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സാഹിത്യവാരഫലം
1993/11/14-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ത്യാഗരാജൻ

െമഡൂല ഒേബ്ലാങ് ഗറ്റ
(medulla oblongata)
മസ്തിഷ്കത്തിെന്റ ഏറ്റ�
വും താഴെത്ത ഭാഗമാ�
ണു്. അതിെന്റ തുടർച്ച�
യാണു സുഷുമ്ന (spinal
cord). വികാരങ്ങളും
മറ്റും െമഡൂല ഒേബ്ലാ�
ങ് ഗറ്റയ്ക്കു് അരമണിക്കൂ�
റിലധികം താങ്ങാനാ�
വില്ല. മറ്റുള്ളവരുെട ദീർ�
ഘമായ സംസാരവും
അതുേപാെല തെന്ന അതു സഹിക്കില്ല. അതുെകാണ്ടു്
ഏതു പ്രഭാഷണവും അരമണിക്കൂറിൽ അധികമായാൽ
േശ്രാതാവു് അസ്വസ്ഥനാകും. സാക്ഷാൽ ത്യാഗരാജൻ
തെന്ന വന്നു പാടിയാലും മുപ്പതു മിനിറ്റ് കഴിയുേമ്പാൾ
ഈ സുഷുമ്നാശിരസ്സു് പ്രതിേഷധിക്കും. ഇതിെന്റ സ്വഭാ�
വം ഇമ്മട്ടിലായതു െകാണ്ടു് ആേരാടും ദീർഘേനരം സം�
സാരിച്ചു് ആ വ്യക്തിെയ തളർത്തരുതു്. പ്രഭാഷകന്മാ�
രും മനസ്സിരുേത്തണ്ട കാര്യമാണിതു്. മര്യാദയുെട േപ�
രിൽ ആളുകൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതു െകാണ്ടു് അവെര
േനാക്കി ഒരു മണിക്കൂർ, രണ്ടു മണിക്കൂർ േനരം പ്രസം�
ഗിക്കുന്നതു മഹാപരാധമാണു്.

േടാൾേസ്റ്റായിയും
ദസ് െതയ് വ്സ്കിയും ഡി�
ക്കിൻസും വള്ളേത്താളും
കുമാരനാശാനും പുസ്തക�
ങ്ങെളഴുതിയതു് നമുക്കു
േവണ്ടിയാണു്. അവ വായിച്ചു
െകാണ്ടിരുന്നാൽ ആവശ്യ�
കതയിൽക്കവിഞ്ഞു് നമുക്കു
മറ്റുള്ളവരുെട ഏകാന്തത�
െയ ഭഞ്ജിേക്കണ്ടി വരില്ല.

ഈ േലാകത്തു് ആർക്കും
ആരുെടയും കൂട്ടുെകട്ടു് ആവ�
ശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഒരാേളാടു�
കൂടി അയാേളാടു് എേപ്പാഴും
ഒരുമിച്ചു നടന്നാൽ നമ്മുെട
ഊർജ്ജം നശിക്കും. അതു
നശിച്ചാൽ നമുക്കു് പിെന്ന
ഒരു േജാലിയും െചയ്യാൻ
വയ്യാെതയാകും. അന്യെര
ഇങ്ങെന ഉപദ്രവിക്കാൻ

ആർക്കും അധികാരമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു ഞാൻ തനി�
ച്ചു നടക്കുന്നു. “നമ്മൾ തനിച്ചു ജനിക്കുന്നു; തനിച്ചു േപാ�
കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ ചിന്തകർ ഏെറയാണു്. നമ്മൾ
മറ്റാരുെടയും കൂട്ടുെകട്ടില്ലാെത ജീവിക്കുന്നതു് ഈ ജന�
നത്തിനും മരണത്തിനും അനുരൂപമായ വിധത്തിൽ
തെന്നയാണു്. അന്യരുെട സഹായേമാ േസ്നഹേമാ േവ�
െണ്ടന്നല്ല ഇതിെന്റ അർത്ഥം. ഒരതിരുവിട്ടു നമ്മൾ മറ്റു�
ള്ളവരുമായി സഹവസിക്കരുെതേന്ന ഞാൻ അർത്ഥ�
മാക്കുന്നുള്ളു. അവരുെട ഏകാന്തതെയ ഭഞ്ജിക്കാെത
നമ്മൾ േലാകസാഹിത്യത്തിെല മാസ്റ്റർപീസുകൾ വാ�
യിച്ചു മനസ്സിെന്റ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. േടാൾ�
േസ്റ്റായിയും ദസ് െതെയവ്സ്കിയും ഡിക്കിൻസും വള്ള�
േത്താളും കുമാരനാശാനും പുസ്തകങ്ങെളഴുതിയതു് നമു�
ക്കുേവണ്ടിയാണു്. അവ വായിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നാൽ ആവ�
ശ്യകതയിൽക്കവിഞ്ഞു് നമുക്കു മറ്റുള്ളവരുെട ഏകാന്ത�
തെയ ഭഞ്ജിേക്കണ്ടി വരില്ല.

മാർഷൽ

വി.െക.എൻ.

നാല്പതു വർഷങ്ങൾക്കു�
മുൻപുള്ള സംഭവമാണു്
ഞാൻ വിവരിക്കുന്നതു്.
അന്നു ഞാൻ െവമ്പായ�
ത്തിനും പിരപ്പൻേകാ�
ടിനുമിടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥ�
ലത്തു താമസിച്ചിരുന്നു.
വീട്ടിനു മുൻപിൽ വയലു�

കൾ. വയലുകളുെട രണ്ടുഭാഗത്തും പുല്ലു തഴച്ചു വളർന്നു
നില്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. ആലസ്യേത്താെട, ൈവകുേന്ന�
രം ഞാൻ വയൽ വരമ്പിലൂെട നടക്കുേമ്പാൾ മുഖശ്രീയു�
ള്ള ഒരു ഹരിജനയുവതി പുല്ലറുക്കുന്നതു കാണും. ശരീ�
രത്തിനു വടിവുള്ള, മുഖത്തിനു് ഇവിടുെത്ത ഭാഷയിൽ
പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു െചറുപ്പക്കാരി െചളിപു�
രണ്ട വസ്ത്രമുടുത്തു് മാലിന്യമാർന്ന ബ്ലൗസ് ധരിച്ചു് അങ്ങ�
െന പുല്ലു് അരിെഞ്ഞടുക്കുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ എനിക്കു
സഹതാപം േതാന്നി. ആ പുല്ലു് െകട്ടാക്കിതലയിേല�
റ്റി ഏെതങ്കിലും വീട്ടിൽ െകാണ്ടു െകാടുത്തു് അന്നെത്ത
രണ്ടണേയാ മൂന്നണേയാ അവൾ വാങ്ങും. അതു െകാടു�
ത്തു് അരിേമടിക്കും. ചവറുകൂട്ടി തീകത്തിച്ചു കഞ്ഞിയുണ്ടാ�
ക്കി ഭർത്താവിനു െകാടുക്കും, അല്പം അവളും കഴിക്കും
എെന്നാെക്ക ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അങ്ങെന പലതവണ
ഞാൻ ആ െചറുപ്പക്കാരിയുെട പുല്ലരിയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പിരപ്പൻേകാടു് അമ്പലത്തിൽ
ഉത്സവം. ഉത്സവം കാണാനെല്ലങ്കിലും ഞാൻ േറാഡി�
േലക്കു െചന്നു. എനിെക്കതിരായി ഒരു സുന്ദരി വരുന്നു.
വിലകൂടിയ സാരിയുടുത്തിട്ടുണ്ടു്. അതിനുേയാജിച്ച ബ്ലൗ�
സും, മാലയുണ്ടു്, വളയുണ്ടു്, കെണ്ണഴുതിയിരിക്കുന്നു. സി�
ന്ദൂരെപ്പാട്ടു് ഇട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഈ ഗ്രാമപ്രേദശത്തു് ഇങ്ങെനയു�
െമാരു അപ്സരേസാ എന്നു് അത്ഭുതെപ്പട്ടു് ഞാെനാന്നു
േനാക്കിയേപ്പാൾ ‘എെന്ന അറിയിേല്ല, എെന്റ സൗന്ദ�
ര്യം നിങ്ങൾ കാണുന്നിേല്ല’ എന്ന രീതിയിൽ അവൾ
കടക്കണ്ണുെകാെണ്ടാരു േനാട്ടം. അേപ്പാഴാണു് ഞാൻ
അവളാെരന്നു് മനസ്സിലാക്കിയതു്. െചളിപ്രേദശത്തു നി�
ന്നു പതിവായി പുല്ലരിയുന്ന യുവതി. ‘െസന്റി’െന്റ ഗന്ധം
പരത്തിെക്കാണ്ടു് അവളങ്ങുേപായി. അക്കാലത്തു േചാ�
രയും നീരും ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ “കുലെവട്ടീ�
ടിന കുറ്റിവാഴ േപാെല” േറാഡിൽ നിന്നുേപായി.

മഹാനായ ഒരു കലാകാരനും
രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിൽനിേന്നാ
സവിേശഷമായ സമുദായ
ഘടനയിൽനിേന്നാ ഉണ്ടാ�
യവരല്ല. കലാകാരൻ
തന്നിൽനിന്നാണു സൃഷ്ടി
നടത്തുന്നതു്. േടാൾേസ്റ്റായി
ഏതു പാർട്ടിയിൽ െപട്ടിരുന്നു?

ശ്രീ. മാർഷലിെന്റ ‘ഉജാ�
ഗെര ലഹഡ’ എന്ന െച�
റുകഥ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതി�
പ്പിൽ വായിച്ചേപ്പാൾ എനി�
ക്കു് മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ സം�
ഭവമാണു് ഓർമ്മ വന്നതു്.
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് ശ്രീ.
വി.െക.എന്നിെന അനുക�

രിച്ചു് ‘ആേക്ഷപഹാസ്യ’കഥകൾ എഴുതിയ മാർഷലി�
െന ഞാൻ ആദരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തി�
നു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു, ഹരിജനയുവതിയുെട രൂപാ�
ന്തരപ്രാപ്തിേപാെല. മാതൃഭൂമിയിെല ഇക്കഥയിലുമുണ്ടു്
ആേക്ഷപവും ഹാസ്യവും. അതു നമ്മുെട സമുദായെത്ത
ലക്ഷ്യമാക്കിയാണു് എന്നതു് ഒരു വ്യത്യാസം. ബസ്സിൽ
കയറാെനന്നു പറഞ്ഞു് ഒരു യാത്രക്കാരേനാടു് ഒരുരൂപ
േചാദിച്ചവനു് അയാൾ അഞ്ചുരൂപ നല്കുന്നു. അതു വാ�
ങ്ങിെക്കാണ്ടു് അയാൾ മദ്യശാലയിേലക്കു കയറുേമ്പാൾ
രൂപെകാടുത്തയാളിെന്റ ധർമ്മേരാഷമിളകുന്നു. േഷാ�
പ്പിൽ കയറി അയാേളാടു ശണ്ഠകൂടിയ ആ മനുഷ്യേസ്ന�
ഹിെയ മറ്റു മദ്യപന്മാർ അസഭ്യം വിളിക്കുന്നു. പിടിച്ചു
െവളിയിൽ തള്ളുന്നു. യാത്രക്കാരെന്റ ഭാര്യയുെട വാക്കു�
കൾ േകൾക്കുക: “നിങ്ങളാണിനി ഈ നാടു േനരാക്കാ�
നും, കുടിയന്മാരുെട കുടിനിർത്താനും, അലസന്മാെര
അധ്വാനശീലരാക്കാനും അഴിമതിക്കാെര തിരുത്താനും,
അേധാേലാക പൗരന്മാെര ഉത്തമരാക്കാനും ഒെക്ക
േപാണത് ! എനിക്കു് ചിരി വര്വാണു്. ചിരിക്കണില്യാ
എന്നു മാത്രം.” നമ്മുെട മലിന സമുദായത്തിെന്റ പരി�
േച്ഛദമായിട്ടാണു് മാർഷലിെന്റ കഥ. കാതുെകാടുത്തു
േനാക്കുക. കഥാകാരൻ ചിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾക്കു േകൾ�
ക്കാം. കണ്ണു് തുറന്നു േനാക്കുക. ഭാരതത്തിെന്റ മാലിന്യം
കാണാം. പുല്ലരിഞ്ഞവൾ ഒരു ദിവസേത്തക്കു അപ്സര�
സ്സായി. അടുത്ത ദിവസം അവൾ പുല്ലറുക്കാൻതെന്ന
േപായിരിക്കും. മാർഷൽ ഇമ്മാതിരി രചനകളിൽനിന്നു
പിറേകാട്ടു േപാകുകയിെല്ലന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.

മദ്യപരും സ്ത്രീകളിൽ തല്പരരുമായ ഞങ്ങൾ�
ക്കു, മദ്യം അവെര കൂടുതൽ സുന്ദരികളാ�
ക്കി മാറ്റുന്നു. എന്നാൽ സ്ത്രീകളുെട ദൃഷ്ടി�
യിൽ ഞങ്ങളുെട സൗഭഗം വളെരക്കുറ�
ഞ്ഞു േപാകുന്നു.

—ഏേതാ ഒരു കവി

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: നിങ്ങൾക്കു ആത്മഹത്യ െചയ്യണെമന്നു്
േതാന്നാറുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: എെന്റ േപരക്കുട്ടികൾക്കു എത്ര വയസ്സു�
െണ്ടങ്കിലും അവർ മുത്തച്ഛാ എേന്നാ അപ്പൂപ്പാ
എേന്നാ വിളിച്ചാൽ എനിക്കു സേന്താഷേമയുള്ളു.
പേക്ഷ, പത്തു െപറാൻ പ്രായമായ ബന്ധുക്കളല്ലാ�
ത്ത ചില സ്ത്രീകൾ െകാച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളായിച്ചമഞ്ഞു്
അങ്ങെന വിളിക്കുേമ്പാൾ ആത്മഹത്യ െചയ്യണെമ�
ന്നു് എനിക്കു േതാന്നാറുണ്ടു്.

േചാദ്യം: മരിച്ചാൽ ശവം പട്ടടയിൽ എരിക്കേണാ?
അേതാ കുഴിച്ചിടേണാ?

ഉത്തരം: എെന്റ ശവമാെണങ്കിൽ അതു കുഴിച്ചിട്ടാൽ
മതി. അതു വീട്ടുപറമ്പിൽത്തെന്ന േവണം. എങ്കി�
േല അതഴുകി അയൽവീട്ടുകാരെന്റ കിണറിെനക്കൂടി
മലിനമാക്കൂ.

േചാദ്യം: കരാേട്ട പഠിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഇല്ല. പഠിക്കാനാഗ്രഹമുണ്ടു്. കരാേട്ട മുറ�
കൾ പഠിച്ചാൽ ചില േനാവലുകളും കഥാസമാഹാര�
ഗ്രന്ഥങ്ങളും കാവ്യസമാഹാരഗ്രന്ഥങ്ങളും അറബി�
ക്കടലിൽ െചന്നുവീഴത്തക്കവിധത്തിൽ എനിക്കു്
എറിയാൻ കഴിയുമേല്ലാ.

േചാദ്യം: എഴുത്തുകാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്ക�
േണാ?

ഉത്തരം: ക്ഷമിക്കണം. ഇതു പഴഞ്ചൻ േചാദ്യമാണു്.
എങ്കിലും ഉത്തരം പറയാം. മഹാനായ ഒരു കലാ�
കാരനും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിൽനിേന്നാ സവിേശഷ�
മായ സമുദായഘടനയിൽനിേന്നാ ഉണ്ടായവനല്ല.
കലാകാരൻ തന്നിൽനിന്നാണു സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതു്.
േടാൾേസ്റ്റായി ഏതു പാർട്ടിയിൽ െപട്ടിരുന്നു?

േചാദ്യം: മനുഷ്യെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി പട�
െവട്ടുകയും ദീർഘകാലം ജയിലിൽ കിടക്കുകയും
െചയ്യുന്നവർ പിന്നീടു് ഭരണാധികാരിയായാൽ മർ�
ദ്ദനമുറകൾ നടത്തുന്നതു് എങ്ങെന?

ഉത്തരം: അതു മനുഷ്യസ്വഭാവമാണു്. മർദ്ദിക്കെപ്പ�
ടുന്നവർ പിന്നീടു സൗകര്യം കിട്ടുേമ്പാൾ അപരാ�
ധം െചയ്യാത്തവെര മർദ്ദിക്കും. മേണ്ടലെയ നമ്മൾ
ഇന്നു് ആരാധിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം പ്രധാനമന്ത്രിയാവ�
െട്ട. മെറ്റാരു മേണ്ടലയായിരിക്കും അേദ്ദഹമേപ്പാൾ.

േചാദ്യം: സുന്ദരികൾ?

ഉത്തരം: ചലനംെകാള്ളുന്ന േറാസാപ്പുക്കൾ.

േചാദ്യം: വള്ളേത്താളിേനാടു നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടു�
േണ്ടാ. ഉെണ്ടങ്കിൽ എന്തു േതാന്നി?

ഉത്തരം: കവിതയ്ക്കു മഹത്ത്വമുള്ളതുേപാെല ആളി�
നും മഹത്ത്വം. ക്ഷുദ്രമായ ഒരു കാര്യെത്തക്കുറിച്ചും
അേദ്ദഹം സംസാരിക്കില്ല.

േചാദ്യം: എനിക്കു് അറുപതു വയസ്സായി. വാർദ്ധക്യ�
മായി എന്നു് എെന്നക്കണ്ടാൽ ആർക്കും േതാന്നുക�
യിെല്ലങ്കിലും എനിക്കങ്ങെന േതാന്നുന്നു. ഒരുപേദ�
ശം തരൂ?

ഉത്തരം: നിങ്ങൾ േറാഡിലിറങ്ങുേമ്പാൾ, സിനിമ�
യ്ക്കു േപാകുേമ്പാൾ, വിവാഹം നടക്കുന്നിടത്തു െചല്ലു�
േമ്പാൾ ഭാര്യെയക്കൂടി െകാണ്ടുേപാകാതിരുന്നാൽ
മതി. പ്രായംകൂടിയ ഭാര്യയാണു് നിങ്ങൾക്കു വാർദ്ധ�
ക്യചിന്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതു്.

ആഖ്യാനെമന്ന പഞ്ചാര

അലിഗറി അെല്ലങ്കിൽ
ലാക്ഷണികത എേപ്പാഴും
യാന്ത്രികമാണു്. എന്നാൽ
സിംബലിസം അങ്ങെനയല്ല.
പ്രതിരൂപാത്മകതയിൽ
പ്രതിരൂപങ്ങൾക്കു് അനന്തങ്ങ�
ളായ അർത്ഥങ്ങൾ കാണും.
അലിഗറിയിെല പ്രതിരൂ�
പത്തിനു് ഒരർത്ഥേമയുള്ളൂ.

കയ്പുള്ള കഷായം കുടി�
ക്കാൻ കുട്ടികൾ കൂട്ടാക്കാ�
തിരിക്കുേമ്പാൾ അമ്മ�
മാർ അവർക്കു പഞ്ചാര
െകാടുക്കും. രണ്ടു േറ്റബിൾ
സ് പൂൺ പഞ്ചാര ആദ്യം.
പിന്നീടു് അരഔൺസ്
കഷായം. കഷായത്തിെന്റ
മുക്കാൽ ഭാഗവും തുപ്പിക്ക�

ളഞ്ഞാലും പിെന്നയും മൂന്നു േറ്റബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചാര.
ഇതാണു പല വീടുകളിെലയും കഷായംകുടിപ്പിക്കൽ രീ�
തി. ആഖ്യാനൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിെന്റ പഞ്ചാരെകാടുത്തു ശ്രീ.
ബാലകൃഷ്ണൻ മാങ്ങാടു് അലിഗറി എന്ന കയ്പൻ കഷാ�
യം വായനക്കാെര കുടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവർ കു�
ടിേച്ചാ എേന്താ? എെന്റ കാര്യം എനിക്കറിയാം. ഞാൻ
ഒരുതുള്ളിേപാലും ഇറക്കാെത തുപ്പിക്കളഞ്ഞു. (‘നിധി’
എന്ന കഥ—കലാകൗമുദിയിൽ) സർപ്പം കാക്കുന്ന നി�
ധിയാണു് സമ്പത്തിെന്റ പ്രതീകം. അതു കിട്ടിയേപ്പാൾ
അയൽക്കാർ ഏറിയ പങ്കും െകാണ്ടുേപായി. ബന്ധു
വന്നു േശഷിച്ച ഭാഗത്തിെന്റ മുക്കാൽ ഭാഗവും അപഹ�
രിച്ചു. ഒടുവിൽ സേഹാദരിമാെരത്തെന്ന അതു ശത്രുക്ക�
ളാക്കി.

േഹഗൽ

അലിഗറി അെല്ല�
ങ്കിൽ ലാക്ഷണികകഥ
എേപ്പാഴും യാന്ത്രിക�
മാണു്. എന്നാൽ സിം�
ബലിസം അങ്ങെനയ�
ല്ല. പ്രതിരൂപാത്മകത�
യിൽ പ്രതിരൂപങ്ങൾ�
ക്കു് അനന്തങ്ങളായ
അർത്ഥങ്ങൾ കാണും.
അലിഗറിയിെല പ്രതി�
രൂപത്തിനു് ഒരർത്ഥ�
േമയുള്ളു. ആ പ്രതിരൂ�
പത്തിെന ചിന്തേയാടു ഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ തികച്ചും
മസ്തിഷ്കപരമാണു്. അതിനാലാണു് അലിഗറി (ലാക്ഷ�
ണികകഥ) കലാത്മകമെല്ലന്നു് േഹഗലും േക്രാെചയും
പറഞ്ഞതു്. ചിലർക്കു് അലിഗറിയിെല പ്രതിരൂപത്തിനു്
േലശം സൗന്ദര്യം നല്കാനറിയാം. സ് ൈറ്റൻെബക്കിെന്റ
‘മുത്തു് ’ എന്ന നീണ്ടകഥയിൽ മുത്തു് എന്ന പ്രതീകത്തി�
നു സ്വല്പം സൗന്ദര്യമുള്ളതുെകാണ്ടു് അത്ര ൈവരസ്യ�
ദായകമല്ല ആ രചന. ബാലകൃഷ്ണെന്റ ‘നിധി’ക്കു് ആ
സൗന്ദര്യം അവകാശെപ്പടാനാവില്ല. ആഖ്യാനപാട�
വം എന്ന പഞ്ചാരയുെട മാധുര്യം മാത്രേമയുള്ളു ഇക്ക�
ഥയ്ക്കു്.

ഐദ്രീസ് ഷാ

ഐദ്രീസ് ഷായുെട
(Idries Shah) എല്ലാപ്പു�
സ്തകങ്ങളും ഞാൻ വാ�
യിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അടുത്ത കാ�
ലത്തു് The Pleasantries
of the Incredible എന്ന
മുല്ല നാസറുദീൻ കഥക�
ളും വായിച്ചു (Penguin,
Arkana Edition, വില
285 രൂപ). അതിൽ നി�
െന്നാരു കഥ: ഒരു േന�
രേമ്പാക്കുകാരൻ നാസ�
റുദീെന കണ്ടു. അയാളുെട േപാക്കറ്റിൽ ഒരു മുട്ടയുണ്ടാ�
യിരുന്നു. ‘നാസറുദ്ദീൻ, ഊഹിച്ചു കീശയിൽ എെന്തന്നു
പറയൂ’.

നാസറുദീൻ: ഒരു അടയാളം തരു.

േനരേമ്പാക്കുകാരൻ: മുട്ടയുെട ആകൃതിയാണതിനു്.
മഞ്ഞയും െവള്ളയും അകത്തു്. മുട്ടേപാെല േതാന്നു�
മതു്.

നാസറുദീൻ: ഒരുതരത്തിലുള്ള െകയ്ക്ക്.

കഥാകാരന്മാർ കഥ�
െയഴുതി കഥയുെട സ്വ�
ഭാവങ്ങെളല്ലാം പേരാ�
ക്ഷമായി െകാണ്ടുവ�
രുന്നു. കഥയല്ല അതു
മെറ്റേന്താ ആെണ�
ന്നു് നിരൂപകെനന്ന �
നാസറുദീനും.

അർജ്ജുനൻ േപ�
ടിെത്താണ്ടൻ
പെണ്ടാരിക്കൽ എഴു�
തിയതാണു്. തിരുവ�
നന്തപുരെത്ത റ്റൗൺ

േഹാളിൽ കഥകളി നടക്കുന്നു. അർജ്ജുനനു് ശ്രീകൃഷ്ണൻ
ഉപേദശം നല്കുന്ന രംഗം. േകരളകല ആസ്വദിക്കാെന�
ത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ടിെല ഒരു സായ്പ് അടുത്തിരുന്ന ഒരു പ്ര�
െഫസേറാടു കൂടക്കൂെട സംശയങ്ങൾ േചാദിച്ചു് അവ ദൂ�
രീകരിക്കുന്നു. അർജ്ജുനൻ ആയുധങ്ങൾ താെഴവച്ചു്
ആചാര്യന്മാെര െകാെന്നാടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്നു കൃ�
ഷ്ണേനാടു പറയുന്ന രംഗം കണ്ടു് സായ്പ് ജിജ്ഞാസേയാ�
െട പ്രെഫസേറാടു ആരാഞ്ഞു ‘What is it?’ പ്രെഫ�
സർ കഥെയാന്നു ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞിട്ടു് അർജ്ജുനെനക്കു�
റിച്ചു ഒറ്റക്കാച്ച്. A timid lad—േപടിച്ച കുട്ടി—േപാേര?
ഭഗവദ്ഗീതയുെട സാരാംശം മുഴുവനുെമടുത്തു പ്രെഫ�
സർ സായ്പിനു് നല്കിയിേല്ല? ഇതിനു േശഷം സായ്പ് ഇം�
ഗ്ലണ്ടിൽെച്ചന്നു് അർജ്ജുനൻ എെന്നാരു ‘റ്റിമിഡ് ലാ�
ഡി’െനക്കുറിച്ചു് പല പ്രഭാഷണങ്ങളും നടത്തിയിരിക്കും.
അർജ്ജുനെനേപ്പാെല േപടിെത്താണ്ടന്മാരാണു് ഭാര�
തത്തിലാെക എന്നു കാണിച്ചു േലഖനങ്ങൾ എഴുതിയി�
രിക്കും.

മർദ്ദിക്കെപ്പടുന്നവർ പിന്നീ�
ടു് സൗകര്യം കിട്ടുേമ്പാൾ
അപരാധം െചയ്യാത്തവെര
മർദ്ദിക്കും. മേണ്ടലെയ നമ്മൾ
ഇന്നു് ആരാധിക്കുന്നു. അേദ്ദ�
ഹം പ്രധാനമന്ത്രിയാവെട്ട.
മെറ്റാരു മേണ്ടലയായി�
രിക്കും അേദ്ദഹമേപ്പാൾ.

കലെയക്കുറിച്ചു് ഒന്നുമറി�
ഞ്ഞുകൂടാത്തവർ മിണ്ടാതി�
രിക്കണം. പേക്ഷ, മാന്യ�
തയും േജാലിയുെട പ്രഭാ�
വവും രസനെയ അടക്കി�
വയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കുേമാ?
ഇല്ല. അതുെകാണ്ടു മണ്ട�
ത്തരങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കു�

ന്നു. പ്രെഫസറുെട ഈ വിശദീകരണം അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പിറകിലിരുന്നു േകട്ട ഹാസ്യസാഹിത്യകാരൻ
ശ്രീ. െക.എസ്. കൃഷ്ണൻ ചിരിച്ചിരിക്കും. പ്രെഫസെറ
പുച്ഛിച്ചിരിക്കും. എെന്താരു പുച്ഛേത്താെടയാെണേന്നാ
െക.എസ് ഇക്കാര്യം എേന്നാടു പറഞ്ഞതു്.

ശ്രീ. ബഷീർ േമേച്ചരിക്കു് കഥെയഴുതണം. എഴുതിയാൽ�
േപ്പാരാ. അതു് േദശാഭിമാനി വാരികയിൽത്തെന്ന അച്ച�
ടിച്ചു വരണം. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു. പത്രാധിപരുെട
സൗജന്യമാധുര്യം െകാണ്ടു് അതു മഷി പുരണ്ടു വരുന്നു.
പ്രെഫസർക്കു് റ്റിമിഡ് ലാഡ് എന്നു പറയാേന കഴിയൂ.
ബഷീറിനു് ഇങ്ങെന എഴുതാേന പറ്റൂ. രണ്ടു േപെരയും
കുറ്റം പറയാനാവില്ല. യാഥാതഥ്യവും ഫാന്റസിയുെമാ�
െക്കേച്ചർത്തു ബഷീർ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ശില്പം സ്യൂേഡാ
ആർടാെണന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു ഞാനിതു് അവസാനി�
പ്പിക്കുന്നു. പ്രെഫസേറാടു സഹതാപമുള്ളതുേപാെല
എനിക്കു ബഷീറിെനസ്സംബന്ധിച്ചും സഹതാപമങ്കുരി�
ക്കുന്നു.

അവർ നിങ്ങെള വാക്കുകൾ ‘പാനം െച�
യ്തവൻ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു; പേക്ഷ, ഞങ്ങ�
െളാെക്ക കുടിക്കുേമ്പാൾ അതു മുകളിേല�
ക്കു വന്നാൽ അഴുക്കുെവള്ളക്കുഴിയിേല�
ക്കു ഒഴുക്കിക്കളയും. നിങ്ങൾ ബീയർ ഛർ�
ദ്ദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. മഷി േവണ്ടായി�
രുന്നു.

—കിങ്സ് ലി ഏമിസ്

എയ് ഡ് സ് ഭീതി ഒഴിവാക്കൂ

സൂസൻ െസാൺടാഗ്

1933 ജാനുവരി 16-
നു ന്യൂേയാർക്ക് സി�
റ്റിയിൽ ജനിച്ച സൂ�
സൻ െസാൺടാഗ്
ഇന്നു രാഷ്ട്രാന്തരീയപ്ര�
ശസ്തിയുള്ള എഴുത്തു�
കാരിയാണു്. അവരു�
െട േനാവലുകളും നിരൂപണപരങ്ങളായ പ്രബന്ധങ്ങ�
ളും ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാെണന്നു പലരും പറയുന്നു. അടുത്ത�
കാലത്തു് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ, അവരുെട ഒരു േനാ�
വൽ ഞാൻ വായിച്ചു. സർവസാധാരണെമന്നതിൽ�
ക്കവിെഞ്ഞാരു വിേശഷണം അതർഹിക്കുന്നിെല്ലന്നു്
എനിക്കു േതാന്നി. എന്നാൽ അവരുെട പ്രബന്ധങ്ങൾ
സർവസാധാരണങ്ങളല്ല. ‘ചിന്തകെള വലിച്ചുനീട്ടുന്ന’
ഒരു രീതി സൂസൻ െസാണ്ടാഗിെന്റ The Pornographic
Imagination എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽ കാണാെമങ്കിലും
മൗലികങ്ങളാണു് അവരുെട ചിന്തകൾ എന്നു സമ്മ�
തിേച്ചതീരൂ. ഈ മൗലികത്വം അവരുെട Illness as
Metaphor (1978) എന്ന പുസ്തകത്തിലും Aids and its
Metaphors എന്ന പുസ്തകത്തിലും (1989) എനിക്കു കാ�
ണാനിടയായി. 1978-ൽ തെന്റ ക്യാൻസർ േരാഗത്തിൽ�
നിന്നു േമാചനം േനടിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാഴാണു് അവർ
Illness as Metaphor എന്ന പുസ്തകെമഴുതിയതു് (ദീർ�
ഘമായ പ്രബന്ധം എന്നാണു് പറേയണ്ടതു് ). ശത്രു�
ക്കെള പരാജയെപ്പടുത്തുകയാണേല്ലാ ൈസന്യത്തി�
െന്റ േജാലി. ക്യാൻസർ മനുഷ്യശത്രുവായതുെകാണ്ടു്
അതിെനയും േതാല്പിക്കണം. ഈ “മിലിറ്ററി െമറ്റഫ�
റി”ൽ നിന്നാണു്—ൈസനികാലങ്കാരത്തിൽനിന്നാണു്—
ക്യാൻസറിേനാടുള്ള സമീപനമുണ്ടാവുക. സൂസൻ
െസാൺടാഗിെന്റ അർബ്ബുദേരാഗം േഭദമായി. മറ്റു പല
അർബ്ബുദേരാഗികളും രക്ഷെപ്പടുന്നു. ഈ േരാഗെത്തക്കു�
റിച്ചു കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുേന്താറും ഒരുതരത്തിലുള്ള
immunotherapyയിൽനിന്നു് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ
ഉണ്ടാകുെമന്നു് അവർ അക്കാലത്തു് പറഞ്ഞു. സൂസൻ
െസാൺടാഗിെന്റ ഭാവികഥനം ഏതാണ്ടു ശരിയായി
വരുന്ന കാലത്താണു് നമ്മളിന്നു ജീവിക്കുന്നതു്.

ഇന്നെത്ത ഭയം എയ് ഡ് സാണു് (AIDS—Acquired
immune deficiency syndrome). ഇതു് േരാഗത്തിെന്റ
േപരല്ല; ഒരവസ്ഥ മാത്രമാണു്. ക്യാൻസർ, െസല്ലുക�
െള (cells) വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; എയ് ഡ് സാകെട്ട അവെയ
നശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ൈവദ്യശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ അവ�
സ്ഥാ വിേശഷെത്തയും (medical condition എന്നാ�
ണു് എയ് ഡ് സിെന സൂസൻ െസാൺടാഗ് വിളിക്കു�
ന്നതു് ) ൈസനികാലങ്കാരം ഉപേയാഗിച്ചാണു് ആളു�
കൾ സമീപിക്കുന്നതു്. വസൂരിയുെട ൈവറസ് മാറ്റമി�
ല്ലാെത വർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇൻഫ്ളൂഎൻസ
ൈവറസിനു വളെര േവഗത്തിൽ പരിണാമമുണ്ടാകു�
ന്നതിനാൽ അതിനു േയാജിച്ചവിധത്തിൽ വാക്സിൻ മാ�
േറ്റണ്ടതായി വരുന്നു. എയ് ഡ് സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ൈവറ�
സിനു് അെല്ലങ്കിൽ ൈവറസുകൾക്കു് ഇൻഫ്ളുഎൻസ
ൈവറസിെനന്നേപാെല മാറ്റം—പ്രകാരാന്തരീകരണം
(mutation) വരുന്നതുെകാണ്ടു അതിെന േനരിടാനുള്ള
വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുെമന്നാണു സൂസൻ െസാൺ�
ടാഗിെന്റ വിശ്വാസം. അതിനാൽ ആ “ൈസനികാല�
ങ്കാര”ത്തിനു പ്രസക്തിയില്ല. സൂസെന്റ വാക്യങ്ങൾത�
െന്ന ഞാെനടുെത്തഴുതാം. “About that metaphor,
the military one, I would say, If I may paraphrase
Lucretius: Give it back to the war-makers.” ഈ പ്ര�
ബന്ധത്തിൽ എത്രെയത്ര സാഹിത്യകാരന്മാെരക്കുറി�
ച്ചാണു് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ! േമാറിസ് മേതർലങ്
(Maeterlinck), േറ്റാമസ് മൻ, കമ്യൂ, കാറൽ ചാെപക്ക്
(Čapek), ദസ് െതെയവ്സ്കി, േബാദേലർ, െഗാൺകൂർ
(Goncourt), ഫ്േളാബർ (Flaubert) ഇങ്ങെന പലരും.
ചാെപക്കിെന്റ ഒരു േനാവലിെനക്കുറിച്ചു അനതിവിസ്ത�
രമായി അവർ പറയുന്നുമുണ്ടു്. ശാസ്ത്രീയ പ്രബന്ധമാ�
യതുെകാണ്ടു് സാഹിത്യ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ കാണുന്ന
‘ചിന്താവിസ്താരം’ (stretching of thoughts) ഇതിലില്ല.
രസകരമായ പ്രതിപാദനം. എയ് ഡ് സിെന േപടിക്കുന്ന�
വെര ആ േപടിയിൽനിന്നു േമാചിപ്പിക്കുന്നതാണു് ഈ
പുസ്തകം.

“The cancer metaphor will be made
obsolete, I would predict, long before
the problems it has reflected so vividly
will be resolved.”

“We are not being invaded. The body
is not a battlefield. The ill are neither
unavoidable casualties nor the enemy.”

—സൂസൻ െസാൺടാഗ്, Illness as
Metaphor

സത്യെത്തക്കുറിച്ചു്

യാെനാഷ് പിലിൻസ്കി

ആർക്കും കിട്ടാനിടയി�
ല്ലാത്ത പടിഞ്ഞാറൻ
പുസ്തകങ്ങൾ േതടിപ്പി�
ടിക്കുന്ന ശ്രീ. ൈവക്കം
മുരളി എനിക്കു് അയ�
ച്ചുതന്ന Today—An
Anthology of Con-
temporary Hungar-
ian Literature എന്ന പു�
സ്തകത്തിൽ കവി യാ�
െനാഷ് പിലിൻസ്കിയു�
െട (Janos Pilinszky,
1921–1981) സാഹി�
ത്യ പ്രസ്താവങ്ങളുണ്ടു്. പിലിൻസ്കി ഒരിടത്തു പറയുന്നു:
സത്യവും മിസ്റ്റിസിസവും േചട്ടനും അനിയത്തിയുംേപാ�
െലയാണു്. വസ്തുതകൾ ധാരണാശക്തിയുെട ഒടുവി�
ലെത്ത അവസ്ഥയ്ക്കു പ്രതിനിധീഭവിക്കുന്നുെവന്നു് പല�
രും വിചാരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഇതു ശരിയല്ല. വസ്തുതക�
െള നമ്മൾ സത്യത്തിേലക്കു നയിക്കണം. ഒരു വസ്തുത�
തെന്ന ഒരു ദസ് തെയവ്സ്കിക്കും ഉറക്കംതൂങ്ങുന്ന വർ�
ത്തമാനപ്പത്രവായനക്കാരനും വിഭിന്നങ്ങളായിേത്താ�
ന്നും. നമുക്കു സാഹിത്യത്തിേലക്കു േപാകാം. ഇന്നു സാ�
ഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങെള സ്വതന്ത്രങ്ങളായി കരുതുന്നതു് ഒരു
“പരിഷ്കാര”മായിരിക്കുന്നു. ഏേതാ സങ്കീർണ്ണവസ്തുവാ�
യി അതിെന നിരീക്ഷണം െചയ്യുന്നു. ഇതിെലനിക്കു വി�
ശ്വാസമില്ല. ഒരു ഗ്രന്ഥംതെന്ന കേഠാരമാകാം. അദ്ഭു�
തജനകവുമാകാം. ഇതാ ഉദാഹരണം. ‘Blessed are
they that mourn’ എന്ന ക്രിസ്തുവചനം. ഇതു് ഓസ് കർ
ൈവൽഡാണു് പറഞ്ഞെതങ്കിൽ മൂല്യം ഒട്ടുംതെന്ന കാ�
ണുമായിരുന്നില്ല ഇതിനു്… സത്യം വസ്തുതകൾക്കു് അതീ�
തമാണു്. മഹാനായ എഴുത്തുകാരെന്റ പ്രവൃത്തിെയ�
ക്കാൾ എത്രേയാ അവാസ്തവികമാണു് ഡിറ്റക് റ്റീവിെന്റ
പ്രവൃത്തി.
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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

