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സാഹിത്യവാരഫലം
1997/09/19-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

നിസ്സാർ കബ്ബാനീ

സിറിയയിെല മഹാകവിയാണു
നിസ്സാർ കബ്ബാനീ (Nizar Qabbani-
born March 21, 1923), അടുത്ത കാ�
ലത്താണ് ഞാൻ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കാവ്യങ്ങളുമായി പരിചയം
േനടിയത്. പ്രായക്കൂടുതൽ െകാ�
ണ്ട് ആറിത്തണുത്തുേപായ എെന്റ
ഞരമ്പുകളിെല േചാരയ്ക്ക് അേതാെട ചൂടുണ്ടായി. രക്ത�
പ്രവാഹത്തിനു േവഗം കൂടി. പ്രചാരണത്തിെന്റ അരു�
ണിമ കണ്ടാേണാ എനിക്കു ഇെതാെക്ക ഉണ്ടായത്?
അേല്ലയല്ല. െലനിൻ ‘What is to be done’ എന്ന പ്ര�
ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ
ഓർമ്മിക്കുന്നു. അമൂർത്തമായ േകാപമല്ല ഉത്കൃഷ്ട�
മായ കല പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അങ്ങെന െചയ്യു�
േമ്പാൾ അത് അമൂർത്തമാകും, പ്രേബാധനപരമാകും.
സവിേശഷമായ അനുഭവം സവിേശഷമായ വികാരം
ഉളവാക്കുേമ്പാഴാണ് കല േശ്രഷ്ഠമായിഭവിക്കുന്നത്.
ആ വികാരം സവിേശഷ നിമിഷത്തിൽ സവിേശഷ�
തയാർന്ന സ്ഥലത്തു ഉണ്ടാകണം. അേപ്പാൾ തുല്യ�
മായ അനുഭവം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിെലയും കാലങ്ങളിെല�
യും ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അതു തങ്ങളുെട അനു�
ഭവം തെന്നയാെണന്നു അവർക്കു മനസ്സിലാവുകയും
െചയ്യും.

െലനിൻ പറഞ്ഞ ഈ അനുഭൂതിയാണ് കബ്ബാനിയു�
െട ‘Footnotes to the Book of the Setback’ എന്ന
കാവ്യം വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കുണ്ടായത്. 1967-
ൽ ഇസ്രാേയൽ ൈസന്യം സിറിയ ൈസന്യെത്ത
േതാല്പിച്ചു. അറബി രാജ്യങ്ങൾ ആ പരാജയം കണ്ടു
െഞട്ടി. ആ െഞട്ടലിെന്റ ആവിഷ് കാരമാണ് കബ്ബാ�
നിയുെട കാവ്യത്തിലുള്ളത്. അതു ജനതെയ ചലനം
െകാള്ളിക്കുന്നുെവന്നു കണ്ടേപ്പാൾ സർക്കാർ അതു
നിേരാധിച്ചു. എങ്കിലും മെറ്റല്ലാ അറബി രാജ്യങ്ങളി�
ലും അതു പ്രചരിക്കുകയും അവിെടയുള്ളവർ അതു ഹൃ�
ദിസ്ഥമാക്കുകയും െചയ്തു. പരിതഃസ്ഥിതികൾ വിഭിന്ന�
ങ്ങളാെണങ്കിലും കബ്ബാനിയുെട ഈ കാവ്യം എെന്റ
രാജ്യെത്തയും സംബന്ധിക്കുന്നതാെണന്ന് എനിക്കു
േതാന്നി. അതാണു കവിതയുെട സാർവജനീന സ്വ�
ഭാവം.

We went to war
And lost

എന്നു കവിയുെട പരിേദവനം. േപ്രമകാവ്യങ്ങൾ രചി�
ച്ചിരുന്ന കവി അേതാെട കത്തി െകാണ്ടു കാവ്യങ്ങൾ
രചിക്കുന്നവനായി മാറി. 1967 -ൽ സിറിയ ആറു ദി�
വസെത്ത യുദ്ധേമ ഇസ്രാേയലുമായി നടത്തിയുള്ളൂ.
പേക്ഷ പ്രതിേയാഗികൾ സിറിയയുെട പ്രേദശങ്ങൾ
പിടിെച്ചടുത്തു. എന്തുെകാണ്ട്? കവി കുറ്റെപ്പടുത്തു�
ന്നു:

നമ്മുെട പ്രവർത്തനങ്ങെളക്കാൾ
ശബ്ദം കൂടിയിരുന്നു നമ്മുെട ആേക്രാശങ്ങൾക്ക്.
നമ്മെളക്കാൾ ദീർഘങ്ങളായിരുന്നു
നമ്മുെട വാളുകൾ.
പുല്ലാങ്കുഴൽ െകാണ്ടു യുദ്ധം ജയിക്കാനാവുേമാ?

പ്രഭാതത്തിൽ വാർത്തകൾ േകൾക്കുന്നത് േവദനാ�
ജനകം. നായ്ക്കളുെട കുര േകൾക്കുന്നത് േവദനാജന�
കം. നമ്മുെട ശത്രുക്കൾ അതിരുകൾ കടന്നു വരികയ�
ല്ല െചയ്തത്. നമ്മുെട ദൗർബല്യങ്ങളിലൂെട അവർ എറു�
മ്പുകെളേപ്പാെല പതുങ്ങി നീങ്ങുകയായിരുന്നു.

സുൽ ത്താൻ എെന്ന ഉപദ്രവിക്കുകയിെല്ലന്നു ഉറപ്പു�
െണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ അേദ്ദഹെത്തക്കണ്ടു പറയുമായിരു�
ന്നു:

“Sulthan,
your wild dogs have torn my clothes
Your spies hound me
Their eyes hound me
Their noses hound me
They hound me like fate
Interrogate my wife
And take down the names of my friends”

പ്രത്യാശേയാടു കൂടി കവി പറയുന്നു:

“We want a new generation
That does not forgive mistakes
That does not bend.
We want a generation
Of giants.”

കവിയുെട ഭാവനയാകുന്ന ത്രിഭുജകാചത്തിലൂെട വന്നു
വീഴുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ കവിതയുേടതാണ്. പ്രചാരണ�
ത്തിേന്റതല്ല. സ്വന്തം രാജ്യത്തിെന്റ ദുഃസ്ഥിതി ജനി�
പ്പിച്ച അന്യവത്കരണേബാധം കബ്ബാനിയുെട ഏതു
കാവ്യത്തിലുമുണ്ട്.

കവി വിഷാദത്തിെന്റ തീവണ്ടിയാണ്. അേദ്ദഹം
ആയിരമായിരം തീവണ്ടികളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. െപ�
ട്ടിയിൽ ഭൂതകാലെത്ത േപ്രമഭാജനങ്ങളുെട േമൽവി�
ലാസങ്ങളുണ്ട്. ദൂരത്തിെന്റ മാംസങ്ങെള ചവച്ചരച്ചു�
െകാണ്ട്, വയലുകെള െകാള്ളയടിച്ചുെകാണ്ട്, വൃക്ഷ�
ങ്ങെള വിഴുങ്ങിെക്കാണ്ട് തടാകങ്ങളുെട അരികുകെള
നക്കിെക്കാണ്ട് തീവണ്ടി േവഗം േവഗം സഞ്ചരിക്കു�
ന്നു. ഇൻെസ്പക്ടർ കവിക്കു േപാേകണ്ട സ്ഥലമേന്വഷി�
ച്ചു െകാണ്ട് ടിക്കറ്റ് േചാദിക്കുന്നു. ലക്ഷ്യസ്ഥലെമന്ന്
ഒന്നുേണ്ടാ? ഈ േലാകെത്ത ഒരു േഹാട്ടലിനും കവി�
െയ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപ്രമഭാജനങ്ങളു�
െട േമൽവിലാസങ്ങളുമറിഞ്ഞുകൂടാ.

കവി വിഷാദത്തിെന്റ തീവണ്ടിയാണ്. കവിക്ക് ഇറ�
ങ്ങാനായി പ്ലാറ്റുേഫാമുകളില്ല. യാത്രകളിെലല്ലാം പ്ലാ�
റ്റ്േഫാമുകൾ വഴുതിേപ്പാകുന്നു. തീവണ്ടിയാപ്പീസുക�
ളും അേദ്ദഹത്തിൽ നിന്ന് വഴുതിേപ്പാകുന്നു. പ്രതിപാ�
ദ്യ വിഷയം ൈചതന്യധന്യമാകുന്നു, കബ്ബാനിയുെട
കവിതയിൽ; വസ്തുനിഷ്ഠത്വം കർതൃനിഷ്ഠത്വമാകുന്നു.
എങ്കിലും അതിന് സാർവകാലിക സ്വഭാവം ൈകവ�
രുന്നു.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: ഭാര്യയുെട ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഭർത്താ�
വാെണന്ന് എെന്റ ഒരു കൂട്ടുകാരി പറയുന്നു. ശരിയാ�
േണാ?

ഉത്തരം: ഭാര്യ എന്ന വാക്ക് കളയൂ. സ്ത്രീയുെട വലിയ
ശത്രു പുരുഷനല്ല. കാലമാണ്. ഇന്ന് അതിസുന്ദരിയാ�
യി കാണെപ്പടുന്നവൾ ഒരാഴ്ച െകാണ്ട് തികഞ്ഞ
ൈവരൂപ്യമുള്ളവളായി മാറും.

േചാദ്യം: എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ചില സ്ത്രീകൾ
ഒറ്റയ്ക്കുകണ്ടാൽ ചിരിക്കും, സംസാരിക്കും. േറാഡിൽ
വച്ചാെണങ്കിൽ കാണാത്ത മട്ടിൽ േപാകും. എന്താ
കാരണം?

ഉത്തരം: കാരണം അറിഞ്ഞുകൂടാ.
‘They will hardly dare to greet
Their acquaintance on the street’

എന്ന് െഷല്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

േചാദ്യം: എനിക്ക് നല്ല മനുഷ്യനായി വളരണെമ�
ന്നുണ്ട്. എെന്തല്ലാം െചയ്യണം ഞാൻ?

ഉത്തരം: ബാങ്കിൽ പണമടയ്ക്കാൻ വരിയായി നിൽ�
ക്കുേമ്പാൾ നിൽക്കുന്നവെന്റ േതാളിെന്റ മുകളിലൂെട
ൈകയിട്ട് കാഷ്യറുെട മുൻപിൽ കറൻസി േനാട്ടു�
കൾ വയ്ക്കണം. േവണെമങ്കിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന
ആളിെന തള്ളിമാറ്റുകയും െചയ്യാം. ബസ്സിൽ കയറി
സീറ്റിലിരുന്നാൽ േവെറാരാൾ ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ
േവണ്ടി കാലുകൾ കവച്ചു വയ്ക്കണം. നിങ്ങൾ പുസ്ത�
കെമഴുതുന്നവനാെണങ്കിൽ േകരളത്തിലുള്ള എല്ലാ
നിരൂപകന്മാെരയും കണ്ട് നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞ് അവ�
െരെക്കാണ്ട് പ്രശംസ കലർന്ന േലഖനങ്ങൾ എഴു�
തിക്കണം. പത്രാധിപരുെട കാൽക്കൽ വീണ് അവ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്താൻ അേപക്ഷിക്കണം. എന്നിട്ട്
അവ അച്ചടിച്ചു വരുേമ്പാൾ നിരൂപകേരാട് നന്ദി
പറയണം. പിന്നീട് അഭിമുഖ സംഭാഷണങ്ങളിൽ
േകരളത്തിൽ നിരൂപകന്മാരിെല്ലന്ന് പത്രക്കാേരാട്
പറയണം. വല്ല വീട്ടിലും െചന്നാൽ േഡാർെബല്ല�
ടിക്കാെത പാഞ്ഞ് അകേത്തക്ക് കയറണം. കഴി�
യുെമങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ കയറി ഗൃഹനായികെയ
‘െപങ്ങേള’ എന്നു വിളിച്ച് അവെര െഞട്ടിക്കണം.
െടലിവിഷൻ, േറഡിേയാ ഈ മർദ്ദേനാപകരണ�
ങ്ങൾ കഴിയുന്നിടേത്താളം ഉച്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പി�
ക്കണം. അേപ്പാൾ അതിഥി വന്നാൽ അത് അടച്ചു
വയ്ക്കരുത്. അതിെന്റ വലിയ ശബ്ദത്തിനും മുകളിലാ�
യി വന്നവൻ െതാണ്ട െപാട്ടുമാറ് സംസാരിക്കണം.

േചാദ്യം: എനിക്ക് കാമുകിേയാട് േസ്നഹം കൂടു�
േമ്പാൾ ഞാൻ അവെള െപാക്കിെയടുക്കാറുണ്ട്.
അേപ്പാൾ അവൾക്ക് ഭാരെമാട്ടുമില്ല. എന്താണിതിന്
കാരണം?

ഉത്തരം: കാമുകിെയ ഉയർത്തിെയടുക്കുേമ്പാൾ
ഭാരം േതാന്നുകില്ല. ഫിസിക്സിെല നിയമെമാന്നും
അേപ്പാൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഭാര്യെയയാണ് െപാ�
ക്കിെയടുക്കുന്നെതങ്കിൽ വലിയ ഭാരം അവൾക്കു�
െണ്ടന്ന് േതാന്നും. സൂക്ഷിക്കണം. പണ്ട്, ചിറ്റൂര് ഒരു
മുൻസിഫ് േപ്രമാതിേരകം െകാണ്ട് ഭാര്യെയ ഉയർ�
ത്തിെയടുത്തു. അേദ്ദഹത്തിന് ഉടെന െഹർണിയ
വന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ േപാകുക�
യും െചയ്തു.

േചാദ്യം: േഷക്സ്പ്പിയറിെന്റ കവിത ഇഷ്ടെപ്പടാത്ത
ആളുകളുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: മഹാകവി രവീന്ദ്ര നാഥ ടാേഗാറിന് േഷ�
ക്സ്പിയറിെന്റ കവിത ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു.

േചാദ്യം: പല്ലുകെളല്ലാം ശരിയായുേണ്ടാ നിങ്ങളുെട
വായ്ക്കകത്ത്?

ഉത്തരം: ഇേപ്പാഴുണ്ട്. ചില എഴുത്തുകാർ അവ ഇള�
ക്കുന്നതിനുമുൻപ് ഇവിടം വിട്ട് േപാകണെമന്നുണ്ട്.

േചാദ്യം: സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയാൽ?

ഉത്തരം: േറാസാപ്പൂവിൽ മൃദുത്വെമന്നേപാെല, താമ�
രപ്പൂവിൽ പരിമളെമന്നേപാെല സ്ത്രീക്ക് പ്രകൃതി നൽ�
കിയ മൃദുത്വവും പരിമളവുമാണ് സ്ത്രീത്വം. സ്ത്രീകൾ രാ�
ഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിൽ പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ സ്ത്രീത്വം
ഇല്ലാതാവും.

കുമ്മായമടിക്കൽ
സവിേശഷമായ അനുഭവം സവിേശഷമായ വികാരം
ഉളവാക്കുേമ്പാഴാണ് കല േശ്രഷ്ഠമായി ഭവിക്കുന്നത്.

െഷല്ലി

പെണ്ടാെക്ക െപണ്ണിെന്റ സൗന്ദ�
ര്യം േനാക്കിയാണ് ‘െചറുക്കനും’
ബന്ധുക്കളും വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിരു�
ന്നത്. ഇേപ്പാളതുേവണ്ട. കാരണം
ൈവരൂപ്യമുള്ള ഒരുെപണ്ണും ഇക്കാ�
ലത്തില്ല എന്നതു തെന്ന. പ്രിയെപ്പ�
ട്ട വായനക്കാർക്ക് േതാന്നും ഞാൻ

അസത്യം പറയുകയാെണന്ന്; സ്ഥൂലീകരിക്കുകയാ�
െണന്ന്. അല്ല, ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ ഏെറ വന്നു കഴി�
ഞ്ഞു. ഇേപ്പാൾ ‘കേലാക്വീയൽ’ (Calloquial) ഇംഗ്ലീ�
ഷിൽ facial എന്നു പറയുന്ന ഒരു സൂത്രപ്പണി െകാണ്ട്
സ്ത്രീവദനത്തിന് ചാരുത വരുത്തും. െപണ്ണുകാണാൻ
െചറുക്കൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഭാവിവധു ബ്യൂട്ടി പാർ�
ലറിൽ ഒന്നു െചന്നാൽ മതി േഫഷ്യൽ എന്ന ഓമ�
നേപ്പരിൽ അറിയെപ്പടുന്ന കുമ്മായമടിക്കൽ മുഖത്തു
നടത്തി െപണ്ണിെന സുന്ദരിയാക്കി വിടും അവിെട നി�
ന്ന്. ആ െപണ്ണിെന കാണുന്ന െചറുക്കൻ ‘എനിക്കി�
വെളയല്ലാെത േവെറയാരും േവണ്ടാ’ എന്ന് ഉദ്േഘാ�
ഷിച്ചുകളയും.

കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള

പണ്ടും നമ്മുെട െചറുകഥകൾ�
ക്ക് െസക്സിെന്റ േഫഷ്യൽ നട�
ത്തി സൗന്ദര്യം വരുത്തിയി�
രുന്നു, കഥാകാരന്മാർ. എങ്കി�
ലും ആ േഫഷ്യലിന് േവെറ
ചില നന്മകളും അവരുെട കഥ�
കളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തക�
ഴിയുെട ‘പതിതപങ്കജം’ ‘ത്യാ�
ഗത്തിന് പ്രതിഫലം’ ഈ നീ�
ണ്ട കഥകളിൽ െവറും വദനമ�
സ്സാജ് (massage) മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരൂരി�
െന്റ ‘പൂവമ്പഴം’ എന്ന കഥയിൽ േഫഷ്യലുെണ്ടങ്കിലും
ഉത്കട വികാരത്തിെന്റ പ്രച്ഛന്ന പ്രവാഹമുണ്ട്. േപാ�
ലീസ് അറസ്റ്റ് െചയ്ത ഒരു സ്ത്രീെയ േമാചിപ്പിച്ച് സ്വ�
ന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് വിേധയയാക്കാൻ േവണ്ടി െകാണ്ടു േപാ�
കുന്ന ഒരുത്തെന ചിത്രീകരിക്കുന്ന ശ്രീ. പി. െക. ശ്രീ�
നിവാസെന്റ ‘നഷ്ടമാകുന്ന സമതലങ്ങൾ’ എന്ന കഥ�
യിൽ (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്) േഫഷ്യേലയുള്ളൂ. ആ
സ്ത്രീയുെട personal tragedy—വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ദുരന്ത�
സ്വഭാവം—ഇല്ല. ശ്രീനിവാസന് കഥ പറയാനറിയാം.
സന്ദർഭങ്ങൾ നിേവശിപ്പിക്കാനറിയാം. എവിെടയാ�
ണ് കഥ നിറുേത്തണ്ടെതന്ന് അറിയാം. കഥയ്ക്ക് സാർ�
ഥകത്വം വരുത്തി ഉത്കട വികാരപ്രദർശനത്തിലൂ�
െട ജീവിതാവേബാധം വായനക്കാർക്ക് ഉളവാക്കാൻ
അറിഞ്ഞുകൂടാ.

ലണ്ടനിെല െസക്കൻഡറി സ്കൂളിെല വിദ്യാർഥി�
യായ സണ്ണി പറഞ്ഞത്:

ടീച്ചറിെന്റ പുറകിലായി ഞാൻ േകാണിപ്പടി ഇറ�
ങ്ങുകയായിരുന്നു. ഞാൻ താെഴ എത്തിയേപ്പാൾ
അധ്യാപിക അടുെത്തത്തി പറഞ്ഞു. ‘നീ അതു
െചയ്തു.’

ഞാൻ േചാദിച്ചു: ‘എന്തു െചയ്തു?’

റ്റീച്ചർ: ‘എന്താെണന്നു നിനക്കറിയാമേല്ലാ െച�
യ്തതു സമ്മതിക്കൂ. നീ അതു െചയ്തു സംശയമില്ല’
എന്നിട്ടു റ്റീച്ചർ നടന്നുേപായി. ഞാൻ എന്താണു
െചയ്തെതന്ന് ആേലാചിച്ചുെകാണ്ട് അവിെടത്ത�
െന്ന നിന്നു.

നാലും മൂന്നും എത്ര?

ഡബ് ള്യു. ബി. േയറ്റ് സ്

നൃത്തവും നർത്തകിയും ഒന്നാ�
െണന്ന് ഡബ് ള്യു. ബി. േയറ്റ് സ്
പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ഫ്രഞ്ച്
കവി മലാർേമ അതിനു മുൻപ്
അഭിപ്രായെപ്പട്ടത് നൃത്തം നർ�
ത്തകിെയ േവെറാരാളായി മാ�
റ്റുന്നുെവന്നാണ്. ശരി തെന്ന.
കല്യാണ മണ്ഡപത്തിേലക്കു കാ�
െലടുത്തു വയ്ക്കുന്ന െചറുപ്പക്കാരി
അല് പം മുൻപുള്ള െചറുപ്പക്കാരിയല്ല. അതുെകാണ്ടാ�
ണ് റ്റാേഗാർ എഴുതിയത് ആഹ് ളാദത്തിെന്റ പാൽ�
ക്കടലിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന ലക്ഷ്മീേദവിയാണ്
അവെളന്ന്. വധുവിെന്റ ബാഹ്യാകൃതിക്ക് ഒരു മാ�
റ്റവുമില്ല. എന്നാൽ ആന്തരമായ േതജസ്സ് അവെള
ലക്ഷ് മീേദവിയാക്കുന്നു.

മലാർേമ

മലാർേമ സാധാരണ രചനെയ
കണക്കിേനാട് (arithmetic) ഉപ�
മിച്ചുെവന്ന് എവിെടേയാ വായി�
ച്ചതായി ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക്.
നാലും മൂന്നും എത്ര? ഏഴ് എന്ന്
ഉത്തരം. ഇതിൽ തത്വവും ഉദാഹ�
രണവും ഒന്നായിത്തീരുന്നു. പേക്ഷ
ഉത്കൃഷ്ഠമായ രചന a+b എന്നതാ�

ണ്. ഭാഷകളുെട അനന്തങ്ങളായ സാധ്യതകെളയാ�
ണ് മലാർേമ ലക്ഷ്യമാക്കിയത്. നാലും മൂന്നും ഏഴ്
എന്നു പറയുന്നവൻ സാധാരണക്കാരനിൽ കവിഞ്ഞ്
േവെറ ഒരാളുമല്ല. എന്നാൽ നാല് ഗുണം മൂന്ന് സമം
പന്ത്രണ്ട് എന്നു പറയുന്നവൻ കലാകാരനാണ്. ഒന്നും
ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഇമ്മിണി വലിയ ഒന്ന് എന്ന് പറ�
ഞ്ഞ ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിെന്റ കഥാപാത്രം വി�
ഡ്ഢിയല്ല, കലാകാരനാണ്.

ഭാര്യയുെട ഏറ്റവും വലിയ
ശത്രു ഭർത്താവാെണന്ന് എെന്റ
ഒരു കൂട്ടുകാരി പറയുന്നു. ശരി�
യാേണാ? ഭാര്യ എന്ന വാക്ക്
കളയൂ. സ്ത്രീയുെട വലിയ ശത്രു
പുരുഷനല്ല കാലമാണ്. ഇന്ന്
അതിസുന്ദരിയായി കാണെപ്പടു�
ന്നവൾ ഒരാഴ്ചെകാണ്ട് തികഞ്ഞ
ൈവരൂപ്യമുള്ളവളായി മാറും

നാലും മൂന്നും ഏഴ്
എന്നു പറയാൻ മാ�
ത്രം െകല് പുള്ള എഴു�
ത്തുകാരിയാണ് േദശാ�
ഭിമാനി വാരികയിൽ
‘നാണിയുെട േലാകം’
എന്ന കഥെയഴുതിയ
ശ്രീമതി പദ് മ. ഴ്ക്കൂൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
ഉപ്പുമാവ് വിതരണം െചയ്തിരുന്ന നാണി ബന്ധുക്കളു�
െട മരണത്തിനുേശഷം ഒരാശ്രമത്തിൽ പ്രേവശിക്കു�
ന്നു. അവിെട എത്തുന്ന ധനികരുെട തിളക്കം കണ്ട്
അവർ അങ്ങെന കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. പാവങ്ങൾ എേപ്പാ�
ഴും തടവറയ്ക്കുള്ളിലാണ്. ഉപ്പുമാവ് പങ്കുവച്ച് െകാടു�
ക്കുേമ്പാൾ ൈവരുദ്ധ്യേമാ ൈവജാത്യേമാ ഇല്ലാെത
ഒേര തരത്തിൽ നീങ്ങുന്ന ജീവിതത്തിെന്റ കാരാഗൃഹ�
ത്തിൽ കിടക്കുന്നു അവൾ. ഭർത്താവ് െതങ്ങിെന്റ മു�
കളിൽ നിന്നു വീണു മരിക്കുന്നതുവെര അവൾ പരിച�
രണെമന്ന തടവറയ് ക്കകത്ത്. ആശ്രമത്തിൽ പണ�
മുള്ളവെര മാത്രം കുറുക്കു വഴിയിലൂെട സ്വാമിജിയു�
െട അടുക്കെലത്തിക്കുന്ന അവൾ േവെറാരു തടവറ�
യിൽ, എല്ലാം െകാള്ളാം. പേക്ഷ കഥ നാലും മൂന്നും
ഏഴ് എന്ന തത്ത്വത്തിൽ മാത്രം അടിയുറച്ചിരിക്കുന്നു.
അതിെന പന്ത്രണ്ടായി കാണാൻ പദ് മയ് ക്കു കഴിയു�
കയില്ല. എനിക്കു പരിചയമുള്ള ജാനകി എന്ന സാ�
ധാരണക്കാരിയായ െപണ്ണ് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ
കയറുേമ്പാൾ ആഹ്ലാദത്തിെന്റ പാൽക്കടലിൽ നിന്ന്
ഉയർന്നു വരുന്ന ലക്ഷ്മീേദവിയാകും. ആ മാറ്റം ഇക്കഥ�
യിലില്ല.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1. ആദിപാപെമന്നത് ഏദൻ
േതാട്ടത്തിൽ വച്ചുണ്ടായതല്ല.
ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ അതു
നിരന്തരം െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നു. മലയാളത്തിൽ നാരായണ�
ക്കുരുക്കൾ എഴുതിയ ‘പാറപ്പു�
റം’ എന്ന േനാവലിൽ ആ പാ�
പമുണ്ട്. അക്കാലെത്ത മഹാ�
രാജാവിെന വഴിെതറ്റിച്ചിരുന്ന ഒരുേദ്യാഗസ്ഥെന
അതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പാഴം രാമൻപിള്ള
എന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന സി. വി. രാ�
മൻപിള്ള ‘േപ്രമാമൃത’െമന്ന ആഖ്യായികയിൽ ദുഷ്ട�
കഥാപാത്രമാക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു. വയലാർ രാമവർ�
മ്മയുെട രണ്ടാമെത്ത വിവാഹെത്ത നീചമാക്കി വർ�
ണ്ണിച്ച് ഇവിെടെയാരാൾ േനാവെലഴുതി. ഞാൻ െച�
യ്യാത്ത കുറ്റം െചയ്തുെവന്ന് ധരിച്ച് പി. െക. ബാലകൃ�
ഷ്ണൻ എെന്ന അസഭ്യങ്ങളിൽ മുക്കി േനാവെലഴുതി.
െസാമർ േമാമിെന്റ Cakes and Ale എന്ന േനാവലി�
െല ഒരു കഥാപാത്രം (Kear എന്നാെണന്നു േതാന്നു�
ന്നു േപര്) പ്രസിദ്ധനായ േനാവലിസ് റ്റ് Sir Hugh
Walpole-െന്റ പ്രതിരൂപമാണ്. േറ്റാമസ് മാനിെന്റ
Joseph and His Brothers എന്ന േനാവലിെല ബൻ�
യമിൻ, മാനിെന്റ തെന്ന സേഹാദരനാണ്. െക. സു�
േരന്ദ്രെന്റ പല േനാവലുകളും ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന�
വെര െകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. േമാശമായും അല്ലാെതയും.

േറ്റാമസ് മാൻ

ഇെതാന്നും ശരിയല്ല. ജീവിച്ചി�
രിക്കുന്നവെര കഥാപാത്രങ്ങളാ�
ക്കുേമ്പാൾ ഫിക് ഷെന്റ തലത്തി�
േലക്ക് ഉയർത്തിയാൽ വലിയ
േദാഷമില്ല. അതല്ല ഇന്നെത്ത
സ്ഥിതി. പ്രതികാരം െചയ്യലാണ്
പലരുെടയും ലക്ഷ്യം. അരുന്ധ�
തി േറായിയുെട േനാവലിൽ ശ്രീ.

ഇ. എം. എസ്സിെന അപകർഷെപ്പടുത്തി ആേലഖനം
െചയ്തത് ആദിപാപവും സമകാലിക പാപവുമാണ്.
ആവിഷ്കാര ശക്തിയുള്ള േനാവലാണ് അരുന്ധതിയു�
േടത്. പേക്ഷ ഒരു മഹാവ്യക്തിെയ അപാകീർത്തി�
െപ്പടുത്തിയത് ശരിയല്ല. ഇ. എം. എസ്സ്. Defamation
Act അനുസരിച്ച് േകാടതിയിൽ േപാകാത്തത് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ മഹാമനസ് കത െകാണ്ടു മാത്രമാെണന്നു
നമ്മൾ ധരിച്ചാൽ മതി.

െബൻ ഓക്രി

2. ൈനജീരിയൻ േനാവലിസ്റ്റും
കവിയുെമാെക്കയായ െബൻ
ഓക്രി (Ben Okri, born 1959) The
Famished Road എന്ന േനാവ�
ലിെന്റ േപരിൽ ബുക്കർ സമ്മാ�
നം േനടിയ ആളാണ്. 1991-
ലാണ് അേദ്ദഹത്തിന് അതുകി�

ട്ടിയെതന്ന് ഓർമ്മ പറയുന്നു. പിന്നീട് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ Dangerous എന്ന േനാവൽ വായിച്ചേപ്പാൾ സു�
പ്രധാനമായ ആഫ്രിക്കെനഴുത്തുകാരനാണ് ഓക്രി�
െയന്ന് എനിക്കു േതാന്നി. ഇന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
A Way of Being Free എന്ന പ്രബന്ധ സമാഹാരം
വായിച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ (Phoenix House, London,
Pages 133, Rs. 548.10) മഹത്ത്വത്തിേലക്കു കുതിച്ചു
െചല്ലുന്ന പ്രതിഭാശാലിയാണ് അേദ്ദഹെമന്ന് എനി�
ക്ക് എഴുേതണ്ടിയിരിക്കുന്നുെവന്നു േതാന്നി. ഭാവാ�
ത് മകവും അപഗ്രഥനാത് മകവുമായ പത്തു രചനകൾ
ഇപ്പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്വഭാവം വായ�
നക്കർക്കു മനസ്സിലാക്കിെക്കാടുക്കാനായി ചില ഭാ�
ഗങ്ങൾ ഞാെനടുത്തു കാണിക്കുന്നേതയുള്ളൂ. മഹാ�
നായ ഓക്രിെയ നിരൂപണം െചയ്യാേനാ വിമർശി�
ക്കാേനാ എനിെക്കന്ത് അധികാരം? ഭാഷാന്തരീ�
കരണം കലാെകാലപാതകമായതുെകാണ്ട് ഓക്രി
എഴുതിയതു തെന്ന ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. മലയാളം
മാത്രം വായിക്കുന്നവർ ദയാപൂർവം ക്ഷമിക്കണം.

1. Region touches at the
place where imagination
blends into the divine. Poetry
touches us where religion is
inseperable from the wholly
human. In heaven there could
be no poetry. The same is
true of hell. It is only on a
sphere where heaven and hell
are mixed into the fabric of
the mortal frame that poetry, is possible (While the
world sleeps).

2. With the greatest writers, you continue to become
more of the story long after you have finished it. If
the two joys, the first teaches us humility while the
second deepens our humanity (The joys of
Story telling-1).

3. The greater the visible order, the greater the hidden
disorder (The Human Race is not yet free - For Salman
Rushdie).

4. The Cubists were excited by the fourth dimension
in art. The African Sculptors bore testament to a
fifth dimension, a world of sprits (Among the Silent
Stones).

5. There are some things on earth that are stranger
than death. One of these in the eternal human quest
for justice; a people cannot live without it and in
due course they will be prepared to die to make it
possible for their children (Fables are made of this—
For Ken Saro-Wiwa).

6. Politics is the art of possible; creativity is the art
of the impossible (The Joys of Story telling-3).

മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യേസ്നഹിെയയും മഹാനായ
ഒരു സാഹിത്യകാരെനയും ഞാൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
കാണുന്നു.

കഥ എങ്ങെന എഴുതണം

ക്നുട്ട് ഹാംസുൺ

1920-ൽ േനാബൽസ്സമ്മാനം േന�
ടിയ ക്നുട്ട് ഹാംസുൺ ഈ ശതാ�
ബ്ദത്തിെല giant ആയി വിേശഷി�
പ്പിക്കെപ്പടുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
Lecture Tour എന്ന െചറുകഥ മൗ�
ലികത െകാണ്ടും ഭാവനാദീപ്തി
െകാണ്ടും അദ്വിതീയമാണ്. സം�
േക്ഷപിച്ചു പറയുേമ്പാൾ കലയുെട

േശാഭ നഷ്ടെപ്പടുന്ന ഭീതിേയാെട ഞാൻ അതിനു തു�
നിയുന്നു.

“ഞാൻ ആധുനിക സാഹിത്യെത്തക്കുറിച്ച് പ്ര�
ഭാഷണം നിർവഹിക്കാൻ ദ്രാമൻ നഗരത്തിേല�
ക്കു േപായി. ൈകയിൽ പണമിെല്ലങ്കിലും ഞാൻ
ആ പട്ടണത്തിൽ െചല്ലാനായി തീവണ്ടിയിൽ
കയറി. തീവണ്ടിയിലിരുന്നു ഞാൻ പ്രഭാഷണം
പഠിച്ചു. ഞാൻ ആ പട്ടണത്തിെല പ്രമുഖനായ
ഒരു പത്രാധിപെര കണ്ടു. “ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു മു�
ന്നറിയിപ്പു തരുന്നു. ഉള്ള പണം നഷ്ടെപ്പടും നി�
ങ്ങൾക്ക്. ഇവിെടയുള്ളവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യ�
ങ്ങളിൽ താല്പര്യേമയില്ല” എന്നാണു പത്രാധിപർ
പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒരു േഹാൾ വാടകയ്ക്ക് എടു�
ത്തു. പ്രഭാഷണമുെണ്ടന്നു പരസ്യം െകാടുത്തു
പത്രങ്ങളിൽ. ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കാൻ േപാകുന്ന
കൃത്യത്തിെന്റ മഹനീയതേയാർത്ത് എനിക്കു മാ�
നസിേകാന്നമനമുണ്ടായി. സമയമായി. റ്റിക്കറ്റ്
വില്പനക്കാരൻ സന്നദ്ധൻ. പേക്ഷ എത്ര കാത്തി�
രുന്നിട്ടും ആരും പ്രസംഗം േകൾക്കാൻ വന്നില്ല.
അേന്ന ദിവസം മൃഗങ്ങെളയും െകാണ്ട് ഒരുത്തൻ
വന്നിട്ടുണ്ട് അവിെട. കുരങ്ങുകൾ, കരടി, രണ്ടു െച�
ന്നായ്ക്കുട്ടികൾ, ഒരു നിലക്കരടി, ഒരു കഴുതപ്പുലി
ഇവയാണു മൃഗങ്ങൾ. ഞാൻ കഴുതപ്പുലിെയക്കു�
റിച്ച് ഒരു പ്രഭാഷണമങ്ങു കാച്ചി ഡയക്ടറുെട നിർ�
േദ്ദശമനുസരിച്ച്. “ഞാൻ ഇതുേപാെലെയാരു പ്ര�
സംഗം മുൻപ് േകട്ടിേട്ടയില്ല” എന്നാണു ഡയറ�
ക്ടർ പറഞ്ഞത്. “മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിെന ചലനം
െകാള്ളിക്കാൻ സാഹിത്യത്തിനു ശക്തിയുെണ്ട�
ന്നു െതളിഞ്ഞിേല്ല” എന്നു ഞാൻ അയാേളാടു
േചാദിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്കു േശഷം നാട്ടിേലക്കു വരാൻ
ഞാൻ തീവണ്ടിയിൽ കയറി.”

സാഹിത്യത്തിെന്റ സൗന്ദര്യെത്ത അവഗണിച്ച് മൃഗീ�
യതെയ അംഗീകരിക്കുന്ന േലാകജനതയുെട േനർക്കു�
ള്ള അതിശക്തമായ ആഘാതമാണ് ഇക്കഥ. വന്ധ്യ�
മായ ഈ േലാകത്ത് മൃഗീയത വിരാജിക്കുന്നു. മനു�
ഷ്യെന ഉയർത്തുന്ന സാഹിത്യത്തിന് ഒരു സ്ഥാനവു�
മില്ല എന്നു ഭംഗ്യന്തേരണ പറയുകയാണ് ക്നുട്ട് ഹാം�
സുൺ. ഇേദ്ദഹം ഇക്കാലത്തു േകരളത്തിൽ ജനിച്ചില്ല�
േല്ലാ, മലയാളത്തിൽ കഥകെളഴുതിയില്ലേല്ലാ എെന്ന�
നിക്കു ദുഃഖം.

□
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എം. കൃഷ്ണൻ നായർ

തിരുവനന്തപുരത്ത് വി. െക. മാധവൻ പിള്ളയുെടയും ശാര�
ദാമ്മയുെടയും മകനായി 1923 മാർച്ച് 3-നു ശ്രീ എം. കൃഷ്ണൻ
നായർ ജനിച്ചു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േശഷം തിരുവന�
ന്തപുരം യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാളജിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ
ബിരുദാനന്തര ബിരുദം േനടി. പഠനത്തിനു േശഷം മല�
യാള സാഹിത്യാധ്യാപകനായി അേദ്ദഹം പല കലാലയ�
ങ്ങളിലും േസവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. എറണാകുളം മഹാരാജാ�
സ് േകാളജിൽ നിന്നു മലയാള വിഭാഗം തലവനായി വിര�
മിച്ചു.

സാഹിത്യവാരഫലം
36 വർഷേത്താളം തുടർച്ചയായി അേദ്ദ�
ഹം എഴുതിയ (1969 മുതൽ മരണത്തി�
നു ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യ�
വാരഫലം ഒരുപേക്ഷ േലാകത്തിെല
തെന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ച സാഹിത്യ പംക്തി ആയിരി�
ക്കും. മലയാളനാട് വാരികയിലാണ്
അേദ്ദഹം തെന്റ പംക്തി എഴുതിത്തു�

ടങ്ങിയത്. മലയാളനാട് നിന്നുേപായതിനു േശഷം കലാ�
കൗമുദി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും അതിനു േശഷം സമകാലിക മല�
യാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫലം പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ അറിവുണ്ടായിരു�
ന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂേറാപ്പു വെരയും,
ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴുത്തുകാെര േക�
രളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി. പാവ്  േലാ
െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി കവബാത്ത
തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളികളുെട വാ�
യനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരുെട പങ്കു
െചറുതല്ല.

സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആഥിത്യമര്യാദക്കാരനുമായി�
രുന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ കർശന�
മായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിെന്റ േപരും
പ്രശസ്തിയും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമാ�
യി ഔന്നത്യമുള്ള രചനകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും
മെറ്റല്ലാം വ്യർത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറ�
ച്ചു വിശ്വസിച്ചു. സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ
പത്രപ്രവർത്തനത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവി�
യൽ’ എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി,
‘അതുെകാണ്ടാണെല്ലാ, ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35
വർഷമായി സാഹിത്യ വാരഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും
കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകരമായ രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാ�
ള്ളുന്ന നർമവും മലയാളികളുെട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചു�
ള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാത്മകവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാ�
ഹിത്യ വാരഫലെത്ത വായനക്കാർക്കു പ്രിയങ്കരമാക്കി.

1995 ജൂൺ 25-ന് കലാകൗമുദി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്ത്.

അതിഗഹനമായ വായനയുെട ഉടമയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നാ�
യർ. ഓേട്ടാറിക്ഷാ ൈഡ്രവർമാർ മുതൽ േകാേളജ് െപ്രാഫ�
സർമാർ വെരയും നവകവികൾ മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ
വെരയും സാഹിത്യവാരഫലത്തിെന്റ പുതിയ ലക്കങ്ങ�
ൾക്കുേവണ്ടി കാത്തിരുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ മൗ�
ലികതയുള്ള എഴുത്തുകാർ ഇെല്ലന്നും േടാൾേസ്റ്റായിയും േതാ�
മസ് മാനുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹി�
ത്യകാരന്മാർ ബഹുദൂരം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന്
അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരെത്ത സായാഹ്ന നടത്തക്കാർക്ക് പരിചി�
തനായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നായർ. ഇന്ത്യൻ േകാഫി െഹൗ�
സിെല പതിവുകാരനായിരുന്ന അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപു�
രെത്ത േമാേഡൺ ബുക് െസന്ററിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകനും
ഉപയുക്താവുമായിരുന്നു. സാഹിത്യരംഗെത്ത േസവനങ്ങ�
ൾക്ക് അേദ്ദഹത്തിനു ജി. െക. േഗാെയങ്ക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.
േകരള യൂണിേവഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനക�
ൾക്കായി ഒരു പ്രദർശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ
കാല ഉപന്യാസങ്ങളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യ�
ത്തിെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കു�
ന്നു (1979), സാഹിത്യ വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ
തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.

െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു സ്വകാ�
ര്യ ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു. ന്യുേമാണി�
യയും ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമായിരുന്നു മരണ കാര�
ണം.

(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിനും വാരഫലത്തിെല ചിത്രങ്ങൾക്കും വി�
ക്കിപീഡിയേയാട് കടപ്പാട്.)
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക് േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു�
കെളാ 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 ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകേയാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ�
ന്റുകളായി േചർക്കുകേയാ െചയ്യുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും
വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സാ�
യാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്ന�
താണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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