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സാഹിത്യവാരഫലം
1984/07/29-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

എം. േഗാവിന്ദൻ

എം. േഗാവിന്ദൻ

സുന്ദരനും െചറുപ്പക്കാരനുമായ േരാ�
ഗി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നു.
അയാൾക്കു മരുന്നു െകാടുേക്കണ്ട
സമയമായേപ്പാൾ സുന്ദരിയും െചറു�
പ്പക്കാരിയുമായ േനഴ്സ് ഗുളിക െകാ�
ണ്ടുവന്നു് ‘മരുന്നു തരേട്ട’ എന്നു മധു�
രമായി േചാദിക്കുന്നു. അയാൾ ചുണ്ടു�
കൾ വിടർത്തുന്നു. േനഴ്സ് േരാഗിയുെട വായ്ക്കകേത്തക്ക്
ഗുളിക ഇട്ടു െവള്ളെമാഴിച്ചുെകാടുക്കുന്നു. തിടുക്കത്തിൽ
േപാകുകയാണു് അവൾ മെറ്റാരു േരാഗിക്കു മരുന്നുെകാ�
ടുക്കാൻ. േരാഗിയുെട സൗന്ദര്യം േനഴ്സിൽ ഒരു ചലനവു�
മുളവാക്കുന്നില്ല. േനഴ്സിെന്റ സൗന്ദര്യം േരാഗി ശ്രദ്ധിക്കു�
ന്നേതയില്ല. തിടുക്കത്തിലുള്ള അവളുെട നടത്തത്തിെന്റ
പാലമായ നിതംബചലനം േരാഗി കാണുന്നില്ല കണ്ടാ�
ലും അയാൾക്കു വികാരെമാന്നുമുണ്ടാകുന്നില്ല. ആശുപ�
ത്രിയുെട വരാന്തയിൽ നില്ക്കുന്നവർ േനഴ്സിെന്റ പരിചര�
ണം കണ്ടുെവന്നു വിചാരിക്കു. അവർ ആ പ്രവൃത്തിെയ
അംഗീകരിച്ചിട്ടു് മനസ്സുെകാണ്ടു േനഴ്സിെന അഭിനന്ദിക്കു�
കേയയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ േരാഗിതെന്ന അേരാഗാവ�
സ്ഥയിൽ വീട്ടിലിരിക്കുകയാെണന്നും േനഴ്സ് ആശുപത്രി
േജാലിക്കാരിയല്ലാത്ത മട്ടിൽ അയാളുെട അടുത്തു് ഇരി�
ക്കുകയാെണന്നും വിചാരിക്കു. അവൾ ഗുളികയ്ക്കുപകരം
മധുരപലഹാരമാണു് അയാളുെട വായ്ക്കകത്തു വച്ചുെകാ�
ടുക്കുന്നെതന്നും കരുതൂ. അവൾ അതിനുേശഷം നിതം�
ബം ചലിപ്പിച്ചു നടന്നുേപായാൽ? അയാൾ ചാടിെയഴു�
േന്നറ്റു് അവെള ൈകകൾക്കുള്ളിലാക്കും. അക്കാഴ്ച കാ�
ണുന്നവർ കൂവും. ചിലർ കെല്ലടുത്തു് എറിെഞ്ഞന്നുവരും.
പരിതസ്ഥിതികളാണു് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു മാന്യതയും
അമാന്യതയും ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. ൈലംഗികവർണ്ണനകൾ
വിദഗ്ദ്ധന്മാർ നിർവ്വഹിക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ ലൗകികാം�
ശം നശിച്ച് ആദരണീയവും സ്വീകരണീയവുമാകുന്നു.

െവണ്ണേതാല്ക്കുമുടലിൽ സുഗന്ധിയാ-
െമണ്ണേതച്ചരയിെലാറ്റമുണ്ടുമായ്
തിണ്ണേമടാരുളുമാനതാംഗിമു-
ക്കണ്ണേനകി മിഴികൾെക്കാരുത്സവം

എന്നു വള്ളേത്താൾ എഴുതുേമ്പാൾ അതിെന്റ ൈവ�
ഷയികത്വം നമുക്കു ജുഗുപ്സ ഉളവാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ
“ഭാഗ്യം മഹാഭാഗ്യമിങ്ങെനെയൻ േതാഴീ ഭാഗ്യം നിറ�
ഞ്ഞ മുലകളുേണ്ടാ?” എന്നു െക.എം. പണിക്കർ എഴു�
തുേമ്പാൾ നമുക്ക് അറപ്പും െവറുപ്പും ഉണ്ടാകുന്നു. വള്ള�
േത്താൾ ആശുപത്രിയിെല േനഴ്സിെനേപ്പാെലയാണു്.
െക.എം. പണിക്കർ മധുരപലഹാരെമടുത്തു കാമുകെന്റ
വായ്ക്കകത്തു് വച്ചുെകാടുത്തിട്ടു് ചന്തികുലുക്കി നടക്കുന്ന
െപണ്ണിെനേപ്പാെലയാണു്. ഇേപ്പാൾ നമ്മുെട സാഹി�
ത്യത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന െപണ്ണുങ്ങളാണു്
അധികം. അവരുെട നടത്തം കാണാനാണു് പലർക്കും
കൗതുകം.

ഈ കൗതുകം മാത്രമുള്ളവർ എം. േഗാവിന്ദെന്റ “ഒരു
കന്നിയുെട കഥ” എന്ന മേനാഹരമായ കാവ്യം വായി�
േക്കണ്ടതില്ല (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്, ലക്കം 17). കാര�
ണം, അേദ്ദഹം ൈലംഗിക വികാരെത്ത പ്രകൃതിയിൽ
ആേരാപിച്ച് വാക്കിെന്റ ൈവഭവം െകാണ്ടു് അതിെന
വിമലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണു്. മലയും അലയും ഇണ�
േചർന്നു ജനിച്ച മലയാളക്കന്നിയുെട വിവാഹമാണു്
പ്രതിപാദ്യം. ജീവിതെത്തയും—നിത്യജീവിതെത്തയും—
പ്രകൃതിെയയും ഒന്നായിക്കണ്ടു് അതിെന േചേതാഹ�
രമായി ആവിഷ്കരിക്കുകയാണു് കവി. ഇവിെട പ്രകൃതി
എതിർക്കെപ്പേടണ്ട ‘പ്രതിഭാസ’മല്ല. അെല്ലന്നു മാത്ര�
മല്ല അതു നമ്മുെട ജീവിതത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമായി പരി�
ണമിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കവി യുക്തി ചിന്തെകാണ്ടു പ്ര�
കൃതിെയ ഹ്യൂമൈനസ് െചയ്തു അതിെന നമ്മുെട ജീവി�
തത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. േഗാവിന്ദ�
െന്റ കാവ്യവിപഞ്ചികയിൽ നിന്നു് ഉതിരുന്ന നാദമധുരിമ
ആസ്വദിച്ചാലും:

“പൂന്തിങ്കൾ ചന്ദ്രിക ചാർത്തുേമ്പാൾ
പുളകം െകാള്ളുന്നവെളന്തിേന്നാ!
പുലരിയിൽ മഞ്ഞണി മലർെമാട്ട്
വിരിയുേമ്പാെളേന്ത വിമ്മിട്ടം?
ചന്ദനക്കാറ്റു തഴുകുേമ്പാൾ
കന്ദർപ്പകല്പന കരളിലുേണ്ടാ?”

ലിറ്റററി േസ്റ്റാറീ

ഡി.എച്ച്. േലാറൻസ്

ഡി.എച്ച്. േലാറൻസ് എന്ന ഇം�
ഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരൻ േവെറാരു�
ത്തെന്റ (ഗുരുനാഥെന്റ എന്നാണു്
എെന്റ ഓർമ്മ) ഭാര്യയുമായി ഒളി�
േച്ചാടി ഈ ഒളിേച്ചാട്ടെത്തക്കുറിച്ച്
അേദ്ദഹം Look! We have come
through (േനാക്കൂ. ഞങ്ങൾ രക്ഷ�

െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു) എന്ന േപരിൽ ഒരു കാവ്യസമാഹാരഗ്ര�
ന്ഥം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. ഇതു കണ്ട തത്ത്വചിന്തകനായ
ബർട്രൻസ് റസ്സൽ േചാദിച്ചു: They may have come
through, but why should I look? (അവർ രക്ഷെപ്പട്ടി�
രിക്കാം, പേക്ഷ, ഞാെനന്തിനു േനാക്കണം). ഏെതങ്കി�
ലും കാവ്യം വായിച്ചിട്ടു്, കഥ വായിച്ചിട്ടു് ഇങ്ങെനെയാരു
പരിഹാസപരമായ േചാദ്യം പരിണത പ്രകാരം േചാദി�
ച്ചാൽ അതിെന്റ അർത്ഥം, കലാസൃഷ്ടിെയന്ന നിലയിൽ
അതു പരാജയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണു്.

േഷക്സ്പിയറിെന്റ ‘ഹാംലറ്റ് ’ നാടകം. ഡൻമാർക്കി�
െല മഹാനായ രാജാവിെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാ�
ദരൻ േക്ലാഡിയസ് വധിച്ചു. മരിച്ച രാജാവിെന്റ േപ്ര�
തം അവിെട പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. അതു് ആദ്യമായിക്കണ്ട
െഹാേറേഷ്യാ അക്കാര്യം ഹാംലിറ്റ് രാജകുമാരേനാ�
ടു (മരിച്ച രാജാവിെന്റ മകേനാടു് ) പറയുകയാണു്: It
would have amaz’d you. അതുേകട്ട രാജകുമാരെന്റ
മറുപടി: Very like very like. Stay’d it long? ഹാംലിറ്റി�
െന്റ ഈ േചാദ്യം േഷക്സ്പിയറിെന്റ േകവല ഭാവനെയ
(absolute imagination) കാണിക്കുന്നുെവന്നു് ആബ�
ക്രുംബി (Abercrombie) എൻൈസക്ലപീഡിയ ബ്രിട്ടാ�
നിക്കയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു് (പഴയ പ്രസാധനം Poetry
എന്ന വിഭാഗം). േഷക്സ്പിയർ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഹാം�
ലിറ്റ് രാജകുമാരനായി മാറിെയന്നാണു് ആബക്രുംബി
പറയുന്നതു്. കലാശക്തി കുറഞ്ഞ കവിയാെണങ്കിൽ
സുദീർഘമായ ഒരു ഭാഷണം രാജകുമാരൻ “വച്ചുെകാ�
ടുക്കു”മായിരുന്നുെവന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു
(ഓർമ്മയിൽ നിെന്നഴുതുന്നതു് ). ഇനി ഈ.വി. കൃഷ്ണ�
പിള്ളയുെട “രാജാേകശവദാസൻ” എന്ന നാടകത്തി�
െല ഒരു ഭാഗം കണ്ടാലും. േകശവപിള്ളെയ അറസ്റ്റ്
െചയ്യുന്ന സന്ദർഭം ‘വയ്ക്കൂ ഈ ൈകകൾക്കു വിലങ്ങു് ’
എന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞയുടെന സാവിത്രി ഒരു പ്രസം�
ഗം കാച്ചിവിടുന്നു: ഏതു ൈകകൾക്ക് അമ്മാവാ? ഏതു
ൈകകൾെക്കേടാ േശവുകക്കാരൻ പിേള്ള വിലങ്ങുവ�
േക്കണ്ടതു്? ഞാൻ പറയാം ഏതു ൈകകൾെക്കന്നു്.
കാർത്തികതിരുനാൾ ശ്രീരാമവർമ്മ മഹാരാജാവു തി�
രുമനസ്സുെകാണ്ടു് ഏതു ൈകകൾ കാഴ്ചകണ്ട ദിവസമാ�
േണാ രാജ്യത്തിെല ക്ഷാമം തീെര നീങ്ങത്തക്കവണ്ണം
ധാരാളം സാമാനങ്ങൾ തിരുമനസ്സിേലക്കു നല്കിയതു്,
ആ ൈകകൾ രാജ്യത്തിെല അന്തച്ഛിദ്രംമൂലം പണമി�
ല്ലാെത കുേചലഭവനമായ സന്ദർഭത്തിൽ എട്ടു ൈക�
കൾ െകാണ്ടു കണെക്കഴുതി ആ ശാഖയിെല കുഴപ്പം
തീർത്തു് തിരുമനസ്സിെല അംഗാതത്തിൽ സ്വർണ്ണനാ�
ണയം വാരിയിട്ടു നിറച്ചുേവാ ആ ൈകകൾ…” ഇങ്ങെന
അഞ്ചു ൈമേലാളം നീളുന്ന ഈ ൈമതാനപ്രസംഗം.
വികാരം മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിനില്ക്കുന്ന സന്ദർഭ�
ത്തിൽ സാവിത്രിക്ക് ഇങ്ങെന പ്രസംഗിക്കാൻ സാധി�
ക്കുകയില്ല. Very like, Very like. Stay’d it long? എന്നു
രാജകുമാരൻ പറയുേമ്പാൾ നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രവുമാ�
യി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. സാവിത്രിയുെട പ്രസംഗം
േകൾക്കുേമ്പാൾ നമുക്കു് അവേളാടു െവറുപ്പു് ഉണ്ടാകു�
ന്നു. തറടിക്കറ്റുകാർ അതു േകട്ടു ൈകയടിക്കുെമങ്കിലും
വിേവകമുള്ളവർ ‘നിർത്തു് നിെന്റ പ്രസംഗം’ എന്നു് മന�
സ്സിെലങ്കിലും പറയും. മുഹമ്മദ് േറാഷെന്റ കഥകളിൽ
എല്ലാമുണ്ടു്, ആഖ്യാനം, സ്വഭാവ ചിത്രീകരണം, ആവ�
ശ്യകതയിൽക്കവിഞ്ഞ െസക്സ്, ആരംഭത്തിേന്റയും പര്യ�
വസാനത്തിെന്റയും ഭംഗി—ഇങ്ങെന പലതും. പേക്ഷ,
കഥ വായിച്ചു തീരുേമ്പാൾ റസ്സലിെനേപ്പാെല But why
should I look? എന്നു േചാദിക്കാൻ േതാന്നിേപ്പാകുന്നു.
‘വാഗ്ദാനം’ എന്ന െചറുകഥയും ഈ േദാഷത്തിൽ നിന്നു
േമാചനം പ്രാപിച്ചതല്ല. വിവാഹദിനാേഘാഷം. ഭാര്യ�
യ്ക്കു സന്താനമില്ലാത്തതിനാൽ ദുഃഖം. ദുഃഖിക്കുന്ന ആ
െപണ്ണിെന്റ േനർക്കു സഹതാപത്തിെന്റ നീർച്ചാലു് ഒഴു�
കാത്തെതേന്ത? കഥ കൂടുതൽ ’ലിറ്റററി’ ആകുന്നതിെന്റ
തകരാറാണിതു് (കഥ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ).

േവദവും േവദാന്തവും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കൃതക്കാര�
െന്റ അടുത്തിരുന്നു് ഞാൻ ഉണ്ണുകയായിരുന്നു. െതാലി�
യുരിക്കാത്ത ചാളമീൻ കറിയാക്കിയതിെന്റ വാട അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഇലയിൽനിന്നു് ഉയരുന്നു. എനിക്കു് ഓക്കാ�
നം. െപെട്ടന്നു് അേദ്ദഹെമാരു േചാദ്യം: “ഈ മത്സ്യ�
ത്തിെന്റ രസം അല്പം സാറിെന്റ േചാറിേലക്കു് ഒഴിക്ക�
െട്ട?” മറുപടി: “അേയ്യാ േവണ്ട. ഞാൻ മീൻ കൂട്ടുകയില്ല
സാർ. സാറ് കഴിച്ചാെട്ട.” ‘മീൻചാറു് േചാറ്റിൽ ഒഴിക്ക�
േട്ടാ’ എന്നു േചാദിച്ചാൽ മതിയാവുകയിേല്ല? എെന്റ ഭാ�
ഗ്യം. ‘ഈ ഝഷരസം ഭവാെന്റ മാനത്തിേലക്കു് അല്പ�
ഭാഗമായി സ്രാവണം െചയ്യുന്നതിൽ വിപ്രതിപത്തിയു�
േണ്ടാ?’ എന്നു് അേദ്ദഹം േചാദിച്ചില്ല.

അേയ്യ,പങ്കം

ഫ്രാങ്സ്വ േമാറ്യാക്ക്

‘ഭാഷാേപാഷിണി’യുെട ആറാം�
ലക്കം േനാക്കുക. പുറംചട്ടയുെട മൂ�
ന്നാമെത്ത പുറത്തു് “ഫ്രാൻേകായി�
സ് േമാറിയാക്കി”െനക്കുറിച്ചു് ഒരു
കുറിപ്പുണ്ടു്. ആ േപരിൽ ഒരുത്ത�
നും ഫ്രാൻസ് രാജ്യത്തില്ല. 1952-
ൽ േനാബൽ സമ്മാനം േനടിയ
സാഹിത്യകാരൻ ഫ്രാങ്സ്വ േമാറ്യാക്കാണു് (Francois
Mauriac). േമാറ്യാക്ക് “ജാർദിൻ ദ് എൻഫാന്റിലും പി�
െന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡു ഫ്രാൻസ് ലബ്രണിലുമാണു് വി�
ദ്യാഭ്യാസം കഴിച്ച”െതന്നു് കുറിപ്പിൽ കാണുന്നു. വിദ്യാ�
ഭ്യാസെത്ത േകറിയങ്ങു കഴിച്ചതു േപാകെട്ട. ജാർജിൻ
ദ് എൻഫാന്റിൽ എന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡു ഫ്രാൻസ്
ലബ്രൺ എന്നും മറ്റും സ്ഥാപനങ്ങളില്ല. സായ്പിെന്റ ഭാ�
ഷയിൽ അച്ചടിച്ചു കണ്ടാേല ഇെതാെക്ക തിരുത്താ�
നാവൂ. Le-brun എന്നാണു് രൂപെമങ്കിൽ ല േബ്രായിങ്
എന്നാണു് ശരിയായ ഉച്ചാരണേത്താടു് അടുത്ത ഉച്ചാര�
ണം. Institut de France എന്നാണു് െവള്ളക്കാരൻ എഴു�
തിയെതങ്കിൽ അതിെന്റ ഉച്ചാരണം ആങ്സ്റ്റീറ്റു ദ ഫ്രാ�
ങ്സ് എന്നാണു്.

‘ഭാഷാേപാഷിണി’യുെട ഈ ലക്കത്തിൽ െപ്രാെഫ�
സർ ഗുപ്തൻ നായരും േകശവേദവിെനപ്പറ്റി എഴുതിയി�
ട്ടുണ്ടു്. ആ പ്രബന്ധത്തിൽ ഇങ്ങെനെയാരു വാക്യം.
“അയല്ക്കാരിൽ പ്രതിഫലിതമായ സാമൂഹ്യയാഥാർ�
ത്ഥ്യങ്ങെളപ്പറ്റി വലിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിനു
കാര്യമില്ല” (പുറം 68). “സാമൂഹ്യം” എന്ന പ്രേയാഗം
െതറ്റാണു്. സാമൂഹികഃ എന്നതാണു് ശരി (സാമൂഹ്യം
വ്യാകരണദൃഷ്ട്യാ സാധുവല്ല—പ്രക്രിയാ ഭാഷ്യം, പുറം
520). അേദ്ദഹം െറാമങ് െറാലാങ് (Romain Rolland)
എന്ന സംജ്ഞാനാമെത്ത െറാളാൻ എന്നാക്കിയിരി�
ക്കുന്നു. െറാലാങ്ങിെന്റ േനാവൽ ഷാങ് ക്രീേസ്താഫാണു്
(Jean Christophe). ഗുപ്തൻ നായരുെട ൈകയിൽ അതു
ഷാൺ ക്രിേസ്താഫായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
“േദവിെന്റ വാചാലത സവിേശഷമായ ഒരു രീതിയിലാ�
ണു പ്രകടമാകുന്നതു്” എന്നു േവെറാരു വാക്യം (പുറം
69). വിേശഷെമന്നാൽ ഒന്നു് എന്നർത്ഥം. അേപ്പാൾ
സവിേശഷമായ ഒരു രീതി എെന്നഴുതാേമാ? “സവിേശ�
ഷമായ രീതിയിലാണു പ്രകടമാകുന്നതു്” എേന്ന ആകാ�
വൂ. ഇെതാെക്ക കുറച്ചിലാണു് സാേറ. തിരുവനന്തപു�
രെത്ത അടുക്കളക്കാരികളുെട ഭാഷയിലാെണങ്കിൽ
“അേയ്യ, പങ്കം, പങ്കം.”

സ്വകാര്യ ദുഃഖം
ജീവിച്ചിരുന്നവേരാ ജീവിക്കുന്നവേരാ ആയ ആളുകെള
േനാവലിസ്റ്റുകൾ തങ്ങളുെട കൃതികളിൽ കഥാപാത്രങ്ങ�
ളായി അവതരിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ വി�
ജയം പ്രാപിക്കാറില്ല. വ്യക്തികേളാടു ശത്രുതേയാ േസ്ന�
ഹേമാ കാണുമേല്ലാ. ആ വികാരേത്താടുകൂടി അവെര
േനാവലിൽ െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ കലയുെട അർത്ഥന�
കൾക്കു േയാജിച്ച വിധത്തിൽ അവർ ‘ഫിക്ഷനൽ ക്യാ�
രക് േടഴ് സ് ’ ആവുകയില്ല ആകണെമങ്കിൽ വ്യക്തിശത്രു�
തയും വ്യക്തിേസ്നഹവും മാറ്റിവയ്ക്കണം. ദസ് തേയവ്സ്തി,
തുർഗേന്യഫിെന കഥാപാത്രമാക്കി, പരാജയെപ്പടുക�
യും െചയ്തു. ദസ് തേയവ്സ്തി പരാജയെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഇർ�
വിങ് േസ്റ്റാൺ പരാജയെപ്പട്ടുെവന്നു് എന്തിനു് എടുത്തു
പറയണം? അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവചരിത്രവിഷയങ്ങ�
ളായ എല്ലാേനാവലുകളും പരാജയങ്ങളാണു്. ഡാർ�
വിെനക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹെമഴുതിയ േനാവലും അടുത്തകാ�
ലത്തു ഞാൻ വായിച്ചു. അതു കലാസൃഷ്ടിേയയല്ല.

വയലാർ രാമവർമ്മേയാടു ശത്രുതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു
േനാവലിസ്റ്റ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദ്വിതീയ വിവാഹെത്ത
പരിഹസിച്ചുെകാണ്ടു േനാവെലഴുതി. ചവറായിരുന്നു
അതു്. സാഹിത്യം വ്യക്തി നിഷ്ഠങ്ങളായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങ�
ളും ദുഃഖങ്ങളും ഒഴുക്കിവിടാനുള്ള പ്രണാളിയല്ല. പ്രമീളാ
നായർ വളെരക്കാലമായി ഒരു സ്വകാര്യദുഃഖം ഒേരതര�
ത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ചെത്ത മലയാള നാടു
വാരികയിലുണ്ടു് അതിെന്റ ആവർത്തനം േകട്ടാലും.

“അതുെകാണ്ടു് ഞാൻ വല്ല പടങ്ങളും കാ�
ണാൻ േപാകണേമാ എന്നു് ആേലാ�
ചിക്കുേമ്പാെഴക്കും മകൾ പറയും അതു്
അമ്മയ്ക്കു പറ്റില്ല. ഭർത്താവു ഭാര്യെയ ഇേട്ട�
ച്ചു േപായ കഥയാണു്. അവിെടയിരുന്നു
കണ്ണും മൂക്കും പിഴിയലായിരിക്കും പണി,
ചങ്ങാതിമാേരാെടാപ്പം െപാെയ്ക്കാള്ളാം.”

ഏതു വ്യക്തിെയ പ്രമീളാ നായർ മനസിൽ കാണുന്നു�
േവാ ആ വ്യക്തിയുെട സ്വത്ത്വെത്ത വിശ്വസിക്കത്തക്ക
വിധത്തിൽ പരിവർത്തനം െചയ്തു് ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവിേവ�
ചനേത്താെട ആവിഷ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ ‘ഫിക്ഷനൽ
ലവലിൽ’ ആ കഥാപാത്രം അംഗീകരിക്കെപ്പടും. ആത്മ�
കഥകൾ േപാലും രസപ്രഭങ്ങളാവുന്നതു് ഇമ്മട്ടിലാണു്
(ഉദാ: കാസാൻദ്സാക്കീസിെന്റ Report to Greco, പാ�
വ് േലാ െനറുതയുെട Memoirs). ഈ സത്യം പ്രമീളാ
നായർ ഗ്രഹിച്ചിെല്ലങ്കിൽ വായനക്കാരുെട ൈവരസ്യം
അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുെമേന്ന എനിെക്കഴുതാ�
നുള്ളൂ.

മാതൃഭൂമിയിലാെണന്നു് േതാന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ
മരം െകട്ടിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു നില്ക്കുന്ന പടം കണ്ടു. അയാൾ
“മരേസ്നഹി”യാണേത്ര. (േലഖനം വായിച്ചില്ല) ഈ മര�
േസ്നഹം െവറും കാപട്യമാണു്. മനുഷ്യനു് മനുഷ്യേനാ�
ടു േപാലും േസ്നഹമില്ല, കാരുണ്യമില്ല. ഒരു യാചകനു്
ആദ്യെത്ത ദിവസം ഒരു രൂപ നമ്മൾ െകാടുെത്തന്നു�
വരും. അടുത്ത ദിവസം അതു് അമ്പതു ൈപസയാകും.
മൂന്നാമെത്ത ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ചു ൈപസ. നാലാമ�
െത്ത ദിവസം പത്തു ൈപസ. അഞ്ചാമെത്ത ദിവസം
തലെവട്ടിച്ചുേപാക്കു്. യാചകൻ ശല്യെപ്പടുത്തിയാൽ
െപാലീസിെന അറിയിക്കുെമന്നു ഭീഷണി. ഇതാണു
മനുഷ്യെന്റ സ്വഭാവം. അറുത്ത ൈകയ്ക്കു് ഉപ്പു വയ്ക്കാത്ത�
വർ ‘മരം, മരം’ എന്നു വിളിക്കുകയും അതിെന ആേശ്ല�
ഷിക്കുകയും െചയ്തു് നെമ്മ ഏഭ്യന്മാരാക്കുന്നെതന്തിനു്?
പ്രതിദിനം എത്രേപരാണു കത്തിക്കുേത്തറ്റും െവടിേയ�
റ്റും മരിക്കുന്നതു്? അതിെലാന്നും ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ
െപാഴിക്കാെത മരെത്ത െകട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. എെന്താരു
ഹിേപാക്രിസി!

മീഷൽഫൂേക്കാ

മീഷൽ ഫൂേക്കാ

ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകനായ മീഷൽ ഫൂ�
േക്കാ (Michel Foucault) അമ്പ�
േത്തഴാമെത്ത വയസ്സിൽ ക്യാൻ�
സർ േരാഗത്താൽ പാരീസിൽെവ�
ച്ചു് നിര്യാതനായിരിക്കുന്നു. Madness
and Civilization (1961), Discipline
and Punish (1975). History of
Sexuality (1976). The Archaeology of Knowledge
(1969), The Order of Things (1966) ഇവയാണു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ പ്രധാനെപ്പട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. The Order of
Things എന്ന പുസ്തകം സാർത്രിെന്റ പ്രഖ്യാതങ്ങളായ
രണ്ടു ദാർശനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും
ഉത്കൃഷ്ടം എന്നാണു് അഭിജ്ഞമതം. ആധുനിക ഫ്ര�
ഞ്ച് തത്ത്വചിന്തയിൽ എെന്തന്നില്ലാത്ത സ്വാധീനശ�
ക്തി െചലുത്തിയ ഈ ഗ്രന്ഥെത്തക്കുറിച്ചു് ഫൂേക്കാ �
പറയുന്നു:

Thus in every culture, between the use of what one
might call the ordering codes and reflections upon
order Itself, there is the pure experience of order
and of its modes of being. The present study is an
attempt to analyse that experience (Preface pp. XXI).

ആറു വാല്യങ്ങളായി The History
of Sexuality പ്രസാധനം െചയ്യാ�
നാണു് ഫൂേക്കാ വിചാരിച്ചിരുന്നതു്.
ഗ്രന്ഥം പൂർണ്ണമാകുന്നതിനു മുൻപു്
അേദ്ദഹം മരിച്ചുേപായി. ഇതിെന്റ
ഒന്നാം വാല്യം ഈ േലഖകൻ വാ�
യിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പതിേനഴാം ശതാബ്ദ�
ത്തിൽ െസക്സിെനക്കുറിച്ചു തുറന്നു

സംസാരിക്കാമായിരുന്നു. വിക് േടാറിയൻ യുഗമായ�
േപ്പാൾ അതു മാറി. ‘നിശ്ശബ്ദത നിയമമായി’ (Silence
became the rule—Foucault). െസക്സ് ശയനമുറിയിൽ
മാത്രം ഒതുങ്ങി. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു് െസക്സില്ല. ആ സങ്കല്പ�
ത്തിനു് എതിരായി അവരുെട െപരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായ�
േപ്പാൾ അച്ഛനമ്മമാർ കണ്ണുെപാത്തി, കാതുകൾ അട�
ച്ചു. ഫൂേക്കാ ഇവിെടത്തുടങ്ങുന്നു. എന്നിട്ടു് നമ്മെളന്തി�
നു െസക്സിെന അപഗ്രഥിക്കുന്നു എന്നു വിശദമാക്കുന്നു.
അവിെട നിന്നു െസക്സിെന്റ സാമൂഹികാംശങ്ങളിേലക്കു
കടക്കുന്നു. ഉജ്ജ്വലങ്ങളായ ചിന്താരത്നങ്ങൾ നിറച്ചുവച്ച
ഗ്രന്ഥമാണിതു്. ഫൂേക്കായുെട മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എനിക്കു
കിട്ടിയിട്ടില്ല.

ഫ്രാൻസിെല പ്വാേത്യ (Poitiers) പട്ടണത്തിലാണു് ഫൂ�
േക്കാ ജനിച്ചതു്. നിേയാമാർക്സിസ്റ്റ് Louis Althusser
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുനാഥനായിരുന്നു. െകാെലഷ് ദ
ഫ്രാങ്സിെല (College de France) െപ്രാഫസറായിരു�
ന്ന ഫൂേക്കായുെട മരണം തത്ത്വചിന്താപ്രതിപത്തിയുള്ള�
വെര എല്ലാക്കാലത്തും േവദനിപ്പിക്കും.

ഭ്രംശം

സീേമാൻ ദ േബാവ്വാർ

സീേമാൻ ദ േബാവ്വാർ എഴുതിയ
Second Sex എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ
“Woman exhausts her courage
dissipating mirages and she
stops in terror at the threshold
of reality എന്നും No woman
wrote “The Trial”, “Moby Dick”,
“Ulysses” or “Seven Pillars of

Wisdom” എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് (പുറം 719, 720).

സത്യത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ ഭയെപ്പട്ടു നില്ക്കുന്ന സ്ത്രീക്കു്
കാഫ് കെയേപ്പാെല, െമൽവിലിെനേപ്പാെല, േജായി�
സ് െനേപ്പാെല, ടി.ഈ. േലാറൻസിെനേപ്പാെല എഴു�
താനാവില്ല. എങ്കിലും അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ വർജീനിയ
വുൾഫും െഡാറിസ് ലസ്സിങ്ങും ഐസക്ക് ഡിനിസനും
ഉണ്ടു് (Isak Dineson—ഡാനിഷ് എഴുത്തുകാരി). ഇവരു�
െട സവിേശഷമായ ഭാവനെയ Female imagination
എന്നു Patricia Meyer Spacks വിളിക്കുന്നു (The Female
imagination എന്ന പുസ്തകം േനാക്കുക). ഇവരുെട പ്ര�
തിഭെയക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടു് ൈപങ്കിളിക്കഥകൾ എഴുതു�
ന്ന േകരളത്തിെല െപൺപിേള്ളരുെട പ്രതിഭാദാരിദ്ര്യ�
െത്തക്കുറിച്ചു പറ ഞ്ഞാൽ അതു് അവിേവകമായിവരും.
പ്രകാശെത്തയും അന്ധകാരെത്തയും താരതമ്യെപ്പടു�
േത്തണ്ടതുേണ്ടാ? മേനാരാജ്യത്തിെല ‘േഫാേട്ടാ തിരി�
ച്ചയയ്ക്കുന്നു’ എന്നകഥ (കമലാനാരായണൻ എഴുതിയ�
തു് ) ഇരുട്ടു പരത്തുന്നു. ദരിദ്രയായ െപൺകുട്ടി പരസ്യം
കണ്ടിട്ടു സ്വന്തം േഫാേട്ടാ വച്ച് പുരുഷനു കത്തയയ്ക്കുന്നു.
അയാൾ േഫാേട്ടാ തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നു. െപൺകുട്ടി അടുത്ത
പരസ്യത്തിനു േവണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു.

ഇത്തരം കഥകൾ ഒരുതരം മാനസികച്യുതിയുെട ഫല�
ങ്ങളാണു്. Shut up എന്നു പറഞ്ഞാൽ െകാള്ളാെമന്നു�
ണ്ടു് എനിക്കു്. പേക്ഷ, അങ്ങെന ആജ്ഞാപിച്ചാൽ
ആരുണ്ടു േകൾക്കാൻ?

പരിഹാസത്തിലൂെട
വിത്തം, വിദ്യ, േരാഗം ഇവ മൂന്നും അന്യരുെട മുൻപിൽ
പ്രദർശിപ്പിക്കരുെതന്നു് സ്മൃതികാരൻ അനുശാസിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ അസ്വസ്ഥതെയ ക്ഷണിച്ചുവരു�
ത്തുകയാവും ഫലം. അതുേപാെല സ്വന്തം കഷ്ടപ്പാടു�
കെളക്കുറിച്ചും അന്യേരാടു പറയരുതു്. ആർക്കും അവ
േകൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. എനിക്കിതു് അറിയാെമങ്കിലും
ഞാൻ എെന്റ പ്രയാസങ്ങൾ മറ്റുള്ളവേരാടു പറയാറു�
ണ്ടു്. അവർ ൈവരസ്യേത്താെട േകാട്ടുവായിട്ടാലും നിറു�
ത്താറില്ലതാനും. പേക്ഷ, ഞാൻ േസ്നഹിക്കുന്നവേരാേട
അതു പറയാറുള്ളൂ. ഇ.വി. ശ്രീധരെന്റ “േദവയാനിയുെട
അച്ഛൻ” എന്ന കഥയിൽ (കലാകൗമുദി) സ്വന്തം ദുഃഖ�
ങ്ങൾ അന്യെന പറഞ്ഞു േകൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധെന
പരിഹാസച്ഛായേയാെട അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വൃദ്ധ�
െന്റ മൂത്തമകൾ തൂങ്ങിമരിക്കുന്നു. അയാൾ കാശിയിേല�
ക്കു േപാകാൻ തീരുമാനിക്കുേമ്പാൾ കഥ അവസാനി�
ക്കുന്നു.

സ്വഭാവ ചിത്രീകരണം കഥാകാരെന്റ ആശയങ്ങേളാടു
ബന്ധെപ്പട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. സ്വന്തം ദുഃഖം, സ്വന്തം മന�
സ്സിൽ സൂക്ഷിക്കൂ. എന്ന ആശയം വൃദ്ധെന്റ സ്വഭാവത്തി�
ലൂെട സ്ഫുടീകരിക്കുന്നുണ്ടു് ഇവിെട. േറാമാൻസിെന്റ കഴു�
ത്തിൽപ്പിടിച്ചു് അതിെന പുറന്തള്ളുന്ന റിയലിസമാണു്
കഥാകാരനു് ഇഷ്ടം. ആ റിയലിസത്തിൽ പരിഹാസം
കൂടി കലർത്താൻ അേദ്ദഹത്തിനു് കൗതുകേമറും.

മനുഷ്യെനക്കുറിച്ചു് ഏതു സാമാന്യ സത്യമാണു് കഥാകാ�
രൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നെതന്നു നിരൂപകൻ േനാക്കണം.
ആ സത്യേത്താടു േയാജിക്കാെതതെന്ന കലാസ്വാദനം
എന്ന പ്രക്രിയ നടക്കും.

നമ്പൂരിഫലിതം
കുഞ്ഞുണ്ണി കലാകൗമുദിയിൽ എഴുതിയ ഒരു ഫലിതം.

ബസ്സ്സ്റ്റാൻഡിൽ സ്ത്രീകൾ മൂത്രെമാഴിക്കുന്നിടത്തു െച�
ന്നു മൂത്രെമാഴിച്ചു േകാണകവുമുടുത്തുെകാണ്ടു പുറത്തുവ�
ന്ന നമ്പൂരിേയാടു് െപാലീസുകാരൻ: ഇതു െപണ്ണുങ്ങൾ�
ക്കുള്ളതാെണന്നറിേല്ല്യ. അതു േകട്ടുനമ്പൂരി: ഇതും െപ�
ണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ളതന്ന്യാ.

ഇത്രകണ്ടു് അശ്ലീലസ്പൃഷ്ടമാകാത്ത ഒരു േനരേമ്പാക്കു
ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അയാൾ ചാരായം വാറ്റുന്നതു്
എക് ൈസസുകാർ കണ്ടിെല്ലങ്കിലും അതിനുള്ള ഉപ�
കരണങ്ങൾ വീട്ടിൽ കണ്ടുെകാണ്ടു് അവർ അയാെള
അറസ്റ്റ് െചയ്തു േകസ്സാക്കി. മജിേസ്ട്രട്ട് പറഞ്ഞു: “പ്രതി�
യായ നിങ്ങൾ വാറ്റുന്നതു് എക് ൈസസുകാർ കണ്ടിെല്ല�
ങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ ൈകവശമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
വാറ്റാണു് നിങ്ങളുെട സ്ഥിരം െതാഴിെലന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കി ഞാൻ നിങ്ങെള ആറുമാസം തടവിനു ശിക്ഷിക്കു�
ന്നു”. പ്രതി ഇതു േകട്ടു മജിേസ്ട്രട്ടിെന അറിയിച്ചു: “ഏമാ�
േന അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ബലാത്സംഗക്കുറ്റത്തിനും
എെന്ന ശിക്ഷിക്കാം. അതിനുള്ള ഉപകരണവും എെന്റ
പക്കലുണ്ടു്”.

എെന്റ പരിചയത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു കുടിയൻ തിരുവനന്ത�
പുരെത്ത ടൗൺേഹാളിനടുത്തു വന്നു് (സർക്കാർ സ്ഥാ�
പനം) േചാദിച്ചു: “ടൗൺേഹാൾ വിലയ്ക്കു െകാടുക്കുന്നുെവ�
ന്നു േകട്ടു. എവിെടെച്ചന്നു വാങ്ങണം?” അതുേകട്ടയാൾ
മറുപടി നല്കി: “േഹാളിനകത്തുതെന്ന േചാദിച്ചാൽമതി.”
“ശരി” എന്നു പറഞ്ഞു് അയാെളാരു നടത്തം.

രാത്രി കുട നിവർത്തിപ്പിടിച്ചു േവെറാരു കുടിയൻ േപാ�
യേപ്പാൾ ഞാൻ േചാദിച്ചു: “എന്തിനാണു് മഴയില്ലാത്ത
ഈ രാത്രിയിൽ കുട നിവർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതു്?”
അയാളുെട മറുപടി: “നക്ഷത്രം വന്നു തലയിെലങ്ങാനും
വീണാേലാ?” ഈ കുടിയൻ കവിയാേകണ്ടവനാണു്. ചി�
ലേപ്പാൾ ആയിരിക്കും. ആരറിഞ്ഞു? കലാസൃഷ്ടികൾ
തലയിൽ വീഴാതിരിക്കാനാണു് ഞാൻ ഈ വിമർശന�
െമന്ന കുട നിവർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

നീലപദ്മനാഭൻ

നീലപദ്മനാഭൻ

ചിലേപ്പാൾ ബന്ധമുള്ളതും ചില�
േപ്പാൾ ബന്ധമില്ലാത്തതുമായ ചി�
ത്രങ്ങെള ഒരുമിച്ചു േചർത്തു് ഒരു പാ�
േറ്റൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ദ്ധനാ�
ണു് നീലപദ്മനാഭൻ. ചിത്രങ്ങൾ ചി�

ത്രങ്ങളായി നില്ക്കും. ആെകക്കൂടിേനാക്കിയാൽ പാേറ്റൺ
കാണുകയും െചയ്യും. അതിൽ അേദ്ദഹം പ്രദർശിപ്പിക്കു�
ന്ന പ്രാഗല്ഭ്യം മറ്റു കഥാകാരന്മാരിൽ വിരളമാേയ കാ�
ണാനുള്ളു. ൈലംഗികവികാരം മേറ്റതു വികാരെത്തക്കാ�
ളും സുശക്തമാണു്. അതു് ഒരു പരിധികടന്നാൽ ഭ്രാന്താ�
യി മാറും. ഒരുത്തെന്റ കാമം ഉന്മാദേത്താളം െചെന്ന�
ത്തുന്നതു് നീലപദ്മനാഭൻ “പ്രേകാപനങ്ങൾ” എന്ന
കഥയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു (കുങ്കുമം വാരിക).

സാധാരണങ്ങളായ ൈലംഗിക േചഷ്ടകൾ നിയത�
വും (normal) അസാധാരണങ്ങളായവ അനിയതവും
(abnormal) ആെണന്നു കരുതെപ്പടുന്നു. വിവാഹത്തിനു
മുൻപുള്ള ൈലംഗികേവഴ്ച, സ്വയംേഭാഗം ഇവ നിയത�
ങ്ങളാെണന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. പ്രായം കൂടി�
യവർ െസക്സ് പാേട ഉേപക്ഷിക്കുന്നതു് അനിയതമേത്ര.
നീലപദ്മനാഭെന്റ കഥാപാത്രം രതിക്കുേവണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ�
േയാടു് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതു് നിയത സ്വഭാവമാർന്നതല്ല.
അതു് അനിയതമാണു്. ഈ അനിയത സ്വഭാവെത്ത
കഥാപാത്രത്തിലൂെട സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു കഥാകാരൻ.

കമന്റ്സ്
ഖുശ്വന്തു് സിങ്ങിെന്റ കാലുമാറ്റെത്തക്കുറിച്ചു് െക.എസ്.
ചന്ദ്രൻ ‘സാധു’ മാസികയിൽ യുക്തിപൂർവ്വം എഴുതിയി�
രിക്കുന്നു—സാഹിത്യകാരനാെണന്നു ഭാവിച്ചു് ആളുകെള
േപടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹനൂമാൻ പണ്ടാരമാണു് ഈ ഖുശ്വ�
ന്ത്സിങ്ങ് (പണ്ടു് തിരുവനന്തപുരത്തു് ഹനൂമാെന്റ മുഖം�
വച്ചുെകട്ടി കുട്ടികെള േപടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പണ്ടാരമുണ്ടാ�
യിരുന്നു).
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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
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ
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(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം

2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക

3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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