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സാഹിത്യവാരഫലം
1994/12/14-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

“ഒരു സാഹിത്യകാരൻ
ൈകകാര്യം െചയ്ത വിഷയം
മെറ്റാരു സാഹിത്യകാരൻ
അേത രീതിയിൽ ൈകകാര്യം
െചയ്യുന്നതു് ഭാവനയുെട
കുറവുെകാണ്ടാേണാ?”
“വ്യാഘ്രം മെറ്റാരു മൃഗത്തിെന്റ
ഇരെയ െതാടുകിെല്ലന്നു
വാല്മീകി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
‘ന പേരണാഹൃതം ഭക്ഷ്യം
വ്യാഘ്ര: സ്വാദിതുമിച്ഛതി’.
നമ്മുെട സാഹിത്യകാ�
രന്മാർ വ്യാഘ്രങ്ങളല്ല.”

ആർജന്റീനയിൽ ജനിച്ച
ഏർെനേസ്റ്റാ േഗവാറാ
(Ernesto Guevara, 1928–
67) ക്യൂബൻ വിപ്ലവകാരിയും
രാഷ്ട്രീയേനതാവുമായിരുന്നു.
േച എന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന
അേദ്ദഹം ക്യൂബയിെല കാ�
സ് റ്റ്േരായുെട ഉറ്റമിത്രവും
ലഫ് െറ്റനന്റുമായി കഴിഞ്ഞു�
കൂടിയതിനുേശഷം മറ്റു രാജ്യ�
ങ്ങളിൽ വിപ്ലവപ്രവർത്തന�
ങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുേവണ്ടി

1965-ൽ ക്യൂബ വിട്ടുേപായി. െബാലിവിയയിൽ ഗറില്ല
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതാവായി വർത്തിക്കുേമ്പാൾ സർ�
ക്കാരിെന്റ ൈസന്യം അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധനസ്ഥനാക്കു�
കയും പിന്നീടു നിഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്തു. െബാലിവിയ�
യിെല സർക്കാരിൽനിന്നു മാത്രമല്ല വാഷിങ്ടണിൽനി�
ന്നും അേദ്ദഹെത്ത െകാല്ലാൻ നിർേദ്ദശമുണ്ടായിരുന്നു.
1967 ഒക് േറ്റാബർ 9-ആം൹യാണു് േഗവാറാെയയും േവ�
െറ രണ്ടു ഗറില്ലകെളയും വധിച്ചതു്. 1967 ഒക് േറ്റാബർ
15-നു കാസ് റ്റ്േരാ െറ്റലിവിഷനിലൂെട പ്രത്യക്ഷനായി
ആ മഹച്ചരമത്തിനു സ്ഥിരീകരണം നല്കി. ഒക് േറ്റാബർ
18-ആം൹ പത്തു ലക്ഷം ആളുകെള അഭിസംേബാധന
െചയ്തുെകാണ്ടു കാസ് റ്റ്േരാ നിർവഹിച്ച സുദീർഘമായ
പ്രഭാഷണത്തിെന്റ അവസാനെത്ത ഭാഗത്തുനിന്നു ചില
വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുെത്തഴുതെട്ട.

Thus, his blood fell on our soil when
he was wounded in several battles,
and his blood was shed in Bolivia, for
the liberation of the exploited and the
oppressed, of the humble and the poor.
The blood was shed for the sake of
all the peoples of the Americas and
for the people of Vietnam—because
while fighting there in Bolivia, fight-
ing against the oligarchies and impe-
rialism, he knew that he was offering
Vietnam the highest possible expres-
sion of his solidarity.

േഗവാറായും കാസ് റ്റ്േരായും

ഉജ്ജ്വലമായ ഈ
പ്രഭാഷണം മുഴുവൻ
“Che—A memoir by
Fidel Castro” എന്ന
പുസ്തകത്തിലുണ്ടു്. േഗ�
വാറായുെടയും കാ�
സ് റ്റ്േരായുെടയും ആത്മ�
ബന്ധത്തിെന്റ കഥയാ�
ണു് ഇതു്. െമഡിക്കൽ
േകാേളജിൽനിന്നു ഡി�
ഗ്രി േനടിയതിനുേശഷം
േരാഗികെള ചികിത്സി�

ക്കാൻ സന്നദ്ധനാവാെത ക്യാപിറ്റലിസത്തിെന്റ മഹാ�
േരാഗം പിടിെപട്ട രാഷ്ട്രങ്ങെള തത്ത്വചിന്തെകാണ്ടു ചി�
കിത്സിക്കാൻ യത്നിച്ച ഒരു മഹാവ്യക്തിയുെട കഥയാ�
ണിതു്. തെന്റ രചനാ പാടവംെകാണ്ടു കാസ് റ്റ്േരാ ഈ
ആത്മബന്ധത്തിെന്റയും ധീരപ്രവർത്തനത്തിെന്റയും ചി�
ത്രം വരയ്ക്കുന്നു. ആർജ്ജവത്തിെന്റ നാദം ഇതിൽ നിന്നു്
ഉയരുന്നു. (Edited by David Deutschmann, Preface
by Jesus Montan, National Book Agency, Rs. 100,
First Indian Reprint Feb. 1994.)

നഖവീക്ഷണം

സ്ത്രീകൾക്കു സവിേശഷ�
ങ്ങളായ േചഷ്ടകളുണ്ടു്.
െവറുപ്പുെണ്ടങ്കിൽ അവൾ നഖ�
ങ്ങൾ േനാക്കും. ഇഷ്ടെപ്പട്ടവൻ
തുറിച്ചുേനാക്കിയാൽ അവൾ
കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തും. പുരുഷൻ
ജനക്കൂട്ടത്തിൽ തള്ളിക്ക�
യറും. സ്ത്രീ ഒഴിഞ്ഞുമാറും.

മലയാളികൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥ�
ലമില്ല. േബാംെബയിെല
ഏയർേപാർട്ടിൽെച്ചന്നു
േബാർഡിങ് പാസ്സ് വാങ്ങാ�
നായി റ്റിക്കറ്റും മറ്റും ബന്ധ�
െപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥനു ഞാൻ
നല്കിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
എെന്ന സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി�

യിട്ടു ‘കലാകൗമുദിയിൽ എഴുതുന്ന കൃഷ്ണൻനായർ സാ�
റേല്ല’ എന്നു േചാദിച്ചു. അേത എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ‘സൗകര്യമുള്ള സീറ്റ് തരാം’ എന്നു സൗജന്യ�
േത്താെട അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. കാലു നീട്ടിയിരിക്കാവുന്ന
ഒരു വിൻേഡാ സീറ്റാണു് എനിക്കു് അേദ്ദഹം ഏർെപ്പടു�
ത്തിത്തന്നതു്. പേക്ഷ, തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു വരുന്ന
വിമാനത്തിൽ ഞാനിരുന്നതു് േബാംെബെയ േനാക്കി�
യാണു്. ആ തിരിഞ്ഞിരിപ്പു് എനിക്കിഷ്ടെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിലും
കാലു് ഇഷ്ടം േപാെല നീട്ടി വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടായി�
രുന്നതു െകാണ്ടു് ആ ഇഷ്ടേക്കടു് ഞാൻ െപെട്ടന്നു മറ�
ന്നു. എെന്റ മുൻവശത്തു് െതല്ലകെലയായി ഒരു സീറ്റുണ്ടു്.
അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു സുന്ദരി ആ സീറ്റിൽ
വന്നു് ഇരുന്നു. സൗന്ദര്യധാമം െപാടുന്നെന പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പട്ടാൽ ആരതു് എന്നറിയാൻേവണ്ടി നൂറു വയസ്സായ
സന്ന്യാസിയും േനാക്കിേപ്പാകുമേല്ലാ. നൂറ്റമ്പതു വയ�
സ്സായ ഞാനും ജിജ്ഞാസേയാെട അവെള ഒന്നു േനാ�
ക്കി. എയർേഹാസ് റ്റസാെണന്നു മനസ്സിലാക്കി േനാട്ടം
പിൻവലിച്ചു് ഞാൻ പത്രപാരായണം തുടങ്ങി. പത്രെമ�
ടുക്കുന്നതിനു് ഞാൻ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ അവൾ എെന്ന
ഒന്നു േനാക്കി െതല്ലു പുച്ഛേത്താെട െനയ്ൽേപാളീഷിട്ട
സ്വന്തം നഖങ്ങളിേലക്കു വിശാല വിേലാചനങ്ങൾ വ്യാ�
പരിപ്പിച്ചു് ഇരുപ്പായി. മനസ്സിനിണങ്ങാത്ത പുരുഷൻ
മുൻപിലിരുന്നാൽ സ്ത്രീക്കു സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകു�
ന്ന െവറുപ്പു് ഒരു redirected activity ആയി നഖവീക്ഷ�
ണത്തിൽ കലാശിക്കുെമന്നു് മനഃശാസ്ത്രം എെന്ന ഗ്രഹി�
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സാധാരണമായി എയർേഹാസ് റ്റസുകൾ
ൈവരൂപ്യമുള്ളവരാണു്. എെന്റ മുൻപിലിരുന്നവൾ ആ
സാമാന്യ നിയമത്തിനു് ഒരപവാദമായിരുന്നു. ഞാൻ മു�
ട്ടത്തു വർക്കിയായിരുെന്നങ്കിൽ, കാനം ഇ.െജ. ആയി�
രുെന്നങ്കിൽ അവെള േദവത എന്നു വിളിക്കുമായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരെത്തത്തി വിമാനം. യാത്രക്കാർ എല്ലാ�
വരും േപായി. ഭാരം കൂടിയ െപട്ടി മുകളിലെത്ത അറ�
യിൽനിന്നു് വലിെച്ചടുക്കുന്നതിനു കുറച്ചു േനരം േവണ്ടി
വന്നതുെകാണ്ടു് ഞാൻ മാത്രം വിമാനത്തിനകത്തു്. െത�
റ്റിേപ്പായി. ഒരു മധ്യവയസ്കൻ—പഴയ തമിഴു് നാടകത്തി�
െല വഞ്ചിപ്പത്തെനേപ്പാെല ഒരുത്തൻ—വടിേപാെല
നിന്നു് ഏയർേഹാസ് റ്റസിെന കണ്ണുകാണിച്ചു വിളിക്കു�
ന്നു. അയാളുെട മുഖത്തു് പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ആ പു�
ഞ്ചിരി ഛർദ്ദിക്കാൻ േപാകുന്നവെന്റ ഭാവമാണു് അയാ�
ളുെട മുഖത്തിനു നല്കിയതു്. നഖവീക്ഷണം ആ വഞ്ചിപ്പ�
ത്തെന്റ നയനങ്ങളിേലക്കുള്ള വീക്ഷണമായി മാറുന്നതു
കണ്ടു് ഞാൻ തിടുക്കത്തിൽ ബഹിർഗ്ഗമനദ്വാരത്തിേല�
ക്കു് ഓടി. അവിെട നില്ക്കുന്നു ൈകകൂപ്പിെക്കാണ്ടു് ഒരു സ്ത്രീ�
രൂപം. അവെള തിരിച്ചാരും െതാഴാറിെല്ലങ്കിലും ഞാൻ
ഒരു ‘െതാഴൽ’ പാസ്സാക്കിെക്കാടുത്തു.

സ്ത്രീകൾക്കു സവിേശഷങ്ങളായ േചഷ്ടകളുണ്ടു്. െവറുപ്പു്
ഉെണ്ടങ്കിൽ അവൾ നഖങ്ങൾ േനാക്കും. ഇഷ്ടെപ്പട്ടവൻ
തുറിച്ചു േനാക്കിയാൽ അവൾ കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തും. പുരു�
ഷൻ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ തള്ളിക്കയറും. സ്ത്രീ ഒഴിഞ്ഞുമാറും.
ഓടുന്ന ബസ്സിെന്റ മുൻപിൽ “എടുത്തുചാടുന്ന” പുരുഷൻ
െതറ്റു മനസ്സിലാക്കി അേയ്യാ എന്നു വിളിച്ചുേപാകും. സ്ത്രീ
ചിരിക്കുകേയയുള്ളു. െപാതുേവ പുരുഷൻ അനുസരിക്കാ�
റില്ല. സ്ത്രീ അനുസരണശീലമുള്ളവളാണു്. ഇതിനുെമല്ലാം
അപവാദങ്ങളുണ്ടു്. പുരുഷെന്റ ആധിപത്യവാസനെയ
തൃണവൽഗണിച്ചു് അവനു് അടിെകാടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളു�
ണ്ടു്. അങ്ങെനെയാരു സ്ത്രീെയയാണു് ശ്രീ. ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
‘കറുമ്പികത്രീനയുെട കല്യാണം’ എന്ന േഭദെപ്പട്ട കഥ�
യിൽ െകാണ്ടുവരുന്നതു്. ഇഷ്ടമില്ലാത്തവൻ െതാേട്ടാ
എങ്കിൽ അവൾ അയാെള അടിച്ചതു തെന്ന. അങ്ങെന
പല പ്രമാണിമാെരയും അടിച്ച അവൾ താനിഷ്ടെപ്പടുന്ന
ഒരു െപാലീസ് ഇൻസ് െപക് ടർക്കു വിേധയയാകുന്നു.
ഇൻസ് െപക് ടർ േചാദിച്ചു: “ഏയ്… എെന്നയും നീ തല്ലു�
േമാ?” അവളുെട മറുപടി: “അപമാനിച്ചാൽ” ആ ഒറ്റ
പ്രേയാഗംെകാണ്ടു കഥാകാരൻ അതുവെര വ്യക്തത�
യാർജ്ജിച്ചിരുന്ന അവളുെട സ്വഭാവത്തിനു് സുവ്യക്തത
നല്കുന്നു. സ്വഭാവ പ്രധാനമായ കഥയാണിതു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: “ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ൈകകാര്യം െച�
യ്ത വിഷയം മെറ്റാരു സാഹിത്യകാരൻ അേത രീ�
തിയിൽ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നതു് ഭാവനയുെട കുറ�
വുെകാണ്ടാേണാ?”

ഉത്തരം: “വ്യാഘ്രം മെറ്റാരു മൃഗത്തിെന്റ ഇരെയ
െതാടുകിെല്ലന്നു വാല്മീകി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ‘നപേര�
ണാഹൃതം ഭക്ഷ്യം വ്യാഘ്രഃ സ്വാദിതുമിച്ഛതി’. നമ്മു�
െട സാഹിത്യകാരന്മാർ വ്യാഘ്രങ്ങളല്ല.”

േചാദ്യം: “എെന്തല്ലാം വിേശഷങ്ങൾ സാേറ?”

ഉത്തരം: “ഈ േചാദ്യം എല്ലാവരും േചാദിക്കുന്നതു�
െകാണ്ടാണു് ഇല്ലാത്ത വിേശഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാ�
യി ആളുകൾ കള്ളങ്ങൾ പറയുന്നതു്. വായനക്കാർ
നിശ്ശബ്ദരായി പത്രാധിപന്മാേരാടു് എെന്തല്ലാം വി�
േശഷങ്ങൾ എന്നു േചാദിക്കുന്നതു് അവർ ഉള്ളിെല
കാതുെകാണ്ടു േകൾക്കുന്നു. കള്ളങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു
വിടുന്നു. അവരതു െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ വായനക്കാർക്കു
രസമില്ലതാനും.”

േചാദ്യം: “നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ എന്തുെചയ്യുന്നു?”

ഉത്തരം: “നിങ്ങളുെട േചാദ്യത്തിനു മറുപടി എഴുതു�
േമ്പാഴും ഞാൻ മരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്ഷമിക്ക�
ണം നിങ്ങളും മരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. ഞാൻ
ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം േപാകും. നിങ്ങൾ
ഏെറ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു േപാകും. നമ്മൾക്കു�
തമ്മിൽ കാലത്തിെന്റ ദീർഘതേയ വ്യത്യാസമായു�
ള്ളു.”

േചാദ്യം: “ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എം.എ ജയിച്ചു ക്ലാേസ്സാ�
െട. റിെസർച്ച് െചയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു വിഷ�
യം പറഞ്ഞുതരൂ?”

ഉത്തരം: “How to torture my husband എന്നതു
നല്ല വിഷയമാണു്.”

േചാദ്യം: “സ്ത്രീ േദവതയായി മാറുന്നതു് എേപ്പാൾ?”

ഉത്തരം: “കാമുകിയായി അവൾ കാമുകെന്റ മുൻ�
പിൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ. അവെളത്തെന്ന അയാൾ വി�
വാഹം കഴിച്ചാൽ ആ േദവത െപെട്ടന്നു സ്ത്രീയായി
മാറും.”

േചാദ്യം: “നിങ്ങളുെട വീട്ടിൽ എത്ര േഫാറിൻ കുടക�
ളുണ്ടു്?”

ഉത്തരം: “ഒെരണ്ണം. ഞാൻ ഓേട്ടാറിക്ഷ ൈഡ്രവ�
റായിരുെന്നങ്കിൽ ദിവസവും ഓേരാ േഫാറിൻ കുട
എനിക്കു കിട്ടുമായിരുന്നു.”

േചാദ്യം: “നിങ്ങൾ നിരൂപകനാേണാ?”

ഉത്തരം: “േപന ൈകയിലുള്ളതുെകാണ്ടു് ഞാൻ നി�
രൂപകനാവുേമാ?”

ജി.എൻ. പണിക്കർ

ഇംഗ്ലീഷിൽ Striving for effect
എന്നു പറയുന്ന ഫലപ്രാപ്തിക്കു
േവണ്ടിയുള്ള തീവ്രയത്നം നമ്മു�
െട നവീന കഥാകാരന്മാരുെട
രചനകളിൽ കാണാം. ആ
രചനകെള എടുത്തുയർത്തി
‘അേഹാമഹാദ്ഭുതം’ എന്നു്
ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു ചില
നിരൂപകർ. അവർ െചേക്കാ�
വിെന്റയും േമാപസാങ്ങിെന്റ�
യും േറമണ്ട് കാർവറുെടയും
സാർത്രിെന്റയും കമ്യുവിെന്റയും
െചറുകഥകൾ വായിക്കെട്ട.

സഹതാപത്തിനു് ഒരു
സ്ഥാനവുമില്ല േജാലിയിൽ�
നിന്നു വിരമിക്കുേമ്പാൾ.
നമ്മുെട അടുത്ത ബന്ധു മരി�
ച്ചാൽ ശത്രുേപാലും സഹത�
പിക്കും. മേറ്റെതങ്കിലും വിപ�
ത്തുണ്ടായാൽ അനുേശാചി�
ക്കാൻ ഏെറ ആളുകളുണ്ടാ�
വും. േരാഗചികിത്സയ്ക്കു പണ�
മിെല്ലങ്കിൽ േചാദിക്കാെത
അതു് ഏെറയാളുകൾ തരും.
എന്നാൽ േജാലിയിൽനിന്നു

വിരമിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്കു മാത്രേമ ൈനരാശ്യവും ദുഃ�
ഖവുമുള്ളു. മറ്റുള്ളവർക്കു് ഒരളവിൽ സേന്താഷവുമാണു്.
വ്യക്തിയുെട ശരീരവയവങ്ങൾക്കു വരുന്ന ക്ഷതേമാ
നഷ്ടേമാ എല്ലാവരുെടയും സഹതാപം ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാൽ െപൻഷൻപറ്റൽെകാണ്ടു് ഒരുത്തെന്റ ആത്മാ�
വിനു വരുന്ന ക്ഷതവും നഷ്ടവും അന്യർക്കു് ആഹ്ലാദജ�
നകമാണു്. ഇങ്ങെന ഒറ്റയ്ക്കു ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു റിറ്റയർഡ്
ഉേദ്യാഗസ്ഥെന ശ്രീ. ജി.എൻ. പണിക്കരുെട “ഒെരാ�
ഴിവുദിവസം സന്ധ്യയ്ക്കു്” എന്ന െചറുകഥയിൽ കാണാം.
(മാതൃഭൂമി വാരിക) അയാളുെട ചിത്തവൃത്തിപരങ്ങളായ
േപാരാട്ടങ്ങെള കഥാകാരൻ കലാത്മകമായി ചിത്രീക�
രിക്കുന്നു. േജാലിയിലിരുന്നേപ്പാൾ അയാളുെട മനസ്സി�
െന പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഒരു യുവതിെയ െപൻഷൻപറ്റി�
യതിനുേശഷം ഭ്രമാത്മകതയിൽ ദർശിക്കുന്നു. ഭ്രമമാ�
യതുെകാണ്ടു് െതല്ലുേനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവെള കാ�
ണുന്നില്ല. ആ സംഭവം കഥാകാരൻ വർണ്ണിച്ചുകഴിയു�
േമ്പാൾ അടുത്തുൺപറ്റിയവേരാടു നമുക്കില്ലാത്ത സഹ�
താപം കഥയിെല റിറ്റയർഡ് ഉേദ്യാഗസ്ഥെനസ്സംബ�
ന്ധിച്ചു നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. അേതാെട അയാൾ നമ്മുെട
ബന്ധുവായി മാറുന്നു. അയാളുെട ജീവിതവ്യഥകളിൽ
നമ്മൾ പങ്കുെകാള്ളുന്നു. കഥ വിജയം—പ്രാപിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.

േറമണ്ട് കാർവർ

ഇംഗ്ലീഷിൽ Striving
for effect എന്നു പറയു�
ന്ന ഫലപ്രാപ്തിക്കുേവ�
ണ്ടിയുള്ള തീവ്രയത്നം
നമ്മുെട നവീന കഥാ�
കാരന്മാരുെട രചനക�
ളിൽ കാണാം. ആ രച�
നകെള എടുത്തുയർത്തി
‘അേഹാ മഹാദ്ഭുതം’
എന്നു് ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു ചില നിരൂപകർ. അവർ െച�
േക്കാവിെന്റയും േമാപസാങ്ങിെന്റയും േറമണ്ട് കാർവ�
റുെടയും സാർത്രിെന്റയും കമ്യുവിെന്റയും െചറുകഥകൾ
വായിക്കെട്ട. അയത്നലളിതമായിട്ടാണു് അവർ കഥക�
െളഴുതിയതു്. അവ വായിച്ചുകഴിയുേമ്പാൾ കഥകളുെട
സവിേശഷങ്ങളായ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ വില�
യംെകാള്ളുന്നു. പേക്ഷ, പ്രകീർത്തിക്കെപ്പടുന്ന നവീന
കഥാകാരന്മാരുെട കഥകൾ പ്രഭാഷണം േകട്ടുകഴി�
ഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന മാനസികനിലയാണു് ജനിപ്പിക്കുക.
ഈ നിരൂപകർക്കു്—ബഹുജനെത്ത വഴിെതറ്റിക്കുന്ന
നിരൂപകർക്കു്—ഉത്തമസാഹിത്യെമെന്തന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കിെക്കാടുക്കണം.

െപസ്വയുെടബിംബത്തിലൂെട

മരണെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരു
നിമിഷേത്തക്കു് ഓർമ്മ�
യുണ്ടായാൽ മനുഷ്യൻ
ക്ഷുദ്രത്വം കാണിക്കില്ല.

േപാർറ്റ്യുഗീസ് കവി െഫർ�
നാങ്ദു െപസ്വ (Fernando
Pessoa, 1888–1935) മഹാ�
കവികളിൽ മഹാകവിയാ�
ണു്. ശ്രീ. ൈവക്കം മുരളി

ദയാപൂർവം തന്ന The Book of Disquiet എന്ന അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഗദ്യകാവ്യഗ്രന്ഥം ഞാൻ വായിച്ചു. കലയുെട
അധിത്യക എന്താെണന്നു കാണുകയും െചയ്തു. ഇന്നു പു�
സ്തകത്തിെന്റ ഓർമ്മേയയുള്ളു. ചില ആശയങ്ങൾ മാ�
ത്രം സ്മൃതിമണ്ഡലത്തിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്നു. അവ െപസ്വയു�
െട ആശയങ്ങളാേണാ അല്പപ്രഭാവനായ എെന്റ ആശ�
യങ്ങളാേണാ എന്നു േവർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി�
യുന്നില്ല. കാരണം ആ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം എല്ലാക്കാലേത്ത�
ക്കുമായി നഷ്ടെപ്പട്ടു എന്നതാണു്.

െഫർനാങ്ദു െപസ്വ

രാത്രിേവളയിൽ ജന്ന�
ലിെന്റ േകർട്ടനു പിറ�
കിൽ പുഷ്പിക്കുന്ന ദീപം
എന്ന േചേതാഹരമായ
ബിംബം െപസ്വയുേട�
താെണന്നു് ഓർമ്മ പറ�
യുന്നു. പുഷ്പിക്കുന്ന ദീപം�
േപാെല ചില മുഖങ്ങളും
ജന്നലുകൾക്കപ്പുറത്തു
പുഷ്പിക്കാറുണ്ടു്. അങ്ങ�

െന വിടർന്ന ഒരു പ്രസൂനെത്തക്കുറിച്ചാണു് ശ്രീ. എൻ.
േഗാവിന്ദൻകുട്ടിയുെട ‘വഴിവക്കിെല വീടു് ’ എന്ന കഥ.
(േദശാഭിമാനി വാരിക) പുഷ്പിക്കാറുണ്ടു് എന്നു ഞാൻ
എഴുതിെയങ്കിലും യുവത്വത്തിേനാടു് അതിനു ബന്ധമില്ല.
കാലം അതിെന്റ പാടുകൾ വീഴ്ത്തിയ മുഖമാണതു്. എന്നാ�
ലും അവരുെട നിശ്ശബ്ദമായ ഇരുപ്പിലും േനാട്ടത്തിലും
ബഹിഃപ്രകാശനംെകാള്ളാത്ത ഒരു വികാരമുണ്ടു്. അവ�
െര പതിവായി േനാക്കുന്ന ആളിനും അതുണ്ടു്. അതുള്ള�
തിനാലാണു് ആ മുഖം എല്ലാക്കാലേത്തക്കുമായി അപ്ര�
ത്യക്ഷമാകുേമ്പാൾ ദ്രഷ്ടാവിനു് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകു�
ന്നതു്. പേരാക്ഷമായ ഈ വികാരെത്ത പ്രച്ഛന്നമായി
ആവിഷ്കരിച്ചതിലാണു് നമ്മൾ േഗാവിന്ദൻ കുട്ടിയുെട
ൈവദഗ്ദ്ധ്യം കാേണണ്ടതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അസങ്കീർ�
ണ്ണമായ ആഖ്യാനവും നന്നു്.

സംഭവങ്ങൾ

1. ഒരു മാസികയ്ക്കു േലഖനങ്ങൾ േശഖരിക്കാനായി നി�
യുക്തനായ ഒരു യുവാവു് എേന്നാടു പറഞ്ഞു: ‘മഹാ�
പണ്ഡിതനായ …(േപരു് ) േലഖനെമഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഞാനതു വാങ്ങാൻ േപാവുകയാണു്. സാറുംകൂടി
വരു. ഉടെന തിരിച്ചു േപാരാം’. ഞങ്ങൾ സിറ്റിബ�
സ്സിൽ കയറി അത്ര സിറ്റിയല്ലാത്ത ഒരു പ്രേദശത്തി�
റങ്ങി മഹാപണ്ഡിതെന്റ വീടു് അേന്വഷിച്ചു. ഒരാൾ
പറഞ്ഞുതന്നതനുസരിച്ചു ഞങ്ങൾ പറമ്പിേലക്കു
കയറി. ദൗർഭാഗ്യംെകാണ്ടു നടെന്നത്തിയതു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ വീട്ടിെന്റ പിറകുവശത്താണു്. അവിെട�
യുള്ള കിണറ്റിൽനിന്നു െവള്ളംേകാരി തലയിെലാ�
ഴിക്കുകയായിരുന്നു പണ്ഡിതെന്റ മകൾ. ഏതാണ്ടു്
ഇരുപതു വയസ്സുവരും അവൾക്കു്. പിറകുവശമേല്ല,
ആരും വരില്ല എന്ന വിചാരം െകാണ്ടാവാം അവൾ
നൂലുബന്ധമില്ലാെതയാണു് കുളിച്ചിരുന്നതു്. പ്രായ�
മായ പല െപൺപിേള്ളരുേടയും വിചാരം തങ്ങൾ�
ക്കു മൂന്നുവയേസ്സ ആയുള്ളു എന്നാണു്. അതുെകാണ്ടു�
മാവാം അവളുെട െപാേന്മനി കാണിച്ചുള്ള സ്നാനം.
നഗ്നസുന്ദരിയുെട മുൻപിൽ െചന്നുെപട്ട ഞങ്ങൾ
െതല്ലുേനരം കുലെവട്ടീടിന കുറ്റിവാഴേപാെല നിന്നു�
േപായി. ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ ദിക്കുകെള േഭദിച്ചുള്ള
നിലവിളി ഉയർന്നു അവളിൽനിന്നു്. ഞങ്ങൾ രണ്ടു�
േപരും പ്രാണനുംെകാണ്ടു് ഓടി. പേക്ഷ, ഫലമില്ല.
ഏതാണ്ടു് നൂറുേലാക്കൽ പീപ്പിൾ ഞങ്ങെള വളഞ്ഞു.
അവർ തല്ലുന്നതിനു മുൻപു് അബദ്ധം പറ്റിയതാെണ�
ന്നു് ഞാൻ പറെഞ്ഞാപ്പിച്ചു. ‘അങ്ങെന അബദ്ധെമാ�
ന്നും പറ്റുകയില്ല’ എെന്നാരു ദുഷ്ടൻ െമാഴിയാടിെയ�
ങ്കിലും ആരും ഞങ്ങളുെട മാംസപിണ്ഡത്തിൽ െതാ�
ട്ടുകളിച്ചില്ല. രണ്ടു യുവാക്കന്മാെര കണ്ടമാത്രയിൽ
നിലവിളി ഉയർത്തിയ ആ െപണ്ണു് നൂേറാളമാളുകൾ
കൂടിയിട്ടും വസ്ത്രെമടുത്തു ചുറ്റാെത ജനനകാലേവഷ�
ത്തിൽത്തെന്ന നിന്നു. കുറ്റം പറയാനില്ല. അവളുെട
വയസ്സു് ഇരുപതല്ല, മൂന്നാണേല്ലാ. ഈ സംഭവം
ഫിക് ഷനല്ല, സത്യമാണു്. ഞാനും ആ കൂട്ടുകാരനും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. മാസിക ഇേപ്പാഴുമുണ്ടു്. അതിെന്റ
അന്നെത്ത പത്രാധിപർ തികഞ്ഞ ആേരാഗ്യേത്താ�
െട ജീവിക്കുന്നു.

2. മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിേനാെടാരുമിച്ചു് വർക്ക�
ലയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു് ഞാെനാരു സേമ്മളന�
ത്തിനു േപായി. അച്ചടിച്ച ക്ഷണക്കത്തു കിട്ടിയിരു�
ന്നില്ല. സേമ്മളനസ്ഥലത്തു െചന്നേപ്പാഴാണു് മഹാ�
കവി പ്രസംഗിക്കുന്ന സേമ്മളനത്തിൽ ആധ്യക്ഷ്യം
വഹിക്കാൻ മലയാളത്തിെല എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും
അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു മലയാളാദ്ധ്യാപികെയ
ഏർപ്പാടു െചയ്തിരിക്കുന്നുെവന്നു മനസ്സിലാക്കിയതു്.
ജി.ക്കു് ഒരു ഭാവവ്യത്യാസവുമില്ല. അധ്യക്ഷയുെട പ്ര�
ഭാഷണത്തിനുേശഷം ജി. എഴുേന്നറ്റു് അതിസുന്ദര�
മായി ഒരുമണിക്കൂേറാളം പ്രസംഗിച്ചു. തിരിച്ചു േപാ�
രുേമ്പാൾ ഞാൻ അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ചു: “മാഷ്
ഇങ്ങെനെയാെക്കയുള്ളവരുെട ആധ്യക്ഷ്യത്തിൽ പ്ര�
സംഗിക്കുേമാ?” അേദ്ദഹം മറുപടി നല്കിയതു് ഇങ്ങ�
െന: “എനിക്കു് അങ്ങെനെയാന്നുമില്ല കൃഷ്ണൻനായ�
േര. ആരു് ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചാലും ആരു് ഉദ്ഘാട�
നം നടത്തിയാലും എനിക്കു പറയാനുള്ളതു പറഞ്ഞി�
ട്ടു ഞാൻ തിരിച്ചുേപാരും.”

3. െകാല്ലം ശ്രീനാരായണ േകാേളജിെല ഒരു സേമ്മ�
ളനം എൻ. േഗാപാലപിള്ളയുെട ആധ്യക്ഷ്യത്തിൽ
നടക്കുെമന്നു പത്രത്തിൽ റിേപാർട്ട്. അതു് ഉദ്ഘാ�
ടനം െചയ്യുന്നതു് ആ േകാേളജിെല അധ്യാപകൻ
എം.പി. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ. പ്രഭാഷകൻ പ്രെഫ�
സർ ബാലരാമപ്പണിക്കർ. സേമ്മളനദിവസം മൂന്നു�
മണിക്കു േഗാപാലപിള്ള പ്രിൻസിപ്പലിെന്റ മുറിയി�
ലും ബാലരാമപ്പണിക്കർ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലുമിരിക്കു�
ന്നതു കണ്ടു് ഞാൻ പണിക്കേരാടു േചാദിച്ചു: “ഇന്നു
െകാല്ലത്തു മീറ്റിങ്ങിേല്ല. രണ്ടുേപരും തിരുവനന്തപുര�
ത്തു് ഇരിക്കുകയാേണാ?” ബാലരാമപ്പണിക്കർ മറു�
പടി പറഞ്ഞു: “എൻ. േഗാപാലപിള്ളസ്സാർ അധ്യ�
ക്ഷനായ മീറ്റിങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം െചയ്യുന്നതു് ബാലകൃ�
ഷ്ണൻനായരാണു്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുേപരും േപാകുന്നി�
ല്ല.” എൻ. േഗാപാലപിള്ള മരിച്ചു. ബാലകൃഷ്ണൻനാ�
യർ മരിച്ചു. ബാലരാമപ്പണിക്കർ മരിച്ചു. ജി. ശങ്കര�
ക്കുറുപ്പു മരിച്ചു. അന്നെത്ത സേമ്മളനത്തിെന്റ അധ്യ�
ക്ഷ മരിച്ചു. മരണെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരുനിമിഷേത്തക്കു്
ഓർമ്മയുണ്ടായാൽ മനുഷ്യൻ ക്ഷുദ്രത്വം കാണിക്കി�
ല്ല.

മേനാഹരമായപുസ്തകം

മാർേകസ്

The best living
interviewer എന്നു വാ�
ഴ്ത്തെപ്പടുന്ന Duncan
Fallowell നടത്തിയ
അഭിമുഖ സംഭാഷണ�
ങ്ങളുെട സമാഹാര�
മാണു് “20th Century
Character” (പ്രസാധ�
നം 1994). ഇതിൽ മാർ�
േകസുമായുള്ള സംഭാഷ�
ണം മാത്രം വായിച്ചു.

അത്യന്തം രസകരമാണിതു്.

ഒരിടത്തു്:

“േസാൾെഷനിറ്റ്സ്യെന്റ കൃതികൾ വായി�
ച്ചിട്ടുേണ്ടാ?”

“േനാവലുകേളാ? ഉണ്ടു്.” എന്നു മാർേക�
സിെന്റ ഉത്തരം.

“അേദ്ദഹം പറയുന്നതു് താങ്കൾക്കു ൈവ�
ഷമ്യമുണ്ടാക്കുന്നുേണ്ടാ? മനുഷ്യത്വമുള്ള
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതി സാദ്ധ്യമല്ല
എന്നു്.”

“േസാൾെഷനിറ്റ്സ്യൻ ചീത്ത മാതൃകയാ�
ണു്. അേദ്ദഹം രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല. മിസ്റ്റി�
ക്കാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിഷൻ സമ്പൂർ�
ണ്ണമായും മതപരമാണു്. അതുെകാണ്ടു്
ഇന്നെത്ത യാഥാതഥ്യത്തിൽ അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് സ്ഥാനമില്ല.

േവെറാരിടത്തു്:

“ഇഷ്ടെപ്പട്ട കവികൾ?”

“ഇക്കാലത്തു്—കാവാഫി, െപസ്വ, െന�
റൂദ”—എന്നു മാർേകസ്.

“ചരിത്രത്തിൽ; െവറുക്കുന്ന ആൾ?”

“െകാളമ്പസ്.”

“ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന നന്മ?”

“മരണംവെര രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള
കഴിവു്.”

“ഇഷ്ടമുള്ള എഴുത്തുകാർ?”

“േസാെഫാക്ളിസ്സും േകാൺറഡും.”

“സ്ത്രീയിൽ ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ഗുണം?”

“വഴങ്ങിെക്കാടുക്കൽ.”

“പുരുഷനിേലാ?”

“കരുണാർദ്രത.”

പ്രിയെപ്പട്ട വായനക്കാേരാടു് സാഹിത്യവാരഫലക്കാ�
രൻ: ‘ഇങ്ങെനയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു ഹൃദയസമ്പ�
ന്നത േനടൂ.’

□
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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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