്ത
സ് ഥാനഭൃഷ്ടനാക്കി—േലഖകൻ) ഒരു ഫിനിഷ് സാനി�
േറ്ററിയത്തിൽ അവർ രണ്ടുേപരും മറ്റുചിലരും ഇരിക്കു�
കയാണു്. ൈപൻമരങ്ങളുേടയും ഒരു പ്രഭുപത് നിയുെട
തണുത്ത മുലകളുേടയും ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ് ഥരുെട പട്ടു
അടിവസ് ത്രങ്ങളുേടയും സൗരഭ്യം മുറിയിൽ തങ്ങിനിന്നു.
ൈകറൻസ്കിയും കഥപറയുന്ന ആളും നടക്കാൻ േപായി.
ഒരു സുന്ദരി അവെര കടന്നുേപായി. “ആരാണതു്?”.
ൈകറൻസ്കി വീണ്ടും േചാദിച്ചു. അതിനും ഉത്തരം കി�
ട്ടി. “എനിക്കു് ഇവിെടയുള്ളവെരെയാെക്ക അറിയാം”
“പേക്ഷ, എനിക്കു് ആെരയും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല”
എന്നു് ൈകറൻസ്കി പരിേദവനം നടത്തി

“അങ്ങയ് ക്കു ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി (near sighted) ഉേണ്ടാ?”
“അേത ഞാൻ near sighted ആണു്”
“മൂക്കു കണ്ണട േവണം അങ്ങയ്ക്കു്”
“ഒരിക്കലും േവണ്ട” എന്നു ൈകറൻസ്കി

കഥ പറയുന്ന ആൾ ഉദ് േഘാഷിച്ചു, ‘േരഖ—ഐശ്വരമായ
സവിേശഷത, േലാകത്തിെന്റ രാജ്ഞി. അവിടുേത്തക്കു്
എല്ലാകാലേത്തക്കുമായി നഷ് ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. െവള്ള�
ച്ചാട്ടത്തിെന്റ േറാസ് നിറമാർന്ന അരികുകൾ കാണാൻ
വയ്യ. െവള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ചാരിയ അരളി—ആ ജാപ്പനി�
സ് സൗന്ദര്യം—അവിടുേത്തക്കു അദർശനീയം. മഞ്ഞു�
മൂടിയ ൈപൻമരത്തിെന്റ ചുവന്ന തടി കാണാൻ വയ്യ.
േലേയാനാർേദായുെട േരഖേപാെല മരങ്ങളുെട തരം�
ഗിതമായ ഉപരിതലേരഖ അദൃശ്യം. ആ സുന്ദരിയുെട
വണ്ണം കൂടിവരുന്ന കാലുകളുെട േരഖ കണ്ടുകൂടാ. ൈക�
റൻസ്കി അവിടുേത്തക്കു കണ്ണട േവണം’

ൈകറൻസ്കി ഉത്തരം പറഞ്ഞു—“െവറുപ്പിക്കുന്ന വാ�
സ് തവികതേയാടുകൂടിയ ആ േരഖ നിങ്ങൾക്കിരിക്ക�
െട്ട. അധമജീവിതം നയിക്കുന്ന ട്രിഗ് െനാെമട്രി അധ്യാ�
പകെന്റ ജീവിതമാണു് നിങ്ങളുേടതു് ഞാേനാ? മഹാ�
ദ് ഭുതങ്ങൾ എെന്ന െപാതിയുന്നു. സുന്ദരിെയക്കുറിച്ചു്
എനിക്കു് എല്ലാം സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും. ഫിന്നിഷ്
അന്തരീക്ഷത്തിെല േമഘങ്ങൾെകാണ്ടു് എനിെക്കന്തു്
ആവശ്യകത? സ്വപ് നസദൃശമായ സമുദ്രം എെന്റ തല�
യ് ക്കു മുകളിൽ ഇേല്ല? നിറങ്ങളുള്ളേപ്പാൾ എനിക്കു വര�
കൾ െകാണ്ടു് എന്താവശ്യം? ജൂലിയറ്റിെന്റ േശാണവർ�
ണ്ണമാർന്ന നീരാളം ഞാൻ കാണുന്നു. േറാമിേയായുെട
നീലേലാഹിതമായ സിൽക്ക് ഞാൻ കാണുന്നു.”

ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു് കഥപറയുന്നയാൾ ൈകറൻസ്കി�
െയ വീണ്ടും കണ്ടു. ജനക്കൂട്ടം ഉത് കടവികാരംെകാണ്ടു്
അേദ്ദഹെത്ത ആവരണം െചയ് േതാ. അയാൾക്കറി�
ഞ്ഞുകൂടാ ൈകറൻസ്കിയുെട പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു് െട്രാ�
ഡ് സ്കി േവദിയിൽ വന്നു. “സഖാക്കേള, സേഹാദരന്മാ�
േര” എന്നു് അേദ്ദഹം അഭിസംേബാധന െചയ്തു.

നിറം ഭാവനയുെട െകാടുങ്കാറ്റാെണന്നു് ബാബിൽ പറയു�
ന്നുണ്ടു്. അതിെന േരഖെകാണ്ടു്—വരെകാണ്ടു്—നിയന്ത്രി�
ക്കണെമന്നതാണു് ബാബിലിെന്റ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം
എെന്താരു േചേതാഹരമായ സങ്കല്പം!

‘ഫാസിേനറ്റിങ് ’ എന്ന പദംെകാണ്ടു് വിേശഷിപ്പിേക്ക�
ണ്ട Roaming Stars എന്ന ‘സ് ക്രീൻ േപ്ല’ (ആെക നാ�
ലു സ് ക്രീൻ േപ്ലസ് ) Sunset, Maria ഈ നാടകങ്ങൾ.
1920-െല ഡയറി. കലാസുന്ദരങ്ങളായ പ്രബന്ധങ്ങൾ
ഇങ്ങെന പലതും ഈ ഗ്രന്ഥതല്ലജത്തിലുണ്ടു് സ്ഥലപരി�
മിതിെകാണ്ടു് അവെയക്കുറിച്ചു് എഴുതാൻ വയ്യ.

േജാസഫ് േറാറ്റ്

പ്രസാധനകലയ്ക്കു് എത്രേത്താളം
ഉയരാെമന്നതിനും നിദർശകമാ�
ണു് ഈ ഗ്രന്ഥം. അതു സ്പർശിച്ചു്
അഴുക്കു പറ്റിക്കാൻ എനിക്കാദ്യം
േതാന്നിയില്ല. േജാസഫ് േറാറ്റിെന്റ
The Legend of the Holy Drinker
എന്ന മാസ്റ്റർപീസ് ഭാഷാന്തരീക�
രണം െചയ് ത അത്തിെപ്പാറ്റ വാരി�

യത്തു് േഗാപാലകൃഷ്ണൻ േഹാങ് േകാങ്ങിൽ നിന്നു് എനി�
ക്കു് ഈ പുസ്തകം അയച്ചുതന്നു. അേദ്ദഹേത്താടു് എനി�
ക്കു് നിസ്സീമമായ കൃതജ്ഞതയുണ്ടു്. ഈ ഗ്രന്ഥെത്ത
െതാടുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ഒരു മഹാെന െതാടുന്നു എന്നു്
ആേരാ പറഞ്ഞിേല്ല? ബാബിലിെന്റ ഗ്രന്ഥെത്ത സ്പർശി�
ക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ മഹാന്മാരിൽ മഹാനായ ഒരു സാ�
ഹിത്യകാരെനയാണു് സ്പർശിക്കുന്നതു്. ആ സ്പർശത്തി�
നു് സൗജന്യമാധുര്യേത്താെട സന്ദർഭം നല് കിയ േഗാ�
പാലകൃഷ്ണനു വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നു.

ആലുംതണൽതെന്ന
ഈ ബാല്യകാല ദൗർബല്യെത്തക്കുറിച്ചു് ഞാൻ ഒരി�
ക്കൽ എഴുതിയിരുന്നു. ആവർത്തനമല്ലാെത ജീവിത�
ത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നതുെകാണ്ടു് അതു വീണ്ടും എഴുതു�
ന്നു. വായിച്ചവർ സദയം ക്ഷമിക്കണം.

ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുേമ്പാൾ കുന്നുംപുറം എന്ന സ്ഥ�
ലത്താണു് താമസിച്ചതു്. തിരുവനന്തപുരെത്ത ആയുർ�
േവ്വദാശുപത്രിയിൽനിന്നു് േനെര പടിഞ്ഞാേറാട്ടു ഒരു
ഫർേലാങ് േപായാൽ കുന്നുംപുറമായി. വീട്ടിെന്റ െഗ�
യ് റ്റിനരിെക കാലത്തു ഒൻപതു മണിക്കു ഞാൻ െചന്നു
നിൽക്കും. അേപ്പാൾ കറുപ്പുനിറമാെണങ്കിലും സുന്ദരി�
യായ ഒരു ബാലിക സ്ക്കൂളിൽ േപാകാൻ ആ വഴി വരും.
ഞാൻ ചങ്ങമ്പുഴക്കവിത ഹൃദിസ്ഥമാക്കുന്നതിനു മുൻപു്
ൈതക്കാട്ടു ചന്ദ്രേശഖരൻ നായരുെട കവിതകളാണു്
ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ

അവെളക്കറുമ്പി കറുമ്പിെയന്നാ
ണവിെട പ്പലരും വിളിച്ചു േകൾപ്പൂ
കുവലയ െമാട്ടവെളെന്റ ഹൃത്താം
നറുമലർെപ്പായ് ക െകാതിച്ച പുഷ് പം

എം.എം. ബഷീർ ഹീേറാേവർ�
ഷിപ്പുകാരനാണു്. ൈവക്കം
മുഹമ്മദു് ബഷീർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഹീേറാ. അേദ്ദഹത്തിൽത്തുടങ്ങി
എം.എം. ബഷീറിനു് എണ്ണമറ്റ
ഹീേറാകളുണ്ടു്. ഇേപ്പാഴെത്ത
ഹീേറാ അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ…

ഈ കവിത ഞാൻ
അവൾ േകൾക്കത്ത�
ക്കവിധത്തിൽ ഉറെക്ക�
െച്ചാല്ലും. മന്ദഹാസ�
േത്താെട അവൾ അതു�
േകട്ടു് േപാകും. പ്രകാശ�
മുെണ്ടങ്കിൽ ഇരുട്ടുണ്ടു്.
ആഹ്ലാദമുെണ്ടങ്കിൽ വിഷാദമുണ്ടു്. സൗരഭ്യമുെണ്ടങ്കിൽ
നാറ്റവും. സൗരഭ്യം പ്രസരിപ്പിച്ചു് ബാലിക േപായി കഴി�
യുേമ്പാൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുെട ചവറുവണ്ടി വരും. പി�
െന്ന കുെറേനരേത്തക്കു പൂതിഗന്ധമാണു് അന്തരീക്ഷ�
ത്തിലാെക, എെന്തല്ലാം മാലിന്യങ്ങളാണു് വണ്ടിക്കക�
ത്തു് ! അക്കാലത്തു് കുഞ്ഞുങ്ങൾ േറാഡിേല മലവിസർ�
ജ്ജനം െചയ്യൂ. രാത്രിയായാൽ പുരുഷന്മാരും. വണ്ടി�
ക്കാരൻ ഒരു പാട്ടക്കഷണം വച്ചു് വഴിയരികിെല ചപ്പും
ചവറും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും േകാരിെയടുക്കുേമ്പാൾ കുട്ടി�
കളുെടയും പ്രായമായവരുെടയും പുരീഷവും േകാരിെയ�
ടുക്കും. അതു വണ്ടിക്കകത്തു നിേക്ഷപിക്കും. ആളുകളു�
െട നാസാരന്ധ്രങ്ങെള ആക്രമിക്കുന്ന ദുർഗന്ധമുള്ള മു�
നിസിപ്പാലിറ്റി വണ്ടി വരുന്നതു കണ്ടാൽ അവർ വല്ല
സ്ഥലേത്തക്കും ഓടിേപ്പാകും; ഞാൻ വീട്ടിനകേത്ത�
ക്കും. കാലം കഴിഞ്ഞു. മുനിസിപ്പാലിറ്റി േകാർെപാെറ�
യ് ഷനായി ചവറുവണ്ടിക്കുപകരം േലാറിയായി. ചവ�
റുവണ്ടി അങ്ങു അപ്രത്യക്ഷമായിെയന്നു പറയാേമാ?
പാടില്ല. അതു പുസ്തകത്തിെന്റ രൂപമാർന്നു് ഇക്കാല�
ത്തു് പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ എഡി�
റ്ററായും എം.എം. ബഷീർ പ്രസാധകനായും “േകരളക�
വിത 2002” എെന്നാരു ഗ്രന്ഥം കറന്റ് ബുക്ക്സ്, േകാട്ട�
യം പ്രസാധനം െചയ് തിരിക്കുന്നു. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ടു്
ഈ കാവ്യഗ്രന്ഥത്തിനു്. ഒന്നാംഭാഗം േലാകകവിതയാ�
ണു്. ഇന്നുവെര ഞാൻ േകട്ടിട്ടില്ലാത്ത (കുറ്റം എേന്റതു് )
പല കവികളുേടയും കാവ്യങ്ങൾ മലയാള ലിപിയിൽ
വന്നിരിക്കുന്നു. ഓേരാന്നും വിരസം. ലയമില്ല. താളമി�
ല്ല. ഉള്ളതു് ബലാത് കാരമായി നിേവശിപ്പിക്കുന്ന ഇേമ�
ജറി മാത്രം. ദുർഗ്രഹതയാണു് ഓേരാ രചനയുേടയും മു�
ദ്ര. രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ േകരളത്തിെല കവികളുെട രച�
നകൾ. Degeneration സാഹിത്യത്തിൽ വരുന്നെതങ്ങ�
െനെയന്നു് ഗ്രഹിക്കണെമങ്കിൽ ഇപ്പുസ് തകത്തിെന്റ
ഏതു പുറവും േനാക്കിയാൽ മതി. േനാേക്കണ്ടതില്ല.
വായനക്കാർക്കു personal degeneration ഉണ്ടാകും.
സ്ഥാലീപുലാകന്യായമനുസരിച്ചു് മഹാകവി െകാന്ന�
മൂടു് വിജുവിെന്റ ഒരു കവിതയുെട ഏതാനും വരികൾ �
എടുെത്തഴുതാം.

ഇലക്ഷൻ
അമ്മ േവാട്ടു് നിരസിച്ചു
കാരണം അറിയിക്കാെത മകൻ;
െചറുേനതാവു്
ഉപേദശം
“േവാട്ടു മൗലികാവകാശം” (വിഡ് ഢി)
അമ്മ; (പുറം 166)

നാലപ്പാട്ടു
നാരായണേമേനാൻ

അയ്യപ്പപ്പണിക്കരും ബഷീറും ഇതി�
െന majestic poetry എന്നു വിളിേച്ച�
ക്കും. എം. രാഘവനു് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ
അറിയാെമന്നായിരുന്നു എെന്റ
ധാരണ. അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നു്
ഇേപ്പാൾ മനസ്സിലായി. ഫ്രഞ്ച്
െഫമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കും േനാവലിസ്റ്റു�
മായ ഏലൻ സീസ്സുവിെന (Helene

Cixous) അേദ്ദഹം െഹേലൻ സിക് സു എന്നാക്കിയി�
രിക്കുന്നു (പുറം 236) ഇമ്മാതിരിപ്പുസ്തകങ്ങൾ ഒേന്നാ
രേണ്ടാ പ്രതികേള അച്ചടിക്കാവൂ. ഇതു് രണ്ടു േകാപ്പി�
കൾ അച്ചടിക്കാം. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർക്കു് ഒന്നു്. ബഷീ�
റിനു് ഒന്നു്. പണിക്കർക്കു് ദിവസംേതാറും ഇതു തുറ�
ന്നു േനാക്കി താൻ എത്ര കവിശിങ്കിടികെള സൃഷ്ടിച്ചിരി�
ക്കുന്നുെവന്നു മനസ്സിലാക്കി പുളകപ്രസരം അനുഭവി�
ക്കാം. എം.എം. ബഷീർ ഹീേറാേവർഷിപ്പുകാരനാണു്.
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹീേറാ.
അേദ്ദഹത്തിൽ തുടങ്ങി എം.എം. ബഷീറിനു് എണ്ണമ�
റ്റ ഹീേറാകളുണ്ടു്. ഇേപ്പാഴെത്ത ഹീേറാ അയ്യപ്പപ്പണി�
ക്കർ. തെന്റ ഹീേറാക്കു് ആഹ്ലാദമരുളാൻ ഇപ്പുസ്തകം
താൻ പ്രസാധനം െചയ് തേല്ലാ എന്നുകണ്ടു് ബഷീറിനു്
ആഹ്ലാദത്തിൽ നീന്തിത്തുടിക്കാം. നാണംെകട്ടവെന്റ
എവിെടേയാ ആലുകിളിർത്താൽ അതും ഒരു തണൽ
എന്നാണേല്ലാ മഹദ്വചനം. (Hero എന്ന വാക്കിെന്റ
ശരിയായ ഉച്ചാരണം ഹിയ് േറാ എന്നേത്ര. ആളുകൾക്കു
മനസ്സിലാക്കാൻ േവണ്ടി ഹീേറാ എന്നു ഞാെനഴുതിെയ�
േന്നയുള്ളൂ.)

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: മലയാളേനാവലുകളിെല ഏതു കഥാപാത്ര�
െത്ത നിങ്ങൾ ‘ഫൂൾ’ എന്നു വിളിക്കും?

ഉത്തരം: െചമ്മീൻ എന്ന േനാവലിെല കഥാപാത്ര�
മായ പരീക്കുട്ടിെയ He is a silly fool എന്നാവും ഞാൻ
പറയുക

േചാദ്യം: നാലപ്പാട്ടു നാരായണേമേനാെന്റ ‘കണ്ണു�
നീർത്തുള്ളി’ ഒന്നാംതരം കവിതയേല്ല?

ഉത്തരം: അേത. െടനിസൺ എന്ന കവിയുെട ‘ഇൻ
െമേമ്മാറിയ’വും നല്ല കാവ്യം.

േചാദ്യം: പുരുഷനു് ക്ഷമ കൂടുമേല്ല?

ഉത്തരം: ഭാര്യ പറയുന്നെതാെക്ക മനസ്സിരുത്തി
േകൾക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനും ഇന്നുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

േചാദ്യം: പുരുഷനു് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം െകാടുത്താൽ?

ഉത്തരം: അയാൾ സ്ത്രീയുെട ശരീരത്തിൽ തടവാൻ
വരും.

േചാദ്യം: “േബാറനാരു്?”

ഉത്തരം: ഭാര്യക്കു് ഭർത്താവു് േബാർ. ഭർത്താവിനു
ഭാര്യ േബാർ.

ഉത്തരം: എനിക്കു ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ല. വിദ്യുച്ഛ�
ക്തി, കുടിെവള്ളം ഇവയിൽേപ്പാലും വിശ്വാസമില്ല. രാ�
ത്രി എഴുതിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ വിദ്യുച്ഛക്തി േപാകും.
കുളിച്ചുെകാണ്ടു നില് ക്കുേമ്പാൾ ജലം ഇല്ലാെതയാകും.

േചാദ്യം: “ആളുകെള സുപ്പീരിയർ, ഇൻഫീരിയർ
എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നെതങ്ങെന?”

ഉത്തരം: സുപ്പീരിയർ വ്യക്തി നമ്മുെട വീട്ടിൽ വന്നാൽ
പത്തുമിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കില്ല. ഇൻഫീരിയർ വ്യ�
ക്തി രണ്ടുമണിക്കൂർ ഇരിക്കും. നമ്മൾ േകാട്ടുവായിട്ടാ�
ലും വാച്ച് േനാക്കിയാലും േപാകില്ല. ചുവരിലിരിക്കുന്ന
ചങ്ങമ്പുഴയുെട പടം േനാക്കി ‘ഇെതവിെടനിന്നു കി�
ട്ടി’ എന്നു േചാദിക്കും. അതിനു മറുപടി െകാടുത്താൽ
േവെറാരു സ് റ്റുപിഡായ േചാദ്യെമറിയും.

അവിയൽ

എൻ. േഗാപാലപിള്ളയു�
െട ഹാേസ്യാക്തികൾ
ചിലേപ്പാൾ വ്യക്തിശത്രുത
കാണിക്കുന്നവയാെണങ്കിലും
രസപ്രദങ്ങളാണു്. ബുദ്ധിമാൻ
ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു് പ്രശം�
സിച്ചു പാട്ടിലാക്കാൻ പ്രയാ�
സമായിരുന്നു അേദ്ദഹെത്ത.

എൻ. േഗാപാലപിള്ളയു�
െട ഹാേസ്യാക്തികൾ ചി�
ലേപ്പാൾ വ്യക്തിശത്രുത കാ�
ണിക്കുന്നവയാെണങ്കിലും
രസപ്രദങ്ങളാണു്. ബുദ്ധി�
മാൻ ആയിരുന്നതുെകാ�
ണ്ടു് പ്രശംസിച്ചു പാട്ടിലാ�
ക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു
അേദ്ദഹെത്ത. എങ്കിലും മുഖസ്തുതിയിൽ വീഴാത്തതാ�
രു്? പ്രശംസയിൽ വീഴുന്നിെല്ലന്നു കാണിച്ചുെകാണ്ടു്
അവർ ഉള്ളിൽ സേന്താഷിക്കും. എങ്കിലും അങ്ങു് ചന്ദ്ര�
നാണു്. ഇന്ദ്രനാണു് എന്നു പറഞ്ഞു് മുഖസ്തുതിയിൽ വ്യാ�
പരിച്ചാൽ അേദ്ദഹം ഹൃദയം പിളർന്നു േപാകത്തക്ക�
വിധത്തിൽ സംസാരിക്കും. അതുേകട്ടാൽ ജീവിച്ചിരിക്ക�
ണെമന്നു് പിെന്ന േതാന്നുകേയയില്ല. സംസ്കൃത േകാേള�
ജിെല ഏേതാ ഒരു അേസാസിേയഷൻ ഉദ് ഘാടനം
െചയ്യുന്ന േവളയിൽ സ്വാഗതപ്രഭാഷകൻ വ്യാജസ്തുതി
നടത്തി. േഗാപാലപിള്ളയുെട നർമ്മേബാധേത്തയും
നർേമ്മാക്തിക്കുള്ള പാടവെത്തയും അയാൾ മുഖസ്തു�
തി പ്രായമാക്കി സംസാരിച്ചു. േഗാപാലപിള്ളസ്സാറിനു്
അതു രസിച്ചില്ല. അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം നടത്തുന്ന സന്ദർ�
ഭത്തിൽ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു “എെന്റ ഹാേസ്യാക്തിക�
െള സ്വാഗതപ്രഭാഷകൻ കണക്കറ്റു് വാഴ്ത്തി. ഉക്തിയിലു�
ള്ള ഹാസ്യം െകാണ്ടല്ല േശ്രാതാക്കൾ ചിരിക്കുന്നതു്.
പിെന്നേയാ? ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന േവളയിൽ മുഖം
െകാണ്ടു് ചില േഗാഷ് ടികൾ കാണിക്കും. മുഖെത്ത മാം�
സേപശികൾ വക്രിപ്പിക്കും. അേപ്പാൾ ൈവരൂപ്യമുണ്ടാ�
കും. ആ ൈവരൂപ്യമാണു് േശ്രാതാക്കളുെട ചിരിക്കു് �
ആസ്പദം.”

ഇേപ്പാഴിതു് ഓർമ്മിക്കാൻ കാരണമുണ്ടു്. ഇ. സേന്താ�
ഷ് കുമാർ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ “വിലപിക്കു�
ന്ന ബുദ്ധൻ” എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചു് എെന്റ മുഖം േകാ�
ടിേപ്പായിരിക്കുന്നു. എെന്റ േകാളത്തിെല പ്രേയാഗങ്ങൾ
ശക്തങ്ങളാെണങ്കിലും ഞാൻ ശാന്തസ്വഭാവക്കാരനാ�
ണു്. എെന്റ മുഖെത്ത പ്രശാന്തതയും ഇക്കഥയുെട പാ�
രായണത്തിനുേശഷം ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു. സുദീർ�
ഘമായ ഇക്കഥയിെല വാക്യവർഷം ഗലീലിേയാെയ
പള്ളിയധികാരികൾ കാണിച്ചു േപടിപ്പിച്ച മർദ്ദേനാപ�
കരണങ്ങേളക്കാൾ അസഹ്യമായിരിക്കുന്നു.

േപ്യർ േലാതീ

അവിയൽ പരുവത്തിലാണു് ഇതി�
െല കഥ. ഗർഭിണി കുങ്കുമപ്പൂക്ക�
ളിട്ടു പാൽ കുടിക്കുന്നു. കുഞ്ഞു്
സൗന്ദര്യമുള്ളതാകാൻേവണ്ടി.
ഞാൻ പത്രവാർത്ത മറന്നുേപായി.
അഫ് ഗാനിസ്ഥാനിലേല്ല ബുദ്ധപ്രതി�
മകൾ തകർത്തതു്. അതിെന്റ കഷ�
ണങ്ങൾ ഗർഭിണിയുെട ഭർത്താവു് വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരു�
ന്നു. വീട്ടിൽ വച്ച ആ കഷണങ്ങളിൽ നിന്നു് ബുദ്ധെന്റ
വിലാപമുയരുന്നു. അവ ദൂെരെയറിഞ്ഞിട്ടും വിലാപത്തി�
നു് കുറവില്ല. ഒടുവിൽ ആ സ്ത്രീ െപറ്റു. അവളുെട കുഞ്ഞു്
െവളിയിേലയ്ക്കു് േപാന്നേപ്പാൾ കരേഞ്ഞാ എന്നു ചിലർ�
ക്കു സംശയം. കുഞ്ഞു് കരെഞ്ഞന്നു് േഡാക്ടർ ഉറപ്പിച്ചു്
പറയുേമ്പാൾ കഥ അവസാനിക്കുന്നു. അയഥാർത്ഥീക�
രണമാണു് ഈ െമനെക്കട്ട കഥയുെട മുദ്ര. ബുദ്ധൻ കര�
െഞ്ഞന്നു പറയുന്നേത അബദ്ധം. സാക്ഷാൽ ബുദ്ധൻ
കരഞ്ഞവനല്ല. അതു േപാകെട്ട ബുദ്ധനാണു് കഥയിെല
േകന്ദ്രബിന്ദു അതു് അനുവാചകെന സ്പർശിക്കുന്ന വിധ�
ത്തിൽ കഥാകാരൻ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല. അഫ് ഗാനികൾ
കരയാൻ ൈവകുന്നവരാെണന്നു് കഥയിെല പ്രസ്താവം.
അതു് ഭാരതീയരിേലക്കും സംക്രമിപ്പിക്കുന്നു. തുച്ഛമായി�
രുന്നാലും മതി ജീവിതത്തിെന്റ ബഹിഃപ്രകാശം കഥ�
കളിൽ േവണം. അതു് ഇതിൽ ഇേല്ലയില്ല. ഒരവിയൽ
രീതിയിൽ എല്ലാം െകാണ്ടുവരുന്നു കഥാകാരൻ. അവി�
യൽ എന്നും േചാറിേനാെടാരുമിച്ചു് ഉപേയാഗിക്കണ�
െമന്നു് ഒരു മഹാൈവദ്യൻ പി.െക പരേമശ്വരൻനായ�
േരാടും എേന്നാടും പറഞ്ഞു. ഉപദംശം എന്ന നിലയിൽ
അവിയൽ നന്നു് കഥ അവിയലിെനേപ്പാലിരുന്നാൽ ദൂ�
െരെയറിയാേന പറ്റൂ.

തൃശ്ശൂെരസുന്ദരികൾ
േപ്യർ േലാതീ (Pierre Loti, 1850–1923) എന്ന ഫ്രെഞ്ച�
ഴുത്തുകാരെന്റ വിശ്വവിഖ്യാതമായ കൃതിയാണു് “An
Iceland Fisherman” നമ്മുെട തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള�
യുെട ‘െചമ്മീൻ’ എന്ന േനാവൽ േലാതീയുെട ഈ േനാ�
വലിെന്റ അടുെത്തങ്ങും െചല്ലുകില്ല. ൈവഷയികജീവി�
തെത്ത അത്രയ്ക്കു സുന്ദരമായിട്ടാണു് ഈ ഫ്രെഞ്ചഴുത്തു�
കാരൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു് േലാതീ ‘India’ എെന്നാരു
“യാത്രാവിവരണം” എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ അേദ്ദഹം
തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നതും തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാ�
ജാവിെന്റ അതിഥിയായി താമസിച്ചതും മറ്റും രമണീ�
യമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. Maharajah of Travancore
എന്ന സുദീർഘമായ അധ്യായത്തിൽ ഇെതാെക്ക വാ�
യിക്കാം. തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്നു് േലാതീ തൃശ്ശൂരിേല�
ക്കു േപായി. തൃശ്ശൂരിെല സ്ത്രീകളുെട സൗന്ദര്യം ഈ ഫ്ര�
ഞ്ച് സാഹിത്യ നായകെനയും ആകർഷിക്കുന്നു. സ്ത്രീക�
െള അേദ്ദഹം വർണ്ണിക്കുന്നതു കാണുക: One of their
swelling breasts is hidden by muslin, but the other,
the right one is always left uncovered, their young
bosoms are more developed than those of European
races, and seem almost out of proportion with their
delicate waists; yet the outlines are matchless and
have served as models for those stone and bronze
torsos that Hindoo sculpture have given to their
goddesses from the remotest ages, torsos in which
feminine charms seems purposely heightened

അവരുെട കടാക്ഷങ്ങെള േലാതീ അന്യാദൃശമായ രീതി�
യിൽ ആവിഷ് കരിക്കുന്നു: “As I pass these women on
the road, their glance meet mine almost stealthily,
it is very tender but indifferent and far away—an
unintentional caress of the flaming black eyes—than
their eyelids droop.” നൂറുെകാല്ലം മുൻപുള്ള തൃശ്ശൂർ സു�
ന്ദരികൾ എത്ര ഭാഗ്യവതികൾ! (India, Pierre Loti,
Translated from the French by George A. F. Inman,
Rupa & Co.Rs. 195, pp. 274.)1

1. വില പുസ്തകത്തിൽ െകാടുത്തിട്ടില്ല. അേമരിക്കയിൽ െറ്റലി�
േഫാണിൽ വിളിച്ചു േചാദിച്ചേപ്പാൾ നാല് പതു േഡാളറാെണ�
ന്നു് അറിഞ്ഞു.

□

https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Babel
https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Sontag
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Roth
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_the_Holy_Drinker
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayyappa_Paniker
https://en.wikipedia.org/wiki/M._M._Basheer
https://en.wikipedia.org/wiki/Nalapat_Narayana_Menon
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Loti


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

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ 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 പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

