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സാഹിത്യവാരഫലം

1985/05/12-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഏേതാ പുസ്തകത്തിൽനിന്നു കിട്ടിയ കഥയാണിതു്: ഒരു
പാതിരി കൂട്ടുകാേരാെടാരുമിച്ചു് േപാകുകയായിരുന്നു.
െപാടുന്നനേവ ഒരു മില്ല് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ കറ
കറ ശബ്ദവും മധുരസംഗീതത്തിെന്റ നിസ്വനവും അയാ
ളുെട കാതിൽ വന്നുവീണു. പാതിരി മുേന്നാട്ടു െചന്ന
േപ്പാൾ ഒരു സ്ത്രീ പാട്ടുപാടിെക്കാണ്ടു് മില്ല് തിരിക്കുന്നതു
കണ്ടു. അയാൾ കൂട്ടുകാരേനാടു േചാദിച്ചു: “പറയൂ ചങ്ങാ
തീ കലെകാണ്ടാേണാ മില്ല് തിരിക്കുന്നതു് ? അേതാ
അദ്ധ്വാനം െകാേണ്ടാ?” കൂട്ടുകാരൻ മറുപടി നല്കി: “രണ്ടു
െകാണ്ടും, കലയും അദ്ധ്വാനവും മില്ലിെന തിരിക്കുന്നു.”
അേപ്പാൾ പാതിരി പറഞ്ഞു: “കലയിെല്ലങ്കിൽ അദ്ധ്വാ
നെത്ത ആർക്കു സഹിക്കാനാവും? എെന്താരു ൈവചി
ത്ര്യം!” ഇക്കഥയ്ക്ക് ആശയത്തിെന്റ ചാരുതയുെണ്ടങ്കിലും
സത്യാത്മകതയുേണ്ടാ? അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ ലയത്തിൽ
നിന്നാണു് കലയുണ്ടാകുന്നെതന്ന ചിലരുെട മതം ഈ
കഥയിലൂെട ആവിഷ്കരിക്കെപ്പടുന്നു. സമ്മതിച്ചു. പേക്ഷ,
കുയിൽ കൂകുന്നതു് ചന്ദ്രെന ചലനം െകാള്ളിക്കാനാ
േണാ? അതിനു യത്നിച്ചേപ്പാഴാേണാ കുയിലിനു കൂക
ണെമന്നു േതാന്നിയതു് ? കലാപ്രവർത്തനം താൽപ
ര്യരഹിതമേത്ര. ശാസ്ത്രീയ പ്രവർത്തനവും അങ്ങെന
തെന്ന. E = mc2 എന്ന സമവാക്യം ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
എഴുതിയതു് നിസ്സംഗവും താല്പര്യശൂന്യവുമായ പ്രവർ
ത്തനത്താലാണു്. അതു് ആറ്റം േബാംബിെന്റ നിർമ്മി
തിക്കു് സഹായിെച്ചങ്കിൽ കുറ്റക്കാരൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല.
വള്ളേത്താളിെന്റ അദ്ധ്വാനാസക്തിയിൽ നിന്നല്ല ‘മഗ്ദ
ലനമറിയം’ ഉണ്ടായതു്. ഒരു വികാരം അനുധ്യാനത്തി
െന്റ പ്രശാന്തതയിേലക്കു െചന്നേപ്പാഴാണു് അതിെന്റ
ആവിർഭാവം.

കയ്യാല വയ്പു്
അദ്ധ്വാനത്തിൽ അടിയുറച്ച ഈ കലാസിദ്ധാന്തം ഇങ്ങ
െന ഭാഗിക സത്യം മാത്രമായിരിക്കുേമ്പാൾ കയ്യാല
വയ്ക്കുന്നതിനു തുല്യമായ മട്ടിൽ േദഹണ്ഡം നടത്തുന്നവ
രും േകരളത്തിലുണ്ടു് എന്ന സത്യം അർക്കകാന്തിേയാ
െട മെറ്റാരു മണ്ഡലത്തിൽ പരിലസിക്കുന്നു. അമ്മട്ടി
െലാരു േദഹണ്ഡക്കാരനാണു് കരിമ്പുഴ രാമചന്ദ്രൻ.
അേദ്ദഹം പിക്കാക്സ് എടുത്തു് കട്ടം തറയിൽ ആഞ്ഞു
െവട്ടുന്നതു കണ്ടാലും:
ഉഷേസ്സ നിനക്കുെണ്ടാരു കപ്പു ചായ
ചമയ്ക്കുവാെനന്നിൽെക്കാതിയുദിക്കേവ
ഒരു മൂളിപ്പാട്ടിൻ മധുരെമൻ ചുണ്ടിൽ
ഒേരാർമ്മതൻ രുചികരമാം മധുരെമൻ ചുണ്ടിൽ

മണ്ണു് ഒരിടത്തു കൂട്ടിയിട്ടു് ഒരു കുടം െവള്ളം അതിെലാഴി
ച്ചു െചളിയാക്കി അതിൽ േദഹണ്ഡക്കാർ ഇടതുകാൽ
ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുന്നു. അതു വലിെച്ചടുത്തു് വലതുകാൽ താഴ്ത്തു
ന്നു. അങ്ങെന അവിരാമമായ ബീഭത്സനൃത്തം കണ്ടാലും:
“ഉഷേസ്സ നീ കപ്പിൽ മൃദുഷ്മളംതാവി

ത്തുളുമ്പുവാനിവൻ നളനായ് മാറേവ…”

അെല്ലങ്കിൽ മതി. മണ്ണു വലിയ ഉരുളയാക്കിെയടുത്തു്
അതാ വയ്ക്കുന്നു. അതിൽ അടിക്കുന്നു, പരത്തുന്നു. മെറ്റാ
രു ഉരുള അതിെന്റ മുകളിൽ. േജാലിക്കാരൻ വിയർ
െത്താഴുകുന്നു. എങ്കിലും കയ്യാല പെയ്യപ്പെയ്യ മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ 31-ആം പുറത്തു് ഉയരുന്നു. അടുത്ത
മഴയ്ക്കു വീഴും അതു്. എങ്കിലും ഈ ശ്രമദാനെത്ത വാഴ്ത്താ
തിരിക്കുന്നെതങ്ങെന? കരിമ്പുഴ രാമചന്ദ്രെന്റ കയ്യാല
വയ്പു് അവിശ്രമം അവിരാമം പുേരാഗമിക്കെട്ട.
ഈ പങ്കഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനിടയിൽ മണിയൂർ ഇ.
ബാലൻ െപാലീസിെന്റ േനർക്കു് ലക്ഷ്യേവധിയായ
ശരം അയയ്ക്കുന്നതു കാണാൻ ഒരു രസമുണ്ടുതാനും. മരു
ത്തെന്റ അച്ഛെന ചില കള്ളന്മാർ െഞക്കിെക്കാന്നു.
മരണാനന്തര പരിേശാധന കഴിഞ്ഞു. അേപ്പാേഴക്കും
െപാലീസിനു ഒരു ശവം കൂടിേയ തീരൂ. േലാക്കപ്പിൽവ
ച്ചു മരിച്ച ഒരു കങ്കൻ നായരുെട മൃതേദഹം അവർക്കു
മറ്റുള്ളവെര കാണിച്ചു െകാടുക്കണം. േനാട്ടുെകട്ടു മകനു
െകാടുത്തു് അവർ േപാസ്റ്റ്േമാർട്ടം പരിേശാധന കഴി
ഞ്ഞ ശവം സമ്പാദിക്കുന്നു. പിതാപുത്രബന്ധത്തിെന്റ
നിരർത്ഥകത്വം നിയമപരിപാലകരുെട െകാള്ളരുതാ
യ്മ ഇവെയല്ലാം കഥാകാരൻ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു മദ്ധ്യമപദ
സ്ഥമായ കഥ.
സാഹിത്യത്തിനു് ഉത്കൃഷ്ടം, ഉത്കൃ
ഷ്ടതരം, ഉത്കൃഷ്ടതമം എന്ന വി
ഭജനമാകാം. അെല്ലങ്കിൽ ഉപരി
സ്ഥം (superior) മദ്ധ്യമപദസ്ഥം
(middling) അധഃസ്ഥം (low) എന്ന
വിഭജനവുമാകാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ നി
ന്നാകെട്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ. േടാൾ
േസ്റ്റായിയുെട ‘അന്നാകേരനിന’
േടാൾേസ്റ്റായി
സുപ്പീരിയർ, ഷ്െടഫാൻ ൈസ്വ
ഹിെന്റ Beware of Pity എന്ന േനാവൽ മിഡ്ലിങ് ക്വാ
ളിറ്റി ഉള്ളതു്. ഹാഡ്ലി േചസിെന്റ “േനാ ഓർക്കിഡ്സ്
േഫാർ മിസ് ബ്ലൻഡിഷ്” അധഃസ്ഥം.
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുെട േനാ
വലുകൾ ഏതു വിഭാഗത്തിൽെപ്പടും?
ഞാൻ ‘കയർ’ വായിച്ചിട്ടില്ല. ആ
േനാവൽ ഉപരിസ്ഥ വിഭാഗത്തിൽ
െചന്നു നില്ക്കുെമന്നു ചിലർക്ക് അഭി
പ്രായമുണ്ടു്. ‘കയർ’ വായിച്ചതിനു
േശഷേമ എനിക്കു് അവേരാടു േയാ
േറ്റാമാസ് മാൻ
ജിക്കാേനാ േയാജിക്കാതിരിക്കാ
േനാ കഴിയൂ. എന്നാൽ ‘െചമ്മീൻ’ ഞാൻ പല പരിവൃ
ത്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മേനാഹരമായ ആ േനാവൽ ‘മദ്ധ്യ
പദസ്ഥം’ എന്നതിേല െചല്ലുകയുള്ളു. കാരണം സാ
ന്ദ്രതയുെട – െഡൻസിറ്റിയുെട – കുറവാണു്. ഉദാഹര
ണം ഒരു സേമ്മളനത്തിൽ വച്ചു് ഞാൻ നല്കുകയുണ്ടായി.
േറ്റാമാസ് മാൻ എഴുതിയ ‘േഡാക്ടർ ഫൗസ്റ്റസി’െന്റ
മൂന്നാമദ്ധ്യായത്തിൽ “സുതാര്യമായ നഗ്നത”യുള്ള
(transparent nudity) ഒരു ചിത്രശലഭെത്ത ഗ്രന്ഥകാ
രൻ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്. ഹീേറ്ററ എസ്െമറൽഡ എന്നാ
ണു് അതിെന്റ േപരു്. ഈ വർണ്ണന നിഷ്പ്രേയാജനമല്ല.
കഥാനായകനായ േലഫർകൂൺ, എസ്െമറൽഡ എന്ന
ഒരു േവശ്യയുമായി ൈലംഗികേവഴ്ചയിേലർെപ്പട്ടു് സിഫി
ലിസ് പിടിച്ചു് ഭ്രാന്തുവന്നു മരിക്കുന്നു. ഇതിെനയും േവെറ
ചില സംഭവങ്ങെളയും സൂചിപ്പിക്കാനാണു് േനാവലിസ്റ്റ്
ആ ചിത്രശലഭെത്ത േനരേത്ത വർണ്ണിച്ചതു്. ഇതാണു്
രചനയുെട െഡൻസിറ്റി അെല്ലങ്കിൽ ധ്വനന ശക്തി.
‘െചമ്മീനി’െന്റ തുടക്കത്തിെല രണ്ടു
മൂന്നു പുറങ്ങൾ അതിെന്റ േകന്ദ്രസ്ഥി
തമായ വിഷേനാടു ബന്ധെപ്പട്ടത
െല്ലന്നും നിഷ്പ്രേയാജനമായ രചന
യായി അതു് കാണെപ്പടുന്നുെവന്നും
ഞാൻ പറഞ്ഞു. െഡൻസിറ്റി എന്ന
വാക്കിെന്റ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ
കഴിയാത്ത ഒരു ഐ. എ. എസ്സ്.
സ്േകാട്ട്
ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ െചമ്മീനിെനേപ്പാലുള്ള പ്രണയകഥ
യ്ക്കു് സാന്ദ്രത േദാഷമായി ഭവിക്കുെമന്നു് ചൂണ്ടിക്കാണി
ച്ചു. സാന്ദ്രതയില്ലാത്ത ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതെയ ഞാൻ
വാഴ്ത്തുന്നതു് എങ്ങെനെയന്നും അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു. േന
രേത്ത പ്രസംഗിച്ചവെന വിമർശിക്കുക എന്നതു് അപ
മര്യാദയാണു്. കാരണം ആദ്യം പ്രസംഗിച്ചവനു് പി
െന്ന ‘േവായ്സ് ’ ഇല്ലേല്ലാ. അയാൾ പറഞ്ഞെതെന്ത
ന്നു ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാെത വിമർശനം നിർവ
ഹിക്കുേമ്പാൾ ആ അപമര്യാദ വളെര കൂടുന്നു. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ അറിവിേലക്കായി ആവർത്തനം നടത്ത
െട്ട. െഡൻസിറ്റി എന്നു പറഞ്ഞാൽ ‘രാമരാജാ ബഹ
ദൂറി’െല കടിച്ചാൽ െപാട്ടാത്ത ഭാഷയല്ല. അർത്ഥാന്ത
രങ്ങൾ ധ്വനിപ്പിക്കാനുള്ള രചനയുെട ശക്തിയാണതു്.

“All happy families are alike, but every unhappy
family is unhappy in its own way” എന്ന ‘അന്നാക
േരനിന’യിെല ആദ്യെത്ത വാക്യം െഡൻസിറ്റിയുള്ളതാ
ണു്. സ്േകാട്ടിെന്റ The Talisman എന്ന േനാവലിെന്റ
തുടക്കം (The burning sun of Syria…) വൃഥാസ്ഥൂലമാ
ണു്; ധ്വനിരഹിതമാണു്. എന്നാൽ വായിക്കുേമ്പാൾ ഗു
രുത്വമുള്ളതായി േതാന്നുകയും െചയ്യും. Workers of all
countries unite. You have nothing to lose but your
chains എന്ന വാക്യങ്ങൾ െഡൻസിറ്റിയാർന്നതാണു്.

േബാധമണ്ഡലം മാത്രം
എനിക്കു ടി. വി. വർക്കിയുെട കഥകൾ ഇഷ്ടമല്ല. കലാ
കൗമുദിയിെല കാതൈറൻ ചാേക്കായുെട മരണം എന്ന
കഥയും ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. മതപരങ്ങളായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
ക്കു വിലകല്പിക്കാത്ത കാതൈറൻ ചാേക്കാ പുേരാഹി
തെന നിന്ദിക്കുന്നു. ആ നിന്ദനത്തിൽ േകാപിഷ്ഠനായി
ച്ചമഞ്ഞ പുേരാഹിതൻ അവെള െതമ്മാടിക്കുഴിയിേല
അടക്കം െചയ്യൂ എന്നു ഭീഷണിെപ്പടുത്തുന്നു. പല വിധ
ത്തിലുള്ള മർദ്ദനങ്ങളിൽെപ്പട്ടു് കാതൈറൻ ആത്മഹത്യ
െചയ്യുന്നു. രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടിയ പുേരാഹിതൻ മൃത
േദഹത്തിനു മാന്യമായ സംസ്കാരസ്ഥലം അനുവദിക്കു
ന്നു. കാതൈറെനേപ്പാെല വിപ്ലവചിന്താഗതിയുള്ളവർ
എല്ലാക്കാലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നു സൂചിപ്പിച്ചുെകാ
ണ്ടു് കഥാകാരൻ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു സറ്റ
യറാണു്. മതത്തിെന്റയും അതിെന ൈകയടക്കി വച്ചി
രിക്കുന്ന പുേരാഹിത വർഗ്ഗത്തിെന്റയും ആ വർഗ്ഗത്തിനു്
അടിമെപ്പട്ട സമുദായത്തിെന്റയും ചിത്രങ്ങൾ ഇക്കഥയി
ലുണ്ടു് കാതൈറെന്റയും പുേരാഹിതെന്റയും സ്വഭാവം
ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ വർക്കി വിജയം ൈകവരിച്ചിരി
ക്കുന്നു. എങ്കിലും എനിക്കു് ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല ഇതു്. കാരണം
പറയെട്ട. േബാധമനസ്സും അേബാധമനസ്സും ഒരുമിച്ചു
േചർന്നു പ്രവർത്തിക്കുേമ്പാഴാണു് ഉത്കൃഷ്ടമായ കലയു
െട ആവിർഭാവം. അേപ്പാൾ വാക്കുകൾ അപ്രത്യക്ഷങ്ങ
ളാവുന്നു. ‘വിഷൻ’ മാത്രേമ നിലനിൽക്കു. ടി. വി. വർക്കി
േബാധമനസ്സുെകാണ്ടു മാത്രമാണു് കഥെയഴുതുന്നതു്.
‘അജാഗരിതഹൃത്തി’ൽ നിന്നുയർന്നു വരുന്ന സർഗ്ഗാത്മ
കത്വത്തിെന്റ അഗ്നിനാളം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു രചന
യിലുമില്ല. േബാധമനസ്സു മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുേമ്പാൾ
വാക്കുകൾ അെല്ലങ്കിൽ വാക്യങ്ങൾ പ്രാമുഖ്യമാർജ്ജി
ച്ചു വാരികയുെട താളുകളിൽ കിടക്കും. “ഇതാ പ്രതിഭ
സൃഷ്ടിച്ച േലാകം” എന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥെയ േനാ
ക്കി നമുക്കു പറയാനാവില്ല.
“വാക്കുകൾ അപ്രത്യക്ഷങ്ങളാവുക
യും ‘വിഷൻ’ മാത്രം നില്ക്കുകയും െച
യ്യുന്ന ഒരു കഥയുെട േപരു പറയൂ
േജ്യാത്സ്യേര” എന്നു് ആേരാ ആവ
ശ്യെപ്പടുന്നു. പറയാം. ബഷീറിെന്റ
‘നീലെവളിച്ചം’, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
തെന്ന ‘പൂവമ്പഴം’, ഉറൂബിെന്റ ‘വാ
ടക വീടുകൾ’, േകശവേദവിെന്റ ‘വി
േകാൺറഡ്
ല്പനക്കാരൻ’, തകഴിയുെട ‘െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ’. ഈ
കഴിവു് – വാക്കുകെള അപമാർജ്ജനം െചയ്തു് ‘വിഷൻ’
മാത്രം െകാണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവു് – പരമകാഷ്ഠയിെല
ത്തിയ കഥകളുണ്ടു് വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ. ഒരുദാഹര
ണം േകാൺറഡിെന്റ ‘Heart of Darkness.’

മീഡിേയാക്രിറ്റി
ഞാനും കവി ഗൗരീശപട്ടം ശങ്കരൻ നായരും തിരുവന
ന്തപുരെത്ത െകാച്ചാർ േറാഡിലൂെട സായാഹ്നസവാരി
നടത്തുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾെക്കതിേര ഒരു സ്ത്രീ കുട്ടി
െയ നടത്തിെക്കാണ്ടു വരുന്നുണ്ടു്. അവൾക്കഭിമുഖമായി
സ്കൂട്ടറിൽ വന്ന ഒരു െചറുപ്പക്കാരെന ആർത്തിേയാെട
അവൾ േനാക്കിയേപ്പാൾ കുട്ടി സ്കൂട്ടറിെന്റ മുൻപിേലക്ക്
എടുത്തു ചാടി. എതിേര വന്ന സ്ത്രീയിൽ താൽപര്യമില്ലാ
ത്ത യുവാവു് കുട്ടി കുറുെക ചാടുന്നതു കണ്ടു. സ്കൂട്ടർ ഒഴി
ച്ചു മാറ്റി അവെന രക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. അേപ്പാഴാണു്
ആ കാമാർത്തയ്ക്ക് േബാധം വന്നതു്. അവൾ കുട്ടിെയ
കണക്കറ്റു തല്ലി. അതുകണ്ടു േദഷ്യെപ്പട്ട ശങ്കരൻ നാ
യർ പറഞ്ഞു: “കുട്ടിെയയല്ല തേല്ലണ്ടതു്. അടി കിേട്ടണ്ട
തു നിങ്ങൾക്കാണു്.” തെന്റ അപരാധം മറയ്ക്കാനായി ആ
സ്ത്രീ കുട്ടിെയ അടിച്ചു. ഈ ‘റീഡയറക്ടഡ് ആക്റ്റിവിറ്റി’
ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും കാണാം. ‘ധി
ക്കൃതശക്രപരാക്രമനാകിന നക്തഞ്ചരൻ’ െപാലീസ്
ഇൻസ്െപക്ടർ ഭാര്യയുെട മുൻപിൽ േപടിെത്താണ്ടൻ.
അയാൾ മറ്റുള്ളവെര അടിക്കുന്നു. അയാെള ഒരു രാ
ഷ്ട്രീയക്കാരൻ യൂണിേഫാമിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു് അപമാ
നിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാേരാടു് എതിർക്കാൻ വയ്യ ഇൻ
സ്െപക്ടർക്കു്. അതുെകാണ്ടു് അയാൾ േപായേപ്പാൾ
ഇൻസ്െപക്ടർ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ചുവരിൽ ഇടിക്കുന്നു. ബാ
ലകൃഷ്ണൻ മാങ്ങാടു് എക്സ്പ്രസ്സ് ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ
‘ശീലങ്ങൾ’ എന്ന ഈ കഥെയക്കുറിച്ചു് ഞാെനന്താ
ണു് പറേയണ്ടതു് ? നന്നായിട്ടുേണ്ടാ കഥ? ഇല്ല. തീെര
േമാശമാേണാ? അതുമല്ല. എനിക്കു കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാ
െരേപ്പാെല േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരിെയേപ്പാെല എഴുതി
യാൽ െകാള്ളാെമന്നുണ്ടു്. കഴിയുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു്
‘മിഡിേയാക്രിറ്റി’യിൽ ഞാൻ അഭിരമിക്കുന്നു. ഇതു മീ
ഡിേയാക്രിറ്റിയാെണന്നു് ആെരങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാ
െനന്തിനു് പരിഭവിക്കണം? ബാലകൃഷ്ണൻ മാങ്ങാടും പരി
ഭവിക്കരുതു്.

െപ്രാഫസർ ചന്ദ്രികാ ശങ്കരനാരായണൻ
പ്രാചീനഗ്രീസിെല
അതിസുന്ദരിയായിരു
ന്നു ഫ്രിനി. അവൾ കു
റ്റക്കാരിയായി േകാട
തിയിെലത്തി. ജഡ്ജി
അവെള ശിക്ഷിക്കുെമ
ന്നു് ഉറപ്പായേപ്പാൾ
അവളുെട അഭിഭാഷകൻ ഒരു വിദ്യ പ്രേയാഗിച്ചു. ഫ്രി
നിയുെട വക്ഷസ്സിെന മറച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം അേദ്ദഹം വലി
ച്ചു കീറി. അവളുെട േചേതാഹരങ്ങളായ സ്തനങ്ങൾ
കണ്ട ജഡ്ജി അവെള െവറുേത വിട്ടു. േസാക്രട്ടീസ് േപാ
ലും ഫ്രിനിെയ േസ്നഹിച്ചിരുന്നു. അക്കാരണം െകാണ്ടു
തെന്ന നമുക്കു് ഊഹിക്കാം അവൾ എത്രമാത്രം സുന്ദരി
യായിരുന്നുെവന്നു്. മുലകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു് രക്ഷെപ്പടാ
നുള്ള ഈ പ്രവണത സ്ത്രീയുെട സ്വഭാവെത്ത സൂചിപ്പി
ക്കുന്നു. അഭിഭാഷകൻ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറിെയങ്കിലും ഫ്രി
നി നിന്നു െകാടുത്തേല്ലാ അതിനു േവണ്ടി. അതിനാൽ
സ്ത്രീെയ നഗ്നയാക്കി ചലച്ചിത്രത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
േഹാട്ടലുകളിൽ കബേറ നൃത്തമാടാൻ അവെള നിർബ്ബ
ന്ധിക്കുന്നു എെന്നാെക്കപ്പറഞ്ഞു് പുരുഷന്മാെര കുറ്റെപ്പ
ടുത്തുന്ന രീതി ശരിയല്ല. സ്ത്രീ പാവനത്വമുള്ളവൾ, പുരു
ഷൻ ഗജേപാക്കിരി എന്ന ഈ സങ്കല്പം സ്ത്രീകളുേടതു
മാത്രമാണു്. മാറും തുടയും നിതംബവും കാണിക്കാൻ
ഏതു സ്ത്രീക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാേയാ അവെള അതിേലക്കു നിർ
ബന്ധിച്ചു െകാണ്ടുവരാൻ ഈ േലാകത്തു് ആർക്കും സാ
ദ്ധ്യമല്ല. ലിബിേഡാ—െസക്സ് എെനർജി ഒേരയളവിൽ
സ്ത്രീയിലും പുരുഷനിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിെന്റ പ്ര
കടനം എേപ്പാഴുമുണ്ടാകും. െപൺകുട്ടികൾക്കു മാത്രമാ
യുള്ള ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു െപൺകുട്ടിക്കും താ
ല്പര്യമില്ല. സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ യുവാവിെന ആദ്യം സ്പർ
ശിക്കുന്നതും അവെന്റ വികാരം ഇളക്കി വിടുന്നതും യു
വതിയാണു്. അവിവാഹിതനായ അധ്യാപകെന വശ
ത്താക്കാൻ േപ്രമേലഖനെമഴുതി േകാംെപസിഷൻ ബു
ക്കിൽ വയ്ക്കുന്ന െപൺപിേള്ളർ, ധാരാളം സംശയം േചാ
ദിക്കുന്നു എന്ന മട്ടിൽ ഏകാന്തത്തിൽ അയാെള സമീ
പിക്കുന്നവർ എത്രെയത്ര േപർ ഇതിെലാന്നും കുറ്റമില്ല.
ലിബിേഡാ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയാണു്. ജീവിതം സു
രക്ഷിതമാക്കാനുള്ള അഭിനിേവശം എല്ലാവർക്കുമുണ്ടു്.
അക്കാരണത്താൽ സ്ത്രീെയ നഗ്നയാക്കി സിനിമയിൽ
െകാണ്ടുവരുന്നു പുരുഷൻ എന്നു പരാതി പറയുന്നതിൽ
ഒരർത്ഥവുമില്ല. കബേറ നൃത്തത്തിനു് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു
െപണ്ണിേനയും ആർക്കും അതു നടത്താൻ നിർബ്ബന്ധി
ക്കാനാവില്ല. മുല കാണിക്കാൻ തയ്യാറായി ഫ്രിനിമാർ
നില്ക്കുേമ്പാൾ പുരുഷന്മാരായ അഭിഭാഷകർ േമൽമുണ്ടു്
വലിച്ചു കീറുന്നു എന്നുമാത്രം ഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. സത്യമി
തായതുെകാണ്ടു് പുരുഷന്മാെര ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒെട്ടാ
െക്ക കുറ്റെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു് െപ്രാഫസർ ചന്ദ്രികാ ശങ്ക
രനാരായണൻ ‘വിമൻസ് മാഗസി’നിൽ എഴുതിയ േല
ഖനത്തിനു സത്യാത്മകതയില്ല.
എം. പി. മന്മഥൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി േകാേളജിൽ പ്രിൻ
സിപ്പലായിരിക്കുന്ന കാലം. മുലക്കണ്ണു വെര കാണാ
വുന്ന മട്ടിൽ േവഷം ധരിെച്ചത്തിയ ഒരു െപൺകുട്ടി
െയ ആൺകുട്ടികൾ കൂവാറുണ്ടായിരുന്നു. െപൺകുട്ടി
േയാടു് ‘േപ്രേപ്പറാ’യി ഡ്രസ്സ് െചയ്തു വരണെമന്നു് നിർ
േദ്ദശിക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ അദ്ധ്യാപികമാേരാടു പറ
ഞ്ഞു. അവർ നിർേദ്ദശം നല്കിയിട്ടും െപൺകുട്ടി പഴയ
രീതിയിൽത്തെന്ന േകാേളജിൽ വന്നു. ബഹളം കൂട്ടിയ
േപ്പാൾ മറ്റു മാർഗ്ഗമില്ലാെത “അച്ഛെന വിളിച്ചുെകാണ്ടു
വരൂ” എന്നു് മന്മഥൻ സാർ അവേളാടു് ആവശ്യെപ്പട്ടു.
അച്ഛെനത്തിയേപ്പാൾ അയാൾക്കു് േവദന േതാന്നാ
ത്ത രീതിയിൽ സാറ് കാര്യം പറഞ്ഞു. അച്ഛെന്റ മറുപടി:
“ഞാൻ ഇെതാെക്ക അവൾക്കു വാങ്ങിെക്കാടുത്തതു്
ധരിക്കാനാണു്. അവൾ ഇതുേപാെലതെന്ന േകാേള
ജിൽ വരും.” മന്മഥൻ സാർ ഒട്ടും േക്ഷാഭിക്കാെത അയാ
െള അറിയിച്ചു: “നിങ്ങൾ ഇെതാെക്ക അവെള ധരിപ്പിച്ചു്
കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് േതാട്ടത്തിേലാ കടപ്പുറേത്താ െകാണ്ടു
െപാെയ്ക്കാള്ളു. ഈ േകാേളജിൽ പഠിക്കണെമങ്കിൽ നി
ങ്ങളുെട മകൾ നഗ്നത മറച്ചുേവണം വരാൻ.” പ്രിൻസി
പ്പൽ ഇതു പറയുേമ്പാൾ ഞാനും കൂടി അവിെടയുണ്ടാ
യിരുന്നു. ആൺകുട്ടികൾ നിർബ്ബന്ധിച്ചതുെകാണ്ടാണു്
െപൺകുട്ടി മുലക്കണ്ണു കാണിച്ചുെകാണ്ടു് േകാേളജിെല
ത്തിയെതന്നു് ഇനി ആെരങ്കിലും എഴുതുേമാ എേന്താ?

ൈപങ്കിളി അല്ല
വനനാശനം (വനനശീ
കരണം എന്നു് എഴുതുന്ന
തു ശരിയല്ല) അധികമാകു
േമ്പാൾ ഒരു റീയാക്ഷെന
ന്ന നിലയിൽ വനം സം
രക്ഷിക്കണെമന്നുള്ള മുറ
വിളി ഉണ്ടാകും. അതാണു്
നമ്മൾ ഇേപ്പാൾ േകൾക്കു
ന്നതു് പ്രകൃതിെയ നശിപ്പിക്കുേമ്പാൾ അതിേനാടു ബഹു
മാനം ആളുകൾക്കു്. പേക്ഷ കവികളുെട ഈ ബഹുമാ
നം കവിതയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനില്ക്കും. അവരുെട വീട്ടി
െന്റ മുറ്റത്തു പുല്ലുേപാലും കാണില്ല. വല്ല പൂേന്താട്ടേമാ
മേറ്റാ ഉെണ്ടങ്കിൽ െചടികെള കത്തിരി പ്രേയാഗിച്ചു വി
കൃതമാക്കി മയിലായും പട്ടിയായും മാറി നിറുത്തും. (െച
ടിയും മരവും െചടിയായും മരമായും നില്ക്കുന്നതാണേല്ലാ
ഭംഗി. അതു മനസ്സിലാക്കാെത കാഴ്ചബംഗ്ലാവു് േതാട്ട
ത്തിലും െസക്രേട്ടറിയറ്റ് േതാട്ടത്തിലും െചടികെള മൃഗ
ങ്ങളും പക്ഷികളുമാക്കി നിറുത്തുന്നു.) പ്രകൃതി പരിണാ
മാത്മകമാണു്. മരങ്ങെള കണ്ടമാനം മുറിച്ചുമാറ്റിേയാ?
മെറ്റാരു മണ്ഡലത്തിൽ മരങ്ങൾ തഴച്ചുവളരും. ജീവിക
ളിൽ എത്രെയത്ര വർഗ്ഗങ്ങൾ നശിച്ചു. പകരം മറ്റു വർ
ഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി. വൃക്ഷങ്ങളുെട കാര്യവും അതുതെന്ന.
എങ്കിലും ആകർഷകത്വമുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമപ്രേദശം
പട്ടണമായി മാറിക്കാണുേമ്പാൾ നമുക്കു് വല്ലായ്മയുണ്ടാ
കും. അങ്ങെനെയാരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വൃദ്ധെന അവ
തരിപ്പിച്ചു് ആ വല്ലായ്മെയ േഭദെപ്പട്ട രീതിയിൽ ചിത്രീക
രിക്കുകയാണു് ഹരിപ്പാടു് ജി. കരുണാകരപ്പണിക്കർ
(പകൽ അറിയാെത േപായ േപാക്കുെവയിൽ എന്ന
െചറുകഥ, മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ). കഥയ്ക്കു് ഉപന്യാസ
ത്തിെന്റ ഛായയുണ്ടു്. എങ്കിലും അതിെന്റ പര്യവസാനം
ഹൃദ്യമേത്ര. പെണ്ടാരു ധിക്കാരിയായ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ
െപൻഷൻ പറ്റിെയന്നു് അറിഞ്ഞയുടെന ഒരാൾ േചാ
ദിച്ചു: “അേപ്പാൾ…നായിഡു റിട്ടയർ െചയ്യും അേല്ല?”
ഞാനും േചാദിക്കുന്നു: “അേപ്പാൾ ൈപങ്കിളിക്കഥകൾ
അല്ലാത്ത കഥകളും മേനാരമയിൽ വരും അേല്ല?”
സുഗതകുമാരിെയക്കുറിച്ച്
പറേയണ്ടതായി വരുേമ്പാൾ
േവലായുധൻ നായരുെട ഭാര്യ
എന്നു് ഡി. സി. പറയുേമാ?
പറയുകയിെല്ലങ്കിൽ േവലായു
ധൻ നായെര സുഗതകുമാരി
യുെട ഭർത്താവു് എന്ന മട്ടിലും
അവതരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല.

ഭർത്താവു്
ടി. െക. നാരായണപിള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാല
ത്തു് ജവാഹർലാൽ െനഹ്റു തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നു.
വിമാനത്താവളത്തിൽ െചന്ന സ്ത്രീകെള മുഖ്യമന്ത്രി പ്ര
ധാനമന്ത്രിക്കു പരിചയെപ്പടുത്തിെക്കാടുത്തു. “ഇന്നാരു
െട ഭാര്യ”, “ഇന്നാരുെട ഭാര്യ” ഈ മട്ടിൽ ഓേരാ സ്ത്രീ
െയയും പരിചയെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ െനഹ്റു അസ്വസ്ഥ
സ്ഥതേയാെട “ഇവെരല്ലാം ഭാര്യമാർ മാത്രമാേണാ?”
എന്നു േചാദിച്ചു. ഓേരാ സ്ത്രീക്കും വ്യക്തിത്വമിേല്ല? അതി
ലൂന്നിെക്കാണ്ടു ടി. െക. എന്തുെകാണ്ടു പരിചയെപ്പടുത്തി
യില്ല?
സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. അതു മറന്നു േപായി.
ആശയം മാത്രം എഴുതാം. “ഞാൻ ഇന്നാരുെട മകൻ
എന്നു പറയുന്നതു് നീചം. ഞാൻ ഇന്നാരുെട അനന്ത
രവൻ എന്നു പറയുന്നതു് നീചതരം. ഞാൻ ഇന്നാരുെട
മരുമകൻ (ജാമാതാവു് ) എന്നു പറയുന്നതു് നീചതമം.”
ഞാൻ ഇന്നാരുെട ഭർത്താവു് എന്നു പറയുന്നേതാ?
Degrees of Comparison നീചതമത്തിൽ തീർന്നു േപാ
യി. അതുെകാണ്ടു് അതിെന്റ അധമത്വം കാണിക്കാൻ
വാക്കില്ല. കുങ്കുമം വാരികയിൽ ഡി. സി. കിഴേക്കമുറി
േഡാക്ടർ െക. േവലായുധൻ നായർക്കു് അവാർഡ് കി
ട്ടി എെന്നഴുതിയിട്ടു് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തു് സുഗതകുമാരിയു
െട ഭർത്താവു് എന്നു് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. സുഗതകുമാരി
േപരുേകട്ട കവി. േവലായുധൻ നായർ മേനാഹരമായി
ഗദ്യത്തിൽ ദാർശനിക ഗ്രന്ഥങ്ങെളഴുതുന്ന പ്രഗല്ഭൻ.
സമുന്നതനായ ഉേദ്യാഗസ്ഥനാണു് അേദ്ദഹം. അങ്ങ
െനയുള്ള ഒരാളിെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയുെട േപരു
പറഞ്ഞു വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തിയതു് ഉചി
തജ്ഞതയുെട ലക്ഷണമല്ല. സുഗതകുമാരിെയക്കുറിച്ചു
പറേയണ്ടതായി വരുേമ്പാൾ േവലായുധൻ നായരുെട
ഭാര്യ എന്നു ഡി. സി. പറയുേമാ? പറയുകയിെല്ലങ്കിൽ
േവലായുധൻ നായെര സുഗതകുമാരിയുെട ഭർത്താവു്
എന്ന മട്ടിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതു അപ
മാനനവും നിന്ദനവുമാെണന്നാണു് ആ സംസ്കൃതകവി
പേണ്ട പറഞ്ഞതു്.

കലാഭാസം
സമരം െചയ്തു് മുതലാളിയിൽ നിന്നു പണം േനടിയ െതാ
ഴിലാളിെയ േനതാവു് പറ്റിക്കുന്നു. ഇതാണു് െവണ്ണല
േമാഹനൻ ‘മേനാരാജ്യ’ത്തിെലഴുതിയ ‘വിജയം ഒരു
പരാജയം’ എന്ന കഥയുെട സാരം. െവറുെത ഒരു വർ
ണ്ണനെമഴുതിയാൽ അതു സാഹിത്യമാവുകയില്ല.
“മാനം കറുത്തു തണുത്ത കാെറ്റമ്പാടുേമാടിനടന്നു വി
ളിച്ചുകൂവി: മഴവരുേന്ന പുതുമഴ വരുേന്ന മഴവരുേന്നാ
പ്രിയ നാട്ടാേര” എന്നു് കുമാരി വാരികയിൽ േമഴ്സി പീറ്റർ
എഴുതിയ ഒരു കാവ്യത്തിെന്റ ആരംഭം. േപരച്ചടിച്ചു കാ
ണാൻ കവിതെയ ഹനിക്കണെമങ്കിൽ ആയിെക്കാള്ളു.
“ശരത്കാലസൗന്ദര്യം ത്രസിക്കും മന്ദസ്മിതം ഉഷസ്സാം
മേനാജ്ഞയാൾ വിഷുൈക്കനീട്ടം നൽകി” എം. വി

ജയൻ ഇറവങ്കര മാമാങ്കം വാരികയിെലഴുതിയ ഒരു
കാവ്യത്തിെന്റ തുടക്കം ഇങ്ങെന. മനുഷ്യർക്കു േകാമൺ
െസൻസ് കുറയുേമ്പാഴാണു് ക്ളീേഷയുെട പ്രവർത്തനം.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ
സ്കൂട്ടർ: വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാഴ്ചേത്തക്കു യുവതി
ക്കു് അന്തസ്സിൽ ഇരുന്നു സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനം.
അടുക്കള: ആ ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്കു െപ
ടാപ്പാടു് െപടാനുള്ള സ്ഥലം. അേപ്പാൾ ഭർത്താവിെന്റ
സ്ക്കൂട്ടറിെന്റ പിറകിലിരിക്കുന്നതു് അവളുെട അനുജത്തി
േയാ േചച്ചിേയാ ആയിരിക്കും.
ഒരാളിെന്റ രാഷ്ട്രീയജീവിതം:
18 വയസ്സുെതാട്ടു് 25 വയസ്സുവെര—കമ്മ്യൂണിസം.
25 വയസ്സുെതാട്ടു് 35 വയസ്സുവെര—ആെറസ്പി.
35 വയസ്സുെതാട്ടു് 45 വയസ്സുവെര—പി.എസ്.പി.
45 വയസ്സുെതാട്ടു് 55 വയസ്സുവെര—ജനത.
55 വ.സ്സുെതാട്ടു് 65 വയസ്സുവെര—‘ഐ’ അല്ലാത്ത േകാൺ
ഗ്രസ്.
65 വയസ്സുെതാട്ടു് 75 വയസ്സുവെര—േകാൺഗ്രസ് (ഐ).
അതിനുേശഷം പദ്മശ്രീേയാ പദ്മഭൂഷേണാ കിട്ടുന്നു.
അേപ്പാൾ വിപ്ലവാസക്തി സാഫല്യത്തിെലത്തിയിരിക്കും.
□

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.)
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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)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

