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സാഹിത്യവാരഫലം
1985/07/14-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

തകഴി
ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

ശാരദയുെട ലജ്ജ പുരണ്ട കണ്ണു�
കൾ ഷീലയ്ക്കു് ഇല്ലാത്തെതന്താണു്?
ഷീലയുെട നടത്തത്തിെന്റ മാദക�
ത്വം സീമയ്ക്കു് ഇല്ലാത്തെതന്നതാ�
ണു്? ബുദ്ധിശൂന്യങ്ങളായ േചാദ്യ�
ങ്ങളാണിവ. ഓഴ്സൺ െവൽസ്,
മൿബത്തായി അഭിനയിക്കുേമ്പാൾ
ജനിക്കുന്ന ഉദാത്തമായ അനുഭൂതി
പൃഥ്വിരാജ്, അലക്സാണ്ടറായി അഭിനയിക്കുേമ്പാൾ ജനി�
ക്കാത്തെതന്തു് എന്ന േചാദ്യത്തിനും സാംഗത്യമില്ല.
ഓേരാ വ്യക്തിക്കും സവിേശഷതയുണ്ടു്. ആ സവിേശ�
ഷത അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ആളുകൾ ആഹ്ലാ�
ദിക്കുന്നുെവേന്നയുള്ളു. സാഹിത്യെത്ത സംബന്ധിച്ചും
ഇതു ശരിയാണു്. തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള സി.വി. രാ�
മൻപിള്ളെയേപ്പാെല എഴുതണം എന്നു് അഭിപ്രായെപ്പ�
ടുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല. ഈ സത്യം സിേതാപലം
േപാെല െതളിഞ്ഞതാണു്. അതിനാൽ പടിഞ്ഞാറൻ
സാഹിത്യകാരന്മാെരേപ്പാെല േകരളത്തിെല സാഹിത്യ�
കാരന്മാർ എഴുതണം എന്നാരും പറയുകയില്ല. ഈ േല�
ഖകൻ അങ്ങെന ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കലാശൂന്യ�
മായ ഒരു കഥയുെട ൈവരൂപ്യം വ്യക്തമാക്കാൻ കലാ�
ത്മകമായ ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ കഥയുെട സൗന്ദര്യം എടു�
ത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ താരതമ്യവിേവചനമില്ലാെത
സാഹിത്യാസ്വാദനം സാദ്ധ്യമല്ല തെന്ന. എെന്റ വീട്ടി�
ലിരിക്കുന്ന പുഷ്പഭാജനത്തിെല പുഷ്പങ്ങളുെട സംവിധാ�
നം നന്നായില്ല എന്നു നിങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നുേണ്ടാ?
ഉെണ്ടങ്കിൽ, അതിനു േഹതു നിങ്ങളുെട വീട്ടിെല പുഷ്പ�
സംവിധാനം രമണീയമാണു് എന്നതേത്ര. േറ്റാമാസ്
മാനിെന്റ ‘ബുഡ്ഡൻേബ്രാക്ക്സ് ’ എന്ന േനാവൽ മഹനീ�
യമാണു്. േകശവേദവിെന്റ ‘അയൽക്കാർ’ േമാശമായ
േനാവലാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നതു് ഞാൻ ബു�
ഡ്ഡൻ േബ്രാക്ക്സ് വായിച്ചു് അതിെന്റ ഔജ്ജ്വല്യം കണ്ട�
റിഞ്ഞു എന്നതാണു്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു: ആദ്യരാത്രി,
വരൻ വധുവിേനാടു് “തങ്കം, ജയഭാരതിെയേപ്പാെല ചി�
രിക്കൂ” എന്നു ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ അയാൾ ഫൂളാണു്.

സൗരഭ്യം കൂടുേമ്പാൾ
സൗരഭ്യത്തിെന്റ തീക്ഷ്ണസ്വഭാവമുണ്ടു് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു വരുന്ന െസന്റുകൾക്കു്. അതുെകാണ്ടു് ഒരു
േഫാറിൻ െപർഫ്യൂമും എനിക്കു് സഹിക്കാനാവില്ല. താ�
മരപ്പൂവിെന്റേയാ േറാസാപ്പൂവിെന്റേയാ പരിമളത്തിനു
ഹൃദ്യതയുണ്ടു്. എന്നാൽ ആ പരിമളത്തിെന്റ തീക്ഷ്ണത
വർദ്ധിപ്പിക്കു. ആ മണം അേപ്പാൾ അസഹനീയമാ�
വും. ഷർട്ടും പാന്റ്സുെമാെക്ക മനുഷ്യനു േവണം. നിറ�
മുള്ള സാരി സ്ത്രീയുെട സൗന്ദര്യം കൂട്ടും. എന്നാൽ അേറ�
ബ്യൻ കടലു കടന്നു് തിരിച്ചുവരുന്ന ചില മലയാളികൾ
േകാമാളിേവഷം െകട്ടി നടക്കുേമ്പാൾ വിേവകമുള്ള�
വർ പുച്ഛിക്കും. വിേദശവസ്തുക്കേളാടുള്ള താല്പര്യത്താൽ
നമ്മുെട സ്ത്രീകൾ വർേണ്ണാജ്ജ്വലങ്ങളായ സാരികൾ
ഉടുക്കുേമ്പാൾ അവരുെട സൗന്ദര്യം ഇല്ലാതാവുന്നു.
കാഴ്ചക്കാർക്കു പുച്ഛവും, ‘സാർേടാറിയിൽ സ്െപ്ലൻ�
ഡർ’—േവഷവിധാനെത്ത സംബന്ധിച്ച ഉജ്ജ്വലത പരി�
ഹാസജനകമാണു്. ആഭരണം ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കും.
പേക്ഷ, െതക്കൻതിരുവിതാംകൂറിെല—ഇേപ്പാഴെത്ത
തമിഴ് നാട്ടിെല—ചില െപണ്ണുങ്ങെളേപ്പാെല ആഭരണ�
ക്കടയായി നടക്കാനാണു് ഭാവെമങ്കിേലാ? കാർക്കിച്ചു
തുപ്പാൻ േതാന്നും. ചുരുക്കത്തിൽ; ഒന്നും അതിരു കടക്ക�
രുതു്. വികാരം അതിെന്റ പാകത്തിനു വീഴെട്ട കഥയി�
ലും കവിതയിലും, നന്നു്. അതിരു ലംഘിച്ചാൽ അപഹാ�
സ്യമാവും സംശയമില്ല. വികാരത്തിെന്റ ഈ അതിരുക�
ടക്കലിെനയാണു് അതിഭാവുകത്വം എന്നു വിളിക്കുന്നതു്.
ഈ അതിഭാവുകത്വമാണു ‘കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ’ എന്ന െചറു�
കഥയുെട മുദ്ര (കുങ്കുമം വാരിക, ബി. അേശാക് കുമാർ)
രണ്ടാമെത്ത വിവാഹത്തിനു േവണ്ടി പ്രഥമ വിവാഹ�
ത്തിെന്റ ഫലമായ കുഞ്ഞിെന അനാഥാലയത്തിലാക്കി�
യിട്ടു് അമ്മ വിേദശത്തു േപാകുന്നു. രണ്ടാമെത്ത ഭർത്താ�
വുമായി നാലുവർഷം അവിെട താമസിച്ചിട്ടു് തിരിച്ചു നാ�
ട്ടിെലത്തുന്നു. കുട്ടിെയക്കാണാൻ അനാഥാലയത്തിൽ
അവൾ എത്തുന്നു. മകെന കാണിച്ചുെകാടുക്കാെമന്നു
പറഞ്ഞു് വളെരദൂരം അവെള നടത്തിക്കുന്നു അനാഥാല�
യത്തിെല ഫാദർ. ഒടുവിൽ ഒരു ശവക്കുഴിയുെട അടുത്തു്
അവെള എത്തിച്ചിട്ടു് ഇതാ നിെന്റ മകൻ എേന്നാ മേറ്റാ
പറയുന്നു. ശബരിമലയിൽ േപാകുന്നവർ അങ്ങു ദൂെരയി�
രിക്കുന്ന ശാസ്താവിനു േകൾക്കാൻേവണ്ടി “സ്വാമിേയ
അയ്യേപ്പാ” എന്നു ഉറെക്ക വിളിക്കുന്നതു േപാെല െതാ�
ണ്ട െപാട്ടുമാറു് വിളിക്കുകയാണു് കഥാകാരൻ. എെന്റ
ഈ ‘കഥാസാമഗ്രികൾ വാങ്ങൂ’ എന്നാണു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ നിലവിളി. പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ വഴിവക്കിൽ
നിരത്തിയിട്ടു് കച്ചവടക്കാരൻ ഏെതടുത്താലും ഒരു രൂപ
എന്നു നിലവിളിക്കാറിേല്ല. ഭക്തിയുള്ളവൻ ഉറെക്ക ശര�
ണം വിളിക്കില്ല. വില്പനവസ്തുക്കളുെട നന്മയിൽ വിശ്വാ�
സമുള്ളവൻ ഏതു വസ്തുവിനും ഒരു രൂപ എന്നു പറയുക�
യില്ല. അതിഭാവുകത്വം അസത്യമാണു്. അസത്യം വിേറ്റ
തീരൂ കഥാകാരനു്. അേദ്ദഹം ഉറെക്ക വിളിക്കുന്നു. മാറി
നടക്കൂ സാഹിത്യപലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവേര.

ഗിൻസ് ബർഗ്ഗ്

വിശ്വവിഖ്യാതനായ െഹർബർട്ട്റീ�
ഡ് An extraordinary book എന്ന
Prose style of astonishing beauty
എന്നും വാഴ്ത്തിയ The Journals of
Anais Nin എന്ന പുസ്തകത്തിൽ
(ആറു് വാല്യങ്ങൾ) അേമരിക്കൻ
കവി ഗിൻസ് ബർഗ്ഗിെന്റ ഒരു
അസാധാരണമായ െപരുമാറ്റെത്തക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞി�
ട്ടുണ്ടു്. ഗിൻസ് ബർഗ്ഗ് തെന്റ പ്രഖ്യതമായ Howl എന്ന
കാവ്യം വായിക്കുകയായിരുന്നു. േകൾക്കാെനത്തിയവ�
രിൽ നിന്നു് ഒരാൾ എഴുേന്നറ്റു് കവിേയാടു േചാദിച്ചു: “േച�
രിപ്രേദശങ്ങെളക്കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നെതന്തിനു്?
നമുക്കു് അതു് ആവശ്യത്തിലധികമായി ഉണ്ടേല്ലാ.” ഗിൻ�
സ് ബർഗ്ഗ് േകാപത്താൽ ഭ്രാന്തനായി. അേദ്ദഹം ധരിച്ചി�
രുന്ന ഓേരാന്നും വാരി ദൂെരെയറിഞ്ഞു്. പൂർണ്ണ നഗ്നനാ�
യി നിന്നു. തെന്നേപ്പാെല വികാരവും ആത്മാവും നഗ്ന�
മാക്കിക്കാണിക്കാൻ അേദ്ദഹം േചാദ്യകർത്താവിെന
െവല്ലുവിളിച്ചു. “ഇവിെടവന്നു് ആളുകളുെട മുൻപിൽ നഗ്ന�
നായി നിൽക്കു…കവി എേപ്പാഴും േലാകത്തിെന്റ മുൻ�
പിൽ നഗ്നനായി നിൽക്കുകയാണു്.” േചാദ്യകർത്താ�
വു് ‘സ്ഥലം വിടാൻ’ ഒരുെമ്പട്ടേപ്പാൾ ഗിൻസ് ബർഗ്ഗ് വീ�
ണ്ടും പറഞ്ഞു: “താൻ അനുഭവിക്കുന്നതു് നഗ്നമായി പ്ര�
ദർശിപ്പിക്കുന്ന കവിെയ അപമാനിക്കാൻ ആെരങ്കിലും
ൈധര്യെപ്പടുേമാ എന്നു കാണെട്ട” ആളുകൾ േചാദ്യം
േചാദിച്ചയാളിെന കൂവി അയാൾ േപാകുന്നതുവെര കൂ�
വി. അവർകൾ വസ്ത്രങ്ങൾ എറിഞ്ഞു െകാടുത്തു ഗിൻ�
സ് ബർഗ്ഗിനു്. എന്നിട്ടും അേദ്ദഹം അവെയടുത്തു് ധരിച്ചി�
ല്ല. കവിയുെട ഈ പ്രവൃത്തിെയ നീതിമത്കരിക്കുന്ന
മട്ടിലാണു് അൈനസ് നീൻ എഴുതുന്നതു്. സംസ്കാരശൂ�
ന്യമായ നാട്ടിൽ സംസ്കാരരഹിതരായ കുെറ സാഹിത്യ�
കാരന്മാർ! ഒരാൾ ഒരു േചാദ്യം േചാദിച്ചാൽ ട്രൗേസഴ്സ്
അഴിച്ചു കാണിക്കുകയാേണാ േവണ്ടതു്? അയാൾ കവി�
യായാെലന്തു്? അെല്ലങ്കിെലന്തു്? എങ്കിലും കലാകാരൻ
ആത്മാവിെന അതിഭാവുകത്വത്തിെന്റ കഞ്ചുകമണിയി�
ക്കാെത നഗ്നമാക്കി കാണിേക്കണ്ടതാണു് എന്ന ആശ�
യേത്താടു ഞാൻ േയാജിക്കുന്നു (The Journals of Anais
Nin, Vol VI, Quartet Books, London, PP. 64, 65.).

കേനറ്റിയും ബഷീറും

സി.വി. രാമൻപിള്ള

ഐൻസ് ൈറ്റെന്റ ആേപക്ഷികതാ�
സിദ്ധാന്തം െഡാൽറ്റെന്റ അേറ്റാ�
മിൿ സിദ്ധാന്തെത്തക്കാൾ മഹ�
നീയമാണു്. ടാേഗാറിെന്റ ‘ഗീതാ�
ഞ്ജലി’ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘ഉദ്യാന�

പാലക’െനക്കാൾ മഹനീയമാണു്. സി.വി. രാമൻപി�
ള്ളയുെട ‘മാർത്താണ്ഡവർമ്മ’െയക്കാൾ മഹനീയം
‘ധർമ്മരാജാ’; ധർമ്മരാജാെയക്കാൾ മഹനീയം ‘രാമ�
രാജാ ബഹദൂർ.’ മഹത്ത്വത്തിെന്റ മാനദണ്ഡം ഉൾക്കാ�
ഴ്ചയാണു്. എത്രകണ്ടു പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിെന്റ അഗാ�
ധതയിേലക്കു െചല്ലാൻ കലാകാരനു കഴിയുേമാ അത്ര�
കണ്ടു് കലാസൃഷ്ടിയുെട മഹത്ത്വം കൂടും. ഉൾക്കാഴ്ചയും
ഗഹനതയും വിഷയത്തിെന്റ ഔജ്ജ്വല്യവും ‘യുദ്ധവും
സമാധാനവും’ എന്ന േനാവലിനു് മഹത്ത്വെമന്ന ഗുണം
നല്കുന്നു. െഹല്ലറുെട Catch-22 എന്ന േനാവലിൽ ഈ
ഗുണങ്ങളില്ല. അതിനാൽ അതു മഹനീയമായ കൃതിയ�
ല്ല. സങ്കീർണ്ണതയും രൂപശില്പത്തിെന്റ അന്യാദൃശസ്വഭാ�
വവും കലാശില്പത്തിനു മഹത്ത്വം നൽകുന്നു.

ഈല്യാസ് കേനറ്റി

ൈധഷണിക ജീവിതം നയി�
ച്ച ഒരു വിയന്നാക്കാരെന്റ ദുര�
ന്തം ചിത്രീകരിച്ചു് “ഇന്റലക്വച്ചൽ�
സി”െന്റയാെകയുള്ള ദുരന്തെത്ത
വ്യജ്ഞിപ്പിക്കുന്ന ‘Auto da Fe’
എന്ന േനാവൽ (1981-ൽ േനാബൽ
സമ്മാനം േനടിയ ഈല്യാസ് കേന�

റ്റി എഴുതിയതു് ) പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിലും സൗന്ദര്യത്തി�
ലും രൂപശില്പത്തിലും ഒെക്ക മഹനീയമാണു്. സങ്കീർണ്ണ�
തയിലും ഔജ്ജ്വല്യത്തിലും അതു നിസ്തുലമാണു്. ഇതു
ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. മഹാന്മാരായ നിരൂപകരും വി�
മർശകരും അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്.
ഈ രീതിയിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ‘Auto da Fe’ ബഷീറിെന്റ
‘പാത്തുമ്മയുെട ആടി’െനക്കാൾ േമാശമാെണന്നു് പ്രത്യ�
ക്ഷമായിട്ടെല്ലങ്കിലും പേരാക്ഷമായി എം. മുകുന്ദൻ പറ�
യുന്നു. (മേനാരാജ്യം, ലക്കം 30) “ഈയിെട േനാവൽ
പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കാനറ്റിേയക്കാൾ േഭദെപ്പട്ട സാഹി�
ത്യകാരനാണു് ബഷീർ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരും തർ�
ക്കിക്കാൻ വരുകയില്ലേല്ലാ.” എന്നും അേദ്ദഹെമഴുതുന്നു.
ഇതു തികഞ്ഞ അജ്ഞതയാണു്. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ
പാടില്ലാത്തവെര വഴിെതറ്റിക്കലാണു്. ഇത്തരം ‘ഇന്റല�
ൿച്ച ്വൽ ഡിേസാണസ്റ്റി’ നമ്മുെട സംസ്കാരെത്ത തകർ�
ത്തുകളയും.

സാഹിത്യെമന്ന നാട്യം
തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള
ഒരു പുസ്തകക്കടയിൽ യാ�
ദൃച്ഛികമായി െചന്നു കയ�
റിയേപ്പാൾ ഭാജനത്തി�

െന്റ ആകൃതിയിലുള്ള നിറമാർന്ന ‘െമഴുകുതിരി’ കണ്ടു.
െപെട്ടന്നു് ഒരു കൗതുകം. വില േനാക്കി. ഇരുപെത്ത�
ട്ടു രൂപ. കൗതുകം െകട്ടടങ്ങി. (വിലക്കൂടുതൽ െകാണ്ട�
ല്ല) കണ്ണുകൾ മറ്റു ‘കൗതുക വസ്തുക്ക’ളിേലക്കു തിരിയുക�
യായി. ഒറ്റ േനാട്ടം. അേപ്പാേഴക്കും കണ്ടതു മതി എന്ന
േതാന്നൽ. എന്നാൽ മ്യൂസിയത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു
ചിത്രം േനാക്കുേമ്പാൾ—നിക്കലൗസ് േറാറിഹ് വരച്ച
ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിെന്റ ചിത്രം േനാക്കുേമ്പാൾ—
കണ്ടതു േപാര എന്നു േതാന്നുന്നു. കാരണെമന്താവാം?
ഒരു ഹിമാലയദൃശ്യം ജനിപ്പിച്ച വികാരെത്ത േറാറിഹ്
ചായത്തിലൂെട ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണു്. ആ
ചിത്രം േനാക്കുേമ്പാൾ േറാറിഹിെന്റ വികാരം എേന്റ�
തായിത്തീരുന്നു. വികാരം ജീവിതമായതുെകാണ്ടു് ചി�
ത്രം ജീവിതാവേബാധം ഉളവാക്കുന്നു. ജീവിതാവേബാ�
ധം സത്യദർശനത്തിനു തുല്യമാണു്. സത്യദർശനം
ആഹ്ലാദദായകമേത്ര. അതിനാൽ ഞാൻ രസിക്കുന്നു.
ചിത്രത്തിൽ നിന്നു കെണ്ണടുക്കാെത അവിെടത്തെന്ന �
നില്ക്കുന്നു.

ചിത്രെത്തക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതു് കഥയ്ക്കും േനാവലിനും േച�
രും. െപരുന്ന പി.ആർ. എഴുതുന്നെതാെക്ക ഞാൻ വള�
െരക്കാലമായി വായിക്കുന്നു. ഇന്നുവെര അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ഒരു രചനയും ജീവിതാനുഭൂതി പ്രദാനം െചയ്തിട്ടില്ല.
കുമാരി വാരികയിൽ അേദ്ദഹെമഴുതിയ ‘ഒറ്റെപ്പടുന്ന
െനടുവീർപ്പുകൾ’ എന്ന കഥയുെട സ്ഥിതിയും വിഭിന്നമ�
ല്ല. േസ്നഹിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീ േവെറാരുത്തെന്റ ഭാര്യയായി.
അയാൾ മരിച്ചു. അേപ്പാൾ പൂർവ്വകാമുകൻ െചന്നു് അവ�
െള വിളിച്ചു. പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ അവൾ േപായി�
ല്ല. ആയിരമായിരം ആളുകൾ ചവച്ചുതുപ്പിയ ഈ കരി�
മ്പിൻ ചണ്ടിെയടുത്തു് കഥാകാരൻ കുമാരി വാരികയുെട
െവള്ളത്താളിൽ വച്ചുതരുന്നു; നമ്മുെട ഈസ്െത്തറ്റിക്
ഡിജസ്െച്ചനുേവണ്ടി (aesthetic digestion) അന്യെന്റ
വായിൽനിന്നു വീണ ചണ്ടിെതാടാൻേപാലും വയ്യ. പി�
ന്നീടേല്ല ദഹനക്രിയയ്ക്കുേവണ്ടി അതു ഇട്ടുെകാടുേക്കണ്ട�
തു്? െപരുന്ന പി.ആറിെന്റ കഥയിൽ കൃത്രിമങ്ങളായ
വാക്യങ്ങേളയുള്ളു. ഭാവമില്ല.

“ആവർത്തനത്തിനു േവണ്ടി
ഞാൻ െമനെക്കടാറില്ല”
“ഞാൻ െമനെക്കടാറുണ്ടു്”

അധ്യാപകേനാടു ‘തർക്കുത്തരം’ പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി�
െയേപ്പാെലയാണു് കഥാകാരെന്റ നായിക സംസാരി�
ക്കുന്നതു്. ഒറ്റവാക്യത്തിൽ എഴുതാം—െപരുന്ന പി.ആർ
സാഹിത്യകാരനല്ല.

വയലാർ രാമവർമ്മ മരിച്ചില്ല

വയലാർ രാമവർമ്മ

വയലാർ രാമവർമ്മ തെന്റ ‘മഴവി�
ല്ലു് ’ എന്ന കാവ്യം തിരുവനന്തപു�
രത്തു വച്ചുകൂടിയ സാഹിത്യപരിഷ�
ത്തിെന്റ സേമ്മളനത്തിൽ വായി�
ക്കുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു. തിരുവനന്ത�
പുരേത്തക്കു േപാരുേമ്പാൾ തീവ�
ണ്ടിയിൽ വച്ചു കുറിച്ചതാണു് കാവ്യം
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണു് കവി വായന തുടങ്ങിയതു്.
(എെന്റ അടുത്തിരുന്ന പ്രശസ്തനായ േവെറാരു കവി:
“തീെപ്പട്ടിക്കൂടിെന്റ പുറത്താണു് എഴുതിയതു്. അതു രാമ�
വർമ്മ പറയുന്നിെല്ലേന്നയുള്ളു”). കാവ്യത്തിെന്റ തുടക്കം
ഇങ്ങെനയായിരുന്നു:

മാനെത്തത്തിയ മഴവിൽെക്കാടിേയ,
മായരുേത, നീ മായരുേത,
നീരദപാളികൾ േതാളിലുയർത്തിയ
നീലപ്പീലിക്കാവടിേയ.

ഇതുെചാല്ലിയ രാമവർമ്മ മരിച്ചുേപായിേല്ല? മരിെച്ചന്നാ�
ണു് എെന്റ ഓർമ്മ. തിരുവനന്തപുരെത്ത ടൗൺഹാ�
ളിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിേശ്ചതനശരീരം മൂക്കു കണ്ണാ�
ടിയുംവച്ചു കിടക്കുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടേല്ലാ? അേതാ ഓർ�
മ്മപ്പിശേകാ? ജനയുഗം വാരികയിൽ വി. സുന്ദേരശൻ
എഴുതിയ ചില വരികൾ വായിച്ചു് വിമർശിക്കുന്നു. അേദ്ദ�
ഹേത്താടു േയാജിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല.

നൂതന പ്രകാശത്തിൽ

ഫ്രാന്റ്സ് കാഫ്ക

ഫ്രാന്റ്സ് കാഫ് കയുെട America
എന്ന േനാവൽ അടുത്തുണ്ടു്. അതി�
െല ആദ്യെത്ത വാക്യം:
As Karl Ross-mann, a boy of
sixteen who had been packed off
to America by his parents because
a servant girl had seduced him
and got herself with child by him,
stood on the liner slowly entering the harbour of
New York, a sudden burst of sunshine seemed to
illumine the Statue of Liberty, so that he saw it in a
new light, although he had sighted it long before.

മുൻപു കണ്ടിട്ടുള്ളതാെണങ്കിലും നൂതന പ്രകാശത്തിൽ
എല്ലാം കാണുക എന്നതാണു പ്രധാന്യമർഹിക്കുന്നതു്.
അതു െകാണ്ടാണു് അേമരിക്കയിേലക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിേല�
ക്കും േപായവരുെട വിവരങ്ങൾ നമ്മെള രസിപ്പിക്കുന്ന�
തു്. േകരളത്തിെല തെന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടിട്ടി�
ല്ലാത്ത എനിക്കു് ഈ വർണ്ണനങ്ങൾ തികച്ചും രസക�
രങ്ങളാണു്. കാസാൻദ് സാക്കീസിെന്റയും േലാറൻസ്
ഡ്യൂറലിെന്റയും യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ വിസ്മയാദി വികാ�
രങ്ങേളാെടയാണു് ഞാൻ വായിക്കാറു്. പി. ഭാസ്കരൻ
നായർ ഐ.പി.എസ്. നിർവ്വഹിച്ച ഒരു യാത്രയുെട വി�
വരണം മാമാങ്കം വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിത്തുട�
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആകർഷകങ്ങളായ െകാച്ചുവാക്യങ്ങൾ�
െകാണ്ടു് വായനക്കാെര രസിപ്പിക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു്
അറിയാം. േനാക്കുക:

“തിങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ശുഭ്രധവളമായ
പഞ്ഞിെക്കട്ടുകൾ േപാെല അനന്തമായി
വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന െവള്ളി േമഘപടല�
ങ്ങളിൽ സൂര്യരശ്മി പതിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാ�
കുന്ന ആ തിളക്കേമറിയ ദൃശ്യം എെന്ത�
ന്തു് വികാരങ്ങേളയാണിളക്കിവിടാത്ത�
തു് ! ആദ്യന്തവിഹീനമായ ഈ പ്രപഞ്ച�
ത്തിെന്റ നിയാമകസൃഷ്ടിേയയും സ്രഷ്ടാവി�
െന്റ അപ്രേമയത്വേത്തയും മനുഷ്യെന്റ നി�
സ്സാരതേയയും ഒെക്കച്ചുറ്റി അടുക്കില്ലാെത
എെന്റ ചിന്തകൾ പാറി നടന്നുെകാണ്ടി�
രുന്നു.”

നൂതനപ്രകാശത്തിൽ വസ്തുക്കെളയും വസ്തുതകെളയും
അവതരിപ്പിക്കാൻ േലഖകനു കഴിയെട്ട.

നിർവ്വചനങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം:
1. ശീേതാഷ്ണാവസ്ഥ സുഖപ്രദമായതുെകാണ്ടു്

വടക്കു നിന്നു േജാലിെക്കത്തുന്നവർ ഒരിക്ക�
ലും വിട്ടുേപാകാത്ത സ്ഥലം.

2. സാഹിത്യകാരന്മാർ ഉപജാപങ്ങളും അപവാ�
ദവ്യവസായങ്ങളും നടത്തുന്ന സ്ഥലം.

3. ഇവിടെത്ത േറാഡുകൾ പശുക്കൾക്കു് അല�
യാൻ ഉള്ളതാണു്. കൃഷിക്കാർക്കു ൈവേക്കാൽ
ഉണക്കാനുള്ളവയാണു്.

പ്രഭാഷകൻ: ആദ്യം പ്രസംഗിച്ചവെന പുലഭ്യംപറയു�
ന്ന സംസ്കാരഹീനൻ.

േഡാക് ടർ: നമ്മെള മരണത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കുന്ന
ഇേദ്ദഹത്തിനു് പത്തു രൂപ (ആയിരം ൈപസ) െവ�
ള്ളക്കവറിലാക്കി ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം െകാടുക്കുേമ്പാൾ
ഇരുപത്തെഞ്ചങ്കിലും കാണുെമന്ന പ്രതീക്ഷേയാെട
അതു സ്വീകരിക്കുന്ന പേരാപകാരി.

ഭാര്യ: ഏതു െകാള്ളരുതാത്ത ഭർത്താവിെനയും മറ്റുള്ള�
വരുെട മുൻപിൽ േയാഗ്യനായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന
ഭാഗ്യം െകട്ടവൾ.

ഭർത്താവു്:
1. ഏതു െകാള്ളരുതാത്ത ഭാര്യെയയും െകാള്ളരു�

താത്തവൾ എന്നു് പരസ്യമായി പറയുന്ന ആൾ.

2. ഭാര്യയുെട ചവിട്ടുകിട്ടുേന്താറും മീശയുെട നീളം കൂ�
ട്ടി പൗരുഷം തനിക്കുെണ്ടന്നു് അന്യെര െതറ്റിദ്ധ�
രിപ്പിക്കുന്ന മാന്യൻ.

സ്ത്രീജിതൻ: സ്ത്രീകൾ രഹസ്യമായി ആദരിക്കുകയും പര�
സ്യമായി നിന്ദിക്കുകയും െചയ്യുന്നവൻ.

െപങ്ങേള!: തെന്റ െസക്സ് മറയ്ക്കാനായി കൂട്ടുകാരൻ
േകൾേക്ക അയാളുെട ഭാര്യയുെട േനർക്കു് ഒരുവൻ
നടത്തുന്ന സംബുദ്ധി. (വിളിക്കുന്നവനു്, അതിെന്റ
അർത്ഥമറിയാം; േകൾക്കുന്നവൾക്കു് അറിയാം;
പേക്ഷ, ഭർത്താെവന്ന തടിമാടനു് അറിഞ്ഞുകൂടാ).

നിരീക്ഷണങ്ങൾ
അനുേശാചനേയാഗത്തിലും സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തി�
ലും കവിതയിലും അത്യുക്തിയാകാം. േവെറാരിടത്തും
പാടില്ല. രണ്ടായിരം ആളുകൾ കൂടിയ ഒരു സേമ്മളന�
െത്ത മനുഷ്യശിരസ്സുകളുെട മഹാസമുദ്രം എന്നു് വിേശ�
ഷിപ്പിക്കുന്ന പത്രറിേപ്പാർട്ടർ ജനവഞ്ചന നടത്തുകയാ�
ണു്. അതുെകാണ്ടു് “മയ്യഴിെയ അനശ്വരമാക്കിയ കഥാ�
കാരൻ” എന്ന തലെക്കട്ടു് (ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ)
വഞ്ചനാത്മകമാണു്. വാല്മീകി, േഹാമർ, വ്യാസൻ ഇവർ�
ക്കുേപാലും മയ്യഴിെയ അനശ്വരമാക്കാൻ പറ്റില്ല.

അരുവിക്കര വിജയകുമാറിെന്റ ‘മുത്തുമാല േതടി’ എന്ന
മിനിക്കഥ പൗരധ്വനി വാരികയിൽ. മുത്തുമാല വിൽക്കു�
ന്നവൾ തെന്റ അനുജത്തിെയേപ്പാെല സുന്ദരിയാെണ�
ന്നു് ഒരുത്തൻ പറയുേമ്പാൾ അവൾ സാരിയുെട േതാള�
റ്റം മാറ്റി ഒരു ൈകയിെല്ലന്നു ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം
കഥകൾ സാഹിത്യെത്ത മാത്രമല്ല േപടിപ്പിക്കുന്നതു്.
േകരളീയെരയാെക ഭീഷണിെപ്പടുത്തുകയാണു്.

മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം
ഞാൻ രണ്ടു െകാല്ലത്തിനകം മരിക്കുെമന്നും അേതാെട
വിമർശനെമന്നു് ഉപദ്രവം ഒഴിയുെമന്നും കാണിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് വടേക്കയിന്ത്യയിെല ഒരു മാന്യൻ അടുത്തകാലത്തു്
ഒരു െചറുകഥ എഴുതിയിരുന്നു (ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു
േനാവലിസ്റ്റ് ൈവകാെത മരിക്കുെമന്നും അതിലുണ്ടാ�
യിരുന്നു). ഞാൻ വാരികെയടുത്തു് ഒളിച്ചുവച്ചു. എങ്കിലും
അതു കെണ്ടടുത്തു് ഭാര്യയും മക്കളും വായിച്ചു. അവർ
കരഞ്ഞു: “ഇെതഴുതിയവനു ഭാര്യയും പിേള്ളരുമിേല്ല?”
എന്നു് ആേരാ േചാദിച്ചു. േചാദിച്ചയാളിെന ഞാൻ സമാ�
ധാനെപ്പടുത്തി. “അങ്ങെനെയാന്നും േചാദിക്കരുതു്.
അേദ്ദഹം എഴുതിയതു തെന്ന കാരുണ്യപൂർവ്വമായിട്ടാ�
ണു്. രണ്ടു വർഷമല്ല ഏതാനും മാസങ്ങളുള്ള എനിക്കു
ജീവിതം ചിലേപ്പാൾ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രേമ കാണുക�
യുള്ളു. ആരറിഞ്ഞു?” കഥാകാരൻ ഇത്രയേല്ല എഴുതിയു�
ള്ളു! അേദ്ദഹം േതാക്കുമായി തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നു
െവടിയുണ്ട എെന്റ േനർക്കയച്ചാൽ എനിക്കു് ആ െവ�
ടിയുണ്ടെയ ൈകെകാണ്ടു തടുക്കാൻ സാധിക്കുേമാ?
ഇന്ത്യയുെട വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗെത്ത ഗ്രാമമായ പ്ലാ�
സിയിൽ 1757-ൽ ൈക്ലവ് ബംഗാൾ ൈസന്യെത്ത േതാ�
ല്പിച്ചിേല്ല? ഇന്നു് എനിക്കു് ആ ൈസന്യത്തിെല ഒരു
ഭടനാകാൻ പറ്റുേമാ? എന്നും രാത്രി എവറസ്റ്റ് െകാ�
ടുമുടിയിൽ െചന്നു കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടു് കാലത്തു് തിരുവ�
നന്തപുരത്തു് എത്താൻ കഴിയുേമാ എനിക്കു്? കലാ�
ത്മകത്വം ഒട്ടുമില്ലാത്ത കാവ്യം ഉറെക്കെച്ചാല്ലി അതു്
ഉത്കൃഷ്ടമായ കവിതയാെണന്നു േശ്രാതാക്കൾക്കു െത�
റ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കാേമാ? ആകാെമന്നു് േകരളത്തിെല
കവികൾ െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു നടക്കുന്നതുെകാ�
ണ്ടു് എനിക്കു്, പാഞ്ഞുവരുന്ന െവടിയുണ്ട ൈകെകാണ്ടു
തടയാം. പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ ൈക്ലവിെന എതിർക്കാം.
െചാല്ലിയാലും അച്ചടിച്ചു വന്നാലും കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാ�
റിെന്റ കാവ്യത്തിനു് വിഭിന്ന സ്വഭാവമില്ല. മനുഷ്യെന്റ
േവദനെയ പ്രഗല്ഭമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ‘കാവൽ�
ക്കാരൻ’ എന്ന കാവ്യം (കലാകൗമുദി) വായിച്ചേപ്പാൾ
ഇങ്ങിെന എഴുതുവാൻ േതാന്നി.
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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�
വ്  േലാ െ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 മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ 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 പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

