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സാഹിത്യവാരഫലം

1997/11/14-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

“ഒരു ശതാബ്ദത്തിനുമുൻപു്, ഇം

ഗ്ലണ്ടിെല ഒക്സ്ഫഡ് സർവകലാ
ശാല നടത്തിയ മതപരങ്ങളായ
വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷ
െയഴുതാനിരുന്നു ബാലനായ ഒരു
വിദ്യാർത്ഥി. േയശുക്രിസ്തു പച്ചെവ
ൈബറൺ
ള്ളം മുന്തിരിച്ചാറാക്കിയ മഹാത്ഭുതത്തിെന്റ മതപര
വും ആധ്യാത്മികവുമായ അർത്ഥെത്തക്കുറിെച്ചഴുതാ
നായിരുന്നു ഒരു േചാദ്യം. തങ്ങളുെട അറിവു് പ്രദർശി
പ്പിച്ചുെകാണ്ടു് മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ദീർഘങ്ങളായ
ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതിക്കൂട്ടിയേപ്പാൾ ആ ബാലൻ
മാത്രം രണ്ടുമണിക്കൂർ േനരം ഒന്നും െചയ്യാെത ഇരു
ന്നു. പരീക്ഷയുെട സമയം തീരാറായി. ആ വിദ്യാർ
ത്ഥി ഒരു വാക്കുേപാലും എഴുതിയില്ല. അധ്യാപകൻ
അവെന്റ അടുെത്തത്തി പറഞ്ഞു എെന്തങ്കിലും എഴു
തിെക്കാടുക്കണെമന്നു്. അന്നു കുട്ടിയും പിൽക്കാല
ത്തു് മഹാകവിയുമായ ൈബറൺ േപനെയടുത്തു് എഴു
തി:‘The water met its Master,and blushed’ (ജലം
അതിെന്റ ആചാര്യെന കാണുകയും അരുണവർണ്ണ
മണിയുകയും െചയ്തു.)
ഒരു കഥകൂടി. മഹാത്മാഗാന്ധി
പറഞ്ഞു: ‘എനിക്കു മൂന്നു് ശത്രുക്ക
േളയുള്ളൂ. വളെര എളുപ്പത്തിൽ െമ
ച്ചെപ്പട്ട രീതിയിലാവാൻ സ്വാധീ
നത െചലുത്താവുന്ന എെന്റ പ്രി
യെപ്പട്ട ശത്രു ബ്രട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യ
മാണു്. എെന്റ രണ്ടാമെത്ത ശത്രു
മഹാത്മാഗാന്ധി
പ്രയാസമാർന്ന ഭാരതീയ ജനതയാണു്. എന്നാൽ
എെന്റ ഏറ്റവും ഉഗ്രനായ ശത്രു േമാഹൻദാസ് െക.
ഗാന്ധി എന്ന ആളാണു്. അയാളിൽ സ്വാധീനത െച
ലുത്താൻ എനിക്ക് ആവുകേയയില്ല.”
ഒന്നുകൂെടയാവെട്ട: “മൃഗങ്ങൾ ഒരു
മിച്ചുകൂടി. മനുഷ്യർ അവരിൽനി
ന്നു് എല്ലാം എടുത്തുെകാണ്ടു േപാകു
ന്നുെവന്നു പരാതിെപ്പട്ടു. പശു പറ
ഞ്ഞു: ‘അവർ എെന്റ പാലു െകാ
ണ്ടുേപാകുന്നു’, േകാഴി പറഞ്ഞു:
‘അവർ എെന്റ മുട്ട െകാണ്ടുേപാകു
േകാൺഫീൽഡ്
ന്നു’. പന്നിയുെട പരാതി: ‘അവർ എെന്റ മാംസം എടു
ത്തു െകാണ്ടു േപാകുന്നു.’ ഒടുവിൽ ഒച്ച് (snail) പറയു
കയായി: കഴിയുമായിരുന്നുെവങ്കിൽ അവർ എടുത്തു
െകാണ്ടുേപാകുമായിരുന്ന ഒെരണ്ണം എന്നിലുണ്ടു്. മേറ്റ
തിെനക്കാളും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒന്നു്. എനിക്കു്
കാലം എെന്നാന്നുണ്ട്”.
ഇത്തരം ചിേന്താ
ദ്ദീപകങ്ങളായ കഥ
കൾ ഏെറയുണ്ടു്.
‘Soul Food’എന്ന പു
സ്തകത്തിൽ (Soul

ൈദവം തമ്പുരാൻ താമസിക്കുന്ന
സ്വർഗ്ഗത്തും േലാഡ്െഷഡ്ഡിങ്ങ്
ഉേണ്ടാ?
അവിെട എേപ്പാഴും േലാഡ്
െഷഡ്ഡിങ്ങാണു്. ഒരു നി
മിഷേത്തക്കു് അവിടെത്ത
ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാർഡ് വി
ദ്യുച്ഛക്തി നൽകും. അതാണു്
മിന്നലായി നമ്മൾ കാണുന്നതു്.

Food-Stories to
nourish the spirit
and heart, Edited by
Jack Kornfeild and
Christina Feldman—An imprint of Harper Collins
Publishers, $ 11.50, pp. 366, First Edition, 1996).

നമ്മുെട ഭാവനാത്മക മണ്ഡല
ത്തിൽ ഒരഗ്നികണം ഉളവാക്കു
ന്നതിലാണു് ഓേരാ കഥയുെടയും
അമൂല്യമായ ശക്തിവിേശഷമിരി
ക്കുന്നെതന്നു് ഗ്രന്ഥത്തിെല ആമുഖ
പ്രബന്ധത്തിൽ കാണുന്നു. നമ്മു
െട വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ േലാകെത്ത
ചങ്ങമ്പുഴ
അതിശയിച്ചു് സാർവലൗകികമാനുഷികാനുഭവത്തി
േലക്കു് നമ്മെള െകാണ്ടു െചല്ലാൻ മഹത്വമാർന്ന കഥ
കൾക്കു് കഴിയുെമന്നും അതിൽ പറയുന്നു: സമാധാ
നെത്തയും സ്വാതന്ത്ര്യെത്തയും അേന്വഷിച്ചുേപായി
േസ്നഹേത്താടും ൈധര്യേത്താടും കൂടി ജീവിക്കാൻ
കഥകൾ സഹായിക്കുന്നു എന്നും. ഇതിെല കഥകൾ
വായിക്കൂ. ഇപ്പറഞ്ഞതു് സത്യമാെണന്നു ഗ്രഹിക്കാം.
പേക്ഷ ഒറ്റയിരിപ്പിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു തീർക്ക
രുതു്. ഒരു കഥ വായിക്കുക. മനനം നടത്തുക. ജ്ഞാ
നവിജ്ഞാനങ്ങളിൽ അനായാസമായി വായനക്കാർ
െചന്നുേചരും (സാർവലൗകികശക്തിെയ ധ്യാനിക്കു
േമ്പാൾ കിട്ടുന്നതു് ജ്ഞാനം. വിജ്ഞാനം എന്നതു്
അറിവു്). പേക്ഷ, ഇപ്പുസ്തകത്തിെല കഥകൾ കലാമൂ
ല്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതങ്ങളാെണന്ന െതറ്റിദ്ധാരണ
േവണ്ട. ലാറ്റിനേമരിക്കൻ സാഹിത്യകാരൻ േബാർ
േഹസിെന്റ ഒരു കഥ. േവെറ ചിലരുെട ചില കഥകൾ
ഇവെയാഴിച്ചാൽ േശഷമുള്ള രചനകളാെക ആധ്യാ
ത്മിക സമ്പന്നത മാത്രം നൽകുന്നവയാണു്. സാഹി
ത്യഗുണമുള്ള കഥകൾ അനുവാചകെര ആധ്യാത്മി
കാധികൃതയിൽ െകാണ്ടു െചല്ലുന്നവയല്ല. സത്യം,
അസത്യം ഈ പരിഗണന കൂടാെത ഒരുൾക്കാഴ്ച മാ
ത്രം നൽകാേന കലാപരങ്ങളായ കഥകൾ യത്നിക്കാ
റുള്ളൂ. േദവാലയത്തിൽ ഒരു നിലവിളക്കിൽ മാത്രം
എരിയുന്ന ഒറ്റ ദീപെത്തെയാന്നു സങ്കല്പിക്കൂ. അതു് ചു
റ്റുമുള്ള അല്പാന്ധകാരെത്ത പലായനം െചയ്യിച്ചു് െതല്ലു
ദൂരേത്തക്കു് പ്രകാശം പരത്തുന്നു. അതു കാണുേമ്പാൾ
നമുക്കും മനസ്സിൽ പ്രകാശമണ്ഡലം. അതിൽ കവി
ഞ്ഞു് ആ ദീപത്തിനു് ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. അജ്ഞാന
ത്തിെന്റ അന്ധകാരത്തിൽ ആധ്യാത്മികത്വത്തിെന്റ
പ്രകാശം വീഴ്ത്തി നമുക്കു ഹൃദയസമ്പന്നത നൽകാൻ
Soul Food എന്ന കഥാസമാഹാര ഗ്രന്ഥത്തിനു് കഴി
യുന്നു എന്നതുതെന്നയാണു് അതിെന്റ ഉത്കൃഷ്ടത.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: സാഹിത്യവാരഫലെമഴുതി മാനസിക
േരാഗിയാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുേണ്ടാ നിങ്ങൾ?

ഉത്തരം: താങ്കൾ പറയുന്നതിൽ സത്യമുണ്ടു്. ഏെത

ങ്കിലും ഒന്നിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചാൽ മനസ്സിനു്
േരാഗമുണ്ടാകും. ശരീരത്തിനും. എേപ്പാഴും െറ്റലി
വിഷെന്റ മുൻപിലിരുന്നാൽ േനത്രേരാഗം തീർച്ച
യായും വരും. െറ്റലിേഫാൺ റിസീവർ കാതിൽ
നിെന്നടുക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്കു് കാതുേരാഗം വരും.
ൈറ്റപ്പിസ്റ്റുകൾക്കു് ഹൃേദ്രാഗം. ഒരുപകരണം കാ
തിൽ എേപ്പാഴും േചർത്തു് െമയ്ൻ േറാഡിൽക്കൂെട
നടക്കുന്ന െപാലീസുകാരനു് കാതുേരാഗം. എല്ലാ
സമയവും കണ്ണിൽ വിപുലീകരണകവചം വച്ചു് വാ
ച്ച് നന്നാക്കുന്നയാളിനു് കണ്ണിനു് സുഖേക്കടു്. മാ
ത്രമല്ല കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് Spondylitis,
Spondyloisthesis ഈ േരാഗങ്ങൾ വരും. (ആദ്യ
േത്തതു് നെട്ടല്ലിെന്റ സന്ധികൾക്കു് വരുന്ന വീക്കം
രണ്ടാമേത്തതു് താഴെത്ത കേശരുവിൽ നിന്നു മുകളി
ലെത്ത കേശരു മുേന്നാട്ടായി നിൽക്കുന്നതു്). അതു
െകാണ്ടു് സാഹിത്യവാരഫലക്കാരനും െറ്റലിവിഷൻ
കാണുന്നവർക്കും െറ്റലിേഫാൺ താെഴ വയ്ക്കാത്ത
സ്ത്രീകൾക്കും െപാലീസുകാരനും വാച്ച് നന്നാക്കുന്ന
വനും ൈറ്റപ്പിസ്റ്റുകൾക്കും risk allowance സർക്കാർ
നൽകണം.

േചാദ്യം: അസഹനീയമായ കാലേമതാണ്?
ഉത്തരം: വരാത്ത െചക്ക്. വരാത്ത മണിേയാഡർ.
വരാത്ത കാമുകി. വരാത്ത ഉറക്കം ഇവെയ കാത്തി
രിക്കുന്ന കാലം അസഹനീയമായ കാലം.

േചാദ്യം: പ്രകൃതി ഉപദ്രവിക്കുേമാ. ഉപകാരം െചയ്യു
േമാ?

ഉത്തരം: വിടർന്ന നിശാഗന്ധിപ്പൂവു് േനാക്കൂ. മഞ്ഞു
കാലത്തു് അതു് നീഹാരബിന്ദുക്കൾ അണിഞ്ഞു
നിൽക്കും. നിലാവു പരെന്നാഴുകുേമ്പാൾ അതു്
ഉജ്ജ്വല േശാഭേയാെട വർത്തിക്കും. വർഷകാല
ത്തു് ജലകണങ്ങൾ ചാർത്തി നിന്നു് അതു് നമുക്കു്
ആഹ്ലാദമരുളും. ഉഷ്ണകാലനിശീഥിനിയിൽ േശാഭ
വർദ്ധിപ്പിച്ചു നിൽക്കുമതു്. പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിക്കുക
േയയുള്ളൂ.

േചാദ്യം: ൈവരൂപ്യമുള്ളവൾ രായ്ക്കുരാമാനം സുന്ദരി
യാകുന്നതു് എങ്ങെന?

ഉത്തരം: കാറ്റർപിലർ—ശലഭേപാതം—െപാടുന്നെന
ഹൃദയഹാരിയായ ചിത്രശലഭമാകുന്നെതങ്ങെന?

േചാദ്യം: മഹാകവിത്രയത്തിൽ കാണാത്ത ആശ

യൈവരുദ്ധ്യം ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയിൽ കാണുന്നു.
െവള്ളത്താമര േപാെല വിശുദ്ധി വഴിയും സ്ത്രീചി
ത്തെത്ത വാഴ്ത്തുന്ന നിങ്ങളുെട കവി അടുത്ത നിമിഷ
ത്തിൽ അങ്കുശമില്ലാത്ത ചാപല്യേമ എന്നു് അവെള
വിളിക്കുന്നു. ഈ ൈവരുദ്ധ്യം ശരിേയാ?

ഉത്തരം: ഒരു നിമിഷത്തിെന്റ പ്രഭാവത്തിനു് വി

േധയനായി കാവ്യം രചിക്കുേമ്പാൾ ഒരു മാനസി
കാവസ്ഥ. േവെറാരു നിമിഷത്തിെന്റ പ്രഭാവത്തി
നു് അടിമെപ്പടുേമ്പാൾ മെറ്റാരു മാനസികാവസ്ഥ. A
poet of impressions എന്നു് നിങ്ങളുെടയും കവിയായ
ചങ്ങമ്പുഴെയ വിളിക്കാം.

േചാദ്യം: നിങ്ങളാരു്?
ഉത്തരം: പ്രാപഞ്ചിക സമുദ്രത്തിെന്റ ലയതരംഗ
ത്തിൽ ഒരു നിമിഷേനരേത്തക്കു് കാണെപ്പടുന്ന
നീർക്കുമിള.

േചാദ്യം: ൈദവം തമ്പുരാൻ താമസിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗ
ത്തും േലാഡ്െഷഡ്ഡിങ്ങ് ഉേണ്ടാ?

ഉത്തരം: അവിെട എേപ്പാഴും േലാഡ് െഷഡിങ്ങാ

ണു്. ഒരു നിമിഷേത്തക്കു് അവിടെത്ത ഇലക്ട്രിസിറ്റി
േബാർഡ് വിദ്യുച്ഛക്തി നൽകും. അതാണു് മിന്നലാ
യി നമ്മൾ കാണുന്നതു്.

ഉപന്യാസം
സൗന്ദര്യം െകാണ്ടു് തിരുവനന്തപു
രം പട്ടണത്തിൽ ‘െസൻേസഷൻ’
ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു യുവതി ഒരു
കാലത്തു്. വിദൂര ചക്രവാളത്തിൽ
മാത്രം കണ്ണുകളുടക്കി അവൾ രാ
ജരഥ്യയിലൂെട അലസഗമനം െച
മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ
യ്യുേമ്പാൾ അവെള കാണാനായി
ഇരുവശങ്ങളിലും ആളുകൾ നിരന്നു നിൽക്കും. ലാലാ
ജലെമാഴുക്കിെക്കാണ്ടു് അവിവാഹിതരായ യുവാക്ക
ന്മാർ വീട്ടിേലക്കു് േപായിരിക്കും. വിവാഹിതരായ പു
രുഷന്മാർ ഗൃഹങ്ങളിെലത്തി ചിന്താധീനരായി ഇരു
ന്നിരിക്കും. സംസ്കാരമുള്ള അവർ സഹധർമ്മിണിക
െള ഉപദ്രവിച്ചിരിക്കില്ല. എെന്റ സംസ്കാരശൂന്യനായ
ഒരു ബന്ധു വീട്ടിൽക്കയറിയ പാേട ‘എനിക്കു് ഇവ
െളയാണേല്ലാ കിട്ടിയതു്’ എന്നു വിചാരിച്ചു് േനരെത്ത
കണ്ട സൗന്ദര്യാതിശയെത്ത മനസ്സിെന്റ ദർപ്പണ
ത്തിൽ ദർശിച്ചു് പാവെപ്പട്ട ഭാര്യെയ മർദ്ദിച്ചിരുന്നു.
ആ സൗന്ദര്യധാമെത്ത പങ്കജെമന്നു വിളിക്കെട്ട. കാ
ലേമെറക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം കാലത്തു് സ്ത്രീെയന്നു
വിളിക്കാവുന്ന ഒരു േപേക്കാലം എെന്റ വീട്ടിൽ കയ
റി വന്നു. ‘സാർ എെന്ന അറിയില്ല. പേക്ഷ എനിക്കു്
സാറിെന അറിയാം. ഞാൻ പങ്കജം… ഓഫീസിൽ
േജാലിയാണു്. എെന്റ ഒരു ബന്ധു ആഫ്രിക്കയിലു
ണ്ടു്. അേദ്ദഹെമഴുതിയ ചില കഥകൾ… വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്താൻ ശുപാർശ െചയ്യണം, പത്രാധി
പേരാടു്.’ ശരീര പ്രകൃതം മാറിയ ഒരാേളാടും ഞാൻ
‘എേന്ത ഈ മാറ്റം?’ എന്നു േചാദിക്കില്ല. േചാദിക്കാ
െത തെന്ന അവർ പറഞ്ഞു: ഞാൻ പ്രകൃതി ചികിത്സ
നടത്തുകയാണു്. അതു െകാണ്ടാണു് എനിക്ക് ഇേപ്പാ
ഴെത്ത ഈ മാറ്റം.
ഒരുകാലത്തു് ആകൃതി സൗഭഗത്തിെന്റ മൂർത്തീമദ്ഭാ
വമായിരുന്ന ഒരു ‘രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ’ പിൽക്കാലത്തു്
വാനരെന്റ രൂപമാർന്നു് കഥ പറയുന്ന ആളിെന കാ
ണാൻ വന്നേപ്പാൾ അയാൾ (കഥ പറയുന്ന ആൾ)
അമ്പരന്നു േപായതിെനക്കുറിച്ചു് ശ്രീ. മലയാറ്റൂർ രാമ
കൃഷ്ണൻ ഹൃദ്യമായ ഒരു കഥെയഴുതിയതിെനക്കുറിച്ചു്
ഞാനിേപ്പാൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു. എെന്റ പരിചയക്കാ
രായ രണ്ടു പ്രഫസർമാർ പണ്ടു സുന്ദരന്മാരായിരുന്നു.
ഇന്നു് അവർക്ക് ഓറാങ്ങ്-ഊട്ടാെന്റ ഛായയാണു്.
അവരും പച്ചിലകൾ തിന്നു പ്രകൃതി ചികിത്സ നടത്തു
ന്നു. നടത്തെട്ട. തങ്ങൾ േരാഗവിമുക്തരായിെയന്നു്
അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുമായിരിക്കും. അതു സത്യവുമായി
രിക്കും. ഞാൻ പ്രകൃതി ചികിത്സയുെട നിന്ദകനല്ല.
എങ്കിലും സുന്ദരിയും സുന്ദരന്മാരും ‘ൈവരൂപ്യത്തി
നു് ആസ്പദ’െമന്ന മട്ടിൽ മാറിേപ്പായേപ്പാൾ എനിക്കു്
ദുഃഖം. അേത്രയുള്ളൂ.
പ്രകൃതി ചികിത്സ കൂടാെത തെന്ന
കവിതയ്ക്കു് മാറ്റം വരും. സൗന്ദര്യം
അേപ്പാൾ ൈവരൂപ്യമാകും. അതി
സുന്ദരങ്ങളായ കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ച
വള്ളേത്താൾ െപാടുന്നെന ൈവരൂ
പ്യത്തിെന്റ സ്രഷ്ടാവായി. ‘കർമ്മ
േവഡ്സ്വർത്ത്
ഭൂമിയുെട പിഞ്ചുകാൽ’ എഴുതിയ
കവി ‘സ്റ്റാലിൻ ഹാ’ എന്ന പാട്ടക്കവിതയും എഴുതി.
ആദ്യകാലയളവിൽ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ ഭാവഗീതങ്ങ
ളും ആഖ്യാനപരങ്ങളായ കാവ്യങ്ങളും രചിച്ച േവ
ഡ്സ്വർത്ത് ജീവിതത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ സൃ
ഷ്ടിച്ച ൈവരൂപ്യം ഓർമ്മിക്കാൻ േപാലും വയ്യ. രണ്ടു
കവികളുെടയും പദസൗന്ദര്യം േപായി. ലയം േപായി.
ആശയരമണീയകം േപായി.
നമ്മുെട കഥാകാരന്മാർക്കും ഇതു
തെന്ന സംഭവിച്ചു. ബുദ്ധിമാനായ
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അതു്
മനസ്സിലാക്കി നിശ്ശബ്ദനായി വർ
ത്തിച്ചു. പത്രക്കാരൻ കഥ ആവശ്യ
െപ്പടുേമ്പാൾ ഒെട്ടാെക്ക ദീർഘങ്ങ
ളായ കത്തുകേള അേദ്ദഹം എഴുതി
പി. േകശവേദവ്
െക്കാടുത്തുള്ളൂ. അതായിരുന്നില്ല പി. േകശവേദവിെന്റ
സ്ഥിതി. േഭദെപ്പട്ട െകാച്ചു േനാവലുകളും വായിക്കാൻ
െകാള്ളാവുന്ന െചറുകഥകളും ഒരു കാലത്തു് എഴുതിയ
അേദ്ദഹം സാഹിത്യത്തിെന്റ േപരിൽ ൈവകൃതങ്ങൾ
സൃഷ്ടിച്ചു. തങ്ങളുെട ഉറവ വറ്റിെയന്നു് സാഹിത്യകാ
രന്മാർ അറിയണം. അറിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ അവർ ബീഭ
ത്സത സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും.
മുകളിൽപ്പറഞ്ഞെതാെക്ക മാതൃ
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ‘അരുണയു
െട അനിയത്തി’ എന്ന െചറുകഥ
െയഴുതിയ ശ്രീമതി ൈഷല സി.
േജാർജിനു് േചരുകയില്ല. കാരണം
അവർ ബീഭത്സത തെന്ന ആദ്യ
േമ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാ
അരുന്ധതീ േറായി
ണു്. ഇംഗ്ലീഷിൽ േനാസ്റ്റാൽജിയ
എന്നും മലയാളത്തിൽ ഭൂതകാലെത്തക്കുറിച്ചുള്ള തീ
വ്രസ്മരണെയന്നും പറയുന്ന മാനസിക നിലെയ ചി
ത്രീകരിക്കാനാണു് കഥാകാരിയുെട യത്നം. അനിയ
ത്തി ഭൂതകാലേത്തക്കു് തിരിച്ചു േപാകുന്നു. േചച്ചിക്കു്
അതിനു് കഴിയുന്നില്ല. സേഹാദരിമാർക്കു സാമാന്യ
മായുള്ള ഭൂതകാലെത്ത അനിയത്തി വീെണ്ടടുക്കുന്ന
തായും േചച്ചി ദുഃഖിക്കുന്നതുമായുള്ള അനുഭൂതി ഉണ്ടാ
േകണ്ടതേല്ല വായനക്കാരനു്? കഥാരചനയിലുള്ള
അവിദഗ്ദ്ധത െകാണ്ടു് കഥാകാരിക്കു് അതിനു് കഴിയു
ന്നില്ല. അേന്യാന്യ ബന്ധമില്ലാത്ത, ൈവകാരികത്വ
മില്ലാത്ത കുെറ വാക്യങ്ങൾ ഉപന്യാസത്തിെന്റ രൂപ
ത്തിൽ ശ്രീമതി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതു െകാണ്ടാണു്
ഇതിനു് ബീഭത്സത എന്ന േപരു ഞാൻ ഇട്ടതു്.
“കഥാംഗനെയ ശ്വാസംമുട്ടിച്ചു െകാല്ലാൻ ശ്രമിക്കരുതു് കഥാ
കാരന്മാർ. സഹശയനം നടത്തിെയങ്കിലും സാരമില്ല.”

എെന്റ മുത്തച്ഛൻ അയ്മനം കുട്ടൻ
പിള്ള (അയ്മനം അരുന്ധതീ േറാ
യിയുെട േനാവലിെല അയ്മനം
തെന്ന) േപരുേകട്ട ഗുസ്തിക്കാര
നായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാ
ര്യ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി (എെന്റ അമ്മൂമ്മ)
എൻ. കൃഷ്ണൻപിള്ള
രണ്ടാമതു് ഗർഭിണിയായിരുന്ന
കാലത്തു് ഭർത്താവിേനാെടാരുമിച്ചു ശയിച്ചു ഒരുദിവ
സം. അയ്മനം കുട്ടൻപിള്ള പഞ്ചാബുകാരനായ പരീതു
ഖാൻ എന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഗുസ്തിക്കാരനു് ൈക െകാ
ടുത്തിരുന്ന കാലം. (പിന്നീടു് നടക്കുന്ന ഗുസ്തിക്കു േവ
ണ്ടിയുള്ള പൂർവ്വകാലച്ചടങ്ങാണു് ൈകെകാടുക്കൽ)
പരീതുഖാെന കുട്ടൻപിള്ളയ്ക്കു് േപടിയായിരുന്നു. േഗാ
ദയിൽ വന്നാൽ അയാൾ കാലുമടക്കി പ്രതിേയാഗിയു
െട തുടയിൽ ഒരടി അടിക്കും. അേതാെട പ്രതിേയാഗി
മുട്ടുകുത്തും. അങ്ങെന വിചാരിച്ചു വിചാരിച്ചു കുട്ടൻപി
ള്ള ഉറങ്ങിേപ്പായതു െകാണ്ടാവാം കൂെടക്കിടന്ന ഭാ
ര്യെയ പരീതുഖാനായി സങ്കല്പിച്ചു് അേദ്ദഹം ഗുസ്തി
ക്കാരെന പിടിക്കുന്നതുേപാെല കടന്നുപിടിച്ചു. ഗുസ്തി
മുറകൾ കാണിച്ചു. ഭാര്യ നിലവിളിച്ചു. അവരുെട നില
വിളി േകട്ട ബന്ധുക്കൾക്കു് മുറിയിൽ െചല്ലാൻ സാധി
ച്ചില്ല. സാക്ഷയിട്ടിരുന്നു ദമ്പതികളുെട ശയനമുറിയു
െട വാതിലിൽ. കുട്ടൻപിള്ളയ്ക്കു് േബാധം വന്നേപ്പാൾ
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഗർഭമുടഞ്ഞു താെഴക്കിടക്കുന്നതു് അേദ്ദ
ഹം കണ്ടു. അടുത്ത ദിവസം അവർ മരിച്ചു േപാകുക
യും െചയ്തു.
സ്വീഡനിെല നാടകകർത്താവാ
യിരുന്ന സ്റ്റ്രിൻഡ്ബർഗ്ഗ് രണ്ടാമ
െത്ത ഭാര്യയായ ൈഫ്രഡയുമാ
യി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. െപട്ടന്നു
നാടകകർത്താവു് ഭാര്യെയ ശ്വാ
സം മുട്ടിച്ചു െകാല്ലാനായി അവളു
സ്റ്റ്രിൻഡ്ബർഗ്ഗ്
െട കഴുത്തിൽ പിടിയമർത്തി. പിട
ഞ്ഞു് ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷ േനടിയ ൈഫ്രഡ എന്തി
നു് തെന്ന െകാല്ലാൻ േപായിെയന്നു് സ്റ്റ്രിൻഡ്ബർഗ്ഗി
േനാടു േചാദിച്ചു. അേദ്ദഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞതു് തനി
ക്ക് ആദ്യെത്ത ഭാര്യേയാടു് െവറുപ്പു് ഉണ്ടായിരുന്നുെവ
ന്നും അവെള െഞരിച്ചുെകാല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു
െവന്നുമാണു്. കൂെടക്കിടന്നതു് ആദ്യഭാര്യയാെണന്നു
വിചാരിച്ചാണു് ഞാൻ അവളുെട കഴുത്തു് െഞരിച്ചെത
ന്നും സ്റ്റ്രിൻഡ്ബർഗ്ഗ് പറഞ്ഞു. അയ്മനം കുട്ടൻപിള്ള
െയേപ്പാെല സ്റ്റ്രിൻഡ്ബർഗ്ഗിെനേപ്പാെല കഥാംഗന
െയ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാല്ലാൻ ശ്രമിക്കരുതു് കഥാകാ
രന്മാർ. സഹശയനം നടത്തിെയങ്കിലും സാരമില്ല.
മിൻ ലൂ ബർമ്മയിെല കവിയാണു്.

1990-ൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ഏഴു വർ
ഷെത്ത തടവു വിധിച്ചു സർക്കാർ.
1992-ൽ അേദ്ദഹെത്ത അവർ േമാ
ചിപ്പിച്ചു. പേക്ഷ മിൻ ലുവിെന്റ കൂ
ട്ടുകാർ ഇേപ്പാഴും ജയിലിലാണു്.
മേറ്റർലീങ്ക്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു കവിത:
“ഞാൻ ഒരിക്കലും േകട്ടിട്ടില്ല

െചറിയ വയറിളക്കം േഭദമാക്കാനായി
വയറു മുഴുവൻ കീറിപ്പിളർന്നതായി.
ഞാൻ ഒരിക്കലും േകട്ടിട്ടില്ല
ചിതൽ ഒരു പുസ്തകം നശിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട്
ഒരു ഗ്രന്ഥസഞ്ചയം മുഴുവൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞതായി.
ഞാൻ ഒരിക്കലും േകട്ടിട്ടില്ല
മധുര പലഹാരങ്ങൾക്കു േവണ്ടി കരഞ്ഞ കുട്ടിെയ
ശാസിക്കാനായി
അവെന കുത്തി മലർത്തിയതായി.
ഞാെനാരിക്കലും േകട്ടിട്ടില്ല
രാജരഥ്യെയസ്സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങെള
െചറിയേതാതിൽ ലംഘിച്ചവർക്ക്
മരണശിക്ഷ വിധിച്ചതായി.
പേക്ഷ ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ട്
ഒേരെയാരു ദിവസം
ധർമ്മേരാഷം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു െചറിയ കുറ്റത്തിനായി
ജീവിതകാലമത്രയും നാടുകടത്തൽ
എന്ന നിന്ദ്യമായ ശിക്ഷ നൽകെപ്പട്ടതായി.”
(Index 5/97—Banned Poetry)

സ്ഥിരതയാർന്ന ദൂരം
ഞാൻ പണ്ടു് ‘മലയാളനാട്’ വാരി
കയിെലഴുതിയതാണു് ഇേപ്പാൾ
ആവർത്തിച്ചു് എഴുതാൻ േപാകു
ന്നതു്; അതു വായിച്ചവരുെട സദ
യാനുമതിേയാെട. തിരുവല്ലയിൽ
നിന്നു് ബസ്സിൽ കയറി തിരുവ
എസ്. ഗുപ്തൻനായർ
നന്തപുരത്തു് അർദ്ധരാത്രിേയാ
െടയാണു് ഞാൻ വെന്നത്തിയതു്. ബസ്സ് വഴിക്കുവ
ച്ചു േകടായിേപ്പായി. വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന എെന്റ
ൈകയിൽ േഹാസ്റ്റലിൽ െകാടുക്കാനും മറ്റും വീട്ടുകാർ
തന്ന വലിയ ഒരു സംഖ്യ. തിരുവനന്തപുരെത്ത െചട്ടി
കുളങ്ങര അമ്പലത്തിനടുത്തു് ഞാൻ എത്തിയേപ്പാൾ
രണ്ടുേപർ എെന്ന അനുഗമിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഞാൻ
േവഗം നടന്നാൽ അവരും േവഗം നടക്കും. പതുെക്ക
യാണു് എെന്റ നടത്തെമങ്കിൽ അവരുെടയും നടത്തം
പതുെക്കത്തെന്ന. ഞാനും അവരും തമ്മിലുള്ള ദൂരം
എേപ്പാഴും സ്ഥിരം. എെന്നെക്കാന്നു പണം അപഹ
രിക്കാനുള്ള യത്നമായിരുന്നു അവരുേടതു്. സൗകര്യമു
ള്ള സ്ഥലെത്തത്തുേമ്പാൾ അവർ ഓടി വന്നു് എെന്റ
കഴുത്തു െഞരിക്കും െകാന്നു് അടുത്തുള്ള െറയിൽപ്പാ
ളത്തിൽ എറിയും. ഞാൻ േപടിച്ചു വിറച്ചു് നടക്കുക
യായിരുന്നു. അേപ്പാൾ ഒരു ൈസഡ് െലയ്നിൽ നി
ന്നു് അക്കാലെത്ത ചട്ടമ്പിയും എെന്റ ഒരകന്ന ബന്ധു
വുമായ പ്രാവ് തങ്കപ്പൻ െമയ്ൻ േറാഡിേലക്കുവന്നു.
‘അല്ല, ഈ രാത്രിയിൽ നീ എവിെടേപ്പാകുന്നു’ എന്നു്
തങ്കപ്പൻ േചാദിച്ചയുടെന പിറെക വന്ന രണ്ടുേപരും
ഓടിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങെന ഞാൻ രക്ഷെപ്പട്ടു.
ശ്രീ. ഇലിപ്പക്കുളം രവീന്ദ്രെന്റ ‘ഭൂ
മിയിൽ ഒരിടം’ എന്ന കഥ വാ
യിച്ചേപ്പാൾ (േദശാഭിമാനി വാ
രിക) ഞാൻ ഈ യഥാർത്ഥ സം
ഭവം ഓർമ്മിച്ചു. വീണ്ടും എഴുതുക
യും െചയ്തു. കഥയുെട വിഷയം ഭയ
ന്നു നടക്കുന്നു. പിറെക കുെറ ദൂര
ഉണ്ണായിവാരിയർ
ത്തായി കഥാകാരൻ നടക്കുന്നു.
രണ്ടും മല്പിടുത്തത്തിൽ എത്തുന്നില്ല. പ്രാവ് തങ്കപ്പ
െന്റ സഹായമില്ലാത്തതിനാൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ദൂര
ത്തിൽ ഒരു െസന്റീമീറ്റർ േപാലും വ്യത്യാസമില്ലാെത
അനവരതം നടത്തം നിർവഹിക്കെപ്പടുന്നു. ബസ്സപ
കടത്തിൽെപട്ടു ചിതറിേപ്പായ കുഞ്ഞുങ്ങളുെട മൃതേദ
ഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അമ്മമാരുെട ദുഃ
ഖമാണു് കഥയുെട വിഷയം. പേക്ഷ കഥാകാരനു് വാ
ക്കുകൾ െകാണ്ടു് ആ അവസ്ഥാവിേശഷെത്ത. അമ്മ
മാരുെട ദുഃഖാധിക്യെത്ത സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവുന്നി
ല്ല. താൻ വർണ്ണിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കഥാകാരൻ
ആമജ്ജനം െചയ്യണം. അതിെന ഭാവനെകാണ്ടു വി
കസിപ്പിക്കണം. അതിെനാന്നും രവീന്ദ്രനു് കഴിയുന്നി
ല്ല. അേദ്ദഹം നാട്യേത്താെട, ദുർഗ്രഹതേയാെട ചില
വാക്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു. ഒരു വാക്യമിതാ:
‘അഗ്നിപർവ്വതം. ഏതു േനരവും

െപാട്ടി ഒലിക്കാവുന്ന ഒന്നു് െന
ഞ്ചിേലറ്റി ആനി മാത്യു േപടിെപ്പ
ടുത്തിയ ഏേതാ ദുഃസ്വപ്നത്തിൽ
നിന്നു് േബാധതലത്തിേലക്കു പി
ഴുെതറിയെപ്പട്ടതിെന്റ സന്ദിഗ്ദ്ധാ
പിറാെന്തെല്ലാ
വസ്ഥയിൽ പുകഞ്ഞുനീറി’. വാ
യനക്കാർക്കു് എന്തു മനസ്സിലായി? എനിെക്കാന്നും
ഇതിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കാനായില്ല. ഇത്തരം ‘ഹാക്
വർക്കുകൾ’—hackwork—(ക്ഷുദ്രസൃഷ്ടികൾ) കുറെച്ചാ
ന്നുമല്ല മലയാളസാഹിത്യെത്ത അധഃപതിപ്പിച്ചതു്.
അധഃപതിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഉള്ളൂർ
ഞാൻ മഹാകവി ഉള്ളൂർ എസ്.
പരേമശ്വരയ്യരുെട പ്രഭാഷണങ്ങൾ
ഏെറ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒരുതരം കന
ത്ത ശബ്ദത്തിലുള്ള അേദ്ദഹത്തി
െന്റ പ്രഭാഷണം കാതുകൾക്കു്
ഇമ്പം നൽകുകയിെല്ലങ്കിലും േകൾ
ക്കുന്നവെന്റ പ്രജ്ഞയ്ക്കു് സംതൃപ്തി
ഉള്ളൂർ
യരുളും. ഒരിക്കൽ തിരുവനന്ത
പുരെത്ത ടൗൺഹാളിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഭാഷ
ണമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഗതമാശംസിച്ച എെന്റ ഒരു
േസ്നഹിതൻ മഹാകവി പഴഞ്ചനാനെണന്ന മട്ടിൽ
എേന്താ സൂചിപ്പിച്ചു. അേദ്ദഹം അതുേകട്ടു് ചിരിച്ചു
െകാണ്ടിരുന്നേതയുള്ളൂ. സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിനു്
േശഷം ഉള്ളുർ എഴുേന്നറ്റു് പ്രസംഗം തുടങ്ങി. ‘ഞാന
ത്ര പഴഞ്ചനാേണാ?’ സമകാലിക യൂേറാപ്യൻ സാ
ഹിത്യത്തിെല ചില കൃതികെളാെക്ക ഞാനും വായി
ച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്നു് ആമുഖമായി പറഞ്ഞിട്ടു് അേദ്ദഹം
െബൽജിയൻ നാടകകർത്താവു് മേതർലങ്ങിെന്റ
(മേറ്റർലീങ്കിെന്റ) ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ ചില നാടകങ്ങ
െള ചിേന്താദ്ദീപകമായി നിരൂപണം െചയ്തു. അക്കാ
ലത്തു് ചങ്ങമ്പുഴേയ്ക്കാ എസ്. ഗുപ്തൻനായർേക്കാ
എൻ. കൃഷ്ണൻപിള്ളേയ്ക്കാ മാത്രം അറിയാമായിരുന്ന
മേതർലങ്ങിെന്റ നാടകങ്ങെളക്കൂറിച്ചു് ഉള്ളൂർ പ്രസം
ഗിച്ചേപ്പാൾ ആ ബൽജിയൻ നാടകകർത്താവിെന്റ
േപരുമാത്രം േകട്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ അത്ഭുതത്തിനു് അധീ
നനായി. മേതർലങ്ങിെനെക്കാണ്ടുമാത്രം ഉള്ളൂർ അവ
സാനിപ്പിച്ചില്ല. പിറാെന്തെല്ലായുെട നാടകങ്ങെളക്കു
റിച്ചും അേദ്ദഹം വിമർശനപരമായി പലതും പറഞ്ഞു.
ഉള്ളൂർ പഴഞ്ചനല്ല, പുേരാഗമികളിൽ പുേരാഗമിയാ
യിരുന്നുെവന്നു് ഞാനങ്ങെന മനസ്സിലാക്കി. ‘ഗിരി
ജാ കല്യാണ’ത്തിെന്റ കർത്താവു് ഉണ്ണായിവാരിയ
രാേണാ, ‘ഉണ്ണൂനീലിസേന്ദശ’ത്തിെന്റ രചനാകാല
േമതു് ഈ വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചു് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരു
ന്ന ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക പണ്ഡിതനാണു് ഉള്ളൂെരന്ന
എെന്റ സങ്കല്പം മിഥ്യാസങ്കല്പങ്ങളാെണന്നു് ഞാനങ്ങ
െന അറിഞ്ഞു.
□

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 ആയി
രിക്കും. മലയാളനാട് വാരികയിലാ
ണ് അേദ്ദഹം തെന്റ പംക്തി എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. മലയാ
ളനാട് നിന്നുേപായതിനു േശഷം കലാകൗമുദി ആഴ്ചപ്പതി
പ്പിലും അതിനു േശഷം സമകാലിക മലയാളം വാരികയി
ലും സാഹിത്യ വാരഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹി
ത്യത്തിൽ അഗാധമായ അറിവുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െത
േക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂേറാപ്പു വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ
ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴുത്തുകാെര േകരളത്തിെല വായന
ക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി. പാവ്േലാ െനരൂദ, മാർേക്വ
സ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി കവബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വ
സാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളികളുെട വായനാേമശയിൽ
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
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.
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