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സാഹിത്യവാരഫലം

1985/02/17-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

മണ്ണടിേക്ഷത്രത്തിൽ
ആശ്രയസ്ഥാനം േത
ടിയ േവലുത്തമ്പിദളവ
കഠാര െനഞ്ചിൽ കു
ത്തിയിറക്കി ആത്മഹ
ത്യ െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ അനിയൻ േചട്ടെന്റ
േവലുത്തമ്പിദളവ
തല െവട്ടിെയടുത്തുെകാ
ണ്ടു് ഓടിേപ്പായി. പ്രതികാരതല്പരരായ ഇംഗ്ലീഷുകാർ
തലയില്ലാത്തശരീരെമടുത്തു കണ്ണമ്മൂലയിെല കഴുമര
ത്തിൽ െകട്ടിത്തൂക്കി. ശതാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ
അേദ്ദഹത്തിനു തല വച്ചു െകാടുത്തു് തിരുവനന്തപുര
െത്ത ഹജൂർക്കേച്ചരിയുെട മുൻപിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.
“വിശാഖം തിരുനാളി
െന്റ കാലത്തായിരുെന്ന
ങ്കിൽ ഈ ഉേദ്യാഗസ്ഥ
വ്യഭിചാരിയുെട കുറുക്ക്
കുതിരക്കവഞ്ചിെകാ
ണ്ടടിച്ചു കുളംേകാരിക്കു
മായിരുന്നു” എന്നു ദി
വാൻ രാജേഗാപാലാ
ചാരിെയക്കുറിച്ച് എഴു
തിയ സ്വേദശാഭിമാ
നി രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ
അന്നെത്ത സർക്കാർ
രാജേദ്രാഹത്തിെന്റ േപ
സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
രിൽ നാടുകടത്തി. സം
വത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. രാമകൃഷ്ണപിള്ള മറുനാട്ടിൽ കി
ടന്നു മരിച്ചു. കാലേമെറ െചന്നേപ്പാൾ രാമകൃഷ്ണപിള്ള
െയ തിരുവനന്തപുരെത്ത അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലാഫീ
സിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തു് പകുതിയായിട്ടാെണങ്കിലും െകാ
ണ്ടിരുത്തി.

ഇവിെട മാത്രമല്ല പടി
ഞ്ഞാറൻ േദശങ്ങളി
ലും സംഭവിക്കുന്നതു്
ഇതു തെന്നയാണു്. ഫ്ര
ഞ്ചു വിപ്ലവകാരി ദാങ്
െതാങിെന്റ (Danton)
കഴുത്തുമുറിച്ചതു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ കൂട്ടുകാരാ
യിരുന്ന വിപ്ലവകാരി
കൾ തെന്നയായിരുന്നു.
പേക്ഷ കാലം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ ജനങ്ങൾ അേദ്ദ
ദാങ് െതാങ്
ഹത്തിെന്റ പ്രതിമ പാരീസിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തു് സ്ഥാപി
ച്ചു. വാങ്െദാം (Vendome) േകാളത്തിൽ െനേപ്പാളിയ
െന്റ പ്രതിമയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു സമരസന്നദ്ധസ്വ
ഭാവമുണ്ടു്. കലാപരമല്ല എന്ന കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഫ്രഞ്ച് ചി
ത്രകാരൻ കൂർേബ (Courbet) അതു പീഠത്തിൽ നിന്നു്
ഇളക്കിെയടുത്തു. സർക്കാർ അേദ്ദഹെത്ത ജയിലിലാ
ക്കിയിട്ടു് കുെറ പണം ഈടാക്കി. ബാക്കി തുക െകാടു
ത്തിെല്ലങ്കിൽ വീണ്ടും ജയിലിൽ േപാകുെമന്നു കണ്ട കൂർ
േബ സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിേലക്കു ഒളിേച്ചാടി. അവിെട എവി
െടേയാ കിടന്നു മരിച്ചു. ഇേപ്പാൾ പാരീസിൽ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ േപരിൽ ഒരു േറാഡുണ്ടു്. പ്രതിഭാശാലികൾ
ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അംഗീകരിക്കെപ്പടാറില്ല. മരിച്ചു
കഴിഞ്ഞാൽ അവരുെട പ്രതിമകൾ ആവിർഭവിക്കും.
അവർക്കുേവണ്ടി കീർത്തിസ്തംഭങ്ങൾ ഉയരും. അതു
െകാണ്ടു് ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റയും ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ
പിള്ളയുെടയും പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായരുെടയും പ്രതിമ
കൾ നിർമ്മിക്കെപ്പടുെമന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്.
മഹാകവി കുമാരനാശാെന്റ കവി
ത്വെത്ത അവഗണിച്ചിട്ടു് അേദ്ദഹ
െത്ത രേണാത്സുകനായി സർവ്വക
ലാശാല ഓഫീസിെന്റ മുൻപിൽ
നിറുത്തിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുസദൃശ്യ
നായ മഹാത്മഗാന്ധിയുെട തികച്ചും
ബീഭത്സമായ ഒരു പ്രതിമ കിഴേക്ക
കൂർേബ
േക്കാട്ടയ്ക്ക് അടുത്തുണ്ടു്. േഡാ. െക. ഭാസ്കരൻനായർ എഴു
തിയതു േപാെല അന്തിക്കു പിച്ചെതണ്ടിയിറങ്ങിയവെന്റ
മട്ടുണ്ടു് ആ പ്രതിമയ്ക്ക്. കൂർേബമാർ തിരുവനന്തപുരത്തി
ല്ല എന്നതു് വ്യക്തം.

ഞാൻ ഓടെട്ട
കൂർേബമാരുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ദീന പി. െക. ചന്ദ്രിക
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ “ഉദയം കാണാത്തവർ” എന്ന
കഥയ്ക്കും നാശം വരുമായിരുന്നു. ആഴ്ചപ്പതിപ്പിേനാടുള്ള
ബഹുമാനംെകാണ്ടു േകരളത്തിെല കൂർേബ അതിെന
ഒന്നും െചയ്യുകയില്ല. പേക്ഷ കഥ അച്ചടിച്ച കടലാസ്സു
കീറിെയടുത്തു് കാറ്റിൽ പറത്തും. സംശയമില്ല. അത്രയ്ക്കു
ണ്ടു് അതിെന്റ കലാശൂന്യത. ജയറാമിെന്റ കാമുകി അനു
മരിച്ചു. ദുഃഖിച്ചു നടന്ന ജയറാമിനു് ഗീതി എന്ന െപൺ
കുട്ടിെയ അയാളുെട കൂട്ടുകാരൻ ശ്രീനി കാണിച്ചു െകാ
ടുത്തു. അവൾക്ക് അനുവിെന്റ ഛായയുണ്ടു്. ഗീതി ജയ
റാമിെന്റ േപ്രമാഭ്യർത്ഥന നിരാകരിക്കുേമ്പാൾ അയാൾ
സ്ഥലം മാറ്റം വാങ്ങി േപാകുന്നു. ഇത്തരം കഥകെള വി
മർശിക്കുന്നതു് ആഖ്യാനപാടവമില്ല, വിഷനില്ല എെന്നാ
െക്ക പറയുന്നതു്—വിമർശനെത്തത്തെന്ന അപമാനി
ക്കലാണു്. അതുെകാണ്ടാണു് നിത്യ ജീവിതത്തിെല
ചില സംഭവങ്ങെളടുത്തു്പറഞ്ഞ് ഇവയുെട കുൽസിത
ത്വെത്ത വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതു്. അമ്മട്ടിൽ ഇേപ്പാഴും പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒരു ഹനുമാൻ പണ്ടാ
രമുണ്ടായിരുന്നു. “കിടന്നു െപടുക്കുന്ന പിേള്ളരുേണ്ടാ?
പള്ളിക്കൂടത്തിൽ േപാകാത്ത പിേള്ളരുേണ്ടാ? ഉെണ്ട
ങ്കിൽ ഒരു കിണ്ടി പച്ചെവള്ളവും അവെനയും െകാണ്ടു
വാ” എന്നു് ഉറെക്കപ്പറഞ്ഞു െകാണ്ടു് ഹനുമാെന്റ മുഖം
വച്ചു െകട്ടി തുള്ളുേമ്പാൾ കുട്ടി അമ്മയുെട പിറകുവശത്തു്
ഒളിക്കും. പണ്ടാരം തുള്ളി തുള്ളി അടുത്തു വരുേമ്പാൾ
അവൻ വീടിനകേത്തക്ക് ഓടും. ഈ കഥാപണ്ടാരെത്ത
ക്കണ്ടു് പ്രായം കൂടിയ ഞാൻ ഓടുന്നു.
ഏെതല്ലാം കാണുേമ്പാൾ ഓടും? അെല്ലങ്കിൽ ഓടാൻ
േതാന്നും? പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ ചുംബിക്കുേമ്പാൾ, സ്ഥാ
നാർത്ഥി ജീപ്പിൽ വടിേപാെല നിന്നു് ആളുകെള േനാ
ക്കി കള്ളച്ചിരി ചിരിക്കുേമ്പാൾ, നവീന സാഹിത്യെത്ത
ഉള്ളുെകാണ്ടു് അംഗീകരിക്കാത്തവർ ‘േപാളിസി’െയന്ന
മട്ടിൽ അതിെന പ്രശംസിക്കുേമ്പാൾ, സ്ത്രീ പുരുഷത്വം
പ്രദർശിപ്പിക്കുേമ്പാൾ, ക്ലാസിൽ അശ്ലീലം പറഞ്ഞിട്ടു്
െപൺകുട്ടികൾ ചിരിക്കുേന്നാ എന്നറിയാൻ േവണ്ടി
അവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്ക് ഏറുകണ്ണിട്ടുേനാക്കു
േമ്പാൾ, െചറുപ്പക്കാരിേയാടു സംസാരിക്കുന്ന െചറുപ്പ
ക്കാരൻ കൂെടക്കൂെട ട്രൗസർ—േപാക്കറ്റിൽ ൈകയിടു
േമ്പാൾ…അങ്ങെന പലതും.

മാധവിക്കുട്ടി
അങ്ങെന പലതുള്ള ഈ േലാക
ത്തു് വിരളമായി ഒേന്നയുള്ളൂ. അതാ
ണു ജീനിയസ്സ്. പേക്ഷ ‘ജീനിയ
സ്സ്’, ‘മാസ്റ്റർപീസ്’ ഈ വാക്കുകൾ
സൂക്ഷിച്ചു പ്രേയാഗിക്കണെമന്നു
െജ. ബി. പ്രീസ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
െജ. ബി. പ്രീസ്റ്റ്ലി
േലാകമാെക േനാക്കിയാലും ‘മാ
സ്റ്റർപീസു’കളും ‘ജീനിയസ്സു’കളും വളെരക്കുറേച്ച ഉള്ളൂ
െവന്നു് അേദ്ദഹം ക്യൂബൻ േനാവലിസ്റ്റ് ആേലേഹാ
കാർപൻെറ്യറുെട The lost steps എന്ന േനാവലിനു
എഴുതിയ അവതാരികയിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
പ്രീസ്റ്റ്ലിേയാടു് ആരും േയാജിക്കും. േയാജിച്ചുെകാണ്ടു
തെന്ന മാധവിക്കുട്ടി ജീനിയസ്സാെണന്നു് അവർ സമ്മതി
ക്കുകയും െചയ്യും. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ശ്രീമതി എഴു
തിയ “ആനമലയിൽ” എന്ന െകാച്ചു േലഖനം േനാക്കി
യാലും. മനുഷ്യെന്റ ഏകാന്തതെയ മാധവിക്കുട്ടി എത്ര
േചേതാഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു!
“Man’s life is thought and he despite his terror cannot
cease. Ravening through century after century. That
he may come. Into the desolation of reality” എന്നു്
േയറ്റ്സ്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ഈ വിവിക്തതയിൽ

മാധവിക്കുട്ടി എത്തിയതിെന്റ ഫലെമെന്തന്നു് അറിയ
ണെമങ്കിൽ മാതൃഭൂമിയിെല കവിതേപാെല സുന്ദരമായ
േലഖനം വായിക്കണം. ഭാവന െകാണ്ടു് ഏകാന്തതെയ
ആകർഷകമാക്കിയിരുന്നു അവർ.

E = mc2 എന്ന സമവാക്യം പ്രപഞ്ചരഹസ്യം അനാ
വരണം െചയ്തു. ‘ഹാംലിറ്റ്’ എന്ന നാടകം മെറ്റാരു മഹാ
രഹസ്യം സ്പഷ്ടമാക്കി. ഐൻസ്ൈറ്റനും േഷക്സ്പിയറും
ശൂന്യതയിൽ നിന്നു് ചിരസ്ഥായിത്വമുള്ള ചില കാര്യ
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനു് അവെര സഹാ
യിക്കുന്ന ശക്തിവിേശഷത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ച്
നമുെക്കാന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ.

ക്രാങ്ക്
അനിയത സ്വഭാവം കാ
ണിക്കുന്നവെര ‘ക്രാങ്കു’കൾ അനിയത സ്വഭാവം കാണി
ക്കുന്നവരാണു് ‘ക്രാങ്കു’കൾ.
(Cranks) എന്നു വിളിക്കും.
ഇവർ ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടു്, സാഹി
ഇവർ ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടു്, സാ ത്യത്തിലുണ്ട്…സൗദി അേറ
ബ്യയിൽ മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ
ഹിത്യത്തിലുണ്ടു്. സ്േറ്റാവ്
ജനനം കണ്ടുപിടിക്കുകയും,
െകാണ്ടു് അരിയിൽ എഴു
പാൽക്കുളങ്ങര സരസ്വതി
തി ഭാവികാലസംഭവം െവ
അമ്മേയയും െകടാമംഗലം
ളിെപ്പടുത്തുന്നവർ ക്രാങ്കുക
പപ്പുക്കുട്ടിെയയും മഹാക
വികളായി കാണുകയും
ളാണു്. ഏതാെണ്ടാരു ന്യൂ
േറാസിസാണു് അതിനു് േഹ െചയ്ത എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
നമ്പർ ഒൺ ക്രാങ്കാണു്.
തു. Worlds in Collision തു
ടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ െവലിേകാവ്സ്കി എന്ന
പടിഞ്ഞാറൻ വ്യക്തി വലിയ ക്രാങ്കാണു്. സൗദി അേറ
ബ്യയിൽ മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ ജനനം കണ്ടുപിടിക്കുകയും,
പാൽക്കുളങ്ങര സരസ്വതി അമ്മേയയും െകടാമംഗലം
പപ്പുക്കുട്ടിെയയും മഹാകവികളായി കാണുകയും െച
യ്ത എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള നമ്പർ ഒൺ ക്രാങ്കാണു്. കാ
വ്യകവികൾ (poetic poets) തങ്ങളുെട ജീവിതകാല
ത്തു് ജനസമ്മതി േനടുകയില്ല. ഗദ്യകവികൾ (prosaic
poets) മഹാ യശസ്കരാവുകയും െചയ്യും. അതുേപാെല
സത്യത്തിെന്റ നാദമുയർത്തുന്ന കവികളും ശാസ്ത്രജ്ഞ
രും അവരുെട ജീവിതകാലത്തു് അവഗണിക്കെപ്പടും.
അസത്യത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ കവിതെയഴുതുന്നവർ, േനാ
വെലഴുതുന്നവർ , ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിക്കുന്നവർ
ഇവെരാെക്ക െകാണ്ടാടെപ്പടുകയും െചയ്യും.
ഇേതപ്പറ്റി േകാട്ടയം ചന്തയിെലാരു കഥയുണ്ടു്. പുതു
തായി ഒരു ‘മ’ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കാൻ ശ്രമിച്ച
ചിലർ മുട്ടത്തുവർക്കിെയേപ്പായി കാണുന്നു. ഒരു േനാ
വൽ േവണം. മുട്ടൻ അവേരാടു തിരക്കുന്നു, എത്ര രൂപ
െകാണ്ടുവന്നിട്ടുെണ്ടന്നു്. ‘രണ്ടായിരം രൂപ െചറിെയാ
രു അഡ്വാൻസായിട്ടു്’. മുട്ടൻ (ഇതു് ദീപികയാപ്പീസിൽ
അേദ്ദഹെത്ത വിളിച്ചിരുന്ന ഓമനേപ്പരാണു്.) അല്പം
ആേലാചിച്ചിട്ടു് പറയുന്നു: “നിങ്ങൾ ഇതാ തകഴിേക്കാ
മേറ്റാ െകാടുത്തു വല്ലതും എഴുതിത്തരാൻ പറ. എനിക്കു
സമയമുണ്ടാകുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല”. ഈ ഭാഗം കലാ
കൗമുദിയിൽ വായിച്ചേപ്പാൾ പൂർവ്വഖണ്ഡികയിൽ സ്ഫുടീ
കരിച്ച സത്യം കൂടുതൽ ബലെപ്പട്ടുവരുന്നതായി എനി
ക്കു േതാന്നി.

േനാട്ടവും അതിഭാവുകത്വവും
രണ്ടുേപർ തമ്മിൽ കാണുകയും
കണ്ണുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉളവാ
ക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ െപെട്ടന്നുള്ള
ഒരു സംഘട്ടനാവസ്ഥയിൽ തങ്ങൾ
െചന്നുവീണതായി അവർക്കു േതാ
ന്നും. അവർക്ക് അേന്യാന്യം േനാ
ക്കണം. അേതസമയം അവർക്ക്
െഡസ്മണ്ട് േമാറിസ്
േനാക്കാതിരിക്കുകയും േവണം—ഏതാണ്ടിങ്ങെന െഡ
സ്മണ്ട് േമാറിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടുേപർക്കും മാന്യ
തയുെണ്ടന്നു് െതളിയുന്നു. പുരുഷനു് സ്ത്രീെയ േനാക്കാൻ
കൗതുകം. സ്ത്രീക്ക് പുരുഷെന േനാക്കാനും. പരസ്പരം
േനാക്കുന്നു. പേക്ഷ േനാട്ടത്തിനു് ആക്രമണസ്വഭാവമു
ള്ളതായി രണ്ടുേപർക്കുമറിയാം. അതുെകാണ്ടു് പുരുഷൻ
േനാട്ടം പിൻവലിച്ച് ദൂെര േനാക്കുന്നു. പുരുഷേനക്കാൾ
േവഗത്തിൽ സ്ത്രീ ദൂെര േനാക്കിക്കളയും. ആദ്യം പറഞ്ഞ
തുേപാെല രണ്ടുേപർക്കും മാന്യതയുള്ളതുെകാണ്ടാണു്
ഇതു സംഭവിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ പല പുരുഷന്മാരും മാ
ന്യരല്ല. അവർ തുറിച്ചു േനാക്കും, സ്ത്രീകെള. കടന്നുെപാ
യ്ക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ധാരാളം.
സ്ത്രീ മാന്യതയുള്ളവളാെണങ്കിലും ശരി, ഇല്ലാത്തവളാ
െണങ്കിലും ശരി—ഇടവിടാെതയുള്ള പുരുഷെന്റ േനാട്ടം
അവൾക്കിഷ്ടമില്ല. അതുെകാണ്ടു് ‘േനാട്ടക്കാരൻ’ ദൂെര
നിന്നു് വരുന്നതു കാണുേമ്പാൾ തെന്ന അവർ മറുവശ
േത്തക്ക് േനാക്കിെക്കാണ്ടു് കടന്നു േപാകും. പുരുഷന്മാർ
തുറിച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ സ്ത്രീ തല താഴ്ത്തിയാേലാ? ‘നിങ്ങളു
െട പൗരുഷെത്ത, ശക്തിെയ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു.
എെന്റ സ്ത്രീത്വവും, എെന്റ ശക്തിയില്ലായ്മയും അവയ്ക്കു താ
െഴയാണു്’ എന്നാണു് അതിെന്റ അർഥം.
േഡാക്ടർ െജ. കട്ടയ്ക്കൽ ദീപിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ
“ടീച്ചേറ, മരിച്ചാലും ഞാൻ മറക്കുകയില്ല” എന്ന െസ

ന്റിെമന്റൽ േസ്റ്റാറിയിൽ ഏറുകണ്ണിട്ടു് െചറുപ്പക്കാരെന
േനാക്കുന്നതു് അവേനക്കാൾ പ്രായമുള്ള തരുണിയാ
ണു്. ആ േനാട്ടം േപ്രമമായി വികസിക്കുന്നു; ദുരന്തം സം
ഭവിക്കുന്നു.

വിരലുകളുെട എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്പൂൺ. കണ്ണുകളുെട
എക്സ്റ്റൻഷൻ െടലിസ്േകാപ്പ്. േരാഗിയുള്ള വീടിെന്റ
എക്സ്റ്റൻഷൻ ആശുപത്രി (പരകീയങ്ങളായ ആശ
യങ്ങൾ. ഒരേമരിക്കൻ സ്യൂേഡാ ചിന്തകേന്റതാണു്.).
സുന്ദരിയായ തരുണിെയ കാണുേമ്പാൾ പുരുഷെന്റ
മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഇേമജിെന്റ എക്സ്റ്റൻഷൻ തരുണി
കളുെട നഗ്നചിത്രങ്ങൾ.

സരസ്വതി ഓടുന്നു
പതിനാറുെകാല്ലമായി ഈ േലഖനപരമ്പര എഴുതുന്നു.
മൂല്യനിർണ്ണയം െതറ്റിേപ്പായിരിക്കാം. പേക്ഷ, ഈ പതി
നാറു െകാല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു തവണ േപാലും കള്ളം
പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിെലാരിക്കലും മറക്കാനാവാ
ത്ത ഉപകാരങ്ങൾ െചയ്ത ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ
തങ്ങളുെട പത്താം തരം കൃതികെളക്കുറിച്ച് അനുകൂല
മായി ഈ പംക്തിയിൽ എഴുതണെമന്നു് ആവശ്യെപ്പട്ടി
ട്ടുണ്ടു്. എഴുതിയിട്ടില്ല. ശത്രുക്കളുെട കൃതികൾ നല്ലെതന്നു
കണ്ടാൽ വാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടു്; മിത്രങ്ങളുെട കൃതികൾ േമാശ
മാെണന്നു കണ്ടാൽ നിന്ദിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ഇതിെന്റെയാെക്ക
ഫലം കടുത്ത ശത്രുത. ശത്രുത െകാണ്ടു് എെന്ന അവ
ഗണിക്കുന്നു, ഇവിടെത്ത സാഹിത്യകാരന്മാർ. ഈ
അവഗണന എെന്ന സ്പർശിക്കുന്നിെല്ലന്നു് കണ്ടേപ്പാൾ
ശത്രുക്കൾ പുച്ഛിച്ച് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതും വിഫലീ
ഭവിച്ചേപ്പാൾ െടലിേഫാണിൽ വിളിച്ച് െതറിപറയാൻ
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതു െകാെണ്ടാന്നും ആരും ഒന്നും
േനടാൻ േപാകുന്നില്ല. െതറി വിളിച്ചതു െകാേണ്ടാ, അടി
ച്ചതു െകാേണ്ടാ, െകാല്ലാൻ വന്നതു െകാേണ്ടാ സത്യം
പറയാനുള്ള അഭിലാഷം ഇന്നുവെര െകട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല.
ആ സത്യാേന്വഷണ തല്പരത്വേത്താടു കൂടി എഴുതെട്ട
എൻ. വി. േദവൻ മേനാരാജ്യം വാരികയിെലഴുതിയ
“രണ്ടാം ജന്മം” എന്ന കഥ സാഹിത്യെത്ത േനാക്കിയു
ള്ള െകാഞ്ഞനം കാണിക്കലാെണന്നു്. ബസ്സ് അപക
ടമുണ്ടായിെയന്നു് േകട്ട ഭർത്താവിനു് േപടി ഭാര്യ ആ
ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുേന്നാ എന്നു്. വീട്ടിൽ അയാൾ െച
ന്നേപ്പാൾ ഭാര്യ അവിെടയുെണ്ടന്നു കണ്ടു. അവൾ ആ
ബസ്സിൽ കയറിയില്ലേത്ര. െവറും െകാഞ്ഞനം കുത്ത
ലല്ല ഇതു്. ഇടതു തള്ളവിരൽ മൂക്കിെന്റ അറ്റത്തു വച്ച്
മൂക്കുയർത്തി നാസാ രന്ധ്രങ്ങൾ ഗുഹേപാെലയാക്കി
െതാണ്ടക്കുഴി കാണുന്നതു വെര നാക്കുനീട്ടിക്കാണിക്ക
ലാണിതു്. സരസ്വതീേദവി എെന്നേപ്പാെല േക്ഷാഭിക്കാ
തിരിക്കുന്നില്ല. അവൾ വളെര െസൻസിറ്റീവാണു്. പാ
വം പുറംതിരിഞ്ഞ് ഓടുന്നു.

തിക്കുറിശ്ശി
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ സച്ചിദാനന്ദേന്റതായി “രാമ
നാഥൻ പാടുേമ്പാൾ” എെന്നാരു രചനയുണ്ടായിരുന്നു.
അതിനു് തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ഒരു ഹാസ്യാനു
കരണം രചിച്ചിരിക്കുന്നു.
സച്ചിദാനന്ദൻ
മൗനത്തിെന്റ ഇടേവളകൾക്കു കുറുേക
നാദത്തിെന്റ െപാന്മാൻ ചാടുന്നു.
സ്ഥലചരങ്ങേളാടും ജലചരങ്ങേളാടും
രാമൻ അവെന്റ വ്യാകുലമായ േചാദ്യമാവർത്തിക്കുന്നു.

തിക്കുറിശ്ശി
േസ്റ്റഡിയത്തിെന്റ ഇടനാഴികൾക്കു െനടുേക
ഭാരതത്തിെന്റ െപാൻമാൻ ചാടുന്നു
സ്തനചലനങ്ങേളാടും ജഘനചലനങ്ങേളാടും
ഉഷ അവളുെട വ്യാപകമായ ഓട്ടമാവർത്തിക്കുന്നു.

സച്ചിദാനന്ദൻ
ത്യാഗരാജെന്റ മറഞ്ഞുേപായ സീതമ്മ
വാടാത്ത അേശാക വനിയായി പൂത്തുയരുന്നു

തിക്കുറിശ്ശി
ഒളിമ്പിക്സിൽ പരാജിതയായ വൽസമ്മ
വാടിയ അേശാകവനി േപാെല പൂക്കാെത നിൽക്കുന്നു.
(ഈനാടു് 25-1-85)

അമിതത്വമാണു് സച്ചിദാനന്ദെന്റ രചനകളുെട േദാഷം.
അലങ്കാര പ്രേയാഗത്തിൽ, പദസന്നിേവശക്രമത്തിൽ,
ഇേമജുകളുെട നിേവശത്തിൽ ഒെക്ക ഈ ആധിക്യം
കാണാം. ‘കട്ടിലിൽ േമഘത്തുണ്ടു്, ആകാശത്തിൽ െവ
ളുത്ത കിടക്ക—േടാർച്ച് ൈലറ്റിനകത്തു് നക്ഷത്രം, അന്ത
രീക്ഷത്തിൽ സീേറാവാട്ട് ബൾബ്’ എന്ന മട്ടിൽ ഇേമജു
കളുെട അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടുമുള്ള മാറ്റം. ഇതും അമിതത്വ
ത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമാണു്. രചനയിൽ ആധിക്യത്തിെന്റ
േദാഷമുണ്ടാകുേമ്പാൾ ഭാവശില്പം തകരും. ഈ തകർച്ച
കണ്ടു് ജനിക്കുന്ന പരിഹാസമാണു് പാരഡിയുെട ജന
നത്തിനു് േഹതുവാകുന്നതു്. തിക്കുറിശ്ശിയുെട പാരഡി
അസ്സലായിട്ടുണ്ടു്. സച്ചിദാനന്ദൻ “ജലത്തിെന്റ ഹിേന്ദാ
ളം” എന്നു പറയുേമ്പാൾ തിക്കുറിശ്ശി “വികാരത്തിെന്റ
െവപ്രാളം” എന്നു പറയുന്നു. “ഹിമവലയങ്ങളുെട ശങ്ക
രാഭരണം” എന്നു് സച്ചിദാനന്ദൻ. “പരാജയ പ്രതീക്ഷ
യുെട സങ്കടാവരണം” എന്നു് തിക്കുറിശ്ശി. പാരഡിക്ക്
ഹാസ്യാനുകരണെമന്നാണു് തർജ്ജമെയങ്കിലും, തിക്കു
റിശ്ശിയുേടതു് െവറും അനുകരണമല്ല. അതു് മൗലികമാ
ണു്. ഹാസ്യാത്മകമാണു്.

മണൽക്കാട്ടിെല േറാസാപ്പൂവ്
അരയന്നങ്ങൾ ജലാ
ശയത്തിൽ ആകർഷ
കമായി നീന്തുേമ്പാൾ
താറാവുകൾ കഴുത്തുവ
ളച്ച് ആ ജലാശയത്തി
െന്റ ഉപരിതലെത്ത ചു
ണ്ടുകൾ െകാണ്ടു് സ്പർ
ശിക്കുകയും വൃത്തിെകട്ട
ശരീരചലനങ്ങേളാടു കൂ
ടി നീന്തുകയും െചയ്യുന്നു.
േയശുദാസൻ പാടുന്നു,
തീവണ്ടിയിെല യാചകൻ യാത്രക്കാരുെട കാതു െപാളി
ക്കുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴ പാടി, െക. പി. ജി. നമ്പൂതിരി ഗർജ്ജി
ച്ചു. െചറുകഥാരചനെയന്ന േപരിൽ സമുദായേദ്രാഹി
കൾ മനുഷ്യെര കഷ്ടെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ എസ്. മഹാേദ
വൻ തമ്പി അവർക്ക് നല്ല കഥ പ്രദാനം െചയ്തു് ആശ്വാ
സമരുളുന്നു. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം വന്നേപ്പാൾ ജന്മി
യായ നമ്പൂതിരി ദരിദ്രനായി, പാട്ടക്കാർ സമ്പന്നരും.
നമ്പൂതിരിയുെട ഭാര്യ കുളത്തിൽ ചാടി ചത്തു. െപൺകു
ട്ടികൾ അവിവാഹിതകളായി ഇരുന്നു. മരണത്തിേലക്ക്
നീങ്ങുന്ന നമ്പൂതിരിയുെട ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ടു് സമ്പ
ന്നനായ ഒരു പാട്ടക്കാരൻ പശ്ചാത്താപവിവശനായി
നെല്ലാരു തുക അേദ്ദഹത്തിനു് െകാടുക്കുന്നു. അഭിമാനി
യും ആത്മധീരനും അഭിജാതനുമായ നമ്പൂതിരി അതു
വാങ്ങാെത നടന്നുേപാകുന്നു. ആർദ്രീകരണ ശക്തിയു
ള്ള കഥ. മണൽക്കാട്ടിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ േറാ
സാപ്പൂവു് (അഗ്നിജ്വാലകൾ എന്ന കഥ കുങ്കുമം വാരിക
യിൽ).

അബ്ബാസ് പറയുന്നു
Asian Literary Market Review എന്ന പ്രസാധനത്തിൽ
(േകാട്ടയെത്ത കുറിച്ചി എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നു് െക. പി.
പുന്നൂസ് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതു്) ക്വാജ അഹമ്മദ് അബ്ബാ
സ് ‘They need each other’ എെന്നാരു േലഖനെമഴുതി
യിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ അേദ്ദഹം പറയുന്നു:
“…Thakazhi Sivasankara Pillai can afford to write
his novels in peace and security because he lives
modestly in a village and book lovers in Kerala are
many and the co-operative Society of Malayalee authors can bring out editions in several thousands
and pay thirty percent royalty to the authors—
including Thakazhi.”

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളെയക്കുറിച്ച് അബ്ബാസ് പറയുന്ന
തു് ശരിയാവാം. പേക്ഷ കഴിവുള്ള എല്ലാവർക്കും പുസ്തക
ങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്നെത്ത
പ്രസിദ്ധരായ േനാവലിസ്റ്റുകൾക്കും കവികൾക്കുമുള്ള
കഴിവിെന്റ ആയിരമിരട്ടി ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവർ ൈകെയ
ഴുത്തു പ്രതികൾ അലമാരിയിൽ വച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു.
ജന്മനാ എഴുത്തുകാരായ അവർക്ക് കൃതികൾ പ്രസിദ്ധ
െപ്പടുത്താൻ സൗകര്യം കിട്ടുന്നില്ല. ക്ലിക്കുകളിെല അംഗ
ങ്ങളായാേല േകരളത്തിൽ ഗ്രന്ഥപ്രസിദ്ധീകരണത്തി
നു, സൗകര്യം ലഭിക്കൂ.

നിർവ്വചനങ്ങൾ
ജയന്തിജനത, െക. െക. എക്സ്പ്രസ്സ്: ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രി
യിലും െകാടുക്കുന്ന േചാറുെകാണ്ടു് യാത്രക്കാർക്ക് ‘ഗാ
സ്േട്രാ എന്റൈററ്റിസ്’ എന്ന േരാഗം പ്രദാനം െചയ്യുന്ന
തീവണ്ടികൾ
േപാപ് ഡാൻസ്: ആഭാസം
ഈ. വി., സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ, സഞ്ജയൻ: മേനാഹ
രമായ മലയാളം എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞവർ.
കവിയരങ്ങുകൾ: പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയതും പല സ്ഥല
ങ്ങളിലും െചാല്ലിയതുമായ കാവ്യങ്ങൾ പിന്നീടും െചാല്ലി
േശ്രാതാക്കെള പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം.
സിനിമയിെല ഡാൻസ്: ഉഡാൻസ്.
തിരുവനന്തപുരം: ക്ലിക്കുകളുെട ഭാരം െകാണ്ടു് അന
ന്തെന്റ പത്തിക്ക് േവദനയുളവാക്കുന്ന പട്ടണം.
നവീന കവിത: വ്യാകരണം അറിയാത്തവർ ആധുനി
േകാത്തരം എന്നു് വിളിക്കുന്നതു്. എനിക്ക് മനസ്സിലാകാ
ത്തതുെകാണ്ടു്, എനിക്ക് ഒരു ഉപദ്രവവും െചയ്യാത്തതു്.

കമന്റുകൾ
സ്കൂളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉപ്പുമാവുെണ്ടന്നു് പറഞ്ഞ മകെന അമ്മ
അടിക്കുന്നു. റഷീദ് പരപ്പനങ്ങാടിയുെട “മമ്മിയുെട ദുഃ
ഖം” എന്ന കഥ (ചന്ദ്രിക)—കത്തിെകാണ്ടു് കുത്താൻ
വരുന്നവെന കണ്ടാൽ ഓടി രക്ഷെപ്പടാം. ഇത്തരം
കഥകളിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല.
“എെന്റ മൗനെപ്പാന്നമ്പലത്തിെല മഞ്ജുളാരാദ്ധ്യ ശി
ല്പേമ” സഖി വാരികയിൽ മെങ്കാമ്പു് േഗാപാലകൃഷ്ണൻ
എഴുതിയ കാവ്യത്തിെന്റ തുടക്കം—ഇത്തരം കാവ്യങ്ങൾ
പതിവായി വായിക്കുന്നതു് െകാള്ളാം. െചയ്ത പാപങ്ങൾ

കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞ് തീെരയില്ലാെതയായി സ്വർഗ്ഗത്തു േപാ
കാം. “ഈയാഴ്ച” വാരികയിെല (ലക്കം 13) കുട്ടൻ എന്ന
ഹാസ്യചിത്രം—അസഹനീയം. ഇസ് എ ൈമൽഡ്
എക്സ്പ്രഷൻ.
എം. ടി. വാസുേദവൻ നായരുെട “രണ്ടാമൂഴം” എന്ന
േനാവലിെനക്കുറിച്ച് യുവാവായ ഒരു നിരൂപകൻ എേന്നാ
ടു േചാദിച്ചു: “എം. ടി. മഹാഭാരതെത്ത ‘ഡിമിസ്റ്റിൈഫ’
െചയ്തിരിക്കുകയാെണന്നറിയാേമാ?” ഞാൻ ആ േചാ
ദ്യത്തിനു് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. “രണ്ടാമൂഴം” വായിച്ചിട്ടി
ല്ലാത്തതുെകാണ്ടു്. സാഹിത്യകാരൻ ഒരു മായാദർശ
നം ഉളവാക്കി ഏതിെനയും ആദ്ധ്യാത്മിക പരിേവഷ
ത്തിനകത്തു് ആക്കുകയാണു്. ആ മായാദർശനെത്ത,
മിഥ്യെയ തകർക്കുകയാണു് തത്വചിന്തകൻ. ഞാനി
ങ്ങെന വിചാരിെച്ചങ്കിലും ആ യുവാവിേനാടു് അതു
പറഞ്ഞില്ല.
□

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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◦ “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

