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സാഹിത്യവാരഫലം

1969/10/12-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ജീവിതവസ്തുത ജീവിതസത്യം
ൈചനയിെല ചാങ് ത്യുലിങ് എന്ന കവി എഴുതിയ ഒരു
േപ്രമഗാനം േകൾക്കുക:
“അതാ, മൃദുവായ െവളുത്ത ൈകകളി
േലയ്ക്കു ചരിഞ്ഞു്, വാതായനത്തിനു് അടു
ത്തിരുന്നു് സ്വപ്നം കാണുന്ന യുവതി…

മഞ്ഞനദിയുെട തീരത്തുള്ള അവളുെട
മഹാസൗധം കണ്ടല്ല ഞാൻ അവെള
േസ്നഹിക്കുന്നതു്. ഒരു െകാച്ചരളിയില
നദിയിലൂെട ഒഴുകിവരാൻ േവണ്ടി അവൾ
താഴേത്തക്കിട്ടുെവന്നതു് െകാണ്ടാണു
ഞാൻ അവെള േപ്രമിക്കുന്നതു്… മലകളി
േല മെഞ്ഞന്നേപാെല പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കു
ന്ന പീച്ച് വൃക്ഷങ്ങളുെട സൗരഭ്യം എന്നി
േലയ്ക്കു െകാണ്ടുവന്നു എന്നതുെകാണ്ടല്ല
ഞാൻ കിഴക്കൻകാറ്റിെന ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
തു്. ഞാൻ അതിെന േസ്നഹിക്കുന്നതു്,
അതു് ആ െകാച്ചരളിയിലെയ എെന്റ
വഞ്ചിക്കടുേത്തയ്ക്കു െകാണ്ടുവന്നു എന്നതി
നാലാണു്… ആ െകാച്ചരളിയില… േമാഹ
നമായ വസന്തം വീണ്ടും പുഷ്പിച്ചുെവന്നു്
എെന്ന അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുെകാ
ണ്ടല്ല ഞാനതിെന ഇഷ്ടെപ്പടുന്നതു്. സ്വ
പ്നം കാണുന്ന ആ യുവതി സൂചിെകാണ്ടു്
അതിെലാരു േപരു സുഷിരങ്ങളാൽ എഴു
തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണു്—ആ
േപരു് എെന്റ േപരാണു് എന്നതിനാലാ
ണു്—ഞാനതിെന ഇഷ്ടെപ്പടുന്നതു്.”

ഭാവസംദൃബ്ധതയും സു
സൂക്ഷ്മതയുമാണു് ഈ
ഗാനത്തിെന്റ മുദ്രകൾ.
ഈ ഗുണങ്ങൾ കവിത
യ്ക്കുമാത്രമല്ല അത്യന്താ
േപക്ഷിതമായിട്ടുള്ളതു്.
െചറുകഥയ്ക്കും ശില്പത്തി
നും േനാവലിനും ചിത്ര
ത്തിനുെമാെക്ക മേനാ
ഹാരിത നല്കുന്നതു് ഈ
ഗുണങ്ങൾ തെന്ന. കല
െയസ്സംബന്ധിച്ച ഈ
അടിസ്ഥാനതത്ത്വം
ശ്രീ. പി. സ്റ്റാൻലി ഗ്ര
ഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിനു
െതളിവു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ “മുേസ്സാളിനിയുെട
ചാങ് ത്യുലിങ്
പട്ടി” എന്ന െചറുകഥ
തെന്ന (മലയാളനാടു്- ലക്കം 19.) കപ്പലണ്ടിയും പഞ്ച
സാര മുട്ടായിയും വില്ക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധനാണു് മുേസ്സാളി
നി. അയാളുെട മകളാണു് േഗ്രസി. മുേസ്സാളിനിക്കു് വയ
സ്സനായ ഒരു പട്ടിയുണ്ടു്. ഒരു ദിവസം േഗ്രസിയും പട്ടി
യും ഒരുമിച്ചുകിടന്നു. “അവൾ ഉരുകി, അവൾ പുളഞ്ഞു,
അവൾ അഗ്നിയായി. അവളുെട നഗ്നമായ നാഭിച്ചുഴി
യിൽ അവൻ നക്കി” േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ മുേസ്സാളി
നിയുെട പാണ്ടുപിടിച്ച പട്ടി ചത്തുമലച്ചുകിടക്കുന്നു, വാ
യനക്കാരുെട ഭാഗ്യം െകാണ്ടു് കഥാകാരൻ നടന്ന കാ
ര്യം പച്ചയായി പറഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും എെന്താരു മാലി
ന്യം വലിച്ചുകൂട്ടലാണിതു് ! സാഹിത്യകാരനു് അവശ്യം
േവണ്ടതു് വിേവചനമാണു്, അഭിരുചിയാണു്. ഈ കഥ
യുെട “മൃഗീയത”യുെട േനർക്കല്ല ഞാൻ ഉപലാഭം െചാ
രിയുന്നതു്. ഇതിെന്റ കലാശൂന്യതയുെട േനർക്കാണു്.
അതാ, അങ്ങകെല കാണുന്ന നീലനിറമാർന്ന പർവ്വ
തപംക്തികളിൽ െവള്ളിെവളിച്ചം ഒരു െകാടുമുടിയിൽ
നിന്നു് മെറ്റാരു െകാടുമുടിയിേലക്കു് കുതിച്ചുചാടുകയാ
ണു്. അന്തരീക്ഷമാെക പനിനീർപ്പൂക്കൾ വിടർന്നുനില്ക്കു
ന്നു, ഈ പ്രകാശവും കാന്തിയും സാഹിത്യത്തിൽനിന്നും
നമുക്കു് കിട്ടുന്നില്ലേല്ലാ. മുേസ്സാളിനിയുെട പട്ടിെയ വിട്ടി
ട്ടു് ശ്രീ. പവനെന്റ “സന്യാസി”യിേലക്കു് േപായാേലാ?
സ്റ്റാൻലിെയേപ്പാെല പവനനും ആഖ്യാനപാടവം കാ
ണിക്കുന്നുെവന്നു് നാം പറയും. പേക്ഷ, ആഖ്യാന പാട
വംെകാണ്ടുമാത്രം ഒരു കഥയും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടില്ലേല്ലാ.
ഒരു സന്യാസി ഒരു സാധുസ്ത്രീെയ ഗർഭിണിയാക്കി.
അയാൾ അവൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിനടുത്തു് സംവത്സ
രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വന്നു പാർക്കുന്നു. യജമാനനും െകാച്ച
മ്മയും നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ടും അവൾ അയാളുെട ഭവനത്തിൽ
േപാകുന്നില്ല. അതു് ധിക്കാരമായി അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ച
േപ്പാൾ അവൾ സത്യംപറഞ്ഞു: “സാർ എെന്ന രക്ഷിക്ക
ണം. എെന്റ ഈ െകാച്ചിെന്റ തന്ത ആ കള്ളസ്സന്യാസി
യാണു്. അയാൾ ഇനിയും എെന്ന പിഴപ്പിക്കും.” കള്ള
സ്സന്യാസിമാരുെട േനർക്കു് കഥാകാരനുള്ള പുച്ഛം ഈ
കഥയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടു്. എങ്കിലും അതു കല
യുെട േലാകേത്തക്കു കടക്കുന്നില്ല. അതിെന്റ കാരണ
െത്തക്കുറിച്ചു് ഞാൻ ആേലാചിച്ചുേനാക്കി, പറയാനുള്ള
തു് മുഴുവൻ പറയുന്നതല്ല കല. കലാകാരൻ ജീവിതവസ്തു
തെയ പ്രതിഭെകാണ്ടു് ജയിച്ചടക്കി ഒരുന്നതമായ ആർ
ജ്ജവേത്താെട ആവിഷ്കരിക്കണം. അേപ്പാൾ അനുവാ
ചകരായ നാം എത്രകണ്ടു ശ്രമിച്ചാലും കാണാൻ കഴി
യാത്ത ജീവിതസത്യം കലാകാരൻ കാണും. നമുക്കു
േവണ്ടി അേദ്ദഹം അതാവിഷ്കരിക്കും. അതു ദർശിക്കുന്ന
നാം അദ്ഭുതാധീനരാകും. ഇെതാന്നും പവനെന്റ കഥ
യില്ലില്ല.
മുൾക്ക്രാജ് ആന
ന്ദിെന്റ ഒരു െചറുകഥ
െയ ഉദാഹരണമാക്കി
െക്കാണ്ട് ഞാനിതു വി
ശദീകരിക്കാം. േഹാളി
ഉത്സവം. അതിൽ പങ്കു
െകാള്ളാൻ അച്ഛനും
മകനും വരികയാണു്.
അഞ്ചുവയസ്സു് പ്രായം
വരുന്ന ആ കുട്ടി മഴവി
ല്ലിെന്റ മേനാഹാരിത
കലർന്ന ബലൂണുകൾ
മുൾക്ക് രാജ് ആനന്ദ്
കണ്ടു് “അച്ഛാ, എനി
ക്കു ബലൂൺ േവണം” എന്നുപറഞ്ഞു നില്പായി, അച്ഛ
നാകെട്ട േകാപത്താൽ ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകേളാടുകൂടി,
“വരു കുട്ടി, വരു” എന്നുവിളിച്ചു. അവൻ നടന്നു. മധുരപ
ലഹാരങ്ങൾ വില്ക്കുന്ന സ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാൾ അവൻ
നിന്നു, “രസഗുള, ജിേലബി, ബൂർഫി” ശബ്ദം ഉയരുക
യാണു്. കുട്ടി പറഞ്ഞു: “അച്ഛാ, എനിക്കു ബൂർഫി േവ
ണം,” അച്ഛൻ േകാപിഷ്ഠനായ് ശാസിച്ചു. “കടയിെല
പലഹാരം േവണെമന്നു പറയരുെതന്നു് ഞാൻ പറ
ഞ്ഞിട്ടിേല്ല?” കുട്ടി അച്ഛേനാെടാരുമിച്ചു നടന്നു. േറാസാ
പ്പൂഹാരം വില്ക്കുന്നിടത്തു വന്നേപ്പാൾ അവൻ പറഞ്ഞു,
“അച്ഛാ എനിക്കു ഹാരം േവണം” അച്ഛൻ അേപ്പാഴും
അവെന ശകാരിച്ചു. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും
കയറിയിരുന്നു കറങ്ങുന്ന ഒരു ‘കുറക്കി’െന്റ അടുെത്ത
ത്തിയേപ്പാൾ അവൻ പറയുകയായി. “അച്ഛാ, എനിക്കി
തിൽ കയറണം. മറുപടിയില്ല. അവൻ തിരിഞ്ഞുേനാ
ക്കിയേപ്പാൾ അച്ഛെന കാണാനില്ല. അേദ്ദഹം ആൾ
ക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ എവിെടേയാ അകെപ്പട്ടുേപായി. കു
ട്ടി ഉച്ചത്തിൽ കരയുകയാണു്. അവെന ആശ്വസിപ്പി
ക്കാൻ േവണ്ടി പ്രായം കൂടിയ ഒരാൾ അവെന എടുത്തു.
എന്നിട്ടു കുറക്കിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി േചാദി
ച്ചു. “കുട്ടി, നിെന്ന ഇതിൽ കയറ്റേട്ടാ?’ അവൻ നിലവിളി
ച്ചുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു: “എനിെക്കെന്റ അച്ഛെന കണ്ടാൽ
മതി”. മധുരപലഹാരങ്ങൾ വില്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തുെചന്നു്
അയാൾ േചാദിച്ചു: “മകേന, നിനക്കു് ഏതു് പലഹാ
രം േവണം.” അവൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു “എനിെക്കെന്റ
അച്ഛെന കണ്ടാൽ മതി,” ഒടുവിൽ ബലൂൺ വില്ക്കുന്നിട
ത്തുെചന്നു് അയാൾ േചാദിച്ചു. “ഈ ബലൂൺ വാങ്ങിത്ത
രേട്ടാ നിനക്കു് ?” െതാണ്ടെപാട്ടുമാറു് നിലവിളിച്ചുെകാ
ണ്ടു് അവൻ പറഞ്ഞു: “എനിെക്കെന്റ അച്ഛെന കണ്ടാൽ
മതി.’ ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിെന്റ ശക്തിെയ എനിക്കു്
േബാധ്യെപ്പടുത്തിത്തന്ന കഥയാണിതു്. ഇതു വായിക്കു
േമ്പാൾ നാം എത്ര ശ്രമിച്ചാലും കാണാത്ത ഒരു ജീവിത
സത്യെത്ത മുൾക്ക് രാജ് ആനന്ദ് നെമ്മ കാണിച്ചു തരി
കയാണു്. അതു ദർശിച്ചാണു് നമുക്കു് അത്ഭുതം. ഈ ജീ
വിത സത്യാവിഷ്ക്കരണം ഉന്നതമായ ആർജ്ജവത്താലാ
ണു് േചേതാഹരമാകുന്നതു്, സ്റ്റാൻലിയുേടയും പവന
െന്റയും കഥകൾക്കു് ഈ ഗുണമില്ല.
അവരുെട കഥകൾ മാ
ത്രമല്ല ശ്രീ. പി. ആർ.
നാഥൻ പട്ടാമ്പിയുെട
‘നീരാളി’ എന്ന കഥയും
(മലയാളനാടു്-ലക്കം
19) ജീവിതസത്യത്തി
െന്റ ആേലഖനത്താൽ
മേനാഹരമാകുന്നില്ല.
ജീവിതവസ്തുത അവിെട
യുണ്ടു്. ഒരുേദ്യാഗസ്ഥ—
േമാപ്പസാങ്
നിംേഫാേമനിയയുള്ള
ഒരു സ്ത്രീ—ഒരു കീഴ്ജീവനക്കാരെന ൈലംഗികേവഴ്ച
യിൽ പങ്കുെകാള്ളിക്കുന്നതിെന വർണ്ണിക്കുകയാണു്
കഥാകാരൻ. ജീവിതവസ്തുതയുെട പിന്നിൽ ജീവിതസ
ത്യം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുൾക്ക് രാജ് ആനന്ദിെനേപ്പാ
െലയുള്ള ക്രാന്തദർശികളായ കലാകാരന്മാർേക്ക അതു
കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂ. കഥാകാരന്മാർക്കു് ഏതു വിഷ
യവും ൈകകാര്യം െചയ്യാം. േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ My land
lady എന്ന കഥ ശ്രീ. പി. ആർ. നാഥൻ വായിച്ചുേനാ
ക്കെട്ട. പ്രായംകൂടിയ സ്ത്രീയും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മി
ലുള്ള ൈലംഗികേവഴ്ചയാണു് അതിെല പ്രതിപാദ്യം.
പേക്ഷ, അനുഗ്രഹീതനായ ആ കലാകാരൻ ആ വിഷ
യെത്ത കലാസുന്ദരമാക്കി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. സ്ത്രീയുെട
ബുദ്ധിശൂന്യമായ േപ്രമം കണ്ടു് സഹതപിക്കുകയും പുരു
ഷെന്റ ക്രൂരത കണ്ടു േദഷ്യെപ്പടുകയും െചയ്യാറുണ്ടു് കഥാ
കടുരന്മാർ. മലയാളരാജ്യം വാരികയിൽ (13-ാം ലക്കം)
‘േഫാർമാലിറ്റി’ എന്ന െചറുകഥ എഴുതിയ ശ്രീ. താണ
പ്പൻ അങ്ങെനയുള്ള ഒരു കഥാകാരനാണു്. നിഷ്ക്കളങ്ക
യായ സ്ത്രീ, അവൾ നിർവ്യാജമായി ഒരുവെന േസ്നഹിച്ചു.
അയാളാകെട്ട മെറ്റാരു സ്ത്രീെയ വിവാഹം െചയ്യാനുള്ള
നിശ്ചയേത്താെട അവെള വിട്ടുേപാകുന്നു. ഹതഭാഗ്യ
യായ ആ കാമുകിയുെട ഉത്ക്കടവികാരങ്ങെള പ്രശാന്ത
തേയാെട നിസ്സംഗതേയാെട ആേലഖനം െചയ്യുന്ന താ
ണപ്പെന്റ കഥ എനിക്കിഷ്ടമായി. ആവർത്തിച്ചു പറയ
േട്ട, ആന്തരമായി ദുഃഖിക്കുകയും പൂർവ്വസ്മരണകളിൽ വീ
ണു് തീവ്രേവദന അനുഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു സാ
ധുസ്ത്രീെയ വികാരത്തിെന്റ പ്രശാന്തതേയാടും പ്രശാന്ത
തയുെട ൈവകാരികത്വേത്താടും ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലാ
ണു് ഈ കഥയുെട വിജയമിരിക്കുന്നതു്. ശ്രീ. നിലമ്പൂർ
ജയപ്രകാശ് മലയാളരാജ്യം വാരികയിൽ എഴുതിയ
‘നക്ഷത്രമാളിക’ എന്ന െചറുകഥയ്ക്കു കാവ്യാത്മകമായ
ഒരാശയമുണ്ടു്. അച്ഛെന്റ മരണം ജനിപ്പിച്ച വിഷാദചി
ന്തകൾക്കു് അടിമെപ്പട്ടുനില്ക്കുന്ന ഒരു തരുണി സ്വന്തം വി
വാഹെത്തക്കുറിച്ചുകൂടി ആേലാചിക്കുന്നു. ആ ചിന്തകൾ
ക്കു് കാവ്യാത്മകമായ ഒരു പരിേവഷം നൽകുകയാണു്
കഥാകാരൻ. പേക്ഷ, അതിെന അേദ്ദഹം േവണ്ടരീതി
യിൽ വികസിപ്പിച്ചും െകാണ്ടു വന്നിട്ടില്ല. വികാസത്തിനു
വളെരെയാന്നും എഴുേതണ്ടതില്ല ‘ഞാെനാരു വൃക്ഷേമാ
െചടിേയാ ആയിരുെന്നങ്കിൽ വസന്തത്തിെന്റ മൃദുലസ്പർ
ശം ഞാനറിയുമായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഞാെനാരു പുരുഷ
നായതു െകാണ്ടു്… എെന്റ ആഹ്ലാദത്തിൽ അത്ഭുതെപ്പ
ടാതിരിക്കും.” ആഹ്ലാദെമന്ന വികാരത്തിെന്റ അത്ഭുതാ
വഹമായ വികാസമാണു് ഇവിെട നാം കാണുക:
യുവതികൾ സ്വപ്നം കാ
ണുന്നവരേല്ല? കാണു
ന്നവരായിരുന്നു എന്നു
േവണം പറയാൻ.
ഇന്നെത്ത യുവതികൾ
ഉജ്ജ്വല ചിന്തകളിൽ മു
ഴുകുന്നവരാണു്. അവർ
ക്കു സ്വപ്നങ്ങൾ േവണ്ട.
അവരുെട നിശ്ശബ്ദത
യും ലജ്ജയും ഒരുകാല
േസതു
ത്തു് സംഗീതം േപാെല
മേനാഹരമായിരുന്നു. ഇന്നു ബഹളം കൂട്ടാൻ, ലജ്ജാ
രഹിതകളായി നടക്കുവാനാണു് അവർക്കു് കൗതുകം
എങ്കിലും, എെന്നേപ്പാെല പ്രതിേലാമചിന്താഗതിയു
ള്ളവർക്കു സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളായിത്തെന്ന നടക്കണെമ
ന്നാണു് ആഗ്രഹം. മേനാഹരമായി വസ്ത്രധാരണം െച
യ്തു, കെണ്ണഴുതി െപാട്ടുെതാട്ടു് പൂചൂടിനടക്കുന്ന തരുണി
സത്യംതെന്നയാണു്. തലമുടി അനാകർഷകമായി വള
ച്ചുെകട്ടി പുരുഷെന്റ േകാട്ടും ധരിച്ചു് സ്െറ്റേതാേസ്ക്കാപ്പും
കറക്കി നടക്കുന്ന തരുണി അസത്യമാണു്. അവൾ േരാ
ഗം േഭദമാക്കുമായിരിക്കും. പേക്ഷ, സത്യമല്ല, സ്വപ്നമ
ല്ല. സ്വപ്നംകാണുന്ന ഒരു യുവതിെയ ശ്രീ. േസതു ‘തമ
േസാ മാ േജ്യാതിർഗ്ഗമയ’ എന്ന െചറുകഥയിൽ ചിത്രീക
രിക്കുന്നു (മാതൃഭൂമി ലക്കം 29). ഒരു ഭാവഗാനംേപാെല
മേനാഹരമായിരിക്കുന്നു േസതുവിെന്റ െചറുകഥ. തരു
ണിയുെട വികാരങ്ങെള, ചിന്തകെള എത്ര കലാത്മകമാ
യിട്ടാണു കഥാകാരൻ സ്ഫുടീകരിക്കുന്നതു് !
ഈ േലാകത്തു് ദുസ്സഹമായി പലതുമുണ്ടു്. അവയിൽ
ഏറ്റവും ദുസ്സഹം ഫലിേതാക്തിക്കു വാസനയില്ലാത്ത
യാൾ ഫലിതം പറയുന്നതാണു്. കുഞ്ഞിനു മാലയും
കാതിലിടുന്ന വളയവും ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാ
രെന ഏല്പിച്ച മുന്നൂറുരൂപ തിരിച്ചുവാങ്ങാൻ െചല്ലുന്ന
ഒരുവൻ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരെന്റ കഷ്ടപ്പാടുകണ്ടു് ൈക
യിലിരുന്ന രൂപ അയാൾക്കു് െകാടുത്തിട്ടു തിരിച്ചുവരു
ന്നതിെന്റ കഥ പറയുകയാണു് ശ്രീ. െക. വി. ചന്ദ്രേശ
ഖരൻ (ഓപ്പേറഷൻ കുന്നു് എന്ന െചറുകഥ—മാതൃഭൂമി
ലക്കം 29). അക്കഥ അേദ്ദഹം േനേരയങ്ങു പറഞ്ഞാൽ
മതിയായിരുന്നു. അതുെചയ്യാെത ഫലിതാത്മകമായി
ആഖ്യാനം നിർവ്വഹിക്കുകയാണു്. ഫലം ദയനീയവും.
നർേമ്മാക്തിക്കു് കഴിവില്ലാത്തവർ അതിനു േവണ്ടി
യത്നിക്കാതിരിക്കെട്ട.
കവിതയിൽ മാത്രമല്ല െചറുകഥയിലുമുണ്ടു് അത്യന്താ
ധുനികത. “കാമുകി, കവി, ഒരു കത്തു് ” എന്നേപരിൽ
“കുങ്കുമം വാരിക”യിൽ (ലക്കം 4) ശ്രീ. നാരായണൻകു
ട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുെറ വാക്യങ്ങൾ കഥയാണേത്ര.
ഞാൻ എെന്റ പരാജയം സമ്മതിക്കുന്നു, “പടച്ചവനാ
െണ എനിക്കിതു മനസ്സിലായില്ല”. ഈ കഥയുെണ്ടങ്കി
ലും നാലാം ലക്കം “കുങ്കുമം വാരിക” ശ്രേദ്ധയമാണു്.
ശ്രീ. എസ്. െക. െപാെറ്റക്കാടിെന്റ “ഒരു േദശത്തിെന്റ
കഥ” എന്ന േനാവൽ ഇതിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിത്തുട
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ശ്രീ. െക. ഏ. അബ്ബാസ്സിെന്റ ആരാധകനല്ല ഈ േലഖ
കൻ. കാരണം അബ്ബാസ് ഒരു സൂപ്പർജർണ്ണലിസ്റ്റ് മാ
ത്രമാെണന്നു് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതു തെന്ന.
എഴുത്തുകാരൻ ഹൃദയത്തിെന്റ അനുശാസനങ്ങെള
നിരാകരിച്ചിട്ടു് പ്രജ്ഞയുെട ആജ്ഞകെള അനുസരി
ക്കുകയും പ്രചാരണം പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും
െചയ്യുേമ്പാൾ അയാൾ ജർണ്ണിലിസ്റ്റായി പ്രത്യക്ഷെപ്പ
ടുന്നു. അബ്ബാസ് അങ്ങെനയുള്ള ഒരു ജർണ്ണലിസ്റ്റാണു്.
േവണെമങ്കിൽ സൂപ്പർ ജർണ്ണലിസ്റ്റ് എന്നു വിളിക്കാം.
ഒക്േടാബർ അഞ്ചാം തീയതിയിെല “ജനയുഗം” വാരി
കയിൽ പരസ്യെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള “പതിമ്മൂന്നാമെത്ത
ബലിമൃഗം” എന്ന കഥ ഈ സത്യെത്ത നിേഷധിക്കു
ന്നില്ല. വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കെപ്പട്ട ഒരു െകാലപ്പുള്ളി
ഓടിേപ്പായി. അവൻ നിയമപാലകരുെട െവടിേയറ്റു.
അവൻ മരിച്ചുേപാകുെമന്നു കണ്ടേപ്പാൾ അവെന്റ ഹൃദ
യം മാറ്റിവച്ചു് രക്ഷെപ്പടുത്തി. പിന്നീടു് അവെന തൂക്കി
െക്കാല്ലും, നിയമത്തിെന്റ കർക്കശസ്വഭാവെത്ത പരി
ഹസിക്കുകയാണു് അബ്ബാസ്. കഥയ്ക്കു് പ്രതിരൂപാത്മക
സ്വഭാവവുമുണ്ടു്. എങ്കിലും േമാപ്പസാങ്ങിെന്റേയാ, െച
േക്കാവിെന്റേയാ, േഗാർക്കിയുെടേയാ ടാേഗാറിെന്റേയാ
കഥകൾ വായിക്കുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന രസാനുഭൂതി ഈ
കഥ വായിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പ്രജ്ഞയ്ക്കു് സംതൃ
പ്തി ലഭിക്കുന്നുണ്ടുതാനും. നെമ്മ ഭാവനയുെട സാമ്രാ
ജ്യത്തിേലക്കു് നയിക്കാത്ത െചറുകഥ ‘േജർണ്ണലിസം’
തെന്ന. പത്താംലക്കം ‘േദശാഭിമാനി’യിെല രണ്ടു െച
റുകഥകളും (െവളിച്ചത്തിെന്റ ശത്രുക്കൾ–ശ്രീ. േജാസഫ്
പുത്തൻതറ, ബലി–ശ്രീ. പി. െക. നടൂവണ്ണൂർ) കലയുെട
േശാഭ ആവഹിക്കുന്നില്ല. കലയിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കണം
പ്രചാരണെമന്ന തത്ത്വം ആ കഥാകാരന്മാർ വിസ്മരി
ച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രചാരണത്തിൽ തൽപരത്വമിെല്ലങ്കിലും
കഥ പരാജയെപ്പടുെമന്നതിനു മതിയായ ഒരുദാഹരണ
മുണ്ടു് േകരളശബ്ദം വാരികയിൽ (ഒക്േടാബർ 5) ശ്രീ.
ഏ. പി. കളയ്ക്കാടു് എഴുതിയ ‘പാശുപതം’ എന്ന െചറു
കഥെയക്കുറിച്ചാണു് ഞാൻ പറയുന്നതു്. കിഴവനായി
ട്ടും കലയിലുള്ള താൽപര്യം നശിക്കാത്ത ഒരു കഥക
ളി നടെനയാണു് കഥാകാരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്.
ഒടുവിൽ അയാൾ നിലവിളക്കിെന്റ മുൻപിൽ തകർന്നു
വീഴുന്നു. ആ വീഴ്ചേയാ അതിനുമുൻപുള്ള അയാളുെട ജീ
വിതേമാ നെമ്മ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. കഥാകാരൻ കഥാ
പാത്രങ്ങൾക്കു് ജീവൻ നല്കണം, പ്രതിഭയുള്ളവർേക്ക
അതിനു കഴിയൂ. ഈ ആഴ്ചയിെല കൗമുദി വാരികയിൽ
ഒരു െകാച്ചുകഥേയയുള്ളു. ശ്രീ. ഓമനക്കുട്ടൻ എഴുതിയ
‘ട്രിവാൻഡ്രം’ തിരുവനന്തപുരെത്ത കപടജീവിതെത്ത
പരിഹസിക്കുന്നു.
കവിതെയ േസ്നഹിക്കുന്നവരുണ്ടു്, അതിരു കടന്നു േസ്ന
ഹിക്കുന്നവരുണ്ടു്. അതിരുകടന്നു േസ്നഹിക്കുന്നവർ േപ്ര
മഭാജനത്തിെന്റ ൈവകല്യങ്ങെള കാണാറില്ലേല്ലാ.
എനിക്കു കവിതേയാടു േസ്നഹേമയുള്ളു. എന്നിട്ടും ശ്രീ
േരഖയുെട “കസവുേണ്ടാ കസവു” എന്ന കവിത (ജനയു
ഗം വാരിക) എനിക്കു് ആദരണീയമായി ഭവിച്ചു. എെന്റ
പ്രിയെപ്പട്ട ശിഷ്യനായ ശ്രീേരഖയുെട കാവ്യത്തിെല പ്ര
ചാരണാംശത്തിേലക്കു് ഞാൻ കണ്ണടച്ചുകളേഞ്ഞാ?
ഇല്ല. യഥാർത്ഥമായ കാവ്യപ്രേചാദനം ശ്രീേരഖയ്ക്കു
െണ്ടന്നു മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ടാണു് ഞാൻ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ കവിതെയ മാനിച്ചതു്. ത്യാഗത്തിെന്റ മൂർത്തി
മദ്ഭാവമായ േയശുവിെന അേദ്ദഹം വാഴ്ത്തുന്നു. ക്രൂരത
പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പുേരാഹിതവർഗ്ഗെത്ത അേദ്ദഹം നി
ന്ദിക്കുന്നു. ആ സ്തുതിയിലും നിന്ദയിലും കലാപരമായ
ആവശ്യകതയ്ക്കു മതിതമായ വാചാലതയുണ്ടു്. എങ്കിലും
ശ്രീേരഖ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു് കവിതയാണു്. മഹാത്മാ
ഗാന്ധിെയക്കുറിച്ചു് ശ്രീ. എം. പി. അപ്പൻ മലയാളരാ
ജ്യത്തിൽ എഴുതിയ “ആ മേനാവിശൂദ്ധി” പ്രശാന്തവും
മൃദുലവുമായ ഒരു വികാരത്തിനു് ആവിഷ്ക്കാരം നല്കുന്നു.
‘ജനയുഗം’, ‘മലയാള
രാജ്യം’, ‘മാതൃഭൂമി’ തു

ടങ്ങിയ വാരികകൾ
ഒരു സത്യം നമുക്കു് മന
സ്സിലാക്കിത്തരുന്നുണ്ടു്.
നമുക്കു െചറുകഥകളും
തുടർക്കഥകളും മതി.
സാഹിത്യെത്തക്കുറി
ച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ േവ
േണ്ട േവണ്ട! നിരൂപണ
ത്തിനു വിേധയമാകാ
എം. പി. അപ്പൻ
ത്ത സാഹിത്യകൃതിക
ളാേണാ ഇേപ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്നതു് ? അതുെകാണ്ടാേണാ
ഈ അനാസ്ഥ? ആെണങ്കിൽ അതിെനക്കാൾ ദയനീ
യമായി േവെറന്തുണ്ടു് ?
ഭൗതിക പുേരാഗതിെയക്കാൾ ആധ്യാത്മിക പുേരാഗതി
ക്കു പ്രാധാന്യമുെണ്ടന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണു് ഞാൻ,
ആ ആധ്യാത്മിക പുേരാഗതിക്കു ഗ്രന്ഥങ്ങളും കലാപ്ര
ദർശനങ്ങളും പ്രേയാജനെപ്പടും. അതുെകാണ്ടാണു്
കഴിഞ്ഞായാഴ്ച െകാല്ലം ശ്രീനാരായണ വനിതാ േകാ
േളജിൽ നടന്ന ചില കലാപരിപാടികൾക്കു പ്രാധാന്യ
മുെണ്ടന്നു് ഞാൻ പറയുന്നതു്. വള്ളേത്താളിെന്റ ‘ശിഷ്യ
നും മകനും’, ‘അച്ഛനും മകളും’ എന്നീ കാവ്യങ്ങെള നൃത്യ
നാടകമായി ആ േകാേളജിലവതരിപ്പിച്ചു. ഇത്രമാത്രം
അനുഗ്രഹീതകളായ െപൺകുട്ടികൾ ആ കലാലയത്തി
ലുണ്ടേല്ലാ? അവെര കണ്ടുപിടിച്ചു് അവരുെട പ്രാഗല്ഭ്യം
േപ്രക്ഷകർക്കു് വ്യക്തമാക്കിെക്കാടുത്ത കലാശാലാ
ധികൃതർ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. ശകുന്തളയായി
അഭിനയിച്ച മഞ്ജുള (II D. C.) ആ േവദിയിൽ നിന്നതു്
കുറച്ചുേനരേത്തക്കുമാത്രം. പേക്ഷ, ആ െപൺകുട്ടി കാ
ളിദാസ കവിതയുെട നവീനത വർദ്ധിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് േപ്ര
ക്ഷകഹൃദയത്തിൽ ശാശ്വതമായി നില്ക്കുന്നു. വിശ്വാമി
ത്രനായി അഭിനയിച്ച ശശികലയും മഞ്ജുളെയേപ്പാെല
അനുഗ്രഹീതതെന്ന. ഭൂമിയുെട ൈചതന്യം പുഷ്പങ്ങൾ
ക്കു നിറമിയറ്റുന്നതുേപാെല ഈ രണ്ടുെപൺകുട്ടികളു
െടയും കലാൈചതന്യം അവർ പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ച
കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു വർേണ്ണാജ്ജ്വലത നല്കുന്നു.
“താങ്കൾ നല്ല കഥകെളാെക്ക ചീത്തയാെണന്നു് എഴുതു
ന്നു: ചീത്തക്കഥകെളാെക്ക നല്ലതാെണന്നു എഴുതുന്നു”.
എനിക്കു് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി—പ്രീഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ പഠി
ക്കുന്ന ഒരു വിവരവുമില്ലാത്ത ഒരു െകാച്ചുകുട്ടി—എഴുതി
അയച്ച കത്തിെല വാക്യമാണിതു്. അജ്ഞയായ ഒരു

കുട്ടിയുെട നിരർത്ഥകങ്ങളായ വാക്കുകൾ എന്ന നി
ലയിൽ ഞാൻ ഇവെയ അവഗണിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു
പേക്ഷ, പ്രായം കൂടിയവർക്കും ഇങ്ങെന േതാന്നുന്നു
െണ്ടങ്കിേലാ? അവർക്കു േവണ്ടി ഞാനിത്രയും പറഞ്ഞു
െകാള്ളെട്ട. “നമ്മുെട െചറുകഥാപ്രസ്ഥാനം പാശ്ചാത്യ
സാഹിത്യത്തിൽനിന്നു രൂപം െകാണ്ടതാണു്. അതി
നാൽ അവിടുെത്ത ഉജ്ജ്വല മാതൃകകെള മനസ്സിൽ
കണ്ടുെകാണ്ടുേവണം നമ്മുെട കഥകളുെട മൂല്യം നിർണ്ണ
യിക്കാൻ. സാഹിത്യത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾ ഏതു രാജ്യ
ത്തും ഒന്നാണു്. അതിനാൽ മലയാള െചറുകഥാ സാഹി
ത്യെത്ത പ്രേത്യകമായി കാണണെമന്നു് പറയുന്നതിൽ
അർത്ഥമില്ല. ഒരു വസ്തുത കൂടി, രണ്ടു ഹൃദയങ്ങൾ ഒേര
രീതിയിൽ സ്പന്ദിക്കാറില്ല. സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിെല
പ്രാഥമിക പാഠമാണതു്.
□

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ
തിരുവനന്തപുരത്ത് വി. െക. മാധവൻ പിള്ളയുെടയും ശാരദാ
മ്മയുെടയും മകനായി 1923 മാർച്ച് 3-നു ശ്രീ എം. കൃഷ്ണൻ നാ
യർ ജനിച്ചു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േശഷം തിരുവനന്തപു
രം യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാളജിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ബിരുദാ
നന്തര ബിരുദം േനടി. പഠനത്തിനു േശഷം മലയാള സാഹി
ത്യാധ്യാപകനായി അേദ്ദഹം പല കലാലയങ്ങളിലും േസവ
നം അനുഷ്ഠിച്ചു. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാളജിൽ നി
ന്നു മലയാള വിഭാഗം തലവനായി വിരമിച്ചു.

സാഹിത്യവാരഫലം
36 വർഷേത്താളം തുടർച്ചയായി അേദ്ദ
ഹം എഴുതിയ (1969 മുതൽ മരണത്തി
നു ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യവാര

ഫലം ഒരുപേക്ഷ േലാകത്തിെല തെന്ന
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ച സാഹിത്യ പംക്തി ആയിരിക്കും. മല
യാളനാട് വാരികയിലാണ് അേദ്ദഹം
തെന്റ പംക്തി എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. മലയാളനാട് നിന്നുേപാ
യതിനു േശഷം കലാകൗമുദി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും അതിനു േശഷം
സമകാലിക മലയാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫലം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ അറി
വുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂേറാപ്പു
വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴുത്തുകാ
െര േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി. പാ
വ്േലാ െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി കവ
ബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളികളു
െട വായനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരുെട
പങ്കു െചറുതല്ല.
സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആതിഥ്യമര്യാദക്കാരനുമായിരു
ന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ കർശനമായ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിെന്റ േപരും പ്രശസ്തി
യും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമായി ഔന്ന
ത്യമുള്ള രചനകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും മെറ്റല്ലാം
വ്യർത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു.
സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ പത്രപ്രവർത്തന
ത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവിയൽ’ എന്നു വിേശ
ഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി, ‘അതുെകാണ്ടാണെല്ലാ,
ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35 വർഷമായി സാഹിത്യ വാ
രഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകരമായ
രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാള്ളുന്ന നർമവും മലയാളികളു
െട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാത്മക
വുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാഹിത്യ വാരഫലെത്ത വായന
ക്കാർക്കു പ്രിയങ്കരമാക്കി.

1995 ജൂൺ 25-ന് കലാകൗമുദി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്ത്.

അതിഗഹനമായ വായനയുെട ഉടമയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നാ
യർ. ഓേട്ടാറിക്ഷാ ൈഡ്രവർമാർ മുതൽ േകാേളജ് െപ്രാഫ
സർമാർ വെരയും നവകവികൾ മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വെര
യും സാഹിത്യവാരഫലത്തിെന്റ പുതിയ ലക്കങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
കാത്തിരുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ മൗലികതയുള്ള എഴു
ത്തുകാർ ഇെല്ലന്നും േടാൾേസ്റ്റായിയും േതാമസ് മാനുമായി താ
രതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ ബഹുദൂ
രം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരെത്ത സായാഹ്ന നടത്തക്കാർക്ക് പരിചിത
നായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നായർ. ഇന്ത്യൻ േകാഫി െഹൗസിെല
പതിവുകാരനായിരുന്ന അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരെത്ത േമാ
േഡൺ ബുക് െസന്ററിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകനും ഉപയുക്താ
വുമായിരുന്നു. സാഹിത്യരംഗെത്ത േസവനങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹ
ത്തിനു ജി. െക. േഗാെയങ്ക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. േകരള യൂണിേവ
ഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾക്കായി ഒരു പ്രദർ
ശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ കാല ഉപന്യാസങ്ങ
ളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സന്നിധാന
ത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നു (1979), സാഹിത്യ
വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർശന
ത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.
െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു സ്വകാര്യ
ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു. ന്യുേമാണിയയും
ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമായിരുന്നു മരണ കാരണം.
(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിനും വാരഫലത്തിെല ചിത്രങ്ങൾക്കും വിക്കി

പ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)

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 പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും 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

