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സാഹിത്യവാരഫലം
1994/05/29-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

“ഇന്നെത്ത നിരൂപണത്തിൽ
എന്തു കാണുന്നു?”
“കഴിവുള്ളവെര ഇടി�
ച്ചുതാഴ്ത്തുന്നു. കഴിവില്ലാ�
ത്തവെര െപാക്കുന്നു.”

ബ്രസീലിെല കവിയും
േനാവെലഴുത്തുകാരനു�
മായ ആങ്ൻേദ്രദയുെട
(Mario de Andrade, 1893–
1945) “മാക്കുൈനമ”
(Macunaima) എന്ന േനാ�

വലിലാണു് മാജിക്കൽ റീയലിസം ആരംഭിക്കുന്നതു്.
‘A major literary event’ എന്നു ഇേപ്പാഴെത്ത നിരൂ�
പകരും വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ േനാവലാണു് മാർേക�
സിെന്റ മാജിക് റിയലിസത്തിെന്റ പ്രഭവേകന്ദ്രെമന്നും
അവർ പറയുന്നു.

വടക്കൻ ബ്രസീലിെന്റ
വിദൂരമായ ഒരു േകാ�
ണിൽ, ഒരുകന്നിക്കാ�
ട്ടിൽ അഗാധതയാർ�
ന്ന നിശ്ശബ്ദത വീണ�
േപ്പാൾ യുററിേക്ക്വറ1
നദിയുെട േകാലാഹല�
ങ്ങൾ േകൾക്കുന്ന േവള�
യിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ2
രാത്രിയുെട ഭയാനക�
തയിൽ വിരൂപനായ
ഒരാൺകുഞ്ഞിനു ജന�
നമരുളി. കറുത്ത നി�

റമാർന്ന അവനു് അവർ മാക്കുൈനമ എന്ന േപരിട്ടു.
അവൻ പിന്നീടു് ജനേനതാവായി. ജനിച്ചുകഴിഞ്ഞു് ആറു
വർഷങ്ങേളാളം അവൻ മിണ്ടിയേതയില്ല. ആെരങ്കിലും
സംസാരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവൻ “Aw! what a
… life!” എന്നു മാത്രം പറയും. (വരയിട്ട ഭാഗത്തു് ഇംഗ്ലീ�
ഷിെല കുപ്രസിദ്ധമായ ആ നാലക്ഷരമുള്ള വാക്കിൽ
ing േചർന്ന രൂപമാണുള്ളതു്—േലഖകൻ.) ഈ മാക്കു�
ൈനമയുെട വീരസാഹസികകർമ്മങ്ങളാണു് പതിേന�
ഴു് അദ്ധ്യായങ്ങളിലൂെട ഗ്രന്ഥകാരൻ വിവരിക്കുന്നതു്.
ഓേരാ അദ്ധ്യായത്തിലും ഓേരാ വീരകർമ്മേമാ സാഹ�
സിക്യേമാ ആണുള്ളതു്. അതിനാൽ ഇതിവൃത്ത സംഗ്ര�
ഹം സാദ്ധ്യമല്ല. പ്രവർത്തനത്തിെന്റ സ്വഭാവം മനസ്സി�
ലാക്കാൻ ഒെരണ്ണം സംേക്ഷപിെച്ചഴുതാം. മാക്കുൈന�
മയ്ക്ക് ആറു വയസ്സു തികഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു ‘കൗെബല്ലിൽ’
നിറച്ച െവള്ളം അവർ അവെന കുടിപ്പിച്ചു (കൗെബൽ
പശുവിെന്റ കഴുത്തിൽ െകട്ടുന്ന മണിയാകാം, ഒരു പു�
ഷ്പവുമാകാം—േലഖകൻ). അേതാെട അവൻ സംസാ�
രിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരുദിവസം ആ ആറുവയസ്സുകാരൻ
സേഹാദരെന്റ ഭാര്യയുമായി നടത്തത്തിനു േപായി. കു�
റ്റിക്കാട്ടിെല പച്ചിലച്ചാർത്തിൽ െതാട്ടയുടെന മാക്കു�
ൈനമ രാജകുമാരനായി മാറി. അവർ ശാരീരികേവഴ്ചയി�
േലർെപ്പട്ടു. ഒരുതവണയല്ല, മൂന്നുതവണ. ഓേരാ തവ�
ണയും കാട്ടിനകേത്തക്കു െചന്നു് അവർ ൈലംഗിേകാ�
േത്തജനം േനടും. തിരിച്ചു കുഞ്ഞായി മാക്കുൈനമ വീ�
ട്ടിേലക്കു േപാരും. ഈ പ്രക്രിയ ആവർത്തിച്ചേപ്പാൾ
സേഹാദരൻ സംശയഗ്രസ്തനായി അവരറിയാെത പിറ�
േക േപാകുകയും കാര്യെമെന്തന്നു ഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്തു.
അേതാെട അയാൾ ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ചു; മെറ്റാരുത്തി�
െയ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്തു.

1. Uraricoera—വടക്കൻ ബ്രസീലിെല നദി.

2. അേമരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീയാണു്. ഭാരതവുമായി ബന്ധമില്ല.

ഇെതാെക്ക ബ്രസീലിെല െകട്ടുകഥകളാണു്. അത്തരം
കഥകെള അേത രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചും ചിലതിനു മാറ്റം
വരുത്തിയും ആങ്ൻേദ്രദ േനാവെലഴുതുന്നതു് എന്തി�
നാണു്? മാക്കുൈനമ ഓേരാ അധ്യായത്തിലും രൂപം
മാറുന്നതുേപാെല തെന്റ രാജ്യവും രൂപം മാറിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നുെവന്നു ധ്വനിപ്പിക്കുകയാണു് ആങ്ൻേദ്രദ.
േനാവലിെല പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിനു് ഐഡന്റിറ്റി—
അനന്യത—ഇല്ല. ബ്രസീലിനുമതില്ല. അതു ഉണ്ടാേകണ്ട
ആവശ്യകതെയയാണു് േനാവലിസ്റ്റ് ഊന്നിപ്പറയുക.

ജീവിതത്തിെന്റ േവദനക�
ളിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ
ഭഗവദ് ഗീത പതിവായി
വായിച്ചാൽ മതിെയന്നു് ശ്രീരാ�
മകൃഷ്ണാശ്രമത്തിെല ഒരു സ്വാ�
മിജി എേന്നാടു് പലേപ്പാഴും
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അതനുസരിച്ചു്
ഞാൻ ഗീത പലതവണ
വായിച്ചു. ധിഷണയ്ക്കു് അതു
സംതൃപ്തി നല്കുെമന്നല്ലാെത
ഹൃദയെത്ത സ്പർശിക്കില്ല.

േവെറാരു സംഭവം കൂടി. മാ�
ക്കുൈനമയ്ക്കു വല്ലാത്ത വി�
ശപ്പു്. അയാൾ അമ്മേയാടു
േചാദിച്ചു: ‘അേമ്മ നദിയുെട
അക്കെര ഉയർന്ന സ്ഥല�
ത്തു് ഈ വീെടടുത്തു മാറ്റിയാ�
െലന്തു? ഒരു നിമിഷേത്ത�
ക്കു് അമ്മ കണ്ണടയ്ക്കു.’ അവർ
കണ്ണടച്ചു. ഇച്ഛാശക്തി പ്ര�
വർത്തിപ്പിച്ചു് മാക്കുൈനമ
ആ േമഞ്ഞ കൂടിൽ അതി�

െല എല്ലാ വസ്തുക്കേളാടും കൂടി മറുകരയിേലക്കാക്കി. വൃ�
ദ്ധ കണ്ണുതുറന്നേപ്പാൾ അവിെട എല്ലാമുണ്ടു്. മീൻ, പഴ�
ങ്ങൾ, വാഴക്കായ് അങ്ങെന എല്ലാം. വൃദ്ധ മാക്കുൈന�
മയുെട സേഹാദരന്മാർക്കുേവണ്ടി വാഴക്കായ് മുറിെച്ച�
ടുക്കാൻ േപായി. മകൻ അമ്മേയാടു വീണ്ടും േചാദിച്ചു:
“അേമ്മ െവള്ളെപ്പാക്കമുള്ള മറുകരയിേലക്കു ഈ കൂ�
ടിൽ തിരിച്ചുെകാണ്ടു െചന്നാേലാ?” മകൻ ആവശ്യെപ്പട്ട�
തനുസരിച്ചു് അമ്മ കണ്ണടച്ചു. അയാൾ ഇച്ഛാശക്തിെകാ�
ണ്ടു കുടിൽ പഴയ സ്ഥലേത്തക്കു മാറ്റി. വിശപ്പുെകാണ്ടു്
അയാളുെട സേഹാദരന്മാരും ഒരു സേഹാദരെന്റ ഭാ�
ര്യയും കരഞ്ഞു. ഇവിെടയും തെന്റ രാജ്യത്തിനു കൂടക്കൂ�
െട വരുന്ന സമ്പന്നതയും ദാരിദ്ര്യവും വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുകയാ�
ണു േനാവലിസ്റ്റ്. ഒടുവിൽ മാക്കുൈനമ സപ്തർഷി മണ്ഡ�
ലത്തിെലത്തിേച്ചരുേമ്പാൾ അന്യാദൃശമായ ഈ േനാ�
വൽ അവസാനിക്കുന്നു.

ആങ്ൻേദ്രദ

മാക്കുൈനമ ബ്രസീലി�
െന്റ ൈചതന്യമാണു്.
അതിെന്റ മനസ്സാക്ഷി�
േപാലും മാറ്റിവയ്ക്കെപ്പട്ടു�
െവന്നാണു് േനാവലിസ്റ്റി�
െന്റ അഭിപ്രായം. ഒരുദി�
വസം കാലത്തു് മാക്കു�
ൈനമ ഒരു ദ്വീപിേലക്കു�
േപായി മുപ്പതടിെപ്പാ�
ക്കമുള്ള കള്ളിെച്ചടിയു�
െട അഗ്രഭാഗത്തു് തെന്റ
മനസ്സാക്ഷി അടർത്തി�
െയടുത്തു വച്ചു. മനസ്സാ�
ക്ഷികൂെടയുെണ്ടങ്കിൽ യാത്രെചയ്യാൻ പ്രയാസം. അത്ര
ഉയരത്തിൽ വച്ചിെല്ലങ്കിൽ എറുമ്പുകൾ മനസ്സാക്ഷിെയ
തിന്നുകളയും. അങ്ങെന മനസ്സാക്ഷിെയ ഒളിച്ചു വച്ചിട്ടു
തിരിെക വന്ന മാക്കുൈനമ സേഹാദരന്മാേരാടുകൂടി യാ�
ത്രയാരംഭിച്ചു. കാലംകഴിഞ്ഞു് അതു തിരിെച്ചടുക്കാൻ
െചന്നേപ്പാൾ അതവിെട ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നാേണാ
വിചാരം? ഇല്ല. അതുെകാണ്ടു് ഒരു സ് പാനിഷ് അേമരി�
ക്കെന്റ മനസ്സാക്ഷി പിടിെച്ചടുത്തു തലയ്ക്കകത്തുവച്ചുെകാ�
ണ്ടു് അയാൾ നടന്നു. ബ്രസീലിെന്റ മനസ്സാക്ഷിേപാലും
നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നു് എെന്താരു പരിഹാസേത്താ�
െടയാണു് േനാവലിസ്റ്റ് പറയുന്നതു് !

ഇതിെല െകട്ടുകഥകളും അവേയാടു േചർന്നുവരുന്ന റീ�
യലിസ്റ്റിക് കഥകളും നമ്മുെട—േകരളീയരുെട— അനു�
ഭവമണ്ഡലത്തിെല ഭാഗമായിത്തീർന്നിെല്ലന്നു വരാം.
എന്നാൽ ഈ േനാവലിെന്റ കലാഭംഗി ആർക്കും കാ�
ണാതിരിക്കാനും ആസ്വദിക്കാതിരിക്കാനും വയ്യ. െക�
ട്ടുകഥെയയും റീയലിസെത്തയും കൂട്ടിയിണക്കി മാജി�
ക്കൽ റീയലിസം സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യെത്ത േനാവലിസ്റ്റാ�
ണു് ആങ്ൻേദ്രദ. മാജിക്കൽ റീയലിസെത്തക്കുറിച്ചു�
ള്ള ഏതു പഠനവും ഈ േനാവലിലാണു് ആരംഭിേക്ക�
ണ്ടതു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട പുസ്തകങ്ങൾക്കു നല്ല െചലവു�
േണ്ടാ?

ഉത്തരം: പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റുേപാകുേന്നാ എന്നാേണാ
നിങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നതു? ഞാൻതെന്ന പലേപ്പാഴും
എെന്റ പുസ്തകങ്ങൾ വിലെകാടുത്തു വാങ്ങുന്നതു�
െകാണ്ടു് ‘െചലവു’ണ്ടാകണം. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
പ്രശസ്തനായ പത്മരാജൻ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാ�
ണു് ഓർമ്മ വരുന്നതു്. കൂര്യാേക്കാസ് എെന്നാരാൾ
ഒരു പുസ്തകെമഴുതി അച്ചടിപ്പിച്ചു് പുസ്തകക്കടയിൽ
െകാടുത്തു. വിറ്റുേപാകുന്നിെല്ലന്നു കണ്ടു് പുസ്തകക്ക�
ടയുെട അടുത്തുള്ള ജങ്ഷനിൽ അയാൾ വന്നുനി�
ല്ക്കുമായിരുന്നു. അതിേല േപാകുന്ന ഓേരാ ആളി�
െനയും വിളിച്ചു് ഇരുപതു രൂപ െകാടുത്തിട്ടു് ‘അതാ
ആ കടയിൽ കുര്യാേക്കാസ് എഴുതിയ ഹൃദയസ്മി�
തം എന്ന പുസ്തകമുണ്ടു്. ഈ രൂപെകാടുത്തു അതു
വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപായി വായിക്കു’ എന്നു പറയും.
ഏതാനും ദിവസംെകാണ്ടു പുസ്തകത്തിെന്റ എല്ലാ
േകാപ്പികളും വിറ്റുേപായി. ഞാൻ കുര്യാേക്കാസിെന്റ
ലവലിൽ ഇതുവെര എത്തിയില്ല.

േചാദ്യം: എൻ. കൃഷ്ണപിള്ളയും േഡാക് ടർ െക. ഭാ�
സ്കരൻനായരും എഴുതിയ വിമർശനങ്ങെളക്കുറിച്ചു്
നിങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു?

ഉത്തരം: ദൗർഭാഗ്യത്താൽ അവർ ഇന്നില്ല. ഉണ്ടാ�
യിരുെന്നങ്കിൽ രണ്ടുേപേരാടും Stop exaggerating
എന്നു പറയുമായിരുന്നു.

േചാദ്യം: ഇന്നെത്ത നിരൂപണത്തിൽ എന്തു കാണു�
ന്നു?

ഉത്തരം: കഴിവുള്ളവെര ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുന്നു. കഴിവില്ലാ�
ത്തവെര െപാക്കുന്നു.

േചാദ്യം: നിഷ്കളങ്കയായ സ്ത്രീയുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഉണ്ടേല്ലാ. ജനിച്ച നാൾെതാട്ടു ഇരുപത്തി�
േയഴു ദിവസവും െപൺകുഞ്ഞു് നിഷ്കളങ്ക. ഇരുപ�
െത്തട്ടു െകട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്കളങ്കയല്ല.

േചാദ്യം: മരിച്ചുേപായ സാഹിത്യകാരന്മാെര കുറ്റം
പറയുന്ന നിങ്ങെള ആേരാടാണു് ഉപമിേക്കണ്ടതു?

ഉത്തരം: ചത്ത പാമ്പിെന വടിെകാണ്ടു തല്ലുന്ന ഭീരു�
വിേനാടു്.

േചാദ്യം: അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞു് േറാഡിൽ ആരുമി�
ല്ലാത്ത സമയത്തു് സർ. ടി. മാധവറാവുവിെന്റ പ്ര�
തിമ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കു് എന്തുേതാന്നും?

ഉത്തരം: ഇന്നെത്ത ഹജൂർ കേച്ചരിയിൽ നടക്കുന്ന
സംഭവങ്ങെള മാധവറാവു േദഷ്യേത്താെട േനാക്കു�
ന്നുെവന്നു് ഞാൻ പറയും. എെന്റ അഭിവന്ദ്യ സുഹൃ�
ത്തു് ശ്രീ. െക.പി. അപ്പൻ കണ്ടാൽ ‘പാവം എക്സി�
സ് െറ്റൻഷ്യൽ ഔട്ട്ൈസഡർ’ എന്നു ഉറെക്കപ്പറ�
യും.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾക്കു പരിചയമുള്ളവരുെട കഥകെള�
യും കവിതകെളയും വിമർശിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങെള�
ന്തിനാണു് പരുങ്ങുന്നതു?

ഉത്തരം: െചളിയുള്ള വയലിൽ കാലു് മുട്ടുവെര താ�
ഴ്ന്നുേപായാൽ അതു െപെട്ടന്നു വലിെച്ചടുക്കാൻ പറ്റു�
േമാ?

ഇ.വി.ശ്രീധരൻ

െകട്ടുകഥെയയും റീയലി�
സെത്തയും കൂട്ടിയിണക്കി
മാജിക്കൽ റീയലിസം സൃഷ്ടിച്ച
ആദ്യെത്ത േനാവലിസ്റ്റാണു്
ആങ്ൻേദ്രദ. മാജിക്കൽ
റീയലിസെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ഏതു പഠനവും ഈ േനാവ�
ലിലാണു് ആരംഭിേക്കണ്ടതു്.

ഇരുപതാം ശതാബ്ദത്തിെല
മഹനീയമായ െസക് ഷ്വൽ
േനാവൽ എന്നു് എല്ലാവ�
രും വാഴ്ത്തുന്ന ബതായിയുെട
(Bataille) The Story of
the Eye എന്നതിെനക്കുറി�
ച്ചു് െറാളാങ് ബാർത് എഴു�
തിയ നിരൂപണം പ്രൗഢ�

മാണു്. ഒരു വസ്തുവിെന്റ—കണ്ണിെന്റ—വിവിധങ്ങളായ
“അവതാരങ്ങ”ളാണു് േനാവലിൽ കാണുക. മൗലികവ�
സ്തുവിൽനിന്നു്—കണ്ണിൽനിന്നു്—അതു് അകന്നുനില്ക്കുന്നു.
എന്നാൽ രൂപപരിവർത്തനം വരുന്നതുെകാണ്ടു് മൗലി�
കവസ്തുവിേനാടുള്ള ബന്ധംവിട്ടു േപാകുന്നുമില്ല. അങ്ങ�
െന പല ‘അവതാരങ്ങ’ളിലൂെട യാഥാതഥ്യെത്ത സംവി�
ധാനം െചയ്യുന്നു ബതായി എന്നാണു ബാർതിെന്റ അഭി�
പ്രായം.

കണ്ണിെന്റ ഈ പ്രാധാന്യെത്ത എല്ലാ പ്രതിഭാശാലിക�
ളും എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുമാരനാശാെന്റ ‘കരുണ’
േനാക്കുക. സ്ഥടികക്കുപ്പിയിലിട്ട പരൽമീൻേപാെലയാ�
ണു് വാസവദത്തയുെട കണ്ണുകൾ. ഉപഗുപ്തനുമായി േവഴ്ച
േനടുന്നതിെനക്കാൾ ആ മധുരാകൃതിെയ േനാക്കി ലയി�
ക്കുന്നതിലും അങ്ങെന കണ്ണുകൾക്കു് സുഖമരുളുന്നതി�
ലുമാണു് അവൾക്കു താല്പര്യം. ചുടലപ്പറമ്പിൽ ക്ഷതാം�
ഗയായി കിടക്കുന്ന അവളുെട മയ്യഴിഞ്ഞ േനത്രയുഗ്മം
നമ്മൾ കാണുന്നു. കടക്കണ്ണിൻ പണി ഫലിച്ചിെല്ലന്നു
പിന്നീടു് കവി പറയുന്നു. ഉപഗുപ്തൻ എത്തിയേപ്പാഴും
അയാളുെട കാന്തിയാണു് അവളുെട കണ്ണുകളിൽ വീ�
ണതു്. ക്ഷീണതയാൽ മങ്ങിയ ആ വാർമിഴികൾ ഉപഗു�
പ്തൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

ഒടുവിേലാ? ‘അർദ്ധനിമീലിതങ്ങളായുപരി െപാങ്ങിമിഴി�
കളുർദ്ധ്വ േലാക ദിദൃക്ഷയാെലന്നേപാെല താൻ’ കുമാര�
നാശാെന്റ ‘കരുണ’ എന്ന കൃതിയിൽ കരുണയ്ക്കു് എത്ര
പ്രാധാന്യമുേണ്ടാ അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ടു് കണ്ണിനും.

ഫൂേക്കാ

വലിയ ചിന്തകനായ
ഫൂേക്കാ (Foucault)
ആത്മാവു് എന്നതു് മത�
െത്തസ്സംബന്ധിച്ച ഒരു
വ്യാേമാഹമാെണന്നു
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ആത്മാ�
വു് ശരീരത്തിെന്റ തട�
വറ മാത്രമാെണന്നാ�
ണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പക്ഷം. (ഫൂേക്കായുെട
Discipline and Pun-

ish എന്ന ഗ്രന്ഥം േനാക്കുക—പുറം 29, 30) ബതായിയി�
േലക്കു തിരിച്ചുവരാം. The eye, at the summit of the
skull… opens and blinds itself like a conflagration
എന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നു.

കാണാൻ െകാള്ളാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വന്നാൽ അവളാെര�
ന്നു് അറിയാൻ ഒന്നു േനാക്കുന്നതിൽ െതറ്റില്ല. അവിെട
ജിജ്ഞാസേയയുള്ളു. ആ െവറുംേനാട്ടം തുളച്ചുകയറുന്ന
േനാട്ടമാകുേമ്പാൾ െസക്സിെന്റ അതിപ്രസരമാണുണ്ടാ�
വുക. അതിനാലാണു തുറിച്ചുേനാക്കുന്നവെന ആഭാസ�
െനന്നു് അയാെള ഇഷ്ടെപ്പടാത്ത സ്ത്രീകൾ വിളിക്കുന്നതു്.
അമ്മട്ടിൽ േനാക്കുേമ്പാൾ േനാക്കുന്നവനു കാമവികാ�
രവും േനാട്ടേമല്ക്കുന്ന സ്ത്രീക്കു് അസ്വസ്ഥതയും ഉളവാകും.
കണ്ണുകൾക്കു് എെന്താരു ശക്തിയാണു് ! നല്ലേപാെല
ശരീരം ആച്ഛാദനം െചയ്ത സ്ത്രീെയ തുറിച്ചുേനാട്ടം െകാ�
ണ്ടു് അനാവരണം െചയ്യുന്ന ഒരുത്തെനക്കുറിച്ചു േമാപ�
സാങ് ഏേതാ കഥയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നാണു് എെന്റ
ഓർമ്മ.

Gurdjieff

Gurdjieff എന്ന റഷൻ
മാന്ത്രികെന്റ (Occultist
എന്ന അർത്ഥത്തിൽ)
ആ േപരു് ഉച്ചരിേക്ക�
ണ്ടതു് എങ്ങെനെയ�
ന്നു് എനിക്കറിഞ്ഞു�
കൂടാ. അതുെകാണ്ടു്
ഇംഗ്ലീഷിൽത്തെന്ന
അെതഴുതെട്ട. അേദ്ദ�
ഹം ഏേതാ ഭക്ഷണശാ�
ലയിൽ ഇരുന്നേപ്പാൾ
ഒരു സ്ത്രീക്കു് വല്ലാത്ത
ൈവഷയിക േക്ഷാഭമുണ്ടായി. ആേരാ തെന്റ ൈലം�
ഗിക േകന്ദ്രെത്ത പിളർക്കുന്നു എന്ന േതാന്നൽ തിരി�
ഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ Gurdjieff തെന്ന തുറിച്ചുേനാക്കി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു് അവൾ കണ്ടു. (േകാളിൻ വിൽസ�
െന്റ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച ഓർമ്മയിൽനിന്നു്.) ആരും
വായിച്ചിരിേക്കണ്ട Rom Landau-െന്റ God is my Ad-
venture എന്ന പുസ്തകത്തിലും ആ റഷൻ മാന്ത്രികെന്റ
ഇത്തരം ആഭാസപ്രവൃത്തികൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും
ഓർമ്മ പറയുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷിൽ Ocular penetration എന്നു പറയുന്ന കണ്ണു�
െകാണ്ടുള്ള ഈ തുളച്ചുകയറ്റം നടത്തിെക്കാണ്ടു് ഒരു
മധ്യവയസ്കൻ ബസ് സ് റ്റാൻഡിൽ നില്ക്കുന്നതായി ശ്രീ.
ഇ.വി. ശ്രീധരെന്റ ‘ജീവിതഗന്ധി’ എന്ന െചറുകഥയിൽ
കാണുന്നു (കലാകൗമുദി). അയാൾ കണ്ണുെകാണ്ടു തുളച്ചു�
കയറ്റം നടത്തുന്നതു് ആകർഷകത്വമുള്ള ഒരു െപണ്ണിലാ�
ണു്. അഭിലാഷം േതാന്നിയ വസ്തുവിേലാ വ്യക്തിയിേലാ
െചന്നുതറയ്ക്കുന്ന േനാട്ടത്തിെന്റ അർത്ഥം അടുത്തുനില്ക്കു�
ന്ന ഏെതാരുവനും മനസ്സിലാകും. തുളച്ചുകയറ്റം നട�
ത്തുന്നവെന പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടു്. അയാളിൽനിന്നു്
അഞ്ഞൂറുരൂപ ൈകക്കലാക്കിെക്കാണ്ടു്രേതാപകാരി�
യായി (pimp) ഭാവിച്ചവൻ മറഞ്ഞു കളയുന്നു. സർവസാ�
ധാരണമായ വിഷയത്തിനു് കഥാകാരൻ നൂതനരൂപം
നല്കിയിരിക്കുന്നു. സമുദായത്തിെല ഒരു ജീർണ്ണതെയ
പരിഹസിക്കുകയും െചയ്യുന്നു അേദ്ദഹം. ഈ നൂതനരൂ�
പമാണു് കഥയുെട സർവസാധാരണത്വത്തിൽനിന്നു്
അതിെന രക്ഷിക്കുന്നതു്.

േമനകാ ഗാന്ധിയുെട െചറുകഥ

േമനകാഗാന്ധി

േമനകാഗാന്ധി ബു�
ദ്ധിശാലിനിയാെണ�
ന്നു പലരും പറഞ്ഞു്
ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്ര�
േയാജനപ്രദങ്ങളായ
അവരുെട രണ്ടു ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ—Book of Hindu
Names, The complete
Book of Muslim and
Parsi Names—എെന്റ
ൈകയിലുണ്ടു്. ആദ്യം
പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ�
നിന്നു് ഒരുദാഹരണം: Pururavas (S) (M) 1. crying
loudly. 2. Overtly praised. 3. a famous King of the
lunar race who was the son of Buddha and Ila and
the husband of the apsara Urvasi, he was the fa-
ther of Ayus and the ancestor of Puru, Dusyanta,
Bharata, Kuru, Dhrtarastra and Pandu. ഇനി രണ്ടാ�
മെത്ത പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു്: Jahangir: (P) holder of
the world. 2. Woman’s bracelet. 3. Mughal emperor
(AD 1605–AD 1627), eldest son of Akbar who was
also called Salim and Shaikhu Baba…

ബുദ്ധിശാലിനിയായതുെകാണ്ടു് അവെര ആർക്കും കളി�
പ്പിക്കാെനാക്കുകയിെല്ലന്നു് അവേരാെടാത്തു പ്രവർത്തി�
ച്ച ഒരു സ്ത്രീ എേന്നാടു പറയുകയുണ്ടായി. വനമേഹാ�
ത്സവത്തിെന്റ പ്രാരംഭ പരിപാടിയായി െചടിനടുന്ന
ഏർപ്പാടിനു് ശ്രീമതിെയ ക്ഷണിച്ചുവേത്ര. പെണ്ടേങ്ങാ
ഉണ്ടായിരുന്ന കുഴിയിൽ ചപ്പും ചവറും നിറഞ്ഞു കിട�
ക്കുന്നു. ആ കുഴിയുെട അടുേത്തക്കു് േമനക െചടി ൈക�
യിൽവച്ചുെകാണ്ടു നടന്നു. വൃത്തിെകട്ട കുഴി കണ്ടയുട�
െന അവർക്കു േദഷ്യം വന്നു. പ്രവർത്തകൻ തെന്ന ഒരു
കളിപ്പാവയാക്കുകയാെണന്നു മനസ്സിലാക്കിയ അവർ
Are you insulting me എന്നു േകാപേത്താെട േചാദി�
ച്ചുെകാണ്ടു ൈകയിലിരുന്ന െചടി ദൂെരെയറിഞ്ഞു. തിരി�
ഞ്ഞു ഒരു നടത്തംവച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു.

“നിഷ്കളങ്കയായ സ്ത്രീയുേണ്ടാ?”
“ഉണ്ടേല്ലാ. ജനിച്ചനാൾെതാട്ടു്
ഇരുപത്തിേയഴു ദിവസവും
െപൺകുഞ്ഞു് നിഷ്കളങ്ക.
ഇരുപെത്തട്ടു െകട്ടിക്കഴി�
ഞ്ഞാൽ നിഷ്കളങ്കയല്ല.”

േമനകാഗാന്ധി കഥകെളഴു�
താൻ വിദഗ്ധയാെണന്നു്
ഞാനിേപ്പാൾ മനസ്സിലാ�
ക്കുന്നു. കർപ്പൂരം വാരിക�
യിൽ അവരുെട ഒരു കഥ—
ചുംബനം—തർജ്ജമെചയ്തു

േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ചുംബനം വ്യക്തിയായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു്
െചന്നണയാൻ സേങ്കതമേന്വഷിച്ചു നടക്കുകയാണു്. ഭർ�
ത്താവു് പ്രാതൽകഴിഞ്ഞു് ഓഫീസിേലക്കു േപാകാൻ ഭാ�
വിക്കുേമ്പാൾ ഭാര്യ വരുന്നു. രണ്ടുേപരും സൗന്ദര്യമുള്ള�
വർ. ഇതുതെന്ന പറ്റിയ സ്ഥലെമന്നു വിചാരിച്ചു ചുംബ�
നം സ്ത്രീയുെട ചുണ്ടിെലത്തി. പേക്ഷ, പിൻതിരിേയണ്ടി
വന്നു അതിനു്. സ്ത്രീ പല്ലുേതച്ചിട്ടില്ല. അയാളുെട ചുണ്ടിൽ
മുട്ടയുെട നാറ്റവും, ഇങ്ങെന പല സംഭവങ്ങൾ ആവിഷ്ക�
രിച്ചു ചുംബനെമന്ന പ്രക്രിയയുെട ഗർഹണീയത സ്പഷ്ട�
മാക്കിത്തരുന്നു േമനകാഗാന്ധി. ആശയപ്രധാനമായ
കഥ. എന്നാൽ ബിംബങ്ങളിലൂെട ആ ആശയത്തിനു്
ചാരുത വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ശ്രീമതി.

ഗന്തർ

ചുംബനം ഏറ്റവും വൃ�
ത്തിെകട്ട പ്രക്രിയയാ�
െണന്നു് ഈ േലഖകൻ
ഈ പംക്തിയിൽത്ത�
െന്ന മുൻപു് എഴുതിയി�
ട്ടുണ്ടു്. ഗന്തറുെട Inside
Russia എന്ന പുസ്തകം
നാല്പതു െകാല്ലം മുൻപു്
വായിച്ചിട്ടുണ്ടു് ഞാൻ.
ചുംബനത്തിനു് a caress
with the lips എന്നു്
Oxford Dictionary-
യിൽ അർത്ഥം നല്കിയിട്ടുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് റഷയുെട
ഭൗതികസ്വഭാവം കാണിക്കാൻ അവിടുെത്ത െമഡി�
ക്കൽ വിശ്വവിജ്ഞാനേകാശത്തിൽ അതിനു നല്കിയി�
ട്ടുള്ള വിവരണം ഗന്തർ തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പകർത്തി�
യിട്ടുണ്ടു്. The conjunction of two organs used for the
intake of food into the body എന്നാണേത്ര അർത്ഥപ്ര�
ദർശനം. എെന്റ വാർദ്ധകസ്മൃതിക്കു െതറ്റുപറ്റിയിട്ടിെല്ല�
ന്നാണു് വിശ്വാസം. ഞാനാണു് ചുംബനത്തിനു വിവര�
ണം നല്കുന്നെതങ്കിൽ അതിങ്ങെനയാവും: പുരുഷെന്റ
തുപ്പൽ േരാഗാണുക്കേളാടുകൂടി സ്ത്രീയുെട വായിേലക്കും
സ്ത്രീയുെട തുപ്പൽ േരാഗാണുക്കേളാടുകൂടി പുരുഷെന്റ വാ�
യിേലക്കും പകരാനുള്ള പ്രക്രിയ.

െപസ്വാ

‘ചുംബന’െമന്ന കഥ�
െയഴുതിയ േമനകാഗാ�
ന്ധിെയയും അതു് തർ�
ജ്ജമെചയ്ത ശ്രീ. േടാമി
ഈപ്പെനയും ഞാൻ
സവിനയം അഭിനന്ദി�
ക്കുന്നു. േമനകയ്ക്കു േമന�
കാഗാന്ധിയുെട Book
of Hindu Names എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ അർത്ഥം
െകാടുത്തിരിക്കുന്നതു്
ഇങ്ങെന: Menaka (S)
(F) one who is born
of the mind, one who
knows, one who is skilled in the arts… കലകളിൽ
ൈവദഗ്ധ്യമുള്ളവളും അറിവുള്ളവളുമാണു് േമനക. േമ�
നകാ ഗാന്ധിയുെട േപരു് അന്വർത്ഥംതെന്ന.

ഇേപ്പാൾ േതാന്നുന്നത്

1. ഇെതഴുതുന്നയാൾ പണ്ടു് ഒരു കഥാകാരെന്റ ഒരു
േനാവൽ നല്ലതെല്ലന്നു് െക. ബാലകൃഷ്ണെന്റ ‘കൗ�
മുദി’ വാരികയിെലഴുതി. അതു് ഒരാൾ േനാവലിസ്റ്റി�
േനാടു പറഞ്ഞേപ്പാൾ സായ്പിെന്റ ഭാഷയിൽ വലിയ
വശമിെല്ലങ്കിലും വല്ലഭനു പുല്ലുമായുധം എന്നു സ്വയം
വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹം ഉദ്േഘാഷിച്ചു: “ഇവന്മാ�
െരെയാെക്ക ഇേഗ്നാർ െചയ്യുകയാണു് േവണ്ടതു്.
ഇേഗ്നാർ െചയ്യുകെയന്നു പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇഗ്ന�
റൻസ്.

2. ജീവിതത്തിെന്റ േവദനകളിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപി�
ക്കാൻ ഭഗവദ്ഗീത പതിവായി വായിച്ചാൽ മതി�
െയന്നു് ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിെല ഒരു സ്വാമിജി
എേന്നാടു പലേപ്പാഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അതനുസരിച്ചു്
ഞാൻ ഗീത പലതവണ വായിച്ചു. ധിഷണയ്ക്കു അതു
സംതൃപ്തി നല്കുെമന്നല്ലാെത ഹൃദയെത്ത സ്പർശിക്കി�
ല്ല. എന്നാൽ െപസ്വായുെട (Pessoa, 1888–1935,
Portuguese poet) The Book of Disquiet എന്ന ഗ്ര�
ന്ഥം വായിക്കുേമ്പാൾ എെന്റ ജീവിതം സമ്പന്നമാകു�
ന്നതുേപാെല േതാന്നൽ. പുകയിലക്കടയിൽ േജാലി
െചയ്തിരുന്ന ഒരു പാവെപ്പട്ടവൻ ആത്മഹത്യ െചയ്തു�
െവന്നറിഞ്ഞു് െപസ്വാ എഴുതുകയാണു്: “ഒരിക്കൽ
ഞാൻ അയാളിൽനിന്നു സിഗ്ററ്റ് വാങ്ങിച്ചേപ്പാൾ
എനിക്കുേതാന്നി അയാൾക്കു് അകാലത്തിൽ കഷ�
ണ്ടിവരുെമന്നു്. പേക്ഷ, കഷണ്ടിക്കാരനാവാൻ സമ�
യം കിട്ടിയില്ല അയാൾക്കു്… െപാടുന്നെന എനി�
ക്കു് ആ ശരീരത്തിെന്റ ദർശനമുണ്ടായി. ആ ശരീ�
രംവച്ച ശവെപ്പട്ടിയുെടയും. ശവപ്പറമ്പിെന്റ ദർശന�
വും ഉളവായി… ഇന്നു് എെന്നേപ്പാെല മനുഷ്യനായ
അയാൾ മരിച്ചു. േവെറാന്നുമില്ല.

അേത മറ്റുള്ളവൻ ജീവിക്കുന്നില്ല. എനിക്കാണു് ഈ
സൂര്യാസ്തമയം നിശ്ചലമായിേപ്പായതു്. അതിെന്റ
വർണ്ണങ്ങൾ േമഘച്ഛന്നം. കടുപ്പമാർന്നവ. അസ്ത�
മയത്തിനു താെഴ എെന്നസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
ആ മഹാനദി പ്രകമ്പനം െകാള്ളുന്നു; അതിെന്റ
പ്രയാണം ഞാൻ കാണുന്നിെല്ലങ്കിലും. എല്ലാവർ�
ക്കുമുള്ള ശവപ്പറമ്പിലാേണാ അയാെളയും അട�
ക്കിയതു? ഇന്നെത്ത അസ്തമയം അയാൾക്കുള്ളത�
ല്ല. എന്നാൽ അതിെനക്കുറിച്ചു് വിചാരിക്കുേമ്പാൾ
അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ആവശ്യെപ്പടാെതതെന്ന എനി�
ക്കും അസ്തമയം ഇല്ലാെതയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.”

അഭ്യർത്ഥന

ഒർേട്ടഗ ഇ ഗാസറ്റ്

നീേച്ചക്കുേശഷം
യൂേറാപ്പു് കണ്ട
തത്ത്വചിന്തക�
രിൽ അദ്വിതീയൻ
എന്നു കമ്യൂ വാ�
ഴ്ത്തിയ ഒർേട്ടഗ ഇ
ഗാസറ്റ് The De-
humanization of
Art and Other
Essays എെന്നാ�
രു പുസ്തകെമഴുതി�
യിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ

ദസ് െതെയവ്സ്കി െയയും പ്രൂസ്തിെനയും താരതമ്യെപ്പ�
ടുത്തുന്ന ഒരുജ്ജ്വല പ്രബന്ധമുണ്ടു്. ദസ് െതെയവ്സ്കി
ഒരു കഥാപാത്രത്തിെന്റ ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചു ചിലെത�
ല്ലാം പറഞ്ഞ അയാെള നമ്മുെട മുൻപിൽ െകാണ്ടു വരു�
ന്നു. നമുക്കു് അയാെള മനസ്സിലായിെല്ലന്നു് അേതാെട
ഒരു േതാന്നൽ. പേക്ഷ, ആ കഥാപാത്രം സംസാരി�
ച്ചു തുടങ്ങുേമ്പാൾ, പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുേമ്പാൾ നമ്മൾ
അമ്പരക്കുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ പരിചയെപ്പട്ട ആളല്ല ആ
സംഭാഷണത്തിലൂെടയും പ്രവൃത്തികളിലൂെടയും നമ്മൾ
കാണുക. ഈ രണ്ടിനും െപാരുത്തമില്ല. വായനക്കാ�
രൻ അേപ്പാൾ രണ്ടിെനയും സേമ്മളിപ്പിച്ചു് ഒരു നൂത�
നചിത്രമുണ്ടാക്കുന്നു. േനാവലിലായാലും െചറുകഥയി�
ലായാലും ഇതുണ്ടാവണം. ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ കഥാപാത്ര�
ങ്ങൾ നമ്മളിൽനിന്നു വിഭിന്നവ്യക്തിത്വമാർജ്ജിച്ചു നി�
ല്ക്കും. ഇതു സംഭവിച്ചിെല്ലങ്കിൽ േനാവലും കഥയും നമുക്കു
താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കില്ല. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ശ്രീ.
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി എഴുതിയ ‘നിലവിളിേപാെല’
എന്ന കഥയിൽ വ്യക്തിയുെട ഒരു നൂതനചിത്രം ഉേണ്ടാ
എന്നു േനാക്കാൻ ഞാൻ വായനക്കാേരാടു് അഭ്യർത്ഥി�
ക്കുന്നു.
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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

