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സാഹിത്യവാരഫലം

1995/04/09-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

കുട്ടികൾക്കു ഭാവന
കൂടുെമന്നാണു സങ്ക
ല്പം. പ്രായം കൂടുേമ്പാൾ
അതു് അവർക്കു് ഇല്ലാ
താവുകയും െചയ്യും.
‘അമ്പിളിയമ്മാവാ
കൂടയിെലേന്താന്നു് ?’
എന്നു ചന്ദ്രെന േനാക്കി
പാടുന്ന കുട്ടിക്കു് അതു്
അമ്മാവൻതെന്നയാ
െണന്നാണു വിചാരം. ഒരു തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്ടതാ
േബാധം—ചന്ദ്രൻ അെല്ലങ്കിൽ അമ്മാവൻ എേന്റതാ
െണന്ന േബാധം—കുട്ടിക്കുണ്ടായിരിക്കും. ബാലനായിരു
ന്നേപ്പാൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ േബാധം ഇേപ്പാ
ഴില്ല. പ്രായം കൂടുേന്താറും പ്രാപഞ്ചികവസ്തുക്കേളാടു്
അകൽച്ച ഉണ്ടാവുകയും അവ അന്യങ്ങളാെണന്ന േതാ
ന്നൽ ജനിക്കുകയും െചയ്യും. ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്തു
നിന്നു് കുറഞ്ഞതു പന്ത്രണ്ടു കിേലാമീറ്റർ അകെലയാണു്
കടൽ. ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്തു െചന്നു കടലിെന േനാ
ക്കിയാൽ എന്തു നിസ്സംഗത ജനിക്കുേമാ അേത നിസ്സം
ഗതതെന്നയാണു് ഇവിെടയിരുന്നു് ഇെതഴുതുേമ്പാഴും
എനിക്കു്. െതല്ലകെല വയലുകൾ. അവയിൽ െവള്ള
െക്കാക്കുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരുകാലത്തു് ഈ ദൃശ്യം
എെന്ന ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്നു് അവെയ കണ്ടാലും
കണ്ടിെല്ലങ്കിലും നിസ്സംഗാവസ്ഥ. ഏെറ വർഷങ്ങൾ
ക്കു മുൻപു് ചലച്ചിത്രതാരം ശാരദേയാെടാരുമിച്ചു് ഒരു
സേമ്മളനത്തിനു െചന്നേപ്പാൾ അവേരാടു സംസാരി
ക്കാൻ എനിക്കു കൗതുകമായിരുന്നു. ഇന്നു് അന്നെത്ത
ശാരദ അേത രീതിയിൽ. അേത യൗവനേത്താടു കൂടി
എെന്റ മുൻപിൽ വന്നു നിന്നാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കി
െല്ലന്നു മാത്രമല്ല അവിെട നിന്നു് കടന്നു കളയുകയും െച
യ്യും. വസ്തുക്കെളയും വ്യക്തികെളയും ആത്മാവു െകാണ്ടു
പിടിെച്ചടുക്കുന്നതു സവിേശഷമായ കാലയളവിൽ മാ
ത്രമാണു്. എന്നാൽ സാഹിത്യകൃതികെളക്കുറിച്ചു് അത
ല്ല പറയാനുള്ളതു്. അനുവാചകെന്റ പ്രായെമന്തായാ
ലും ഉത്കൃഷ്ടമായ കലാസൃഷ്ടി അയാളുെട ആത്മാവി
േലയ്ക്കു കടന്നുകയറും. അേപ്പാൾ ‘അതു് എേന്റതാെണ
ന്നു് അനുവാചകനു േതാന്നുകയും െചയ്യും. ൈവക്കം
ബഷീറിെന്റ ‘പൂവമ്പഴം’ എന്ന െചറുകഥ. കാരൂർ നീ
ലകണ്ഠപിള്ളയുെട അേത േപരുള്ള െചറുകഥ, ഒ. വി.
വിജയെന്റ ‘ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസം’ എന്ന േനാ
വൽ, ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെട ‘കടൽക്കാക്കകൾ’ എന്ന
കാവ്യം, ഇവെയല്ലാം അനുവാചകെന വശീകരിക്കുന്നു.
‘എേന്റതാണു് ഇവ’ എന്നു് അനുവാചകൻ പറയുകയും
െചയ്യുന്നു. ഏതു കലാസൃഷ്ടിക്കു് ഇതിനു കഴിവില്ലേയാ
അതു തരം താണ രചനയാണു്. ദൗർഭാഗ്യത്താൽ, ശ്രീ.
ബാലകൃഷ്ണൻ മാങ്ങാടു് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെലഴുതിയ
‘ശാന്തിതീരം’ എന്ന െചറുകഥ നമ്മളുേടതായി മാറുന്നി
ല്ല. െചറുകഥയ്ക്കു േവണ്ട എല്ലാ അംശങ്ങളും അതിനുണ്ടു്.
എങ്കിലും അതു് എേന്റതാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നു
ന്നില്ല. മദ്യപനായ ഒരുത്തൻ ഭാര്യെയ അവഗണിച്ചിട്ടു്
അമ്മെയ ആശ്രയസ്ഥാനമായി കരുതുന്നു എന്നതാണു്
കഥയുെട സാരം.
പനിനീർപ്പൂവു കണ്ടാൽ കുട്ടി
ക്കാലത്തു് ഞാൻ ഓടിെച്ചന്നു്
അതടർത്തി എടുക്കുമായിരുന്നു.
ഇന്നാെണങ്കിൽ അതവിെട
നില്ക്കെട്ട എന്നു ഞാൻ പറയും.
െചറുപ്പകാലത്തു് സുന്ദരി േറാഡി
ലൂെട േപാകുേമ്പാൾ തിരിഞ്ഞു
തിരിഞ്ഞു േനാക്കും യുവാവു്. പ്രായം
കൂടിയാൽ ‘അവളുെട പാട്ടിനു
േപാകെട്ട’ എന്നു മനസ്സു മന്ത്രിക്കും.

പനിനീർപ്പൂവു കണ്ടാൽ
മാർേകസിെന്റയും േഫ്വന്റസിെന്റ
കുട്ടിക്കാലത്തു് ഞാൻ
യും േനാവലുകൾ ദുർഗ്രഹങ്ങളാണു്.
ഓടിെച്ചന്നു് അതടർ
േബാർെഹസിെന്റ െചറുകഥകളും
ത്തി എടുക്കുമായിരുന്നു. ദുർഗ്രഹങ്ങളേത്ര. ആ ദുർഗ്രഹത
പരേകാടിയിൽ എത്തിനില്ക്കുന്നു േദാ
ഇന്നാെണങ്കിൽ അത
േനാേസായുെട The Obscene Bird
വിെട നില്ക്കെട്ട എന്നു
of Night എന്ന ഈ േനാവലിൽ.
ഞാൻ പറയും. െചറുപ്പ
കാലത്തു് സുന്ദരി േറാഡിലൂെട േപാകുേമ്പാൾ തിരിഞ്ഞു
തിരിഞ്ഞു േനാക്കും യുവാവു്. പ്രായം കൂടിയാൽ ‘അവളു
െട പാട്ടിനു േപാകെട്ട’ എന്നു മനസ്സു മന്ത്രിക്കും. ആവർ
ത്തിക്കുകയാണു്. കലാസൃഷ്ടിെയ ഏതു പ്രായമുള്ളവനും
സ്വന്തമാക്കും. അങ്ങെന സ്വന്തമാക്കാൻ താൽപര്യമില്ല
എനിക്കു് ഇക്കഥെയ. എെന്റ താൽപര്യരാഹിത്യത്തിനു്
േഹതു അേന്വഷിച്ചു െചല്ലുേമ്പാൾ കഥാകാരെന്റ പ്രതി
ഭാരാഹിത്യത്തിലായിരിക്കും െചന്നുേചരുക.

സംഭവങ്ങൾ
1. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനുേവണ്ടി ഊളമ്പാറ
ഭ്രാന്താശുപത്രി കാണാൻ േപായി. ചങ്ങാതി ഭ്രാ

ന്താശുപത്രിെയക്കുറിച്ചു് േനാവെലഴുതാൻ ഭാവി
ക്കുകയായിരുന്നു. േനരിട്ടു ഭ്രാന്തന്മാെര കാണാൻ.
അവെരസ്സംബന്ധിച്ച യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളറിയാൻ ഇതി
െനാെക്കയായിരുന്നു സന്ദർശനം. ഞാൻ അേദ്ദഹ
േത്താെടാരുമിച്ചു േപായിെയേന്നയുള്ളു. അേപ്പാൾ
ഞങ്ങെള േനാക്കി ഒരു ചിത്തഭ്രമക്കാരൻ പറഞ്ഞു:
“എെന്ന അറിയാേമാ? ഞാനാണു് ജവഹർലാൽ
െനഹ്റു.” ഇതുേകട്ടു ചങ്ങാതി എേന്നാടു േചാദിച്ചു:
“േകേട്ടാ പറഞ്ഞതു്. എെന്താരു ഭ്രാന്തു്. അേല്ല?”
ഞാൻ മറുപടി നല്കി: “അയാൾ പറഞ്ഞതു ശരിയാ
ണു്.” അയാളുെട വലതു വശത്തു നിന്ന ആശുപത്രി
ശിപായി വല്ലഭായി പേട്ടലും ഇടതു വശത്തു നിന്ന
േവെറാരു ശിപായി രാജേഗാപാലാചാരിയുമാെണ
ന്നു് എനിക്കങ്ങു േതാന്നി. െനഹ്റുവിെനയും പേട്ടലി
െനയും രാജേഗാപാലാചാരിെയയും േനരിട്ടു കണ്ട
സേന്താഷേത്താടുകൂടി ഞാൻ തിരിച്ചുേപാന്നു.

2. എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ എെന്റ മുത്തച്ഛെന്റ വീ

ടായ അയ്മനത്താണു് കുെറക്കാലം താമസിച്ചിരുന്ന
തു്. (തിരുവനന്തപുരത്താണു് അയ്മനം വീടു് ) അേദ്ദ
ഹെത്ത ആളുകൾ അയ്മനത്തു തമ്പുരാൻ എന്നു വിളി
ച്ചിരുന്നു. എെന്റ കാരണവരുെട ഒരനിയൻ മണ്ടശ്ശി
േരാമണിയായി വളർന്നുവന്നു. ഒരിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്കു്
എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മെയക്കുറിച്ചു് കുറിെപ്പഴുതുക
എന്ന േചാദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണവരുെട അനി
യൻ—സ്ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി—എഴുതിയതു് ഏതാണ്ടിങ്ങ
െന: “അേദ്ദഹം അയ്മനത്തു തമ്പുരാനാണു്. കാല
ത്തു് കുതിരവണ്ടിയിൽ കയറി എവിെടേയാ േപാകും.
ൈവകുേന്നരത്തു തിരിച്ചുവരും.”

3. ഇേപ്പാഴല്ല. പണ്ടു്. വളെരപ്പണ്ടു്. തിരുവിതാംകൂർ

സർക്കാർ സർവീസിെല ഒരു ക്ലാസ് വൺ ഓഫീ
സർ പബ്ലിക് ൈലബ്രറിയിൽ വന്നു് സ്ത്രീകളുെട നഗ്ന
ചിത്രങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ൈലബ്രറി
ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ അനുമതിേയാടുകൂടി എടുത്തുെകാ
ണ്ടു േപാകുമായിരുന്നു. ഇതു് ൈലബ്രറി ഉേദ്യാഗ
സ്ഥനിൽ നിന്നറിഞ്ഞ ഞാൻ എൻ. േഗാപാലപി
ള്ളസ്സാറിേനാടു പറഞ്ഞു: “സാറിെന്റ കൂട്ടുകാരൻ
പബ്ലിക് ൈലബ്രറിയിൽനിന്നു് സ്ത്രീകളുെട നഗ്നചി
ത്രങ്ങൾ ആർട് കടലാസ്സിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ
എന്നും എടുത്തുെകാണ്ടു േപാകുന്നു. അേദ്ദഹം െപൻ
ഷൻ പറ്റാറായിേല്ല സാർ. ഇതു ശരിയല്ലേല്ലാ.” േഗാ
പാലപിള്ളസ്സാർ മറുപടി നല്കി: “കൃഷ്ണൻ നായേര,
അയാൾ അവ േനാക്കി രസിക്കുക മാത്രമല്ല. രാത്രി
അവയിെലാരു ചിത്രം െനഞ്ചിൽ േചർത്തുവച്ചുെകാ
ണ്ടു കിടന്നുറങ്ങുകയും െചയ്യും.”

4. നല്ല മലയാളം എഴുതാേനാ സാഹിത്യകൃതി വില

യിരുത്താേനാ കഴിയാത്ത ഒരു മഹായശസ്കെനക്കു
റിച്ചു് ഞാൻ െവണ്ണിക്കുളം േഗാപാലക്കുറിപ്പിേനാടു
േചാദിച്ചു: “സാർ ഇേദ്ദഹം സാഹിത്യകാരനായിെല്ല
ന്നു വിചാരിക്കു. ആരാകുമായിരുന്നു ഇേദ്ദഹം?” െവ
ണ്ണിക്കുളം ഉടെന മറുപടി പറഞ്ഞു: “അേങ്ങരു റബർ
വ്യവസായി ആകുമായിരുന്നു. അതിലും വിജയം
വരിക്കും.”

5. മഹാരാഷ്ട്രയിെല ഭദ്രാവതി എന്ന സ്ഥലേത്തയ്ക്കു
ഞാൻ ബസ്സിൽ േപാകുകയായിരുന്നു. അവിെട സ്ത്രീ
കൾക്കു പ്രേത്യകിച്ചു സീറ്റുകളില്ല. പുരുഷന്മാരുെട
അടുത്തു തെന്ന സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കും. ചിലേപ്പാൾ േചർ
ന്നുതെന്ന. പേക്ഷ, ഒരു പുരുഷനും അടുത്തിരിക്കുന്ന
സ്ത്രീേയാടു മര്യാദേകടായി െപരുമാറുകയില്ല. ഒരു ദി

വസം ഒരു െപാലീസുകാരൻ കാണാൻ െകാള്ളാവു
ന്ന ഒരു മറാട്ടി യുവതിയുെട അടുത്തിരുന്നു് അവളുെട
നിതംബത്തിൽ ൈകയമർത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ടു. െചറുപ്പക്കാരി െഞളിയുന്നു. തിരിയു
ന്നു. പിരിയുന്നു. ഞാൻ ആ െപാലീസുകാരെന്റ മുഖ
ത്തു സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കിയിട്ടു േചാദിച്ചു: “നിങ്ങൾ മല
യാളിയാണു് അേല്ല?” അയാൾ പറഞ്ഞു: “അേത.”
ഞാൻ: “എനിക്കതു മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ എവിട
ത്തുകാരൻ?” “എെന്റ വീടു് തിരുവനന്തപുരത്തു േപ
രൂർക്കടയിൽ.”

സംഭവിക്കാനിടയില്ലാ
ത്തവെയ യഥാതഥ
മായ രീതിയിൽ ചിത്രീ
കരിക്കുന്നതു മാജിക്കൽ
റീയലിസം, ജീവിതസം
ഭവങ്ങളിൽനിന്നു് തിര
െഞ്ഞടുക്കൽ നടത്തി
അവെയ സങ്കലനം െച
യ്തു് യാഥാതഥ്യത്തിനു
ഒ. വി. വിജയൻ
തെന്ന തീക്ഷ്ണത നല്കു
ന്നതു് റീയലിസം. സംഭവങ്ങെള തിരെഞ്ഞടുക്കുേമ്പാൾ
പാരമ്പര്യത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും ഊന്നൽ നല്കി ആ തി
രെഞ്ഞടുപ്പു നിർവ്വഹിക്കുേമ്പാൾ നാച്ചുറലിസത്തിെന്റ
ആവിർഭാവമായി. മഷിെകാണ്ടു് എഴുതിയതിെന ഒപ്പുക
ടലാസ്സുെകാണ്ടു് ഒപ്പിെയടുക്കുന്നതുേപാെല എല്ലാ സംഭ
വങ്ങെളയും അേതമട്ടിൽ പകർത്തുന്നതു് ‘െറപ്രിെസേന്റ
ഷൻ’. കുങ്കുമം വാരികയിൽ ശ്രീ. എം. ജി. ബാബു എഴു
തിയ ‘കങ്കാരുവും കഞ്ഞും’ എന്ന കഥ െവറും അനുവർ
ണ്ണനമാണു്. കുഞ്ഞിനു പരീക്ഷയിൽ റാങ്ക് കിട്ടാൻേവ
ണ്ടി അതിെന അതിരറ്റ് പീഡിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയുെട ചി
ത്രം ഇതിലില്ലാെതയില്ല. എങ്കിലും അതു കലയല്ല. േരാ
ഗം പിടിച്ചു് അവശയായ മകെള നിർബന്ധിച്ചും േപടിപ്പി
ച്ചും പഠിപ്പിച്ചിട്ടു് അമ്മ അതിേനാടു േചാദിക്കുന്നു.
“യൂ. എൻ. പ്രസിഡന്റ് ആരു് ?”

കുഞ്ഞു്: കങ്കാരു.
“നമ്മുെട പ്രധാനമന്ത്രിയാരു് ?”

കുഞ്ഞു്: കങ്കാരു.
“നിെന്റ അമ്മയുെട േപെരന്തു് ?”

കുഞ്ഞു്: കങ്കാരു.
കഥ ഇവിെട അവസാ
നിക്കുന്നു. കഥാകാര
െന്റ േപെരന്തു് എന്നു്
അമ്മ േചാദിെച്ചങ്കിൽ
കുട്ടിയുെട മറുപടി കങ്കാ
രു എന്നുതെന്ന ആയി
രിക്കും. സാഹിത്യവാര
ഫലത്തിൽ ഇതിെന വി
മർശിക്കാൻ േപാകുന്ന
താരു് എന്നാണു് തള്ള
യുെട േചാദ്യെമങ്കിേലാ?
കങ്കാരു എന്നാവും കു
ട്ടിയുെട സംശയരഹിത
മായ ഉത്തരം. ഇത്തരം കഥകൾ വായിച്ചു് ജന്മം പാഴാ
ക്കുന്നതിെനക്കാൾ എത്രേയാ നല്ലതാണു് ഓേസ്ട്രലിയ
യിൽ സഞ്ചിമൃഗമായി സാഹിത്യവാരഫലക്കാരൻ െന
േട്ടാട്ടം ഓടുന്നതു്.

ഒരു ലാറ്റിനേമരിക്കൻ മാസ്റ്റർപീസ്
“It is a masterpiece”—Luis Bunuel.
“I am gasping as I read this masterly novel… delirious,
poetical, associative, cronic, full of social observation…
one of the great novels not only of Spanish America
but of our time—Carlos Fuentes.

േലാകപ്രശസ്തരായ ഒരു
“പതിെനാന്നു് ചീത്തയായ
ചലച്ചിത്ര സംവിധായ
അക്കമാേണാ?” “അേത.
കനും ഒരു േനാവലി
തിരുവനന്തപുരെത്ത െകട്ടി
സ്റ്റും ഇമ്മട്ടിൽ അഭി
ടമുടമസ്ഥന്മാർ പതിെനാന്നു
മാസം കഴിയുേമ്പാഴാണു് വാടക
പ്രായം പറഞ്ഞ േദാ
ക്കാെര ഗളഹസ്തം െചയ്യുന്നതു്.”
േനാേസായുെട (Jose
Donoso ജനനം 1924) The “Obscene Bird of Night”
എന്ന സങ്കീർണ്ണമായ േനാവൽ വായിക്കാൻ ഞാൻ
വളെര വർഷങ്ങളായി െകാതിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതു് അേമരിക്കയിൽനിന്നു വരുത്തി എനിക്കു വായി
ക്കാൻ തന്നതു് ശ്രീ. ൈവക്കം മുരളിയാണു്. അേദ്ദഹ
ത്തിനു നന്ദി. ഇന്ത്യയിൽത്തെന്ന ഇതാർക്കും കിട്ടിയിരി
ക്കാനിടയിെല്ലന്നാണു് അേദ്ദഹം എേന്നാടു പറഞ്ഞതു്.
ശരിയാവാം.
മാർേകസും േഫ്വന്റസും
േദാേനാേസയും േനാവ
ലുകൾ എഴുതിയേതാെട
ലാറ്റിനേമരിക്കൻ േനാ
വൽ സാഹിത്യത്തിനു്
പരിവർത്തനം വന്നു.
ആ പരിവർത്തനത്തി
െന്റ സവിേശഷത മൂർ
ദ്ധന്യാവസ്ഥയിൽ പ്ര
കടമാകുന്ന േനാവലാ
ണിതു്. മാർേകസിെന്റ
യും േഫ്വന്റസിെന്റയും
േനാവലുകൾ ദുർഗ്രഹങ്ങളാണു്. േബാർെഹസിെന്റ െച
റുകഥകളും ദുർഗ്രഹങ്ങളേത്ര. ആ ദുർഗ്രഹത പരേകാടി
യിൽ എത്തിനില്ക്കുന്നു േദാേനാേസായുെട The Obscene
Bird of Night എന്ന ഈ േനാവലിൽ. Henry James Sr
പുത്രന്മാരായ െഹൻട്രിക്കും വില്യമിനും എഴുതിയ കത്തി
െന്റ ഒരു ഭാഗം േനാവലിെന്റ ആദ്യഭാഗത്തു് ഉദ്ധരിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. അതു േനാവലിെന്റ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ
വായനക്കാെര സഹായിക്കുന്നു. ജീവിതം പ്രഹസനമ
ല്ല േകാമഡിയല്ല. അതു് ദുരന്തത്തിെന്റ അഗാധതയിൽ
േവരൂന്നിയിരിക്കുന്നു എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞിട്ടു് അേദ്ദഹം
എഴുതുന്നു: “The natural inheritance of everyone who
സംഭവിക്കാനിടയില്ലാത്തവെയ
യഥാതഥമായ രീതിയിൽ ചി
ത്രീകരിക്കുന്നതു മാജിക്കൽ
റീയലിസം. ജീവിത സംഭവങ്ങളിൽ
നിന്നു് തിരെഞ്ഞടുക്കൽ നടത്തി
അവെയ സങ്കലനം െചയ്തു് യാ
ഥാതഥ്യത്തിനു തെന്ന തീക്ഷ്ണത
നല്കുന്നതു് റീയലിസം. സംഭവ
ങ്ങെള തിരെഞ്ഞടുക്കുേമ്പാൾ
പാരമ്പര്യത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും
ഊന്നൽ നല്കി ആ തിരെഞ്ഞടുപ്പു
നിർവഹിക്കുേമ്പാൾ നാച്ചുറലി
സത്തിെന്റ ആവിർഭാവമായി.

is capable of spiritual life is an unsubdued forest
where the wolf howls and the obscene bird of night
chatters.” ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിവുള്ള

ഏെതാരാളിനും പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചു കിട്ടുന്നതു് കീഴട
ങ്ങാത്ത വനമാണു്. അവിെട െചന്നായ് ഓരിയിടുകയും
രാത്രിയുെട അശ്ലീലപ്പക്ഷി ചിലമ്പുകയും െചയ്യുന്നു. ചി
ലിയിെല ജീവിതം—വ്യാപകമായി ലാറ്റിനേമരിക്കയി
െല ജീവിതം—െകാടുങ്കാടാെണന്നും അതിനകത്തു് െച
ന്നായ്ക്കൾ ഓരിയിടുന്നുെവന്നും അശ്ലീലപ്പക്ഷികൾ ചില
മ്പിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുെവന്നും സ്പഷ്ടമാക്കാൻ യത്നിക്കു
ന്ന േദാേനാേസാ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങെള പാേട നിരാക
രിച്ചിട്ടു് േപടിസ്സ്വപ്നങ്ങെള ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ഭീമാകാര
ന്മാെര അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ബധിരനായ, മൂകനായ ഒരു
ത്തനാണു് കഥ പറയുന്നതു്. കഥെയന്നു ഞാൻ എഴുതി
െയങ്കിലും കാര്യകാരണബന്ധമുള്ള കഥയില്ല ഇതിൽ.
േപടിസ്സ്വപ്നങ്ങെള ചിത്രീകരിച്ചിട്ടു് േനാവലിസ്റ്റ് പിന്മാറു
ന്നു. ഒടുവിൽ എല്ലാം ശൂന്യതയിെലത്തുന്നു. കരിപുരണ്ട
ഒരു തകരപ്പാത്രെത്ത കാറ്റു് തകിടം മറിക്കുന്നു. അതു
പാറെക്കട്ടുകളിലൂെട ഉരുണ്ടു് ഉരുണ്ടു് നദിയിൽ െചന്നു
വീഴുന്നു. (a blackish tin can with a wire handle. The

Wind overturns it and it rolls over the rocks and
falls into the river.) സുപ്രധാനമായ ഒരു േനാവലിെന

ക്കുറിച്ചു വായനക്കാർക്കു് അറിവു നല്കണെമേന്ന എനി
ക്കു് ഉേദ്ദശ്യമുള്ളു. അതുെകാണ്ടു കൂടുതലായി ഇതിെനക്കു
റിച്ചു ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല. പാരായണത്തിെന്റ േക്ലശം
സഹിക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവർക്കു് ഇതു പ്രേയാജന
പ്രദമാകുെമേന്ന എനിക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളു.

േയാദ്ധാവിെന്റ വാൾ
എനിക്കു വലിയ പുളുവ
നായ ഒരമ്മാവൻ ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. ഒരു ദിവസം
അേദ്ദഹം വീട്ടിൽ വന്ന
േപ്പാൾ അവിെടയുണ്ടാ
യിരുന്ന ഒരു തുരുമ്പു പി
ടിച്ച വാൾ കാണാനിട
യായി. മുറ്റെത്ത പുല്ലരി
യാേനാ മേറ്റാ ആേരാ
നിർമ്മിച്ച വാൾ. അതു
കണ്ട മാത്രയിൽ പുളു
എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ
വൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരിേയാടു പറഞ്ഞു: “െകാച്ചമ്മിണി ഈ വാൾ
എനിക്കു േവണം. ഞാനിതു െകാണ്ടു േപാകുന്നു.” ഇരു
മ്പു കഷണത്തിെന്റ ഉപദ്രവം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടെട്ട എന്നു
കരുതി െകാച്ചമ്മിണി അതിനു സമ്മതം നല്കുകയും െച
യ്തു. പുളുവൻ േനേര ആർക്കിേയാളജിക്കൽ ഡയറക്ടറു
െട അടുത്തു െചന്നു വാളു കാണിച്ചു പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ
അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ളയുെട വംശക്കാരാെണ
ന്നു് അറിയാമേല്ലാ. ആ േയാദ്ധാവിെന്റ വാൾ എത്ര
േയാ വർഷങ്ങളായി എെന്റ പ്രപിതാമഹന്മാരും മറ്റും
വച്ചു പൂജിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഇതു േസ്റ്ററ്റിെന്റ വകയാ
ണു്. ചുവന്ന പട്ടിൽനിന്നു് ഞാെനടുത്തു െകാണ്ടു വന്ന
ഈ വാൾ അങ്ങ് തിരുമനസ്സിെന കാണിച്ചു് കല്പന വാ
ങ്ങി മ്യൂസിയത്തിൽ വയ്ക്കണം. എനിക്കു് ആയിരം രൂപ
യും തരണം.” ശുദ്ധാത്മാവായ ഡയറക്ടർ വാൾ വാങ്ങി
ച്ചു മഹാരാജാവിെന കാണിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അതു
െതാട്ടു കണ്ണിൽ വച്ചു വന്നു ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞതായി പു
ളുവൻ അമ്മാവൻ ഞങ്ങെള അറിയിച്ചു. ആയിരം രൂപ
അേദ്ദഹം സർക്കാരിൽ നിന്നു വാങ്ങിയിരിക്കാനും ഇട
യുണ്ടു്. പില്ക്കാലത്തു കാഴ്ചബംഗ്ളാവിൽ വീരേയാദ്ധാവി
െന്റ വാൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുേന്നാ എെന്നനിക്കറിഞ്ഞുകൂ
ടാ. (ഒരു വാൾ അവിെട കണ്ടതായി ഓർമ്മയുണ്ടു്.)
കലാകൗമുദിയിൽ
ശ്രീ. ടി. െക. ശങ്കരനാ
രായണൻ എഴുതിയ
‘വിസ്മയചതുരം’ അയ്യ
പ്പൻ മാർത്താണ്ഡപ്പി
ള്ളയുെട വാളല്ല; പുളു
വെന്റ അസത്യകഥനം
െകാണ്ടു് ആ േയാദ്ധാ
വിെന്റ വാളായി മാറിയ
കള്ള വാളാണു്. കഥ
െയാന്നും സംഗ്രഹിച്ചു
പറഞ്ഞു സ്ഥലം െമന
െക്കടുേത്തണ്ട കാര്യമില്ല.

പട്ടം താണു പിള്ള

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
ഒരു കഥ ഓർമ്മയിെല
ത്തുന്നു റ്റിബറ്റിെല ഒര
മ്മ മകേനാടു് എന്നും
ആവശ്യെപ്പടുമായിരു
ന്നു ബുദ്ധെനസ്സംബന്ധി
ച്ച ഏെതങ്കിലും പാവന
മായ സ്മാരകാവശിഷ്ടം
െകാണ്ടു െകാടുക്കാൻ
ഒരു ദിവസം സഞ്ചാര
ത്തിനു േവണ്ടി പുറെപ്പട്ട
മകെന അവർ ഓർമ്മി
പ്പിച്ചു: “നീ ഞാൻ പറ
ഞ്ഞതു െകാണ്ടു വന്നി
െല്ലങ്കിൽ ചത്തു കളയും”. അവൻ ഏെറ ദൂരം നടന്ന
േപ്പാൾ ഒരു പട്ടിയുെട തലേയാടും അതിെലാരു പല്ലും
കണ്ടു. അവൻ പല്ലു് അടർത്തിെയടുത്തു് മഞ്ഞപ്പട്ടിൽ
െപാതിഞ്ഞു് അമ്മയ്ക്കു െകാണ്ടു െചന്നു െകാടുത്തിട്ടു് അറി
യിച്ചു: “ബുദ്ധെന്റ പല്ലാണിതു് ” ആ പാവെപ്പട്ട സ്ത്രീ പല്ലു്
ഒരു േദവാലയത്തിനകത്തുവച്ചു പൂജിച്ചു. കുെറക്കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ പല്ലു് തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അദ്ഭുതസംഭവങ്ങൾ
അതിൽ നിന്നു് ഉണ്ടായി. പാവനവസ്തുക്കളും ഉദ്ഭവിച്ചു.
പട്ടിപ്പല്ലിെനേപ്പാെലയുള്ള ക്ഷുദ്രസംഭവങ്ങെള ഭാവന
െകാണ്ടു തിളക്കി മഹാദ്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണു്
കലാകാരൻ. ശങ്കരനാരായണൻ അതു മനസ്സിലാക്കി
യാൽ ഇമ്മാതിരി കഥകൾ എഴുതുകയില്ല.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുകില്ല.

രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കന്മാെരക്കുറിച്ചു് ഒന്നും പറയുകില്ല
എെന്നാെക്ക എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും പട്ടം താണു
പിള്ളെയക്കുറിച്ചു നിങ്ങളുെട അഭിപ്രായം ഒന്നു പറ
യു.

ഉത്തരം: അേദ്ദഹം സത്യസന്ധനായിരുന്നു. പേക്ഷ,
അനുചരന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത കളങ്കെപ്പടുത്തിയതു
െകാണ്ടു് ആ സത്യസന്ധത പ്രേയാജനമില്ലാെത
യായി.

േചാദ്യം: സ്ത്രീകളില്ലാത്ത േലാകെത്തക്കുറിച്ചു സ്ത്രീവി
േദ്വഷിയായ നിങ്ങൾക്കു സങ്കല്പിക്കാനാവുേമാ?

ഉത്തരം: പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത േലാകെത്തക്കുറിച്ചു പു
രുഷവിേദ്വഷിണിയായ നിങ്ങൾക്കു സങ്കല്പിക്കാനാ
വുേമാ?

േചാദ്യം: യമരാജസേഹാദരനായ ൈവദ്യരാജനു

നമസ്കാരം. യമൻ പ്രാണെന മാത്രേമ അപഹരി
ക്കുന്നുള്ളു. ൈവദ്യൻ പ്രാണെനയും പണെത്തയും
അപഹരിക്കുന്നു. ഇതുേപാെല ഒരു പ്രസ്താവം നി
ങ്ങൾക്കു നടത്താേമാ?

ഉത്തരം: േറഡിേയാ േസ്റ്റഷേന, നിനക്കു നമസ്കാരം.
നീ ഞങ്ങളുെട കാതു ചീത്തയാക്കുന്നു. ദൂരദർശൻ
േകന്ദ്രേമ നമസ്കാരം. നീ ഞങ്ങളുെട കാതും കണ്ണും
ചീത്തയാക്കുന്നു.

േചാദ്യം: പതിെനാന്നു് ചീത്തയായ അക്കമാേണാ?
ഉത്തരം: അേത തിരുവനന്തപുരെത്ത െകട്ടിടമുടമ
സ്ഥന്മാർ പതിെനാന്നു മാസം കഴിയുേമ്പാഴാണു്
വാടകക്കാെര ഗളഹസ്തം െചയ്യുന്നതു്.

േചാദ്യം: നിങ്ങൽ േഡാഗ്മാറ്റിക് നിരൂപകനേല്ല?
ഉത്തരം: സ്വമതശാഠ്യമില്ലാത്ത നിരൂപകൻ നിരൂപ
കനല്ല. വിമർശകൻ വിമർശകനുമല്ല.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ വാടക വീടുകളിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ള
തുെകാണ്ടു േചാദിക്കുകയാണു്. ആ താമസത്തിൽ
സ്മരണീയങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: അനുഭവങ്ങേളയുള്ളു. അഡ്വാൻസ് െകാടു

ക്കുന്ന തുക പലരും തിരിച്ചു തരില്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു
െപാലീസുകാരെനെക്കാണ്ടു ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയിേട്ട
അയ്യായിരം രൂപ തിരിച്ചു തന്നുള്ളു. ഭാവിയിൽ വരു
ന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ, വാട്ടർ ബിൽ ഇവയുെട തുക
െയടുത്തു െകാണ്ടു ബാക്കിയുള്ളേത എനിക്കു നല്കി
യുള്ളു. ഞാൻ ആദ്യമായി െകട്ടിടത്തിൽ പ്രേവശി
ക്കുേമ്പാൾ എല്ലാ ബൾബുകളും എരിഞ്ഞതായി കാ
ണും. വീടു വിട്ടു െകാടുക്കുേമ്പാൾ എരിഞ്ഞ ബൾബു
കൾ തിരിച്ചു് ഇട്ടു െകാടുക്കാനായി ഓേരാ വീട്ടിലും
െചന്നു് എരിഞ്ഞു േപായ ബൾബുേണ്ടാ എന്നു േചാ
ദിച്ചു് അവ േശഖരിച്ചു വിളക്കുകളിൽ തിരുകിെക്കാടു
ത്തിട്ടുണ്ടു്.

േചാദ്യം: ‘ഒന്നുചിരിക്കു’ എന്നു നിങ്ങൾ ഏെതങ്കിലും
സ്ത്രീേയാടു പറഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ബാല്യകാലത്തു് ഇല്ല. യൗവന കാലത്തു്

ഇല്ല. മധ്യവയസ്കനായേപ്പാഴും ഇല്ല. പ്രായം കൂടിയ
ഇക്കാലത്തുമില്ല. എങ്കിലും സിഗ്ററ്റ് കത്തിക്കാൻ
തീെപ്പട്ടി ൈകയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
േഹാൾഡറിൽ സിഗ്ററ്റ് വച്ചു െകാണ്ടു േറാഡിലൂെട
നടക്കും.’ പരിചയമുള്ള ഏെതങ്കിലും സുന്ദരി എെന്ന
േനാക്കി ബഹുമാനപൂർവം ചിരിച്ചാൽ സിഗ്ററ്റ് താ
േന കത്തും. സുന്ദരിയുെട ചിരിക്കു് സിഗ്ററ്റ് കത്തി
ക്കാനുള്ള മാന്ത്രിക ശക്തിയും ചൂടുമുണ്ടു്.

□

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

