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സാഹിത്യവാരഫലം
1985/02/24-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഒരു വർക്ക്േഷാപ്പിെന്റ മു ൻവശത്തു് ഞാൻ എത്തി�
യേപ്പാൾ അവിടെത്ത ഒരു േജാലിക്കാരൻ കാറിെന്റ
‘ഇന്നർ ട്യൂബിൽ’ പമ്പുെകാണ്ടു് കാറ്റടിച്ചുകയറ്റുന്നതു
കണ്ടു. വലതുകാലിെന്റ വലതുഭാഗത്തു് പമ്പുവച്ചു് അയാൾ
ആയാസേത്താെട ‘ഹാൻഡ് ൽ’ താഴ്ത്തുകയും അത്ര ആയാ�
സം കൂടാെത അതു ഉയർത്തുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ആ
മനുഷ്യെന്റ ഡാൻസിെനാത്തു് ട്യൂബ് വീർത്തുവീർത്തു
വന്നു. അതു െപാട്ടിേപ്പാകുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന അയാൾ
ആ ഊർദ്ധ്വഗമനവും അേധാഗമനവും അവസാനി�
പ്പിച്ചു. വീർത്ത ട്യൂെബടുത്തു് മെറ്റാരാളിെന്റ മുൻപിലിട്ടു�
െകാടുത്തു. സുഷിരമുേണ്ടാ അതിെലന്നു് അറിയാനാ�
വാം അയാളുെട ആ കാറ്റടിച്ചു കയറ്റൽ. ഒരു ദ്വാരവുമില്ല
റബ്ബർ ട്യൂബിൽ. ഇര വിഴുങ്ങിയ വലിയ പാമ്പിെനേപ്പാ�
െല അതങ്ങെന വട്ടം ചുറ്റികിടക്കുകയാണു്. അെതാ�
െക്ക കണ്ടേപ്പാൾ സാഹിത്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഞാൻ
ഓർമ്മിച്ചതു് ഇന്നെത്ത നിരൂപണെത്തക്കുറിച്ചാണു്.
ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കവിേയാ കഥാകാരേനാ—
ആരുമാകാം. നിരൂപകൻ മുണ്ടു മടക്കിക്കുത്തി ഭാഷ�
യുെട പമ്പ് വലതുവശത്തുവച്ചു് അതിെന്റ റബ്ബർ ട്യൂബ്
അയാളുെട നവദ്വാരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കടത്തിവയ്ക്കുന്നു.
െപാങ്ങുകയും താഴുകയും െചയ്യുന്നു. കവി അെല്ലങ്കിൽ
കഥാകാരൻ വീർത്തുവീർത്തു വരുന്നു. അയാളുെട വയ�
റു െപാട്ടുന്നതിനുമുൻപു് ഉത്േക്ഷപണയന്ത്രം േവർെപ�
ടുത്തി എടുക്കുന്നു. ചീർത്തു കിടക്കുന്ന സാഹിത്യകാര�
െനക്കണ്ടു് ഉത്േക്ഷപണ യന്ത്രവിദഗ്ദ്ധെന്റ േസ്നഹിതർ
ൈകയടിക്കുന്നു. ഈ കരേഘാഷമാണു് നമ്മൾ ഇന്നു
േകൾക്കുന്നതു്. വായു കടന്നു സ്ഥൂലാകാരമാർന്ന രൂപ�
ങ്ങളാണു് നമ്മൾ കാണുന്നതു്. പമ്പടിക്കുന്നവരുെടയും
വീർത്ത രൂപമുള്ള എഴുത്തുകാരുെടയും േപരുകൾ പറ�
യുന്നില്ല. ആെരയാണു് ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നെത�
ന്നു് വായനക്കാർക്കു് അറിയാം.

ആക്രമണം
എന്തിനു് നിരൂപകെര മാത്രം കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നു? കഥാ�
കാരന്മാർ േമാശമാേണാ? മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
(ലക്കം 62) വിനയൻ എഴുതിയ “വിജ്ഞാനം പറയുന്ന�
വർ” എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചുേനാക്കൂ. മെറ്റാരു വിധ�
ത്തിലുള്ള ഉത്േക്ഷപണം കാണാം. അതിെനക്കുറിച്ചു്
എഴുതുന്നതിനു മുൻപു് േവെറാരു കാര്യം പറഞ്ഞുെകാ�
ള്ളെട്ട. പാറശ്ശാലയ്ക്കു െതക്കുള്ള ഭാഗം തിരുവിതാംകൂ�
റിെന്റ ഭാഗമായിരുന്ന കാലത്തു് തക്കലയിൽനിന്നു് കു�
െറ നാഴിക അകെലയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു് ഞാൻ തിര�
െഞ്ഞടുപ്പു േജാലിക്കുേപായി. ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുെട
അടയാളം കുടമാെണന്നു മാത്രം ഓർമ്മയുണ്ടു്. േവാേട്ട�
ഴ് സ് ലിസ്റ്റിൽ നാടാർസ്ത്രീകളുെട േപരുകൾ അവരുെട
ഭർത്താക്കന്മാരുെട േപരുകേളാടു േചർത്താണു് അച്ച�
ടിച്ചിരുന്നതു്. േവാട്ടു് െചയ്യാൻ വരുന്ന സ്ത്രീ ആൾ മാറാ�
ട്ടം നടത്തിയിട്ടിെല്ലന്നു് ഉറപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി േപാളിങ്
ഓഫീസർ േപരു േചാദിക്കും. നാടാർ വർഗ്ഗത്തിൽ െപ്പട്ട
സ്ത്രീ ഭർത്താവിെന്റ േപരു പറയുകയില്ല. സ്വന്തം േപരു
മാത്രം പറയും. അേപ്പാൾ ലിസ്റ്റിലുള്ള സ്ത്രീയല്ല േവാട്ടു്
െചയ്യാൻ വന്നെതന്നു കരുതി ഓഫീസർ അവെര തി�
രിച്ചു പറഞ്ഞയയ്ക്കും. ഇങ്ങെന പല സ്ത്രീകൾക്കും േവാട്ടു്
െചയ്യാൻ കഴിയാെത വന്നേപ്പാൾ ജനക്കൂട്ടം ഇളകി.
“അടിെയടാ പ്രിൈസഡിങ് ഓഫീസെറ” എന്നു തമി�
ഴിൽ പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് അവർ േപാളിങ്ബൂത്തിേലക്കു്
ഇരച്ചുകയറി. അേപ്പാഴാണു് േപാളിങ് ഓഫീസറുെട
ബുദ്ധിശൂന്യമായ െപരുമാറ്റം ഞാനറിഞ്ഞതു്. രണ്ടു
െപാലീസ് േകാൺസ്റ്റബിൾമാർ മാത്രമുണ്ടു്. ഞാൻ
വരാന്തയിേലക്കിറങ്ങി. “എല്ലാവെരയും േവാട്ട് െചയ്യി�
ക്കാം” എന്നു അറിയിച്ചു. നാട്ടുകാരുെട േകാപമടങ്ങി.
അേപ്പാൾ അവിടെത്ത ഒരു പ്രമാണിവന്നു പറഞ്ഞു:
“േകാപിഷ്ഠരാണു് ജനങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ െകാല്ലം ഇവി�
െട ഒരു െകാലപാതകം നടന്നു. െവറും നിലത്തു് ഒരു
വര വരച്ചിട്ടു് “ഇതു് എെന്റ േതാടു്” എന്നു് ഒരാൾ പറ�
ഞ്ഞു. “നിെന്റ ഈ േതാട്ടിൽക്കൂെട വരുന്ന െവള്ളം
ഞാൻ എെന്റ വയലിേലക്കു തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു.” എന്നു
മെറ്റാരുവൻ ഉദ്േഘാഷിച്ചിട്ടു് ആദ്യെത്ത വരെയ മു�
റിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ േവെറാരു വരവരച്ചു. ശണ്ഠ�
യായി. േതാെടന്നു പറഞ്ഞു് ആദ്യെത്ത വര വരച്ചവൻ
െവട്ടുകത്തിെയടുത്തു് രണ്ടാമെത്ത വര വരച്ചവെന്റ �
കഴുത്തരിഞ്ഞു.

ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണു് പണ്ടെത്ത കാലത്തും വഴ�
ക്കുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതു്. കഴുത്തറുത്തിട്ടു് അവർ പാെട്ടഴു�
തും. െതക്കൻപാട്ടും വടക്കൻപാട്ടും അങ്ങെനയുണ്ടായ
കാവ്യങ്ങളാണു്. രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഇലി�
യഡും ആ വിധത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചവയേല്ല? ഇന്നു
മനുഷ്യെന്റ കഴുത്തറുക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതു�
െകാണ്ടു തലെവട്ടു കവിതകൾ ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. എങ്കി�
ലും അേബാധമനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹത്തിനു സാഫല്യം
വരണമേല്ലാ. അതിനുേവണ്ടി വാചികാക്രമണം നട�
ത്തുന്നു ആളുകൾ. ശാരീരികാക്രമണത്തിനു പകരമായ
വാചികാക്രമണം. കവിയരങ്ങുകളിൽ േകൾക്കുന്ന കവി�
തകൾ ഇമ്മട്ടിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾതെന്ന. വാരിക�
കളിൽ വരുന്ന കഥകളും വിഭിന്നങ്ങളല്ല. വിനയെന്റ
കഥയും വാചികാക്രമണമേത്ര. ഒരുത്തൻ വർഷങ്ങൾ�
ക്കുേശഷം വീട്ടിെലത്തുന്നു. അേപ്പാൾ േവെറാരുത്തൻ
അയാെള കുളിക്കാൻേപാലും സമ്മതിക്കാെത അതുമി�
തും പറയുന്നു. വിനയൻ വന്നവെന്റ മരണം വർണ്ണിച്ചു
െകാണ്ടു് കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. േവദനാജനകമാ�
ണു് ഈ കഥയുെട പാരായണം. കഥാകാരെന്റ മനസ്സു്
ചിന്തയുെട മണ്ഡലത്തിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞാൽേപ്പാ�
ലും എനിക്കു പരാതിയില്ല. ശൂന്യമായ മനസ്സു് പ്രിെട്ടൻ�
ഷൻ നടത്തുേമ്പാൾ—നാട്യത്തിേലക്കു െചല്ലുേമ്പാൾ
എനിക്കു സഹിക്കാനാവില്ല.

കാലം, സ്ഥലം ഇവയിൽ ഉടക്കിേപ്പായവയാണു് േപ്ര�
തങ്ങൾ. അപകടമരണമാണു് ഉണ്ടായെതങ്കിൽ ആ
സ്ഥലത്തു് േപ്രതങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിയും എന്നാണു്
വിശ്വാസം. േപ്രതം നമ്മുെട മുൻപിൽ വന്നാൽ േപടി�
േച്ചാടരുതു്. അതിേനാടു് ദയേയാെട സംസാരിച്ചാൽ
മതി. അതു െപാെയ്ക്കാള്ളും. വധിക്കെപ്പട്ട രാജാവിെന്റ
േപ്രതം ഡന്മാർക്കിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഹാംെലറ്റ്
രാജകുമാരൻ അതിേനാടു് സംസാരിച്ചു. അങ്ങെന അതു്
അപ്രത്യക്ഷമായി. കഥാേഗാസ്റ്റുകേള വരൂ. ഞാൻ നി�
ങ്ങേളാടു സംസാരിക്കാം.

ഏകാന്തതയുെട ദുഃഖം

മാധവിക്കുട്ടി

അതാ ആ മരത്തിെന്റ പിറകിലാ�
യി കടൽേപാെല പരന്നു കിടക്കുന്ന
ഇരുട്ടിൽ ഒരു െകാച്ചുദീപെമങ്കിലും
കത്തിച്ചുവയ്ക്കാൻ ആളിേല്ല? അങ്ങക�
െലനിന്നു െചറിയ തിരയായി ആരം�
ഭിച്ചു് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ലയമാകുന്ന
കാറ്റടിേയറ്റു് മഹാതരംഗമായി മാ�
റി ആ വൃക്ഷത്തിൽ വന്നടിക്കുന്നതിെന കാണാൻ ആർ�
ക്കും കണ്ണിേല്ല? ആ ദീപം കത്തിച്ചുവയ്ക്കലാണു് സംസ്കാ�
രത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത പ്രവർത്തനം. മനുഷ്യൻ കണ്ണു�
തുറന്നേപ്പാൾ ഇരുട്ടുമാത്രം. രണ്ടു കല്ലുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു്
അവൻ അഗ്നിസ്ഫുലിംഗം ഉണ്ടാക്കി. ഉണങ്ങിയ മരച്ചി�
ല്ലയിൽ അതു പകർന്നു. തനിക്കുചുറ്റും േനരിയ െവളി�
ച്ചം. പിെന്നപ്പിെന്ന െവളിച്ചം സൃഷ്ടിക്കലായി മനുഷ്യ�
െന്റ േജാലി. ആദ്യെത്ത െകാച്ചുേതാണി കടലിലിറക്കി�
യേപ്പാൾ തരംഗങ്ങെളയും മഹാതരംഗങ്ങെളയും തെന്റ
ആജ്ഞാനുവർത്തികളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു അവൻ.
ഇന്നുരാത്രി പട്ടണത്തിേലക്കു് ഇറങ്ങിയാൽ ഇരുട്ടില്ല.
െവള്ളിെവളിച്ചം ഒഴുകുകയാണു് എങ്ങും. പകൽസമയ�
ത്തു് കടലിേലക്കു േനാക്കിയാൽ അതിെന്റ വിരിമാറും
കീറിെക്കാണ്ടു് യാനപാത്രങ്ങൾ േപാകുന്നതു കാണാം.
ഇെതാെക്ക സത്യമാെണങ്കിലും മനുഷ്യെന്റ ഉള്ളിേലക്കു
കടന്നു െചന്നിരിക്കുന്നു ഇരുട്ടാെക. അതിൽ െചറിയ തി�
രകളും വലിയ തിരകളും. ആ ഇരുട്ടിൽ ഒരു െനയ്ത്തിരിക�
ത്തിച്ചു വയ്ക്കാൻ, തിരകെള െമരുക്കുന്ന െകാച്ചു േതാണി�
യിറക്കാൻ ആരുണ്ടു്? കവികളുണ്ടു്, കലാകാരന്മാരുണ്ടു്.
മാധവിക്കുട്ടി ഈ അന്ധകാരത്തിൽ കത്തിച്ചു വയ്ക്കുന്ന
ദീപത്തിെന്റ സുവർണ്ണമയൂഖങ്ങൾ എെന്റ മനസ്സിെന പ്ര�
ഭാപൂർണ്ണമാക്കുന്നു. “എനിക്കിനി പാടാൻ വയ്യ” എന്ന
ഭാവഗാനം േപാെല മേനാഹരമായ രചന കാണൂ (മാ�
തൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്). ഏകാന്തതയുെട ദുഃഖം. ആ ദുഃഖം
മാധവിക്കുട്ടിയുേടതു മാത്രമല്ല, നമ്മുെട എല്ലാവരുെടയും
ദുഃഖമാണു്. ഈ ഗദ്യ കവിത വായിക്കുേമ്പാൾ നമ്മൾ
നമ്മെളത്തെന്ന അതിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. നമ്മുെട വി�
ഷാദം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അതു കലയിലൂെട ലഭി�
ക്കുേമ്പാൾ നമുക്ക് ആഹ്ലാദം. മാധവിക്കുട്ടി ജീനിയസ്സാ�
െണന്ന സത്യം ഈ രചനയും വിളിച്ചു പറയുന്നു.

സ്വപ്നം
ആന്റപ്പൻ മരിച്ചുേപായതായി അനിൽ െക. സാമുവൽ,
മല്ലേശ്ശരി സ്വപ്നം കണ്ടു. സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതു് യാഥാർ�
ത്ഥ്യമായി. ആന്റപ്പൻ ഇടിത്തീേയറ്റു മരിച്ചു. ‘ഇതിെനാരു
വിശദീകരണം നൽകാൻ ആെരെക്കാണ്ടു സാധിക്കും’
എന്നു് സാമുവൽ േചാദിക്കുന്നു (മേനാരാജ്യം, ലക്കം 10,
സ്വപ്നസേന്ദശം).

ഫ്രായിറ്റ്

ഓേരാ സ്വപ്നവും അഭിലാഷസാഫ�
ല്യമാെണന്നു് ഫ്രായിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ഈ അഭിലാഷസാഫല്യം സ്വ�
പ്നദർശകനു് ൈവഷമ്യമുളവാക്കും.
അതിനാൽ അയാെള രക്ഷിക്കാനാ�
യി സ്വപ്നം പ്രതിരൂപാത്മകമായി
ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഫ്രായിറ്റ് പറയു�
ന്നതു ശരിയാെണങ്കിൽ സാമുവലി�

െന്റ അേബാധ മനസ്സു് ആന്റപ്പെന്റ മരണം അഭിലഷി�
ച്ചിരുന്നു എന്നാകും. യുങ്ങിെന്റ വ്യാഖ്യാനം മെറ്റാരു വി�
ധത്തിലേത്ര. ഫ്രായിറ്റിെന്റ ‘വ്യക്തിപരമായ അേബാ�
ധമനസ്സി’േനാടു മാത്രം ബന്ധെപ്പട്ടതല്ല സ്വപ്നം. അതു
മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ ‘കലക് ടീവ് അൺേകാൺഷ്യ�
സി’േനാടു േചർന്നിരിക്കുന്നു. [േലാകമാെക ശക്തി വി�
േശഷമുണ്ടു്. സാർവ്വലൗകികമായ ഈ ശക്തി വിേശ�
ഷം മനുഷ്യെര കൂട്ടിയിണക്കുന്നു. പ്രതിരൂപാത്മകമായ
ഈ ശക്തി വിേശഷണം തെന്നയാണു് ആർക്കിൈടപ്പ്
അെല്ലങ്കിൽ പ്രാക്തന രൂപം. ഇതിെന യുങ് കലക് ടീവ്
അൺേകാൺഷ്യസ് എന്നു വിളിച്ചു.]

യുങ്

സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ
അേബാധ മനസ്സിെനയും സമഷ്ടി�
ഗതമായ അേബാധമണ്ഡലെത്ത�
യും വ്യക്തമാക്കും. ഭാവി സംഭവ�
ങ്ങെളയും അവ സൂചിപ്പിക്കും. യുങി�
െന്റ ഈ മതം ശരിയാെണങ്കിൽ
സാമുവലിെന്റ സ്വപ്നം, വരാൻ േപാ�

കുന്ന സംഭവെത്ത േനരേത്തതെന്ന അേദ്ദഹെത്ത �
അറിയിച്ചു.

“ഈ ജിങ്” (I ching) ഭാവികഥനം നിർവ്വഹിക്കുന്ന പ്രാ�
ചീന ൈചനീസ് ഗ്രന്ഥമാണു്. മിസ്റ്റിക്കായ യുങ് ആ ഗ്ര�
ന്ഥത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു. “ഈ ജിങി”െന്റ
സഹായേത്താെട ഭാവി സംഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന
യുങ് സ്വപ്നത്തിെന്റ ഭാവികഥനസാദ്ധ്യതയിൽ വിശ്വസി�
ച്ചതിൽ അദ്ഭുതെപ്പടാനില്ല.

ഒരുതുള്ളി െവള്ളം
എെന്റ മകെന്റ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു െസൽവരാജ്.
ആ പയ്യൻ ൈനരാശ്യം െകാണ്ടു ഉറക്ക ഗുളിക കഴിച്ചു
ആത്മഹത്യ െചയ്തു. സംശയം േതാന്നി േലാഡ്ജ് ഉടമ�
സ്ഥൻ വാതിലു ചവിട്ടിെപ്പാളിച്ചേപ്പാൾ െസൽവരാജ്
േബാധശൂന്യനായി കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. തിരുവനന്തപുര�
െത്ത ജനറലാശുപത്രിയിൽ െകാണ്ടു െചന്ന അയാെള
കാണാൻ ഞാൻ േപായി. അേപ്പാേഴക്കും േബാധം വീ�
ണ്ടുകിട്ടിയിരുന്നു ആ ബാലനു്. കുടെലാെക്ക െപാട്ടിേപ്പാ�
യിരുന്നതുെകാണ്ടു് ഒരു തുള്ളി െവള്ളം േപാലും െകാടു�
ക്കരുെതന്നു് േഡാക് ടർ ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. എെന്ന
തിരിച്ചറിഞ്ഞ െസൽവരാജ് ‘Sir, give me a drop of
water’ എന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥി�
ച്ചു. എെന്റ മനസ്സു് പിടഞ്ഞു. മുറിയിൽ ഞാനും ആ പയ്യ�
നും മാത്രേമയുള്ളു. ‘Sir, a drop of water, sir… ’ സ്വല്പം
െവള്ളം അയാളുെട വായിെലാഴിച്ചു െകാടുത്താെലെന്ത�
ന്നു് ഞാൻ ആേലാചിച്ചു. പാടില്ല. മരിക്കും അയാൾ.
െസൽവരാജ് മരിക്കുന്നതു് എനിക്ക് ഹൃദയേഭദകമാ�
ണു്. ഞാൻ അതുെകാണ്ടു് അവിെട നിന്നു് ഇറങ്ങിേപ്പാ�
യി. “േസർ, േസർ എ… ” അത്രയും വരാന്തയിൽ നിന്നു
ഞാൻ േകട്ടു. െസൽവരാജ് ഒരു തുള്ളി െവള്ളം േപാലും
കുടിക്കാെത ഇഹേലാകം വിട്ടുേപായി. ഈ സംഭവം
അതിെന്റ എല്ലാ ൈവകാരിക തീക്ഷ്ണതേയാടും കൂടി പ്ര�
ത്യാനയിക്കെപ്പട്ടതു് കലാകൗമുദിയിെല ഒരു കഥ വാ�
യിച്ചേപ്പാഴാണു്. േബബി േമേനാനും കണ്ണൻ േമേനാനും
കൂടി എഴുതിയ ബലിമൃഗങ്ങൾ എന്ന കഥ. മരിക്കാറായ
അമ്മ മകേളാടു ഒരിറ്റു െവള്ളം േചാദിച്ചു. െവള്ളം െകാ�
ടുക്കരുെതന്നു് ൈവദ്യൻ നിർേദ്ദശിച്ചതുെകാണ്ടു് മകൾ
അമ്മയുെട അേപക്ഷ െചവിെക്കാണ്ടില്ല. െവള്ളം കുടി�
ക്കാെത അമ്മ മരിച്ചു. മകൾ ബലിയിട്ടേപ്പാൾ ബലിക്കാ�
ക്ക േചാറു െകാത്തിയില്ല. െവള്ളം െകാടുക്കാത്ത തെന്റ
ക്രൂരകൃത്യം െകാണ്ടാണു് അമ്മയുെട ആത്മാവു് കാക്ക�
യായി വന്നു് േചാറു െകാത്താത്തെതന്നു് നിഷ്കളങ്കയായ
മകൾ വിചാരിക്കുന്നു. െസൽവരാജിെന്റ ആത്മഹത്യയി�
േലക്കും പിന്നീടുള്ള സംഭവങ്ങളിേലക്കും എെന്ന നയി�
ക്കാൻ ഈ കഥാസംഭവം പ്രേയാജനെപ്പട്ടു. അല്ലാെത
സാഹിത്യവുമായി ഇതിനു് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. കഥ എഴു�
താൻ അറിയുന്നവൻ ഹൃദയം മഥിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ എഴു�
തി ഫലിപ്പിക്കുമായിരുന്ന ഒരു സംഭവം േബബി േമേനാ�
െന്റയും കണ്ണൻ േമേനാെന്റയും ൈകകളിൽ ചവറായി
മാറിയിരിക്കുന്നു. ‘കലാകൗമുദി’യുെട എത്ര േപജുകൾ
ഇവർ നഷ്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു!

േനാവലുകൾ ധാരാളമുണ്ടാകുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, അവ വാ�
യിക്കുന്നവർ വളെര കുറവു്. കവിത വായിക്കാൻ പലർ�
ക്കും കൗതുകം. എന്നാൽ നല്ല കവിത ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
വിരസങ്ങളായ കഥകൾ വായിച്ചുവായിച്ച് കഥ അച്ചടിച്ച
വാരിക കണ്ടാൽ േപടി. വിമർശനേമാ നിരൂപണേമാ
വായിക്കാെമന്നു വിചാരിച്ചാൽ അവയിെലാെക്ക പച്ച�
ക്കള്ളം.

മലയാറ്റൂർ
നല്ല േനാവലുകൾ ഉണ്ടാകാത്തതുെകാണ്ടു് നല്ല നിരൂപ�
ണം ഉണ്ടാകുന്നിെല്ലന്നു് നിരൂപകർ. നല്ല നിരൂപണം
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് നല്ല േനാവലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നിെല്ല�
ന്നു് വിലാസിനി ചിലേപ്പാൾ പറേഞ്ഞക്കും. “ഒരു സു�
കുമാരക്കുറുപ്പിെന പിടികൂടാൻ നമ്മുെട െഷർേലാക്ക്
േഹാംസ് സ്കൂളുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ. അേപ്പാൾ�
പ്പിെന്ന നമ്മുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ നല്ല ഡിറ്റക് ടീവ്
േനാവലുകളും അവ എഴുതുന്നവരും എങ്ങെനയുണ്ടാ�
കും?” എന്നു മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ േചാദിക്കുന്നു. െഷർ�
ലക്ക് േഹാംസും അഗഥാ ക്രിസ്റ്റിയും േമാശക്കാരാേണാ
എന്നും അേദ്ദഹം േചാദിക്കുന്നുണ്ടു്. െല കാേര (ലകാേര
എന്നു േവണം—േലഖകൻ) േനാബൽ സമ്മാനം േന�
ടുെമന്നു് ൈറ്റം വാരിക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു രാമകൃഷ്ണൻ
നെമ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു.

േജാൺ ല കാേര

േജാൺ ല കാേര എന്നതു തൂലികാ
നാമമാണു്. േഡവിഡ് േജാൺ മൂർ
േകാൺെവൽ എന്നതാണു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ശരിയായ േപരു്. 1931-
ൽ ജനനം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാസ്റ്റർ
പീസായ The Little Drummer Girl
ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. Panoramic
display of brutal human endeavor
എന്നു് ഒരേമരിക്കൻ വിേശഷിപ്പിച്ച ഈ േനാവൽ ത്രില്ല�
റുകളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത എെന്ന ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു.

സുജാത
Beautiful woman എന്നതിനും charming woman
എന്നതിനും വ്യത്യാസമുണ്ടു്. Beauty—സൗന്ദര്യം—ആഹ്ലാ�
ദദായകമാണു്. സംശയമില്ല. എന്നാൽ അതു പുരുഷ�
െന വശീകരിെച്ചന്നു വരില്ല. Charm—വശീകരണശക്തി—
ഉള്ള സ്ത്രീയുെട പിറേക െചല്ലും പുരുഷൻ. വശീകരണ
ശക്തിയുള്ള സ്ത്രീ സുന്ദരിയായിരിക്കണെമന്നുമില്ല. Charm
എന്നതു് എെന്തന്നു വിശദമാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. ലിൻ
യു ടാങ് എന്ന ൈചനീസ് എഴുത്തുകാരൻ ഒരുദാഹ�
രണം നൽകിയിട്ടുെണ്ടന്നാണു് എെന്റ ഓർമ്മ. അേതാ
ഞാൻ തെന്ന പെണ്ടേങ്ങാ എഴുതിയേതാ? ഓർമ്മയില്ല.

േജാലിക്കു േവണ്ടിയുള്ള ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നു. സുന്ദരി�
കളായ െചറുപ്പകാരികൾ പലരും വന്നു. േചാദ്യങ്ങൾ,
ഉത്തരങ്ങൾ. ഒടുവിൽ അത്ര സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ഒരു
യുവതി വന്നു. “ഇരിക്കൂ”. ഇരുന്നു. ഇന്റവ്യൂ നടത്തുന്ന
ആൾ അവളുെട മുഖേത്തക്കു േനാക്കി. ഉടെന അവൾ
കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി. േചാദ്യ കർത്താവു് എേന്താ കുറിച്ചിട്ടു്
വീണ്ടും അവളുെട മുഖേത്തക്ക് േനാക്കി. അവളുെട കണ്ണു�
കളിടഞ്ഞു. െപെട്ടന്നു് അവൾ താഴേത്തക്കു േനാക്കി.
ഇങ്ങെന മൂന്നു നാലു തവണ. അേതാെട േചാദ്യ കർ�
ത്താവു വശീകരിക്കെപ്പട്ടു. അയാൾ അവെള േജാലിക്കു
തിരെഞ്ഞടുത്തു. അതുെകാണ്ടു് ഇന്റർവ്യൂവിനു േപാകുന്ന
െപൺകുട്ടികൾ മാറിമാറി താഴേത്തക്കും മുകളിേലക്കും
േനാക്കിയാൽ േജാലി കിട്ടുെമന്നു വിചാരിേച്ചക്കരുതു്.
Charm—വശീകരണശക്തി—പ്രകൃതിയുെട ഒരനുഗ്രഹ�
മാണു്.

േവണെമങ്കിൽ പരിേശാധിച്ചുെകാള്ളൂ. ‘ചാം’ ഉള്ള സ്ത്രീ�
കൾ ആെരക്കണ്ടാലും ചിരിക്കും. ആെരക്കണ്ടാലും ചി�
രിക്കുന്നവർ ‘ആത്മാർത്ഥത’ (Sincerity എന്ന അർത്ഥ�
ത്തിൽ) ഉള്ളവരല്ല. പുരുഷന്മാെരസ്സംബന്ധിച്ചും ഇതു
ശരിതെന്ന. ഒരു സ്ത്രീക്കു സൗന്ദര്യമുള്ളതുേപാെല, മെറ്റാ�
രു സ്ത്രീക്കു വശീകരണ ശക്തിയുള്ളതുേപാെല കഥയ്ക്കുമു�
ണ്ടു് ഈ ധർമ്മങ്ങൾ. േമാപസാങ്ങിെന്റ കഥകൾ സു�
ന്ദരങ്ങളാണു്; െചേക്കാവിെന്റ കഥകൾ വശീകരണ
ശക്തിയുള്ളവയാണു്. ബഷീറിെന്റ ‘പൂവമ്പഴം’ എന്ന
കഥ സുന്ദരം. കാരൂരിെന്റ ‘മരപ്പാവകൾ’ എന്ന കഥ
‘ചാമിങ്’ (Charming). സുജാത കുങ്കുമം വാരികയിെല�
ഴുതിയ ‘മഴൈവദ്യൻ’ വശീകരണ ശക്തിയാർന്നതാ�
ണു്. അതിെല കലാംഗന ഞാൻ േനെര േനാക്കുേമ്പാൾ
കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തുന്നു. ഞാൻ േനാക്കാത്തേപ്പാൾ അവൾ
എെന്റ മുഖത്തു േനാക്കുന്നു…

ഹാസ്യ പ്രധാനമാണു് സുജാതയുെട കഥ. അതുെകാ�
ണ്ടു് ഒരു േനരേമ്പാക്കു കൂടിയാവെട്ട. ൈചനയിേലാ
ജപ്പാനിേലാ പ്രചരിക്കുന്ന ഫലിതമാണിതു്.

ഭർത്താവു് വീട്ടിെലത്തി മുറിയുെട വാതിലിൽ തട്ടിയ�
േപ്പാൾ ഭാര്യ കതകു തുറന്നു. ജാരൻ ജനലിൽക്കൂടി പു�
റേത്തക്കു ചാടുന്നതു അയാൾ കണ്ടു. ചാടിയ േവളയിൽ
അയാളുെട ഒരു ‘ഷൂ’ മുറിക്കകത്തു വീണുേപായി. ഭർ�
ത്താവു് അെതടുത്തു കട്ടിലിനു താെഴ വച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു:
“നാെള ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഷൂ ആരുേടെതന്നു്”.
അയാൾ നല്ല ഉറക്കമായിെയന്നു മനസ്സിലായേപ്പാൾ
അവൾ ആ ഷൂ എടുത്തു് കളഞ്ഞിട്ടു് അയാളുെടതെന്ന
ഒരു ഷൂ കട്ടിലിെന്റ താെഴ വച്ചു. േനരം െവളുത്തു് ഭർത്താ�
വു് ആ ഷൂ ൈകയിെലടുത്തു േനാക്കിയിട്ടു് പറഞ്ഞു: “ഓ
ശരി ഇന്നെല രാത്രി ജനലിൽക്കൂടി പുറേത്തക്കു ചാടിയ�
തു് ഞാൻ തെന്നയാണു്”.

ൈവക്കംചന്ദ്രേശഖരൻനായർ

ൈവക്കം
ചന്ദ്രേശഖരൻ നായർ

േജാലിക്കയറ്റത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം കാ�
ണിച്ചു തരൂ. അന്യെന്റ െതങ്ങിൻ പു�
രയിടം ൈകക്കലാക്കാനുള്ള വഴി
ഏതാണു്? എല്ലാ ദുഷ്ടപ്രവൃത്തി�
കളും െചയ്യുന്ന ഞാൻ അന്യരുെട
മുൻപിൽ മാന്യനായി നിൽേക്ക�
ണ്ടെതങ്ങെന? ഞാൻ േസ്നഹിക്കു�
ന്ന െപൺകുട്ടിെയ കിട്ടാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഏതു? ഇങ്ങ�
െന നല്ല ആളുകളും ചീത്ത ആളുകളും ഈശ്വരേനാടു
േചാദിക്കുന്നുണ്ടു്. അഭിലാഷ സാഫല്യത്തിനു േവണ്ടി
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടു്. സീനിയറായവെന്റ മുകളിൽ പ്ര�
േമാഷൻ വാങ്ങിയവെന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. പണമില്ലാ�
ത്ത എെന്റ ഒേരെയാരു െതങ്ങിൻപുരയിടം ബലാൽ�
ക്കാരമായി സ്വന്തമാക്കി അതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ആദാ�
യം ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള രൂപ�
േയാടു േചർത്തു് കൂടുതൽ സമ്പന്നനായിത്തീർന്നവെന
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ തിരേക്കറിയ ബസ്സിെന്റ ഫു�
ഡ്േബാർഡിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നു് യാത്ര െചയ്യാനായി
ബസ് േറ്റാപ്പിൽ കാത്തു നിൽക്കുേമ്പാൾ അവൻ അെല്ല�
ങ്കിൽ അവൾ പിടിച്ചുവാങ്ങിച്ച പണം െകാടുത്തു േമടി�
ച്ച പുതിയ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
േസ്നഹിച്ച യുവതിെയ ലഭിച്ച യുവാവു് പുളകമണിയുന്ന�
തു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഏതു് അഭിലാഷത്തിനു
സാഫല്യമുണ്ടായാലും ജീവിതത്തിെന്റ അനിശ്ചിതത്വം
ഇവെരെയാെക്ക അലട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കും. കടക്കണ്ണു�
െകാണ്ടു കാമുകെന്റ ഹൃദയം പിളർക്കുന്ന കാമുകി മരി�
ക്കും. പ്രതിേയാഗിെയ തൂക്കിലിടുന്ന ഡിക് േടറ്റർ മരി�
ക്കും. ചക്രവർത്തി മരിക്കും. െതണ്ടി മരിക്കും. മരണം
ജനിപ്പിക്കുന്നതാണു് ഈ അനശ്ചിതത്വം. മരണമാണു്
അതിെന്റ പ്രഭവേകന്ദ്രെമന്നു് ആരുമറിയുന്നുമില്ല. ഈ
അനിശ്ചിതത്വെത്ത േചേതാഹരമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കു�
ന്ന ഒരു കഥയുണ്ടു്, ‘മഹിളരത്നം’ മാസികയിൽ. ൈവ�
ക്കം ചന്ദ്രേശഖരൻ നായർ എഴുതിയതാണതു്. േസ്നഹി�
തെന കാണാൻ ഒരുത്തൻ േപാകുന്നു. േസ്നഹിതൻ വീ�
ട്ടിലില്ല. അയാളുെട ഭാര്യക്കു പ്രസവേവദന. േസ്നഹിത�
െന അേന്വഷിച്ചു െചന്നേപ്പാൾ എണ്ണമറ്റ പ്രയാസങ്ങൾ
സഹിച്ചു േഡാക് ടെറ വിളിച്ചുെകാണ്ടു വരുന്നു. പ്രസവം
കഴിഞ്ഞു. വെന്നത്തിയ ആളാണു് ഉപകർത്താെവന്നു്
വീട്ടിൽ ൈവകിെയത്തിയ േസ്നഹിതൻ മനസ്സിലാക്കുന്നി�
ല്ല. ഈ സംഭവങ്ങളിലൂെട—നിത്യജീവിതത്തിെല സാ�
ധാരണ സംഭവങ്ങളിലൂെട അനിശ്ചിതത്വം വ്യക്തമാകു�
ന്നു. ജലാശയത്തിൽ വീണ നിലാവുേപാെല, പൂവിെന
േതേജാമയമാക്കുന്ന പുഞ്ചിരിേപാെല ഈ അനിശ്ചിത�
ത്വം േശാഭിക്കുന്നു. അതിനു േശാഭേയാ? അേത, കലയി�
ലൂെട പ്രകടമാകുന്ന ദുഃഖത്തിനും തിളക്കമാണു്.

“എെന്റ നാടകങ്ങളിെല ‘േകാമഡി’ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഗു�
ളികെയ െപാതിയുന്ന പഞ്ചാരയാണു്” എന്നു ബർനാ�
ഡ്ഷാ, ഗ്രാൻവിൽ ബാർക്കേറാടു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
ബാർക്കറുെട മറുപടി: “േപ്രക്ഷകർ എത്ര ബുദ്ധിയുള്ള�
വർ! പഞ്ചാര മാത്രം അവർ നക്കിെയടുക്കുന്നു. ഗുളി�
കെയാട്ടു വിഴുങ്ങുന്നുമില്ല.” ഇവിെടയുള്ളവർ വിഭിന്നരാ�
ണു്. എക്സിസ് െറ്റൻഷ്യൽ ഗുളികയിൽ കട്ടിയായി എക്സി�
സ് െറ്റൻഷ്യലിസം പുരട്ടി അവർ നമുക്കു തരുന്നു. അങ്ങ�
െന എക്സിസ് െറ്റൻഷ്യൽ കാവ്യങ്ങളും എക്സിസ് െറ്റൻഷ്യൽ
നിരൂപണങ്ങളും. കലയുെട പഞ്ചാരമാത്രമില്ല.
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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

