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സ്ത്രീയില്ലാത്ത മാതൃഭൂമി
“ഇന്നു ഞാനറിയുന്നുേണ്ടെതാരാദർശത്തിനും

മന്നിെലക്കാേറ്റൽക്കുേമ്പാൾ തൻനിറം െകടാെമന്നും,
ഏതു നന്മയും ക്രമാൽമുന കൂർപ്പിച്ചിേട്ടറ്റം
യാതനാവഹമാക്കാൻ കഴിയും നരെന്നന്നും”
—മഴുവിെന്റ കഥ, ബാലാമണിയമ്മ

അത്രേമൽ അദൃശ്യയായതിനാലാണു് സ്ത്രീ ഇത്രേമൽ ദൃ
ശ്യയാവാൻ െവമ്പുന്നതു്, ഭയമാണു് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ
അണിഞ്ഞതു്. ഭയമാണു് പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു്, വളകളി
ട്ടു്, പാദസരങ്ങളണിഞ്ഞു്, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശി വന്നു
നില്ക്കുന്നതു്. മുള്ളുള്ള മരംേപാെല ഭീരു, ചമഞ്ഞ സ്ത്രീെയ
േപ്പാെല ഭീരു എന്ന ബാേഷാക്കവിത േകരളം കണ്ടുെകാ
ണ്ടു് നടക്കുേമ്പാൾ ആർക്കും മനസ്സിലൂറും. ഉണ്മയിലുള്ള
അവിശ്വാസമാണു് ഈ തള്ളിക്കയറുന്ന പ്രത്യക്ഷഭംഗി.
നിങ്ങൾ േകൾക്കാറി
രാവിെല നാലു കാലിലും, ഉച്ചയ്ക്കു്
േല്ല, വീട്ടുപടിക്കൽ നി
രണ്ടു കാലിലും, ൈവകുേന്നരം
ന്നു് പിരിവുകാേരാ കച്ച
മൂന്നു കാലിലും സഞ്ചരിക്കുന്നതു്
വടക്കാേരാ ‘ആരുമിേല്ല’
മനുഷ്യൻ (Man) ആെണന്നാണു്
താങ്കൾ പറഞ്ഞതു്. േലാകത്തി
എന്നു വിളിച്ചുേനാക്കു
െല പാതിയിേലെറ വരുന്ന
േമ്പാൾ അകത്തുനിന്നും
സ്ത്രീെയ താങ്കൾ കണ്ടില്ല, പാ
സ്ത്രീകൾ ‘ഇല്ല’ എന്നു് ഉറ
തിേലാകം രാജാവു് കണ്ടില്ല.
പ്പിച്ചുപറയുന്നതു്. പകുതി
യിലധികം സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു നാട്ടിലിരുന്നു് മാതൃഭൂമി—എ
േനഷൻ വിത്തൗട്ട് വുമൻ എന്ന േപരിൽ മനീഷ് ഝാ
സിനിമെയടുത്തിട്ടുണ്ടു്. അലംകൃതങ്ങളായ സ്ത്രീ ശരീര
ങ്ങൾ ഇവിെട പുരുഷനുണ്ടു് എന്നല്ലാെത ഇവിെട സ്ത്രീയു
ണ്ടു് എന്നല്ലേല്ലാ വിളിച്ചുപറയുന്നതു്. േജായ്സ് കേരാൾ
ഓട്ട്സിേനാടു് സ്ത്രീയായതുെകാണ്ടുള്ള െമച്ചങ്ങെളക്കുറിച്ചു്
േചാദിച്ചേപ്പാൾ പുരുഷവിമർശകരുെട മുൻഗണനാപട്ടി
കയിൽ ആദ്യസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ത്രീക്കുള്ളതല്ലാത്തതിനാൽ
അനുഭവെപ്പടുന്ന ഭാരക്കുറവിെനക്കുറിച്ചാണു് പറയുന്ന
തു്. മുൻഗണനാപട്ടികകൾ പരിേശാധിച്ചാൽ ‘സ്ത്രീയില്ലാ
ത്ത മാതൃഭുമി’ എന്ന പ്രേയാഗത്തിെന്റ ചമത്കാരം മന
സ്സിലാവും. മുറിേയൽ റുെക്കയ്സർ (Muriel Rukeyser)
എന്ന അേമരിക്കൻ എഴുത്തുകാരി സ്ത്രീെയ കാണാഞ്ഞ
താണു് പുരുഷൻ െചയ്ത മഹാപാപം എന്നു് സൂചിപ്പിക്കു
ന്നുണ്ടു്, ‘ഈഡിപ്പസ് െറക്സ് ’ എന്ന കവിതയിൽ. അന്ധ
നായി െതരുവിലലയുേമ്പാൾ ഈഡിപ്പസ് രാജാവു് സ്പി
ങ്ക്സിെന്റ മുന്നിെലത്തിെപ്പടുന്നു. താനന്നു നല്കിയതു് ശരി
യായ ഉത്തരമായിരുന്നിേല്ല, പിെന്ന എന്തുെകാണ്ടു് തനി
ക്കീ ദുർഗ്ഗതി വന്നു എന്നു േചാദിക്കുന്നു രാജാവു്. അല്ല,
െതറ്റായ ഉത്തരമായിരുന്നു അങ്ങു് നൽകിയെതന്നു് സ്പി
ങ്ക്സ് മറുപടി പറയുന്നു. രാവിെല നാലു കാലിലും, ഉച്ച
യ്ക്കു് രണ്ടു കാലിലും, ൈവകുേന്നരം മൂന്നു കാലിലും സഞ്ച
രിക്കുന്നതു് മനുഷ്യൻ (Man) ആെണന്നാണു് താങ്കൾ
പറഞ്ഞതു്. േലാകത്തിെല പാതിയിേലെറ വരുന്ന സ്ത്രീ
െയ താങ്കൾ കണ്ടില്ല, പാതിേലാകം രാജാവു് കണ്ടില്ല,
‘േമൻ’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൂടി അതിലുൾെപ്പടുകയി
േല്ല, അതിെലന്തായിരുന്നു ഇത്ര െതറ്റു് എന്നായി രാജാ
വു്. ഇത്രയനുഭവിച്ചിട്ടും ഇതാണു് താങ്കളുെട മേനാഭാവം.
അവഗണിക്കെപ്പട്ട സ്ത്രീയുെട ശാപവും അതിെന്റ ഫല
വുമാണു് അങ്ങനുഭവിക്കുന്നതു്; സ്പിങ്ക്സ് രാജാവിേനാടു്
പറഞ്ഞു. രാജ്യം പൂർണ്ണ നാശത്തിേലയ്ക്കു് നീങ്ങുന്നതുവ
െര, സ്വന്തം അമ്മെയയാണു് ഇണയായി അനുഭവിച്ചു
െകാണ്ടിരുന്നതു് എന്നു് അയാളറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, സ്ത്രീയുെട
ഉണ്മ, ശരീരത്തിെന്റ മാത്രം ഉണ്മയായിരുന്നു ആ രാജാ
വിെന്റ കണ്ണിൽ (ആ കണ്ണായിരുന്നിേല്ല രാജാവു് കുത്തി
െപ്പാട്ടിച്ചതുേപാലും). ലിംഗത്തിെന്റ കുറവുള്ള പുരുഷനാ
യി സ്ത്രീെയക്കണ്ട േഫ്രായിഡും ഈഡിപ്പസ് തെന്നയായി
രുന്നു. എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഈഡിപ്പസിെന്റ പാപഭാരം
വഹിക്കുന്നു എന്നേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു് ഉേദ്ദശിച്ചതിേലെറ
േനരായിരുന്നു. േകരളീയരും അത്തരെമാരു ശാപഫലം
അനുഭവിക്കുന്നു എന്നു് ബാലാമണിയമ്മയുെട ‘മഴുവിെന്റ
കഥ’ ഓേരാ മലയാളിപുരുഷനിലും പരശുരാമൻ വസി
ക്കുന്നു എന്നു്. കൂടുതൽ കുടിലബുദ്ധിയായ ഒരീഡിപ്പസ്സാ
ണു് പരശുരാമൻ എന്നും.
അദൃശ്യയായി, മൂകയായി, ഇല്ലാത്തതുേപാെല ജീവിച്ചു
േപാന്നവളായിരുന്നു ജമദഗ്നി മഹർഷിയുെട പ്രിയപത്നി.
കൂലീനയായ ഏതു സ്ത്രീേയയുംേപാെല. ഒരിക്കൽ
‘മധുമാസത്തിൽ കുയിൽ കൂകുന്നകാന്താരത്തിൽ

മലർ പൂെത്തഴുമാറ്റുവക്കത്തു് നിെന്നന്നമ്മ
കുളിർെക്ക േനാക്കിക്കണ്ടാൾ േപ്രമേലാലരായ്
നീന്തിക്കളിക്കും ഗന്ധർവർതൻ ജീവിേതാത്സവത്തിെന’.
ഉള്ളിെല സ്ത്രീ െകട്ടുെപാട്ടിക്കാെനാന്നു് കുതറിേയാ?
‘െനടുവിർപ്പിട്ടാെളന്നും ൈകവരാത്തവയ്ക്കായി
പ്പിടയും കരളുമായ് പിെന്നയാശ്രമം പൂക്കാൾ.’
േകാൾമയിരണിഞ്ഞ ആ ശരീരത്തിൽനിന്നും ക്രാന്തദർ
ശിയായ ജമദഗ്നിമഹർഷി അവൾ െചയ്ത െതറ്റ് കെണ്ട
ത്തുന്നു. ‘മനസ്സാൽ െചയ്യെപ്പട്ട പാപേമ ഗുരുതരം’ എന്നു്
െവന്തുെകാണ്ടു് കുലത്തിെന്റ വിശുദ്ധിക്കായി ഈ പാ
പിെയ െകാല്ലുെകന്നാ മഹർഷി മക്കേളാടു് കല്പിക്കുന്നു.
അവരിൽ പരശുരാമൻ മാത്രം അതിനു് സന്നദ്ധനാവു
ന്നു. ‘മൂർത്തമാം വിനയംേപാലിരുേന്നാരുടൽ’ മഴുവാൽ
അറ്റുവിഴുന്നു, പ്രീതനായ പിതാവു് ആവശ്യമുള്ള വരം
േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി മാതൃഹത്യ െചയ്യുകയാ
ണു് പരശുരാമൻ, ‘മുൻ മട്ടിൽ, പവിത്രയായ് പാപിനിയാ
യിട്ടെല്ലന്നമ്മ, സന്മേത ഭവൽ സ്മൃതിയിൽജ്ജീവിക്കാവൂ’.
അതൃപ്തയായി, ൈകവരാത്തവയ്ക്കായി എന്നും പിടയുന്ന
വളായി, തെന്റ സത്യമായി ഭർത്താവിെന്റ സ്മരണയിൽ
കഴിയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവൾക്കു് നിേഷധിക്കുന്നു.
മൂർത്തമാം വിനയംേപാ
െതറ്റുകളിൽനിന്നും െതറ്റുകളിേലക്കു്
ലിരുേന്നാരുടൽ ആയി
വളർന്ന ആ മാതൃഹന്താവു് ഒടു
അവൾ മരണേശഷവും
വിൽ പാപേബാധം കുമിഞ്ഞുകൂടി
അയാളുെട സ്മൃതിയിൽ
തനിക്കു് തരണം െചയ്യാനാവാ
ത്തത്രയായേപ്പാൾ, അമ്മെയ
തുടരുന്നു. അയാളുെട
ഏകാന്തത്തിെലാരപരാ അറുത്തിട്ട പരശു വലിെച്ചറിയുന്നു.
അതു് െചന്നു വീേണടേത്താളം
ധേബാധമാകാൻ േപാ
വളർന്ന ഭുപ്രേദശമാണിതു്.
ലും തനിക്കു സാധിച്ചി
ല്ല. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തെന്ന മരണംേപാലും അനാ
വരണം െചയ്തില്ല. തെന്നെക്കാന്നതിെന്റ വടുേപാലും
തന്നിൽ േശഷിച്ചില്ല. ഭർത്തൃമനസ്സിൽ അവൾ കുലീന
യായി തുടർന്നും വർത്തിച്ചു. െതറ്റുകളിൽനിന്നും െതറ്റുക
ളിേലക്കു് വളർന്ന ആ മാതൃഹന്താവു് ഒടുവിൽ പാപേബാ
ധം കുമിഞ്ഞുകൂടി തനിക്കു് തരണം െചയ്യാനാവാത്തത്ര
യായേപ്പാൾ, അമ്മെയ അറുത്തിട്ട പരശു വലിെച്ചറിയു
ന്നു. അതു് െചന്നു വീേണടേത്താളം വളർന്ന ഭുപ്രേദശമാ
ണിതു്. ‘മഴുമുനയാൽക്കരൾേതാറും മുദ്രിതെരൻനാട്ടാർ’
എന്നു് ബാലാമണിയമ്മ പറയുന്നു. മുറിേവറ്റവർ എന്ന
ല്ല, മുദ്രിതരായവർ എന്നു്. േകവലമാെയാൈരതിഹ്യമ
ല്ല പരശുരാമകഥ, ഓേരാരുത്തരിലും വടുവായിത്തുടരു
െന്നാരു സത്യമാണതു്. മലയാളിയുെട തന്മ. സമൂഹം
സ്ത്രീെയ എങ്ങെന നിത്യവും തടയുന്നു, ഇല്ലാതാക്കുന്നു,
അതിെല ഹിംസയുെട അനാദ്യന്തമായ കഥ. ചിരഞ്ജീ
വിയാണു് പരശുരാമൻ എന്ന സങ്കല്പത്തിെന്റ െപാരുൾ
പരതുകയായിരുന്നു സ്വന്തം സ്ത്രീസ്വത്വമുപേയാഗിച്ചു് ബാ
ലാമണിയമ്മ.‘അച്ഛാ, െനറിെകട്ടവേന ഞാൻ നിന്നിലൂ
െട’ (Daddy Daddy you bastard, I am through–sylvia
plath) എന്നു് നാം തുടരുന്ന ജീവിതത്തിെന്റ െപാരുൾ.
ചരിത്രം സ്ഥൂലമായ വസ്തുതകളുെട വിവരണം; അതിെല
വിെട പരശുരാമൻ? മിേത്താളജി ഭാവനേയാെട വായി
ച്ചാൽ അതിലതാ നമ്മളിെലാെക്ക ൈകകാലുകളുള്ള
പരശുരാമൻ. നമ്മൾ, കരൾേതാറും മുദ്രിതരായ, പരശു
രാമന്മാർ.
മാധവിക്കുട്ടിയുെട ഏതു് കഥേയാളവും കമലാദാസിെന്റ
ഏതു് കവിതേയാളവും തീവ്രവും അവെയക്കാൾ അക
ക്കടുപ്പം കൂടുതലുമുള്ളതാണു്, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരമശാ
ന്തയായി, ‘മൂർത്തമാം വിനയംേപാലിരുേന്നാരുടൽ,’
ആയി മലയാളമനസ്സിൽ ഒളിച്ചുവസിച്ച ബാലാമണിയ
മ്മയുെട ഇക്കാവ്യം. മൂർത്തമായ വിനയമായിരുന്നവൾ
എന്നല്ല അതുേപാലിരുന്നവൾ എന്നാണു് ബാലാമണി
യമ്മ ജമദഗ്നീപത്നിെയ സൂക്ഷ്മമായി ആവിഷ്കരിച്ചതു്.
‘എന്നും ൈകവരാത്ത
മാധവിക്കുട്ടിയുെട പ്രശസ്ത കഥക
വയ്ക്കായി പിടയും കരൾ’
ളായ േകാലാടു്, െനയ്പ്പായസം, മീ
എന്നും. മാധവിക്കുട്ടിയു
നാക്ഷിേയടത്തി എന്നീ കഥകെള
െട പ്രശസ്ത കഥകളായ
ക്കാൾ കുറവല്ല ബാലാമണിയമ്മയു
െട േവലക്കാരി ഉണ്ടാക്കുന്ന അസ്വ
േകാലാടു്, െനയ്പ്പായ
സ്ഥത.‘കുരങ്ങെനെപ്പറ്റ മാൻേപട
സം, മീനാക്ഷിേയടത്തി
യുെട പരിശ്രമം അമ്മയുെട കണ്ണു
എന്നീ കഥകെളക്കാൾ
കളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു് ’ എന്ന
കുറവല്ല ബാലാമണി
മാധവിക്കുട്ടിയുെട വാക്യെത്ത പല
അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
യമ്മയുെട േവലക്കാ
രി ഉണ്ടാക്കുന്ന അസ്വ
സ്ഥത.‘കുരങ്ങെനെപ്പറ്റ മാൻേപടയുെട പരിശ്രമം അമ്മ
യുെട കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു് ’ എന്ന മാധവിക്കു
ട്ടിയുെട വാക്യെത്ത പല അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ േകട്ടിട്ടു
ണ്ടു്. പരിണാമശൃംഖലയിൽ മാനിനും േശഷമാണേല്ലാ
കുരങ്ങു്, കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണതയും െകല്പും കുരങ്ങനാണ
േല്ലാ. ആ വാക്യത്തിൽ ആത്മനിന്ദേയാ അഭിമാനേമാ
എന്ന രസവും ഞാൻ രസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്ഥായിയായ അദൃ
ശ്യതേയാടു് സദാേപാരാടി, ദൃശ്യയാവാൻ സർവ്വാഭരണ
ങ്ങളണിഞ്ഞു്, പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു്, വളകളണിഞ്ഞും
മനസ്സിൽ േചാരപ്പാടുകൾ വീഴ്ത്തുന്നത്ര തീവ്രമായ കാവ്യ
ബിംബങ്ങളുള്ള രചനകെളഴുതി അേലാസരെപ്പടുത്തുന്ന
ജന്മങ്ങൾ താൻ ജീവിച്ചിരുന്നതായി ആത്മകഥകെളഴു
തി, യാഥാസ്ഥിതിക മനസ്സിെന േബജാറാക്കുന്ന തീരു
മാനങ്ങെളടുത്തു്, അരക്ഷിതയാവാൻ എന്നും ധീരത കാ
ട്ടിയ കമലെയ െപറ്റതു് ‘മഴുവിെന്റ കഥ’യും ‘വിട്ടയയ്ക്കുക
കൂട്ടിൽനിെന്നെന്ന ഞാെനാട്ടുവാനിൽ പറന്നു നടക്ക
െട്ട’ എന്ന വാക്യം ആന്തരിക ൈചതന്യമായ നിരവധി
കവിതകളുെമഴുതിയ ബാലാമണിയമ്മതെന്നെയന്നും
അവരുെട കണ്ണിെലാരു പരിശ്രമവും സൃഷ്ടിക്കാൻ കമ
ലയ്ക്കായിട്ടുണ്ടാവിെല്ലന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു.‘എന്നും ൈക
വരാത്തവയ്ക്കായി പിടയും കരൾ’ എന്നവർ സംേക്ഷപി
ച്ച സ്ത്രീസ്വത്വം കമലയിലൂെട സ്വാഭാവികമായി തുടരുക
യായിരുന്നു. കമല മാരകമായി ജീവിച്ചു എന്നു് തറപ്പിച്ചു
പറയാനാവാത്തതുേപാെല ബാലാമണിയമ്മ നിശ്ശബ്ദ
യായി ജീവിച്ചു എന്നും പറയാനാവില്ല. ‘മൂർത്തമാം വിന
യംേപാലിരുേന്നാരുടലിെല’ ആ ‘േപാെല’ കാണാൻ
നിങ്ങൾക്കു് കണ്ണുെണ്ടങ്കിൽ. അതുേപാലുള്ള അനവധി
സൂക്ഷ്മതകളും.
പേക്ഷ, ബാലാമണിയമ്മയുെട കാവ്യങ്ങൾ പരശുരാമൻ
നിശ്ശബ്ദമാക്കി, കൂലീനമാക്കി എന്നു് കാണാതിരുന്നുകൂട.
‘നീ തപ്പുെകാട്ടിെയാപ്പംനടക്കുകിടിെവെട്ട’ എന്നു പറ
ഞ്ഞ കവിെയയവർ ലഘുവാക്കി, മൃദുവാക്കി.
ആശാനും ൈവേലാപ്പിള്ളിക്കും ഇടേശ്ശരിക്കും അക്കി
ത്തത്തിനും ഒപ്പം പരിഗണനയർഹിക്കുന്നുണ്ടു് ബാലാ
മണിയമ്മ. പേക്ഷ, ജമദഗ്നി മഹർഷിയിൽനിന്നു് പര
ശുരാമൻ േനടിയ ആ വരത്തിെന്റ പ്രഭാവത്താലാവാം
മാതൃത്വത്തിെന്റ അകളങ്കപുഷ്പങ്ങൾ മാത്രം വിരിയിച്ച മു
ള്ളില്ലാത്ത ഒരു പനിനീർെച്ചടിയാക്കി അവെര മലയാളി
ലളിതമാക്കി, ലഘുവും. കാവ്യചർച്ചകളിൽ ബാലാമണി
യമ്മ അദൃശ്യയായി. ആേരാ ൈകചൂണ്ടിേയടേത്തക്കു്
ഒരുമിച്ചുനീങ്ങി േതാണി മുക്കുന്ന പ്രവണതയുള്ള മലയാ
ളി ‘വിശ്വദർശ’നങ്ങെളക്കാൾ സങ്കീർണ്ണമായ, ദാർശനി
കമായ, അപൂർവ്വമായ ‘മഴുവിെന്റ കഥ’യും ‘വിഭീഷണ
നും’ ‘വിശ്വാമിത്രനു’െമാന്നും കണ്ടേതയില്ല.
ബാലാമണിയമ്മ പേക്ഷ, ഈ ‘ദരിദ്രേകരളെത്ത’ സുവ്യ
ക്തമായി കണ്ടിരുന്നു. ‘നീലവാനിനു കീെഴ പച്ചനാക്കില
െവച്ചേപാെല’യുള്ള ഈ നാടിെന്റ ബാഹ്യേമാടി മാത്ര
മല്ല തീരാത്തൃഷ്ണയും. വിളമ്പുന്നവെരയും കാത്തു് ഇലയി
ട്ടിരിക്കുകയേല്ല, ജീവിതത്തിെന്റ സമസ്തേമഖലകളിലും
എെന്നന്നും നാം. എെന്റ പ്രിയെപ്പട പുസ്തകമായി ബാ
ലാമണിയമ്മയുെട കവിതകൾ എടുത്തുകാട്ടുേമ്പാൾ മു
ന്തിയതാെണെന്റ രുചി എന്നു് അഹങ്കരിക്കുക മാത്രമല്ല,
മലയാളികൾെക്കല്ലാം േവണ്ടി ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം െച
യ്യുകയുമാണു് ഞാൻ, ‘െതാട്ടിലാട്ടും ജനനിെയെപ്പെട്ടന്നു്
തട്ടിനീക്കി രേണ്ടാമനൈക്കയുകൾ’ എന്ന വരി മറ്റർത്ഥ
ങ്ങളിലും വാസ്തവമാകേണ്ട? ഉറവിടം മാറിമാറി വളരുന്ന
ഒരൂർജ്ജസ്വലതയേല്ല കവിത?
□

കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ
കവി, േനാവലിസ്റ്റ്, ഉപന്യാസകാരൻ, സാഹി
ത്യവിമർശകൻ, സാംസ്കാരിക നിരീക്ഷകൻ.
1952-ൽ പാലൂകാട്ടിൽ ശങ്കരൻ നായരുേട
യും നാരായണി അമ്മയുേടയും മകനായി ജന
നം. കവിതകൾക്കു പുറെമ ഒരു സാംസ്കാരിക
നിരീക്ഷകെനന്ന നിലയിലുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനങ്ങ
ളും സഹൃദയശ്രദ്ധ േനടിയവയാണു്. േകാഴിേക്കാട് ആർട്സ്
ആന്റ് സയൻസ് േകാേളജിൽ മലയാളം അദ്ധ്യാപകനായി
രുന്നു. മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ അേദ്ദഹം എഴുതിയിരുന്ന േല
ഖനപരമ്പരയുെട സമാഹാരമാണു് ‘ഈ കണ്ണടെയാന്നുെവ
ച്ചുേനാക്കൂ’ എന്ന ഗ്രന്ഥം. ‘അവർ കണ്ണുെകാണ്ടുേകൾക്കുന്നു’,
‘ഒഴിഞ്ഞ വൃക്ഷച്ഛായയിൽ’, ‘േകാന്തല’, ‘സമയപ്രഭു’, ‘വീണപൂ
വും മറ്റുപ്രധാന കവിതകളും’, ‘തത്സമയം’, ‘ഇത്രമാത്രം’, ‘നിഴ
ലാട്ടം: ഒരു ചലചിത്ര േപ്രക്ഷകെന്റ ആത്മകഥ’, ‘മെറ്റാരുവി
ധമായിരുെന്നങ്കിൽ’, ‘ഒരു മുടന്തെന്റ സുവിേശഷം’, എന്നിവ
യാണു് മറ്റു കൃതികൾ. ഇത്രമാത്രം എന്ന കഥ അേതേപരിൽ
ചലച്ചിത്രമായിട്ടുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ മലയാള മേനാരമ ദിനപത്ര
ത്തിൽ ബുധപക്ഷം എന്ന ഒരു പംക്തി എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും
എഴുതിവരുന്നു.

അവാർഡുകൾ

ബഷീർ അവാർഡ് (കവിതയുെട ജീവചരിത്രം), േദാഹ പ്രവാ
സി മലയാളി അവാർഡ് (സമഗ്ര സംഭാവൻ), േഡാ. ടി. ഭാസ്ക
രൻ അവാർഡ് (കവിതയുെട ജീവചരിത്രം), വി. ടി. കുമാരൻ
അവാർഡ് (കവിതകൾ), ശാന്തകുമാരൻ തമ്പി അവാർഡ്
(ഒരു മുടന്തന്റ സുവിേശഷം), എ. അയ്യപ്പൻ അവാർഡ് (ഒരു മുട
ന്തെന്റ സുവിേശഷം), സി. പി. ശിവദാസൻ അവാർഡ് (എെന്റ
ബഷീർ), േഡാ. പി. രാജൻ അവാർഡ് (കവിത), പത്മപ്രഭാ
പുരസ്കാരം ( 2018).
(ചിത്രത്തിനും വിവരങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് 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 മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും 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

