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നഗരത്തിെന്റ തിന്മകളിൽ നിന്നു്
നഗരത്തിെന്റ തിന്മകളിൽ നിന്നവെരയകറ്റൂ, ൈദവേമഅവർക്കു മല്ലു പിടിേക്കണ്ടി വരുന്ന
കലുഷവും രുഷ്ടവുമായ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നു്,
മുറിെപ്പട്ട ക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുേമ്പാഴും
അവെര കാർന്നുതിന്നുന്ന ക്ഷുബ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നു്.
ഭൂമിയിൽ പാവങ്ങൾെക്കാരിടവുമിേല്ല?
കാറ്റു് േതടുന്നതാെര?
േചാലയുെട െതളിമ െമാത്തുന്നതാരു്?
തടാകത്തിെന്റ കയങ്ങളിെലാരിടവുമിേല്ല,
അവരുെട ജനാലപ്പടിെയ, വാതിലിെന പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ?
പാവങ്ങൾെക്കാരു പഴുേത േവണ്ടൂ,
തങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാൻ,
മരങ്ങെളേപ്പാെല.

മനുഷ്യരുെട വാക്കുകെള ഞാൻ േപടിക്കുന്നു…
മനുഷ്യരുെട വാക്കുകെള ഞാൻ േപടിക്കുന്നു;
എത്ര വ്യക്തമാണവരുെട വിവരണങ്ങൾ!
ഇെതാരു നായ, അെതാരു വീടു്,
ഇവിെട തുടക്കം, അവിെടെയാടുക്കവും.
വാക്കുകൾ െകാണ്ടവരമ്മാനമാടുേമ്പാെഴനിക്കു േപടിയാവുന്നു,
വരാനുള്ളതും വന്നുേപായതുമവർക്കറിയാം,
ഒരു മലയും അവർക്കിേപ്പാെഴാരത്ഭുതമല്ല,
അവരുെട വീടും പറമ്പും ൈദവത്തിനു െതാട്ടയലത്തുമാണു്!
ഞാനവെര താക്കീതു െചയ്യുന്നു: മാറിനില്ക്കൂ!
എന്തു രസമാണു്, വസ്തുക്കൾ പാടുന്നതു േകൾക്കാൻ!
നിങ്ങൾക്കു പേക്ഷ, െതാടാെത പറ്റില്ല;
െതാടുേമ്പാഴവ കല്ലിക്കുന്നു, മിണ്ടാതാവുന്നുനിങ്ങളവെയ െകാല്ലുകയാണു്!
(1898)

വായനക്കാരൻ
ഈ അപരിചിതെന ആരറിയാൻ,
മെറ്റാരു ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു
മുഖം തിരിച്ചവെനഅച്ചടിത്താളുകൾ മറിച്ചുതള്ളുന്നതല്ലാെത മെറ്റാന്നും
അവെന്റ ജീവിതെത്ത തടസ്സെപ്പടുത്തുന്നുമില്ല.
ഒരമ്മയ്ക്കും ഇങ്ങെനെയാരു മകെന കണ്ടാലറിയില്ല,
തനിയ്ക്കു മുന്നിെല േലാകത്തിൽ േപായി മറഞ്ഞവെന,
തെന്റ തെന്ന നിഴലിൽ മുങ്ങിത്താണവെന.
എങ്കിൽ, മണിക്കൂർ കണക്കിനു ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന നാ
െമന്തറിയാൻ,
തെന്റ പുസ്തകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിെന്റെയാെക്ക ഭാരത്താൽ
കനം െവച്ച തലയുയർത്തി അവൻ േനാക്കുേമ്പാൾ
അവൻ ജീവിച്ചതും നഷ്ടെപ്പടുത്തിയതുമായ മറ്റു ജീവിതങ്ങ
െളക്കുറിച്ചു്?
കുട്ടികൾ കളി നിർത്തി ചുറ്റും േനാക്കുേമ്പാെല
അവെന്റ കണ്ണുകളിേപ്പാൾ പുറേത്തക്കു തിരിയുന്നു,
വീണ്ടും രൂപം െവച്ചു നില്ക്കുന്ന േലാകേത്തക്കു്;
എന്നാലവെന്റ വടിെവാത്ത മുഖലക്ഷണങ്ങൾ
അവനു ജീവനുള്ള കാലം പഴയ രൂപം വീെണ്ടടുക്കുകയുമില്ല.

െപയ്ന്റിംഗുകൾ :

േപാൾ ക്ലീ

□

െറയ്നർ മരിയ റിൽെക്ക
െറയ്നർ മരിയ റിൽെക്ക (Rainer Maria
Rilke) 1875 ഡിസംബർ 4-നു് അന്നു്
ആേസ്ട്രാ-ഹംേഗറിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ

ഭാഗമായിരുന്ന പ്രാഗിൽ ഒരു ജർമ്മൻ കുടും
ബത്തിൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ
കാലജീവിതം േഫ്രായിഡിെന്റ േകസു്
ഡയറിയിെല ഒരു േപജിെന ഓർമ്മിപ്പിക്കും. അത്ര സന്തു
ഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ദാമ്പത്യത്തിെല ഏകസന്തതിയായിരുന്നു
റിൽെക്ക. അച്ഛൻ േയാെസഫ് റിൽെക്ക ൈസനികേസവ
നം മതിയാക്കി റയിൽേവയിൽ ഒരിടത്തരം േജാലിയുമാ
യി കഴിയുകയായിരുന്നു. ധനികനായ ഒരു വ്യാപാരിയുെട
മകളായ അമ്മ തെന്റ അന്തസ്സിനു േചരാത്ത ഒന്നായിട്ടാ
ണു് േയാെസഫുമായുള്ള വിവാഹെത്ത കണ്ടിരുന്നതു്. കല
ഹക്കാരിയായ അവർ 1884-ൽ ഭർത്താവിെന ഉേപക്ഷിച്ചു്
വിയന്നയിേലക്കു േപായി. സ്വാഭാവികമായും അമ്മെയക്കു
റിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ റിൽേക്കയുെട പില്ക്കാലജീവിതത്തിൽ
മറ്റു സ്ത്രീകളുമായുള്ള ബന്ധെത്ത സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതായി വാ
യിക്കെപ്പടുന്നു. നിരവധി പ്രണയങ്ങളും വളെര ഊഷ്മളമായ
ചില ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ഗാർഹസ്ഥ്യജീവിതവു
മായി ധാരണയിെലത്താൻ അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരിക്കലും കഴി
ഞ്ഞിട്ടില്ല.
അഞ്ചു വയസ്സു വെര െപൺകുട്ടികെളേപ്പാെല, അവരുെട
േവഷവും അവരുെട കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായി, വളർന്ന റിൽ
െക്ക പ്രാഗിെല പിയാറിസ്റ്റു് അച്ചന്മാർ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു
സ്കൂളിൽ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േചർന്നു. പിന്നീടു്
അേദ്ദഹം സാൻക്റ്റു് േപാൾെട്ടനിെല ഒരു ൈസനികസ്കൂളി
ലാണു് വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നതു്. റിൽേക്കെയേപ്പാെലാരു
ബാലെന്റ ൈവകാരികവും ബൗദ്ധികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ
ക്കു േനേര വിപരീതമായിരുന്നു, പട്ടാള ഓഫീസർമാെര
വാർെത്തടുക്കാൻ ലക്ഷ്യം വച്ചുെകാണ്ടുള്ള ആ വിദ്യാലയ
ങ്ങളിെല പഠനരീതി. എന്തായാലും അവിെട തുടരാതിരി
ക്കാൻ അനാേരാഗ്യം അേദ്ദഹത്തിനു തുണയായി. പിൽ
ക്കാലത്തു് റിൽെക്ക ഈ വർഷങ്ങെള ഓർെത്തടുക്കുന്നതു്
“ഭീതിയുെട ബാലപാഠം” എന്ന നിലയ്ക്കാണു്. ബിസിനസു്
അഡ്മിനിസ്േട്രഷൻ പഠിക്കാൻ തുലച്ചുകളഞ്ഞ ഒരു െകാ
ല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിദ്യാഭ്യാസം
അതിെന്റ ശരിയായ ചാലിേലക്കു വീഴുന്നതു്. അച്ഛെന്റ കുടും
ബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരമ്മാവെന്റ ഊർജ്ജസ്വലമായ സഹ
കരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു സഹായകമായി.
ഇക്കാലമായേപ്പാേഴക്കും അച്ഛനും അമ്മയും ബന്ധം േവർ
െപടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1895-ൽ പ്രാഗിെന്റ പ്രാന്തപ്രേദ
ശത്തുള്ള ന്യൂസ്റ്റാഡ്റ്റിെല ഒരു ജർമ്മൻ ജിംേനഷ്യത്തിൽ
നിന്നു് അേദ്ദഹം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി.
സ്കൂൾ വിടുേമ്പാേഴക്കും റിൽെക്ക
ഒരു കവിതാസമാഹാരം

(Leben und Lieder: Bilder und
Tagebuchblatter—ജീവിതവും ഗീ
തങ്ങളും: ചിത്രങ്ങളും ഡയറിക്കു
റിപ്പുകളും) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. സാഹിത്യത്തിലാ

ണു് തെന്റ ഭാവിജീവിതെമന്ന ലക്ഷ്യേബാധവും അേദ്ദഹ
ത്തിനു വന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1895-ൽ അേദ്ദഹം പ്രാഗ് യൂ
ണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ ജർമ്മൻ ഭാഷയും കലാചരിത്രവും പഠി
ക്കാൻ േചർന്നു. എന്നാൽ പഠനവുമായി െപാരുത്തെപ്പടാ
നാവാെത 1896-ൽ അേദ്ദഹം മ്യൂണിച്ചിേലക്കു േപായി. ആ
നഗരത്തിെന്റ ബൗദ്ധികവും സാഹിത്യപരവുമായ അന്തരീ
ക്ഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിരുചികൾക്കു േചരുന്നതായിരു
ന്നു. Larenopfer, Traumgelkront എന്നീ കവിതാസമാഹാ
രങ്ങൾ ഇക്കാലത്തു് അേദ്ദഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ചില നാട
കങ്ങളും എഴുതി അവതരിപ്പിച്ചു. തെന്റ ആദ്യകാലവളർച്ച
യിൽ നിർണ്ണായകസ്വാധീനം െചലുത്തിയ ഡാനിഷ് എഴു
ത്തുകാരൻ ജൻസു് പീറ്റർ േജക്കബ്െസന്നിെന്റ (Jens Peter
Jacobsen) കൃതികളുമായി പരിചയെപ്പടുന്നതും ഇക്കാലത്താ
ണു്.
1897-ൽ െവനീസു് സന്ദർശിക്കുേമ്പാഴാണു് ലൂ അന്ദ്രിയാസു്സേലാമിെയ (Lou Andreas-Salome) റിൽെക്ക ആദ്യമായി
കാണുന്നതു്. അന്നു് 36 വയസ്സുള്ള അവർ ഒരു ജർമ്മൻ ജന
റലിെന്റയും ഒരു റഷ്യൻ സ്ത്രീയുേടയും മകളായിരുന്നു. െചറു
പ്പത്തിൽ ഫ്രീഡ്രിഷ് നീച്ച (Friedrich Nietzsche) അവേരാടു
പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തിെയങ്കിലും അവർ ഒഴിഞ്ഞുമാറു
കയായിരുന്നു. റിൽേക്കെയ കാണുന്നതിനു പത്തു െകാല്ലം
മുേമ്പ അവർ ഒരു ജർമ്മൻ െപ്രാഫസ്സെറ വിവാഹം െചയ്തി
രുന്നു. ലൂവുമായുള്ള ബന്ധം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതത്തി
െല ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. കാമുകി മാത്രമല്ല, റിൽെക്ക
െകാതിച്ചിരുന്ന മാതൃസാന്നിദ്ധ്യം കൂടിയായിരുന്നു അവർ.
ഇതിെനാെക്കപ്പുറേമ അേദ്ദഹത്തിനു് റഷ്യെയ പരിചയെപ്പ
ടുത്തുന്നതും അവരാണു്.
1899 വസന്തകാലത്തും 1900 േവനല്ക്കാലത്തും റിൽെക്ക അവ
േരാെടാപ്പം റഷ്യ സന്ദർശിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ “ആർജ്ജി
തജന്മേദശ”ങ്ങളിൽ ആദ്യേത്തതും പ്രധാനവുമായിരുന്നു
റഷ്യ. തെന്റ അനുഭൂതികളുെട, തെന്റ ആന്തരയാഥാർത്ഥ്യ

ത്തിെന്റ പ്രതീകമായ ഒരു ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യമാണു് റിൽ
െക്ക അവിെട കണ്ടതു്. റഷ്യ അേദ്ദഹത്തിനു് ആദിമസ
ത്തയുെട ഒരു പ്രതിനിധാനമായിരുന്നു, ൈദവവും മനുഷ്യ
നും പ്രകൃതിയും അകലുഷമായി ലയിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം.
ഇവിെട വച്ചു് അേദ്ദഹം ലിേയാ േടാൾേസ്റ്റായു്, ലിയനിദു്
പാസ്റ്റർനാക്കു് (േബാറിസു് പാസ്റ്റർനാക്കിെന്റ പിതാവു്),
കർഷകജീവിതത്തിെന്റ കവിയായ സ്പിരിേഡാൺ േഡ്രാ
ഷിൻ തുടങ്ങിയവെര പരിചയെപ്പട്ടു. തന്നിൽ മുള െപാട്ടുക
യായിരുന്ന, കലെയ മതവിശ്വാസമായി കാണുക എന്ന
ആശയത്തിനു പ്രേചാദകമായ കാവ്യസാമഗ്രികൾ അേദ്ദ
ഹത്തിനു് ഈ യാത്രകളിൽ നിന്നു ലഭിച്ചു. അതിെന്റ പ്രതി
ഫലനമാണു് 1899–1903 കാലത്തു് എഴുതിത്തീർത്ത മൂന്നു
ഭാഗങ്ങളുള്ള Das Stundenbuch enthaltend die drei Bücher:
Vom moenchischen Leben; Von der Pilgerschaft; Von der
Armuth und vom Tode (The Book of Hours) എന്ന കവി
താപരമ്പര. ആശ്രമജീവിതത്തിെന്റ പുസ്തകം, തീർത്ഥാട
നത്തിെന്റ പുസ്തകം, ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റയും മരണത്തിെന്റയും

പുസ്തകം ഇങ്ങെന മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി ഒരു കൂട്ടം പ്രാർത്ഥ
നകൾ ആണവ. “ൈക്രസ്തവസന്ന്യാസിമാരുെട കീർത്തന
പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു കീറിെയടുത്ത േപാെല”യുെണ്ടന്നാണു്
ഇതിെനക്കുറിച്ചു് െഹസ്റ്റർ പിക്ക്മാൻ പറയുന്നതു്. “എന്നാൽ
ഒരു കീഴ്മറിച്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ടു്. ൈദവം ഇവിെട െവളിച്ചമ
ല്ല, ഇരുട്ടാണു്-പിതാവല്ല, പുത്രനാണു്, സ്രഷ്ടാവല്ല, സൃഷ്ടി
യാണു്. മനുഷ്യനല്ല, അവനാണു് നമ്മുെട ഏറ്റവും അടുത്ത
അയല്ക്കാരൻ; കാരണം, മനുഷ്യർ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ അത്ര
യ്ക്കകന്നുേപായിരിക്കുന്നു. അവർ ൈദവെത്ത േതടിപ്പിടിക്ക
ണം, അവെന്റ േപരു പറഞ്ഞു് ആളുകൾ കൂടിനില്ക്കുന്നിടത്ത
ല്ല, അവനവൻ ഒറ്റയ്ക്കു്.”
റിൽേക്കയുെട ൈദവം സാമ്പ്രദായികാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു
ഈശ്വരനല്ല; അേദ്ദഹം ആ പദം ഉപേയാഗിക്കുന്നതു് ഒരു
ജീവച്ഛക്തിെയ അെല്ലങ്കിൽ പ്രകൃതിെയ, അെല്ലങ്കിൽ സ്വ
ന്തം അസ്തിത്വെത്തക്കുറിച്ചു് സാവധാനം േബാധമുദിക്കുന്ന
ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡസത്തെയ കുറിക്കാനാണു്. പരിണാമസി
ദ്ധാന്തത്തിെന്റയും അതിമാനുഷെന കുറിച്ചുള്ള നീച്ചയുെട
സങ്കല്പത്തിെന്റയും വിചിത്രമായ ഒരു സങ്കലനത്തിലൂെട
റിൽെക്ക െചെന്നത്തുന്നതു് പ്രപഞ്ചെമന്ന പ്രക്രിയയുെട
ആദികാരണമായ ഒരു ൈദവത്തിലല്ല, അതിെന്റ അന്തി
മഫലമായ ഒരു ൈദവത്തിലാണു്. ഈ പുസ്തകത്തിെല
മുഖ്യമായ മെറ്റാരു പ്രേമയം കലെയക്കുറിച്ചുള്ള കവിയുെട
വീക്ഷണമാണു്. “സർഗ്ഗാത്മകത ഇല്ലാത്തവരുെട കലയാ
ണു് മതം” എന്നു് റിൽെക്ക ഒരിടത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

രണ്ടാമെത്ത റഷ്യൻ യാത്ര കഴി
ഞ്ഞയുടേന റിൽെക്ക െബ്രെമ
നിനടുത്തുള്ള േവാർപ്സ്വീഡിൽ
കലാകാരന്മാരുെട ഒരു േകാളണി
യിൽ േചർന്നു. 1901-ൽ അേദ്ദഹം
ക്ലാര െവസ്റ്റ്േഹാഫിെന (Clara
Westhof) വിവാഹം െചയ്തു; ഫ്ര
ഞ്ചു് ശില്പിയായ ഓഗസ്റ്റു് േറാദാ
ങ്ങിെന്റ (August Rodin) ശിഷ്യയാ
യിരുന്നു ക്ലാര. 1901-ൽ അവർക്കു്
ഒരു മകൾ ജനിച്ചു; ൈവകാെത അവർ പിരിയുകയും െചയ്തു.
തങ്ങളുെട പ്രവർത്തനേമഖലകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി വ്യാപ
രിക്കുന്നതിനായി സൗഹൃദപരമായ ഒരു േവർപിരിയലായി
രുന്നു അതു്.
1902-ൽ ഒരു ജർമ്മൻ പ്രസാധകെന്റ താല്പര്യാർത്ഥം േറാ

ദാങ്ങിെനക്കുറിച്ചു് ഒരു പഠനെമഴുതാൻ റിൽെക്ക പാരീസി
േലക്കു േപായി. അടുത്ത പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലേത്തക്കു് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ജീവിതത്തിെന്റ േകന്ദ്രമായിരുന്നു ആ നഗരം. മറ്റു
നഗരങ്ങളിേലക്കും രാജ്യങ്ങളിേലക്കും യാത്ര െചയ്യാൻ േവ
ണ്ടി അേദ്ദഹം പലേപ്പാഴും പാരീസു് വിട്ടുേപായിട്ടുണ്ടു്; 1903ൽ ഇറ്റലിയിെല വിയെറഗ്ഗിെയാ, 1903–04-ൽ േറാം, 1904ൽ സ്വീഡൻ, 1906–08-ൽ കാപ്രി; കൂടാെത ദക്ഷിണ ഫ്രാൻ
സു്, സ്െപയിൻ, ടുണീഷ്യ, ഈജിപ്തു്. പുറേമ ബന്ധുക്കേള
യും സുഹൃത്തുക്കേളയും സന്ദർശിക്കാനായി ജർമ്മനിയിേല
ക്കും ഓസ്ട്രിയായിേലക്കുമുള്ള യാത്രകൾ. പേക്ഷ, പാരീസാ
യിരുന്നു റഷ്യെയേപ്പാെലതെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ രണ്ടാം
വീടു്.
റിൽേക്കയുെട പാരീസു് സുഖജീവിതത്തിെന്റ തലസ്ഥാന
മായിരുന്നില്ല. നരകീയജീവിതത്തിെന്റ, മുഖമില്ലാത്തവരു
െട, അഗതികളുെട, വൃദ്ധരുെട, േരാഗികളുെട, മരണത്തിെന്റ
നഗരവുമായിരുന്നു അതു്. ഭീതിയുേടയും ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ
യും മരണത്തിെന്റയും തലസ്ഥാനം. അേതല്പിച്ച ആഘാ
തത്തിെനാപ്പം പുതിെയാരു കവിെയ രൂപെപ്പടുത്തിയ
മെറ്റാന്നുണ്ടായിരുന്നു: േറാദാങ്ങുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽ
നിന്നു കിട്ടിയ കലെയക്കുറിച്ചുള്ള പുതിെയാരു അവേബാ
ധം. കലാകാരൻ പ്രേചാദനത്തിനു േവണ്ടി കാത്തിരിക്കുക
എന്ന സാമ്പ്രദായികപാഠത്തിനു പകരം േറാദാങ്ങ് അേദ്ദ
ഹെത്ത പഠിപ്പിച്ചതു് നിരന്തരം പ്രവൃത്തി െചയ്യുക, കലെയ
ഒരു പ്രവൃത്തിയായി കാണുക എന്ന സ്വന്തം രീതിയാണു്.
വിശദാംശങ്ങൾക്കും അർത്ഥഛായകൾക്കും പ്രാധാന്യം
െകാടുക്കുക, മെറ്റന്തിലുമുപരി വിഷയത്തിെന്റ രൂപെത്ത
േതടിേപ്പാവുക, പ്രേമയത്തിനു് െതാട്ടറിയാവുന്ന ഒരു രൂപം
നല്കുക. ലൂവ്രിെലയും േനാത്രുദാം കത്രീഡ്രലിേലയും കലാ
േശഖരങ്ങളിേലക്കു് കവിയ്ക്കു് ഒരുൾക്കാഴ്ച നല്കിയതും േറാദാ
ങ്ങ് ആയിരുന്നു. ഷാൾ േബാദ്േലർ (Charles Baudelaire)
ആയിരുന്നു പാരീസു് റിൽേക്കയ്ക്കു നല്കിയ കാവ്യമാതൃക.
ഈ പാരീസു് ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണു് റിൽെക്ക തെന്റ
പുതിയ കവിതാരീതി െമനെഞ്ഞടുക്കുന്നതു്. ഇതിെന അേദ്ദ
ഹം വസ്തു-കവിത എന്നു വിളിച്ചു. ൈദനന്ദിനജീവിതത്തിൽ
കാണുന്ന മൂർത്തവസ്തുക്കെള ലളിതമായ ഒരു പദസഞ്ചയം
െകാണ്ടു് അനുഭവേവദ്യമാക്കുക എന്നതാണു് ഈ കവിത
കൾ െകാണ്ടു് റിൽെക്ക ഉേദ്ദശിച്ചതു്. 1907–08 കാലത്തു്
രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി ഇറങ്ങിയ Neue Gedichte (പുതിയ കവി
തകൾ) എന്ന സമാഹാരമാണു് ഈ ഘട്ടെത്ത പ്രതിനിധാ
നം െചയ്യുന്നതു്. ഇതിെല പല കവിതകളും, ശില്പങ്ങളുേടയും
ചിത്രങ്ങളുേടയും ഭാവനാപൂർണ്ണമായ ഭാഷാപരിവർത്തനങ്ങ
ളാണു്. മറ്റു ചില കവിതകൾ ഭൂദൃശ്യങ്ങേളയും ൈബബിൾ,
മിേത്താളജിക്കൽ പ്രേമയങ്ങേളയും ഒരു ചിത്രകാരെനേപ്പാ
െല ആേലഖനം െചയ്യുന്നു. സൂക്ഷ്മതയുേടയും സ്വച്ഛതയുേട
യും പരമസീമയിെലത്തുന്ന ഭാഷ നിലവിെല ഭാഷയിൽ നി
ന്നു ഭിന്നമായ മെറ്റാരു ഭാഷ തെന്നയാകുന്നു. അേത സമയം
രൂപപരമായ ഈ ഭദ്രതയും ചാരുതയും അവയിൽ നിഹി
തമായ ൈവകാരികവും ൈനതികവുമായ വ്യാപാരങ്ങെള
മറച്ചുപിടിക്കുന്നുമില്ല. ലൂ സേലാമിെക്കഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ
റിൽെക്ക തെന്റ കവിതാരീതിെയ ഇങ്ങെന സംേക്ഷപിക്കു
ന്നുണ്ടു്: “ഭീതിയിൽ നിന്നു് വസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടിക്കുക.”
“പുതിയ കവിതകളു”െട ഗദ്യരൂപത്തിലുള്ള സമാന്തരമാണു്
1904-ൽ േറാമിൽ വെച്ചഴുതിത്തുടങ്ങിയ Die Aufzeichnungen
des Malte Laurids Brigge (മാൾെട്ട ലൂറിഡ്സു് ബ്രിേഗ്ഗയുെട
േനാട്ട്ബുക്കുകൾ) എന്ന േനാവൽ. കവിതകളിൽ പശ്ചാത്ത
ലത്തിൽ നിന്നതു് േനാവലിൽ മുന്നിേലക്കു വരുന്നു: പാരീ

സിെല ഒരു േഹാട്ടൽ മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന ഒരാളു
െട ൈവയക്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, “വസ്തുക്കളു”െട സൃഷ്ടിക്കു
പ്രേചാദനമായ ആ “ഭീതി.” കവിതകൾ സിംബലിസ്റ്റുകൾ
സ്വപ്നം കണ്ട “ശുദ്ധകവിത” യുെട ഉജ്ജ്വലമായ മാതൃകയാ
െണങ്കിൽ മാൾെട്ട അസ്തിത്വവാദസാഹിത്യത്തിെന്റ ഒന്നാ
ന്തരം ആദ്യകാലരൂപമാണു്. മനുഷ്യെനക്കാൾ, അവെന്റ
േലാകെത്തക്കാൾ ഉന്നതമായെതെന്തങ്കിലും നിലനില്ക്കു
ന്നുേണ്ടാെയന്ന കവിയുെട സംശയങ്ങൾ കൂടിവരുന്നു. ആ
സേന്ദഹം കവിതെയഴുതുന്നതിനു് കവിക്കുള്ള ന്യായീകര
ണമായി മാറുകയും െചയ്യുന്നു: കലയിലൂെട ജീവിതത്തിെന്റ
ആന്തരാർത്ഥം േതടുക.
ഈ േനാവലിനു േശഷം റിൽേക്കയുെട രചനാജീവിത
ത്തിൽ ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥ തെന്ന ഉണ്ടായി. 1913-ൽ ഇറ
ങ്ങിയ െചറിയ ഒരു കവിതാസമാഹാരമല്ലാെത പതിമൂന്നു
െകാല്ലേത്തക്കു് അേദ്ദഹം മെറ്റാന്നും തെന്ന പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കുകയുണ്ടായില്ല. 1912-ൽ വിലാപഗീതങ്ങളുെട ൈശലി
യിൽ അേദ്ദഹം രണ്ടു കവിതകൾ എഴുതി. പേക്ഷ അവ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരുെമ്പട്ടില്ല. കാരണം, പുതിെയാരു
കവിതാപരമ്പരയുെട ആദ്യകവിതകൾ ആണവെയന്നു്
അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി. ട്രീറ്റ്സിയിെല ഡ്യൂേണാ കാസി
ലിൽ താമസിക്കുേമ്പാഴാണു് റിൽെക്ക ഈ കവിതകൾ
എഴുതുന്നതു്.
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം മ്യൂ
ണിച്ചിൽ ആയിരുന്നു. 1915 ഡിസംബറിൽ അേദ്ദഹെത്ത
യും നിർബ്ബന്ധമായി ഓസ്ട്രിയൻ ൈസന്യത്തിെലടുത്തു.
എന്തായാലും 1916 ജൂണിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് സിവിലിയൻ
ജീവിതത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാരാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാല
െത്ത സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതത്തി
നും കവിതയ്ക്കും േചർന്നതായിരുന്നില്ല. യുദ്ധം അവസാനി
ച്ചേപ്പാേഴക്കും മരവിച്ച ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അേദ്ദഹം.
കാര്യമായി എഴുതിയതു് 1915 ശരത്ക്കാലത്തു് ഡ്യൂേണാ
വിലാപത്തിെന്റ നാലാം ഭാഗം മാത്രം.

അടുത്ത ഏഴു െകാല്ലം റിൽെക്ക സ്വിറ്റ്സർലന്റിൽ തെന്ന
യായിരുന്നു. േറാൺ നദിയുെട കരയിലുള്ള ഷാറ്റു ഡി മ്യൂ
േസാട്ടു് (Château de Muzot) എന്ന കാസിലിൽ ആയിരുന്നു
അേദ്ദഹം താമസിച്ചിരുന്നതു്. 1922 െഫബ്രുവരിയിൽ വർ
ഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് തുടങ്ങിവച്ച Duineser Elegien (ഡ്യൂേണാ
വിലാപഗീതങ്ങൾ) അേദ്ദഹം പൂർത്തിയാക്കി. മാത്രമല്ല, പ്ര
േമയത്തിലും ഭാവത്തിലും ആ കവിതകേളാടു സമാനമായ
മെറ്റാരു 55 കവിതകൾ, Sonette an Orpheus (ഓർഫ്യൂസു്
ഗീതകങ്ങൾ), അപ്രതീക്ഷിതമായും അയത്നമായും അേദ്ദ
ഹത്തിനു ‘വന്നുേചരുക’യും െചയ്തു. “ആധുനികകാലത്തു്
എഴുതെപ്പട്ട ഏറ്റവും മഹത്തായ കവിതാപരമ്പര” എന്നാ
ണു് േകാളിൻ വിൽസൺ ഡ്യൂേണാ കവിതകെള വിേശഷി
പ്പിക്കുന്നതു്. എലിയട്ടിെന്റ ‘തരിശുഭൂമി’ക്കു് ഇംഗ്ലണ്ടിലും
അേമരിക്കയിലും ഉണ്ടായ സ്വാധീനത്തിനു സമാനമാണു്
ഡ്യൂേണാ വിലാപങ്ങൾക്കു് ജർമ്മൻ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യ
ങ്ങളിൽ ഉണ്ടായെതന്നും അേദ്ദഹം പറയുന്നു.
റിൽേക്കയുെട കവിതയുെട ഉച്ചനിലയാണു് ഡ്യൂേണാ.
Stundenbuch (Book of Hours) ൽ ൈദവത്തിേനാടുള്ള ഒരു
മിസ്റ്റിക്കിെന്റ ഭക്തിയായി തുടങ്ങിയ ജീവിതാരാധന മാൾ
െട്ടയിൽ “ഒരു ഗർത്തത്തിനു േമൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ
ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ അസാദ്ധ്യമാണ്” എന്ന സേന്ദ
ഹത്തിലൂെട ഡ്യൂേണായിെലത്തുേമ്പാൾ സംശയങ്ങെളാഴി
ഞ്ഞ ഒരു സ്തുതിയായി മാറുന്നു. ആധുനികമനുഷ്യാവസ്ഥെയ
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പുതിെയാരു മിത്തായി ഈ കവിത
കെള കാണാം. ഈ മിത്തിൽ േലാകത്തിലാെക വ്യാപക
േമാ അതിനതീതേമാ ആയ ഒരു സത്തയില്ല; പകരം ജീ
വിതെത്തയും മരണെത്തയും ഭൂമിേയയും ആകാശെത്തയും
കാലെത്തയും ഒരുമിച്ചുൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരുൾപ്രപഞ്ചെത്തക്കു
റിച്ചാണു് റിൽെക്ക പറയുന്നതു്. ബിംബബഹുലമായ ഒരു
പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തിലൂെടയാണു് റിൽെക്ക തെന്റ മിത്തിെന
വിശദീകരിക്കുന്നതു്. മൃഗം മുതൽ മാലാഖ വെരയുൾെക്കാ
ള്ളുന്ന ഒരു േശ്രണീബന്ധമാണു് ആ സത്ത. ഇവിെട മനു
ഷ്യൻ നിയുക്തനായിരിക്കുന്നതു് ദൃശ്യമായതിെനെയല്ലാം
അദൃശ്യമാക്കുക എന്ന ദൗത്യത്തിെന്റ നിർവ്വഹണത്തിനാ
ണു്. “അദൃശ്യത്തിെന്റ േതനീച്ചകളാണു് നാം.” മനുഷ്യെന്റ
ഈ വിധി മൂർത്തരൂപം പ്രാപിക്കുന്നതു് “പാടുന്നതിൽ”,
“സ്തുതിക്കുന്നതിൽ” ആണു്. അങ്ങെന കവി മാലാഖയ്ക്കു (ൈദ
വത്തിെന്റ പര്യായമാണതു്) മുന്നിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ
പ്രതിനിധിയാകുന്നു. റിൽേക്കയുെട ഈ സേന്ദശം ചിലർ
പുതിെയാരു മതമായി കാണുേമ്പാൾ അനിയന്ത്രിതമായ
സൗന്ദര്യവാദമായും ഒരു കവി തെന്റ സിദ്ധികൾ ഉപേയാഗ
െപ്പടുത്തി സ്വയം വീെണ്ടടുക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളായും
അതിെന തള്ളിക്കളയുന്നവരുമുണ്ടു്.
ഓർഫ്യൂസു് ഗീതകങ്ങൾ റിൽേക്കയുെട വിജയഗീതങ്ങൾ
ആെണന്നു് സി. എം. ബൗറ (C. M. Bowra) ഒരു പഠനത്തിൽ
പറയുന്നു. “കവിത എന്നാൽ എന്താെണന്നും എന്താണു്
തനിക്കതിൽ നിന്നു കിട്ടിയെതന്നും എന്താണു് താൻ
അതിൽ നിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെതന്നും റിൽെക്ക ഈ
ഗീതകങ്ങളിൽ കാണിച്ചുതരുന്നു. ആഹ്ളാദമാണു് പ്രബ
ലമായ ഭാവം. ഡ്യൂേണായിെല േവദനയ്ക്കും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും
പൂരകമാണതു്. ഈ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളും ഒന്നായി േവണം
കാേണണ്ടതു്; ഒന്നു് മെറ്റാന്നിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലാണു്
പ്രകാശിക്കുന്നതും.”
തെന്റ ജീവിതാവസാനകാലത്തു് റിൽ
െക്ക പ്രേചാദനം കണ്ടതു് വേലറി,
േകാേക്താ തുടങ്ങിയ ഫ്രഞ്ചു് കവിക
ളിലാണു്. ഇക്കാലെത്തഴുതിയ മിക്ക
കവിതകളും ഫ്രഞ്ചിൽ ആയിരുന്നു.
എന്നും അനാേരാഗ്യവാനായിരുന്ന
റിൽെക്ക ജനീവ തടാകത്തിനരികിലു
ള്ള വാൽെമാണ്ടു് സാനിേറ്റാറിയത്തിൽ ചികിത്സയിലിരി
െക്ക 1926 ഡിസംബർ 29-നു് ലുക്കീമിയയ്ക്കു കീഴടങ്ങി. സ്ഥാ
പനവത്കൃതമായ ക്രിസ്തുമതത്തിെനതിരായിരുന്ന അേദ്ദ
ഹം മരണശയ്യയിലും ഒരു പുേരാഹിതെന്റ സാമീപ്യം േവ
െണ്ടന്നു വയ്ക്കുകയും െചയ്തു. ഒരു കവി എന്ന നിലയിലുള്ള
റിൽേക്കയുെട വികാസെത്ത െഹർമ്മൻ െഹെസ്സ ഇങ്ങെന
വിവരിക്കുന്നു: “അസാധാരണമാണു്, െബാഹീമിയൻ നാ
േടാടിക്കവിതയുെട തരുണസംഗീതത്തിൽ നിന്നു് ഓർഫ്യൂ
സിേലക്കുള്ള ആ യാത്ര… രൂപത്തിേന്മലുള്ള അേദ്ദഹത്തി
െന്റ പാടവം ഓേരാ ഘട്ടം കഴിയുേന്താറും കൂടുകയും അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ പ്രശ്നങ്ങളിേലക്കു് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചുഴിഞ്ഞിറ
ങ്ങുകയുമാണു്! ദിവ്യാത്ഭുതം േപാെല ഉത്കണ്ഠാകുലനായ,
സേന്ദഹിയായ, ബലഹീനനായ വ്യക്തി പിന്നിേലക്കു മാറു
കയും പ്രപഞ്ചസംഗീതം അയാളിലൂെട പ്രതിദ്ധ്വനിക്കുകയു
മാണു്…” ഒരു മതവിശ്വാസവും സാന്ത്വനമണയ്ക്കാൻ ഇല്ലാതി
രുന്ന റിൽെക്ക കലയിൽ ശാന്തി കെണ്ടത്തി. േഹാൾൈറ
ഡ് പറയുന്നേപാെല “സ്വന്തം അനുഭൂതികൾ ആവിഷ്കരി
ക്കാനും വിപുലമാക്കാനുമായി റിൽെക്ക എഴുതിയ കവിത,
താറുമാറായ ഈ േലാകത്തു് സ്വന്തം ദിശ കെണ്ടത്താൻ
ആധുനികമനുഷ്യൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളിൽ വിജയം കണ്ട
ഒന്നാണു്.”
ചിത്രങ്ങൾക്ക് വിക്കിപ്പീഡിയേയാട് കടപ്പാട്.

പ്രതികരണങ്ങൾ
െക േവലപ്പെന്റ േകാലംെകടുന്ന േകരള തലസ്ഥാനം
◦ െക. േവലപ്പെന്റ േലഖനം എത്ര ശ്രേദ്ധയവും ലളിത
വുമാണ്! േബക്കറുെട െസ്കച്ചുകൾ കൂടി േചരുേമ്പാൾ
മേനാഹരവും. തിരുവനന്തപുരത്തു േപാകുേമ്പാെഴാെക്ക
ഇക്കാര്യം അറിയാെത കണ്ണിനും മനസ്സിനും േവദന
നൽകാറുെണ്ടങ്കിലും ഇനി േപാകുേമ്പാൾ ഈ ൈവരു
ദ്ധ്യം കുെറക്കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു േപാവും. നല്ല സംരംഭം. കുെറ
ക്കാലം സ്വന്തം മാസികകളുെടയും പുസ്തകങ്ങളുെടയും
പ്രൂഫ് റീഡറായിരുന്ന ആെളന്ന നിലയിൽ രണ്ടു മൂന്നു
െതററുകൾ അറിയാെത കണ്ണിൽ െപട്ടു . അവിെട ഇനി
യും ശ്രദ്ധയാകാം. ലിപി, ചിത്രം, ചിന്ത, ഘടന എല്ലാ
റ്റിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. േഫാണിൽ തിരശ്ശീല വിപു
ലീകരിക്കാെത ഇത്ര ഭംഗിയായി എെന്തങ്കിലും വായി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ല. നന്ദി. — സച്ചിദാനന്ദൻ
◦ Velappan was a true journalist who reflected things
as it is. The lean weak man whom we met outside the
university or public library had a pen thousand times
stronger. We all were witnessing then the harm the
craze for money was doing to the clean and beautiful
city in those days. We felt it was words from our
heart that he wrote. But the destruction continues
…even after three or four decades. Cultural degradation. Deformed aesthetics. There will be no going
back — രാമൻ നായർ

◦ േവലുവിെന്റ േലഖനങ്ങൾ ഇങ്ങെന പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കാൻ കാണിച്ച സന്മനസ്സിന് നന്ദി. േവലപ്പെന വ്യ
ക്തിപരമായി അറിയുന്നവർക്കുള്ള അമൂല്യ സ്മരേണാപ
ഹാരം – ഒരു ഫിലിം അപ്രീസിേയഷൻ വർക്ക്േഷാ
പ്പിൽ പെങ്കടുക്കുേമ്പാൾ കാര്യവട്ടത്തുള്ള സുഹൃത്തക്കളു
െട േഹാസ്റ്റൽ മുറികളിൽ സിനിമ ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ്
പത്രം വിരിച്ച് ഉറങ്ങിയിരുന്ന രാത്രികൾ ഓർമ്മ വന്നു.
േവലപ്പൻ എെന്തഴുതുേമ്പാഴും അതിൽ ആ മനസ്സിെന്റ
കെയ്യാപ്പുണ്ടാകും. — ബഷീർ അബ്ദുൾ
◦ േബക്കർ സായ്വ് നട്ടപ്ര െവയിലത്ത് െസ്പൻസർ ജം
ഗ്ഷനിെല ഫുട്ട്പാത്തിലിരുന്ന് ഞങ്ങെട േകാേളജ്
ഉൾെപ്പെടയുള്ള മന്ദിരങ്ങൾ െസ്കച്ചു െചയ്യുന്നതും േവലപ്പ
ണ്ണൻ രാത്രി മഞ്ഞത്ത് ഒരു തേലെക്കട്ടുമായി െസർ
ഗി പരഞ്ജേനാവിൻ്െറ “വിസ്മൃതപൂർവ്വികരുെട നി
ഴലുക”െളക്കുറിച്ചും ഇേവാൺ െകാഞ്ചേലാസ്കിയുെട
“ൈസബീരിയാഡി”െനക്കുറിച്ചും വാേതാരാെത വാ
ദിച്ചു െകാണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ
െക്കാപ്പം വാൻേറാസിൽ നിന്ന് െസ്പൻസറിേലക്ക് കി
തച്ചു നടക്കുന്നതും ഓർമ്മ വരുന്നു. മരിച്ചിട്ട് െകാല്ലെമ
ത്ര കഴിഞ്ഞു. ഇേപ്പാഴും, േലാകം കലങ്ങുേമ്പാെഴല്ലാം
േവലപ്പണ്ണൻ വരും. പതിഞ്ഞു െമലിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ
തർക്കിക്കും. സായാഹ്നയ്ക്കും ആ പി.ഡി.എഫിന്നും
ഹുൈസനും ഒരു േലാഡ് നന്ദി. — അൻവർ അലി

സ്വന്തം കവിതെയക്കുറിച്ചു്
◦ എെന്റ കവിതകൾ ഇനി അക്ഷര ഭംഗിക്കു േവണ്ടിെയ
ങ്കിലും അഹൃദയർ േപാലും വായിക്കുമേല്ലാ എന്ന് വൃദ്ധാ
ഹ്ളാദം. — സച്ചിദാനന്ദൻ

േഫാൺ പതിപ്പുകെളക്കുറിച്ചു്
◦ എല്ലാം അടുേത്തക്ക് വരുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിന്
തെന്ന എെന്താരു ചന്തം. പൂരേമാ, പൂക്കാലേമാ ആയ
േപാെല,…— െക.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള
◦ അടുത്ത കാലത്തായി അച്ചടിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ കാണു
േമ്പാ എെന്താെക്കേയാ ഭയങ്ങളും ഏേതാ തട്ടിപ്പിലക
െപ്പട്ട േവവലാതിയുമാണ്. ഇങ്ങെനാരു സ്ഥലം കാണു
േമ്പാ സേന്താഷത്തിേനക്കാേളെറ ആശ്വാസം. എങ്ങ
െനയാണ് ഇതിെന്റ െചലവുകൾ. അറിയിക്കുമേല്ലാ.
— േറായ്, െക.ബി.
◦ Very pleasant and soothing reading experience… on
the palm top… thank you for adding me… Looking
forward to many more from “സായാഹ്ന”
— Geetha Sebastian

◦ േടാേട്ടാച്ചാനിൽ തുടങ്ങി േടാേട്ടാച്ചാനിൽ അവസാനി
ക്കുന്ന എെന്റ വായനാനുഭവം െവച്ച് ഈ യമണ്ടൻ
ഗ്രൂപ്പിൽ എനിെക്കന്താ കാര്യം എന്നാേലാചിക്കുകയാ
യിരുന്നു. എന്തായാലും “സഞ്ജയൻ“ ഒരാശ്വാസമായി.
— െഫ്ലമിൻ ൈസമൺ

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക്േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു
കെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി
യതു്. 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, സി
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.
◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകേയാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ
ന്റുകളായി േചർക്കുകേയാ െചയ്യുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും
വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സാ
യാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്ന
താണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

