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കവിത താണ്ടുന്ന
കാടിെനക്കുറിച്ചു്
കവിതയുെട കാഴ്ചവ
ട്ടം വളെരേയെറ വി
ശാലമാണു്. േദശം,
ഭാഷ, കാലം എന്നി
വകൾക്കപ്പുറം നീന്തു
ന്ന ഒറ്റയാൻ േപാരാ
ളിയായി കവിതകൾ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടാറുണ്ടു്.
വിവർത്തന കവിതക
ളിേലക്കു് വരുേമ്പാൾ
േറാബർട്ട് േഫ്രാസ്റ്റ്
കവിതയുെട ഈ േപാ
രാട്ടം കുറച്ചധികം ശക്തമാകുന്നതു് കാണാം. “വി
വർത്തനത്തിലൂെട നഷ്ടമാകുന്നെതേന്താ അതാണു്
കവിത” എന്ന േഫ്രാസ്റ്റിെന്റ പ്രസ്താവനേയാടു് പര
സ്യമായി മല്ലിടുന്ന, അേദ്ദഹത്തിെന്റ തെന്ന കവിത
കൾക്കു് വന്നിട്ടുള്ള വിവർത്തനങ്ങെള ആധാരമാ
ക്കിയുള്ള അേന്വഷണമാണിതു്. “കവിത മെറ്റാരു
ഭാഷയാണു്, ഭാഷയ്ക്കുള്ളിെല മെറ്റാരു ഭാഷ” എന്ന
േപാൾ വേലറിയുെട വാചകം ഈ പഠനത്തിനു്
ആപ്തവാക്യമായി വരാം. കെണ്ടത്തലുകളിേല
ക്കും വീെണ്ടടുപ്പിേലക്കും വ്യാപിക്കുന്ന സർഗാത്മക
മായ അർത്ഥാേന്വഷണങ്ങളായി വിവർത്തനെത്ത
മനസ്സിലാേക്കണ്ടതുണ്ടു്. േറാബർട്ട് േഫ്രാസ്റ്റ് 1923ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “Stopping by the woods on a
snowy evening” എന്ന കവിതക്കു്, വ്യത്യസ്ത കാ
ലയളവിൽ മലയാളത്തിൽ വന്ന ഏതാനും വിവർ
ത്തനങ്ങെള സവിേശഷമായി പഠിക്കുകയാണു് ഈ
േലഖനത്തിലൂെട െചയ്യുന്നതു്. കവിക്കു് കവിത ജീ
വിതത്തിലുടനീളം പ്രേകാപന പ്രധാനമാണു്. വാ
ക്കുകൾക്കു േവണ്ടി മണ്ണും മലയും കടലും ആകാശ
വും ചികഞ്ഞുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്ന അവിശ്രമനായ
കുട്ടിയാണു് കവി. ഈ പ്രവൃത്തിയുെട ഏറ്റവും ബല
വത്തായ സാക്ഷാത്കാരമാണു് കവിതാവിവർത്ത
നം. അവിെട ഭിന്നഭാഷാനിഘണ്ടുക്കൾ തമ്മിലുള്ള
സന്ധിചർച്ചയല്ല മറിച്ചു് വ്യതിയാനങ്ങളാൽ സമ്പ
ന്നമായ മെറ്റാരു കലാസൃഷ്ടിയാണുണ്ടാേകണ്ടതു്.
“മേനാഹരം മഹാവനം ഇരുണ്ടഗാധെമങ്കിലും

അേനകമുണ്ടു് കാത്തിേടണ്ട
മാമക പ്രതിജ്ഞകൾ,
അനക്കമറ്റു നിദ്രയിൽ ലയിപ്പതിന്നു മുൻപിലായ്
എനിക്കതീവ ദൂരമുണ്ടവിശ്രമം നടക്കുവാൻ.”
‘ഞാനും കിളിയും’

എന്ന തെന്റ കവിത
യ്ക്കു് ആമുഖമായി കട
മ്മനിട്ട വിവർത്തനം
െചയ്ത വരികളാണിതു്.
സംസ്കൃതത്തിെല താ
ളാത്മക വൃത്തങ്ങളിൽ
ഒന്നായ പഞ്ചചാമര
ത്തിൽ രചിക്കെപട്ട
കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ
ഈ വരികൾ ഷഹ
ബാസിെന്റ ഗസലിേലക്കും ഊരാളിയുെട െപാലിമ
യാർന്ന സംഗീതത്തിേലക്കും ഈ അടുത്തു് ഇടംേച
രുകയുണ്ടായി. േഫ്രാസ്റ്റ് ഒരുപേക്ഷ, കടമ്മനിട്ടയുെട
വരികൾ വായിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ “Poetry is what gets
beautified in translation” എന്നു തിരുത്തി എഴുതി
േയെന എന്നു കൂടി േതാന്നുന്നുണ്ടു്. ഭാഷയും ഭാവവും
താളാത്മകമാകുന്നുണ്ടിവിെട. തെന്റ ഗ്രാമത്തിലൂെട
അന്തിയാേവാളമുള്ള കവിസഞ്ചാരം ആവിഷ്കരിച്ച
കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണെന്റ കടമ്മനിട്ട എന്ന കവിത
യും, തെന്റ ഗ്രാമത്തിെല ജീവിതാവസ്ഥ ആവിഷ്ക
രിക്കുന്ന ‘ഞാനിന്നുെമെന്റ ഗ്രാമത്തിലാണു് ’ എന്ന
കവിതയും ഈ വിവർത്തനേത്താടു േചർത്തു വാ
യിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. കടമ്മനിട്ടയുെട അേത സൗന്ദര്യാ
ത്മക ദർശനങ്ങളിലൂെട സ്ഫുടം െചെയ്തടുത്തതാണു്
ഈ വരികളും. േഫ്രാസ്റ്റിെന്റ കവിതകളിൽ നിറയു
ന്ന ബുദ്ധദർശനങ്ങളുെടയും, അസ്തിത്വാേന്വഷണ
ത്തിെന്റയും, പ്രാേദശിക-പ്രകൃതി ബിംബങ്ങളുെടയും
വിവർത്തനമാണു് കടമ്മനിട്ട നിർവഹിച്ചതു്. കാല
േദശസങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായ കവിത
ക്കുള്ളിെല ഭാഷയാണു് ഇവിെട വിവർത്തനം െച
യ്യെപ്പട്ടതു് എന്നു സാരം. വാൾട്ടർ െബഞ്ചമിൻ സൂ
ചിപ്പിച്ചു േപായ ശുദ്ധഭാഷ അഥവാ നിഗൂഢമായ
അന്തഃസത്തയാണു് വിവർത്തനപ്രക്രിയക്കു് ആധാ
രമാേകണ്ടതു് എന്നു് ഇവിെട െതളിയുന്നുണ്ടു്.
എൻ. വി. കൃഷ്ണവാര്യർ “വനത്തിൽ ഒരു ഹിമസാ
യാഹ്നം” എന്ന ശീർഷകം നൽകി ഈ കവിത
പദാനുപദവിവർത്തനം െചയ്തേപ്പാൾ വാക്കുകളുെട
തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ അേദ്ദഹം കാണിച്ച സൂക്ഷ്മത മല
യാളകവിതയിേലക്കു് മഞ്ഞുെപയ്യുന്ന ആ ഇരുണ്ട
ൈവകുേന്നരെത്ത ആവാഹിക്കാൻ േശഷിയുള്ളതാ
യി തീർന്നു.
“The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep”

എന്ന േഫ്രാസ്റ്റിെന്റ വരികൾ
“േമാഹനം വനം സാന്ദ്രഗഹനം നീലശ്യാമം

ഞാൻ പേക്ഷ പാലിേക്കണം
ഒേട്ടെറ പ്രതിജ്ഞകൾ
േപാേകണേമെറ ദൂരം വീണുറങ്ങീടും മുേന്ന,
േപാേകണേമെറ ദൂരം വീണുറങ്ങീടും മുേന്ന.”

എന്നു വിവർത്തനം െചയ്യെപ്പട്ടു. ‘The darkest
evening of the year’ എന്ന പ്രേയാഗത്തിനു് ‘ആണ്ടി
ലുേമറ്റവുമിരുൾമുറ്റിയതാം ഈ അന്തിക്കു് ’ എന്നാ
ണു് എൻ. വി. ഉപേയാഗിച്ചതു്. എൻ. വി. നൽകിയ
ഈ വിവർത്തനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മേനാഹര
മാെയാരു മഹാവനെത്ത മലയാളകവിതയിേലക്കു
വരച്ചിട്ടു. മഞ്ഞിെന്റ തണുപ്പും ഉറഞ്ഞുേപായ െപാ
യ്കയും േഫ്രാസ്റ്റിേനാളം ആഴത്തിൽ വായനകാരിേല
ക്കു് എൻ. വി. എത്തിക്കുന്നതായി കാണാം. ഏെറ
ക്കുെറ ഒേരയാഴത്തിൽ കണ്ട കാടുകളായി അതു
െകാണ്ടു് തെന്ന േഫ്രാസ്റ്റിെന്റയും എൻ. വി.യുെടയും
കവിതെയ വിലയിരുത്താം.
“മേനാഹരം, ശ്യാമ,മഗാധമാണീ
വനാന്തരം സുന്ദര,െമങ്കിലും ഹാ!

എനിക്കു പാലിച്ചിടുവാനേനകം
പ്രതിജ്ഞയുണ്ടിന്നിയുെമെന്റ മുന്നിൽ,
കിടപ്പു കാതങ്ങളേനകമിക്കണ്ണടഞ്ഞിടും മുമ്പിവനിന്നു താണ്ടാൻ
കിടപ്പു കാതങ്ങളേനകമിക്കണ്ണടഞ്ഞിടും മുമ്പിവനിന്നു താണ്ടാൻ!”

എന്നവസാനിക്കുന്ന 1979-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പ
ട്ട ഉേമഷിെന്റ വിവർത്തനം പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ
സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾക്കു് വിേധയെപ്പട്ടതുവഴി കവിത
യുെട ഭംഗി അവിടിവിടായി അസ്വസ്ഥതമാകുന്നതാ
യി കാണാം. ‘മഞ്ഞു മൂടിയ സന്ധ്യയിൽ വനത്തിൻ
ചാെര നിൽക്കേവ’ എന്നാണു് കവിതാശീർഷകമാ
യി െകാടുത്തിരിക്കുന്നതു്.
“വനത്തിനിന്നുെള്ളാരു ഭംഗി കാണാൻ
വഴിക്കു ഞാൻ വണ്ടി നിറുത്തി”

എന്ന വരികളിൽ ‘വണ്ടി’ എന്ന ബിംബം േഫ്രാസ്റ്റി
െന്റ വനപ്പരപ്പിൽനിന്നും ഏെറ ദൂരയാണു്. മഞ്ഞി
െന്റ തണുപ്പു് വായനകാരനു ൈകമാറാൻ ഈ വി
വർത്തനം മറന്നു േപാകുന്നുമുണ്ടു്. േഫ്രാസ്റ്റിൽ നി
ന്നും ദൂെര മാറിേപാകുന്നുെണ്ടങ്കിലും സർഗാത്മകവി
വർത്തനത്തിെന്റതായ സാധ്യതകൾ ഉേമഷ് ഇവി
െട ഉപേയാഗിക്കുന്നുണ്ടു്.
മലയാളകവിതയിേലക്കു് അരികുവത്കൃതരുെട കാ
ഴ്ചയും െമാഴികളും സ്വാംശീകരിെച്ചഴുതിയ എസ്.
േജാസഫ് ‘മഞ്ഞുമൂടിയ ൈവകുേന്നരം മരങ്ങൾക്ക
രികിൽ നിൽക്കുേമ്പാൾ’ എന്ന േപരിൽ േഫ്രാസ്റ്റി
െന്റ കവിത പരിഭാഷെപടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
“വനങ്ങൾ രമണീയം, ഗഹനം, കരിനീലം

എനിക്കു് പേക്ഷയുണ്ടു്
പാലിക്കാൻ വാഗ്ദാനങ്ങൾ
ദൂരങ്ങെളാരുപാടുണ്ടുറങ്ങും മുൻേപ താണ്ടാൻ
ദൂരങ്ങെളാരുപാടുണ്ടുറങ്ങും മുൻേപ താണ്ടാൻ”

മഞ്ഞുെപയ്യുന്ന ൈവകുേന്നരവും മഹാവനവും വിട്ടു്,
നിന്നുേപായ കുതിരക്കുഞ്ഞനിേലക്കു ശ്രദ്ധക്ഷണി
ക്കുന്നതാണു് േജാസഫിെന്റ വിവർത്തനം. തെന്റ
മറ്റുകവിതകളുെടതുേപാെല നിറങ്ങളും വരകളും
േലാലഭാവങ്ങളും ഈ കവിതയിേലക്കും േചർത്തു
ച്ചരിക്കുകയാണു് കവി.
യുവകവി സുജീഷിലൂെട 2020-ൽ േഫ്രാസ്റ്റ് പിെന്ന
യും വിവർത്തനംെചയ്യെപ്പടുന്നുണ്ടു്. മഞ്ഞുതിരും
സന്ധ്യയിൽ കാടരികിൽ എന്നാണു് അേദ്ദഹം നൽ
കിയ ശീർഷകം.
“ഇരുണ്ടഗാധം—മേനാഹരം ഈ കാെടങ്കിലും
പാലിക്കാനുേണ്ടെറ വാെക്കനിക്കു്,
നാഴിക താണ്ടാനുേണ്ടെറ ഉറങ്ങും മുൻപു്,
നാഴിക താണ്ടാനുേണ്ടെറ ഉറങ്ങും മുൻപു് ”

എന്നു സുജീഷ് ആ കവിതെയ പുതിയവാക്കുകേളാ
ടു േചർത്തുെവച്ചു.
ഈ വിവർത്തനങ്ങ
ളിൽ കവിത താണ്ടു
ന്ന ദൂരം വ്യത്യസ്തമാ
ണു്. വാക്കുകളുെട െത
രെഞ്ഞടുപ്പിൽ ഓേരാ
രുത്തരിലും അവരുെട
എഴുത്തിെന്റ പരിസ്ഥി
തിക്കു് വ്യക്തമായ
സ്വാധീനമുണ്ടു്. േഫ്രാ
സ്റ്റിെന്റ കവിതയിെല
വാൾട്ടർ െബഞ്ചമിൻ
‘കാടു് ’ പിന്തുടർന്നു വന്ന ധാരാളം കവികൾക്കു് േമാ
ഹവസ്തുവായിട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ ആഴവും പരപ്പും കവി
താവിവർത്തനങ്ങെള പലവിധം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഈ സ്വാധീനം വിവർത്തനെത്ത പാഠേഭദമാേയാ
ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യകൃതിയാേയാ മനസിലാക്കാനും വി
ലയിരുത്താനും ആവശ്യെപടുന്നു. േഫ്രാസ്റ്റ് കാണി
ച്ചു തന്ന കാടും ഉതിർന്നുവീണ മഞ്ഞും വിവർത്ത
കർക്കു് ഉൾേപ്രരകങ്ങളാെയങ്കിൽ കൂടി വിവർത്ത
നങ്ങളിെല കാടും, മഞ്ഞും, താണ്ടാനുള്ള ദൂരവും േവ
േറ തെന്നയാണു്. എൻ. വി. യുെടയും കടമ്മനിട്ടയു
െടയും കവിതകൾ നഷ്ടങ്ങളല്ലാ സൗന്ദര്യാത്മകത
യുെട കെണ്ടത്തലാണു് കവിതാവിവർത്തനം സാ
ധ്യമാക്കുന്നതു് എന്നു് ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഭാഷേദശാ
തി ബിംബങ്ങൾക്കുമപ്പുറം േകസരി പറഞ്ഞു െവച്ച
ഏകവിശ്വസാഹിത്യ സങ്കല്പവും സാംസ്കാരികലയ
നവും സാധ്യമാകുന്ന വിേശഷ പ്രക്രിയയാണു് വി
വർത്തനം. പേക്ഷ, വിവർത്തന വിനിമയത്തിൽ വി
വർത്തകെന്റ ഭാഷക്കും േദശത്തിനും അേഭദ്യമായ
സ്വാധീനം ഉണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു തെന്ന വിവർത്തനം
ഒരു സർഗാത്മക പ്രക്രിയയാണു്. അതിെന്റ കാത
ലായ സവിേശഷത വ്യതിചലനം ആയിരിേക്കണ്ട
തുണ്ടു്.
“കാെടാെക്ക രസം തന്ന്യാണു്.

ഇരുട്ടും പരപ്പും ഒെക്കെണ്ടങ്കിലും യ്ക്കു്
െകാറച്ചു് വാക്കു് പാലിക്കാൻ ണ്ടു്.
ചാവുേന്നനു മുമ്പു്
െകാേറക്കാര്യങ്ങള് െചയ്യാനൂംണ്ടു് ”

ഗീതാ സൂര്യെന്റ ഈ വിവർത്തനമാകെട്ട േഫ്രാസ്റ്റി
െന്റ ഇരുണ്ടഗാധമായ വനെത്ത േകാഴിേക്കാടിെന്റ
പ്രാേദശിക ഭാഷാപരിസരത്തിേലക്കു െകാെണ്ട
ത്തിക്കുന്നു. േകരളത്തിെന്റ വാെമാഴിവഴക്കങ്ങളിേല
ക്കുകൂടി േഫ്രാസ്റ്റിെന്റ കവിത അവിശ്രമം സഞ്ചരി
ക്കുകയാണിവിെട.
കവിതാവിവർത്തനത്തിൽ ഭാഷ താണ്ടുന്ന ദൂരവും
ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്ന കാടും ൈവരുധ്യമാനമാകുന്ന
കാഴ്ചേയാടുകൂടിയാണു് ഈ കവിതകെളെയല്ലാം
വിലയിരുേത്തണ്ടതു്. ആദ്യപാഠം അഥവാ മൂലകൃതി
യിൽ നിന്നു െകട്ടുെപാട്ടിേച്ചാടുവാൻ തക്ക പാകമാ
െയാരു ഭാഷ വിവർത്തകെന്റ എഴുത്തിൽ ആവാ
ഹിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടിവിെട, ആയതിനാൽ വിവർത്തന
പാഠങ്ങൾക്കു് സ്വാതന്ത്രമാെയാരു അസ്തിത്വം ഉെണ്ട
ന്നതു് തർക്കവിഷയമാേകണ്ടതില്ല. േറാബർട്ട് േഫ്രാ
സ്റ്റിെന്റ പ്രസ്തുത കവിത, വിവർത്തനം െചയ്യെപ്പ
ടുേമ്പാൾ കവിതയിെല മഹാവനമല്ലാ കവിതക്കു
ള്ളിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള നിഗൂഢവനമാണു്
വിവർത്തന വിഷയമാകുന്നതു് . അതിനാൽ തെന്ന
േചർച്ചയല്ല ൈവവിദ്ധ്യമാണു് കവിതാ വിവർത്ത
നത്തിനു് സൗന്ദര്യം പ്രദാനം െചയ്യുന്നതു്. േപാൾ
വേലറി പറഞ്ഞുെവച്ച കവിതക്കുള്ളിെല ഭാഷയിേല
ക്കുള്ള അേന്വഷണമാണു് ഓേരാ വിവർത്തനവും.
േഫ്രാസ്റ്റിെന വായിച്ചു മടങ്ങുേമ്പാൾ ആ കവിതാ
ശകലത്തിൽ നിന്നുേപായവരാണു് അധികവും. വാ
യനയുെട തിരേയറ്റങ്ങളിൽ പലതിലും കടലിേല
ക്കു മുങ്ങാങ്കുഴിയിടുന്ന കവിതയാണു് േഫ്രാസ്റ്റിേന്റതു്.
ഈ വിവർത്തന പഠനത്തിനിടക്കു് എെന്റയുള്ളിൽ
ഈ വിധം പ്രസ്തുത കവിത വിവർത്തനം െചയ്യെപ്പ
ടുന്നു എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കെട്ട.
“മഞ്ഞുെപയ്യുന്ന ഈ സന്ധ്യയിൽ

നിെന്റ വന്യതയിേലക്കു്
കവിത നട്ടു് ഞാനിതാ നിന്നുേപാകുന്നു.
നിെന്റ ഉടെലാഴുക്കുകളിേലക്കു്,
കൺേതാട്ടിേലക്കു്,
നക്ഷത്രത്തുരുത്തിേലക്കു്
എനിക്കതീവദൂരമുണ്ടവിശ്രമം നടക്കുവാൻ,
എനിക്കതീവദൂരമുണ്ടവിശ്രമം നടക്കുവാൻ…!”

കവിതകൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല, ഒഴുകാ
നുള്ള സാധ്യതകളും േപറി ഭാഷയും േദശവും കാ
ലവും മുറിച്ചുകടന്നുെകാേണ്ടയിരിക്കുമതു്. 1924-ൽ
എഴുതെപ്പട്ട ഒരു കവിതയ്ക്കു് െതാണ്ണൂറിൽപരം വർഷ
ങ്ങൾക്കു േശഷവും വിവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നുെവന്ന
തു് കവിതയുെട ആ സാധ്യതെയ ഒരാവർത്തി കൂടി
അടിവരയിടുന്നുണ്ടു്.
“കവിതാവിവർത്തനം

ഒരു കൂടു വിട്ടു കൂടുമാറ്റമാണു്
മത്സ്യം െവള്ളത്തിലൂെട ഊളിയിടുന്നതുേപാെല
വിവർത്തകൻ മനസ്സുകളിലൂെട ഊളിയിടുന്നു
ഓേരാ വാക്കിെന്റയും തീരത്തു്
അവൻ തരിമണലിൽ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ഓേരാ കക്കയുെടയും നിറം പഠിക്കുന്നു
ഓേരാ ശംഖും ഊതിേനാക്കുന്നു.”

സച്ചിദാനന്ദെന്റ ഈ വരികളിേലതുേപാെല കവി
താവിവർത്തനം കടലിെന അറിയലാണു്. ഒഴുക്കി
െന, മത്സ്യെത്ത, ഉൾപവിഴങ്ങെള ആഴത്തിൽ െച
ന്നു് െതാട്ടുെകാേണ്ടയിരിക്കലാണു്, സർഗാത്മക
മായ ചലനമാണതു്.
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□

േസ്നഹ എച്ച്. എൻ.
എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാേള
ജിൽ മലയാളത്തിൽ ബിരുദം േനടി. േക
രള സർവ്വകലാശാല കാര്യവട്ടം കാമ്പ
സിൽ മലയാളത്തിൽ ബിരൂദാനന്തര
ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയാണു്. മലപ്പുറം െപാ
ന്നാനി സ്വേദശി.
(ചിത്രങ്ങൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു്
കടപ്പാടു്).

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

