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സാഹിത്യവാരഫലം
1993/03/07-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

തിരുവനന്തപുരത്തു മഴ െപയ്താൽ കിഴേക്കേക്കാട്ടയ്ക്കു
മുൻവശത്തുള്ള സ്ഥലത്തു മുേട്ടാളം െവള്ളമുയരും. തുടർ�
ന്നു മഴ െപയ്തിെല്ലങ്കിൽ െവള്ളം ഒലിച്ചുേപാകും. കീലിട്ട
േറാഡ് വീണ്ടും മിന്നിത്തിളങ്ങും. ശ്രീ. പി. ഭാസ്കരെന്റ,
കലാമൂല്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചില കാവ്യങ്ങളുെട ആവിർ�
ഭാവം ഈ നഗരത്തിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത സന്ദർഭ�
ത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഴേപാെലയാണു്. രാജരഥ്യയിൽ�
നിന്നു് മലിനജലം ഒഴുകിേപ്പാകുന്നതുേപാെല അത്തരം
കാവ്യങ്ങൾ െപാടുന്നേന അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. േറാഡ്
സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന മട്ടിൽ കലാമൂ�
ല്യമുള്ള കാവ്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷങ്ങളാകുന്നു. രാജവീഥിയു�
െട മിനുക്കം കാണുേമ്പാൾ അവിെട മുൻപുണ്ടായിരു�
ന്ന മലിനജലെത്ത നമ്മൾ മറക്കുന്നതുേപാെല നല്ല
കവിതയുെട തിളക്കം കണ്ടു് ഒേന്നാ രേണ്ടാ ആഴ്ചയ്ക്കു മുൻ�
പുണ്ടായ ചീത്തക്കവിതയുെട അനാകർഷത്വം നമ്മൾ
വിസ്മരിക്കുന്നു. ‘കളിേക്കാപ്പുകൾ’ എന്ന നല്ല കാവ്യം
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വായിച്ച ഞാൻ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ മറ്റു പല കാവ്യങ്ങെളയും മറന്നുേപായിരിക്കുന്നു.
ഇേപ്പാൾ എെന്റ മുൻപിലുള്ള േശാഭയിൽ മാത്രമാണു്
കണ്ണു് പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്.

ഒരു ൈകേലസ് താെഴയിട്ടു്
ഒരു മഹാൻ ട്രാജഡിയു�
ണ്ടാക്കി. ഒരു േമാതിരം
നഷ്ടെപ്പടുത്തി േവെറാരു
മഹാൻ ലൗകിക േപ്രമെത്ത
ആധ്യാത്മിക േപ്രമമാക്കി മാ�
റ്റി. നമ്മുെട പ്രതിഭാദരിദ്രന്മാർ
നിരന്തരം കഥാപാത്രങ്ങ�
െള െകാന്നു കലാെകാ�
ലപാതകം നടത്തുന്നു.

ആകാരൈവപുല്യമുള്ള
വസ്തുക്കളും വ്യക്തികളും
നെമ്മ ആകർഷിെച്ചന്നുവ�
രില്ല. മാത്രമല്ല, ചിലേപ്പാൾ
അവെയ െവറുേപ്പാെട േനാ�
ക്കിെയന്നും വരും. തിരുവ�
നന്തപുരെത്ത മ്യൂസിയത്തി�
നു് എതിർവശത്തു ‘െനടുെന�
ടാ’ നിർമ്മിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന
പബ്ലിക് ഓഫീസ് െകട്ടിടം

കാഴ്ചയ്ക്കു ജുഗുപ്സാവഹമാണു്. എന്നാൽ അതിെന്റ ഒരു
െചറിയ രൂപം േസാപ്പ് െകാേണ്ടാ മാർബിൾ െകാേണ്ടാ
ഉണ്ടാക്കി പ്രദർശനത്തിനു വച്ചാൽ നമ്മൾ അതു േനാ�
ക്കിെക്കാണ്ടു വളെര േനരം നില്ക്കും. സാക്ഷാൽ തീവണ്ടി
ഓടുന്നതു കണ്ടാൽ നമുക്കു േപടി. ചുറ്റുകമ്പി മുറുക്കി വച്ചു്
കമ്പിപാളത്തിലൂെട ഓടിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടമായ തീവണ്ടി
കൗതുകപ്രദമാണു് പലർക്കും.

പി. ഭാസ്കരൻ

ഭാസ്കരെന്റ ‘കളിേക്കാ�
പ്പുകൾ’ എന്ന കാവ്യ�
ത്തിൽ ഇതിൽനിന്നു്
അല്പം വിഭിന്നമായ മാ�
നസിക നിലയാണു് പ്ര�
തിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
ഭീമാകാരമാർന്നവയു�
െട ഹ്രസ്വാകാരങ്ങളല്ല.
ഈ കാവ്യത്തിെല കളി�
േക്കാപ്പുകൾ. അവ േപ�
രക്കുട്ടികളുെട കളിപ്പാട്ട�

ങ്ങളാണു്. അവർ അേമരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന അച്ഛ�
നമ്മമാേരാെടാരുമിച്ചു െപായ്ക്കഴിഞ്ഞു.

ഈ വയസ്സനും പത്നിയും വീടിനു
കാവൽനായായ് േമവുന്ന മൃത്യുവും

എന്നാണു് മുത്തച്ഛൻ പറയുന്നതു്. അയാൾ കുഞ്ഞുങ്ങ�
ളുെട കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കണ്ടു് വികാരപാരവശ്യത്തിൽ വീ�
ഴുന്നു. കാമുകി നല്കിയ േറാസാപ്പൂ പുസ്തകത്തിെല താളു�
കൾക്കിടയിൽവച്ച കാമുകൻ വാർദ്ധക്യത്തിെലത്തിയ�
തിനു േശഷം അവെയ കാണാനിട വന്നാൽ? ആ ഉണ�
ങ്ങിയ ഇതളുകൾ അയാെള ഉത്കടവികാരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടു െചല്ലും. ഇതിെനയാണു ഭാവനാപരമായ സാ�
ക്ഷാത്കാരം എന്നു വിളിക്കുന്നതു്. അപ്രത്യക്ഷമായ കു�
ഞ്ഞുങ്ങേളാടുള്ള േസ്നഹെത്ത കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലൂെട സാ�
ക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഈ കാവ്യത്തിനു ഹൃദയസ്പർശകത്വ�
മുണ്ടു്.

ഞാൻ തീവണ്ടിയിൽ വടേക്കാട്ടു േപാവുകയായിരുന്നു.
എറണാകുളം േനാർത്ത് സ് െറ്റയ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇടപ്പ�
ള്ളിയായി. തീവണ്ടിച്ചക്രങ്ങളുെട ‘കടകട’ ശബ്ദംേപാ�
െല ഭൂതകാലത്തിെന്റ ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ടു. ആ അസ�
ഹനീയ ശബ്ദത്തിലൂെട ഒരു മധുര ശബ്ദം. ഓർമ്മിച്ചു
േനാക്കി “അഴകിെന്റ തൂെവള്ളിക്കിണ്ണെമല്ലാം അഴലു
നിറഞ്ഞവയായിരുന്നു” ദുഃഖസാന്ദ്രമാണു് ഈ വരികെള�
ങ്കിലും എെന്താരു മേനാഹാരിത. മഹാകവിക്കല്ലാെത
ഇെതഴുതാൻ കഴിയുേമാ? എഴുതിയ ആൾ മഹാകവി�
യെല്ലങ്കിലും ഞാൻ ആ േചാദ്യം േചാദിച്ചു. ഇടപ്പള്ളി
രാഘവൻപിള്ള എന്ന ഹതഭാഗ്യൻ എനിക്കു് ഉത്തരം
തരാൻ ഇല്ല.

എറിക് െഫ്രമ്മ്

ഒരുണങ്ങിയ െറയിൽ�
േവ സ് െറ്റയ്ഷനാണു്
ഇടപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥല�
ത്തിനു അധികാരികൾ
നല്കിയതു്. ചുറ്റുപാടുക�
ളും ശുഷ്കങ്ങൾ തെന്ന.
ആ പ്രേദശത്തിനടുത്താ�
ണേല്ലാ ഒരു വാടാത്ത

പനിനീർപ്പൂ വിരിഞ്ഞതു്. മണൽക്കാട്ടിലും േറാസാപ്പൂ വി�
രിയുെമന്നു ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു. മലയാള സാഹിത്യാരാമ�
ത്തിെന്റ േരാമാഞ്ചമായ പനിനീർപ്പൂ. നമ്മളിന്നു് അെത�
ടുത്തു ൈകയിൽ വച്ചു് ‘ആരുവാങ്ങുമിന്നാരുവാങ്ങുമീയാ�
രാമത്തിെന്റ േരാമാഞ്ചം?’ എന്നു േചാദിക്കുന്നു. ആരും
വാങ്ങുന്നില്ല. പേക്ഷ, അതു വാങ്ങാൻ ഒരാട്ടിടയ കുമാ�
രൻ വരും ഒരുകാലത്തു്. തീവണ്ടി ആലുവയിേലക്കു കു�
തിക്കുകയാണു്. കടകട ശബ്ദം മാത്രം. നവീന കവിത�
യുെട ആ ശബ്ദം വർത്തമാനകാലത്തിെന്റ ശബ്ദമായി
ഞാൻ േകട്ടു.

മന്ത്രിമാർ െഞട്ടുന്നു; ഞാനും

പ്രഭാതത്തിൽ േനർത്ത
ചന്ദ്രക്കലെയ ആകാശത്തു
കാണുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു്
എന്തു േതാന്നും?” “ചന്ദ്രക്കല
ഏതാനും നിമിഷംെകാണ്ടു
മാഞ്ഞുേപാകുന്നതുേപാെല
നമ്മുെട അഹങ്കാരികളായ
ചില കവികളും മാഞ്ഞുേപാ�
കുമേല്ലാ എന്നു േതാന്നും.

ആരു മരിച്ചാലും മന്ത്രിമാർ
െഞട്ടും. െതാണ്ണൂറു വയസ്സുക�
ഴിഞ്ഞ ആേരാ ഒരാൾ മരി�
ച്ചേപ്പാൾ േകന്ദ്ര സർക്കാരി�
െല ഒരാൾക്കു ഡീപ്പ് േഷാ�
ക്ക് ഉണ്ടായതായി ഞാന�
റിഞ്ഞു. മന്ത്രിമാർക്കു േഷാ�
ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന േപാെല�
യല്ല, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള

േഷാക്ക് തെന്ന എനിക്കുണ്ടായി ശ്രീ. ശ്രീവരാഹം ബാ�
ലകൃഷ്ണെന്റ ‘രാത്രിയായിേക്കാെട്ട രാജപ്പാ’ എന്ന െച�
റുകഥ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വായിച്ചേപ്പാൾ. ഇംഗ്ലീ�
ഷ് സാഹിത്യത്തിൽ അവഗാഹമുള്ള ഒരാൾ—െവറും
ഒരാളാേണാ? അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പ്രെഫസർ ആയിരുന്ന
ഒരാൾ—േമാപസാങ്, െചേക്കാവ്, േറ്റാമസ് മൻ ഇവരു�
െടെയല്ലാം കഥകൾ വായിച്ചു് െചറുകഥ എെന്തന്നു മന�
സ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ ഇതുേപാെല ഒരു പറട്ടക്കഥ എഴു�
തിയേല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചേപ്പാഴാണു് എനിക്കു േഷാ�
ക്ക് ഉണ്ടായതു്. രണ്ടു െതണ്ടികൾ. ഒരു െതണ്ടി എവി�
െടേയാ േപായി േജാലി േനടി ജീവിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ
മേറ്റെത്തണ്ടി കാലുതല്ലിച്ചതച്ചു് അതു് ബഹുജനെത്ത
കാണിച്ചു് പണം േനടുന്നു. േജാലി കിട്ടിയ െതണ്ടി അതു
നഷ്ടെപ്പടുത്തി. പിന്നീടു് സ്വന്തം കാലു കരുതിക്കൂട്ടി മുറി�
ച്ചുകളഞ്ഞിട്ടു് ആദ്യെത്ത െതണ്ടി െതണ്ടുന്ന സ്ഥലത്തു�
വന്നു് ഇരിക്കുന്നു. അേതാെട അയാൾ പൂർവ സുഹൃത്തി�
െന്റ ശത്രുവായി മാറുന്നു. കാലു മുറിച്ചവെന െകാല്ലാൻ
മറ്റവൻ തീരുമാനിക്കുേമ്പാൾ കഥ അവസാനിക്കുന്നു. റി�
േവാൾട്ടിങ് എന്നല്ലാെത എന്തു പറയാൻ? എെന്റ വീട്ടി�
െന്റ മുൻവശത്തു വയലുകളാണു്. മഴ െപയ്തു് അവയാെക
കായൽേപാെലയാകുേമ്പാൾ ചൂണ്ടയിട്ടു മത്സ്യം പിടി�
ക്കാൻ ആളുകെളത്തും. െപെട്ടന്നു െവട്ടി വലിക്കുേമ്പാൾ
ചൂണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയതു് നീർേക്കാലിയാെണന്നു കാ�
ണും. ശ്രീവരാഹം ബാലകൃഷ്ണെന്റ സാഹിത്യച്ചൂണ്ടയിൽ
കുരുങ്ങിയ ഈ നീർേക്കാലി എന്നിൽ െവറുപ്പു് എന്ന വി�
കാരം ഉളവാക്കുന്നു. ഒരു വാക്കുകൂടി, ശ്രീവരാഹം ബാല�
കൃഷ്ണൻ എെന്റ അഭ്യുദയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളയാളാണു്.
എെന്റ അഭിവന്ദ്യ സുഹൃത്തുമാണു്. പേക്ഷ, സൗഹൃദം
സത്യത്തിെന്റ കണ്ണു മൂടരുതേല്ലാ.

ഒരു ൈകേലസ് താെഴയിട്ടു് ഒരു മഹാൻ ട്രാജഡിയു�
ണ്ടാക്കി. ഒരു േമാതിരം നഷ്ടെപ്പടുത്തി േവെറാരു മഹാൻ
ലൗകിക േപ്രമെത്ത ആധ്യാത്മിക േപ്രമമാക്കി മാറ്റി.
നമ്മുെട പ്രതിഭാദരിദ്രന്മാർ നിരന്തരം കഥാപാത്രങ്ങെള
െകാന്നു കലാെകാലപാതകം നടത്തുന്നു.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: െക.പി. ശങ്കരെന്റ നിരൂപണങ്ങൾ ഒന്നാ�
ന്തരമേല്ല. നിങ്ങളുെട ഇരുപത്തിമൂന്നുെകാല്ലെത്ത
ഈ ൈവകൃതെത്ത അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒറ്റ േലഖ�
നവുമായി തട്ടിച്ചുേനാക്കാനുള്ള ൈധര്യമുേണ്ടാ
നിങ്ങൾക്കു്?

ഉത്തരം: ൈധര്യമില്ല എനിക്കു്. ശ്രീ. െക.പി. ശങ്ക�
രെന്റ രണ്ടുമൂന്നു േലഖനങ്ങെള ഞാൻ വായിച്ചി�
ട്ടുള്ളു. എല്ലാം ഒരുേപാെലയിരിക്കും. േഭദേമയി�
ല്ല. അേദ്ദഹം ഗ്രന്ഥകാരെന്റ േപരും ഗ്രന്ഥത്തി�
െന്റ േപരും ‘ബ്ലാങ്ക് ആയി ഇട്ടു് (blank) നൂേറാളം
പ്രതികൾ അച്ചടിച്ചു വച്ചാൽ മതി. പുസ്തകങ്ങൾ
പത്രാധിപന്മാർക്കു് അയച്ചുെകാടുക്കുേമ്പാൾ ബ്ലാങ്ക്
സ് െപയ്സിൽ രണ്ടുേപരുകളും എഴുതി അവർക്കു
അയച്ചു െകാടുക്കെട്ട. സമയം ലാഭം, കടലാസ്സു ലാ�
ഭം, മഷി ലാഭം. ആ നൂറു േകാപ്പികൾ തീരുേമ്പാൾ
നൂെറണ്ണം കൂടി അച്ചടിക്കാം.

േചാദ്യം: പ്രഭാതത്തിൽ േനർത്ത ചന്ദ്രക്കലെയ
ആകാശത്തു കാണുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു് എന്തു �
േതാന്നും?

ഉത്തരം: ചന്ദ്രക്കല ഏതാനും നിമിഷംെകാണ്ടു മാ�
ഞ്ഞുേപാകുന്നതുേപാെല നമ്മുെട അഹങ്കാരിക�
ളായ ചില കവികളും മാഞ്ഞുേപാകുമേല്ലാ എന്നു
േതാന്നും.

േചാദ്യം: വരൻ, വധു ഇവയ്ക്കു പകരമായി രണ്ടു വാക്കു�
കൾ പറഞ്ഞു തരൂ. ഇവ േകട്ടു േകട്ടു മടുത്തു. നിങ്ങളു�
െട കാമുകൻ, കാമുകി ഈ വാക്കുകൾ േകട്ടു് എനി�
ക്കു മടുപ്പു് ഉണ്ടായതു േപാെല.

ഉത്തരം: രണ്ടു േപർക്കും േചരുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാ�
ക്കു പറയാം. Victim. ബലിക്കു െകാണ്ടു വയ്ക്കുന്ന ജീ�
വി എന്നു് അതിനർത്ഥം.

േചാദ്യം: നിങ്ങളാരു്?

ഉത്തരം: ജീവിതം കണ്ടു വിഷാദത്തിൽ വീണ േകാ�
ടാനുേകാടി ഭാരതീയരിൽ ഒരുത്തൻ. കഴിയുന്നതും
േവഗം ഈ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു പരേലാകേത്തക്കു
േപാകണെമന്നല്ലാെത എനിക്കു മെറ്റാരാഗ്രഹമില്ല.

േചാദ്യം: ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ വികാരം സ്വേദശ
േസ്നഹമേല്ല?

ഉത്തരം: അല്ല. േദഷ്യമാണു് വിശുദ്ധിയുള്ള വികാരം.
അതു തികഞ്ഞ ആർജ്ജവത്തിൽ നിന്നാണു് ഉണ്ടാ�
കുന്നതു്.

േചാദ്യം: സിനിമയിൽ ഹാസ്യമഭിനയിക്കുന്ന തടി�
ച്ചികെള, പ്രായംകൂടിയവെര കാണുേമ്പാൾ എന്തു
േതാന്നും?

ഉത്തരം: അവരും െചറുപ്പകാലത്തു സുന്ദരികളായി�
രുന്നേല്ലാ, അവരുെട പിറെകയും യുവാക്കന്മാർ നട�
ന്നിരുന്നേല്ലാ എന്നു േതാന്നും.

േചാദ്യം: സുന്ദരനായ മണ്ടനായിരിക്കാനാേണാ
ഇഷ്ടം അേതാ വിരൂപനായ ബുദ്ധിമാൻ ആയിരി�
ക്കാേനാ?

ഉത്തരം: യുവത്വമുള്ള കാലത്തു സൗന്ദര്യമുള്ള ബുദ്ധി�
ശൂന്യനാകാനും വാർദ്ധക്യകാലത്തു് ൈവരൂപ്യമുള്ള
ധിഷണാശാലിയാവാനും.

േചാദ്യം: കണിയാേന.

ഉത്തരം: ഓ. മകൻ വിളിച്ചാൽ അച്ഛൻ വിളി േകൾ�
ക്കാതിരിക്കുന്നെതങ്ങെന.

േചാദ്യം: ഒരുളയ്ക്കുേപ്പരി എന്ന രീതിയിൽ ചിലർ മറു�
പടി നല്കുന്നതു് എങ്ങെന?

ഉത്തരം: േനരേമ്പാക്കു പറയാനും റിേപ്പാർട്ടി (repartee
= ചുട്ട മറുപടി) നടത്താനുമുള്ള കഴിവു് പ്രകൃതി നല്കു�
ന്നതാണു്. ആ അനുഗ്രഹമില്ലാത്തവൻ അക്കാര്യ�
ങ്ങൾക്കു തുനിഞ്ഞാൽ അവർ അന്യരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
േകാമാളികളായി മാറും.

േചാദ്യം: എെന്റ വീട്ടിെല സ്ഫടിക ഭാജനത്തിൽ െവ�
ള്ളത്തിലിട്ട രണ്ടു െകാച്ചു സ്വർണ്ണമത്സ്യങ്ങൾ കൂെട�
ക്കൂെട അവയുെട ചുണ്ടുകൾ മുട്ടിക്കുന്നു. എന്തിനാണ�
തു്, രഹസ്യം പറയുകയാേണാ.

ഉത്തരം: അല്ല. ജീവികൾക്കു മനുഷ്യെര അനുകരി�
ക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടു്. നിങ്ങളും ഭാര്യയും ആ
മുറിയിൽ ഒരുമിച്ചു നില്ക്കാതിരുന്നാൽ മതി.

ഉദ് േബാധനം ഹാസ്യത്തിലൂെട
ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ച യു.എസ്. ൈസേക്കാ അനലി�
സ്റ്റ് എറിക് െഫ്രമ്മിെന്റ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാെനാരുതരം
ആേവശേത്താെടയാണു വായിക്കാറു്. അേദ്ദഹം ആളു�
കെള നാലായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

1. സ്വീകാരപ്രവണതയുള്ളവൻ—മറ്റുള്ളവർ േസ്നഹപൂർ�
വം നല്കുന്ന എന്തും ഇയാൾ അംഗീകരിക്കും. േസ്നഹം�
േപാലും സ്വീകരിക്കും.

2. ചൂഷണപ്രവണതയുള്ളവൻ—മറ്റുള്ളവരുെട പ്രയത്ന�
ഫലങ്ങെള സൂത്രംെകാണ്ടും വക്രബുദ്ധിെകാണ്ടും പി�
ടിെച്ചടുക്കുന്നവനാണു് ഇയാൾ.

3. അതി സഞ്ചയകാരിയായവൻ—അന്യർ െകാടുക്കു�
ന്നെതന്തും സ്വീകരിച്ചു് ഭാവിയിൽ അതു പ്രേയാജന�
െപ്പടുത്തുന്നവനാണു് ഇയാൾ.

4. വിേക്രയ മനുഷ്യൻ—ഇയാൾ തെന്നത്തെന്ന വില്ക്കു�
ന്നു. േവഷംെകാണ്ടും നാട്യംെകാണ്ടും അന്യെര പറ്റി�
ച്ചു് തെന്ന വില്ക്കുന്നവനാണു് ഇയാൾ.

ഇവെര യഥാക്രമം Receptive person, Explotitative
person, Hoarding person, Marketing person എന്നു
െഫ്രം വിളിക്കുന്നു. വളർച്ചമുരടിച്ചവരാണു് ഈ നാലുകൂ�
ട്ടരും. നമ്മുെട െചറുപ്പക്കാർ (കുട്ടികളും) ചൂഷണ പ്രവ�
ണതയുള്ളവരാണു്. മറ്റുള്ളവെര, വിേശഷിച്ചും അച്ഛന�
മ്മമാെര ചൂഷണം െചയ്തു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ പരിര�
ക്ഷിക്കാൻ ഇവർക്കു സാമർത്ഥ്യം കൂടുതലാണു്. വീട്ടിൽ
കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വക കാണില്ല. എങ്കിലും വിലകൂടിയ
വസ്ത്രങ്ങൾ അച്ഛെനെക്കാണ്ടു വാങ്ങിപ്പിക്കും. പുതിയ
സ്ക്കൂട്ടർ വാങ്ങിപ്പിക്കും. അതിൽ കയറി പട്ടണമാെക
കറങ്ങും. ഇമ്മട്ടിൽ ചൂഷണവിദഗ്ധനായ ഒരു കുട്ടിെയ
ശ്രീ. വി.പി. മേനാഹരൻ ‘ബാധ’ എന്ന െചറുകഥയി�
ലൂെട വിദഗ്ദ്ധമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചൂഷണം ധന�
െത്തസ്സംബന്ധിച്ചതല്ല. കരാറ്റി (karate—കരാേട്ടയാണു്
ശരിെയന്നു് ഒരു വായനക്കാരൻ എഴുതി അയച്ചു മുൻപു്.
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െതാട്ടുള്ള അേനകം നിഘണ്ടുക്കളിൽ കരാറ്റി എന്നാണു്
ഉച്ചാരണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു് ) പഠിക്കണം അവനു്.
വിദ്യാഭ്യാസെത്ത അതു തടസ്സെപ്പടുത്തുെമന്നതുെകാണ്ടു്
അച്ഛൻ അതിനു സമ്മതിക്കുന്നില്ല. മകൻ നിരാഹാര
സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങി. മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മക�
െന്റ ആേരാഗ്യാവസ്ഥയിൽ ആശങ്കാകുലനായ അച്ഛൻ
മകനു് കീഴടങ്ങി. അവൻ കരാറ്റി പഠിച്ചു. എല്ലാവെരയും
ആക്രമിച്ചു. അമ്മയുെട മുഖത്തുേപാലും ഇടിെകാടുത്തു്
രക്തം ചാടിച്ചു. ഒടുവിൽ േജ്യാത്സ്യെന്റ നിർേദ്ദശമനുസ�
രിച്ചു് ആ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാൻ അച്ഛനമ്മമാർ തീരുമാനി�
ച്ചു. എല്ലാ േനരേമ്പാക്കുകളും സ്ഥൂലീകരണങ്ങളാണു്.
ആ സ്ഥൂലീകരണവും അത്യുക്തിയും ഇക്കഥയിെല ഹാ�
സ്യത്തിലുമുണ്ടു് എങ്കിലും ഹൃദ്യമാണു് ഇക്കഥ. ഒരു ബാല�
െന്റ മാനസിക ഭ്രംശത്തിലൂെട കഥാകാരൻ അക്രമാസ�
ക്തമായ ജനതയുെട കഥ പറയുന്നു എന്നതും സവിേശ�
ഷത തെന്ന ഇക്കഥയുെട.

സാഹിത്യകാരന്മാർ

കുമാരനാശാൻ: സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ േസ്താ�
താവു്.

വള്ളേത്താൾ: ശബ്ദപ്രേയാഗത്തിലൂെട മാന്ത്രികത്വം
സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിഭാശാലി.

ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണേമേനാൻ: ജീവിച്ചിരുന്ന കാ�
ലത്തും ഇക്കാലത്തും സാഹിത്യകാരന്മാരുെട നി�
രയിൽ ഒടുവിൽ നിന്ന ആൾ. ഇേപ്പാഴും നില്ക്കുന്ന
ആൾ.

മുട്ടത്തുവർക്കി: അർദ്ധവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവെര രസി�
പ്പിച്ച എഴുത്തുകാരൻ. ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠരായ സാഹിത്യ�
കാരന്മാർ തങ്ങൾക്കു് അേദ്ദഹെത്ത പ്രശംസിച്ചാൽ
ഒന്നും നഷ്ടെപ്പടാനിെല്ലന്നുകണ്ടു് പ്രശംസ വാരി�
േക്കാരിെച്ചാരിഞ്ഞു; അതു അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്ന�
േപ്പാഴല്ല, ശവകുടീരത്തിനു മുകളിൽക്കൂടിയായിരുന്നു
സ്തുതിവർഷാപാതം.

േകാവിലൻ: മനുഷ്യനു മനസ്സിലാകാത്ത കഥകളും
േനാവലുകളും ഉപന്യാസങ്ങളുെമഴുത്തുന്ന ആൾ.

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു്: മാനവികതെയ ജഗതു് സംബന്ധീ�
യമായ ദർശനേത്താടു കൂട്ടിേച്ചർത്ത കവി.

പുളിമാന പരേമശ്വരൻപിള്ള: ചങ്ങാതിമാരാൽ മാ�
ത്രം വാഴ്ത്തെപ്പടുന്ന കഥാകാരൻ, നാടകകർത്താവു്,
കവി. രണ്ടാന്തരം െഫയ്ക്കല്ല, ഒന്നാന്തരം െഫയ്ക്ക്.

വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മ: മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനു
ഒരു കഴിവുമില്ലാെത സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങെളേപ്പാലും
ബഹിർഭാഗസ്ഥമായി ദർശിച്ച ഒെരഴുത്തുകാരൻ.

സ്പർശം, പ്രയാണം

സാധാരണമായ കഥെയ
അസാധാരണമാക്കി പ്രദർ�
ശിപ്പിക്കുന്നവനാണു് കലാകാ�
രൻ… സാഹിത്യകൃതി നമ്മൾ
ൈകയിെലടുക്കുേമ്പാൾ ഈ
സത്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്ക�
ണം. എങ്കിേല ശരിയായ
മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനു കഴിയൂ.

സ്പർശത്തിെന്റ വിപരീത സ്വ�
ഭാവം അകന്നുേപാകലാ�
െണന്നു് ഏേതാ ചിന്തകൻ
എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. േസ്നഹഭാജ�
നെത്ത എത്ര സ്പർശിച്ചാലും
മതിയാവുകയില്ല േസ്നഹി�
ക്കുന്ന ആളിനു്. എന്നാൽ
അവർക്കു തമ്മിൽ േലശം

വിേരാധമുണ്ടാകെട്ട. അവർ മാറിനില്ക്കും. പിെന്നപ്പിെന്ന
അകലും. അതിദൂരമകലും. വീണ്ടും വിചാരിച്ചിരിക്കാ�
ത്ത സന്ദർഭത്തിൽ കാണാനിട വന്നാലും അടുത്തു െച�
ല്ലാൻ ഇഷ്ടം കാണില്ല. ൈവഷയികത്വെത്ത സ്പർശി�
ച്ചുെകാണ്ടിരുന്നവൻ അെല്ലങ്കിൽ സ്പർശിച്ചുെകാണ്ടി�
രുന്നവൾ വിരക്തിയിേലക്കു വീണാൽ അതിെന്റ താ�
ഴ് വരയിൽനിന്നു് ആധ്യാത്മികത്വത്തിെന്റ അധിത്യകയി�
േലക്കു കയറിേപ്പാകും. പഴയ സ്പർശത്തിെന്റ ഓർമ്മയു�
ളവാകുമാറു് ഒരു വ്യക്തിെയ കണ്ടിട്ടും ആധ്യാത്മികത�
യിേലക്കുള്ള പ്രയാണം അവസാനിപ്പിക്കാെത നക്ഷ�
ത്രപഥത്തിേലക്കു് ഉയർന്നുേപാകുന്ന ഒരു സ്ത്രീെയ ശ്രീ.
എം.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ ‘േകദാര’െമന്ന കഥയിൽ ആേല�
ഖനം െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരവ്യക്തത കഥയുെട മദ്ധ്യത്തിലു�
െണ്ടങ്കിലും കഥാകാരെന്റ ഭാഷവിഷയപ്രതിപാദനത്തി�
നു് അനുരൂപമായിരിക്കുന്നു.

സുന്ദരനായ മണ്ടനായിരിക്കാ�
നാേണാ ഇഷ്ടം അേതാ വിരൂ�
പനായ ബുദ്ധിമാൻ ആയിരി�
ക്കാേനാ?
“യുവത്വമുള്ള കാലത്തു
സൗന്ദര്യമുള്ള ബുദ്ധിശൂ�
ന്യനാകാനും വാർദ്ധക്യ�
കാലത്തു് ൈവരൂപ്യമുള്ള
ധിഷണാശാലിയാവാനും.

ഞാൻ ബാലനായിരുന്ന�
േപ്പാഴാണു് ‘േവലുത്തമ്പി
ദളവ’ എന്ന നാടകം കണ്ട�
തു്. തമ്പി ആത്മഹത്യ െച�
യ്തു. ശരീരം താെഴ വീണ�
േപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനുജൻ തലെവട്ടിെയടു�
ത്തുെകാണ്ടു് ഓടി. ബാല്യ�
കാലെത്ത ഹൃദയചാഞ്ചല്യം

െകാണ്ടാവാം ഞാൻ കരഞ്ഞു. േചട്ടെന്റ കഴുത്തു അനു�
ജൻ സ്പർശിക്കുന്നു. പിെന്ന തലമുറിെച്ചടുക്കൽ. അതിനു�
േശഷം ഓട്ടം. സ്പർശവും പ്രയാണവും. അതിെന്റ ഫല�
മായി കണ്ണുനീർ ദ്രഷ്ടാവിനു്. ആ കണ്ണുനീേരാ ചഞ്ചലാ�
വസ്ഥേയാ രാധാകൃഷ്ണെന്റ കഥ ജനിപ്പിക്കാഞ്ഞതു്—
േവെറാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അനുഭൂതിയുളവാ�
ക്കാഞ്ഞതു്—എന്തുെകാണ്ടാവാം? മാന്യവായനക്കാർ
ആേലാചിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു് ഞാൻ മാറിനില്ക്കുന്നു
(കഥ കലാകൗമുദിയിൽ).

മാർജ്ജാരാവേലാകനം
െഡസ് മണ്ട് േമാറിസിെന്റ ‘Cat watching’ എന്ന പുസ്ത�
കത്തിെന്റ വിപുലീകരിച്ച നൂതന പ്രസാധനം കൗതുക�
പ്രദങ്ങളായ പല കാര്യങ്ങളും ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. 1992-ൽ
പ്രസാധനം െചയ്ത ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ വില രണ്ടു പവ�
നാണു് (ഏതാണ്ടു നൂറുരൂപ, Arrow Publication).

It is raining cats and
dogs എെന്നാരു പ്ര�
േയാഗമുണ്ടേല്ലാ. ഇതു്
എങ്ങെന വന്നു? ശതാ�
ബ്ദങ്ങൾക്കു മുൻപു് നഗ�
രങ്ങളിെല േറാഡുകൾ�
ക്കു വീതി കുറവായിരു�
ന്നു. ശരിയായ െഡ്ര�
യിനിജും അന്നില്ലാ�
യിരുന്നു. കാേറ്റാടുകൂ�
ടി വലിയ മഴ െപയ്യു�
േമ്പാൾ പൂച്ചകളും പട്ടി�
കളും അതിൽെപ്പട്ടു

മരിക്കും. മഴ തീർന്നതിനുേശഷം ആ മൃഗങ്ങളുെട ഉടമ�
സ്ഥർ േറാഡിേലക്കു േനാക്കുേമ്പാൾ അവയുെട നിേശ്ച�
തന ശരീരങ്ങൾ കാണുകയായി. അേപ്പാൾ അന്തരീ�
ക്ഷത്തിൽ നിന്നു് അവ വീണതായി സങ്കല്പിക്കുമായി�
രുന്നു. അങ്ങെനയാണു് raining cats and dogs എന്ന
െചാല്ലുണ്ടായതു്. സ്വിഫ്റ്റ് 1710-ൽ എഴുതിയതു് ഈ സങ്ക�
ല്പത്തിനു് ബലം നല്കുന്നുണ്ടു്. “Now from all parts the
swelling kennels flow, and bear their trophies with
them as they go… drowned puppies, stinking sprats,
all drenched in mud, dead cats, and turnip-tops,
come tumbling down the flood.”

െവള്ളച്ചാട്ടം എന്നതിനു് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ catadupa
എന്നാണു് പറയുക. െവള്ളച്ചാട്ടംേപാെല മഴ െപട്ടു�
േമ്പാൾ raining catadupa എന്നു ആളുകൾ പറയും.
ഈ catadupa കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ raining cats and
dogs എന്നായി എന്നും ഒരു പക്ഷമുണ്ടു് (പുറം 227).

േവശ്യകെള പൂച്ചകെളന്നും േവശ്യാലയെത്ത പൂച്ചവീെട�
ന്നും വിളിക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടു്? േമാറിസിനു് ഇതിനും
മറുപടിയുണ്ടു്. ചക്കിപ്പൂച്ചകൾ ‘ഹീറ്റി’ലാവുേമ്പാൾ പല
കണ്ടൻപൂച്ചകേളാടും േചരും. അതിരുകടന്ന ഈ േവ�
ഴ്ചയാണു് േവശ്യകൾക്കു പൂച്ച എന്ന േപരു േനടിെക്കാടു�
ത്തതു്. (പുറം 222) ഇതുേപാെലയുള്ള പല അറിവുകളും
പ്രദാനം െചയ്യുന്നു ഈ പുസ്തകം.

േമാറിസിെന്റ പുസ്തകങ്ങൾക്കുള്ള േദാഷം അവയിെല
പല അഭിപ്രായങ്ങളും ദുരാനീതങ്ങളാണു് എന്നതേത്ര.
ആ േദാഷങ്ങൾ ഇതിലുമുണ്ടു്. എങ്കിലും അതിെനാരു
‘വലിയ മാർജ്ജിൻ’ ഇട്ടുെകാണ്ടു് ഈ മാർജ്ജാരാവ�
േലാകനം നമുക്കു വായിക്കാം.

െഡസ് മണ്ട് േമാറിസ്

‘മംഗളം’ വാരികയിൽ
ഞാൻ ആദ്യമായി
േനാക്കുന്നതു് ശ്രീ.
െക.എസ്. രഘുവിെന്റ
‘മത്തായിച്ചൻ’ എന്ന
ഹാസ്യചിത്ര പരമ്പര�
യാണു്. ഒരിക്കലും ആ
ചിത്രങ്ങൾ എെന്ന നി�
രാശെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഹാസ്യത്തിെന്റ സ്ഫുര�
ണം ഏതിലും കാണും. െപാലീസ് ഇൻസ് െപക് ടർ യൂ�
നിേഫാം ധരിച്ചു കുടുംബേത്താടുകൂടി കല്യാണത്തിൽ
പെങ്കടുക്കാൻ േപാകുന്നു. അെതന്തിനു് എന്നു മത്തായി�
യുെട േചാദ്യം. സുരക്ഷിതത്വെത്തക്കരുതി എന്നു് ഇൻ�
സ് െപക് ടറുെട ഉത്തരം. ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫാേണാ എന്നു
േചാദ്യം. അതല്ല; താൻ യൂനിേഫാം ധരിേച്ച െപാതു ചട�
ങ്ങുകൾക്കു േപാകുകയുള്ളുെവന്നു് ഇൻസ് െപക് ടർ മറുപ�
ടി നല്കുന്നു. കാരണമുണ്ടു്. മഫ്റ്റിയിൽ േപാകുന്നതു് അപ�
കടമാെണന്നു് ഈയിെട മാത്രമാണു് െപാലീസ് ഇൻ�
സ് െപക് ടർ മനസ്സിലാക്കിയതു്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഭവ�
െത്ത ഹാസ്യംപുരണ്ട കടക്കണ്ണിലൂെട േനാക്കി സ്വയം
ചിരിക്കുകയും നെമ്മ ചിരിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു രഘു.
ഹാസ്യചിത്രങ്ങെള ൈധഷണികത്വത്തിെന്റ സന്തതി�
കളാക്കുന്നവർക്കു് മംഗളത്തിെല ഈ ചിത്രകാരൻ മാർ�
ഗ്ഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

സാധാരണമായ കഥ�
െയ അസാധാരണ�
മാക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കു�
ന്നവനാണു് കലാകാ�
രൻ. ഭർത്താവു് ഉണ്ടാ�
യിരിെക്ക അയാെള
നിരാകരിച്ചു വിരൂപ�
നായ േവെറാരു പുരു�
ഷെന സ്ത്രീ പ്രാപിക്കു�
ന്നതു ജീവിതത്തിൽ
എേപ്പാഴും കാണാവുന്ന
കാഴ്ചയാണു്. പേക്ഷ,
േടാൾേസ്റ്റായി അതി�
നു നല്കിയ അസാധാ�
രണത്വമാണു് ‘അന്നാകേരനിനെയ’ അതാവിർഭവിച്ച
കാലെത്ത മഹാദ്ഭുതമാക്കി മാറ്റിയതു്. സാഹിത്യകൃ�
തി നമ്മൾ ൈകയിെലടുക്കുേമ്പാൾ ഈ സത്യം നമ്മൾ
ഓർമ്മിക്കണം. എങ്കിേല ശരിയായ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തി�
നു കഴിയൂ.
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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
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http://www.sayahna.org/?p=531

