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സന്മാർഗ്ഗഭാണ്ഡം

സദാചാരെത്ത തട്ടിമുട്ടിയിട്ടു മനുഷ്യർക്കു വഴിയിലൂ�
െട നടക്കാൻ വയ്യാതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ട�
ത്തിൽ അത്യാവശ്യമായി വായിേക്കണ്ട ഒരു പുസ്ത�
കമാണു് ശ്രീ. െവട്ടൂർ രാമൻനായരുെട ‘േദവദാസി.’
ഇെതാരു െചറുകഥാസമാഹാരമാണു്. ആറു കഥക�
ളുണ്ടു്. അതിൽ മൂെന്നണ്ണം സന്മാർഗ്ഗം പ്രതിപാദിക്കു�
ന്നു. അവയിൽ ഗ്രന്ഥകാരനു് അതിപ്രധാനമായി�
േത്താന്നിയതു േദവദാസിയുെട കഥയാണു്. പുസ്ത�
കത്തിനു് ആ േപരുതെന്ന െകാടുത്തിരിക്കുന്നതും
അതുെകാണ്ടാവാം.

ഈയിെട ഏതു പത്രെമടുത്താലും—അതു കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റുകാേരാ േകാൺഗ്രസ്സുകാേരാ നടത്തുന്നതായി�
െക്കാള്ളെട്ട—അതിെലല്ലാം ചർച്ചെചയ്യെപ്പടുന്ന
വിഷയം ഒന്നുതെന്നയാണു്, സദാചാരം. െതരുവുപ്ര�
സംഗക്കാരനായ ഒരു ഉപേദശിയുെട ‘എരിേവാടു
കൂടിയാണുതാനും അതു പറയുന്നതു്. രാഷ്ട്രീയമാ�
യി വിരുദ്ധേകാണുകളിൽ നില്ക്കുന്നവരാെണങ്കിലും
അവർ പാടുന്ന പല്ലവി ഒന്നുതെന്നയാണു്. ഭാരത�
ത്തിനു പുരാതനമായ ഒരു സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യമു�
ണ്ടു്. േകരളത്തിനു് ഒരു പ്രേത്യക സൗന്ദര്യേബാധമു�
ണ്ടു്. ‘നമുക്കു് ഒരു പ്രേത്യകത എേന്താ ഒെക്കയുണ്ടു്.
എന്താണു് ഈ എെന്താെക്ക? ആെരാെക്കയാണു്
ഈ ‘നമുക്കു് ’ എന്നവാക്കിൽ ഉൾെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന�
തു് ആ ‘നമുക്കു് ’ പ്രേയാഗത്തിലാണു് കുഴപ്പം തങ്ങി�
നില്ക്കുന്നതു്. അതിൽ നമ്പൂതിരിയും നസ്രാണിയും
ഉേണ്ടാ? നായേരയും ഉൾെപ്പടുത്തുന്നുേണ്ടാ? പാ�
ക്കിസ്ഥാനിേലക്കു ഓടിേപ്പാകാത്ത മുസ്ലീമിനും ഈ
സന്മാർഗ്ഗഭാണ്ഡത്തിലും സൗന്ദര്യേബാധത്തിലും
അതിെന്റെയാെക്ക ആെകത്തുകയായ ഭാരതീയ
സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യത്തിലും എെന്തങ്കിലും പങ്കു�
േണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ വിവാഹം െവറും േകാൺട്രാക്ട്
മാത്രമായ മുസ്ലീമിനും, സംബന്ധപ്രിയനായ നമ്പൂ�
രിക്കും, കൂട്ടുകുടുംബക്കാരനായ നായർക്കും, ദമ്പ�
തികൾ തമ്മിലുള്ള ൈലംഗികബന്ധെത്തേപ്പാലും
അസന്മാർഗ്ഗികമായി ഗണിക്കുന്ന നസ്രാണിക്കും
തമ്മിൽ െപാതുവായിട്ടുള്ളെതന്താണാേവാ! ഇെത�
ല്ലാംകൂടി എടുത്തു താരതമ്യപഠനം െചയ്യുന്നയാളിനു
ലഭിക്കുന്ന ഏകതത്ത്വം സദാചാരെത്തപ്പറ്റി െപാ�
തുവായ യാെതാരു തത്ത്വവുമിെല്ലന്നതു മാത്രമാണു്.
ഈ ഉപേദശികളുെട കണ്ണിൽെപ്പടാനുള്ള ചില പര�
മാർത്ഥങ്ങളാണു് ശ്രീ. െവട്ടൂർ ഈ കഥകളിൽ െകാ�
ടുത്തിരിക്കുന്നതു്.

‘േദവദാസി’ തെന്ന ആദ്യെമടുക്കാം. ശ്രീരംഗെത്ത
കഥയാണതു്. ഈശ്വരെന്റ രക്ഷാധികാരത്തിൽ
അവിെട നടത്തെപ്പടുന്ന ഇറച്ചിക്കച്ചവടം െവറും
ദാരിദ്രത്തിെന്റ ഫലെമന്നു പറഞ്ഞു് തള്ളിക്കൂടാ.
കരിങ്കല്ലിൽ രതിൈവകൃതങ്ങളുെട ചിത്രങ്ങൾ െകാ�
ത്തിെവയ്ക്കുന്നതു ദാരിദ്ര്യംെകാണ്ടല്ലേല്ലാ. േപാരാ,
വിവാഹെമന്ന ആശയം ശ്രീരംഗെത്ത ഒരു േവശ്യ�
യ്ക്കു് എത്ര പാപകരമായി േതാന്നുന്നുെവന്നു ശ്രീ.
െവട്ടൂരിെന്റ കഥയിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കുക. ഇതും
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കെപ്പടുന്ന ആ സാംസ്കാരികപാര�
മ്പര്യത്തിെന്റ അവശ്യഘടകമാണു്. ഇക്കാര്യങ്ങളും
അതുേപാെല ഒരു നൂറു പരമാർത്ഥങ്ങളും മുമ്പിലി�
രിക്കുേമ്പാൾ പുേരാഗാമികളും പശ്ചാൽ ഗാമികളും
ഒരുേപാെല ഈ ചീത്ത പാരമ്പര്യം ചുമന്നുനടക്കു�
ന്നതിെന്റ രഹസ്യെമന്തു്? കടംവാങ്ങിച്ച െകാടിയും,
കെട്ടടുത്ത മുദ്രാവാക്യവും പുതിയ ഒരു ജീവിതവീക്ഷ�
ണെത്ത സൃഷ്ടിക്കുകയിെല്ലന്നതുതെന്ന. അവർക്കു
സ്വന്തം പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നു ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞി�
ട്ടില്ല. അതു അവരും സമ്മതിക്കും. പേക്ഷ, ആ പാര�
മ്പര്യം നല്ലേതാ ചീത്തേയാ എന്നതിെനപ്പറ്റിയാണു്
അഭിപ്രായഭിന്നത.

േദവദാസിെയപ്പറ്റി ശ്രീ. െവട്ടൂർ െകാടുത്ത ചിത്രം
െതറ്റിദ്ധരിക്കെപ്പേട്ടക്കാം—ഒരു സന്മാർഗ്ഗപ്രസം�
ഗമായിട്ടു്. അങ്ങിെന സംഭവിച്ചാൽ ‘അവിവാഹി�
തനും’, ‘ഭർത്താവിെന്റ ത്യാഗ’വും വായിക്കണം.
അെലക്ക്സിസ് പുണ്യവാളെന്റ അഭിപ്രായക്കാര�
നല്ല ശ്രീ. െവട്ടൂർ. ജീവിതം മുഴുവൻ അവിവാഹിത�
നായി കഴിച്ചു മാന്യൻ എന്ന സ്ഥാനേത്താടുകൂട്ടി
െപൻഷൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുെട ഹൃദയത്തിെന്റ ആഴ�
ത്തിേലയ്ക്കു െവട്ടൂർ ഇറങ്ങിേനാക്കുന്നു. അവിെട ഒരു
ശ്മശാനമാണു്. മരിച്ച േപ്രതങ്ങളുെട േപ്രതങ്ങളും
അമർത്തെപ്പട്ട വികാരങ്ങളുെട എല്ലാംകൂടി അവി�
െടക്കാണുന്നതു്, ഒരു ‘ദുർമ്മാർഗ്ഗി’യുെട പുറവശ�
േത്തക്കാൾ നൂറിരട്ടി ബീഭത്സമായ ഒരു രംഗമാണു്.
ശരീരത്തിെന്റ സഹജമായ ഒരു പ്രേചാദനെത്ത
മതത്തിനു േവണ്ടിയായാലും മാന്യതയ്ക്കു േവണ്ടിയാ�
യാലും തടഞ്ഞുനിറുത്തുന്നതു് ആേരാഗ്യകരമല്ല—
ശരീരത്തിെനന്നല്ല, മനസ്സിനും, ഇതാണു്, ശ്രീ. രാ�
മൻനായരുെട നിഗമനം. ഇക്കഥ പുരുഷേന്റതു മാ�
ത്രമല്ല. സ്ത്രീയുെട കഥയും േമപ്പടിയാണു്. ഭാര്യയുെട
ജീവൻ അപകടത്തിലാകുെമന്നു കരുതിയാണു് ശു�
ദ്ധഗതിക്കാരനായ ഹരീന്ദ്രൻ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന�
തു്. പേക്ഷ, ഒന്നു പ്രസവിക്കാൻേവണ്ടി മരണെത്ത
േനരിടുകെയന്നതു് അത്ര കാര്യമായി കണക്കാക്കാ�
ത്തവളാണു് സ്ത്രീ. സദാചാരേബാധവും, നീണ്ട ഒരു
വന്ധ്യജീവിതത്തിനുള്ള അവസരവും അവെള ഗർ�
ഭവതിയാക്കുന്നതിൽനിന്നു തടയുവാൻ ശക്തമാ�
കുന്നില്ല. ഇെതാെക്ക ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാ�
ര്യങ്ങളാണു്. അവയുെട േനെര കണ്ണടച്ചിട്ടും അവ�
െയ ചിത്രീകരിക്കാൻ ൈധര്യെപ്പടുന്ന റിയലിസ്റ്റ് 
സാഹിത്യകാെരന്മാെര പുലഭ്യം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യ�
മില്ല. ‘ഇെതല്ലാം െതറ്റാണു്. ഇെതല്ലാം മാറണം
എന്നു് ഒഴുക്കൻമട്ടിൽ പറയുന്നതുെകാണ്ടും നാം
എവിേടയും എത്തുന്നില്ല. ഇെതാന്നും ശരിയെല്ല�
ങ്കിൽ മെറ്റന്താണു് ശരിെയന്നാേലാചിക്കണം. ആ
പരിശ്രമത്തിനു സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ മാത്രം
അേന്വഷിച്ചാൽ േപാരാ. മനുഷ്യനു മാനസികമാ�
യി കൂടി ഒരു പരിവർത്തനം ആവശ്യമാണു്. ഇതു
മതത്തിെന്റ മാനസാന്തരമല്ല. ജീവിതവീക്ഷണത്തി�
ലുള്ള ഒരു സമൂലപരിവർത്തനമാണു്. പാരമ്പര്യഭാ�
ണ്ഡം തലയിൽനിന്നിറക്കിവച്ചിട്ടു ചിന്തിച്ചാൽ മാ�
ത്രേമ അതു കഴിയൂ. പുതിയ സന്മാർഗ്ഗമൂല്യെമെന്ത�
ന്നു ശ്രീ. രാമൻനായർ പറയുന്നില്ല. അെതന്തുത�
െന്നയായാലും, അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില
വാസ്തവങ്ങെള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നാമതു്,
ൈലംഗികത്വം മനുഷ്യജീവിയുെട അടിസ്ഥാനസ്വഭാ�
വമാണു്. രണ്ടാമതു്, ഈ വിഷയെത്ത സംബന്ധി�
ച്ചു ശാശ്വതവും സാർവലൗകികവുമായ യാെതാരു
തത്ത്വവും ഇന്നുവെരയുണ്ടായിട്ടില്ല. മൂന്നാമതു്, ഉണ്ടാ�
േയടേത്താളം ആചാരങ്ങെളല്ലാം (തത്ത്വങ്ങളല്ല)
സമൂഹത്തിെന്റ െപാതുഗുണത്തിനുേവണ്ടി സൃഷ്ടി�
ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണു്. നാലാമതു്, അടിസ്ഥാനമായ
സാമൂഹ്യ നിലവാരം മാറുന്നേതാടുകൂടി അതിെന്റ
മുകളിലുള്ള സദാചാരരീതികൾകൂടി മാറുകതെന്ന
േവണം. ഇെതല്ലാം ഒരു തത്ത്വസംഹിതയിൽനിന്നു്
അനുമാനിച്ചതല്ല. ചുറ്റും കണ്ട ജീവിതരംഗത്തിൽ പ്ര�
തിഫലിച്ചു കണ്ടതു മാത്രമാണു്. ഈ ആധുനികകാ�
ലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങിെനയുള്ള രംഗങ്ങൾ ഒട്ടുവളെര
കാണാനുണ്ടു്. സമൂലപരിവർത്തനത്തിെന്റ കാല�
മായതുെകാണ്ടാണതു്. ഈ പരിവർത്തനത്തിെന്റ
രാഷ്ട്രീയ—സാമ്പത്തികവശങ്ങൾ പലരും കാണു�
ന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, അതിെന്റ സാംസ്കാരികമായ വശം
അധികമാരും കാണുന്നില്ല. ഇന്നുവെര ശരിെയന്നു�
െവച്ചിരുന്ന പലതും തകരുകയാണു്. ഭൗതികവ�
സ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല, ആദ്ധ്യാത്മികഭാവങ്ങളും. ഇതു
കണ്ണുതുറന്നു കാണുവാൻ ചങ്കുറപ്പില്ലാത്ത പുേരാ�
ഗമനവാദികൾ കുേറനാൾ ചുറ്റിത്തിരിയും, പിെന്ന
തലെപാക്കിേനാക്കുേമ്പാൾ മനസ്സിലാകും, പുേരാഗ�
തിയുെട വണ്ടിെതറ്റിെയന്നു്.

ശ്രീ. െവട്ടൂർ ജീവിതത്തിെന്റ ഭൗതികരംഗത്തു വന്നു�
െകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന മാറ്റെത്ത കാണുന്നിെല്ലേന്നാ ഗൗ�
നിക്കുന്നിെല്ലേന്നാ ഇതുെകാണ്ടർത്ഥമാേക്കണ്ടതി�
ല്ല. “ബന്ധുഗൃഹത്തിൽ” എന്ന കഥ അതിനുമതി�
യായ െതളിവാണു്. തിരുവിതാംകൂറിെല നായർ
സമുദായത്തിെന്റ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ
തകർച്ച ചിത്രീകരിക്കുന്ന കഥകളിൽ ഇത്ര നല്ല
ഒന്നു് ഇതുവെര കണ്ടിട്ടില്ല. ദാരിദ്ര്യെത്ത േനരിട്ടു് വര�
ച്ചുകാണിച്ചല്ല െവട്ടൂരിതു സാധിക്കുന്നതു്. ജീവശ്വാസ�
മായി അവർ ഗണിക്കുന്ന അഭിമാനെത്തേപ്പാലും
അടക്കിനിറുത്തിെക്കാണ്ടാണു് അവർ പട്ടാളത്തിൽ�
നിന്നു് പിരിഞ്ഞുവന്ന ബന്ധുവിേനാടു് പണത്തിനു
യാചിക്കുന്നതു്. വ്യസനകരമായ ആ രംഗങ്ങൾക്കു്
െവളിച്ചം െകാടുത്തിട്ടാണു് അവരുെട ദാരിദ്ര്യെത്ത
നമുക്കു് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നതു്. ഇെതല്ലാം വള�
െര സൂക്ഷ്മമായ ഫലിതേത്താടുകൂടിയാണു് അേദ്ദഹം
പറെഞ്ഞാപ്പിക്കുന്നെതന്നതിൽനിന്നു് ശ്രീ. െവട്ടൂരി�
െന്റ കഥാകഥനപാടവം കാണാം. ലഘ്വാേക്ഷപ�
രീതിയിലാണു് അതിെന്റയടുത്ത കഥയും എഴുതിയി�
രിക്കുന്നതു്. സാമുദായികസംഘടനയുെട ഗുണത്തി�
െനന്നു് പറഞ്ഞു പാവെപ്പട്ട നായരുെട അവസാന
ചില്ലികൾ േമാഷ്ടിക്കുന്ന ഒേരർപ്പാടു് കുെറനാളായി
തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്നുവരുന്നുണ്ടു്. അതാണു്
‘ഭക്തസംഘം’ എന്ന കഥയുെട വിഷയം.

ശ്രീ. െവട്ടൂരിെന്റ കഥകളുെട വിജയത്തിനു് രണ്ടു കാ�
രണങ്ങൾ ഉണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഒരു സാധാരണക്കാര�
നാെണന്നതാണതിെലാന്നു്. “ജനങ്ങളുെട ഇടയി�
േലക്കിറങ്ങിെച്ചല്ലൂ” എന്നും മറ്റും െവട്ടൂരിേനാടു് വിളി�
ച്ചു കൂേവണ്ട. അേദ്ദഹം അവിെടയാണു് ജനിച്ചതു്.
നില്ക്കുന്നതും അവിെടത്തെന്ന. അവിെട നിന്നുെകാ�
ണ്ടു് കാണുന്നെതല്ലാം ജീവനുള്ളതായിരിക്കും. മെറ്റാ�
രു കാരണം െവട്ടൂരിെന്റ സുന്ദരമായ ൈശലിയാണു്.
അതിനു് തികഞ്ഞ രൂപഭദ്രതയുണ്ടു്.

വിലയിരുത്തൽ 1951.
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സി.െജ. േതാമസ്
മലയാളഭാഷയിെല ഒരു നാടകകൃ�
ത്തും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായിരു�
ന്നു സി.െജ. േതാമസ് (നവംബർ 14,
1918–ജൂൈല 14, 1960) എന്നറിയെപ്പ�
ടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹന്നാൻ േതാ�
മസ്. മലയാള നാടകസാഹിത്യെത്ത

ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക
പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.

1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി.െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ�
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ�
ന്റ ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർ ന്നു് എം.പി. േപാൾ�
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര�
വർ ത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ�
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ�
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർ ത്തിച്ചു.

സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത�
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ�
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി.െജ.-യാണു്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം.പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ�
സി േതാമസ് സി.െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു�
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.

പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി.െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ�
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി.െജ. അന്തരിച്ചു.



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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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