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സാഹിത്യവാരഫലം

1998/04/03-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഇ. എം. എസ്
അനന്തമായ കാലം. അതങ്ങെന
പ്രവഹിക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ ഒരു
നിമിഷം അർക്കകാന്തി പ്രസരിപ്പി
ക്കും. കാലം ഒഴുകിേപ്പായാലും ആ
േശാഭാവിേശഷം ദിശാചക്രെത്ത
തിളക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും. അമ്മട്ടിലു
ള്ള ദിവാകരദീപ്തിയാണു് ഇ. എം.
ഇ. എം. എസ്
എസ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷ
ശരീരം ഇന്നില്ല. എങ്കിലും ആ മഹാേതജസ്സു് ജനതയ്ക്കു്
മാർഗ്ഗം കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്നു.
ഇ. എം. എസ്. െന്റ രാ
ഇസ്രീയൽ രാഷ്ടത്തിെന്റ ജീർണ്ണ
ഷ്ട്രേസവനം ജനത
തെയയും അപക്ഷയെത്തയും
യ്ക്കു് ൈധഷണികമായ
ധീരതേയാെട എടുത്തുകാണി
ഉേത്തജനം നൽകി.
ക്കുന്ന മഹാനായ സാഹിത്യ
കാരനാണു് ഏമസ് ഓസ്സ്
ചരിത്രസങ്കല്പത്തിനു്
നൂതന മാനം െകാടു
ത്തു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ മസ്തിഷ്കം െകാണ്ടായാലും ൈക
െകാണ്ടയാലും മഹനീയങ്ങളാണു് എന്നു് അേദ്ദഹം സ്വ
ന്തം ജീവിതം െകാണ്ടു് െതളിയിച്ചു. അധികാരമല്ല, മനു
ഷ്യത്വമാണു് ഉത്കൃഷ്ടെമന്നു് ഈ മഹാവ്യക്തി വ്യക്ത
മാക്കിത്തന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചുണ്ടുകേളക്കാൾ പാവ
നങ്ങളാണു് പാവങ്ങളുെട കണ്ണീരുതുടയ്ക്കുന്ന കരങ്ങെള
ന്നു് നമ്മെള ഉദ്േബാധിപ്പിച്ച ഈ മഹാവ്യക്തിയുെട
തിേരാധാനത്തിൽ ഞാനും വായനക്കാേരാെടാപ്പം
ദുഃഖിക്കുന്നു.

ഇസ്രാേയലും ഇന്ത്യയും
ഐന്ദ്രജാലിക ശക്തിയുള്ള ഇസ്രാ
േയൽ േനാവലിസ്റ്റ് ഏമസ് ഓസ്സി
െന്റ (Amos Oz, born. 1939) മേനാ
ജ്ഞമായ ഒരു െചറുകഥയുണ്ടു്.
“Setting the Worlds to Rights”
എന്ന േപരിൽ. സർവ്വവിേദ്വഷിയാ
യി. ഇരുട്ടു് സഞ്ചയിച്ചു് ഏകാന്തജീ

വിതം നയിച്ച ഒരാളിെന്റ കഥയാ
ണതു്. അയാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു.
പേക്ഷ ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു് അവർ പിരി
ഞ്ഞു. അവൾ വീണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കാത്തതുെകാണ്ടു്
അയാൾ അവളുെട ശരീരം യാചിച്ചുെകാണ്ടു് പിെന്നയും
പിെന്നയും െചല്ലുമായിരുന്നു. േവഗമാകെട്ട എന്നു പറ
ഞ്ഞു് അവൾ ചിലേപ്പാൾ അതിനു സമ്മതിക്കും. പതി
വുേപാെല അയാൾ അവളുെട അടുെത്തത്തി ശരീര
ത്തിനുേവണ്ടി യാചിച്ചു. അവൾ അത്തവണ സമ്മതി
ച്ചില്ല. െതല്ലുേനരം അയാൾ യാചന നടത്തിെയങ്കിലും
ഫലെപ്പട്ടില്ല. െതരുവിെന്റ അറ്റത്തുനിന്നു് ഒരു േവശ്യ
െയ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു് അയാൾ േമാശെപ്പട്ട േഹാട്ടലിേല
ക്കു േപായി. േനരം െവളുക്കുന്നതുവെര അവേളാടു് ഒരു
മിച്ചുകഴിെഞ്ഞങ്കിലും അയാൾ അവെളയും തെന്നയും
വല്ലാെത െവറുത്തു. രാത്രിയായേപ്പാൾ അയാൾ ഒരു
ഉദ്യാനത്തിൽ െചന്നു് അവിെടയുള്ള മരത്തിൽ തൂങ്ങി
മരിച്ചു. േലാകം നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനും മറ്റുള്ളവ
രും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു്
അയാളുെട മൃതേദഹം കുഴിച്ചുമൂടിയതിെനക്കുറിച്ചു് വിേശ
ഷിെച്ചാന്നും പറായാനില്ല. അയാൾ ശാന്തനായി വിശ്ര
മിക്കെട്ട.
ഏമസ് ഓസ്സ്

ഇസ്രാേയൽ രാഷ്ട്രത്തിെന്റ ജീർണ്ണതേയയും അപക്ഷ
യെത്തയും ധീരതേയാെട എടുത്തു കാണിക്കുന്ന മഹാ
നായ സാഹിത്യകാരനാണു് ഏമസ്സ് ഓസ് (ആസ്സ്
എന്നും ഉച്ചാരണമുണ്ടു്). ഈ രചനയിെല കഥാപാത്രം
തെന്ന ആ രാജ്യത്തിെന്റ ഭ്രംശത്തിനു് പ്രതിനിധീഭവി
ക്കുന്നു. കഥെയക്കുറിച്ചു് പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാേരാടു്
പറയാനല്ല എെന്റ കൗതുകം. സ്വന്തം രാജ്യത്തിെന്റ ദു
രവസ്ഥെയസ്സംബന്ധിച്ചു് ചില വാക്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടു്.
അവയിേലക്കു് വായനക്കാെര െകാണ്ടുെചല്ലാനാണു്
എനിക്കു് താല്പര്യമുള്ളതു്. എെന്റ ദുർബലമായ ഭാഷാ
ന്തരീകരണത്തിലൂെട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങളുെട ശക്തി
അവർക്കു് അറിയാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ!
“യുദ്ധസംബന്ധിയായ പരാജയം െകാേണ്ടാ സാമ്പ

ത്തികമായ തകർച്ച െകാേണ്ടാ അല്ല ആളുകൾ നശി
ച്ചു് േപാകുന്നതു്. അവർക്കു് ഇതറിഞ്ഞുകൂടാ. േനതാക്ക
ന്മാെരന്നു് സ്വയം കരുതുന്നവർക്കും ഇതറിയാൻ പാടി
ല്ല. ജനങ്ങൾ ജീർണ്ണതയിൽ വീഴുേമ്പാൾ മാത്രേമ ശത്രു
എത്തുകയുള്ളൂ. വാതിലിലൂെട അകേത്തക്കു് കടക്കൂ…
െതളിഞ്ഞ ആകാശത്തു് നിന്നു് െകാള്ളിയാെനന്നേപാ
െല അപത്തു് ആഞ്ഞടിക്കും… രാജ്യെത്ത നശിപ്പിക്കു
ന്നതു് യുദ്ധമല്ല: അഴിമതിയാണു്. അതിെന്റ പുതുഗന്ധം
കനമാർന്നു് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു”.
േവെറാരിടത്ത്: “ഭ്രാന്തുപിടിച്ച ഈ രാജ്യം അതറിയാ
െത സ്വന്തം മാംസം െകാണ്ടു് വയറു നിറയ്കുകയാണു്.
ഈ രൂപം ഇേപ്പാഴും വളരുന്നു, വ്യാപിക്കുന്നു. പ്രത്യ
ക്ഷമായി സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്. പു
തിയ േറാഡുകൾ നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ ശവ
ത്തിെന്റ മുടിയും നഖങ്ങളും അതു് അഴുകുന്നതുവെര
വളർന്നു െകാണ്ടിരിക്കുെമന്നു് ഏതു ജീവശാസ്ത്രജ്ഞ
നും സമ്മതിക്കും. അഴിമതിയിൽ നിന്നു് അഴിമതിയിേല
ക്കു് െചന്നു് ഈ ഘടനയാെക നാേശാന്മുഖമാകുന്നു.
േവശ്യ മരിക്കുന്നതു വെര കാൻസർ അവെള കാർന്നു
തിന്നും” ഏമസ് ഓസ്സ് സ്വന്തം രാജ്യെത്തയാണു് േവ
ശ്യെയന്നു വിളിക്കുന്നതു്. ജന്മേദശത്തിെന്റ ദയനീയാവ
സ്ഥയിൽ മനം െനാന്തു് പരിേദവനം െചയ്യുകയാണു്
അേദ്ദഹം. പേക്ഷ ഓസ്സ് പറയുന്നതു ഇൻഡ്യാക്കാ
രായ ഞങ്ങൾക്കും േചരുെമന്നു് അേദ്ദഹം അറിയുന്നു
േണ്ടാ എേന്താ?

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: ഞാൻ നിങ്ങെള ആദ്യമായി കണ്ടാൽ
എെന്റ വിചാരം എന്തായിരിക്കും?

ഉത്തരം: നിങ്ങളുെട വിചാരെമന്തായിരിക്കുെമന്നു്

എനിക്കറിഞ്ഞു കൂടാ. പേക്ഷ നിങ്ങെളയാണു് ഞാൻ
ആദ്യമായി കാണുന്നെതങ്കിൽ ‘ഇതാ ഒരു തസ്കരൻ’
എന്നു വിചാരിക്കും.

േചാദ്യം: കീർത്തിേകട്ട സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കു
േമ്പാൾ നമുക്കു ഒന്നും വിേശഷിച്ചു േതാന്നാത്തതു്
എന്തുെകാണ്ടു്?

ഉത്തരം: അതങ്ങെനയാണു്. കന്യാകുമാരിയും േകാ
വളവും ആദ്യമായി കണ്ടേപ്പാൾ നരച്ച സ്ഥലങ്ങളായി
േട്ട എനിക്കു േതാന്നിയുള്ളു. ചില േനാവലിസ്റ്റുകൾക്കും
കവികൾക്കുമുള്ള കീർത്തി അവരുെട ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കി
ല്ലാത്തതുേപാെലയാണിതു്.

േചാദ്യം: സാഹിത്യവാരഫലത്തിൽ ക്രിട്ടിസിസെമാ
ന്നുമില്ലേല്ലാ?

ഉത്തരം: താങ്കൾ െതങ്ങിൽ കയറുന്നതു് പുല്ല് പറി
ക്കാനാേണാ?

േചാദ്യം: െകാതുകു കടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തു െചയ്യ
ണം?

ഉത്തരം: വിവാഹം കഴിക്കൂ. മധുവിധുകാലമത്രയും
െകാതുകു കടിച്ചാലും നിങ്ങളതു അറിയുകയില്ല.

േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട േകാളം േപാെല രസകരമായി
േവെറ േകാളമുേണ്ടാ മലയാളത്തിൽ?

ഉത്തരം: സ്തുതിച്ചതിനു നന്ദി. ദീപിക ദിനപത്രത്തി
െന്റ വാരാന്ത്യപ്പതിപ്പിൽ ശ്രീ. എം. വി. െബന്നി എഴു
തുന്ന അവേലാകനങ്ങൾ നന്നു്. സാഹിത്യവാരഫല
ക്കാരനു നർമ്മേബാധമില്ല. െബന്നിക്കു് അതു് ഏെറയു
ണ്ടു്.
േചാദ്യം: ഹിറ്റ്ലറും ഈശ്വരനും ഒരുേപാെല. ശരി
യേല്ല?

ഉത്തരം: ശരി. ഹിറ്റ്ലർ നിരപരാധരായ ജൂതന്മാ

െര ലക്ഷക്കണക്കിന്നു െകാന്നു. ഈശ്വരൻ അപരാ
ധം െചയ്യാത്തവെര ഭൂകമ്പത്തിലൂെട െകാന്നുെകാണ്ടി
രിക്കുന്നു. രണ്ടുേപരും സദൃശർ.

േചാദ്യം: എനിക്കു ധാരാളം വായിക്കണെമന്നുണ്ടു്.

കുറച്ചുകാലേത്തക്കു് നിങ്ങളുെട ൈലബ്രറിയിൽ എനി
ക്കു താമസിക്കാൻ സൗകര്യം തരുേമാ?

ഉത്തരം: ജീവിതാസ്തമയമായതുെകാണ്ടു് ഞാൻ പു

സ്തകങ്ങെളല്ലാം മക്കൾക്കു് വീതിച്ചുെകാടുത്തു. ഒന്നു
രണ്ടു നിഘണ്ടുക്കളും വിശ്വവിജ്ഞാനേകാശത്തിെന്റ
ഒരു വാല്യവും മാത്രേമ എെന്റ വീട്ടിലുള്ളു. പുസ്തകങ്ങൾ
വീട്ടിലുെണ്ടങ്കിൽത്തെന്നയും നിങ്ങൾക്കു പ്രേയാജന
മുണ്ടാകുെമന്നു് േതാന്നുന്നില്ല. േദേവന്ദ്രനു നപുംസക
ത്വമുെണ്ടങ്കിൽ അയാളുെട ചുറ്റും ഉർവ്വശിയും രംഭയും
േമനകയും തിേലാത്തമയും മറ്റും വന്നു നിന്നാൽ എന്തു
പ്രേയാജനം?

േചാദ്യം: ക്ലിന്റെന്റ രഹസ്യജീവിതത്തിൽ ആളുകൾ
ഇത്ര േക്ഷാഭിക്കുന്നെതന്തിന്നു്? അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്ത്രീ
ജിതത്വം ഭരണകാര്യങ്ങെള ബാധിക്കില്ലേല്ലാ.

ഉത്തരം: ക്ലിന്റൺ െതറ്റുകാരനാേണാ എന്നു് എനി

ക്കറിയില്ല. പേക്ഷ ഒരു വലിയ രാജ്യത്തിെന്റ അധികാ
രി ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വിശ്വാസ്യത നഷ്ടമാകും. ഓഫീസിെല കാര്യക്ഷമത
തകരും. അതു തകർന്നാൽ രാജ്യത്തിെന്റ ഡിസിപ്ലിൻ
തകരും. അേതാെട രാജ്യം നശിക്കും.

തങ്കേമാതിരേമാ ശ്രീചക്രേമാ
ഞാെനാരു പഴയ മനുഷ്യനാണു്. ഇനിയുള്ള ഹ്രസ്വകാ
ലമത്രയും ആ രീതിയിൽത്തെന്ന കഴിഞ്ഞു േപാകണ
െമന്നാണു് എെന്റ ആഗ്രഹം. പഴഞ്ചനായതുെകാണ്ടു്
ഭവനനിർമ്മാണത്തിെന്റ നൂതനത്വത്തിേലാ വീട്ടിന
കെത്ത ഉപകരണങ്ങളുെട വ്യാമിശ്രതയിേലാ എനി
ക്കു അഭിരമിക്കാൻ വയ്യ. ‘മലയാളനാട്’ വാരികയുെട
പത്രാധിപരായിരുന്ന എസ്. െക. നായരുെട െകാല്ല
ത്തുള്ള വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം േപായി. കാപ്പികു
ടി കഴിഞ്ഞു് ൈക കഴുകാനായി ബാത്റൂമിേലക്കു െച
ന്നേപ്പാൾ വാഷ്േബസിെന്റ മുകളിലായി ചില ഉപക
രണങ്ങൾ െവട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതു കണ്ടു. ഒന്നിെന്റ പിടി
തിരിച്ചുേനാക്കി. െവള്ളം ഒഴുകുന്നില്ല. േവെറാന്നു േനാ
ക്കി. അതും ഫലമില്ല. വല്ലതും പിടിച്ചുതിരിച്ചു് ജലപ്ര
വാഹമുണ്ടായാേലാ? ഞാനും എസ്. െകയുെട വീടും
മുങ്ങിേപ്പാകുമേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് ‘എച്ചിൽൈക്ക’ ഉയർ
ത്തിെക്കാണ്ടു ഞാൻ എസ്. െക. നായരുെട അടുെത്ത
ത്തി അേപക്ഷിച്ചു ലജ്ജേയാെട. “റ്റാപ് തുറക്കാനറി
ഞ്ഞുകൂടാ”. മാന്യനായ അേദ്ദഹം ചിരിയും പുച്ഛവുമടക്കി
െക്കാണ്ടു് എെന്റ കൂെട വന്നു് റ്റാപ് തുറന്നു തന്നു. ൈക
കഴുകിത്തീരുന്നതുവെര എസ്. െക അവിെട നിന്നതു
െകാണ്ടു് ‘ഇതടയ്ക്കുന്നെതങ്ങെന?’ എന്നു േചാദിേക്കണ്ടി
വന്നില്ല എനിക്കു്. അേദ്ദഹം തെന്ന റ്റാപ് അടച്ചു.
‘മലയാളം’ വാരികയു

രചയിതാവിെന്റ ഉള്ളിൽ ഒരു
െട പ്രമുക്തി നടന്ന
സംഭവെത്തക്കുറിച്ചുണ്ടായ
ദിവസം. ഇൻഡ്യൻ
സത്യപ്രതീതി ബഹിഃപ്രകാശനം
എക്സ്പ്രസ് പത്രത്തി
െകാള്ളുേമ്പാൾ സത്യാത്മക
പ്രതീതിയായിബ്ഭവിക്കുന്നു.
െന്റ അധികാരികൾ
ഒരു നക്ഷത്രേഹാട്ട
ലിെല മേനാഹരമായ മുറിയാണു് എെന്റ താമസത്തി
നു ഏർപ്പാടു െചയ്തതു്. അങ്ങെന അതിനകത്തിരിക്കു
േമ്പാൾ േറാഡിേലക്കു േപാകാൻ കൗതുകം. മുറി പൂേട്ട
ണ്ടതിെല്ലന്നു കരുതി ഞാൻ താേക്കാൽ മുറിക്കുള്ളിൽ
വച്ചിട്ടു കതകു വലിച്ചടച്ചു് േറാഡിേലക്കു െചന്നു. തി
രിച്ചു് വന്നു് കതകു തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ അതു തു
റക്കുന്നില്ല. േഹാട്ടലിെല ഒരു േജാലിക്കാരൻ അതി
േല േപായേപ്പാൾ വാതിൽ തുറക്കാൻ വയ്യേല്ലാ എന്നു
ഞാൻ അയാേളാടു പറഞ്ഞു. ആ യുവാവ് മറുപടി നൽ
കി: “െവളിയിൽ നിന്നു് അടച്ചാൽ ഓേട്ടാമാറ്റിക്കായി
പൂട്ടിേപ്പാകുന്നതാണു് ഇവിടെത്ത വാതിലുകൾ. താ
േക്കാെലവിെട?” താേക്കാലിെന്റ ഡ്യൂപ്ലിെകയ്റ്റ് േഹാ
ട്ടലധികാരിയിൽ നിന്നു് കണ്ടുപിടിെച്ചടുത്തു മുറി തുറ
ക്കാൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ കാത്തു നിൽേക്കണ്ടതായി വന്നു
എനിക്കു്.

അടുത്ത കാലത്തു് ഒരു സമ്പന്ന
െന്റ വീട്ടിൽ ഞാൻ േപായി. ഞാ
നിന്നുവെര കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ജംഗമ
സ്സാമാനങ്ങളവിെടേയെറ. വിേശ
ഷെപ്പട്ട ഒരു ഉപകരണം. അതി
ലിരിക്കാേമാ എെന്നനിക്കറിഞ്ഞു
കൂടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് അറ
ച്ചറച്ചു് ഞാൻ ഗൃഹനായകേനാടു
ബഷീർ
േചാദിച്ചു ‘ഇതു് ഇരിക്കാനുള്ളതാേണാ?’ അേദ്ദഹം പു
ച്ഛം മറച്ചു് ‘അേതയേത ഇരുന്നാെട്ട’ എന്നു മറുപടി പറ
ഞ്ഞു. ഇെതാെക്കെക്കാണ്ടാണു് ഞാനാദ്യേമ പറഞ്ഞ
തു് ‘ഞാൻ പഴയ മനുഷ്യനാ’െണന്നു്. മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ കൃത്രിമപ്പകിട്ടു് എനിക്കു് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല.
ശരീരഭാഗം േവദനിപ്പിക്കുന്ന മരക്കേസരയിൽ ഇരിക്കാ
നാണു് എനിക്കു െകാതി; പട്ടുെമത്തയിട്ട െസറ്റിയിലിരി
ക്കാനല്ല.
സാഹിത്യത്തിലും എെന്റ വീക്ഷണഗതി ഇതേത്ര. വള്ള
േത്താളിെന്റ ‘മഗ്ദലനമറിയം’ വായിക്കുേമ്പാൾ െകാച്ചുവ
ള്ളത്തിലിരുന്നു് നിലാവിൽ മുങ്ങിയ തടാകത്തിലൂെട െമ
െല്ല നീങ്ങുന്ന പ്രതീതി. കുമാരനാശാെന്റ പ്രൗഢതയാർ
ന്ന ‘കരുണ’യിലൂെട സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ മസ്തിഷ്കേത്താടു
ബന്ധെപ്പട്ട ആഹ്ലാദത്തിൽ വീണു ഞാൻ വിസ്മയിക്കു
ന്നു. പേക്ഷ വിസ്മയമില്ലാെത ചന്ദ്രികാചർച്ചിതമായ രാ
ത്രിയിൽ െകാതുമ്പുവള്ളത്തിലിരുന്നു തുഴയുവാനാണു്
എനിക്കു് താല്പര്യം. സിദ്ധികളുള്ള അയ്യപ്പപ്പണിക്കരു
െട കാവ്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിേനക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം
ചങ്ങമ്പുഴയുെടയും ഇടപ്പള്ളി രാഘ
വൻപിള്ളയുെടയും കവിതാ േസ്ത്രാ
തസ്വിനിയിൽ ആമജ്ജനം െചയ്യാ
നാണു്. ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറി
െന്റ ‘തങ്കേമാതിരം’ എന്ന കഥ ഉപ
രിതലസ്പർശി മാത്രമായിരിക്കാം.
പേക്ഷ ശ്രീ. കാക്കനാടെന്റ ‘ശ്രീ
ചക്രം’ വായിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
നല്ലതു ‘തങ്കേമാതിരം’ വായിക്കുന്നതാെണന്നു ഞാൻ
വിചാരിക്കുന്നു.
ഇരുപതാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ ആദ്യകാലയളവിൽ സാ
ഹിത്യ രചനയിൽ ഉണ്ടായ ഈ ഇച്ഛാശക്തി പ്രകട
നം വികസിതാവസ്ഥയിെലത്തിയിരിക്കുന്നു ഇേപ്പാൾ.
അതുെകാണ്ടു് േമാപാസാങ്ങിെന്റ ഹൃദയംഗമങ്ങളായ
െചറുകഥകൾ ഇന്നാരും എഴുതുന്നില്ല.േറ്റാമസ് മാനി
െന്റ ‘െഡത്തു് ഇൻ െവനീസ്’ എന്ന ധിഷണാപരമായ
െചറുകഥയിലാണു് ആളുകൾക്കു തല്പരത്വം. (െഹൻ
ട്രി മില്ലർ മാനിെന (fabricator) കപട രചയിതാവ്—
എന്നു വിളിച്ചതു ഓർക്കുക) ബാതൽമീയുെട (Donald
Barthelme 1931–1989) മസ്തിഷ്ക സംബന്ധകങ്ങളായ
കഥകെളക്കാൾ എനിക്കഭിമതങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നി
ന്നുവരുന്ന െചേക്കാവിെന്റ കഥകളാണു്. ‘The Master
and Margarita’ എന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ േനാവെല
ഴുതിയ ബുൾകഫിെന്റ (BulgaKov 1891–1940) ‘The
Heart of a Dog’ എന്ന മസ്തിഷ്ക സംബന്ധിയായ കഥ
െയക്കാൾ എനിക്കാദരിക്കാൻ കഴിയുന്നതു് വിേക്താ
റിയ െതാക്കേറഫയുെട കലാമൂല്യം കൂടിയ കഥകളാ
ണു്. (പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാർ ഇവരുെട കഥകൾ
വായിക്കണം. ഓേരാ കഥയും അതിസുന്ദരമാണു്).
രചയിതാവിെന്റ ഉള്ളിൽ ഒരു സംഭ
വെത്തക്കുറിച്ചുണ്ടായ സത്യപ്രതീതി
ബഹിഃപ്രകാശനം െകാള്ളുേമ്പാൾ
സത്യാത്മക പ്രതീതിയായിഭവിക്കു
ന്നു. അതിെന ഉചിതങ്ങളായ പദ
ങ്ങളിലൂെട, ബിംബങ്ങളിലൂെട രൂ
വിേക്താറിയ
െതാക്കേറഫ
പവത്കരിക്കുേമ്പാൾ ൈനസർഗ്ഗി
കത എന്ന ഗുണം വരുന്നു. ഈ ൈനസർഗ്ഗികതയല്ല
ശ്രീ. പി. െക. ശ്രീനിവാസെന്റ ‘ഒളിച്ചുകളിയുെട ഗുണ
പാഠങ്ങൾ’ എന്ന െചറുകഥയ്ക്കു് (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്,
ലക്കം 4) ഒരു സ്ത്രീയുെടയും പുരുഷെന്റയും പ്രച്ഛന്നമായ
രതിഭാവെത്ത ആഖ്യാനൈവഭവേത്താെട ആവിഷ്കരി
ക്കുന്ന ഇക്കഥയ്ക്കു വായനക്കാരിൽ നിന്നു് േവർെപട്ടു നി
ല്ക്കുന്ന ഉന്നതസത്യത്തിെന്റ പ്രകാശമില്ല. മറഞ്ഞ െസ
ക്സിെന്റ പ്രതിപാദനമുളവാക്കുന്ന േക്ഷാഭേമയുള്ളൂ. ഇതു്
ഇേപ്പാഴെത്ത സാഹിത്യത്തിെന്റ സാമാന്യ സ്വഭാവമാ
െണന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ആ സ്വഭാവം നല്ലതെല്ല
ന്ന പക്ഷക്കാരനാണു ഞാൻ.

വിചാരങ്ങൾ
‘യൂലിസ്’ എന്ന േനാവെലഴുതിയ

െജയിംസ് േജായ്സ് ഇന്നെത്ത
േഹാമറാെണന്നാണു് അഭിജ്ഞ
മതം. അതുെകാണ്ടു് ആ േനാവ
ലിെനക്കുറിേച്ചാ േനാവലിസ്റ്റിെന
ക്കുറിേച്ചാ ഞാെനാന്നും എഴുേത
ണ്ടതില്ല. ഒരു യുഗം സൃഷ്ടിച്ച ആ
േനാവലിെനയും അതിെന്റ രചയിതാവിെനയും കുറിച്ചു്
വി. എസ്. നയ്േപാൾ എന്ന േനാവലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ
തു് മാർച്ചു് 23-െല ഔട്ലുക്കു് വാരിക റിേപ്പാർട്ടു് െചയ്യു
ന്നുണ്ടു്. “What’s there in Joyce for me? A blind man
living in Trieste. And talking about Dublin. There’s
nothing in it for me, it’s not universal. And a man
of so little, so little imagination, able to record the
life about him, in such a petty way, but depending
on an ancient narrative. No, no, no.” ഈ പ്രസ്താവ

ത്തിെല ഓേരാ വാക്യത്തിലും പ്രകടമാകുന്നതു് അന്ത
സ്സാര ശൂന്യതയാണു്. വിേവകമില്ലായ്മയാണു്. മീഡി
േയാക്കർ (ഇടത്തരക്കാരൻ) േനാവലിസ്റ്റും മീഡിേയാ
ക്കർ ചിന്തകനുമായ നയ്േപാൾ ഒരുത്തുംഗ പ്രതിഭാ
ശാലിെയ േനാക്കി െകാഞ്ഞനം കാണിക്കുകയാണിവി
െട. ശക്തൻ േറാഡിലൂെട നടന്നുേപാകുേമ്പാൾ മുടന്തു
ള്ളവൻ മുടന്തി മുടന്തിെച്ചന്നു് ആ ശക്തെന്റ പൃഷ്ഠത്തിൽ
ഒന്നു േതാണ്ടും. അയാൾ തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ െമാ
ണ്ടി ഓടിക്കളയും. ശക്തൻ ചിരിക്കുകേയയുള്ളൂ. േജാ
യ്സ് ഇന്നില്ല. അേദ്ദഹം ശവകുടീരത്തിനകത്തു കിടന്നു
െകാണ്ടു െപാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതു ഞാൻ േകൾക്കുന്നു.
2. വലിഞ്ഞുമുറുകി െപാട്ടാൻ കാത്തുനില്ക്കുന്ന ഞര

മ്പുകൾ േപാെലയാണു് വർത്തമാനകാല സംസ്കൃതി
യിൽ ദാമ്പത്യം. െപണ്ണിെന്റ കവിളത്തുകൂെട ചാലുകീറു
ന്നതു് കണ്ണുനീരല്ല. ഹൃദയരക്തമാണു്. ജീവസ്പന്ദമില്ലാ
ത്ത േസ്നഹമാണു് കിട്ടാൻ േപാകുന്നെതങ്കിൽ സ്ത്രീധന
േത്താെടാപ്പം വിവാഹെത്തയും അവൾ ത്യജിക്കണം.
അവൾക്കു മുമ്പിൽ അേപ്പാഴും വിശാലതയുെട േലാകം
ഉണ്ടു്.
“െപൺകുട്ടികൾക്കു േവണ്ടതു് േസ്ന

ഹത്തിെന്റ ശാശ്വതമൂല്യങ്ങൾ േത
ടുന്ന ഒരു പുരുഷെനയാണു്. ഹീമ
ത്തിെന്റ ഗുണം േതടുന്ന അധമെന
അല്ല”. ശ്രീമതി െക. പി. സുധീര മല
യാളം വാരികയിൽ (ലക്കം 45) എഴു
തിയ ‘ദ്രവ്യേമാഹങ്ങളുെട ഉൾെപ്പാ
േദാേലാറാസ്
രുൾ’ എന്ന േലഖനത്തിലുള്ളതാണു്
ശക്തിയാർന്ന ഈ വാക്യങ്ങൾ. ഇതിൽ ദാമ്പത്യജീ
വിതെമന്ന ശാശ്വതവിപത്തിൽെപ്പട്ടു ഉഴലുന്ന സ്ത്രീയുെട
േനർക്കുള്ള കാരുണ്യമുണ്ടു്. അവെള കഷ്ടെപ്പടുത്തുന്ന
ഭർത്താവ് എന്ന നരാധമേനാടും അയാൾക്കു് അവലം
ബമരുളുന്ന വ്യവസ്ഥിതിേയാടുമുള്ള പ്രതിേഷധമുണ്ടു്.
സ്പാനിഷ്/റഷ്യൻ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് േദാേലാറാസ് ഇബാ
റൂറി (Dolores Ibarruri, 1895–1989) It is better to die
on your feet than to live on your knee, മുട്ടുകുത്തി ജീ
വിക്കുന്നതിേനക്കാൾ നിവർന്നുനിന്നു് മരിക്കുന്നതാണു്
നല്ലതു്—എന്നു പറഞ്ഞു. ദാമ്പത്യ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന
സ്ത്രീകൾ ഇബാറൂറിയുെട വാക്കുകൾക്കു േയാജിച്ച വിധ
ത്തിൽ ജീവിക്കണം.
3. “നിങ്ങളുെട വാച്ചിൽ ഓേരാ മി

നിറ്റ് കഴിയുേമ്പാഴും േലാകത്തിെന്റ
ഏെതങ്കിലുെമാരു ഭാഗത്തു ഒരു
െകാലപാതകം നടന്നിരിക്കും. ന്യൂ
േയാർക്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ
ഒരു െകാലപാതകം. പാരീസിൽ
ദിവസം രണ്ടു െകാലപാതകങ്ങൾ.
െജയിംസ് േജായ്സ്
ലണ്ടൻ നിയമെത്ത അനുസരിക്കുന്നുണ്ടു്. പതിനഞ്ചു
ദിവസത്തിെലാരിക്കൽ മാത്രേമ അവിെട െകാലപാ
തകം നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഉഷ്ണേമഖലയിൽെപട്ട രാജ്യങ്ങ
ളിൽ െകാലപാതകത്തിെന്റ നിരക്കു വളെര ഉയർന്ന
താണു്. മക്സിേക്കായിൽ േരാഗങ്ങൾ െകാണ്ടുള്ള മര
ണങ്ങെളക്കാൾ കൂടുതലാണു് െകാലപാതകങ്ങൾ”
1960-ൽ േകാളിൻ വിൽസൺ എഴുതിയതാണിതു്. മു
പ്പത്തിെയട്ടു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇേപ്പാൾ.
െകാലപാതകങ്ങൾ സങ്കല്പാതീതമായ വിധത്തിൽ
െപരുകിയിരിക്കുന്നു താനും. അതിൽ െസൻസിറ്റീവ്
ആർടിസ്റ്റ് പ്രതികരിക്കാതിരുന്നില്ല. ആ പ്രതികരണ
മാണു് ശ്രീ. ടി. എൻ. പ്രകാശിെന്റ ‘ഇല്ല ആരും പിറകി
ലില്ല’ എന്ന കഥയിൽ ഉള്ളതു് (മലയാളം വാരിക) രാ
ഷ്ട്ര വ്യവഹാരേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു വധത്തിനു
േശഷം മരിച്ചവെന്റ സുഹൃത്തിെന പിന്തുടരുന്നു െകാ
ലപാതകികൾ. ആ സുഹൃത്തിെന്റ ഭയെത്തയും പ്ര
കമ്പനെത്തയും കഥാകാരൻ വിശ്വാസജനകമായി
ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.
4. ദില്ലിയിൽ നിന്നു ശ്രീ. അകവൂർ
നാരായണൻ കുങ്കുമം വാരികയുെട
എഡിറ്റർക്കു് എഴുതുന്നു: “എൻ. വി.
കൃഷ്ണവാരിയെരപ്പറ്റി രാമവാരിയർ
എഴുതുന്ന അനുസ്മരണക്കുറിപ്പുകൾ
വളെര രസകരവും വിജ്ഞാനപ്രദ
വും ചിലർക്കു അപകീർത്തികരവുമാ
േകാളിൻ വിൽസൺ
കുന്നുണ്ടു്” എന്നു വാക്യം മാറ്റിെയ
ഴുതിയാൽ വളെര ശരി. വളെര വളെര ശരി. മാന്യ സു
ഹൃത്തു അകവൂർ തുടരുന്നു: “അമാനുഷപ്രതിഭ എന്നും
അലൗകികധിഷണ എന്നും അന്യാദൃശമനീഷ എന്നും
മറ്റും പറയുന്നതിനു് പ്രത്യേക്ഷാദാഹരണമായിരുന്ന
എൻ. വി. യുെട െപാതുമുഖം എല്ലവർക്കുമറിയാം”. കുട്ടി
കൃഷ്ണമാരാരുെട ഒരു പ്രേയാഗം കടെമടുക്കെട്ട. ബ്രഹ്മാ
ണ്ഡ കടാഹത്തിെന്റ േമൽത്തട്ടിൽ െചന്നിടിച്ചിട്ടു് അവി
െട നിന്നും ഉയർന്നു േപാകുന്ന അത്യുക്തിയാണിതു്.
വാൽമീകി, േഹാമർ, േഷക്സ്പിയർ ഇവെരക്കുറിച്ചു് പറ
യുേമ്പാഴും അലൗകിക ധിഷണ, അമാനുഷിക പ്രതിഭ,
അന്യാദൃശമനീഷ എെന്നാെക്ക പ്രേയാഗിക്കാൻ വയ്യ.
‘അേപ്പാൾപ്പിെന്ന’ ഈ വിേശഷണങ്ങൾക്കു് എന്തു്
ഉചിതജ്ഞതയിരിക്കുന്നു?

ബുദ്ധിർമ്മനീഷാ ധിഷണാ ധീഃ
പ്രജ്ഞാ േശമുഷീ മതിഃ

എന്നു് അമരേകാശം. മനീഷയ്ക്കും ധിഷണയ്ക്കും തമ്മിൽ
അർത്ഥേഭദമില്ല. “പ്രജ്ഞാ നവനേവാേന്മഷ ശാലിനീ
പ്രതിഭാമതാ” എന്നു് രുദ്രടൻ. ഇെതാന്നും മനസ്സിലാ
ക്കാെത അജഗജാന്തര വ്യത്യാസെമന്നും, നാസികാ
ചൂർണ്ണെപ്പാടി എന്നും എഴുതുന്നവെരക്കുറിച്ചു് എന്തു പറ
യാനാണു്!

നെഞ്ചന്തിനു നാനാഴി
ജർമ്മനിയിൽ ജനിെച്ചങ്കിലും 1937ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്കുേപാന്ന സാമ്പ
ത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ െഷാമാഹർ
(Schumacher 1944–1977. പെണ്ടാ
രു കവി ഉച്ചരിച്ചതുേപാെല ഷൂേമ
ക്കർ എന്നല്ല. ആ ഉച്ചാരണത്തി
നു് ഒരു ന്യായവും അേദ്ദഹം പറ
േഷാമാഹാർ
ഞ്ഞു. ഷൂമാഹറുെട അച്ഛൻ ഷൂേമ
ക്കർ—െചരുപ്പുകുത്തി—ആയിരുന്നുേപാലും) ‘Small is
Beautiful’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ കർത്താവാണു്. ലഘൂ
കരിച്ച സാമ്പത്തിക വളർച്ചേയ പാടുള്ളൂ. പേക്ഷ അടി
സ്ഥാനപരങ്ങളായ ആവശ്യതകൾ നിർവ്വഹിക്കെപ്പ
ടുകയും േവണം. ഇതാണു് ഷൂമാഹറുെട നിർേദ്ദശം.
ഇതാണു് ‘െചറുതു് സുന്ദരം’ എന്ന സങ്കല്പത്തിെന്റ അർ
ത്ഥം. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനു് മാത്രമല്ല കവിതയ്ക്കും
കഥയ്ക്കും ഇതു േചരും. േദശാഭിമാനി വാരികയിെല കഥ
കെളല്ലാം ഹ്രസ്വങ്ങളാേയ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതു
െകാണ്ടു് ഞാനവ വായിക്കുകയും െചയ്യും. ശ്രീ. െക.
എസ്. േപ്രമെന്റ ‘ആകാശയാത്രികർ’ എന്ന കഥ വാ
രികയിൽ കുറച്ചു സ്ഥലം മാത്രം അപഹരിച്ചു് വിലസു
ന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ എനിക്കു് ഉത്സാഹമായി. വായിച്ചു.
സ്മാളാെണങ്കിലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേല്ലാ എന്നു് േതാന്നു
കയും െചയ്തു. ഒരു െപണ്ണു് ആഭരണക്കടയ്ക്കു് പരസ്യത്തി
നു േവണ്ടി േഫാേട്ടാെയടുക്കാൻ രാത്രിയിൽ കാറിൽ
കയറിേപ്പാകുന്നു. ൈഡ്രവറും േവെറാരുത്തനും േചർന്നു്
അവെള ബലാൽസംഗം െചയ്യുന്നു. പഴയ നിയമത്തി
െല േനാഅ (Noah) മഹാപ്രളയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ
െപ്പടാൻ യാനപാത്രമുണ്ടാക്കുന്നതിനു മുൻപ് അയാളു
െട അച്ഛൻ േലെമക് (Lamech) ൈകകാര്യം െചയ്തിരി
ക്കാനിടയുള്ള ഒരു വിഷയം തികഞ്ഞ കൃത്രിമത്വേത്താ
ടു കൂടി വീണ്ടും പ്രതിപാദിക്കുകയാണു് േപ്രമൻ. വാക്യ
ഝംഝാവാതത്താൽ വികാരപാത്രങ്ങൾ അടിച്ചു പറ
പ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു കലാഭാസമാണിതു്. സ്മാൾ തെന്ന.
പേക്ഷ ‘നെഞ്ചന്തിനു നാനാഴി?’
□

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

