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സാഹിത്യവാരഫലം

1998/03/27-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

പ്രപഞ്ചത്തിെല ശക്തിവിേശഷങ്ങൾക്കു് അടിമെപ്പട്ടു
ഗതിഹീനനായി മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു എെന്നാരാ
ശയം. അതല്ല ആ ശക്തിവിേശഷങ്ങെള ജയിച്ചടക്കി
അവൻ ചക്രവർത്തിെയേപ്പാെല വിരാജിക്കുന്നു എന്നു്
മെറ്റാരാശയം. ഈ ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘ
ട്ടനമാണു് നമ്മൾ എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതു്.
ആദ്യെത്ത ആശയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ജീവിത
ത്തിെന്റ ശൂന്യതയ്ക്കു്, മരണത്തിൻ ഊന്നൽ നല്കുന്നു.
വ്യക്തി പ്രസിഡന്റാകാം, പ്രധാന മന്ത്രിയാകാം, േഡാ
ക്ടറാകാം, പ്രതിഭാശാലിയാകാം, ശിപായിയാകാം.
ഏതായാലും ആ വ്യക്തി മരണെമന്ന ഗർത്തത്തിൽ
വീണു് അപ്രത്യക്ഷനാകും. രണ്ടാമെത്ത ആശയത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവർ പരിമിതികെള ലംഘിച്ചു് ഐശ്വ
രാംശമുള്ളവനായി മാറി പരമസത്യെത്ത സാക്ഷാ
ത്കരിക്കുന്നു. അവർ ശങ്കരാചാര്യർ ‘വിേവക ചൂഡാ
മണി’യിൽ പറഞ്ഞതുേപാെല കളിപ്പാട്ടം െകാണ്ടു കളി
ക്കുന്ന ശിശുവിെനേപ്പാെല രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയ
ചക്രവർത്തിെയേപ്പാെല ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. അവർക്കു
മരണത്തിെന്റ ശൂന്യത അനുഭവെപ്പടുന്നില്ല. മുകളിെല
ഴുതിയ ആദ്യെത്ത ആശയമാണു് അസ്തിത്വവാദികളുേട
തു്. അതിനു് ആധുനികർ കല്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നവീ
നതയുേണ്ടാ എന്നാണു് എെന്റ സംശയം. അടുത്ത കാ
ലത്തു് ‘േയാഗവാസിഷ്ഠം’ വായിച്ചേപ്പാൾ എെന്റ ഈ
സംശയത്തിനു പരിഹാരമുണ്ടായി. ജീവിതത്തിെന്റ നി
സ്സാരതെയക്കുറിച്ചു് ശ്രീരാമൻ വസിഷ്ഠേനാടു പറഞ്ഞ
മട്ടിൽ കമ്യുവും സാർത്രും അവർക്കു മുൻപു് നീേചയും
നമ്മേളാെടാന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രാമൻ പറഞ്ഞെതല്ലാം
ഇവിെടെയടുത്തു കാണിക്കാൻ വയ്യ. എങ്കിലും ചിലതു
ആയിെക്കാള്ളെട്ട: മനുഷ്യൻ മരിക്കാനായി ജനിക്കുന്നു
(ജായേത മൃതേയ േലാേക) എല്ലാ സമ്പത്തുകളും ദൗർ
ഭാഗ്യങ്ങളാണു് (ആപദഃസമ്പദ്ഃസർവഃ) ജീവിതം മര
ണത്തിനുള്ളതാണു് (ജീവിതം മരണാൈയവ) സമ്പത്തു്
സുഖത്തിനുള്ളതല്ല (ന ശ്രീഃ സുഖായ) സൂക്ഷിച്ചുവച്ചാൽ
അതു നശിക്കും, വിഷമയമായ വള്ളി മരണമുണ്ടാക്കു
ന്നതുേപാെല (ഗുപ്താ വിനാശാനം ധേത്ത മൃതിം വി
ഷലതാ യഥാ) ജീവിതം ശരൽകാലേമഘം േപാെല
കൃശമാണു്. എണ്ണയില്ലാത്ത ദീപം േപാെലയാണതു്.
തിര േപാെല അതു് ഉരുണ്ടുേപാകുന്നു. േപായതായി മാ
ത്രം കാണെപ്പടുന്നു (േപലവം ശരദീപാഭ്ര മേസ്നഹ ഇവ
ദീപകഃ തരംഗ ഇവാേലാലം ഗതേമ േവാപലക്ഷ്യേത)
മരങ്ങളുെട ജീർണ്ണിച്ച ഇലകൾ േവഗത്തിൽ നശിക്കു
ന്നതുേപാെല വിേവകമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഏതാനും
ദിവസങ്ങൾ െകാണ്ടു് അപ്രത്യക്ഷരാകുന്നു.
(പർണ്ണാനി ജീർണ്ണാനി യഥാ തരുണാം

സമേത്യ ജന്മാശു ലയം പ്രയാന്തി
തൈഥവ േലാകാഃ സ്വവിേവകഹീനാഃ
സേമത്യ ഗച്ഛന്തി കുേതാ പ്യേഹാഭിഃ)

അടിസ്ഥാനപരങ്ങളായ കുെറ ആശയങ്ങളുണ്ടു് ഈ
േലാകത്തു്. ചിലർ ചില ആശയങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം
നല്കി അവെയ ബഹുജന ദൃഷ്ടിയിൽ െകാണ്ടു വരുന്നു.
അതു െചയ്യുന്നയാൾ അപ്രേമയ പ്രഭാവനാെണങ്കിൽ
ജനതയുെട മാനസിക മണ്ഡലത്തിൽ അവ സ്വാധീ
നത െചലുത്തും. അേത്രയുള്ളൂ.

എസ്. വി. േവണുേഗാപൻ നായർ
‘േയാഗവാസിഷ്ഠ’െത്തക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണു
ഈ േലഖനം തുടങ്ങിയതു്. അതിെന്റ സ്വാധീനതയിൽ
അമർന്നിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് അതിെല ഒരു കഥ തെന്ന
ഇവിെട ചുരുക്കിെയഴുതാം.

ഉത്തര പാണ്ഡവരാജ്യത്തു് ലവണെനന്ന രാജാവ് വാ
ണിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു മന്ത്രികൻ രാജസന്നിധിയിൽ
വന്നു് മയിൽപ്പീലി വീശി രാജാവിെന മാന്ത്രികവിദ്യക്കു്
വിേധയനാക്കി. ഉടേന അേദ്ദഹത്തിനു് ഇനിപ്പറയുന്ന
അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി. ഒരു പ്രഭു െകാടുത്ത നല്ല കുതിര
യുെട പുറത്തുകയറി രാജാവ് സഞ്ചരിച്ചു. നിയന്ത്രണം
വിട്ടു് ആ കുതിര വനത്തിേലക്കാണു് ഓടിേപ്പായതു്.
അശ്വേവഗത്തിൽ അമർഷം പൂണ്ട രാജാവ് വനത്തി
െല ഒരു മരത്തിെന്റ െകാമ്പിൽ കയറിപ്പിടിച്ചു. കുതിര
അങ്ങു േപാവുകയും െചയ്തു. വനത്തിൽ അലഞ്ഞുതിരി
ഞ്ഞ അേദ്ദഹം ഒരു ചണ്ഡാലെപ്പൺകുട്ടിേയാടു ഭക്ഷ
ണം യാചിച്ചു. തെന്ന വിവാഹം കഴിക്കാെമങ്കിൽ അതു
െകാടുക്കാെമന്നു് അവൾ. അവരുെട വിവാഹം കഴി
ഞ്ഞു. ചണ്ഡാല കുടുംബേത്താെടാരുമിച്ചു വസിച്ച രാ
ജാവ് െപൺകുട്ടിയിൽ സന്തത്യുൽപാദനം നടത്തി
പല തവണ. ദീർഘകാലം അവേരാെടാത്തു താമസി
ച്ചു അേദ്ദഹം. അങ്ങെനയിരിെക്ക അവിെട ഭീതിദമായ
ക്ഷാമമുണ്ടായി. വലിയ കുടുംബെത്ത േപാറ്റാൻ വഴിയി
െല്ലന്നു കണ്ട രാജാവ് തീയിൽ ചാടി മരിച്ചു.
െപെട്ടന്നു് മാന്ത്രികശക്തിയിൽ നിന്നു വിമുക്തനായ രാ
ജാവ് ലവണൻ തെന്നയാണു താെനന്നു മനസ്സിലാക്കി.
മാന്ത്രികവിദ്യക്കു് അടിമെപ്പട്ടേപ്പാൾ തനിക്കുണ്ടായ
അനുഭവങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങളാേണാ എന്നു് അറിയാൻ
േവണ്ടി അേദ്ദഹം സ്വപ്നത്തിൽ പണ്ടു് താൻ ചണ്ഡാല
നായിക്കഴിഞ്ഞ കാട്ടിേലക്കു േപായി. തെന്ന അത്ഭുത
െപ്പടുത്തുന്ന മട്ടിൽ ഓേരാ അനുഭവവും സത്യമായിരുന്നു
െവന്നു് രാജാവ് ഗ്രഹിച്ചു. ൈവരൂപ്യമുള്ള, കറുത്ത നി
റമുള്ള െപൺകുട്ടിെയ അേദ്ദഹം അവിെട കണ്ടു. ഒപ്പം
ഭാര്യാപിതാവിെനയും ഭാര്യാമാതാവിെനയും. ഒരുകാല
ത്തു്, ഒരു സ്ഥലത്തു് സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപു നടന്ന
സംഭവങ്ങൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിെല അനുഭവങ്ങ
ളായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്താെമന്നാണു് ഇക്കഥ വ്യക്ത
മാക്കുന്നെതന്നു് ഗ്രന്ഥം എഡിറ്റ് െചയ്ത B. L. Atreya
എഴുതുന്നു.
ഇരുപതാം ശതാബ്ദത്തിെല അത്യു
ജ്ജ്വലമായ േനാവൽ എന്നു പരി
ണത പ്രജ്ഞരായ നിരൂപകർ വി
േശഷിപ്പിക്കുന്ന ‘Remembrance
of Things Past’ എന്ന േനാവലി
െല മർസൽ പ്രുസ്ത് (Marcel Proust
1871–1922) എഴുതിയ ഒരു ഭാഗം
ഇവിെട എടുത്തു കാണിേക്കണ്ടി
പ്രുസ്ത്
യിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞുകാലത്തു് ഒരു ദിവസം പ്രുസ്ത് വീട്ടി
െലത്തി. മകനു് തണുക്കുന്നുെവന്നു് കണ്ടു് അമ്മ അവ
നു് ചായയും ഒരു കഷണം െകയ്ക്കും െകാടുത്തു. ഒരു
സ്പൂൺ നിറെയ ചായയും അതിൽ കുതിർന്ന െകയ്ക്കും
മർസൽ വായിേലക്കാക്കി. ആ ചൂടുള്ള പാനീയം താ
ലുവിൽ െതാട്ടേതയുള്ളൂ. മർസലിനു െഞട്ടലുണ്ടായി.
എേന്താ അസാധാരണത്വം! തനിക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയാത്ത ഒരാനന്ദാനുഭൂതി മർസലിനു്. എന്താണി
തു്? എന്താണു കാരണം? മർസൽ െചറിയ കുട്ടിയാ
യിരുന്നേപ്പാൾ േകാങ്േബ്ര എന്ന സ്ഥലത്താണു് താ
മസിച്ചിരുന്നതു്. അന്നു് അവെന്റ വല്യമ്മായി ചായ
യിൽ മുക്കിയ െകയ്ക്കിൻ കഷണം അവനു െകാടു
ക്കുമായിരുന്നു. ഈ ഭൂതകാലാനുഭവം അമ്മ െകാടു
ത്ത െകയ്ക്കിൻ കഷണം വായ്ക്കകേത്തയ്ക്കു വച്ചേപ്പാ
ഴും അവനുണ്ടായി. ധിഷണെയസ്സംബന്ധിച്ച ഓർമ്മ
യല്ല അതു്. അനിച്ഛാപൂർവകമായ ഓർമ്മയിലൂെടയു
ണ്ടായ ഭൂതകാലാനുഭവത്തിെന്റ പ്രതീതിയാണതു്.
അമ്മ െകാടുത്ത ചായയും കുതിർന്ന െകയ്ക്കും മറന്നു
േപായ ഒരു േതാന്നലിെന—േകാങ്േബ്രയിെല െക
യ്ക്കു് െകാടുക്കലിേനാടു ബന്ധെപ്പട്ട േതാന്നലിെന—
പുനരുൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. പ്രുസ്തിെന്റ േനാവൽ അനിച്ഛാ
പൂർവകമായ ഓർമ്മയിലൂെട ഭൂതകാലെത്ത പ്രത്യാന
യിക്കുന്നതിെനയാണു ചിത്രീകരിക്കുന്നതു്. (Terence
Kelmartin-െന്റ തർജ്ജമ, െപൻഗ്വിൻ ബുക്ക്സ്, വാ
ല്യം 1, പുറം 50).
ഞാനിത്രയും എഴുതിയതു ശ്രീ. എസ്. വി. േവണുേഗാ
പൻ നായരുെട ‘വീടിെന്റ നാനാർത്ഥം’ എന്ന മേനാ
ഹരമായ െചറുകഥയിേലക്കു വരാനാണു് (കഥ മാതൃ
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ). വീടു വച്ചവർക്കും ബന്ധുക്കൾ വീ
ടുവച്ചതു കണ്ടവർക്കും അതിെനക്കുറിച്ചു് എെന്തല്ലാം
സ്മരണകളാവും ഉണ്ടാവുക. പേക്ഷ അവെയാെക്ക
വിസ്മരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മാന്ത്രികത്വശക്തിയിൽ നി
ന്നു േമാചനം േനടിയ രാജാവ് ചണ്ഡാലഭവനത്തിൽ
പാർത്തതിെന ഓർമ്മിച്ചതു േപാെല, ചൂടു ചായയിൽ
കുതിർന്ന െകയ്ക്കിെന്റ താലുവിലുള്ള സ്പർശം വർഷ
ങ്ങൾക്കു മുൻപുണ്ടായ ഒരു സംഭവെത്ത പ്രത്യാനയിച്ച
തു േപാെല േവണുേഗാപൻ നായരുെട കഥ നമ്മുെട
ഭവനനിർമ്മാണ സ്മരണകെള പ്രത്യാനയിക്കുന്നു. സ്മ
രണകൾ ഉളവാക്കിയ വികാരങ്ങളും കഥാപാരായണ
മുളവാക്കിയ വികാരങ്ങളും സദൃശങ്ങളായിഭവിക്കുന്നു.
രാജാവിനു ഹർഷാതിേരകം. പ്രുസ്തിനു ഹർഷാതിേര
കം. നമുക്കും ഹർഷാതിേരകം.
ഭവനനിർമ്മാണത്തിെന്റ സവിേശഷതെയ ഇങ്ങെന
ആേലഖനം െചയ്തിട്ടു കഥാകാരൻ േലാകത്താെകയു
ള്ള നിർമ്മാണങ്ങളിേലക്കും അവയുെട ദാരുണസ്വഭാ
വങ്ങളിേലക്കും അനായാസമായി കടന്നു െചല്ലുന്നു. കി
ളിയുെട കൂടു നിർമ്മിതി, സിെമന്റ് ൈപപ്പിനുള്ളിെല കു
ടുംബജീവിതം, അച്ഛെന്റ വീടുനിർമ്മിതിയുെട േനർക്കുള്ള
മകെന്റ ഉപാലംഭം ഇങ്ങെന പലതും സൂചിപ്പിച്ചു കഴി
യുേമ്പാൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ ദൗർഭാഗ്യം സമ്പൂർ
ണ്ണമായി സ്ഫുടീകരിക്കെപ്പടുന്നു. ഇതാണേല്ലാ ജീവിതം
എന്നു പറഞ്ഞു നമ്മൾ വാരികയടച്ചുവച്ചു ചിന്താധീനരാ
യി ഇരിക്കുന്നു. ആ ചിന്താധീനതയ്ക്കു േദാഷമില്ല. അതു
അനുവാചകെന ഉന്നമിപ്പിക്കുന്നേതയുള്ളൂ. സിദ്ധികളു
ള്ള കഥാകാരനാണു് എസ്. വി. േവണുേഗാപൻനാ
യർ. വീടിെന്റ നാനാർത്ഥങ്ങൾ കാണിച്ചു് ജീവിതത്തി
െന്റ നാനാർത്ഥങ്ങളിേലക്കു് കഥാകാരൻ എെന്ന നയി
ക്കുന്നു.

ൈക തളരുന്നു
ഞാൻ ആലപ്പുഴ സനാ
മരങ്ങളുെട ജീർണ്ണിച്ച ഇലകൾ
തനധർമ്മ വിദ്യാലയ
േവഗത്തിൽ നശിക്കുന്നതു
ത്തിൽ പഠിക്കുേമ്പാ
േപാെല വിേവകമില്ലാത്ത ആളു
ഴാണു് െതക്കനാര്യാ
കൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ
െകാണ്ടു് അപ്രത്യക്ഷരാകുന്നു.
െട്ട ഭാസ്കരപ്പണിക്കെര
പരിചയെപ്പട്ടതു്. അേദ്ദ
ഹം ആ വിദ്യാലയത്തിൽ ഫിഫ്ത്ത് േഫാമിൽ പഠിക്കു
കയായിരുന്നു. കണക്കിനു േമാശമായിരുന്ന എെന്ന
അതിൽ വിദഗ്ദ്ധനായ ഭാസ്കരപ്പണിക്കർ വീട്ടിൽ വന്നു
പഠിപ്പിച്ചു. പില്ക്കാലത്തു് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരേത്ത
ക്കു േപാന്നേപ്പാൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലാസ്സിെല വിദ്യാർ
ത്ഥിയായിരുന്ന അേദ്ദഹം എേന്നാെടാരുമിച്ചു താമസി
ച്ചുെകാണ്ടാണു് േകാേളജിൽ േപായിരുന്നതു്. എെന്റ
അച്ഛനമ്മമാർ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനായിരുന്ന ഭാസ്കര
പ്പണിക്കെര മകെനേപ്പാെല േസ്നഹിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ദി
വസങ്ങളിൽ ഞാനും അേദ്ദഹവും കിള്ളിയാറ്റിൽ കുളി
ക്കാൻ േപാകും. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ നൂറു തവണ
മുങ്ങാെമന്നു വിചാരിച്ചു മുങ്ങൽ തുടങ്ങി. െപാടുന്നെന
ദിഗന്തങ്ങൾ െഞട്ടുമാറുള്ള ഒരു ശബ്ദം ആറ്റിൻകരയി
െല കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നുയർന്നു. ഭാസ്കരപ്പണിക്കർ മുങ്ങി
നിവർന്നേപ്പാഴാണു് ആ ഭയങ്കരമായ നിർേഘാഷമു
ണ്ടായതു്. അതുേകട്ടു് അേദ്ദഹം ആറ്റിൽ മലർന്നു വീ
ണു. സ്ഥൂലഗാത്രനായ അേദ്ദഹെത്ത വലിച്ചിഴച്ചു കര
യിേലക്കു െകാണ്ടുവരാൻ ദുർബ്ബലനായ എനിക്കു കഴി
യുമായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ ശബ്ദം െകാണ്ടു ഞങ്ങെള േപ
ടിപ്പിച്ച എെന്റ ബന്ധു കുറ്റിക്കാട്ടിൽനിന്നു് ഇറങ്ങിവന്നു
ഭാസ്കരപ്പണിക്കെര എെന്റ സഹായേത്താെട വലിച്ചു
കരയിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു. കുേറക്കഴിഞ്ഞു് കണ്ണുതുറ
ന്ന അേദ്ദഹെത്ത ഞങ്ങൾ െമെല്ല നടത്തിച്ചു് വീട്ടിെല
ത്തിച്ചു. ഭാസ്കരപ്പണിക്കർക്കു അന്നു രാത്രി വലിയ പനി.
േഡാക്ടർ ചികിത്സിച്ചിട്ടും പനി കൂടിക്കൂടി വന്നേതയുള്ളൂ.
അേദ്ദഹെത്ത ഞങ്ങൾ ആലപ്പുെഴ െകാണ്ടു േപായി വീ
ട്ടിലാക്കി. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു്, ഒരിക്കൽ
അേരാഗദൃഢഗാത്രനായിരുന്ന അേദ്ദഹം മരിച്ചു േപാ
യി. ഞങ്ങെള േപടിപ്പിച്ച ആളും ഇന്നില്ല. പേക്ഷ ഭാ
സ്കരപ്പണിക്കരുെട ചരമത്തിൽ—അറുപതു വർഷം മുൻ
പുണ്ടായ ചരമത്തിൽ—ഞാൻ ഇന്നും ദുഃഖിക്കുന്നു. േപ
ടിപ്പിച്ചയാൾ മരിച്ചിട്ടു് ഇരുപതു വർഷമായി. എങ്കിലും
ഞാൻ ആ മനുഷ്യെന ഇന്നും െവറുക്കുന്നു.
ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവം കൂടി പറയ
െട്ട. കുസൃതിക്കാരനായ ഒരു പയ്യൻ
റബർ െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാമ്പിെന
ഒരു െചറുപ്പക്കാരിയുെട മുന്നിേലക്കു
എറിഞ്ഞുെകാടുത്തു. വിചാരിക്കാതി
രിക്കുേമ്പാൾ വന്നുവീണ ആ ഇഴജ
ന്തുവിെനക്കണ്ടു യുവതി െഞട്ടി. അവളുെട മാനസിക
നില തകർന്നു. കാലേമെറക്കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൾ അനി
യത മാനസിക നിലേയാെട കഴിയുന്നു.
േപടിപ്പിക്കൽ ട്രാജഡിയിെലത്തിക്കും ആളുകെള. ശ്രീ.
കണ്ണൻ േമേനാനും ശ്രീമതി േബബി േമേനാനും എഴു
തിയ ‘ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു ദിവസം’ എന്ന കഥയിൽ സാ
ങ്കല്പികേമാ യഥാർത്ഥേമാ ആയ േപടിപ്പിക്കൽ െകാ
ണ്ടു് ഒരാളിനു് വന്ന മാനസികമായ അനിയത്വമാണു്
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു് (കഥ മലയാളം വാരികയിൽ).
ആഖ്യാനത്തിെന്റ സവിേശഷതയാൽ ‘ഇഫക്ട്’ ഉണ്ടാ
ക്കാൻ കഥെയഴുതിയവർക്കു കഴിയുെന്നങ്കിലും ഇത്ത
രം കഥകളുെട കാലം എേന്ന കഴിഞ്ഞുെവന്നു് എനിക്കു
പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇെതാെക്ക വായിക്കുേമ്പാൾ
ഉത്കൃഷ്ടമായ സാഹിത്യെത്ത മുറുെകപ്പിടിക്കുന്ന എെന്റ
ൈകയ്ക്കു് ൈശഥില്യം സംഭവിക്കുന്നു. അതുേപാെല പല
അനുവാചകരുെടയും ൈകകൾക്കു അയവു വരുന്നുണ്ടാ
കുെമന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.

വിചാരങ്ങൾ
David Lodge സ്ട്രക്ചറലിസം,

1. സമുദായം നന്നാക്കാ

നായി ബഹുജനമധ്യ
ത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രയ
ത്നിക്കുന്നവർ വ്യക്തിയു
െട കഷ്ടപ്പാടിൽ ശില
െയേപ്പാെല കാഠിന്യമു
ള്ളവരാണു്. സമുദായ
െത്തക്കുറിച്ചു പരിഗണിക്കാത്തവർ വ്യക്തികെള സഹാ
യിക്കും. അവരുെട കഷ്ടപ്പാടുകെള ദൂരീകരിക്കുകയും
െചയ്യും.
േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസം ഇവെയ
ക്കുറിച്ചു് എഴുതുേമ്പാൾ എനിക്കു്
എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നു. പേക്ഷ
ഇവിെടയുള്ളവർ ആ വിഷ
യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് എഴുതുന്നതു്
എനിക്കു് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

2. ൈവേലാപ്പിള്ളി പ്രഭാഷകനായിരുന്ന ഒരു സേമ്മ
ളനത്തിെന്റ അധ്യക്ഷൻ എൻ. േഗാപാലപിള്ളയാ
യിരുന്നു. അേദ്ദഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങിയതു് ഇങ്ങെന:
“ഒരു കാലത്തു് കവിയായിരുന്ന ൈവേലാപ്പിള്ളി ശ്രീ

ധരേമേനാൻ…” മീറ്റിങ്ങ് കഴിഞ്ഞതിനു േശഷം ഞാൻ
ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെട ‘സഹ്യെന്റ മകൻ’ എന്ന കാവ്യം
േഗാപാലപിള്ളസ്സാറിെന െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ചു. ഉടെന
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “മാഘമഹാകാവ്യത്തിൽ ഗജ്ജലീ
ലകെള വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്. അതു വായിച്ചിട്ടാണു് നിങ്ങ
ളുെട ൈവേലാപ്പിള്ളി ‘സഹ്യെന്റ മകൻ’ എഴുതിയതു്”.
ഞാൻ അന്നുതെന്ന മാഘമഹാകാവ്യെമടുത്തു േനാക്കി.
േഗാപാലപ്പിള്ളസ്സാർ പറഞ്ഞതു ശരിയാെണന്നു ഗ്രഹി
ക്കുകയും െചയ്തു.
3. ഒരു സംശയവും േവണ്ട. ‘േനെര
െചാേവ്വ’ എഴുതാത്തവനു് താൻ
പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം മനസ്സി
ലായിട്ടില്ല. ചിന്തയിൽ സ്പഷ്ടതയു
ള്ളവൻ സ്പഷ്ടമായി എഴുതും. കാ
റൽ മാർക്സ് മഹാനായ ചിന്തക
നാണേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ The

Eighteenth Burmaire of Louis
Bonaparte എന്ന പ്രബന്ധം വായിക്കു. സിേതാപല
ത്തിെന്റ സുതാര്യാവസ്ഥ അതിനുണ്ടു്. David Lodge
സ്ട്രക്ചറലിസം, േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസം ഇവെയക്കു
റിച്ചു് എഴുതുേമ്പാൾ എനിക്കു് എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നു.

പേക്ഷ ഇവിെടയുള്ളവർ ആ വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചു് എഴു
തുന്നതു് എനിക്കു് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
4. െഫമിനിസ്റ്റുകൾ സ്ത്രീപീഡനെത്തക്കുറിച്ചു് പറയുന്ന
െതാെക്ക ശരിയാണു്. ഭാര്യയുെട അച്ഛൻ സ്വത്തു വി

ട്ടുെകാടുക്കാത്തതിെന്റ േപരിൽ അവെള ഇഞ്ചിഞ്ചാ
യി ചതയ്ക്കുന്നവെര എനിക്കറിയാം. സ്ത്രീധനം കിട്ടാത്ത
തുെകാണ്ടു്, അവെള അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നവെരക്കുറി
ച്ചു് നമ്മൾ എന്നും അറിയുന്നുണ്ടു്. ഭാര്യെയ മെറ്റാരു
ത്തേനാടു കൂടി ശയിക്കാൻ ഭർത്താവ് നിർബന്ധിച്ചു.
അവൾ വഴങ്ങാത്തതുെകാണ്ടു് തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ
കൽച്ചട്ടിേയാെട അടുപ്പിൽ നിെന്നടുത്തു് അവളുെട തല
വഴി ഒഴിച്ച ഒരു നരാധമെന എനിക്കു േനരിട്ടറിയാം.
സ്ത്രീപീഡനം ഇേപ്പാൾ കൂടുതലുണ്ടു്. പേക്ഷ മെറ്റാരു പീ
ഡനം െഫമിനിസ്റ്റുകളുെട ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടിെല്ലന്നു േതാ
ന്നുന്നു. െഗാേണാറിയ, സിഫിലിസ് ഈ മാരകേരാഗ
ങ്ങളുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർ അവെയ ചാരിത്രശാലിനിക
ളായ സഹധർമ്മിണികൾക്കു പകർന്നു െകാടുക്കുന്നു.
േഡാക്ടർ െതറ്റിദ്ധരിക്കുെമന്നു വിചാരിച്ചു് അവർ ചികി
ത്സയ്ക്കു േപാകുകില്ല. യാതന സഹിച്ചു് സഹിച്ചു് അവർ
മരണത്തിേലക്കു െചല്ലുന്നു. ൈലംഗികേരാഗം ഭാര്യമാർ
ക്കു പകർന്നുെകാടുത്തു് അവെര അകാലചരമം പ്രാപി
പ്പിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുെട േനർക്കും െഫമിനിസ്റ്റുകൾ
േരാഷാഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ചു വിേടണ്ടതാണു്. നിയമം െകാ
ണ്ടു് ഈ പാവെപ്പട്ട സ്ത്രീകെള രക്ഷിക്കാനാവുേമാ എന്നു
േനാേക്കണ്ടതാണു്.

കുതിരയ്ക്കു ക്ഷയം
പണ്ടു തിരുവനന്തപുരത്തു് ജട്ക്ക എന്നു വിളിക്കുന്ന
ഒരുതരം കുതിരവണ്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. കാണാൻ ഭംഗി
യുണ്ടു്. പേക്ഷ കയറാൻ, സഞ്ചരിക്കാൻ കഠിനതയും
ദുഷ്കരത്വവുേമെറ. ചരിഞ്ഞ ചവിട്ടുപടിയിൽ ചവിട്ടി അക
േത്തക്കു കയറിയാൽ ആറടിത്താഴ്ചയിേലക്കു െചന്നു
വീഴും. പിറകുവശെത്ത സീറ്റിലിരുന്നാൽ തിരശ്ചീനമാ
യിട്ടാവും (Slanting) ഇരിപ്പു്. മുൻവശെത്ത സീറ്റിലാണി
രിക്കുന്നെതങ്കിൽ മൂക്കുകുത്തി മുൻേപാട്ടു വീഴും. കുതിര
ഓടിത്തുടങ്ങിയാൽ നിരപ്പുള്ള പാതയിലാണു് സഞ്ചാ
രെമങ്കിലും അകത്തിരിക്കുന്നവർ െപാങ്ങുകയും താഴുക
യും െചയ്യും. ജനസഞ്ചയത്തിെന്റ ഭാഗ്യം െകാണ്ടു് ഈ
വാഹനമങ്ങു് അപ്രത്യക്ഷമായി. വണ്ടികൾ ദ്രവിച്ച ഓല
െഷഡിൽ കയറ്റിയിട്ടിരുന്നു കുെറക്കാലത്തിനു മുൻപു്.
അവയും െപാളിഞ്ഞു െപാളിഞ്ഞു േപായി. ക്ഷയേരാ
ഗം പിടിച്ചേപാെലയുള്ള ചില കുതിരകൾ ദയനീയമായ
മുഖഭാവേത്താെട ഇന്നും ചില വീടുകളിൽ നിൽക്കുന്നതു
ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടു്. അവയ്ക്കു േജാലി െകാടുക്കാൻ വല്ല
മാർഗ്ഗവുമുേണ്ടാ? ഉണ്ടു്. കടലാസു് െകാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന
ഒരുതരം െകാച്ചു് കാറ് ഇന്നു പലരും ഓടിക്കുന്നുണ്ടു്.
കുെറ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഓടാെതയാകും.
അേപ്പാൾ ഈ കുതിരകെള അവയുെട മുൻപിൽ െകട്ടി
വലിപ്പിക്കാം. ആളുകൾക്കു് കാറിനകത്തു് ഇരിക്കുകയും
െചയ്യാം. Horse Car അങ്ങെന ധാരാളമായി വരാൻ
േപാകുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു്. അെല്ലങ്കിൽ അത്രകാ
ലം എന്തിനു കാത്തിരിക്കുന്നു. ചിലേരാടിക്കുന്ന വലിയ
കാറുകളുെട മുൻപിൽത്തെന്ന േജാലിയില്ലാത്ത ഈ കു
തിരകെള െകട്ടാം. െപേട്രാെളാഴിച്ചു് ഓടിക്കുേമ്പാഴുണ്ടാ
കുന്ന ചീറ്റലും തുമ്മലും കുരയും കുതിര വലിക്കുേമ്പാൾ
കാറിനു് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അശ്വേവഗം പ്രസിദ്ധമാണ
േല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് െപേട്രാൾൈത്തലം ഒഴിച്ചു ഓടിക്കു
ന്നതിേനക്കാൾ േവഗത്തിൽ േപാകും അശ്വേമാേട്ടാർ
വാഹനം. പഴഞ്ചൻ കാറുകൾ ഉന്തിെക്കാണ്ടു നടക്കു
ന്നവർ േജാലിയില്ലാെത വാലാട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ കു
തിരകെള വാങ്ങി ഉപേയാഗിക്കണെമന്നാണു് എെന്റ
അഭ്യർത്ഥന. െപേട്രാൾ ക്ഷാമെമങ്കിലും തീരുമേല്ലാ.
എനിക്കിനി ജീവിതകാലം വളെര
യിെല്ലങ്കിലും രാജയക്ഷ്മാവ് പിടിെപ
ട്ട എല്ലൻ കുതിരകൾ പഴഞ്ചൻ കാ
റുകൾ വലിച്ചുെകാണ്ടു േപാകുന്നതു
കണ്ടിേട്ട ഞാൻ അന്ത്യശ്ശ്വാസം വലി
ക്കൂ. ഭാഗ്യം. അത്ര തെന്ന കാത്തി
രിേക്കണ്ടതില്ല. അറുപഴഞ്ചൻ വി
ഷയമാകുന്ന ശകടെത്ത ബഹുപ്ര
ആർ. ഡി. െലയ്ങ്
യുക്തവും സർവസാധാരണവുമായ ഭാഷയുെട അശ്വം
വലിച്ചുെകാണ്ടു് നടക്കുന്നതു് ഞാൻ േദശാഭിമാനി ആഴ്ച
പ്പതിപ്പിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. ഒരു െകാച്ചു െപൺകുട്ടിെയ
ആേരാ ബലാത്കാരേവഴ്ച നടത്തിയേത്ര. ആ കുഞ്ഞി
െനക്കാണാൻ അവളുെട അച്ഛനമ്മമാർ േപാകുന്നു
േപാലും. ഇവിെട വണ്ടിയും കുതിരയും ഒേര മട്ടിൽ ജീർ
ണ്ണിച്ചവ. േഫാഡ് ലിങ്കണും േറാൾസ് േറായിസും രാ
ജരഥ്യകളിലൂെട ഓടുന്ന ഇക്കാലത്തു് ഈ േഹാഴ്സ് കാ
റിെന്റ സഞ്ചാരം തികച്ചും ജുഗുപ്സാവഹമായിരിക്കുന്നു.
ഞാെനന്തിനു കുറ്റം പറയണം? േറാൾസ് േറായിസ്
കാറ് വാങ്ങാൻ പണമില്ലാത്തവർ പഴഞ്ചൻ കാറിൽ
ചാകാറായ കുതിരെയ െകട്ടി അതിെന ചാട്ട െകാണ്ട
ടിക്കും (ശ്രീമതി സാറാ േജക്കബിെന്റ ‘ശിവനി’ എന്ന
കഥയാണു് ഈ വാക്യങ്ങളുെട രചനയ്ക്കു എെന്ന േപ്രരി
പ്പിച്ചതു്).

പുതിയ പുസ്തകം
േസ്കാട്ടിഷ് ൈസൈക്കയട്രിസ്റ്റ്—മേനാേരാഗ ചികിത്സ
കൻ—ആർ. ഡി. െലയ്ങ്ങിെന്റ Conversations with

Children, Self and Others, The Voice of Experience,
The Facts of Life, The Politics of Experience and The
Bird of Paradise ഈ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങേള ഞാൻ വാ
യിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അേദ്ദഹെത്ത വിശ്വവിഖ്യാതനാക്കിയ The
Divided Self എന്ന ഗ്രന്ഥം എനിക്കു കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതി

നാൽ െലയ്ങ്ങിെനക്കുറിച്ചു് എഴുതുേമ്പാൾ പരിപൂർ
ണ്ണത വരില്ല. അെതാഴിവാക്കാനായി The Divided Self
എന്ന പുസ്തകെത്തക്കുറിച്ചു് The Fontana Dictionary
of Modern Thinkers എന്ന റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ
കണ്ടതു് ഞാൻ ചുരുക്കിെയഴുതുകയാണിവിെട. ഭ്രാന്തി
െന്റ കാരണം ജീവശാസ്ത്രത്തിലല്ല േതേടണ്ടതു്. കുടുംബ
ജീവിതത്തിെല പിരിമുറുക്കങ്ങളിലാണു് അതേന്വഷി
േക്കണ്ടെതന്നു െലയ്ങ് വാദിക്കുന്നു. ബാഹ്യേലാക
ത്തിനു ഉന്മാദെമന്നു േതാന്നിക്കുന്നതിൽ ഏതാെണ്ടാ
രർത്ഥമുെണ്ടന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം.
മേനാേരാഗ ചികിത്സകൻ ഈ ബാഹ്യേലാകേത്താ
ടു—കുടുംബേത്താടു—േചർന്നു അനിയതമായി െപരുമാറു
ന്നവെന ഭ്രാന്തൻ എന്നു കരുതുന്നു.
കുടുംബവും അനിയതാവസ്ഥ വന്ന
വനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകരു
േമ്പാഴാണു് അവൻ ഭ്രാന്തിൽ ആശ്ര
യസ്ഥാനം കെണ്ടത്തുന്നതു്. സമു
ദായം ഭ്രാന്തായി, ഭ്രാന്തില്ലായ്മയാ
യി കാണുന്നതിെന ധീരതേയാെട
“േചാദ്യം െചയ്ത” ചികിത്സകനാണു
െലയ്ങ്. നമുക്കു അന്യരില്ലാെത ജീ
വിക്കാൻ വയ്യ. അന്യർക്കു നമ്മളില്ലാെതയും ജീവിക്കാ
െനാക്കുകയില്ല. അതിനാൽ ഭ്രാന്തു വന്നവെന മറ്റാളുക
ളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണു കാേണണ്ടത്, ചികിത്സിേക്ക
ണ്ടതു്.
Divided Self എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രചനയ്ക്കു േശഷം പരി

ഗണനാർഹങ്ങളായ പല പുസ്തകങ്ങളും െലയ്ങ് എഴു
തി. പിന്നീടു് അേദ്ദഹം ബുദ്ധമതതത്ത്വങ്ങളും ഭാരതീയ
ദർശനങ്ങളും പഠിക്കാൻ സിേലാണിേലക്കും ഭാരത
ത്തിേലക്കും േപായി. ഗുരുവായി മാറുകയും െചയ്തു. കവി
യുമായിരുന്നു അേദ്ദഹം. 1989 ഓഗസ്റ്റ് 23-നു് ൈവകു
േന്നരം െലയ്ങ് ഒരേമരിക്കൻ ധനികനുമായി െടന്നീ
സ് കളിക്കുകയായിരുന്നു. െപെട്ടന്നു അേദ്ദഹം തളർ
ന്നു വീണു മരിക്കുകയും െചയ്തു.
62 വർഷെത്ത ധന്യമായ ജീവി
തത്തിനു േശഷം ഇവിെട നിന്നു്
അന്തർദ്ധാനം െചയ്ത മഹാനായ
ഈ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ, മേനാ
േരാഗ ചികിത്സകെന്റ ജീവചരിത്രം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ ഏഡ്രിയൻ
െലയ്ങ് എഴുതിയതു ഞാൻ വാ
യിച്ചു. ആർ. ഡി. െലയ്ങിെന്റ ജീ
വിതസംഭവങ്ങളറിയാൻ, അന്യാദൃശ സ്വഭാവമാർന്ന
മനഃശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങളറിയാൻ ഈ ജീവചരിത്രം നമ്മ
െള സഹായിക്കും (R. D. Laing, A Life-Adrian Laing,
Harper Collins Publishers, pp. 248).

□

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 ആതിഥ്യമര്യാദക്കാരനുമായി
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

പ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരി
ക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുക
െളാ 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

