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സാഹിത്യവാരഫലം

1998/03/13-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േചാദ്യം, ഉത്തരം
േചാദ്യം: എെന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ?
ഉത്തരം: േചാദ്യേത്താെടാരുമിച്ചുള്ള േപരിൽ നിന്നു്

ആളിെന മനസ്സിലായി. േശഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ
ൈസേക്ലാപ്പീഡിയ ബ്രിട്ടാണിക്കായിൽ നിന്നു ഗ്രഹിച്ചു
െകാള്ളാം.

േചാദ്യം: തിരുവനന്തപുരെത്ത േറാഡുകൾ കുണ്ടും
കുഴിയും നിറഞ്ഞവയായതു് എന്തുെകാണ്ടു്?

ഉത്തരം: ഇവിടെത്ത േറാഡുകൾ ആളുകൾക്കു് നട

ക്കുവാനുള്ളവയല്ല. കന്നുകാലികൾക്കു് നിരന്തരം ചാ
ണകമിടാനുള്ളവയാണ്, നായ്ക്കൾക്കു് അലഞ്ഞുതിരി
യാനുള്ളവയാണു്. അക്കാരണത്താൽ കുണ്ടും കുഴിയും
ഉണ്ടായാലും െതറ്റില്ല.

േചാദ്യം: തീവണ്ടിയപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ

പെണ്ടാെക്ക മന്ത്രിമാർ രാജിവച്ചിരുന്നു. അപകടങ്ങൾ
ക്കും രാജിവയ്ക്കലിനും എന്തുബന്ധം?

ഉത്തരം: പ്രജാധിപത്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അത്തരം

ആപത്തുക്കൾ സർക്കാരിെന്റ കുറ്റമായി പരിഗണിക്ക
െപ്പടുന്നു. മന്ത്രിമാെര അവരുെട സമുന്നത സ്ഥാനങ്ങ
ളിേലക്കു് ഉയർത്തുന്നതു് ജനങ്ങളാണേല്ലാ. ആ ജന
തയ്ക്കു് ആപത്തു് ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ മന്ത്രിക്കു് മന്ത്രിസ്ഥാന
ത്തിരിക്കാൻ േയാഗ്യതയില്ല. ഏതാപത്തുണ്ടായാലും
മന്ത്രിക്കേസരയിൽ നിന്നിറങ്ങാത്തവൻ പ്രജാധിപ
ത്യെത്ത പുല്ലുേപാെല കരുതുന്നുെവന്നു് വിചാരിച്ചാൽ
മതി.

േചാദ്യം: പത്രങ്ങളിലും വാരികകളിലും നടക്കുന്ന വാ
ദപ്രതിവാദങ്ങെളക്കുറിച്ചു് എന്തു പറയുന്നു?

ഉത്തരം: േപ്ലേറ്റാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് കുളിക്കുന്നതു് ശരീര

ശുചീകരണത്തിനാെണന്നു്. വാദപ്രതിവാദം ആശയ
ശുചീകരണത്തിനാെണന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കുന്നു. ഇവിെട അതല്ല സ്ഥിതി. പ്രതിേയാഗിെയ േത
േജാവധം െചയ്യാനാണു് വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്നതു്.

േചാദ്യം: േകരളത്തിെല മഹാന്മാരായ സാഹിത്യകാ
രന്മാെര നിങ്ങളുെട പരുക്കൻ വാക്കുകൾ സ്പർശിക്കു
േമാ?

ഉത്തരം: കാട്ടുേപാത്തു് അതിെന്റ െകാമ്പ് പാള

ത്തിൽ െകാണ്ടു വച്ചാൽ ഭീമാകാരമാർന്ന തീവണ്ടി
മറിയും. പരുന്തും കഴുകനും വിമാനത്തിലിടിച്ചാൽ വി
മാനം തകരുെമന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയിേല്ല?

േചാദ്യം: എ. ഡി. രണ്ടായിരമാകുേമ്പാൾ ഏതു് വസ്തു
വിനു് കുറവുവരും? അരിക്കാേണാ?

ഉത്തരം: അരിക്കല്ല. ചാണകത്തിനു്. കിട്ടുന്ന ചാണ

കെമല്ലാം രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കളുെട േനർക്കു് ബഹുജ
നെമറിയും. േനതാക്കാന്മാരുെട സംഖ്യാബലം കൂടുന്ന
തുെകാണ്ടു് ചാണകം മതിയാവാത്ത അവസ്ഥ അടു
ത്ത രണ്ടുെകാല്ലത്തിനകമുണ്ടാകും.

േചാദ്യം: ഈ േലാകത്തു് സത്യസന്ധമായി എെന്ത
ങ്കിലുമുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഉണ്ടു്. അമ്മയുെട കണ്ണുനീർ.
േചാദ്യം: മുഖസ്തുതി ചീത്തയാേണാ?
ഉത്തരം: വളെര. അെതാഴിവാക്കിയിെല്ലങ്കിൽ കാമു
കി നിങ്ങെള വിവാഹം കഴിക്കും.

െവറും പ്രസ്താവങ്ങൾ

‘നാസ്തി അയാളുെട ഭാര്യക്കു് എന്തയച്ചുെകാടുത്തു?’

എന്ന േപരിൽ ബ്രഹ്റ്റ് ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.

േചാദ്യം: ഭടെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു് പ്രാഗ്1 പട്ടണത്തിൽ നിന്നു്
എന്തു കിട്ടി?

ഉത്തരം: പ്രാഗിൽ നിന്നു് അവൾക്കു് ഉയർന്ന മടമ്പു
ള്ള ഷൂസ് കിട്ടി. അതാണവൾക്കു് പ്രാഗിൽ നിന്നു് കി
ട്ടിയതു്.

േചാദ്യം: ഭടെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു് സൗണ്ടി2 നു മുകളിലൂെട

ആസ്േലാ3 യിൽ നിന്നു് എന്തു കിട്ടി?

ഉത്തരം: ആസ്േലായിൽ നിന്നു് അവൾക്കു് േതാ

േലാടുകൂടി േരാമമുളള െതാപ്പികിട്ടി. സൗണ്ടിനു് മുക
ളിലൂെട ആസ്േലായിൽ നിന്നു് കിട്ടിയ ആ െതാപ്പി
അവൾക്കു് േയാജിക്കുന്നു.

േചാദ്യം: ഭടെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു് സമ്പന്നമായ
ആംസ്റ്റർഡാമിൽ4 നിന്നു് എന്തു കിട്ടി?

ഉത്തരം: അംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നു് അവൾക്കു് ഒരു

ഹാറ്റ് കിട്ടി. ആ ഡച്ചു് ഹാറ്റ് ധരിച്ചു് അവൾ ഭംഗിയുള്ള
വളും ശുചിത്വമുള്ളവളുമായി.

േചാദ്യം: ഭടെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു് ബൽജിയൻ ഭൂമിയിൽ നി
ന്നു് എന്തു കിട്ടി?

ഉത്തരം: ബ്രസ്സൽസ്സിൽ നിന്നു് അവൾക്കു് അതിമ

േനാഹരമായ ‘െലയ്സ്’ കിട്ടി. അതു് എത്ര മേനാഹ
രമായാണു് അവളുെട മുഖെത്ത േവർതിരിച്ചു കാണിക്കു
ന്നതു്.

േചാദ്യം: ഭടെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു് പ്രകാശനഗരമായ പാരീസിൽ
നിന്നു് എന്തുകിട്ടി?

ഉത്തരം: ഓ, പാരീസിൽ നിന്നു് അവൾക്കു് സാ

റ്റിൻ വസ്ത്രങ്ങൾ കിട്ടി. പ്രകാശനഗരമായ പാരീസിൽ
നിന്നും കിട്ടിയ ആ സാറ്റിൻ ഡ്രസ്സ് കണ്ടു് അവളുെട
അയൽക്കാർ എത്ര കണ്ടു് അസൂയെപ്പട്ടു!

േചാദ്യം: ഭടെന്റ ഭാര്യക്കു് തണുത്ത റഷ്യൻ രാജ്യത്തു്
നിന്നു് എന്തുകിട്ടി?

ഉത്തരം: എന്തു്, അവിെട നിന്നു് അവൾക്കു വിധവ

യുെട മൂടുപടം കിട്ടി. ഓ. റഷ്യൻ ഭൂമിയിയിൽ നിന്നു കി
ട്ടിയ ആ മൂടുപടം ധരിച്ചു് അവൾ വിവർണ്ണവദനയായി
കാണെപ്പട്ടു.
1. െചക്കേസ്ലാവാക്യയിെല നഗരം.
2. The sound—കടലിടുക്കു്—െഡന്മാർക്കിനും സ്വീഡനുമിടയ്ക്ക്.
3. Oslo പട്ടണം. േനാർേവയിൽ.
4. െനതർലാൻഡ്സിെല നഗരം.

ഷൂസും െതാപ്പിയും സാറ്റിനും സർവ
സാധാരണങ്ങൾ. യുദ്ധത്തിൽ ഭർ
ത്താവു് മരിച്ചതുെകാണ്ടു വിധവ
യായി കഴിേയണ്ടി വരുന്ന അവ
സ്ഥയ്ക്കും ൈനയാമിക സ്വഭാവവുമു
ണ്ട്—സാധാരണ സ്വഭാവവുമുണ്ടു്.
എന്നാൽ കവി അവെയ നമുക്കു്
ബ്രഹ്റ്റ്
ഒരിക്കലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ
േചർത്തുകഴിയുേമ്പാൾ യുദ്ധം, മരണം, ഇവെയക്കുറിച്ചൂ
ള്ള നമ്മുെട അവേബാധത്തിനു് വ്യാപകത്വവും തീക്ഷ്ണ
തയുമുണ്ടാകുന്നു. ബ്രഹ്റ്റിെനേപ്പാെല അനുഗൃഹീതരല്ല
നമ്മൾ. എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും കാണാൻ കഴിയാത്തതി
െനയാണു് അേദ്ദഹം നമുക്കു് കാണിച്ചുതരുന്നതു്. ഇതാ
ണു് കലയുെട സ്വഭാവം. ശ്രീ. എ. െക. നാരായണഭട്ട
തിരി കുങ്കുമം വാരികയിെലഴുതിയ ‘മനസ്സിലാകുന്നവ’
എന്ന െചറുകഥയിൽ ഇല്ലാത്തതു് കലാംശം മാത്രമാ
ണു്. മുസ്ലീമും ഹിന്ദുവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലന്നും
മനുഷ്യത്വമാണു് അവെര കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നെതന്നും വരു
ത്താൻ േവണ്ടി കഥാകാരൻ ഒരു ഹിന്ദുവിെന ഒരു മുസ്ലീ
മിെന്റ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു് രണ്ടുേപെരെക്കാണ്ടും സംസാ
രിപ്പിക്കുന്നു. നാരായണഭട്ടതിരിയുെട ഉേദ്ദശ്യം നന്നു്.
എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചന വായനക്കാരെന്റ ഹൃ
ദയതന്ത്രികെള സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ‘എെന്റ വീട്ടിൽ േമശ
യുണ്ടു്’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു സത്യമാെണങ്കിലും
എെന്റേയാ ആ വാക്യം േകൾക്കുന്നവെന്റേയാ ജീവി
താവേബാധത്തിനു് വ്യാപ്തി വരുേമാ? െവറും പ്രസ്താവ
ങ്ങളാണു് നാരായണഭട്ടതിരിയുെട കഥയിലുള്ളതു്. ബ്ര
ഹ്റ്റിെന്റ വാക്യങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ എവി
െടേയാ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ഒരംശം—കാരണം
കൂടാെത റഷ്യെയ ആക്രമിച്ച ജർമ്മനി പരാജയെപ്പട്ടു
എന്ന അംശം—നമ്മളറിയാെത നമ്മളിേലക്കു് സംക്രമി
ക്കുന്നു. ഭട്ടതിരി തനിക്കു് പറയാനുള്ളതു് പച്ചയായിപ്പറ
ഞ്ഞു് കലയുെട കഴുത്തു മുറിക്കുന്നു.

കാലത്തിെന്റ സംഹാരാത്മകത
നമ്മുെട അവേബാധത്തിെന്റ വ്യാപ്തി
കൂട്ടുന്നു ശ്രീ. കിളിമാനൂർ രമാകാന്ത
െന്റ ‘കാലം’ എന്ന മേനാഹരമായ
കാവ്യം. ൈകത്തണ്ടയിൽ െകട്ടിയ
വാച്ചു് കാലമാകുന്ന കൃഷ്ണസർപ്പമാ
െണന്നു കവി സങ്കല്പിക്കുന്നു. വാച്ചി
കിളിമാനൂർ
രമാകാന്തൻ
െന്റ രണ്ടു സൂചികളും ദ്വിജിഹ്വെത്ത
(രണ്ടു നാവുള്ളതു്) സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വാച്ചിെന്റ സ്റ്റ്രാപ്പ്
സർപ്പത്തിെന്റ ഉടലും വാച്ച് അതിെന്റ തലയുമേത്ര. കാ
ലത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മമായ വാച്ചു് അതിെന്റ (കാലത്തിെന്റ)
ദീർഘതേയയും അപ്രേമയസ്വഭാവേത്തയും സ്പഷ്ടമാക്കു
ന്നു. തുടർന്നു കവിത വായിക്കുക. കാലത്തിെന്റ സംഹാ
രാത്മകത അനുഭവെപ്പടും. പല കവികളും അലങ്കാരം
പ്രേയാഗിക്കുേമ്പാൾ ഉേദ്ദശിച്ച അർത്ഥത്തിനു് മാറ്റം
വരും. രമാകാന്തെന്റ അലങ്കാരപ്രേയാഗം ആ മാറ്റം
വരുത്തുന്നിെല്ലന്നു് മാത്രമല്ല അർത്ഥത്തിനു് സാന്ദ്രത
ഉളവാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. നല്ല കവിതകളിൽ കവിയുെട
ആത്മാംശം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും പ്രതിപാദനത്തിനു്
ൈനസർഗ്ഗികത വരികയും െചയ്യും. രമാകാന്തെന്റ കവി
തയ്ക്കു് ആ ഗുണമുണ്ടു്.
കവിയുെട പ്രസ്താവങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകാത്തതും
എന്നാൽ പ്രച്ഛന്നമായി വർത്തിക്കുന്നതുമായതിെന
കാണിച്ചുതാരാൻ േവണ്ടി ഞാൻ എഡ്രിേയൻ റിച്ച്
എന്ന െലസ്ബിയൻ (സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗിണി) കവിയു
െട ഒരു കവിതെയക്കുറിച്ചു് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
‘Aunt Jennifer’s Tiger’എന്നാണു് ആ കവിതയുെട േപ
ര്. അമ്മായിയുെട കടുവകൾ യഥാർത്ഥ കടുവകളല്ല.
അവർ കമ്പിളിെകാണ്ടു് തുണിയിൽ തയ്ക്കുന്നവയേത്ര.
അവ തുണിയിൽ ചാടുന്നു. അവയ്ക്കു് മരച്ചുവടുകളിെല
ആളുകെള േപടിയില്ല. കമ്പിളിയുെട ഇടയിലൂെട ചല
നം െകാള്ളുന്ന അമ്മായിയുെട വിരലുകൾ അവർക്കു
വലിെച്ചടുക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. കാരണം അവരുെട
ഭർത്താവിെന്റ ൈവവാഹിക പാശം ൈകയിൽ ഭാരേമ
ല്പിക്കുന്നു എന്നതാണു്. അമ്മായി മരിച്ചാൽ അവരുെട
പീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ട വിരലുകൾ വിവാഹ േമാതിരമണി
ഞ്ഞു വർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകും. പേക്ഷ അവർ തുണിയിലു
ണ്ടാക്കിയ കടുവകൾ ചിേത്താേദ്രകേത്താെട ഭയരാ
ഹിത്യേത്താെട ചാടിെക്കാണ്ടിരിക്കും (The tigers in

the panel that she made will go on prancing, proud
and unafraid) അമ്മായിക്കു് ദാമ്പത്യജീവിതം േക്ലശപൂർ
ണ്ണമാണു്. ഭർത്താവു് സർക്കസ്സിെല മൃഗപീഡനക്കാര
െനേപ്പാെല അവെര പീഡിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ
തുണിയിൽ തയ്ച്ച കടുവകൾക്കു് അഭിമാനമുണ്ടു്. ഭയ
മില്ലായ്മയുണ്ടു്. ചാടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്. അഭിമാന
മില്ലാെത, സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാെത, ചലനശക്തിയില്ലാെത

കഴിയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുെട ചിത്രം ഈ കവിതയിൽ പ്രച്ഛ
ന്നമായി ഇരിക്കുന്നു. അതിെന േനരിട്ടുള്ള പ്രതിപാദ
നമില്ലാെത പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന കവിയുെട പ്രാഗൽഭ്യം
അസാധാരണം തെന്ന.

പല കാര്യങ്ങൾ
1. മുന്നറിയിപ്പു കൂടാെത ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്നു രണ്ടുമ

ണിക്കൂർ സംസാരിച്ച േശഷം ഞാൻ വാച്ച് േനാക്കുന്ന
തു് കണ്ടു മനസ്സില്ലാമനേസ്സാെട യാത്ര പറയുേമ്പാൾ
എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആശ്വാസം ഒരു നിമിഷേത്തക്കു്
മാത്രം. അടുത്തയാൾ ൈകെയഴുത്തു പ്രതികൾ അട
ങ്ങിയ വലിയ സഞ്ചി തൂക്കിെക്കാണ്ടു് എെന്റ വീട്ടിൽ
വന്നുകയറും. അേദ്ദഹവും രണ്ടുമണിക്കൂർ േനരമിരിക്കും.
ആ വ്യക്തിെയ കണ്ടയുടൻ ഞാൻ നീരസം മറച്ചുെകാ
ണ്ടു് ‘വരു. വരു. ഇരിക്കു’ എന്നു് ക്ഷണിക്കും. എെന്റ
കാപട്യം!
2. ജീപ്പ് വന്നു് വീട്ടിെന്റ മുൻപിൽ നിൽക്കും. ശബ്ദത്തി
െന്റ േവാള്യും കൂട്ടി പ്രജാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ. അഴി

മതിെയാഴിവാക്കാൻ ഇന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്കു് േവാട്ടു
െചയ്യുക എന്ന അഭ്യർത്ഥന അതിൽ നിന്നു് കർണ്ണക
േഠാരമായി ഉയരും. ഒരു നിശ്ചിത േവാള്യുമിലുള്ള ശബ്ദ
േമ സഹിക്കാനാവൂ. കാതടപ്പിക്കുന്ന, കാതു െപാട്ടിക്കു
ന്ന, ഈ നിർേഘാഷം േകട്ടു ഞാൻ തളരും. അന്യനു്
അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതു് ജനാധിപത്യ ഭഞ്ജനമാ
െണന്നു് ജീപ്പിൽ വന്നവർ അറിയുകയില്ല.
3. ഉഷ്ണകാലമായതു

ഈ േലാകത്തു് സത്യസന്ധ
െകാണ്ടു് ഞാൻ ബനി
മായി എെന്തങ്കിലുമുേണ്ടാ?
യനിടാെത വീട്ടിെന്റ
ഉണ്ടു്. അമ്മയുെട കണ്ണുനീർ.
മുൻപിൽ നിൽക്കും.
അേപ്പാൾ സൗന്ദര്യമുള്ള യുവതി വീട്ടിൽ വരും. അവ
രുെട മുൻപിൽ െനഞ്ചു കാണിച്ചു നിൽക്കാൻ മടിയു
ള്ളതുെകാണ്ടു് ഞാൻ ‘വരു. വരു’ എന്നു ക്ഷണിച്ചിട്ടു്
േഷർേടാ ബനിയേനാ ഇടാൻ േവണ്ടി വീട്ടിനകേത്ത
ക്കു് ഓടും. എെന്റ ഓട്ടം കണ്ടു് സ്ത്രീ വിചാരിക്കും ‘ഞാൻ
വന്നതു് ഇയാൾക്കു രസിച്ചിെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു. അതു
െകാണ്ടാണു് വീട്ടിനകേത്തക്കു് ഓടുന്നത്’.

4. ഒെട്ടാെക്ക േപരുള്ള എഴുത്തുകാരൻ പത്രപ്രതിനി

ധിയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിെന്റ റിേപാർട്ട്
അച്ചടിച്ചു വരും. അതിൽ നിസ്സാരനായ എെന്ന കണ്ട
മാനം ആേക്ഷപിച്ചിരിക്കും. അല്പം കഴിയുേമ്പാൾ െറ്റ
ലിേഫാൺ മണിനാദമുയരും. മേറ്റത്തലയ്ക്കൽ നിന്നു്
ശബ്ദം ഇങ്ങെന േകൾക്കും. “സാർ ഇന്നെത്ത … ദിനപ
ത്രം കേണ്ടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞെതാന്നുമല്ല അതിലുള്ളതു്.
“െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്” “ഇല്ല” എന്നു ഞാൻ മറുപടി പറ
യും. മാനനഷ്ടെക്കയ്സിനു് വക്കീൽ േനാട്ടീസ് അയ
യ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ആ നിേഷധിക്കലുണ്ടാകുേമ്പാൾ
ഇല്ലാെതയാകും.
5. കേനഡിയൻ േനാവലിസ്റ്റും

കവിയുമായ മാർഗറിറ്റ് അറ്റ്വുഡ്
(Margaret Atwood) പ്രേചാദനാത്മ
കമായ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എഴുതിയ
തു്:
മാർഗറിറ്റ് അറ്റ്വുഡ്

I like to read novels in which
the heroine has a costume rustling discreetly over
her breasts, or discreet breasts rustling under her
costume, some breasts, some rustling and, over all,
discretion.

നല്ല കവിതകളിൽ കവിയുെട
ആത്മാംശം അപ്രത്യക്ഷമാ
വുകയും പ്രതിപാദനത്തിനു്
ൈനസർഗ്ഗികത വരികയും െചയ്യും.

6. യുക്തിക്കു് അതീതമാ

യി ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽകട
വികാരങ്ങെള ചിത്രീക
രിക്കാൻ ഫാന്റസി പ്ര
േയാജനെപ്പടും. അതു്
വിദഗ്ദ്ധമായി പ്രേയാജനെപ്പടുത്തുന്നു േദശാഭിമാനി വാ
രികയിൽ ‘കടൽ’ എന്ന കഥെയഴുതിയ ശ്രീ. ശ്രീധരൻ
പള്ളിക്ക. കുറവനും കുറത്തിയും. കുറത്തിെയ കിളിയാ
ക്കി കുറവൻ െകാണ്ടു നടക്കുന്നു. പണം സമ്പാദിക്കു
ന്നു. ഒരു ദിവസം അവൾ കുറത്തിയായി തെന്ന നടന്ന
േപ്പാൾ കുേറ സമ്പന്നന്മാർ അവെള ൈലംഗികേവഴ്ചയ്ക്കു്
വിേധയയാക്കി. പിന്നീടു് അവർ മന്ത്രം ജപിച്ചു് കിളിക
ളായി മാറി ഓേരാ വഴിക്കു് പറന്നു േപായി. സ്വാഭാവി
കവും അയത്നലളിതവുമായ രീതിയിൽ ‘േമേലത്തരത്തി
ലുടേയാരുെട ഹീനകൃത്യം’ നിഷ്കളങ്കതെയയും നിർമ്മല
േസ്നഹെത്തയും എങ്ങെന ധ്വംസിക്കുന്നുെവന്നു് കഥാ
കാരൻ സ്പഷ്ടമാക്കിത്തരുന്നു. ഇതു് കിളികളുെട കഥയാ
ണു്. അേത സമയം മനുഷ്യരുെട—പാവെപ്പട്ടവരുെട—
കഥയുമാണു്.

പുതിയ പുസ്തകം
“പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അധീശനും കാരുണ്യശാലിയുമായ
പ്രിയെപ്പട്ട ഈശ്വര, പാപത്തിൽ കുതിർന്ന ഞങ്ങൾ

അങ്ങയുെട മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ
മതഭക്തിയും ഗുേണാൽകർഷവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഗു
ലാം ഹസൻ മേന്തായുെട മകനായ സാദതു് ഹസൻ
മേന്താെയ ഈ േലാകത്തു് നിന്നു് തിരിച്ചു് വിളിേക്ക
ണേമ എന്നു്. പ്രേഭാ, പരിമളെത്ത ഉേപക്ഷിച്ചു് മാലി
ന്യത്തിെന്റ പിറേക ഓടുന്ന അയാെള ഇവിെട നിന്നു്
എടുത്തുകളഞ്ഞാലും. അയാൾ സൂര്യപ്രകാശെത്ത െവ
റുക്കുന്നു. ഇരുട്ടിൽ കാലിടറി നടക്കാനാണു് അയാൾ
ക്കു് ഇഷ്ടം. വിനയേത്താടു് അയാൾക്കു പുച്ഛമല്ലാെത
േവെറാന്നുമില്ല. നഗ്നവും ലജ്ജാശൂന്യവും ആയവേയാ
േട അയാൾക്കു് ആഭിമുഖ്യമുള്ളൂ. മാധുര്യെത്ത അയാൾ
െവറുക്കുന്നു. കയ്പുള്ള ഫലമാസ്വദിക്കാൻ അയാൾ ജീ
വനുേപക്ഷിക്കും. വീട്ടമ്മമാെര േനാക്കുക േപാലുമില്ല
അയാൾ. േവശ്യകളുെട ഇടയിൽ അയാൾക്കു് ഹർ
ഷാതിേരകമാണു്. ഒഴുകുന്ന ജലത്തിനടുത്തു് അയാൾ
േപാകുകില്ല. മാലിന്യത്തിലൂെട േക്ലശിച്ചു് നടക്കും. മറ്റു
ള്ളവർ കരയുന്നിടത്തു് അയാൾ ചിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ
ചിരിക്കുന്നിടത്തു് അയാൾ കരയും. തിന്മെകാണ്ടു് കറു
ത്ത മുഖങ്ങെള അയാൾ ഇഷ്ടേത്താെട കഴുകും; അവ
രുെട മുഖഭാവം കാണാനായി. അയാൾ അങ്ങെയക്കു
റിച്ചു് വിചാരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങെയ അനുസരിക്കാെത
അധഃപതിച്ച മാലാഖയുണ്ടേല്ലാ സാത്താൻ അവെന
യാണു് അയാൾ എവിെടയും അനുഗമിക്കുന്നതു്”. സാ
ഹിത്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉൽക്ക േപാെല ഉദിച്ചുയർന്നു
കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന പ്രഭ പ്രസരിപ്പിച്ചു് െപാടുന്നെന അപ്ര
ത്യക്ഷനായ ഉർദു സാഹിത്യകാരൻ സാദത്തു് ഹസൻ
മേന്താ ഈശ്വരേനാടു് നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥനയാണി
തു്. പശ്ചാത്താപ വിവശനായി മേന്താ ജഗന്നിയേന്താ
വിേനാടു് െചയ്ത ഈ അേപക്ഷയിൽ
അത്യുക്തിയുെണ്ടന്നു് നമ്മൾ കരുതി
േയക്കും. പേക്ഷ അടുത്തകാലത്തു്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ മേന്തായുെട
ജീവചരിത്രം വായിച്ചാൽ അേദ്ദഹം
സത്യത്തിൽ സത്യമായേത ഈശ്വ
രെന്റ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചുള്ളുെവ
ന്നു് നമുക്കു് മനസ്സിലാക്കാം (Manto
Naama, The life of Sadaat Hasan Manto, Jagdish
Chander Wadhawan, Translated by Jai Ratan, Lotus
Collection, Roli Books, pp. 192).

പേക്ഷ ആ സത്യത്തിലും മേന്തായുെട മനുഷ്യത്വമുണ്ടു്
എന്നാണു് ജീവചരിത്രകാരെന്റ അഭിപ്രായം. മേന്താ
േവശ്യാലയത്തിൽ െചന്നിരിക്കുകയാണു്. ഇനി ജീവച
രിത്രകാരൻ പറയുന്നതു് േകൾക്കുക:
അവേളാടു ഏതാനും േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിച്ചിട്ടു് അേദ്ദഹം
അവെള നിരാകരിച്ചു. േപാകാനായി പത്താൻ അവ
േളാടു് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. അവൾ േപായി. അതിനുേശ
ഷം പത്താൻ േവെറാരു േവശ്യെയ െകാണ്ടുവന്നു. പി
ന്നീടു് മെറ്റാരു േവശ്യെയയും. മേന്താ അവരിൽ ആെര
യും ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. അേപ്പാൾ േവെറാരു േവശ്യ വന്നു.
തീക്ഷ്ണ മുഖേരഖകൾ. ൈലംഗികത്വമാർന്ന മന്ദഹാസം.
ഇരുണ്ട കണ്ണട. കാലുകൾ മടക്കിവച്ചു് അവൾ ഇരുന്നു.
മേന്താക്കു് ആ ഇരിപ്പു് ഇഷ്ടെപ്പട്ടു… ‘നീ എന്താണു് രാ
ത്രിയിലും ഈ കറുത്ത കണ്ണട വച്ചിരിക്കുന്നതു്?’ എന്നു്
അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു. ‘താങ്കളുെട സൗന്ദര്യം എെന്റ കണ്ണു
കെള അന്ധത്വത്തിേലക്കു് െകാണ്ടുെചല്ലുെമന്നു വിചാരി
ച്ചു്’ എന്നു് അവളുെട മറുപടി… മേന്താ അവളുെട കണ്ണട
വലിെച്ചടുത്തു. േകാങ്കണ്ണി. ‘ഓമേന കണ്ണട ഇല്ലാെത
നീ വന്നിരുെന്നങ്കിലും േകാങ്കണ്ണുള്ള നിെന്ന ഞാൻ േസ്ന
ഹിക്കുമായിരുന്നു’ എന്നു മേന്താ പറഞ്ഞു. അവെളയും
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞയച്ചു’ (പുറം 58).
അതിമദ്യപനായിരുന്നു മേന്താ. ആറു െപഗ് വിസ്കി കു
ടിച്ചിട്ടു് ഏഴാമെത്തതിനു് ൈക വച്ചേപ്പാൾ അടുത്തിരു
ന്ന േവശ്യ അേദ്ദഹെത്ത തടഞ്ഞു. േവശ്യയുെട േസ്ന
ഹം കണ്ടു് അേദ്ദഹം വികാരപരവശനായി. ‘നീ ക്ലീയ
പത്രയാണു്. െഹലനാണു് എന്നു മേന്താ അവേളാടു്
പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ േസ്നഹിച്ചില്ല; മൂത്ത സേഹാദരന്മാർ
അകറ്റി നിറുത്തി. അതുെകാണ്ടാണു് മേന്താ കുടിച്ചതു്
എന്നാണു് ജീവചരിത്രകാരെന്റ വാദം. 1955 ജനുവരി
17-നു് മേന്താ ൈവകിയാണു് വീട്ടിെലത്തിയതു്. അേദ്ദ
ഹം രക്തം ഛർദ്ദിച്ചു. തുടെരത്തുടെര ഛർദ്ദിക്കുകയായി.
ആംബ്യൂലൻസിൽ അേദ്ദഹെത്ത ആശുപത്രിയിേലക്കു്
െകാണ്ടുേപാെയങ്കിലും വഴിക്കു െവച്ചു തെന്ന അേദ്ദഹം
അന്ത്യശ്ശ്വാസം വലിച്ചു.
‘The undisputed master of the
modern Indian short story’ എന്നു
സൽമാൻ റുഷ്ദിയാലും ‘Manto’s
irony and humanity raise him on
par with Gogol’ എന്നു അനിത േദ

ശായിയാലും വാഴ്ത്തെപ്പട്ട ഈ സാ
ഹിത്യകാരൻ ‘െഗ്രയ്റ്റ്’ ആെണ
മേന്താ
ന്നു് ജീവചരിത്രകാരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ‘Only the

greatness of his art and his great stature as a writer
will keep him alive’ എന്നു് ജീവചരിത്രത്തിൽ അസന്ദി
ഗ്ദ്ധമായ േരഖെപ്പടുത്തൽ. സംേവദനങ്ങെളയും വികാര

ങ്ങെളയും അന്യൂനമായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച മേന്താ
ആഖ്യാന ൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിൽ, ഭാഷയിലുള്ള ആധിപത്യ
ത്തിൽ നിസ്തുലനായിരുന്നുെവന്നും ജീവചരിത്രകാരൻ
ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു് തർജ്ജമ െചയ്ത മേന്തായുെട രചനക
ളാെക ഈ േലഖകൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിശക്തങ്ങളാ
ണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥകെളന്നതിൽ സംശയമില്ല.
ഇന്ത്യയുെട വിഭജനെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ െകാലപാ
തകങ്ങളിലും ബലാത്സംഗങ്ങളിലും ശിശുവധങ്ങളിലും
‘െസൻസിറ്റീവ് ആർടിസ്റ്റാ’യ മേന്താ എങ്ങെന പ്രതിക
രിച്ചു എന്നതിെന്റ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളാണു് ആ കഥകൾ.
േവദനെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ആവശ്യകതയിൽ കവിഞ്ഞു
ശബ്ദമുയർത്തിേയാ എന്നു് എനിക്കു് സംശയം. എങ്കി
ലും മഹായശസ്കനായ ഒെരഴുത്തുകാരെന്റ ജീവിതം
എങ്ങെനയായിരുന്നുെവന്നു് ഗ്രഹിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള
വർക്കു് ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം. ഏതറിവും നമ്മുെട
സംസ്കാരെത്ത വികസിപ്പിക്കുമേല്ലാ.
മേന്തായുെട ഒരു സ്െകച്ച്:
നീയാരു്
നീയാെരന്നു് പറ
ഹര ഹര മഹാേദവ, ഹര ഹര മഹാേദവ
ഹര ഹര മഹാേദവ!
നീ പറയുന്ന ആൾ നീതെന്നെയന്നതിനു് എന്താണു
െതളിവു്?
െതളിേവാ? എെന്റ േപരു് ധരംചന്ദ്. ഹിന്ദുവിെന്റ
േപരു്
െതളിവില്ല ഇതിനു
ശരി. എനിക്കു േവദങ്ങെളല്ലാം കാണാെത അറി
യാം. പരിേശാധിക്കൂ
ഞങ്ങൾക്കു േവദങ്ങെളക്കുറിച്ചു ഒന്നുമറിഞ്ഞു കൂടാ.
െതളിവാണു് േവണ്ടതു് ഞങ്ങൾക്കു
എന്തു?
ട്രൗേസർഴ്സ് താഴ്ത്തു
ട്രൗേസർഴ്സ് താഴ്ത്തിയേപ്പാൾ കൂട്ടക്കലക്കം.
െകാല്ലവെന, െകാല്ലവെന
ക്ഷമിക്കൂ ദയവായി. ഞാൻ നിങ്ങളുെട സേഹാദര
നാണു്. ഭഗവാെന സാക്ഷി നിറുത്തി പറയുകയാണു്
ഞാൻ നിങ്ങളുെട സേഹാദരൻ
അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ സൂന്നത്തു് എന്തിനു?
ഞാൻ കടന്നു വന്ന പ്രേദശെത്ത നിയന്ത്രിച്ചതു് ശത്രു
ക്കളായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു ഞാൻ ഈ മുൻകരുത
െലടുത്തു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടിമാത്രം… ഇെതാ
രു െതറ്റു മാത്രം. േശഷമുള്ളെതല്ലാം ശരി.
ആ െതറ്റു മാറ്റൂ െതറ്റു മാറ്റെപ്പട്ടു. അേതാെടാപ്പം ധരം
ചന്ദും. ‘മാല’ എന്ന േപരിലുള്ള ഒരു െസ്കച്ചു കൂടി:
ജനക്കൂട്ടം ഇടേത്താട്ടു തിരിഞ്ഞു. അതിെന്റ പ്രതികാ
േരച്ഛ മുഴുവൻ ലാേഹാറിെല മഹാനായ മനുഷ്യേസ്നഹി
സർ ഗംഗാറാമിെന്റ മാർബിൾ പ്രതിമയുെട േനർക്കാ
യി. ഒരാൾ പ്രതിമയുെട മുഖത്തു കീലു പുരട്ടി. േവെറാ
രാൾ െചരിപ്പുെകാണ്ടു മാലയുണ്ടാക്കി മഹാനായ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ കഴുത്തിലിടാൻ ഭാവിച്ചതാണു്. അേപ്പാൾ
േതാക്കുകളുെട ദീപ്തിേയാെട േപാലീസ് വന്നു. െചരിപ്പു
മാലയുണ്ടാക്കിയവെന അവർ െവടിവച്ചു. എന്നിട്ടു് അടു
ത്തുള്ള സർ ഗംഗാറാം ആശുപത്രിയിേലക്കു അയാെള
െകാണ്ടുേപായി.
ഈ െസ്കച്ചുകൾക്കുള്ള സ്വഭാവം തെന്നയാണു് മേന്താ
യുെട െചറുകഥകൾക്കുമുള്ളതു്.
□

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 മരണത്തിനു
ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യവാരഫ

ലം 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 േശ
ഷം സമകാലിക മലയാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫ
ലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ
അറിവുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂ
േറാപ്പു വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴു
ത്തുകാെര േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി.
പാവ്േലാ െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി
കവബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളിക
ളുെട വായനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരു
െട പങ്കു െചറുതല്ല.

സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആഥിത്യമര്യാദക്കാരനുമായി
രുന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ കർശന
മായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിെന്റ േപരും
പ്രശസ്തിയും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമാ
യി ഔന്നത്യമുള്ള രചനകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും
മെറ്റല്ലാം വ്യർത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറച്ചു വി
ശ്വസിച്ചു. സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ പത്രപ്ര
വർത്തനത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവിയൽ’ എന്നു
വിേശഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി, ‘അതുെകാണ്ടാണ
െല്ലാ, ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35 വർഷമായി സാഹി
ത്യ വാരഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകര
മായ രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാള്ളുന്ന നർമവും മലയാ
ളികളുെട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാ
ത്മകവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാഹിത്യ വാരഫലെത്ത വാ
യനക്കാർക്കു 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
താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ
ബഹുദൂരം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം വി
ശ്വസിച്ചു.
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 യൂണി
േവഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾക്കായി ഒരു പ്ര
ദർശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ കാല ഉപന്യാസ
ങ്ങളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സന്നിധാ
നത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നു (1979), സാഹി
ത്യ വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർ
ശനത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.
െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു സ്വകാര്യ
ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു. ന്യുേമാണിയയും
ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമായിരുന്നു മരണ കാരണം.
(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിനും വാരഫലത്തിെല ചിത്രങ്ങൾക്കും വിക്കി

പീഡിയേയാട് കടപ്പാട്.)

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 ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

