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സാഹിത്യവാരഫലം
1993/05/09-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽനിന്നു്

1. ചാർലി ചാപ്ളിെന്റ ആത്മകഥ രസപ്രദമാണു്. അ�
തിൽ വർണ്ണിച്ച ഒരു സംഭവം ഇവിെട എടുെത്തഴു�
താൻ എനിക്കു താല്പര്യം. ചാപ്ളിെന്റ അമ്മ ഗാ�
യികയായിരുന്നു. എന്നാൽ െചറിയ ജലേദാഷം
വന്നാൽ മതി അവരുെട ശബ്ദം േപാകും. ഒരു ദിവ�
സം േശ്രാതാക്കളുെട മുൻപിൽ നിന്നു് അവർ പാടുക�
യായിരുന്നു. െപെട്ടന്നു ശബ്ദം “െപാട്ടിേപ്പായി” അതു്
മന്ത്രിക്കലിൽ അവസാനിക്കുകയും െചയ്തു. ആളുകൾ
കൂവി; പൂച്ചകരച്ചിലാെക. പാട്ടുകാരി േവദിയിൽ നി�
ന്നു് അകേത്തക്കു േപായി അഞ്ചു വയസ്സു മാത്രമു�
ള്ള ചാപ്ളിെന അവിെട െകാണ്ടുനിറുത്തി പാടാൻ
പറഞ്ഞു. കുട്ടി പാടി പാട്ടു പാതിയായില്ല. അതിനു
മുൻപു് സ് െറ്റയ്ജിേലക്കു നാണയങ്ങളുെട വർഷാ�
പാതം. അതുകണ്ടു കൂട്ടി പറഞ്ഞു. ആദ്യം നാണയ�
ങ്ങൾ എടുക്കാം, പിന്നീടു പാടാെമന്നു്. അതുേകട്ടു
സദസ്സാെക ചിരിച്ചു. മാേനജർ വന്നു ൈകേലസിൽ
നാണയങ്ങെളടുത്തിട്ടേപ്പാൾ ചാപ്ളിനു േപടി, അതു്
അയാൾ അമ്മയ്ക്കു െകാടുക്കിെല്ലന്നു്. അകേത്തക്കു്
അയാളുെട കൂെടെച്ചന്നു് അമ്മയുെട ൈകയിൽ നാ�
ണയങ്ങൾ ആയി എന്നു കണ്ടതിനു േശഷേമ കുട്ടി
വീണ്ടും സ് െറ്റയ്ജിെലത്തി പാടാൻ തുടങ്ങിയുള്ളു.
അേപ്പാൾ കൂടുതൽ ചിരി സദസ്സിൽ നിന്നു്. നാണയ�
ങ്ങളുെട വർഷാപാതം വളെരക്കൂടുതൽ. പാട്ടു കഴി�
ഞ്ഞു് അമ്മ വന്നു മകെന എടുത്തേപ്പാൾ ഉച്ചത്തിലു�
ള്ള കരേഘാഷം.

2. മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ ആത്മകഥയിൽനിന്നു് മെറ്റാരു സം�
ഭവംകൂടിയാവെട്ട. സ്വിറ്റ്സർ ലണ്ടിെല ല്യൂെസണിൽ
വച്ചാണു് ജവാഹർലാൽ െനഹ്റുവും ചാർളി ചാപ്ളി�
നും തമ്മിൽക്കണ്ടതു്. അവർ രണ്ടുേപരും കാറിൽ
സഞ്ചരിക്കുകയാണു്. പിറകിലുള്ള കാറിൽ െനഹ്റു�
വിെന്റ മകൾ ഇന്ദിരയും. “Nehru impressed me as
a man of moods, austere and sensitive, with an
exceedingly alert and appraising mind” എന്നു് ചാ�
പ്ളിൻ പറയുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിെയക്കുറിച്ചു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായവും അറിയുന്നതു നന്നു്: “A
charming quiet lady”. യാത്രാേവളയിൽ െനഹ്റു
തേന്നാടു് അത്യുജ്ജ്വലമായി സംസാരിച്ചുെവന്നു് ചാ�
പ്ളിൻ പറയുന്നു.

ൈഡ്രവർ മണിക്കൂറിൽ എഴുപതിേലാ അതിലധി�
കേമാ ൈമൽ േവഗത്തിൽ കാേറാടിക്കുകയാണു്.
െചങ്കുത്തായും വീതി കുറഞ്ഞതായുമുള്ള േറാഡി�
ലൂെടയാണു് ആ േവഗത്തിൽ കാറ് േപാകുന്നതു്.
വളവുകളിൽേപ്പാലും വാഹനത്തിനു മന്ദഗതിയില്ല.
ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രവ്യവഹാരെത്തക്കുറിച്ചു് പറയുന്ന
െനഹ്റു അതിലാെക മുഴുകിയിരുന്നതു െകാണ്ടു വാ�
ഹനത്തിെന്റ േവഗമറിഞ്ഞില്ല. െബ്രയ്ക്ക് കറകറശബ്ദം
േകൾപ്പിച്ചു് കാറ് െപെട്ടന്നു നില്ക്കുകയും െനഹ്റുവും
ചാപ്ളിനും മുേന്നാേട്ടക്കു് എറിയെപ്പടുകയും െചയ്തി�
ട്ടും െനഹ്റു തുടർന്നു സംസാരിച്ചുെകാേണ്ടയിരുന്നു.
ഇന്ദിരയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു േപാേകണ്ട േക്രാസ് േറാഡുക�
ളിൽ എത്തിയേപ്പാൾ രണ്ടു കാറുകളും നിന്നു. ഇനി
ചാപ്ളിെന്റ വാക്കുകൾ തെന്നയാവെട്ട. “It was
then that he became a loving and solicitous fa-
ther, embracing his daughter as he said to her
tenderly: ‘Take care of yourself’—words which
would have been more appropriate coming from
the daughter to the father.” ഹൃദയസ്പർശിയായ വി�
വരണം. ഈ പട്ടുനൂലിൽ വാഴനാരു േചർക്കാൻ
എനിക്കു് ഇഷ്ടമില്ല. എങ്കിലും അതു പ്രവർത്തിച്ചു
െകാള്ളെട്ട. ക്രാന്തദർശിയായ െനഹ്റു പറഞ്ഞ�
തു് മകൾ െചവിെക്കാണ്ടില്ല. ചാപ്ളിൻ എഴുതിയതു
േപാെല മകൾ അച്ഛേനാടു് അതു പറഞ്ഞിെല്ലങ്കി�
ലും െനഹ്റുവിനു് ഒരാപത്തും സംഭവിച്ചുമില്ല. ൈചന
വഞ്ചിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ മഹാനായ െനഹ്റു പി�
െന്നയും വളെരക്കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു.

3. എേഡ്വഡ് ഡബ്ല്യു െസയ്ദ് േപരുേകട്ട നിരൂപക�
നാണു്. അേദ്ദഹം 1988-ൽ സാഹിത്യ രചനയ്ക്കു േനാ�
ബൽ സമ്മാനം േനടിയ മഹ്ഫൂസിെന വാഴ്ത്തുന്നതു
േകട്ടാൽ നമുക്കു ചിരിവരും. മഹ്ഫൂസിെന്റ േനാവലു�
കൾ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയിലൂെട നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്.
അവെയല്ലാം വായിച്ചിട്ടും ഒരു story teller എന്നല്ലാ�
െത അേദ്ദഹം േവെറ ആെരങ്കിലുമാെണന്നു് എനി�
ക്കു് (ഈ േലഖകനു് ) േതാന്നിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങെന േതാ�
ന്നുന്നവെര ലക്ഷ്യമാക്കിയാവണം െസയ് ദ് പറയുന്നു
ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമകൾ വികലങ്ങളാെണന്നും മൂലഭാ�
ഷയിൽ കൃതികൾ വായിച്ചാേല അവയുെട മഹത്ത്വം
ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളുെവന്നും. ഒരുറപ്പിനു േവ�
ണ്ടി അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. Yet Mahfouz, so
to speak, patron and progenitor of subsequent
Egyptian fiction is not by any means a provin-
cial writer, nor simply a local influence. തർജ്ജമ
എത്ര വിലക്ഷണമായാലും അതിലൂെട മൂലകൃതിയു�
െട മഹത്ത്വം കാണാവുന്നേതയുള്ളു. ഉദാഹരണം:
ഇബ്സെന്റ “േപ്രതങ്ങൾ” എന്ന നാടകത്തിെന്റ തർ�
ജ്ജമ (എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള). ൈവരസ്യത്തിെന്റ
പരേകാടിയിൽ വായനക്കാെര എത്തിക്കുന്ന ഈ
ഭാഷാന്തരീകരണത്തിലൂെട ഇബ്സെന്റ മഹത്ത്വം
നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതിനാൽ
െസയ്ദിെന്റ വാദം നിരർത്ഥകമാണു്. മഹ്ഫൂസ്
“പ്രാേദശിക ഗ്രന്ഥകാരനും തേദ്ദശ ശക്തിയും” മാ�
ത്രമാണു്. എന്നാൽ െചറുകഥകളിൽ െതല്ലു വിഭിന്ന�
നായിട്ടാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ നില.

മഹ്ഫൂസിെന്റ “സാബാലാവി” എന്ന െചറുകഥയിൽ
േകവലസത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന
ഒരാളിെന അേദ്ദഹം ഭംഗിയായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. പുണ്യാളനായ സാബാലാവിെയക്കുറിച്ചു േകട്ട
െഷയ്ക് ആലി അയാളുെട അച്ഛെന്റ നിർേദ്ദശമനു�
സരിച്ചു് െഷയ്ക് ക്വാമറിെന െചന്നു കാണുന്നു. പണ്ടു്
അേദ്ദഹെത്ത തനിക്കു പരിചയമുണ്ടായിരുെന്നന്നും
ഇേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരറിവുമിെല്ലന്നും
അയാൾ മറുപടി നല്കി. ആലി പലേരാടും േചാദിച്ചു
േചാദിച്ചു് ജില്ലയിെല െഷയ്ക്കിെന്റ അടുെത്തത്തി. വർ�
ഷങ്ങേളാളം അേന്വഷിച്ചാൽ സാബാലാവിെയ കാ�
ണില്ല. ചിലേപ്പാൾ രാജരഥ്യയിേലക്കു് ഇറങ്ങിയാൽ
അേദ്ദഹെത്ത െപാടുന്നെന കെണ്ടന്നു വരും എന്നാ�
യിരുന്നു അയാളുെട മറുപടി. ആലി പല സ്ഥലങ്ങ�
ളിലും േപാകുന്നു. “He might well come right now;
on the other hand I mightn’t see him till death”
എന്നു് േവെറാരാളിെന്റ മറുപടി. അേന്വഷിച്ചു് അേന്വ�
ഷിച്ചു ഒട്ടും തളരാെത ആലി “Yes I have to find Za-
abalawi” എന്നു പറയുേമ്പാൾ കഥ അവസാനിക്കു�
ന്നു. മതേമതായാലും ഐശ്വരമായ സത്യം (divine
reality) എന്നതിൽ എല്ലാം േയാജിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
അൽഡസ് ഹക്സിലി “Perennial Philosophy” എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിലൂെട സ്പഷ്ടമാക്കുന്നതും ഇതുതെന്നയാ�
ണു്. ഈ ഐശ്വരസത്യെത്ത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ
യത്നിക്കുന്ന ഒരുവെന്റ താല്പര്യെത്ത മഹ്ഫൂസ് ചാ�
രുതേയാെട ആേലഖനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു് ഇക്കഥയിൽ,
എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മറ്റു കഥകളിൽ ഈ
സാർവജനീന സ്വഭാവം കാണുന്നില്ല. (അറബി�
ക്കിൽ Elias Khoury എഴുതിയ ലബ് നൺ േനാവൽ
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േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: ഭഗവാൻ രജനീഷ് പറയുന്നു: ‘കാറൽ മാർ�
ക്സ് പൗരസ്ത്യേദശത്തല്ല ഉണ്ടായതു്; നിേഷ പൗരസ്ത്യ�
േദശത്തല്ല ഉണ്ടായതു്; ഫ്രായിഡ് പൗരസ്ത്യേദശത്ത�
ല്ല ഉണ്ടായതു്; യുങ് പൗരസ്ത്യേദശത്തല്ല ഉണ്ടായ�
തു്.’ നിങ്ങളുെട കിഴക്കൻ പ്രേദശത്തു് ആരുണ്ടു സാ�
േറ?

ഉത്തരം: ബുദ്ധൻ പാശ്ചാത്യേദശത്തല്ല ജനിച്ചതു്;
ൈചതന്യപ്രഭു പാശ്ചാത്യേദശത്തല്ല ജനിച്ചതു്;
ശങ്കരാചാര്യർ പാശ്ചാത്യേദശത്തല്ല ജനിച്ചതു്; ശ്രീ�
രാമകൃഷ്ണൻ പാശ്ചാത്യേദശത്തല്ല ജനിച്ചതു്; മഹാ�
ത്മാഗാന്ധി പാശ്ചാത്യേദശത്തല്ല ജനിച്ചതു്. കാള
െപറ്റു എന്നു േകട്ടാൽ കയെറടുക്കുരുതു സാേറ.

േചാദ്യം: നിങ്ങളാണു് ഈ േലാകെത്ത ഏറ്റവും
വലിയ മണ്ടൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ തർക്കമുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഒരു തർക്കവുമില്ല. നമ്മെളല്ലാവരും മണ്ട�
ന്മാർ തെന്ന. ഒരു നഗരത്തിെല കൗൺസിലിൽ
ഒരംഗം മെറ്റാരംഗേത്താടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങെള�
ക്കാൾ വലിയ ബുദ്ധിശൂന്യൻ േവെറ ആരുമില്ല.
അതുേകട്ടു േക്ഷാഭിച്ച ആ മെറ്റാരംഗം മറുപടി പറ�
ഞ്ഞു: “നിങ്ങെളക്കാൾ വലിയ കഴുത ഈ േലാ�
കത്തില്ല”. ഇെതല്ലാം േകട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന േമയർ
അവേരാടു പറഞ്ഞു: ഞാൻ കൂടി ഇവിെട ഇരിക്കു�
ന്നുെവന്നു നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാത്തെതന്തു?

േചാദ്യം: നിങ്ങളുെട അമ്മ ഇേപ്പാഴില്ലേല്ലാ. ഉണ്ടായി�
രുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ അവെരക്കണ്ടു േചാദിക്കുമായി�
രുന്നു ഇങ്ങെനെയാരു മകെന പ്രസവിച്ചതു് എന്തി�
െനന്നു്? എെന്റ േചാദ്യം െതറ്റായിവരുേമാ?

ഉത്തരം: േഹ, ഒരു െതറ്റുമില്ല. നിങ്ങളുെട അമ്മ ജീ�
വിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ, നിങ്ങൾ സദയം അനുമതി
തരുെമങ്കിൽ ആ മാന്യസ്ത്രീെയക്കണ്ടു എനിക്കും
േചാദിക്കാമായിരുന്നു ഇത്ര മര്യാദെകട്ട ഒരുത്തനു്
അവെരന്തിനു ഇങ്ങെനയരുളിെയന്നു്; േലാകെത്ത
ഈ വലിയ ആപത്തിനു് അവെരന്തിനു കാരണ�
ക്കാരിയായി എന്നു്.

േചാദ്യം: നവീന കവികൾ കവിതകെളഴുതി കവി�
യരങ്ങിൽ െചാല്ലുന്നതിനു മുൻപു് നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തിയ
അക്കിത്തെത്ത ൈകെയഴുത്തു പണി കാണിക്കുന്ന�
തു് നല്ലതേല്ല.

ഉത്തരം: അക്കിത്തത്തിനു് അതിനു സമയമുേണ്ടാ
എേന്താ? ഏതായാലും നല്ല കവികെള കാണി�
ക്കുന്നതു് െകാള്ളാം. ക്ഷയേരാഗാണുക്കൾ ശരീര�
ത്തിൽ കടേന്നാ എന്നറിയുന്നതിനു് കഫം പരിേശാ�
ധിക്കുന്നതു് നന്നു്.

േചാദ്യം: സിനിമ കാണാറുേണ്ടാ നിങ്ങൾ?

ഉത്തരം: ഇല്ല. പേക്ഷ, ചലച്ചിത്രശാലയിൽ െച�
ന്നിരിക്കാറുണ്ടു്. വീട്ടുകാർക്കു് ൈപങ്കിളിസ്സിനിമ കാ�
ണാൻേവണ്ടിയാണു് േപാകുന്നതു്. േപായാൽ ഒരു
തടിയെന്റേയാ തടിച്ചിയുെടേയാ പിറകിലായിരി�
ക്കും ഞാനിരിക്കുക. അേപ്പാൾ െവള്ളത്തുണിയിൽ
വന്നുവീഴുന്ന ൈവരുപ്യം എെന്റ കണ്ണിൽ പതിയുക�
യില്ല.

േചാദ്യം: ‘സ്വപ്നങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കണം’ എന്നു ദാമ്പത്യ�
ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചു കവി. എല്ലാം ഇങ്ങെന പങ്കുവ�
യ്ക്കേണാ ഞാൻ. ഈയിെടയാണു് ഞാൻ ഒരു സുന്ദ�
രിെയ കല്യാണം കഴിച്ചതു്.

ഉത്തരം: എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കേല്ല. വിേശഷിച്ചും റ്റൂത്തു്
ബ്രഷ്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുെട ഭാര്യക്കും െവേവ്വെറ
റ്റൂത്തു് ബ്രഷ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

േചാദ്യം: ഈ േലാകത്തു് എല്ലാം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ കഴി�
യുേമാ?

ഉത്തരം: കഴിയുകയില്ല. അസൂയെകാണ്ടു മുഖം െപ�
െട്ടന്നു കറുക്കുന്നതു് ഒരുത്തനും ഒരുത്തിക്കും ഒളിച്ചു
വയ്ക്കാനാവില്ല.

േചാദ്യം: വാർത്ത വായിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും
നന്നായി വായിക്കുന്നതാരു്?

ഉത്തരം: െറ്റലിവിഷനിേലാ േറഡിേയായിേലാ? െറ്റ�
ലിവിഷൻ ഞാൻ കാണാറില്ല. നാലുംകൂടുന്ന േറാ�
ഡിൽ വച്ച ലൗഡ് സ് പീക്കറിലൂെട വാർത്തകൾ
പ്രസരിക്കുന്നതു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ന്യൂഡൽഹി േറഡിേയാ
േസ്റ്റഷനിെല ശ്രീേദവിയാണു് ഏറ്റവും നല്ല ന്യൂസ് 
വായനക്കാരി. നല്ല ശബ്ദം. സ്ഫുടമായ ഉച്ചാരണം.
പ്രകടനാത്മകത ഒട്ടുമില്ല.

േചാദ്യം: ൈശശവം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധ�
ക്യം ഇവയിൽ ഏതവസ്ഥയിലാണു് നിങ്ങൾ?

ഉത്തരം: മനുഷ്യനു മൂന്നവസ്ഥകളുെണ്ടന്നു കവി റൂമി
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പ്രകൃതി, സ്ത്രീ, പക്ഷി, മൃഗം, എന്നല്ല
ഏതിേനയും ആരാധിക്കുന്നതു് ആദ്യെത്ത അവ�
സ്ഥ. രണ്ടാമെത്ത അവസ്ഥ ഈശ്വരെന മാത്രം
ആരാധിക്കുന്നതു്. മൂന്നാമെത്ത അവസ്ഥയിൽ
ഈശ്വരെന നിന്ദിക്കുന്നില്ല ആരാധിക്കുന്നുമില്ല.
ഞാൻ ഈ മൂന്നാമെത്ത അവസ്ഥയിലാണു്.

ബാലചന്ദ്രൻചുള്ളിക്കാട്

ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്

കാവ്യം ഹൃദയഹാരിയാ�
കുന്നതു് അതിെല ൈധ�
ഷണികവും ൈവകാരി�
കവുമായ അംശങ്ങൾ
ഒരു നിമിഷത്തിൽ േയാ�
ജിക്കുേമ്പാഴാെണന്നു്
ഒരു കവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
ആ സംേയാജനം നട�
ക്കുേമ്പാൾ അെതാരു
ബിംബമായി മാറുന്നു.
‘നീയാരു സന്താനമര�
ത്തിൽ നിന്നും െഞട്ടറ്റു�
വീഴും മലർെമാട്ടുേപാ�
െല’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന കാവ്യത്തിൽ ഈ അംശങ്ങൾ
ഒരുമിച്ചു േചർന്നു് ഒരു ബിംബമായി മാറുന്നില്ല. എന്നാൽ
‘തിരിക്കയായ് സന്ധ്യ വഴിക്കിടക്ക വിരിച്ചു ഞാൻ േക�
റിയ േതാണിതാനും’ എന്നാരംഭിക്കുന്ന കാവ്യത്തിെല
ൈധഷണിക ൈവകാരികാംശങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു േചർന്നു്
േകന്ദ്രബിന്ദുവായി പരിണമിക്കുന്നു. അതു് ഒറ്റബിംബമാ�
യി വിലസുന്നു. കാവ്യം ഒെട്ടാെക്ക ദീർഘമാെണങ്കിലും
കാവ്യാംശങ്ങൾ െവേവ്വെറ നില്ക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ബഹു�
മാനിക്കുന്ന ഗ്രീസിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കവി യാനിസ് റി�
റ്റ്േസാസിെന്റ ഒരു െകാച്ചു കാവ്യം േകട്ടാലും:

Posture
He was standing completely naked on the beach
The sky licked his hair.
The sea licked his feet. The sunset
tied a ribbon crosswise on his chest,
tightened it about his waist. One end
hung down to his left knee.

ഒറ്റ ബിംബമാണിവിെട. ശ്രീ. ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാ�
ടിെന്റ ‘സ്നാനം’ എന്ന കാവ്യത്തിനു് (കലാകൗമുദി) ഈ
ഗുണമുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. അതുെകാണ്ടാണു് അതി�
നു സ്പഷടത ഇല്ലാെത േപായതും. പല നിറത്തിലുള്ള പൂ�
ക്കൾ വാഴനാരിൽ േകാർക്കുേമ്പാഴാണു് ഹാരമുണ്ടാകു�
ന്നതു്. ആ വാഴനാരു ദ്രഷ്ടാവു കാണുന്നുമില്ല, ബാലചന്ദ്ര�
െന്റ കാവ്യഹാരത്തിൽ വാഴനാരുേണ്ടാ? അേതാ അതി�
ല്ലാെത പൂക്കൾ ചിതറിക്കിടക്കുേന്നാ? റിറ്റ്േസാസിെന്റ
േവെറാരു കാവ്യം കൂടി എടുെത്തഴുതിെക്കാള്ളെട്ട.

A glass wall. Three naked girls
sit behind it. A man
climbs up the stairs. His bear soles
appear rhythmically one after the other, dusty
with red soil. Soon
the silent, short-sighted glare covers
the whole garden and you hear
the glass wall cracking up vertically
cut by a big, secret, invisible diamond.

എെന്താരു ചാരുത! ഇവിെട വർണ്ണനയുെണ്ടങ്കിലും ഈ
കാവ്യം തികച്ചും വർണ്ണനാത്മകമല്ല. പല അനുഭൂതിക�
െള ഒരുമിച്ചു േചർത്തു് ഒറ്റബിംബം സൃഷ്ടിക്കുകയാണു്
കവി.

ബഹിഃസ്ഫുരണം

കാവ്യം ഹൃദയഹാരിയാകുന്ന�
തു് അതിെല ൈധഷണികവും
ൈവകാരികവുമായ അംശ�
ങ്ങൾ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
സംേയാജിക്കുേമ്പാഴാെണന്നു
ഒരു കവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
ആ സംേയാജനം നട�
ക്കുേമ്പാൾ അെതാരു
ബിംബമായി മാറുന്നു.

പറഞ്ഞാൽ ‘ഫി�
ക് ഷ’നാെണന്നു േതാന്നും.
അല്ല. സത്യം തെന്ന. തി�
രുവനന്തപുരത്തു് മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് െചാവ്വാഴ്ച കാ�
ലത്തു കിട്ടും. പത്രാധിപർ
ദയാപൂർവം അതിെന്റ ഒരു
േകാപ്പി എനിക്കു് അയച്ചു
തരാറുള്ളതു െചാവ്വാഴ്ച ഉച്ച�

േയ്ക്ക കിട്ടുകയുള്ളു. അതുെകാണ്ടു് ഞാൻ കാലത്തു തെന്ന
ഒരു പ്രതി കടയിൽ നിന്നു വാങ്ങും. ഉച്ച െതാട്ടു െറ്റലി�
േഫാൺ വിളിയാണു്. സാർ, പി.എഫ്. മാത്യൂസിെന്റ
‘ശലഭങ്ങളുെട ആയുസ്സു് ’ എന്ന കഥ മാതൃഭൂമിയിൽ വാ�
യിേച്ചാ? വായിെച്ചങ്കിൽ അർത്ഥെമന്താണു്? െചാവ്വാ�
ഴ്ച കാലത്തു തെന്ന ഞാനതു വായിെച്ചങ്കിലും അർത്ഥം
എനിക്കും പിടികിട്ടിയില്ല എന്നു് െറ്റലിേഫാൺ കമ്പിയു�
െട മേറ്റയറ്റത്തു് ഇരിക്കുകേയാ നില്ക്കുകേയാ െചയ്യുന്ന പു�
രുഷേനാേടാ സ്ത്രീേയാേടാ പറയുന്നെതങ്ങെന? ഞാൻ
േമാശക്കാരനാവിേല്ല? അതുെകാണ്ടു വായിച്ചില്ലേല്ലാ
എന്നു കള്ളം പറയും. ഇേപ്പാൾ ഇെതഴുതാൻ തുടങ്ങി�
യേപ്പാൾ കഥ രണ്ടു തവണ വായിച്ചു. എങ്ങെന മനസ്സി�
ലാകാനാണു്? അനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കു�
ന്ന ഒരു സാറ ഒരു കിഴവെന്റ മുറിയിൽ അകെപ്പടുന്നു.
തന്ത മരിച്ചതും ഭാര്യ മരിച്ചതും അവളുെട ശവം അരയ്ക്കു�
താെഴ പട്ടടയിൽ കരിയാെത കിടന്നതും ഒെക്കപ്പറഞ്ഞു്
കിഴവൻ അവെള അലട്ടുന്നു. സാറ പഴയ കാലെത്ത
കൂട്ടുകാരിെയ ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ കിഴവൻ ഉറങ്ങി�
േപ്പായ സാറെയ കുലുക്കിയുണർത്തി താൻ േപാകുന്നു�
െവന്നു പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയങ്ങു േപാവുകയും െചയ്യുന്നു.
ഈ കഥാകങ്കാളത്തിൽ ചിലേപ്പാൾ ചിത്രശലഭെത്ത
െകാണ്ടിരുത്തുന്നുണ്ടു് മാത്യൂസ്. എേന്താ ഗഹനമായി
പറയുന്നുെവന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാവം. ഗഹനമാ�
യിരിക്കാം. പേക്ഷ, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ എനിക്കിതു മനസ്സി�
ലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതു�
െകാണ്ടു് ആസ്വാദനവും നടന്നില്ല. മാത്യൂസിെന ഞാൻ
കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നില്ല. എെന്റ ബുദ്ധിരാഹിത്യം ഞാൻ ഗ്ര�
ഹിച്ചു് എെന്നത്തെന്ന കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നുേതയുള്ളു.

യാനിസ് റിറ്റ്േസാസ്

ചില ഐ.എ.എസ്.
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും
ഐ.പി.എസ്. ഉേദ്യാ�
ഗസ്ഥന്മാരും സാഹി�
ത്യത്തിൽ വ്യാപരിക്കു�
ന്നതിൽ ചില നിരൂ�
പകർക്കു് ൈവരസ്യമു�
ണ്ടു്. ‘സന്ദർഭവശാൽ
ഞങ്ങൾ മത്സരപ്പരീക്ഷ
ജയിച്ചു് ഉേദ്യാഗസ്ഥരാ�
യി. ഞങ്ങൾക്കും സാഹിത്യരചനയാകാം’ എന്നു ബഹു�
ജനെത്ത ധരിപ്പിക്കാനാണു് അവർ സാഹിത്യത്തിെന്റ
മണ്ഡലത്തിൽ പ്രേവശിക്കുന്നെതന്നു് ആ നിരൂപകർ
എേന്നാടു പലേപ്പാഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഞാനതിേനാടു
േയാജിക്കുന്നില്ല. ശ്രീ. സി.പി. നായരും ശ്രീ എൻ. കൃ�
ഷ്ണൻനായരും ശ്രീ. റ്റി.എൻ. ജയചന്ദ്രനും ശ്രീമതി ലളി�
താംബികയും സാഹിത്യത്തിൽ തല്പരരാണു്. കാർേമ്മ�
ഘത്തിനടിയിൽ നിന്നു് ചന്ദ്രക്കല എത്തിേനാക്കുന്നതു
േപാെല അവരുെട കലാഭിരുചി ആധികാരിക കാള�
േമഘത്തിനടിയിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് ബഹിഃസ്ഫുരണം നട�
ത്തുന്നുെവേന്നയുള്ളു. അവരുെട രചനകളുെട ശക്തി�
േയാ ശക്തിയില്ലാേയ്മാ ഇവിെട പരിഗണനാർഹമാവു�
ന്നില്ല. അതല്ല സാക്ഷാൽ സാഹിത്യകാരന്മാരുെട സ്ഥി�
തി. സാഹിത്യകാരനായി ജനിച്ചു്, സാഹിത്യകാരനായി
വളർന്നു് വാരികകളിൽ മഷിപുരട്ടിപ്പിക്കുന്നവർ വായന�
ക്കാെര േക്ലശിപ്പിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. മാത്യൂസ് അവരി�
െലാരാളാെണന്നു ഞാെനഴുതിയാൽ അേദ്ദഹം പിണ�
ങ്ങുേമാ എേന്താ?

സാഹിത്യവാരഫലം എന്ന വൃത്തിെകട്ട േപരുള്ള ഈ
േലഖനത്തിൽ എഴുതാൻ േയാഗ്യതയുള്ള വിഷയമല്ല
ഇനി ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നതു്. ബുദ്ധിശാലിനിയും െച�
റുപ്പക്കാരിയുമായ ഒരുേദ്യാഗസ്ഥ എേന്നാടു പറഞ്ഞ�
തു െകാണ്ടു മാത്രമാണു് ഇതു് പ്രതിപാദിക്കാൻ ഞാൻ
സന്നദ്ധനാവുക. അവർ െറ്റലിേഫാണിലൂെട േചാദിച്ചു:
‘സാർ, ബസ് കാത്തു നില്ക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകൾ കൂടക്കൂെട
തുപ്പുന്നതു കണ്ടിട്ടിേല്ല? ഈ സംസ്കാര ശൂന്യമായ പ്രവൃ�
ത്തിെയക്കുറിച്ചു് ഒെന്നഴുതരുേതാ?’ േചാദ്യം േചാദിച്ച�
വേരാടുള്ള വാത്സല്യവും ബഹുമാനവും െകാണ്ടു് മാത്രം
എനിക്കു േതാന്നുന്നതു് എഴുതുന്നു: ആപന്നസത്വയാ�
യവർക്കു തുപ്പണെമന്നു േതാന്നിയാൽ അതു െചേയ്ത
മതിയാവൂ. അെല്ലങ്കിൽ അവർക്കു ഛർദ്ദിേക്കണ്ടതായി
വരും. അടുത്തു നില്ക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകേളാടു വിേരാധവും
െവറുപ്പുമുെണ്ടങ്കിൽ അതു വ്യക്തമാക്കാൻ സ്ത്രീ േറാഡിൽ
തുപ്പും. യുവതിക്കു കിഴവൻ, സുന്ദരിക്കു വിരൂപൻ എന്ന
രീതിയിലാണു് ചില ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങൾ. വിരൂപനായ
ഭർത്താവുള്ള സുന്ദരി ആകൃതിസൗഭഗമുള്ള േവെറാരു പു�
രുഷെന േറാ  ഡിൽ വച്ചു കണ്ടാൽ തെന്റ ഗതിേകടിൽ
പരിതപ്തമാനസയായിബ് ഭവിക്കും. ആ വിഷാദം േറാ�
ഡിലൂെട േപാകുന്ന സുന്ദരേനാടുള്ള െവറുപ്പായി മാറും
(സുന്ദരനായ മരുമകെന അമ്മായി അമ്മ െവറുക്കുന്ന�
തിെന്റ മാനസികനിലയും വിഭിന്നമല്ല). െവറുപ്പു് തുപ്പുക
എന്ന പ്രക്രിയയിൽ കലാശിക്കും. എന്തായാലും സ്ത്രീ�
കൾ േറാഡിൽ നിന്നു തുപ്പുന്നതു സംസ്കാരരഹിതമായ
കൃത്യമാണു്.

അസത്യം

റ്റീൻേറ്റാെറേറ്റാ

െവനീഷൻ ചിത്രകാ�
രൻ റ്റീൻേറ്റാെറേറ്റാ
(Tintoretto) വരച്ച
“Woman with Bare
Breasts” എന്ന ചി�
ത്രത്തിെന്റ അച്ചടിച്ച
രൂപം John Berger
എഴുതിയ “Keeping a
Rendezvous” എന്ന
നല്ല പുസ്തകത്തിൽ
െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. അനാ�
വരണം െചയ്യെപ്പട്ട
സ്തനങ്ങൾ എന്ന േപ�

രു അത്ര േയാജിക്കില്ല ഈ ചിത്രത്തിനു്. കരുതിക്കൂട്ടി
കഞ്ചുകം വലിച്ചുമാറ്റി െനഞ്ചുകാണിക്കുകയാണു് ഒരു
സുന്ദരി. െനഞ്ചല്ല ചൂചുകവും അതിനടുത്ത ഭാഗവും കാ�
ണിക്കുകയാണു് അവൾ. ഈ ചിത്രം നല്കുന്ന അനുഭൂ�
തി കലയുേടതാെണന്നു പറയുക പ്രയാസം. ഗ്രന്ഥകാ�
രൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വരികൾ (േയറ്റ്സിേന്റതു് ) തികച്ചും �
സംഗതം.

“You think it horrible that lust and rage
Should dance attention upon my old age;
They were not such a plague when I was young
What else have I to spur me into song?”

േയറ്റ്സ് പാടെട്ട, ചിത്രകാരൻ വക്ഷസ്സു് അനാവരണം
െചയ്യിക്കെട്ട. അതു് പാട്ടായിരിക്കണം കലയാവണം
എേന്നയുള്ളു. ശ്രീ. എൻ. പ്രഭാകരെന സമകാലിക നൃ�
ശംസതകൾ രചനയ്ക്കു േപ്രരിപ്പിക്കുന്നുേവാ? എങ്കിൽ
നന്നു്. വളെര നന്നു്. പേക്ഷ, അതു കലയാവണെമേന്ന
നിർബന്ധമുള്ളു. ദൗർഭാഗ്യത്താൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ “രാ�
മൻ” എന്ന കഥ (േദശാഭിമാനി വാരിക) കലയല്ല, പ്ര�
ചാരണമാണു്. രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിെന്റ െകടുതികളിൽ�
െപ്പട്ടു് രാമൻ എെന്നാരു ബാലൻ ദുരന്തത്തിൽ െപട്ടു�
േപാകുന്നതാണു് കഥ. രാമെന്റ ചിത്രീകരണം അസ്സലാ�
യിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, കഥ വായിച്ചുതീരുേമ്പാൾ ഒരു ‘ട്രാക്റ്റ് ’
(ലഘു പ്രബന്ധം) വായിച്ച പ്രതീതി. പ്രചാരണത്തിെന്റ
ഔന്നത്യമല്ല സാഹിത്യത്തിെന്റ ഔന്നത്യം. ആവർത്ത�
നം േവണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു ഇവിെട. മാർക്സിസ്റ്റ് കഥാകാ�
രനായ സമേരഷ് േബാസ് പ്രചരണാംശം ഉൾെക്കാ�
ള്ളുന്ന കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഓേരാന്നും താ�
ജ് മഹൽ േപാെല മേനാഹരം. അേദ്ദഹം പ്രചാരണ�
ത്തിെന്റ ഉപത്യകയിൽ നിന്നു് കലയുെട അധിത്യകയി�
േലക്കു് കയറുന്നു. പ്രഭാകരൻ സാഹിത്യപർവതത്തിെന്റ
പ്രചാരണെമന്ന ഉപത്യകയിേലക്കു് തലകുത്തിവീഴുന്നു.
അതിനാലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇക്കഥ വായനക്കാര�
നായ എെന്ന സ്പർശിക്കാത്തതു്. സമേരഷ് േബാസിെന്റ
െചറുകഥകൾ—മാർക്സിസത്തിെന്റ ചിന്താഗതികൾ ഉളള�
വയായിട്ടും—എേപ്പാഴും സത്യാത്മകങ്ങൾ. പ്രഭാകരെന്റ
െചറുകഥകൾ—മാനവികതയുെട ചിന്താഗതികൾ ഉള്ള�
വയായിട്ടും—എേപ്പാഴും അസത്യാത്മകങ്ങൾ.
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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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