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സാഹിത്യവാരഫലം
1994/07/10-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േഹാസ ഗാസ് പാർ േറാദ്രിഗാസ്
ഫ്രാൻസിയ

െതേക്കയേമരിക്കയുെട
മദ്ധ്യഭാഗത്തുള്ള റി�
പബ്ലിക്കായ പരേഗ്വ�
യിെല ഒരു ഗ്രാമം.
േബാർഹ (Borja) നഗ�
രത്തിേലക്കു േപാകു�
ന്ന പാത ശൂന്യമാണു്.
അതിെന്റ ദീർഘതയിൽ
അങ്ങിങ്ങായി ചിതറി�
ക്കിടക്കുന്ന ചില കുടി�
ലുകൾ, സമതലത്തിൽ

വ്യാപിച്ച ചൂടിെന്റ അവ്യക്തതയിൽ ഒഴുകുന്ന േപ്രതസാ�
ന്ദ്രമായ വണ്ടി ഇവെയാഴിച്ചാൽ എല്ലാം ശൂന്യം. ഗ്രാമ�
ത്തിൽനിന്നു് അല്പമകെലയായി ഒരു കുന്നുണ്ടു്. ആ കു�
ന്നിെന്റ മുകളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിെന്റ പാടലവർണ്ണത്തി�
െന്റ ധവേളാജ്ജ്വലതയിൽ നിഴൽരൂപംേപാെല ക്രിസ്തു�
വിെന്റ രൂപം. കറുത്ത കുരിശിൽ തറയ്ക്കെപ്പട്ട ആ ക്രിസ്തു
എേപ്പാഴും അവിെടയുണ്ടു്. ദുഃഖെവള്ളിയാഴ്ചയിെല തിരു�
വത്താഴശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ വിറയ്ക്കുന്ന ൈക�
കൾെകാണ്ടു ക്രിസ്തുരൂപെത്ത പിടിെച്ചടുക്കും. പരുക്കൻ�
രീതിയിൽ ഒരുതരം േകാപസമ്മിശ്രമായ ക്ഷമയില്ലായ്മ�
േയാടുകൂടി അതിെന താഴേത്തക്കു െകാണ്ടുവരും. ഇവ�
രുെട നിലവിളികൾ േദഷ്യേത്താളം ഉയരും. കുറച്ചുേന�
രം കഴിഞ്ഞു് അവർ ആ രൂപെത്ത കുന്നിന്മുകളിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി അതിരുന്നിടത്തു വയ്കും. ഈ പ്രക്രിയ
ഗ്രാമീണരുെട വിപ്ലവാത്മകൈചതന്യത്തിെന്റ ആവി�
ഷ്കാരമാണു്.

േറാആബസ് െതാസ്

1811-ലാണു് പരേഗ്വ
സ്വാതന്ത്ര്യം േനടിയതു്.
ആ രാജ്യത്തിെന്റ ആദ്യ�
െത്ത ഡിേക്റ്ററ്ററായിരു�
ന്നു േഹാസ ഗാസ് പാർ
േറാദ്രിഗാസ് ഫ്രാൻ�
സിയ (Dr. Jose Gasper
Rodriguez Francia)
അയാൾക്കു് ഒരടിമസ്ത്രീ�
യിൽ ജനിച്ച മക്കാറി�
േയായുെട അനന്തരവ�
നും കുഷ്ഠേരാഗിയുമായ
ഗാസ്പാറാണു് ക്രിസ്തുവിെന്റ രൂപമുണ്ടാക്കിയതു്. അയാൾ
മരിച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ജനത ആ ക്രിസ്തുരൂപം കെണ്ട�
ത്തി. അവർ അതു ചുമന്നു കുന്നിൽ െകാണ്ടുവന്നു. കു�
ഷ്ഠേരാഗത്തിെന്റ അണുക്കൾ അതിെന മലിനമാക്കില്ല
എന്നായിരുന്നു അവരുെട വാദം. അവർ അതു ചുമന്നു
െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ െപയ്ത മഴേയറ്റു് അതിെന്റ മാലിന്യ�
ങ്ങൾ കഴുകിേപ്പായി. ഒരാൾ പറഞ്ഞു. “േകൾക്കൂ. ഗാ�
സ്പാർ ക്രിസ്തുരൂപത്തിനകത്തുണ്ടു് ഗാസ് പാറിനു നമ്മ�
േളാടു് എേന്താ പറയാനുണ്ടു്.

“ I The Supreme” എന്ന അത്യുൽകൃഷ്ടമായ േനാവ�
െലഴുതിയ പരേഗ്വയിെല സാഹിത്യകാരൻ േറാആബ�
സ് െതാസിെന്റ (Roa Bastos) മെറ്റാരു േനാവലായ “Son
of Man” (മനുഷ്യപുത്രൻ)മുകളിൽ എഴുതിയ രീതിയിലാ�
ണു് ആരംഭിക്കുന്നതു്. ഈ േനാവലും ബാസ് െതാസിെന്റ
േവെറാരു മാസ്റ്റർപീസാണു്. ചിലിയിെല േനാവലിസ്റ്റ്
ഏരിയൽ േദാർഫ് മാൻ ഇതിെനക്കുറിച്ചു് പറഞ്ഞതു്
ഇങ്ങെന:“അതു Son of Man” എന്ന േനാവലായിരുന്നു.
ഞാനതു തുറന്നു വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. േനരം െവളുക്കു�
ന്നതുവെര താെഴ വച്ചതുമില്ല. എണ്ണമറ്റ വായനക്കരുെട
ജീവിതങ്ങളിേലക്കു് േനാവൽ ഒഴുകിെച്ചല്ലെട്ട.”

ദാെന്ത കാട്ടിൽ വച്ചു് വന്യ�
മൃഗങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ
േപടിേച്ചാ? േപടിച്ചാലുമി�
െല്ലങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിനു്
മാർഗ്ഗം കാണിച്ചുെകാടുക്കൻ
േറാമൻ കവിയായ െവർജിൻ
എത്തി. അേദ്ദഹം ദാെന്തെയ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. മലയാള
െചറുകഥയുെട െകാടുങ്കാട്ടില�
കെപ്പട്ട എെന്ന േപടിപ്പിക്കാൻ
വന്യമൃഗങ്ങൾ വന്നുനിൽ�
ക്കുന്നു. പേക്ഷ സഹായി�
ക്കാൻ ആരുമില്ലതാനും

േഡാക് റ്റർ ഫ്രാൻസിയ ഡി�
േക്റ്ററ്ററായിരുെന്നങ്കിലും രാ�
ജ്യെത്ത അഭിവൃദ്ധിയിേലക്കു
നയിച്ചവനാണു്. അയാൾ�
ക്കുേശഷം രണ്ടു ഡിേക്റ്റ�
റ്റർമാർ കൂടി പരേഗ്വ ഭരി�
ച്ചു. സമൂഹികമായും രാഷ്ട്ര
വ്യ വഹാരപരമായും ഔന്ന�
ത്യം പ്രാപിച്ച ആ രാജ്യത്തി�
നു 1932-ൽ ഒരു മഹായുദ്ധ�
ത്തിൽ ഏർെപ്പേടണ്ടതാ�
യി വന്നു. െതേക്കയേമരി�
ക്കയിെല േവെറാരു റിപ്പബ്ലിക്കായ െബാലീവിയയുമാ�
യി ഉണ്ടായ യുദ്ധം 1935 വെര നീണ്ടു. ചാേക്കായുദ്ധം
(Chaco War) എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട ഈ സമരത്തിൽ
പെങ്കടുത്ത ആളാണു് ബാസ് െതാസ്. ഈ യുദ്ധത്തി�
െന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിക്കെപ്പട്ട പ്രാേദശിക േനാ�
വലാണു് (regioa novel) “Son of Man”. െബാലീവിയയ്ക്കു്
എണ്ണെയ സംബന്ധിച്ച താല്പര്യങ്ങൾ ഏെറയുണ്ടായിരു�
ന്നതുെകാണ്ടു് ആ രാജ്യെത്ത ഇംപീരിയലിസത്തിെന്റ
ഏജന്റായിട്ടാണു് സ്വാതന്ത്ര്യരാഷ്ട്രങ്ങൾ കണ്ടതു്. േദശീ�
യതയ്ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിയ പരേഗ്വ
െബാലീവിയയുമായി യുദ്ധം െചയ്തേപ്പാൾ അതു ഇമ്പീ�
രിയലിസത്തിെന്റയും േദശീയതുെടയും സംഘട്ടനമാ�
യി നിഷ്പക്ഷ ചിന്താഗതിയുള്ളവർ ദർശിച്ചു. ഈ േദശീ�
യതയുെട പ്രതീകമായി േനാവലിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന
കഥാപാത്രം മിേഗൽ ബിറയാണു് (Miguel Vera). വിപ്ല�
വാഭിലാഷമുള്ള വിപ്ലവകാരിയാണു് അയാൾ. എങ്കിലും
യഥാർത്ഥ വിപ്ലവകാരിയല്ല. ശരിയായ വിപ്ലവകാരി ക്രി�
േസ്റ്റാവൽ ഹാറയാണു് (Christobal Jara). ബിറ ധിക്ഷ�
ണാശാലി; ഹാറ ധിക്ഷണാശാലിയല്ല. സമരമുഖത്തുള്ള
ഭടന്മാർക്കു െവള്ളം െകാണ്ടു െകാടുക്കാനായി ശത്രുനിര�
കളുെട ഇടയിലൂെട ട്രക്ക് ഓടിച്ചുെചന്ന ഈ യുദ്ധവീരൻ
പ്രമാദത്താൽ ബിറയാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടു.

ആത്മഹത്യയാേണാ
യാദൃച്ഛികമാേണാ
എന്നു നിർണ്ണയിക്കാൻ
വയ്യാത്തവിധത്തിൽ
ബിറ ഈ േലാകം വിട്ടു�
േപായി. അനവധാന�
തയിൽ നിഗ്രഹിക്കെപ്പ�
ട്ട ഹാറയാണു് Son of
Man—മനുഷ്യപുത്രൻ
എന്നാണു് ബാെസ്താ�
സിെന്റ സങ്കൽപ്പം.
ഈ സങ്കൽപ്പത്തിനു്
ഊന്നൽ നല്കാനാണു്

ഗ്രന്ഥകാരൻ കുന്നിൻമുകളിെല േയശുരൂപെത്ത േനാ�
വലിൽ െകാണ്ടുവരുന്നതു്. ഇടതുപക്ഷചിന്താഗതിക്കാ�
രനും മാേവാ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ ഉദ്േഘാഷകനുമാണു്
ബാെസ്താസ്. അതു ഗ്രഹിച്ചാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മത�
സംബന്ധിയായ ചിന്തെയ കടുത്ത വാക്കുകൾെകാണ്ടു
വലതുപക്ഷക്കാർക്കും എേറ്റണ്ടതായി വന്നില്ല. രക്ഷ�
കൻ—റിഡീമർ—ഹാറയാെണന്നു ബാെസ്താസ് പേരാ�
ക്ഷമായിട്ടല്ല ഏതാണ്ടു പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുതെന്ന പ്രഖ്യാപി�
ക്കുന്നു. ഗുേവരയുെടയും ഫ്രഞ്ച് െവസ്റ്റ് ഇൻഡ്യൻ േസാ�
ഷൽ ഫിേലാസഫറായ ഫേനാങ്ങിെന്റയും (Frantz
Fanon 1925–1961) ലിബേറഷൻ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വി�
ശ്വസിക്കുന്ന ബാെസ്താസ് േനാവലിെന്റ സാരാംശത്തി�
േലയ്ക്കു ഇങ്ങെന ൈക ചൂണ്ടുന്നു: “മനുഷ്യനു രണ്ടു ജന്മ�
ങ്ങളുണ്ടു്. ഒന്നു് അവൻ ജനിക്കുേമ്പാൾ. രണ്ടു് അവൻ
മരിക്കുേമ്പാൾ. അവൻ മരിക്കുന്നു; പേക്ഷ, മറ്റുള്ളവ�
രിൽ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, അയൽക്കാേരാടു് അവൻ
ദയാപൂർവ്വം െപരുമാറിയിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ മരിക്കുേമ്പാൾ
ഭൂമി അവെന വിഴുങ്ങും. പേക്ഷ, സ്വന്തം ജീവിതകാല�
ത്തു് അവൻ മറ്റുള്ളവെര സഹായിച്ചിട്ടിെണ്ടങ്കിൽ അവ�
െനക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ നിലനിൽക്കും.” (ഒരു കഥാപാ�
ത്രം പറയുന്നതു് ) കൃഷിക്കാരുെട പ്രതിനിധിയായ വിപ്ല�
വകാരി ക്രിേസ്റ്റാവൽ ഹാറ ജനതയുെട സ്മരണമണ്ഡ�
ലത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കും, സ്യൂേഡാ ഇന്റലക്വച്ചലായ മീ�
േഗൽ ബിറ വിസ്മരിക്കെപ്പടും.

മരത്തിൽ െകാത്തിെയ�
ടുത്ത േയശു ഒരു പ്രതീ�
കമായിരിക്കുന്നതുേപാ�
െല തീവണ്ടിയും എതി�
െല ഒരു പ്രതീകമേത്ര.
അവികസിത രാജ്യങ്ങ�
ളിൽ തീവണ്ടി ഓടാൻ
തുടങ്ങുേമ്പാൾ ധനികർ
കൂടുതൽ ധനികരാകും,
കൃഷിക്കാർ നശിക്കും
എന്നാണു് എല്ലാ ലാ�
റ്റിനേമരിക്കൻ േനാവ�

ലിസ്റ്റുകളും വിശ്വസിക്കുക. ആ വിശ്വാസം ബാെസ്താസി�
നിമുണ്ടു്. േസ്ഫാടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഒരു തീവണ്ടി േനാ�
വലിെന്റ പുറങ്ങളിലൂെട പാഞ്ഞുേപാകുന്നുണ്ടു്. അതി�
െന്റ കൃത്യം വിപ്ലവകാരികൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന മെറ്റാരു
തീവണ്ടിെയ തകർക്കുക എന്നതാണു്. തീവണ്ടി സാ�
മ്പദിക പാരതന്ത്ര്യത്തിെന്റ മാത്രമല്ല മുതലാളിത്തത്തി�
െന്റയും പ്രതീകമാണു് ഈ േനാവലിൽ.Then the rail-
way came. Work began onthe line to Encarnacion,
Giving employment to the villagers. Many of them
were buried under the quebracho sleepers which
rang like metal ingots against their spades എന്നു
ബാെസ്താസ്. മർദ്ദകർ ഒരു വശത്ത; മർദ്ദിതർ മറുവശ�
ത്തു്. ഒരു വശത്തു് രാജ്യേദ്രാഹികൾ, മറുവശത്തു് രക്ത�
സാക്ഷികൾ. ഇവരുെട േപാരാട്ടം നിരന്തരമായി നട�
ക്കുന്നു. “In Paraguay we have no literature, so I have
no tradition behind me, no design to take off from.
I have to be my own magician everyday എന്നു ബാ�
െസ്താസ് പറഞ്ഞു. മാന്ത്രികനായ അേദ്ദഹം മാജിക്
െകാണ്ടു നിർമ്മിച്ച ഒരദ്ഭുത ദർശനമാണു് ഈ േനാ�
വൽ. Son of Man-Translated by Rachel Caffyon—
Monthly Review Press—New York—$ 7 = p. 279.

ചൂട്ടു് എരിഞ്ഞുതീർന്നാൽ?

“െചറുപ്പകാലെത്ത നിരീ�
ശ്വരന്മാർ വൃദ്ധരാകുേമ്പാൾ
ഈശ്വര വിശ്വാസികളാ�
കുന്നെതങ്ങെന?” “വാർ�
ദ്ധക്യത്തിൽ േരാഗങ്ങൾ
പലതും വരും. മരണം അടു�
ത്തുെവന്നു കണ്ടാൽ േപടിച്ചു്
ആശ്രയസ്ഥാനം േതടും.
ആ ആശ്രയസ്ഥാനമാണു്
ഈശ്വരൻ. ബർട്രൻഡ്
റസ്സൽ, സാർത്ര് ഇവർേപാലും
ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ഒരതീത
സത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു.”

ശിവപ്രസാദ് േവലുകുട്ടി
‘കരുണ’യിെല വാസവ�
ദത്തയായി േവഷംെകട്ടി
നാടകേവദിയിൽ നിൽക്കു�
ന്നതു കണ്ടു വിസ്മയാധീന�
നായിേപ്പായ ഞാൻ അേദ്ദ�
ഹെത്ത േവഷം െകട്ടാത്ത
അവസ്ഥയിൽ കാണാനാ�
യി താമസസ്ഥലത്തു േപാ�
യതും കണ്ടതിനുേശഷം േമാ�
ഹഭംഗത്തിൽ വീണുേപായ�
തും മറ്റും മുൻെപഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.
എെന്താരന്തരം! നാടകേവദിയിെല വാസവദത്ത നിത്യ�
ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതു സുന്ദരിെയക്കാ�
ളും സുന്ദരി. േവലുക്കുട്ടിെയ േനരിട്ടു കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് ൈവരൂപ്യം ഒട്ടുമിെല്ലങ്കിലും സൗന്ദര്യം തീെര�
യില്ല.

പീറാെന്തേല്ലാ എന്ന
മഹാനായ സാഹി�
ത്യകാരൻ നൽകിയ
ഉദാഹരണം Malcolm
Bradbury തെന്റ The
Modern World-Ten
Great Writers എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ വിവരി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. പീറാെന്തേല്ലാ
കാണാനിടയായ ഒരു
വൃദ്ധ തലമുടിയാെക
കറുപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടു്
അസഹ്യമായ ഏേതാ
കുഴമ്പും േതച്ചിരുന്നു. റൂ�
ഷ് പുരട്ടി കവിളുകൾ
ചുവപ്പിച്ചു് അവെരാരു െകാച്ചുെപൺകുട്ടിെയേപ്പാെല
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുൻപിലിരുന്നു. പീറാെന്തേല്ലാക്കു ചി�
രിക്കാൻ േതാന്നി. പേക്ഷ, പിന്നീെടാന്നു് ആേലാചിച്ച�
േപ്പാൾ മെറ്റാരു മാനസിക നിലയായിരുന്നു അേദ്ദഹ�
ത്തിനു്. തെന്നക്കാൾ പ്രായം വളെരക്കുറഞ്ഞ ഭർത്താ�
വു് അവൾക്കുെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. അയാൾ ൈകവിട്ടുേപാ�
കാതിരിക്കാനാണു് കിഴവിയുെട ‘െമയ്ക്കപ്പ് ’ എന്നാെണ�
ങ്കിേലാ? ആ വിചാരമുണ്ടായേപ്പാൾ പീറാെന്തേല്ലായുെട
ഹാസ്യമേനാഭാവം േപായി. പകരം സഹതാപം.

ഫേനാങ്ങ്

പുഷ്കിെന്റ Queen of
Spades എന്ന കഥയിൽ
ഏതാണ്ടു് ഇതിനു സദൃ�
ശമായ ഒരു സംഭവമു�
െണ്ടന്നും ഓർമ്മ വന്നു.
ചീട്ടുകളിെയ സംബന്ധി�
ച്ച രഹസ്യം ഒരു വൃദ്ധ�
യിൽനിന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കാനായി ഒരുത്തൻ
അവരറിയാെത അവരു�
െട വീട്ടിൽ കയറി. വൃദ്ധ
എവിെടേയാ േപായിട്ടു
തിരിച്ചുവന്നു കണ്ണാടിയു�

െട മുൻപിൽനിന്നു െമയ് ക്കപ്പ് മാറ്റുകയായിരുന്നു. തല�
മുടിയിൽ തിരുകിയിരുന്ന പല പിന്നുകൾ താെഴ വന്നു
വീണു. അേപ്പാൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതു് ഭീകര രൂപം
മാത്രം.

പുഷ്കിൻ

അടുത്തകാലത്തു്
ഞാൻ കീർെക്ക�
േഗാറിെന്റ Fear and
Trembling എന്ന പുസ്ത�
കം വായിച്ചു. ഒരുത്തൻ
െമയ് ക്കപ്പ് നടത്തി വി�
ഗ് വച്ചു് നിന്നേപ്പാൾ
സ്ത്രീക്കു വല്ലാത്ത താല്പ�
ര്യം അയാെള സംബ�
ന്ധിച്ചു്. ആ കൃത്രിമ േവ�
ഷത്തിെന്റ ആകർഷ�
കത്വത്താൽ അയാൾ

െപണ്ണിെന പാട്ടിലാക്കി. കീർെക്കേഗാർ േചാദിക്കുന്നു.
ഈ ചതി അയാൾ അവേളാടു ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ, കഷ�
ണ്ടികാരനാണു് താെനന്നു വിഗ് മാറ്റി അവെള ഗ്രഹി�
പ്പിച്ചാൽ ആകർഷകത്വം അേതാെട ഇല്ലാതാവുകയി�
േല്ല? ഇല്ലാതാകും എന്നുതെന്നയാണു് നമ്മുെട ഉത്തരം.
ശ്രീ. വി.പി. മേനാഹരൻ കലാകൗമുദിയിൽ എഴുതിയ
‘കളിയാട്ടം’ എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചേപ്പാൾ ഇങ്ങെന�
െയാെക്ക കുറിക്കാനാണു് എനിക്കു േതാന്നിയതു്. ഈ
പംക്തിയുെട സ്വഭാവവും അതുതെന്നയാണേല്ലാ. രചന�
െയ സുന്ദരമാക്കാൻ സകലാ െമയ് ക്കപ്പുകളും കഥാകാ�
രൻ നടത്തുന്നു. വൃദ്ധയാെയങ്കിലും ആേരാഗ്യവും സൗന്ദ�
ര്യവും നഷ്ടെപ്പടാത്ത അമ്മ. അവർ മൂത്തമകെന്റ േജാ�
ലിസ്ഥലത്തു േപായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും ആസ്വദി�
ച്ചിട്ടു് ഇളയമകെന്റ വീടിെലത്തിയിരിക്കുകയാണു്. കാ�
വിെലേയാ മെറ്റാ ഉത്സവം കാണാൻ. ആ മകൻ ദരി�
ദ്രൻ. എങ്കിലും അമ്മ താൽക്കാലിക വാസത്തിനു തി�
രിച്ചു വരുന്നതുെകാണ്ടു െറ്റലിവിഷൻ െസറ്റ് വാങ്ങിവച്ചി�
രിന്നു. കാവിെല ഉത്സവം തുടങ്ങാറായേപ്പാൾ അവെര
ആേരാ അതു കാണാൻ ക്ഷണിച്ചു. പേക്ഷ, അവർ ഇരു�
ന്നിടത്തുനിന്നു് എഴുേന്നറ്റില്ല. കിഴവിക്കു െറ്റലിവിഷനി�
െല ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി. ഈ പര്യവസാനത്തിൽ
എത്താൻ എെന്തല്ലാം െമയ് ക്കപ്പാണു് വി.പി. മേനാ�
ഹരൻ നടത്തുന്നത് ! അതു െകാള്ളാന്താനും. പേക്ഷ,
ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാെത െമയ്ക്കപ്പ് മാറ്റി സാക്ഷാൽ രൂ�
പത്തിൽ കഥാവൃദ്ധ നിൽക്കുന്നു. അേപ്പാൾ അനുവാ�
ചകനു് െവറുപ്പു്. അലംകാരവും അംഭവവർണ്ണനയുെമാ�
െക്ക വിട്ടു പറയാം. കഥയുെട മുക്കാൽഭാഗത്തും വർണ്ണി�
ച്ച കാര്യങ്ങളുെട സ്വാഭാവിക പരിണാമമല്ല അതിെന്റ
പര്യവസാനം. ൈക്ലമാക്സിേലക്കല്ല, ആന്റിൈക്ലമാക്സിേല�
ക്കാണു് കഥയുെട േപാക്കു്. ചൂെട്ടരിഞ്ഞുതീരുന്നതുേപാ�
െല കഥ എരിഞ്ഞു തീരുന്നു. ഇരുട്ടിൽ അതുവെര വഴി�
കാണിച്ചുതന്ന ചൂട്ടു കത്തിത്തീരുേമ്പാൾ യാത്രക്കാരനു്
നിരാശതയും വിഷാദവുമാണേല്ലാ. ആ വികാരങ്ങൾ
ജനിപ്പിക്കുന്നു ഇക്കഥയും.

ഏഴാേച്ചരി

മാനവചരിത്രത്തിൽ പ്രതി�
കൂലമായും അനുകൂലമായും
ഏതു മാറ്റവുമുണ്ടാകെട്ട.
തെന്റ വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു
അൽപേമ്പാലും വ്യതിചലി�
ക്കാൻ കവി ശ്രീ. ഏഴാേച്ചരി
രാമചന്ദ്രനു് സമ്മതമില്ല.
അതിനുദാഹരണമാണു്
കലാകൗമുദിയിൽ അേദ്ദഹെമ�
ഴുതിയ ‘ശിവം’ എന്ന കാവ്യം.

മാനവചരിത്രത്തിൽ പ്ര�
തികൂലമായും അനുകൂലമാ�
യും ഏതു മാറ്റവുമുണ്ടാകെട്ട.
തെന്റ വിശ്വാസത്തിൽനി�
ന്നു അല്പം േപാലും വ്യതിച�
ലിക്കാൻ കവി ശ്രീ. ഏഴാ�
േച്ചരി രാമചന്ദ്രനു് സമ്മതമി�
ല്ല. അതിനുദാഹരണമാണു്
കലാകൗമുദിയിൽ അേദ്ദ�
ഹെമഴുതിയ ‘ശിവം’ എന്ന
കാവ്യം. േസാവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കിലും മറ്റു യൂേറാപ്യൻ രാ�
ജ്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രവ്യവഹാരപരമായി വന്ന പരിവർത്ത�
നങ്ങൾ താൽക്കാലികമാെണന്നും അവ കാലം കഴി�
യുേമ്പാൾ സ്വയം നിർമാർജ്ജനം െചയ്യെപ്പട്ടു് പൂർവ്വാ�
വസ്ഥ സംജാതമാകുെമന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ടാണു്
കാവ്യത്തിെന്റ സമാരംഭം. ‘പാൽക്കടൽ വിട്ടു പരാപ�
രെനൻ െപരുമാൾ വരുെമന്നു് ’ കവി െകാതിച്ചു. അതു
സംഭവിക്കുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ, പാപത്തുടലികൾ േന�
രെത്ത വിതച്ച മുത്തുകൾ നക്കിയുണക്കുകയും വിളവു�
കൾ പാഴാക്കുകയും െചയ്തു. കവിക്കു് അനുഗ്രഹദായക�
മായ വർഷാേമഘേത്താടു് ഒരേപക്ഷേയയുള്ളൂ. ‘പാല�
യമാം’.

1989 ഒേക്റ്റാബറിൽ അർബുദ�
ത്താൽ മരിച്ച ദാനീേലാ കീഷ്
(Danilo Kis) എന്ന യുേഗസ്ലാ�
വിയയിെല സാഹിത്യകാരൻ
എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും
‘െഗയിറ്റാ’യിരുന്നു. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ Hour Glass
എന്ന േനാവലിനും The
Encyclopedia of the Dead
എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനും
സാദൃശ്യമായി ആധുനിക
സാഹിത്യത്തിൽ ഒന്നുമില്ല.

തെന്റ രാഷ്ട്രവ്യവഹാരപര�
മായ വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു്
കവി ഇന്ത്യെയ ഗ്രസിച്ചിരി�
ക്കുന്ന അേമരിക്കൻ കാള�
സർപ്പതിെന്റ ഭീകരതിയി�
േലക്കു വരുന്നു. അതിെന�
െയാെക്ക പ്രതിരൂപാത്മക�
മായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടു് പൂർ�
വ്വകാല സൗഭാഗ്യങ്ങളിേല�
ക്കും ആധുനികകാല ദൗർ�
ഭാഗ്യങ്ങളിേലക്കും വരുന്നു.
ഔത്തരാഹന്മാരുെട ക്രൂരത ദാക്ഷിണത്യരുെടേമൽ
വന്നുവീഴുന്നതിെന ചിത്രീകരിക്കുന്നു അേദ്ദഹം. സത്യ�
ത്തിനു പല തലങ്ങളുണ്ടേല്ലാ. ആ തലങ്ങെള കൂട്ടിയി�
ണക്കുന്നതു് ലയമാണു്. കടൽ സത്യത്തിെന്റ ഒരുതലം.
കാട്ടിൽ േമയാൻ േപാകുന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടം സത്യത്തിെന്റ
േവെറാരു തലം. രണ്ടിനും സാദൃശ്യമിെല്ലങ്കിലും കടലി�
െന്റ ഉപരിതലെത്ത ലയാത്മകചലനവും ആട്ടിങ്കൂട്ടത്തി�
െന്റ മുകൾ ഭാഗെത്ത ലയാത്മകചലനവും തുല്യം. ഇവ�
െയ അവലംബിച്ചു് അജഗമനെത്ത തരംഗചലനവുമാ�
യി ബന്ധിപ്പിക്കാം. (ആശയം പരകീയം) അങ്ങെന
ബന്ധിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ആ സമാന ലയെത്ത കാണാൻ
പലർക്കും സാധിച്ചിെല്ലന്നു വരും. ഏഴാേച്ചരിയുെട കാ�
വ്യത്തിനും ആ േദാഷമുണ്ടു്; അതു് േദാഷമാെണങ്കിൽ.
എങ്കിലും ലക്ഷ്യേവധിതെന്ന ‘ശിവം’. ലക്ഷ്യേവധിയായ�
തുെകാണ്ടു് പ്രചരണത്തിനു് ഊന്നൽ നല്കിെയന്നു കരു�
താൻ വയ്യ. ‘വാനാർത്ഥാവിവ സപൃക്തൗ വാടിയ വന�
മാലതികൾ വിളിേക്ക’ എന്നും മറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ
കവിതയ്ക്കുതെന്നയാണു് പ്രാധാന്യം.

െവർജിേല വരൂ

താമരപ്പൂവിെന്റ സൗരഭ്യം വർ�
ദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ അതിൽ
െസന്റു് ഒഴിക്കാറുേണ്ടാ?

ദാെന്ത കാട്ടിൽവച്ചു് വന്യമൃ�
ഗങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ േപ�
ടിേച്ചാ? േപടിച്ചാലുമിെല്ലങ്കി�
ലും അേദ്ദഹത്തിനു മാർഗ്ഗം
കാണിച്ചുെകാടുക്കാൻ േറാമൻ കവിയായ െവർജിൽ
എത്തി. അേദ്ദഹം ദാെന്തെയ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. മല�
യാളെചറുകഥയുെട െകാടുങ്കാട്ടിലകെപ്പട്ട എെന്ന േപ�
ടിപ്പിക്കാൻ വന്യമൃഗങ്ങൾ വന്നു നിൽക്കുന്നു. പേക്ഷ,
സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലതാനും. അങ്ങെനെയാരു ക്രൂ�
രമൃഗമാണു് ശ്രീ. പി.ആർ. നാഥെന്റ ‘അളകനന്ദ’ എന്ന
െചറുകഥെയന്നു പറയാൻ എനിക്കു ൈവഷമ്യമില്ലാതി�
ല്ല. കാരണം അതിെന്റ രചയിതാവു് എെന്റ പഴയ സു�
ഹൃത്താെണന്നതാണു്. അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരത്തു്
േജാലിയായിരുന്നേപ്പാൾ ഞാനും അേദ്ദഹവും േനാവ�
ലിസ്റ്റ് ശ്രീ. െക. സുേരന്ദ്രനും ഒരുമിച്ചു സായാഹ്നസവാ�
രികൾ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ സുേരന്ദ്രനും
നാഥനും കൂടി എെന്റ വീട്ടിേലക്കു വരുേമ്പാൾ ഞാൻ
വഴിയിൽ വച്ചു് അവെരക്കണ്ടതും പിന്നീടു് ഞങ്ങൾ ഒരു�
മിച്ചു നടന്നതും ഓർമ്മയിെലത്തുന്നു. അങ്ങെന മനസ്സു
െകാണ്ടടുത്ത ഒരു നല്ല മനുഷ്യെന്റ രചനെയ സിംഹ�
മാേയാ പുലിയാേയാ െചന്നായാേയാ കാണുന്നതു് മനു�
ഷ്യത്വമല്ലേല്ലാ. എങ്കിലും സത്യം മനുഷ്യത്വത്തിനും മുക�
ളിൽ നിൽക്കുന്നതുെകാണ്ടു് പി.ആർ. നാഥെന്റ കഥ
ദംഷ്ട്രകൾ കാണിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹിംസ്രജന്തുവാ�
െണന്നു പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അച്ഛെന്റ വാത്സല്യം
അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു തേന്റടക്കാരിയായ െപൺകുട്ടി
അച്ഛെനേപ്പാെല കരുതി ഒരു വയസ്സൻ ൈഡ്രവറുെട
കാലിൽ െതാട്ടു വന്ദിച്ചതിെന ൈലംഗികാക്രമണമാ�
യി പ്രിൻസിപ്പലും േഹാസ്റ്റൽ േമട്രനും കരുതിേപാലും.
തള്ള അതു േകട്ടയുടെന േമാെള കണ്ടമാനം അടിച്ചു�
േപാലും. പിന്നീടു് യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിച്ചു് അവർ (അമ്മ)
പശ് ചാത്തപിച്ചുേപാലും. ഏതു െവള്ളരിക്കാപ്പട്ടണത്തി�
ലാണു് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതു്? നിത്യജീവിത സത്യ�
മില്ല ഇതിൽ. നിത്യജീവിതത്തിെല സത്യമില്ലായ്മെയ
കലയുെട സത്യമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും പ്രതിഭാശാലി�
കൾക്കു്. അതിനും കഴിയുന്നില്ല പി.ആർ. നാഥനു്. ഈ
രചന മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലാണു് ക്രൂരതയാർന്നു നില്ക്കു�
ന്നതു്. േപടിച്ചുനിൽക്കുന്ന എെന്ന രക്ഷിക്കാൻ െവർജി�
ലുേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ െവർജിേല േവഗം വരൂ.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ െചറുകഥകെളക്കുറിേച്ച എഴുതുന്നു�
ള്ളൂ. കവിതകെള അവഗണിക്കുന്നു. ഇതു ശരിയാ�
േണാ?

ഉത്തരം: െചറുകഥകൾ മീറ്റിങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ
സേമ്മളനത്തിനുേശഷം േമശപ്പുറത്തു െകാണ്ടുവയ്ക്കു�
ന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽെപ്പട്ട െവള്ള മുന്തിരിങ്ങ�
േപാെലയാണു്. കാണാൻ ചന്തമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഒന്നു്
അടർത്തിെയടുത്തു് തിന്നാൽ വല്ലാെത പല്ലു പുളി�
ക്കും. പിെന്ന റ്റൂത്ത് ബ്രഷ് െതാടാനാവില്ല പല്ലിൽ.
കവിതകൾ വാളൻപുളിേപാെലയാണു്. കാണാനും
ചന്തമില്ല. വായ്ക്കകേത്തക്കു ഇടാനും വയ്യ.

േചാദ്യം: െചറുപ്പകാലെത്ത നിരീശ്വരന്മാർ വൃദ്ധരാകു�
േമ്പാൾ ഈശ്വരവിശ്വാസികളാകുന്നെതങ്ങെന?

ഉത്തരം: വാർദ്ധക്യത്തിൽ േരാഗങ്ങൾ പലതും
വരും. മരണം അടുത്തുെവന്നു കണ്ടാൽ േപടിച്ചു്
ആശ്രയസ്ഥാനം േതടും. ആ ആശ്രയസ്ഥാനമാ�
ണു് ഈശ്വരൻ. ബർട്രൻഡ് റസ്സൽ, സാർത്ര് ഇവർ
േപാലും ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ഒരതീതസത്യത്തിൽ
വിശ്വസിച്ചു.

േചാദ്യം: സത്യം പറയണം. നിങ്ങൾക്കു ആശാെന്റ
കവിത ഇഷ്ടേമാ അേതാ വള്ളേത്താളിെന്റ കവിത�
േയാ?

ഉത്തരം: സത്യം പറയണം. നിങ്ങൾക്കു െഷല്ലിയുെട
കവിത ഇഷ്ടേമാ അേതാ കീറ്റ്സിെന്റ കവിതേയാ?

േചാദ്യം: സ്ത്രീപുരുഷെന്റ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചാൽ?

ഉത്തരം: സ്ത്രീ സുന്ദരിയെണങ്കിൽ അവളുെട സൗന്ദ�
ര്യം പുരുഷേവഷം ധരിക്കലിൽ ഇരട്ടിയാകും. സുന്ദ�
രനായ പുരുഷൻ സാരിയും ബ്ലൗസും ധരിപ്പിച്ചാൽ
കാണുന്നവർക്കു ഛർദ്ദിക്കാൻ േതാന്നും.”

“കുമാരാ നിനക്കച്ഛനാരമ്മയാെരന്നു് അമന്ദ
പ്രേമാേദന േചാദിക്കെട്ട ഞാൻ.”“മധുേദ്വഷിെയയും
മഹാലക്ഷ്മിേയയും െതാട്ടുകാണിക്കാൻ വയ്യാത്തതു�
െകാണ്ടു് ഞാൻ േഖദിക്കുന്നു.” “െചറുപ്പക്കാരി�
കൾ ഗൾഫിൽനിന്നു് വരുന്ന െപർഫ്യും േതക്കുന്നതു്
നേന്നാ?”

“താമരപ്പൂവിെന്റ സൗരഭ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നി�
ങ്ങൾ അതിൽ െസന്റ് ഒഴിക്കാറുേണ്ടാ?”

1989 ഒേക്റ്റാബാറിൽ അർബുദത്താൽ മരിച്ച ദനീേലാ
കീഷ് (Danilo Kis) എന്ന യുേഗാസ് ളാവിയയിെല സാ�
ഹിത്യകാരൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ’െഗ്രയ് റ്റാ’യിരുന്നുൻ.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ Hourglaas എന്ന േനാവലിനും The
Encyclopedia of the Dead എന്ന കഥാസമാഹാരത്തി�
നും സദൃശമായി ആധുനിക സാഹിത്യത്തിൽ ഒന്നുമില്ല.
കലെകാണ്ടു മരണേത്താടു സമരം െചയ്തകലാകാരനാ�
യിട്ടാണു് നിരൂപകർ അേദ്ദഹെത്ത കാണുന്നതു്. പ്രിയ�
െപ്പട്ട വായനക്കാർ കീഷിെന്റ കൃതികൾ വായിക്കണം.

□
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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.)
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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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