
സാഹിത്യവാരഫലം
1970/09/23 (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

http://www.sayahna.org


സാഹിത്യവാരഫലം
1970/09/23-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഒന്നു മിണ്ടാെത േപാകൂ
തരുണിയുെടയും പുഷ്പത്തിെന്റയും സ്പർശം പുരുഷെന
ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുെമന്നു് ആേരാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ 21-ാം ലക്കെമടുക്കുക. രണ്ടു ൈകയി�
ലും പൂങ്കുലവച്ചു െകാണ്ടു് പൂവിേനക്കാൾ ഭംഗിയാർന്നു്
ഒരു സുന്ദരിനില്ക്കുന്നതു് വായനക്കാർക്കു കാണാം. അവ�
ളുെട കണ്ണുകൾക്കു കാന്തിയുണ്ടു്; മന്ദസ്മിതത്തിനു് മാ�
ധുര്യമുണ്ടു്. അവൾ നിങ്ങെള സ്പർശിക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും
സ്പർശത്തിെന്റ മൃദുലത നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. ആ പൂക്ക�
ളിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്ന പരിമളം, ആ സുന്ദരിയിൽനിന്നു്
ഉദ് ഗമിക്കുന്ന സൗരഭ്യം നിങ്ങൾക്കു് ആഹ്ലാദമുളവാക്കു�
ന്നു. ഈ ആനന്ദനിർഭരതേയാെടയാണു് നിങ്ങൾ ശ്രീ.
എം. സുകുമാരെന്റ “സ്ത്രീ” എന്ന െചറുകഥ വായിക്കുന്ന�
തു്. വായിക്കാത്തവർക്കുേവണ്ടി കഥയുെട സംഗ്രഹം
നല്കെട്ട. ദാക്ഷായണി ഋതുമതിയായി. ഒരു ദിവസം
അവളുെട േചച്ചിയും േചച്ചിയുെട ഭർത്താവും അവരുെട
രണ്ടുവയസ്സുള്ള കുട്ടിയും വന്നു. ദാക്ഷായണി കുട്ടിെയ
എടുത്തു കളിപ്പിച്ചു. കൂെടക്കിടത്തി. കുട്ടിയുെട തുടയി�
ലാെക ചുവന്ന പാടുകൾ. പിന്നീടു് ദാക്ഷായണിെയ
കണ്ടാൽ കുട്ടി കരയും. ആ കുടുംബം തിരിച്ചുേപായി.
“കർക്കടസംക്രാന്തിയുെട പിേറ്റദിവസം” അടുത്തവീ�
ട്ടിൽ പുതിയ താമസക്കാർ വന്നു. ഒരു യുവാവും യുവതി�
യും, അവർ ദമ്പതികളാണു്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു് അധി�
കം ദിവസമായില്ല. പേക്ഷ, യുവതി എന്നും രാത്രി കര�
യും. അങ്ങെനയിരിെക്ക അവൾ വീട്ടിൽ േപായി. യുവാ�
വു് ഒറ്റയ്ക്കായി. ഒരു ദിവസം അയാൾ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ
പുലർെച്ച പുവ്വാണു് ”. ദാക്ഷായണി േചാദിച്ചു: ഞാൻ
കൂെട വരേട്ട?” “എെന്റകൂെടേയാ?” എന്നായി യുവാവു്.
ദാക്ഷായണി ദൃഢതേയാെട അറിയിച്ചു: “ഉം. ഞാൻ
വരും. പുലർെച്ച പടിക്കൽ ഞാൻ കാത്തുനില്ക്കും”. കി�
ണറ്റിെന്റ കരയിൽ അവൾ “നിരത്തിവച്ച പാത്രങ്ങൾ
െവള്ളവും കാത്തിരുന്നു” മാന്യ വായനക്കാർക്കു് സ്പർശ�
ത്തിെന്റ മാർദ്ദവം നഷ്ടെപ്പേട്ടാ? സൗരഭ്യത്തിെന്റ സുഖ�
ദായകത്വം ഇല്ലാെതയാേയാ? അേത, എന്നാണ് ഉത്ത�
രെമങ്കിൽ അതിനു കാരണക്കാരൻ സുകുമാരൻ തെന്ന.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥയ്ക്കുള്ള ദുർഗ്രഹതതെന്നയാണു്
അനുവാചകെന്റ യാതനയ്ക്കുകാരണം. എനിക്കും സുകു�
മാരെന്റ കഥെയന്താെണന്നു മനസ്സിലായില്ല. എങ്കി�
ലും ഞാൻ ഒരർത്ഥം പറയാം. ദാക്ഷായണി ഋതുമതി
ആയേതാടുകൂടി അവളുെട ൈലംഗികാസക്തി ഉണർ�
ന്നു. വിവാഹിതയായ േചച്ചിെയ കണ്ടേപ്പാൾ അവളുെട
അസൂയയ്ക്കു് ഉദ്ദീപനമുണ്ടായി. ആ ഈർഷ്യെകാണ്ടാണു്
അവൾ അവരുെട സന്താനെത്ത നുള്ളുന്നതു്. േചച്ചിയും
ഭർത്താവും കൂടി ശയനമുറിയിൽ കിടക്കുേമ്പാൾ അവരു�
െട ൈലംഗികേവഴ്ചയ്ക്കു തടസ്സമുണ്ടാക്കാനായി ദാക്ഷായ�
ണി കൂെടക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിെന്റ തുടയിൽ നുള്ളി അതി�
െന്റ നിലവിളിപ്പിച്ചതുമാകാം. ആ കഥ അവിെട തീർന്നു.
ഇനി െചറുപ്പക്കാരിയുെട കരച്ചിലാണു്. ദാക്ഷായണി�
െയേത്തടി അവളുെട ഭർത്താവു് സ്വന്തം വീട്ടിൽനിന്നു്
ഇറങ്ങിേപ്പാരാറുണ്ടായിരുന്നുെവന്നു് ഞാൻ ഊഹിക്കു�
ന്നു. അതുെകാണ്ടാവാം യുവതി കരഞ്ഞതും മറ്റു മാർഗ്ഗ�
മിെല്ലന്നുകണ്ടു് വീട്ടിൽ െപായ്ക്കളഞ്ഞതും. വിഭാര്യനായ
യുവാവിേനാെടാരുമിച്ചു് ഒളിേച്ചാടാനുള്ള ദാക്ഷായണി�
യുെട ആഗ്രഹം സഫലീഭവിക്കയിെല്ലന്നു സൂചിപ്പിച്ചു�
െകാണ്ടു് കഥാകാരൻ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സുകു�
മാരെന്റ കഥയ്ക്കുതീെര സൗകമാര്യമില്ല എന്നല്ല, അതു്
പീഡാജനകവുമാണു്. ഈ പ്രസ്താവത്തിെന്റ യുക്തി
എന്താണു്? “കാശീനഗരം ഗംഗയിലാകുന്നു” എന്ന വാ�
ക്യത്തിെല ഗംഗെയന്ന പദം വാച്യാർത്ഥമായ പ്രവാഹ�
ത്തിെന്റ പ്രതീതിേയ ഉളവാക്കുന്നുള്ളു. കാശിനഗരത്തി�
നു പ്രവാഹത്തിലിരിക്കാൻ വയ്യ. അതിനാൽ വാച്യാർ�
ത്ഥം ബാധിതമാകുന്നു. അതിനുേശഷം വാച്യസംബ�
ന്ധിയായ മെറ്റാരർത്ഥെത്ത—കാശീനഗരം ഗംഗയുെട
തീരത്താകുന്നു എന്ന അർത്ഥെത്ത—ശബ്ദവ്യാപാരം
േബാധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിെനയാണു് ലക്ഷണെയന്നു പറ�
യുന്നതു്. ഇനി മെറ്റാരു ശബ്ദവ്യാപാരെത്തക്കുറിച്ചു സൂചി�
പ്പിക്കാം. ലക്ഷണെകാണ്ടു് തീരെമന്ന ലക്ഷ്യാർത്ഥത്തി�
െന്റ ജ്ഞാനമുണ്ടായി. അതിനുേശഷം, ഗംഗയുെട തീര�
ത്തിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് നഗരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ൈശത്യം,
പാവനത്വം എന്നീ വിേശഷങ്ങെളക്കുറിച്ചു് സഹൃദയനു
േബാധമുണ്ടാകുന്നു. ഈ പ്രതീതിയുളവാക്കുന്ന വ്യാപാര�
ത്തിനു് വ്യഞ്ജന എന്നു േപർ. “കാശീനഗരം ഗംഗയിലാ�
കുന്നു” എന്നു േകട്ടയുടെന വാച്യാർത്ഥം ബാധിതമായി.
െപാടുന്നനേവ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു് കാശി
നഗരം ഗംഗയുെട തീരത്താകുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കു�
ന്നു. തുടർന്നു് നഗരത്തിെന്റ പാവനത്വവും ൈശത്യവും
വാക്യം േകൾക്കുന്നയാൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുെട ഈ
പ്രവർത്തനം ഒരു തരത്തിലുള്ള ആഹ്ലാദമുളവാക്കുന്നതു�
െകാണ്ടു് ലക്ഷണാവ്യാപാരവും വ്യജ്ഞനാവ്യാപാരവും
എേപ്പാഴും ആദരണീയങ്ങളാണു്. ഈ രണ്ടു വ്യാപാര�
ങ്ങളും വാച്യാർത്ഥേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുെകാ�
ണ്ടു വാച്യാർത്ഥം സ്പഷ്ടമാക്കുേന്താറും ലക്ഷ്യാർത്ഥവും
വ്യംഗ്യാർത്ഥവും സ്പഷ്ടതയാർജ്ജിക്കുന്നു. ഉത്തമമായ
ധ്വനികാവ്യത്തിെന്റ വാച്യാർത്ഥം അസന്ദിഗ്ദ്ധമായിരി�
ക്കും; സ്ഫടികം േപാെല നിർമ്മലമായിരിക്കും. എന്നാൽ
ദുർഗ്രഹതയാണു ധ്വനിെയന്നു് ആധുനികർ ധരിച്ചുവ�
ച്ചിരിക്കുന്നു. സുകുമാരെന്റ കഥയിെല വാച്യാർത്ഥത്തി�
നു സ്പഷ്ടതയില്ല. അതിനാൽ വായനക്കാരെന്റ ബുദ്ധി
ലക്ഷ്യാർത്ഥത്തിേലേക്കാ വ്യംഗ്യാർത്ഥത്തിേലേക്കാ
െചല്ലാൻ േവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. േക്ലശിച്ചാണു
ഞാൻ ഒരർത്ഥം ആ കഥയ്ക്കു കണ്ടുപിടിച്ചതു്. േവെറാ�
രു വായനക്കാരൻ മെറ്റാരർത്ഥമായിരിക്കും കണ്ടുപിടി�
ക്കുക. വളെര വ്യക്തമായും ലളിതമായും മാത്രേമ സുകു�
മാരൻ കഥകെളഴുതാറുള്ളു. ഇേപ്പാഴാകെട്ട അേദ്ദഹം
ദുർഗ്രഹതെയ താേലാലിക്കുന്നു. സുകുമാരൻ സ്വീകരി�
ക്കുന്ന പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങൾക്കു് പരിമിതത്വം ഉണ്ടു്.
എങ്കിലും ചുടുലതേയാെട അേദ്ദഹം കഥ പറയുന്നു. ആ
ഗുണം ‘സ്ത്രീ’െയന്ന ഈ കഥയിലും ദൃശ്യമാണു്. പേക്ഷ,
സന്ദിഗ്ദ്ധാർത്ഥത എന്ന േദാഷം ആ ഗുണെത്തേപ്പാലും
നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു.

“നിെന്റ ചുറ്റും പാറിപ്പറക്കാനായി
ഞാെനാരു ചിത്രശലഭമാെയങ്കിൽ!”
കാമുകിെയ അഭിസംേബാധന െച�
യ്തു ഒരു കവി പാടിയതാണിതു്. പുഷ്പ�
ത്തിനു് ആകർഷകത്വവും അതിൽ
മധുവും ഉള്ള കാലേത്താളേമ ചിത്ര�
ശലഭം അതിെന്റ ചുറ്റും പറക്കുകയു�
ള്ളു. പേക്ഷ, പുഷ്പം കരിഞ്ഞുേപായാലും അതിെന വിട്ടു�
േപാകാത്ത ചിത്രപതംഗങ്ങളുണ്ടു്. എെന്താരു േപ്രമം!
എെന്താരു ൈനർമ്മല്യം! എന്നു നാം പറഞ്ഞുേപാകും.
ശ്രീ. മാർട്ടിൻ ഈേരേശ്ശരിൽ ‘ജനയുഗം’ വാരികയിൽ
(ആഗസ് റ്റ്-9) എഴുതിയ ‘അമ്പലപ്രാവു് ’ എന്ന െചറുക�
ഥയിൽ അങ്ങെനയുള്ള മഹനീയമായ േപ്രമെത്തയാ�
ണു ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. മാത്യു സിസിലിെയ േസ്നഹിച്ചു.
അവളാകെട്ട കന്യാസ്ത്രീയായി. ഉത്കൃഷ്ടമായ േസ്നഹ�
ത്തിനുേണ്ടാ മാറ്റം? സിസിലി സിസ് റ്റർ െതേരസാ മാ�
ത്യാസായിട്ടും മാത്യുവിെന്റ േപ്രമത്തിനുള്ള തീക്ഷണത
കുറഞ്ഞില്ല. അതു് ഉജ്ജ്വലേശാഭ പ്രസരിപ്പിച്ചതു് എങ്ങി�
െനെയന്നു് ശ്രീ. മാർട്ടിൻ ഹൃദയസ്പർശകമായി ആേല�
ഖനം െചയ്യുന്നു. മനുഷ്യെന്റ നിയമങ്ങേളയും ഈശ്വര�
െന്റ നിയമങ്ങേളയും ലംഘിച്ചുെകാണ്ടു് അെതങ്ങിെന
അധീശസ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുെവന്നു കഥാകാരൻ
വ്യക്തമാക്കുന്നു. കണ്ണാടിയിേലക്കു േനാക്കൂ. മുഖം െത�
ളിഞ്ഞുകാണാം. പേക്ഷ, തിളങ്ങുന്ന, രസം േപാകാത്ത
കണ്ണാടിയായിരിക്കണെമേന്നയുള്ളു. കഥെയഴുതാൻ
അറിയാവുന്ന ശ്രീമതി സി.എസ്. പദ് മിനി അമ്മിണി�
ക്കുട്ടിെയന്ന കഥാപാത്രെത്തെകാണ്ടു ഭൂതകാലസംഭ�
വങ്ങൾ സംവീക്ഷണം െചയ്യിക്കുന്നു. ഒരു േനരെത്ത
ആഹാരം െകാതിച്ചു െചന്ന അവെള ഒരു കാലത്തു്
ഇളയമ്മ അവഗണിച്ചുകളഞ്ഞു. ഇന്നു് അവൾ സമ്പന്ന�
നായ ഒരുവെന്റ സഹധർമ്മിണിയാണു്. അതുെകാണ്ടു്
ഇളയമ്മ അവെള എെന്തന്നല്ലാത്തവിധം സൽക്കരി�
ക്കുന്നു. ഈ ൈവരുദ്ധ്യെത്ത ആകർഷകമായി പ്രതി�
പാദിക്കുന്നു സി.എസ്. പദ് മിനി. ഈ കഥാകാരിയുെട
കഥ െതളിഞ്ഞ കണ്ണാടിയാണു്. ദുർഗ്രഹതയുെട െപാ�
ടിപടലം അതിെന്റ കാന്തിെയ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. വിര�
സമായ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ പ്രഭ വിതറുന്ന കാഞ്ച�
നശലാകയാണു സന്താനെമന്ന തത്ത്വം വിശദീകരി�
ക്കാൻ ശ്രീ. വിശ്വരാജ് കണ്ണപുരം ഒരു കഥെയഴുതിയി�
രിക്കുന്നു “മലയാളരാജ്യം” ചിത്രവാരികയിൽ (ലക്കം-6)
വാരികയുെട നാലു പുറങ്ങൾ ദുരുപേയാഗെപ്പടുത്തിയി�
രിക്കുന്നു എന്നു തിരുത്തിപ്പറയാം. ഭർത്താവു് ഭാര്യെയ
അടിക്കുന്നു, ഇടിക്കുന്നു, മുഖത്തു ചവിട്ടി രക്തം പ്രവഹി�
പ്പിക്കുന്നു അങ്ങെന ദിവസവും വഴക്കു്. അേപ്പാൾ മക�
െന പാമ്പുകടിച്ചു. മകനു േമാഹാലസ്യം മാറിയേപ്പാൾ
അവൻ കണ്ടകാഴ്ച അച്ഛനും അമ്മയും വിേരാധെമാെക്ക
മറന്നു േസ്നഹേത്താെട െപരുമാറുന്നതാണു്. കാര്യകാ�
രണബന്ധമില്ലാത്ത, കലാപരമായ വിശ്വാസം ജനിപ്പി�
ക്കാത്ത ഈ കഥ കലയുെട നാട്യം െകാണ്ടു് അനുവാ�
ചകെന്റ േതജസ്സിെന ഹനിക്കുന്നു. മുപ്പത്തിനാലു െകാ�
ല്ലം മുൻപു ഞാൻ ആലപ്പുഴ സനാതന ധർമ്മവിദ്യാലയ�
ത്തിെല വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. െതക്കനാര്യാടു് എന്ന
സ്ഥലത്താണു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നതു്. അവിെടയു�
ള്ള ഒരിടിഞ്ഞുെപാളിഞ്ഞ േക്ഷത്രത്തിെന്റ വീണുകിട�
ന്ന ഒരു കരിങ്കൽത്തൂണിൽ ഞാനും എെന്റ കൂട്ടുകാരനും
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. സമീപത്തുള്ള േതന്മാവു് പുഷ്പിച്ചു
സുഗന്ധം വ്യാപിപ്പിച്ചു. െപെട്ടന്നു് അതിെന്റ െകാമ്പിൽ
ഒരു കിളി വന്നിരുന്നു പാടാൻ തുടങ്ങി. കിളിയുെട ചല�
നം െകാണ്ടു മാമ്പൂക്കൾ അടർന്നു ഞങ്ങളുെട ശിരസ്സിൽ
വീണു. എെന്താരാഹ്ലാദം! ആഹ്ലാദത്തിെന്റ അലകളി�
ളക്കുന്ന ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, കിളിയുെട നാദതരംഗ�
ങ്ങൾ ഇളകുന്ന ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ െപാടുന്നനേവ
ഒരു ശബ്ദം ഒരുത്തൻ ‘ശ്ർ ശ്ർ’ എന്ന ശബ്ദം േകൾപ്പി�
ച്ചു് ഒരു കാളെയ വിരട്ടിെക്കാണ്ടു വരുന്നു. എെന്റ േസ്ന�
ഹിതനു സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അയാൾ ചാടിെയ�
ഴുേന്നറ്റു്, “ഒന്നു മിണ്ടാെതേപാകൂ” എന്നു പറഞ്ഞു. േക�
ശവേദവിെന്റ ‘കളിേത്താഴി’ എന്ന കഥയിെല അന്ന�
ക്കുട്ടിയുെടയും അവളുെട കൂട്ടുകാരനായ േജാർജ്ജ് കു�
ട്ടിയുെടയും ലീലാവിലാസങ്ങൾ െകാണ്ടു ഭംഗിയാർന്ന
ഈ േകരളീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ വിശ്വരാജ് കണ്ണപുര�
ത്തിെന്റ “ശ്ർ” ശബ്ദം. എെന്റ സുഹൃത്തു മരിച്ചുേപായി
ഇെല്ലങ്കിൽ അയാൾ ഇേപ്പാൾ ചാടിെയഴുേന്നറ്റു് ‘ഒന്നു
മിണ്ടെത േപാകൂ” എന്നു പറേഞ്ഞെന. ഇതാ ഒരു മാ�
മ്പൂ െകാഴിയുന്നു. അതിെന്റ സുഗന്ധം എെന്ന ആഹ്ലാ�
ദിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതു് ശ്രീ. ഗൗതമൻ
മലയാളരാജ്യം വാരികയിെലഴുതിയ “ആറാം നമ്പർ”
എന്ന മേനാഹരമായ കഥെയയാണു്. ആരും അവലം�
ബമായി ഇല്ലാത്ത ഒരു ദരിദ്രൻ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിേധയ�
നാകാൻ േവണ്ടി ആശുപത്രിയിെല ആറാംനമ്പർ കട്ടി�
ലിൽ കിടക്കുന്നു. അയാളുെട ദയനീയത, ആ ദയനീയ�
തയിലും കാഞ്ചനേശാഭ വിതറുന്ന േപ്രമം, മനുഷ്യെന്റ ക്രൂ�
രത, ബന്ധുക്കളുെട അവഗണന ഇവെയല്ലാം കലാത്മ�
കമായി ഗൗതമൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഈ മാകന്ദപുഷ്പം
എെന്റ സമീപത്തു വീഴ്ത്തിയതിനു് ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
നന്ദി പറയെട്ട.

സായിൻത്േബാേവ

െപൺകുട്ടികളുെട േഹാസ് റ്റലിെല
സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ ഒറ്റക്കണ്ണനായ
ഒരു “െകഴട്ടുെകഴവന്നു്” രണ്ടു െകാ�
ച്ചു െപൺകുട്ടികളുെട “സ്വവർഗ്ഗാനു�
രാഗം” കണ്ടേപ്പാൾ കാമവികാര�
മിളകിയതിെന വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു
കഥ ‘മലയാളനാട്ടി’െന്റ പന്ത്രണ്ടാം�

ലക്കത്തിൽ പരസ്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അനാഗത�
ശ്മശ്രുക്കേളയും അനാഗതാർത്തവകേളയും ഇളക്കാൻ�
േപാന്ന പലതും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുത്സിതത്വത്തിെന്റ
പരേകാടിയിൽ അനുവാചകെന െകാണ്ടു നിറുത്തുന്ന
ഈ കഥ തികച്ചും വിരൂപമാണു്. ഇതിൽ കലയില്ല, ജീ�
വിതമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒന്നുമിെല്ലന്നു ഞാെനഴുതിേപ്പായ�
തു െതറ്റു്. ഉണ്ടു്. മാലിന്യമുണ്ടു്. മണിയൂരിെന്റ കഥ വായി�
ച്ചുകഴിഞ്ഞതിനുേശഷമാണു് ശ്രീ. തുളസിയുെട “ഉഷ്ണമാ�
പിനി” എന്ന െചറുകഥ ഞാൻ വായിച്ചതു്. വലിയ തര�
േക്കടില്ലാത്ത കഥകെളഴുതുന്ന കഥാകാരനാണു തുള�
സി. അതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥ എനിക്കു ൈവ�
രസ്യമുളവാക്കുകയിെല്ലന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പ്രേത്യകി�
ച്ചു പി.ബി. മണിയൂരിെന്റ കലാഹിംസ കണ്ടതിനു േശഷ�
മാണേല്ലാ ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥയിേലക്കു െചല്ലു�
ന്നതു്. ദുഃഖത്തിനുേശഷമുള്ള ഏതു െചറിയ ആഹ്ലാദവും
വലിയ ആഹ്ലാദമാേയ േതാന്നൂ. പേക്ഷ, എെന്റ വിചാ�
രം െതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു. കന്യാസ്ത്രീക്കും അനുരാഗെമ�
ന്ന േലാലവികാരമുണ്ടാകാെമന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമി�
ക്കുകയാണു തുളസി. പരീക്ഷണശാലയിൽ വച്ചിരിക്കു�
ന്ന ‘െതർേമാമീറ്റ’റിൽ രസം ചൂടിെന്റ ഏറ്റക്കുറവനുസരി�
ച്ചു് ഉയരുകയും താഴുകയും െചയ്യുന്നതുേപാെല കന്യാസ്ത്രീ�
യുെട വികാരവും പരിതഃസ്ഥിതികളുെട ഊഷ്മാവിനാൽ
ഉേത്തജിതമാകുെമന്നു തുളസി പറയുന്നു. ശരിയായിരി�
ക്കാം. പേക്ഷ, അേദ്ദഹം അങ്ങുെവറുെത പറയുന്നേത�
യുള്ളു. കലാപരമായ ഒരു സത്യമായി അനുവാചകനു്
അതു േതാന്നുന്നില്ല. പറയാനുള്ളതു് ആകർഷകമായി
പറയാത്തതിെന്റ ന്യൂനതയാണിതു്. അർത്ഥരഹിതങ്ങ�
ളായ വാക്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിലാണു തുളസിയുെട കൗ�
തുകം മുഴുവനിരിക്കുന്നതു്. കഥ തുടങ്ങുകയാണു്:

“ശാേഖാപശാഖകളിൽ െകാളുത്തിത്തൂ�
ക്കിയ മുന്നീർക്കുടമായി ഇരുട്ടുകിടക്കുന്ന
വൻമരച്ചാർത്തിൽനിന്നു് ആകാശെത്ത
നഗ്നസൂര്യൻ വീഴ്ത്തുന്ന പ്രകാശം തിളക്കം
െകടാെത അപ്പാെട ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന തുറ�
സ്സായ ഭൂവിഭാഗേത്തക്കു് എടുെത്തറിയ�
െപ്പട്ടേപാെല… അർദ്ധരാത്രിയിലാരംഭി�
ച്ച സുഷുപ്തി വളർന്നു രണ്ടിലകൾ വീശാൻ
പ്രായമായ ൈവകിയ പ്രഭാതത്തിൽ
െപാട്ടിത്തകർന്നു്, െവളിച്ചത്തിെന്റ ശത്രു�
വിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നു് ഊർന്നുവീണു
കണ്ണുമിഴിച്ചാെലന്നേപാെല.”

എന്താണേവാ ഇതിെന്റെയാെക്ക അർത്ഥം? മധ്യതി�
രുവിതാംകൂറിെല ഒരു േക്ഷത്രത്തിൽ പണ്ടു് പുരുഷ�
ന്മാർേക്ക പ്രേവശനമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അന്നു് അവരു�
െട ശ്വാസംെകാണ്ടുമാത്രേമ അവിടെത്ത പാവനമായ
അന്തരീക്ഷം മലീമസമായിരുന്നുള്ളു. ഇന്നു് െപണ്ണുങ്ങൾ�
ക്കും അവിെട കയറാം, അങ്ങെന അവരുെട മലിന�
ചിന്തകളാലും െനടുവീർപ്പുകളാലും അവിടം കൂടുതൽ
മലീമസമായിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യ േക്ഷത്രത്തിൽ ദുർഗ്ര�
ഹത െകാണ്ടുവന്നു് അതിെന മലിനെപ്പടുത്തി അത്യ�
ന്താധുനികകവികൾ. കഥാകാരന്മാർ പിെന്നന്തിനു
മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു?

മാക് സിം േഗാർക്കി

ധനികൻ െതാഴിലാളിെയ അടിച്ച�
േപ്പാൾ അയാൾ (കഥയിെല പ്ര�
ധാന പാത്രം) അതിലിടെപട്ടു. താ�
െഴ വീണു െനറ്റിക്കു മുറിവു് പറ്റി. ഈ
രീതിയിൽ വഴക്കിെനാന്നും േപാക�
രുെതന്നു് അമ്മ പലേപ്പാഴും വില�
ക്കിയിട്ടുള്ളതാണു്. മാത്രമല്ല, ജന്മി�
യുെട മകൻ ഉണ്ണിെയ ചൂണ്ടിക്കാണി�

ച്ചു് അമ്മ എേപ്പാഴും പറയും: “ആ ഉണ്ണിെയ കണ്ടു പഠി�
ക്കു്.” പേക്ഷ, ആ ഉണ്ണിെയന്തു െചയ്തു? ഒരു സാധുസ്ത്രീ�
െയ ഗർഭിണിയാക്കിയിട്ടു വീട്ടിൽനിന്നു് ആയിരംരൂപ�
യും േമാഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടു കടന്നു കളഞ്ഞു. അമ്മയുെട നല്ല�
വനായ ഉണ്ണി ശ്രീ. െകാട്ടാരക്കര ജി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
“േദശാഭിമാനി” വാരികയിെലഴുതിയ “നല്ലവൻ” എന്ന
െചറുകഥയുെട സാരാംശം ഇതാണു്. കലാകാരനു് അവ�
ശ്യം േവണ്ട ഉൾക്കാഴ്ച ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കില്ല. വിഷയം
ഏതുമാകെട്ട. കലാകാരൻ അതിെന മറ്റാരും കണ്ടിട്ടി�
ല്ലാത്ത വിധം കാണണം. ജന്മി-െതാഴിലാളി സംഘട്ടന�
ങ്ങെള മാക് സിം േഗാർക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതി േനാ�
ക്കൂ. അതുകാണുേമ്പാൾ പ്രതിേലാമചിന്താഗതിയുള്ള�
വർേപാലും ഹർഷപുളകിതരാകും. അതാണു് കലയു�
െട മാന്ത്രികപ്രഭാവം. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു പ്രതിഭയില്ല.
അേദ്ദഹത്തിനു സംഭവങ്ങെള വിരസമായി പകർത്താ�
േന അറിയാവൂ. മാക് സിം േഗാർക്കി, മയേകാവിസ് ക്കി,
ഇേഗ്നേഷ്യാ സിേലാണി എന്നീ സാഹിത്യകാരന്മാരുെട
കൃതികൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവായിച്ചാൽ അേദ്ദഹത്തിനു ഞാൻ
പറയുന്നതു സത്യമാെണന്നു േബാധെപ്പടും.

ഇേഗ്നേഷ്യാ
സിേലാണി

േലാകെത്ത വിറപ്പിച്ച മുേസ്സാളി�
നിയുെട അന്ത്യം കാണണേമാ?
എങ്കിൽ ‘മലയാളനാട്ടി’െന്റ 12-ാം
ലക്കത്തിൽ ആ ശീർഷകത്തിലുള്ള
േലഖനം വായിക്കുക. മുേസ്സാളിനി�
യുെടയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹധർ�
മ്മിണിയുെടയും ചിത്രങ്ങൾ കൂടി വാ�
രികയിൽ െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. സൂസൻ
ആൻഡ്രൂസ് എഴുതിയ ഈ പ്രബ�
ന്ധം ശ്രീ. മംഗലേശ്ശരിയാണു തർജ്ജ െചയ്തിരിക്കുന്ന�
തു്. അേദ്ദഹം ഈ തർജ്ജമയിലൂെട വലിയ േസവനമാ�
ണു് അനുഷ്ഠിക്കുക. സംസ്ക്കാരം അതിെന്റ ശക്തി പ്രക�
ടിപ്പിക്കുന്നതു സാഹിത്യത്തിലൂെടയാണു, കലയിലൂെട�
യാണു്. അതു െകാണ്ടു സാഹിത്യസൃഷ്ടികെളക്കുറിച്ചു്,
ചിത്രങ്ങെളക്കുറിച്ചു്, ശില്പങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഒെക്ക നമുക്ക�
റിേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അെതാരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണു്
എന്നറിയാെതയല്ല ഞാനിതു പറയുന്നതു്. സഫലീഭവി�
ക്കാത്ത ഒരാഗ്രഹം. ഒെരാറ്റ വാരികേപാലും ആ രീതി�
യിലുള്ള േലഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നില്ല. എല്ലാ
വാരികകളിലും ശാസ്ത്രത്തിന്നാണു് അമിതപ്രാധാന്യം.
ശാസ്ത്രവും കലയും രണ്ടു സംസ്ക്കാരങ്ങൾതെന്ന. (സി.പി.
സ് േനായുെട Two cultures എന്ന ആശയേത്താടു കട�
പ്പാടു് ) പേക്ഷ, ശാസ്ത്രത്തിനുതെന്ന ബൃഹദാകാരം വന്നാ�
േലാ? അതിനുതെന്ന ഭ്രാന്തു പിടിച്ചാേലാ? ഭ്രാന്തുപിടിച്ച
ശാസ്ത്രം ബുദ്ധിയുളള സാഹിത്യെത്ത ചവിട്ടിെമതിക്കുന്ന
കാഴ്ചയാണു ഞാൻ ഇന്നെത്ത വാരികകളിൽ കാണു�
ന്നതു്. ‘കുങ്കമം’ വിശ്വവിഖ്യാതനായ ഫ്രഞ്ച് നിരൂപകൻ
സായിൻത്േബാേവെയക്കുറിച്ചു് അതിെലാരു േലഖനമു�
ണ്ടു്. പേക്ഷ, അെതഴുതിയ ശ്രീ. െക. രാജു കായിക്കര
ഉപകാരെത്തക്കാൾ അപകാരമാണു് െചയ്തിരിക്കുന്നതു്.
സകല സംജ്ഞാനാമങ്ങേളയും അേദ്ദഹം െതറ്റിെച്ചഴു�
തിയിരിക്കുന്നു. വിക്തർ യുേഗാെയേപ്പാലും അേദ്ദഹം വി�
ക് ടർ ഹ്യൂേഗാ എന്നു വിളിക്കുന്നു. സഹൃദയെര വന്ധ്യത�
യിേലക്കും ശൂന്യതയിേലക്കും നയിക്കാതിരിക്കാൻ േവ�
ണ്ടിെയങ്കിലും വാരികകളുെട അധിപന്മാർ സാഹിത്യവി�
ഷയങ്ങളായ േലഖനങ്ങൾ വല്ലേപ്പാഴുെമങ്കിലും പ്രസിദ്ധ�
െപ്പടുത്തെട്ട.

വള്ളേത്താൾ

കവിതെയക്കുറിച്ചു് ഞാൻ ഇത്ത�
വണ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എേപ്പാഴും
േദാഷം പറയുന്നെതങ്ങെന? ഗുണം
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു�
മില്ല. അതുെകാണ്ടു് മൗനം തെന്ന
നല്ലതു്. േഡാ. െക. ഭാസ്ക്കരൻ നാ�
യർ മലയാളഭാഷെയ “രാമരാജാബ�
ഹദൂറി”െല സാവിത്രിേയാടു് ഉപമിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. നല്ല സങ്കൽപ്പമാണതു്. ഈ േലഖകൻ കാവ്യാം�
ഗനെയ വള്ളേത്താളിെന്റ മഗ്ദലനമറിയേത്താടു് ഉപമി�
ക്കുന്നു; േവശ്യയായിരുന്ന മറിയേത്താടല്ല, മാനസാന്ത�
രം വന്ന േകഴമാൻ കണ്ണാളിേനാടു്. അവൾ പരാശക്തി�
ക്കു് അഭിമുഖീഭവിച്ചു നില്ക്കുന്നു. ആ ശക്തിവിേശഷേത്താടു
നടന്നടുക്കുന്നു. െകട്ടഴിഞ്ഞു പിറകുവശം മൂടിക്കിടക്കുന്ന
മുഗ്ദ്ധമായ കാർകുഴലിെന്റ രാമണീയകം എെന്ന ആകർ�
ഷിക്കുന്നു. അവളുെട നടത്തത്തിനുതെന്ന എെന്താരു
ഭംഗിയാണു്? ഇത്രയുംകാലം അവൾ മലയാളസാഹി�
ത്യത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തി. അവളുെട സൗന്ദര്യം
കണ്ടു കുമ്പിടാത്തവരില്ല, അവെള ആരാധിക്കാത്തവരി�
ല്ല. മാന്യ മറിയേമ, ഭവതിക്കു നമസ്ക്കാരം! എെന്റ ഈ
വാക്കുകൾ േകട്ടിട്ടാവാം, അതാ അവൾ തിരിഞ്ഞുേനാ�
ക്കുന്നു. ആ വിശാലവിേലാചനങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നു. “ദുഃഖി�
ക്കാതിരിക്കൂ. ഞാൻ എേപ്പാഴും നിങ്ങളുെടകൂെട ഉണ്ടാ�
യിരിക്കും” എന്നേല്ല അവൾ ആ നയനങ്ങൾെകാണ്ടു്
അറിയിക്കുന്നതു്. അതു സത്യെമങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര
ഭാഗ്യവാന്മാർ! അെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങെളത്ര ഭാഗ്യരഹി�
തർ!

□
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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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