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സാഹിത്യവാരഫലം
1970/05/31-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

“ഞാൻ േസാക്രട്ടീസാണു് 
േഷക് സ് പീയറാണു്…”

ഖലീൽ ജിബ്രാൻ

ഉജ്ജ്വലപ്രതിഭാശാലിയായ ഖലീൽ
ജിബ്രാൻ പറയുന്നു: “ഈജിപ്തുകാ�
രുെട കല ദുർേജ്ഞയതയിലാണു്:
ഗ്രീസിലുള്ളവരുെട കല പ്രതിധ്വനി�
യിലാണു്; ഹിന്ദുക്കളുെട കല നന്മ�
യും തിന്മയും േതാലനം െചയ്യുന്നതി�
ലാണു്; ഇറ്റലിയിലുള്ളവരുെട കല
സൗന്ദര്യത്തിലാണു്; റഷ്യാക്കാരുെട കല വിഷാദത്തി�
ലാണു്.” ഓേരാ രാജ്യത്തിെന്റയും കലെയ സൂക്ഷ്മാേവ�
ക്ഷണത്തിനു വിേധയമാക്കി അതിെന്റ സവിേശഷത�
െയ സ്ഫുടീകരിക്കുന്നതിനു് ജിബ്രാനുള്ള ൈവദഗ്ദ്ധ്യം ഈ
വാക്യങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യാവിഷ്ക്കരണ�
െത്തക്കാൾ നന്മതിന്മകളുെട ചിത്രീകരണത്തിലാണു്
ഭാരതീയർക്കു് ശ്രദ്ധ. കഴിവുള്ള കലാകാരനായ ശ്രീ.
െക.എൽ. േമാഹനവർമ്മ “ഇരുട്ടു്, െവളിച്ചം” എെന്നാ�
രു െചറുകഥയിലൂെട (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്-ലക്കം 9)
ഹിതാഹിതങ്ങെള ആേലഖനം െചയ്തു താെനാരു ഭാര�
തീയകലാകാരനാെണന്നു് പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നു. ഇം�
ഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുകയും പാശ്ചാത്യെന്റ േവഷം ധരിക്കു�
കയും ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുന്ന�
വെര നാം കണ്ടിരിക്കും. അവെര അടുത്തു േനാക്കൂ ഭാ�
രതീയസംസ്ക്കാരത്തിൽ മുങ്ങിനില്ക്കുന്നവരാണു അവെര�
ന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കാം. േമാഹനവർമ്മയുെട കഥാ�
രചനയിൽ പാശ്ചാത്യകലാസേങ്കതം സ്വാധീനശക്തി
െചലുത്തുന്നുണ്ടു്. പാശ്ചാത്യചിന്തകൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സാഹിത്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ ചിറകുകൾ വിരിച്ചു പറക്കു�
ന്നുണ്ടു്. എങ്കിലും ആ കഥകൾ ൈവേദശികസ്വഭാവമു�
ള്ളവയാെണന്നു് പറയാൻ വയ്യ. ‘മാതൃഭൂമിയിെല കഥ�
യിൽ രജനിെയെന്നാരു യുവതി ആനന്ദ് എെന്നാരു യു�
വാവിനാൽ ആപന്നസത്ത്വയാകുന്നതു് കഥാകാരൻ
വർണ്ണിക്കുന്നു. പേക്ഷ, പരമ്പരാഗതങ്ങളായ സദാചാ�
രതത്ത്വങ്ങൾെകാണ്ടേദ്ദഹം രജനിേയയും ആനന്ദിേന�
യും താഡിക്കുന്നില്ല. ‘അങ്ങെനെയാെക്ക സംഭവിച്ചു.
അെതല്ലാം തിന്മതെന്ന, എങ്കിലും ഞാെനന്തിനു േകാ�
പിക്കണം’ എന്ന മട്ടാണു് അേദ്ദഹത്തിനു്, തിന്മയുെട
ഇരുട്ടു മാത്രമല്ല, േസ്നഹെമന്ന നന്മയുെട െവളിച്ചം കൂ�
ടി അേദ്ദഹം ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ആ നിസ്സംഗത ഈ േല�
ഖകനു് ഇഷ്ടമായി. ലളിതമായ പ്രതിപാദനം. അതിലൂ�
െട നാം ഗഹനതയുള്ള ഒരു ജീവിതസത്യം കണ്ടറിയു�
ന്നു ശ്രീ. െക.പി. നിർമ്മൽകുമാറിെന്റ “അപരാഹ്നം”
എന്ന കഥേയാടും എനിെക്കാരു പ്രീതിേതാന്നുന്നു. വി�
വാഹിതയായ സരിതയ്ക്കു സമർജിത്തിേനാടുള്ള ആത്മ�
ബന്ധമാണ് ആ കഥയിെല വിഷയം. ആധ്യാത്മിക�
മായി അവർ രണ്ടുേപരും എത്ര താണിരിക്കുന്നുെവന്നു
കലാത്മകതേയാെട അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥ�
യിൽ വിേശഷനിർേദ്ദശത്തിലൂെട സാർവ്വത്രികത്വത്തി�
േലക്കു േപാകാനുള്ള പ്രവണതയാണു് ദൃശ്യമാകുക. ഈ
രണ്ടു കഥകളിൽ നിന്നു് നാം ശ്രീ. എം. സുകുമാരെന്റ
“നക്ഷത്രരശ്മി” എന്ന െചറുകഥയിേലക്കാണു് േപാകു�
ന്നതു്. (മാതൃഭൂമി ലക്കം 8) കഥ തുടങ്ങുേമ്പാൾത്തെന്ന
ഏകാന്തതയുെട ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു യുവതിെയ
നാം കാണുന്നു. എന്തിനാണു് അവൾ ദുഃഖിക്കുന്നതു്?
ഇരുപതു വയസ്സായേപ്പാൾ അവൾ വിവാഹിതയായി.
പേക്ഷ, അവൾക്കു് ആഹ്ലാദനിർഭരമായ ദാമ്പത്യജീ�
വിതം നയിക്കാൻ വയ്യ. ൈലംഗിക ജഡതയുള്ളവളാ�
ണു് ആ യുവതി. സാധാരണമായ ൈലംഗികാഭിലാഷം
സ്ത്രീക്കു് ഇല്ലാെതയാകുേമ്പാഴാണു് അവൾക്കു ജഡത
(Frigidity) എന്ന മാനസികച്യുതി ഉണ്ടാകുന്നെതന്നു
മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. ഈ കഥയി�
െല നായികയാവെട്ട

ഘടന, പതിവിനായി െചയ്കിലും
………………
സ്ഫുടമകമലിയാെത േമവിനാൾ
തടശിലേപാെല തരംഗലീലയിൽ

പുരുഷൻ സ്ത്രീയുെട ഏതു ന്യൂനതയും സഹിക്കും: ജഡത
സഹിക്കുകയില്ല. അവൾ ഭർത്താവിനാൽ നിരാകൃതയാ�
യി, വിമൂകയായി, അലസയായി, ഏകാകിനിയായി ഇരി�
യ്ക്കുന്ന ആ യുവതിയുെട ചിത്രം സുകുമാരൻ ഭംഗിയായി
വരച്ചിട്ടുണ്ടു്. സിദ്ധികളുള്ള കലാകാരെന സമുദായവും
ഗവെണ്മന്റും എങ്ങെന പീഡിപ്പിക്കുന്നുെവന്നു് വ്യക്തമാ�
ക്കുകയാണു് ശ്രീ. കളിയലിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ “കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ” എന്ന കഥ നെല്ലാരു േസാ�
ല്ലുണ്ഠനംതെന്ന (മാതൃഭൂമി-ലക്കം 8).

കുങ്കുമം വാരികയുെട 35-ാം ലക്കത്തിലുള്ള മൂന്നു െചറുക�
ഥകളിൽ രണ്ടിനും സാഹിത്യസംസ്ക്കാരേത്താടു ബന്ധമി�
ല്ല. ശ്രീ. േസാളമൻ േജാസഫ് എഴുതിയ “േവട്ട”യാണു്
ആദ്യെത്ത കഥ. അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായ
ഒരു െപൺകുട്ടി മെറ്റാരു ജീവിതമാർഗ്ഗമില്ലാെത േന�
ഴ് സാകുന്നു. അവെള ഭർത്താവുേപാലും വഞ്ചിക്കുന്നു.
ചിേത്താേദ്വഗജനകമാകാവുന്ന ആ കഥ അവൾതെന്ന
പറയുന്ന മട്ടിലാണു് േസാളമൻ േജാസഫ് എഴുതിയിരി�
ക്കുന്നതു്. പേക്ഷ, ആഖ്യാനത്തിനു് ചാരുതയില്ല. ശ്രീമ�
തി ലളിതാനായർ എഴുതിയ “പുതിയമുഖം” എന്ന കഥ�
യിൽ “സുന്ദരിയും മദാലസയുമായ ഗ്രാമീണയുവതിെയ”
കാണാൻ ഭർത്താവു് വെന്നത്തുന്നതിെന വർണ്ണിച്ചിരി�
ക്കുന്നു. ആത്മാവിെന്റ നിഗൂഢഭാവങ്ങെള അനാവരണം
െചയ്യുന്ന കലെയവിെട? ശ്രീമതി ലളിതാനായരുെട
കഥെയവിെട? ശ്രീ. വി.ഡി. കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ തർജ്ജ�
മെചയ്ത ശിവപ്രസാദ് സിംഗിെന്റ “മറുകു്” എന്ന കഥ�
യിൽ അദ്ഭുതജനകമായ പര്യവസാനം (surprise end)
ഉണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് ഒരു പ്രാവശ്യം അതു വായിക്കാം,
അതിൽക്കൂടുതൽ വയ്യ. ‘ആരും ഒരു നദിയിൽത്തെന്ന
രണ്ടുപ്രാവശ്യം മുങ്ങാറില്ല’ എെന്നാരു െചാല്ലുണ്ടേല്ലാ.
സാഹിത്യസൃഷ്ടി ജീവിതാവിഷ്ക്കരണാത്മകതയാൽ നിത്യ�
നൂതനങ്ങളായ തലങ്ങെള പ്രദർശിപ്പിക്കണം. അദ്ഭുത�
ജനകമായ പര്യവസാനമുള്ള കഥകൾക്കു് ഈ ഗുണമി�
ല്ല. രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ട മാജിക് േപാെല അതു്
അനാകർഷകമായി ഭവിക്കുന്നു.

പ്രസിദ്ധരായ കഥാകാരന്മാർ പലേപ്പാഴും പരാജയെപ്പ�
ടുന്നു. അപ്രസിദ്ധരായ കഥാകാരന്മാർ ചിലേപ്പാെഴാ�
െക്ക വിജയം പ്രാപിക്കുന്നു. ശ്രീ. ടി.എം. മാറിക കുങ്കുമം
വാരികയുെട 36-ാം ലക്കത്തിൽ എഴുതിയ “മുത്തശ്ശി”
എന്ന കഥ ഒരു വിജയമാണു്—കലാപരമായ വിജയം—
െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽെപ്പട്ടു് േഗാപാലനും അയാളുെട
അമ്മയും (അേതാ അമ്മായിേയാ?) മരിക്കുന്നതാണു്
ഇതിെല പ്രതിപാദ്യം. അതുേപാെലെയാരു െവള്ളെപ്പാ�
ക്കത്തിൽെപ്പട്ടു് േഗാപാലെന്റ അച്ഛനും മരിച്ചുേപായി�
ട്ടുണ്ടു്. മൃത്യുവിെന്റ കരിനിഴൽ വീശുന്ന ആ രംഗെത്ത
കഥാകാരൻ (കഥാകാരിയുമാകാം. േപരുെകാണ്ടു് അതു
നിശ്ചയിക്കാൻ വയ്യ) ഹൃദയസ്പർശകമായി ചിത്രീകരിച്ചി�
രിക്കുന്നു. അതിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മ�
യുമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ബാലെന്റ ചിത്രം. ആ
ചിത്രം ദുഃഖത്തിെന്റ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എെന്താരു
ഭാവസംദൃബ്ധത! എെന്താരു അനുപാതേബാധം! എന്നു്
അത്യുക്തിേയാെട പറയാൻ േതാന്നിേപ്പാകുന്നു.

“ആകാശത്തിെല ചുവപ്പുേരഖകൾ”—ശ്രീ. പി.ആർ. നാ�
ഥൻ കുങ്കുമം വാരികയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന െചറുകഥ�
യുെട േപരാണതു്. നാഥെന്റ കഥകൾ വായിക്കുേമ്പാ�
െഴല്ലാം ഞാൻ ദീനമനസ്ക്കനായി ഭവിക്കാറുണ്ടു്. ഈ
കഥയും എനിക്കു് ൈദന്യം ഉളവാക്കുന്നു. കാരണം വ്യ�
ക്തമേത്ര, മനസ്സിെന ഉന്നമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയവും
അേദ്ദഹം ൈകകാര്യം െചയ്യാറില്ല. ഈ ‘ചുവപ്പുേരഖ�
കൾ’ക്കുമുണ്ടു് ആ ന്യൂനത. മനയ്ക്കെല നമ്പൂതിരി മരിച്ച�
േപ്പാൾ സ്ത്രീ ദുഃഖിച്ചു. അമ്മ എന്തിനു ദുഃഖിക്കുന്നുെവന്നു്
മകൾ അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ അവർ മകേളാടു പരമാർ�
ത്ഥം പറഞ്ഞു; നമ്പൂരി അവളുെട തന്തയാെണന്നു്. അനു�
വാചകൻ കഥ വായിച്ചാൽ അയാെളാരു അസുലഭവി�
ഹാമമായി അന്തരീക്ഷത്തിേലക്കു് ഉയരണം. കഥാകാ�
രന്മാർ അയാെള ഒരു മെണ്ണരയാക്കി മാറ്റരുതു്. മണ്ണു
തിന്നാനല്ല, മാലിന്യത്തിൽ ഇഴയാനല്ല ഞങ്ങൾക്കു്
കൗതുകം. നക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു നക്ഷത്രത്തിേലക്കു് കു�
തിച്ചുെചല്ലാനാണു്, നന്ദേന്യാദ്യാനത്തിെല കുസുമങ്ങ�
ളുെട സൗരഭ്യം ആസ്വദിക്കാനാണു് ഞങ്ങൾക്കു് ആഗ്ര�
ഹം. പി.ആർ. നാഥൻ പരിഭവിേക്കണ്ടതില്ല. അേദ്ദഹ�
ത്തിനു കൂട്ടുകാർ ഇവിെടയും അേമരിക്കയിലുമുണ്ടു്: േജാ�
ണീേജാൺ. േജാണീേജാണിെന്റ ‘പുത്രി’െയന്ന കഥ�
യിൽ വീട്ടിെല പരിചാരികയുമായി ബന്ധംപുലർത്തുന്ന
ഒരു യജമാനെന കാണാം. അയാളുെട ഭാര്യെയ കാ�
ണാം. ആ ഭാര്യയ്ക്കു് മെറ്റാരാളിൽ നിന്നു ജനിച്ച പുത്രിെയ
കാണാം. ഭർത്താവിെന്റ ക്രൂരതകണ്ടു് അമ്മയും മകളും
വീടുവിട്ടുേപാകുേമ്പാൾ കഥയവസാനിക്കുന്നു. കഥ േക�
ട്ടിേല്ല വായനക്കാർ? അവർെക്കന്തുേതാന്നുന്നു? എന്തു
േതാന്നുന്നുേവാ അതുതെന്നയാണു് എനിക്കും േതാന്നു�
ന്നതു്.

പാലാ അൽേഫാൻസാേകാേളജിൽ പ്രീഡിഗ്രി ക്ലാ�
സ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മറിയമ്മയുെട “തീവണ്ടി” എന്ന െകാ�
ച്ചുകഥ ജനയുഗം വാരികയുെട േമയ് 17 ലക്കത്തിൽ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അറിേഞ്ഞാ അറിയാ�
െതേയാ അത്യന്താധുനികത്വത്തിെന്റ കലാസേങ്കതം
വശമാക്കിയിരിക്കുകയാണു് ഈ െപൺകുട്ടി. ഭാര്യയു�
െട േനർക്കു് ഭർത്താവിനുണ്ടാകുന്ന ദുശ്ശങ്കയാണു് ഈ
കഥയിെല പ്രതിപാദ്യം. അയാൾ അവെള ഇടിക്കുന്നു,
െതാഴിക്കുന്നു. ൈനരാശ്യംെകാണ്ടു് ആത്മഹത്യെച�
യ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യെചയ്യാ�
െത ഓടിേപ്പാകുകയും െചയ്യുന്നു. അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന
ആകുലത്വം മുഴുവൻ വിദഗ്ദ്ധമായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു് മറി�
യമ്മ. കൗമാരം കടന്നിട്ടില്ലാത്ത ആ കുട്ടിയുെട ൈവദ�
ഗ്ദ്ധ്യെത്ത ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇത്തരം
കഥകെള ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നിെല്ലന്നുകൂടി വ്യക്ത�
മാക്കിെക്കാള്ളെട്ട. കഥയിൽ ഒന്നുകിൽ ആഖ്യാനപാട�
വം കാണണം. അെല്ലങ്കിൽ സ്വഭാവചിത്രീകരണം േവ�
ണം. അന്തരീക്ഷസൃഷ്ടിേയാ ജീവിതവീക്ഷണഗതിേയാ
അതിൽ ദർശനീയമാകണം. ഇെതാന്നും അത്യന്താധു�
നിക കഥകളിലില്ല. താജ്  മഹൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുൻ�
പു് അതിെന്റ നിർമ്മാതാക്കൾ ഒരു ‘പ്ലാൻ’ തയ്യാറാക്കി�
യിരിക്കും. ആ ‘പ്ലാനി’നു് താജ് മഹലിെന്റ സൗന്ദര്യമില്ല�
േല്ലാ. ഇന്നെത്ത െചറുകഥകൾ താജ്  മഹലുകളല്ല; അവ�
യുെട പ്ലാനുകൾ മാത്രമാണു്. ഇനി േവെറാരു െപൺകു�
ട്ടിയുെട കഥ േനാക്കുക, കുമാരി ബി. സുനന്ദ എഴുതിയ
‘മാർജ്ജാരൻ’. (ജനയുഗം വാരിക-േമയ് 10) വളെരക്കാ�
ലംകൂടി വീട്ടിൽ വെന്നത്തിയ ഒരു െചറുപ്പക്കാരേനാ�
ടു് ആ വീട്ടിെല പരിചാരികയ്ക്കു് അേബാധാത്മകമായി�
േത്താന്നിയ അഭിനിേവശെത്ത സുന്ദരമായി ആേല�
ഖനം െചയ്യുന്ന കഥയാണു് സുനന്ദ എഴുതിയിട്ടുള്ളതു്.
ഇവിെട അത്യുക്തിയില്ല, സ്ഥൂലീകരണമില്ല, അത്യന്താ�
േപക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരു വാക്കില്ല. െചറുപ്പക്കാർ ആപ്പിൾ
മുറിക്കാെനടുക്കുന്ന േപനാക്കത്തി കണ്ടു് പരിചാരിക
േപടിക്കുന്നു. ആ േപടി അവളുെട അേബാധാത്മകമായ
കാമേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. രാത്രി പൂച്ചവന്നു് കാ�
ലിൽ െതാടുേമ്പാൾ യുവാവു് സ്പർശിച്ചുെവന്നു വിചാരിച്ചു്
അവൾ നിലവിളിക്കുകയാണു്. അയാളുെട സ്പർശനത്തി�
നുേവണ്ടിയുള്ള അഭിലാഷംതെന്നയാണു് ആ ആക്രന്ദ�
നത്തിനുള്ളതു്. ഗഹനമായ ഒരു മനഃശാസ്ത്രതത്ത്വെത്ത
അനായാസമായി ആവിഷ്ക്കരിച്ച സുനന്ദയ്ക്കു് ധന്യവാദം.

ശ്രീ. പി.ആർ. നാഥിെന്റ “കാേവരി” മൃത്യുവിെന്റ ഭയാന�
കതെയ കാണിക്കുന്നു. കടപ്പുറത്തുവച്ചു് കാമുകിയും കാ�
മുകനും എന്നും സല്ലാപങ്ങളിൽ മുഴുകും. അവരുെട അടു�
ക്കൽ എത്തുന്ന ഒരു വൃദ്ധെയ മരണം ഏതു സമയത്തും
ഗ്രസിേച്ചക്കും എന്നാണു് അവളുെട—കാേവരിയുെട—
േപടി. പേക്ഷ, വൃദ്ധ മരിച്ചില്ല, കാേവരി മരിച്ചു. േവദനാ�
ജനകമായ കഥ. േവദനയുെട വിത്തു കിളിർത്തുവരു�
േമ്പാൾ അതിൽ ആഹ്ലാദത്തിെന്റ പുഷ്പം വിരിയണം.
ആ പൂവിെന ഇവിെട കാണാനില്ല. എങ്കിലും പി.ആർ.
നാഥിെന്റ കഥ എത്ര േഭദം എന്നു നാം പറഞ്ഞുേപാ�
കും, “മലയാളരാജ്യം” ചിത്രവാരികയിെല (44-ാം ലക്കം)
‘പ്രതീക്ഷിക്കാത്തെതല്ലാം’ എന്ന െചറുകഥ വായിക്കു�
േമ്പാൾ. ഒരു െപ്രാഫസർ ശിഷ്യയായ രമെയ വിവാ�
ഹം കഴിച്ചുെകാള്ളാെമന്നു പറഞ്ഞു് അവെള പറ്റിച്ചുവ�
േത്ര, എന്നിട്ടു് മെറ്റാരു ശിഷ്യെയ—രാധെയ—വിവാഹം
െചയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. കല്യാണത്തിനു േപാകുേമ്പാൾ
അയാൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ മറിഞ്ഞു. അയാളും കൂ�
ട്ടുകാരം മരിച്ചു. ശ്രീ. കാട്ടുമാടം നാരായണൻ എഴുതിയ
ഈ കഥ അയഥാർത്ഥമാണു്. വിശപ്പുള്ളേപ്പാൾ മനു�
ഷ്യൻ ൈകയിൽ കിട്ടുന്നതു് വിഷമാെണന്നു് അറിയാെത
ഭക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ മരിക്കുന്നു. പാരായേണാൽസുകത�
േയാെട ൈകയിൽ വന്നേതതും വായിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
ഈ െചറുകഥ വായിച്ചു് ജഡതയിേലക്കു വീഴുന്നു.

േരാഗിണിയായ വൃദ്ധ, മകൻ അവധിയിൽ വീട്ടിൽ വന്ന�
േപ്പാൾ മരുന്നുകൂെട െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുെമന്നു് അവർ വി�
ചാരിച്ചു. പേക്ഷ, അയാൾക്കുേണ്ടാ അെതല്ലാം ഓർമ്മി�
ക്കാൻ േനരം. ഭാര്യയുമായി ഗ്രാമഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ
അയാൾ നടന്നു. ജലാശയത്തിനു സമീപം അവർ െച�
ന്നുനിന്നേപ്പാൾ വൃദ്ധ േചാദിച്ചു; “മക്കൾ െപാന്മ മീൻ
െകാത്തുന്നതു കണ്ടിട്ടിേല്ല?” ഇല്ല എന്നു് മരുമകൾ മറു�
പടി നല്കി. വൃദ്ധ കുളത്തിെലടുത്തുചാടി. അവർ മത്സ്യമാ�
യി. െപാന്മ മീൻ െകാത്തിെയടുത്തു് അന്തരീക്ഷത്തിേല�
യ്ക്കു് ഉയർന്നു. മകനും മകളും െപാന്മെയ േനാക്കിനിന്നു.
വൃദ്ധെയ അവർ മറന്നുകളഞ്ഞു. ആശയഗാംഭീര്യമുണ്ടു്
ഈ കഥയ്ക്കു്. യുവത്വം വാർദ്ധക്യെത്ത അവഗണിക്കുന്ന�
തു്, ജീവിതം അവിരാമമായി ഒഴുകുന്നതു് ഇവെയല്ലാം
ധ്വന്യാത്മമായി കഥാകാരൻ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. എങ്കിലും
എേന്താ ഒരു കുറവു്.

വനഫൂൽ

തൂലിക പടവാളാെണന്നു് ആേരാ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. നമ്മുെട ഒരു കവി�
െയ “തൂലിക പടവാളാക്കിയ കവി”
എന്നു് ആളുകൾ വിളിക്കാറുമുണ്ടു്.
പേക്ഷ, കവിയുെട തൂലിക പടവാളാ�
യിക്കൂടാ എന്ന പക്ഷക്കാരനാണു്
ഞാൻ. തൂലിക െചേങ്കാലാെണന്നു്
ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞു. അതു ശരിത�
െന്ന. െചേങ്കാേലന്തിയ ഒരു രാജാവിെന കാണണെമ�
ന്നുെണ്ടങ്കിൽ മലയാളനാട്ടിെന്റ 51-ാം ലക്കം േനാക്കുക.
അനുഗൃഹീത കഥാകാരനായ വനഫൂലാണു് ആ രാജാ�
വു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ “പ്രകാശം” എന്ന െചറുകഥെയ
ശ്രീ. എം.എൻ. സത്യാർത്ഥി തർജ്ജമെചയ്തിരിക്കുന്നു.
അതിെന്റ പ്രതിപാദ്യം സംഗ്രഹിെച്ചഴുതുക എന്ന കലാ�
ഹിംസയ്ക്കു് ഞാൻ ഒരുെമ്പടുന്നില്ല. കലയുെട േതജസ്സു്
കാണാൻ കൗതുകമുള്ള വായനക്കാേരാടു് വനഫൂലിെന്റ
കഥ വായിച്ചു േനാക്കാൻ മാത്രേമ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കു�
ന്നുള്ളൂ. ശ്രീ. ഏ.ഡി. രാജെന്റ “വീണപൂവു്” (മലയാള�
നാടു് ) മേനാഹരമായ ഒരു കാല്പനികകഥയാണു്. ഒരു
െപൺകുട്ടിയുെട പതനെത്ത കാല്പനികതയുെട ചായം
അധികം കലർത്തി രാജൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

കിഴവന്മാരുെട േപ്രമചാപല്യംേപാെല തരുണികൾക്കു
ദുസ്സഹമായി േവെറാന്നുമിെല്ലന്നു് േസാമർെസറ്റ് േമാം
എവിെടേയാ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. യുവതിയായ പനിനീർപ്പൂ�
വിനു് യുവത്വത്തിെന്റ ഊഷ്മളകിരണങ്ങൾ േവണം, വാർ�
ദ്ധക്യത്തിെന്റ ശീതളരശ്മികൾ േവണ്ട എന്നു മാർസൽ
പ്രൂസ് ത് “ൈബ േവ ഒഫ് സായിൻത് േബാേവ” എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഒരു കിഴവെന്റ തരുണി�
യായ ഭാര്യെയ ഒരു യുവാവു് െഞക്കിെക്കാല്ലുന്ന കഥ�
യാണു് ശ്രീ. സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നതു്,
(ജ്വരം എന്ന കഥ-മലയാളനാടു് ) ആ യുവാവു് അവളുെട
കാമുകൻ: ആ കിഴവെന്റ മകനും. അതിരുകടന്ന കാല്പ�
നികത അസത്യമാണു്. എങ്കിലും വിദഗ്ദ്ധമായി കഥെയ�
ഴുതിയിരിക്കുന്നു കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ.

അനുഗൃഹീത ഗായകനായ ശ്രീ. ൈവക്കം വാസുേദ�
വൻനായെര എനിക്കു േനരിട്ടറിയാം. അേദ്ദഹം ഞാൻ
താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ (തിരുവല്ലയിൽ കാവുംഭാ�
ഗത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ) സഹധർമ്മിണി ശ്രീമതി തങ്ക�
വുമായി വന്നു താമസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു വിശ്ര�
മാവസരങ്ങളിൽ തെന്റ ഗാനമാധുര്യം െകാണ്ടു് അേദ്ദ�
ഹം അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൗധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമായിരു�
ന്നു. ആ ഗായകെനക്കുറിച്ചു് കുങ്കുമം വാരികയിൽ ശ്രീ.
േജാസഫ് കടുത്തുരുത്തി എഴുതിയ േലഖനം നന്നായി.
േറാമൻ കവിയായ ഓവിഡിെനക്കുറിച്ചു് ശ്രീ. േറാസ്.
സി.ആറും. ഗ്രീക്ക് കവിയായ സാേഫാെയക്കുറിച്ചു് ശ്രീ.
െക. രാജു കായിക്കരയും ഉപന്യസിക്കുന്നു. (കുങ്കുമം)
സാഹിത്യകാരന്മാെരക്കുറിച്ചുള്ള േലഖനങ്ങൾ പരസ്യം
െചയ്യുന്നതിൽ ൈവമനസ്യമുണ്ടു് നമ്മുെട പത്രാധിപ�
ന്മാർക്കു്. എന്താണതിനു കാരെമന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്താ�
യാലും നമ്മുെട സാംസ്ക്കാരിവികാസത്തിനു പ്രേയാജ�
നെപ്പടുന്ന ഇത്തരം േലഖനങ്ങൾ പരസ്യം െചയ്തതു്
നന്നായി. ആ രണ്ടു േലഖകെരയും നമുക്കു് അഭിനന്ദി�
ക്കാം. പഴശ്ശിവിപ്ലവത്തിെല പങ്കാളിയായ ഉണ്ണിമൂസമൂ�
പ്പെനക്കുറിച്ചു് േഡാക് ടർ സി.െക. കരീം “മലയാളനാ�
ട്ടി”ൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ േലഖകെന്റ ഗേവഷ�
ണചാതുര്യം ദർശനീയമാണു്.

“സ്ത്രീ നിങ്ങെള േനാക്കുേമ്പാൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ; അവൾ സം�
സാരിക്കുേമ്പാൾ ശ്രദ്ധിക്കരുതു്” എന്നു് ആേരാ പ്രഖ്യാ�
പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െപണ്ണുങ്ങൾക്കു് സംഭാഷത്തിൽ ആർജ്ജ�
വം ഇെല്ലന്നായിരിക്കും ഇതു പറഞ്ഞയാൾ ഉേദ്ദശിച്ചതു്.
ഇതു ശരിേയാ െതേറ്റാ? എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പേക്ഷ,
സ്ത്രീകൾ കവിതെയഴുതുേമ്പാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ െത�
റ്റിെല്ലന്നു് നെമ്മ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ടു് ‘മല�
യാളരാജ്യം’ വാരികയിൽ. ശ്രീമതി നളിനകുമാരി എഴു�
തിയ ‘മയൂരനൃത്തം’ എന്ന കാവ്യം ഹൃദ്യമായിരിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, ശ്രീ. ഭരണിക്കാവു് ശിവകുമാറിെന്റ “സ്മരണക�
ളി”ൽ സ്മരണകേളയുള്ളു, കവിതയില്ല. ഈ പ്രപഞ്ച�
ത്തിൽ കവിത എവിെടയുമുണ്ടു്; അതു നുകരാൻ മനുഷ്യ�
നു കഴിവില്ല എന്നു പറഞ്ഞു് ശ്രീ. തൃേക്കാടിത്താനം േഗാ�
പിനാഥൻനായർ ആ മനുഷ്യെന്റ േനർക്കു് ഉപാലാഭം
െചാരിയുന്നു. േഗാപിനാഥൻ നായർക്കു് പദവിന്യാസ�
ത്തിൽ ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുെണ്ടന്നു് ഈ കവിത വ്യക്തമാക്കു�
ന്നുണ്ടു്.

െലനിൻ

ഗാനരചനയിൽമാത്രം മുഴുകിയിരി�
ക്കുന്ന ശ്രീ. വയലാർ രാമവർമ്മ ഒരു
കവിതെയഴുതിയിരിക്കുന്നുെവന്നു
േകട്ടാൽ വായനക്കാർ അത്ഭുതെപ്പ�
ടാതിരിക്കില്ല. സത്യം തെന്ന. ജന�
യുഗം വാരികയിൽ അേദ്ദഹം െല�
നിെനക്കുറിച്ചു് “െവളിച്ചേമ നയിക്കൂ”
എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഒരു കവിത

എഴുതിയിരിക്കുന്നു. കവിത െലനിെനക്കുറിച്ചായതുെകാ�
ണ്ടു് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള വാഗ്മിത്വം ക്ഷന്തവ്യമാണു്. ആ
വാഗ്മിത്വത്തിെന്റ പിന്നിൽ കാവ്യപ്രേചാദനമാർന്ന മന�
സ്സുെണ്ടന്നുള്ളതു് ആദരണീയവും.

ൈവേലാപ്പിള്ളി ശ്രീധരേമേനാെന്റ അർദ്ധകാവ്യരച�
നാസമ്പ്രദായെത്ത ഈ േലഖകൻ മുൻപു് നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
എങ്കിലും മാതൃഭൂമി വാരികയിൽ അേദ്ദഹം എഴുതിയ
“െറാമാന്റിക് ഭാവന” എന്ന കവിത േചേതാഹരമായി�
രിക്കുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുമായിരുന്നു ഇതിെന�
ക്കുറിച്ചു്, പേക്ഷ, എനിക്കു ൈവേലാപ്പിളളിെയ േനരിട്ട�
റിയാം. അേദ്ദഹം എെന്റ മുഖത്തുേനാക്കിപ്പറഞ്ഞുകള�
യും. “കൃഷ്ണൻ നായർ, നിങ്ങളുെട സ്തുതിനിർത്തു, എനി�
ക്കിതുേകൾെക്കണ്ടാവശ്യമില്ല.” എന്നാലും നിരൂപകനു
സത്യംപറേഞ്ഞ മതിയാകൂ. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു്
ശ്രീ. എൻ.എൻ. കക്കാടിെന്റ തൂലികാവിലാസെത്ത�
ക്കുറിച്ചു്—കാരാഗ്രഹത്തിൽ എന്ന കവിതെയക്കുറിച്ചു്—
ആനന്ദപ്രദങ്ങളല്ലാത്ത വാക്കുകൾ എനിക്കു് കടലാ�
സ്സിേലക്കു പകർേത്തണ്ടതായി വരുന്നതു്. ഈശ്വരെന
സാക്ഷിയാക്കിപ്പറയാം. എനിക്കു് ഈ കവിത മനസ്സി�
ലായില്ല. ഇതിൽ സമുദ്രത്തിെന്റ ഗാംഭീര്യവും അന്തരീ�
ക്ഷത്തിെന്റ വിശാലതയും സൂര്യെന്റ േതജസ്സും ഒെക്കയു�
െണ്ടന്നു് അത്യന്താധുനികർ വിളംബരംെചയ്യും. കവിത
വായിച്ചു് പുളകപ്രസരമുണ്ടാക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന എനിക്കു
ശരീരത്തിൽ േരാമമുെണ്ടന്നു് േരാമമില്ലാത്തവർ പ്രഖ്യാ�
പിക്കുകയും െചയ്യും. എന്തുെചയ്യാം. ഈശ്വരൻ ഓേരാ
വിധത്തിലാണു് ഓേരാരുത്തെന സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്.

ഖലീൽ ജിബ്രാെന അനുസ്മരിച്ചുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ ആ
േലഖനം ആരംഭിച്ചതു്. അവസാനിപ്പിക്കുേമ്പാഴും അങ്ങ�
െന തെന്നയാകെട്ട. ഒരിക്കൽ ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യൻ ജി�
ബ്രാേനാടു പറഞ്ഞു:

“ഞാൻ െപാക്കംകുറഞ്ഞവനാണു്; പേക്ഷ,
െനേപ്പാളിയനും വിക്തർ യൂേഗായും െപാ�
ക്കം കുറഞ്ഞവരായിരുന്നു. എെന്റ െനറ്റി�
ക്കു് വീതി കുറവാണു്; പേക്ഷ, േസാക്രട്ടീ�
സിെന്റ െനറ്റിക്കും വീതി കുറവായിരുന്നു.
ഞാൻ കഷണ്ടിക്കാരനാണു്; പേക്ഷ,
േഷക് സ് പിയറും കഷണ്ടിക്കാരനായി�
രുന്നു. എെന്റ ൈകകൾക്കു് കനംകൂടും—
വിരലുകൾക്കു നീളമില്ല; പേക്ഷ, ഇക്കാര്യ�
ത്തിൽ ഞാൻ എഡിങ്ടണിനു് സദൃശനാ�
ണു്. ഞാൻ ചിന്നയാളുകേളാടുകൂടി നട�
ക്കുന്നു; പേക്ഷ, േടാൾസ് േറ്റായിയും അങ്ങ�
െനയായിരുന്നു. ഞാൻ ചിലേപ്പാൾ നാ�
ലുദിവസേത്തക്കു് മുഖത്തു െവള്ളെമാഴി�
ക്കുകയില്ല: പേക്ഷ, വാൾട്ട് വിറ്റ്മാനും
അങ്ങെനയായിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ
എനിക്കു് എല്ലാ മഹാന്മാരുെടയും ഗുണ�
ങ്ങളുണ്ടു്.”

മക് ലീഷ്

നമ്മുെട അത്യന്താധുനി�
കർ പറയാറുണ്ടു്: “ഞങ്ങൾ
ഓഡെനേപ്പാെലയാണു്,
മക് ലീഷിെനേപ്പാെലയാണു്.
കമ്യൂവിനും സാർത്രിനും േയാന�
സ് േകായ്ക്കും ഗുന്തർ ഗ്രസ്സിനു് സദൃശ�
മാണു്. ഞങ്ങെള നിന്ദിക്കുന്നവർക്കു്
വിവരമില്ല. അവർ വിഡ്ഢികളാണു്; സാഹിത്യത്തിെല ഭി�
ക്ഷാംേദഹികളാണു്.” അത്യന്താധുനികേര! നിങ്ങൾക്കു�
ള്ള മറുപടി എത്രേയാ വർഷംമുൻപു് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ
നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.
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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
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