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പ്രഭു േതാട്ടക്കാരേനാടു പറഞ്ഞു:

ഞാൻ നിങ്ങെള എെന്റ േതാട്ടക്കാരനാക്കിയിട്ടു് ഏതാ�
ണ്ടു രണ്ടു െകാല്ലമായി. േതാട്ടം ഏല്പിച്ചു തന്നേപ്പാൾ
അതു െവറുെമാേരക്കർ തരിശുനിലമായിരുെന്നന്നു ഞാൻ
സമ്മതിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു തെന്നയാണു ഞാനതു നി�
ങ്ങെള ഏല്പിച്ചു തന്നതും. അവിെട എെന്റ പുതിയ മാളി�
കയുെട ഔദ്ധത്യത്തിനുേയാജ്യമായ ഒരുദ്യാനം ഉണ്ടാ�
ക്കണെമന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതു്. അതിനു് എത്ര
പണം േവണെമങ്കിലും െചലവിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമാ�
യിരുന്നു. നിങ്ങേളാടു കിട്ടാവുേന്നടേത്താളം എല്ലാത്തരം
പൂെച്ചടികളുെടയും വിത്തുകൾ െനഴ് സറിയിൽ നിന്നു വാ�
ങ്ങിേക്കാളാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നിേല്ല? അതുേപാെല
ആവശ്യമുള്ള വളങ്ങളും വാങ്ങാൻ ഏല്പിച്ചിരുന്നിേല്ല?

എെന്റ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന േതാട്ടത്തിൽ േറാസാപ്പൂക്ക�
ളും സൂര്യകാന്തികളും പാരിജാതവുമാണുള്ളതു്. എെന്റ
ഓർമ്മ ശരിയാെണങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞി�
രുന്നതു് േതാട്ടെത്ത കള്ളികളായി ഭാഗിച്ചു ൈമലാഞ്ചി�
െച്ചടികൾെകാണ്ടു് ഒേര ഉയരത്തിൽ മതിലിട്ടു് ഓേരാ
കള്ളിയിലും ഓേരാ തരം പൂെച്ചടികൾ തടങ്ങളായി വളർ�
ത്താനായിരുന്നു.

ഇന്നെല ൈവകുേന്നരമാണു് ഞാൻ ആദ്യമായി േതാട്ട�
ത്തിൽ ഇറങ്ങി േനാക്കിയതു്. ആദ്യെമല്ലാം എെന്റ മാ�
ളികയുെട മട്ടുപ്പാവിലിരുന്നു േനാക്കിയതല്ലാെത േതാട്ട�
ത്തിനുള്ളിേലക്കു കടന്നിരുന്നില്ല. മട്ടുപ്പാവിലിരുന്നു േനാ�
ക്കുേമ്പാഴാകെട്ട, േതാട്ടത്തിൽ നിറെയ പച്ചപ്പുമുണ്ടായി�
രുന്നു. അവെയല്ലാം പൂെച്ചടികളായിരിക്കുെമന്നു ഞാൻ
ന്യായമായും ഊഹിച്ചു. അവ െമാട്ടിടുവാനും പൂക്കുവാനും
ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. പേക്ഷ, പച്ചപ്പു്, ഋതുക്കളുെട മാറ്റ�
ത്തിനനുസരിച്ചു് നിറം മാറി പഴുക്കുകയും കരിയിലകളാ�
കുകയും, മഴയ്ക്കുേശഷം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും െച�
യ്തു. വീണ്ടും ഞാൻ ആശേയാെട കാത്തിരുന്നതല്ലാെത
ഒെരാറ്റ പൂവും വിരിഞ്ഞില്ല.

ദിവസവും രാവിെല ഉദയത്തിനു മുമ്പുതെന്ന നിങ്ങൾ
ൈകേക്കാട്ടുമായി േതാട്ടത്തിെലത്തി പണി തുടങ്ങുന്ന�
തു ഞാൻ കാണാറുണ്ടു്. വളം വാങ്ങാൻ ഞാൻ തന്ന
പണം െകാണ്ടു നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി വളം വാങ്ങി
േതാട്ടത്തിൽ ഇടുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതുേപാെല,
വിത്തുകൾക്കായി തരുന്ന പണംെകാണ്ടു നിങ്ങൾ വി�
ത്തുകൾ വാങ്ങി പാകുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടു്. നി�
ങ്ങൾ സത്യസന്ധനാെണന്നു കാണുന്നതിൽ എനിക്കു
സേന്താഷം തെന്ന. പേക്ഷ, എനിക്കു് സേന്താഷമുണ്ടാ�
ക്കാത്ത കാര്യം േതാട്ടത്തിെന്റ കിടപ്പാണു്.

ഇന്നെല ൈവകുേന്നരം എെന്റ ക്ഷമയുെട അവസാനവും
കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നിറങ്ങി. മുറ്റ�
െത്ത മണൽ എെന്റ കാലടികൾ േവദനിപ്പിച്ചുെവങ്കിലും
അതു സാരമാക്കാെത ഞാൻ നടന്നു. കാരണം, ഞാൻ
അത്രയധികം അക്ഷമനും ഉൽക്കണ്ഠിതനുമായിരുന്നു.

േതാട്ടത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ കണ്ടെതന്താെണേന്നാ?
പറയുന്നതിേനക്കാൾ േഭദം നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപായി
കാണിക്കലാണു്. പേക്ഷ ഇനിയും അതിനുേവണ്ടി മണൽ
ചവിട്ടി കാലടികൾ േവദനിപ്പിക്കാൻ വയ്യ. േപാരാത്തതി�
നു് നിങ്ങൾക്കറിയാത്തെതാന്നുമല്ലേല്ലാ േതാട്ടത്തിലുള്ളതു്!

ഞാൻ കണ്ടെതന്താെണേന്നാ? െവറും കളകൾ മാത്രം!
രാക്ഷസന്മാെരേപ്പാെല നിവർന്നു നില്ക്കുന്ന കള്ളിെച്ച�
ടികൾ! െതാട്ടാൽ നാറ്റം പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന അപ്പെച്ചടി�
കൾ!

എവിെട എെന്റ േറാസാെച്ചടികൾ? എെന്റ സ്വപ്നങ്ങളി�
െല സൂര്യകാന്തികൾ? എവിെട എെന്റ സന്ധ്യകളിൽ ശ്വ�
സിക്കാനുേദ്ദശിച്ച പാരിജാതം? എവിെട ഞാൻ ആവശ്യ�
െപ്പട്ട േതാട്ടം?

ഞാൻ നിരാശനായിരിക്കുന്നു. ഞാനിനി ഏതാനും വർ�
ഷങ്ങേള ജീവിച്ചിരിക്കൂ. അതിനിടയിൽ എെന്റ സ്വപ്നം
യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണെമന്നുള്ളതുെകാണ്ടു് ഞാൻ േവെറാ�
രു േതാട്ടക്കാരെന നിയമിക്കാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തിയിരി�
ക്കയാണു്. നിങ്ങൾക്കു േപാകാം.

മട്ടുപ്പാവിനുമീെത അരിെച്ചത്തിയ വരണ്ട കാറ്റു് ഏതാനും
കരിയിലകേളന്തി പ്രതിമേപാെല നിശ്ശബ്ദനായി നില്ക്കുന്ന
േതാട്ടക്കാരെന്റ അടുെത്തത്തി. േതാട്ടക്കാരൻ അനങ്ങി�
യില്ല. അയാൾക്കു് അനങ്ങാനുള്ള ശക്തി നഷ്ടെപ്പട്ടിരു�
ന്നു. പ്രഭു േതാട്ടക്കാരേനാടു തുടർന്നു പറഞ്ഞു.

എനിക്കു നിങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാടുകൾ അറിയാം. ഈ േജാ�
ലി നഷ്ടെപ്പട്ടാൽ നിങ്ങളുെട െകട്ടിയവളും മൂന്നു കുട്ടികളും
പട്ടിണിയാവുെമന്നു് എനിക്കറിയാം. കാരണം, കഴിഞ്ഞ
ഏതാനും മാസങ്ങളായി നിങ്ങൾ േജാലി െചയ്തു െകാ�
ണ്ടിരുന്ന നാലു വീടുകളിൽ നിങ്ങളുെട േസവനം ആവ�
ശ്യമിെല്ലന്നു പറഞ്ഞു് നിങ്ങെള പിരിച്ചു വിട്ടതു ഞാനറി�
യുന്നു. അവിെടെയല്ലാം നിങ്ങൾ പരാജയമായിരുന്നു.
അവെരല്ലാം എേന്നക്കാൾ മുമ്പു നിങ്ങളുെട പരാജയം
ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളുെട െകട്ടിയവേളയും കുട്ടികേളയും
പറ്റി എനിക്കനുകമ്പയുണ്ടു്. പേക്ഷ, എെന്റ താൽപര്യ�
ങ്ങെള നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടു നിങ്ങെള ഇനിയും ഇവിെട
നിർത്താൻ കഴിയില്ല.

േതാട്ടക്കാരൻ നിശ്ചലനായി, നിശ്ശബ്ദനായി നിന്നു.
അയാൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത, പ്രാകൃത�
നായ ഒരു േതാട്ടക്കാരനായിരുന്നു. േമാശക്കാരനായ
പരാജയെപ്പട്ട ഒരു േതാട്ടക്കാരൻ.

പ്രഭുവും മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു. ഇത്രയും പറയുവാനുള്ള അദ്ധ്വാ�
നം അേദ്ദഹെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വളെര ക്ഷീ�
ണിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലുകൾക്കു
നീങ്ങുവാനുള്ള ശക്തി നഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നു.

അവരുെട തലയ്ക്കുമുകളിലൂെട സൂര്യെന്റ േഘാഷയാത്ര
കടന്നു േപായി. െവയിലിൽ പ്രഭു വാടി. േതാട്ടക്കാരൻ
വാടി. ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളും വാടി. പി�
െന്ന കാറ്റിൽ വാടിയ അപ്പെച്ചടികളുെട ഗന്ധം അരിച്ചു
വന്നേപ്പാൾ േതാട്ടക്കാരൻ ഉണർന്നു. അയാൾ ഇളകി.
അയാൾ തിരിഞ്ഞു നടന്നു. വാടിയ അപ്പെച്ചടികളുെട
ഗന്ധം വന്നിരുന്നതു് അയാളുെട േതാട്ടത്തിൽ നിന്നാ�
യിരുന്നു. ഒരു നായെയേപ്പാെല മണം പിടിച്ചു് അയാൾ
നടന്നു േതാട്ടത്തിെലത്തി.

അയാൾ പാപഭാരേത്താെട േതാട്ടത്തിേലക്കു കടന്നു.
രാവിെല മുതൽ നനവില്ലാെത ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന േതാ�
ട്ടം. എെന്താരക്രമമാണു താൻ കാണിച്ചതു്? അയാൾ
വാത്സല്യേത്താെട െചടികെള േനാക്കി. ക്ഷീണിച്ചു വാ�
ടിയ അപ്പെച്ചടികളുെട കുഴഞ്ഞു തൂങ്ങിയ തലകൾ ൈക�
യിെലടുത്തു. മക്കെള, ഇത്ര േവഗം വാടിയാേലാ? അതി�
നടുത്തുതെന്ന ഒരാഴ്ചമുമ്പു സൂര്യകാന്തിപ്പൂ വിത്തു പാകിയ
തടത്തിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന ആേര്യാഗ്യമുള്ള പുല്ലുകൾ
അയാൾ കൗതുകപൂർവ്വം േനാക്കി. പിെന്ന കള്ളിെച്ചടി�
കൾ. അവ േതാട്ടത്തിനകത്തും േവലിക്കരുകിലും അച�
ഞ്ചലരായി നിലെകാണ്ടു. െവള്ളമില്ലായ്മ അവർക്കു് ഒരു
വിഷമവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.

േതാട്ടക്കാരൻ െതാട്ടിെയടുത്തു് കിണറ്റു കരയിേലക്കു നട�
ന്നു. െവള്ളം മുക്കി േതാട്ടത്തിൽ നന തുടങ്ങി. ചൂടുള്ള
മണ്ണിൽ െവള്ളം വീണേപ്പാൾ മാദകമായ മണം െപാ�
ങ്ങി. സാവധാനത്തിൽ അപ്പെച്ചടികൾ തലയുയർത്തി,
ചിരിച്ചു്, കാറ്റിലാടി വാസന പുറത്തുവിട്ടു.

അയാൾ ചിരിച്ചു. അയാൾ ചുറ്റും മറന്നു. സ്വയം മറന്നു.
േതാട്ടത്തിെല കാടന്മാരായ മക്കെള അയാൾ പുണർന്നു.
അവെര ഉമ്മ െവച്ചു.

പിെന്ന സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ തയ്യാറായേപ്പാൾ ആ
േതാട്ടക്കാരൻ വീണ്ടും പരിസരേബാധമുള്ളവനായി ചുറ്റും
േനാക്കി. മാളികയുെട മട്ടുപ്പാവിൽ പ്രഭു അനക്കമില്ലാെത
നില്ക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം പിന്നിൽനിന്നു വരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖം വ്യക്തമല്ല. േതാട്ടക്കാരൻ െഞട്ടി.
അയാൾ ഓർമ്മിച്ചു. അയാളുെട ആഹ്ലാദം പറന്നു. ദുഃഖ�
വും േപറി അയാൾ േതാട്ടത്തിന്നു പുറത്തു കടന്നു്, മാളി�
കയുെട േനർക്കു് നടന്നു. മാളികയുെട ഔന്നത്യം നിഴൽ�
വിരിച്ച മുറ്റത്തു് അയാൾ നിന്നു; തലയുയർത്തി േനാക്കി.
പ്രഭുവിെന്റ മുഖം അേപ്പാഴും സ്പഷ്ടമല്ല. തലകുനിച്ചുെകാ�
ണ്ടു േതാട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു.

പ്രേഭാ! അവിടുന്നു്
എെന്റ കുടുംബെത്ത�
പ്പറ്റി പറഞ്ഞതു ശരി�
യാണു്. എെന്റ െക�
ട്ടിയവളും മക്കളും
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
പകുതിപ്പട്ടിണിയാ�
ണു്. അവിടുന്നു തരു�
ന്ന ശമ്പളവും കിട്ടി�
യിെല്ലങ്കിൽ അവർ
മുഴുപ്പട്ടിണിയുമാകും.
സാരമില്ല. അവർ
അങ്ങെന വളരുന്ന�
തിൽ എനിക്കു വിഷ�
മമില്ല. പേക്ഷ, ഈ
േതാട്ടം വിട്ടുേപാകു�
ന്നതിൽ എനിക്കു
സങ്കടമുണ്ടു്. അങ്ങു്
എനിക്കു ശമ്പളം തന്നിെല്ലങ്കിലും േവണ്ടില്ല, ഞാൻ ഈ
േതാട്ടത്തിൽ പണി െചേയ്താെട്ട?

അയാൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രാകൃതനായ
ഒരു േതാട്ടക്കാരനായിരുന്നു.

□



ഇ.ഹരികുമാർ
1943 ജൂൈല 13-നു് െപാന്നാനിയിൽ ജന�
നം. അച്ഛൻ മഹാകവി ഇടേശ്ശരി േഗാവിന്ദൻ
നായർ. അമ്മ ഇടക്കണ്ടി ജാനകി അമ്മ.
കൽക്കത്തയിൽ വച്ച് ബി.എ.പാസ്സായി.
1972-ൽ ലളിതെയ വിവാഹം െചയ്തു. മകൻ

അജയ് വിവാഹിതനാണു് (ഭാര്യ: ശുഭ). കൽക്കത്ത, ദില്ലി,
േബാംെബ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ േജാലിെയടുത്തു. 1983-ൽ േക�
രളത്തിേലയ്ക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. 1962 െതാട്ടു് െചറുകഥകെളഴുതി തു�
ടങ്ങി. ആദ്യെത്ത കഥാസമാഹാരം ‘കൂറകൾ’ 72-ൽ പ്രസിദ്ധ�
െപ്പടുത്തി. പതിനഞ്ചു കഥാസമാഹാരങ്ങളും ഒമ്പതു് േനാവലുക�
ളും ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പും പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. 2020 മാർ�
ച്ചു മാസം 23-നു അേദ്ദഹം അന്തരിച്ചു.

പുരസ് കാരങ്ങൾ

1. 1988-െല േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ് കാരം ‘ദി�
േനാസറിെന്റ കുട്ടി’ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനു്.

2. 1997-െല പത്മരാജൻ പുരസ് കാരം ‘പച്ചപ്പയ്യിെന പിടി�
ക്കാൻ’ എന്ന കഥയ്ക്ക്.

3. 1998-െല നാലപ്പാടൻ പുരസ് കാരം ‘സൂക്ഷിച്ചുവച്ച മയിൽ�
പ്പീലി’ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനു്.

4. 2006-െല കഥാപീഠം പുരസ് കാരം ‘അനിതയുെട വീടു് ’
എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനു്.

5. 2012-െല ഏറ്റവും മികച്ച കഥയ്ക്കുള്ള േകരള േസ്റ്ററ്റു് ചലച്ചി�
ത്ര അക്കാദമി അവാർഡ് ‘ശ്രീപാർവ്വതിയുെട പാദം’
എന്ന കഥയ്ക്ക്. ആഡിേയാ റിക്കാർഡിങ്, െവബ് ഡി�
ൈസനിങ്, മൾട്ടിമീഡിയ െപ്രാഡക്ഷൻ, പുസ്തകപ്രസി�
ദ്ധീകരണം എന്നിവയിൽ ഏർെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. 1998 മുതൽ
2004 വെര േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗമായിരുന്നു.

കൃതികൾ
െചറുകഥാസമാഹാരങ്ങൾ

1. വൃഷഭത്തിെന്റ കണ്ണ്
2. കുങ്കുമം വിതറിയ വഴികൾ
3. ദിേനാസറിെന്റ കുട്ടി
4. കാനഡയിൽ നിെന്നാരു രാജകുമാരി
5. ശ്രീപാർവ്വതിയുെട പാദം
6. സൂക്ഷിച്ചുവച്ച മയിൽപ്പീലി
7. പച്ചപ്പയ്യിെന പിടിക്കാൻ
8. ദൂെര ഒരു നഗരത്തിൽ
9. കറുത്ത തമ്പ്രാട്ടി

10. അനിതയുെട വീടു്
11. നഗരവാസിയായ ഒരു കുട്ടി
12. െവള്ളിത്തിരയിെലന്നേപാെല

േനാവലുകൾ

1. ഉറങ്ങുന്ന സർപ്പങ്ങൾ + ശാപശില
2. ആസക്തിയുെട അഗ്നിനാളങ്ങൾ
3. ഒരു കുടുംബപുരാണം
4. എഞ്ചിൻൈഡ്രവെറ സ് േനഹിച്ച െപൺകുട്ടി
5. അയനങ്ങൾ
6. അറിയാത്തലങ്ങളിേലയ്ക്ക്
7. െകാച്ചമ്പ്രാട്ടി
8. പ്രണയത്തിെനാരു േസാഫ്റ്റ് െവയർ
9. തടാകതീരത്ത്

േനാവെലറ്റ്

1. എേപ്പാഴും സ്തുതിയായിരിക്കെട്ട

ഏകാങ്കം

1. സംവിധായകെനേത്തടി ഒരു കഥാപാത്രം

ഓർമ്മകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ

1. നീ എവിെടയാെണങ്കിലും
2. ഈ ഓർമ്മകൾ മരിക്കാതിരിക്കെട്ട
3. എെന്റ സ്ത്രീപക്ഷകഥകെളപ്പറ്റി

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ



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 പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും 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 ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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