
സാഹിത്യവാരഫലം
1998/05/08 (സമകാലികമലയാളം)

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ

Copyright © 2014-2020, 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
1998/05/08-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

മഞ്ഞുതുള്ളിയിലൂെട സൂര്യരശ്മി കടന്നു വരുന്നതുേപാ�
െല അപരിചിതരിൽ ആെരങ്കിലും നിങ്ങെള േനാക്കി
പുഞ്ചിരി െപാഴിച്ചാൽ അതിെന്റ സത്യസന്ധതയിൽ
െതല്ലുേപാലും സംശയിേക്കണ്ടതില്ല. കിരണത്തിനു
ചൂടുള്ളതുേപാെല ആ പുഞ്ചിരിക്കും ഊഷ്മളത കാണും.
േസ്നഹത്തിെന്റേയാ ബഹുമാനത്തിെന്റേയാ ചൂടാണ�
തു്. ജീവിതം ധന്യമാക്കുന്നതു് ഈ അപരിചിതരുെട
മന്ദസ്മിതങ്ങളാണു്. ഇതു പറയാവുന്നതല്ല. ബന്ധുക്കളു�
െടയും േസ്നഹിതരുെടയും മന്ദഹാസങ്ങെളക്കുറിച്ചു് കടു�
ത്ത ശത്രുത. െവറുപ്പു്. പ്രതികാരവാഞ്ഛ ഇവ മറച്ചുവച്ചു
അവർ പുഞ്ചിരിയിടും. അതിെന്റ പ്രകാശത്തിെന്റ പിറ�
കിൽ െകാടും തിമിരമായിരിക്കും പലേപ്പാഴും. സാഹിത്യ�
കൃതികൾ അപരിചിതെരേപ്പാെലയാണു്. അവ ചിരിക്കു�
ന്നു നമ്മെള േനാക്കി. സത്യസന്ധതയുെട ചൂടുെണ്ടന്നു
കരുതി നമ്മൾ അവേയാടു് അടുക്കുന്നു. പലേപ്പാഴും നി�
രാശയാണു ഫലം.

ഇരുപത്തിേയഴുവർഷങ്ങളായി ആവർത്തിക്കുന്ന ഈ
സത്യം ഇേപ്പാഴും പറേയണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു. േകാ�
ട്ടയെത്ത ഡി.സി. ബുക്ക്സ് പ്രസാധനം െചയ്യുന്ന ഏതു
പുസ്തകവും നമ്മൾ കണ്ടാൽ വാങ്ങിച്ചുേപാകും. എങ്കി�
ലും റഫ്റൻസിനുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ലാെത േവെറാന്നും
ഞാൻ േമടിക്കില്ല. ഈ ദൃഢനിശ്ചയത്തിനു് ഇളക്കം
തട്ടി ഞാൻ അടുത്തകാലത്തു് ഒെരഴുത്തുകാരിയുെട നീ�
ണ്ടകഥകളുെട സമാഹാരഗ്രന്ഥം വാങ്ങിേപ്പായി. പുസ്ത�
കം എെന്ന േനാക്കി പുഞ്ചിരിെപാഴിച്ചതാണു േമടിക്ക�
ലിനു േഹതു. പുഞ്ചിരിയുെട പിറകിൽ െകാടുംവിഷമാ�
ണുള്ളെതന്നു പിന്നീേട അറിഞ്ഞുള്ളു. നാേലാ അേഞ്ചാ
നീണ്ടകഥകളിൽ ആദ്യെത്തതു മാത്രേമ ഞാൻ വായി�
ച്ചുള്ളു എന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. ഒരുത്തെന്റ വിവാഹം നി�
ശ്ചയിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ വധുവിെന്റ കുടുംബത്തിെല ഒരു
സ്ത്രീക്കു ഭ്രാന്താെണന്നു് അയാൾക്കു കള്ളക്കത്തു കിട്ടു�
ന്നു. ഭ്രാന്തുള്ളവൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആശുപത്രിയിൽ
വരൻ േപാകുന്നു. ഭ്രാന്തി തെന്റ വധുവിെന്റ േചച്ചിയാ�
െണന്നു് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിരിമുറുക്കത്താൽ
അയാൾക്കും വരുന്നു ഭ്രാന്തു്. വരെന്റ ആത്മഹത്യേയാ�
െട കഥ പര്യവസാനത്തിെലത്തുന്നു. കാപട്യം, അസാ�
ധുത്വം, അസംഭാവ്യത, െമേലാഡ്രാമ ഇവെയല്ലാം ഒത്തു�
േചർന്നു് ഒരു കഥയിൽ കാണണെമങ്കിൽ െചല്ലുവിൻ
ഭവാന്മാരിക്കഥതൻ നികടത്തിൽ. പുഞ്ചിരിയുെട പിറ�
കിൽ തമസ്സുകണ്ടു് േശഷമുള്ള രചനകൾ വായിക്കാെത
ഞാൻ പുസ്തകം ദൂെരെയറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. ആർജ്ജവം
കലർന്ന പുഞ്ചിരിയുള്ള രചനകേള. നിങ്ങൾ എെന്റ മല�
യാള സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷങ്ങളാവുകയിേല്ല?

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: േകാേളജിെല മ്യൂസിക് പ്രഫസറും എം.
എസ്. സുബ്ബലക്ഷ്മിയും പാടുേമ്പാൾ എന്താവും നിങ്ങളു�
െട പ്രതികരണം?

ഉത്തരം: മ്യൂസിക് പ്രഫസർ പാടുേമ്പാൾ നമ്മൾ ശ്രീ�
മതിെയ മാത്രം കാണുന്നു. സുബ്ബലക്ഷ്മി പാടുേമ്പാൾ
സംഗീതം മാത്രേമ നമ്മൾ േകൾക്കുന്നുള്ളു. സുബ്ബല�
ക്ഷ്മിെയ കാണുന്നില്ല.

േചാദ്യം: കാളിദാസനും േകരളകാളിദാസനും തമ്മി�
െലന്താണു സാദൃശ്യം?

ഉത്തരം: കാളിദാസൻ സാഗരം. േകരളകാളിദാ�
സൻ സാഗരത്തിെല ഒരു തുള്ളി.

േചാദ്യം: സാഹിത്യകാരനും അയാളുെട മുൻപിൽ�
െച്ചന്നു േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്തകനും
തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വല്ലതുമുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: പത്രപ്രവർത്തകൻ വിനയസമ്പന്നതേയാ�
െട ബുദ്ധിശക്തി കാണിക്കുന്ന േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കു�
ന്നു. സാഹിത്യകാരൻ അഹങ്കാരേത്താെട െപാള്ള�
യായ ഉത്തരങ്ങൾ നല്കുന്നു.

േചാദ്യം: അധമത്വെമന്നാൽ?

ഉത്തരം: അടുത്ത വീട്ടിൽ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കു�
േമ്പാൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ െടലിവിഷൻ െസറ്റ് പ്രവർത്തി�
പ്പിക്കുന്നതു് അധമത്വം.

േചാദ്യം: പുട്ടു്, പിട്ടു്—ഏതു ശരി?

ഉത്തരം: സംസ്കൃതത്തിൽ പിഷ്ടെമന്നാൽ െപാ�
ടിക്കെപ്പട്ടതു് എന്നു് അർത്ഥം. അതുെകാണ്ടു് പിട്ടു്
എന്നാകാം.

േചാദ്യം: വള്ളേത്താൾ, ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള,
ഇടേശ്ശരി?

ഉത്തരം: വള്ളേത്താൾ എെന്റ കവി. ഇടേശ്ശരി
എനിക്കു കമ്യുവിെന്റ അന്യൻ. ഇടപ്പള്ളി ഞാൻ തെന്ന.

േചാദ്യം: രചനയുെട ബാലപാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാ�
േമാ?

ഉത്തരം: ആശയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു മാത്രേമ
വാക്കുകൾ പ്രേയാഗിക്കാവൂ. അതിവസ്ത്രധാരണം െച�
യ്ത സ്ത്രീേയാടും പുരുഷേനാടും നമുക്കു പുച്ഛം. ആവശ്യ�
ത്തിലധികം ഫർണിച്ചർ വീട്ടിലിടുന്നവേരാടു നമുക്കു
പുച്ഛം. േവണ്ടാത്ത വാക്കുകൾ തിരുകുന്നവേരാടും നമു�
ക്കു പുച്ഛം.

വിഷാദം വീണ്ടും

ചില സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിൽ
ആഘാതേമല്പിച്ചാൽ അവ�
യുളവാക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ
വർഷങ്ങേളെറക്കഴിഞ്ഞാലും
അപ്രത്യക്ഷങ്ങളാവുകയില്ല.

െതക്കൻ തിരുവിതാം�
കൂറിെല മുഞ്ചിറ എന്ന
പ്രേദശം. അവിെടയാ�
ണു് ഞാൻ ഒന്നാംക്ലാ�
സ്സിൽ പഠിച്ചതു്. വീട്ടിൽ
നിന്നു് ഒരു നാഴികേയാ�
ളം നടക്കണം സ്ക്കൂളിേലക്കു്. കൂട്ടുകാരായി ആരുമില്ല.
േറാഡ് മിക്കവാറും വിജനം. േറാഡിൽ നിന്നിറങ്ങി ഒരു
വയൽ വരമ്പിലൂെട ഏെറദൂരം നടന്നാൽ ഉയർന്ന സ്ഥ�
ലത്തു വിദ്യാലയം. അവിെട നാലുമണി വെര പഠിക്കലാ�
ണു്. കൂട്ടുകാരനായി ഒരു പയ്യനുണ്ടു്. അയാൾ അടുത്തി�
രിക്കും. േപരു് പരേമശ്വരൻ നായർ. ഏേതാ ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥെന്റ മകനാണു്. മുഷിഞ്ഞ നിക്കറിട്ടു് അതിേനാടു തു�
ന്നിേച്ചർത്ത നാടൻ തുണിെകാണ്ടു് െനഞ്ചും മുതുകും മറ�
ച്ചു് അതിദുഃഖേത്താടു കൂടി ഞാൻ ബഞ്ചിലിരിക്കുന്നതു്
ഇേന്നാർമ്മിക്കുന്നു. തിരിച്ചുേപാരുേമ്പാൾ ചിലേപ്പാൾ
വലിയ മഴയായിരിക്കും. അതിമദ്യപനും സന്മാർഗ്ഗനി�
ഷ്ഠയില്ലാത്തവനുമായ ജനയിതാവ് കുട വാങ്ങിത്തന്നി�
ട്ടില്ല. മഴ നനഞ്ഞു് വഴുക്കലുള്ള വരമ്പിലൂെട നടന്നു് പല�
തവണ വയലിേലക്കു് മറിഞ്ഞുവീണു് ഞാൻ േറാഡിേല�
ക്കു് കയറും. പിെന്നയും നടന്നു് നടന്നു് വീട്ടിെലത്തും. ചി�
ലേപ്പാൾ തസ്കര പ്രമാണിയായ െവള്ളായണിപ്പരമു ചാ�
രുകേസരയിൽ കിടക്കുന്ന ജനയിതാവിേനാടു് സംസാ�
രിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അയാളുെട ചുട്ടിക്കര�
യൻ േതാർത്തും കുടുമയും എെന്റ ചിത്തദർപ്പണത്തിൽ
ഇേപ്പാഴും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. കുടയില്ലാെത നനെഞ്ഞാ�
ലിച്ചു് നനഞ്ഞ േസ്ലറ്റും കുതിർന്ന പാഠപുസ്തകവുമായി
വരാന്തയിൽ കയറുന്ന എെന്ന ജനയിതാവ് ‘… േമാൻ
നനഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നതു കണ്ടിേല്ല? േപാടാ അപ്പുറ�
ത്തു് ’ എന്നു ശകാരിക്കും. ഞാൻ വീട്ടിെന്റ പിറകുവശത്തു്
തലേതാർത്താെത െചന്നിരുന്നു ദൂെരക്കാണുന്ന മരങ്ങ�
ളിെല പച്ചിലച്ചാർത്തുകളിേലക്കും അതിൽ അേങ്ങാട്ടു�
മിേങ്ങാട്ടും ചാടുന്ന പക്ഷികെളയും േനാക്കിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കും. എെന്റ വിഷാദം െതല്ലകലും.

ഭൂതകാലം പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി ഞാൻ
കുെറക്കാലം മുൻപു് മുഞ്ചിറയിേലക്കു് േപായി. ഞാൻ
താമസിച്ച വീേടാ അതിനു മുൻപിലുള്ള പാതേയാ പാ�
തയിൽ നിന്നു ഞാനിറങ്ങുന്ന വയേലാ ആ വിദ്യാലയ�
േമാ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടെത്ത പ്രസിദ്ധമായ
െചറുവാേത്താട്ടത്തു വീടും കണ്ടില്ല. പേക്ഷ അന്നെത്ത
വിഷാദം മുഴുവൻ വീണ്ടുമുള്ള സന്ദർശനകാലെത്ത നിമി�
ഷങ്ങളിൽ വന്നുകൂടി. ദുഃഖം സഹിക്കാനാവാെത ഞാൻ
പ്രധാനെപ്പട്ട േറാഡിേലക്കു തിടുക്കത്തിൽ നടന്നു തി�
രുവനന്തപുരേത്തക്കുള്ള ബസ്സിൽ കയറാൻ. മുഞ്ചിറ�
യിൽ അക്കാലത്തു മട്ടി എന്നു േപരുള്ള മരങ്ങളുണ്ടായി�
രുന്നു. അതിെന്റ കറയ്ക്കു് മട്ടിപ്പാല് എന്നു് േപരു്. ഘനീ�
ഭവിച്ച മട്ടിപ്പാല് െനരിേപ്പാടിെല കനലിൽ ഇട്ടാൽ
സൗരഭ്യമാർന്ന പുക ഉയരും. കറുപ്പു നിറമാെണങ്കിലും
അക്കാലത്തു സുന്ദരിയായിരുന്ന അമ്മ അവരുെട ചുരു�
ണ്ട തലമുടിയിൽ ഈ പുക കയറ്റുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടിട്ടു�
ണ്ടു്. ഇെതഴുതുേമ്പാഴും മട്ടിപ്പാലിെന്റ സൗരഭ്യം എെന്റ
മൂക്കിനകത്തു്. മുന്നിൽ ജനയിതാവിെന്റ രക്തരൂക്ഷിത�
ങ്ങളായ കണ്ണുകളും െവള്ളായണിപ്പരമുവിെന്റ കുടുമയും.

യു.െക.കുമാരൻ

ചില സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആഘാ�
തേമല്പിച്ചാൽ അവയുളവാക്കുന്ന
ക്ഷതങ്ങൾ വർഷങ്ങേളെറക്കഴി�
ഞ്ഞാലും അപ്രത്യക്ഷങ്ങളാവുകയി�
ല്ല. അജാഗരിതഹൃത്തിൽ കിടന്ന
ഈ ഓർമ്മകെള പ്രത്യാനയിച്ചതു്
ശ്രീ.യു.െക. കുമാരെന്റ ‘വീടു് സം�
സാരിക്കുന്നു’ എന്ന നല്ല കഥയാണു്

(മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്). ഒരു േഡാക്ടർ തെന്റ വീടു് ഒരു
മുസ്ലിമിനു് വിൽക്കുന്നു. ഉത്കൃഷ്ട പുരുഷനാണു് മുസ്ലിം.
േഡാക്ടരുെട ഓർമ്മകൾ വീട്ടിേനാടു േചർന്നു നിൽക്കു�
ന്നു. ഒരു ദിവസം അയാൾ അവിെടേപ്പായി താമസി�
ച്ചു് പൂർവകാലസംഭവങ്ങെള വർത്തമാനകാലത്തിേല�
ക്കു െകാണ്ടുവരുന്നു. സഹതാപേത്താടുകൂടി. പരഹൃദ�
യജ്ഞാനേത്താടു കൂടി വികാരം േചാർന്നു േപാകാെത
കുമാരൻ േഡാക്ടെറയും അയാളുെട േസ്നഹിതൻ മുസ്ലി�
മിെനയും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. കഥയിൽ പ്രേവശിക്കാെത
അകെല നിൽക്കുന്ന േഡാക്ടറുെട ഭാര്യയും നമ്മുെട മന�
സ്സിൽ പ്രേവശിക്കുന്നു. സായാഹ്നേവളയിൽ അന്തരീ�
ക്ഷത്തിൽ ഭ്രമണം െചയ്യുന്ന കൃഷ്ണപ്പരുന്തു് അസ്തമയസൂ�
ര്യെന്റ അരുണിമ പകർെന്നടുത്തു് വാരിദശകലത്തിൽ
െചന്നുമുട്ടി ആ അരുണിമയാെക അതിേലക്കു് സംക്രമി�
പ്പിക്കുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതുേപാെല കഥാകാ�
രൻ തെന്റ ജീവിതം െകാണ്ടു േനടിെയടുത്ത സഹാനുഭൂ�
തി സമ്പൂർണ്ണമായും രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങളിേലക്കു സം�
ക്രമിപ്പിക്കുന്നു.

ചുണ്ടുകൾ ചുംബനത്തിനുള്ളവയാെണന്നു് ഞാൻ യൗ�
വനകാലത്തു് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവ പാടാനുള്ളവയാെണന്നു് കരുതി. കാലം പിെന്ന�
യും കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവ അന്നനാളത്തിേലക്കു് ഭക്ഷ�
ണം െകാണ്ടു േപാകാനുള്ളവയാെണന്നു് വിചാരിച്ചു.
ഭയജനകമായ ഈ വാർദ്ധക്യകാലത്തു് അവ മൗനമുദ്രി�
തങ്ങളാേകണ്ടവയാെണന്നു് ഗ്രഹിച്ചു.

മർദ്ദനങ്ങൾ
െക.പി.എസ്. േമേനാെന്റ ഏേതാ പുസ്തകം വായിച്ച
ഓർമ്മയിൽ നിന്നു കുറിക്കുകയാണു് ഞാൻ. ൈചനയി�
േലാ അതിനടുത്തുള്ള ഏേതാ പ്രേദശത്തിേലാ നടന്ന
സംഭവം. അടുത്തടുത്ത രണ്ടു വലിയ മരങ്ങൾ. ആയിര�
ക്കണക്കിനാളുകൾ ഓേരാ മരത്തിലും കയറി സ്വന്തം
ഭാരം െകാണ്ടു് അവയുെട െകാമ്പുകൾ താഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു�
വരും. എന്നിട്ടു് ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നവെന്റ ഒരു കാല്
ഒരു മരത്തിെന്റ െകാമ്പിലും മേറ്റക്കാല് മേറ്റ മരത്തിെന്റ
െകാമ്പിലും െകട്ടും. െകട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഒരുമി�
ച്ചു താഴേത്തക്കു ചാടും. െകാമ്പുകൾ െപാടുന്നെന ഉയ�
രും. ഉയരുന്നേതാെടാപ്പം ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവെന്റ ശരീ�
രം രണ്ടായി പിളരും. ഇതു കഥയല്ല. െക.പി.എസ്. േമ�
േനാൻ കണ്ടതാവാം. അെല്ലങ്കിൽ കണ്ടയാളുകൾ അേദ്ദ�
ഹേത്താടു പറഞ്ഞതാവാം. ഏതാണ്ടു നാല്പതുവർഷം
മുൻപു് ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞതാണിതു്. അതുെകാണ്ടു്
ഓർമ്മ വ്യക്തമല്ല.

പീഡനത്തിെന്റ മെറ്റാരുരീതി. തടവുകാരെന ദന്തേഡാ�
ക്ടറുെട കേസരയിൽ െകട്ടിവയ്ക്കുന്നു. േഡാക്ടർ അയാളു�
െട േകടില്ലാത്ത പല്ല് ഡ്രിൽ െചയ്യുന്നു. തുരന്നു തുരന്നു
ഞരമ്പിെലത്തുന്നു ഉപകരണം. അേപ്പാൾ അസഹനീ�
യമായ േവദന െകാണ്ടു പുളഞ്ഞു തടവുകാരൻ കുറ്റസമ്മ�
തം നടത്തുന്നു.

ഈ രണ്ടു മർദ്ദനമുറകളും ശ്രീ േവണു നമ്പ്യാർ കുങ്കുമം
വാരികയിെലഴുതിയ ‘മാറ്റം’ എന്ന കഥയുെട പാരായ�
ണം ജനിപ്പിക്കുന്ന പീഡാനുഭവേത്താടു തട്ടിച്ചു േനാക്കു�
േമ്പാൾ എത്ര നിസ്സാരം! ഒരു പാവം േരാഗി. അയാെള
േഡാക്ടർ േവണ്ടേപാെല േനാക്കുന്നില്ല. നിസ്സഹായാവ�
സ്ഥയിലായ അയാൾ എവിെടേയാ വീഴുന്നു മരിക്കാനാ�
യി. കഥെയഴുതുകെയന്നാൽ കൃത്രിമൈശലിയിൽ കുെറ
മധുരപദങ്ങൾ സങ്കലനം െചയ്യുകയാെണന്നു േവണു
നമ്പ്യാർ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. “െവള്ളേമഘം വാങ്മയ�
രഹിതമായ ഒരു നിർവൃതി േപാെല നഗരാകാശത്തിലൂ�
െട അതിേവഗം സഞ്ചരിച്ചു. ഒരു പഹാഡിെപ്പൺെകാ�
ടിയും പിെന്ന ഒരു െപാൻ നക്ഷത്രവും വിദൂരതയിെല�
വിെടേയാ ആ െവള്ളേമഘെത്ത കാത്തിരുന്നു” ഇതു
നപുംസകപ്രായമായ കഥയിെല രണ്ടു വാക്യങ്ങളാണു്.
ഇത്തരം കലാഭാസങ്ങൾ ജീർണ്ണിച്ചു വരുന്ന നമ്മുെട
സാഹിത്യസംസ്ക്കാരെത്ത കൂടുതൽ ജീർണ്ണിപ്പിക്കുകേയ�
യുള്ളൂ.

ൈറമുേന്ദാപ്പണിക്കർ
ഒരു ദിവസം ഞാൻ ശൂരനാട്ടു കു�
ഞ്ഞൻപ്പിള്ളസ്സാറിെന കാണാൻ
െചന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഒരു പുസ്തക�
െമടുത്തു് എെന്നക്കാണിച്ചു് ‘ഈ വി�
ശിഷ്ട ഗ്രന്ഥം വായിച്ചിട്ടുേണ്ടാ’ എന്നു
േചാദിച്ചു. പണിക്കരുെട The Vedic
Experience – Mantramanjari
എന്ന പുസ്തകം. ഗ്രന്ഥകാരൻ ൈറമുേന്ദാപ്പണിക്കർ.
ഞാൻ സാറിേനാടു പറഞ്ഞു: “പണിക്കരുെട ഈ പുസ്ത�
കം മാത്രമല്ല Myth, faith and Hermeneuties എന്ന പു�
സ്തകവും ഞാൻ ഒരു വർഷം മുൻപു വായിച്ചു” “ആരാണു്
സാർ ഇേദ്ദഹം?” എന്നായി എെന്റ േചാദ്യം. “അറിഞ്ഞു�
കൂടാ” എന്നു സാറിെന്റ മറുപടിയും. ൈറമുേന്ദാപ്പണി�
ക്കരുെട പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു തീർന്നയുടെന ഞാൻ
എറണാകുളെത്ത ഒരു ഫിേലാസഫി ലക്ചറേറാടു
പണിക്കെരക്കുറിച്ചു േചാദിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു�
ച്ഛം കലർന്ന മറുപടി ഏതാണ്ടിങ്ങെന: “ഓ, അയാൾ
ഒരു കേത്താലിക്കൻ, െക.എം. പണിക്കരുെട കുടുംബ�
ത്തിൽ നിന്നും േനരേത്ത യൂേറാപ്പിൽ കുടിേയറിപ്പാർ�
ത്തവൻ”. ഫിേലാസഫി ലക്ചർ പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു
ഞാനതു വിശ്വസിക്കുകയും പലേരാടും ൈറമുേന്ദാപ്പ�
ണിക്കർ സർദാർ െക.എം. പണിക്കരുെട ബന്ധുവാ�
െണന്നു പറയുകയും െചയ്തു. എെന്റ െതറ്റ് ഇേപ്പാഴാണു്
എനിക്കു മനസ്സിലായതു്. ശ്രീ.പി. ടി. നേരന്ദ്രേമേനാൻ
മലയാളം വാരികയിെലഴുതിയ ‘േവരുകൾ’ എന്ന വി�
ജ്ഞാനപ്രദമായ േലഖനത്തിൽ നിന്നു് ൈറമുേന്ദാപ്പ�
ണിക്കർക്കു് െക.എം. പണിക്കേരാേടാ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കുടുംബേത്താേടാ ഒരു ബന്ധവുമിെല്ലന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നേരന്ദ്രേമേനാെന്റ േലഖനം
ൈറമുേന്ദായുെട സേഹാദരിെയക്കുറിച്ചാണു്. എങ്കിലും
മഹാനായ ആ തത്ത്വചിന്തകെന്റ, പണ്ഡിതെന്റ ജീവി�
തെത്തക്കുറിച്ചു കുറെച്ചാെക്ക മനസ്സിലാക്കാൻ അതു �
സഹായിക്കുന്നു.

ൈറമുേന്ദാപ്പണിക്കർ

ൈറമുേന്ദാപ്പണിക്കർ The Vedic
Experience എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ:
“The word advitiya or nondual
has sometimes been considered
to stem from a monistic world
view, but this is not necessarily
so. Even gramatically the word is
painstakingly chosen to denote,

not ekatva, kaivalya, ekatma and the like but a—
dvaita, that is negation of all duality” (pp. 656).

േക്ലശം
േബാധമണ്ഡലത്തിലിരുന്നാൽ അസുഖദായകങ്ങളാകാ�
വുന്ന ചിന്തകെളയും സങ്കല്പങ്ങെളയും അേബാധമണ്ഡ�
ലത്തിേലക്കു തള്ളിനീക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനു മനഃശാ�
സ്ത്രത്തിൽ ‘റിെപ്രഷൻ’ (Repression = നിേരാധം) എന്നു
പറയും. സിസ്റ്റർ ഇലിസബത്തു് കാലത്തു ഉണർെന്ന�
ഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ഒരാൺ പാവെയ േമശപ്പുറത്തു കണ്ടു.
തെന്റ കളിക്കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന എേമർസെന ഓർമ്മി�
ച്ചു അവൾ ആ പാവയ്ക്കു് അേത േപരിട്ടു. പാവേയാടുള്ള
ഇലിസബത്തിെന്റ അടുപ്പം കണ്ടു മദർ സുപ്പീരിയറിനു
അസൂയ. അവർ പാവെയ േമാഷ്ടിച്ചു് അതിെന്റ ജനേന�
ന്ദ്രിയം അറത്തുകളഞ്ഞിട്ടു അതിെന കുഴിച്ചിട്ടു. ഈ പ്ര�
ക്രിയയും ൈലംഗിക നിേരാധമേത്ര. പാവെയ നഷ്ടെപ്പ�
ട്ട ഇലിസബത്തു് ന്യൂേറാട്ടിക്കായി. കഥ ഒരിടത്തുെമത്തു�
ന്നില്ല. എത്തുന്നിെല്ലന്നു കണ്ടു അതങ്ങെന െപാെയ്ക്കാ�
ള്ളെട്ട എന്നു ശ്രീ താഹ മാടായി കരുതുന്നു (േദശാഭിമാ�
നി വാരിക – ചുഴലിക്കാറ്റിെന്റ വരവു്) ആളുകൾ താമ�
സിക്കാത്ത ചില െകട്ടിടങ്ങളിെല മട്ടുപാവുകളിൽ നിന്നു
അരയാൽ വളർന്നു് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശാഖകൾ വീശി
നിൽക്കുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. വായനക്കാരും കണ്ടി�
രിക്കും. ഈ കാഴ്ചെയക്കാൾ വിരൂപമായ കാഴ്ച േവെറ
കാണുമായിരിക്കും. പേക്ഷ അധികമായി കാണുകില്ല.
ഇതുേപാെല ആെളാഴിഞ്ഞ കഥാഭവനത്തിെന്റ മട്ടുപ്പാ�
വിൽ നിന്നു വളർന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശാേഖാപശാ�
ഖകൾ വീശി നിൽക്കുന്ന ൈവരൂപ്യമാണു് ഇക്കഥ. നി�
ജസ്ഥിതിയില്ലാത്ത ഇത്തരം മനഃശാസ്ത്ര തത്ത്വങ്ങെള
അവലംബിച്ചു എത്രേയാ ആളുകൾ എത്രേയാ കഥകൾ
എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു. ഭാവനാദാരിദ്ര്യം െകാണ്ടായിരിക്കാം
താഹ മാടായി നമ്മെള ഇങ്ങെന കഥാരചന െകാണ്ടു
േക്ലശിപ്പിക്കുന്നത്.

“ആദ്യം അവർ നിങ്ങെള അവഗണിക്കും. പിന്നീടു് പരി�
ഹസിക്കും. അതിനു േശഷം നിങ്ങേളാടു സമരം െചയ്യും.
അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ജയിക്കും” ഇതു പറഞ്ഞതു ഗാന്ധി�
ജിയാണു്. അതിനാൽ അവഗണനയിലും പരിഹസിക്ക�
ലിലും സമരം െചയ്യലിലും വിഷമിക്കാതിരിക്കു. നമ്മൾ
ജയിക്കാതിരിക്കില്ല.

മഹനീയമായകവിത
അേമരിക്കൻ കവി സിൽവീയ പ്ല�
ത്തും (Sylvia Plath 1932–1963)
ഇംഗ്ലീഷ് കവി െറ്റഡ് ഹ്യൂസും (Ted
Hughes, born 1930. യൂസ് എന്നും
ഉച്ചാരണം) തമ്മിലുള്ള ദാമ്പത്യജീവി�
തം ആദ്യ കാലയളവിൽ പ്രണയാ�
ധിഷ്ഠിതവും അനന്തര കാലയളവിൽ
വഞ്ചനാത്മകവുമായിരുന്നു. െറ്റഡ്
ഹ്യൂസിെന്റ പരസ്ത്രീഗമനത്തിൽ മനംെനാന്തു സിൽവീയ
പ്ലത്തു് ആത്മഹത്യ െചയ്തു. 1963-ലാണു് ആത്മഹനന�
െമങ്കിലും പ്ലത്തു് അതിനു മുൻപു തെന്ന ഹ്യൂസിെന ഉേപ�
ക്ഷിച്ചിരുന്നു. േസ്നഹത്തിൽ വിലയം െകാണ്ടിരുന്ന കാ�
ലത്തു് എെന്താരു ചാപല്യമാണു് പ്ലത്തിന്! േകട്ടാലും:
“As soon as Hughes made a move to kiss her on the
neck, Sylvia, ready to show that she could her own
such matters, reached up and bit his cheek so hard
her teeth broke skin causing him to flinch” (‘The
Silent Woman’, Sylvia Plath and Ted Hughes, Janet
Malcolm, Vintage Books). ഹ്യൂസ് പ്രണയിനിെയ ചും�
ബിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നു. പ്ലത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിൾ
കടിച്ചു മുറിക്കുന്നു. ആ കാലത്തു തെന്ന ഹ്യൂസ് െവറുപ്പും
കാണിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രണ്ടുേപരും ഒരു കുന്നിനടു�
ത്തു് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അേപ്പാൾ കാരണം കെണ്ട�
ത്താൻ വയ്യാത്ത േദഷ്യം ഹ്യൂസിനുണ്ടായി. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ മുഖം െവളുത്തു ശരീരം വളഞ്ഞു പിരിഞ്ഞ അവസ്ഥ�
യിലായി, േനാട്ടം തീക്ഷണവും. സിൽവിയ പ്ലത്തു് അറി�
യുന്നതിനു മുൻപു തെന്ന ഹ്യൂസ് അവരുെട മുകളിലായി;
ശ്വസം മുട്ടിച്ചു തുടങ്ങി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിരലുകൾ കൂടു�
തൽ അമർന്നു അവരുെട കഴുത്തിൽ. താൻ മരിക്കുെമ�
ന്നു പ്ലത്തിനു ഉറപ്പായി. േബാധം െകടുന്നതിനു അല്പം
മുൻപു ഹ്യൂസ് വിരലുകൾക്കു അയവു വരുത്തി. ഭയജന�
കമായ സംഭവം!

സിൽവീയ പ്ലത്ത്

ആത്മകഥാപരമായ The Bell Jar
എന്ന േനാവെലഴുതി 1963-ൽ പ്ര�
സാധനം െചയ്തു പ്ലത്തു്. ഒരു മാസം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ ആത്മഹ�
ത്യ െചയ്തു. മരണത്തിനുള്ള അഭി�
ലാഷം ഈ േനാവലിൽ മാത്രമല്ല,
അവരുെട പല കവിതകളിലുമുണ്ടു്.
Tulips എന്ന കവിത േനാക്കാം.
കവി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുേമ്പാൾ ആേരാ റ്റ്യൂലിപ്
പുഷ്പങ്ങൾ അവിെട െകാണ്ടുവയ്ക്കുന്നു. പേക്ഷ കവിക്കു്
അവെയ െവറുപ്പാണ്.

The tulips are too red in the first place, they hurt me
Even through the gift paper I could hear them breath

പൂക്കൾക്കു ചുവപ്പുനിറം കൂടുതൽ. അവ കവിെയ േവദനി�
പ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഗിഫ് റ്റ് കടലാസ്സിലൂെടയും അവ ശ്വ�
സിക്കുന്നതു കവിക്കു േകൾക്കാെമന്നുള്ളതാണു്. പൂക്കളു�
െട ശ്വസിക്കൽ ജീവെന്റ ലക്ഷണം. മരണം അഭിലഷി�
ക്കുന്ന കവിക്കു് അതു സഹിക്കാനാവുന്നില്ല.

The tulips should be behind bars like dangerous animals:
They are opening like the mouth of some great African
Cat

ജീവനുള്ള പൂക്കെള ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിലാക്കണം: ക്രൂ�
രമൃഗങ്ങെളെയന്നേപാെല. വലിയ ആഫ്രിക്കൻ കടുവാ
വാ െപാളിക്കുന്നതു േപാെല അവ വികൃതമാകുന്നു. (Cat
സിംഹേമാ കടുവേയാ പുലിേയാ ആകാം-േലഖകൻ)

െറ്റഡ് ഹ്യുസ്

ഇതുവെര നമ്മൾ ഏറിയകൂറും അറി�
ഞ്ഞിരുന്നതു് പ്ലത്തിെന്റയും അവരു�
െട കൂട്ടുകാരുേടയും കഥകളാണു്. െറ്റ�
ഡ് ഹ്യുസ് “േപായിറ്റ് ലാറിയിറ്റിെന്റ
ഗൗരവം പരിപാലിച്ചു് നിശ്ശബ്ദനാ�

യി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു”. അങ്ങെനയാേണാ? അല്ല.
പ്ലത്തിെന്റ ആത്മഹത്യക്കു േശഷമുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ചു
വർഷങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം അവരുെട ബന്ധെത്തക്കുറിച്ചു്
കവിതകെളഴുതി. തികച്ചും വ്യക്തിനിഷ്ഠങ്ങളായ കാവ്യ�
ങ്ങൾ. ൈവകാരികത്വം െകാണ്ടുതുടിക്കുന്ന ആ രചന�
കളാെക സമാഹരിച്ചു് ഇംഗ്ലണ്ടിെല Faber and Faber
പ്രസാധകർ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. (Birthday
Letters, pp. 198, Rs. 802.15, 1998) െറ്റഡ് ഹ്യുസിെന്റ
കവിതകൾ എേപ്പാഴും മേനാഹരങ്ങളാണു്. ശക്തി പ്ര�
സരിപ്പിക്കുന്നവയാണു്. േനാബൽസ്സമ്മാനം േനടിയ
ഷീമസ് ഹീനിെയക്കാൾ വലിയ കവിയാണു് അേദ്ദഹം.
വർണ്ണനകളിൽ തൽപ്പരനല്ലാത്ത ഹ്യുസ് ധ്വനിയിലാ�
ണു് അഭിരമിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ ആത്മഹത്യ െചയ്ത സഹ�
ധർമ്മിണിെയക്കുറിച്ചു കവിതെയഴുതുേമ്പാൾ അതു വിവ�
രണാത്മകമാകാെത വയ്യ. എങ്കിലും ഭാവാത്മകതയുെട
ആന്തരപ്രവാഹം ഓേരാ കാവ്യത്തിലുമുണ്ടു്. സറീയലി�
സത്തിൽ കൗതുകമുള്ള കവി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ യു�
ക്തിെയ ഗളഹസ്തം െചയ്തു സ്വാഭാവികങ്ങളല്ലാത്ത ബിം�
ബങ്ങളുെട അടുത്തടുത്തായുള്ള ഇരിപ്പും കാണാം. ഒരു�
ദാഹരണം:

Your silent howl through the night
Had made itself moon, a fiery idol
Of your God
Your crying carried its moon
Like a woman a dead child, bending to cool
Its lips with tear-drops as her fingertip
So I nursed you, who nursed a moon
That was human but dead, withered end
Burned you like a lump of phosphorus (pp. 189).

ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന
കാലത്താണു് എഡ് ഗർ അലൻ
േപായുെട (Edgar Allan Poe) The
Philosophy of Composition വാ�
യിച്ചതു്. അതിെലാരിടത്തു് സുന്ദരി�
യുെട മരണമാണു് ഏറ്റവും കലാ�
ത്മകമായ പ്രതിപാദ്യവിഷയെമന്നു
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ക്രൂരമായ പ്രസ്താവം
അേല്ല? െറ്റഡ് ഹ്യുസിെന്റ അതിസുന്ദരങ്ങളായ ഈ
കവിതകൾ വായിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ േപായുെട പ്രസ്താ�
വം ഓർമ്മിച്ചുേപായി. അതത്ര ക്രൂരമെല്ലന്നു എനിക്കു
േതാന്നുകയും െചയ്തു. ഈ കവിതകൾ വായിക്കുക. വ്യ�
ക്തിഗതങ്ങളായ വികാരങ്ങെള സാർവജനീന വികാ�
രങ്ങളാക്കുന്ന കലയുെട വിസ്മയജനകമായ പ്രഭാവം �
കണ്ടറിയൂ.

□
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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.)
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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
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