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സാഹിത്യവാരഫലം
1969/10/19-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

‘ഓമേന ഉറങ്ങൂ; ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽനി�
െന്ന…’

േഷക് സ്പിയർ

ഞാൻ ഇെതഴുതു�
േമ്പാൾ എെന്റ വിഷാ�
ദഭാരം േപാെല കാർ�
േമ്മഘങ്ങൾ അന്ത�
രീക്ഷത്തിെലങ്ങും നി�
റഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. ഇതു�
വെരയുണ്ടായിരുന്ന
ആഹ്ലാദെമവിെട?
ഈ വിഷാദെമവിെട?
ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നു
രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ നമു�
ക്കു് സാഹിത്യെത്ത
ശരണം പ്രപിക്കാം. ‘മലയാളനാടി’െന്റ 20-ാം ലക്കം
എെന്റ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു. “ജീവിതം ദുഃഖിക്കാനുള്ളത�
ല്ല, ആഹ്ലാദിക്കാനുള്ളതാണു്. എെന്നേപ്പാെല മധുര�
മായി മന്ദഹസിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ.” എെന്നാരു െകാച്ചു
െപൺകുട്ടി ഈ വാരികയുെട പുറംതാളിലിരുന്നുെകാ�
ണ്ടു നേമ്മാടു പറയുന്നു. ആ കുട്ടിയുെട നിഷ്കളങ്കമായ മു�
ഖംകണ്ടു വിഷാദെമാെട്ടാെക്ക അകന്നു് നാം ‘മലയാ�
ളനാട്ടി’െല കഥാപ്രപഞ്ചത്തിേലയ്ക്കു കടക്കുകയാണു്.
ശ്രീ. എം.എം. വർഗ്ഗീസ്സിെന്റ ‘പതനം’ എന്ന െചറുക�
ഥയാണു് ആദ്യമായി നമ്മുെട ശ്രദ്ധയിൽെപ്പടുന്നതു്.
പലരും പല പ്രാവശ്യവും ൈകകാര്യം െചയ്തിട്ടുള്ള വി�
ഷയം തെന്നയാണു് വർഗ്ഗീസും ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന�
തു്. അതിൽ െതറ്റുെണ്ടന്നല്ല, ഏതു വിഷയം പ്രതിപാ�
ദനം െചയ്താലും കഥാകാരെന്റ മുദ്ര കഥയിലുണ്ടായി�
രുന്നാൽ മതി. േഫ്ലാബറിെന്റ ‘മദാംബൗറി’യുേടയും
േടാൾസ് േറ്റായിയുെട ‘അന്നാകേരനീന’യുെടയും വിഷ�
യം ഒന്നുതെന്ന. പേക്ഷ, രണ്ടും വിഭിന്നങ്ങളായ േനാവ�
ലുകളാണു്. എന്താണു് ‘പതന’ത്തിെന്റ പ്രതിപാദ്യം?
കാമുകനു കാമുകിെയ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തുവച്ചുകി�
ട്ടി, എന്നിട്ടും അയാൾ അവെള മലിനെപ്പടുത്തിയില്ല.
അയാളുെട േസ്നഹത്തിനു വിശൂദ്ധിയുള്ളതുെകാണ്ടു് കാ�
േമാൽസുകതയിേലയ്ക്കു വഴുതിവീഴാൻ അയാൾക്കു സാ�
ധിക്കുന്നിെല്ലന്നാണു് നാം മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു്. എങ്കി�
ലും ഫണമുയർത്തിയ കാമത്തിനു് ആെരെയങ്കിലും ദം�
ശിേച്ച മതിയാകൂ. ഒരു േവശ്യെയ വിളിച്ചു കാമുകിയാ�
യി സങ്കല്പിച്ചുെകാണ്ടു് അയാൾ ശാരീരികേവഴ്ചയിേലർ�
െപ്പട്ടു. “വിഷയത്തിനു നവീനതയിെല്ലങ്കിലും ഇതാ ഇവി�
െടയുണ്ടു് കഥാകാരെന്റ വ്യക്തി മുദ്ര” എന്നു് ഈ കഥ
വായിക്കുന്നയാളിനു് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
ശുഷ്ക്കങ്ങളായ വാക്യങ്ങളിലൂെട ഗർഹണീമായ ൈവഷ�
യികത്വം ആവിഷ്കൃതമാകുേമ്പാൾ അനാഗതാർത്തവ�
കൾ രസിക്കും, അവരുെട കണ്ണുകൾ ആർദ്രങ്ങളാകും.
പേക്ഷ, എെന്നേപ്പാെല പ്രായം കൂടിയവർ നിരശ്രുനയ�
നരായിേട്ട ഇമ്മാതിരി കഥകളുെട മുമ്പിലിരിക്കൂ. രസി�
ക്കുന്നവർ മൂല്യനിർണ്ണയം നിർവ്വഹിക്കുന്നവരുെട സഹൃ�
ദയത്വത്തിലും പ്രാഗത്ഭ്യത്തിലും സംശയിക്കും. മനസ്സി�
നു പരിപാകം വന്നാേല ശരിയായ കലാസ്വാദനത്തി�
നു കഴിവുണ്ടാകൂ എന്ന പരമാർത്ഥം അവർക്കറിഞ്ഞു�
കൂടാ, െകാലപാതകത്തിെന്റയും അതുളവാക്കുന്ന േപ�
ടിസ്സ്വപനത്തിെന്റയും അന്തരീക്ഷത്തിേലയ്ക്കാണു ശ്രീ.
ടി.എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള നെമ്മ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപാകുന്നതു്.
‘മലയാളനാട്ടി’െല (ലക്കം 20) അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘ഒന്നു�
െപട്ടവർ’ എന്ന െചറുകഥ േനാക്കുക. സ്വാർത്ഥതല്പ�
രത്വത്തിെന്റ േപരിലുള്ള െകാലപാതകങ്ങൾ കൃഷ്ണപി�
ള്ള വർണ്ണിക്കുന്നു. െകാലപാതകികൾ ‘ഒന്നുെപട്ടവരാ�
യി’ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുേമ്പാൾ കഥ അവസാ�
നിക്കുകയാണു്, കലയ്ക്കു സാന്മാർഗ്ഗികലക്ഷ്യം േവണ�
െമന്നു കരുതുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിലല്ല ഈ േലഖകൻ.
എങ്കിലും കലാകാരെന്റ സാന്മാർഗ്ഗികേബാധം ജലാ�
ശയത്തിൽ പതിക്കുന്ന സൂര്യരശ്മികെളന്ന വിധത്തിൽ
കലാസൃഷ്ടിക്കു േശാഭയുളവാക്കണം. അേപ്പാൾ മാത്രേമ
നാം വികാരത്തിെന്റ പ്രശാന്തതയിേലയ്ക്കു െചല്ലൂ. ‘ഹാം�
െലറ്റി’ലും ‘മാക് െബത്തി’ലും െകാലപാതകങ്ങേളയു�
ള്ളു. എന്നാലും ആ നാടകങ്ങൾ വായിച്ചുകഴിയുേമ്പാൾ
നാം ശാന്തതയിേലയ്ക്കു േപാകുന്നു. തടാകത്തിൽ, പ്ര�
തിഫലിക്കുന്ന മഴവില്ലുേപാെലയാണു് ആ നാടകങ്ങ�
ളിൽ േഷക് സ്പിയറിെന്റ സന്മാർഗ്ഗേബാധം മയൂഖമാല�
കൾ വീശുന്നതു്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവെന കുത്തിെക്കാ�
ല്ലുന്നു, നടന്നുേപാകുന്നവെന്റ മുതുകിൽ കഠാര കുത്തിയി�
റക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, വിഷം കലർത്തിയ പാനീയം ഒരാ�
െളെക്കാണ്ടു കുടിപ്പിക്കുന്നു, വിഷം േതച്ച വാൾെകാണ്ടു
യുദ്ധം െചയ്യുന്നു—ഇെതാെക്കക്കണ്ടു നമ്മുെട ആത്മാവു്
വിറയ്ക്കുേമ്പാൾ േഷക് സ്പിയർ കവിതയുെട അമൃതധാര
െചാരിയുകയാണു്. അേതാെട നമ്മുെട ആത്മാവു് തണു�
ക്കുന്നു. കവിതയുെട ൈശത്യം െകാണ്ടു സുഖമരുളുന്നില്ല
ശ്രീ. ടി.എൻ. കൃഷ്ണപിള്ളയുെട െചറുകഥ. കഥയിലും േവ�
േണാ കവിത? അേത ഏതു സാഹിത്യസൃഷ്ടിയും രമണീ�
യമാകുന്നതു കാവ്യാത്മകതയാലാണു്. ഇതിെന്റ കുറവു്
കഥെയ എത്രേത്താളം അധഃപതിപ്പിക്കും എന്നതിനു
െതളിവായി “നവയുഗം” ഗാന്ധി ജന്മശതാബ്ദിപ്പതിപ്പി�
െല “ൈവകിേപ്പായി” എന്ന െചറുകഥെയയാണു ഞാൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു്. ഒരുമിച്ചു പഠിച്ച രണ്ടുേപർ, അവ�
രിൽ ഒരാൾ േപാലീസ് കൺസ്റ്റബിളായി. മേറ്റയാൾ
കൺട്രാക് ടറും , കൺട്രാക് ടർ േപാലീസ് കൺസ്റ്റബി�
ളിെന അറിയുന്നില്ല. ഒടുവിൽ കൺട്രാക് ടറുെട മകൾ
ഒരു േകസ്സിൽെപ്പടുേമ്പാൾ അയാൾ ശുപാർശയും ൈക�
ക്കൂലിയുമായി സുഹൃത്തിെന സമീപിക്കുന്നു. പേക്ഷ,
കൺസ്റ്റബിൾ ഉേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞു�
െവന്നു അയാൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ശ്രീ. െക.വി. ചന്ദ്ര�
േശഖരൻ എഴുതിയ ഈ കഥയ്ക്കു കാവ്യാത്മകമായ ഒരാ�
ശയേമാ, ചാരുതയുള്ള പ്രതിപാദനേമാ ഇല്ല. കഥാ�
പാത്രങ്ങളുെട സ്വഭാവചിത്രീകരണത്തിലും ഇതു് വിജ�
യം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. കലയുെട നാട്യംെകാണ്ടു് നെമ്മ ദുഃ�
ഖിപ്പിക്കുന്നതാണു് ഇക്കഥെയന്നു പറഞ്ഞുെകാള്ളേട്ട.
ശ്രീ. പ്രഭാകരൻ െകാളപ്രത്ത് ‘നവയുഗ’ത്തിെലഴുതിയ
‘അടുപ്പം’ എന്ന െചറുകഥയും ഇതുേപാെല വിരസമാ�
ണു്. വിജാതീയരായ രണ്ടു േപരുെട ശാരീരികേവഴ്ചെയ
തികച്ചും കലാശൂന്യമായി അതു് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. ‘സ്ത്രീ�
കളിൽ സ്തുതിക്കെപ്പട്ടവൾ നീയാകുന്നു’ എന്ന േപരിൽ
ശ്രീ. െക.ജി. വിജയകുമാർ കൗമുദി വാരികയിെലഴുതിയ
െചറുകഥ േനാക്കുക, ഒരു വിനയെന്റയും വിമലയുേടയും
േസ്നഹെത്ത കത്തുകളുെട രൂപത്തിൽ ആേലഖനം െച�
യ്യുവാനുള്ള യത്നമാണു് അവിെട ദർശിക്കുക. അേന്യാ�
ന്യം അയയ്ക്കുന്ന കത്തുകളിലൂെട വികാരാവിഷ്ക്കരണം നിർ�
വ്വഹിക്കുന്ന രീതി ഉന്നതന്മാരായ കലാകാരന്മാർ അം�
ഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാെണങ്കിലും അതു് ഒരു പത്താം തരം
കലാമാർഗ്ഗമാെണന്നാണു് എെന്റ വിശ്വാസം. ഇനി
അതു് നല്ലരീതിയാെണന്നു് സമ്മതിച്ചുെകാടുത്താേലാ?
ഓേരാ കത്തു കഴിയുേന്താറും വികാരത്തിനും ഇതിവൃ�
ത്തത്തിനും വികാസം ഉണ്ടാകണം. വിജയകുമാറിെന്റ
കത്തുകളിൽ അെതാന്നുമില്ല. കഥാഗതിക്കു് ഒരനിവാര്യ�
സ്വഭാവേമാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു് വ്യക്തിത്വേമാ ഇല്ലത�
െന്ന. വിരസങ്ങളായ കുെറ വാക്യങ്ങൾ എന്നതിൽക്ക�
വിഞ്ഞു് ഇവിെട ഒന്നുമില്ല.

ചങ്ങമ്പുഴ

വടക്കൻ പറവൂരിനത്തു�
ടുള്ള വരാപ്പുഴ എന്ന
സ്ഥലത്തു് ഞാൻ കു�
േറക്കാലം താമസിച്ചു�
ട്ടുണ്ടു്. അവിെട താമ�
സിക്കുേമ്പാൾ, അന്നു്
എറണാകുളം േകാേള�
ജിെല വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരുന്ന ചങ്ങമ്പുഴെയ
കാണാൻ ഞാൻ കൂെട�
ക്കൂെട അേങ്ങാട്ടു േപാ�
കുമായിരുന്നു, ശ്രീ. ജി.

ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരിക്കുക എന്നതു് മഹ�
നീയമായ ഒരനുഭവമാണു്. ഒരു പ്രഭാഷണപ്രവാഹം.
അതിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒഴുകിേപ്പാകും. ഒരു
മണിക്കൂർ ഒരു നിമിഷമായി അനുഭവെപ്പടും. അങ്ങെന
ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഭാഷണംേകട്ടു് നിർവൃ�
തിയിലാണ്ടതിനുേശഷം ഞാനും ചങ്ങമ്പുഴയും കായൽ�
ക്കരയിൽ വന്നുനിന്നു. ഞങ്ങളുെട അടുേത്തയ്ക്കു് ഒരു വി�
രൂപൻ ഭിക്ഷ യാചിച്ചുെകാെണ്ടത്തി. ആ മനുഷ്യെന്റ
ൈവരൂപ്യം കണ്ടു് അന്നു് െവറുെമാരു വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരുന്ന ഞാൻ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. ചങ്ങമ്പുഴ തെന്റ കറുത്ത
െഫ്രയിമുള്ള കണ്ണാടിയുെട മുകളിൽക്കൂടി എെന്ന േദഷ്യ�
ത്തിൽ േനാക്കിയിട്ടു പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യെന്റ ൈവരൂപ്യം
കണ്ടു് ചിരിക്കരുതു്” “പിെന്ന ഏതു ൈവരൂപ്യം കണ്ടു്
ചിരിക്കാം” ഞാൻ േചാദിച്ചു. ചങ്ങമ്പുഴ മറുപടി നൽകി
“കലയിെല ൈവരൂപ്യം കണ്ടു് ചിരിക്കാം.” ചങ്ങമ്പുഴ
എന്ന അനുഗ്രഹീതനായ കവി, ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന അനു�
ഗ്രഹീതനായ തത്വചിന്തകൻ വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട‼ മലയാള�
രാജ്യം വാരികയിൽ (ലക്കം 14) പരസ്യെപ്പടുത്തിയിട്ടു�
ള്ള “െതറ്റുകൾ തിരുേത്തണ്ട” എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചു്
ഞാൻ െപാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയാളരാജ്യം വാരികയിൽ
വരുന്ന കഥകൾക്കു് വിേശഷിെച്ചാരു േപരില്ല. ‘മലയാള�
നാടു് ’ വാരികയിേലാ, ‘മാതൃഭൂമി’ വാരികയിേലാ വരുന്ന
കഥകളുെട സ്ഥിതിയും അതുതെന്ന. പേക്ഷ, അനുവാച�
കർ ചില കഥകെള മേനാരമക്കഥകെളന്നു് വിളിക്കാറു�
ണ്ടു്, ഭാവചാപല്യം, ബാലികാബാലന്മാെര ഇക്കിളിെപ്പ�
ടുത്തുന്ന ശൃംഗാരവർണ്ണന, അവാസ്തവികമായ സംഭാഷ�
ണം, മധുരപദങ്ങളുെട േമളനം, അയഥാർത്ഥമായ ഇതി�
വൃത്തം ഇവെയാെക്കേച്ചർന്ന കഥകളാണു് മേനാരമക്ക�
ഥകൾ. ശ്രീ. കീഴില്ലം േജായി എഴുതിയ “െതറ്റുകൾ തിരു�
േത്തണ്ട” എന്ന കഥ ആ വിഭാഗത്തിൽെപ്പടുന്നുെവന്നു്
ദുഃഖേത്താെട ഞാൻ പറയുന്നു, ചിറ്റപ്പെന്റ അനന്തരവ�
െളക്കണ്ട േഗാപി കാവ്യാത്മകങ്ങെളന്നു് അയാൾ െത�
റ്റിദ്ധരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വാരിെയറിയുന്നു. അവളും വിടു�
ന്നില്ല. തുടർന്നു് ഉത്കടേപ്രമം, അതിനു േശഷം േപ്രമഭം�
ഗം. കാമുകിെയ ഐ.ഏ.എസ്സുകാരൻ വിവാഹം െചയ്യു�
േമ്പാൾ കാമുകൻ വിരലും കടിച്ചു നിൽക്കുന്നു.

കാചങ്ങൾ രണ്ടു വിധമാണു്. മേധ്യാന്നത കാചവും മധ്യ�
നിമ്നകാചവും (Convex lens, Concave lens). ഒന്നു് പ്ര�
തിഫലനെത്ത െചറുതാക്കിക്കാണിക്കുന്നു, മെറ്റാന്നു
വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നു. രണ്ടും രൂപപരിവർത്തനം
വരുത്തുന്നുണ്ടു് വസ്തുവിനു്. നമ്മുെട കഥാകാരന്മാർ ഇവ�
യിൽ ഏെതങ്കിലുെമാരു കാചം ൈകയിൽ വച്ചിരിക്കും.
അവർ അതിൽ ജീവിതെത്ത പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു കാണി�
ക്കുേമ്പാൾ പ്രതിഫലനം ബീഭത്സാകാരം ആവഹിക്കു�
ന്നു. ശ്രീ. മാങ്ങാടു് ബാലകൃഷ്ണൻ മലയാളരാജ്യം വാരി�
കയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ‘പരാജിത’ എന്ന െചറുകഥ
വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കു് ഇങ്ങെനയാണു് േതാന്നിയതു്.
താൻ േസ്നഹിക്കുന്ന (?) പുരുഷെന േതടിവരുന്ന യുവതി
അയാളുെട വ്യഭിചാരവും കുടിയും കാണുന്നു. നിരാശത�
േയാെട തിരിച്ചു േപാകുന്നു. ജീവിതസത്യം ഇവിെടയില്ല,
ജീവിതവസ്തുതെയ രൂപപരിവർത്തനം വരുത്തിക്കാണി�
ക്കുകയാണു് ബാലകൃഷ്ണൻ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആ യത്നം
ആദരണീയമല്ല.

കാമുകൻ പറഞ്ഞു: “ഓമേന
ഉറങ്ങൂ! ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഞാൻ നിെന്ന ചുംബിക്കാം.
അേപ്പാൾ ചിത്രശലഭങ്ങൾ
ചിറകുകൾെകാണ്ടു് നി�
െന്റ കവിൾത്തടത്തിൽ
സ്പർശിക്കുകയാെണേന്ന
നിനക്കു േതാന്നുകയുള്ളു.”
കലാകാരന്മാർക്കു് കലാേദവ�
തേയാടുള്ള മാനസികനില
ഇതായിരിക്കണം. പേക്ഷ,
ഈ സൗന്ദര്യേബാധം
ഇന്നു് എവിെടേപ്പായി? ഈ
മൃദുലത എവിെട അന്തർ�
ദ്ധാനം െചയ്തിരിക്കുന്നു?

ഒക് േടാബർ അഞ്ചാം തീ�
യതിയിെല “േദശാഭിമാ�
നി” വാരികയിൽ പരസ്യം
െചയ്തിരിക്കുന്ന “കുടിയിറ�
ക്കു്” എന്ന െചറുകഥ പ്ര�
തിപാദ്യവിഷയത്തിെന്റ�
യും പ്രതിപാദന രീതിയു�
െടയും അപൂർവ്വ സ്വഭാവം
െകാണ്ടു് എെന്ന ആകർ�
ഷിച്ചു. ഹിന്ദി ഹാസ്യസാ�
ഹിത്യകാരനായ ഹരിശ�
ങ്കർ പർസായിയുെട ആ
കഥ ശ്രീ. വി.ഡി. കൃഷ്ണൻ
നമ്പ്യാർ ഭംഗിയായി തർ�

ജ്ജമ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്, ഇന്ദ്രനു് അേനകം െകട്ടിടങ്ങളുണ്ടു്.
‘ഫാമിലി’യുള്ളവർക്കു് അേദ്ദഹം അവ വാടകയ്ക്കു െകാ�
ടുക്കുന്നു. കുടുംബെത്ത പിന്നീടു് െകാണ്ടു വന്നുെകാള്ളാ�
െമന്ന ഉപാധിയിേന്മൽ നഹുഷനു് ഒരു െകട്ടിടം ഇന്ദ്രൻ
വാടകയ്ക്കു െകാടുത്തു. ഒറ്റയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന നഹുഷൻ
ഒരിക്കൽ ഇന്ദ്രപത്നിെയ കടാക്ഷിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ വീട്ടിലില്ലാ�
തിരിക്കുേമ്പാൾ അവൾ മുറ്റത്തുനിന്നു് തലമുടി േകാതി.
അേപ്പാഴാണു് നഹുഷെന്റ കടാക്ഷം െചന്നു വീണതു്.
െപൻഷൻ പറ്റിയ വൃദ്ധന്മാർ—ഋഷിമാെരന്നാണു് അവ�
െര വിളിക്കുക—ധർമ്മേരാഷേത്താെട നഹുഷെന അടി�
ച്ചു െതരുവിനു പുറത്താക്കി. ഹരിശങ്കർ പർസായി മുത�
ലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിെയ പരിഹസിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യ
പൂജകന്മാെര പരിഹസിക്കുന്നു, അനവസരത്തിലുണ്ടാകു�
ന്ന ൈലംഗികാസക്തിെയ പരിഹസിക്കുന്നു. കഥാകാ�
രെന്റ ഇച്ഛാശക്തിയുെട പ്രകടനമാണു് ഈ കഥയിലു�
ള്ളതു്. എങ്കിലും ഇതു് നെല്ലാരു േസാല്ലുണ്ഠനമായിട്ടുണ്ടു്.
ശ്രീമതി ബി. സുനന്ദയുെട “മാറ്റം” എന്ന കഥ േനാക്കുക
(കുങ്കുമം വാരിക). കുഞ്ഞിെന അതിെന്റ അമ്മ തുടെര�
ത്തുടെര ചുംബിച്ചേപ്പാൾ അവളുെട ഭർത്താവു് (അയാൾ
കുഞ്ഞിെന്റ അച്ഛനും തെന്ന) ആ കുഞ്ഞിെന കുഴിച്ചുമൂ�
ടാൻ ഭാവിച്ചു. പൂർണ്ണവാക്യങ്ങളും അപൂർണ്ണവാക്യങ്ങളും
ഉൾെപ്പെട ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാലു് വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടു്.
ഭർത്താവിെന്റ ഈർഷ്യയാണു് ഇവിെട പ്രതിപാദ്യം.
തനിക്കു കിേട്ടണ്ട ചുംബനം കുഞ്ഞു് അപഹരിച്ചതിലു�
ള്ള ഈർഷ്യ. ഇങ്ങെനെയാരു ഭർത്താവു് ഏതുേലാക�
ത്തുണ്ടു്? ഇങ്ങെനെയാരു അച്ഛൻ ഏതുേലാകത്തുണ്ടു്?
സുനന്ദയുെട കഥയിൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സത്യമു�
െണ്ടന്നു് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ആ സത്യെത്ത
സ്ഥൂലീകരിച്ചു കാണിക്കുന്നു എന്നതാണു് ഈ െചറുകഥ�
യുെട ന്യൂനത. മേധ്യാന്നത കാചവും മധ്യനിമ്നകാചവും
ൈകയിൽ െകാണ്ടു നടക്കുന്നവരാണു് നമ്മുെട കഥാ�
കാരന്മാെരന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വല്ലെതറ്റുമുേണ്ടാ?
ഒക് േടാബർ മാസത്തിെല “മംഗേളാദയ”ത്തിൽ “അഭി�
മാനം” എന്ന െചറുകഥെയഴുതിയ ശ്രീ. െകാട്ടാരക്കര
ജി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളെയ ഞാെനാന്നു കുറ്റെപ്പടുത്തി�
െക്കാള്ളെട്ട. കൃത്രിമത്വവും ൈവലക്ഷണ്യവും കലാസൃ�
ഷ്ടിയിൽ കണ്ടാൽ കുറ്റം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. േജാ�
ലി നഷ്ടെപ്പട്ടു് നിർദ്ധനനായ ഒരുവൻ യാദൃച്ഛികമായി
കിട്ടിയ പതിനഞ്ചുരൂപ ൈകയ്യിൽ വച്ചുെകാണ്ടു് ചിന്താ�
മഗ്നനായി നില്ക്കുന്നു. ഭാര്യ വീട്ടിൽ േപായിരിക്കുകയാണു്,
അേബാധാത്മകമായ േപ്രരണെകാണ്ടാവാം അയാൾ
വ്യഭിചാരം െതാഴിലായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിെന്റ അടു�
ക്കൽ െചല്ലുന്നു. പുതുതായി ഒരു െപണ്ണിെന കിട്ടിയിട്ടു�
െണ്ടന്നു് സുഹൃത്തു് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു് അയാൾ അവ�
െള കാണാൻ െചല്ലുന്നു. െചന്നേപ്പാേഴാ? തെന്റ സഹ�
ധർമ്മിണിെയയാണു് അവിെട കാണുന്നതു്. കൃത്രിമത്വ�
മാണു് ഇതിെന്റ മുദ്ര. അനുവാചകനു് ൈവരസ്യം ജനി�
പ്പിക്കലാണു് ഇതിെന്റ കർത്തവ്യം. മലയാളഭാഷയിൽ
െചറുകഥകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ആ നല്ലകാലെത്തക്കുറിച്ചു്
ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചുേപാകുന്നു.

ഹരിശങ്കർ പർസായി

കഥ ഇന്ന രീതിയിലി�
രിക്കണെമന്നു് സിദ്ധി�
വൽകരിച്ചിട്ടു് ചില കഥ�
കൾ കലാശൂന്യങ്ങളാ�
െണന്നു് ഞാൻ ഇതി�
നു മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
ഇേപ്പാൾ അങ്ങെന പ്ര�
വർത്തിക്കുന്നില്ല. കല�
യുെട ലക്ഷ്യം ആസ്വാ�
ദനമാെണന്നു് സങ്ക�
ല്പിച്ചുെകാണ്ടു് ആസ്വദി�
ക്കാൻ േവണ്ടി മാത്രം
ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിെല
(ഒക് േടാബർ 12) രണ്ടു െചറുകഥകളും വായിച്ചുേനാക്കി.
ശ്രീ. ടി.ആറിെന്റ ‘കാവൽ’ ശ്രീ. െക.എൽ. േമാഹന�
വർമ്മയുെട ‘സ്ത്രീേവഷം’. ഈ രണ്ടു കഥകളും എനിക്കു്
രസാനുഭൂതി നല്കിയില്ല. കാമുകെന്റയും കാമുകിയുെടയും
േപടിെയ ആേലഖനം െചയ്യുകയാണു് ടി.ആർ. സ്ത്രീ േവ�
ഷം െകട്ടാൻ ആളേന്വഷിച്ചു നടക്കുന്നതിെന്റ കഥയാ�
ണു് േമാഹനവർമ്മ പറയുന്നതു്. കഥകൾ ഹൃദയത്തിൽ
നിന്നു വരികയും ഹൃദയത്തിേലക്കു സംക്രമിക്കുകയും
േവണം. അങ്ങെനയുള്ള കഥകൾക്കു സ്വാഭാവികതകാ�
ണും, സ്വാഭാവികതയുെട കുറവായിരിക്കാം ഈ കഥക�
ളുെട ന്യൂനത.

നിങ്ങളുെട പ്രണയിനിയുെട െകട്ടിവച്ച തലമുടി െപാടു�
ന്നനേവ അഴിഞ്ഞുവീണു് നിതംബത്തിലൂെട ഒഴുകി ഇരു�
ണ്ട തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?
ഉെണ്ടങ്കിൽ അതിെനക്കാൾ രമണീയമായ കാഴ്ച േവെറ�
യിെല്ലന്നു് നിങ്ങൾ പറയും. ശ്രീ. കരിമ്പുഴ രാമചന്ദ്രൻ
ആ കാഴ്ചകണ്ടിട്ടുണ്ടു്. താൻ കണ്ടതിെന ഭംഗിയായി
ആവിഷ്ക്കരിക്കാനും അേദ്ദഹത്തിനറിയാം.

അരിമുല്ലപ്പുവാൽ ച്ചുണ്ട
െത്താരു മാലെകാരുത്തുംെകാണ്ടും
േതാണ്ടും മിഴിയാെലന്നുള്ളിൽ
േഗാപിക്കുറിെതാട്ടുംെകാണ്ടും
ചികുരഭരെക്കട്ടഴിയുംേമ്പാ–
ളവൾ െമാഴിയും: േനരം ൈവകി!
അതുശരിെയേന്നാതുെമനിേക്കാ
കരളിെന്നാരു മധുരാസ്വാസ്ഥ്യം.

ഈ ആവിഷ്കരണത്തിൽക്കവിഞ്ഞു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കവിതയിൽ (മാതൃഭൂമി ഒരു തുടുത്ത പാട്ടു് ) എന്തിരിക്കു�
ന്നെവന്നു എെന്റ വായനക്കാർ േചാദിക്കുമായിരിക്കും.
അതിൽക്കുടുതൽ നാം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിേക്കണ്ടതില്ല
എന്നാണു് എെന്റ വിനയപൂർവ്വമായ മറുപടി. എന്നാൽ
ശ്രീ. െക.വി. രാമകൃഷ്ണെന്റ “മഹാവേന നാം” എന്ന
കവിതയിൽ (മാതൃഭൂമി ഈ ചാരുതേപാലുമില്ലേല്ലാ,
കാവ്യാംഗന മുതുകിൽ അടിേയറ്റു് ശരീരം വളച്ചുെകാണ്ടു്
ഓടുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണു് ഞാൻ രാമകൃഷ്ണെന്റ
കവിതയിൽ ദർശിച്ചതു്. പ്ലാത്തറത്തറ ഭാസ്ക്കർജിയുെട
“െതരുവിെന്റ മകൾ”ക്കും സൗന്ദര്യമില്ല. മഹാത്മാഗാ�
ന്ധിെയക്കുറിച്ചു് ശ്രീ. നീലേമ്പരൂർ മധുസൂദനൻനായ�
രും ശ്രീ. കുമ്മാൾ സുകുമാരൻനായരും ശ്രീ. കിളിമാനൂർ
മധുവും ശ്രീ. രാജൻ പാലയാടും ‘നവയുഗം’ ഗാന്ധിജ�
ന്മശതാബ്ദിപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കവിതകൾ
അവരുെട ആരാധനാ കൗതുകേത്തയും കാവ്യരചനാ�
ഭിലാഷേത്തയും പ്രകടമാക്കുന്നു. പർവ്വതത്തിൽ നിന്നു്
ഉദ്ഭവിക്കുന്ന നദി സാഗരെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിക്കു�
ന്നതുേപാെല ഭൂമിയിൽ നിന്നു മുളച്ചുെപാന്തുന്ന െചടി
വൃക്ഷമായി നീലാന്തരീക്ഷത്തിേലക്കു് തലയുയർത്തുന്ന�
തുേപാെല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നു് ആവിർഭവിക്കുന്ന
കവിതവിടർന്നു വിലസണം. അനുഭൂതിയുെട പരാഗം
അതു് വിതരണം െചയ്യണം. രസത്തിെന്റ മധു അതു്
പകർന്നുതരണം. അങ്ങെന അതിെനാരു നവീനതയും
അപൂർവ്വതയും ഉണ്ടാകണം. എെന്റ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ�
െക്കാന്നും സാഫല്യമില്ല ഈ ആഴ്ചയിൽ.

ശ്രീ. പി. േശഷാദ്രി അയ്യരുെട വ്യക്തിപ്രഭാവെത്തക്കുറി�
ച്ചു് ശ്രീ. വി.എസ്സ്. ശർമ്മ ഉപന്യസിക്കുന്നു (മലയാളരാ�
ജ്യം-ലക്കം 14). കണ്ണുനീരിെന്റ നനവുള്ള ആ േലഖനം
ഗുരുഭക്തി ഒരു മാനുഷികമൂല്യമാെണന്നു വിശ്വസിക്കു�
ന്നവരുെടെയല്ലാം ഹൃദയെത്ത സ്പർശിക്കും. മഹാകവി
എന്നു വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ശ്രീ. പി. കുഞ്ഞിരാമൻ
നായരുെട കവിത വർത്തമാനകാലത്തിെല ജീവിത�
സത്യങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പടുന്നിെല്ലന്നു കാണിച്ചു്
ശ്രീ. െഷാർണ്ണൂർ കാർത്തിേകയൻ ‘മംഗേളാദയം’ മാ�
സികത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള േലഖനം ഒരു പുതിയ നാദം
േകൾപ്പിക്കുന്നുെവന്നതു് ആശ്വാസപ്രദം തെന്ന. കവിപൂ�
ജയല്ല കാവ്യപൂജയാണു് നമുക്കു േവണ്ടെതന്നു് ശ്രീ. എം.
കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ യുക്തിപ്രദർശേത്താെട വാദിക്കുന്നു (േദശാ�
ഭിമാനിവാരിക). ആരാണു് അതിേനാടു േയാജിക്കാതി�
രിക്കുക? പേക്ഷ, േലഖനെമന്ന നിലയിൽ അതിനു് ഒരു
ൈശഥില്യംവന്നുേപായിട്ടുണ്ടു്. ആശയങ്ങൾക്കു് അേന്യാ�
ന്യബന്ധവും വിഷയെത്തസ്സംബന്ധിച്ച ഒേരകാഗ്രത�
യും ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ആ പ്രബന്ധം ആകർഷകമാ�
േയെന.

ഒരു കാമുകൻ കാമുകിേയാടു പറഞ്ഞു: “ഓമേന ഉറ�
ങ്ങൂ! ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിെന്ന ചുംബിക്കാം.
അേപ്പാൾ ചിത്രശലഭങ്ങൾ ചിറകുകൾെകാണ്ടു് നിെന്റ
കവിൾത്തടത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയാെണേന്ന നിനക്കു
േതാന്നുകയുള്ളു.” കലാകാരന്മാർക്കു് കലാേദവതേയാ�
ടുള്ള മാനസികനില ഇതായിരിക്കണം. പേക്ഷ, ഈ
സൗന്ദര്യേബാധം ഇന്നു് എവിെടേപ്പായി? ഈ മൃദുലത
എവിെട അന്തർദ്ധാനം െചയ്തിരിക്കുന്നു?

□
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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�
വ്  േലാ െ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.)
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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
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