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സാഹിത്യവാരഫലം
1994/06/12-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

1. ഓേട്ടാറിക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ഇെത�
ഴുതുന്ന ആൾ. ഒരു സ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാൾ ജാഥ
വരുന്നതുകണ്ടു ൈഡ്രവർ വാഹനം നിറുത്തി. അയാൾ
സംസാരം തുടങ്ങി. “ഈ ജാഥയിൽ പങ്കുെകാള്ളാൻ
എെന്നയും അവൻ വന്നു ക്ഷ്ണിച്ചതാണു്. എഴുപതു�
രൂപ തരാെമങ്കിൽ െചല്ലാെമന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
അമ്പതു രൂപ തരാെമന്നു് അവർ. അേപ്പാൾ ഞാൻ
അറിയിച്ചു: “േവെറാരു പാർട്ടിയുെട ജാഥയ്ക്കു് എഴുപ�
തു രൂപയാണു് ഞാൻ ഇന്നെല വാങ്ങിയതു്. അതി�
നും നാലു ദിവസം മുൻപു് മെറ്റാരു പാർട്ടിയുെട ജാ�
ഥയ്ക്കും എഴുപതു രൂപ കിട്ടി. ഇവർ അമ്പതു രൂപ�
യിൽകൂടുതൽ തരാെനാക്കുകയിെല്ലന്നു പറഞ്ഞതു�
െകാണ്ടു ഞാൻ േവെണ്ടന്നു വച്ചു. ൈവയ്കിട്ടു് അരിവാ�
ങ്ങാൻ കാശു വീട്ടിൽെകാടുേക്കേണ്ട സാർ? ഓേട്ടാ�
റിക്ഷ ഓടിച്ചാൽ മതിെയന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു.”—
നമ്മുെട രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത എത്ര േകമം!

2. എവിെടെയങ്കിലും േപായിട്ടു തിരിച്ചു വീട്ടിെലത്തുേമ്പാ�
ഴാണു് ആേരാ െടലിേഫാണിൽ വിളിച്ചു എന്നറിയു�
ന്നതു്. ആെരന്നു് ഉത്കണ്ഠേയാെട േചാദിക്കുേമ്പാൾ
മറുപടി “ആെരന്നു പറഞ്ഞില്ല. ഒരു പരിചയക്കാ�
രൻ. പിെന്ന വിളിച്ചുെകാള്ളാെമന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു.”
എന്നു വീട്ടിലുള്ളവർ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുെട ആളുക�
ളുെട െറ്റലിേഫാൺ മാേനഴ്സിെനക്കുറിച്ചു് ആേലാചിച്ചു്
വിഷമിച്ചു ചാരുകേസരയിേലക്കു ചരിയുേമ്പാൾ ഉറ�
ക്കം വരുന്നില്ല. ആെരന്നറിയാത്തതിലുള്ള അസ്വ�
സ്ഥതയാണു് നിദ്രാരാഹിത്യത്തിെന്റ േഹതു. ചിലർ
നമ്മൾ ആവശ്യെപ്പടാെത വലിയ തുക എടുത്തുത�
ന്നിട്ടു് പിന്നീടു നമ്മെള കാണുേമ്പാൾ സാർത്ഥങ്ങ�
ളായ േനാട്ടങ്ങൾ എറിയുേമ്പാൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന
അസ്വസ്ഥതയ്ക്കു തുല്യമാണു് ഈ അസ്വസ്ഥത.

3. John Caroll എഴുതിയ Humanism എന്ന പുസ്ത�
കത്തിൽ ദസ് െതെയവ്സ്കിയുെട “കുറ്റവും ശിക്ഷ�
യും” എന്ന േനാവലിെല കഥാപാത്രമായ റസ് കൽ
നിക്കഫ് താൻ െനേപ്പാളിയനാെണന്നു വിചാരി�
ച്ചു് ഒരു തത്ത്വത്തിെന്റ േപരിൽ െകാലപാതകം
െചയ്തുെവന്നും അതിെന്റ േപരിൽ മനസാക്ഷിയുെട
േവദന സഹിക്കാനാവാെത കിടന്നു പുളഞ്ഞുെവ�
ന്നും ഒടുവിൽ താൻ െനേപ്പാളിയനെല്ലന്നു മനസ്സി�
ലാക്കിെയന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. റസ് കൽ നിക്കഫി�
െന humanist monster എന്നാണു് അേദ്ദഹം വി�
ളിക്കുന്നതു്. േകരളത്തിെല രണ്ടു കഥാകാരന്മാർ—
ശ്രീ അ ക് ബർ കക്കട്ടിൽ, ശ്രീ. യു. െക. കുമാരൻ—
േകാട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചുവച്ച േകാടാലികെളടുത്തു്
എെന്റ തലയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. ദസ് െതെയവ്സ്കി�
യുെട േനാവലിെല കഥാപാത്രമായ വൃദ്ധ അടിേയറ്റു
മരിച്ചു. ഞാൻ മരിച്ചില്ല, മരിക്കുകയുമില്ല. സാഹിത്യ�
വാരഫലക്കാരെന്റ മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങൾ െതറ്റാെണ�
ന്നാണു് രണ്ടുേപരും ഉദീരണം െചയ്യുന്നതു് (കൂങ്കുമം
വാരിക.) സാഹിത്യവാരഫലക്കാരൻ ഈ രണ്ടു
കഥാകാരന്മാരുേടയും പല കഥകളും ഉത്കൃഷ്ടങ്ങ�
ളാെണന്നു മുൻപു് എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. അതു െതറ്റായി�
േപ്പായന്നായിരിക്കാം ഇവർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നതു്.
വിശ്വസാഹിത്യത്തിെല എല്ലാ മാസ്റ്റർപീസുകളും
സാഹിത്യവാരഫലക്കാരൻ വായിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ഭാ�
രതീയരും പാശ്ചാത്യരുമായ എല്ലാ നിരൂപകരുെട�
യും നിരൂപണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും
അയാൾ പറയുന്നില്ല. പേക്ഷ, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്,
സംസ്കൃതം ഈ ഭാഷകളുെട അക്ഷരങ്ങൾ എല്ലാം
അയാൾക്കറിയാം എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സാ�
ഹിത്യവാരഫലക്കാരൻ ൈകയിൽക്കിട്ടിയ സാഹി�
ത്യരചനെയന്ന െകാച്ചുപാക്കറ്റിെന്റ നൂലുകൾ അഴി�
െച്ചടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന േവളയിൽ േകാടാലിെയടു�
ത്തു് അയാളുെട തലയിൽ അടിക്കുന്നതു് മലയാള�
ത്തിെന്റയും ഇംഗ്ലീഷിെന്റയും അക്ഷരമാല മുഴുവനും
അറിയുന്നവരായിെക്കാള്ളെട്ട. നന്ദി എെന്റ Strong
point ആണു്. കുമാരനും അക് ബറും എെന്ന പലത�
രത്തിലും സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണു്. അതുെകാണ്ടു
കൂടുതൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൃതഘ്നനാകാൻ ഇഷ്ടെപ്പടു�
ന്നില്ല.

4. മലയാളസാഹിത്യം കാണാൻ േഭദെപ്പട്ട യുവതി മാ�
ത്രമാണു്. അവൾ വിശ്വസാഹിത്യത്തിെന്റ കണ്ണാടി�
യിൽ തെന്നക്കാണാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുക�
യാണു്. അവർ കാണുന്ന പ്രതിഫലനം കാണാൻ
നമുക്കും േപാകാം. കിട്ടിയ സന്ദർഭം പാഴാക്കാെത
ചില അഭിേനതാക്കൾ നായികമാരുെട അവയവ�
ങ്ങളിൽ അഭിമർദ്ദം െചലുത്തുന്നതുേപാെല നമ്മൾ
അവൾക്കു് അഭിമർദ്ദപീഡ നല്കരുതു്. പിറകിലാവ�
െട്ട നമ്മുെട നില. പ്രതിഫലനം കാണാൻ താല്പര്യമി�
ല്ലാത്തവർ മാറിനിന്നു് അന്യെര െതറിപറയെട്ട. കൂട്ടു�
കാെര വരൂ. നമുക്കു അവേളാെടാത്തു പ്രതിഫലനം
കാണാം.

വിഷ്ണുനാരായണൻനമ്പൂതിരി

ഒരു േഫ്രാഡിൽനിന്നു േവെറാ�
രു േഫ്രാഡിേലക്കു് നമ്മൾ
നയിക്കെപ്പടുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു്
ൈകക്കൂലി അവസാനി�
േക്കണ്ടതില്ല. അഴിമതികൾ
നടന്നുെകാള്ളെട്ട. േറാഡുകൾ
കൂടുതൽ കുണ്ടും കുഴിയുമാർ�
ന്നവയാകെട്ട. ദിവസത്തിൽ
ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും
വിദ്യുച്ഛക്തി േവണ്ട. ബസ്സുകൾ
േവണ്ട. അധികാരികൾ
േഫ്രാഡായ പ്രസ്താവങ്ങൾ നട�
ത്താതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി.

“ഇയം സീതാ മമ സുതാ
സഹധർമ്മചരീതവ” എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണു് ജന�
കൻ സീതെയ ശ്രീരാമനു
നല്കിയതു്. ഓർമ്മയിൽനി�
ന്നു കുറിക്കുന്നതാണിതു്.
െതറ്റുെണ്ടങ്കിൽ ശ്രീ. വി�
ഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതി�
രിെയേപ്പാലുള്ള അഭിജ്ഞ�
ന്മാർ തിരുത്തെട്ട. വാല്മീ�
കിയുെട ഈ വരി െചാ�
ല്ലിയിട്ടു് ദാമ്പത്യജീവിത�

ത്തിെന്റ ആദർശാത്മകസ്വഭാവെത്ത (ഈ പ്രേയാ�
ഗം ശരിയല്ല. എങ്കിലും എഴുതുന്നു അങ്ങെന) വിശദ�
മാക്കി ഞാൻ ഒരു സേമ്മളനത്തിൽ. തിരുവനന്തപു�
രെത്ത െമഡിക്കൽ േകാേളജിൽ േചർന്ന ആ േയാഗ�
ത്തിൽ പ്രഭാഷകനായിരുന്ന വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂ�
തിരി ആ ആശയെത്തയാെക എതിർത്തു സംസാരിച്ചു.
മലയാള കവിയുെട ‘െമെല്ലപ്പുറെപ്പട്ടു പിന്നാെല സീത’
എന്ന വരി ഉേപാദ് ബലകമായി െചാല്ലിയ എെന്ന
അേദ്ദഹം െതല്ലു കളിയാക്കുകയും െചയ്തു. അഭിപ്രായം
ഇരുമ്പുലക്കയെല്ലന്നു സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ പണ്ടു പറ�
ഞ്ഞേല്ലാ.

വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി

വിഷ്ണുനാരായണൻ
നമ്പൂതിരിയുെട ആ മത�
േലാഹപിണ്ഡം മാതൃ�
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല
“വാനപ്രസ്ഥം” എന്ന
മേനാഹരമായ കാവ്യ�
ത്തിലൂെട തകർന്നു വീ�
ഴുന്നതു കണ്ടു ഞാൻ
ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. രാഗ�
ത്തിലൂെട, അനുരാഗ�
ത്തിലൂെട, േപ്രമത്തിലൂ�

െട, പ്രണയത്തിലൂെട കടന്നുവന്ന ദാമ്പത്യ ജീവിതം വാ�
നപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു കടക്കുന്നതു് കവി ലയാനുവിദ്ധത�
േയാെട ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത ഭാഗമിതാ: 

കണ്ണിെല നീലത്തിളക്കമായ് പെണ്ടെന്റ
കൗമാരനാളിൽ കളിേത്താഴിയാെക നീ
പൂക്കളിൽ ശ്യാമതുളസിെയ േസ്നഹിച്ചു
രാക്കളിൽ ഞാൻ കൃഷ്ണപഞ്ചമിെത്തല്ലിെന,
കാർവില്ലിൽ നീലാഞ്ചലെത്ത, തൂലാേക്കാളിൽ
ആടി വിറയ്ക്കും കരിംകൂവളത്തിെന,
നീറുേമാർമ്മയ്ക്കകം മുറ്റും പ്രണയെത്ത
നീരാജനംേപാൽ പ്രസന്നം കവിതെയ

കവിയുെട കാവ്യവും പ്രസന്നമേത്ര.

ബി.എം. ഗഫൂർ

ബി. എം. ഗഫൂർ

ൈകക്കൂലി അവസാ�
നിപ്പിക്കും, അഴിമതിക�
ളാെക ഇല്ലാതാക്കും,
േറാഡുകൾ സഞ്ചാര�
േയാഗ്യങ്ങളാക്കും, വി�
ദ്യുച്ഛക്തി ഒരു ദിവസം
ഇരുപത്തിനാലു മണി�
ക്കൂറും മുടങ്ങാെത നല്കി�
െക്കാണ്ടിരിക്കും. ൈപ�
പ്പുെവള്ളം ഒരിക്കലും മു�
ടക്കില്ല, ബസ്സുകളിെല
‘ഓവർേലാഡ് സമ്മ�
തിക്കില്ല’ ഇങ്ങെനയുള്ള പ്രസ്താവങ്ങൾ സംവത്സരങ്ങ�
ളായി േകട്ടുതുടങ്ങിയതാണു്. പേക്ഷ, ൈകക്കൂലി െകാ�
ടുക്കാെത ഒരു കാര്യവും േനടാനാവില്ല. അഴിമതികള�
ല്ലാെത േവെറാന്നുമില്ല നാട്ടിൽ. േറാഡുകളിലൂെട നട�
ക്കാൻ വയ്യ. വാഹനങ്ങളിൽ േപായാൽ കുണ്ടുകളിലും
കുഴികളിലും വീണു ആഘാതേമറ്റു് മുഖം മുറിയുന്നു. വിദ്യു�
ച്ഛക്തി, ബൾബിനകെത്ത ഒരു മഞ്ഞേരഖ മാത്രം. േലാ
േവാൾേട്ടജ് എന്നാണേത്ര അതിെന്റ േപരു്. അരമണി�
ക്കൂർ—ചിലേപ്പാൾ—ഒരുമണിക്കൂർ കൂരിരുട്ടു്. േറാഡിൽ
ഒറ്റയ്ക്കു േപാകുന്ന സ്ത്രീ മാത്രമല്ല പുരുഷനും േപടിച്ചു വിറ�
യ്ക്കുന്നു. മുന്നറിയിപ്പു കൂടാെത െവള്ളം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ചി�
ലേപ്പാൾ കലങ്ങിയ െവള്ളം വരുന്നു. ഇന്നെത്ത പത്ര�
ത്തിൽ കണ്ടു വിഷബീജങ്ങൾ കലർന്നിരിക്കുന്നു െവള്ള�
ത്തിെലന്നു്. ബസ്സുകളിൽ ഫുട്േബാർഡിൽ തൂങ്ങിക്കിട�
ക്കുന്നു ആളുകൾ. വാഹനം ഒരുവശേത്തക്കു വല്ലാെത
ചരിഞ്ഞാണു് േപാകുക. ഇെതഴുതുേമ്പാൾ ‘ബസ് സമ�
രം’. എെന്റ തലയ്ക്കു മുകളിൽ അറുപതു വാട്ട്സ് ബൾബ്
ഒന്നു മിന്നുേതയുള്ളു. ചാരുകേസരയുെട ൈകയിൽ െമഴു�
കുതിരി കത്തിച്ചുവച്ചു് ഞാനിതു് എഴുതുന്നു. സത്യമിെതാ�
െക്കയായിട്ടും എല്ലാം ശരിെപ്പടുത്തുെമന്ന േഫ്രാഡായ
(fraud=വഞ്ചന) പ്രസ്താവങ്ങൾ എല്ലാപ്പത്രങ്ങളിലും.
ഒരു േഫ്രാഡിൽനിന്നു േവെറാരു േഫ്രാഡിേലക്കു നമ്മൾ
നയിക്കെപ്പടുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു ൈകക്കൂലി അവസാനി�
േക്കണ്ടതില്ല. അഴിമതികൾ നടന്നുെകാള്ളെട്ട. േറാഡു�
കൾ കൂടുതൽ കുണ്ടും കുഴിയുമാർന്നവയാകെട്ട. ദിവസ�
ത്തിൽ ഇരുപത്തി നാലു മണിക്കൂറും വിദ്യുച്ഛക്തി േവണ്ട.
ൈപപ്പുെവള്ളംേവണ്ട. ബസ്സുകൾ േവണ്ട. അധികാരി�
കൾ േഫ്രാഡായ പ്രസ്താവങ്ങൾ നടത്താതിരുന്നാൽ
മതി. അവർ ഇരിക്കുന്ന മണിമാളികകളിെല ജനലുകൾ
വഴി അവെയ അങ്ങു ശൂന്യാകാശേത്തക്കു പറത്തിക്കള�
ഞ്ഞാൽ മതി. വിധിയാണു് ഞങ്ങുളുേടെതന്നു വിചാരിച്ചു
ഞങ്ങൾ മരണെത്ത കാത്തു് ഇരുന്നുെകാള്ളാം. ഇെതാ�
െക്കയാണു് ശ്രീ. ബി. എം. ഗഫൂർ 12-ആം ലക്കം മാതൃ�
ഭൂമി ആച്ചപ്പതിപ്പിെല ഹാസ്യചിത്രത്തിലൂെട ആവിഷ്കരി�
ക്കുന്നതു്. ജനങ്ങൾക്കു പറയാനുള്ളതു് അവരുെട പ്രതി�
നിധിയായ കലാകാരൻ പറയുന്നു. ഗഫൂർ താങ്കൾക്കു
നന്ദി.

േജായിക്കൂട്ടി പാലത്തുങ്കൽ

മനസ്സിെന്റ സമനില
പരിപാലിച്ചു ജീവിക്ക�
ണം. സമനിലയില്ലാെത
ചഞ്ചലചിത്തയായാൽ
ഗ്രന്ഥിസ്രാവം കൂടും. അതു്
അർബുദത്തിനു േഹതുവാകും.
വസ്തു സമ്പാദിക്കുന്നതിലും,
ധനമാർജ്ജിക്കുന്നതിലും,
ആർത്തികൂടിയവർക്കു് കുട�
ലിലും വയറ്റിലും കാൻസർ
വരുന്നതു സ്വാഭാവികമാണു്.
മനസ്സിെന്റ സമനില പരി�
പാലിക്കുന്നതു െകാണ്ടാണു്
സന്യാസിമാർ ദീർഘകാ�
ലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

രാഷ്ട്രവ്യവഹാരേപ്രരിത�
ങ്ങളായ വധങ്ങെളക്കുറി�
േച്ച എനിേക്കാർമ്മയുള്ളു.
ഇന്ദിരാഗാന്ധിെയ ബിയാ�
ന്ത്സിംഗും സത് വന്തു് സി�
ങ്ങും േചർന്നു െവടിവച്ചു
െകാന്നു എന്നു മാത്രേമ നമു�
ക്കറിയാവൂ. ഒരു വിേദശ
ഏജൻസി അവെരെക്കാ�
ണ്ടു അതു െചയ്യിപ്പിച്ചു എന്നു
പറയുന്നവരും ഇല്ലാതില്ല.
പേക്ഷ, ആ െകാലപാത�
കത്തിെന്റ അന്തർനാടകം
നമുക്കു് അജ്ഞാതം. 1984

ഒക് േടാബർ 31-നാണു് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധിക്കെപ്പട്ടതു്.
പത്തുെകാല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അതിെന്റ ആന്തര
രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറിയുകയുമില്ല. 1991 േമ
21-നു് രാജീവ്ഗാന്ധി നിഗ്രഹിക്കെപ്പട്ടു. ഇേപ്പാഴും അതി�
െന്റ നിഗൂഢത നിഗൂഢതയായി വർത്തിക്കുന്നു. േഷക്ക്
മുജിബർ റഹ് മാൻ, ജനറൽ സിയാവൂർ റഹ് മാൻ, സി�
യാ ഉൾ ഹക്ക്, േപ്രമദാസ ഇവരുെടെയല്ലാം മരണ�
ങ്ങൾക്കു കാരണങ്ങളായ േതാക്കുകെളക്കുറിച്ചും േസ്ഫാട�
കവസ്തുക്കെളക്കുറിച്ചും മാത്രേമ ആളുകൾക്കു് അറിവുള്ളു.
ഈ വധങ്ങളുെട പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മസ്തിഷ്കശക്തി�
േയക്കുറിച്ചു ഒന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ.

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി

രാഷ്ട്രവ്യവഹാരേപ്രരിത�
ങ്ങളായ ഈ െകാലപാ�
തകങ്ങൾ േപാകെട്ട.
ൈദനംദിന ജീവിതത്തി�
ലുണ്ടാകുന്ന നരഹത്യക�
ളുെട യഥാർത്ഥ്യം ആർ�
ക്കാണു് അറിയാവുന്ന�
തു? എല്ലാ വധങ്ങളിലുമു�
ണ്ടു് ഒരു നിഗൂഢത. ഈ
ആശയെത്ത ഹൃദയ�
സ്പർശകമായ കഥയാ�
ക്കിയിരിക്കുന്നു ശ്രീ േജാ�

യിക്കൂട്ടി പാലത്തുങ്കൽ. (കലാകൗമുദിയിെല ‘സാക്ഷി�
െമാഴി’ എന്ന കഥ) നമുക്കു് എന്തറിയാം? വ്യക്തിെയ
നമ്മൾതെന്ന ‘നിർവചിക്കുന്നു’ ആ നിർവചനം െതറ്റാ�
െണന്നു് കാലം കഴിേഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കു. ജീവിതത്തി�
െന്റ യഥാർത്ഥ്യെത്തക്കുറിച്ചും നമ്മൾ അജ്ഞരാണു്.
ആ ജീവിതത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമായ െകാലപാതകെത്ത�
ക്കുറിച്ചും നമുെക്കാന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ നിഗൂഢതെയ�
യും അതിേനാടു ബന്ധെപ്പട്ട സംഭവേത്തയും ആഖ്യാന
ൈവദഗ്ധ്യത്തിലൂെട പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു കഥാകാരൻ.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: പരുക്കൻ െപരുമാറ്റം ചിലർക്കു് ഉണ്ടാകു�
ന്നതു് എന്തുെകാണ്ടു്?

ഉത്തരം: നമ്മുെട പരുക്കൻ െപരുമാറ്റമാണു് അന്യ�
െര ആ രീതിയിൽ െപരുമാറാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുന്നതു്.
ഓേട്ടാറിക്ഷ, കാറ് ഇവ ഓടിക്കുന്നവർ പരുഷമായി
െപരുമാറുന്നുെവന്നു പറയാറിേല്ല? അവേരാടു േസ്ന�
ഹേത്താെട സംസാരിച്ചു േനാക്കു. നമുക്കുള്ളതിേന�
ക്കാൾ േസ്നഹേത്താെട അവർ നമ്മേളാടു സംസാ�
രിക്കും. എന്തു സഹായവും നമുക്കുേവണ്ടി െചയ്യും.
ശബ്ദത്തിനു േയാജിപ്പിക്കും പ്രതിധ്വനി.

േചാദ്യം: ഈശ്വരനുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഞാെനങ്ങെനയാണു് ഇതിനു മറുപടി പറ�
യുക? െദസ് െതെയവ്സ്കിക്കുേപാലും ജീവിതാവസാ�
നംവെര ഈശ്വരനുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്ന േചാദ്യ�
ത്തിനു് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അേദ്ദഹം
ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല, വിശ്വസിക്കാെതയുമി�
രുന്നില്ല. പിെന്ന നിസ്സാരനായ ഞാെനന്തു പറയാ�
നാണു്? ആഫ്രിക്കയുെട കിഴക്കു-മധ്യഭാഗത്തുള്ള
രാജ്യമാണു് റൂ ആൻഢ (Rwanda) അവിെട വർഗ്ഗീ�
യലഹള ഉണ്ടായി. ലക്ഷക്കണക്കിനു അപരാധം
െചയ്യാത്തവർ നിഗ്രഹിക്കെപ്പട്ടു. സ്ത്രീകെളയും കു�
ഞ്ഞുങ്ങെളയും െവട്ടുകത്തിെകാണ്ടരിഞ്ഞു. ഇേപ്പാ�
ഴും ഭീതിദമായ അന്തരീക്ഷം. ‘ൈറ്റ’മിെല റിേപാർട്ട്
വായിച്ചു ഞാൻ വിഷാദമഗ്നനായും ഈശ്വരശക്തി�
യിൽ സംശയാലുവായുമിരിക്കുന്നു.

േചാദ്യം: െഹയർ ഓയിൽ േവേണാ, നീലഭൃംഗാദി
േവേണാ അേതാ FACT-ൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളം േവ�
േണാ?

ഉത്തരം: കളിയാക്കാെത, െപണ്ണുങ്ങൾ കഷണ്ടിക്കാ�
െരയാണു് േസ്നഹിക്കുക.

േചാദ്യം: ജീവിക്കാൻ ഒരുപേദശം തരൂ.

ഉത്തരം: മനസ്സിെന്റ സമനില പരിപാലിച്ചു ജീവി�
ക്കണം. സമനിലയില്ലാെത ചഞ്ചലചിത്തയായാൽ
ഗ്രന്ഥിദ്രാവം കൂടും. അതു് അർബുദത്തിനു േഹതുവാ�
കും. വസ്തു സമ്പാദിക്കുന്നതിലും ധനമാർജ്ജിക്കുന്ന�
തിലും ആർത്തികൂടിയവർക്കു കുടലിലും വയറ്റിലും
കാൻസർ വരുന്നതു സ്വാഭാവികമാണു്. മനസ്സിെന്റ
സമനില പരിപാലിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണു് സന്ന്യാ�
സിമാർ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

േചാദ്യം: താങ്കൾ സി. വി രാമൻപിള്ളയുെട കഥാ�
പാത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും െവറുക്കുന്നതു് ആെരയാണു്?
അങ്ങെന െവറുപ്പു് ഉണ്ടങ്കിൽ?

ഉത്തരം: ‘മാർത്താണ്ഡവർമ്മ’ എന്ന േനാവലിെല
സുഭദ്രെയ ഞാൻ െവറുക്കുന്നു.

േചാദ്യം: കുമാര മഹാകവിയുെട ഈ േലാകായതിക�
ത്വം ചിലർക്കു രസിച്ചില്ല എേന്നാ മേറ്റാ മുണ്ടേശ്ശരി
പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥെമന്തു?

ഉത്തരം: ഞാൻ ആ സന്ദർഭം ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല.
ഒന്നു പറയാം. ‘കുമാര മഹാകവി എന്ന പ്രേയാ�
ഗം െതറ്റാണു്. ബാലനായ മഹാകവി എേന്ന ആ
പ്രേയാഗത്തിനു് അർത്ഥമുള്ളു. മഹാകവി കുമാരനാ�
ശാൻ എന്നു തെന്ന പറയണം.

േചാദ്യം: വായിേക്കണ്ടതു് എങ്ങെന? ശ്രീഘ്രഗതി,
മന്ദഗതി, ഇവയാണു് ഞാനുേദ്ദശിച്ചതു?

ഉത്തരം: വായന തീെരപ്പതുെക്കയായാൽ ചലച്ചിത്ര�
ത്തിെല േസ്ലാേമാഷൻേപാെല അസഹനീയമാകും.
േവഗത്തിലായാൽ കാസറ്റിെല പരസ്യെമാഴിവാ�
ക്കാനായി റിേമാർട്ട് കൺേട്രാൾ ഉപകരണം ഉപ�
േയാഗിച്ചു േവഗം കൂട്ടുന്നതു േപാെല അസഹനീയമാ�
കും. മധ്യവർത്തിനയം അംഗീകരിക്കൂ.

േസ്നഹവും ചിന്തയും. ഇതാ ഇവിെട
അതിസൂക്ഷമായ സംഗമപ്രവാഹം.
െവള്ളക്കടലാസ് എെന്റ മുൻപിൽ തിളങ്ങുന്നു.
ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുന്നതുേപാെല
ലയത്തിെന്റ നിമിഷങ്ങൾക്കു വിേധയമായി എെന്റ ചി�
ന്ത സ്വയം കഞ്ചുകം ചാർത്തുന്നു.
വാക്കുകളുെട ചിറകുകളിൽ െതാട്ടു മാത്രേമ ഞാനവെയ
പിടിെച്ചടുക്കൂ. എെന്റ വന കേപാതേമ, എെന്റ ആഹ്ലാ�
ദേമ ഇതുനീയാേണാ? സ്വർഗ്ഗേത്തയ്ക്കു് വീണ്ടും പറന്നു�
േപാകരുേത. ഇവിെട താണിറങ്ങിവരൂ. ഇവിെട വിശ്ര�
മിക്കൂ.

—ആങ്ങ്േദ്ര ഷിദ്

ൈവക്കം മുരളി

ആർറ്റൂർ ഷ്നിറ്റ്സ്ളർ

ഓസ് ട്രിയൻ നാടക�
കർത്താവും േനാവലി�
സ്റ്റും െചറുകഥാകാര�
നുമായ ആർറ്റൂർ ഷ്നി�
റ്റ്സ്ളറുെട (Arthur
Schnitzler, 1862–
1931) എല്ലാെചറുക�
ഥകളും അതിസുന്ദര�
ങ്ങളാണു്. വിേശഷി�
ച്ചും Flowers എന്നതു്.
“െറാമാന്റിക് േപ്രമം
എെന്നാന്നു് ഇല്ല. സു�
നിയതമായ ശരീരപ്ര�
കൃതിയുള്ള ഏതു െചറു�

പ്പക്കാരെന്റയും ആഗ്രഹം അമ്മട്ടിൽ ശരീരപ്രകൃതിയു�
ള്ള െചറുപ്പക്കാരിയുെട കിടക്കയിേലക്കു ചാടിവീഴാനാ�
ണു്. അതുേപാെല അേങ്ങാെട്ടന്നേപാെല ഇേങ്ങാട്ടും”
എന്നു് എച്ച്. ജി. െവൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ സത്യമാ�
ണു് ഇക്കഥയിലുള്ളതു്. പൂർവകാമുകി എത്തിക്കുന്ന പു�
ഷ്പങ്ങളിലൂെട ഒരു വികാരസാമ്രാജ്യം സാക്ഷാത്കരി�
ക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ക്രേമണ പുതിയ കാമുകിയുമായി അടു�
ക്കുകയും അവൾ െകാടുക്കുന്ന ലില്ലിപ്പൂക്കൾ പുഷ്പഭാജന�
ത്തിൽ വച്ചിട്ടു് ആദ്യകാമുകി നല്കിയ പൂക്കൾ ദൂെരെയറി�
യുന്നതും വർണ്ണിക്കുന്ന ഇക്കഥ പ്രതിരൂപാത്മകമാണു്.
പൂക്കൾ രതിയുെട സിംബലാണു്. അതിെന്റ ക്ഷണികത
ഇതിേനക്കാൾ കലാത്മകമായി ആവിഷ്കരിച്ച മെറ്റാരു
കഥ എെന്റ ഗ്രന്ഥപരിചയസീമയ്ക്കകത്തു് ഇല്ല.

ഈ കലാപുഷ്പെത്ത മലയാളിയുെട ഭാജനത്തിേല�
ക്കു മാറ്റിവച്ചതു് വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ അവഗാഹമു�
ള്ള ശ്രീ. ൈവക്കം മുരളിയാണു്. (കഥാമാസിക േനാ�
ക്കുക.) അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ സ്തുത്യർഹമായ േസവ�
നം മലയാളഭാഷയ്ക്കു് അനവരതം ഉണ്ടാകെട്ട. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ സാഹീതീഭക്തി ൈകവളരെട്ട. ഞാൻ ഈ
വിഷയം ഇവിെട പൂർണ്ണ വിരാമമിട്ടു നിറുത്തിയതാണു്.
എങ്കിലും മതിയായിെല്ലന്നു േതാന്നൽ. കമിങ്ങ്സ് (E. E.
Cummings, 1894–1962) എന്ന അേമരിക്കൻ കവി
(e. e.cummings എന്നാണു് അേദ്ദഹം സ്വന്തം േപരു െച�
റിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതിയിരുന്നതു്.)

now the ears of my ears awake and
now the eyes of my eyes are opened

എന്നു് കാവ്യത്തിൽ എഴുതി. ഇത്തരം കഥകൾ എെന്റ
കാതിെന്റ കാതിെന ഉണർത്തുകയും കണ്ണിെന്റ കണ്ണി�
െന തുറപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി
പടിഞ്ഞാറൻ േദശങ്ങളിെല സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ചു് എനി�
െക്കാന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ. േകരളത്തിെല വിവാഹിതകൾ
െവറും അടിമകളാണു്. ഓഫീസിൽ േപായി േജാലിെച�
യ്തു ശമ്പളം േമടിക്കുന്നവരും ആ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു
േമാചനം േനടിയവരല്ല. േജാലിയില്ലാത്തവരുെട കാര്യം
പറയാനുമില്ല. അവർ വീട്ടിൽതെന്ന കഴിയുന്നു. വിവാ�
ഹം കഴിഞ്ഞയുടെന നവവരൻ അവെള സിനിമ കാ�
ണാേനാ ഭക്ഷണശാലയിൽ െകാണ്ടുേപായി അവൾ
കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങിെക്കാടുക്കാേനാ
സന്നദ്ധനാേയക്കും. പേക്ഷ, പതിനഞ്ചു ദിവസം കഴി�
ഞ്ഞാൽ അവളുെട കിടപ്പു വീട്ടിനകത്തുതെന്ന. ഭർത്താ�
വു് പിന്നീടു് ഒറ്റയ്ക്കു സിനിമ കാണാൻ േപാകുന്നു. പാർ�
ട്ടിക്കു േപാകുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ പ്രതിേയാഗികളുമായിട്ടു്
മല്ലിട്ടു് അവെര േതാല്പിച്ചു ജയേഭരിയടിക്കുന്നു. ഓേരാ ദി�
വസവും പുരുഷനു പുതിയ ദിവസമാണു്. അടിമയായ
ഭാര്യയ്ക്കു ഓേരാ ദിവസവും തേലദിവസം േപാെലതെന്ന.
അവൾക്കു് ൈവരസ്യമാണു് എേപ്പാഴും. പ്രവർത്തിക്കു�
ന്ന പുരുഷെന്റ ആേരാഗ്യം കൂടുന്നു. സൗന്ദര്യം കൂടുന്നു.
മാനസികശക്തി നശിച്ച തരുണി ആ താരുണ്യത്തിൽ�
തെന്ന കിഴവിയായി മാറുന്നു. െചറുപ്പകാലത്തു കിളിക�
െളേപ്പാെല പറന്നുനടന്ന െപണ്ണുങ്ങൾ വിവാഹം കഴി�
ഞ്ഞു് അധികദിവസമാകുന്നതിനു മുൻപു് േപേക്കാലങ്ങ�
ളായി മാറുന്നതു് ഞാൻ ഒന്നല്ല, നൂറല്ല, ആയിരമായിരം
തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ വിവാഹം സ്ത്രീയ്ക്കു േപ�
ടിസ്വപ്നമാണു്. ഒരു യുവതിയുെട ഈ േപടിസ്വപ്നെത്ത�
യാണു് ശ്രീ. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ‘തനിയാവർത്ത�
നങ്ങൾ’ എന്ന െചറുകഥയിലൂെട വരച്ചുകാണിക്കുന്നതു്.
ആ േപടിസ്വപ്നത്തിെന്റ ഭീകരത കൂട്ടാനായി കഥാകാ�
രൻ തകർന്ന മറ്റു ദാമ്പത്യജീവിതങ്ങെളക്കൂടി ഉചിത�
ജ്ഞതേയാെട കഥയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു. (കഥ േദശാഭി�
മാനി വാരികയിൽ.)

രാജീവ് ഗാന്ധി

ഭർത്താവിനു ഭാര്യയുെട
ശരീരപ്രകൃതിയറിയാം.
അവളുെട നീണ്ട തലമു�
ടിെയ, വിശാലതയാർ�
ന്ന കണ്ണൂകെള അയാൾ
പ്രശംസിക്കും. പേക്ഷ,
അവളുെട അന്തരംഗ�
ത്തിെന്റ സൗന്ദര്യെത്ത�
ക്കുറിച്ചു് അെല്ലങ്കിൽ
ൈവരൂപ്യെത്തക്കൂറി�
ച്ചു് അെല്ലങ്കിൽ വിഷാ�
ദെത്തക്കൂറിച്ചു് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മുെട ചില നി�
രൂപകർ ഈ ഭർത്താക്കന്മാെരേപ്പാെലയാണു്. അവർ
രചനയുെട ബഹിർഭാഗസ്ഥതയിൽ അഭിരമിക്കുന്നു.
അതിെന്റ അന്തരംഗം അവർക്കു് അജ്ഞാതമായതു�
െകാണ്ടു് അവെരഴുതുന്നതും അന്തരംഗസ്പർശിയല്ല.
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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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