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സാഹിത്യവാരഫലം
1997/11/21-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

“മഹനീയങ്ങളായ കഥകൾ നി�
ങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുള്ളവയാണു്. വീണ്ടും
േകൾക്കാൻ അഭിലാഷമുളവാക്കു�
ന്നവയാണു്. നിങ്ങൾക്കു് അവ�
യിൽ എവിെടയും കടന്നുെചല്ലാം.
സസുഖം അവിെട വസിക്കുകയും
െചയ്യാം. പ്രകമ്പനം ജനിപ്പിേച്ചാ
സൂത്രപ്പണിയാർന്ന പര്യവസാനമു�
ണ്ടാക്കിേയാ അവ നിങ്ങെള ചതിക്കില്ല. മുൻകൂട്ടി കാ�
ണാത്തവെകാണ്ടു് അത്ഭുതെപ്പടുത്തുകയില്ല. നിങ്ങൾ
താമസിക്കുന്ന വീടുേപാെല അവ പരിചിതങ്ങളാണു്.
അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുെട േപ്രമഭാജനത്തിെന്റ െതാലി�
പ്പുറെത്ത ഗന്ധം േപാെല. അവ എങ്ങെന അവസാ�
നിക്കുെമന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം. എങ്കിലും അറിഞ്ഞു�
കൂെടന്ന മട്ടിൽ അവ േകൾക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം മരി�
ക്കുെമന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാെമങ്കിലും അതറിഞ്ഞുകൂ�
െടന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. അതു് മരിക്കു�
ന്നു. ആരു് േസ്നഹം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു, ആരു് സാ�
ക്ഷാത്കരിക്കുന്നില്ല. എെന്നല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം.
എന്നാലും നിങ്ങൾക്കു് അവ വീണ്ടും അറിയണം”.

അരുന്ധതീേറായി

ആട്ടക്കഥകളിെല േശ്രഷ്ഠങ്ങളായ
കഥകെളക്കുറിച്ചു് അരുന്ധതീ�
േറായി തെന്റ ‘The God of small
Things’ എന്ന േനാവലിൽ പറഞ്ഞ�
താണു് ഇതു്. ഇതു് അരുന്ധതീേറാ�
യിയുെട േനാവലിനുതെന്ന നേന്ന

േചരും. ഇതിെല കഥ ഒരു തരത്തിൽ അെല്ലങ്കിൽ
മെറ്റാരു തരത്തിൽ നമ്മൾ േകട്ടിരിക്കും. പേക്ഷ, ശ്രീ�
മതി അതു പറയുേമ്പാൾ വീണ്ടും േകൾക്കാൻ െകാ�
തി. േനാവലിെല കഥാപാത്രങ്ങെള നമ്മൾ നിത്യ�
ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിരിക്കും. എങ്കിലും അവെര േനാ�
വലിൽ വീണ്ടും കാണാൻ അഭിലാഷം. എന്താണു്
ഇതിനു് കാരണം? അരുന്ധതീ േറായി ഭാവന െകാ�
ണ്ടു് ചിരപരിചിതമായവെയ നൂതനത്വമുള്ളവയാക്കു�
ന്നു. ശീലെമന്ന മട്ടിൽ നമ്മൾ േലാകത്തുള്ളവെയെയ�
ല്ലാം കാണുന്നു. ശീലജന്യങ്ങളായ അനുഭൂതികൾക്കു്
മാറ്റം വരുത്തി നൂതനമായ അനുഭൂതികൾ നൽകുന്നു
പ്രതിഭാശാലിനിയായ അരുന്ധതീ േറായി. ഓേരാ
പ്രാപഞ്ചിക സംഭവത്തിലും അത്ഭുതാംശം അടങ്ങി�
യിരിക്കുന്നുെവന്നും ചിരപരിചിതത്വത്തിെന്റ ഒരു
േനർത്ത പാട അതിെന ആവരണം െചയ്തിരിക്കുന്നു�
െവന്നും കലാകാരൻ പ്രതിഭെകാണ്ടു് ആ പാട മാറ്റി
വിസ്മയാംശെത്ത പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നുെവന്നും േകാൾറി�
ജ്ജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ ആവരണെത്ത അനായാസ�
മായി ദൂരീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണു് അരുന്ധതീ േറാ�
യിയുേടതു്. അേപ്പാൾ അയ്മനെമന്ന പ്രേദശവും ആ
വീടും സമീപെത്താഴുകുന്ന നദിയും മുഖ്യകഥാപാത്ര�
ങ്ങളായ മാമാച്ചിയും അമ്മുവും (മാമാച്ചിയുെട മകൾ)
ചാേക്കായും (മാമാച്ചിയുെട സേഹാദരൻ) മാർഗററ്റും
(ചാേക്കായുെട ഭാര്യ—ഇംഗ്ലണ്ടുകാരി) േസാഫിയും
(ചാേക്കായുെട മകൾ) റാേഹൽ, എസ്ത ഈ ഇരട്ടക്കു�
ട്ടികളും (അമ്മുവിെന്റ മക്കൾ) െവളുത്തയും (പരവ വർ�
ഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ടവൻ) േബബിെക്കാച്ചമ്മയും (അമ്മുവി�
െന്റ അമ്മായി) നൂതന പ്രകാശത്താൽ മുങ്ങി നിൽ�
ക്കുന്നു. അവർ വല്ല വ്യക്തികളുേടയും പ്രതിരൂപങ്ങ�
ളാേണാ? നിരൂപകനു് അതു് ആേലാചിേക്കണ്ടതില്ല.
അവരുെട വികാരവിചാരങ്ങൾ തുല്യങ്ങളായ വികാ�
രവിചാരങ്ങൾ വായനക്കാരിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നതുെകാ�
ണ്ടു് അവ കലാപരമായി സത്യസന്ധതയുള്ളവയായി�
ത്തീർന്നു. സത്യാത്മകതയുെട േതാന്നൽ ഉളവാക്കു�
ന്നതിലാണു് േനാവലിെന്റ വിജയമിരിക്കുന്നതു്. ആ
േതാന്നൽ അരുന്ധതി േറായി ഭാവന െകാണ്ടു് ജനി�
പ്പിക്കുന്നതിനാൽ അമ്മുവിെന്റ മരണം, േസാഫിയയു�
െട മുങ്ങിമരണം ഇവെയല്ലാം നമ്മെള പിടിച്ചു കുലുക്കു�
ന്നു. ഇതിെലാെക്ക കൂടുതലായി േനാവലിസ്റ്റ് എന്തനു�
ഷ്ഠിക്കാനുണ്ടു്?

േകാൾറിജ്ജ്

ചാക്രികഗതി അവലംബിച്ചാണു്
അരുന്ധതീ േറായി ആഖ്യാനം
നിർവഹിക്കുന്നതു്. േരഖാരൂപമാ�
ണു് ആഖ്യാനെമങ്കിൽ ഒരു സ്ഥല�
ത്തു െചന്നു് എത്തണമേല്ലാ. ചാ�
ക്രികമായ ആഖ്യാനത്തിൽ ലക്ഷ്യ�
മില്ല. അതു് പ്രശ്നങ്ങൾ നിർമ്മി�
ച്ചു െകാണ്ടു് അനവരതം ഭ്രമണം െചയ്യുന്നു. ചാക്രിക�
ഗതിയല്ല േസാെഫാക്ലിസിെന്റ ‘ഈഡിപ്പസ്’ നാട�
കത്തിലുള്ളതു്. എങ്കിലും എെന്റ ആശയം വ്യക്തമാ�
ക്കാനായി അതിെന അവലംബിച്ചു പറയുകയാണു്.
ഈഡിപ്പസ്, തെന്റ കണ്ണുകൾ കുത്തിെപ്പാട്ടിച്ചേതാെട
നാടകം അവസാനിക്കുന്നില്ല, അതിനുേശഷം എന്തു�
ണ്ടായി എന്നു് േപ്രക്ഷകർ അെല്ലങ്കിൽ വായനക്കാർ
ആേലാചിക്കുന്നു. ഒരു പ്രേദശത്തിെലയും അവിട�
െത്ത ആളുകളുെടയും ദുരന്തങ്ങൾക്കുേശഷം എന്തുണ്ടാ�
യി എന്നു നമ്മെളെക്കാണ്ടു് ആേലാചിപ്പിക്കുന്നു അരു�
ന്ധതിേറായി. ഇെതാരു കലാൈവദഗ്ദ്ധ്യമാണു്. ചാ�
ക്രികമായ ആഖ്യാനം സ്വീകരിച്ചതിെന്റ ഫലമാണു്
ഇതു്.

“അന്യെര അപമാനിക്കാതിരി�
ക്കാൻ, അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ
ഞാൻ എന്തുെചയ്യണം”?
“കവി പറഞ്ഞതുേപാെല
ഓേരാ ദിനം പുലരുേമ്പാഴും
ഇതു് എെന്റ അവസാനെത്ത
ദിനമാെണന്നു് കരുതണം”.

എല്ലാ േനാവലിസ്റ്റു�
കളും അനുഭവങ്ങെള
ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, ആ അനുഭവ�
ങ്ങളുെട പുനരാവിഷ്കാ�
രം അനുവാചകരിലും
അനുഭൂതി ഉളവാക്കണ�
െമങ്കിൽ ഉചിതങ്ങളായ പദങ്ങെള വിന്യസിക്കണം.
ഈ അസുലഭസിദ്ധിയാൽ അനുഗ്രഹീതയാണു് അരു�
ന്ധതീേറായി. അസാധാരണമായ പദവിന്യാസ പാ�
ടവമാണു് ഈ േനാവലിസ്റ്റ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു്. കഥ�
കളിൽ ഭീമൻ ദുശ്ശാസനെന െകാല്ലുന്ന രംഗം അരുന്ധ�
തീ േറായി വർണ്ണിക്കുന്നതു് േനാക്കുക:

േലവി േസ്റ്റ്രാസ്

“He clubbed Dushasana to the
floor. He pursued every feeble
tremor in the dying body with
mace, hammering at it until it was
stilled. An iron smith flattening
every pit and bulge. He continued

to kill him long after he was dead. Then, with his
bare hands he tore the body open. He ripped its
innards out and stooped to lap blood straight from
the bowl of the torn carcass, his crazed eyes peeping
over the rim, glittering with rage and hate and
mad fulfilment. Gurgling blood-bubbles pale pink
between his teeth. When he had drunk enough, he
stood up, bloody intestines draped around his neck
like a scarf and went to Draupadi and bathed her
hair in fresh blood”

വികാരങ്ങൾക്കും ബിംബങ്ങൾക്കും നിറമുെണ്ടന്നു
സങ്കല്പിക്കാേമാ? സങ്കല്പിക്കാെമങ്കിൽ േനാവലിസ്റ്റി�
െന്റ ഈ വർണ്ണന വർണ്ണേനാജ്ജ്വലതയാർന്നതാണു്.
കവിഹൃദയമുള്ള എഴുത്തുകാരിയിൽ നിേന്ന ഇത്തരം
വാക്യങ്ങൾ വരികയുള്ളൂ.

മാർേകസ്

ലാറ്റിനേമരിക്കയിൽ
മാർേകസിെന്റയും മറ്റുള്ളവരുെട�
യും േനാവലുകൾ ആവിർഭവിച്ച�
േപ്പാൾ പൂർവ്വ േനാവലുകളിൽ നി�
ന്നു് അവ േവർെപട്ടുനിൽക്കുന്നുെവ�
ന്നു കണ്ടു് നിരൂപകർ അവരുെട
േനാവലുകൾ ജനിപ്പിച്ച സ്ഥിതിവി�
േശഷെത്ത boom എന്നു വിളിച്ചു. പരമ്പരാഗതമായ
സങ്കല്പങ്ങെളയും ഋജുേരഖയിലൂെടയുള്ള ആഖ്യാനങ്ങ�
െളയും ദൂരീകരിച്ചു് മാർേകസും സുഹൃത്തുക്കളും േനാ�
വൽ രചനയിൽ ഒരു നൂതന കലാസേങ്കതം െകാ�
ണ്ടുവന്നേപ്പാൾ ലാറ്റിനേമരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല േലാ�
കെമമ്പാടും ഒരു നൂതനശബ്ദം േകൾക്കുകയുണ്ടായി.
അതാണു് boom, മുഴക്കം. അരുന്ധതീ േറായിയുെട
ഈ േനാവലിൽ ആ വിധത്തിെലാരു മുഴക്കം ഉണ്ടാ�
ക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന മറ്റു ഇന്ത്യൻ
എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നു മാറി നവീനമായ ആവിഷ്കാര�
ൈശലിയിൽ തെന്റ പാടവം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ഈ
േനാവെലഴുത്തുകാരി. ശാരീരികാനുഭവങ്ങെള മാന�
സികാനുഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ അവർ അചുംബിതങ്ങ�
ളായ കല്പനകൾ, ബിംബങ്ങൾ ഇവ സ്വീകരിക്കുന്നു.
ഭാരതീയ സാഹിത്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉദിച്ചുയർന്ന
ഈ നക്ഷത്രെത്ത േനാക്കി ഞാൻ ആദരാത്ഭുതങ്ങ�
േളാെട നിൽക്കുന്നു.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: സന്മാർഗ്ഗത്തിനു് ൈദവികാടിസ്ഥാനമു�
േണ്ടാ?

ഉത്തരം: ക്േളാദ് േലവി േസ്റ്റ്രാസ് പറഞ്ഞതിെന
അവലംബിച്ചാണു് ഞാൻ ഈ േചാദ്യത്തിനു് ഉത്ത�
രം എഴുതുന്നതു്. ഒരു മുന്തിരിച്ചാറു് തെന്ന ഒേരയള�
വിൽ ഒേര തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാസുകളിലാക്കി അതി�
ഥിയും ആതിേഥയനും അവ പരസ്പരം ൈകമാറുന്നു.
കുടിക്കുന്നു. സാമൂഹികബന്ധമുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രവൃ�
ത്തിയാണതു്. അഗമ്യഗമനം ഒഴിവാക്കാനായി ഒരു
കുടുംബത്തിെല ആളുകൾ മറ്റു് കുടുംബത്തിൽ നിന്നു
വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ആ മറ്റു് കുടുംബത്തിെല ആളു�
കൾ ഇേങ്ങാട്ടും. ഇതും സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ�
ക്കു് അേന്യാന്യബന്ധമുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയാ�
ണു്. ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ ഐശ്വരാംശെമവിെട?

േചാദ്യം: െകാലുസ്സിട്ട ചില െപൺകുട്ടികൾ അതിൽ
മുത്തുകൾ േചർത്തു് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി നടക്കുന്നതു്
അസഹനീയമേല്ല?

ഉത്തരം: െപൺകുട്ടികൾക്കു് സൗന്ദര്യമുെണ്ടങ്കിൽ
അവരുെട പാദാഭരണത്തിൽ നിന്നുയരുന്ന ശബ്ദം
േശ്രാതാക്കൾക്കു് ആഹ്ലാദദായകമായിരിക്കും. സൗ�
ന്ദര്യവും മൃദുലനാദവും നല്ലേപാെല ഇണങ്ങും.

േചാദ്യം: അന്യെര അപമാനിക്കാതിരിക്കാൻ,
അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്തുെചയ്യണം?

ഉത്തരം: കവി പറഞ്ഞതുേപാെല ഓേരാ ദിനം
പുലരുേമ്പാഴും ഇതു് എെന്റ അവസാനെത്ത ദിനമാ�
െണന്നു് കരുതണം.

േചാദ്യം: ഇന്നെത്ത എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ൈലം�
ഗികീകരണം കാണുന്നു. ഇങ്ങെന േപായാൽ േലാ�
കം നശിക്കിേല്ല സാേറ?

ഉത്തരം: ഈ പ്രക്രിയ ഇേപ്പാൾ മാത്രമല്ല പണ്ടും
ഉണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വവശ്യമായ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം
ഉള്ള കാലമത്രയും അതു നിലനിൽക്കുകയും െചയ്യും.
മഹാനായ വാസ്തുശില്പവിദഗ്ദ്ധൻ ബ്രൂേനൽ ലാസ്കി
(Brunelleschi) കുംഭേഗാപുരങ്ങൾ (domes) നിർമ്മി�
ച്ചതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാമുകിയുെട വേക്ഷാജങ്ങളു�
െട ആകൃതിയിലായിരുന്നുെവന്നു ഞാൻ വായിച്ചറി�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

േചാദ്യം: വ്യായാമം െചയ്യാറുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഇേപ്പാഴില്ല, ഒരു കാലത്തു െചയ്തിരുന്നു.
അന്നു് വ്യായാമം െചയ്യുന്നതിൽ നിന്നു് പല േരാഗ�
ങ്ങളും എനിക്കുണ്ടായി. അേതാെട അതു് നിറുത്തി.
ഇേപ്പാൾ വ്യായാമം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് േരാഗങ്ങൾ
ഇല്ല.

േചാദ്യം: െസക്രട്ടറിയറ്റിനു് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന
േവലുതമ്പിദളവയുെട പ്രതിമ അനങ്ങുകിേല്ല?

ഉത്തരം: അനങ്ങും. ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി
പത്തുമണിേയാടു് അടുപ്പിച്ചു് ആ പ്രതിമയുെട അടു�
ത്തുകൂെട േപായേപ്പാൾ അതു് രണ്ടുൈകയും മുതുകി�
േലാട്ടാക്കി ‘പടാപടാ’െയന്നു അടിക്കുന്നതു് കണ്ടു.
മുതുകിൽ കടിച്ച െകാതുകുകെള അടിച്ചു െകാല്ലുകയാ�
യിരുന്നു പാവം േവലുത്തമ്പി.

േചാദ്യം: ഏറ്റവും വൃത്തിെകട്ട കാഴ്ചേയതു്?

ഉത്തരം: പുരുഷൻ തടിച്ച മുലക്കണ്ണുകൾ കാണി�
ച്ചുെകാണ്ടു് സ്ത്രീകളുെട മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതു്. (His
nipples peeped at Rahel over the top of the boundary
wall like a sad St. Bernard’s eyes’ എന്നു് അരുന്ധ�
തീ േറായിയുെട വാക്യം നൽകിയ പ്രേചാദനത്തിൽ
നിന്നാണു് ഈ ഉത്തരം)

സ്പഷ്ടത, അസ്പഷ്ടത

അയൻ റാൻഡ്

യാഥാർത്ഥ്യത്തിെല അംശങ്ങ�
െള മെറ്റാരു രീതിയിൽ സംവിധാ�
നം െചയ്യുന്നതാണു് ഭാവനെയന്നു്
അയൻ റാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
അതു് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള
പലായനമല്ല മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ
സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള
യാഥാർത്ഥ്യാംശങ്ങളുെട പുനസ്സംവിധാനമാെണന്നും
അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വീണ്ടും സംവിധാനം
െചയ്യാനുള്ള അംശങ്ങെളക്കുറിച്ചു് അയാൾക്കു് അറി�
വുണ്ടായിരിക്കണം. ആ അറിവുകൂടാെത സംവിധാനം
നടത്തിയാൽ ഭാവനയല്ല, േപടിസ്വപ്നമാണുണ്ടാവുക�
െയന്നും മദാമ്മയുെട അഭിപ്രായം.

ബ്രൂേനൽ ലാസ്കി

ഈ അറിവു് ബുദ്ധിേയാടു ബന്ധ�
െപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ജനിക്കുന്നതു്
മസ്തിഷ്കപരമായ ഭാവന, അറിവു്
വികാരേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കു�
േമ്പാൾ ഉളവാകുന്നതു് കലാത്മക
ഭാവന. മസ്തിഷ്കേത്താടു് ബന്ധെപ്പ�

ട്ട ഭാവന മസ്തിഷ്കത്തിനു മാത്രേമ ആഹ്ലാദം നൽകൂ.
കലാത്മക ഭാവന സഹൃദയെന്റ സത്തെയ ആഹ്ലാദമു�
ളവാക്കും. മദ്ധ്യാഹ്നേവളയിൽ സൂര്യൻ ജ്വലിച്ചു് നിൽ�
ക്കുേമ്പാൾ അകെലയുള്ള സൗധങ്ങൾ സ്പഷ്ടതേയാ�
െട കാണെപ്പടുന്നു. സായാഹ്നം കഴിഞ്ഞു് അർദ്ധാന്ധ�
കാരം വ്യാപിക്കുേമ്പാൾ ആ സൗധങ്ങൾ അസ്പഷ്ടത
ആവഹിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത കാഴ്ച കലാത്മക ഭാവന�
യ്ക്കു് സദൃശ്യം. രണ്ടാമേത്തതു് മസ്തിഷ്കപരമായ ഭാവന�
യ്ക്കു് തുല്യം.

ബാലചന്ദ്രൻ
ചുള്ളിക്കാട്

ശ്രീ. ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിെന്റ
‘െവളിവു്’എന്ന കാവ്യം (മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്) ബുദ്ധിക്കു് സംതൃപ്തിയ�
രുളുന്നു. േവശ്യയുെട ശവം ശകുന�
മായി കണ്ടേപ്പാൾ എല്ലാം ശുഭമാ�
യി വരുെമന്നു് കാവ്യത്തിെല വ്യ�
ക്തിക്കു് വിശ്വാസം. പേക്ഷ സമ�
കാലിക േലാകത്തിനു് േയാജിച്ച�
മട്ടിൽ എല്ലാം അശുഭമായി പര്യ�
വസാനിക്കുന്നു. ചന്ദ്രൻ േപാലും തിമിരകാളിയുെട കു�
ണ്ഡലം േപാെല. കവിയുെട കർത്തവ്യം അനുവാചക�
െന്റ ചിത്തത്തിനു് വ്യാപകത്വം വരുത്തി, പഞ്ഞിെക്ക�
ട്ടിൽ തീ പിടിക്കുന്നതു് േപാെലയുള്ള ഒരനുഭവം ജനി�
പ്പിച്ചു് അയാെള മെറ്റാരു മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിക്കുക�
യണു്. ‘ഇന്റലക്ച്വലിെന്റ’—ൈധഷണിക ജീവിതം
നയിക്കുന്നവെന്റ—േജാലി സമുദായെത്ത അപഗ്രഥന
പാടവേത്താെട േനാക്കി വായനക്കാരൻ കാണാത്ത
അംശങ്ങൾ അയാളുെട മുൻപിൽ െകാണ്ടുവരികെയ�
ന്നതാണു്. ആ കൃത്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു ബാലചന്ദ്രൻ ചു�
ള്ളിക്കാടു്. അേദ്ദഹത്തിനു് മാത്രമുള്ള പ്രാഗത്ഭ്യേത്താ�
െട.

കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതുേപാെല

െവർജീനിയ വുൾഫ്

മല്ലാരി പ്രിയയായ ഭാമ ഒരു സമ�
രം െചയ്തു. സുഭദ്ര േതർ െതളിച്ചു.
പാരിതു് ഭരിച്ചു വിേക്റ്റാറിയ മല്ലാ�
ക്ഷീമണിയാൾക്കു് പാടവം ഇവ�
െയ്ക്കല്ലാറ്റിെനന്നാകിലും െചാേല്ല�
റും കവിതയ്ക്കു് മാത്രം അവരാളെല്ല�
ന്നു വന്നീടുേമാ? ആർക്കും സംശ�
യമില്ല. അവർ കവിതെയഴുതും.
കഥെയഴുതും. പേക്ഷ, പരിമിതമാണു് അവരുെട വി�
ഷയത്തിെന്റ വ്യാപ്തി എന്നു മാത്രം. ഒരു െവർജീ�
നിയ വുൾേഫാ േലഡി മൂറസാക്കിേയാ മേറ്റാ കാ�
ണും ആ െറയ്ഞ്ചു് ലംഘിച്ചു് െചല്ലാൻ കഴിഞ്ഞവർ.
െജയ്ൻ ഓസ്റ്റിെന്റ ഭാവനയ്ക്കു േപാലും പരിമിതത്വ�
മുണ്ടു്. ദാമ്പത്യജീവിതം, േപ്രമജീവിതം കാമുകെന്റ
ചതി ഇവെയാെക്ക ലംഘിച്ചു ൈവജാത്യവും ൈവവി�
ധ്യവുമാർന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അവർ�
ക്കു് കഴിയുകയില്ല. െചാട്ടച്ചാൺ വഴി മാത്രം കഷ്ടിച്ച�
ങ്ങു് പറക്കും പിടേക്കാഴിയാണു് സാഹിത്യകാരി. നീ�
ലാന്തരീക്ഷത്തിൽ കെണ്ണത്താത്ത ദൂരത്തിൽ ചിറകു�
കൾ വിടർത്തി അവയ്ക്കു് ചലനം കൂടാെത ഭ്രമണം െച�
യ്യുന്ന കൃഷ്ണപ്പരുന്തല്ല ശ്രീമതി. വിരളമാണു് സമഗ്രസ്പർ�
ശിയായ ജീവിതെത്ത സ്പർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എഴു�
ത്തുകാരികൾ. ഏതുേപാെല വിരളം? മകെന്റ ഭാര്യ�
െയ േസ്നഹിക്കുന്ന അമ്മയുേണ്ടാ? എന്തു വാരിേക്കാ�
രി െകാടുത്താലും മുഖം െതളിയുന്ന േവലക്കാരിയു�
േണ്ടാ? സുന്ദരിയായ െകാച്ചമ്മ തെന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നു�
െവന്നു് പറയാത്ത േവലക്കാരനുേണ്ടാ? ഉപകർത്താ�
വിെന കാണാനിടയായാൽ കണ്ടു എന്നു് ഭാവിക്കു�
ന്ന സ്ത്രീയുേണ്ടാ? പുസ്തകം വായിക്കാൻ െകാടുത്താൽ
അതിൽ ഒരു തുള്ളി മഷിെയങ്കിലും വീഴ്ത്താെത അതു്
തിരിച്ചു തരുന്ന ആളുേണ്ടാ? േസ്നഹിതെന ചതിക്കാ�
ത്ത സുഹൃത്തുേണ്ടാ? കാണാൻ െകാള്ളാവുന്ന േവല�
ക്കാരി വീട്ടിലുെണ്ടങ്കിൽ ഭാര്യ ഓഫീസിൽ േപായ
സമയത്തു് തലേവദന ഭാവിച്ചു് േനരെത്ത വീട്ടിെല�
ത്താത്ത പുരുഷനുേണ്ടാ? ഭർത്താവു് ചിലേപ്പാൾ േന�
രെത്ത വീട്ടിൽ െചന്നിരിക്കുെമന്നു ശങ്കിച്ചു് കുഞ്ഞി�
െന േനഴ്സറിയിൽ നിന്നു് വിളിക്കണെമന്നു് കൂട്ടുകാരി�
കേളാടു് പറഞ്ഞിട്ടു് ഓഫീസിൽ നിന്നു് മൂന്നുമണിേക്ക
ഇറങ്ങി വീട്ടിേലക്കു് ഓടാത്ത സ്ത്രീയുേണ്ടാ? ‘സമഗ്ര�
മായേത താൽപര്യജനകമാവൂ’ Only the exhaustive
is interesting എേന്നാ മേറ്റാ േറ്റാമസ് മാനിെന്റ ‘മാ�
ജിക് മൗണ്ടി’െന്റ അവതാരികയിൽ കണ്ട ഓർമ്മ�
യുെണ്ടനിക്കു്. സ്ത്രീകളുെട രചനകൾ പ്രതിപാദ്യ വി�
ഷയത്തിെന്റ സങ്കുചിത്വം കാണിക്കുന്നു. െഷാർഷ്
സാങ്ങ്തിെന്റ (Sand) േനാവലുകൾ േപാലും ഈ സാ�
മാന്യ നിയമത്തിനു് അപവാദങ്ങളായി വർത്തിക്കു�
ന്നില്ല. അരുന്ധതീ േറായുെട േനാവലിെന വാഴ്ത്തിയി�
ട്ടു് ഇങ്ങെന പറയുന്നതിൽ ൈവരുദ്ധ്യമിേല്ല എന്നു
േചാദിേച്ചക്കും ചിലർ. അരുന്ധതീേറായി തീർച്ചയാ�
യും exception ആണു്. അവരുെട േനാവൽ ഉപരിതല
സ്പർശിയല്ല. ആ പ്രവാഹത്തിൽ ആന്തര പ്രവാഹമു�
ണ്ടു്.

െജയ്ൻ ഓസ്റ്റ്

ചിരപരിചിതവും സ്ത്രീകൾക്കുമാ�
ത്രം പ്രാപ്യവുമായ വിഷയത്തി�
െന്റ അർത്ഥനകൾക്കു് വിേധയരാ�
യി കഥെയഴുതുകയാണു് ശ്രീമതി
േരഖ. െക. (മലയാളം വാരിക) വി�
വാഹിതയാകാൻ േപാകുന്ന യുവ�
തി കാമുകെന കാണാൻ വരുന്നു.
വിവാഹവാർത്ത അയാെള അറിയിച്ചിട്ടു് തിരിച്ചു േപാ�
കുന്നു. രണ്ടുേപർക്കും ദുഃഖം. ഇതു് ‘േനേര െചാേവ്വ’
പറഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ ഒരു ൈപങ്കിളിക്കഥ എന്നു പറ�
ഞ്ഞു് വായനക്കാരനു് ആശ്വസിക്കാമായിരുന്നു. കഥ�
യുെട ൈപങ്കിളിസ്വഭാവം മറയ്ക്കാനായി ശ്രീമതി. വക്ര�
രചനയിൽ അഭിരമിക്കുന്നു. അനുഭവം കൃത്രിമമായ�
തുെകാണ്ടു് ഭാവാവിഷ്കരണം അവർക്കു് സാധ്യമാവു�
ന്നില്ല. കുട്ടികൾ േപനാക്കത്തിെക്കാണ്ടു് കളിക്കുന്ന�
തു േപാെല, സുന്ദരികൾ സൗന്ദര്യം െകാണ്ടു കളിക്കു�
ന്നതുേപാെല കഥാകാരി വാക്കുകൾ െകാണ്ടു് കളി�
ക്കുന്നു. ഈ ബഹിർഭാഗസ്ഥങ്ങളായ വാക്കുകൾക്കു്
പിറകിൽ ജീവനുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളില്ല. വികാരമാർ�
ന്ന സംഭവങ്ങളില്ല. കാമുകിയുെട നിരാശാജന്യമായ
ശക്തി കാമുകെന്റ നിരാശാജന്യമായ ശക്തിേയാടു്
ഏറ്റുമുട്ടുന്നില്ല. ഭാവനാത്മകമായ മാനുഷികാനുഭവമാ�
ണു് കഥയിൽ കാേണണ്ടതു്. അതു് രചനയിൽ ഇല്ല.
ഉള്ളതു് കൃത്രിമത്വം മാത്രം. വാചാേടാപം മാത്രം.

പകിട്ടുകാണിക്കൽ

േറ്റാമസ് മാൻ

ഉച്ചയ്ക്കു് ഊണു് കഴിക്കുന്നതിേനാ�
ടു് േചർന്ന ലഹരിയിൽ ജനയി�
താവു് പറയും ‘ഇന്നു് ഫസ്റ്റ് േഷാ�
യ്ക്കു് നിങ്ങെളെയല്ലാവെരയും സി�
നിമയ്ക്കു് െകാണ്ടുേപാകും ഞാൻ.
ഒരുങ്ങി നിേന്നക്കണം. ഞാൻ
അഞ്ചരമണിക്കു് കാറുമായി വരും’.
ഈ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചു് ആ

നിമിഷം െതാട്ടു് അമ്മ, സേഹാദരിമാർ. ഞാൻ ഇവ�
െരല്ലാം ഒരുങ്ങിത്തുടങ്ങും. ‘അഞ്ചരമണിയായേല്ലാ
അച്ഛെന കാണുന്നില്ലേല്ലാ’ എന്നു് ഒരുവൾ പറയും.
അങ്ങെന കാത്തു നിൽക്കുേമ്പാൾ രക്തരൂഷിതങ്ങ�
ളായ കണ്ണുകേളാടു കൂടി ഗൃഹനായകൻ വീട്ടിൽ കയ�
റി വരും. ‘എന്തിനാടീ ഈ ഒരുക്കെമാെക്ക? എവിെട�
േപ്പാകാനാണു്’ എന്നു് േചാദ്യം. അേദ്ദഹെത്ത അമ്മ
ഓർമ്മിപ്പിക്കും. ‘ഇന്നു സിനിമയ്ക്കു് െകാണ്ടു േപാകാ�
െമന്നു് പറഞ്ഞെല്ലാ”. ജനയിതാവു്: “സിനിമ! ഞാൻ
പറെഞ്ഞാ. പറെഞ്ഞങ്കിൽ ഇനിെയാരു ദിവസമാ�
കാം”. ഇങ്ങെന ഒന്നല്ല ഒരായിരം തവണ ജനയി�
താവു് എെന്നയും മറ്റുള്ളവെരയും പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു
ദിവസം അടുത്ത വീട്ടിെല ആംേഗ്ലാ ഇന്ത്യക്കാരൻ
എേന്നാടു് േചാദിച്ചു: “What is the matter” ഞാൻ മറു�
പടി നൽകി: “We are all dressed up. But cannot go
anywhere”.

ശ്രീമതി െക. െക. യേശാദ േദശാഭിമാനി വാരിക�
യിൽ എഴുതിയ ‘െമറ്റിൽഡയുെട കണ്ണുകൾ’ എന്ന
െചറുകഥ വായിച്ചേപ്പാൾ ഞങ്ങളുെട കുടുംബത്തിൽ
കൂെടക്കൂെട ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന ‘സാർേട്ടാറിയൽ േപാം�
െപാസിറ്റി’ (Sartorial pomposity = വസ്ത്രസംബന്ധി�
യായ പകിട്ടു് കാണിക്കൽ) ഓർമ്മിച്ചുേപായി. ക്രൂര�
നായ ഭർത്താവു് േവണ്ടാത്ത ചായെമല്ലാം വാരിേത്ത�
ച്ചു് അയാെള ഒരു ബീഭത്സ സൃഷ്ടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു
കഥാകാരി. പിെന്ന ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്ന ഭാര്യ. പാവം
െപണ്ണു്. ചായങ്ങെളല്ലാം ഭർത്താവിെന്റ ചിത്രീകരണ�
ത്തിനു് യേശാദ ഉപേയാഗിച്ചു േപായതുെകാണ്ടാവാം
അവൾ െവറും സ്ത്രീയായിത്തെന്ന നിൽക്കുന്നു. അവ�
ളിൽ േനരിയ വികാരം ഉളവാക്കുന്നു അയൽക്കാരൻ.
ഭർത്താവിെന്റ—അയാൾ തിരുവനന്തപുരെത്ത പത്മ�
നാഭസ്സ്വാമിേക്ഷത്രത്തിനു് മുൻപിൽ വർഷം േതാ�
റും ഉണ്ടാക്കിവയ്ക്കുന്ന ഭീമെനേപ്പാെലയിരിക്കുന്നു—
നൃശംസത സഹിക്കാെത അവളങ്ങു് േപാകുന്നു.

കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ

പ്രതിപാദ്യ വിഷയത്തിെന്റ മനം
മടുപ്പിക്കുന്ന ഈ ആവർത്തനം
സഹിക്കാം. പേക്ഷ കലാപര�
മായ ആവശ്യകതയ്ക്കു് അതീതമാ�
യി കഥാഗാത്രെത്ത വൃഥാസ്ഥൂലത
െകാണ്ടു േമാടിപിടിപ്പിക്കുന്ന രീതി
സഹിക്കാനാവില്ല. ഭർത്താവു് ക്രൂര�
നാെണന്നു കാണിക്കണെമങ്കിൽ
ന്യൂേനാക്തിയിലൂെട അയാളുെട മാനസികാവസ്ഥ ചി�
ത്രീകരിക്കണം. കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് എഴുതിയതുേപാെല
പഞ്ചാരയുെട മാധുര്യമറിയാൻ അതു് നാക്കിൽ വച്ചു
േനാക്കണം. അല്ലാെത കടലാസ്സിൽ പഞ്ചാരെയന്നു്
എഴുതി ആ വാക്കു് നക്കി േനാക്കിയാൽ മതിയാവുക�
യില്ലേല്ലാ.

“ഗ്രീക്കു് അേന്താളജി” വായിക്കാത്തവർ പരിഹാസ�
ത്തിെന്റ മൂർച്ച അറിഞ്ഞവരല്ല. ചിലതു്:

പാട്ടുകാരെനക്കുറിച്ചു്
‘േറവ’െന്റ ചിറകിൽ മരണത്തിെന്റ ഇരുട്ടു്
േറവെന്റ നിലവിളിയിൽ മരണത്തിെന്റ ഗാനം
പേക്ഷ േഡേമാഫിലസ് പാടാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ
േറവൻ മരിക്കുന്നു

(േറവൻ = വല്ലാെത കറുത്ത ഒരു തരം കാക്ക)

പരാജയം വിജയത്തിേലക്കു്
“ശത്രുക്കെള േതാല്പിക്കാൻ ആരുമിേല്ല?”

“ഒരു സ്ത്രീയുണ്ടു്. അവെള നഗ്നയാക്കി പുറേത്തക്കു്
െകാണ്ടുെചല്ലൂ—ശത്രുക്കൾ ഓടുന്നതു് എങ്ങെനെയന്നു്
കാണു”.

മനുഷ്യശത്രു
ഒരു ഉഷ്ണദിനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യവിേദ്വഷിക്കു് േതാ�
ന്നി വിഷസർപ്പം തെന്ന കടിച്ചുെവന്നു്. അയാൾ
ഒന്നു് പുളയുക മാത്രം െചയ്തു് അങ്ങു് നടന്നുേപായി.
സർപ്പമാണു് മരിച്ചതു്.

മുറിൈവദ്യൻ
ഈശ്വരെന്റ പ്രതിമയിൽ േഡാക്ടർ ൈക വയ്ക്കാനി�
ടയായി ഇന്നെല. അേദ്ദഹം ഈശ്വരനാെണങ്കിലും
മാർബിൾ െകാണ്ടു് നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടവനാെണങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശവസംസ്കാരമാണിന്നു്.

□
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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 മരണകാര�
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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