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സാഹിത്യവാരഫലം

1998/03/20-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: നമ്മുെട രാജ്യത്തിെന്റ ഇന്നെത്ത സ്ഥിതി
എന്താണു്?

ഉത്തരം: േചാദ്യകർത്താവായ നിങ്ങൾേക്കാ മാന്യ

വായനക്കാർേക്കാ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നും
എനിക്കു പറയാനില്ല. എങ്കിലും എഴുതുകയാണു്. നമ്മു
െട രാഷ്ട്രവ്യവഹാരം ജീർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിെന്റ
പൂതിഗന്ധം ശ്വസിച്ചു് ആളുകൾ മരണപ്രായരായിരി
ക്കുന്നു. േനതാക്കന്മാർ ൈക്രം െകാണ്ടു കളിക്കുന്നു.
ബഹുജനം അത്തരം പാതകങ്ങെള ഏതാനും നിമി
ഷങ്ങൾ െകാണ്ടു മറക്കുകയും അവെര ധീരപുരുഷന്മാ
രായും ധീരവനിതകളായും െകാണ്ടാടുകയും െചയ്യുന്നു.
വിശുദ്ധിയാർന്ന കരതലങ്ങളുള്ള ജനേനതാക്കന്മാർ
വിരളം. സത്യത്തിെന്റ മന്ദ്രധ്വനിക്കു് പകരം അസത്യ
ത്തിെന്റ കുഴലൂത്താണു നമ്മൾ േകൾക്കുക. ഇതിെനാ
െക്ക േഹതു നമുക്കു െഡേമാേക്രറ്റിക്ക് പാരമ്പര്യേമാ
റിപബ്ലിക്കൻ പാരമ്പര്യേമാ ഇല്ല എന്നതാണു്.

േചാദ്യം: ഒരു സിനിമയിൽ നായകൻ െവളുത്ത

േഷർടും െവളുത്ത ട്രൗേസഴ്സും ധരിച്ചു െകാണ്ടു നായിക
കിടക്കുന്ന മുറിേലക്കു കയറിേപ്പാകുന്നതായി ഞാൻ
കണ്ടു. അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അയാൾ ചുവന്ന േഷർ
ടും ചുവന്ന ട്രൗേസർഴ്സും ധരിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുന്നു. ഇെത
ങ്ങെന?

ഉത്തരം: നിങ്ങൾ കണ്ടതു ചലച്ചിത്രത്തിെല നായക
െന ആയിരിക്കില്ല. െവളുത്ത േഷർടും െവളുത്ത മുണ്ടും
ധരിച്ചു് തിരുവനന്തപുരെത്ത പബ്ലിക് ൈലബ്രറിയിൽ
കയറി ഒരു െസക്കൻഡ് േനരം പുസ്തകങ്ങൾ വച്ച
െഷൽഫിെന്റ അടുത്തു നിന്നാൽ മതി. െപാടിെകാ
ണ്ടു വസ്ത്രങ്ങൾ കാവി നിറമാകും. ജലേദാഷവും വരും.
അങ്ങെന ആെരേയാ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണു ചലച്ചിത
ത്തിെല രംഗമായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടതു്.

േചാദ്യം: ഈശ്വരൻ സത്യം കാണുന്നു. പേക്ഷ

അേദ്ദഹം കാത്തിരിക്കുന്നു—എന്തിനു കാത്തിരിക്ക
ണം. ശിക്ഷ ഉടെന െകാടുേക്കണ്ടതേല്ല?

ഉത്തരം: ഈ വിഷയം പ്ലൂട്ടാർക്ക് ൈകകാര്യം െച

യ്തിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രബന്ധം വായിച്ച ഓർ
മ്മയിൽ നിന്നു് എേന്റതായ നിരീക്ഷണങ്ങേളാടു കൂടി
ഞാൻ ഉത്തരം എഴുതെട്ട. പൂ വിടരുന്നതു െപെട്ടന്നല്ല.
ആദ്യം െചറിയ െമാട്ടു്, പിന്നീടു് വലിയ െമാട്ടു്. ദിന
ങ്ങൾ കഴിയുേമ്പാൾ വിടർന്ന പൂവു്. േകാഴിമുട്ട െപെട്ട
ന്നങ്ങു േകാഴിക്കുഞ്ഞാവുകയില്ല. കുെറ ദിവസങ്ങൾ
തള്ളേക്കാഴി അതിൽ അടയിരുന്നാേല ആ മുട്ട വി
രിയൂ. കടലിെല തിര ആദ്യം തീെര െചറുതു്. അതു ക്ര
േമണ വലുതാകുന്നു. ഏഴാമെത്ത തിര ഏറ്റവും വലുതു്
(സായ്പന്മാരുെട മതമനുസരിച്ചു് മൂന്നാമെത്ത തിരയാ
ണു് ഏറ്റവും വലുതു്). ഈ മന്ദഗതി എല്ലായിടത്തും
കാണാം. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഘടനയിലുള്ളതാണു ഈ
മന്ദഗതി. അതിനാൽ കുറ്റം െചയ്തവനു് ഉടെന ശിക്ഷ
കിട്ടുകില്ല. കാലം കഴിയുേമ്പാൾ അതു കിട്ടും തീർച്ച.
തൽക്കാലം അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാം. അന്യ
െന്റ വസ്തു ൈകേയറാം. കുതികാൽ െവട്ടാം. ഉടെന
പ്രകൃതി ശിക്ഷിക്കില്ല. പേക്ഷ ശിക്ഷ ഈ ജീവിതകാല
ത്തു തെന്നകിട്ടും.

േചാദ്യം: ൈവേലാപ്പിള്ളി, ഇടേശ്ശരി, എൻ. വി. കൃ
ഷ്ണവാരിയർ, ചങ്ങമ്പുഴ, വയലാർ രാമവർമ്മ ഇവരിൽ
ഒന്നാം സ്ഥാനമാർക്കു്?
ഉത്തരം: ഏതു കവി ചരമത്തിനു േശഷം തെന്ന

േപ്പാെല അേനകം കവികെള സൃഷ്ടിക്കുന്നുേവാ ആ
കവിയാണു് അദ്വിതീയൻ. ൈവേലാപ്പിള്ളി തുടങ്ങിയ
വർ കവികെളന്ന േപരിൽ കീർത്തിയാർജ്ജിെച്ചങ്കി
ലും ചങ്ങമ്പുഴെയേപ്പാെല മറ്റു കവികെള സൃഷ്ടിച്ചില്ല.
അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല ഒരു യുഗം ഉദ്ഘാടനം െച
യ്തില്ല. അതിനാൽ ചങ്ങമ്പുഴയാണു് ഒന്നാം സ്ഥാന
ത്തിനു അർഹൻ. ചങ്ങമ്പുഴെയാഴിച്ചുള്ള കവികൾ—
വിേശഷിച്ചും എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ—സമീപഭാവിയിൽ
വിസ്മരിക്കെപ്പടും.

േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട അഭിമുഖസംഭാഷണങ്ങൾ

ഇേപ്പാൾ കാണാറില്ലേല്ലാ. പത്രക്കാർ നിങ്ങെള അവ
ഗണിക്കുന്നുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഒന്നാമെത്ത കാര്യം എനിക്കു് അതിനു പ്രാ

ധാന്യമില്ല എന്നതാണു്. വരുന്നവേരാടു് ഞാനതു
പറയും സത്യസന്ധമായിത്തെന്ന. രണ്ടാമെത്ത കാ
ര്യം അഭിമുഖസംഭാഷണത്തിനു വരുന്നവർ െനഞ്ചു
കുത്തിക്കീറി ഹൃദയെമടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാ
ണു്. രക്താശയമില്ലാെത ജീവിക്കാൻ പറ്റുേമാ?

േചാദ്യം: എ. സി. റൂം നല്ലതാേണാ?
ഉത്തരം: കഴിയുന്നതും അതു ഒഴിവാക്കണം. വലിയ
ബാങ്കുകളിെല മാേനജർമാർ അകാല ചരമമടയു
ന്നതു് എേപ്പാഴും എ. സി. മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നതു
െകാണ്ടാണു്.

എനിക്കു് മനസ്സിലായി
1. കാലത്തു േഡാർ െബൽ ശബ്ദിക്കുന്നു. ഓടിെച്ചന്നു്

വാതിൽ തുറന്നേപ്പാൾ ഭംഗിയായി വസ്ത്രധാരണം െച
യ്ത രണ്ടു മാന്യന്മാർ. ‘വരണം വരണം, ഇരിക്കൂ’ എന്നു
ബഹുമാനേത്താെട ക്ഷണിച്ചു, ഞാൻ അവെര. പണ
പ്പിരിവിെനത്തിയവരാണു് തങ്ങെളന്നു് അവർ വ്യക്തമാ
ക്കിയേതാെട എെന്റ ബഹുമാനം കാണിക്കൽ അസ്ഥാ
നത്തായിേപ്പാെയന്നു് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി.
2. രാത്രിയാണു് ഇെതഴുതുന്നതു്. ഇന്നു ൈവകുേന്നരം
ഞാെനാരു േഡാക്ടെറ കാണാൻ േപായി. േരാഗികെള
കാണാനില്ല. അതുകണ്ടു് ഉടെന േഡാക്ടേറാടു് സംസാ
രിക്കാമേല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചു് േഡാർ െബല്ലിൽ വിരല
മർത്തി പിടിച്ചു് അഞ്ചു മിനിറ്റു േനരം മിണ്ടാെത നിന്നു.
വീണ്ടും വിരലമർത്തി. േഡാക്ടർ വരുന്നില്ല. അഞ്ചുമി
നിറ്റ് കഴിഞ്ഞു് വീണ്ടും വിരലമർത്തൽ. ബട്ടണിൽ നി
ന്നു് വിരെലടുക്കാെത അതു് അമർത്തിെക്കാണ്ടു് നിന്നു.
അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം വന്നു, നീരസേത്താെട ഒരു േനാട്ട
െമറിഞ്ഞു. േഡാക്ടെറ കാണണെമങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തി
െന്റ േഡാർെബൽ നിരന്തരം ശബ്ദിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കണ
െമന്നു് എനിക്കു് മനസ്സിലായി.
3. േമശയ്ക്കടുത്തു കേസരയിട്ടു് അതിൽ നെട്ടല്ല് നിവർ

ത്തിയിരുന്നു് എഴുതണം എന്നാണു് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതു്.
അതനുസരിച്ചു് ‘സാഹിത്യവാരഫലം’ എഴുതാനിരു
ന്നു, ഞാൻ. ആദ്യമായി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് തുറന്നു
േനാക്കി. ശ്രീ. എം. വി. നാരായണെന്റ ‘ഭാരതീയരുെട
അസ്ക്യതകൾ’ എന്ന േലഖനം വായിച്ചു. ‘അസ്ക്യതകൾ’
എന്ന പ്രേയാഗം കണ്ടു് ഞാെനാന്നു് പിടഞ്ഞു. അസ
ഹ്യത എന്നതിെന്റ വടക്കൻ രൂപമാകാമതു് എന്നു് പി
ന്നീടു് വിചാരിക്കുകയും െചയ്തു. ഈ പ്രബന്ധ സാഗര
ത്തിൽ പലതവണ മുങ്ങിത്തപ്പിയിട്ടു് മുത്തു കിട്ടിയിെല്ല
ന്നു മാത്രമല്ല, ചിപ്പിേപാലും കിട്ടിയില്ല. താെഴേച്ചർക്കു
ന്ന ഭാഗെമത്തിയേപ്പാൾ എനിക്കു് തളർച്ചയുണ്ടായി.
കേസരയിൽ നിന്നു് എഴുേന്നറ്റ് ചാരുകേസരയിൽ കിട
ന്നു. പരിചാരകെന വിളിച്ചു് ‘േകശവാ, ഒരു ഗ്ലാസ്സ് ചുക്കു
െവള്ളം േവഗം െകാണ്ടു വാ’ എന്നുപറഞ്ഞു. എനിക്കു്
തലചുറ്റലും ഓക്കാനവുമുണ്ടാക്കിയ ഭാഗമിതാ:
“ഈ നിലപടിെന,

കുറ്റം െചയ്തവനു് ഉടെന ശിക്ഷ
ആധുനിേകാത്തരത
കിട്ടുകയില്ല. കാലം കഴിയുേമ്പാൾ
െയ സംബന്ധിക്കുന്ന
അതു കിട്ടും. തീർച്ച. തൽക്കാലം
ഒരു േബ്രാദ്രിലാർഡി
അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാം.
അന്യെന്റ വസ്തു കേയ്യറാം. കുതു
യൻ വീക്ഷണവുമായി
കാൽ െവട്ടാം. ഉടെന പ്രകൃതി
കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയാണു്
ശിക്ഷിക്കില്ല. പേക്ഷ ശിക്ഷ ഈ
പിന്നീടു് േലഖനം െചയ്യു ജീവിതകാലത്തു തെന്ന കിട്ടും.
ന്നതു്. എല്ലാം ആവര
ണം െചയ്യുന്ന ഒരു മാധ്യമസംസ്കാരത്തിൽ അകവും പു
റവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നേതാെട,
വിശകലനത്തിനും വിമർശനത്തിനുമുള്ള ഒരു േകന്ദ്രം
നഷ്ടെപ്പടുന്നുെവന്നും, സാരൂപങ്ങളുെട ഒരു അതിയാ
ഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വിലയിക്കുക മാത്രമാണു് മനുഷ്യെന്റ
അതി എന്നുമുള്ള േബാദ്രിലാർഡിെന്റ കാഴ്ചപ്പാടിെന
‘കാണുന്ന ദൃശ്യവുമായി തന്മയീഭവിക്കുകെയന്ന മാധ്യ
മസംസ്കാരമായും’, ‘ഉപേഭാഗിക്കാനായി ഉപേഭാഗിക്കു
കെയന്ന ഉപേഭാഗസംസ്കാരമായും’ േലഖനം അവതരി
പ്പിക്കുന്നു.”

എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു നാരായണെന്റ നരനായാട്ടു്?
ഇമ്മട്ടിലാണു് േകരളത്തിെല നിരൂപകർ അറിവില്ലാ
ത്ത നമ്മെള ഉദ്േബാധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെതന്നു്
എനിക്കു് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു (ഇത്തരം േല
ഖനങ്ങൾ പരസ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ പത്രമാപ്പീസിെല
ആെരങ്കിലും അതിെന്റ മലയാളം തർജ്ജമ കൂടി പാവ
െപ്പട്ട ഞങ്ങൾക്കു് നൽകണെമന്നു് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
അസ്ക്യത േപാെലയുള്ള വൾഗർ വാക്കുകൾ നാരായ
ണൻ േമലിലും ധാരാളം പ്രേയാഗിക്കണെമന്നും അഭ്യർ
ത്ഥനയുണ്ടു്).

രണ്ടു് പുസ്തകങ്ങൾ
“മറ്റു പുരുഷന്മാരുെട ശരീരങ്ങെള െകാല്ലാൻ പുരുഷ
ന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു് എന്തുെകാണ്ടു്? സ്ത്രീകൾക്കു് മറ്റു

സ്ത്രീകളുെട ശരീരങ്ങെള െകാല്ലാൻ ആഗ്രഹമില്ല…

വഴക്കങ്ങൾ അനുസരിച്ച ചില കാരണങ്ങൾ ഇതാ:
െകാള്ളയടിക്കൽ, പ്രേദശം, അധികാരത്തിനുള്ള
അത്യാർത്തി. അന്തർഗ്രന്ഥി സ്രാവം (ഹാർേമാൺ),
ഉയർന്ന എഡ്രിെനലിൻ (ഹൃദയസ്പന്ദനം, ശ്വാേസാച്ഛ്വാ
സം ഇവയുെട നിരക്കു കൂട്ടൂന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിസ്രാവം). േദ
ഷ്യം, ഈശ്വരൻ, െകാടി, അഭിമാനം, ധർമ്മേരാഷം,
പ്രതികാരം, പീഡനം, അടിമത്തം, പട്ടിണി, ആത്മര
ക്ഷ, േസ്നഹം അെല്ലങ്കിൽ സ്ത്രീകെളയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
രക്ഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഏതിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാൻ?
മറ്റു പുരുഷന്മാരുെട ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാൻ.
പുരുഷന്മാർ കൂടുതൽ േപടിക്കുന്നതു്
സിംഹങ്ങെളയല്ല, പാമ്പുകെളയല്ല,
ഇരുട്ടിെനയല്ല, സ്ത്രീകെളയല്ല… പു
രുഷന്മാർ കൂടുതൽ േപടിക്കുന്നതു്
മെറ്റാരു പുരുഷെന്റ ശരീരെത്തയാ
ണു്. പുരുഷശരീരങ്ങളാണു് ഈ ഭൂ
മിയിെല ഏറ്റവും അപകടകാരിക
ളായ വസ്തുക്കൾ. കേനഡിയൻ േനാ
വലിസ്റ്റ് മാർഗററ്റ് അറ്റ്വുഡിെന്റ ‘Good Bones’ എന്ന
പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണിതു്.
ഇതു് ‘വാചിക ൈനപുണ്യമല്ല’ (verbal cleverness
എന്നു് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിചാരിച്ചിട്ടു് തർജ്ജമ െചയ്ത പ്രേയാ
ഗം) ബുദ്ധിശക്തിയുെട ഫലമാണു്. ഓസ്കാർ ൈവൽ
ഡിെനേപ്പാെല വാചിക കസർത്തുകൾ െചറുതായ ശ്ര
മം െകാണ്ടു് ആർക്കും നടത്താവുന്നേതയുള്ളൂ.
‘I am due at the club. It is the
hour when we sleep there’ എന്നു്

ൈവൽഡ് പറയുേമ്പാൾ നമ്മൾ
ചിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ ആ ചിരിയ
ല്ലാെത േവെറാന്നുമില്ല അതിൽ.
അറ്റ്വുഡിെന്റ പ്രസ്താവങ്ങൾ നമ്മ
ഓസ്കാർ ൈവൽഡ്
ളുെട ബുദ്ധിശക്തിക്കു് ഉേത്തജകം
നൽകുന്നു. ‘The English have a miraculous power of
turning wine into water’ എന്ന ൈവൽഡിെന്റ വാക്യ
ത്തിലും േശ്രാതാക്കെള ചിരിപ്പിക്കുന്ന സാമർത്ഥ്യേമയു
ള്ളൂ. ബുദ്ധിശക്തിയുെട സ്ഫുരണമില്ല.
അറ്റ്വുഡിെന്റ ‘Murder in the
Dark’ എന്ന പുസ്തകവും ഇതുേപാ
െല ധിഷണെയ ഉേത്തജിപ്പിക്കുന്ന
താണു്. ആദ്യെത്ത േവഴ്ചയ്ക്കു േശഷം
പുരുഷനു് കാമുകിയിലുള്ള തല്പരത്വം
ഇല്ലാതാവുന്നു. പേക്ഷ അവൾക്കു്
അയെള വിട്ടുകളയാൻ വയ്യ. അതു
െകാണ്ടു് അവൾ എന്തു െചയ്യുന്നു?
ഗ്രന്ഥകർത്രി പറയുന്നതു് േകൾക്കുക:
“He doesn’t take off Mary’s clothes, she takes them
off herself, she acts as if she’s dying for it every
time, not because she likes sex exactly, she doesn’t,
but she wants John to think she does because if they
do it often enough surely he’ll get used to her, he’ll
come to depend on her and they will get married,
but John goes out the door with hardly so much as
a good-night and three days later he turns up at six
o’clock and they do the whole thing over again…”
“Young men want to be faithful, and are not; old
men want to be faithless, and cannot” എന്നു ൈവൽ

ഡ് പറയുന്നതിെന്റ ആദ്യെത്ത ഭാഗം വാചികൈന
പുണ്യേത്താെട ആവിഷ്കരിച്ചതാണു്. അതു തെന്ന
അറ്റ്വുഡ് ധിഷണാവിലാസേത്താെട മുകളിെലഴുതിയ
ഭാഗത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അറ്റ്വുഡിെന്റ രണ്ടു
ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണു് (Good Bones, Vrago
Press, Murder in the Dark, Vrago Press)

ൈവക്കം, െക. പി. ഉമ്മർ
ശ്രീ ൈവക്കം ചന്ദ്രേശഖരൻ നാ
യർ കുങ്കുമം വാരികയുെട പത്രാ
ധിപരായിരിക്കുന്ന കാലം. ഞാൻ
ഒരാളിെന്റ കവിത വാരികയിൽ പ്ര
സിദ്ധെപ്പടുത്തണെമന്ന അേപക്ഷ
യുമായിട്ടാണു് അേദ്ദഹെത്ത കാ
ണാൻ െചന്നതു്. നല്ല മനുഷ്യനും
ൈവക്കം
നല്ല പത്രാധിപരുമായിരുന്ന ചന്ദ്ര
ചന്ദ്രേശഖരൻ നായർ
േശഖരൻ നായർ കവിത വാരികയ്ക്കു് െകാടുക്കാെമന്നു
സമ്മതിച്ചു. െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. അതു പറയാനല്ല
ഞാൻ ഒരുെമ്പട്ടതു്. അക്കാലത്തു് പത്രാധിപെര വാ
രികയുെട കാര്യത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ സ്ത്രീക
ളുെട പറട്ടക്കഥകൾ ഏെറ വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടു
ത്തിയിരുന്നു. ചന്ദ്രേശഖരൻ നായരുെട സമ്മതം കൂടാ
െതയുള്ള ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ അേദ്ദഹം പ്രതി
േഷധിച്ചിരുന്നുമില്ല. ഞാൻ കുങ്കുമം ഓഫീസിൽ െചന്ന
ആഴ്ചയിലും പറട്ടകളിൽ പറട്ടയായ ഒരു കഥ ആ വ്യ
ക്തി വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. അേദ്ദഹ
വുംകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഓഫീസ് മുറിയിൽ വച്ചു് ഞാൻ ൈവ
ക്കേത്താടു് പറഞ്ഞു: ‘ഇമ്മാതിരി കഥകൾ തുടർച്ചയാ
യി വന്നാൽ വാരികയുെട അന്തസ്സു നശിക്കും”. അേദ്ദ
ഹം അതുേകട്ടു് ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് കഥ വാരികയിൽ പ്രസി
ദ്ധെപ്പടുത്തിയ ആളിേനാടു േചാദിച്ചു: സാറ് പറഞ്ഞതു്
േകട്ടിേല്ല? സ്ത്രീജന തല്പരനായ ആ ആൾ കറുത്ത പല്ലു
കളും അവേയക്കാൾ കറുത്ത േമാണയും കാണിച്ചു് ചിരി
ച്ചുെകാണ്ടു് മറുപടി നൽകി: കഥെയഴുതിയ സ്ത്രീ എഞ്ചി
നീയറാണു്. ൈവക്കം ചിരി വിടാെത ഏറ്റവും സൗമ്യനാ
യി േചാദിച്ചു: ‘അവർക്കു് എഞ്ചിനീയറിങ് മാത്രം േനാ
ക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നാൽേപ്പാേര? ഈ സാഹസവും കൂടി
േവേണാ? വായനക്കാെരയും വാരികേയയും അധഃപ
തിപ്പിക്കേണാ?’
എെന്റ അഭിവന്ദ്യ സുഹൃത്തായ, കീർത്തിചന്ദ്രികയിൽ
ആമജ്ജനം െചയ്തു നിൽക്കുന്ന അഭിേനതാവായ ശ്രീ.
െക. പി. ഉമ്മർ ‘മഹിളാചന്ദ്രികയിൽ’ എഴുതിയ ‘ഝിം,
ഝിം, ഝം’ എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കു്
ൈവക്കം ചന്ദ്രേശഖരൻ നായെരേപ്പാെല അേദ്ദഹ
േത്താടും േചാദിക്കാൻ േതാന്നി: “സുഹൃേത്ത, താങ്കൾ
ക്കു് അഭിനയം മാത്രം േപാേര? തകഴിയും, ൈവക്കം
ബഷീറും വ്യാപരിച്ച കഥാമണ്ഡലത്തിൽ താങ്കളും കൂടി
ഈ േവഷം െകേട്ടണ്ടതുേണ്ടാ?”
ബാലിശവും ക്ഷുദ്രവുമാണു് ഉമ്മറിെന്റ കഥ. ഒരു പാവം
വടിയുെട അറ്റത്തുെകട്ടിയ ചിലങ്ക കിലുക്കിെക്കാണ്ടു്
േറാഡിലൂെട എന്നും കാലത്തു േപാകും. ഝിം, ഝിം,
ഝിം എന്ന ശബ്ദം േകട്ടു് എല്ലാവരും േപടിച്ചു. ഒടുവിൽ
മൂേന്നാ നാേലാ ധീരന്മാർ അയാെള തടഞ്ഞുനിറുത്തി
യേപ്പാഴാണു് ശബ്ദം േകൾപ്പിച്ചയാൾ േപ്രതമെല്ലന്നും
പള്ളിയിൽ േപാകുന്ന പാവമാെണന്നും പട്ടി കടിക്കാ
തിരിക്കൻ േവണ്ടി ചിലങ്ക കിലുക്കിയതാെണന്നും സ്പഷ്ട
മായതു്. കഥാസാഹിത്യത്തിെന്റ വസന്തകാലം േകരള
ത്തിൽ കഴിെഞ്ഞങ്കിലും ഉമ്മറിെന്റ രചനയുെട ബീഭത്സ
തേയാളം ബീഭത്സതയില്ല അത്യന്താധുനിക കാലത്തു
ണ്ടാകുന്ന െചറുകഥകൾക്കു്.
ഉമ്മർ രചനാൈവഭവമി
ല്ലാത്ത ആളല്ല. പണ്ടു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു
ബന്ധുവിനു േരാഗം കൂടി
യേപ്പാൾ േഡാക്ടർക്കു്
െടലിേഫാൺ െചയ്യാൻ
ശ്രമിച്ചതും, അലവലാതികളായ ഒരു കാമുകനും കാമു
കിയും ഇടവിടാെത ദീർഘേനരം േഫാണിൽ സംസാ
രിച്ചതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു് േഡാക്ടെറ വിവരമറിയി
ക്കാൻ കഴിയാെത വന്നതും, അതിെന്റ ഫലമായി േരാ
ഗി അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചതുെമാെക്ക അേദ്ദഹം ഹൃദയ
സ്പർശിയായി വർണ്ണിച്ചിരുന്നു. ഇരുപതുെകാല്ലം മുൻപാ
ണു് ഞാനതു് വായിച്ചതു്. അന്നു് ഉമ്മർ കാണിച്ച രച
നാൈവദഗ്ദ്ധ്യം ഇന്നു കാണിക്കുന്നില്ല.

മഷിെയ അവഗണിക്കുകയും
ചുണ്ടമർത്തലിനു് തൂലികയ
മർത്തലിേനക്കാൾ പ്രാധാ
ന്യം കല്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
കാലയളവാണു് നമ്മുേടതു്.

പലരും പലതും
1.എം. േഗാവിന്ദൻ, ശ്രീ. ആനന്ദിെന്റ ‘ആൾക്കൂട്ടം’ എന്ന
േനാവലിെന്റ േസ്താതാവായി നടക്കുന്ന കാലം. ഞാൻ

ആ േനാവൽ വായിച്ചതിനു േശഷം എെന്റ ശിഷ്യൻ
ശ്രീ. ഇ. എൻ. മുരളീധരൻ നായേരാടു് (മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. ഇ. െക
ൈപ്രവറ്റ് െസക്രട്ടറി ഇേപ്പാൾ) പറഞ്ഞു ധിഷണാപര
മായ ഭാവനയുെട സൃഷ്ടിയായ ആ േനാവലിെന എനി
ക്കു് അംഗീകരിക്കാനാവിെല്ലന്നു്. മുരളീധരൻ നായർ
എെന്റ ആ മതം േഗാവിന്ദെന അറിയിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദ
ഹം പറഞ്ഞു: “അതു സാരമില്ല. കൃഷ്ണൻ നായർക്കു് ഒര
ഭിപ്രായമുണ്ടേല്ലാ അതുമതി.” ഒരഭിപ്രായവുമില്ലാെത നട
ക്കുന്നവേരക്കാൾ അഭിപ്രായമുള്ളവെര ആദരിക്കുന്ന
സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു േഗാവിന്ദനു്.
2. Francoise Sagan എന്ന ഫ്രഞ്ചു്
േനാവലിസ്റ്റിെന്റ (സ്ത്രീ) ‘Bonfour
Tristesse’ എന്ന േനാവൽ മേനാ
ഹരമാെണന്നു് കൗമുദി ആഴ്ച
പ്പതിപ്പിെന്റ എഡിറ്ററായിരുന്ന
െക. ബാലകൃഷ്ണൻ എേന്നാടു് പല
തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഫ്രഞ്ചു് ഭാഷ
യിലുള്ള മൂലകൃതി 8,40,000 പ്രതികളാണു് വിറ്റുേപായതു്.
തർജ്ജമകൾ 45,00,000 പ്രതികൾ വിറ്റു. ഇത്രയും േകാ
പ്പികൾ വിറ്റതുെകാണ്ടു് േനാവൽ േകമമാെണന്നു് വരു
ന്നില്ല. ഇെതഴുതുന്നയാൾ സഗാങ്ങിെന്റ എല്ലാ േനാവ
ലുകളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ൈപങ്കിളി േനാവലുകളുെട നിർ
മ്മാണത്തിനു് ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കി അതിെന്റ അധി
കാരസ്ഥാനത്തിരുന്ന സ്ത്രീയാണു് ഇവർ. ബാലകൃഷ്ണൻ
വാഴ്ത്തിയ േനാവലും ൈപങ്കിളി തെന്ന.
3. വാെമാഴിേയക്കാൾ വരെമാഴിയാ

ണു് േശ്രഷ്ഠെമന്നു് വിശ്വസിക്കുകയും
അതനുസരിച്ചു് പ്രവർത്തിക്കുകയും
െചയ്ത മഹാകവിയാണു് േയാസിഫ്
േബ്രാഡ്സ്കി. ‘Ink is more honest
than blood’ എന്നും ‘There are

places where lips touched lips for
the first time ever, or pen pressed
paper with real fervour’ എന്നും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞി
ട്ടുണ്ടു്. ചുണ്ടുകൾ ആദ്യമായി മറ്റു ചുണ്ടുകെള അമർത്തു
ന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടു്. പേക്ഷ തൂലിക കടലാസ്സിൽ അമ
േബ്രാഡ്സ്കി

രുേമ്പാഴാണു് യഥാർത്ഥ തീവ്രതേയാ വികാര തീക്ഷ്ണ
തേയാ ഉണ്ടാകുന്നതു്. മഷിക്കു് രക്തേത്തക്കാൾ സത്യ
സന്ധതയുമുണ്ടു്. േബ്രാഡ്സ്കിയുെട രണ്ടു് പ്രസ്താവങ്ങളും
രചനകളുെട മാഹാത്മ്യെത്ത പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. ദൗർ
ഭാഗ്യത്താൽ മഷിെയ അവഗണിക്കുകയും ചുണ്ടമർത്ത
ലിനു് തൂലികയമർത്തലിേനക്കാൾ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കു
കയും െചയ്യുന്ന കാലയളവാണു് നമ്മുേടതു്.
4. െപരിേങ്ങാളുകാരനായ ഒെരഴുത്തുകാരൻ എെന്റ വീ
ട്ടിെലത്തി. എത്തി കേസരയിലിരുന്നേതയുള്ളൂ. െപ

െട്ടന്നു് അേദ്ദഹം ചാടിെയഴുേന്നറ്റു് എെന്റ വീട്ടിെന്റ
ഉള്ളിേലക്കു് ഒറ്റച്ചാട്ടം. ‘സാറിെന്റ ഗ്രന്ഥപ്പുരെയാന്നു
കാണെട്ട’ എന്നു് ചാടുന്ന േവളയിൽ ആ മനുഷ്യൻ
പറഞ്ഞതു ഞാൻ േകട്ടു. അതിഥിെയ അപമാനിക്ക
രുതേല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചു് വീട്ടിനകേത്തക്കുള്ള ചാട്ടം
എെന്റ ഏകാന്തതയിേലക്കുള്ള (privacy) കറന്നുകയറ്റ
മാെണങ്കിലും സാരമില്ല എന്നു് ചിന്തിച്ചു് ഞാനും അേദ്ദ
ഹേത്താെടാപ്പം ചാടിെച്ചന്നു. പുസ്തകങ്ങളാെക േനാ
ക്കി, ചിലെതടുത്തു് കക്ഷത്തിൽ വച്ചു് അേദ്ദഹം തിരിച്ചു
വന്നു. ഭാഗ്യം െകാണ്ടു് മലയാളം പുസ്തകങ്ങേള അേദ്ദ
ഹം എടുത്തുള്ളൂ. െപരിേങ്ങാളുകാരനു് നന്ദി.
സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ
നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുെട േപ
വന്നാൽ പുസ്തകങ്ങൾ
രിൽ ചുമത്തുന്ന കുറ്റെമല്ലാം
കണ്ടിേട്ട േപാകുക
നമ്മുെട കുറ്റം തെന്നയാണു്.
യുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം
എെന്റ വീട്ടിെലത്തിയ ഒരു െചറുപ്പക്കാരി ‘പുസ്തകങ്ങൾ
കാണെട്ട’ എന്നു പറഞ്ഞു. ‘വരൂ’ എന്നു ഞാൻ. ഞാൻ
മുൻപിൽ നടന്നു. ഓേരാ അലമാരിയും തുറന്നിട്ടു. േമശ
പ്പുറത്തു അടുക്കിവച്ച പുസ്തകങ്ങൾ േമൽത്തട്ടിൽ െചന്നു
തട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടു്. അവയുെട ഇടയിൽ നിന്നു് ഇറങ്ങി
വന്ന എലികളും പാറ്റകളും യുവതിെയ സ്വാഗതം െചയ്തു
െവളിയിേലക്കു ചാടി. സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കിയിരുെന്നങ്കിൽ
ഞാൻ ആ ആഴ്ചയിൽ വാങ്ങിച്ച ഇലിയഡിെന്റ ഇംഗ്ലീ
ഷ് തർജ്ജമപ്പുസ്തകത്തിെന്റ (ഫിറ്റ്സ് െജറാൾഡിെന്റ
തർജ്ജമ) ഒരു മൂല മുഴുവൻ എലിയുെട വായിലിരിക്കു
ന്നതു കാണാമായിരുന്നു. ശ്രീ. സുകുമാർ അഴീേക്കാടു
പറഞ്ഞതു സത്യം. വാങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വാ
യിക്കാത്തതു െകാണ്ടു് അവ തീറ്റിച്ചു നമ്മേളാടു പ്രതി
കാരം െചയ്യുന്നു. മുറിയിൽ ദൂെര ഒരലമാരി നിറെയ പു
സ്തകങ്ങൾ, ‘െചന്നു േനാക്കിെക്കാള്ളു അവയും’ എന്നു
ഞാൻ പറെഞ്ഞങ്കിലും യുവതി ശങ്കാകുലയായി നിന്ന
േതയുള്ളു. ഞാൻ അകെലയാണു നിൽക്കുന്നതു്. എങ്കി
ലും അവർ അലമാരിയുെട അടുത്തുേപാലും േപായില്ല.
േപായിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല സംശയേത്താെട കൂടക്കൂെട
തിരിഞ്ഞു േനാക്കുകയും െചയ്തു. നൂറു വയസ്സുള്ള എെന്റ
േനർക്കാണു് ഭയത്തിെന്റയും സംശയത്തിെന്റയും േനാട്ട
ങ്ങൾ അവർ അയച്ചതു്. വാതിലിനു അടുത്തു വച്ച അല
മാരിയിെല മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ േനാക്കാൻ െചറുപ്പ
ക്കാരി എത്തിയേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം
കുറവാെണന്നു കണ്ടു ഞാൻ െതാട്ടടുത്തുള്ള മുറിയിേല
ക്കു െചന്നു കേസരയിൽ ഇരുന്നു. അേപ്പാൾ അവരുെട
അസ്വസ്ഥതയും സംശയവും മാറി. എന്നിട്ടു് ഓേരാ പു
സ്തകവുെമടുത്തു് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു.
തകഴിയുെട െചമ്മീൻ
നല്ല േപ്രമകഥ. കലയിലൂെട സ്വർണ്ണം വാരിെയറിഞ്ഞു
െകാടുക്കും വായനകാർക്കു അേദ്ദഹം. പേക്ഷ നിത്യജീ
വിതത്തിൽ ലുബ്ധ്.
െപാൻകുന്നം വർക്കിയുെട കഥാസമാഹാരം
സർ. സി. പിെയ കഥകളിലൂെട എതിർത്ത ധീരൻ. സമ്മാ
നം നൽകുന്നവെരേപ്പാലും എതിർക്കുന്ന ധീരതയുണ്ടു്
അേദ്ദഹത്തിനു്.
േകശവേദവിെന്റ അയൽക്കാർ
േടാൾേസ്റ്റായിയുെട യുദ്ധവും സമാധാനവും എന്ന േനാ
വലിെനക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണു് ഇെതന്നു സ്വയം വിശ്വ
സിച്ചു േദവ്. ഈ വിശ്വാസമറിഞ്ഞു് േടാൾേസ്റ്റായി ശവ
കുടീരത്തിനകത്തു കിടന്നു് അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും തിരിയു
ന്നുണ്ടു്.
ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടു് അവർ പൂമുഖേത്തക്കു വന്നു. അല്പം
കഴിഞ്ഞു േപാകുകയും െചയ്തു. യുവതിയുെട െപരുമാറ്റം
കണ്ടിട്ടാവണം എനിക്കു് െപാടുന്നെന അമ്പതു വയസ്സു
കൂടി. ഇേപ്പാൾ നൂറ്റമ്പതു വയസ്സാെണനിക്കു്.
5. ഞാൻ േജാലി േനാക്കിയിരുന്ന കാലത്തു് ഒരു വി

ദ്യാർത്ഥിനി എേന്നാടു പതിവായി ഒരധ്യാപകെനക്കു
റിച്ചു പരാതി പറയുമായിരുന്നു. ‘കുട്ടി തെന്ന േനരായ
വിധത്തിൽ െപരുമാറിയാൽ മതി’ എന്നു ഞാൻ മറു
പടി പറഞ്ഞു. യുവാവായ സന്ന്യാസി ആചാര്യേനാടു
പരാതിയുമായി െചന്നു. ‘ഗുേരാ ഞാൻ ധ്യാനത്തിൽ
മുഴുകുേമ്പാേഴല്ലാം ഒരു സുന്ദരി വന്നു എെന്ന വശീക
രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു’. ആചാര്യൻ ചുവപ്പു ചായത്തിൽ
മുക്കിയ ബ്രഷ് അയാെള ഏല്പിച്ചിട്ടു അറിയിച്ചു, “ഇനി
അവൾ വരുേമ്പാൾ ഈ ബ്രഷ് െകാണ്ടു അവളുെട
െനറ്റിയിൽ ഗുണനചിഹ്നമിട്ടു െകാടുക്കണം. അേപ്പാൾ
നമുക്കറിയാം െപണ്ണു് ആെരന്നു്. അടുത്ത ധ്യാനേവ
ളയിൽ യുവതി വന്നു. യുവാവ് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞതു
േപാെല ചിഹ്നമിട്ടു. അയാൾ ഓടി വന്നു് ഗുരുവിെന കാ
ര്യം അറിയിച്ചു. “നല്ലതു് ഇനി േപായി കുളിച്ചു് ഉറങ്ങു”.
അയാൾ കുളിമുറിയിൽ കയറി കണ്ണാടിയിൽ േനാക്കി
യേപ്പാൾ തെന്റ െനറ്റിയിൽ ചുവന്ന അടയാളം കണ്ടു.
ഗുണപാഠം, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുെട േപരിൽ ചുമത്തുന്ന
കുറ്റെമല്ലാം നമ്മുെട കുറ്റം തെന്നയാണു്.
□

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

