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സാഹിത്യവാരഫലം
1970/09/27-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഈശ്വരൻകാണുന്നുണ്ടു്

ഫ്ളാേബർ

വാസ്തവികപ്രസ്ഥാനവും പ്രകൃതി�
നിഷ്ഠപ്രസ്ഥാനവും (Realism and
Naturalism) സങ്കീർണ്ണമായ ആധു�
നികജീവിതെത്ത പ്രതിഫലിപ്പി�
ക്കാൻ അസമർത്ഥങ്ങളാെണന്നാ�
ണു് അത്യന്താധുനികസാഹിത്യകാ�
രന്മാർ വിചാരിക്കുന്നതു്. ബൽസാ�

ക്കിെന്റേയാ ഫ്ളാേബറിെന്റേയാ േമാപ്പസാങ്ങിെന്റേയാ
യഥാതഥമായ കലാസേങ്കതംെകാണ്ടു് ഗഹനവും
സങ്കീർണ്ണവും ആയ സത്യെത്ത സമ്പൂർണ്ണമായി ആവി�
ഷ്ക്കരിക്കാൻ കഴിയുകയിെല്ലന്നു് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
അതിനാൽ അവർ ഭാവനയ്ക്കു സ്വച്ഛന്ദവിഹാരം നൽകു�
വാൻ നിർബ്ബദ്ധരാകുന്നു; മേനാരഥസൃഷ്ടിക്കു് (Fantasy)
അമിതപ്രധാന്യം നൽകുന്നു. കാഫ്ക, േയാനേസ്കാ, ഗു�
ന്തർഗ്രസ്സ്, േറാേബ ഗ്രിേയ എന്നിവർ ഇങ്ങെന അസം�
ഗതത്വം കലർന്ന െചറുകഥകളും േനാവലുകളും രചിക്കു�
ന്നു (കാഫ്ക അന്തരിച്ചുേപായി). ഭാവാത്മക പ്രസ്ഥാനം,
സ്വപ്നപ്രസ്ഥാനം, ശക്തി പ്രസ്ഥാനം (Expressionism,
Surrealism, Futurism) എന്നീ കലാപ്രസ്ഥാനങ്ങളു�
െട കലാസേങ്കതമാണു് ഇവർ അംഗീകരിക്കുക. ഇംഗ്ലീ�
ഷിൽ ultra modernism എന്നു വിളിക്കുന്ന ഈ അത്യ�
ന്താധുനികതയ്ക്കു് േകരളത്തിൽ പ്രചാരം നല്കാൻ ശ്രമി�
ക്കുന്ന ചില എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളാണു് ശ്രീ. എം. മുകു�
ന്ദൻ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ എല്ലാക്കഥകളും ഈ വസ്തുത
ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു. “മാതൃഭൂമി”യുെട 25-ാം ലക്കത്തിൽ
പരസ്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന, അേദ്ദഹത്തിെന്റ “അവർ
പാടുന്നു” എന്ന കഥയും വിഭിന്നമല്ല. അയാൾ (കഥാപാ�
ത്രം) ഉണരുേമ്പാൾ എട്ടുമണിയായിരുന്നു (ഒമ്പതുമണി�
യായിരുന്നുെവന്നു പിന്നീടു് പ്രസ്താവമുണ്ടു്). ഉണരുന്നതി�
നുമുൻപു് അയാൾ ഒരു സ്വപ്നംകണ്ടു വർേണ്ണാജ്ജ്വലമാ�
യസമുദ്രം കണ്ണുകൾ മലെക്ക തുറന്നിട്ടും കടൽ മുന്നിൽ
നിന്നു മറഞ്ഞില്ല. അയാൾ കാമുകിയുമായി രാജവീഥിയി�
ലൂെട നടന്നു. അർത്ഥരഹിതമായി പലതും സംസാരിച്ചു.
ഒടുവിൽ അവർ രണ്ടുേപരുംകൂടി ഒരു ശവകുടീരത്തിെന്റ
ഉള്ളിേലക്കു കയറി. അവിെട നീണ്ടുനിവർന്നുകിടന്നിട്ടു്
രണ്ടുേപരും പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ മരിച്ചു.” ഇതാണു് കഥ�
യുെട സംഗ്രഹം, ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഒറ്റെപ്പട്ടവനാണു്.
അവനു സത്യേമതു്, സ്വപ്നാവസ്ഥേയതു് ഉണർന്നിരിക്കു�
ന്ന അവസ്ഥേയതു് എന്നു് േവർതിരിക്കുവാൻ വയ്യ. മുകു�
ന്ദെന്റ കഥയിെല നായകൻ ഉണർന്നിട്ടും സ്വപ്നം അയാ�
ളുെട കൺമുൻപിൽനിന്നു് മാഞ്ഞുേപായിെല്ലന്ന പ്രസ്താ�
വം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുമാത്രമല്ല, മനുഷ്യനു് ഇവിെട സം�
സാരിക്കാൻ വയ്യ. സംസാരിച്ചാൽത്തെന്ന അതിനർ�
ത്ഥമില്ല. കാലെത്തക്കുറിച്ചുേപാലും അവനു േബാധമില്ല.
ഉണരുന്നതു് എട്ടുമണിയ്ക്കു് എന്നു് ആദ്യെത്ത പ്രസ്താവം.
അതു് ഒൻപതുമണിക്കാണു് എന്നു പറഞ്ഞാലും വ്യത്യാ�
സമില്ല. ഇവിടെത്ത സമുദായേമാ? അതിെന്റ സംസ്ക്കാ�
രേമാ? അവയ്ക്കും ഒരർത്ഥവുമില്ല. മരണേമ ഇവിെട യാ�
ഥാർത്ഥ്യമായുള്ളൂ. അതു െതളിയിക്കാനാണു് മുകുന്ദൻ
തെന്റ രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങെളയും നിഗ്രഹിക്കുന്നതു്.

മനുഷ്യെന്റ നിേശ്ചതനത്വം പ്രവാസദുഃഖം എന്നിവെയ
വ്യക്തമാക്കാൻ പ്രേയാജനെപ്പടുന്ന ഒരു പ്രതിപാദനരീ�
തി മുകുന്ദൻ സ്വീകരിക്കുന്നു.

“ഇന്ത്യാെഗയ്റ്റിെന്റ വിശാലതയിൽ, കു�
ത്തബ്ബ്മിനാറിെന്റ വിജനതയിൽ, െച�
േങ്കാട്ടയുെട നിഴലിൽ, െചേങ്കാട്ടയുെട
നിഴലിൽ, കുത്തബ്ബ്മിനാറിെന്റ വിജന�
തയിൽ, ഇന്ത്യാെഗയ്റ്റിെന്റ വിശാലത�
യിൽ.”

എന്നു് അേദ്ദഹം എഴുതുന്നതു േനാക്കുക. ഇന്ത്യാഗയ്റ്റിൽ
നിന്നു് കുത്തബ്ബ്മിനാറിേലക്കും അവിെടനിന്നു് െചേങ്കാ�
ട്ടയിേലക്കും ആദ്യം വരുന്നു. പിന്നീടു് േനേര തിരിച്ചുള്ള
േപാക്കാണു്. െചേങ്കാട്ടയിൽ നിന്നു് കുത്തബ്ബ്മിനാറിേല�
യ്ക്കും അവിെട നിന്നു് ഇന്ത്യാഗയ്റ്റിേലക്കും. കാലപ്രവാ�
ഹത്തിെന്റ ചുഴിയിൽക്കിടന്നു കുറങ്ങി ആരംഭിച്ച സ്ഥ�
ലത്തുതെന്ന പിെന്നയും പിെന്നയും വരുന്ന മനുഷ്യെന്റ
അവസ്ഥെയ ചിത്രീകരിക്കാനാണു് മുകുന്ദൻ ഇങ്ങെന
എഴുതുന്നതു്.

എയ്ഞ്ചൽ
അസ് റ്റൂറിയാസ്

േകരളത്തിെല അത്യന്താധുനികർ
പ്രതിപാദ്യവിഷയവും പ്രതിപാദ�
നരീതിയും പാശ്ചാത്യേദശത്തുനി�
ന്നു കടംവാങ്ങുകയാെണന്നുള്ള�
തിനു് മെറ്റാരു േലഖപ്രമാണം േവ�
ണ്ടതില്ല. സാഹിത്യകാരനിൽ േദ�
ശീയചിന്താഗതിയും പാരമ്പര്യവും
തത്ത്വചിന്തയും സ്വാധീനശക്തി െച�

ലുത്തുന്നു. അവയുെട അധിപ്രസരത്തിനു വിേധയനാ�
യിെക്കാണ്ടു് അയാൾതന്നിൽനിന്നു സൃഷ്ടി നടത്തുക�
യാണു്. ആ വിധത്തിൽ പ്രതിപാദ്യവിഷയെത്ത സം�
ബന്ധിച്ച സ്വകീയമായ ഒരഭിവീക്ഷണം—ഉൾക്കാഴ്ച—
അയാൾക്കുണ്ടാകുന്നു. മെറ്റാരുവെന്റ ജീവിതാഭിവീക്ഷ�
ണമാർഗ്ഗം കടം വാങ്ങുന്ന എഴുത്തുകാരൻ സാഹിത്യകാ�
രനല്ല. ഒട്ടുമാവുണ്ടാക്കുന്നതുേപാെല, െപഗ്ഗിൽ ഷർട്ടും
േകാട്ടും എടുത്തിടുന്നതുേപാെല പാശ്ചാത്യെന്റ കലാസ�
േങ്കതത്തിൽ പാശ്ചാത്യെന്റ തെന്ന പ്രതിപാദ്യവിഷയം
േചർത്തുവയ്ക്കുകയാണു് േകരളത്തിെല അത്യാന്താധുനി�
കർ. എയ്ഞ്ചൽ അസ് റ്റൂറിയാസ് എന്ന സ് പാനിഷ്–
അേമരിക്കൻ എഴുതിയ ഒരു കഥ ഞാൻ വായിച്ചു.
അതിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം തർജ്ജമെചയ്തു േചർക്കെട്ട.

“ആ വാഹനം നീങ്ങിയില്ല. അതു നീങ്ങു�
ന്നതായി അവൾക്കു േതാന്നിയില്ല, അതു
നീങ്ങുന്നതായി അവൾക്കു േതാന്നിയി�
ല്ല. ഉറങ്ങുന്ന അച്ചുതണ്ടിൽ ചക്രങ്ങൾ
തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടു് മുേന്നാട്ടുേപാകാെത
ഒേരസ്ഥലത്തു നിന്നു് കറങ്ങുന്നതായി
അവൾക്കു േതാന്നി. ഭർത്താവിെന രക്ഷി�
ക്കണം. അേത, അേത, അേത, അേത,
അേത.”

നമ്മുെട അത്യന്താധുനികർ മൗലികപ്രതിഭയുള്ളവര�
െല്ലന്നു് ഈ ഭാഗം െതളിയിക്കും. പ്രതിഭാശാലികൾ
തങ്ങൾക്കു പറയാനുള്ളതു് അതുവെര ആരും പറഞ്ഞിട്ടി�
ല്ലാത്ത മട്ടിൽ പറയും. പ്രതിഭയില്ലാത്തവർ—
അനുകർത്താക്കൾ—അന്യെന്റ ഭാവശില്പം കടംവാങ്ങു�
ന്നു; അവെന്റ രൂപശില്പം കടംവാങ്ങുന്നു. മുകുന്ദനും കൂട്ടു�
കാരും എഴുതുന്ന മട്ടിെലഴുതാൻ ആർക്കും സാധിക്കും.
ചങ്കൂറ്റം മാത്രം മതി. പേക്ഷ, ബഷീറിെനേപ്പാെല എഴു�
താൻ, പി.സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണെനേപ്പാെല എഴുതാൻ പ്രതിഭ�
േവണം… അവ്യക്തമായ രീതിയിൽ ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻ
“നിമിഷങ്ങൾ, ഇതളുകൾ” എന്ന െചറുകഥ ആരംഭി�
ക്കുന്നു. ആദ്യം നാം നയിക്കെപ്പടുന്നതു് അന്ധകാരം
നിറഞ്ഞ മണ്ഡലത്തിേലക്കാണു്. അവിെട അറുപതു�
വയസ്സുള്ള ഒരു ചൗധുരിെയ നാം കാണുന്നു. അയാൾ
ഉേദ്യാഗാർത്ഥികെള കാണുകയാണു്, അവരിൽ ഒരാ�
െള തിരെഞ്ഞടുക്കാൻ േപാകുകയാണു്. ക്രേമണ വൃ�
ദ്ധൻ വ്യക്തതയാർജ്ജിക്കുന്നു. അന്ധകാരമാെക മാ�
റുന്നു അയാളുെട േമാഹങ്ങൾ, േമാഹഭംഗങ്ങൾ, വിവാ�
ഹം കഴിക്കാത്ത േപ്രമത്തിനു വശഗയായ മകളുെട
വിഷാദപൂർണ്ണമായ ജീവിതം ഇവെയാെക്ക നാം മന�
സ്സിലാക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിെന്റ അഗാധതലത്തിേലക്കു്
ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുന്നിെല്ലങ്കിലും ഈ കഥയ്ക്കു് ഒരാകർഷക�
ത്വമുണ്ടു്… സ്ത്രീയുെട ഹൃദയം നവമാലികേപാെല പുള�
കം െകാള്ളാറുണ്ടു്. െകാടുങ്കാേറ്ററ്റു് ആടിയുലയാറുണ്ടു്.
സംതൃപ്തമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുേമ്പാൾ അവൾ
ആഹ്ലാദം െകാള്ളുന്നു. ഭർത്താവിെന്റ േസ്നഹമില്ലായ്മ�
യാൽ സ്വന്തം ജീവിതം തകർന്നടിയുേമ്പാൾ അവൾ മര�
ണത്തിെന്റ വക്കിെലത്തുന്നു. ഭർത്താവിെനയും തെന്റ
അനുജത്തിെയയും അതിരുകടന്നു വിശ്വസിച്ച ഒരു സ്ത്രീ�
യുെട ദുരന്തെത്ത ശ്രീമതി േഹമലതാനമ്പ്യാർ ചിത്രീക�
രിക്കുന്നു (ജനയുഗം വാരിക-െസപ് തംബർ-6). ഉേദ്യാ�
ഗം േനാക്കാൻേവണ്ടി അന്യേദശേത്തക്കുേപായ സ്ത്രീ
കുഞ്ഞുങ്ങെള സ്വന്തം അനുജത്തിെയ ഏല്പിച്ചു തിരിച്ചുവ�
ന്നേപ്പാൾ അനുജത്തി ഭർത്താവിെന്റ ഭാര്യയായിരിക്കു�
ന്നു. കുട്ടികൾ അവെള െവറുക്കുന്നു. േഹമലതാനമ്പ്യാ�
രുെട മറ്റു കഥകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പ്രാഥമിക
പരിശ്രമെമന്ന നിലയിൽ ഈ കഥ ആദരണീയമായിട്ടു�
ണ്ടു്… ഇതു് എത്ര കണ്ടു് ആദരണീയമാേണാ അത്രകണ്ടു്
അനാദരണീയമാണു് ശ്രീ. ബാലചന്ദ്രെന്റ ‘രാത്രി’ എന്ന
കഥ (ജനയുഗം). െകാള്ളരുതായ്മ കാണിക്കുന്ന ഒരു
മുതലാളിെയക്കുറിച്ചു് ഒരു വാർത്ത പത്രത്തിൽ െകാ�
ടുത്തിട്ടു് പത്രമാഫീസിെല േജാലിക്കാരൻ രാജിവയ്ക്കു�
ന്നതാണു് ഈ െചറുകഥയിെല പ്രതിപാദ്യം. ഇവിെട
യഥാർത്ഥമായ കലാപ്രേചാദനമില്ല. ജർണ്ണലിസത്തി�
െന്റ നിർവികാരതേയയുള്ളൂ. ഞാൻ മിഡിൽസ് കൂൾ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ എെന്നക്കാൾ ശക്തനായ
ഒരു സഹപാഠി എെന്റ കഴുത്തിൽപ്പിടിച്ചു െഞക്കി. ശ്വാ�
സം മുട്ടി ഞാൻ “എെന്ന വിടൂ, വിടൂ” എന്നു് അയാേളാടു്
അേപക്ഷിച്ചു. ബാലചന്ദ്രെന്റ ‘രാത്രി’ എന്ന കഥ വായി�
ച്ചുതീർത്തേപ്പാൾ ഞാൻ ഈ സംഭവം ഓർമ്മിച്ചുേപാ�
യി. കഥാകാരന്മാർ അനുവാചകെന്റ കഴുത്തിനു പിടിച്ചു്
െഞക്കരുതു്. പാവെപ്പട്ട വായനക്കാരൻ ഒരപരാധവും
െചയ്യുന്നില്ലേല്ലാ… ൈവഷയികത്വത്തിൽ നിന്നു് കുെറ�
െയാെക്ക മാറിനില്ക്കുന്ന, ഒെട്ടാെക്ക വിശുദ്ധമായ േസ്ന�
ഹെത്ത കുമാരി ബി. സുനന്ദ ‘ഹിപ് േനാട്ടിസം’ എന്ന
െചറുകഥയിൽ സ്ഫുടീകരിക്കുന്നു (കുങ്കുമം-ലക്കം 52).
ഭാര്യെയ സംശയിക്കുന്ന ഭർത്താവു് ഹിപ് േനാട്ടിസം
പ്രേയാഗിച്ചു് അവളുെട ഉപേബാധമനസ്സിെല രഹസ്യ�
ങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണു്. രഹസ്യെമാന്നുമില്ല.
അവൾ ഭർത്താവിെന അതിരുകടന്നു േസ്നഹിക്കുന്നുെവ�
ന്നുമാത്രം. അവർ ആലിംഗനബദ്ധരാകുേമ്പാൾ കഥ
അവസാനിക്കുന്നു. ഇത്രവളെര േസ്നഹിക്കുന്ന ഒരു യുവ�
തിെയക്കുറിച്ചു് ഭർത്താവിനു് എങ്ങെന സംശയം േതാ�
ന്നാനാണു്? അയാൾക്കു േസ്നഹത്തിെന്റ ഒരംശെമങ്കി�
ലുമുെണ്ടങ്കിൽ ഹിപ് േനാട്ടിസം പ്രേയാഗിക്കുേമാ? ഈ
േചാദ്യങ്ങെളാെക്ക ആേരാ എേന്നാടു േചാദിക്കുന്നുണ്ടു്.
സുനന്ദയ്ക്കു ഇമ്മാതിരി അനിയതമനഃശാസ്ത്രത്തിെലന്താ�
ണു് ഇത്ര കൗതുകം? എെന്നാരു േചാദ്യം ഞാൻതെന്ന
േചാദിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അവെയ്ക്കാന്നും ശരിയായ മറു�
പടിയില്ല. എങ്കിലും കഥെയഴുതാൻ സുനന്ദയ്ക്കറിയാം.
അത്രയുമായി. സുനന്ദെയക്കാേളെറ കഥാരചനയിൽ
ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടു് ശ്രീ. െക.എൽ. ശ്രീകൃഷ്ണദാസിനു് എന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതു് അേദ്ദഹത്തിനുള്ള ഒരു പ്രശം�
േസാക്തിയില്ല. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് കുേറക്കാലമാ�
യി കഥെയഴുതുന്നു എന്നതുതെന്ന. തികച്ചും കാല്പനിക�
മായ വിഷയെത്ത കാല്പനികമായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കു�
ന്നു എന്നതാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥയുെട സവിേശ�
ഷത. ശ്രീ. ടി.എൽ. േജാൺസിെന്റ കഥകളിൽ കാണു�
ന്ന െറഡിെമയ്ഡ് സൗന്ദര്യം ശ്രീകൃഷ്ണദാസിെന്റ ഈ
കഥയിലുമുണ്ടു്. എങ്കിലും േജാൺസിെനേപ്പാെലതെന്ന
അേദ്ദഹവും ആഖ്യാനപാടവം കാണിക്കുന്നു. നല്ല കവി�
തകൾ, നല്ല കഥകൾ എന്നിവ വായിക്കുേമ്പാൾ മാധു�
ര്യം നമ്മുെട സിരകളിലൂെട ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നുെവന്നു് ഒരു
േതാന്നൽ ഉണ്ടാകാറിേല്ല? അതുേപാെല ചീത്തക്കവി�
തകളും ചീത്തകഥകളും വായിക്കുേമ്പാൾ വിഷം ഒഴുകു�
ന്നുെവന്നു േതാന്നും. “കുങ്കുമം” വാരികയിൽ “ചാതുർവർ�
ണ്യം” എന്ന െചറുകഥെയഴുതിയ ശ്രീ. എം.ആർ.െക.
പണിക്കർ നമ്മുെട ധമനികളിൽ വിഷം കലർത്തുകയാ�
ണു്. ഐ.എ.എസ്, ഐ.പി.എസ്. എന്നീ സർവീസുക�
ളിൽ ഉൾെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ബ്രാഹ്മണരാണേത്ര.
‘ഇഞ്ചിനീയർമാർ, േഡാക് ടർമാർ’ എന്നിവർ ക്ഷത്രി�
യർ. ഇങ്ങെനേപാകുന്നു പണിക്കരുെട ചാതുർവർണ്യ�
വ്യവസ്ഥിതി. കഥാകാരൻ ഫലിതം പ്രേയാഗിക്കുക�
യാേണാ? ആയിരിക്കാം. പേക്ഷ, ചിരി അേദ്ദഹത്തിനു
മാത്രേമയുള്ളൂ. അനുവാചകർക്കു ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നി�
ല്ല… അച്ഛെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു പരശുരാമൻ അമ്മ�
െയെക്കാന്ന കഥ പുനരാഖ്യാനം െചയ്യുന്നുെവന്ന മട്ടിൽ
ശ്രീ. ബക്കളം ദാേമാദരൻ “ചന്ദ്രിക”യിൽ (ലക്കം-5) ‘ഭൃ�
ഗുരാമൻ’ എെന്നാരു കഥെയഴുതിയിരിക്കുന്നു. വളെര
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു മധുരയിെല ഒരു േവശ്യാെത്തരു�
വിൽവച്ചു് എെന്റ േസ്നഹിതനുണ്ടായ ഒരനുഭവം. ഒരുത�
രം മഞ്ഞപ്പൂക്കളുെട അസഹനീയമായ ഗന്ധം വ്യാപി�
പ്പിച്ചു് ശരീരത്തിെന്റ മിക്കഭാഗങ്ങളും അനാവരണം െച�
യ്തു്, െകാഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞു് ഒരു േവശ്യ എെന്റ സുഹൃത്തിെന്റ
ൈകക്കു പിടിച്ചുവലിച്ചു.

േസ്നഹിതൻ: ഞാൻ വരുന്നില്ല.
േവശ്യ: േപടിേയാ?
േസ്നഹി: അേത.
േവശ്യ: േപടിക്കാെനാന്നുമില്ല. ആരും കാണുകയില്ല.
േസ്നഹി: ഈശ്വരൻ കാണുന്നുണ്ടു്.

ബക്കളം ദാേമാദരേനാടു്, എെന്റ േസ്നഹിതെന്റ സ്ഥാ�
നത്തു നിന്നുെകാണ്ടു ഞാൻ പറയുന്നു: “സുഹൃേത്ത
താങ്കളുെട പരാക്രമം വിദ്യയുെട ൈദവതമായ സര�
സ്വതീേദവി കാണുന്നുണ്ടു്. ഒന്നു നിറുത്തു്”… ഭാര്യയുെട
വിേരാധെത്ത തൃണവൽഗണിച്ചു് ഒരു സാധുസ്ത്രീക്കു്
ഉപകാരം െചയ്യുന്ന ഒരു ദയാലുവിെന ശ്രീ. അക് ബർ
കക്കട്ടിൽ “തിരമാല” എന്ന കഥയിൽ അവതരിപ്പി�
ക്കുന്നു (ചന്ദ്രിക). േവെറാരു ‘േമാൺസ് റ്റ്േരാസിറ്റി’—
േഘാരതയാണു് ഈ െചറുകഥ… കഴിവുള്ള കഥാകാര�
നാണു് ശ്രീ. െചാവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി. അേദ്ദഹം ഏേതാ
ഒരു േനാവെലഴുത്തുകാരെന മനസ്സിൽവച്ചുെകാണ്ടു പരി�
ഹാസം കലർന്ന ഒര“ഭിമുഖസംഭാഷണം” ചന്ദ്രികയി�
െലഴുതിയിരിക്കുന്നു. പ്രേചാദനം കൂടാെത പണത്തിനു�
േവണ്ടി മാത്രം വലിയ േനാവലുകെളഴുതുന്ന ചിലരുെട
േനർക്കുള്ള ആക്രമണമാണിെതന്നും താൻ ആെരയും
േനാവിക്കാൻ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടിെല്ലന്നും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറയു�
മായിരിക്കും. പേക്ഷ, ‘വക്കത്തു വക്കച്ചൻ’ എന്ന േപരു്
ആെര ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നു മന�
സ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യബുദ്ധി എല്ലാവർക്കുമുണ്ടു്. കൃ�
ഷ്ണൻകുട്ടി ആെര ഉേദ്ദശിച്ചുേവാ ആ എഴുത്തുകാരെന്റ
ദൗർബല്യങ്ങെളല്ലാം ഈ അഭിമുഖസംഭാഷണത്തിൽ
പരാമർശിക്കെപ്പടുന്നുമുണ്ടു്. ഇതു െതറ്റാണു്. വലിയ
അപരാധമാണു്. ആരാണു് ഈ േലാകത്തിൽ േയാ�
ഗ്യൻ? എല്ലാവർക്കുമിേല്ല ദൗർബല്യങ്ങൾ? വ്യക്തിവി�
േദ്വഷം തീർക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിത്തീരാതിരിക്കെട്ട
സാഹിത്യരചന. ‘ചന്ദ്രിക’ ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ഉത്ക്കൃഷ്ടമായ
ഒരു വാരികയാണു്. അതിൽ ഇങ്ങെനെയാരു അഭിമുഖ�
സംഭാഷണം വന്നതു ദുഃഖാവഹമാണു്… മലയാളരാജ്യം
വാരികയിെല “മാപ്പു്” എന്ന കഥ. ഭാര്യെയ െവറുത്തി�
രുന്ന ഭർത്താവു് അവളുെട പ്രസവത്തിനുേശഷം അവ�
െള േസ്നഹിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. ശ്രീ. പി.െജ. പുരുേഷാത്തമ�
െന്റ ഈ കഥയ്ക്കു കലയുമായി ഒരു വിദൂരബന്ധംേപാലു�
മില്ല. ശ്രീ. എം. നാസിമുദീൻ എഴുതിയ “ഖനി” എന്ന
കഥ തരേക്കടില്ല. േചച്ചി പിരിഞ്ഞുേപാകുന്നതിൽ ഒരു
കുട്ടിക്കുള്ള ദുഃഖെത്ത ഒെട്ടാെക്ക ഭംഗിയായി സാസിമു�
ദീൻ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു… നിങ്ങൾ േപ്രമഭാജനത്തിെന്റ
തലമുടിയിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? “ഉണ്ടു്” എന്നു് ഉത്ത�
രം. “അതു പട്ടുേപാലിരിക്കുന്നിേല്ല?” “അെത.” പരിഹാ�
സം പട്ടിെന്റ മൃദുലത ആവഹിക്കുന്നു ശ്രീ. പുനത്തിൽ കു�
ഞ്ഞബ്ദുള്ളയുെട െകാച്ചുകഥകളിൽ. “മലയാളനാട്ടിൽ”
(ലക്കം 16) അേദ്ദഹെമഴുതിയ ചില െകാച്ചുകഥകളിൽ
ഒെരണ്ണം േനാക്കുക.

പന്തളം
പന്തളത്തുള്ള വിദ്യാലയം.

ഖദർ ധരിച്ച അധ്യാപകൻ േദശീേയാദ് ഗ്രഥനം എന്ന വി�
ഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

“കുട്ടീ, നിെന്റ നാടിെന്റ േപെരന്തു്?”

“ഭാരതം.”

“നിെന്റ സംസ്ക്കാരം ഏതു്?”

“ആർഷസംസ്ക്കാരം.”

“നിെന്റ േവദേമതാണു്?”

“ഗീത.”

“ഗീത എഴുതിയ ഭഗവാെന്റ േപർ പറയൂ.”

“ശ്രീകൃഷ്ണൻനായർ.”

എസ്.വി.
േവണുേഗാപൻനായർ

െകാള്ളാം. വർഗ്ഗീയതെയ എത്ര
കലാത്മകമായിട്ടാണു് അബ് ദുള്ള
എന്ന കഥാകാരൻ ചിത്രീകരിക്കുന്ന�
തു്… ഈശ്വരവിശ്വാസമുള്ള അമ്മ,
അമ്മെയ ഒരുകാലത്തു േസ്നഹിച്ചി�
രുെന്നങ്കിലും ഭൗതികത്വത്തിൽെപ്പ�
ട്ടു േസ്നഹെമന്ന വികാരെത്ത പാേട
മറന്ന മകൻ, കാലചക്രം ചവിട്ടിത്തിരിക്കുന്ന മകൾ—
ഇങ്ങെന മൂന്നു േപെര ചിത്രീകരിച്ചു് ജീവിതത്തിെന്റ മൂന്നു
മുഖങ്ങെള ആേലഖനം െചയ്യുന്നു ശ്രീ. എസ്.വി. േവണു�
േഗാപൻനായർ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥ മേനാഹരമാ�
യിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പട്ടിെനക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു. ആ അല�
ങ്കാരം എെന്റ മനസ്സിൽ നിന്നു മാറിേപ്പാകുന്നില്ല. അതി�
െനത്തെന്ന ഒന്നു മാറ്റിപ്പറയെട്ട. െകാക്കൂണിൽ നിന്നു്
പട്ടുനൂലുകൾ നീളുന്നേപാെല കഥാകാരെന്റ ഏകാഗ്രത�
യിൽനിന്നു് സർഗ്ഗാത്മകത്വത്തിെന്റ സില് ക്കുനൂലുകൾ
“രസാതല”െമന്ന ഈ കഥയിൽ വന്നുവീഴുന്നു.

സുേരഷ് േജാഷി

അതാ അന്തരീക്ഷത്തിെന്റ നീലനി�
റം ഒലിച്ചിറങ്ങി അങ്ങകെല കാണു�
ന്ന പർവ്വതങ്ങളിൽ വീഴുന്നു. ആ മാ�
മലകൾക്കുതെന്ന നീലനിറമാണു്.
ഇേപ്പാൾ അവയുെട നിറത്തിനു് സാ�
ന്ദ്രത വന്നിരിക്കുന്നു. അവിെടനിന്നും
നീലനിറം താഴേത്തക്കു് ഒഴുകുകയാ�

േണാ? അേത. എന്നാൽ ഇേങ്ങാട്ടു േനാക്കൂ. കലാസൗ�
ന്ദര്യത്തിെന്റ നീലനിറം സുേരഷ് േജാഷിയുെട “വരല�
ബ് ധി” എന്ന െചറുകഥയിൽ പ്രവഹിക്കുന്നു. ഒരു കാമു�
കനും കാമുകിയും. അവൾ മെറ്റാരുവെന പരിണയിേച്ച�
ക്കും. എങ്കിലും അവരുെട ആത്മബന്ധം അസാധാര�
ണം തെന്ന. കാമുകൻ കാമുകിയിൽ തെന്റ ആദർശാ�
ത്മകേസ്നഹെത്ത േതടുന്നു. അവൾ അയാളിൽ അേന്വ�
ഷിക്കുന്നതും അതുതെന്ന. അവൾ അതു കെണ്ടത്തുന്നു.
ഈ മേനാഹരമായ കഥ തർജ്ജമെചയ്ത് ശ്രീ. പി. മാ�
ധവൻപിള്ള അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു. അതു് “യുഗര�
ശ്മി”യിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ ശ്രീ. ഈ.എൻ. മുരളീ�
ധരൻ നായേരാടു് അനുവാചകർക്കു് കടപ്പാടുണ്ടു്. ഈ
കഥയുെട അടുത്തു് മാനസിയുെട “ഇടിവാളിെന്റ േത�
ങ്ങൽ” എന്ന െചറുകഥ (യുഗരശ്മി) െവറും േപാർേണാ�
ഗ്രഫിയായി—അശ്ലീലരചനയായി—മാറുന്നു… സമുദായ�
ത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങളുെട േനർക്കു് കയർക്കുകയാണു്
ശ്രീ. അമ്പലപ്പുഴ പ്രഭാകരൻനായർ (േകരളശബ്ദത്തി�
െല ‘വരയ്ക്കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ, എന്ന കഥ). പ്രചാരണം
കഥാഗതിയുെട കരകെള കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന എന്നതാ�
ണു് ഈ കഥയുെട ന്യൂനത… നീലനിറം അപ്രത്യക്ഷമാ�
യി. രാത്രിയുെട ഇരുട്ടു്. എങ്കിലും എെന്റ ശിരസ്സിനു മുക�
ളിൽ നിരവധി നക്ഷത്രങ്ങൾ. രാത്രി പ്രേലാഭിപ്പിക്കുന്ന
മട്ടിൽ എെന്ന േനാക്കുന്നു. ആ േനാട്ടം എനിക്കിഷ്ടമില്ല.
കാവ്യാംഗനയുെട വീക്ഷണമാണു് എനിക്കു േവണ്ടതു്.
ഞാൻ “മലയാളനാടു്” േനാക്കെട്ട. പേക്ഷ…

പേക്ഷ, “മലയാളനാടു്” കവിതെയ നിഷ്കാസനം െച�
യ്തിരിക്കുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം. അവെര കുറ്റം പറയാനില്ല.
വായനക്കാെരെക്കാണ്ടു് തലേവദനയ്ക്കു് “അനാസിൻ”
ഗുളിക വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന കവിതകളാണേല്ലാ ധാരാളം
ഇേപ്പാഴുണ്ടാവുക. വായനക്കാർക്കു ശീർഷേവദന വരു�
േത്തെണ്ടന്നു പത്രാധിപസമിതി വിചാരിച്ചിരിക്കാം.
നന്നു്. പഴയ അലങ്കാരങ്ങൾ, പഴയ വാങ്മയ ചിത്ര�
ങ്ങൾ, പഴയ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവെയ ൈവരസ്യജന�
കമായ വിധത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു പ്രേയാഗിച്ചു് ശ്രീ. പ്ലാ�
ത്തറ ഭാസ്ക്കർജിെയേപ്പാലുള്ളവർ കവിതെയഴുതുേമ്പാൾ
(മലയാളരാജ്യംവാരിക—െപാരുത്തേക്കടുകൾ എന്ന
കവിത.) അത്തരം കവിതകളും പരസ്യെപ്പടുത്താതി�
രിക്കുന്നതാണു് യുക്തതരം. ഭാസ്ക്കർജിയുെട േപരുമാ�
ത്രം പറഞ്ഞതു െതറ്റു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂട്ടുകാരനായി
ശ്രീ. െക.എൻ. ദിവാകരൻനായരുമുണ്ടു മലയാളരാജ്യ�
ത്തിൽ (ലാവണ്യപൗർണ്ണമിയിൽ എന്ന കവിത).

“കാത്തിരിക്കുന്നു നിൻ കന്യയാം കാമുകി-
യാർത്തിയാൽ, ച്ചാതകം മാരിെയെയന്നേപാൽ”

എന്നു് ഭാസ്കർജിയും

“െപാൽക്കിനാപ്പൂക്കൾ നിറെച്ചാെരന്മാനസ-
മഞ്ജുഷേയന്തി ഞാൻ മാനവൻ മൂകനായ് ”

എന്നു് ദിവാകരൻനായരും എഴുതുേമ്പാൾ കവിതയുെട�
യും കലയുെടയും ചിന്തയുെടയും മൗലികത്വവും പാവന�
ത്വവും എെന്നേന്നക്കുമായി നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നു്
എനിക്കു േതാന്നുന്നു.

മുൻെപാരിക്കൽ േനാർേവക്കാരിയായ ഒരു െപൺ�
കുട്ടി മലയാളം പഠിക്കാൻ േവണ്ടി എന്റടുത്തു വന്നു.
അവൾക്കു് ഒരു സന്ന്യാസിെയ പരിചയെപ്പടണെമന്നു്
എേന്നാടു പറഞ്ഞു. ആധ്യാത്മികത്വത്തിൽ അമിതകൗ�
തുകം ഉണ്ടായിരുന്ന അത്യന്തസുന്ദരിയായ ആ െപൺ�
കുട്ടിെയ ഞാെനാരു സന്ന്യാസിയുെട അടുക്കൽ െകാ�
ണ്ടുേപായി. അേദ്ദഹം മുറയ്ക്കു് ആധ്യാത്മികകാര്യങ്ങൾ
അവെള പഠിപ്പിച്ചുവന്നു. അങ്ങെനയിരിെക്ക എെന്റ
ശിഷ്യ പരിഭ്രമിച്ചു് ഓടി എെന്റ അടുെത്തത്തിപ്പറഞ്ഞു:
“Sir, I will never go to him again” (ഞാൻ ഇനിെയാ�
രിക്കലും അയാളുെട അടുക്കൽ േപാകുകയില്ല.) ഞാൻ
കാരണമേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ കണ്ണീേരാെട അവൾ മറുപ�
ടി നല്കി: “He looked at me so as to touch my domain
connected with my female sex” (സ്ത്രീത്വെമന്ന എെന്റ
മണ്ഡലെത്ത െതാടുന്ന മാതിരി അയാെളെന്ന േനാ�
ക്കി.) സന്ന്യാസി അതിലും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കു�
െമന്നു് കരുതിെക്കാണ്ടു്, “ഇനിേമലിൽ അയാെള കാ�
ണാൻ േപാേകണ്ട” എന്നു് ഞാൻ അവേളാടു പറഞ്ഞു.
അനുവാചകെന്റ ൈലംഗികേകന്ദ്രെത്ത സ്പർശിക്കുന്ന
മട്ടിലാണു് ശ്രീ. ഗൗരീശപട്ടം ശങ്കരൻനായർ പലേപ്പാ�
ഴും കവിതെയഴുതുന്നതു്. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്പർ�
ശം സന്ന്യാസിയുെട േനാട്ടം േപാെല അസുഖകരമല്ല,
സേന്താഷദായകമാണു്.

അലഞ്ഞുനടെന്നാരു െവൺേമഘത്തി-
ന്നലമാലകളിൽ നീന്തി
വെന്നാരു പാർവ്വണശശിബിംബത്തിൻ
സ്യന്ദനമവെള െപാക്കി
അനന്ത േവ്യാമസീമയിേലക്കു-
ങ്ങകന്നകേന്ന േപായി.

എെന്നാെക്ക (കുങ്കുമം വാരികയിൽ) വായിക്കാൻ രസ�
മുണ്ടു്. ചിരപരിചിതത്വം എന്ന േദാഷം ഇവിെടയുമില്ലാ�
തില്ല. എങ്കിലും അവയ്ക്കു ശങ്കരൻനായരുെട വ്യക്തിമുദ്രയു�
ണ്ടു്… അങ്ങകെല െകാല്ലത്തു് ഇരുന്നുെകാണ്ടു് മലയാള�
നാട്ടിെന്റ പത്രാധിപസമിതി പറയുന്നു: “നിറുത്തൂ. സ്ഥ�
ലം തീർന്നു.” ഞാൻ നിറുത്തിയിരിക്കുന്നു. േശഷം അടു�
ത്തതിലാകാം.
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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

