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സാഹിത്യവാരഫലം

1993/04/11-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

മദ്യപാനാസക്തിയും രാ
ഷ്ട്രവ്യവഹാര തല്പരത്വവും
ജീനിെന ബാധിച്ചാൽ
അതിനു വ്യക്തിയുെട
അന്ത്യംവെര നിലനില്പുണ്ടു്.

“ഭയാനകമായ വിധത്തിൽ
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു” എന്നു പറ

ഞ്ഞാൽ പ്രേയാഗൈവകല്യ
മാവും. എങ്കിലും “terribly
afraid” എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാ
ഷാപ്രേയാഗം മലയാളഭാ
ഷയിേലക്കു െകാണ്ടു വരുേമ്പാൾ അങ്ങെനേയ പറ്റു.
വിഖ്യാതനായ സാഹിത്യകാരനാണു് അേദ്ദഹം. ആ
സാഹിത്യകാരൻ അമ്മയുെട ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്ന
േപ്പാൾ “ഭയാനകമായ വിധത്തിൽ ഭയെപ്പട്ടു.” അമ്മയ്ക്കും
േപടിയായിരുന്നു. ഇന്നു് അവർക്കു േപടിയല്ല. കാരണം
അമ്മ ഇേപ്പാൾ ഈ േലാകത്തു് ഇല്ല എന്നതുതെന്ന.
മരിച്ചവർക്കു ശാന്തതയുണ്ടേല്ലാ. അമ്മതെന്ന പറഞ്ഞ
താണു്. ഒരു ഞായറാഴ്ച പില്ക്കാലെത്ത മഹാനായ േനാ
വെലഴുത്തുകാരൻ അമ്മയുെട ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കു
േമ്പാൾ അമ്മയുെട അച്ഛൻ ഭക്ഷണസമയത്തിനു മുൻപു്
അവെര വലിച്ചിഴച്ചു മുറ്റത്തുെകാണ്ടുവന്നിട്ടിട്ടു് പറഞ്ഞു:
“മുട്ടുകുത്തു്. നിെന്ന ഞാൻ െവടിവച്ചു െകാല്ലാൻ േപാ
കുകയാണു് ”. അേദ്ദഹം അവരുെട േനർക്കു േതാക്കു ചൂ
ണ്ടി. അമ്മ ൈകകൂപ്പി വയറ്റിൽക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിെന
ക്കരുതി െകാല്ലരുേതെയന്നു യാചിച്ചു… അേപ്പാൾ ഗർഭ
സ്ഥശിശുവിെന്റ മുത്തശ്ശിവന്നു് പറഞ്ഞു: “വരൂ, ആഹാ
രം തണുത്തുേപാകും. അതിനുമുൻപു് അതു കഴിക്കൂ”.
അങ്ങെന അമ്മയും മകനും അതു കഴിക്കാൻേവണ്ടി
അകേത്തക്കു േപായി. പേക്ഷ, അമ്മയുെട വയറ്റിൽക്കി
ടന്ന മകനു് അന്നുണ്ടായ േപടി ഈ എഴുപത്തിെയാൻ
പതാമെത്ത വയസ്സിലും അേദ്ദഹെത്ത ആക്രമിച്ചുെകാ
ണ്ടിരിക്കുന്നു.
‘ജീനി’െന (gene = the unit of inheritance—പാരമ്പര്യ
ത്തിെന്റ ഏകകം) സമാക്രമിക്കുന്നെതന്തും വ്യക്തിയു

െട മരണംവെര ഉണ്ടായിരിക്കുെമന്നാവാം സാഹിത്യ
കാരൻ വിചാരിക്കുന്നതു്. മദ്യപാനാസക്തിയും രാഷ്ട്രവ്യ
വഹാരതല്പരത്വവും ജീനിെന ബാധിച്ചാൽ അതിനു വ്യ
ക്തിയുെട അന്ത്യംവെര നിലനില്പുണ്ടു്.

മദ്യപനായ അച്ഛൻ, മകൻ
ഗർഭസ്ഥശിശുവായിരിക്കു
േമ്പാൾ അമ്മെയ ചവിട്ടു
ന്നു. അവരുെട േപടി ഗർ
ഭാശയത്തിെല ശിശുവിെന
ആക്രമിക്കുന്നു. ഭൂജാതനായ ശിശു വളർന്നു വന്നാലും
േപടിമാറുന്നില്ല. അയാൾ മകെനേപ്പാലും േപടിക്കുന്നു.
പിതാക്കന്മാരുെട അസാന്മാർഗ്ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ കുെറക്കാലമായി കൂടിയതു െകാണ്ടാവാം ഇന്ന
െത്ത ആളുകൾക്കു് ആൺമക്കെള േപടിയാണു്. ആ
മക്കൾ പ്രായമായി പിതാക്കന്മാരാകുേമ്പാൾ അവരും
പുത്രന്മാെര േപടിക്കും. ശ്രീ. യു. െക. കുമാരൻ എഴുതിയ
“നല്ലവൻ, എെന്റ മകൻ” എന്ന െചറുകഥയിൽ (മാതൃഭൂ
മി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ) മകെന േപടിക്കുന്ന അച്ഛെന കാണാം.
മകൻ െതമ്മാടി. ഓേരാ ‘െകയ്സി’ൽ അവൻ കുടുങ്ങു
േമ്പാഴും തെന്റ േപരു വർത്തമാനപ്പത്രത്തിൽ വരരുെത
ന്നു് അച്ഛൻ പത്രപ്രവർത്തകേനാടു് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
മകളുെട വിവാഹം തടസ്സെപ്പട്ടു േപാകുെമന്നതുെകാണ്ടാ
ണു് അയാൾ ആ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നതു്. പത്രപ്രവർ
ത്തകൻ െപാലീസിേനാടു അഭ്യർത്ഥിച്ചു് തന്തെയ പല
തവണ രക്ഷിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ മകൻ തന്തെയയും തള്ള
െയയും സേഹാദരിെയയും െകാല്ലുന്നു. അവരുെട കഥ
കഴിയുന്നേതാെട കഥയും തീരുന്നു. കുമാരെന്റ െചറുകഥ
തികച്ചും ഉപരിപ്ലവമാണു്; അെല്ലങ്കിൽ ബഹിർഭാഗസ്ഥ
മാണു്. േവദനിക്കുന്ന അച്ഛെന്റ തീക്ഷ്ണങ്ങളായ വിചാര
ങ്ങെളയും വികാരങ്ങെളയും പ്രതിപാദിക്കാൻ അേദ്ദഹ
ത്തിനു കഴിയാെത േപായതിനാലാണു് ഈ ബഹിർഭാ
ഗസ്ഥത വന്നുേചർന്നതു്. അതിനാൽ ഈ രചന അനു
ഭൂതിജനകമല്ല. അച്ഛെന്റ വികാരം കേല്ലാലിതമായി പ്ര
വഹിക്കുന്നില്ല. മകൻ കഥയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാത്തതു
െകാണ്ടു് അവെനസ്സംബന്ധിച്ച വികാരേമയില്ല. രണ്ടു പ്ര
വാഹങ്ങെളയും ചിത്രീകരിച്ചു് അവ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഒരു
മിച്ചു േചർന്നു ചുഴികളും പതകളും ഉണ്ടാകുന്നതായി കാ
ണിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ കഥയ്ക്കു കലയുെട മണ്ഡലത്തിൽ പ്ര
േവശം ലഭിേച്ചേന.
വിമർശനം ചവിട്ടിമറിക്കലാ
െണന്നു മണ്ടന്മാർ കരുതുന്നു;
ബുദ്ധിയുള്ളവർ അതു വക
വയ്ക്കുന്നിെല്ലന്നു ഗ്രഹിക്കൂ.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: നിങ്ങൾ ഉദാരശീലനാെണന്നും മറ്റും ധ്വ

നിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് എഴുതാറുണ്ടു് പലേപ്പാഴും. ജീവിത
ത്തിൽ ഇന്നുവെര നിങ്ങൾ ആെരയും സഹായിച്ചിട്ടി
െല്ലന്നു നിങ്ങെള അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരാൾ എേന്നാ
ടു പറയുന്നു. ശരിയേല്ല?

ഉത്തരം: ശരിയാവാം, െതറ്റാവാം. മുഴുക്കഷണ്ടിയു

ള്ളവൻ േറാഡിലൂെട നടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ബാർ
ബർ േചാദിെച്ചന്നു വരും ‘സാേറ മുടിേക്രാപ്പ് െചയ്യ
േണ്ട?’ എന്നു്. പണമില്ലാത്തവേനാടു സഹായമഭ്യർ
ത്ഥിച്ചാൽ അയാെളന്തു െചയ്യും? ബ്രഹ്മക്ഷൗരം നട
ന്നവനു തലയിൽ േരാമം കിളിർക്കുകയില്ല. കിളിർ
ത്താൽ േക്രാപ്പ് െചയ്യാം.

േചാദ്യം: േലാകത്തുള്ള എല്ലാവരുെടയും ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുന്ന നിങ്ങൾക്കു് വിക്രം േസത്ത് എന്നല്ല വി
ക്രം േസഠ് എന്നെണന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടേല്ലാ. േദശാ
യി അല്ല, േദസായിയാണു് ശരിെയന്നും അറിഞ്ഞുകൂ
ടേല്ലാ.

ഉത്തരം: നിങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരിയായിരിക്കാം.

ശരിെയന്നു് മനസ്സിലാക്കിയതു് ഞാെനഴുതുന്നു
എന്നു മാത്രം ഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. Jean എന്ന ഫ്ര
ഞ്ച് നാമം ഷാങ് എന്നല്ല, ഴാങ് എന്നുമല്ല. ശരി
യായ ഉച്ചാരണം എഴുതിക്കാണിക്കാൻ വയ്യ. ഷാങ്
എന്നു ഞാൻ എഴുതുന്നുെവേന്നയുള്ളു.

േചാദ്യം: പൂത്തുനില്ക്കുന്ന പനിനീർെച്ചടിെയ കഴുതയ്ക്കു്

ചവിട്ടിമറിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈശ്വരനു മാത്രേമ
ആ െചടിെയയും പൂക്കെളയും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയൂ
എന്നറിയാേമാ?

ഉത്തരം: വിമർശനം ചവിട്ടിമറിക്കലാെണന്നു മണ്ട

ന്മാർ കരുതുന്നു; ബുദ്ധിയുള്ളവർ അതു വകവയ്ക്കുന്നി
െല്ലന്നു ഗ്രഹിക്കു.

േചാദ്യം: തെന്റ തന്തയുെട േപരു നിശ്ചയമുേണ്ടാ?
ഉത്തരം: അറിയാമേല്ലാ. എെന്റയും താങ്കളുെടയും

പിതാവിെന്റയും േപരു് ഒന്നുതെന്ന. മാധവൻപിള്ള.
സേഹാദര, താങ്കൾ എേന്ത എെന്ന ഇതുവെരയും
കാണാൻ വരാഞ്ഞതു?

േചാദ്യം: പുതിയ കവികെള വാഴ്ത്തുന്നവർ ഇടപ്പള്ളി
ക്കവികെള ചീത്ത പറയുന്നതിനു കാരണം?

ഉത്തരം: കാക്കകേളാെടാരുമിച്ചു േക്രാ േക്രാ എന്ന

ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നവർ കുയിലിെന്റ പാട്ടിേനാെടാരുമി
ച്ചു പാടുകില്ല.

േചാദ്യം: നിങ്ങെള െതറിപറയുന്നവേരാടു നിങ്ങൾ
ക്കു െവറുപ്പു് ഉണ്ടാകുമേല്ലാ. ഏെതങ്കിലും സന്ദർഭ
ത്തിൽ ആ െതറിേകട്ടു് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഒരിക്കൽ ചങ്ങനാേശ്ശരിയിൽവച്ചു് ഞാൻ

ഒരു ബസ്സിെന്റ മുൻപിേലക്കു് ‘എടുത്തുചാടി’. ൈഡ്ര
വർ ബസ് െവട്ടിെയാഴിച്ചു് എെന്ന രക്ഷിച്ചിട്ടു് പറ
ഞ്ഞു: ‘നിനക്കു് എന്നായാലും മരണമുെണ്ടടാ.’ അതു
േകട്ടു ഞാൻ ചിരിച്ചു. എെന്റകൂെടയുണ്ടായിരുന്ന മു
ത്തൂർ രാഘവൻനായരും കവി േവലായുധൻപിള്ള
യും (Law Secretary) ചിരിച്ചു.

േചാദ്യം: നവീന ഗദ്യസാഹിത്യത്തിൽ പണ്ഡിേതാ
ചിതമായി, ഒറിജിനലായി എഴുതുന്ന ആെരങ്കിലു
മുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഉണ്ടു്. േഡാക്ടർ അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഏതു പ്രബന്ധവും വിദ്വജ്ജേനാചിതമാ
ണു്, മൗലികമാണു്.

േചാദ്യം: പുതിയ കവികളുെട പത്തു കവിതാപുസ്തക
ങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങി. വായന ആരിൽ തുടങ്ങണം?

ഉത്തരം: എല്ലാംകൂടി ഒന്നിെനാന്നു േമെലയായി

അടുക്കിവച്ചിട്ടു ഒരു മാരേത്താൺ ഓട്ടം ഓടണം.
ഓടിക്കഴിഞ്ഞു് സ്റ്റാർടിങ് േപായിന്റിൽ തിരിച്ചു വര
രുതു്. ഓട്ടത്തിൽ വിജയം പ്രാപിച്ചാലും ഇെല്ലങ്കിലും
ഓടുന്നവർ തുടക്കസ്ഥലേത്തക്കു തിരിച്ചു വരാറിെല്ല
ന്നു് ഓർമ്മിക്കു.

തിരുവനന്തപുരത്തു
നുണ എന്നതിനു് ഏഷ
ണി എന്നാണു് അർ
ത്ഥം. വടേക്കാട്ടു കള്ള
െമന്നും ഏേതാ ഒരു
നുണയൻ എേന്നാ
ടു പറഞ്ഞു. ശ്രീ. കട
മ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണെന
അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
ഞാൻ ആേക്ഷപിച്ചതായി അേദ്ദഹം അയാെള അറിയി
ച്ചുെവന്നു്. കടമ്മനിട്ടയുെട കവിത െതാണ്ടയിലാണിരി
ക്കുന്നെതന്നു് ഞാൻ എഴുതിെയേന്നാ പറെഞ്ഞേന്നാ
ആയിരുന്നു ആേരാപണം. പ്രശസ്തനായ ഒരു േനാവ
ലിസ്റ്റ് ആെരേയാ ഉേദ്ദശിച്ചു് അങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചുെവ
ന്നു ഞാൻ ഈ പംക്തിയിൽ എഴുതിെയന്നു് ഒേരാർ
മ്മയുണ്ടു്. അെതഴുതിയേവളയിൽ കടമ്മനിട്ട എെന്റ
മനസ്സിൽ കടന്നുവന്നിട്ടില്ല. ഇത്രയും എഴുതിയതുെകാ
ണ്ടു് കവിതെചാല്ലൽ എന്ന ഏർപ്പാടു് നല്ലതാെണന്നു്
എനിക്കു് അഭിപ്രായമുള്ളതായി ആരും െതറ്റിദ്ധരിക്ക
രുെതന്നു് അേപക്ഷയുണ്ടു്. കവിത െചാല്ലുേമ്പാൾ false
values—അയഥാർത്ഥങ്ങളായ മൂല്യങ്ങൾ അവയിൽ
ആേരാപിക്കെപ്പടും. അനുഗൃഹീത ഗായകനായ ശ്രീ.
മധുസൂദനൻനായർ കാവ്യംെചാല്ലുേമ്പാൾ കാതിനു്
എന്തു സുഖം! എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിലിരി
ക്കുന്ന കടലാസ്സു ഒന്നു വാങ്ങി വായിച്ചുേനാക്കു. അതിൽ
കലയില്ല എന്ന സത്യം ഗ്രഹിക്കാം. കടലാസ്സില്ലാെത
യാണു് െചാല്ലുന്നെതങ്കിൽ അതു് മുൻപു് അച്ചടിച്ചു വന്ന
വാരികെയടുത്തു് വായിച്ചാൽ മതി. ഇതു് മധുസൂദനൻ
നായെരക്കുറിച്ചു മാത്രം പറേയണ്ട കാര്യമല്ല. മറ്റു കവി
കളുെടയും സ്ഥിതി വിഭിന്നമല്ല. കടമ്മനിട്ട കാവ്യംെചാ
ല്ലുേമ്പാഴും അതിനുള്ള ഗുണങ്ങെളക്കാൾ ഏെറ ഗുണ
ങ്ങൾ അതിനുെണ്ടന്നു േതാന്നും. അതിനാൽ കവിത
െചാല്ലൽ എന്ന ഏർപ്പാടു് ഒരുതരത്തിലുള്ള ജനവഞ്ച
നയാണു്.
ഇെതാെക്ക സത്യമാെണ
ങ്കിലും കടമ്മനിട്ട േഭദെപ്പട്ട
കവിയാണു്. ലയെത്തക്കു
റിച്ചുള്ള മൗലികബൗധമാ
ണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത
യ്ക്കു ഭംഗി നല്കുന്നതു്. അതിനു
folk art-െന്റ ൈനസർഗ്ഗിക
തയും ലാളിത്യവും ഉണ്ടു്. േവെറാരു കവിക്കും അക്കാര്യ
ത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത സമീപിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല.
സഹതാപം, കാരുണ്യം ഇവ
ക്ഷണിക വികാരങ്ങളാണു്.
പേക്ഷ, സൗധങ്ങൾ നിർ
മ്മിക്കുന്ന മരാശാരിമാർ,
െകാത്തന്മാർ ഇവേരാടു്
എനിക്കുള്ള ആ വികാരങ്ങൾ
ക്കു് ശാശ്വത സ്വഭാവമുണ്ടു്.

കൃഷ്ണസൂക്തങ്ങൾ
1. “‘െതരളുന്ന െപൺകുട്ടിയുെട പാവനതയാണു് ’ ആ
കൃതിയിലൂെട (ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസത്തിലൂെട)
വിജയൻ മലിനമാക്കിയതു്. രതിെയക്കുറിച്ചു െതറ്റി
ദ്ധാരണകൾ തരുന്ന ഗ്രന്ഥമാണതു് ”—കുങ്കുമം വാ
രികയിൽ ശ്രീ. എസ്. ഗുപ്തൻനായരുേടതായി വന്ന
വാക്യങ്ങളാണിവ. “ഗുപ്തൻ നായരുേടതായി വന്നു് ”
എന്നതിനു് അടിവരയിടണം. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നു

പറയും അതു് മെറ്റാന്നായി അച്ചടിച്ചു വരും എന്ന
തേത്ര. അേദ്ദഹം അങ്ങെനതെന്ന പറഞ്ഞുെവന്നു
വിചാരിച്ചു് ഞാെനാന്നു െഞട്ടിെക്കാള്ളെട്ട. മന്ത്രിമാ
രുെട െഞട്ടൽേപാെലയല്ല. ശരിയായ െഞട്ടൽത
െന്ന. െതരളുന്ന ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട പാവനതയും
(പാപനത എന്നു വാരികയിൽ) വിജയൻ ഇല്ലാതാ
ക്കിയിട്ടില്ല. െസക്സിെന്റ ഓജസ്സിെന മാത്രേമ വിജ
യൻ ‘ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസ’ത്തിൽ ചിത്രീകരി
ച്ചിട്ടുള്ളു. ‘ഒരാൾക്കു മുക്കിനു താെഴ പുരികം കിളിർ
ത്തേപ്പാൾ കണ്ണുവായ്ക്കകത്തു് ആയിേപ്പായി’ എന്നു
തുടങ്ങിയ വിലക്ഷണപ്രേയാഗങ്ങളിൽ ഭംഗി കാണു
ന്ന ഗുപ്തൻനായർക്കു വിജയെന്റ രതിസങ്കല്പത്തിൽ
ആകുലത വന്നതിൽ വിസ്മയിക്കാനില്ല.

2. “പഠിക്കുന്ന കാലത്തു് ഞാൻ തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയവു
മായി ബന്ധെപ്പട്ടിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഞാൻ പ്രസ്ഥാ
നത്തിെന്റ തകർച്ചയിൽ ദുഃഖിതയാണു് ”—ശ്രീമതി
സുധക്കുട്ടി ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതായി ‘വനിത’യിെല
റിേപ്പാർട്ട്. പറേഞ്ഞാ? പറെഞ്ഞങ്കിൽ ഒെരറുമ്പിെന

േപ്പാലും െകാല്ലാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത ഞാൻ െഞട്ടു
ന്നു, വീണ്ടും െഞട്ടുന്നു.

3. “‘പടിയിറങ്ങിേപ്പായ പാർവതി’ എന്ന െചറുകഥാസ

മാഹാരം വഴിയാണു േഗ്രസി സാഹിത്യേലാകത്തു
ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയതു് ”—‘വനിത’യിൽ കണ്ടതാണി
തു്. അഭിമുഖസംഭാഷണത്തിനു െചന്ന ആളിെന്റ വാ
ക്യമാവാമിതു്. േഗ്രസിക്കുണ്ടായ ഈ െഫയിം (fame)
ഞാൻ താമസിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തു് എത്തി
യിട്ടില്ല. അതിനു കുറ്റക്കാരൻ ഞാൻ തെന്ന ‘ഇന്ദിരാ
ഗാന്ധി എന്ന േപരു ഞാൻ േകട്ടിട്ടില്ല’ എന്നാെരങ്കി
ലും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങെന പറയുന്നവൻ ‘േഭാഷ്കൻ’,
ഞാെനത്ര ‘േഭാഷ്കൻ’!

ഹ്യൂമനിസം

സഹതാപം, കാരുണ്യം
ഇവ ക്ഷണിക വികാരങ്ങ
ളാണു്. പേക്ഷ, സൗധങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കുന്ന മരാശാരി
മാർ, െകാത്തന്മാർ ഇവ
േരാടു് എനിക്കുള്ള ആ വി
കാരങ്ങൾക്കു് ശാശ്വതസ്വ
‘Crime and Punishment’
ഇവെയല്ലാം ഇംഗ്ലീഷുകാർ തർ ഭാവമുണ്ടു്. തീേപാലെത്ത
ജ്ജമ െചയ്തേത വായിക്കാവൂ.
െവയിൽ കാലത്തുെതാട്ടു
ൈവകുേന്നരംവെര െകാ
ണ്ടു് അവർ സൗധം നിർമ്മിക്കുന്നു. നിർമ്മാണം കഴി
ഞ്ഞാൽ ഗൃഹനായകൻ അന്യരുെട കപടമായ ആദരാ
ഭിനന്ദനങ്ങൾ (പുതിയ പ്രേയാഗമനുസരിച്ചു് ) പിടിച്ചു പറ്റു
ന്നു. സൗധം നിർമ്മിച്ചവരിൽ ഒരാളിെനേപ്പാലും അവര
റിയില്ല. ഒരുദിവസം പാലു കാച്ചു്, െകട്ടിടം െകട്ടിയവർ—
പത്തുനാല്പതുേപർ— വിനയസമ്പന്നരായി വീട്ടുമുറ്റെത്ത
മരത്തണലിൽ ഓച്ഛാനിച്ചു നില്ക്കുന്നു. ഭാഗ്യംെകാണ്ടു് കാ
പ്പിേയാ ഊേണാ അവർക്കു് ആദ്യംതെന്ന െകാടുക്കുന്നു.
അതിനുേശഷം ഓേരാ ആളിനും േകാടിമുണ്ടും േനരിയ
തും. അവയുെടകൂെട ഒരു െപാതിയും. െപാതിയിൽ നൂ
റുരൂപെതാട്ടു് അഞ്ചുരൂപവെര കാണും. അവ െതാഴുതു
വാങ്ങി പണിക്കാർ േപായാൽ അവെര പിെന്ന ആരും
അറിയില്ല. യാദൃച്ഛികമായി മുത്താശാരിതെന്ന സൗധ
ത്തിെന്റ മുൻപിലൂെട േപായാൽ സമ്പന്നനായ ഗൃഹനാ
യകൻ അയാെള അറിഞ്ഞ ഭാവംേപാലും കാണിക്കില്ല.
ക്ഷമിക്കണം. ആർജ്ജവത്തിെന്റ (sincerity) പ്രതിരൂ
പങ്ങളായ പണിക്കാർക്കു െകാടുക്കുന്ന ഭക്ഷണെത്ത
െകാലേച്ചാറായി ഞാൻ കാണുന്നു. അവർക്കു െകാടു
ക്കുന്ന േകാടിമുണ്ടിെന തൂങ്ങിച്ചാവാനുള്ള കയറായും.
ഒരു ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതിയുെട ഗർഹണീയമായ ഏർ
പ്പാടാണിതു്. ഇതു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു; ഇന്നുമുണ്ടു്. താ
ജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ച പാവങ്ങെള ഇന്നാരു ഓർമ്മിക്കു
ന്നു! ഷാജഹാെന്റേയാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആജ്ഞാനു
വർത്തികളുെടേയാ നൃശംസതയാർന്ന പ്രവൃത്തികളാൽ
എത്രേപരുെട വിയർപ്പു് ഒഴികിയിരിക്കും! എത്രേപരു
െട േചാര ചിന്തിയിരിക്കും! എത്രേപരുെട ജീവൻ നഷ്ട
െപ്പട്ടിരിക്കും! അവെര ഇന്നാർക്കുമറിഞ്ഞുകൂടാ. ഷാജ
ഹാെന മാത്രം പ്രശംസിക്കുന്നു. റ്റാേഗാർേപാലും അേത
െചയ്തുള്ളു. ഞാൻ താജ്മഹൽ കണ്ടിട്ടില്ല. കാണാനി
ടവന്നാൽ അതു നിർമ്മിക്കാൻേവണ്ടി മാർബിൾ ചുമ
ന്നു് അതിെന്റ ഭാരത്തിൽെപ്പട്ടു മരണമടഞ്ഞ പാവെപ്പ
ട്ട െതാഴിലാളികെളക്കുറിച്ചാവും ഞാൻ ആദ്യം വിചാരി
ക്കുക. ഈ ക്രൂരത ഏറിയേപ്പാഴാവും മനുഷ്യേപ്രമാത്മ
കത (humanism) എന്ന ആശയം രൂപംെകാണ്ടതും ക്ര
മേണ അതിനു വികാസം സിദ്ധിച്ചതും. െസൻസിറ്റിവ്
ആർടിസ്റ്റുകൾ ആ മനുഷ്യേപ്രമാത്മകതെയ വാഴ്ത്തും. ആ
വാഴ്ത്തലാണു് ഞാൻ ശ്രീ. ടി. എൻ. പ്രകാശിെന്റ ‘സൂപ്പ് ’
എന്ന െചറുകഥയിൽനിന്നു േകട്ടതു്. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള
ഒരുത്തെന േഹാട്ടൽ േബായിയായി ചിത്രീകരിച്ചു് കഥാ
കാരൻ അയാളുെട േനർക്കു കാരുണ്യത്തിെന്റയും സഹ
താപത്തിെന്റയും േനരിയ നീർച്ചാലു് ഒഴുക്കുന്നു. അടിത്ത
ട്ടു കാണാവുന്ന നീർച്ചാലു്. മനുഷ്യേപ്രമാത്മകത്വം വിജ
യംപ്രാപിക്കെട്ട.
റഷയിലുള്ളവർക്കു് ഇംഗ്ലീഷ്
വിേദശഭാഷയാണു്. അവർ
ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ പഠിച്ചു റഷൻ
ക്ലാസ്സിക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു
തർജ്ജമ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ‘ഒെന്നാ
ഴിയാെത’ എല്ലാം പരമ
േബാറാണു്. ‘War and Peace’,

േരഖാചിത്രത്തിനപ്പുറം
മഹാനായ ആഫ്രിക്ക
െനഴുത്തുകാരനാണു്
ആേന്ദ്രബിങ്ക്. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഒരുജ്ജ്വ
ലമായ േലഖനം വാ
യിച്ച ഓർമ്മയുെണ്ട
നിക്കു്. മാക്സിം േഗാർ
ക്കിയുെട ‘The Lower
Depths’ എന്ന നാട
കത്തിെല കഥാപാത്ര
ആേന്ദ്ര ബിങ്ക്
മായ ലൂക്ക പറയുന്ന
ഒരു കഥെയ അവലംബിച്ചാണു് ബ്രിങ്ക് ഒരു കലാസത്യ
ത്തിനു് രൂപം നല്കുന്നതു്. ബ്രിങ്കിെന്റ പ്രബന്ധം ൈകയി
ലിെല്ലങ്കിലും േഗാർക്കിയുെട നാടകം ൈകയിലുണ്ടു്. േമാ
േസ്കായിെല Progress Publishers പ്രസാധനം െചയ്ത
Collected Works (Vol IV). അതിെന്റ 270-ആം പുറം
േനാക്കുക. ലൂക്ക പറയുന്ന കഥ അവിെട വായിക്കാം.
സത്യാത്മകവും ധാർമ്മികവുമായ ഒരു േദശത്തിൽ വി
ശ്വാസമർപ്പിച്ച ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടു്. അവിെട
അേന്യാന്യം സഹായിക്കുന്ന നല്ല ആളുകൾ താമസിക്കു
ന്നുണ്ടാവണം എന്നു് അയാൾ വിചാരിച്ചു. ആ േദശത്തു്
െചല്ലാനായിരുന്നു ആ പാവത്തിെന്റ ആഗ്രഹം. ൈസ
ബീരിയയിൽ അയാൾ അങ്ങെന വസിക്കുന്ന കാലയ
ളവിൽ ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ പുസ്തകങ്ങളും പടങ്ങളു
മായി എത്തി. ആ േരഖാചിത്രങ്ങൾ േനാക്കി ആ പാ
വെപ്പട്ട മനുഷ്യൻ അയാേളാടു േചാദിച്ചു: സത്യത്തിൽ
ധാർമ്മികമായ ഒരു പ്രേദശമുണ്ടേല്ലാ. അതു് എവിെട
യാണു് ഈ ചിത്രത്തിൽ? അവിെട എങ്ങെന േപാകും?
പേക്ഷ, അങ്ങെനെയാരു േലാകം പണ്ഡിതെന്റ പടങ്ങ
ളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ആ േലാകമില്ലാത്ത പടങ്ങൾ നിഷ്പ്ര
േയാജനങ്ങളാെണന്നു് അയാൾ പറഞ്ഞു. ‘എടാ നരാ
ധമ, നീ പണ്ഡിതനല്ല, റാസ്കലാണു്.’ ഇത്രയും പണ്ഡിത
െന്റ മുഖത്തുേനാക്കിപ്പറഞ്ഞിട്ടു് ആ മനുഷ്യൻ അയാളു
െട കരണത്തു് രണ്ടടി െകാടുത്തു. എന്നിട്ടു വീട്ടിൽേപ്പാ
യി തൂങ്ങിച്ചാവുകയും െചയ്തു. േഗാർക്കിയുെട കഥാപാ
ത്രം പറഞ്ഞ ഈ ധാർമ്മികേലാകെത്ത കാണുകയാ
ണു് എഴുത്തുകാരെന്റ േജാലിെയന്നു് ബ്രിങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടു
ണ്ടു്. പണ്ഡിതൻ കാണിച്ച ആ േരഖാചിത്രങ്ങൾക്കു പി
റകിൽ സത്യാത്മകമായ, ധാർമ്മികമായ ഒരു േലാക
മുണ്ടു്. കഥയിെല വ്യക്തിതൂങ്ങിച്ചത്തതുേപാെല കലാ
കാരൻ തുങ്ങിച്ചാവുന്നില്ല. അയാൾ ചിത്രങ്ങളുെട പിറകി
ലുള്ള സത്യ-ധാർമ്മികേലാകെത്ത കെണ്ടത്തുന്നു. കാ
ണുന്ന േലാകം. അതിനു പിറകിൽ കാണാത്ത സത്യ
വും ധർമ്മവും ഉള്ള േലാകം. അതു കലാകാരൻ കണ്ടു
പിടിക്കുന്നു. ദൗർഭാഗ്യംെകാണ്ടു് ശ്രീ. എൻ. പ്രഭാകരൻ
‘തീനടപ്പു് ’ എന്ന െചറുകഥയിലൂെട വരച്ച ചിത്രം െവറും
ചിത്രമായി അവേശഷിക്കുന്നു. അതിലൂെട ആ അദൃശ്യ
േലാകെത്ത എനിക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അടുത്ത
കാലത്തുണ്ടായ ഒരു തിരെഞ്ഞടുപ്പിെനയും അതിനുേശ
ഷമുണ്ടായ ജന്തുഹിംസെയയും ചിത്രീകരിക്കുകയാണു്
കഥാകാരൻ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വർണ്ണന നന്നു്; ആഖ്യാ
നം നന്നു്; സംഭവനിേവശനം നന്നു്. സാകല്യാവസ്ഥ
യിൽ ചിത്രം േഭഷ്. പേക്ഷ, അതിനപ്പുറമുള്ള സത്യമി
ല്ല, ധർമ്മമില്ല. സമേരഷ് ബസുവിെന്റ ‘Fare well’ എന്ന
കഥയും സുനിൽ ഗാംഗുലിയുെട ‘The Fugitive and the
Followers’ എന്ന കഥയും പ്രഭാകരൻ വായിച്ചുേനാക്കി
യാൽ അേദ്ദഹത്തിനു സ്വന്തം ദൗർബല്യം എത്രയുെണ്ട
ന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. (പ്രഭാകരെന്റ കഥ കലാകൗ
മുദിയിൽ—ബംഗാളിക്കഥകൾ Noon in Calcutta എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ Viking പ്രസാധനം.)
റഷയിലുള്ളവർക്കു്
ഇംഗ്ലീഷ് വിേദശഭാഷ
യാണു്. അവർ ഇംഗ്ലീ
ഷ്ഭാഷ പഠിച്ചു റഷൻ
ക്ലാസിക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷി
േലക്കു തർജ്ജമ െചയ്തി
ട്ടുണ്ടു്. ‘ഒെന്നാഴിയാെത
എല്ലാം’ പരമേബാറാ
ണു്. അതുെകാണ്ടു് ‘War

അന്നാ അഹമതവ

and Peace’, ‘Crime and
Punishment’, ഇവെയ

ല്ലാം ഇംഗ്ലീഷുകാർ തർ
ജ്ജമെചയ്തേത വായിക്കാവു. ഇെല്ലങ്കിൽ േടാൾേസ്റ്റാ
യിയുെടയും ദെസ്തെയവ്സ്കിയുെടയും കൃതികൾ വിരസ
ങ്ങളായിേത്താന്നും. ഒരുദാഹരണം കാണിക്കാം. മഹാ
കവിത്വത്താൽ അനുഗൃഹീതയായിരുന്നു അന്നാ അഹ
മതവ. അവരുെട ‘Muse’ എന്ന കാവ്യം േനാവലിസ്റ്റും
കവിയുമായ ഡി. എം. േതാമസ് തർജ്ജമെപയ്തതു്:
“When at night I wait for her to come
Life, it seems, hangs by a single strand.
What are glory, youth, freedom, in comparison
With the dear welcome guest, a flute in hand?
She enters now.Pushing her veil aside,
She stares through me with her attentiveness.
I question her: ‘And were You Dante’s guide,
Dictating the Inferno? She answers: ‘Yes’”

ഇനി Yuri Annenkov-െന്റ തർജ്ജമ:
“When in the night hour I wait her coming
It seems to me my life hangs by a thread
Youth, honours, liberty all shrink to nothing
When my dear visitor pipes by my bed.
Look, here she comes, Her veil she raises, turning
To view me with a shrewd appraising eye
‘Pray, was it you dictated the Inferno
To Dante?’ And she answers:
‘It was I’”

എനിക്കു റഷൻഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുെകാണ്ടു് ഏതു
തർജ്ജമയാണു് മൂലകാവ്യത്തിെന്റ ആശയസാമ്രാജ്യ
േത്താടു് അടുത്തെതന്നു് വ്യക്തമാക്കാൻ വയ്യ. എന്നാൽ
കവിത ഏതിൽ എന്നു േചാദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാം.
ഡി. എം. േതാമസിെന്റ തർജ്ജമ ൈചതന്യധന്യം. റഷ
ക്കാരെന്റ തർജ്ജമ ഉമിക്കരി ചവച്ചതുേപാെലയും.

അമ്പലമണികൾ—ബഹുവചനം; അമ്പലമ
ണി—ഏകവചനം
സേരാജിനി നായി
ഡുവിെന മഹാത്മാ
ഗാന്ധിയാണു് ഭാരത
േകാകിലം എന്നു വി
ളിച്ചതു്. അതു് ഇംഗ്ലീ
ഷിേലക്കു വന്നേപ്പാൾ

The Nightingale of
India എന്നായി. തെന്റ

സേഹാദരിക്കു് ഈ വി
േശഷണം അത്ര േച
രുകിെല്ലന്നു് ഹരീന്ദ്ര
നാഥ് ചേട്ടാപാധ്യായ
പറഞ്ഞു.

സേരാജിനി നായിഡു

സേരാജിനി നായിഡുവിെന്റ കാവ്യങ്ങൾക്കുള്ള ന്യൂനത
അവയുെട ബഹിർഭാഗസ്ഥതയാണു്. പൂക്കളും കിളിക
ളും പല്ലക്കു ചുമക്കുന്നവരും ചിലെമ്പാലിയും മറ്റുമാണു്
അവരുെട കാവ്യങ്ങളിൽ. അവയുെട ആഴത്തിേലക്കു
െചല്ലാൻ അവർക്കു ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലതാനും.
അതിനാലാണു് Edmund Gosse ഇങ്ങെന എഴുതിയതു്.
“I advised the consignment of all that she had written in this falsely English vein, to the waste paper
basket.”

ഇെതാെക്കയാെണങ്കിലും കാവ്യവിഷയെമടുത്തുവച്ചു
േവണ്ടാത്തെതാെക്കപ്പറയുന്ന ശീലം അവർക്കില്ലായി
രുന്നുെവന്നു് ചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അവരുെട
“അമ്പലമണികൾ” എന്ന കാവ്യം കാണുക:
Temple bells! deep temple bells!
Whose urgent voices wreck the sky!
In your importance music dwells
Man’s sad and immemorial cry
That cleaves the dawn with wings of praise
That cleaves the dark with wings of prayer
Craves pity for our moral ways
Seeks solace for our life’s despair
And peace for suffering hearts that die.”

അമ്പലമണികളുെട നാദം എങ്ങെന മനുഷ്യർക്കു ആശ്വാ
സവും ശാന്തിയും നല്കുന്നുെവന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു സേരാജി
നി നായിഡു പിന്മാറുന്നു. Inferior poet ഈ വിഷയം
ൈകകാര്യം െചയ്താൽ മൂലകാവ്യത്തിെല ഭാവം നിലനി
റുത്തിെക്കാണ്ടു് േവെറ പലതും പറയും. ഇത്രയും എഴുതി
ക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അടുത്തവീട്ടിെല ഒരു െകാച്ചുകുട്ടി വന്നു്
വ്യാകരണകാര്യങ്ങൾ േചാദിച്ചു. വചനെത്തക്കുറിച്ചാണു്
ആ കുഞ്ഞിനു് അറിേയണ്ടതു്. ഞാൻ ഏകവചനം ബഹു
വചനം ഇവെതാട്ടു തുടങ്ങി. ‘അമ്പലമണി’ ഏകവചനം;
‘അമ്പലമണികൾ’ ബഹുവചനം. ഇതുേകട്ട കുട്ടി േചാ
ദിച്ചു “രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമിേല്ല സാർ”. “എെന്റ
മറുപടി‘കൾ’ എന്നതു കൂടിയിേല്ല ബഹുവചനത്തിൽ?
അതുതെന്ന വ്യത്യാസം.”
□

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

