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സാഹിത്യവാരഫലം

1969/09/21-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ശ്രീമതി… ബേല േഭഷ്
മാതൃഭൂമി

ശ്രീമതി എം. ലീലാവ
തിയുെട പ്രബന്ധങ്ങൾ
വായിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം
ഞാൻ ശ്രീ. സി. വി.
കുഞ്ഞുരാമെന്റ പ്രബ
ന്ധങ്ങെളക്കുറിച്ചു വി
ചാരിച്ചുേപാകാറുണ്ടു്.
സി. വി. എത്ര ലളിത
മായും സ്പഷ്ടമായും എഴു
സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ
തിയിരിക്കുന്നു! ലീലാവ
തി എത്ര സങ്കീർണ്ണമായും അസ്പഷ്ടമായും എഴുതുന്നു!—
ഇതാണു് എെന്റ വിചാരം. ഈ വിചാരത്തിനു ശരി
യായ അടിസ്ഥാനമിെല്ലന്നു് ആർെക്കങ്കിലും േതാന്നുന്നു
േണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ അവർ ശ്രീമതി ലീലാവതി ആഗസ്റ്റ്
31-ാം തീയതിയിെല ‘മാതൃഭൂമി’ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴു
തിയിട്ടുള്ള ‘എലിജിയും വി.സി.യുെട വിലാപവും’ എന്ന
േലഖനം വായിക്കെട്ട. അതിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ഞാൻ
ഉദ്ധരിക്കാം.
‘അവയുെട ആന്തരദുഃഖധാരയിൽ ഒരു

കാലഘട്ടത്തിെന്റ ചരമഘണ്ടാനാദം
അനുരണനം െചയ്യുന്നതും പുതിെയാരു
ഘട്ടത്തിെന്റ അവതാരേഭരീനാദേത്താ
െടാപ്പം നിപുണേശ്രാത്രങ്ങൾക്കു േകൾ
ക്കാം. വ്യക്തിയുെട തനതുവക ദുഃഖങ്ങളും
ആശകളും ഭീതികളും എല്ലാം തന്നിൽ
തെന്ന കുഴിച്ചുമൂടുകയല്ലാെത നാലാൾ
എടുത്തു പരിേശാധിക്കത്തവണ്ണം കാറ്റ
ത്തിടാൻ തയാറില്ലായിരുന്നു അഭിജാത
െമന്നു സ്വയം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ കാല
ഘട്ടത്തിെന്റ അഭിരുചിവിേശഷം.”
ഈ വാക്യങ്ങളുെട അർത്ഥം ആദ്യെത്ത വായനയിൽ
വായനക്കാരനു് മനസ്സിലായിെയന്നു വരില്ല. രേണ്ടാ മൂ
േന്നാ പ്രാവശ്യം വായിക്കുേമ്പാൾ അർത്ഥം ഒെട്ടാെക്ക
മനസ്സിലാകും. ഈ േക്ലശം സഹിക്കാൻ ആർക്കു സമ
യമുണ്ടു് ? ആർക്കു മനസ്സുണ്ടു് ? വായനക്കാർ ൈവരസ്യ
േത്താെട വാരിക ദൂെര എറിയും.
ഇനി സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ എഴുതുന്നതു േനാക്കുക—
“സന്ധ്യയ്ക്കു അടിച്ചുതളിെയല്ലാം കഴിഞ്ഞു്

വിളക്കു െകാളുത്തുന്നതിനു് അല്പം മുമ്പാ
യി ഞാൻ അവിെട െചന്നു. വീട്ടിെന്റ മുൻ
വശത്തു മീനത്തു േകാണിൽ ഉണ്ടായിരു
ന്ന െവൺകളി പൂശിയ കിണറ്റുകല്ലിൽ
ഞാൻ െചന്നുകയറിനിന്നു. എേന്താ
ഒരു സേങ്കാചംെകാണ്ടു് അവിെട നിന്നു്
മുൻേപാട്ടു കാലുനീക്കുവാൻ കഴിയാെത
ഞാൻ ആ കിണറ്റുകല്ലിൽ തെന്ന ഇതി
കർത്തവ്യതാമൂഢനായി നില്ക്കുേമ്പാൾ
ഇക്കാവമ്മ ഒരു െചപ്പുക്കുടവുമായി കി
ണറ്റുകല്ലിൽ വന്നുകയറി. എെന്നക്കണ്ടു
നല്ലവണ്ണം പുഞ്ചിരി തൂകുവാൻ അറിയാ
വുന്ന ഇക്കാവമ്മ ഒരു പുഞ്ചിരി തൂകിയതു്
ഇന്നും എനിക്കുകാണാം”.
എെന്താരു സ്വാഭാവികത! എെന്താരു ലാളിത്യം! ലീലാ
വതിയുെടയും സി.വി.യുെടയും പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങൾ
വിഭിന്നങ്ങളായതുെകാണ്ടാണു് ൈശലിക്കും ഈ വ്യ
ത്യാസം വന്നെതന്നു് കരുതരുതു്. ലീലാവതി ഏതു വി
ഷയം ൈകകാര്യം െചയ്താലും ദുർഗ്രഹമാേയ എഴുതൂ.
ഗഹനങ്ങളായ േവദാന്തവിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദനം െച
യ്യുേമ്പാഴും സി. വി. കുഞ്ഞുരാമെന്റ ൈശലി സരളമാണു്.
പ്രസന്നമാണു്. േനേര ചിന്തിക്കുന്നവർ േനേര എഴുതു
ന്നു; വക്രമായി ചിന്തിക്കുന്നവർ വക്രമായി എഴുതുന്നു.
അല്ലാെതന്തു പറയാൻ, സുന്ദരമായ മലയാളഗദ്യം എഴു
താൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഈ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള, സി. വി.
കുഞ്ഞുരാമൻ, എം. ആർ. നായർ, മൂർേക്കാത്തു കുമാരൻ,
കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ, മന്നത്തു പദ്മനാഭൻ എന്നിവരുെട
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കണം. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുെട
തുള്ളൽക്കഥകൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കുകയും േവണം. ഇതു
വിദ്യാർത്ഥികേളാടു മാത്രമുള്ള ഉപേദശമല്ല. എെന്ന
േപ്പാെലയും ശ്രീമതി ലീലാവതിെയേപ്പാെലയും ഉള്ള
േകാേളജ് അദ്ധ്യാപർക്കും അംഗീകരിക്കാവുന്ന ഒരു നി
യമമാണു്; സാരസ്വതരഹസ്യമാണു്.
മലയാളൈശലിയുെട സ്വാ
ഭാവികതെയക്കുറിച്ചുള്ള
ഈ വിചാരം എെന്ന െകാ
ണ്ടുെചല്ലുന്നതു് ശ്രീ. െക. പി.
േകശവേമേനാെന്റ “മെറ്റാ
രു ജന്മദിനം” എന്ന മേനാ
ഹരമായ േലഖനത്തിേല
ക്കാണു്. താൻ വളെര േസ്ന
ഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തിേനാടു സംസാരിക്കുന്നമട്ടിലാണു്
ശ്രീ. െക. പി. േകശവേമേനാൻ എേപ്പാഴും എഴുതാറുള്ള
തു്. സ്വന്തം ജീവിതനിരീക്ഷണങ്ങളും ജീവിതരഹസ്യങ്ങ
ളും േസ്നഹിതേരാെടന്ന നിലയിൽ അേദ്ദഹം നേമ്മാടു
പറയുന്നു. അതിൽ വക്രതയില്ല, കാപട്യമില്ല, സന്ദിഗ്ദ്ധ
തെകാണ്ടു് വായനക്കാരെന കളിപ്പിക്കാനുള്ള യത്നമ
ല്ല. അക്കാരണത്താൽ വായനക്കാരൻ േലഖകേനാടു്
മാനസികമായി അടുക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേന്താ
ഷത്തിൽ പങ്കു േചർന്നു് സേന്താഷിക്കുന്നു; അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ദുഃഖത്തിൽ ഭാഗഭാക്കായി ദുഃഖിക്കുന്നു. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ജീവിതനിരീക്ഷണം ശരിയാെണന്നു് സമ്മതി
ച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്യുന്നു. തെന്റ എൺപത്തി നാലാ
മെത്ത ജന്മദിനത്തിൽ ഉണ്ടായ വിചാരങ്ങെള ആവിഷ്ക്ക
രിക്കുകയാണു് ശ്രീ. േകശവേമേനാൻ. നമുക്കു് മനസ്സി
ലാക്കാനുള്ള വസ്തുതകൾ പലതും ആ േലഖനത്തിലുണ്ടു്.
നമ്മുെട ജീവിതത്തിൽ പകർേത്തണ്ടവ പലതും അതി
ലുണ്ടു്. ശരിയായി മലയാളം എഴുതാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ
ത്തവർക്കു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനം വായിച്ചാൽ പ്ര
േയാജനമുണ്ടാകും.
ഒരു സ്ത്രീ പരിപൂർണ്ണനഗ്നത
േയാെട െതരുവിൽ നിന്നുെവ
ന്നിരിക്കെട്ട. വിവരമുള്ളവർ
അതു നിഷിദ്ധമാെണന്നു പറ
യും. പേക്ഷ, ഒേന്നാ രേണ്ടാ
േപർ അവെള േനാക്കി ഇങ്ങ
െന പ്രസ്താവിച്ചുെവന്നു വരും.
“ശ്രീമതി നേഗ്ന, ബേല േഭഷ്.”

ഗദ്യം ലളിതമായിരിക്ക
ണം, പ്രസന്നമായിരി
ക്കണം എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു്
കവിതേയാടു് അതിനു്
ബന്ധം പാടില്ല എെന്ന
നിക്കു് വിചാരമുള്ളതാ
യി ആരും കരുതരു
െതന്നു് അേപക്ഷിക്കു
ന്നു. ഗദ്യം കവിതേയാ
ടു് അടുക്കുേമ്പാഴും സു
ന്ദരമായിരിക്കും. അതി
െക. പി. േകശവേമേനാൻ
നു് ഉദാഹരണം ശ്രീ.
എം. ആർ. ബിയുെട േലഖനം തെന്ന. ശ്രീമതി ബാലാമ
ണിയമ്മയുെട ഷഷ്ടിപൂർത്തി ആേഘാഷിച്ചേപ്പാൾ താ
നും കൂട്ടുകാരും അതിൽ പങ്കുെകാള്ളാൻ േപായതിെന
എം. ആർ. ബി.വർണ്ണിക്കുകയാണു്. “ചിരിയും കരച്ചിലും”
എന്ന ആ പ്രബന്ധം മലയാളഗദ്യത്തിെന്റ സൗകുമാര്യം
ആവഹിക്കുന്നു, കാവ്യഭംഗിയുെട ഉത്കൃഷ്ടത പ്രദർശിപ്പി
ക്കുന്നു.
അന്തഃകരണത്തിെന്റ അനു
ശാസനങ്ങളും ൈവഷയിക ഭവതി നഗ്നതാപ്രദർശ
നവുമായി മുേന്നറിയാലും.
കൗതുകങ്ങളും തമ്മിൽ നട മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ െകാല
ക്കുന്ന േപാരാട്ടെത്ത ചി
പാതകികൾ ഉള്ളതുേപാെല,
ഭ്രാന്തന്മാരുള്ളതുേപാ
ത്രീകരിക്കുന്ന “നിഴൽയു
െല സാഹിത്യത്തിെല
ദ്ധം” എന്ന െചറുകഥ ഹൃ
ൈവരൂപ്യെത്ത വാഴ്ത്തുന്ന
ദയഹാരിയാണു്. ആ കഥ
വരുമുണ്ടു്. അവെര നാം
െയഴുതിയ ൈവശാഖൻ വി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം.
രസജീവിതം നയിക്കുന്ന
ഒരു േസ്റ്റഷൻമാസ്റ്റെര അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അയാൾക്കു
ൈകക്കൂലി വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടു്; എന്നി
ട്ടും വാങ്ങുന്നില്ല. റ്റിക്കറ്റില്ലാെത യാത്ര െചയ്ത ഒരു തരു
ണിെയ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കു വിേധയയാക്കാനുള്ള സൗക
ര്യം ലഭിച്ചു: അവസാനെത്ത നിമിഷംവെര അയാൾ സ്വ
ഭാവദാർഢ്യംെകാണ്ടു് ചലനമില്ലാെത നിന്നു. ഒടുവിൽ
ൈശഥില്യം വന്നേപ്പാൾ േനരം െവളുത്തുേപാകുകയും
െചയ്തു. േനരം െവളുത്തിെല്ലങ്കിലും അയാൾ വീഴുമായി
രുന്നില്ല: ആ രീതിയിലാണു് ൈവശാഖൻ േസ്റ്റഷൻ മാ
സ്റ്ററുെട സ്വഭാവം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. നല്ലകഥ; സംശ
യമില്ല. കഥാഗതിക്കു അനുരൂപമല്ലാത്ത ചില വർണ്ണ
നകൾ ഒഴിവാക്കിയിരുെന്നങ്കിൽ ഇതിെന്റ ശക്തികൂടു
മായിരുന്നുെവന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. കഥാകാരെന്റ
ഓേരാ വാക്യവും, ഓേരാവാക്കും കഥയുെട പരമലക്ഷ്യ
േത്താടു ബന്ധെപ്പട്ടതായിരിക്കണം. വിരസജീവിതം
നയിക്കുന്ന ഒരു േസ്റ്റഷൻമാസ്റ്റെറ ആന്റൺ െചേക്കാ
വും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അയാളുെട ശുഷ്കമായ ജീവിത
ത്തിേലക്കു് ഒരു തരുണി കടന്നുവരുേമ്പാൾ എെന്തന്നി
ല്ലാത്ത ആഹ്ലാദമുണ്ടാവുകയാണു്. ആ ൈവരാഗ്യെത്ത
യും ആഹ്ലാദെത്തയും തീക്ഷ്ണതമമാക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കു
ന്ന െചേക്കാവ്. ൈവശാഖൻ ആ കഥ വായിച്ചിട്ടിെല്ല
ങ്കിൽ വായിച്ചു േനാക്കണെമന്നു് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കു
ന്നു. ശ്രീ. എസ്. വി. േവണുേഗാപൻ നായർ മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ (െസപ്റ്റംബർ-7) എഴുതിയിട്ടുള്ള ‘വി
േമാചനം’ എന്ന കഥ പ്രതിരൂപാത്മക സ്വഭാവമുള്ളതാ
ണു്. അച്ഛെന്റ മരണമറിയിച്ചുെകാണ്ടുള്ള കമ്പി സേന്ദ
ശം കിട്ടിയേപ്പാൾ മകൻ വീട്ടിേലക്കുയാത്രയായി. തീവ
ണ്ടിയിലിരുന്നു് അയാൾ െപേയ്പായ കാലങ്ങെളക്കുറി
ച്ചു് ചിന്തിക്കുകയാണു്. അച്ഛനും അേദ്ദഹം ഉണ്ണുേമ്പാൾ
ഉരുളയ്ക്കുേവണ്ടി വന്നു കിടക്കുന്ന നായും. അച്ഛൻ േചാ
റുവലിെച്ചറിയും അതിെന്റ േനർക്കു്. അേദ്ദഹം മാത്രമ
ല്ല, അച്ഛെന്റ അച്ഛനും അങ്ങെന പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു…
അയാൾ വീട്ടിെലത്തി. ശവസംസ്ക്കാരം കഴിഞ്ഞു. ദിന
ങ്ങൾ കടന്നുേപായി. അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരു ദിവസം
കാറ്റും മഴയുമുണ്ടായി. മാവിെന്റ െകാമ്പു് വീട്ടിനുമുകളിൽ
ഒടിഞ്ഞു വീണു. നായു്—നിത്യൻ എന്നാണു് രാമെന്റ
േപരു്—ചിതറിേപ്പായി. പിെന്നയും ദിവസങ്ങൾ കടന്നു
േപായി. ഒരു ദിവസം അയാൾക്കു് ഒരു വിഭ്രമം ഉണ്ടാ
കുകയാണു്. മാവിെന്റ താെഴയുള്ള വിടവിലൂെട നായ
യുെട കാലു നീണ്ടുവരുന്നു. അതിെന്റ വിരലിൽ ഒരുഭാ
ഗം വീർത്തുെപാട്ടാറായിരിക്കുന്നു അതുനിറെയ ചലമാ
ണു്. കാലുവളർന്നു മുറിനിറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ അയാൾ
പുറത്തുചാടി… നായുെട രൂപം എേപ്പാഴും അയാെള
പിൻതുടരുകയാണു്. അതിെന്റ കുരയ്ക്കൽ എേപ്പാഴും
അയാൾ േകൾക്കുകയാണു്. െപെട്ടന്നു് അയാൾക്കു മന
സ്സിലായി ആ ശബ്ദം തെന്റ ഉള്ളിൽ നിന്നുതെന്നയാ
ണു് ഉണ്ടാകുന്നെതന്നു്. അയാൾ ചാടിെയഴുേന്നറ്റു് നീട്ടി
നീട്ടിക്കുരച്ചു. ഇതാണു് ‘വിേമാചന’ത്തിെല കഥ. ഈ
കഥയിെല നായകൻ “സായുധവിപ്ലവം, േതാക്കിൻകു
ഴലിൽ അധികാരം” എന്ന ചിന്താഗതികളുെട പ്രതിനി
ധിയാെണന്നു് കഥയിൽതെന്ന സൂചനയുണ്ടു്. അയാ
ളുെട അച്ഛൻ മെറ്റാരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുെട പ്രതിനിധി
യാണു്. മുത്തച്ഛൻ േവെറാരു കക്ഷിയുേടയും. എങ്കിലും
അവർ രണ്ടുേപരും നിത്യെന—പരമ്പരാഗതങ്ങളും പ്ര
തിേലാമസ്വഭാവമുള്ളവയുമായ രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതി
കെള—ഊട്ടിവളർത്തിയവരാണു്. നായകനു് ആ ശ്വാ
നെന െകാല്ലണെമന്നുണ്ടു്. വിപ്ലവം (കഥയിൽ െകാ
ടുങ്കാറ്റു് ) അതിെന നിഗ്രഹിച്ചു. എങ്കിലും ആ ചിന്താഗ
തിയുെട േപ്രതം വിപ്ലവകാരിേയയും പിന്തുടരുന്നുെവ
ന്നാണു് കലാകാരൻ അഭിവ്യജ്ഞിപ്പിക്കുന്നതു്. േയാന
സ്ക്കുവിെന്റ (Ionesco-അേയാനേസ്ക്കാ എന്നല്ല ഉച്ചാ
രണം) ഒരു നാടകത്തിൽ കഥാനായകെന്റയും നായി
കയുെടയും ഭൂതകാലജീവിതെത്ത ഒരു മൃതേദഹമാക്കി
അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ മൃതേദഹത്തിെന്റ കാലുവളർ
ന്നുവളർന്നു മുറിയിൽ നിറയുന്നു. അതു കണ്ടു് അവർ േപ
ടിക്കുന്നു. േയാനസ്ക്കൂവിെന അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നമട്ടി
ലാണു് കഥാകാരൻ ശ്വാനെന്റ കാലിെന വർണ്ണിക്കുന്ന
തു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥയിെല നായകനു് കമ്യുവിെന്റ
Outsider എന്ന േനാവലിെല നായകേനാടു് ഒരു അം
ശത്തിൽ സാദൃശ്യമുണ്ടു്. അമ്മയുെട മരണം അറിഞ്ഞി
ട്ടും കമ്യുവിെന്റ കഥാപാത്രം േക്ഷാഭിക്കുന്നില്ല. ഏഴുപ
തിനഞ്ചിനു പുറെപ്പേടണ്ട െട്രയിനിൽ ഓടിക്കിതെച്ച
ത്തി ഏഴുനാല്പത്തിയാറിനു ടിക്കറ്റു വാങ്ങി കയറുന്ന
േവണുേഗാപൻനായരുെട കഥാപാത്രത്തിനും ഒരു
എക്സിസ്െറ്റൻഷ്യലിസ്റ്റിെന്റ നിസ്സംഗതയുണ്ടു്. േവണു
േഗാപൻനായരുെട ഗ്രന്ഥപരിചയേത്തയും കഥെയഴു
തുന്നതിൽ പ്രകടമാകുന്ന ൈവദഗ്ദ്ധ്യെത്തയും ഞാൻ
ബഹുമാനിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഈ കഥയ്ക്കു ന്യൂനതയുണ്ടു്. ഹൃ
ദയത്തിൽ നിന്നല്ല പ്രജ്ഞയിൽ നിന്നാണു് അതിെന്റ
ആവിർഭാവം. താൻ ജനിച്ചകാലത്തു്—പെത്താമ്പതു
െകാല്ലം മുമ്പു്—അമ്മേയാടു പിണങ്ങിേപ്പായ അച്ഛെന
എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും മകൻ കാണുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ
തെന്റ അച്ഛനാെണന്നു് അയാൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ
ബാലൻ തെന്റ മകനാെണന്നു് അയാൾക്കറിയാം.
അയാൾ ശനിയാഴ്ചേതാറും അതിേല വരുന്നതുതെന്ന
മകെന കാണാനാണു്. ഒടുവിെലാരുദിവസം അച്ഛൻ
ആശുപത്രിയിൽക്കിടന്നുമരിക്കുന്നു. അമ്മയിൽനിന്നു്
ആ വാർത്ത േകൾക്കുന്ന മകൻ ദുഃഖിക്കുന്നു. ഇതാണു
ശ്രീ: ടാറ്റാപുരം സുകുമാരെന്റ ‘മരുപ്പച്ച’ എന്ന കഥയുെട
സാരം. അനുവാചകെന രസിപ്പിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ
സുകുമാരൻ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, “അത്ഭുതകര
മായ അന്ത്യമുള്ള”—Surprise end—ഇത്തരം കഥകൾ
ക്കു് ഒരു േദാഷമുണ്ടു്, ചീട്ടുെകാണ്ടു കാണിക്കുന്ന വിദ്യ
യുെട രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നീടും ആ വി
ദ്യ കാണാൻ രസം േതാന്നുകയില്ലേല്ലാ, അതുേപാെല
ഒരു പരിവൃത്തിമാത്രേമ ഈ കഥ വായിക്കാൻ പറ്റു.
ജീവിതാവിഷ്ക്കരണാത്മകതയാലാണു് ശ്രീ: യൂസഫലി
േകേച്ചരി ‘അംബ’ എന്ന കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്ന
തു്. പുരാണകഥയിെല ഒരു നായികെയ—അംബെയ—
അേദ്ദഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പേക്ഷ, കവി അവതരിപ്പി
ക്കുന്ന അംബയുെട ചിന്തകൾേക്കാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
േക്കാ ഒരു പുതുമയുമില്ല. കുമാരനാശാെന്റ സീതയും േവ
ഡ്സ്വർത്തിെന്റ ലേയാേഡമിയയും െടനിസൺെന്റ യു
ലീസ്സസ്സും പുരാണകഥാപാത്രങ്ങളാണു് അവർക്കു കവി
കൾ നൂതനചിന്തകൾ നൽകി അവെരെക്കാണ്ടു് സം
സാരിപ്പിക്കുേമ്പാൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ആ കഥാ
പാത്രങ്ങൾ ജീവിതേത്താടു ബന്ധെപ്പടുന്നു; യൂസഫലി
യുെട അംബയ്ക്കു് ഈ സവിേശഷതയില്ല.
മാതൃഭൂമിയിെല ഏറ്റ
വും ഉജ്ജ്വലമായ േല
ഖനം േഡാക്ടർ ഭാസ്ക്ക
രൻനായർ എഴുതിയ
“ചന്ദ്രനിൽേപായതു്
എങ്ങെന?” എന്നതാ
ണു്. ഗഹനങ്ങളായ
ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങ
െള ലളിതമായ ഭാ
ഷയിൽ പ്രതിപാദി
ക്കാൻ ഭാസ്ക്കരൻനാ
യർക്കുള്ള അസാധാ
രണമായ പ്രാഗത്ഭ്യം
ഈ േലഖനത്തിലും ദർശിക്കാം. ആരും വായിച്ചിരിേക്ക
ണ്ട പ്രബന്ധമാണിതു്. “എങ്ങെന?” എന്നതു് “എങ്ങി
െന?” എന്നും “വർദ്ധന” എന്നതു് “വർദ്ധനവു് ” എന്നും
“പേക്ഷ” എന്നതു് “പെക്ഷ” എന്നും “അനുരൂപം” എന്ന
തു് “അനുേയാജ്യ”െമന്നും അേദ്ദഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
അതുകണ്ടേപ്പാൾ എനിക്കു് െതെല്ലാരു ൈവഷമ്യം േതാ
ന്നി. Phenomena എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിനു് ‘പ്രതിഭാസ
ങ്ങൾ’ എന്നു പരിഭാഷ നൽകുന്നതും ശരിയല്ല. യുജീൻ
ഓനീലിെന്റ പ്രകൃഷ്ടകൃതിയായി—മാസ്റ്റർപീസായി—ഈ
േലഖകൻ കരുതുന്നതു് Strange Interlude എന്ന നാട
കെത്തയാണു്. ശ്രീ. െക. അേശാകൻ അതിെനക്കുറിച്ചു്
ഒരു പഠനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. താല്പര്യേത്താെട
യാണു് ഞാനതു് വായിച്ചതു്.

മലയാളനാടു്
പ്രാചീനതയുെട മഹാത്മ്യേത്തയും ആധുനികതയുെട
അസഭ്യതേയയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കവിതയാണു്
ശ്രീ. ഏവൂർ പരേമശ്വരൻ ‘മലയാളനാടി’െന്റ പതിനാ
റാം ലക്കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതു്. അതിെല ആശ
യഗതിേയാടു് േയാജിക്കാൻ എനിക്കു് ൈവഷമ്യമില്ല.
പേക്ഷ, ആശയം വിവരണാത്മകമാകാെത വാങ്ങ്മ
യചിത്രമായി വെന്നങ്കിേല രമണീയമാകൂ. അക്കാര്യ
ത്തിൽ പരേമശ്വരൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. കവിതെയ വിട്ടിട്ടു്
െചറുകഥയിേലയ്ക്കുവന്നാേലാ? ആദ്യമായി നമ്മുെട ശ്ര
ദ്ധയിൽെപ്പടുന്നതു് ശ്രീ. എൻ. ആർ. കുറുപ്പിെന്റ “ശി
വെന്റ കണ്ണു് ” എന്ന െചറുകഥയാണു്. ശാസ്ത്രത്തിെന്റ
വികാസത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ തകർന്നുവീഴു
ന്നതിെന ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഉപഹാസാത്മകമായ കഥ
യാണു് അതു്. ഉപഹാസസാഹിത്യത്തിൽ ബുദ്ധിയുെട
പ്രവർത്തനമാണു് കാണുന്നെതന്നു് ഞാൻ മുൻപു് പറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അെതാരു േദാഷമല്ല, അതിെന്റ സ്വഭാവം
അതാെണന്നുമാത്രം. ആ നിലയിൽ വിജയം പ്രാപി
ച്ച കഥയാണു് ശിവെന്റ കണ്ണു്. സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു്
ഏറ്റവും പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണു് െസക്സ്—
ൈലംഗികത്വം—അതിെന്റ േതജസ്സിെന ചിത്രീകരിച്ചാൽ
വായനക്കാർക്കു് ഇഷ്ടമാകുെമന്നു് അവർക്കു് അറിയാം.
പേക്ഷ, പലർക്കും അതിനു കഴിയുന്നില്ല. അവർ ൈലം
ഗികത്വത്തിെന്റ ശാരീരികവശങ്ങളിേലക്കു് െചന്നുവീഴു
ന്നു. അേപ്പാഴാണു് അശ്ലീലരചന ആവിർഭവിക്കുന്നതു്.
ഒരു ബാലെന്റ ൈലംഗികാഭിലാഷെത്ത ചിത്രീകരിക്കു
ന്ന ശ്രീ. രാേജന്ദ്രൻ അവെന ഒരു െപണ്ണാടിെന്റകൂെട
കിടത്തുന്നു, െകട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നു ഫലേമാ? വായനക്കാ
രനു് ൈവരസ്യം.
രാഷ്ട്രവ്യവഹാരം ഈ
േലഖകെന്റ വിഷയമ
ല്ല. എങ്കിലും ശ്രീ. എൻ.
േഗാപിനാഥൻനായർ
പ്രധാനമന്ത്രിെയക്കു
റിച്ചു് എഴുതിയ േലഖ
നം ആകർഷകമായി
രിക്കുന്നുെവന്നു് ഞാൻ
പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
‘നമ്മുെട മുദ്രണാലയ
ങ്ങ’െളക്കുറിച്ചു് ശ്രീ.
അടൂർ ഭാസി
ആർ. രാമചന്ദ്രൻനാ
യർ എഴുതിയ പ്രബന്ധം വിജ്ഞാനപ്രദമാണു്. യന്ത്ര
വൽക്കരണംെകാണ്ടും സാേങ്കതികവിജ്ഞാനത്തിെന്റ
വികാസംെകാണ്ടും മുദ്രണവ്യവസായത്തിന്നു് വരാവുന്ന
അഭിവൃദ്ധിെയ േലഖകൻ പ്രഗല്ഭമായി ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കുന്നു. പ്രശസ്തനായ ശ്രീ. അടൂർ ഭാസിെയക്കുറിച്ചു് ശ്രീ.
വീരൻ എഴുതിയ േലഖനം ഭാസിയുെട ഫലിതംേപാെല
തെന്ന ഹൃദ്യമാണു്.

കുങ്കുമം
കുങ്കുമത്തിെല കഥാപ്രപഞ്ചത്തിേലക്കു് പ്രേവശിക്കു
േമ്പാൾ നാം ആദ്യമായി കാണുന്നതു് ശ്രീ. കുളത്തൂർ
ഭാസ്ക്കരൻനായരുെട ‘േസ്നഹത്തിെന്റ േവർപാടു് ’ എന്ന
െചറുകഥയാണു്. രവി എന്ന ഒരാളിെന്റ മരണം വർണ്ണി
ക്കുന്ന ആ കഥയ്ക്കു് ചാരുത തീെരയില്ല. വനഫൂൽ എന്ന
പ്രസിദ്ധനായ ബംഗാളി സാഹിത്യകാരെന്റ ‘പ്രതികാ
രം’ എന്ന കഥയാണു് അടുത്തതു്. ശ്രീമതി ഈ. െക.
ലീലാേദവി തർജ്ജമെചയ്ത ആ കഥ തികച്ചും വിലക്ഷ
ണമാണു്. ഭർത്താവിെന കടിച്ചുെകാന്ന പാമ്പിെന്റ
വാലുമുറിച്ചു് അതിെന്റ രക്തംെകാണ്ടു് ദിവസവും െനറു
കയിൽ െപാട്ടുെതാടുന്ന ഒരു സ്ത്രീെയ ആ പാമ്പുതെന്ന
കടിച്ചുെകാല്ലുന്നതാണു് ഇതിെല പ്രതിപാദ്യം. പാമ്പി
െന കണ്ടാലുണ്ടാകുന്ന െവറുപ്പു് ഈ കഥ വായിച്ചാലുമു
ണ്ടാകും. ഈ രണ്ടുകഥകളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ൈവ
ക്ലബ്യം മാറുന്നതു് ശ്രീ. െപരിങ്ങാല േഗാപാലകൃഷ്ണെന്റ
“രാത്രി” എന്ന കഥ വായിക്കുേമ്പാഴാണു്. പൂർവ്വകാമുകി
െയക്കുറിച്ചു് പശ്ചാത്താപവിവശനായ കാമുകൻ നിർവ്വ
ഹിക്കുന്ന പരിേദവനങ്ങളാണു് ഇതിൽ നാം േകൾക്കു
ന്നതു്. ആ പരിേദവനം കലാത്മകമായിരിക്കുന്നു. ശ്രീ.
എം. സുകുമാരൻ കഥപറയുന്നതു േകൾക്കാൻ രസമാ
ണു്. പേക്ഷ, കുങ്കുമം വാരികയിെല ‘വിത്തുഗുണം’ എന്ന
കഥ ആ രസം പ്രദാനംെചയ്യുന്നില്ല. കുടിയനായ ഭർ
ത്താവിെനെക്കാണ്ടു മടുത്ത ഭാര്യയ്ക്കു് ഒരാശ്വാസം മകൻ
കുടിക്കുകയിെല്ലന്നുള്ളതാണു്. ദൂരേദശത്തുേപായിരുന്ന
മകൻ തിരിച്ചു വന്നു. അന്നു് അച്ഛനും മകനും ഒരുമിച്ചു
കുടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണു് അവർ കണ്ടതു്. സുകുമാരൻ
ആഖ്യാനപാടവം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു, എങ്കിലും യഥാർ
ത്ഥമായ കലാപ്രേചാദനത്താലാണു് അേദ്ദഹം ഇെതഴു
തിയെതന്നു് പറയാൻ വയ്യ.

േദശാഭിമാനി

ഫലിതകവി എന്നേപരിലാണു് ശ്രീ. ഗൗരീശപട്ടം ശങ്ക
രൻനായർ പ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്നതു്. ഫലിതത്തിനുേവ
ണ്ടി മാത്രം ഫലിതം പ്രേയാഗിക്കുന്ന രീതിയല്ല ശങ്കരൻ
നായരുേടതു്. ചിന്തെയ മന്ദസ്മിതം െകാണ്ടു് െപാതിയാ
നാണു് അേദ്ദഹത്തിനു് കൗതുകം. േദശാഭിമാനിയിെല
‘മീശ’ എന്ന കവിത ഈ രീതിയിലാണു് ആകർഷകമാ
കുന്നതും. ബാലചാപല്യം, യൗവേനാന്മാദം ഇവയുെട
േനർക്കു് പരിഹാസത്തിെന്റ കല്ലുകൾ എറിയുന്ന കവി
െയ ഞാൻ ഈ കവിതയിൽ കാണുന്നു. പരിഹാസകാ
വ്യങ്ങൾ ഇച്ഛാശക്തിയിൽനിന്നു് ജനിക്കുന്നവയാണു്.
പേക്ഷ, ഈ കവിതയിൽ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു് ഉത്ഭവി
ക്കുന്ന മേനാഹരങ്ങളായ വരികൾ പലതുമുണ്ടു്.

കൗമുദി

ശ്രീ. െക. ബാലകൃഷ്ണെന്റ ‘കൗമുദി’ വാരിക പ്രസിദ്ധീ
കരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതു് ഈ ആഴ്ചയിെല
ശ്രദ്ധാർഹമായ സംഭവമാണു്. വിലാസിനിയുെട ‘ഇണ
ങ്ങാത്ത കണ്ണികൾ’ എന്ന േനാവൽ ദാർശനികേനാവ
െലന്ന നിലയിൽ പരാജയെപ്പട്ടുെവന്നു് യുക്തികൾ കാ
ണിച്ചു് ശ്രീ. െക. പി. അപ്പൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ
അേദ്ദഹേത്താടു േയാജിക്കുന്നു. ‘കഥയുെട ദുരന്തം’ എന്ന
േലഖനത്തിൽ ശ്രീ. െക. രാമവാരിയർ നമ്മുെട കഥാ
സാഹിത്യത്തിെന്റ ജീർണ്ണതെയക്കുറിച്ചു് ഉപന്യസിക്കുക
യാണു്. കയ്ക്കുന്ന സത്യങ്ങളുണ്ടു് ആ േലഖനത്തിൽ. ഭാര്യ
െയെക്കാന്ന ഭർത്താവിെന്റ ചിന്താഗതികെള ശ്രീ. രവി
‘പകൽ, രാത്രി, വീണ്ടും രാത്രി’ എന്ന െചറുകഥയിൽ
ഭംഗിയായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു; രവി എക്സിസ്െറ്റൻ
ഷ്യലിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കഥാകാരനാണു്. അനു
ഗൃഹീതസാഹിത്യകാരനായ ശ്രീ. ൈവക്കം മുഹമ്മദുബ
ഷീറിെന കണ്ട കഥ ശ്രീമതി സി. െക. ലില്ലി ആകർഷ
കമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.

മലയാളരാജ്യം, ജനയുഗം
ആദരണീയമായ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന രണ്ടു വാരിക
കളാണു് മലയാളരാജ്യവും ജനയുഗവും. ആ നിലവാര
ത്തിൽ നിന്നു് അവ ഒരിക്കലും താഴുകയില്ല. അത്യന്താ
ധുനികതയുെട േനർക്കു് ഉപാലംഭം െചാരിയുന്ന ശ്രീ.
ഏവൂർ പരേമശ്വരേനയും കപടവിനയത്തിെന്റേനർക്കു
ഫലിതത്തിെന്റ അമ്പുകൾ അയയ്ക്കുന്ന ശ്രീ. സുകുമാറി
െനയും മലയാളരാജ്യത്തിൽ കാണാം. ജീവിതത്തിെന്റ
അപശ്രുതികളിൽ േരാഷംെകാള്ളുന്ന ശ്രീ. കരൂർ ശശി
യും അവിെടയുണ്ടു്. ‘കയ്ക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ’ എന്നേപരിൽ
ശ്രീ. സി. ഏ. ബാലൻ ജനയുഗത്തിെലഴുതുന്ന േലഖന
ങ്ങൾ ഉേത്തജിതമായ ഹൃദയേത്താടുകൂടിേയ ആരും
വായിച്ചുതീർക്കുകയുള്ളൂ.

ഒരു പ്രാസംഗികവിഷയം

ഏതു നിന്ദ്യകർമ്മെത്തയും വാഴ്ത്താൻ ആളുകൾ കാണും.
ഒരു സ്ത്രീ പരിപൂർണ്ണ നഗ്നതേയാെട െതരുവിൽ നിന്നു
െവന്നിരിക്കെട്ട. വിവരമുള്ളവർ അതു നിഷിദ്ധമാെണ
ന്നു പറയും. പേക്ഷ, ഒേന്നാ രേണ്ടാ േപർ അവെള േനാ
ക്കി ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചുെവന്നു വരും. ‘ശ്രീമതി നേഗ്ന,
ബേലേഭഷ്, ശ്രീമതി ഇത്രയും കാലം മുണ്ടുടുത്തുനടന്നി
രുന്നതു് ഒരു നഷ്ടമായിേപ്പായി. ഞങ്ങൾക്കു് സ്വന്തം ഹൃ
ദയമാലിന്യമുള്ളവരാണു് ഭവതിെയ അധിേക്ഷപിക്കുന്ന
തു്. ആ ശ്വാനന്മാർ കുരയ്ക്കെട്ട. ഭവതി നഗ്നതാപ്രദർശന
വുമായി മുേന്നറിയാലും.” മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ െകാല
പാതകികൾ ഉള്ളതുേപാെല, ഭ്രാന്തന്മാരുള്ളതുേപാെല
സാഹിത്യത്തിെല ൈവരൂപ്യെത്ത വാഴ്ത്തുന്നവരുമുണ്ടു്.
അവെര നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം.
□

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

