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സാഹിത്യവാരഫലം
1988/12/04-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

കവികളും കഥാകാരന്മാ�
രും ഏെതങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ
കക്ഷിയിൽ േചരുന്നതു്
നന്നു്. കുെറേപ്പെരങ്കിലും
അവർക്കുേവണ്ടി പടെപാ�
രുതാനുണ്ടാവും. കക്ഷിര�
ഹിതനാണു് കവിെയങ്കിൽ,
കഥാകാരെനങ്കിൽ ഇന്നാട്ടിൽ
അയാൾക്കു് ഒരു രക്ഷയുമില്ല.

നാരായണേമേനാൻ എന്നു
മാത്രം പറഞ്ഞാൽ വക്താ�
വു് ആെരയാണു ലക്ഷ്യമാ�
ക്കുന്നെതന്നു് േശ്രാതാവിനു
മനസ്സിലാകുകയില്ല. വള്ള�
േത്താൾ നാരായണേമ�
േനാൻ എന്നാണു പറയു�
ന്നെതങ്കിൽ ഒരു സംശയ�
വും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതു�

െകാണ്ടു് രജനീഷ് എെന്നഴുതാെത ഭഗവാൻ രജനീ�
ഷ് എന്നു ഞാൻ എഴുതിെക്കാള്ളെട്ട. സുന്ദരിയും െചറു�
പ്പക്കാരിയുമായ ഒരു േനഴ് സ് ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ‘ബ്ലഡ് പ്രഷർ’ േനാക്കി. േനാക്കിയതിനുേശഷം
പുഞ്ചിരിേയാെട അവൾ അറിയിച്ചു. “സാരമില്ല, സ്ത്രീയാ�
ണു് പുരുഷെന്റ പ്രഷർ േനാക്കുന്നെതങ്കിൽ അതു് അല്പ�
െമാന്നു കൂടുതലാവും”. ഇതിനു ഭഗവാൻ എന്തു മറുപ�
ടി നൽകിെയന്നു് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. മറുപടി എന്തു�
മാകാം. ആ േനഴ് സ് പറഞ്ഞതു് സത്യമാെണന്നതിൽ
ഒരു സംശയവുമില്ല. സുന്ദരികളായ േനഴ് സുകൾ ബ്ലഡ്
പ്രഷർ േനാക്കുന്നതും േചേതാഹരാംഗികളായ േഡാ�
ക് ടർമാർ ‘സ് െറ്റഥസ് േകാപ്പ് ’ െകാണ്ടു് െനഞ്ചു പരിേശാ�
ധിക്കുന്നതും പുരുഷന്മാർക്കു് വലിയ ഇഷ്ടമാണു്. േരാ�
ഗമിെല്ലങ്കിലും അവർ േനഴ് സുകളുെടയും േലഡി േഡാ�
ക് ടർമാരുെടയും അടുത്തു് േരാഗമുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞു് ഓടി�
െച്ചല്ലും. പരിേശാധന കഴിഞ്ഞാലും േചാദ്യങ്ങൾ േചാ�
ദിച്ചുെകാണ്ടു് അവിെട ചുറ്റിപറ്റി നിൽക്കും. പുരുഷന്മാ�
െര ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറ്റം പറയാനാവില്ല. ലിബിേഡായു�
െട—കാമവാസനയുെട—ശക്തി അത്രയ്ക്കാണു്.

പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായർ

നമ്മുെട പല എഴു�
ത്തുകാർക്കും “കക്ഷി
രാഷ്ട്രീയം” അം�
ഗീകരിച്ച കവി�
കളും കഥാകാര�
ന്മാരും സുന്ദരിക�
ളായ േനഴ്സുകളാ�
ണു്, േലഡി േഡാ�
ക് ടർമാരാണു്.
അവർ പുഞ്ചിരി
െപാഴിച്ചുെകാണ്ടു്

സ് ൈഫഗ് േമാമെനാമീറ്ററുമായി, സ് െറ്റഥസ് േകാപ്പുമായി
ആ എഴുത്തുകാരുെട അടുത്തുെചന്നാൽ മതി. രക്ത�
സമ്മർദ്ദം ഉയരും, െനഞ്ച് ‘പടപടാ’െയന്നു് ഇടിക്കും.
കക്ഷിരഹിതരായ ആളുകൾ എെന്തങ്കിലും അഭിപ്രായം
പറഞ്ഞാൽ ഈ േരാഗികൾ അസഭ്യത്തിെന്റ പച്ചെവ�
ള്ളം നിറച്ച വലിയ പാത്രത്തിൽ അവരുെട തല മുക്കി�
പ്പിടിക്കും; ശ്വാസംമുട്ടി ചാകുന്നതുവെര. അതുെകാണ്ടു്
കവികളും കഥാകാരന്മാരും ഏെതങ്കിലും രാഷ്ട്രീയകക്ഷി�
യിൽ േചരുന്നതു നന്നു്. കുെറേപ്പെരങ്കിലും അവർക്കു�
േവണ്ടി പടെപാരുതാനുണ്ടാവും. കക്ഷിരഹിതനാണു്
കവിെയങ്കിൽ, കഥാകാരെനങ്കിൽ ഇന്നാട്ടിൽ അയാൾ�
ക്കു് ഒരു രക്ഷയുമില്ല. അങ്ങെനയുള്ളവെന ചവിട്ടി പു�
റന്തള്ളിക്കളയും. സംശയമുേണ്ടാ പ്രിയെപ്പട്ട വായ�
നക്കാർക്കു്? ഉെണ്ടങ്കിൽ പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായെര
േനാക്കുക. മഹാകവിത്രയത്തിനുേശഷം വന്ന കവി�
കളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നേല്ലാ അേദ്ദഹം. ‘കക്ഷിരാ�
ഷ്ട്രീയ’രഹിതനായതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം അവഗണിക്ക�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിരാമൻനായരുെട പ്രതിഭാവിലാ�
സത്തിെന്റ ആയിരത്തിെലാരംശംേപാലുമില്ലാത്ത കവി�
കെള ബ്ലഡ് പ്രഷർ േരാഗികൾ െപാക്കിെക്കാണ്ടു നട�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതു് ആത്മവഞ്ചനയും ജനവഞ്ചന�
യുമാണു്.

േകവലചിന്തകൾ
ലാറ്റിനേമരിക്കൻ കവി േബാർെഹസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്,
കാവ്യം എേപ്പാഴും ഒരു aesthetic event—സൗന്ദര്യാത്മക
സംഭവം—ആയിരിക്കണെമന്നു്. അതു് പ്രത്യക്ഷമായിരി�
ക്കണം, തത്ക്ഷണജാതമായിരിക്കണം. േപ്രമംേപാ�
െല, കനിയുെടയും ജലത്തിെന്റയും സ്വാദുേപാെല, സുന്ദ�
രിയുെട സാമീപ്യംേപാെലയാവണം. മലകണ്ടാൽ, സമു�
ദ്രം കണ്ടാൽ നമുക്കു് എന്തനുഭവമുണ്ടാകുേമാ ആ അനു�
ഭവം ജനിപ്പിക്കണം കവിത. േകവലചിന്തയ്ക്കു് അതിൽ
സ്ഥാനമില്ല. േബാർെഹസിേനാടു േയാജിക്കാനാണു്
എനിക്കു കൗതുകം. അതുെകാണ്ടു് ടി.എസ്. എല്യറ്റിെന്റ
കവിതെയക്കാൾ ഡിലാേമറിെന്റ കവിതയാണു് എനി�
ക്കിഷ്ടം. ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെട കവിതെയക്കാൾ ചങ്ങ�
മ്പുഴയുെട കവിതയാണു് എനിക്കിഷ്ടം. ആ മാനസികനി�
ലയുള്ള ഞാൻ വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുെട ‘പുന�
ശ്ചിന്തകൾ’ എന്ന കാവ്യം വായിച്ചു് ആഹ്ലാദിക്കുന്നിെല്ല�
ന്നു് എഴുതിയാൽ അേദ്ദഹം കവിയല്ല എന്ന അഭിപ്രാ�
യം ആവിഷ്കരിക്കുകയാെണന്നു വിചാരിക്കരുതു്.

ഇന്ത്യെയ കെണ്ടത്തി നീ
നന്ന് ! നീ വാണൂ: ഞങ്ങൾ
ഇന്ത്യെയ കെണ്ടേത്തണ്ട
ഗതിേകടിലായ് വീണ്ടും

എന്നും ഗാന്ധിജിെയ ലക്ഷ്യമാക്കി

െപരുവഴി താണ്ടുേവാർ നാം ഊന്നു
വടിയിനി എങ്ങുേപായ് േതേടണ്ടു?

എന്നും േചാദിക്കുേമ്പാൾ അവയിെല ആശയ സാമ്രാ�
ജ്യത്തിൽ പ്രേവശിക്കാൻ എനിക്കു സേന്താഷമുണ്ടു്.
പേക്ഷ, ഈ വരികളും ഇവയുൾെക്കാള്ളുന്ന കാവ്യമാ�
െകയും അനുഭൂതി ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല. അനുഭൂതി ജനി�
പ്പിക്കാത്തതുെകാണ്ടു് ഈ കാവ്യം സൗന്ദര്യമയമായ
സംഭവമല്ല. (കാവ്യം മാതൃഭൂമി െനഹ്റു ശതാബ്ദിപ്പതി�
പ്പിൽ)

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

സ്കൂൾ കുട്ടികൾ: മുതുകിലിട്ട
തടിച്ച ബാഗ്െകാണ്ടു് മറ്റു
ബസ്സ് യാത്രക്കാർക്കു് അംഗഭം�
ഗമുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാർത്ഥന്മാർ.

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
ഒരിക്കൽ എേന്നാടു േചാ�
ദിച്ചു: എത്രതവണ അപ്പൂ�
പ്പനായി? ഞാൻ ചിരിച്ച�
േതയുള്ളു. ‘അപ്പൂപ്പനായ�

തുെകാണ്ടു് വാർദ്ധക്യമായിെയന്നു േതാന്നുന്നുേണ്ടാ?”
തകഴിയുെടകൂെട വന്നയാൾ േചാദിക്കുകയായി. ഞാൻ
മറുപടി നൽകിയതു് ഇങ്ങെനയാണു്: ‘ഇതിനുള്ള
ഉത്തരം എെന്റ സ്വന്തമല്ല. ആേരാ ഒരു ബുദ്ധിമാൻ
പറ ഞ്ഞതാണു്. അപ്പൂപ്പനായതുെകാണ്ടു് വാർദ്ധക്യമാ�
യിെയന്നു േതാന്നില്ല. പേക്ഷ, ഭാര്യ അമ്മൂമ്മയായതു�
െകാണ്ടു് വൃദ്ധനായിെയന്നു േതാന്നും’.

ഇടപ്പള്ളി. ബസ്സ് നിന്നേപ്പാൾ ഒരാൾ ‘പിച്ചിപ്പൂ, പിച്ചിപ്പൂ’
എന്നു വിളിച്ചുെകാണ്ടു് ബസ്സിെന്റ അടുത്തുവന്നു. അതി�
െന്റ പരിമളം അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങിനിന്നു് എല്ലാവ�
െരയും ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു. ആരും പൂ വാങ്ങിയില്ല. അേപ്പാൾ
ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു. പിച്ചിപ്പൂവിെന്റ െവൺമയും േറാസാപ്പൂ�
വിെന്റ സൗരഭ്യവും താമരപ്പൂവിെന്റ ഭംഗിയും ഒരുമിച്ചു�
േചർന്ന ചങ്ങമ്പുഴക്കവിത എന്ന പുഷ്പം വിടർന്നതു് ഈ
സ്ഥലത്താണേല്ലാ. എല്ലാവരും അതു വാങ്ങിച്ചു. സൗര�
ഭ്യം നുകർന്നു ഭംഗി ആസ്വദിച്ചു.

ചിലർ സഹ്യപർവ്വതം കടന്നു് അപ്പുറേത്തക്കു േപാകു�
ന്നു. കമ്പെന്റയും സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയുെടയും കാവ്യമ�
ധു ആസ്വദിക്കുന്നു. രാജേഗാപാലാചാരിയുെട െകാച്ചുക�
ഥകൾക്കുള്ള സൗന്ദര്യം കണ്ടറിയുന്നു.

സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത്

ചിലർ േകരളത്തിെന്റ
വടക്കനതിർത്തി കട�
ന്നു് മുേന്നാട്ടു േപാകു�
ന്നു. സുമിത്രാനന്ദൻ
പന്തിെന്റ രചനകൾക്കു�
ള്ള സൗഭഗംകണ്ടു പു�
ളകമണിയുന്നു. താരാ�
ശങ്കർ ബാനർജിയുെട
‘ആേരാഗ്യനിേകതനം’
ദർശിച്ചു് ജീവിതെത്ത�
യും മരണെത്തയുംകുറി�
ച്ചു് അവേബാധമുള്ളവ�
രായി ഭവിക്കുന്നു.

ചിലർക്കു കന്യാകുമാരിയിേലക്കു േപാകാൻ താല്പര്യം.
അവിടുെത്ത സുേര്യാദയം കണ്ടു് ഉള്ളൂരിെന വാഴ്ത്തുന്നു. േദ�
വീേക്ഷത്രത്തിനുമുൻപിൽ ൈകകൂപ്പി നില്ക്കുന്നു.

ഞാൻ പടിഞ്ഞാേറാട്ടു േപാകുന്നു. നജീബ് മഹ്ഫൂസിെന്റ
േനാവൽത്രിതയം കാണാനാണു് എനിക്കു െകാതി.
യാനീസ് റീറ്റ്േസാസിെന്റ വിപ്ലവകാവ്യങ്ങളിൽ ആമ�
ജ്ജനം െചയ്യാനാണു് എെന്റ അഭിലാഷം. ഈ േലാക�
ത്തു് ഓേരാ വ്യക്തിയും നിസ്തുലനാണു്. ഓേരാ ആളിനും
ഓേരാ അഭിരുചി. അഭിരുചിയുെട േപരിൽ ആെരയും
നിന്ദിക്കരുതു്. ആ നിന്ദനത്തിലും അപമാനനത്തിലും
അർത്ഥമില്ല.

ഭാവനാപരമായ സാക്ഷാത്കാരം
അേപ്പാൾ എല്ലാം ശാന്തം. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാ�
ജാവിനുേവണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഡിലേനായിയുെട ശവകുടീ�
രത്തിനു മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ നില്ക്കുകയാണു്. േപച്ചിപ്പാറ
അണയിൽെച്ചന്നു് സ്വന്തം പ്രതിധ്വനി േകട്ടിട്ടു് ആകുലാ�
വസ്ഥയിൽ എത്തിയവരാണു് ഞങ്ങൾ. അണെകട്ടിയ
എഞ്ചിനീയർ സായ്പിെന്റ മൃതേദഹം അവിെടെയാരിട�
ത്തു് സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “േപച്ചിപ്പാറയണയാേണാ ഇതു?”
ഉറെക്ക ഞാൻ േചാദിക്കുന്നു. പ്രതിധ്വനി: “േപച്ചിപ്പാറ�
യണയാേണാ ഇതു?” “കളിയാക്കുകയാേണാ?” എന്നു്
എെന്റ വീണ്ടുമുള്ള േചാദ്യം. “കളിയാക്കുകയാേണാ?”
എന്നു് ഇേങ്ങാട്ടു േചാദ്യം. കൂടുതൽ േചാദിക്കാൻ കൂെട�
യുണ്ടായിരുന്ന ഒരന്ധവിശ്വാസി സമ്മതിച്ചില്ല. ശവക്ക�
ല്ലറയിൽ കിടക്കുന്ന സായ്പാണേത്ര ഇേങ്ങാട്ടു േചാദ്യെമ�
റിയുന്നതു്. കൂടുതൽ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അയാൾ പ്രതികാരം
െചയ്യുംേപാലും. അന്നു് പ്രായം കുറവായിരുന്ന ഞാൻ
വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായി. അങ്ങെന സ്വസ്ഥത നശി�
ച്ചാണു് ഡിലേനായിയുെട കല്ലറയ്ക്കടുത്തു് എത്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അവിടെത്ത നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കു് സാന്ദ്രത വർ�
ദ്ധിച്ചുെവന്നു് എനിക്കു േതാന്നി. െവടിയുണ്ടകൾ ത്രിേകാ�
ണാകൃതിയിൽ അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. ശവക്കല്ലറയുെട
ചുറ്റും ഒരടിെപ്പാക്കത്തിൽ മതിൽ. െകാച്ചു ചരലുകൾ
കല്ലറയിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്നു് ഒരു പുെല്ക്കാടിേപാ�
ലുമില്ല ഒരിടത്തും. ദൂെര ഒരില അനങ്ങുന്ന ശബ്ദം േകൾ�
ക്കാം. മഹാകവി പണ്ടു പറഞ്ഞേപാെല േശഷമുള്ളെത�
ല്ലാം നിശ്ശബ്ദത. ആ നിശ്ശബ്ദതയിലൂെട ഞാൻ ഭൂതകാ�
ലെത്തത്തി. ഡിലേനായി പടെവട്ടുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
അയാളുെട യാനപാത്രങ്ങൾ നീലക്കടലിൽ നീങ്ങുന്ന�
തു ഞാൻ കണ്ടു. നമ്മുെട പക്ഷത്തും ശത്രുപക്ഷത്തുമു�
ള്ളവർ വീണു മരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. ഈ കാഴ്ചെയ്ക്ക�
ല്ലാം സഹായമരുളിയതു് ഡിലേനായിയുെട ശവക്കല്ല�
റതെന്ന. ഉണങ്ങിയ േറാസാപ്പൂവിതൾകണ്ടു് കാമുകൻ
പൂർവകാല പ്രണയരംഗങ്ങളിേലക്കു േപാകുന്നതുേപാ�
െലയാണു് ഞാൻ ഡിലേനായിെയയും യുദ്ധെത്തയും
മനക്കണ്ണുെകാണ്ടു കണ്ടതു്. ഇതാണു് ഭാവനാപരമായ
സാക്ഷാത്കാരം. സി.ബി. േശാഭെന്റ ‘ഉണ്ണി മറക്കാ�
യ്ക’ എന്ന കാവ്യം വർത്തമാനകാലത്തിൽനിന്നുെകാ�
ണ്ടു് ഭൂതകാലെത്ത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു.
അതിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

ഉണ്ണീ, മറക്കായ്ക
പിന്നാമ്പുറെത്തയേശാകമരേച്ചാട്ടി-
െലാന്നായിരുന്നു കരിയിലത്തീകുട്ടി-
െയണ്ണമില്ലാത്ത കഥകൾ പറഞ്ഞതും
കണ്ണീർെത്തളിവാർെന്നാഴുകുെന്നാരാറ്റിെന്റ
െവൺമണൽത്തിട്ടിൽക്കളിച്ചു വളർന്നതും

ഇേമജുകളിലൂെട വികാരസംക്രമണം നടത്താൻ കവി�
ക്കറിയാം. ഒേന്ന ന്യൂനതയായുള്ളു. ക്ലീേഷയല്ലാെത േവ�
െറാന്നുമില്ല ഈ കാവ്യത്തിൽ. ക്ലീേഷ നെമ്മ വല്ലാെത
േവദനിപ്പിക്കും; പല്ലുേവദനേപാെല.

നിർവ്വചനങ്ങൾ

തിടുക്കം (ധിറുതി): മാന്യതയുള്ളവർ ഇതു മറ്റുള്ളവരു�
െട മുൻപിൽ കാണിക്കില്ല.

അച്ഛൻ: എല്ലാ വീടുകളിലുമുള്ള തടിമാടൻ. മകൻ
അയാെള കണ്ടാലുടൻ മടക്കിക്കുത്തു് അഴിച്ചിടും.
പേക്ഷ, ഉള്ളിൽ പുച്ഛം. അയാൾ പറയുന്നെതാ�
െക്ക ഭാര്യയ്ക്കു് അസ്വീകാര്യം. അതുതെന്ന മകൻ പറ�
ഞ്ഞാൽ അവർക്കു സ്വീകാര്യം. മാസംേതാറും ശമ്പ�
ളം െകാണ്ടുവന്നു ഭാര്യയ്ക്കു നൽേകണ്ട ഒരു യന്ത്രം.

പി. േകശവേദവ്: പ്രഭാഷണേവദികളിെല പ്രേക്ഷാ�
ഭകൻ. പ്രഭാഷണംകഴിഞ്ഞു് കാറിൽ കയറിയാൽ
ആട്ടിൻ കുട്ടിെയേപ്പാെല ശാന്തൻ.

സ്ക്കൂൾ കുട്ടികൾ: മുതുകിലിട്ട തടിച്ച ബാഗ്െകാണ്ടു് മറ്റു
ബസ്സ് യാത്രക്കാർക്കു് അംഗഭംഗമുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാർ�
ത്ഥന്മാർ.

എക്സ്-േറ: ഭാര്യയ്ക്കു ഭർത്താവിെന്റ ഉള്ളറിയാൻ േവണ്ടി
െറന്റജൻ എന്ന ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടുപിടിച്ച�
തു്.

േരാഗം: ഭർത്താവിനു ജലേദാഷം വന്നാൽ അതു് അ�
യാൾ ന്യൂേമാണിയയായി കരുതി േഡാക് ടറുെട
അടുേത്തക്കു് ഓടും. ഭാര്യയ്ക്കു ന്യൂേമാണിയ വന്നാൽ
‘േഹ ജലേദാഷം. സാരമില്ല’ എന്നു് അയാൾ പറ�
യും. അവെള േഡാക് ടറുെട അടുക്കേലക്കു െകാണ്ടു�
േപാകുകയുമില്ല.

നിലം: െതങ്ങിൻേതാപ്പു്: അശക്തനായവനിൽനിന്നു്
അവെന്റ ശക്തരായ ബന്ധുക്കൾക്കു് ൈകയടക്കിവ�
യ്ക്കാനുള്ളവ.

േജായിന്റ ് േസവിങ്സ് അക്കൗണ്ട്: െചക്കിൽ ഭാ�
ര്യയുെട കള്ളെയാപ്പിട്ടു ബാങ്കിൽ െകാണ്ടുേപായി
പണെമടുക്കാൻ ഭർത്താവിെന സഹായിക്കുന്ന ഏർ�
പ്പാടു്.

ഗാൽസ് വർത്തി: പരമേബാറനായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സാ�
ഹിത്യകാരൻ.

െടലിവിഷനിെല ഏറ്റവും േബാറായ പരിപാടി:
സിദ്ധാർത്ഥ ബാസുവിെന്റ ക്വിസ് പരിപാടി. അതു
േകട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ധിഷണയ്ക്കു് ആഹ്ലാദമല്ല
ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിനു പിരിമുറുക്കമാണു്. ആ അർത്ഥ�
ത്തിൽ ആേരാ എവിെടേയാ എഴുതിയിരുന്നുെവന്നും
േതാന്നുന്നു.

വാളെല്ലൻ സമരായുധം
ഇെതഴുതുന്ന ആളിനു് ‘അഭിമുഖ സംഭാഷണ’ത്തിെന്റ റി�
േപാർട്ടുകളിൽ ഒരു വിശ്വാസവുമില്ല. കാരണം േചാദ്യം
േകട്ടയുടെന ഉത്തരം പറേയണ്ടയാൾ ഒരാവരണത്തി�
നുള്ളിൽ മറയും എന്നതാണു്. വിനയത്താൽ, മറ്റുള്ളവ�
െര േവദനിപ്പിക്കാനുള്ള ൈവമനസ്യത്താൽ, സുഹൃത്തു�
ക്കെള സേന്താഷിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയാൽ, സ്വന്തം
നിഗൂഢത പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്താൽ ഒെക്ക
ഈ പ്രച്ഛന്നതയുണ്ടാകും. അതുെകാണ്ടു് ഒരഭിമുഖ സം�
ഭാഷണവും സത്യസന്ധമല്ല. ഇേപ്പാഴെത്ത ചില കവി�
കെള പരമപുച്ഛേത്താടു വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കവി, അവ�
െര ആേക്ഷപിക്കാൻ എന്നിൽ പലേപ്പാഴും േപ്രരണ
െചലുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കവി (ഞാനങ്ങെന െചയ്തിട്ടില്ല)
അടുത്തകാലത്തു് അവരുെടെയല്ലാം േസ്താതാവായി
അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിലൂെട പ്രത്യക്ഷനായി. എന്തി�
നു്? സുഗതകുമാരിയുെട ഏെതങ്കിലും ഒരു കാവ്യം വാ�
രികയിൽ വന്നാൽ ‘കണ്ടിേല്ല, കവിതയാേണാ ഇതു?’
എന്നു് അേദ്ദഹം എേന്നാടു േചാദിക്കുമായിരുന്നു. ഒരിക്ക�
ലേദ്ദഹം “ശാർദ്ദുലവിക്രീഡിതവും സ്രഗ്ദ്ധരയും േചർത്തു്
എഴുതിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടിേല്ല സുഗതകുമാരി. നിങ്ങെള�
ന്താ മിണ്ടാത്തതു?” എന്നു് എേന്നാടു് േചാദിച്ചു. പേക്ഷ,
അഭിമുഖസംഭാഷണത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച അേദ്ദഹം
സുഗതകുമാരിയുെട കാവ്യത്തിെന്റ നിന്ദകനല്ല, േസ്താ�
താവാണു്. ഇതുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ പറഞ്ഞതു് ഒരഭി�
മുഖ സംഭാഷണവും വിശ്വസിക്കാനാവിെല്ലന്നു്. സത്യമി�
തായതിനാൽ ഒരു വലിയ ‘മാർജിൻ’ ഇട്ടുെകാണ്ടാണു്
ഞാൻ ‘കുങ്കുമ’ത്തിെല അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിെന്റ
റിേപാർട്ട് വായിച്ചതു്. േചാദ്യകർത്താവു് എം. മേനാഹ�
രൻ. ഉത്തരങ്ങൾ നല്കിയതു് തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉത്തരങ്ങൾക്കു് ബഹിർഭാഗസ്ഥത
എന്ന േദാഷമില്ല. േചാദ്യങ്ങളുെട സ്വഭാവെത്ത അതി�
ലംഘിച്ചു് പ്രൗഢമായി കരുണാകരൻ മറുപടി നൽകി�
യിട്ടുണ്ടു്. ഒരു േചാദ്യത്തിനു് അേദ്ദഹം നൽകിയ ഉത്തര�
േത്താടു് എനിക്കുള്ള വിപ്രതിപത്തി സ്പഷ്ടമാക്കാനാണു്
ഇതു കുറിക്കുന്നതു്.

േചാദ്യം: ഒരു വിപ്ലവകവി എന്ന വയലാറിെനപ്പറ്റിയു�
ള്ള വിേശഷണം പല നിരൂപകരും േചാദ്യം െചയ്യു�
ന്നുണ്ടു്. സാറിെന്റ അഭിപ്രായം എന്താണു്?

ഉത്തരം: കമ്മ്യൂണിസെമന്നു േകട്ടാൽ െഞട്ടിെത്തറി�
ക്കുന്ന നിരൂപകർ ഇന്നുമുണ്ടേല്ലാ മലയാളത്തിൽ.
അവർ എന്തു േവണെമങ്കിലും പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.

നമ്മുെട വാരികകളിൽ വരുന്ന
പല കഥകളും അധഃസ്ഥല
സ്പർശികളാണു്. ഒരു തല�
ത്തിൽ നിന്നു് അവ ഉയരുന്നി�
ല്ല. െപാലീസിെന്റ മർദ്ദനേമാ
മുതലാളികളുെട ചൂഷണേമാ
ഒെക്ക പ്രതിപാദിച്ചുെകാള്ളു.
പേക്ഷ, അവ അനുവാചകെന്റ
മനസ്സിെന സമ്പന്നമാേക്ക�
ണ്ടതേല്ല? വികാരങ്ങൾക്കു്
ഉദാത്തത നൽേകണ്ടതേല്ല?

നിരൂപകർ എന്ന പദത്തി�
െല ബഹുത്വം യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ ഏകത്വമാണു്. രാ�
മവർമ്മ മാെറ്റാലിക്കവി�
യാെണന്നും വിപ്ലവകവിയ�
െല്ലന്നും എഴുതിയതു് ഞാ�
നാണു്. അങ്ങെനയുള്ള
എെന്ന ആന്റികമ്മ്യൂണിസ്റ്റാ�
യി ചിത്രീകരിക്കുന്ന കരു�
ണാകരൻ രണ്ടു ലക്ഷ്യങ്ങൾ
സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. 1)

താൻ ഉന്നതനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാെണന്നു സ്ഥാപിക്കുക.
അെല്ലങ്കിൽ അരക്കിട്ടു് ഉറപ്പിക്കുക. 2) എെന്ന കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനായി കീലടിച്ചു കാണിക്കുക. ഇെതഴു�
തുന്നയാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാേണാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനാ�
േണാ എന്നു് ഇേപ്പാൾ ആേലാചിേക്കണ്ടതില്ല. പേക്ഷ,
ഞാൻ േലാകസാഹിത്യത്തിെല ഉത്കൃഷ്ടരായ കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് കവികളുെട േസ്താതാവാണു്. ഗ്രീസിെല യാനീ�
സ് റീറ്റ്േസാസ്, റഷ്യയിെല മായേകാവ്സ് കി, ചിലി�
യിെല പാേവ്ലാ െനറൂദ, ജർമ്മനിയിെല ബ്രഹ്റ്റ്, ൈച�
നയിെല മേവാ െസ തൂങ്ങ്, ആർജന്റിനയിെല െചഗു�
വേര ഈ വിപ്ലവ കവികെളക്കുറിെച്ചല്ലാം പ്രശംസി�
ച്ചു് പലേപ്പാഴും എഴുതിയിട്ടുള്ളവനാണു് ഞാൻ. അവർ
സമൂഹസ്ഥിതി പരിവർത്തകരായിരിക്കുന്നതു േപാെല
വയലാർ രാമവർമ്മ ‘െറവ് ലുഷനറി െപായറ്റ് ’ അല്ല.
രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിൽ ആമജ്ജനംെചയ്ത ഈ കവിക�
ളിൽ പലരും േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിെന്റ പീഡനങ്ങൾ�
ക്കു്—മർദ്ദനങ്ങൾക്കു്—വിേധയരായി ജയിലിൽ േപാ�
യവരാണു്. കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്നിട്ടു് വീ�
ണ്ടും െപാലിസിെന്റ മർദ്ദനേമറ്റു് കാരാഗൃഹത്തിേലക്കു�
തെന്ന മടങ്ങിയവരാണു്. നിശ്ശബ്ദരായ ബഹുജനത്തി�
െന്റ വികാരങ്ങേളാടു ‘താദാത്മ്യം’ പ്രാപിച്ചു് അവരുെട
അനന്യത വ്യക്തമാക്കിയവരാണു്. െതാഴിലാളികളു�
െട—വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ബഹുജനത്തിെന്റ—
വിപ്ലവാത്മകമായ ഇച്ഛാശക്തിെയ ജ്വലിപ്പിച്ചുവിട്ടവ�
രാണു് ഇക്കവികൾ. വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യം ബഹുജന�
ത്തിനു് േദാഷം െചയ്യുെമങ്കിൽ അതിെന ആന്തരശക്തി�
കൾെകാണ്ടു നിർമ്മാർജ്ജനം െചയ്യാൻ കാവ്യങ്ങളിലൂ�
െട ഉദ് േബാധനം നടത്തിയവരാണു് അവർ. റഷ്യയി�
െല െതാഴിലാളി ഫാക് ടറിയിെല േജാലിക്കാരനാെണ�
ങ്കിൽ റഷ്യയിെല മായേകാവ്സ് കി പദങ്ങളുെട ഫാ�
ക് ടറിയിെല െതാഴിലാളിയായിരുന്നു. അേദ്ദഹം നിർ�
മ്മിച്ച വാക്കുകളുെട േറാക്കറ്റിൽ കയറിയാണു് റഷ്യൻജ�
നത സമത്വസുന്ദരമായ മണ്ഡലത്തിെലത്തിയതു്. ഇതി�
െനാന്നും വയലാർ രാമവർമ്മയ്ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. അേദ്ദഹം
ചങ്ങമ്പുഴയിൽനിന്നു് കടംവാങ്ങിയ ഡിക് ഷനിലൂെട,
ബിംബങ്ങളിലൂെട ൈവകാരികബന്ധങ്ങൾ ചിത്രീകരി�
ച്ചേതയുള്ളു. ആ ബന്ധങ്ങൾ തികച്ചും ബൂർഷ്വാസിയുേട�
യും. ൈവഷയികമായ കവിതയാണു് രാമവർമ്മയുേട�
തു്. അതിനു വിപ്ലവ കവിതയുെട െകട്ടുറപ്പു് ഇല്ല. നിയ�
ന്ത്രണമില്ല. മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ വിപ്ലവ കവികൾ രാഷ്ട്രാ�
ന്തരീയമായ സമൂഹത്തിനുേവണ്ടി—ഇന്റർ നാഷനൽ
െസാൈസറ്റിക്കുേവണ്ടി—കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചേപ്പാൾ രാ�
മവർമ്മ െറാമാന്റിസിസത്തിെന്റ സന്തതിയായ ആത്മ�
സേന്താഷത്തിെന്റ െകാച്ചുവട്ടത്തിൽക്കിടന്നു കളിക്കുക�
യായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘േസാ�
കാൾഡ് ’ വിപ്ലവകാവ്യങ്ങൾ ദുർബ്ബലങ്ങളായിേപ്പായതു്.
‘വാളെല്ലൻ സമരായുധം’ എന്നും ‘മണിെപ്പാൻ വീണ
വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ’ എന്നും പറയുന്ന ആളാേണാ വിപ്ലവ�
കവി?

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: വയലാർ രാമവർമ്മ അവാർഡിെനക്കുറിച്ചു്
എന്തു പറയുന്നു?

ഉത്തരം: എന്തു പറയാൻ? എെന്റ അഭിവന്ദ്യ മിത്രം
തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരനു് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ
കിട്ടിയതിൽ എനിക്കു സേന്താഷമുെണ്ടന്നു പറ�
ഞ്ഞാൽ അതു കള്ളമായിരിക്കും. എങ്കിലും അസൂ�
യയില്ല, അസ്വസ്ഥതയില്ല. പിെന്ന ഈ അവാർ�
െഡാെക്ക വലിയ കാര്യമാെണന്നു വായനക്കാർ
വിചാരിക്കരുതു്. ‘വയലാർ രാമവർമ്മ അവാർ�
ഡ് ’ ഏർപ്പാടുെചയ്തേപ്പാൾ എസ്.െക. നായർ
എേന്നാടു പറഞ്ഞു: “ഇത്തവണ ലളിതാംബിക
അന്തർജ്ജനത്തിനു് െകാടുക്കും അവാർഡ്. അടു�
ത്ത വർഷത്തിെല അവാർഡ് സാറിെന്റ സാഹിത്യ�
വാരഫലത്തിനായിരിക്കും. അതു െകാണ്ടു് ഉടെന
അതു പുസ്തകമാക്കണം”. മൂക്കുകണ്ണട താെഴവീണു
െപാട്ടിേപ്പായതു് വീണ്ടും വാങ്ങാൻ പണമില്ലാെത
അക്കാലത്തു് കഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്ന ഞാൻ എസ്.െക.
നായേരാടു പറഞ്ഞു: “എനിക്കു് ആ അവാർഡ്
േവണ്ട” എന്നു്. സാഹിത്യവാരഫലം ഇന്നുവെര
പുസ്തകമാക്കിയിട്ടുമില്ല. സമ്മാനം കിട്ടാൻ േവണ്ടി
ൈവേലാപ്പിള്ളി ഗ്രന്ഥപ്രസാധനത്തിെന്റ തീയതി
തിരുത്തിെയന്നു് ആേരാപറഞ്ഞതു േകട്ടയുടെന
അതിെന്റ സത്യാത്മകത അേന്വഷിക്കുകേപാലും
െചയ്യാെത ഞാൻ ൈഫനൽ ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റി�
യിൽ നിന്നു മാറിക്കളഞ്ഞു. പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാ�
േര ഈ സമ്മാനത്തിെലാന്നും ഒരർത്ഥവുമില്ല.

േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട സാഹിത്യവാരഫലത്തിനു്
അവാർഡ് കിട്ടാൻ േയാഗ്യതയുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: കിട്ടിയതിെനല്ലാം അതിനുള്ള േയാഗ്യതയു�
ണ്ടു് എന്നാേണാ വിചാരം?

േചാദ്യം: കടുകട്ടിയായി, നിയമത്തിൽനിന്നു മാറാ�
െത ജീവിക്കുന്നവെരക്കുറിച്ചു് എന്താണഭിപ്രായം?

ഉത്തരം: ഒരുതരം അനിയത മാനസികനിലയാ�
യിരിക്കും അവർക്കു്. സ്വന്തം കാര്യം വരുേമ്പാൾ
എന്തും െചയ്യുകയും െചയ്യും.

േചാദ്യം: അന്യർ വീട്ടിൽ കയറിവരുന്നെതങ്ങെന?

ഉത്തരം: മാന്യർ േഡാർെബല്ല് അടിച്ചിട്ടു് അവിെട�
ത്തെന്ന നിൽക്കും. ഗൃഹനായകൻ െചന്നുവിളിച്ചാ�
േല അകേത്തക്കു വരൂ. അമാന്യർ െബല്ലടിക്കാെത
പൂച്ചെയേപ്പാെല പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങി വരും. െപെട്ടന്നു്
നമ്മൾ അവെരകാണും. െഞട്ടിേപ്പാകുകയും െച�
യ്യും.

േചാദ്യം: േതാപ്പിൽ ഭാസി നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ‘കു�
ങ്കുമ’ത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. അതു വായിേച്ചാ? വാ�
യിച്ചിെല്ലങ്കിൽ വായിച്ചു് അഭിപ്രായം പറയൂ. (േചാ�
ദ്യം േപാസ്റ്റിൽ കിട്ടിയതു് )

ഉത്തരം: വായിച്ചു. ഭാസിയുേടതു് വ്യക്തിപരമായ
ഉപാലംഭമാണു്. വിമർശനം സർഗ്ഗാത്മകമാകു�
േമ്പാൾ എനിെക്കന്നല്ല, ആർക്കും ഇഷ്ടമാണു്.
മുൻപു് എം.െക. േമേനാൻ (വിലാസിനി) സാഹിത്യ�
വാരഫലെത്ത കളിയാക്കി േലഖനെമഴുതി. ഭാസി
പറയുന്നതിെനക്കാൾ തീക്ഷ്ണമായിരുന്നു അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ആ േലഖനം. അതു് വായിച്ച ഞാൻ അേദ്ദ�
ഹെത്ത കൂടുതലായി ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ആത്മപ്രശംസയായി കരുതരുതു്. മുണ്ടേശ്ശരിയുെട
‘രാജരാജെന്റ മാെറ്റാലി’െയ വിമർശിച്ചു് ഞാൻ േല�
ഖനെമഴുതി. ഒരുവാക്കുേപാലും അതിൽ മുണ്ടേശ്ശ�
രിക്കു് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും അേദ്ദഹം
എെന്ന അഭിനന്ദിച്ചു. തെന്റ ഷഷ്ടിപൂർത്തി ആേഘാ�
ഷിക്കുേമ്പാൾ പ്രസംഗിക്കാൻ െചല്ലണെമന്നു് ആവ�
ശ്യെപ്പടുകയും െചയ്തു. ‘ക്രീേയറ്റീ’വായ ഒരു പ്രബന്ധ�
വും പ്രതിേഷധെത്ത ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയില്ല.

സത്യം അസത്യമായി മാറുന്നു
േകാേളജിൽ അധ്യാപകരായവർെക്കല്ലാം അനുഭവമു�
ള്ള കാര്യമാണു് ഞാൻ പറയാൻ േപാകുന്നതു്. ഫാൻ�
സി െഡ്രസ്സ് മത്സരത്തിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക�
ളിൽ ഏറിയപങ്കും ഭിക്ഷക്കാരാേയാ കുഷ്ഠേരാഗികളാ�
േയാ േവഷംെകട്ടിവരും. പുണ്ണുകൾ കാണിച്ചു് യാചിക്കു�
ന്ന ഫാൻസി െഡ്രസ്സുകാരും വിരളമല്ല. ദ്രഷ്ടാവിനു് ഉന്ന�
മനം നൽകുന്ന ഒരു േവഷവും കാണില്ല. അതുേപാെല
െചറുകഥാമത്സരത്തിെല രചനകൾ പരിേശാധിക്കുന്ന�
വർക്കും മനസ്സിലാകും ജീവിതത്തിെന്റ ഹീനാംശങ്ങളി�
ലാണു് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു താല്പര്യെമന്നു്. ഒന്നുകിൽ
കഥാനായകൻ ക്ഷയംവന്നു മരിക്കുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ
ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്നു. കുത്തിെക്കാല്ലലും തലയ്ക്കടിച്ചു�
െകാല്ലലും സർവ സാധാരണം. നമ്മുെട വാരികകളിൽ
വരുന്ന പല കഥകളും ഇതുേപാെല അധഃസ്ഥലസ്പർ�
ശികളാണു്. ഒരുതലത്തിൽനിന്നു് അവ ഉയരുന്നില്ല.
െപാലീസിെന്റ മർദ്ദനേമാ മുതലാളികളുെട ചൂഷണേമാ
ഒെക്ക പ്രതിപാദിച്ചുെകാള്ളു. പേക്ഷ, അവ അനുവാച�
കെന്റ മനസ്സിെന സമ്പന്നമാേക്കണ്ടതേല്ല? വികാര�
ങ്ങൾക്കു് ഉദാത്തത നൽേകണ്ടതേല്ല? അെതാന്നുമില്ല.
േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ കാസിം വാടാനപ്പള്ളി എഴു�
തിയ “ഭാവേഭദങ്ങൾ” എന്ന കഥ വായിക്കുക. അനിയ�
ത്തിക്കു വിവാഹം. ദരിദ്രയായ ഒരു േചച്ചിക്കു് ഒരു സ്വർ�
ണ്ണവളേയ െകാടുക്കാനാവൂ. അതിനുള്ള രണ്ടായിരം
രൂപതെന്ന െബ്ലയിഡ് കമ്പനിയിൽനിന്നു് അമിതമായ
പലിശയ്ക്കു കടം േമടിച്ചതാണു്. മറ്റു േചച്ചിമാർ അേനകം
വളകൾ െകാടുക്കാൻ േപാകുന്നുെവന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒറ്റ
വളക്കാരി വിവാഹത്തിനു േപാേകണ്ടതിെല്ലന്നു തീരുമാ�
നിക്കുന്നു. ഇതിെന്റ അവാസ്തവികത പ്രകടമാണു്. ഒരു
വളെകാണ്ടു െകാടുത്തിട്ടു് ‘എനിക്കിത്രമാത്രേമ തരാൻ
പറ്റൂ’ എന്നു് അവൾ പറഞ്ഞാൽ അനിയത്തി അവെള
ആലിംഗനം െചയ്യും. അേനകം വളകൾ െകാടുത്ത
സമ്പന്നകളായ േചച്ചിമാേരാടു് േതാന്നുന്ന േസ്നഹത്തി�
െന്റ ആയിരമിരട്ടി േസ്നഹം അവൾക്കു് ആ േചച്ചിേയാടു
േതാന്നുകയും െചയ്യും. പേക്ഷ, കഥാകാരനു് അതല്ലേല്ലാ
ലക്ഷ്യം. േസ്നഹാവിഷ്കാരെത്തക്കാൾ അേദ്ദഹത്തിനു
പ്രാധാന്യമുള്ളതു് ഒരു വള മാത്രം െകാടുക്കാൻ കാരണ�
മായി ഭവിച്ച സമൂഹവ്യവസ്ഥിതിയിൽ ആഘാതേമല്പി�
ക്കലാണു്. അടിക്കുന്നു. സത്യം ‘ഡിേസ്റ്റാർട്ട് ’ െചയ്യെപ്പ�
ടുന്നു. അതിനുംപുറേമ കഥ താണതലത്തിൽ നില്ക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. മനുഷ്യൻ യുക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീ�
വിതം നയിക്കുകയാെണങ്കിലും അവെന വഴിെതറ്റിച്ചു്
യുക്തിരഹിതമായ മണ്ഡലത്തിൽ െകാണ്ടുെചല്ലാൻ ചി�
ലർക്കു് എന്തു താല്പര്യമാെണേന്നാ!

കുട്ടിെയേപ്പാെല നിരൂപകൻ
ഒരു കഥ. േപരുേകട്ട ഒരു മിലിട്ടറി ജനറലിെന പാരീ�
സിേലക്കു് അയച്ചു അധികാരികൾ. ജനറൽ എന്നും കാ�
ലത്തു നടക്കാൻ േപാകും. േപാകുേമ്പാൾ െകാച്ചു മക�
െനക്കൂടി െകാണ്ടുേപാകും അയാൾ. ഒരുദിവസം അവർ
ഒരുദ്യാനത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ അവിെട സ്ഥാപിച്ചിരി�
ക്കുന്ന െനേപ്പാളിയെന്റ പ്രതിമകണ്ടു; മേനാഹരമായ
കുതിരയുെട പുറത്തിരിക്കുകയാണു് െനേപ്പാളിയൻ. കു�
ട്ടി പറഞ്ഞു: “അച്ഛാ ഈ െനേപ്പാളിയെന കാണാൻ
എെന്ന എന്നും െകാണ്ടുവരുേമാ?” ജനറലിനു വലിയ
സേന്താഷമായി. മകനു് െനേപ്പാളിയെന ഇഷ്ടമായാൽ
അവനും ഭാവിയിൽ അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെലയാകുമേല്ലാ
എേന്നാർത്തുള്ള സേന്താഷം. അങ്ങെനയിരിെക്ക ആ
ജനറലിെന േവെറാരു സ്ഥലേത്തക്കു മാറ്റി. അവസാ�
നമായി െനേപ്പാളിയെന കാണാൻ മകൻ അച്ഛേനാ�
െടാരുമിച്ചു് ഉദ്യാനത്തിെലത്തി. അവൻ ജനറലിേനാടു
േചാദിച്ചു: “അച്ഛാ ഇവിെട വരുേമ്പാെഴല്ലാം എനിെക്കാ�
രു േചാദ്യം േചാദിക്കണെമന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുവെര
േചാദിച്ചിെല്ലേന്നയുള്ളു. ഇനി നമ്മൾ ഇവിെട വരില്ല�
േല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് േചാദിക്കാം. സുന്ദരനായ െനേപ്പാ�
ളിയെന്റ പുറത്തുകയറിയിരിക്കുന്ന ആ വിരൂപൻ ആരാ�
ണച്ഛാ?” കുട്ടി കുതിരെയ െനേപ്പാളിയനായി െതറ്റിദ്ധരി�
ച്ചതുേപാെലയാണു് നമ്മുെട നവീന നിരൂപകർ മഹാ�
കവികെള കണ്ടു െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതു്. കുമാരനാശാെന്റ
‘നളിനി’ ദുരന്തകാവ്യമാെണന്നു് എഴുതിവിടുന്ന ആളു് ആ
െകാച്ചുകുട്ടിെയേപ്പാെലയാണു്.

മാലിന്യം
ജനയുഗം വാരികയിെല “സ്വർഗ്ഗത്തിെല നിേക്ഷപം”
എന്ന മിനിക്കഥ (!) മലിനമാണു്. ൈക്രസ്തവ പുേരാഹി�
തൻ (വലിയ ഇടയൻ എന്നു കഥാകാരനായ െപ്രാഫ.
മാത്യു സി. എബ്രഹാമിെന്റ പ്രേയാഗം) കാപട്യത്തിെന്റ
പ്രതിരൂപമാണു് എന്നു് കഥാകാരൻ പറഞ്ഞതു െകാ�
ണ്ടല്ല. ആ പുേരാഹിതൻ പട്ടുകുപ്പായമണിഞ്ഞു് െബൻ�
സ് കാറിൽ വന്നിറങ്ങി കുഞ്ഞാടുകെളെക്കാണ്ടു പണം
െചലവാക്കിച്ചു എന്നു് എഴുതിയതുെകാണ്ടുമല്ല. അവ�
െര പിഴിഞ്ഞു് അയാൾ അമ്പതുലക്ഷം രൂപ സമ്പാദി�
ച്ചു, എന്നു വ്യക്തമാക്കിയതുെകാണ്ടുമല്ല. കലാരാഹി�
ത്യത്തിെന്റ അന്ധകാരം അതു വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു എന്ന
ഒറ്റക്കാരണത്താലാണു് അതിെന ഓടസ്സാഹിത്യമായി
ഞാൻ കരുതുന്നതു്. എനിക്കു സന്ന്യാസികേളാടു െപാ�
തുേവ ബഹുമാനമാണു്. എന്നാൽ വയലാർ രാമവർമ്മ
‘സന്ന്യാസി’ എന്ന കാവ്യത്തിലൂെട ഒരു കാഷായവസ്ത്ര�
ക്കാരെന അവതരിപ്പിച്ചേപ്പാൾ അതിെല പരിഹാസം
എനിക്കിഷ്ടമായി. യുക്തിൈവചിത്ര്യംെകാണ്ടും സംഭവ�
സന്നിേവശത്തിെന്റ നവീനതെകാണ്ടും പുേരാഹിത നി�
ന്ദ കലയുെട മണ്ഡലത്തിേലക്കു കടന്നാൽ അനുവാച�
കനു പരാതിയില്ല. ‘ജനയുഗ’ത്തിെല ഈ കഥാകാരനു
െവറുേപ്പയുള്ളു. ആ െവറുപ്പിെന്റ േകാച്ചുവാതം അേദ്ദഹം
ഒരു ൈക്രസ്തവ പുേരാഹിതനിേലക്കു സംക്രമിപ്പിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ടു് ഇതു കഥയല്ല, േകാച്ചുവാതമാണു്.

മാർേകസിെന്റ പുതിയ േനാവൽ

മാർേകസ്

ജീവിതം ധന്യമായി�
െയന്നു േതാന്നുന്ന നി�
മിഷങ്ങളുണ്ടു്. അങ്ങ�
െനെയാരു നിമിഷത്തി�
ലാണു് ഞാനിേപ്പാൾ.
എെന്തന്നേല്ല? ലാറ്റിന�
േമരിക്കൻ േനാവലിസ്റ്റ്
മാർേകസിെന്റ ഏറ്റവും
പുതിയ േനാവൽ Love
in the time of Cholera
ഞാനിേപ്പാൾ വായിച്ചു�
തീർത്തേതയുള്ളു. അതി�
െന്റ ലഹരിയിലിരുന്നു�
െകാണ്ടാണു് ഈ വരി�

കൾ കുറിക്കുന്നതു്. ഈ േനാവലിെന്റ രചനെകാണ്ടു്
അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു ലാറ്റിനേമരിക്കൻ േനാവ�
ലിസ്റ്റുകെള മാത്രമല്ല, സമകാലികരായ മറ്റു യൂേറാപ്യൻ
േനാവലിസ്റ്റുകെളയും ബഹുദൂരം അതിശയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതിെന്റ പ്രാധാന്യെമടുത്തു കാണിക്കാേനാ സൗന്ദര്യം
വ്യക്തമാക്കിത്തരാേനാ ഇവിെട സ്ഥലമില്ല. പുതിയ പു�
സ്തകങ്ങെളക്കുറിച്ചു് വായനക്കാർക്കു് അറിവു നൽകാൻ�
േവണ്ടി മാത്രമാണു് ഞാൻ കൂടക്കൂെട ഇമ്മാതിരി ഖണ്ഡി�
കകൾ എഴുതുന്നതു്.

േഡാക് ടർ ഊർവിേനായും ഭാര്യയും കരബീയൻ സമുദ്ര�
തീരത്തുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിൽ വസിക്കുകയാണു്. പട്ട�
ണത്തിെന്റ േപരു േനാവലിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഊർവി�
േനാ പ്രശസ്തനായ േഡാക് ടറാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീ�
ട്ടിെല തത്ത ഒരു ദിവസം പറന്നുെപായ്ക്കളഞ്ഞു. അഗ്നി�
ശമനക്കാർ വന്നു െവള്ളമടിെച്ചങ്കിലും തത്ത അതിരുന്ന
മരത്തിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പട്ടു. േഡാക് ടർ പിന്നീടു േനാക്കി�
യേപ്പാൾ അതു് ഒരു മാവിലിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. അേദ്ദഹം
ഏണിചാരി മാവിൽ കയറി. വഴുതിവീണു മരിക്കുകയും
െചയ്തു. മരണമേന്വഷിച്ചു് എത്തിയവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
എഴുപത്താറുവയസ്സുള്ള ഫ്േളാറന്റിേനായുമുണ്ടു്. വിധവ�
യായ െഫർമിനയുെട (72 വയസ്സു് ) പൂർവകാമുകനാണു്
അയാൾ. അയാൾ അവേരാടു പറഞ്ഞു: “I have waited
for this opportunity for more than half a century to
repeat to you once again my vow of eternal fidelity
and everlasting love”. വിധവയ്ക്കു േദഷ്യം വന്നു. അവർ
ഗർജ്ജിച്ചു: “Get out of here. And don’t show your
face again for the years of life that are left to you”
(P. 50).

ആദ്യമായി ഈ രംഗം
വർണ്ണിച്ചതിനുേശഷം
മാർേകസ് േഫ്ലാറന്റി�
േനായുെടയും െഫർ�
മിനയുെടയും ബാല്യ�
കാലേത്തക്കും യൗവ�
നകാലേത്തക്കും െച�
ല്ലുന്നു. അക്കാലത്തു്
െടലിഗ്രാം ഓപ്പേററ്റ�
റായിരുന്ന േഫ്ലാറന്റി�
േനാ െഫർമിനെയ
കണ്ടു േപ്രമത്തിൽ വീ�
ണു. ഉത്കടമായ േപ്ര�
മം. െഫർമിനയുെട ഒരു െചറിയ കുറിപ്പുകിട്ടിയേപ്പാൾ
അയാൾ േറാസാപ്പൂ തിന്നാൻ തുടങ്ങി. പലതവണ വാ�
യിച്ചതുെകാണ്ടു് ധാരാളം പൂക്കൾ തിന്നു. രാത്രി ഏെറ�
ത്തവണ വായിച്ചേപ്പാൾ ഏെറ േറാസാപ്പൂക്കൾ ഉള്ളി�
ലാക്കി. ഒടുവിൽ അയാളുെട അമ്മവന്നു് പശുക്കുട്ടി�
െയെയന്നേപാെല തല പിടിച്ചുവച്ചു് ആവണെക്കണ്ണ
ഒഴിച്ചുെകാടുത്തു വായിേലക്കു് (പുറം 68). േപ്രമം ഇങ്ങ�
െന േരാഗസദൃശമായേപ്പാൾ (The symptoms of love
were the same as those of Cholera, P. 62) െഫർമിന
അയാെള ഉേപക്ഷിച്ചു് േഡാക് ടർ ഊർവിേനാെയ വി�
വാഹം കഴിച്ചു. പേക്ഷ, േഫ്ലാറന്റിേനാ നിരാശനായില്ല.
അയാൾ അമ്പെത്താന്നു വർഷം ഒൻപതു മാസം നാ�
ലു ദിവസം കാത്തിരുന്നു. െഫർമിേനാ അയാെള വീട്ടി�
നു പുറത്താക്കിെയങ്കിലും അയാൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇട�
വിടാെത അയാൾ കത്തുകെളഴുതി െഫർമിനയ്ക്കു് കൂെട�
ക്കൂെട സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തി. ഒരു ദിവസം അവെര
കണ്ടിട്ടു തിരിച്ചു വന്നേപ്പാൾ കുതിരവണ്ടിക്കാരൻ പറ�
ഞ്ഞു: “Be careful Don Floro, that looks like Cholera”
(P. 305) ക്രേമണ അവർ തമ്മിലടുത്തു. െഫർമിനയുെട
ഈ പുതിയ ബന്ധം അന്യർക്കു് ഇഷ്ടമായില്ല. അമ്മ�
യുെട പഴയ പരിചയക്കാരൻ എന്നു് െഫർമിനയുെട
മകൻ പുറേമ പറഞ്ഞു. പേക്ഷ, ഉള്ളിൽ അയാൾക്കും
അതു് അനിഷ്ടം ജനിപ്പിച്ചിരിക്കണം. െഫർമിേനാ യാ�
നപാത്രത്തിൽ കയറി ഒരു യാത്രേപാകാൻ തീരുമാ�
നിച്ചു. യാത്രയ്ക്കു േഫ്ലാറന്റിേനായുമുണ്ടു്. െചറുപ്പകാലത്തു്
ചുവന്ന പനിനീർപ്പൂക്കൾ കാമുകിക്കു െകാടുത്ത ആ
കാമുകൻ അേപ്പാൾ മഞ്ഞ പനിനീർപ്പൂക്കൾ നൽകി.
േഫ്ലാറന്റിേനാ വൃദ്ധെയ ഉമ്മവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവർ
അതു തടഞ്ഞിട്ടു് പറഞ്ഞു: “Not now I smell like an old
woman”. എങ്കിലും ഇരുട്ടത്തിരുന്നു് അവർ അയാളുെട
ഷർട്ടിൽ ബട്ടൻ വച്ചുെകാടുത്തു. (പുറം 344) േകാളറയുെട
മഞ്ഞെക്കാടി പറത്തിെക്കാണ്ടു് കപ്പൽ നീങ്ങുകയാണു്.
േറാസാപ്പൂക്കൾക്കു കൂടുതൽ സൗരഭ്യമുെണ്ടന്നു െഫർമി�
േനായ്ക്കു േതാന്നിത്തുടങ്ങി. “Let us keep going, going,
going…” എന്നു േഫ്ലാറന്റിേനാ കപ്പലിെല ക്യാപ്റ്റേനാ�
ടു പറഞ്ഞു. എത്രകാലം ഇങ്ങെന േപാകുകയും വരിക�
യും െചയ്യുെമന്നു് അയാളുെട േചാദ്യം. “എല്ലാക്കാലവും”
എന്നു് േഫ്ലാറന്റിേനായുെട മറുപടി.

മാർേകസിെന്റ മറ്റു േനാവലുകളിലുള്ള മാജിക്കൽ റീ�
യലിസം ഇതിലില്ല, ഫാന്റസിയില്ല, അലിഗറിയില്ല.
പേക്ഷ, കലയുെട മാജിക്—മാന്ത്രികത്വം—നെമ്മ അദ്ഭു�
തപരവശരാക്കുന്നു. േപ്രമത്തിനു് വിഷൂചികേയാടു സാ�
ദൃശ്യം കല്പിക്കുന്ന മാർേകസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാല�
ത്തിെന്റ സംഹാരാത്മകതെയയാണു് ചിത്രീകരിക്കുന്ന�
തു്. ജീർണ്ണിച്ച ഭൂതകാലം, ജീർണ്ണിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
വർത്തമാനകാലം. ജീർണ്ണിക്കാൻ േപാകുന്ന ഭാവികാ�
ലം. ഇവെയ ഇതിെനക്കാൾ ഹൃദയസ്പർശിയായി മെറ്റാ�
രു കലാകാരനും ആേലഖനം െചയ്തിട്ടില്ല. മഹനീയവും
അതിസുന്ദരവുമായ ഈ കലാസൃഷ്ടിയിൽ ആമജ്ജനം
െചയ്യാൻ വായനക്കാെര ക്ഷണിച്ചുെകാണ്ടു് ഞാൻ മാ�
റിനിൽക്കെട്ട (Translated from the Spanish by Edith
Grossman, Alfred A. Knopf, New York, $ 18.95).
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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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പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
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, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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