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സാഹിത്യവാരഫലം
1970/07/26-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

അർതർ ഷ്നിറ്റ്സ് ലർ

ആസ്റ്റ്രിയാക്കാരനായ
അർതർ ഷ്നിറ്റ്സ് ലർ
വിഷാദാത്മകനായ
സാഹിത്യകാരനാണു്.
ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു തർ�
ജ്ജമ െചയ്തിട്ടുള്ള, അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ എല്ലാക്ക�
ഥകളും ഈ േലഖകൻ
വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ�
യിൽ ഏറ്റവും നന്നായി
എനിക്കു േതാന്നിയിട്ടു�
ള്ളതു് “പൂക്കൾ” എന്ന കഥയാണു്. കഥ പറയുന്നയാ�
ളിെന്റ കാമുകി മരിച്ചു. അവളതാ ശവക്കല്ലറയിൽ കിട�
ക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള കാലമത്രയും—വസന്തത്തിലും േഹമ�
ന്തത്തിലുെമാെക്ക—അവൾ അവിെടയുണ്ടാകും. അവൾ
അയാെള ചതിെച്ചങ്കിലും അയാളതു കണ്ടുപിടിെച്ചങ്കിലും
എെന്താരു േസ്നഹമായിരുന്നു അയാൾക്കു് അവേളാടു് !
വിശാലങ്ങളും ശ്യാമങ്ങളുമായ ആേലാചനകൾ, നിഷ്കള�
ങ്കമായ മുഖം, അവ ഇേപ്പാൾ വിവർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും.
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട ഒരു ദിവസം അവൾ േസ്നഹത്തിെന്റ
അടയാളമായി അയാൾക്കു പൂക്കളയച്ചുെകാടുക്കും. മരി�
ക്കുന്നതിനു മുൻപു് അവൾ അയച്ചുെകാടുത്ത പൂക്കൾ
വെന്നത്തിയിരിക്കുകയാണു്. നീലപ്പൂക്കൾ, ചുവന്ന പൂ�
ക്കൾ—അവെയല്ലാം സ്വർണ്ണനൂലുെകാണ്ടു് െകട്ടിയിരി�
ക്കുന്നു. അയാൾ അവെയടുത്തു് പച്ചനിറമാർന്ന പുഷ്പ�
ഭാജനത്തിൽ വച്ചു. അവിടമാെക അതു് സൗരഭ്യം വ്യാ�
പിപ്പിക്കുന്നു. ആഴ്ച ഒന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും സൗരഭ്യ�
ത്തിനു് ഒരു കുറവുമില്ല. അയാളുെട രണ്ടാമെത്ത കാമു�
കിയായ െഗ്രറ്റൽ വരുന്നു; േപാകുന്നു. അവൾ േപായി�
ക്കഴിയുേമ്പാൾ അയാളും പൂക്കളും മാത്രമായി. ദിനങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞു. പൂക്കൾ വാടിവീണു. ഇേപ്പാൾ സൗരഭ്യമില്ല.
വാടിക്കരിഞ്ഞ ഇതളുകെള േനാക്കി അയാൾ െപാട്ടി�
ക്കരഞ്ഞു. പുഷ്പഭാജനത്തിൽ കുെറ ഉണക്കത്തണ്ടുകൾ
മാത്രം; ജീവിതേത്താടു് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന േപ്രതങ്ങൾ! അങ്ങ�
െനയിരിെക്ക െഗ്രറ്റൽ വന്നുേചർന്നു. ഒരു പുതിയ പൂ�
െച്ചണ്ടുമായിട്ടാണു് അവളുെട വരവു്. അവൾ ഉണങ്ങിയ
തണ്ടുകെളടുത്തു് ദൂെരെയറിഞ്ഞു. അയാളുെട ഹൃദയം പി�
ടഞ്ഞു. അവേയാെടാരുമിച്ചു് െതരുവിേലക്കു വീഴണെമ�
ന്നുതെന്ന അയാൾക്കു േതാന്നി. പേക്ഷ, െഗ്രറ്റൽ അവി�
െട നില്ക്കുകയാണു്. അവൾ ആ െവളുത്ത പൂക്കെളടുത്തു്
അയാളുെട േനർക്കു കാണിച്ചു. നവസൗരഭ്യം; എെന്താ�
രു കുളിർമ്മ! എെന്താരു മാർദ്ദവം! പുഞ്ചിരി െപാഴിക്കു�
ന്ന, െവളുത്ത, സുന്ദരങ്ങളായ പൂക്കൾ. സായാഹ്നസ�
ഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞു് അവർ തിരിെച്ചത്തി. ക്ഷീണിച്ച െഗ്ര�
റ്റൽ ഉറക്കമായി. അവൾ ഉറക്കത്തിൽ പുഞ്ചിരി െപാ�
ഴിക്കുകയാണു്. അങ്ങെന നിദ്രാേവളയിൽ അവൾ മന്ദ�
ഹാസം െപാഴിക്കുേമ്പാൾ അവൾക്കു് എെന്തന്നില്ലാത്ത
സൗന്ദര്യമാണു്. അയാൾക്കു മുൻപിൽ ഹരിതാഭമായ
പുഷ്പഭാജനത്തിൽ ധവളപ്രഭകലർന്ന പൂക്കൾ. അങ്ങു്
െതരുവിേലാ?—ഇല്ല, ഇല്ല. കാറ്റു് െപാടിേയാടുകൂടി അവ�
െയല്ലാം പറത്തിെക്കാണ്ടു േപായ്ക്കളഞ്ഞു… ജീവിതെമന്ന
നാടകെത്ത ഏതാനും വാക്യങ്ങളിൽ ഒതുക്കിയിരിക്ക�
യാണു് ഷ്നിറ്റ്സ് ലർ. േപ്രമത്തിെന്റ ക്ഷണികതെയക്കു�
റിച്ചു് ജീവിതത്തിെന്റ അസ്ഥിരതെയക്കുറിച്ചു് ഒരു പ്രതി�
ഭാശാലിക്കുണ്ടായ അഭിവീക്ഷണമാണു് ഈ േചേതാ�
ഹരമായ കഥെയന്നു പറയാം. വഞ്ചനാത്മകമായ ജീ�
വിതം നയിച്ച കാമുകിയുെട േസ്നഹത്തിെന്റ സ്വഭാവം
അവൾ നല്കുന്ന ചുവന്ന പൂക്കളുെട നീലപ്പൂക്കളുെട വർ�
ണ്ണത്തിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ടാമെത്ത കാമു�
കിയുെട േസ്നഹത്തിെന്റ ൈനർമ്മല്യം െവളുത്ത പൂക്ക�
ളിൽനിന്നു് ഗ്രഹിക്കാം. അയാളുെട ദുഃഖത്തിെന്റ അസ്ഥി�
രത്വം ചിത്രീകരിച്ചു് വികാരങ്ങളുെട ക്ഷണികസ്വഭാവ�
െത്ത കഥാകാരൻ സ്ഫുടീകരിക്കുന്നതു േനാക്കൂ. ഇങ്ങെന
എത്ര പുറം േവണെമങ്കിലും ഈ കഥെയക്കുറിച്ചു് എഴു�
താം. ഷ്നിറ്റ്സ് ലർ എന്ന കലാകാരെന്റ ആത്മാവുത�
െന്ന കലയായി രുപാന്തരം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണിവി�
െട. ധ്വനിയാണു് സാഹിത്യെമന്ന തത്ത്വം പ്രകടീഭവി�
ക്കുകയാണു് ഇവിെട. ഇതിെനക്കുറിച്ചു് ഞാൻ ഇത്രയും
പറയാൻ നിർബ്ബദ്ധനായതു് “ജനയുഗം” വാരികയിൽ
(ജുൈല 12) ശ്രീ. ആർ.പി. രമണൻ എഴുതിയ “ബന്ധ�
ങ്ങൾ” എന്ന കഥ വായിച്ചതുെകാണ്ടാണു്. രമണെന്റ
കഥ എനിക്കിഷ്ടമായി. എങ്കിലും അനന്തങ്ങളായ അർ�
ത്ഥവിേശഷങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണു് ഉത്തമമായ
സാഹിത്യം എന്നു് അേദ്ദഹം അറിേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു�
െവന്നു് എനിക്കു േതാന്നി. സരിതയുെട ഭർത്താവു മരി�
ച്ചു. േജാലിസ്ഥലത്തു് അവൾക്കു കൂട്ടിനുേവണ്ടി ഭർത്താ�
വിെന്റ അനുജൻ േമാഹൻ വന്നു താമസിക്കുന്നു. സുന്ദര�
നായ യുവാവും സുന്ദരിയായ യുവതിയും. അവർ േസ്നഹി�
ക്കുന്നു; കാേമാത്സുകതയിൽ വിലയം െകാള്ളുന്നു. പറ�
യാനുള്ളതു് ഭംഗിയായിത്തെന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് രമണൻ.
എന്നാലും ഷ്നിറ്റ്സ് ലറുെട കഥവായിച്ച ഈ േലഖക�
നു് രമണെന്റ കഥ സംതൃപ്തി ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജലാശ�
യത്തിേലക്കു് എറിയുന്ന കല്ലു് െകാച്ചുെകാേച്ചാളങ്ങെള
ഇടവിടാെത ഉണ്ടാക്കുന്നിേല്ല? അതുേപാെല എെന്റ ഹൃ�
ദയത്തിൽ അർത്ഥവിേശഷങ്ങളുെട അലകൾ ഉളവാ�
ക്കണം കലാസൃഷ്ടി.

െനറൂദ

സാഹിത്യത്തിൽ നട�
ക്കുന്ന േചാരണെത്ത�
ക്കുറിച്ചു ഞാൻ മുൻെപാ�
െക്ക പലേപ്പാഴും പറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ
അതു പറയാറില്ല. കാ�
രണം, കഥാകാരന്മാർ
അറിയാെതതെന്ന സാ�
ദൃശ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കു�
െമന്നതാണു്. മനുഷ്യ�
നു പ്രാഥമികവികാര�
ങ്ങൾ രേണ്ടയുള്ളൂ: വിശ�
പ്പും കാമവും, േഷാപ്പനറുെട അഭിപ്രായമാണിതു്. അതി�
നാൽ ആ വികാരങ്ങെള അവലംബമാക്കി ആവിർഭ�
വിക്കുന്ന സാഹിത്യകൃതികൾക്കു സാദൃശ്യങ്ങൾ വരും.
അവ കണ്ടുെകാണ്ടു് ഒരാളിെന കള്ളെനന്നു പറയുന്നതു
ശരിയല്ല. എങ്കിലും ഒരു െചേക്കാസ്േളാവാക്യൻ െച�
റുകഥയുെട ചുരുക്കം ഞാൻ നൽകുന്നു. മാതൃഭൂമിവാരി�
കയിൽ (ലക്കം 17) ശ്രീ. െക.വി. ചന്ദ്രേശഖരൻ എഴു�
തിയ “മുഴുമിക്കാത്ത ചിത്രം” എന്ന െചറുകഥയുെട സം�
േക്ഷപവും നൽകുന്നു. വിധിനിർണ്ണയത്തിനു വായനക്കാ�
െര ക്ഷണിച്ചുെകാണ്ടു ഞാൻ മാറിനിൽക്കുന്നേതയുള്ളൂ.
ഇനി കഥയുെട സംഗ്രഹങ്ങൾ. െനറൂദ (1834–1891)
എഴുതിയ Vampire—രക്തരക്ഷസ്സ്. വിേനാദയാത്രയ്ക്കു�
ള്ള കപ്പൽ േകാൺസ്റ്റാന്റിേനാപ്പിളിൽ നിന്നു് പ്രാൻ�
ക്േപ്പാ ദ്വീപിേലയ്ക്കു െകാണ്ടുവന്ന യാത്രക്കാരുെട കൂട്ട�
ത്തിൽ ഒരു േപാളിഷ് കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ,
അമ്മ, മകൾ, മകെള വിവാഹംകഴിക്കാൻ േപാകുന്ന
യുവാവു്. ഗ്രീസുകാരനായ ഒരു ചിത്രകാരൻ ആ കുടുംബ�
വുമായി പരിചയെപ്പട്ടു. േപാളിഷ് കുടുംബം ഒരു േഹാട്ട�
ലിൽ താമസമായി. അവർ േനരംേപാകുന്നതിനുേവണ്ടി
ഒരു പൂേന്താപ്പിൽ െചന്നിരുന്നു. അവർ െചന്നേതയുള്ളൂ.
അേപ്പാേഴയ്ക്കും ചിത്രകാരൻ അവിെടെയത്തി. അല്പമക�
െലയായി പുറംതിരിഞ്ഞിരുന്നു ചിത്രംവരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.
അങ്ങെന കുേറേനരമിരുന്നു വരച്ചതിനുേശഷം അയാൾ
എഴുേന്നറ്റുേപായി. പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കുകയായിരു�
ന്നു േപാളിഷ് കുടുംബം.

സന്ധ്യയായേപ്പാൾ അവർ േഹാട്ടലിേലയ്ക്കു േപായി;
വരാന്തയിൽ ഇരുന്നു. അേപ്പാഴുണ്ടു് ഒരു ഭയങ്കര ബഹ�
ളം. േഹാട്ടലുടമസ്ഥനും ചിത്രകാരനുമായി സംഘട്ടനം.
കാര്യെമെന്തന്നറിയാനായി യുവതിയുെട കാമുകൻ
ശണ്ഠനടക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു െചന്നു. അയാൾ ഉടമ�
സ്ഥേനാടു േചാദിച്ചു: “ആരാണു ഇയാൾ? േപെരന്തു്?”
ഉടമസ്ഥൻ മറുപടി നല്കി: “ആർക്കറിയാം ഇവെന്റ േപ�
രു്? ഞങ്ങൾ ഇവെന രക്തരക്ഷസ്സു് എന്നാണു് വിളി�
ക്കുന്നതു്. നല്ല വ്യാപാരം! ഇവൻ ശവങ്ങെള മാത്രേമ
വരയ്ക്കാറുള്ളു. േകാൺസ്റ്റാന്റിേനാപ്പിളിേലാ ഇവിെട അടു�
േത്താ ആെരങ്കിലും മരിച്ചാൽ മതി, ഇവെന്റ കയ്യിൽ
മരിച്ചയാളിെന്റ പടമുണ്ടു്. ഇവൻ േനരെത്ത വരയ്ക്കുകയാ�
ണു്, ഒരിക്കലും െതറ്റുപറ്റാറില്ല. കഴുകൻ.” േപാളണ്ടുകാ�
രിയായ സ്ത്രീ—അമ്മ—നിലവിളിച്ചു. മകൾ േമാഹാലസ്യ�
െപ്പട്ടു അവരുെട ൈകയിൽ കിടക്കുകയാണു്. യുവാവു
ചിത്രകാരെന പിടികൂടി. അവർ രണ്ടുേപരും മണലിൽ
കിടന്നുരുണ്ടു. ചിത്രം ദൂെര വീണു. അതിൽ േപാളണ്ടുകാ�
രിയായ ഒരു യുവതിയുെട ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നു. അട�
ഞ്ഞ കണ്ണുകൾ. അവളുെട െനറ്റിത്തടത്തിലൂെട ഒരു
മാല്യം.

ശ്രീ. െക.വി. ചന്ദ്രേശഖരെന്റ കഥയുെട ചുരുക്കം:

രേമശൻ ചിത്രകാരനാണു്. അയാൾ ആനിയുെട ചിത്രം�
വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ, പ്രഗല്ഭനായ ആ ചിത്രകാ�
രനു് അവളുെട പടംവരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കണ്ണുക�
ളിൽ പാടെകട്ടിയതുേപാെല ഒരു േതാന്നൽ. വല്ലാത്ത
ഭീതി. അേപ്പാഴാണു് ഇരുപതുവർഷം മുൻപുണ്ടായ ഒരു
സംഭവം അയാളുെട ഓർമ്മയിെലത്തിയതു്. യാദൃച്ഛിക�
മായ പരിചയെപ്പട്ട ശർമ്മിളയുെട ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ രേമ�
ശൻ ശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ, സാധിച്ചില്ല. അവളുെട മുഖം വ്യ�
ക്തമായി കാണുന്നില്ല. അയാൾ ആ ശ്രമം ഉേപക്ഷിച്ചു.
അന്നുരാത്രിതെന്നന്നുേതാന്നുന്നു ശർമ്മിള മരിച്ചു. ശർ�
മ്മിള മരിക്കാറയതുെകാണ്ടാണു രേമശനു് ചിത്രരചനാ�
േവളയിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായതു്.

രേമശൻ ഇതാ ഇേപ്പാഴും സംശയാകുലനാകുന്നു. തനി�
െക്കന്താണു് ആനിയുെട ചിത്രംവരയ്ക്കാൻ കഴിയാെത
േപായതു്? എേന്താ? അയാൾ മദ്രാസിേലക്കു േപായി.
ഒരാഴ്ചകഴിഞ്ഞു മടങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾ േകട്ട വാർത്ത
അയാെള ദുഃഖിപ്പിച്ചു. “അയാൾ മദ്രാസിേലക്കു പുറെപ്പട്ട
അന്നുരാത്രി ആനി മരിച്ചു. യാെതാരസുഖവുമുണ്ടായിരു�
ന്നില്ല.”

ശർമ്മിള ഉൾെപ്പട്ട ബംഗാളികുടുംബം ഭരത്പ്പൂരിലാണു്
വന്നിറങ്ങുന്നതു്. െനറൂദയുെട കഥയിെല കുടുംബം പ്രിൻ�
കിേപ്പാദ്വീപിൽ വന്നിറങ്ങുന്നു. ബംഗാളികുടുംബത്തിൽ
മൂന്നുേപർ. േപാളിഷ് കുടുംബത്തിൽ നാലുേപർ. ബംഗാ�
ളികുടുംബം മുസാവരിബംഗ്ലാവിൽ താമസിക്കുന്നു. ബം�
ഗ്ലാവിെന്റ ചുമതലക്കാരനായ അബ്ദുള്ള അവെര സ്വീക�
രിക്കുന്നു.

േപാളിഷ് കുടുംബം േഹാട്ടലിലാണു് താമസമുറപ്പിക്കുക.
േഹാട്ടലുടമസ്ഥൻ അവെര സഹായിക്കുന്നു. കഥാനാ�
യകന്മാർ രണ്ടുേപരും ചിത്രകാരന്മാർ. രണ്ടുേപരും മരി�
ക്കാൻ േപാകുന്ന യുവതികളുെട പടം വരയ്ക്കുന്നു. ഒരു വ്യ�
ത്യാസമുണ്ടു്. രേമശൻ േയാഗ്യൻ; ഗ്രീസുകാരൻ അേയാ�
ഗ്യൻ—രക്തരക്ഷസ്സ്. ‘മുഴുമിക്കാത്ത ചിത്രം’ എന്ന കഥ�
യിൽ കഥയുെട സാരാംശങ്ങേളാടു ബന്ധമില്ലാത്ത പല
സംഭവങ്ങളുമുണ്ടു്. അവെയ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടാണു് ഞാൻ
ആ കഥയുെട സംേക്ഷപം ഇവിെട നല്കിയിട്ടുള്ളതു്. വി�
ധിനിർണ്ണയം മാന്യവായനക്കാരുെട കൃത്യെമന്നു വിന�
യപുരസ്സരം പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് ഞാൻ അടുത്ത കഥയിേല�
ക്കു കടക്കുന്നു.

കാക്കനാടൻ

എെന്റ വീട്ടിനടുത്തു്
ഒരു േദവീേക്ഷത്രമുണ്ടു്.
അവിെട നിന്നു് വിവാ�
ഹംകഴിഞ്ഞു വധുവും
വരനും ൈകേകാർ�
ത്തുപിടിച്ചു േപാകുന്ന�
തു് ഞാൻ ഇന്നു കണ്ടു.
ആ യുവതിയുെട വിശാ�
ലവിേലാചനങ്ങൾക്കു്
എെന്താരു തിളക്കം!
അവളുെട കവിൾത്ത�
ടങ്ങൾക്കു് എെന്താ�
രു േശാഭ! േക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു െതരുവിേലക്കു െച�
ന്നേപ്പാൾ എെന്റ നിരൂപണത്തിനു വിേധയനായ ഒര�
ത്യന്താധുനികെന കണ്ടു. ശത്രുത മറച്ചുവച്ച പുഞ്ചിരി.
‘എനിക്കതിെനാന്നുമില്ല’ എന്ന വ്യാജപ്രസ്താവം. അേദ്ദ�
ഹേത്താടു യാത്രപറഞ്ഞു നടന്നേപ്പാൾ ഏഴുവയസ്സു
പ്രായംവരുന്ന ഒരു കുട്ടിെയ ഒരു ‘നാല്പതുകാരൻ’ മർ�
ദ്ദിക്കുന്നു. എത്രകാലമായി ഞാനിെതാെക്ക കാണുക�
യാണു്? ഇവിെട എന്തു നവീനതയിരിക്കുന്നു? അതു�
െകാണ്ടു ‘ചൂഷണം’ എന്ന വിഷയെത്ത ആസ്പദമാക്കി—
ചിരപരിചിതമായ വിഷയം അവലംബമാക്കി—ശ്രീ.
രത്നാകരൻ കുങ്കുമം വാരികയിൽ ഒരു െചറുകഥെയഴുതി�
രിക്കുന്നതു് എനിക്കു് അത്ഭുതമുളവാക്കിയില്ല. കടുവയുെട
േവഷം െകട്ടുന്ന കാസിമിനു കിട്ടുന്ന പണത്തിെന്റ നല്ല�
പങ്കു് അപഹരിക്കുന്നു അസനാരുമൂപ്പൻ. ഗത്യന്തരമില്ലാ�
െതവന്നേപ്പാൾ കാസിം അയാെള കടിച്ചുകുടഞ്ഞു േമ�
േലാെട്ടറിഞ്ഞു; കൂട്ടുകാരനായ ബാച്ചാക്കടുവ മുട്ടനാടിെന
കടിെച്ചടുത്തു് േമേലാെട്ടറിയുന്നതുേപാെല. അസനാരുമൂ�
പ്പൻ േചാരെയാലിക്കുന്ന കഴുത്തുമായി നിലത്തുകിടന്നു�
രുണ്ടു. “യസീദിെന്റ േചാര” എന്ന ഈ കഥയിൽപ്രചാ�
രണാംശം കലയുെട ചട്ടക്കൂടിെലാതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചടു�
ലതയുള്ള ആഖ്യാനം അതിനു രാമണീയകം നൽകുന്നു.
ശ്രീ. കാക്കനാടിെന്റ “തലമുറകളുെട ശബ്ദം” (മലയാള�
നാടു്-ലക്കം 8) ഭാവാത്മകസൗന്ദര്യം ആവഹിക്കുന്നു. ജീ�
വൈചതന്യം—സർഗ്ഗാത്മകശക്തി—അതിനു സ്ത്രീരൂപം
നല്കി ഒരു കഥെയഴുതിയിരിക്കുന്നു കാക്കനാടൻ. ശ്രീ.
െചാവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുെട “മൂന്നു കഥകളി”ൽ പരിഹാ�
സം മുറ്റിനില്ക്കുകയാണു്. വായനക്കാരെന്റ ചുണ്ടുകളിൽ
മന്ദഹാസമങ്കുരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് കൃഷ്ണൻകുട്ടി�
ക്കു്. പതിവായി പ്രമാണങ്ങളിൽ സാക്ഷിയായി ഒപ്പി�
ട്ടു് അമ്പതുൈപസ വീതം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധെന
ശ്രീ. ഏ. ജയകുമാർ “പഴയതു്, പുതിയതു്” എന്ന െച�
റുകഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ
ആസ്ഥാനേത്തക്കു കടന്നുവരുേമ്പാൾ വൃദ്ധൻ തകർന്ന�
ടിയുന്നു. വൃദ്ധെന്റ േനർക്കു സഹതാപത്തിെന്റ നീരുറവ�
െയാഴുക്കാൻ അനുവാചകെന േപ്രരിപ്പിക്കത്തക്കവിധ�
ത്തിൽ ശക്തമായിട്ടില്ല ഈ കഥ.

െകാല്ലത്തുനിന്നു തിരുവനന്തപുരേത്തക്കുള്ള തീവണ്ടി�
യിൽ ഞാനിരിക്കുകയാണു്. അല്പമകെലയുള്ള ഒരു
സീറ്റിൽ സുന്ദരനായ യുവാവു്. മയ്യനാട്ടു തീവണ്ടിയാപ്പീ�
സിൽ െട്രയിൻ നിന്നേപ്പാൾ ഒരു യാചകൻ അതിൽ
കയറി. യുവാവിെന്റ അടുത്തുെചന്നു് അയാൾ ഭിക്ഷ യാ�
ചിച്ചു. ‘േപാേടാ’ എന്നായിരുന്നു യുവാവിെന്റ ആേക്രാ�
ശം. അടുത്ത േസ്റ്റഷനിൽനിന്നു സുന്ദരിയായ ഒരു യു�
വതി ഞങ്ങളുെട “കംപാർട്ടുെമന്റി”ൽ കയറി. അവൾ
െചന്നിരുന്നതു യുവാവിനു േനെര എതിേരയുള്ള സീറ്റി�
ലാണു്. പലേരാടും യാചിച്ചിട്ടു യാചകൻ വീണ്ടും യുവാ�
വിെന സമീപിച്ചു ൈകനീട്ടി. െപാടുന്നനേവ 25 ൈപസ�
യുെട നാണയം അയാളുെട ൈകയിൽ വീണു. ഞാൻ
വിചാരിച്ചു, യുവതിയുെട സൗന്ദര്യം അേപ്പാഴുള്ളതിെന്റ
ഇരട്ടിയായിരുെന്നങ്കിൽ യാചകെന്റ ൈകയിൽ വീഴു�
ന്നതു് 50 ൈപസയുെട നാണയമായിരുേന്നെനെയന്നു്.
കീർത്തി എന്ന കാമുകിയുെട സേന്താഷത്തിനുേവണ്ടി
അവെള രസിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി നമ്മുെട പല കഥാകാ�
രന്മാരും വാക്കുകളാകുന്ന നാണയങ്ങെളടുത്തു് എറിയു�
ന്നു. നിർവ്യാജമനഃസ്ഥിതി ഒട്ടും തെന്നയില്ല. എങ്കിലും
സഹതാപപ്രകടനം.

ഭാഗ്യം! സാഹിത്യെത്തസ്സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു േലഖ�
നം “മാതൃഭൂമി” ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പരസ്യം െചയ്തിരിക്കു�
ന്നു. സകലവാരികകൾക്കും ശാസ്ത്രത്തിലാണു കൗതു�
കം. അങ്ങെനയിരിെക്കയാണു് ഈ േലഖനത്തിെന്റ
ആവിർഭാവം. അെതഴുതിയ ശ്രീ. ടി.ആർ. ശ്രീനിവാ�
സിനും അതു പരസ്യെപ്പടുത്തിയ മാതൃഭൂമി പത്രാധി�
പർക്കും നമുക്കു നന്ദിപറയാം. ശ്രീ. ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു്,
ശ്രീ. ൈവേലാപ്പിള്ളി ശ്രീധരേമേനാൻ, ശ്രീ. എൻ.വി.
കൃഷ്ണവാര്യർ എന്നിവെര നൂതനകവിത്രയമായി സങ്ക�
ല്പിച്ചുെകാണ്ടു ശ്രീനിവാസ് എഴുതിയ ആ േലഖനം ചില
നൂതനാഭിപ്രായങ്ങൾക്കു് ആവിഷ്ക്കാരം നല്കുന്നു. “ഭാവന�
യിെല ൈവകാരികസത്തെയ ആവാഹിക്കുന്ന കവിത.
േറാമാന്റിക്കും ൈവചാരികമൂല്യെത്ത ഗർഭം ധരിക്കുന്ന
കവിത റീയലിസ്റ്റിക്കുമായിരിക്കും” എന്നാണു േലഖക�
െന്റ പക്ഷം. ഈ േലഖകൻ അതിേനാടു േയാജിക്കുന്നി�
ല്ല. കവിതയുെട മാർഗ്ഗം െറാമാന്റിസിസത്തിേന്റതല്ല, റീ�
യലിസത്തിേന്റതുമല്ല. രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു പാതയുണ്ടു്.
അവിെടെച്ചന്നു നില്ക്കുന്നവനാണു കവി. അതിരുകടന്ന
െറാമാന്റിസിസം േരാഗമാണു്; റീയലിസം കലയുമല്ല.
കാര്യമിതാെണങ്കിലും ശ്രീനിവാസിെന്റ േലഖനത്തി�
നു രൂപശില്പത്തിെന്റ തികവുണ്ടു്. നാം അേദ്ദഹേത്താ�
ടു േയാജിക്കാെതതെന്ന േലഖനം മുഴുവൻ വായിക്കും.
‘മലയാളനാട്ടി’െല “രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെല തു�
റക്കാത്ത അധ്യായങ്ങൾ” എന്ന േലഖനപരമ്പര (ആർ�
തർ വീവറിേന്റതു് ) ശ്രദ്ധാർഹമായിരിക്കുന്നു. ശ്രീ. മംഗല�
േശ്ശരിയാണു പരിഭാഷകൻ. െകാച്ചുെകാച്ചു വാക്യങ്ങളി�
ലുള്ള ആ തർജ്ജമ നന്നായിരിക്കുന്നു. അതു വിഷയത്തി�
െന്റ സ്വഭാവത്തിനു് അനുരൂപമാണു് േഡാക് ടർ െക.
ഭാസ്ക്കരൻനായരുെട ‘പ്രാചീനസങ്കല്പങ്ങൾ’ എന്ന േല�
ഖനം പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പങ്ങെള ശാലീനവും
ലളിതവും ആയ ഭാഷയിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. േലഖക�
െന്റ െതളിഞ്ഞ ബുദ്ധിയും അസങ്കീർണ്ണമായ അപഗ്രഥ�
നപാടവവും ഇതിൽ ദൃശ്യമാണു്. കുങ്കുമം വാരികയിൽ
“ജീവിതം ക്ഷണികം എങ്കിലും അമൂല്യം” എെന്നാരു േല�
ഖനമുണ്ടു്. ശ്രീ. െബൻ ബി. വിളയിൽ ആണു് ഇെതഴു�
തിയതു്. വളെര വിേശഷമായിരിക്കുന്നു ഈ “േലഖനം.”
ഒരു ഗദ്യവാക്യം പിന്നീടു നാലുവരിക്കവിത; പിന്നീടു് ഒരു
വാക്യേമാ വാേക്കാ; തുടർന്നു രണ്ടുവരിക്കവിത. ഇങ്ങ�
െന കുങ്കുമം വാരികയുെട രണ്ടുേപജ് മിനെക്കടുത്തിയി�
രിക്കുന്നു. മാവു് േതങ്ങ, മാവു് േതങ്ങ എന്ന മട്ടിൽ പിട്ടു്
എെന്നാരു പലഹാരമുണ്ടേല്ലാ. െബൻ ബി. വിളയിലി�
െന്റ േലഖനം േലഖനമല്ല; അതു പിട്ടാണു്.

ശ്രീ. വി.െക.എന്നിേന്റയും തിേക്കാടിയെന്റയും േനാവലു�
കളുെട മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നു ശ്രീ. എം.ആർ. ചന്ദ്രേശ�
ഖരൻ (മാതൃഭൂമി). ശ്രീ. നീലംേപരൂർ മധുസൂദനൻ നായ�
രുെടയും ശ്രീ. പാപ്പനംെകാട്ടു പ്രഭാകരെന്റയും കാവ്യങ്ങ�
ളുെട രാമണീയകം വ്യക്തമാക്കുന്നു ശ്രീ. പട്ടം ജി. രാമച�
ന്ദ്രൻ നായർ (മലയാളരാജ്യം).

ഈ േലാകമിത്ര ദുഷിച്ചെതന്തു് എന്നു് എേന്നാടു േചാദി�
ച്ചാൽ ദുഷ് കവികളുെട കവികർമ്മം െകാണ്ടു് എന്നായി�
രിക്കും എെന്റ ഉത്തരം. ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന�
േപ്പാൾ വള്ളേത്താളിേന്റേയാ ചങ്ങമ്പുഴയുേടേയാ ഇട�
പ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ളയുേടേയാ കവിത മാതൃഭൂമിയി�
േലാ മലയാളരാജ്യത്തിേലാ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അെതാ�
രു വലിയ സംഭവമായി പരിഗണിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ആ
കവിത വായിക്കുന്നതു മനസ്സിനു സുഖമായിരുന്നു. ആ
ആഹ്ലാദം വളെര ദിവസം നീണ്ടുനില്ക്കുമായിരുന്നു, ആ മാ�
നസികാഹ്ലാദം നിത്യജീവിതെത്തേപ്പാലും സുഖപ്രദമാ�
ക്കിയിരുന്നു എന്നതു സത്യമാണു്. ഇന്നു് അതല്ല സ്ഥി�
തി. ഞാനും എെന്നേപ്പാെല ചിലരും േപടിച്ചാണു വാരി�
കകൾ തുറക്കുന്നതു്. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെടേയാ കാക്കാ�
ടിെന്റേയാ കവിതയുണ്ടായിരിക്കുേമാ എന്നാണു ഭയം.
ആ കവിത വായിെച്ചന്നിരിക്കെട്ട. അന്നു മുഴുവൻ തല�
േവദനയായിരിക്കും. ചിലേപ്പാൾ പഴയ രീതിയിൽ കവി�
തെയഴുതുന്നവരും ഇങ്ങെന നെമ്മ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടു്.
ഈ ആഴ്ചയിെല കുങ്കുമം വാരിക േനാക്കുക. ശ്രീ. രാജൻ
ചിന്നങ്ങത്തിെന്റ “നീ മാത്രമില്ല!” എന്ന കവിത വായി�
ക്കുക. ചില വരികൾ ഇതാ:

“കരിമഷിെയഴുതിയ കൺകൾ നിറഞ്ഞു
കവിളിെല കുങ്കുമപ്പൂക്കൾ െകാഴിഞ്ഞു
കരളിൽ ഞാനാരുേമാരാെത സൂക്ഷിച്ച
കനവുകെളാക്കയും വാടിക്കരിഞ്ഞു.”

ഇതു് കവിതേയാ? അേതാ കാവ്യാംഗനെയ േനാക്കിയു�
ള്ള േഗാഷ്ടികാണിക്കേലാ? ഇതു് വായിച്ചുകഴിഞ്ഞതിനു
േശഷം ശ്രീ. നാലാങ്കൽ കൃഷ്ണപിള്ളയുെട ‘പിന്നിട്ട പാത�
കൾ’ (മാതൃഭൂമി) വായിച്ചേപ്പാൾ എെന്തന്നില്ലാത്ത ഒരാ�
ശ്വാസം േതാന്നി.

“ഞങ്ങൾതൻ േപ്രമസങ്കല്പ
നീലകുജ്ഞങ്ങൾ േതാറുേമ
സമ്മുഗ്ദ്ധമുരളീഗാന-
മായി നൃത്തം നടത്തി”

പുലാക്കാട്ടു് രവീന്ദ്രൻ

േപാകുന്ന േഗാവിന്ദെന
ശ്രീ. പുലാക്കാട്ടു് രവീ�
ന്ദ്രൻ അവതരിപ്പിച്ചേപ്പാ�
ഴും അേത ആശ്വാസം
നിലനിന്നു. കുട്ടികൾക്കു
േവണ്ടി ശ്രീ. ജനാർദ്ദനം
പുരുേഷാത്തമൻ എഴു�
തിയ “േരാമാഞ്ച”വും
(ബാലയുഗം) ആ സ്വ�
സ്ഥതയ്ക്കു ഭംഗം വരുത്തി�
യില്ല. ബാലയുഗത്തി�
െന്റ ആറാംേപജു േനാ�
ക്കൂ. സുന്ദരിയായ ശാരദ
ഒരു െകാച്ചുെപൺകുട്ടി�
െയ േസ്നഹേത്താെട േചർത്തുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം കാ�
ണാം. ചുറ്റുമുള്ള കുട്ടികൾ സേന്താഷേത്താെട നില്ക്കുന്നു.
ശാരദ ചിരിക്കുന്നു, ആ െകാച്ചുകുട്ടി ചിരിക്കുന്നു, എല്ലാ
ബാലന്മാരും ബാലികമാരും ചിരിക്കുന്നു. ആഹ്ലാദത്തി�
െന്റ അന്തരീക്ഷം, േസ്നഹത്തിെന്റ അന്തരീക്ഷം. സാഹി�
ത്യവും ഇങ്ങെനയായിരുെന്നങ്കിൽ! രക്തരക്ഷസ്സുകൾ
അവിെട കടക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ!

□
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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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