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സാഹിത്യവാരഫലം

1985/09/01-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

തിരുവനന്തപുരെത്ത െസ
ക്രേട്ടറിയറ്റ് െകട്ടിടത്തിെന്റ
െതേക്ക െഗയ്റ്റിനടുത്തു്
ഒരു കണിെക്കാന്നമരം നി
ല്ക്കുന്നുണ്ടു്. വിഷുദിനം അടു
ക്കുേമ്പാൾ അതങ്ങു പൂക്കും.
മഞ്ഞപ്പൂക്കളല്ലാെത ഒരിലേപാലും അതിൽ കാണുകി
ല്ല. ആ സൗന്ദര്യത്തിെന്റ മഹാദ്ഭുതം വർണ്ണിക്കാൻ
എെന്നെക്കാണ്ടാവില്ല. വാല്മീകിേക്കാ കാളിദാസേനാ
അതിനു കഴിെഞ്ഞന്നു വരും. ഓേരാ വർഷവും വിഷുദി
നേത്താടു് അടുപ്പിച്ചു് ഞാൻ അതിെന്റ മുൻപിൽെച്ചന്നു
നില്ക്കാറുണ്ടു്. അേപ്പാെഴാെക്ക എനിക്കു് എെന്തന്നില്ലാ
ത്ത ആഹ്ലാദമാണു്; ആഹ്ലാദപാരവശ്യമാണു്. “വർഷ
ത്തിൽ മുന്നൂറ്ററുപതു ദിവസവും നിങ്ങൾ എെന്ന അവ
ഗണിച്ചു. എന്നാൽ അതിനു ഞാൻ പ്രതികാരം െചയ്യു
ന്നതു് നിങ്ങെള േകാരിത്തരിപ്പിച്ചാണു് ” എന്നു പറഞ്ഞു
െകാണ്ടു വൃക്ഷം അതിെന്റ ആന്തരൈചതന്യം മുഴുവൻ
സ്വർണ്ണപുഷ്പങ്ങളായി ആവിഷ്കരിക്കുകയാണു്. പേക്ഷ,
മനുഷ്യൻ അേപ്പാഴും കൃതഘ്നനാണു്. അവൻ അതിെന
പൂജിക്കാെത അതിെന്റ പൂക്കൾ തല്ലിെക്കാഴിക്കുന്നു. വി
ഷുദിനത്തിൽ െചന്നു േനാക്കിയാൽ പൂക്കെളല്ലാം നഷ്ട
െപ്പട്ടു് അതു െവറും തടിയായി, കമ്പായി നില്ക്കുന്നതു കാ
ണാം. കണിെക്കാന്നയ്ക്കു പ്രതികാരവാഞ്ഛയില്ല. അടു
ത്തവർഷം അേത മാസത്തിൽ അതു് സൗവർണ്ണകാ
ന്തി പ്രസരിപ്പിക്കും. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും വിഭിന്നര
ല്ല. വൃക്ഷവും മനുഷ്യനും ഒന്നുതെന്ന. മരം സ്വർണ്ണപ്പൂ
ക്കളായി അതിെന്റ ആന്തര സമ്പത്തിെന വാരിെയറി
യുന്നതുേപാെല മനുഷ്യൻ തെന്റ ആന്തര ൈചതന്യ
െത്ത ഉചിതയായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. വൃത്തിെകട്ട മനു
ഷ്യൻ അതിെനയും തല്ലിചതയ്ക്കുന്നു. ടാേഗാർ കവിയല്ല,
േഷക്സ്പിയർ നാടക കർത്താവല്ല. എഴുത്തച്ഛൻ തർ
ജ്ജമക്കാരനാണു്, ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് കവിയല്ല എെന്നാ
െക്ക പറയുന്ന മനുഷ്യൻ കണിെക്കാന്നയുെട പൂക്കൾ
തല്ലിവീഴ്ത്തുന്ന മനുഷ്യെനേപ്പാെലയാണു്. എല്ലാ വൃക്ഷ
ങ്ങൾക്കും അവയുെട ൈചതന്യെത്ത പൂക്കളായി സ്ഫുടീ
കരിക്കാനാവില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കാളിദാസെന
േപ്പാെല, ടാേഗാറിെനേപ്പാെല കവിത രചിക്കാൻ കഴി
യുകയില്ല. വൃക്ഷെത്ത ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കു; കവിെയ
ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കൂ.

െസക്സും ഗന്ധവും
“മഞ്ഞക്കണിെക്കാന്ന പൂത്തേപാെല”യുള്ള ഒരു െപൺ
കുട്ടിയുെട മനസ്സിൽ ജമന്തിപ്പൂവിെന്റ സുഗന്ധത്താൽ രാ
ഗമങ്കുരിച്ചെതങ്ങെനെയന്നു് െപരുന്ന എൻ. ആർ. കഥ
യുെട രൂപത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നു. (കുങ്കുമം—ജമന്തിപ്പൂ
വിെന്റ ഗന്ധം) ജയപ്രിയയാണു് െപൺകുട്ടി. അവൾ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ജമന്തിപ്രിയയാണു്. അതുെകാണ്ടാ
വണം ജമന്തി പൂവിെന്റ മണം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാ
െളക്കണ്ടു് അവൾ ചലനം െകാള്ളുന്നതു്. എന്നാൽ
അയാൾ “ഞാൻ നിെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നു” എെന്നഴുതി
െക്കാടുത്തേപ്പാൾ എല്ലാ െപൺകുട്ടികെളേപ്പാെലയും
അവളും െഞട്ടി. െഞട്ടൽ െവറുപ്പിെന്റ ഫലേമാ? അല്ല.
ഉദ്യാനത്തിൽ വിടരുന്ന ഒരു ജമന്തിപ്പൂവിെന അവൾ
കൗതുകേത്താെട േനാക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. പൂവു് വിടരുന്നതു
േപാെല അവളുെട രാഗവും വിടരുന്നു. ‘ൈപങ്കിളിയാ
കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള കഥെയ കഥാകാരെന്റ ഔചിത്യ
േബാധം സാഹിത്യഗുണമുള്ളതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
ഗന്ധവും െസക്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്തയും അേദ്ദഹം
പേരാക്ഷമായിെക്കാണ്ടുവരുന്നുണ്ടു് ഇതിൽ. ഓേരാ വി
കാരമുണ്ടാകുേമ്പാൾ ഓേരാ ഗന്ധമാണു് സ്ത്രീയിൽനിന്നു്,
പുരുഷനിൽനിന്നു് ഉദ്ഭവിക്കുക. േദഷ്യെപ്പടുന്ന പുരുഷ
െന്റേയാ സ്ത്രീയുെടേയാ ഗന്ധം ആർക്കും ഇഷ്ടെപ്പടില്ല.
േസ്നഹത്തിൽ വീണ പുരുഷെന്റ ശരീരത്തിൽ നിന്നു
ജമന്തിപ്പൂവിെന്റ ഗന്ധം പുറെപ്പടുമായിരിക്കും. Magica
Sexualis എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കക്ഷത്തു ൈകേലസ്
വച്ചുെകാണ്ടു നൃത്തം െചയ്യുന്ന ഒരുത്തെന്റ രീതി വർണ്ണി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ൈകേലസ് എടുത്തു് ഏതു സ്ത്രീയുെട മൂക്കിന
ടുത്തുവച്ചാലും അവൾ അയാൾക്കു വിേധയയാകുമേത്ര.
എെന്തല്ലാം ൈവകൃതങ്ങൾ! ൈവകൃതങ്ങളാെണങ്കി
ലും അവെയല്ലാം സത്യാത്മകങ്ങളും ‘െസക്സും ഗന്ധവും’
എെന്നാരു വലിയ ഗ്രന്ഥം തെന്ന എഴുതാം. ഇന്ത്യയി
െല ഒരു ഹാവ്ലക് എലിസ് അെതഴുതുേമ്പാൾ ജമന്തി
പ്രിയയായ ജയ പ്രിയെയ ആ എഴുത്തുകാരൻ വിട്ടുകള
യാതിരിക്കെട്ട.

മനുഷ്യനും മരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
െത്തക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു് നമ്മൾ പുഷ്പഗ
ന്ധത്തിെലത്തി. പുഷ്പത്തിെന്റ മണ
വും മനുഷ്യെന്റ െസക്സും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധെത്തക്കുറിച്ചു് പര്യാേലാചന
െചയ്തു. ഇേപ്പാൾ എനിേക്കാർമ്മ
ലഫ്കാഡിേയാ
വരുന്നതു് ഒരു ജപ്പാനീസ് കഥയാ
േഹൺ
ണു്. ലഫ്കാഡിേയാ േഹൺ എവി
െടേയാ എഴുതിയതാണതു്. “ജപ്പാനിൽ ഒരിടത്തു് ഒരു
‘വിേല്ലാ’മരം വളർന്നു നിന്നിരുന്നു. അതു മുറിക്കാൻ ഉട
മസ്ഥൻ തീരുമാനിച്ചേപ്പാൾ അയൽക്കാരൻ പറഞ്ഞു
അയാളതു് പിഴുെതടുത്തു് തെന്റ പാട്ടപ്പുരയിടത്തിൽ നട്ടു
െകാള്ളാെമന്നു്. അങ്ങെന വിേല്ലാ മരം ഇപ്പുറെത്ത പു
രയിടത്തിലായി. മരത്തിനു് ആത്മാവുെണ്ടന്നും അതി
െന മുറിക്കുന്നതു് ക്രൂരതയാെണന്നുമാണു് അയൽക്കാ
രൻ കരുതിയതു്. വൃക്ഷം പുതിയ സ്ഥലത്തു് തഴച്ചുവ
ളർന്നു. അതിെന്റ ൈചതന്യം സുന്ദരിയായ തരുണി
യായി അയാളുെട മുൻപിെലത്തി. അവൾ അയാളുെട
ഭാര്യയാകുകയും െചയ്തു. കാലം കഴിഞ്ഞു. അവർക്കു്
ഒരാൺകുഞ്ഞു ജനിച്ചു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പു
രയിടത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ ആ മരം മുറിക്കാൻ തീരുമാ
നിച്ചു. (അയൽക്കാരൻ പാട്ടക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്ന
േല്ലാ) ആ തീരുമാനം അറിഞ്ഞയുടെന അയൽക്കാര
െന്റ ഭാര്യ “നമ്മുെട കുഞ്ഞു് നിങ്ങൾക്കു് ആശ്വാസമരുള
െട്ട” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു വൃക്ഷത്തിൽ ലയിച്ചു. മരം
മുറിക്കരുെതന്നു് അയൽക്കാരൻ അഭ്യർത്ഥിെച്ചങ്കിലും
ഉടമസ്ഥൻ അതു് െചവിെക്കാണ്ടില്ല. രാജകല്പനയനുസ
രിച്ചാണു് താനതു മുറിക്കുന്നെതന്നായിരുന്നു അയാളുെട
മറുപടി. ഒരു ബുദ്ധേദവാലയം നിർമ്മിക്കാൻ രാജാവിനു
തടി േവണമായിരുന്നു. മരം മുറിച്ചിട്ടു. പേക്ഷ, െപെട്ടന്നു്
അതിെന്റ കനം കൂടി. മുന്നൂറുേപർ ഒരുമിച്ചു വലിച്ചിട്ടും
അതു് അനങ്ങിയില്ല. അേപ്പാൾ ആ െകാച്ചുകുട്ടി അതി
െന്റ ഒരു ചില്ലയിൽ പിടിച്ചുെകാണ്ടു് “വരൂ” എന്നു് പറ
ഞ്ഞു. നിലത്തിലൂെട െതന്നിെത്തന്നി ആ മരം കുട്ടിെയ
അനുഗമിച്ചു. അങ്ങെന കുട്ടി മരവുമായി ബുദ്ധേദവാലയ
ത്തിെന്റ മുറ്റെത്തത്തി.

നാദമല്ല, നക്ഷത്രമാണു്
തരുണി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വന്നവ
ളാകെട്ട, സമുദ്രത്തിൽനിന്നു് ഉയർ
ന്നവളാകെട്ട. അവൾക്കു തലമുടി
യിെല്ലങ്കിൽ സുന്ദരിേയയല്ല എന്നു്
The Golden Ass എന്ന പരിഹാ
സാത്മകമായ ആത്മകഥ എഴുതിയ
അപലീയസ് പറയുന്നു. (Lucius
Apuleis–2nd Century) േനാട്ടം
അപലീയസ്
െകാണ്ടു കാമെന ദഹിപ്പിച്ചു മുക്കണ്ണൻ ആയതേലാചന
അേത േനാട്ടത്താൽ കാമനു ജീവൻ നല്കിയിട്ടു് ശിവെന
േതാല്പിച്ചു. ആ സുന്ദരിെയ വാഴ്ത്തി സംസ്കൃതകവി രാജേശ
ഖരൻ. അവളുെട കറുകപ്പുല്ലുേപാെല കറുത്ത തലമുടി
െയ വീര്യമിത്രൻ എന്ന മെറ്റാരു സംസ്കൃതകവി പ്രശം
സിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് കവി േബാദേലറിെന്റ സങ്കല്പമനുസരിച്ചു്
എല്ലാ സ്മരണകളും അവളുെട തലമുടിയിൽ ഉണ്ടു്. ൈക
േലസ് എടുത്തു വീശുന്നതുേപാെല കവിക്കു് ആ തലമു
ടിെയടുത്തു വീശാനാണു് കൗതുകം. പുരുഷെന വല്ലാ
െത ആകർഷിക്കുന്നതാണു സ്ത്രീയുെട തലമുടി. െകട്ടിവ
ച്ച തലമുടി അഴിഞ്ഞു് തരംഗങ്ങൾ ഉളവാക്കിെക്കാണ്ടു്
താേഴാട്ടു വീഴുേമ്പാൾ അതു കാണുന്ന പുരുഷനു വികാര
പാരവശ്യമുണ്ടാകും. “നീലക്കരിഞ്ചായൽ െകട്ടഴിഞ്ഞൂർ
ന്നിെട്ടാഴുകുന്നതു” കണ്ടു് കവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് ഹർഷ
മൂർച്ഛയിെലത്തുന്നതു് നമ്മൾ കാണുന്നു. മെറ്റാരു സന്ദർ
ഭത്തിൽ “കാമുക! മുകരുക, നിെന്ന മൂടുക ഞാനാപ്പൂമുടി
ച്ചുരുളിന്നു സൗഭാഗ്യമാശംസിപ്പൂ!” എന്നും അേദ്ദഹം പറ
യുന്നു. “വീണതൻ കടം േപാലാം നിതംബം വീണുരുമ്മു
ന്ന േവണീകദംബം വാരി ഞാെനെന്റ മാറിലാ ലജ്ജാ
േകാരകങ്ങെള സ്പന്ദിതമാക്കി” എന്നാണു് ൈവേലാ
പ്പിള്ളിയുെട ആഹ്ലാദാതിേരകം കലർന്ന വാക്കുകൾ.
തലമുടിക്കു് ഇത്രേത്താളം വശ്യതയുള്ളതുെകാണ്ടു് െഷ
റീഫ് െനടുമങ്ങാടിെന്റ നായിക ചാന്ദ്നി മേനാഹരമായ
തലമുടിെയ പരിലാളിച്ചതിൽ ഒരു െതറ്റുമില്ല. അവൾ മു
റെച്ചറുക്കെന്റ േപ്രമാഭ്യർത്ഥനെയ നിരാകരിച്ചേപ്പാൾ
അവൻ പ്രതികാരനിർവ്വഹണെമന്നമട്ടിൽ അവളുെട
ആ നീണ്ട മുടി മുറിെച്ചടുത്തതിലും െതറ്റില്ല. അലക്സാണ്ടർ
േപാപ്പിെന്റ ബലിൻഡ എന്ന നായിക കാപ്പി കുടിച്ചു
െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാഴാണു് അവളുെട മുടിച്ചുരുളുകൾ മുറി
െച്ചടുത്തതു്. അതു് അന്തരീക്ഷത്തിേലക്കു പറത്തിവിട്ടു.
അവിെട നക്ഷത്രമായി തിളങ്ങുകയും െചയ്തു. നക്ഷത്ര
ത്തിെന്റ കാര്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ ബ്രൗണിങ്ങിെന്റ ഒരു
പ്രേയാഗം ഓർമ്മയിെലത്തുന്നു. േവാഗ്ലർ എന്ന ൈക്ര
സ്തവ പുേരാഹിതെനക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാവ്യത്തിലാണ
തു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളായ സംഗീേതാ
പകരണങ്ങൾ പലതുണ്ടു്. ആ ഉപകരണെമടുത്തു് അേദ്ദ
ഹം മൂന്നു നാദങ്ങൾ േകൾപ്പിക്കുേമ്പാൾ നാലാമതുണ്ടാ
കുന്നതു് നാദമല്ല, നക്ഷത്രമാണു്. ആ നക്ഷത്രമാണു്
ഓേരാ കലാസൃഷ്ടിയും. അതിെന സൃഷ്ടിക്കാൻ െനടുമ
ങ്ങാെട്ട െഷറീഫിനു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. (കുങ്കുമം വാരിക)

വയെലൻസ്
േലാകത്തു് വയെലൻസ്—അക്രമം അെല്ലങ്കിൽ ഹിംസ—
കൂടിക്കൂടിവരുന്നു എന്നതു സത്യം. ആെരങ്കിലും അക്ര
മത്തിനു വിരാമമിടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു ‘റിയാക്ഷൻ’
എന്ന നിലയിൽ മെറ്റാരു ഭാഗത്തു് അതു വർദ്ധിച്ചു വരും.
പ്രതികൂലങ്ങളായ ഗ്രൂപ്പുകെള േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ
നിർമ്മാർജ്ജനം െചയ്തതു െകാണ്ടു് ഒരു Coercive dictatorship ആവശ്യമിെല്ലന്നു് ക്രൂഷ്േചവ് പറെഞ്ഞന്നും
അതിെന മേവാേസതൂങ് എതിർെത്തന്നും നീൽഹാർ
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ത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മേവായുെട എതിർപ്പിനു
േയാജിച്ച മട്ടിൽ സമൂഹം കൂടുതൽ അക്രമാസക്തമാ
യി ഭവിച്ചിരിക്കും. േലാകത്തിെന്റ ഏതു ഭാഗേത്തക്കും
കേണ്ണാടിക്കു. അക്രമവും ഹിംസയുമല്ലാെത േവെറാന്നു
മില്ല. രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിെന്റ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അതുണ്ടാ
കുന്നതു് മനസ്സിലാക്കാം. പേക്ഷ, കവിതയുെട മണ്ഡല
ത്തിൽ ഹിംസെയന്തിനു്? അതു് തീെര മനസ്സിലാക്കാൻ
വയ്യ. മാത്യൂസ് കടമ്പനാടു് കവിതെയ ഹിംസിക്കുന്നതു
േനാക്കൂ:
പണ്ടു ദ്രൗപദി വാർത്ത കണ്ണുനീർ
പാണ്ഡവ േകാപാഗ്നി െപരുപ്പിച്ചു
േസ്നഹപ്രവാഹമായി മാറിേപാൽ
അന്നവൾെചയ്ത ശപഥത്താലഹന്തയൂരുക്കൾ െഞരിഞ്ഞമർന്നു.

(മാമാങ്കം)

തുടർന്നുള്ള എല്ലാ വരികളും ഇമ്മട്ടിലാണു്. ഒടുവിൽ
സാർത്ഥകമായി “വാക്കുകളില്ലാത്ത പാമരൻ ഞാൻ”
എെന്നാരു പ്രസ്താവവും.
പല തരത്തിലുള്ള അഭിമർദ്ദങ്ങൾക്കു വിേധയരാണു്
ജനങ്ങൾ. ഓഫീസിൽ േപാകുന്നവരാെണങ്കിൽ േമ
ലുേദ്യാഗസ്ഥെന്റ ആജ്ഞ മാത്രമല്ല സാന്നിദ്ധ്യം േപാ
ലും അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നതാണു്. സഹപ്രവർത്ത
കർ വിമർശനദൃഷ്ടിേയാെട ഇരിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ
മെറ്റാരു വിധത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥത. േജാലികഴിഞ്ഞു്
സായാഹ്നത്തിൽ ബസ്സിൽ കയറിയാൽ കണ്ടക്ടറുെട
െപരുമാറ്റം അസുഖകരമാകുേമാ എന്ന ശങ്ക. അതും
അസ്വസ്ഥത ജനിപ്പിക്കുന്നു. വീട്ടിെലത്തിയാൽ മക്കളു
െട ഹിതകരമല്ലാത്ത െപരുമാറ്റം േവെറാരു അഭിമർദ്ദ
മാണു്. ഇതിൽ നിെന്നല്ലാം രക്ഷപ്രാപിക്കാെമന്നു കരു
തി മാമാങ്കം വാരികെയടുെത്തന്നിരിക്കെട്ട. അതിൽ
‘പാമരൻ ഞാൻ’ എന്ന ദുഷ്കവിത മെറ്റാരു അഭിമർദ്ദം.
ചുരുക്കത്തിൽ—നമുക്കു് ഒരു മണ്ഡലത്തിലും സ്വസ്ഥത
യില്ല.

മരണമാണു േഭദം
മരണം എെന്ന ചായ കുടിക്കാൻ
വിളിക്കുന്നു എന്നു കരുതു. ആ ക്ഷ
ണം സ്വീകരിച്ചാൽ എനിക്കു് അയാ
േളാടുകൂടി േപാേകണ്ടതായിവരും.
ഒരു സംശയവുമില്ല. അേത സമ
യം ഷീല ലൂയിസ് മംഗളം വാരിക
യിലൂെട ഒരു ക്ഷണം നടത്തുന്നു.
“വരൂ എെന്റ ‘െവയിൽ േചേക്കറുന്ന
സന്ധ്യകൾ’ എന്ന െചറുകഥ ഒന്നു വായിച്ചിട്ടു േപാകൂ.
നന്ദിനിക്കുട്ടിയുെട കാമുകൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാ
ണു്. അയാൾക്കുേവണ്ടി അവൾ കാത്തിരുന്നില്ല. ജയി
ലിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അയാൾ അവെള കാണുന്നു. ഇതാ
ണു് കഥ. വരൂ, വായിക്കു” മരത്തിെന്റ നിമന്ത്രണം നി
രാകരണമാണു് അവിെട െചാരിഞ്ഞതു്. ഓേരാ സംഭ
വവും നമ്മെള െഞട്ടിക്കും. 1914 ആകുേമ്പാൾ പാലത്തി
നു തകർച്ച സംഭവിക്കുന്നു. അതിെന്റ ട്രാജഡി മനുഷ്യ
െന്റ ട്രാജഡിയായി മാറുന്നു. േനാവൽ വായിച്ചു് അവ
സാനിപ്പിക്കുേമ്പാൾ നമ്മൾ മൂന്നൂറ്റമ്പതു വർഷങ്ങളിൽ
ജീവിച്ച മനുഷ്യെര സ്മരിച്ചു് ദുഃഖിക്കുന്നു. പാലത്തിെന്റ
തകർച്ചയിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു. അങ്ങെന േനാവലിനു് സാർ
വകാലിക സ്വഭാവവും സാർവലൗകിക സ്വഭാവവും
ൈകവരുന്നു.
കവിയാണു് ആൻഡ്രീച്ച്. തീക്ഷ്ണത
യില്ലാത്ത ഒരു വാക്യംേപാലും അേദ്ദ
ഹത്തിനു് എഴുതാൻ വയ്യ. ഈ കാ
വ്യശക്തിേയാ തീക്ഷ്ണതേയാ ‘കയ
റി’ൽ ഇല്ല. Majestic എന്നു വിേശ
ഷിപ്പിേക്കണ്ട ഒരു യൂേഗാസ്ലാവ്യൻ
േനാവലിെന ‘കയറി’േനാടു സദൃ
ആൻഡ്രീച്ച്
ശമാക്കിക്കല്പിച്ചതു ശരിയെല്ലന്നാണു് എെന്റ പക്ഷം.
മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും, മനുഷ്യനും കുടുംബവും, മനുഷ്യ
നും സമൂഹവും ഇവെയ വിഷനറി ഇന്റൻസിറ്റിേയാ
ടുകൂടി—അഭിവീക്ഷണത്തിെന്റ തീക്ഷ്ണതേയാടുകൂടി—
ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ‘ഡ്രീനാനദിയിെല പാലം’ എന്ന േനാ
വലിനു സദൃശമായി വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽത്തെന്ന കൃ
തികൾ കുറവാണു്. ‘കയറി’ലും ഈ മൂന്നു ഘടകങ്ങളു
ണ്ടു്. പേക്ഷ അഭിവീക്ഷണത്തിെന്റ തീക്ഷ്ണതയില്ല. മാതൃ
ഭൂമിയിെല േലഖനത്തിെന്റ താെഴ ഇങ്ങെനെയാരു വാ
ക്യെമഴുതാം. P. K. Balakrishnan is guilty of surface
judgment.

നിർവ്വചനങ്ങളും മറ്റും
സ്കൂട്ടറിെന്റ പിറകിലിരിക്കുന്ന ഭാര്യ: കേണ്ടാ, ഇേദ്ദഹ
മാണു് എെന്റ ഭർത്താവു് എന്നു് അഭിമാനഭരിതയായി
നെമ്മ േനാക്കുന്ന പാവം.
സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന ഭർത്താവു്: നിർബ്ബന്ധം സഹിക്കാൻ
വയ്യാെതയാണു് ഞാനിവെള ഇതിെന്റ പിറകിലിരു
ത്തിെക്കാണ്ടു േപാകുന്നതു് എന്നു് ഓേരാ േചഷ്ടയാലും
നെമ്മ ധരിപ്പിക്കുന്ന സാധു.
മുട്ടത്തുവർക്കി: ജീവിതത്തിെന്റ മുദ്ര മുഖത്തുള്ള നല്ല മനു
ഷ്യൻ. േനാവലുകളിൽ അതില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് എനിക്കു
പരാതിയില്ല.
േബാംെബയിെല ഒരു കഥെയഴുത്തുകാരിയായിരിക്കാം.
അവർ എൽ. ആർ. േഹമ എന്ന കള്ളേപ്പരിൽ എനി
െക്കഴുതിയ ഒരു കത്തിെല അവസാനെത്ത ഖണ്ഡിക:
“അശ്ലീല കഥകൾ വായിക്കുകയും അവെയ അതിേലെറ
അശ്ലീല ഭാഷയിൽ വിമർശനം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്ന
താങ്കൾക്കു് (ഉദരപൂരണത്തിനായി െചയ്യുന്ന) ഈ പ്ര
വൃത്തി ഇനിെയങ്കിലും നിറുത്തിക്കൂെട?”—ഉദരപൂരണ
ത്തിനായി ഞാൻ എഴുതുക മാത്രമേല്ല െചയ്യുന്നുള്ളു
സേഹാദരീ?
(കത്തിെല മുദ്ര വളെര സ്പഷ്ടം. േബാംേബ, സീപ്സ് P.O. 68-85–1)

മാന്ത്രികശക്തി: ശാന്താറാമിെന്റയും സത്യജിത് േറയുെട
യും ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഉള്ളതു്. ഇന്നെത്ത ആർട്ട് ഫിലിമു
കളിൽ ഇല്ലാത്തതു്.
അവസാനിക്കുന്നില്ല. അെല്ലങ്കിൽ തുടരും: വായനക്കാ
രെന്റ ചങ്കുെപാളിക്കുന്ന ഈ വാക്കു് ഓേരാ ൈപങ്കിളി
േനാവലിെന്റയും ഓേരാ ഭാഗം അവസാനിക്കുേമ്പാഴും
പത്രാധിപർ അച്ചടിക്കുന്നു.
അച്ഛൻ: ഇന്നെത്ത നിഘണ്ടുക്കളിൽ ഈ വാക്കില്ല.
കുെറക്കാലം ഇതിനു പകരമായി മൂപ്പിൽസ് എന്ന പദ
മുണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ അതിനു പകരമായി ശില്പി
എന്നു കാണാം. ആധുനിേകാത്തര നിഘണ്ടുവിൽ സി
റിഞ്ജ് (Syringe) എന്ന വാക്കാണു് ഉൾെപ്പടുത്താൻ
േപാകുന്നതു്. ഈ രഹസ്യം എേന്നാടു പറഞ്ഞതു് പ്രസി
ദ്ധനായ ഹാസ്യസാഹിത്യകാരനും കാർട്ടൂണിസ്റ്റുമായ
സുകുമാറാണു്.

ഭൂതാേവശം
എെന്റ പരിചയത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു െപൺകുട്ടിക്കു് ഭൂതാ
േവശമുണ്ടായി. അവൾ “െഹന്തിനു്, െഹന്തിനു്? നി
െന്നെക്കാേണ്ട േപാകൂ” എെന്നാെക്ക പറയുമായിരു
ന്നു. അവളുെട അച്ഛൻ മന്ത്രവാദിെയ െകാണ്ടുവന്നു.
അയാൾ െപൺകുട്ടിയുെട മുടിെയടുത്തു് തടിക്കഷണ
ത്തിൽ േചർത്തുവച്ചു് അതിൽ ആണിയടിച്ചു. ഓേരാ
തവണ ആണി തറച്ചു കയറ്റുേമ്പാഴും “നീ ഒഴിയുേമാ
നീ ഒഴിയുേമാ” എന്നു് അയാൾ േചാദിക്കുമായിരുന്നു.
മറുപടി കുെറ ജല്പനങ്ങൽ മാത്രം. ഭൂതാേവശത്തിെന്റ
ഫലമായ ഈ പ്രലപനം പിന്നീടു് നമ്മുെട നാടകങ്ങ
ളിൽ കടന്നുകൂടി. “മാറെത്ത മാറാത്ത മാണിക്ക മതല്ലി
േക” എന്നും മറ്റും നാടകത്തിെല നായകൻ വിളിച്ചുതു
ടങ്ങി. ഇേപ്പാൾ അതു് ചില െചറുകഥകളിലാണുള്ളതു്.
േകട്ടാലും:
പിെന്ന ചിറെകാച്ച േനർത്തു. നിഴലുകൾ മങ്ങി. െഞാടി
യിെട ഉള്ളിെല ഇരുളിൽ ഒരു ഭീകരദൃശ്യം. ദുസ്മൃതിയുെട
ശ്മശാനത്തിൽ ആളിപ്പടരുന്ന ചിത. ഒരാൾരൂപേത്താ
ളം വലിപ്പത്തിൽ ഉരുകിക്കത്തുന്ന െമഴുതിരി! തീെവളിച്ച
ത്തിൽ ഈയാംപാറ്റകെളേപ്പാെല ചലിക്കുന്ന ഒരുപാടു
കണ്ണുകൾ. കണ്ണീരണിഞ്ഞ ജ്വാലാമുഖങ്ങൾ.
ഉണ്ണി േജാസഫ് മേനാരാജ്യം വാരികയിെലഴുതിയ െമ
ഴുകുതിരികൾ എന്ന െചറുകഥയിൽ നിന്നാണു് ഈ വാ
ക്യങ്ങൾ. കഥയാെക ഇമ്മട്ടിലാണു് രചിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
തു്. എന്താണു കഥ? ഒരുത്തൻ മൂകയായ മുറെപ്പണ്ണി
െന േസ്നഹിച്ചു. അവെന്റ അച്ഛൻ മെറ്റാരു വിവാഹം
നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചേപ്പാൾ െപണ്ണു് ആറ്റിൽ ചാ
ടി ചത്തു. അടുത്ത രംഗം ആശുപത്രി. അവിെട മരിച്ച
െപണ്ണിെന്റ ഛായയുള്ള േവെറാരു െപണ്ണു്. അവൾ േരാ
ഗിയായ അച്ഛെന ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. ചാടിച്ചത്ത െപണ്ണി
െന്റ കമിതാവു് അയാളുെട അച്ഛെന പരിചരിച്ചുെകാ
ണ്ടു് ആശുപത്രിയിലിരിക്കുന്നു. മരിച്ച െപണ്ണിെന്റ സാദൃ
ശ്യമുള്ളവളുെട അച്ഛൻ മരിച്ചു. കമിതാവിെന്റ അച്ഛനും
മരിക്കുെമന്ന സൂചനേയാെട കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു
ഉണ്ണിേജാസഫ്.
നമ്മൾ ബന്ധുക്കെളയും േസ്നഹിതെരയും േസ്നഹിക്കു
ന്നിേല്ല? അതുേപാെല വാക്കുകേളയും േസ്നഹിക്കുന്നു.
പദങ്ങൾ ബന്ധുക്കളാണു്, കൂട്ടുകാരാണു്. അവ രചന
കളിൽ വന്നുനില്ക്കുേമ്പാഴും ആ േസ്നഹം േതാന്നണം.
േതാന്നും. അതു േതാന്നുന്നില്ല എന്നതാണു് ഉണ്ണിേജാ
സഫിെന്റ വാക്കുകെളക്കുറിച്ചു പറയാനുള്ളതു്. നെമ്മ
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അവ അപരിചിതങ്ങളായിരി
ക്കുന്നു; ഭൂതാേവശംെകാണ്ട സ്ത്രീയുെട വാക്കുകൾ എങ്ങ
െന അപരിചിതങ്ങേളാ അതുേപാെലതെന്ന, ഉന്മത്ത
പ്രലപനങ്ങൾേപാെല ചില പദസമൂഹങ്ങൾ നിരത്തിവ
ച്ചാൽ സാഹിത്യമാകും എന്ന െതറ്റിദ്ധാരണയിൽനിന്നു
രൂപം െകാണ്ടതാണു് ഈ കഥാസാഹസം.

േബായ്ൽ
1972-െല സാഹിത്യത്തിനുള്ള േനാ
ബൽ സമ്മാനം േനടിയ ൈഹൻറി
ഹ് േബായ്ൽ (Heinrich Boll) 68ആമെത്ത വയസ്സിൽ ചരമം പ്രാ
പിച്ചിരിക്കുന്നു. മതവിേദ്വഷി, മത
േസ്നഹാസക്തൻ, ഭീകരപ്രവർത്ത
കൻ, പിന്തിരിപ്പൻ, സന്മാർഗ്ഗവാ
ൈഹൻറിഹ്
ദി എന്നീ വിവിധ നിലകളിൽ പ്രശ
േബായ്ൽ
സ്തനായിരുന്നു േബായ്ൽ. റഷ്യൻ
സാഹിത്യകാരൻ േസാൾെഷനിറ്റ്സ്യെന സഹായിച്ച
തുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം പിന്തിരിപ്പനായി. ജർമ്മൻ സർ
ക്കാർ ഭീകര പ്രവർത്തകെര ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന രീ
തിെയ വിമർശിച്ചതിനാൽ ഭീകരപ്രവർത്തകെനന്നു മു
ദ്രയടിക്കെപ്പട്ടു. മനഃസാക്ഷിക്കു് എതിരായി ഒന്നും പറ
യാത്തതിനാൽ േബായ്ൽ moral authority ആയി
പരിഗണിക്കെപ്പട്ടു.

അേദ്ദഹം ആരുമാകെട്ട, േനാവലിസ്റ്റും കഥാകൃത്തുമായ
േബായ്ൽ ഉജ്ജ്വല പ്രതിഭാശാലിയാണു്. മനുഷ്യകഥാ
നുഗായിയാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ Billiards at half-past
nine (1959), The Clown (1963) The End of a Mission
(1966) Group Portrait with Lady (1971) The Lost
Honour of Katharina Blum (1974) The Safety Net
(1979) എന്നീ േനാവലുകളാെക മാസ്റ്റർ പീസുകളാണു്.

അവയുെട സ്വഭാവം സൂചിപ്പിക്കാൻേപാലും ഇവിെട
സ്ഥാനമില്ല. േലാകത്തിെന്റ സാന്മാർഗ്ഗിക സംസ്കാ
രെത്തയും സാഹിത്യസംസ്കാരെത്തയും വികസിപ്പിച്ച
മഹാനായിരുന്നു േബായ്ൽ എന്നു മാത്രം പറയെട്ട.

േബായ്ലിെന്റ മരണം പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡായി പറഞ്ഞാൽ വലിയ
നഷ്ടംതെന്ന. എൽ. എ. രവിവർമ്മ മരിച്ചതിനുേശഷം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഓർമ്മ നിലനിറുത്താൻേവണ്ടി ചില
െതാെക്ക െചയ്യണെമന്നു് ഞങ്ങളിൽ ചിലർ തീരുമാനി
ച്ചു. പണപ്പിരിവിനു് ഇറങ്ങി. അക്കാലത്തു് തിരുവിതാം
കൂറിലാെക പ്രശസ്തനായിരുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ വക്കീലി
െന്റ വീട്ടിെലത്തി ഞങ്ങൾ. പണം േചാദിച്ചേപ്പാൾ സാ
ഹിത്യകാരൻ കൂടിയായ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “എൽ. എ.
രവിവർമ്മ മരിച്ചേപ്പാൾ ‘നഷ്ടം നഷ്ടം’ എന്നു പത്രത്തി
െലാെക്ക കണ്ടു. അതു് നഷ്ടം തെന്നന്നു ഇേപ്പാഴാണു്
മനസ്സിലായതു് ” ഇങ്ങെന െമാഴിഞ്ഞിട്ടു് അേദ്ദഹം ഒര
ഞ്ചു രൂപ േനാെട്ടടുത്തു് ഞങ്ങളുെട േനർക്കു നീട്ടി. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ സ്ഥാനമാനങ്ങളും െകാട്ടാരേത്താടുള്ള അടു
പ്പവും മഹാശയസ്സും ഒെക്ക സ്മരിച്ചു് ആ ൈഫ ഹൺ
ഡ്രഡ് നയാൈപസ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിെക്കാണ്ടു േപാ
ന്നു. അടുത്ത വീട്ടിെല ഒരു െപാലീസ് ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ—
സാഹിത്യവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആൾ—അമ്പതു
രൂപ തന്നു.
□

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

