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സാഹിത്യവാരഫലം
1994/03/20-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

 

അരവിന്ദേഘാഷ്

നിലാവുള്ള ഒരു രാ�
ത്രിയിൽ മഹാക�
വി ജി. ശങ്കരക്കുറു�
പ്പിേനാെടാരുമിച്ചു്
ഞാൻ നടക്കുകയായി�
രുന്നു. രാജരഥ്യയിെല
വിദ്യുച്ഛക്തിദീപങ്ങെള

നിഷ്പ്രഭമാക്കിെക്കാണ്ടു് ചന്ദ്രൻ പ്രേശാഭിക്കുന്നുണ്ടു്. കവി
ആ ദീപങ്ങെള േനാക്കാെത കൂെടക്കുെട പൂർണ്ണചന്ദ്രെന
കൗതുകേത്താെട വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ
എനിക്കു് അദ്ഭുതം േതാന്നിയില്ല. ലൗകികസാത്യങ്ങൾ�
ക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ആധ്യാത്മികസത്യങ്ങളിലായിരുന്നു
മഹാകവിക്കു് എേപ്പാഴും താല്പര്യം. അേദ്ദഹം എേന്നാടു
സംസാരിച്ചതു് അരവിന്ദേഘാഷിെന്റ കലാസങ്കല്പെത്ത�
ക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ആ തത്ത്വചിന്തകെന ആേക്ഷപിക്കാ�
െത അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒേരാ വാദെത്തയും സംസ്കാരഭ�
ദ്രമായ ഭാഷയിൽ ജി. വിമർശിച്ചു. മറ്റു കവികളുെട കാ�
വ്യങ്ങളിൽനിന്നു് വിഭിന്നമായ കാവ്യങ്ങളാണു് അരവി�
ന്ദേഘാഷ് രചിച്ചെതന്നും അവയുെട സവിേശഷതയ്ക്കു്
അനുരൂപമായ കലാസങ്കല്പം അേദ്ദഹം രൂപവത്കരി�
ച്ചുെവന്നുമായിരുന്നു ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ പക്ഷം. എങ്കിലും
ആ കലാസങ്കല്പെത്തക്കുറിച്ചു പ്രസംഗിക്കുകയും എഴുതു�
കയും െചേയ്യണ്ടതു് ആവശ്യകതയാെണന്നും അേദ്ദഹം
ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

അരവിന്ദേഘാഷിെന്റ കവിത�
െയക്കുറിച്ചു ജി.ക്കു് അത്രകണ്ടു
ആദരമുണ്ടായിരുേന്നാ എന്നു്
എനിക്കു സംശയം. സംസ്കാര�
സമ്പന്നമായ ഭാഷയിലൂെടയു�
ള്ള വിമർശനം ശങ്കരക്കുറുപ്പി�
െന്റ ചിന്താഗതിെയ സ്പഷ്ടമാ�
ക്കിയില്ല. എങ്കിലും സുനിശ്ചി�
തങ്ങളായ ആശയങ്ങെള വിട്ടി�
ട്ടു് അനിശ്ചിതങ്ങളായ ആശയ�
ങ്ങളിേലക്കു് അരവിന്ദേഘാഷ്
േപായിെയന്നു ജി. വിചാരിച്ച�
തുേപാെല എനിക്കു േതാന്നി.

അരവിന്ദേഘാഷിെന്റ കവി�
തെയക്കുറിച്ചു ജി.ക്കു് അത്ര�
കണ്ടു ആദരമുണ്ടായിരു�
േന്നാ എന്നു് എനിക്കു സം�
ശയം. സംസ്കാരസമ്പന്ന�
മായ ഭാഷയിലൂെടയുള്ള വി�
മർശനം ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ
ചിന്താഗതിെയ സ്പഷ്ടമാക്കി�
യില്ല. എങ്കിലും സുനിശ്ചി�
തങ്ങളായ ആശയങ്ങെള
വിട്ടിട്ടു് അനിശ്ചിതങ്ങളായ
ആശയങ്ങളിേലക്കു് അര�

വിന്ദേഘാഷ് േപായിെയന്നു ജി. വിചാരിച്ചതുേപാെല
എനിക്കു േതാന്നി. മൂർത്തമായ കവിതെയ അംഗീകരി�
ച്ച അേദ്ദഹത്തിനു് അരവിന്ദേഘാഷിെന്റ അമൂർത്തമായ
കവിതെയ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു എന്നും എനിക്കു േതാ�
ന്നി. ഏെറദൂരം നടന്നുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ജി. എേന്നാടു
പറഞ്ഞു: “കൃഷ്ണൻനായെര ആ വലിയ വീട്ടിൽ എെന്റ
പ്രിയതമ തനിച്ചിരിക്കുകയാണു്. ഞാൻ തിരിച്ചു േപാ�
കെട്ട”. അേദ്ദഹം തിടുക്കത്തിൽ തിരിച്ചു നടന്നു. ഞാൻ
എെന്റ വീട്ടിേലക്കൂം. മഹാകവിയുെട വാക്കുകെള സാർ�
ത്ഥകമാക്കിെക്കാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രിയതമ ഇന്നു
തനിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുത്തുകൾ
1986-ൽ േനാബൽ
സമ്മാനം േനടിയ ൈന�
ജീരിയയിെല സാഹി�
ത്യകാരൻ െവാള േസാ�
യിൻകയുെട ആത്മകഥ�
യാണു് Ake (എേക്ക).
രണ്ടാംേലാക മഹായു�
ദ്ധത്തിനു മുൻപും അതു
നടക്കുന്ന സമയത്തു�
മുള്ള തെന്റ ൈശശവ�
കാലാനുഭവങ്ങെള—
വിേശഷിച്ചും ൈനജീരി�
യയിെല എേക്കപ്പട്ടണ�
ത്തിെല അനുഭവങ്ങെള—േസായിൻക ഈ ആത്മകഥ�
യിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു. മാന്ത്രികസ്വഭാവമുള്ള ഗ്രന്ഥെമന്നു
നിരൂപകർ വാഴ്ത്തിയ അതിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം:

മദ്യപനായ ഒരു അപരിചിതൻ െവാളയു�
െട വീട്ടുമുറ്റേത്തക്കു വന്നു. അവിെട മണ�
ലിൽ കുഴിച്ചുവച്ച ഭാഗികമായി തുറന്നുവച്ച
അേനകം ജലസംഭരണികൾ ഉണ്ടു്. വന്ന�
യാൾ അവയിൽ ഒന്നിെന്റ അടുേത്തക്കു
െചന്നു കാലുറകളുെട കുടുക്കുകൾ മാറ്റി
അതിനകത്തു മൂത്രെമാഴിച്ചു. ആ അശുദ്ധ�
മാക്കൽ കണ്ടു െവാളയ്ക്കും കൂട്ടുകാർക്കും
േദഷ്യം. കുളിമുറിയിൽ കയറി മൂത്രവിസർ�
ജ്ജനം െചയ്യുന്നതു് ഒരളവിൽ മനസ്സി�
ലാക്കാം. എന്നാൽ കുടിെവള്ളം വച്ചി�
രിക്കുന്ന ഭരണിയിൽ മൂത്രെമാഴിക്കുക
എന്നതു് എത്ര ഹീനമായ കൃത്യം! അവർ
അയാെള െതറിവാക്കുകൾ വിളിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് അടിച്ചവശനാക്കി. ഒറ്റൈക്കെകാണ്ടു
അവെര തള്ളിമാറ്റി അയാൾ ആേക്രാ�
ശിച്ചു: “ബർമ്മയിെല കുട്ടിച്ചാത്തന്മാേര
മാറിെപ്പായ് േക്കാ” െവാളയും കൂട്ടുകാരും
ആദ്യമായിട്ടാണു് ആ പ്രേയാഗം േകൾ�
ക്കുന്നതു്. െവാള അയാളുെട മുതുകിൽ
ചാടിവീണു. അയാൾ മുേന്നാേട്ടക്കു് വീ�
ണു. പകുതി നിറഞ്ഞ ഭരണിയിൽ അയാ�
ളുെട തല കിടന്നു. കൂട്ടുകാർ അയാളുെട
കാലുകളിൽ പിടിച്ചു പിറേകാട്ടു വലിച്ചു.
“ഹിറ്റ് ലറാണിയാൾ, നമ്മുെട ജലക്കു�
ടത്തിൽ ഇയാൾ മൂത്രെമാഴിച്ചു” എന്നു
െവാള ഉച്ചത്തിൽപ്പറഞ്ഞു. പേക്ഷ, ഹി�
റ്റ് ലർക്കു് ഒരു ചാഞ്ചല്യവുമില്ല. അേപ്പാേഴ�
ക്കും െവാളയുെട അമ്മ അവിെടെയത്തി.
അപരിചിതെന തിരിച്ചറിഞ്ഞ അമ്മ പറ�
ഞ്ഞു: “ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു, ഇേദ്ദഹം
ഇേപ്പാഴും ബർമ്മയിൽ തെന്നയാെണ�
ന്നു്”. അമ്മ മകെന േനാക്കി അറിയിച്ചു
“നിെന്റ അമ്മാവനാണു് ഇേദ്ദഹം. കു�
ടുംബം പ്രതിേഷധിച്ചിട്ടും വകവയ്ക്കാെത
പട്ടാളത്തിൽ േചർന്നയാൾ. എേപ്പാഴും
ഈ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത സ്വഭാവം ഉണ്ടു്
ഇേദ്ദഹത്തിനു്”. ജലസംഭരണി ഇളക്കി�
െയടുത്തു് കഴുകി. ഒരു കുപ്പി െഡേറ്റാൾ
മുഴുവൻ അതിെലാഴിച്ചു തുടച്ചു. എന്നിട്ടു്
ഉണങ്ങാൻ വച്ചു.

(Ake, Wole Soyinka, Vintage International, P. 230)

നമ്മുെട ഒരു കവി വാക്കു കിട്ടാ�
െത തലയിൽ ഇടിക്കാറുെണ്ട�
ന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. തലയിൽ ഇടി�
ച്ചാൽ വാക്കു വരുേമാ?
ആളില്ലാത്ത വീട്ടിെന്റ വാ�
തിലിൽ തട്ടിയാൽ കതകു
തുറക്കാറുേണ്ടാ, അന്നു് കവി
േപാപ്പ് േചാദിച്ചതു് ഓർമ്മിക്കൂ.

2. ഒരു മുല മാത്രമുള്ള സ്ത്രീക�
ളുെട വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ടവളാ�
ണു് ഞാൻ. എെന്റ അമ്മ,
അമ്മൂമ്മ, ആറു് അമ്മായി�
മാർ ഇവർക്കു് സ്തനേച്ഛദന
ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. ഏഴു�
േപർ മരിച്ചു. േശഷിച്ച രണ്ടു�
േപർക്കു് േറഡിേയഷനും കീ�

േമാെതറാപ്പിയും (Chemotherapy) പലതവണ നടത്തി.
സ്തനാർബ്ബുദം, വാരിെയല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു െചറിയ
മുഴ ഇവയുെട സ്വഭാവമറിയാൻ എനിക്കുേവണ്ടി രണ്ടു
‘ബേയാപ്സികൾ’ നിർവ്വഹിച്ചു. മാരകത്വത്തിെന്റ അതിർ�
ത്തിേരഖ—border line malignancy—എന്നാണു് േഡാ�
ക് ടറന്മാരുെട േരാഗനിർണ്ണയം. ഇതാണു് എെന്റ കുടും�
ബചരിത്രം. സ്തനാർബ്ബുദം ഉദ്ഭവെത്തസ്സംബന്ധിച്ചതാ�
ണു്, (genetic) പാരമ്പര്യസിദ്ധമാണു്, െകാഴുപ്പു് അധിക�
മായ ആഹാരരീതിേയാടു് ബന്ധെപ്പട്ടതാണു്, അനപത്യ�
തയുെട ഫലമാണു്, മുപ്പതു വയസ്സു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗർഭ�
ധാരണം െകാണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണു് എെന്നാെക്ക സ്ഥി�
തി വിവരക്കണക്കുകൾ പറയുന്നു. യൂേതായിൽ (Utah)
താമസിക്കുന്നതാണു് ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തു് എന്നതു്
മാത്രം ആ കണക്കുകൾ പറയുന്നില്ല”. (യൂേതാ: അേമരി�
ക്കൻ ഐക്യനാടുകളിെല ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ പ്രേദശം—
േലഖകൻ)

ഹൃദയേഭദകമായ ഈ
പ്രസ്താവം െറ്ററി െറ്റെമ്പ�
സ്റ്റ് വില്യംസ് (Terry
Tempest Williams)
എഴുതിയ “Refuge—
An Unnatural History
of Family and Place”
എന്ന മേനാഹരമായ
പുസ്തകത്തിലാണുള്ള�
തു്. െറ്ററിയുെട വാസ�
സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള
ആറ്റംേബാംബ് പരീക്ഷ�
ണങ്ങളുെട ഫലമായി

തെന്റയും മറ്റേനകം കുടുംബങ്ങളുേടയും അംഗവിേച്ഛദന�
വും ചില മരണങ്ങളും നടന്നതിെന്റ കഥയാണു് അവർ
നിസ്സംഗത പരിപാലിച്ചു് ആെരയും കുറ്റെപ്പടുത്താെത
പറയുന്നതു്. ഓേരാ പരീക്ഷണം നടക്കുേമ്പാഴും െഗ്ര�
യ്റ്റ് സാൾട്ട് തടാകത്തിെല ജലത്തിെന്റ നിരപ്പു് ഉയ�
രും. പക്ഷികൾ മരിക്കും. വ്യക്തികൾ ക്യാൻസർ പിടി�
ച്ചു് പരേലാകം ഗമിക്കും. ഐറിനി അലൻ യൂേതായി�
ലാണു് പാർത്തിരുന്നതു്. അഞ്ചു കുട്ടികളുെട അമ്മയാ�
ണു് അവർ. രണ്ടു തവണ വിധവയായി ഐറിനി. ഒരു
ൈഹസ്കൂളിെന്റ മുകളിൽ കയറിനിന്നു് അവരുെട ആദ്യ�
െത്ത ഭർത്താവും പ്രായമായ രണ്ടാൺകുട്ടികളും പരീക്ഷ�
ണങ്ങൾ കണ്ടു. അയാൾ 1956-ൽ രക്താർബുദം പിടി�
ച്ചു് മരിച്ചു. അവരുെട രണ്ടാമെത്ത ഭർത്താവു് 1978-ൽ
അഗ്ന്യാശയത്തിൽ (pancreas) ക്യാൻസർ വന്നു് മരിച്ചു.
ഇതു് ആയിരമായിരം സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രം.

െറ്ററിയുെട ഭൗതികമാതാവു് (Physical mother) അർ�
ബുദം വന്നു മരിച്ചു. ആദ്ധ്യാത്മിക മാതാവു് (Spiritual
mother) ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടു്. തെന്റ വംശചരിത്രം വീ�
ണ്ടുെമഴുതുകയാണു് കവിയും നാച്ചുറലിസ്റ്റുമായ െറ്റനി.
കവിതാമയമായ ഒരു ഭാഗം േകട്ടാലും: “തടാകത്തിെന്റ
അരികിൽ ഒരു െകാക്കു് നില്ക്കുന്നു; ഏകാന്തതയിലും പ്ര�
ശാന്തതയിലും അമർന്നു്, കാറ്റു് അവളുെട പുറം െപാ�
ക്കി ചില തൂവലുകൾ ഉയർത്തുന്നു. എങ്കിലും അവളുെട
േകന്ദ്രബിന്ധു നിശ്ചലം. ഈ പക്ഷിക്കു് അതിെനത്ത�
െന്ന രക്ഷിക്കാനറിയാം. മാറ്റങ്ങെള അവൾ നല്ലേപാ�
െല എതിർത്തു നിന്നിരുന്നു. െവള്ളമുയരുേമ്പാഴും താ�
ഴുേമ്പാഴും ഈ നീലെക്കാക്കു് വീട്ടിൽ പാർത്തു… അവ�
ളുെട വർഗ്ഗത്തിെന്റ അവസ്ഥിതിയാകാമിതു്. വർഗ്ഗത്തി�
െന്റ സമൂഹപരമായ കൂട്ടുെകട്ടലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഹൃദയ�
ത്തിൽ ഏകാന്തതാഭിലാഷമാണു് അവൾക്കുള്ളെതന്നു്
വിശ്വസിക്കാനാണു് എനിക്കു് താല്പര്യം. ഈ വലിയ
നീലെക്കാക്കിേനാെടാരുമിച്ചു് കായലിനരികിലൂെട െവ�
ള്ളത്തിൽ നടക്കാനാണു് എനിക്കു് െകാതി. ജലത്തി�
െന്റ ധ്യാനേത്താടു് ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു അവൾ. ഇതു്
എെന്റ േവെറാരു വിേരാധസത്യം—മനുഷ്യെന്റ വംശ�
ത്തിൽെപ്പട്ടിരിെക്ക പക്ഷിയാകാനുള്ള ആഗ്രഹം”.

മനുഷ്യേനയും പ്രകൃതിേയയും, പ്രകൃതിയിലുളള പക്ഷി�
കെളയും കൂട്ടിയിണക്കി അേറ്റാമിക് േബാംബ് ഫാളൗ�
ട്ടിെന്റ നൃശംസതെയ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം
ഏെതാരാളും വായിച്ചിരിക്കണം. വിേശഷിച്ചും പരിസ്ഥി�
തി വാദക്കാർ. One of the West’s most striking new
writers എന്നാണു് ന്യൂസ് വീക്ക് വാരിക െറ്ററിെയ വി�
േശഷിപ്പിച്ചതു്. ഇെതാരു ന്യൂേനാക്തിയാെണന്നു് േതാ�
ന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മേനാഹരമാണു് ഇപ്പുസ്തകം
(Vintage Books, New York, P. 304).

3. ഈശ്വരൻ സത്യമാെണന്നു് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു. ആ
പ്രസ്താവെത്ത അതിശയിക്കുമാറു് അേദ്ദഹം പിന്നീടു് പ്ര�
സ്താവിച്ചു സത്യമാണു് ഈശ്വരെനന്നു്. ഈ മാറ്റത്തിനു
കാരണം ഈശ്വരെനന്ന സങ്കൽപ്പത്തിെന്റ വസ്തുനി�
ഷ്ഠമായ മൂല്യം നിരാകരിക്കാൻ ഇടയുണ്ടു് എന്നതേത്ര.
എന്നാൽ സത്യെമന്ന സങ്കല്പത്തിെന്റ വസ്തുനിഷ്ഠമായ
മൂല്യെത്ത നിരസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നിരീശ്വരനുേപാ�
ലും സത്യെത്ത നിേഷധിക്കാൻ വയ്യ. സംശയിക്കാേനാ
നിരാകരിക്കാേനാ വയ്യാത്ത സത്യെത്തയാണു് ഗാന്ധി�
ജി ഈശ്വരനായി കണ്ടതു് . ഇമട്ടിൽ ലളിതമായി എഴു�
തിയ ഉപന്യാസങ്ങളുെട സമാഹാരമാണു് Essays in
Philosophy എന്ന ഗ്രന്ഥം. പ്രാചീനവും ആധുനികവു�
മായ ദർശനങ്ങെളക്കുറിച്ചു് വിദ്വജ്ജേനാചിതങ്ങളായ
പ്രബന്ധങ്ങളാണു് ഇതിലുള്ളതു്. ഭാഷെയക്കുറിച്ചു് അര�
വിന്ദേഘാഷിെന്റ മതെമന്തു? അരവിന്ദനും സർേവ്വാദയ�
പ്രസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതു രീതിയിൽ?

വനങ്ങെള വനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
േസ്നഹിക്കുക, നിലാവിെന
നിലാവിനുേവണ്ടി മാത്രം
േസ്നഹിക്കുക. േമഘങ്ങെള
േമഘങ്ങൾക്കു േവണ്ടി മാത്രം
േസ്നഹിക്കുക. ഇങ്ങെന
േസ്നഹിക്കുന്നവനാണു് കവി.

വിേനാബയുെട ഗാന്ധിസ�
ത്തിെന്റ സ്വഭാവം ഏതു രീ�
തിയിൽ? ഭാരതീയദർശ�
നവും പാശ്ചാത്യദർശന�
വും പ്രഭവേകന്ദ്രെത്തസ്സം�
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം വിഭി�
ന്നത ആവഹിക്കുന്നുേണ്ടാ?

ഈ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് പ്രൗഢമായി പ്രതിപാദിക്കു�
ന്ന ഈ പുസ്തകം പ്രേയാജനപ്രദമാണു്. (Essays on In-
dian Philosophy—Traditional and Modern, Edited by
Purushottama Bilimoria, Oxford University Press,
Delhi, Published in 1993).

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: നമ്മുെട ഒരു കവി വാക്കുകിട്ടാെത തല�
യിൽ ഇടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുെവന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. തല�
യിൽ ഇടിച്ചാൽ വാക്കുവരുേമാ?

ഉത്തരം: ആളില്ലാത്ത വീട്ടിെന്റ വാതിലിൽ തട്ടി�
യാൽ കതക് തുറക്കാറുേണ്ടാ എന്നു് കവി േപാപ്പ്
േചാദിച്ചതു് ഓർമ്മിക്കൂ.

േചാദ്യം: ബസ്സ് ഓേരാ േസ്റ്റാപ്പിൽ നിറുത്തുേമ്പാഴും
ബസ്സിെല യാത്രക്കാരായ പുരുഷന്മാർ എത്തിെയ�
ത്തി െവളിയിേലക്കു് േനാക്കുന്നതു് ഇറേങ്ങണ്ട സ്ഥ�
ലമാേയാ എന്നറിയാനാണേല്ലാ. അങ്ങെന യാത്ര�
ക്കാെര വലയ്ക്കുന്ന രീതിക്കു് പരിഹാരമുേണ്ടാ ട്രാൻ�
സ് േപാർട്ട് അധികാരികൾക്കു്?

ഉത്തരം: പുരുഷന്മാർ എത്തിേനാക്കുന്നതു് ഓേരാ
സ് േറ്റാപ്പിൽ നിന്നും കയറുന്ന സ്ത്രീകെള കാണാ�
നാണു്. ബസ്സിൽ പതിവായി സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കു്
എത്തിേനാക്കാെത സ്ഥലം അറിയാൻ കഴിയും.

േചാദ്യം: ആധുനിക സാഹിത്യം നന്നല്ല എന്ന ഒറ്റ
ആശയം െകാണ്ടുനടക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു പരമേബാ�
റനേല്ല?

ഉത്തരം: അേത.

േചാദ്യം: ഇത്ര വളെര പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടു് നി�
ങ്ങൾ എന്തു േനടി?

ഉത്തരം: മനസ്സിനു് ഉല്ലാസം. അന്യനു് വിജ്ഞാനം
പകർന്നുെകാടുക്കുന്നതിൽ നിന്നു് ആഹ്ലാദം. കട�
ത്തിെന്റ ആധിക്യം.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾക്കു് ഒരു േലഖനത്തിനു് ഏറ്റവും കൂടു�
തൽ കിട്ടിയ പ്രതിഫലം. ഏറ്റവും കുറച്ചു കിട്ടിയ പ്ര�
തിഫലം?

ഉത്തരം: ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയ പ്രതിഫലം രണ്ടാ�
യിരത്തിയഞ്ഞൂറു രൂപ. തന്നതു് ‘മലയാള മേനാരമ’.
ഏറ്റവും കുറച്ചു് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം നാല്പതു ‘ക’. ഉറു�
പ്പികയല്ല. െവറും ‘ക’ തെന്ന. അതു തന്ന പത്രാധി�
പർ ഇന്നിെല്ലങ്കിലും േപരു പറയുന്നതു ശരിയല്ല.

േചാദ്യം: ചതുരംഗക്കളിയിൽ േതാറ്റുേപാകുേമ്പാൾ
സേന്താഷിക്കുന്ന ഒരാളിെന എനിക്കറിയാം. എെന്താ�
രു വിചിത്രമായ മാനസികനില അേല്ല?

ഉത്തരം: എതിരാളി സുന്ദരിയായ യുവതിയാെണ�
ങ്കിൽ േതാറ്റുെകാടുക്കുന്ന യുവാവായ പുരുഷനു്
വലിയ ആഹ്ലാദമാണു്. നിങ്ങളുെട ആ ‘ഒരാൾ’
അങ്ങെനെയാരു യുവതിയുമായി ചതുരംഗം കളിക്കു�
ന്നുണ്ടാവും.

േചാദ്യം: ഭ്രാന്താശുപത്രികളിൽ െടലിവിഷൻ െസറ്റു�
കൾ വച്ചു് സീരിയൽ കാണിക്കുന്നതു് നല്ലതേല്ല?

ഉത്തരം: ചിത്തേരാഗമുള്ളവെര നിയന്ത്രിക്കാൻ
അടി െകാടുക്കുെമന്നു് ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു്
സത്യമാെണങ്കിൽ ആ ശിക്ഷ മാത്രം േപാേര?

എെന്താരുസൗന്ദര്യേമളം!

േചാദ്യം: നിഗൂഡതയാർന്ന മനുഷ്യാ, നിങ്ങൾ ഏറ്റ�
വും േസ്നഹിക്കുന്നതാെര? എേന്നാടു് പറയൂ, നിങ്ങ�
ളുെട അച്ഛെനേയാ, അമ്മേയേയാ, സേഹാദരിേയ�
േയാ, സേഹാദരേനേയാ?

ഉത്തരം: എനിക്കു് അച്ഛേനാ അമ്മേയാ സേഹാദര�
േനാ സേഹാദരിേയാ ഇല്ല.

േചാദ്യം: േസ്നഹിതന്മാെരേയാ?

ഉത്തരം: അർഥമില്ലാത്ത വാക്കാണു് നിങ്ങൾ പ്ര�
േയാഗിക്കുന്നതു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട രാജ്യേത്തേയാ?

ഉത്തരം: അതു് ഏതു് അക്ഷാംശത്തിലാെണന്നു്
എനിക്കറിഞ്ഞു കൂടാ.

േചാദ്യം: സൗന്ദര്യെത്തേയാ?

ഉത്തരം: സൗന്ദര്യം േദവതയായിരുെന്നങ്കിൽ, അവൾ�
ക്കു് അമരത്വമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ ഹൃദയപൂർ�
വ്വം േസ്നഹിക്കുമായിരുന്നു, അവെള.

േചാദ്യം: പണെത്തേയാ?

ഉത്തരം: നിങ്ങൾ ഈശ്വരെന െവറുക്കുന്നതുേപാ�
െല ഞാൻ പണെത്ത െവറുക്കുന്നു.

േചാദ്യം: അസാധാരണനായ അന്യേദശക്കാരാ, പി�
െന്ന നിങ്ങൾ എന്തിെനയാണു് േസ്നഹിക്കുന്നതു?

ഉത്തരം: ഞാൻ േമഘങ്ങെള േസ്നഹിക്കുന്നു… കടന്നു
േപാകുന്ന േമഘങ്ങെള… അതാ അവിെട… അതാ
അവിെട… അദ്ഭുതകരങ്ങളായ േമഘങ്ങെള.

ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്

േബാദേലറിെന്റ കവി�
തയാണിതു്. വനങ്ങ�
െള വനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
േസ്നഹിക്കുക, നിലാവി�
െന നിലാവിനുേവണ്ടി
മാത്രം േസ്നഹിക്കുക. േമ�
ഘങ്ങെള േമഘങ്ങൾ�
ക്കു േവണ്ടി മാത്രം േസ്ന�
ഹിക്കുക. ഇങ്ങെന േസ്ന�
ഹിക്കുന്നവനാണു് കവി.
സഹൃദയനും ആ കവി�
യിൽ നിന്നു് വിഭിന്നന�
ല്ല. കവിതെയ കവിത�

യ്ക്കുേവണ്ടി മാത്രം േസ്നഹിക്കുന്നയാളിനു് ശ്രീ. ഒ.എൻ.വി.
കുറുപ്പിെന്റ ‘േദവതാത്മാവിെന്റ മടിയിൽ’ എന്ന കാവ്യം
പുളകപ്രസരമുണ്ടാക്കും. സൗന്ദര്യം ഇതിൽ ഘനീഭവിച്ചു�
കിടക്കുന്നു.

പുന്നാഗമന്ദാര നവ പാരിജാതങ്ങ-
െളാന്നിച്ചു പൂവിട്ടു നില്ക്കുേമാ താഴ്വരയി-
െലന്നും വസന്തമുണരുന്നു—െവയിൽ
െവട്ടിത്തിളയ്ക്കുമാ െകാടുമുടിയിലുഗ്രമാം
േവനെലരിയുന്നു—തുള്ളിയും തൂവിയും
േവഴാമ്പലിൻ ചുണ്ടിൽ വാത്സല്യമിറ്റിച്ചു
േമഘങ്ങൾ നീങ്ങുമിടനാഴികളിെലെന്നന്നു-
മാടുന്നു വർഷാമയൂരം!
ഹിമധൂളിയരിയപൂെമ്പാടിേപാെല, പൂേപാെല-
യുതിരുന്ന െചരിവുകളിലണയുന്നതാേരാ?
ശിശിരേമാ? േഹമന്തേമാ? ശരൽകാലേമാ?

എന്ന വരികൾ ഏകാന്തത്തിലിരുന്നു് ഉറെക്ക വായിക്കൂ.
പുളേകാദ് ഗമകാരിയായ വചഃപ്രസരം എന്നു സഹൃദ�
യൻ ഉദ്േഘാഷിക്കും. സത്യം എവിെടേയാ മറഞ്ഞിരി�
ക്കുകയാണു്. അതിെന അനുഗൃഹീതനായ കവി ഉചിത�
ങ്ങളായ പദങ്ങൾ െകാണ്ടു് പിടിെച്ചടുക്കുന്നു.

‘വഴികാട്ടി നില്പൂ പുലർതാരം’ എന്നു് കാവ്യത്തിെന്റ പര്യ�
വസാനം. പ്രഭാതനക്ഷത്രം േപാെല.

ഈ കാവ്യം കവിതയുെട പന്ഥാവു കാണിച്ചു തരുന്നു.

പാഞ്ചയുെടസമ്മാനം
േകന്ദ്രമന്ത്രി അജിത് പാഞ്ച ജയലളിതയ്ക്കു് ഒരു ബംഗാ�
ളിസ്സാരി സമ്മാനിച്ചുെവന്ന പത്ര വാർത്ത ഉദ്ധരിച്ചിട്ടു്
കലാകൗമുദിയിെല േലഖകൻ േചാദിക്കുന്നു ‘ബ്രാസി�
േയഴ്സും പാവാടയും കൂടി െകാണ്ടുവരാമായിരുന്നിേല്ല?’
എന്നു് (െവള്ളിയാഴ്ച മുതൽ െവള്ളിയാഴ്ച വെര എന്ന
പംക്തി).

രണ്ടാംേലാക മഹായുദ്ധം
നടക്കുന്ന േവളയിൽ േസാ�
വിയറ്റ് േലബർ കാമ്പിൽ
ആയിേപ്പായ ഗുസ് താവ്
െഹർലിങ്ങിെന്റ A World
Apart എന്ന ഓർമ്മക്കു�
റിപ്പുകൾ അന്യാദൃശമായ
ഗ്രന്ഥമാണു്. ഓേരാ രാജ്യത്തും
അതു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്ത�
ണം; ഓേരാ വ്യക്തിയും
അതു വായിക്കണം എന്നു
അൽബർ കമ്യൂ പറഞ്ഞു.

േലഖകെന്റ ഈ ഫലിേതാ�
ക്തി േകട്ടേപ്പാൾ എനി�
െക്കാരു പൂർവകാലസം�
ഭവം ഓർമ്മ വന്നു. ഒരു
ലക് ചറർക്കു േകാേളജിെല
സഹകരണ സ് േറ്റാറിെന്റ
ചുമതല. കുട്ടികൾക്കു േവ�
ണ്ട പുസ്തകങ്ങളും േനാട്ടു
ബുക്കുകളും വില്ക്കുന്ന ആ
സ് േറ്റാറിൽ െപൺകുട്ടികൾ�
ക്കു് ആവശ്യമുള്ള ബ്രാസി�

യർ കൂടി വരുത്തിവയ്ക്കാൻ ലക് ചറർ തീരുമാനിച്ചു. ‘പു�
തിയതരം ബ്രാ വന്നിട്ടുണ്ടു് ’ എന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞ�
യുടെന െപൺപിേള്ളർ അതു വാങ്ങാൻ വരികയായി.
ലക് ചറർ േചാദിക്കും ‘നിെന്റ അളെവത്ര. ഇരുപത്ത�
േഞ്ചാ ഇതുപത്താേറാ?’ പുഞ്ചിരിെയറിഞ്ഞു് അളവു പറ�
യുന്ന കുട്ടിക്കു് ലക് ചറർതെന്ന ബ്രാെയടുത്തു െകാടുക്കും.
മാമറിഗ്ലാൻഡ്സിെന്റ സ്ഥൂലതയുള്ള െപൺകുട്ടിയാ�
ണു് വരുന്നെതങ്കിൽ ‘നിെന്റ അളവു് മുപ്പേതാ മുപ്പത്തി�
രേണ്ടാ എന്നു് ലക് ചറർ സാകൂതം േചാദിക്കും. ഇതു്
അതിരുകടന്നേപ്പാൾ ഞാൻ ഉൾെപ്പെടയുള്ള അധ്യാ�
പകർ ബഹളം കൂട്ടി ബ്രാ വില്പന അവസാനിപ്പിച്ചു. േല�
ഖകെന്റ േചാദ്യത്തിൽ സാരസ്യമുെണ്ടങ്കിലും അേദ്ദഹം
ഒരുകാര്യം മറന്നുേപായി. ബ്രായുെട അളവും പാവാട�
യുെട മുകൾഭാഗെത്ത ചുറ്റളവും പാഞ്ചയ്ക്കു് അറിഞ്ഞുകൂ�
ടേല്ലാ. അതുെകാണ്ടാവണം അേദ്ദഹം സാരി മാത്രം
െകാണ്ടുവന്നതു്. അതിനു് അളവു് അറിേയണ്ടതില്ല. നീള�
വും വീതിയും വളെരക്കൂടിയ സാരിയങ്ങു സമ്മാനിച്ചാൽ
മതി.

സമഗ്രാധിപത്യത്തിെന്റക്രൂരത

ഗുസ് താവ് െഹർലിങ്

രണ്ടാംേലാക മഹാ�
യുദ്ധം നടക്കുന്ന േവള�
യിൽ േസാവിയറ്റ് േല�
ബർ കാമ്പിൽ ആയി�
േപ്പായ ഗുസ് താവ്
െഹർലിങ്ങിെന്റ A
World Apart എന്ന
ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ
അന്യാദൃശമായ ഗ്രന്ഥ�
മാണു്. ഓേരാ രാജ്യ�
ത്തും അതു പ്രസിദ്ധ�
െപ്പടുത്തണം; ഓേരാ

വ്യക്തിയും അതു വായിക്കണം എന്നു അൽബർ കമ്യൂ
പറഞ്ഞു. ഇതിനു് അവതാരിക എഴുതിയ ബർട്രൻഡ്
റസ്സൽ അഭിപ്രായെപ്പട്ടതു് മർദ്ദകേരാടുള്ള പ്രതികാര
ബുദ്ധി നിഷ്പ്രേയാജനമാെണന്നാണു്. മനുഷ്യെര രാക്ഷ�
സന്മാരാക്കുന്ന പരിതഃസ്ഥിതികെള മനസ്സിലാക്കാനും
അന്ധമായ േരാഷം െകാണ്ടു് ഇത്തരം തിന്മകെള ദൂരീക�
രിക്കാെനാക്കുകയിെല്ലന്നു ഗ്രഹിക്കാനും അേദ്ദഹം േലാ�
കജനതെയ ആഹ്വാനം െചയ്തു. “And apart from these
general reflections, the reader will find the book ab-
sorbingly interesting and of the most profound psy-
chological interest” എന്ന വാക്യേത്താടു കൂടിയാണു്
റസ്സൽ അവതാരിക അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു്.

ശ്രീ. ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പിെന്റ
‘േദവതാത്മാവിെന്റ മടിയിൽ’
എന്ന കാവ്യം പുളകപ്രസരമു�
ണ്ടാക്കും. സൗന്ദര്യം ഇതിൽ
ഘനീഭവിച്ചു കിടക്കുന്നു.

തടവറയിൽ കിടക്കുന്നവെര
കാണാൻ അവരുെട ഭാര്യ�
മാർ വരുന്നതിെനക്കുറിച്ചു്
െഹർലിങ് ‘സ്മരണ’കളിൽ
എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. വിവിധങ്ങ�
ളായ പ്രതികരണങ്ങളാണു്

അത്തരം സന്ദർശനങ്ങൾക്കു മുൻപും പിൻപും ഉണ്ടാ�
വുക. ഒരു തടവുകാരൻ ഭാര്യയുെട സന്ദർശനത്തിനു
േശഷം രണ്ടു തവണ തൂങ്ങിച്ചാവാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രായം കു�
റഞ്ഞ തടവുകാർക്കു ഭാര്യയുെട സന്ദർശനത്തിനു് മുൻ�
പു് ൈലംഗികമായ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാവും. വളെര വർഷ�
ങ്ങൾക്കു മുൻപു് ഞാൻ വായിച്ച ഈ പുസ്തകെത്തക്കു�
റിച്ചു ഇേപ്പാൾ ഓർമ്മ വരാൻ കാരണമുണ്ടു്. ഏതാണ്ടു്
സദൃശമായ ഒരു വിഷയമാണു് കുങ്കുമം വാരികയിൽ ശ്രീ.
ൈവക്കം മുരളി ഭാഷാന്തരീകരണം െചയ്തു പ്രസിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തിയ “മൂന്നാം നിലയിൽ നിെന്നാരു സംവാദം” എന്ന
ഈജിപ്ഷ്യൻ കഥയിലുള്ളതു്.

മുഹമ്മദ് എൽബിസാറ്റി

കഥാകാരനായ മുഹ�
മ്മദ് എൽബിസാറ്റി പ്ര�
തിഭാശാലിയാെണന്നു്
ഇക്കഥ ഉദ്േഘാഷിക്കു�
ന്നു. കാരാഗാരത്തിൽ
കഴിയുന്ന ഭർത്താവി�
െന കാണാൻ ഭാര്യ
വരുന്നു കുഞ്ഞിെനയും
െകാണ്ടു്. പേക്ഷ, വള�
െര ദൂെരനിേന്ന അവൾക്കു് അയാെള അസ്പഷടമായി
കാണാൻ സാധിക്കൂ. കുഞ്ഞിെന സൂര്യപ്രകാശത്തിലാ�
ക്കി ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ അയാൾ ആവശ്യെപ്പടു�
ന്നതും അയാൾക്കു് അവൾ െകാടുത്തയച്ച അഞ്ചു സി�
ഗ്ററ്റ് പാക്കറ്റുകളിൽ നിന്നു് ചില പാക്കറ്റുകൾ ജയില�
ധികാരികൾ േമാഷ്ടിക്കുന്നതും അയാൾ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നതും മറ്റും വർണ്ണിച്ചു് കഥാകാരൻ തടവു�
കാരെന്റയും ഭാര്യയുെടയും ദയനീയാവസ്ഥ അഭിവ്യഞ്ജി�
പ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. നിശ്ചലനായി കുതിരപ്പുറത്തു ഇരിക്കുന്ന
പട്ടാളക്കാരൻ സമഗ്രാധിപത്യത്തിെന്റ നൃശംസതയു�
െട പ്രതീകമാണു്. ആ കാരാഗൃഹം ഇടിച്ചുനിരത്താൻ
േപാവുകയാണു്. തടവുകാരൻ അജ്ഞാതമായ ഒരു
സ്ഥലേത്തക്കു മാറ്റെപ്പടും. ഈ അജ്ഞാതസ്വഭാവം
അവളുെടയും അയാളുെടയും ദുരന്തത്തിെന്റ തീക്ഷണത
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്തിേനെറപ്പറയുന്നു. കലാശില്പമാ�
ണു് ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ കഥ. “ഇതാ ഇവിെട വ്യത്യസ്ത�
മായ േലാകം. അതിനു അതിേന്റതായ നിയമങ്ങൾ. ജീ�
വിച്ചിരുെന്നങ്കിലും മരിച്ചവരുെട ഭവനമാണിതു്” എന്നു
ദസ് െതെയവ്സ്കി പറഞ്ഞേല്ലാ. ആ േലാകമാണു് ഇക്ക�
ഥയിൽ.

വർഷം 1978. എറണാകുളെത്ത ലൂസിയ േഹാട്ടലിലാ�
ണു് എെന്റ താമസം. വിദ്യുച്ഛക്തി “പരാജയെപ്പട്ടതു”
െകാണ്ടു സഹിക്കാനാവാത്ത ചൂടു്. അർദ്ധരാത്രിയാ�
െണങ്കിലും ഞാൻ േറാഡിേലക്കിറങ്ങി നടന്നു. ഒരു സൗ�
ധത്തിെന്റ രണ്ടാമെത്ത നിലയിെല അടച്ചിട്ട കണ്ണാടി�
ജന്നലിനപ്പുറത്തു് െമഴുകുതിരി െവളിച്ചം. േനേര ദീപനാ�
ളം കണ്ടാലുണ്ടാകുന്ന ആഹ്ലാദെത്തക്കാൾ കൂടുതലായ
ആഹ്ലാദെമനിക്കു്. ഞാൻ ഉടെന ഓർമ്മിച്ചതു കവിത�
യാണു്. പദങ്ങളുെട സ്ഫടികപാളിക്കപ്പുറത്തു ഒളിചിന്നു�
ന്ന ദീപമാണു് കവിത.
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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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