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സാഹിത്യവാരഫലം

1984/07/01-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ലഘൂകരണമാണു് റിഡൿഷനിസ
മാണു് നമ്മുെട േലാകത്തിനു കിട്ടിയ
വലിയ ശാപെമന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു കാലം വള
െരയായി. ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലും
മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ജന്തുശാസ്ത്രത്തി
ലും ഒെക്ക അതിെന്റ വിളയാട്ടം കാ
ണാം. ഭൗതികേലാകത്തിെന്റ അടി
േകാൺറാറ്റ്
െലാറന്റ്സ്
സ്ഥാന ഘടകം ദ്രവ്യമാെണന്നു് (മാ
റ്റമാെണന്നു് ) ചില തത്ത്വചിന്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
അേപ്പാൾ േലാകെമന്നതു കുെറ ദ്രവ്യങ്ങളുെട സംഘാ
തമാെണന്നും സങ്കീർണ്ണതയുള്ള ഏതു പ്രതിഭാസെത്ത
യും ലഘൂകരിച്ചു ലഘൂകരിച്ചു് അന്ത്യത്തിെലത്താെമന്നും
അവർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ആ ദ്രവ്യത്തിെന്റ സവിേശഷ
തെയ േലാകത്തിെന്റയാെകയുള്ള സവിേശഷതയായി
ആ തത്ത്വചിന്തകർ ദർശിച്ചു. ഇതിെനയാണു് ലഘൂകര
ണം അെല്ലങ്കിൽ റിഡൿഷനിസം എന്നു വിളിക്കുന്നതു്.
ദ്രവ്യേമാ, ജഡവസ്തുേവാ? അതിെന ലഘൂകരിക്കൂ. പര
മാണുക്കളിെലത്താം. പരമാണുക്കൾ ഭ്രമണം െചയ്യുന്നു,
അങ്ങെനയായാൽ ജീവിതെമന്നതു് പരമാണുക്കളുെട
ഭ്രമണം തെന്നയാണു്. ഇതു് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിെല റി
ഡൿഷനിസം, മത്സ്യം, പക്ഷി, വാത്ത ഇവയിൽ പരീ
ക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ആസ്ട്രിയൻ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ
േകാൺറാറ്റ് െലാറന്റ്സ് (Konrad Lorenz) അവയിലു
ള്ള ആക്രമേണാത്സുകങ്ങളായ വാസനകൾ സഹജ
ങ്ങളാെണന്നു സ്ഥാപിച്ചു. എന്നിട്ടു് മനുഷ്യെന്റയും ഇവ
യുെടയും േചഷ്ടകൾ സദൃശങ്ങളാെണന്നു് അഭിപ്രായ
െപ്പട്ടു. എലിയിലും പ്രാവിലുമാണു് അേമരിക്കൻ മനഃശാ
സ്ത്രജ്ഞൻ ബി. എഫ്. സ്കിന്നർ പരീക്ഷണങ്ങൾ നട
ത്തിയതു്. ബാഹ്യ േപ്രരകങ്ങൾെകാണ്ടു അവയ്ക്കുണ്ടാകു
ന്ന പ്രതികരണങ്ങെള നിരീക്ഷണം െചയ്ത സ്കിന്നർ
മനുഷ്യെന്റ േചഷ്ടകൾക്കു അവയുമായി വ്യത്യാസമിെല്ല
ന്നു് ഉദ്േഘാഷിച്ചു. ഇവെയക്കാൾ പരിഹാസ്യങ്ങളാ
ണു് െഡസ്മണ്ട് േമാറീസിെന്റ അനുമാനങ്ങൾ. നഗ്ന
വാനരെനയും മനുഷ്യെനയും ഒന്നായിക്കണ്ട ആളാണു്
അേദ്ദഹം. ഗൃഹനായകൻ വീട്ടിെന്റ മുൻപിൽ േപരു്
എഴുതിയ േബാർഡ് വയ്ക്കുന്നതിനും പട്ടി കാലുയർത്തി
വിളക്കു മരത്തിൽ മൂത്രെമാഴിക്കുന്നതിനും തമ്മിൽ ഒരു
വ്യത്യാസവുമിെല്ലന്നാണു് േമാറീസിെന്റ മതം. രണ്ടും സ്വ
ന്തമായ അടയാളം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണു്. ചി
ത്രകാരൻ ചായം ക്യാൻവാസ്സിൽ േതക്കുന്നതും സാമാ
ന്യ മനുഷ്യൻ മലം ചുവരിൽ പൂശുന്നതും ഒന്നാണേത്ര.
ഇെതല്ലാം ജന്തുശാസ്ത്രത്തിെല റിഡൿഷനിസം. മനഃ
ശാസ്ത്രത്തിെല റിഡൿഷനിസം കാണണെമങ്കിൽ ഫ്രാ
യിറ്റിെന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ േനാക്കിയാൽ മതി. ൈലംഗിക
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം എല്ലാം ഒതുക്കുന്നു. സിഗ
റേറ്റാ ചുരുേട്ടാ വലിക്കുന്നതു് സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗത്തിെന്റ
േപ്രരണയാലാെണന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നു. ഈ സി
ദ്ധാന്തങ്ങളിെലല്ലാം സത്യത്തിെന്റ അംശങ്ങൾ കാണു
െമന്നു സമ്മതിക്കാം. പേക്ഷ, അവ പരിപൂർണ്ണസത്യ
ങ്ങളല്ല. ഈ റിഡൿഷനിസത്തിനു് എതിരായുള്ള ഒരു
പ്രസ്താവമുണ്ടു് ഗർട്യൂഡ് സ്ൈറ്റനിേന്റതായി, Rose is a
rose is a rose is a rose (Sacred Emily). പനിനീർപ്പൂവി
െന അതിലടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളായി ലഘൂകരിക്കാം.
പേക്ഷ, പനിനീർപ്പൂെവന്ന സത്യം അേപ്പാൾ അപ്രത്യ
ക്ഷമാകുന്നു. ആ രാസവസ്തുക്കെളല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയാ
ലും അതിലധികമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നേതേതാ അതാ
ണു േറാസാപ്പൂ. കലാസൃഷ്ടി േറാസാപ്പൂവാണു്, അതിെന
േനാക്കി Rose is a rose is a rose is a rose എന്നാണു്
പറേയണ്ടതു്. നവീനനിരൂപണം ഒരു തരത്തിലുള്ള റി
ഡൿഷനിസമാണു്. എഴുത്തച്ഛനും ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ
പിള്ളയ്ക്കും ഒ. വി. വിജയനും എക്സിസ്െറ്റൻഷ്യൽ ദുഃഖം
എന്നു് എഴുതിപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന നവീന നിരൂപകൻ ലഘൂക
രണത്തിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണു്. ലഘൂകരണം സാക
ല്യാവസ്ഥയിലുള്ള സത്യദർശനമല്ല; അതു് ഭാഗിക വീ
ക്ഷണമേത്ര. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു പാലു െകാടുക്കുന്നതിനു
ള്ള അവയവമല്ല സ്തനങ്ങൾ. അവ സ്ത്രീനിതംബത്തിനു
പകരമുള്ളവയാെണന്നു് വാദിക്കുന്ന െഡസ്മണ്ട് േമാറീ
സിനും ഈ നവീന നിരൂപകർക്കും തമ്മിൽ വലിയ വ്യ
ത്യാസമില്ല. (“…female breast-shape has evolved as a
mimic of female buttock-signals…” Man Watching,
Desmond Morris, Jonathan Cape, p. 240.)

അസഭ്യം
കണിയാൻ രാത്രി പത്തു മണിേയാടു് അടുപ്പിച്ചു് ഒരിടവ
ഴിയിൽ കയറി. തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുെട പ്രേയാഗമ
നുസരിച്ചാെണങ്കിൽ മുടുക്കിൽ കയറി. ഇടവഴിയുെട മുൻ
വശത്തു നിന്നു് ആന മദംെപാട്ടി ഓടിവന്നാേലാ എന്നു്
അയാൾക്കു സംശയം. എന്നാൽ തിരിേഞ്ഞാടാം. ആന
പിറകുവശത്തു നിന്നാണു് ഓടിവരുന്നെതങ്കിൽ? മുേന്നാ
ട്ടു് ഓടി രക്ഷെപ്പടാം. അേപ്പാൾ അയാൾക്കു മെറ്റാരു
വിചാരം. രണ്ടറ്റത്തു നിന്നും ഓേരാ ആന മദമിളകി
പാഞ്ഞു വന്നാൽ? താൻ ചതഞ്ഞരഞ്ഞു േപാകിേല്ല?
കണിയാൻ നിലവിളിച്ചു. നിലവിളി േകട്ടു് ആളുകൾ ഓടി
ക്കൂടി. അവർ അയാളുെട കഥയില്ലായ്മ കണ്ടു േദഷ്യെപ്പട്ടു
തിരിച്ചുേപായി.
സിറ്റി സർവ്വീസ് ബസ്സ് കാത്തുനില്ക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ.
എനിക്കു കയേറണ്ട ബസ്സല്ല. അതു് േസ്റ്റാപ്പിൽ എത്തി
പതുെക്ക നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. അതിൽ കയ
റാൻ ഓടിവന്ന ഒരാൾ എെന്റ െനഞ്ചിലിടിച്ചു് എെന്ന
തള്ളിത്താെഴയിട്ടു. തലയിൽ വീല് െതാട്ടുെതാട്ടില്ല എന്ന
മട്ടിൽ ഞാൻ േറാഡിൽ കിടന്നു. പിടെഞ്ഞഴുേന്നറ്റു.
വളെര േനരേത്തക്കു ഹൃദയം ത്രസിച്ചു. കഷ്ടിച്ചു മരണ
ത്തിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പട്ടുെവേന്നയുള്ളു.
കണിയാൻ നിലവിളിച്ചതു െതറ്റാെണങ്കിലും അയാെള
കുറ്റെപ്പടുത്താൻ ആവുേമാ? വയ്യ. യാത്രക്കാരൻ ഓടി
ക്കയറിയിെല്ലങ്കിൽ ബസ്സ് അയാളില്ലാെത േപാകും.
അതുെകാണ്ടു് അയാൾ എെന്ന ഇടിച്ചു് മരണവക്ത്രത്തി
േലക്കു് തള്ളിയതും െതറ്റല്ല. എങ്കിലും രണ്ടു പ്രവർത്ത
നങ്ങളുെടയും ഫലങ്ങൾ നിന്ദ്യങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഇനി
ഗൃഹലക്ഷ്മി മാസികയിെല ഒരു േചാദ്യവും അതിനുള്ള
ഉത്തരവും വായിച്ചാലും.
എസ്.
േബാംെബ.
േചാദ്യം: 24കാരിയായ എെന്റ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടു്
ഒരു വർഷമായി. രണ്ടുേപരും ഒരുമിച്ചാണു് താമസം.
സംേഭാഗസമയത്തു് േയാനിയിൽ നിന്നും ലിംഗം പുറ
െത്തടുത്താൽ ശുക്ലം അേപ്പാൾ തെന്ന പുറത്തു േപാകു
ന്നു. സംേഭാഗസമയത്തു് എനിക്കു് തീെര സുഖം േതാ
ന്നാറില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു ൈഗനേക്കാളജിസ്റ്റിെന്റ അടു
ത്തുേപായി അവരുെട നിർേദ്ദശപ്രകാരം ഡി. ആൻഡ്
സി. െചയ്തു. എനിക്കു് എേപ്പാഴും േയാനിയിൽ നിന്നു്
െകാഴുത്ത ദ്രാവകം േപാകും. ആർത്തവം കൃത്യമായിട്ടു
ണ്ടു്. ഞങ്ങൾക്കു് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുേമാ?
ഉത്തരം: ൈലംഗികബന്ധത്തിനുേശഷം ശുക്ലം കുെറ
െവളിയിൽ േപാകുന്നതു് സാധാരണമാണു്. നിങ്ങൾക്കു്
േയാനിയിൽ നിന്നും എേപ്പാഴും ദ്രാവകം േപാകുന്നുെണ്ട
ന്നു് േതാന്നുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അതു് സാധാരണ എല്ലാവർ
ക്കും തെന്ന ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കാം. കൃ
ത്യമായി ആർത്തവവും ആേരാഗ്യവുമുള്ള നിങ്ങൾക്കു്
കുട്ടികളുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കാരണെമാന്നുമില്ലേല്ലാ.
കല്യാണം കഴിഞ്ഞു് ഒരു വർഷം ആയ നിലയ്ക്കു്, ഗർഭ
ധാരണം നടന്നിെല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങളുെട രണ്ടുേപരുെടയും
പരിേശാധനകൾ തുടങ്ങുവാനുള്ള സമയമായി.
ഈ േചാദ്യവും ഉത്തരവും അന്തസ്സുള്ള ഒരു മാസിക
യിൽ വരാേമാ എന്നു േചാദിച്ചാൽ ശാസ്ത്രമാണു് പ്രതി
പാദനം െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു് എന്നു മറുപടി കിട്ടും.
ശരി. കണിയാൻ നിലവിളിച്ചതു െതറ്റല്ല. യാത്രക്കാ
രൻ എെന്ന െകാല്ലാൻ േപായതും െതറ്റല്ല. പേക്ഷ,
രണ്ടിെന്റയും ഫലങ്ങൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതു േപാെല
ഭയങ്കരങ്ങൾ. ശാസ്ത്രമാണു് പ്രതിപാദിക്കുന്നെതങ്കി
ലും പ്രായം കൂടിയ വായനക്കാർക്കു് അറപ്പും െവറുപ്പും.
വിവാഹപ്രായെമത്തിയ യുവാവിനും യുവതിക്കും ഇള
ക്കം. ശാസ്ത്രത്തിെന്റ മറവിൽ പച്ചെത്തറി ൈകകാര്യം
െചയ്യുന്ന ഈ ഏർപ്പാടു് സംസ്കാരത്തിെന്റ േനർക്കുള്ള
െകാഞ്ഞനം കാണിക്കലായി വിേവകശാലികൾ പരി
ഗണിക്കാതിരിക്കില്ല. മാസികയിൽ ആെക ഏഴു േചാ
ദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമുണ്ടു്. അവയിൽ ആറു
േചാദ്യങ്ങളും െസക്സിേനാടു്—വൾഗർ െസക്സിേനാടു്—
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഭസ്മം െകാണ്ടു തുടച്ചാൽ കണ്ണാടി മിനുങ്ങും. കുളിച്ചാൽ
വിയർപ്പിെന്റ വാട േപാകും. ശാസ്ത്രത്തിെന്റ ജലാശയ
ത്തിൽ അസഭ്യെത്ത എത്ര തവണ േസാപ്പ് േതച്ചു കുളി
പ്പിച്ചാലും അതിെന്റ നാറ്റം േപാവുകയില്ല.

ഇല്യൂഷൻ
പനിനീർപ്പൂ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു ഋതുവിൽ അതു നിർമ്മി
ക്കാനായി ഹൃദയം പനിനീർെച്ചടിയുെട മുേള്ളാടു േചർ
ത്തു വച്ചു പാടിയ രാപ്പാടിയുെട കഥ പ്രസിദ്ധമാണു്. പാ
ടുേന്താറും ദലങ്ങൾ വിടർന്നു വിടർന്നു വന്നു. പേക്ഷ,
പൂവിെന്റ അന്തർഭാഗം െവളുത്തു തെന്നയിരുന്നു. ഉള്ളു
ചുവക്കുന്നിെല്ലന്നു കണ്ടു് രാപ്പാടി ഹൃദയം മുള്ളിലമർ
ത്തി. അതു കീറി രക്തെമാലിച്ചു. െചടിയുെട സിരകളിൽ
ആ േചാര ഒഴുകിേച്ചർന്നേപ്പാൾ പൂവിെന്റ ഉള്ളു് ചുവന്നു.
രാപ്പാടി മരിച്ചു വീഴുകയും െചയ്തു. മലയാളനാടു വാരി
കയിൽ ‘സ്വർണ്ണേമഘങ്ങളും കാർമുകിലുകളും’ എന്ന
കഥെയഴുതിയ സീനത്തിനു് അതിെന്റ അന്തർഭാഗത്തി
നു് ചുവപ്പു നിറം വരുത്താൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. മൂന്നുനില
മാളികവച്ചു ജീവിക്കാൻ െകാതിയുള്ള ഒരു െചറുപ്പക്കാ
രിക്കു് ദരിദ്രരുെട കുടിലുകൾ കണ്ടേപ്പാൾ ആ െകാതി
െകട്ടടങ്ങിെയന്നാണു് കഥാകാരൻ പറയുന്നതു്. സമ
കാലിക ജീവിതത്തിെല പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടു
മണ്ഡലങ്ങെള സീനത്തു് അനാവരണം െചയ്യുന്നുെണ്ടങ്കി
ലും െചമ്പിെന സ്വർണ്ണമാക്കുന്ന ആൽക്കമി വിദ്യയിൽ
അേദ്ദഹം അനഭിജ്ഞനാണു്.
ജനവാസമില്ലാെതയായി ജീർണ്ണിച്ചു േപായ അേയാദ്ധ്യ
യിൽ കുശൻ വന്നു വാഴണെമന്നു് നഗരിയുെട അധിേദ
വത അേപക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടു് രഘുവംശത്തിൽ.
അേയാദ്ധ്യയുെട ജീർണ്ണിച്ച അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്ന
േവളയിൽ അധിേദവത പറയുന്നു:
“ചിത്രദ്വിപാഃ പത്മ വനാവതീർണ്ണാഃ

കേരണുഭിർദ്ദത്ത മൃണാളഭംഗാഃ
നഖാങ്കുശാഘാത വിഭിന്ന കുംഭാഃ
സംരബ്ധ സിംഹപ്രഹൃതം വഹന്തി”

(പത്മവനത്തിൽ—താമരപ്പൂക്കൾ കൂട്ടമായി വിടർന്നുനി
ല്ക്കുന്നിടത്തു്—പ്രേവശിച്ചു പിടിയാനകൾ താമരവളയം
െപാട്ടിച്ചു െകാടുക്കുന്ന രീതിയിൽ (ചുവരുകളിൽ) ആേല
ഖനം െചയ്യെപ്പട്ട ആനകൾ (അതിേല േപായ) സിംഹ

ത്തിെന്റ അടിേയറ്റു നഖാങ്കുരങ്ങൾ െകാണ്ടു പിളർന്ന
മസ്തകവുമായി നില്ക്കുന്നു.)

ചിത്രത്തിെലഴുതെപ്പട്ട ആനകെള ജീവനുള്ള ആനക
ളായി സിംഹം െതറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണു് അവയുെട മസ്തകം
അടിച്ചു െപാളിക്കുന്നതു്. ജീവിതത്തിെന്റ ഈ ‘ഇല്യൂ
ഷൻ’ ഉളവാക്കാത്തെതാന്നും കലയല്ല.

സമയമാം രഥത്തിൽ
പൂർവ കാമുകൻ െകാടുത്ത കമ്മലുമായിട്ടാണു് അവൾ
ഭർത്താവിെന്റ വീട്ടിൽ കാലൂന്നിയതു്. കുെറക്കാലം ഒളി
ച്ചു വച്ചിട്ടു് ഒരു ദിവസം അവൾ അെതടുത്തു കാതിലിട്ടു.
എവിെടനിന്നു കിട്ടിെയന്നു ഭർത്താവിെന്റ േചാദ്യം. കള
ഞ്ഞു കിട്ടിെയന്നു് അവളുെട ഉത്തരം. “രണ്ടു കമ്മലായി
ട്ടു് ഇതു കളഞ്ഞവനാരടാ” എന്നു് അയാളുെട വീണ്ടുമുള്ള
േചാദ്യം. എങ്കിലും അയാൾ ഒഥേല്ലാ ആയില്ല. അവൾ
ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുേമ്പാൾ പൂർവകാമുകൻ ഭ്രാന്ത
നായി എത്തുന്നതു കാണുന്നു. േബാധേക്കടു്. േബാധം
വീണ്ടു കിട്ടിയേപ്പാൾ ഭർത്താവു് അവളുെട മുൻപിൽ നി
ല്ക്കുന്നു. വിമർശനം അർഹിക്കാത്ത വിധം െസന്റിെമന്റ
ലായ അതുെകാണ്ടു തെന്ന വിലക്ഷണമായ കഥയാണി
തു്. (എം. പി. രാജൻ മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ
കമ്മൽ എന്ന കഥ.)
ദീർഘകാലം ജീവിക്കണെമങ്കിൽ
ഗൗരവമുള്ള എെന്തങ്കിലും േരാഗമു
ണ്ടായിരുന്നാൽ മതിെയന്നു് ആേരാ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. എെന്റ ഹൃദയത്തി
നു് ഇെതഴുതുന്ന സമയം വെര ഒരു
േരാഗവുമില്ല. എങ്കിലും കടുത്ത ഹൃ
േദ്രാഗമുള്ളവെനക്കാൾ ഞാൻ വള
പി. സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ
െര മുൻപു് മരിച്ചു േപാകും. ഹൃേദ്രാഗി പുകവലിക്കില്ല,
അമിത ഭക്ഷണം വർജ്ജിക്കും, െകാഴുപ്പുള്ള ആഹാരം
കഴിക്കില്ല, മദ്യം കുടിക്കില്ല, അമിതമായി വ്യായാമം െച
യ്യുകില്ല, ആവശ്യകതയ്ക്കു േയാജിച്ച വ്യായാമം െചയ്യാതി
രിക്കില്ല. നിദ്രയ്ക്കു ഭംഗം വരുത്തില്ല, ഉത്കട വികാരങ്ങൾ
ക്കു വിേധയനാവില്ല. ഇെതഴുതുന്ന ആൾ പുകവലിക്കു
െമങ്കിലും േദാഷം വരുന്ന രീതിയിൽ പുകവലിക്കാറില്ല.
വളെരക്കുറേച്ച ആഹാരം കഴിക്കു. െവജിേറ്ററിയനായ
ഞാൻ െകാഴുപ്പു് അധികമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. മദ്യം
കുടിക്കില്ല. അങ്ങെന േദാഷമുള്ളെതല്ലാം ഞാൻ ഒഴി
വാക്കിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ആദ്യം പറഞ്ഞതുേപാെല
ഹൃേദ്രാഗിെയക്കാൾ മുൻേപ ഞാൻ മരിച്ചുേപാകും. കാര
ണം, പതിവായി ഞാൻ മേനാരമയിെല കഥകൾ വായി
ക്കുന്നു എന്നതാണു്. മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ എഡി
റ്ററായിരുന്ന കളത്തിൽ വർഗ്ഗീസ് എെന്റ വലിയ കൂട്ടു
കാരനായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാ
േളജിൽ പഠിച്ചു. വർഗ്ഗീസിെന്റ േചട്ടൻ തിരുവല്ലയിെല
എസ്. ബി. സ്കൂളിെല അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. അേദ്ദഹ
െത്ത എെന്റയും ഗുരുനാഥനായി ഞാൻ കരുതിേപ്പാന്നു.
എെന്റ അഭിവന്ദ്യസുഹൃത്തു് കളത്തിൽ വർഗ്ഗീസ് ഹൃദ
യാഘാതത്താൽ മരിച്ചു. മേനാരമയിെല ൈപങ്കിളിക്ക
ഥകൾ വായിച്ചതു െകാണ്ടാവണം അതു സംഭവിച്ചതു്.
ഒരിക്കൽ പി. സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണേനാടു് ഒരു കഥാകാരെന്റ
കഥ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്താത്തെതന്തു് എന്നു ഞാൻ േചാ
ദിച്ചു. അേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾക്കു (മേനാ
രമയ്ക്കു്—പി. സി. ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ എഡിറ്ററായിരുന്നു)
പറ്റിയ കഥയല്ല അതു് ”. “നല്ല കഥയേല്ല, ഞാൻ വായി
ച്ചു േനാക്കി അതു് സാറിനു് അയച്ചുതരുന്നതിനു മുൻപു് ”
എന്നു ഞാൻ. പി. സി. വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “നല്ല കഥയാ
യതുെകാണ്ടു തെന്നയാണു് െകാടുക്കാത്തതു്. മേനാരമ
യ്ക്കു വരുന്ന കഥകെളല്ലാം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. വാരിക
യ്ക്കു പറ്റിയ കഥകൾ തിരെഞ്ഞടുത്തു വയ്ക്കുന്നു”. പി. സി.
കുട്ടിക്കൃഷ്ണെന്റ അകാല ചരമത്തിെന്റ േഹതു സ്പഷ്ടമാ
യിേല്ല. അഭിവന്ദ്യ സുഹൃത്തുക്കെള, കളത്തിൽ വർഗ്ഗീ
സ്, പി. സി., ഞാനും നിങ്ങേളാടു േചരാൻ ൈവകാെത
വരും. അേപ്പാൾ പി. സി. താങ്കൾ ‘വാടക വീടുകൾ’,
‘രാച്ചിയമ്മ’ ഈ കഥകൾ വായിച്ചു േകൾപ്പിക്കും. ഞാ
നും കളത്തിലും രസിക്കും. വർഗ്ഗീസ്, താങ്കളുെട നർ
മ്മ മധുരമായ വർത്തമാനം േകൾക്കാൻ െകാതിയാവു
ന്നു. ഞാനും പി. സി.-യും അതു േകട്ടു ചിരിക്കും. ഞാൻ
‘കമ്മൽ’ േപാലുള്ള കഥകൾ ഇടവിടാെത വായിക്കുന്നു
ണ്ടു്. അല്പം കൂെട കാത്തിരിക്കു. മരണം നിസ്സാരം. കഥ
വായിക്കുന്നതിെന്റ േവദന അസഹനീയം.

സറ്റയർ
സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ
ക്കുമാത്രം േവണ്ടിയതായി ഭവിക്കു
േമ്പാൾ പ്രേയാജന ശൂന്യങ്ങളാവു
ന്നു. സർവകലാശാലകളിെല വിവി
ധങ്ങളായ വകുപ്പുകൾ േനാക്കുക.
അവെകാണ്ടു് അവിെട പഠിക്കുന്ന
വർേക്കാ സമൂഹത്തിേനാ ഒരു പ്ര
േയാജനവുമില്ല. കാന്റിെന്റ ‘ക്യാറ്റി
േഗാറിക്കൽ ഇംപരറ്റീവ് ’ എന്നതി
കാന്റ്
െനക്കുറിച്ചു് വിദഗ്ദ്ധമായി എഴുതി
വയ്ക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കു് നിത്യജീവിതത്തിൽ അതുെകാ
ണ്ടു് പ്രേയാജനം കിട്ടുന്നില്ല. ഒരാഫീസിൽ അയാൾക്കു
േജാലി കിട്ടിയാൽ െതറ്റു കൂടാെത ക്യാഷ്വൽ ലീവിനു്
അേപക്ഷെയഴുതാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവകലാശാല
കളിെല പല വകുപ്പുകളും അവിെട പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കു
മാസേന്താറും വലിയ ശംബളം വാങ്ങാേന പ്രേയാജകീ
ഭവിക്കുന്നുള്ളു. ഗ്രന്ഥശാലകളും ഏതാണ്ടു് ഇമ്മട്ടിലായി
ട്ടുണ്ടു്. ജ്ഞാനം വിതരണം െചയ്യുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥശാല
കൾക്കും മനുഷ്യെന നന്നാക്കാനാവില്ല. ആവുെമങ്കിൽ
ഈ േലാകത്തു് ഗ്രന്ഥശാലകൾ കൂടുേന്താറും അക്രമം
കൂടിവരുന്നെതന്തു് ? ഈ സത്യത്തിേലക്കു് ഇ. വി. ശ്രീ
ധരൻ ഒരു െചറുകഥയിലൂെട ൈകചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
ന്നു. ഒരു ഗ്രന്ഥാലയത്തിനു് എന്തു െചയ്യാൻ കഴിയും
(കലാകൗമുദി). ഈ െചറുകഥ സറ്റയറാണു്. സറ്റയ
റിൽ രചയിതാവിെന്റ ധർമ്മേരാഷം കാണും. ധർമ്മേരാ
ഷം ഹാസ്യവുമായി ഇടകലരുേമ്പാൾ സറ്റയർ വിജയം
പ്രാപിക്കുന്നു. ഇ.വി.യുെട കഥയിൽ ഹാസ്യമുെണ്ടങ്കി
ലും അതു (കഥ) പരിണാമ രമണീയമല്ല. കഥ ആന്റി
ൈക്ലമാക്സിൽ എത്താതിരുെന്നങ്കിൽ അതിെന്റ ശക്തി
കൂടുമായിരുന്നു.
ജ്ഞാനത്തിനു മനുഷ്യെന്റ അക്രമാ
സക്തിെയ നിയന്ത്രിക്കാനാവിെല്ല
ങ്കിലും സാഹിത്യസൃഷ്ടിക്കു് മനുഷ്യ
നിലുള്ള അതിപ്രസരം അസാമാന്യ
മാണു്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള േനാവ
ലുകളിൽ എെന്ന ഏറ്റവും ചലിപ്പിച്ച
തു േടാൾേസ്റ്റായിയുെട ‘അന്നാകേര
നിന’യാണു്. അതിൽ ഒരു കുതിര
പ്പന്തയത്തിെന്റ വിവരണമുണ്ടു്. അന്ന ആത്മഹത്യ െച
യ്യുന്നതിനു മുൻപു് വണ്ടിയിലിരുന്നു ചിന്തയിൽ വ്യാപരി
ക്കുന്നതിെന്റ വിവരണമുണ്ടു്. ഈ രണ്ടിെനയും അതിശ
യിക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ കണ്ടിട്ടി
ല്ല. േഹാമറിനും േഷക്സ്പിയർക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ േടാൾ
േസ്റ്റായിെയ സമീപിക്കാൻ േപാലും സാദ്ധ്യമല്ല.

പരിപ്പുവട രാഷ്ട്രീയം
ഞാൻ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ
െസക്രേട്ടറിയറ്റിൽ ഗുമസ്തനായി
ട്ടാണു് ‘ഔേദ്യാഗിക’ ജീവിതം തുട
ങ്ങിയതു്. രാജവാഴ്ച േപായി. പട്ടം
താണു പിള്ളയുെട ജനാധിപത്യ
ഗവൺെമന്റ് വന്നു. അക്കാലത്തു്
ഇ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള
ഒരു േനതൃമാന്യൻ കൂടക്കൂെട ഞാ
നിരിക്കുന്ന െസക്ഷനിൽ കയറി വരുമായിരുന്നു. മുഖ്യ
മന്ത്രിേയാടു് (അന്നു ൈപ്രംമിനിസ്റ്റർ) അടുത്ത ആളായ
തു െകാണ്ടു് ആരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രേവശം നിേരാധി
ച്ചില്ല. ഒരുദിവസം അേദ്ദഹം എേന്നാടു പറഞ്ഞു: “േഹ,
സർക്കാരു് അരി വാങ്ങിയതിെന്റയും െചലവാക്കിയതി
െന്റയും കണക്കു തരൂ. എനിക്കു െപാതുജനെത്ത അറി
യിക്കാനാണു്”. ഞാൻ അറിയിച്ചു: “സാർ, െവറും ക്ലാർ
ക്കായ ഞാെനങ്ങെന അതു തരും. ഒഫിഷ്യൽ സീക്രട്ട്
പരസ്യമാക്കിെയന്നതിെന്റ േപരിൽ എെന്ന ഡിസ്മിസ്സ്
െചയ്യുകയിേല്ല. താണു പിള്ളസ്സാറ് കല്പിച്ചാൽ കണക്കു്
ഇന്നു റസിഡൻസിയിൽ എത്തിക്കാം”. േനതാവു് േക്ഷാ
ഭിച്ചു് “You are the foolest of fools” എന്നു പറഞ്ഞു. േന
താവിനു േയാജിച്ച ഇംഗ്ലീഷ്. fool, fooler, foolest എന്നു
ഡിഗ്രീസ് ഒഫ് കംപാരിസൺ. അേദ്ദഹം േനേര േപാ
യതു് സ്വന്തം വീട്ടിേലക്കു് ആയിരിക്കും. ഊണു കഴിഞ്ഞു്
ഉറങ്ങി ൈവകുേന്നരം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുേമ്പാൾ ഭാര്യ
െയ വിളിച്ചു പറയും. “ഞാൻ േകരള സംസ്ഥാനത്തിെന്റ
അതിരു നിർണ്ണയിക്കാൻ വടേക്കാട്ടു േപാവുകയാണു്.
ചിലേപ്പാൾ പത്തു ദിവസം കഴിേഞ്ഞ വരൂ”. അക്കാ
ലത്തു് തിരുവനന്തപുരെത്ത പുളിമൂടു് എന്ന സ്ഥലത്തു്
ഒരു മാന്യൻ “രാഷ്ട്രീയ േഹാട്ടൽ” നടത്തിയിരുന്നു. േക
രള സംസ്ഥാനത്തിെന്റ അതിരു നിർണ്ണയിക്കാൻ വീ
ട്ടിൽ നിന്നു യാത്ര േചാദിച്ചിറങ്ങിയ േനതാവു് അവിെട
നിന്നു് രണ്ടു പരിപ്പുവട വാങ്ങിച്ചു തിന്നും. അര ഗ്ലാസ്സ്
ചായ കുടിക്കും. തിരിച്ചു വീട്ടിൽെച്ചല്ലും. ഭാര്യയ്ക്കു ഭർത്താ
വിെന്റ വിപ്ലവേബാധം കണ്ടു ചിരിയായിരിക്കും. ഇേദ്ദഹ
െത്ത കാണാെത തെന്ന ഇ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള ഒരു കഥാ
പാത്രെത്ത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ൈവകുേന്നരമാകുേമ്പാൾ
അയാൾ ഭാര്യെയ വിളിച്ചു പറയും: “എടീ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടീ
ഇന്നു ഞാൻ തീെപ്പാരി പ്രസംഗം നടത്താൻ േപാവുക
യാണു്. സർക്കാർ എെന്ന അറസ്റ്റ് െചയ്യും. ഞാൻ ജയി
ലിലാകും”. (ഓർമ്മയിൽ നിെന്നഴുതുന്നതു്.) രാത്രിയാകു
േമ്പാൾ പരിപ്പുവടയും തിന്നിട്ടു് അയാൾ വീട്ടിൽ തിരിെച്ച
ത്തും. എന്നും ൈവകിട്ടു് ഇതു തെന്ന പരിപാടി. ഒരു ദി
വസം അയാൾ ഭാര്യേയാടു് താൻ ജയിലിലാകാൻ േപാ
കുന്നതിെനക്കുറിച്ചു് ആേവശേത്താെട പറഞ്ഞേപ്പാൾ
ഭാര്യ മറുപടി നൽകി: “ഓ ഇളയ െകാച്ചിനു വയറിളക്ക
മാണു്. തിരിച്ചു വരുേമ്പാൾ എെന്തങ്കിലും മരുന്നു കൂെട
വാങ്ങിച്ചുെകാണ്ടു േപാരേണ”. അന്നും അയാൾ പരിപ്പു
വട തിന്നിരിക്കും. മരുന്നു വാങ്ങിെക്കാണ്ടു വീട്ടിൽ േപാ
യിരിക്കും.
വിപ്ലവെത്ത ഇങ്ങെന ഇവെരേപ്പാെല വിപ്ലവാഭാസമാ
ക്കുന്ന ചില കഥെയഴുത്തുകാരുണ്ടു്. അവരിൽ ഒരാളാ
ണു് േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ “ഒരു കിളിയും ഞങ്ങളും”
എന്ന കഥെയഴുതിയ സജിനി എസ്. ഒരുത്തനു േജാ
ലി കിട്ടാൻ പ്രയാസം. ഒടുവിൽ േപാസ്റ്റ്മാെന്റ േജാലി
ലഭിക്കുന്നു. അതു േനാക്കി േനാക്കി അയാൾ മരിക്കുന്നു.
വ്യവസ്ഥിതിയുെട തകരാറു െകാണ്ടാണു് േജാലി കിട്ടാ
ത്തതു്; കിട്ടിയ േജാലി അപര്യാപ്തമായതു്; മരണം സംഭ
വിച്ചതിെന്റ േഹതുവും േവെറാന്നുമല്ല—ഇതാണു് സജിനി
കഥയിലൂെട ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെന പരിവർത്തന
െത്ത പരിവർത്തനാഭാസമായും വിപ്ലവെത്ത വിപ്ലവാ
ഭാസമായും ചിത്രീകരിക്കുന്നവർക്കു മാേവായുെട കാവ്യ
ങ്ങളും ലൂഷെന്റ കഥകളും ഒരുമിച്ചു േചർത്തു കഷായം
വച്ചുെകാടുക്കണം. േമെമ്പാടിയായി ഗ്രീക്ക് കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് കവി യാനീസ് റീറ്റ്േസാസിെന്റ കാവ്യങ്ങൾ െകാടു
ക്കാം. കഥാകാര ശിശുക്കൾ കഷായം കുടിച്ചിെല്ലങ്കിൽ
“േഗാകർണ്ണ”െമടുത്തു് അതിൽ െചഗുേവരയുെട കാവ്യ
ങ്ങൾ ഒഴിച്ചു് െദേബ്രയുെട ആദ്യകാലേലഖനങ്ങളുെട
ദ്രാവകം കൂട്ടിേച്ചർത്തു് െതാണ്ടക്കുഴിയിേലക്കു് ഒഴിച്ചു
െകാടുക്കണം.
ഈ േലഖകൻ മാർക്സിസ്റ്റ് സാഹി
ത്യെത്തയും മാർക്സിസ്റ്റ് സാഹിത്യ
നിരൂപണെത്തയും മാനിക്കുന്നു.
ചിലേപ്പാൾ അവ റിഡൿഷനിസ
ത്തിേലക്കു െചല്ലാറുെണ്ടങ്കിലും ൈച
നയിലും റഷ്യയിലും മാർക്സിസ്റ്റ് സി
ദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച എത്ര
െയത്ര ഉത്കൃഷ്ണങ്ങളായ കൃതികളാ
ണു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. അവയുെട രാമണീയകത്തിെന്റ
േനർക്കു് കണ്ണടയ്ക്കുന്നവൻ മനുഷ്യനല്ല. മിഹായീൽ ഷാ
േലാെഹാഫിെന്റ Fate of a Man എന്ന നീണ്ട െചറുകഥ
വായിക്കൂ. എെന്താരു േചേതാഹരമായ കലാശില്പമാ
ണതു് ! അതും െഷാേലാേഹാഫ് േമാഷ്ടിച്ചതാെണന്നു
േസാൾെഷനിറ്റ്സ്യൻ പറയുേമാ?
സാഹിത്യനിരൂപണത്തിൽ ലൂക്കാച്ചിെനയും െവാൾട്ടർ
ബൻയമിെനയും വിട്ടുകളയൂ. അവർ മഹാന്മാരാണേല്ലാ.
ബൻയമിെനക്കുറിച്ചു Terry Eagleton എഴുതിയ Walter
Benjamin—On towards a revolutionary criticism
എന്ന പുസ്തകം വായിക്കൂ. മാർക്സിസ്റ്റ് സാഹിത്യ നിരൂ

പണത്തിനു് എത്രേത്താളം ഉയരാൻ കഴിയുെമന്നതിനു്
ആ ഗ്രന്ഥം നിദർശകമാണു്. ഇവിെടെയങ്ങും കിട്ടാത്ത
ആ പുസ്തകം എനിക്കു വായിക്കാൻതന്ന സമുന്നതനായ
േനതാവിെന്റ േപരു് ഇവിെട എഴുതുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തി
നു നന്ദി പറയുന്നേതയുള്ളൂ.

ഡൂ ഇറ്റ് പ്ലീസ്
“സബറ്റാഷ് ” (Sabotage) എന്ന േപരിൽ ഞാെനാരു
ഫ്രഞ്ച് ഏകാങ്ക നാടകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രചയിതാവി
െന്റ േപരു് ഓർമ്മയില്ല. പീറ്റർ േട്രഡ്യൂണിയൻ പ്രവർ
ത്തകനാണു്. ഇലക്ട്രീഷ്യനാണു്. പ്രധാനെപ്പട്ട പല
പാർട്ടി സേമ്മളനങ്ങളും അയാൾക്കു നഷ്ടമായി. കാ
രണം അയാളുെട കുഞ്ഞിനു സുഖമില്ല എന്നതാണു്.

അന്നു് അയൽക്കാരെന കുട്ടിെയ ഏല്പിച്ചിട്ടു് അയാൾ
മീറ്റിങ്ങിനു േപായി. അയാൾ േപായയുടെന കുഞ്ഞി
െന്റ േരാഗം കൂടി. അയല്ക്കാരൻ വിളിച്ചുെകാണ്ടു വന്ന
േഡാക്ടർ കുട്ടിെയ ഇലക്ട്രിക് ൈലറ്റിെന്റ താെഴക്കി
ടത്തി ‘േട്രക്കിേയാറ്റമി’ എന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ഭാവിച്ചു.
കഴുത്തിൽ അേദ്ദഹം ഒരു കീറലുണ്ടാക്കിയേതയുള്ളൂ.
അേപ്പാേഴക്കും ഇലക്ട്രിക് ൈലറ്റ് െകട്ടു. െമഴുകുതിരി
െകാണ്ടുവരുന്നതിനു മുൻപു് കുട്ടി മരിച്ചു. Somebody has
killed the child എന്നു േഡാക്ടർ. ആ സന്ദർഭത്തിൽ
കുടിച്ചു ലക്കില്ലാെത പീറ്റർ പ്രേവശിക്കുന്നു. അയാൾ
പറയുകയാണു്: “ഇനി ൈലറ്റില്ല. ഞാൻ ഡയനേമാ
ഒളിച്ചു വച്ചു. പണി മുടക്കുകാർ ജാഥയായി േപാകുന്ന
ശബ്ദം േകൾക്കുന്നിേല്ല?” അയാെളക്കണ്ടയുടെന You
miserable fool എന്നു േഡാക്ടർ വിളിച്ചു. “െകാലപാ
തകി, െകാലപാതകി, നീ എെന്റ കുഞ്ഞിെന െകാന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു് ഭാര്യ അയാളുെട േനർക്കു ചാടുേമ്പാൾ
യവനിക വീഴുന്നു. ഈ നാടകം െവറും ക്രാഫ്റ്റാണു്.
ഈ കരവിരുതുേപാലും എം. പദ്മനാഭൻ കുങ്കുമം വാരി
കയിെലഴുതിയ “രക്തസാക്ഷികൾ” എന്ന കഥയിലില്ല.
വിദ്യുച്ഛക്തി സമരത്തിൽ പെങ്കടുത്ത ഒരുത്തെന്റ കുഞ്ഞു്
ആശുപത്രിയിെലത്തുന്നതിനു മുൻപു് മരിക്കുന്നതാണു്
ഇക്കഥയുെട വിഷയം. ഇത്തരം കഥകൾ വായിച്ചാലുട
െന താളുകൾ കീറി കാറ്റിൽ പറത്താനാണു് ഈശ്വരൻ
നമുക്കു ൈകകൾ തന്നിരിക്കുന്നതു്. Do it please…

നിഷ്ഠൂരം പരുഷം ഗ്രാമ്യമശ്ലീലം
ഒരു തരുണിയുെട ആഗമനം ഒരു യുവാവിൽ ഉളവാ
ക്കിയ പ്രതികരണങ്ങൾ കാല്പനികമായി ചിത്രീകരി
ക്കുന്നു സുേരന്ദ്രൻ പയ്യാനക്കൽ (ആഗമനം, ചന്ദ്രിക
വാരിക). ഇക്കഥയിെല ഒരു വാക്യം. “അവളുെട സമൃദ്ധ
മായ കേളബരം കാറ്റിൽ പറക്കുന്നു”. കേളബരത്തിനു
ശരീരെമേന്ന അർത്ഥമുള്ളു തിരുവനന്തപുരത്തു്. പയ്യാ
നക്കലിൽ മുടിെയന്ന അർത്ഥം കാണും. അരിക്കച്ചവ
ടക്കാരൻ അരിയിൽ മണൽ േചർക്കുന്നേത്ര (േജാൺ
ആലുങ്കലിെന്റ കഥ മേനാരാജ്യത്തിൽ). കള്ളേനാട്ടടി
ച്ചാൽ ജയിലിൽ േപാകും. വ്യാജസാഹിത്യം രചിച്ചാൽ
പ്രതിഫലവും വാങ്ങി സുഖമായി കഴിയാം. ജി. ശങ്കര
പ്പിള്ളയുെട “രാപ്പക്ഷികൾ” എന്ന ഏകാങ്ക നാടകം
(മാതൃഭൂമി വാരിക) എനിക്കിതു മനസ്സിലായില്ല. പടച്ച
വനാെണ സത്യം.
വികാരം സ്വാഭാവികമായി വരും, വരണം. അതു് ആരും
മാനുഫാക്ചർ െചയ്യരുതു്.
□

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.)

RI VER VAL LE Y
DI GI TAL LI B R A RY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

