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സാഹിത്യവാരഫലം

1985/05/26-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

സംസ്കൃതത്തിൽ േഗാധാ എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ സാലമാ
ണ്ടർ എന്നും മലയാളത്തിൽ ഉടുമ്പു് എന്നും വിളിക്കുന്ന
വിചിത്ര ജീവിയുെട നീളം പലതരത്തിലാണു്. ചിലതി
നു് ആറിഞ്ചു നീളം; മറ്റു ചിലതിനു് അഞ്ചടി. വഴുക്കലുള്ള
മൃദുലമായ െതാലിയാണു് ഉടുമ്പിെന്റ സവിേശഷത. കര
യിലും െവള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ഇതിനു് െകാച്ചു ഗുഹ
കളിൽ പാർക്കാനാണു കൗതുകം. രാത്രി സമയേത്ത
ഉടുമ്പു് പുറത്തിറങ്ങൂ. ഇറങ്ങിയാൽ ഒറ്റക്കു സഞ്ചരിക്കി
ല്ല. പറ്റം പറ്റമായിട്ടാണു് അവയുെട േപാക്കു്. ഈ ജീ
വി ഏറ്റവും േപടിക്കുന്നതു് സൂര്യപ്രകാശമാണു്. മെറ്റാരു
വസ്തുത കൂടിയുണ്ടു്. ഉടുമ്പു് അതിെന്റ വാൽ കടിച്ചു് പരി
പൂർണ്ണ വൃത്തമായിത്തീരാൻ ശ്രമിക്കുമേത്ര. ഉടുമ്പിെന
ക്കുറിച്ചു് ആേലാചിക്കുേമ്പാെഴാെക്ക ചില സാഹിത്യകാ
രന്മാരുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എെന്റ ഓർമ്മയിേലക്കു്
ഓടി വരും. അവെര സാമൂഹിക സൗഹൃദേത്താെട മാ
ത്രേമ കാണാൻ പറ്റൂ. അതും രാത്രികാലത്തു്. അസ്തിത്വ
ദുഃഖത്തിെന്റ ദിവ്യ സേന്ദശം പാവെപ്പട്ട നമുക്കു് ഉരുള
യായി എറിഞ്ഞു തരുന്ന ഇവർ മേഹാന്നതങ്ങളായ
മാളികകളിൽ താമസിക്കുന്നു. അവർക്കു് ഏറ്റവും േപ
ടി സത്യത്തിെന്റ അർക്കകാന്തിയാണു്. ഇരുട്ടു് ഒരുമിച്ചു
കൂടിെക്കാണ്ടു് ഓേരാ സാഹിത്യകാരനും സ്വന്തം വാലു
കടിക്കുന്നു. വാലു കടിക്കുേമ്പാൾ അയാൾ വൃത്തമായി
ത്തീരുന്നു. കൂടുതൽ കൂടുതലായി വാൽ അകേത്തക്കു്
ആക്കുേമ്പാൾ വൃത്തത്തിനു് അന്യൂനസ്വഭാവം വരുന്നു.
കുറ്റമറ്റ ആ വൃത്തം കണ്ടു് ‘എന്തു നല്ല സാഹിത്യകാരൻ!’
എന്നു് ചില അല്പജ്ഞന്മാർ ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു. സ്വന്തം
വാൽ കടിച്ചാണു് ആ വിധത്തിൽ വൃത്തം ഉണ്ടാക്കിയ
െതന്നു് സാഹിത്യകാരൻ ഭാവിക്കില്ല. അവരുെട േസ്താ
താക്കെളാട്ടു് അറിയുകയുമില്ല.

കഥെയന്ന ഉടുമ്പു്
ഹാസ്യത്തിെന്റ വഴുക്കലും പദപ്ര
േയാഗത്തിെന്റ മാർദ്ദവവും ആഖ്യാന
ത്തിെന്റ െതന്നിക്കുതിക്കലും ഒരുമി
ച്ചു േചർന്ന ഒരുടുമ്പാണു് എം. ആർ.
മേനാഹര വർമ്മയുെട ‘േകാളനിയി
വി. െക. എൻ
െല പ്രഭാതം’ എന്ന െചറുകഥ (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ).
കുടവയറു കുറക്കാൻ എന്നും ഓടുന്ന ഒരു െപ്രാഫസ
െറയാണു് കഥാകാരൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നതു്. അശ്ലീലസ്പൃ
ഷ്ടമായ ആരംഭമാണു് ഇതിനു്. “വയറിങ്ങെന വലുതാ
യാൽ… അശ്ലീലം പറയുന്ന സ്വരത്തിലാണു ഭാര്യ… മുഴു
വൻ പറയണ്ട.” എന്ന പ്രസ്താവം ഉദരൈവപുല്യം െകാ
ണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നും
ഓട്ടം കഴിഞ്ഞു് ഭർത്തവു് വീട്ടിെലത്തുേമ്പാൾ ഭാര്യക്കു്
ഒരശ്ലീല കഥെയങ്കിലും േകൾക്കണം. യഥാർത്ഥ സംഭ
വങ്ങൾ തീർന്നേപ്പാൾ ഭാവനാശാലിയായ െപ്രാഫസർ
ഇല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ
െപൻഷൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വാമിയുെട സാങ്കല്പിക േരാഗം
കാണാൻ അയാൾ േപാകുേമ്പാൾ കഥ പരിസമാപ്തിയി
െലത്തുന്നു. ഉള്ളു കുളിർെക്ക ചിരിക്കും നമ്മൾ. ‘കഥാ
േഗാധ’െയ ഒന്നു െതാട്ടു േനാക്കൂ. “നവനീതതിനു നാ
ണമണയ്ക്കും” മൃദുലത തെന്ന. പേക്ഷ, ഉടുമ്പു് ജലത്തിലൂ
െട നീങ്ങുന്നതു് എേങ്ങാേട്ടക്കു് ? കരയിലൂെട നീങ്ങുന്നതു്
എേങ്ങാേട്ടക്കു് ? നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ലക്ഷ്യം ഇല്ലാെത
യുള്ള സഞ്ചാരം ഉടുമ്പിനു നല്ലതായിരിക്കാം. േപായിന്റി
ല്ലാത്ത കഥയുെട േപാക്കു് അതിനു തീെര െകാള്ളില്ല.
വാെലാന്നു അടിച്ചു് അതു വൃത്തെമങ്കിലുമാെയങ്കിൽ!

കവിയിെല ശിശു
ഈേഡാമിെല രാജാവു് േബലയാേണാ അേതാ ഹം
ഗറിയിെല രാജാവു് േബലയാേണാ എന്നു് അറിയില്ല.
അവരിൽ ആേരാ ഒരാൾ ഒരു മന്ത്രവാദിനിെയ പിടിച്ചു്
കാരാഗൃഹത്തിലിട്ടു. അവൾക്കു് ഭക്ഷണം െകാടുക്കരു
െതന്നു് അയാൾ ആജ്ഞാപിച്ചു. വിശപ്പു സഹിക്കാനാ
വാെത അവൾ സ്വന്തം കാൽ കടിച്ചു തിന്നു. െകണി
യിൽ എലിയുെട കാലുമാത്രം െപട്ടുേപായാൽ അതു്
കാൽ കടിച്ചു മുറിച്ചിട്ടു് രക്ഷെപ്പടുെമന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. കുട്ടി
ഗൗളിയുെട വാൽ പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ അതു് വാൽ ഉേപ
ക്ഷിച്ചിട്ടു് ഓടിേപ്പാകും. നല്ല വരികളുള്ള ‘ഉച്ചത്തണൽ’
എന്ന കാവ്യത്തിെന്റ (ഏറ്റുമാനൂർ േസാമദാസൻ, മാതൃ
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ) കാേലാ വാേലാ ഇല്ലാതാക്കിയതാ
രു് ? ഹൃദയപരിപാകം വന്ന കവിേയാ അേതാ പരിപാ
കെമാട്ടുമില്ലാത്ത കവിയിെല ശിശുേവാ?
മാമ്പഴപ്പൂളും െവയിൽ ചാഞ്ഞ
നിൻ കവിൾപ്പൂവും
ക്ലാന്തെമൻ മധ്യാഹ്നത്തിലാർദ്രത
േചർേത്ത നിൽേക

എന്നു േഭദെപ്പട്ട രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ആ കാവ്യത്തി
നു് ഒരു ‘ഗ്രാഡ്വൽ ഫാലിങ് ഓഫ് ’ പടിപ്പടിയായിട്ടുള്ള
അധഃപതനം. ഏതാനും വരികൾ െകാണ്ടു് കുറ്റമറ്റ വൃ
ത്തം (വട്ടം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ) കാവ്യത്തിനു നൽ
കാം. േകട്ടാലും: ഞാൻ വൃദ്ധനാെയന്നു കണ്ടേപ്പാൾ
എെന്റ തല നരെച്ചന്നു കണ്ടേപ്പാൾ എന്നിൽ നിന്നു്
അകലാൻ ആഗ്രഹിച്ചുെകാണ്ടു് അവൾ പറഞ്ഞു: ‘പ്രഭാ
തം അങ്ങയുെട ശിരസ്സിൽ വെന്നത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ
ചന്ദ്രനാണു്. പ്രഭാതം എെന്റ ഔജ്ജ്വല്യെത്ത പലായ
നം െചയ്യിക്കുന്നു’. ഞാൻ മറുപടി നൽകി: ‘അേയ്യാ,
അല്ല. നീ സൂര്യനാണു്. ദിവസം മുഴുവൻ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ
കഴിയില്ല എന്നതു നിെന്റ സ്വഭാവമെത്ര’ അേപ്പാൾ
അവൾ പറഞ്ഞു: ‘േപ്രമാനുധാവനത്തിനു് അേങ്ങയ്ക്കിനി
ശക്തിയില്ല. ഞാൻ തുടർന്നു് ഇവിെട കഴിഞ്ഞുകൂടിയതു
െകാണ്ടു് എന്തു പ്രേയാജനം?’ ഞാൻ പറഞ്ഞു: ‘നിെന്റ
ഇച്ഛക്കനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള
സിംഹ ശക്തി എനിക്കുണ്ടു്. എെന്റ ബാഹ്യാകൃതിയല്ലാ
െത മെറ്റാന്നും മാറിയിട്ടില്ല.’ അതു േകട്ടു് അവൾ മറുപടി
നൽകി: ‘അങ്ങു സിംഹം തെന്നയാണു്. പേക്ഷ, ഞാൻ
മാൻേപട. അതിനാലാണു് എനിക്കു് സിംഹേത്താെടാ
രുമിച്ചു ജീവിക്കാൻ േപടി.’ (ആബുലാഫിയ എന്ന ഹീബ്രു
കവി.)
ഇത്രയും എഴുതിയേപ്പാൾ ഒരത്യന്താധുനിക കാവ്യം രചി
ക്കാൻ എനിക്കു െകാതി. ശ്രമിക്കെട്ട.
ശംഖുംമുഖം കടപ്പുറം
ശംഖില്ലത്ത ശംഖുംമുഖം കടപ്പുറം
അവിടെത്ത പഞ്ചാര മണലിെന്റ
െവണ്മ
എെന്റ പൃഷ്ഠാവരണത്തിെന്റ െവണ്മ
വ്വ് ആസ്വദിച്ചുെകാണ്ടിരിെക്ക
ഞാൻ എെന്റ വിചാരങ്ങെള
ഉപ്പുകടലിൽ മുക്കി
േമഘമാലയാകുന്ന അശയിൽ
ഉണങ്ങാൻ ഇടുകയായിരുന്നു.
ജലാംശം വറ്റിയ വിചാരങ്ങളിൽ
ക്ഷാരബിന്ദുക്കൾ
ആ ക്ഷാരബിന്ദുക്കൾ നക്ഷത്രങ്ങളായി
വിളങ്ങുേമ്പാൾ
അവയിെലാരു നക്ഷത്രം എെന്റ
മാനസികാന്തരീക്ഷത്തിലൂെട
ഒലിച്ചിറങ്ങി െവണ്മയുെട പഞ്ചാര വീണ
ഈ താളിൽ വീണിരിക്കുന്നു.
തതഃ ശംഖാശ്ച േഭര്യശ്ച പണവാന
കേഗാമുഖഃ
ലണ്ടൻ ബ്രിജ്ജ് ഇസ് ഫാളിങ്,
ഫാളിങ്, ഫാളിങ്
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ
മനക്കാടുകേള വദനഗഹ്വരങ്ങേള
സ്വസ്തി സ്വസ്തി.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: എന്താ വിഷാദം?
ഉത്തരം: ഒന്നുമില്ല.
േചാദ്യം: ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ ഈ സങ്കടെമന്തിനു് ?
ഉത്തരം: ഓ, മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ മനു ബി. മു

ലൂർ എഴുതിയ തർപ്പണം എന്ന കഥ വായിച്ചുേപായി.

േചാദ്യം: എന്താ കഥ?
ഉത്തരം: നിരീശ്വരനായ കഥാനായകൻ മരിച്ച കാ

മുകിേയാടുള്ള പ്രതിജ്ഞ നിറേവറ്റാൻ അമ്പലത്തിൽ
െചല്ലുന്നു. ശാന്തിക്കാരൻ മരിച്ച സ്ത്രീയുമായുള്ള ബന്ധം
േചാദിക്കുേമ്പാൾ ഭാര്യ എന്നു മറുപടി പറയുന്നു. ഭാര്യ
ക്കു ബലിേയാ എന്നു േചാദിച്ചു് ശാന്തിക്കാരൻ അയാ
െള ആട്ടിേയാടിക്കുന്നു.

േചാദ്യം: അതിൽ ദുഃഖിക്കാെനന്തിരിക്കുന്നു?
ഉത്തരം: കലെയ വ്യഭിചരിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ ദുഃഖി
ക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുേമാ?

േചാദ്യം: വായിക്കാതിരുന്നു കൂെട?
ഉത്തരം: വായിക്കാതിരുന്നാൽ വാരികെയ അവഗ
ണിക്കുകയാവിേല്ല? എന്നാൽ വായിച്ചിട്ടു മിണ്ടാതിരി
ക്കുക. വയ്യ. അധമ രചന സമൂഹേത്താടുള്ള േദ്രാഹ
മാണു്. അതുെകാണ്ടു് എഴുതണം. എഴുതും. എന്നാൽ
എഴുതൂ. ദുഃഖിച്ചിരിക്കൂ.

േദ്രാഹം
സാർവ്വലൗകിക സ്വഭാവവും സാർ
വ്വജനീന സ്വഭാവവും ഉള്ളവയാണു്
മനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ. അവെയ പ്ര
കീർത്തിക്കുേമ്പാൾ, അവയ്ക്കു് സമു
ന്നതസ്ഥാനം കല്പിക്കുേമ്പാൾ മനു
ഷ്യവംശം ഉയരും മൂല്യങ്ങൾക്കു ച്യു
തി സംഭവിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ ആെര
അക്കിത്തം
ന്തു പ്രവർത്തിച്ചാലും മനുഷ്യ വർഗ്ഗം
അധഃപതിക്കും. െകാലപാതകങ്ങെളയും ആത്മഹത്യ
കെളയും പടങ്ങേളാടുകൂടി േസ്താഭജനകമായി വർണ്ണി
ക്കുേമ്പാൾ മൂല്യച്യുതി സംഭവിക്കുകയാണു്. ‘ൈറ്റം’, ‘ന്യൂ
സ് വീക്ക് ’ ഈ അേമരിക്കൻ വാരികകളിൽ ചിലേപ്പാ
െഴാെക്ക െകാലപാതകങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനങ്ങൾ
വരാറുണ്ടു്. പേക്ഷ, അവെയാരിക്കലും വായനക്കാരു
െട വികാരെത്ത ഇളക്കി വിടാറില്ല. സമുദായത്തിെന്റ
ആേരാഗ്യം സംരക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടതാെണന്ന വിചാര
േത്താെട മാത്രേമ വായനക്കാർ പാരായണത്തിനു േശ
ഷം ആ വാരികകൾ അടച്ചുവയ്ക്കുന്നുള്ളു. അതല്ല മംഗ
ളം വാരികയിൽ വരുന്ന െകാലപാതക വർണ്ണനകളു
െട അവസ്ഥ. അവ വായനക്കാരെന്റ അേബാധ മന
സിെല കുത്സിത വാസനകെള ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു. ‘ല്യൂറി
ഡാ’യ ആ വിവരങ്ങളും അതിേനാടു േചർന്നു വരുന്ന
ചിത്രങ്ങളും െകാലപാതകത്തിെന്റയും ആത്മഹത്യയു
െടയും ബീഭത്സത കുറക്കുന്നു. ഒരളവിൽ ആ ഹീനകൃ
ത്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള പ്രവണത വായനക്കാരിൽ ഉള
വാക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റ മൂല്യേബാധെത്ത തകർക്കുന്ന
ഈ വർണ്ണനകൾ േദ്രാഹപരങ്ങളാെണന്നു പറഞ്ഞാൽ
വാരികയുെട അധികാരികൾ എേന്നാടു പിണങ്ങുേമാ
എേന്താ? മനുഷ്യനിലുള്ള ആധ്യാത്മികാംശെത്ത തകർ
ക്കുന്ന, അവെന മൃഗമാക്കി മാറ്റുന്ന ഇത്തരം െകാലപാ
തക വർണ്ണനങ്ങൾ സംസ്കാരസമ്പന്നരായ നമ്മൾ പര
സ്യെപ്പടുത്തിക്കൂടാ.

അനുകരണം
ഒരു സാഹിത്യകാരെന്റ കൃതി വാ
യിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം അേത
രീതിയിൽ മേറ്റാരു സാഹിത്യകാര
െന്റ കൃതി വായിച്ചാലുളവായാൽ,
ആ രണ്ടാമെത്ത കൃതി അനുകര
ണമാെണന്നു പറയാം. വി. െക.
എന്നിെന്റ കൃതികൾ വായിക്കു
വി. ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്
േമ്പാൾ നമ്മൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപഴ്സണാലിറ്റിയിേല
ക്കു്—സ്വത്വത്തിേലക്കു്—െചല്ലുന്നു. മാർഷലിെന്റ ഹാസ്യ
കൃതികൾ വായിക്കൂ. വി. െക. എന്നിെന്റ കൃതികൾ വാ
യിക്കുേമ്പാൾ ജനിക്കുന്ന അനുഭവമാണു് ആ പാരായ
ണം ഉളവാക്കുന്നതു്. മാർഷലിെന്റ കൃതികളിലൂെട െച
െന്നത്തുന്നതു് മാർഷലിെന്റ േപഴ്സണാലിറ്റിയിേലക്കല്ല,
വി. െക. എന്നിെന്റ െപഴ്സണാലിറ്റിയിേലക്കാണു്. ഇക്കാ
രണത്താൽ ദീപിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ‘അനുപാതങ്ങൾ’
എന്ന ഹാസ്യ കഥെയഴുതിയ മാർഷൽ അനുകർത്താ
വാണു് എന്നു പറയാം. ഇച്ഛാശക്തി മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന
പ്രകടനം എന്നു് വി. െക . എന്നിെന്റ കൃതികെള വിേശ
ഷിപ്പിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ Willed writing എന്നു പറയു
ന്നതാണു് ഈ സവിേശഷത. ഹാസ്യ സാഹിത്യകാ
രെനന്ന നിലയിൽ മാർഷലിനു് വിജയം ൈകവരിക്ക
ണെമങ്കിൽ ഈ അനുകരണം അവസാനിപ്പിക്കണം
അേദ്ദഹം.

അക്കിത്തം
എെന്റ യൗവനകാലത്തു് കവി അക്കിത്തെത്ത അനു
കർത്താവായി ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അന്നെത്ത ആ കാ
ഴ്ചയ്ക്കു് നീതിമത്കരണം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ
ഇന്നു് അേദ്ദഹം തികച്ചും മൗലികതയുള്ള കാവ്യങ്ങൾ
രച്ചിക്കുന്നു എന്നാണു് എെന്റ പക്ഷം. ‘എക്സ്പ്രസ്സ് ’
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ അേദ്ദഹെമഴുതിയ ‘അഗ്നിേഹാത്രിയും
വി. ടി.-യും’ എന്ന മേനാഹരമായ കാവ്യം ഈ മതത്തി
നു് ഉദാഹരണമേത്ര. വിരസെമന്നു് നമ്മെളല്ലാവരും
ഒരുേപാെല സമ്മതിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അക്കിത്തത്തി
െന്റ ൈകയിൽ കിട്ടിയാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്പർശം
െകാണ്ടു തെന്ന അവ കാഞ്ചനേശാഭയുള്ളതായി ഭവി
ക്കും. മീദസിെന്റ സ്പർശം െകാണ്ടു് ഏതും സ്വർണ്ണമായി
ത്തീർന്നതുേപാെലയാണിതു്. കണ്ടാലും:
െതാണ്ണൂറ്റിെയാമ്പതു യാഗങ്ങൾ െചയ്തതീ
മണ്ണിൽവച്ചാേണ പണ്ടഗ്നിേഹാത്രി
ആറ്റുവക്കെത്ത െവലിക്കരി—െകാത്തിവ
ന്നാൽെക്കാമ്പിൽ വിശ്രമം െകാണ്ടകാകൻ
കൗതുകേത്താെടത്തലകുനിച്ചക്കഥ
കാേതാർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ആ കാക്കയുെട ഇരിപ്പു േനാക്കൂ. കറുത്ത നിറമല്ല അതി
നു്. കാവ്യാത്മകത്വത്തിെന്റ സ്വർണ്ണനിറമാണു്. മഹാ
വ്യക്തിയായ വി. ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിെന അനുസ്മരിക്കുന്ന
ഈ കാവ്യത്തിൽ ക്ഷുദ്ര വിഹംഗമങ്ങൾ േപാലും പ്രാധാ
ന്യമാർജ്ജിക്കുന്നു. െസൻസിബിലിറ്റി കൂടിയ കവിേക്ക
ഇതിെനാെക്ക കഴിയൂ. ഈ കാവ്യത്തിെന്റ പിന്നിൽ സ്പ
ന്ദിക്കുന്ന വികാരം യാഥാർത്ഥ്യമാണു്. ആ യാഥാർത്ഥ്യ
മാണു് ഇതിനു് മൗലികതയുെട നാദം നൽകുന്നതു്.

സംസ്കാരേകരളം
സർക്കാരിെന്റ സാംസ്കാരിക പ്രസാ
ധനമായ ‘സംസ്കാരേകരളം’ രണ്ടു
മാസമായി എനിക്കു് കിട്ടാറില്ലായി
രുന്നു. ‘സംസ്കാരേകരളം’ എന്ന േപ
സക്കറിയ
രു് വ്യാകരണ സമ്മതമല്ല, അതി
െന്റ ഉള്ളടക്കം േകരള സംസ്കാരെത്ത പ്രതിഫലിപ്പി
ക്കുന്നില്ല, അതിൽ വരുന്ന ഓേരാ േലഖനവും ഉമിക്ക
രി ചവച്ചേപാെല വിരസമായിരിക്കുന്നു എെന്നാെക്ക
ഞാെനഴുതിയതുെകാണ്ടു് ‘ഫ്രീ ലിസ്റ്റി’ൽ നിന്നു് എെന്റ
േപരു് െവട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കും എന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു.
ഭാഗ്യമായി എന്നും കരുതി. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ ലക്കം
വന്നു േചർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനു കാരണം കാണാതി
രിക്കില്ല എന്ന അനുമാനേത്താടുകൂടി തുറന്നു േനാക്കി
യേപ്പാൾ ആ അനുമാനം ശരിയാെണന്നു് ഗ്രഹിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞു. ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവനും, ശ്ലാഘനീ
യങ്ങളായ ഗുണഗണങ്ങളുള്ളവനും, വീഴ്ച്ചെയാന്നും
വരുത്താെത മനസ്സിരുത്തി ജീവിതം നയിക്കുന്നവനും
ആയ വ്യക്തിെയ അപവദിക്കുന്ന കശ്മലന്മാെര നിന്ദിച്ചു
െകാണ്ടു് പത്രാധിപർ എഴുതിയ ‘വിഹഗവീക്ഷണം’ ഈ
ലക്കത്തിലുള്ളതുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം ദയാപൂർവ്വം
അെതനിക്കു് അയച്ചു തന്നെതന്നു് മനസ്സിലാക്കി. ഒടു
ങ്ങാത്ത രക്തപിപാസയുമായി മൂളിപ്പറക്കുന്ന നിരൂപ
കമശകന്മാെര അേദ്ദഹം ഇതിലൂെട താറടിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ െകാതുകുകൾ എത്ര രക്തം കുടിച്ചാലും, ധീരന്മാർ
നീതിമാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു് വ്യതിചലിക്കുകയില്ല എന്നു് മു
ന്നറിയിപ്പു് നൽകുന്നു. ഈ ക്ഷുദ്ര ജീവികൾ അനുകമ്പയ്ക്കു്
മാത്രം അർഹരാെണന്നു് പ്രസ്താവിച്ചുെകാണ്ടു് പത്രാധി
പർ വിഹഗവീക്ഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.
കഥാകാരന്മാരായ സക്കറിയയും, വി. പി. ശിവകുമാറും,
നിസ്സാരനായ ഞാനുമാണു് ‘സംസ്കാരേകരള’ത്തിെന്റ
വ്യർത്ഥതെയക്കുറിച്ചു് എഴുതിയതു്. സാംസ്കാരിക വകു
പ്പിെന്റ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമെല്ലന്നു് അടുത്തകാലത്തു്
മന്ത്രി പറഞ്ഞതായി പത്രത്തിൽ കണ്ടു. അേപ്പാൾ ഈ
നാലുേപരും ആകാം ക്ഷുദ്രജീവികൾ.
ഇപ്പറഞ്ഞ നാലുേപർക്കും ‘സംസ്കാ
രേകരള’േത്താേടാ അതിെന്റ അധി
പേരാേടാ ഒരു വിേരാധവുമില്ല. മാ
സികയ്ക്കു് (മാസികം ശരി) േപാരായ്മ
യുെണ്ടന്നു് മൂന്നുേപർ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
അതു ശരിയാേണാ എന്നു് പരിേശാ
എൻ. വി.
ധിക്കാെത അേദ്ദഹം അവരുെട
കൃഷ്ണവാരിയർ
േനർക്കു് വിഷലിപ്തങ്ങളായ അമ്പു
കൾ അയയ്ക്കുകയാണു്. സർക്കാരിെന്റ വകയായി േവെറ
െയത്ര പ്രസാധനങ്ങളുണ്ടു് ! അവയിൽ ഒന്നിെനേപ്പാലും
ആരും വിമർശിക്കാറില്ല. സംസ്കാരത്തിെന്റ േപരും പറ
ഞ്ഞു് വലിയ തുക മാസം േതാറും െചലവാക്കുന്ന ഒരു പ്ര
സാധനത്തിൽ സംസ്കാരേത്താടു് ബന്ധെപ്പട്ട ഒന്നും കാ
ണാത്തതു െകാണ്ടു് മാത്രമാണു് അവർ വിമർശനത്തി
െന്റ ഭാഷയിൽ ചിലെതാെക്ക പറഞ്ഞതു്. ആ ന്യൂനത
കൾ ഒഴിവാക്കി ‘സംസ്കാരേകരളെത്ത’ നല്ല മാസിക
യാക്കി ബഹുജനത്തിനു് െകാടുേക്കണ്ടിയിരുന്നു പത്രാ
ധിപർ. അതിനു് അേദ്ദഹം സന്നദ്ധനാവുന്നില്ല, പകരം
വിമർശകെര ‘ക്ഷുദ്രജീവികൾ’, ‘മശകങ്ങൾ’, ‘അപവാ
ദവ്യവസായികൾ’ എന്നീ പദപ്രേയാഗങ്ങൾ െകാണ്ടു്
അസഭ്യത്തിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നു. ഇരുട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന നി
ശാഗന്ധിപ്പൂവിെന മിന്നൽപ്പിണർ കാണിച്ചു തരുന്നു.
അതുേപാെല േകരളസംസ്കാരെമന്ന മേനാഹരസുമ
െത്ത പ്രത്യക്ഷമാക്കിത്തരുന്നതാവണം മാസിക. ആ
‘െറവിേലഷൻ’ ഉളവാക്കാൻ അസമർത്ഥനാണു് പത്രാ
ധിപർ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അവിദഗ്ദ്ധതയ്ക്കു് ഈ വിഹഗ
വീക്ഷണത്തിൽ തെന്ന െതളിവുണ്ടു്. ‘അപവാദ പ്രചര
ണം’ എന്നു് അേദ്ദഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
‘സ്വയം പ്രചരിക്കുന്നതു് ’ പ്രചരണം. മെറ്റാരുത്തൻ െച
യ്യുേമ്പാൾ അതു് പ്രചാരണമാണു്. അതിനാൽ ‘അപവാ
ദപ്രചാരണമാണു് ’ ശരി. ‘വീഴ്ചകെളാന്നും സംഭവിക്കാ
െത’ എന്നു േവെറാരു പ്രേയാഗം. ‘വീഴ്ചെയാന്നും’ എന്നു
േവണം. ‘സമകാലീനർ’ എന്നു് നിഘണ്ടുവിൽ കേണ്ട
ക്കും. ‘സമകാലികർ’ എന്ന പ്രേയാഗമാണു് നല്ലതു്. കാ
ലസംബന്ധിയായതു് കാലികം. “കാലാശ്രിതവിേശഷഃ
കാലിേകാവസ്ഥാ” എന്നു് അമരേകാശം. ഒരിക്കൽ കൂടി
എഴുതുന്നു: ‘സംസ്കാരേകരളം’ എന്ന പ്രസാധനം േകര
ളീയർക്കും അവരുെട സർക്കാരിനും അപമാനമാണു്.

പലരും പലതും
1. പ്രബലചന്ദ്രൻ വട്ടപ്പറമ്പിൽ (മേനാരാജ്യത്തിൽ
‘ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല െപൺകുട്ടി’ എന്ന കഥെയ
ഴുതിയ വ്യക്തി)
—സാഹിത്യ സംസ്കാരത്തിെന്റ കഴുത്തിൽ കത്തി താഴ്ത്തു
ന്ന ആള്. ഇേദ്ദഹെത്ത കണ്ടാൽ ഓടി രക്ഷെപ്പടൂ.
2. േതാമ വർഗ്ഗീസ്സ് കൂട്ടുങ്കൽ (മേനാരാജ്യത്തിൽ ‘സേഹാ
ദരൻ’ എന്ന കഥെയഴുതിയ ആളു് )
—ഈ നിലയിൽ കഥെയഴുതിയാൽ സാഹിത്യത്തിെന്റ

മണ്ഡലത്തിൽ സകല വിധത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളും
വലിച്ചുകൂട്ടാനിടയുള്ള വ്യക്തി.

3. േഡാക്ടർ പി. എം. േജാസഫ് (കുങ്കുമത്തിൽ ‘വാക്കു
വന്ന വഴി’ എന്ന പംക്തി ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന മാ
ന്യൻ)
—സമുദായത്തിനു് പ്രേയാജനമുള്ള ഒരു കാര്യം അനുഷ്ഠി
ക്കുന്ന ആള്.
4. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ േതവള്ളി (കുമാരി വാരികയിൽ ‘ദുഃഖി
ക്കാൻ േവണ്ടി മാത്രം’ എന്ന കഥെയഴുതിയ ആളു് )
—ചൂഷണം നടത്തുന്ന മുതലാളിെയ േനാക്കി െതാഴിലാ

ളി ഷൗട്ട് െചയ്യുന്നതു േപാെല അേദ്ദഹെത്ത േനാക്കി
‘കഥെയഴുത്തു നിറുത്തൂ’ എന്നു് ഷൗട്ട് െചയ്യൂ.

െടലിേഫാൺ
എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർകുമാരി വാരികയിെലഴുതിയ
‘െടലിേഫാൺ മര്യാദ’ എന്ന േലഖനത്തിേലക്കു് മാന്യ
വായനക്കാരുെട ശ്രദ്ധ ഞാൻ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.
െടലിേഫാണിലൂെട സംസാരിേക്കണ്ടതു് എങ്ങെനയാ
െണന്നു് അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു. എൻ. വി.
യുെട സ്വീകരണീയങ്ങളായ നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കു് പുറേമ
ഞാനും സവിനയം ചില നിർേദ്ദശങ്ങൾ നൽകെട്ട:
1. െടലിേഫാണിെന്റ മണിനാദം വിളിക്കുന്ന ആളിെന്റ
ശബ്ദമായി കരുതണം. അതുെകാണ്ടു് റിസീവെറ
ടുത്താലുടൻ സ്വന്തം നമ്പേരാ േപേരാ പറയണം.

നമ്മുെട നാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ േപരു പറയാതിരിക്കുന്ന
താണു് നല്ലതു്. അവർക്കു് നമ്പർ പറയാം. ഞാൻ
പണ്ടു് െക. ബാലകൃഷ്ണെന േഫാണിൽ കൂെടക്കൂെട
വിളിക്കുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം റിസീവെറടുത്താൽ
ഉടൻ ‘ബാലൻ’ എന്നു പറയുമായിരുന്നു. ഈ മര്യാദ
തികച്ചും ആഹ്ലാദദായകമാണു്.

2. വീട്ടിെല കുട്ടികെളെക്കാണ്ടു് െടലിേഫാൺ എടുപ്പി
ക്കരുതു്. വല്ല മരണാവാർത്തേയാ മേറ്റാ അറിയി

ക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ തിടുക്കത്തിൽ േഫാൺ
െചയ്യുന്നതു്. അേപ്പാൾ മേറ്റവശത്തു നിന്നു ഒരു െചറു
പ്പക്കാരെന്റ വലിച്ചിഴച്ച ശബ്ദം. അവൻ റീസിവെറാട്ടു
തന്തയുെട ൈകയിൽ െകാടുക്കുകയുമില്ല.

3. േലാക്കൽ കാളിനും ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ് സമയപരിധി
വയ്ക്കണം. ചില െപണ്ണുങ്ങൾ അർത്ഥശൂന്യമായി ഒരു
മണിക്കൂറിലധികം േനരം സംസാരിക്കും. ‘കല്യാണി
ക്കു ഇതു എത്ര മാസം?’ ‘ആറു് ’ ‘വയെറാേണ്ടാ?’
‘ങ്ഹാ കുറച്ചുണ്ടു് ’ ‘ഇന്നു എന്തു മീൻ കിട്ടി?’ ‘പരവ’
‘െവയിലുേണ്ടാ?’ ഇങ്ങെന േപാകും സംഭാഷണം.
4. വിളിക്കുേമ്പാൾ ‘േറാങ് നമ്പർ’ എന്നു േകട്ടാലുടൻ റി
സീവർ വയ്ക്കണം. അല്ലാെത ‘െസക്രേട്ടറിയറ്റ് അേല്ല?’
‘പിെന്ന എവിെട?’ ‘വീേടാ, ആരുെട വീടു് ’ എന്നും
മറ്റും േചാദിക്കരുതു്.
5. െടലിേഫാണിൽ ആദ്യമായി വിളിച്ച ആളിനാണു്
(റിസീവർ) ‘വേച്ചക്കേട്ടാ’ എന്നു േചാദിക്കാൻ അധി
കാരം. മേറ്റയാളിനല്ല. കുട്ടികെളക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതു

ആവർത്തിച്ചുെകാണ്ടു ഞാൻ ഈ ചിന്ത നിറുത്തു
ന്നു—കുട്ടികെളെക്കാണ്ടു േഫാൺ എടുപ്പിക്കരുതു്.
യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല ഒരുേദ്യാഗസ്ഥെന ഞാൻ േഫാ
ണിൽ വിളിച്ചു. ‘അച്ഛൻ ഇവിെടയില്ല’ എന്നു െചറു
ക്കെന്റ മറുപടി. അേദ്ദഹം ആേരാേടാ തട്ടിക്കയറു
ന്ന ശബ്ദം ഞാൻ േഫാണിൽക്കൂെട േകട്ടതുെകാണ്ടു
കുേറ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും വിളിച്ചു. “അച്ഛൻ ഇവിെടയി
െല്ലന്നു പറഞ്ഞിേല്ലേടാ” എന്നു പയ്യൻ എേന്നാടു
പറഞ്ഞു. പിെന്ന ഇന്നുവെര ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത
വിളിച്ചിട്ടില്ല.

േസതു
കലാകൗമുദിയിൽ േസതു എഴുതിയ
ത്രിസന്ധ്യ എന്ന കഥെയ eccentric
and visionary story എന്നു വിളിക്ക
െട്ട. eccentric എന്നതു നല്ല അർത്ഥ
ത്തിലാണു ഞാൻ പ്രേയാഗിക്കുന്ന
തു്. പതിഞ്ചു വർഷം വീട്ടിലില്ലാതി
രുന്ന മകൻ തിരിെച്ചത്തുന്നു. അന്നു
വി. പി. ശിവകുമാർ
അമ്മ മരിച്ചു. അമ്മെയ സംസ്കരി
ച്ചതിനു േശഷം മകൻ േപാകുന്നു. കഥകൾക്കു അത്ഭു
തത്തിെന്റ അന്തരീക്ഷം നൽകാൻ േസതുവിനു അറി
യാം. ആ അന്തരീക്ഷമാണു ഈ രചനയുെടയും സവി
േശഷത.
“നിങ്ങെളേപ്പാഴും അധമസാഹിത്യം എന്നു പറയുന്നു.
അങ്ങെനയുമുേണ്ടാ സാഹിത്യം?” എെന്നാരു സുഹൃത്തും
േചാദിക്കുന്നു. “സംഭവിക്കാനിടയില്ലാത്തതു സംഭവിച്ചു

എന്ന മട്ടിൽ വർണ്ണിച്ചു വായനക്കാരെന സംശയത്തി
െന്റ മണ്ഡലത്തിൽ െകാണ്ടു െചല്ലുന്നതാണു അധമസാ
ഹിത്യം” എന്നു ഉത്തരം.
□

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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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

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

