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സാഹിത്യവാരഫലം

1998/04/10-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു്, എെന്റ ഗുരുനാഥൻ ഭാസ്കരൻ
നായർ സാറിേനാെടാരുമിച്ചു് (േഡാക്ടർ െക. ഭാസ്കരൻ
നായർ) ഞാെനാരു മീറ്റിങ്ങിനായി പത്തനാപുരേത്ത
ക്കു് േപായി. സാഹിത്യെത്തക്കുറിച്ചു് പലതും സംസരി
ച്ച േവളയിൽ ഞാൻ അേദ്ദഹേത്താടു് േചാദിച്ചു: “സാർ
കുമാരനാശാെന്റ കവിതെയ അംഗീകരിക്കുന്നിെല്ല
ന്നു് പലരും പറയുന്നേല്ലാ? സാറിനു് ആശാൻ കവിത
അത്രയ്ക്കിഷ്ടമിേല്ല?” സാറിനു് ആ േചാദ്യം ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല.
അേദ്ദഹം േകാപേത്താെട പറഞ്ഞു: “ആരാണു് അങ്ങ
െന പറഞ്ഞതു്? ഞാൻ വള്ളേത്താൾക്കവിതെയ വാ
ഴ്ത്തിയതുേപാെല ആശാൻ കവിതെയയും വാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
ആശാെനക്കുറിച്ചു് ഞാെനഴുതിയ േലഖനം എെന്റ
ഒരു പുസ്തകത്തിലുണ്ടുതാനും”. ഇത്രയും അറിയിച്ചിട്ടു്
അേദ്ദഹം ‘കരുണ’ ആദ്യം െതാ
ട്ടു് െചാല്ലാൻ തുടങ്ങി. അര മണി
ക്കൂറായി, മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി,
ഒരു മണിക്കൂറായി. സാറ് നിറുത്തു
ന്ന മട്ടില്ല. ‘കരുണ’ മുഴുവനും ഹൃദി
സ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണു് അേദ്ദ
ഹം. ഭാസ്കരൻ നായർ സാറ് ബുദ്ധി
മാനായിരുന്നു. ആകൃതിസൗഭഗം
ഉള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഒന്നാം തരം ഗദ്യം എഴുതുമാ
യിരുന്നു. പ്രഗൽഭനായ അധ്യാപകനും. ഇക്കാലത്തു്
ആെരങ്കിലും േഡാക്ടർ ഭാസ്കരൻ നായർ എങ്ങെനയാ
യിരുന്നുെവന്നു് എേന്നാടു് േചാദിച്ചാൽ ഇപ്പറഞ്ഞെത
ല്ലാം സേന്താഷേത്താെട ഞാൻ ആവർത്തിക്കും. ഇതും
കൂടി അേദ്ദഹെത്ത അറിയിക്കും. “സാറിനു് ആശാൻ
കവിത ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പേക്ഷ ഒരു വരി േപാലും െചാ
ല്ലാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല”. സാറിനു് ‘കരുണ’ കാണാ
പ്പാഠമായിരുന്നു എന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാറിലി
രുന്നുള്ള കർണ്ണകേഠാരമായ െചാല്ലൽ എനിേക്കാർ
മ്മ വരും. ഗുരുനാഥെന പുച്ഛേത്താെട വീക്ഷിക്കുന്നതു്
നിന്ദനമേല്ല?
ഭാസ്കരൻ നായർസ്സാറ് കവിത െചാ
ല്ലൽ മതിയാക്കിയേപ്പാൾ ഞാൻ
േചാദിച്ചു: “സാർ ഈ രീതിയിൽ
ഇന്നാരും കവിത കാണാെത പഠി
ക്കാത്തെതന്തു്?” അേദ്ദഹം മറുപടി
നൽകി: “കാണാെത പഠിക്കുകയ
ല്ല. ഹൃദിസ്ഥമായിേപ്പാകുകയാണു്.
ബക്കിറ്റ്
നമ്മെളല്ലാം വ്യത്യസ്ഥ സ്വഭാവമു
ള്ളവർ. പേക്ഷ നമ്മുെട മാനസികനിലകൾക്കു് ഏകീ
കൃത സ്വഭാവമുണ്ടു്. ആ സമാന മാനസികനിലയിൽ
ഇത്തരം കവിതകൾ െചന്നു വീഴും. വീണാൽപ്പിെന്ന
അവ അവിെട നിന്നു് േപാകുകയുമില്ല. കവിത മാത്രമ
ല്ല, േനാവലിെല കഥാപാത്രങ്ങളും സാമാന്യ മാനസി
കാവസ്ഥയുെട ഭാഗമാകും. കാർത്ത്യായനി അമ്മ, ശങ്കു
ആശാൻ, ൈവത്തി പട്ടർ, ഹരിപഞ്ചാനനൻ ഇവെരാ
െക്ക നമ്മുെട ഒേര രീതിയിലുള്ള മാനസികമണ്ഡലത്തി
െന്റ ഭാഗമേല്ല? ഇന്നെത്ത േനാവലിസ്റ്റുകളുെട എതു
കഥാപാത്രെത്ത നിങ്ങൾേക്കാർമ്മയുണ്ടു്? വള്ളേത്താ
ളിെന്റയും ആശാെന്റയും വരികൾ െചാല്ലുന്നതുേപാെല
ഇന്നെത്ത ഏതു കവിയുെട വരികൾ നിങ്ങൾക്കു് െചാ
ല്ലാനാവും? വായനക്കാരുെട ഏകീകൃത മാനസികമ
ണ്ഡലത്തിേലക്കു് െചല്ലുകയും അവിെട പാർപ്പുറപ്പിക്കു
കയും െചയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുെട േനാവലുകളാണു്
ഉത്കൃഷ്ടങ്ങൾ. കല്ലിൽ െകാത്തിവച്ച േപാെല കവിയു
െട വരികളും അവിെട പതിയണം”.
ഭാസ്ക്കരൻ നായർസ്സാറ് എെന്ന േകാേളജിൽ ജന്തുശാ
സ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു. ഞാൻ അദ്ധ്യാപകനായതിനു േശഷം
സാഹിത്യത്തിെല ഒരു സുപ്രധാന സത്യം എെന്ന ഗ്ര
ഹിപ്പിച്ചു. ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞുതന്ന ഈ സത്യമാണു്
കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിേയഴു വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പറ
യുന്നതു്. അതു രസിക്കാത്തവർ കെല്ലറിഞ്ഞുെകാണ്ടി
രിക്കുന്നു. ചിലർ ഇതിെന വാണിജ്യമായും െസക്സിെന്റ
പ്രതിപാദനം െകാണ്ടുള്ള ഇക്കിളിെപ്പടുത്തലായും കാ
ണുന്നു. ഇതിെലവിെട വാണിജ്യം? ഇതിെലവിെട െസ
ക്സ്? ഇെതാെക്ക, പറയുന്നവരുെട വികാരശമനത്തി
നു് മാർഗ്ഗമരുളുെമങ്കിലും അതു് പ്രേയാജനശൂന്യമായ
പ്രക്രിയെയേന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളൂ. എനിക്കി
േപ്പാൾ ഓർമ്മ വരുന്നതു് സാംയൂഅൽ ബക്കിറ്റിെന്റ
(Samuel Beckett 1906–1989) ‘മർഫി’ എന്ന േനാവലി
െല ഒരു ഭാഗമാണു്. മർഫിയുെട അധ്യാപകനായിരു
ന്ന നീയറി ഡബ്ലിൻ േപാസ്റ്റാഫീസിെന്റ മുൻപിലുള്ള
ഒരു പ്രതിമ കാണുന്നു. ഐർലൻഡിെന്റ ഇതിഹാ
സകഥാപാത്രമായ കുഹൂലിെന്റ (Cuchulain) പ്രതിമ
യാണതു്. അതു കണ്ടയുടെന അയാൾ െതാപ്പി ദൂെര
െയറിഞ്ഞു. മുേന്നാട്ടു ചാടി ഐതിഹാസിക വീരെന്റ
തുടകളിൽ പിടിച്ചു. എന്നിട്ടു് പ്രതിമയുെട ചന്തിയിൽ
തല ശക്തിേയാെട ആഞ്ഞാഞ്ഞു് അടിക്കുകയായി.
അടിയുെട ശബ്ദം േകട്ടു് ഡ്യൂട്ടിയിലാ
യിരുന്ന േപാലീസുകാരൻ ലാത്തി
േയാടു കൂടി നീയറിയുെട അടുക്ക
േലക്കു് െചന്നു. പേക്ഷ അവിെടയു
ണ്ടായിരുന്ന നീയറിയുെട േവെറാ
രു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിെന പിടിച്ചുെകാ
ണ്ടു േപായി. ഐറിഷ് നേവാത്ഥാ
നേത്താടുള്ള തെന്റ എതിർപ്പു് കാ
ണിക്കാനായിരുന്നു ബക്കിറ്റ് കഥാപാത്രെത്തെക്കാണ്ടു്
ധീരെന്റ പ്രതിമയുെട പൃഷ്ഠഭാഗത്തു ഇടിപ്പിച്ചതു്. വികാ
രപ്രകടനം നടന്നു. പേക്ഷ പഴയ ശിഷ്യൻ സമയത്തു
വന്നില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ നിയറി തലെപാട്ടി മരിക്കുമായി
രുന്നു. സത്യം കേല്ലറുവാങ്ങുെമന്നതുെകാണ്ടു് എനിക്കു്
ഈ ഫലരഹിത പ്രക്രിയകളിൽ ൈവഷമ്യമില്ല. എങ്കി
ലും പ്രതിമയുെട ചന്തിയിലിടിച്ചു തല െപാട്ടിക്കരുെത
ന്നു് വിനയേത്താെട പറഞ്ഞുെകാള്ളുന്നു.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: േപ്രമവിവാഹങ്ങൾ പരാജയെപ്പടുന്നതു്
എന്തുെകാണ്ടു്?

ഉത്തരം: പലേപ്പാഴും ഇതിനു ഉത്തരം നല്കിയിട്ടു

ണ്ടു് ഞാൻ. എങ്കിലും ആവർത്തിക്കാം. വിവാഹത്തി
നു മുൻപുള്ള സങ്കൽപ്പം വ്യാേമാഹാധിഷ്ഠിതമാണു്.
കാമുകി താൻ വിചാരിച്ചതുേപാെല േദവതയെല്ലന്നു
കാമുകനും കാമുകൻ താൻ കരുതിയതുേപാെല േദ
വനെല്ലന്നു കാമുകിയും മനസ്സിലാക്കും. അേതാെട
േമാഹഭംഗവും അതിൽ നിന്നു െവറുപ്പും ജനിക്കുന്നു.
േവെറാരു കാര്യം കൂടിയുണ്ടു്. ഉത്കടവികാരങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുന്നതു് ആ വികാരങ്ങൾ തെന്ന. പുസ്തകക്ക
ടയിൽ പുതിയ പുസ്തകമിരിക്കുന്നതു് ഞാൻ കാണുന്നു.
അതു േമടിക്കാനുള്ള ഉത്കടാഭിലാഷെമനിക്കു്. വാ
ങ്ങിച്ചു വീട്ടിൽ െകാണ്ടു വച്ചാൽ അതിലുള്ള താല്പര്യം
െകട്ടടങ്ങുന്നു. ഒരിക്കലും ഉത്കടവികാരങ്ങൾക്കു വി
േധയരാവരുതു്. ആയാൽ വിപരീതഫലമുണ്ടാകും.

േചാദ്യം: സാഹിത്യം നന്നാക്കാനാേണാ നിങ്ങൾ
ശ്രമിക്കുന്നതു്?

ഉത്തരം: നന്നാക്കാെനാന്നും എനിക്കു ഉേദ്ദശ്യമില്ല.
കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുേപാെല പറയുന്നു എേന്ന
യുള്ളൂ. വ്യക്തികെളേപ്പാലും നന്നാക്കാൻ ലക്ഷ്യമി
ല്ല. ഒരിക്കൽ പട്ടം താണുപിള്ള പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തു
ഞാൻ േശ്രാതാവായി ഉണ്ടായിരുന്നു. കുെറ ആളുകൾ
ഇരിക്കാെത നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു് സേമ്മളനത്തിെന്റ
പ്രവർത്തകർ അവെര ഇരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അതു മന
സ്സിലാക്കിയ പട്ടം താണുപിള്ള പറഞ്ഞു: “ആരും
ആെരയും ഇരുേത്തണ്ടതില്ല” അേദ്ദഹത്തിെന്റ മത
മാണു് എേന്റതും. Take people as they are. ഉപേദശി
േച്ചാ വിമർശിേച്ചാ അവെര നന്നാക്കാൻ ഞാനാരു്?
അവർക്കുള്ള േദാഷങ്ങളുെട ആയിരമിരട്ടി േദാഷങ്ങൾ
എനിക്കു കാണും. അന്യെന നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
സമുദായെത്ത നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇെതാെക്ക
തിന്മയാണു്.
േചാദ്യം: ഞാൻ െപണ്ണുകാണാൻ േപാകുന്നു. എെന്താ
െക്കയാണു് ഞാൻ അവേളാടു േചാദിേക്കണ്ടതു്?

ഉത്തരം: ഒന്നും േചാദിേക്കണ്ടതില്ല. േനരേമ്പാ
ക്കുകൾ പറഞ്ഞു് അവെള ചിരിപ്പിക്കണം. ചിരിക്കു
േമ്പാൾ അതിനു് ആകർഷകത്വമുേണ്ടാ എന്നു േനാ
ക്കിെക്കാള്ളണം. ചിരിക്കുേമ്പാൾ ഭംഗിയില്ലാത്ത
െപണ്ണിെന െകട്ടരുതു്. അവളുെട മുഖത്തു് ചിരി പടരു
േമ്പാൾ നുണക്കുഴി ഉേണ്ടാ എന്നും കൂടി േനാക്കണം.
നുണക്കുഴി െതളിയുെന്നങ്കിൽ ഏെറ നന്നു്.
േചാദ്യം: വായിച്ചിെല്ലങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടം എന്നു

കരുതാവുന്ന ഒരു കാവ്യത്തിെന്റ േപരു പറയാേമാ?

ഉത്തരം: റഷ്യൻ കവി പുഷ്കിെന്റ Bronze Horseman
വായിക്കൂ; കലയുെട മഹത്വം ഗ്രഹിക്കൂ.

േചാദ്യം: േകരളത്തിൽ ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡി
തന്മാരിൽ അദ്വിതീയൻ ആരു്?

ഉത്തരം: െപ്രാഫസർ എം. എച്ച്. ശാസ്ത്രികൾ. പടി

ഞ്ഞാറൻ േദശത്തു് അേദ്ദഹെത്തേപാെല ഒരു പണ്ഡി
തനുെണ്ടങ്കിൽ അവിടെത്ത സർവകലാശാലകൾ
തമ്മിൽത്തമ്മിൽ മത്സരിച്ചു് അേദ്ദഹെത്ത ൈവസ്
ചാൻസലറാക്കിേയേന. ഡി. ലിറ്റ് ബിരുദങ്ങൾ നല്കി
േയേന.

േചാദ്യം: െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ േതാറ്റവർ എന്തു െച
യ്യാതിരിക്കണം?

ഉത്തരം: അവർ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ജയിച്ചതായി

സ്വപ്നം കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. (തിരയുക = Choose.
െതരയുക = അേന്വഷിക്കുക. election എന്ന അർത്ഥ
ത്തിൽ തിരെഞ്ഞടുപ്പ് എെന്നഴുതണം)

േചാദ്യം: ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന ഇൻഡ്യൻ കവിക
ളിൽ ആരാണു േകമൻ?

ഉത്തരം: തമ്മിൽ േഭദം െതാമ്മൻ എന്ന മട്ടിൽ

പറയുകയാണു്. സുദീപ് െസൻ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
Postmarked India എന്ന കാവ്യസമാഹാരം വായി
ക്കുക.

അപമാനം പലതരത്തിൽ
കുറച്ചുകാലം മുൻപ് േഡാക്ടർ സു
കുമാർ അഴിേക്കാടിെന്റ ഒരു നർ
േമ്മാക്തി പത്രത്തിൽ കണ്ടു. ഒരു
ത്തൻ മാനനഷ്ടത്തിനു് േകാടതി
യിൽ േകസ് െകാടുത്തു. േവെറാരു
ത്തൻ തെന്ന കരടി എന്നു വിളിച്ചു്
മാനക്ഷയമുണ്ടാക്കിെയന്നായിരുന്നു
സുകുമാർ അഴിേക്കാട്
പരാതി. ജഡ്ജി പരാതിക്കാരേനാടു േചാദിച്ചു: “എന്നാ
ണു കരടിെയന്നു വിളിച്ചതു്?” അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“ഒരു െകാല്ലം മുൻപു്”. “ഒരു െകാല്ലം മുൻപു് കരടിെയ
ന്നു വിളിച്ചതിനു ഇേപ്പാഴാേണാ േകസ് െകാടുക്കുന്ന
തു്?” എന്നു ജഡ്ജിയുെട േചാദ്യം. അേപ്പാൾ പരാതി
ക്കാരൻ പറഞ്ഞു: “അതിനു് ഞാൻ ഇന്നെലയാണു്
ആദ്യമായി കരടിെയ കണ്ടതു്”.
മുട്ടത്തു വർക്കി, കാനം ഇ. െജ ഈ
ൈപങ്കിളി എഴുത്തുകാരുെട സാഹി
ത്യെമന്ന കരടി വളെരക്കാലം ഭാ
ഷാ വൻ കാട്ടിൽ ശങ്കാഹീനം കാൽ നീട്ടിവച്ചു നടക്കു
കയായിരുന്നു. ആ കരടിയുെട കടിെകാണ്ടു് ആളുകൾ
ഏെറ മരിച്ചിരുെന്നങ്കിലും സാക്ഷാൽ കരടികളുെട വം
ശനാശേത്താെടാപ്പം ൈപങ്കിളിസാഹിത്യക്കരടികളും
നശിച്ചുേപായി. വർഷങ്ങൾ ഏെറക്കഴിഞ്ഞു. ഇേപ്പാൾ
േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ ‘പ്രണയത്തിെന്റ വ്യാകര
ണം’ എന്ന െചറുകഥെയഴുതിയ ശ്രീ. പി. ആർ. രഘുനാ
ഥ് ൈപങ്കിളിക്കരടിെയ കാണുകയും അതിെന വാരിക
യുെട െവണ്മയാർന്ന താളുകളിലൂെട നടത്തുകയും െച
യ്യുന്നു. കുറ്റം പറയാനില്ല അേദ്ദഹെത്ത. ഇേപ്പാൾ മാത്ര
േമ അേദ്ദഹം ആ ക്രൂരജന്തുവിെന കാണുന്നുള്ളൂ. എങ്കി
ലും അതിെന്റ ദർശനം വായനക്കാർക്കു ഭീതിയുളവാ
ക്കുന്നു. ഒരു ‘അസത്തു െപണ്ണു്’ േകാൺെവന്റ് േഹാസ്റ്റ
ലിൽ താമസിച്ചുെകാണ്ടു് വിദൂരസ്ഥനായ ഒരുത്തേനാ
ടുകൂടി േപ്രമബന്ധം പുലർത്തുന്നു. അവൾക്കു വരുന്ന
കത്തുകൾ കാമേലഖനങ്ങളാെണന്നറിഞ്ഞിട്ടും സിസ്റ്റർ
െകാടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരുെട ഭൂതകാ
ലജീവിതവും നിന്ദ്യമായിരുന്നു എന്നതുതെന്ന. അങ്ങ
െനയിരിെക്ക െപണ്ണും അവളുെട െചറുക്കനും ഒരുമിച്ചു
കൂടി രസിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അേപ്പാഴാണു് തന്ത
എന്ന തടിയെന്റ രംഗപ്രേവശം. അവെള വീട്ടിൽ െകാ
ണ്ടുേപാകാനാണു് അയാളുെട ആഗമനം. കാമുകനുമാ
യി കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ തീരുമാനിച്ച െപണ്ണു് തന്തേയാടു
കൂടി േപാകാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. അയാൾ കാമുകനുമാ
യുള്ള ജീവിതത്തിനു് അനുമതി നൽകുന്നു. കാരണം
അയാളുെട ഭാര്യയ്ക്ക്—െപണ്ണിെന്റ തള്ളയ്ക്കു്—ഒരു കാമുക
െന കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു് എന്നതേത്ര. ഏഭ്യനായ തന്ത യാത്ര
പറയുേമ്പാൾ കഥ തീരുന്നു. വായനക്കാരെന്റ കഥയും
അേതാെടാപ്പം തീരുന്നു. അസാന്മാർഗികമായ അന്ത
രീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു് ചൂലിൽ ചാണകം മുക്കി അടിേക്കണ്ട
ചില കഥാപത്രങ്ങെള സൃഷ്ടിച്ചു് ൈപങ്കിളിയുെട െമാത്ത
വ്യാപാരിയായി പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ഈ കഥാകാരൻ
കഥാസാഹിത്യെത്ത തെന്റ രചന െകാണ്ടു് അപമാനി
ക്കുന്നു. ഉത്കൃഷ്ടമായ േദശാഭിമാനി വാരികെയ അപ
മാനിക്കുന്നു.

അദ്ഭുതമല്ല
വർഷകാലത്തു പീലി
വിരിച്ചു നൃത്തമാടുന്ന
മയിൽ ഒരു ദിവസം കാ
ലത്തു് നനഞ്ഞ േകാഴി
െയേപ്പാെല നില്ക്കുേമാ?
അന്തരീക്ഷം പിളർന്നു
നില്ക്കുന്ന സഹ്യപർവ്വതത്തിെല ആനമുടി െപാടുന്നെന
തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള മൂക്കുന്നിമലയുെട അഗ്രം
േപാെല മാറുേമാ? ഗാമ കാലത്തു ഉണർെന്നഴുേന്നൽ
ക്കുേമ്പാൾ കവിെളാട്ടി, വാരിെയല്ലുകൾ കാണിച്ചു ചുമ
ച്ചു ചുമച്ചു് രക്തവും കഫവും തുപ്പുന്ന ക്ഷയേരാഗിയായി
പ്രത്യക്ഷനാകുേമാ? മൃഗരാജാെവന്നു് അറിയെപ്പടുന്ന
സിംഹം ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ െകാണ്ടു് പുഴുക്കടി
പിടിച്ചു നാറ്റം പരത്തി ഓേരാ വസ്തുവിെനയും മാറി മാറി
മണപ്പിച്ചു് േവച്ചു നടക്കുന്ന പട്ടിയായി മാറുേമാ? ഇെതാ
ന്നും സംഭവിക്കില്ല. പേക്ഷ കവിത െവറും പദ്യമാകും.
നാടകം സംഭാഷണം മാത്രമാകും. െചറുകഥ ഉപന്യാ
സമാകും. െചറുകഥ ഉപന്യാസമാകുെമന്നതിനു് െതളി
വു് ‘വിശാലേകരള’ത്തിൽ ശ്രീ. വിളപ്പിൽ മധു എഴുതിയ
‘േഗാപാലനാശാരി നിരപരാധിയാണു്’ എന്ന രചന
തെന്നയാണു്. അതിരുതർക്കത്തിെന്റ േപരിൽ ഒരു
ത്തെന അടിച്ചുെകാന്നതിനു ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവി
ക്കുന്നവെന്റ ആത്മനിേവദനമാണു് രചയിതാവു് കഥ
െയന്നു വിളിക്കുന്ന ഈ സാഹസിക്യം. അല്ല. ഇെതാ
െക്ക സ്വാഭാവികം തെന്ന. ഭർത്താവ് ഭാര്യെയ സംര
ക്ഷിക്കുന്നവനല്ല. അവെള ദിവസവും മർദ്ദിക്കുന്നവനാ
ണു്. ഭാര്യ ഭർത്താവിെന്റ കാര്യങ്ങൾ അേന്വഷിക്കാ
െത കാലത്തു സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിനു ഇറങ്ങു
ന്നവളാണു്. മകൾ ആൺകുട്ടികളുെട േവഷം ധരിച്ചു്
മറ്റാൺകുട്ടികളുെട കൂെട േചർന്നു േകാഫി ഹൗസിൽ
കയറിയിരിന്നു േനരേമ്പാക്കു പറയുന്നവളാണു്. മകൻ
മുടി നീട്ടി വളർത്തി ൈകയിൽ സ്റ്റീൽ വളയിട്ടു് നഖങ്ങ
ളിൽ േപാളീഷിട്ടു് കെണ്ണഴുതി െപൺകുട്ടികെളേപ്പാെല
നടക്കുന്നവനാണു്. ഈ പ്രതിേലാമ പ്രക്രിയകെളാ
െക്ക നടക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ ഉപന്യാസെത്ത
കഥയാക്കി എഴുത്തുകാരൻ െകാണ്ടു വന്നിെല്ലങ്കിേല
അദ്ഭുതെപ്പടാനുള്ളൂ.

ഏകീകൃത മാനസിക മണ്ഡല
ത്തിേലക്കു െചല്ലുകയും അവിെട
പാർപ്പുറപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള േനാവ
ലുകളാണു് ഉത്കൃഷ്ടങ്ങൾ

‘സാഹിത്യസാഹ്യെമവിെട?’
േഡാക്ടർ െക. പി.
കരുണാകരപ്പണിക്കർ
മാത്രഭൂമി ആഴ്ചപ്പതി
പ്പിൽ എഴുതിയ ‘ആദ
രണീയനായ വിവാദപു
രുഷൻ’ എന്ന പ്രബന്ധ
ത്തിൽ നിന്നും ചില വാ
ക്യങ്ങളും അവെയക്കുറി
ച്ചു എെന്റ ‘കമന്റുകളും’.

അക്രമരാഹിത്യത്തിെന്റ േസ്താ
താക്കളായ ഗാന്ധിശിഷ്യന്മാർ
വാക്കുെകാണ്ടും പ്രവൃത്തിെകാണ്ടും
നിരപരാധെര അപമാനിക്കു
ന്നു. വിപ്ലവത്തിനു് ആഹ്വാനം
നടത്തിയ മാർക്സിെന്റ ശിഷ്യ
ന്മാർ അന്യെര വലിപ്പെച്ചറുപ്പം
േനാക്കാെത ബഹുമാനിക്കുന്നു.

1. ആധുനിക േകരളത്തിെല ഏറ്റവും സമുന്നതനായ
േനതാവായിരുന്നു ഇ. എം. എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടു്.

സമുന്നതൻ എന്നു പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കു് ഏറ്റവും എന്നു
കൂടി േവേണാ? ‘അയാൾ കാമേദവനാണു്’ എന്നു പറ
യുന്നതിനു പകരം ‘അയാൾ സുന്ദരനായ കാമേദവനാ
ണു്’ എന്നു പറയേണാ?
2. പാർട്ടിയുെട സംഘടന എങ്ങെന രൂപീകരിക്കണം.

രൂപം നല്കുക എന്ന അർഥത്തിൽ രൂപവത്കരണം
എന്നാണു എഴുേതണ്ടതു്. രൂപീകരിക്കലിനു് ഭംഗിയുള്ള
താക്കുക എന്നാണു് അർത്ഥം.
3. സമകാലീന ഇന്ത്യ.

കാലെത്തസ്സംബന്ധിക്കുന്നതു കാലികം. സമകാലിക
ഇന്ത്യ എന്നു േവണം.
4. അേദ്ദഹത്തിനു വലിയ െതറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

െചറിയ െതറ്റുകൾ െചയ്തു എന്നു ധ്വനി.
5. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വഭാവഗുണങ്ങളിെല പ്രേത്യക

തകൾ െകാണ്ടു് പ്രതിപക്ഷങ്ങളുെട അംഗങ്ങേളാടു്
വലിയ ആദരവു കാണിച്ചിരുന്നു.

പ്രതി+ഏകം. ഒെന്നാന്നായി എന്നു് അർത്ഥം. ‘വിേവ
ശദണ്ഡകാരണ്യം, പ്രേത്യകം ച സതാം മനഃ’ എന്നു
‘രഘുവംശ’ത്തിൽ (ദണ്ഡകാരണ്യം വിേവശ = ദണ്ഡ
കാരണ്യത്തിേലക്കു െചന്നു. പ്രേത്യകം സതാം മനഃച
= ഓേരാ നല്ലയാളിെന്റയും മനസ്സിേലക്കും.) സവിേശ
ഷത എന്നു പ്രേയാഗിക്കണം.
6. ഈ സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവിെന കാണാം.

സമൂഹപരിഷ്കർത്താവ് ശരി. സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ്
സാമൂഹ്യത്തിെന്റ പരിഷ്കർത്താേവ ആകൂ.
േലഖനങ്ങളിലൂെട അറിവില്ലാത്തവെര ഉദ്േബാധിപ്പി
ക്കുന്നതിനു മുൻപു് അവയുെട രചയിതാക്കൾ ഏ. ആർ.
രാജരാജവർമ്മയുെട ‘സാഹിത്യസാഹ്യവും കുട്ടികൃഷ്ണമാ
രാരുെട ‘മലയാളൈശലി’യും വായിക്കുന്നതു നന്നു്. വാ
യിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുകയിെല്ലങ്കിൽ അവ രണ്ടും കഷാ
യമിട്ടുകുടിച്ചാൽ മതി.

മര്യാദ
ഒരു േപാളിെടക്നിക്കിെല വാർഷികാേഘാഷം. അധ്യ
ക്ഷൻ അക്കാലെത്ത ഒരു േകാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രി. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു. പണ്ടു് ഞാൻ കുറ
ഞ്ഞതു പത്തുതവണെയങ്കിലും അേത പ്രസംഗം അേത
വാക്യങ്ങളിൽത്തെന്ന േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. മന്ത്രിയുെട പ്രഭാ
ഷണത്തിനു േശഷം ഡാൻസും പാട്ടും. എഴുതിവച്ച
േപ്രാഗ്രാമിനനുസരിച്ചു് പിന്നീടു് എെന്റ പ്രഭാഷണവും
അതിനുേശഷം മന്ത്രിയുെട ഭാര്യയുെട സമ്മാനദാന
വും. പേക്ഷ ഞാൻ എഴുേന്നൽക്കുന്നതിനു മുൻപു് മന്ത്രി
എെന്റ േപരുെവട്ടി സഹധർമ്മിണിേയാടു് സമ്മാനം
െകാടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. നൂറ്റുക്കണക്കിനു് സമ്മാനങ്ങൾ.
തീെപ്പട്ടിക്കൂടു വെര ശ്രീമതി എടുത്തുെകാടുത്തു. ‘ആമി
നക്കുട്ടി രണ്ടാം സമ്മാനം’ എന്നു അധ്യാപകെന്റ വിളി.
ആമിനക്കുട്ടി കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങി പ്ലാറ്റ്േഫാമിനു അടു
െത്തത്തുേമ്പാൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കും. സമ്മാ
നദാനം കഴിഞ്ഞയുടെന മന്ത്രിപുംഗവൻ േപായി, ഭാ
ര്യയുമായി. അേതാെട പൗരപുംഗവന്മാരും അധ്യാപ
കപുംഗവന്മാരും സ്ഥലം വിട്ടു. ഞാനിസ്പീടു് ഗുലാെന
േപ്പാെല െതല്ലുേനരം നിന്നിട്ടു് ഇറങ്ങിേപ്പാന്നു.
മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. കായങ്കുളെത്ത ഒരു സ്കൂളിൽ വാർ
ഷികാേഘാഷം. മീറ്റിങ് തുടങ്ങി. അന്നും അധ്യക്ഷനാ
യിരുന്ന ആ േകാൺഗ്രസ് മന്ത്രി എത്തിയിട്ടില്ല. സ്വാ
ഗത പ്രഭാഷണം. കരിങ്കുളം നാരായണപിള്ളസ്സാറിെന്റ
പ്രഭഷണം ഇവ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ എഴുേന്നറ്റ് പ്രസംഗം
തുടങ്ങി. അഞ്ചു മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചേതയുള്ളൂ. ദൂെര നിന്നു
മന്ത്രി വരുന്നതു കാണാറായി. ൈകയടി ഉയർന്നു സദ
സ്സിൽ നിന്നു്. ആരും എെന്ന േനാക്കുന്നതുേപാലുമില്ല.
കുഞ്ഞുങ്ങൾ, െപണ്ണുങ്ങൾ ഇവർ േപാലും മന്ത്രിയുെട
വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണു്. ഞാൻ
പ്രസംഗിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. മന്ത്രി പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ കയറി
യയുടെന എേന്നാടു് ആജ്ഞാപിച്ചു. ‘എനിക്കു് ഉടെന
േപാകണം. നിങ്ങൾ പ്രസംഗം നിറുത്തൂ’. സർക്കാരു
േദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്ന ഞാൻ മന്ത്രിയുെട ആജ്ഞയ്ക്കു
വഴങ്ങി കേസരയിൽ ഇരുന്നു.
ഇതിൽനിന്നു വിഭിന്നമായിട്ടാണു് മാർക്സിസ്റ്റ് മന്ത്രിമാർ
എേന്നാടു െപരുമാറിയിട്ടുള്ളതു്. തിരുവനന്തപുരെത്ത
മ്യൂസിക് േകാേളജിെല സേമ്മളനം. അന്നും മന്ത്രിയാ
യിരുന്ന ശ്രീ. ടി. െക. രാമകൃഷ്ണൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് േനരം
പ്രസംഗിച്ചിട്ടു് ഇരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു് േവെറാരു മീറ്റിം
ഗിനു േപാകണെമന്നതു് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ടു് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ േനരം പ്രസംഗിച്ചു.
മന്ത്രി ഒരസ്വസ്ഥതയ്ക്കും വിേധയനാകാെത ഇരിപ്പിടത്തി
ലിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നെതാെക്ക േകട്ടു. എെന്റ പ്രസം
ഗം തീർന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം എെന്റ അടുത്തുവന്നു പറ
ഞ്ഞു: ‘എനിക്കു േവെറാരു മീറ്റിംഗിനു േപാകണം. സാ
റിെന്റ പ്രസംഗം തീർന്നിട്ടേല്ല എനിക്കു േപാകാൻ പറ്റൂ.
അതുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ ഇരുന്നതു്. ഞാൻ ഇനി േപാ
കെട്ട’.
കഴിഞ്ഞ തവണ ശ്രീ. ഇ. െക. നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രി
യായിരുന്ന കാലം. െമഡിക്കൽ േകാേളജിെല മീറ്റിങ്.
സേമ്മളനം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു കാപ്പി കുടിച്ചു െകാ
ണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ആേരാ എെന്ന ചൂണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിേയാടു
േചാദിച്ചു: “കൃഷ്ണൻനായെര അറിയിേല്ല”. ഉടെന മുഖ്യ
മന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞു: “അറിയിേല്ല എേന്നാ. ഓേരാ
ആഴ്ചയും ഞാൻ കൃഷ്ണൻനായെര കാണുന്നുണ്ടേല്ലാ”
എെന്റ സ്ഥിരം േകാളെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കിയാണു് അേദ്ദ
ഹം സൗജന്യമാധുര്യേത്താെട അങ്ങെന പറഞ്ഞതു്.
േവെറാരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതു പറയുകയില്ല. അക്രമരാഹി
ത്യത്തിെന്റ േസ്താതാക്കളായ ഗാന്ധിശിഷ്യൻമാർ വാ
ക്കു െകാണ്ടും പ്രവൃത്തിെകാണ്ടും നിരപരാധെര അപമാ
നിക്കുന്നു. വിപ്ലവത്തിനു് ആഹ്വാനം നടത്തിയ മാർക്സി
െന്റ ശിഷ്യന്മാർ അന്യെര വലിപ്പെച്ചറുപ്പം േനാക്കാെത
ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റല്ല എന്നു കൂടി പ്രി
യെപ്പട്ട വായനക്കാേരാടു പറയെട്ട.

മാലാഖ എഴുതുന്നു

േപാൾ വില്യം
േറാെബർട്സ്

“One of the most remarkable
travel books ever written, but of
course it is far more than that. It’s
brilliant, funny, moving and often
profound. Roberts writes like an
angel…” Paul William Roberts
എഴുതിയ ‘Empire of the Soul’

എന്ന പുസ്തകെത്തക്കുറിച്ചു് െകാളിൻ വിൽസൻ പറ
ഞ്ഞതാണിതു്. വായിക്കുക. മാലാഖ എഴുതിയതാണു്
അെതന്നു നമുക്കു േതാന്നും. ഭാരതീയ തത്വചിന്ത, ഭാ
രതീയരായ ആചാര്യൻമാർ ഈ രണ്ടിെനയും കുറിച്ചു്
നല്ലേപാെല അറിയാവുന്ന നമുക്കു അതത്ര പ്രൗഢമാ
െണന്നു േതാന്നിെയന്നു വരില്ല. പേക്ഷ വായനയുളവാ
ക്കുന്ന ആഹ്ലാദത്തിനു േവണ്ടി അതു വായിക്കാം. മേനാ
ഹരമായ ആവിഷ്കാരത്തിലൂെട നർമ്മത്തിെന്റ െചറുത
രംഗങ്ങൾ ഉളവാക്കിെക്കാണ്ടു ഗ്രന്ഥകാരൻ മുേന്നാട്ടു
േപാകുന്നതു് നമുക്കു ഹർഷാതിേരകമുളവാക്കും.

ആധ്യാത്മികതയുെട വാതിൽ
തുറന്നു് ആചാര്യന്മാർ േറാബർ
ട്സിെനയും നമ്മെളയും വിശുദ്ധ
മണ്ഡലത്തിേലക്കു കൂട്ടിെകാണ്ടു
േപാകുന്നു. ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ
കള്ളക്കടത്തുകാെരയും കരിഞ്ച
ന്തക്കാെരയും നമ്മൾ കാണുന്നു.
എങ്ങും ഭൗതികത്വത്തിെന്റ അധമ
ത്വം ഐശ്വരാംശത്തിെന്റ ഉത്കൃഷ്ടത. വായനക്കാർക്കു്
സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങൾ ഉളവാക്കിെക്കാണ്ടു ഗ്രന്ഥം വിരാ
ജിക്കുന്നു.
ഒെട്ടാെക്ക സംശയവാദിയായി
പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ
ക്രേമണ സത്യസായിബാബ
യുെട ആരാധകനായി മാറുന്നു.
ഐസ്ലൻഡ് സർവകലാശാലയി
െല ഒരു െപ്രാഫസർ ഗുന്നർ ഓറ്റ
സത്യസായിബാബ
സ് (Gunnar Otuis) Kirlian േഫാേട്ടാഗ്രഫി െകാണ്ടും
െതളിയിച്ചു സത്യസായിബാബയുെട വിഭൂതി നല്കൽ
ൈകയടക്കേമാ മാജിേക്കാ അെല്ലന്നു്. Spacetime
Continuum എന്നതിൽ (സ്േപസിനു് മൂന്നു മാനങ്ങൾ.
ൈറ്റമിെന്റ മാനം കൂടി േചർന്നു് നാലു മാനങ്ങളുള്ള
Continuum—േലഖകൻ) വിടവുണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്നാ
ണു് ബാബ വിഭൂതിെയടുക്കുന്നെതന്നു് െപ്രാഫസർ കിർ
ലിയൻ ഛായാഗ്രഹണത്തിലൂെട െതളിയിച്ചു. ഭാരത
ത്തിെന്റ ജീർണ്ണതയുെട േനർക്കു കണ്ണടയ്ക്കാത്ത ഗ്രന്ഥ
കാരൻ അനിർവാച്യമായ ശക്തിവിേശഷം അതിെന്റ
(ഭാരതത്തിെന്റ) നവീകരണത്തിനു േഹതുവായിബ്ഭവി
ക്കുന്നു എന്നും കാണിച്ചുതരുന്നു.
□

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

