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സാഹിത്യവാരഫലം

1998/06/05-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

കുേറ വർഷങ്ങൾക്കു് മുൻപു് ഞാൻ തിരുവനന്തപുര
െത്ത പ്രധാനെപ്പട്ട േറാഡിലൂെട േപാകുേമ്പാൾ ഒരാൾ
എെന്ന തടഞ്ഞു നിറുത്തി േചാദിച്ചു: ‘തിരുനല്ലൂർ കരു
ണാകരനാേണാ താങ്കൾ?’ എനിക്കു് എെന്തന്നില്ലാ
ത്ത േദഷ്യമുണ്ടായി. േചാദ്യകർത്താവിേനാടു് കയർത്തു്
സംസാരിക്കാെത ഞാൻ മിണ്ടാെത നടന്നു. സ്വത്വശ
ക്തി പ്രതിഫലിക്കുന്ന മുഖമുണ്ടു് കരുണാകരനു്. എനി
ക്കു് അെതാട്ടില്ലതാനും. എങ്കിലും ആ േചാദ്യം എെന്റ
േരാഷാഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിച്ചു വിട്ടു. ‘താങ്കൾ വി. െക. കൃ
ഷ്ണേമേനാനാേണാ?’ എന്നായിരുന്നു േചാദ്യെമന്നു് വി
ചാരിക്കൂ. എങ്കിലും എനിക്കു് േകാപം വരുമായിരുന്നു.
ഒരാേളാടു് മെറ്റാരാളാേണാ എന്നു് േചാദിച്ചാൽ, േചാദ്യം
േചാദിക്കുന്നവേനാടു് വിേരാധം േതാന്നുന്നതു് സ്വാഭാ
വികമാണു്. എന്താണിതിനു് കാരണം? ഓേരാ വ്യക്തി
ക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘ഐഡന്റിറ്റി’ എന്നു പറയുന്ന അന
ന്യത ഉണ്ടു് എന്നതേത്ര. രാമൻപിള്ളെയ കൃഷ്ണപിേള്ള
എന്നാെരങ്കിലും വിളിച്ചാൽ രാമൻ പിള്ളയുെട അനന്യ
തയ്ക്കു് ആഘാതേമൽക്കും.
അയാൾ േക്ഷാഭിക്കുകയും െചയ്യും.
ഈ േതാന്നലിനു്, അനന്യതാേബാ
ധത്തിനു്, സ്ഥിരതയുേണ്ടാ? ഉെണ്ട
ന്നു് ഒരു കൂട്ടർ ഇെല്ലന്നു് മെറ്റാരു
കൂട്ടർ. ‘എ’ യ്ക്കു് തുല്യം ‘എ’ എന്നു്
ഐനു് റാൻഡ് അവരുെട ‘Atlas
ഐനു് റാൻഡ്
Shrugged’എന്ന േനാവലിൽ എഴു
തിയതു് എെന്റ ഓർമ്മയിെലത്തുന്നു. ഇലയ്ക്കു് കല്ലാകാൻ
വയ്യ എന്നും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നു് േതാന്നുന്നു. ശ്രീ
മതി അനന്യതയുെട അചഞ്ചലതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു
ണ്ടാവണം.
ഇതിൽ നിന്നു് വിഭിന്നമായ വി
ശ്വാസമാണു് ഒരു യവന തത്വചി
ന്തകനു്. ഒരാളും ഒരു നദിയിൽ
തെന്ന രണ്ടു തവണ മുങ്ങുന്നിെല്ല
ന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. ഒന്നു മു
ങ്ങി നിവരുേമ്പാൾ േവെറാരു
ജലെമാഴുകി അതു മെറ്റാരു നദി
മാക്സ് ഫ്രിഷ്
യായി മാറുന്നു. ‘The Cambridge
Dictionary of Philosophy’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ
Identity-െയക്കുറിച്ചു് എഴുതിയ S. J. W നൽകിയ ഉദാ
ഹരണം ഓർമ്മിക്കത്തക്കതാണു്. താമ്ര നിർമ്മിത
മായ പ്രതിമ. അതിെന ഉരുക്കാം. ഉരുക്കി േവെറാരു
പ്രതിമയുണ്ടാക്കാം. അേപ്പാൾ താമ്രത്തിെന്റ സ്വഭാ
വം മാറുന്നിെല്ലങ്കിലും രണ്ടു് കലാസൃഷ്ടികളാണു് ഉണ്ടാ
കുന്നതു്. കാലം ഒന്നു്, കാലം രണ്ടു് എന്നു് സങ്കല്പിക്കൂ.
കാലം ഒന്നിൽ താമ്രവും പ്രതിമയും സദൃശം. കാലം
രണ്ടിൽ ആ സാദൃശ്യമില്ല. അനന്യതയുെട സ്ഥിരത
യില്ലായ്മയാണു് ഇവിെട സൂചിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്. ഇച്ഛാ
ശക്തിെകാണ്ടു് സമുദായെത്ത മാറ്റാം എന്നു് വിശ്വസി
ക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റുകളും എക്സിെസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റുകളും അന
ന്യതയുെട സ്ഥിരീകൃതസ്വഭാവെത്ത അംഗീകരിക്കുന്നു.
നമുക്കു് സ്ഥിരമായ അനന്യതാേബാധമില്ല. മറ്റുള്ളവർ
നമ്മളിൽ അടിേച്ചൽപ്പിക്കുന്നതാണു് നമ്മുെട അനന്യത
എന്നു് മാക്സ് ഫ്രിഷ് അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ‘I am not stiller’ എന്ന പ്രഖ്യാതമായ േനാവലിൽ
ഒരു പ്രതിമാനിർമ്മാതാവു് അനന്യത നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്ന
തും മറ്റുള്ളവർ അതു് അയാളിൽ അടിേച്ചൽപ്പിക്കുന്നതും
വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടേത്താ
ളം വച്ചു പറയുകയാണു്. ശ്രീ.
എം. മുകുന്ദൻ അനന്യതയുെട അച
ഞ്ചല സ്വഭാവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നി
ല്ല. ഐഡന്റിറ്റിയുെട മാറിമാറി വരു
ന്ന അവസ്ഥകെള വിശദീകരിക്കാ
നല്ല അേദ്ദഹം ‘കിണറ്റിൽ വീണ
പശുക്കിടാവ് ’ എന്ന െചറുകഥെയ
ഴുതിയതു് (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ). എങ്കിലും ഈ വിഷ
യം അേദ്ദഹം അറിേഞ്ഞാ അറിയാെതേയാ ഇക്കഥ
യിൽ വരുന്നു. ഒരാൾ തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര െചയ്യുന്നു.
അയാളുെട അടുത്തു് വന്നിരുന്ന േവെറാരാളിെന പട്ടാ
ളക്കാരെനന്നു് ആദ്യെത്തയാൾ കരുതുന്നു. താൻ പട്ടാ
ളക്കാരനെല്ലന്നു് രണ്ടാമെത്ത വ്യക്തി വിശദീകരിച്ചിട്ടും
ആദ്യെത്തയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ‘താൻ െസക്കൻഡ്
ഹാൻഡ് ’ മനുഷ്യനാെണന്നു് പട്ടാളക്കാരെനന്നു് സം
ശയിക്കെപ്പട്ട വ്യക്തി പറയുേമ്പാൾ കഥ പര്യവാസന
ത്തിെലത്തുന്നു. തീർച്ചയായും ഇവിെട ഐഡന്റിറ്റിയുെട
നഷ്ടവും മെറ്റാരു ഐഡന്റിറ്റി അടിേച്ചൽപ്പിക്കാനുള്ള
യത്നവുമുണ്ടു്. മുകുന്ദൻ അങ്ങെന ഉേദ്ദശിച്ചു് കാണണ
െമന്നില്ല. എങ്കിലും നിരൂപകെന്റ േജാലി രചനയിൽ
പുതിയമാനങ്ങൾ കെണ്ടത്തുക എന്നതാണു്.
കഥെയങ്ങെന? റിയലി
സ്റ്റിക് കഥാകാരന്മാർ
ക്കു് ലക്ഷ്യമുണ്ടു്. ആന്റി
റിയലിസ്റ്റുകൾക്കു് ലക്ഷ്യ
മില്ല. രൂപശില്പത്തിെന്റ സമഗ്രതയിലും ദൃഢതയിലും റി
യലിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. രൂപശില്പത്തിൽ ഒരു വി
ശ്വാസവുമില്ലാത്തവരാണു് ആന്റി റിയലിസ്റ്റുകൾ. ഈ
സങ്കല്പങ്ങൾക്കു് അനുരൂപങ്ങളായി കഥകൾ എഴുതുന്നു,
മുകുന്ദൻ. അേദ്ദഹം ആന്റിറിയലിസ്റ്റാണു്. േപാസ്റ്റ്േമാ
േഡണിസ്റ്റുകൾ കലാഭംഗിയുള്ള ഒരു േനാവേലാ െചറു
കഥേയാ ബഹുജനത്തിനു് ഇന്നുവെര നൽകിയിട്ടില്ല.
ആന്റിറിയലിസ്റ്റുകളുെട സ്ഥിതിയും വിഭിന്നമല്ല. കലാ
സൗഭഗമുള്ള ഒരു കഥ മുകുന്ദൻ എഴുതെട്ട. അതു വായി
ക്കാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു.
നിരൂപകെന്റ േജാലി രച
നയിൽ പുതിയ മാനങ്ങൾ
കെണ്ടത്തുക എന്നതാണു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: ‘Rose is a rose is a rose’ എന്നു ജർട്രൂഡ്
സ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതുേപാെല േവെറ ആെരങ്കിലും അതു
േപാെല വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ?
ഉത്തരം: ഗർട്രൂഡ് ൈസ്റ്റൻ (Gertrude Stein 1874–

1946) എന്ന അേമരിക്കെനഴുത്തുകാരി Rose is a rose
is a rose is a rose എന്നു് പറഞ്ഞു. അതുേപാെല മറ്റാ
െരങ്കിലും പറഞ്ഞതായി എനിക്കറിവില്ല. ൈസ്റ്റൻ
തെന്ന To write is to write is to write is to write
is to write is to write is to write is to write എെന്നഴു
തിയിട്ടുണ്ടു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ നിരൂപകനല്ല. പത്താംതരം
േജർണലിസ്റ്റാണു് എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ േദഷ്യം
വരുേമാ?
ഉത്തരം: സത്യം പറയുേമ്പാൾ ഞാൻ േകാപിക്കുന്ന

െതന്തിനു് ? േജണലിസ്റ്റിെന േജർണലിസ്റ്റാക്കിയാൽ
േദഷ്യം വരും എനിക്കു്.

േചാദ്യം: മദ്യനിേരാധനെത്തക്കുറിച്ചു് എന്താണു്
അഭിപ്രായം?

ഉത്തരം: ഇതിനു ഉത്തരം നല്കാൻ ‘പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂേഡ’
എെന്റ തൂലികയിലുള്ളു. ലഹരിയില്ലാത്ത എെന്തങ്കിലും
ഉേണ്ടാ? ചായ, കാപ്പി, അരിഷ്ടം ഇവെയാെക്ക ലഹരി
ഉളവാക്കും. മദ്യത്തിനു ലഹരി കൂടും. ഒരളവിൽ ഇതു
കഴിച്ചാൽ േദാഷമില്ല. ദക്ഷിണഭാരതത്തിെല പ്രമു
ഖനായ ഒരു കാർഡിേയാളജിസ്റ്റ് എേന്നാടു പറഞ്ഞു
ഉറങ്ങാൻ േപാകുന്നതിനു മുൻപു് കുറച്ചു് ബ്രാൻഡി കഴി
ക്കുന്നതു് നല്ലതാെണന്നു്: രക്തധമനികൾക്കു് അതു
വികാസം നല്കുെമന്നു്. ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപേദ
ശമനുസരിച്ചു് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. പച്ചെവള്ളം േപാലും
കൂടുതൽ കുടിച്ചാൽ ചത്തുേപാകിേല്ല? മദ്യം നിേരാധി
ക്കാനുള്ള ചിലരുെട യത്നങ്ങൾ വ്യർത്ഥങ്ങളാണു്.
േചാദ്യം: മാന്യതയുള്ള മനസ്സു്. മാന്യതയുള്ള പ്രവർ
ത്തി. ഇവ രണ്ടും േചർന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരനുേണ്ടാ
േകരളത്തിൽ?

ഉത്തരം: ഉണ്ടു്. ശ്രീ. ഒ. വി. വിജയൻ.
േചാദ്യം: േലാട്ടറി?
ഉത്തരം: മണ്ടന്മാർക്കു്. തിരുമണ്ടന്മാർക്കു പണം

െചലവാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം. പണ്ടു് േലാട്ടറി കുറ്റക
രമായിരുന്നു. ഇന്നു് തികച്ചും ആദരണീയം.

േചാദ്യം: Ondaatje എന്ന വിശ്രുത സാഹിത്യകാര
െന്റ േപരു് ഉച്ചരിച്ചിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?
ഉത്തരം: ആൻദാേച എന്നു്.
േചാദ്യം: മുത്തച്ഛന്മാരും മുത്തശ്ശികളും വീട്ടിൽ അധി
കപ്പറ്റേല്ല?

ഉത്തരം: െതറ്റുെചയ്യുന്ന േപരക്കുട്ടികെള അച്ഛേനാ

അമ്മേയാ ശിക്ഷിക്കാൻ ഒരുെമ്പടുേമ്പാൾ അതിലിട
െപട്ടു് അവെര (േപരക്കുട്ടികെള) അധാർമ്മികമായി
രക്ഷിക്കുന്നവരാണു് അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും. അതി
നാലാണു് േപരക്കുട്ടികൾ ആ വൃദ്ധെര അച്ഛനമ്മമാെര
ക്കാൾ കൂടുതൽ േസ്നഹിക്കുന്നതു്. കുട്ടികൾക്കു് അവർ
അധികപ്പറ്റല്ല.

ൈശശവം
അേമരിക്കൻ േനാവലിസ്റ്റ് വ്ലാദീമിർ
വ്ലാദീമിേറാവിച്ചു് നാേബാേക്കാഫ്

(Vladimir Vladimirovich Nabokov
b. April 22, 1899, St. Petersburg,
Russia, d. July 2 1977 Montreux,
Switz.) എഴുതിയ ‘േലാലീറ്റ’ എന്ന

േനാവൽ േലാകപ്രശസ്തി േനടിയി
ട്ടുണ്ടു്. (Lolita’s name is not to be

നാേബാേക്കാഫ്

pronounced in the American manner with a thick
‘d’ sound (Low-leed-uh) but Spanish style എന്നു്
ഒരു വിമർശകൻ. ഇവിെട ചിലർ േലാലീറ്റെയ േലാ
ലിതയാക്കുന്നു. േലാലിത സംസ്കൃതപദമാണു്. പ്രകമ്പ
നം െകാണ്ടു, അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും മാറ്റെപ്പട്ട, േക്ഷാഭിച്ച
എെന്നാെക്കയാണു് അതിെന്റ അർത്ഥം. നാേബാേക്കാ
ഫ് തെന്ന േനാവലിൽ Lo-lee-ta എന്നു പിരിെച്ചഴുതിയി
ട്ടുണ്ടു്.

ഹംബർട് ഹംബർട് എെന്നാരു
ത്തൻ െകാലപാതകക്കുറ്റത്തിനുേവ
ണ്ടി ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക
യാണു്. അവിെടയിരുന്നു് അയാൾ
കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്ന രീതിയിൽ
രചിക്കെപ്പട്ട േനാവലാണു് ‘േലാലീ
റ്റ’. സുശക്തമായ ൈലംഗികാകർ
ഷകത്വമുള്ള െകാച്ചുെപൺകുട്ടിക
െള നിംഫിറ്റ് (nymphet) എന്നാണു വിളിക്കുക. അങ്ങ
െന നിംഫിറ്റായ—പന്ത്രണ്ടുവയസ്സുള്ള േലാലീറ്റെയ—
പ്രേലാഭിപ്പിച്ചും ഉറക്കഗുളിക െകാടുത്തും ഹംബർട് ഹം
ബർട് വശത്താക്കുന്നു. മുറയനുസരിച്ചു് അയാൾ െപൺ
കുട്ടിയുെട െസ്റ്റപ് ഫാദറാണു് (അമ്മയുെട ഭർത്താവു് ).
േലാലീറ്റെയ ഒരു യുവാവ് അപഹരിച്ചുെകാണ്ടു േപാകു
േമ്പാൾ അസൂയയുണ്ടായ അയാൾ അവെന െവടിവച്ചു
െകാല്ലുന്നു. ആ കുറ്റത്തിനാണു് അയാൾ ജയിലിലായതു്.
ഇെതാരു ലാക്ഷണികകഥയാണു്. അതു ഇവിെട വിശ
ദീകരിക്കുന്നില്ല.
ഈ േനാവലിേനാടു
ള്ള കടപ്പാടു സമ്മതിച്ചു മാന്യതയുള്ള മനസ്സു്. മാന്യതയുള്ള
പ്രവൃത്തി. ഇവ രണ്ടും േചർന്ന ഒരു
െകാണ്ടു് ശ്രീമതി ചന്ദ്ര
സാഹിത്യകാരനുേണ്ടാ േകരള
മതി എഴുതിയ ൈശശ
ത്തിൽ? ഉണ്ടു്. ശ്രീ. ഒ. വി. വിജയൻ.
വം (മാതൃഭൂമി വാർഷി
കപ്പതിപ്പൂ് ) േഭദെപ്പട്ട െചറുകഥയാണു്. നിഷ്കളങ്കയായ
ഒരു െപൺകുട്ടി അയൽക്കാരനും പ്രായംകൂടിയവനു
മായ ഒരുത്തേനാടു് അടുക്കുന്നു. അയാൾ വശീകരണ
ത്തിെന്റ സകലവിദ്യകളും പ്രേയാഗിച്ചു് അവെള പാട്ടി
ലാക്കുന്നു. എന്നിട്ടും െപൺകുട്ടിക്കു് ഒന്നും മനസ്സിലാകു
ന്നില്ല. അയാൾ അവെള കിടക്കയിെലടുത്തിട്ടു് മിഡിയു
െട ഹുക്കു് പരതിയിട്ടും അവൾെക്കാന്നും മനസ്സിലാകു
ന്നില്ല. വ്യഭിചാരത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നവെന്റ പിരിമുറുക്കം
വായനക്കാർക്കു ഗ്രഹിക്കാനാവുന്ന വിധത്തിൽ ചന്ദ്രമ
തി കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, മാറുവന്ന െപൺകുട്ടിക്കു
പുരുഷെന്റ ൈലംഗികപരാക്രമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയുന്നില്ല എന്ന പേരാക്ഷ പ്രസ്താവം എനിക്കു തീ
െര മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. Infantile Sexuality
എന്നതിെന്റ സങ്കീർണ്ണതകളിേലക്കു ഞാൻ േപാകു
ന്നില്ല. പേക്ഷ, ഏെതാരു െപൺകുട്ടിക്കും—അവൾക്കു്
ഏേഴാ എേട്ടാ വയേസ്സ ആയുള്ളു എന്നു വിചാരിക്കു—
പുരുഷെന്റ ൈലംഗിക ചാപല്യങ്ങെള അവയായിത്ത
െന്ന കാണാൻ ആവും. പ്രകൃതി നല്കിയ ശക്തിയാണ
തു്. അതുെകാണ്ടു് ചന്ദ്രമതി തെന്റ കഥാപാത്രെത്ത—
െകാച്ചുെപൺകുട്ടിെയ—കറന്ന പാലുേപാെല കളങ്കര
ഹിതയായി ആേലഖനം െചയ്തതു് ശരിയായില്ല. അക്കാ
രണത്താൽ കല ജനിപ്പിേക്കണ്ട വിശ്വാസം ഇക്കഥയു
ളവാക്കുന്നില്ല. േനേര മറിച്ചാണു് േലാലീറ്റയുെട സ്ഥിതി.
പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുള്ള ആ െപണ്ണാണു് അച്ഛെന്റ സ്ഥാന
വും പ്രായവുമുള്ള ഹംബർട് ഹംബർടിെന ആദ്യമായി
വശീകരിക്കുന്നതു്. “Two people sharing one room,
inevitably enter into a kind—how shall I say—a
kind—” എന്നു് ഹംബർട് ചിത്ത ചാഞ്ചല്യേത്താെട പറ

യുേമ്പാൾ േലാലീറ്റ കുസൃതി നിറഞ്ഞതും ആഹ്ലാദം പ്ര
സരിപ്പിക്കുന്നതുമായ ശബ്ദത്തിൽ ‘The word is incest’
എന്നു പറയുന്നു. ചിത്തവൃത്തിക്കു േയാജിച്ചതാണു് ഇതു്.
ചന്ദ്രമതിയുെട കഥാപാത്രത്തിെന്റ നിഷ്കളങ്കതയുെട പ്ര
കടനാത്മകത സ്ത്രീയുെട (െപൺകുട്ടിയുെടയും) ൈസ
േക്കാളജിക്കു് േയാജിച്ചതല്ല.
വ്യഭിചരിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നവെന്റ
മാനസികനിലയ്കു് േയാജിച്ച അസം
സ്കൃതമായ ഭാഷ അയാൾക്കു നല്കിയ
തിൽ ചന്ദ്രമതിയുെട ഉചിതജ്ഞത
കാണുന്നു. സംസ്കാരരഹിതമായ
മനസ്സു മാത്രമല്ല ആ രീതിയിലുള്ള
ആന്റണി ബർജിസ്
സമുദായവും ഭാഷയ്ക്കു ൈവരൂപ്യം
വരുത്തും. അക്രമാസക്തരായ പിേള്ളർ വിഹരിക്കുന്ന
ഒരു സമുദായെത്ത ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആന്റണി ബർജി
സ് (Anthony Burgess) എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് േനാവലിസ്റ്റ്.
തെന്റ ‘A Clockwork Orange’ എന്ന േനാവലിൽ ഹീ
നമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപേയാഗിക്കുന്നതു് സ്മരണീയമാണു്.
ജീർണ്ണിച്ച സമുദായത്തിനു് ജീർണ്ണിച്ച ഭാഷ!

“ബിഗ് േനാ”
സർ സി. പി. രാമസ്സ്വാമി അയ്യരു
െട ൈകയക്ഷരം ൈധഷണിക ജീ
വിതം നയിച്ച ആളിേന്റതാണു്. െച
റിയ അക്ഷരങ്ങളാണു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ൈകപ്പടയിൽ. േലശം ചരിവു
ണ്ടു് അവയ്ക്കു്. ഒരു സംശയവും വായ
നക്കാരനു് ഉണ്ടാകാത്ത മട്ടിൽ സ്പ
സർ സി. പി.
ഷ്ടമാേയ സി. പി. എഴുതൂ. ഒരിക്കൽ
രാമസ്സ്വാമി അയ്യർ
ഒരു െസക്രട്ടറിയുെട നിർേദ്ദശം സ്വീ
കരിക്കാെത അേദ്ദഹം ഫയലിൽ NO എന്നു് വലിയ
അക്ഷരത്തിെലഴുതി. അതുകണ്ടേപ്പാൾ എനിക്കു മന
സ്സിലായി സി. പി. ക്കു െസക്രട്ടറിയുെട ശുപാർശയിൽ
വലിയ േകാപമുണ്ടായിെയന്നു്. സി. പി. രാമസ്സ്വാമി
അയ്യരുെട ആ ‘േനാ’െയ ഞങ്ങൾ ഗുമസ്തന്മാർ A big
No എന്നു വിളിച്ചു.
െറാേമനിയയിെല നാടകകർത്താവു്
െയാെനേസ്കാ (lonesco 1909–1994)
നാടകങ്ങെളഴുതുന്നതിനു മുൻപു് ഒരു
പ്രബന്ധ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധെപ്പ
ടുത്തിെയന്നും അതിെന്റ േപരു് ‘No’
എന്നായിരുന്നുെവന്നും ഞാൻ േക
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. െറാേമനിയയുെട പൂർവകാ
െയാെനേസ്കാ
ലസാഹിത്യേത്താെടയാണു് അേദ്ദ
ഹം ‘േനാ’ എന്നു പറഞ്ഞതു്. അത്രമാത്രം െവറുപ്പുണ്ടാ
യിരുന്നു െയാെനേസ്കാക്കു് തെന്റ നാട്ടിെന്റ പഴയ സാ
ഹിത്യേത്താടു്. സി. പി. രാമസ്സ്വാമി അയ്യരും െയാെന
േസ്കായും എവിെട? ഞാെനവിെട. എങ്കിലും ‘നിർമ്മ
ലമായ ഒരു തടാകം േപാെല’ എന്ന െചറുകഥെയഴു
തിയ (മലയാളം വാരിക) ശ്രീ. വി. പി. മേനാഹരേനാടു
‘േനാ’െയന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. െചറിയ ‘േനാ’യല്ല. ‘ബി
ഗ് േനാ’ തെന്ന.
െതാട്ടിലിൽ നിന്നു ചാടിയിറങ്ങിയയുടെന തെന്ന മേനാ
ഹരൻ െവറും ‘െറപ്രിെസേന്റഷൻസ് ’ ആയ, ഉൾക്കാഴ്ച
യില്ലാത്ത െവറും വർണ്ണനങ്ങളായ രചനകൾ മലയാളി
കൾക്കു് നൽകിത്തുടങ്ങി. പ്രായമായിട്ടും അേദ്ദഹം അതു
തുടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനു െതളിവ് ഇക്കഥ
തെന്ന. പരീക്ഷയുെട മാർക്കു് കുറഞ്ഞുേപായതു െകാണ്ടു
കുട്ടിെയ അച്ഛനമ്മമാർ ശാസിച്ചു. അവൻ നാട്ടിൽ നിന്നു
േപാകാനായി തീവണ്ടിയാപ്പീസിെലത്തി. മകെനക്കാ
ണാെത ദുഃഖത്തിൽ വീണ അച്ഛൻ തീവണ്ടിയാപ്പീസിൽ
െചന്നു. ഒരു െട്രയിൻ വടേക്കാട്ടും േവെറാന്നു െതേക്കാ
ട്ടും േപായിെയന്നു് അറിഞ്ഞ അച്ഛൻ കൂടുതൽ പരിഭ്രമ
മായി. അങ്ങെന അയാൾ നിൽക്കുേമ്പാൾ ഒരുത്തൻ
വന്നു പറഞ്ഞു െചറുക്കൻ തീവണ്ടിയാപ്പീസിൽ ഒരിടത്തു
ഇരിക്കുന്നുെണ്ടന്നു്. ഞാൻ മുൻപു് വായനക്കാർക്കു് നൽ
കിയ ഒരലങ്കാരപ്രേയാഗം വീണ്ടും നൽകാൻ അവരുെട
സദയാനുമതി േതടുന്നു. േബ്ലാട്ടിങ് േപപ്പർ െകാണ്ടു് മഷി
ഒപ്പിെയടുക്കുന്നതു േപാെല സർവസാധാരണമായ ഒരു
വിഷയം മേനാഹരൻ ഒപ്പിെയടുത്തു വയ്ക്കുന്നു. ഇതു കലാ
പ്രക്രിയയല്ല. ‘േലബർ’ മാത്രമാണു്. നിത്യജീവിത സം
ഭവേത്താടു ഉൾക്കാഴ്ച കലർത്തി അന്യാദൃശമായ രീതി
യിൽ അതു് ആേലഖനം െചയ്യുേമ്പാഴാണു കലയുെട ഉദ
യം. പണ്ടു് മഹരാജാവിെന്റ മുഖം കാണിച്ചിട്ടു വ്യക്തി
യാത്രാനുമതി േചാദിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം സമ്മതം
മൂളും. അതു േകട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സന്ദർശകൻ മഹാരാ
ജാവിെന േനാക്കിെക്കാണ്ടുതെന്ന പിറേകാട്ടു നടക്കും.
വാതിലിൽ പടിയുെണ്ടങ്കിൽ അതിൽത്തട്ടി അയാൾ വീ
െണന്നു വരും. കലെയ േനാക്കിെക്കാണ്ടു മേനാഹരൻ
താെഴ വീഴുന്നു (കഥ മലയാളം വാരികയിൽ).
എനിെക്കാരു േസ്നഹിതനുണ്ടായിരുന്നു. മൃദംഗം വായ
നയിൽ കമ്പേമറി അയാൾ അതു പഠിച്ചു തുടങ്ങി. തം,
തംതം. തംതംതം. തംതംതംതം. പഠിക്കൽ മുറയ്ക്കു നട
ന്നു. ഒടുവിൽ ആദ്യെത്ത മൃദംഗവാദനം പാട്ടുകേച്ചരിക്കു്.
അതുേകട്ടു് ആളുകൾ കൂവി. കൂവലിനാൽ കിളിർത്തെപ്പ
ട്ടു് അയാൾ വീട്ടിെലത്തി. തിരിച്ചുേപാരാൻ വാഹനം
േവണ്ടിവന്നില്ല. പിന്നീടു് കാർ ൈഡ്രവിങ് അഭ്യസിച്ചു
തുടങ്ങി. പട്ടാളത്തിൽ േചർന്നു ൈഡ്രവറായി േപാകുക
യും െചയ്തു. മൃദംഗം വായനയിൽ പാലക്കാട്ടു മണിയാ
കാൻ ശ്രമിച്ച ഈ േസ്നഹിതൻ മിലിറ്ററി േസവനം കഴി
ഞ്ഞു് െനടുമങ്ങാട്ടു വിശ്രമിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായ
ഔചിത്യേബാധം നമ്മുെട കഥെയഴുത്തുകാർക്കും ഉണ്ടാ
കെട്ട.

ക്രിേസ്തവ
ബൾേഗറിയയിൽ 1941-ൽ ജനിച്ച
ജൂലിയ ക്രിേസ്തവ (Julia Kristava)
ധിഷണാപരമായ ജീവിതം നയിച്ച
തത്രയും ഫ്രാൻസിലാണു്. അവർ
ഫ്രഞ്ച് ൈധഷണികാന്തരീക്ഷത്തി
െല ഉജ്ജ്വല നക്ഷത്രമാണു്. അവ
രുെട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുേമ്പാൾ
നമ്മളും ആ ൈധഷണികത്വത്തിെന്റ
പ്രഭാവലയത്തിൽ ആയിേപ്പാകുന്നു.

ജൂലിയ ക്രിേസ്തവ

ക്രിേസ്തവയുെട “Black Sun-

Depression and Melancholia”

എന്ന പുസ്തകം എെന്റ മുൻപിലുണ്ടു്.
കറുപ്പു്. ഘനാരുണം ഈ വർണ്ണ
ങ്ങേളാടുകൂടിയ കഞ്ചുകമണിഞ്ഞു്
ആകർഷകത്വേത്താടു കൂടി ആ ഗ്ര
ന്ഥയുവതി പരിലസിക്കുന്നു. രാഗം
േതാന്നുന്നവർക്കു് സമീപിക്കാം. ദുർ
ഗ്രഹതയാർന്ന സംഭാഷണമില്ല. സിേതാപലത്തിെന്റ
സുതാര്യതയുള്ള വാക്കുകേള അവൾക്കുള്ളു. അടുത്തു
െചല്ലുന്നവർക്കു് ആഹ്ലാദമുണ്ടായിെല്ലങ്കിൽ അവെര കു
റ്റെപ്പടുേത്തണ്ടതില്ല. ഈ അലങ്കാരെമാെക്ക ഉേപക്ഷി
ച്ചു് നമുക്കു കാര്യത്തിേലക്കു മാത്രം വരാം. െമലൻേകാ
ലിയ (melancholia) െകാടും വിഷാദമാണു്. ഇരുണ്ട
അനിഷ്ടാനുമാനങ്ങൾ അതുള്ളവെര അലട്ടിെക്കാണ്ടി
രിക്കും.
‘Dostoyevsky, Suffering, Forgiveness’ എന്നതു ഈ
ഗ്രന്ഥത്തിെല വിശിഷ്ടമായ പ്രബന്ധമാണു്. From
Sorrow to Crime എന്ന ഉപശീർഷകത്തിൽ ക്രിേസ്തവ
എഴുതുന്നു:
“Raskolnikov described himself as a sad person.
Listen Razumikhin… I gave them all my money…
I am so sad, so sad… like a woman” ഈ വിഷാദം
കുറ്റത്തിേലക്കു് െകാണ്ടുെചന്നെതങ്ങെന? കുറ്റം വിഷാ
ദത്തിെനതിരായുള്ള രക്ഷണ പ്രതികരണമാണു്. മെറ്റാ

രാെള െകാന്നാൽ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നു രക്ഷേനടാം.
റസ്കൽ നിക്കഫിെന്റ ‘സിദ്ധാന്ത’വും ക്രിമിനൽ പ്രവൃ
ത്തിയും ഈ യുക്തിെയ നല്ലേപാെല െതളിയിക്കുന്നു.
വിഷാദമഗ്നനായി ജീവിക്കുന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥി സാധാ
രണക്കാെരന്നും അസാധാരണക്കാെരന്നും ജനങ്ങെള
വിഭജിക്കുന്നു. ആദ്യെത്തക്കൂട്ടർ “ഒരു പുതിയ വാക്കു”
ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടു്. ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് തെന്നയാവെട്ട.
“In the ‘second category all transgress the law: they
are destroyers or disposed to destruction according
to their capacities’. Does he himself belong in that
second category? Such is the fateful question the
melancholy student will try to answer by daring or
not to take action” ക്രിേസ്തവയുെട പ്രജ്ഞയുെട ഔന്ന

ത്യം കാണിക്കാൻ ഇത്രയും മതിെയന്ന വിചാരമാണു്
എനിക്കു്. സാഹിത്യം, കല, തത്ത്വചിന്ത ഇവെയ അവ
ലംബിച്ചുെകാണ്ടു് െകാടും വിഷാദത്തിെന്റ എല്ലാ സവി
േശഷതകളും അവർ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു.

ദെസ്തെയവ്സ്കിെയ അമ്പരപ്പിച്ച
ഒരു ചിത്രത്തിെന്റ നിരൂപണമുണ്ടു്
ഇപ്പുസ്തകത്തിൽ. Hans Hollein the
Younger (1497–1543) വരച്ച The
Body of the Dead Christ എന്നതാ
ണു് ആ ചിത്രം. ദെസ്തെയവ്സ്കിയുെട
The Idiot എന്ന േനാവലിെല ഒരു
െഹാൾബിൻ
കഥാപത്രം ആ ചിത്രെത്തക്കുറിച്ചു്
പറയുന്നുണ്ടു്. അതിൽ നിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ. കുരിശിൽ
കിടക്കുന്ന േയശുവിെനേയാ അതിൽ നിന്നു് താെഴയി
റക്കുന്ന േയശുവിെനേയാ ചിത്രീകരിക്കുന്ന കലാകാര
ന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖത്തിനുള്ള അസാധാരണ
മായ സൗന്ദര്യം നെമ്മ കാണിച്ചു തരുന്നു. പേക്ഷ, ഈ
ചിത്രത്തിൽ അതില്ല. കുരിശാേരാഹണത്തിനു മുൻപു
സഹിക്കാനാവാത്ത േവദന സഹിച്ച മനുഷ്യെന്റ ചിത്ര
മാണതു്. ശത്രുക്കൾ അേദ്ദഹെത്ത ക്ഷതെപ്പടുത്തി, മർ
ദ്ദിച്ചു, ഗാർഡുകൾ അടിച്ചു. കുരിശിെന്റ ഭാരം െകാണ്ടു ക്രി
സ്തു വീണേപ്പാൾ ആളുകൾ അേദ്ദഹെത്ത അടിച്ചവശനാ
ക്കി. കുരിശിൽക്കിടന്ന േയശുവിെന്റ ശരീരം പ്രകൃതിനി
യമങ്ങൾക്കു വിേധയമായിരുന്നു. രക്തം പുരണ്ട എത്ര
മുറിവുകൾ മുഖത്തു്. അതു് നീർെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. കണ്ണു
കൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു. േകാങ്കണ്ണുകൾ, േനത്രങ്ങളുെട െവ
ളുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നിേശ്ചതനങ്ങൾ. ഇങ്ങെനെയാരു മൃ
തേദഹം േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടിരുെന്നങ്കിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാവി അേപാസ്തലന്മാർ കണ്ടിരുെന്ന
ങ്കിൽ ആ രക്തസാക്ഷി ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുെമന്നു
വിശ്വസിക്കുേമാ? ഇതുെകാണ്ടാണു് ഈ ചിത്രം കാണു
ന്നവരിൽ ചിലരുെട വിശ്വാസം േപാകുെമന്നു േനാവലി
െല കഥാപാത്രം പറഞ്ഞതു്. ചിത്രകാരൻ െഹാൾബിൻ
ഈ ചിത്രത്തിലൂെട േവെറാരു ‘വിഷൻ’ (Vision) നൽകു
കയാെണന്നു ക്രിേസ്തവ പറയുന്നു. മരണത്തിനു വിേധ
യനായ മനുഷ്യൻ. അേദ്ദഹമതു െചയ്തതു കീർത്തിക്കല്ല.
തെന്റ സത്യത്തിെന്റ സാരാംശം പ്രകടിപ്പിക്കാനും നൂത
നമായ അന്തസ്സു പ്രദർശിപ്പിക്കാനുമാണു് അേദ്ദഹമതു
അനുഷ്ഠിച്ചതു്.
ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാരി ദൂറ (Duras) ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാരൻ
െനർവൽ (Nerval) ഇവെരക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധങ്ങൾ
നിസ്തുലങ്ങെളേന്ന പറയാനാവൂ. എനിെക്കാരു വിശ്വാ
സമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ശതാബ്ദത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ
എഴുത്തുകാരി സീേമാൻ െദ േബാവ്വറാെണന്നു്. ഇേപ്പാ
ഴും ആ വിശ്വാസത്തിനു ഇളക്കം തട്ടാെത ഞാൻ അതു
സൂക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും ക്രിേസ്തവ അവെരയും അതിശ
യിക്കുന്നിേല്ല എെന്നാരു സംശയം.
□

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 മരണത്തി
നു ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യവാര

ഫലം 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 േശഷം
സമകാലിക മലയാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫലം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ അറി
വുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂേറാപ്പു
വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴുത്തുകാ
െര േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി. പാ
വ്േലാ െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി കവ
ബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളികളു
െട വായനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരുെട
പങ്കു െചറുതല്ല.
സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആതിഥ്യമര്യാദക്കാരനുമായിരു
ന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ കർശനമായ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിെന്റ േപരും പ്രശസ്തി
യും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമായി ഔന്ന
ത്യമുള്ള രചനകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും മെറ്റല്ലാം
വ്യർത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു.
സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ പത്രപ്രവർത്തന
ത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവിയൽ’ എന്നു വിേശ
ഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി, ‘അതുെകാണ്ടാണെല്ലാ,
ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35 വർഷമായി സാഹിത്യ വാ
രഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകരമായ
രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാള്ളുന്ന നർമവും മലയാളികളു
െട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാത്മക
വുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാഹിത്യ വാരഫലെത്ത വായന
ക്കാർക്കു 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 താ
രതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ ബഹുദൂ
രം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.
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 യൂണിേവ
ഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾക്കായി ഒരു പ്രദർ
ശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ കാല ഉപന്യാസങ്ങ
ളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സന്നിധാന
ത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നു (1979), സാഹിത്യ
വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർശന
ത്തിൽ 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 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 ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

