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സാഹിത്യവാരഫലം
1998/07/03-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േടാൾേസ്റ്റായി

സമുദായത്തിൽ ജൂഡാസുകളുെട
എണ്ണം കൂടിക്കൂടിവന്നാൽ ക്രിസ്തുവി�
െനക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കാൻ ആളു�
കൾക്കു കൗതുകേമറും. സാഹിത്യ�
ത്തിൽ ഇന്നു ജൂഡാസുകൾക്കാ�
ണു സംഖ്യാബലം. അതുെകാണ്ടു്
ക്രിസ്തു ഭക്തനായ ഞാൻ സാഹി�
ത്യത്തിെല ക്രിസ്തുവായ േടാൾേസ്റ്റാ�
യിെയക്കുറിച്ചു് ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ എഴുതാൻ തൽ�
പരത്വമുള്ളവനായിത്തീരുന്നു. പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാർ
േടാൾേസ്റ്റായിയുെട Strider എന്ന കഥ വായിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
ഇെല്ലങ്കിൽ ഉടെന അതു വായിക്കണം. പരിഷ്കൃതേലാക�
െത്ത സാഹിത്യം േപടിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാല�
യളവിൽ ഈ കഥയുെട പാരായണം വായിക്കുന്നവെര
ഉന്നമിത മനസ്കരാക്കും.

ഒരു കുതിര സ്വന്തം കഥ പറയുന്ന
രീതിയിൽ േടാൾേസ്റ്റായി എഴുതിയ
ഈ കഥ. കുതിരയുെട കഥ മാത്ര�
മല്ല േലാകമാെകയുള്ള മനുഷ്യരു�
െട കഥയായി മാറി സാർവലൗകി�
കസ്വഭാവം ആവഹിക്കുന്നു. സാർ�
വജനീന സ്വഭാവവും അതിനുണ്ടു്.

മനുഷ്യെന്റ സ്വത്തായി കുതിരെയ കരുതുന്നതാണു്
ആ മൃഗത്തിനു മനസ്സിലാകാത്തതു്. ‘എെന്റ കുതിര’—
എന്നു ഉടമസ്ഥൻ പറയുന്നു. ‘എെന്റ ഭൂമി’ ‘എെന്റ വാ�
യു’ ‘എെന്റ െവളളം’ എെന്നാെക്കപ്പറയുന്നതുേപാെല�
യേല്ല ‘എെന്റ കുതിര’ എന്ന പ്രേയാഗവും? ‘എെന്റ വീ�
ടു് ’ എന്നുപറയുന്നവർ അതിൽ താമസിക്കുന്നേതയില്ല.
‘എെന്റ ഭാര്യ’ എന്നു ഒരുത്തെന്റ പ്രേയാഗം. പേക്ഷ
അവൾ പാർക്കുന്നതു േവെറയാരുെടെയങ്കിലും കൂെട�
യായിരിക്കും. കുതിരയുെട വിചാരം അതു ഈശ്വരേന്റ�
താണു് എന്നേത്ര. പേക്ഷ ഉടമസ്ഥൻ കരുതുന്നു കുതിര
അയാളുെടതാെണന്നു്.

കവിത പക്ഷിെയേപ്പാെല�
യാണു്. അതു് അതിരുകെള
മാനിക്കുന്നില്ല എന്നു് ഒരു
റഷ്യൻ കവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

കുതിരയ്ക്കു പ്രായം കൂടി
പ്രേയാജനശൂന്യമാ�
യേപ്പാൾ ഉടമസ്ഥൻ
അതിെന്റ കഴുത്തു മുറി�
പ്പിച്ചു. െചന്നായും അതി�

െന്റ കുട്ടികളും കുതിരയുെട മാംസം കടിച്ചുതിന്നു. അത്ര�
േത്താളെമങ്കിലും അതു പ്രേയാജനം െചയ്തു. ഉടമസ്ഥ�
നാകെട്ട കഴിയുന്നിടേത്താളം ഉപദ്രവങ്ങൾ അന്യർക്കു
െചയ്തുെകാണ്ടു് ജീവിച്ചു. അയാൾ മരിച്ചേപ്പാൾ ആ തടി�
ച്ച മൃതേദഹം വിലകൂടിയ ശവെപ്പട്ടിക്കകത്താക്കി ചിലർ
േമാേസ്കായിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി അയാളുെട െതാലി�
േയാ മാംസേമാ അസ്ഥിേയാ ആളുകൾക്കു് പ്രയാജന�
െപ്പട്ടില്ല. ആരുെട ജീവിതമാണു് ആദരണീയം? കുതിര�
യുെടേതാ അതിെന്റ ഉടമസ്ഥേന്റേതാ? സംശയമില്ല.
കുതിരയുെട ജീവിതം തെന്ന. കഥയുെട ആന്തരതത്ത്വ�
ത്തിേലക്കു ൈക ചൂണ്ടുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ടു് ഇതിൽ “…
and people considered that I did not belong to God
and to myself as is natural to all living creatures, but
that I belonged to the stud groom” ഈ േലാകത്തുള്ള�
െതല്ലാം അേന്യാന്യം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഈശ്വൈച�
തന്യം അവയിെലല്ലാം ഒേര രീതിയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു
എന്നു പറയുകയാണു് സാഹിത്യത്തിെല ഈശ്വരനായ
േടാൾേസ്റ്റായി.

േഷ്കാേലാഫ്സകി

റഷ്യൻ ‘േഫാർമലിസ’ത്തിെന്റ
ഉദ്േഘാഷകനായ േഷ്കാേലാഫ്സകി
(Viktor Shklovsky 1893–1984)
ഇക്കഥയുെട സവിേശഷത എെന്ത�
ന്നു് സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ഒരു വസ്തു�
വിെന പലതവണ നമ്മൾ കാണു�
േമ്പാൾ അതിെന തിരിച്ചറിയാൻ
തുടങ്ങുന്നു. വസ്തു നമ്മുെട മുൻപിലു�
ണ്ടു്. നമുക്കു അതിെനക്കുറിച്ചു് അറിയാം. പേക്ഷ നമ്മൾ
അതിെന കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ അതിെനപ്പറ്റി നമു�
ക്കു കാര്യമായിെട്ടെന്തങ്കിലും പറയാൻ വയ്യ. കല എന്തു�
െചയ്യുന്നു? േതാന്നലുകളിൽ നിന്നു വസ്തുവിെന മാറ്റുക�
യാണു് അതിെന്റ േജാലി. പരിചിതമായ വസ്തുവിെന
അപരിചിതമാക്കുേമ്പാഴാണു് കലയുെട കൃത്യം നട�
ക്കുക. േടാൾേസ്റ്റായി അനുഷ്ഠിച്ചതും അതുതെന്ന. അേദ്ദ�
ഹെമഴുതിയ കുതിരയുെട കഥയുെട ഉള്ളടക്കം ചിരപരി�
ചിതമായ ഒരു വിഷയെത്ത അഭൂതപൂർവമാക്കുന്നു. The
words ‘my horse’ referred to me, a living horse and
seemed as strange to me as the words ‘my land’, ‘my
air’, ‘my water’ എന്നു കുതിരെയെക്കാണ്ടു് േടാൾേസ്റ്റാ�
യി പറയിക്കുേമ്പാൾ പരിചിത വിഷയം അഭൂതപൂർവമാ�
കുന്നു.

ഞാൻ സമീകരിച്ചു പറയുകയല്ല. ശ്രീ. ടി.വി.െകാച്ചുബാവ
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ ‘നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു.
മരിച്ചു. ഒെക്ക ശരി െചയ്തു അദ്ഭുതെമന്തു്?’ എന്ന കഥ
സുപരിചയമുള്ള വിഷയെത്ത അപരിചിതസ്വഭാവമു�
ള്ളതാക്കുന്നു. അതിലേദ്ദഹം വിജയം പ്രാപിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.

െലസ്ബാസ് (Lesbos) ദ്വീപിെല കവി (സ്ത്രീ) സേഫാ
(Sappho or Psappho C 610 BC–C 580 BC) എഴുതിയ
ഒരു കവിത ഞാൻ കുറിക്കുന്നു.

With his venom
Irresistible
and bitter sweet
That loosener
of limbs. Love
reptile-like
Strikes me down.

അവയവങ്ങെള ശിഥിലീകരിക്കുന്നതും തടുക്കാൻ വയ്യാ�
ത്തതും കയ്പും മാധുര്യവും കലർന്നതുമായ േപ്രമെമന്ന
വിഷം െകാണ്ടു് അവൻ എെന്ന ഇഴജന്തുെവന്നേപാ�
െല അടിച്ചു താെഴ വീഴ്ത്തുന്നു. േപ്രമെത്ത ഇവിെട സർ�
പ്പവിഷമായി കവി കരുതുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതു നല്കുന്ന
ആഘാതം അവർക്കു തികച്ചും നിന്ദ്യമല്ല. പേക്ഷ ഗർ�
ഹണീയമായ വിഷമാണു് നമ്മളിൽ ബന്ധുക്കളും േസ്ന�
ഹിതരും കുത്തിവയ്ക്കുന്നതു്. ആ വിഷത്തിെന്റ േപരാ�
ണു േസ്നഹം എന്നതു്. ഈ കപടേസ്നഹത്തിൽ നിന്നു
രക്ഷ പ്രാപിക്കലാണു് ഏററവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കു�
ന്ന കാര്യം. ശത്രുവിെന വിശ്വസിക്കാം. സൗകര്യം കി�
ട്ടിയാൽ അവൻ നമ്മെള അടിച്ചുവീഴ്തുെമന്നു് അറിയാം.
പേക്ഷ േസ്നഹം ഭാവിച്ചുെകാണ്ടു് വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത
സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മെള മരണത്തിേലക്കു നയിക്കുന്ന
ബന്ധുെവന്ന സർപ്പെത്തയും േസ്നഹിതെനന്ന സർപ്പ�
െത്തയും നമുക്കു മുൻകൂട്ടി കാണാനാവില്ല. അതിനാൽ
ഇവിെട മൂല്യാരാധനം വിഫലമായിബ്ഭവിക്കുന്നു. െകാച്ചു�
ബാവയുെട കഥയിെല ആ കഥാപാത്രെത്ത േനാക്കുക.
അയാൾ നന്മയല്ലാെത േവെറാന്നും െചയ്തിട്ടില്ല. പേക്ഷ
ചരിത്രഗേവഷകനു് ആ നന്മെയാന്നും പരിഗണനാർ�
ഹമല്ല. അമാനുഷികമായി അയാൾ വല്ലതും െചേയ്താ?
ഇെല്ലങ്കിൽ അയാൾക്കു് ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. ഗേവഷ�
ണത്തിനു് എത്തുന്നവൻ ആ മനുഷ്യേസ്നഹിയുെട കാ�
രുണ്യാർദ്രങ്ങളായ പ്രവൃത്തികെള തുച്ഛീകരിച്ചുെകാണ്ടു
പിൻവാങ്ങുേമ്പാൾ കഥ അവസാനിക്കുന്നു. ഉത്കൃഷ്ട�
ങ്ങളായ മൂല്യങ്ങെള നിരസിക്കുന്നവരുെട േനർക്കുളള
ശക്തെമങ്കിലും കലാത്മകമായ ഉപാലംഭമാണു് ഈ
കഥ. ഉളളടക്കെത്ത രൂപത്തിൽ തിരുകുകയല്ല െകാച്ചു�
ബാവ. ഭാവെത്ത സമുചിതമായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കരി�
ക്കുേമ്പാൾ അതുതെന്ന രൂപമായിത്തീരുകയാണു്. ചിര�
പരിചിതമായ വിഷയെത്ത ചിരപരിചിതമല്ലാതാക്കുന്ന
പ്രക്രിയയാണു് കഥാകാരേന്റതു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ സാഹിത്യകൃതികെളക്കുറിച്ചു് മാത്ര�
മല്ല ഗണിതശാസ്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, തത്ത്വചിന്ത ഇവ�
െയക്കുറിച്ചുെമാെക്ക എഴുതുന്നു. അവെയാെക്ക മനസ്സി�
ലാകുേമാ നിങ്ങൾക്കു്?

ഉത്തരം: ഇെതാരു േചാദ്യം തെന്നയാണു്. പേക്ഷ
മണ്ടെന്റ േചാദ്യം. സാഹിത്യകൃതികെളാെക്ക മനസ്സി�
ലാക്കിയിട്ടുതെന്നയാണു് ഞാൻ ഈ േകാളെമഴുതു�
ന്നതു്. എന്നാൽ ഗണിതശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവയിൽ
എനിക്കു് അറിവില്ല. ഫ്രഞ്ച് ൈസേക്കായനാലിസ്റ്റ്
ഷാക് ലകാങിെന്റ (Jacques Lacan, 19014–1981) കൃ�
തികൾ വായിക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു സമ്പൂർണ്ണമായും
മനസ്സിലാകാറില്ല. ലകാങിനും അേദ്ദഹെത്തേപ്പാ�
െലയുള്ളവർക്കും തങ്ങളുേടതായ jargon (അനർത്ഥ
ഭാഷ) ഉണ്ടു്. അതു് എനിെക്കന്നല്ല പലർക്കും അറി�
യാൻ പാടില്ല. അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നതു കുററവുമല്ല.
ശ്രീ.എം.എച്ച്.ശാസ്ത്രികൾ മഹാപണ്ഡിതനാണു് സം�
സ്കൃതഭാഷെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം. അേദ്ദഹത്തി�
േനാടു െദറിദയുെട Differance എന്ന പ്രേയാഗത്തെന്റ
വിശദീകരണം ആവശ്യെപ്പട്ടാൻ മറുപടി കിട്ടുേമാ?
‘എനിക്കറിയില്ല’ എന്നു് ശാസ്ത്രികൾ പറഞ്ഞാൽ നി�
ങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത ബുദ്ധിശൂന്യൻ എന്നു വിളിക്കുേമാ?

േചാദ്യം: ബുദ്ധിയും (inelligence) വിേവകവും (wisdom)
ഒന്നേല്ല?

ഉത്തരം: അല്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ഗാന്ധിജിെയെപ്പാ�
െല രാജ്യത്തെന്റ സ്പന്ദനങ്ങളറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കും.
വിേവകമുളളവൻ അരവിന്ദേഘാഷിെനേപ്പാെല ചിന്ത�
കളിലൂെട ഒരു നൂതന മണ്ഡലം സൃഷ്ടിക്കും. ബുദ്ധിമാൻ
ഉറെക്കസ്സംസാരിക്കും. വിേവകമുള്ളവൻ തെന്റ നൂതന
ചിന്താേലാകെത്ത പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടു മിണ്ടാതിരിക്കും.

േചാദ്യം: പരീക്ഷയിൽ റാങ്കു് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കു്
ഇത്ര പ്രാധാന്യം പത്രങ്ങൾ െകാടുേക്കണ്ടതുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: അത്രകണ്ടു് പ്രചാരമാർജ്ജിക്കാത്ത ഒരു
േലഖനം ഞാൻ വായിച്ചു. (അൽഡസ് ഹക്സിലിയുേട�
തു് ) നൂറുേപരടങ്ങുന്ന കുട്ടികളുെട സമൂഹത്തിൽ പത്തു�
േപർ ആേരാഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. അവർ കായികാ�
ഭ്യാസങ്ങളിൽ പ്രഗൽഭരുമായിരിക്കും. അവെര ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചു് േശഷമുള്ള എൺപതുേപെര പുച്ഛിച്ചാൽ
അവരിൽ പലരും ഞരമ്പുേരാഗമുള്ളവരായിത്തീരുെമ�
ന്നു് ഹക് സ് ലി പറയുന്നു. പരീക്ഷ ബുദ്ധിശക്തിയുെട
െടസ്റ്റല്ല. ഉന്നതമായ വിധത്തിൽ ജയിക്കുന്നവെര
ഇത്രേത്താളം െപാക്കുേമ്പാൾ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കു നി�
രാശതയുണ്ടാവും. അവർ ന്യൂേറാട്ടിക്കാവും. വിചാരിച്ച
മാർക്കു് കിട്ടാെത നിരാശെപ്പട്ടു കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ
െചയ്യുന്നതിെന്റ കാരണങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന
ഈ സ്ഥൂലീകരിച്ച വാർത്തകളും മന്ത്രിയുെട അഭിനന്ദ�
നവും വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുെട സാന്നിദ്ധ്യവും (അഭി�
നന്ദനേവളകളിൽ) ആണു് ഇത്തരം റാങ്ക് വാർത്തകൾ
പത്രത്തിെന്റ ഒരു േകാളത്തിെലാതുക്കണം. ഇെല്ല�
ങ്കിൽ അതു സമുദായേദ്രാഹമായി മാറും.

േചാദ്യം: സ്ത്രീകൾ നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
അവർ വളെര േനരമിരിക്കണെമന്നു േതാന്നുേമാ
അേതാ േവഗം േപാെയങ്കിൽ എന്നു േതാന്നുേമാ?

ഉത്തരം: വരുന്ന സ്ത്രീകൾ െപർഫ്യും േതച്ചുെകാണ്ടു്
വരികയാെണങ്കിൽ അവർ ഉടെന വീട്ടിൽ നിന്നു േപാ�
കണെമന്നു് എനിക്കു േതാന്നാറുണ്ടു്. േപായിെല്ലങ്കിൽ
‘േഡാക്ടെറ കാണാൻ appointment ഉണ്ടു്.’ എന്നു വി�
നയേത്താെട പറഞ്ഞു് അവെര യാത്ര അയയ്ക്കാറുണ്ടു്
ഞാൻ. െപർഫ്യും എനിക്കു തലേവദനയുണ്ടാക്കും.

േചാദ്യം: പൂക്കളിഷ്ടമാേണാ വിരസനായ നിങ്ങൾക്കു്?

ഉത്തരം: വധുവിെന്റ കഴുത്തിൽ വരൻ താലിെകട്ടു�
േമ്പാൾ അവരുെട ശരീരങ്ങളിേലക്കു വർഷിക്കാൻ പൂ�
ക്കൾ േവണം. അതുെകാണ്ടു് ഞാൻ പൂക്കെള ഇഷ്ടെപ്പ�
ടുന്നു. ചാണകവും എനിക്കിഷ്ടമാണു് ദൂരദർശനിൽ സീ�
രിയൽ കാണുേമ്പാൾ എെന്റ അടുത്തു ചാണകക്കുമ്പാ�
രമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ പലേപ്പാഴും ആഗ്ര�
ഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

േചാദ്യം: ശൂന്യാകാശത്തു നക്ഷത്രങ്ങൾ എേപ്പാഴും
വരും. ധൂമേകതുക്കൾ വർഷങ്ങൾ കൂടുേമ്പാൾ മാത്രേമ�
യുള്ളു. കാരണം?

ഉത്തരം: സാഹിത്യത്തിൽ എേപ്പാഴും ധൂമേകതു�
ക്കൾ വരുന്നു. നക്ഷത്രം വല്ലേപ്പാഴും മാത്രം. കാരണം?

േചാദ്യം: കവിത എങ്ങെനയാവണം?

ഉത്തരം: എെന്താരു േചാദ്യം! കവിത പക്ഷിെയ�
േപ്പാെലയാണു്. അതു് അതിരുകെള മാനിക്കുന്നില്ല
എന്നു് ഒരു റഷ്യൻ കവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

അറിയാത്തതു്എഴുതുന്നു

ഈ േലാകത്തുള്ളെതല്ലാം അേന്യാ�
ന്യം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു, ഈശ്വ�
രൈചതന്യം അവയിെലല്ലാം ഒേര
രീതിയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നു്
പറയുകയാണു് സാഹിത്യത്തിെല
ഈശ്വരനായ േടാൾേസ്റ്റായി.

െകാല്ലത്തു േതവാടി
നാരായണക്കുറുപ്പു്
എെന്നാരു ഭിഷഗ്വരനു�
ണ്ടായിരുന്നു. ആറടി�
െപ്പാക്കം. െവളുത്ത നി�
റം. വിശാലമായ വക്ഷ�
സ്സു്. തീക്ഷ്ണതയാർന്ന കണ്ണുകൾ. േതാൾ വെര നീട്ടിവളർ�
ത്തിയ കറുത്ത തലമുടി. െനഞ്ചുവിരിച്ചു് അേദ്ദഹം നട�
ക്കുന്നതു കണ്ടാൽ ആരും ആദരപൂർവ്വം േനാക്കിേപ്പാ�
കും. നാരായണക്കുറുപ്പു് സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്നു.
മിസ്റ്റിക് കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു് അേദ്ദഹം. വളള�
േത്താളിെന്റ ശാകുന്തളം തർജ്ജമെയക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം
എഴുതിയ പ്രതികൂലപ്രബന്ധം ഇന്നും എെന്റ ഓർമ്മ�
യിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ശാകുന്തളത്തിെല “ദർഭാങ്കു�
േരണ ചരണക്ഷത ഇത്യകാേണ്ഡ തന്വീ സ്ഥിതാ കതി�
ചിേദവ പദാനിഗത്വാ (തന്വീ കതിചിദ് ഏവ പതാനി�
ഗത്വാ അകാേണ്ഡ ദർഭാങ്കുേരണ ചരണഃ ക്ഷതഃ ഇതി
സ്ഥിതഃ എന്നു് അന്വയം) എന്ന േശ്ലാകം വളളേത്താൾ
തർജ്ജമ െചയ്തതു് ‘കാന്താംഗി നാലടി നടന്നഥ നിന്നു�
െകാണ്ടാൾ’ എന്നായിരുന്നു. അതിനു േതവാടിയുെട
അഭിപ്രായക്കുറിപ്പു് ഏതാണ്ടിങ്ങെന: ശകുന്തള കുറ്റിയ�
ടിച്ചു കയറു വലിച്ചു െകട്ടുകയായിരുന്നു. ഒരു കുറ്റിയടിച്ചി�
ട്ടു നാലടി നടന്നു. അതിനുേശഷം നിന്നു. (ഓർമ്മയിൽ
നിന്നു് എഴുതുന്നതു് ) മഹാനായ ഈ ഭിഷഗ്വരെന, സാ�
ഹിത്യകാരെന ഞാൻ കൂടക്കൂെട കണ്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹം
‘ടാേഗാർ’ എന്ന േപരിൽ ഒരു മാസിക തുടങ്ങി. അന്യാ�
ദൃശമായിരുന്നു അതും. ആ മാസികെയക്കുറിച്ചു് സംസാ�
രിക്കുന്നതിന്നിടയിൽ േതവാടി എേന്നാടു പറഞ്ഞു: “െച�
റുകഥകളിെല സംഭവങ്ങൾ വായനക്കാരുെട ജീവിത�
ങ്ങളിെല സംഭവങ്ങേളാടു സാദൃശ്യമുള്ളവയായി വന്നാ�
േല കഥകൾ ആസ്വാദ്യങ്ങളാവൂ” ശരിയാണു് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞതു്. മലയാളത്തിെല െചാൽെക്കാണ്ട കഥക�
ളിെല സംഭവങ്ങെളല്ലാം വായനക്കാരുെട ജീവിതത്തി�
െല സംഭവങ്ങൾ തെന്ന. ഇേപ്പാഴുണ്ടാകുന്ന െചറുകഥ�
കൾക്കു് ഈ സ്വഭാവമില്ല. േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ
“േബാധാേബാധങ്ങളുെട നൂൽപ്പാലത്തിലൂെട െഹൻട്രി”
എെന്നാരു കഥയുണ്ടു് ശ്രീ.ആർ.സേന്താഷ് ബാബുവി�
േന്റതായി. എെന്താരു കൃത്രിമത്വം! എെന്താരു പ്രകടനാ�
ത്മകത്വം! െഹൻട്രി ചലച്ചിത്ര േലാകെത്ത കാപട്യങ്ങൾ
കണ്ടു ഞരമ്പുേരാഗിയായിത്തീരുന്നതും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ�
െന്റ ഉപേദശമനുസരിച്ചു് സമനില വീെണ്ടടുക്കുന്നതുമാ�
ണു് കഥ. കടലാെക ഒരൗൺസ് െവളളമായി എെന്റ
വീട്ടുമുററെത്ത െകാച്ചുകുഴിയിൽ ഒതുങ്ങുേമാ? േപാക്കറ്റി�
ലിട്ടുെകാണ്ടു് േപാകത്തക്കവിധം ആന െകാച്ചു മൃഗമാ�
കുേമാ? ‘ചന്ദ്രബിംബെമടുത്തു് ചാണയാക്കി’ അതിൽ
ചന്ദനമുട്ടി ഉരയ്ക്കാനാവുന്ന കാലം വരുേമാ? വരുെമങ്കിൽ
ഇക്കഥയും സാഹിത്യമാകും. ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണെത്ത�
ക്കുറിച്ചു്, അതു നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വൃത്തിേകടുകെള�
ക്കുറിച്ചു് കഥെയഴുതിയ ആളിനു് ഒരഭിപ്രായമുണ്ടു്. അതു
സൂചിപ്പിക്കുകയല്ലാെത അേദ്ദഹത്തിനു േവെറാന്നും െച�
യ്യാനില്ല. കഥയിെല സംഭവങ്ങൾ നമ്മുെട ജീവിതത്തി�
െല സംഭവങ്ങേളാടു തുല്യമാകണെമന്നു േതവാടി നാ�
രായണക്കുറുപ്പു് പറെഞ്ഞങ്കിലും കഥാകാരന്മാർ ആ വാ�
സ്തവികത െകാണ്ടു് ഒരു നൂതന േലാകം സൃഷ്ടിക്കണം.
അതിെന്റ നൂതനത്വമാണു് നമ്മെള അദ്ഭുതെപ്പടുത്തുന്ന�
തു്. സേന്താഷ് ബാബുവിനു് ഇെതാന്നുമറിയില്ല.

േഷാെയങ്കായുെട പുസ്തകം

േഷാെയങ്കാ

“1993 നവംബറിൽ മധ്യകാല
ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു് അബാച്ച
അധികാരേമെറ്റടുത്തേപ്പാൾ ഞാൻ
മുന്നറിയിപ്പു നല്കി നമ്മുെട രാജ്യം
ഇതുവെര സഹിച്ച ഏതു ഏകശാസ�
നാധിപതിെയക്കാളും അയാൾ ദയാ�
രഹിതനായിരിക്കുെമന്നു്. പ്രാരംഭ�
കാലയളവിൽ ഞാെനാരു ഭേയാ�

ത്പാദകനാെണന്നു സ്പഷ്ടമാക്കുേമ്പാെല േതാന്നി.
ഇേപ്പാൾ തീർച്ചയായും അയാൾ ഏതു വിധത്തിലുള്ളവ�
നാെണന്നു നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏററവും തിന്മയാർന്ന�
തു വരാനിരിക്കുന്നേതയുള്ളു എന്നു പറയാൻ എനിക്കു
ദുഃഖമുണ്ടു്. തനിക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ൈന�
ജീരിയയുെട എല്ലാ അംശങ്ങളും നശിപ്പിച്ചാേല അബാ�
ച്ചയ്ക്കു് തൃപ്തിയുണ്ടാകൂ”.

അബാച്ച

േനാബൽ ലാറിയിറ്റായ േഷാെയ�
ങ്കാ (Soyinka, b.1934) തെന്റ രാ�
ജ്യമായ ൈനജീരിയെയക്കുറിച്ചു
നടത്തിയ ഈ ഭാവികഥനം ഇന്നു്
സത്യമായിബ്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. (The
Open Sore of a Continent, Wole
Soyinka, Oxford University Press,
Rs. 195, pp. 170) അബാച്ച ഇന്നി�
ല്ല. അയാൾ ൈനജീരിയെയ എല്ലാ വിധത്തിലും നശി�
പ്പിച്ചു. അഴിമതിയുെട പ്രതീകമായി ആ രാജ്യം. പ്രതി�
േയാഗികെള അയാൾ വധിച്ചു. പ്രതിഭാശാലിയായ കവി�
യും േനാവലിസ്റ്റുമായ െകൻ സേരാ വിവാെയ കള്ളേക്ക�
സിൽ കുടുക്കി തൂക്കിെക്കാന്നു. കുഴിക്കു് ആഴമില്ലാതിരു�
ന്നതുെകാണ്ടു് മഹാനായ ആ സാഹിത്യകാരൻ വളെര�
േനരം പിടഞ്ഞതിനു േശഷമാണു് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ച�
തു്. ഈ ക്രൂരതയുെട ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നേതാെടാപ്പം ൈന�
ജീരിയയുെട ഐഡന്റിറ്റി—അനന്യത—എന്താെണന്നു
േഷാെയങ്കാ പ്രഗൽഭമായി വ്യക്തമാക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നു. സ്വന്തം ജീവൻ േപാലും തൃണവൽക്കരിച്ചു് അേദ്ദഹം
പറയുന്നതുേകട്ടാലും: “The road to the prison is wide
open; we must not be afraid to tread where Martin
Luther King Jr has trodden, where Nelson Mandela
spent his most virile years. There is no terror in
a place where Obafemi Awolowo passed years in
meditation, a place that Salawa Gambo made her
second home… We shall be teargassed, clubbed
senseless and some may even lose their lives, but
you know and I know that some kinds of existence
are worse than death…”

ഇതിെല ആർജ്ജവവും ശക്തിയും മറ്റുള്ളവരുെട വാക്കു�
കളിൽ അപൂർവ്വമാേയ കാണാൻ കഴിയൂ.

െകൻ സേരാ വിവാ

െകൻ സേരാ വിവാെയക്കുറിച്ചു്
േഷാെയങ്കാ ഇതിെലാരു പ്രബന്ധ�
െമഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മനുഷ്യേസ്നഹവും ക്രൂരമായ െകാ�
ലപാതകം കണ്ടുണ്ടായ ദുഃഖവും
അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. മഹാ�
നായ ഒരു മനുഷ്യേസ്നഹിയുെട
ഉേത്തജകങ്ങളായ വാക്കുകളുെട

സമാഹാരമാണു് ഈ ഗ്രന്ഥം.

മരണം ജയിക്കുന്നു

കുറിേശ്ശരി
േഗാപാലപിള്ള

ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തയിലും സം�
സ്കൃത വ്യാകരണത്തിലും മലയാള
വ്യാകരണത്തിലും പാണ്ഡിത്യ�
മുണ്ടായിരുന്ന കുറിേശ്ശരി േഗാ�
പാലപിള്ളയുമായി ഞാൻ േസ്ന�
ഹബന്ധത്തിലാകുന്നതു് 1945-
ലാണു്. അകാരെത്ത താലവ്യമാ�
യും ഓഷ്ഠ്യമായും പരിഗണിക്കുന്ന
എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മയുെട മതം ശാസ്ത്രീയമെല്ലന്നു
കാണിച്ചു് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ഞാൻ മലയാളരാ�
ജ്യം ദിനപത്രത്തിെലഴുതിയ ഒരു ഹ്രസ്വേലഖനത്തിനു്
കുറിേശ്ശരി േഗാപാലപിള്ള മറുപടി എഴുതി. എെന്റ വാദ�
ങ്ങെള അേദ്ദഹം യുക്തിയുക്തമായി ഖണ്ഡിച്ചു. പാണ്ഡി�
ത്യമില്ലാത്ത ഞാൻ പിെന്ന മൗനം അവലംബിച്ചുകള�
ഞ്ഞു. ആ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ തുടങ്ങിയ സൗഹൃദം
പിൽക്കാലത്തു് വികസിച്ചു. ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീ�
ട്ടിൽ നിത്യസന്ദർശകനായി മാറി. കുറിേശ്ശരി ശയ്യാവ�
ലംബിയായി. ശാസ്തമഗലെത്ത ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശുപ�
ത്രിയിൽ കിടന്ന അേദ്ദഹം അന്നെത്ത രാത്രി മരിക്കു�
െമന്നു് േഡാക്ടർ പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണം സു�
നിശ്ചിതമാെണന്നു മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും ദുഃഖിച്ചു.
പേക്ഷ ബന്ധുക്കെളയും േസ്നഹിതെരയും അദ്ഭുതെപ്പ�
ടുത്തുമാറു് അേദ്ദഹം രാവിെല േബാധം വീെണ്ടടുത്തു.
രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ അേദ്ദഹേത്താ�
ടു േചാദിച്ചു: “സാറിനും മരിക്കുെമന്നു് ഉറപ്പുണ്ടായിരു�
േന്നാ?” കുറിേശ്ശരി മറുപടി നൽകി: “ഉറപ്പ് ഉണ്ടായിരു�
ന്നു” “അേപ്പാൾ എന്തുേതാന്നി?” അേദ്ദഹത്തിെന്റ മറുപ�
ടി: “ഞാൻ മരിക്കാൻ േപാകുന്നു എന്ന ചിന്ത മാത്രേമ
എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. വിഷാദമില്ല. മറ്റു വികാരങ്ങളി�
ല്ല. ബന്ധുക്കെളക്കുറിച്ചു് ഒരു ചിന്ത േപാലുമില്ല. ഞാൻ
മരിക്കുന്നു. മരിക്കുന്നു എന്ന വിചാരം മാത്രേമ ഉണ്ടാ�
യിരുന്നുള്ളു”. ഇതു് കുറിേശ്ശരിയുെട അനുഭവം മാത്രമല്ല.
മരിക്കാൻ േപാകുന്ന എല്ലാവരുെടയും അനുഭവമാെണ�
ന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാരനായ മൽ�
േറാ (Andre Malraux 1901–1976) ഒരു കഥാപാത്ര�
െത്തെക്കാണ്ടു പറയിച്ചതു് സ്മരണീയമാണു്. ‘There is
no death… There is only… me… me… who is going
to die’. കുറിേശ്ശരി വിചാരിച്ചതും ഈ കഥാപാത്രം വി�
ചാരിച്ചതും തമ്മിെലേന്ത വ്യത്യാസം. ഇെതഴുതുന്നയാൾ
മരിക്കാൻ േപാകുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഇങ്ങെനതെന്ന
വിചാരിക്കും. സംശയമില്ല. വ്യക്തി ഇല്ലാതാവുേമ്പാൾ.
രക്തമാംസങ്ങെളാടുകൂടി ചലനം െകാണ്ടിരുന്ന ആളി�
െന്റ ശരീരം സ്പന്ദിക്കാെതയാവുേമ്പാൾ ആ ആളിേനാ�
ടു േസ്നഹമുണ്ടായിരുന്നവർ ദുഃഖിക്കും. ചിലർക്കു് അതു്
സ്ഥായിയായ വികാരമായി വർത്തിക്കും. സ്ഥിരതയാർ�
ന്ന ചിന്തയായി മാറും.

മൽേറാ

സ്ഥായിത്വമുള്ള ആ ചിന്ത�
യും വികാരവും െകാണ്ടാണു്
ശ്രീ.എൻ.ഇ.സുധീർ ‘മരണത്തിെന്റ
നിഴലിൽ’ എന്ന കവിതെയഴുതിയ�
തു്. (മലയാളം വാരിക) അന്തരിച്ച
വ്യക്തികെളസ്സംബന്ധിച്ച ഓർമ്മയാ�

കുന്ന നൂലിൽ പിടിച്ചു െകാണ്ടു ജീവനുള്ളവർ ഈ േലാ�
കത്തു കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. അവർക്കുമറിയാം മരണം അനി�
വാര്യമാെണന്നു്. ആ അനിവാര്യ സ്വഭാവെത്ത സുധീർ
ആവിഷ്കരിക്കുേമ്പാൾ ഇെതഴുതുന്ന ആളും ചിന്താകുല�
നായിബ്ഭവിച്ചു.

ബാലചന്ദ്രൻചുളളിക്കാടു്

ചങ്ങമ്പുഴ

മേനാഹരങ്ങളായ കാവ്യങ്ങൾ എഴു�
തുന്നവർ ബുദ്ധിയുെട വിലാസം കാ�
ണിക്കണെമന്നില്ല. അപൂർവമാ�
യി കാവ്യരചനാ ൈവഭവും ധിഷ�
ണാവിലാസവും ഒരാളിൽത്തെന്ന
സേമ്മളിക്കാറുണ്ടു്. ചങ്ങമ്പുഴ ആ രീ�
തിയിൽ അനുഗൃഹീതനായിരുന്നു.

അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത നിസ്തുലം. സംസാരിക്കാൻ തു�
ടങ്ങിയാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തകളുെട ഉജ്ജ്വലത്വം
കണ്ടു നമ്മൾ അമ്പരന്നു േപാകും. ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് പ്ര�
ഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്ന േവളകളിൽ മൗലികങ്ങളും
മേനാഹരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു് നമ്മ�
െള അദ്ഭുതെപ്പടുത്തും. നിത്യ ജീവിതത്തിെല സംഭാ�
ഷണങ്ങളിൽ ശങ്കരക്കുറുപ്പിൽ നിന്നു് ആകർഷകത്വമു�
ള്ള ഒരു ചിന്ത േപാലും ഉണ്ടായിക്കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രത്യക്ഷ�
ങ്ങളായ അനുഭവങ്ങെള അവലംബിച്ചാണു് ഞാൻ ഈ
രണ്ടു് കവികെളക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞതു്. നല്ല കവിതകെളഴു�
താനുള്ള കഴിവും മറ്റാർക്കും ലഭിക്കാത്ത ആശയങ്ങൾ
പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രാഗല്ഭ്യവും ശ്രീ.ബാലചന്ദ്രൻ ചു�
ളളിക്കാടിൽ സേമ്മളിച്ചിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം എന്തു പറ�
ഞ്ഞാലും ഒരു നൂതനാശയം ഉണ്ടാകും. അതു നമ്മെള
ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും െചയ്യും.

ബാലചന്ദ്രൻ
ചുളളിക്കാട്

ഇന്നു് (18-6-98) ഞങ്ങൾ െറ്റലിേഫാ�
ണിലൂെട കുെറ േനരം സംസാരിച്ചു.
ചങ്ങമ്പുഴയുെട പ്രാധാന്യെത്തക്കു�
റിച്ചു്. ഏെതാരു കവിയുെട കവിതാ�
സപര്യ പില്ക്കാലത്തു് അേനകം കവി�
കളുെട ആവിർഭാവത്തിനു് കാരണ�
മാകുന്നുേവാ ആ കവിക്കു് അന്യാദൃ�
ശസ്വഭാവമുെണ്ടന്നു ബാലചന്ദ്രൻ
പറഞ്ഞു. ചങ്ങമ്പുഴ ആ രീതിയിലു�
ള്ള കവിയാെണന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം.
‘മനസ്വിനി’, ‘യവനിക’ എന്നീ ചങ്ങമ്പുഴക്കാവ്യങ്ങൾ
അനന്യസാമാന്യങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചു. ഇടപ്പള്ളിക്കവിതയ്ക്കു സംേക്ഷപണ സാമർത്ഥ്യ�
ത്തിെന്റ േശാഭയുെണ്ടങ്കിലും ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയുെട
അപ്രതിമത ഇെല്ലന്നും ബാലചന്ദ്രനു മതമുണ്ടു്. എല്ലാ
അഭിപ്രായങ്ങളും സാഹിത്യ പഞ്ചാനനെന്റ ഭാഷയിൽ
ആദരണീയങ്ങളും സ്വീകരണീയങ്ങളുമാണു്. നമ്മുെട
കവികൾക്കു ബാലചന്ദ്രൻ ചുളളിക്കാടിെന്റ ബുദ്ധിൈവ�
ഭവം കൂടി ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ.

□
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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�
വ്  േലാ െ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.)

https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://en.wikipedia.org/wiki/University_College,_Trivandrum
https://ml.wikipedia.org/wiki/മലയാളം
https://ml.wikipedia.org/wiki/എറണാകുളം
https://ml.wikipedia.org/wiki/മഹാരാജാസ്_കോളജ്
https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
https://en.wikipedia.org/wiki/North_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://ml.wikipedia.org/wiki/ഇന്ത്യന്_കോഫീ_ഹൌസ്
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia


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
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