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സാഹിത്യവാരഫലം
1994/07/31-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േഹാേതാൺ

െമയ്ൻ േറാഡിൽ നി�
ന്നു കിഴേക്കാട്ടു േപാകു�
ന്ന െഡ്രേയ്നജ് നടപ്പാ�
തയുെട അരികിലാണു്
എെന്റ വീടു്. ഈ മലിന�
ജല നിർഗ്ഗമനക്കുഴലുക�
ളുെട മുകളിലുള്ള പാത
മണ്ണിട്ടതാണു്. േലാറി�
കളുെട ഭാരം താങ്ങുകി�
ല്ല േലാഹക്കുഴലുകൾ.
മാത്രമല്ല ആ വാഹന�
ങ്ങൾ കയറിയാൽ പാ�
തയുെട രണ്ടു വശങ്ങളും

ഇടിയും. അെതല്ലാംെകാണ്ടു് അധികാരികൾ ‘േലാറിഗ�
താഗതം നിേരാധിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന േബാർഡുകെളഴു�
തി പാതയുെട തുടക്കത്തിലും ഒടുവിലും വച്ചിരുന്നു. ഡി�
പാർറ്റ്െമന്റ ് അധികാരിക്കു് മണ്ണുകയറ്റി േലാറി െകാണ്ടു�
വേരണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടായേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം കാ�
ലത്തു് േബാർഡിനു െചറിയ മാറ്റം വന്നു. ‘േലാറി ഗതാഗ�
തം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്നു്. അധികം ദിവസങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞില്ല. േബാർഡും അതിെന താങ്ങിയിരുന്ന വീതി�
യാർന്ന കമ്പും അപ്രത്യക്ഷങ്ങളായി. അേതാെട േലാ�
റികളുെട നിരന്തരപ്രവാഹമായി. മഴക്കാലത്തു് മുട്ടുവെര
താഴുന്ന െചളി. ഒരു ദിവസം രാത്രി ൈവകിവന്ന ഞാൻ
െതരുവുവിളക്കുകളില്ലാത്ത ആ പാതയിൽ കരിങ്കല്ലിലടി�
ച്ചു വീഴുകയും കാലിനു വല്ലാത്ത ക്ഷതം പറ്റുകയും െചയ്തു.
കുെറ േനരം േബാധശ്യൂന്യനായി ഞാൻ ആ െചളിയിൽ
കിടന്നു. ഓർമ്മ വന്നേപ്പാൾ എഴുേന്നറ്റു നടക്കാൻ വയ്യ
എനിക്കു്. ഞാൻ വീട്ടിേലക്കു ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങി േചാരപ്പു�
രണ്ട വസ്ത്രങ്ങേളാടുകൂടി. വീട്ടുകാർ ബന്ധുവിെന വിളിച്ചു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാറിൽ എെന്ന ആശുപത്രിയിെലത്തി�
ച്ചു. അവിടെത്ത ചികിത്സ കാലുമുറിച്ചു മാേറ്റണ്ട സ്ഥി�
തിയുണ്ടാക്കുെമന്നു കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ കവിയും നല്ല
േഡാക്ടറുമായ ശ്രീ. എം.ജി. ഹരിെയ സമീപിച്ചു. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ വിദഗ്ദ്ധമായ ചികിത്സെകാണ്ടു് ഞാൻ രക്ഷ�
െപ്പട്ടു. ഒരു െചറിയ േഹതു—േബാർഡിെല ചില അക്ഷര�
ങ്ങൾ മാറ്റി േവെറ ചില അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി എന്ന െച�
റിയ േഹതു— വലിയ കാര്യമായിത്തീരുന്നതിനു ഉദാഹ�
രണമാണിതു്. ആന വലിയ മൃഗമാണേല്ലാ. അതിെന്റ
ഒരു ‘കാപിലറി’— സൂക്ഷമധമനി െപാട്ടിയാൽ അതു
മരിച്ചുേപാകും. ഇതുേപാെല തെന്ന മഹാേഹതുക്കൾ
ക്ഷുദ്ര സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

It’s a sin
It’s a crime
Now we can’t tell the time
Our neighbourhood watch
Has been stolen

എന്നു് ഒരു കവിെയഴുതുേമ്പാൾ ക്ഷുദ്ര സംഭവം മഹാ�
സംഭവത്തിനു േഹതുവാകുന്നതു് നമ്മൾ കാണുന്നു. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ തെന്ന േവെറാരു കാവ്യശകലം േനാക്കുക.
Poem against Capital Punishment എന്നു തലെക്കട്ടു്.

I live in the capital
and it’s punishment.

കുട്ടികൾ ടാേഗാറും മറ്റും പറ�
യുന്നതുേപാെല നിഷ്കളങ്കരാ�
േണാ?
അല്ല. പ്രായമായവരുെട
ക്രൂരതെയക്കാൾ ക്രൂരതയാ�
ണവർക്കു്. ആക്രമണവാഞ്ഛ
കുട്ടികൾക്കുള്ളതുേപാെല
വലിയ ആളുകൾക്കില്ലന്നു േവ�
ണം പറയാൻ. പ്രേത്യകിച്ചും
ആക്രമേണാത്സുകമായ ഈ
കാലയളവിൽ പ്രായമായവർ
സൗജന്യവും കാരുണ്യ�
വും കാണിക്കുേമ്പാൾ
കുട്ടികൾ കാർക്കശ്യവും
ക്രൂരതയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

Capital punishment എന്ന�
തിനു വധശിക്ഷ എന്നു് അർ�
ത്ഥം. വാക്കുകെളാന്നുമാറ്റി
തലസ്ഥാനെത്ത താമസം
ശിക്ഷയാെണന്നു വരുത്തു�
ന്നു കവി. ഒരു ക്ഷുദ്രസംഭവ�
മാണു് ശ്രീ. ടി.െക. രാധാ�
കൃഷ്ണെന്റ ‘ഒരു അംബാസി�
ഡർ കാറിെന്റ കഥ’ എന്ന
െചറുകഥയിലുള്ളതു്. അച്ഛ�
നമ്മമാരുെട സമ്മതം കൂടാ�
െത ഒരുത്തേനാടുകൂടി ദാമ്പ�
ത്യജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ
ശ്രമിച്ച ഒരു െപണ്ണു് അയാ�
ളുെട കാറു് —‘പാട്ടമാരുതി’യാെണന്നു പറഞ്ഞതുെകാ�
ണ്ടു് കുഴപ്പത്തിലായിേപ്പായി. കാറിെനക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താ�
വം കാമുകനു് അത്ര രസിച്ചില്ല. അവൾ വീട്ടിേലക്കു തി�
രിച്ചുേപാന്നു. അച്ഛനമ്മമാർക്കു സമാധാനമായി. ക്ഷുദ്ര
േഹതു മഹാകാര്യമാകുന്നതു മാത്രമല്ല ഇവിെടയുള്ളതു്
സമകാലിക ജീവിതത്തിെന്റ ഒരു പരിേച്ഛദം കൂടിയാണു്
ഇക്കഥ. കാലം മാറിേപ്പായിെയന്നും അച്ഛമ്മമാരും മക്ക�
ളും തമ്മിലുള്ള ലയത്തിനു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നുെവന്നും
ഞാൻ മുൻപു് പലതവണ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ആ മാറ്റവും
ഇക്കഥയിൽ കാണാം.

േചാദ്യവും, ഉത്തരവും

േചാദ്യം: വിേവചനത്തിനു കഴിവുള്ളതുെകാണ്ടു് മനു�
ഷ്യൻ അന്തേസ്സാെട െപരുമാറുന്നു. അന്തസ്സുള്ള
ഏെതങ്കിലും മൃഗമുേണ്ടാ നിങ്ങളല്ലാെത?

ഉത്തരം: മൃഗങ്ങൾക്കു മറ്റുള്ളവെര മൃഗങ്ങളായി കാ�
ണാൻ പ്രവണതയുണ്ടു് സുഹൃേത്ത. എങ്കിലും ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട ആന അന്തസ്സുള്ള മൃഗമാെണ�
ന്നു്. ആന ഒരിണെയ തിരെഞ്ഞടുത്താൽ അതു് മരി�
ക്കുന്നതു വെര േവെറെയാരു പിടിയാനയുെട അടു�
ത്തു േപാകില്ല. മൂന്നു വർഷത്തിെലാരിക്കേല അതു
പിടിയാനയുമായി േവഴ്ച്ചയ്ക്കു േപാകൂ. ആ േവഴ്ച്ച
രഹസ്യമായിട്ടാണു നടത്തുക. അതു കഴിഞ്ഞാൽ
ആറാമെത്ത ദിവസേമ െകാമ്പനാന കാട്ടിൽ വന്നു
മറ്റു മൃഗങ്ങെള കാണൂ. കാട്ടിൽ എത്തുന്നതിനു മുമ്പു്
അതു് ഏെതങ്കിലും ജലാശയത്തിലിറങ്ങി കുളിക്കുക�
യും െചയ്യും. St Francis പറഞ്ഞ ഇക്കാര്യം മീഷൽ
ഫൂേക്കാ The History of sexuality എന്ന ഗ്രന്ഥ�
ത്തിൽ എടുെത്തഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ എന്തിനാണു് എേപ്പാഴും പുസ്തകം
െകാണ്ടു നടക്കുന്നതു്?

ഉത്തരം: വളെര വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് അങ്ങെന
നടന്നിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ അതില്ല. ഇനി നടന്നാലും
അെതാരു ശീലമാെണന്നു കരുതിയാൽ മതി. ചി�
ലർ ചങ്ങലയുെട അറ്റത്തുള്ള പട്ടിയുമായി നടക്കു�
ന്നു. േപാലീസ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ കാലത്തു നടക്കു�
േമ്പാൾ ഒന്നരയടി നീളമുള്ള ഒരു കമ്പു് െകാണ്ടു
നടക്കുന്നു. ചില സ്ത്രീകൾക്കു് എവിെട േപാകണ�
െമങ്കിലും കൂട്ടിനു കുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാം
ശീലങ്ങൾ.

േചാദ്യം: ശാലീന സൗന്ദര്യം എന്നു നിങ്ങളും എഴുതു�
ന്നേല്ലാ. എന്താണു് അതിെന്റ അർത്ഥം?

ഉത്തരം: ഞാൻ അങ്ങെന എഴുതിയതായി ഓർമ്മി�
ക്കുന്നില്ല. ശാലാ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണു് ശാ�
ലീന പദത്തിെന്റ ആവിർഭാവം. ശാലാ എന്നാൽ
മുറി എന്നർത്ഥം. ശാലാപ്രേവശനം അർഹതി ശാ�
ലീനഃ ‘െപൺകുട്ടികൾ മുറിക്കകത്തു്—വീട്ടിനകത്തു്—
ഇരിക്കുന്നതു െകാണ്ടാവണം അവെര ശാലീനകൾ
എന്നു വിളിക്കുന്നതു്’. പാണിനിയുെട അഷ്ടാദ്ധ്യായി
എന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതിെന കുറിച്ചു് പറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

േചാദ്യം: ജീവിതത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം?

ഉത്തരം: അന്യേരാടു മര്യാദ വിടാെത െപരുമാറു�
േമ്പാൾ ആ മര്യാദ െകാള്ളരുതായ്മയുെട പ്രകടന�
മാെണന്നു് അവർ െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതു്.

േചാദ്യം: പുരുഷൻ സ്ത്രീെയ വിവാഹം കഴിക്കുന്നെത�
ന്തിനു്?

ഉത്തരം: പുരുഷൻ സ്ത്രീെയ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതു്
അവളുെട ഭൂതകാലെത്ത കുറിച്ചു് േചാദിച്ചു േചാദിച്ചു
അവെള അലട്ടി െകാണ്ടിരിക്കാൻ േവണ്ടി. സ്ത്രീ ആ
ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നതു ഭർത്താവി�
െന്റ വർത്തമാനകാലം നിരീക്ഷിക്കാനായി മാത്രം.

േചാദ്യം: പുരുഷന്മാർക്കായി ഒരു ബ്യൂട്ടിപാർലർ തുറ�
ന്നു് നിങ്ങെള അതിെന്റ മാേനജരാക്കാം. പുരുഷന്മാ�
രുെട സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എെന്ത�
ല്ലാം െചയ്യും?

ഉത്തരം: ഞാൻ പുരുഷെന്റ നാക്കിൽ യാഡ് ലി പൗ�
ഡറിടും. തലമുടിയിൽ തിരുപ്പൻ വച്ചു െകട്ടും. ചുണ്ടു�
കളിൽ കറുത്ത ചായം േതക്കും. പല്ലിൽ ചുവന്ന ലി�
പ്സ്റ്റിക് േതക്കും. പിെന്ന ഇെതാെക്കയേല്ല സ്ത്രീകൾ
നടത്തുന്ന പാർലറുകളിലും സ്ത്രീകൾക്കായി െചയ്തു
െകാടുക്കുന്നതു? എെന്റ ഉത്തരത്തിൽ മൗലികതയി�
ല്ലാത്തതിനാൽ േഖദിക്കുന്നു.

േചാദ്യം: ഇംഗ്ലീഷ് കവിതെയക്കുറിച്ചു് ഭാരതീയർ
എഴുതിയ ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകേമതു്?

ഉത്തരം: അമൽകിരൻ (K. D. Sethna എഴുതിയ
Talks on Poetry എന്ന പുസ്തകം. Sri. Aurobindo
Publication, Pondicherry, Rs. 110).

1 കുട്ടികൾനിഷ്കളങ്കേരാ

ബുദ്ധിശാലി മാത്രമല്ല സഹൃദ�
യനുമാണു് കാസ്റ്റ്രാ. അേദ്ദഹം
േലാകസാഹിത്യത്തിെല
എല്ലാ മാസ്റ്റർപീസുകളും
വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നവീന
സാഹിത്യത്തിെല പ്ര�
കൃഷ്ടങ്ങളായ കൃതികൾ
വായിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

േഹാേതാണിെന്റ
(Nathaniel Hawthrone)
The Artist of the Beautiful
എന്ന സുന്ദരമായ കഥയിൽ
ഒരു കുഞ്ഞു് കഥാപാത്രമാ�
യിട്ടുണ്ടു്. ഒരു കലാകാരൻ
യന്ത്ര നിർമ്മിതമായ ചി�
ത്രശലഭം നിർമ്മിച്ചു് അതി�

െന പറത്താൻ െകാണ്ടു വരുേമ്പാൾ ആ കുട്ടി അവിെട
നിൽക്കുകയാണു്. അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും അവെന്റ നില്പു
കണ്ടു് അഭിമാനം. പേക്ഷ, സഹജാവേബാധം െകാണ്ടു
സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന കലാകാരനു് അവെന കണ്ട�
േപ്പാൾ മുതൽ അസ്വസ്ഥത. ഭൗതികത്വത്തിെന്റ പ്രതീ�
കമായ മെറ്റാരു കഥാപാത്രെത്ത അടിച്ചു െചറുതാക്കിയ
രൂപമാണു് അവെനന്നു് കലാകാരനു േതാന്നി. അന്ത�
രീക്ഷത്തിൽ പറന്ന യന്ത്ര ചിത്രശലഭെത്ത ആ കുട്ടി
തെന്ന പിടിച്ചു് ഉള്ളം ൈകയിൽ വച്ചു െഞരിച്ചു െപാടി�
ച്ചു കളഞ്ഞു.

കുട്ടികൾ ടാേഗാറും മറ്റും
പറയുന്നതു േപാെല നി�
ഷ്കളങ്കരാേണാ? അല്ല.
പ്രായമായവരുെട ക്രൂര�
തേയക്കാൾ ക്രൂരതയാ�
ണവർക്കു്. ആക്രമണ�
വാഞ് ഛ കുട്ടികൾക്കു�
ള്ളതു േപാെല വലിയ
ആളുകൾക്കിെല്ലന്നു േവ�
ണം പറയാൻ. വിേശ�
ഷിച്ചും ആക്രമേണാ�
ത്സുകമായ ഈ കാല�
യളവിൽ പ്രായമായ�
വർ സൗജന്യവും കാ�
രുണ്യവും കാണിക്കു�
േമ്പാൾ കുട്ടികൾ കാർക്കശ്യവും ക്രൂരതയും പ്രദർശിപ്പി�
ക്കുന്നു. െചറുപ്പകാർക്കു് പ്രായം കൂടുേന്താറും സമര പരി�
പാടികളിൽ അവർ അനാസക്തരായി ഭവിക്കുന്നു. കു�
ട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി െകാണ്ടും ആക്രമണകാരിക�
ളുെട ഉദ്േബാധനം െകാണ്ടും െടലിവിഷനിെല ഹനന
പ്രക്രിയാദർശനം െകാണ്ടും യുദ്ധ െകാതിയന്മാരായി തീ�
രുന്നു. ഈ വസ്തുതെയ സറ്റയറിെന്റ മട്ടിൽ ആവിഷ്കരി�
ക്കുന്ന െചറുകഥയാണു് ശ്രീ. െക. രഘുനാഥെന്റ “കളി�
പ്പണ്ടാരം” (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ) കഥയുെട വിഷയ�
ത്തിനു പുതുമയിെല്ലങ്കിലും അതിലൂെട കഥാകാരൻ നട�
ത്തുന്ന സാന്മാർഗ്ഗിക മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിനു് പ്രസക്തി
ഏെറയുണ്ടു്.

2 ഭാവാത്മകത
ഈ േലഖനത്തിെന്റ ആദ്യ ഭാഗത്തു് ഒരു കവിയുെട
െകാച്ചു കാവ്യങ്ങെള കുറിച്ചു് എഴുതിയേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ േവെറാരു ഹ്രസ്വകാവ്യെത്ത കുറിച്ചുകൂടി എഴുതാൻ
കൗതുകെമനിക്കു്.

One son at each corner
of the bed
on which I lie

Four sons, the bearers
of the coffin
when I die

[Four Sons(A wish)]

ഒരു ക്ഷുദ്രസംഭവം സൂചിപ്പിച്ചു് ഒരു മഹാസംഭവെത്ത ധ്വ�
നിപ്പിക്കുകയാണു് കവി. ഇെതാരു ൈവദഗ്ദ്ധ്യം തെന്ന�
യാണു്, തികച്ചും കവിതയെല്ലങ്കിലും. എന്നാൽ നിസ്സാര
സംഭവങ്ങൾ ധ്വനിപ്പിച്ചു് കവിതയാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാ�
ണു് േദശാഭിമാനി വാരികയിെല “ചായ” എന്ന െചറുക�
ഥയിൽ ഞാൻ കണ്ടതു്. കഥാകാരനായ ശ്രീ. റ്റി.എൻ.
പ്രകാശ് കഥ പറയുന്ന ആളിെന്റ ദാഹെത്തക്കുറിച്ചു
പറയുന്നു. ചായ കുടിക്കാനാണു് അയാളുെട ആഗ്രഹം.
അമ്മ തയ്യാറാക്കിവച്ച ചായ കുടിക്കാൻ അയാൾക്കു
സമയമില്ല. ഒരു െപ്രാഫസെറ കാണണം. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ വീട്ടിേലക്കു േപാകുേമ്പാഴും അവിെടെച്ചന്നു
മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർെപ്പടുേമ്പാഴും
അയാളുെട അദമ്യമായ പിപാസയ്ക്കു പ്രാധാന്യം വരു�
ന്നു. അതിനിടയ്ക്കു് രാഷ്ട്രവ്യവഹാരം, സാമൂഹികാവസ്ഥ
ഇവെയല്ലാം ആവിഷ്കരിക്കെപ്പടുന്നു. ഒട്ടും കലാത്മകങ്ങ�
ളല്ലാത്ത ഈ വിഷയങ്ങെള കഥാകാരൻ ഭാവനെകാ�
ണ്ടു് ഭാവാത്മകങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നു. നവീനങ്ങളായ
െചറുകഥകൾക്കു േപ്ലാട്ടില്ല. ആ േപ്ലാട്ടില്ലായ്മയിലൂെട
ജീവിതം പ്രകശിപ്പിക്കുകയാണു് അവർ. ഈ നൂതന രീ�
തിക്കും നിദർശകമാണു് പ്രകശിെന്റ സുന്ദരമായ ഈ
െചറുകഥ.

3 മഹനായകാേസ്റ്റ്രാ

നവീനങ്ങളായ െചറുക�
ഥകൾക്കു് േപ്ലാട്ടില്ല. ആ
േപ്ലാട്ടില്ലായ്മയിലൂെട ജീവിതം
പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണവർ.

േതാമസ് േബാർെഹ
(Tomas Borge) നിക്കരാ�
േഗ്വയിെല ആഭ്യന്തരമന്ത്രി�
യായിരുന്നു. (Sandinista
Govt.) പ്രസിദ്ധനനായ

കവിയും ഗദ്യകാരനുമായ േബാർേഹ ക്യൂബയിെല കാ�
േസ്റ്റ്രായുമായി 1992 ഏപ്രിൽ 18–20 തീയതികളിൽ നട�
ത്തിയ സംഭാഷണങ്ങൾ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ പ്രസാധനം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. (പ്രസധനവർഷം 1994) ചരിത്രവും ഭാ�
വിതലമുറയും, േസാവിയറ്റു് യൂണിയെന്റ നിഗ്രഹവും നൂ�
തന േലാകവ്യവസഥിതിയും, പ്രജാധിപത്യം, ക്യൂബയും
അേമരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളും, ലാറ്റിനേമരിക്ക, ൈവ�
ദ്യശാസ്ത്രത്തിെല പുേരാഗതി, സാഹിത്യകൃതികൾ ഇങ്ങ�
െന എെന്തല്ലാം വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചാണു് കാേസ്റ്റ്രാ
അഭിപ്രായം പറയുന്നതു്. ഇപ്പുസ്തകം വായിച്ചുകഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ രാഷ്ട്രവ്യവഹാരമണ്ഡലത്തിെല േനതാക്കന്മാ�
രിൽ അദ്വിതീയനായ ബുദ്ധിമാനാണു് കാേസ്റ്റ്രാ എന്നു്
എനിക്കു േതാന്നി. വായനക്കാർക്കും ആ പ്രതീതിത�
െന്നയുണ്ടാകുെമന്നാണു് എെന്റ വിശ്വാസം.

ബുദ്ധിശാലി മാത്രമല്ല സഹൃദയനുമാണു് കാേസ്റ്റ്രാ. അേദ്ദ�
ഹം േലാകസാഹിത്യത്തിെല എല്ലാ മാസ്റ്റർപീസുകളും
വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നവീന സാഹിത്യത്തിെല പ്രകൃഷ് ടങ്ങളായ
കൃതികൾ വായിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അഭിമുഖസംഭാ�
ഷണം നടന്ന േവളയിൽ േപട്രിക് സൂസ്കിന്റിെന്റ വി�
ശ്വപ്രസിദ്ധമായ ‘Perfume’ വായിക്കുകയായിരുന്നു
അേദ്ദഹം. മുപ്പതു പുറങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളേപ്പാഴായിരുന്നു
േബാർേഹ സംഭാഷണത്തിനു് ഏത്തിയതു്. സൂസ്കിൻറി�
െന്റ േനാവൽ കാേസ്റ്റ്രായുെട വിജ്ഞാനമണ്ഡലം വിക�
സിപ്പിച്ചു.

ഗാർസി ആ മാർേകസിെന്റ എല്ലാ കൃതികളും വായിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു് കാേസ്റ്റ്രാ. I’ve read all of garcia Marquez’s books,
I think, and a lot of other Latin American literature,
through I still have much to read. എന്നു കാേസ്റ്റ്രായു�
െട വാക്യങ്ങൾ.

സാേവദ്ര േതർവാന്റസ്

സാേവദ്ര േതർവാന്റ�
സിെന്റ (Saavedra
Cervantes, 1547–1616)
േദാൻ കീ േഹാെതയും
(Don Quixote) ദെസ്ത�
െയവ്സ്കിയുെട എല്ലാ
േനാവലുകളും െറാമാ�
ങ് െറാളാങ്ങിെന്റ ഷാങ്
ക്രിേസ്താഫും (Rom ആർ�
ക്കു ശക്തിവിേശഷം
േലാകത്തു് െകാണ്ടുവന്നു്
പരിവർത്തനം വരുത്താൻ കഴിയുേമാ അയാൾ/അവൾ
ജീനിയസ് Ain Rolland, Jean Christophe) യുേഗായുെട
‘പാവങ്ങ’ളും ബൽസാക്കിെന്റ Human Comedy എന്ന
പരസ്യ േനാവലുകളും വായിച്ച കാേസ്റ്റ്രാ സാഹിത്യത്തി�
െല നൂതന പ്രവണതകെളയും അംഗീകരിക്കുന്നു.

Tomas Borge: Have you read Cortazar?

Fidel Castro: Not much.

Tomas Borge: You should really read him?

Fidel Castro: All right, thanks of the tip. I will put
him at the top of my list. Which book would you
recommend?

Tomas Borge: All of his short stories and his novels
Rayuela (Hopscotch) Ellibro de Manuel (The book of
Manuel) and Los premios (The Awards).

കാേസ്റ്റ്രായുെട മറുപടിയിെല വിനയവും േചാദ്യകർത്താ�
വിലുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശ്വാസവും േനാക്കുക. മഹാ�
ന്മാർ എേപ്പാഴും മഹാന്മാർ തെന്ന.

സാംസ്കാരിക നയത്തിൽ ക്യൂബ വിപ്ലവത്തിനുേശഷം
ഒരു െതറ്റും വരുത്തിയിട്ടിെല്ലന്നാണു് േബാർെഹയുെട
വിചാരം. കലയുെട വികസത്തിൽ, വിേശഷിച്ചും സാഹി�
ത്യത്തിെന്റ വികാസത്തിൽ കാേസ്റ്റ്രാ തെന്നയാണു് മുൻ�
ൈകെയടുത്തെതന്നു് അേദ്ദഹം നമ്മെള അനുസ്മരിപ്പി�
ക്കുന്നു.

ഏതു വിഷയെത്തക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായി, വദാ�
ജ്ജേനാചിതമായി അഭിപ്രായം പറയാൻ കാേസ്ട്രാക്കു
കഴിയും. സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗെത്തക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അഭിപ്രായം എന്താെണന്നു് േബാർേഹ േചാദിച്ചു. കാ�
േസ്ട്രായുെട മറുപടി ഇങ്ങെന:I don’t consider homo-
sexuality to be a phenomenon of degeneration. I’ve
always had a more rational approach. Considering
it to be one of the natural aspects and tendencies of
human beings which should be respected.

കാേസ്ട്രായുെട മതങ്ങേളാെടല്ലാം നമ്മൾ േയാജിക്കണ�
െമന്നില്ല. പേക്ഷ, ഓേരാ ഉത്തരത്തിലും ധിഷണയുെട
സ്ഫുലിംഗമുണ്ടു്. അതു നമുക്കു് ആഹ്ലാദമരുളും.
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േചാദ്യം: ഇംഗ്ലീഷ് കവിതെയ�
ക്കുറിച്ചു് ഭാരതീയർ എഴുതിയ
ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകേമതു?
ഉത്തരം: അമൽ കിരൺ (K.D.
Sethna) എഴുതിയ Talks on
Poetry എന്ന പുസ്തകം. Sri.
Aurobindo Publication,
Pondicherry, Rs. 110.

ചങ്ങനാേശ്ശരിയിെല ഒരു
േകാേളജിൽ േജാലി േനാ�
ക്കിയിരുന്ന ഒരു െപ്രാഫ�
സ്സെറ ആകാശവാണി,
വയലാർ രാമവർമ്മയുെട
കവിതെയക്കുറിച്ചു് പ്രസം�
ഗിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. ചങ്ങ�
നാേശ്ശരിയിൽ നിന്നു് തിരു�

വനന്തപുരേത്തക്കും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു് തിരിച്ചു്
ചങ്ങനാേശ്ശരിയിേലക്കും ഉള്ള റ്റി.എ., പിെന്ന പ്രഭാഷ�
ണത്തിനു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം. നല്ല തുക. വയലാർ
രാമവർമ്മയുെട ഒരു കാവ്യവും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അേദ്ദ�
ഹം തിരുവനന്തപുരെത്തത്തി പ്രശസ്തനായ ഒരു കവി�
യുെട വീട്ടിൽ െചന്നു. തെന്റ അജ്ഞത മറച്ചുവച്ചുെകാ�
ണ്ടു് ‘Let us discuss’ എന്ന മട്ടിൽ കവിേയാടു് അേദ്ദഹം
രാമവർമ്മെയക്കുറിച്ചു് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. കവി ബു�
ദ്ധിശാലിയായിരുന്നതു െകാണ്ടു് ആഗതെന്റ അജ്ഞത
താൻ അറിഞ്ഞുെവന്നു ഭാവിക്കാെത രാമവർമ്മക്കവി�
തെയക്കുറിച്ചു് പലതും പറഞ്ഞു െകാടുത്തു. െപ്രാഫസ്സർ
അെതല്ലാം മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വച്ചു. രാമവർമ്മയുെട കവ�
നരീതിെയക്കുറിച്ചു് കവി പ്രശംസാപരങ്ങളായി പറഞ്ഞ
അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്പം കഴിഞ്ഞു് കടലാസ്സിൽ േരഖെപ്പ�
ടുത്തി േറഡിേയാ നിലയത്തിൽ നിന്നു് േശ്രാതാക്കളുെട
മുഖങ്ങളിേലക്കു് നിഷ്ഠീവനം െചയ്യാെമന്നു കരുതി അേദ്ദ�
ഹം എഴുേന്നറ്റു. േപാകുന്നതിനു മുൻപു് കവിേയാെടാരു
േചാദ്യം:

േചാദ്യം: വയലാർ രാമവർമ്മ േകാൺഗ്രസ്സുകാരൻ
തെന്നേയാ?
ഉത്തരം: കവി: അല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. അതുേകട്ട പാെട
െപ്രാഫസ്സറുെട ഭാവം മാറി. സ്വന്തം ൈകകൾ െമെല്ല
തമ്മിലടിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം മൂന്നു തവണ െമാഴിയാടി.

“അേപ്പാൾ അയാെള എതിർക്കണം. അേപ്പാൾ അയാ�
െള എതിർക്കണം. അേപ്പാൾ അയാെള എതിർക്ക�
ണം.” േറഡിേയാ പ്രഭാഷണം ഞാൻ േകട്ടില്ല. തീർച്ച�
യായും െപ്രാഫസ്സർ രാമവർമ്മെയ എതിർത്തു് പലതും
പറഞ്ഞിരിക്കും.

ശ്രീ. ഇ.എം.എസ്സ്.
‘World figure’ ആെണ�
ന്നു് സ്ഥാപിച്ചു െകാണ്ടു്
ഞാൻ ശ്രീ. ഐ.വി.
ദാസ് എഡിറ്റ് െചയ്ത
“ഇ.എം.എസ്സ്.” എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ േലഖനെമ�
ഴുതി. അതിൽ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ സാഹിത്യവി�
ഷയകമായ സിദ്ധാന്ത�
െത്തക്കുറിച്ചും പ്രതിപാ�
ദിച്ചിരുന്നു. ആ പ്രതിപാ�
ദനത്തിൽ ഒരു െതറ്റുമി�
ല്ലതാനും. എന്നിട്ടും ഗ്ര�
ന്ഥം നിരൂപണം െചയ്ത ശ്രീമതി. വൽസല പറഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നു: “സാഹിത്യചിന്ത ഇതു മാത്രേമ ആകാവൂ എന്നു
സിദ്ധാന്തിക്കുന്നവർ ഇ.എം.എസ്സിെന്റ മാനസിേകാ�
ന്നതിയും ഔദാര്യവും ഉൾെക്കാള്ളാൻ കഴിയാത്തവരാ�
ണു്.” ഇ.എം.എസ്സിനു് മാനസിേകാന്നമനവും ഔദാര്യ�
വും മാത്രമല്ല അവേയക്കാൾ വിശിഷ്ടങ്ങളായ ഏെറ ഗു�
ണങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നാണു് എെന്റ േലഖനത്തിൽ ഞാൻ
വാച്യമായിത്തെന്ന ആവിഷ്കരിച്ചതു്. എങ്കിലും ശ്രീമതി�
ക്കു് േറഡിേയാ നിലയത്തിൽ എത്തിയ െപ്രാഫസ്സറുെട
മാനസികനില. ‘കൃഷ്ണൻ നായേരാ? അയാെള എതിർ�
േത്ത മതിയാവൂ’ എന്നാണു് വൽസലയുെട മട്ടു്. ദക്ഷി�
ണാഫ്രിക്കൻ േനാവലിസ്റ്റ് കൂറ്റ്േസയ്ക്കു് ഞാൻ കത്തുകൾ
എഴുതാറുണ്ടു്. അേദ്ദഹം എനിക്കു് മറുപടികൾ അയക്കാ�
റുണ്ടു്. കൂറ്റ്െസെയ ആദരിക്കുന്ന ഒെരഴുത്തുകാരി േകാഴി�
േക്കാട്ടുെണ്ടന്നു് ഞാനിതുവെര അേദ്ദഹെത്ത അറിയിച്ചി�
ട്ടില്ല. ശ്രീമതിയുെട ആ ആദരവും പ്രതിഭയും വളെര േക�
മമാെണന്നു് ഇനി എഴുതി അറിയിക്കാം.

േതാമസ് േബാർെഹ

ഒരു ൈവദ്യൻ ‘സാ�
ഹിത്യവാരഫല’െമന്ന
ശീർഷകത്തിൽ വരു�
ന്ന ഈ േകാളം ലാ�
ത്തിയാെണന്നു് പറ�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ൈവദ്യൻ
എന്നു പറഞ്ഞതുെകാ�
ണ്ടു് അേലാപ്പതി, േഹാ�
മിേയാപ്പതി, ആയുർ�
േവ്വദം ഇവ പ്രാക്റ്റീസു്
െചയ്യുന്ന പേരാപകാര
തല്പരരിൽ ഒരാളാെണ�
ന്നു് െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്.
A comparative study
of the anterior and
posterior ends of a rat’s tail with special reference to
the poetry of Ponkunnam Syed Muhammad എേന്നാ
മേറ്റാ ഒരു വിഷയെമടുത്തു് കടലാസ്സിെന്റ മുക്കാൽ ഭാ�
ഗത്തു് എെന്തങ്കിലും എഴുതുക. കാൽ ഭാഗത്തിെന്റ മുക�
ളിലായി ഒരു വരയിടുക. വരയ്ക്കു താെഴയായി ചില കു�
റിപ്പുകെളഴുതുക, ഇങ്ങെന അഞ്ഞൂറുപുറങ്ങൾ എഴുതി
അതിനു തീസിസ് എന്നുേപരിട്ടു് അയാെളക്കാൾ ബു�
ദ്ധികുറഞ്ഞവെരെക്കാണ്ടു് അംഗീകരിപ്പിച്ചു് ൈവദ്യൻ
എന്ന സ്ഥാനേപ്പരുേനടുക—ഇെതാെക്കെചയ്തു് േപരി�
െന്റ ആദ്യ ം ഡ്ർ എന്നു് എഴുതി െഞളിഞ്ഞുനടക്കുന്നവ�
നാണു് ൈവദ്യൻ.

പ്രതിഭാശാലിയായ ശ്രീ. അനന്തമൂർത്തിയും സമുന്ന�
തരായ രണ്ടു പ്രാഡ്വിവാകരും ഈ േകാളത്തിെന്റ ഇം�
ഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ വായിച്ചാണു് ഇതിെന്റ രചയിതാവിനു്
ഒരുലക്ഷം രൂപ സമ്മാനമായി നല്കിയതു്. ൈവക്കം
മുഹമ്മദു് ബഷീർ, എൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ, നയൻതാ�
രാ െസഗാൾ ഇവർ വാഴ്ത്തിയതാണു് ഈ േകാളം. ഇതി�
െന്റ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ വായിച്ചു് ശ്രീ. അദ്വാനി എനി�
ക്കു് ഹസ്തദാനം െചയ്തു. േബാേഫാഴ്സ് െകയ്സ് െവളിച്ച�
ത്തുെകാണ്ടുവന്ന ശ്രീമതി ചിത്ര അഭിനന്ദനാർഹമായി
എെന്തല്ലാം പറഞ്ഞു എേന്നാടു്. ഇതു തർജ്ജമ െചയ്യി�
ച്ചു വായിക്കുന്ന ലണ്ടനിെല ഒരു മദാമ്മ എനിക്കു Ford
Madox Ford എന്ന ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം അയച്ചുതന്നു.
എന്നിട്ടും ഇവിെടെയാരു ൈവദ്യനു് ഇതു് ലാത്തി. ക്ഷീ�
രമുെള്ളാരകിടിൻ ചുവട്ടിലും േചാരതെന്ന െകാതുകിന്നു
കൗതുകം.

□
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https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Quixote


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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