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സാഹിത്യവാരഫലം
1995/08/27-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

െനറുദ

1971-ൽ സാഹിത്യരച�
നയ്ക്കു േനാബൽ സമ്മാ�
നം േനടിയ ചിലിയി�
െല കവി െനറുദയുമായി
അഭിമുഖ സംഭാഷണ�
ത്തിനു െചന്ന ഒെരഴുത്തു�
കാരി അേദ്ദഹേത്താ�
ടു േചാദിച്ചു: “തീയിൽ
വീണുേപായ, അങ്ങയു�
െട കൃതികെള അതിൽ�
നിന്നു രക്ഷിേക്കണ്ടി വന്നാൽ ഏതിെനയാവും അങ്ങു
രക്ഷിക്കുക?” െനറൂദ മറുപടി നല്കിയതു് ഇങ്ങെന: “അവ�
യിൽനിന്നു് ഒന്നിെനയും രക്ഷിക്കില്ല. എനിക്കു് അവ�
െകാണ്ടു് എന്താണാവശ്യം? ഞാൻ ഒരു െപൺകുട്ടി�
െയ രക്ഷിക്കും… അെല്ലങ്കിൽ നെല്ലാരു കൂട്ടം ഡിറ്റക്റ്റീവ്
കഥകെളയാവും… എെന്റ കൃതികെളക്കാളും അവയാ�
കും എെന്ന വളെരേയെറ രസിപ്പിക്കുക.” തെന്റ അസ�
ദൃശങ്ങളായ കലാസൃഷ്ടികെള െനറൂദ ഇങ്ങെന നിസ്സാ�
രങ്ങളാക്കി പറെഞ്ഞങ്കിലും ചിലിയിെല മാത്രമല്ല േലാ�
കമാെകയുള്ള ആളുകളിൽ ആരും അവ തീക്കു് ഇര�
യാകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അത്രയ്ക്കു് അവ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാ�
ണു്. വിേശഷിച്ചും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാസ്റ്റർപീസായി
കരുതെപ്പടുന്ന “Canto General.” എത്ര വർഷങ്ങളായി
ഞാൻ ആശിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കാവ്യെമാന്നു
വായിക്കാൻ! അതിെന്റ ഒരു ഭാഗമായ “The Heights
of Macchu Picchu” മാത്രമായി പ്രസാധനം െചയ്ത�
തു്. ഞാൻ പല പരിവൃത്തി വായിെച്ചങ്കിലും സമ്പൂർണ്ണ�
മായ കാവ്യത്തിലൂെട കടന്നു േപാകാൻ എെന്തന്നില്ലാ�
ത്ത കൗതുകമായിരുന്നു എനിക്കു്. ഈ ആഴ്ചയാണു്
എെന്റ അഭിലാഷത്തിനു സാഫല്യമുണ്ടായതു്. Jack
Schmitt ഇംഗ്ളീഷിേലക്കു തർജ്ജമ െചയ്തതും Roberto
Gonzalez Echevarria അവതാരിക എഴുതിയതുമായ
ആ മഹാഗ്രന്ഥം എെന്റ ൈകയിൽ കിട്ടി (University
of California Press, Berkereley, Los Angeles, Oxford,
pp. 407). ഞാനതു് ഇടവിടാെത വായിച്ചു… എെന്റ ഗുരു�
നാഥൻ േഡാക്ടർ െക. ഭാസ്കരൻ നായർ പറഞ്ഞ േപാ�
െല കവിതയുെട ഗന്ധർവ്വ േലാകേത്തയ്ക്കു് ഉയർന്നു േപാ�
വുകയും െചയ്തു.

വാൾട് വിറ്റ്മാൻ

ചിരന്തനമൂല്യമുള്ള കൃ�
തിക്കു് ഇംഗ്ളീഷിൽ
േമാണ്യുെമന്റൽ വർക്ക്
എന്നു പറയും. െനറൂദയു�
െട Canto General ആ
രീതിയിെലാരു കലാ�
സൃഷ്ടിയാണു്. Canto
General; എന്നാൽ
general song എന്നാ�
ണർത്ഥം. ഒരു വ്യക്തി�
യുെട ഗാനമല്ല. േലാക�
ജനതയ്ക്കു േവണ്ടിയുള്ള

ഗാനം. Song of Myself എഴുതിയ വാൾട് വിറ്റ്മാനുള്ള
മറുപടിയുമാകാം, കാേന്റാ ജനറൽ. ഇതു െനറൂദയുെട
രാഷ്ട്രവ്യവഹാര സംബന്ധിയായ ഇച്ഛാപത്രമാെണന്നു
— political testament ആെണന്നു് — നിരൂപകരാെക
ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു.

Jack Schmitt

കാവ്യത്തിെന്റ മർമ്മ�
സ്പർശിയായ ഭാഗം The
Heights of Macchu
Picchu എന്നതാണു്
(രണ്ടാമെത്ത ഭാഗം).
അതുെകാണ്ടു് നമുക്കു്
ആദ്യമായി അതിേല�
യ്ക്കു തെന്ന േപാകാം.
െതേക്കയേമരിക്കയു�
െട പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തു�
ള്ള സ്ഥലമാണു് െപറു.
അവിെട െകാളമ്പസിനു
(Columbus) മുൻപുള്ള ഒരു കാലയളവിൽ ജീവിച്ച ഇങ്ക
വർഗ്ഗത്തിെന്റ ദുർഗ്ഗസംരക്ഷിതമായ പട്ടണമാണു് മാച്ചു
പിക്ചൂ. ഒരു പാറെക്കട്ടിെന്റ മുകളിലാണതു്. സ്പാനിഷ്
ആക്രമണമുണ്ടായേപ്പാൾ ഇങ്കകൾ ഇവിെട പാർത്തിരി�
ക്കുെമന്നാണു് അഭ്യൂഹം. ഈ നഗരത്തിേലയ്ക്കുള്ള മൂവാ�
യിരത്തിലധികമുള്ള പടികൾ കയറിയ െനറൂദ അതി�
േനാടു േചാദിക്കുന്നു:

Macchu Picchu, did you put
stone upon stone and at the base, tatters?
Coal upon coal and at the bottom, tears?
Fire in gold and within it, the trembling
drop of red blood?
Bring me back the slave that you buried

വ്യക്തിയായ കവി സ്വന്തം വ്യക്തി�
ത്വെത്തക്കുറിച്ചു പാടുന്നതു് വിറ്റ്മാ�
െന്റ കാവ്യത്തിൽ നമ്മൾ േകൾക്കു�
ന്നു. സമൂഹത്തിെന്റ സമഗ്രമായ സ്വ�
ത്വെത്ത സ്പഷ്ടമാക്കുകയാണു് െന�
റൂദ. ഇമ്മട്ടിലാണു് അേദ്ദഹം കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് കവിയായി വിരാജിക്കുന്നതു്.

ഇവിെടയാണു്
ഊന്നൽ. കല്ക്കരിക്കു
മുകളിൽ കല്ക്കരി വച്ച�
േപ്പാൾ അവയ്ക്കു താെഴ
കണ്ണീരാേണാ? മാച്ചു
പിക്ചൂ: അതിെന്റ താ�
െഴ സംസ്കരിച്ച അടി�

മയുെട ശരീരം എവിെട? അതു തിരിച്ചു നല്കാൻ കവി
ആഹ്വാനം നടത്തുന്നു. പേക്ഷ, ആ അടിമകൾ പാറക�
ളുെട താെഴ നിന്നു തിരിച്ചു വരില്ല. കാലത്തിെന്റ അന്തർ�
ഭൗമതലത്തിൽ നിന്നു തിരിച്ചു വരില്ല. ആ സേഹാദ�
രെന്റ അയവില്ലാത്ത ശബ്ദം തിരിച്ചു വരില്ല. ഇങ്ങെന
കവി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു മുൻപു് അന്തരിച്ച െതാഴിലാ�
ളിയുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു് അവെന്റ ശക്തിെയ പ്ര�
ത്യക്ഷമാക്കുന്നു. െതാഴിലാളികെളാെക്ക മണ്ണടിഞ്ഞു.
പേക്ഷ, അവരുെട ശക്തിവിേശഷം സാകല്യാവസ്ഥ�
യിൽ വർത്തമാന കാലത്തിലും പ്രത്യക്ഷമാകും. ഉജ്ജ്വ�
ലമായ രീതിയിലാണു് െനറൂദ ഈ കാവ്യഭാഗം അവ�
സാനിപ്പിക്കുന്നതു്:

Give me silence; water, hope.
Give me struggle, iron, volcanoes
Cling to my body like magnets.
Hasten to my veins and to my mouth
Speak through my words and my blood.

അയസ്കാന്തെമന്നേപാെല, മരിച്ചവർ തെന്റ ശരീരേത്താ�
ടു േചർന്നു നിന്നു്, തെന്റ ഞരമ്പുകളിലും വായിലും എത്തി
തെന്റ വാക്കുകളിലൂെടയും രക്തത്തിലൂെടയും പ്രഖ്യാ�
പനം നടത്തണെമന്നാണു് െനറൂദയുെട അഭ്യർത്ഥന.
ഇതാണു് Canto General-െന്റ കാതലായ അംശം. വ്യ�
ക്തിയായ കവി സ്വന്തം വ്യക്തിത്വെത്തക്കുറിച്ചു പാടുന്ന�
തു് വിറ്റ്മാെന്റ കാവ്യത്തിൽ നമ്മൾ േകൾക്കുന്നു. സമൂഹ�
ത്തിെന്റ സമഗ്രമായ സ്വത്വെത്ത സ്പഷ്ടമാക്കുകയാണു്
െനറൂദ. ഇമ്മട്ടിലാണു് അേദ്ദഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കവിയാ�
യി വിരാജിക്കുന്നതു്.

ചരിത്രം രണ്ടുവിധത്തിലാണു്. ഒന്നു്, അധികാരികൾ
എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്ന ചരിത്രം. രണ്ടു്, സമൂഹപരിണാമ�
ത്തിെന്റ ചരിത്രം. ആദ്യേത്തതു് വ്യാജവും രണ്ടാമേത്തതു്
സത്യവുമാണു്. സത്യമായ ഈ ചരിത്രെത്ത—സ്പാനിഷ്
അേമരിക്കൻ ചരിത്രെത്ത—തേന്റതായ രീതിയിൽ വ്യാ�
ഖ്യാനിച്ചു് േദശീയതയുെട മഹത്ത്വം ഉദ്േഘാഷിക്കുകയാ�
ണു് െനറൂദ. അതിനുേവണ്ടി െകാളമ്പസിനു മുൻപുള്ള
അേമരിക്കൻ ചരിത്രം മാത്രമല്ല, മനുഷ്യെന്റ ആവിർഭാ�
വത്തിനു മുൻപുള്ള ചരിത്രവും അേദ്ദഹം ഭാവനെകാണ്ടു
കാണുന്നു. A Lamp on Earth എന്നു് കാവ്യത്തിെന്റ തുട�
ക്കം. അന്നു്

There’s no one, Listen, Listen to the tree
listen to the Araucanian tree.
There’s no one. Behold the stones

ഇങ്ങെന കാലത്തിെന്റ ക്രമാനുഗതാവസ്ഥ പരിപാലി�
ക്കാെത ചിലിെയ േകന്ദ്രസ്ഥാനത്തു നിറുത്തിെക്കാണ്ടു
െനറൂദ സ്പാനിഷ-അേമരിക്കൻ ചരിത്രമാെക സ്ഫുടീകരി�
ക്കുന്നു, വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ േസ്വച്ഛാധിപ�
തികെള നിന്ദിക്കുന്നു; വിേമാചകെര പ്രശംസിക്കുന്നു. നി�
ന്ദനവും പ്രശംസയും കലയുെട അതിരുകെള ലംഘിക്കു�
ന്നുെണ്ടങ്കിലും ഭാവാത്മക സൗന്ദര്യം ഏതിനും കിരീടം
വച്ചു െകാടുക്കുന്നുണ്ടു്.

I see a rose beside the
water, a little cup
of red eyelids
sustained aloft by an
ethereal sound:
a green-leaved light
touches the headsprings
and transfigures the forest
with solitary beings
with transparent feet,

(pp. 208)

ഇവിെട സൗന്ദര്യസൃഷ്ടി മാത്രേമയുള്ളു.

Mr. Truman arrives in the Island
of Peurto Rico the blue water
of our pure seas washes
his bloody fingers

(pp. 195)

ഇവിെട രക്തദാഹിയായ അേമരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രൂമ�
െന നിന്ദിക്കുന്നു.

േക്രാെച

തെന്റ നാടിെന്റ ചരി�
ത്രം, അവിടെത്ത പൂ�
ക്കൾ, തൃണങ്ങൾ, നദി�
കൾ, മൃഗങ്ങൾ ഇവെയ�
െയല്ലാം അതിശക്ത�
ങ്ങളായ വാങ്മയചിത്ര�
ങ്ങളാക്കി െനറൂദ ചിത്രീ�
കരിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ
അേദ്ദഹെത്ത അതിശ�
യിച്ച േവെറാരു കവി�
യിെല്ലന്നു വെര നമ്മൾ
പറഞ്ഞു േപാകും. ൈദ�
നം ദിന ജീവിതെത്ത
സമുന്നതമായ കലയാക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ ചാ�
രുത കാണണെമങ്കിൽ Canto General വായിക്കണം.
അങ്ങെന വായിക്കുേമ്പാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട സഹാ�
യേത്താെട അധികാരത്തിൽ വരികയും പിന്നീടു് അവ�
െര കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി മർദ്ദിക്കുകയും െചയ്ത ചിലി�
യിെല പ്രസിഡന്റിെന്റ േനർക്കു് അേദ്ദഹം െചാരിയുന്ന
ഉപാലംഭങ്ങൾ കലാപരമായ ആവശ്യകതയ്ക്കു് അതീ�
തമായവയാെണന്ന സത്യം നമ്മൾ വിസ്മരിക്കും. സ്റ്റാ�
ലിെന അതിരുകടന്നു വാഴ്ത്തുന്നതിെന്റ അനൗചിത്യവും
നമ്മൾ വിസ്മരിക്കും. 1949 െഫബ്രുഎറി 5-ആം തീയതി
കവി കാവ്യെമഴുതി അവസാനിപ്പിച്ചു.

The book ends here. It was born
of fury like a live coal like territories
of burned forests, and I hope
that it continues like a red tree
propagating its transparent burn

ഏെതങ്കിലും സാഹിത്യകാരൻ
ഈശ്വരനു തുല്യനാെണന്നു്
ആെരങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ?”
“േടാൾേസ്റ്റായിയുെട ഒരു േനാവൽ
ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു് ‘ഇതാ
ഈശ്വരൻ’ എന്നു് ഉദ്േഘാഷിച്ചു്
ദെസ്തെയഫ്സ്കി െതരുവിലൂെട
ഓടി. ഫ്രഞ്ച് കവി േബാദേലർ
ഈശ്വരനാെണന്നു് ഫ്രഞ്ച് കവി
റങ്േബാ (Rembaud) പറഞ്ഞു.

എന്നു പര്യവസാനത്തി�
നു മുൻപുള്ള വാക്കുകൾ.
രാഷ്ട്രവ്യവഹാരപരമായ
കവിത കുപ്രസിദ്ധമായ
വിധത്തിൽ ചീത്തക്ക�
വിതയാണു് എന്നു േക്രാ�
െച പറഞ്ഞതു് നിരർ�
ത്ഥകമാെണന്നു Canto
General വായിക്കുന്ന
ഏതു സഹൃദയനും പറ�

യും. അത്രയ്ക്കുണ്ടു് ഈ കാവ്യത്തിെന്റ സൗന്ദര്യം.

(ഈ കാവ്യം എനിക്കു വായിക്കാൻ തന്ന ശ്രീ. ൈവ�
ക്കം മുരളിേയാടു് എനിക്കു കൃതജ്ഞതയുണ്ടു് എത്രെയ�
ത്ര വിശിഷ്ടങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകയിലുള്ളതു്.)

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: െറാളാങ് ബാർത്, ഫൂേക്കാ, സാർത്ര,
ലക്കൻ ഇവരുെടെയല്ലാം തത്ത്വചിന്തകെളക്കുറി�
ച്ചു് നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ചുക്കുമറിഞ്ഞുകൂെടന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞാൽ?

ഉത്തരം: ശരിയാണു സുഹ ൃ േത്ത എന്നു ഞാൻ പറ�
യും. പേക്ഷ, അെതാരു കുറവാേണാ? െഷയ്ക്സ്പി�
യറിനു മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്നതു�
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹെത്ത നിങ്ങൾ ആേക്ഷപിക്കുേമാ?
ഈ സമീകരിക്കലിൽ ഔദ്ധത്യത്തിെന്റ സ്ഫുരണമു�
െണ്ടങ്കിൽ ക്ഷമിക്കൂ.

േചാദ്യം: തെന്ന ഒരു ഇഡിയറ്റായി ഞാൻ കാണു�
ന്നു. എന്താണു് മറുപടി?

ഉത്തരം: താങ്കളുെട വർഗ്ഗേബാധെത്ത ഞാൻ അഭി�
നന്ദിക്കുന്നു.

േചാദ്യം: നദിയിൽ ഏെറക്കാലമായി തുഴയുന്നേല്ലാ.
അക്കെര എത്താറാേയാ?

ഉത്തരം: എത്താറായി ഇനി അല്പം ദൂരേമയുള്ളു.

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിെന്റ സാർവ്വജനീ�
നസ്വഭാവം, സാർവ്വലൗകിക സ്വഭാവം ഇവെയ�
ക്കുറിച്ചു് എേപ്പാഴും പറയുന്നു. തേദ്ദശസാഹിത്യം
സാഹിത്യമേല്ല?

ഉത്തരം: ഉത്കൃഷ്ടസാഹിത്യത്തിനു് ഈ രണ്ടു സ്വഭാ�
വങ്ങളുമുണ്ടാകും. ഇതു് എങ്ങെനെയന്നു േറാേളാേമ
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. സാഹിത്യകാരൻ ആഴത്തി�
െലത്തുേമ്പാൾ യുങ് പറയുന്ന ആർക്കിൈറ്റപ്പിൽ
െചന്നുേചരും. ഈ ആർക്കിൈറ്റപ്പിൽ അെല്ലങ്കിൽ
പ്രാക്തനരൂപത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒേരമട്ടിൽ
കാണെപ്പടും. അങ്ങെനയാണു് സാഹിത്യസൃഷ്ടി
സാർവ്വലൗകികവും സാർവ്വജനീനവുമാകുന്നതു്.
തേദ്ദശസാഹിത്യം ആർക്കിൈറ്റപ്പിൽ എത്തിയാൽ
പരേമാൽകൃഷ്ടം. പേക്ഷ, എത്തുന്നില്ല. അതിനാൽ
അതു ബഹിർഭാഗസ്ഥമാണു്.

േചാദ്യം: ഏെതങ്കിലും സാഹിത്യകാരൻ ഈശ്വരനു
തുല്യനാെണന്നു് ആെരങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: േടാൾേസ്റ്റായിയുെട ഒരു േനാവൽ ഉയർ�
ത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു് ‘ഇതാ ഈശ്വരൻ’ എന്നു് ഉദ്േഘാ�
ഷിച്ചു് ദെസ്തെയഫ്സ്കി െതരുവിലൂെട ഓടി. ഫ്രഞ്ച്
കവി േബാദേലർ ഈശ്വരനാെണന്നു് ഫ്രഞ്ച് കവി
റങ്േബാ (Rembaud) പറഞ്ഞു.

േചാദ്യം: മണ്ണുെകാണ്ടു കയർ പിരിക്കുേമാ?

ഉത്തരം: പ്രയാസെപ്പടുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ
അങ്ങെന പറയാറുണ്ടു്. ഞാൻ പലേപ്പാഴും മണ്ണു�
െകാണ്ടു കയർ പിരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, രാഷ്ട്ര വ്യ�
വഹാരക്കാെരസ്സംബന്ധിച്ചു് അതിനു േവെറാരർ�
ത്ഥമാണു്. അവർ മെണ്ണടുത്തു പിരിച്ചു കയറാക്കി
ബഹുജനെത്ത കാണിച്ചു് അവെര കബളിപ്പിക്കു�
ന്നു. േവെറാരു അർത്ഥത്തിൽ നവീന സാഹിത്യ
നിരൂപകർ അതനുഷ്ഠിക്കുന്നു. മണ്ണിനുേപാലും സദൃ�
ശമല്ലാത്ത ദുഷ്ടങ്ങളായ സാഹിത്യകൃതികെളടുത്തു്
അവർ നിരൂപണത്തിലൂെട അവെയ കയറാക്കി�
ക്കാണിക്കുന്നു.

േചാദ്യം: േപപ്പട്ടി കടിച്ചിട്ടുേണ്ടാ നിങ്ങെള?

ഉത്തരം: കത്തുകളിലൂെട, െറ്റലിേഫാണിലൂെട ചില
േപപ്പട്ടികൾ എെന്ന കടിക്കുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, കടിേയ�
റ്റു കടിേയറ്റു് എനിക്കു് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വന്നുേപായിട്ടുണ്ടു്.
അതുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾ ഇേങ്ങാട്ടു്, നാക്കുനീട്ടിെകാ�
ണ്ടു് ഓടിവേരണ്ടതില്ല.

ഇ.വി.ശ്രീധരൻ

റങ്േബാ

Stevie Smith-െന്റ കവി�
തകൾ ഇെതഴുതുന്ന�
യാളിനു് ഏെറയിഷ്ട�
മാണു്. വ്യംഗ്യഭംഗി�
യിൽ ആശയാവിഷ്കാ�
രത്തിനു് വലിയ ൈവ�
ദഗ്ദ്ധ്യമാണു് അവർക്കു്.
ഒരു കവിതയുെട ആശ�
യം എനിക്കു് ഓർമ്മ�
യുണ്ടു്. “അതു് അയാ�
ളുെട പ്രഥമരാത്രിയാ�
യിരുന്നു; അവളുെട�
യും എഴുപത്തിമൂന്നു വയസ്സുള്ള കിഴവനാണു് അയാൾ.
അവൾ ക്ഷയം പിടിച്ച െപൺകുട്ടിയും, യുദ്ധകാലം ജർ�
മ്മൻ േവ്യാമേസന േബാംബുകൾ വർഷിക്കുകയാണു്
ഇംഗ്ളണ്ടിെല ആ നഗരത്തിൽ. അേപ്പാഴാണു് ഇം�
ഗ്ളീഷ് േവ്യാമേസന ജർമ്മനിയിൽ േബാംബിടാൻ
യാത്ര തിരിച്ചതു്. അേപ്പാൾ െപൺകുട്ടി കിഴവൻ ഭർ�
ത്താവിേനാടു േചാദിച്ചു: രണ്ടു േപരുെടയും വിമാനങ്ങൾ
കൂട്ടിയിടിക്കിേല്ല? വൃദ്ധൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഓമേന,
എെന്റ ഓമേന അതു് ഒരിക്കെലങ്കിലും സംഭവിച്ചതായി
എനിേക്കാർമ്മയില്ല.”

മെറ്റാരു കവിതയുെട ആശയവും എെന്റ ഓർമ്മയിെല�
ത്തുന്നു: വിധവയായ അവേളാടു് അയാൾ ജീവിതകഥ മു�
ഴുവൻ പറഞ്ഞു. അതുേകട്ടു വിധവ പറഞ്ഞു: നമുക്കു േവ�
ഗം വിവാഹം കഴിക്കാം.” അേപ്പാൾ അയാൾ അറിയിച്ചു:
“എനിക്കിേപ്പാൾ വികാരമുണ്ടാകാനുള്ള കഴിവു നശിച്ചി�
രിക്കുന്നു. എങ്കിലും കാലം വളെര ൈവകുന്നതിനുമുൻ�
പു് നമുക്കു കുറച്ചു വർത്തമാനെമങ്കിലും പറയാമേല്ലാ.”
ആദ്യെത്ത കവിതയിൽ പുരുഷെന്റ വാർദ്ധക്യംെകാണ്ടു്
േവഴ്ചയുണ്ടാകുകയിെല്ലന്നു ധ്വനി. രണ്ടാമെത്ത കവിത�
യിൽ രണ്ടുേപരും വാർദ്ധക്യത്തിെലത്തിയതുെകാണ്ടു്
െവറും വർത്തമാനം പറച്ചിലല്ലാെത േവെറാന്നും അവർ�
തമ്മിലുണ്ടാവുകയിെല്ലന്നു വ്യംഗ്യം.

ആണും െപണ്ണും യഥാക്രമം കാമുക�
നും കാമുകിയും ആയിരിക്കുേമ്പാൾ
അതു് ചങ്ങമ്പുഴക്കവികത േപാെല
മേനാഹരം. അവർ വിവാഹിത�
രായാൽ അടുത്ത ദിവസം െതാട്ടു
സർദാർ െക.എം. പണിക്കരുെട
കാവ്യം േപാെല ഗദ്യാത്മകം—
സാഹിത്യവാരഫലക്കാരൻ.

അനുഗൃഹീതയായ ഈ
കവിയുെട (കവയിത്രി�
യുെട) ഈ കവിതകൾ
ഞാനിേപ്പാൾ ഓർമ്മിച്ച�
തിനു കാരണമുണ്ടു്. ദമ്പ�
തീവിഷയകമായ ഒരു
ജീവിതം ശ്രീ.ഇ.വി. ശ്രീ�
ധരൻ നല്ല കഥയായി

ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടു എന്നതുതെന്ന
(കലാകൗമുദി, പുകയുന്ന പൂജ്യം). പതിനാറു പുരുഷന്മാ�
രാണു് അവെള മുൻപു കാണാെനത്തിയതു്. പേക്ഷ,
അവളുെട അച്ഛൻ െപൻഷൻപറ്റിയ ശിപായിയായതു�
െകാണ്ടു് ആരും വിവാഹത്തിനു തയ്യാറായില്ല. പതിേന�
ഴാമെത്ത പുരുഷൻ ‘െപണ്ണുകാണാൻ’ എത്തിയേപ്പാൾ
അതും നടക്കില്ല എന്നു് ഉറപ്പുള്ള അവൾ അച്ഛെന്റ ദയ�
നീയാവസ്ഥയും കുടുംബത്തിെന്റ നിർദ്ധനാവസ്ഥയും
സ്പഷ്ടമാകുമാറു സംസാരിച്ചു. സംഭവിേക്കണ്ടതു സംഭവി�
ച്ചു. െപണ്ണുകാണാൻ വന്നവൻ അങ്ങു േപായി. വിവാ�
ഹേബ്രാക്കർ േദഷ്യേത്താെട െപണ്ണിെന്റ തന്തേയാടു
പറഞ്ഞു: “ഇവൾ െപണ്ണല്ല.” അതിനു് അവർ ചുട്ട മറുപ�
ടി െകാടുത്തു. “ഞാെനാരു െപണ്ണെല്ലന്നു് കുേറക്കാലമാ�
യി എനിക്കു േതാന്നിത്തുടങ്ങിയിട്ടു്.” കഥാകാരെന്റ കഥാ�
പാത്രം പറയുന്ന ഈ വാക്യം നമ്മുെട നാട്ടിെല മാത്ര�
മല്ല എല്ലാ പ്രേദശങ്ങളിെലയും യുവതികൾ പറയുന്നതു�
തെന്നയാണു്. ആ രീതിയിലായിേപ്പായിരിക്കുന്നു നമ്മു�
െട സമൂഹസ്ഥിതി. വിധവ ഭാര്യയായാൽ കിഴവനു സം�
സാരിക്കാെനങ്കിലും സൗകര്യമുണ്ടു്. കഥയിെല യുവതി
വൃദ്ധയായി ജരാനരകൾ വന്നു് ഏകാകിനിയായി മരി�
ക്കുെമന്നാണു സൂചന. സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ ദുരവ�
സ്ഥെയ കലാപരമായി ആവിഷ്കരിച്ചു് ആ ദുഷ്ടമായ വ്യവ�
സ്ഥയുെട തലയ്ക്കു് അടിെകാടുക്കുകയാണു് ഇ.വി. ശ്രീധ�
രൻ. സാന്മാർഗ്ഗികമൂല്യങ്ങൾക്കു് ഊന്നൽ നല്കിെക്കാണ്ടു്
ൈവദഗ്ദ്ധ്യേത്താെട ഒരു സറ്റയർ രചിച്ചിരിക്കുകയാണു്
ഇ.വി.

ആണും െപണ്ണും യഥാക്രമം കാമുകനും കാമുകിയുമായി�
രിക്കുേമ്പാൾ അതു് ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതേപാെല മേനാഹ�
രം. അവർ വിവാഹിതരായാൽ അടുത്ത ദിവസം െതാട്ടു
സർദാർ െക.എം. പണിക്കരുെട കാവ്യംേപാെല ഗദ്യാ�
ത്മകം—സാഹിത്യവാരഫലക്കാരൻ.

വിഷ്ണുനാരായണൻനമ്പൂതിരി

ദെസ്തെയഫ്സ്കി

െപാലിസ് ഉേദ്യാഗസ്ഥ�
ന്മാേരാടു മാത്രം കൂട്ടുകൂ�
ടുന്ന ഒരു േസ്നഹിതൻ
എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.
െപാലിസ് ഇൻെസ്പ�
ക്റ്റർ ജീപ്പിൽ േപാകുക�
യായിരിക്കും. വാഹനം
ൈകകാണിച്ചു നിറുത്തി
അയാൾ ഇൻെസ്പക്റ്ററു�
െട ൈകപിടിച്ചു കുലുക്കി�
യിട്ടു നാലുപാടും േനാ�
ക്കും മറ്റുള്ളവർ അതുക�
ണ്ടു് അസൂയെപ്പടേട്ട എന്നു വിചാരിച്ചു് ഇൻെസ്പക്റ്റർത�
െന്ന േവണെമന്നില്ല. ട്രാഫിക് കൺസ്റ്റബിൾ ഗതാഗത
നിയന്ത്രണം നടത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അയാൾ
േറാഡിലൂെട േപായാൽ മതി. കൺസ്റ്റബിളിെന്റ അടു�
ത്തുെചന്നു് കുശലപ്രശ്നം നടത്തും. എന്നിട്ടു് അഭിമാനഭ�
രിതനായി ചുറ്റും േനാക്കും. “നിനെക്കാെക്ക െപാലിസി�
െന പരിചയമുേണ്ടാടാ? എനിക്കുണ്ടു്. കേണ്ടാ?” എന്നാ�
വും ആ േനാട്ടത്തിെന്റ അർത്ഥം. ഇങ്ങെന െപാലിസു�
കാേരാടു സമ്പർക്കം പുലർത്തിപ്പുലർത്തി അയാൾ കാ�
ണുന്നവെരെയാെക്ക കള്ളന്മാരായും െകാലപാതകി�
കളായും ദർശിച്ചു. ഇനി സങ്കല്പം. േഡാക്ടർമാേരാടു മാ�
ത്രംകൂടി നടക്കു. അങ്ങെന നടക്കുന്നവൻ േലാകത്തുള്ള
എല്ലാവെരയും േരാഗികളായി കാണും. യുവതികളായ
സുന്ദരികേളാടു മാത്രം സമ്പർക്കമുള്ളവനു േലാകമാ�
െക സുന്ദരമാെണന്നു േതാന്നും. എേപ്പാഴും േവണ്ട ആ
സമ്പർക്കം അടുത്തടുത്തു് ഇരുന്നു് ബസ്സിേലാ വിമാന�
ത്തിേലാ സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി. േലാകം സ്വർഗ്ഗമായി മാ�
റും. ഈ സ്വർഗ്ഗീയാനുഭൂതിെയ അതിസുന്ദരമായി സ്ഫുടീ�
കരിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ടു് മാർേകസിേന്റതായി.

ശ്രീ. വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതി�
പ്പിെലഴുതിയ “സഹയാത്രിക” എന്ന കാവ്യം േനാക്കുക.
കവിയായ വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിക്കല്ല, കാവ്യ�
ത്തിെല ‘നേരറ്റർ’ക്കു് അടുത്തിരുന്ന യുവതി നല്കിയ
അനവദ്യാനുഭൂതി ഏതുവിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നുെവ�
ന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. അതിനു കഴിയുന്ന മട്ടിൽ കവി
തെന്റ വിചാരവികാരങ്ങൾക്കു ബഹി: പ്രകാശനം നല്കി�
യിട്ടുണ്ടു്.

“െതാട്ടരികിൽ ശീതളഗന്ധം
മുറ്റുമിടത്തിൽനിന്നും
താമരവളയംേപാെലാരു ൈക-
ത്താർ െപാഴിപൂ സാഹായ്യം.”

എന്നും

“മായുന്നൂ നീ അലിയും െവൺ
േമഘംേപാെല, യകെല!
മായുെമ്പാഴുെതന്നാൽ, േമഘ
ക്കീറിൻ മഞ്ജിമേപാെല.
മരുവിൽ കുളിർമഴേപാെല, െപരു-
തഴലിൽ േസ്നഹംേപാെല
നീ നിലെകാള്ളുന്നൂ നിനവിൽ
ഭൂവിൻ പുണ്യംേപാെല.”

എന്നുമുള്ള വരികളിൽ സൗന്ദര്യാതിശയമാണു് അനുവാ�
ചകൻ ദർശിക്കുക.

ഈ സ്വർേല്ലാകാനുഭൂതി മാത്രമല്ല കാവ്യത്തിെന്റ വിഷ�
യം. ഭാരതീയ സംസ്കാരെത്തയും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാര�
െത്തയും ധ്വന്യാത്മകമായി ആവിഷ്കരിച്ചു് ആദ്യേത്തതി�
െന്റ ഉത്കൃഷ്ടത കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അഗാധതയിേല�
ക്കു െചല്ലുേമ്പാൾ പുരുഷനും സ്ത്രീയും മാത്രേമയുള്ളു. സം�
സ്കാരങ്ങളുെട വിഭിന്നതകൾ അപ്രത്യക്ഷങ്ങളാകുന്നു.
അവിെട സ്ത്രീക്കു േസ്നഹത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത അവസ്ഥ�
യായ ദയ കാണിക്കാനാവും. പുരുഷനു േസ്നഹം പ്രക�
ടിപ്പിക്കാനാവും. മേനാഹരമായ കാവ്യമാണിതു്.

തേദ്ദശസംഭവങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും സാഹിത്യത്തി�
െന്റ ആകർഷകമായ രൂപം െകാടുക്കാൻ കഴിയുേമാ?
കഴിയുെമന്നു് ശ്രീ.എൻ. പ്രഭാകരൻ േദശാഭിമാനി വാ�
രികയിെലഴുതിയ ‘കൗജുത്താത്ത’ എന്ന െചറുകഥയിലൂ�
െട െതളിയിക്കുന്നു. ആ കഥാപാത്രം വ്യക്തിത്വമാർന്നു
നില്ക്കുന്നുണ്ടു് ഇക്കഥയിൽ.

നടക്കാത്തകാര്യങ്ങൾ
സാഫല്യത്തിെലത്താത്ത ചില കാര്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
അനവരതം ശ്രമിക്കുന്നു ചിലർ. അവയിൽ ചിലതു മാ�
ത്രം: വൃദ്ധജന വിദ്യാഭ്യാസം, സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത,
ൈകക്കൂലി അവസാനിപ്പിക്കൽ, സ്ത്രീസമത്വവാദത്തിെന്റ
സഫലീഭവിക്കൽ, ബന്തും ഹർത്താലും ഒഴിവാക്കൽ,
എല്ലാ ‘പ്രതിഭാസ’ങ്ങൾക്കും േചരുന്ന ഒറ്റസ്സിദ്ധാന്തം
(A Brief History of Time എഴുതിയ ശാസ്ത്രജ്ഞെന
മനസ്സിൽക്കണ്ട്), നൂറുവയസ്സു െചന്നവൻ മരിച്ചാലും രാ�
ഷ്ട്രീയ േനതാക്കന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന െഞട്ടലും അഗാധേഖ�
ദവും; സമ്പൂർണ്ണമായ മദ്യവർജ്ജനം.
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https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Fyodor_Dostoevsky
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud
https://en.wikipedia.org/wiki/Stevie_Smith
https://en.wikipedia.org/wiki/K._M._Panikkar
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez


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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