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സാഹിത്യവാരഫലം
1986/11/09-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

 

1981-െല േനാബൽ
സമ്മാനം േനടിയ ഇലി�
യസ് കേനറ്റിയുെട
അത്യുജ്ജ്വലങ്ങളായ
രണ്ടുകൃതികളാണു്
ഔേട്ടാ െതെഫയും
(Auto da Fe), ക്രൗ�
ഡ്സ് ആൻഡ് പവറും
(Crowds and Power).
ഇതിൽ ആദ്യേത്തതു്
േനാവൽ. രണ്ടാമേത്ത�
തു സമൂഹശാസ്ത്രം. വ്യാ�

പകമായ അർത്ഥത്തിൽ അതു മാനവ വിജ്ഞാനമാ�
െണന്നും പറയാം. കേനറ്റിയുെട മെറ്റാരു പുസ്തകം—The
Human Province—അടുത്തകാലത്താണു് എനിക്കു കി�
ട്ടിയതു്. ചിന്തയുെട ഔജ്ജ്വല്യം െകാണ്ടു്, ജീവിത നിരീ�
ക്ഷണത്തിെന്റ സത്യാത്മകതെകാണ്ടു് ഇതു നമ്മെള
വല്ലാെത ആകർഷിക്കും. ഒരു വലിയ മനസ്സിെന്റ അഗാ�
ധതയും സുസൂക്ഷ്മതയും സങ്കല്പാതീതങ്ങളായ അനുപാ�
തങ്ങളിേലക്കു് ഉയരുന്നെതങ്ങെനെയന്നു നമ്മൾ ഗ്രഹി�
ക്കും. അേപ്പാൾ ക്ഷുദ്രമായ നമ്മുെട ജീവിതം സമ്പന്നമാ�
കും. എെന്റ വായനക്കാർ ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായി�
ക്കണെമന്നു ഞാൻ വിനയേത്താെട നിർേദ്ദശിക്കുന്നു.

സത്യെത്തക്കുറിച്ചു കേനറ്റി പറയുന്നതു േകട്ടാലും: “സത്യം
സാങ്കല്പികമായിട്ടാെണങ്കിൽ െകാടുങ്കാറ്റാണു്. അതു
അന്തരീക്ഷെത്ത സ്വച്ഛമാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കടന്നുേപാ�
കുന്നു. സത്യം മിന്നൽപ്പിണരിെനേപ്പാെല ആഘാതേമ�
ല്പിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ അതുെകാണ്ടു ഫലമില്ല. ആരു
സത്യെമെന്തന്നു് അറിഞ്ഞാലും അതിെന േപടിേച്ച
തീരൂ. മനുഷ്യെന്റ ശ്വാനൻ ആകാൻ പാടില്ല സത്യ�
െമാരിക്കലും. അതിനുേവണ്ടി ചൂളമടിക്കുന്നവനു ഹാ
കഷ്ടം!.”

ഇനി േവെറാരു നിരീക്ഷണം: “ചില കാര്യങ്ങൾ പറ�
യുന്നതു വീണ്ടും ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കാൻ േവണ്ടി�
യാണു്. നിർഭയങ്ങളായ ചിന്തകൾ ഇവ ഉൾെക്കാള്ളു�
ന്നു. ആവർത്തിക്കുേമ്പാൾ അവയുെട നിർഭയാവസ്ഥ
മരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്തു തെന്ന മിന്നൽ രണ്ടുതവണ
ആഘാതേമല്പിക്കരുതു്. പിരിമുറുക്കമാണു് അതിെന്റ
അനുഗ്രഹം. പ്രകാശം ക്ഷണികവും. തീ പിടിച്ചാൽ
അതു പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിക്കലല്ല.

ബ് േളക്ക്

മെറ്റാരുനിരീക്ഷണം:
“വായിക്കാെത ഇരുപ�
തുെകാല്ലക്കാലമായി
െകാണ്ടുനടക്കുന്ന പുസ്ത�
കങ്ങുളുണ്ടു്. അവ ൈക�
വശമുണ്ടു്. പട്ടണം േതാ�
റും അവെയ െകാണ്ടു
നടക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യ�
ത്തുനിന്നു മെറ്റാരു രാ�
ജ്യത്തിേലക്കും. സ്ഥ�
ലമിെല്ലങ്കിലും ശ്രദ്ധി�
ച്ചുെകട്ടിെപ്പാതിഞ്ഞു�

െകാണ്ടു്. ചിലേപ്പാൾ െപട്ടിയിൽനിന്നു് എടുക്കുന്ന േവള�
യിൽ അവയുെട പുറങ്ങൾ മറിച്ചുേനാക്കിെയന്നും വരാം.
എങ്കിലും ഒരു വാക്യം േപാലും പൂർണ്ണമായി വായിക്കാ�
തിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. എന്നിട്ടു് ഇരുപതുവർഷങ്ങൾ
കഴിയുേമ്പാൾ ഒരു നിമിഷം സമാഗതമാകും. വല്ലാത്ത
േപ്രരണയുെട ഫലെമേന്നാണം ഒറ്റയിരിപ്പിൽ അതു്
ആദ്യംെതാട്ടു് അവസാനം വെരയും വായിച്ചുതീർക്കും.
അെതാരു െവളിപാടുേപാെലയാകും… ദീർഘകാലം
അതു നേമ്മാെടാരുമിച്ചു് ഉണ്ടാേയ തീരൂ. സഞ്ചരിക്ക�
ണം അതു്. സ്ഥലത്തു നിറഞ്ഞിരിക്കണം. ഭാരമായി വർ�
ത്തിക്കണം. ഇേപ്പാൾ യാത്രയുെട ലക്ഷ്യത്തിെലത്തിയ�
തുെകാണ്ടു് അതു് അതിെനത്തെന്ന പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞുേപായ ഇരുപതു സംവത്സരങ്ങളിൽ അതു െവ�
ളിച്ചം വീശുന്നു…”

ഒരു നിരീക്ഷണം കൂടിയാവെട്ട: “ബ് േളക്കിെന്റ കാവ്യം
വായിച്ചതിനുേശഷേമ കടുവ എന്താെണന്നു ഞാൻ
അറിഞ്ഞുള്ളൂ”.

ആർേനാൾഡ് േടായിൻബി, ഐറിസ് മർേഡാക്ക്, സ്റ്റീ�
ഫൻ സ് െപൻഡർ ഇവരുെട മുക്തകണ്ഠമായ പ്രശംസ
േനടിയതാണു് ഈ ഗ്രന്ഥം. Elias Canetti is one of our
great imaginers and solitary men of genius എന്നു
ഐറിസ് മർേഡാക്ക് േവെറാരു സന്ദർഭത്തിൽ പറ�
ഞ്ഞതു ശരിയാെണന്നു് ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ മന�
സ്സിലാക്കാം (The Human Province, Elias Canetti,
Picador, £30.95).

പാദം—കവിതയിൽ
സരസപല്ലവ േകാമളമായനിൻ
ചരണതാരിനു പങ്കജേലാചേന
പരുപരുത്തമരത്തിലണയ്ക്കയാൽ
പറകെചെറ്റാരുേവദന പറ്റിേയാ?

പെണ്ടാരു വിഡ്ഢിരാജാവു് േപ്രമഭാജനേത്താടു് ഇങ്ങെന
േചാദിച്ചതായി എെന്റ ഓർമ്മ പറയുന്നു. സുന്ദരികളുെട
പാദസ്പർശത്താൽ മരം പൂക്കുമേത്ര. അവൾ കാലുെകാ�
ണ്ടു മരെത്ത ചവിട്ടിയേപ്പാൾ കാലിനുേവദനയുണ്ടാേയാ
എന്നാണു് കാമാന്ധനായ രാജാവിെന്റ േചാദ്യം. കുറ്റം
പറയാനില്ല. കാമത്തിൽെപ്പട്ടവനു കാമുകിയുെട ശരീ�
രത്തിെന്റ ഏതുഭാഗവും ആകർഷകമാണു്. അവിെട�
യുണ്ടാകുന്ന ഒരു േപാറൽേപാലും അയാൾക്കു സഹി�
ക്കാനാവില്ല. സഹിക്കാനാവുന്നതു് അവൾ അയാെള
ചവിട്ടുേമ്പാൾ മാത്രമാണു്. പണ്ടും െപണ്ണുങ്ങളുെട ചവിട്ടു�
കിട്ടുന്നതു പുരുഷന്മാർക്കു സുഖമായിരുന്നു. പാർവ്വതിയു�
െട ചവിട്ടുകിട്ടുന്നതു് പരമശിവനും സുഖമേത്ര. എങ്കിലും
അങ്ങെന ചവിേട്ടണ്ടതില്ല എന്നാണു് പാർവ്വതിെയ ഒരു�
ക്കുന്ന സഖിയുെട ഉപേദശം.

ചരണനതിശിവശിരസിശശികലയിെലന്നിേയ
ശാേതാദരീ, നീ ചവിട്ടരുെതങ്ങുേമ.’
ലളിതമിതി പറയുെമാരു സഖിെയ മുഖേര! എന്നു
ലീലാരവിേന്ദന താഡിച്ചുചണ്ഡിക”

(ഗിരിജാകല്യാണം)

കാല്ക്കൽ നമസ്ക്കരിക്കുന്ന ശിവെന്റ തലയിൽ ശശികല�
യിെലാഴിച്ചു ഒരിടത്തും േദവി ചവിട്ടരുെതന്നാണു് സഖി�
യുെട നിർേദ്ദശം. ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ സഖിെയ വായാ�
ടിെയന്നു വിളിച്ചു പാർവ്വതി കളിത്താമരെകാണ്ടു അടി�
ച്ചു. നല്ല കവിത വായിക്കുന്ന സുഖം എനിക്കു്. എങ്കിലും
പാർവ്വതിയുെട ചവിട്ടുകിട്ടിയാൽ ശിവനുണ്ടാകുന്ന സുഖ�
േത്തക്കാൾ കൂടുതലല്ല അതു്.

െറയ് മുേണ്ടാ പണിക്കർ

കാലിനു് വലിയ പ്രാ�
ധാന്യമാണു് ഏതു രാ�
ജ്യത്തും. ൈബബിളി�
ലും േവദത്തിലും കാലി�
െന പരാമർശിക്കാതി�
രുന്നിട്ടില്ല. His legs are
as pillars of marble
എന്നു ൈബബിളിൽ
വായിച്ചതായി ഓർമ്മ�

യുണ്ടു്. അഥർവ േവദത്തിെല ഒരു സൂക്തത്തിൽ “നി�
െന്റ കാലുകളിൽ നിന്നു്—ഞാൻ േരാഗെത്ത ബഹിഷ്കരി�
ച്ചു” എന്നു കാണുന്നതായി െറയ് മുേണ്ടാ പണിക്കർ പറ�
യുന്നു (അേദ്ദഹത്തിെന്റ The Vedic Experience എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ. ഹിന്ദു മതത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഏെതാ�
രാളും ക്രിസ്ത്യാനിയായ പണിക്കെരഴുതിയ ഈ ഗ്രന്ഥം
വായിേക്കണ്ടതാണു്. അത്രയ്ക്കു മഹനീയമാണതു്. Vedic
Experience, Matramanjari, Pages 937, Raimunto
Panikkar, All India Books, Pondichery.)

ഇനി കാലിനു േകടുവന്നാേലാ? അതും നല്ലതാണുേപാ�
ലും. മുടന്തുള്ളവർക്കു ൈലംഗിക ശക്തികൂടുെമന്നാണു്
അഭിപ്രായം. മുടന്തിെന്റ ഫലമായി ഊരുസന്ധിയിെല
ഉപേപശികൾക്കു ശക്തി വർദ്ധിക്കും. അതിനാലാണു്
ൈലംഗികമായ ശക്തിക്കു വർദ്ധന ഉണ്ടാവുക. ൈചന�
യിൽ െപൺകുട്ടികളുെട കാലുകൾ കുട്ടിക്കാലേത്ത ഷൂ�
സിനകത്താക്കുമേല്ലാ. അതു vaginal reflex-െന്റ ശക്തി
വർദ്ധിപ്പിക്കുമേത്ര. ഇെതാെക്ക ശരിയാേണാ എന്നറി�
ഞ്ഞുകൂടാ. വിവരമുള്ളവർ പറഞ്ഞുവച്ചതാെണന്നുമാത്രം
മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ.

സ്വന്തം കാലും േപ്രമഭാജനത്തിെന്റ കാലും നല്ല കവി�
കൾക്കു പ്രേചാദനമരുളിയിട്ടുണ്ടു. ലാറ്റിനേമരിക്കൻ
കവി പാവ് േലാ െനറൂത സ്വന്തം കാലിെന പ്രകീർത്തി�
ക്കുന്നതു േകൾക്കുക:

Like stems of feminine adorable things
from the knees they rise, cylindrical and thick,
with a disturbed and compact material of existence;
like brutal, thick goddess arms,
like trees monstrously dressed as human beings,
like fatal, immense lips thirsty and tranquil
they are; there, the best part of my body:

(Ritual of My Legs)

െനറൂത കാമുകിയുെട കാലുകെള വാഴ്ത്തുന്നതു ഇതിെന�
ക്കാൾ ഭംഗിേയാടുകൂടിയാണു. അതുംകൂടി േകൾക്കാൻ
കൗതുകമിേല്ല?

Your waist and your breasts
the doubled purple
of your nipples,
the sockets of your eyes
that have just flown away,
your wide fruit mouth,
your red tresses,
my little tower.
But I love your feet
only because they walked
upon the earth and upon
the wind and upon the waters
until they found me.

(Your Feet)

േകരളത്തിെല കവി പാദങ്ങെള കാണുന്നതു ഒരു െചരു�
പ്പുകുത്തിയുെട കണ്ണിൽക്കൂെടയാണു.

ഓേരാ ദിവസവും കാണ്മൂ
പാദങ്ങൾ പലമാതിരി
അണിഞ്ഞിട്ടും പാദസരം
ൈമലാഞ്ചിേച്ചാപ്പണിഞ്ഞുേമ
പാദുകത്തിന്നറ്റുേപായ
വാറുതുന്നിെക്കാടുക്കുവാൻ
മുന്നിേലക്കൂരിവയ്ക്കുേമ്പാൾ
െപാെന്നാളിക്കാലു കണ്ടു ഞാൻ

ഈ െപാെന്നാളിക്കാലു കണ്ട കവി മാലിന്യമാർന്ന കാ�
ലുകളും കാണുന്നു. അങ്ങെന ജീവിതത്തിെന്റ സൗന്ദര്യ�
വും ൈവരൂപ്യവും ആവിഷ്കരിക്കെപ്പടുന്നു. ഒടുവിൽ ജീ�
വിതേബാധവും ഉളവാകുന്നു. നമ്മളറിയുന്ന മനുഷ്യജീ�
വിതത്തിനു കടകവിരുദ്ധമായി െടക്നിക് നിേവശിപ്പിച്ചു
അയഥാർത്ഥമായ ‘കാവ്യം’ പടച്ചുവിടുന്ന ഇക്കാലത്തു
ഇതുേപാലുള്ള കാവ്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നതു എത്ര നന്നു് !
(കവി, ടി.െക. ജയന്തൻ, വാരിക കുങ്കുമം).

‘ഞാൻ’, ‘ഞാൻ’ എന്നു
നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും എഴു�
തുന്നെതന്തിനു്? നി�
ങ്ങൾക്കുണ്ടായ അനു�
ഭവം തെന്ന അന്യനു�
ണ്ടായ അനുഭവമായി�
ക്കരുതി വിവരിച്ചാെല�
ന്തു്?” ഇതു പലരും േചാ�
ദിക്കാറുള്ള േചാദ്യമാ�
ണു്. ‘ഞാൻ’ എന്നു പറ�
യുേമ്പാൾ ജനിക്കാവുന്ന
അഹന്ത ഒഴിവാക്കാൻ
ഇതു സഹായിക്കുെമന്നു
അറിയാൻ പാടില്ലാതി�
ല്ല. പേക്ഷ, ഈ പംക്തിക്കു എെന്തങ്കിലും വിജയം സി�
ദ്ധിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അതിനു േഹതു ഇതിെല വ്യക്തിനി�
ഷ്ഠത്വം തെന്നയാണു്. ‘അവെന്റ അച്ഛൻ മരിച്ചു’ എന്നു
വായിക്കുേമ്പാൾ വായനക്കാരനുണ്ടാവുന്ന സഹാനു�
ഭൂതി ഒരുവിധം; ‘എെന്റ അച്ഛൻ മരിച്ചു’ എന്നു വായി�
ക്കുേമ്പാൾ ഉളവാകുന്ന സഹാനുഭൂതി േവെറാരുവിധം.
അനുവാചകൻ ‘അവനിൽ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതി�
െനക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ‘ഞാനി’ൽ താദാത്മ്യം പ്രാപി�
ക്കും. “ഹതഭാഗ്യൻ ഞാൻ പേക്ഷ, കണ്ടെതല്ലാം പരി�
താപാച്ഛാദിതമായിരുന്നു” എന്ന വരിയിെല ‘ഞാൻ’
മാറ്റി വൃത്തത്തിനു േയാജിച്ചമട്ടിൽ ‘അവൻ’ എന്നു വയ്ക്കു.
കവിത അന്തരംഗസ്പർശിയാവുകയില്ല.

അസംഗതേലാകം

കാമത്തിൽ െപട്ടവനു കാ�
മുകിയുെട ശരീരത്തിെന്റ
ഏതുഭാഗവും ആകർഷകമാ�
ണു. അവിെടയുണ്ടാകുന്ന ഒരു
േപാറൽേപാലും അയാൾക്കു
സഹിക്കാനാവില്ല. സഹി�
ക്കാവുന്നതു് അവൾ അയാെള
ചവിട്ടുേമ്പാൾ മാത്രമാണു.
കഥെയഴുത്തുകാർ നമ്മെള
ഹൃദയസമ്പന്നതയിേലക്കു
നയിച്ചിെല്ലങ്കിലും േവണ്ടില്ല.
മനസ്സിെന പരിപൂർണ്ണമായും
െപാള്ളയാക്കരുതു്. േരാഗാ�
ണുക്കെള കടത്തിവിടരുതു്.
ഭൂമിെയ ഈശ്വരെന്റ പാപ�
മായി ചിലർ കാണുന്നു. ആ
കാഴ്ച െതറ്റു്. ഈശ്വരെന്റ
പാപം യഥാർത്ഥത്തിൽ
മലയാള ഭാഷയിൽ രൂപം
െകാള്ളുന്ന െചറുകഥകളാണു്.

പഴയ ആസ് േട്രാ-
ഹംഗറിയൻ സാമ്രാജ്യത്തി�
െല േപരുേകട്ട കഥാകാ�
രനായിരുന്നു ഗാേസാചാ�
ത്ത് (Géza Csáth, 1987-
1919. e എന്നതിെന്റ മുക�
ളിൽ കുത്തിട്ടു എഴുതിയാൽ
ഉച്ചാരണം ‘ആ’ എന്നു. a
എന്നതിെന്റ മുകളിൽ കു�
ത്തിടുേമ്പാൾ ‘ആ’ എന്നും.
മുകളിൽ കുത്തിടാത്ത ‘a’
എന്നതിെന്റ ഉച്ചാരണം ‘ഒ’
എന്നാണു. അങ്ങെന ഗാ�
േസാ ചാത്ത് എന്നു ഉച്ചാര�
ണം). ഫിലിപ്പ് േറാത്ത് ജന�
റൽ എഡിറ്ററായി െപൻ�
ഗ്വിൻ ബുക്ക്സ് പ്രസാധനം
െചയ്യുന്ന Writers from the

Other Europe എന്ന ഗ്രന്ഥപരമ്പരയിെല ഒരു പുസ്തക�
മാണു ഗാേസാചാത്തിെന്റ Opium and Other Stories.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആ പുസ്തകം മാത്രേമ ഞാൻ വായി�
ച്ചിട്ടുള്ളു. െറാമാന്റിസിസെത്ത അവാസ്തവികതയുമായി
കൂട്ടിയിണക്കി സാന്ദ്രതവരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാ�
നത്തിലാണു ഈ കഥാകാരൻ അഭിരമിക്കുന്നതു. ക്ലാ�
സ്സിസത്തിെന്റേയാ, റിയലിസത്തിെന്റേയാ ലാളിത്യം
ചാത്തിനു ഇഷ്ടമല്ല. ഫാന്റസിയിലാണു അേദ്ദഹത്തിനു
കൗതുകം. സത്യം സത്യമായി പ്രതിപാദിക്കാനല്ല അതി�
നു അസാധാരണത്വം വരുത്താനാണു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
യത്നം. ഈ കഥാസമാഹാരത്തിെല എല്ലാ കഥകളും
ഇവിെടപ്പറഞ്ഞതിനു നിർേദ്ദശകങ്ങളേത്ര.

ഗാേസാ ചാത്ത്

അത്രകണ്ടു നമ്മൾ
അറിയാത്ത സാഹിത്യ�
കാരന്മാെര പരിചയ�
െപ്പടുത്തിത്തരാൻ േവ�
ണ്ടിയാവണം വി.പി.
ശിവകുമാർ ചാത്തിെന്റ
രണ്ടു കഥകൾ ഭാഷാന്ത�
രീകരണം െചയ്തു പ്രസി�
ദ്ധെപ്പടുത്തിയതു് (കലാ�
കൗമുദി). കഥകളുെട
സാമാന്യസ്വഭാവം വ്യ�
ക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടു് തർജ്ജമെയക്കുറി�
ച്ചു മാത്രേമ എഴുതാനുള്ളൂ. ശിവകുമാറിനു പകരം ഞാ�
നാണു് ഇക്കഥകൾ തർജ്ജമ െചയ്തെതന്നു് വിചാരിക്കൂ.
ശിവകുമാറിെന്റ ഭാഷാന്തരീകരണേത്തക്കാൾ വിലക്ഷ�
ണമായിരിക്കും എെന്റ ഭാഷാന്തരീകരണം. ഈ േലഖ�
നത്തിെന്റ തുടക്കത്തിൽ കേനറ്റിയുെട ചില ഖണ്ഡിക�
കൾ ഞാൻ തർജ്ജമ െചയ്തു് േചർത്തിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അവ
ന്യൂനതകൾ നിറഞ്ഞവയാെണന്നു് ശിവകുമാറിനു് എളു�
പ്പത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. ഇതു ഭാഷാന്തരീകരണ�
ത്തിെന്റ സ്വഭാവമാണു്. അെതല്ലാം മനസ്സിലാക്കിെക്കാ�
ണ്ടു് തെന്ന പറയെട്ട: ശിവകുമാറിെന്റ തർജ്ജമ വിരൂപ�
മാണു്. അതു് ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമേയാടു് ഒട്ടും “നീതി പു�
ലർത്തുന്നില്ല.”

ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ The hall was infact already hum-
ming with students

ശിവകുമാറിെന്റ തർജ്ജമ നിറഞ്ഞ ഹാളിൽ നിന്നു്
ശബ്ദമുയരുന്നു.

മൂല്യവാക്യേത്താടു് അടുത്ത തർജ്ജമ ആ മുറി യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികെളെക്കാണ്ടു് മുരളുകയായിരു�
ന്നു. (irreality—യാണു് കഥയുെട സവിേശഷത. ശിവകു�
മാറിെന്റ തർജ്ജമ അതില്ലാെതയാക്കുന്നു).

ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ and was extremely myopic

ശിവകുമറിെന്റ തർജ്ജമ കാഴ്ച ശരിയല്ല.

മൂല്യവാക്യേത്താടു് അടുത്ത തർജ്ജമ ഹ്രസ്വദർശിത
വളെരക്കൂടുതലായിരുന്നു. (സന്ദർശകെന്റ ആ േനത്ര�
േരാഗം കഥയുെട അവാസ്തവികാംശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ശിവകുമാർ അതില്ലാെതയാക്കി).

ഇങ്ങെന പല വാക്യങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കാം. എങ്കി�
ലും ഞാനതിനു തുനിയുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ വായി�
ക്കുേമ്പാൾ ഒരസംഗതേലാകത്തു് നമ്മൾ െചെന്നത്തു�
ന്നു. ആ വിചിത്രേലാകം സാധാരണമായ േലാകമായി�
ത്തീരുന്നു, മലയാളം തർജ്ജമയിൽ. കഥയുെട അന്ത�
രീക്ഷം ഭാഷാന്തരീകരണത്തിൽ മാറിയാൽ പിെന്ന,
അെതന്തു ഭാഷാന്തരീകരണം?

തിരുെനല്ലൂർ കരുണാകരൻ

ബാർബറ കാർട് ലൻഡ്

ബാർബറ കാർ�
ട് ലൻഡ് മുന്നൂറ്റിയമ്പ�
തിലധികം െറാമാൻ�
സുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്
എന്നാണു് എെന്റ അറി�
വു്. അവരുെട ഒരു പു�
സ്തകം േപാലും ഞാൻ
വായിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ
േപ്രമെത്തക്കുറിച്ചു് അവ�
െരഴുതിയതു് പലതും
വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു,
എനിക്കു്. അവർ ഒരിട�
ത്തു പറഞ്ഞു: “പുരുഷ�
നു് സ്ത്രീെയ സംബന്ധി�
ച്ചും സ്ത്രീക്കു് പുരുഷെന
സംബന്ധിച്ചും ഉണ്ടാകു�
ന്ന ആകർഷണം മാ�
ത്രമല്ല േസ്നഹെമന്നതു്.

അതു് കൂടുതലും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒന്നാണു്. ജീവനു�
ള്ള ഏതിലൂെടയും പ്രവഹിക്കുന്ന ജീവിതത്തിെന്റ ശക്തി�
യാണതു്. ഈ ശക്തി നമ്മുെട ശരീരെത്ത ഉേത്തജിപ്പി�
ക്കുന്നു. കൂടാെത ഈ േലാകത്തിനു് അപ്പുറത്തുള്ള േലാ�
കെത്ത ദർശിക്കാനുള്ള അന്തർദൃഷ്ടി അതു് മനസ്സിനു്
നൽകുന്നു”. ഈ ആകർഷണേത്തയും അടിസ്ഥാനപ�
രമായ വികാരേത്തയും ജീവിതത്തിെന്റ ശക്തിേയയും
ഈ േലാകത്തിനു് അപ്പുറത്തുള്ള േലാകേത്തയും തിരു�
നല്ലൂർ കരുണാകരൻ എത്ര മേനാഹരമായി ആവിഷ്ക്കരി�
ക്കുന്നു എന്നറിയണെമങ്കിൽ അേദ്ദഹം മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�
പതിപ്പിൽ എഴുതിയ “ഒരുവർഷകാലസന്ധ്യയുെട ഓർ�
മ്മ” എന്ന കാവ്യം വായിക്കണം (വർഷാകാലസന്ധ്യ
എേന്ന ഞാെനഴുതൂ).

എെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട െപൺകിടാവേപ്പാ
ളുമ്മറത്തു വിളക്കു വയ്ക്കുന്നു
എെന്റ േനർക്കാമിഴികൾ നീളുന്നു
ചന്തേമലുമൈക്ക വിറയ്ക്കുന്നു

എന്നു് ആകർഷണം

വർഷകാലത്തുമീമണൽ മുറ്റം
സ്വച്ഛനീലശരന്നിശാകാശം
േതൻ കണങ്ങൾ േപാേലാമലാൾ മിണ്ടി
േസ്നഹമത്രയും പൂക്കേളാടാേണാ?

എന്നിടത്തു് അടിസ്ഥാനപരമായി വികാരം.

എെന്റ ൈകയിൽക്കുടുങ്ങിേയാ നാട
െനണ്ണ തൻ മണംതാവുമക്കൂന്തൽ
േപാവതും േനാക്കി നിന്നിടുെമെന്റ
േതാളിേലാമൽക്കവിൾത്തടംെതാേട്ടാ?

എന്നു ജീവിതത്തിെന്റ ശക്തിയുെട പ്രകടനം. കാലം
കഴിഞ്ഞു.

എന്തുെചയ്യണെമന്നറിയാത
െന്നെന്റേമൽ മലരമ്പുകെളേയ്താൾ
കാലേമൽപ്പിച്ച ഭാരമാർെന്നെന്റ
നാലു കുട്ടികൾക്കമ്മയാണിേപ്പാൾ

ആ അമ്മ ഇേപ്പാൾ കമ്പിളി പുതച്ചാണിരിപ്പു്. എങ്കിലും

ശങ്കെയന്നി ഞാൻ കാണ്മതന്നെത്ത
െപൺകിടാവിെനത്തെന്നയാണേല്ലാ

എന്നു് അന്തർദൃഷ്ടി െകാണ്ടു് മെറ്റാരു േലാകെത്ത ദർശി�
ക്കൽ. കാവ്യം ഇവിെട നിറുേത്തണ്ടിയിരുന്നു. അതു െച�
യ്യാെത അേദ്ദഹം കേസരപ്പുറത്തു ചാടിക്കയറി നിന്നു�
െകാണ്ടു് മുഷ്ടിചുരുട്ടി ഉദ് േബാധിപ്പിക്കുന്നു, കാവ്യത്തിെല
സഹധർമ്മിണിേയയും നമ്മേളയും.

ഓടിേയാടി മടുത്ത രക്തത്തിൻ
ചൂടിനിയും തുടരണെമങ്കിൽ
ഹാ സഖി ഹൃദയത്തിെനേപ്പർത്തും
േസ്നഹ തീവ്രതയാൽ പുതപ്പിക്കു

ഈ ൈവലക്ഷണ്യം വന്നുേപാെയങ്കിലും തിരുെനല്ലൂരി�
െന്റ കവിതയ്ക്കു് ലാളിത്യമുണ്ടു്, ശക്തിയുണ്ടു്.

ആേരാ േചാദിക്കുന്നു ഒരു വികാരത്തിനും ശാശ്വത
സ്വഭാവമിെല്ലന്നു നിങ്ങൾ പലതവണ എഴുതിയിട്ടിേല്ല?
അതു ആർജ്ജവേത്താടുള്ള പ്രസ്താവന ആയിരുെന്ന�
ങ്കിൽ ദമ്പതീവിഷയകമായ േസ്നഹെത്ത വാഴ്ത്തുന്ന ഈ
കാവ്യെത്ത നിങ്ങൾ പ്രശംസിച്ചെതങ്ങെന?

എെന്റ ഉത്തരം കവികൾ കള്ളെത്ത സത്യെമന്നു്
േതാന്നുന്ന മട്ടിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നവരാണു്.

പസ്റ്റർനക്ക്

ഈ ഉത്തരം നൽകി�
യിട്ടു് ഞാൻ പസ്റ്റർന�
ക്കിെന്റ ‘േഡാക് ടർ ഷി�
വാേഗാ’ എന്ന േനാവ�
ലിെന്റ കഥ ഏതാനും
വാക്യങ്ങളിലാക്കി പറ�
യുന്നു. ഷിവാേഗാ വിവാ�
ഹിതനാണു്. അയാൾ
േലാറേയയും േസ്നഹി�
ക്കുന്നു. ഷിവാേഗാ ഭാ�
ര്യേയാെടാരുമിച്ചു് േമാ�
േസ്ക്കായിൽ താമസി�

ക്കുേമ്പാഴാണു് റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഉണ്ടായതു്. അേതാെട
അയാളുെട ജീവിതം തകർന്നു. ആശുപത്രിയിൽ വച്ചു്
അയാൾ േനഴ്സ് േലാറെയ പരിചയെപ്പട്ടു. പരിചയം േപ്ര�
മത്തിേലക്കും െചന്നു. വിപ്ലവം നടക്കുേമ്പാൾ ഷിവാ�
േഗാ കുടുംബമുേപക്ഷിച്ചു് േലാറയുമായി ജീവിക്കുന്നു. ഭാ�
ര്യേയാടു് കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ അയാൾ വീട്ടിേലക്കു്
വന്നേപ്പാൾ ഗറില്ലകൾ അയാെള പിടിച്ചുെകാണ്ടു േപാ�
യി. അവരിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പട്ട ഷിവാേഗാ ഭാര്യയുെട
അടുത്തല്ല േപായതു്. േലാറെയ കാണാനാണു്. ഈ
സമയം െകാണ്ടു് ഷിവാേഗായുെട ഭാര്യയും രണ്ടു് കുട്ടിക�
ളും പാരീസിേലക്കു് നാടുകടത്തെപ്പട്ടു. േലാറെയ അറ�
സ്റ്റ് െചയ്യുെമന്നറിഞ്ഞ ഷിവാേഗാ അവെള മെറ്റാരിട�
േത്തയ്ക്കയച്ചു. അവൾ അയാളുെട സന്താനെത്ത ഗർഭാ�
ശയത്തിൽ വഹിക്കുകയാണു്. അതു ഷിവാേഗാ അറി�
യുന്നില്ല. േമാേസ്കായിൽ തിരിെച്ചത്തിയ ഷിവാേഗാ ഒരു
െചറുപ്പക്കാരിെയ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു. തെന്റ ആദ്യ�
െത്ത ഭാര്യെയ കാണാനാണു് അയാൾക്കു് െകാതി.
പേക്ഷ, ആ അഭിലാഷം സാഫല്യത്തിെലത്തുന്നതിനു്
മുൻപു് അയാൾ ഹൃദയസ്തംഭനത്താൽ മരിച്ചു. ഷിവാേഗാ�
യുേട മൃതേദഹം സംസ്കരിക്കുേമ്പാൾ േലാറ അവിെട
എത്തുന്നു. അവൾ െപാട്ടിക്കരയുന്നു. പിന്നീടു് േലാറെയ
ആരും കണ്ടിട്ടില്ല.

പസ്റ്റർനക്ക് സത്യം പറയുന്നുെവന്നു് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ
എെന്റ അഭിവന്ദ്യ സുഹൃത്തായ തിരുെനല്ലൂർ കരുണാക�
രൻ എേന്നാടു പിണങ്ങുേമാ എേന്താ?

േരാഗാണു

താൻ നരകെത്ത സൃഷ്ടിച്ചതു്
അങ്ങുതാെഴയാണേല്ലാ
എന്നു വിചാരിച്ചു െകാണ്ടു
ൈദവം ഉണ്ണി വാരിയത്തിെന്റ
കഥെയ േനാക്കുേമ്പാൾ
നരകം അതിൽ വന്നി�
രിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹം
കാണുന്നു, ലജ്ജിക്കുന്നു

േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ
കൂെടക്കൂേട പ്രത്യക്ഷരാ�
കുന്ന േബബിേമേനാെന്റ�
യും കണ്ണൻ േമേനാെന്റയും
കഥാസാഹസങ്ങൾ ഞാ�
െനന്തിനു് വായിക്കുന്നു? വാ�
രികയുെട പത്രാധിപസ�
മിതിേയാടുള്ള േസ്നഹവും

ബഹുമാനവും െകാണ്ടു്. അവരിൽ ചിലർ എെന്റ അഭിവ�
ന്ദ്യ സുഹൃത്തുക്കളാണു്. അവരുെട വാരികെയ എനിക്കു്
അവഗണിക്കാൻ വയ്യ. അതുെകാണ്ടു് ഞാൻ േബബി േമ�
േനാെന്റയും കണ്ണൻ േമേനാെന്റയും കഥകൾ വായിക്കു�
ന്നു. പാരായണം നടക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന എെന്റ മുഖം
അല്പാല്പമായി തിരിയുന്നു. കഥയുെട പര്യവസാനത്തി�
െലത്തുേമ്പാൾ ജുഗുപ്സ െകാണ്ടു് സമ്പൂർണ്ണമായി എെന്റ
മുഖം തിരിഞ്ഞു േപാകുന്നു. ഈ ആഴ്ചെത്ത വാരികയി�
െല “അറ്റുേപാകുന്ന കണ്ണികൾ” എന്ന ‘രാക്ഷസീയത’
േക്ലശിച്ചു് വായിച്ചു. കുടിയനും വ്യഭിചാരിയുമായ ഭർത്താ�
വിെന ഉേപക്ഷിച്ചു് ഭാര്യ അമ്മയുെട അടുക്കെലത്തുന്നു.
ഭർത്താവു് ദൂതെന അയച്ചിട്ടും അവർ മകെള തിരിച്ചയയ്ക്കു�
ന്നില്ല. വിഡ്ഢിയായ പമ്പരം സ്വയം കറങ്ങുന്നതുേപാെല
എത്രേയാ കാലമായി ഈ ഇതിവൃത്തം കറങ്ങിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഭ്രമണം കാണാൻ കഥെയഴുതിയ�
വർ നമ്മെള ക്ഷണിച്ചേല്ലാ. ആഖ്യാനൈവദഗ്ദ്ധ്യമില്ലാ�
ത്ത, ജീവിതാവേബാധമുളവാക്കാത്ത, കലാപരമായ
ആവിഷ്കാരമില്ലാത്ത ഈ രചന അനുവാചകെന്റ മന�
സ്സിെന ആക്രമിക്കുന്ന േരാഗാണുവാണു്. കഥെയഴുത്തു�
കാർ നമ്മെള ഹൃദയസമ്പന്നതയിേലക്കു നയിച്ചിെല്ലങ്കി�
ലും േവണ്ടില്ല, മനസ്സിെന പരിപൂർണ്ണമായും െപാള്ളയാ�
ക്കരുതു്. േരാഗാണുക്കെള കടത്തിവിടരുതു്.

കാമുകി കാമുകെന്റ ൈകത്തണ്ടയിൽ െകട്ടാൻ രാഖി�
യുമായി വരുന്നു. െകട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സേഹാദ�
രീ സേഹാദരന്മാരായി. അവൾ വിവാഹിതയാകാൻ
േപാകുകയാെണന്നു് അറിഞ്ഞു് അയാൾ ചരടു െകട്ടാൻ
സമ്മതിച്ചു. െപണ്ണിെന േവെറാരുത്തൻ വിവാഹം കഴി�
ച്ചുെകാണ്ടുേപായി. നൂെറ്റാന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അന്നാ�
ണേല്ലാ വിവാഹത്തിെന്റ നൂെറ്റാന്നാം ദിവസെമന്നു വി�
ചാരിച്ചു പൂർവ കാമുകൻ ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവൾ അയാ�
ളുെട മുൻപിെലത്തുന്നു. സ്വപ്നേമാ? അല്ല. യാഥാർത്ഥ്യം
തെന്ന. ഭർത്താവു് രേതാപകാരിയായതുെകാണ്ടു് അവൾ
പിണങ്ങിത്തിരിച്ചുവന്നിരിക്കുകയാണു്. പൂർവ കാമുകൻ
ചരടു െപാട്ടിെച്ചറിയുേമ്പാൾ കഥ തീരുന്നു. (ജനയുഗം
വാരിക—നൂെറ്റാന്നാം രാവു്—ഉണ്ണി വാരിയത്തു് ) ഈശ്വ�
രനുേപാലും ലജ്ജ േതാന്നുന്ന കഥകളുണ്ടു്. താൻ നരക�
െത്ത സൃഷ്ടിച്ചതു് അങ്ങുതാെഴയാണേല്ലാ എന്നു വിചാരി�
ച്ചു െകാണ്ടു ൈദവം ഉണ്ണി വാരിയത്തിെന്റ കഥെയ േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ നരകം അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹം
കാണുന്നു, ലജ്ജിക്കുന്നു. ലജ്ജ മാറുേമ്പാൾ േദഷ്യെപ്പട്ടു്
‘െഹാറർ, െഹാറർ’ എന്നു് അേദ്ദഹം വിളിക്കുന്നു. പ്രി�
യെപ്പട്ട വായനക്കാേര കാേതാർത്തു േനാക്കു. ഈശ്വ�
രൻ െഹാറർ എന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കുന്നതു േകട്ടു�
കൂേട?

ഭൂമിെയ ഈശ്വരെന്റ പാപമായി ചിലർ കാണുന്നു. ആ
കാഴ്ച െതറ്റു്. ഈശ്വരെന്റ പാപം യഥാർത്ഥത്തിൽ മല�
യാള ഭാഷയിൽ രൂപംെകാള്ളുന്ന െചറുകഥകളാണു്.
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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.)

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


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

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531

