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സാഹിത്യവാരഫലം

1993/02/14-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരി
േലബർ കമ്മിഷണർ ആയി
രുന്ന കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള സർ
ക്കാർ േജാലിയിൽനിന്നു വി
രമിച്ചതിനു േശഷം കുണ്ടറ
അലിൻഡ് കമ്പനിയിൽ
ഉേദ്യാഗസ്ഥനായി േചർ
ന്നു. േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരിയുെട േസ്നഹിതനായിരുന്നു കു
ഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള. അേദ്ദഹം നിർബന്ധിച്ചതുെകാണ്ടാവ
ണം മുണ്ടേശ്ശരി അലിൻഡ് കലാസേമ്മളനം ഉദ്ഘാട
നം െചയ്യാൻ എത്തി. എെന്റ കൂെട ൈഹസ്ക്കൂളിൽ പഠി
ച്ചിരുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻനായർ അക്കാലത്തു് അലിൻഡി
െല പ്രമുഖനായ ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്നു. മുണ്ടേശ്ശരി
െയ ഇഷ്ടെപ്പടാത്ത ബാലകൃഷ്ണൻനായർ, കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ
പിള്ള അറിയാെത എെന്നയുംകൂടി പ്രഭാഷകനായി ക്ഷ
ണിച്ചു. പഴയ േലബർ കമ്മിഷണറുെട സമ്മതമില്ലാെത
യാണു് എെന്റ സുഹൃത്തു് എെന്ന ക്ഷണിച്ചെതന്നു് ഞാ
െനാട്ടറിഞ്ഞതുമില്ല. സേമ്മളനം തുടങ്ങുന്നതിനുമുൻപു്
എെന്നക്കണ്ട മുണ്ടേശ്ശരി “വഴക്കിെനാന്നും ഞാനില്ല”
എന്നു കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ളേയാടു പറഞ്ഞതു ഞാൻ േകട്ടു.
“ഞാനറിയാെതയുള്ള ക്ഷണിക്കലാണു് ” എന്നു എെന്ന
ലക്ഷ്യമാക്കി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള മറുപടി നല്കി. സേമ്മള
നം തുടങ്ങി. സ്വാഗതമാശംസിച്ചതു് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള.
അേദ്ദഹം ൈവകുണ്ഠേത്താളമുയർന്ന അത്യുക്തിെകാണ്ടു്
മുണ്ടേശ്ശരിെയ വാഴ്ത്തിയിട്ടു് സ്വാഗതമാശംസിച്ചു. എെന്റ
േപരുേപാലും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞില്ല. ഞാനങ്ങെന അപ
മാനിതനായി ഇരിക്കുേമ്പാൾ മുണ്ടേശ്ശരി വാഗ്മിതേത്താ
െട പ്രഭാഷണം നടത്തിത്തുടങ്ങി.
എെന്ന േനരിട്ടാക്രമിച്ചാൽ,
സ്വഭാവഹനനം നടത്തി
യാൽ മാത്രം പ്രത്യുത്തരം
നൽകും. അതും ഒേന്നാ
രേണ്ടാ വാക്കുെകാണ്ടു്.

ചില കാര്യങ്ങൾ അേദ്ദഹം പറയുേമ്പാൾ എെന്റ അടു
ത്തിരുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻനായർ “Here you can attack
him”എെന്നാെക്ക കാതിൽ െമാഴിയാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അെതാെക്ക നിഷ്ഫലമാെണന്നു് ചങ്ങാതി അറിഞ്ഞിരു
ന്നില്ല. കാരണം മുൻപു പ്രസംഗിച്ച ആളിെന പിന്നീടു
പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും വിമർശിക്കുകയില്ല
എന്നതാണു്. എെന്ന േനരിട്ടാക്രമിച്ചാൽ, സ്വഭാവഹ
നനം നടത്തിയാൽ മാത്രം പ്രത്യുത്തരം നല്കും. അതും
ഒേന്നാ രേണ്ടാ വാക്കുെകാണ്ടു്. മുണ്ടേശ്ശരി പ്രഭാഷണ
ത്തിെന്റ അന്ത്യേത്താടു് അടുത്തേപ്പാൾ സദസ്സിൽനിന്നു്
ഒരാൾ “വയലാർ രാമവർമ്മ തുടങ്ങിയവർ മാെറ്റാലി
ക്കവികളാെണന്ന എം. കൃഷ്ണൻനായരുെട അഭിപ്രാ
യെത്തക്കുറിച്ചു അങ്ങ് എന്തു പറയുന്നു” എന്നു് അേദ്ദ
ഹേത്താടു് േചാദിച്ചു. മുണ്ടേശ്ശരി ഉടെന മറുപടി നല്കി:
“എം. കൃഷ്ണൻനായേരാ? ആരാണു് അയാൾ? ഞാൻ
അങ്ങെന ഒരാളിെന അറിയില്ല” എന്നു് അേദ്ദഹം പറ
ഞ്ഞയുടെന സദസ്സിെന്റ ഭൂരിഭാഗവും എെന്നേനാക്കി
ആേക്ഷപിച്ചു ചിരിച്ചു. എെന്റ ഊഴമായി. ഞാൻ പ്രഭാ
ഷണം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ േവെറാരാൾ എേന്നാടു േചാദി
ച്ചു: “കുമാരനാശാനു് വള്ളേത്താളിേനക്കാൾ െപാക്കം
കൂടുതലാെണന്ന മുണ്ടേശ്ശരി മാഷിെന്റ അഭിപ്രായെത്ത
ക്കുറിച്ചു താങ്കൾ എന്തു പറയുന്നു?” ഞാൻ ഉടെന തിരി
ച്ചു േചാദിച്ചു: “മുണ്ടേശ്ശരി മാേഷാ? ആരാണു് ആ ആൾ?
ഞാൻ അങ്ങെന ഒരാളിെന േകട്ടിട്ടില്ലേല്ലാ. ആരാണു്
ആ മനുഷ്യൻ?” സദസ്സു ചിരിച്ചു. മുണ്ടേശ്ശരിയുേടയും കു
ഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ളയുേടയും മുഖങ്ങൾ വിവർണ്ണങ്ങളായി.
പിന്നീടു് കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞു് മുണ്ടേശ്ശരിെയ കായി
ക്കെര വച്ചു ഞാൻ കണ്ടു. മീറ്റിങ്ങ് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ “മാ
േഷ ഒരു സ്വന്തം കാര്യം പറയാനുണ്ടു് ” എന്നു ഞാൻ
അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു. മാഷ് എഴുേന്നറ്റു് എെന്റ അടു
െത്തത്തി. “എന്താ േവണ്ടതു് പറയൂ” എന്നായി. “എെന്റ
മകനു് ഇംഗ്ലീഷ് എം. എ. ക്ലാസ്സിൽ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി
െക്കാടുക്കണം മാഷ്. െസന്റ് േതാമസ് േകാേളജിലാ
ണു്.” “ഞാൻ അവരുമായി പിണക്കത്തിലേല്ല. േനാക്ക
െട്ട” എന്നു് അേദ്ദഹം അറിയിച്ചു. കാലം കഴിഞ്ഞു. േകാ
േളജുകളിൽ പുതിയ അഡ്മിഷനായി. എെന്റ മകൻ വീ
ട്ടിൽ നില്ക്കുകയാണു് ഒരിടത്തും എം. എ.യ്ക്കു് പ്രേവശനംകി
ട്ടാെത. അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരു രജിസ്േറ്റർഡ് കത്തു്.
തുറന്നുേനാക്കി. മകനു അഡ്മിഷൻ നല്കുന്നു എന്ന
റിയിക്കുന്ന െമേമ്മാ. കൂെട മുണ്ടേശ്ശരിയുെട കത്തും.
അഡ്മിഷനു െചല്ലുേമ്പാൾ തടസ്സം വല്ലതും േകാേളജ
ധികാരികൾ പറഞ്ഞാൽ മകൻ തെന്ന വന്നു കാണ
ണെമന്നും താൻ കൂെടേപ്പായി അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചു
െകാടുക്കുെമന്നും മുണ്ടേശ്ശരി എഴുതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
മകൻ ക്ലാസ്സിൽ േചർന്നു. ജയിച്ചു. അതിെന്റ േപരിൽ
േജാലിയും കിട്ടി.
പിന്നീടു് ഞാൻ മുണ്ട
േശ്ശരിെയ കണ്ടേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം െചയ്തുതന്ന
ഉപകാരത്തിനു് ഒരി
ക്കൽക്കൂടി നന്ദി പറ
ഞ്ഞു. പേക്ഷ, അേദ്ദ
ഹം അതു മറന്നുേപാ
യി. മഹാന്മാർ അങ്ങ
െനയാണു്. പഴയ നി
ന്ദനങ്ങൾ അവർ ഓർ
മ്മിക്കില്ല. അന്യർക്കു്
േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരി
അവർ ആെരന്നു േനാ
ക്കാെത ഉപകാരം െചയ്യുന്നു. ഉടെന അവർ അതു മറ
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. മാേഷ, അങ്ങു ഇന്നില്ലാത്തതിൽ
ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട മഹാമനസ്ക്കത എനിക്കി
ല്ലാത്തതിൽ ഏെറ ദുഃഖിക്കുന്നു.

മാറ്റം
ഇന്നു വസ്തുക്കൾക്കു് പണ്ടു്
അവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉപ
േയാഗമല്ല ഉള്ളതു്. എല്ലാം
മാറിേപ്പായിരിക്കുന്നു. േറ
ഡിേയായുെട േനാബ് തിരി
ച്ചുവച്ചു് ശബ്ദം േകൾപ്പിക്കു
ന്നതു് വാച്ചു തിരുത്താനാ
ണിന്നു്. പത്രാധിപരുെട േമശയുെട താെഴ പണ്ടു ചവ
റ്റുകുട്ട വച്ചിരുന്നതു് േവണ്ടാത്ത കടലാസ്സുകൾ ഇടാനാ
യിരുന്നു. ഇന്നാകെട്ട അവിെട നല്ല കഥകൾ എഴുതിയ
കടലാസ്സുകൾ അനവരതം വീഴുന്നു. ചീത്തക്കഥകൾ
അച്ചടിക്കാനുള്ള കടലാസ്സുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു വാ
രികകൾ. തീെര ഹ്രസ്വമായ സമയംെകാണ്ടു് അത്യാ
വശ്യ വസ്തുതകൾ അറിയിക്കാനുള്ള ഉപകരണമായി
രുന്നു െറ്റലിേഫാൺ… ഇന്നതു് രാത്രി പന്ത്രണ്ടു മണി
ക്കുേശഷം, നിരൂപണെമഴുതുന്നവെര വിളിച്ചുണർത്തി
അസഭ്യപദങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഉപകരണമായിേപ്പായി
രിക്കുന്നു. രണ്ടു െകട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ മതിൽ െകട്ടുന്ന
തു് രണ്ടു വീട്ടുകാരികൾക്കും അതിെന്റ അടുത്തു െചന്നു
നിന്നു് സംസാരിക്കാൻ അവെര സഹായിക്കാനാണു്.
പ്രഭാഷണേവദികൾ ജനതെയ ഉദ്േബാധിപ്പിക്കാനല്ല
ഇന്നു് ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്. േനരേത്ത പ്രസംഗിച്ചവെന്റ
തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും പറയാനാണു് അതിെന്റ ഉപേയാ
ഗം. ൈലബ്രറികൾ പുസ്തകെമടുത്തുെകാണ്ടുേപായി വാ
യിച്ചു് സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കാനുള്ളവയല്ല. കാമുക
നും കാമുകിക്കുമുള്ള ‘റാങ്ദവൂ’ ആണു്. (rendezvous =
േപ്രമസേങ്കതം) എല്ലാറ്റിനും മാറ്റം. അതുെകാണ്ടു മാതൃ
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ‘പന്തങ്ങൾ’ എന്ന െചറുകഥെയ
ഴുതിയ ശ്രീ. ശശിധരൻ ശ്രീപുരെത്ത കുറ്റെപ്പടുത്തുന്ന
തു ശരിയല്ല. സ്ത്രീകളുെട സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്ന പുരുഷ
ന്മാെര എഴുേന്നല്പിച്ചിട്ടു് അവിെട തെന്റ ഭാര്യെയ ഇരു
ത്താൻ ഒരുത്തനു് ആഗ്രഹം. കണ്ടക്ടർ േവണ്ടതു െച
യ്യാത്തതുെകാണ്ടു് അയാൾ േപാലീസിെന േതടിേപ്പാകു
ന്നു. ബസ്സ്റ്റാൻഡിേലയ്ക്കു ഇരച്ചുകയറിയ പന്തംെകാളു
ത്തി പ്രകടനക്കാരുെട തിരക്കിൽെപ്പട്ടുേപായ ഭർത്താ
വിനു വീണ്ടും ബസ്സിൽ കയറാനാവുന്നില്ല. െപാലീസ്സു
കാരൻ ബസ്സ് ൈഡ്രവർക്കു കൂട്ടു്. സ്ത്രീയുെട ഭർത്താവി
ല്ലാെത ബസ്സ് നീങ്ങുേമ്പാൾ ൈഡ്രവറുെട കാേമാത്സുക
ങ്ങളായ കണ്ണുകൾ അവളിൽ വന്നുവീഴുന്നുേപാലും. മാ
നുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കു വന്ന തകർച്ച ചിത്രീകരിക്കാൻ
ശ്രമിച്ച കഥാകാരൻ വിജയം പ്രാപിച്ചില്ല. വിഷയത്തി
െന്റ ചിരപരിചിതത്വെമന്ന കടുവ േമൽേമശേയാടുകൂടി
രൂപപഞ്ജരത്തിൽ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും അസ്വസ്ഥനാ
യി നടക്കുന്നു എെന്നാെക്കപ്പറഞ്ഞു് അേദ്ദഹെത്ത പഴി
േക്കണ്ടതില്ല. അെതാന്നുമല്ല അേദ്ദഹം ലക്ഷ്യമാക്കിയ
തു്. വീടുകൾക്കിടയിൽ മതിലുെകട്ടുന്നതു് രണ്ടു വീട്ടുകാരി
കൾക്കും നിന്നു സംസാരിക്കാനായതുേപാെല വിഭിന്ന
ലക്ഷ്യമാണു് ശശിധരനു്. അതു് അേദ്ദഹം സാക്ഷാത്ക
രിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹെത്ത നമുക്കു അഭി
നന്ദിക്കാം.
ഇന്നു വസ്തുക്കൾക്കു് പണ്ടു്
അവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉപ
േയാഗമല്ല ഉള്ളതു്. എല്ലാം
മാറിേപ്പായിരിക്കുന്നു. േറഡി
േയായുെട േനാബ് തിരിച്ചുവച്ചു്
ശബ്ദം േകൾപ്പിക്കുന്നതു്
വാച്ചു തിരുത്താനാണിന്നു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: കാേറാടിക്കുന്ന ഭർത്താവു് ഭാര്യെയ അടു
ത്തിരുത്തിെക്കാണ്ടു േപാകുന്നതു് എന്തിനാണു് ?

ഉത്തരം: തിരിച്ചു വീട്ടിൽ െചല്ലുേമ്പാൾ േഗറ്റു തുറന്നു
െകാടുക്കാൻ.

േചാദ്യം: മാർക്സിസ്റ്റാകാൻ േകാൺഗ്രസുകാരനാ
കാൻ പാർട്ടിയിൽ അംഗമാകണെമന്നുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഇല്ല. മാർക്സിസ്റ്റു പാർട്ടിയിെല ചില അംഗ

ങ്ങെളക്കാൾ ഉറച്ച മാർക്സിസ്റ്റുകെള ഞാൻ കണ്ടി
ട്ടുണ്ടു്. അവർ പാർട്ടി അംഗങ്ങളല്ല. േകാൺഗ്രസ്
പാർട്ടിയിെല അംഗമല്ലാത്ത തനി േകാൺഗ്രസുകാ
രനുമുണ്ടു്.

േചാദ്യം: ജീവിതത്തിെല ദുസ്സഹ നിമിഷേമതു?
ഉത്തരം: േവദനയിൽ—അതു ശാരീരികമാകാം, മാന

സികമാകാം—പുളഞ്ഞുകിടക്കുേമ്പാൾ ഉറങ്ങിേപ്പാകു
ന്നു. േനരം െവളുത്തു് ഉണർെന്നഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ
തേലദിവസെത്ത േവദന എല്ലാ തീക്ഷ്ണതകേളാടും
കൂടി വെന്നത്തുന്നു. ആ നിമിഷം തികച്ചും ദുസ്സഹമാ
ണു്. (പ്രീേമാ ലീവിയുെട അഭിപ്രായം)

േചാദ്യം: വള്ളേത്താളും ചങ്ങമ്പുഴയും തമ്മിലുള്ള വ്യ
ത്യാസെമന്തു?

ഉത്തരം: വള്ളേത്താൾക്കവിതയിെല ഓേരാ പദവും
കവിയുെട രക്തത്തിലൂെട വന്നു് കടലാസ്സിൽ വീണ
താണു്. ചങ്ങമ്പുഴയുെട ‘മനസ്വിനി’ തുടങ്ങിയ ചില
കാവ്യങ്ങെളാഴിച്ചു നിറുത്തു. ബാക്കി കാവ്യങ്ങളിൽ
അേദ്ദഹമുപേയാഗിച്ച വാക്കുകൾ േപനത്തുമ്പിൽ
നിന്നു വന്നെതേന്ന േതാന്നൂ. രക്തവുമായി അവയ്ക്കു
ബന്ധമില്ല.

േചാദ്യം: ദുഃഖം നിറഞ്ഞ മുഖവുമായി മെറ്റാരുത്തെന്റ
മുൻപിൽ െചല്ലരുെതന്നു് നിങ്ങൾ എഴുതി. എന്തു
െകാണ്ടാണതു?

ഉത്തരം: നിങ്ങളുെട ദുഃഖേത്തക്കാൾ വലിയ ദുഃഖം

എനിക്കുണ്ടു്. അേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട ദുഃഖനിേവദനം
എനിക്കു സഹിക്കാെനാക്കുേമാ?

േചാദ്യം: േവദനയാർന്ന ജീവിതെമങ്ങെന?
ഉത്തരം: അന്യെന്റ കാരുണ്യത്തിൽ, അവെന്റ മഹാ
മനസ്കതയിൽ ജീവിേക്കണ്ടിവന്നാൽ അതാണു് േവ
ദനാത്മകമായ ജീവിതം.

േചാദ്യം: േഗാസിപ്പല്ലാെത നിങ്ങളുെട േകാളത്തിൽ
വല്ലതുമുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഓടാത്ത ഏതു നാഴികമണിയും ദിവസ

ത്തിൽ രണ്ടുതവണ ശരിയായ സമയം കാണിക്കു
െമന്നു് ആേരാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അതുേപാെല ഈ
പംക്തിയിലും കുറഞ്ഞതു രെണ്ടണ്ണെമങ്കിലും ശരിയാ
യിരിക്കും.

േചാദ്യം: നവീനകവിതയുെട നൂതനമായ ആവിഷ്കാ
രരീതിെയങ്കിലും നിങ്ങൾ മാനിക്കാത്തതു് എന്തു?”

ഉത്തരം: പുതിയ ആശയെത്ത മലിനമായ രീതിയി
ലും ആവിഷ്കരിക്കാമേല്ലാ.

അേനകമേനകം പ്രകാശവർഷങ്ങൾക്കുമുൻപു് നക്ഷത്ര
ത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട രശ്മികൾ ഇനിയും ഭൂമിയിെലത്തി
യിട്ടില്ല. എത്തിക്കഴിഞ്ഞാേല നമ്മൾ അതിെന കാണൂ.
െക. എൻ. ദുർഗാദത്തൻ ഭട്ടതിരി എന്ന കവി നക്ഷത്ര
ത്തിൽനിന്നു പ്രസരിച്ച സുവർണ്ണ രശ്മികൾ നമ്മുെട േലാ
കെത്ത സ്പർശിച്ചില്ല എന്നു േവദനേയാെട ശ്രീ. രാധാകൃ
ഷ്ണൻ െവങ്കിടങ്ങ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം കണ്ട
ഒരു മയൂഖമിതാ:
പൂക്കുല ചൂടും നിറപറയും പത്തു
പൂക്കളും ശ്രീയാളുമഷ്ടമംഗല്യവും
മംഗലകുംഭങ്ങൾ ഭദ്രദീപങ്ങളും
മംഗല്യദങ്ങളാം മറ്റു വസ്തുക്കളും
െവച്ചതിൻമുമ്പിലണിഞ്ഞ പലകേമൽ
സ്വച്ഛാംബരത്താൽ സമാവൃത ഗാത്രിയായ്
നാളീകമേധ്യ മരാളികെയന്നേപാൽ
നാണിച്ചു നാണിച്ചിരിപ്പൂ നവവധു!

ഞാൻ കാണാത്ത ഈ സ്വർണ്ണരശ്മിെയ എനിക്കു കാ
ണിച്ചുതന്ന േലഖകനു നന്ദി (േലഖനം മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പ
തിപ്പിൽ).

പി. േസാമൻ
രാത്രി രണ്ടു മണിക്കാണു്
ഞാനിതു് എഴുതുന്നതു്. തു
റന്നിട്ട ജനലിൽക്കൂടി േനാ
ക്കിയേപ്പാൾ ഒറ്റ നക്ഷത്ര
െത്ത കാണാറായി. േലശം
തണുപ്പു്. എനിെക്കാരു സി
ഗരറ്റ് വലിച്ചാൽ െകാള്ളാ
െമന്നുണ്ടു്. തൽക്കാലം തീെപ്പട്ടിേയാ ൈലറ്റേറാ ൈക
യിലില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് നക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു് സിഗററ്റ്
കത്തിച്ചാെലെന്തന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുേമാ? ചിലർ വി
ചാരിക്കും. എെന്റ േസ്നഹിതനായ ഒെരഴുത്തുകാരൻ വി
ശന്നു തളർന്നു് മദ്രാസ് കടപ്പുറത്തു കിടന്നേപ്പാൾ മുക
ളിൽ തിളങ്ങിനിന്ന പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ േദാശയായി അടുത്തു
വന്നു വീെണങ്കിൽ എന്നാശിക്കുകയുണ്ടായി. അേദ്ദഹം
തെന്ന അങ്ങെന പറഞ്ഞതു ഞാൻ േകട്ടു. നിലവിളക്കു
കത്തിക്കാൻ േവണ്ടി ആരും വീട്ടിനു തീവയ്ക്കാറില്ല. ക്ഷുദ്ര
ങ്ങളായ സംഭവങ്ങെള വർണ്ണിക്കാനായി വൃഥാ സ്ഥൂല
ങ്ങളായ വാക്യങ്ങൾ എഴുതിവയ്ക്കുന്നതു നക്ഷത്രത്തിൽനി
ന്നു് സിഗററ്റു കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുേപാെലയാണു്.
ശ്രീ. പി. േസാമൻ നിലവിളക്കു കത്തിക്കാൻ വീട്ടിനു തീ
വയ്ക്കുന്ന ആളല്ല. അേദ്ദഹം തീെപ്പട്ടിയുരച്ചു് െമെല്ല െനയ്ത്തി
രി കത്തിക്കുന്നു. ആ തിരിെയടുത്തു നിലവിളക്കിെല മറ്റു
തിരികെളെയല്ലാം െകാളുത്തുന്നു. ആെക തിളക്കം. േദ
ശാഭിമാനി വാരികയിൽ അേദ്ദഹെമഴുതിയ “നക്ഷത്ര
വിളക്കു് ” എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചേപ്പാൾ എനിെക്കഴു
താൻ േതാന്നിയതു് ഇങ്ങെനയാണു്. ബഹളമില്ല, ആർ
ഭാടമില്ല, ആക്രമേണാത്സുകതയില്ല. ഒരു പിച്ചിപ്പൂവിെന
െചടിയിൽനിന്നു് അടർത്തിെയടുക്കുന്ന ലാഘവേത്താ
െട അേദ്ദഹം പ്രതിപാദ്യവിഷയെത്ത സമീപിക്കുന്നു.
ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. കലുഷമായ നാടു്. മനുഷ്യരുെട ചല
നങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം വരുത്തുന്ന നിയമങ്ങൾ. അതി
െന കർഫ്യു എന്നു വിളിക്കും. ആ കർഫ്യു നിലവിലിരി
െക്ക ചുവന്ന ക്രിസ്മസ് നക്ഷത്രം വാങ്ങി ഭവനത്തിൽ
വയ്ക്കാൻ ഒരു ബാലനു െകാതി. അവൻ അച്ഛേനാടുകൂ
ടി പട്ടണത്തിേലക്കു േപാകുന്നു. വലിയ വിലെകാടുത്തു്
അതു വാങ്ങി കർഫ്യൂവിെന്റ കൂരിരുട്ടിലൂെട ഭവനത്തിേല
ക്കു തിരിച്ചുേപാരുന്നു. പാരുഷ്യത്തിൽ മൃദുത്വം, നൃംശസ
തയിൽ കാരുണ്യം, േലാഭത്തിൽ ഔദാര്യം, ഭൗതിക
ത്വത്തിൽ ആധ്യാത്മികത്വം ഇവെയ കലാസുഭഗമായി
േസാമൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ആറടി നീളമുള്ള ഇരുമ്പിൻ
കുഴലിൽ ദ്വാരങ്ങളിട്ടു അവയിലൂെട നാദമുയർത്താൻ
നമ്മുെട കഥാകാരന്മാർ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ േസാമൻ പുല്ലാ
ങ്കുഴെലടുത്തു മധുരനാദം േകൾപ്പിക്കുന്നു. പന്തം കത്തി
ച്ചല്ല അേദ്ദഹം െനയ്ത്തിരി െകാളുത്തുന്നതു്. മെറ്റാരു െന
യ്ത്തിരിെകാണ്ടാണു്.
അേനകമേനകം പ്രകാ
ശവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു്
നക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു പു
റെപ്പട്ട രശ്മികൾ ഇനിയും
ഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല.
എത്തിക്കഴിഞ്ഞാേല
നമ്മൾ അതിെന കാണൂ.

നമ്മൾ മറ്റുള്ളവേരാടു
വിനയേത്താെട െപ
രുമാറിയാൽ അതു
നമ്മുെട നന്മയായിട്ടല്ല
അവർ കരുതുക; െകാ
ള്ളരുതായ്മയായിേട്ടാ
താഴ്ചയായിേട്ടാ ആവും
ബുദ്ധേദവ ഭട്ടാചാര്യ
കരുതുക. അതുെകാണ്ടു്
അന്യേരാടു െപരുമാറുേമ്പാൾ വിനയത്തിനു പകരം െത
ല്ലു പുച്ഛം കാണിക്കുന്നതു നന്നു്. എങ്കിലും എനിക്കും നി
ങ്ങൾക്കും വിനയം വിട്ടു െപരുമാറാൻ വയ്യ. െപരുമാറി
യാൽ നമ്മൾ നമ്മളല്ലാെതയായിത്തീരും.

എം. െക.സാനു
മഹാത്മാഗാ
ന്ധിെയക്കുറിച്ചു് ധാരാളം
ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ
ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാർ
ക്സിസത്തിെന്റ വീക്ഷണഗതി
അവലംബിച്ചു രചിക്കെപ്പ
ട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിരു
ത്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അത്തരം പുസ്തകങ്ങളിൽ എെന്ന
ആകർഷിച്ചതു് ബുദ്ധേദവ ഭട്ടാചാര്യയുെട Evolution
of the Political Philosophy of Gandhi എന്നതാണു്

മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിെല ചില
അംഗങ്ങെളക്കാൾ ഉറച്ച മാർ
ക്സിസ്റ്റുകെള ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
അവർ പാർട്ടി അംഗങ്ങളല്ല.
േകാൺഗ്രസ് പാർട്ടിയി
െല അംഗമല്ലാത്ത തനി
േകാൺഗ്രസ്സുകാരനുമുണ്ടു്.

(Calcutta Book House, Calcutta, 12 October 1969).
ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു: First Gandhiji introduced
‘serious politics’ in this country and transformed
the national movement, till then confined to the
western oriented urban upper social strata and
middle classes, to an authentic broad based mass
movement. He evolved a technique of direct mass
action which placed unhesitating reliance on the
creative political role of the masses in politics.

ഈ ചിന്താഗതിയിൽ
നിന്നു് വിഭിന്നമായ ചി
ന്താഗതിയാണു് മെറ്റാ
രു മാർക്സിസ്റ്റായ പ്ര
െഫസർ എം. െക. സാ
നുവിനുള്ളതു്. ഗാന്ധിജി
മറ്റുള്ളവർെക്കന്നേപാ
െല തനിക്കും മാർഗ്ഗദർ
ശനമരുളിയ നക്ഷത്ര
മാെണന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടു്
സാനു പറയുന്നു “രാഷ്ട്രീ
എം. െക. സാനു
യത്തിെന്റയും മതത്തി
െന്റയും ൈശലികൾ സേമ്മളിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം
അഭികാമ്യമെല്ല”ന്നു്.
ഗാന്ധിജിയുെട ജീവിതത്തിെല കർത്തൃനിഷ്ഠമായ അം
ശത്തിനു് (ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരെമന്നതു് ) അതിേന്റ
തായ വസ്തുനിഷ്ഠമായ അംശം (മനുഷ്യേസവനം എന്ന
തു് ) ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു ബുദ്ധേദവ ഭട്ടാചാര്യ എടുത്തു
കാണിക്കുന്നു. Political philosophy രാഷ്ട്രവ്യവഹാര
സംബന്ധിയായ ദർശനം വസ്തുനിഷ്ഠമായ അംശെത്ത
യാണു് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ, കർ
ത്തൃനിഷ്ഠമായ അംശെത്ത അവഗണിക്കാനും വയ്യ.
അതിനാൽ മതവും രാഷ്ട്രവ്യവഹാരവും സേമ്മളിക്കും
എന്നാണു് ഭട്ടാചാര്യയുെട അഭിപ്രായം.
താനുപന്യസിക്കുന്ന ഏതു തത്ത്വവും ശക്തമായി പ്രക
ടിപ്പിക്കാൻ സാനുവിനു കഴിയും. കുങ്കുമം വാരികയിെല
ഈ േലഖനവും അങ്ങെന തെന്ന.
Fredirich Tomlin

എഴുതിയ T. S. Eliot—
A Friendship എന്ന
പാരായണേയാഗ്യ
മായ പുസ്തകത്തിൽ
(Routledge, London,
Spl Price Rs. 225)

ഏല്യറ്റിെന്റ ഒരു വാ
ക്യം എടുത്തു് േചർത്തി
ട്ടുണ്ടു്. “Sensibility

alters from generation
to generation in
everyone, whether
we will or no; but expression is only altered by a
man of genius”—ഒരു തലമുറയിൽനിന്നു മെറ്റാരു തല

മുറയിേലക്കു വരുേമ്പാൾ ആരിലും ഭാവസംഭൃബ്ധതയ്ക്കു
മാറ്റം വരും. നമുക്കു േവണെമങ്കിലും േവെണ്ടങ്കിലും.
പേക്ഷ, പ്രതിഭാശാലിേക്ക ആവിഷ്കാര രീതിക്കു മാറ്റം
വരുത്താൻ കഴിയൂ. ആവിഷ്കാര ൈശലിക്കു പരിവർത്ത
നം ഉണ്ടാക്കിയ കവിയാണു് എഴുത്തച്ഛൻ. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ആ ൈശലിെയ ഇന്നുവെര ആരും അതിശയിച്ചി
ട്ടില്ല.

വായിേക്കണ്ട പുസ്തകം
പ്രീേമാ ലീവിയുെട രണ്ടു
പുസ്തകങ്ങെളക്കുറിച്ചു്—

1)The Drowned and
The Saved 2) Other
People’s Trades ഞാൻ

ഈ പംക്തിയിെലഴുതി
യിരുന്നു. ഈ ശതാബ്ദ
ത്തിെല മഹനീയങ്ങ
ളായ പുസ്തകങ്ങളിൽ
ഒന്നാണു് The Drowned
and The Saved എന്ന
ആത്മകഥ. ലീവിയുെട
ആത്മഹത്യയ്ക്കു് മുൻപുള്ള
പ്രീേമാ ലീവി
ഒരാവിഷ്കാരമായി അതി
െന പരിഗണിക്കാം. ലക്ഷക്കണക്കിനു് നിരപരാധരായ
ജൂതന്മാെര ജീവേനാെട ദഹിപ്പിച്ച ഹിറ്റ്ലറുെടയും മറ്റു
നാത്സികളുേടയും മൃഗീയതെയ നിസ്സംഗതേയാെട പ്ര
തിപാദിക്കുന്ന ആ ആത്മകഥ ഞാൻ എേപ്പാഴും പറ
യാറുള്ളതുേപാെല നെമ്മ മറ്റാളുകളായി മാറ്റും. One of
the Century’s truly necessary books എന്നു അേമരി
ക്കൻ േനാവലിസ്റ്റ് ഫിലിപ്പ് േറാത്ത് വാഴ്ത്തിയ ലീവിയു
െട ഗ്രന്ഥമാണു് If this is a Man—The Truce എന്നതു്
(രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ ഒറ്റവാല്യമായി) He was himself
a magically endearing man, the most delicately
forceful enchanter I’ve ever known എന്നും േറാത്ത്
അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ടു്.

ആദ്യെത്ത പുസ്തക
മായ If this is a man
എന്നതിൽ ജർമ്മൻ
തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ
താൻ അനുഭവിച്ച യാത
നകെള കുറിച്ചാണു് ലീ
വി എഴുതുന്നതു്. നാത്സി
കേളാടു വിേദ്വഷം ഇല്ലാ
െതയാണു് ലീവി എഴു
തുന്നെതങ്കിലും ആ വി
വരണങ്ങൾ വായിക്കു
ന്നവർക്കു േബാധേക്കടു
ണ്ടാകും. അേദ്ദഹം പറ

യുന്നു: Then for the first time we became aware that

our language lacks words to express this offence,
the demolition of a man. പേക്ഷ, ലീവിയുെട ഭാഷ സു
ശക്തമാണു്. അതു ഉപേയാഗിച്ചു് അേദ്ദഹം തടങ്കൽ

പ്പാളയത്തിെല ഭയജനകത്വം മുഴുവൻ വായനക്കാർക്കു്
അനുഭവെപ്പടുത്തിത്തരുന്നു.
The truce എന്ന രണ്ടാ

മെത്ത പുസ്തകത്തിൽ
അേദ്ദഹം തടങ്കൽപ്പാ
ളയത്തിൽനിന്നു േമാ
ചനം േനടി വീട്ടിെല
ത്തിയതിെന്റ കഥയാ
ണുള്ളതു്. മുപ്പത്തഞ്ചു
ദിവസം യാത്ര െചയ്തു
ലീവി വീട്ടിെലത്തി. കു
ടുംബത്തിെല അംഗ
ങ്ങെളല്ലാം ജീവിച്ചിരി
ക്കുന്നു. വീടു് എേപ്പാ
ഴുമുണ്ടു്. കീറിപ്പറിഞ്ഞ
വസ്ത്രങ്ങേളാടുകൂടി, താ
ടി വളർത്തിയവനായി, നീരുവന്നു വീർത്തവനായി വീട്ടി
െലത്തിയ അേദ്ദഹെത്ത ആരും അറിഞ്ഞില്ല ആദ്യം. വൃ
ത്തിയുള്ള വലിയ കിടക്ക, ലീവിയുെട ഭാരത്തിൽ അതു്
മൃദുവായി കീഴടങ്ങിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഭയെപ്പട്ടു. (തട
ങ്കൽപ്പാളയത്തിെല െവറും തറയിെല കിടപ്പു് ഓർമ്മി
ച്ച്—േലഖകൻ) തറയിൽ കണ്ണുകൾ േചർത്തുെകാണ്ടു്
എേന്താ അേന്വഷിക്കുന്നതുേപാെലയുള്ള അേദ്ദഹത്തി
െന്റ നടത്തം മാറിക്കിട്ടാൻ പല മാസങ്ങൾ േവണ്ടിവ
ന്നു. (തടങ്കൽപ്പാളയത്തിൽ കുടിക്കാൻ െവള്ളംേപാ
ലും കിട്ടാെത അങ്ങെനയാണു് അേദ്ദഹം നടന്നതു്—
േലഖകൻ) എന്നിട്ടും ഭയപ്രദങ്ങളായ കിനാക്കൾ അേദ്ദ
ഹെത്ത സമാക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.
ലീവി പറയുന്നതുേപാെല സ്വപ്നത്തിനു് അകത്തുള്ള സ്വ
പ്നം. പേക്ഷ, ഈ കിനാവു് യാഥാർത്ഥ്യമായി വായന
ക്കാെര ആക്രമിക്കും. അവർ െഞട്ടും. കണ്ണീെരാഴുക്കും.
പ്രീേമാ ലീവി! അങ്ങയുെട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എനിക്കു് കൂടു
തൽ മനുഷ്യത്വം നല്കിയിരിക്കുന്നു.
െപ്രാ ൈവസ് ചാൻസലറായിരുന്ന പി. ആർ. പരേമശ്വ
രപ്പണിക്കർക്കു് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല മലയാളത്തിലും
അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഒരിക്കൽ എേന്നാ
ടു പറഞ്ഞു: “ഊഷ്മളമായ വരേവല്പു് ” എന്നു നിങ്ങളിൽ
ചിലർ പറയുന്നതു ശരിയല്ല. Warm hearted welcome
സായ്പിെനസ്സംബന്ധിച്ചു ശരി. ഇംഗ്ലണ്ടു തണുപ്പു കൂടിയ
രാജ്യമാണേല്ലാ. നമ്മുേടതു ചൂടുള്ള രാജ്യമാണു്. അതു
െകാണ്ടു ‘ഹൃദയം കുളിർെക്ക’. ‘മനസ്സു കുളിർെക്ക’ എന്നു
േവണം പ്രേയാഗിക്കാൻ. ഇന്നു് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന മുറി
യുെട അപ്പുറത്തുള്ള മുറിയിെല െറ്റലിവിഷൻ െസറ്റിൽ
നിന്നു് ഊഷ്മളമായ വരേവല്പു് എന്നു ന്യൂസ് വായിക്കുന്ന
ആൾ പറയുേമ്പാൾ പരേമശ്വരപ്പണിക്കർസ്സാർ എെന്റ
മുൻപിൽ വന്നുനില്ക്കുന്നു.
□

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.)

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

