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സാഹിത്യവാരഫലം

1998/04/24-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

വീടുകെള േവർതിരിക്കുന്നതു് മതിലുകളാണു്. മതിലു
കൾ െകട്ടുന്നെതന്തിെനന്നു േചാദിച്ചാൽ പലരും പല
ഉത്തരങ്ങൾ നല്കും. ഭവനങ്ങളിെല സ്ത്രീകൾക്കു് അേന്യാ
ന്യം സംസാരിക്കാനാണു് ഭിത്തികൾ നിർമ്മിക്കുന്നെത
ന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. േജാലിെയല്ലാം കഴിഞ്ഞു് കല്യാ
ണിക്കുട്ടി മതിലിേനാടു േചർന്നുനിന്നു് അടുത്തവീട്ടിെല
സേരാജിനിെയ വിളിക്കുന്നു. സേരാജിനി തിടുക്കത്തി
െലത്തുന്നു. ‘അറിഞ്ഞിേല്ല സരൂ. പ്ലാംപറമ്പിെല ലത
യുെട കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടു് ഏഴു മാസേമ ആയുള്ളു.
ഇന്നെല വളർച്ചെയത്തിയ ഒരു െപൺകുട്ടിെയ അവൾ
െപറ്റു. ഇതുേകട്ടു സേരാജിനി മൂക്കിൽ വിരൽ േചർത്തു
നില്ക്കുന്നു. ഈ അപവാദ വ്യവസായം നടത്താൻ മതി
ലുകളിെല്ലങ്കിൽ ഒക്കുകില്ല. കളങ്കമാർന്ന വാക്കുകൾ
മതിലിെന്റ മുകളിലൂെട മാത്രേമ കടന്നുേപാകൂ. ഭിത്തിയി
െല്ലന്നു വിചാരിക്കു. സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ സംസാ
രിക്കില്ല.
ഈ ഭിത്തി നിർമ്മിതി ഏറ്റവും അധി
കം കാണുന്നതു പടിഞ്ഞാറൻ
തത്ത്വചിന്തകളിലാണു്. വിേശഷി
ച്ചും തത്ത്വചിന്തയിൽ വ്യാപരിക്കു
ന്ന സ്ത്രീകളുെട കാര്യത്തിൽ. േപ്ലേറ്റാ
െതാട്ടു് റസ്സൽ വെര. സാർത്രു് വെര
യുള്ള തത്ത്വചിന്താ പ്രവാഹത്തിൽ
സീസ്സൂ
നിന്നുമാറി സ്വന്തം ഭവനങ്ങൾ നിർ
മ്മിച്ചു് അവർ ഭിത്തികൾ െകട്ടിെപ്പാക്കുന്നു. അപവാദ
വ്യവസായത്തിനല്ല. സ്വകീയങ്ങളായ ദാർശനികതത്ത്വ
ങ്ങൾ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും പറയാൻ. ഫ്രഞ്ചു് െഫമിനി
സ്റ്റ് ക്രിട്ടിക് സീസ്സൂ (Cixous, born 1937) ഒരു സിദ്ധാ
ന്തം ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു. േവെറാരു ഫ്രഞ്ചു് ൈസേക്കാ
അനാലിസ്റ്റായ ഈറിഗേറ (Irigaray, born 1932) മെറ്റാ
രു സിദ്ധാന്തം മതിലിനു മുകളിലൂെട എറിയുന്നു. രണ്ടി
നും െപാരുത്തമില്ല പ്രധാന ചിന്താപ്രവാഹേത്താടും
അവയ്ക്കു ബന്ധമില്ല. മതിലുകൾ. എങ്ങും മതിലുകൾ.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: അജാതശത്രു എന്നാൽ അർത്ഥെമന്തു്?
ഉത്തരം: ശത്രുവില്ലാത്തവൻ അജാതശത്രു. ആരു

െടയും ശത്രു അല്ലാത്തവനും അജാതശത്രുവാണു്. യു
ധിഷ്ഠിരെന അജാതശത്രുെവന്നു പറയുന്നു. ‘ഹന്ത
ജാതമജാതാേരഃ പ്രഥേമന ത്വയാരിണാ’ എന്നു മാ
ഘമഹാകാവ്യത്തിൽ (അജാതശത്രുവായ ധർമ്മപു
ത്രർക്കു നീ തെന്ന ഒന്നാമെത്ത ശത്രുവായിഭവിക്കും)
ജനനത്തിനു മുൻപുതെന്ന ശത്രുെവന്നും അർത്ഥം
പറയാം. മഗധരാജാവിെന്റ മകൻ—ബിംബിസാരെന്റ
മകൻ—അജാതശത്രുവായിരുന്നു. അച്ഛെന െകാല്ലു
കയും ബുദ്ധെന െകാല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും െചയ്ത ആ
അജാതശത്രു ജനനത്തിനു മുൻപുതെന്ന എല്ലാവരുെട
യും ശത്രു ആയിരുന്നു.

േചാദ്യം: ഗാന്ധിജിെയയും െനഹ്രുവിെനയും ജന
ങ്ങൾ ഒേര തരത്തിൽ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു അേല്ല?

ഉത്തരം: “െനഹ്രു ജീനിയസ്സായിരുന്നു. ബഹുജനം

ജീനിയസ്സിെന ബഹുമാനിക്കും. ഗാന്ധിജി സ്വഭാവഗു
ണത്തിെന്റ പ്രതീകമായിരുന്നു. സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ളവ
െര ജനങ്ങൾ േസ്നഹിക്കും”. േസ്വച്ഛാധിപത്യ പ്രവണ
തയുള്ളവെര ആളുകൾ േപടിക്കും. ഇന്ദിരാഗാന്ധിെയ
ജനത േപടിച്ചു.

േചാദ്യം: സാേറ ഈ ബഡ്ജറ്റ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ
എന്താണു്?

ഉത്തരം: ഒരു നികുതി ഇല്ലാതാക്കീട്ടു് േവെറാരു നി
കുതി വളെരക്കൂട്ടുന്ന ഏർപ്പാടു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ നിരൂപകർക്കു മനസാക്ഷിയു
േണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഞാൻ അങ്ങെനെയാരു നിരൂപകനല്ല.

ലിറ്റററി േജണലിസമാണു് എേന്റതു്. അതുെകണ്ടു്
താങ്കളുെട േചാദ്യത്തിനു പ്രകരണ േയാഗ്യതയില്ല.
പിെന്ന േകരളത്തിലങ്ങെന നിരൂപകരുമില്ല. എന്താ
യാലും ഇവിെട സാഹിത്യെത്തക്കുറിച്ചു് എഴുതുന്നവർ
കൂട്ടുകാരുെട പുസ്തകം കിട്ടിയാൽ മനസ്സാക്ഷിെയ ഉറ
ക്കഗുളിക െകാടുത്തു ഉറക്കുന്നു. ശത്രുക്കളുെട പുസ്തകം
കിട്ടിയാൽ amphetamine sulphate െകാടുത്തു മനസ്സാ
ക്ഷിക്കു് ഉേത്തജനം നല്കുന്നു.

േചാദ്യം: സിനിമയിൽ പുരുഷന്മാർ ഡൻസ് െചയ്യു

ന്നതു കാണുേമ്പാൾ എനിക്കു് അറപ്പും െവറുപ്പും ഉണ്ടാ
കുന്നു. നിങ്ങൾേക്കാ?

ഉത്തരം: എനിക്കു് അറപ്പുമില്ല െവറുപ്പുമില്ല. അതിമ
ദ്യപൻ േറാഡിലൂെട തപ്പിയും തടഞ്ഞും വീണും എഴു
േന്നറ്റും പതറിേപ്പാകുേമ്പാൾ നമുക്കു അയാേളാടു
സഹതാപമേല്ല ഉണ്ടാവുക? പിെന്ന നൃത്തം സ്ത്രീകളു
െട കല മാത്രമാണു്. ബ്രാ ധരിച്ചു നൃത്തം െചേയ്യണ്ട
പുരുഷന്മാർ അതു ധരിക്കാെത െനഞ്ചുകുലുക്കി ചാടു
േമ്പാൾ എനിക്കു ഛർദ്ദിക്കാൻ േതാന്നും.
േചാദ്യം: രാഷ്ടീയ േനതാക്കന്മാർ, ചലച്ചിത്ര നട

ന്മാർ, അധ്യാപകർ, സമൂഹ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഇവ
രുെട ഓേട്ടാഗ്രാഫുകൾ െപൺപിേള്ളർ വാങ്ങുന്നതു്
എന്തിനാണു്?

ഉത്തരം: എനിക്കുമുണ്ടു് ആ സംശയം. അവരുെട

ൈകെയാപ്പിനു പകരം വിരലടയാളം വാങ്ങിയാൽ പി
ന്നീടു് േപാലീസ് ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിനു് ഉപകാരെപ്പടും.

േചാദ്യം: ഏതു മണ്ടനും വിമർശിക്കാം. അന്യെന
ആേക്ഷപിക്കാം. ശരിയേല്ല?

ഉത്തരം: ശരിയാണു് താങ്കൾ തെന്ന ഇേപ്പാൾ
രണ്ടും നടത്തുന്നേല്ലാ?

ബഹുമാനം തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു
എനിക്കു് ഒന്നിലും മനഃപ്രേവശമില്ല (ശ്രദ്ധ എന്നു് മല
യാളത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ മനഃപ്രേവ
ശം). പണ്ടു് പുസ്തകങ്ങെള കാര്യമായി കരുതിയിരുന്നു.
പ്രായത്തിെന്റ ആധിക്യം െകാണ്ടാവണം ഇേപ്പാൾ
അവയിലും താല്പര്യമില്ല. ഈ അനവധാനത നാല്പത്തി
യഞ്ചുെകാല്ലം മുൻപും ഉണ്ടായിരുന്നു. പുസ്തകങ്ങെള
അന്നു് േസ്നഹിച്ചുെവന്നു മാത്രം. അക്കാലത്തല്ല പിെന്ന
യും കുേറ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു് േഡാക്ടർ പി. െക. നാ
രായണപിള്ളേയാെടാരുമിച്ചു് ഞാൻ തിരുവല്ലയിൽ
ഒരു സേമ്മളനത്തിനു് േപായി. മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു് തി
രിച്ചുവരുേമ്പാൾ അങ്ങാടിമദ്ധ്യത്തിെലത്തിയ സമയ
ത്തു് പി. െക. ‘േസ്റ്റാപ്പ്’ എന്നു് ൈഡ്രവേറാടു് ആജ്ഞാ
പിച്ചു. കാറ് നിന്നു. സേമ്മളന സംഘാടകൻ കാറിലു
ണ്ടായിരുന്നു, അേപ്പാഴും. അയാേളാടു് പി. െക. പറ
ഞ്ഞു. ‘അക്കാണുന്ന ഏത്തക്കുലകളിൽ നിന്നെഞ്ചണ്ണം
വാങ്ങി കാറിെന്റ പുറകിൽ വയ്ക്കൂ’. സംഘാടകൻ വിന
യാന്വിതനായി ‘വയ്ക്കാേമ’ എന്നു പറഞ്ഞു: നാെലണ്ണം
മതിയായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ നായരുെട വീട്ടിെന്റ മുൻപിൽ
ഏത്തവാഴയിൽ ഒന്നാന്തരം കുല വിളഞ്ഞു നിൽക്കു
ന്നുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് കൃഷ്ണൻ നായർക്കു് ഇേപ്പാൾ
കുല വാേങ്ങണ്ടതില്ല. ഞാൻ ഗ്രാമീണ ഭാഷയിൽ പറ
ഞ്ഞാൽ അന്തിച്ചുേപായി. എെന്റ വീട്ടുമുറ്റത്തു് ഏത്ത
വാഴക്കുല ഉെണ്ടന്നു് ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കാറിൽ
േനരേത്ത വന്നു് എെന്ന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകാനായി
വീട്ടിേലക്കു് കയറിയ അേദ്ദഹം അതു് കണ്ടു വച്ചിരുന്നു.
തിരിച്ചു് രാത്രി പന്ത്രണ്ടു മണിേയാടടുപ്പിച്ചു് വീട്ടിൽ തിരി
െച്ചത്തിയ ഞാൻ വാതിൽ തുറന്ന സഹധർമ്മിണിേയാ
ടു് േചാദിച്ചു: ‘നമ്മുെട മുറ്റത്തു് ഏത്തവാഴ കുലച്ചു നിൽ
ക്കുന്നുേണ്ടാ?’ ‘ഉണ്ടു്. അതാ വലതുഭാഗത്തു്’ എന്നു് മറു
പടി. അേപ്പാഴാണു് ഞാൻ ഏത്തവാഴ വീട്ടിലുെണ്ടന്നു്
മനസ്സിലാക്കിയതു്.
അക്കാലത്തു് തെന്ന വീട്ടിൽ നിന്നു് േകാടാലി കാണാ
െതയായി. കിളയ്ക്കാനും വാഴ നടാനും േവണ്ടി പതിവാ
യി വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു േജാലിക്കാരനാണു് േകാടാ
ലി േമാഷ്ടിച്ചെതന്നു് സഹധർമ്മിണി പറഞ്ഞുെവങ്കിലും
ഞാനതു വിശ്വസിച്ചില്ല. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ആ േജാലിക്കാരൻ തെന്ന മരപ്പിടിയില്ലാത്ത േകാടാ
ലിയുമായി വീട്ടിെലത്തി. ‘അമ്മച്ചീ നെല്ലാരു േകാടാലി.
അറുപതു രൂപേയയുള്ളൂ വില. േവേണാ?’ എന്നു േചാദി
ച്ചു. ‘അേയ്യാ നമ്മുെട േകാടാലിയാണിതു്’ എന്നു സഹ
ധർമ്മിണി. േമാഷ്ടാവിെന േപാലീസിൽ എൽപ്പിക്ക
രുതു്, അയാൾ േമാഷ്ടിച്ചുെവന്നു് പരസ്യമായിപ്പറഞ്ഞു്
അയാെള േവദനിപ്പിക്കരുതു് എെന്നാെക്ക വിചാരമുള്ള
യാളാണു് ഞാൻ. അതുെകാണ്ടു് ‘േവലൂ അറുപതു രൂപ
കൂടുതൽ. അമ്പതു രൂപ തരാം’. എന്നു പറഞ്ഞു് ഞാൻ
എെന്റ േകാടാലി ആ തുകെകാടുത്തു വീണ്ടും വാങ്ങി
വച്ചു. ‘ഒരു പിടി കൂടി നിങ്ങൾ െകാണ്ടു വന്നു തരണം’
എന്ന അഭ്യർത്ഥനയും നടത്തി അയാേളാടു്. ‘തരാം’
എന്നറിയിച്ചു് േവലു േപായി.
അദ്ഭുതാവഹമായ സാദൃശ്യേത്താടു
കൂടി ഈ യഥാർത്ഥ സംഭവം ശ്രീ.
എൻ. പ്രഭാകരെന്റ ബി. എം. പി.
എന്ന കാല്പനിക കഥയിൽ പ്രത്യ
ക്ഷമാകുന്നു. ജലജയുേടയും ഭർത്താ
വിെന്റയും വീട്ടിൽ നിന്നു് ഒരു ഓട്ടുരു
എൻ. പ്രഭാകരൻ
ളി കാണാെതയാവുന്നു. കുേറക്കാ
ലം കഴിഞ്ഞു് ഒരുത്തൻ അതുതെന്ന അവിെട വിൽപ്പ
നയ്ക്കു് െകാണ്ടു വരുന്നു. ജലജയ്ക്കു് ഉരുളി െകാടുത്ത മുത്ത
ച്ഛൻ അയാളുെട േപരിെന്റ—ബിച്ചന്റവിട മാധവപ്പണി
ക്കർ എന്നതിെന്റ ഹ്രസ്വരൂപമായി ബി. എം. പി. എന്നു്
െകാത്തിയിരുന്നു, ഉരുളിയിൽ. െബൽ െമറ്റൽ പാൻ
എന്നാണു് പാത്രത്തിെന്റ േപെരന്നു് കാണിക്കാനായി
അതിൽ ബി. എം. പി. എന്ന ചുരുക്കേപ്പരുണ്ടു്. ചായമ
ടിച്ചു മറച്ചിരുന്ന ആ അക്ഷരങ്ങെള ചുരണ്ടി സ്പഷ്ടമാക്കി
യതു് ജലജയായിരുന്നു.
മറ്റു മലയാള കഥാകാരന്മാരിൽ നിന്നു് വിഭിന്നത പു
ലർത്തുന്ന സർഗ്ഗൈവഭവമുള്ളയാളാണു് പ്രഭാകരൻ.
അേദ്ദഹത്തിൽ നിന്നു് ഇങ്ങെന ക്ഷുദ്രമായ കഥ ഉണ്ടാ
യതിൽ എനിക്കു് അനല്പമായ ദുഃഖമുെണ്ടന്നു് എഴുതി
യാൽ അതു കള്ളമാവും. പേക്ഷ, ൈവഷമ്യമുണ്ടു്. നി
ത്യജീവിതസംഭവത്തിെന്റ പ്രതികൃതി എന്നല്ലാെത ഈ
രചനയ്ക്കു് കലയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ജിേലബി രു
ചിക്കുേമ്പാൾ അതു് ഒന്നാന്തരമാെണങ്കിൽ നമ്മുെട
അഭിനന്ദന വചനങ്ങൾക്കു് പരിമിതിയുണ്ടായിരിക്കും.
‘െകാള്ളാം ജിേലബി’ എന്നല്ലാെത ‘ഹാ ഹാ’ എന്നും
മറ്റും നിലവിളിക്കില്ല. അതല്ല െകട്ട ജിേലബി വായ്ക്കക
േത്തക്കു് ഇടുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം. അതു ദൂ
െര തുപ്പും. കാർക്കിച്ചു് വീണ്ടും വീണ്ടും തുപ്പും. വാ കഴുകും.
നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം സമമാെണ
ങ്കിലും തിന്മയുളവാക്കുന്ന പ്രതികരണത്തിനു് തീക്ഷ്ണത
കൂടും. അതുെകാണ്ടു് ഞാൻ പരുക്കൻ വാക്കുകൾ പ്ര
േയാഗിേക്കണ്ടതാണു് പ്രഭാകരെന്റ കഥെയക്കുറിച്ചു്.
അതു െചയ്യാത്തതു് അേദ്ദഹേത്താടുള്ള ബഹുമാനം
െകാണ്ടാണു്.

കമന്റുകൾ
1. ഞാൻ കൗതുക

െനഹ്രു ജീനിയസ്സായിരുന്നു.
േത്താെട വായിക്കു
ബഹുജനം ജീനിയസ്സിെന
ന്ന പംക്തിയാണു് ശ്രീ
ബഹുമാനിക്കും. ഗാന്ധിജി
ലക്ഷ്മണെന്റ ‘അലെയാ സ്വഭാവഗുണത്തിെന്റ പ്രതീക
മായിരുന്നു. സ്വഭാവശുദ്ധിയു
ലി’ എന്നതു് (േകസരി
ള്ളവെര ജനങ്ങൾ േസ്നഹിക്കും
വാരിക). അതിെലാരു
വാക്യം: “അതു കണ്ടറിഞ്ഞു് അേങ്ങർക്കു് മദാമ്മ വല്ല
തും െകാടുക്കാതിരുന്നതു കഷ്ടായീന്നു് ചിലർെക്കങ്കിലും
േതാന്നിയിരിക്കണം.” ഇതിെല മദാമ്മ മിസ്സിസ്സ് േസാ
ണിയയാണു്. സ്വർണ്ണാഭരണത്തിൽ രത്നം പതിച്ചതു
േപാെലയുള്ള പ്രേയാഗം. ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ
അതിെന്റ തരംഗങ്ങൾ ബഹുദൂരം വ്യാപിക്കുന്നതുേപാ
െല നാനാർത്ഥങ്ങൾ ഈ പ്രേയാഗം ധ്വനിപ്പിക്കുനു.
ലക്ഷ്മണനു് അഭിനന്ദനം. 2. ‘ആഖ്യാനത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീ
യം’ എന്ന േപരിൽ ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച
പ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയ പ്രബന്ധത്തിൽ ‘പിതൃപുത്രദ്വന്ദം’
എെന്നാരു പ്രേയാഗംകണ്ടു. ‘ഋ’ കാരത്തിൽ അവസാ
നിക്കുന്ന രണ്ടു പദങ്ങൾ ദ്വന്ദ്വ സമാസമാകുേമ്പാൾ
പൂർവ്വപദത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിലുള്ള ‘ഋ’ കാരം േപായി
‘ആ’ കാരം ആേദശമായി വരും. അതിനാൽ പിതാ
പുത്രദ്വന്ദ്വം എന്നാണു് േവണ്ടതു്. പിതൃപുത്രദ്വന്ദ്വെമന്ന
ല്ല. ഉണ്ണികൃഷ്ണെന്റ പ്രബന്ധമാെക സ്ഥൂലവും അദക്ഷ
വുമായതുെകാണ്ടു് ഈ നിസ്സാരമായ വ്യാകരണെത്ത
റ്റു് എടുത്തുകാണിേക്കണ്ടിയിരുന്നിെല്ലന്നു് ഞാൻ സമ്മ
തിക്കുന്നു. േഡാക്ടർ െക. േഗാദവർമ്മയുെട ‘ഉത്കൃഷ്ട
ബന്ധങ്ങൾ’ ഫിഫ്തു് േഫാമിൽ എനിക്കു് പഠിക്കാനുണ്ടാ
യിരുന്നു. അതിെലാരു പ്രബന്ധം ‘പിതൃപുത്രബന്ധം’
എന്നതും. എെന്ന മലയാളം പഠിപ്പിച്ച അയ്യങ്കാർസ്സാറ്
ആ തലെക്കട്ടു് വായിച്ചിട്ടു് പറഞ്ഞു, ‘പിതൃപുത്രബന്ധം’
എന്ന പ്രേയാഗം രണ്ടാംതരം െതറ്റല്ല, ഒന്നാം തരം
െതറ്റാണു്. പുത്രശബ്ദം പിൻവരുേമ്പാൾ പൂർവ്വപദാ
ന്ത്യമായ ‘ഋ’ കാരത്തിനു് ‘ആ’ കാരം ആേദശം വരും.
അതിനാൽ പിതാപുത്രബന്ധം എന്നു േവണം. വർ
ഷങ്ങേളെറക്കഴിഞ്ഞു് ഞാൻ പ്രെഫസർ എം. എച്ച്.
ശാസ്ത്രികേളാടു േചാദിച്ചു: സാറേല്ല േഗാദവർമ്മസ്സാറി
െന്റ ഉത്കൃഷ്ടബന്ധങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ പ്രൂഫ്
തിരുത്തിയതു്. ഈ െതറ്റ് എങ്ങെന വന്നു. സാറ് പറ
ഞ്ഞു: “അതു പറ്റിേപ്പായി” േഗാദവർമ്മസ്സാറിനു വന്ന
െതറ്റു് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനു് വന്നതിൽ അത്ഭുതെമന്തിരിക്കുന്നു?
(ഉണ്ണികൃഷ്ണെനന്നല്ല ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ എന്നാണു് ഞാെനഴു
തുക).

3. മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ േരാഗങ്ങൾക്കുമുള്ള മരു

ന്നു പ്രകൃതിയിൽത്തെന്നയുെണ്ടന്നും അതു കണ്ടുപിടി
േക്കണ്ടേതയുള്ളുെവന്നും ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
കൂെടക്കൂെട പറയുമായിരുന്നു. സത്യമാണതു്. കാൻ
സറിനും എയ്ഡ്സിനും ഔഷധങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലു
ണ്ടു്. മനുഷ്യൻ ഒരു കാലത്തു അതു കണ്ടുപിടിക്കുകയും
െചയ്യും.
കണ്ടുപിടുത്തെത്തക്കുറിച്ചു് ആങ്േദ്ര ഷീദ് രസകരമായ
വിധത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നു് ഓർമ്മ. ഒരാൾ അേദ്ദ
ഹേത്താടു പറഞ്ഞു: ഒരു പാേസ്തായ്ർ ആരു്. ഒരു ലവ്വ
സ്യാ ആരു്. ഒരു പുഷ്കിനാരു് (Pasteur, Lavoisier,
Pushkin) ചക്രവും സൂചിയും പമ്പരവും കണ്ടുപിടിച്ചവ
േരാടു താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ. കുഞ്ഞിെന്റ വളയം
ഉരുളുേമ്പാൾ അതു േനേര നിൽക്കുന്നു എന്നു മനസ്സി
ലാക്കിയവേനാടു തട്ടിച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ ഇവെരാെക്ക
ആരു്? േപാക്കറ്റ് (കീശ) തെന്ന എെന്താരു അഭിനന്ദ
നാർഹമായ കണ്ടുപിടുത്തം! അതാ ഒരാൾ അേദ്ദഹ
േത്താടു സംസാരിച്ചു േനാക്കു. ‘താങ്കൾ എന്തു കണ്ടുപി
ടിച്ചുെവന്നു് അറിഞ്ഞാേല ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടു
ക്കേലക്കു േപാകുന്നുള്ളു’െവന്നു് ഷീദ്. ‘ഞാൻ ബട്ടൺ
കണ്ടുപിടിച്ചു’ എന്നു് അയാൾ.
ഷീദ് ദൂെരക്കണ്ട ആളി
നമ്മുെട െചറുകഥകൾ വീപ്പയ്ക്കു
െന്റ അടുക്കെലത്തി.
ള്ളിെല നാറുന്ന ചവറുേപാെല
അയാൾ
ബട്ടൺ
യാണു്. വിമർശനം െകാണ്ടു്
കണ്ടുപിടിച്ച ആളി
അതാരുമിളക്കാെതയിരു
ന്നാൽ നാറ്റം വ്യാപിക്കില്ല.
െന ലക്ഷ്യമാക്കിപ്പറ
ഞ്ഞു: ‘ഒരു കാലത്തു്
ഞങ്ങൾ ആപ്തമിത്രങ്ങളായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഞാനി
ല്ലാെത അയാൾക്കു് അസ്തിത്വമിെല്ലന്നു ഗ്രഹിച്ചേതാ
െട അയാൾക്കു് എേന്നാടു് അസൂയയാണു്’. അയാൾ
ബട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ചു. ശരി തെന്ന. പേക്ഷ, ഞാനാണു്
ബട്ടൺദ്വാരം കണ്ടുപിടിച്ചതു്. ഇതുേകട്ടു ഷീദ് േചാദിച്ചു:
‘അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ശണ്ഠ കൂടി അേല്ല’. അയാളുെട മറു
പടി: ‘അതില്ലാെത ഒക്കുേമാ?’
തികച്ചും നിസ്സാരങ്ങെളന്നു നമുക്കു്
ഇന്നു േതാന്നുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങ
ളാണു് മനുഷ്യരാശിെയ പുേരാഗമി
പ്പിച്ചെതന്നു പറയുകയാവാം ഷീദ്.
അേതസമയം ഓേരാ കണ്ടുപിടുത്ത
വും അേന്യാന്യപൂരകവും പരസ്പരാ
ശ്രിതവുമാെണന്നും. ഈ സങ്കല്പ
ത്തിനു് ഇന്നു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം
വന്നിരിക്കുന്നു. െവടിമരുന്നു് കണ്ടുപിടിച്ചതാരു്? ഗുരു
ത്വാകർഷണസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ ഉദ്േഘാഷകനാരു്?
എെന്നാെക്ക േചാദിച്ചാൽ ഏതു സ്ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയും
മറുപടി ഉടെന പറയും. പേക്ഷ, ആറ്റംേബാംബിെന്റ
നിർമ്മിതിക്കു സഹായിച്ച െചയ്ൻ റിയാക്ഷൻ കണ്ടു
പിടിച്ചതാരു്? എന്നു േചാദിച്ചാൽ േകാേളജ് വിദ്യാർ
ത്ഥി ഉടെന മറുപടി നൽകിയിെല്ലന്നു വരും (അൽഡ
സ് ഹക്സിലിയുെട Brave New World Revisited മുപ്പതു
െകാല്ലം മുൻപു് വായിച്ച ഓർമ്മയിൽ നിന്നു കുറിക്കുന്ന
തു്). ശാസ്ത്രീയങ്ങളായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇന്നു കൂട്ടായ
പ്രവർത്തനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അേപ്പാഴും സർ
ഗ്ഗാത്മകത്വം വ്യക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമേത്ര. Bronze
Horseman പുഷ്കിനല്ലാെത േവെറയാരും എഴുതുകില്ല.
4. െവണ്മയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ േപാലും
പരസ്യമായി അലക്കാൻ പാടില്ല.

അേപ്പാൾ മാലിന്യമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ
ആളുകൾ കാൺെക അലക്കുന്നതി
െനക്കുറിച്ചു് എന്തു പറയാൻ? അന്ത
രിച്ച എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയരുെട
പുഷ്കിൻ
സേഹാദരൻ ശ്രീ. എൻ. വി. രാമവാ
രിയർ കുെറക്കാലമായി നാറുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ബഹുജനം
കാണുന്ന വിധത്തിൽ അടിച്ചു നനയ്ക്കുന്നു. ഈ കുത്സിത
പ്രക്രിയയുെട ദർശനം ചിലർക്കു് പുളേകാദ്മഗകാരി
യുമാവുന്നു. ഈ ആഴ്ചെത്ത കുങ്കുമം വാരികയിൽ തക
ഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്കല്ല ജ്ഞാനപീഠം സമ്മാനം നൽ
േകണ്ടിയിരുന്നതു് എന്നു ധ്വനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു േലഖകൻ.
ൈവേലാപ്പിള്ളിക്കാണേത്ര അതു െകാടുേക്കണ്ടിയിരു
ന്നതു്. ഒന്നിനും മര്യാദയില്ലാത്ത കാലമാണിെതന്നു്
എനിക്കറിയാം. പേക്ഷ, ഇത്രേത്താളമാകാേമാ?
ഏേതാ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതാണു് ഇനിപ്പറയുന്ന
കഥ. ഒരിടത്തു് ഒരു ചത്ത തത്തെയ ആണിയടിച്ചു വച്ചി
ട്ടു് അതിെന്റ താെഴ ഇങ്ങെന കുറിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു: ഇതു
ചത്തുേപായ തത്തയാണു്. ഇതിെന്റ ജീവൻ േപായിട്ടു്
കുെറ ദിവസമായി. സ്രഷ്ടാവിെന കാണാൻ തത്ത േപാ
യി. ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല. ഈ തത്തയുെട ജീവനില്ലാ
ത്ത േദഹം ഇങ്ങെന ആണിയടിച്ചു വച്ചിെല്ലങ്കിൽ പല
ആപത്തുകളുമുണ്ടാകും. അതു് വീട്ടുകാരൻ പറയുന്നെതാ
െക്ക അതുേപാെല പറയും. ഉടമസ്ഥെന്റ മകൾ കാമു
കേനാടു് ഒരുമ്മ തരു എന്നു പറഞ്ഞതുേകട്ടു് അവളുെട
തന്ത വരുേമ്പാൾ ‘ഒരുമ്മ തരു’ എന്നു് തത്ത അേപ
ക്ഷിക്കും. മാത്രമല്ല, വാരികകളിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്താൻ
തത്ത കത്തുകൾ അയച്ചുെകാടുക്കും. മാന്യന്മാെര ഒരു
േചർത്തു അപമാനിക്കും. ഒരു കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ. ഒരു
മുണ്ടേശ്ശരി. ഒരു സഞ്ജയൻ എെന്നാെക്കയാവും തത്ത
എഴുതുക. പ്രാണൻ േപായ തത്തകെള വാരികകളുെട
അധികാരികൾ ആണിയടിച്ചൂ വയ്ക്കെട്ട.
ഞാൻ മുൻപു് താമസിച്ച വീട്ടിൽ നിന്നു േറാഡിേലക്കു
െചല്ലാൻ ഒരു െചറിയ പാതയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും
അതുണ്ടു് പരിഷ്കരിച്ച മട്ടിൽ. പാതയിറങ്ങിെച്ചന്നാൽ
േറാഡിെന്റ ഒരു വശത്തു് ഒരു വലിയ വീപ്പ ഇരിക്കുന്നതു
കാണാം. േകാർെപാെറയ്ഷൻ േജാലിക്കാർ സകല
മാലിന്യങ്ങളും അതിൽ നിേക്ഷപിച്ചിരുന്നു. അതു നിറ
ഞ്ഞാൽ പിെന്നയും ചവറുെകാണ്ടു മുകളിൽ വച്ചു് ൈക
െകാണ്ടു് ബലേത്താെട അവർ അമർത്തുമതിെന. കുഴ
പ്പമില്ല. ആ അഭി മർദ്ദം െകാണ്ടു് വീപ്പയ്ക്കകെത്ത പുതിഗ
ന്ധം പുറേത്തക്കു വരില്ല. എന്നാൽ ഏെതങ്കിലുെമാരു
ദിവസം േകാർെപാെറയ്ഷൻ േലാറി വന്നു നിൽക്കു
കയും അതിൽ നിന്നിറങ്ങിയ േജാലിക്കാർ േകാരിക
െകാണ്ടു് മാലിന്യം േകാരിെയടുക്കുകയും െചയ്താൽ ദുസ്സ
ഹമായ നാറ്റമിളകും. അകെലയുള്ള എെന്റ വീട്ടിൽേപ്പാ
ലും എനിക്കിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുെട െചറുകഥകൾ വീ
പ്പയ്ക്കുള്ളിെല നാറുന്ന ചവറുേപാെലയാണു്. വിമർശനം
െകാണ്ടു് അതാരുമിളക്കാെതയിരുന്നാൽ നാറ്റം വ്യാപി
ക്കില്ല. പേക്ഷ, ഞാെനാരു േകാർെപാെറയ്ഷൻ േജാ
ലിക്കാരനാണു്. ചവറു േകാരിെയടുക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാ
കുന്ന നാറ്റം ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. ബഹുജനവും െതല്ലു
േനരം അതു സഹിക്കണെമന്നു് അേപക്ഷിക്കുന്നു. വീ
പ്പ ശൂന്യമാക്കി വേയ്ക്കണ്ടതേല്ല? ഇെല്ലങ്കിൽ മാലിന്യം
േറാഡിൽ നാലുപാടും ചിതറി സാംക്രമികേരാഗങ്ങൾ
ഉണ്ടാവുകയിേല്ല?
മലയാളം വാരികയിെല രണ്ടു െചറുകഥകളും കലയു
െട പരിധിക്കുള്ളിൽ സസുഖം വർത്തിക്കുന്നവയല്ല.
ശ്രീ. െക. ജയചന്ദ്രെന്റ ‘തീർത്ഥസ്മൃതികളിൽ’ ഭൂതകാ
ലസംഭവങ്ങളും വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങളും കൂട്ടിക്ക
ലർത്തി ജീവിതത്തിേലക്കു് അന്തർദൃഷ്ടി വ്യാപരിപ്പിക്കാ
നാണു് ശ്രമം. പേക്ഷ, സംഭവങ്ങളുെട പിറകിൽ വികാ
രേമയില്ല. ഇെതാരു എലൂവിയൽ (alluvial-എക്കൽ)
നിേക്ഷപം മാത്രമാണു്. ഭാവമില്ലാെതയുള്ള രൂപം കിളി
യില്ലാത്ത കൂടുേപാെലയാണു്.
ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തിരുവാഴിേയാടിെന്റ ‘ന ജായേത മൃ
യേത’ എന്ന കഥയിൽ (ന ജായേത മ്രിയേത എന്നു
േവണം—ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല) ഉത്തര
ഭാരതത്തിെല നഗരങ്ങൾ, േക്ഷത്രങ്ങൾ, ഹിന്ദുമതത്തി
െല മിത്തുകൾ ഇവെയക്കുറിച്ചു് പറഞ്ഞു വായനക്കാർ
ക്കു അനുഭൂതിയുണ്ടാക്കാനുള്ള വ്യർത്ഥയത്നം മാത്രേമ
യുള്ളൂ. ഇതിൽ കഥയില്ല, ആഖ്യാനമില്ല, സ്വഭാവചിത്രീ
കരണമില്ല, വികാരനിബന്ധനമില്ല, ഒന്നുമില്ല.

പുതിയ പുസ്തകം
ആരും വഴക്കിനു വരരുേത. എനിക്കു ശരിെയന്നു േതാ
ന്നുന്നതു പറയുകയാണു്. സി. െജ. േതാമസിെന്റ നാട
കങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നാടകങ്ങളാണു് പേക്ഷ, േതാപ്പിൽ
ഭാസിയുെട നാടകങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നാടകങ്ങളല്ല.
അവ തീയട്രിക്കൽ മാത്രമാണു്. എന്താണു് തീയട്രിക്ക
ലിസം? നാടക േവദിെയ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃത്രിമത്വ
ങ്ങൾ. അസ്വാഭാവികതകൾക്കു മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥ ൈക
വരുേമ്പാഴാണു് നാടകം ഓടിെയാളിക്കുന്നതും തീയ
ട്രിക്കലിസം തലയുയർത്തി പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതും. നാട
കത്തിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ല. തീയട്രിക്കൽ സംഭാഷ
ണങ്ങളിൽ സൂത്രപ്പണിേയറും.
രണ്ടുലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം
േഡാളർ ഒന്നാം സമ്മാനമായി േന
ടിയ (The Onassis Prize) മഞ്ജുള
പദ്മനാഭെന്റ Harvest എന്ന ‘നാട
കം’ നാടകമല്ല. െവറും പ്രകടനാത്മ
കതയാണു്. അവയവ വില്പനയിലൂ
െട ദരിദ്രരാജ്യങ്ങെള ചൂഷണം െച
യ്തു് അവെയ കൂടുതൽ ദരിദ്രമാക്കുന്ന
മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രെത്ത പരിഹസിക്കുന്ന ഈ രചന
യ്ക്കു പ്രചാരണമൂല്യമുെണ്ടങ്കിലും കലാമൂല്യമില്ല. പ്രചാര
ണത്തിനു ഊന്നൽ നല്കിയതുെകാണ്ടു് ഇതിൽ മനുഷ്യ
ജീവിതമില്ല. സംഘട്ടനമില്ല. സ്വാഭാവിക സംഭാഷണ
ങ്ങളില്ല. ഗൗരവമാർന്ന മാനുഷികാനുഭവങ്ങെള പ്രതി
ഭാശാലികളായ നാടക കർത്താക്കന്മാർ വിദഗ്ദ്ധമായി
പ്രതിപാദിക്കുേമ്പാൾ മഞ്ജുളാ പദ്മനാഭെനേപ്പാെല
യുള്ളവർ ആ അനുഭവങ്ങെള തരം താഴ്ത്തുന്നു. അവയു
െട വില താഴ്ത്തുന്നു. ഈ ക്ഷുദ്രരചനയ്ക്കു എങ്ങെന ഈ
വലിയ സമ്മാനം കിട്ടിെയന്നു ഞാൻ അദ്ഭുതെപ്പടുന്നു.
അെല്ലങ്കിൽ അദ്ഭുതെപ്പടാെനന്തിരിക്കുന്നു?
ആളുകൾെക്കാെക്ക കാണാൻ െകാ
ള്ളുകിെല്ലന്നു അഭിപ്രായമുള്ള െചറു
പ്പക്കാരി അവളുെട കാമുകെന്റ ദൃഷ്ടി
യിൽ സുന്ദരിയാണു്. കലാൈവരൂ
പ്യത്തിെന്റ േപരിൽ പരെക്ക നിന്ദി
ക്കെപ്പടുന്ന കഥേയാ കവിതേയാ
സുന്ദരമായി ഒരുത്തനു അനുഭവെപ്പ
ടും. എന്താണിതിനു കാരണം? കാ
സി. െജ. േതാമസ്സ്
മുകിക്കു േകാങ്കണ്ണും ഹ്രസ്വേകശവും പരുക്കൻ ശബ്ദവും
ഉെണ്ടങ്കിലും കാമുകൻ അവയിലൂെട അയാളുെട അഭി
ലാഷങ്ങൾക്കു സാഫല്യം േനടുന്നു. ആ സഫലതയാ
ണു സൗന്ദര്യമായി േതാന്നുന്നതു്. രചനയുെട കാര്യത്തി
ലും ഇതുതെന്നയാണു പറേയണ്ടതു്. പേക്ഷ, ഭൂരിപക്ഷ
ത്തിെന്റ അഭിപ്രായമാണു ശരി.
□

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

