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സാഹിത്യവാരഫലം

1998/06/19-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േസാക്രറ്റീസിെന്റ മൃതശരീരം േസാ
ക്രറ്റീസല്ല എന്നു പറഞ്ഞതു് അരി
സ്േറ്റാട്ടിലാണു്. രണ്ടാമെത്ത തത്ത്വ
ചിന്തകെന്റ കൃതികൾ ഞാൻ വായി
ച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവയിൽ നിന്നു കി
വി. എസ്. നയ്േപാൾ
ട്ടിയതല്ല ഈ പ്രസ്താവം. േസാക്രറ്റീ
സിെനക്കുറിേച്ചാ അരിേസ്റ്റാട്ടിലിെനക്കുറിേച്ചാ ഏേതാ
ഒെരഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം വായിച്ച ഓർമ്മ
യിൽ നിന്നാണു് ഞാൻ അതു ഇവിെട കുറിച്ചതു്. തെന്റ
പ്രസ്താവത്തിനു വിശദീകരണം നല്കിയിട്ടുണ്ടു് ആ എഴു
ത്തുകാരൻ. ഓർമ്മെയ അവലംബിച്ചുതെന്ന ഞാനതു
മാറ്റിപ്പറയെട്ട. രവീന്ദ്രനാഥടാേഗാറിൽ മുട്ടത്തുവർക്കി
െയ കാണാനാവില്ല. മറിച്ചും. വി. എസ്. നയ്േപാളിെന്റ
ഏതു ഗ്രന്ഥവും മൃതേദഹത്തിനു തുല്യമാണു്. അതിൽ
കലയുെട ആത്മാവില്ല. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കു മുൻ
പു് പ്രസാധനം െചയ്ത ‘Beyond Belief’ എന്ന പുസ്തക
വും നിേശ്ചതനമാണു്. അതിൽ ‘Bitter Lemons’ എന്ന
മേനാഹരമായ യാത്രാവിവരണെമഴുതിയ േലാറൻ
സ് ഡറലിെന കാണുകില്ല. Italian Journey എഴുതിയ
േഗായ്േഥെയ ദർശിക്കില്ല. ‘England’ എഴുതിയ കാ
സാൻദ്സാക്കിെന കാണുകില്ല. കാണുന്നതു ‘Among
the Believers’ എഴുതിയ നയ്േപാളിെന മാത്രം. രണ്ടും
സ്പന്ദിക്കാത്ത മൃതേദഹങ്ങൾ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘The
Mystic Masseur’ എന്ന കൃതിയിെല ഒരു കഥാപാ
ത്രം പിടേക്കാഴികേളാെടാരുമിച്ചു് ഉറങ്ങാൻ േപാകുക
യും പൂവേങ്കാഴികൾ കൂവുന്നതിനു മുൻപു് ഉണരുകയും
െചയ്യുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രകൃഷ്ടകൃതിയായി പരിഗണിക്കപ്പുടു
ന്ന ‘A House for Mr. Biswas’ എന്ന കൃതിയിൽ ആ
േപരുള്ള കഥാപാത്രം അേന്വഷണത്തിെന്റ തിടുക്കം
കാണിക്കുന്നു. സ്വന്തമായി ഒരു വീട് കിട്ടിയാൽ മതി
അയാൾക്കു്. അതു കിട്ടിയിട്ടും അയാൾ അസ്വസ്ഥനാ
വുന്നു. ‘The Mimic Men’ എന്ന കൃതിയിെല പ്രധാന
കഥാപാത്രത്തിനു ആഗ്രഹ സാഫല്യമുണ്ടാെയങ്കിലും
അസംതൃപ്തിയിൽ വീഴുന്നു. ഈ നിേഷധാത്മക സ്വഭാ
വമാണു് നയ്േപാളിെനെക്കാണ്ടു് ഇൻഡ്യയുെട േനർ
ക്കു് ഉപലംഭം വർഷിപ്പിച്ചതു്. ഇവിെടയും അേദ്ദഹത്തി
െന്റ അസംതൃപ്തിയും നിേഷധാത്മകതയും മാത്രേമയു
ള്ളൂ. അസംതൃപ്തി സംതൃപ്തിക്കു േവണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹ
മാെണങ്കിൽ നന്നു്. നിേഷധം ദൃഢനിശ്ചയത്തിേല
ക്കു നയിക്കുന്നുെവങ്കിൽ നന്നു്. അതു സംഭവിക്കുന്നി
ല്ല. അവിചാരപൂർവ്വകമായ നിർണ്ണയവും ബുദ്ധിവക്രത
യും പക്ഷപാതവുമാണു് അേദ്ദഹത്തിനാെകയുള്ളതു്.
അതിനാൽ ഇന്ത്യെയ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഭൂമിയാ
യി കണ്ട നയ്േപാളിെന്റ കൃതികളിലാെക െകാടുംതിമി
രം േതർവാഴ്ച നടത്തുന്നു. ഇന്ത്യെയ നിന്ദിക്കുന്നതുെകാ
ണ്ടു് സായ്പന്മാർക്കു് അേദ്ദഹെത്ത ഇഷ്ടമാണു്. അവർ
നയ്േപാളിെന മഹാനായ കലാകാരനാക്കുന്നു നിരൂ
പണം െകാണ്ടു്. പേക്ഷ സത്യസ്ഥിതിയുമായി അതിനു
ഒരു ബന്ധവുമില്ല.
1981-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘Among
the Believers’ എന്ന പുസ്തകം
ഇറാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, മേലഷ്യ,

ഇൻേഡാേനഷ്യ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ
നയ്േപാൾ നിർവഹിച്ച യാത്രക
ളുെട വിവരണങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളു
ന്നു. ‘Islam was a complicated

religon. It wasn’t philosophical
or speculative. It was a revealed religion, with a
prophet and a complete set of rules. To believe,
it was necessary to know a lot about the Arabian
Origin of the religion and to take this knowledge to
heart’ എന്ന മുൻവിധിേയാെട നയ്േപാൾ ഇപ്പറഞ്ഞ

രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു് തെന്റ അനുഭൂതികളും അനുമാന
ങ്ങളും േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. 1995-ൽ അേദ്ദഹം വീണ്ടും ഈ
രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു് രാഷ്ട്രവ്യവഹാരസംബന്ധിയും
സാമൂഹികവുമായ അനുമിതികളിൽ എത്തുന്നു. പേക്ഷ
യുക്തിയിലൂെട െചെന്നത്തുന്ന സത്യമണ്ഡലം കാണാ
നുള്ള കൗതുകമല്ല അേദ്ദഹത്തിേന്റതു്. അതുെകാണ്ടു്
നയ്േപാളിെന്റ അനുമിതികൾക്കു് അെല്ലങ്കിൽ അനു
മാനങ്ങൾക്കു മേനാവക്രതകൾ വന്നുകൂടുന്നു. “ഇസ്ലാം
അതിെന്റ പ്രഭവേകന്ദ്രത്തിൽ ഒരറബി മാത്രമാണു്. അറ
ബിയില്ലാത്ത ഏെതാരാളും പരധർമ്മാശ്രിതനാണു്
(മതപരിവർത്തനം നടത്തിയവനാണു് എന്ന അർത്ഥംേലഖകൻ) മനഃസാക്ഷിേയാേടാ സ്വകീയ വിശ്വാസ
േത്താേടാ ബന്ധെപ്പട്ടതല്ല ഇസ്ലാം. അതു സാമ്രാജ്യാ
ധിപത്യപരമായ (imperial) അർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നു.
മതം മാറിയവെന്റ േലാകാഭിവീക്ഷണം മാറിെക്കാണ്ടിരി
ക്കുന്നു. അറബിരാജ്യങ്ങളിലാണു് അയാളുെട പുണ്യസ്ഥ
ലങ്ങൾ. അയാളുെട വിശുദ്ധഭാഷ അറബിക്കാണു്. ചരി
ത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അയാളുെട ആശയത്തിനു മാറ്റം വരു
ന്നു. സ്വന്തമായ ആ ആശയം അയാൾ ഉേപക്ഷിക്കുന്നു.
സ്വയമിഷ്ടെപ്പട്ടാലും ഇെല്ലങ്കിലും അയാൾ അറബി ചരി
ത്രത്തിെന്റ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു. തേന്റതായി എെന്തല്ലാ
മുേണ്ടാ അവയിൽ നിന്നു മതം മാറിയവൻ മാറിേപ്പാക
ണം” ഇങ്ങെനെയാെക്ക പറഞ്ഞിട്ടു നയ്േപാൾ അഭി
പ്രായെപ്പടുന്നു മതം മാറിയവർ താമസിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങ
ളിെല ഇസ്ലാമിൽ സിരാേരാഗത്തിെന്റയും അരാജകത്വ
ത്തിെന്റയും അംശമുെണ്ടന്നു്. These countries can be
easily set on the boil എന്നും നയ്േപാൾ. പ്രവാചക
െന്റ നാട്ടിെല ഇസ്ലാമാണു് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം. മറ്റു രാ
ജ്യങ്ങളിെല ഇസ്ലാം മതപരിവർത്തനത്തിെന്റ സന്തതി
യായ ഇസ്ലാമാണു് എന്ന കറകളഞ്ഞ ‘േനാൺെസൻ
സിൽ’ അടിയുറച്ച ഈ വാദഗതിയുെട ഫലമായ ഈ
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ വിശ്വാസ്യത എത്രയുെണ്ടന്നു ഊഹിക്കാ
വുന്നേതയുള്ളൂ. ക്രിസ്തു ജനിച്ച സ്ഥലെത്ത ക്രിസ്ത്യാനിക
േള യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളായുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിെല ക്രി
സ്ത്യാനികൾ മതം മാറ്റം നടത്തിയവരാെണന്നു് ആെര
ങ്കിലും വാദിച്ചാൽ വായനക്കാർക്കു് എന്തുേതാന്നും?
െപർഷൻ പ്രവാചകനായ െസാറാസ്റ്ററുെട െസാറാ
സ്ട്രിയനിസം അതിെന്റ ജന്മേദശത്തു അംഗീകരിച്ചവർ
മാത്രേമ യഥാർത്ഥത്തിൽ െസാറാസ്ട്രിയൻസായുള്ളു.
േബാംെബയിൽ പാർക്കുന്ന പാഴ്സികൾ മതം മാറിയവ
രാെണന്നു ആെരങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വായനക്കാർക്കു്
എന്തു േതാന്നും. എന്തു േതാന്നുേമാ അതു തെന്നയാണു്
നയ്േപാളിെന്റ ദുർബ്ബലവും പക്ഷപാത സങ്കീർണ്ണവു
മായ വാദം േകട്ടേപ്പാൾ എനിക്കും േതാന്നിയതു്.
“This is a book about people. It is not a book of
opinion. It is a book of stories. The stories were
collected during five months of travel in 1995 in
four non-Arab Muslim countries – Indonesia, Iran,
Pakistan, Malaysia. So there is a context and a theme”
എന്നു നയ്േപാൾ ആദ്യേമ പറയുന്നു. ‘Among the
Believers’ എന്ന പുസ്തകത്തിലുള്ളതിെനക്കാൾ ഏെറ
ക്കഥകളുണ്ടു് Beyond Belief എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ. എല്ലാ

സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള പ്രധാനരും അപ്രധാനരുമായ ആളു
കേളാടു് അേദ്ദഹം സംസാരിക്കുന്നു. അവരുെട ഉത്തര
ങ്ങൾ േകട്ടു ‘േഡാഗ്മാറ്റിക്കാ’യ തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്തു
ന്നു. നയ്േപാൾ കഥകൾ േകൾക്കുന്നു. അേദ്ദഹം നമ്മ
േളാടു ആ കഥകൾ പറയുന്നു. പേക്ഷ ക്രിസ്തുവിനു മുൻ
പു്—600 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു്—ജീവിച്ച ഗ്രീക്കു് തത്ത്വ
ചിന്തകൻ െതയ്ലീസ് (Thales) പറഞ്ഞതാണു് എനി
േക്കാർമ്മ വരുന്നതു്. ഗ്രീസിലുള്ളവർ പറയുന്ന കഥകൾ
മേനാഹരങ്ങളായ കഥകളാണു്. പേക്ഷ അവ സത്യ
ത്തിൽ നിന്നു വിദൂരസ്ഥിതങ്ങളേത്ര. വ്യക്തികളുെട കഥ
കളുെട സപ്രമാണതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നയ്േപാൾ
സമൂഹെത്ത അതിെന്റ സമഗ്രസ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്നി
ല്ല. വ്യക്തികളുെട സിദ്ധവൽക്കരണങ്ങൾ - മുൻകൂട്ടിയു
ള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ േവെറ: സമൂഹത്തിെന്റ സത്യാത്മകവി
ചാരങ്ങൾ േവെറ. ഈ പ്രാഥമിക സത്യം നയ്േപാൾ
വിസ്മരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു നിജസ്ഥി
തി ഇല്ല എന്ന വിചാരമാണു് എനിക്കു് (V. S. Naipaul,
Beyond Belief, Islamic Excursions among the converted peoples, Viking, pp. 437).

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: അന്യരുെട വീട്ടിൽ േപാകുേമ്പാൾ?
ഉത്തരം: തീർച്ചയായും കുഞ്ഞുങ്ങെള െകാണ്ടു േപാ

കരുതു്. അവർ ആതിേഥയെന്റ െടലിേഫാൺ എടുത്തു
താെഴയിടും. കൗതുകവസ്തുക്കൾ െപാട്ടിക്കും. ചില
േപ്പാൾ െതാണ്ട തുറന്നു നിലവിളിക്കുകയും െചയ്യും.
ഇെതാെക്ക അസഹനീയങ്ങളാണു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും താമസിച്ചിട്ടു
ണ്ടേല്ലാ. ഏതു സ്ഥലമാണു് നല്ലതു്?

ഉത്തരം: ചിറ്റൂർ. തത്തമംഗലം ചിറ്റൂരാണു്. അവിെട

ജലേദാഷം െതാട്ടു കാൻസർ വെരയുള്ള േരാഗങ്ങൾ
ക്കു ‘േനാവൽജിൻ’ എന്നു എഴുതിെക്കാടുത്തിരുന്ന ഒരു
േഡാക്ടെറാഴിച്ചാൽ േവെറ േഡാക്ടർമാർ അക്കാലത്തി
ല്ലായിരുന്നു. േഡാക്ടർമാർ ഇെല്ലങ്കിൽ േരാഗം വരില്ല.
തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും േകാഴിേക്കാട്ടും
േഡാക്ടർമാരുെട സംഖ്യ കൂടുതൽ. അതുെകാണ്ടു് ആ
പട്ടണങ്ങളിൽ േരാഗികൾ ഏെറയുണ്ടു്.

േചാദ്യം: ഏതുപേദശം നിങ്ങെള മാനസികമായി
ഉയർത്തി?

ഉത്തരം: േപ്രാൈവസ്ചാൻസലറായിരുന്ന പി. ആർ.
പരേമശ്വരപ്പണിക്കർ നീതിേയാെട െപരുമാറുന്നിെല്ല
ന്നു കാണിച്ചു് ഞാൻ അക്കാലെത്ത ൈവസ് ചാൻസ
ലർ രാമസ്വാമി മുതലിയാർക്കു െപറ്റിഷൻ െകാടുത്തു.
അതിനു േശഷം ഞാൻ പണിക്കർസാറിെന കണ്ട
േപ്പാൾ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “കൃഷ്ണൻനായർക്കു പരാതി
െകാടുക്കണെമന്നു േതാന്നിയാൽ അതു െകാടുത്തു
െകാള്ളൂ. എൻ. േഗാപാലപിള്ളയുെട േപ്രരണയനുസ
രിച്ചു് അതു െചയ്യരുതു്. ചതുരംഗം കളിക്കാം നിങ്ങൾ
ക്കു്, ചതുരംഗപ്പലകയിെല കാലാളായി നിങ്ങൾ മാറ
രുതു്”. പണിക്കർ സാറിെന്റ ഉപേദശമനുസരിച്ചാണു്
ഞാൻ പിന്നീടു് ജീവിച്ചതു്. ഇതിെന്റ കൂെട പറയെട്ട,
എൻ. േഗാപാലപിള്ള പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ പരാതി
െകാടുത്തതു്.

േചാദ്യം: ചായക്കടയിൽ കയറിയാൽ?
ഉത്തരം: ആവശ്യമുള്ളതു പറഞ്ഞിട്ടു് മിണ്ടാതിരി

ക്കണം. അടുത്തിരിക്കുന്നവെന്റ മുഖത്തു േനാക്കരുതു്.
അയാൾ എന്തു ഭക്ഷിക്കുന്നുെവന്നു് േനാക്കരുതു്.

േചാദ്യം: ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുേമാ?
ഉത്തരം: അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്ത്യയുെട ഇേപ്പാഴെത്ത
ചരിത്രം ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കെട്ട.
േചാദ്യം: പരദൂഷണം നടത്തുന്നവെര േനരിടുന്നതു്
എങ്ങെന?

ഉത്തരം: മറ്റുള്ളവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ആദരണീയമായ

ജീവിതം നയിച്ചാൽ മതി. അേപ്പാൾ പരദൂഷണം
നടത്തുന്നവർ പിന്മാറിെക്കാള്ളും. മറ്റുള്ളവെര ദുഷിച്ചു
പറയുന്നവർക്കു കുഷ്ഠേരാഗം വരുെമന്നാണു് വിശ്വാ
സം. കുഷ്ഠേരാഗം വന്നാൽ ആളുകൾ അടുക്കുകയില്ല.
അേപ്പാൾ താൻ പറയുന്നതു േകൾക്കാൻ ആളില്ലേല്ലാ
എന്നു കണ്ടു കുഷ്ഠേരാഗി നാവടക്കി വയ്ക്കും.

േചാദ്യം: െപൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടുന്നതു ശരിയാേണാ?
ഉത്തരം: ശരി. മാത്രമല്ല അറുപത്തിയഞ്ചു വെര

െപൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്താം. ആ വയസ്സുെതാേട്ട
മനുഷ്യെന്റ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകൾ
കുറയാൻ തുടങ്ങൂ.

മുല്ലയുെട കഥ
മുല്ല നാസറുദ്ദീനു കഴുത
നഷ്ടമായി. അയാൾ
ആ പ്രേദശെമങ്ങും മൃ
ഗെത്ത അേന്വഷിച്ചു.
ഫലെമാന്നുമില്ല. അവ
സാനെത്ത യത്നം കൂടി നടത്താെമന്നു പറഞ്ഞു നാസ
റുദ്ദീൻ കണ്ണടച്ചു അനങ്ങാെത നിന്നു. എന്നിട്ടു മുട്ടുകൾ
മടക്കി നാലുകാലിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. നടന്നു നടന്നു
അയാൾ ഒരു കുഴിയുെട അരികിെലത്തി. ആ കുഴിയ്ക്കക
ത്തു കഴുത കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണിതിെന്റ
സൂത്രെമന്നു ആളുകൾ േചാദിച്ചേപ്പാൾ അയാൾ മറുപ
ടി പറഞ്ഞു: മനുഷ്യനു കഴുതെയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ അവൻ കഴുതയായി മാറണം. അതു േതാ
ന്നിയേപ്പാൾ ഞാൻ നാലുകാലിൽ നടന്നു, കഴുതെയ
കാണുകയും െചയ്തു. അേന്വഷണത്തിെന്റ ആധ്യാത്മി
കവശെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണു് ഇക്കഥ (കഥ രജനീ
ഷ് പറഞ്ഞതു). കലയ്ക്കും ഇതു േചരും. ശിവെന്റ പ്രതി
മയുണ്ടാക്കണെമങ്കിൽ നിർമ്മാതാവ് ശിവനായി മാറ
ണം എന്നാണു ഭാരതത്തിെല കലാകാരന്മാർ വിശ്വസി
ക്കുക. ‘ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഒരു ജാരൻ’ എന്ന െചറുകഥ
െയഴുതിയ ശ്രീ. എം. ആർ. മേനാഹരവർമ്മ അതിെല
പ്രധാന കഥാപാത്രമായ യുവതിയുമായി താദാത്മ്യം
പ്രാപിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ അക്കഥ ആന്റീൈക്ലമാക്സിൽ െച
ല്ലുകില്ലായിരുന്നു. മുട്ടത്തുവർക്കിയുെട അയഥാർത്ഥങ്ങ
ളായ േനാവലുകൾ വയിച്ചുവായിച്ചു് അയഥാർത്ഥമായ
േപ്രമത്തിനു വിേധയയായ ഒരു യുവതി േനാവൽ പാ
രായണം തീർന്നേപ്പാൾ ഏകാകിനിയായി ഭവിക്കുന്നു.
ഒെട്ടാെക്ക രസകരമായി കഥ പറയുന്ന മേനാഹരവർ
മ്മ പകെലാെക്ക െവള്ളം േകാരിേക്കാരി സന്ധ്യയാകു
േമ്പാൾ കുടമിട്ടുടയ്ക്കുന്നവെനേപ്പാെല ഒരു വിപരീതപര
േകാടിയിൽ വായനക്കാെര െകാണ്ടുെചന്നു് രസച്ചരടു്
െപാട്ടിച്ചു് ൈനരാശ്യത്തിേലക്കു് എറിയുന്നു. അേതാെട
ഒരു ഇഫക്ടും ജനിപ്പിക്കാെത അേദ്ദഹം പിൻവാങ്ങു
ന്നു. ഒരു നൂതന േലാകം സൃഷ്ടിക്കലാണു് കലാകാരെന്റ
കർത്തവ്യം. മേനാഹരവർമ്മയ്ക്കു് ആ മാന്ത്രികവിദ്യ അറി
ഞ്ഞു കൂടാ (കഥ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ).
എവിെടേപ്പായാലും നയ്േപാൾ
ഉറങ്ങുകയാണു്. ധിഷണാശാലി
കളുെട ശബ്ദം േകൾക്കുന്നതിനു
മുൻപു ഉണരുകയും െചയ്യുന്നു.

വിചാരങ്ങൾ
ഐൻൈസ്റ്റെനക്കാൾ േകമൻ
എന്നു വാഴ്ത്തെപ്പടുന്ന ഭൗതികശാ
സ്ത്രജ്ഞനാണു് സ്റ്റീവൻ േഹാക്കി
ങ് (Stephen Hawking) അേദ്ദഹം
മഹാനായ ഫിസിസിസ്റ്റാെണന്നു്
മഹാന്മാർ തെന്ന പറയുന്നു. ആയി
രിക്കും. പേക്ഷ അേദ്ദഹത്തിെന്റ A
Brief History of Time എന്ന പുസ്ത
കം അനിയന്ത്രിതമായ ‘ഊഹക്കച്ചവട’ത്തിെന്റ ഫലമാ
െണന്നാണു് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിെന്റ എ. ബി. സി. അറി
യാൻ പാടില്ലാത്ത എെന്റ അഭിപ്രായം. Speculation
എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിനു് ശരിയായ തർജ്ജമ കിട്ടാത്ത
തു െകാണ്ടാണു് ഊഹക്കച്ചവടം എന്നു ഞാൻ പ്രേയാ
ഗിച്ചുേപായതു്. ഈ െസ്പക്യുേലയ്ഷൻ തെന്നയാണു് യൂ
േറാപ്പിെല പലരുെടയും ദാർശനിക പദ്ധതികളിൽ കാ
ണുന്നതു്. ഈ കാലയളവിെന The Age of Speculation
എന്നു വിളിച്ചാലും െതറ്റില്ല.
2. ൈഹേക്കാടതിയിെല ജഡ്ജ്െമന്റുകളുെട പകർപ്പു്
പണ്ടു െസക്രേട്ടറിയറ്റിേലക്കു് അയയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഇേപ്പാ
ഴും അതുേണ്ടാ എന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. െവറുെതയിരിക്കു
ന്ന സമയത്തു് ഞാൻ അവ ഓേരാന്നും വായിക്കും. പല
ജഡ്ജ്െമന്റുകളിലും ഈ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണു്. പേക്ഷ
ശിക്ഷ െകാടുക്കത്തക്കവിധത്തിൽ െതളിവുകൾ ഇല്ല.

അതുെകാണ്ടു് ഇയാെള െവറുേത വിേടണ്ടിയിരിക്കുന്നു
എനിക്കു് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയതു് ഞാൻ കണ്ടിട്ടു
ണ്ടു്. അതിനാൽ ഏെതങ്കിലും െകയ്സിൽ െപട്ടു് െപാ
ലീസിെന്റ പിടിയിൽ ആയവർ പിന്നീടു് േമാചനം േന
ടിയാൽ അവെര നിരപരാധരായി പരിഗണിച്ചു് ആദരി
ക്കുകയും നിയമപരിപാലകെര ശകാരിക്കുകയും െചയ്യു
ന്ന നമ്മുെട രീതി അത്ര ശരിയായ രീതിയെല്ലന്നാണു്
എെന്റ വിചാരം.

3. വിരുന്നു നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു് ഡാ
വിഞ്ചിയുെട Last Supper എന്ന ചി

ത്രത്തിെന്റ പകർപ്പു് വച്ചിരുെന്നന്നും
അതുകണ്ടു് ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവിേനാ
Supper
ടു് ‘അത്താഴം. പേക്ഷ ആരും പുകവലിക്കുന്നില്ല’ എന്നു
പറഞ്ഞ് അയാളുെട പുകവലിേയാടുള്ള പ്രതിേഷധം
പ്രകടിപ്പിെച്ചന്നും ഒരേമരിക്കൻ മാസികയിൽ വായിച്ച
ഓർമ്മയുെണ്ടനിക്കു്. ആരറിഞ്ഞു അത്താഴത്തിനു േശ
ഷം ഗത്സമനീയിൽ െചന്നു േയശുവിെന വഞ്ചിക്കുന്നതി
നു മുൻപു് അയാൾ സിഗരറ്റ് എടുത്തു് കൂെടയുണ്ടായിരു
ന്ന ആയുധധാരിക്കു െകാടുത്തിരിക്കിെല്ലന്നു്. അയാൾ
തെന്ന സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരിക്കിെല്ലന്നു്.
ഡാവിഞ്ചിയുെട Last

മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു. കാ
പ്പികുടി കഴിഞ്ഞു. മന്ത്രി ഒരു നൂതന േലാകം സൃഷ്ടിക്കലാ
ണു് കലാകാരെന്റ കർത്തവ്യം.
തെന്നക്കാണാൻ വന്ന
പാർട്ടിയംഗങ്ങേളാടു സംസാരിക്കുകയാണു്. കാപ്പി കു
ടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കു് സിഗരറ്റ് വലിക്കണം. േഹാ
ളിൽ നിന്നു് പുറത്തുേപായി എനിക്കതു വലിക്കാവുന്ന
േതയുള്ളു. എങ്കിലും ഞാൻ യുക്തിവിചാരത്തിൽ മുഴുകു
കയായി. എനിക്കറിയാവുന്നിടേത്താളം ഇംഗ്ലീഷും മല
യാളവും മന്ത്രിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. കീർത്തിയും എനിക്കാ
ണു കൂടുതൽ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബം സമുന്നതമാ
ണു്. എനിക്കും അക്കാര്യത്തിൽ അപകർഷമില്ല. അതി
നാൽ എനിക്കിവിെടയിരുന്നുതെന്ന സിഗരറ്റ് വലി
ക്കാം. ഞാൻ പുകവലിച്ചു തുടങ്ങി. മന്ത്രി ഏറുകണ്ണുെകാ
ണ്ടു എെന്ന ഒന്നുേനാക്കിയേശഷം കക്ഷിയംഗങ്ങേളാ
ടു കൂടുതൽ ഉത്സാഹേത്താെട സംസാരിച്ചു. േപാകാൻ
േനരത്തു് ‘േപാകേട്ടാ. കൃഷ്ണൻനായേര’ എന്നു സൗജ
ന്യമാധുര്യേത്താെട േചാദിക്കുകയും െചയ്തു. അടുത്തദി
വസം ൈവകുേന്നരം എനിക്കു എഴുത്തു കിട്ടി എെന്ന
വൃത്തിെകട്ട ഒരു സ്ഥലേത്തക്കു മാറ്റിയിരിക്കുന്നുെവന്നു്
അറിയിച്ചുെകാണ്ടു്. ഞാൻ അവിെടക്കിടന്നു രണ്ടുെകാ
ല്ലം നരകിച്ചു. ഞാൻ എെന്റ പ്രവൃത്തി നീതിമത്കരിക്കു
ന്നില്ല. മന്ത്രി അധികാരത്തിെന്റ മൂത്തിമദ്ഭാവമാണു്.
ഞാൻ കീഴ്ജീവനക്കാരനും. മന്ത്രിയുെട മുൻപിലിരുന്നു
പുകയൂതിയാൽ അധികാരെത്ത നിന്ദിക്കലായിവരുമ
തു്. അതുെകാണ്ടു് മന്ത്രി െചയ്തതു ശരി. സിഗരറ്റ് വലിക്കു
ന്നതു് കാൻസറിനു മാത്രമല്ല കാരണമായിത്തീരുന്നതു്.
അതു സ്ഥലമാറ്റവും ഉണ്ടാക്കും.

ൈവശാഖപൗർണ്ണമി
സാഹിത്യനിരൂപണത്തിൽ മാർക്സി
സ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിേവശിപ്പിക്കു
ന്നതിെന യുക്തിയുക്തമായി അനു
കൂലിച്ചുെകാണ്ടു് James T Farrell
എഴുതിയ ‘A Note on Literary
Criticism’ എന്ന പുസ്തകം വിശി
ഷ്ടമാണു്. Edmund Wilson േപാ
ജയിംസ് റ്റി ഫാറല്ല്
ലും അതിെന്റ ആവിർഭാവെത്ത ‘remarkable event’
എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചു. ഉജ്ജ്വലമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
Joseph Freeman എന്ന നിരൂപകെന്റ ഒരഭിപ്രായമുണ്ടു്
സാഹിത്യത്തിെല പ്രചാരണെത്തക്കുറിച്ചു്. കല അനു
ഭവം പകർന്നുതരുന്നുെവന്നു് എഴുതിയിട്ടു് ഫ്രീമാൻ പറ
യുന്നു: ‘ശരൽകാലെത്ത കാറ്റ് െപൺകുട്ടിയുെട തലമു
ടിെയ ചലിപ്പിക്കുന്നതിെനക്കുറിേച്ചാ (അവളുെട) ദാഹ
മാർന്ന മുലകെളക്കുറിേച്ചാ എഴുതുേമ്പാൾ അനുഭവെത്ത
ക്കുറിച്ചാണു് എഴുതുന്നെതന്നു് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണ
െമന്നു് സ്വതന്ത്രനായ നിരൂപകൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ
നിങ്ങൾ ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവെത്തക്കുറിേച്ചാ പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിെയക്കുറിേച്ചാ എഴുതിയാൽ അതു് അനുഭവെത്ത
പ്പറ്റിയുള്ള രചനയല്ല അവർക്കു്. ‘അഭിമർദ്ദമാർന്ന പുൽ
ത്തകിടിയിൽ നിങ്ങളുെട അഭിലാഷത്തിനു സാഫല്യം
വരുത്തു’ എെന്നഴുതിയാൽ അതവർക്കു് കലയാണു്.
‘മായേകാവ്സ്കിയുെട കവിതകൾ പ്ര
ചാരണവും.’ ഫ്രീമാെന്റ ഈ അഭി

പ്രായത്തിെല ഊഷ്മളത എനിക്ക
നുഭവെപ്പടുന്നു. പേക്ഷ ചൂടിേനാ
െടാപ്പം പ്രകാശവും േവണ്ടിയിരു
ന്നു. കലയുെട സാമൂഹിക ഫലപ്രാ
പ്തി—Social effect േദാഷമല്ല. കല
മായേകാവ്സ്കി
യ്ക്കു് മുൻതൂക്കം േവണെമേന്ന ആരും
പറയൂ. പ്രചാരണാത്മകങ്ങളായ യാനീസ് റീറ്റ്േസാസി
െന്റ കവിതകൾക്കു്. െനറുദയുെട കവിതകൾക്കു് സൗന്ദ
ര്യാംശമാണു് കൂടുതൽ. അക്കാരണത്താലാണു് അവർ
മഹാകവികളായി അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നതു്; ബൂർഷ്വാ
ചിന്താഗതിയുള്ളവർ േപാലും അവെയ ലാളിക്കുന്നതു്.
മായേകാവ്സ്കിയുെട കവിതകൾ വായിക്കുന്ന ഏതു പി
ന്തിരിപ്പനും ആഹ്ലാദിക്കും. കറിലവണപുരിത ലായനി
യിൽ ഒരു ഉപ്പുകട്ട കൂടിയിട്ടാൽ സിേതാപല പ്രപഞ്ചമു
ണ്ടാകുന്നതു േപാെല ഒരു വാക്കുെകാണ്ടു് കവി കവിതയു
െട സിേതാപല പ്രപഞ്ചമുണ്ടാക്കുെമന്നു് േപാൾ വേലറി
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീ. െമഹ്മൂദ് പറശ്ശിനിക്കടവിെന്റ ‘േബാ
ധിവൃക്ഷത്തിെന്റ വിലാപം’ എന്ന നല്ല കാവ്യത്തിൽ ആ
പ്രപഞ്ചം പൂർണ്ണമായുമുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. കവിതയു
െട അർഥനകെള ശഷ്പതുല്യം പരിഗണിച്ചു് പ്രചാരണ
ത്തിെന്റ ശബ്ദം കൂടുതൽ േകൾപ്പിക്കുന്നു. കവിെയങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിനു് കവിതയുെണ്ടന്നു് താേഴേച്ചർക്കുന്ന വരി
കൾ െതളിയിക്കും.
േബാധിവൃക്ഷത്തണൽ കാത്തിരിപ്പാകുന്നു:
കരുണയായ് ബുദ്ധനിെന്നത്തും:
ഭൂമിതന്നാഴത്തിലിേവടിനറ്റത്ത്,
ബുദ്ധനിരുന്നു കരയും.
അക്കണ്ണുനീരിൽക്കഴുകിെയടുക്കുമീ
ഭൂമിതൻേവദനെയല്ലാം
ആയിരത്താണ്ടുകൾ ഞാൻ കാത്തിരുെന്നാരാൈവശാഖ പൗർണ്ണമിെയത്തും.

അടുത്തകാലത്തു് ബുദ്ധൻ ചിരിച്ചേല്ലാ. ആ ചിരി ചിരിയ
ല്ല, കരച്ചിലായിരുന്നുെവന്നു് ഈ കവി ആകർഷകത്വ
േത്താടുകൂടി പറയുന്നു. ആ ൈവശാഖ പൗർണ്ണമിെയ
ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നു.

തകർന്ന ശവകുടീരം
ശ്രീ. എ. ബി. രഘുനാഥൻ നായർ എഴുതിയ ‘വിലാസി
നിയുെട യാത്രാമുഖങ്ങൾ’ എന്ന ജീവചരിത്രം നിരൂ
പണം െചയുന്ന േവളയിൽ ശ്രീ. ജി. എൻ. പണിക്കർ
പറയുന്നു: ഏതായാലും ഒന്നു തീർച്ച. വിലാസിനിയുെട
യാത്രാമുഖങ്ങളൂെട രചനയിലൂെട എ. ബി. രഘുനാഥൻ
നായർ മലയാള സാഹിത്യത്തിനു് നൽകിയിരിക്കുന്ന
സംഭാവന ഏെറ വിലെപ്പട്ടതേത്ര (മലയാള സാഹി
ത്യം മാസിക, ജൂൺ) വിലെപ്പട്ടതേത്ര എെന്നഴുതിയതു്
ജി. എൻ. പണിക്കരാണേല്ലാ. ക്ഷമിക്കാം. പേക്ഷ ആ
‘തീർച്ച’ എന്ന പ്രേയാഗമുണ്ടേല്ലാ അതത്ര ക്ഷമിക്കത്ത
ക്കതല്ല.
വിലാസിനി(എം. െക. േമേനാൻ) മൂന്നാം തരം േനാ
വലിസ്റ്റായിരുന്നു. അതിനാലാണു് നല്ല നിരൂപകർ
ഒ. വി. വിജയേന്റയും ഉറൂബിെന്റയും േപരുകൾ പറയു
ന്നിടത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരുകൂടി പറയാത്തതു്. വി
ലാസിനിയുെട ‘നിറമുള്ള നിഴലുകൾ’ ആഖ്യാനപാടവം
കാണിക്കുന്ന േനാവലാണു്. പേക്ഷ േശഷമുള്ളവെയല്ലം
വിരസങ്ങളാണു്. ജവുളിക്കടയിൽ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിനക
ത്തു് നിറുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രതിമകെളേപ്പാെല
നിശ്ചലങ്ങളാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥാപാത്രങ്ങൾ.
അവെയ ബുദ്ധിശക്തിയുെട വിദ്യുച്ഛക്തി െകാണ്ടു് പ്രവർ
ത്തിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ൈകകൾ വടികൾേപാെല നീണ്ടു
വരും. അത്രെയയുള്ളൂ. സ്വാഭാവികതയില്ല.
േനാവൽ രചനയിലുള്ള തെന്റ അശക്തി മറയ്ക്കുന്നതിനു
േവണ്ടി അേദ്ദഹം ഒരു മാസികയുേട പ്രസാധനത്തിനു
പിൻബലം നൽകി (പണവും െകാടുത്തുെവന്നു് ചിലർ.
ഞാനതു് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല). എത്രെയത്ര സാഹിത്യ
കാരന്മാെരയാണു് കള്ളേപ്പരുകാർ അതിൽ അരിഞ്ഞു
വീഴ്ത്തിയതു്! പ്രതിഭാശാലിയായ ബഷീറിെനക്കുറിച്ചു് സാ
ഹിത്യ േമാഷണത്തിെന്റ േപരിൽ േലഖനങ്ങൾ പലതും
േവെറാരിടത്തു് വന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുഗ്രാഹക
തേയാെടയാെണന്നു് അക്കാലത്തു് വാർത്ത പരന്നു.
എെന്റ സുഹൃത്തായ രഘുനാഥൻ നായർ വിലാസിനിയു
െട ചട്ടുകമാെണന്നു് എേന്നാടു് പലരും പറഞ്ഞു. ഞാൻ
അതും വിശ്വസിച്ചില്ല.
ജീവചരിത്രെമഴുതുന്ന ആൾ വ്യക്തിയുെട ബാഹ്യപ്രവൃ
ത്തികൾ നിരീക്ഷിച്ചു് അയാളുെട ആന്തരേലാകേത്തക്കു്
െചല്ലണം. അതിെന ചിത്രീകരിക്കണം. അതാണു് വാ
യനക്കാെര രസിപ്പിക്കുക. രഘുനാഥൻ നായരുെട ഗ്ര
ന്ഥം ഉപാഖ്യാനത്തിലാണു് അഭിരമിക്കുന്നതു്.
കലയുെട മാന്ത്രികശക്തിയില്ലാത്ത, വിരസങ്ങളായ
രചനകളാണു് വിലാസിനിയുേടതു്. സാഹിത്യത്തിെന്റ
മണ്ഡലത്തിൽ അേദ്ദഹം െവറും ഹ്രസ്വകായൻ. മുണ്ടനു
ജയന്റിെന്റ ശക്തിയുെണ്ടന്നു് വിചാരിച്ചു്, േസവ്യേസവ
കഭാവത്തിെന്റ പാവനതയിൽ വിശ്വസിച്ചു്, രഘുനാഥൻ
നായർ ജീവചരിത്രെമഴുതുന്നു.
തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു പള്ളിയുെട അടുത്തുകൂടി േപാ
കുേമ്പാൾ ഞാൻ തകർന്ന ശവകുടീരങ്ങൾ കാണുന്നു.
അജ്ഞാതരാണു് അവയുെട താെഴ. ഈ ജീവചരിത്രം
തകർന്ന ശവകുടീരമാണു്. അതിൽ സിെമന്റ് േതക്കാ
നുള്ള ജി. എൻ. പണിക്കരുെട യത്നം വ്യർത്ഥയത്നം
മാത്രം.
□

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

