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1
ബാല്യം

1894 — ലണ്ടൻ നഗരത്തിെല വാൽവർത്തു് പ്രേദശം.
ഈസ്റ്റു് െലയ് നിെല ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ടു െകാച്ചുകുട്ടി�
കൾ കളിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു് ചാർളിയും സി�
ഡ്നിയും. അവരുെട അമ്മ — ഹാന്നാ — േവച്ചുേവച്ചു്
മുറിയിേലക്കു കടന്നു വരുന്നു. ചാർളി അമ്മയുെട വിര�
ലുകൾ സ്പർശിച്ചു. അവ വല്ലാെത തണുത്തിരിക്കുന്നു.
അവൾ കട്ടിലിേലയ്ക്കു െചരിഞ്ഞു. െതാട്ടുപുറേക അവ�
രുെട അച്ഛൻ അകെത്തത്തി. മുറിയിലാെക മദ്യത്തി�
െന്റ മണം പരന്നു.

“നീ േജാലിക്കു േപാകാതിരുന്നാൽ പറ്റില്ല. നമുക്കു്
ആ പണം ആവശ്യമുണ്ടു്.”

“ഇെന്നനിക്കു കഴിയില്ല. തീെര വയ്യ — ഇന്നു ഞാൻ
പാടിയാൽ ശരിയാവില്ല.”

“എന്നാൽ ഞാൻ ചാർളിെയ െകാണ്ടുേപാകും എവി�
െട ആ കുരുത്തംെകട്ടവൻ?”

ചാർലിയും ജാക്കി കൂഗനും
ചിത്രം: ദ കിഡ്

അമ്മ ചാർളിെയ അടുേത്ത�
ക്കു വിളിച്ചു. അമ്മയ്ക്കു പക�
രം അവൻ നാടകശാലയി�
െല േസ്റ്റജിൽ കയറി പാ�
ടണെമന്നു പറഞ്ഞു. അവ�
െന നല്ല േവഷം ധരിപ്പി�
ച്ചു. െനറ്റിയിൽ ഉമ്മവച്ചു്
അച്ഛേനാെടാപ്പം യാത്രയാ�
ക്കി.

നാടകശാലയിൽ എത്തി�
യേപ്പാൾ ‘ജാക് േജാൺ�
സു്’ എന്ന പാട്ടു പാടാൻ അച്ഛൻ നിർേദ്ദശിച്ചു. ഹാ�
ളിൽ നല്ല തിരക്കു്. എന്നാൽ ചാർളിക്കു തീെര പരിഭ്ര�
മം േതാന്നിയില്ല. പാട്ടു പകുതിയായേപ്പാൾ േസ്റ്റജിേല�
ക്കു് നാണയങ്ങളുെട ഒരു മഴ തെന്ന തുടങ്ങി. കാണി�
കൾ അവനു സമ്മാനമായി നാണയത്തുട്ടുകൾ എറി�
യുകയായിരുന്നു. ചാർളി പാട്ടുനിർത്തി തുട്ടുകൾ െപറു�
ക്കാൻ തുടങ്ങി.

‘ഞാനിെതാെക്ക െപറുക്കിെയടുക്കെട്ട. എന്നിട്ടു പാ�
ടാം’ അവൻ ഉറെക്ക വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

കാണികൾ ഇളകിമറിഞ്ഞു അവർ കേസരകളിൽ
കയറിനിന്നു െകാണ്ടു് വീണ്ടും പണെമറിഞ്ഞു. കീശ
നിറഞ്ഞേപ്പാൾ ചാർളി തെന്റ െതാപ്പിയിേലയ്ക്കും െപ�
റുക്കിയിട്ടു. അവൻ പാട്ടുപാടി മുഴുമിപ്പിച്ചു. കാണികളു�
െട ആവശ്യപ്രകാരം വീണ്ടും വീണ്ടും പാടി.

ചാർളി ചാപ്ലിെനക്കുറിച്ചു് പരാമർശമുണ്ടാകുേമ്പാെഴാ�
െക്ക ആവർത്തിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണിതു്.
എന്നാൽ തെന്റ ആത്മകഥയിൽ ചാപ്ലിൻ എഴുതിയ
ഈ സംഭവം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു കാൽപനിക കഥ
മാത്രമായിരുന്നുെവന്നു് പിന്നീടു നടന്ന അേന്വഷണ�
ങ്ങൾ െവളിവാക്കി. ചാപ്ലിെന്റ അമ്മ ഹാന്നാ 1887
ൽത്തെന്ന, അതായതു് ചാപ്ലിൻ ഭൂജാതനാവുന്നതിനു്
രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു്, ‘മ്യുസിൿ ഹാളു’കളിൽ പാ�
ടുന്നതു് നിർത്തിയിരുന്നു എന്നതിനു േരഖകളുണ്ടു്.

ചാപ്ലിെന്റ ജീവിതെമന്തായിരുന്നു, എങ്ങെനയായിരു�
ന്നു, എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കു് മുഖവി�
ലെയ്ക്കടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ‘എെന്റ ആത്മകഥ’ (My
Autobiography) എന്നതിനു ലഭിക്കുന്ന അേനകം ഉദാ�
ഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണിതു്.

ഹാന്നാ ഹില്ലിേന്റയും ചാർളി ചാപ്ലിേന്റയും (സീനി�
യർ) മകനായി ചാർളി ചാപ്ലിൻ ജനിക്കുന്നതു് 1889
ഏപ്രിൽ 16-നാണു്. ലണ്ടനിെല മ്യൂസിൿ ഹാളുക�
ളിൽ ഗായികയും നർത്തകിയുമായിരുന്ന ഹാന്നായ്ക്കു്
അന്നു നാലു വയസ്സുള്ള ഒരു മകനുണ്ടു്—സിഡ്നി.
അവൻ പേക്ഷ അഭിേനതാവും ഗായകനുമായിരുന്ന
സീനിയർ ചാർളി ചാപ്ലിെന്റ മകനായിരുന്നില്ല. തിക�
ഞ്ഞ മദ്യപാനിയായിരുന്ന സീനിയർ ചാപ്ലിൻ ചാർ�
ളിയുെട ജനനത്തിനു രണ്ടുവർഷം മുമ്പു മാത്രമാണ് 
ഹാന്നായുെട ജീവിതത്തിേലക്കു് കടന്നുവന്നതു്.

അതീവ സുന്ദരിയെല്ലങ്കിലും നീലക്കണ്ണുകളും ഊത�
വർണ്ണത്തിലുള്ള നീണ്ട മുടിയുമുണ്ടായിരുന്ന ഹാന്നാ
സിഡ്നിക്കും ചാർളിക്കും ഒരു മാലാഖ തെന്നയാ�
യിരുന്നു. കുടുംബം പുലർത്തുന്നതിൽ ഭർത്താവിെന്റ
സഹായം തീെരയും ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഹാ�
ന്നാ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചു് തെന്റ മക്കെള അല്ലല�
റിയിക്കാെത വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അന്നു�
തെന്ന അവൾ ‘സ്കിേസാേഫ്രനിയ’ എന്ന മാനസിക
േരാഗത്തിനു് അടിമയായിരുന്നു. അതിനു പുറേമയാ�
ണ് ശബ്ദവും നഷ്ടെപ്പട്ടതു്. തുന്നൽ േജാലി െചയ്തും
മറ്റുപല െകാച്ചുെകാച്ചു പണികെളടുത്തുമാണ് അവൾ
നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചിരുന്നതു്. ഇടയ്ക്കിെട അവൾ മേനാ�
േരാഗാശുപത്രിയിൽ പ്രേവശിപ്പിക്കെപ്പടാറുണ്ടായി�
രുന്നു. അങ്ങിെനയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ചാർളിയും
സിഡ്നിയും അനാഥാലയങ്ങളിലാണു് കഴിഞ്ഞി�
രുന്നതു്. ആ സമയത്തു് അച്ഛൻ അവെര തിരിഞ്ഞു
േനാക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഹാന്നാ ചാപ്ലിൻ

ഹാന്നാ മെറ്റാരു പുരുഷ�
നിൽ അഭയം േതടി. ഗാ�
യകനായ ലിേയാ ൈഡ്ര�
ഡൻ. എന്നാൽ അവർ�
ക്കു് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു് ഒരു
വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അയാൾ ആ കുട്ടിേയയും
െകാണ്ടു് ഇംഗ്ളണ്ടു വിട്ടു�
േപായി. ചാർളിയായിരു�
ന്നു അമ്മയുെട പ്രിയപു�
ത്രൻ. പേക്ഷ പരിലാള�
നങ്ങൾക്കു പകരം രാത്രി�
യിൽ തെന്ന െകട്ടിപ്പിടി�

ച്ചു കരയുന്ന അമ്മെയ ആശ്വസിപ്പിേക്കണ്ട അവസ്ഥ�
യായിരുന്നു ചാർളിയുേടതു്. െതരുവുകളിൽ വച്ചു് സമ�
നിലെതറ്റുന്ന അമ്മെയ കൂക്കിവിളിക്കുന്ന െതരുവു പി�
േള്ളരിൽനിന്നു് പലേപ്പാഴും രക്ഷിച്ചുെകാണ്ടുവേരണ്ടി�
വന്നു ചാർളിക്കു്. വർഷങ്ങൾക്കുേശഷം ഡാനാ ബർ�
ണറ്റു് എന്ന എഴുത്തുകാരിേയാടു ചാപ്ലിൻ പറഞ്ഞു:

“ഞാൻ ഒരു െമലിഞ്ഞുണങ്ങിയ, േവണ്ടത്ര വളർച്ചയി�
ല്ലാത്ത െകാച്ചു പയ്യൻ — അമ്മെയ െകാടുംതണുപ്പത്തു്
വൃത്തിഹീനമായ െതരുവിെന്റ ദുർഗ്ഗന്ധങ്ങളിലൂെട
പിടിച്ചു് വലിച്ചു്, പുറേക വരുന്ന പിേള്ളരിൽനിന്നും
രക്ഷിച്ചു് ഞങ്ങളുെട ദയനീയമായ വീട്ടിേലയ്ക്കു െകാ�
ണ്ടുേപാകുന്ന രംഗങ്ങൾ എെന്റ മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിെട
െതളിഞ്ഞു വരാറുണ്ടു്” ‘ചാപ്ലിെന്റ മനസ്സിൽ അമ്മ ദു�
രന്തതീവ്രതയുെട പ്രതീകമായി മാറി’ എന്നും ഡാനാ
ബർണറ്റു് കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നു. എങ്കിലും പല ദിവസങ്ങളി�
ലും അവർ തെന്റ തുന്നൽ സാമഗ്രികൾ മാറ്റിവച്ചു് നാ�
ടകശാലകളിൽ താൻ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന
പാട്ടുകൾ പാടി, നൃത്തമാടി കുട്ടികെള രസിപ്പിക്കാറു�
ണ്ടായിരുന്നു. ഹാന്നാ ചില നാടകങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു
കാണിക്കും. കുട്ടികൾക്കുേവണ്ടി അവർ െനേപ്പാളി�
യൻ, േജാസൈഫൻ, ചാൾസു് രണ്ടാമൻ ഒെക്കയാവും
വിേക്ടാറിയൻ ഇംഗ്ളണ്ടിെല നാടകശാലകളിൽ മദ്യ�
വും ലഭ്യമായിരുന്നു. പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാന
നടന്മാർ തിേയറ്ററിൽത്തെന്നയുള്ള മദ്യശാലകളിൽ
േപ്രക്ഷകരുെമാത്തിരുന്നു മദ്യപിക്കണെമന്ന ഒരു
അലിഖിത നിയമവുമുണ്ടായിരുന്നു. പലേപ്പാഴും നാ�
ടകശാലാ ഉടമകൾക്കു് കൂടുതൽ പണം ലഭിച്ചിരുന്നതു്
ഈ മദ്യശാലകളിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഘനഗാംഭീര്യ�
മാർന്ന ശബ്ദമുള്ള ഗായകനായിരുന്ന തെന്റ അച്ഛൻ
ഒരു മദ്യപാനിയാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതാ�
യിരുന്നുെവന്നു് ചാപ്ലിൻ ‘എെന്റ ആത്മകഥയിൽ’
പറയുന്നുണ്ടു്.

1895 ജുൺ മാസത്തിൽ ഹാന്നാ, ‘ചാംപ്യൻ ഹിൽ
ഇൻേഫർമറിയിൽ പ്രേവശിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. നഗരാധികാ�
രികൾ ചാർളിേയയും സിഡ്നിേയയും ആദ്യം ന്യൂവിം�
ഗ് ടൺ വർക്ക്െഹൗസിലും പിന്നീടു് ചാപ്ലിൻ സീനി�
യറിെന േതടിപ്പിടിച്ചു് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കുട്ടികളുെട
ചിലവിേലയ്ക്കായി പതിനഞ്ചു ഷില്ലിംഗ് വീതം െകാടു�
ത്തുെകാള്ളാെമന്ന ഉറപ്പിൽ ഹാൻെവൽ പുവർ സ്കൂളി�
േലയ്ക്കും മാറ്റി. ചാപ്ലിൻ സീനിയർ ഈ ഉറപ്പു പാലിച്ചി�
ല്ല എന്നതു മെറ്റാരു കാര്യം.

ഒരു വർഷത്തിനകം സിഡ്നിക്കു് ഒരു കപ്പലിൽ
േജാലി കിട്ടി. അേതാെട ചാർളി തനിച്ചായി. രണ്ടു�
വർഷത്തിനുേശഷം സിഡ്നി തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ
ആശുപത്രിയിൽനിന്നും പുറത്തുവന്ന അമ്മേയാെടാ�
പ്പം അവരും േചർന്നു. എന്നാൽ ഇതു് അധികകാലം
നീണ്ടുനിന്നില്ല. ഹാന്നാ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിലാ�
യി. അധികാരികൾ കുട്ടികെള അച്ഛെനേയൽപ്പിച്ചു.
ഒരു െവപ്പാട്ടിേയാെടാത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചാപ്ലിൻ
സീനിയറിെന്റ വീട്ടിെല ജീവിതം അവർക്കു് ദുഃസഹ�
മായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസവും അേതാെട അവസാനി�
ച്ചു.

പല ദിവസങ്ങളിലും ചാർളി നീണ്ട നടത്തത്തിനു
േപാകുമായിരുന്നു. അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു എന്നു പറയു�
കയാവും കൂടുതൽ ശരി. ഒരർദ്ധരാത്രിയിൽ െകൻസി�
ങ്ടൺ േക്രാസ് വഴി തിരിച്ചു വരുേമ്പാൾ ‘ദ ഹണീ
സിക്കിൾ ആൻഡ് ദ ബീ’ എന്ന സുന്ദരമായ ഒരു
ട്യുൺ ഹാർേമാണിയത്തിലും ക്ലാരനറ്റിലും കൂടി സമീ�
പെത്ത ഒരു മദ്യശാലയിൽ നിന്നു് ഒഴുകി വരുന്നതു
േകട്ടു് ചാർളി മന്ദ്രമുഗ്ദ്ധനായിനിന്നു. ജീവിതകാലം മുഴു�
വൻ നീണ്ടുനിന്ന ചാർളിയുെട സംഗീേതാപാസനയു�
െട തുടക്കം അവിടുന്നായിരുന്നു.

അമ്മ ഹാന്നാ സാനിേട്ടാറിയത്തിൽനിന്നു് വീണ്ടും പു�
റത്തുവന്നു. സിഡ്നി ഒരു െടലഗ്രാഫ് േബായ് ആയി
േജാലി െചയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ചാർളി െതരുവി�
േലക്കിറങ്ങി. ഒരു െതരുവു നർത്തകനായി ചില്ലറ നാ�
ണയങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അേപ്പാളവനു് േക�
വലം പത്തു വയസ്സു് പ്രായം.
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ജന്മനാ നടൻ

ചാൾസ് ഡിക്കൻസിെന്റ, ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റിെന്റ ലണ്ടൻ.
െതരുവുഗായകരുേടയും ‘പഞ്ച് ആൻഡ് ജുഡി േഷാ’-
യുേടയും ചീട്ടുവിദ്യക്കാരുേടയും മുഖം െപയിൻറു െച�
യ്ത േകാമാളികളുേടയും ലണ്ടൻ. വ്യാവസായിക വി�
പ്ലവേത്താെട ജീവിതത്തിെന്റ അടിത്തറ നഷ്ടെപ്പട്ട
അേനകായിരങ്ങൾ ആഹാരസമ്പാദനത്തിനു് േമാഷ�
ണവും േപാക്കറ്റടിയും പിടിച്ചുപറിയും നിത്യവൃത്തിയാ�
ക്കിയിരുന്നു. ലണ്ടൻ െതരുവുകൾ അവെരെക്കാണ്ടു
തിങ്ങിനിറഞ്ഞു.

അങ്ങിെനെയാരു െതരുവിൽ ചാർളി പാടുകയും ഒര�
റബിക്കുതിരെയേപ്പാെല ചാടിക്കളിക്കുകയുമാണു്. കു�
േറ േനരമായി ഒരാൾ തേന്നത്തെന്ന സുക്ഷിച്ചു േനാ�
ക്കുന്നതായി അവനു് േതാന്നി.

“ഈ പയ്യൻ ജന്മനാതെന്ന ഒരു നടനാണു്” എന്നു
പറയുന്നതും േകട്ടു. അതു വില്യം ജാക്സൺ ആയിരു�
ന്നു ‘ലങ്കാഷയർ ലാഡ്സു്’ എന്ന തിേയറ്റർ ഗ്രുപ്പിെന്റ
ഉടമ.

അങ്ങിെന ചാർളി ഒരഭിേനതാവായി — ലങ്കാഷയർ
ലാഡ്സിൽ. താമസവും ആഹാരവും, ആഴ്ചേതാറും
ഹാന്നായ്ക്കു് അര െപൗണ്ടും… അതായിരുന്നു േവതനം.
ചാർളി ചാപ്ലിൻ ഇരുപെത്തട്ടുമാസം ലങ്കാഷയർ ലാ�
ഡ്സു് ട്രൂപ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. സിൻഡ്രല എന്ന മ്യൂസി�
ക്കലിൽ ഒരു പ്രധാനേവഷം െചയ്തു.

ചാപ്ളിൻ “ദ േഗ്രറ്റ് ഡിേക്ടറ്റർ” എന്ന
ചിത്രത്തിൽ

ഔപചാരികമായ പഠ�
നം നിലച്ചിരുന്നുെവ�
ങ്കിലും അറിവു േനടണ�
െമന്നുള്ള അദമ്യമായ
ആഗ്രഹം ചാപ്ലിനുണ്ടാ�
യിരുന്നു. പഴയ പുസ്തക�
ങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കട�
കളിൽ നിന്നും ചാർളി
വാങ്ങിയ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളിെലാന്നു് ‘ഒലിവർ ട്വി�
സ്റ്റ്’ ആയിരുന്നു.

ചാർളിക്കു പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുള്ളേപ്പാൾ, കരളിനു ബാ�
ധിച്ച അസുഖം മൂലം അച്ഛൻ സീനിയർ ചാപ്ലിൻ അന്ത�
രിച്ചു.

പന്ത്രണ്ടു്–പതിന്നാലു വയസ്സിനിെട നിരവധി വ്യത്യ�
സ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചാർളി േജാലിെയടുത്തു, ബാർ�
ബർേഷാപ്പു്, േസ്റ്റഷനറിക്കട, ഒരു േഡാക്ടറുെട ക്ലിനി�
ക്കു്, ഗ്ളാസ്സു് ഫാക്ടറി, െമഴുകുതിരി നിർമ്മാണശാല,
അച്ചടിശാല ഇെതാെക്കക്കൂടാെത മറ്റു കുട്ടികൾക്കു്
നൃത്തപരിശീലന ക്ളാസ്സുകളും എടുക്കാറുണ്ടായിരു�
ന്നു. ചിലയവസരങ്ങളിൽ െതരുവിൽ ഒരു പഴയ െപ�
ട്ടിക്കു മുകളിൽ കയറിനിന്നു് പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ വിറ്റു.
പഴയ വസ്ത്രങ്ങളുെട വില്പന വിേക്ടാറിയൻ ഇംഗ്ള�
ണ്ടിെന്റ ഒരു പ്രേത്യകതയായിരുന്നു. പാവങ്ങൾക്കു്
പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്നതുമുലം
പഴയ കാൽസ്രായികൾക്കും േകാട്ടുകൾക്കും ഷൂസു�
കൾക്കും നെല്ലാരു വിപണിയുണ്ടായിരുന്നു. ചാർളി
ചാപ്ലിെന്റ സിനിമകളിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േവഷം
ഒേന്നാർത്തുേനാക്കൂ. ബാഗി പാൻസു്, ഇറുകിയ േകാ�
ട്ടു്, പാദങ്ങേളക്കാൾ വളെര വലിയ ഷുസു്, ഒരുകാല�
ത്തു് ചാപ്ലിൻ ധരിക്കുകയും വിൽക്കുകയും െചയ്തിരുന്ന
േവഷങ്ങൾ.

അമ്മയുേടേയാ അച്ഛേന്റേയാ സംരക്ഷണമില്ലാെത
കടന്നുേപായ ബാല്യം ചാപ്ലിെന്റ ജീവിതത്തിലുട�
നീളം നിഴൽ വീഴ്ത്തി. അമ്മയുെട മേനാനില െമച്ചെപ്പ�
ടും, അതു സാധാരണമാവും എന്ന ആശ ചാർളിക്കു്
എക്കാലവുമുണ്ടായിരുന്നു. എെന്തങ്കിലും അത്ഭുതം
സംഭവിക്കാതിരിക്കില്ല… എന്നാൽ അമ്മയുെട ഭ്രാന്ത�
മായ അവസ്ഥയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായില്ല എന്നതാ�
യിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം. ചാപ്ളിെന്റ ചിത്രങ്ങളിൽ നി�
റഞ്ഞുനിന്ന, വ്രണിതബാല്യേത്താടും അശരണേരാടും
സഹാനുഭൂതി പ്രദർശിപ്പിക്കണെമന്ന അഭ്യർത്ഥന�
കൾ ഉറക്കമില്ലാത്ത തെന്റ രാത്രികളുെട പ്രതിഫലന�
ങ്ങളായിരുന്നിരിക്കാം.

അഞ്ചടി നാലിഞ്ചു െപാക്കമുെണ്ടങ്കിലും ചാപ്ലിനു് കാ�
ഴ്പയിൽ അത്ര േതാന്നിക്കില്ല. കുറിയ കാലുകളും ൈക�
കളും ചലനത്തിെല ചടുലതയും അംഗവിേക്ഷപങ്ങ�
ളിെല നിയന്ത്രിതമായ ആകർഷകത്വവും അസാധാ�
രണമായ ഒരു ‘കുള്ളത്തം’ അയാൾക്കു പ്രദാനം െച�
യ്തു.

വ്യത്യസ്തമായ പല പണികെളടുത്തു നടന്നിരുന്ന ചാ�
പ്ലിൻ, സി.ഇ. ഹാമിൽട്ടൺെന്റ കമ്പനിയിൽ അഭി�
േനതാവായി േചർന്നു. ജിം, െഷർലകു് േഹാംസ് തുട�
ങ്ങിയ നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. പിന്നീടു് ഹാരി
േയാർക്കിെന്റ കമ്പനിയിേലക്കു മാറി. അവിെടവച്ചു്
െകാേമഡിയൻ വിൽ മേറയുെടെയാപ്പം അഭിനയി�
ക്കാനിടവന്നു. ചാപ്ലിെന്റ ആദ്യഗുരു ആയിരുന്നു മേറ
എന്നു പറയാം.

ഹാരി േയാർക്കുമായി െതറ്റി പതിേനഴു വയസുള്ള
ചാപ്ലിൻ സ്വന്തം നിലയിൽ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പി�
ക്കാൻ പരിപാടിയിട്ടു. എന്നാൽ ആദ്യ ശ്രമം തെന്ന
തികഞ്ഞ പരാജയമായിരുന്നു. കാണികളുെട പീഡ�
നേമൽക്കാെത തിേയറ്ററിൻ നിന്നു ചാപ്ലിനു് ഓടി
രക്ഷെപ്പേടണ്ടിവന്നു.

നിവർത്തിയില്ലാെത ചാർളി ചാപ്ലിൻ െഫ്രഡ് കാർ�
േണായുെട കമ്പനി ‘കാർേണാസ് സ്പീച്ച് ലസ് െകാേമ�
ഡിയൻസ്’ എന്ന ട്രൂപ്പിൽ അംഗമായി. ‘ഫൺ ഫാക്ട�
റി’ എന്നാണു കാർേണാ തെന്റ കമ്പനിെയ വിേശഷി�
പ്പിച്ചിരുന്നതു്.

1900-ത്തിനുേശഷം ബ്രിട്ടീഷ് സമുഹത്തിൽ ദൂരവ്യാ�
പകമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ആഴ്പയിൽ അറുപതു മണി�
ക്കൂർ േജാലിെയന്നതു 1910 ആയേപ്പാേഴയ്ക്കും ശരാശരി
അമ്പത്തിമൂന്നു മണിക്കൂറായി ചുരുങ്ങി. വിശ്രമസമ�
യം കൂടിയേതാെട മദ്ധ്യവർഗത്തിനു് അെതങ്ങെന
ചിലവഴിക്കണെമന്ന പ്രശ്നമുദിച്ചു. വിേനാദയാത്രക�
ളും കായികവിേനാദങ്ങളും കൂടാെത ഗായക-നാടക-
ശാലകളിേലയ്ക്കും അവർ തള്ളിക്കയറി.

കാർേണായുെട േപാസ്റ്റർ

എന്നാൽ കായികമാ�
യി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവ�
രുെട ജിവിത സാഹച�
ര്യങ്ങളിൽ സാരമായ
മാറ്റങ്ങെളാന്നുമുണ്ടായി�
ല്ല. സത്യത്തിൽ അവ�
രുെട യഥാർത്ഥ േവത�
നം കുറഞ്ഞുവന്നു. സമ�
രങ്ങൾക്കും പണിമുട�

ക്കുകൾക്കുമിടയിൽ, വിപ്ലവാഹ്വാനങ്ങളുെട പശ്ചാത്ത�
ലത്തിൽ, നിശിതമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
ഒളിേച്ചാട്ടങ്ങെളന്ന നിലയിൽ അവരും നാടകശാലക�
ളിേലയ്ക്കു തിക്കിക്കയറി. കാർേണായുെട നാടകങ്ങൾ
അവരുെട ജീവിതങ്ങെളയാണു് ചിത്രീകരിച്ചതു്. കാർ�
േണായാണു് ചാർളിെയ േകാമഡി എെന്തന്നു പഠി�
പ്പിച്ചതു്. മുമ്പു് സർക്കസ് കലാകാരനായിരുന്ന കാർ�
േണാ ശരീരചലനങ്ങളിലും ആ ചലനങ്ങൾ വഴി സം�
േവദനം െചയ്യെപ്പടുന്ന ശരീരഭാഷയിലും പ്രേത്യകം
നിഷ്ക്കർഷ െചലുത്തി. അവസാനമിെല്ലന്നു േതാന്നിക്കു�
ന്ന റിേഹഴ്സലുകളായിരുന്നു കാർേണായുെട ഒരു പ്ര�
േത്യകത. പുർണ്ണതയിെലത്താനുളള അക്ഷീണമായ
പരിശ്രമം ചാപ്ലിെന്റ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാർഗ�
േരഖയായി. ഫൺ ഫാക്ടറിയിെല സഹപ്രവർത്തകർ�
ക്കു് ചാർളിേയാടു വലിയ പ്രതിപത്തിെയാന്നുമുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല.

കാർേണാ പറഞ്ഞു: “അയാെള ആരും അത്രയ്ക്കു് ഇഷ്ട�
െപ്പട്ടില്ല. സഹപ്രവർത്തകേരാടു് ആഴ്ചകേളാളം ചാർ�
ളി ഒരക്ഷരം േപാലും ഉരിയാടാത്ത കാലമുണ്ടായിരു�
ന്നു. ചിലേപ്പാെളാെക്ക അയാൾ എെന്തങ്കിലും സം�
സാരിെച്ചന്നിരിക്കും. എന്നാൽ െപാതുേവ നിശ്ശബ്ദനാ�
യിരുന്നു. അയാൾ ഒരു സന്യാസിെയേപ്പാെലയാണു
ജീവിച്ചതു്. മദ്യത്തിെന ഭയമായിരുന്നു. ശമ്പളം കി�
ട്ടിയാൽ അേപ്പാൾത്തെന്ന അതുമായി ബാങ്കിേലയ്ക്കു്
ഓടും.”

എന്നാൽ ചാപ്ലിൻ പണം ചിലവാക്കാെതെയാന്നുമി�
രുന്നില്ല. കുറച്ചു പണം കയ്യിൽ വന്നേപ്പാൾത്തെന്ന
രണ്ടു സേഹാദരന്മാരും േചർന്നു് ഒരു േഭദെപ്പട്ട വീടു്
വാടകെയ്ക്കടുത്തു് േവണ്ട സാധനങ്ങൾ എല്ലാം വാങ്ങി.
കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ പിയാേനായും ഒരു നഗ്നസുന്ദ�
രിയുെട പുർണ്ണകായചിത്രവും.

മറ്റു െകാേമഡിയന്മാെരേപ്പാെലയായിരുന്നില്ല ചാ�
പ്ലിൻ. കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള േമാഹം അദമ്യമായി�
രുന്നു. ഇംഗ്ളീഷ് വ്യാകരണം, ലാറ്റിൻ-ഇംഗ്ളീഷ്
ഡിക്ഷ്ണറി തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളിേലയ്ക്കു വായന വി�
കസിച്ചു. ‘േഷർലൿ േഹാംസി’ൽ അഭിനയിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ആ ഡിറ്റക്ടീവിെന അനുകരിച്ചു് ചാ�
പ്ളിൻ ഒരു വയലിൻ വാങ്ങി. അതിെന്റ കമ്പികൾ
ഇടതുൈകെകാണ്ടു മീട്ടാൻ പാകത്തിനു തിരിച്ചിട്ടു.
എവിെടേപ്പായാലും ആ വയലിൻ ഒപ്പം െകാണ്ടുേപാ�
കുമായിരുന്നു. െസേല്ലായും പിയാേനായും പഠിച്ചു.
മണിക്കൂറുകേളാളം പ്രാക്ടീസു െചയ്തു. വിഷാദം ബാ�
ധിക്കുേമ്പാൾ ചാർളി തിരിഞ്ഞതു് സംഗീതത്തിേല�
യ്ക്കാണു്.

1908-െല േവനൽക്കാലം. എമ്പയർ തീേയറ്ററിൽ
‘മമ്മിംഗ് േബഡ് സു്’ എന്ന നാടകം. നാടകത്തിനു
മുൻപു് ഒരു നൃത്ത പരിപാടി. കർട്ടെന്റ ൈസഡിൽ നൃ�
ത്തവും കണ്ടുെകാണ്ടു് നാടകത്തിനു േവഷമിട്ട ചാർളി.
നൃത്തത്തിനിടയിൽ ഒരു െപൺകുട്ടി കാൽെതന്നി വീ�
ണു. മറ്റു െപൺകുട്ടികൾ ചിരിച്ചു. അവളുെട വലിയ,
െചമ്പൻ കണ്ണുകൾ പതിഞ്ഞതു് ൈസഡ് കർട്ടനുക�
ളുെട ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ചാർളിയിലാണു്. അവളു�
െട െമലിഞ്ഞ ശരീരവും തുടുത്ത മുഖവും ചാർളിെയ
ആകർഷിച്ചു. െഹറ്റി െകല്ലി. വയസ്സു പതിനഞ്ചു്. ചാർ�
ളിക്കു് അന്നു് പെത്താൻപതു വയസ്സ് .

നാടകം കഴിഞ്ഞു് അവെളക്കണ്ടേപ്പാൾ അടുത്ത ഞാ�
യറാഴ്ച താനുെമാത്തു കുറച്ചു സമയം ചിലവഴിക്കാേമാ
എന്നു് ചാപ്ളിൻ േചാദിച്ചു.

“ചുവന്ന മൂക്കില്ലാെത നിങ്ങൾ കാണാൻ എങ്ങിെനയു�
ണ്ടാവും എന്നുേപാലും എനിക്കറിയില്ലേല്ലാ” എന്നാ�
യിരുന്നു അവളുെട പ്രതികരണം.

‘മമ്മിംഗ് േബർഡ്’സിൽ ഒരു മുഴുക്കുടിയെന്റ േറാളാ�
യാരുന്നു ചാപ്ളിനു്. അയാളുെട മേദാന്മത്തത വ്യ�
ക്തമാക്കാൻ മൂക്കിെന്റ തുമ്പത്തു് ചുവന്ന ചായം േത�
ച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അവർ
ഒരു ട്രാം േസ്റ്റഷനിൽ വച്ചു് സന്ധിച്ചു. േമയ്ക്കപ്പു് ഇല്ലാ�
ത്ത െഹറ്റി ചാർളിയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ അതീവസുന്ദരി�
യായി. നിഷ്  കളങ്കമായ കണ്ണുകൾ. കണ്ടമാത്രയിൽ�
ത്തെന്ന ചാർളി, തനിക്കവേളാടു േതാന്നുന്ന അദമ്യ�
മായ േസ്നഹേത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. അവർ ഒരു വലിയ
റേസ്റ്റാറന്റിൽ േപായി. ചാർളി വയറു നിറെയ ഭക്ഷി�
ച്ചു. അവൾ ഒരു സാൻവിചു് മാത്രം! നാലാം ദിവസം
ചാർളി േചാദിച്ചു, “നീെയെന്ന വിവാഹം കഴിക്കു�
േമാ?”

അവൾക്കു വ്യക്തമായ മറുപടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.
“അെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട, ഇേപ്പാൾത്തെന്ന നിനക്കു് എെന്റ�
േമൽ ആവശ്യത്തിേലെറ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കു�
ന്നു. ഗുഡ് ൈബ!”

അടുത്ത ദിവസം അവളുെട വീട്ടിൽെച്ചന്നു് ചാർളി വീ�
ണ്ടും ഗുഡ് ൈബ പറഞ്ഞു. ഒരു വർഷത്തിനുേശഷം
അവർ അവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടി. അവൾ വളർ�
ന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അവളുെട മാറിടം െചറുതും അത്ര
ആകർഷകമല്ലാത്തതുമായിരുന്നു. “എേന്നെക്കാണ്ടു
പറ്റുമായിരുെന്നങ്കിലും ഞാനവെള വിവാഹം കഴിക്കു�
മായിരുേന്നാ? ഇല്ല, എനിക്കാേരയും വിവാഹം കഴി�
ക്കണ്ട,” ചാപ്ളിൻ തെന്റ ആത്മകഥയിൽ എഴുതി.

1909 അവസാനത്തിൽ കാർേണായുെട ട്രൂപ്പു് പാരീ�
സിെലത്തി. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ മുൻപുവേരയും െഹറ്റി
െകല്ലി പാരീസിൽ നൃത്തം െചയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുെവ�
ന്നും ഇേപ്പാൾ അവളുെട ട്രൂപ്പു് േമാേഴ്ക്കായിലാെണന്നും
അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. തനിക്കു് ആദ്യമായി പ്രണയം
േതാന്നിയ െഹറ്റി െകല്ലിെയ ഒരിക്കലും ചാപ്ലിൻ മറ�
ന്നില്ല. തേന്നക്കാൾ പ്രായം വളെരക്കുറഞ്ഞ െപൺ�
കുട്ടികേളാടു് ചാപ്ലിനു് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ േതാന്നി�
യിരുന്ന അഭിനിേവശത്തിെന്റ ആദ്യദൃഷ്ടാന്തമായിരു�
ന്നു ഇതു്.
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പി.എൻ. േവണുേഗാപാൽ
സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തകൻ. മലയാ�
ളം, ഇംഗ്ലീഷ് ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീ�
കരണങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു. ഒലിവർ ട്വി�
സ്റ്റ്, േറാബിൻസൺ ക്രൂേസാ, അനശ്വര
കഥകൾ, അനശ്വര പ്രണയകഥകൾ,
ഇവാൻ െദനിേസാവിച്ചിെന്റ ജീവി�
തത്തിെല ഒരു ദിവസം (േസാൾെഷനിറ്റ്സിൻ), പതനം
(അൽേബർ കമു), ഫാർ ഫ്രം ദ് മാഡിങ് ക്രൗഡ് (േതാമസ്
ഹാർഡി), അപുവുെമാത്തുള്ള എെന്റ വർഷങ്ങൾ (സത്യജി�
ത് േറ), പത്രപ്രവർത്തനത്തിെല പാഠങ്ങൾ — േപാത്തൻ
േജാസഫിെന്റ കഥ (ടി.െജ.എസ്. േജാർജ്) എന്നിവ മല�
യാളത്തിേലയ്ക്കും ഒ.വി. വിജയെന്റ േലഖനങ്ങൾ, അന്ധകാ�
രനഴി (ഇ. സേന്താഷ് കുമാർ) എന്നിവ ഇംഗ്ലീഷിേലയ്ക്കും വി�
വർത്തനം െചയ്തിട്ടുണ്ട്.

സായാഹ്നയിൽ ലഭ്യമായത്
1. ചാർളി ചാപ്ലിൻ — ജീവിതവും സിനിമയും
2. അഭിമുഖം:

(i) ബുദ്ധേദവ് ദാസ്ഗുപ്ത
(ii) േമരി േറായി
(iii) വി.ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ
(iv) േക്ലാസ് ലീബിഗ്



പ്രതികരണങ്ങൾ

◦ ഞാൻ കുറച്ചു കബീർവചനങ്ങൾ അയക്കാം. പ്രസക്ത�
മായ ഒന്ന് ഇവിെട: “ചന്ദനമിെതന്തു െചയ്യാൻ / പാമ്പ�
തിെനച്ചുറ്റീ / എങ്ങുേമ വിഷം കയറീ / എങ്ങമൃതു േക�
റാൻ?” —സച്ചിദാനന്ദൻ

◦ സായാഹ്നയുെട െചറുവായനാ സമാഹാരങ്ങൾ മിക�
ച്ച നിലവാരമുള്ളവ, ഉള്ളടക്കത്തിലും രൂപഭംഗിയിലും.
ൈവകാെത ചില രചനകൾ അയയ്ക്കാം. സ്വീകാര്യെമ�
ങ്കിൽ പ്രേയാജനെപ്പടുത്താം. നന്ദി. —പി.പി.രാമചന്ദ്രൻ

◦ At my age, very often, I am unable to sleep until
late night. Sayahna’s digital format helps me a lot
to read during my late nights without disturbing
my husband’s sleep. Thank you for giving me this
opportunity. Hope this community continues to grow
and provide company for many.
—Kamala Chandran

◦ േലാകമിേത്താളജി ഗുളിക രൂപത്തിൽ സായാഹ്ന പ്ര�
സിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമാണ്. എല്ലാ രാ�
ജ്യങ്ങളുെടയും സാംസ്കാരിക േസ്രാതസ്സ് മനസ്സിലാക്കാ�
മെല്ലാ. — േഡാ.പി.െക.സുകുമാരൻ

◦ എെന്റ േപര് ആഷ് ലി. ഞാൻ െഡന്റിസ്റ്റ് ആയി വർ�
ക്ക് െചയ്യുന്നു. സായാഹ്നയുെട ഗ്രൂപ്പ് ഗംഭീരം . രാവി�
െല എഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ തെന്ന സായാഹ് ന എന്തു
പറയുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം അേന്വഷിക്കുന്നത്. േകരള�
ത്തിനുപുറത്ത് പഠിക്കുേമ്പാഴും േജാലിത്തിരക്കിനിടയി�
ലും വായന കുറഞ്ഞുേപായി . ഇേപ്പാൾ ഐതിഹ്യമാല
രസിച്ചുവായിക്കുന്നു. േഫാൺ പതിപ്പുകൾ എെന്നേപ്പാ�
ലുള്ളവർക്ക് ഏെറ പ്രേയാജനകരമാണ് . സായാഹ്നയ്ക്ക്
നന്ദി. ഒത്തിരി സേന്താഷേത്താെട അടുത്ത പുസ്തകം
കാത്തിരിക്കുന്നു —ആഷ്  ലി

പി രാമെന്റ ‘ബാഷ’

◦ രാമൻ എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് അറ്റ�
മില്ലാെത വരികൾ തുടങ്ങുന്നു.അനന്തതെയക്കുറിച്ച് രാ�
മൻ എഴുതിയ കവിത േപാെല അത് അങ്ങു ദൂെര േപ�
രാറ്റിന്നലകെളയും കവിഞ്ഞു് ദൂെര എവിെടേക്കാ നീളു�
ന്നു. ഏറ്റവും ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഇതാണു് രാമൻ കവി�
തകളുെട എെന്റ വായനാനുഭവം. —വി.െക.സുൈബദ

◦ പി രാമെന്റ കവിതകൾ വായിക്കുേമ്പാൾ…

“നമ്മള് െകായ്യും വയെലാന്നും, നമ്മുെടതല്ല ൈപങ്കിളി�
െയ…” എന്ന് തിരുത്തി പാടണം, സാഹിത്യത്തിൽ.
കാരണം കർതൃത്വം നിരാകരിക്കെപ്പടുേമ്പാൾമാത്രമാ�
ണ് സർഗ്ഗസൃഷ്ടി പ്രകാശമാനമാകുന്നത്, അണെകട്ടിയ
ജലത്തിെല സ്ഥിതിേകാർജ്ജം ഗാമങ്ങളിെല കൂരക�
ളിൽ െവളിച്ചമായ് െതളിയും േപാെല.

ചക്കയിൽ പകെലാെക്ക പറ്റിക്കിടന്ന അണ്ണാെനേപ്പാ�
െല, േചനയ്ക്ക് രാപ്പകൽ വട്ടം കിടന്ന് മരിച്ചു േപായ കർ�
ഷകെന േപാെല, വിളവിന് പാകമാകുേമ്പാൾ, അത്ര�
കണ്ട് പാകമാകാത്ത കുമ്പളത്തിേലക്കും കാച്ചിലിേല�
ക്കും മാറിക്കിടന്ന് അവെയക്കൂടി പാകമാക്കാൻ വിളി�
കിട്ടിയവനാണ് കവി. ഇവിെട വിളേവെറ, െകായ്ത്തുകാ�
രുേമെറ, എന്നാൽ വിളെമതിച്ച്, കുത്തി, പുഴുങ്ങി രുചി�
യുള്ള ആഹാരമാക്കി പാത്രമറിഞ്ഞ് വിളമ്പാനറിയുന്ന�
വർ ചുരുക്കം. അതറിയുന്നവരിൽ ഒരാളാണ് പി രാമൻ.

പി രാമെന്റ “ബാഷ” ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകുന്നത്, കുട്ടി�
കളുെട “ബാഷ മാമ”നാകുന്നത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാക�
ത്തിന് വാഷ്േബസിൻ താഴ്ത്തിവയ്ക്കുന്നതുെകാണ്ട് മാത്രമ�
ല്ല, വളർന്നിട്ടും വളഞ്ഞുനിന്ന് കുലുക്കുഴിഞ്ഞ് തുപ്പാൻ
അവെര പഠിപ്പിക്കുന്നത്െകാണ്ട് കൂടിയാണ്. ഇതു�
േപാെല, നമ്മുെട ഭാഷയും, എത്ര വളർന്നാലും കുനിേയ�
ണ്ടിടത്ത് കുനിയാനും കുലുക്കുഴിഞ്ഞ്തുേപ്പണ്ടിടത്ത്—
അെതത്രതെന്ന പളുങ്കുപിഞ്ഞാണമായലും—തുപ്പാനും
പഠിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു ഭാഷകൾ എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത്ത
ഉയരങ്ങളിലിരിക്കുേമ്പാഴും എത്രഉയരമില്ലാത്തവനും
പ്രാപ്യമായതാണ് അവെന്റ മാതൃഭാഷ എന്ന് ഓർമ്മി�
പ്പിക്കുന്നു.

പി.രാമെനറക്കുറിച്ച് സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതിയതുേപാ�
െല വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള േലാകസൃഷ്ടികർമ്മെത്തയാ�
ണ് അേദ്ദഹം കവിതയിൽ അേന്വഷിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും
ലളിതവും സാധാരണവുമായ വാക്കുകളിൽ ഗഹനമായ
അർത്ഥം ഒളിപ്പിക്കുന്ന കാവ്യേലാകസൃഷ്ടി.
“രണ്ടു കണ്ണടയ്ക്കാൻ പാടുെപടുന്ന മനസ്സുള്ളവൻ”, ഇരു�
െളത്തും മുമ്പ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ െവയിെലാന്നു
മങ്ങിയേപ്പാേഴയ്ക്കും അരലക്ഷം ഇലയടച്ചുറങ്ങുന്ന പുളി�
മരേത്താട് ആ അറിവ് േചാദിക്കുന്നിടത്ത് ഈ കാവ്യ�
പരിസരം മനുഷ്യെന അതിെന്റ േകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും
അടർത്തിെയടുത്ത് അവേനാളേമാ അവനധികേമാ
പ്രാധാന്യമുള്ള ചരാചരങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കു�
ന്നു. “ആ ൈലെറ്റാന്നു െകടുത്തു” എന്ന മാവിെന്റ െക�
ഞ്ചൽ സങ്കൽപ്പിക്കൽ അയാളുെട ദിനചര്യയാകുന്ന�
േതാെട മനുഷ്യ േകന്ദ്രിതമായ നമ്മുെട പരിസരസങ്ക�
ല്പനങ്ങെള കവി ഉടച്ചുവാർത്ത് വാക്കിെന്റ പുതിയേലാ�
കം തീർക്കുന്നു. —ബിബിൻ ആന്റണി



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്േക്ടാപ് ആപ്ലിേക്കഷ�
നുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി�
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി�
യതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ
െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയി�
ലിേലേയ്ക്കാ, ഈ ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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