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സാഹിത്യവാരഫലം

2002/06/07-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

റഷ്യയിെല ഉജ്ജ്വല പ്രതിഭാശാലി
കൾക്കു് സദൃശ്യനായി സാഹിത്യനി
രൂപകർ ഐസക്ക് ബാബിലിെന
കാണുന്നു. (Isaac Babel 1894–1940)
അതിസുന്ദരങ്ങളായ െചറുകഥകളു
െട രചയിതാെവന്ന നിലയിൽ ഈ
ശതാബ്ദത്തിലും അേദ്ദഹം ആദരി
ഐസക്ക് ബാബിൽ
ക്കെപ്പടുന്നു. 1937-ലാണു് ബാബിലി
െന േസാവിയറ്റ് സർക്കാർ അറസ്റ്റ് െചയ്തു് തടങ്കൽപ്പാ
ളത്തിലാക്കിയതു്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല രഹസ്യ
െപ്പാലീസിെന്റ തലവനായിരുന്ന െബറിയയുെട ഓഫീ
സിൽ വച്ചായിരുന്നു വിചാരണ. േകാടതി 1940 ജനുവരി
26-ആം തീയതി കൂടി. പ്രധാനെപ്പട്ട പ്രാഡ്വിവാകൻ വി
ധി വായിച്ചു.
“In the name ot the Union of Soviet Republics the
Military Tribunal of the Supreme Court has examined the case and established that Issac Babel was a
member of anti-Soviet Trotskyist group an agent of
the French and Austrian intelligence services linked
to the wife of the enemy of the people Yezhov and
was drawn into a conspiratorial terrorist organization. Having found Babel guilty, the Tribunal Sentences him to the highest penalty, to be shot”

അങ്ങെന ഒരു ജീനിയസ്സിെന 1940 ജനുവരി 27-ആം
തീയതി അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞു് 1.30-നു് െവടിവച്ചുെകാ
ന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെട പതിനഞ്ചുേപെരക്കൂടി വധി
ച്ചു. ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യെത്ത േപര് ബാബിലിേന്റതായിരുന്നു

(The KGB’S Literary Archive. The Harvill Press, London, See pp. 69 and 70).

ദി ഗ്രേസ്സാ (Di Grasso) എന്നതു് ബാബിലിെന്റ പ്രഖ്യാ
തമായ കഥയാണു്. ദി ഗ്രേസ്സാ പാവെപ്പട്ട ആട്ടിടയ
നാണു്. അവൻ ഒരു കൃഷിക്കാരെന്റ മകെള വിവാഹം
െചയ്യാനുള്ള തീരുമാനമായി. പേക്ഷ, അവൾ േജാവാ
ന്നീ എെന്നാരു യുവാവിനു േവണ്ടി ഗ്രാേസ്സാെയ വഞ്ചി
ച്ചു. അയാൾ െപൺകുട്ടിേയാടു് പറഞ്ഞു “പട്ടണത്തിൽ
നിന്നുവന്ന േജാവാന്നീക്കു് കന്യാമറിയം എത്രേവണെമ
ങ്കിലും സ്ത്രീകെള െകാടുക്കും. പേക്ഷ, നിെന്നയല്ലാെത
എനിക്കാെരയും േവണ്ട. കന്യാമറിയേത്താടു േചാദിച്ചു
േനാക്കൂ. ഇതു തെന്ന ആ േദവതയും പറയും.” പേക്ഷ,
അവൾ വഴങ്ങിയില്ല. അവെരല്ലാം നാടകം കളിക്കുന്ന
വരാണു്. മൂന്നാമെത്ത അങ്കമായി. േജാവാന്നീ സുശക്ത
ങ്ങളായ കാലുകൾ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണു്. ക്ഷുരകൻ
അയാളുെട മുഖം േഷവ് െചയ്യുന്നു. ആട്ടിടയൻ ആദ്യം
തലതാഴ്ത്തി. എന്നിട്ടു് അതുയർത്തി. ആട്ടിടയനായി അഭി
നയിക്കുന്ന ദി ഗ്രേസ്സാ ആദ്യം ചിന്താധീനനായി. എന്നി
ട്ടു് പുഞ്ചിരി െപാഴിച്ചു് അന്തരീക്ഷത്തിേലക്കു ഉയർന്നു.
നാടകേവദിയിലൂെട ഒഴുകി േജാവാന്നീയുെട േതാളുകൾ
ക്കിടയിൽ അമർന്നു. എന്നിട്ടു് അയാളുെട കഴുത്തു കടി
ച്ചുമുറിച്ചു. ശബ്ദേത്താെട േജാവാന്നീയുെട രക്തം കുടിച്ചു
ആ മുറിവിൽ നിന്നു്. േജാവാന്നീ മരിച്ചു. ശബ്ദരഹിതമാ
യി വീണ േകർട്ടൻ വധിക്കെപ്പട്ടവെനയും വധകർത്താ
വിെനയും മറച്ചുവച്ചു. കാലത്തു് വർത്തമാനപ്പത്രത്തിൽ
വാർത്ത വന്നു ആ ശതാബ്ദത്തിെല ഏറ്റവും പ്രഗല്ഭ
നായ ട്രാജഡിയൻ ആക്റ്റെറ തേലദിവസെത്ത നാടക
ത്തിൽ േപ്രക്ഷകർ കണ്ടുെവന്നു്. ആളുകൾ ഇതറിഞ്ഞു്
നാടകടിക്കറ്റിെന്റ വില അഞ്ചിരട്ടി െകാടുത്തുവാങ്ങിച്ചു.
സുപ്രധാനമായ ഒരു കലാതത്ത്വമാണു് ബാബിൽ ഈ
കഥയിലൂെട പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നെതന്നു് പല നിരൂപകരും
പറയുന്നു. നാടകേവദിയിൽ ഒരു ജീവിതം. േപ്രക്ഷകരു
േടതു മെറ്റാരു ജീവിതം. രണ്ടു ജീവിതങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ
വ്യത്യാസെമാന്നുമിെല്ലന്നാണു് അേദ്ദഹം പേരാക്ഷമാ
യും പ്രത്യക്ഷമായും പറയുന്നതു്. കല എത്ര പ്രാകൃതമാ
യാലും അതു ജീവിതെത്ത വീെണ്ടടുക്കുന്നുെവന്നു്.
ഞാൻ ഇത്രയും എഴുതിയതു് ബാബിലിെന്റ “1920 Diary”
യുെട ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ 2002-ൽ പ്രസാധനം െചയ്തിരി
ക്കുന്നു എന്നതിനാലാണു്. “Red Cavalry Diary” എന്ന
േപരിലാണു് ഈ കുറുപ്പുകൾ അറിയെപ്പടുക. സിന്തിയ
ഒസിക് എന്ന എഴുത്തുകാരി ഇതിെനക്കുറിച്ചു എഴുതിയ
തു് ഇങ്ങെന.
“An electrifying translation accompained by an
indispensible introduction… When all is said and
done… and much is said and done in these bistering
pages: pillaged churches, runied synagogues,wild
Russians, beaten Poles, mud, horses, hunger, looting, shooting—Bable’s journey is a Jewish lamentation… A tragic masterwork”

േപാളിഷ്–േസാവിയറ്റ് യുദ്ധം നടക്കുന്ന കാലത്തു് പത്ര
േലഖകനായി ൈസന്യെത്ത അനുഗമിച്ച ബാബിലിെന്റ
അനുഭവങ്ങളാണു് ഈ ഡയറിയിലുള്ളതു്. 1920-നും
അതിനടുത്ത വർഷങ്ങളിലും അേദ്ദഹത്തിനു സാക്ഷ്യം
വഹിേക്കണ്ടിവന്ന സംഭവങ്ങെള കലാകാരെനന്ന നി
ലയിൽ ആേലഖനം െചയ്യുന്ന ഈ ഡയറി 1950-േനാടു
അടുത്ത കാലം വെര കാണാനില്ലായിരുന്നു. ബാബിലി
െന്റ ഭാര്യയുെട ൈകയ്യിൽ കിട്ടി. പിെന്നയും മുപ്പതുവർ
ഷം കഴിഞ്ഞിേട്ട അതു് അച്ചടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
കവിയായ ബാബിലി
െന കാണാനാണു് വാ
യനക്കാർക്കു കൗതു
കെമങ്കിൽ ഈ വിശി
ഷ്ടമായ ഡയറി വായി
ക്കണം. പില്ക്കാലത്തു്
അേദ്ദഹം രചിച്ച കമ
നീയങ്ങളായ കഥകളുെട ബീജങ്ങൾ ദർശിക്കാനാണു്
താൽപര്യെമങ്കിൽ രചയിതാവിെന്റ ആത്മാവു് കലയാ
യി രൂപാന്തരെപ്പടുന്ന ഈ ഡയറി വായിക്കണം. ഒരു
സ്ത്രീെയ ബാബിൽ വർണ്ണിക്കുന്നതു കണ്ടാലും. The wife

െസക്സ് വ്യവസായത്തിെന്റ അതിപ്ര
സരത്താൽ, അധിപ്രസരത്താൽ
ബലാത്സംഗങ്ങൾ നടക്കുന്നു. കൂട്ട
ബലാത്സംഗങ്ങളും ഇതുെകാണ്ടാ
ണു് സംഭവിക്കുക. സിനിമ, റ്റി.വി.
ഇവയും െസക്സ് ഇൻഡ്രസ്റ്റ്രിയുെട ഭാ
ഗമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു് േകരളത്തിൽ.

is buxom, languid, roguish, a sensual young Jewess, married 5 months, doesn’t like her husband, but
that’s all nonsense. I am the center of attention…
She keeps glancing at me. asks my Surname. can’t
keep her eyes off me, we drink tea, I’ m in an idiotic position, I stay quiet, limp, polite, say thank you
for every move she makes (pp. 32). വിഷാദാത്മക

ത്വം സ്വീകരിച്ച ബാബിലിെനയും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാ
ണാം. “Life is being destroyed. I am present in an
endless funeral” എന്നു ബാബിൽ. എത്ര സാർത്ഥക
മായ ഭാവി. ഇത്ര സിദ്ധികളുള്ള കലാകാരെന സാധാ
രണ ക്രിമിനലിെനേപ്പാെല െവടിവച്ചുെകാന്നേല്ലാ സർ
ക്കാർ. മനുഷ്യെന േസ്നഹിച്ച കലാകാരനായ ബാബിൽ
ഈ ഡയറിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു.

(ഡയറിയുെട ആദ്യെത്ത 54 പുറങ്ങൾ നഷ്ടെപ്പട്ടുേപാ
യി. 55-മെത്ത പുറം െതാട്ടു്—1920 ജൂൺ 3-ആം തീയതി
െതാട്ടു്—തുടക്കം ഇടയ്ക്കു 21 പുറങ്ങൾ കാണാനില്ല. 1920
െസപ്റ്റംബർ 15-ആം തീയതിയിെല കുറിേപ്പാെട അതു
െപാടുന്നെന അവസാനിക്കുന്നു.)
(1920 Diary, Issac Babel, Translated by H. T. Willetts,
Yale Nota Ben. pp. 126, Price Rs 771.92.)

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: ചില സ്ത്രീകൾ സ്ലീവിെലസ് ബ്ലൗസിട്ടു കക്ഷം
കാണിക്കുന്നെതന്തിനു് ?

ഉത്തരം: കക്ഷത്തിലൂെടയാണു് അവർ പ്രസിദ്ധി േന
ടുന്നതു്.

േചാദ്യം: ഇന്റലക്ച്വലിെന എങ്ങെന അറിയാം?
ഉത്തരം: ബസ്സ്, േസ്റ്റാപ്പിൽ വന്നു നില്ക്കുേമ്പാൾ മറ്റാ
ളുകേളാടുകൂടി അതിൽ കയറാെത മാറിനില്ക്കുകയും
അയാെളക്കൂടാെത ബസ്സ് േപാകുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ
ദുഃഖിക്കുന്നവനാേരാ അവനാണു് ഇന്റലക്ച്വൽ.

േചാദ്യം: ഹിേപ്പാക്രിറ്റ് ആരു് ?
ഉത്തരം: പിക്കാേസ്സായുെട ചിത്രം കണ്ടു് ഒന്നും മന

സ്സിലാകാെത ‘ഹാ ഇതിെന്റ കല കണ്ടു എനിക്കു േരാ
മാഞ്ചമുണ്ടാകുന്നു എന്നു് പറയുന്നവൻ ഹിേപ്പാക്രിറ്റ്.

േചാദ്യം: സ്ത്രീയുെടയും പുരുഷെന്റയും ആഗ്രഹങ്ങൾ
ഏതുതരത്തിൽ?

ഉത്തരം: കഴിയുന്നതും േവഗത്തിൽ വിവാഹം കഴി

ക്കണം എന്ന അഭിലാഷം സ്ത്രീക്കു്. വിവാഹം കഴി
ഞ്ഞാൽ ഈ നരകത്തിൽ നിന്നു േമാചനം േനടാൻ
ഏതു മാർഗ്ഗം എന്ന ചിന്തയാണു് അവൾക്കു്. പുരുഷ
െന്റ ആഗ്രഹം വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കാനാണു്.
അബദ്ധത്തിൽ വിവാഹത്തിൽെപ്പട്ടു േപായാൽ േമാ
ചനത്തിനു് എന്തു സാധ്യത എന്നു് അയാൾ ഓേരാ
നിമിഷവും ആേലാചിക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതം അധമമ
േത്ര. പേക്ഷ, അതില്ലാെത ഒക്കുകയുമില്ല.

േചാദ്യം: അറുപതു വയസ്സായാൽ േപ്രമിക്കുന്നതു വി
േരാധാഭാസമേല്ല?

ഉത്തരം: സംസ്കൃതകാരെന്റ മതമനുസരിച്ചു് 60 വയ

സ്സ് വെര യൗവ്വനമാണു്. അതുെകാണ്ടു് അയാൾ ചുമ്മാ
േപ്രമിക്കെട്ട. െപണ്ണിെന്റ ബന്ധുക്കൾ അറിയാതിരു
ന്നാൽ മതി. അറിഞ്ഞാൽ ൈവദ്യശാലയിൽേപായി
മുഖത്തുപുരട്ടാൻ ൈതലം വാങ്ങിേക്കണ്ടതായി വരും.
വിേരാധാഭാസം എന്ന ഇവിടെത്ത പ്രേയാഗം െതറ്റു്.

േചാദ്യം: ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ േപാകുന്ന െപ
ണ്ണിെന്റ അച്ഛനമ്മമാരല്ലാെത അവൾക്കു ബന്ധുക്കളി
ല്ല. സേഹാദരന്മാേരാ സേഹാദരികേളാ ഇല്ല. ഞാൻ
ഭാഗ്യമുള്ളവനേല്ല?

ഉത്തരം: ഭാഗ്യമുള്ളവനല്ല നിങ്ങൾ. െപണ്ണിെന്റ

അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിേല്ല? അമ്മായിയമ്മ പുരുഷ
നുള്ളതിേനക്കാൾ ഭാഗ്യേക്കടു് േവെറന്തുണ്ടു് ?

േചാദ്യം: േഫാേട്ടാഗ്രഫി ഇഷ്ടമാേണാ?
ഉത്തരം: അേത എെന്റ ഏതു േഫാേട്ടായിലും എെന്റ

ഛായയില്ല. എെന്ന presentable ആക്കുന്ന േഫാേട്ടാ
ഗ്രാഫ്രേറാടു ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണു്.

കഷണ്ടി
വടക്കൻപാട്ടിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു സുന്ദരിക്കു് ഒരു യുവാവുമായി
ബന്ധമുെണ്ടന്നു സംശയിച്ചു് അവളു
െട സേഹാദരൻ മുറിയിെലത്തി. കാ
മുകെന ഒളിപ്പിക്കാൻ മാർഗ്ഗെമാന്നും
കാണാെത അവൾ തലമുടി അഴിച്ചി
ട്ടു. കാമുകൻ അതിനുള്ളിൽ കയറി
ചങ്ങമ്പുഴ
നിന്നു. സേഹാദരൻ അയാെള കാണാെത തിരിച്ചുേപാ
യി. ഇതു പണ്ടെത്ത കാലം. ഇന്നു് ഹ്രസ്വേകശവുമായി
വധു കല്യാണമണ്ഡപത്തിൽ കയറുന്നുെവന്നാണു് ചങ്ങ
മ്പുഴയുെട ഹാസ്യകാവ്യത്തിൽ കാണുന്നതു്. നീണ്ടുചുരു
ണ്ടു് ഇടതൂർന്നു യുവതിയുെട മുടി കിടക്കുന്നതു കണ്ടാൽ
പുരുഷന്മാർക്കു വല്ലാത്ത വികാരമുണ്ടാകും. ജി. ശങ്കര
ക്കുറുപ്പിനു് ഈ വികാരമുണ്ടായതു കണ്ടാലും:
“പാതിയുെമൻേപർ തുന്നിത്തീർത്ത പട്ടുമാറാലു

പായയിൽ കിടക്കുവെതടുക്കുവാൻ കുനിയേവ
ആതിേഥയിതൻ തിടുക്കത്തിനാൽ നീലക്കരിംചായർ െകട്ടഴിഞ്ഞൂർന്നിെട്ടാഴുകി േതാളിൽക്കൂടി
പുഞ്ചികരെത്തെക്കയാൽപ്പിന്നിേലക്കാക്കിച്ചുണ്ടിൽ
പുഞ്ചിരിയമർത്തിെക്കാണ്ടിളകും മിഴിേയാെട
ഓമലാൾ നിവർന്നേപ്പാൾ നിർദ്ദയസദാചാര
ഭീമശാസനെമെന്റ ൈകയുകൾ മറന്നുേപായ്.”

അൽഡസ് ഹക്സിലിയും നീളംകൂടിയ തലമുടിയുെട മേനാ
ഹാരിത കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം പറയുന്നു:
Hair, hair. The longer, our fathers unanimously
thought, the better. How the heart beat, as the loosened bun uncoiled its component tresses! And if
the tresses fell to below the waist, what admiration,
what a rush of concupiscence.

അപ്യൂലീസിെന്റ (Apuleius 124–
170) The Golden Ass എന്ന വിശ്വ

വിഖ്യാതമായ കൃതിയിൽ സ്ത്രീയുെട
സൗന്ദര്യം തലമുടിയിലാണിരിക്കുന്ന
െതന്നു് അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പ്രസ്താവി
ച്ചിട്ടുണ്ടു! അതിലാർെക്കങ്കിലും സംശ
അൽഡസ് ഹക്സിലി
യമുെണ്ടങ്കിൽ സുന്ദരിയുെട തലമുടി
േഷവ് െചയ്തുകളഞ്ഞാൽ അേതാെട അവളുെട സൗന്ദര്യ
വും ഇല്ലാതാകുെമന്നു! അപ്യൂലീസ് പറയുന്നു. ഇെതാ
െക്കെക്കാണ്ടാവണം ഞാൻ പണ്ടു് സ്ത്രീയുെട നീളംകൂ
ടിയ തലമുടിെയ വാഴ്ത്തിയേപ്പാൾ ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് പൂമു
ടിച്ചുരുളിന്നു സൗഭാഗ്യം ആശംസിച്ചു് എനിക്കു കെത്തഴു
തിയതു്.
ഒരു റ്റി. ബി.യിൽ വ്യഭിചരിക്കാെന
ത്തിയ ഒരു സ്ത്രീെയ അറസ്റ്റ് െചയ്തു്
അവളുെട നീളം കൂടിയ തലമുടി േഷ
വ് െചയ്യിച്ച െപാലീസ് ഇൻെസ്പക്ടർ
മാത്രമല്ല, പ്രാചീനകാലെത്ത പു
േരാഹിതന്മാരും തലമുടി പുരുഷെന
അപ്യൂലീസ്
ൈലംഗികമായി ചലനം െകാള്ളിക്കും എന്നറിഞ്ഞിരു
ന്നു. ആരാധനത്തിനു് െചല്ലുന്ന സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ േപ്ര
േവശിക്കുന്നതു് തലവഴി വസ്ത്രമിട്ടു േവണം എന്നു് അവർ
അനുശാസിച്ചു. ഇന്നും ആ പ്രക്രിയ നടന്നുേപാകുന്നുെവ
ന്നാണു് എെന്റ ധാരണ.
തലമുടിയുെട ൈദർഘ്യവും മറ്റും ജനി
പ്പിക്കുന്ന ആകർഷകത്വം എെന്ന
സ്വാഭാവികമായി പുരുഷെന്റ കഷ
ണ്ടിയിേലക്കു നയിക്കുന്നു. വിവാ
ഹാേലാചന നടക്കുേമ്പാൾ ഭാവിവ
രൻ കഷണ്ടിയുള്ളവനാെണങ്കിൽ
െപണ്ണു് ‘എനിക്കു് കഷണ്ടിക്കാര
േടാൾേസ്റ്റായ്
െന േവണ്ട’ എന്നു പറയും; കരയും,
ചിലേപ്പാൾ െനഞ്ചിലിടിെച്ചന്നും വരും. ഇതു സത്യമാ
െണങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്കു കഷണ്ടി അത്ര െവറുപ്പു് ഉണ്ടാക്കു
േമാ? സംശയമാണു്. സ്ത്രീഹൃദയത്തിെന്റ അഗാധതേയാ
ളം െചന്നു് രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ േടാൾേസ്റ്റാ
യിയുെട നായിക അന്ന കേരനിനയ്ക്കു േലശം കഷണ്ടിയു
ള്ള ഭർത്താവാണുണ്ടായിരുന്നതു്. അവളുെട ജാരനായ
േപ്രാൺസ്കിക്കു നല്ല കഷണ്ടിയും. എന്നിട്ടും ജഗേന്മാഹി
നിയായ അന്ന അയാെള േസ്നഹിച്ചു. അയാളിൽ നിന്നു
ഗർഭം ധരിച്ചു. പ്രസവിക്കുകയും െചയ്തു. സഹജാവേബാ
ധം െകാണ്ടു് േടാൾേസ്റ്റായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം പുരുഷ
െന്റ കഷണ്ടി സ്ത്രീെയ ൈലംഗികമായി പിന്തിരിപ്പിക്കി
െല്ലന്നു്. സമ്പൂർണ്ണമായ കഷണ്ടിയുള്ള ഭരത് േഗാപിക്കു്
േപ്രമേലഖനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുേണ്ടാ എന്നു ഞാൻ അേന്വ
ഷിക്കെട്ട.
ഞാനിത്രയും പൂർവ്വപീഠികയായി
എഴുതിയതു് ‘ന്യൂസ് വീക്കിെല’ നർ
മ്മഭാസുരമായ ‘കഷണ്ടി’ എന്ന കഥ
വായിച്ചതുെകാണ്ടാണു്. കഥയുെട
രചയിതാവു് ചന്ദ്രൻ പൂക്കാടു്. കഥാ
കാരെന്റ ഹാസ്യം കഥാപ്രവാഹ
ത്തിെന്റ കരകെള കവിെഞ്ഞാഴു
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
കുന്നില്ല. അതു് അന്തർധാരയാണു്. െപാട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കു
ന്ന ഹാസ്യം ‘ഈസ്െതറ്റിക് വാല്യൂ’ ഉള്ളതല്ല എന്നു
ചന്ദ്രൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. കടക്കണ്ണിൽ േലശം പു
ഞ്ചിരിേയാെട അേദ്ദഹം കഷണ്ടിെയ േനാക്കുന്നു. അതു്
ഹൃദ്യവുമായിരിക്കുന്നു.

ൈലംഗികവ്യവസായം
അേമരിക്കയിൽ േപായിട്ടുവന്ന കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ
അവിെട നടക്കുന്ന Sex industry-െയക്കുറിച്ചു് എേന്നാടു
പറഞ്ഞു. അവയിൽ ഒന്നും തെന്ന അച്ചടിക്കാൻ െകാ
ള്ളുകയില്ല. അടുത്തകാലത്തു് അേമരിക്കയിൽ േജാലി
േനാക്കുന്ന ഒരു മലയാളി എെന്റ വീട്ടിൽ വന്നു. അേദ്ദഹ
വും ആ വ്യവസായത്തിെന്റ േസ്താഭജനകങ്ങളായ വർ
ണ്ണനങ്ങൾ എനിക്കു നല്കി. അതിൽ അച്ചടിക്കാവുന്നതു്
ഒരു സ്ഥലത്തു് എഴുതിവച്ച ഈ വാക്യമാണു്. “See and
talk to a naked girl” െപൺകുട്ടി നഗ്നയായാൽ എന്തു് ?
സമ്പൂർണ്ണമായി വസ്ത്രധാരണം െചയ്തു നിന്നാെലന്തു് ?
എന്നു േചാദിക്കുന്നതു് എെന്റ എൺപതു വയസ്സിെന്റ
നിസ്സംഗതയാലാവാം. നാേലാ അേഞ്ചാ േഡാളർ െകാ
ടുത്തു മലയാളികൾ ആ നഗ്നത ആസ്വദിക്കുകയും അവ
േളാടു സംസാരിച്ചു് ആഹ്ലാദത്തിൽ വീഴുകയും െചയ്യുന്ന
തു് എേന്നാടിതുവെര പറഞ്ഞ ആൾ വിശദമാക്കി. െസ
ക്സ് വ്യവസായത്തിെന്റ അതിപ്രസരത്താൽ, ബലാത്സം
ഗങ്ങൾ നടക്കുന്നു. കൂട്ടബലാത്സംഗങ്ങളും ഇതുെകാ
ണ്ടാണു് സംഭവിക്കുക. സിനിമ, റ്റി. വി. ഇവയും െസക്സ്
ഇൻഡസ്ട്രിയുെട ഭാഗമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു് േകരളത്തിൽ.
പത്രങ്ങൾ ഈ വ്യവസായത്തിനു് കൂട്ടുനില്ക്കുന്നുെവന്നു്
ഞാൻ പറയുേമ്പാൾ എഡിറ്റർമാർ എേന്നാടു പിണങ്ങ
രുതു്. ഇതു് അേപക്ഷയാണു്. തുടകളും മുലകളും ചിത്രങ്ങ
ളിലൂെട കാണിക്കാത്ത ഒരു വർത്തമാനപ്പത്രവും നമ്മു
െട നാട്ടിലില്ല. ഇതു് പ്രായം കൂടിയവെര സ്പർശിക്കാറില്ല.
യുവാക്കന്മാെര വല്ലാെത സ്പർശിക്കും. അവർ െറയ്പ്പ്
നടത്താൻ ഉദ്യുക്തരാവുന്നതുതെന്ന പത്രങ്ങളിൽ വരു
ന്ന ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണു്. ‘ലൂറിഡാ’യ (േസ്താഭജനക
ങ്ങളായ) ൈലംഗിക വർണ്ണനകൾ വായിച്ചിട്ടാണു്.
നമ്മുെട െചറുകഥാരാഹിത്യവും െസക്സ് വ്യവസായത്തി
െന്റ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ൈമന ഉൈമബാൻ
എഴുതിയ ‘കസുമക്കയുെട കുസൃതികൾ’ എന്ന കഥ
വായിക്കുക (േദശാഭിമാനി വാരിക). കസുമക്ക രാത്രി
അപ്രത്യക്ഷയാകുന്നതും അവളുെട കറുത്ത ബ്രാ ചവറി
നടിയിൽ കിടക്കുന്നതും മറ്റും വർണ്ണിച്ചു് കഥെയഴുതിയ
ആൾ െസക്സ് വ്യവസായത്തിെന്റ ആക്കം കൂട്ടുന്നു. കഴി
ഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനകം ഇമ്മാതിരി കഥകൾ ഞാൻ
വായിച്ചതു് ഒന്നല്ല. നൂറല്ല. ആയിരമല്ല. ഒരുലക്ഷത്തിയ
മ്പതിനായിരമാണു്. എന്തിനു് ഈ ആവർത്തനം? പുതു
തായി പറയാെനാന്നുമിെല്ലങ്കിൽ മിണ്ടാതിരുന്നുകൂേട?
ഒരു നല്ല വാരികയുെട പുറങ്ങെള എന്തിനു് മലീമസമാ
ക്കുന്നു? ഇത്തരം കഥകൾ വായനക്കാരുെട ക്ഷുദ്രൈലം
ഗികവികാരങ്ങെള തീക്ഷ്ണമാക്കുന്നു; ചിലർ വികാരശമ
നത്തിനു് േവശ്യാത്വെത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു
ചിലർ ബലാത്സംഗം നടത്തുന്നു; എല്ലാവരും നമ്മുെട
സംസ്കാരെത്ത ജീർണ്ണിപ്പിക്കുന്നു.

പലരും പലതും
ഓേട്ടാറിക്ഷ ൈഡ്രവേറാടു ഒരിക്ക
ലും സംസാരിക്കരുതു്. സംസാരി
ച്ചാൽ ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാകും. േറാഡി
െന്റ േശാചനീയാവസ്ഥയിൽ തുട
ങ്ങും ൈഡ്രവർ സംസാരം. അതു
െപാലീസിെന്റ ഉപദ്രവത്തിേലക്കു
ൈമേത്രയീേദവി
നീളും. തിരുവനന്തപുരത്തു് ഓേട്ടാറി
ക്ഷകൾ കൂടിേപ്പായതുെകാണ്ടു് വരുമാനം കുറഞ്ഞുേപാ
യിെയന്നു പരിേവദനം നടത്തും. എനിക്കതിെന്റ ട്രിക്ക്
അറിയാെമന്നതിനാൽ മറുപടിെയാന്നും പറയുകയില്ല.
നിശ്ശബ്ദനാണു് ഞാെനന്നു കണ്ടാൽ ൈഡ്രവർ േവെറാ
രു ട്രിക്കിേലക്കാവും േപാവുക. “കൃഷ്ണൻ നായർ സാറ
േല്ല. എനിക്കറിയാം. മലയാളനാടു് െതാട്ടു് സാറിെന്റ
വാരഫലം വായിക്കുന്നു. കലാകൗമുദിയിൽ ഏെറക്കാ
ലമുണ്ടായിരുന്നു അതു്. പിന്നീടു് ഇേപ്പാൾ മലയാളം വാ
രികയിലും. എല്ലാം ഒന്നാന്തരം. ഒന്നാന്തരം എന്നു േക
ട്ടു് ഞാൻ ഓേട്ടാറിക്ഷ എവിെടയിട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നു േചാ
ദിക്കുന്നു. ‘േപരൂർക്കടയിൽ’ എന്നു് ഉത്തരം. ൈഡ്രവറു
െട േപരു് േചാദിക്കുന്നു ഞാൻ. ‘രാജൻ’ എന്നു് ഉത്തരം.
(സകല ഓേട്ടാറിക്ഷ ൈഡ്രവർമാരും രാജന്മാരാണു്.
അതുെകാണ്ടു് പരിചയമില്ലാത്തവെനയും നമുക്കു രാജൻ
എന്നു വിളിക്കാം. ‘രാജൻ തിരുമല വെര േപാകണമ
േല്ലാ’ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം േപരു യാത്ര
ക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കിയാേല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചു് റിക്ഷ
ഉടെന സ്റ്റാർട്ടാക്കും അയാൾ) തുടർന്നു സംസാരേത്താ
ടു സംസാരം തെന്ന. വീട്ടിെന്റ മുൻവശത്തു െകാണ്ടുവന്നു
വാഹനം നിറുത്തുേമ്പാൾ മീറ്ററിൽ 13 രൂപ 10 ൈപസ.
‘എന്തു േവണം?’ എന്നു േചാദിക്കുേമ്പാൾ ‘ഇരുപതു
രൂപ’ എന്നു മറുപടി. സാഹിത്യവാരഫലെത്തക്കുറിച്ചു്
നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞയാളേല്ല, േപാെട്ട ഏഴു രൂപ
എന്നു വിചാരിച്ചു് ഞാൻ ഇരുപതു രൂപ ൈഡ്രവർക്കു
െകാടുക്കുന്നു. അയാൾ േസ്നഹപ്രകടനേത്താെട തുറ
ന്നു കിടക്കുന്ന ഇരുമ്പ് െഗയ്റ്റ് ഒന്നുകൂെട തുറന്നു തരു
ന്നു റിക്ഷയിൽ നിന്നു് ചാടിയിറങ്ങി. ഇതു് കൂലി െകാടു
ക്കുന്നതിെന്റ ആധിക്യം. എനിക്കു പലേപ്പാഴും സംഭവി
ക്കാറുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ഓേട്ടാറിക്ഷ ൈഡ്രവേറാ
ടു സംസാരിക്കാറില്ല. സംസാരിച്ചാൽ േപഴ്സിെന്റ കനം
വളെരക്കുറഞ്ഞു േപാകും. ഞാൻ എെന്റ െപൺമക്ക
േളാടും ഏർപ്പാടു െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. റിക്ഷൈഡ്രവർ സംസാ
രിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മിണ്ടരുെതന്നു്. അതും ലംഘിച്ചു്
സാഹിത്യത്തിൽ താൽപര്യമുള്ള ഒരു മകൾ ൈഡ്രവ
േറാടു സംസാരിച്ചു. അവൾക്കു വലിയ നഷ്ടം വന്നില്ല.
13 രൂപയ്ക്കു പകരം 25 രൂപ വാങ്ങിച്ചു അയാൾ. അവൾ
റിക്ഷയിൽ കയറിയ ഉടെന ൈഡ്രവറുെട േചാദ്യം: “കൃ
ഷ്ണൻ നായർ സാറിെന്റ മകളേല്ല?” മകൾ “എങ്ങെനയ
റിയാം?” ൈഡ്രവർ. “സാറിെന അറിയാത്തവർ ആരു
ണ്ടു് ?” തുടർന്നു സാഹിത്യവാരഫലത്തിേലക്കല്ല അതി
െന്റ സൂക്ഷ്മാവംശത്തിേലക്കു െചന്നു അയാൾ. മകൾ
ക്കു് അദ്ഭുതം. എെന്റ വീട്ടുനടയിൽ വന്നേപ്പാൾ മീറ്റ
റിൽ 13 രൂപ 25 രൂപ േചാദിച്ചു അയാൾ. അവൾ ആ
സംഖ്യ െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. “അയാൾ നിെന്നപ്പറ്റി
ച്ചേല്ലാ” എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ മകൾ പറഞ്ഞു:
“േപാെട്ട, അച്ഛെനക്കുറിച്ചു് നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞ ആള
േല്ല?” “സിൻസിയറായി പറഞ്ഞതല്ല അയാൾ. നിെന്റ
കയ്യിൽ നിന്നു് കൂടുതൽ പണം തട്ടിെയടുക്കാനായിരു
ന്നു അയാൾ ശ്രമിച്ചതു്. അതിൽ അയാൾ ജയിക്കുക
യും െചയ്തു” എന്നു് ഞാൻ അറിയിച്ചു. മകെള ഗുണപാ
ഠം. ഓേട്ടാറിക്ഷയിൽ കയറിയാൽ ൈഡ്രവേരാടു ഒന്നും
മിണ്ടരുതു്. മിണ്ടിയാൽ ഭീമമായ നഷ്ടം വരും.
ൈമേത്രയീേദവി എഴുതിയ “Tagore by Fireside” രസ
കരമായ പുസ്തകമാണു്. ഒരിക്കൽ റ്റാേഗാർ കൽക്കട്ടയ്ക്കു
േപാകുകയായിരുന്നു. ദാഹമുണ്ടായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
ഒരു വില്പനക്കാരനിൽ നിന്നു് ലമേണഡ് വാങ്ങിക്കുടി
ച്ചു. തീവണ്ടി നീങ്ങാറായി. ലേമണിെന്റ വില നല്കാൻ റ്റാ
േഗാർ ഉടുപ്പിെന്റ പല കീശകളിലും തപ്പി. ഒന്നും കിട്ടിയി
ല്ല. അേപ്പാൾ ആേരാ അതു െകാടുത്തു. അതുകണ്ടു റ്റാ
േഗാർ ൈമത്രിേയാടു പറഞ്ഞു:
“You see if something is wanted, one can pretendto
hunt for coins in this pocket and that and then one’s
companion especially if she is tender hearted like
you, will once say—Don’t worry, don’t worry. I will
pay. One is not worrying needless to say, but one
can easily pretend to look helpless and pathetic and
one can say” ‘No, no, why should you take the trouble? Why should you really… and in this way one
can manage things comfortably’ എെന്താരു അന്തസ്സു
ള്ള ഹാസ്യം. സംസ്കാര സമ്പന്നരുെട ഹാസ്യം അവരു
െട സംസ്കാര സമ്പന്നെതെയ കാണിക്കും.

ഇെതഴുതുന്ന ആൾ എറണാകുളം
മഹാരാജാസിൽ േജാലിയായിരു
ന്ന കാലത്തു് ലൂസിയ േഹാട്ടലിലാ
യിരുന്നു താമസിച്ചതു്. അവിെട പല
പടിഞ്ഞാറൻ േദശക്കാരും വരും.
ഒരു ദിവസം എനിക്കു സംസാരത്തി
നു കിട്ടിയതു് ഒരു േസാവിയറ്റ് പൗ
രെനയാണു്. അയാേളാടു േചാദിച്ചു
എം. അച്ചുതൻ
ഞാൻ: “നിങ്ങളുെട നാട്ടിെല കമ്മ്യൂണിസെമങ്ങെന?”
ഈ േചാദ്യം േകട്ടയുെടെന അയാൾ ഭീതിേയാെട നാ
ലുപാടും േനാക്കി. കുറച്ചുേനരം മൗനം അവലംബിച്ചിട്ടു്
അയാൾ പറഞ്ഞു: “എനിക്കു് അതിെനക്കുറിച്ചു് വിേശ
ഷിെച്ചാന്നും പറയാനില്ല. എെന്റ സർക്കാർ ഞാൻ കൂടി
ഉൾെപ്പട്ടതാണു്. ഞാൻ ആ ഗവൺെമന്റിെന പ്രശംസി
ച്ചാൽ അതു് ആത്മപ്രശംസയായി വരും. വിമർശിച്ചാൽ
അതു് എെന്നത്തെന്ന വിമർശിക്കുകയാവും. കാരണം
ഞാൻ േസാവിയറ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്റ ഭാഗമാണു് എന്ന
തേത്ര”
ഒരിക്കൽ കുെറ സായ്പന്മാർ—
റഷ്യയിലുള്ളവർ—ജി. ശങ്കരക്കുറു
പ്പിെന കാണാൻ െചന്നു. അവേരാ
ടു് ഇംഗീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ
െചല്ലണെമന്നു് എം. അച്ചുതൻ പറ
ഞ്ഞു. അേദ്ദഹം എവിെടേയാ േപാ
േഡാ. എം. ലീലാവതി
കുകയായിരുന്നു അന്നു്. എനിക്കു് ഒന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറ
േയണ്ടതായി വന്നില്ല. േലാകത്തു് ഒരു ക്രിട്ടിേക്കയുള്ളൂ.
േഡാ. എം. ലീലാവതിയാണു് ആ ക്രിട്ടിക്ക് എന്നു വിശ്വ
സിച്ചിരുന്ന ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഞാൻ ആരാെണന്നുേപാലും
സായ്പന്മാെര അറിയിച്ചില്ല. അേദ്ദഹം ഒന്നാന്തരം ഇംഗ്ലീ
ഷിൽ സായ്പന്മാേരാടു സംസാരിക്കുകയും െചയ്തു. ചായ
െകാണ്ടുവന്ന മഹാകവിയുെട സഹധർമ്മിണി ഭാഗ്യം
െകാണ്ടു് എെന്റ േനർക്കും ഒരു കപ്പ ചായ നീട്ടി ശ്രീമതി.
ഇത്രയും നന്നു്. നന്നു് അല്ലാത്തതു് ഞാൻ പറയെട്ട. വീ
ട്ടിെന്റ ഭിത്തിയിൽ െലനിെന്റ പടം െഫ്രയിം െചയ്തു വച്ചി
രുന്നു. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ആ പടെത്ത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു് “My
Guru” എന്നു റഷ്യക്കാേരാടു പറഞ്ഞു. മഹാത്മാഗാന്ധി
യുെട പടെത്ത ചൂണ്ടിെക്കാണ്ടു് കവി അങ്ങെന പറഞ്ഞി
രുെന്നങ്കിൽ ആഗതർ അേദ്ദഹെത്ത (ജിെയ) ബഹുമാ
നിക്കുമായിരുന്നു.
□

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
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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

