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ലാവണ്യവും കവിതയും

സുഗതകുമാരി

കവിതെയന്ന സങ്കീർ�
ണമായ ൈജവഘടന�
െയ അത്യന്തം ലാവ�
ണ്യപൂർണമായ അനുഭ�
വമാക്കിത്തരാൻ ഒരാ�
യുസ്സു മുഴുവനായും പ്ര�
യത്നിച്ചിട്ടാണു്, കനൽ�
ക്കിടക്കയിേലക്കു് സുഗ�

തകുമാരി നടു ചായ്ച്ചതു്. മലയാള കവിതയിെല
ആധുനികതയുെട കാലുഷ്യമാർന്ന രാഷ്ട്രീയ സങ്ക�
ടങ്ങളും സന്ത്രാസങ്ങളും വായനയിേലെക്കത്തിയ�
തു് എങ്ങെനെയന്നു് സുഗതകുമാരിയുെട കവിത�
െയ േചർത്തു നിർത്തിയാണു് പരിേശാധിേക്കണ്ട�
തു്. മുത്തുച്ചിപ്പിയും പാതിരാപ്പൂക്കളും ഇരുൾച്ചിറകുകളും
 പാവം മാനവ ഹൃദയവുമടങ്ങുന്ന എഴുപതുകൾക്കു
മുമ്പുള്ള സുഗതകുമാരിയുെട കാവ്യസമാഹാരങ്ങളി�
െല കവിതകളുെട പതിഞ്ഞ േടാൺ ശങ്കരക്കുറുപ്പു്
സ്കൂൾ ഓഫ് േതാട്ടിെന്റ സ്വാധീനതയിലാണു് രൂപ�
െപ്പട്ടതു്.

അയ്യപ്പപണിക്കർ

എങ്കിലും ആ കവിതകൾ
ജീവിതത്തിെന്റ ഏെതാരു
വന്യമായ രാഷ്ട്രീയാവസ്ഥ�
െയയും േനരിടാൻ അേന്ന
സജ്ജമായിരുന്നു. അതു
െകാണ്ടാണു് അറുപതുക�
ളിെല ആധുനിക കവിത�
യുെട രാഷ്ട്രീയാന്തരംഗവു�
മായി സുഗതകുമാരിക്കവി�
തയുെട രാഷ്ട്രീയാന്തരംഗ�
ത്തിനു് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഭിന്നതയും ഉണ്ടാവാതി�
രുന്നതു്. അയ്യപ്പപണിക്കെരയും സച്ചിദാനന്ദെനയും
കടമ്മനിട്ടെയയും െക.ജി.എസിെനയും വായന�
ക്കാരെന്റ മുന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഒരു വായനയ്ക്കു പാ�
കത്തിൽ അക്കാലത്തു നിരത്തി നിർത്താൻ ആധു�
നിക കവിതയുെട പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിനു് സാധിച്ചതു്
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിേലാർക്കുക.

കടമ്മനിട്ട

സുഗതകുമാരിക്കവിതയുെട
സക്രിയമായ ഇടെപടലാണു്
അത്തരെമാരു വായന�
ക്കു് ആധുനിക കവിതെയ
 സഹായിച്ചതു്. രാഷ്ട്രീയ�
തലത്തിൽ തികച്ചും ദൃശ്യ�
മായ ഒരാത്മബന്ധത്തി�
െന്റ സ്പർശം മലയാളത്തി�
െന്റ  ആധുനിക കവിത�
േയാടു സുഗതകുമാരിയുെട കവിതയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.
ആർദ്രമായ കാവ്യ ഭാഷയിൽ ആധുനിക കവിത�
യുെട രാഷ്ട്രീയാന്തരംഗെത്ത സുഗതകുമാരി തെന്റ
കവിത െകാണ്ടു് ഏേകാപിച്ചതുെകാണ്ടാണു് ഇത്ര�
യും ആധികാരികത ആധുനികതയുെട പ്രഥമ ഘട്ട�
ത്തിെന്റ വായനക്കു ലഭിച്ചെതന്നു പറയാം. ആധു�
നിക കവിതയുെട രാഷ്ട്രീയെത്ത വായിപ്പിക്കുക
എന്ന ജീവധർമമായിരുന്നു ആ നിലയിൽ സുഗത�
കുമാരിക്കവിത അേന്നെറ്റടുത്തതു്.

െക.ജി.എസ്.

ഒ.എൻ.വി., സുഗതകുമാരി, വിഷ്ണുനാരായണൻ
നമ്പൂതിരി എന്ന ഒരു ത്രിത്വെത്ത കാല്പനിക കവി�
തയുെട അവസാന നീർച്ചാലുകൾ എന്ന രീതിയി�
െലാരു സമീപനം െപാതുെവ നാം സൂക്ഷിച്ചു േപാ�
രുന്നുണ്ടു്. അതു് കൃത്യമെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, അങ്ങെന�
െയാരു േവറിട്ട കാല്പനിക ധാരയ്ക്കകത്തു് ഒടുങ്ങിയ
കവിയുമല്ല സുഗതകുമാരി. ആധുനികതയുെട േലാ�
കേബാധേത്താടു് അയ്യപ്പപണിക്കരുെട കവിത
എത്രമാത്രം ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നറിയാൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബപുരാണം എന്ന കവിത
പരിേശാധിക്കുന്നതു േപാെലത്തെന്ന സുഗതകുമാരി
1980-ൽ എഴുതിയ ‘മരത്തിനു സ്തുതി’ എന്ന ഒറ്റക്ക�
വിത പരിേശാധിച്ചാൽ സുഗതകുമാരി ആധുനിക
േലാകേബാധേത്താടു് ഇണങ്ങി നിന്നതിെന്റ ആഴം
നമുക്കു് േബാധ്യെപ്പടും.

സച്ചിദാനന്ദൻ

അയ്യപ്പപണിക്കരിൽ പ്ര�
വർത്തിച്ച അേത ആയ�
ത്തിൽ തെന്നയാണു്
ആധുനികതയുെട േലാക�
േബാധം സുഗതകുമാരിയു�
െട കവിതയിലും പ്രവർ�
ത്തിച്ചെതന്നു സാരം. സുഗ�
തകുമാരി പേക്ഷ, ഛേന്ദാ�
മുക്തമാവാെതയും ഈണരാഹിത്യത്തിേലക്കു വീ�
ഴാെതയും കാവ്യശില്പത്തിെന്റ പാരമ്പര്യ േബാധ�
െത്ത അവനവനിൽ നവീകരിച്ചു െകാണ്ടു് മുേന്നാ�
ട്ടു േപാവുകയാണുണ്ടായതു്. ആ നിലപാടു് സത്യ�
ത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴയിലും കുഞ്ഞിരാമൻ നായരിലും
തറഞ്ഞു േപായ വായനക്കാെര െഞാടിയിടയിൽ
മെറ്റാരു കാവ്യേമഖലയിേലക്കും ഭാവുകത്വ േമഖല�
യിേലക്കും എത്തിച്ചു. ബീഹാർ േപാെല ഒരു കവിത
അവെരഴുതുന്നതു് 1967-ലാണു്. നമ്മുെട കാവ്യകാ�
ലം േകരളീയാധുനികതയും രാഷ്ട്രീയാധുനികതയും
േചർന്നു് ഒരു പുതിയ ൈനതികേബാധെത്തയും
നീതിയുെട സമാകലന സാധ്യതകെളയും സമസ്ത
മണ്ഡലങ്ങളിലും അേന്വഷിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു
അതു് എേന്നാർക്കുക.

േദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വഴിയിൽ നിന്നു്, ഗാന്ധി�
യുെട വഴിയിൽ നിന്നു്, ജീവ-ജന്തു േകന്ദ്രിതമായ നീ�
തിയുെട വഴിയിൽ നിന്നു് േപാസ്റ്റ് െകാേളാണിയൽ
 ഇന്ത്യ മാറിേപ്പാവുന്നു എന്നു് ഒ.എൻ.വി. അടക്ക�
മുള്ളവർ കവിതയിൽ നിരീക്ഷിച്ച കാലവും അതു
തെന്നയാണു്.

ഒ.എൻ.വി.

വിശക്കുന്ന വയറുകൾ�
ക്കു മുന്നിൽ അന്നമല്ലാ�
െത അക്ഷരെമന്തിനു്
എന്നു കവിതയിെല രാഷ്ട്രീ�
യാധുനികതയുെട ൈന�
തിക േബാധം കലഹ�
മാരംഭിക്കുന്നതും ഇക്കാ�
ലത്തു തെന്ന. ഈ കല�
ഹത്തിെന്റ പതികാലം
െകാട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന കവിതയാണു് സുഗതകുമാരി�
യുെട ‘ബീഹാർ’. നീതി ആദ്യന്തം നിേഷധിക്ക�
െപ്പട്ടതാർക്കു് എന്ന േചാദ്യം ഒരുപേക്ഷ, അന്നു�
വെര കവിത ഉയർത്തിയിട്ടില്ല. പകരം നീതി നി�
േഷധിക്കെപ്പട്ടവെന്റ കണ്ണീരിെനാപ്പം നിൽക്കുന്നു
എന്നു നിസ്സഹായെപ്പടുകേയാ അത്തരെമാരു വ്യ�
വസ്ഥിതിയുെട രൂപെപ്പടലിൽ സ്വയം വികർഷി�
ച്ചു മാറി നിൽക്കുകേയാ ആയിരുന്നു കവിത അതു�
വെര െചയ്തു േപാന്നതു്. പേക്ഷ, ബീഹാർ എന്ന
കവിത ആ േചാദ്യമുയർത്തി. സാമൂഹ്യനീതിയില്ലാ�
യ്മേയാടു് കലഹിക്കാനാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അന്ന�
െത്ത ഒരു െചറുപ്പക്കാരെന, നക്സൈലറ്റ് ആക്കാൻ
േപാലും  ആ കവിതക്കു കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു.  ഒരു�
പേക്ഷ, ആധുനികതയുെട നിശ്ചിത സന്ദർഭങ്ങ�
ളിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ള കവിതകൾെക്കത്ര�
േയാ മുെമ്പ, ഒരുപേക്ഷ, അതിേലെറ ശക്തമായി
മലയാളത്തിൽ കവിത രാഷ്ട്രീയ ൈനതികതയിൽ
തിരുത്തൽ ശക്തിയായി ഇടെപടുന്നതിൽ സുഗ�
തകുമാരിക്കവിതകൾ കാണിച്ച മിടുക്കും സൂക്ഷ്മത�
യും ബീഹാർ എന്ന കവിതയിൽ നിന്നാണു് ആരം�
ഭിക്കുന്നതു്.

പ്രണയം, രതി, ഭക്തി എന്നീ കൺെവൻഷണൽ
ഘടകങ്ങെളത്തെന്നയാണു് കവിതയിൽ സുഗതകു�
മാരി ആധാരശിലയായി സ്വീകരിച്ചതു്. അറുപതുക�
ളുെട തുടക്കത്തിൽ കവിതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നു വിഷാദഭരിതയായ ഒരു കാ�
മിനിെയത്തെന്നയാവണം വായനാ സമൂഹം പ്ര�
തീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. േപാക്കുെവയിലിെന്റ പ്രകാശ�
വും ഒപ്പം വിഷാദവും േചർന്ന മേനാനിമിഷങ്ങളുെട
ആവിഷ്കരണങ്ങളായി അക്കാലെത്ത സുഗതകുമാ�
രിക്കവിതകൾ മുേന്നാട്ടു േപായി. അവിെടയാണു്
കറുത്തിരുണ്ട രാത്രിയിേലക്കു് തടിൽ പ്രഭയിറങ്ങി
വന്നു് ഒരു നിമിഷം പ്രപഞ്ചെത്ത ഉൻമിഷിത്താക്കും
േപാലുള്ള കൃഷ്ണകവിതകൾ സംഭവിക്കുന്നതു്.

1960-ൽ, ഇരുപത്തിയാറാം വയസ്സിലാണു് സുഗത�
കുമാരി കാളിയമർദ്ദനം എഴുതുന്നതു്. നീണ്ട മുപ്പതു
വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവർ കൃഷ്ണ സങ്കല്പെത്ത മുൻ�
നിർത്തി അേനകം കവിതകെളഴുതി. കൃഷ്ണകവിതകൾ എന്നു്
പിൽക്കാലത്തു് വിളിക്കെപ്പട്ട ആ കവിതകളിൽ
രതിയും മൃതിയും ഇടത്തും വലത്തും നിന്നു. രതികാ�
മനയിൽ നിന്നു് മൃതികാമനയിേലക്കുള്ള പടർന്നു
കയറിേപ്പാക്കു് അതിസൂക്ഷ്മമായി ആ കവിതകളിലു�
ണ്ടു്. അവനവനിലും അവനവെന്റ പ്രാണസത്തയി�
ലും ഒരു കവി വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു് ഊന്നുേമ്പാൾ മാത്ര�
മാണു് അത്തരം കവിതകളുണ്ടാവുന്നതു്. എന്നാൽ
അതിനപ്പുറേത്തക്കു് ആ കവിയുെട സാധ്യതകൾ
അടഞ്ഞുേപാകുന്നു എന്നതാണു് സാധാരണയായി
സംഭവിച്ചു കാണാറുള്ളതു്.

ഇേത അറുപതുകൾ െതാട്ടു് െതാണ്ണൂറുകൾ വെര�
യുള്ള കാലത്തു തെന്നയാണു് അവർ നീതി എന്ന
പദേത്തയും അതിെന്റ രാഷ്ട്രീയേത്തയും കാവ്യാ�
ന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയരുന്ന എല്ലാ കാല്പനിക ലാ�
ളിത്യങ്ങൾക്കും മുകളിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതു്.
ഓർക്കണം, എഴുപതുകൾ അവസാനിക്കുേമ്പാൾ
അനീതിയുെട ഇരകെളക്കുറിച്ചു് െപാതുസമൂഹത്തി�
നു് ഒരു കൃത്യമായ ധാരണ രൂപെപ്പടാൻ പാക�
ത്തിൽത്തെന്ന സുഗതകുമാരിയുെട ഇടെപടലു�
കൾ ശക്തമാവുന്നുണ്ടു്. ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റിെന്റ തല�
ത്തിൽ നിന്നു െകാണ്ടു് പ്രണയം/പീഡിതയായ സ്ത്രീ
എന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവക്ഷയിേലക്കും പിന്നീടു് പ്രകൃ�
തി/പീഡിതയായ സ്ത്രീ എന്ന വിശാലമായ വിവക്ഷ�
യിേലക്കും സുഗതകുമാരി വെന്നത്തുന്നുണ്ടു്. ഹരിത
രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റയും ഹരിത വിമർശനത്തിെന്റയും
െപർസ് െപക് ടീവുകൾ രൂപെപ്പടുന്നതിെനാെക്ക
എത്രേയാ മുൻപാണു് സ്ത്രീ-പ്രകൃതി-പീഡിത എന്ന
ഒരു സങ്കല്പനം തെന്റ എഴുത്തിലും പ്രവർത്തനങ്ങ�
ളിലും അവർ സ്ഥാപിെച്ചടുക്കുന്നതു്. ൈസലന്റ് വാ�
ലി പ്രേക്ഷാഭകാലത്തു് അവർ എഴുത്തിലൂെടയും
അല്ലാെതയും നടത്തിയ ഇടെപടലുകളിൽ നിന്നു
േബാധ്യമാവുന്നതു് അതാണു്.

അതിനു പാകത്തിൽ ഹൃദയത്തിേലക്കു് ചാട്ടുളി
േപാെല പാഞ്ഞു േകറുന്നതും എന്നാൽ പാൽനി�
ലാവിെന്റ ഇമ്പമൂറുന്നതുമായ ഒരു ഭാഷ അവർ കവി�
തയിലും അപൂർവ്വമായി എഴുതിയ ഗദ്യത്തിലും സൂ�
ക്ഷിച്ചു. അതു െകാണ്ടുതെന്ന ഭാഷയാണു കവിത
എന്നു സുഗതകുമാരിയുെട കവിതെയ ചൂണ്ടി ഉറപ്പി�
ച്ചു പറയാൻ നമുക്കു സാധിക്കുന്നു. ആ ഭാഷയുെട
ൈജവികതയിലും ഭാഷ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ൈന�
തികതയിലും ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസം താേനെറ്റടുത്ത
വിഷയങ്ങളിൽ ഏതറ്റം വെര േപാകാനും അവർക്കു
തുണയായി.

പ്രകൃതിപീഡനെത്ത പ്രശ്നവത്കരിച്ചു എന്ന ഒറ്റ പ്ര�
േമയത്തിൽ ഊന്നി മരക്കവി എന്ന ആേക്ഷപം
േകട്ടയാളാണു് സുഗതകുമാരി. ഒരുപേക്ഷ, അന്നു്
അവർ അത്തരത്തിൽ ഇടെപട്ടില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ
േകരളത്തിെന്റ വനേമഖല മുഴുവെനേന്നാണം ഇന്നു
മലയിറങ്ങിേപ്പാവുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഇരുപതു്-
ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷക്കാലം െകാണ്ടു് േകരളത്തി�
െന്റ വനേമഖല പഴയതിേനക്കാൾ ഉയർന്ന േവാ�
ള ്യത്തിേലെക്കത്തുന്നു എന്ന ചില പ്രസ്താവനകൾ
വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അേപ്പാൾ ആദ്യവും
അവസാനവുമായി ഓർത്തതു് സുഗതകുമാരിയുെട
മുഖം തെന്നയായിരുന്നു.

‘ആദ്യാനുരാഗ നിശകളിൽ േപാൽ നിെന്ന-
േയാർത്തു കിടന്നു ഞാെനത്രേയാ ദീർഘമാം
രാത്രിയുറങ്ങാതുഴന്നൂ ഭയാകുലം’

എന്നു ൈസലന്റ് വാലി എന്ന കവിതയിൽ അന്തഃ�
സംഘർഷമില്ലാെത പിൽക്കാലത്തു് അവെരഴുതിയി�
ട്ടുണ്ടു്. അക്കാലത്തു്, സാമൂഹിക നീതിയുെട മുന്നിൽ
തളർന്നു നിന്ന ഏെതാരു വിഷയെത്തയും അവർ
ഏെറ്റടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ,  ആ വിഷയം അവെര
ആദ്യാനുരാഗം േപാെല ചുമലിേലറ്റിയിട്ടുണ്ടു്. അതി�
െന്റ ആയത്തിലും ആഴത്തിലുമുള്ള േസ്നഹം നിമിത്ത�
മാണു് അനീതിയുെട െകാമ്പുള്ള കാളകെള നീതിയു�
െട െതാഴുത്തിൽ െകട്ടുംവെര െപാരുതാൻ അവർ
സജ്ജയായിരുന്നതു്.

അന്യൂനമായ ആനന്ദമായിരുന്നു സുഗതകുമാരി�
െയഴുതുേമ്പാൾ മലയാളം അനുഭവിച്ചതു്. വിേശഷി�
ച്ചും 1981-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘അമ്പലമണി’ എന്ന
സമാഹാരത്തിനു േശഷം വന്ന കവിതകൾ. അവ�
രുെട കവിതകളിെല അസാധ്യമായ ൈവവിധ്യ�
ങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി ആവിഷ്കരിക്കെപ്പട്ട കാ�
ലമാണതു്. ‘കാടാണു് ’, ‘കൃഷ്ണ, നീെയെന്നയറിയി�
ല്ല’ മുതൽ ‘പാദപ്രതിഷ്ഠ’ വെരയുള്ള ഒരു സ്ട്രീം, 
മരത്തിനു സ്തുതി, ഇനിയീ മനസ്സിൽ കവിതയില്ല,
ഒരു പാട്ടു പിെന്നയും, േതാഴേര നന്ദി, കുറുഞ്ഞിപ്പൂ�
ക്കൾ മുതലുള്ള മെറ്റാരു സ്ട്രീം, പ്രിയദർശിനി നിന�
ക്കുറങ്ങാമിനി, െപൺകുഞ്ഞു് 90 തുടങ്ങിയ േവെറാ�
രു സ്ട്രീം എന്നിങ്ങെന അനന്ത വിചിത്രമായ ആവി�
ഷ്കാരങ്ങളും പ്രേമയ പരിസരങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചു
െകാണ്ടു്  സാമൂഹിക നീതിക്കായുള്ള ആധികാരി�
കത നിറഞ്ഞ ഭാഷയിലാണു് അന്നവർ കവിതെയ�
ഴുതിയതു്. പവിഴമല്ലി േപാലുള്ള കവിതകളുെട ഭാഷ
സൂക്ഷിച്ച േപലവത്വം പാേട മാഞ്ഞു േപാവുകയും
എന്നാൽ അേങ്ങയറ്റം ലാവണ്യേത്താടു കൂടിത്ത�
െന്ന കവിത നിലയുറപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. എൺപതു�
കളുെട അന്ത്യത്തിൽ, ആധുനികത പിൻമടങ്ങുന്ന
ഘട്ടത്തിൽ, ഭാവുകത്വ പരിണതിയുെട ഇേങ്ങയറ്റ�
െത്ത പാലമായും അവർ വർത്തിച്ചു. ആ പാലത്തി�
ലൂെടയാണു് അയ്യപ്പപണിക്കർ േഗാപികാദണ്ഡകവും
െകാണ്ടു് വിസ്മയിപ്പിച്ചു് പുതിയ യാത്ര തുടങ്ങിയ�
തു്, ഇവെനക്കൂടിയിലൂെട സച്ചിദാനന്ദൻ സ്വയം പു�
തിയ അംഗവസ്ത്രം ധരിെച്ചത്തിയതു്, െക.ജി.എസ്.
ആവിഷ്കാരത്തിെന്റ നൂതനത്വം തിരഞ്ഞു തുടങ്ങിയ�
തു്. ആധുനികതയുെട ആരംഭഘട്ടത്തിൽ അവർ
കവിതയിൽ ഏെറ്റടുത്ത ദൗത്യം അത്യന്ത ഭിന്നമാ�
യി അവസാനഘട്ടത്തിലും ഏെറ്റടുത്തു നിർവ്വഹിച്ചു.
ആ ഘട്ടത്തിെലഴുതിയ മെറ്റാരു കവിക്കും അവകാ�
ശെപ്പടാനാവാത്ത ധർമമാണു് സുഗതകുമാരിയുെട
കവിത നിർവ്വഹിച്ചതു്.

പ്രവർത്തിച്ച മാധ്യമത്തിൽ കാലത്തിെന്റ ദൗത്യം
ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വരികെയന്നതു് അപൂർവമാണു്.
അത്തരം ദൗത്യനിർവ്വഹണങ്ങൾ അവയുെട നിർ�
വ്വഹണ ഘട്ടങ്ങളിൽ െവളിെപ്പടണം എന്നില്ല.
എന്നാൽ കാറ്റടിച്ചു് മണൽക്കൂന നീങ്ങുേമ്പാൾ മണ�
ലിനിടയിൽ െതളിയുന്ന നിധിേശഖരം േപാെല
അവ പിെന്നെയാരു കാലത്തു് പ്രത്യക്ഷെപ്പടും. 
സുഗതകുമാരി മലയാളത്തിൽ അസ്തമിക്കാത്ത െവ�
ളിച്ചമാവുന്നതു് അങ്ങെനയാണു്.

□
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വിജുനായരങ്ങാടി
1965-ൽ െപാന്നാനിയിൽ ജനി�
ച്ചു . െപാന്നാനിയിൽ ജീവിച്ചു
വരുന്നു. വിവിധ ഗവ. േകാേളജു�
കളിൽ ദീർഘകാലം മലയാള വി�
ഭാഗം അദ്ധ്യാപകനായും വകുപ്പു്

അദ്ധ്യക്ഷനായും പ്രവർത്തിച്ചു. തിരൂർ തുഞ്ചൻ െമേമ്മാ�
റിയൽ ഗവ. േകാേളജിൽ നിന്നും പ്രിൻസിപ്പാളായി വിര�
മിച്ചു. ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു. പ്രഭാഷണ രംഗ�
ത്തു് സജീവമാണു്.



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 മു�
തൽ 60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖ�
നങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ,
കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കി�
ലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<editors@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <editors@sayahna.org> എന്ന
ഇെമയിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുക�
ളാേയാ േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർ�
ത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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