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സാഹിത്യവാരഫലം
1995/07/02-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

തയിരു കടഞ്ഞാൽ െവണ്ണ
ഉയരുന്നതു േപാെല ഏതു
ജീവിത സംഭവം ചിലെരടുത്തു
പ്രതിപാദിച്ചാലും െതാഴി�
ലാളി-മുതലാളി ബന്ധം
എന്ന െവണ്ണ ഉയർന്നു
വരും. അതു് നമ്മെളടുത്തു
ഭക്ഷിച്ചു െകാള്ളണം. ചി�
ലർ തങ്ങളുെട കുടവയർ
തടവിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു
േപാെല, മീശ പിരിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നതു േപാെല
ൈലംഗിക കാര്യങ്ങൾ
അനവരതം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

മാന്യന്മാർ പ്രേവശിക്കാൻ
മടിക്കുന്നിടത്തു് ഇരച്ചുക�
യറുന്ന ചിലരുണ്ടു്. അസ�
ഭ്യമായതിെന്റ മണ്ഡലമാ�
ണു് അെതന്നു െതറ്റിദ്ധരി�
ക്കരുതു്. തികച്ചും സഭ്യംത�
െന്ന. പേക്ഷ, ഇരച്ചുകയ�
റ്റംെകാണ്ടു് നിരന്തരമായ
സംസാരംെകാണ്ടു് അവർ
ആ മണ്ഡലെത്ത അസഭ്യ�
മാക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു
ബന്ധുവിേനാെടാരുമിച്ചു്
എനിക്കു് ഒരു വിവാഹത്തി�
നു േപാേകണ്ടതായി വന്നു. അയാളുെട നാലു കൂട്ടുകാരു�
മുണ്ടു്. വസ്തുക്കൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിലും അന്യെന്റ വക
പിടിച്ചുപറിക്കുന്നതിലും തനിക്കു് ഒരവകാശവുമിെല്ലങ്കി�
ലും കിട്ടിയാലിരിക്കെട്ട എന്ന വിചാരത്താൽ ഭൂമിക്കു�
േവണ്ടി മെറ്റാരുവെന്റ േപരിൽ െകയ്സ് െകാടുക്കുന്ന�
തിലും തൽപരനായ അയാൾ കാറിൽ കയറാത്ത താ�
മസം ഐ.ആർ.എട്ടു് എന്ന െനല്ലിെനക്കുറിച്ചു കൂട്ടുകാ�
േരാടു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. അവരും അയാെളേപ്പാെലത�
െന്ന. മറ്റു െനല്ലിനങ്ങെളക്കുറിച്ചു വാേതാരാെത അവരും
സംസാരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു പുനലൂെരത്തുന്ന�
തുവെര ബന്ധു ഐ.ആർ.എട്ടു്, കളമടിക്കൽ, െകായ്ത്തു്,
കൂലിെകാടുക്കൽ ഇവെയക്കുറിച്ചു് അനവരതം സംസാ�
രിച്ചു. തിരിച്ചു് അവരുെടകൂെട േപാന്നാൽ എെന്റ പ്രാ�
ണൻ െപാേയ്പാകുെമന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ ‘എനി�
ക്കു ചിലെര കാണാനുണ്ടു്. നിങ്ങൾ കാറിൽ െപാെയ്ക്കാ�
ള്ളൂ. ഞാൻ ബസ്സിൽ വരാം’ എന്നു പറഞ്ഞു രക്ഷെപ്പ�
ട്ടു. ചിലരിങ്ങെനയാണു്. ഏകേനത്രന്മാരാണു് അവർ.
ഒരുവിഷയെത്തക്കുറിച്ചു മാത്രേമ അക്കൂട്ടർക്കു വിചാ�
രിക്കാനാവൂ. സംസാരിക്കാനാവൂ. നിത്യജീവിതത്തിൽ
ഏതു മണ്ഡലത്തിലും കാണാവുന്ന ഇത്തരം ആളുകെള
േനാവലുകളിലും െചറുകഥകളിലും ദർശിക്കാം. റഷ്യൻ
നാടകകർത്താവും കഥാകാരനുമായ െചേഹാഫിെന്റ
ഒരു കഥയിൽ സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ചു മാത്രം വിചാരിക്കുകയും
പറയുകയും െചയ്യുന്ന ഒരുവനുണ്ടു്. സ്ത്രീേയാ? എങ്കിൽ
അവൾ ശയനീയത്തിൽ ശയിക്കാനുള്ളവൾ മാത്രമാ�
ണു് അയാൾക്കു് ജീവിതം ആഹ്ളാദകരമാവുന്നതു്, വി�
ഷാദാത്മകമാകുന്നതു്, ൈവരസ്യപൂർണ്ണമാകുന്നതു് സ്ത്രീ�
യാലാെണന്നാണു് അയാളുെട മതം. ജീവിതം ദുഃഖപൂർ�
ണ്ണമാേയാ? എന്നാലതു സ്ത്രീെയെക്കാണ്ടുതെന്ന അവ�
െളയാണു് അതിനു കുറ്റെപ്പടുേത്തണ്ടതു് ഒരു പുതിയ ജീ�
വിതം ഉദയംെകാേണ്ടാ, നൂതനങ്ങളായ ആദർശങ്ങൾ
ആവിർഭവിേച്ചാ? എങ്കിൽ സ്ത്രീതെന്ന അതിനു കാരണം.
ശരീരത്തിെല െസല്ലുകെളക്കുറിേച്ചാ ജന്മവാസനകെള�
ക്കുറിേച്ചാ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നിടത്തു് അയാൾ
ഇരിക്കുന്നുെവന്നു വിചാരിക്കുക. അയാൾ അതു േകൾ�
ക്കില്ല, അതിെനക്കുറിച്ചു മിണ്ടുകില്ല. അക്കാര്യങ്ങൾ
അയാൾക്കു കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുകേയയില്ല. എന്നാൽ
ൈലംഗികേവഴ്ചയ്ക്കുേശഷം െപൺചിലന്തി ആൺചില�
ന്തിെയ വിഴുങ്ങുന്നുെവന്നു് ആെരങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉട�
െന അയാളുെട മുഖം തിളങ്ങും, കണ്ണുകൾ ജിജ്ഞാസ�
െകാണ്ടു ജ്വലിക്കും. നിങ്ങൾ അയാളുെമാത്തു് െതരുവിലൂ�
െട നടക്കുകയാെണന്നു വിചാരിക്കു. ഒരു െപൺകഴുത�
െയ കണ്ടുെവന്നും കരുതൂ. ഉടെന അയാൾ നിങ്ങേളാടു
േചാദിക്കും. ‘െപൺകഴുതെയ ഒട്ടകവുമായി ഇണ േചർ�
ത്താൽ ജനിക്കുന്നതു് എന്തായിരിക്കും?’

െചേഹാഫ്

ഇമ്മട്ടിൽ ഏകവീക്ഷ�
ണഗതിയുള്ള എഴുത്തു�
കാർ ഏെറയാണു് േക�
രളത്തിൽ. തയിരു കട�
ഞ്ഞാൽ െവണ്ണ ഉയരു�
ന്നതുേപാെല ഏതു ജീ�
വിതസംഭവം ചിലെര�
ടുത്തു പ്രതിപാദിച്ചാലും
െതാഴിലാളി-മുതലാളി
ബന്ധം എന്ന െവണ്ണ
ഉയർന്നുവരും. അതു്
നമ്മെളടുത്തു ഭക്ഷിച്ചു�

െകാള്ളണം. ചിലർ തങ്ങളുെട കുടവയർ തടവിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല, മീശ പിരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു�
േപാെല ൈലംഗിക കാര്യങ്ങൾ അനവരതം പ്രതിപാദി�
ക്കുന്നു. ആെരാെക്കയാണു് ഇതു െചയ്യുന്നെതന്നു പറയാ�
വുന്നേതയുള്ളു. പേക്ഷ, ശത്രുക്കളുെട ‘എണ്ണം കൂേട്ടണ്ടതി�
ല്ലാത്തതുെകാണ്ടു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരുകാര്യംതെന്ന
ഒരു കഥാകാരേനാ കവിേയാ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു് അനു�
വാചകെന്റ കരണത്തടിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണു്. ഇതു ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുെകാണ്ടു പ്രേയാജനമിെല്ലന്നു് എനി�
ക്കറിയാം. അന്യെന്റ െചകിട്ടിലടിക്കുന്നവനു് അതു നട�
ത്തിേയ മതിയാവൂ. അടിക്കരുതു് എന്നു മാത്രേമ എനി�
ക്കു് അേപക്ഷിക്കാനുള്ളൂ.

പൂർവ്വകാലസ്മരണകൾ

ഈത്താേലാ കാൽവീേനാ

ബാല്യകാലസ്മൃതികൾ!
എെന്താരു ൈവവിധ്യ�
വും ൈവജാത്യവുമാ�
ണു് അവയ്ക്ക്! എം.െക.
ത്യാഗരാജ ഭാഗവത�
രും എസ്.ഡി. സുബ�
ലക്ഷ്മിയും േചർന്നഭിന�
യിച്ച എത്രെയത്ര നാ�
ടകങ്ങളാണു് ഞാൻ
കണ്ടതു്. ആലപ്പുഴ കി�
ടങ്ങാം പറമ്പുൈമതാ�
നത്തു് േദവീവിലാസം
െകാട്ടകയുണ്ടായിരുന്നു. അവിെടയായിരുന്നു നാടക�
ങ്ങൾ ൈകനിക്കര കുമാരപിള്ള േവലുത്തമ്പിയായി രം�
ഗെത്തത്തി ‘െവട്ടനിയാ, െവട്ടു്’ എന്നു് അനുജേനാടു്
അേപക്ഷിക്കുന്നതു േകട്ടു ത്രസിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടു് ഞാൻ ആ
െകാട്ടകയിൽത്തെന്ന. കവി ഹരീന്ദ്രനാഥ് ചേട്ടാ പാ�
ദ്ധ്യായ ആകൃതിസൗഭഗത്തിെന്റ ഉടെലടുത്ത രൂപമായി
എസ്.ഡി. വിദ്യാലയത്തിെല ആനി ബസന്റ് േഹാളി�
െല പ്ളാറ്റ്േഫാമിൽനിന്നു സംസാരിക്കുന്നതു ഞാൻ
േകട്ടു. െഹഡ്മാസ്റ്റർ മേഞ്ചരി രാമകൃഷ്ണയ്യർസാർ അേദ്ദ�
ഹേത്താടു േനരേമ്പാക്കു പറയുന്നതും അേദ്ദഹം െപാ�
ട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. ശബരിമലയിൽ േപാ�
കാൻ മാലയിട്ട ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള താടിവളർത്തി
േകാട്ടിെന്റ ബട്ടൺസിടാെത തിരുവനന്തപുരെത്ത െച�
ങ്കൽച്ചൂള േറാഡിലൂെട െമെല്ല നടന്നു വന്നതും ബഹുമാ�
നേത്താെട അേദ്ദഹെത്ത േനാക്കിയ എെന്ന ‘എെന്ന
അറിയിേല്ല, ഞാനാണു് ചങ്ങമ്പുഴ’ എന്ന മട്ടിൽ തിരിച്ചു
േനാക്കിയതും എനിേക്കാർമ്മയുണ്ടു്. േകശവേദവും ഭാ�
ര്യയും വളർത്തുമകളും തിരുവനന്തപുരെത്ത ന്യൂ തിയറ്റ�
റിലിരുന്നു സിനിമ കാണുേമ്പാൾ ൈവകിെച്ചന്ന ഞാ�
നും കുടുംബവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ െതാട്ടടുത്തുെചന്നു് ഇരി�
ക്കാൻ ഇടയായതും തെന്റ നിഭൃതത്വെത്ത ലംഘിക്കാനി�
ടയാക്കിയ ഞങ്ങളുെട കടന്നുകയറ്റെത്ത െതാഴിലാളി
സാഹിത്യകാരൻ നീരസേത്താെട വീക്ഷിച്ചതും എെന്റ
സ്മരണയിൽനിന്നു മാഞ്ഞുേപായിട്ടില്ല. ഈ സംഭവത്തി�
നും വളെര വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപു് ഞാൻ സ്ക്കൂൾ വിദ്യാർ�
ത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തു് മലയാള മേനാരമ ആഴ്ചപ്പതി�
പ്പിൽ േകശവേദവിെന്റ ‘കളിക്കൂട്ടുകാരി’ എന്ന കഥ വാ�
യിച്ചു് ഹർഷപുളകിതനായതും ഓർമ്മിക്കുന്നു. കാലേമ�
െറക്കഴിഞ്ഞു് എനിക്കു് ഇമ്മട്ടിൽ ശ്രീ. ഗൗതമെന്റ “ശാ�
ന്തമായ ഈ നഗരം” (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് ) എന്ന
െചറുകഥെയക്കുറിച്ചു് ഓർമ്മയുണ്ടാവുേമാ? െപരുമ്പാ�
മ്പുേപാെല ഇഴയുന്ന ഇക്കഥയ്ക്കു് എന്തു േമന്മ? ആ ഇഴ�
ച്ചിലല്ലാെത മതശത്രുതയുെട േപരിൽ ഒരുത്തെന െവടി�
വയ്ക്കുന്നു. ചത്തവേനാ ചാകാൻ േപാകുന്നവേനാ ആയ
അയാെള നാലുേപർ േചർന്നു് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി
ആശുപത്രിയിേലക്കു് അയയ്ക്കുേമ്പാൾ അവരുെട ഉടുപ്പുക�
ളിൽ (മൂന്നുേപരുെട ഉടുപ്പുകളിൽ) േചാര പറ്റുന്നു. െപാലി�
സു് അവെര േചാദ്യംെചയ്യാൻ െസ്റ്റയ്ഷനിേലക്കു െകാ�
ണ്ടുേപാകുന്നു. വർഗ്ഗീയലഹളയ്ക്കു തുടക്കം കുറിക്കാവുന്ന
സംഭവം. കലാപരമായ ആവശ്യകതയ്ക്കു് അതീതമായ
ദീർഘത, സാംഗത്യമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളുെട വർണ്ണന,
തികഞ്ഞ സർവസാധാരണത ഇവെകാണ്ടു് മലിനമായ
ഒരു കഥെയേന്ന പറേയണ്ടു ഇതിെനക്കുറിച്ച്. അനുഭൂ�
തിജനകമല്ല ഈ രചന. സത്യത്തിെന്റ നാദം ഒരിടത്തു�
നിന്നും ഉയരുന്നുമില്ല. ഞാൻ പൂർവ്വകാലസ്മരണകളിേല�
ക്കു തിരിച്ചുേപാകെട്ട. ഇത്തരം കഥകൾ വായിക്കുന്നതി�
െനക്കാൾ എത്രേയാ നല്ല പ്രവൃത്തിയാണതു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: “ബഷീർ എന്തിനാണു് ഒരു വലിയ മരത്തി�
െന്റ ചുവട്ടിൽ ചാരുകേസരയിൽ കിടന്നതു്?”

ഉത്തരം: “മരം നട്ടുവളർത്തിയാൽ അതിെന്റ തണ�
ലിൽ ഇരിക്കുന്നതു് മരത്തിനു് ഇഷ്ടമാണു്. ബഷീ�
റിനും ഇഷ്ടമാണു്. പേക്ഷ, ബന്ധുവിെന വളർത്തി�
െക്കാണ്ടുവന്നു് അവെന്റ തണലിൽ ഇരിക്കാെമന്നു
കരുതരുതു്. ആ ഇരിപ്പു് ഇരിക്കുന്നവനു് ഇഷ്ടമല്ല.
ബന്ധു ഇരിക്കാെനാട്ടു സമ്മതിക്കുകയുമില്ല.”

േചാദ്യം: “മരണം നടന്ന വീട്ടിൽ െചന്നാൽ ഒന്നും
േചാദിക്കരുതു്, മിണ്ടാെത കുെറേനരമിരുന്നിട്ടു തിരി�
ച്ചു േപാരണം എന്നു നിങ്ങൾ മുൻെപഴുതിയതിെന്റ
അർത്ഥെമന്താണു്?”

ഉത്തരം: “ദുഃഖം തീക്ഷ്ണമായിരിക്കുേമ്പാൾ ആശ്വസി�
പ്പിക്കുന്നവെനയും തത്ത്വചിന്ത പറയുന്നവെനയും
മരണകാരണം അേന്വഷിക്കുന്നവെനയും വിഷാദി�
ക്കുന്നവൻ െവറുക്കും. അതുെകാണ്ടു നിശ്ശബ്ദനായി
അല്പേനരം ഇരിക്കു. തിരിച്ചുേപാരു.”

േചാദ്യം: “നിങ്ങൾ മണ്ടനേല്ല?”

ഉത്തരം: “അേത, ഞാൻ രാത്രിയിൽ കുടിക്കാൻ
െകാണ്ടുവയ്ക്കുന്ന െവള്ളം പാത്രത്തിെന്റ അടപ്പുതുറ�
ന്നു മൂന്നുതവണ ഫ്ളാഷ് ൈലറ്റുെകാണ്ടു േനാക്കിയി�
േട്ട കുടിക്കു. പേക്ഷ, സംഘംേചർന്നു് ചില ആളുകൾ
മാസ് െപറ്റിഷൻ െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ വായിച്ചുേനാ�
ക്കാെത ഒപ്പിട്ടുെകാടുക്കും. ഇതു മണ്ടെന്റ ലക്ഷണം.
ബാങ്കിൽനിന്നു പണം വാങ്ങിയാൽ അതു തരുന്ന
സ്ത്രീെയേയാ പുരുഷെനേയാ നീരസെപ്പടുത്താൻ
മടിച്ചു് എണ്ണാെത വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപാരാറുണ്ടു്. അടു�
ത്തകാലത്തു് ഒരു ബാങ്കിൽനിന്നു നാലായിരം രൂപ
കാഷ്യർതന്നു. എല്ലാം നൂറുരൂപ േനാട്ടുകൾ കിട്ടിയ�
യുടെന എണ്ണാെതമടക്കി േപാക്കറ്റിൽ വച്ചു. ആരും
എടുക്കാതിരിക്കാനായി ൈകേലസ് അതിെന്റ പുറ�
ത്തു് അമർത്തിവച്ചു. ടാക്സിയിൽ കയറി വീട്ടിെലത്തി.
േനാട്ടുകൾ എണ്ണിേനാക്കി 38 േനാട്ടുകേള ഉണ്ടാ�
യിരുന്നുള്ളു. നാലായിരം രൂപയ്ക്കു പകരം മൂവായി�
രത്തിെയണ്ണൂറു രൂപ മാത്രം. അങ്ങു േപാകെട്ട 200
രൂപ എന്നു കരുതി. ആേരാടും പരാതി പറഞ്ഞില്ല.
ആേരാപറഞ്ഞു ചില ബാങ്കുകളിൽ ഇതു സ്ഥിരമാ�
യി നടക്കുന്ന െതാഴിലാെണന്നു് ഞാൻ മണ്ടൻ.”

േചാദ്യം: “പുരുഷൻ േപടിക്കുന്നതു് ആെര?”

ഉത്തരം: “പുരുഷൻ സ്ത്രീേയാടു മര്യാദയില്ലാെത െപ�
രുമാറുേമ്പാൾ അവൾ േനാക്കുന്ന േദഷ്യംകലർന്ന
േനാട്ടമുണ്ടേല്ലാ. അതിെന േപടിക്കാത്ത പുരുഷന്മാ�
രില്ല. േജാസൈഫെന്റ ആ രീതിയിലുള്ള േനാട്ടെത്ത
െനേപ്പാളിയനും േപടിച്ചിരിക്കും.”

േചാദ്യം: “ചങ്ങമ്പുഴയും മാെറ്റാലിക്കവികളും തമ്മി�
െലേന്ത വ്യത്യാസം?”

ഉത്തരം: “ചങ്ങമ്പുഴ നീലാന്തരീക്ഷത്തിെല ജ്വലിക്കു�
ന്ന സൂര്യൻ. വയലാർ രാമവർമ്മ ആ സൂര്യെന്റ രശ്മി�
കെള പ്രതിഫലിപ്പിച്ച കണ്ണാടി.”

േഡാക്ടർസി. ഭരതു് ചന്ദ്രനും േഡാക്ടർ ദി�
േനഷ് െക. നായരും

“ചങ്ങമ്പുഴയും മാെറ്റാലി�
ക്കവികളും തമ്മിെലേന്ത
വ്യത്യാസം?” “ചങ്ങമ്പുഴ നീലാ�
ന്തരീക്ഷത്തിെല ജ്വലിക്കുന്ന
സൂര്യൻ. വയലാർ രാമവർമ്മ
ആ സൂര്യെന്റ രശ്മികെള
പ്രതിഫലിപ്പിച്ച കണ്ണാടി.”

ഇരുപത്തിയാറുെകാല്ലം
ഒരാഴ്ചേപാലും മുടങ്ങാത്ത
‘സാഹിത്യവാരഫലം’
എന്ന ഈ പംക്തി കഴി�
ഞ്ഞയാഴ്ച മുടങ്ങിേപ്പായി.
കാരണം ഞാൻ തിമിരം മാ�
റ്റാൻ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിേധയ�
നായി എന്നതാണു്. മധുരയിലല്ലാെത, തിരുെനൽേവ�
ലിയിലല്ലാെത ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തരുെതന്നു് പലരും
എേന്നാടു പറഞ്ഞു. പേക്ഷ, ഞാനതും െചവിെക്കാണ്ടി�
ല്ല. പ്രശസ്തനായ കാർഡിേയാളജിസ്റ്റ് േഡാക്ടർ സി. ഭര�
തു് ചന്ദ്രെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധമായി ചികിത്സ
നടത്തുന്ന തിരുവനന്തപുരെത്ത ശ്രീ ഉത്രാടം തിരുനാൾ
ആശുപത്രിയിലാണു് ഞാൻ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു െചന്നതു്.
അവിടെത്ത േനത്രവിഭാഗത്തിെന്റ േമധാവി േഡാക്ടർ
ദിേനഷ് െക. നായരാണു്. പ്രഗല്ഭനും വിനയസമ്പന്ന�
നുമായ ആ േഡാക്ടർ ഏതാണ്ടു് ഇരുപതു മിനിറ്റുെകാണ്ടു്
എെന്റ തിമിരം മാറ്റി Intra ocular lens വച്ചു. േദാഷരഹി�
തമായ പ്ളാസ്റ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസാണു് ഈ െലൻസ്.
അതു് polymethyl methacrylate െകാണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാ�
െണന്നു് എവിെടേയാ ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ശരി�
യാേണാ എേന്താ? എന്തുമാകെട്ട അതു വച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടു്
അടുത്ത ദിവസം െകട്ടഴിച്ചേപ്പാൾ എെന്റ അന്ധകാര�
മയമായ േലാകം പ്രകാശപൂർണ്ണമായി. എനിക്കു കാഴ്ച
തന്ന േഡാക്ടർക്കു നന്ദി.

ഡിസ്െറയ്ലി

Cataract (തിമിരം)
വേന്നാ എന്നാൽ മധു�
രയിേലക്കു് ഓടൂ എന്നാ�
ണു് െചാല്ലു്. മധുരയിെല
ചികിത്സാസമ്പ്രദായ�
െത്ത ഞാൻ വിമർശി�
ക്കുന്നില്ല. ഒന്നാന്തരമാ�
യിരിക്കാമതു്. പേക്ഷ,
ഉത്രാടം തിരുനാൾ
ആശുപത്രിയിെല ചികി�
ത്സാരീതി അതിെന്റ പി�
ന്നിലല്ല എന്നു് അനുഭ�
വം െകാണ്ടു ഞാൻ പറ�
യുന്നു. മധുരയിെല ആശുപത്രിയിൽനിന്നു് ശസ്ത്രക്രിയ
കഴിഞ്ഞു വരുന്നവർ ഒരു മാസം കഴിേഞ്ഞ കുളിക്കാറു�
ള്ളു. വായനയും എഴുത്തും അവർക്കു് കുേറ മാസേത്ത�
ക്കു നിഷിദ്ധങ്ങളേത്ര. ഞാൻ ഒരാഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞു കുളിച്ചു.
ഒന്നരയാഴ്ച കഴിഞ്ഞു് ഇെതഴുതുന്നു. എഴുതാൻേവണ്ടി
വാരികകൾ വായിച്ചു.

ഒരു പറട്ട േനാവലാണു് ഡി�
സ്െറയ്ലിയുെട ‘െഹൻട്രീറ്റ
െറ്റമ്പിൾ’. ജീവിതത്തിെന്റ
അംശം േപാലുമില്ലാത്ത
ഒരു രചന. ചന്തുേമേനാെന്റ
േനാവൽ അങ്ങെനയല്ല. അതു്
ജീവിതം െകാണ്ടു തുടിക്കുന്നു.

ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നതിനു
മുൻപു് േഡാക്ടർ ഭരത്ചന്ദ്ര�
െന്റ ചികിത്സയ്ക്കും ഞാൻ
വിേധയനായി. രക്തത്തി�
െല പഞ്ചാരയുെട അളവു്
അേദ്ദഹം വിദഗ്ദ്ധമായ ചി�
കിത്സെകാണ്ടു കുറച്ചു. ഈ
രണ്ടു േഡാക്ടർമാരും—ഭരതു് ചന്ദ്രനും ദിേനഷ് െക. നാ�
യരും—ശ്രീ ഉത്രാടം തിരുനാൾ ആശുപത്രിയിെല രണ്ടു
രത്നങ്ങളാണു്.

ജീലാസ്

മീലവാൻ ജീലാസ്

യൂേഗാസ്ലാവ് രാഷ്ട്രീയ�
േനതാവും എഴുത്തുകാര�
നുമായിരുന്നു മീലവാൻ
ജീലാസ് (Milovan
Djilas) റ്റീേറ്റായുെട
സഹചാരിയായിരു�
ന്ന അേദ്ദഹം സമുന്ന�
തസ്ഥാനങ്ങളിേലക്കു്
ഉയർന്നു. റ്റീേറ്റായുെട
രാഷ്ട്രീേയാപേദശക�

നായിരുന്ന ജീലാസ് 1953-ൽ ൈവസ് പ്രസിഡന്റായി.
1954-ൽ പ്രസിഡന്റ് ആേകണ്ടിയിരുന്ന അേദ്ദഹം െപാ�
ടുന്നെന ഡിസ്മിസ് െചയ്യെപ്പട്ടു. കാരാഗൃഹത്തിലാവുക�
യും െചയ്തു. അടുത്തകാലത്തു് (1995 ഏപ്രിലിൽ) അേദ്ദ�
ഹം അന്തരിച്ചു. ശ്രീ.എൻ.ഇ. സുധീർ ജനയുഗം വാരിക�
യുെട േമദിനപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയ “ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്ത�
കെന്റ േവർപാടു്” എന്ന േലഖനം ജീലാസിെന്റ േസവന�
ങ്ങെളയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങെളയും വിലയിരുത്തു�
ന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സവിേശഷതയാർന്ന വ്യക്തിത്വ�
ത്തിേലക്കു ൈകചൂണ്ടുകയും െചയ്യുന്നു. പലരും വിചാരി�
ക്കുന്നു ജീലാസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനായിരുന്നുെവന്നു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകൾ എടുെത്തഴുതി അെതാരു
െതറ്റിദ്ധാരണയാെണന്നു സുധീർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

യൂേഗാസ്ലാവ്യെയക്കുറിച്ചു് A Paper House-The Ending
of Yugoslavia എന്ന നല്ല പുസ്തകെമഴുതിയ Mark Thomp-
son ജീലാസിെന േനരിട്ടു കണ്ടത്തിെന്റ വിവരണം ആ
പുസ്തകത്തിൽ നല്കുന്നുണ്ടു്. മാർക്ക് അേദ്ദഹേത്താടു പറ�
ഞ്ഞു: “Your autobiographies convinced me that Tito
was right to remove you from power, because you
would never have been dependable. You would al-
ways have followed your own convictions. You
broke with the party because it was becoming ad-
ministrative, Machiavellian instead of visionary.
Obsessed with revolutionary purity, you found this
too banal.” ഇതുേകട്ടു് ജീലാസ് ‘vulgar’ എന്നു കൂട്ടിേച്ചർ�
ത്തു. “Your conclusion is correct. From the point of
view of power, Tito was right. In the long term I
was right” എന്നും ജീലാസ് പറഞ്ഞു.

സമയം കഴിഞ്ഞുെവന്നു ജീലാസ് അടയാളം കാണിച്ച�
േപ്പാൾ മാർക്ക് എഴുേന്നറ്റു. അേദ്ദഹം കുടെയടുക്കാൻ
മറന്നുേപായി. തിരിച്ചുവന്നു വാതിലിൽ തട്ടിയേപ്പാൾ
പകുതി തുറന്ന കതകിനിടയിൽക്കൂടി കൂട നീട്ടെപ്പടുക�
യും വാതിൽ വീണ്ടും അടയ്ക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. ജീലാസി�
െന്റ േപ്രമ ഭാജനമായ Stefica-യാണു് കുടെയടുത്തു നീട്ടി�
യതു്.

കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ വിശുദ്ധി പരിപാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ച
ഒരു വിപ്ളവകാരിെയ േകരളീയർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി�
െക്കാടുക്കുന്ന സുധീറിെന്റ യത്നം ആദരണീയമാണു്.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

1. എെന്റ ഒരു ശിഷ്യൻ െപാലീസ് ഇൻെസ്പക്ടറായി. അേദ്ദ�
ഹം എെന്ന എവിെടവച്ചു കണ്ടാലും “അറ്റഷൻനടിച്ചു്”
സൽയൂട്ട് െചയ്യും. ആദ്യം സൽയൂട്ട് െചയ്തേപ്പാൾ എനി�
ക്കു വല്ലാത്ത ൈവഷമ്യമുണ്ടായി. ഈ പയ്യനു െതാഴു�
താൽേപ്പാേര എന്നായിരുന്നു എെന്റ വിചാരം. പിെന്ന�
പ്പിെന്ന അേദ്ദഹം സൽയൂട്ട് െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ എനിക്കു
വല്ലായ്മ േതാന്നിത്തുടങ്ങി. അടുത്തകാലത്തു് ഞാൻ
തിരുവനന്തപുരെത്ത കനകക്കുന്നുെകാട്ടാരത്തിെന്റ
മുൻപിൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ ഇൻെസ്പക്ടർ ശിഷ്യൻ ജീപ്പിൽ
േപാകുകയായിരുന്നു. എെന്നക്കണ്ടയുടെന ജീപ്പ് നിറു�
ത്തിച്ചു് ചാടിയിറങ്ങി െതാഴുതു ബഹുമാനപൂർവ്വം. സൽ�
യൂട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുനിന്ന ഞാൻ െവറുേപ്പാെട ‘നമസ്കാരം’
എന്നു പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുനടന്നുകളഞ്ഞു. ഞാെനാരു
കാർട്ടൂൺ വിേരാധിയാണു്. േലായുെട കാർട്ടൂണുകൾ�
േപാലും ഞാൻ േനാക്കുകില്ലായിരുന്നു. അങ്ങെനയിരി�
െക്ക ശേങ്കഴ്സ് വീക്ക് ലിയിൽ ശങ്കർ വരച്ച െനഹ്റുവിെന്റ
ഹാസ്യചിത്രം േനാക്കി ഇഷ്ടേക്കേടാടുതെന്ന. അന്നു മു�
തൽ െവറുേപ്പാെട ഏതു കാർട്ടൂണും ഞാൻ േനാക്കുന്നു.
ഇേപ്പാൾ സകല വാരികകളിലും പത്രങ്ങളിലും വരു�
ന്ന കാർട്ടൂണുകൾ േനാക്കിയിേട്ട ഞാൻ െചറുകഥകളും
േലഖനങ്ങളും വായിക്കുകയുള്ളൂ. കാർട്ടൂണുകെള ഞാൻ
െവറുക്കുന്നുെവങ്കിലും കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകേളാടു് എനിക്കു
േസ്നഹവും ബഹുമാനവുമുണ്ടു്. േയശുദാസൻ, സുകുമാർ,
രാജു, െക.എസ്. രഘു, േവണു, കൃഷ്ണൻ (കുങ്കുമം) ഇവ�
െരെയാെക്ക എനിക്കു് ഇഷ്ടമാണു്. ബഹുമാനമാണു്.
സർവ്വരാജ്യ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകേള സംഘടിക്കുവിൻ നി�
ങ്ങൾക്കു നഷ്ടെപ്പടാൻ അല്പജ്ഞനായ കൃഷ്ണൻനായരു�
െട ഹാസ്യചിത്ര വിേദ്വഷമല്ലാെത േവെറാന്നുമില്ല.

2. ഡിസ്െറയ്ലിയുെട Henrietta Temple എന്ന േനാവ�
ലിെന്റ അനുകരണമാണു് ഒ. ചന്തുേമേനാെന്റ മാസ്റ്റർ
പിസായ േനാവെലന്നു പലരും പറഞ്ഞതു േകട്ടു ഞാൻ
ആ േനാവൽ അേന്വഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിടത്തും
കിട്ടിയില്ല. അങ്ങെനയിരിെക്ക തിരുവനന്തപുരെത്ത
ആർട്സ് േകാേളജ് ൈലബ്രറിയിൽ ഞാൻ ആ പുസ്ത�
കം കണ്ടു. “ആർത്തി”േയാെട എടുത്തു വായിച്ചു. െഫർ�
ഡിനൻഡ് എെന്നാരു സാഹസികൻ ഒരുത്തിെയ വി�
വാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും അേപ്പാൾ പാ�
വെപ്പട്ട െഹൻട്രീറ്റെയ കാണുന്നതും അവെള േപ്രമിക്കു�
ന്നതും നിർദ്ധനയായ െഹൻട്രീറ്റ െപാടുന്നെന ധനിക�
യായി മാറുന്നതും മറ്റും വിവരിക്കുന്ന ഒരു പറട്ട േനാവ�
ലാണു് ഡിസ്െറയ്ലിയുെട ‘െഹൻട്രീറ്റ െറ്റമ്പിൾ’ ജീവി�
തത്തിെന്റ അംശംേപാലുമില്ലാത്ത ഒരു രചന. ചന്തുേമ�
േനാെന്റ േനാവൽ അങ്ങെനയല്ല. അതു് ജീവിതംെകാ�
ണ്ടു തുടിക്കുന്നു.

3. മിത്തുകളും നാേടാടിക്കഥകളും േചർത്തു് സറീയലിസ�
ത്തിെന്റ െടക്നിക് ഉപേയാഗിച്ചു േനാവലുകളും കഥകളും
എഴുതിയ ഈത്താേലാ കാൽവീേനാ േലാകസാഹി�
ത്യത്തിെല ഒരു മഹാസംഭവമാണു്. ആളിെന സംഭ�
വമാക്കിപ്പറയുന്ന െതറ്റു് വായനക്കാർ സദയം ക്ഷമി�
ക്കണം. ഈ സറീയലിസ്റ്റിക് െടക്നിക്കിലൂെട അേദ്ദഹം
സമകാലികേലാകെത്ത പരിഹാസപൂർവ്വം ചിത്രീക�
രിക്കുന്നു. നാേടാടിക്കഥകളിൽ തൽപരനായ കാൽ�
വീേനാ ഇറ്റലിയിെല അത്തരം കഥകളിൽ തൽപര�
നായതിൽ അദ്ഭുതെപ്പടാെനാന്നുമില്ല. ഇരുന്നൂറു നാ�
േടാടിക്കഥകൾ സമാഹരിച്ചു് കാൽവീേനാ പ്രസാധനം
െചയ്ത Italian Folktales എന്ന പുസ്തകം അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ മാസ്റ്റർ പീസാെണന്നുേപാലും പറയുന്നവരുണ്ടു്.
ജീവിതത്തിെന്റ ആന്തരമായ അർത്ഥം ധ്വനിപ്പിക്കുമാറു്
കാൽവീേനാ ഓേരാ കഥയും പുനരാഖ്യാനം െചയ്യുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമുജ്ജ്വലമായ അവതാരിക ഈ ഗ്ര�
ന്ഥത്തിനു ഭൂഷണമാണു്. A magic book and a classic
എന്നു് ൈറ്റം വാരികവാഴ്ത്തിയ ഈ കഥാസമാഹാര ഗ്ര�
ന്ഥത്തിെന്റ പാരായണം കാൽവീേനായുെട േനാവലു�
കളുെടയും കഥകളുെടയും അർത്ഥങ്ങെള കൂടുതൽ സ്പ�
ഷ്ടമാക്കിത്തരും (Penguin Books, p. 761, V. K. 15, Spl
Indian Price GBP 7.99).

□

https://ml.wikipedia.org/wiki/Anton_Chekhov
https://ml.wikipedia.org/wiki/Changampuzha_Krishna_Pillai
https://ml.wikipedia.org/wiki/Milovan_%C4%90ilas
https://ml.wikipedia.org/wiki/Milovan_%C4%90ilas
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Thompson_(media_executive)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Thompson_(media_executive)
https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Disraeli
https://en.wikipedia.org/wiki/Henrietta_Temple
https://en.wikipedia.org/wiki/Italo_Calvino


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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