സാഹിത്യവാരഫലം
1996/04/21 (കലാകൗമുദി)

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ

Copyright © 2014-2022, J. Vijayamma. The electronic versions are released
under the provisions of Creative Commons Attribution Non-Commercial
Share Alike license for free download and usage. Sayahna Foundation, jwRa
34, Jagathy, Trivandrum, India 695014. uRl: http://www.sayahna.org

സാഹിത്യവാരഫലം

1996/04/21-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഓസ്റ്റ്രിയൻ േനാവ
ലിസ്റ്റ് െഹർമൻ േബ്രാ
ഹിെന്റ (Hermann
Broch, 1886–1951)
‘The Sleepwalkers’

എന്ന േനാവലാണു്
അേദ്ദഹത്തിനു മഹായ
ശസ്സു് േനടിെക്കാടുത്ത
തു് (ആദ്യെത്ത പ്രസാധ
നം 1930–32-ൽ). ‘The
Death of Virgil’ എന്ന
േനാവൽ എഴുതിയേതാ
െട അേദ്ദഹം േജാർജ്ജ്
െഹർമൻ േബ്രാഹ്
സ്ൈറ്റനർ എന്ന നിരൂ
പകൻ പറഞ്ഞതു േപാെല േജായിസിനു േശഷം യൂേറാ
പ്യൻ സാഹിത്യം നല്കിയ ഏറ്റവും വലിയ േനാവലിസ്റ്റാ
യി മാറി. (“Broch is the greatest novelist European

literature has provided since Joyce”—George Steiner,
ആദ്യെത്ത പ്രസാധനം 1945-ൽ.) േബ്രാഹിെന്റ ഉദാത്ത
മായ േവെറാരു േനാവലാണു് ‘The Guiltless’ എന്നതു്
(പ്രഥമ പ്രസാധനം 1950-ൽ). േനാവൽ എന്നു ഞാൻ

എഴുതിെയങ്കിലും പതിെനാന്നു കഥകളുെട സമാഹാര
മാണിതു്. ഒരടിസ്ഥാന വിഷയം അവെയെയല്ലാം കൂട്ടി
യിണക്കുന്നു.
ഈ േനാവലിെന്റ ഒടുവിൽേച്ചർത്ത പ്രബന്ധത്തിൽ
േബ്രാഹ് േചാദിക്കുന്നു.

ആരുെട േനർക്കാണു ‘കല ദർപ്പണമുയർേത്തണ്ടതു?
അങ്ങെന െചയ്യുേമ്പാൾ അതിനു് എന്തു േനട്ടമുണ്ടാകു
ന്നു? ഉണർത്താേനാ? ഉന്നമിപ്പിക്കാേനാ? കല ഒരി
ക്കലും ആെരയും േവെറാന്നിേലക്കു പരിവർത്തനം െച
യ്തിട്ടില്ല. (ഹൗപ്റ്റ്മാെന്റ) ‘െനയ്ത്തുകാെര’ സംബന്ധിച്ചും
(Weavers എന്ന നാടകം) ബ്രഹ്റ്റിെന്റ നാടകങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചും ബൂർഷ്വാ േപ്രക്ഷകർക്കു് അത്യുത്സാഹം
ഉണ്ടായിെയങ്കിലും ആ രചനകൾ അവെര േസാഷലി
സ്റ്റുകളാക്കിയില്ല. (ഫ്രഞ്ച് കവി) േക്ലാദലിെന്റ കൃതിക
ളിലൂെട ആരും കേത്താലിക്കാ മതവിശ്വാസിയായില്ല.
എല്യറ്റിെന്റ രചനകളിലൂെട ആരും പള്ളി മതവും അംഗീ
കരിച്ചില്ല. ഓേരാ സന്ദർഭത്തിലും ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്റ
വിശ്വാസമാണു് സ്ഫുടീകരിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ, അതിെന്റ
ഫലപ്രാപ്തി കലാത്മകതയുെട മണ്ഡലത്തിലാണു് ഒതു
ങ്ങി നില്ക്കുക. േനരേത്ത വിശ്വാസമുണ്ടായവേന വീണ്ടും
വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളു. മത േനതാവു് തെന്റ വിശ്വാസത്തി
േനാ േവെറാരു വിശ്വാസത്തിേനാ േവണ്ടി ആത്മത്യാഗം
െചയ്താലും േപ്രക്ഷകർ അതു പരിഗണിക്കുന്നേതയില്ല.
ത്യാഗെത്ത വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ടുള്ള അയാളുെട മര
ണത്തിെന്റ നാടകീയത മാത്രേമ േപ്രക്ഷകർക്കു േവണ്ടു.
കലാസൃഷ്ടിയുെട സാന്മാർഗ്ഗിക ലക്ഷ്യം എന്തുമാകെട്ട.
മതേത്താടു ബന്ധെപ്പടുത്തിയ പീഡനത്തിനു് എതിരാ
വെട്ട അതു്. അെല്ലങ്കിൽ സദാചാരത്തിനു് എതിരായു
ള്ള കുറ്റെത്ത അതു വിപ്രതിപത്തിേയാെട േനാക്കെട്ട.
തികഞ്ഞ കുറ്റത്തിനു് അതു് എതിരായി നില്ക്കെട്ട. എന്താ
യാലും അതിെന്റ പരമ ലക്ഷ്യം കലയുെട മണ്ഡലത്തി
െല ഫലപ്രാപ്തിയാണു്. സദാചാരപരങ്ങളായ പരിഗ
ണനകൾക്കു് അപ്രധാന സ്ഥാനേമയുള്ളു.
ഈ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ദൃഢതേയാടു കൂടി േബ്രാഹ് എഴു
തിയ ഈ േനാവൽ ഉജ്ജ്വലമായ കലാസൃഷ്ടിയാണു്.
അേദ്ദഹം പറയുന്നു:
“ഹിറ്റ്ലർക്കു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പരി
തഃസ്ഥിതികൾ, ൈറ്റപ്പുകൾ ഇവെയ

യാണു് ഈ േനാവലിൽ ആവിഷ്കരിച്ചി
ട്ടുള്ളതു്. തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ആളുകൾ
‘എെപാളിറ്റിക്ക’ലാണു് (apolitical =
രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത
വർ). അവർക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയാശയങ്ങൾ
അവ്യക്തങ്ങളാണു്. രൂപരഹിതങ്ങളാ
ണു്. ഹിറ്റ്ലറുളവാക്കിയ െകാടും വിപത്തി
നു് അവരിലാരും തെന്ന േനരിട്ടു് ഉത്ത
രവാദിയല്ല. അതുെകാണ്ടാണു് ഇപ്പുസ്ത
കത്തിനു് The Guiltless എന്ന േപരിട്ടതു്
(Guiltless = കുറ്റമില്ലാത്തവർ). എന്നി
രുന്നാലും ആത്മാവിെന്റയും മനസ്സിെന്റ
യും ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നു തെന്നയാ
ണു് തീർച്ചയായും നാറ്റ്സിസം അതിെന്റ
ഊർജ്ജങ്ങൾ വലിെച്ചടുത്തതു്. കാരണം
രാഷ്ട്രീയമായ നിസ്സംഗത സദാചാരെത്ത
സംബന്ധിച്ചു് നിസ്സംഗത തെന്നയാണു്.
അതുെകാണ്ടു് സദാചാരത്തിെന്റ ഭ്രംശ
േത്താടു് അതു് അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തു
ന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമായ
തലത്തിൽ കുറ്റം െചയ്യാത്തവർക്കു സദാ
ചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള കുറ്റങ്ങ
ളിൽ സാരമായ പങ്കുണ്ടു് ”.

ഇനി നമുക്കു േനാവലിെല
ഒരു കഥയിേലക്കു മാത്രം
കടന്നുെചല്ലാം. െചറിയ
പട്ടണങ്ങളിൽ െപൺകുട്ടി
കൾ തീവണ്ടിയാപ്പീസിൽ
െചന്നു നിന്നു് കടന്നുേപാ
കുന്ന എക്െസ്പ്രസ് െട്രയി
നിെന േനാക്കി നില്ക്കാറു
ണ്ടു്. കഥയിെല െപൺകു
ട്ടിയും അങ്ങെന പ്രവർത്തി
ക്കുന്നു. അേപ്പാൾ, ചലനം
െകാള്ളാൻ േപാകുന്ന തീവ
ണ്ടിയിൽ നില്ക്കുന്ന യുവാവു്
“അകേത്തക്കു വരൂ. വരൂ”
എന്നു വിളിേച്ചക്കും തീവണ്ടി
െപായ്ക്കഴിഞ്ഞാൽ—അതു് ‘കനം കുറഞ്ഞ വായുവിൽ’
അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ക്ഷീണിച്ചു വീട്ടി
േലക്കു മടങ്ങിേപ്പാരും. ഈ നിലയിലാണു് െപൺകുട്ടി
സക്കറിയാസിെന കണ്ടതു്. അവർ പരസ്പരം േസ്നഹി
ച്ചു. അധ്യാപകനായ സക്കറിയാസ് കുട്ടികളുെട ഉത്തര
ങ്ങൾ താല്പര്യമില്ലാെത േകട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം
കാമുകിയുെട േപരു േബ്ലാട്ടറിൽ എഴുതും. അെല്ലങ്കിൽ
‘ഞാൻ നിെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നു’ എെന്നഴുതും. ‘നിങ്ങൾ
എെന്റ ശരീരെത്ത മാത്രേമ േസ്നഹിക്കുന്നുള്ളു’ എന്നാ
വും െപൺകുട്ടിയുെട െചാല്ലു്. സക്കറിയാസ് േബ്ലാട്ടറിൽ
കൂടക്കൂെട കാമുകിയുെട േപരു് എഴുതിെയങ്കിലും അയാ
ളിൽ സത്യസന്ധമായ വികാരമില്ലായിരുന്നു. ൈവകാ
രികമായ പിരിമുറുക്കം വന്നു് അയാളുെട യാഥാർത്ഥ്യ
േബാധം നശിച്ചു. അയാൾ ആത്മരക്ഷയ്ക്കാെണന്നു പീ
ടികക്കാരേനാടു പറഞ്ഞു് ഒരു ൈകേത്താക്കു വാങ്ങി.
അയാൾ അതിൽ െവടിയുണ്ടയിട്ടു് അടുത്തു വച്ചു. അവ
സാനെത്ത ചുംബനം സക്കറിയാസിനു നല്കിെക്കാണ്ടു്
അവൾ അയാേളാടു് ആവശ്യെപ്പട്ടു. “േവഗം അതു െച
യ്യു” ഇനി േബ്രാഹിെന്റ നിസ്തുലങ്ങളായ വാക്യങ്ങൾ
തെന്ന എഴുതെട്ട:

അധ്യാപകനായ സക്കറിയാ
സ് കുട്ടികളുെട ഉത്തരങ്ങൾ
താല്പര്യമില്ലാെത േകട്ടു
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം
കാമുകിയുെട േപരു േബ്ലാട്ട
റിൽ എഴുതും. അെല്ലങ്കിൽ
‘ഞാൻ നിെന്ന േസ്നഹിക്കു
ന്നു’ എെന്നഴുതും. ‘നിങ്ങൾ
എെന്റ ശരീരെത്ത മാത്രേമ
േസ്നഹിക്കുന്നുള്ളു’ എന്നാവും
െപൺകുട്ടിയുെട െചാല്ലു്.
സക്കറിയാസ് േബ്ലാട്ടറിൽ
കൂെടക്കൂെട കാമുകിയുെട
േപരു് എഴുതിെയങ്കിലും
അയാളിൽ സത്യസന്ധ
മായ വികാരമില്ലായിരുന്നു.

“Meeting in infinity, like the straight
lines and join to form an eternal circle,
Zacharias’s insight: ‘I am the universe’—
to form an ultimate meaning”… “True
the readiness of two people to die together is in itself an act of ethical liberation…” “But life is long, and marriage makes people forgetful”.

അതുെകാണ്ടു് സക്ക
റിയാസും കാമുകിയും
അവസാനെത്ത തീവ
ണ്ടിയിൽ കയറിേപ്പാ
യിരിക്കും. കാമുകിയുെട
അമ്മയുെട മുൻപിൽെച്ച
ന്നു മുട്ടുകുത്തി അവരു
െട അനുഗ്രഹത്തിനാ
യി അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കും.
ഇതാണു് കുറ്റം െചയ്യാ
ത്തവരുെട കുറ്റം. സദാചാരശൂന്യമായ ഈ സമുദായമാ
ണു് ഹിറ്റ്ലറുെട ഫാസ്സിസത്തിനു വഴിെതളിച്ചതു്. അത്യു
ജ്ജ്വലമായ േനാവലാണിതു്. കലാസൃഷ്ടി മനസ്സിെന
ഉന്നമിപ്പിക്കണെമന്ന സിദ്ധാന്തെത്ത േബ്രാഹ് അംഗീ
കരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും എനിക്കിതു മാനസിേകാന്നമനം
നല്കുകയുണ്ടായി. ഇവിെടെയങ്ങും കിട്ടാനില്ലാത്ത ഈ
കലാസൃഷ്ടി എനിക്കു് എത്തിച്ചുതന്ന ശ്രീ. ൈവക്കം മുര
ളിേയാടു് എനിക്കു കടപ്പാടുണ്ടു്.

ശങ്കരാടി
പ്രഗല്ഭനായ അഭി
േനതാവു് ശ്രീ. ശങ്ക
രാടിെയ ഞാൻ മാർ
ച്ച് 28-നാണു് ആദ്യമാ
യി കണ്ടതു്. ചലച്ചി
ത്രത്തിൽ എങ്ങെന
നമ്മൾ ശങ്കരാടിെയ
കാണുന്നുേവാ അതു
േപാെല തെന്നയാണു്
നിത്യജീവിതത്തിലും
ശങ്കരാടി
അേദ്ദഹം. ബാഹ്യാകൃതിേക്കാ ആന്തര പ്രകൃതിേക്കാ വ്യ
ത്യാസമില്ല എന്നർത്ഥം. ആർജ്ജവമാണു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ െപരുമാറ്റത്തിെന്റയും സംഭാഷണത്തിെന്റയും മുദ്ര
കൾ. ഓേരാ വാക്യത്തിലും ധിഷണാശക്തിയുെട സ്ഫൂര
ണമുണ്ടായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
േമ്പാൾ ഒരാൾ വന്നു ‘കലാകൗമുദിയിെലഴുതുന്ന കൃഷ്ണൻ
നായരേല്ല’ എന്നു് എേന്നാടു േചാദിച്ചു. ‘അേത’ എന്ന
മറുപടി േകട്ടയുടെന അേദ്ദഹം േപാകുകയും െചയ്തു. ശങ്ക
രാടിക്കു് ആ േചാദ്യം ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. അേദ്ദഹം ഒരു സംഭ
വെത്തക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു. “ഞാനും േതാപ്പിൽ ഭാസിയും
ഒ. എൻ. വിയും ഒരു സേമ്മളനത്തിനു േപായി. സ്വാഗത
പ്രഭാഷകൻ ഞാൻ പ്രഗല്ഭനായ നടനാെണന്നു പറ
ഞ്ഞു. േതാപ്പിൽ ഭാസിെയ നല്ല നാടക കർത്താവായി
വിേശഷിപ്പിച്ചു. ഒ. എൻ. വിെയക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതു് അേദ്ദ
ഹം ഭാസിയുെട എല്ലാ നാടകങ്ങൾക്കും പാട്ടുകൾ എഴു
തിയ ആെളന്നാണു് ”. അന്നും മഹായശസ്കനായിരുന്ന
ഒ. എൻ. വിെയ അങ്ങെന വിേശഷിപ്പിച്ചതു് ശങ്കരാടി
ക്കു് ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. എേന്നാടു് ആഗതൻ അമ്മട്ടിൽ േചാ
ദിച്ചതും അേദ്ദഹത്തിനു നീരസമുളവാക്കി. ഇവ രണ്ടും
ശങ്കരാടിയുെട വിശുദ്ധ മനസ്സിെന കാണിക്കുന്നു. നല്ല
മനുഷ്യൻ, നല്ല അഭിേനതാവു്, നിഷ്കളങ്കൻ ഇവെയല്ലാ
മായ അേദ്ദഹെത്ത ഞാൻ േസ്നഹിക്കുന്നു. ബഹുമാനി
ക്കുന്നു.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി. ആ േഗാള
േത്താെടാരുമിച്ചു േപാകാൻ ആശയുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: താങ്കളുെട ആഗ്രഹം നന്നു്. പേക്ഷ, ഇരു

പത്തിെയാന്നാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ ഉദയം കണ്ടിേട്ട
ഞാൻ അന്നെത്ത ഒരസ്തമയത്തിെന്റ കൂെട േപാകൂ.
ചങ്ങാതീ, അതുവെര ക്ഷമിക്കൂ.

േചാദ്യം: േടാൾേസ്റ്റായിേയാ േഡാേസ്റ്റാവ്സ്കിേയാ
വലിയ േനാവെലഴുത്തുകാരൻ?

ഉത്തരം: േടാൾേസ്റ്റായിെയന്നു് എെന്റ മതം. രണ്ടു

േപരുമല്ല െറാമാങ് െറാളാങ്ങാെണന്നു ശ്രീ. ൈവ
ക്കം ചന്ദ്രേശഖരൻ നായർ. ദസ്െതേയവ്സ്കിയുെട
േനാവലുകളിൽ േനാവലിസ്റ്റിെന്റ ആധികാരിക
ശബ്ദമിെല്ലന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥാപാത്രങ്ങൾ
രചയിതാവിേനാടു തെന്ന സംസാരിക്കുന്നുെവന്നും
റഷ്യൻ േപാസ്റ്റ് േഫാർമലിസ്റ്റ് ബാഹ്തിെന്റ അഭി
പ്രായം. ദസ്െതെയവ്സ്കിയുെട േനാവലുകൾക്കു്
അന്യാദൃശമായ രൂപമുെണ്ടന്നും േടാൾേസ്റ്റായിയുെട
േനാവലുകൾക്കു പരമ്പരാഗതമായ രൂപേമയുള്ളു
െവന്നും അേദ്ദഹം എടുത്തു പറയുന്നു. ബാഹ്തിെന്റ
മതം േടാൾേസ്റ്റായിെയക്കാൾ േകമൻ ദസ്െതെയ
വ്സ്കി എന്നാണു്. ഇതിെനാന്നും അന്തിമത്വേമാ
സുനിശ്ചിതത്വേമാ ഇല്ല. ദസ്െതെയവ്സ്കിയുെട
കലെയക്കുറിച്ചു് ബാഹ്തിൻ എഴുതിയ പുസ്തകം
വായിച്ചാൽ ദസ്െതെയവ്സ്കിെയ അതിശയിച്ച ഒരു
േനാവലിസ്റ്റുമിെല്ലന്നു നമുക്കു േതാന്നും.

േചാദ്യം: ആരാണു് മഹാകവി?
ഉത്തരം: ‘േലാകത്തിെന്റ അഗാധത’യിേലക്കു െച

ല്ലാൻ ഏെതാരാൾക്കു കഴിയുേമാ അയാൾ മഹാക
വി. െഷയ്ക്സ്പിയർ, ദാേന്ത, വ്യാസൻ, ഇവർ മഹാ
കവികൾ. Pierre Macherey എഴുതിയ The Object
of Literature എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഏതാണ്ടിങ്ങ
െന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ േപരുകൾ
അേദ്ദഹം പറയുന്നില്ല.

േചാദ്യം: ഞാൻ പ്രസംഗകനാകാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.
ഒരുപേദശം തരൂ.

ഉത്തരം: പ്രസംഗകൻ എന്ന പ്രേയാഗം െതറ്റു്, പ്രാ
സംഗികൻ എന്നതും ശരിയല്ല. പിെന്ന മലയാള
ഭാഷയിെല ഒരു പ്രേയാഗെമന്ന രീതിയിൽ അതാ
കാം. പ്രഭാഷകൻ എന്നതു ശരി. പ്രഭാഷണം നിർ
വഹിക്കുേമ്പാൾ സദസ്സിനു് ഒന്നുമറിഞ്ഞുകൂെടന്ന
മട്ടിൽ ഒന്നും പറയരുതു്. അവർക്കു ബുദ്ധിേവണ്ടിട
േത്താളമിെല്ലന്നും സൂചിപ്പിക്കരുതു്. സദസ്സു് ഈശ്വ
രസദൃശം എന്ന വിചാരേത്താടുകൂടി ഹൃദയത്തിൽ
നിന്നു വരുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം പറയു. നിങ്ങൾ
നല്ല പ്രഭാഷകനാകും.

േചാദ്യം: സേഹാദരിയുെട േസ്നഹെത്തക്കാൾ പാവ
നമായി േവെറ എന്തുണ്ടു് സേഹാദരനു് ?

ഉത്തരം: സേഹാദരി വിവാഹം കഴിക്കാെത വീട്ടിൽ
താമസിക്കുന്നിടേത്താളം കാലം സേഹാദരെന
േസ്നഹിക്കുന്നു. എന്നു് അവൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു്
അന്യഭവനത്തിൽ േപാകുന്നുേവാ അന്നു െതാട്ടു്
അവളുെട ‘നമ്പർ വൺ ശത്രു’ സേഹാദരൻ.

േചാദ്യം: ചങ്ങമ്പുഴെയ ഗാനഗന്ധർവ്വൻ എന്നു വിളി
ക്കുന്നതു ശരിേയാ?

ഉത്തരം: ചങ്ങമ്പുഴ നല്ല കവിയാണു്. പേക്ഷ, അേദ്ദ

ഹെത്ത ഗാനഗന്ധർവ്വൻ എന്നു വിളിച്ചാൽ ഗന്ധർ
വ്വന്മാർക്കു പാടാൻ അറിഞ്ഞുകൂെടന്നു പറേയണ്ടതാ
യി വരും.

േചാദ്യം: ഈ േലാകത്തു് ഏകാന്തതയുെട ദുഃഖം
ആർക്കാണു് കൂടുതലായി ഉള്ളതു?

ഉത്തരം: ഞാെനാരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നി

ന്നു കന്യാകുമാരിയിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ ഒരു വി
ജനപ്രേദശത്തു് ‘നാഗർേകാവിലിേലക്കു് 45 കിേലാ
മീറ്റർ’ എന്നു െനഞ്ചിെലഴുതി വച്ചുെകാണ്ടു് ഒരു കരി
ങ്കൽക്കുറ്റി േറാഡു വക്കത്തു നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. അതി
നുള്ള ദുഃഖം ഈ േലാകത്തു് േവെറ ആർക്കുമിെല്ലന്നു്
എനിക്കു േതാന്നി.

ലിറ്റ്ററി േപാസിങ്
“സേഹാദരിയുെട േസ്നഹെത്ത

“അക്ഷര ശുദ്ധിേയാെട എഴു

താൻ കഴിയാത്ത സാഹി
ത്യകാരന്മാേരാടും ഉച്ചാരണ
ശുദ്ധിയില്ലാെത വാർത്ത
കൾ വായിക്കുന്ന ദൂരദർശ
നിെല ആളുകേളാടും പഴ
ത്തിനു പയെമന്നു പറയു
ന്ന അക്ഷരശൂന്യന്മാേരാടും
നിങ്ങൾ ഏെറ വർഷങ്ങളാ
യി മലയാള ഭാഷയുെട പാ
വനത്വം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ
ഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുകയേല്ല? എന്തു ഫലമുണ്ടായി നിങ്ങ
ളുെട േപനയിെല മഷി വറ്റിയതല്ലാെത?” ഈ േചാദ്യം
എനിക്കു കാർഡിൽ അയച്ചുതന്നതു് ഒരു വായനക്കാര
നാണു്. േചാദ്യം നിരർത്ഥകമല്ല. സാർത്ഥകമാണു താ
നും. ഇതു മാത്രമല്ല എെന്റ പ്രവർത്തനം, െചറുകഥെയ
ന്ന േപരിൽ ഉപന്യാസെമഴുതി മനുഷ്യെന േദ്രാഹിക്ക
രുതു്, പ്രബന്ധെമഴുതിയാൽത്തെന്ന ആളുകൾക്കു മന
സ്സിലാകണം എന്നും ഈ േകാളമിസ്റ്റ് വളെരക്കാലമാ
യി പറയുന്നു. പ്രേയാജനമില്ല. ഒരുകണക്കിൽ ഇക്കൂട്ട
െര കുറ്റം പറയാനുമില്ല. പഠിച്ചതേല്ല പാടാൻ കഴിയൂ.
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ‘വിയറ്റ്നാം’ എന്ന െചറുകഥ
(?) എഴുതിയ ശ്രീ. െക. എ. െസബാസ്റ്റ്യേനാടു് താങ്ക
െളഴുതിയതു െചറുകഥയല്ല. നല്ല ഉപന്യാസം േപാലുമല്ല
എന്നു പറയുന്നതുെകാണ്ടു പ്രേയാജനമുണ്ടാവുകയില്ല.
അേദ്ദഹം ഇനി എെന്തഴുതിയാലും ഇങ്ങെനേയ ആവു.
കാരണമുണ്ടു്. രചനെയസ്സംബന്ധിച്ചു് സവിേശഷമായ
മാനസികനില എഴുതുന്നയാളിനു് ഉെണ്ടങ്കിൽ അതിനു
േയാജിച്ച വിധത്തിേല പിെന്നയും പിെന്നയും എഴുതാൻ
പറ്റൂ.
ക്കാൾ പാവനമായി േവെറ
എന്തുണ്ടു് സേഹാദരനു് ?”
“സേഹാദരി വിവാഹം
കഴിക്കാെത വീട്ടിൽ താമ
സിക്കുന്നിടേത്താളം കാലം
സേഹാദരെന േസ്നഹിക്കുന്നു.
എന്നു് അവൾ കല്യാണം
കഴിഞ്ഞു് അന്യഭവനത്തിൽ
േപാകുന്നുേവാ അന്നു
െതാട്ടു് അവളുെട ‘നമ്പർ
വൺ ശത്രു’ സേഹാദരൻ”.

‘വിയറ്റ്നാം’ എന്ന തല

െക്കട്ടിെന്റ താെഴയായി
കടലിെന പ്രതിരൂപമാ
ക്കിെക്കാണ്ടു െസബാ
സ്റ്റ്യൻ എെന്താെക്ക
േയാ എഴുതുന്നു. ദുർഗ്ര
ഹങ്ങളായ ആ വാക്യ
ബാഹ്തിൻ
ങ്ങെള സമാഹരിച്ചു വച്ചു്
അേദ്ദഹം അതിനു െചറുകഥെയന്ന േപരിടുന്നു. എഴുതു
ന്നതു് ഉപന്യാസമായാലും കഥയായാലും അതിനു് ആശ
യം അനുവാചകനു പകർന്നു െകാടുക്കാനാവണം. വാ
ക്യങ്ങൾക്കു് അേന്യാന്യം ബന്ധമുണ്ടാവണം. െചറുക
ഥയിലാെണങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ ബിംബങ്ങളായി മാറ
ണം. െസബാസ്റ്റ്യെന്റ പ്രക്രിയ ലിറ്റ്റച്ചറിേനാടു ബന്ധ
െപ്പട്ടതല്ല. ഇതു് െവറും ‘ലിറ്റ്ററി േപാസിങ്ങാ’ണു്.
മാേങ്കായിക്കൽ ഭവനം തീപിടിക്കുന്നതിെന്റ വർണ്ണന
‘മാർത്താണ്ഡവർമ്മ’ എന്ന േനാവലിൽ വായിക്കുേമ്പാൾ
അതു് സി. വി. രാമൻപിള്ള എഴുതിയതാണു്. ആേരാ
ഒരാൾ അച്ചടിച്ചതാണു് ആ േനാവൽ. ഞാൻ അതു്
പുസ്തകക്കടയിൽ നിന്നു വാങ്ങിയതാണു് എെന്നാന്നും
ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. ആെക കാണുന്നതു് ഭവനം അഗ്നിക്കി
രയാകുന്നതും. കുറുപ്പു് ഓടുന്നതുെമാെക്കയാണു് ‘ആരു
െണ്ടടാ ബ്രാഹ്മണെന രക്ഷിക്കാൻ’ എന്ന േചാദ്യം
കുറുപ്പിൽ നിന്നുണ്ടാകുേമ്പാൾ ‘അടിയൻ ലച്ചിേപ്പാം’
എന്നു ഭ്രാന്തൻ ചാന്നാൻ പറയുന്നതു ഞാൻ േകൾക്കു
ന്നു. മെറ്റാരു തരത്തിൽ പറയാം. പുസ്തകത്തിെന്റ താ
ളിൽ നിന്നു് ഈ സംഭവം പൂർണ്ണതയാർന്നു് അതിൽ
നിന്നു താെഴ വീഴുന്നു. ആ പൂർണ്ണതയിലാണു് കലയുെട
ഭംഗിയിരിക്കുന്നതു്. അങ്ങെന വീഴാെത പുസ്തകത്തി
െന്റ താളിൽ വർണ്ണന ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാൽ അതു് െവറും
അച്ചടിയാേയ നമുക്കു േതാന്നൂ. നമ്മുെട പല കഥക
ളും കവിതകളും വാരികകളുെട പുറങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു
നില്ക്കുന്നേതയുള്ളു. നീരാവി േവണ്ടുേവാളം തണുത്തു് മഴ
ത്തുള്ളിയായി ഭൂമിയിൽ വീഴുേമ്പാഴാണു് അതിനു് (മഴ
ത്തുള്ളിക്കു് ) അന്യൂനാവസ്ഥ ൈകവരുന്നതു് മഴത്തുള്ളി
നീരാവിയായിരിക്കുന്നിടേത്താളം കാലം അന്യൂനാവ
സ്ഥയില്ല. സമ്പൂർണ്ണതയുമില്ല.

ആരുണ്ടു് എെന്ന രക്ഷിക്കാൻ?
േനാെക്കത്താത്ത ദൂരത്തിൽ
കടൽ േപാെല മരുഭൂമി
പരന്നുകിടക്കുന്നതു് ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതിലൂെട
‘മണൽക്കാട്ടിെല യാനപാ
ത്ര’മായ ഒട്ടകം തമിഴ് നാ
ട്ടിെല ഒരു നർത്തകിെയേപ്പാെല താഴ്ന്നും െപാങ്ങിയും
നൃത്തം വച്ചു േപാകുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. കാറ്റടിച്ചു്
മണൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡിൈസനുകൾ ഉണ്ടാക്കി ദ്ര
ഷ്ടാക്കൾക്കു് ആഹ്ലാദാതിശയം നല്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടി
ട്ടുണ്ടു്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും മണൽ മലേപാെല ഉയർന്നു്
പാേറ്റണുകൾ നിർമ്മിച്ചു് കലാസൃഷ്ടികൾേപാെല വില
സുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. മണൽക്കാടാെണങ്കിലും
അതിലുമുണ്ടു് േചേതാഹരദൃശ്യങ്ങൾ. പേക്ഷ, നമ്മുെട
കഥാമണലാരണ്യത്തിൽ ഒരു രമണീയദൃശ്യവുമില്ലേല്ലാ.
ശ്രീ. വി. പി. മേനാഹരൻ േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ
എഴുതിയ “ശാന്തം പാപം” എന്ന കഥ മണലാരണ്യമ
െല്ലങ്കിൽ പിെന്നന്താണു്. പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിെന്റ
ഭാര്യയുെട ചലച്ചിത്രാസ്വാദനം. അയാളുെട അമ്മയുെട
പത്രപാരായണാസക്തി. ഹവാലയുെട പ്രതിപാദനം
ഇങ്ങെന അേന്യാന്യബന്ധമില്ലാത്ത കുെറ വിഷയങ്ങ
െളക്കുറിച്ചു പലതും പറഞ്ഞു് കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു
കഥാകാരൻ. മേനാഹരെന്റ ഈ രചന ഒട്ടും മേനാഹ
രമല്ല: എന്നല്ല ബീഭത്സവുമാണു്. കലെയ അവലംബി
ച്ചു േനാക്കിയാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിെല മണൽക്കാടു
കളിൽ അവയ്ക്കു സവിേശഷത നല്കിയ ചില അംശങ്ങ
െളക്കുറിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞേല്ലാ. മേനാഹരെന്റ കഥാമ
ണലാരണ്യത്തിൽ ഡിൈസനില്ല. പാേറ്റണില്ല. സ്വയം
േശ്രണികൾ നിർമ്മിച്ചു് അന്തരീക്ഷത്തിേലക്കു് ഉയരു
ന്ന മണൽ മലകളില്ല. ആെകയുള്ളതു് എനിക്കു വളെര
ഇഷ്ടം േതാന്നുന്ന പരിഹാസം മാത്രം. ആ പരിഹാസം
കലയുെട മണ്ഡലത്തിൽ ഒതുങ്ങിനില്ക്കാത്തതുെകാണ്ടു്
െവറും പരിഹാസമായിബ്ഭവിക്കുന്നു. വിജനമായ മണൽ
ക്കാട്ടിൽ നിന്നു് അതിെന്റ സാൻഡ്ഡ്യൂൺസിെനയും
മറ്റും േനാക്കിനിന്ന എെന്ന സുഹൃത്തു് അബ്ദുൾ ഖാദർ
(അൈലനിെല ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ) വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ‘സർ
േവഗം കാറിൽ കയറു. കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ
മണൽക്കൂനയ്ക്കു് അകത്തായിേപ്പാകും.’ ഞാൻ ഓടി കാ
റിൽ കയറി. വണ്ടിേയാടിക്കുന്ന അതിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ
േറാബിൻ വളെര േവഗത്തിൽ കാേറാടിച്ചു. ഞങ്ങൾ
രക്ഷെപ്പട്ടു. മേനാഹരെന്റ കഥാമരുഭൂമിയിൽ നിന്നു്
എെന്ന രക്ഷിക്കാനാരുണ്ടു് ?
മിക്ക സാഹിത്യ സേമ്മളന
ങ്ങളും പരാജയങ്ങളാണു്.
വള്ളേത്താളിെന്റ കവിത
സുന്ദരമാെണന്നു സ്ഥാപിക്കാ
നായി െതാണ്ടകീറുന്നവെന
േശ്രാതാക്കൾ െവറുക്കും.

േഡാക്ടർ എസ്. പരേമശ്വരൻ
മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ
അവഗാഹമുള്ള വ്യ
ക്തി. വിദ്യാർത്ഥികളു
െട േസ്നഹബഹുമാന
ങ്ങൾ ആർജ്ജിച്ച ഗുരു
നാഥൻ. ഗണിതശാസ്ത്ര
ത്തിൽ മഹാപാണ്ഡി
ത്യമുള്ള ശാസ്ത്രകാരൻ
— േഡാക്ടർ എസ്.
െറാമാങ് െറാളാങ്
പരേമശ്വരൻ ആെരന്നു
േചാദിച്ചാൽ ഇങ്ങെനെയാെക്കയാവും ഞാൻ പറയുക.
എനിക്കേദ്ദഹെത്ത നാല്പതു വർഷെത്ത പരിചയമുണ്ടു്.
ഓേരാ തവണ കാണുേമ്പാഴും സംഭാഷണ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം എെന്ന രസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഓേരാ വാ
ക്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാവിൽ നിന്നു വീഴുേമ്പാഴും േശ്രാ
താക്കൾ ചിരിക്കും. അത്രയ്ക്കു മൗലികതയുള്ള നർേമ്മാ
ക്തികളാണു് അേദ്ദഹത്തിേന്റതു്.
േഡാക്ടർ പരേമശ്വരെന്റ വ്യക്തിത്വെത്തയും അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഗണിതശാസ്ത്ര പാണ്ഡിത്യെത്തയും വായനക്കാ
െര ഗ്രഹിപ്പിക്കാനാണു് ശ്രീ. എം. ഹരികുമാർ യത്നിക്കു
ന്നതു് (കലാകൗമുദിയിെല ‘ഭാരതീയ ഗണിതത്തിെന്റ
സുവർണ്ണയുഗം’ എന്ന േലഖനം). ‘സാരാനർഘ പ്ര
കാശ പ്രചുരിമ തിരളും ദിവ്യരത്നങ്ങേളെറക്കിടപ്പുണ്ടു് ’
പാരാവാരത്തിെന്റ അഗാധതയിൽ. അതിെലാെരണ്ണം
ഹരികുമാർ എടുത്തു് നമ്മുെട മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്നു. ആദര
ണീയമായ പ്രക്രിയയാണിതു്.
മിക്ക സാഹിത്യസേമ്മളനങ്ങളും പരാജയങ്ങളാണു്.
വള്ളേത്താളിെന്റ കവിത സുന്ദരമാെണന്നു സ്ഥാപിക്കാ
നായി െതാണ്ട കീറുന്നവെന േശ്രാതാക്കൾ െവറുക്കും.
അയാെള േബാറനായി കരുതും. രണ്ടും രണ്ടും നാലാ
െണന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനാണു് ഈ േലാ
കെത്ത ഏറ്റവും വലിയ േബാറൻ എന്നു പണ്ടാേരാ പറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
□

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

