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സാഹിത്യവാരഫലം
1985/08/11-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

പ്രിൻസിപ്പലും ഇെതഴുതുന്ന ആളും ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുക�
യാണു്. മുപ്പേതാളം ആളുകളിൽനിന്നു് ഒരാെള ലൿചറ�
റായി തിരെഞ്ഞടുക്കണം. “േചാദിക്കണം കൃഷ്ണൻനാ�
യേര ഉള്ളൂരിെനക്കുറിച്ചു്” എന്നു ബ്രാഹ്മണനായ പ്രിൻ�
സിപ്പിൽ ആജ്ഞാപിച്ചു. ഞാൻ േചാദ്യങ്ങൾ എറിഞ്ഞു.
ഉേദ്യാഗാർത്ഥികൾ എന്ന ശത്രുക്കെള എറിെഞ്ഞറിഞ്ഞു
വീഴ്ത്തി. അേപ്പാഴുണ്ടു് ഒരു സുന്ദരി വരുന്നു. അവെളക്കണ്ട�
യുടെന പ്രിൻസിപ്പൽ “ഞാൻ േചാദിക്കാം” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. സാഹിത്യത്തിെന്റ ഏതു മണ്ഡലത്തിലാണു് ഫി�
സിക്സ് പഠിച്ച അേദ്ദഹം വിഹരിക്കാൻ േപാകുന്നെതന്നു
വിചാരിച്ചു് ഞാൻ വിസ്മയാധീനനായി ഇരിക്കുേമ്പാൾ
േചാദ്യം ഉയർന്നു: “നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുേമ്പാൾ ഒരു
വിദ്യാർത്ഥി സാരി പിടിച്ചഴിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കു് അടി�
പ്പാവാടേയാടുകൂടി മാത്രം നിേല്ക്കണ്ടതായും വന്നാൽ
എന്തു െചയ്യും?” െചറുപ്പക്കാരി പ്രിൻസിപ്പലിെന തുറി�
െച്ചാന്നു േനാക്കി. മറുപടി പറയാെത ഇറങ്ങിേപ്പാകു�
കയും െചയ്തു. അവൾ േപായില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ പ്രിൻ�
സിപ്പൽ അടുത്ത േചാദ്യം ലാലാജലം ഇറക്കിെക്കാണ്ടു
േചാദിക്കുമായിരുന്നു: “പിന്നീടു് അടിപ്പാവാടയും അവൻ
പിടിച്ചഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തു െചയ്യും?” അങ്ങെന പ്രിൻ�
സിപ്പൽ സ്വാമി േചാദ്യത്തിലൂെട യുവതിെയ സ് ട്രിപ്പ് െച�
യ്തേപ്പാൾ “സാർ, ഞാനിതാ വരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞി�
ട്ടു് ഞാൻ അവിെട നിന്നും േപായി. അശ്ലീലെമഴുതുന്ന
നമ്മുെട പല സാഹിത്യകാരന്മാരും ഈ പ്രിൻസിപ്പലി�
െനേപ്പാെലയാണു്. േനരിെട്ടാന്നും വയ്യ. അതുെകാണ്ടു്
സാഹിത്യത്തിലൂെട അവർ വായനക്കാേരാടു് അനാവൃത�
ത്വെത്തക്കുറിച്ചു േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നു.

വിവാഹലക്ഷ്യം
വസ്തുക്കളുെട വിന്യാസത്തിനുള്ള താലേമാ ഭാജനേമാ
ആണു് സ്ത്രീെയന്ന സങ്കല്പം പുരുഷേമധാവിത്വത്തിെന്റ
ഫലമായ സങ്കല്പമല്ല. അതു പ്രകൃതിക്കു േയാജിച്ചതേത്ര.
േസ്പം—പുരുഷ ബീജം—ഓവെത്ത—ബീജേകാശെത്ത—
പിളർന്നു് അകേത്തക്കു കയറുകയാണു്. ഓവമല്ല േസ്പ�
മിെന പിളർക്കുന്നതു്. പുരുഷബീജത്തിെന്റ യാത്രയ്ക്കു
േഹതുവായ പ്രവർത്തനത്തിലും സ്ത്രീ, ഭാജനമായി വർ�
ത്തിക്കുകയാണു്. അവിെട പുരുഷനാണു ബീജവിന്യാ�
സം നടത്തുക. ഈ ഭാജനത്വം സ്ത്രീയുെട എല്ലാ വ്യാപാ�
രങ്ങളിലും കാണാം. അവൾ പുരുഷൻ േനടിെക്കാണ്ടു
വരുന്നതു സ്വീകരിച്ചു് ഭവനകാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു. പ്ര�
കൃതി സ്ത്രീെയ ഭാജനമായി മാത്രം കരുതുന്നതുെകാണ്ടു്
അവൾ പുരുഷെനേപ്പാെല പ്രവർത്തിക്കുകയും സംസാ�
രിക്കുകയും െചയ്താൽ കാഴ്ചക്കാർക്കു് വല്ലായ്മയുണ്ടാകും.
സത്യമിതാെണങ്കിലും പുരുഷെന തന്നിേലക്കു് ആകർ�
ഷിക്കാൻ സ്ത്രീ പഠിച്ച പണി പതിെനട്ടും േനാക്കും. അതു
വിജയത്തിെലത്തിയാൽ—വിവാഹത്തിൽ പര്യവസാ�
നിച്ചാൽ—സന്തത്യുൽപാദനത്തിലായിരിക്കും അവളുെട
പിന്നീടുള്ള താല്പര്യം. സന്താനം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഭർത്താവു് വളെരേയെറ അവഗണിക്കെപ്പടും. പുരുഷ�
െന ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന േവളയിൽ അയാൾ
ഒഴിഞ്ഞുമാറിയാൽ അവളും ഒഴിഞ്ഞുമാറും. പുരുഷൻ മാ�
റുന്നിെല്ലന്നു കരുതു. അയാെളക്കാൾ ആേരാഗ്യമുള്ള,
സമ്പത്തുള്ള, സൗന്ദര്യമുള്ള േവെറാരു പുരുഷെനക്ക�
ണ്ടാൽ ആദ്യെത്തയാളിെന കരുണകൂടാെത അവൾ
ഉേപക്ഷിച്ചുകളയും. അേപ്പാഴാണു് പുരുഷൻ “അങ്കുശ�
മില്ലാത്ത ചാപല്യേമ മന്നിലംഗനെയന്നു വിളിക്കുന്നു
നിെന്ന ഞാൻ” എന്നു നിലവിളിക്കുന്നതു്. ഈ നില�
വിളിയിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല. നല്ല ഇണെയ േതടുക; നല്ല
സന്താനെത്ത ജനിപ്പിക്കുക ഇതാണു് സ്ത്രീയുെട ലക്ഷ്യം.
അതു ജീവശാസ്ത്രേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ
സത്യമാണു് േമഘനാദൻ ‘മനസ്സിെന്റ ചിറകടികൾ’
എന്ന കഥയിലൂെട ചിത്രീകരിക്കുന്നതു്. സുന്ദരിയായ
വിധവ ഒരവിവാഹിതെന പാട്ടിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു;
വിവാഹത്തിനുേവണ്ടിത്തെന്ന. അയാൾക്കു് അവേളാ�
ടു േസ്നഹമുെണ്ടങ്കിലും കാേമാൽസുകതയാണു കൂടുത�
ലും. അവൾക്കും അയാേളാടു േസ്നഹമില്ലാെതയില്ല.
എന്നാലും വർഗ്ഗസംരക്ഷണത്തിനും സന്തത്യുല്പാദന�
ത്തിനും സഹായിക്കുന്ന വിവാഹമാണു് പരമ ലക്ഷ്യം.
ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കെപ്പടുകയിെല്ലന്നു കാണു�
േമ്പാൾ അവൾ പിന്മാറുന്നു. സ്ത്രീ ‘ഫ്േളർട്ടാ’ണു് എങ്കി�
ലും അവൾ അന്തസ്സു് ൈകവിടാറില്ല. സ്ത്രീയുെട ചവി�
ട്ടുകിട്ടുന്നതുതെന്ന സുഖമാെണന്നു് കരുതുന്ന പുരുഷ�
ന്മാർ ധാരാളമുണ്ടു്. പേക്ഷ, കുഴഞ്ഞാട്ടക്കാരിയും അന്ത�
സ്സിൽ ഭംഗംവരുത്തുകയില്ല. എെന്ന വിവാഹം കഴിക്കൂ
എന്നാണു് കഥയിൽ നായിക ലജ്ജകൂടാെത അയാേളാ�
ടു ആവശ്യെപ്പട്ടതു്. അയാൾ അതിനു വഴങ്ങുന്നിെല്ലന്നു
കണ്ടേപ്പാൾ അന്തസ്സിൽ “െവണ്മയല്ലാത്തെതാന്നും
െചയ്യാത്ത” അവൾ നിഷ്ക്രമിക്കുന്നു. സ്ത്രീയുെട ഈ സ്വ�
ഭാവസവിേശഷതേയയും േമഘനാദൻ ആവിഷ്കരിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ഇെതാെക്ക ആശയവിമർശനം. മേനാരമ ആഴ്ച�
പ്പതിപ്പിൽ പതിവായിവരുന്ന കഥകളിൽനിന്നു് ഇതു
വിഭിന്ന സ്വഭാവം പുലർത്തുന്നു എന്നല്ലാെത േവെറാന്നും
എനിക്കു പറയാനില്ല.

പറയാനുണ്ടു് േവെറാരു കാര്യം.
കണ്ണാടി േനാക്കി രസിക്കുന്നതിൽ
സ്ത്രീക്കാണു പുരുഷെനക്കാൾ കൗ�
തുകം. ആ രസിക്കലിൽ അടിസ്ഥാ�
നപരമായ ഒരു മനഃശാസ്ത്രതത്ത്വ�
മുണ്ടു്. സ്ത്രീ അണിെഞ്ഞാരുങ്ങുന്നതു
മറ്റു പുരുഷന്മാർ അവെള േനാക്കു�
ന്നതിനു േവണ്ടിയാണു്. കണ്ണാടിയി�
േലക്കു േനാക്കി സ്വന്തം പ്രതിഫലനം കണ്ടു് രസിക്കു�
േമ്പാൾ അവൾ തെന്നത്തെന്ന മെറ്റാരാളായി േനാക്കു�
കയാണു്. Ways of Seeing എന്ന നല്ല പുസ്തകത്തിൽ
(John Berger, Pelican Original) ഇതു വിശദീകരിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. േനാക്കുേമ്പാൾ അവൾക്കു് ആഹ്ലാദം. ദൃപഹർ�
േഷ—സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നതു് ദർപ്പണം (കണ്ണാടി) ദർ�
പ്പിപ്പിക്കുന്നതു്—ഗർച്ചമുണ്ടാക്കുന്നതു്—ദർപ്പണം എന്നു�
മാകാം. സ്വന്തം സൗന്ദര്യംകണ്ടു് അഹങ്കാരമുണ്ടാകു�
മേല്ലാ?

സുജാത
സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കലാണു് സുജാത എന്ന കഥാകാ�
രെന്റ പ്രവർത്തനം.

സംഭവങ്ങളുെട പരമ്പരയിലൂെട, അവയുെട അടിെയാ�
ഴുക്കിലൂെട നെമ്മ മെറ്റാരു മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിച്ചു്
സൗന്ദര്യം കാണിച്ചുതരുന്നു ഈ കഥാകാരൻ. കുങ്കുമം
വാരികയിെല (ലക്കം 47) “കരുണ” എന്ന കഥ േനാക്കി�
യാലും. േക്ഷത്രദർശനത്തിനു് എത്തുന്ന പാർവ്വതിയും
ഭർത്താവും. നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവെളങ്കിലും പ്ര�
തികൂല സാഹചര്യത്തിൽെപ്പട്ടു െതണ്ടാനിറങ്ങിയ ഒരു
സ്ത്രീേയാടു് പാർവ്വതിക്കു് അനുകമ്പയുണ്ടാകുന്നു. അവ�
െളയും അവളുെട പതിന്നാലു വയസ്സുള്ള മകെളയും നാ�
ട്ടിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപാകാൻ പാർവ്വതിക്കു് ആഗ്ര�
ഹം. െപൺകുട്ടിയിൽ കണ്ണുവച്ച ഒരുത്തൻ ആ യത്ന�
ത്തിനു വിരാമമിടുന്നു. പാർവ്വതിയുെട ഭർത്താവു് അതു്
അറിയാത്ത താമസം കാറ് േവഗത്തിൽ ഓടിക്കുകയാ�
യി. ഓടുന്ന കാറിനു പിറെക മകെളയും പിടിച്ചുെകാണ്ടു്
ഓടുന്ന ആ പാവെപ്പട്ട സ്ത്രീയുെട ചിത്രം നമ്മെള വിഷാ�
ദത്തിേലക്കുെകാണ്ടുെചല്ലും. വിഷാദം കലയിൽനിന്നു്
ആവിർഭവിക്കുന്നതു െകാണ്ടു് നമുക്കു രസം. സംഭവങ്ങ�
ളുെട സ്പഷ്ടത, ക്രിയാംശത്തിെന്റ ദാർഢ്യം ഇവെയല്ലാം
ഈ കഥയിലുണ്ടു്. കലെകാണ്ടു കലെയ ഒളിച്ചുവയ്ക്കുന്ന
സുജാതയുെട പ്രക്രിയ ഏതു കഥാകാരനും െകാതിക്ക�
ത്തക്കതാണു്. സംശയമില്ല. എനിക്കു കാണാൻ ആഗ്ര�
ഹമുള്ള, ഞാൻ ധരിച്ചിരിേക്കണ്ട, സത്യം ആെരങ്കിലും
കാണിച്ചുതന്നാൽ ഞാൻ അതിെല ന്യൂനതകെളക്കുറിച്ചു്
എന്തിനു് പരാതിെപ്പടണം? സത്യദർശനത്തിനും സത്യ�
മായ സൗന്ദര്യത്തിെന്റ ദർശനത്തിനും േവണ്ടിയാണു്
ഞാൻ സാഹിത്യകൃതികൾ വായിക്കുന്നതു്. സത്യവും
സൗന്ദര്യവും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന സുജാതയുെട ചില അവി�
ദഗ്ദ്ധതകൾ ഞാൻ പരിഗണിക്കാെത അേദ്ദഹത്തിനു
നന്ദി പറയുന്നു.

െജ.ബി.എസ്.
െഹാൾേഡൻ

നന്ദി കലാകാരന്മാേരാടു മാത്രമ�
ല്ല ശാസ്ത്രകാരന്മാേരാടും പറേയ�
ണ്ടതായിവരും. അപ്പം—bread—
ഈശ്വരശരീരവും മുന്തിരിച്ചാറു്
ഈശ്വരരക്തവുമാെണന്നാണു്
സങ്കല്പം. രക്തെമാഴുകുന്ന അപ്പം
bleeding host—ഒരു േദവാലയ�

ത്തിൽ കാണാറായി. അതു് Bacillus prodigiosus
എന്ന അണുെകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചുവപ്പുനിറമാെണന്നു
ഇംഗ്ലീഷ് ബേയാ െകമിസ്റ്റ് െജ.ബി.എസ്. െഹാൾ�
േഡൻ (Haldane) കണ്ടുപിടിച്ചു. വിശ്വാസത്തിെന്റ കണ്ണു്
അണു വരുത്തുന്ന ചുവപ്പുനിറെത്ത ഈശ്വരരക്തമാ�
യി കാണുകയാെണന്നു് അേദ്ദഹം െതളിയിച്ചു (God-
Makers എന്ന പ്രബന്ധം). ഞാൻ വടെക്കാരു സ്ഥല�
ത്തു് കഴിഞ്ഞുകൂടുകയായിരുന്നു. അന്നു ഞാൻ വിദ്യാർ�
ത്ഥി. ഞാൻ താമസിച്ച വീട്ടിനടുത്തു് ഒരു േദവാലയമു�
ണ്ടു്. അവിെട േജാലിയുള്ള ഒരാൾ ഒരു െകാച്ചു പാവാ�
ടയുമായി കാലത്തു് എത്തി. അതിൽ ഒരു ചുവന്നപാ�
ടു്. “േദവിക്കു് ആർത്തവമായിരിക്കുന്നു” എന്നു് അയാൾ
അറിയിച്ചു. ഭയഭക്തി വികാരങ്ങേളാെട എെന്റ അച്ഛൻ
േദവീവിഗ്രഹെത്ത ഉടുപ്പിച്ചിരുന്ന പാവാടയിെല ആ ചു�
വന്ന പാടുെതാട്ടു കണ്ണിൽ വച്ചു. അന്നും ഈശ്വര വിശ്വാ�
സിയായിരുന്ന ഞാൻ അതിൽ െതാടാൻ േപായില്ല.
അച്ഛൻ േദഷ്യെപ്പട്ടു് “െതാട്ടു കണ്ണിൽ വെയ്ക്കടാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഞാൻ മിണ്ടാെത നിന്നേതയുള്ളു.
ഇന്നും ഈശ്വരവിശ്വാസിയായ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു
Bacillus prodigiosus െറാട്ടിയിൽ സാംക്രമിക േരാഗമു�
ണ്ടാക്കുന്നതുേപാെല പട്ടുപാവാടയിലും അതുണ്ടാക്കുക�
യിേല്ല എന്നു്.

ഹായ്
സാംക്രമിക േരാഗം െറാട്ടിയിൽ മാത്രമല്ല വാക്കുകളിലും
വരുെമന്നതിനു െതളിവാണു് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല
(ലക്കം 19) ‘ജാൺകി’ എന്ന പരിഹാസ കഥ. അനു�
ഗൃഹീതനായ പി.െക. രാജരാജവർമ്മ പണ്ടു പഞ്ചുേമ�
േനാേനയും കുഞ്ചിഅമ്മേയയും അവതരിപ്പിച്ചു. അവരു�
െട സംഭാഷണങ്ങൾ േകട്ടും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടും
നമ്മൾ ഉള്ളുകുളിർെക്ക ചിരിച്ചു. ഇന്നു് ‘ജാൺകി’ എഴു�
തിയ െകാച്ചുലക്ഷ്മി ആ മണ്ഡലത്തിൽ കയറിനിന്നു്
േപേക്കാലം കാണിക്കുന്നതു് എന്തിനാണു്? ജാൺകി
എന്നാൽ ജാനകി. അവൾ ദുബായിൽ േപായിട്ടു് വീട്ടി�
െലത്തിയേപ്പാൾ ജാൺകി ആയി മാറി. “പറ്റി ഓപ്പൺ
കുട്ടി” എന്നു് അവൾ പറയുന്നു. “െപട്ടി തുറ്ക്കു്” എന്നാ�
ണു് അർത്ഥം. “ജാൺകി കം. ഓറ്റിേപ്പായി മമ്മിേയാടു്
സ്പീക്ക്”—ജാനകി വന്നു. ഓടിേപ്പായി അമ്മേയാടു സം�
സാരിക്കു, എന്നു് അർത്ഥം. ഇെതാെക്ക േകട്ടു് അമ്മ
ജാനകിേയാടു തിരിച്ചു ദുബായിയിൽ േപാകാൻ പറയു�
േമ്പാൾ കഥ അവസാനിക്കുന്നു.

െനല്ലു കുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഉലക്ക ഓേരാ തവ�
ണയും ഉരലിൽ വീഴുേമ്പാൾ ചുണ്ടുകൾക്കിടയിലൂെട ‘ശൂ’
എന്നു ശബ്ദം പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന െനല്ലുകുത്തുകാരികെള�
യും അരി നിറച്ച വട്ടികൾ ഒന്നിനു് േമലായി ഒെന്നാന്നു�
വച്ചു് മുണ്ടിെന്റ അറ്റം തട്ടിെത്തറിപ്പിച്ചു് തുടകാണിച്ചു്
കേമ്പാളത്തിേലക്കു നടക്കുന്ന അരിക്കാരിെപ്പണ്ണുങ്ങ�
െളയും മൂക്കളചീറ്റി ദൂെരെയറിഞ്ഞിട്ടു് ൈകകഴുകാെത
കറികലക്കി അടുപ്പിേലറ്റുന്ന അടുക്കളക്കാരികെളയും
രസിപ്പിക്കാൻ േപാന്ന തരംതാണ ഫലിതമാണു് ഇതി�
ലുള്ളതു്. ഫലിതമല്ല ഫളിതം. ഹായ്.

േജ്യാത്സ്യം
ഫ്രഞ്ച് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണു് Michel Gauquelin. മനു�
ഷ്യെന്റ ജനനസമയെത്ത ഗ്രഹങ്ങളുെട നില അവെന്റ
ജീവിതെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നുെവന്നു െതളിയിച്ചു അേദ്ദ�
ഹം. ബൽജിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ മനഃശാസ്ത്ര�
ജ്ഞെന്റ അനുമാനങ്ങൾ നൂറിനു നൂറും ശരിയാെണന്നു്
അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. അതുെകാണ്ടും തൃപ്തനാകാെത ആ
ഫ്രഞ്ച് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബ്രിട്ടീഷ് ബിേഹവിയറിസ്റ്റ്
H. J. Eysenck-േനാടു് ആ അനുമാനങ്ങൾ പരിേശാധി�
ക്കാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. “െതളിവുകളിൽ െതെറ്റാന്നുമി�
െല്ലന്നു്” അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. (Illustrated Weekly
July 21–27) “Ultimately, to vindicate his bonafides
Gauquelin submitted his findings to none other
than the famous tough-minded British behavioural
psychologist, professor H. J. Eysenck (of Know Your
Own I. Q fame) who is specially known for his hard
line approach to pseudo-sciences. His Verdict? I
can find nothing wrong with the evidence.” എന്നു
വീക്ക് ലിയിെല േലഖകൻ മുകൾ ശർമ്മ. ഇേദ്ദഹം ഫ്ര�
ഞ്ച് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞെന്റയും ബ്രിട്ടീഷ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ�
െന്റയും രചനകൾ കേണ്ടാ? സംശയം. േകാളിൻ വിൽ�
സെന്റ Mysteries എന്ന പുസ്തകത്തിൽ “In England
Professor H. J. Eysenck a tough-minded behavioural
psychologist was asked to check Gauquelin’s results;
he was equally astonished to find that they seemed
to be accurate. േകാളിൻ വിൽസെന്റയും മുകൾ ശർമ്മ�
യുെടയും വാക്യങ്ങൾക്കുള്ള സാദൃശ്യം േനാക്കിയാലും.
വിൽസൺ പറഞ്ഞതു് ശർമ്മയും ലജ്ജകൂടാെത ആവർ�
ത്തിക്കുന്നേതയുള്ളു.

H. J. Eysenck, D. K. B. Nias ഇവർ
രണ്ടുേപരും േചർെന്നഴുതിയ
Astrology എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ
വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. Michel Gauquelin,
Francoise Gauquelin ഇവരുെട
അനുമാനങ്ങെള നിഷ് കൃഷ്ടമായി
പരിേശാധിച്ചതിനുേശഷം ഐസൻ�
ക്കും കൂട്ടുകാരനും കരംതെന്ന”—
അങ്ങെനയുമുേണ്ടാ ഒരു കരം?

“ഗാന്ധിജി യൂണിേവഴ്സിറ്റി െചന്നുേചരുന്ന തീരുമാനം
േജ്യാത്സ്യത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കു് ഒട്ടുംതെന്ന ആഹ്ലാ�
ദദായകമല്ല. “We have indicated the sort of conclusion
we would draw from the material surveyed. It may
be the right conclusion or it may not. Only time will
tell” എന്നാണു് അവർ സന്ദിഗ്ദ്ധതേയാെട എഴുതുന്ന�
തു്. 1978-ലാണു് േകാളിൻ വിൽസെന്റ Mysteries പ്ര�
സിദ്ധെപ്പടുത്തിയതു്. Astrology എന്ന പുസ്തകം 1982-
ലും. ഫ്രഞ്ച് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ അനുമാനങ്ങെളക്കുറിച്ചു്
ഐസൻക് ആദ്യം അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പറഞ്ഞതു് വർഷ�
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സന്ദിഗ്ദ്ധമായി പറേയണ്ടിവന്നി�
രിക്കാം. േകാളിൻ വിൽസെന്റ പുസ്തകം പകർത്തിയ
വീക്ക് ലി േലഖകൻ അതറിഞ്ഞില്ല.

കലയുെട ശക്തി

അമൃതാപ്രീതം

െറാമാൻസിെന്റ കണ്ണുെകാണ്ടു് തക�
ഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള പരീക്കുട്ടിയുെട�
യും കറുത്തമ്മയുെടയും ജീവിതെത്ത
േനാക്കിയേപ്പാൾ ‘െചമ്മീൻ’ എന്ന
േനാവലുണ്ടായി. തികഞ്ഞ മനുഷ്യ�
ത്വത്തിെന്റ കണ്ണുെകാണ്ടു് അേദ്ദ�

ഹം േതാട്ടികെള േനാക്കിയേപ്പാൾ ‘േതാട്ടിയുെട മകൻ’
എന്ന േനാവൽ ആവിർഭവിച്ചു. ഈ കൃതികളിൽ ഏതി�
നു കലാസൗന്ദര്യം കൂടും എന്ന േചാദ്യത്തിനു് ഇേപ്പാൾ
ഉത്തരം നേല്കണ്ടതില്ല. സാന്ദ്രതയാർന്ന മനുഷ്യത്വമു�
ള്ള കലാസൃഷ്ടികൾക്കു് ആർദ്രീകരണശക്തി കൂടും. ആ
ശക്തിവിേശഷമാണു് അമൃതാപ്രീതത്തിെന്റ ഛേല്ലാ
എന്ന കഥയ്ക്കുള്ളതു്—(Chhallo, Illustrated Weekly)
ഹുങ്കുംചന്ദിനു് ആദ്യെത്ത ഭാര്യയിലുണ്ടായ മകളാണു്
ഛേല്ലാ. ധനികനായിരുന്ന അയാൾ ഇന്ത്യയുെട വിഭജ�
നേത്താെട ദരിദ്രനായി. മകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കുട്ടകൾ
വിറ്റാണു് അയാൾക്കും രണ്ടാമെത്ത ഭാര്യയ്ക്കും കഴിഞ്ഞുകൂ�
േടണ്ടതു്. ആരും കുട്ടകൾ വാങ്ങുന്നില്ല. മധുരവാക്കുകൾ
പറയാേനാ മധുരപ്പുഞ്ചിരി സമ്മാനിക്കാേനാ െപൺകു�
ട്ടിക്കു അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണു് വിൽപന�
നടക്കാത്തെതന്നു് ഹുങ്കം ചന്ദ്രിെന്റ രണ്ടാമെത്ത ഭാര്യ
കുറ്റെപ്പടുത്തി. അതു േകട്ടു േകട്ടു് സഹിെകട്ടു് ഛേല്ലാ ഒരു�
ത്തെന േനാക്കി ചിരിച്ചു. അയാൾ നൂറുരൂപേനാട്ടു് മാ�
റ്റിയിട്ടു് കുട്ടകളുെട വില െകാടുക്കാെമന്നു പറഞ്ഞ് അവ�
െള കാറിൽ കയറ്റിെക്കാണ്ടുേപായി. അയാൾ അവ�
െള ബലാത്സംഗം െചയ്തു. േബാധം വീണ്ടുകിട്ടിയേപ്പാൾ
താെനാരു മരച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടാണു അവൾ
കണ്ടതു്. േപാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാലണ ബസ്സ്
കണ്ടക് ടർക്കു െകാടുക്കാനായി തപ്പിേനാക്കിയേപ്പാൾ
ഒരു പുതിയ പത്തുരൂപേനാട്ട് കണ്ടു. അവൾടിക്കറ്റ് വാ�
ങ്ങി. കുട്ടകൾ വിറ്റിട്ടുവരുേമ്പാൾ അരേസ്സർ ഇറച്ചിയും
പച്ചമുളകും മറ്റും വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരണെമന്നു് അച്ഛൻ
പറഞ്ഞിരുന്നു. ഛേല്ലാ എല്ലാം വാങ്ങി. മാംസം പാക�
െപ്പടുത്തുന്നതിെന്റ മണം ഉയർന്നു ഭവനത്തിൽ. അച്ഛനു
സേന്താഷം. മാംസം െപാരിക്കുകയാണു്, തെന്റ മന്ദസ്മി�
തവും െപാരിയുന്നതായി ആ െപൺകുട്ടിക്കു േതാന്നി.

ഇക്കഥ വായിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ
പരിസരങ്ങൾ മറന്നു.

എെന്റ ൈകയിലിരുന്നതു് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാരികയാെണ�
ന്നതു വിസ്മരിച്ചു. അതിെല െവള്ളക്കടലാസ്സും കറുത്ത
അക്ഷരങ്ങളും കണ്ടില്ല. കണ്ടതും ആ െപൺകുട്ടിെയ
മാത്രം. ധർഷണം െചയ്യെപ്പട്ട അവെള ഓർമ്മിച്ചു് ഞാ�
നിേപ്പാഴും ദുഃഖിക്കുന്നു. കലയുെട ശക്തി എന്നല്ലാെത
എന്തുപറയാൻ?

രാജുനായർ

ഒരുത്തൻ മെറ്റാരുത്തെന
വസ്തുവായി കാണുന്നതാണു്
ഇന്നെത്ത സവിേശഷത.
േമലുേദ്യാഗസ്ഥൻ കീഴുേദ്യാ�
ഗസ്ഥെന നിേശ്ചതനവസ്തു�
വായി കരുതുന്നു. ഫയൽ
ചുമന്നു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന
ക്ളാർക്കിെന ഉേദ്യാഗസ്ഥധുര�
ന്ധരൻ േനാക്കുകേപാലുമില്ല.
ഭർത്താവു് ഭാര്യെയ വസ്തു�
വായി വീക്ഷിക്കുന്നു…

സി.പി. രാമസ്വാമിഅയ്യർ
തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായി�
രിക്കുന്ന കാലം അസംബ്ലി
വി.െജ.റ്റി. േഹാളിൽ വച്ചാ�
ണു് കൂടാറു്. അസംബ്ലിയിൽ
ഒരു െമമ്പർ േഘാരേഘാരം
പ്രസംഗിക്കുേമ്പാൾ ഫാനി�
െന്റ ഒരിതൾ ഇളകിെത്തറി�
ച്ചു. ആരുെടയും കഴുത്തറ്റില്ല.
എങ്കിലും രണ്ടു എഞ്ചിനീയറ�
ന്മാരുെട േജാലി േപായി.

ഹജൂർകേച്ചരിയിെല േക്ലാക്ക് ചത്തിരിക്കുന്നതു് സി.പി.
കണ്ടു. േക്ലാക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായ
ഉേദ്യാഗസ്ഥനു് സസ് െപൻഷൻ.

മഹാരാജാവു് ആറാട്ടിനു് എഴുന്നള്ളുേമ്പാൾ ഒരുകട്ട
െചളിയിൽ ചവിട്ടി, അേദ്ദഹം തിരിെഞ്ഞാന്നു േനാക്കി.
പി.ഡബ്ൾയു.ഡി. െസക്ഷനാഫീസർ വീട്ടിലിരിപ്പായി.

അന്നു് ഒരു േറാഡിലും കുണ്ടും കുഴിയുമില്ല. ഇന്നു് അവയ�
ല്ലാെത മെറ്റാന്നുമില്ല, തിരുവനന്തപുരെത്ത പാളയത്തു്
കൺസ്റ്റബിൾ നില്ക്കുന്നതിനു ചുറ്റുമായി വലിയ കുഴികൾ
ഉണ്ടു്. സൂക്ഷിച്ചു് കാേറാടിച്ചിെല്ലങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഒടിയും.
ഓേട്ടാറിക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവെന്റ നെട്ടല്ലിെന്റ ‘ഡി�
സ്ക് ’ െതറ്റും. എെന്താരു ഗതിേകടു് ! ഈ ഗതിേകടിെന�
ത്തെന്നയാണു് ദീപികയിെല കാർട്ടുണിസ്റ്റ് രാജുനായർ
ഹൃദ്യമായി പരിഹസിക്കുന്നതു്. നല്ല കാർട്ടുണിസ്റ്റാണു്
അേദ്ദഹെമന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല.

മനസ്സു് കാരാഗൃഹത്തിൽ
ഏെതങ്കിലും ‘ഐഡിേയാളജി’ മന�
സ്സിെന കാരാഗൃഹത്തിലാക്കിയാൽ
േലാകത്തിെന്റ സമഗ്രരൂപത്തിലു�
ള്ള ദർശനം അതിനു കിട്ടുകയില്ല.
മുൻവശത്തു് കമ്പിവാതിലും അതി�
നു മുൻപിൽ അർദ്ധാന്ധകാരത്തി�
ലമർന്ന ഇടനാഴിയും. ഭിത്തിയുെട
ഒരു വശത്തുള്ള െകാച്ചു ജന്നലിൽക്കൂടി രാത്രി േനാക്കി�
യാൽ മൂേന്നാ നാേലാ നക്ഷത്രങ്ങെള മാത്രം കാണും.
ആ മനുഷ്യൻ കാരാഗൃഹത്തിെന്റ മുറ്റത്തുവന്നു നിന്നു്
മുകളിേലക്കു േനാക്കെട്ട. ആയിരമായിരം നക്ഷത്രങ്ങ�
െള കാണും. ഐഡിേയാളജിയുെട കാരാഗൃഹത്തിൽ
കിടക്കുന്ന െകാളാടി േഗാവിന്ദൻകുട്ടിക്കു ൈവക്കം മു�
ഹമ്മദ് ബഷീറിെന്റ ‘ശബ്ദങ്ങൾ’ എന്ന െകാച്ചു േനാവ�
ലിെന്റ രാമണീയകം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. “അറയ്ക്കു�
ന്ന അനാശാസ്യതകൾ കലാസൗന്ദര്യം െതാട്ടു െതറി�
പ്പിക്കാത്ത മട്ടിൽ അനാവരണം െചയ്യുകേയ ബഷീർ
‘ശബ്ദങ്ങ’ളിൽ െചയ്തിട്ടുള്ളു” എന്നു് അേദ്ദഹം ജനയുഗം
വാരികയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അത്രകണ്ടു ശരിയ�
ല്ല ആ പ്രസ്താവം. ഏകാന്തതയുെട ദുഃഖവും െസക്സിെന്റ
മാദകത്വവും അതിെന്റ അർത്ഥശൂന്യതയും ഇേമജുക�
ളിലൂെട ആവിഷ്കരിക്കുന്ന അതിസുന്ദരമായ േനാവലാ�
ണു ‘ശബ്ദങ്ങൾ’. അതുേപാെലാരു കൃതി അതിെന്റ രച�
നാകാലത്തിനു മുൻപു് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പില്ക്കാലത്തുമില്ല.
കലയുെട ലക്ഷ്യം ആസ്വാദനമാണു്. യുക്തിെകാണ്ടു്
അതു് ഉണ്ടാക്കുവാൻ വയ്യ. ഒരു ഐഡിേയാളജിെകാ�
ണ്ടും ബന്ധിക്കെപ്പടാത്ത എെന്റ മനസ്സു പറയുന്നു ശബ്ദ�
ങ്ങൾ േചേതാഹരമാെണന്നു്. അതിൽക്കൂടുതലായി െത�
ളിെവാന്നും ഹാജരാക്കാനില്ല.

മനുഷ്യൻ മരണംകണ്ടു് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽനിന്നു് ഓടി�
െയാളിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണു് അന്യവത്കരണ�
േബാധം. അസ്തിത്വത്തിെന്റ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്നു
മാത്രം ചിലർ ഓടിെയാളിക്കുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന കാരാഗൃ�
ഹവാസ തുല്യമായ അനുഭൂതി അതിെനക്കാൾ ഭയങ്കര�
മാണു്.

രാവണൻേകാട്ട
അങ്ങു് വടേക്കയിന്ത്യയിെല കാര്യമാണു പറയുന്നതു്.
ബസ്സ് എേസ്റ്ററ്റിൽ പ്രേവശിച്ചാൽ േറാഡിൽ പിരിയുന്നി�
ടെത്താെക്ക ൈകചൂണ്ടിപ്പലകകൾ വച്ചിട്ടുണ്ടു്. േഹാ�
സ് പിറ്റൽ മാർഗ്ഗ്, േപാസ്റ്റാഫീസ് മാർഗ്ഗ്, െസക് റ്റർ 7
മാർഗ്ഗ് എെന്നാെക്ക. ഇവേയാെടാപ്പം ഓർഡനൻസ്
ഫാക് ടറി മാർഗ്ഗ് എന്നു് എഴുതിവച്ചിട്ടുള്ള േബാർഡുക�
ളുമുണ്ടു്. ആ പലകകളിെല എഴുത്തു വായിച്ചു മനസ്സി�
ലാക്കി അവ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പാതകളിലൂെട നട�
ന്നാൽ ഫാക് ടറിയിെലത്തും. ഇെല്ലങ്കിൽ കറങ്ങിേപ്പാ�
കും. ഈ കറങ്ങിേപ്പാകലാണു കുമാരി വാരികയിെല
‘മാനസി’ എന്ന കഥ വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കുണ്ടായതു്.
വിനയൻ അതിസുന്ദരിയായ മാനസിെയ പരിചയെപ്പ�
ട്ടു. ഉത്കടമായി േസ്നഹിച്ചു. േപ്രമാഭ്യർത്ഥന നടത്തി�
യേപ്പാൾ അവൾ പുച്ഛിച്ചു് കണ്ണാടിെയടുത്തു മുഖംേനാ�
ക്കാൻ അയാേളാടു പറഞ്ഞു. കാലം കഴിഞ്ഞു. വിനയൻ
ഐ.എ.എസ്. ഉേദ്യാഗസ്ഥനായി. അേപ്പാേഴക്കും േവ�
ശ്യയായി മാറിയ മാനസി േവെറാരു േപരിൽ അയാ�
ളുെട അടുെത്തത്തി. വിനയനു് അവെള മനസ്സിലായി.
അവൾെക്കാട്ടു് അയാെള മനസ്സിലായതുമില്ല. സഹധർ�
മ്മിണിയാകാൻ വിനയൻ അവെള ക്ഷണിച്ചു. “എെന്റ
വിനുേവട്ടാ” എന്നു പറഞ്ഞു് അവൾ േതങ്ങിക്കരഞ്ഞു.

ഒരു മാനസിക േപ്രരണ ഒരു സംഭവമുളവാക്കുന്നു. അതി�
േനാടു ബന്ധെപ്പട്ടു േവെറാരു സംഭവം. ഒടുവിൽ പര�
േകാടി, സംഭവങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ട
ബന്ധം ഇക്കഥയിൽ കാണാനില്ല. േസ്നഹിക്കുന്ന പു�
രുഷൻ വിരൂപനാെണന്നു പറഞ്ഞവൾ െപാടുന്നനേവ
“എെന്റ വിനുേവട്ടാ” എന്നു നിത്യജീവിതത്തിൽ വിളി�
ക്കുമായിരിക്കും. പുച്ഛിച്ചവെള പുരുഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന�
തും നിത്യജീവിതത്തിെല സംഭവമാകാം. പേക്ഷ, കല�
യിൽ കാര്യകാരണ ബന്ധമില്ലാെത സംഭവങ്ങൾ അടു�
ക്കിവച്ചുകൂടാ. വച്ചാൽ ദൃഢപ്രത്യയം ഉളവാകുകയില്ല.
േഹാസ് പിറ്റൽ മാർഗ്ഗിൽ നിന്നു േപാസ്റ്റാഫീസ് മാർ�
ഗ്ഗിേലക്കും അവിെട നിന്നു് െസക് ടർ 7 മാർഗ്ഗിേലക്കും
േപായി കഷ്ടെപ്പടുന്ന ആളിെന്റ മാനസികാവസ്ഥയാ�
ണു് ഇക്കഥ അനുവാചകനു ജനിപ്പിക്കുന്നതു്. ൈകചൂ�
ണ്ടിപ്പലകകൾ നിർേദ്ദശിക്കുന്ന പാതകളിലൂെട നടന്നു
ഫാക് ടറിയിെലത്താൻ ഇവിെട കഴിയുന്നില്ല.

ഹാരത്തിൽ പല പൂക്കളുണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും എല്ലാ
പൂക്കേളയും കൂട്ടിയിണക്കുന്നതു വാഴനാരാണു്. കഥയി�
െല സംഭവങ്ങെള കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്ന ഒരു തന്തു ഉണ്ടായിരി�
ക്കണം.

എല്ലാം വസ്തുക്കൾ
ഒരുത്തൻ മെറ്റാരുത്തെന വസ്തുവായി കാണുന്നതാണു്
ഇന്നെത്ത സവിേശഷത. േമലുേദ്യാഗസ്ഥൻ കീഴുേദ്യാഗ�
സ്ഥെന നിേശ്ചതന വസ്തുവായി കരുതുന്നു. ഫയൽ ചു�
മന്നു മുന്നിൽ നില്ക്കുന്ന ക്ലാർക്കിെന ഉേദ്യാഗസ്ഥധുരന്ധ�
രൻ േനാക്കുകേപാലുമില്ല. ഭർത്താവു് ഭാര്യെയ വസ്തുവാ�
യി വീക്ഷിക്കുന്നു. പതിവുകാരനു് േവശ്യ സ്ത്രീയല്ല, ജീവന�
റ്റ വസ്തുവേത്ര. േഡാക് ടർമാർ േരാഗികെള വസ്തുക്കളായി
കരുതുന്നു. ഈ ക്രൂരതയ്ക്കു് എതിരായി സുന്ദർ ഉയർത്തു�
ന്ന ശബ്ദം കലാകൗമുദിയിൽനിന്നു് േകൾക്കാം. തിരുവ�
നന്തപുരെത്ത മാനസിക േരാഗാശുപത്രിേയാടു ബന്ധ�
െപ്പട്ട െഞട്ടിക്കുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങൾ അേദ്ദഹം ഒെന്നാ�
ന്നായി എടുത്തു നിരത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതു വായിച്ചു് സർ�
ക്കാരും േഡാക് ടർമാരും ബഹുജനവും കണ്ണുതുറെന്ന�
ങ്കിൽ!

പി.സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ

പി.സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ തിരുവനന്ത�
പുരെത്ത ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശുപത്രി�
യിൽ േരാഗിയായി കിടന്ന കാലം.
ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത കാണാൻ െച�
ന്നു. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ േനരേമ്പാക്കുകൾ
പറഞ്ഞു് സന്ദർശകെര ചിരിപ്പിച്ചു.
അേദ്ദഹം അന്നു പറഞ്ഞ ഒരു േന�
രേമ്പാക്കു് ഇവിെട എഴുതാം. ഒരു േഡാക് ടർ െകാട്ടാ�
രംേപാലുള്ള െകട്ടിടംവച്ചു. അതിെന്റ ഒരു ഭിത്തിയിൽ
ഒരു ദ്വാരമിട്ടു. രാത്രി കിടക്കുേമ്പാൾ അയാൾ ൈക ദ്വാ�
രത്തിലൂെട കടത്തി െവളിയിലിടും. േനരം െവളുക്കുന്നതു�
വെര ആ ൈക പുറത്തായിരിക്കും. എന്തിനാണു് അങ്ങ�
െന െചയ്യുന്നെതന്നു് ആേരാ േചാദിച്ചേപ്പാൾ േഡാക് ടർ
മറുപടി നല്കി: “വല്ലവനും ഇതിേല േപാകുേമ്പാൾ വല്ല
കറൻസിേനാട്ടും വയ്ക്കണെമന്നു േതാന്നിയാൽ വച്ചുെകാ�
ള്ളെട്ട എന്നു വിചാരിച്ചാണു്.”

□
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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

