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സാഹിത്യവാരഫലം
1993/11/21-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഓേരാ രാജ്യത്തിെന്റയും തത്ത്വചിന്ത അവിടുെത്ത പ്ര�
കൃതിെയ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നെതന്നു് ടാേഗാർ പറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഭാരതത്തിെല െകാടും കാനനങ്ങൾ ജനത�
യുെട ജീവിതത്തിനു വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. സൃഷ്ടി�
ക്കുന്നിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല സഹായിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
വനം െകാണ്ടു ജീവിച്ചു, ജീവിക്കുന്നു ഭാരതീയർ. അതി�
നാൽ വനെത്ത അെല്ലങ്കിൽ പ്രകൃതിെയ േവെറാന്നായി
കാണാൻ ഭാരതീയർക്കു കഴിയുകയില്ല. ഞാനും പ്രകൃ�
തിയുെമാന്നു് എന്ന വിചാരം അവർക്കുള്ളതു െകാണ്ടു്
ഇവിെട അൈദ്വത സിദ്ധാന്തമുണ്ടായി. േനെര മറിച്ചാ�
ണു് ഇംഗ്ലീഷുകാരുെട സ്ഥിതി. അവർക്കു ചുറ്റും കിടക്കു�
ന്ന കടലിേനാടു മല്ലടിേച്ച ജീവിക്കാനാവൂ. മത്സ്യബന്ധ�
നത്തിനു്, വിേദശ സന്ദർശനത്തിനു് എന്നു േവണ്ട ഏതി�
നും അവർക്കു സമുദ്രേത്താടു സമരം െചേയ്യണ്ടതായി
വരുന്നു. ഫലേമാ? മനുഷ്യൻ േവെറ, പ്രകൃതി േവെറ
എന്ന ചിന്താഗതി അവർക്കുണ്ടായി. അങ്ങെന അവർ
ൈദ്വത സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായി. ടാേഗാ�
റിെന്റ ഈ അഭിപ്രായം സമഞ്ജസമായിരിക്കുന്നു.

സാർത്ര്

േലാകമഹായുദ്ധങ്ങളുെട
െകടുതികൾ കണ്ടു യാ�
തന അനുഭവിച്ച ഫ്രഞ്ച്
ജനത അസ്തിത്വവാദ�
ത്തിൽ വിശ്വാസമർ�
പ്പിക്കുകയും അതിനു
അനുസരിച്ചു് ജീവിക്കു�
കയും െചയ്തു. I exist,
that is all—ഞാൻ ജീ�
വിച്ചിരിക്കുന്നു, അത്ര�
മാത്രം—എന്ന ചിന്താ�
ഗതി അവർക്കുണ്ടാകാൻ േഹതു അതേത്ര. ആ വിശ്വാ�
സവും അവിടുെത്ത സവിേശഷമായ പരിതഃസ്ഥിതിയും
രണ്ടു വ്യക്തികളിൽ ആഘാതേമല്പിച്ചു. അങ്ങെനയാണു്
സാർത്രും കമ്യൂവും അവിടുെത്ത തത്ത്വചിന്തയുെട നായ�
കന്മാരായതു്.

കമ്യൂ

ഭാരതത്തിലും അതിെന്റ
ഒരു ഭാഗമായ േകരള�
ത്തിലും ഫ്രഞ്ച് ജനതയ്ക്കു
സവിേശഷമായും യൂേറാ�
പ്യൻ ജനതയ്ക്കു സാമാ�
ന്യമായും അനുഭവെപ്പട്ട
അസ്തിത്വ ദുഃഖേമാ വി�
ശ്വാസത്തകർച്ചേയാ
ഇല്ല. ഇവിെട ശബരി�
മലയിൽ േപാകുന്നവ�
രുെട സംഖ്യ വർഷം
േതാറും വർദ്ധിച്ചു െകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനി�

കളുെടയും മുസ്ലീങ്ങളുെടയും ഈശ്വരവിശ്വാസം ഓേരാ
ദിനം കഴിയുേന്താറും കൂടി വരികയാണു്. അതിനാൽ
Being and Nothingness എഴുതാൻ സാർത്രിനും, The
Outsider എഴുതാൻ കമ്യൂവിനും േപ്രരകങ്ങളായ വസ്തു�
തകൾ േകരളത്തിലില്ല. ഭാരതെമാട്ടാെക േനാക്കിയാ�
ലും ഇല്ല. മൗലികങ്ങളായ കലാ പ്രേചാദനങ്ങളാലാണു്
കാഫ് കയും സാർത്രും കമ്യൂവും രചനകൾക്കു രൂപം നൽ�
കിയതു്. അവെര അനുകരിച്ചു് ഇവിെട േനാവലുകളും
െചറുകഥകളും എഴുതുന്നതു് കലയുെടയും സാഹിത്യത്തി�
െന്റയും താണ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളായിേട്ട
പരിഗണിക്കാനാവൂ. അവെയ െകാണ്ടാടുന്നതും അവ�
യുെട രചയിതാക്കെള േമേലക്കിടയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന�
തും അഭിരുചിയുെട ൈവകൃതമാേയ കാണാനാവൂ. കാ�
ഫ് ക എന്ന ജൂത-െചക്ക് േനാവലിസ്റ്റ് അേദ്ദഹം ജനി�
ച്ച രാജ്യത്തിലല്ലാെത േവെറാരു രാജ്യത്തിൽ ആവിർ�
ഭവിക്കുകയില്ല. അസ്തിത്വ വാദത്തിെന്റ ഉദ്േഘാഷക�
നായ കമ്യൂവിനു േകരളത്തിൽ ജനിക്കാനാവുകയില്ല.
ഇെതാെക്ക െകാണ്ടു് അവരുെട കൃതികളിെല മൗലിക
പ്രതിഭെയ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. തങ്ങളുെട ജീവര�
ക്തത്തിൽ നിന്നു രൂപം െകാണ്ടതാണു് അവരുെട കൃ�
തികൾ. തൃശൂർ പൂരത്തിനു െനറ്റിപ്പട്ടം െകട്ടിയ ഗജവീ�
രന്മാെര െകാണ്ടു നിറുത്തുന്നതു േപാെല ഇവിെടയുള്ള
ചില എഴുത്തുകാർ അസ്തിത്വവാദത്തിെന്റ ഗജേശ്രഷ്ഠ�
െന പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ തീയറ്റ് റിക്കലായി—കൃത്രിമമായി—
വിേവകമുള്ളവർക്കു കാേണണ്ടതായി വരും.

േലാകമഹായുദ്ധങ്ങളുെട
െകടുതികൾ കണ്ടു യാതന
അനുഭവിച്ച ഫ്രഞ്ച് ജനത
അസ്തിത്വവാദത്തിൽ വിശ്വാ�
സമർപ്പിക്കുകയും അതിനു
അനുസരിച്ചു് ജീവിക്കുകയും
െചയ്തു. I exist, that is all—
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, അത്ര�
മാത്രം—എന്ന ചിന്താഗതി
അവർക്കുണ്ടാകാൻ േഹതു
അതേത്ര. ആ വിശ്വാസവും
അവിടുെത്ത സവിേശഷമായ
പരിതഃസ്ഥിതിയും രണ്ടു വ്യ�
ക്തികളിൽ ആഘാതേമല്പിച്ചു.
അങ്ങെനയാണു് സാർത്രും
കമ്യൂവും അവിടുെത്ത തത്ത്വചി�
ന്തയുെട നായകന്മാരായതു്.

ൈതറീസിയസ് (Tiresias)
തീബ്സിെല ഭാവി ദർശന�
കനായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
ഒരിക്കൽ രണ്ടു പാമ്പുകൾ
ഇണ േചരുന്നതു കണ്ടു.
അവ ൈതറീസിയസിെന
ആക്രമിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
െപൺപാമ്പിെന െകാന്നു.
ഉടെന സ്ത്രീയായി മാറി ൈത�
റീസിയസ്. വർഷങ്ങൾ കഴി�
ഞ്ഞു് അേദ്ദഹം അേത പ്രേദ�
ശത്തു െചന്നേപ്പാൾ രണ്ടു
പാമ്പുകൾ ഇണ േചരുന്ന�
തു് കാണാനിടയായി. അവ�
യും അേദ്ദഹെത്ത ആക്രമി�
ച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ആൺ

പാമ്പിെന െകാന്നു. ആ സമയത്തു് ൈതറീസിയസ് പഴ�
യതു േപാെല ആണായി മാറി. ഒരിക്കൽ സുസ് േദവനും
ഭാര്യയും തമ്മിെലാരു തർക്കം; ശാരീരികേവഴ്ചയിൽ ഹർ�
േഷാന്മാദം സ്ത്രീക്കാേണാ പുരുഷനാേണാ കൂടുതെലന്നു്.
ൈതറീസിയസ് സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായിരുന്നേല്ലാ. അതു�
െകാണ്ടു് അക്കാര്യത്തിൽ തീർപ്പു് കൽപ്പിക്കാൻ അേദ്ദ�
ഹത്തിേന കഴിയൂ. പത്തിൽ ഒൻപതും സ്ത്രീക്കു്; ഒരുഭാ�
ഗം മാത്രം പുരുഷനു് എന്നായിരുന്നു ൈതറീസിയസി�
െന്റ മറുപടി. അതുേകട്ടു േകാപിച്ച േദവത (സൂസിെന്റ ഭാ�
ര്യ) അേദ്ദഹെത്ത അന്ധനാക്കി.

റ്റി.എസ്. എല്യറ്റ്, ൈതറീസിയസിെന െകാണ്ടു പറയി�
ക്കുന്നു. “I Tiresias, though blind, throbbing between
two lives/Old man with wrinkled female breasts,
can see…” എന്താണു കാണാൻ കഴിയുന്നതു? േലഡി
ൈറ്റപ്പിസ്റ്റ് വീട്ടിെലത്തി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടു് െചറുപ്പ�
ക്കാരെന കാത്തിരുന്നു. അയാൾ വന്നു. ഇനി കവി
വാക്യം.

He assaults at once
Exploring hands encounter no defence…
Bestows one final patronising kiss
And gropes his way, finding the stairs unlit.

ഇതിനു േശഷമുള്ള വരികൾകൂടി എടുെത്തഴുതാതിരി�
ക്കാൻ വയ്യ.

When lovely woman stoops to folly and
Paces about her room again, alone.
She smooths her hair with automatic hand
And puts a record on the gramophone.

(The Waste Land, Selected Poems, T.S. Eliot, Faber &
Faber. PP. 59, 60)

അനുഭവസമ്പന്നനായ ൈതറീസിയസിനു് ഇെതാെക്ക
മുൻകൂട്ടി അറിയാം. പ്രത്യക്ഷാനുഭവമാണു് സത്യം. പ്ര�
ത്യക്ഷാനുഭവമില്ലാെത, മറ്റുള്ളവരുെട പ്രത്യക്ഷാനുഭവ�
ങ്ങെള സ്വായത്തമാക്കുന്നു ഇവിെട ചില എഴുത്തുകാർ
(എല്യറ്റിെന്റ കവിതെയയും ൈതറീസിയസിെനയും കൂട്ടി�
യിണക്കിയ രീതിക്കു ഞാൻ മൗലികത അവകാശെപ്പടു�
ന്നില്ല. ഏേതാ ഒരു ചിന്തകെന്റ ഏേതാ പുസ്തകത്തിൽ
ഞാൻ വായിച്ചതാണിതു് ).

അനുഭവരാഹിത്യം

രചന കലാഹിതമായാലും
കലാത്മകമായാലും രചയി�
താവിെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ
അടിത്തട്ടിൽനിന്നാണതുയ�
രുന്നതു്. ആർജ്ജവേത്താ�
െടയാണു് അയാൾ അതിനു്
രൂപംനൽകുന്നതും. ആർജ്ജ�
വെത്തയാണു് വിമർശകൻ
േചാദ്യം െചയ്യുന്നതു്. അതു
ഒരു രചയിതാവിനും ഇഷ്ടമല്ല.

നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ത്രീക�
െളാെക്ക സുന്ദരികളാേണാ
എന്നു പലരും പരിഹാസ�
പൂർവം േചാദിക്കാറുണ്ടു്.
അതിെന്റ ഉത്തരം ഞാൻ
മുൻപു നൽകിയിട്ടുമുണ്ടു്. ഇം�
ഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ പ്രേയാഗി�
ച്ചാേല എെന്റ ആശയം സ്പ�
ഷ്ടമാകൂ. സൗന്ദര്യം positive
state (സവിേശഷാവസ്ഥ)

ആണു്. ൈവരൂപ്യം negative state-ഉം (നിേഷധാത്മ�
കാവസ്ഥ). സവിേശഷാവസ്ഥയിലായതു് അതിെന്റ
സാന്നിദ്ധ്യംെകാണ്ടു ദ്രഷ്ടാവിെന ആഹ്ലാദിപ്പിക്കും. ആ
ആഹ്ലാദം സ്മരണ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു് ഒരിക്കലും മാ�
ഞ്ഞുേപാകയുമില്ല. എെന്റ വായനക്കാരിൽ എൺപ�
േതാളം വയസ്സുള്ളയാൾ ഉെണ്ടന്നു് ഞാൻ സങ്കല്പിക്ക�
െട്ട. തെന്റകൂെട സ്ക്കൂളിൽപ്പഠിച്ച സുന്ദരിയായ െപൺകു�
ട്ടിെയ അേദ്ദഹം ഇേപ്പാഴും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും. മറ്റു�
ള്ളവെരെയല്ലാം—അധ്യാപകെരേപ്പാലും—അേദ്ദഹം
മറന്നിരിക്കും. ഇതുെകാണ്ടാണു് എെന്റ േലഖനങ്ങളിൽ
വർണ്ണിക്കെപ്പടുന്ന സ്ത്രീകൾ എേപ്പാഴും സുന്ദരികളാവു�
ന്നതു്.

ആങ്േദ്ര ഷീദിെന്റ ‘Journals’
കാഫ് കയുെടയും േചസാ�
േറ പാേവെസയുേടയും
ഡയറികൾ, ഇവ വായിക്കാ�
ത്തവർ സാഹിത്യത്തിെന്റ,
അതുൾെക്കാള്ളുന്ന ചിന്ത�
യുെട ഭംഗി കണ്ടവരല്ല.

ഞാൻ തിരുവനന്തപുരേത്ത�
ക്കു േപാരികയായിരുന്നു
ഗൽഫ് രാജ്യത്തിൽനിന്നു്.
എയർ േഹാസ്റ്റസ് ഒരു െച�
റിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടു് തന്നി�
ട്ടു േപായി. അതിനകത്തു്
‘നട്ട്സ് ’ ആവണം. ഞാന�

തു കീറാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിച്ചില്ല. അല്പസമയം
കഴിഞ്ഞു് എെന്റ അടുത്തുകൂെട േപായ എയർ േഹാസ്റ്റ�
സിേനാടു് ‘ഇെതങ്ങെന തുറക്കാനാണു് ’ എന്നു ഞാൻ
ഇംഗ്ലീഷിൽ േചാദിച്ചു. അവർ ‘ഇതാ വരുന്നു’ എന്നു
പറഞ്ഞു് തിടുക്കത്തിൽ േപായി. അേപ്പാേഴക്കും വിൻ�
േഡാസീറ്റിനടുത്തിരുന്ന ഒരതിസുന്ദരി അവർക്കു കി�
ട്ടിയ കൂടിെന്റ കനംകുറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നൂൽ വലിച്ചു
അതു തുറന്നു് ‘ഇതാ ഇങ്ങെന’ എന്നു പറഞ്ഞു. എെന്ന�
ക്കാൾ ബുദ്ധികൂടിയ അവെര ഞാൻ മനസ്സുെകാണ്ടു്
അഭിനന്ദിച്ചു. എെന്റ ഈ ബുദ്ധിക്കുറവുെകാണ്ടാകാം
ശ്രീ. എം.ആർ. മേനാഹരവർമ്മ ‘കുങ്കുമവിമാന’ത്തിെല
യാത്രക്കാരനായ എനിക്കു് തന്ന ‘ഭാഗ്യനമ്പരുകൾ’
എന്ന കഥാപ്ലാസ്റ്റിക് കൂടു് തുറക്കാനാവുന്നില്ല. ശങ്കരനാ�
രായണനും കുടുംബവും പുതിയ വീട്ടിെലത്തുന്നു താമസി�
ക്കാൻ. അവിെടയുണ്ടു് ഒരു തുണ്ടു കടലാസ്സിെലഴുതിയ
ഒരു നമ്പർ. അതു ഗൃഹനായകെന അമ്പരപ്പിക്കുന്നു.
അയാൾ ഓഫീസിെലത്തിയേപ്പാൾ അവിെടയും കിട�
ക്കുന്നു മെറ്റാരു സംഖ്യ കുറിച്ച കടലാസ്സുകഷണം. അവ
രണ്ടും അയാളുെട ഭാഗ്യനമ്പരുകളേത്ര. ശങ്കരനാരായ�
ണൻ അത്ഭുതപരവശനായി നില്ക്കുേമ്പാൾ കഥ അവ�
സാനിക്കുന്നു (സാഹിത്യവാരഫലെത്ത കളിയാക്കാ�
നായി ശങ്കരനാരായണെനെക്കാണ്ടു വാരഫലങ്ങൾ
വായിപ്പിച്ചു് അയാെള ‘സാഹിത്യവാരഫല’ത്തിേലക്കു്
ആനയിക്കുന്നുണ്ടു് മേനാഹരവർമ്മ. ഒട്ടും മേനാഹാരിത�
യില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയായിേപ്പായി ഇതു്. ‘സാഹിത്യവാ�
രഫല’െത്ത നിന്ദിക്കണെമങ്കിൽ അതു് േലഖനത്തിലൂ�
െട േനരിട്ടാവണം. കഥയിൽ ആ നിന്ദനം തിരുകുന്നതു്
കലെയ വ്യഭിചരിക്കലാണു് ). ഞാൻ േനരേത്ത പറഞ്ഞ�
േല്ലാ ഇക്കഥയുെട ‘ഗുട്ടൻസ് ’ എനിക്കു പിടികിട്ടിയിെല്ല�
ന്നു്. മാനുഷികാനുഭവത്തിെന്റ പ്രതിപാദനമാണു് െച�
റുകഥയിലുള്ളതു്. കഥാകാരൻ വർണ്ണിക്കുന്ന അനുഭവം
അനുവാചകെന സമാക്രമിച്ചു് അന്യാദൃശ്യമായ അവ�
സ്ഥയിെലത്തിക്കണം അയാെള. അതു് ഇക്കഥയിെല�
ന്നല്ല മേനാഹരവർമ്മ ഇതുവെര എഴുതിയ ഒരു കഥയി�
ലുമില്ല.

‘The Waste Land’ വീണ്ടും വായിക്കുന്നതു െകാണ്ടു് അതി�
െല വരികൾ എഴുതാൻ കൗതുകം. ൈലംഗികതയിൽ
ൈവരസ്യം വന്ന സ്ത്രീ അവളുെട കാമുകേനാടു േചാദി�
ക്കുന്നു:

What shall I do now? What
shall I do? I shall rush out as I am,
and walk the street With my hair down, so.
What shall we do tomorrow? What shall we ever do?
The hot water at ten And if it rains, a closed
car at four. And we shall play a game
of chess, Pressing lidless eyes and
waiting for a knock upon the door

(PP. 55,56)

വികാരം തരിശുഭൂമി, ആധ്യാത്മികത്വം തരിശുഭൂമി, ജീവി�
തമാെക തരിശുഭൂമി. നമ്മുെട സാഹിത്യവും തരിശുഭൂമി
എന്നു് എല്യറ്റ് പറയാത്തതു് അേദ്ദഹത്തിനു് മലയാളം
അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതു േകാണ്ടാണു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: ചീത്തക്കഥകേളാ ചീത്തക്കവിതകേളാ
എഴുതുന്നവെര അവയുെട േപരിൽ കുറ്റെപ്പടുത്തി�
യാൽ അവർ േദഷ്യെപ്പടുന്നെതന്തിനു്?

ഉത്തരം: രചന കലാരഹിതമായാലും കലാത്മക�
മായാലും രചയിതാവിെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ അടിത്ത�
ട്ടിൽ നിന്നാണു് അതു് ഉയരുന്നതു്. ആർജ്ജവേത്താ�
െടയാണു് അയാൾ അതിനു് രൂപം നൽകുന്നതും.
ആ ആർജ്ജവെത്തയാണു് വിമർശകൻ േചാദ്യം
െചയ്യുന്നതു്. അതു് ഒരു രചയിതാവിനും ഇഷ്ടമല്ല.

േചാദ്യം: സിനിമ കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു�
ത്തൻ െപെട്ടന്നു് എഴുേന്നറ്റു് വാക്കൗട്ട് നടത്തുന്നു.
ഇതു് അവിെട ഇരിക്കുന്നവെര അപമാനിക്കുന്നതി�
നു തുല്യമേല്ല?

ഉത്തരം: മാന്യമായ പ്രവൃത്തി അല്ല അതു്. ഞാനും
െചറുപ്പകാലത്തു് അങ്ങെന പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചല�
ച്ചിത്രം അസഹനീയമാെണങ്കിൽ ഇടേവള വെര�
െയങ്കിലും കാത്തിരിക്കണം. അേപ്പാഴും െപരുവിര�
ലൂന്നി േമാഷ്ടാവിെന്റ മട്ടിൽ സിനിമാശാലയിൽ നി�
ന്നിറങ്ങുന്നതാണു് നല്ലതു്.

േചാദ്യം: ഭർത്താവു് എങ്ങെന െപരുമാറണം സാ�
േറ?

ഉത്തരം: അയാൾ ഭാര്യെയയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
അലട്ടരുതു്. െകാടുത്ത പണത്തിെന്റ കണക്കു് ഭാ�
ര്യേയാടു് േചാദിക്കരുതു്. ‘ആരു പറെഞ്ഞടാ പഠി�
ക്കാനുള്ള പുസ്തകം പൂമുഖത്തിടാൻ’ എന്നു േപാലും
മകേനാടു് േചാദിക്കരുതു്. തെന്റ മാന്യമായ ജീവി�
തരീതി ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും മാതൃകയാവണം.
അങ്ങെന ഗൃഹനായകൻ ജീവിച്ചാൽ ഭാര്യയും
കുട്ടികളും അയാെള അനുകരിച്ചു് മാന്യതേയാെട
കഴിഞ്ഞുകൂടിെക്കാള്ളും.

േചാദ്യം: ഈ സുദീർഘമായ ജീവിതം െകാണ്ടു് നി�
ങ്ങൾ എന്തു് മനസ്സിലാക്കി?

ഉത്തരം: വീട്ടിൽ മരപ്പണിക്കും മറ്റും വരുന്നവർക്കു്
അഡ്വാൻസായി കൂലി െകാടുക്കരുെതന്നു്; െകാടു�
ത്താൽപ്പിെന്ന അവെര കാണുകയിെല്ലന്നു്.

േചാദ്യം: സാഹിത്യകാരെന്റ ആയിരമായിരം ഗുണ�
ങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടു് ഒരു േദാഷം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ
അയാൾ ശത്രുവാകുന്നെതന്തുെകാണ്ടു്?

ഉത്തരം: അതു സ്വാഭാവികം. േസ്നഹപൂർവ്വം െചയ്യു�
ന്ന കാര്യങ്ങൾ വിസ്മരിക്കെപ്പടും. അല്പം ക്രൂരതയു�
ള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്നു് മായുകയില്ല.
ഞാനും ഈ സാമാന്യതത്വത്തിൽ നിന്നു് മാറി നില്ക്കു�
ന്നവനല്ല.

േചാദ്യം: നല്ല ‘ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ’ ആരുേടതാണു്?

ഉത്തരം: ആങ്േദ്ര ഷീദിെന്റ ‘journals’ കാഫ് കയുെടയും
േചസാേറ പാേവെസയുെടയും ഡയറികൾ, ഇവ
വായിക്കാത്തവർ സാഹിത്യത്തിെന്റ, അതുൾെക്കാ�
ള്ളുന്ന ചിന്തയുെട ഭംഗി കണ്ടവരല്ല.

വി.എം. സുധീരൻ

വി.എം. സുധീരൻ

കലാകൗമുദി വാരിക
ശ്രീ. വി.എം. സുധീ�
രെന്റ പടം കവറിൽ
അച്ചടിച്ചതു കണ്ടു് എനി�
ക്കു് സേന്താഷമുണ്ടാ�
യി. സുധീരൻ ധീരമായി
ഓേരാ ചുവടും മുേന്നാ�
ട്ടു വയ്ക്കുന്നു എന്നതു മാ�
ത്രം െകാണ്ടല്ല സേന്താ�
ഷം. സ് പീക്കർ ആയി�
രുന്നേപ്പാഴും അേദ്ദ�
ഹം ‘തണ്ടും മട്ടും’ കാ�
ണിക്കാെത സാധാര�
ണക്കാരെനേപ്പാെല
എല്ലാവേരാടും െപരുമാറി എന്നതു മാത്രം െകാണ്ടല്ല
ആ സേന്താഷം. ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ സുധീരൻ താ�
നറിയാെത എെന്ന സഹായിച്ചു എന്നതിലാണു് ഏെറ
സേന്താഷം. ഒന്നും വ്യക്തമായി പറയാൻ വയ്യ. പറ�
ഞ്ഞാൽ ആളാെരന്നു് സ്പഷ്ടമായിേപ്പാകും. അതു മാന്യ�
തയുമല്ലേല്ലാ. ‘ജീവന്മരണപ്രശ്നം’ എന്നു് പത്രങ്ങളിൽ
കാണാറുണ്ടേല്ലാ. അങ്ങെനെയാരു ‘പ്രശ്നം’ പരിഹരി�
ച്ചു കിട്ടാൻ ഞാൻ ഒരാളിെന്റ മുൻപിൽ അഭ്യർത്ഥനയു�
മായി നില്ക്കുകയായിരുന്നു. അര മണിക്കൂർ േനരം അേപ�
ക്ഷിച്ചിട്ടും ആൾ വഴങ്ങാെത ‘സാദ്ധ്യമല്ല, സാദ്ധ്യമല്ല’
എന്നു് പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. ‘െഗറ്റൗട്ട് ’ എന്നു് ആ
ആൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു് മുൻപു് എെന്റ ഭാഗ്യാ�
തിേരകത്താൽ സുധീരൻ ആ മുറിയിൽ കയറി വന്നു.
എേന്താ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടു് ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും െചയ്തു.
‘ഹാ, എന്തു നല്ല പയ്യൻ!’ എന്നു് ആ ആൾ അറിയാെത
പറഞ്ഞുേപായി. എെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം മറന്നു്, സുധീരെന്റ
ആകൃതിസൗഭഗം കണ്ടുമതിമറന്നു് അങ്ങെന പറഞ്ഞ�
തു് അബദ്ധമായിേപ്പാെയന്നു് ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ ആ
ആളിനു േതാന്നി. അതുവെര എെന്റ അഭ്യർത്ഥന നി�
രാകരിച്ചിരുന്ന ആൾ ഉടെന എെന്റ മുഖത്തു േനാക്കി
ഇളിഭ്യതേയാെട ‘Your request is granted’ എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. അതിനു േശഷം ഞാൻ സുധീരെന എെന്റ ഉപ�
കർത്താവായി കരുതുകയാണു്. ഞാനിന്നുവെര സു�
ധീരേനാടു് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കുെറ മാസം മുൻ�
പു് മസ് കറ്റിെല ‘സായാഹ്ന’ േഹാട്ടൽ പുൽത്തകിടി�
യിൽ അേദ്ദഹം കുട്ടിയുമായി ഇരിക്കുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടു.
ഞങ്ങൾ കുറച്ചു േനരം സംസാരിച്ചു. അേപ്പാഴും അേദ്ദ�
ഹം താനറിയാെത െചയ്ത ഉപകാരെത്തക്കുറിച്ചു ഞാൻ
പറഞ്ഞില്ല. ഇേപ്പാൾ അേദ്ദഹേത്താടും ബഹുജനേത്താ�
ടും ഞാനിതു തുറന്നു പറയുന്നു. സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥ�
കൾ പാവെപ്പട്ടവെര പീഡിപ്പിക്കുേമ്പാൾ സുധീരെന�
േപ്പാെല ആകൃതി സൗഭഗമുള്ളവർ അവിെട മിന്നൽപ്പി�
ണർ േപാെലയാെണങ്കിലും ഒന്നു പ്രകാശം വിതറിയിട്ടു
േപാകുന്നതു് ആ പാവെപ്പട്ടവർക്കു വലിയ സഹായമാ�
യിരിക്കും.

മള്ളൂർ—കവിയരങ്ങിൽ

ഏതു വിരസമായ പദ്യവും—
ഗദ്യംേപാലും—െറട്ടറിക്
െകാണ്ടു മേനാഹരമാക്കാം.
ഞാൻ േപരുകൾ പറയുന്നില്ല.
െറട്ടറിക്കിൽ ‘ശിക്ഷിതപടു�
ത്വ’വും ‘അശിക്ഷിതപടുത്വ’വും
ഉള്ളവർ േവദികളിൽ കയറി
നിന്നു െകാണ്ടു് െതാണ്ട
കീറുമാറു് പദ്യം െചാല്ലുന്നു.
േശ്രാതാക്കളുെട ൈകയ്യ�
ടി േമടിക്കുന്നു. എന്നാൽ
െചാല്ലിയ വരികളിൽ
കവിത തീെരയില്ലതാനും.

തിരുവനന്തപുരെത്ത േപ�
രു േകട്ട ക്രിമിനൽ വക്കീലാ�
യിരുന്നു മള്ളൂർ േഗാവിന്ദപ്പി�
ള്ള. പല െകാലപാതകിക�
െളയും അേദ്ദഹം വാഗ്മിത
െകാണ്ടു് തൂക്കുമരത്തിൽ നി�
ന്നു രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഫീ ആയിരം രൂപ�
യായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു്
‘ആയിരം രൂപയും മള്ളൂരുമു�
െണ്ടങ്കിൽ ആെരയും െകാ�
ല്ലാം’ എെന്നാരു െചാല്ലു

തെന്ന ഇവിെടയുണ്ടായി. ഞാെനാരിക്കൽ മള്ളൂർ േഗാ�
വിന്ദപ്പിള്ള ഒരു േപാലീസ് ഇൻസ് െപക് ടെറ േക്രാസ്
വിസ്താരം നടത്തുന്നതു േകൾക്കാൻ േപായി.

മള്ളൂർ: െകാലപാതകം നടന്നതു തീവണ്ടിയാപ്പീസി�
െന്റ ഏതു ഭാഗത്താണു്? ദിക്കാണു് ഞാൻ േചാദിക്കു�
ന്നതു്.

ഇൻസ് െപക് ടർ: വടക്കു്.

മള്ളൂർ: വടേക്കാ?

ഇൻസ് െപക് ടർ: അല്ല, െതക്കു്.

മള്ളൂർ: െതക്കും വടക്കും നിശ്ചയമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ
കിഴെക്കന്നും പടിഞ്ഞാെറന്നും കൂടി പറേഞ്ഞക്കൂ
അേപ്പാൾ നാലു ദിക്കുകളുമായേല്ലാ.

ഇൻസ് െപക് ടർ വിയർ�
പ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു. ഒടു�
വിൽ െകാലപാതകി�
െയ േകാടതി െവറുേത
വിട്ടു. മള്ളൂരിെന്റ ഈ
കഴിവിെന ഞാൻ െറ�
ട്ടറിക് എന്നാണു് വിളി�
ക്കുന്നതു്. െറട്ടറിക് നന്മ�
യ്ക്കു േവണ്ടി ഉപേയാഗി�
ക്കാം. തിന്മയ്ക്കു േവണ്ടി�
യുമാകാം. പേക്ഷ, തി�

ന്മയ്ക്കു േവണ്ടിയാണു് ഇന്നധികവും അതു് ഉപേയാഗിക്ക�
െപ്പടുന്നതു്. വക്കീലന്മാർക്കു െറട്ടറിക്കിെലങ്കിൽ േകാ�
ടതിയിൽ ജയമില്ല. രാഷ്ട്രീയ േനതാവു് േശ്രാതാക്കെള
‘ൈകയിെലടുക്കു’ന്നതു് െറട്ടറിക് െകാണ്ടാണു്. ഈ പദ�
പ്രേയാഗ ൈവദഗ്ധ്യം പരേകാടിയിൽ കാണെപ്പടുന്ന�
തു കവിയരങ്ങുകളിലാണു്. ഏതു വിരസമായ പദ്യവും—
ഗദ്യംേപാലും—െറട്ടറിക് െകാണ്ടു മേനാഹരമാക്കാം.
ഞാൻ േപരുകൾ പറയുന്നില്ല. െറട്ടറിക്കിൽ ‘ശിക്ഷിത�
പടുത്വ’വും ‘അശിക്ഷിതപടുത്വ’വും ഉള്ളവർ േവദികളിൽ
കയറി നിന്നു െതാണ്ട കീറുമാറു് പദ്യം െചാല്ലുന്നു. േശ്രാ�
താക്കളുെട ൈകയ്യടി േമടിക്കുന്നു. എന്നാൽ െചാല്ലിയ
വരികളിൽ കവിത തീെരയില്ലതാനും.

ഈ സത്യത്തിേലക്കു ൈകചൂണ്ടുന്നു േദശാഭിമാനി വാരി�
കയിൽ ‘മലയാള കവിതെയ രക്ഷിക്കുക’ എന്ന കെത്ത�
ഴുതിയ ശ്രീ. ജയൻ, േതന്നൂർക്കര. മിതവും സാരവത്തു�
മായ വാക്കുകൾ െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ഇന്നെത്ത കാവ്യ
സംസ്കാരേലാപെത്ത വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു. അേദ്ദഹ�
െത്ത ഞാൻ സാദരം അഭിനന്ദിക്കെട്ട.

സ് ഫിങ് ക്സിെന്റ മുൻപിൽ

പി.ഡി. ഊസ് െപൻസ്കി

Gurdjieff-െന്റ ശിഷ്യ�
നായിരുന്നു പി.ഡി.
ഊസ് െപൻസ്കി എന്നു
പലരും എഴുതിയിട്ടു�
ണ്ടു്. അതു് അത്രക�
ണ്ടു ശരിയെല്ലന്നും
ഊസ് െപൻസ്കി സ്വ�
ന്തം നിലയിൽ തെന്ന
ജീനിയസ്സ് ആയിരുന്നു�
െവന്നും സ്ഥാപിക്കാ�
നായി േകാളിൻ വിൽ�
സൻ “The Strange
Life of P. D. Ouspen-

sky” എന്ന പുസ്തകം എഴുതി. ഈ മിസ്റ്റിക്കിെന്റ “The
Strange Life of Ivan Osokin” എന്ന േനാവലും “In
Search of the Miraculous”, “A New Model of the
Universe” എന്നീ ദാർശനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഞാൻ വായി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

മൂന്നാമെത്ത ഗ്രന്ഥ�
ത്തിൽ ഈജിപ് തിെല
ൈകേറാ നഗരത്തി�
നടുത്തുള്ള എൽഗീസ
പട്ടണത്തിെല പിരമി�
ഡുകൾക്കു് സമീപത്തു�
ള്ള സ് ഫിങ് ക്സിെന്റ മുൻ�
പിൽ ഊസ് െപൻസ്കി
നിന്നേപ്പാഴുണ്ടായ
അനുഭൂതികെള വർണ്ണി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. േലാകസാഹി�
ത്യത്തിെല ഉത്കൃഷ്ട�
ങ്ങളായ രചനകളിൽ
ഒന്നായി ഞാനതിെന
പരിഗണിക്കുന്നു. ഊസ് െപൻസ്കിയുെട പുസ്തകം എെന്റ
ൈകയ്യിലില്ല. എന്നാൽ േജക്കബ് നീഡിൽമാൻ എഴു�
തിയ “A Sense of the Cosmos” എന്ന േശ്രഷ്ഠമായ പു�
സ്തകത്തിൽ ആ ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെന അവ�
ലംബിച്ചാണു് ഇനിയുള്ള വരികൾ ഞാൻ കുറിച്ചിടുന്നതു്.
മഞ്ഞനിറവും ചാരനിറവും കലർന്ന മണ്ണു്. അഗാധ നീ�
ലിമയാർന്ന അന്തരീക്ഷം. ദൂെര െഖഫറൻ പിരമിഡിെന്റ
ത്രിേകാണം. ഊസ് െപൻസ്കിയുെട െതാട്ടു മുൻപിൽ വി�
ചിത്രവും അദ്ഭുതകരവുമായ ആ മുഖം. അതിെന്റ േനാ�
ട്ടം വിദൂരതയിേലക്കു്. സ് ഫിങ് ക്സിെന്റ മുൻപിൽ മണ�
ലിൽ ഇരിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം ഭയവും ഉന്മൂലനത്തിെന്റ ഭീ�
തിയും അേദ്ദഹത്തിനു് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ േനാട്ട�
ത്താൽ ഊസ് െപൻസ്കി ഗ്രസിക്കെപ്പട്ടു.

നമ്മുെടെയല്ലാം ധാര�
ണാശക്തിക്കു് അതീ�
തമായ മഹാദ്ഭുതങ്ങ�
െള അതിെന്റ േനാട്ടം
ഉദ്േഘാഷിച്ചു. ചരി�
ത്രപരമായ ഈജി�
പ്തിെനക്കാൾ പൂർവി�
കത സ് ഫിങ് ക്സിനുണ്ടു്.
ഈജിപ്തിെന്റ ഈശ്വ�
രന്മാെരക്കാൾ, പി�
രമിഡുകെളക്കാൾ
അതിനു പ്രായം കൂ�
ടും. സ് ഫിങ് ക്സ് കല്ലിലു�

ള്ള രൂപമാെണന്നും പ്രാചീന വിജ്ഞാനത്തിെന്റ സാ�
കല്യാവസ്ഥയാെണന്നും ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ടു്. ഇതു
തെന്നയാണു് അതിെന്റ പ്രസിദ്ധമായ പ്രേഹളിക. ജീ�
വിതത്തിെന്റയും േലാകത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനപര�
ങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുൻപിൽ
വച്ചു. അനന്തത! ആ വാക്കു് ഊസ് െപൻസ്കിയുെട േബാ�
ധമണ്ഡലത്തിൽ മിന്നിപ്പാഞ്ഞു. കാലം, വസ്തുക്കൾ,
ജീവിതം ഇവെയക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ കുഴഞ്ഞു മറി�
ഞ്ഞു. സ് ഫിങ് ക്സിെന്റ മുൻപിൽ അേദ്ദഹം നിന്നേപ്പാൾ
അതു് എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലൂെടയും സഹസ്രാബ്ദങ്ങ�
ളിെല ആകസ്മിക സംഭവങ്ങളിലൂെടയും ആ നിമിഷ�
ങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നുെവന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി.
ഊസ് െപൻസ്കി ഒരു മഹാദ്ഭുതെത്ത സ്പർശിച്ചു. പേക്ഷ,
അേദ്ദഹത്തിനു് അതിെന നിർവചിക്കാേനാ അതിനു രൂ�
പം െകാടുക്കാേനാ കഴിഞ്ഞില്ല.

പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാർ ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്ക�
ണെമന്നു് ഞാൻ വിനയപൂർവം അേപക്ഷിക്കുന്നു.
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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

