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സാഹിത്യവാരഫലം
1984/12/09-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ശരീരത്തിെല ഏെതങ്കിലും ഗ്രന്ഥിേയാ അവയവേമാ
നിർഗ്ഗമിപ്പിക്കുന്നതും, ഏതു റ്റിഷ്യുവിൽ െചെന്നത്തുന്നു�
േവാ അതിൽ സ്വാധീനശക്തി െചലുത്തുന്നതുമായ സ്രാ�
വെത്ത േഹാർേമാൺ എന്നു പറയുന്നു. ഗ്രന്ഥിസ്രാവെമ�
ന്നു ഇതിെന നമുക്കു വിളിക്കാം. സ്ത്രീജനനഗ്രന്ഥിയുെട
(ovary) സ്രാവമാണു ഇസ് ട്രജൻ. ഇതിെന്റ പ്രവർത്ത�
നംെകാണ്ടാണു സ്ത്രീകളുെട സ്തനങ്ങൾ വളർച്ചയിെലത്തു�
ന്നതു്. പുരുഷെന്റ േപ്രാസ് േറ്ററ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ കാൻസർ
വരുേമ്പാൾ ഇസ് ട്രജൻ െകാണ്ടു ചികിൽസ നടത്താറു�
ണ്ടു്. പേക്ഷ ചില പുരുഷന്മാർക്കു അതിെന്റ ഫലമായി
മുല സ്ത്രീകളുേടെതന്നേപാെല വലുതാകും. അതു സംഭവി�
ച്ചാൽ ബനിയൻ േപാരാ അവർക്ക്, ബ്രാ തെന്ന ധരിക്ക�
ണം. ജവുളിക്കടയിൽ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും അേപ്പാൾ.
മുതലാളിമാർക്ക് പണം ധാരാളം കിട്ടും. ബ്രാ എടുത്തു്
ഡസ്കിെന്റ പുറത്തു ഇടുന്ന േജാലിക്കാർക്കു വലിയ കൗ�
തുകം കാണുകിെല്ലേന്നയുള്ളൂ. തരുണി വന്നു നിൽക്കു�
േമ്പാൾ “ഇരുപെത്തട്ടു ഇേഞ്ചാ മുപ്പതു് ഇേഞ്ചാ?” എന്നു
േചാദിച്ച് മാറിടത്തിേലക്ക് കള്ളക്കെണ്ണറിഞ്ഞ് പുഞ്ചി�
രിേയാെട ബ്രാ എടുത്തിട്ടു് അതിൽ മൃദുലമായി വിരേലാ�
ടിക്കുന്നതിെല രസെമവിെട? തടിമാടെന്റ മുൻപിൽ
അയാൾക്കുേവണ്ട തടിയൻ ബ്രാ എടുത്തുവയ്ക്കുന്നതി�
െല ൈവരസ്യെമവിെട? സ്തനൈവപുല്യം സംഭവിക്കു�
ന്ന പുരുഷന്മാരുെട സംഖ്യ കൂടിയാൽ ജവുളിക്കടയിെല
േജാലിക്കാർ പണിമുടക്കിേലർെപടുെമന്നാണു എെന്റ
വിചാരം.

ഇസ് ട്രജൻ ചികിൽസ നടത്തി വേക്ഷാജൈവപുല്യം
സംഭവിച്ചുേപായ പുരുഷെനേപ്പാെലയാണു നവീന
െചറുകഥ. മനുഷ്യെനസംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല അതി�
ലുള്ളതു്. എക്സിസ് െറ്റൻഷ്യലിസത്തിെന്റയും സ്ട്രക്ച�
റലിസത്തിന്റയും ഉരസിജങ്ങൾ അതിൽ മുഴച്ചുനിൽ�
ക്കുന്നു. വികാരമല്ല ആശയമാണു അതിൽ മലേപാ�
െല തള്ളിവന്നിരിക്കുന്നതു്. കഥയല്ല, സിദ്ധാന്തമാണു
അതിൽ കചാകാരമാർന്നു് കണ്ണിെന പീഡിപ്പിക്കുന്നതു്.
വായനക്കാർ പണിമുടക്കുന്നതിനു മുൻപു് ഇസ് ട്രജൻ ചി�
കിൽസ നടത്തുന്നതിൽനിന്നു കഥാകാരഭിഷഗ്വരന്മാർ
പിന്തിരിയണെമന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

േപ്രാസ് േറ്ററ്റ്ഗ്രന്ഥി പുരുഷെന്റ മൂത്രസഞ്ചിയുെട
‘ഗള’േത്താടു േചർന്നതാണു. Prostate എന്നു ഇംഗ്ലീ�
ഷിൽ എഴുതുന്നു. ഇതിെന എസ്. ഗുപ്തൻനായർ Prostrate
എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു. (എൻ. ബി. എസ്. കൺൈസസ്
ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു, ആറാമെത്ത പതിപ്പു് ).

Prostrate gland എന്നതിനു ശുക്ലഗ്രന്ഥി എന്ന അർ�
ത്ഥവും നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. Prostate എന്നു നിഘണ്ടുകാ�
രൻ എഴുതിെക്കാടുക്കുകയും അച്ചടിച്ചയാൾ ഒരു r കൂെട
അറിയാെത േചർത്തു് Prostrate എന്നു് ആക്കുകയും െച�
യ്തതാെണങ്കിൽ അച്ചടിപ്പിശകുള്ള ആ പദം Prosper
എന്നതിനും Prostitute എന്നതിനും ഇടയ്ക്കുവരുമായിരു�
ന്നു. ഇേപ്പാൾ അതു് ‘മുഖം കീേഴാട്ടാക്കി നിലത്തുകിട�
ക്കുന്ന’ എന്ന അർത്ഥമുള്ള Prostrate എന്ന പദത്തിനു�
േശഷമാണു അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അക്ഷരക്രമത്തിലുള്ള
അച്ചടിതെന്ന. ഒരു കണക്കിൽ ഗുപ്തൻനായരുെട ഈ
പുതിയ േപരു അസ്സലായിട്ടുണ്ടു്. മൂത്രസഞ്ചിേയാടു േചർ�
ന്നു് അങ്ങു താെഴയാണേല്ലാ െപ്രാസ് േറ്ററ്റിെന്റ കിടപ്പു്.
അവൻ—ആ ഗ്രന്ഥി—മുഖം കീേഴാട്ടാക്കി കിടക്കുകയാ�
ണു. അവെന െപ്രാസ് േറ്ററ്റ് എന്നല്ല വിളിേക്കണ്ടതു്,
െപ്രാസ് റ്റ്േരറ്റ് എന്നു തെന്ന, നിഘണ്ടുകാരനു അഭിന�
ന്ദനം; ഇംഗ്ലീഷ് മട്ടിലാെണങ്കിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

സർവസാധാരണത്വം
മുപ്പത്തിമൂന്നുഭാഷകൾ പഠിച്ച് ഒരു നാട്ടിൽെച്ചന്ന ഒരാൾ
അവിടെത്ത ഭാഷയിൽ അജ്ഞനായിരുന്നതുെകാണ്ടു്
െവള്ളം വാങ്ങിക്കുടിക്കുവാൻേപാലും വയ്യാെത കഷ്ടെപ്പ�
ട്ട കഥ ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങെന തളരുന്നേവളയിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാതൃഭാഷ അറിയാവുന്ന ഒരാെളങ്കി�
ലും അവിെട ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ! അേദ്ദഹത്തിനറി�
യാവുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്നുഭാഷകളിൽ ഒരു ഭാഷെയങ്കിലും
അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ! എെന്താരാഹ്ലാ�
ദമായിരിക്കും ആ മനുഷ്യനു് !

വടേക്ക ഇന്ത്യയിെലാരിടത്തു് ഞാൻ ബസ്സ് കാത്തു
നിൽക്കുകയായിരുന്നു. വളെരേനരം നിന്നിട്ടും ബസ്സ്
കാണാത്തതുെകാണ്ടു് അവിെട പുസ്തകെക്കട്ടുമായി
നിന്നിരുന്ന ഒരു െപൺകുട്ടിേയാടു് “ബസ്സ് ഇേപ്പാൾ
വരുേമാ?” എന്നു് ഇംഗ്ലീഷിൽ േചാദിച്ചു. “പത്തരമണി�
ക്കു വരും” എന്നു് ആ കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ മറുപടി നൽകി.
“ഇവിെട മലയാളം അറിയാവുന്ന ആരുമിേല്ല?” എന്നു്
ഞാൻ വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ േചാദിച്ചു. മറുപടി മലയാള�
ത്തിലായിരുന്നു: “ഞാൻ കണ്ണൂർക്കാരിയാണു്, സാറി�
െന കണ്ടേപ്പാേഴ എനിക്കു മനസ്സിലായി ആരാെണ�
ന്നു്”. അേപ്പാഴുണ്ടായ ആഹ്ലാദത്തിനു അതിരില്ലായി�
രുന്നു. േഗാസായിഭാഷ മാത്രം േകട്ടുതഴമ്പിച്ച കാതിൽ
മലയാളഭാഷയുെട മധുരിമ. അതിെനക്കാൾ വലിെയാ�
രു ആഹ്ലാദം േവെറയില്ല. നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങെന�
െയാെക്കയാണു്. സാഹിത്യത്തിൽ വിഭിന്നവും. നമ്മൾ
ഇന്നുവെര കാണാത്ത ദൃശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് കഥയിൽനിന്നു്
ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ ആഹ്ലാദാനുഭൂതി. അവിെട ‘മീഡിയം’
പരിഗണനാർഹമല്ല. സർവ്വസാധാരണത്വം മലയാ�
ളഭാഷയിലൂെട കാണാറായാേലാ? അറപ്പും െവറുപ്പും.
ഈ രണ്ടു വികാരങ്ങളാണു മേനാരാജ്യം വാരികയി�
െല “ആകാശം നഷ്ടെപ്പട്ട പറവകൾ” എന്ന െചറുകഥ
വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കുണ്ടായതു് (മനു ഇടുക്കി എഴുതി�
യതു് ). പട്ടാളത്തിൽ േജാലിയുള്ള മകൻ തിരിച്ചുവന്ന�
േപ്പാൾ അധികാരികൾ അവെന തിരിച്ചുവിളിച്ചു, യുദ്ധ�
േസവനത്തിനായി. മകൻ ജീവേനാെട മടങ്ങിവരിെല്ല�
ന്നു മനസ്സിലാക്കി അച്ഛൻ തകർന്നടിയുന്നു.

പൂജപ്പുര കൃഷ്ണൻ നായരുെട “മനുഷ്യർ നല്ലവരാണു്”
എന്ന നാടകം തിരുവനന്തപുരത്തു് അഭിനയിച്ചു. നാട�
കം തീർന്നേപ്പാൾ േപ്രക്ഷകരിൽ ഒരാളായ തിക്കുറിശ്ശി
സുകുമാരൻനായർ അഭിപ്രായം പറയണെമന്നു് നാട�
കകർത്താവു് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻനാ�
യർ േസ്റ്റജിേലക്കു കയറിയിട്ടു പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യർ നല്ല�
വരാണു, എന്ന ഈ നാടകത്തിെന്റ േപർ അന്വർത്ഥം
തെന്ന. അെല്ലങ്കിൽ ഇവിെട എെന്തല്ലാം സംഭവിക്കി�
ല്ലായിരുന്നു!” നമ്മുെട െചറുകഥകൾ വായനക്കാരായ
നമ്മളുെട നന്മയുെട അതിരു പരിേശാധിക്കുന്നു. ക്ഷമയു�
െട െനല്ലിപ്പലകയിേലക്കു െകാണ്ടുെചല്ലുന്നു.

ആവശ്യകതയ്ക്ക്അപ്പുറം

ഇന്നതു ശരി, ഇന്നതു െതറ്റു്
എന്നു പണ്ടെത്ത സാഹി�
ത്യവും ചിത്രകലയുെമാെക്ക
നെമ്മ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇന്നെത്ത സാഹിത്യത്തിനും
കലയ്ക്കും അതിനു കഴിവില്ല.
സമുദായത്തിൽ ഇന്നു കാ�
ണുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് ഒരു
കാരണവും ഇതുതെന്ന.

എ. എൻ. തമ്പി വി�
ദ്യാഭ്യാസ ഡയറ�
ക് ടറായിരുന്നകാലം. തെന്റ
വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ മുൻപിൽ പല
ഉേദ്ദ്യാഗസ്ഥപ്രമാണികൾ.
അക്കാലെത്ത വിദ്യാഭ്യാ�
സഡയറക് ടർക്കു വലിയ
അധികാരമാണു്. ഒരു പു�

സ്തകം ‘െടക്സ്റ്റ് ബുക്കാ’ക്കിെക്കാടുത്താൽമതി അതി�
െന്റ ഗ്രന്ഥകാരൻ അേതാെട േകാടീശ്വരനാകും. അതു�
െകാണ്ടു് പ്രമാണികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രീതിേനടുന്ന
മട്ടിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു, വിനയം പ്രകടിപ്പിക്കു�
കയായിരുന്നു. അേപ്പാഴുണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമശയുെട
പുറത്തുനിന്നു് ഒരു കടലാസു് ഇളകിപ്പറക്കുന്നു. ഉേദ്യാ�
ഗസ്ഥന്മാർ എല്ലാവരുംകൂടി ഒറ്റച്ചാട്ടം അെതടുത്തുേമ�
ശപ്പുറത്തുെവക്കാനായി. എനിക്കവേരാടു പുച്ഛം േതാ�
ന്നി. മനുഷ്യെന്റ ഡിഗ്നിറ്റി—അന്തസ്സു്—ചില നിയന്ത്രണ�
ങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക്
അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവൻ അമാന്യനാണ്‘. ഇങ്ങ�
െനയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങെന െപരുമാറണെമ�
ന്നു് േടാൾേസ്റ്റായി “വാർ ആൻഡ് പീസി”ലൂെട വ്യക്ത�
മാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. െനേപ്പാളിയെന കാണാൻ റഷ്യൻ നയ�
തന്ത്രപ്രതിനിധി െചന്നു. രണ്ടുേപരും സംഭാഷണം നട�
ത്തുകയാണു്. റഷ്യാക്കാരെന പരിേശാധിക്കാനായി
െനേപ്പാളിയൻ ഒരു വിദ്യെയടുത്തു. തെന്റ ൈകേലെസ�
ടുത്തു മൂക്കുതുടച്ചിട്ടു് അേദ്ദഹം അതു കരുതിക്കൂട്ടി താെഴ�
യിട്ടു. റഷ്യാക്കാരൻ അെതടുത്തുെകാടുക്കുേമാ എന്നു
പരിേശാധിക്കാനായിരുന്നു െനേപ്പാളിയെന്റ യത്നം. പ്ര�
തിനിധി അതു മനസ്സിലാക്കിെയങ്കിലും അനങ്ങിയില്ല
എന്നു മാത്രമല്ല സ്വന്തം ൈകേലെസടുത്തു മുഖം തുടച്ചിട്ടു്
അതു താെഴയിടുകയും െചയ്തു. എന്നിട്ടു് അതു കുനിെഞ്ഞ�
ടുത്തു് സ്വന്തം ഉടുപ്പിെന്റ കീശയിൽ വച്ചു. അസാധാരണ�
നായ ഒരുത്തേനാടാണു തനിക്കു കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചെച�
യ്യാനുള്ളെതന്നു െനേപ്പാളിയൻ മനസ്സിലാക്കി. മാന്യത�
യുെടയും അന്തസ്സിെന്റയും നിയന്ത്രണങ്ങെള ലംഘിച്ചി�
ല്ല റഷ്യൻ പ്രതിനിധി. ഈ വിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണ�
ങ്ങൾ ദീർഘകാലെത്ത സംസ്കാരത്തിെന്റ ഫലമാണു്.
അതു ചിലേപ്പാൾ കലയിലും ആവിർഭവിക്കും. ഇന്നതു
ശരി, ഇന്നതു െതറ്റു് എന്നു പണ്ടെത്ത സാഹിത്യവും ചി�
ത്രകലയുെമാെക്ക നെമ്മ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്നെത്ത
സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും അതിനു കഴിവില്ല. സമുദായ�
ത്തിൽ ഇന്നു കാണുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണം
ഈ നിയന്ത്രണം സാഹിത്യത്തിൽനിന്നും ചിത്രകല�
യിൽനിന്നും വിട്ടുേപായതാണു്.

െനേപ്പാളിയൻ

ആശയങ്ങൾേക്കാ വികാരങ്ങൾ�
േക്കാ സ്ഫുടീകരണം നൽകുേമ്പാഴും
ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണത്തി�
നു കലാകാരൻ വിേധയനായിരി�
ക്കണം. സാഹിത്യസൃഷ്ടി വികാരം
മാത്രമായാൽ അതിെന്റ കലാംശം
നഷ്ടെപ്പടും. ആശയം മാത്രമായാലും
അതുതെന്ന സംഭവിക്കും. െടക് നിൿ
മാത്രേമയുള്ളൂ എന്നുവന്നാൽ? അതു
സാഹിത്യസൃഷ്ടിയല്ല, കലാസൃഷ്ടിയല്ല. െടക് നിക് തീെര�
യിെല്ലങ്കിലും ഫലം അതുതെന്ന. പ്രതിരൂപങ്ങെള കലാ�
പരമായ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അതീതമായി നിേവശിപ്പിക്കു�
േമ്പാൾ കലാസൃഷ്ടി തകരുന്നു. ഈ ന്യൂനതയാണു ഹരി
മായന്നൂർ കലാകൗമുദിയിെലഴുതിയ “ചുവപ്പിേലക്കുള്ള
വഴി” എന്ന കഥയ്ക്കുള്ളതു്. വിശുദ്ധിയുെട പ്രതീകമായ
േറാസാപ്പൂവുമായി െചറുപ്പക്കാരി പട്ടണത്തിെലത്തു�
ന്നു. അവിെട ക്രൂരതയുെട പ്രതീകമായ കരിനാഗമാണു
അവൾ കാണുന്നതു്. േഹാസ്റ്റലിൽ ലസ് ബിയനിസവും.
ഗ്രാമത്തിെന്റ പാവനത്വവും നഗരത്തിെന്റ കുത്സികത്വ�
വും ധ്വനിപ്പിക്കാനാണു കഥാകാരെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. കഥ�
യിെല ഭാവത്തിനു ലയമുണ്ടു്. ആ ഭാവെത്ത ചിത്രീകരി�
ക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങളും സ്പന്ദിക്കണം.
രണ്ടുംകൂടിേച്ചരുേമ്പാൾ എല്ലാം തരംഗിതമാകണം.
അതു സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇക്കഥയിൽ. പ്രതീകങ്ങൾ മാ�
ത്രം മുഴച്ചുനിൽക്കുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ഇതു കൃത്രിമ�
ത്വത്തിെന്റ സന്തതിയാണു്.

ഒരു കഥപറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു് ഒരാൾ മാർക്ക് ട്വയി�
നിേനാടു് േചാദിച്ചു: “ഇതു മുൻപു േകട്ടിട്ടുേണ്ടാ?” ഇെല്ല�
ന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മറുപടി. കഥ കുെറ പറഞ്ഞിട്ടു്
അയാൾ വീണ്ടും േചാദിച്ചു: “ഇതു േകട്ടിട്ടില്ലേല്ലാ?” “ഇല്ല”
എന്നു ട്വയിൻ വീണ്ടും. കഥ പരേകാടിയിൽ എത്താറാ�
യേപ്പാൾ അയാൾ പിെന്നയും േചാദിക്കുകയായി: “േക�
ട്ടിട്ടില്ലേല്ലാ മുൻപു്?” അേപ്പാൾ ട്വയിൻ അറിയിച്ചു. “മര്യാ�
ദയുെട േപരിൽ ഞാൻ രണ്ടുതവണ കള്ളം പറഞ്ഞു. മൂ�
ന്നാമതും എനിക്കു കള്ളം പറയാൻ വയ്യ. ഞാനിതു േക�
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്നല്ല ഞാനാണു ഇക്കഥ ഉണ്ടാക്കിയതും.”
മാർക്ക് ട്വയിനാരു്? ഞാനാരു്? എങ്കിലും കഥ എഴുത�
െട്ട. ഹരി മായന്നൂരിെന്റ കഥ ഞാൻ രചിച്ചതെല്ലങ്കിലും
മറ്റാരും ഇതുേപാെല എഴുതിയിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഇതുേപാലു�
ള്ള കഥകൾ ഞാൻ ധാരാളം േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.

സുഗതകുമാരി, മാധവിക്കുട്ടി,അമൃതാപ്രീതം

ഇന്ദിരാഗാന്ധി

ആഭിചാരത്തിെന്റ കുത്സിതശക്തി�
യാണു മക് ബത്തിെന െകാലപാത�
കത്തിേലക്കു നയിച്ചതു്. തമസ്സിെന്റ
ദൗഷ്ട്യം ദൗഷ്ട്യമാെണന്നു മനസ്സി�
ലാക്കാെത ൈസന്യത്തിെന്റ ജന�
റലായ ബേങ്കായും പറഞ്ഞു: But
it’s strange: And of ten times, to
win us to our harm, The instru-

ments of darkness tell us truths, Win us with hon-
est trifles, to betray’s in deepest consequence (Act
I Sc 3) മതാന്ധതയും അതിനു സഹായം നൽകുന്ന
വ്യക്തികളുെട ക്രൂരതയും “അന്ധകാരത്തിെന്റ ഉപകര�
ണങ്ങളാ” ണു്. ആ ഉപകരണങ്ങളാണു മഹതിയായ
ഇന്ദിരാഗാന്ധിെയ ഇല്ലാതാക്കിയതു്. മക് ബത്തു് ജീ�
വിതാന്ത്യത്തിൽ തെന്റ െതറ്റു മനസ്സിലാക്കി. ഭാരത�
ത്തിെല തമസ്സിെന്റ ശക്തികൾ അവയുെട െതറ്റുകൾ �
മനസ്സിലാക്കുേമാ?

ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുെട മഹത്ത്വത്തിേലക്കും അവെര നശി�
പ്പിച്ച ശക്തികളുെട ഭീകരതയിേലക്കും വായനക്കാെര
െകാണ്ടുെചല്ലുന്നു സുഗതകുമാരിയുെട കലാത്മകമായ
“പ്രിയദർശിനീ നിനക്കുറങ്ങാമിനി” എന്ന കാവ്യം. ഇന്ദി�
രാഗാന്ധിയുെട നിേശ്ചതനമായ ശരീരം നമ്മൾ െടലി�
വിഷനിൽ കണ്ടു. കണ്ണീർ ഒഴുക്കി. മിന്നൽപ്പിണരിൽ
വസ്തുക്കൾക്കു ഔജ്ജ്വല്യം ലഭിക്കുന്നതുേപാെല ആ പ്ര�
ത്യക്ഷ ശരീരത്തിെന്റ വർണ്ണനയ്ക്ക് കലയുെട ഉജ്ജ്വലത
ലഭിക്കുന്നതു് േനാക്കുക.

“അമ്മെയെക്കാേന്നാർ ഞങ്ങൾ ഖിന്നനാ മശ്വത്ഥാമാ
െവന്നേപാൽ തലപുകെച്ചത്ര നാളലേയണം?
പ്രിയദർശിനി നിനക്കുറങ്ങാമിനി ൈസ്വരം
ഇനിയുമുറങ്ങാെത കാത്തിരിേക്കേണ്ടാർ ഞങ്ങൾ.
………
പ്രിയദർശിനി, ദർശനാതീതയാെക പ്രിയ
തമയായ് തീരുേന്നാേള നിെന്ന ഞാൻ നമിക്കുന്നൂ
നിന്ദതൻ തീരാച്ചൂടിൽ എെന്നന്നും കരയുേന്നാ
രിന്ത്യതൻ സ്ത്രീത്വത്തിെന്റയഭിമാനേമ വിട.

(മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് )

േചലാഞ്ചലം ഇലപ്പടർപ്പിൽ ഉടക്കിെയന്ന മട്ടിൽ അതു
‘വിടുവിച്ചിടുന്ന’ കാപട്യെത്തയും ദർഭമുന കാലിൽെക്കാ�
ണ്ടു എന്ന രീതിയിൽ കഴുത്തുതിരിച്ചുേനാക്കുന്ന ശകു�
ന്തളയുെട മുഖെത്ത ദീപ്തിേയയും ചായം െകാണ്ടു് ശാ�
ശ്വതമാക്കിയിരിക്കുന്നു രാജാരവിവർമ്മ. മകെന്റ കഴുത്തു
മുറിക്കാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്ന േമാഹിനിയുെട മുഖെത്ത
സൗന്ദര്യവും ക്രൗര്യവും േനാക്കൂ. മരണം വരിക്കാൻ
സന്നദ്ധനായി നിൽക്കുന്ന ആ കുട്ടിയുെട ൈധര്യം കാ�
ണൂ. അവെന െകാല്ലാൻ വയ്യാെത നിൽക്കുന്ന രുക് മാംഗ�
ദെന്റ പാരവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ. രവിവർമ്മയുെട സർഗ്ഗാത്മ�
കത്വമാണു അവെയ്ക്കല്ലാം ശ്വാശ്വതികത്വം നൽകിയതു്.
നദിയിെല ഒേരാളത്തിെന്റ ഭംഗി നാമറിയുന്നതു് അതിൽ
സൂര്യരശ്മി പതിക്കുേമ്പാഴാണു്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി കവിത
ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്നു് അവെര േനരിട്ടറിഞ്ഞിരുന്ന മാ�
ധവിക്കുട്ടി പറയുേമ്പാൾ നാം അതറിയുന്നു. അതു് സൂര്യ�
കിരണസ്പർശത്താൽ െവള്ളം തിളങ്ങുന്നതുേപാെലയാ�
െണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.

“എേന്നാടു കവിതകെളപ്പറ്റി സംസാരിച്ചുെവന്നും യാത്ര
പറയുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ അേന്യാന്യം ചുംബിച്ചുെവന്നും
ഞാെനാരു മിത്രേത്താടു പറഞ്ഞേപ്പാൾ” എന്ന ഭാഗം
േനാക്കുക. ആ മിത്രം ദയയില്ലാെത സംസാരിെച്ചങ്കിലും
ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുെട കാവ്യേലാലുപമായ ഹൃദയം മാധ�
വിക്കുട്ടിയുെട വാക്യങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. പ്രിയദർ�
ശിനിെക്കാരു ചുംബനം (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ).

സത്യദർശനത്തിെന്റ നിമിഷം ധവളാഭമാണു്. ആ നി�
മിഷംകൂടി അമൃതാപ്രീതത്തിെന്റ വാക്കുകളിലൂെട കണ്ടാ�
ലും: ”ഇന്ദിരയുെട മുറിയിൽ ചുവരിൽ േമാത്തിലാൽജി�
യുേടയും െനഹ്രുജിയുേടയും ചിത്രങ്ങളുണ്ടു്. ബാസുദാ ഒര�
വസരത്തിൽ േഷാട്ട് എടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഇന്ദി�
രേയാടു പറഞ്ഞു: “ഈ ചിത്രത്തിൽ േനാക്കുേമ്പാൾ
അതിൽ െപാടി പുരണ്ടിരിക്കുന്നുെവന്നു കണ്ടിെട്ടന്നേപാ�
െല നിങ്ങൾ സാരിത്തുമ്പുെകാണ്ടു് അതു് തുടച്ചുെകാണ്ടി�
രിക്കണം…”

കാലത്തിെന്റ െപാടി തുടച്ചു മാറ്റുന്നതായി ചിത്രീകരി�
ക്കാനാണു ബാസുദാ ശ്രമിച്ചെതന്നു് സ്പഷ്ടമാണു്.

ഇന്ദിര ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു: “പറ്റില്ല, െപാടിതട്ടി�
െയടുത്തു് ചിത്രങ്ങൾ തുടയ്ക്കാം. സാരിത്തുമ്പുെകാണ്ടു് തു�
ടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിത്രം എത്രമാത്രം മഹാനായ വ്യക്തി�
യുേടതാെണന്നതല്ല പ്രശ്നം. മഹാന്മാർ ചിത്രങ്ങളിലല്ല,
നമ്മുെട ചിന്തകളിലാണു് എല്ലായ്േപ്പാഴും വസിക്കുന്ന�
തു്. സാരിത്തുമ്പുെകാണ്ടു് തുടച്ചാൽ എനിക്ക് സാരി മാ�
േറണ്ടിവരും. െപാടിേയാടു് എനിക്കു േസ്നഹവും ബഹുമാ�
നവുെമാന്നുമില്ല.” ശരിയാണു്. അവരുെട ചിന്തകളിലി�
ല്ലാത്തതു് േഷാട്ടുകളിലും വരാൻ പാടില്ല (മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�
പ്പതിപ്പു് ).

രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിൽ ആമഗ്നയായിരുന്ന ഇന്ദിരാ�
ഗാന്ധിേയയും ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ അനലസയായി
സഞ്ചരിച്ച ഇന്ദിരാഗാന്ധിേയയും നമ്മൾ ഈ രചനക�
ളിൽ ദർശിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നുെവന്നാണു്
ശാസ്ത്രകാരെന്റ മതം. Expanding Universe എന്നാണു്
അേദ്ദഹം പറയുക. അന്തരിച്ച മഹതിയുെട മനസ്സു് നിര�
ന്തരം വികസിച്ചിരുന്നു എന്നതു് നമ്മൾ േനരേത്ത അറി�
ഞ്ഞില്ലേല്ലാ.   

ബുക്ക് െറവ്യൂ എന്നാൽ
എഴുതിയ ആളും പുസ്ത�
കം രചിച്ചയാളും മാത്രം
വായിക്കുന്ന േകാളം

മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമണ്ഡല�
ത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചകാലം
െതാട്ടു യാത്ര െചയ്യുകയാ�
ണു്. ഉണ്മേതടിയുള്ള യാ�
ത്ര. താൻ കണ്ടതും അനു�

ഭവിച്ചതുെമാെക്ക അവൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. െമാഹൻ�
ജദാേരാ—ഹാരപ്പ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആ ആവിഷ്കാരത്തി�
െന്റ േരഖകളാണു്. രാമായണവും ഭാരതവും രഘുവംശ�
വും ഗീതാഞ്ജലിയും അങ്ങെനയുള്ള േരഖകളേത്ര. അങ്ങ�
െന സഞ്ചരിച്ച് ഉണ്മേതടുന്ന മനുഷ്യെന രവി ഭാവഗാ�
നം േപാെല േചേതാഹരമായ ഒരു കഥയിലൂെട ചിത്രീ�
കരിക്കുന്നു (ഉണ്മ, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ). ഭാവഗാന�
ത്തിനു ചാരുതയുള്ളതുേപാെല അവ്യക്തതയുമുണ്ടു്. ആ
അവ്യക്തതയും ഭംഗിതെന്ന. മൂടൽമഞ്ഞിലൂെട േഗാപു�
രം കണ്ടാൽ എങ്ങെനയിരിക്കും? ആഹ്ലാദാനുഭൂതി.
ആ അനുഭൂതി വിേശഷമാണു ഈ െകാച്ചുകഥ വായിച്ച�
േപ്പാൾ എനിക്കുണ്ടായതു്.

നിർവ്വചനങ്ങൾ

ബ്യൂട്ടിപാർലറുകൾ: സൗന്ദര്യമുള്ളവരുെട മുഖം ബ്ലീ�
ച്ച്െചയ്തു് ൈവരൂപ്യമുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുന്ന േശ്വതകു�
ഷ്ഠാഗാരങ്ങൾ.
ചങ്ങമ്പുഴ: കാവ്യവിപഞ്ചികയിലും അേനകം തരുണി�
കളുെട ഹൃദയവിപഞ്ചികയിലും രാഗങ്ങൾ മീട്ടിയ ജീനി�
യസ്.
െടലേഫാൺ: കേഠാരമർദ്ദനത്തിനുള്ള ഉപകരണം.
റിസ്റ്റ് വാച്ച്: നമ്മൾ വല്ലേപ്പാഴും അന്യെന്റേയാ ബന്ധു�
വിെന്റേയാ വീട്ടിൽ െചന്നുകയറിയാലുടൻ അയാൾക്ക്
‘തുരുതുരാ’ േനാക്കി നെമ്മ അപമാനിക്കാനുള്ള യന്ത്രം.
ബുക്ക് െറവ്യൂ: എഴുതിയ ആളും പുസ്തകം രചിച്ചയാളും
മാത്രം വായിക്കുന്ന േകാളം.
മാക്സിം േഗാർക്കി: ഒരു സൂപ്പർ േജർണലിസ്റ്റ്.

കപടമായആദർശം
ദാമ്പത്യജീവിതം. അതിൽ ഭർത്താവിനുള്ള ൈവകല്ല്യ�
ങ്ങൾ മാത്രേമ ഇേപ്പാൾ എഴുതുന്നുള്ളൂ.

1. വീട്ടിൽ വന്നുകയറിയാലുടൻ ഭാര്യേയാടു ശണ്ഠകൂടു�
ന്നു. അയാെള കുറ്റം പറയാനില്ല. അയാളുെട അച്ഛ�
നും അമ്മയും വഴക്കു കൂടാത്ത ഒരു ദിവസവും ഇല്ലാ�
യിരുന്നു. അതു കണ്ടുവളർന്നവനാണു് അയാൾ.
അടുത്ത വീട്ടിെല ശബ്ദം എന്താണു്? േറഡിേയാ
േവാള ്യം കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ശരിയായി
േകൾക്കാൻ വയ്യ. സ്വിേച്ചാഫ് െചയ്താൽ ഭർത്താവു്
ഭാര്യെയ ഇടിക്കുന്ന ശബ്ദം േകൾക്കാതാകും.

2. വീട്ടിെലത്തിയാലുടൻ കുപ്പി കയ്യിെലടുക്കുന്നു. കൂട്ടു�
കാരുെണ്ടങ്കിൽ അവർക്കുേവണ്ട ഗ്ലാസ് ഭാര്യതെന്ന
െകാണ്ടുെകാടുക്കണം. അവൾ ഒഴിച്ചുെകാടുക്കുകയും
േവണം. ഇറച്ചി േപ്ലറ്റിൽ ഒഴിയുേമ്പാൾ അെല്ലങ്കിൽ
മസാലക്കപ്പലണ്ടി തീരുേമ്പാൾ അവൾ അതു െകാ�
ണ്ടുവരണം. വീട്ടിെന്റ പാവനത്വം ഭർത്താവു നശിപ്പി�
ക്കുന്നുെവന്നു പറഞ്ഞാൽ കരളുേനാക്കി അയാൾ
അവെള ഇടിക്കും.

3. രാത്രി രണ്ടുമണി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭർത്താവു് എത്തിയിട്ടി�
ല്ല. ഭാര്യ കൂെടക്കൂെട ജന്നലിൽക്കൂെട േറാഡിേലക്കു
േനാക്കിയിട്ടു് ‘ഭഗവാേന’ എന്നു ദയനീയമായി വിളി�
ക്കുന്നു. അയാൾ ആ സമയത്തു് മദ്യക്കുപ്പി ൈകയി�
െലടുത്തു് കൂട്ടുകാരെന്റ വീട്ടിൽ നൃത്തം ചവിട്ടുകയായി�
രിക്കും.

4. കുടിയനല്ല ഭർത്താെവന്നിരിക്കെട്ട. രാത്രി ഒരുമണി�
വെര ഉറക്കം ഭാവിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഭാര്യ കൂർക്കംവലി
തുടങ്ങിെയന്നു കണ്ടാൽ െമെല്ല എഴുേന്നറ്റു് അടുത്ത
മുറിയിൽ കിടക്കുന്ന േവലക്കാരിയുെട അടുത്തുേപാ�
കുന്നു. േനരം െവളുക്കുേമ്പാൾ ഭാര്യ േകൾെക്ക േവ�
ലക്കാരിെയ ശകാരിക്കുന്നു. “ഞാൻ അവളു േകൾ�
െക്ക നിെന്ന ശകാരിക്കും, െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്” എന്നു
േനരെത്ത പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചതു് ഓർമ്മിച്ച് േവലക്കാരി
ഉള്ളിൽ ചിരിക്കുന്നു. ‘സാറിനിഷ്ടമെല്ലങ്കിൽ ഞാന�
ങ്ങുേപാേയക്കാം, എനിക്കാരുേടയും ശകാരം േകൾ�
ക്കാൻ വയ്യ’ എന്നു െമാഴിയുകയും അടുത്ത രാത്രി
ആഗമിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

5. ജലസി കൂടുതലുള്ളവളാണു ഭാര്യെയങ്കിൽ അവളും
ഭർത്താവിെന പരിേശാധിക്കാൻ ഉറക്കം നടിച്ചു
കിടക്കുകയാെണങ്കിൽ ൈവറ്റമിൻ ഗുളിക എന്നു
പറഞ്ഞ് സ്ലീപ്പിങ്ങ്പിൽ അയാൾ അവൾക്കു െകാ�
ടുക്കുന്നു. പാവം വിശ്വസിച്ചു വിഴുങ്ങുന്നു; ആന ചവി�
ട്ടിയാൽ േപാലും ഉണരാത്ത മട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നു. പാട�
ച്ചരകീടൻ യതിനാടകം അടുത്ത മുറിയിൽ ആടിത്ത�
കർക്കുന്നു.

6. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനു േരാഗം വന്നാൽ അയാൾക്കു മി�
ണ്ടാട്ടമില്ല. അടുത്ത വീട്ടിെല െപണ്ണിെന്റ കുട്ടിക്കു
ജലേദാഷം വന്നാൽമതി അയാൾ ആശുപത്രിയി�
േലക്കു ഓടും. എല്ലാ സഹായങ്ങളും െചയ്യും. ഇനി�
യും പലതുെമഴുതാനുണ്ടു്. എങ്കിലും സ്ഥലപരിമിതി�
െയക്കരുതി നിർത്തുന്നു. (ഭാര്യമാരുെട ൈവകല്യ�
ങ്ങൾ ഇനിെയാരു സന്ദർഭത്തിലാകാം). ദാമ്പത്യ�
ജീവിതം നൂറിനു െതാണ്ണൂറും ഇമ്മട്ടിലാണു്. അല്ല,
െതാണ്ണൂറ്റിെയാൻപതും ഇങ്ങെനയാണു്. അെതാ�
െകാണ്ടു് അതിെന ‘ഐഡിയൈലസ് െചയ്തു കഥ�
യും കാവ്യവും രചിക്കുേമ്പാൾ അസത്യത്തിെന്റ നാദ�
േമ ഞാൻ േകൾക്കുന്നുള്ളൂ. നല്ല വരികൾ എഴുതാൻ
കഴിവുള്ള െക. വിലാസിനിയുെട “അർദ്ധനാരീശ്വര
സന്നിധിയിൽ” എന്ന കാവ്യം വായിച്ചേപ്പാഴും അസ�
ത്യാത്മകമായ നാദം മാത്രേമ ഞാൻ േകട്ടുള്ളൂ. ശി�
വൻേകാവിലിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നിൽക്കുന്നു.
ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അയാൾ അവെള ഉമ്മവ�
ച്ചു പറഞ്ഞു: “…ഇതുേപാെലാരർദ്ധനാരീശൻ ഞാൻ
എന്നുടലിൽപ്പകുതിയാം ഉമനീയാേരാമേല” ഇതുേക�
ട്ടു് ഉരുളയ്ക്ക് ഉേപ്പരിേപാെല അവൾ േചാദിക്കുന്നു: “…
മൂർദ്ധാവിലിതുേപാെലാരുത്തിെയ െയാളിപ്പിക്കുേമാ
ഭവാൻ?”. എന്തിനു ഒളിപ്പിക്കുന്നു? സ്ലീപ്പിങ്ങ്പിൽസ്
ധാരാളം കിട്ടുന്ന കാലമേല്ല ഇതു്. പരസ്യമായിത്ത�
െന്ന ഗംഗെയ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുവരാമേല്ലാ (കാവ്യം
കുങ്കുമം വാരികയിൽ).

കീറച്ചാക്കു്
േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ റഹീം മുഖത്തല എഴുതിയ
ജയഹിന്ദ് എന്ന കഥ അഴിമതിയിലൂെട മന്ത്രിയായ ഒരു
ഖദർധാരിയുെട ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു. കല സകലബന്ധന�
ങ്ങളിൽനിന്നും നെമ്മ േമാചിപ്പിക്കുന്നതാണു്. ഇക്കഥയു�
െട സങ്കുചിതത്വം വായനക്കാെര കാരാഗൃഹത്തിലാക്കുന്നു.

മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ അംബിക എഴുതിയ “ഭർത്താ�
െവാരു മിഥ്യ കാമുകെനാരു സത്യം” എന്നതു് യഥാർ�
ത്ഥസംഭവമാെണങ്കിൽ മനസ്സിനു താഴ്ചയുണ്ടാക്കുന്നു.
ഫിക് ഷനാെണങ്കിൽ താഴ്ചയും ൈവരസ്യവും ഉളവാ�
ക്കുന്നു. കിഴവൻ ഭർത്താവായതുെകാണ്ടു് െചറുപ്പക്കാ�
രി ഭാര്യ വ്യഭിചരിക്കുന്നു. അതു യാദൃശ്ചികമായി കണ്ട
അയാൾ ഹൃദയം തകർന്നു മരിക്കുന്നു. ചിലർ മേനാഹ�
രമായ സൗധം നിർമ്മിച്ചിട്ടു് ഒരു പഴഞ്ചാക്ക് പൂമുഖത്തു
െകട്ടിയിടും. അതിലിട്ട ദ്വാരത്തിലൂെടയാവും സ്ത്രീകൾ
പുറേത്തക്കു േനാക്കുക. മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് എന്ന
സൗധത്തിെന്റ മുൻപിൽ െകട്ടിയിട്ട കീറച്ചാക്കാണു അം�
ബികയുെട രചന.   എനിക്കു സത്യെമന്നു േതാന്നുന്നതു
ഞാൻ പറയുന്നു. അതിെന്റ േപരിൽ എെന്ന അസഭ്യ�
ത്തിൽ കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രചന ‘പാക്കനാർ’ മാസി�
കയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടു്. അതിനു കാരണക്കാരായവർ പ്ര�
വർത്തനം നിറുേത്തണ്ടതില്ല. വിരാമമില്ലാെത എഴുതൂ;
ഹാസ്യചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കൂ. നിങ്ങളുെടയും നിങ്ങെളേപ്പാ�
ലുള്ളവരുെടയും മുൻപിൽ എനിക്കിനിയും മുത്തുകൾ
എറിയാനുണ്ടു്.
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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

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(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

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല
വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാ�
ക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും 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

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

