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സാഹിത്യവാരഫലം

1998/01/23-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

“എെന്റ േപരു് സ്വർഗ്ഗീയ സംഗീതത്തിേലക്കു് ഉയരും—

ഭ്രമണം െചയ്യുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുെട മരണമില്ലാത്ത സം
ഗീതത്തിേലക്കു്. േറാം സനാതന നഗരമായിരിക്കുന്നിട
േത്താളം കാലം ഈ വരികൾ ആളുകളുെട ചുണ്ടുകളിൽ
നിന്നു് പ്രതിധ്വനിക്കും. ഈ ഭൂമിയിൽ കവിത സത്യം
പറയുന്നിടേത്താളം കാലം ഞാൻ കീർത്തിയാൽ അമ
രത്വമാർജ്ജിച്ചു് ജീവിക്കും”.
േറാമൻ കവി ഒവിദിെന്റ പ്രസ്താവമാണിതു്. (Ovid 43

BC–17 AD. Full Latin name Publius Ovidian Naso
പബ്ലിയസ് ഓവീദിയസ് നാേസാ) തെന്റ അതിസുന്ദ
രമായ Metamorphoses എന്ന കാവ്യത്തിെന്റ പരിസ
മാപ്തിയിലാണു് ഒവിദ് ഈ പ്രസ്താവം നിർവഹിച്ചതു്.

ഗ്രീസിെലയും േറാമിെലയും ഇരുന്നൂറ്റിയമ്പതു് പുരാവൃ
ത്തകഥകെളടുത്തു് പുനരാഖ്യാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കു
കയാണു് ഒവിദ്. ആ കഥകൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈക
യിൽ കാഞ്ചന നിർമ്മിതങ്ങളായ കലാശില്പങ്ങളായി
രൂപം െകാള്ളുന്നു. ഒരുദാഹരണം നൽകെട്ട. പിറമസി
െന്റയും തിസ്േബയുെടയും പുരാവൃത്തം (Pyramus and
Thisbe) അസദൃശമായ വിധത്തിലാണു് കവി ആവിഷ്ക
രിക്കുന്നതു്. യുേഫ്രറ്റീസ്, ൈറ്റഗ്രസ് ഈ നദികളുെട
താഴ് വരയിലുള്ള ബബേലാണ്യ രാജ്യത്തിെല പ്രാ
ചീന നഗരമായ ബബലനിൽ (Babylon) അതിസുന്ദ
രനായ പിറമസും അതിസുന്ദരിയായ തിസ്േബയും
അടുത്തടുത്തു് താമസിച്ചിരുന്നു. അവർ അനുരക്തരായി.
പേക്ഷ അച്ഛനമ്മമാർ
ഇരുട്ടിനു കനം കൂടുേമ്പാഴാണു്
വിവാഹത്തിനു് അനുമ
നക്ഷത്രം കൂടുതൽ തിളങ്ങുന്നതു്.
തി നൽകിയില്ല. രണ്ടു
നമ്മുെട രാജ്യം ഇന്നു് അന്ധകാ
േപരുെടയും വീടുകെള
രത്തിലാണു്. ഓേരാ ദിവസം
കഴിയുേന്താറും ആ ഇരുട്ടു് കൂടിക്കൂടി
േവർതിരിക്കുന്ന മതി
വരുന്നു. ഗാന്ധിജിെയന്ന നക്ഷത്രം ലിലുള്ള വിടവിലൂെട
കൂടുതൽ കൂടുതൽ തിളങ്ങുന്നു.
അവർ സംസാരിച്ചിരു
ന്നു. രാത്രിയിൽ പിരിഞ്ഞു േപാകുേമ്പാൾ പിറമസും തി
സ്േബയും മതിലിെന്റ രണ്ടുഭാഗങ്ങളിലായി ചുംബിക്കും.
ബബലനിെല രാജാവായിരുന്ന ൈനനസിെന്റ ശവകു
ടീരത്തിനടുത്തു വച്ചു രാത്രി സമയത്തു് കാണാൻ അവർ
തീരുമാനിച്ചു. തിസ്േബ േപ്രമസേങ്കതത്തിൽ െചന്ന
േപ്പാൾ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ തിന്നു േചാരെയാലിപ്പിച്ചുെകാ
ണ്ടുവരുന്ന ഒരു െപൺസിംഹത്തിെന കണ്ടു. നദിയിൽ
നിന്നു െവള്ളം കുടിക്കാൻ വരികയായിരുന്നു ആ മൃഗം.
ഒരു ഗുഹയിേലക്കു് ഓടി രക്ഷെപ്പട്ട തിസ്േബ ഓടുന്ന
േവളയിൽ മൂടുപടം താനറിയാെത ഉേപക്ഷിച്ചിരുന്നു.
െവള്ളം കുടിച്ചിട്ടു് തിരിച്ചുവന്ന സിംഹി ആ മൂടുപടെത്ത
കടിച്ചുകീറിയിട്ടു. അതിൽ രക്തം പുരണ്ടു. അല്പം കഴി
ഞ്ഞു് അവിെടെയത്തിയ പിറമസ് ക്രൂരമൃഗത്തിെന്റ കാ
ല്പാടുകൾ കണ്ടു്, രക്തം പുരണ്ട, കീറിയ മൂടുപടം കണ്ടു്
തെന്റ േപ്രമഭാജനെത്ത ക്രൂരമൃഗം െകാന്നുതിന്നിരിക്കു
െമന്നു് കരുതി വാെളടുത്തു് ശരീരത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തു്
കുത്തിയിറക്കി ആത്മഹത്യ െചയ്തു. സമീപത്തു് നിന്ന
മൾെബറി മരത്തിെല ചുവന്ന പഴങ്ങളിൽ അയാളുെട
േചാര വന്നുവീണു് അവ കൂടുതൽ ചുവന്ന നിറമുള്ളവയാ
യി.
ഗുഹയിൽ നിന്നു് ആ സ്ഥലേത്തക്കു്
വന്ന തിസ്േബക്കു് മരത്തിെന്റ കൂ
ടിയ ചുവപ്പുനിറം കണ്ടു് അതു് േന
രേത്ത തെന്ന അവിെട നിന്ന മര
മാെണന്നു് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞി
ല്ല. അവൾ പിറമസിെന്റ അടുത്തു്
െചന്നു് അയാളുെട േപരുവിളിച്ചു.
പിറമസ് കണ്ണുകൾ ഒരു നിമിഷ
റില്ക്ക
േത്തക്കു് തുറന്നിട്ടു് എല്ലാക്കാലേത്തക്കുമായി അവ അട
ച്ചു. കാമുകെന്റ ചൂടുള്ള രക്തം പുരണ്ട വാെളടുത്തു തി
സ്േബ തെന്റ ഹൃദയത്തിേലക്കു് കുത്തിയിറക്കി. അവ
ളുെട ആഗ്രഹമനുസരിച്ചു് രണ്ടുേപരുെടയും ഭൗതികാവ
ശിഷ്ടം ഒരു ഭാജനത്തിലാക്കി. ഈ സംഭവത്തിനു് േശ
ഷമാണു് മൾെബറിപ്പഴങ്ങൾ വിളഞ്ഞു് കഴിയുേമ്പാൾ
കടും ചുവപ്പു് നിറമുള്ളവയായിത്തീർന്നതു്.
മൾെബറിപ്പഴങ്ങൾക്കു് വന്ന മാറ്റം
േപാെല മൃഗങ്ങൾക്കും െചടികൾ
ക്കും മനുഷ്യർക്കും വരുന്ന മാറ്റങ്ങ
ളാണു് ഒവിദ് Metamorphosis എന്ന
കാവ്യസമാഹാര ഗ്രന്ഥത്തിൽ വർ
ആങ്േദ്ര മൽേറാ
ണിക്കുന്നതു്. ഈ രൂപാന്തര പ്രാ
പ്തി തികച്ചും സ്വാഭാവികമാെണന്നാണു് നിരൂപകരു
െട മതം. ജർമ്മനിയിെല കവി റില്ക്കയുെട (Rilke 1875–
1926) ഗീതകങ്ങളിൽ ഒർഫൂസിെന്റ ഗാനം പ്രകൃതിയി
െല അയവില്ലാത്ത രൂപങ്ങൾക്കു് അയവു വരുത്തി
അവയ്ക്കു് പുതിയ ലയവും മാനവും നൽകിെയന്നു വ്യക്ത
മാക്കുന്നതായി ൈമക്കൽ ഗാന്റ് പറയുന്നു. ആങ്േദ്ര
മൽേറായുെട Metamorphosis of the Gods എന്ന കൃ
തിയിൽ ഒരു പാവനവിഗ്രഹം തെന്റ മുൻപുള്ള വിഗ്രഹ
െത്ത നശിപ്പിച്ചിട്ടു് നിലനിൽക്കുന്നുെവന്ന തത്ത്വം പ്ര
കാശിപ്പിക്കുന്നതായും ആ നിരൂപകൻ തെന്ന നമ്മെള
അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. പിറമസിെന്റയും തിസ്േബയുെട
യും കഥയിൽ മൾെബറിപ്പഴങ്ങൾക്കു് വന്ന രൂപാന്തരം
േനാക്കുക.
ഒവിദിെന്റ മഹാകാവ്യ
“ആരു് േവാട്ടു് െചയ്തിെല്ലങ്കിലും
ത്തിൽ നിന്നു് ഇരിപ
ജയിേക്കണ്ടവൻ ജയിക്കും.
ത്തിനാലു് കഥകെള
വേരണ്ട സർക്കാർ വരും”.
ടുത്തു് െറ്റഡ് ഹ്യൂസ്
എന്ന കവി (Ted Hughes b. 1930) പുനരാഖ്യാനം െച
യ്തു ‘Tales from Ovid’ എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി
യിരിക്കുന്നു. (faber and faber, 1997, Rs. 334.65, pp.
264) സമൂഹെത്തക്കാൾ പ്രാകൃതത്വത്തിൽ തല്പരനായ
കവിയാണു് ഹ്യൂസ്. വ്യക്തിയായ മനുഷ്യനല്ല അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ കവിതകളിെല വിഷയം; പ്രകൃതിയുെട ൈവജാ
ത്യവും ൈവവിധ്യവുമാണു്. അതുെകാണ്ടായിരിക്കണം
അേദ്ദഹം ഒവിദിെന്റ കാവ്യത്താൽ ആകർഷിക്കെപ്പട്ട
തു്. ഹ്യൂസിെന്റ The Thought-Fox എന്ന കാവ്യം വായി
ച്ചാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൗലികതയും പ്രാകൃതത്വാഭിലാ
ഷവും ഇേമജറി നിേവശിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള ൈവഭവവും
ഗ്രഹിക്കാനാവും.
Cold, delicately as the dark snow,
A fox’s nose touches twig, leaf;
Two eyes serve a movement, that now
And again now, and now, and now
…
Till, with a sudden sharp hot stink of fox
It enters the dark hole of the head
The window is starless still; the clock ticks,
The page is printed.

വായനക്കാർക്കു് പ്രകമ്പനം ഉളവാക്കുന്ന കവിതയാ
ണിതു്. ഇത്രയും സിദ്ധികളുള്ള കവിയുെട പുനരാഖ്യാ
നം മേനാഹരമാണു് എന്നു് എടുത്തു് പറേയണ്ടതില്ല.
ഒവിദിെന്റ കാവ്യങ്ങളുെട നാടകീ
യത വർദ്ധിപ്പിച്ചും സംേക്ഷപണ
സാമർത്ഥ്യം െകാണ്ടു് കലാത്മക
തയ്ക്കു് തീക്ഷ്ണത വരുത്തിയുമാണു്
ഹ്യൂസ് ഇരുപത്തിനാലു് കഥകളും
െറ്റഡ് ഹ്യൂസ്
ആഖ്യാനം െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ‘പിറമസും തിസ്േബ’യും
എന്ന കാവ്യത്തിൽ നിന്നു്, തിസ്േബ ആത്മഹത്യ െച
യ്യുന്നതിനു് മുൻപു് അച്ഛനമ്മമാെര ലക്ഷ്യമാക്കി പറയു
ന്ന വരികൾ:
Death as divided us, so it is right
That death should bring us together
In an unbreakable wedlock. Parents,
As you find our bodies,
Limbs enturned, stiffened in a single knot
Do not separate us. Burn as we lived
In the one flame.

ഒവിദിെന്റയും ഹ്യൂസിെന്റയും കവിതയുെട േശാഭ കാ
ണാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം സഹായിക്കും നമ്മെള.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: മഹാത്മാഗാന്ധിെയ ഭാരതീയർ വിസ്മരിച്ചു
കഴിേഞ്ഞാ?

ഉത്തരം: ഇരുട്ടിനു് കനം കൂടുേമ്പാഴാണു് നക്ഷത്രം

കൂടുതൽ തിളങ്ങുന്നതു്. നമ്മുെട രാജ്യം ഇന്നു് അന്ധ
കാരത്തിലാണു്. ഓേരാ ദിവസം കഴിയുേന്താറും ആ
ഇരുട്ടു് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. ഗാന്ധിജിെയന്ന നക്ഷത്രം
കൂടുതൽ കൂടുതൽ തിളങ്ങുന്നു.

േചാദ്യം: ജീനിയസുള്ളവർ അന്യേരാടു് മര്യാദയില്ലാ
െത െപരുമാറുന്നതു് എന്തുെകാണ്ടു്?

ഉത്തരം: യഥാർത്ഥമായ ജീനിയസ് വിനയത്തി

െന്റ പ്രതിരൂപമാണു്. ഒ. വി. വിജയൻ, ചങ്ങമ്പുഴ,
പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ, വള്ളേത്താൾ, ഉള്ളൂർ,
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഇവെരാെക്ക എേന്നാടു് വിനയ
േത്താടു് കൂടി മാത്രേമ െപരുമാറിയിട്ടുള്ളു. സ്വന്തം
പ്രതിഭയിൽ സംശയമുള്ളവരാണു് അഹങ്കാരം കാ
ണിക്കുന്നതു്.

േചാദ്യം: കാമുകി സ്ഥിരതയുള്ളവളാേണാ?
ഉത്തരം: ഒരു െമഴുകുതിരി നിങ്ങളുെട ജീവിതകാലം

മുഴുവൻ എരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുേമാ എന്നു േടാൾേസ്റ്റാ
യി േചാദിച്ചതു് ഓർമ്മിക്കുക.

േചാദ്യം: മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ നിങ്ങെള േവദ
നിപ്പിക്കുന്ന കൃതികൾ മാത്രേമയുേള്ളാ?

ഉത്തരം: എെന്റ െകാച്ചുവീട്ടിൽ േഫർണിച്ചർ കൂടുത

ലാണു്. െചരിപ്പിടാെത നടന്നാൽ കാലുതട്ടും അവ
യിൽ. അതിനാൽ ഞാൻ വീട്ടിനകത്തും െചരിപ്പിട്ടു്
നടക്കുന്നു. ‘ഠ’ വട്ടത്തിലുള്ള മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ
നിേശ്ചതനരായ എഴുത്തുകാർ വളെരക്കൂടുതൽ. വിമർ
ശനത്തിെന്റ െചരിപ്പിട്ടു് ഞാൻ നടക്കുന്നതു് അതുെകാ
ണ്ടാണു്.

േചാദ്യം: േലാകമാെക പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒേര
രീതിയിലാേണാ അന്യേരാടു് െപരുമാറുന്നതു്?

ഉത്തരം: അല്ല. സ്തീകളുെട കാര്യം മാത്രം പറയാം.

ഹവായി ദ്വീപുകളിെല സുന്ദരികൾ വിേദശികളായ പു
രുഷന്മാെര കണ്ടാൽ ‘ആേലാഹാ’ (greetings) എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് െകട്ടിപ്പിടിക്കും. ബ്രസീലിൽ സ്ത്രീകൾ
പനിനീർപ്പൂക്കൾ വാരിെയറിയും. ഫ്രാൻസിെല െപണ്ണു
ങ്ങൾ പുരുഷന്മാെര തൂക്കിെയടുത്തുെകാണ്ടു് േപാകും.
സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത റഷ്യൻ സ്ത്രീകൾ സ്ഥൂലഗാത്രങ്ങൾ
പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു കൃശഗാത്രരായ ൈവേദശിക
േരാടു് ‘എന്താ ഗുസ്തി പിടിക്കാേമാ?’ എന്നു േചാദിക്കും
േനാട്ടം െകാണ്ടു്. േകരളത്തിെല സ്ത്രീ അപരിചിതനായ
പുരുഷൻ വീട്ടുമുറ്റത്തു് എത്തിയാൽ ഒന്നും മിണ്ടാെത
ഓടി അടുക്കളയിേലക്കു് കയറും. എന്നിട്ടു് േവലക്കാരി
േയാടു് ‘അയാൾ േപാേയാ എന്നുേനാക്കു്, േനാക്കു്’
എന്നു പറയും.

േചാദ്യം: തിരുവനന്തപുരെത്ത നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നാ
റ്റിക്കുന്നു അേല്ല?

ഉത്തരം: അല്ല. തിരുവനന്തപുരെത്ത ചില എഴുത്തു

കാരും നിങ്ങെളേപ്പാെലയുള്ള േചാദ്യകർത്താക്കളുമാ
ണു് എെന്ന നാറ്റമുള്ളവനാക്കുന്നതു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ അടുത്ത തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ േവാട്ടു്
െചയ്യുേമാ? െചയ്യുെമങ്കിൽ ഏതു് പാർട്ടിക്കു്?

ഉത്തരം: ആരു് േവാട്ടു് െചയ്തിെല്ലങ്കിലും ജയിേക്കണ്ട
വൻ ജയിക്കും. വേരണ്ട സർക്കാർ വരും.

ഭാര്യയും ഭർത്താവും
പ്രാക്കുളം ഭാസി എറണാകുളെത്ത സ്വന്തം േഹാട്ടലിൽ
ചാരുകേസരയിൽ മലർന്നു കിടക്കുന്നു. പി. േകശവ
േദവ് എനിക്കുകൂടി ‘ഇച്ചിരി താടാ’ എന്നു് െക. ബാല
കൃഷ്ണേനാടു് െകഞ്ചുന്നു. മുകളിലെത്ത നിലയുെട പാര
െപ്പറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ േവമ്പനാട്ടു് കായലിലൂെട
െകാതുമ്പു വള്ളത്തിൽ ഇരുന്നു് തുഴഞ്ഞു േപാകുന്ന മു
ക്കുവസ്ത്രീെയ േനാക്കുന്നു. അവളുെട അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ
തലമുടിയിൽ അസ്തമയ സൂര്യൻ പനിനീർപ്പൂ ചൂടിയതു്
കാണുന്നു. മിന്നൽ എന്ന അപരാഭിധാനത്താൽ അറി
യെപ്പടുന്ന പരേമശ്വരൻ പിള്ള എന്ന േപാലീസുേദ്യാ
ഗസ്ഥൻ ജീരകെവള്ളം നിറച്ച ഗ്ലാസ്സുമായി നിൽക്കു
ന്ന എെന്റ അടുത്തു് വന്നു ‘സാറും കുടിക്കുേമാ. െപ്രാ
ഹിബിഷൻ ഉള്ള സ്ഥലമാണിതു്’ എന്നു െപാലീസു
േദ്യാഗസ്ഥനായിത്തെന്ന പറയുന്നു. ‘ജീരകെവള്ളം’
എന്ന എെന്റ മറുപടി േകട്ടു് വിശ്വസിക്കാെത പുച്ഛച്ചിരി
ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം േകശവേദവിെന്റ അടുേത്ത
ക്കു് േപാകുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കു് േശഷം അേദ്ദഹം താ
ടി വളർത്തി സന്ന്യാസിയായി എെന്റ വീട്ടിെലത്തുന്നു
െതെക്കാരു േക്ഷത്രത്തിെല ഉത്സവദിനത്തിൽ പ്രസം
ഗിക്കാൻ എെന്ന വിളിക്കാനായി. ഞാൻ േപാകുന്നു.
എെന്റ കൂെടപ്പഠിച്ച അനന്തകൃഷ്ണൻ (ചീഫ് െസക്രട്ടറി
യായിരുന്ന ആൾ) എെന്ന അദ്ഭുതെപ്പടുത്തുമാറ് സം
സ്കൃത േശ്ലാകങ്ങൾ കൂടക്കൂെടെച്ചാല്ലി ഒന്നാന്തരം പ്രഭാ
ഷണം നിർവഹിക്കുന്നു. േകാട്ടയെത്ത പ്രസംഗേവദി.
തകഴിയുെട സാഹിത്യെത്ത വിമർശിക്കുന്ന എെന്ന ഫി
ലിം ഡയറക്ടർ രാമു കാര്യാട്ട് േഷർട്ടിൽ പിടിച്ചുവലിച്ചു്
പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കുറ്റിപ്പുഴ
കൃഷ്ണപിള്ള രാമുകാര്യാട്ടിെന്റ ൈക പിടിച്ചുമാറ്റി ‘മര്യാദ
േകടു് കാണിക്കുേന്നാ’ എന്നു േദഷ്യെപ്പട്ടു േചാദിക്കുന്നു.
‘കൃഷ്ണൻനായർ, നിങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്ക
ല്ല, െസൻേസഷനലിസ്റ്റ് ആണു്’
എന്നു് രാമു കാര്യാട്ട് പറയുന്നു. പി
രിയാൻ േനരത്തു് പശ്ചാത്താപം
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം എേന്നാടു് പറ
യുന്നു. ‘കം റ്റു ൈമ െപ്ലയ്സ്, ഐ
സ്റ്റാങ്ദലിൻ
ഷാൽ ഇൻെട്രാഡീസ് യൂ റ്റു ഷീല’,
‘എനിക്കു് ഷീലെയ പരിചയെപ്പടാൻ ആഗ്രഹമില്ല’
എന്നു് മറുപടി പറയുന്നു ഞാൻ. “െപൺപിേള്ളർ മക്ക
ളായി ഒരുപാടുണ്ടു് എനിക്കു്. അവെര െകട്ടിച്ചയയ്ക്കണം.
വിമർശനം െകാണ്ടു് എെന്റ േനാവലുകളുെട െചലവ്
ഇല്ലാതാക്കേല്ല” എന്നു് പരിഹാസപൂർവം മുട്ടത്തു വർ
ക്കി എേന്നാടു് പറയുന്നു. എം. ടി. വാസുേദവൻ നായർ
സദസ്സിലിരുന്നു പ്രഭാഷണങ്ങൾ േകൾക്കുന്നു. സേമ്മള
നത്തിനു് േശഷം പുസ്തകപ്രദർശന സ്ഥലത്തു് െചന്നു
ഞാൻ ഗുന്റർ ഗ്രാസിെന്റ ‘റ്റിൻ ഡ്രം’ എന്ന േനാവൽ
വാങ്ങി പി. സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണെന അഭിമാനപൂർവം കാണി
ക്കുന്നു. ‘ങ്ഹ റ്റിൻ ഡ്രം ഗ്രാസ്’ എന്നു് അേദ്ദഹം പറ
യുന്നു. കഥാകാരൻ സക്കറിയ കറന്റ് ബുക്ക്സിൽ വച്ചു്
എെന്ന കാണുന്നു. സുജനമര്യാദേയാടു് കൂടി, േസ്നഹ
േത്താടു് കൂടി അേദ്ദഹം പ്രതിേയാഗിയായ എേന്നാടു്
സംസാരിക്കുന്നു.
ഞാൻ മുകളിെലഴുതിയതിെനല്ലാം
എന്തു് അേന്യാന്യബന്ധം? ഒരു
ബന്ധവുമില്ല. ഇതുേപാെലയാണു്
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ‘മൂന്നാമ
െത്ത ൈക’ എന്ന െചറുകഥ എഴുതി
യിരിക്കുന്നതു് ശ്രീ. സേന്താഷ് എച്ചി
ക്കാനം. ഒരുത്തൻ ഒരു കടയുെട
സേന്താഷ്
മുൻപിൽ ആത്മഹത്യ െചയ്തു് ‘കമി
എച്ചിക്കാനം
ഴ്ന്നു’ കിടക്കുന്നു. അതുകണ്ട ഒരു കഥാ
കാരൻ ഹക്കീം എെന്നാരുത്തെന്റ കമ്പനിയിൽ േപാ
കുന്നു. അവിെട യാചനാർത്ഥം വന്ന ഒരുത്തൻ ഇട്ടി
ട്ടു് േപായ ജാതകവുെമടുത്തു് നടക്കുന്നു. േമെലഴുതിയ
എെന്റ വാക്യങ്ങൾക്കു് സ്വീെക്വൻസ് ഇല്ലാത്തതുേപാ
െല ഇതിനും ആ ഗുണമില്ല. കഥയ്ക്കു് േകന്ദ്രസ്ഥിതമായ
ഒരു പ്രേമയമുണ്ടാകണെമന്നും കഥാകാരൻ അതു് വിക
സിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് വന്നു ജീവിതാവേബാധം വായനക്കാ
രനു് ഉണ്ടാക്കണെമന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന പഴഞ്ചനാണു്
ഞാൻ. േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസ്റ്റല്ല.
ഫ്രഞ്ചു് േനാവലിസ്റ്റ് സ്റ്റാങ്ദലിനു്
(Stendhal 1783–1842) ഇംഗ്ലീഷ്
കവി ൈബറെന (Byron 1788–
1824) േസ്നഹമായിരുന്നു, ബഹുമാന
മായിരുന്നു. പേക്ഷ അവർ തമ്മിൽ
ക്കണ്ടേപ്പാൾ ൈബറൻ കവിയാ
ൈബറൻ
യിട്ടല്ല പ്രഭുവായിട്ടാണു് (Lord Byron) െപരുമാറിയതു്.
ഉത്കൃഷ്ടനായ കവിയായിട്ടല്ല അഹങ്കാരിയായ പ്രഭു
വായി ൈബറൻ സ്റ്റാങ്ദലിെന്റ മുൻപിൽ നിന്നു. കഥാ
കാരനായ സേന്താഷിെന കാണാൻ ഞാൻ െകാതിച്ചു.
കണ്ടതു് േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസ്റ്റായി. സീസർ എല്ലാ സ്ത്രീ
കളുെടയും ഭർത്താവായിരുന്നു. എല്ലാ പുരുഷന്മാരുെട
യും ഭാര്യയും (Lawrence Durrell എഴുതിയത്). സീസർ
ഒരു സ്ത്രീയുെട മാത്രം ഭർത്താവായി കഴിേയണ്ടിയിരുന്നു.
ഭർത്താവും ഭാര്യയുമായിരുന്ന സീസറിെന ബഹുമാനി
ക്കുന്നവർ കാണുമായിരിക്കും. സേന്താഷ് കഥാകാരനാ
യി മാത്രം വർത്തിച്ചാൽ മതി. സ്യൂേഡാ േപാസ്റ്റ് േമാ
േഡണിസ്റ്റാേകണ്ടതില്ല.

ഷ്വൗങ് ഗീമേറങ്സ് േറാസ
വിശ്വസാഹിത്യത്തിെല അത്യുൽകൃ
ഷ്ടങ്ങളായ കഥകളിൽ ഒന്നാണു്
ബ്രസീലിയൻ സാഹിത്യകാരനായ
ഷ്വൗങ് ഗീമേറങ്സ് േറാസ (Joao
Guimaraes Rosa 1908–67) എഴു
തിയ ‘The Third Bank of the River’
എന്നതു്. അതിരു കടന്ന ആഹ്ലാ
ഷ്വൗങ് ഗീമേറങ്സ്
േറാസ
ദേമാ അതിരുകടന്ന വിഷാദേമാ
ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വള്ളമുണ്ടാക്കാൻ ഏർപ്പാടു് െചയ്യുക
യും അതു് കിട്ടിയയുടെന അതിൽക്കയറി വികാര പ്രക
ടനെമാന്നും കൂടാെത നദിയിൽ തുഴഞ്ഞു േപാകുകയും
െചയ്തു. അയാൾതിരിച്ചു വന്നേതയില്ല. മകൻ പാറെക്ക
ട്ടിെല േപാടിൽ െകാണ്ടുവച്ച ആഹാരത്തിെന്റ ഒരംശം
മാത്രേമ അയാെളടുത്തുള്ളു: രാത്രിയും പകലും െവയിലി
ലും മഴയിലും ചൂടിലും തണുപ്പിലും അയാൾ കരയിൽ കാ
ലുകുത്താെത നദിയിൽ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും സഞ്ചരിച്ചു
െകാണ്ടിരുന്നു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. മകൻ വൃദ്ധനാ
യി. മകൾ അതിനിെട വിവാഹിതയായി. അവൾ പ്രസ
വിച്ചു. േപരക്കുട്ടിെയ മുത്തച്ഛെന കാണിക്കാനായി നദീ
തീരത്തിൽ െചന്നു് മകൾ കുഞ്ഞിെന ഉയർത്തിക്കാണി
ച്ചു് അയാെള വിളിച്ചു േനാക്കി. പേക്ഷ അയാൾ വന്ന
േതയില്ല. മകൻ തീരുമാനിച്ചു അച്ഛനു പകരം അവൻ
വഞ്ചിയിേലറി തുഴഞ്ഞുെകാള്ളാെമന്നു് പേക്ഷ അച്ഛ
െന കണ്ട മകനു് വിറയലുണ്ടായി. അവൻ ഉന്മാദാവ
സ്ഥയിൽ ഓടി അകന്നു. പിന്നീടു് ആരും വള്ളത്തിൽ
േപായവെന കണ്ടിേട്ടയില്ല. മകനു് ഒരാഗ്രഹേമയുള്ളു.
അവൻ മരിക്കാറാവുേമ്പാൾ ആെരങ്കിലും അവെന
വഞ്ചിയിലാക്കി നദിയിൽ ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കണം.
കഥ അവസാനിക്കുന്നു…, and I, down the river, lost
in the river, inside the river… the river…

അജ്ഞാതമായതും അേജ്ഞയ
മായതും ജനിപ്പിക്കുന്ന ഭയമാണു്
ഈ കഥയുെട വിഷയം. നദിയുെട
മൂന്നാമെത്ത കര ആത്മജ്ഞാനപ
രമായ മണ്ഡലവുമാകാം. (Charles
A. Perrone എന്ന നിരൂപകെന്റ
Lawrence Durrell
അഭിപ്രായം) എക്സിെസ്റ്റൻഷ്യൽ ദുഃ
ഖമാണു് േതാണിക്കാരേന്റതു് എന്നു പറഞ്ഞാലും െത
െറ്റന്നു് ഉദ്ഘാഷിക്കാൻ വയ്യ. പല തലത്തിൽ അർ
ത്ഥം പറയാവുന്ന ഉദാത്തമായ കഥ. ഇതിെന്റ തർ
ജ്ജമ ശ്രീ. െചറിയാൻ െക. െചറിയാൻ നൽകിയിരി
ക്കുന്നു. (മലയാളം വാരിക) േറാസയുെട േപാർച്ചുഗീ
സ് ൈശലി എങ്ങെനെയന്നു് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.
ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ ലളിതമാണു്. അസങ്കീർണ്ണമാണു്
എങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റിക് സ്വഭാവം ഉണ്ടതിനു്. െചറിയാൻ
െക. െചറിയാെന്റ ഭാഷാന്തരീകരണത്തിൽ ആ സ്വ
ഭാവം നഷ്ടെപ്പടുന്നിേല്ല എന്ന സംശയമുെണ്ടനിക്കു്. I

experienced the dreadful sense of cold that comes
from deadly fear and I became ill എന്നു് ഇംഗ്ലീഷ് തർ
ജ്ജമ—മാരകഭയത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഭയജനക
മായ ശിശിരേബാധം എനിക്കുണ്ടായി. ഞാൻ േരാഗി
യാവുകയും െചയ്തു—എന്നു് ഇതു് തർജ്ജമ െചയ്യാം. െച
റിയാൻ െക. െചറിയാൻ ഭാഷാന്തരീകരണം നിർവഹി
ക്കുന്നതു് ഇങ്ങെന: “മരണഭീതിയാൽ തണുത്തുവിറയ്ക്കു
ന്ന ഒരനുഭൂതിയാണു് എനിക്കുണ്ടായതു്. െപാടുന്നെന
എെന്നേയേതാ േരാഗം പിടികൂടിെയന്നു് േതാന്നി” ഇതു്
ദുർബ്ബലമാണു്. കഥെയ അയഥാർത്ഥീകരിക്കലാണു്.

സ്വതന്ത്രതർജ്ജമെയന്നു് േപരിട്ടാലും ഈ പ്രക്രിയ നീ
തിമത്കരിക്കെപ്പടില്ല.

വിചാരങ്ങൾ
അശ്ലീല രചനകളുണ്ടു്. സാഹിത്യത്തിെന്റ അവിഭാജ്യ
ഘടകമായ കാേമാത്സുകത കലർന്ന കൃതികളുണ്ടു്.
അശ്ലീല രചനകെള നിന്ദിക്കാം. കാരണം അവ വാ
യിക്കുേമ്പാൾ വായനക്കാരെന്റ രക്തം ചൂടുപിടിക്കും.
ഹൃദയം കൂടുതൽ സ്പന്ദിക്കും. അയാൾക്കു് കാമവികാ
രമിളകും എന്നതാണു്. ചിലർക്കു് അസ്വസ്ഥതയുമു
ണ്ടാകും. വ്യക്തിക്കു് ആ രീതിയിലുള്ള േക്ഷാഭമുളവാ
ക്കാൻ മെറ്റാരു വ്യക്തിക്കു് അവകാശമില്ല (അവകാ
ശം എന്ന പദം മലയാളത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കുന്നതു്
േപാെല) അതിനാലാണു് സർക്കാർ നിയമം െകാ
ണ്ടു് അതു് നിേരാധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സാഹിത്യകൃതിക
ളിെല കാേമാത്സുകത്വം കലർന്ന വർണ്ണനകൾ അവ
യുെട ഒരു ഭാഗമാണു്, അതുെകാണ്ടുതെന്ന ജീവിതത്തി
െന്റ ഭാഗവുമാണു്. അത്തരം കൃതികെള വിലയിരുത്തു
േമ്പാൾ സാഹിത്യപരമായ േമന്മെയ േവണം പരിഗ
ണിക്കാൻ, ആ പരിഗണന ഒരു കാലത്തു് ഇല്ലാെത
േപായതുെകാണ്ടാണു് േജായിസിെന്റയും േലാറൻസി
െന്റയും കൃതികെള അശ്ലീലെമന്നു് ചിലർ മുദ്ര കുത്തി
യതു്. പിന്നീടു് പ്രാഡ്വിവാകന്മാർ അവരുെട സൃഷ്ടി
കെള കലാേമന്മയിലൂെട സംവീക്ഷണം െചയ്തു. അവ
അശ്ലീലങ്ങളായ രചനകളെല്ലന്നു് വിധിക്കുകയും െചയ്തു.
“മാധവിക്കുട്ടി: ഒരു എഴുത്തുകാരി
യുെട ജീവിതത്തിെന്റ െകാളാഷ്”
എന്ന േലഖനെമഴുതിയ ശ്രീ. എം.
ആർ. ചന്ദ്രേശഖരൻ ശ്രീമതിയു
െട രചനകെള സമീപിച്ചേപ്പാൾ
(കലാവീക്ഷണം മാസിക) അവയു
െട സാഹിത്യസംബന്ധിയായ ഗു
മാധവിക്കുട്ടി
േണാത്കർഷെത്ത അത്ര കണ്ടു മാനിേച്ചാ എന്നാണു്
എെന്റ സംശയം. ‘ചുവന്ന പാവാട’, ‘പക്ഷിയുെട മണം’
ഈ കഥകെളഴുതിയ മാധവിക്കുട്ടി മലയാളത്തിെല
മറ്റു കഥാകാരന്മാരിൽ നിന്നു് ബഹുദൂരം അകന്നു നിന്നു്
അവരുെട പ്രതിഭെയ സ്പഷ്ടമാക്കിത്തരുന്നു. കലാപര
മായ ആവശ്യകതയ്ക്കു് അതീതങ്ങളായ ൈവഷയിക വർ
ണ്ണനകൾ അവരുെട കൃതികളിൽ ഉേണ്ടാ? െഹൻട്രി മി
ല്ലർ, അൈനസ് നീൻ, ആൽബർേതാ െമറാവ്യാ ഇവരു
െട കൃതികൾ വായിച്ച എനിക്കു് അത്രകണ്ടു് നിഷിദ്ധങ്ങ
ളായി േതാന്നിയില്ല ആ വർണ്ണനകൾ എേന്ന ഉത്തരം
നൽകാനാവൂ.
“എന്നാൽ മാധവിക്കുട്ടിമാെര സൃഷ്ടിക്കുന്ന നമ്മുെട

പ്രസിദ്ധീകരണ േലാകത്തിെന്റ ഇന്നെത്ത സ്വഭാവ
ത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്” എന്നു് എം. ആർ.
ചന്ദ്രേശഖരൻ പറയുന്നു. പിടേക്കാഴി ആദ്യമുണ്ടാേയാ
അേതാ മുട്ടേയാ എന്ന േചാദ്യം േപാെലയാണിതു്. പ്ര
സാധകർ അഭിലഷിച്ചിട്ടാേണാ എഴുത്തുകാർ കാേമാ
ത്സുകതയാർന്ന കൃതികെളഴുതുന്നതു്? അേതാ എഴുത്തു
കാർ എഴുതുന്നതുെകാണ്ടു് പ്രസാധകർ അവ പരസ്യ
െപ്പടുത്തുകയാേണാ? സ്ത്രീയുെട ഒരു േഗാപനീയാംഗം
വളർന്നതുെകാണ്ടു് ൈവദ്യെന വിളിച്ചു അതു് മുറിപ്പിച്ചു
െവന്നു് ‘ഉണ്ണുനീലിസേന്ദശ’കർത്താവ് എഴുതിയതു്
അന്നെത്ത ഡി. സി. ബുക്ക്േസാ കറന്റ് ബുക്ക്േസാ
ആവശ്യെപ്പട്ടിട്ടാേണാ? (മാതച്ഛത്രം മനസിജമലേയ്ക്ക
െറ നീങ്ങീട്ട്… എന്നു് ഓർമ്മയിൽ നിന്നു് കുറിക്കുന്നു).
2. കലാവീക്ഷണത്തിൽ ശ്രീ. ജി. എൻ. പണിക്കരുമാ
യി ശ്രീ. പി. ജി. സദാനന്ദൻ നടത്തിയ അഭിമുഖ സംഭാ
ഷണത്തിെന്റ റിേപാർട്ടുണ്ടു്. മറ്റുള്ളവർ പറയാൻ മടി

ക്കുന്ന കയ്പുള്ള സത്യങ്ങൾ ഏെറപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് പ്രെഫ
സർ ജി. എൻ. പണിക്കർ സാഹിത്യവാരഫലെത്തക്കു
റിച്ചുള്ള േചാദ്യത്തിനു് അേദ്ദഹം ഉത്തരം നൽകിയതു്
‘വികാരജീവിയായ ഒരു കവിയുെട പ്രതികരണമാണു്
അതു്’ എന്നേത്ര! ജി. എൻ. പണിക്കർ സ്വന്തം അഭി
പ്രായങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. എെന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾ
അേദ്ദഹം ആവിഷ്കരിക്കണെമന്നു് ഞാൻ പറയരുത
േല്ലാ. പറഞ്ഞാൽ എെന്ന ബുദ്ധിരഹിതനായി ബഹു
ജനം കരുതും. മലയാള മേനാരമയിെല ‘വാചകേമള’
എന്ന പംക്തിയിൽ വരാനായിട്ടാണു് ഞാൻ എഴുതു
ന്നെതന്ന ഏഭ്യത്തരം അേദ്ദഹം പറഞ്ഞില്ല. ജി. എൻ.
പണിക്കർക്കു് നന്ദി.

കാസാൻദ്സാക്കീസ് പറഞ്ഞു:
“ൈദനംദിന യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ
പ്രവാഹത്തിനു് താെഴ മഹാനായ
കലാകാരൻ േനാക്കുകയും ശാ
ശ്വതങ്ങളും മാറാത്തവയുമായ പ്ര
തിരൂപങ്ങെള കാണുകയും െചയ്യു
ന്നു. അയാൾ ക്ഷണഭംഗുരങ്ങളായ
കാസാൻദ്സാക്കീസ്
സംഭവങ്ങെളടുത്തു് മരണമില്ലാത്ത
അന്തരീക്ഷത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തു് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു” ഈ
സത്യം നമ്മുെട എത്ര കലാസൃഷ്ടികൾക്കു് േചരും?
□

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 മരണത്തിനു
ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യവാരഫ

ലം 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 േശ
ഷം സമകാലിക മലയാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫ
ലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ
അറിവുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂ
േറാപ്പു വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴു
ത്തുകാെര േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി.
പാവ്േലാ െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി
കവബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളിക
ളുെട വായനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരു
െട 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 ഉറച്ചു വി
ശ്വസിച്ചു. സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ പത്രപ്ര
വർത്തനത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവിയൽ’ എന്നു
വിേശഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി, ‘അതുെകാണ്ടാണ
െല്ലാ, ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35 വർഷമായി സാഹി
ത്യ വാരഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകര
മായ രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാള്ളുന്ന നർമവും മലയാ
ളികളുെട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാ
ത്മകവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാഹിത്യ വാരഫലെത്ത വാ
യനക്കാർക്കു 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
താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ
ബഹുദൂരം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം വി
ശ്വസിച്ചു.
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 യൂണി
േവഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾക്കായി ഒരു പ്ര
ദർശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ കാല ഉപന്യാസ
ങ്ങളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സന്നിധാ
നത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നു (1979), സാഹി
ത്യ വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർ
ശനത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.
െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു സ്വകാര്യ
ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു. ന്യുേമാണിയയും
ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമായിരുന്നു മരണ കാരണം.
(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിനും വാരഫലത്തിെല ചിത്രങ്ങൾക്കും വിക്കി

പീഡിയേയാട് കടപ്പാട്.)

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 ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

