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സാഹിത്യവാരഫലം

1998/06/12-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഇരുപതാം ശതാബ്ദത്തിെല മഹ
ത്തമങ്ങളായ േനാവലുകളിൽ ഒെന്ന
ന്നു വാഴ്ത്തെപ്പടുന്ന ‘Life a User’s
Manual’എഴുതിയ െഷാർഷ് െപര
െഷാർഷ് െപെരക്ക്
ക്കിെന്റ (Georges Perec 7-3-1936–
3-1982) േവെറാരു വിശിഷ്ടമായ േനാവലാണു് ‘W or
The Memory of childhood’ എന്നതു്. Spellbinding,
Haunting, Compelling, Chilling എെന്നാെക്കയാണു
നിരൂപകർ അതിെന വിേശഷിപ്പിച്ചതു്. െപരക്ക് േനാ
വൽ പ്രസ്ഥാനത്തിെല നവരീതിയുെട സ്ഥാപകനുമാ
ണു്. നൂതനരീതിയുെട ഉപജ്ഞാതാവാണു് അേദ്ദഹ
െമങ്കിലും ഓേരാ േനാവലിലും ഓേരാ കലാസേങ്കത
മാണു് പ്രേയാഗിക്കെപ്പട്ടതു്. ഈ പ്രതിഭാശാലി ഇട
വിടാെത സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്നുെവന്നും അതുെകാണ്ടു്
കാൻസർ വന്നുെവന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആപ്തമിത്ര
മായ ഷുെവ എേന്നാടു പറഞ്ഞു. അകാലചരമം പ്രാപി
ച്ച അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ പ്രതിഭയുെട പരേകാ
ടി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന എത്രെയത്ര േനാവലുകൾ നമുക്കു
കിട്ടുമായിരുന്നു.
ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ‘W’ ഇം
ഗ്ലീഷിേലക്കു തർജ്ജമ െചയ്ത േഡ
വിഡ് െബേലാസ് പറയുന്നു. “ഇം
ഗ്ലീഷിെലന്ന േപാെല ഫ്രഞ്ചിലും
അക്ഷരമാലയിെല ഇരുപത്തിമൂന്നാ
മെത്ത അക്ഷരം ഇരട്ട ‘വി’ യായി
(double V) എഴുതെപ്പടുന്നു. ഒളിമ്പി
ക് ആദർശത്തിെന്റയും നഷ്ടെപ്പട്ട
ൈശശവത്തിെന്റ കണ്ടുപിടുത്തത്തിെന്റയും ഇരട്ടക്ക
ഥകെള സൂചിപ്പിക്കുന്ന േനാവലിെന്റ േപരിനു് ‘യു’ (U)
എന്ന അക്ഷരത്തിെന്റ ശബ്ദവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല.
അതു ഡബ്ൾ യു എന്നല്ല ഡബ്ല് വി എന്നാണു് ” വായ
നക്കാർക്കു് അർത്ഥഗ്രഹണത്തിനു് േക്ലശം ഉണ്ടാകുന്നു
േണ്ടാ? എങ്കിൽ ഒന്നുകൂെട സ്പഷ്ടമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
ഡ്ബ്ൾ വി (Double-Ve) േശ്ലഷാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രേയാ
ഗമാണു്. ഫ്രഞ്ചിൽ (Double Vie) എന്നതിനു് ഇരട്ടജീ
വിതെമന്നാണു് അർഥം. െപരക്ക് ഒന്നിടവിട്ട അദ്ധ്യാ
യങ്ങളിൽ രണ്ടുകഥകൾ പറയുന്നു. ഒന്നു തെന്റ നഷ്ടമാ
യിേപ്പായ ജീവിതത്തിെന്റ കഥ. രണ്ടു് െതേക്കയേമരി
ക്കയുെട െതേക്കയറ്റത്തുള്ള തീയറെഡൽ ഫ്യൂയാേഗ്ഗാ
(Tierra del Fuego) എന്ന അേനകം ദ്വീപുകളിെല W
എന്ന സാങ്കല്പിക ദ്വീപിൽ നടക്കുന്ന ഹൃദയേഭദകമായ
കഥ.
കഥപറയുന്ന ആൾ ഗസ്പാർഡ് വിങ്ക്െളറാണു്
(Gaspard Winkler). പതിനാറാമെത്ത വയസ്സിൽ നാ
ടുവിട്ടുേപായ അയാൾ പട്ടാളത്തിൽ േചർന്നു. അവധി
ക്കാലത്തു് അയാൾ ഒളിേച്ചാട്ടം നടത്തി. അധികാരി
കളുെട പിടിയിൽ െപടാെത അയാൾ ജർമ്മനിയിെല
ത്തി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണു് ഗസ്പാർ വിങ്ക്െളർ എന്ന
കള്ളേപ്പരിൽ. അങ്ങെന പാർക്കുേമ്പാൾ അയാൾക്കു
പരിചയെമാട്ടുമില്ലാത്ത ഓേറ്റാ എെന്നാരാൾ അയാെള
ക്കണ്ടു േചാദിച്ചു: “നിങ്ങൾക്കു് ഈ േപരുതന്ന ആളിനു
എന്തു സംഭവിച്ചുെവന്നു നിങ്ങൾ ആേലാചിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?”
ഈ േചാദ്യം േകട്ടു് വിങ്ക്ളർ അമ്പരന്നു. ഓേറ്റാ വിശ
ദീകരണം നല്കി. മൂകനും ബധിരനും ആയ എട്ടുവയസ്സു
ള്ള ഗസ്പാർഡ് വിങ്ക്െളർ എെന്നാരു കുട്ടി അവെന്റ
അമ്മയും മറ്റുള്ളവരുമായി യാനപാത്രത്തിൽ േപാകു
േമ്പാൾ തീയറെഡൽ ഫ്യൂയാേഗാ ദ്വീപുകൾക്കടുത്തുവച്ചു്
കടലിൽ മുങ്ങിേപ്പായി. ഗസ്പാർഡ് വിങ്ക്െളർ ജീവി
ച്ചിരിക്കുന്നുേണ്ടാ എന്നു് അയാൾ േപായി അറിയണം
എന്നാണു് ഓേറ്റായുെട നിർേദ്ദശം. അങ്ങെന പട്ടാള
ത്തിൽ നിന്നു് ഒളിേച്ചാടി ജർമ്മനിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടു
ന്ന വിങ്ക്െളർ W എന്ന ദ്വീപിൽ എത്തുന്നു. കടലിൽ
മുങ്ങിേപ്പായ കുട്ടി വിങ്ക്ളെറക്കുറിച്ചുള്ള അേന്വഷണം
അേതാെട തീരുന്നു. കഥ പറയുന്ന വിങ്ക്െളർ ദ്വീപിെന്റ
രീതികളും അവിടെത്ത ഭരണക്രമങ്ങളുമാണു് പിന്നീടു്
വിശദീകരിക്കുന്നതു്.
കായികവിേനാദമാണു് ‘W’ദ്വീപിൽ പ്രധാനമായും നട
ക്കുന്നതു്. വർഷത്തിെലാരിക്കൽ ഒളിമ്പിയഡ്സ്, മൂ
ന്നു മാസത്തിെലാരിക്കൽ സ്പാർടകിയഡ്സ്. മാസ
ത്തിെലാരിക്കൽ അറ്റ്ലാന്റിയഡ്സ്. മത്സരബുദ്ധിെയ
വർദ്ധിപ്പിക്കാേനാ വിജയെത്ത പ്രകീർത്തിക്കാേനാ
ആണു് ‘W’ദ്വീപിൽ കായിക വിേനാദങ്ങൾ സർക്കാർ
നടത്തുക. വിേനാദത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള േനട്ടമാണു സർ
ക്കാരിെന്റ ലക്ഷ്യം. കായികാഭ്യാസി േതാറ്റാൽ േപ്രക്ഷ
കർ മാപ്പുെകാടുക്കില്ല. അവർക്കു വിജയമില്ലാെത േവ
െറാന്നും സങ്കല്പിക്കാൻ വയ്യ. േതാറ്റവെര ‘പട്ടിണിക്കിട്ടു് ’
ശിക്ഷിക്കുകയും െചയ്യും.
‘W’ദ്വീപിെല യുക്തിക്കു േയാജിച്ച വിധത്തിലാണു സം
ജ്ഞാനാമങ്ങെള ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. കായികാ
ഭ്യാസി വിജയം മാത്രമാണു്. അയാൾക്കു േപരുേവണ്ട.
അയാൾ പരാജയെപ്പട്ടാൽ േപ്രക്ഷകർ കല്ല്, െപാട്ടിയ
കുപ്പി, ഇരുമ്പു കഷണം ഇവെയാെക്ക അയാളുെട േനർ
ക്കു് എറിയും. വിേനാദം ക്രൂരതയിേലക്കു െചല്ലുന്നതു
േനാക്കുക:
Or again when a race is in full swing, a deceptive
Referee may sometimes shout ‘STOP’: the competitors
must then stand stock still, freeze, usually in an
unbearable posture, and the one who holds still
longest will probably be declared the winner.
‘W’ ദ്വീപിെല നിയമം ഒടുങ്ങാപ്പകയാർന്നതാണു്. ബദ്ധ
ൈവരമാർന്നതാണു്. പേക്ഷ, എങ്ങെന പ്രേയാഗിക്ക
െപ്പടുെമന്നും പറയാൻ വയ്യ. കായിക വിേനാദത്തിൽ
പങ്കുെകാള്ളുന്നവൻ ജയിേച്ച മതിയാവൂ. ജയിച്ചാൽ
അഭിനന്ദിക്കും. േതാറ്റാൽ ശിക്ഷ െകാടുക്കും. പേക്ഷ,

ഓട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പിറേക എത്തുന്നവെന ചിലേപ്പാൾ
വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിേച്ചക്കും. അന്നു് ആ രീതിയിലാ
യിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നതു് അധികാരികൾ.

‘W’ ദ്വീപിെല സ്ത്രീകെള താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു സവി
േശഷമായ രീതിയിലാണു്. അവർക്കായുള്ള വാസസ്ഥ
ലങ്ങളുണ്ടു്. എേപ്പാഴും അധികാരികൾ അവെര സൂക്ഷി
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ ഓടിേപ്പാകുെമന്ന േപടിയാ
ലല്ല ആ സൂക്ഷിപ്പു്. അവിടെത്ത െപണ്ണുങ്ങൾ അടക്കമു
ള്ളവരാണു്. ബാഹ്യേലാകെത്തക്കുറിച്ചു അവർക്കു േപ
ടിയുമുണ്ടു്. കർശനനിയമങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും കായികാഭ്യാ

സികൾ സ്ത്രീകളുെട വസതികളിൽ കടന്നു െചല്ലാൻ ശ്ര
മിക്കാറുണ്ടു്. വീടുകളുെട ചുറ്റുമായി വിദ്യുച്ഛക്തി പ്രവഹിപ്പി
ച്ച േവലിയുണ്ടു്. അതിനടുത്തുവച്ചാണു് േസ്പാർട്സ്മാൻകളിക്കാരൻ-അറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പടുന്നെതങ്കിൽ അയാെള
ഉടെന വധിക്കും. അതിനു പിറകിലുള്ള Patrol Zone
കടെന്നന്നിരിക്കെട്ട അയാൾ. എങ്കിൽ ഏതാനുമാഴ്ച
െത്ത ഏകാന്തത്തടേവ കിട്ടൂ. അകെത്ത ഭിത്തി താ
ണ്ടിയാൽ ചൂരൽ വടി െകാണ്ടുള്ള അടിയാവും ശിക്ഷ.
അതല്ല സ്ത്രീകൾ താമസിക്കുന്നിടത്തു തെന്ന കടന്നു െച
ല്ലാൻ കളിക്കാരനു കഴിഞ്ഞാൽ െസൻട്രൽ േസ്റ്റഡിയ
ത്തിൽ അയാെള െകാണ്ടുവന്നു Honorary Casanova
എന്ന ബിരുദം നൽകി മാനിക്കും. (കാസാേനാവാ ഇറ്റ
ലിയിെല കുപ്രസിദ്ധനായ വ്യഭിചാരി. കാലം 1725–
1798-േലഖകൻ) ദ്വീപിൽ അഞ്ഞൂറു സ്ത്രീകളിലധികം പാ
ടിെല്ലന്നാണു സർക്കാർ നിയമം. അഞ്ചുെപൺകുട്ടികൾ
ജനിച്ചാൽ ഒെരണ്ണം മാത്രേമ ജീവേനാെട കഴിയൂ. മറ്റു
ള്ളവെയ െകാന്നു കളയും.
മർദ്ദനമുറകൾ ഭയജനകങ്ങളാണു് “… they see them

(athletes) collapse on to the ground, where they
lie with their mouths open…” “Very few attempt
suicide, very few go really mad. Some never stop
howling, but most of them keep silent, obstinately”

എെന്താരുഭീതിദമായ ദ്വീപാണു ‘W’.
ഒന്നിടവിട്ടു് അധ്യായങ്ങളിൽ െപര
ക്ക് ആത്മകഥ പറയുകയാെണന്നു്
മുൻപു് എഴുതിയേല്ലാ. അതിെല ശ്ര
േദ്ധയങ്ങളായ വസ്തുതകൾ േപാലും
ഇവിെട എടുത്തു കാണിക്കാൻ സ്ഥ
ലമില്ല. േപാളണ്ടിെല ഔഷ്വിറ്റ്സ്
(Auschwitz) തടങ്കൽപ്പാളയത്തിൽ
െറെമാങ് െകേനാ
വച്ചാണു് രണ്ടര ദശലക്ഷം ജൂതന്മാ
േരാെടാപ്പം െപരക്കിെന്റ അമ്മയും െകാല്ലെപ്പട്ടതു്. ആ
അമ്മയുെട മകെനഴുതുന്ന ആത്മകഥ എത്രേത്താളം ഹൃ
ദയേഭദകമായിരിക്കുെമന്നു വായനക്കാർക്കു ഊഹിക്കാ
വുന്നേതയുള്ളൂ. വിശ്രുതനായ ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരൻ
െറെമാങ് െകേനാ (Raymond Queneau 1903–1976)
പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം േനാവൽ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു്
െപരക്ക് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “That mindless mist where
shadows swirl, how could I pierce it?” നിഴലുകൾ ചു
ഴറ്റുന്ന മൂടൽമഞ്ഞിെന കുത്തിക്കീറുന്നെതങ്ങെനെയന്നു
െപരക്ക് സംശയിക്കുെന്നങ്കിലും സുവ്യക്തങ്ങളായ ജീവി
തചിത്രങ്ങൾ ഈ ആത്മകഥാഭാഗത്തുണ്ടു്.
‘W’ ദ്വീപ് നാസ്തികളുെട പ്രേദശമാെണന്നതു വ്യക്തം.
അവരുെട ക്രൂരതകെളയും െകാലപാതകങ്ങെളയും കാ
യിക വിേനാദങ്ങളുെട സവിേശഷതകളിലൂെട െപരക്ക്
ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. രണ്ടിെനയും അേദ്ദഹം വിദഗ്ദ്ധമായി
കൂട്ടിയിണക്കി തെന്റ ജീവിതകഥ തെന്നയാണു് ദ്വീപി
െല ആളുകളുെടയും ജീവിതകഥെയന്നു വ്യക്തമാക്കു
ന്നു. രണ്ടു V അക്ഷരങ്ങളുെട മുനയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടി
വച്ചാൽ X (എക്സ് ) എന്ന അക്ഷരമാകും. X അക്ഷരത്തി
െന്റ അറ്റങ്ങൾ േലശം ദീർഘിപ്പിച്ചാൽ നാസ്തികളുെട സ്വ
സ്തികയായി. Double Vie ഇരട്ടജീവിതമാണേല്ലാ. േനാ
വലിെല ആത്മകഥയും ദ്വീപിെല കഥയും ദ്വന്ദ്വഭാവങ്ങൾ
ഉള്ളതാെണങ്കിലും ഒന്നുതെന്ന. അതിെന നാസ്തികളുെട
സ്വസ്തിക അടയാളേത്താടു ബന്ധെപ്പടുത്തി തെന്റ കാ
ലത്തിെന്റ ഭയങ്കരത്വെത്ത െപരക്ക് ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
ഇത്തരം കൃതികൾ വായിക്കുേമ്പാഴാണു് നമ്മൾ ഉത്കൃ
ഷ്ട സാഹിത്യെത്തക്കുറിച്ചു് അറിയുന്നതു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: യൗവനേമാ വാർദ്ധക്യേമാ കൂടുതൽ കാലം
നിൽക്കുന്നതു് ?

ഉത്തരം: വാർദ്ധക്യം എെന്നാരവസ്ഥേയയില്ല.

എൺപതു വയസ്സായവെന്റ മനസ്സും യൗവനത്തിേന്റ
താണു്. (യൗവനെമേന്ന എഴുതാവൂ. യൗവ്വനം െതറ്റു്.)

േചാദ്യം: ഞാൻ േഡാക്ടറാണു്. എെന്റ േജാലിക്കു
േചർന്ന ഒരു ഉപേദശം തരാേമാ?

ഉത്തരം: മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളിെന താ

ങ്കൾ ജീവിപ്പിക്കരുതു്. മരണം സുനിശ്ചിതമാെണന്നു
കണ്ടാൽ രക്തം കൂെടക്കൂെട മാറ്റിയും ഡയാലിസിസ്
നടത്തിയും കഷ്ടെപ്പടുത്തരുതു്. പാവം ജയപ്രകാശ്
നാരായണെന േഡാക്ടർമാർ എത്രമാത്രം ഉപദ്രവിച്ചു.

േചാദ്യം: ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷെയ ഗളഹസ്തം െചേയ്യണ്ടത
േല്ല?

ഉത്തരം: ഈസ്റ്റിൻഡ്യ കമ്പനിയും പീന്നിടു് വിേക്ടാ

റിയ രാജ്ഞിയും ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷ ഇന്ത്യയിൽ അടിേച്ചൽ
പ്പിച്ചതാെണങ്കിലും അതു് ഉപകാരപ്രദമായേതയുള്ളൂ.
സമ്പന്നതയും ഭംഗിയും ഉള്ളതാണു് ആ ഭാഷ. അതാ
ണു് നമ്മെള സംസ്കാരമുള്ളവരാക്കിയതു്. മലയാളം മാ
ത്രം പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ കാടത്തത്തിേലക്കു േപാകും.
ഇംഗ്ലീഷ് വിേദശിയുെട ഭാഷയല്ല. നമ്മുെട ‘മാതൃഭാഷ’
തെന്നയാണു്. േലാകമാെക ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്കാണു പ്രാ
ധാന്യം.

േചാദ്യം: അസാധാരണമായ ബുദ്ധിശക്തി. അസാ
ധാരണമായ നിഷ്കളങ്കത—ഇവയിൽ നിങ്ങൾ ഏതി
െന ആരാധിക്കുന്നു?

ഉത്തരം: ബുദ്ധി കൂടിയവൻ എേപ്പാഴും ദുഷ്ടനായി

രിക്കും. െപാലീസുകാരെന്റ ൈകയിൽ അകെപ്പട്ട
കുഞ്ഞ് പലഹാരക്കടയിേലക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുെവ
ന്ന ജാപ്പാനീസ് പഴെഞ്ചാല്ലിെല നിഷ്കളങ്കതയാണു്
എനിക്കിഷ്ടം.

േചാദ്യം: ബഹുമാനിേക്കണ്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥനാരു് ?
ഉത്തരം: െഹഡ്മാസ്റ്റർ. േകാേളജ് പ്രിൻസിപ്പ

ലിെനക്കാൾ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നതു് സ്ക്കൂൾ െഹ
ഡ്മാസ്റ്റെറയാണു്. ൈകനിക്കര കുമരപിള്ള. രാമൻ
നമ്പീശൻ (പിന്നീടു് െകാട്ടാരത്തിെല സർവാധികാ
ര്യക്കാരായി) ഇവർ ഏതു പ്രിൻസിപ്പലിെനക്കാളും
ഉന്നതരാണു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട ഒരു പുസ്തകെത്തയും നിങ്ങെള

യും വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നേല്ലാ ഒരു വാരികയിൽ. എന്താ
ണു് അഭിപ്രായം?

ഉത്തരം: ഞാൻ ആ വാരിക േനാക്കാെതയായിട്ടു

കാലേമെറയായി. നിങ്ങളുെട േചാദ്യം കിട്ടിയതിനു
േശഷം ഞാൻ അതു േതടിപ്പിടിച്ചു വായിച്ചു. അതിെല
േലഖനം വിമർശനമല്ല. ആണുങ്ങൾ അന്തസ്സായി നിർ
വഹിക്കുന്നതാണു് വിമർശനം. പണ്ടു് ൈവേലാപ്പിള്ളി
ശ്രീധരേമേനാെന്റ കവിതെയ ആേക്ഷപിച്ചു് ശ്രീധരൻ
(േപരു ഇതല്ല) മംഗേളാദയം മാസികയിെലഴുതി. മുണ്ട
േശ്ശരിയായിരുന്നു അതിെന്റ എഡിറ്റർ. മര്യാദെകട്ട ആ
േലഖനം വായിച്ച ൈവേലാപ്പിള്ളി പറഞ്ഞു: ‘ശ്രീധര
നു തൃശ്ശൂരു വന്നേപ്പാൾ അപ്പിയിടണെമന്നു േതാന്നി.
അടക്കാൻ വയ്യാെതയായേപ്പാൾ അയാൾ പബ്ലിക്
േറാഡിൽ അതു െചയ്യാൻ തയ്യാെറടുത്തു. അതുകണ്ട
മുണ്ടേശ്ശരി അയാേളാടു പറഞ്ഞു: “ശ്രീധര, േറാഡിൽ
അപ്പിയിേടണ്ടതില്ല. മംഗേളാദയമുണ്ടേല്ലാ. അവിെട
ക്കയറിയിരുന്നു് അപ്പിയിേട്ടാ” ശ്രീധരൻ മുണ്ടേശ്ശരി
മാഷ് പറഞ്ഞതുേപാെല പ്രവർത്തിച്ചു. ‘ശ്രീധരൻ
നിർവഹിച്ച ആന്ത്രശുദ്ധീകരണം േപാലുള്ള ഒരാന്ത്ര
ശുദ്ധീകരണെത്തയാേണാ നിങ്ങൾ വിമർശനെമന്നു
വിളിക്കുന്നതു് ?’

എം. പി. നാരായണപിള്ളയുെട കത്തു്
െപ്രാഫസർ എം. കൃഷ്ണൻ നായർ
തിരുവനന്തപുരം
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പ്രിയെപ്പട്ട കൃഷ്ണൻനായർ സാറിനു്.
ഇേതാെടാപ്പം ഒരു പുസ്തകം വയ്ക്കുന്നു.
കിഴേക്കമുറി ‘സർക്കാരുകാര്യം മുറേപാെല’ എന്ന കണ
ക്കിനു് പത്തു് പുസ്തകം അയച്ചു തന്നേപ്പാൾ ആദ്യെമാെര
ണ്ണം സാറിനയയ്ക്കാൻ േതാന്നി.
ഇെതാരു കടം വീട്ടാനാണു്.
ആദ്യം സാറിെന കാണാൻ വന്ന ദിവസം. േപാരാൻ
േനരത്തു് സാറ് ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു് എെന്റ കയ്യിൽ
തന്നു. പന്തളത്തുകാർ ഏേതാ കുട്ടികൾ ഡി. ഡി. െകാ
സാംബിയുെട ചില േലഖനങ്ങൾ മലയാളത്തിേലക്കു്
പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയതു്.
ഞാനിേങ്ങാട്ടു െകാണ്ടുവന്നു. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു
തുടങ്ങിയേപ്പാഴാണു് എനിക്കു് െകാസാംബിയുെട ആഴം
ഉള്ളിൽ തട്ടുന്നതു്. തൽഫലമായി െകാസാംബിയുേട
തായി അച്ചടിച്ചിറങ്ങിയെതാട്ടുമുക്കാലും ഞാൻ വായിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ പലതും ഞാൻ കാച്ചുന്ന
തു് ഈ പ്രക്രിയയുെട ഫലമായി േനടിയ ഉൾക്കാഴ്ചയിൽ
നിന്നാണു്.
അതുെകാണ്ടീ പുസ്തകം ആ പഴയ കടംവീട്ടാനായിട്ടയച്ചു
തരുന്നു—ആദരപൂർവം
എം. കൃഷ്ണൻനായർ എന്ന എഴുത്തുകാരനല്ല ഇതു് സ്വീക
രിേക്കണ്ടതു്; എം. കൃഷ്ണൻനായർ എന്ന ൈകപ്പുണ്യമുള്ള
അദ്ധ്യാപകനാണു്.
അളക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണ്യമാണേല്ലാ അദ്ധ്യാ
പകവൃത്തി.
ആദരപൂർവം
സ്വന്തം
(ഒപ്പു് )
ps: മൂന്നാഴ്ചേയാളമായി ഞാെനാരു മൗനവ്രതത്തിൽ

സുഖിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു െകാണ്ടു വീട്ടിെല േഫാൺ
ഫാക്സ് ആയി മാറി. ‘വാെമാഴി’ ഒഴിവാക്കിയാലും ആപ
െത്താന്നുമില്ല. ഞാൻ എഴുതുന്ന പുസ്തകം ഇതുവെര
ആർക്കും അയച്ചു െകാടുത്തിട്ടില്ല. വീട്ടിവരുന്നവരാെര
ങ്കിലും െപാക്കാറാണു് പതിവു്.
കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ ഒരിക്കൽ എേന്നാടിങ്ങെന പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങൾ ഒരു കെത്തഴുതിയാലും അതിൽ നിങ്ങളുെട
വ്യക്തിത്വം പ്രതിഫലിക്കണം”. എം. പി. യുെട കത്തി
െന്റ സവിേശഷത ഇതാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉന്നത
മായ വ്യക്തിത്വം ഈ കത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഈ
വ്യക്തിത്വം ഏതും കാണുന്ന, ഏതും ഉൾക്കുള്ളുന്ന തു
റന്ന മനസ്സിേന്റതുമാണു്. അടഞ്ഞ മനസ്സ് ഒറ്റെപ്പട്ടിരി
ക്കുന്നു. ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ അതിേലെറക്കാണും. തെന്റ
ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിേനാടു േചർത്തു മാത്രേമ അടഞ്ഞ
മനസ്സുള്ളയാൾ ജീവിതസംഭവങ്ങെള വ്യാഖ്യാനിക്കൂ.
അപഗ്രഥിക്കൂ. ഇവിെടയാണു് എം. പി. നാരായണ
പിള്ള ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള മെറ്റഴുത്തുകാരിൽ നിന്നു്
വിഭിന്നനായി മാറി നിൽക്കുന്നതു്. മാറി മാറി വരുന്ന
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കു് അനുരൂപമായി അേദ്ദഹം മന
സ്സിെന പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങെള
ന്നും പക്ഷപാതങ്ങെളന്നും വിളിക്കുന്ന േദാഷങ്ങൾ
എം. പി. നാരായണപിള്ളയ്ക്കു ഇല്ലായിരുന്നു. അതുെകാ
ണ്ടാണു് ധിഷണാവിലാസം കാണിക്കുന്ന അേദ്ദഹത്തി
െന്റ രചനകൾ േകരളീയർക്കു് അഭിമതങ്ങളായതു്. ധി
ഷണാ ൈവഭവമുള്ളവർ സർഗ്ഗപ്രക്രിയയിൽ വ്യാപരി
ക്കണെമന്നില്ല. ഇവിെടയും അേദ്ദഹം വിഭിന്നനായി
വർത്തിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചറുകഥകൾ അനു
ധ്യാനത്തിെന്റയും നൂതന മൂല്യ നിർമ്മിതിയുെടയും വി
കാരസ്ഫുടീകരണത്തിെന്റയും ഉത്തമങ്ങളായ ഉദാഹര
ണങ്ങളാണു്. ഒരു ധിഷണാശാലി േപായി. ഒരു നല്ല
മനുഷ്യൻ േപായി.

ഒ. എൻ. വി. കുറിപ്പ്
നായാട്ടുകാർ േവട്ടനാ
യ്ക്കെളെക്കാണ്ടു മുയലുക ആശയങ്ങെള ബിംബങ്ങളാ
ക്കി ലയാനുവിദ്ധതേയാെട
െള പിടിക്കുന്നതുേപാ
ശ്രീ. ഒ. എൻ. വി. കുറിപ്പ് കാവ്യം രചി
െല പദശ്വാനന്മാെര
ക്കുേമ്പാൾ അതു വായിക്കുന്ന എനി
െക്കാണ്ടു് ആശയങ്ങെള ക്കു് ആഹ്ലാദം. ആ ആഹ്ലാദമാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘പകലറുതിയിൽ’
നവീന കവികൾ പിടി
എന്ന മേനാജ്ഞമായ കാവ്യം
പ്പിക്കുന്ന കാലയളവാ
വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കുണ്ടായതു്.
ണിതു്. ഈ കാലയള
വിൽ ആശയങ്ങെള ബിംബങ്ങളാക്കി ലയാനുവിദ്ധത
േയാെട ശ്രീ. ഒ. എൻ. വി. കുറിപ്പ് കാവ്യം രചിക്കുേമ്പാൾ
അതു വായിക്കുന്ന എനിക്കു് ആഹ്ലാദം. ആ ആഹ്ലാദ
മാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘പകലറുതിയിൽ’ എന്ന മേനാ
ജ്ഞമായ കാവ്യം വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കുണ്ടായതു് (മാ
തൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ).
ജീവിതമാരംഭിക്കുകയാണു് അവർ. േപ്രമം മാത്രേമ
അവർക്കു സമ്പത്തായുള്ളൂ. ജീവിതഭാരം ചുമന്നു മുേന്ന
റുേമ്പാൾ അവർക്കു രസിക്കാൻ സമയെമവിെട? എങ്കി
ലും ആ േക്ലശങ്ങളിലൂെട േപ്രമഭാജനത്തിെന്റ േപ്രമവും
സൗന്ദര്യവും അനുഗ്രഹീതനായ കവി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന
തിെന്റ ചാരുത കാണുക:
“അന്നു നിലാവിെന്റ ഭംഗിെയപ്പറ്റി നാം
ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പൂത്തിരുേവാണത്തിെനാന്നിച്ചു പുത്തരിപ്പായസമുണ്ടില്ല.

പിെന്ന നിൻ ൈകകൾ െതറുെത്താരു െവറ്റില
തിെന്നെന്റ ചുണ്ടു തുടുത്തിെല്ലാരുഞ്ഞാലിൽ
ഒന്നിച്ചിരുന്നാടിയില്ലാ. നുണക്കുഴി
ചന്തം െതളിയാൻ കളിവാക്കു െചാല്ലി ഞാൻ
നിെന്ന ചിരിപ്പിച്ചുമില്ല…”

ദൗർഭാഗ്യങ്ങളുെട പരുക്കൻ വസ
നം. എങ്കിലും അതിൽ േപ്രമത്തിെന്റ
കസവ് െപാെന്നാളി ചാർത്തുന്നു.
അതിെന്റ തിളക്കം കണ്ടു കണ്ണഞ്ചി
രണ്ടുേപരും മുേന്നാട്ടു േപാകുേമ്പാൾ
കൂെടപ്പിറപ്പുകളും കഞ്ഞുങ്ങളും അവ
രുെട ജീവിതപഥത്തിലൂെട സഞ്ചരി
ഒ. എൻ. വി. കുറിപ്പ്
ക്കുന്നു. അവരുെട സുേശാഭവമായ
ജീവിതം രണ്ടുേപർക്കും പുളകപ്രദം. എന്നാലും അവരു
െട സാന്നിദ്ധ്യമില്ല. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവി പറഞ്ഞതുേപാ
െല അവരുെട മുഖങ്ങളിൽ വിഷാദത്തിെന്റ േശാഭ. ആ
േശാഭേയാെട അവർ പ്രാവുകെള നന്മണി െകാടുത്തു്
തങ്ങേളാടു് അടുപ്പിക്കുന്നു. അവർ അതു് െകാത്തിത്തി
ന്നുെകാണ്ടു് കൃതജ്ഞത കാണിക്കുന്നു. പേക്ഷ, പണ്ടു
േപ്രമഭാജനം െനേഞ്ചാടു േചർത്തു മാമൂട്ടിയ െപാന്നും
കുടങ്ങെളേപ്പാെല അകന്നുേപാകാൻ അവ സന്നദ്ധ
രായിരിക്കുന്നു. അവെയ പറത്താൻ അവർക്കു കൗതു
കം. എന്നാൽ ‘വയ്യ വയ്യാ നമുെക്കാന്നും പറക്കുവാൻ’
ജീവിതത്തിെന്റ ക്ഷണികതയും നിസ്സാരാവസ്ഥയും മനു
ഷ്യെന്റ നിസ്സഹായാവസ്ഥയും ഒ. എൻ. വി. ഈ അഞ്ചു
വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതു വായിച്ചേപ്പാൾ
എെന്റ ജീവിതാവേബാധത്തിനു് തീക്ഷ്ണതയുണ്ടായി.
ധന്യാത്മകമായ കാവ്യമാണിതു്. മേനാഹരമായ പദസ
ന്നിേവശം. അതു് ലയാത്മകമായ രീതിയിലും. നക്ഷത്ര
ത്തിൽ നിന്നു് പുറെപ്പടുന്ന രശ്മികൾ േകാടാനുേകാടി പ്ര
കാശവർഷങ്ങൾക്കു് േശഷേമ ഭൂമിയിെലത്തൂ. ഈ കാ
വ്യനക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു് വരുന്ന സൗന്ദര്യത്തിെന്റ മയൂ
ഖങ്ങൾ െപാടുന്നെന നമ്മെള തഴുകുന്നു.

എേന്നാടു് അവർ പറഞ്ഞു
1. ആരുവാങ്ങുമിന്നാരുവാങ്ങുമിയാരാമത്തിെന്റ േരാമാ
ഞ്ചം? േരാമാഞ്ചം മുറിച്ച് ഇലയിൽ വച്ചുെകാണ്ടു് നടക്കു
കയാേണാ െപണ്ണു് – േഡാ. എ. ജി. കൃഷ്ണവാരിയർ (യൂ
ണിേവഴ്സിറ്റി േകാേളജിൽ െപ്രാഫസ്സറായിരുന്നു).
2. The driest fellow in the world – േഡാ. എ. ജി. കൃഷ്ണ
വാരിയെരക്കുറിച്ചു് െപ്രാഫ. എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള.
3. ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ കവിത കവിതയല്ല, അെതാരു
െടക്നിക്കാണു് – എൻ. േഗാപാലപിള്ള
4. നിങ്ങൾ നാടു് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം – പട്ടം താ
ണുപിള്ള മരണശയ്യയിൽ കിടന്നുെകാണ്ട്
5. േവദനയ്ക്കു് പീഡ, ദുഃഖം എന്ന അർഥമില്ല. അറിവ്

അെല്ലങ്കിൽ അനുഭവം എന്നാണു് ആ വാക്കിെന്റ അർ
ഥം – െപ്രാഫ. എം. എച്ച്. ശാസ്ത്രികൾ ‘േവദനാജനകം’
എന്നു് ഞാെനഴുതിയതു് വായിച്ചിട്ടു്.
6. കുമാരനാശാെന്റ ‘നളിനി’യിെല സന്ന്യാസിെയ ദി
വാകരൻ എന്നു വിളിക്കുന്നതു് െതറ്റാണു് – െപ്രാഫ.
ബാലരാമപ്പണിക്കർ.

7. അയാൾെക്കാരു പത്രമുെണ്ടന്നു് വിചാരിച്ചു് എനിക്കു്
പറയാനുള്ളതു് പറയാതിരിക്കെനാക്കുേമാ? കൃഷ്ണൻ നാ
യേര നിങ്ങളൂം ഈ തത്വമനുസരിച്ചു് ജീവിക്കണം. പറ
യാനുള്ളതു് പറയണം – സി. എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായെര
ഒരു സദസ്സിൽ വച്ചു് ആേക്ഷപിച്ചു് എൻ. േഗാപാലപിള്ള
ഏതാണ്ടു് വൾഗറായ ഒരു േലഖനെമഴുതി. ശ്രീകണ്ഠൻ
നായർ പ്രതികാര നിർവ്വഹണം നടത്തി. അതു വായിച്ച
എൻ. േഗാപാലപിള്ള പറഞ്ഞതാണിതു്.

വിചാരങ്ങൾ
1. ദശരഥെന്റ ഭാര്യമാരായിരുന്നു, കൗസല്യയും ൈക
േകയിയും, സുമിത്രയും എന്നു് എഴുതുന്നവെര ഒരു നിരൂ
പകൻ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മലയാള ഭാഷ പറേയണ്ടെത
ങ്ങെന, എഴുേതണ്ടെതങ്ങെന എന്നു് അറിവില്ലാത്തവ
രാണു് ഈ ‘വാതുറക്കലുകൾ’ നടത്തുന്നതു്. വായനാ
ശീലം എന്നതു് ഇതുേപാെലെയാരു പ്രേയാഗമാണു്.

അടുത്ത കാലത്തു് ഒരു വാരികയിൽ ഇങ്ങെനെയാരു
പ്രേയാഗം കണ്ടു: ‘വായനാമുറി’ അങ്ങെനയുമുേണ്ടാ
ഒരു മുറി? ഇതു് െവറുെമാരു വാതുറക്കലല്ല. അണ്ണാക്കു്
അന്യൻ കാണൂന്ന മട്ടിലുള്ള വാെപാളിക്കലാണു്.

2. ശാസ്ത്രീയങ്ങളായ കണ്ടുപിടിത്ത
ങ്ങെള ഭദ്രതരമാക്കാം. ഉത്കൃഷ്ടങ്ങ

ളായ കലാസൃഷ്ടികൾക്കു് ആ മാ
റ്റം വരുത്താെനാക്കുകയിെല്ലന്നു്
ഐസക് ബാേഷവീസ് സിങ്ങർ പറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഗീതങ്ങളൂെട ഗീതങ്ങെള
േയാ (Song of songs) േഹാമറിെന്റ
ഐസക് ബാേഷവീസ്
ഇലിയഡിെനേയാ ദസ്തെയവ്സ്കി
സിങ്ങർ
യുെട Crime and Punishmentെനേയാ ൈമക്കലാഞ്ചേലായുെട ‘േമാസസി’െനേയാ
ആർക്കും ഉത്കൃഷ്ടതരമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ‘േമഘ
സേന്ദശ’െത്ത, ‘രഘുവംശെത്ത’ കൂടുതൽ േമാടി പിടി
പ്പിക്കാൻ ആർക്കാവും. ഈ സത്യം മാനദണ്ഡേമാ ഉര
കേല്ലാ ആയി സ്വീകരിക്കാം. നമ്മുെട മഹാകവികളുെട
കാവ്യങ്ങൾ േവെറാരു പ്രതിഭാശാലിക്കു് ഇംപ്രൂവ് െച
യ്യാൻ കഴിയും എന്നതു് അവയുെട അപ്രധാനതെയയാ
ണു് കാണിക്കുന്നതു്.
□

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

