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സാഹിത്യവാരഫലം

1995/03/05-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

“എല്ലാ മനുഷ്യരും ചി

ലേപ്പാൾ െതറ്റുെചയ്യും.
എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാ
സം. ബുദ്ധിയുള്ളവർ
തങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതു
മറച്ചുവയ്ക്കും. മണ്ടന്മാർ
പ്രവർത്തിക്കാൻ േപാ
കുന്നതിെനേപ്പാലും െവ
ളിെപ്പടുത്തും. േസ്നഹിത
േനാടുേപാലും നിങ്ങളു
െട െതറ്റുകൾ പറയരു
ബാൽതാസാർ ഗ്രാത്യാൻ ഈ
തു്. കഴിയുെമങ്കിൽ നി
െമാറാലാസ്
ങ്ങേളാടുതെന്ന അതു പറയരുതു്. െതറ്റുകളിൽനിന്നു പാ
ഠങ്ങൾ പഠിക്കൂ എന്നിട്ടു് അവെയ മറക്കാൻ ശീലിക്കൂ.”
(ബാൽതാസാർ ഗ്രാത്യാൻ ഈ െമാറാലാസ് Balt-

sar Grácian y Morales, 1601–1658, Spanish Writer,
Practical Wisdom for Perilous Times, Edited by J.
Leonard Kaye.)

അധ്യാേരാപം
ദിവസങ്ങൾ പരിണാമരമ
ണീയങ്ങളായിരിക്കണം.
അതുേപാെല കഥകൾക്കും
പരിണാമഭംഗി േവണം.
ശ്രീ. മുണ്ടൂർ േസതുമാധവൻ
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴു
തിയ “േകട്ടുേവാ ആ നിലവിളി” എന്ന കഥയ്ക്കു് ആ ഗുണ
മിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല ദുർഗ്രഹതയുെട ൈവരൂപ്യമുണ്ടുതാ
നും. അതുെകാണ്ടു് ഞാൻ ഗ്രഹിച്ച മട്ടിൽ ചിലതു് എഴുതു
കയാണു് കഥെയക്കുറിച്ചു്. മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ അധ്യാേരാ
പം എെന്നാരു പ്രവർത്തനെത്തക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ടു്.
തനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ചിന്തയാൽ വ്യക്തി അലട്ടെപ്പ
ടുന്നുെവന്നു വിചാരിക്കുക. അയാൾക്കു് അതു് ഒഴിവാക്കി
യാൽ െകാള്ളാെമന്നുണ്ടു്. അേബാധമനസ്സു് ആ ചിന്ത
െയ താേലാലിക്കുന്നുണ്ടു്.
കഥയുെട അന്തരീക്ഷസൃഷ്ടി
യിൽ വിജയൻ നിസ്തുലനാണു്.
സാഹിത്യപരമല്ലാത്ത
ഭാഷ പ്രേയാഗിച്ചു് കലയു
െട പ്രകാശമുളവാക്കാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു കഴിയും.

പേക്ഷ, സംസ്കാരത്തി
െന്റയും സമൂഹത്തി
െന്റയും േപ്രരണകൾ
െകാണ്ടു് അയാൾ അതു്
അേബാധമനസ്സിേല
ക്കു തള്ളിനീക്കുന്നു.
അങ്ങെന അടിച്ചമർ
ത്തെപ്പട്ട ചിന്ത േവെറാ
രുവിധത്തിൽ പ്രാദുർഭാ
വം െകാള്ളുകയാണു്.
എവിെടനിെന്നങ്കിലും
ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമായി
അയാൾ ആ വിചാരം ശ്രവിക്കുന്നു. ഇതാണു് അധ്യാ
േരാപം—projection. ഒരു ഭാര്യെയ വകവരുത്തിയ ഒരു
ദുഷ്ടൻ രണ്ടാമെതാരു പാവെത്തെക്കാണ്ടുവന്നു േവഴ്ചയ്ക്കു
ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ മരിച്ചവളുെട ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു. എെന്റ
ഈ വ്യാഖ്യാനം ശരിയാെണങ്കിലും െതറ്റാെണങ്കിലും മു
ണ്ടൂർ േസതുമാധവൻ ചലനാത്മകമായ രീതിയിൽ കഥ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ആഖ്യാനത്തിെന്റ സവിേശഷതയാൽ ദ്വി
തീയ വിവാഹം നടത്തിയവെന്റ ദൗഷ്ട്യം അഭിവ്യഞ്ജിക്കു
ന്നു. സംഭവവർണ്ണനയുെട ഹ്രാസം കഥയുെട തീക്ഷ്ണത
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

അഭിനവ നിഘണ്ടു
അടുക്കള: അത്രകണ്ടു സദാചാരതല്പരന്മാരല്ലാത്ത
ചില അതിഥികൾക്കു് ആതിേഥയെന്റ സാന്നിദ്ധ്യ
െത്ത വിസ്മരിച്ചു് കൂടക്കൂെട േനാക്കാനുള്ള സ്ഥലം.
ചിക്കൻ ൈഫ്ര: ചില േഹാട്ടലുകളിൽ കാക്കെയ െകാ
ണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാഹാരസാധനം.
െനയ്േറാസ്റ്റ്: നഗരസഭകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില
പട്ടണങ്ങളിെല ചായക്കടകളിൽ ഉച്ചയ്ക്കു മിച്ചം വരു
ന്ന േചാറുെകാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള
ഒരാഹാരവസ്തു. െമാരിഞ്ഞ ആ സാധനത്തിെല
ഡാൽഡാ പഴകിയ അന്നത്തിെന്റ സ്വാദു് മറച്ചുക
ളയും ‘പുനസ്തപ്തം വിേഷാപമം’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം
നഗരസഭകളുെട മുൻപിൽ െചന്നു വിളിക്കാൻ ആളു
കൾ ഉണ്ടാവണം.
െറ്റലിവിഷൻ െസറ്റ്: വീട്ടിൽ വരുന്ന നാലാളുകൾ കാ
ണത്തക്കവിധത്തിൽ ഇതു വച്ചിെല്ലങ്കിൽ എന്തു പ്ര
േയാജനം?
ആംപ്േളറ്റ്: അക്ഷരശൂന്യന്മാർ ചായക്കടകളിൽെച്ച
ന്നു േചാദിക്കുന്നതു്. ഓംെലറ്റ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ ചാ
യക്കടക്കാരനു മനസ്സിലാവുകയുമില്ല.
മലയാളം: സംസ്കൃതം മാത്രം പഠിച്ചവരാൽ ബലാത്സം
ഗം െചയ്യെപ്പടുന്ന ഒരു ഭാഷ. ബലാത്കാരേവഴ്ചയു
െട സാമ്പിൾ ഇതാ: ‘േശാധിത േശമുഷീകനായ പ്ര
കൃഷ്ടപണ്ഡിതെന്റ വിചാരധാരയിൽ നിന്നു വിനിർഗ്ഗ
ളിച്ച സൂക്തിമൗക്തികങ്ങളാണു് ഇവ.’ (ഇതു് എഴുതി
യതു് ആെരന്നു പറയാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്കു്.)
ഹൃേദ്രാഗം: സ്ഥലംമാറ്റം വരാതിരിക്കാൻേവണ്ടി ഓേരാ
അധ്യാപകനും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിേയാടു് എന്നും എ
േപ്പാഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കു്.
ബട്ടൺ: കാമെവറിയുള്ള യുവാവു് കാമുകിയുമായി േറാ
ഡിൽനിന്നു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ സ്വയം പിടിച്ചുതിരി
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ഒരു പ്രതിരൂപാത്മക പ്രവർ
ത്തനം.
െസക്രട്ടറി: രാജവാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു് യഥാർ
ത്ഥമായ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ.
ഇേപ്പാൾ െവറും േഗ്ലാറിൈഫഡ് ക്ലാർക്കു്.

ഒ. വി. വിജയൻ
മക്കൾ പ്രായമായിക്കഴി
ഞ്ഞാൽ തങ്ങളിൽ നിന്നു്
അകന്നു നില്ക്കുന്നുെവന്നു്
അച്ഛനമ്മമാർക്കു പരാതി
വാങ്ങണെമന്നു പുരുഷൻ
വിചാരിച്ചാൽ പണമില്ലാ
യുണ്ടാവും. മനുഷ്യപ്രകൃതി
ത്ത അയാൾക്കു് അതു
െയക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത
സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ
യാണു് അതിനു േഹതു. ശി
അയാളുെട ഭാര്യയ്ക്കു് ആ വിചാ
ശുക്കളായിരിക്കുേമ്പാൾ മാ
രമുണ്ടായാൽ അവൾ കാറ്
വാങ്ങിച്ചിരിക്കും. സ്ത്രീ എന്തു തീ ത്രമാണു് അവർ അച്ഛനമ്മ
രുമാനിച്ചാലും അതു നടക്കും.”
മാേരാടു േയാജിച്ചു നില്ക്കുക.
പ്രായം കൂടുേന്താറും ശിശുക്ക
ളുെട േബാധമണ്ഡലം വികസിച്ചു വരും. ഒടുവിൽ അച്ഛ
നിൽ നിന്നു്, അമ്മയിൽ നിന്നു് അവർ തികച്ചും േവർ
െപട്ട അവസ്ഥയിലാകും. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അച്ഛന
മ്മമാെര എതിർക്കാൻ േപാലും അവർക്കു മടി കാണി
ല്ല. പല മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ
സത്യം മനസ്സിലാക്കാെതയാണു് അച്ഛൻ, അമ്മ ഇവർ
ആൺമക്കെളയും െപൺമക്കെളയും കുറ്റെപ്പടുത്തുന്ന
തു്. ആ സന്താനങ്ങൾ യുവത്വത്തിൽ നിന്നു വാർദ്ധക്യ
ത്തിേലക്കും വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നു ജീവിതാസ്തമയത്തി
െന്റ അവസാനെത്ത അവസ്ഥയിേലക്കും െചല്ലുേമ്പാൾ
േബാധമണ്ഡലം നശിച്ചവരായിത്തീരുന്നു. അേപ്പാൾ
Siegfried Sassoon—സീഗ്ഫ്രീഡ് സസൂൺ—എന്ന ബ്രി
ട്ടീഷ് കവി പറഞ്ഞതുേപാെല
“സ്ത്രീേക്കാ പുരുഷേനാ ഇച്ഛാശ
ക്തി കൂടുതൽ?”
“സംശയെമന്തു? സ്ത്രീക്കു് കാറ്

Alone… The world is life endured-and known
It is the stillness where our spirits walk
And all but inmost faith is overthrown

എന്ന രീതിയിൽ ജീ
വിതം മാറിേപ്പാകുന്നു.
അേപ്പാൾ സസൂൺ േവ
െറാരു സന്ദർഭത്തിൽ
ഐറണിേയാെട എഴു
തിയതു് ഓർമ്മയിെല
ത്തും. കാലുകൾ നഷ്ട
െപ്പട്ടാെലന്തു് ജനങ്ങൾ
എേപ്പാഴും കാരുണ്യമു
ള്ളവരായിരിക്കുമേല്ലാ.
കാഴ്ചേപായാെലന്തു?
അന്ധന്മാർക്കു് എെന്ത
സീഗ്ഫ്രീഡ് സസൂൺ
ല്ലാം നല്ല േജാലികൾ
െചയ്യാനുണ്ടു് ? ജനത എേപ്പാഴും ദയയുള്ളവരായിരിക്കു
കയും െചയ്യും. േസ്നഹവും ദയയും ജനത പ്രകടിപ്പിക്കുെമ
ങ്കിലും ജീവിതാസ്തമയത്തിെലത്തിയവർ േബാധമണ്ഡ
ലം നശിച്ചവരായിബ്ഭവിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ വാൾട് വി
റ്റ്മാൻ പറഞ്ഞതുേപാെല മൃഗങ്ങളാകാനും അവർക്കു
മടിയില്ല.
I think I could turn and
live with animals…
They do not sweat and
whine about their condition
They do not lie awake in the
dark and weep for their sins

(ചങ്ങമ്പുഴയുെട ‘പാടുന്ന പിശാചി’ൽ ഇതിനു സദൃശ
മായ ആശയമുണ്ടു്.)

േബാധമണ്ഡലം നശി
ച്ചു്, േമാഹഭംഗമാർന്നു
കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരാെള
ശ്രീ. ഒ.വി. വിജയെന്റ
‘ഗൃഹാതുരത്വം’ എന്ന
കഥയിൽ കാണാം നമു
ക്കു്. കഥയിലാെകയ
ല്ല ഓേരാ വാക്യത്തി
ലുമുണ്ടു് ഐറണി. ആ
ഐറണിയിലൂെട േമാ
ഹഭംഗത്തിെന്റയും ഗൃ
ഒ. വി. വിജയൻ
ഹാതുരത്വത്തിെന്റയും
േബാധമണ്ഡലരാഹിത്യത്തിെന്റയും സവിേശഷതകൾ
വിജയൻ അനായാസമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. കഥയുെട
അന്തരീക്ഷസൃഷ്ടിയിൽ വിജയൻ നിസ്തുലനാണു്. സാ
ഹിത്യപരമല്ലാത്ത ഭാഷ പ്രേയാഗിച്ചു് കലയുെട പ്രകാ
ശമുളവാക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു കഴിയും (കഥ കലാകൗ
മുദിയിൽ).

വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി
അഭിമുഖസംഭാഷണത്തിെന്റ
റിേപാർട്ട് വായിച്ചിട്ടു് ആെര
യും വിമർശിക്കുന്നതു ശരി
യെല്ലന്നു് എനിക്കറിയാം.
ക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അവൾ
േചാദ്യകർത്താവിെന്റ േചാ
മാത്രം സംരക്ഷിക്കും.”
ദ്യത്തിനു് സാഹിത്യകാരൻ
നല്കുന്ന മറുപടി ഒരുതരമായിരിക്കും. ആ മറുപടി അച്ച
ടിച്ചു വരുേമ്പാൾ അതു മെറ്റാരു തരമായിരിക്കും. അതു
െകാണ്ടു് ശ്രീ. വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിെയ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഒരുത്തരം അവലംബിച്ചു് വിമർശിക്കുന്നതു
ശരിയെല്ലന്നു് അറിഞ്ഞുെകാണ്ടു തെന്ന എഴുതുകയാണു്.
കവിയുെട പണ്ടെത്ത ഇടതുപക്ഷേപ്രമെത്തക്കുറിച്ചു്
ശ്രീ. രാേജഷ് നാരായണെന്റ േചാദ്യം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മറുപടി ഇങ്ങെന:
“വാർദ്ധക്യത്തിൽ എെന്ന
രക്ഷിക്കുന്നതു് ആരു് ?
മകേനാ മകേളാ?” “രണ്ടു
േപരുമല്ല. ഭാര്യ ജീവിച്ചിരി

“ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനേത്താടു് അന്നും
ഇന്നുെമാെക്ക താല്പര്യമുണ്ടു്. െചറുകാടി

െന്റെയാെക്കെയാപ്പം േദശാഭിമാനി സ്റ്റ
ഡി സർക്കിളിെന്റ ആദ്യകാലപ്രവർത്ത
നത്തിെലാെക്ക ഞാനുമുണ്ടായിരുന്നു. തീ
വ്രമായ അഭിനിേവശെമാന്നും ഉണ്ടായിരു
ന്നിെല്ലന്നു മാത്രം.” (കുങ്കുമം)

എന്നു പറഞ്ഞാേലാ? പണ്ടു് മാർക്സിസ്റ്റായിരുെന്നങ്കിലും
മാർക്സിസത്തിൽ അത്ര താല്പര്യമില്ലായിരുന്നുെവന്നു സാ
രം. ഇന്നെത്ത ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലും അത്ര തല്പ
രത്വമില്ല എന്നർത്ഥം.
അഗ്നിമീേള പുേരാഹിതം
യജ്ഞസ്യ േദവമൃത്വിജം
േഹാതാരം രത്നധാതമം
(ഓർമ്മയിൽ നിന്നു കുറിക്കുന്നതാണിതു്. ഇതിൽ െതറ്റു
െണ്ടങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർ ക്ഷമിക്കണം.)

ഈ ‘ഗായത്രി’ (ഗായ
ത്രി എന്നതു് ഛന്ദസ്സി
െന്റ േപരു് ) െചാല്ലി
െക്കാണ്ടു് യാഗമാരംഭി
ച്ചാൽ മഴ െപയ്യും. അന
പത്യതയുെട ദുഃഖമനു
ഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു
ഗർഭമുണ്ടാകും. Workers of all countries
unite, you have nothing to lose but your
chains എന്ന സൂക്ത

െചറുകാട്

ത്തിനു മുകളിെലഴുതിയ സൂക്തവുമായി ഒരു വ്യത്യാസവു
മില്ല. െതാഴിലാളികൾ സംഘടിക്കുേമ്പാൾ വിപ്ലവത്തി
െന്റ ഝഞ്ഝാ മാരുതൻ ആഞ്ഞടിക്കുകയും വർഷാ
പാതം ഉണ്ടാകുകയും െചയ്യും. െതാഴിലാളികൾ രണ്ടു
െസക്സിലും ഉൾെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടു് ശാരീരിക േവഴ്ചയില്ലാ
െത തെന്ന ഗർഭാധാനം സംഭവിെച്ചന്നു വരും. േമഘ
ങ്ങൾ ചാതകങ്ങൾക്കു ഗർേഭാൽപാദനം നടത്തുന്നതു
േപാെലയാണതു്. (ഗർഭാധാനക്ഷണപരിചയാതു്… േമ
ഘസേന്ദശം പത്താം േശ്ലാകം േനാക്കുക.)
പിെന്ന മാർക്സിെന്റ

Quality, Quantity സി

ദ്ധാന്തവും വിഷ്ണുനാരാ
യണൻ നമ്പൂതിരി പ്രാ
േയാഗിക തലത്തിൽ
െകാണ്ടു വരുന്നുണ്ടു്.
കർപ്പൂരത്തട്ടിൽ കത്തി
ച്ചു വച്ച കർപ്പൂരം താെഴ
യിരിക്കുേമ്പാൾ അതു്
േജാൺ േഗ്രാസ്സ്
െവറും ക്വാണ്ടിറ്റിയാണു്.
അേദ്ദഹം അെതടുത്തു വിഗ്രഹത്തിെന്റ മുൻപിൽ ഭക്തി
േയാെട കറക്കുേമ്പാൾ ക്വാളിറ്റിയായി മാറുന്നു. ഇങ്ങെന
എല്ലാവിധത്തിലും വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി ഈശ്വ
രവിശ്വാസിയും ഈശ്വരവിശ്വാസമില്ലാത്ത ഇടതുപക്ഷ
ക്കാരനുമാണു്. രണ്ടു വള്ളത്തിൽ കാലുചവിട്ടിെക്കാണ്ടു
ള്ള ഈ നില ഒന്നാന്തരമായിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത
ഞാൻ സാദരം സവിനയം അഭിനന്ദിക്കെട്ട.

പാലാനാരായണൻ നായർ
ശ്രീ. പാലാ നാരാ
യണൻ നായരുെട
കാവ്യങ്ങൾ വയിക്കു
േമ്പാൾ എ. ബാലകൃഷ്ണ
പിള്ളയുെട ൈശത്യമാർ
ന്ന ഞരമ്പുകൾ ഊഷ്മ
ളമാകുെമന്നു് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞതായി വക്കം
അബ്ദുൽ ഖാദർ (സാഹി
ത്യകാരനാണു്; വിപ്ലവ
പാലാ നാരായണൻ നായർ
കാരിയായി ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച ആളല്ല) എെന്ന
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അക്കാലത്തു് ഞാൻ അതത്ര വിശ്വ
സിച്ചില്ല. പാലാ നാരായണൻ നായർ ജന്മനാ കവി
യാെണന്നു് എനിക്കറിയാമായിരുെന്നങ്കിലും ഇന്നു് ആ
അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു. േദശാഭിമാനി വാ
രികയിൽ അേദ്ദഹെമഴുതിയ “സഖാക്കേള മുേന്നാട്ടു് ”
എന്ന കാവ്യം പ്രചാരണാത്മകമാെണങ്കിലും ലയാനുവി
ദ്ധതയാൽ അനുഗൃഹീതമാണു്. ആ ലയാനുവിദ്ധതയി
ലൂെട ധർമ്മേരാഷത്തിെന്റ ശബ്ദം നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നു.
ഒരു distinctive voice—സവിേശഷശബ്ദം—അേദ്ദഹം
എേപ്പാഴും കവിതയിലൂെട േകൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് നമ്മെള.
“േമലിസുമാലികളാസുര ഗാന്ധർവ്വ

േവളിക്കു താവളം േലലംപിടിച്ചിടം
േമനിമിടുക്കിൽ കുടുങ്ങി വിശ്വാമിത്ര
േമനകാനൃത്തം വിവസ്ത്രമാടുന്നിടം
രാഷ്ട്രമാണേത്ര! ജനായത്ത മാതൃകാ
രാഷ്ട്രമാണേത്ര! വിചിത്രചാരിത്രേമ.”

എന്ന വരികൾ ഉറെക്ക വായിക്കു. കവിതാലയത്തിെന്റ
െതാട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന അനുവാചകശിശുക്കൾ തിള
യ്ക്കുന്ന രക്തവുമായി ചാടിെയഴുേന്നല്ക്കും. രാഷ്ട്രവ്യവഹാര
പരമായ ഒരവേബാധം കാവ്യത്തിലൂെട േകരളീയർക്കു്
ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്ത പാലാ നാരായണൻനായർക്കു്
അഭിവാദനം.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: “എെന്ന നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചിരുന്ന എെന്റ
പരമശത്രു ആപത്തിൽ െപട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ
എത്രശ്രമിച്ചിട്ടും അതിൽ ആഹ്ലാദിക്കാൻ കഴിയു
ന്നില്ല എന്തുെകാണ്ടാണതു?”

ഉത്തരം: “നിങ്ങൾ നല്ലവനായതുെകാണ്ടു്. പേക്ഷ,

കാരുണ്യംെകാണ്ടു് അയാെള സഹായിക്കാൻ
െചന്നാൽ ആ സഹായം അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടു്
അയാൾ പിന്നീടും നിങ്ങളുെട ശത്രുവായി മാറും. ഒരു
പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവം മാറുകില്ല.”

േചാദ്യം: “സ്ത്രീേക്കാ പുരുഷേനാ ഇച്ഛാശക്തി കൂടു
തൽ?”

ഉത്തരം: “സംശയെമന്തു? സ്ത്രീക്കു്. കാറ് വാങ്ങ

ണെമന്നു പുരുഷൻ വിചാരിച്ചാൽ പണമില്ലാത്ത
അയാൾക്കു് അതു സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അയാ
ളുെട ഭാര്യയ്ക്കു് ആ വിചാരമുണ്ടായാൽ അവൾ കാറ്
വാങ്ങിച്ചിരിക്കും. സ്ത്രീ എന്തു തീരുമാനിച്ചാലും അതു
നടക്കും.”

േചാദ്യം: “ഞാൻ അയയ്ക്കുന്ന കവിതകെളല്ലാം പത്രാ
ധിപർ തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നു. താങ്കൾക്കു് എെന്ന സഹാ
യിക്കാേമാ?”

ഉത്തരം: “വയ്യ. നിങ്ങൾ നീണ്ട കവിതകളാവും

അയയ്ക്കുക. അതു വായിച്ചുേനാക്കാൻ പത്രാധിപർ
ക്കു സമയം കാണില്ല. പിെന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങ
ളിൽ ആരുെടയും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കരുതു്.
നിങ്ങൾക്കു സർഗ്ഗശക്തിയുെണ്ടങ്കിൽ പത്രാധിപർ
നിങ്ങെള അേന്വഷിച്ചു വരും.”

േചാദ്യം: “നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുള്ള രസകരമായ ഒരു
െചാല്ലു് പറഞ്ഞുതരൂ?”

ഉത്തരം: “ഫ്രാൻസിെല ചാൾസ് അഞ്ചാമൻ ഒരി

ക്കൽ പറഞ്ഞു: ഞാൻ ഈശ്വരേനാടു സ്പാനിഷ്
സംസാരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകേളാടു ഇറ്റലിയിെല ഭാഷ. പു
രുഷന്മാേരാടു ഫ്രഞ്ച്. എെന്റ കുതിരേയാടു് ജർമ്മ
നും”.

േചാദ്യം: “വാർദ്ധക്യത്തിൽ എെന്ന രക്ഷിക്കുന്നതു്
ആരു് ? മകേനാ മകേളാ?”

ഉത്തരം: “രണ്ടുേപരുമല്ല. ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുെണ്ട
ങ്കിൽ അവൾ മാത്രം സംരക്ഷിക്കും”.

േചാദ്യം: “നിങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കെളയും പിണ

ക്കുന്നവനാെണന്നു് എല്ലാവരും പറയുന്നു. സത്യമാ
േണാ?”

ഉത്തരം: “സത്യമല്ല. അത്യുത്തമസുഹൃത്തു് എന്നു

ഞാൻ കരുതിയിരുന്ന ഒരാൾ എനിക്കു വന്ന സ്വ
കാര്യക്കത്തുകൾ എടുത്തു വായിക്കുന്നതു കണ്ടു
ഞാൻ െറ്റലിേഫാൺ അറ്റൻഡ് െചയ്യാൻ േപായ
േപ്പാൾ. അതിനുേശഷം ഞാൻ ആ മനുഷ്യേനാടുള്ള
ബന്ധം വിേച്ഛദിച്ചുകളഞ്ഞു”.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1. ശ്രീ. പവനൻ കർപ്പൂരം വാരികയിൽ: ‘അകൃത്രിമലളി

തമായ ഈ വിേശഷണത്തിെന്റ അർത്ഥപൂർണ്ണിമ
െവച്ചു പറഞ്ഞാൽ കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുെട— പൂർ
ണിമാ എന്നാൽ െവളുത്തവാവു് എന്നാണർത്ഥം
‘നിഖിലാന്നിശി പൂർണിമാ…’ എന്നു ൈനഷധ മഹാ
കാവ്യം ദ്വിതീയ സർഗ്ഗം, േശ്ലാകം 76. അർത്ഥത്തി
െന്റ പൂർണത എന്നാവാം പവനൻ ഉേദ്ദശിച്ചതു്.

2. ‘സ്വ’മ്മിെന്റ സമകാലീനത (ശ്രീ. എ. േസാമൻ േദ
ശാഭിമാനി വാരികയിൽ)—കാലെത്ത സംബന്ധിക്കു
ന്നതു് കാലികമാണു്. കാലീനം ശരിയല്ല.
3. ‘സമ്പന്നവും പരിഹാസ്യവുമായ പ്രകടനേത്താടുകൂ

ടി ഇവിെടയാണു് ആ രാഷ്ട്രീയ േനതാവിെന്റ ശവം
സംസ്കരിച്ചതു്. അയാളുെട പരിചയക്കാർ അയാെള
പുച്ഛിച്ചു. ഞാൻ കരഞ്ഞു: അയാെള തൂക്കിെക്കാല്ലുന്ന
തു കാണാനായിരുന്നു എെന്റ ആഗ്രഹം’—Hilaire
Belloc. ഇെതഴുതിയ കവി േകരളീയരുെട മാനസി
കനില േനരേത്ത അറിഞ്ഞിരുേന്നാ?

4. പല സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടി േജാൺ േഗ്രാസ്സിനു് ‘ൈഷ
ലക്ക് ’ എന്ന പുസ്തകെമഴുതിയതിനു്. അതിൽ E. A. J
Honigmann എഴുതിയ ‘Shakespeare’s Impact on
His Contemporaries’ എന്ന പുസ്തകെത്തക്കുറിച്ചു
പറയുന്നുണ്ടു്. പിശുക്കു്, ബിസ്െനസ്കാരെന്റ ഹൃദ
യകാഠിന്യം, ഇവെയാെക്ക െഷയ്ക്സ്പിയറിനു് ഉണ്ടാ
യിരുന്നുെവന്നാണു് ഹണിങ്മാെന്റ അഭിപ്രായം.

ൈഷലക്കിെന്റ ക്രൂരതെയ നിന്ദിച്ച െഷയ്ക്സ്പിയർ
ഒരു തരത്തിലുള്ള മാനസികമായ ഐക്യം അയാ
ളുമായി പുലർത്തിെയന്നു് േഗ്രാസ്സിനും അഭിപ്രായമു
ണ്ടു്. He drew Shylock out of his own long pocket
എന്നു് െജയിംസ് േജായിസ് Ulysses-ൽ ഒരു കഥാ
പാത്രെത്തെക്കാണ്ടു് ഉദീരണം െചയ്യിച്ചതു് ശരിയാ
വാം എന്നും േഗ്രാസ്സ് കരുതുന്നു.

ഇതിെലാന്നും തർക്കിേക്കണ്ട കാര്യമില്ല. എൻൈസ
ക്േളാപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്കയുെട ഒരു പഴയ പ്രസാ
ധനത്തിൽ aesthetics-െനക്കുറിച്ചു േക്രാെച എഴു
തിയ േലഖനത്തിൽ ഇക്കാര്യം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
1950-ലാണു് ഞാനതു വായിച്ചതു്. കലാകാരൻ ആര
ല്ലേയാ അതിെന്റ ആവിഷ്കാരമാണു് കല എന്നു് േക്രാ
െച പറയുന്നു. വീരധർമ്മാത്മകങ്ങളായ കാവ്യങ്ങൾ
രചിക്കുന്ന കവികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭീരുക്കളാ
യിരിക്കാം. ൈലംഗികതെയ നിന്ദിക്കുന്ന കലാകാ
രൻ നിത്യജീവിതത്തിൽ വൃഭിചാരിയായിരിക്കാം.
െഷയ്ക്സ്പിയർ പലിശ വാങ്ങിയവനും പിശുക്കനും
ആയിരുന്നിരിക്കാം. പേക്ഷ, നാടകത്തിൽ അേദ്ദ
ഹം ധർമ്മതല്പരനായിട്ടാണു് പ്രത്യക്ഷനാവുക (Shylock, John Cross, Vintage, UK 6.99).

5. ‘നാലപ്പാട്ടു നാരായണേമേനാനും േകസരി ബാല

കൃഷ്ണപിള്ളയും േനരിട്ടു ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ നിന്നാ
ണു് വിവർത്തനം െചയ്തെതന്ന വസ്തുത വിസ്മരിക്കു
ന്നില്ല’ എന്നു് ശ്രീ. എം. െക. സാനു കുങ്കുമം വാരി
കയിൽ. നാലപ്പാടനു് ഇംഗ്ലീഷ് േപാലും നല്ല േപാ
െല അറിഞ്ഞു കൂടായിരുന്നു എന്നാണു് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ സുഹൃത്തായിരുന്ന മലബാർ ശങ്കരൻ നാ
യർ എേന്നാെടാരിക്കൽ പറഞ്ഞതു്. മറ്റുള്ളവരുെട
സഹായേത്താടു കൂടിയാണേത്ര അേദ്ദഹം പലതും
ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നു തർജ്ജമ െചയ്തതു്. ബാലകൃഷ്ണ
പിള്ളയ്ക്കും ഫ്രഞ്ച് അറിയാമായിരുന്നില്ല. സകല ഫ്ര
ഞ്ച് നാമങ്ങളും െതറ്റിച്ചാണു് അേദ്ദഹം എഴുതിയതു്.
സാനുവിെന്റ പ്രസ്താവം െതറ്റു തെന്ന എന്നു ഞാൻ
പറയുന്നില്ല. അേന്വഷിച്ചതിനു േശഷേമ തീരുമാന
ത്തിെലത്താൻ കഴിയൂ.

6. ബീനാ ഭദ്രൻ, ജി., ജനയുഗം വാരികയിെലഴുതിയ
ഒരു േലഖനത്തിെന്റ തലെക്കട്ടു് “നഃ സ്ത്രീ സ്വാത
ന്ത്ര്യമർഹതി”.—ഏെതങ്കിലും പദെമഴുതി രണ്ടു കു

ത്തു് അതിനപ്പുറത്തിട്ടാൽ സംസ്കൃതമായി എന്നാണു്
പലരുെടയും വിചാരം. അതുെകാണ്ടാണേല്ലാ ന
സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി എന്നതു് നഃ എന്നു വിസർ
ഗ്ഗേത്താടു കൂടിയ രൂപമാർജ്ജിച്ചതു്. നഃ സ്ത്രീഃ സ്വാത
ന്ത്ര്യഃ അർഹതിഃ എന്നു് ബീനാ ഭദ്രൻ എഴുതാത്തതു്
എേന്ത? ശരിയായ സംസ്കൃതമാകുമായിരുന്നേല്ലാ.

ജി. പ്രെഫസർ എസ്. ഗുപ്തൻനായേരാട്
ആകൃതി, പ്രകൃതി, അന്യേരാ
ടുള്ള െപരുമാറ്റം, കവിത്വം,
പ്രഭാഷണം ഇവയിെലല്ലാം
േകാഹിനൂർ രത്നെത്തേപ്പാ
െല മയൂഖമാലകൾ പ്രസരി
പ്പിച്ച മഹാവ്യക്തിയായിരു
ന്നു ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു്. അേദ്ദ
ഹം ശ്രീ. എസ്. ഗുപ്തൻ നാ
യേരാടു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യ
ത്തിനു് ഇന്നു് ഏെറ സാം
ഗത്യമുണ്ടു്. “നക്ഷത്രങ്ങൾ
അവെയ ചുഴലുന്ന അന്ധകാരെത്തക്കുറിച്ചു് ആവലാതി
െപ്പടുേമ്പാൾ സ്വയം നക്ഷത്രങ്ങളല്ലാെതയായിത്തീരു
ന്നു”. നമ്മുെട സാഹിത്യകാരന്മാർ ഈ വാക്യം ഇന്ത്യൻ
ഇങ്കിൽ എഴുതി ആ കടലാസ്സു് െഫ്രയിം െചയ്തു േമശപ്പു
റത്തു വച്ചു കൂടക്കൂെട വായിക്കണം. ‘ഞാൻ ഒന്നാന്ത
രം കഥാകാരനാണു്. എന്നിട്ടും എെന്ന അവഗണിക്കു
ന്നു നിരൂപകരും സമ്മാനദാതാക്കളും. ഞാൻ പ്രമുഖ
നായ കവിയാണു്. എെന്ന ഭർത്സിക്കുന്നു ചിലയാളു
കൾ’ എന്നു പലരും. ആരും ഇക്കൂട്ടെര അവഗണിക്കു
ന്നില്ല. ഭർത്സിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും കഥാകാരന്മാർക്കും
കവികൾക്കും ഒരുതരം ‘െപഴ്സിക്യൂഷൻ േമനിയ’യാണു്.
ഈ പീഡേനാന്മാദം തങ്ങളുെട അല്പത്വത്തിൽ നിന്നു്
ഉണ്ടാകുന്നതാെണന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ
ക്കു കഴിയുന്നില്ല. ഉന്മാദത്തള്ളൽ െകാണ്ടു് അവർ മറ്റു
ള്ളവെര ആക്രമിക്കുന്നു. േലാകത്തുള്ള സകല െതറിവാ
ക്കുകളുെടയും ഉടമസ്ഥരാണു് തങ്ങെളന്നു് പ്രഖ്യാപന
ങ്ങളിലൂെട സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട
അവർ സ്വയം താഴുകയാണു്. ബഹുജനത്തിെന്റ പുച്ഛം
ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണു്. കവിതെയഴുതിയിട്ടു് കഥ
െയഴുതിയിട്ടു് അവർ മിണ്ടാതിരിക്കണം. കാലം ഇന്നു
വെരയും ഭാവനെയയും പ്രാഗല്ഭ്യെത്തയും അംഗീകരി
ക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. മൗനം—അതാണു് അഭികാമ്യം മൗനം
വിദ്വാനു ഭൂഷണമാകുേമ്പാൾ അയാളുെട യശസ്സിെന്റ
ചന്ദ്രിക നാലുപാടും പരെന്നാഴുകും. ബഹുജനവും ആ നി
ലാവിെന്റ സ്പർശത്തിൽ പുളകം െകാള്ളും. അതു െചയ്യാ
െത കിട്ടുന്ന സഭാേവദികളിെലാെക്ക കയറി നിന്നു് മറ്റു
ള്ളവരുെട േനർക്കു് അസഭ്യങ്ങൾ െചാരിയുന്നതു ശരി
യല്ല.
മൗനം വിദ്വാനു ഭൂഷണ
മാകുേമ്പാൾ അയാളുെട
യശസ്സിെന്റ ചന്ദ്രിക നാ
ലുപാടും പരെന്നാഴുകും.
ബഹുജനവും ആ നിലിവിെന്റ
സ്പർശത്തിൽ പുളകം െകാ
ള്ളും. അതു െചയ്യാെത കിട്ടുന്ന
സഭാേവദികളിെലാെക്ക
കയറി നിന്നു് മറ്റുള്ളവരുെട
േനർക്കു് അസഭ്യങ്ങൾ
െചാരിയുന്നതു ശരിയല്ല.

□

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
വ്േലാ െ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.)

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

