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സാഹിത്യവാരഫലം

1983/12/18-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

െചറുപ്പക്കാരികേളാടു സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളവർെക്കല്ലാ
മറിയാം അവർക്കു് ഇഷ്ടെപ്പട്ട ചില വാക്കുകളുെണ്ട
ന്നു്. അവർ ആ വാക്കുകൾ കൂടക്കൂെട പറയും. ഒരു വാ
ക്കു് “ഡീസന്റ് ” എന്നതാണു്. ഏെതങ്കിലും പുരുഷെന
ക്കുറിച്ചാവും പ്രസ്താവം. “പുള്ളി ഡീസന്റാ” എന്നു പറ
ഞ്ഞാേലാ? അയാൾക്കു തുറിച്ചു േനാട്ടമില്ല. അവളുെട
ൈകയിൽ നിന്നു് വല്ലതും വാേങ്ങണ്ടി വന്നാൽ വിര
ലുകൾ തമ്മിൽ െതാടാെത അയാൾ സൂക്ഷിച്ചുെകാ
ള്ളും. മറ്റു െപണ്ണുങ്ങളുെട കൂെടയാണു് അവൾ േറാേഡ
േപാകുന്നെതങ്കിൽ അയാൾ കണ്ടമട്ടു നടിക്കില്ല. ഒറ്റ
യ്ക്കു കണ്ടാൽത്തെന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി മാത്രം. അെല്ലങ്കിൽ
ഒേന്നാ രേണ്ടാ വാക്കു്. അയാൾ ബസ്സിൽ കയറുേമ്പാൾ
അവൾ വാതിലിനു് അടുേത്താ മേറ്റാ നിൽക്കയാെണ
ങ്കിൽ അയാൾ വില്ലുേപാെല വളഞ്ഞു് െതാടാെത അക
േത്തക്കു് േപാെയ്ക്കാള്ളും. ഇവെയല്ലാമാണു് പുള്ളിെയ
ഡീസന്റാക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഈ ഡീസന്റ് പ്രസ്താവ
ത്തിെന്റ പിന്നിലുള്ള മാനസികനിലെയക്കുറിച്ചു് ആെര
ങ്കിലും ആേലാചിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? അയാെള സംബന്ധിച്ചു്
അവൾക്കു് കാമവിഷയമാേയാ േപ്രമവിഷയമാേയാ
ഒരു വികാരവുമിെല്ലന്നു് അർത്ഥം. അയാളുെട വിരൽ
ത്തുമ്പു സ്വന്തം വിരൽത്തുമ്പിൽ െതാട്ടാൽ അവൾക്കു്
“മാദകമധുരിമ”യില്ല. അയാളുെട േനാട്ടം േരാമാഞ്ചമുള
വാക്കുകയില്ല. വാക്കു് കാതുകൾക്കു് മധു പകരുകയുമി
ല്ല. അവൾക്കു് േപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നു് കടെമടുക്ക
ണം. ഈ ഡീസന്റ് പുള്ളിേയാെടാന്നു് മൂളുകേയ േവണ്ടൂ.
ൈവകുേന്നരം ഓർഡർ ൈകയിൽ െകാണ്ടുെകാടുക്കും.
ഇവരാണു് സ്ത്രീകളുെട ഡീസന്റ് പുരുഷന്മാർ.
േനേരമറിച്ചാണു് മെറ്റാരുത്തൻ. എന്നും ഓഫീസിൽ
േപാകുേമ്പാൾ ആ ജങ്ഷനിൽ വന്നു നിൽക്കും. “നി
െന്ന കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ ഞാനങ്ങു ചത്തുകളയും” എന്നു്
കണ്ണു െകാണ്ടു് ഒരു ദിവസം പ്രഖ്യാപനം. അടുത്ത ദി
വസം “ഓമേന എെന്റ ദയനീയസ്ഥിതി നീ കാണുന്നി
േല്ല?” എന്ന മട്ടിൽ േചാദ്യം. അതും കണ്ണു െകാണ്ടുത
െന്ന. അടുത്ത ദിവസവും അയാെള കാണുന്നു. തലമുടി
ചീകാെത, േഷവ് െചയ്യാെത, േവഷത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാ
െത അവിെടത്തെന്ന നിൽക്കുന്നു. “ഞാൻ ആത്മഹത്യ
െചയ്യും” എന്ന മൂകസേന്ദശം വിളംബരം െചയ്തുെകാണ്ടാ
ണു് നില. െപണ്ണു് വീണതു തെന്ന. അയാെളക്കുറിച്ചു് കൂ
ട്ടുകാരികേളാടു് പറേയണ്ടി വന്നാൽ ‘ഡീസന്റ് ’ എന്ന
പദപ്രേയാഗമില്ല. നിദ്രകളിൽ മധുരസ്വപ്നങ്ങൾ കാ
ണിക്കുന്നവൻ ഡീസന്റാകുന്നെതങ്ങെന? അല്ല അല്ല.
പച്ചെവള്ളം േപാെല ഗുണം െകട്ടവനാണു് ഡീസന്റ്
െഫേലാ െപണ്ണുങ്ങൾക്കു്. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം സർ
ക്കാർ ആർട്സ് േകാേളജിൽ േജാലി േനാക്കിയിരുന്ന
േപ്പാൾ ഒരു ‘വുമൻ’ ലക്ചറർ എെന്റ അടുത്തു വന്നി
രുന്നു് പലെരക്കുറിച്ചും ‘പുള്ളി ഡീസന്റാ’ എന്നു പറയു
മായിരുന്നു. അവർക്കു് ‘ഡീസൻസി’േയാടു് വലിയ പ്ര
തിപത്തിയാെണന്നു് അന്നു ഞാൻ ധരിച്ചു വച്ചു. അവർ
എെന്ന ഏല്പിച്ച ഒരു െചറുകഥ ഞാൻ വായിച്ചു േനാക്കാ
െത പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തണെമന്നുള്ള അേപക്ഷേയാടുകൂ
ടി മലയാളനാടു് പത്രാധിപർ വി. ബി. സി. നായർക്കു്
അയച്ചുെകാടുത്തു. കഥ അച്ചടിച്ചു വന്നേപ്പാൾ േകാേള
ജിൽ വലിയ ബഹളം. അേപ്പാഴാണു് ഞാനതു വായിച്ച
തു്. കന്യാചർമ്മം െപാട്ടിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചായിരുന്നു
കഥ. ലക്ചറർ ക്ലാസ്സിൽ െചന്നേപ്പാൾ ഒരു വിദ്യാർ
ത്ഥി എഴുേന്നറ്റു. “ടീച്ചർ, ഒരു സംശയം” “എന്താ” എന്നു്
അദ്ധ്യാപികയുെട േചാദ്യം. “കന്യാചർമ്മം എന്നു പറ
ഞ്ഞാൽ എന്താണു്?” എന്നു് പയ്യെന്റ അേങ്ങാട്ടുള്ള േചാ
ദ്യം. കൂവൽ ഡസ്കിലടി. ലക്ചറർ തിരിച്ചു മുറിയിേലക്കു
േപാന്നു. ചിലരുപേയാഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്കു് അവരു
െട മാനസികനിലയുമായി ഒരു ബന്ധവുമിെല്ലന്നു്.
‘ഡീസന്റ് ’ േപാെല സ്ത്രീകൾ പ്രേയാഗിക്കുന്ന മെറ്റാ
രു വാക്കാണു് രസം എന്നതു്. രണ്ടുവയസ്സായ കുഞ്ഞു്
േമാണ കാണിച്ചു ചിരിച്ചാൽ മതി “എന്തുരസം!” േപ്രംന

സീർ വേയ്ക്കാൽത്തുറുവിനു ചുറ്റും നായികയുമായി ഓടി
യാൽമതി “എന്തുരസം!” അവിവാഹിതനും െചറുപ്പ
ക്കാരനും സുന്ദരനുമായവൻ മനസ്സിനുപരിപാകം വന്ന
വർക്കു് ഓക്കാനമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു േനരേമ്പാക്കു് പറ
ഞ്ഞാൽ മതി “എന്തു രസം!”

ട്രൗേസഴ്സും ഷർട്ടും ഒരുകാലത്തു് പുരുഷെന്റതു മാത്ര
മായിരുന്നു. ബ്ലൗസും സാരിയും സ്ത്രീകളുെടതു മാത്രവും.
ഇന്നു് സാരി മാത്രേമ െപണ്ണുങ്ങളുെട വക എന്നുപറയാ
നാവൂ. ഈ സാരിയുെട രസവും. അേപ്പാൾ ചില വാ
ക്കുകൾ സ്ത്രീകളുെടതു്; ചിലതു് പുരുഷന്മാരുെടതു്. വള
െര ൈവകാെത സ്ത്രീകളുെട മാത്രം വകയായ വാക്കുക
െളക്കുറിച്ചു് ഒരു പി. എച്ച്. ഡി. തിസീസ് ഉണ്ടാെയന്നു
വരാം. ഇമ്മാതിരി വാക്കുകൾ കൂടുതലായി േശഖരിക്ക
ണെമന്നു് ആർെക്കങ്കിലും താല്പര്യമുെണ്ടങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ
എഴുതുന്ന ൈപങ്കിളിക്കഥകൾ പതിവായി വായിച്ചാൽ
മതി.
വാക്കുകളും മനുഷ്യെരേപ്പാെലയാണു്. അവയും ഒളിച്ചുക
ളി നടത്തുന്നു. ഒ. വി. വിജയെന്റ ‘ധർമ്മപുരാണ’ത്തിെല
പ്രധാനെപ്പട്ട വാക്കു് ആരും പ്രേയാഗിക്കാറില്ല. “സേരാ
ജിനി അമ്മെയ േഫാണിൽ കിട്ടുേമാ?” േചാദ്യം.
“ഇല്ല. അവർ ബാത്തു് റൂമിലാണു് ” ഉത്തരം. അമ്മ മക
െളക്കുറിച്ച്: “അവർക്കിന്നു് അമ്പലത്തിൽ േപായ്ക്കൂടാ”.
ഫ്രഞ്ചുകാരി മദാമ്മ: “I have my flowers today”. ഭാ
ര്യ റ്റീപാർട്ടിക്കു വരാത്തെതെന്തന്നു് ഭർത്താവായ സാ
യ്പിേനാടു് േചാദിക്കുന്നു അവളുെട കൂട്ടുകാരിയായ മദാ
മ്മ. സായ്പിെന്റ മറുപടി: There is blood on the face of
the moon.

പക്ഷിയും പഞ്ജരവും
“ചന്ദ്രെന്റ മുഖത്തു രക്തം” എന്നു പറ

യുേമ്പാൾ പദങ്ങളാകുന്ന പഞ്ജര
ത്തിനകത്തു് ആശയമാകുന്ന പക്ഷി
യിരുന്നു ചിറകിട്ടടിക്കുന്നതു കാ
ണാം. െപരുമ്പടവം ശ്രീധരെന്റ
“ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട മരണം”
എന്ന കഥയിൽ (ജനയുഗം) പഞ്ജ
കാഫ്ക
രവുമില്ല, പക്ഷിയുമില്ല. കാമുകൻ ചതിച്ചതുെകാണ്ടു്
െപൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്നു. അവളുെട ആത്മാവി
െന കാക്കയാക്കി മരെക്കാമ്പിലിരുത്തിെക്കാണ്ടു് കഥാ
കാരൻ പലതും പറയിക്കുന്നു. വാക്കുകൾ കൂടിേച്ചർന്നു്
ഒരു ശില്പമാകുന്നുേണ്ടാ? ഇല്ല. തീക്ഷ്ണമായ ഭാവം ഏകാ
ഗ്രതയാർന്നു് ഒരു ശില്പമുണ്ടാകുേന്നാ? ഇല്ല. ഇെതാെക്ക
വ്യർത്ഥരചനകളാണു്. ചിലർ പ്രഗൽഭമായി വർണ്ണി
ക്കുേമ്പാൾ വസ്തുവിെന്റ പ്രതീതി ഉണ്ടാെയന്നു വരും.
അതു് മതിയായ കലാപ്രക്രിയയാവുന്നില്ല. വർണ്ണനയു
െട ചലനത്തിലൂെട ഭാവം രൂപംെകാണ്ടുവരണം. അതാ
ണു് കല, സാഹിത്യം. കാഫ്കയുെട കൃതികളാെക പരി
േശാധിച്ചാലും red—ചുവപ്പു്—എന്ന വാക്കു് ഒരിടത്തും കാ
ണാൻ കഴിയുകയിെല്ലന്നു് ഒരു നിരൂപകൻ എഴുതിയ
തു് ഓർക്കുന്നു. കാഫ്കയുെട ജീവിതാഭിവീക്ഷണത്തിനു്
േയാജിച്ച മട്ടിലാണതു്. പദങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കുന്നതിൽ
ഈ സൂക്ഷ്മതകൂടിേയതീരൂ. അതിെന്റ അഭാവത്തിൽ
ഇമ്മാതിരി കഥകൾ നിരന്തരം ആവിർഭവിച്ചുെകാണ്ടി
രിക്കും.
ആവിർഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞതു് ആവിർ
ഭവിക്കരുതു് എന്ന അർത്ഥത്തിലാെണങ്കിലും ആ ആഗ്ര
ഹം സഫലീഭവിക്കാൻ േപാകുന്നില്ല. നമ്മളാെക കല
േയയും സാഹിത്യെത്തയും സംബന്ധിച്ചു് െതറ്റിദ്ധാര
ണയിലാണു്. പണ്ടു് െകാളമ്പസ് അേമരിക്കയിെലവി
െടേയാ െചന്നിറങ്ങിയിട്ടു് അവിടം ഇന്ത്യയാെണന്നു
കരുതി. അന്നു െതാട്ടു് ഇന്നുവെര അവിെടയുള്ളവെര
‘ഇന്ത്യൻസ് ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുപുസ്തകങ്ങളിൽ
അവെരയുേദ്ദശിച്ചു് ‘ഇന്ത്യൻസ് ’ എന്നു് എഴുതിക്കാണി
ക്കുേമ്പാൾ “അേയ്യാ നമ്മെളയാേണാ?” എന്നു ഞാൻ
തനിെയ േചാദിച്ചുേപായിട്ടുണ്ടു്. അല്പേനരം കഴിയുേമ്പാ
േഴ സത്യം വ്യക്തമാവൂ. ചില െകാളമ്പസുകൾ ചില രച
നകെള കഥകെളന്നു വിളിച്ചതു െകാണ്ടു് നമ്മളും അവ
െയ അങ്ങെന തെന്ന വിളിക്കുന്നു. കുറെച്ചാന്നു് ആേലാ
ചിക്കൂ. അമറിന്ത്യൻ േവെറ (Amerindian) ഇന്ത്യൻ (ഭാര
തീയൻ) േവെറ എന്ന പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം.

അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
പരമാർത്ഥം ആെരയും േവദനിപ്പി
ക്കില്ല എന്നു മാർകസ് ഒറിയലിസ്
പറഞ്ഞതു ശരിയല്ല. സത്യം ചിലെര
േവദനിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടാണു് േസാ
ക്രട്ടീസിനു് വിഷം കുടിേക്കണ്ടി വന്ന
തു്. േയശുവിനു കുരിശിേലേറണ്ടിവ
േഡാ. െക.
ന്നതു്. മഹാത്മാ ഗാന്ധി െവടിേയറ്റു
അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
വീണതു്. എന്നാൽ സത്യപ്രസ്താവം
നടത്തുന്ന വ്യക്തി അസത്യപ്രസ്താവം നടത്തുന്നുെവന്നു്
ആെരങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ? സത്യം പറഞ്ഞയാളും േഖദി
ക്കും, േകട്ടുനിൽക്കുന്നവരും േഖദിക്കും. ആ രീതിയിലുള്ള
ദുഃഖമാണു് എനിക്കു് അഭിമതനായ തായാട്ടു ശങ്കരെന
സംബന്ധിച്ചു് ഉണ്ടായതു്. േഡാക്ടർ അയ്യപ്പപ്പണിക്കരു
െട “ചിരുത” എന്ന കാവ്യം സുന്ദരമാണു്. കാവ്യത്തിെന്റ
ആരംഭം േനാക്കുക:
ആകാശങ്ങളിടിഞ്ഞീല്ലമ്പിളി ദൂെരേപ്പായിമറഞ്ഞിേല്ലാമനവാടിയിലിങ്ങെനമുല്ലപ്പൂവുകൾ
നിന്നനിലേയ്ക്ക കല്ലായില്ല.

ഈ പൂർവ്വപീഠിക ചിരുതയുെട വീഴ്ചെയ സൂചിപ്പിക്കാനാ
ണു്. വീഴ്ത്തിയതു് േമാഹനചന്ദ്രൻ, ബി. എ. എന്ന സവർ
ണ്ണയുവാവും. അയാളുെട ആഗമനെത്തയും അയാൾ
െചയ്ത െകാടുംചതിെയയും കവി ആകർഷകമായി പ്രതി
പാദിക്കുന്നു.
പണ്ടു വയസ്സറിയിെച്ചാരു നാളിൽ
തണ്ടും തളിരും പകുതിയുറങ്ങി
െനഞ്ചിന്നടിയിൽ കൂമ്പിവിടർെന്നാരു
തിങ്കൾക്കലകൾ േതനാെയാഴുകീ.
െവള്ളിനിലാവിൻ പാലുചുരത്തും
കള്ളിപ്പശുവായ് വന്നൂ പൗർണ്ണമി
ചുണ്ടുകൾ േകാട്ടിച്ചുരുളൻ പുകവിട്ടന്നുമണഞ്ഞൂ േമാഹനചന്ദ്രൻ.

ചിരുതയുെടയും അയാളുെടയും േവഴ്ചയ്ക്കു ഫലമുണ്ടായി.
പേക്ഷ, അയാൾ അവെള പരിഗണിക്കാെത സ്വന്തം
ജാതിയിൽെപ്പട്ട സുന്ദരിെയ വിവാഹം കഴിച്ചു. അേപ്പാൾ
ചിരുത എന്തുെചയ്തു?
കുഞ്ഞിച്ചിരുത കരഞ്ഞൂെനഞ്ചിെലാരഗ്നി പടർന്നൂ
കൺേപാളകളിൽ തീമഴവന്നൂ
സിരകളിേലാളം ചീറിയലച്ചൂ
െകാന്നെത്തങ്ങുകൾ ചൂളമടിെക്കെക്കാടുകാേറ്റൽെക്കേച്ചാരതിളച്ചുമറിഞ്ഞു.
പേക്ഷ,
കണ്ണുതുടയ്ക്കാൻ തൂവാലയുമായ്
െതങ്ങുകൾനിന്നുകരേഞ്ഞാ?–ഇല്ലാ
അമ്പിളിനിന്നു കരേഞ്ഞാ?–ഇല്ലാ.

അതുെകാണ്ടാണു് കവി േനരേത്ത പറഞ്ഞതു്, “ആകാ
ശങ്ങളിടിഞ്ഞില്ല… കല്ലായില്ല” എന്നു്.
സുന്ദരമാണു് ഈ കാവ്യെമന്നു്
ഞാൻ പറഞ്ഞതു തിരുത്തിപ്പറയ
െട്ട. അതിസുന്ദരമാണു് ഈ കാവ്യം.
ഇതിെന്റ വിഷാദാത്മകെമങ്കിലും പ്ര
ശാന്തമായ ഭാവനിബന്ധന അനു
വാചകെന ആകർഷിക്കുന്നു. കാ
ഇ. എഫ്. ഷൂമാഹർ
ല്പനികതയുെണ്ടകിലും അതു് കരു
തിക്കൂട്ടി കവി അടിേച്ചൽപ്പിക്കുന്നതല്ല. അടിത്തട്ടുകാ
ണാവുന്ന െകാച്ചരുവിെയേപ്പാെല ഇതു് ഒഴുകുന്നു. േമാ
ഹനചന്ദ്രന്മാർ ഉള്ളേപ്പാൾ ചിരുതെയേപ്പാലുള്ളവർക്കു്
സാമൂഹികപ്രാധാന്യം ൈകവരുകയില്ല എന്നതു േപാക
െട്ട. അവൾക്കു ജീവിച്ചിരിക്കാൻേപാലും കഴിയുകയില്ല
എന്നാണു് കവി ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതു്. വർഗ്ഗത്തിെന്റ ഐക്യ
ത്തിനും ഭദ്രതയ്ക്കും േമാഹനചന്ദ്രന്മാർ തകർച്ചയുണ്ടാക്കു
ന്നു എന്നുതെന്നയാണു് കവി ഭംഗ്യന്തേരണ പ്രഖ്യാപി
ക്കുന്നതു്. ഇവിെട െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ സംസ്കാര
ത്തിനു് അനുകൂലനായി നിൽക്കുകയാണു് അയ്യപ്പപ്പണി
ക്കർ. ആ സംസ്കാരത്തിനു് ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതി ആപ
ത്തു സംഭവിപ്പിക്കുന്നു എന്നും കവി കാവ്യത്തിലൂെട അഭി
വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. എല്ലാവിധത്തിലും രമണീയമായ
ഈ കാവ്യെത്തക്കുറിച്ചു് തായാട്ടു ശങ്കരൻ പറഞ്ഞുവ
േത്ര: “തമ്പുരാെന്റ ഈ അനന്തരവൻ (േമാഹനചന്ദ്രൻ,
ബി. എ.) മണിക്കാളയായി േമഞ്ഞുനടന്നിട്ടും എടാ പുല
യക്കിടാത്തന്മാേര, നിങ്ങൾക്കു് എന്തുെചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു
െവടാ എെന്നാരു െവല്ലുവിളിയും, പുച്ഛവും ആണു് ഈ
കവിതയിെല മുഖ്യമായ ഭാവം”. (സംക്രമണം മാസിക
യിൽ െക. രൺജി എഴുതിയ “ഈ ജീർണ്ണമുഖം ആധു
നിക കവിതയുെടേയാ മാർക്സിയൻ നിരൂപണത്തിെന്റ
േയാ?” എന്ന േലഖനം േനാക്കുക.) തായാട്ടു ശങ്കരെന്റ
ഈ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടു് രൺജി പറയുന്നു: “േമാഹനച
ന്ദ്രൻ കുമാരെന്റയും അയാൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വർ
ഗ്ഗെത്തയും നഗ്നമായി വിചാരണ െചയ്യുന്ന ഈ കവി
തെയ ഇങ്ങെനയാണു് മനസ്സിലാക്കുന്നതു് ”. ഇവിെട
രൺജി പറയുന്നതാണു് ശരിെയന്നു് എനിക്കു േതാന്നു
ന്നു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സംസ്കാരെത്ത “ആദർശവത്ക
രി”ക്കാൻ (എെന്റ ഈ പ്രേയാഗം വ്യാകരണസമ്മതമ
ല്ല) അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ ശ്രമിച്ചുെവന്നും അതിലേദ്ദഹം വി
ജയം ൈകവരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുമാണു് എെന്റ വിശ്വാസം.
വിശ്വാസത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത പടി സംശയത്തിെന്റതാ
ണു്. പേക്ഷ, സാഹിത്യത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ ഈ സാ
മാന്യനിയമം േചരില്ല. സഹൃദയൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ െകാ
ണ്ടു് പിടിെച്ചടുക്കുന്ന സൗന്ദര്യം െപാടുന്നനേവ തെന്ന
അയാളറിയുന്നു.

കാണാത്തതിെനക്കുറിച്ചു് എഴുതുേമ്പാൾ
സൗന്ദര്യം െപാടുന്നനേവ അറിയുന്ന നല്ല കവിയാണു്
വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി. “ഭാരതീയ സാഹിത്യപരി
േപ്രക്ഷ്യത്തിെല േതേജാമയങ്ങളായ രണ്ടംശങ്ങെളക്കു
റിച്ചു് ” വിദ്യുജ്ജേനാചിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ േലഖനം (മാതൃഭൂമി) ഞാൻ കൗതുകേത്താെട
യാണു് വായിച്ചതു്.
ശുക്ലയജുർേവദേത്താടു് ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ ഉപനിഷത്തു
കളിലും േചർത്തിട്ടുള്ള ശാന്തിമന്ത്രം
പൂർണ്ണമദഃ പൂർണ്ണമിദം
പൂർണ്ണാത്പൂർണ്ണമുദച്യേത
പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ
പൂർണ്ണേമവാവശിഷ്യേത
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ
(അദൃശ്യമായ ബ്രഹ്മം പൂർണ്ണമാണു്; പ്രത്യക്ഷമായ േലാ
കവും പൂർണ്ണമാണു്. പൂർണ്ണമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും
പൂർണ്ണമായ പ്രത്യക്ഷേലാകം ആവിർഭവിച്ചു. പൂർണ്ണ
മായ ബ്രഹ്മം അതുേപാെലതെന്നയിരിക്കുന്നു; പ്രത്യക്ഷ
മായ പൂർണ്ണേലാകം പൂർണ്ണമായ ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു്
ആവിർഭവിച്ചിട്ടും.)
ഈ മന്ത്രം ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ആശ
യവും നവീനശാസ്ത്രം ഉൾെക്കാള്ളു
ന്ന ആശയവും വിഭിന്നമെല്ലന്നു് വി
ഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി ഉപ
ന്യസിക്കുന്നു. അത്രേത്താളം ശരി.
പേക്ഷ, അക്ഷന്തവ്യമായ ഒരു െത
റ്റു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രബന്ധത്തിലു
ണ്ടു്. ഇ.എഫ്. ഷൂമാഹറുെട Small
is Beautiful എന്ന ഗ്രന്ഥെത്തക്കുറിച്ചു് പരാമർശിക്കു
ന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രബന്ധകാരൻ എഴുതുന്നു; “അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ‘മിതം തെന്ന സുന്ദരം’ (Small is beautiful),
‘വിഷമത്തിൽെപ്പട്ടവർെക്കാരു സഹായി (A Guide
for the Perplexed) എന്നീ കൃതികളിലൂെടയും, ചരമാന
ന്തരം പ്രകാശിതമായ ‘മിതം സാദ്ധ്യമാകുന്നു’ (Small
is possible) എന്ന സമാഹാരത്തിലൂെടയും ഇടത്തരം
സാേങ്കതിക വിദ്യാവികസന സമിതി (Intermediate
Technology Development Group) േപാലുള്ള വ്യാപക
മായ സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാന പരീക്ഷണങ്ങളിലൂെടയും നമു
ക്കു ലഭ്യമാകുന്ന പുതിയ മൂല്യദർശനം അപരിഗ്രഹത്തി
െന്റ ദർശനമാകുന്നു”. ഈ വാക്യം വായിക്കുന്നവർക്കു
േതാന്നും Small is Possible എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതും ഷൂ
മാഹർ തെന്നയാെണന്നു്. ഷൂമാഹറുെട ആശയങ്ങൾ
ക്കു് സ്പഷ്ടത നൽകുന്ന Small is Possible എന്ന ഗ്രന്ഥ
െമഴുതിയതു് േജാർജ്ജ് മക്േറാബിയാണു്. അതു് സമാ
ഹാരഗ്രന്ഥവുമല്ല. Energy-െയക്കുറിച്ചു് ഷൂമാഹർ നിർവ്വ
ഹിച്ച പ്രഭാഷണങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്തു് സമാഹരിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. (ആ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. സമാഹർത്താ
വിെന്റ േപരും ഓർമ്മയില്ല.) വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതി
രിക്കുണ്ടായ ഒരു ‘ചിന്താക്കുഴപ്പ’മാണു് ഇവിെട കാണു
ന്നതു്.

പരിചയമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ
“ചിന്താക്കുഴപ്പ”ത്തിെന്റ േവെറാരു
സന്തതിയാണു് െക. െക. സുജാതയു
െട ‘പൂജ്യങ്ങൾ’ എന്ന െചറുകഥ (മാ
തൃഭൂമി). ഞാൻ ഗവെണ്മന്റ് െസക്ര

ട്ടറിയറ്റിൽ ഗുമസ്തനായിട്ടാണു് േജാ
ലിയാരംഭിച്ചതു്. സി. പി. രാമസ്വാമി
അയ്യർ ദിവാൻജിയായിരുന്ന കാലം.
അേദ്ദഹം ഒപ്പിേടണ്ട ഒെരഴുത്തു് ഡ്രാഫ്റ്റുമായി ഒത്തുേനാ
ക്കി ഇടതുവശത്തു താെഴ ഇനിഷ്യലിട്ടു് അയച്ചു. അര
മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു് അതു് ഒപ്പിടാെത തിരിച്ചുവന്നു. േനാ
ക്കിയേപ്പാൾ “See ‘My dear sit’” എന്നു് സി. പി. എഴു
തിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. Sit എന്നതിെന്റ ചുറ്റും വലിെയാ
രു വട്ടവും ദിവാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടു്. അന്നു് പുതുതായി േജാലി
യിൽ പ്രേവശിച്ച ഒരു െചറുപ്പക്കാരി I am My dear sir
എന്നതിനു പകരം I am My dear sit എന്നു ൈടപ്പു് െച
യ്തു തന്നതു് ഞാൻ കണ്ടില്ല, Sit അല്ല Sir ആെണന്നു
സർ. സി. പി.-ക്കു് അറിയാം എങ്കിലും Sit എന്നു പാടില്ല
േല്ലാ. Sir എന്നതിനു പകരം Sit എെന്നഴുതി Sir എന്ന
തിെന്റ അർത്ഥേബാധം ഉളവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കഥ
െയഴുത്തുകാരിയാണു് സുജാത. കുട്ടികൾ ഇക്കാലത്തു്
േവണ്ടമട്ടിൽ വളരുന്നിെല്ലേന്നാ അവർ “ഡ്രിഫ്േറ്റഴ്സ് ”
ആയി െപരുമാറുെന്നേന്നാ മേറ്റാ ആണു് ശ്രീമതിയുെട
ആശയം. അതാവിഷ്കരിക്കാൻ േവണ്ടി അവ്യക്തമായി
എേന്താ ഒെക്ക അേന്യാന്യബന്ധമില്ലാെത കഥെയഴു
ത്തുകാരി എഴുതുന്നു. മൂന്നുപരിവൃത്തി വായിച്ചിട്ടും ഇെത
നിക്കു് മനസ്സിലായില്ല. ശ്രീമതിെയ എനിക്കു് പരിചയമി
ല്ല. പരിചയമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ This is Spurious and
downright idiotic എന്നു് പറയുമായിരുന്നു. പരിചയമി
ല്ലാത്തവെരക്കുറിച്ചു് പറയുേമ്പാൾ അത്തരം പരുഷങ്ങ
ളായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൂടാ.
പരുഷങ്ങളായ വാക്കുകളും പരുഷങ്ങളായ പ്രവർത്ത
നങ്ങളും ആരിൽനിന്നും ഉണ്ടായിക്കൂടാ എെന്നനിക്ക
റിയാം. എങ്കിലും സാഹിത്യെത്തക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാൾ
അവയാകാം. കാരണം അധമമായ രചന സമുദായ
െത്ത ജീർണ്ണിപ്പിക്കും എന്നതാണു്. അധമമായ രചന
െകാണ്ടു് ഭാഷകൾ തകരുന്നു. ഭാഷ തകർന്നാൽ സം
സ്കാരം തകരും. രാജ്യം തകരും. ഭാഷകൾക്കു് തകർ
ച്ച വന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം രാജ്യങ്ങൾ തകർന്നതിെന്റ
യഥാർത്ഥങ്ങളായ കഥകൾ നിരവധിയാണു്. പരുഷ
ങ്ങളായ വാക്കുകൾ ക്രൂരതയാർന്ന മനസ്സിൽ നിേന്ന
ഉദ്ഭവിക്കൂ എന്നു കരുതുന്നവരുണ്ടാകാം. ആയിേക്കാ
െട്ട. ദുഷ്ടമായ രചന ധിഷണേയാടു ബന്ധെപ്പട്ട ക്രൂരത
യാണു്. ആ ക്രൂരതെയയാണു് പരുഷപദങ്ങൾ െകാണ്ടു്
ഞാൻ നിന്ദിക്കുന്നതു്.

ഹാസ്യം
നിന്ദനം ചിലേപ്പാൾ ചിരി ഉല്പാദിപ്പിക്കും. അതാണു് ദീ
പികയിെല ഹാസ്യചിത്രകാരൻ രാജു നായരുെട ‘മാ
േവലിനാടു് ’ കാണുേമ്പാഴുള്ള അനുഭവം. േതങ്ങ േമാഷ്ടി
ച്ച കുറ്റം െതളിയിക്കാൻ ഒരു െചറുക്കെന മർദ്ദിക്കുന്നു.
മർദ്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിെയ െകാന്ന
തുേപാലും താൻ തെന്നയാെണന്നു് അവൻ സമ്മതി
ച്ചു. ക്രൂരതയുെട ചുറ്റും ഹാസ്യത്തിെന്റ പരിേവഷം. പാറ
െക്കട്ടിനിടയിൽ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ പനിനീർപൂവു്.
ആദ്യമായി ദർശിക്കുന്ന സ്ഫടികാഭമായ ജലാശയത്തിൽ
നീന്തിത്തുടിക്കുന്നതു് ഒരു രസമാണു്. ഉത്സവസ്ഥലത്തു
വച്ചു് യാദൃശ്ചികമായി ലഭിക്കുന്ന സ്പർശം ആഹ്ലാദജന
കമാണു്. നൂതനത്വമാണു് അതിനു് ആസ്പദം. മഹാത്മാ
ഗാന്ധിെയ െകാന്നതുേപാലും താൻ തെന്നയാെണന്നു്
പാവെപ്പട്ട പയ്യൻ പറയുേമ്പാൾ അതിലുള്ള നൂതനത്വ
മാണു് എനിക്കു് ആഹ്ലാദം നൽകുന്നതു്.

പാറെക്കട്ടു്
ആഹ്ലാദം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം. എൻഫിഡ
എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തു് മുരടിച്ച ഒരു പാറെക്കട്ടുെണ്ട
ന്നും അതിൽനിന്നു് വസന്തകാലത്തു് േതൻ അരുവിയാ
യി ഒഴുകുെമന്നും ഒരു ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാരൻ എവിെടേയാ
എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. സത്യമാകാൻ പാടില്ലാതില്ല ഇതു്. േത
നീച്ചകൾ പാറെക്കട്ടിെലവിെടെയങ്കിലും േതൻ സംഭ
രിച്ചു വയ്ക്കാം. വസന്തകാലത്തു് അതു് അരുവിേപാെല
ഒഴുകുന്നുണ്ടാകാം. ഖുശ്വന്ത്സിങ്ങ് പഞ്ചാബിയിൽ നി
ന്നു് തർജ്ജമ െചയ്ത Happy New Year എന്ന െചറുകഥ
(അജിത് കൗർ എഴുതിയതു്, Illustrated weekly). േത
നരുവിയാെണന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലെക്കട്ടിനുതാെഴ
ഒരു വാക്യം കണ്ടതുെകാണ്ടു് ഞാനതുവായിച്ചു. േതനുമി
ല്ല, അരുവിയുമില്ല. ന്യൂ ഇയർ ദിവസം മന്ത്രിയുെട ഓഫീ
സിൽ േജാലിയുള്ള ഒരുത്തനു് ഒരു കുപ്പി സ്േകാച്ച് വി
സ്കി ൈകക്കൂലിയായി കിട്ടുന്നു. അയാൾ േസ്നഹിത
ന്മാെര വിളിച്ചുകൂട്ടി അതു കുടിച്ചു തീർക്കുന്നു. ചപ്പാത്തി
യും മറ്റും തിന്നുന്നു. അതിഥികൾ േപായേപ്പാൾ അവർ
ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഉപേയാഗിച്ച േപ്ലറ്റുകൾ കഴുകി
െക്കാണ്ടു് ഭാര്യ മുറുമുറുക്കുന്നു. പഞ്ചനക്ഷത്ര േഹാട്ടലു
കളിൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ മറ്റുള്ളവരുെട ഭാര്യമാെര ചുംബി
ക്കുേമ്പാൾ കഥയിെല ഭർത്താവും ഭാര്യയും പുറംതിരി
ഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങുന്നു. ഇതിെനയാണു് “ഫാസിേനറ്റിങ്ങ് ”
എന്നു് വിേശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കഥ വായിച്ചു തീരു
േമ്പാൾ എൻഫിഡയിെല പാറെക്കട്ടുമാത്രേമയുള്ളൂ.
ചിരപരിചിതത്വത്തിെന്റ പാറെക്കട്ടു്. സർവസാധാര
ണമായ സംഭവത്തിൽ നൂതനത്വം കാണുകയും നൂതന
മായ സംഭവത്തിൽ സർവസാധാരണത്വം കാണുകയും
െചയ്യുന്നതാണു് കല. ഇവിെട സർവസാധാരണത്വ
ത്തിൽ സർവസാധാരണത്വേമയുള്ളൂ. സാഹിത്യെത്ത
സംബന്ധിച്ചു് അധമമായ അഭിരുചിയുള്ള വ്യക്തിയാ
ണു് ഖുശ്വന്ത്സിങ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ രണ്ടാം തരം അല്ല
മൂന്നാം തരം, അല്ല. പത്താംതരം പുസ്തകങ്ങളും അേദ്ദ
ഹം െകേങ്കമെമന്നു പറഞ്ഞു് തർജ്ജമെചയ്തുെവക്കുന്ന
പീറക്കഥകളും ഈ സത്യം വിളംബരം െചയ്യുന്നു. ഈ
പഞ്ചാബിക്കഥേയാടു താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ “പപ്പു”
മാസികയിൽ സി. രാധാകൃഷ്ണനും എം.ആർ. മേനാഹര
വർമ്മയും എഴുതിയ കഥകൾ — യഥാക്രമം ‘രാധയുെട
വളർത്തുമൃഗങ്ങ’ളും ‘നിഴൽ നിറങ്ങ’ളും എത്രേയാ േഭദം
എന്നു പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കുപ്പിവളയിടുന്ന െപൺ
കുട്ടിക്കു് സ്വർണ്ണവളയിടാൻ െകാതി. േകാട്ടൺഷർട്ടി
ടുന്നവനു സിൽക്കുഷർട്ട് ധരിക്കാൻ െകാതി. ഞാൻ
സ്വർണ്ണം േതടുന്നവനാണു്. സിൽക്ക് േതടുന്നവനാണു്.
കുപ്പിവളെയടുത്തു സ്വർണ്ണവളയാെണന്നുപറഞ്ഞാൽ
അതു കുപ്പിവളതെന്നന്നു് ഉറെക്കപ്പറേയണ്ടിവരും.
“പാമ്പും കയറും” എന്ന േപരുേകട്ട

ഇസേഡാറ ഡങ്കൻ

േനാവെലഴുതിയ രാജാറാവുവിെന
എനിക്കു് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം ഒരിക്കൽ എേന്നാടു് പറ
ഞ്ഞു: “സ്ത്രീ നൃത്തം െചയ്യുന്നതിനുമുൻ
പു് ഇസേഡാറ ഡങ്കനായിരിക്കും.1
അവൾ നൃത്തം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ
േദവതയാണു്, ഇസേഡാറയല്ല”.

1. Isadora Duncan, 1878–1927, അേമരിക്കൻ ഡാൻസർ.

□

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 R A RY
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
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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)

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന
യും 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

