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സാഹിത്യവാരഫലം

1985/03/17-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

“നാരീസ്തനഭരനാഭീേദശം

ദൃഷ്ട്വാ മാ ഗാ േമാഹാേവശം
ഏതന്മാം സവസാദി വികാരം
മനസി വിചിന്തയ വാരം വാരം”

(സ്ത്രീയുെട കനമാർന്ന മുലകളും അടിവയറും കണ്ടു് മന
സ്സിെന്റ ഉറപ്പില്ലായ്മയിൽ െചന്നു വീഴരുതു്. അവ മാംസ
ത്തിെന്റയും െകാഴുപ്പിെന്റയും രൂപേഭദങ്ങളാണു്. ഇതു
മനസ്സിൽ എേപ്പാഴും കരുതിെക്കാള്ളു.) എന്നു് ശങ്ക
രാചാര്യർ ‘േമാഹമുദ്ഗര’ത്തിൽ. തുടർന്നു് അേദ്ദഹം
പറയുന്നു:

അംഗം ഗലിതം പലിതം മുണ്ഡം
ദശന വിഹീനം ജാതം തുണ്ഡം
വൃേദ്ധാ യാതി ഗൃഹിത്വാ ദണ്ഡം
തദപി ന മുഞ്ചത്യാശാപിണ്ഡം
(ശരീരം തളർന്നു. തല നരച്ചു. വായ്ക്കകത്തു് പല്ലില്ലാ
െതയായി. വടിയൂന്നി വയസ്സൻ നടക്കുന്നു. എന്നിട്ടും
അയാൾക്കു് ആഗ്രഹങ്ങൾ വിട്ടുകളയാൻ വയ്യ.) ഇതാ
ണു മനുഷ്യെന്റ അവസ്ഥ. ജീർണ്ണിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന,
അനുനിമിഷം അഴുകിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന
കത്താണു് നമ്മുെട വാസം. ഈ ശരീരേത്താടു കൂടി
നമ്മൾ മൂല്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു. നമ്മൾ
എെന്തല്ലാമാണു െചയ്യുക? രഘുവംശം എഴുതുന്നു. താ
ജ്മഹൽ നിർമ്മിക്കുന്നു. ‘േമാണലീസ’ വരയ്ക്കുന്നു. മൂല്യ
മുള്ളതു സൃഷ്ടിച്ചു് അമരത്വം വരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യെന്റ
ശ്രമങ്ങളാണിവ. സ്പന്ദിക്കുന്ന കുെറ പരമാണുക്കളുെട
കൂട്ടം മാത്രമാണു് മനുഷ്യൻ. അവെന മരണം െപാതി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്ഷുദ്രത്വമാർന്ന ഈ മനുഷ്യൻ നക്ഷത്ര
സമലംകൃതമായ അന്തരീക്ഷത്തിേലക്കു പറന്നുയരു
ന്നു. ആ പറന്നുയരലാണു് സാഹിത്യ രചന. അതിൽ
മൂല്യാവിഷ്കാരം നടക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യെന്റ യത്നം
വ്യർത്ഥമായി ഭവിക്കുന്നു. അതിനാലാണു് നിരൂപണവും
വിമർശനവും ഉണ്ടാകുന്നതു്. അതു് മനസ്സിലാക്കിയാൽ
നിരൂപണത്തിൽ ആഹ്ലാദിേക്കണ്ടി വരില്ല. വിമർശന
ത്തിൽ േക്ഷാഭം ഒഴിവാക്കുകയും െചയ്യാം.

മൂല്യച്യുതി
ഈ ചിന്തേയാടു കൂടി നദീ തീരത്തു നിന്നു് ആഴത്തിേല
ക്കു് എടുത്തുചാടുന്ന ആ െചറുപ്പക്കാരെന േനാക്കുക.
അയാൾ എന്തിനാണു് ജീവൻ പുല്ലുേപാെല കരുതി
ആറ്റിേലക്കു ചാടിയതു് ? ഒരു കുഞ്ഞു് വീണു. അതിെന
രക്ഷിക്കാൻ. രക്ഷിേച്ചാ? രക്ഷിച്ചു. ശിശുവിെന്റ അച്ഛന
മ്മമാർ അയാേളാടു നന്ദി പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാർ ചുറ്റും കൂടി
അഭിനന്ദിച്ചു. സേമ്മളനം കൂടി നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു്
അയാെള ബഹുമാനിച്ചു. സർക്കാർ, ധീരത കാണിച്ച
തിനു പണക്കിഴി നൽകി. ഇനി അയാേളാടു േചാദിക്കൂ
എന്തിനായിരുന്നു ആ ചാട്ടെമന്നു്. കുഞ്ഞു മരിക്കുന്നുെവ
ന്നുകണ്ടുണ്ടായ ദുഃഖം െകാണ്ടാേണാ? അേതാ അതി
െന്റ അമ്മേയാടുള്ള താല്പര്യം െകാേണ്ടാ? നാട്ടുകാർ
അഭിനന്ദിക്കുമേല്ലാ എന്നു കരുതിേയാ? അയാൾ ആർ
ജ്ജവമുള്ളവനാെണങ്കിൽ ഈ േചാദ്യങ്ങൾെക്കല്ലാം
നിേഷധ രൂപത്തിലുള്ള മറുപടികേള നൽകൂ. “എനിക്കു
ചാടണെമന്നു േതാന്നി. ചാടി. ഇംപൾസീവായ െപരു
മാറ്റം. മെറ്റാരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ചാടിയിെല്ലന്നു
വരും” എന്നാകും സത്യസന്ധനായ അയാളുെട ഉത്ത
രം. ഇതു് പുറേത്തക്കു വരില്ല. മനസ്സിൽ ഒതുങ്ങി നിൽ
ക്കും. എങ്കിലും സമുദായവും സർക്കാരും അയാളുെട
പ്രവർത്തനെത്ത അംഗീകരിക്കുന്നു. ധീരത എന്ന മൂല്യ
മുള്ള പ്രവൃത്തിയായി അതിെന കാണുന്നു. ആ മൂല്യം പ്ര
കടിപ്പിച്ച, ആവിഷ്കരിച്ച അയാൾക്കു സമ്മാനം നൽകി
പേരാക്ഷമായി മൂല്യ പ്രകീർത്തനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.
രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരു
െടയും േദശേസ്നഹിക
ളുെടയും സാഹിത്യകാ
രന്മാരുെടയും പ്രതിമ
കൾ സ്ഥാപിക്കുേമ്പാ
ഴും നമ്മൾ മൂല്യങ്ങെള
വാഴ്ത്തുകയാണു്. പേക്ഷ,
മൂല്യങ്ങൾ ആ പ്രതിമ
കളിലൂെട സാക്ഷാത്ക
രിക്കെപ്പടുന്നില്ല എന്നു
വന്നാൽ? അതു മഹാപ
രാധമായി മാറും. ചങ്ങ
കുമാരനാശാൻ
മ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ഒരി
ക്കൽ എം. െക. കുമാരേനാടു പറഞ്ഞു ലീലാകാവ്യത്തി
െല “മടുമലർശില തന്നിലന്തിേമഘെക്കാടുമുടിപറ്റിയ
താരേപാൽ വിളങ്ങി” എന്നു തുടങ്ങുന്ന നാലഞ്ചു േശ്ലാ
കങ്ങൾ തനിക്കു് എഴുതാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ ജീവിതം
ധന്യമായിത്തീരുമായിരുന്നുെവന്നു്. അങ്ങെന ചങ്ങമ്പുഴ
വാഴ്ത്തിയ കുമാരനാശാൻ സമര സന്നദ്ധനായി യൂണിേവ
ഴ്സിറ്റി ഓഫീസിെന്റ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ
എനിക്കു ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നു. ഭാരതീയരുെട പൗരുഷത്തി
െന്റ ശാശ്വത പ്രതീകമായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രേബാസ് ഒരു
പട്ടാളശ്ശിപായിെയേപ്പാെല മസ്കറ്റ് േഹാട്ടലിെന്റ െതക്കു
വശത്തു നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ എനി
ക്കു േവദന േതാന്നുന്നു. േതജസ്വിനിയായ പട്ടം താണു
പിള്ള തികച്ചും “സാധാരണക്കാരനാ”യി, െവറും േപട്ടു
നായരായി ടൗൺഹാളിെന്റ മുൻപിൽ ഷാള് കഴുത്തിൽ
ച്ചുറ്റി നിൽക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ േക്ഷാഭമുണ്ടാകുന്നു.
ഇെതഴുതുന്ന ആൾ പട്ടം താണുപിള്ളെയ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
പലേപ്പാഴും അേദ്ദഹേത്താടു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ വ്യ
ക്തിപ്രഭാവത്തിെന്റ ഒരംശംേപാലും പ്രതിമയിൽ ഇല്ലത
െന്ന. മൂല്യം ആവിഷ്ക്കരിച്ചിെല്ലങ്കിലും േവണ്ടില്ല. മൂല്യച്യുതി
വരുത്തരുതു്. അതു ജാഡ്യത്തിേലക്കും ൈദന്യത്തിേല
ക്കും മനുഷ്യെര െകാണ്ടു െചല്ലും.
“തിരുവനന്തപുരെത്ത പുത്തരിക്കണ്ടം ൈമതാനത്തിൽ

നിറുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗാന്ധിപ്രതിമെയക്കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ
എഴുതിയിരുന്നേല്ലാ! ഒന്നുകൂെട അതിെന വിേശഷിപ്പി
ക്കു” എന്നു് സാങ്കല്പികമായ േചാദ്യം. “വിേശഷിപ്പിക്കാം.
ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകെള അതിനുള്ളു. Colossal vulgarity”
എന്നു ഉത്തരം.

എം. െക. െക. നായർ; എം. െക. ബി.
വൾഗർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിനു് ‘സാധാരണം’ എന്നർ
ത്ഥേമയുള്ളുെവന്നു് േവാൾട്ടയർ സ്േകാട്ട് പറെഞ്ഞങ്കി
ലും ‘മര്യാദയില്ലാത്തതു് ’, ‘സ്വഭാവത്തിെന്റ അംഗീകൃത
മാനദണ്ഡങ്ങെള മാനിക്കാത്തതു് ’ എന്ന അർത്ഥങ്ങൾ
കൂടി അതിനുണ്ടു്. ഈ വൾഗാരിറ്റി കലയുെട മണ്ഡല
ത്തിൽ കാണുന്നതിെന എം. െക. െക. നായർ വിമർശി
ക്കുന്നു. പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ അതു പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന
തിെന എം. െക. ബി. കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നു. രണ്ടു് ഉപാലംഭ
ങ്ങളും ശരിതെന്ന. ഉത്കൃഷ്ടമായ കലെയ െതരുവിലിറ
ക്കി വൾഗൈറസ് െചയ്യുന്നതിേനാടാണു് എം. െക. െക.
നായർക്കു അമർഷം. അധികാരികളാണു് ഇതു െച
യ്യുന്നെതന്ന കാര്യം അതിെന്റ ഗർഹണീയത കൂട്ടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങെളെയാെക്ക േതാണ്ടിെയടുത്തു് വീ
ണ്ടും വീണ്ടും േപാസ്റ്റുേമാർട്ടം എക്സാമിേനഷൻ നടത്തു
ന്നു പ്രതീഷ് നന്ദി. (ഉദാ: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട വഞ്ചന
എന്നു പറഞ്ഞു പരസ്യെപ്പടുത്തിയ ചില േലഖനങ്ങൾ)
ആന്റി ഡിലൂവിയൻ (മഹാപ്രളയത്തിനു മുമ്പുള്ള) കഥ
കൾ ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു് തർജ്ജമ െചയ്യിച്ചു് പ്രസിദ്ധെപ്പടു
ത്തുന്നു അേദ്ദഹം. ഓേരാ കഥയുെടയും മുകളിൽ ‘ഫാ
സിേനറ്റിങ് ’ തുടങ്ങിയ വിേശഷണങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു വയ്ക്കു
ന്നു. വായിച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ ട്രാഷ് അെല്ലങ്കിൽ സർവ്വ
സാധാരണങ്ങൾ. വലിയ വില െകാടുക്കാെത കിട്ടുന്ന
അസ്സിേമാവിെന്റ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നു് ജ്ഞാന
കുലങ്ങെളടുത്തു വിളമ്പുന്നു വളെരക്കാലമായി. എല്ലാ
വരും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നി
ന്നു് എക്േസപ്റ്റുകൾ—ഉദ്ധരണികൾ—തുടെരത്തുടെര
അച്ചടിക്കുന്നു (ഒരുദാഹരണം ജർേമൻ ഗ്രീറുെട പുസ്തക
ത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ) “50 Indians who matter”
എന്ന തലെക്കട്ടിൽ ഒരു േഫാേട്ടാഗ്രാഫർ രഘുറായി,
െസൻേസഷൻ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നാടകർത്താ
വു് വിജയ െടണ്ഡുൽക്കർ, ഒരു അർത്ഥ ശാസ്ത്രെപ്രാഫ
സർ മൻ േമാഹൻ സിങ്, ജർണ്ണലിസ്റ്റ് േചാ രാമസ്വാമി
ഇവെരെയാെക്ക ഉൾെപ്പടുത്തി വായനക്കാർക്കു് ചിന്താ
ക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇലസ്േട്രറ്റഡ് വീക്ക്ലിയുെട ഈ
അധഃപതനത്തിെന്റ േനർക്കാണു് കലാകൗമുദി േലഖ
കൻ ൈക ചൂണ്ടുന്നതു്; കുറ്റെപ്പടുത്തുന്ന ൈകചൂണ്ടൽ.
ഞാൻ കുെറക്കാലമായി ഈ ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് വായിക്കുന്നു.
ബംഗാളികൾക്കാണു് അമിത പ്രാധാന്യം. സത്യജിത്
േറയുെട അച്ഛനായാൽ, അപ്പൂപ്പനായാൽ അവർ ഭാഗ്യ
പരിലാളിതർ തെന്ന. അവരുെടെയല്ലാം പുരാണ രച
നകൾ ഇതിൽ വരും. വായനക്കാരെനന്ന നിലയിൽ
എനിക്കു പറയാനുള്ളതു് എം. െക. ബി. പറഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു. മഞ്ഞുകാലം. തണുപ്പു്. ജനലുകളും വാതിലുകളും
അടച്ചിട്ടാണു് ഞാനിതു് എഴുതുന്നതു്. എനിക്കു ജലേദാ
ഷപ്പനി. പനിയറിയാൻ ഞാെനടുത്ത െതർേമാമീറ്റർ
നാക്കിനടിയിൽ വച്ചാൽ കൂടിയ ചൂടു് അതു കാണിക്കും.
പേക്ഷ, മുറിയുെട തണുപ്പു് മാറുേമാ? ചൂടു് കൂട്ടുന്നു പ്രീതി
ഷ് നന്ദി ഇലസ്േട്രറ്റഡ് വീക്ക്ലി എന്ന െതർേമാമീറ്റർ
െകാണ്ടു്. വായനക്കാരുെട മനസ്സിൽ തണുപ്പു മാത്രം.

“ലീലാങ്കണം” എന്ന േപ്രതം
ഏമീൽ െസാലയുെട (Emile Zola)
െചറുകഥകൾ മേനാഹരങ്ങളാണു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ “േപ്രതബാധയുള്ള
വീടു് ” എന്ന കഥ ഓർമ്മയിെലത്തു
ന്നു. നാല്പതു െകാല്ലമായി ഒരു വീടു്
ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ആരും അതു
വാങ്ങാൻ ൈധര്യെപ്പടുന്നില്ല. മുൻ
ഏമീൽ െസാല
പു് അവിെടെയാരാൾ പാർത്തിരുന്നു
അതിസുന്ദരിയായ ഭാര്യേയാടു കൂടി. അവെളക്കാൾ സു
ന്ദരിയായ ഒരു മകളും അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. കുെറക
ഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അയാളുെട ഭാര്യ മരിച്ചു. അവളുെട മരണ
ത്തിനു േശഷം അയാൾ അവെളേപ്പാെല സുന്ദരിയായ
േവെറാരുത്തിെയ വിവാഹം കഴിച്ചു െകാണ്ടു വന്നു. ഒരി
ക്കൽ ഭർത്താവു് ആേവശേത്താെട മകെള ചുംബിക്കു
ന്നതു അവൾ കണ്ടുേപാലും. ഉടെന ആ െപൺകുട്ടിെയ
അവൾ തലയ്ക്കടിച്ചു െകാന്നു. രാത്രിേതാറും ആ െപൺകു
ട്ടി—അഞ്ചലീൻ—ആ വീട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുെവന്നാണു്
വിശ്വാസം. സംഭവം അങ്ങെനയെല്ലന്നാണു് േവെറാ
രാൾ പറഞ്ഞതു്. അച്ഛെന്റ രണ്ടാമെത്ത ഭാര്യേയാടുള്ള
െവറുപ്പുെകാണ്ടു് അഞ്ചലീൻ കത്തി ഹൃദയത്തിൽ കുത്തി
യിറക്കി ആത്മഹത്യ െചയ്തു എന്നാണു് അയാളുെട അഭി
പ്രായം. അങ്ങെനയിരിെക്ക ആ വീട്ടിൽ ആേരാ താമ
സമായിെയന്നു് കഥ പറയുന്ന ആൾ കണ്ടു. അയാൾ
അവിെട െചന്നേപ്പാൾ ആരുമില്ല. രാത്രി സമയം. െപ
െട്ടന്നു് അഞ്ചലീൻ എന്നു ആേരാ വിളിച്ചു. അവൾ അയാ
ളായിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ വന്നിട്ടു് അപ്രത്യക്ഷയായി.
അയാൾ വിറച്ചു് ഇരുന്നു. കുെറക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പുതിയ
ഗൃഹനായകൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്നു തിരിെച്ചത്തി. കഥ
പറയുന്ന ആൾ അഞ്ചലീൻ അവിെട പ്രത്യക്ഷയായിെയ
ന്നു് അയാേളാടു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ‘അെതെന്റ മകളായി
രിക്കും’ എന്നു് അയാൾ മറുപടി നൽകി. മരിച്ച െപൺ
കുട്ടിയുെട ഓർമ്മയ്ക്കായി തെന്റ മകൾക്കു് ആ േപരിട്ടതാ
െണന്നും അയാൾ അറിയിച്ചു. അമ്മ മകെള വിളിച്ചേപ്പാ
ഴായിരിക്കും ആഗതൻ ആ േപരു േകട്ടതു്. ഗൃഹനായ
കൻ ഉടെന ‘അഞ്ചലീൻ’ എന്നു വിളിച്ചു. സേന്താഷം
െകാണ്ടു് തിളച്ചു മറിയുന്ന ഒരു െകാച്ചു “േപ്രതം” അവി
െടെയത്തി. േസ്നഹത്തിെന്റയും ആഹ്ലാദത്തിെന്റയും
വാഗ്ദാനെമന്ന കണേക്ക അവൾ െവള്ളയുടുപ്പുകളണി
ഞ്ഞു െകാണ്ടു് അവിെട നിന്നു. മരിച്ച െപൺകുട്ടിയിൽ
നിന്നു ജനിച്ച ഓമനയായ അഞ്ചലീൻ. ഒന്നും ഇല്ലാതാ
വുന്നില്ല. എല്ലാം പുതുതായി സമാരംഭിക്കുന്നു. മരണ
ത്തിനു് ജയേമാ? ഇല്ല തെന്ന. അഞ്ചലീെന്റ േപ്രതമാ
ണു് ചങ്ങമ്പുഴയുെട “ലീലാങ്കണം” (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതി
പ്പിൽ). അതു് കുെറ ആഴ്ചകളായി മനുഷ്യെര േപടിപ്പിച്ചു
െകാണ്ടു് വാരികെയ േഹാണ്ട് െചയ്തിരുന്നു. സാക്ഷാൽ
അഞ്ചലീൻ “ബാഷ്പാഞ്ജലി”യിൽ ഉണ്ടു്. അവെളക്ക
ണ്ടു് ആഹ്ലാദിച്ചിരുന്നവെര ‘ലീലാങ്കണ’െമന്ന േഗാസ്റ്റി
െനെക്കാണ്ടു് േപടിപ്പിേക്കണ്ടിയിരുന്നില്ല. അമ്പലപ്പുഴ
േഗാപകുമാറാണേത്ര ഈ േഗാസ്റ്റിെന എഴുന്നള്ളിച്ച
തു്. സാഹിത്യ പഞ്ചാനനൻ മൗനമന്ത്രം െചാല്ലി അട
ക്കിവച്ചിരുന്ന ഈ േപ്രതെത്ത ഇങ്ങെന ഇളക്കിവിട്ടതു
ശരിയായില്ല.

െവള്ളെമാഴിച്ചാലും
ചാൾസ് േഡന ഗിബ്സൻ

(Charles Dana Gibson, മരണം
1944) േപരുേകട്ട അേമരിക്കൻ ചി
ത്രകാരനായിരുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ

ക്കു പടം വരയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാനെപ്പട്ട േജാ
ലി. ഗിബ്സൻ പറഞ്ഞു: ഇരുണ്ട
ചാൾസ് േഡന
വീട്ടുമുറ്റത്തു അല്പം നിലാവു േചർക്ക
ഗിബ്സൻ
ണം. രണ്ടാളുെണ്ടന്നു വിചാരിക്കു. ശക്തിയാർന്ന രണ്ടു
ൈകകൾ അമർത്തിേച്ചർക്കു. ഒന്നു മൃദുലമായ െകാച്ചു
ൈക. രണ്ടു് ഔൺസ് ആകർഷകത്വം അരിച്ചു േചർക്ക
ണം. എന്നിട്ടു് മണ്ടത്തരം നല്ലയളവിൽത്തെന്ന ഒഴിക്കു.
ഒേന്നാ രേണ്ടാ അടക്കം പറച്ചിലുകളും സ്വല്പം പരിഭവ
വും ഒഴിച്ചു കലക്കിയാലും. നിശ്ശബ്ദതയുെട കിണറ്റിൽ
അരഡസ്സൻ കടാക്ഷങ്ങൾ അലിയിക്കുക ശങ്കയുെട
െപാടി അല്പം വിതറു. തടസ്സം ഒരു ഔൺസ്. വഴങ്ങി
െക്കാടുക്കൽ രണ്ടു ഔൺസ്. ചുവന്ന കവിളിേലാ ചു
ണ്ടുകളിേലാ ചുംബനങ്ങൾ വയ്ക്കു. െചറിയ സീൽക്കാരം
െകാണ്ടു് വാസന വരുത്തണം. എന്നിട്ടു തണുത്തു കിട്ടാ
നായി മാറ്റിവയ്ക്കു. ഈ നിർേദ്ദശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരി
പാലിച്ചാൽ എന്തു ശീേതാഷ്ണാവസ്ഥയിലും ഇതു ഫലി
ക്കാതിരിക്കില്ല.
തണുക്കുന്നതിനു മുൻപുതെന്ന വിവാഹം കഴിയും. കഴി
ഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന െവറുപ്പിെന്റയും അവഗണനയുെടയും
കഷായമാണു് രണ്ടു േപരും കുടിക്കുന്നതു്. അവളുെട മാ
ധുര്യം കലർന്ന വാക്കുകൾ അയാൾക്കു വിഷം കലർ
ന്ന വാക്കുകളായി മാറും. അവളുെട േചേതാഹരമായ
ചിരി മാംസ േപശികളുെട ജുഗുപ്സാവഹമായ വക്രീകര
ണമാകും. വിവാഹത്തിനു മുൻപു് രണ്ടു േപരും മൂന്നു നി
മിഷേത്തക്കു തമ്മിൽത്തമ്മിൽ േനാക്കിയുള്ളു. അേതാ
െട േപ്രമമായി. ഇേപ്പാൾ അത്രയും സമയം പരസ്പരം
േനാക്കിയാൽ അയാൾ േകാടാലിൈക്ക തട്ടിയൂരും.
അവൾ മനസ്സിൽ ആ പ്രക്രിയ നടത്തും. ദാമ്പത്യ ജീ
വിതത്തിെന്റ ഈ ൈവരസ്യെത്തയാണു് മേനാരമ ആഴ്ച
പ്പതിപ്പിെല “െതറ്റുപറ്റിയതാർക്ക് ?” എന്ന േലഖനം വ്യ
ക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിെന്റ
ൈവരസ്യെത്തക്കാൾ അസഹനീയമായ ൈവരസ്യമാ
ണു് മറിയത്തിെന്റ ഈ േലഖനം ഉളവാക്കുക. ശ്രീമതി
അെല്ലങ്കിൽ ശ്രീമാൻ ഇെതഴുതിയ സമയംെകാണ്ടു് വീട്ടു
മുറ്റെത്ത െചടികൾക്കു െവള്ളം േകാരുകേയാ പുല്ലുപറി
ക്കുകേയാ െചയ്താൽ മതിയായിരുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ് ബേയാ െകമിസ്റ്റും ജന
റ്റിസിസ്റ്റും ആയ െജ. ബി. എസ്.
െഹാൽേഡൻ (J. B. S. Haldane,
1892–1964. ഹാൽേഡൻ എന്നു ചി
ലർ പറയുന്നതു് ശരിയല്ല. െഹാൽ
േഡം എന്നാണു് Daniel Jonesെന്റ
നിഘണ്ടുവിൽ.) മുങ്ങിച്ചാകാൻ േപാ
കുന്നവെനക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതു് സ്മര
െജ. ബി. എസ്.
െഹാൽേഡൻ
ണമണ്ഡലത്തിൽ കയറി വരുന്നു.
സേഹാദരനാണു് മുങ്ങിച്ചാകുന്നെതന്നിരിക്കെട്ട. കര
യിൽ നിൽക്കുന്നയാൾ അമ്പതുശതമാനം ‘റിസ്ക് ’ സ്വീ
കരിക്കും. െവള്ളം കുടിക്കുന്നവർ അനന്തരവനാെണ
ങ്കിേലാ? അതു് ഇരുപത്തിഅഞ്ചു് ശതമാനമായിേപ്പാ
കും. കസിനാെണങ്കിൽ? പേരാപകാര തല്പരമായ ജീ
നിെന്റ (Gene—സഹജവാസനകെള തലമുറ തലമുറയാ
യി പകർത്തുന്നതു് ) “ഫ്രീക്വൻസി’ പന്ത്രണ്ടു ശതമാനമാ
യിേപ്പാകും. ഭർത്താവു് മുങ്ങിമരിക്കാൻ േപാകുേമ്പാൾ
ഭാര്യയുെട “ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി” ആേറകാൽ ശതമാന
മായിരിക്കുെമന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. ഭാര്യ മുങ്ങിച്ചാ
കാൻ േപാകുേമ്പാൾ ഭർത്താവിെന്റ ഫ്രീക്വൻസി മൂേന്ന
യരയ്ക്കാലായിരിക്കും. ഭർത്താവിെനയും ഭാര്യെയയും കുറി
ച്ചു് െഹാൽേഡൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

കാൽവീേനാ
ഈറ്റാേലാ കാൽവീേനാ (Italo
Calvino, b. 1923) മഹാനായ
സാഹിത്യകാരനാണു്. െമാറാ

വ്യെയക്കാൾ ഉന്നതനാണു് അേദ്ദ
ഹം. കഴിഞ്ഞ വർഷെത്ത േനാ
ബൽ സമ്മാനം കാൽവീേനായ്ക്കു് കി
ട്ടുെമന്നു് പലരും വിചാരിച്ചിരുന്നു.
ഈറ്റാേലാ
കാൽവീേനാ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘If On A winter’s
Night A Traveller’ എന്ന േനാവൽ ഞാൻ വായിച്ചു. പ്ര
തിഭാശാലിനിയായ സൂസൻ െസാൺടാഗ് ‘Italy’s best
living writer of fiction. His new book is endlessly
inventive… idea within idea, tale within tale’ എന്നും
ഫ്രൻസീൻ ദ്യു െപ്ലസി (Francine du Plessis) The most
astoundingly inventive novel I’ve come across in a
long time എന്നും വാഴ്ത്തിയ ഈ കൃതി പത്തു വ്യത്യസ്തങ്ങ
ളായ േനാവലുകെളക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു േനാവലാണു്. ആദ്യ
മായി ഒരു േപാളിഷ് േനാവലിെനക്കുറിച്ചു് പറയുന്നു.

അതു് പൂർണ്ണമാകുന്നതിനു മുൻപു് ഒരു ജപ്പാനീസ് േനാ
വലിെനക്കുറിച്ചു് പറഞ്ഞു് തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങെന പലതും.
രണ്ടു വായനക്കാരാണു് ഈ കൃതിയിലുള്ളതു്. ഒരാൾ
പുരുഷൻ, അയാളുെട േപരു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടാമ
െത്തയാൾ സ്ത്രീ; ലൂഡ്മില്ല. “Ludmilla closes her book,

turns off her light, puts her head back against the
pillow and says, “Turn off your light too. Aren’t you
tired of reading?” And you say “Just a moment, I’ve
almost finished”. If on a winter’s night a traveller”
by Italo Calvio (pp. 205).

േനാവലിസ്റ്റ് സഹാറാ മരുഭൂമിയിെല വിറകുെവട്ടുകാ
രനാെണന്നു് ഒർേട്ടഗ ഈ ഗാസറ്റ് എന്ന സ്പാനിഷ്
തത്ത്വചിന്തകൻ പണ്ടു് പറഞ്ഞിേല്ല. േകാടാലിയുെണ്ട
ങ്കിലും മരമില്ല െവട്ടിയിടാൻ. സർഗ്ഗശക്തിയുെണ്ടങ്കിലും
പ്രതിപാദ്യവിഷയം തീർന്നുേപായി എന്നാണു് ഒർേട്ടഗ
പറഞ്ഞതു്. അതു െതറ്റാെണന്നു് ഈ േനാവൽ സ്ഥാ
പിക്കുന്നു. ൈവചിത്ര്യവും ൈവജാത്യവും ഉള്ളതാണു്
മനുഷ്യജീവിതം. അതു് എത്ര േനാവലുകളുെടയും വിഷയ
ങ്ങളാവാം. ഒരിക്കലും വിഷയങ്ങൾ തീർന്നുേപാകുന്നില്ല
എന്നാണു് കാൽവീേനായുെട വാദം.
രചനയുെട സവിേശഷത ഈ േനാവലിെന മറ്റു േനാ
വലുകളിൽ നിന്നു് മാറ്റിനിറുത്തുന്നു. പുസ്തകം വായിക്കു
ന്നതുേപാെല കാമുകിയും കാമുകനും പരസ്പരം വായി
ക്കുന്നുെവന്നു് കൽവീേനാ പറയുന്നു: “Lovers reading

of each other’s bodies (of that concentrate of mind
and body which lovers used to go to bed together)
differs from the reading of written pages in that it
is not linear. It starts at any point, skips, repeats
itself, goes backward, insists… (pp. 124). ഫാന്റസി
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ, ഒരിക്കലും അനുരഞ്ജിക്കാൻ വയ്യാ

ത്ത വസ്തുതകെള അടുത്തടുത്തു് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ
ഇവയിെലാെക്ക നിസ്തുലനാണു് മഹാനായ ഈ സാ
ഹിത്യകാരൻ. േനാവൽ വായിച്ചു തീർക്കാൻ വേയ്യ വയ്യ.
എന്നാൽ കാൽവീേനായുെട ഈ േനാവൽ വായിച്ചു
തീർക്കാം. ജീവിതത്തിെന്റ ൈവവിധ്യം എന്താെണന്നു്
മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്യാം.

കമന്റുകൾ
േമാഹനനും തങ്കമണിയും പരസ്പരം േസ്നഹിച്ചു് വിവാ
ഹം കഴിച്ചു. വിവാഹത്തിനു േശഷം ബന്ധുക്കൾ സ്ത്രീധ
നം േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഭർത്താവും ഭാര്യയും അകന്നു. എങ്കി
ലും അയാൾ വല്ലേപ്പാഴും അവെള കാണാൻ വരും.
അതുെകാണ്ടു് സന്താനങ്ങളുണ്ടായി. േമാഹനൻ സുഖ
േക്കടായി ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നേപ്പാൾ അയാളുെട
െകാച്ചുമകൻ അേന്വഷിച്ചു േപായി. അവെന്റ പുറത്തു്
തടി േലാറി കയറി. ആ കുട്ടി ചതഞ്ഞരഞ്ഞു . ഇതാ
ണു് െക. െക. പടിഞ്ഞാറപ്പുറം ‘മംഗളം’ വാരികയിൽ
എഴുതിയ “ഒരിക്കലും കാണാത്തവർ” എന്ന കഥയുെട
സാരം—മംഗളം വാരികയുെട െചലവു് വർദ്ധിച്ചു വരിക
യേല്ല? വരെട്ട. വർദ്ധിച്ചു് വർദ്ധിച്ചു് ഇരുപതു ലക്ഷമാകു
േമ്പാൾ മറ്റുള്ള വാരികകൾ നിന്നു േപാകും അേപ്പാൾ
ഇമ്മാതിരി കക്കൂസ്സ് കഥകേള േകരളത്തിൽ ഉണ്ടായി
രിക്കൂ.
പിരിവുകാെരെക്കാണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം െജ. ഫിലിേപ്പാസ്
തിരുവല്ല ഹാസ്യാത്മകമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു (മേനാ
രാജ്യം). പെണ്ടാരു പിരിവുകാരൻ കാട്ടിൽ േപായി.
അയാൾെക്കതിേര ഒരു കടുവ വന്നു. മരണം സുനിശ്ചി
തെമന്നു കരുതി െവപ്രാളെപ്പട്ടേപ്പാൾ പിരിവിനു േവണ്ടി
യുള്ള രസീതു് ബുക്ക് അറിയാെത താെഴ വീണു. അതു
കണ്ടു് കടുവ പ്രാണനും െകാണ്ടു് തിരിേഞ്ഞാടി. അങ്ങ
െന പിരിവുകാരൻ രക്ഷെപ്പട്ടു.
‘േവലക്കാരികൾ കഥ പറയുന്നു’ എെന്നാരു പംക്തിയു
ണ്ടു് “മാമാങ്കം” വാരികയിൽ. േലഖകൻ അസംഖ്യം േവ
ലക്കാരികെള സന്ദർശിച്ചതിനു േശഷമാണേത്ര ആ േല
ഖനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയതു്. 22-ആം ലക്കത്തിെല േവല
ക്കാരി കലാകൗമുദിയിൽ ഞാെനടുത്തു േചർത്തിരുന്ന
ഒരു ൈചനീസ് േനരേമ്പാക്കു് അേത മട്ടിൽ പറയുന്നു
(പുറം 14 േകാളം 2,3,4). ഈ േവലക്കാരി സാഹിത്യവാ
രഫലം വായിക്കുന്നവളാണു്. അവൾക്കു് നന്ദി.

രാേജശ്വരി ദീപിക വാരികയിെലഴുതിയ ‘കരിയില’
എന്ന കഥ. ഇതു സാഹിത്യമല്ല, സാഹിത്യാഭാസമാ
ണു്. മാലതി വിവാഹം കഴിക്കാെത കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു.
അവളുെട വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതാണു്, പണ്ടു്. പേക്ഷ,
ഭാവിവരൻ സ്കൂട്ടറിടിച്ചു് മരിച്ചുേപായി. രാേജശ്വരി എന്ന
േപരിൽ മുൻപു് മേനാരമ ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പിൽ വന്ന ഒരു
“യഥാർത്ഥ സംഭവ വിവരണവും” ഇതു തെന്നയായിരു
ന്നു എന്നാണു് എെന്റ ഓർമ്മ. ആളുകെള ഏെതല്ലാം
വിധത്തിലാണു് എഴുത്തുകാർ പറ്റിക്കുന്നതു് ! സാഹിത്യാ
ഭാസം െപണ്ണിെന്റ േപരിൽ രചിക്കുേമ്പാൾ കുറച്ചു് ‘െഫ
മിനിൻ ടച്ചസ് ’ വരുത്തുന്നതു് നന്നു് . എെന്താരു കാലം!
എെന്താരു ജീർണ്ണത!
േഡാക്ടർ എം. എം. ബഷീർ പുതിയ എഴുത്തുകാേരാ
ടു് ‘മലയാളൈശലി’യും ‘സാഹിത്യസാഹ്യവും’ വായി
ക്കാൻ ഉപേദശിക്കുന്നു (ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ). നല്ല
ഉപേദശം. വ്യാകരണെത്തറ്റു് ഒഴിവാക്കാനും ൈശലീ
ഭംഗം വരുത്താതിരിക്കാനും അവയുെട പാരായണം
സഹായിക്കുമേല്ലാ. ഇവിെട ഒരു സംശയം. “പുതിയ
എഴുത്തുകാേരാടു് അനുഭാവപൂർവ്വം” എന്നാണു് േലഖ
നത്തിെന്റ തലെക്കട്ടു്. ബഷീർ നൽകിയതു തെന്നയാ
േണാ അതു് ? എങ്കിൽ “അനുഭാവ”ത്തിനു് അേദ്ദഹം
ഉപേദശിച്ച അർത്ഥമിെല്ലന്നു് പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
‘അനുഭാവഃപ്രഭാേവ ചസതാം ച മതിനിശ്ചേയ’. അനു
ഭാവഃ = പ്രഭാവത്തിെന്റയും നല്ലയാളുകളുെട ബുദ്ധിനി
ശ്ചയത്തിെന്റയും േപരു്. ഇത്രയും എഴുതിയതുെകാണ്ടു്
ബഷീറിെന്റ പ്രേയാഗം െതറ്റാെണന്നു് ഞാൻ കരുതുന്ന
തായി വിചാരിക്കരുതു്. “മന്ത്രി അനുഭാവപൂർവ്വം മറുപടി
പറഞ്ഞു” എന്നു് പത്രക്കാർക്കു് എഴുതാം. മലയാളം പഠി
പ്പിക്കുന്നവർ അത്തരം പ്രേയാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ
െകാള്ളാം.
േഡാക്ടർ െക. പി. ഹാഷിമിെന്റ ‘വരയും കുറിയും’ എന്ന
ഹാസ്യചിത്രം 17-ആം ലക്കം ‘ഈയാഴ്ച’ യിൽ ൈഡ്രവ
െറയാണു് വരച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഒരു ‘രസ’െമാെക്കയുണ്ടു് ചി
ത്രം കാണാനും വിവരണം വായിക്കാനും.
വി. സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കെരക്കുറിച്ചു് ‘ൈകരളീസുധ’യിൽ മൂപ്പത്തു് രാമചന്ദ്രൻ എഴുവന്തല എഴുതിയിരിക്കു
ന്നു. മനുഷ്യനു് മുൻേപാട്ടും പിറേകാട്ടും വശേത്താട്ടും
വീഴാം. എങ്ങെന േറാഡിൽ വീണാലും കണ്ടു നിൽക്കു
ന്നവർ ഉള്ളാെലെയങ്കിലും ചിരിക്കും. മൂപ്പത്തു രാമചന്ദ്ര
െന്റ മൂെപ്പത്താത്ത ഈ േലഖനം കണ്ടു്—വീഴ്ച്ച കണ്ടു്—
സ്കൂൾക്കുട്ടിയും ചിരിക്കുന്നു.
സ്ത്രീേരാഗ ചികിൽസാവിദഗ്ദ്ധനു്—ൈഗനേക്കാളജിസ്റ്റിനു്—
സ്ത്രീയുെട മനഃശാസ്ത്രം അറിയാെമങ്കിൽ േകാേളജിൽ
മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളിനു് സാഹിത്യെത്തക്കുറിച്ചു
മറിയാം.
□

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 V ER VA LL EY
DI G I TAL LI B ARY
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)

◦ 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

