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സാഹിത്യവാരഫലം

1994/05/08-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േറാബർട് ഷൂമാൻ

(Robert Schumann,
1810–1856) േലാകജ

നതയാെക അറിഞ്ഞ
പിയാെനാ വായനക്കാ
രനായിരുന്നു. അേദ്ദഹ
ത്തിനു് ഇരുപതു വയ
സ്സായേപ്പാൾ ഒരാഗ്ര
ഹം വലതുൈകയിെല
വിരലുകൾക്കു് നീളം കൂ
േറാബർട് ഷൂമാൻ
ട്ടണെമന്നു്. അങ്ങെന
നീളം കൂട്ടിയാൽ കുെറക്കൂടി ഭംഗിയായി പിയാെനാ വാ
യിക്കാമേല്ലാ എന്നാണു് ഷൂമാൻ വിചാരിച്ചതു്. ആേരാ
കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സ്െട്രച്ചിങ് െമഷീനിൽ വിരലുകൾവ
ച്ചു് അേദ്ദഹം േവദന സഹിച്ചു് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഷൂമാ
െന്റ ഭാര്യ ക്ലാരയും പിയനിസ്റ്റായിരുന്നു. ഭർത്താവിെന്റ
ഈ അമിതാഭിലാഷം കണ്ടു് അവർക്കു് ൈനരാശ്യവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ തീവ്രേവദന കണ്ടു് വിഷാദവും ഉണ്ടാ
യി. ഷൂമാനുേണ്ടാ അതിൽനിന്നു പിന്മാറുന്നു? വിരലുകൾ
ക്കു ക്ഷതം പറ്റുന്നതുവെര അേദ്ദഹം അവ നീട്ടാൻ ശ്ര
മിച്ചു. ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചതു് എന്താെണേന്നാ? ഷൂമാൻ
ൈറൻ നദിയിൽ ചാടി ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു. (Tom
Robbins എഴുതിയ “Even cowgirls get their Blues”
എന്ന േനാവലിൽ നിന്നു്.)
കുട്ടികൾക്കായാലും സാഹിത്യരചനയ്ക്കു സമ്മാനം െകാടു
ക്കുന്നതു് യന്ത്രത്തിൽ വച്ചു വിരലുകൾ നീട്ടുന്നതിനു സദൃ
ശമാണു്. ഒേന്നയുള്ളു വ്യത്യാസം ഷൂമാൻ തനിെയയങ്ങു
വിരലുകൾ വച്ചുെകാടുത്തതാണു്; കുട്ടികളുെട കാര്യത്തി
ലാെണങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പിടിച്ചു യന്ത്രത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.
ഈ പ്രക്രിയയാണു് ഞാൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
കാണുന്നതു്. കഥാമത്സരം നടത്തുന്നതു നന്നു്. ആർ
െക്കങ്കിലും സമ്മാനം നല്കണമേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് ത
മ്മിൽ േഭദം െതാമ്മൻ എന്ന രീതിയിൽ അതു െകാടു
ക്കാം. േവണെമങ്കിൽ നാലു നല്ല വാക്കുകൾ പറയുക
യും െചയ്യാം. എന്നാൽ ബഹുജനദൃഷ്ടിയിൽ അഭിജ്ഞ
രായ പ്രാഡ്വിവാകന്മാർ അത്തരം കഥകെള വിദഗ്ധ
ചിത്രീകരണങ്ങളായി വിേശഷിപ്പിക്കുേമ്പാൾ അതു്
അത്യുക്തിേയാ സ്ഥൂലീകരണേമാ ആയിത്തീരുന്നു. ആ
വിേശഷിപ്പിക്കലിെന ആത്മവഞ്ചനയും ജനവഞ്ചനയു
മായി ചിലർ കെണ്ടന്നും വരും.
മഹാരാഷ്ട്രയിെല ഖിലാരി ഗ്രാമത്തിലും മറ്റു പ്രേദശ
ങ്ങളിലുമുണ്ടായ ഭൂകമ്പെത്ത ആസ്പദമാക്കി ‘ഘടികാ
രങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്ന സമയം’ എെന്നാരു െചറുകഥ രചി
ക്കെപ്പട്ടു. അതിെന്റ രചയിതാവായ ശ്രീ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
നാണു് ഒന്നാം സമ്മാനം നല്കിയിരിക്കുന്നതു്. ഭൂചലന
െത്തത്തുടർന്നു് എല്ലാം തകർന്നേപ്പാൾ തെന്റ ഉപ
കർത്താവായിത്തീരാൻ സൗജന്യം കാണിച്ച ഒരാളി
െന്റ േക്ലാക്ക് േമാഷ്ടിച്ചു െകാണ്ടു് കള്ളൻ ബുക്കാറാം
നടന്നു. ബന്ധുക്കൾ നഷ്ടെപ്പട്ടു് ഭൂകമ്പത്തിെന്റ “നാശ
നഷ്ട”ങ്ങൾക്കിടയിൽക്കിടന്ന ഒരു കുഞ്ഞിെനക്കണ്ടു്
കള്ളെന്റ മനസ്സു് അലിയുന്നു. താൻ ശിശുവായിരുന്ന
േപ്പാൾ അച്ഛൻ കാണിച്ച വാത്സല്യേമാർമ്മിച്ച കള്ളനു്
ആ ആർദ്രത ഇരട്ടിയായി. അവൻ കുഞ്ഞിെനയും െകാ
ണ്ടുനടക്കുേമ്പാൾ കഥ അവസാനിക്കുന്നു.
കള്ളന്മാരുെട കാരു
ണ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ഇമ്മാതിരിക്കഥകൾ
ഞാൻ ധാരാളം േക
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. ജപ്പാനിെല
കായങ്കുളം െകാച്ചുണ്ണി
േയാ ഇത്തിക്കരപ്പക്കി
േയാ മുളമൂട്ടു് അടിമേയാ
ആയിരുന്നു ഇഷീക്കാവ
െഗായ്േമാൺ. ആളുക
െള െകാന്നു േമാഷണം
നടത്താൻ ഒരു വീട്ടിൽ
ലഫ്കാഡീേയാ േഹൺ
കയറിയ ആ തസ്കരൻ
െതാട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനാൽ ആകർഷിക്കെപ്പ
ട്ടു. ശിശു ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് അവെന്റ േനർക്കു ൈകനീട്ടിയ
േപ്പാൾ ആ കള്ളൻ എല്ലാം മറന്നു. േനരം െവളുക്കുന്ന
തുവെര അവൻ ആ കുഞ്ഞുമായി കളിച്ചുനിന്നു. േമാഷ്ടി
ക്കാെത, െകാല്ലാെത അവിടംവിട്ടു േപാകുകയും െചയ്തു.
ലഫ്കാഡീേയാ േഹണിെന്റ (Lafcadio Hearn, 1850–
1904) Writings from Japan എന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം വാ
യിച്ച ഓർമ്മയിൽനിന്നാണു് ഇതു കുറിക്കുന്നതു്. ഇതു
മാത്രമല്ല. േഹൺ ജപ്പാനിലായിരുന്ന കാലത്തു് ഭീതി
ദമായ െകാലപാതകം നടന്നു ഒരു വീട്ടിൽ. അവിെട
യുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരയും കള്ളന്മാർ െകാന്നു. ഉറ
ങ്ങിക്കിടന്ന ഏഴുേപെരയാണു് െകാലപാതകികൾ നു
റുക്കിക്കളഞ്ഞതു്. എന്നാൽ രക്തത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന
ഒരു ശിശു ജീവേനാെട അവിെടയുണ്ടായിരുന്നു. െകാല
പാതകികൾ കുഞ്ഞിനു് ഒരു േപാറൽേപാലും പറ്റാതിരി
ക്കാൻ നേന്ന ശ്രദ്ധിച്ചുെവന്നു േപാലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചു.
ഇതു യഥാർത്ഥ സംഭവം. കാല്പനിക കഥകളും ഇേത
വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു് ഇല്ലാതില്ല.
ജർമ്മൻ സാഹിത്യകാ
രൻ ൈഹൻറിഹ് ഫൻ
ൈക്ലസ്റ്റിെന്റ (Heinrich

von Kleist, 1777–
1811) ‘The Earthquake
in Chile’ എന്ന കഥ
വിശ്വപ്രസിദ്ധമാണു്.
1647 േമ 13-ആം തീയ

തി അന്നു ചില്ലിയിെല
സാന്ത്യാേഗാപ്പട്ടണ
ത്തിൽ ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പ
ൈഹൻറിഹ് ഫൻ ൈക്ലസ്റ്റ്
െത്ത ആധാരമാക്കിയാ
ണു് ൈക്ലസ്റ്റ് അക്കഥ എഴുതിയതു്. ഒരു യുവാവിേനാടു
ൈലംഗികമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു യുവതിെയ അവളുെട
അച്ഛൻ േകാൺെവന്റിലാക്കി. കന്യാസ്ത്രീമഠത്തിലായി
ട്ടും അവൾ കാമുകേനാടുള്ള േവഴ്ച പുലർത്തിവന്നു. ഒരുദി
വസം ഭദ്രാസനപ്പള്ളിയുെട പടിെക്കട്ടിൽ അവൾ പ്രസ
വേവദനേയാെട വീണു. അവളുെട തല െവട്ടിക്കളയാ
നായിരുന്നു ൈവസ്േറായിയുെട കല്പന. ബന്ധനസ്ഥ
നായ യുവാവു് തൂങ്ങിച്ചാകാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ
യുവതിെയ വധിക്കുന്നതിനു് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കു
മുൻപു് വലിയ ഭൂകമ്പമുണ്ടാകുകയും അപരാധം െചയ്യാ
ത്ത ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ മരിക്കുകയും െചയ്തു. കാ
മുകിയും കാമുകനും രക്ഷെപ്പട്ടു. എങ്ങും തീയാണു്. എവി
െടയും ധൂമേമഘങ്ങൾ. നദികരകവിെഞ്ഞാഴുകി പട്ടണ
ത്തിേലക്കു കടന്നു. ശവക്കൂമ്പാരങ്ങൾ. തകർന്നുവീഴുന്ന
ഭദ്രാസനപ്പള്ളിയിേലക്കു് ഓടിക്കയറി യുവതി കുഞ്ഞി
െന രക്ഷിച്ചു. അവളുെട വധശിക്ഷയിൽ മനമലിഞ്ഞിരു
ന്ന മഠാധ്യക്ഷ അവെള അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഉയർത്തിയ
ൈകകൾ അങ്ങെനതെന്നയിരിെക്ക നിഗ്രഹിക്കെപ്പട്ടു.
അവരുെടകൂെട അേനകം കന്യാസ്ത്രീകളും മരിച്ചു. യുവതി
െയ കുറ്റിയിൽ െകട്ടി എരിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ച ആർ
ച്ച് ബിഷപ്പ് ചിതറിക്കിടക്കുകയാണു്. (ൈവസ്േറായി
യാണു് ആ ശിക്ഷെയ കഴുത്തുമുറിച്ചുകളയലായി ലഘൂ
കരിച്ചതു് ). എനിക്കു ൈക്ലസ്റ്റ് എഴുതിയ കഥ മുഴുവൻ
സംഗ്രഹിെച്ചഴുതാൻ കൗതുകമില്ല. ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു്
ഈശ്വരനു നന്ദി പറയാൻ. അവേശഷിച്ച ഒേരെയാരു
പള്ളിയുെട മുൻപിെലത്തിയ യുവതിെയയും യുവാവിെന
യും മതാന്ധരായ ഇനക്കൂട്ടം െകാന്നുകളഞ്ഞു. അവളു
െട കുഞ്ഞാെണന്നു െതറ്റിദ്ധരിച്ചു് േവെറാരു ശിശുവിെന
യും അവർ നിഗ്രഹിച്ചു. ഭയജനകമായ ഭൂകമ്പത്തിെന്റ
പശ്ചാത്തലത്തിലാണു് കഥ നടക്കുന്നതു്. ആ ഭയജന
കത്വെത്ത ഏതാനും വാക്യങ്ങൾെകാണ്ടു് ൈക്ലസ്റ്റ് ചി
ത്രീകരിക്കുന്നുമുണ്ടു്. ഞാൻ ഒരുജ്ജ്വല പ്രതിഭാശാലിയു
െട കഥെയ ഒരു ബാലെന്റ രചനേയാടു തട്ടിച്ചുേനാക്കു
കയല്ല. യഥാർത്ഥമായ ഭാവനേയതു് യഥാർത്ഥമായ
ഭാവനാദാരിദ്ര്യേമതു് എന്നു സ്പഷ്ടമാക്കാേന വിചാരിക്കു
ന്നുള്ളു. സുഭാഷ്ചന്ദ്രെന്റ കഥയിൽ ഭൂകമ്പത്തിെന്റ ഭീ
കരത്വമില്ല. കൃത്രിമങ്ങളായ വാക്യങ്ങൾ മാത്രേമയുള്ളു.
േപടിയുെട അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു തസ്കരെന്റ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവാചകഹൃദയെത്ത സ്പർശിക്കു
ന്നേതയില്ല. ഭയത്തിെന്റ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മനുഷ്യത്വം
വികസിക്കുന്നതു കാണിച്ചാേല കലയുെട ലക്ഷ്യം സാ
ക്ഷാത്കരിക്കെപ്പടുകയുള്ളു. അതിവിെട ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
ഇതിെല കള്ളനും വ്യക്തിത്വമില്ല. ആ നിേശ്ചതന കഥാ
പാത്രം കഥാകാരെന്റ ആജ്ഞ േകട്ടിട്ടും ചലനംെകാ
ള്ളുന്നില്ല. കഥാകാരൻ വിവരിക്കുന്ന സംഭവം എനിക്കു
സത്യമായി േതാന്നണെമങ്കിൽ വാക്യങ്ങൾ എെന്റ മന
സ്സിെന്റ അടിത്തട്ടിേലക്കു കടക്കണം. സുഭാഷ് ചന്ദ്രെന്റ
കൃത്രിമവാക്യങ്ങൾക്കു് ഇതിനുേവണ്ട ശക്തി ഒട്ടുമില്ല.
ഒരാന്റിൈക്ലമാക്സിേലക്കു നീങ്ങുന്ന ഈ രചന ആകാശ
േത്തക്കു് ഉയർന്നു് ‘ശൂ’ എന്ന ശബ്ദം മാത്രം േകൾപ്പിച്ചു്
െപാട്ടാെത ചിതറിേപ്പാകുന്ന വാണത്തിെന്റ പ്രതീതിയാ
ണു് എന്നിലുളവാക്കിയതു്. സമ്മാനം നല്കെപ്പട്ട കവിക
െളക്കുറിച്ചും (സ്ത്രീെയക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാഴും കവിെയന്നു
മതി) എനിെക്കാരു നല്ല വാക്കും എഴുതാനില്ല. ഞാൻകൂ
ടി പ്രാഡ്വിവാകരുെട കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഈ
കഥകൾക്കും കാവ്യങ്ങൾക്കുംതെന്ന സമ്മാനം നിശ്ചയി
ക്കുമായിരുന്നു. കാരണം മറ്റുള്ളവ ഇവെയക്കാൾ െകട്ട
വയായിരിക്കുമേല്ലാ എന്നതുതെന്ന. കുട്ടികളുെട രചന
കെള ഞാൻ െകാന്നു െകാലവിളി വിളിെച്ചന്നു ചിലർ
ക്കു േതാന്നുന്നുണ്ടാകാം. സാഹിത്യനിരൂപണത്തിൽ
പ്രായം ‘ൈക്രറ്റീരിയൻ’—മാനദണ്ഡം—അല്ല. തെന്റ മുൻ
പിലിരിക്കുന്ന രചനെയ മാത്രേമ നിരൂപകൻ േനാേക്ക
ണ്ടതുള്ളൂ. ‘A work of art is either good or bad’ എന്നു്
ഒസ്കാർ ൈവൽഡ് പറഞ്ഞതു് ഓർമ്മിക്കണം.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: െതാട്ടുകൂടാത്തവർ, തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ

എന്നു കരുതെപ്പടുന്ന വർഗ്ഗത്തിെല സ്ത്രീകേളാടു്
ഉന്നതവർഗ്ഗജാതർ ൈലംഗികബന്ധം നടത്തുന്നതു്
എങ്ങെന? അേപ്പാൾ ജാതി വിസ്മരിക്കെപ്പടുേമാ?

ഉത്തരം: െസക്സിെനസംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യവും ഈ
പംക്തിയിൽ വരരുെതന്നാണു് എം. പി. അപ്പൻ
സാറിെന്റ േസ്നഹപൂർവമായ നിർേദ്ദശം. അേദ്ദഹ
േത്താടു മാപ്പു േചാദിച്ചുെകാണ്ടു് എഴുതെട്ട. െപാക്കി
ളിനു താെഴ മതമിെല്ലന്നു് ഒരു പഴെഞ്ചാല്ലുണ്ടു്. പഴ
െഞ്ചാല്ലിൽ പതിരില്ലതാനും.

േചാദ്യം: ഒരു ശണ്ഠയുമില്ലാെത, ഒരു പരുഷവാക്കു

േപാലും പറയാെത ചിലർ ദാമ്പത്യജീവിതം നയി
ക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. ദമ്പതികളുെട ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചു്
വിഷാദാത്മകനായ നിങ്ങൾക്കു് ഇതിെലന്തു പറയാ
നുണ്ടു് ?

ഉത്തരം: സിനിമയിലും നാടകത്തിലും ഓവറാക്റ്റിങ്
ഉള്ളതുേപാെല ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലും ഓവറാക്റ്റി
ങ് ഉണ്ടു്.

േചാദ്യം: നവീന സാഹിത്യകാരന്മാെര പുച്ഛിക്കാെത
അവർെക്കാരു ഉപേദശം െകാടുത്തുകൂേട?

ഉത്തരം: ഞാനാരു് ഉപേദശിക്കാൻ? മസ്തിഷ്കത്തിനു
പ്രാധാന്യം െകാടുക്കുന്ന അവർ ഹൃദയത്തിനു പ്രാ
ധാന്യം െകാടുത്താൽ നന്നു്.

േചാദ്യം: സാഹിത്യത്തിെല എല്ലാ പരിവർത്തന
ങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ എതിരാേണാ?

ഉത്തരം: പാരമ്പര്യത്തിൽ പുതുമ വരുത്തുന്ന പരി

വർത്തനത്തിനു് എതിരല്ല ഞാൻ. കുമാരനാശാൻ,
ചങ്ങമ്പുഴ ഇവർ ആ രീതിയിൽ പരിവർത്തനം വരു
ത്തിയ കവികളാണു്. ഇന്നെത്ത പരിവർത്തനം പാ
രമ്പര്യെത്ത അവഗണിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് യഥാർത്ഥ
മായ പരിവർത്തനമല്ല; അതു പരിവർത്തനാഭാസം
മാത്രം.

േചാദ്യം: ഭർത്താവിെന ഭാര്യ ചതിച്ചാൽ, ഭാര്യ

െയ ഭർത്താവു ചതിച്ചാൽ ആർക്കാവും കൂടുതൽ
േകാപം?

ഉത്തരം: ഭർത്താവിനു്. ഭാര്യ ചതിച്ചിെല്ലങ്കിലും ചതി

െച്ചന്നു വിചാരിച്ചേല്ല ഒഥേല്ലാ െഡസ്ഡിേമാണെയ
കഴുത്തു െഞരിച്ചുെകാന്നതു്. ഭാര്യെയ െകാല്ലുന്ന ഭർ
ത്താക്കന്മാർ ധാരാളം. ഭർത്താവിെന െകാല്ലുന്ന ഭാ
ര്യമാർ വിരളം.

േചാദ്യം: ഹിന്ദു സങ്കല്പമനുസരിച്ചു നരകമുേണ്ടാ?
ഉത്തരം: ‘ഉണ്ടു്. താമിസ്രഃ, അന്ധതാമിസ്രഃ രൗരവഃ,

മഹാരൗരവഃ, കുംഭീപാകഃ, കാലസൂത്രം, അസിപത്ര
വനം, സൂകരമുഖം, അന്ധകൂപഃ, ക്യമിേഭാജനഃ ഇങ്ങ
െന ഇരുപെത്താന്നു നരകങ്ങെളക്കുറിച്ചു ഭാഗവത
ത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. സർഗ്ഗം അഞ്ച്, അദ്ധ്യായം 26
ഭാഗം 7.

േചാദ്യം: ജൂഡാേസ!
ഉത്തരം: േയശുവായ താങ്കളുെട വിളിക്കു് ‘എേന്താ’
എന്നു് ഞാൻ വിളിേകൾക്കുന്നു.

സർപ്പവും ലിലിപ്പൂവും
കാസാൻദ്സാക്കീസ്
‘ഐറിഷ് ലാസ് ’ എന്നു
വിളിക്കുന്ന ഒരു െപൺ
കുട്ടിയാണു് അേദ്ദഹ
െത്ത ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ച
തു്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാവാത്മക
കവിതയുെട മാന്ത്രിക
ത്വത്തിേലക്കു് അേദ്ദഹം
അവേളാെടാപ്പം െചന്നു
വീണു. അവളുെട േതാ
ളിൽ തലേചർത്തുവച്ചു്
കാസാൻദ്സാക്കീസ്
കാസാൻദ്സാക്കീസ്
കീറ്റ്സിെന്റയും ബയറ
െന്റയും വരികൾ വായിച്ചേപ്പാൾ അവളുെട ഭൂജേകാട
രങ്ങളിൽനിന്നു വന്ന തീക്ഷ്ണഗന്ധം ഉൾെക്കാണ്ടു് അേദ്ദ
ഹം കീറ്റ്സിെനയും ബയറെനയും വിസ്മരിച്ചു. അേപ്പാൾ
ഒരു മുറിക്കകത്തു് രണ്ടു മൃഗങ്ങൾ മാത്രം. ഒരാൾ ട്രൗേസ
ഴ്സ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; മേറ്റയാൾ ഡ്രസ്സിനകത്തും.
അവർ അടുത്തദിവസം ഒരു മലകയറി അതിെന്റ മുകളി
ലുള്ള െകാച്ചുപള്ളിയിെലത്തി. ഐറിഷ് െപൺകുട്ടിയു
െട മൂക്കു് െവളുത്തു. ചുണ്ടുകൾ കൂടുതൽ ചുവന്നു. അവർ
ആ േദവാലയം അശുദ്ധമാക്കി. കാസാൻദ്സാക്കീസ്
ഐറിഷ് െപൺകുട്ടിെയ േനാക്കി. ദന്തക്ഷതങ്ങേളറ്റ ചു
ണ്ടുകൾ കൂടക്കൂെട നക്കിെക്കാണ്ടു് അവൾ േചാക്കലിറ്റ്
തിന്നുകയായിരുന്നു.
കാസാൻദ്സാക്കീസിനു
കുറ്റേബാധം. മൂന്നു വർ
ഷം കഴിഞ്ഞു പശ്ചാ
ത്താപേത്താെട അേദ്ദ
ഹം അവളുെട വീട്ടിൽ
െചന്നു. പേക്ഷ, അവൾ
വാതിൽ തുറന്നില്ല. േവ
ദന സഹിക്കാനാവാ
െത അേദ്ദഹം പനി
പിടിച്ചു കിടന്നു. ഒരുദി
വസം അേദ്ദഹം എഴു
താൻ തുടങ്ങി. അതാ
ണു് ‘Serpent and Lily’
എന്ന മേനാഹരമായ െകാച്ചുേനാവൽ. ഇനി അവൾ
അേദ്ദഹെത്ത േവദനിപ്പിക്കില്ല. കടലാസ്സിൽ എല്ലാക്കാ
ലേത്തക്കുമായി കിടക്കുകയാണു് അവൾ. ഭാവനെകാ
ണ്ടു് അേദ്ദഹം യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു പരിവർത്തനം വരു
ത്തി. യാഥാർത്ഥ്യവും ഭാവനയും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനം.
ഈശ്വരൻ എന്ന സ്രഷ്ടാവു്; മനുഷ്യൻ എന്ന സ്രഷ്ടാവു്.
ഈശ്വരെന്റ മനുഷ്യർ മരിക്കും; കാസാൻദ്സാക്കീസി
െന്റ മനുഷ്യർ മരിക്കില്ല (വാക്യങ്ങൾ ഏറിയകൂറും കാ
സാൻദ്സാക്കീസിേന്റതു് ).
സുന്ദരമായ െകാച്ചുേനാ
വലാണു് Serpent and
Lily എന്നു ഞാൻ എഴു
തിയേല്ലാ. തെന്റ േമാ
ഡലിെനക്കണ്ടു കാ
മത്തിൽ വീഴുന്ന ഒരു
കലാകാരെന്റ കഥ
യാണതു്. ആദ്യെത്ത
കാസാൻദ്സാക്കീസിെന്റ
കാമാേവശം പിന്നീടു്
ശവകുടീരത്തിെല സ്മാരകേലഖം:
“ഞാൻ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല; ഞാൻ
ഉത്കടവികാരമായി
ഒന്നും ഭയെപ്പടുന്നില്ല; ഞാൻ
മാറുന്നു. അതിൽനിന്നു
സ്വതന്ത്രനാണു്.”
രക്ഷേനടാൻ വധം മാത്രേമ പ്രേയാജനെപ്പട്ടൂ. കഥ പറ
യുന്ന ആളിെന്റ സുഹൃത്തായ കലാകാരൻ ഡയറിയു
െട രീതിയിെലഴുതിയതാണിതു്. അതു തീർന്നേപ്പാൾ
കഥ പറയുന്ന ആളിെന്റ പരിചാരകൻ വന്നു് അയാേളാ
ടു് ആവശ്യെപ്പട്ടു സുഹൃത്തിെന്റ വീട്ടിേലക്കു േവഗം േപാ
കാൻ. ഭയജനകമായ കാഴ്ച. ജന്നൽ തുറക്കാനായി
അവൾ അതിനടുത്തുവെര വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞു് െചന്നിരിക്ക
ണം. അവളുെട കാലുകൾക്കടുത്തുള്ള പൂക്കൾ ചവിട്ടി
െമതിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അവളുെട വിരലുകളിൽ രക്തം.
ജന്നൽ തുറന്നു ശ്വസിക്കാൻ അവൾ നല്ലേപാെല ശ്ര
മിച്ചു എന്നതു വ്യക്തം. പേക്ഷ, കലാകാരൻ അതിനു
സമ്മതിച്ചില്ല എന്നതും സ്പഷ്ടം. തളർന്നുവീണ അവളുെട
കണ്ണുകൾ േപടിെകാണ്ടു വിടർന്നിരുന്നു. ഭീതിയും െവറു
പ്പും അവളുെട സുന്ദരമായ മുഖെത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മുഖ
െത്ത വിരൂപമാക്കിയിരുന്നു. അയാൾ—കലാകാരൻ—
പ്രശാന്തമായ മന്ദസ്മിതേത്താെട അവളുെട അടുത്തു നീ
ണ്ടുനിവർന്നു കിടക്കുകയാണു്. അവാച്യമായ േസ്നഹ
േത്താെട അയാൾ ൈകകൾ അവളുെട കഴുത്തിൽ ചുറ്റി
യിട്ടുണ്ടു്. അവർക്കു മുകളിൽ ഒരു ചിത്രം. ചുരുളുകൾ നി
വർത്തിെക്കാണ്ടു് ഒരു വലിയ സർപ്പം ഒരു മണൽക്കാ
ട്ടിലൂെട ‘ഓടുന്നു’. അഗ്നിയുെട ചുവേപ്പാടുകൂടി സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കുന്നു. വിഷം ഒഴുകുന്ന സർപ്പത്തിെന്റ വായിൽ
നല്ലേപാെല െവളുത്തതും വാടുന്നതുമായ ലിലിപ്പൂവു്.
സാഹിത്യത്തിെന്റ നൂതനമൂല്യങ്ങൾ മാനദണ്ഡങ്ങളാ
ക്കി പരിേശാധിക്കുന്നവർക്കു് ഈ േനാവൽ ജീർണ്ണിച്ച
കാല്പനികതയാെണന്നു േതാന്നാം. എനിക്കിതു് മേനാ
ഹരമായ കവിതയാെണന്നാണു േതാന്നിയതു്. യുഗനിർ
മ്മാതാവു് എന്നു കരുതെപ്പടുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് േജണലിസ്റ്റ്
ഇതിെനക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതു് ഇങ്ങെന: “The Serpent

and the Lily painted all in red, with a scattering of
pages full of force and the south wind, and dizzying
penetrating aromas. Arabian aromas in fact, just as
the writer’s pen surges forth like an Arabian horse…
This work contains an unsubduable rebellious spirit.
It is a kind of battle against nature, woman, love,
and his own self.”
(Serpent and Lily—A Novella; Nikos Kazantzakis;
Translated by Theodora Vasils, University of California Press, Berkeley, Price $ 8.95.)

മനുഷ്യസ്വഭാവം
പരീക്ഷ ജയിച്ചിട്ടു് െവറുെത നടക്കുന്ന നിങ്ങെള ഞാൻ
കാണുന്നുെവന്നിരിക്കെട്ട. ഉടെന ഞാൻ പറയും: “പബ്ലി
ക് ൈലബ്രറിയിൽ േചർന്നു വല്ല പുസ്തകവുെമടുത്തു വാ
യിച്ചു കൂേട?” നിങ്ങൾ േചരുന്നില്ല. കാണുേമ്പാെഴാെക്ക
ഞാൻ േചാദിക്കും. ‘ൈലബ്രറിയിൽ അംഗമാേയാ?’
എെന്റ ഉപദ്രവം സഹിക്കാെത നിങ്ങൾ ൈലബ്രറിയിൽ
അംഗമാകുന്നു. പുസ്തകെമടുത്തു വായിക്കുന്നു. അതു ഞാ
നറിഞ്ഞാൽ പിെന്ന എനിക്കു നിങ്ങെള കാണുേമ്പാൾ
മൗനമാണു്. മാത്രമല്ല എെന്റ കൂട്ടുകാരേനാടു പറയുക
യും െചയ്യും ‘അവെന്റ ഒരു വായന!’ നിങ്ങൾ നിരന്തരം
പുസ്തകങ്ങെളടുക്കുന്നു, വായിക്കുന്നു, വിജ്ഞാനമാർജ്ജി
ക്കുന്നു. അതറിഞ്ഞ ഞാൻ എെന്റ കൂട്ടുകാരേനാടു് ഇങ്ങ
െന: ‘അവൻ വായിക്കുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, വായിച്ചാൽ മന
സ്സിലാവില്ല’. ൈലബ്രറിയിെല പുസ്തകങ്ങൾ േപാെരന്നു
േതാന്നിയതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ പണം െകാടുത്തു പുതിയ
പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. അവെയക്കുറിച്ചു് പത്രങ്ങളിൽ,
വാരികകളിൽ എഴുതുന്നു. അതുകണ്ട ഞാൻ കൂട്ടുകാര
േനാടു പറയുന്നു: “അവൻ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നുെവ
േന്നയുള്ളു. റാപ്പറിൽ അച്ചടിച്ചതു മാത്രം വായിക്കും.
അങ്ങിങ്ങായി മറിച്ചു േനാക്കിയിട്ടു് ചിലെതാെക്ക ഉദ്ധ
രിക്കുന്നു. അേത്രയുള്ളൂ.’ നിങ്ങൾ എഴുതി േപെരടുക്കുന്നു.
എനിക്കു് അതുതീെര സഹിക്കുന്നില്ല. എെന്റ അടുത്ത
േജാലി പത്രാധിപെരക്കണ്ടു് നിങ്ങളുെട േലഖനങ്ങൾ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്താതിരിക്കാൻേവണ്ടി ഏഷണി കൂട്ടുക
എന്നതാണു്.
ഇതാണു് മനുഷ്യസ്വഭാവം എവിെട സൗകര്യം കിട്ടുേമാ
അവിെട പമ്പരവിഡ്ഢിത്തം കാണിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തു്
എനിക്കുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ആദ്യമായി േകാേളജിൽ അധ്യാ
പകനായി വന്ന ദിവസം. അേദ്ദഹത്തിനു മൂത്രശങ്ക.
സ്റ്റാഫ്റൂമിൽനിന്നിറങ്ങി ഒറ്റനടത്തം ആദ്യം കണ്ട മൂ
ത്രപ്പുരയിേലക്കു് തിരിച്ചിറങ്ങിയേപ്പാൾ െപൺപിേള്ളർ
കൂട്ടിച്ചിരി ചിരിക്കുന്നു. അധ്യാപകൻ അവർക്കുള്ള യൂ
റിനലിേലക്കു് അങ്ങു േപായതാണു്. ഭാഗ്യംെകാേണ്ടാ
ദൗർഭാഗ്യംെകാേണ്ടാ അതിനകത്തു് ഒരു െപൺകുട്ടി
യും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂട്ടച്ചിരിേകട്ടു ഞങ്ങൾ ജന്നിൽ
ക്കൂടി േനാക്കിയേപ്പാഴാണു് അധ്യാപകൻ തലതാഴ്ത്തി
പുഞ്ചിരി െപാഴിച്ചുെകാണ്ടു വരുന്നതു കണ്ടതു്. പിെന്ന
കൂട്ടച്ചിരി ഞങ്ങളുേടതായിരുന്നു. അടുത്തദിവസം അേദ്ദ
ഹം ആേരാടും േചാദിക്കാെത െചന്നു കയറിയതു് പ്രിൻ
സിപ്പലിെന്റ യൂറിനലിേലക്കാണു്. അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടതു്
അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പുറേത്തക്കു േപാരുേമ്പാഴാണു്
ധിക്കൃത ശക്രപരാക്രമനാകിന നക്തഞ്ചരൻ പ്രിൻസി
പ്പൽ അേങ്ങാേട്ടക്കു േപായതു്. കാര്യം ഗ്രഹിച്ച അേദ്ദ
ഹം അധ്യാപകേനാടു പറഞ്ഞു: “This urinal is for the
Principal’s exclusive use. Don’t repeat what you did
here now.” അന്നും ഞങ്ങെളാെക്ക ചിരിച്ചു. ഈ അധ്യാ

പകനുെമാരുമിച്ചു് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ മധുരമീനാക്ഷി
േക്ഷത്രം കാണാൻ േപായതു ഞാൻ മുൻെപാരിക്കൽ
എഴുതിയിരുന്നു. റിപ്പീറ്റ് െചയ്യുന്നതു ക്ഷന്തവ്യമെല്ലങ്കിലും
വായനക്കാർ ക്ഷമിക്കണം. ആൺപിേള്ളരും െപൺ
പിേള്ളരും േക്ഷത്രത്തിേലക്കു െപായ്ക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അധ്യാപകൻ േഹാട്ടൽമുറികളാെക പരിേശാധിച്ചു.
രേണ്ടാ മൂേന്നാ െപൺകുട്ടികൾ അമ്പലത്തിൽ േപാകാ
െത മുറിയിലിരിക്കുന്നതു കണ്ടു് അധ്യാപകെന്റ േകാപം
ജ്വലിച്ചു.
അധ്യാപകൻ: എന്താ നിങ്ങൾ മാത്രം അമ്പലത്തിൽ
േപാകാത്തതു?
െപൺകുട്ടികൾ: ഞങ്ങൾക്കു േപാകണ്ട സാർ.

അധ്യാപകൻ: േക്ഷത്രം കാണാൻ തിരുവനന്തപുര
ത്തുനിന്നു മധുരവെര വന്നിട്ടു് ഇവെടത്തെന്ന ഇരിക്കു
േന്നാ? എന്തുെകാണ്ടു േപാകണ്ട? ഉടൻ എനിയ്ക്കറി
യണം.
െപൺകുട്ടികൾ: ഞങ്ങൾക്കു സുഖമില്ല സാർ.
അധ്യാപകൻ: എന്തു സുഖേക്കടു് ? കണ്ടിട്ടു സുഖേക്ക
െടാന്നുമില്ലേല്ലാ.
െപൺകുട്ടികൾ വിഷമിച്ചു. അധ്യാപകൻ ചാടിത്തകർ
ത്തിട്ടു സ്ഥലംവിട്ടു. െപൺകുട്ടികൾ വാെപാത്തിച്ചി
രിച്ചു.
ഇങ്ങെനയുള്ള ൈറ്റപ്പുകൾ ഈ േലാകത്തു ധാരാളമു
ണ്ടു്. അവരിൽെപ്പട്ട േവെറ ൈറ്റപ്പുകെളയാണു് ശ്രീമതി
എം. ഡി. രത്നമ്മ വിദഗ്ധമായ “േഗാപീകൃഷ്ണന്മാേര നി
ങ്ങെളേയാർത്തു് ” എന്ന കഥയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതു്.
കഥ സംഗ്രഹിെച്ചഴുതിയാൽ പാരായണത്തിനു ജനി
ക്കുന്ന ആഹ്ലാദത്തിനു ന്യൂനത്വം വരും. അതുെകാണ്ടു്
കഥതെന്ന വായിച്ചുേനാക്കെട്ട വായനക്കാർ. നല്ല സറ്റ
യറായിട്ടുണ്ടു് എം. ഡി. രത്നമ്മയുെട രചന (കഥ കലാ
കൗമുദിയിൽ).

എൻ. ഇ. ബാലറാം
േവണാടു ഭരിച്ചിരുന്ന
മാർത്താണ്ഡവർമ്മെയ
ഫിക്ഷെന്റ തലത്തി
േലക്കു െകാണ്ടുെചല്ലു
േമ്പാൾ അേദ്ദഹം കഥാ
പാത്രമായ മാർത്താ
ണ്ഡവർമ്മ മാത്രമാണു്.
രാജ്യം ഭരിച്ച രാജാവി
െനയും മാേങ്കായിക്കൽ
ഭവനത്തിൽ ആശ്രയം
േതടിയ യുവരാജാവി
എൻ. ഇ. ബാലറാം
െനയും താരതമ്യെപ്പടു
ത്തി ആ കഥാപാത്രെത്ത അഭിനന്ദിക്കുന്നതിേലാ നി
ന്ദിക്കുന്നതിേലാ അർത്ഥമില്ല. ഫിക്ഷെന്റ മണ്ഡലത്തി
ലാണു് കഥാപാത്രം വിഹരിക്കുന്നതു്. ഫിക്ഷെന്റ നി
യമങ്ങളാൽ ആ കഥാപാത്രം ഭരിക്കെപ്പടുന്നു. മാർേക
സിെന്റ േനാവലിെല കഥാപാത്രമായ സീേമാൻ േബാ
ലീബാറും (Simon Bolivar) െതേക്ക അേമരിക്കൻ വി
പ്ലവകാരിയായിരുന്ന സീേമാൻ േബാലീബാറും (1783–
1830) ഒരാളായിരിക്കാം. പേക്ഷ, േനാവലിെല കഥാപാ
ത്രം അതിെന്റ നിയമങ്ങളനുസരിച്ചു് സംസാരിക്കുകയും
പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു് കലയുെട മാ
ത്രമായ വിശ്വാസ്യത ഉളവാക്കുന്നുണ്ടു്. വിപ്ലവകാരിെയ
മാർേകസ് അപമാനിച്ചുെവന്നു പറഞ്ഞു് ലാറ്റിനേമരി
ക്കൻ േദശങ്ങളിൽ ബഹളം കൂട്ടുന്നതിൽ അർത്ഥമിെല്ല
ന്നു് ശ്രീ. എൻ. ഇ. ബാലറാം അഭിപ്രായെപ്പടുന്നതിേനാ
ടു വിേവകമുള്ളവർക്കു േയാജിക്കാനാവും (ബാലറാമി
െന്റ േലഖനം ഭാഷാ േപാഷിണിയിൽ). പേക്ഷ, ഐശ്വ
രാംശമുള്ളവെര, ഈശ്വരന്മാരായിക്കരുതി ബഹുജനം
ആരാധിക്കുന്നവെര ഫിക്ഷെന്റ തലത്തിലായാലും നി
ന്ദിക്കാേനാ അപമാനിക്കാേനാ പാടിെല്ലന്ന മതം എനി
ക്കുണ്ടു്. കാരണം േലാകസംസ്കാരം അതുെകാണ്ടു തകർ
ന്നുേപാകുെമന്നതാണു്.
ഇന്ത്യയുെട പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
എനിക്കിഷ്ടം ചങ്ങമ്പുഴയായി േകരളത്തിൽ ജീവിക്കാ
നാണു്.
□

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

