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സാഹിത്യവാരഫലം

1985/08/04-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

കാലം! അതിെനാട്ടും കാരുണ്യമില്ല. വസ്തു സുന്ദരമാക
െട്ട, അസുന്ദരമാകെട്ട. അതിെന നശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുകാ
ലം പുതിയ വസ്തുവിെന സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിെനയും നിഗ്ര
ഹിച്ചുെകാണ്ടു നൂതനമായതിെന നിർമ്മിക്കുന്നു. ശുചീന്ദ്ര
ത്തു നിന്നു് ഏതാനും നാഴിക കിഴേക്കാട്ടു േപായാൽ
മരുത്വാമലയിൽ െചല്ലാം. അതിെന്റ താഴ്വരയിൽ
വലിയ ചുറ്റളവിൽ ഒരു േകാട്ടയുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ
കാണാം. ഏേതാ രാജാവു് ശത്രുക്കെള ഭയന്നു െകട്ടി
യതാവണം ആ േകാട്ട. അതിനുള്ളിൽ അേദ്ദഹം ഭയ
രഹിതനായി, ആഹ്ലാദഭരിതനായി വാണരുളിയിരിക്ക
ണം. കാലം ൈകയമർത്തി. രാജാവു് േപായി. േകാട്ട
േപായി. എെന്റ കുട്ടിക്കാലത്തു് തിരുവനന്തപുരെത്ത
െചമ്മണ്ണു നിറഞ്ഞ വഴികളിൽകൂടി സന്ധ്യാേവളയിൽ
നടന്നാൽ ഓേരാ ഭവനത്തിൽനിന്നും “രാമ രാമ പാ
ഹിമാം” എന്നു് ഈണത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാഗാനമുയരു
ന്നതു േകൾക്കാം. േനാക്കൂ. കത്തിച്ചുവച്ച വിളക്കിെന്റ
േചേതാഹരമായ ദീപത്തിനു ചുറ്റും ബാലികമാർ ഇരിക്കു
ന്നു. അവരുെട െചറിയ ഗളനാളങ്ങളിൽനിന്നുയരുന്ന
ആ ഗാനങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്തവെരയും േകാരിത്തരി
പ്പിക്കും. കാലം ൈകയമർത്തി. അവർ േപായി. ഇന്നു
നിലവിളക്കില്ല. പകരം െടലിവിഷനുണ്ടു്. െപൺകുട്ടിക
ളും ആൺകുട്ടികളും പുസ്തകങ്ങൾ ദൂെരെയറിഞ്ഞു് അതി
നടുത്തു് ഇരിക്കുന്നു. ‘ചിത്രഗീതം.’ കുളി കഴിഞ്ഞു് ഈറൻ
തുണിേയാെട കരയ്ക്കുകയറുന്ന നായികെയ േനരെത്ത
കുളത്തിൽ ചാടിയിട്ടു് കരയിൽ കയറിനിന്ന നായകൻ
െകട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. ചുംബനം പാടില്ല. അതുെകാണ്ടു ചും
ബനേത്താളം എത്തുന്ന അധരസ്പർശം കാണിക്കുന്നു.
പിന്നീടു് നായിക ഡാൻസ് എന്ന മട്ടിൽ ചന്തിയും മു
ലയും കുലുക്കിക്കാണിക്കുന്നു. നായകൻ ഒട്ടിയ പൃഷ്ഠം
പാന്റ്സിലൂെട കാണിച്ചുെകാണ്ടു് യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഉഡാൻസായ ഡാൻസ് നടത്തുന്നു. െപൺകുട്ടികൾ
ക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും രസം. കാലം ൈകയുയർത്തി
നിൽക്കുന്നു. വളെര ൈവകാെത അതു താഴേത്തക്കു
േപാരും. പേക്ഷ “കാലത്തിെന്റ കരുേത്തറിയ കര
ങ്ങൾ”ക്കു് ഒന്നും െചയ്യാനാവാത്തതായ ഒെരണ്ണമുണ്ടു്.
അതാണു് ‘തപ്പും തുടിയും’. പല്ലുേപായ ചില കിഴവന്മാർ
േതാലുെപാതിഞ്ഞ ഒരു വട്ടം ൈകയിെലടുത്തു് അതി
ലടിച്ചു ശബ്ദമുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടു് സംഗീതെത്ത െകാല്ലു
ന്നു. ‘േഫാൾക്ക് ആർട് ’ എന്നാണു് അതിെന്റ േപരു്.
അതിെന സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ബാദ്ധ്യസ്ഥമാണു്.
കാലം പല സർക്കാരുകെളയും തകർത്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും
തപ്പും തുടിയും എന്നതിേനാടു് അതിനു് ഒന്നുംെചയ്യാൻ
പറ്റില്ല. അതിനാൽ െടലിവിഷൻ ഉള്ളകാലം വെര ഈ
ബീഭത്സത മനുഷ്യെര ആക്രമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും.
മഹനീയമായ കാലേമ, നിെന്ന ക്ഷുദ്രമായ ‘തപ്പും തു
ടിയും’ എന്ന ഗർഹണീയതേയാടു ബന്ധെപ്പടുത്തിയ
എെന്റ അനൗചിത്യത്തിനു മാപ്പുതരൂ. നിനക്കു പരാജ
യം സംഭവിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളും സംഭ
വങ്ങളും േവെറയുണ്ടു്. വാല്മീകിരാമായണെത്ത, മഹാ
ഭാരതെത്ത, കാളിദാസകൃതികെള, േഷൿസ്പിയർ നാ
ടകങ്ങെള നിനക്കു സ്പർശിക്കാനാവുേമാ? ഇല്ല. അതു
പറഞ്ഞാൽ നിനക്കു വല്ലായ്മയുണ്ടാവുകയില്ല. അപകൃഷ്ട
മായതിേനാടു ബന്ധെപ്പടുത്തി നിെന്റ പരാജയെത്തക്കു
റിച്ചു ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു.

പരുക്കൻ സ്പർശം
പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നുെവന്നു പിന്നീടു പലേപ്പാഴും
േതാന്നിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും പറഞ്ഞുേപായിട്ടുണ്ടു്. ഇെതഴുതു
ന്ന കാലംവെര പറേയണ്ടതായും വരും. കുത്സിത രച
നകൾ സമുദായേദ്രാഹമാണേല്ലാ. അതു കണ്ടുെകാണ്ടു
മൗനം അവലംബിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. കഴിവുേകടിെന്റ
വിരൂപമായ ആകൃതി കണ്ണാടിയിെലന്നേപാെല പ്രതി
ഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു െചറുകഥയുണ്ടു് ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പി
െന്റ 50-ആം ലക്കത്തിൽ. സുപ്രസാദ് തേറാെപ്പായിൽ
എഴുതിയ ‘എങ്കിലും അച്ഛാ ഇതു േവണ്ടായിരുന്നു’ എന്ന
കഥ. അച്ഛെനന്താണു് മകെന വിഷാദത്തിൽ എറിയു
ന്ന മട്ടിൽ െചയ്തുകളഞ്ഞതു് ? മകൻ ഒന്നാംക്ലാസ്സിൽ
ജയിച്ചിട്ടും അവനു േജാലികിട്ടിയില്ല. െപൺപിേള്ളർ
സ്ഥിരം ൈശലിയിൽ പുരനിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. കിട്ടുന്ന
പണംെകാണ്ടു് േറഷനരിേപാലും വാങ്ങാൻ വയ്യ. ഈ
കഷ്ടതെയ്ക്കാെക്ക എളുപ്പമാർന്ന പരിഹാരമുണ്ടു്. അച്ഛൻ
ആത്മഹത്യ െചയ്തു. ഇങ്ങെന എത്രെയത്ര ആത്മഹത്യ
കൾ ഈ േലാകത്തു നടക്കുന്നു! അതു് സാഹിത്യത്തി
നു വിഷയമാകാം. വിഷയമായാൽ മാത്രം േപാരേല്ലാ.
അസദൃശമായ രീതിയിൽ അതു പ്രതിപാദിക്കെപ്പടണം.
നൂതനമായ ഉൾക്കാഴ്ച േവണം. ആയിരമായിരം വർഷ
ങ്ങളായി ആ വിഷയം ആരും മഷിെകാണ്ടുെതാട്ടിട്ടില്ല
എന്നു വായനക്കാരനു േതാന്നണം. ഇെതാെക്ക ഉണ്ടാ
വണെമങ്കിൽ എഴുത്തുകാരൻ പ്രതിഭാശാലിയായിരിക്ക
ണം. ഈ കഥാകാരൻ പ്രതിഭാദരിദ്രനാണു്. അേദ്ദഹ
ത്തിനു കഥെയഴുതാനറിഞ്ഞു കൂടാ. ഉപന്യാസെമഴുതാ
േന അറിയൂ. േജാലിെചയ്തു തഴമ്പുവീണ ൈകെകാണ്ടു
പതിെനട്ടു വയസ്സായ േജാലിക്കാരിെപ്പണ്ണു് ഗൃഹനായ
കെന്റ മകനും സുന്ദരനുമായ യുവാവിെന്റ പട്ടുേപാലുള്ള
ൈകയിൽ കയറിപ്പിടിച്ചാൽ അവനു് എന്തുേതാന്നും?
എന്തുേതാന്നുേമാ അതാണു് ഇക്കഥ വായിച്ചേപ്പാൾ
എനിക്കു േതാന്നിയതു്. ൈക മരംേപാെലയാെണങ്കി
ലും പിടിച്ചതു െപണ്ണേല്ല എന്നു വിചാരിച്ചു് െചറുപ്പക്കാ
രൻ മിണ്ടാെത നിെന്നന്നു വരും. ഞാൻ മിണ്ടാെത
നില്ക്കുന്നില്ല.
പ്രഭാതനക്ഷത്രത്തിെന്റ േശാഭ നിമിഷംേതാറും മങ്ങിവ
രുന്നതുേപാെല നമ്മുെട െചറുകഥാസാഹിത്യത്തിെന്റ
േശാഭയും മങ്ങിവരുന്നു.

സ്ഫടികഭാജനം
േശാഭമങ്ങുന്നതു കഥയുേടതു മാത്രമല്ല; കാവ്യത്തിേന്റതു
മാണു്. “െവറുേത േസ്നഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കു”ന്ന ശരത്ചന്ദ്ര
ലാലിെന്റ (ദീപിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ) ഒരു കാവ്യത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗം േകട്ടാലും;
“തകരപ്പാട്ടപ്പുറത്താണിത്തുമ്പുരയ്ക്കുേമ്പാളുയരും സ്വരം േപ്രമെമന്നു ഞാനറിയുന്നു.
ജീവിതെച്ചളിക്കുണ്ടിൽ താഴുെമൻ ചുറ്റും ൈകകൾ
നീണ്ടതു തഴുകാനല്ലിനിയും താഴ്ത്താൻ മാത്രം
പഴുത്ത േപപ്പട്ടികൾ കരെപയ്യുന്നൂ േറാഡിൽ
കറുത്ത പൂച്ചക്കൂട്ടം കടികൂടുന്നു കീഴിൽ
സുനേന്ദ”

ഇങ്ങെനെയാെക്ക എഴുതാൻ ചങ്കൂറ്റമല്ലാെത േവെറ
വല്ലതും േവണ്ടതുേണ്ടാ?
“പരുക്കൻപാറപ്പുറത്താച്ചിരട്ട െകാണ്ടുരയ്ക്കുേമ്പാളുയരും ശബ്ദം കാവ്യെമന്നു ഞാനറിയുന്നു
കവിേത”

എന്നു ഞാെനഴുതുന്നതും ശരത്ചന്ദ്രലാൽ എഴുതുന്ന
തും തമ്മിൽ എേന്ത വ്യത്യാസം? ഉണ്ടു് ഒരു വ്യത്യാസം.
ലാൽ അക്ഷരസംഖ്യ ക്രമെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. എെന്റ വരി
കളിൽ അതില്ല.
ഗൃഹനായകേനാടും ഗൃഹനായികേയാടും േജാലിക്കാർ
േദഷ്യം തീർക്കുന്നതു് കണ്ണാടിപ്പാത്രങ്ങൾ െപാട്ടിച്ചാണു്.
അതുെകാണ്ടു് അവെര അത്തരം പാത്രങ്ങൾ വിശ്വസി
േച്ചല്പിക്കാൻ വയ്യ. കവിെയ േജാലിക്കാരനായി ഞാൻ
കരുതുകയല്ല. അലങ്കാരം േതാന്നിയതു് െവറുെത കള
േയണ്ട, പ്രേയാഗിച്ചു കളയാം എന്നു േതാന്നിയതുെകാ
ണ്ടു പറയുകയാണു്. കവിത ഒരു സ്ഫടിക ഭാജനമാണു്.
ശരത്ചന്ദ്രലാൽ അതു ൈകെകാണ്ടു െതാട്ടാൽ അേദ്ദ
ഹമറിയാെത തെന്ന അതു താെഴ വീഴും, െപാട്ടിച്ചിതറും.
“െപാട്ടിെച്ചറിഞ്ഞാനവൻ എെന്റ േനേര” എന്നു പഴയ
കവിെയേപ്പാെല എനിക്കു പറേയണ്ടതായും വരും.
മഹാഭാരതത്തിൽ, രാമായണത്തിൽ, രഘുവംശത്തിൽ
ഞാൻ മിഴിേചർത്തിരിക്കുേമ്പാൾ ധർമ്മപുത്രരും രാമ
നും രഘുവും എഴുേന്നറ്റു വരുന്നു. േമഘ സേന്ദശം േനാ
ക്കുേമ്പാൾ സംഗീതത്തിെന്റയും സൗന്ദര്യത്തിെന്റയും
മഹാത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്നു. ഇേപ്പാേഴാ? ബ്ലാക്ക് േഹാൾ
മാത്രം…
നവീന െചറുകഥയുെട സൗന്ദര്യം
കാണണെമന്നുേണ്ടാ? എങ്കിൽ
േറമണ്ട് കാർവറുെട െചറുകഥകൾ
വായിക്കണം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
‘കത്തീഡ്രൽ’ എന്ന കഥ വായി
ച്ചാൽ നമ്മൾ കലാസൗഭഗം കണ്ടു
അദ്ഭുതെപ്പടും. ഒരു അന്ധൻ കൂട്ടു
േറമണ്ട് കാർവർ
കാരെന്റ വീട്ടിെലത്തുന്നു. ആഹാര
െമല്ലാം കഴിഞ്ഞു് അയാൾ അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ ഗൃ
ഹനായകൻ െടലിവിഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. കത്തീഡ്ര
ലിെനക്കുറിച്ചുള്ള േഡാക്യുെമന്ററിച്ചിത്രമാണു് െടലിവിഷ
നിൽ. അതിെനക്കുറിച്ചു് അന്ധനു് പറഞ്ഞുെകാടുത്താൽ
െകാള്ളാെമന്നുണ്ടു് ഗൃഹനായകനു്. പേക്ഷ, അയാൾക്കു്
ആശയങ്ങളില്ല; ആവിഷ്കരണ സാമർത്ഥ്യമില്ല. അതു
െകാണ്ടു് “ഒന്നുമില്ല െവറും കത്തീഡ്രൽ” എന്നു പറഞ്ഞു്
ഒഴിയുന്നു. അജ്ഞതയുെട അന്ധകാരവും കാഴ്ചയില്ലാ
ത്തതിെന്റ ഫലമായ അന്ധകാരവും ഒരുമിച്ചുേചർന്നു് കൂ
രിരുട്ടിെന്റ േലാകം നമ്മുെട മുൻപിെലത്തുന്നു. വല്ലാത്ത
ആർദ്രീകരണ ശക്തിയാണു് ഇക്കഥയ്ക്കു്.
മകനുമായി പിണക്കത്തിലായ അച്ഛൻ അവെന കാ
ണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും തീവണ്ടിയാപ്പീസിൽ വന്നു നി
ല്ക്കുന്ന അവെന കാണാൻ ശ്രമിക്കാെത അയാൾ കടന്നു
േപാകുന്നതുമായ മെറ്റാരു കഥ—ട്രാജഡിയുെട തീക്ഷ്ണത
ആവഹിക്കുന്ന േവെറാരു കഥ—ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
കത്തീഡ്രൽ എന്ന കഥെയേപ്പാെല ഇതും മേനാഹരമാ
ണു്. (കഥയുെട േപരു് ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല) ഇെതാെക്ക വാ
യിക്കുന്നവർക്കും വായിക്കാത്തവർക്കും അഷിതയുെട
‘സംശയാലുവായ േതാമസ് ’ എന്ന െചറുകഥ (ഗൃഹ
ലക്ഷ്മി, ലക്കം 1) െവറും നാട്യമായിത്തെന്ന േതാന്നും.
തലമുറകളുെട അന്തരം ചിത്രീകരിക്കാൻ മദ്ധ്യവയസ്ക
യായ ഒരു േകാേളജ് അദ്ധ്യാപികെയയും കുടിയനായ
ഒരു വിദ്യാർത്ഥിെയയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇക്കഥയിൽ
പ്രിെട്ടൻഷൻ അല്ലാെത മെറ്റാന്നുമില്ല.

െപർേവർഷൻ
ഗ്യുന്തർഗ്രാസ്സിെന്റ ‘തകരെച്ചണ്ട’ എന്ന േനാവൽ വാ
യിച്ചിട്ടു കാലേമെറയായി. ഓർമ്മയിൽ നിെന്നഴുതുക
യാണു്. േനാവലിെല പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ആ
മുണ്ടൻ (േപരു് മറന്നുേപായി) ആഹാരം കഴിക്കാനാ
യി േമശയ്ക്കരികിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ അമ്മയുെട
പാവാടയ്ക്കകേത്തക്കു് ഒരുത്തെന്റ േസ്റ്റാക്കിങ് ഇട്ട കാ
ലുയരുന്നതു് അവൻ കാണുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്-അേമരിക്കൻ
ഗ്രന്ഥകാരനായ ഫ്രാങ്ക് ഹാരിസിെന്റ കുപ്രസിദ്ധമായ
My Life and Loves എന്ന ഗ്രന്ഥം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.
അതിൽ അേദ്ദഹം താൻ കുട്ടിയായിരുന്നേപ്പാൾ െചയ്യാ
റുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു മറ്റുള്ളവർ എടു
െത്തഴുതിയതു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ബാലൻ േമശ
യ്ക്കടിയിേലക്കു െപൻസിൽ ഉരുട്ടും. അെതടുക്കാെനന്ന
മട്ടിൽ ‘നാലുകാലിൽ’ ഇഴഞ്ഞു േമശയ്ക്കടിയിേലക്കു െച
ല്ലും. േമശയ്ക്കു ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന െപൺകുട്ടികളുെട കാലുകൾ
കാണാനുള്ള വിദ്യയായിരുന്നു അതു്. ഈ െപർേവർഷ
െനല്ലാം ഞാനിവിെട എഴുതുന്നതു ശരിയെല്ലന്നു വിചാ
രിച്ചു് വായനക്കാർ െനറ്റിചുളിക്കുേന്നാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ ആ
ധർമ്മേരാഷം ശരി. മലയാള മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
കൂര്യനാട് ചന്ദ്രൻ എഴുതിയ ‘സുനന്ദ’ എന്ന കഥവായി
ച്ചേപ്പാൾ ഗ്രാസ്സിെന്റ കഥാപാത്രവും ഫ്രാങ്ക്ഹാരിസും
കാണിച്ച െപർേവർഷൻ എത്ര നിസ്സാരെമന്നു് എനിക്കു
േതാന്നിേപ്പായി. “സുനന്ദ പ്രസവിച്ചു. ദാസ് ആശിച്ചിരു
ന്നതുേപാെല കുട്ടൻ തെന്ന” എന്ന കത്തു് ഭർത്താവിനു
വന്നതു ഭാര്യെയടുത്തു് ഒളിച്ചുവച്ചു. എന്നിട്ടു കരയാൻതുട
ങ്ങി. കൂത്താട്ടുകുളത്താണു് സുനന്ദ പാർക്കുന്നതു്. അന്നു
തെന്ന അവിടേത്തക്കു് അയാൾക്കു ട്രാൻസ്ഫർ കി
ട്ടി. വാേതാരാെത കരയുന്ന ഭാര്യെയയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു്
അയാൾ കൂത്താട്ടുകുളത്തു െചന്നു. പ്രസവിച്ച സുനന്ദെയ
കണ്ടു. സുനന്ദ പശുവാണു്. അേപ്പാൾ അവൾ (ഭാര്യ)
കണ്ണീേരാെട ചിരിച്ചുേപാലും. ഇതു് െപർേവർഷനെല്ല
ങ്കിൽ പിെന്നന്താണു് ? ഹാവ്ലക് എല്ലിസ് മഹാനായ
ൈലംഗിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. അേദ്ദഹം കാമുകി
മാെര മൂത്രവിസർജ്ജനം െചയ്യിച്ചു് അതുകണ്ടു രസിക്കു
മായിരുന്നു. ഈ യൂേറാലഗ്നിയ (urolagnia) െഞട്ടിപ്പി
ക്കുന്നതുതെന്ന. പേക്ഷ, എല്ലിസ്, താങ്കെളത്ര പാവന
ചരിതൻ! താങ്കെളയും സാഹിത്യം െകാണ്ടു് േതാല്പിക്കു
ന്നവർ ഞങ്ങളുെട നാട്ടിലുണ്ടു്.

ശവസംസ്കാര േകരളം
മനുഷ്യെന മൃഗത്തിൽനി
ന്നു േവർതിരിച്ചു നിറുത്തുന്ന
നെമ്മ ശല്യം െചയ്യുകയില്ല
തു് സംസ്കാരമാണു്. ഒരു േദ
േല്ലാ. ആശ്വാസമായി. പുനർ
ശത്തിെന്റ ആശയങ്ങളും
ജനി േനടുേമാ എന്നു് ശങ്ക
ഇല്ലാതില്ല. ‘ശവസംസ്കാര
ആചാരക്രമങ്ങളും ഒരുമി
േകരളം’ എന്ന അന്വർത്ഥനാ
ച്ചു േചരുന്നതിെന സംസ്കാ
മത്തിെലത്തിയാണു് അതു്
രെമന്നു വിളിക്കുന്നു. അതു്
അന്തരിച്ചതു്. േഹാ. അതിെല
ആ
േദശത്തിേന്റതു മാത്രമാ
‘നായകാഭരണം’ െപാടി
െപാടിച്ചു. ശൃംഗാരക്കുഴമ്പു്
ണു്. പിന്നീടു് പിന്നീടു് വരു
പഴകിയതുെകാണ്ടായി
ന്നവർ ആ ആശയങ്ങൾ
രിക്കാം ഇത്ര നാറ്റം…”
ക്കും ആചാരക്രമങ്ങൾക്കും
ഭംഗേമാ േലാപേമാ വരുത്താെത സ്വകീയങ്ങളായ സം
ഭാവനകൾ െകാണ്ടു് അതിനു വികാസം വരുത്തണം.
ഇങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ േകരളത്തിനു് അതിേന്റതായ
സംസ്കാരമുെണ്ടന്നു കാണാം. ആ സംസ്കാരേത്താടു സർ
ക്കാർ പ്രസാധനമായ ‘സംസ്കാരേകരള’ത്തിനു ഒരു
ബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇെല്ലന്നു മാത്രമല്ല അതിെന
അവഗണിക്കുവാൻ േപാലും അധിപന്മാർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.
ശങ്കരസൂരിക്കും ശ്രീധരകവിരാജനും തേപാവനത്തിനും
വിഹരിക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു കളം ഈ മാസിക ഒരു
ക്കിെക്കാടുത്തു എന്നതു മാത്രമാണു സത്യം. േലാകത്തു്
ഒരു മാസികയും ഇവരുെട രചനകൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തു
കയില്ല. അത്രയ്ക്കു വിലക്ഷണങ്ങളാണു് അവ. അേപ്പാഴു
ണ്ടു് സർക്കാരുവക പുറേമ്പാക്കായ “സംസ്കാരേകരളം”
കിടക്കുന്നു. പുറേമ്പാക്കു സൂക്ഷിക്കാൻ നിയമിക്കെപ്പട്ട
വ്യക്തിയുെട സമ്മതേത്താടുകൂടി അവർ തങ്ങളുെട രച
നാഭാസങ്ങൾ അവിേടക്കു വലിെച്ചറിഞ്ഞു. വളെരക്കാ
ലം േകരളീയർ ക്ഷമിച്ചു; സർക്കാരും ക്ഷമിച്ചു. ഇേപ്പാൾ
സംസ്കാരേകരളമില്ല. അതു നിറുത്തിയ സർക്കാരിെന
ഞാൻ സവിനയം അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
“സംസ്കാര േകരളം ഇനി

ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു് ടി. േവണു േഗാപാലൻ എഴു
തിയ േലഖനം (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ലക്കം 18) മന
സ്സിരുത്തിയാണു് ഞാൻ വായിച്ചതു്. േലഖകെന്റ പല
മതങ്ങേളാടും േയാജിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. േവണു
േഗാപാലൻ തേന്റതായ അഭിപ്രായങ്ങളാണു് ആവിഷ്ക
രിക്കുന്നതു്. എേന്റതല്ല. അതുെകാണ്ടു് ചില അഭിപ്രായ
ങ്ങേളാടു് ഞാൻ േയാജിച്ചിെല്ലങ്കിലും കുഴപ്പെമാന്നുമില്ല.
േകരളീയെരയും േകരളസർക്കാരിെനയും അഴുക്കു ചാ
ലിേലക്കു് എറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രസാധനെത്ത
ക്കുറിച്ചു് എഴുതണെമന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നിയതുത
െന്ന വലിയ കാര്യം.
േകരളത്തിെല ഒരുജ്ജ്വലപ്രതിഭാശാലി എനിെക്കഴു
തിയ ഒരു കത്തിൽനിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ എടുെത്തഴു
തെട്ട: “സംസ്കാരേകരളം ഇനി നെമ്മ ശല്യം െചയ്യുക
യില്ലേല്ലാ. ആശ്വാസമായി! പുനർജനി േനടുേമാ എന്നു
ശങ്കയില്ലാതില്ല. ‘ശവ സംസ്കാരേകരളം’ എന്ന അന്വർ
ത്ഥനാമത്തിെലത്തിയാണു് അതു് അന്തരിച്ചതു്. േഹാ,
അതിെല ‘നായകാഭരണം’ െപാടി െപാടിച്ചു. ശൃംഗാ
രക്കുഴമ്പു്; പഴകിയതുെകാണ്ടായിരിക്കാം ഇത്ര നാറ്റം.
മുകിലേനാടു യുദ്ധത്തിനുേപായ പടയാളികൾ (നായ
കന്മാർ) കള്ളുഷാപ്പ് വഴി േവശ്യാലയങ്ങളിൽ തുമുല
യുദ്ധം നടത്തിെവളുപ്പിച്ചു. എങ്ങെനയുണ്ടു് സംസ്കാരം?
മൃതഭാഷെയ സംസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വാല്മീകിവ്യാസകാളി
ദാസന്മാർ ൈചതന്യേമകി വികസിപ്പിച്ച അമൃത ഭാഷ
േകരളത്തിെലത്തി മൃതമായി. പിെന്ന സംസ്കരിക്കാെത
നിവൃത്തിയുേണ്ടാ? അതു സർക്കാർ െചലവിൽ തെന്ന
മാന്യമായി നടന്നു”.

ഭയജനകം
തികച്ചും മനുഷ്യത്വശൂന്യവും ഭീതിജ
നകവുമായ കഥയാണു് േമതിൽ രാ
േജശ്വരിയുെട “കഴുകന്മാർ” (കുങ്കുമം,
ലക്കം 45). വിവാഹിതയായ കൂട്ടുകാ
രി ശാലിനിെയ കാണാൻ േറാസി
േതാമസ് വരുന്നു. ശാലിനിയുെട ഭർ
ത്താവിെന അവൾക്കു കേണ്ട തീരൂ.
േക്രാെച
അയാളുെട പടം ശാലിനി കാണി
ച്ചുെകാടുത്തു. സുന്ദരൻ അതു േപാെര എന്നു ശാലിനി.
േപാര, േനരിട്ടു കാണണെമന്നു േറാസിേതാമസ്. പറമ്പു
താണ്ടി അവർ െചന്നു. ഒരു ഭ്രാന്തെന ഒെരാഴിഞ്ഞ വീ
ട്ടിെല മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ശാലിനി വികാരവിവ
ശയായി അയാളുെട തലെയടുത്തു് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ
ബന്ധിപ്പിക്കുേമ്പാൾ കഥ അവസാനിക്കുന്നു. കഥ എഴു
തുന്നവർക്കു് ജീവിതെത്ത സംബന്ധിച്ചു് ഏതു ‘വിഷ
നു’മാകാം. അതു് ഇക്കഥയിെലന്നേപാെല േരാഗാർത്ത
വുമാകെട്ട. പേക്ഷ, പാരായണം കഴിയുേമ്പാൾ പ്രതി
പാദനത്തിെന്റ സവിേശഷതെകാണ്ടു് ഭാരതിയലങ്കാരി
കൻ പറയുന്ന വിശ്രാന്തി അനുവാചകനു് ഉണ്ടാകണം.
അെല്ലങ്കിൽ ഇറ്റലിയിെല തത്ത്വചിന്തകൻ േക്രാെച പറ
ഞ്ഞ “അനുധ്യാനത്തിെന്റ പ്രശാന്തത” ഉളവാകണം.
വിശ്രാന്തിേയാ പ്രശാന്തതേയാ ജനിപ്പിക്കാൻ ഇക്കഥ
അസമർത്ഥമാണു്. അതിെല ‘ഇേമാഷനൽ വയലൻ
സ് േരാഗാർത്തമാക്കുന്നു വായനക്കാരെന്റ മനസ്സിെന.
സംസ്കൃത സാഹിത്യ ചിന്തകന്മാർ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വൃ
ത്തികെളക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. തദ്വൃത്തിയും തത്സമവൃ
ത്തിയും. െകാലപാതകം േനരിട്ടു കണ്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന
ഭയവും െഞട്ടലുമാണു് െകാലപാതകവർണ്ണനം ജനി
പ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽ ആദ്യെത്ത വൃത്തിയാണു് നടക്കുന്ന
തു്. വർണ്ണനം രസാനുഭൂതിക്കു് കാരണമായാൽ രണ്ടാമ
െത്ത വൃത്തി. ഒഥേല്ലാ വായിക്കുേമ്പാൾ ഇതാണു് ഉണ്ടാ
കുന്നതു്. അടുത്തവീട്ടിെല െകാലപാതകേമാ ചില വാരി
കകളിെല െകാലപാതക റിേപ്പാർട്ടുകേളാ ആദ്യം എഴു
തിയ വൃത്തിേയാടു ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. േമതിൽ രാേജ
ശ്വരിയുെട കഥ സാഹിത്യമല്ല! അതു് Vulgar depravity
മാത്രം.

പാവയ്ക്കയുെട കയ്പു്
ഈ വൾഗർ ഡിേപ്രവി
റ്റി—ആഭാസത്തരേത്താളം
െചല്ലുന്ന വഷളത്തം—
ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലാണു് കൂടുത
ലും കാണുന്നതു്. ഭാരതീയകവി
കൾ ഇതു മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു് മനുഷ്യെര
പിേട്രാണിയസ്
അതിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാനായി ദാ
മ്പത്യജീവിതെത്ത “ആദർശാത്മകമായി” ചിത്രീകരിച്ചു.
സീതയുെടയും ശ്രീരാമെന്റയും കഥ ഒരുദാഹരണം. ദമ
യന്തിയുെടയും നളെന്റയും കഥ േവെറാരുദാഹരണം.
ഈ ചിത്രീകരണങ്ങൾ ദമ്പതിമാർക്കു സഞ്ചരിേക്കണ്ട
മാർഗ്ഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും കാപട്യത്തിെന്റ
സന്തതികളേത്ര. പടിഞ്ഞാറൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ
റീയലിസ്റ്റിക്കാണു്. േറാമൻ സറ്റയറിസ്റ്റ് പിേട്രാണിയ
സിെന്റ കഥയാെണന്നാണു് എെന്റ ഓർമ്മ. സർക്കാർ
ചില കള്ളന്മാെര കുരിശിൽ തറച്ചുെകാന്നു. അവരുെട
മൃതേദഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ േമാഷ്ടിച്ചു െകാണ്ടുേപാകാ
തിരിക്കാൻേവണ്ടി ഒരു പട്ടാളക്കാരെനയും നിയമിച്ചു.
അന്നുതെന്ന സ്വാഭാവികമായി മരിച്ച ഒരാളിെന്റ ശരീ
രം ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്താക്കി വച്ചിരുന്നു. (അവിടെത്ത
ആചാരം അങ്ങെനയായിരുന്നു.) അയാളുെട ഭാര്യ ദുഃ
ഖം സഹിക്കാൻ വയ്യാെത ആ മൃതേദഹത്തിനടുത്തു
വന്നിരുന്നു െനഞ്ചിലടിക്കുകയും മുടി പിച്ചിപ്പറിക്കുകയും
െചയ്തു. കള്ളന്മാരുെട മൃതേദഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പട്ടാ
ളക്കാരൻ സുന്ദരിയായ വിധവയുെട അടുക്കെലത്തി.
ആശ്വാസവചനങ്ങൽ അരുളി. ആഹാരം നല്കി. മുന്തി
രിച്ചാറു കുടിക്കാൻ െകാടുത്തു. വിശപ്പു മാറിയേപ്പാൾ
ശരീരത്തിെന്റ മറ്റാവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. എന്തിേനെറപ്പ
റയുന്നു അവർ രണ്ടുേപരും രാത്രി ഗുഹയ്ക്കകത്തുകിടന്നു.
പട്ടാളക്കാരൻ േപാെയന്നു കണ്ടേപ്പാൾ ബന്ധുക്കൾ
വന്നു് ഒരു മൃതേദഹെമടുത്തു െകാണ്ടുേപായി. മൃതേദ
ഹം നഷ്ടെപ്പട്ടാൽ സർക്കാർ പട്ടാളക്കാരെന െകാല്ലും.
അയാൾ വാളു് വലിച്ചൂരി ആത്മഹത്യയ്ക്കു് ഭാവിച്ചേപ്പാൾ
അവൾ പറഞ്ഞു, ഭർത്താവിെന്റ ശവെമടുത്തു് കുരിശിൽ
െകാണ്ടുവയ്ക്കാൻ. രാത്രി നഷ്ടെപ്പട്ട മൃതേദഹം പിന്നീടു്
കുരിശിൽ വന്നെതങ്ങെനെയന്നു വിചാരിച്ചു് ആളുകൾ
അത്ഭുതെപ്പട്ടു.
“so speak of the woe that is in
marriage” എന്നതു മിൽറ്റെന്റ വാ
ക്കുകളാണു്. അേദ്ദഹമാണു് ദാമ്പ

ത്യജീവിതത്തിെന്റ യാതനെയക്കുറി
ച്ചു് ആദ്യമായി എഴുതിയെതന്നു് എ.
അൽവറസ് പറയുന്നു (Life after
Marriage എന്ന പുസ്തകം). ഭാരതീയ
സാഹിത്യകാരന്മാർ നല്ല ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി പച്ചക്ക
ള്ളം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറുള്ളവർ സത്യെത്ത
സത്യമായി കാണുന്നു. ഒരു വികാരത്തിനും സ്ഥിരതയി
ല്ല എന്നതുെകാണ്ടാണു് ദാമ്പത്യജീവിതം പരാജയെപ്പ
ടുന്നതു്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരാെളത്തെന്ന േസ്നഹി
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അതുേപാെല ജീവിത
കാലമത്രയും ഒരാെള െവറുത്തുെകാണ്ടിരിക്കാനും വയ്യ.
വലിയ ശത്രുക്കൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾെകാണ്ടു് ഉറ്റ
മിത്രങ്ങളാകും. ‘നീയല്ലാെത ഈ േലാകത്തു് എനിക്കാ
രുമില്ല’ എന്നു മധുവിധുകാലത്തു് ഉദ്േഘാഷിച്ച ഭർത്താ
വു് ഒരു മാസം കഴിയുന്നതിനുമുൻപു് േകാടാലിൈക്ക
തട്ടിയൂരി അവെള അടിക്കും. മരിച്ചാൽ െകട്ടിത്തൂക്കും.

“it [the family] will give him power and authority
when no one else will. It will extend to him the
palm of success, when no sign of even basic respect
is forthcoming from any other quarter.” എന്നു് Sex
and Destiny എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ (Germaine Greer)
പറയുന്നതു കള്ളമാണു്. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിെന്റ ഈ

അസത്യാവസ്ഥയിേലക്കു രാജൂനായർ വിദഗ്ദ്ധമായി
ൈകചൂണ്ടുന്നു. “വിവാഹവാർഷികമേല്ല നാെള. എന്താ
ണു സ്െപഷലായിട്ടു് ഉണ്ടാേക്കണ്ടതു് ? പാല്പായസേമാ
അടപ്രഥമേനാ പാേച്ചാേറാ?” എന്നു ഭാര്യയുെട േചാദ്യം.
“ഓർമ്മ പുതുക്കാനാേണാ? എന്നാൽ പാവയ്ക്ക െകാണ്ടു
ള്ള ഏെതങ്കിലും കറിയായാേലാ?” എന്നു് ഭർത്താവി
െന്റ അേങ്ങാട്ടുള്ള േചാദ്യം (ദീപിക വാരികയിെല കാർ
ട്ടൂൺ).
ഇരുട്ടിലാണ്ട മുറി. ഭർത്താവും ഭാര്യ
യും േവെറ േവെറ കിടക്കുന്നു. ഭർ
ത്താവു് ഉണർന്നു്: “തങ്കം, ഉറങ്ങി
േയാ?” ഭാര്യ ഉണർന്നു: “എന്തു േവ
ണം?” ഭർത്താവു്: “ഇങ്ങുവാ” ഭാര്യ
എഴുേന്നറ്റു് അയാളുെട കട്ടിലിേല
ക്കു േപാകുേമ്പാൾ കാലു് കട്ടിലിെന്റ
കാലിൽ തട്ടുന്നു. അവൾക്കു വല്ലാ
ത്ത േവദന. “അേയ്യാ” എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഭർത്താവു് ചാ
ടിെയഴുേന്നറ്റു അവെള എടുത്തു കട്ടിലിൽ കിടത്തി വി
രൽ തടവിെക്കാടുക്കുന്നു. ആശ്വാസവചനങ്ങൾ അരു
ളിെക്കാണ്ടുള്ള ഭർത്താവിെന്റ രതി ക്രീഡ വളെര േവഗ
ത്തിൽ. അഞ്ചു മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞു് ഭാര്യ സ്വന്തം കട്ടിലിേല
ക്കു നടക്കുേമ്പാൾ വീണ്ടും കാലുതട്ടുന്നു. നിലവിളിക്കുന്നു.
അതുേകട്ടു് ഭർത്താവു് േകാപിച്ചു് “എെന്തടീ േനാക്കി നട
ന്നുകൂേട. ശവം”.

െക. ബാലകൃഷ്ണൻ
െക. ബാലകൃഷ്ണൻ മരിച്ചിട്ടു് ഒരു വർഷമായി. കാലം
എത്ര േവഗം േപാകുന്നു! ഒരു മാസം േപാലുമായില്ല
ചരമം കഴിഞ്ഞിെട്ടന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. നമുക്കു്
ഇഷ്ടമുള്ളവരുെട മരണം കാലൈദർഘ്യത്തിെന്റ പ്രതീ
തി ഉളവാക്കുകില്ലായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടു േവണ്ട
ബാലകൃഷ്ണെന്റ മഹത്ത്വം േകരളീയർ മനസ്സിലാക്കാൻ.
“ബാലൻ ജീനിയസ്സാ”െണന്നു് ൈകനിക്കര പത്മനാഭ
പിള്ള—പ്രസ്താവങ്ങളിൽ മിതത്വം പാലിച്ചിരുന്ന ൈക
നിക്കര പത്മനാഭപിള്ള—രണ്ടുതവണ എേന്നാടു പറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞ സത്യം ഒന്നു കൂെട വിശ
ദമാക്കുന്നു കലാകൗമുദിയുെട സ്റ്റാഫ് േലഖകൻ (െക.
ബാലകൃഷ്ണെന ഓർമ്മിക്കുേമ്പാൾ എന്ന േലഖനം. പുറം
7, 8). മരിക്കുന്നതിനു മുൻപു് മനുഷ്യത്വത്തിേലക്കും പുരു
ഷത്വത്തിേലക്കും ഉയർന്നുെചന്നു് ഉത്കൃഷ്ടമണ്ഡലങ്ങൾ
അനാവരണം െചയ്ത വലിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു. െക.
ബാലകൃഷ്ണൻ.
“എടാ, ഉേവ്വ, ഞാൻ േടാൾേസ്റ്റായിെയക്കാൾ വലിയ
എഴുത്തുകാരനാണെടാ” േകശവേദവ് ഇങ്ങെന പല
േപ്പാഴും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വിധത്തിലുള്ള മതിഭ്രമ

ത്തിൽ െപട്ടിരിക്കുകയാണു് നമ്മുെട കവികളും കഥാകാ
രന്മാരും. െകാച്ചു കുട്ടികൾ പാവകെള ലാളിക്കുേമ്പാൾ
അവാസ്തവികമായ േലാകത്തു് പ്രേവശിക്കുമേല്ലാ. അതി
നു സദൃശമായ വിധത്തിൽ ഇവരും അസത്യാത്മകമായ
േലാകെത്തത്തുന്നു സ്വന്തം കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലൂെട.
□

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 ARY
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

