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സാഹിത്യവാരഫലം
1996/02/04-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ശ്രീ. ഇ.എം.എസ്സിനു സ്വ�
ന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടു്
സാഹിത്യെത്ത സംബന്ധിച്ചു്.
അേദ്ദഹം അതു വസ്തുനി�
ഷ്ഠമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ആേരാടും അേദ്ദഹത്തിനു
േദഷ്യമില്ല. ആെരങ്കിലും
േകാപിച്ചു് അേദ്ദഹെത്ത
ശകാരിച്ചാലും മാന്യതേയാെട
മാത്രമാണു് അേദ്ദഹത്തിൽ�
നിന്നു മറുപടിയുണ്ടാകുന്നതു്.
പേക്ഷ, ഇ. എം. എസ്സി�
െന ആക്രമിക്കുന്നവർക്കു്
ഈ സമചിത്തതേയാ
നിഷ്പക്ഷതേയാ ഇല്ല.

മഹാനായ മിസ്റ്റികു് പര�
മഹംസൻ േയാഗാന�
ന്ദെനക്കുറിച്ചു് േകൾക്കാ�
ത്തവരില്ല (Paramahamsa
Yogananda, 1893–
1952). അേദ്ദഹത്തിെന്റ
‘Autobiography of a Yogi’
എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ പുസ്ത�
കം എത്രെയത്ര ഭാഷകളി�
േലക്കാണു് തർജ്ജമ െചയ്തി�
ട്ടുള്ളതു്. ഒരിക്കൽ ഒരു േപർ�
ഷ്യൻ കവി അേദ്ദഹേത്താ�
ടു പറഞ്ഞു േപർഷ്യൻ കവി�
തയ്ക്കു് രണ്ടർത്ഥമുെണ്ടന്നു്;
ഒന്നു്: ആന്തരം. രണ്ടു്: ബാഹ്യം. ഒരു ദിവസം േയാഗാ�
നന്ദൻ ഒമർ ഖയാമിെന്റ റൂബായിയാത്തിൽ ശ്രദ്ധെചലു�
ത്തി വായിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അതിെന്റ ബാഹ്യാർ�
ത്ഥത്തിെന്റ ഭിത്തികൾ ഇടിഞ്ഞുതകരുന്നതായി േതാ�
ന്നി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീക്ഷണത്തിൽ ആന്തരാർത്ഥ�
ങ്ങൾ സ്വർണ്ണഖനിെയന്നേപാെല ആവിർഭവിക്കുകയും
െചയ്തു. േപർഷ്യയിൽ ഒമറിെന മിസ്റ്റിക്കായും ആധ്യാത്മി�
കാചാര്യനുമായിട്ടാണു് കരുതിേപ്പാരുന്നതു്. സൂഫിസ�
ത്തിെന്റ തത്ത്വങ്ങെള ബിംബങ്ങളാക്കി രചിച്ച ഈ കൃ�
തിയിൽനിന്നു് ആധ്യാത്മികത്വത്തിെന്റ പരിമളം പ്രസ�
രിക്കുന്നുെവന്നു കണ്ടു് േയാഗാനന്ദൻ അേത രീതിയിൽ
അതിെന വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ആ വ്യാഖ്യാനമാണു് “Rubaiyat
Explained” (Edited by Donald Walters) എന്ന ഗ്രന്ഥം.
ഒമർ ഖയാമിെന്റ കാവ്യത്തിനു പല ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ�
കളുെണ്ടങ്കിലും േയാഗാനന്ദനു് ഇഷ്ടെപ്പട്ടതു് ഫിറ്റ്സ്െജ�
റൾഡിെന്റ തർജ്ജമയാണു്. മൂലഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഭംഗി
ആ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയിൽ കാണുന്നതുേപാെല േവെറ
ഒരു തർജ്ജമയിലുമില്ല. കവി േറാബർട് േഗ്രയ് വ്സിെന്റ
തർജ്ജമ േലഖകൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഫിറ്റ്സ്െജറൾഡി�
െന്റ തർജ്ജമയുെട അടുെത്തങ്ങും അതു വരില്ല.

പരമഹംസൻ േയാഗാനന്ദൻ

േയാഗാനന്ദെന്റ ആധ്യാ�
ത്മികമായ വ്യാഖ്യാനം
ശരിയാണു്. ഒമറിെന്റ
റൂബായിയാത്തിെന�
ക്കാൾ കലാപരമായി
േമന്മ കൂടും ഹാഫിസി�
െന്റ റൂബായിയാത്തിെന�
ന്നു് േപർഷ്യൻ പണ്ഡി�
തന്മാർ പറയുന്നു. ഹാ�
ഫിസിെന്റ ആ കാവ്യ�
ത്തിനും ആധ്യാത്മിക�
മായ വ്യാഖ്യാനമാണു് അവർ നല്കുക. ബാഹ്യാർത്ഥത്തി�
നല്ല, ആന്തരാർത്ഥത്തിനാണു് പ്രാധാന്യെമന്നു് വീണ്ടും
പറയാം.

േയാഗാനന്ദെന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ സ്വഭാവം കാണി�
ക്കാൻേവണ്ടി ഒരർത്ഥപ്രദർശനം നടത്തെട്ട. ഒമർ:

Awake for Morning in the Bowl of night
Has flung the stone that puts the stars to flight.
And Lo! the Hunter of The East has caught
The Sultan’s Turrent in a Noose of Light.

(Fitzgerald, 1st edition)

ഇനി േയാഗാനന്ദെന്റ വ്യാഖ്യാനം. സമ്പൂർണ്ണമായും
അെതഴുതാൻ സ്ഥലമില്ല. ഒരു ഭാഗം മാത്രം െകാടുക്കാം.

Thus sang the inner Silence
‘Forsake your sleep of,
ignorance: Awake!’
‘For the dawn of wisdom
has flung into the dark
bowl of your unknowing
the stone of spiritual
discipline—that weapon
of divine power that
can break the bowl and
put to flight the palling
stars of earthly desire.’
‘Behold, Wisdom—the
Hunter of the East
has cast a noose of
light to encircle the
kingly minaret of your
egoic pride: wisdom to
free you at last from
the long night of spiritual
ignorance’

ഇതിനു േശഷം Expanded meaning. സ്ഥലപരിമിതി�
െയക്കരുതി അതു ഞാൻ എടുെത്തഴുതുന്നില്ല. േയാഗാ�
നന്ദൻ തുടർെന്നഴുതുന്നു.

Keys to Meaning
Morning—The dawn of awakening from delusive
material existence
Bowl of night—The dark night of Soul—ignorance
Stone—Delusion—shattering
acts of spiritual
self-discipline.

Stars— Falsely attractive
material desires
Hunter of the East— Eastern Wisdom,
hunter and destroyer of delusion
Sultan’s Turret— The Kingly minaret of pride.

Noose of light— The light of wisdom, which like a
lasso haloes the darkness of ego and ensnares it,
transorming it forever into kindred light.

ഇതിനുേശഷം േയാഗാനന്ദെന്റ ശിഷ്യൻ െഡാൻൾഡ്
വാൾേട്ടഴ്സിെന്റ editorial Comment വരുന്നു. വിദ്വജ്ജ�
േനാചിതമാണു് ആ അഭിപ്രായക്കുറിപ്പുകൾ (വില Rs
125).

1. The Rubaiyat, Fitzgerald First Edition 1859. Fourth
Edition 1879.

2. The Rubaiyat, Transalted by Robert Graves and
Omar Ali-Shah.

3. The Rubaiyat, Translated by Peter Avery and
John Heath-Stubbs.

ഈ തർജ്ജമകൾ വീണ്ടും വായിച്ചതിനുേശഷമാണു്
ഞാൻ മുകളിെല ഖണ്ഡിക എഴുതിയതു്.

1 സി.പി. നായർ

െചേക്കാവ്

എെന്റ വീട്ടിനടുത്തുള്ള
ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ
ഒരു െപണ്ണിെന കല്യാ�
ണം കഴിച്ചുെകാണ്ടു
വന്നു. അടുത്ത വീട്ടിൽ
പുതുെപ്പണ്ണു വന്നാൽ
അവെള കാണാൻ
േപാകുന്ന ഏർപ്പാടു�
ണ്ടു് ഈ പട്ടണത്തിൽ.
എെന്റ വീട്ടിെല സ്ത്രീ�
കൾ നവവധുവിെന കാ�
ണാൻ േപായി. അവ�

ളുെട േപരു് എെന്തന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ വിദ്രുമാ�
ധരി എന്നാെണന്നു് എെന്റ സഹധർമ്മിണി പറഞ്ഞു.
ഞാൻ അതുേകട്ടു ചിന്തയിലാണ്ടു. ഒരു ഗ്ലാസ്സ് ചുക്കുെവ�
ള്ളം ഭർത്താവിനു േവണെമങ്കിൽ ‘എടീ വിദ്രുമാധരീ’
എന്നു വിളിേക്കണ്ടി വരിേല്ല? അേപ്പാൾ െതാണ്ട കൂടു�
തൽ ഉണങ്ങുകയും പല്ലുകൾ െതറിക്കുകയും െചയ്യുക�
യിേല്ല? അതാേലാചിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ എെന്റ മു�
ത്തച്ഛെന്റ അനിയൻ ആറ്റുേനാറ്റുണ്ടായ ആൺകുട്ടിക്കു
ഷഡക്ഷരസുന്ദരൻനായർ എന്നു േപരിട്ടതു് ഓർമ്മയി�
േലക്കു കടന്നുവന്നു. അമ്പതു വയസ്സായേപ്പാൾ തെന്ന
െകാച്ചപ്പൂപ്പെന്റ പല്ലുകൾ എല്ലാം െകാഴിഞ്ഞുേപായി.
‘എടാ ഷഡക്ഷരസുന്ദരൻനായേര ആ മുറുക്കാങ്കടയിൽ�
െച്ചന്നു് ഒരു ചക്രത്തിനു മുറുക്കാൻ വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവാ’
എന്നു് അേദ്ദഹം എങ്ങെന പറയും? അേപ്പാൾ ഈ.വി.
കൃഷ്ണപിള്ളയുെട ഒരു േനരേമ്പാക്കും ഓർമ്മയിെലത്തി.
കൂട്ടുകാരെന്റ ഭാര്യ െപറ്റു എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ അയാൾ
െകാച്ചിെന കാണാൻ േപായി. ശിശു ഫൗണ്ടൻ േപന�
യുെട അത്രേയയുള്ളൂ. െതാട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ശിശുവി�
െന േനാക്കി ആഗതൻ േചാദിച്ചു േപരു് എന്തു്? ഉടെന
ഉത്തരം കിട്ടി. േവണുേഗാപാലഗീതരസബാലഗംഗാ�
ധരൻ. ഈ.വി. േചാദിക്കുന്നു. െകാച്ചിെന്റ തന്ത വയ�
സ്സനാകുേമ്പാൾ അങ്കണത്തിൽ വീണുെവന്നു കരുതൂ.
‘എടാ േവണുേഗാപാലഗീതരസബാലഗംഗാധരാ ഓടി
വാേയാ. ഒന്നു പിടിെച്ചഴുേന്നല് പിേക്കാ’ എന്നു് അയാൾ
വിളിച്ചാൽ അേതാെടാപ്പം പ്രാണനും േപാവുകയിേല്ല.

േകരളത്തിേലയും ബംഗാളി�
െലയും ജർമ്മനിയിെലയും
അേമരിക്കയിേലയും െപൺ�
കുട്ടികൾ ശൃംഗരിക്കുന്നതു്
ഒേര വിധത്തിലാണു്. നാ�
ണം വന്നാൽ എല്ലാവരും
ഒേര മട്ടിൽ മുഖം െപാത്തും.
അതിനാൽ േപ്രമപ്രകട�
നരീതികൾക്ക്, അവെയ
പ്രതിപാദിക്കുന്ന െചറുകഥ�
കൾക്കു് സമാന സ്വഭാവം
വരും. ആ സമാനസ്വഭാവ�
ത്തിൽ വ്യത്യസ്തത വരുത്താൻ
കഥാകാരനു കഴിഞ്ഞാൽ
വായനക്കാരനു പരാതിയില്ല.

പ്രശസ്തനായ ഹാസ്യസാ�
ഹിത്യകാരൻ ശ്രീ. സി.പി.
നായർ േപരുകൾ െതറ്റി�
െച്ചഴുതുകയും പുരുഷന്മാ�
െര സ്ത്രീകളാക്കുകയും െച�
യ്യുന്നവരുെട ബുദ്ധിശൂന്യത�
െയയാണ് പരിഹസിക്കു�
ന്നതു്. (മംഗളം വാരിക—
ലക്കം—‘പ്രിയെപ്പട്ട ശ്രീമ�
തി’) സി.പി. നായെരത്ത�
െന്ന ഒരു വടേക്കയിന്ത്യൻ
ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ശ്രീമതിയാ�
ക്കിക്കളഞ്ഞു. നർമ്മഭാസുര�
മായ രചനയാണു് സി.പി.

നായരുേടതു്. വായനക്കാർക്കു് വല്ലേപ്പാഴും ചിരിച്ചു് ഉള്ളു�
കുളിർക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിത്തരുന്ന അേദ്ദഹത്തി�
നു ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇത്തരം ഹാസ്യേലഖനങ്ങൾ
വായിക്കുേമ്പാൾ വായനക്കാരുെട പിരിമുറുക്കത്തിനു്
അയവു വരും. അതുെകാണ്ടു നർമ്മം കലർന്ന രചന�
കൾ ധാരാളമായി വാരികകളിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തണം
പത്രാധിപന്മാർ.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: ഈ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള സഞ്ജയെനക്കാൾ
വലിയ ഹാസ്യ സാഹിത്യകാരനാെണന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നതു പ്രേദശികേസ്നഹം െകാണ്ടേല്ല?

ഉത്തരം: മലിനമായ മനസ്സുള്ളവർ ഇതിനപ്പുറവും
േചാദിക്കും. എഴുത്തച്ഛൻ വടക്കുള്ള കവിയായതു�
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം കണ്ണശ്ശപ്പണിക്കെരക്കാൾ േകമ�
നാെണന്നു് ഏതു െതക്കൻ പൗരനാണു പറയുക?
െവണ്ണിക്കുളം േഗാപാലക്കുറുപ്പു് മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂ�
റിെല കവിയായതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ൈവേലാപ്പി�
ള്ളിേയക്കാൾ േകമനാെണന്നു് ഇവിെട ആരു അഭി�
പ്രായെപ്പടും? പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായെരക്കാൾ
വലിയ കവിയായി േകാട്ടയത്തിനു െതക്കു് ആരു�
ണ്ടു്? ഇരയിമ്മൻ തമ്പി ഉണ്ണായിവാരിയെരക്കാൾ
വലിയ കവിയാെണന്നു് ഇവിെട ആരു പറയുന്നു?
ഈ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള നക്ഷത്രമാണു്. സഞ്ജയൻ
മിന്നാമിനുങ്ങും.

േചാദ്യം: ഇവിെട ബാംഗ് ളൂരിൽ കഴുതകളില്ല. കഴുത�
െയ കാണാൻ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു ശാസ്തമം�
ഗലത്തു വന്നാൽ മതിേയാ?

ഉത്തരം: െചലവേല്ല അവിടന്നു് ഇവിടംവെര വരാൻ?
താങ്കളുെട വീട്ടിൽ കണ്ണാടി കാണുമേല്ലാ. അെതടു�
ത്തു് ഒന്നു േനാക്കൂ. ആഗ്രഹത്തിനു സാഫല്യമുണ്ടാ�
കും.

േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട ഈ ആന്റി െഫമിനിസം അസ�
ഹനീയമാണു് േകേട്ടാ?

ഉത്തരം: േകട്ടു. ൈകയ്യക്ഷരത്തിൽനിന്നു് ഭവതി
ആെരന്നു് എനിക്കു മനസ്സിലായി. ഞാൻ ആന്റി
െഫമിനിസ് റ്റു തെന്ന. പേക്ഷ, ആന്റിവിമൻ അല്ല.

േചാദ്യം: പടിഞ്ഞാറൻ സാഹിത്യം അത്ര ഉത് കൃ�
ഷ് ടേമാ?

ഉത്തരം: െചേക്കാവിെന്റ ‘ഡാർലിങ് ’ േപാെല, േഗാ�
ഗലിെന്റ ‘ഓവർേകാട്ട് ’ േപാെല േടാൾസ് േറ്റായിയുെട
‘െഡത്തു് ഓഫ് ഇവാൻ ഇലിച്ച് ’ േപാെല െവർജീ�
നിയ വുൾഫിെന്റ ‘Kew Gardens’ േപാെല, ഷ് നി റ്റ്�
സ് ളറുെട ‘Flowers’ േപാെല ഒരു െചറുകഥ നമുക്കു�
േണ്ടാ? ദാനീേലാകീഷിെന്റ ‘Hour Glass’ േപാെല
ഒരു േനാവൽ മലയാളത്തിലുേണ്ടാ? ഇവിെട ചി�
ലർ സി.വി. രാമൻപിള്ളെയക്കാൾ വലിയനായ
േനാവലിസ്റ്റ് േവെറയിെല്ലന്നു പറഞ്ഞുനടക്കുന്നു.
അജ്ഞത.

േചാദ്യം: സ്വന്തം ഭാര്യെയ അന്യരുെട മുൻപിൽവച്ചു
ശാസിക്കുകേയാ അപമാനിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നതു
ശരിയാേണാ?

ഉത്തരം: ശരിയെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, അതു് അധമത്വവു�
മാണു്. ധീരനായ പുരുഷൻ മറ്റു ധീരന്മാേരാടു മല്ലി�
ടും. ഭീരു അന്യരുെട മുൻപിൽവച്ചു ഭാര്യെയ അപമാ�
നിക്കും.

േചാദ്യം: ജുഗുപ്സാവഹം എന്നു നിങ്ങൾ കൂെടക്കൂെട
പറയുന്നു. എന്താ അതു്?

ഉത്തരം: ഭാര്യ ഭർത്താവിേനാടു െകാഞ്ചുന്നതു്. ഭർ�
ത്താവു് ഭാര്യേയാടു െകാഞ്ചുന്നതു്. രണ്ടും ദ്രഷ്ടാ�
ക്ക െള ഛർദ്ദിപ്പിക്കും. കാമുകിയുേടയും കാമുകേന്റ�
യും സല്ലാപങ്ങൾ കാണാം. രസിക്കാം.

2 ഗീതാഹിരണ്യൻ

െവർജീനിയ വുൾഫ്

വായനക്കാേരാടു് ഒരു
േചാദ്യം. നിങ്ങൾ രാ�
ത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങു�
േമ്പാൾ െപെട്ടന്നു് ഉണ�
രുകയും ഒരു മിന്നാമി�
നുങ്ങ് പ്രകാശം പ്രസ�
രിപ്പിച്ചു െകാണ്ടു മുറിയി�
െലങ്ങും നീങ്ങുന്നതു കാ�
ണുകയും െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ?
ഓേരാ തവണ അതു മി�
നുങ്ങുേമ്പാൾ സവിേശ�
ഷാനുഭൂതി ഉണ്ടാകും.
ഒടുവിലതു് അപ്രത്യക്ഷ�
മാകുന്നു. മിന്നാമിനുങ്ങ് ജന്നലിലൂേട പറന്നു േപായാലും
പ്രകാശബിന്ദു മുറിയിെല അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽ�
ക്കുന്നുെവന്നു േതാന്നും. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിെയ മിന്നാമിനു�
ങ്ങുകെള േപാെല പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന കലയാണു് ശ്രീമ�
തി ഗീതാ ഹിരണ്യേന്റതു്. പ്രതിപാദ്യ വിഷയം പഴയതു
തെന്ന. സൗന്ദര്യം നശിച്ച ഭാര്യയുെട സാന്നിദ്ധ്യത്തിലും
അസാന്നിദ്ധ്യത്തിലും മറ്റു സ്ത്രീകേളാടു് താല്പര്യം കാണി�
ക്കുന്ന ഭർത്താവു്. അതു കാണുേമ്പാൾ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന
അസ്വസ്ഥതയും നിരാശതയും േവദനയും. പേക്ഷ, ഗീ�
തയുെട ആവിഷ്കാര രീതി വിഷയത്തിെന്റ ചിരപരിചിത
സ്വഭാവെത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം െചയ്യുന്നു. കഥ വായിച്ചു
തീരുേമ്പാൾ സഹതാപത്തിെന്റ നീർച്ചാൽ ആ പാവ�
െപ്പട്ട ഭാര്യയുെട േനർക്കു് ഒഴുകി തുടങ്ങുന്നതു് വായിക്കു�
ന്നവനു കാണാം. അതിെന്റ പ്രവാഹം തന്നിൽ നിന്നു്
ഉദ്ഭവിക്കുന്നുെവന്നും അനുവാചകൻ ഗ്രഹിക്കും.

സ്വന്തം ഭാര്യെയ അന്യരുെട
മുൻപിൽ വച്ചു ശാസിക്കുക�
േയാ അപമാനിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്നതു് ശരിയാേണാ?

ശരിയെല്ലന്നു മാത്രമല്ല,
അതു് അധമത്വവുമാണു്.
ധീരനായ പുരുഷൻ മറ്റു
ധീരന്മാേരാടു മല്ലിടും. ഭീരു
അന്യരുെട മുൻപിൽവച്ചു
ഭാര്യെയ അപമാനിക്കും.

ആരുെടയും െടക്നിക് കടം
വാങ്ങാെതയാണു് ഗീതാ
ഹിരണ്യൻ “കവിതയും ജീ�
വിതവും ഒരു ഉപന്യാസവി�
ഷയത്തിനപ്പുറം” എന്ന െച�
റുകഥ എഴുതിയതു് (ഇന്ത്യാ
റ്റുേഡ, ജനുവരി 6–20, 1996).
ഭർത്താവിെന സംബന്ധിച്ച
സത്യം സഹജാവേബാധ�
ത്തിലൂെട ഗ്രഹിച്ചു് സ്വന്തം
ജീവിതത്തിെന്റ ട്രാജഡിെയ സ്ഫുടീകരിക്കുന്ന ഇക്കഥ�
യ്ക്കു് ആർദ്രീകരണ ശക്തിയുണ്ടു്. ഒരു നൂതന നാദമാണു്
ഇക്കഥയിൽ നിന്നു ഞാൻ േകട്ടതു്.

3 േചഷ്ടകൾസദൃശങ്ങൾ

നിങ്ങളുെട ഈ ആന്റി െഫമി�
നിസം അസഹനീയമാണു്.
േകേട്ടാ?
േകട്ടു. ൈകയക്ഷരത്തിൽ
നിന്നു് ഭവതി ആെരന്നു്
എനിക്കു മനസ്സിലായി. ഞാൻ
ആന്റി െഫമിനിസ്റ്റു തെന്ന.
പേക്ഷ, ആന്റിവിമൻ അല്ല.

ചന്ദ്രൻ ആകാശത്തു നീങ്ങു�
ന്നു; ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നി�
ന്നു താഴേത്തക്കു വീഴുന്നു.
രണ്ടു വിഭിന്നങ്ങളായ സം�
ഭവങ്ങൾ. ശാസ്ത്രകാരൻ
ഈ ൈവവിധ്യെത്ത കൂട്ടി�
േച്ചർത്തു് ഏകത്വമുണ്ടാക്കു�
ന്നു. അതാണു് ഗുരുത്വാകർ�

ഷണ സിദ്ധാന്തം (ആൽഡസ് ഹക്സിലിയുെട Brave
New World Revisited എന്ന പുസ്തകം വായിച്ച ഓർ�
മ്മയിൽ നിന്നു്). എന്നാൽ ഓേരാ മനുഷ്യനും അപ്രതി�
രൂപ സ്വഭാവമുള്ളതു െകാണ്ടു മനുഷ്യെരയാെക സമീക�
രിക്കാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്നും ഹക്സിലി പറയുന്നുണ്ടു്. സമീ�
കരിക്കാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലങ്കിലും േചഷ്ടകളിൽ, വികാര
പ്രകടനങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്കു സാദൃശ്യമുണ്ടു്. േകരളത്തി�
െലയും ബംഗാളിെലയും ജർമ്മനിയിെലയും അേമരിക്ക�
യിെലയും െപൺകുട്ടികൾ ശൃംഗരിക്കുന്നതു് ഒേര വിധ�
ത്തിലാണു്. നാണം വന്നാൽ എല്ലാവരും ഒേര മട്ടിൽ മു�
ഖം െപാത്തും. അതിനാൽ േപ്രമപ്രകടന രീതികൾക്ക്,
അവെയ പ്രതിപാദിക്കുന്ന െചറുകഥകൾക്കു് സമാന
സ്വഭാവം വരും. ആ സമാനസ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യസ്തത
വരുത്താൻ കഥാകാരനു കഴിഞ്ഞാൽ വായനക്കാരനു
പരാതിയില്ല. േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ ‘അതിരിെല
പ്ലാവു് ’ എന്ന കഥെയഴുതിയ ശ്രീ. സുേരഷ് ഐക്കര
അതിനു യത്നിക്കുകയും ആ യത്നത്തിൽ വിജയം വരി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഒരു ‘പടുവൃദ്ധൻ മാവു് ’ മുത്തശ്ശിെയ�
യും കാമുകെനയും കാമുകിെയയും കൂട്ടിയിണക്കുന്നു. കാ�
മുകി േവെറാരുത്തെന കല്യാണം കഴിച്ചു േപാെയങ്കിലും
കാമുകൻ പ്രായേമെറെച്ചന്നിട്ടും ആ പഴയ കാമുകിേയാ�
ടുള്ള േസ്നഹം മറക്കാെത മാവിലൂെട അതിെന സാക്ഷാ�
ത്കരിക്കുന്നു. കാമുകെന്റ മാനസിക നില സൂക്ഷമത�
േയാെട ചിത്രീകരിച്ചു എന്നതിലാണു് ഇക്കഥയുെട സവി�
േശഷത നമ്മൾ കാേണണ്ടതു്.

4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ

1. ശ്രീമതി ബാലാമണിയമ്മയുെട കവിത്വസിദ്ധികെള
കുറിച്ചു് എനിക്കു് ഒരാേക്ഷപവുമില്ല. എന്നാൽ അവ�
െര കുറിച്ചു്, അവരുെട കാവ്യങ്ങെള കുറിച്ചു് േലഖന�
ങ്ങൾ എഴുതുന്നവർ ‘മാതൃത്വത്തിെന്റ മഹനീയത,
മാതൃത്വത്തിെന്റ മഹനീയത എന്നു െതാണ്ട കീറുന്ന
മട്ടിൽ നിലവിളിക്കുന്നതു് എന്തിനാെണന്നു മനസ്സി�
ലാകുന്നില്ല. അമ്മയുെട അപത്യ േസ്നഹം മറ്റേനകം
ഉത്കൃഷ്ട വികാരങ്ങെള േപാെല ഉത്കൃഷ്ടം തെന്ന.
എന്നാൽ അതിെന െപാക്കിപ്പിടിച്ചു് എന്തിനിങ്ങെന
കാതടപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ നിലവിളിക്കുന്നു?

2. മറ്റു വികാരങ്ങെളക്കാൾ മാതൃത്വേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട
വികാരത്തിനു് ബാലാമണിയമ്മ പ്രാധാന്യം നൽകി�
െയങ്കിൽ അതു സത്യേത്താടു െപാരുത്തെപ്പടുന്നില്ല
എന്നാണു് എനിക്കു പറയാനുള്ളതു്. ആത്മസംരക്ഷ�
ണമാണു് മനുഷ്യെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഏറ്റ�
വും പ്രധാനമായതു്. തനിക്കു ഹാനി വരാതിരിക്കാൻ
േവണ്ടി ഏതമ്മയും കുഞ്ഞിെന ഉേപക്ഷിക്കും. ‘തള്ള�
യ്ക്കിെട്ടാരു തല്ലു വരുേമ്പാൾ പിള്ളെയടുത്തു തടുേക്ക�
യുള്ളൂ’ എന്നു കവി പറഞ്ഞതു് െവറും േനരേമ്പാക്ക�
ല്ല. ആത്മസംരക്ഷണ വാഞ്ഛെയയാണു് അതു നർ�
മ്മം കലർത്തി ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതു്. അവിവാഹിത െപ�
റ്റകുഞ്ഞിെന ആശുപത്രിയിൽ ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടു കടന്നു
കളയുന്നതു്. ഏെതങ്കിലും വീട്ടിെന്റ മുൻവശേത്താ
അനാഥാലയത്തിെന്റ പടിെക്കട്ടിേലാ കുഞ്ഞിെന
ആരും കാണാെത െകാണ്ടു വച്ചിട്ടു കള്ളിെയേപ്പാ�
െല ഒളിച്ചു േപാകുന്നതു്. പ്രായം കൂടിയ മകെനേയാ
മകെളേയാ ഒരിക്കലും കൂെട െകാണ്ടിറങ്ങാെത ബ്യൂ�
ട്ടി പാർലർ സമ്മാനിച്ച സൗന്ദര്യവുമായി യുവതിെയ�
ന്ന മട്ടിൽ പട്ടണത്തിൽ നടക്കുന്നതു് ഇവെയാെക്ക
മാതൃത്വത്തിെന്റ മഹനീയത െകാണ്ടാേണാ? മൂത്ത�
മകൻ ഐ.എ.എസ് ഉേദ്യാഗസ്ഥനും ഇളയ മകൻ
ശിപായിയുമാെണങ്കിൽ അവരുെട അമ്മ ഐ.എ.
എസ്സുകാരേനാടു കൂടി താമസിക്കുേമാ അേതാ ശി�
പായിയുെട കൂെട താമസിക്കുേമാ?

3. ഞാെനാരു െകാറിയൻ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വടക്കൻ
െകാറിയയിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിെന ഭയന്നു്
ചിലർ െതക്കൻ െകാറിയയിേലക്കു് േപാകാൻ നദി
കടക്കുകയാണു് വള്ളത്തിൽ. മൂടൽമഞ്ഞുള്ളതുെകാ�
ണ്ടു് അക്കെര നില്ക്കാവുന്ന േപാലീസുകാെര അവർ�
ക്കത്ര ഭയമില്ല. െപെട്ടന്നു മഞ്ഞുമാറി, നക്ഷത്രങ്ങൾ
െതളിഞ്ഞു. രക്ഷെപ്പടുന്നവർക്കു േപടിയായി. അധി�
കാരികളുെട ൈകയിൽ െപട്ടുേപാകുെമന്നു്. തുഴകൾ
ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം േപാലും അവെര ഭയെപ്പടുത്തി.
അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരു കുഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു. എല്ലാ�
വരും വല്ലാെത േപടിച്ചു. െപാടുന്നെന ഒരു ശബ്ദം
െവള്ളത്തിൽ. കുഞ്ഞിെന്റ അമ്മ അതിെന നദിയി�
േലക്കു് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞതിെന്റ ശബ്ദമായിരുന്നു
അതു്. ഫ്രായിറ്റിെന്റ self-preservation സിദ്ധാന്തം
വിജയം വരിക്കുന്നു ഇവിെട. ബാലാമണിയമ്മയുെട
കവിതെയ വാഴ്ത്തിെകാള്ളൂ. മാതൃത്വെമന്ന വികാര�
ത്തിനു് സ്ഥൂലീകരണം നല്കാതിരിക്കൂ.

4. ഓേരാ രാജ്യത്തിനും നയങ്ങളുണ്ടു്. േദശീയ നയം,
സാമ്പത്തിക നയം, വിേദശനയം ഇങ്ങെന പലതും.
നമ്മുെട േദശീയ നയത്തിൽ പ്രാമുഖ്യം നല്കുന്നതു് സാ�
ഹിത്യകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ ഒന്നും മിണ്ടാതി�
രിക്കുക, അയാൾ മരിച്ചാൽ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസി�
ക്കുക എന്നതിനാണു്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുഷ്പച�
ക്രങ്ങൾ മൃതശരീരത്തിൽ വയ്ക്കുകയായി. പ്രമുഖന്മാർ
നിേശ്ചതനശരീരെമടുത്തു് ശ്മശാനത്തിേലക്കു് നടക്കു�
കയായി. മൂന്നു ചക്ക മുേള്ളാെട വിഴുങ്ങിയ മഹാസാ�
ഹിത്യകാരൻ അന്ത്യയാത്രയായി എന്നു തുടെരത്തു�
ടെര പ്രസ്താവങ്ങൾ. അനുേശാചന സേമ്മളനങ്ങ�
ളുെട ബഹളം. ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ െകാണ്ടു്
എല്ലാം െകട്ടടങ്ങുന്നു. പിന്നീടു് ‘കമാ’ എെന്നാരക്ഷ�
രം മരിച്ചയാളിെനക്കുറിച്ചു് ആരും പറയുന്നില്ല.

5. െവർജീനിയ വുൾഫിെന്റ A Room of One’s Own
എന്ന പുസ്തകത്തിലാെണന്നാണു് എെന്റ ഓർമ്മ.
Political anger—എന്നതിെനക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടു�
ണ്ടു്. ഈ േദഷ്യേത്താടു കൂടി ചിലർ േനാവലുകൾ
എഴുതുന്നുെവന്നു് വുൾഫ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതു
ശരിയെല്ലന്നും അവർ പറയുന്നു. ഇവിെടപ്പലർക്കും
ശാന്തതേയാെട എഴുതാൻ വയ്യ. േദഷ്യമാണു് അവ�
രുെട ഓേരാ രചനയിലും മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നതു്. ശ്രീ.
ഇ.എം.എസ്സിനു സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടു്
സാഹിത്യെത്തസ്സംബന്ധിച്ചു്. അേദ്ദഹം അതു വസ്തു�
നിഷ്ഠമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ആേരാടും അേദ്ദഹ�
ത്തിനു േദഷ്യമില്ല. അെരങ്കിലും േകാപിച്ചു് അേദ്ദഹ�
െത്ത ശകാരിച്ചാലും മാന്യതേയാെട മാത്രമാണു്
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു് മറുപടിയുണ്ടാകുന്നതു്. പേക്ഷ,
ഇ.എം.എസ്സിെന ആക്രമിക്കുന്നവർക്കു് ഈ സമ�
ചിത്തതേയാ നിഷ്പക്ഷതേയാ ഇല്ല. Political anger
ആണു് അവർക്ക്. ഈ േകാപെമാഴിവാക്കിയാേല
വിമർശനത്തിൽ പുേരാഗതിയുണ്ടാവൂ.

5 ശ്രീ. െക. രഘുനാഥനു് കത്തു്
സുഹൃേത്ത,

ഇെതഴുതുന്ന ആൾ
സ്ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരുന്ന കാലയളവി�
ലാണു് േകശവേദവി�
െന്റ ‘കളിേത്താഴിയും’
തകഴിയുെട ‘മാഞ്ചുവ�
ട്ടി’ലും മറ്റും മേനാരമ
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ അച്ച�
ടിച്ചു വന്നതു്. അവ വാ�
യിച്ചേപ്പാൾ ബാലനാ�
യിരുന്ന എനിക്കു് ഒര�
ദ്ഭുതപ്രപഞ്ചം തുറന്നു�
കിട്ടി. പിന്നീടു് േകശവ�
േദവിെന്റ ‘വില്പനക്കാരൻ’ എന്ന കഥ വായിച്ചേപ്പാൾ
ആ പ്രപഞ്ചം മഹാദ്ഭുതം തെന്നെയന്നു തീരുമാനിച്ചു.
എനിക്കു പ്രായംകൂടിയേതാെട വായനയുെട രീതി മാ�
റി.േനരെത്തക്കണ്ട പ്രപഞ്ചങ്ങൾക്കു് അത്രെയാന്നും
അദ്ഭുതാംശങ്ങളിെല്ലന്നു േതാന്നിത്തുടങ്ങി. ഇന്നു ഹൃ�
ദയത്തിൽ ഒരു ചലനവും കൂടാെത അത്തരം കഥകൾ
എനിക്കു വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എങ്കിലും ആ കഥാ�
കാരന്മാർ എെന്ന േക്ലശിപ്പിച്ചില്ല ഒരിക്കലും. ഇന്നെത്ത
സ്ഥിതി അതല്ല. താങ്കളുെട ‘ഗഗനചാരി’ എന്ന െചറു�
കഥ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വായിക്കുന്ന എനിക്കു്
യാതന. ‘യാതനാ തീവ്രേവദനാ’ എന്നു് അമരേകാ�
ശം. നമ്മുെട േദശീയപതാകയുെട മൂന്നു നിറങ്ങളുള്ള വാ�
ലുകേളാടുകൂടി ഒരു കുട്ടി അവൻ പറത്തുന്ന പട്ടേത്താ�
െടാപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർെന്നേന്നാ? ആ രംഗം
തെന്ന െടലിവിഷനിലും കാണാറാെയേന്നാ? കുട്ടിയും
പട്ടവും അടുത്ത പട്ടണത്തിേലക്കു േപായേപ്പാൾ ആകാ�
ശത്തും െടലിവിഷൻ െസറ്റിലും ഒന്നുമില്ലാതാെയേന്നാ?
സുഹൃേത്ത താങ്കൾ ആർജ്ജവമാർന്നു ശ്രമിച്ചിട്ടും ഭാരത�
ത്തിെന്റ സ്ഥിതിെയ ലാക്ഷണികമായി ആവിഷ്കരിക്കു�
ന്ന ഈ രചന കലയുെട േലാകേത്തക്കു ഉയരുന്നില്ല�
േല്ലാ. അതു താങ്കളുെട കുറ്റേമാ അേതാ അലിഗറിയുേട�
േതാ? താങ്കളുെട ആശയങ്ങേളാടു ഞാൻ േയാജിക്കുന്നു.
എന്നാൽ അവയുെട പ്രതിപാദനം ചാരുത ആവഹിക്കു�
ന്നിെല്ലന്നു് എഴുേതണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സദയം ക്ഷമിക്കൂ.

േസ്നഹപൂർവ്വം

സാഹിത്യവാരഫലക്കാരൻ

□
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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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