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സാഹിത്യവാരഫലം

1997/10/31-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

വിശ്വപ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച മാർ
ക്സിസ്റ്റ് നിരൂപകനാണു് ഫ്രഡറി
ക് െജയിംസൻ. ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ
യിൽ ഫ്രാേങ്കാ െമാേറാത്തി എഴു
തിയ ‘Modern Epic’ എന്ന പുസ്ത
കെത്തക്കുറിച്ചു െജയിംസൻ പറ
ഞ്ഞതു് ഇങ്ങെനയാണ്: “ആധുനി
കതെയ സംബന്ധിച്ച പരമ്പരാ
ഫ്രഡറിക് െജയിം
സൻ
ഗതങ്ങളായ ചർച്ചകളിൽ സമ്പൂർ
ണ്ണവും നൂതനവുമായ പ്രകാശം വീഴ്ത്തുന്നു െമാേറാത്തി.
‘Modern Epic’ ഉേത്തജിപ്പിക്കുന്നു. പ്രേചാദിപ്പിക്കു
ന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രവർത്തനം ഈ പ്രൗഢ ഗ്ര
ന്ഥത്തിൽ ഔന്നത്യത്തിെലത്തിയിരിക്കുന്നു.”
െമാേറാത്തി അവതാരികയിൽ പറ
യുന്നു: ഫൗസ്റ്റ് (െഗായ്േഥയുെട കൃ
തി), േമാബീഡിക് (െമല്വിലിെന്റ
േനാവൽ), ദ നീബലുങ്സ് റിങ്
(The Nibelung’s Ring വാഗ്നറുെട സം
ഗീത നാടകം), യുലിസ്യീസ് (െജ
യിംസ് േജായ്സിെന്റ േനാവൽ),
െഗായ്േഥ
കാേന്റാസ് (എസ്റപൗണ്ടിെന്റ കാ
വ്യങ്ങൾ), ദ േവസ്റ്റ്ലൻഡ് (എല്യറ്റിെന്റ കാവ്യം), ദ
മാൻ വിത്തൗട്ട് ക്വാളിറ്റീസ് (മ്യുസിലിെന്റ േനാവൽ),
വൺ ഹണ്ട്റണ്ട് ഈേയഴ്സ് ഒഫ് േസാളിറ്റ്യൂഡ്
(മാർേകസിെന്റ േനാവൽ) ഇവ െവറും പഴയ പുസ്തക
ങ്ങളല്ല: കീർത്തിസ്തംഭങ്ങളാണു്. ആധുനികരായ പാ
ശ്ചാത്യനിരൂപകർ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട രഹസ്യം കണ്ടു
പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
െമാേറത്തി ഇപ്പുസ്തകങ്ങെള ആധു
നികങ്ങളായ ഇതിഹാസങ്ങൾ
എന്നു വിളിക്കുന്നു (Modern Epics).
വിദൂരമായ ഭൂതകാലേത്താടു ബന്ധ
മുള്ളതിനാലും ഘടനാപരമായ
സാദൃശ്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലും അവ
ഇതിഹാസങ്ങൾ. ചിത്രീകരിക്കു
ന്ന സ്ഥലത്തിനു് ആ സ്ഥലെത്ത
ഗബ്രിേയൽ ഗാർഷ്യ
മാർേകസ്
അതിലംഘിക്കുന്ന മാനങ്ങൾ
(dimensions) ഉള്ളതിനാൽ ആധുനികം. വിശ്വഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ—World texts എന്നു ഇവെയ വിളിക്കാം.
സ്ഥലപരിമിതിെയക്കരുതി ഞാൻ
മാർേകസിെന്റ േനാവലിെനക്കു
റിച്ചു െമാേറത്തി പറഞ്ഞതു് മാ
ത്രം വളെരച്ചുരുക്കി എഴുതുന്നു. മറ്റു
കൃതികൾക്കു് ഇല്ലാത്ത സവിേശ
ഷതയുണ്ടു് ഈ േനാവലിനു്. ആ
സവിേശഷത മഹാനായ മെറ്റാരു
വാർഗാസ് േയാസ
ലാറ്റിനേമരിക്കൻ േനാവലിസ്റ്റ്
വാർഗാസ് േയാസ സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. തുടക്കത്തിൽ
ഒരു കഥാസംഭവം അതു് ഭാവിയിലുള്ളതാണു്. ആ
ആഖ്യാനം െപാടുന്നെന അതിവിദൂരമായ ഭൂതകാല
േത്തക്കു് േപാകുന്നു. ഇങ്ങെന സംഭവം എവിെടത്തുട
ങ്ങിേയാ അവിെട എത്തുന്നു. ആഖ്യാനത്തിെന്റ ഈ
ചാക്രിക ചലനം േനാവലിനു് ഐതിഹാസികമായ
മഹത്വം നൽകുന്നുണ്ടു്. മാർേകസ് ഉപേയാഗിക്കുന്ന
മാജിക്കൽ റിയലിസം ഈ മഹത്ത്വത്തിനു പരിേവ
ഷം ചാർത്തുന്നു. െമാേറത്തി പറഞ്ഞതല്ല. ആശയ
വിശദീകരണത്തിനു േവണ്ടി ഞാൻ എഴുതുകയാണു്.
േറ്റാമസ് മാനിെന്റ േനാവലുകളിൽ ഇതു് കാണാനില്ല.
അവ ഒരു േദശേത്താ കുടുംബത്തിേലാ ഒതുങ്ങി നിൽ
ക്കുേമ്പാൾ കാലെത്തയും ഉല്ലംഘിച്ചു് അന്യാദൃശമായ
ഒരുമണ്ഡലത്തിൽ െചല്ലുന്നു.
ഭാവികാലം അനുധാവനം െച
യ്യുന്ന വർത്തമാനകാലം. അതു്
ഭൂതകാലേത്തക്കു് നയിക്കുന്നു.
വിചിത്രമാണു് വർത്തമാനകാ
ലം. അതു് സ്ഥിരതയില്ലാത്തതും.
െനഹ്റു ഒരു നിശ്ചിത നിമിഷ
ത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കു
േമ്പാൾ പ്രത്യാനയിക്കാൻ വയ്യാ
േറ്റാമസ് മാൻ
ത്ത ഒരു ഭൂതകാലത്തിെന്റ േവർെപടുത്തൽ പ്രഖ്യാ
പിക്കുേമ്പാൾ ഒരു ‘നിമിഷം’ആഗമിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ
നമ്മൾ പഴയതിൽ നിന്നു് പുതിയതിേലക്കു കാലുവ
യ്ക്കുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരുയുഗം അവസാനിക്ക
യാണു്. (Midnigh’s Children, Tick Tock) അേതാെട
മാന്ത്രികശക്തിയുള്ള ആയിരത്തിെയാന്നു ശിശുക്കൾ
ജനിക്കുന്നു. ആരു് നിലനില്ക്കും? നവീന രാഷ്ട്രീ
യേമാ അേതാ മാന്ത്രികശക്തിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങേളാ?
അതു് തെന്ന മാർേകസിെന്റ േനാവലിെല പട്ടണത്തി
ലുമുണ്ടാകുന്നു. ഭാവിയിൽ നിന്നു വീഴുന്ന കണ്ടുപിടുത്ത
ങ്ങളുമായി ജിപ്സികൾ അവിെട വരുന്നു. ചരിത്രം പ്രവ
ഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതാണു് മാർേകസിെന്റ World
Text-നുള്ള അന്യാദൃശസ്വഭാവം.
യൂലിസ്യീസിെനക്കുറിച്ചു്
റ്റ്. എസ്. എല്യറ്റ് പറഞ്ഞതു് ‘It
is no longer a novel’ എന്നാണു്.
േജായ്സിെന്റ ഈ കൃതിയും േമാ
േറത്തി എടുത്തു് കാണിക്കുന്ന മറ്റു
കൃതികളും ഒരതീത സാഹിത്യരൂ
പത്തിൽ െപടുന്നു. താൻ നിരൂപ
െജയിംസ് േജായ്സ്
ണം െചയ്യുന്ന കൃതികളുെട അഗാ
ധതയിേലക്കു കടക്കാൻ േമാേറത്തിക്കു പ്രയാസമി
ല്ല. ഈ കാലയളവിലുണ്ടായ മഹത്ത്വമാർന്ന നിരൂപ
ണമായി ഞാൻ ഈ ഗ്രന്ഥെത്ത കാണുന്നു (Modern
Epic, The World System from Goethe to Garcia
Marquez–Franco Moretti, Translated by Quintin
Hoare, Verso, London, First Published in 1996, pp.
256, Rs. 852.60).

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: േവശ്യകൾ ലജ്ജിക്കുേമാ?
ഉത്തരം: ഫ്രഞ്ച് മഹാകവി േബാദെലർ താങ്കൾക്കു
ള്ള മറുപടി പേണ്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. േകൾക്കുക: “ദുർ
ബലരായ ഈ ഇടത്തരക്കാെരല്ലാം ഇടവിടാെത പറ
ഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ—അസാന്മാർഗ്ഗികം.
അസാന്മാർഗ്ഗികത്വം, കലയിെല സന്മാർഗ്ഗം. ബുദ്ധി
ശൂന്യങ്ങളായ ൈശലികൾ ഇവെയല്ലാം—അഞ്ചു
ഫ്രാങ്ക് േവശ്യയായ ലുയീസ് വിൽദ്യുവിെനയാണു്
ഓർമിപ്പിക്കുന്നതു്. ഒരുദിവസം, അവൾ മുെമ്പാരിക്ക
ലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ലൂവ്ര് കാണാൻ എേന്നാടുകൂടി
വന്നു. ലജ്ജാൈവശ്യേത്താെട ൈകകൾ െകാണ്ടു
മുഖ െപാത്തി അവൾ. അനശ്വങ്ങളായ പ്രതിമകളു
െടയും ചിത്രങ്ങളുെടയും മുമ്പിൽ നിന്നു. എെന്റ ഉടുപ്പി
െന്റ ൈക നിരന്തരം പിടിച്ചുവലിച്ചുെകാണ്ടു് അവൾ
എേന്നാടു േചാദിച്ചു അത്തരം അസഭ്യങ്ങൾ അവർ
എങ്ങെന പരസ്യമായി കാണുന്നുെവന്ന്.”
(ലൂവ്ര് = പാരീസിെല ആർട് മ്യൂസിയം. നഗ്നപ്രതിമ
കളും നഗ്നചിത്രങ്ങളും അവിെട ഏെറയുണ്ട്)
േചാദ്യം: മറ്റുള്ളവെര നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നതു്
എങ്ങെന?

ഉത്തരം: അന്യെര കാണുേമ്പാൾ നമ്മൾ സ്വന്തം

വിചാരവികാരങ്ങെളയാണു് അയാളിൽ ആേരാപി
ക്കുന്നതു്. ഒരു സന്ധ്യാേവളയിൽ ഞാൻ ഒരു േഹാ
മിേയാ േഡാക്ടേറാടു സംസാരിച്ചുെകാണ്ടു േറാഡിൽ
നിൽക്കുകയായിരുന്നു. േവദന കാണിക്കുന്ന മുഖവു
മായി അതിേല ഒരു െചറുപ്പക്കാരി കടന്നുേപായി.
േഡാക്ടർ ഉടെന പറഞ്ഞു: ‘യൂെട്ടറസ്കാൻസറിെന്റ
ആരംഭമാണു് ഇവർക്ക്’. േവെറാരാൾ പറയും: ‘ഭർ
ത്താവിെന്റ ക്രൂരതയാൽ വളെര ദുഃഖിക്കുന്നവൾ’.
കടുത്ത സന്മാർഗ്ഗവാദി പറയും: ‘ആരും കൂട്ടില്ലാെത
േപാകുന്ന ഇവൾ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവളല്ല’.

േചാദ്യം: ഉത്കട വികാരങ്ങൾക്കു സ്ഥായിത്വമില്ലാ
ത്തതു് എന്തുെകാണ്ട്?

ഉത്തരം: അവയ്ക്കു് സ്ഥിരത ഇെല്ലന്നു മാത്രമല്ല േന

െര വിപരീതമായ സ്വഭാവവും വരും. അഹിംസ
യിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുകാലത്തു് െകാലപാ
തകിയാകും. കടുത്ത നക്സൈലറ്റ് കടുത്ത ഈശ്വര
ഭക്തനാകും. ‘ഊറ്റം കൂടിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഊറ്റേമ
റിയ ആന്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാകും; പ്രബലനായ ആന്റി
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രബലനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാകും’ എന്നു്
െകസ്ലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട മനസ്സിൽനിന്നു് ഒരിക്കലും മാ
യാത്ത ചിത്രേമത്?

ഉത്തരം: ഞാെനാരു ദിവസം മഹാകവി ജി. ശങ്ക
രക്കുറുപ്പിെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം പടി
ഞ്ഞാേറാട്ടു േനാക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ
െചന്നതു് അേദ്ദഹം അറിഞ്ഞേതയില്ല. കവിതയി
ലൂെട പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറേത്തക്കു േനാക്കിയ കവി
അവിെടയിരുന്നും അതനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ
ഇരിപ്പും കവിയുെട മുഖഭാവവും ഞാൻ ഒരിക്കലും
വിസ്മരിക്കില്ല.
േചാദ്യം: േകരളത്തിെല വിപ്ലവകാരികൾ എങ്ങ
െന?

ഉത്തരം: കടുവയില്ലാത്ത നാട്ടിൽ സ്വയം കടുവയാ

െണന്നു വിചാരിച്ചു് തലയുയർത്തി നടക്കുന്ന കാട്ടുപൂ
ച്ചയാണു് േകരളത്തിെല വിപ്ലവകാരി.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ ചന്ദ്രെന േനാക്കി കുരയ്ക്കുന്ന നാ
യേല്ല?

ഉത്തരം: അേത. ഞാൻ ചന്ദ്രെന േനാക്കി കുരയ്ക്കു

ന്നു. േചാദ്യം േചാദിക്കുന്നവരും മറ്റുള്ളവരും എെന്ന
േനാക്കി കുരയ്ക്കുന്നു.

േചാദ്യം: ദുഃഖം ജനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചേയത്?
ഉത്തരം: ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന അയ്യായിരം രൂ

പയിൽ 4999 രൂപയും െചലവാക്കിക്കഴിഞ്ഞ് അവ
േശഷിക്കുന്ന ഒരു രൂപ. ഇരുട്ടുവീണ േവളയിൽ വി
ജനമായ ബസ് േസ്റ്റാപ്പിൽ ബസ് കാത്തു നിൽക്കു
ന്ന സുന്ദരി. സ്ഫടികപാളികളിൽ നിറച്ച ജലത്തിൽ
അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും ചലനം െകാണ്ടു് തടവിൽ കിട
ക്കുന്ന സ്വർണ്ണമത്സ്യം ഈ ദർശനങ്ങൾ
ദുഃഖദായകങ്ങളാണ്.

വൃദ്ധയുെട മരണം
തിരുവനന്തപുരെത്ത ആയുർേവദ
േകാേളജിനു് സമീപം അല്പം െത
ക്കുമാറി വഞ്ചിയൂർ എന്ന സ്ഥല
േത്തക്കു േപാകുന്ന േറാഡുണ്ടു്. ആ
േറാഡിലൂെട അറുന്നൂറടി മുൻേപാട്ടു
േപായാൽ കുന്നുമ്പുറം എന്ന സ്ഥ
ലെത്തത്തും. അവിെടയുള്ള ഒരു
വീട്ടിൽ താമസിച്ചുെകാണ്ടാണു്
എ. ആർ.
ഞാൻ ൈപ്രമറി സ്കൂളിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതു്.
എനിക്കു് അന്നു് ഏഴു വയസ്സു്. എങ്കിലും സിേതാപ
ലത്തിെന്റ സുതാര്യതയുണ്ടു് ഓർമ്മകൾക്ക്. വക്കീ
ലായിരുന്ന, കവിയായിരുന്ന, എ. ആർ. രാജരാജവർ
മ്മയുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആർ. നീലകണ്ഠപി
ള്ള എന്ന കാരണവേരാടുകൂടിയായിരുന്നു എെന്റ താ
മസം. അേദ്ദഹം ശരീരത്തിലാെക നീരുവന്നു മരിച്ചു.
പേക്ഷ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മ 94 വയസ്സായിട്ടും മരി
ച്ചില്ല. കൂടക്കൂെട അവർ േബാധമില്ലാെത കിടക്കും.
മരിക്കാൻ േപാകുന്നു വൃദ്ധെയന്നു വിചാരിച്ചു വീട്ടിലു
ള്ളവർ മറ്റു ബന്ധുക്കെള വിളിച്ചു വരുത്തും. അവർ ദിവ
സങ്ങേളാളം കാത്തിരിക്കും. അതു് െവറുേത. ഒരു ദിവ
സം വൃദ്ധയങ്ങു് എഴുേന്നൽക്കും. മുറ്റെത്ത പ്ലാവിലകൾ
െപറുക്കിെയടുക്കും. ഇങ്ങെന ആേറാ ഏേഴാ തവണ
അവർ ബന്ധുക്കെള പറ്റിച്ചേപ്പാൾ ആരും അവെര
പരിഗണിക്കാെതയായി. വൃദ്ധയ്ക്കു് ആഹാരം െകാടു
ക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ. അതുെകാെണ്ടന്ത്? വൃദ്ധ
യ്ക്കു് ഒരു കൂസലുമില്ല. കാലത്തു് ഒരുഗ്ലാസ്സ് കട്ടൻകാപ്പി
മാത്രം കുടിച്ചുെകാണ്ടു് അവർ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയ
സ്സുള്ള െചറുപ്പക്കാരിയുെട ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു് വീട്ടിന
കത്തും പുറത്തും നടക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം വീ
ട്ടിൽ ഇഡ്ഡലിയും ഇറച്ചിക്കറിയും ഉണ്ടാക്കി. കറിയുെട
മണം പരന്നേപ്പാൾ വൃദ്ധയ്ക്കു് ലാലാജലെമാഴുകി. കാ
രണവരുെട വളർത്തു മകനായ േശഖരെന വിളിച്ചു്
അവർ പറഞ്ഞു: ‘േശഖരാ, എനിക്കു ഇഡ്ഡലിയും ഇറ
ച്ചിയും േവണം.’ കാരണവരുെട ഭാര്യ നൽകിയ അനു
വാദേത്താെട േശഖരൻ മൂന്നിഡ്ഡലിയും ഇറച്ചിക്കറി
യും വൃദ്ധയ്ക്കു് െകാണ്ടു െകാടുത്തു. ആവർ ആർത്തിേയാ
െട അതുള്ളിലാക്കി. എഴുേന്നറ്റു ൈക കഴുകി. കുലുക്കു
ഴിഞ്ഞു. പുല്പായിൽ വന്നു് ഇരുന്നു. മലർന്നു. കണ്ണടച്ചു.
മരിച്ചു. ശരിയായി ആഹാരമില്ലാത്ത വൃദ്ധ ഇഡ്ഡലിയും
ഇറച്ചിക്കൂട്ടാനും കഴിച്ചാൽ മരിക്കുെമന്നു് െമഡിക്കൽ
സയൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിലും ഇെല്ലങ്കി
ലും അതാണു് സംഭവിച്ചതു്.
ഇതു് ശാസ്ത്രീയസത്യമാെണങ്കിൽ
അതിനു േയാജിച്ച വിധത്തിൽ
തെന്നയാണു് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃ
ഷ്ണൻകുട്ടി േദശാഭിമാനി വാരിക
യുെട െവള്ളത്താളുകളിൽ ‘ആന
ന്ദൈഭരവി’ എന്ന കഥാവൃദ്ധെയ
കിടത്തിയിരിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹം
ചാൾസ് േബാദെലർ
അവെര അവഗണിക്കുന്നു. അതുക
ണ്ടു് ആരും കലയുെട ഭക്ഷണം നൽകാെമന്നു വിചാ
രിേക്കണ്ടതില്ല. കഥാകിഴവി ഉടെന മരിച്ചു േപാകും.
വയസ്സി അങ്ങെനതെന്ന കിടക്കെട്ട. മകെന്റ ഉത്കർ
ഷത്തിൽ മനസ്സിരുത്താെത സംഗീതത്തിൽ മാത്രം
താല്പര്യം കാണിച്ച അച്ഛെന അവൻ െവറുത്തു േപാ
ലും. അയാൾ മരിച്ചിട്ടും അവനു് ആ െവറുപ്പ് േപായി
ല്ല േപാലും. അച്ഛെന്റ സംഗീേതാപകരണം—വീണ—
എടുത്തു് വായിച്ച ഭാര്യെയ അവൻ അവളുെട വീട്ടിൽ
പറഞ്ഞയച്ചു േപാലും. പിന്നീടു് കാരണെമാന്നും കൂ
ടാെത മാനസാന്തരം വന്നു് അവൻ വീണെയടുത്തു
സ്വന്തം മാേറാടു േചർത്തു ദുഃഖിച്ചു േപാലും. ഈ കഥാ
വൃദ്ധയ്ക്കു് കലയുെട ഇഡ്ഡലിയും കറിയും െകാടുത്താൽ
അവർ ഉടെന മരിക്കും. ആരുെട മരണവും നമ്മൾ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു് വായനക്കാെര െമന
െക്കടുത്തിെക്കാണ്ടു് വയസ്സി ഇമ്മട്ടിൽ തെന്ന കിടന്നു
െകാള്ളെട്ട.
ഇതു് െവറും െകാച്ചുവർത്തമാനമാ
െണന്നു് വായനക്കാർക്കു് േതാന്നു
ന്നുേണ്ടാ? എങ്കിൽ എന്നാലാവും
വിധം വിമർശനപരമായി ചിലതു്
പറയാം. കഥയ്ക്കു് വിഷയേമതുമാ
കാം. പേക്ഷ ആ വിഷയെത്ത നൂ
തനരൂപത്തിൽ ആേലഖനം െചയ്യു
േമ്പാൾ കലാപരമായ വിശ്വാസ്യ
തയുണ്ടാകണം. ആ വിശ്വാസ്യതയാൽ അതു് തുടിക്ക
ണം. സൗന്ദര്യത്തിെന്റ മുൻപിൽ സഹൃദയൻ വികാ
രവിവശനാവും. അതിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം അയാൾക്കു്
ഹർഷാതിേരകം ഉളവാക്കും. ഇെതാന്നും കൃഷ്ണൻകുട്ടി
യുെട കഥയിൽ ഇല്ല. കലയുെട മണ്ഡലത്തിൽേപ്പാലും
അവിശ്വാസജനകമായി അേദ്ദഹം ചിലതു് വ്യർഥമാ
യി പറയുന്നു. അത്രേയയുള്ളൂ.

പ്രബന്ധച്ഛായ
ബാേഷവിസ് സിങ്ങറുെട േനാവ
ലുകളിലും െചറുകഥകളിലും ആശ
യങ്ങളുെട കുറവുണ്ടു്. ആൽഡസ്
ഹക്സ്ലിയുെട േനാവലുകളിൽ, കഥ
കളിൽ ആശയങ്ങൾ ഉന്തിനിൽ
ക്കുന്നു. രണ്ടും ശരിയായ മാർഗ്ഗമ
ല്ല. മലയാള സാഹിത്യത്തിേലക്കു്
ആൽഡസ് ഹക്സ്ലി
വന്നാൽ ഒ. വി. വിജയെന്റ ‘ഖസാ
ക്കിെന്റ ഇതിഹാസ’െമന്ന േനാവലിൽ ആശയസമുച്ച
യം ഭാവനാപരങ്ങളായ അംശങ്ങളും നിർക്ഷീരന്യാ
യമനുസരിച്ചു് സങ്കലനം െചയ്തിരിക്കുന്നു. െക. സുേര
ന്ദ്രെന്റ േനാവലുകളിൽ എേസ്സയ് (essay = ഉപന്യാ
സം) എന്നതിനാണു് പ്രാധാന്യം. വിരളമാേയ ഭാവന
യുെട അംശങ്ങൾ അവയിലുള്ളൂ. ഈ േലഖകനു് സാ
ഹിത്യസൃഷ്ടി ഭാവനാത്മകമായ ആഖ്യാനമായിരി
ക്കണെമന്നു് നിർബന്ധമുണ്ടു്. തകഴി ശിവശങ്കരപ്പി
ള്ളയുെട ‘െചമ്മീെന’ന്ന േനാവലിൽ ആശയവും ഭാ
വനയും േവർതിരിെച്ചടുക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ
ആേശ്ലഷത്തിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നു. ശ്രീ. പ്രഭാശങ്കർ
എഴുതിയ ‘സംഭാവ്യം’ എന്ന െചറുകഥയിൽ (മാതൃഭൂ
മി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്) ഭാവനയ്ക്കു് സ്ഥാനമില്ല. കലാകഞ്ചുകം
ധരിക്കാത്ത ആശയമാണതിൽ. സംസ്കാരം തിെരയി
ല്ലാത്ത സമകാലീക സമുദായത്തിൽ െകാലപാതകി
കൾ മാത്രമല്ല വധപരിപാടികളിൽ മുഴുകുന്നതു്. നി
യമത്തിെന്റ അധികാരികളും അതു് െചയ്യുന്നു എന്നാ
ണു് കഥാകാരനു് പറയാനുള്ളതു്. അധികാരികളാൽ
ബലിമൃഗമാക്കെപ്പട്ടവർ പിന്നീടു് ആത്മഹത്യ െചയ്യു
ന്നു. കഥ കുെറ വാക്യങ്ങളുേട സമാഹാരം മാത്രമാ
ണു്. ഇതിൽ സർഗ്ഗാത്മകതയുെട ഊർജ്ജമില്ല. നാട
കീയതയുെട പിരിമുറുക്കമില്ല. ആശയം കഥാകാരെന്റ
ജീവരക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു േചർന്നിട്ടില്ല. ഭാവാത്മക
മായ രചന നിർവ്വഹിക്കാൻ പ്രഭാശങ്കറിനു് ആഗ്രഹ
മുെണ്ടങ്കിൽ അേദ്ദഹം ഇനിയും അശ്രാന്ത പരിശ്രമം
െചേയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വിശദീകരണങ്ങൾ
െപൻഷൻ
സർക്കാർേജാലി േനാക്കുേമ്പാൾ േപടിെത്താണ്ടനാ
യി കഴിയുന്നവനു് ഈ വാർദ്ധക്യകാല േവതനം കി
ട്ടിത്തുടങ്ങിയാൽ പ്രധാനമന്ത്രിെയ വെര െതറിപറ
യാൻ കഴിയും.
കൃത്രിമപ്പല്ല്
േഹാട്ടലിൽ കയറി കാപ്പികുടിച്ചിട്ടു് കാപ്പികുടിച്ചുെകാ
ണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കു് ഓക്കാനമുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടി വി
രലുകൾ സ്വന്തം വായിേലക്കിട്ടു് എടുത്തു് വാഷ് െബ
യ്സിനിൽ കഴുകാനുള്ളതു്.
ചാരുകേസര
നീണ്ടുനിവർന്നു കിടക്കുന്നവനു് കൂനുവരുത്താൻ പറ്റി
യതു്. ഒരിക്കൽ പി. േകശവേദവ് എെന്റ വീട്ടിൽ വന്ന
േപ്പാൾ ഞാൻ ചരുകേസരയിൽ കിടക്കുകയായിരു
ന്നു. ഞാൻ അേദ്ദഹെത്തക്കണ്ടു് എഴുേന്നറ്റയുടെന
അേദ്ദഹം െചയ്തതു് അതിെന്റ കമ്പുകൾ ഊരിെയടു
ത്തു് കാൻവാസ് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി മുറ്റേത്തെക്കറിയുകയാ
യിരുന്നു. ‘നിങ്ങൾക്കു് േരാഗം വരുന്നതു് എനിക്കിഷ്ട
മല്ല’ എന്നു േദവ് േസ്നഹേത്താെട പറഞ്ഞു.
െപാളിറ്റിക്സ്
സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇതിൽനിന്നു് ഒഴിഞ്ഞുനിന്നാൽ
അവർക്കു് സർഗ്ഗശക്തി കൂടും. ബഹുജനമാെക േസ്ന
ഹിക്കും, ബഹുമാനിക്കും.
േബാറൻ
മറ്റുള്ളവർക്കു് ഞാനാരായി കാണെപ്പടുന്നുേവാ ആ
ആൾ.
അടിക്കുറിപ്പുകൾ
വ്യക്തമായി കവിതെയഴുതാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ പു
റത്തിെന്റ താെഴ വരച്ച വരക്കു് താെഴയായി എഴുതു
ന്നവ.
കവികൾ
പൂച്ചകൾ തമ്മിൽ കാണുേമ്പാൾ ‘മ്യാവൂ’ ശബ്ദം േകൾ
പ്പിക്കുന്നതുേപാെല പരസ്പരദർശനത്തിൽ ഉള്ളിൽ
ആ ശബ്ദം പുറെപ്പടുവിക്കുകയും പുറേമ ചിരിക്കുകയും
െചയ്യുന്നവർ.

േതാന്നലുകൾ
1. ഭർത്താവ് പരസ്ത്രീഗമനം നടത്തു

ന്നുെവന്നു് അറിയുന്ന ഭാര്യ െനഞ്ചി
ലിടിച്ചു് നിലവിളിക്കുന്നു. ആ ദുഃഖം
കാണുന്ന മറ്റു സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങെന
പറയുന്നതു് ഞാൻ പലേപ്പാഴും േക
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. ‘അേയ്യാ അയാെളന്തിനു്
ആ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
െഹർമൻ െമല്വിൽ
പരമസുന്ദരിയേല്ല അയാളുെട ഭാര്യ?’ സ്ത്രീക്കു് സഹജാ
വേബാധമുണ്ട്, കാരുണ്യമുണ്ട്, എെന്നാെക്ക ഞാൻ
സമ്മതിക്കുന്നു. പേക്ഷ പുരുഷെന്റ ൈസേക്കാളജി
െയക്കുറിച്ചു് അവൾക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. A sweet heart
is a bottle of wine; a wife is a wine bottle—കാമുകി
ഒരു കുപ്പി ൈവനാണ്; ഭാര്യ െവറും ൈവൻകുപ്പിയാ
ണു് എന്നു േബാെദലർ പറഞ്ഞതു് ഇവർ ഓർമ്മിക്ക
ണം.
2. സൗധങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ

ഉയരുന്നതു് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുേണ്ടാ വായ
നക്കാർ. നമ്മൾ ദിവസവും ജന്ന
ലിലൂെട േനാക്കുന്നതാണു്. ആരും
പണിയിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്
കാണുകയില്ല. സിമേന്റാ കമ്പി
േയാ ചുടുകേല്ലാ േലാറിയിൽ െകാ
ണ്ടിറക്കുന്നതും നമ്മൾ കാണുകയി റിച്ചാർഡ് വാഗ്നർ
ല്ല. ഒരു ദിവസം േനാക്കുേമ്പാൾ മേനാഹരമായ സൗ
ധം ഉയർന്നുനിന്നു് കാന്തി വിതറുന്നതു് ദർശിക്കും
നമ്മൾ. ഇതുേപാെലയാണു് സാഹിത്യത്തിെല ജീർ
ണ്ണതെയന്ന കൂമ്പാരം ഉയരുന്നതു്. എഴുത്തുകാർ കൃതി
കെളന്ന മാലിന്യം െകാണ്ടു കൂട്ടുന്നതു് നമ്മൾ അറിയു
ന്നില്ല. വീടു് നിർമ്മിക്കുന്ന േജാലിക്കാെര നമ്മൾ കാ
ണാത്തതുേപാെല മാലിന്യം െകാണ്ടുതട്ടുന്ന എഴുത്തു
കാെരയും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ദുസ്സഹമായ
നാറ്റം വ്യാപിക്കുേമ്പാൾ നമ്മൾ േനാക്കുന്നു. മാലിന്യ
ത്തിെന്റ കൂമ്പാരം എവറസ്റ്റിെന്റ ഔന്നത്യേത്താടുകൂടി
നിൽക്കുന്നതു് ദർശിക്കുന്നു. ഒേന്ന വ്യത്യാസമായുള്ളൂ.
സൗധം നമ്മെള രസിപ്പിക്കുന്നു. ജീർണ്ണതയുെട ഹി
മാലയപർവ്വതം നാറ്റംെകാണ്ടു് നമുക്കു് േബാധേക്കടു
ണ്ടാക്കുന്നു.
3. നമ്മുെട വീട്ടിൽ പതിവില്ലാ
െത അതിഥികളുെട കൂട്ടം. ചില
െര നമ്മൾ േസ്നഹിക്കുന്നു, മറ്റു ചി
ലെര െവറുക്കുന്നു. െവറുക്കുന്നവർ

ആദ്യം േപാെയങ്കിൽ എന്നാണു്
നമ്മുെട വിചാരം. പേക്ഷ േപാകു
ന്നതു് നമ്മളിഷ്ടെപ്പടുന്നവരാണു്.
പി. േകശവേദവ്
അവർ എല്ലാവരും െപായ്ക്കഴിയു
േമ്പാൾ നമ്മൾ െവറുക്കുന്നവർ മാത്രം കേസരകളിൽ
പൃഷ്ഠമുറപ്പിച്ചു് ഇരിക്കും. അടുത്ത കാലെത്തങ്ങും േപാ
കുകയില്ല എന്ന ഭാവവും അവരുെട മുഖങ്ങളിൽ.
നല്ല എഴുത്തുകാെരല്ലാം െപായ്ക്ക
ഴിഞ്ഞു. ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, ഉറൂബ്,
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഇങ്ങ
െന പലരും യാത്രപറഞ്ഞു. നമ്മൾ
െവറുക്കുന്ന ചില സാഹിത്യകാ
വി. െക. എൻ.
രന്മാർ വീട്ടിെല കേസരകളിൽ
ബലം പ്രദർശിപ്പിച്ചു് ഇരിക്കുന്നു. അവർ വളെരക്കാ
ലം ആേരാഗ്യേത്താെട ഇരിക്കാൻ ഈശ്വരൻ സഹാ
യിക്കെട്ട. സാന്നിദ്ധ്യം െകാണ്ടു് നമുക്കു് അസ്വസ്ഥത
വരുത്താതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി.
4. ഒരിക്കൽ സി. എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ

നായർ ഒരു െചറുകഥെയഴുതിയിട്ടു്
അതിെന്റ ൈകെയഴുത്തു പ്രതി വാ
യിച്ചു േനാക്കാെനേന്നാടാവശ്യെപ്പ
ട്ടു. ‘കഥ നന്നായില്ല’ എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു. നീരസം കാണിക്കാെത
ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ മറുപടി നൽ
േവളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി
കി: എെന്റ കഥ അച്ചടിച്ചു വരെട്ട.
അേപ്പാൾ കൃഷ്ണൻ നായർ തെന്ന പറയും നല്ല കഥ
െയന്നു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥ ഒരു വിേശഷാൽ പ്ര
തിയിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നു. ഞാനതു് വീണ്ടും വായിച്ചു.
െകാള്ളുകിെല്ലന്നു ഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്തു. സ്വർണ്ണ സാ
ലഭഞ്ജികമാർ പടിെക്കട്ടിെന്റ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി
നിൽക്കുന്നതു് േനാക്കാെത ആ പടികൾ ചവിട്ടിക്കയ
റി ഹാസ്യത്തിെന്റ സുവണ്ണ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന
വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവാണു് ഈ. വി. കൃഷണപി
ള്ള. വി. െക. എൻ., സി. പി. നായർ, േവളൂർ കൃഷ്ണൻ
കുട്ടി, സുകുമാർ ഇങ്ങെന പ്രഗത്ഭരായ ചിലെരാഴിച്ചു
േശഷമുള്ളവർ ഈ. വി. െയേപ്പാെലയാകാൻ ശ്രമി
ച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. വിരസമാണു് തങ്ങളുെട ഹാസ്യ
േലഖനെമന്നു കണ്ടാലും അവർ അവ പത്രാധിപർക്കു്
അയയ്ക്കുന്നു. അച്ചടിച്ചു വരുേമ്പാൾ ഹാസ്യം അവയിലു
ണ്ടായിെക്കാള്ളുെമന്ന വിചാരേത്താെട അച്ചടിച്ചാൽ
കുെറക്കൂടി ഭയാനകത്വം. എങ്ങെന? കാണാൻ െകാ
ള്ളാത്ത സ്ത്രീ ബ്യൂട്ടിപാർലറിൽ കയറി ‘േഫഷ്യൽ’ നട
ത്തി പുറത്തുവന്നു കൂട്ടുകാരിേയാടു േചാദിക്കും: ഞാ
നിേപ്പാൾ എങ്ങെന? ൈവരൂപ്യം മുഖെത്ത മിനുക്കു
പണികൾക്കു േശഷം ഇരട്ടിച്ചിരിക്കും. എങ്കിലും കൂട്ടു
കാരി പറയും: ‘ഇേപ്പാൾ സുന്ദരി’. ആ അസത്യപ്രസ്താ
വം േകട്ടു് അവൾ കൂെടക്കൂെട ബ്യൂട്ടിപാർലറിൽ കയ
റും. അച്ചടിച്ചു വരുേമ്പാൾ ഹാസ്യം ഉണ്ടായിെക്കാ
ള്ളുെമന്നു വിചാരിച്ചു് വീണ്ടും വീണ്ടും േലഖനങ്ങൾ
എഴുതി വാരികയ്ക്കു് അയയ്ക്കുന്ന ‘ഹാസ്യസാഹിത്യകാ
രെന’േപ്പാെല.
□

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ
തിരുവനന്തപുരത്ത് വി. െക. മാധവൻ പിള്ളയുെടയും ശാര
ദാമ്മയുെടയും മകനായി 1923 മാർച്ച് 3-നു ശ്രീ എം. കൃഷ്ണൻ
നായർ ജനിച്ചു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േശഷം തിരുവന
ന്തപുരം യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാളജിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ
ബിരുദാനന്തര ബിരുദം േനടി. പഠനത്തിനു േശഷം മല
യാള സാഹിത്യാധ്യാപകനായി അേദ്ദഹം പല കലാലയ
ങ്ങളിലും േസവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. എറണാകുളം മഹാരാജാ
സ് േകാളജിൽ നിന്നു മലയാള വിഭാഗം തലവനായി വിര
മിച്ചു.

സാഹിത്യവാരഫലം
36 വർഷേത്താളം തുടർച്ചയായി അേദ്ദ
ഹം എഴുതിയ (1969 മുതൽ മരണത്തി
നു ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യ

വാരഫലം ഒരുപേക്ഷ േലാകത്തിെല
തെന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ച സാഹിത്യ പംക്തി ആയിരി
ക്കും. മലയാളനാട് വാരികയിലാണ്
അേദ്ദഹം തെന്റ പംക്തി എഴുതിത്തു
ടങ്ങിയത്. മലയാളനാട് നിന്നുേപായതിനു േശഷം കലാ
കൗമുദി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും അതിനു േശഷം സമകാലിക മല
യാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫലം പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ അറിവുണ്ടായിരു
ന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂേറാപ്പു വെരയും,
ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴുത്തുകാെര േക
രളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി. പാവ്േലാ
െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി കവബാത്ത
തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളികളുെട വാ
യനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരുെട പങ്കു
െചറുതല്ല.
സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആഥിത്യമര്യാദക്കാരനുമായി
രുന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ കർശന
മായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിെന്റ േപരും
പ്രശസ്തിയും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമാ
യി ഔന്നത്യമുള്ള രചനകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും
മെറ്റല്ലാം വ്യർത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറ
ച്ചു വിശ്വസിച്ചു. സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ
പത്രപ്രവർത്തനത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവി
യൽ’ എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി,
‘അതുെകാണ്ടാണെല്ലാ, ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35
വർഷമായി സാഹിത്യ വാരഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും
കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകരമായ രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാ
ള്ളുന്ന നർമവും മലയാളികളുെട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചു
ള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാത്മകവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാ
ഹിത്യ വാരഫലെത്ത വായനക്കാർക്കു പ്രിയങ്കരമാക്കി.

1995 ജൂൺ 25-ന് കലാകൗമുദി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്ത്.

അതിഗഹനമായ വായനയുെട ഉടമയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നാ
യർ. ഓേട്ടാറിക്ഷാ ൈഡ്രവർമാർ മുതൽ േകാേളജ് െപ്രാഫ
സർമാർ വെരയും നവകവികൾ മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ
വെരയും സാഹിത്യവാരഫലത്തിെന്റ പുതിയ ലക്കങ്ങ
ൾക്കുേവണ്ടി കാത്തിരുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ മൗ
ലികതയുള്ള എഴുത്തുകാർ ഇെല്ലന്നും േടാൾേസ്റ്റായിയും േതാ
മസ് മാനുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹി
ത്യകാരന്മാർ ബഹുദൂരം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന്
അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരെത്ത സായാഹ്ന നടത്തക്കാർക്ക് പരിചി
തനായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നായർ. ഇന്ത്യൻ േകാഫി െഹൗ
സിെല പതിവുകാരനായിരുന്ന അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപു
രെത്ത േമാേഡൺ ബുക് െസന്ററിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകനും
ഉപയുക്താവുമായിരുന്നു. സാഹിത്യരംഗെത്ത േസവനങ്ങ
ൾക്ക് അേദ്ദഹത്തിനു ജി. െക. േഗാെയങ്ക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.
േകരള യൂണിേവഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനക
ൾക്കായി ഒരു പ്രദർശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ
കാല ഉപന്യാസങ്ങളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യ
ത്തിെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കു
ന്നു (1979), സാഹിത്യ വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ
തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.
െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു സ്വകാ
ര്യ ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു. ന്യുേമാണി
യയും ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമായിരുന്നു മരണ കാര
ണം.
(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിനും വാരഫലത്തിെല ചിത്രങ്ങൾക്കും വി

ക്കിപീഡിയേയാട് കടപ്പാട്.)

പ്രതികരണങ്ങൾ
റിൽെക്ക കവിതകൾ
◦ റിൽെക്ക കവിതകൾ അവ അർഹിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങേളാ
െട കാണുേമ്പാൾ വലിയ ആഹ്ളാദം. ചിത്രങ്ങളില്ലാ
െത എന്തു പുസ്തകം എന്ന് ആലീസ്. — സച്ചിദാനന്ദൻ
◦ രവികുമാറിെന്റ ഒരു വിവർത്തനെമങ്കിലും വായിക്കുക
എന്നത് കുേറ കാലമായി തുടരുന്ന ഒരു പ്രഭാത ശീല
മാണ്. കുേറ വിവർത്തനങ്ങൾ മലയാളനാടിൽ ഒരു
പംക്തിേപാെല പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുമായി. സായാഹ്ന
യിൽ ഇതുേപാെല അക്ഷരമിഴിേവാെട േഫാൺ വായ
നയ്ക്കുള്ള തികവിൽ അവ ഇനി തുടർച്ചയായി വായിക്കാ
െമന്ന് പ്രതീക്ഷ നമ്മുെട വിവർത്തന ചരിത്രത്തിൽ
േവറിെട്ടാരു ഇടം രവിക്കുണ്ടാവും. എത്ര നിർബന്ധിച്ചി
ട്ടും തെന്ന പറ്റിയുള്ള വിവരണേമാ തെന്റ ഒരു സ്റ്റാമ്പ്
ൈസസ് േഫാേട്ടാേയാ േപാലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ
താത്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ. — സേന്താഷ്
◦ േപര് രവികുമാർ വാസുേദവ്. നാട് ചവറ െതക്കുംഭാഗം.
െറയിൽേവ ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്നു. അവിവാഹിതൻ.
സാഹിത്യ പരിഭാഷെയ േവട്ടിരിക്കുകയാണ് േതാന്നു
ന്നു. മിതഭാഷി. സാഹിേത്യാപാസകൻ. — ജലീൽ

നടുക്കടലിൽ നിന്നും
◦ ഞങ്ങെളാെക്ക ഇേപ്പാൾ വിശാലമായി എഴുതിക്ക
ളിക്കുന്ന മലയാളം യൂനിേകാഡ് േഫാണ്ടുകളുേടയും
സേങ്കതങ്ങളുേടയും വികാസത്തിന് താങ്കളടക്കം പല
േരാടുമുള്ള കടപ്പാട് േനരിൽ േരഖെപ്പടുത്താൻ കഴി
ഞ്ഞിട്ടില്ല ശ്രീ. ഹുൈസൻ! ഇെപ്പാ ഇങ്ങെന ഒരു സന്ദർ
ഭം കിട്ടിയതിന് …നന്ദി, നമസ്കാരം.
— നിരഞ്ജൻ (ഒരു കപ്പൽ െതാഴിലാളി, കടലിൽ നിന്നും)
About the PDF

◦ Today’s colour scheme seems to be the best among
all of the colour schemes used, more so for the last
page. The readability seems to have improved a lot.
Gone are the days when Malayalam was restricted to
black, white and colours which never enhanced the
text, today things have changed for the better. The
richness of colour seems to have made Malayalam
stand out stronger in a world where we generally
lean towards the prowess of English typesetting and
seldom look at our regional language typesetting in
this manner. This is indeed revolutionary and today
I feel we have moved closer to taking Malayalam
typesetting at par with global typesetting technologies.
Thank the team who have put so much sweat into
making this possible. — Aravind

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക്േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു
കെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി
യതു്. 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, സി
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.
◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകേയാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ
ന്റുകളായി േചർക്കുകേയാ െചയ്യുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും
വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സാ
യാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്ന
താണു്.
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