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സാഹിത്യവാരഫലം

1997/10/24-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ബ്രസീലിെല േനാവലിസ്റ്റ്
പൗേലാ കുേയൽയു (Paula
Coelho) എഴുതിയ “By the

River Piedra I Sat Down and
Wept”(ൈപദ്ര നദിയുെട അടുത്തി
രുന്നു ഞാൻ കരഞ്ഞു) എന്ന േനാ

വൽ വായിച്ചു ഞാൻ കലയുെട
പൗേലാ കുേയൽയു
ഭംഗിയും ഉേത്തജകത്വത്തിെന്റ
ശക്തിയും യഥാക്രമം കണ്ടു്; അനുഭവിച്ചു. അതിെല
സംഗതമായ ഒരു ഭാഗം:
(പീലാർ (Pilar) എന്ന സ്ത്രീ കഥാപാത്രം പറയുന്നു)

ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകകളിൽ നിന്നു് എെന്റ
ഒരു ൈക വിടുവിച്ചു േമശയുെട അരികിലായി മുന്തിരി
ച്ചാറു നിറച്ച എെന്റ ഗ്ലാസ്സ് വച്ചു.
“അതു താെഴ വീഴാൻ േപാകുകയാണു്” എന്നു് അേദ്ദ
ഹം പറഞ്ഞു.
“ശരിയാണു്. അങ്ങു് അതു് േമശയുെട അരികിൽ നി
ന്നു് തട്ടിയിടണം”
“ഗ്ലാസ്സ് െപാട്ടിക്കുകേയാ?”
“അേത. ഗ്ലാസ്സ് െപാട്ടിക്കണം.”

ഗ്ലാസ്സ് െപാട്ടിക്കണം, ഗ്ലാസ്സ് െപാട്ടിക്കണം എന്നു്
പീലാർ തുടെരത്തുടെര പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം േമശവിരി
പ്പിൽ ൈക െതന്നിച്ചു് ഗ്ലാസ്സ് താഴേത്തക്കു് തള്ളിയിട്ടു.
അതുകണ്ടു് പീലാർ പുഞ്ചിരി െപാഴിച്ചു. ഭക്ഷണശാല
യിെല ‘െവയ്റ്റർ’ ‘സാരമില്ല’ എന്നു് ഉറെക്കപ്പറഞ്ഞു.
പ്രതിരൂപാത്മകമായ ഈ കൃത്യത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ
പ്രക്രിയ ഇതിനുേശഷം പീലാർ വർണ്ണിക്കുന്നു: “He
took off my clothes and entered me with strength,
with fear and with great desire. I ran my hands over
his face, heard his moans and thanked God that he
was there inside me, making me feel as if it were
the first time. We made love all night long…” ഇത്ര

യും എടുെത്തഴുതിയതുെകാണ്ടു് ഈ േനാവൽ ൈവഷ
യിക കൗതുകം വളർത്തുന്നതാെണന്ന െതറ്റിദ്ധാരണ
പാടില്ല. സവിേശഷമായ തത്ത്വചിന്തയാണു് േനാ
വലിസ്റ്റിനുള്ളതു്. ഏതു് തരത്തിലുള്ള േസ്നഹത്തിലും
നമ്മുെട വികാസത്തിെന്റ ബീജമുെണ്ടന്നാണു് അേദ്ദ
ഹം വിശ്വസിക്കുന്നതു്. നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ േസ്ന
ഹിക്കുംേതാറും അധ്യാത്മികാനുഭവേത്താടു് അടുത്തു
അടുത്തു് വരികയാണു്. അധ്യാത്മിക മാർഗ്ഗത്തിലൂെട
സഞ്ചരിക്കണെമങ്കിൽ േസ്നഹത്തിെന്റ ൈദനംദിനാ
നുഭവം ഉണ്ടാേയ തീരൂ.

പീലാറും അയാളും കുട്ടികളായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
ഒരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടി. േസാറിയയ്ക്കപ്പുറമായി (േസാ
റിയ സ്െപയിനിെല ഒരു പ്രേദശം) തെന്റ
സ്വപ്നങ്ങൾ കിടക്കുന്നുെവന്നു പറഞ്ഞു നാടുവിട്ടുേപാ
യി അയാൾ. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. കൂട്ടുകാരെനക്കു
റിച്ചു് പീലാറിനു് ഒരറിവുമില്ല. പിെന്നയും വർഷങ്ങൾ
കടന്നുേപായി. വല്ലേപ്പാഴും അയാൾ അവൾക്കു് കത്തു്
അയച്ചു. സാരാേഗാസയിേലക്കു് േപാന്നു. (സാരാ
േഗാസ = സ്െപയിനിെല പട്ടണം) കൂട്ടുകാരെന്റ കത്തു
കളിൽ ഈശ്വരെനക്കുറിേച്ച പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു
ള്ളൂ. െസമ്നാരിയിൽ—യുവാക്കന്മാരായ ൈവദികെര
പഠിപ്പിക്കുന്ന മതപാഠശാലയിൽ—പ്രേവശിച്ചു ജീവി
തം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ കഴിയണെമന്ന ആഗ്ര
ഹം അയാൾ കത്തിലൂെട പ്രകടിപ്പിച്ചു. പന്ത്രണ്ടുവർ
ഷം അങ്ങെന കഴിഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം അയാൾ അവ
െള അറിയിച്ചു താൻ മാഡ്രിഡിൽ പ്രഭാഷണം നിർവ
ഹിക്കുന്നുെവന്ന്. അവെള അേങ്ങാട്ടു് അയാൾ ക്ഷണി
ക്കുകയും െചയ്തു. അേന്യാന്യം പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന
േപ്പാൾ, കൂട്ടുകൂടി നടന്നേപ്പാൾ അവൾക്കു് പതിേനഴു
വയസ്സു്. മാഡ്രിഡിൽ അയാളുെട പ്രഭാഷണം േകൾ
ക്കാൻ െചന്നേപ്പാൾ അവൾക്കു് ഇരുപത്തിെയാമ്പതു
വയസ്സു്.
അവൾ അയാളുെട നൂതന തത്ത്വചിന്തെയെന്തന്നു
മനസ്സിലാക്കി. മഹനീയങ്ങളായ മതങ്ങെളല്ലാം പു
രുഷത്വമാർന്നവയാണു്. പുരുഷൻ നിയമങ്ങൾ നിർ
മ്മിക്കുന്നു; സ്വമതനിഷ്ഠയുണ്ടു് പുരുഷനു്. പുേരാഹി
തൻ പുരുഷനാണു്. അയാളാകെട്ട ഈശ്വരെന്റ ൈസ്ത്ര
ണവശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ Other
എന്ന അംശെത്ത തന്നിൽ നിന്നു നിഷ്കാസനം െച
യ്തു. അേതാെട ഐശ്വര്യശക്തി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി.
തെന്ന സമീപിക്കുന്നവരുെട േരാഗം േഭദമാക്കാനുള്ള
ശക്തി അയാൾക്കു് ലഭിച്ചു.
േയശുേദവെന്റ മാതാവായ േമരിെയയാണു് അയാൾ
ഉപാസിക്കുന്നതു്. േമരി ഈശ്വരെന ഭൂമിയിേലക്കു്
െകാണ്ടുവന്നു. അവർ മഹാമാതാവായി. േമരിയാണു്
ഈശ്വരെന്റ ൈസ്ത്രണഭാവം. അതിൽ അയാൾക്കു്
ദൃഢ വിശ്വാസമുണ്ടു്. വിശ്വാസത്തിെന്റ അളവ് ഒരു
മണൽത്തരി മാത്രമാകെട്ട. അതു മാമലകെള ചല
നം െകാള്ളിക്കും. അയാൾ കുടിക്കും. പുകവലിക്കും
എങ്കിലും അധ്യാത്മികത്ത്വത്തിെന്റ അഹ്വാനം േകട്ടു്
അതിേലക്കു് തെന്ന േപാകും. ആധ്യാത്മിക ജീവിതം
േവണെമങ്കിൽ െസമ്നാരിയിൽ േചേരണ്ടതില്ല. വ്രത
മനുഷ്ടിേക്കണ്ടതില്ല. ചാരിത്രത്തിനുേവണ്ടി ശപഥം
െചേയ്യണ്ടതില്ല. വിശ്വാസം മാത്രം മതി. ഈശ്വരെന
സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി.
അയാൾ അവെള പിനറീസ് പർവ്വത പംക്തികളിലൂ
െട െകാണ്ടു നടന്നു. ഭൗതിക ജീവിതം നയിച്ചുെകാ
ണ്ടു് അവർ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം സാക്ഷാത്കരിച്ചു.
അവളുെട അനുഭവങ്ങെള വരെമാഴിയിലാക്കാൻ ഒരു
സ്ത്രീയിൽ നിന്നു് ഉപേദശമുണ്ടായി. അവൾ ൈപദ്ര
നദീതീരത്തിരുന്നു് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എഴുതി. എഴു
തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവളതു് നദിയിേലക്കു് എറിയും.
തീ എഴുതിയതു് എല്ലാം നദീജലം ഇല്ലാതാക്കും.
േമരി എന്ന േദവത ഇനി അവരുെട മാർഗ്ഗം കാണിച്ചു
െകാടുക്കും. ൈപദ്ര നദിയുെട തീരത്തിരുന്നു് കരഞ്ഞു
െകാണ്ടിരുന്ന പീലാറിെന അയാൾ പിടിെച്ചഴുേന്നൽ
പ്പിച്ചു. അവർ രണ്ടുേപരും കന്യാമറിയത്തിെന്റ ഗർഭ
ധാരണെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു്
ഈശ്വരെന്റ ൈസ്ത്രണമുഖെത്ത ദർശിക്കാൻ ഒരുെമ്പടു
േമ്പാൾ േനാവൽ അവസാനിക്കുന്നു.
േനാവലിസ്റ്റിെന്റ തത്വചിന്തയിൽ അഭിരമിക്കാൻ
വയ്യാത്തവർക്കും അതിെന്റ ആവിഷ്കാരത്തിെന്റ ചാ
രുത നിേഷധിക്കൻ വയ്യ. അത്ര കണ്ടു് ചലനാത്മക
മാണിതു്. ആ ആഖ്യാനപ്രവാഹത്തിലൂെട ഒഴുകുന്ന
വായനക്കാരൻ കലയുെട മാന്ത്രിക പ്രഭാവത്തിനു് വി
േധയനായിേപ്പാകും.
If I forget you, O Jerusalem,
let my right hand forgets its skill!
Let my tongue cling to the roof of my mouth,
if I do not exalt Jerusalem

േനാവലിസ്റ്റിെന്റ വലതുൈക കലാൈവദഗ്ദ്ധ്യം മറക്കു
ന്നില്ല. കന്യാമറിയെത്ത വാഴ്ത്തുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
രസന ഉത്കൃഷ്ടമായ കലെയയും വാഴ്ത്തുന്നു.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: േദഷ്യേമാ െവറുേപ്പാ, നിങ്ങൾക്കു് സാഹി
ത്യ വാരഫലെമഴുതുേമ്പാൾ?

ഉത്തരം: േദഷ്യം െപെട്ടന്നു് ആക്രമിക്കുന്ന വികാ

രമാണു്. െവറുപ്പ് അങ്കുരാവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നു് ക്ര
േമണ ൈവപുല്യമാർജ്ജിക്കുന്ന വികാരം. േദഷ്യം
വന്നേപാെല േപാകും. െവറുപ്പ് ഒരിക്കലുണ്ടായാൽ
പിെന്ന േപാകില്ല. വിേശഷിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക്. േകാ
ളെമഴുതുേമ്പാൾ എനിക്കു് രണ്ടുവികാരവുമില്ല. നി
ത്യജീവിതത്തിൽ ഞാൻ േദഷ്യക്കാരനായിരുന്നു.
ഇേപ്പാൾ അതില്ല.

േചാദ്യം: സാഹിത്യവാരഫലം എന്നു് നിർത്തും?
ഉത്തരം: കടുവയുെട പുറത്തു് കയറിയവനു് താെഴ

യിറങ്ങാൻ േപടി എന്നു് പഴെഞ്ചാല്ല്. അതുെകാണ്ടു്
ഞാൻ അനവരതം കടുവാപ്പുറത്തു് സഞ്ചരിച്ചുെകാ
ണ്ടിരിക്കും.

േചാദ്യം: അച്ഛനും പ്രായമായ മകനും തമ്മിൽ സ്വ
രേച്ചർച്ചയില്ലാത്തതു് എന്തുെകാണ്ട്?

ഉത്തരം: റൂേസ്സാ പറഞ്ഞതു പറയാം. മകൻ െകാ

ച്ചുകുഞ്ഞായിരിക്കുേമ്പാൾ അച്ഛെന ബഹുമാനിക്കും,
അനുസരിക്കും. മകൻ പ്രായെമത്തി അച്ഛനു് തുല്യ
നാവുേമ്പാൾ അവനു് അച്ഛേനാടു് ബഹുമാനം മാത്ര
േമ കാണൂ. അവൻ തന്തെയ അനുസരിക്കില്ല.

േചാദ്യം: സദസ്സിെന്റ കരേഘാഷം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ
പ്രാസംഗികൻ സേന്താഷിക്കാറിേല്ല?

ഉത്തരം: പ്രാസംഗികൻ എന്ന പ്രേയാഗം െതറ്റ്.
പ്രഭാഷകൻ ആഹ്ലാദിക്കാറുണ്ടു്, ൈകയടി േകൾ
ക്കുേമ്പാൾ. പേക്ഷ ആ ൈകയടിയും പ്രഭാഷകെന്റ
ആഹ്ലാദവും പുച്ഛേമ ഉളവാക്കൂ, ധിഷണാശാലികൾ
ക്ക്. ക്ഷുദ്രങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ വാചാലതേയാെട
ആവിഷ്ക്കരിക്കുേമ്പാഴാണു് ബഹുജനം ൈകയടിക്കു
ന്നതു്. േഡാക്ടർ എസ്. രാധാകൃഷ്ണെന്റ അത്യുജ്ജ്വല
മായ പ്രഭാഷണത്തിനിടയിൽ ആരും ൈകയടിച്ചിട്ടി
ല്ല.
േചാദ്യം: നാല്പതുവയസ്സു കഴിഞ്ഞവെന െവടിവച്ചു്
െകാല്ലണെമന്ന അഭിപ്രായം ശരിേയാ?

ഉത്തരം: അങ്ങെന ആളുകെള െകാന്നാൽ േപരക്കു
ട്ടികൾക്കു് മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും കാണുേമാ? അച്ഛ
നമ്മമാെരക്കാൾ േപരക്കുട്ടികളുെട ആഗ്രഹങ്ങൾക്കു്
സാഫല്യം വരുത്തുന്നവർ മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും
ആണു്.

സ്വതന്ത്രസംേയാഗം
ഞരമ്പുേരാഗം ബാധിച്ചവെര
സ്സീക്ക്മൂന്റ് േഫ്രായിറ്റ് ഹിേപ്നാസി
സ്—േമാഹനിദ്ര—പ്രേയാഗിച്ചു് ചി
കിത്സിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാഴാണു്
‘Free association’—സ്വതന്ത്ര സം
േയാഗം—എന്നതു് കണ്ടുപിടിച്ചതു്.
ഒരു ബാഹ്യ േപ്രരണയുമില്ലാെത
േരാഗികൾ അനിച്ഛാപൂർവ്വകമായി സ്സീക്ക്മൂന്റ് േഫ്രായിറ്റ്
പറയുന്ന വാക്കുകൾ, അവരുെട ലക്ഷ്യങ്ങളും അഭിലാ
ഷങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിത്തരും എന്നു് േഫ്രായിറ്റ് മന
സ്സിലാക്കി. ഈ വാക്കുകൾ അേബാധമനസ്സിേലക്കു
ള്ള രാജരഥ്യയാെണന്നും അേദ്ദഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. േരാ
ഗി ഒരു തടസ്സവും നിയന്ത്രണവും കൂടാെത വാക്കുകളും
വിചാരങ്ങളും പറയണം. േഫ്രായിറ്റ്, ലണ്ടൻ എന്നു
പറഞ്ഞാൽ േരാഗിക്കു് ൈലംഗിക േവഴ്ച എന്നാവും
േതാന്നുക. അങ്ങെന േതാന്നിയാൽ അതു് േഡാക്ടേറാ
ടു് പറയാേമാ എന്നു് േരാഗി വിചാരിക്കരുതു്. ഉടെന
‘ൈലംഗികേവഴ്ച’ എന്നു തെന്ന പറയണം അയാൾ.
ഇങ്ങെന േരാഗി നിയന്ത്രണങ്ങെളാന്നും കൂടാെത
പറയുന്ന വാക്കുകൾ, വിചാരങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നു്
േഡാക്ടർ േരാഗകാരണം കണ്ടു പിടിക്കും. ഇതാണു്
‘Free association’. േഫ്രായിറ്റിെന്റ സഹായം കൂടാെത
ഞാൻ സ്വയം ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി. പട്ടി എന്നു
ഞാൻ ഉറെക്കപ്പറഞ്ഞു. ഉടെന േപപ്പട്ടിവിഷം എന്നു്
എെന്റ മനസ്സിൽ വന്നു. കാലിെല വ്രണം എന്നു മന
സ്സിൽ. നായുെട കാൽ എന്നു് ഉറെക്ക. ൈമൽക്കുറ്റി
എന്നു് മനസ്സിൽ.
പൂർവ്വകവികളുെട സംഗീേതാപകരണങ്ങൾ എടുത്തു് അവ
യിെല തന്ത്രികൾ സ്പന്ദിപ്പിച്ചു് മൗലീകവും, മേനാഹരവു
മായ നൂതന നാദം േകൾപ്പിച്ച കവിയാണു് വള്ളേത്താൾ

ഇേപ്പാൾ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിെപ്പടു
ത്തു് േബാണി േതാമസ്സിെന്റ ‘േകാ
ച്ച’ എന്ന കഥ എന്നുറെക്ക, ഉടെന
മനസ്സിൽ വന്ന വാക്കു് ജുഗുപ്സാവ
ഹം എന്നാണു്. ‘േകാച്ച’ എന്ന ജൂ
തൻ കഥ പറയുന്നയാളിെന്റ നാ
ട്ടിൽ വരുന്നു. മുട്ട വിറ്റും േകാഴിക
െള വിറ്റും അയാൾ ജീവിച്ചേത്ര. കൂ
റാൽഫ് വാൽേഡാ
ട്ടിലടച്ച തത്തയുമുണ്ടു് അയാൾക്ക്.
എേമഴ്സൺ
ഇസ്രാേയൽ രാഷ്ട്രം രൂപം െകാ
ണ്ടേപ്പാൾ ‘ആർത്തനും അവശനും ആലംബഹീന
നും’ ആയ അയാളങ്ങു് അപ്രത്യക്ഷനായി. കലാപ്ര
ക്രിയ എന്ന േപരിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഹിംസാത്മക
പരിപാടിയാണിതു്. ‘Suit the action to the word the
word to the action’ എന്നു് േഷക്സ്പിയറും, ‘Words are
also actions, and actions are a kind of words’ എന്നു്
എേമഴ്സണും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. നമ്മുെട കഥെയഴുത്തുകാർ
ഈ വാക്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതു് നന്നു്.

ഭാഗ്യേക്കടുകൾ
ജീവിതം ദൗർഭാഗ്യങ്ങ
ളുെട സമുച്ചയമാെണ
ന്നു് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടു
േവണ്ട വായനക്കാർ
ക്കു് മനസ്സിലാക്കാൻ.
കാലെത്തഴുേന്നറ്റ്, േഗ
റ്റിൽ തേലദിവസം തൂക്കിയിട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയിൽ
പാൽക്കാരൻ പയ്യൻ കാലത്തു് ഇട്ടിട്ടുേപായ പാൽക്ക
വർ എടുക്കാൻ തിടുക്കത്തിൽ െചല്ലുേമ്പാൾ ഒഴിഞ്ഞ
സഞ്ചി കാണുന്നു. പാലു് െകാണ്ടു വന്നിെല്ലന്നു വിചാ
രിച്ചു് പയ്യെന കാത്തുന്നിൽക്കുേമ്പാൾ അയാൾ ആ
വഴിക്കു് േപാകുന്നു. ‘സാേറ, ഞാൻ മൂന്നുകവർ പാലു്
കാലത്തു് അഞ്ചരമണിേക്ക ഇട്ടതാണു്. ആേരാ േമാ
ഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടു േപായതായിരിക്കും. ഇനി എെന്റ ൈക
യിൽ പാലില്ല.’ എന്നു് അയാൾ പറയുന്നു. നിരാശത
േയാേട വീട്ടിേലക്കു് തിരിച്ചു് കയറുേമ്പാൾ പതിവാ
യി വരുത്തുന്ന പത്രത്തിനു് പകരം ഞാനിഷ്ടെപ്പടാ
ത്ത പത്രം ഇട്ടിരിക്കുന്നതു് കാണുന്നു. എന്തായാലും
അതു് വായിക്കാെമന്നു വിചാരിച്ചു് പത്രം കുനിെഞ്ഞടു
ത്തിട്ട്, നിവരുേമ്പാൾ േറാസാെച്ചടിയുെട മുള്ളിൽ ഷർ
ട്ടു് ഉടക്കി അതുകീറുന്നു. ഒരുതരത്തിൽ അതു് വിടുവി
ച്ചു് മുറിയിേലക്കു് േപാരുേമ്പാൾ കയറ്റുപായുെട ഒരറ്റം
ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നതിൽ കാൽ തട്ടി താെഴ വീഴുന്നു
ഞാൻ. വീഴുന്നേതാെടാപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക്കു് പൂക്കൾ വച്ചിരു
ന്ന സ്ഫടിക ഭാജനവും ഞാൻ തട്ടിയിട്ടു് ഉടയ്ക്കുന്നു. ഒരു
വിധത്തിൽ എഴുേന്നറ്റ് ചാരുകേസരയിൽ വന്നിരുന്നു്
ഇഷ്ടെപ്പടാത്ത പത്രം വായിക്കുേമ്പാൾ െടലിേഫാൺ
മണിനാദം. പത്രം ദൂെരെയറിഞ്ഞു് േഫാണിനടുത്തു
െചന്നു് റിസീവെറടുത്തു് കാതിൽ വയ്ക്കുേമ്പാൾ ‘മത്താ
യി, ഇന്നെല വരാെമന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് വന്നില്ലേല്ലാ’
എന്നു് െമാഴിയാടൽ. ‘േറാങ് നമ്പർ. ഇതു മത്തായി
യുെട വീടല്ല.’ എന്നു ഞാൻ പറയുേമ്പാൾ ‘പിെന്ന
ഏതു വീട്?’ എന്ന േചാദ്യം വരുന്നു. ‘കൃഷ്ണൻ നായർ
സംസാരിക്കുന്നു.’ എന്ന എെന്റ മറുപടി േകട്ടു് റിസീ
വർ താെഴ വയ്ക്കാെത വിളിച്ചയാൾ വിണ്ടും േചാദിക്കു
ന്നു, ‘മത്തായിയുെട വീടേല്ല?’, വായനക്കാേര ഞാൻ
ഇനി അധികം പറയുന്നില്ല. ദിനപ്പത്രത്തിൽ ഒന്നു
കേണ്ണാടിച്ചിട്ടു് മലയാളം വാരികെയടുക്കുന്നു ഞാൻ.
ശ്രീ. അംബികാസുതൻ മങ്ങാടിെന്റ ‘പരീക്ഷിത്തി
െന്റ അവസാനം’ എന്ന െചറുകഥ വായിക്കുന്നു. േവ
െറെയാരു ദൗർഭാഗ്യം. എസ്. എസ്. എൽ. സി. പരീ
ക്ഷ എഴുതാൻ േപായ കുട്ടി അച്ഛനമ്മമാർ ഏെറ േക്ല
ശിപ്പിച്ചതിെന്റ ഫലമായി േഹാളിൽ തലകറങ്ങി വീ
ഴുന്നു. ൈവകുേന്നരം വീട്ടിെലത്തിയ അവെന അവർ
വീണ്ടും പീഡിപ്പിക്കുന്നു. ഗത്യന്തരമില്ലാെത അവൻ
േഷവിങ് ൈബ്ലഡ് െകാണ്ടു് മുറിവുണ്ടാക്കി ആത്മഹ
നനം നടത്തുന്നു. കുട്ടികെള വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േപ
രിൽ വല്ലാെത േക്ലശിപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരു
െട േനർക്കുള്ള ഉപാലംഭമാണു് ഇക്കഥ. അംബികാ
സുതെന്റ ‘മൗത്പീസാ’യി—വക്കീലായി—ചില കഥാ
പാത്രങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടു് എന്നല്ലാെത എന്തുപറയാനാ
ണു്? കലാസൗഭഗം നാലയലത്തുേപാലും േപായിട്ടി
ല്ലാത്ത ഒരു ‘ബീഭത്സത’. വായനക്കാർക്കു് എെന്റ വി
മർശനം മുഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ ഞാ
നല്ല അതിനു് കാരണക്കാരൻ എന്നു് വിനയപൂർവ്വം
അറിയിക്കെട്ട. റ്റീഡിയം—ൈവരസ്യം—ജനിപ്പിക്കുന്ന
ഇത്തരം കഥകൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിേയഴു െകാല്ല
മായി ഞാൻ വായിക്കുന്നു. എനിക്കുണ്ടായ മുഷിപ്പ്
വായനക്കാർക്കു് പകർന്നു തരികയാണു്. കഥാകാര
ന്മാരാണു് കുറ്റക്കാർ.
കലെയ സമൂഹെത്തസ്സംബന്ധിച്ച
സത്യങ്ങളിേലക്കു് താഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു
വന്നാൽ കല ഇല്ലാതാകും. ഈ
സത്യം നമ്മുെട പല കലാകാ
രന്മാരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല.

െറ്റേയാേഡാർ ആേഡാർേനായുെട

(Theodor Adorno, 1903–1969,
German philosopher and music
critic) ‘Aesthetic Theory’ എന്ന

നിസ്തുല ഗ്രന്ഥം ഞാൻ പല പരിവൃ
ത്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ അേദ്ദ
ഹം aesthetic truth, pilosophical
െറ്റേയാേഡാർ
truth എന്നു് സത്യെത്ത രണ്ടാ
ആേഡാർേനാ
യി തരം തിരിക്കുന്നു (ഓർമ്മയിൽ നിന്നു് എഴുതുന്ന
തു്). Sociological truth എെന്നാരു വിഭാഗം കൂടിയു
െണ്ടങ്കിൽ മുകളിെലഴുതിയ കഥയ്ക്കു് ആ അംശം കൂടുത
ലായി ഉെണ്ടന്നു് സമ്മതിക്കാം. ഈ സത്യത്തിനു്—
സാമൂഹിക സത്യത്തിനു്—കലാത്മകതയില്ല. നമ്മുെട
വാരികകളിൽ വരുന്ന പല കഥകളുേടയും സ്ഥിതി
ഇതാണു്.

േമാചനം
ലാറ്റിനേമരിക്കൻ കഥാകാരൻ
േബാർേഹസ് േബ്വനസ് അറീസി
െന്റ (Buenos Aires) പടിഞ്ഞാറു ഭാ
ഗത്തുള്ള ഒരു െചറിയ പബ്ലിക്കു്
ൈലബ്രറിയിൽ േജാലി േനാക്കി
യിരുന്നു. െചറിയ ശമ്പളം വാങ്ങി
െക്കാണ്ടു് ഒൻപതു െകാല്ലമാണു്
അേദ്ദഹം അവിെട കഴിഞ്ഞുകൂടി
യതു്. യാതന നിറഞ്ഞ ജീവിതം.
േജാർജ്ജ് ലൂയിസ്
േബാർേഹസ്
സഹപ്രവർത്തകർ മാന്യതയില്ലാ
ത്തവർ. തടവറ തെന്നയായിരുന്നു േബാർേഹസിനു്
ആ ൈലബ്രറി. അതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ഭാവന െകാ
ണ്ടു് അവസാനമില്ലാത്ത ഒരു ൈലബ്രറി നിർമ്മിച്ചു.
അതാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘The Library of Babel’
എന്ന പ്രഖ്യാതമായ കഥ. ആ രചന േബാർേഹസ്സി
നു് അനല്പമായ ആഹ്ലാദം നൽകി. പാരതന്ത്ര്യത്തി
െന്റ ദുഃഖം ശ്രീ. ജിേജാ സിറിയാക് അനുഭവിക്കുന്നു
േണ്ടാ എെന്നനിക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും േദ
ശാഭിമാനി വാരികയിൽ ‘പനി’ എന്ന കഥ എഴുതിയ
േതാെട അേദ്ദഹം ആഹ്ലാദാനുഭൂതിക്കു് വിേധയനായി
രിക്കണെമന്നു് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. േരാഗത്തിെന്റ
തടവറയിലാണു് ബ്രദർ ൈസമൺ. അവിെടയുള്ള മറ്റു
‘ബ്രേദർസും’ തടവറകളിൽ തെന്ന. ഒരാൾ അവിെട
നിന്നു് രക്ഷേനടി. കൂട്ടിലടച്ച മുയലുകെള തുറന്നുവിട്ടു്
ൈസമണും പരസ്ഥാനകല്പിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
െന്റ ആഹ്ലാദം അനുഭവിക്കുന്നു. കഥാസന്ദർഭത്തിൽ
നിന്നു് കല സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള യത്നത്തിൽ കഥാകാരൻ
ഏതാണ്ടു് വിജയം വരിച്ചിരിക്കുന്നു.
കലെയ സമൂഹെത്തസ്സംബന്ധിച്ച
സത്യത്തിേലക്കു് താഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു
വന്നാൽ കല ഇല്ലാതാകും. ഈ
സത്യം നമ്മുെട കഥാകാരന്മാരും
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ജിേജാ സി
റിയാക് അതു് മനസ്സിലാക്കിയ
േല്ലാ. ഭാഗ്യം.

വിവിധ വിഷയങ്ങൾ
1. വള്ളേത്താൾ അസുലഭസിദ്ധി
യുള്ള കവിയാണു്. അേദ്ദഹെത്ത
ചിലർ നിന്ദിക്കുന്നു. േവേറ ചിലർ
അവഗണിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അേദ്ദ

ഹം കവിേയ അല്ല എന്നു് ഉദ്േഘാ വള്ളേത്താൾ
ഷിക്കുന്നു. ഇതു് നമ്മുെട സംസ്കാരേലാപെത്തയാണു്
കാണിക്കുന്നതു്. പൂർവ്വകവികളുെട സംഗീേതാപക
രണങ്ങൾ എടുത്തു് അവയിെല തന്ത്രികൾ സ്പന്ദിപ്പി
ച്ചു് മൗലികവും മേനാഹരവുമായ നൂതന നാദം േകൾ
പ്പിച്ച കവിയാണു് വള്ളേത്താൾ. ഭാവനയുെട അഗ്നി
ആയാസതുല്യങ്ങളായ പദങ്ങളിേലക്കു് അവെയ ധവ
േളാജ്ജ്വലങ്ങളാക്കിയ കവിയാണു് വള്ളേത്താൾ.
ഭൃംഗസ്ഫുരന്മഷി മുകർന്ന ദൃഗബ്ജപത്രം
മംഗല്യകച്ചരടു മാത്രമിയന്ന കണ്ഠം
തുംഗസ്തനത്തിൽ നവ ചന്ദന ചർച്ചഃ കാഞ്ചി
സംഗ പ്രേഭാദയമടുത്ത നിതംബബിംബം

ഏകാന്തത്തിലിരുന്നു് ഇതു് ഉറെക്കെച്ചാല്ലിേനാക്കൂ.
െചാല്ലുന്നയാൾ സഹൃദയനാെണങ്കിൽ പുളകപ്രസരം
അനുഭവിക്കും.
2. േപർഷ്യൻ (Persian) കവി സാദീ തെന്നക്കുറിച്ചു
പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം. സാദീ കുഞ്ഞായിരുന്നേപ്പാൾ
പ്രാർത്ഥിച്ചു് അച്ഛേനാെടാപ്പം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
അവെന്റ മടിയിൽ വിശ്ശുദ്ധ ഖുറാൻ. ആ മുറിയിലുള്ള
വർ പ്രാർത്ഥനയിൽ േചരാെത സുഖമായി ഉറങ്ങി.
അതുകണ്ടു് സാദീ അച്ഛേനാടു പറഞ്ഞു: എല്ലാവരും

ഉറങ്ങുന്നു അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി കണ്ണു് തുറക്കുന്ന
തു് േപാലുമില്ല. മരിച്ച മട്ടിലാണു് അവർ കിടക്കുന്നതു്.
ഇതുേകട്ടു് സാദീയുെട അച്ഛൻ പറഞ്ഞു: േമാേന പരദൂ
ഷണം നടത്താെത നീയും ഇവെരേപ്പാെല ഉറങ്ങുക
യായിരുന്നു നല്ലതു്.
സാദീയുെട അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മുെട സാ
ഹിത്യകാരന്മാർ കാർഡ്േബാർഡിൽ ഇൻഡ്യൻ
ഇങ്ക് െകാണ്ടു് എഴുതി േമശപ്പുറത്തു് വയ്ക്കുകയും, എേപ്പാ
ഴും അതിൽ കേണ്ണാടിക്കുകയും, ആ ഉപേദശമനുസരി
ച്ചു് പ്രവർത്തിക്കുകയും േവണം.

3. ആധുനിക കവികെളയും നവീന
കവികെളയും (ആധുനികം =
ഇേപ്പാഴുള്ളതു്. നവീനം = പുതി
യതു്) വിമർശിക്കുേമ്പാഴും ഒരു

സത്യം ഇെതഴുതുന്ന ആളിെന്റ മുൻ
പിലുണ്ടു്. വള്ളേത്താൾ, കുമാരനാ
ശാൻ, ഉള്ളൂർ. ഈ കവികൾ പ്ര
കുമാരനാശാൻ
കാശിപ്പിച്ചതു് പാരമ്പര്യം െകാ
ണ്ടു് അവർക്കു് കിട്ടിയ വ്യക്തിത്വെത്തയാണു്. അതി
നാലാണു് മൂന്നുേപരുെടയും കവിതയ്ക്കു് വിഭിന്നതകളു
െണ്ടങ്കിലും ഒരു സ്വർണ്ണനൂൽ തെന്ന അവെയ കൂട്ടി
യിണക്കുന്നതു്. മെറ്റാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നു
േപരും ഒേര സൗധത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. ആർക്കും
അവിെട അനുമതി കൂടാെത കടന്നു െചല്ലാം. ആധു
നിക കവികൾക്കും, നവീനകവികൾക്കും പാരമ്പര്യാ
ധിഷ്ഠിതമായ വ്യക്തിത്വമില്ല. ഓേരാ കവിക്കും സ്വന്ത
മായ ഭയവും നിരാശതയുമാണു്. അതിനാൽ വിഭിന്ന
വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവർക്കു്. ആധുനിക കവികളുെടയും
നവീന കവികളുെടയും കവിതകൾ വിഭിന്നങ്ങളായി
രിക്കുന്നതു് അതിനാലാണു്. അവർ ഒരു െകട്ടിടത്തി
ലല്ല െവേവ്വെറ പാർപ്പിടങ്ങളിലാണു് താമസിക്കുന്ന
തു്.

നാട്യം
പുരുഷന്മാർക്കു് താമസിക്കാൻ ഒരു
കൂട്ടം കുടിലുകൾ. അവിെട നിന്നു്
രാത്രിയിൽ പുരുഷൻ െനേട്ടാട്ടം
നിർവഹിച്ചാലും േനരം െവളുക്കുന്ന
തുവെര െചന്നു േചരാൻ വയ്യാത്ത
ദൂരത്തിൽ സ്ത്രീകളുെട കുടിലുകൾ.
മഹാത്മാഗാന്ധി രാത്രി അവി
ഉള്ളൂർ എസ്. പരേമ
െടെയാെക്ക പരിേശാധിക്കും.
ശ്വരയ്യർ
അേപ്പാൾ സ്ത്രീകൾ താമസിക്കുന്നതിനടുത്തു് ഒരു ശി
ഷ്യൻ മലർന്നടിച്ചു് കിടന്നുറങ്ങുന്നതു് കാണും. ഗാന്ധി
ജി ദൂെര നിന്നു വരുന്നതു് കണ്ടാൽ ഉറക്കം അഭിനയി
ച്ചു് അയാൾ കൂടുതലായി കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടക്കും.
ഗാന്ധിജി അയാളുെട അടുെത്തത്തി കൂെടയുള്ള ആളി
േനാടു പറയും. “This fello sleeps in a forbidden place.
Get up” മഹാത്മജി അയാെള പിടിച്ചു കുലുക്കും. കണ്ണു
തിരുമ്മി നിരപരാധിെയേപ്പാെല ശിഷ്യൻ എഴുേന്ന
റ്റിരിക്കും. ഇങ്ങെന പലതവണ അേദ്ദഹം ആ നാട്യ
ക്കാരെന പുരുഷന്മാരുെട പാർപ്പിടങ്ങളിേലക്കു് പറ
ഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടു്. ജീവനുള്ളവൻ ശവമാെണന്നു കാണി
ക്കുന്ന വിദ്യയാണു് ശിഷ്യേന്റതു്.
ഞാൻ രണ്ടുദിവസം മുൻപ് പാതയിലൂെട വീട്ടിേലക്കു്
േപാരുേമ്പാൾ ഒരു തത്തക്കുഞ്ഞു് വഴിയിൽ ചത്തു
കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. െപെട്ടന്നു് അതിെന്റ െകാച്ചു ചി
റകു് അനങ്ങി. ജീവനുണ്ടേല്ലാ എന്നു കരുതി ഞാൻ
ഓടിെച്ചന്നു. ചിറകിെന്റ അടിയിൽ ഒെരലിക്കുഞ്ഞു്
വന്നിരുന്നു് അതിെന ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. എലിയു
െട പ്രവൃത്തിയാണു് തത്തക്കുഞ്ഞിനു് ജീവനുെണ്ടന്നു്
എനിക്കു് േതാന്നിച്ചതു്. ശ്രീ. നൂറനാടു് ഹനീഫ് കുങ്കു
മം വാരികയിെലഴുതിയ ‘ഇവിെട തണൽമരങ്ങളില്ല’
എന്ന കഥ ചത്ത പക്ഷിയാണു്. കഥാകാരൻ അതി
െന്റ ചിറകു് വാക്കുകൾ െകാണ്ടു് അനക്കാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നു. എങ്കിലും ജീവനില്ലാത്ത പക്ഷി ശവം മാത്രമേല്ല.
ഭാര്യയും ഭർത്താവും. അനപത്യതയുെട ദുഃഖേത്താടു
കൂടി ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നു േപാലും. കഥസാഹിത്യം
വികസിച്ച ഇങ്ങെനയുെമാരു ജീവൻേപായ കഥാവി
ഹംഗമം!
□

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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