
സാഹിത്യവാരഫലം
1970/06/07 (കലാകൗമുദി)

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ

Copyright © 2014-2021, J. Vijayamma. The electronic versions are released
under the provisions of Creative Commons Attribution Non-Commercial
Share Alike license for free download and usage. Sayahna Foundation, jwRa
34, Jagathy, Trivandrum, India 695014. uRl: http://www.sayahna.org

http://www.sayahna.org


സാഹിത്യവാരഫലം
1970/06/07-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

കന്യകയുെട മരണം

ജവാഹർലാൽ
െനഹ്റു

ജവാഹർലാൽ െനഹ്റുവിെന്റ പ്ര�
ഭാഷണം എെന്റ വായനക്കാരിൽ
പലരും േകട്ടിരിക്കുമേല്ലാ. േകട്ടിട്ടി�
ല്ലാത്തവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കും. െനഹ്റുവിെന്റ
പ്രഭാഷണങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമു�
ക്കു ചിത്തസമുന്നതി ഉളവാക്കുന്നു:
നമ്മുെട ഭാവനാചക്രവാളം വികസി�
പ്പിക്കുന്നു. േനേരമറിച്ചു െമാറാർജി േദശായിയുേടേയാ
സി. രാജേഗാപാലാചാരിയുേടേയാ പ്രഭാഷണങ്ങൾ
േകട്ടാേലാ? നമ്മുെട മനസ്സിനു് സ്വാഭാവികമായുള്ള വി�
കാസംേപാലും ഇല്ലാെതയാകുന്നു. ഭാവനയുെട ചക്രവാ�
ളം സേങ്കാചം പ്രാപിച്ചുപ്രാപിച്ചു് ഒരു ബിന്ദുവായി രൂപാ�
ന്തരെപ്പടുന്നു. എന്തുെകാണ്ടാണു് ഇതു സംഭവിക്കുന്നതു്?
രാഷ്ട്രം എന്നതു് ഒരു സങ്കല്പമാണു്. ആ സങ്കല്പെത്ത വി�
കസിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ, ഭാരതെമന്ന സങ്കല്പെത്ത ഉദാ�
ത്തമായ ഒരു മണ്ഡലത്തിേലക്കു നയിക്കുന്ന മട്ടിൽ െന�
ഹ്റുവിനു് സംസാരിക്കാനറിയാം; എഴുതാനറിയാം.
കരുതിക്കൂട്ടി അങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല അേദ്ദഹം.
മഹാനാണു് െനഹ്റു. തെന്റ മഹത്ത്വെത്ത ആവിഷ്ക്ക�
രിക്കുന്ന രീതിയിൽ അേദ്ദഹം വാക്കുകൾ ൈകകാര്യം
െചയ്യുേമ്പാൾ നമ്മളും ഉന്നതങ്ങളായ മണ്ഡലങ്ങളിേല�
ക്കു െചല്ലുകയാണു്. െമാറാർജിേക്കാ രാജേഗാപാലാ�
ചാരിേക്കാ ഈ വിധത്തിൽ ഒരു മാനസിേകാന്നമനം
നമുക്കു നല്കാൻ കഴിയുകയില്ല കവികളുെട പ്രവർത്തന�
വും, വ്യത്യസ്തമല്ല. കുമാരനാശാെന്റ ചിന്താവിഷ്ടയായ
സീത വായിക്കൂ വള്ളേത്താളിെന്റ ‘മഗ്ദ് ലനമറിയം’ വാ�
യിക്കു. കവികൾ പറഞ്ഞതിലുമധികം നാം േകൾക്കുന്നു.
അവർ കണ്ടതിലുമധികം നാം കാണുന്നു. നമ്മുെട ഭാവ�
നാമണ്ഡലം വികസിക്കുന്നു. പ്രകാശപൂർണ്ണമായ ഒരു
മാർഗ്ഗത്തിലൂെട നാം സഞ്ചരിക്കുന്നു. അനുവാചകനു്
ഈ അനുഭവങ്ങൾ നല്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ കവിത
എഴുതിയിട്ടു് എന്തുകാര്യം? മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് 10-
ാം ലക്കത്തിൽ 11-ാമെത്ത േപജിൽ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന
“നരബലി” എന്ന കവിത വായിച്ചുേനാക്കുക. കവിത
ആരംഭിക്കുകയാണു്:

“ഇനിെയന്തമാന്തം? നിണെത്തച്ചിചൂടിേയാ-
രിവെനക്കുരുതി കഴിക്ക നമ്മൾ.
കഴുകിത്തുടച്ചൂ ബലിക്കല്ലു്; േതച്ചതാം
കരവാൾ തിളങ്ങീ കനൽകണേക്ക:”

അങ്ങെന കുരുതി നടക്കുന്നു. രക്തം നാലുപാടും െതറി�
ക്കുന്നു. എന്നിട്ടും കാളിക്കു തൃപ്തിയായില്ല. േദവി കണ്ണുരു�
ട്ടി, നടുവിളക്കി കുരുതി നടത്തിയവെനത്തെന്ന വിളിക്കു�
ന്നു. കവിത ഇങ്ങെനയാണു് അവസാനിക്കുന്നതു്.

“പടരുന്നി, താഴുന്നിെതെന്റ മർമ്മങ്ങളിൽ
ഭയേമാ, പുലിനഖദംഷ്ട്രതാേന?”

രാജേഗാപാലാചാരിയുെട പ്രഭാഷണം േകൾക്കുേമ്പാൾ
എനിക്കുണ്ടാകുന്ന മനഃപീഡയാണു് ഈ കവിതയും
ഉളവാക്കുന്നതു്. എന്തായിരിക്കാം ഇതിെന്റ അർത്ഥം?
എന്തുേവണെമങ്കിലും പറയാം. കാളി മനുഷ്യെന ദുഃ�
ഖിപ്പിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചശക്തിയാകാം. കുരുതി െകാടുക്ക�
െപ്പടുന്നവൻ അവലംബരഹിതനായ മനുഷ്യനാകാം;
അെല്ലങ്കിൽ കാളി മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതിയാകാം;
വധിക്കെപ്പടുന്നവൻ െതാഴിലാളിയാകാം. അതുമെല്ല�
ങ്കിൽ കാളി അേമരിക്കയായിരിക്കാം, ബലിക്കുള്ള ഉരു
വിയറ്റ്നാം ആയിരിക്കാം. കവിതെയഴുതിയ ശ്രീ. വിഷ്ണു�
നാരായണൻ നമ്പൂതിരി എെന്റ ഉത്തമസുഹൃത്താണു്;
ഞങ്ങൾ ഒേരസ്ഥലത്തു് താമസക്കാരാണു്; അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ വിശ്വാസങ്ങൾ ഒെട്ടാെക്ക എനിക്കറിയാം.
ആ അറിവിെന്റ േപരിൽ ഇത്രയും അർത്ഥപ്രദർശനം
ഞാൻ നിർവഹിച്ചു. ഇതു ശരിയാകെട്ട: അെല്ലങ്കിൽ
െതറ്റാകെട്ട. കവിതയ്ക്കു് ഈ സന്ദിഗ്ദ്ധാർത്ഥസ്വഭാവം
വരാേമാ? കാവ്യപരമായ അർത്ഥം യുക്തിപരമായ
അർത്ഥത്തിൽ നിന്നു് അനായാസമായി, അസന്ദിഗ്ദ്ധ�
മായി ഉദിച്ചു് ഉയേരണ്ടതേല്ല? എന്നാലേല്ല ഹൃദയസം�
വാദമുണ്ടാകൂ? എന്നാലേല്ല രസാനുഭൂതി ഉളവാകൂ?
ഇവെയാെക്ക പഴയ പയ്യന്മാരുെട പഴയ േചാദ്യങ്ങ�
ളാെണന്നു് പുതിയ പയ്യന്മാർ പറയും. സാഹിത്യത്തിൽ
പ്രാചീനതയുമില്ല, നവീനതയുമില്ല. സാഹിത്യതത്ത്വ�
ങ്ങൾ എന്നും ഒന്നുേപാെലയാണു്. വാച്യാർത്ഥം എത്ര�
േത്താളം സ്പഷ്ടമാകുേമ അത്രേത്താളം വ്യംഗ്യാർത്ഥം
സ്പഷ്ടമാകുെമന്നു ആചാര്യന്മാർ വിധിക്കുന്നു. “നഹി വ്യം�
ഗ്യ പ്രതീയമാേന വാച്യബുദ്ധിർ ദൂരീഭവതി” എന്നാണു്
ആനന്ദവർദ്ധനെന്റ മതം. വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി�
യുെട വാച്യാർത്ഥം തെന്ന സ്പഷ്ടമല്ല. അത്യന്താധുനിക�
െനങ്കിലും ചിലേപ്പാെഴാെക്ക നല്ല കവിതകൾ എഴുതാ�
റുള്ള എെന്റ കൂട്ടുകാരെനക്കുറിച്ചു ഇത്രയും എഴുേതണ്ടി�
വന്നതിൽ എനിക്കു ൈവഷമ്യമുണ്ടു്. വിഷ്ണുനാരായണൻ
നമ്പൂതിരിയുെട “നരബലി”െയ വിട്ടിട്ടു ഞാൻ ശ്രീ. അയ്യ�
പ്പപ്പണിക്കരുെട “അേമരിക്ക”യിേലക്കു വരികയാണു്.
“മറ്റുള്ളവരുെട കുറ്റം പറയുന്നതാണു നമ്മുെട കുറ്റ”െമന്നു്
ആേരാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അതു സത്യമാെണങ്കിൽ ഞാൻ
കുറ്റക്കാരൻ തെന്ന. ശ്രീ അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെട “അേമ�
രിക്ക” കവിതയല്ല; െവറും ഗദ്യമാണു്. െവറും ഗദ്യമല്ല,
വിരൂപമായ ഗദ്യം (േകരളകവിത—ജനുവരി–മാർച്ചു
ലക്കം)

പതിവുേപാെല ൈവകുേന്നരം നടക്കാനിറങ്ങി
കുെറദൂരം െചല്ലുേമ്പാൾ
െപെട്ടന്നു നിെന്ന വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാേലാ
നിെന്റ കാലിൽ തുടങ്ങുന്ന ഭൂമി
എെന്റ കാല്ക്കൽ വന്നവസാനിക്കുന്നതുേപാെല

ഇമ്മട്ടിൽ േപാകുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അത്യന്താധുനിക
‘കവിത’. ഇത്രയും എഴുതിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എെന്റ ഭവ�
നത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു വിദ്യാലയം വിട്ടു െകാച്ചുകുട്ടികൾ
കലപില ശബ്ദേത്താെട േപാകുന്നതു ഞാൻ കാണുന്നു.
അവരുെട അർത്ഥരഹിതങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങൾ ഞാൻ
േകൾക്കുന്നു. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെട കവിതയ്ക്കും കുട്ടികളു�
െട നിരർത്ഥകശബ്ദത്തിനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല.

പണ്ടു് ****** െകാട്ടാരത്തിൽ പരമസുന്ദരിയായ ഒരു
തമ്പുരാട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവെര ഒരു േകായിത്തമ്പു�
രൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. പേക്ഷ, ആ ബന്ധം വളെരക്കാ�
ലം നീണ്ടുനിന്നില്ല. സ്വച്ഛന്ദഗാമിനിയായ തമ്പുരാട്ടിെയ
തനിക്കു േവെണ്ടന്നു േകായിത്തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങ�
െന വിവാഹേമാചനവും നടന്നു. കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഒരു തിരുമുല്പാടു അവെര വിവാഹം കഴിച്ചു. തിരുമുല്പാടി�
െന്റ “പ്രഥമരാത്രി.” പാവം തമ്പുരാട്ടിെയ കാത്തിരിക്കു�
കയാണു്. രാത്രി ഒരുമണികഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ വെന്ന�
ത്തിയില്ല. മറ്റു പുരുഷന്മാേരാടു േചർന്നു രസിച്ചിരിക്കുക�
യായിക്കുന്നു തമ്പുരാട്ടി. തിരുമുല്പാടു് ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ഉറങ്ങിേപ്പാകുകയും െചയ്തു. മണി രണ്ടായേപ്പാൾ
തമ്പുരാട്ടി ശയനാഗാരത്തിൽ എത്തി. േബാധമില്ലാ�
ത്തമട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന തെന്റ ഭർത്താവിെന അവർ
കണ്ടു. അയാളുെട രണ്ടു കവിളിലൂെടയും ഉമിനീരു് ഒഴു�
കുന്നു. അതു കണ്ട മാത്രയിൽ “ഹായ്, എനിക്കിയാെള
േവണ്ട” എന്നു പറഞ്ഞു തമ്പുരാട്ടി മുറിവിട്ടിറങ്ങിേപ്പായി.
തിരുമുല്പാടു് പിേറ്റദിവസം സ്വന്തം നാട്ടിേലക്കു െകട്ടുെക�
ട്ടുകയും െചയ്തു. കവിതയും ഇതുേപാെലയാണു്. ഒരു വാ�
ക്കു വിലക്ഷണമായി വന്നുവീണാൽ മതി; സഹൃദയനു
ഉേദ്വഗമുണ്ടാകും. തിരുമുല്പാടിെനക്കണ്ടു തമ്പുരാട്ടി ‘ഹാ�
യ് ’ എന്നു നിലവിളിച്ചതുേപാെല സഹൃദയനും നിലവി�
ളിച്ചുേപാകും.

ശ്രാവണരജനി നീ കാത്തുനിൽക്കുവതാെര-
യാവണം വ്യഥാവിലീേയാണേക്കാടിയും നീട്ടി?

എന്നു സുന്ദരമായ രീതിയിൽ ശ്രീ. പുലാക്കാട്ടു രവീന്ദ്രൻ
കവിത ആരംഭിക്കുന്നു (േകരളകവിത). പേക്ഷ അതു്,

“പാതിപ്പപ്പടം േപാെല നാളിേകരത്തിെന്നാറ്റ-
പ്പാതിേപാൽ…”

എന്ന വരികളിൽ എത്തുേമ്പാൾ തിരുമുല്പാടിെന്റ ഉമിനീ�
രു് ഒലിക്കുന്ന കവിൾത്തടങ്ങെള ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചുേപാ�
കുന്നു. “ഇനി േവണ്ടാ” എന്നു് ഞാൻ പറഞ്ഞുേപാകുന്നു.
ഈ വല്ലായ്മ തീരുന്നതു് യഥാർത്ഥകവിയായ ശ്രീ. ചാ�
ത്തനാത്തു് അച്യുതനുണ്ണിയുെട “പ്രളയം” വായിക്കുേമ്പാ�
ഴാണു്.

അണിമഴവില്ലായിരമായിര-
മയുേതാജ്വല വർണ്ണപ്പീലി വിടർത്തി
മൃദുേലാല്ക്കട താളലയങ്ങളി-
ലതിസുന്ദര മംഗല നർത്തനമാടി
തരളദ്യുതി ചിതറിയ െവള്ളിൽ-
പ്പറവകളുെട െവള്ളിച്ചിറകുകേളറി.

സരസ്വതി പരിലസിക്കുന്നതു് േരാമാഞ്ചമുളവാക്കുന്നു
(എല്ലാവർക്കും േരാമാഞ്ചമുണ്ടാകണെമന്നില്ല, കാരണം
എല്ലാ ആളുകൾക്കും േരാമമില്ലേല്ലാ). കാവ്യാനുഭവെത്ത
ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ ആവശ്യകമായതിലും അധികം പദ�
ങ്ങൾ അച്യുതനുണ്ണി പ്രേയാഗിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അേദ്ദ�
ഹം കവിയാണു്, ജന്മനാ കവിയാണു്.

“അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റും!” അതാ െതരുവിലൂെട
ഒരു േഘാഷയാത്ര. അവിെടനിന്നു് ഉയരുന്ന മുദ്രാവാക്യ�
മാണതു്. െതാഴിലാളികൾ അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റ�
െട്ട. ഞാൻ അവേരാടു േയാജിക്കുന്നു. പേക്ഷ, നിശ്ശബ്ദ�
മായ ഒരു മുദ്രാവാക്യം കലാകാരികൾ മുഴക്കാറുള്ളതു്
എെന്റ ആന്തരേശ്രാത്രം േകൾക്കാറുണ്ടു്. “വികാരങ്ങൾ�
ക്കു് അവകാശങ്ങളുണ്ടു്. അവ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റും”
എന്നാണു് ആ മുദ്രാവാക്യം. “ജനയുഗം” വാരികയുെട
43-ാം ലക്കം േനാക്കുക. കുമാരി വസന്ത എഴുതിയ “നീ�
രാളി” എന്ന െചറുകഥ കാണാം. ഇഷ്ടെപ്പട്ട പുരുഷെന
വിവാഹംകഴിക്കാൻ അമ്മ സമ്മതിക്കാത്തതുെകാണ്ടു്
മകൾ തൂങ്ങിമരിക്കുന്നതാണു് അതിെല പ്രതിപാദ്യം.
േസ്നഹെമന്ന വികാരത്തിെന്റ അവകാശങ്ങൾക്കുേവ�
ണ്ടി വാദിക്കുകയാണു് വസന്ത. ആശയം െകാള്ളാം.
പേക്ഷ, െചറുകഥെയന്ന നിലയിൽ “നീരാളി” പരാജയ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതു കലാസൃഷ്ടിയും ഭാവാത്മകമായിരി�
ക്കണം. വസന്തയുെട കഥയിൽ ഭാവാത്മകത്വമില്ല. ഒരു
വികാരത്തിെന്റ സ്ഥൂലീകരണേമയുള്ളു.

ശംഖുംമുഖം കടല്പുറത്തു് കുെറേനരമിരുന്നിട്ടു് ഞാൻ തി�
രിച്ചുേപാരാനായി എഴുേന്നറ്റു. അേപ്പാൾ പിറകിെലാ�
രു ശബ്ദം. “സാർ”. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു േനാക്കിയേപ്പാൾ
എെന്റ മകളുെട പ്രായം വരുന്ന ഒരു െപൺകുട്ടി സേന്താ�
ഷംെകാണ്ടു തിളങ്ങുന്ന നയനങ്ങേളാടു കൂടിനില്ക്കുന്നു.
“എന്തുേവണം? ആരാണു്?” എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചു.
ആ െപൺകുട്ടിക്കു് സേന്താഷം െകാണ്ടു സംസാരി�
ക്കാൻ വെയ്യന്നു് എനിക്കു േതാന്നി. അവൾ ഇടറിയ
ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു: “സാർ എെന്റ കഥെയക്കുറിച്ചു്
നല്ല അഭിപ്രായം എഴുതിയിരുന്നു.” ആഹ്ലാദത്തിെന്റ
പാല്ക്കടലിൽ മുങ്ങിനില്ക്കുന്ന ലക്ഷ്മീേദവിയാണു് അവെള�
ന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു. കലാേദവതയും അതുേപാെല
ആഹ്ലാദത്തിെന്റ പാല്ക്കടലിൽ മുങ്ങിനില്ക്കണം. അതിെല്ല�
ങ്കിൽ നമുക്കു് ഇഷ്ടം േതാന്നുകയില്ല. ശ്രീ. ബാലചന്ദ്രെന്റ
“തലചായ്ക്കാെനാരിടം” എന്ന കഥ േനാക്കുക (മലയാള�
രാജ്യം). കാമുകെന്റയും കാമുകിയുെടയും േപ്രമലീലകൾ
കണ്ടു് വികാരപരവശയാകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുെട ചിത്രം വര�
ച്ചിരിക്കുകയാണു് ബാലചന്ദ്രൻ. കഥയുെട എല്ലാ സവി�
േശഷതകളുമുണ്ടു് ഇതിനു്. പേക്ഷ, ആഹ്ലാദദായകത്വം
എന്ന ധർമ്മംമാത്രം ഇല്ല.

“അഭിലഷിക്കുന്നതു െചയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ തനി�
ക്കു െചയ്യാവുന്നതു് അഭിലഷിച്ചുെകാള്ളെട്ട.” എന്നു ഡാ�
വിഞ്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. 37-ാം ലക്കം “കുങ്കമം” വരിക�
യിൽ ശ്രീമതി െചല്ലമ്മ േജാസഫ് എഴുതിയ “പിക്കി�
നിക്ക്” എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ ഡാ�
വിഞ്ചിയുെട വാക്യം ഓർമ്മിച്ചുേപായി. ഒരു കുടിയെന
“ൈസക്കിയാട്രിസ്റ്റി”െന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപാകുന്ന�
താണു് ഇതിെല കഥ. ഇെതാരു കഥയല്ല, ഉപന്യാസ�
മല്ല. ഒന്നുമല്ല. സാഹിത്യത്തിെന്റ േപരും പറഞ്ഞു നട�
ത്തുന്ന ഒരു സമൂഹേദ്രാഹമാണിതു്. കഥെയഴുതാൻ
അഭിലാഷം: അതു് അനുഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രീമതിക്കു കഴിവി�
ല്ല. പിെന്ന; കഥെയഴുതണെമന്ന ആഗ്രഹേത്താെട
വർത്തിച്ചുെകാള്ളെട്ട, ആകർഷകത്വമുള്ള ഒരു േപ്രമ�
കഥയാണു് ശ്രീ. എൻ.എൻ. വാസുേദവശർമ്മയുെട
“േവനലിൽ മഴ”. വായനക്കാരെന്റ ജിജ്ഞാസെയ ഉദ്ദീ�
പിപ്പിക്കുന്ന ആഖ്യാനം: ധ്വന്യാത്മകമായ പ്രതിപാദനം!
ഇതിനുമുമ്പു് ഞാൻ ഈ കഥാകാരെന്റ കഥകൾ വായി�
ച്ചിട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത ശ്രമമാണു് ഇതു്
എന്നു േതാന്നുന്നു. ഒരു പ്രാഥമിക പരിശ്രമെമന്ന നില�
യിൽ ഇതു് അഭിനന്ദനീയമേത്ര. പ്രതികാരവാഞ്ഛയുള്ള
ഒരു കാമുകെന ശ്രീമതിഎസ്. സുമതി “മരണത്തിെന്റ
മണം” എന്ന കഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സുമതിക്കു
കഥെയഴുതാൻ അറിയാം.

ഒരു െപണ്ണുമായി ൈലംഗികേവഴ്ചയിേലർെപ്പട്ട ഒരുവൻ
വളെരക്കാലം കഴിഞ്ഞു അവളുെട മൂത്ത സേഹാദരി�
െയ കാണാൻ േപാകുന്നതാെണന്നു േതാന്നുന്നു. ശ്രീ.
േദവൻ ആറ്റിങ്ങൽ എഴുതിയ “പാമ്പു്” എന്ന െചറുകഥ�
യുെട വിഷയം. േതാന്നുന്നു എന്നുപറായാേന എനിക്കു
ൈധര്യമുള്ളു. കാരണം അത്രകണ്ടു് സങ്കീർണ്ണതയുണ്ടു്
ആഖ്യാനത്തിനു്. പറയാനുള്ളതു് മനുഷ്യനു മനസ്സിലാ�
കുന്നവിധത്തിൽ ലളിതമായി, ഋജ്ജുവായി പറഞ്ഞാൽ
സാഹിത്യമാവുകയിെല്ലന്നുേണ്ടാ? “മലയാളനാട്ടി”െന്റ
ഒന്നാംലക്കത്തിെല ഈ െചറുകഥയ്ക്കു് ഭംഗി േപാര. െത�
ളിഞ്ഞ മണ്ഡലത്തിൽ കഥാകാരന്മാർ കഥകെള നിേവ�
ശിപ്പിക്കണം. ശ്രീ. െചറമംഗലം രാധാകൃഷ്ണെന്റ “മനു�
ഷ്യൻ കാലഘട്ടത്തിൽ” എന്ന കഥെയക്കുറിച്ചും ഇതു�
തെന്നയാണു പറയാനുള്ളതു. കൃത്രിമമായ ആഖ്യാനം.
ഫലിേതാക്തിക്കു കഴിവില്ലാെത അതു നിർവ്വഹിക്കാ�
നുള്ള ആഗ്രഹം; പ്രശസ്തരായ ചില കഥാകാരന്മാെര
അനുകരിക്കാനുള്ള വ്യർത്ഥയത്നം. ഇവെയാെക്കയാ�
ണു് രാധാകൃഷ്ണെന്റ കഥെയ വിരൂപമാക്കുന്നതു്.

പി.ആർ. ശ്യാമള

രതാർത്ഥിത്വത്തിെന്റ കുത്സിതഫല�
ങ്ങെളപ്പറ്റി പലരും കഥകെളഴുതി�
യിട്ടുണ്ടു്. ഒരു െഡാമിനിക് അച്ചൻ
ഒരു സാലിെക്കാച്ചമ്മെയ എങ്ങെന
ചതിച്ചുെവന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു
െചറുകഥ േമയ് മാസത്തിെല “വി�
ശാലേകരള”ത്തിലുണ്ടു്. തങ്കച്ചൻ
എന്ന ബാലെന്റ നിഷ്ക്കളങ്കങ്ങളായ

കണ്ണുകൾ ആ ഗർഹണീയകൃത്യെത്ത എങ്ങെന കണ്ടു�
െവന്നു നാം ഈ കഥയിലൂെട മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശ്രീമതി
പി.ആർ. ശ്യാമള എഴുതിയ “ചുവന്ന നിഴൽ” എന്ന ഈ
െചറുകഥയ്ക്കു സവിേശഷതയുണ്ടു്. ഒരു േപ്രമഭംഗത്തിെന്റ
കഥ മഹാഭാരതത്തിെല കഥാപാത്രങ്ങെള അവതരി�
പ്പിച്ചു് ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയാണു ശ്രീമതി ലത (പാഞ്ചാലി-
വിശാലേകരളം). കഥയുെട പ്രതിരൂപാത്മകസ്വഭാവം
കൂെറെയാെക്ക പീഡാകരമാെണങ്കിലും അതിൽക്കാ�
ണുന്ന മൗലിക പ്രതിഭ ആഹ്ലാദദായകമാണു്. മുൻെപാ�
രിക്കൽ ‘ജനയുഗം’ വാരികയിൽ ശ്രീമതി ലത, മുടപുര.
മേനാഹരമായ ഒരു കഥെയഴുതിയിരുന്നു. ആ ലതത�
െന്നയാേണാ ‘വിശാലേകരള’ത്തിെല കഥയുെമഴുതി�
യെതന്ന വസ്തുത എനിക്കു നിശ്ചയമില്ല. എന്തായാലും
ജന്മനാ എഴുത്തുകാരിതെന്നയാണു് ഈ െപൺകുട്ടി.

ഞാെനാരു നല്ല േലഖനെമഴുതിയാൽ ‘മാതൃഭൂമി’, ‘ജന�
യുഗം’, ‘മലയാളനാടു് ’ എന്നിങ്ങെനയുള്ള ഉത്കൃഷ്ടവാ�
രികകളിൽ ഏെതങ്കിലുെമാന്നിനു് അതു് അയയ്ക്കുവാനാ�
യിരിക്കും എെന്റ കൗതുകം. േലഖനത്തിനു കിട്ടുന്ന പ്രതി�
ഫലമല്ല വാരികയുെട പ്രചാരമായിരിക്കും ആ താല്പര്യ�
ത്തിനു േഹതുവായിരിക്കുന്നതു്. “ഏതായാലും എഴുതി,
നാലുേപർ കാണെട്ട” എന്നായിരിക്കും എെന്റ വിചാ�
രം. അതിനാൽ മാതൃഭൂമിയിലും മറ്റും നല്ല കഥകെള�
ഴുതുന്ന കഥാകാരന്മാർ കലാശൂന്യങ്ങളായ കഥകൾ
പ്രചാരം കുറഞ്ഞ വാരികകളിെലഴുതിയാൽ അവെര
കുറ്റം പറയാനുള്ള അർഹത എനിക്കില്ല. എന്നാലും
“കഴിയുന്നതും നന്നായിെട്ട ഞാൻ എഴുതൂ” എെന്നാരു ദൃ�
ഢവ്രതം കഥാകാരന്മാർക്കു് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു നന്നു്.
മാതൃഭൂമിയിൽ നല്ല കഥകെളഴുതുന്ന ശ്രീ. ൈവശാഖൻ
തികച്ചും വിരൂപമായ ഒരു കഥ ‘നദി’യുെട േമയ് ലക്ക�
ത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ൈസ്ത്രണമായ അസൂയയും
ദുശ്ശങ്കയുമാണു് അതിെല പ്രതിപാദ്യം. പേക്ഷ, ആ വി�
കാരങ്ങൾക്കു് കലാത്മകമായ ആവിഷ്ക്കാരം ലഭിച്ചിട്ടി�
ല്ല. ധ്വജഭംഗമാണു് (Impotence) ശ്രീ. യൂ.െക. കൂമാരൻ
“നിഴലിെന്റ ശവ”ത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. ഭാര്യയു�
െട വേക്ഷാരുഹപതനത്തിൽ ഭർത്താവിനുള്ള ആശങ്ക
ശ്രീ. െക. ജയചന്ദ്രെന്റ “മുലപ്പാൽ” എന്ന കഥയിെല
വിഷയമാണു്. രണ്ടു കഥകളും അവാസ്തവികങ്ങളാണു്.
കലയുെട യാഥാർത്ഥ്യം അവയ്ക്കിെല്ലന്നു് വ്യക്തമാക്കിപ്പ�
റയാം അവിദഗ്ദ്ധനായ ഒരധ്യാപകെന്റ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ
ശ്രീ. നേരന്ദ്രപ്രസാദും യുവതിയാകാൻ െകാതിയുള്ള
ഒരു ബാലികേയ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രീ. പി.എ. ദിവാ�
കരനും യത്നിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടും കലാകുസുമങ്ങളല്ല.
കരിഞ്ഞുേപായ െമാട്ടുകളാണു്. ഉദാസീനമായ മട്ടിൽ,
നിസ്സംഗമായ രീതിയിൽ കഥാകാരന്മാർ കഥപറയണം.
അവ വായിക്കുേമ്പാൾ അനുവാചകൻ പ്രകമ്പനം െകാ�
ള്ളണം. ‘നദി’യിെല കഥാകാരന്മാർ പ്രകമ്പനം െകാ�
ണ്ടു കഥപറയുന്നു. അനുവാചകൻ ഒരു ചലനവും കൂടാ�
െത ഉദാസീനമായമട്ടിൽ അവ വായിക്കുന്നു.

ഖലീൽജിബ്രാൻ

ഖലീൽജിബ്രാെന്റ ഒരു കഥയുണ്ടു്.
ഒരു ൈസന്യവിഭാഗം പിന്മാറുകയാ�
യിരുന്നു. മണൽക്കാട്ടിലൂെടയാണു്
അവരുെട യാത്ര. ക്ഷീണവും വിശ�
പ്പും ദാഹവും സഹിച്ചു് അവർ സഞ്ച�
രിക്കുകയാണു്. അങ്ങെന േപാകു�
േമ്പാൾ അവർ ഒരു കന്യാസ്ത്രീമഠം
കണ്ടു. കന്യാസ്ത്രീകൾ ഭടന്മാെര ഉദ്യാനത്തിേലക്കു ക്ഷ�
ണിച്ചു് ആഹാരം െകാടുത്തു. അന്നു രാത്രി അവർ അവി�
െട വിശ്രമിച്ചു. അർദ്ധരാത്രി േസനാനായകനു ഉറക്കം
വരുന്നില്ല. കാമദുഃഖപരിഹാരത്തിനു അയാൾക്കു ഒരു
സ്ത്രീെയ കൂടിേയ തീരൂ. അയാൾ ഏണിചാരി രണ്ടാമ�
െത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു മുറിയിൽ കയറിെച്ചന്നു, അവി�
െട ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുണ്ടു്. നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയും
വ്രതാനുഷ്ഠാനവും അവളുെട സൗന്ദര്യത്തിനു് ഒരു കുറവും
വരുത്തിയില്ല. േസനാനായകെന കണ്ടേപ്പാൾ അവൾ
ഒന്നു പുഞ്ചരിെപാഴിക്കുകേയ െചയ്തുള്ളു. ഇരവീണുക�
ഴിഞ്ഞു എന്നു സങ്കല്പിച്ചു് അയാൾ അവളുെട കട്ടിലിൽ
ഇരുന്നു. അവർ യുദ്ധെത്തക്കുറിച്ചു് സംഭാഷണം ആരം�
ഭിച്ചു. സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ അവൾ പറഞ്ഞു: “മു�
റിേവല്ക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ദ്രാവകമിവിെടയുണ്ടു്.
അതു പുരട്ടിെക്കാണ്ടു യുദ്ധം െചയ്താൽ മുറിേവല്ക്കുകേയയി�
ല്ല.” അവൾ േലപനൗഷധം നിറച്ച ഭരണിെയടുത്തു് മുൻ�
പിൽ വച്ചു. “േവണെമങ്കിൽ പരിേശാധിക്കൂ.” എന്നു് പറ�
ഞ്ഞു് അവൾ ദ്രാവകം തെന്റ കഴുത്തിൽ പുരട്ടി. അന്ധ�
വിശ്വാസിയായിരുന്നു േസനാനായകൻ. അവൾ ഉറ�
േപ്പാെട ആ നിർേദ്ദശം ആവർത്തിച്ചേപ്പാൾ അയാൾ
വാെളടുത്തു് അവളുെട കഴുത്തിൽ ആെഞ്ഞാരു െവട്ടു
െവട്ടി. കന്യാസ്ത്രീയുെട തല ഉരുണ്ടുെതറിച്ചു. രക്തപ്ര�
വാഹം. അങ്ങെന അവൾ തെന്റ വിശുദ്ധി സംരക്ഷിച്ചു.
തലേവർെപട്ട ശരീരെത്തയും തെന്ന േനാക്കി പരിഹ�
സിക്കുന്ന ആ തലേയയും േനാക്കിെകാണ്ടു അയാൾ നി�
ലവിളിച്ചു: “ഞാനവെള െകാന്നു; ഞാനവെള െകാന്നു.”
ഈ േസനാനായകെന്റ പശ്ചാത്താപം േപാലും നമ്മു�
െട കഥാകാരന്മാർേക്കാ കവികൾേക്കാ ഇല്ല. അവർ
കലാേദവതയുെട കഴുത്തു െവട്ടിയിട്ടു് ആഹ്ലാദിച്ചു നടക്കു�
ന്നു. അവരുെട കൃത്യം ഗർഹണീയമാെണന്നു് പറയുന്ന�
വെര നിന്ദിക്കുന്നു. ചിലരുെട െതറ്റായ പ്രേയാഗം കട�
െമടുത്തു പറഞ്ഞാൽ, “എെന്താരു വിേരാധാഭാസം!”
അതുതെന്ന െതറ്റുതിരുത്തിപ്പറഞ്ഞാൽ “എെന്താരു
ൈവരുദ്ധ്യം!”
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https://ml.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran


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.)

https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
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https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://ml.wikipedia.org/wiki/ഇന്ത്യന്_കോഫീ_ഹൌസ്
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia


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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