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സാഹിത്യവാരഫലം

1995/03/26-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

നിലാവു് പരെന്നാഴുകു
േമ്പാൾ രാത്രി േചേതാ
ഹരമായി േതാന്നും നമു
ക്കു്. എന്നാൽ സ്വാഭാ
വികങ്ങളായ തിന്മകൾ
പത്തി വിടർത്തി ആടു
ന്നതു് നമ്മൾ ഓർമ്മി
ക്കില്ല. ഒരിടത്തു ചാരി
ത്രത്തിെന്റ കണ്ണീർ ഒലി
ക്കുന്നുണ്ടാവും. േവെറാ
രിടത്തു് േചാരപുരണ്ട
ഡിക്കിൻസ്
കത്തി ദൂെരെയറിഞ്ഞിട്ടു്
വ്യക്തി ഓടുന്നുണ്ടാവും. മെറ്റാരിടത്തു വിഷലിപ്തങ്ങളായ
വാക്കുകൾ ഒരു വീട്ടിെന്റ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് അടുത്ത
വീട്ടിെന്റ മട്ടുപ്പാവിേലക്കു് എറിയെപ്പടുന്നുണ്ടാവും. നി
ലാവിെന്റ ഭംഗിയിൽ വിലയം െകാണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ
ക്കു് ഈ ദുഷ്ടതകെളക്കുറിച്ചു് ഓർമ്മിക്കാനാവുന്നില്ല.
പേക്ഷ, യാമിനി അെതല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടു്. ചന്ദ്രികയു
െട ആവരണമണിഞ്ഞ രാത്രിയുെട അഗാധതയിൽ നട
ക്കുന്ന കുത്സിതത്വങ്ങൾ ആ രാത്രി തെന്ന അറിയുന്നു.
അധികാരത്തിെന്റ
കഞ്ചുകമണിഞ്ഞ
നിന്ദിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചു നി
നിയമപാലകൻ—
ങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു?”
േപാലീസുേദ്യാഗസ്ഥൻ—
“ഞാെനന്തു പറയാൻ?
അവർക്കു് അതിനു് അവകാശ
ബഹുജനത്തിനു് ഭയാദി
മുണ്ടേല്ലാ. പിെന്ന ഒരു മണ്ടൻ
വികാരങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പി
കടലിേലക്കു എറിയുന്ന കല്ലു്
നൂറു വിദ്വാന്മാർ വിചാരിച്ചാലും ക്കുന്നു. ചിലർക്കു് അയാ
െള ബഹുമാനവുമാണു്.
കെണ്ടടുക്കാൻ ആവിെല്ലന്ന
പഴെമാഴി ഓർമ്മിക്കുക”.
എന്നാൽ ആ മനുഷ്യെന്റ
അന്തരംഗത്തിൽ നടക്കു
ന്ന സംഘട്ടനങ്ങൾ, അവിെട വസിക്കുന്ന ക്രൂരമൃഗങ്ങൾ
അവിെട വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന െകാലപാതക ചിന്ത
കൾ ഇവെയക്കുറിച്ചു ബഹുജനത്തിനു് ഒന്നുമറിഞ്ഞുകൂ
ടാ. അയാൾക്കു് അവ അറിയാം താനും. ബാല്യത്തിൽ,
യൗവനത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റു് ചിന്തകരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
പഠിച്ച അയാൾ ഇന്നു് അധികാരത്തിെന്റ ഖഡ്ഗം വീ
ശി തലകൾ െതറിപ്പിക്കുവാൻ േപാന്നവനാണു്. തനി
ക്കിഷ്ടെപ്പട്ട ഒരുത്തെന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു് ഒരു നിരപ
രാധെന പിടിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു പീഡിപ്പിക്കാൻ തക്കവി
ധത്തിൽ ക്രൂരതയാർന്നവനാണു്. ഒരു മനുഷ്യെന്റ ഈ
ദ്വന്ദ്വഭാവെത്ത ശ്രീ. ടി. സി. േജാജി എത്ര നന്നായി സ്ഫു
ടീകരിക്കുന്നുെവന്നു ഗ്രഹിക്കണെമങ്കിൽ അേദ്ദഹം േദ
ശാഭിമാനി വാരികയിെലഴുതിയ ‘ബൂട്ടുകൾ’ എന്ന െചറു
കഥ വായിക്കണം. ഒരു േപാലീസുേദ്യാഗസ്ഥെന്റ ചിത്ത
വൃത്തികെള, അവയ്ക്കു വരുന്ന പരിവർത്തനങ്ങെള കഥാ
കാരൻ അന്തർദൃഷ്ടി വ്യാപരിപ്പിച്ചു് ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
“ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതെയ ചിലർ

ഞാൻ രാജരഥ്യയിലൂെട നട
ക്കുേമ്പാൾ പലരും ചിരിച്ചു്
േറാസാപ്പൂക്കൾ സംസാ
ൈകകൂപ്പി കടന്നു േപാകു
രിക്കുന്നതു് എന്താണു് ?”
ന്നു. പകരം ഞാനും ചിരിക്കു
“ഞാൻ നിെന്ന േസ്നഹി
ക്കുന്നു’ എന്നു തെന്ന”.
ന്നു. അവർ ൈകകൂപ്പിയതി
െനക്കാൾ വിനയേത്താെട
ഞാനും ൈകകൂപ്പുന്നു. പേക്ഷ, അവരുെട മന്ദസ്മിതത്തി
െന്റ പിറകിലുള്ള വിഷാദം ഞാനറിയുന്നില്ല. എെന്റ പിറ
കിൽ ചക്രവർത്തിയുെട നിലയങ്കി ഇഴയുന്നതു േപാെല
ൈനരാശ്യവും ദുഃഖവും ഇഴയുന്നുെവന്നു് അവർ മനസ്സി
ലാക്കുന്നില്ല.
“അടുത്തടുത്തു നില്ക്കുന്ന രണ്ടു

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: “ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതെയ ചിലർ നിന്ദിക്കുന്ന
തിെനക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു?”

ഉത്തരം: “ഞാെനന്തു പറയാൻ? അവർക്കു് അതി

നു് അവകാശമുണ്ടേല്ലാ. പിെന്ന ഒരു മണ്ടൻ കടലി
േലക്കു എറിയുന്ന കല്ലു് നൂറു വിദ്വാന്മാർ വിചാരിച്ചാ
ലും കെണ്ടടുക്കാൻ ആവിെല്ലന്ന പഴെമാഴി ഓർമ്മി
ക്കുക”.

േചാദ്യം: “പതിവായി മറ്റുള്ളവെര ദുഷിക്കുന്നവെന്റ
അന്ത്യം എങ്ങെനയായിരിക്കും?”

ഉത്തരം: “അന്ത്യത്തിനു കുഴപ്പെമാന്നും വരില്ല.

പേക്ഷ, അവനു ദുർഗ്ഗന്ധം കാണും. പിച്ചിപ്പു വില്ക്കുന്ന
വെന്റ ൈകയിൽ സൗരഭ്യത്തിെന്റ ഒരംശം കാണും.
ഇറച്ചി െവട്ടി വില്ക്കുന്നവെന്റ ൈകക്കു് പൂതിഗന്ധം
ഉണ്ടായിരിക്കും”.

േചാദ്യം: “സ്ത്രീശരീരത്തിെന്റ വളവുകൾ മാദകങ്ങള
േല്ല?”

ഉത്തരം: “ഒരു വളവും മാദകമല്ല. പാതയുെട വള

വും പക്ഷിയുെട കഴുത്തിെന്റ വളവും െകായ്യാറായ
െനൽെച്ചടിയുെട വളവും ഒന്നു തെന്ന. ഭൗതിക ശാ
സ്ത്രത്തിെന്റ ഒേര നിയമം എല്ലാ വളവുകളിലും പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നു. മാദകത്വം മനുഷ്യൻ ആേരാപിക്കുന്ന
താണു് ”.

േചാദ്യം: “േശാഭാ േഡയുെട പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ
വായിക്കാറുേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ അവ വായിക്കു
േമ്പാൾ എന്തുേതാന്നും?”

ഉത്തരം: “വായിക്കാറുണ്ടു്. കഷ്ടം! ഡിക്കിൻസിെന്റ

േനാവലുകൾ വായിക്കാെതയാണേല്ലാ ഞാൻ ഈ
ചവറുകൾ വായിക്കുന്നെതന്നു േതാന്നും”.

േചാദ്യം: “ഏെതങ്കിലും സാഹിത്യകാരെന്റ മരണം
നിങ്ങെള എേപ്പാഴും േവദനിപ്പിക്കുന്നുേണ്ടാ?”

ഉത്തരം: “എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ, ജി. ശങ്കരക്കു

റുപ്പു്, പി. സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ, േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരി,
ൈവേലാപ്പിള്ളി ഇവർ ഇന്നില്ലേല്ലാ എന്നു വിചാരി
ച്ചു ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടു്. അവർ മരിച്ചില്ല. ജീവിച്ചി
രിക്കുന്നു എന്നും എനിക്കു േതാന്നാറുണ്ടു് ”.

േചാദ്യം: “െനൽസൺ മേണ്ടലെയക്കുറിച്ചു് എന്തു
പറയുന്നു?”

ഉത്തരം: “കറപ്ഷെന്റ കളിയാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ

രാജ്യത്തിൽ. തെന്റ ഭാര്യയായിരുന്ന വിന്നിെയേപ്പാലും
അേദ്ദഹത്തിനു നിലയ്ക്കു നിറുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല”.

േചാദ്യം: “അടുത്തടുത്തു നില്ക്കുന്ന രണ്ടു േറാസാപ്പൂ
ക്കൾ സംസാരിക്കുന്നതു് എന്താണു് ”

ഉത്തരം: “‘ഞാൻ നിെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നു’ എന്നു
തെന്ന”.

സർവസാധാരണത്വം
എെന്റ തുച്ഛങ്ങളായ
അഭിപ്രായങ്ങൾ എടു
ത്തു വിളമ്പുന്നതിെന
ക്കാൾ നല്ലതു് മഹാന്മാ
രുെട മതങ്ങൾ പ്രിയ
െപ്പട്ട വായനക്കാെര
ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ
േല്ലാ. അതിനാൽ േജാ
സഫ് കമ്പൽ എന്ന ചി
ന്തകൻ െജയിംസ് േജാ
യിസ് എന്ന സാഹിത്യ
േജാസഫ് കമ്പൽ
കാരെന്റ ചില സാഹി
ത്യ ചിന്തകൾ സംഗ്രഹിച്ചു് എഴുതിയതു് ഒന്നു കൂെട സം
ഗ്രഹിച്ചു് ആവിഷ്കരിക്കാൻ എനിക്കു താല്പര്യമുണ്ടു്. േജാ
യിസിെന്റ A Portrait of the Artist as a young Man
എന്ന േനാവലിെല ഒരു വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടു് കമ്പൽ
അതിനു് വിശദീകരണം നല്കുന്നു. “The mind is arrested
and raised above desire and loathing” മനസ്സു് നിേരാ
ധിക്കെപ്പടുകയും അഭിലാഷത്തിെന്റയും ജുഗുപ്സയുെടയും
മുകളിേലക്കായി നയിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതാണു
േജായിസിെന്റ പ്രസ്താവം. ഇനിയാണു് കമ്പലിെന്റ വ്യാ
ഖ്യാനം. വസ്തുക്കൾ അേന്വഷിെച്ചടുത്തു് അവെയ തിരി
ച്ചറിഞ്ഞു ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ജീവശാസ്ത്രപരമായ പ്രവൃത്തി
യാണു് കണ്ണിേന്റതു്. ആപത്തുണ്ടാകുെമന്നു് മനസ്സിെന
അറിയിക്കുക എന്നതു േവെറാന്നു്. ഇതു് ഒരു നിമിഷ
േത്തേക്കാ യഥാർത്ഥ കലാകാരെന്റ കാര്യത്തിൽ ജീ
വിത കാലമാെകേയാ നിേരാധിക്കെപ്പടുന്നു. അേപ്പാൾ
േലാകെത്ത വിലയിരുത്തൽ കൂടാെത േനാക്കാൻ കലാ
കാരനാവും. അതു് (േലാകം) പ്രകാശക പ്രഭാവം ആവ
ഹിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ revelation എന്നു വിളിക്കുന്ന
ഈ പ്രകാശനം അെല്ലങ്കിൽ ആവിഷ്കരണം അപൂർവ
മാേയ നമ്മുെട രചനകൾക്കു് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളു.
അത്രകണ്ടു സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത ആഖ്യാനം െകാണ്ടു വായ
നക്കാെര പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു െചറുകഥയുണ്ടു് മാതൃഭൂ
മി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ. േകാളറയാകാം വസൂരിയാകാം,
ഏേതാ േരാഗം പിടിെപട്ട ഒരുത്തെന മരിക്കുന്നതിനു
മുൻപു തെന്ന ‘കുഴിച്ചു മൂടുവാൻ’ ഒരു റാവുത്തർ എത്തു
ന്നു. അതു നടന്നില്ല. അയാൾ രക്ഷെപ്പട്ടു. രക്ഷെപ്പട്ട
വെന്റ ഭാര്യ അെത േരാഗം പിടിച്ചു വീണു. പകുതി മരി
ച്ച അവെള കുഴിയിലാക്കി മൂടാൻ ഭർത്താവു് റാവുത്ത
െര വിളിക്കാൻ േപായി. അയാൾ വന്നില്ല. മൺെവ
ട്ടിയും പിക്കാക്സുംെകാണ്ടു െപാെയ്ക്കാള്ളാൻ ഭർത്താവി
േനാടു് റാവുത്തർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കഥകൾെകാണ്ടു്
എന്തു പ്രേയാജനം? എെന്റ ജീവിതാവേബാധെത്ത
തീക്ഷ്ണതമമാക്കാേനാ േജായിസ് പറയുന്ന aesthetic
arrest ഉണ്ടാക്കി സംഭവെത്ത പ്രകാശത്തിൽ നിറുത്താ
േനാ ഇതിനു കഴിയുന്നില്ല. ഇക്കഥെയക്കാൾ അധമ
മാണു് ശ്രീ. ടി. െക. ശങ്കരനാരായണെന്റ ‘നമ്മളറിയു
ന്നില്ല’ എന്ന രചന. (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ) ആത്മഹ
ത്യ െചയ്ത ഒരു വർഗീസിെന്റ ജഡം കാണാൻ േപാലും
ബന്ധുക്കൾ എത്തിയില്ലേത്ര. ‘സിലി’ എന്ന വിേശഷ
ണം ഇതിനു നല്കാൻ കൗതുകമുേണ്ടാ ആർെക്കങ്കിലും.
എങ്കിൽ ആയിെക്കാള്ളു. പേക്ഷ, ആ വിേശഷണം
തെന്ന ഒരു മൃദുല പ്രേയാഗമാണു്—mild expression.
പ്രത്യക്ഷ േലാകത്തിനു് ഉജ്ജ്വലതയുണ്ടു്. അനുവാച
കെന്റ അന്തരംഗത്തിലും അതുണ്ടു്. രണ്ടുജ്ജ്വലതകളും
ആനുരൂപ്യേത്താെട വർത്തിക്കുേമ്പാഴാണു് കലയുെട
ഉദയെമന്നു കമ്പൽ പറയുന്നു. ഇതു നമ്മുെട െചറുകഥക
ളിൽ അേന്വഷിക്കുന്നവൻ—ഞാൻ—േഭാഷൻ.

വധത്തിനുള്ള ഉപകരണം
ഞാനാരു് ? നിസ്സാരൻ.
ഇന്നു് എെന്റ കണ്ണടഞ്ഞാൽ
നാെള ഞാൻ ഓർമ്മിക്ക
െപ്പടില്ല. എങ്കിലും ഒരാശയ
ത്തിെന്റ വിശദീകരണത്തി
നു േവണ്ടി എനിക്കില്ലാത്ത
മഹത്ത്വം ഉെണ്ടന്നു സങ്ക
ല്പിക്കുകയാണു്. എെന്റ മര
ണത്തിനു േശഷം ആയിരം
െകാല്ലം കഴിഞ്ഞു. അന്ന
െത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സ്ഥിരം േകാളത്തിനു േനാബൽ
സമ്മാനം േനടിയ എം. കൃഷ്ണൻ നായരുെട അന്ത്യെത്ത
ക്കുറിച്ചു് ഗേവഷണം നടത്തുകയാണു്. അയാൾ െചെന്ന
ത്തുന്ന നിഗമനം ഇങ്ങെന: സാഹിത്യവാരഫലം എന്ന
േകാളത്തിനു്, സഹസ്ര സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപു േനാ
ബൽ സമ്മാനം േനടിയ കൃഷ്ണൻനായർ ദുഷ്ടനായിരു
ന്നു. അയാളുെട ദുഷ്ടതയ്ക്കു ശിക്ഷ െകാടുക്കണെമന്നു് ശ്രീ.
വി. ആർ. സുധീഷ് എെന്നാരു കഥാകാരൻ തീരുമാനി
ച്ചു: അേദ്ദഹം ‘േചാലമരപ്പാതകൾ’ എെന്നാരു കഥാകു
രിശു നിർമ്മിച്ചു. അതിൽ കൃഷ്ണൻ നായെര േചർത്തു വച്ചു്
ൈകയിലും കാലിലും ആണിയടിച്ചു. െവള്ളം, െവള്ളം
എന്നു് അയാൾ വിളിച്ചു. ആരും ഒരുതുള്ളി െവള്ളം െകാ
ടുത്തില്ല. ദയയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. കഥാകുരിശു കണ്ട ബഹുജ
നം ജീവെന ഭയന്നു നാലുപാടും ഓടിക്കളഞ്ഞതു െകാ
ണ്ടാണു കലാകൗമുദി വാരിക നിഷിദ്ധ ദ്രാവകത്തിൽ
മുക്കി കൃഷ്ണൻ നായരുെട ചുണ്ടുകളിൽ േചർക്കാൻ ആളി
ല്ലാെത േപായതു്. ൈദവികത്വമില്ലാെത ദുഷ്ടനായിരുന്ന
കൃഷ്ണൻ നായർക്കു് ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പു് സംഭവിച്ചില്ല.
പ്രത്യക്ഷ േലാകത്തിനു്
ഉജ്ജ്വലതയുണ്ടു്. അനുവാ
ചകെന്റ അന്തരംഗത്തിലും
അതുണ്ടു്. രണ്ടുജ്ജ്വലക
ളും ആനുരൂപ്യേത്താെട
വർത്തിക്കുേമ്പാഴാണു് കല
യുെട ഉദയെമന്നു കമ്പൽ
പറയുന്നു. ഇതു നമ്മുെട
െചറുകഥകളിൽ അേന്വഷി
ക്കുന്നവൻ—ഞാൻ—േഭാഷൻ.

ഗേവഷണ വിദ്യാർത്ഥിയുെട ഈ തീസിസ് ശരിയായതു
െകാണ്ടു് അയ്യായിരം രൂപ മുടക്കാെത തെന്ന അയാൾ
ക്കു പി. എച്ച്. ഡി. ബിരുദം കിട്ടുകയും അയാൾ അതിനു
േശഷം ‘ഡ്റ് ’ എന്നു േപരിെന്റ ആദ്യം േചർത്തു അഭി
മാനേത്താെട നടക്കുകയും െചയ്തുെവന്നു് പ്രവചനം നട
ത്താം. ‘േചാലമരങ്ങൾ’ കുരിശു തെന്നയാേണാ അേതാ
അതിെനക്കാൾ ഭയദമായ ഒരു വേധാപകരണമാേണാ
എന്നു് വായനക്കാർക്കു സംശയമുെണ്ടങ്കിൽ അെതാ
ന്നു േനാക്കിയാൽ മതി. ഒരച്ഛൻ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വി
ഷം െകാടുക്കുന്നു. അയാളും വിഷം കുടിക്കുന്നു. ചാകുന്നു.
ആലങ്കാരികന്മാർ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വൃത്തികെളക്കുറി
ച്ചു പറയുന്നുണ്ടു് തദ്വൃത്തിയും തത്സമവൃത്തിയും. െകാല
പാതകേമാ ആത്മഹത്യേയാ കാണുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന
ജഗുപ്സയാണു് അതിെന്റ വർണ്ണന ഉളവാക്കുന്നെതങ്കിൽ
തദ്വൃത്തിേയ നടക്കുന്നുള്ളു. അതിെന്റ പാരായണവും
ജുഗുപ്സ ജനിപ്പിക്കും. പാരായണം ഭാവാനുഭൂതി ജനിപ്പി
ച്ചാൽ നടന്നതു് തത്സമവൃത്തിയാണു്. തദ്വൃത്തിേയ നട
ക്കുന്നുള്ളു സുധീഷിെന്റ കഥ പാരായണം െചയ്യുന്ന േവള
യിൽ.

ഊർമ്മിളാ ഉണ്ണി
ചലച്ചിത്രതാരം, െറ്റ
ലി ഫിലിം താരം, നർ
ത്തകി ഈ നിലകളിൽ
പ്രസിദ്ധയായ ശ്രീമതി
ഊർമ്മിളാ ഉണ്ണി കവി
യും (കവിയത്രി എന്നു
േവണ്ട) ചിത്രകാരിയുമാ
െണന്നു് അവരുെട ‘പാ
ഞ്ചാലിക’ എന്ന കാവ്യ
സമാഹാരം കണ്ടേപ്പാ
ഴാണു് എനിക്കു മനസ്സി
ലായതു്. സവിേശഷ
മായ രീതിയിൽ അച്ച
ഊർമ്മിളാ ഉണ്ണി
ടിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ
ഭാവഗീതങ്ങളും അവയ്ക്കു േയാജിച്ച ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടു്. വി
ക്രമാദിത്യൻ കഥകളിെല സാലഭഞ്ജികകളിൽെപ്പട്ട
വളാണു് പാഞ്ചാലികാ. ആ മരപ്പാവയുമായി സ്വന്തം
ജീവിതം േചർത്തു വച്ചു് വിഷാദാത്മകത്വത്തിെന്റ സാ
ന്ദ്രതയാർന്ന മൗനം അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുകയാണു് ഊർ
മ്മിള.
മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ വിേശഷിച്ചും സ്ത്രീജീവിതത്തിെന്റ
ഹർഷാതിേരകവും ൈദന്യവും ഭാവാത്മകതേയാെട സ്ഫു
ടീകരിക്കാനാണു് കവിക്കു കൗതുകം. അതിലവർ വിജ
യം പ്രാപിക്കുന്നുമുണ്ടു്.
അമ്പലമുറ്റേത്തേതാ സന്ധ്യയിലാൽമരെമാന്നു വിറച്ചുെതന്നലിലാരും കാണാെതാന്നു
പുണർന്നതു
കാണാനകലത്തമ്പിളി വന്നു

എന്നുതുടങ്ങിയ കാവ്യഭാഗങ്ങളിൽ ലയമുണ്ടു്. നൃത്ത
ത്തിനും ചിത്രത്തിനും സംഗീതത്തിനും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ
പാടില്ലാത്തതായ ലയം നർത്തകിയും ചിത്രകാരിയു
മായ ഊർമ്മിളയുെട കാവ്യങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ടു്. കാവ്യ
ജീവിതത്തിനു പരിപാകം വരുേമ്പാൾ ശ്രീമതി ചങ്ങ
മ്പുഴയുെട സ്വാധീനതയിൽനിന്നു േമാചനം േനടുെമന്നു
വിചാരിക്കാം.

പുതിയ പുസ്തകം
േലാറൻസ് ഡുറൽ, െഹൻ
ട്രി മിലർ, ആനായീസ് നീൻ
ഇവർ നവീന സാഹിത്യ
ത്തിെന്റ ഉദ്േഘാഷകരാ
യിരുന്നു. വസ്തുനിഷ്ഠമായ
യാഥാതഥ്യെത്ത നിരാകരി
ച്ചു് അന്തരംഗത്തിൽ താൻ
അനുഭവിക്കുന്ന യാഥാതഥ്യെത്ത ഐൻസ്ൈറ്റെന്റയും
ഫ്രായിറ്റിെന്റയും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സങ്കലനം െചയ്തു് േനാ
വലുകെളഴുതി ഡുറൽ. “I am not a Kshatriya, but a
സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യമുള്ള
തരുണികൾക്കു് ബ്യൂട്ടി
പാർലറുകളിൽ േപാേകണ്ട
ഒരാവശ്യകതയുമില്ല. േപാ
യാൽ അവിടുെത്ത കൃത്രിമ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ െകാണ്ടുള്ളമു
ഖശ്രീ ഇല്ലാതാവുകയും െചയ്യും.

holly old Untouchable. You can keep your shining
sword; I’ll keep my nightsoil” എന്നു പ്രസ്താവിച്ച മി

ല്ലറിെന്റ േനാവലുകളുെട സ്വഭാവം വായനക്കാർക്കു്
ഊഹിക്കാവുന്നേതയുള്ളു. േസ്നഹാേന്വഷണത്തിെന്റ വ്യ
ഗ്രതയിൽ േബാധമണ്ഡലത്തിനു വരുന്ന ശകലീകൃത
സ്വഭാവെത്ത പ്രതിപാദിച്ച േനാവലിസ്റ്റാണു് ആനായീ
സ് നീൻ. ഭർത്താവിരിേക്ക പല പുരുഷന്മാേരാടും േവ
ഴ്ച േനടുകയും അയാളുെട നീരസെത്ത തൃണവൽഗണി
ക്കുകയും െചയ്ത ആനായീസ് നീെന്റ ജീവചരിത്രമാണു്
ഞാൻ ഈയാഴ്ച വായിച്ച പുതിയ പുസ്തകം. െവറും ജീവി
തമല്ല: കാേമാത്സുകമായ ജീവിതമാണു് ചിത്രീകരിക്ക
െപ്പടുന്നതു്. The Erotic Life of Anais Nin എന്നാണു്
പുസ്തകത്തിെന്റ േപരു്. എഴുതിയതു് Noël Riley Fitch
(Back Bay Books, Pages 525, Rs. 472.40). കാമപ്രിയ
ജീവിതത്തിെന്റ വർണ്ണനങ്ങളായതുെകാണ്ടു് ഗ്രന്ഥത്തി
െല ഒരു ഭാഗവും സൂചനാത്മകമായിേപ്പാലും ആവിഷ്ക
രിക്കാനാവില്ല. ബാലികയായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന പി
താവിനാൽ ധർഷണം െചയ്യെപ്പട്ടവളാണു് ആനായീ
സ് നീൻ. ഈ ക്രൂരകൃത്യം അവരുെട അന്തരംഗത്തിൽ
ഏല്പിച്ച ക്ഷതത്തിെന്റ ‘ഉേപാല്പന്ന’ങ്ങളായിട്ടുേവണം
അവരുെട കൃതികെള കാണാൻ.
േനാവലുകളിെല ഉേദ്വഗ
വും ഫാന്റസിയും അനി
യതത്വവും ഈ ആക്ര
മണത്തിെന്റ പശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ അപഗ്രഥി
ക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ
ജീവചരിത്രെമഴുതിയി
ട്ടുണ്ടു് ഗ്രന്ഥകർത്തി.
ഇതു സാഹിത്യനിരൂപ
ണമല്ല. െവറും ജീവച
രിത്രമാണു്, ആനായീ
സ് നീെന്റ േനാവലുക
ളുെട അപഗ്രഥനം കാ
ണണെമന്നുള്ളവർക്കു് ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രേയാജനപ്രദമല്ല.
ഒരു കാലയളവിൽ സാഹിത്യമണ്ഡലത്തിൽ െസൻേസ
ഷൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പ്രതിഭാശാലിനിയുെട രഹസ്യജീവി
തം അറിയണെമന്നുള്ളവെര ഇതു നിരാശെപ്പടുത്തുകയു
മില്ല.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1. സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യമുള്ള തരുണികൾക്കു് ബ്യൂട്ടി
പാർലറുകളിൽ േപാേകണ്ട ഒരാവശ്യകതയുമില്ല.

േപായാൽ അവിടെത്ത കൃത്രിമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
െകാണ്ടു് ഉള്ള മുഖശ്രീ ഇല്ലാതാവുകയും െചയ്യും.
എന്നാൽ പ്രായം കൂടിക്കൂടി വരുേമ്പാൾ ഇംഗ്ലീഷി
െല െകാേളാക്വിയൽ പ്രേയാഗമായ േഫഷലിനു
(facial) േപാേകണ്ടതായി വരും. കുെറക്കാലം ഈ
േഫഷൽ നടത്തിയാൽ മുഖം പരുക്കനാവും. ഇതു
േപാെലയാണു് കവിതയും കഥയുെമാെക്ക. ൈന
സർഗ്ഗിക സൗന്ദര്യമുള്ള കവിതയ്ക്കു് അലങ്കാരം േവ
ണ്ട. “ഒന്നും പ്രതിഫലം േവെണ്ടനിക്കാമഞ്ജുമന്ദസ്മി
തം കണ്ടു കൺകുളിർത്താൻ മതി” എന്നതു ശുദ്ധ
മായ കവിതയാണു്. അമ്പലത്തിെന്റ േകാട്ടുവാ േപാ
െലയായിരുന്നു കുളം എന്നു പറയുേമ്പാൾ േഫഷൽ
നടത്തി പരുക്കനാക്കിയ കവിതയുെട മുഖമാണു
നമ്മൾ കാണുന്നതു്.

2. ചില പുരുഷന്മാർ പട്ടിെയ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതു്
അവർക്കു േദഷ്യം വരുേമ്പാൾ അതിെന ‘എടുത്തി
ട്ടു് ’ ചവിട്ടാനാണു്. ഭാര്യെയ ചവിട്ടിയാൽ ചിലേപ്പാൾ
അവൾ ചത്തു േപാകും. അതുെകാണ്ടു പട്ടിെയ ചവി
ട്ടുന്നു. ഇതുേപാെല എനിക്കു േനരിട്ടറിയാവുന്ന ഒരു
നിരൂപകൻ േനാവലുകൾ െചറുകഥകൾ, വിമർശന

ങ്ങൾ ഇവ വായിക്കുന്നതു് കുറ്റം കണ്ടു പിടിച്ചു് അതു്
ബഹുജന ദൃഷ്ടിയിൽ െകാണ്ടു വരാനാണു്. പട്ടിെയ
ചവിട്ടുന്ന സുഖം അേദ്ദഹത്തിനു്. ആ നിരൂപകൻ
തുടർന്നും ചവിട്ടെട്ട. അങ്ങെന അേദ്ദഹം ജയിക്കെട്ട.

3. സ്ത്രീകൾ രണ്ടു വിധത്തിലാണു്. ഒരു കൂട്ടർ നിഷ്കളങ്ക
കൾ. യുവതിയും യുവാവും മുഖങ്ങൾ അടുപ്പിക്കുന്നതു
കണ്ടാലും അവർ െതറ്റിദ്ധരിക്കില്ല. കണ്ണിൽ വീണ

െപാടി എടുത്തു െകാടുക്കാൻ അവൾ ശ്രമിച്ചുെവേന്ന
അവർ പറയു. ഒരു മലിന ചിന്തയ്ക്കും കഴിവുള്ളവരല്ല
ഈ സ്ത്രീകൾ. രണ്ടാമെത്ത കൂട്ടർക്കു ദുഷ്ടവിചാരേമ
യുള്ളു ഒരു ഗൃഹനായകൻ വ്യായാമത്തിനു േവണ്ടി
കാലെത്തഴുേന്നറ്റു് മട്ടുപാവിൽ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും
നടക്കുമായിരുന്നു. രണ്ടാമെത്ത വിഭാഗത്തിൽെപ്പ
ട്ട ഒരു സ്ത്രീ അതുകണ്ടു േവെറാരുത്തിേയാടു പറഞ്ഞു:
“വ്യായാമെമാന്നും അെല്ലടീ അതു്, അടുത്ത വീട്ടിെല
കാണാൻ െകാള്ളാവുന്ന െപണ്ണിെന കാണാൻ േവ
ണ്ടിയാണു് അയാൾ അങ്ങെന അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും
നടക്കുന്നതും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതും. നിരൂപകരും ഇതു
േപാെല രണ്ടു തരത്തിൽെപ്പടുന്നു. ഒന്നിലും മാലി
ന്യം കാണാത്തവർ ഒ. വി. വിജയെന്റ ‘ഖസാക്കിെന്റ
ഇതിഹാസ’െത്ത പുകഴ്ത്തും. മുട്ടത്തു വർക്കിയുെട ‘പാ
ടാത്ത ൈപങ്കിളിെയയും പ്രശംസിക്കും. കുമാരനാ
ശാെന്റ ‘സ്യമമായവനഭാര്യ’ എന്ന പ്രേയാഗം ശരി
യെല്ലന്നു വള്ളേത്താൾ അഭിപ്രായെപ്പട്ടതായി ജി.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് എേന്നാടു പറഞ്ഞുെവന്നു് ഞാൻ ഒരു
ത്തേനാടു പറഞ്ഞു. സൃതമാനത്വം കാട്ടുതടിക്കല്ല,
നദിക്കാണു്. തടി ഒഴുകുന്നില്ല ഒഴുക്കെപ്പടുകയാണു്
എന്നായിരുന്നു വള്ളേത്താളിെന്റ വാദം. ആശാൻ
കവിതയിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണാൻ കഴിയാത്ത ആ
മനുഷ്യൻ ഉടെന എേന്നാടു പറഞ്ഞു: “‘വന’ ശബ്ദ
ത്തിനു് കാെടന്നു മാത്രമല്ല ജലം എന്നും അർത്ഥമു
ണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് പ്രേയാഗം ശരി”. മലിന വിചാര
മില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എന്നല്ലാെത എന്തു പറയാൻ.
രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ േചർന്ന നിരൂപ
കൻ പറയും ‘വിജയൻ േനാവലിസ്േറ്റയല്ല. കാർ
ട്ടൂണിസ്റ്റാണു്. കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണു്
അേദ്ദഹം ആ േനാവലിെല ഓേരാ ഭാഗവും ചിത്രീ
കരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. (ഈ പ്രസ്താവം ഒരു സാഹിത്യ
കാരൻ എെന്റ മുൻപിൽ വച്ചു് നിർവഹിച്ചതാണു്.)
ഇക്കൂട്ടർ വിജയെനയും ൈപങ്കിളി േനാവലിസ്റ്റുകെള
യും ഒേര രീതിയിൽ അപഹസിക്കും.

4. ധനമില്ലാത്ത കൃഷിക്കാരൻ ഒരിക്കൽ രണ്ടു േപാ

ത്തുകെള വാങ്ങിയാൽ ജീവിതാവസാനം വെര ആ
േപാത്തുകെളെക്കാണ്ടാവും നിലം ഉഴുതു മറിക്കുക.
കാലത്തു് കലപ്പയിൽ അവെയ െകട്ടുന്നു. രണ്ടി
െന്റയും ചന്തിയിൽ കമ്പുെകാണ്ടു് അടിേയാടു് അടി
തെന്ന. േവദന െകാണ്ടു പുളഞ്ഞു് േപാത്തുകൾ ഓടു
ന്നു. ചില കവികളും ഇങ്ങെനയാണു് സ്ഥിരം പദങ്ങ
േള അവർക്കുള്ളു. അവെയ കാവ്യരചനാ കൗതുക
െമന്ന കലപ്പയിൽ െകട്ടി ‘തുരുതുരാ’ അടിക്കുന്നു.
മരണഭയം െകാണ്ടു പദമഹിഷങ്ങൾ ഓടുന്നു. കേവ,
അങ്ങ് എന്നാണു് ഈ േപാത്തുകെള മാറ്റുന്നതു?

5. എെന്റ ഈ പ്രേദശത്തു് വയൽ വക്കിലും പാതേയാ
രത്തും എത്രെയത്ര പൂക്കളാണു വിടർന്നു നില്ക്കുന്നതു് !

ഓേരാ പൂവിെന്റയും വിചാരം ചിത്രശലഭം അതിൽ
െചന്നു് ഇരുന്നു േതൻ നുകരണെമന്നാണു്. പേക്ഷ,
ആ ആശയ്ക്കു സാഫല്യമുണ്ടാവുകയില്ല. െപാക്കമുള്ള
ചില്ലകളിൽ വിടർന്നു നില്ക്കുന്ന പനിനീർപ്പൂക്കെള മാ
ത്രേമ ശലഭങ്ങൾ കാണൂ. െപായ്കയുെട മധ്യത്തിൽ
പ്രഫുല്ലാവസ്ഥയിൽ നില്ക്കുന്ന താമരപ്പൂക്കെള മാത്ര
േമ അവ കാണുകയുള്ളു. െകാച്ചു പൂക്കളുെട ദുഃഖെമ
നിക്കു മനസ്സിലാകും. പേക്ഷ, താമരപ്പൂവിലും പനി
നീർപ്പൂവിലും മാത്രം െചല്ലുന്ന ശലഭങ്ങെള കുറ്റെപ്പടു
ത്താൻ എനിക്കു ൈവഷമ്യമുണ്ടു്. ‘എഴുതിത്തുടങ്ങുന്ന
ഞങ്ങളുെട ൈകെയഴുത്തു പ്രതികളും അച്ചടിച്ച പു
സ്തകങ്ങളും നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല’ എന്ന പരാതി
യിൽ െതറ്റില്ല. എന്നാൽ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ കൃതികൾ
വായിക്കാൻ േപാലും സമയമില്ലാത്ത നിരൂപകെന
കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നതും ശരിയല്ലേല്ലാ.
□

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

