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സാഹിത്യവാരഫലം
1985/09/08-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

സിെസറിയയിെല ബിഷപ്പ് കന്യാസ്ത്രീകൾക്കു നല്കിയ
ഒരു ഉപേദശെത്തക്കുറിച്ചു ഞാൻ എവിെടേയാ വായി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. നപുംസകങ്ങളാെണങ്കിലും പുരുഷ ശരീരങ്ങ�
െള േപടിക്കണെമന്നാണു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു്. െകാ�
മ്പു മുറിെച്ചടുക്കെപ്പട്ട കാള േദഷ്യെപ്പടുേമ്പാൾ മുൻപു
െകാമ്പിരുന്ന ഭാഗം െകാണ്ടു് പ്രതിേയാഗിെയ ഇടിക്കും.
അതുേപാെല വൃക്ഷണേച്ഛദം െചയ്യെപ്പട്ട പുരുഷന്മാർ
ഉത്കടമായ കാമവികാരത്തിനു വിേധയരാകുേമ്പാൾ…
ഉറവ വറ്റിയ നമ്മുെട ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ വീണ്ടും
വീണ്ടും തൂലിക ഉന്തുന്നതു കാണുേമ്പാൾ െകാമ്പുേപായ
കാളകളും മുഷ്കരഹിതരായ പുരുഷന്മാരും നടത്തുന്ന
ആക്രമണങ്ങെളക്കുറിച്ചാണു് എനിേക്കാർമ്മ വരിക.
ഫലശൂന്യങ്ങളാണു് അത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ. എങ്കി�
ലും പ്രതിേയാഗിക്കും സ്ത്രീക്കും െചറിയ േവദനയുണ്ടാകും.
ഈ േവദന നമ്മൾ കുെറക്കാലമായി സഹിക്കുകയാണു്.

േവദനയ്ക്കു് പരിഹാരം
ഈ പീഡാനുഭവം ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ നർ�
മ്മം കലർന്ന ഏെതങ്കിലും രചന കണ്ടാൽ നമ്മൾ
അതിേനാടു കൂടുതൽ അടുക്കും. അെതാരു ‘ഓവർ ഫ്രൻ�
ട്ഷിപ്പ് ’ ആയിരിക്കും. അൽസിബിയാഡീസും േസാക്ര�
ട്ടീസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധംേപാെല; സാേഫായും അത്തീ�
സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം േപാെല. ഈ സ്വവർഗ്ഗ രതി�
െയക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവം അനുചിതമാെണന്നു േതാന്നു�
ന്നുേണ്ടാ പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാരനു്. എന്നാൽ േപ്ല�
േറ്റാക്കും േഷക്സ്പിയറിനും മിക്കലാഞ്ചേലാക്കും ഓസ്കർ
ൈവൽഡിനും അതുണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൂെട ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചിട്ടു് ആ പ്രസ്താവം പിൻവലിക്കെട്ട. ഈ അതിേസ്ന�
ഹം അയഥാർത്ഥമാണു്. എങ്കിലും അതിൽ സത്യമി�
ല്ലാതില്ല. അതുതെന്നയാണു് വിജയം കരുണാകരെന്റ
“നുണക്കുഴികൾ, നുണക്കുഴികൾ” എന്ന െചറുകഥയിലും
എം.െക. േദവദാസിെന്റ ഒരു “ദാമ്പത്യ പ്രശ്നം” എന്ന
കാവ്യത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടതു്, അെല്ലങ്കിൽ നമുക്കു് ആ
രചനകേളാടു േതാന്നുന്നതു്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിെന്റ
െപാരുത്തേക്കടുകെള രണ്ടുേപരും ഹാസ്യാത്മകമായി
പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നമ്മൾ രസിക്കുന്നു. നപുംസകത്തി�
െന്റ ആക്രമണം കണ്ടതിനുേശഷമുള്ള പാരായണമാ�
യതുെകാണ്ടാവാം രണ്ടുേപേരാടും ഓവർഫ്രിന്റ്ഷിപ്പ്
ഉണ്ടാകുന്നതു്. എങ്കിലും ശൂന്യതയിൽനിന്നു വികാരം
ഉദ്ഭവിക്കില്ല. അത്രയുമായി. (രചനകൾ കുങ്കുമം വാരി�
കയിൽ.)

ഐൻഷ് ൈടൻ കരഞ്ഞു

ഹാരി ട്രൂമൻ

ശൂന്യതയിൽനിന്നു വികാരം ഉള�
വാകുകയില്ലായിരിക്കും. പേക്ഷ,
മണൽക്കാടായി മാറ്റിയ ഹിേരാ�
ഷിമയുെടയും നാഗസാക്കിയുെടയും
ശൂന്യത കണ്ടാൽ െപാട്ടിക്കരയാ�
ത്തതു് ആരാണ്! ഹാരി ട്രൂമെന്റ
ആജ്ഞയനുസരിച്ചു് നാല്പതു വർ�
ഷം മുൻപു് അവിെട ആറ്റംേബാംബിട്ടേപ്പാൾ ഐൻ�
ഷ് ൈടേനാെടാരുമിച്ചു നമ്മളും കരഞ്ഞു. ഇന്നും നമ്മൾ
കണ്ണീെരാഴുക്കുന്നു. ആ ദുഃഖത്താലാണു് കലാകൗമുദി�
യുെട സ്റ്റാഫ് േലഖകൻ “മരണേമാ ജീവിതേമാ” എന്ന
യുക്തിഭാസുരവും മനുഷ്യേസ്നഹഭരിതവുമായ േലഖനം
എഴുതിയിരിക്കുന്നതു്.

ഐൻഷ് ൈടൻ

ബർട്രൻഡ് റസ്സൽ എഴുതിയതും
ഐൻൈഷ്ടൻ ഒപ്പിട്ടതും ആയ പ്ര�
സ്താവനയിെല ഒരു േചാദ്യം എടു�
െത്തഴുതിെക്കാണ്ടാണു് േലഖനം
േലഖകൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു്.
“നാം തിരെഞ്ഞടുക്കുകയാെണ�
ങ്കിൽ സുഖം, അറിവു്, വിജ്ഞാനം—
എന്നിവയുെട അനുസ്യൂതമായ പു�

േരാഗതി നമ്മുെട മുൻപിലുണ്ടു്. അതിനു പകരം മരണം
തിരെഞ്ഞടുക്കണേമാ? രണ്ടു മഹാന്മാർ ഇങ്ങെന േചാ�
ദിെച്ചങ്കിലും അേമരിക്കക്കാരൻ തനിക്കു ജീവിതവും
അന്യനു മരണവും തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിൽ തൽപരനാ�
െണന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അേമരിക്കൻ ൈറ്റം
വാരികയിൽ, ആറ്റംേബാംബിട്ടതിെന നീതിമത്കരിച്ചു�
െകാണ്ടു് ഒരു േലഖനമുണ്ടു്. ക്രൂരമായ ആ മനുഷ്യെന്റ വാ�
ദങ്ങൾ ഇതാ:

1. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനാണു് ആറ്റംേബാംബ് �
ഇട്ടതു്.

2. ലക്ഷക്കണക്കിനു ഭടന്മാെര സന്നദ്ധരാക്കി ജപ്പാൻ
ആക്രമണത്തിനു് ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. ആക്രമണമു�
ണ്ടായാൽ അേനകം അേമരിക്കാക്കാർ മരിക്കുമായി�
രുന്നു. ജപ്പാൻകാരും മരിക്കും.

3. ഏതാനും ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യ േചർന്നു�
െകാള്ളാെമന്നു സ്റ്റാലിൻ സമ്മതിച്ചു. ഉടെന ട്രൂമൻ
ഡയറിയിൽ എഴുതിയേത്ര. Finish Japs when that
comes about. പസിഫിക് യുദ്ധത്തിൽ സ്റ്റാലിെന
പങ്കുെകാള്ളിക്കാതിരിക്കാൻ േവണ്ടി േബാംബ് ഇേട്ട
മതിയാകൂ എന്നുവന്നു. [സ്റ്റാലിെന േപടിപ്പിക്കാൻ
നിരപരാധെര ചുട്ടുകരിച്ചു എന്നു ധ്വനി.]

4. േറഡിേയാ ആക്ടീ വ് ഫാൾ ഔട്ട് ഉണ്ടാകുെമന്നു ശാ�
സ്ത്രജ്ഞന്മാർ ട്രൂമേനാടു പറഞ്ഞില്ല.

5. േടാക്കിേയാ േബാംേബറിൽ േനരെത്ത നശിച്ചിരു�
ന്നു. അതിെനക്കാൾ ഭയങ്കരമായ നാശം ഹിേരാഷി�
മയിലും നാഗസാക്കിയിലും ഉണ്ടാകുെമന്നു പ്രതീക്ഷി�
ച്ചില്ല. മേറ്റതു് ആയുധം േപാെലയും ആറ്റംേബാംബും
ഒരായുധമാേയ കരുതിയുള്ളു.

6. േബാംബ് പ്രേയാഗിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ഒരു മില്യേനാളം
അേമരിക്കക്കാർ മരിക്കുമായിരുന്നു. ട്രൂമൻ അവരു�
െട കുടുംബേത്താടു് എന്തു സമാധാനം പറയും?

7. രണ്ടു ബില്യൻ േഡാളർ െചലവാക്കി നിർമ്മിച്ച േബാം�
ബ് പ്രേയാഗിച്ചിെല്ലങ്കിൽ പൗരസ്ത്യേദശത്തുള്ള സ്റ്റാ�
ലിെന്റ സ്വാധീനശക്തി കൂടുകയില്ലായിരുേന്നാ?

8. അേമരിക്കക്കാരാണു് േലാകജനതയിെല ഏറ്റവും
ഉയർന്ന സന്മാർഗ്ഗവാദികൾ. (അവർക്കു് േബാംബി�
ടാൻ അവകാശമുണ്ടു് എന്നു ധ്വനി.)

എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു വാദങ്ങൾ? ഇവയിൽ അന്തർഭവി�
ച്ച നൃശംസത നമുക്കു് മനസ്സിലാക്കാം. പേക്ഷ, നമ്മുെട
ബുദ്ധിശക്തിെയ ഇമ്മട്ടിൽ അപഹസിക്കുന്നതു് എങ്ങ�
െന മനസ്സിലാക്കാനാണു്?

ഗാർസിേയാ
മാർേകസ്

ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരനായ
ഗാർസിേയാ മാർേകസിെന അേമ�
രിക്കയിൽ പ്രേവശിപ്പിക്കുന്നില്ല
അധികാരികൾ. െമക്സിക്കൻ േനാ�
വലിസ്റ്റായ ഫൂേവന്റസിെന അഞ്ചു
ദിവസം മാത്രം അേമരിക്കയിൽ
താമസിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ പിറേക എേപ്പാഴും നട�

ക്കാൻ ഒരേമരിക്കൻ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന നിയമിച്ചു. (സൗ�
ത്തു് മാഗസിൻ േനാക്കുക. ആഗസ്റ്റ് ലക്കം, പുറം 28, 29.)
േലാകെത്ത ഏറ്റവും ഉയർന്ന സന്മാർഗ്ഗവാദികൾ!

ഹിേരാഷിമയിൽ േബാംബിട്ടേപ്പാൾ ഒരു സ്ക്കൂളിെല അഞ്ചു
വയേസ്സാളം വരുന്ന ഒരു പിഞ്ചുകുട്ടി കൂെട പഠിക്കുന്ന
മെറ്റാരു കുട്ടിെയ േനാക്കി. അവെന്റ ഒരു കണ്ണു് കവിളി�
ലൂെട തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞു് മരിച്ചു.

േബാംബിടലിെനക്കുറിച്ചു് ഒരു കവിെയഴുതിയ രണ്ടു വരി�
കളിെല ആശയം ആവിഷ്കരിച്ചുെകാണ്ടു് ഞാനിതു നിറ�
ത്തെട്ട. “ഹിേരാഷിമയിൽ ആറ്റം േബാംബിട്ടു് കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ഐൻഷ് ൈടൻ കരഞ്ഞു. പേക്ഷ, ജപ്പാനിെല
ഒരു കവി കരഞ്ഞില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണുകൾ നഷ്ട�
െപ്പട്ടുേപായി എന്നതായിരുന്നു കാരണം”.

ആറ്റംേബാംബ് ഇട്ടു് രണ്ടു പട്ടണങ്ങെള ഭസ്മീകരിച്ച
അേമരിക്കക്കാർ സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു: നാല്പതു െകാ�
ല്ലമായി ഒരു േപടിസ്വപ്നവും കാണാെത അവർ ഉറങ്ങുക�
യാണു്. പേക്ഷ, മറ്റുരാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നി�
ല്ല. അവർ എേപ്പാഴും ഉണർന്നിരിക്കുകയാണു്. ഉത്കട
വികാരങ്ങളിൽ െചന്നുവീണവർ ഉറങ്ങാറില്ല. ഉറങ്ങാ�
ത്തവെര ഉറങ്ങുന്നവർ േപടിക്കണം. പേക്ഷ, ഈ ധർ�
മ്മേരാഷം നമുേക്കയുള്ളു. അേമരിക്കെയ നീരസെപ്പടു�
ത്തരുെതന്നു് കരുതി ആറ്റംേബാംബിട്ടതിെനക്കുറിച്ചു്
ജപ്പാൻ പരാമർശം നടത്തുന്നതു േപാലുമില്ല.

നൂറു പൂക്കൾ
കിളിമാനൂർക്കാരിയായ ഒരു തമ്പുരാ�
ട്ടി പന്തളത്തുകാരനായ ഒരു തമ്പുരാ�
െന വിവാഹം കഴിച്ചു. (പണ്ടെത്ത
കഥയാേണ) രണ്ടുേപരും സൗന്ദ�
ര്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതർ. പ്രഥമ�
രാത്രി. തമ്പുരാൻ ശയനീയത്തിൽ
വളെരേനരം കാത്തുകിടെന്നങ്കിലും
തമ്പുരാട്ടി എത്തിയില്ല. അവർ മറ്റാ�
േരാേടാ സംഭാഷണം നടത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു.
കാത്തുകിടന്ന തമ്പുരാൻ അങ്ങു് ഉറങ്ങിേപ്പാവുകയും െച�
യ്തു. രാത്രി ഒരു മണിേയാടുകൂടി തമ്പുരാട്ടി ഉറക്കറയിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ തമ്പുരാൻ വാ തുറന്നുവച്ചു് ഉറങ്ങുന്ന�
താണു് അവൾ കണ്ടതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിളിലൂെട
ഉമിനീർ ഒലിക്കുന്നു. അതു കണ്ടയുെടെന “ഹായ്, എനി�
ക്കയാെള േവണ്ട” എന്നു പറഞ്ഞു് തമ്പുരാട്ടി അവിെട�
നിന്നുേപായി. അടുത്ത ദിവസം തമ്പുരാൻ പന്തളേത്ത�
യ്ക്കു് െകട്ടുെകട്ടി. സുന്ദരനായ തമ്പുരാെന്റ ചാളുവ (ഉമി�
നീർ) കണ്ടാൽ തമ്പുരാട്ടിക്കു് െവറുപ്പു േതാേന്നണ്ടതു�
േണ്ടാ? േതാന്നുെമേന്ന മറുപടി പറയാനാവൂ. നമുക്കും
ഈ അനുഭവമിേല്ല? മിണ്ടാെതയിരിക്കുന്ന സുന്ദരിെയ�
ക്കണ്ടാൽ ബഹുമാനം. എന്നാൽ അവളുെട പരുഷമായ
ശബ്ദം േകട്ടാൽ, വിലക്ഷണമായ ചിരി കണ്ടാൽ ബഹു�
മാനം െവറുപ്പായി മാറും. ഇതിനു സദൃശ്യമായ അനുഭ�
വമാണു് ധർമ്മരാജ് അടാട്ടു് േദശാഭിമാനി വാരികയി�
െലഴുതിയ “ഫ്യൂഡലിസവും ഭാരതീയ വിമർശനപദ്ധതി�
യും” എന്ന േലഖനം വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കുണ്ടായതു്.
ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാെണങ്കിലും വിദ്വജ്ജേനാചിതമാ�
യി പലതും പറഞ്ഞു വരുേമ്പാൾ ഇങ്ങെന ഒറ്റപ്രേയാ�
ഗം: “ഉത്തരം ഒറ്റവാചകത്തിൽ നല്കുക പ്രയാസമാണു്.
Sentence എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വാചകെമന്നല്ല എഴു�
േതണ്ടതു്: വാക്യെമന്നാണു്. എങ്കിലും പാരായണകൗതു�
കേത്താെട സഹൃദയൻ സഹശയനം നടത്തുന്നു. പക്ഷ�
പാതത്തിെന്റ ‘ഹാലിേറ്റാസിസ് ’ സഹിക്കാനാവാെത
എഴുേന്നല്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

കാളിദാസൻ

ആസ്വാദനമാണു് ഏതു കലയുെട�
യും ലക്ഷ്യം. ഉള്ളടക്കം എന്തായാ�
ലും ആവിഷ്കാരരീതി എന്തായാലും
ആസ്വാദനത്തിനു് അതു സഹായി�
ക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ കലയില്ല, സാഹി�
ത്യമില്ല. കാളിദാസെന്റ ‘േമഘസ�
േന്ദശം’ വായിച്ചാസ്വദിക്കുന്ന സഹൃ�
ദയൻ െനറുതയുെട ‘കാേന്റാജന�
റലും’ വായിച്ചു രസിക്കുന്നു. ഈ സത്യത്തിെന്റ േനർ�
ക്കു കണ്ണടച്ചുെകാണ്ടാണു ധർമ്മരാജ് അടാട്ട് അടരാ�
ടുന്നതു്. സ്ഥലെത്തയും കാലെത്തയും സംബന്ധിക്കു�
ന്ന സത്യം—Spatio-temporal reality—ഭാരതീയനു കൂ�
ടിേയ തീരൂ എന്നില്ല കാവ്യാസ്വാദനത്തിനു്. ദുഷ്യന്തൻ
പലായനം െചയ്യിക്കുന്ന മാനിെനക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒറ്റ
േശ്ലാകം േനാക്കൂ. ആ വർണ്ണന ഭയാനകരസം ആവി�
ഷ്കരിച്ചാൽ ഭാരതീയർ തൃപ്തിെപ്പടും. അതാസ്വദിക്കാൻ,
ഓടിയ മാൻ കണ്വാശ്രമത്തിെല മാനാെണന്നും ദുഷ്യ�
ന്തനാണു് അതിെന ഓടിച്ചെതന്നും മറ്റും സഹൃദയനു്
അറിേയണ്ടതില്ല. അതിനാൽ രേസാത്പത്തിയും പിന്നീ�
ടുള്ള വിശ്രാന്തിയും തെന്നയാണു് ഭാരതത്തിെല കവി�
തയുെട സവിേശഷതകൾ. ഇവെയയാണു് ധർമ്മരാജ്
ധർമ്മരഹിതമായി ആേക്ഷപിക്കുന്നതു്. ഈ ആേക്ഷ�
പം വിേവകമുള്ള മാർക്സിസ്റ്റുകൾേപാലും ഇക്കാലത്തു
സത്യെത്ത കാണണെമന്നുേണ്ടാ? കണ്ടുെകാള്ളൂ. പരാ�
തിയില്ല. പേക്ഷ, രസാനുഭൂതി മാത്രം നല്കുന്ന േമഘസ�
േന്ദശെത്ത പുച്ഛിക്കാതിരിക്കൂ. കാമാവിഷ്കാരവും ശൃംഗാ�
രരസപ്രതിപാദനവും േവർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ലാത്ത
ധർമ്മരാജ് ഭാരതീയൻ വാഴ്ത്തിയ“ബ്രഹ്മാനന്ദ സേഹാദ�
രഭൂതമായ പരമാനന്ദ”െത്ത നിന്ദിക്കുന്നു. സമൂഹത്തി�
െന്റ “അടിത്തറയും േമല്പുരയും പുതുക്കിപ്പണിയാൻ” സാ�
ഹിത്യം പ്രേയാജനെപ്പടുത്തണെമന്നാണു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ വാദം. ശരി. പേക്ഷ, ആ പുച്ഛമുണ്ടേല്ലാ. അതു ശരി�
യാെണന്നു കരുതിയാൽ േമഘസേന്ദശത്തിനു മാത്ര�
മല്ല േഷക്സ്പിയറിെന്റ നാടകങ്ങൾക്കുേപാലും സാഹി�
ത്യത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലാെതയാവും. A Dictionary of
Marxist Thought എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നതുേപാ�
െല കലയും നൂറുപൂക്കളായി വിടരത്തക്കവിധത്തിൽ
വികസിക്കണം. അത്തരം വികാസത്തിനു് ഇമ്മാതിരി
‘സമീപനങ്ങൾ’ േദാഷം വരുത്തും.

പ്രഥമചുംബനം
ഇ.വി. കൃഷ്ണപിള്ളയുെട േനരേമ്പാക്കാണു്. െകാലപാ�
തകക്കുറ്റം ഏൽക്കാെത നിൽക്കുകയാണു് െകാലപാ�
തകി. പുരുഷന്മാരായ െപാലീസുകാർ എല്ലാ അടവും
േനാക്കി. ഫലമില്ല. അേപ്പാൾ ൈവരൂപ്യത്തിനു് ആസ്പ�
ദമായ വനിതാ െപാലീസ് കൺസ്റ്റബിൾ അവെന േനാ�
ക്കിപ്പറയുന്നു: “എടാ കുറ്റം ഏൽക്കുേന്നാ ഇല്ലേയാ. േവ�
ഗം പറ. ഏറ്റിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിെന്ന ഉമ്മ വയ്ക്കും”. സ്ത്രീ�
െപാലീസിെന്റ ചുംബനം േപടിച്ചു െകാലപാതകി കുറ്റം
ഏൽക്കുന്നു. (ഓർമ്മയിൽ നിെന്നഴുതുന്നതിനാൽ വാ�
ക്യങ്ങൾ എേന്റതായിേപ്പായി.) ഇതിനു േനെര എതി�
രായ ചുംബനമുണ്ടു്. അതു് പ്രിയതമയിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന
ആദ്യെത്ത ചുംബനമാണു്. അതിെന്റ മധുരാനുഭൂതി പുരു�
ഷെന്റ ജീവിതാന്ത്യം വെരയും നിലനിൽക്കും. മേനാരമ
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലൂെട േടാംസ് പലേപ്പാഴും ആ അനുഭൂതി�
പ്രദാനം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ഈ ആഴ്ചെത്ത ഹാസ്യചിത്രവും
ആ വിധത്തിലുള്ളതാണു്. കല്യാണത്തിനു േപാകാൻ
സാരി വാങ്ങിെക്കാടുത്തില്ല എന്നതിെന്റ േപരിൽ ഭാര്യ
ഭർത്താവിേനാടു വഴക്കുകൂടുന്നു. ആ ശണ്ഠ അടിേയാ�
ളം എത്തുന്നതു് യാദൃച്ഛികമായി അവിെടെയത്തിയ ചി�
ലർ കാണുന്നു. േമാളിയുെട ബുദ്ധിവിലാസം അതിെന്റ
േപാരായ്മ ഇല്ലാതാക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും ഒരാൾ സത്യാവ�
സ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അയാളുെട ഒരു േചാദ്യം നെമ്മ
ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. ഹാസ്യത്തിനു മാനസിക വികാസം
വരുത്താൻ ശക്തിയുണ്ടു്. ആ ശക്തിവിേശഷത്താൽ
േകരളീയെര ഒരു വിധത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണു്
േടാംസ്.

െചാവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി
ആദ്യെത്ത ചുംബനെത്തക്കാൾ മാധുര്യമിയന്നതായി
ഈ േലാകത്തു് േവെറ വല്ലതുമുേണ്ടാ? ഉണ്ടു്: െചാവ്വല്ലൂർ
കൃഷ്ണൻകുട്ടി എക്സ്പ്രസ് വാരികയിൽ എഴുതിയ “അമ്മി�
ണിക്കുട്ടി” എന്ന കാവ്യം. അതു ഞാൻ വായിച്ചുകഴിഞ്ഞി�
ട്ടു് േനരേമെറയായി. എങ്കിലും അതിെന്റ ലഹരിയിലാ�
ണു് ഞാനിേപ്പാഴും. അതിസുന്ദരിയാണു് അമ്മിണിക്കുട്ടി.
പലേപ്പാഴും ആൺകുട്ടിയുെട ‘െചാറുെചാറുക്കും” അവൾ
പ്രദർശിപ്പിക്കും. അങ്ങെന ആരുെടയും മനംകവരുന്ന
അവൾക്ക്, അമ്പലത്തിൽ മാലെകട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
അവൾക്കു് ഒരു മാറ്റം. വല്ലാഴ്മ. കവി അവേളാടു േചാദി�
ക്കുന്നു:

ൈഭരവി, േതാടി മുഖാരിയുമാനന്ദ-
ൈഭരവിയിങ്ങെന മാറിമാറി
ഈണത്തിൽ േകൾക്കാം തിടപ്പള്ളിയിൽനിെന്നാ-
േരാണക്കിനാവിൻ ചിറകടിേപാൽ!
കാതിലാമന്ദ്രസ്വരം വന്നു വീേഴണ്ട
താമസം! എന്താണീയാത്മഹർഷം?
പൂനിലാപ്പുഞ്ചിരി തൂകി നിൻ ൈകകളിൽ
പൂവും പ്രസാദവും നൽകിയേപ്പാൾ
‘എെന്താരു ഭംഗി’െയന്നേദ്ദഹം മൂകമായ്
നിൻകാതിൽ െചാല്ലിേയാ? േതാന്നലാേണാ?
എന്താണു പറ്റിയതമ്മിണി നിൻമന-
ശ്ശാന്തി െകടുത്തിേയാ ശാന്തിക്കാരൻ?

നിരപരാധയും സുപരിചിതയുമായ ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട
മനസ്സിൽ രാഗമങ്കുരിച്ചെതങ്ങെനെയന്നു് വ്യഞ്ജിപ്പിക്കു�
ന്ന ഈ കാവ്യം േചേതാഹരമാണു്. അതിെന്റ ൈശലി�
യും വാങ്ങ്മയ ചിത്രവും പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിനു് അനു�
രൂപം. കവിതയ്ക്കു രാജമകുടം ചാർത്തുന്നു അതിെന്റ പര്യ�
വസാനം. നമ്മെളന്തിനു തങ്കക്കിനാക്കൾ എെന്നാെക്ക
പറയുന്നു? ഏതു തങ്കക്കിനാവിെനക്കാളും സൗന്ദര്യമു�
ണ്ടു് െചാവ്വലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സ്ഫുടീകരിക്കുന്ന നിത്യജീവിത
യഥാർത്ഥ്യത്തിനു്.

സ് റ്റീവി സ്മിത്ത്

ഇെതഴുതുന്ന ആളിനു
സ് റ്റീവിസ്മിത്തിെന്റ കാവ്യങ്ങൾ
ഏെറയിഷ്ടമാണു്. ഒന്നു േകട്ടാലും:

It was my bridal night I remember
An old man of seventy three
I lay with my young bride in my
arms
A girl with t.b.
It was wartime, and over head
The Germans were making a
Particularly heavy raid on Hampstead
Harry, do they ever collide?
I do not think it has ever happened
Oh my bride, my bride.

(ഞാേനാർമ്മിക്കുന്നു. അെതെന്റ പ്രഥമരാത്രിയായിരു�
ന്നു. ഞാൻ എഴുപത്തിമൂന്നു വയസ്സായ കിഴവൻ. ക്ഷ�
യം പിടിച്ച നവവധുവുമായി ഞാൻ കിടന്നു. യുദ്ധകാ�
ലം. ഹാംപ്സ്റ്റിഡിൽ ജർമ്മൻകാർ കനത്ത ആക്രമ�
ണം നടത്തുന്നു. (അവൾ േചാദിച്ചു) ഹാരി, ആ വിമാ�
നങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടാറുേണ്ടാ? ഓമേന അെതാരിക്കലും �
സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.)

സഹിക്കൂ
െപരുങ്കുടലിൽനിന്നു തള്ളിനില്ക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണു്
അെപ്പൻഡിക്സ് (Vermi form appendix). മനുഷ്യെന്റ
പരിണാത്മകമായ ചിത്രത്തിൽ അതു് നിഷ്പ്രേയാജനമാ�
യി ഭവിച്ചു. ഒരു കാലത്തു പ്രേയാജനമുണ്ടായിരുന്നിരി�
ക്കാം. ഉച്ചരിത വസ്തുക്കൾ അതിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുേമ്പാൾ
േരാഗമുണ്ടാകുന്നു. വല്ലാത്ത േവദന. ഛർദ്ദി, പനി ഇവ
ലക്ഷണങ്ങൾ. രക്തത്തിെല േശ്വതാണുക്കൾക്കും വർ�
ദ്ധനയുണ്ടാകും. േരാഗെമെന്തന്നു് അറിയാെത വയറി�
ളക്കിയാൽ അെപ്പൻഡിക്സ് െപാട്ടും. അതു മാരകവുമാ�
ണു്. ഇതുേപാെല വ്യർത്ഥവസ്തുക്കൾ പലേപ്പാഴും മരണ�
ത്തിനു കാരണമായിഭവിക്കാറുണ്ടു്. ഒരു വസ്തു, ചന്ദ്രിക
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ബി. ബാലാനന്ദൻ എഴുതിയ ‘ചിരു�
തയുെട കാലം’ എന്ന കഥയാണു്. ചിരുതയ്ക്കു കുട്ടിെയ
സ്ക്കൂളിൽ േചർക്കാൻ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് േവണം. ചി�
രുത താണ ജാതിയിൽ െപട്ടവൾ. അവളുെട ഭർത്താവു്
േവെറാരു ജാതിക്കാരൻ. അതുെകാണ്ടു് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
കിട്ടുന്നില്ല. അവൾ സങ്കടെപ്പടുന്നു. ബാലിശമായ ഇക്ക�
ഥയിൽ അതില്ല. ഇതില്ല എന്നും മറ്റും പറേയണ്ടതില്ല.
അെപ്പൻഡിക്സ് നീർെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ എനിമയും
െകാടുത്തുകൂടാ. മർദ്ദംെകാണ്ടു് അതു് െപാട്ടും. അതി�
നാൽ വിമർശനെമന്ന എനിമയും ഇവിെട ആവശ്യമില്ല.
കുഷ്ഠം, േപ്ലഗ് ഇവെയാെക്ക ആവർത്തിച്ചു വന്നുെകാണ്ടി�
രിക്കും. ഇേത രീതിയിലുള്ള കഥകൾക്കും ആവർത്തന
സ്വഭാവമുണ്ടു്. സഹിക്കുകയല്ലാെത േവെറ മാർഗ്ഗമില്ല.

‘ഒ’യുെട കഥ
ബതായിയുെട (George Bataille) The story of the
Eye എന്ന േപാർേണാഗ്രഫിക്—സറീയലിസ്റ്റിക് േനാ�
വൽ വായിച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാഴാണു് സൂസൻ െസാൺ�
ടാഗ് മുൻെപഴുതിയതും അതിൽ എടുത്തു േചർത്തിരി�
ക്കുന്നതുമായ അത്യുജ്ജ്വലമായ പ്രബന്ധം കണ്ടതു്.
അതിൽ, Pauline Reage എന്ന കള്ളേപ്പരിൽ ഒരു സ്ത്രീ
തെന്ന എഴുതിയിരിക്കാനിടയുള്ള Story of O എന്ന
േപാർേണാഗ്രാഫിക് േനാവലിെന്റ വിമർശനമുണ്ടു്.
െസാൺടാഗ് വിശദമായിത്തെന്ന അതിെനക്കുറിച്ചു്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഹാേരാൾഡ് പിന്റർ “A remarkable
piece of work” എന്നും േഗ്രയം ഗ്രീൻ “A rare thing, a
pornographic book well written and without a trace
of obscenity” എന്നും വാഴ്ത്തിയ ഈ േനാവൽ വായിക്ക�
ണെമന്നു് എനിക്കു് ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അടുത്തകാല�
ത്തു് എനിക്കതു കിട്ടി. വായിച്ചു. ‘ഒ’ എന്ന തരുണിയുെട
ഇച്ഛാശക്തിെയ അടിച്ചമർത്തുന്നതാണു് ഇതിെല കഥ.
അവളുെട മനസ്സിെനയും അതിെന്റ സങ്കീർണ്ണതകെള�
യും അനായാസമായി ഇവിെട അനാവരണം െചയ്യു�
ന്നു. സാഡിസം, മേസാക്കിസം ഇവ നല്കുന്ന ആഹ്ളാ�
ദത്തിൽ തൽപരരായ കുെറയാളുകൾ ‘ഒ’െയ പീഡിപ്പി�
ക്കുന്ന ചിത്രമാണു് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളതു്. പല
കാമുകന്മാർക്കും അവൾ വിേധയയാകുന്നു. സ്ത്രീകളുെട
സ്വവർഗ്ഗരതിയിൽനിന്നും അവൾ േമാചനം േനടിയിട്ടി�
ല്ല. അവസാനമായി ഒരു കഥാപാത്രം അവേളാടു പറ�
യുന്നു. “You are free now… You have the diamonds,
You can go home” ‘ഒ’ നിലവിളിച്ചില്ല. മറുപടിയും നല്കി�
യില്ല. അേപ്പാൾ ആ കഥാപാത്രം വീണ്ടും പറയുകയാ�
യി: But if you prefer you can stay on here. സ്പാനിഷ്
ഫിലിം ഡയറക് ടർ ലൂയീസ് ബൂൻയൂയിലിെന്റ (Bunuel)
L’Age d’or എന്ന ചലചിത്രേത്താടു സാദൃശ്യമുള്ള കൃ�
തിയാണു് Story of O എന്നു െസാൺടാഗ് എഴുതുന്നു.
ഇെതാെക്ക വായിച്ചാൽ െസക്സിെന കലയാക്കി മാറ്റുന്ന
രീതി നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ
“നിരവധി പ്രതീക്ഷകൾ
തകരുമവിെടക്കഴുക-
ഖഗനിരയിരയ്ക്കു
പരതുന്നു.

തകരുമകതാരിെന്റ
രുധിരാനനവാർന്ന നാ-
വിനു കഠാരത്തിെന്റ മൂർച്ച

അവിെടെയാരു കനിവിെന്റ
നിഴലു വിരിയിക്കുന്ന
മുകിലു വരുേമാ
ഇളംകാേറ്റ.”

എന്നു േഡാക് ടർ ചാഴിക്കാടെന്റ കാവ്യം ദീപിക ആഴ്ച�
പ്പതിപ്പിൽ. ൈശത്യത്തിെന്റ സ്വഭാവമറിയണെമങ്കിൽ
ചൂടിെന്റ തീക്ഷ്ണത നാമറിേഞ്ഞ പറ്റൂ. അതു രണ്ടും ഗ്രഹി�
പ്പിക്കുന്നു കവി.

“പിെന്നയടക്കുവാനായില്ല. വീണൂ
നിദാഘംവരട്ടിയ പൂഴിമണ്ണിൽ, നദി
കൂലം തകർെത്തേന്നാ പാഞ്ഞസ്മരണകൾ
പാടുകൾ വീഴ്ത്തിയ മൺതിട്ടയിൽ ഏേതാ
വിഭ്രാന്ത വിസ്മൃതി പൂകിക്കിടന്നു ഞാൻ”

എന്നു് േദവി ആലപ്പുഴ മാമാങ്കം വാരികയിൽ. അങ്ങെന
കിടന്ന സമയത്തായിരിക്കണം ശ്രീമതി ഈ വരികൾ
കുറിച്ചതു്.

ക്ഷണിക്കെപ്പടാെത പന്തലിൽ കയറിയിരുന്നു് ഉണ്ടതി�
നു് ഒരു ബാലൻ അപമാനിതനായി. കാലം കഴിഞ്ഞു്
അയാെളാരു പ്രമാണിയാകുന്നു. അപമാനിച്ച മുതലാ�
ളി നടത്തുന്ന “ഊട്ടി’െന ക്കുറിച്ചു റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യാൻ
അയാെളത്തുന്നു. ഇതാണു് െക. കവിത തരംഗിണി വാ�
രികയിെലഴുതിയ ‘ഊട്ടു് ’ എന്ന കഥയുെട സാരം. ഇക്ക�
ഥയിൽ കണ്ണീരുേണ്ടാ? ഇല്ല. യാതനയുേണ്ടാ? ഇല്ല. പി�
െന്നന്തുണ്ടു്? എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.

ൈവേലാപ്പിള്ളി
മൂല്യരഹിതങ്ങളായ വസ്തുക്കളും മൂല്യങ്ങെള നിരാകരിക്കു�
ന്ന ആളുകളും നിറഞ്ഞ ഈ േലാകത്തു പ്രവാസദുഃഖം
അനുഭവിക്കുന്ന കവികൾ ഏെറയുണ്ടു്. അവരിൽ ൈവ�
േലാപ്പിള്ളി ശ്രീധരേമേനാനു സുപ്രധാനമായ സ്ഥാന�
മാണുള്ളതു്. േവദനിപ്പിക്കുന്ന, ഭയെപ്പടുത്തുന്ന, നിഗ്രഹി�
ക്കുന്ന ഈ േലാകെത്ത കലയുെട സ്ഫടികമന്ദിരത്തിൽ
കയറിനിന്നു െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ആക്രമിക്കുന്നു. ഇങ്ങ�
െനയുള്ള കവികളുള്ളതുെകാണ്ടു മാത്രമാണു് നമ്മൾ
ഇവിെട ജീവിച്ചുേപാകുന്നതു്. ഇെല്ലങ്കിൽ എേന്ന നമ്മൾ
മരിച്ചുേപാകുമായിരുന്നു. ൈവേലാപ്പിള്ളി എന്ന അനുഗൃ�
ഹീതനായ കവി നൃശംസതേയയും അന്ധകാരേത്തയും
ആക്രമിച്ചു് ആ രണ്ടിെന്റയും തീക്ഷ്ണത കുറയ്ക്കുന്നു. അേദ്ദഹ�
ത്തിനു ധന്യവാദം.

േലാംേഗാവാൾ

ഇന്നെല ൈവകുേന്നരം അഞ്ചുമ�
ണിക്കു േലാംേഗാവാൾ െവടിേയറ്റു
മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത ഇന്നെത്ത ദി�
നപത്രത്തിൽ കണ്ടതിനു േശഷമാ�
ണു് ദുഃഖം നിയന്ത്രിച്ച്, െഞട്ടൽ മറ�
ച്ചു് ഞാൻ ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെട ‘കൃ�
ഷ്ണമൃഗങ്ങൾ’ എന്ന കാലിക പ്രാധാ�
ന്യമുള്ള കാവ്യം വായിച്ചതു്. ക്രാന്ത�
ദർശിയാണു് കവി എന്ന െചാല്ലു് പ്രതിപദം പ്രത്യക്ഷരം
ശരിയാെണന്നു ഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്തു. ആ കൃഷ്ണമൃഗങ്ങ�
െള കാണാൻ വായനക്കാർക്കു കൗതുകമിേല്ല? എങ്കിൽ
കാണൂ.

കർണാമൃത, മൂഷഃപൂജാമണിേകട്ടു
പർണാശ്രമത്തിെലന്നേപാെല
അല്പം പിരിഞ്ഞു കൂർത്തുള്ളെകാമ്പാൽ ദര
ശുഭ്രമുദരം െചാറിഞ്ഞുെകാണ്ടും
ഉല്പല കഡ്മളംേപാെലഴും േമാന്തയി-
ലല്പമാം മഞ്ഞുേപാൽ േവർപ്പണിഞ്ഞും
േകാമളഗാത്രികൾ കണ്ടു െകാതിക്കുന്ന
വാർമിഴി പാതിയടച്ചുെകാണ്ടും
െചന്നായ്ക്കേളയും തുരത്തിക്കുതിക്കുന്ന
െചല്ലക്കുളമ്പുകൾ ചായ്ച്ചുവച്ചും
നിഷ്പന്ദശാന്തി നിധികളീേയണങ്ങ-
ളുല്പന്ന വിശ്വാസമിങ്ങുവാെഴ്ക’

ഇങ്ങെന അവ മൃഗശാലയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുേമ്പാൾ
കമ്പിേവലി കടന്നുെചന്നു നായ്ക്കൾ നാെലണ്ണത്തിെന
കടിച്ചു തിന്നു. തീവ്രേവദന സഹിക്കാനാവാെത രെണ്ട�
ണ്ണം കമ്പിയിൽ തലതല്ലി ആത്മഹത്യ െചയ്തു. രണ്ടുമാ�
സം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വീണ്ടും രണ്ടു കൃഷ്ണമൃഗങ്ങെള െകാ�
ണ്ടുവന്നു. അവയിൽ ഒന്നിെന പട്ടി തിന്നു. മേറ്റതു് തലത�
ല്ലി മരിച്ചു. കവി കാവ്യം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണു്:

മറ്റൂേള്ളാരാദ്യെത്തപ്പാഠം മറന്നാലും
പട്ടികളാരുചിേയാർമ്മിക്കുന്നു!
പട്ടടിഞ്ഞീടുന്നുപാവങ്ങൾ, മാനുകൾ
പട്ടികൾേപർത്തും െപരുകിടുന്നു.

സാമാന്യമായതിെന സവിേശഷമായതു സൂചിപ്പിക്കു�
േമ്പാൾ അതു സിംബലായി മാറുന്നു. ആ സിംബൽ—
പ്രതിരൂപം—അവ്യക്തമല്ല. വ്യക്തമാണു്. കൃഷ്ണമൃഗങ്ങ�
െളേപ്പാലുള്ള നല്ല മനുഷ്യെര നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരാ�
ത്മകശക്തിെയ കവി ശ്വാനന്മാരിലൂെട അഭിവ്യജ്ഞി�
പ്പിക്കുന്നു. നൃശംസതെയ അതിെന്റ ആഴേത്താളം െച�
ന്നുേനാക്കുന്ന ഈ കാവ്യം ഈ കാലയളവിെല സുശ�
ക്തമായ കാവ്യമാണു് (കാവ്യം മാതൃഭൂമി ഓണപ്പതി�
പ്പിൽ).

ഗർഭിണിയായ ലക് ചറർ ലീവിൽ േപാകുന്നതിനു മുൻ�
പു് കുട്ടികെള പഠിപ്പിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചു് എേന്നാടു്:
“സാർ, ശാകുന്തളം കഴിഞ്ഞിട്ടു േപാേര ‘കുമാരസംഭ�
വം?’ ” ഞാൻ; “േവണ്ട. കുമാരസംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ടു മതി
ശാകുന്തളം”.
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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

