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സാഹിത്യവാരഫലം
1985/03/03-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ആങ്േദ്ര മൽേറാ

ഫ്രെഞ്ചഴുത്തുകാരനും രാജ്യത�
ന്ത്രജ്ഞനുമായ ആങ്േദ്ര മൽ�
േറായുെട (Andre Malraux, 1901–
1975) “ആന്റി െമമ് വാർസ്” (Anti-
Memoirs) മഹനീയവും സുന്ദരവു�
മായ ആത്മകഥയാണു്. അതിെന്റ
തുടക്കത്തിൽ െതക്ക്-കിഴക്കൻ
ഫ്രാൻസിെല േദ്രാം (Drome) പട്ടണ�

ത്തിൽ വച്ച് ഒരു പാതിരിെയക്കണ്ടതിെനക്കുറിച്ച് മൽ�
േറാ എഴുതുന്നുണ്ടു്. രാേവെറെച്ചല്ലുന്നതുവെര അവർ സം�
സാരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ആങ്േദ്ര മൽേറാ േചാദിച്ചു:

േചാദ്യം: എത്രകാലമായി പാപനിേവദനങ്ങൾ േകൾ�
ക്കുന്നു? (കുമ്പസാരം—േലഖകൻ)

ഉത്തരം: പതിനഞ്ചു െകാല്ലേത്താളമായി.
േചാദ്യം: പാപനിേവദനത്തിൽ നിന്നു് മനുഷ്യെനക്കുറി�

ച്ച് എന്താണു് മനസ്സിലാക്കിയതു?
ഉത്തരം: ഓ, പാപനിേവദനം ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നി�

ല്ല. അതറിയാമേല്ലാ. കാരണം പാതിരി കുമ്പസാ�
രക്കൂട്ടിൽ േപാകുേമ്പാൾ േവെറാരാളായി മാറുന്നു
എന്നതാണു്—ഈശ്വരേസ്നഹവും മാറും. എന്നാലും—
ആദ്യമായി; നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ കൂടു�
തലായി മനുഷ്യർ ദുഃഖിതരാണ്… പിന്നീടു്…
നക്ഷത്ര പ്രകാശമാർന്ന രാത്രിയിേലക്ക്, തടിക്ക�
ച്ചവടക്കാരേന്റെതന്ന േപാെല ഉറച്ച മാംസേപ�
ശികളുള്ള ൈകകൾ ഉയർത്തിെക്കാണ്ടു് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു:
പിന്നീടു്… അടിസ്ഥാനപരമായ വസ്തുത വളർച്ചെയ�
ത്തിയ ആരുമില്ല എന്നതു തെന്ന.

ആങ്േദ്ര മൽേറായും ഇതു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവണം—
വളർച്ചെയത്തിയ ആരും ഈ േലാകത്തില്ല. അതുെകാ�
ണ്ടാണേല്ലാ അേദ്ദഹം ആ പാതിരിയുെട അഭിപ്രായം
ആദ്യം തെന്ന എടുെത്തഴുതിയിരിക്കുന്നതു്. പരിപാ�
കമില്ലാത്തവരാണു് മനുഷ്യർ. അങ്ങെനയുള്ളവർക്ക്
േയാജിച്ചിരിക്കും അവരുെട സാഹിത്യവും ചിത്രകലയു�
െമാെക്ക. ‘നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള സർക്കാർ നി�
ങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു’ (അപരിഷ്കൃതരാണു് ജനങ്ങെളങ്കിൽ
അപരിഷ്കൃതമായ സർക്കാർ അവർക്കു ലഭിക്കുന്നു). ‘നി�
ങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടു�
ന്നു’ (കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവർക്ക് പുലി തുടങ്ങിയ
ക്രൂരമൃഗങ്ങെള േപടി. അവരുെട ഈശ്വരൻ പുലിപ്പാ�
ലും െകാണ്ടു് പുലിയുെട പുറത്തു കയറി വരുന്നു). ഇതു�
േപാെല നമുക്ക് അർഹതയുള്ള കഥകൾ നമുക്കു കിട്ടു�
ന്നു—േഗാപിക്കുട്ടെന്റ ‘െകാഴിഞ്ഞ പൂവിെന്റ മണം’ (കു�
ങ്കുമം വാരിക). ഇതു് വളർച്ചെയത്തിയ മനുഷ്യനില്ല,
വളർച്ചെയത്തിയ എഴുത്തുകാരനുമില്ല എന്ന സത്യം
വിളിേച്ചാതുന്നു. മകൾ അമ്മയില്ലാത്ത വീട്ടിെലത്തുന്നു.
അച്ഛനുണ്ടു്. അമ്മ േനരേത്ത മരിച്ചുേപായി. മെറ്റാരു വി�
വാഹം െചയ്യണെമന്നു് അച്ഛൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ മകൾ
എതിർത്തിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ അച്ഛെന്റ പ്രയാസങ്ങൾ
കണ്ടേപ്പാൾ മകളുെട മനസ്സു് മാറുന്നു. അച്ഛൻ രണ്ടാ�
മതു് വിവാഹം കഴിക്കണെമന്നു് അവൾ നിർേദ്ദശിക്കു�
ന്നു. തന്തയുേണ്ടാ അേയാഗ്യനായി പ്രത്യക്ഷനാവുന്നു!
ദ്വിതീയ വിവാഹം േവെണ്ടന്നു് അയാൾ. എെന്താരു
‘െസന്റിെമന്റൽ റബിഷ്!’ ഇത്തരം കഥകൾ വായിച്ച്
വായിച്ച് പ്രതികരിക്കുവാൻ വയ്യാത്ത നിലയിലായിേപ്പാ�
യിട്ടുണ്ടു് ഞാൻ. ക്യാൻസറിെന്റ േവദനയില്ലാതാക്കാൻ
മയക്കുമരുന്നു് കുത്തിവയ്ക്കും. കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ കുത്തി�
വയ്ച്ചാൽ േവദനയ്ക്ക് ഒരു കുറവുമുണ്ടാവുകയില്ല. േവദന
പരേകാടിയിെലത്തുേമ്പാൾ േവദനയിെല്ലന്നും േതാന്നും.
ജലാശയത്തിൽ സൂര്യരശ്മികൾ വീഴുേമ്പാൾ കുളം ചിരി�
ക്കുന്നുെവന്നു് കുട്ടി പറയും. ആ കുട്ടി പ്രായെമത്തുേമ്പാൾ
രശ്മികൾ വീണ കുളം അവനിൽ ഒരു പ്രതികരണവും
ഉളവാക്കുകയില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന െചറുപ്പക്കാരി�
യുെട മുൻപിൽ െചറുപ്പക്കാരൻ വന്നാൽ അവൾ േപടി�
ക്കും. പതിവായി അയാൾ വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവൾ�
ക്കു േപടിയില്ല. ചവറുകൾ കണ്ടുകണ്ടു് എനിക്ക് ൈവര�
സ്യമില്ലാെതയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

മൽേറായുെട പുസ്തകം േചേതാഹരമാെണന്നു് എഴുതിയ�
േല്ലാ. ഒരു ഭാഗം കൂടി എടുത്തു കാണിക്കാം:

തെന്റ േനാവലുകളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കിെക്കാണ്ടു�
വരാൻ േവണ്ടി േഗാർക്കി െചറുപ്പകാലത്തു് ആളുകളുെട
പിറേക രഹസ്യമായി േപാകുമായിരുന്നു (ബൽസാക്കും
അങ്ങെന പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു). യാസ്നായ േപാളിയാനാ�
യിെല കാട്ടിൽ അേദ്ദഹെമാരിക്കൽ േടാൾേസ്റ്റായിയുെട
പിറേക േപായതിെനക്കുറിച്ച് എേന്നാടു പറഞ്ഞു. കാ�
ടുെവട്ടിെത്തളിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തു് മൃദുലതയാർന്ന ഒരു
പാറയ്ക്ക് സമീപത്തു് ആ വൃദ്ധൻ നിന്നു. അതിൽ ഒരു
പല്ലിയിരുന്നു് അേദ്ദഹെത്ത േനാക്കുന്നുണ്ടു്, േടാൾേസ്റ്റാ�
യി അതിേനാടു് പറഞ്ഞു: “നിെന്റ ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കുന്നു.
സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടു്. നിനക്ക് ആഹ്ലാദം. െതല്ലു�
േനരം കഴിഞ്ഞ് വിഷാദേത്താെട േടാൾേസ്റ്റായി വീണ്ടും:
“പേക്ഷ എനിക്ക് ആഹ്ലാദമില്ല”.

ഇെതാെക്ക വായിക്കുേമ്പാൾ മനസ്സിനു് ഉയർച്ചയുണ്ടാ�
കുന്നു. മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നു് ഇമ്മട്ടിൽ ഒരനു�
ഭവമുണ്ടാകുേമാ?

കാണുവാൻ, കണ്ടു ഞാൻ പിെന്നയും നിന്മുഖം
കാണുവാൻ കണ്ടങ്ങിരിക്കുവാൻ
കാണാത്ത േമാഹങ്ങളായിരം വെന്നെന്റ
ചാരത്തു നിന്നു ചിണുങ്ങി
പൂനിലാവിൽ പൂങ്കവിളിൽ നിന്നൂഴിയിൽ
വീണ േരാമാഞ്ചമായ് േതാന്നി

ഈ വരികൾ മംഗളം വാരികയിൽ കുറിച്ച ചുനക്കര രാ�
മൻകുട്ടിേയാടു്:

നിങ്ങൾ രചിെച്ചാരീ മാെറ്റാലിക്കാവ്യത്തിൽ
ചങ്ങമ്പുഴ തെന്റ േപ്രതം
വല്ലാത്ത രൂപമായ്, ഭീഷണാകാരമായ്
പല്ലിളിച്ചങ്ങെന നില്പൂ.

എൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ
നിങ്ങൾ തടവറയിലാേണാ? ‘അേത’ എന്നാണു് ഉത്തര�
െമങ്കിൽ നിങ്ങളുെട ശരീരെത്ത മാത്രേമ ഇരുമ്പഴികളും
കന്മതിലുകളും തടയുന്നുള്ളൂ. മനസ്സു് സ്വച്ഛന്ദം സഞ്ചരി�
ക്കും. ചക്രവാളത്തിനപ്പുറത്തു് മഹാരഹസ്യം േതടി അത�
ലയും, ഓ നീലിെന്റ “ചക്രവാളത്തിനപ്പുറം” എന്ന േനാ�
വലിെല കവി േറാബർട്ടിെനേപ്പാെല.

I am restless
I am athiest for far-away things.
My soul goes out in a longing to -
touch the skirt of the dim distance

എന്നു പാടിയ ടാേഗാറിെന്റ മാനസികനില തെന്നയാ�
ണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥാപാത്രമായ അമലിനു് (The
Post Office എന്ന നാടകം). നിങ്ങളുെട മനസ്സു് അമലി�
െന്റ മനസ്സു് േപാെല വിദൂരസ്ഥിതങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ
കാണുവാൻ െകാതിക്കും. അവ്യക്തതയാർന്ന വിദൂര�
തയുെട അരികു് സ്പർശിക്കാൻ അഭിലഷിക്കും. നൂെറ്റട്ടു
ഭാഷകളിേലക്ക് തർജ്ജമ െചയ്ത ‘Pilgrim’s Progress’
(John Bunyan എഴുതിയതു് ) ഒരു സുദീർഘ സ്വപ്നമാണു്.
ഈ േലാകെത്ത നിർജ്ജന സ്ഥലങ്ങളിലൂെട നടന്ന
ഒരുവെന്റ സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നം “നിങ്ങെളയും യാത്രക്കാര�
നാക്കും” എന്നു് ഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞു.

ക് നൂട്ട് ഹാം സൂൺ

ഒന്നിേനാടും ബന്ധമില്ലാത്ത അല�
ഞ്ഞു തിരിയുന്ന മനുഷ്യെന ചിത്രീക�
രിച്ച നിസ്തുല പ്രതിഭാശാലിയാണു്
ക് നൂട്ട് ഹാം സൂൺ (Knut Hamsun).
നാഗരികതെയ ഉേപക്ഷിച്ചു് പ്രകൃതി�
യിൽ അന്തർലീനമായ ശക്തിവിേശ�
ഷെത്ത ഉപാസിക്കുന്ന പല കഥാ�
പാത്രങ്ങേളയും ഹാംസൂൺ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േനാർ�
േവയിെലങ്ങും സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ടു െചറുപ്പക്കാെര—
മുക്കുവന്മാെര—Wayfarers എന്ന േനാവലിൽ കാണാം.
ക് നൂറ്റ് െപേഡർസൻ പ്രകൃതിയുെട ശക്തിെയ സാക്ഷാ�
ത്കരിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു. The Wanderer എന്ന േനാവ�
ലിെന്റ പ്രേമയം അതാണു്. െപൻേഡർസനും അലഞ്ഞു
തിരിയുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ പാതയിലൂെട അലസ�
ഗമനം െചയ്യാനാണു് ഹാംസൂണുെന്റ കഥാപാത്രങ്ങൾ
െകാതിക്കുക.

എൻ.വി.
കൃഷ്ണവാരിയർ

ഈ െകാതിയേല്ല എൻ.വി. കൃ�
ഷ്ണവാരിയരും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു്?
അേദ്ദഹം േചാദിക്കുന്നു: “ ഒരു
ലക്ഷ്യവുമില്ലാെത, ഒരു ഉത്തരവാദി�
ത്വവുമില്ലാെത, ൈകയിൽ കാേശാ
വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കേളാ ഇല്ലാെത
അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എന്തു സം�
ഭവിക്കുെമന്ന ചിന്തയില്ലാെത, ആശേയാ ആശങ്കേയാ
ഇല്ലാെത, വരുന്നതു് എന്തായാലും അതിെന ഒരു പു�
ഞ്ചിരിേയാെട േനരിടാെമന്ന ഉറേപ്പാെട പരന്ന ഭൂമി�
യിൽ ചുറ്റിയലഞ്ഞു നടക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എേപ്പാെഴങ്കി�
ലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?” എന്നു് അേദ്ദഹം േചാദിക്കുന്നു.
(കുമാരി വാരിക) അതിനുേശഷം അങ്ങെന അലഞ്ഞു�
നടന്ന ഒരു െചറുപ്പക്കാരിെയക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം എഴുതു�
ന്നു. ഹാംസൂണിെന്റ േനാവലുകെളക്കാൾ ആകർഷക�
മായി എനിക്കു േതാന്നിയതു് െഹർമാൻ െഹേസ്സയുെട
“Wandering” എന്ന ആത്മകഥയാണു്. In wandering
we don’t look for a goal, we look for the happiness
of wandering, only the wandering—ചുറ്റിത്തിരിയലിൽ
നമ്മൾ ലക്ഷ്യെമെന്തന്നു േനാക്കുന്നില്ല. അതിെന്റ സുഖ�
ത്തിേല േനാട്ടമുള്ളൂ; ചുറ്റിത്തിരിയലിൽ മാത്രം. “വീണ്ടും
ആകാശം പ്രകാശേത്താെട ചിരിക്കുന്നു. വായു നൃത്തം�
െചയ്തു് എല്ലാറ്റിനും മുകളിലായി ഒഴുകുന്നു. വിദൂരതയിലു�
ള്ള ആ അപരിചിത പ്രേദശം എേന്റതായിത്തീരുന്നു വീ�
ണ്ടും. വിേദശം സ്വേദശമാകുന്നു.” എന്നു് ആത്മകഥയുെട
േവെറാരുഭാഗത്തു്.

വധം
“നിറമില്ലാത്ത പച്ച ആശയങ്ങൾ േരാഷാകുലങ്ങളായി
ഉറങ്ങുന്നു.” (Colourless green ideas sleep furiously)
ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻ െചാംസ് കിയുെട വാക്യമാണിതു്.
അർത്ഥരഹിതെമങ്കിലും വ്യാകരണെത്തറ്റില്ലാത്ത വാ�
ക്യം. “േരാഷാകുലങ്ങളായി ഉറങ്ങുന്നു ആശയങ്ങൾ പച്ച�
നിറമില്ലാത്ത.” (Furiously sleep ideas green colourless)
എന്ന വാക്യത്തിനും അർത്ഥമില്ല. എങ്കിലും ഈ രണ്ടു
വാക്യങ്ങളിൽ െമച്ചം ആദ്യേത്തതാണു്. കാരണം അതി�
െന്റ പദവിന്യാസക്രമം നെമ്മ അതിെന്റ അംഗീകാര�
ത്തിനു േപ്രരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണു്. (െചാംസ് കിയുെട
പുസ്തകം വായിച്ച ഓർമ്മയിൽ നിന്നു്. രണ്ടും സ്വന്തമല്ല).
ഇവിെട ആദ്യെമത്തിയ വാക്യത്തിെന്റ മട്ടിൽ വാക്യ�
ങ്ങൾ എഴുതുന്ന കഥാകാരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു
െചലവാകുന്നിെല്ലന്നു കണ്ടു് അവരങ്ങു് അപ്രത്യക്ഷ�
രായിക്കളഞ്ഞു. സാഹിത്യഗാത്രത്തിനു വന്ന ഈ കു�
ഷ്ഠേരാഗം ഇനി കാേണണ്ടതായി വരിെല്ലന്നു് പലരും
ആശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതു് െതറ്റു്. സർക്കാർ പറയാറുള്ള
പൂർവകാല പ്രാബല്യേത്താെട അതു് ഇതാ മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പുനഃപ്രേവശനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു.
“ബാല്യത്തിെന്റ പച്ചപ്പുൽശിരസ്സുകളിൽ ജലത്തുള്ളികൾ
െകാണ്ടു കുഞ്ഞുെതാപ്പികൾ അണിയിക്കുന്ന നദി അമ്മ�
യുെട ജലരൂപമാെണന്നു േബാദ്ധ്യം വന്ന കാലസന്ധി�
യിെല െവളുത്ത ശിലാഗ്രാമത്തിൽ കയറിനിന്നു നദിെയ
േനാക്കിക്കാണുേമ്പാൾ പീതാംബരൻ പിറുപിറുത്തു.” പി.
സുേരന്ദ്രൻ എഴുതിയ ൈകപ്പത്തി നഷ് ടെപ്പട്ടവരുെട
കഥ (‼) ഒരു വാക്യം കൂെട എഴുതാം: “വൃക്ഷങ്ങൾക്കു
മുകളിെല നിലാവു് ചില്ലകളിെല നക്ഷത്രകണ്ണിലൂെട സ്മൃ�
തിയായിേചാർന്നു.” ഇവെയ്ക്കാെക്ക എന്താണർത്ഥെമന്നു
േചാദിക്കരുതു്. കുഷ്ഠേരാഗത്തിെന്റ അർത്ഥം ആരു േചാ�
ദിക്കും? അതിനു ചികിത്സയാണു് േവണ്ടതു്.

The Bermuda Triangle എന്ന ഗ്ര�
ന്ഥെമഴുതി പ്രശസ്തനായ ചാൾസ്
ബർലിറ്റ് സിെന്റ പുതിയ പുസ്തകമാ�
ണു് Native Tongues. േലാകത്താ�
െകയുള്ള ഭാഷകെളസ്സംബന്ധിച്ച
വിസ് മയാവഹങ്ങളായ വസ്തുതകളു�
െട ‘േകാണു േകാപ്യ’യാണു് (Cornu
Copia) ഈ പുസ്തകം. അതിൽനിന്നു്

ഒരു ഭാഗം: (സംഗ്രഹിെച്ചഴുതുകയാണു്.)

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിെല ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി അനർഗ്ഗള�
മായി ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണു്. ഭാഷയുെട ഒഴു�
ക്കിനു കുറവില്ല. പേക്ഷ ഉച്ചാരണം ഇന്ത്യാക്കാരേന്റതു്.
അധിനിേവശത്വെത്ത അവേഹളിച്ചു പ്രസംഗിക്കുന്നതി�
നിടയിൽ അേദ്ദഹം long-standing fallacies എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. പേക്ഷ ഫ് ലസസ്—phalluses—എന്നാണു് അേദ്ദ�
ഹം ഉച്ചരിച്ചതു്. പുരുഷെന്റ ജനേനന്ദ്രിയമാണു് ഫാല�
സ്. സഭയിെല അംഗങ്ങൾ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ടും പ്രതിനിധി�
ക്കു തെന്റ െതറ്റു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല (Native
Tongues—Undiplomatic translations).

സർക്കാരാപ്പീസുകൾ

ഷാങ്േപാൾ സാത്ര്

സ്വന്തം കാര്യം പറയുകയാെണ�
ങ്കിൽ എനിക്കു സർക്കാരാപ്പീസുക�
െളക്കുറിച്ചു ഒരു പരാതിയുമില്ല. ഒരു
േമലുേദ്യാഗസ്ഥെനയും ഞാൻ കാ�
ണാൻ േപായിട്ടില്ല. ക്ലാർക്കന്മാരും
മറ്റുമിരിക്കുന്നിടത്തു െചന്നാൽ മതി.
ഒരു വർഷം െകാണ്ടു് കല് പന കിട്ടു�
ന്ന കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചുമിനിറ്റുെകാണ്ടു് അവർ നിർവഹി�
ച്ചുതരും. െചന്നിെല്ലങ്കിലും അവർ സഹായിക്കും. കുറച്ചു�
മാസങ്ങൾക്കുമുൻപു് ഞാൻ െസക്രേട്ടറിയറ്റിെന്റ െതക്കു�
വശത്തുള്ള േറാഡിലൂെട േപാകുകയായിരുന്നു. എനിക്കു്
ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്നു
പറഞ്ഞു: “സാറ് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് ഡിസ് ട്രിക് ട് ട്ര�
ഷറിയിൽ കുേറ രൂപയിട്ടിരുന്നിേല്ല. അതു മുഴുവൻ സാ�
റ് തിരിെച്ചടുത്തു. പേക്ഷ, അതിെന്റ പലിശ രണ്ടായിരം
രൂപേയാളം വരും. അെതടുത്തിട്ടില്ല. മറന്നുേപാേയാ?
അേതാ അറിയാത്തേതാ?” “രൂപയുെണ്ടന്നു് എനിക്ക�
റിഞ്ഞുകൂടാ” എന്നു ഞാൻ മറുപടി നൽകി. ൈകയിൽ
ഒന്നുമില്ലാെത നടക്കുന്ന സമയം. ഞാൻ ആ യുവാവി�
െന്റ കൂെട േപായി. പത്തുമിനിറ്റുെകാണ്ടു് പുതിയ പാസ്സു�
ബുക്ക് എഴുതി. തുക കണക്കാക്കി. മുകളിൽപറഞ്ഞ
സംഖ്യ എനിക്കു തരികയും െചയ്തു. ഇെതാെക്കെക്കാ�
ണ്ടാണു് എനിക്ക് സർക്കാരാപ്പീസുകളിൽ ഒരു പ്രയാ�
സവും േനരിടാറിെല്ലന്നു പറഞ്ഞതു്. പേക്ഷ ബഹുജന�
ങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഇതു ശരിയല്ല. നീതി�
പൂർവകമായ അഭ്യർത്ഥനകൾേപാലും ആരും െചവി�
െക്കാള്ളാറില്ല. ഇതിനു േഹതു േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�
െട പരുഷമായ െപരുമാറ്റമാണു്. ക്ലാർക്കു് ഫയലുെമ�
ടുത്തു് ഓഫീസറുെട മുറിയിൽെചല്ലുന്നു. അയാൾ വന്നു
നിൽക്കുന്നതു അറിയുന്നിെല്ലന്നമട്ടിൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ കു�
നിഞ്ഞിരുന്നു വായിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കു േഫാൺ ശബ്ദിച്ചാൽ
സംസാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും വായിക്കുന്നു. പത്തു മിനിെറ്റ�
ങ്കിലും ക്ലാർക്കു നിന്നു കഴിയുേമ്പാഴാണു അേദ്ദഹം തല�
യുയർത്തുന്നതു്. എന്തു എന്ന േചാദ്യത്തിെന്റ മട്ടിൽ പു�
രികം െപാക്കുന്നതു്. ഈ പുരികംെപാക്കികൾ ബുദ്ധി�
ശാലികളും വിദഗ്ദ്ധരുമായ ഗുമസ്ഥന്മാെര വസ്തുക്കളാ�
ക്കി മാറ്റുകയാണു്. അങ്ങെന േതേജാവധം െചയ്യുക�
യാണു്. ഷാങ്േപാൾ സാത്രിെന്റ ഭാഷയിൽ ക്ലാർക്ക്
ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ other ആണു്. ഈ ‘അതർ’
െവറുെമാരു വസ്തു. അതിനു് നിേഷധാത്മകതേയയുള്ളൂ.
(Therefore he is given as non—essential object with
a character of negativity—Being and Nothingness—
The Existence of others) േമലുേദ്യാഗസ്ഥെന്റ ഈ
അവഗണന കീഴുേദ്യാഗസ്ഥൻ ബഹുജനേത്താടു കാ�
ണിക്കുന്നു. ബഹുജനം കഷ്ടെപ്പടുന്നു. അവരുെട ആവ�
ശ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. െഡേമാക്രസിേയാടു ബന്ധെപ്പട്ട
മൂല്യങ്ങൾ േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ മാനിച്ചു തുടങ്ങുന്നതുവ�
െര ഈ ദുരവസ്ഥ നിലനിന്നു േപാകും. ഞാൻ വിരസ�
മായിപ്പറഞ്ഞ ഈ സത്യങ്ങൾ ൈവരസ്യെമാഴിവാക്കി
ഒരു െചറുകഥയിലൂെട ആവിഷ്കരിക്കുന്നു പഴശ്ശി (ജന�
യുഗം വാരികയിെല ഡിക്രൂസിെന്റ കണ്ണു് എന്ന കഥ).
അേപക്ഷയുമായി ഓഫീസിൽ െചല്ലുന്ന ഒരുത്തെന
അവിെടയുള്ളവർ കഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നതിെന്റ ചിത്രം ഹാ�
സ്യം കലർത്തി കഥാകാരൻ വരയ്ക്കുന്നു. അേപക്ഷകെന്റ
േപനത്തുമ്പുെകാണ്ടു് ഓഫീസറുെട കണ്ണുപിളർക്കുന്നതി�
ലുള്ള അത്യുക്തിയും സ്ഥൂലീകരണവും ഒഴിവാക്കിയിരു�
െന്നങ്കിൽ ഇക്കഥ കൂടുതൽ രസകരമാേയേന.

ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ടു കൂടുകളിലായി രണ്ടു തത്തകൾ ഉണ്ടാ�
യിരുന്നു. ഒന്നു് എേപ്പാഴും ചീത്തവിളിക്കും. രണ്ടാമേത്ത�
തു് നല്ലതു പറയും. ഗൃഹനായകൻ ചീത്തവിളിക്കുന്ന
തത്തെയ നല്ല വാക്കു പറയുന്ന തത്തയുെട കൂട്ടിലാക്കി.
മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ടു തത്തകളും ചീത്ത വി�
ളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉേദ്യാഗസ്ഥ വക്രതുണ്ഡം നല്ല രീതി�
യിൽ െപരുമാറിയാൽ കായസ്ഥ ദാഡിമപ്രിയങ്ങളും
അതുേപാെല െപരുമാറും.

തടിമാടന്മാർ

ഒരു നിർവചനം: േസാക്രട്ടീ�
സ്—പിഎച്ച്.ഡി. ‘എടുത്തു് ’
അതിെന്റ ഭാരംെകാണ്ടു് തല
അല് പം ചരിച്ചുവച്ച് േറാഡിൽ�
ക്കൂെട നടക്കാൻ കഴിയാത്ത,
ഗ്രീസിെല ഒരു മണ്ടൻ.

ഉത്തരക്കടലാസ്സു േനാക്കു�
ന്നതു മുഷിപ്പൻ പണിയാ�
ണു്. എങ്കിലും ചില ഉത്ത�
രങ്ങൾ വായിക്കുേമ്പാൾ
രസം േതാന്നും. “പുള്ളിക്കാ�
രൻ പുള്ളിക്കാരത്തിെയ

േപ്രമിച്ചേപ്പാൾ അതിയാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു” (ദു�
ഷ്യന്തൻ ശകുന്തളെയ േപ്രമിച്ചേപ്പാൾ കണ്വൻ ആശ്രമ�
ത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണു് വിദ്യാർത്ഥി ഉേദ്ദശിച്ച�
തു് ). മെറ്റാന്നു്: “താൻ ഭക്ത കവിയായിരുന്നു. താൻ ശ്രീ�
രാമെനക്കുറിച്ചു പറയാൻ ഭാവിച്ചാൽ രാമെന്റ പല േപ�
രുകൾ പറയും. താൻ ശ്രീകൃഷ്ണെനക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞാലും
ഇങ്ങെനതെന്ന. താനാണു് യഥാർത്ഥ ഭക്തകവി.” എഴു�
ത്തച്ഛെന്റ ഭക്തിെയക്കുറിച്ച് ഉപന്യസിക്കുക എന്ന േചാ�
ദ്യത്തിെന്റ ഉത്തരമാണിതു്. ഇതിെല ‘താൻ’ ഉത്തരക്ക�
ടലാസ്സുേനാക്കുന്ന ഞാനാേണാ എന്നു സംശയമുണ്ടാ�
യിട്ടുണ്ടു്. അല്ല എഴുത്തച്ഛൻ തെന്ന. മധ്യതിരുവിതാംകൂ�
റിെല വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ചിലർ ഇങ്ങെനയാണു് എഴു�
താറു്. േവെറ ചിലർ അേപക്ഷകൾ നടത്തും:— “ബഹുമാ�
നെപ്പട്ട സാർ, ഞാൻ ഇരുപതുവയസ്സുള്ള െചറുപ്പക്കാരി�
യാണു്. ഈ പരീക്ഷ മൂന്നാമെത്ത പ്രാവശ്യമാണു് ഞാ�
െനഴുതുന്നതു്. ഇത്തവണയും ഞാൻ േതാറ്റാൽ പിെന്ന
എനിക്ക് ആത്മഹത്യേയ മാർഗ്ഗമായുള്ളൂ. സാർ എെന്ന
ദയവായി ജയിപ്പിക്കണം.” മാർക്കിടുന്നവനു ‘െസക്സ്
ഇന്ററസ്റ്റ് ’ ഉെണ്ടങ്കിൽ അതു ചൂഷണം െചയ്തു് കാര്യം േന�
ടാനുള്ള വിദ്യയാണിതു്. ഇെതഴുതുന്നവൻ ഇരുപത്ത�
േഞ്ചാ അതിൽ കൂടുതേലാ വയസ്സുള്ള തടിമാടനായിരി�
ക്കും. സ്ത്രീയായി ഭാവിച്ച് പത്രാധിപന്മാെര പറ്റിക്കുന്ന
പുരുഷന്മാർ ധാരാളം. ൈകയക്ഷരം സ്ത്രീയുേടതു്. രചന�
യിൽ ‘െഫമിനിൻ ടച്ചസ് ’ കാണും. പത്രാധിപർ വിശ്വ�
സിക്കും. പ്രതിഫലം അയച്ചുെകാടുത്താൽ അെതാപ്പിട്ടു
വാങ്ങാൻ വീട്ടിൽ അേത േപരിൽ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ടായിരി�
ക്കും. കഥെയഴുതുന്നതു് സേരാജിനി എന്ന േപരിലായി�
രിക്കും. യഥാർത്ഥമായ േപരു് പദ്മം എന്നാെണന്നും
അതു് െവളിെപ്പടുത്തരുെതന്നും പത്രാധിപേരാടു് അേപ�
ക്ഷിക്കും. എന്നാൽ പദ്മം േമൽച്ചുണ്ടിെന്റ രണ്ടറ്റത്തുനി�
ന്നും താേഴാട്ടു കുത്തെന ഇറങ്ങി കീഴ് ച്ചുണ്ടിെന്റ രണ്ടറ്റ�
ത്തും കുത്തിനിൽക്കുന്ന മീശയുള്ളവനായിരിക്കും. െന�
ഞ്ചിെല േരാമക്കാടു കാണിച്ചുെകാണ്ടു് അയാൾ സ്വന്തം
ഭവനത്തിെന്റ വരാന്തയിൽ മടത്തുെകട്ടി സ്റ്റൂളിൽ ഇരി�
ക്കുന്നുണ്ടാവും (യഥാർത്ഥ സംഭവം. സേരാജിനി, പദ്മം
ഈ േപരുകൾ മാറ്റി എഴുതിയതാണു് ഞാൻ). ഇത്ര�
യും ഇവിെട എഴുതിയതു് മേനാരമ ആഴ് ചപ്പതിപ്പിെല
“അസൂയ സൃഷ്ടിച്ച അപകടം” എന്ന ശുഷ്കമായ േലഖ�
നം വായിച്ചതുെകാണ്ടാണു്. “പിെന്ന കിടപ്പറ വിളക്ക�
ണഞ്ഞതും പുതിയ ഒരനുഭൂതിയിൽ ഞങ്ങൾ അലിഞ്ഞു�
േചർന്നതും ഞാൻ ഉൾക്കുളിേരാെട ഓർക്കുന്നു” എന്നു്
േലഖനത്തിൽ കാണുന്നു. സ്ത്രീ ഇങ്ങെനെയാെക്ക എഴു�
തുേമാ? എേന്താ!

മേനാരാജ്യം വാരികയുെട (ലക്കം 11) കവർ േപജിൽ
“െകാല്ലത്തു് തിമിംഗലം” എന്നു കാണുന്നു. മലയാള
മേനാരമ തുടങ്ങിയ പല ദിനപത്രങ്ങളിലും (ദിനപ്പത്രെമ�
ന്നല്ല) ‘തിമിംഗലം’ എന്നു തെന്ന കണ്ടു. അങ്ങെനെയാ�
രു ജലജന്തു ഇല്ല. െകാല്ലെത്ത കടൽക്കരയിൽ അടി�
ഞ്ഞതു് തിമിംഗിലമാണു് (തിമി + ഗില് + ഖശ്, മും).

നിർവ്വചനങ്ങൾ

ആഷാ േമേനാൻ: എന്തുേവണെമങ്കിലും കരുതിെക്കാ�
ള്ളൂ പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാേര. മലയാള ഭാഷെകാണ്ടു
േകരളീയെര ഇത്രയധികം പീഡിപ്പിച്ച മെറ്റാരു മാന്യൻ
ഇേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല ഇതുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി
ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.
േസാക്രട്ടീസ്: പിഎച്ച്.ഡി. എടുത്തു് അതിെന്റ ഭാരം�
െകാണ്ടു് തല അല് പം ചരിച്ചുവച്ച് േറാഡിൽക്കൂെട നട�
ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗ്രീസിെല ഒരു മണ്ടൻ.
ക്ലീേഷ: ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകാം.
“േകരള രാഷ്ടീയത്തിെല ഭീഷ്മാചാര്യൻ.”
“ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അഗ്നിപർവ്വതം.”
“രാജ്യത്തു് ഉടനീളം.”
ഇത്തരം പ്രേയാഗങ്ങെള കുഷ്ഠേരാഗെത്തേപ്പാെല െവ�
റുക്കണെമന്നു എഴുതുേമ്പാൾ “കുഷ്ഠേരാഗെത്തേപ്പാെല”
എന്ന പ്രേയാഗവും ക്ലീേഷയാണു്. ഈ േലഖനത്തിെന്റ
ആദ്യഭാഗത്തും ഇതു പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായർ: പാർട്ടിയുെട പിൻബലമി�
ല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അവഗണിക്കെപ്പടുന്ന സിദ്ധികളുള്ള
കവി.
േയശൂദാസ്: ഈ ശതാബ്ദത്തിെന്റ സുവർണ്ണനാദം.
എം.എച്ച്. ശാസ്ത്രികൾ: ഞാനറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാ�
രിൽ അദ്വിതീയൻ.
സീേമാൻ െദ െബാവ്വാർ;സൂസൻെസാൺടാഗ്:
ഈ ശതാബ്ദത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിശാലിനി�
കൾ.

കന്യാസ്ത്രീകൾ കുളിക്കുേമ്പാൾ ഉടുപ്പുകൾ അഴിച്ചുവയ്ക്കാറി�
ല്ലേത്ര. ഈശ്വരൻ നഗ്നത കാണരുതേല്ലാ എന്നു വിചാ�
രിച്ചാണു് ഉടുപ്പുകൾ ധരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള കുളി. ഇതിെനപ്പ�
റ്റി ബർടൻഡ് റസ്സലിെന്റ േനരേമ്പാക്കുണ്ടു്. അടച്ച വാ�
തിലിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈശ്വരനു കാണാെമന്ന�
തുെകാണ്ടു് കന്യാസ്ത്രീകളുെട നഗ്നതയും അേദ്ദഹം കാ�
ണുമേല്ലാ.

ചില സത്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് ചിലരു�
െട അന്തരംഗത്തിൽനിന്നു വീശു�
ന്ന മിന്നൽപ്പിണരുകൾ അവയുെട
ൈനമിഷിക േശാഭ പ്രദാനംെചയ്യും.
ആ േശാഭയിൽ നമ്മൾ ആ സത്യ�
ങ്ങൾ ദർശിക്കും. മരണം സത്യമാ�
ണു്; സത്യത്തിൽ സത്യം. അതിെന്റ
സ്വഭാവം ആകർഷകമായി ചിത്രീക�

രിക്കുവാൻ ഇ.വി. ശ്രീധരനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ജിനചന്ദ്രൻ
മരിച്ചു. ആത്മഹത്യേയാ? അേതാ െകാലപാതകേമാ?
ജിനചന്ദ്രെന്റ മരണം അയാളുെട രൂപമാർന്നു കഥപറ�
യുന്നയാളിെന്റ മുൻപിെലത്തുന്നു. ആ രൂപം കഥപറയു�
ന്ന ആളിെന്റ മരണെത്തത്തെന്ന ഓർമ്മിക്കുന്നു. നമുക്ക്
ഒരു കമ്പനം ഉളവാക്കിെക്കാണ്ടു് കഥ അവസാനിക്കു�
ന്നു. മരണത്തിെന്റ അനുഭൂതിയുളവാക്കി നെമ്മ ചിന്തയു�
െട മണ്ഡലത്തിേലക്കും അവിെട നിന്നു അനുധ്യാനത്തി�
േലക്കും നയിക്കുന്ന നല്ല കഥയാണിതു്.

ആസ്ത്രിയൻ കവി ൈറനർ മാറിആ റിൽകയുെട The
Note books of Matte Laurids Brigge എന്ന േനാവൽ
മരണെത്തക്കുറിച്ചുള്ളതാണു്. പ്രതിഭ മരണെത്ത ആവി�
ഷ് കരിക്കുന്നതിെന്റ ചാരുത കാണേണാ? എങ്കിൽ
അതു വായിക്കൂ.

□
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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

