സാഹിത്യവാരഫലം
1997/10/10 (സമകാലികമലയാളം)

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ

Copyright © 2014-2020, J. Vijayamma. The electronic versions are released
under the provisions of Creative Commons Attribution Non-Commercial
Share Alike license for free download and usage. Sayahna Foundation, jwRa
34, Jagathy, Trivandrum, India 695014. uRl: http://www.sayahna.org

സാഹിത്യവാരഫലം

1997/10/10-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ജിബ്രാൻ: കടലിെന്റ േബാധമണ്ഡലെത്ത പ്രകാശിപ്പി
ക്കലാണു കലയുെട ലക്ഷ്യം. പതഞ്ഞുയരുന്ന തിരക
െളയും നീലജലെത്തയും ചിത്രീകരിക്കലല്ല.
ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന േവളകളിൽ
മറ്റു ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുെട സഹായം
േതടിേപ്പാകുന്നവർ സ്വന്തം ബു
ദ്ധിെയയല്ല ഓർമ്മെയയാണ് ഉപ
േയാഗിക്കുന്നെതന്ന് േലേയാനാർ
േദാ ദാവീഞ്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതു
ശരിയാെണങ്കിൽ എന്റ ബുദ്ധിശ
ഖലീൽ ജിബ്രാൻ
ക്തിയിൽ സേന്ദഹമുള്ളവരാകണം
മറ്റുള്ളവർ. പേക്ഷ എെന്നക്കാൾ ബുദ്ധിേലാപമുള്ളവ
രാണ് േകരളത്തിെല പല എഴുത്തുകാരും. സാർത്ര്
പറഞ്ഞേപാെല, കമ്യൂ എഴുതിയതുേപാെല, െദറിദ
അഭിപ്രായെപ്പട്ടതുേപാെല എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടാ
ണ് അവർ േലഖനങ്ങൾ തുടങ്ങുക. ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തക
ങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർക്ക് അറിവു പകരാനായിട്ടാ
ണ് സായ്പന്മാരുെട കൃതികെളക്കുറിച്ചു ഞാൻ എഴുതു
ന്നാെതന്നു ഇതിനു സമാധാനം നൽകുന്നതു എനിക്കു
ബുദ്ധിേലാപമില്ല എന്നു സ്ഥാപിക്കാനല്ല. ഈ പര
മാർത്ഥം മറക്കാെത തെന്ന ഞാൻ ഒരാഫ്രിക്കെനഴു
ത്തുകാരെന്റ രചനെയക്കുറിച്ചു എഴുതിെക്കാള്ളെട്ട.
ചിൻവാ ആേച്ചേബ (Chinue Achebe) എന്ന സാഹി
ത്യകാരെന്റ ‘The Madman’ എന്ന െചറുകഥെയക്കുറി
ച്ച് എഴുതുന്നതാണ് എനിക്കു കൗതുകം.
മാന്ത്രികശക്തിയുള്ള രണ്ടു ചന്തക
ളുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത്. അവെയ കൂട്ടി
യിണക്കുന്ന ഗൂഢാർത്ഥേദ്യാതക
മായ ഋജുവായ പാതയും. അയാൾ
രണ്ടു ചന്തകളിലും േപാകും. ചന്ത
കൾ കൂടുന്നതു രണ്ടു ദിവസങ്ങളി
ലായതു െകാണ്ട് മാറി മാറി അവി
ടങ്ങളിൽ േപാകാൻ സൗകര്യമു
ചിൻവാ ആേച്ചേബ
ണ്ട്. രണ്ടു ഭാര്യമാരാണ് അയാൾക്ക്. ക്ഷുദ്രങ്ങളായ
കാര്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ച് അവർ കൂെടക്കൂെട ശണ്ഠ
കൂടും. ഭ്രാന്താണ് ഒരുത്തിെക്കന്നു പറഞ്ഞു ഉരുക്കുമു
ഷ്ടി പ്രേയാഗിച്ച് അയാൾ രണ്ടുേപെരയും അമർത്തി
യിരുത്തും. ഒരുദിവസം അയാൾ ആറ്റിലിറങ്ങി കു
ളിച്ചു. കുളിക്കുന്നതിനു മുൻപ് വസ്ത്രമഴിച്ച് കരയിെലാ
രിടത്തു വച്ചു. അേപ്പാഴാണ് ഒരു ഭ്രാന്തൻ അതിേല
വന്നത്. അയാൾ കുളിക്കുന്നവെന േനാക്കി െപാട്ടി
ച്ചിരിച്ചു. ‘നിെന്ന തുണിയുടുക്കാെത ഞാൻ കണ്ടേല്ലാ’
എന്നു പറഞ്ഞു ഭ്രാന്തൻ. എന്നിട്ട് കരയിൽ വച്ച വസ്ത്ര
െമടുത്ത് ഉടുത്തുെകാണ്ട് ഓടി. ‘ഞാൻ നിെന്റ ഭ്രാന്ത്
ഇല്ലാെതയാക്കും’ എന്നു ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
അയാൾ ഭ്രാന്തെന്റ പുറെകയും. ‘ഭ്രാന്തെന പിടിക്കൂ’
എന്നു നിലവിളിച്ചുെകാണ്ട് ഓടിയ അയാെളക്കണ്ട്
ആളുകൾ ചിരിച്ചു. ഒരിടത്ത് അയാളുെട ഭാര്യ നിൽക്കു
കയായിരുന്നു. ആളുകൾ പിടിച്ചു നിർത്തിയ അയാ
െള കണ്ട് അവൾ സ്വന്തം വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാ
ഗം കീറിെയടുത്ത് ആ നഗ്നത മറച്ച് ഭർത്താവിെന
വീട്ടിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. അയാെള രണ്ടു േഡാക്ടർ
മാർ പരിേശാധിച്ചു. രണ്ടാമെത്ത േഡാക്ടറുെട ചികി
ത്സയിൽ അയാളുെട ഭ്രാന്ത് മാറി. ‘ഓേസാ’ എെന്നാ
രു സംഘടനയിൽ േചരാനായിരുന്നു അയാളുെട െകാ
തി. ഭ്രാന്ത് മാറിെയങ്കിലും ആ സംഘടന അയാെള
അതിൽ േചരാൻ സമ്മതിച്ചില്ല.
നഗ്നനായി ഓടിയ ആൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭ്രാന്തനാ
േണാ? അസന്ദിഗ്ദ്ധമായ ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല ഇക്കാ
ര്യത്തിൽ. അയാൾ പാതയിലൂെട നടന്നേപ്പാൾ അതി
േനാടു സംസാരിച്ചതായി കഥയിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്.
അതിനാൽ ഭ്രാന്തനായിരുന്നു അയാെളന്നു തീരുമാ
നിക്കാേമാ? ചരങ്ങളായവേയാടും അചരങ്ങളായവ
േയാടും ഭ്രാന്തില്ലാത്തവർ തെന്ന സംസാരിക്കാറുണ്ട
േല്ലാ. ഉന്മാദവും ഉന്മാദരാഹിത്യവും േവർതിരിക്കാ
െനാക്കുകയില്ല നമ്മുെട സമുദായത്തിൽ എന്നു പറയു
കയാവാം ആേച്ചേബ. സമകാലിക സമുദായത്തിെല
ഓേരാ വ്യക്തിേയയും കഥയിെല ഭ്രാന്തെനേപ്പാെല
ഒറ്റെപ്പട്ടവനാണ് എന്നും പറയുകയാവാം ആേച്ചേബ.
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബഹിർഭാഗസ്ഥം എന്നു േതാന്നുന്ന
ഇക്കഥ ആന്തരതലത്തിൽ പ്രൗഢമാണു്. ഇങ്ങെന
െയാെക്ക േവണം കഥെയഴുതാെനന്നു പറഞ്ഞാൽ
അതു വനേരാദനമാേയ ഇവിെട കലാശിക്കു.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: ട്രിവാൻഡ്രമും തിരുവനന്തപുരവും തമ്മിലു
ള്ള വ്യത്യാസെമന്ത്?

ഉത്തരം: പണ്ടെത്ത ട്രിവാൻഡ്രം എേന്നാടു ഉള്ള

റിഞ്ഞു െപരുമാറിയിരുന്നു. അതു ഇംഗ്ലീഷിെലഴുതു
േമ്പാഴും തിരുവനന്തപുരമായേപ്പാൾ അസ്തിത്വ വാദി
കൾ പറയുന്ന അന്യവത്കരണ േബാധം എനിക്ക്.
െചെന്നയും മദ്രാസും എനിക്ക് ഒേര േപാെല, രണ്ടി
ലും ഞാൻ അന്യനായി വർത്തിക്കുന്നു.

േചാദ്യം: സാഹിത്യകാരന്മാർ െപാതുേവ സ്ത്രീജിത
ന്മാരായത് എന്തുെകാണ്ട്?

ഉത്തരം: സാഹിത്യകാരന്മാർ സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കു
ന്നവരാണ്. അതിനാൽ സൗന്ദര്യത്തിെന്റ പ്രതീക
ങ്ങളായ സ്ത്രീകളിൽ അവർക്കു താല്പര്യം കൂടും.

േചാദ്യം: ‘ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി’ എന്ന െചാ
ല്ലിെനക്കാൾ നിന്ദ്യമായി ഈ േലാകത്ത് േവെറ
വല്ല െചാല്ലുമുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: നിങ്ങൾ മനുസ്മൃതി ശരിയായി വായിച്ചി

ല്ല എന്നതിനു െതളിവാണ് ഈ േചാദ്യം. കൗമാര
ത്തിൽ അച്ഛൻ രക്ഷിക്കുന്നു. യൗവനത്തിൽ ഭർത്താ
വു രക്ഷിക്കുന്നു. വാർദ്ധക്യകാലത്തു പുത്രന്മാർ രക്ഷി
ക്കുന്നു എന്നാണ് അതിെന്റ മുൻപുള്ള ഭാഗം. ഓേരാ
കാലയളവിലും സ്ത്രീക്കു സംരക്ഷണം േവണം എേന്ന
അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ.
യത്ര നാര്യസ്തു പൂജ്യേന്ത രമേന്ത തത്ര േദവതാഃ
യൈത്രതാസ്തു ന പൂജ്യേന്ത സർവ്വാസ്തത്രാ
ഫലാഃ ക്രിയാഃ
എവിെട സ്ത്രീകൾ ബഹുമാനിക്കെപ്പടുന്നുേവാ അവി
െട ഈശ്വരന്മാർക്ക് ആഹ്ലാദമാണ്. എവിെട അവർ
അപമാനിക്കെപ്പടുന്നുേവാ അവിെടെച്ചയ്യുന്ന കൃത്യ
ങ്ങളാെക ഫലരഹിതങ്ങളാവുന്നു എന്നു സ്മൃതിയിൽ
േനരേത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീെയ ബഹുമാനിച്ചു സ്മൃ
തികാരൻ.

േചാദ്യം: മുട്ടത്തുവർക്കി, കാനം ഇ. െജ. ഇവേരാ
ട് അവെരഴുതിയ കൃതികെളക്കുറിച്ചു േചാദിച്ചാൽ
എന്താവും ഉത്തരം?

ഉത്തരം: രണ്ടുേപർക്കും തങ്ങളുെട രചനകെളക്കു

റിച്ച് വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു. മലയാളനാട് പത്രാ
ധിപരായിരുന്ന എസ്. െക. നായർ എെന്നച്ചൂണ്ടി
‘ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളിെന അറിയുേമാ?’ എന്നു മുട്ട
ത്തുവർക്കിേയാടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ ‘എെന്റ േനാവലു
കെള കാരണം കൂടാെത െതറി പറയുന്ന ആളേല്ല?
എനിക്കറിയാം.’ എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മറുപടി. എറണാകുളത്ത് ലൂസിയ േഹാട്ടലിൽ ഞാൻ
താമസിക്കുേമ്പാൾ കാനം ഇ. െജ. അടുത്ത മുറിയിലു
െണ്ടന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത കാണാൻ
െചന്നു. ‘ഓ ൈഹപർ ക്രിട്ടിക്, ഞാൻ സിനിമയ്ക്കു സ്ക്രി
പ്റ്റ് എഴുതിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്, busy-യാണ്
എന്നു എെന്ന കണ്ടയുടെന പറഞ്ഞു. ഞാൻ ക്ഷീ
ണിച്ചു. എങ്കിലും അതു മറയ്ക്കാനായി ‘പതിനായിരം
രൂപ കിട്ടുമേല്ലാ’ എന്നു കാനത്തിേനാടു പറഞ്ഞു. ഉട
െന അേദ്ദഹം ‘പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ആെരഴുതുന്നു,
എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത്’
എന്നു പറഞ്ഞു. മുട്ടത്തുവർക്കിയും കാനവും വലിയ
ആളുകൾ.

േചാദ്യം: ഒരു ഉപേദശം തരുേമാ?
ഉത്തരം: ഒന്നും അതിരു കടക്കരുത്. 27 െകാല്ലമാ

യി വാരികകളിൽ വരുന്ന സാഹിത്യവാരഫലത്തി
നും ഇതു േചരും.

േചാദ്യം: വലതു െചവിെകാണ്ടു േകൾക്കുന്നതു ഇട
തുെചവി വഴി പുറേത്തക്ക് അയയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട്.
രണ്ടു െചവി െകാണ്ടും േകൾക്കുന്നതു വാ വഴി കൂട്ടു
കാരികളുെട മുൻപിേലക്ക് എറിയുന്നവരുണ്ട് സ്ത്രീക
ളിൽ. ഇവരിൽ നിങ്ങൾക്കു ബഹുമാനം ആേരാട്?

ഉത്തരം: രണ്ടുേപേരാടും ബഹുമാനമില്ല. രണ്ടു

െചവിെകാണ്ടും േകട്ടത് മനസ്സിൽ തെന്ന വച്ച് െറ്റ
ലിേഫാണിലൂെട അത്യുക്തി കലർത്തി മറു െചവി
യിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീെയ എനിക്കറിയാം.
സീേമാൻ ദെബാവ്വാറിെന, റേബക്ക െവസ്റ്റിെന
ബഹുമാനിക്കുന്നതിലധികം ഞാൻ അവെര ബഹു
മാനിക്കുന്നു.

േചാദ്യം: കവികൾ ഭീരുക്കളാേണാ?
ഉത്തരം: എല്ലാക്കവികളും ഭീരുക്കളല്ല. െയാസിഫ്
െബ്രാഡ്സ്കിെയ കുറ്റവിചാരണ െചയ്തേപ്പാൾ റഷ്യൻ
ജഡ്ജി അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ചു: Who incuded
you among the ranks of the poet? െബ്രാഡ്സ്കി ഉട
െന മറുപടി നൽകി: Who included me among the
ranks of the human race? മഹാനായ കവി െബ്രാ
ഡ്സ്കി. ധീരന്മാരിൽ ധീരനായ മനുഷ്യൻ െബ്രാ
ഡ്സ്കി.

ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു
ഞാൻ കടപ്പുറത്തു േപാകാറില്ല.
ജിബ്രാൻ: പച്ച
ഈ വർഷാകാലസന്ധ്യയിൽ
മുന്തിരിയിൽ
തീർച്ചയായും േപാകുകയില്ല. എങ്കി നിന്നു മുന്തിരി
ലും അവിെടേപ്പാെയന്നും പഞ്ചാ
ച്ചാറു കിട്ടുേമാ?
രമണലിൽ നിന്ന് ഉത്കണ്ഠേയാ
ടുകൂടി കടലിേലക്കു േനാക്കിെയന്നും സങ്കല്പിക്കുന്നു.
എന്തിന് ഉത്കണ്ഠ? ശ്രീ വട്ടപ്പാറ ശശിയുെട ‘മറ’
എന്ന കഥയിെല (മലയാളം വാരിക) മുക്കുവത്തരു
ണിെയ കാണാനുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണ് എനിക്ക്. ഭർ
ത്താവിെന്റ ക്രൂരത സഹിക്കാനാവാെത അവൾ കട
ലിൽച്ചാടി ആത്മഹനനം നടത്തിെയന്നാണ് കഥാ
കാരൻ പേരാക്ഷമായി പറയുന്നത്. എങ്കിലും എെന്റ
സങ്കല്പത്തിലുള്ള ആ തരുണിെയത്തെന്ന അനുഗൃഹീ
തനായ കലാകാരൻ നമ്പൂതിരി മലയാളം വാരികയു
െട നാല്പത്തിെയാന്നാം പുറത്ത് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
എെന്താരു സൗന്ദര്യമാണവൾക്ക്! അവൾ കടലിൽ
ച്ചാടി മരിെച്ചന്ന സത്യം എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ
വയ്യ. കഥ പറയുന്ന ആൾ അവെള കാത്തിരിക്കുന്ന
തു േപാെല ഞാനും കടൽത്തീരത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നു.
അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആേരാ വാരിയിട്ട െചമ്പരത്തിപ്പൂ
വിെന്റ സൗന്ദര്യേത്താടു കൂടി, തരംഗപരമ്പരകളുെട
മൃദുല സംഗീതത്തിലൂെട ഉയിർെക്കാണ്ട് അവൾ കട
ലിെന്റ അഗാധതയിൽ നിന്നുയർന്നു വന്നു കഥ പറയു
ന്ന ആളിേനാട് ‘എന്താ സാേറ മീൻ േവേണാ’ എന്നു
േചാദിക്കുന്നതു േപാെല എേന്നാടും േചാദിക്കുെമന്നു
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കടലിെല തണുത്ത കാറ്റുതട്ടി
ഞാൻ വിറയ്ക്കുന്നു. ആ വിറയലിനു തീക്ഷ്ണത കൂടുന്നത്
അവൾ ഇനി വരില്ല എന്നു വിചാരിക്കുേമ്പാഴാണ്.
എങ്കിലും ആകാശത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന ചന്ദ്രെനേപ്പാ
െലയുള്ള മുഖവുമായി അവൾ വരുെമന്നും ഞാൻ പ്ര
തീക്ഷിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ വിഭ്രമത്തിനു േഹതു?
കഥാകാരനായ വട്ടപ്പാറ ശശി അത്രകണ്ടു ഹൃദയാവർ
ജ്ജകമായ രീതിയിൽ എെന്റ മുൻപിൽ അവെള അവ
തരിപ്പിച്ചു എന്നതു തെന്ന.
ശുദ്ധമായ ഗ്രാമീണ ഭാഷയിൽ അവൾ സംസാരിക്കു
ന്നു. അവൾക്കു മാനസികങ്ങളായ നിേരാധങ്ങളില്ല.
പേക്ഷ സ്വന്തം ചാരിത്ര്യത്തിനു ‘െവണ്മയല്ലാത്ത
െതാന്നും’ െചയ്യുന്നുമില്ല. കഥ പറയുന്ന ആളിനുണ്ടായ
കാമാേവശം മുഴുവൻ അവൾ അറിയുന്നുണ്ട്. പണം
െകാടുത്ത് അവെള വഴി പിഴപ്പിക്കാെനാക്കുകയില്ല
അയാൾക്ക്. കഥ തീരുേമ്പാൾ ഇത്ര സുന്ദരിയായ
ഒരു മുക്കുവത്തരുണി, ഇത്ര പാതിവ്രത്യം ഉള്ള ഒരു
മുക്കുവത്തരുണി ജീവെനാടുക്കിക്കളഞ്ഞേല്ലാ എന്ന്
എനിക്കു ദുഃഖമുളവാകുമാറ് കഥാകാരൻ കഥ പറഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. ആ തിരമാലയിൽ കയറി ഞാൻ കടലിെന്റ
മധ്യഭാഗേത്തക്കു െചല്ലേട്ടാ അവെളക്കാണാനായി?
വ്യർത്ഥയത്നം. തിരകൾ എെന്ന വിഷാദത്തിെന്റ
കരയിേലേക്ക െകാണ്ടുവരൂ. ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ശീത
ക്കാറ്റിലൂെട ഞാൻ അമ്പുേപാെല പാഞ്ഞു േപാകേട്ടാ
സാഗരമധ്യത്തിേലക്ക്? എെന്താരു ബുദ്ധിശൂന്യത!
കടൽക്കാറ്റ് എെന്ന വിഷാദതീരത്തിേലേക്ക െകാണ്ടു
വരൂ. സുന്ദരിയായ ആ “മത്സ്യഗന്ധി” െയ ഞാനിനി
ക്കാണില്ല. കഥ പറയുന്ന ആളും കാണില്ല. എങ്കിലും
ഞങ്ങൾ രണ്ടുേപരും അവെള കാണാൻ കാത്തിരി
ക്കുന്നു. േശാകം മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിൽ ആഹ്ലാദമായി
മാറും. കലയുെട ആഹ്ലാദമാണത്. അത് എനിക്കുള
വാക്കിയ കഥാകാരനു നന്ദി.
ജിബ്രാൻ: ഭാജനെത്ത മാത്രം േനാക്കിയാൽ അതി
നകെത്ത മുന്തിരിച്ചാറിെന്റ രുചി അറിയാൻ പറ്റുേമാ?

നീ തെന്ന
കാമുകൻ കാമുകിയുെട വാതിലിൽ തട്ടി. “ആരത്”
എന്ന് അവൾ േചാദിച്ചു. കാമുകൻ മറുപടി നൽകി:
“ഞാൻ തെന്ന” കാമുകി പറഞ്ഞു: “െപായ്െക്കാള്ളു.
നമുക്കു രണ്ടുേപർക്കും ഈ മുറിയിൽ സ്ഥലമില്ല.” കാ
മുകൻ മണൽക്കാട്ടിൽെച്ചന്നു കുെറക്കാലം ധ്യാനനി
മഗ്നനായി ഇരുന്നു. പിന്നീട് കാമുകിയുെട മുറിക്കു മു
ന്നിൽ വന്നു വാതിലിൽ തട്ടി. “ആരത്” എന്ന് അവ
ളുെട േചാദ്യം. കാമുകൻ പറഞ്ഞു: “നീ തെന്ന” ഉടെന
വാതിൽ തുറക്കെപ്പട്ടു.
കാമുകനും കാമുകിയും ഒന്നാെണന്നും അവർ വിഭി
ന്നരായ വ്യക്തികളെല്ലന്നുമാണ് ഇക്കഥയിെല ആശ
യം. ഇതുേപാെല കഥയും കഥാകാരനും ഒന്നാകണം.
എങ്കിേല േപ്രമസാക്ഷാത്കാരം േപാെല സൗന്ദര്യ
സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകൂ. ശ്രീ. മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി
സമകാലിക സമുദായത്തിെന്റ ദുർദ്ദശെയ സൂചിപ്പി
ക്കാൻ. സ്ത്രീകളുെട ദുരഭിമാനെത്ത പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ
‘ഈശ്വരൻമാർ എല്ലാം േകൾക്കുന്നുണ്ടു’ എന്ന െചറു
കഥെയഴുതുന്നു േദശാഭിമാനി ഓണം വിേശഷാൽപ്പ
തിപ്പിൽ. ഇവിെട േമാരും മുതിരയുെമന്ന കൃഷ്ണൻകുട്ടി
മാറി നിൽക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിൽ നിന്നു ബഹുദൂരം
മാറി നിൽക്കുന്നു കഥ. സമുദായത്തിെല ആഢ്യത്വം
െതാലി െവളുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങെള മാത്രേമ അംഗീകരി
ക്കൂ. തെന്റ കറുത്ത കുഞ്ഞിെന െവളുപ്പിക്കാൻ അമ്മ
പരസ്യത്തിൽ കണ്ട ഒരു മരുന്നു േതച്ച് അതിനു ൈവ
കൃതം വരുത്തുന്നതാണ് മുണ്ടൂരിെന്റ കഥ.
കലാപരമായ ആവശ്യകതയിൽക്കവിഞ്ഞ് കഥാകാ
രൻ ആശയത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകിയതാണ് ഇക്ക
ഥയുെട േദാഷം. പട്ടാളക്കാർ ‘െലഫ്റ്റ് ൈററ്’ ചവിട്ടി
മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നതു േപാെല ഇതിെല പ്രചരണാം
ശം സഹൃദയെന േക്ഷാഭിപ്പിക്കുമാറ് മാർച്ച് െചയ്യുന്നു.
മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കുറച്ചു കാലെത്ത തപസ്സിനു േശ
ഷം കലാേദവതയുെട മുറിയുെട മുൻപിൽ വന്നു തട്ടി
‘നീ തെന്ന’ എന്നു പറയണം. അേപ്പാൾ മാത്രേമ വാ
തിൽ തുറക്കെപ്പടുകയുള്ളൂ.

പലരും പലതും
1. മലയാള സാഹിത്യത്തിെല പ്രമുഖരായ എഴുത്തുകാ

രുെട ശക്തിയും ദൗർബല്യവും എടുത്തു കാണിക്കാൻ
എനിക്കു താല്പര്യം.
സി. വി. രാമൻപിള്ള
ശക്തി: കഥാപാത്രങ്ങളുമായി താ
ദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് അവരുെട ഭാഷ
യിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്.
ഉദാഹരണം-അനന്തപദ്മനാഭനും
ഹരിപഞ്ചാനനും തമ്മിലുള്ള സം
ഭാഷണം.
സി. വി. രാമൻപിള്ള
ദൗർബല്യം: ഭാഷയുെട വക്രത.
േനാവലിസ്റ്റിനു േചർന്ന ഭാഷയല്ല സി. വി. യുേടത്.

ഒ. ചന്തുേമേനാൻ

അവസ്ഥ.

ഒ. ചന്തുേമേനാൻ
ശക്തി: ൈറ്റപ്പുകളായ (െവറും താര
ങ്ങളായ) കഥാപാത്രങ്ങെള ഏറ്റക്കു
റവുകൂടാെത ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള
പ്രാഗത്ഭ്യം.
ദൗർബല്യം: മധ്യമേകാടിയിൽ
നിന്ന് പരേകാടിയിേലക്ക്
ഒരിക്കലും െചല്ലാൻ കഴിവില്ലാത്ത

കുമാരനാശാൻ
ശക്തി: പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന്
അകന്നു േപാകാെത കവിതയ്ക്കു
അന്യാദൃശസ്വഭാവം ൈകവരു
ത്തിയ പ്രാഗത്ഭ്യം.
ദൗർബല്യം: ആവശ്യകതയിൽക്ക
വിഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക പ്രതിപത്തി.
കുമാരനാശാൻ
ഉചിതങ്ങളായ പദങ്ങെള ഉചിത
ങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിേവശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴി
വിെന്റ കുറവ്.
ചങ്ങമ്പുഴ
ശക്തി: അനുവാചകന് കവിത െകാ
ണ്ടു ഹർഷാതിേരകം ഉളവാക്കാനുള്ള
സിദ്ധി.
ദൗർബല്യം: ബഹിർഭാഗസ്ഥത.
ചങ്ങമ്പുഴ

വള്ളേത്താൾ

വള്ളേത്താൾ
ശക്തി: ഏതു ക്ഷുദ്രവിഷയെത്തയും
സുന്ദരമാക്കിത്തീർക്കുന്ന ഭാവന.
ദൗർബല്യം: അതിരുകടന്ന ൈവ
ഷയിക കൗതുകം.
പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായർ
ശക്തി: മലയാള ഭാഷയുെട മേനാ
ഹാരിത.
ദൗർബല്യം: ആവർത്തനം.

പി. കുഞ്ഞിരാമൻനാ
യർ

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ശക്തി: ജീവിതാസ്തമയേത്താട്
അടുത്ത കാലത്തു രചിച്ച കാവ്യങ്ങ
ളിെല ജഗത്സംബന്ധീയമായ
വീക്ഷണം.
ദൗർബല്യം: ഭാഷയുെട പ്രകടനാ
ത്മകത. ഓേരാ കാലത്തു ഓേരാ
തത്ത്വചിന്ത. ഭാവെത്ത തുച്ഛീകരി
ക്കുന്ന കൃത്രിമത്വം.

2. പെത്താൻപതാം ശതാബ്ദ
ത്തിെന്റ അവസാനേത്താട് അടു
പ്പിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലു
ണ്ടായ ഒരു കലാപ്രസ്ഥാനമാണ് േമാേഡണിസം വി
ശുദ്ധമായ ഭാഷ എന്ന സങ്കല്പെത്ത കാറ്റിൽപ്പറത്തി
യുക്തിരഹിതമായി. ദുർഗ്രഹതേയാെട രചിക്കെപ്പട്ട കൃ
തികളായിരുന്നു ആ പ്രസ്ഥാനത്തിേലത്. േജായിസ്,
വൂൾഫ്, എല്യറ്റ് ഇവരാണു േമാേഡണിസ്റ്റുകൾ. നമു
ക്കു േമാേഡണിസെമെന്നാരു പ്രസ്ഥാനമില്ല.
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസെത്ത
ലാളിക്കുന്നവർ, അവരുെട
ആരാധ്യപുരുഷന്മാർ, എന്തു
െകാണ്ട് ‘വാർ ആന്റ് പീസ്’
േപാെല, ‘അന്നാകേരനീന’
േപാെല, ‘മദാം േബാവറി’ േപാ
െല േനാവലുകൾ എഴുതിയില്ല
എന്നും കൂടി ആേലാചിക്കണം.

േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസം ഇരുപ
താം ശതാബ്ദത്തിെന്റ ഉത്തരാർ
ദ്ധ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ കലാ
പ്രസ്ഥാനമേത്ര. വിവിധസംസ്കാ
രങ്ങൾ ആധിപത്യം െചലുത്തുന്ന
ആധുനിക കാലയളവിൽ സ്പഷ്ടത
യ്ക്കും അർത്ഥങ്ങളുെട അേന്യാന്യ
വിർജീനിയ വൂൾഫ്
ബന്ധത്തിനും ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല
എന്നു ഉദ്േഘാഷിച്ചു െകാണ്ട് കലാസൃഷ്ടികൾക്കു
രൂപം െകാടുത്തവരാണ് േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസം
അംഗീകരിച്ചവർ. നേബാേക്കാഫ്, പിഞ്ചൻ, ഡി. എം.
േതാമസ് ഇവർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പ്രചാരണം
നിർവഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനവുമില്ല. ഇവി
െടയാെകയുള്ളത് െറാമാൻസുകളും റീയലിസ്റ്റിക് കൃ
തികളുമാണ്. അതുെകാണ്ട് ഈ രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങ
െളയും ചിലർ എഴുന്നള്ളിച്ചു െകാണ്ടു നടക്കുന്നത് വ്യർ
ത്ഥയത്നമാണ്. മാർക്സിസ്റ്റ് നിരൂപകരായ െഫ്രഡറി
ക് െജയിംസനും, െറ്ററി ഈഗൾറ്റനും േപാസ്റ്റ് േമാ
േഡണിസം എന്നത് വില കുറഞ്ഞ ചരക്കുകൾ വിൽ
ക്കാനുള്ള ബൂർഷ്വാസിയുെട ചന്തയാെണന്ന് അസ
ന്ദിഗ്ദ്ധമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യത്തിെല സ്റ്റ്ര
ക്ചറലിസവും േപാസ്റ്റ് സ്റ്റ്രക്ചറലിസവും പിന്തിരി
പ്പൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാെണന്നു കൂടി ഞാനും എഴുതി
െക്കാള്ളെട്ട. േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസെത്ത ലാളിക്കുന്ന
വർ, അവരുെട ആരാധ്യപുരുഷന്മാർ, എന്തുെകാണ്ട്
‘വാർ ആന്റ് പീസ്’ േപാെല, ‘അന്നാകേരനീന’ േപാ
െല, ‘മദാം േബാവറി’ േപാെല േനാവലുകൾ എഴുതി
യില്ല എന്നും കൂടി ആേലാചിക്കണം.
3.ഖലീൽ ജിബ്രാെന്റ ‘Visions of
the Prophet’ പുതിയ പുസ്തകമാ
ണ്. Margaret Crosland ഫ്രഞ്ചിൽ

നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു തർജ്ജമ
െചയ്തതാണ് ഇത്. അറബിക് വാ
യിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചിരു
ന്ന ഇതിെല കവിതകൾ ഇംഗ്ലീഷ്
വായിക്കുന്നവർക്കു ആദ്യമായി ലഭിച്ചിരുന്നുെവന്നാ
ണ് പുസ്തകത്തിെന്റ പുറംചട്ടയിെല പ്രസ്താവം. അതു
സമ്പൂർണമായും ശരിയല്ല. ജിബ്രാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന
കാലത്തും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണത്തിനുേശഷവും പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നു ചിലെതാെക്ക
ഇതിൽ േചർത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മളിതുവെര വാ
യിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കവിതകൾ വായിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി
ഇപ്പുസ്തകം ൈകയിലിരിക്കുന്നതു നന്ന്. ജിബ്രാെന്റ
ഏതു വരിയിലും കവിതയുണ്ട്. അതിനാൽ പുസ്തകം
തുറന്നയുടേന ഞാൻ കണ്ട രണ്ടു വരികൾ എടുെത്തഴു
തെട്ട.
Death is like the sea-he who I light will traverse it,
while he who carries the mill stone of matter will founder

4. തീെരെക്കാച്ചായ കുഞ്ഞുങ്ങെള അതിഥികൾ വീ
ട്ടിൽ െകാണ്ടുവരും. അച്ഛനമ്മമാരും മക്കളും തിരി

ച്ചു േപാകാറാകുേമ്പാൾ അച്ഛേനാ അമ്മേയാ ഗൃഹ
നായകെന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കുഞ്ഞിേനാടു പറയും:
‘അങ്കിളിന് ഒരു നമസ്കാരം പറയൂ.’ കുഞ്ഞ് ‘നക്കാ
രം’ എന്ന് ഉടെന പറയും. ‘ഇനി അങ്കിളിന് േഷക്
ഹാൻഡ് െകാടുക്കൂ’ ഗൃഹനായകെന്റ വലിയ ൈക
യിൽ പൂേപാെലയുള്ള െകാച്ചു ൈക അമരുന്നു. എേന്താ
െചയ്യുന്നു അച്ഛനെല്ലങ്കിൽ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട്, എന്നാ
ണ് കുഞ്ഞിെന്റ വിചാരം. അല്ലാെത ൈകപിടിച്ചു കു
ലുക്കുന്നതിെന്റ പിറകിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥ അതി
നുേണ്ടാ? ഇല്ല. ‘തത്തേമ്മ പൂച്ച പൂച്ച’ എന്ന മട്ടിലാണ്
അതു നമസ്കാരം പറയുന്നതും. ഇമ്മട്ടിലാണ് പലരും
ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. സാർത്ര് ഒരു
കാലത്ത് ഫാഷനായിരുന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
‘Being and Nothingness’ എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ വാ
യിച്ചു തീർത്തതും ഇങ്ങെന തെന്ന.

ദുഃഖത്തിെന്റ പ്രതിനിധി
പ്രധാനെപ്പട്ട പട്ടണങ്ങളിൽ ട്രാഫിൿ ൈലറ്റ് ഉണ്ട
േല്ലാ. തിടുക്കത്തിൽ കാേറാടിച്ചു േപാകുേമ്പാൾ നാലും
കൂടുന്ന വഴിയിൽ നീണ്ടതും വീതിയുള്ളതുമായ ചുവ
ന്ന പ്രകാശഖണ്ഡം. തിടുക്കത്തിൽ െബ്രയ്ക്ക് ചവിട്ടി
വാഹനം നിറുത്തുന്നു ൈഡ്രവർ. കുറച്ചുേനരം കാത്തു
നിൽക്കുേമ്പാൾ ആ ചുവപ്പു നിറം ക്രേമണ അന്തർ
ദ്ധാനം െചയ്യുകയും ലഘുത്വമാർന്ന വർണ്ണം വരികയും
െചയ്യുന്നു. കാത്തിരിക്കുേമ്പാൾ ലഘുവർണ്ണം ഇളം
പച്ചയാകുന്നു. ഇളംപച്ച കടുംപച്ചയാകുന്നു. വാഹനം
നീങ്ങുന്നു. ജങ്ഷൻ കടന്നു േപാകുന്നു അത്.
മലയാളത്തിെല െചറുകഥകളിൽ പലതും സ്ഥിരമാ
യി ചുവന്ന നിറം കാണിക്കുന്നവയാണ്. സഹൃദയനു
മുേന്നാട്ടുേപാകാൻ വയ്യ. അയാൾ റിേവഴ്െസടുത്തു
േവെറ വഴി അേന്വഷിക്കുന്നു. മറ്റു ചില കഥകൾ
എേപ്പാഴും ലഘുവർണ്ണം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവയേത്ര.
അേപ്പാഴും മുേന്നാട്ടുേപാകാൻ വയ്യ. സ്ഥിരമായി പച്ച
നിറം കാണിക്കുന്ന കഥകളാണ് ശ്രീമതി അഷിത
യുേടത്. അനായാസമായി അനുവാചകനു കഥയിലൂ
െട സഞ്ചരിക്കാം.
മലയാള മേനാരമ വാർഷി
കപ്പതിപ്പിൽ അഷിത എഴു ജിബ്രാൻ: ‘പൂവും അതിെന്റ
മണവും’ തമ്മിൽേച്ചർന്ന്
തിയ ‘ഒരു സ്ത്രീയും പറയാ
ഒന്നുേപാെല ‘വായുവിലൂെട
ത്തത്’ എന്ന കഥയിലൂെട
ഒഴുകിവരുന്ന സൗരഭ്യം
മാത്രമാണു പൂെവ’ന്നു
വായനക്കാരനു ലഘുത്വ
പറയുന്ന അന്ധൻ, ‘പൂവ്
തേയാെട സഞ്ചരിക്കാം.
ആകൃതിയും നിറവും മാത്രമു
കുടിയിലും മാംസാഹാര
ള്ളതാെണ’ന്നു പറയുന്ന ജല
ത്തിലും മാത്രം തല്പരനായ േദാഷിെയേപ്പാെലയാണ്.
ഒരുത്തൻ. അയാൾക്ക്
അെതാെക്ക തയ്യാറാക്കിെക്കാടുക്കുന്ന ഭാര്യ. വിദ്യാ
ലയത്തിൽ നിന്നു തിരിച്ചു വേരണ്ട സമയത്തു മകെള
ക്കുറിച്ച് അവൾക്ക് ഉത്കണ്ഠ. ആ ഉത്കണ്ഠ ഭർത്താ
വിന് തീെരയില്ല. അവൾ ഓടുന്നു. ഒരു കാറിെന്റ ചി
ല്ലിലമർന്ന മുഖം െപൺകുട്ടിയുേടത്. അത് മകളുെട മു
ഖമാേണാ? നിർണ്ണയിക്കാൻ വയ്യ. അപഹരിക്കെപ്പ
ടുന്ന ആയിരക്കണക്കിനുള്ള െപൺകുട്ടികളിൽ ഒരു
ത്തിയാകാം അവൾ. അത്തരം െപൺകുട്ടികേളയും
അവരുെട അമ്മമാരുെടയും ദുഃഖത്തിെന്റ പ്രതിനിധി,
ശക്തമായി േകൾക്കുമാറ് അതാവിഷ്കരിക്കുന്ന നല്ല
കഥയാണിത്.
□

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.)

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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

