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 പുതു കഥെയക്കുറിച്ചു് ചില
വീണ്ടുവിചാരങ്ങൾ

പറയുന്നെതന്താേണാ അതാണു് നമുക്കു കഥ. കഥ
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനർത്ഥം നാമി�
േപ്പാഴും ജിവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണു്. കഥ ജീവിത�
ത്തിെന്റ മെറ്റാരു വാക്കാണു്. കഥ തെന്ന ജീവിതം
എേന്നാ ജീവിതം തെന്ന കഥെയേന്നാ തിരിച്ചും
മറിച്ചും പറയുന്നതു് അതിശേയാക്തിയല്ല. കഥെയ�
ക്കാൾ വിഭ്രാത്മകവും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതുമാണു് പല�
േപ്പാഴും ജീവിതം എന്നു് നമ്മളറിയുന്നുണ്ടു്. ജീവിത�
െത്ത പലമാതിരിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുേമ്പാൾ കഥ
ചിലേപ്പാൾ നുണയായി േതാന്നാം. െവറും േതാന്ന�
ലല്ല, കല്ലുെവച്ച നുണകൾ തെന്നയാണു് കഥ.

ഭാഷ, ആഖ്യാനം, വിഷയം എന്നിവയിെലാെക്ക പു�
ലർത്തുന്ന മികവിലാണു് കഥയും കഥാകാരനും പല�
േപ്പാഴും ശ്രദ്ധിക്കെപ്പടുന്നതു്. പേക്ഷ, വായനക്കാ�
രെന്റ ഹൃദയത്തിൽ കഥ ജീവിക്കുന്നതു് അതവെന
െതാടുേമ്പാഴാണു്. പതുെക്ക േനരിയ മുറിവാേയാ
േവദനയാേയാ മായാത്ത അനുഭൂതിയാേയാ ഒരു
വിങ്ങലാേയാ അതു് ഇടയ്ക്കിെട െപാള്ളിക്കുേമ്പാൾ,
ജീവിത ദർശനത്തിെന്റ പുതിയ വാതിലുകൾ ഓേരാ
വായനയിലും തുറന്നിടുേമ്പാൾ ഒരു കഥ മികച്ച
അനുഭവമായി മാറുന്നു. മികച്ച കഥകൾ നമ്മുെട
ഭാഷയിൽ ഒരുപാടുണ്ടാവുന്നുണ്ടു്. മികച്ച അനുഭ�
വം തരുന്ന കഥകളാവെട്ട വളെര അപൂർവ്വമായി
മാത്രേമ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഇെതാരു വ്യാജ പ്രസ്താ�
വനയായി വിലയിരുത്തെപ്പടാം. പേക്ഷ, സ്വന്തം
ഹൃദയത്തിൽ ൈക േചർത്തു് കണ്ണടച്ചു് ഒരു നിമി�
ഷം ഓർത്തു േനാക്കൂ, സമീപകാലത്തു് ഹൃദയെത്ത
സ്പർശിച്ച എത്രകഥകളിലൂെട കടന്നു േപായിട്ടുണ്ടു്
എന്നു്.

വ്യാജ സ്തുതികളിൽ അഭിരമിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തു്
ജീവിതം പലേപ്പാഴും െപാള്ളയായ ഒന്നായി തീരും.
ശരികൾക്കു േമൽ െകട്ടുകാഴ്ചകൾ ആധിപത്യം േന�
ടും. അർധ നുണകളും അസത്യങ്ങളും നാടുവാഴും.
സത്യാനന്തര കാലത്തിെന്റ (Post truth era) മുഖ�
മുദ്രയാണതു്. േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം കെണ്ട�
ത്തുന്നതും ചികിത്സ വിധിക്കുന്നതും എഴുത്തുകാരും
സാഹിത്യ കൃതികളുമായിരിക്കും (നാഃനൃഷി കവി).
േകാവിഡ് ചികിത്സെക്കത്തുന്ന ആേരാഗ്യ പ്രവർ�
ത്തകർ ആ േരാഗത്തിെന്റ പിടിയിലമരുന്നതുേപാ�
െല സത്യാനന്തര കാലത്തിെന്റ ഇരകളായി പിന്നീ�
ടു് പലേപ്പാഴും എഴുത്തുകാരനും കൃതിയും മാറും.

മാധവിക്കുട്ടി

നല്ല കഥേയതു് നല്ല
കവിതേയതു് എന്നു്
തിരിച്ചറിയാനാവാ�
ത്ത ഒരു വിഭ്രമ സന്ധി�
യിൽ ചിലെരാെക്ക
േചർന്നു് നമ്മുെട വാ�
യനക്കൂട്ടെത്ത എത്തി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. പത്രാധിപർ,
പ്രസാധകൻ, നിരൂപ�
കൻ, അഭിപ്രായ രൂ�
പീകരണം നടത്താൻ സ്വാധീനമുള്ള മുതിന്ന എഴു�
ത്തുകാർ എന്നിവർെക്കാെക്ക ഇതിൽ പങ്കുണ്ടു്. വാ�
യനയുെട േലാകം വില്പനയുെട േലാകം കൂടിയായി
തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഏറ്റവും നന്നായി വായിക്കെപ്പട്ടവന�
ല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില്ക്കെപ്പട്ടവനാണു് നല്ല എഴു�
ത്തുകാരൻ എന്ന നിലവന്നു. ഗ്വാ ഗ്വാ വിളിക്കുന്ന
രാഷ്ട്രീയ േബാധമില്ലാത്ത അണികെളേപ്പാെല, സാ�
ഹിത്യ േബാധമില്ലാത്ത ഒരു കപടവായനക്കൂട്ടവും
രൂപെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഫാൻസ് അേസാസിേയ�
ഷൻകാെരേപ്പാെല. ഇവരാണു് ചില എഴുത്തുകാെര�
യും കൃതികേളയും െകാണ്ടു നടക്കുന്നതും പാലഭിേഷ�
കം െചയ്യുന്നതും.

പത്മനാഭൻ

കഥയിേലക്കു വരാം.
ഏറ്റവുമധികം ഇന്നാ�
േഘാഷിക്കുന്ന സാഹി�
ത്യരൂപം െചറുകഥയാ�
ണേല്ലാ. െചറു എന്ന�
തു് േപരിേലയുള്ളൂ. പല�
തും സ്ഥൂലാഖ്യാനങ്ങ�
ളാണു്. ദുർേമ്മദസ്സു�
െകാണ്ടു് ചീർത്തു തടി�
ച്ചു് നീണ്ടിരിക്കുകയാ�
ണു് പലതും. െചറുകഥ�

യുെട ഈ ലക്ഷണേക്കടാണു് അതിെന്റ സൗന്ദര്യ�
െമന്നു് വാഴ്ത്തുകാർ പാടി നടക്കുന്നുണ്ടു്. വാർപ്പു മാതൃ�
കകളിൽ തെന്ന സാഹിത്യം കറങ്ങണെമന്നു് നിർ�
ബ്ബന്ധം പിടിക്കരുെതന്ന് അവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
അതു ശരി തെന്ന. കാലാനുസാരിയായ മാറ്റങ്ങൾ
സാഹിത്യം ഉൾെക്കാേള്ളണ്ടതുണ്ടു്. അേപ്പാഴും നി�
ങ്ങൾ െകാട്ടിേഘാഷിക്കുന്ന കഥകൾ പലതും പൂർ�
ണ്ണമായും വായിക്കാനാവാെത, ആദ്യവായനയിൽ
തെന്ന തടഞ്ഞുവീണു് പാതി വഴിയിൽ ഉേപക്ഷിക്കു�
കയാണു് പല വായനക്കാരും െചയ്യുന്നതു് എന്നറി�
യുന്നുേണ്ടാ…? പുതിയ കഥ വലിെയാരു വിഭാഗം
കഥാവായനക്കാെര വായനയിൽ നിന്നു തെന്ന
അകറ്റുന്നു എന്നു് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുേണ്ടാ…? ഇെല്ലങ്കിൽ
ഒരു കഥാവായന സർേവ്വക്കു് കാലമായി.

എം. ടി.

മലയാളത്തിൽ ഇന്നാ�
േഘാഷിക്കുന്ന ശ്രേദ്ധ�
യരായ, െചറുപ്പക്കാ�
രായ കഥാകൃത്തുക്ക�
െള എടുക്കുക. അവരു�
െട കഥകൾ ഒന്നുകൂെട
വായിക്കുക. ഞാൻ
േനരെത്ത പറഞ്ഞതു�
േപാെല മികച്ച രച�
നകളാണു്. ക്രാഫ്റ്റ്,
ഭാഷ, വിഷയ സ്വീക�

രണം ഒന്നിെനാന്നു് െമച്ചം. ഗേവഷകർക്കും പഠി�
താക്കൾക്കും കുശാൽ. ഒരു െവട്ടുേപാത്തിനു പിറ�
െക പായുന്നതു േപാെല കഥക്കു പിറെക പായാം.
പേക്ഷ, നല്ല ഒരു വായനക്കാരൻ തളർന്നു േപാവും.
അവെന സംബന്ധിച്ചു് കഥ ഗേവഷിക്കാനുള്ളതല്ല�
േല്ലാ. പഠനം തയ്യാറാക്കാനുള്ളതുമല്ല.

ബഷീർ

േനരെത്ത മാധവിക്കു�
ട്ടിേയയും പത്മനാഭ�
േനയും എം. ടി. േയയും
ബഷീറിേനയുെമാെക്ക
വായിച്ചു ശീലിച്ചവർ�
ക്കു് എഴുത്തുകാെര തി�
രിച്ചറിയാൻ അവരു�
െട രചനകളുെട ഒരു
തുമ്പു് പിടിച്ചാൽ മതി�
യായിരുന്നു. ഒരു വാ�
ക്കിൽ നിന്നു്, രണ്ടു വാ�
ക്കുകൾക്കിടയിെല നി�

ശ്ശബ്ദസ്ഥലികളിൽ നിന്നു് ഇതു് കക്കട്ടിലിെന്റേയാ
പുനത്തിലിേന്റേയാ കഥെയന്നറിയാൻ കഥാപരി�
ചയമുള്ള ഒരാൾക്കു് ബുദ്ധിമുേട്ടയില്ല. ഇന്നിേപ്പാൾ
മലയാളത്തിെല ന്യൂെജൻ സംവിധായകർ േഫാർട്ട്
െകാച്ചിയിെല അരികു ജീവിതങ്ങളിൽ സിനിമ പര�
തുന്നതു േപാെല പുതു കഥാകൃത്തുക്കളും ഒേരയിടങ്ങ�
ളിൽ തെന്ന കഥ തിരയുകയാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
ഒരു കഥാകൃത്തിൽ നിന്നും മെറ്റാരാെള േവറിട്ടറി�
യാൻ വായനക്കാരനു സാധിക്കുന്നുേണ്ടാ. നിങ്ങൾ
വായിച്ച പുതു കഥകളിൽ പലതിലും ആവർത്തി�
ച്ചു വന്ന വിഷയങ്ങളും ബിംബങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചുേവാ?
അവരുെട ഭാഷ ശ്രദ്ധിേച്ചാ… ഇെതാെക്ക ഒരു േപാ�
െലയിരിക്കുന്നുവേല്ലാെയന്നു് ഇടെയ്ക്കങ്കിലും േതാന്നി�
േയാ…

കുടിേയറ്റം, അറവു്, മാംസം, േപാത്തു്, രക്തം, സ്വ�
വർഗ്ഗരതി, െപണ്ണു്, വികൃത ൈലംഗികത, തീട്ടം,
െകാല… ഇതാവിഷ്ക്കരിക്കാൻ മല കയറിേയാ /
ഇറങ്ങിേയാ വെന്നാരു ഭാഷയും. ഇപ്പറഞ്ഞെതാ�
ന്നും ജീവിതത്തിനു് അന്യമല്ല. സാഹിത്യത്തിൽ
ഇെതാന്നും ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ െതറ്റുമില്ല. കഥ�
യിലും േനാവലിലുെമാെക്ക ഇതിനു മുേമ്പ തെന്ന
ഇെതാെക്ക അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഇെതാ�
െക്കയുെണ്ടങ്കിേല പുതുകഥയാവൂ എന്നു് ആെരങ്കി�
ലും പറഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ. ഈ േചരുവകെളാെക്ക േച�
രുംപടി േചർന്നാേല ന്യൂെജൻ കഥയാവൂ എന്നു്.
അരികു ജീവിതത്തിനും കുടിേയറ്റ ജീവിതത്തിനും
കാട്ടു ജീവിതത്തിനുമപ്പുറവും ജീവിതമിേല്ല.

വായനക്കാരിൽ ജുഗുപ്സയുണ്ടാക്കുകയാണു് പുതുകഥ�
യുെട ധർമ്മെമന്നു േതാന്നും. തീട്ടവും, രതിൈവകൃത�
ങ്ങളും, അറവും, ഇറച്ചിയും, േചാരയും, പാതകങ്ങളും
വാരിേത്തച്ചു് ഈ യുവാക്കൾ /യുവതികൾ ഇതാണു്
കഥ, കഥയുെട ഈ നവഭാവുകത്വം ഇങ്ങെനയാണു്
എന്നാവർത്തിക്കുന്നതായി േതാന്നും ഇവരുെട ഒേര
ചാലിലുള്ള രചനകൾ കാണുേമ്പാൾ. പുതിയ കഥ�
കൾ ഉൾെക്കാള്ളാൻ കഴിയാത്തവർ പഴഞ്ചരും
കാലഹരണെപ്പട്ടവരുമാെണന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നി�
ടത്തു നിന്നു് വലിെയാരു കൂട്ടം കഥാവായനക്കാർ
പിൻവാങ്ങുന്നതു കാണുന്നുേണ്ടാ. ഒേന്നാ രേണ്ടാ
ഖണ്ഡിക വായിച്ചു് കഥയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുന്ന�
വരാണു് നവകഥയുെട ആരാധകേരക്കാൾ പതിൻ�
മടങ്ങുള്ളതു് എന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയാെത േപാവ�
രുതു്.

കഥ ചരിത്ര പുസ്തകമല്ല. േദശ-കാലങ്ങളും അേന�
കം കഥാപാത്രങ്ങളും സംഭവ പരമ്പരകളും കുത്തി
നിറേക്കണ്ട കീറച്ചാക്കുമല്ല. ചരിത്രം േപാലും കഥാ�
ശരീരത്തിെല േകാശങ്ങൾക്കിടയിൽ െതാട്ടു െതാട്ടി�
ല്ല എന്ന മട്ടിൽ ഒഴുകിേപ്പാേവണ്ടുന്ന ഒന്നാണു്. െച�
റുകഥെയന്ന നവ സ്ഥൂലാഖ്യാന രചനകളിൽ ഇര�
വിഴുങ്ങിയ പാമ്പിെലന്നതു േപാെല ചരിത്രം മുഴച്ചു
നിൽക്കുന്നു. അതു് ദഹിക്കണെമങ്കിൽ വായനക്കാ�
രൻ എേന്താരം കഷ്ടെപ്പടണെമേന്നാ.

ജീവിതത്തിെന്റ ശ്രുതി അതിെന മുേന്നാട്ടു െകാ�
ണ്ടു േപാകുന്ന നർമ്മേബാധമാണു്. കഥയിൽ നി�
ന്നും നർമ്മം ൈകവിട്ടു േപായിട്ടു് കാലെമത്രയാ�
െയേന്നാ. ശിഹാബുദ്ദീൻ െപായ്ത്തുംകടവിലും െക.
രഘുനാഥനിലുെമാെക്ക അതു് വല്ലേപ്പാഴും മിന്നിെയ�
ങ്കിലായി. ചുറ്റിലും ആർത്തിരമ്പുന്ന ജീവിതത്തിൽ
ആസുരത മാത്രേമയുള്ളൂ. നർമ്മമില്ല. പിെന്നങ്ങെന
അതു സാഹിത്യത്തിൽ കാണും എന്നു് വാദത്തിനു
േവണെമങ്കിൽ േചാദിക്കാം.

സുഹൃേത്ത, അനുനിമിഷം നിരാശാഭരിതമായിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുെടെയാെക്ക ജീവിതത്തിൽ ഇത്തി�
രി പ്രത്യാശയും, വല്ലേപ്പാഴുെമാന്നു് മനസ്സുതുറന്നു്
ചിരിക്കാനുമുള്ള അവസരവും സാഹിത്യ കൃതികൾ
ഒരുക്കണം എന്നു് ഒരു കഥാപാഠപുസ്തകത്തിലും
എഴുതിെവച്ചിെട്ടാന്നുമില്ല. അേപ്പാഴും സാഹിത്യം
നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതായ ഒന്നുണ്ടു്. കുെറക്കൂടി വിശാ�
ലമായ ആകാശങ്ങളിേലക്കു് നമ്മുെട ആത്മാവി�
െനയും മനസ്സിേനയും െകാണ്ടു് പറക്കാൻ പാക�
ത്തിൽ ഇടെയ്ക്കങ്കിലും അതു് സന്നദ്ധമാവണം എന്ന
സത്യം.
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െക. ടി.ബാബുരാജ്
കണ്ണൂർ ജില്ലയിെല വളപട്ടണത്തു്
ജനനം. അച്ഛൻ െക.നാരായണൻ,
അമ്മ ടി.കാർത്യായനി. രാമവിലാസം
എൽ.പി. സ്കൂൾ, വളപട്ടണം ഗവ: ൈഹ�
സ്ക്കൂൾ, കണ്ണൂർ എസ്.എൻ. േകാേളജ്,

തലേശ്ശരി ബ്രണ്ണൻ േകാേളജ്, മാനന്തവാടി ബി.എഡ്
െസന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം.

കണ്ണൂർ ആകാശവാണിയിൽ േപ്രാഗ്രാം േകാംപിയറാ�
യും, വിവിധ പ്രാേദശിക ചാനലുകളിൽ അവതാരകനാ�
യും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കുേറക്കാലം സമാന്തര േകാേള�
ജുകളിൽ അധ്യാപകനായി. െപ്രാഫഷണൽ േഫാേട്ടാ�
ഗ്രാഫറാണു്. അദൃശ്യനായ േകാമാളി, തീ അണയുന്നില്ല,
ബിനാമി, ഒരു ദീർഘദൂര ഓട്ടക്കാരെന്റ ജീവിതത്തിൽ
നിന്നും, മായാ ജീവിതം, സമകാലം (കഥകൾ) സാമൂ�
ഹ്യപാഠം, മഴനനഞ്ഞ ശലഭം, പുളിമധുരം, ഭൂതത്താൻ
കുന്നിൽ പൂ പറിക്കാൻ േപായ കുട്ടികൾ (ബാലസാഹി�
ത്യം ) ജീവിതേത്താടു േചർത്തുെവച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ
(അനുഭവം, ഓർമ്മ) ൈദവമുഖങ്ങൾ (നാടകം) ‘Ammu
and the butterfly’ എന്ന േപരിൽ മഴനനഞ്ഞ ശലഭം
ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു് െമാഴിമാറ്റം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. അബുദാ�
ബി ശക്തി അവാർഡ് (1992) ഭാഷാ പുരസ്ക്കാരം (2003)
പി. ടി. ഭാസ്ക്കര പണിക്കർ അവാർഡ് (2014) ഭീമ രജത�
ജൂബിലി പ്രേത്യക പുരസ്ക്കാരം (2015 ) സാഹിത്യ അക്കാ�
ദമി അവാർഡ് (2018) പ്രാേദശിക ദൃശ്യമാധ്യമ പുരസ്ക്കാ�
രം, േകരള േസ്റ്ററ്റ് ബേയാൈഡേവർസിറ്റി േബാർഡിെന്റ
േഫാേട്ടാഗ്രാഫി അവാർഡ് (2017) കണ്ണാടി സാഹിത്യ
പുരസ്ക്കാരം (2019) െപ്രാഫ. േകശവൻ െവള്ളിക്കുളങ്ങര
ബാല ശാസ്ത്രസാഹിത്യ അവാർഡ് (2019) എന്നിവ ലഭി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. േകരള േഫാക് േലാർ അക്കാദമിയുെട േഡാ�
ക്യുെമന്ററി പുരസ്ക്കാരം (2020). സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള
സതീർത്ഥ്യ പുരസ്ക്കാരം (2020). േകരള സർക്കാർ പബ്ലി�
ക്ക് റിേലഷൻ വകുപ്പിെന്റ മിഴിവു്-2021 േഷാർട്ട് ഫിലിം
അവാർഡ് എന്നിവയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േഷാർട്ട് ഫിലിം
േഡാക്യുെമന്ററി വിഭാഗങ്ങളിലായി പതിനഞ്ചിേലെറ
സിനിമകൾ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

ഭാര്യ: നിഷ, മക്കൾ: ൈവഷ്ണവ്, നന്ദന



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു�
ന്ന 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 റീ�
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ 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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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