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സാഹിത്യവാരഫലം
1994/05/01-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിലും ധിഷ�
ണാശാലിക്കു് അംഗത്വമരുതു്.
അംഗത്വമുണ്ടായാൽ അയാളുെട
ആശയങ്ങൾക്കു് ഏകപക്ഷീയ�
സ്വഭാവം വന്നു േപാകും. അതു
പ്രചാരണാത്മകതയിേലയ്ക്കു െചല്ലും.
അേപ്പാൾ ധിഷണാശാലി ആ േപ�
രിനു് അർഹതയില്ലാത്തവനാകും.

ഇംഗ്ലീഷിൽ
intellectuals എന്നു
വിളിക്കുന്നവെര മല�
യാളത്തിൽ ബുദ്ധിജീ�
വികൾ എന്നാണു വി�
ളിക്കുക. അെതെന്താ�
രു ജീവിയാണു് എന്നു്
എനിക്കു പലേപ്പാഴും

േചാദിക്കാൻ േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. േചാദിച്ചിെല്ലേന്നയുള്ളു.
ധിഷണാശാലികൾ എന്ന േപരിനു് ഉചിതജ്ഞതയുണ്ടു്.
പ്രൗഢങ്ങളും നൂതനങ്ങളുമായ ആശയങ്ങൾ ജനത�
യ്ക്കു പ്രദാനം െചയ്യുക എന്നതിൽക്കവിഞ്ഞു് അവർക്കു്
മെറ്റാരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ
കക്ഷിയിലും ധിഷണാശാലിക്കു് അംഗത്വമരുതു്. അംഗ�
ത്വമുണ്ടായാൽ അയാളുെട ആശയങ്ങൾക്കു് ഏകപക്ഷീ�
യസ്വഭാവം വന്നു േപാകും. അതു പ്രചാരണാത്മകതയി�
േലക്കു െചല്ലും. അേപ്പാൾ ധിഷണാശാലി ആ േപരിനു്
അർഹതയില്ലാത്തവനാകും. ശുദ്ധമായ വിജ്ഞാനം
സ്വയമാർജ്ജിക്കുക, അതു് ബഹുജനത്തിെന്റ മുൻപിൽ
വയ്ക്കുക, അങ്ങെന അവെര ഉന്നമിപ്പിക്കുക ഇവ മാത്രേമ
അയാൾ െചേയ്യണ്ടതുള്ളു. അേപ്പാൾ ഓേരാ വ്യക്തിക്കും
ഉദ്ബുദ്ധമായ ആത്മലാഭം ഉണ്ടാകും. ഈ ഉദ്ബുദ്ധത�
യ്ക്കും ആത്മലാഭത്തിനും പ്രചാരണേത്താടു് ഒരു ബന്ധ�
വുമില്ല. േകരളത്തിൽ ധിഷണാശാലികെളന്നു ഭാവിക്കു�
ന്നവർക്കു മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ സവിേശഷതകളില്ല. അവർ
ബഹുജനെത്ത ‘മനിപ്യുേലറ്റ് ’ െചയ്യുന്നു. (മനിപ്യൂേലറ്റ്
െചയ്യുക = ൈകകാര്യം െചയ്യുക. തനിക്കു േയാജിച്ചവിധ�
ത്തിൽ തരെപ്പടുത്തിെയടുക്കുക.) യഥാർത്ഥ ധിഷണാ�
ശാലിക്കു നെട്ടല്ലുണ്ടു്. അതിനാൽ അയാളുെട ശബ്ദം
ഉയരുകയില്ല. നെട്ടല്ലില്ലാത്തവനു് ആത്മവിശ്വാസം കാ�
ണുകയില്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ടാണു് അങ്ങെനയുള്ളവൻ
ഗർജ്ജിക്കുന്നതു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: നിരൂപണെത്ത നിങ്ങൾ എന്തിനു മലിന�
മാക്കുന്നു?

ഉത്തരം: നവീന നിരൂപണമാണു് എെന്നയും താങ്ക�
െളയും മാലിന്യത്തിേലയ്ക്കു് എറിയുന്നതു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങെള പുച്ഛിക്കുന്നവരുെണ്ടന്നു് അറി�
യാേമാ?

ഉത്തരം: ഈ േലാകത്തു് അേന്യാന്യം പുച്ഛിക്ദയ�
വായി കാത്തവരില്ല.

േചാദ്യം: കാമുകിയും ഭാര്യയും തമ്മിെലേന്ത വ്യത്യാസം?

ഉത്തരം: കാമുകി പനിനീർപ്പൂവു്. ഭാര്യ നിർഗ്ഗന്ധ �
പുഷ്പം.

േചാദ്യം: സിനിമയിൽ നായകൻ നായികെയ നി�
ഷ്പ്രയാസം െപാക്കിെയടുക്കുന്നതു് എങ്ങെന? -
ട്രിക്കാേണാ?

ഉത്തരം: അല്ല. നായിക സുന്ദരിയും അന്യസ്ത്രീയുമ�
േല്ല? അവെള ൈകകളിെലടുത്തു െപാക്കാൻ െസ�
ക്സ് ശക്തി നല്കും. എന്നാൽ ആ നായികയുെട പകു�
തിഭാരം േപാലുമില്ലാത്ത സ്വന്തം ഭാര്യെയ അയാൾ�
െക്കടുത്തു് ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല.

േചാദ്യം: ഇന്നെത്ത മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാരു�
െട നാളെത്ത സ്ഥിതിെയന്തു്?

ഉത്തരം: ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മലയാള സാ�
ഹിത്യകാരനും ഭാവിയിൽ ഓർമ്മിക്കെപ്പടുകയില്ല.
അവരിൽ പലരുെടയും േപരുകൾ സാഹിത്യചരിത്ര�
ത്തിൽ വരില്ല. ൈവേലാപ്പിള്ളി േപാലും വിസ്മരിക്ക�
െപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവെരക്കുറിച്ചു് പിെന്ന�
ന്തു പറയാനാണു്. പത്തു ൈപസയുെട സാഹിത്യ�
മാണു് മലയാളസാഹിത്യം.

േചാദ്യം: രാഷ്ട്രീയക്കാരനും സാഹിത്യകാരനും തമ്മിൽ
എേന്ത വ്യത്യാസം?

ഉത്തരം: രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന�
വൻ ചിന്തകെള ഒളിച്ചുവയ്ക്കുന്നു. സാഹിത്യകാരൻ
അവെയ മറവുകൂടാെത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. നവീന
സാഹിത്യകാരന്മാർ രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കന്മാെരേപ്പാ�
െലയാണു്. അവർ ചിന്തകെള ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നു.

േചാദ്യം: േപാലീസുകാർ ശല്യക്കാരേല്ല?

ഉത്തരം: സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള ഒരു െപാലീസു�
കാരനും ശല്യം െചയ്യുകയില്ല. പേക്ഷ, െപൻഷൻ
പറ്റിയ െപാലീസുകാരൻ വലിയ ശല്യക്കാരനാണു്.
ആധ്യാത്മികത്വം എന്ന േരാഗവും െകാണ്ടു് അയാൾ
എല്ലാവെരയും സമീപിച്ചു് ഉപദ്രവിക്കും.

േറാസാപ്പൂവും നനഞ്ഞമുണ്ടും

പീറ്റർ മാത്തിസൻ

ഇെതഴുതുന്നയാൾ
ആലപ്പുെഴ തത്തംപ�
ള്ളിയിൽ താമസിക്കു�
ന്ന കാലം. വീട്ടുമുറ്റത്തു
േറാസാെച്ചടികളാണു്
ഏെറ. എല്ലാെച്ചടികളും
പുഷ്പിച്ചുനിന്നു് പരസര�
െത്ത അരുണാഭമാക്കു�
കയും സുഗന്ധപൂർണ്ണ�
മാക്കുകയും െചയ്യുന്ന
ഒരു പുലർേവള. വീട്ടി�
െല േജാലിക്കാരൻ മു�
ണ്ടു് അടിച്ചുനനച്ചു് അതുണങ്ങാനായി പൂക്കളുെട മുകളി�
ലായി വിരിച്ചു. അേതാെട അരുണിമ േപായി. സൗരഭ്യം
േപായി. നനച്ച മുണ്ടിനു താെഴ പനിനീർപ്പൂക്കളുെണ്ട�
ങ്കിലും ആവരണത്തിെന്റ അസുഖദായകത്വം മാത്രേമ
നിലനില്ക്കുന്നുള്ളു. പനിനീർപ്പൂക്കളിൽ വിരിച്ച ഷീറ്റാണു്
അെല്ലങ്കിൽ വസ്ത്രമാണു് ശ്രീ. ഐസക് ഈപ്പെന്റ “മുൻ�
ഷിലാലിെന്റ ഗാന്ധി” എന്ന െചറുകഥ (കലാകൗമുദി).
ഗാന്ധിജിെയ േനരിട്ടു കണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അപ്രേമയ�
പ്രഭാവത്തിനു കീഴ്െപ്പട്ടുേപായ മുൻഷിലാൽ ഗാന്ധിജി�
യുെട ചിത്രം വച്ച മ്യൂസിയത്തിെല ചപ്രാസിയായി മാറി.
ക്രേമണ ഗാന്ധി വിസ്മരിക്കെപ്പടുന്നു. അേതാെട ചിത്ര�
ത്തിനു സ്ഥാനഭ്രംശവും. െപൻഷൻ പറ്റുന്ന മുൻഷിലാ�
ലിനു േജാലിക്കാർ സമ്മാനങ്ങൾ നല്കാൻ തീരുമാനി�
ക്കുേമ്പാൾ അയാൾ പറയുന്നു ഗാന്ധിയുെട ചിത്രം മാ�
ത്രം മതിെയന്നു്. ചിത്രം ഒെന്നാഴിഞ്ഞുകിട്ടാൻ ആഗ്രഹി�
ച്ച പുതിയ തലമുറ അയാൾക്കു് ആ പടം െകാടുക്കുന്നു.
അയാൾ അതു് അടുത്തുവച്ചു് ഉറങ്ങുന്നു. ഈ ആശയത്തി�
െന്റ—മേനാഹരമായ ആശയത്തിെന്റ—മുകളിൽ പ്രബ�
ന്ധത്തിെന്റ (essay) ആവരണെമടുത്തിടുകയാണു് കഥാ�
കാരൻ. പനിനീർപ്പൂക്കെള പനിനീർപ്പൂക്കളായി ചിത്രീ�
കരിക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു കഴിയുന്നില്ല. നമ്മുെട പല
കഥാകാരന്മാരും ഉപന്യാസത്തിെന്റ വസ്ത്രെമടുത്തു് സൗ�
ന്ദര്യെത്ത മൂടുന്നവരാണു്. ഐസക് ഈപ്പനും അവരു�
െട കൂട്ടത്തിൽത്തെന്ന.

സംഭവങ്ങൾ

1. ഞാൻ യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാളജിൽ പഠിക്കുന്ന കാല�
ത്തു് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രെഫസർമാേരാടു സംസാരിക്കാൻ
െചല്ലുമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ രാമയ്യർസ്സാറിേനാടു
റ്റി.എസ്. എല്യറ്റിെനക്കുറിച്ചു േചാദിച്ചു. സാറ് എെന്ന
തുറിച്ചുേനാക്കിയിട്ടു് ഒറ്റേച്ചാദ്യം: “ആെരടാ ഇന്ത
റ്റി.എസ്. എല്യറ്റ്?” ആ കവിെയക്കുറിച്ചു സാറിനു്
അറിഞ്ഞുകൂടായിരുേന്നാ അേതാ പുച്ഛമുള്ളതുെകാ�
ണ്ടു് അങ്ങെന പറഞ്ഞതാേണാ? അറിഞ്ഞുകൂടാ.
രണ്ടുെകാല്ലം മുൻപു് വിേദശത്തു േപായേപ്പാൾ അവി�
ടെത്ത സർവകലാശാല കാണാൻ െചന്നു ഞാൻ.
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രെഫസെറ കാണാെമന്നു തീരുമാനിച്ചു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുറിയിെലത്തി. Time to die എന്നു്
മുഖത്തു് എഴുതിവച്ച രീതിയിൽ ഒരു സായ്പ് ഇരിക്കു�
ന്നുണ്ടു് അവിെട. അത്രയ്ക്കു വൃദ്ധൻ. ഞാൻ റ്റി.എസ്.
എല്യറ്റിെനക്കുറിച്ചുതെന്ന അേദ്ദഹേത്താടു സംസാ�
രിച്ചു. ആ കവിെയ തനിക്കറിയിെല്ലന്നു് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു. വിഷയം മാറ്റി ഞാൻ േചാദിച്ചു: “ശംബളം
എത്രെയന്നു േചാദിക്കുന്നതു മര്യാദേകടാെണന്നു്
അറിയാം. എങ്കിലും േചാദിക്കുകയാണു്. അങ്ങയുെട
പ്രതിമാസ ശംബളം എത്ര?” സായ്പ് മറുപടി നല്കി:
ഇൻഡ്യൻ കറൻസി അനുസരിച്ചു് എനിക്കു മാസം�
േതാറും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപാ കിട്ടും. എല്യറ്റിെന േക�
ട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് പ്രെഫസർക്കു ശംബളം രണ്ടു
ലക്ഷം രൂപ!

2. എെന്റ ഇന്നെത്ത അവസ്ഥയല്ല അന്നു്. ശരീരത്തിൽ
േചാരയും നീരും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം. ‘മലയാളനാ�
ടു’ വാരികയിൽ ഞാെനഴുതിയിരുന്ന ‘സാഹിത്യവാ�
രഫലം’ വായിച്ചു് ആരാധിക്കുന്നുെവന്നു പറഞ്ഞു് ഒരു
സുന്ദരിയായ തരുണി എെന്നക്കാണാൻ ദിവസവും
േഹാട്ടലിൽ വരുമായിരുന്നു. പുരുഷന്മാർ മാത്രം താ�
മസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു െചറുപ്പ�
ക്കാരി വരുന്നതു് േകാേളജധ്യാപകനായ എനിക്കു
ദുേഷ്പരു് ഉണ്ടാക്കുെമന്നും അതു െകാണ്ടു വരാൻ പാ�
ടിെല്ലന്നും ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടും അവൾ
കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഒരുദിവസം കാലത്തു് ‘പഞ്ചുേമേനാ�
നും കുഞ്ചിയമ്മയും’ എന്ന ഹാസ്യഗ്രന്ഥം വായിച്ചു
ഞാൻ രസിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അവൾ വന്നുകയറി.
കുഞ്ചിയമ്മ തയ്യൽക്കാരെന്റ സൂചി കളഞ്ഞതിെന�
ക്കുറിച്ചു പഞ്ചുേമേനാേനാടു പറയുന്ന ഭാഗം. ഗ്രന്ഥ�
ത്തിലുള്ളതുേപാെല എഴുതാൻ വയ്യ. അതുെകാണ്ടു്
സങ്കല്പംതെന്നയാവെട്ട.
കുഞ്ചിയമ്മ: സൂചി കളഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടുേമാ?
പഞ്ചുേമേനാൻ: ഇല്ല.

കുഞ്ചിയമ്മ: ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ സൂചി കിട്ടുേമാ?
പഞ്ചുേമേനാൻ: ഹീ, ഹീ
കുഞ്ചിയമ്മ: ഹീ, ഹീ എന്നു ചിരിച്ചാൽ സൂചി കിട്ടുേമാ?
ഇതു വായിച്ചു ഞാൻ ചിരിക്കുേമ്പാഴാണു് അവളുെട
രംഗപ്രേവശം. ചിരിക്കു കാരണമായ ഭാഗം േനാക്കി�
െക്കാണ്ടു് അവൾ േചാദിച്ചു: ഇത്രവളെര ചിരിക്കാൻ
എന്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ? ശരി. ഞാൻ. േചാദിക്കെട്ട.
ചിരിെയന്നാൽ എന്താണു്?
ഞാൻ: മുഖെത്ത മാംസേപശികളുെട വക്രീകരണം.
അവൾ: വക്രീകരണെമന്നാൽ എന്താണു്?
ഞാൻ: നവീന സാഹിത്യംേപാെല.

അവൾ: സാഹിത്യെമന്നാെലന്താണു്?
ഞാൻ: കവിതയും െചറുകഥയും േനാവലും സാഹി�
ത്യം. സംസ്കാരത്തിെന്റ ജലാശയത്തിൽ വിടർന്നു
നില്ക്കുന്നവ. കുളത്തിെല താമരപ്പൂക്കൾ േപാെല.

അവൾ: താമരപ്പൂക്കൾ എന്നാെലന്തു്?
ഞാൻ: ഒരു പച്ചത്തണ്ടിെന്റ അഗ്രഭാഗത്തു വിടരുന്ന�
തു്. അതിെന്റ ഇതളുകൾക്കു മൃദുത്വവും ൈദർഘ്യവുമുണ്ടു്.
അവൾ: ൈദർഘ്യെമന്നാെലന്തു്?
നിെന്റ കണ്ണുകളുെട സവിേശഷത എന്നു പറയാൻ
ഒരുെമ്പട്ടു ഞാൻ. പേക്ഷ, ആ വാക്കുകൾ പുറത്തു
വരുന്നതിനുമുൻപു് പ്രശസ്തനായ കഥാകാരൻ ശ്രീ.
െക.എൽ. േമാഹനവർമ്മ മുറിക്കകേത്തയ്ക്കു വന്നു.
അവിെടയിരുന്ന തരുണിെയ ശ്രദ്ധിക്കാെത, ഒന്നു
േനാക്കുകേപാലും െചയ്യാെത മാന്യനായ അേദ്ദഹം
എേന്നാടു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ‘ഞാൻ േപാ�
കെട്ട’ എന്നു പറഞ്ഞു് അവൾ േപായി. അടുത്ത ദി�
വസവും അവൾ വേന്നയ്ക്കുെമന്നു േപടിച്ചു് ഞാൻ റി�
സപ്ഷനിസ്റ്റ് െസബാസ്റ്റിേനാടു പറഞ്ഞു: ‘െസബാ�
സ്റ്റിൻ, നാെളമുതൽ അവെള ഇേങ്ങാട്ടു കടത്തിവിട�
രുതു് ’. സുന്ദരനായ െസബാസ്റ്റിൻ പുഞ്ചിരിേയാെട
പറഞ്ഞു: “ആകെട്ട സാർ.”

3. കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുെട േമഘസേന്ദശം-ഗദ്യഭാഷ പ്രസി�
ദ്ധെപ്പടുത്തിയ കാലം. പുസ്തകം വാങ്ങി അവതാരിക
വായിച്ച ഞാൻ ആദരാതിശയേത്താെട സംസ്കൃത
േകാേളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എൻ. േഗാപാലപിള്ളയ്ക്കു്
അതുെകാണ്ടു െകാടുത്തിട്ടു് അഭ്യർത്ഥിച്ചു: “സാർ, മാ�
രാർ എഴുതിയ അവതാരിക വായിച്ചുേനാക്കണം.”
അടുത്ത ദിവസം സാറ് എെന്ന മുറിയിേലയ്ക്കു വിളിച്ചി�
ട്ടു പറഞ്ഞു: “കൃഷ്ണൻനായരുെട കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ എഴു�
തിയ അവതാരിക ഞാൻ വായിച്ചു. േനാൺെസൻ�
സാണതു്. മാരാർക്കു് െപനിേട്രറ്റിങ് ഇന്റലക്റ്റ് ഉണ്ടു്.
പേക്ഷ, അതു േകന്ദ്രബിന്ദുവിെന കടന്നു് െസർക്കം
ഫ്രാൻസിനുമപ്പുറത്തു േപാകുന്നതുെകാണ്ടു് വ്യർത്ഥ�
മായിത്തീരുന്നു” ഇന്നു് ഇേതാർമ്മിച്ചു ഞാൻ സ്വയം
പറയുന്ന ‘എൻ. േഗാപാലപിള്ളയുെട സൂക്ഷ്മ നിരീ�
ക്ഷണം എത്ര ആദരണീയം!’

നിർമ്മൽവർമ്മ

ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മലയാള
സാഹിത്യകാരനും ഭാവിയിൽ
ഓർമ്മിക്കെപ്പടുകയില്ല. അവ�
രിൽ പലരുേടയും േപരുകൾ
സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ വരില്ല.
ൈവേലാപ്പിള്ളിേപാലും വിസ്മരി�
ക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവ�
െരക്കുറിച്ചു് മെറ്റന്തു പറയാനാണു് ?
പത്തു ൈപസയുെട സാഹിത്യ�
മാണു് മലയാള സാഹിത്യം.

ഭർത്താവു് മരിക്കു�
േമ്പാൾ ദുഃഖിക്കുന്ന ഭാ�
ര്യയ്ക്കു് തെന്ന ഒരിക്കൽ
ഉന്മാദേത്താളം െകാ�
ണ്ടുെചന്ന കാര്യങ്ങൾ—
അയാൾ ചുമച്ചു് െതാണ്ട
ശരിയാക്കുന്നതു്, െഞട്ട�
െയാടിക്കുന്നതു്, േഷവ്
െചയ്തതിനുേശഷം െബ�
യ്സിൻ കഴുകി വൃത്തി�
യാക്കാെത േപാന്നതു്—ഇവെയല്ലാം വിസ്മരിക്കാനാവും.
തിരിച്ചു െകാണ്ടുവാരാനാവാത്ത പ്രിയതമനായി അയാ�
െള കരുതാനും കഴിയും. പേക്ഷ, അയാൾ േവെറാരു
സ്ത്രീേയാടുകൂടിേപ്പായാൽ അവൾക്കു െവറുപ്പുണ്ടാകും. േവ�
ദനിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിെനക്കാൾ െവറുേപ്പാെട കഴിഞ്ഞുകൂ�
ടുന്നതാണു് എളുപ്പം. ഏതാണ്ടു് ഇങ്ങെന എ. അൽവറി�
സ് Life After Marriage എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞി�
ട്ടുണ്ടു്. ഈ െവറുപ്പാണു് നിർമ്മൽ വർമ്മയുെട ‘ഒരു ദി�
വസെത്ത അവധി’ എന്ന കഥയിെല ഒരു സ്ത്രീകഥാപാ�
ത്രത്തിനുള്ളതു്. ഭർത്താവ് േവെറാരു സ്ത്രീയ്ക്കുേവണ്ടി അവ�
െളയും മകെളയും ഉേപക്ഷിച്ചു േപായി. കാലംകഴിഞ്ഞു്
അയാൾ ഭാര്യയും മകളും താമസിക്കുന്നിടത്തു് എത്തുന്നു.
അവർക്കുേവണ്ടി ചില സമ്മാനങ്ങളും അയാൾ െകാ�
ണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, വ്യക്തിേയാടുള്ള െവറുപ്പു് അയാ�
േളാടു ബന്ധെപ്പട്ട വസ്തുക്കേളാടും േതാന്നുമേല്ലാ. അമ്മ�
യും േമാളും അവയിൽ ഒന്നുേപാലും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
അന്നെത്ത അവസാനെത്ത തീവണ്ടിയിൽ തിരിച്ചുേപാ�
കാനാണു് താനുേദ്ദശിക്കുന്നെതന്നു് അയാൾ പറഞ്ഞി�
ട്ടും മകൾ ആരുേടയും സമ്മതം േചാദിക്കാെത േഹാ�
ട്ടൽമുറി അയാൾക്കുേവണ്ടി ബുക്ക് െചയ്യുന്നു. അയാൾ
െപട്ടിെയടുത്തു പുറെത്ത ഇരുട്ടിേലയ്ക്കു േപാകുേമ്പാൾ
കഥ അവസാനിക്കുന്നു. സ്വന്തമിച്ഛാശക്തി ഭാര്യയിലും
മകളിലും അടിേച്ചല്പിക്കാനും േവണ്ടിവന്നാൽ അവിെട�
ത്തെന്ന കഴിഞ്ഞുകൂടാനും വന്ന അയാെള അവർ രണ്ടു�
േപരുംകൂടി മര്യാദ ലംഘിക്കാെത പുറത്താക്കുന്നതാ�
ണു് നമ്മൾ ഇക്കഥയിൽ കാണുന്നതു്. അന്തർവ്വീക്ഷണ
പാടവത്താൽ ഇതിവൃത്തത്തിെന്റ സർവ്വസാധാരണ�
ത്വം നമ്മൾക്കനുഭവെപ്പടുന്നില്ല എന്നതാണു് ഇക്കഥയു�
െട സവിേശഷത (ഭാഷാന്തരീകരണം നിർവ്വഹിച്ചതു്
ശ്രീ.വി.ഡി. കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ. അതു് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതി�
പ്പിൽ).

വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽനിന്നു്

എ. അൽവറിസ്

പീറ്റർ മാത്തിസൻ
(Peter Mathiessen)
മാന്ത്രികശക്തിയുള്ള
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്ന
അേമരിക്കൻ സാഹിത്യ�
കാരനാണു്. കുറച്ചുകാ�
ലം മുൻപു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ‘െപ്രാൈഫൽ’—

പാർശ്വമുഖരൂപം—ൈറ്റം വാരിക പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി�
യിരുന്നു. മാത്തിസെന്റ The Snow Leopard എന്ന യാ�
ത്രാവിവരണം സുന്ദരമാണു്. പർവ്വതപംക്തികളിലൂെട
അതിേക്ലശം സഹിച്ചുനടന്നു് െവളുത്ത പുള്ളിപ്പുലിെയ—
ആധ്യാത്മികതെയ—േതടുന്ന മാത്തിസെന്റ യത്നത്തി�
െന്റ വിവരണമാണു് ആ പുസ്തകത്തിൽ. രചനയുെട സ്വ�
ഭാവം കാണിക്കാൻ ഒരുഭാഗം എടുെത്തഴുതാം.

“In case I should need
them, insructions
for passage through
the Bardo are con-
tained in the Tivetan
‘Book of the Dead’
which I carry with
me—a guide for liv-
ing, actually, since it
teaches that man’s
last thoughts will
determine the qual-
ity of his reincarna-
tion. Therefore, every moment of life is to be lived
calmly, mindfully, as if it were the last, to insure
that the most is made of precious human state—the
only one in which enlightment is possible. And only
the enlightened can recall their former lives; for the
rest of us, the memories of past existiences are but
glints of light, twinges of longing, passing shadows,
disturbingly familiar, that are gone before they can
be grasped, like the passage of that silver bird on
Dhaulagiri.”

ലമുംബ

The Snow Leopard-നു
മുൻപു മാത്തിസൻ എഴു�
തിയ The Tree Shere
Man Was Born എന്ന
പുസ്തകവും മേനാഹര�
മാണു്. കിഴക്കനാഫ്രി�
ക്കയുെട സൗന്ദര്യവും
ഉദാത്തതയും അനുക�
രിക്കാനാവാത്ത തെന്റ
ൈശലിയിലൂെട മാ�
ത്തിസൻ ആവിഷ്കരി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. േരാഗി താ�
െനാരു െചന്നാേയാ
മറ്റു വല്ല വന്യമൃഗേമാ
ആെണന്നു വിചാരിക്കു�
ന്ന ഒരുതരം ഭ്രാന്താണു് ലിക്കൻത്രപ്പി (lycanthropy).
മനുഷ്യൻ െചന്നായുെട രൂപെമടുക്കുന്നു എന്ന െകട്ടുക�
ഥയിെല സങ്കല്പവും ലിക്കൻത്രപ്പിതെന്ന. ക്രൂരമൃഗങ്ങ�
െള ചില കാര്യങ്ങൾ െചയ്യാൻ ധ്യാനിച്ചു വരുത്തുന്ന
ഏർപ്പാടു് കിഴക്കനാഫ്രിക്കയിൽ സാർവത്രികമാണു്.
അതിെന അന്ധവിശ്വാസെമന്നു പറഞ്ഞു തള്ളിക്കള�
യാൻ ൈവഷമ്യമുണ്ടു് എന്നും മാത്തിസൻ എഴുതുന്നു.
ഒരിക്കൽ േവട്ടക്കാരനായ ബ്ലിക്സേനാടു നാട്ടുകാരാവ�
ശ്യെപ്പട്ടു രാത്രിയിൽ കന്നുകാലികെള െകാല്ലുന്ന ഒരു
കഴുതപ്പുലിെയ െകാല്ലണെമന്നു്. ആ മൃഗത്തിെന്റ മാ�
യാവിനിയിൽ (witch) നിന്നു പ്രതികാരനിർവഹണമു�
ണ്ടാകുെമന്നു േപടിച്ചു് നാട്ടുകാർക്കു് അതിെന െകാല്ലാ�
നും വയ്യ. ബ്ലിക്സെന സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. േതാ�
െക്കടുക്കുന്ന ഒരുത്തനുമായി അയാൾ വധമർമ്മത്തി�
നു േപായി. ഒരു കഴുതപ്പുലിയുെട നിഴൽരൂപം നിലാ�
വിെന മുറിച്ചുകടന്നു. ബ്ലിക്സൻ െവടി വച്ചേപ്പാൾ കഴുത�
പ്പുലി കുറ്റിക്കാട്ടിേലയ്ക്കു വലിഞ്ഞുകയറി. രക്തം വീണ
പാടുേനാക്കി ബ്ലിക്സനും േതാെക്കടുത്തവനും കുറ്റിക്കാട്ടി�
േലയ്ക്കു െചന്നേപ്പാൾ അതിെന്റ മറുവശത്തുനിന്നു കഴുത�
പ്പുലി പുറേത്തക്കിറങ്ങി. ബ്ലിക്സൻ അതിെന െവടിവച്ചു
െകാന്നു. രണ്ടുേപരും അതിെന്റ അടുേത്തയ്ക്കു െചന്നു. നി�
ലാവിൽ കഴുതപ്പുലി വീണിടത്തു് ഒരാഫ്രിക്കാക്കാരെന്റ
ശവം കിടക്കുന്നു. ഇതുേപാെല പലതും ഇപ്പുസ്തകത്തിലു�
ണ്ടു്. മാത്തിസെന്റ On the River Styx എന്ന കഥാസ�
മാഹാരവും A play in the field of the Lord എന്ന േനാ�
വലും ഈ േലഖകൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്യാദൃശങ്ങളായ
ആ പുസ്തകങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഇനിെയാരു സന്ദർഭത്തിൽ
എഴുതിെക്കാള്ളാം. ഇേപ്പാൾ വായിച്ച African Silences
എന്ന പുസ്തകവും അന്യൂനമേത്ര (Peter Matthiessen-
Harvill Publication). അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരു�
ന്ന ലമുംബെയ (Patrice Lumumba, 1925–1961) വധിച്ച�
തു് സി.ഐ.എ. ആെണന്നു് ട്രാവൽ ഓഫീസിെല ഷാ�
ക് ഗുസൻസ് (Jacques Goosens) തേന്നാടു പറഞ്ഞതാ�
യി മാത്തീസൻ എഴുതുന്നു. International big money-
ക്കു് എതിരായിരുന്നു ലമുംബ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുെട
െസക്രട്ടറി ജനറലായിരുന്ന ഹമർേഷാൾഡിെന (Dag
Hammarskjold, 1905–1961) അേത കാരണത്താൽ
അേത വർഷം തെന്ന വധിച്ചുെവന്നും ഗുഡൻസ് അറി�
യിച്ചു.

ഹമർേഷാൾഡ്

റഷ്യയുെട സംസ്കാരസ്തം�
ഭം എന്നു് േഗാർബേച്ചവ്
വാഴ്ത്തിയ േറാറിക്കിെന്റ
(Nicholas Roerich,
1874–1947) Heart of
Asia എന്ന യാത്രാവി�
വരണം ഉജ്ജ്വലമാണു്.
അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കു�
ന്ന ഒരു സംഭവം. റ്റിബ�
റ്റിെല ഒരു ലാമ ഇന്ത്യ�
യിെല വിശുദ്ധസ്ഥല�
ങ്ങൾ കാണാൻ വന്നു.
തീവണ്ടിയിൽെവച്ചു്

അേദ്ദഹം റ്റിബറ്റിെല ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ഹി�
ന്ദുസന്ന്യാസിെയ കണ്ടു. സന്ന്യാസി ലാമയുെട േചാദ്യ�
ങ്ങൾക്കു ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലാണു മറുപടി പറഞ്ഞെതങ്കി�
ലും അേദ്ദഹത്തിനു് എല്ലാം മനസ്സിലായി. ലാമ ഇക്കാ�
ര്യം േറാറിക്കിേനാടും കൂട്ടുകാേരാടും പറഞ്ഞിട്ടു് ഇങ്ങെന�
യും അറിയിച്ചു: ശംഭലയുെട കാലയളവിൽ മാത്രം മുൻ�
കൂട്ടി അറിയാെത എല്ലാ ഭാഷകളും എല്ലാവർക്കും മന�
സ്സിലാകും. കാരണമുണ്ടു്. അേപ്പാൾ ബാഹ്യമായ ശബ്ദ�
മല്ല നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുക. ബാഹ്യേനത്രങ്ങൾെകാണ്ടല്ല
നമ്മൾ കാണുക. നമ്മുെട ഈശ്വരവിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്ര�
തീകാത്മകമായി വച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്നാമെത്ത കണ്ണുെകാ�
ണ്ടാണു് അേപ്പാഴെത്ത കാഴ്ച. ഇതാണു് ബ്രഹ്മാവിെന്റ
കണ്ണു്. എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങെളയും ദർശിക്കുന്ന േനത്രം.
(ശംഭല മഹാ വിഷ്ണുവിെന്റ ഒടുവിലെത്ത അവതാരമായ
കല്ക്കി അവതരിക്കുന്ന ഗ്രാമമാണു് എന്നു് ഓർമ്മ പറയു�
ന്നു—േലഖകൻ)

നിർവ്വചനങ്ങൾ

ദീർഘായുസ്സ്: മക്കളുേടയും െചറുമക്കളുെടയും മരുമക്ക�
ളുെടയും ചവിട്ടും ഇടിയും തുപ്പും ഏറ്റു ജീവിക്കാൻ വൃ�
ദ്ധെന സഹായിക്കുന്നതു്.

കർണ്ണാടകസംഗീതം: സംഗീതെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരു പി�
ടിയുമില്ലാത്തവനു് ഭാഗവതരുെട മുൻപിൽ െചന്നിരു�
ന്നു തലയാട്ടാനും െതറ്റായി താളംപിടിച്ചു് രസിക്കുന്നു�
െവന്നു ഭാവിക്കാനും സഹായമരുളുന്ന നാദപ്രവാഹം.

മൗനം: അതിരുകടന്നു സംസാരിക്കുന്നവൻ മദ്യപിച്ചു�
കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, േചട്ടൻ ഇവരുെട മുൻ�
പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സവിേശഷാവസ്ഥ.

ഓേട്ടാറിക്ഷ: േവഗംെകാണ്ടു യാത്രക്കാരെന്റ െസൻ�
ട്രൽ െനർവസ് സിസ്റ്റം തകർക്കുന്ന വാഹനം.

ലിപ്സ്റ്റിക്: പുരുഷന്മാർക്കു ദർശനത്തിൽത്തെന്ന
വമേനച്ഛയുണ്ടാക്കുന്നതു്. സ്വാഭാവികസൗന്ദര്യെത്ത
ഇല്ലാതാക്കി ൈവരൂപ്യമുണ്ടാക്കുന്നതു്.

ആശ്വാസം: ധനികെന്റ കാറ് േമാഷ്ടിക്കെപ്പട്ടാൽ കാ�
റില്ലാത്തവനുണ്ടാകുന്ന മാനസികാവസ്ഥ.

ബാലജല്പനം

നവീന നിരൂപണമാണു്
എെന്നയും താങ്കെളയും മാലി�
ന്യത്തിേലയ്ക്കു് എറിയുന്നതു്.

ശ്രീ.െക.ജി. ശങ്കരപ്പി�
ള്ള എഡിറ്ററായി ചി�
ത്തിര പ്രിേന്റഴ്സ് പ്രസാ�
ധനം െചയ്യുന്ന “സമകാ�
ലീന കവിത”യുെട നാലാം ലക്കം കിട്ടി. പത്രാധിപർ�
ക്കു നന്ദി. എെന്റ കൃതജ്ഞതാഭരിതമായ ഹൃദയം ‘അരു�
തു് ’ എന്നു വിലക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും േതാന്നുന്നതു പറയാതി�
രിക്കാൻ വയ്യ.

1. സമകാലീന കവിത എന്ന പ്രേയാഗം ശരിയല്ല.
“സമകാലീനം, പ്രാക്കാലീനം ഇത്യാദി പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ അഭിജ്ഞമതപ്രകാരം സമ്മതമല്ല. സമകാ�
ലികം, പ്രാക്കാലികം എന്നു േവണം” (പ്രേയാഗ
ദീപിക—സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി.െക. നാരായ�
ണപിള്ള).

2. ഇതിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ച “കാവ്യ”ങ്ങളിൽ കവിതയി�
ല്ല. Pretentious nonsense എന്നാണു് ഞാനിവെയ
വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു്.

3. എ.െക. രാമാനുജെനക്കുറിച്ചു് ശ്രീ. അയ്യപ്പപ്പണി�
ക്കർ എഴുതിയ േലഖനത്തിൽ ഇങ്ങെനെയാരു വാ�
ക്യം: “ജീവിതത്തിൽനിന്നു മരണത്തിേലയ്ക്കുള്ള ആ
‘വിവർത്തന ’ത്തിലും വിേരാധാഭാസത്തിെന്റ അമ്ള�
ച്ഛവി പടർന്നു പിടിച്ചു എന്നു േതാന്നിേപ്പാകുന്നു.” വി�
േരാധെമന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിേരാധാഭാസം എന്നു
പ്രേയാഗിക്കുന്നതു െതറ്റാണു്. വിേരാധമില്ലാതിരി�
െക്ക വിേരാധം േതാന്നുന്ന ഉക്തിയാണു് വിേരാധാ�
ഭാസം. ‘ഭരേതാപി ശത്രുഘ്നഃ’ എന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ
വിേരാധപ്രതീതി. എന്നാൽ ഭരതൻ ശത്രുവിെന
ഹനിക്കുന്നവനാണു് എന്നു ഗ്രഹിക്കുേമ്പാൾ വിേരാ�
ധത്തിനു പരിഹാരമായി.

□

https://en.wikipedia.org/wiki/Vyloppilli_Sreedhara_Menon
https://en.wikipedia.org/wiki/T._S._Eliot
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Alvarez
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Alvarez
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Matthiessen
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Snow_Leopard
https://en.wikipedia.org/wiki/Patrice_Lumumba
https://en.wikipedia.org/wiki/Dag_Hammarskj%C3%B6ld
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Gorbachev
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Roerich
https://en.wikipedia.org/wiki/K._G._Sankara_Pillai
https://en.wikipedia.org/wiki/K._G._Sankara_Pillai
https://en.wikipedia.org/wiki/P._K._Narayana_Pillai
https://en.wikipedia.org/wiki/P._K._Narayana_Pillai


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.)
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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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