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സാഹിത്യവാരഫലം
1970/06/14-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ഗ്രാമർഞങ്ങൾക്കുഗ്രാസ്സാണു്
(രംഗം: സമുദ്രതീരം. അന്തരീക്ഷത്തിെല ചുവപ്പുനിറം
മാഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അവ്യക്തമായ നീലനിറം കലർന്ന
ആകാശം. അവിെട അങ്ങിങ്ങായി നക്ഷത്രങ്ങൾ. സമ�
യം കഴിയുേന്താറും അവ കൂടിക്കൂടി വരും, കലാസൃഷ്ടി�
കൾ അനുനിമിഷം വർദ്ധിച്ചുവരുംേപാെല. യഥാതഥ�
വാദി, രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകൻ, കാല്പനികവാദി, അത്യ�
ന്താധുനികൻ, നിരൂപകൻ എന്നിവർ സംഭാഷണത്തിൽ
ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.)

കാല്പനികവാദി: എത്ര മേനാഹരമായ രാത്രി! അതാ,
ആ നക്ഷത്രെത്ത േനാക്കി േപ്രമഭംഗം എന്ന കാമു�
കിയുെട ബാഷ്പബിന്ദുേപാെല അതു തിളങ്ങുന്നു.

യഥാതഥവാദി: അബദ്ധം! എെന്റ ൈകയിൽ സിഗറ�
റ്റുണ്ടു്. അതു കത്തിക്കാൻ തീെപ്പട്ടിയില്ല. ആ നക്ഷ�
ത്രം ഒരഗ്നിസ് ഫുലിംഗമാണു്. അതിങ്ങുവീെണങ്കിൽ
ഞാൻ സിഗററ്റു കത്തിേച്ചെന.

രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകൻ: ആ നക്ഷത്രം കണ്ണുനീർതുള്ളി�
യുമല്ല, അഗ്നിസ്ഫുലിംഗവുമല്ല. ഉന്നതസൗധത്തിലിരി�
ക്കുന്ന ഒരു മുതലാളിയാണു് അവൻ. നെമ്മ േനാക്കി
പരിഹസിക്കുകയാണു് ആ ദുഷ്ടൻ.

അത്യന്താധുനികൻ: േയാനേസ്കായുെട ൈനലിസ�
ത്തിനും1 കമ്യുവിെന്റ അബ് േസഡിനും2 കാഫ് കയുെട
ൈഡലമയ്ക്കും3 സാർത്രിെന്റ ഏത്തിസ്റ്റിക് എക് സി�
സ് െറ്റൻഷ്യലിസ4 ത്തിനും അതു െറപ്രസേന്റഷൻ
നല്കുകയാണു്. േറാബർട്ടു ഗ്രിേലയുെടയും ഗുന്തർ�
ഗ്രസ്സിെന്റയും ആന്റിേനാവൽ സ് ക്കൂളിെനയാണു5

അതിെന്റ േറസ്6 െഡപിക് റ്റ്7 െചയ്യുന്നതു്.
നിരൂപകൻ: വരെട്ട, വരെട്ട, എന്തു ഭാഷയിലാണു് നി�

ങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതു്? മലയാളേമാ, ഇംഗ്ലീേഷാ?
അത്യന്താ: മലയാള േകാേളജ് െപ്രാഫേസഴ് സ് േപാലും

ഇങ്ങെനയാണു് ടാക് െചയ്യുന്നതു്. ഇതാണു് അത്യ�
ന്താധുനികമലയാളം.

കാല്പ: ശരിയാണു് അത്യന്താധുനികൻ പറയുന്നതു്.
11-ാം ലക്കം ‘മാതൃഭൂമി’ ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് േനാക്കു ശ്രീ�
മതി എം. ലീലാവതി എഴുതിയ “സുഗതകുമാരി—
ആധുനികകവികൾ—” എന്ന േലഖനം വായിക്കൂ.
ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു േകൾപ്പിക്കാം.
“ഈ െമറ്റേമാർേഫാസിസ് കാളിയന്നു് ൈകവരു�
ത്താൻ കവിക്കു േക്ലശമുണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നതു്…”
“…സമൂഹത്തിെന്റ രുഗ്ണതയിേലക്കു് അേബാധ�
പൂർവ്വമായി െപ്രാജക് ട് െചയ്യുന്നുമുണ്ടാവാം…”
“ഈ കൃതിയിെല േനാസ് റ്റൾജിയ ഭൗതികമാണു്.
‘ഒരു നിമിഷം’ ‘കണ്ണെനേത്തടി’ എന്നിവയിെലേപ്പാ�
െല െമറ്റഫിസിക്കലല്ല എേന്നയുള്ളൂ. കാതലായ
അംശങ്ങളിൽ രണ്ടും െറാമാന്റിസിസ് റ്റിെന്റ ധർമ്മം�
തെന്ന”

രാഷ്ട്രീ: എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു ഭാഷ?
നിരൂ: ബഹുേകമം! ശ്രീമതി, മലയാളം വാക്യങ്ങളിൽ

ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ തിരുകുന്നുേവാ അേതാ ഇംഗ്ലീഷ്
വാക്യങ്ങളിൽ മലയാളം വാക്കുകൾ േചർത്തുവയ്ക്കുന്നു�
േവാ? ഏതാണു്?

യഥാ: ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങളിൽ മലയാളം വാക്കുകൾ
തിരുകുകയാണു്. “ദിസ് വർക്കിെല േനാസ്റ്റൾജിയ
െമറ്റീരിയലാണു്. ഒൺ േമാമന്റ്, ഇൻെസർച്ച് ഒഫ്
കണ്ണൻ എറ്റ്െസറ്റ്റയിെലേപ്പാെല െമറ്റഫിസിക്ക�
ലല്ല എേന്ന ഐ േസ െചയ്യുന്നുള്ളൂ. എസ്സൻഷ്യ�
ലായ അംശങ്ങളിൽ േബാത്തും േറാമാന്റിസിസ്റ്റി�
െന്റ ഫാക് േടഴ് സ് തെന്ന” എന്നു് ശ്രീമതി എഴുതി�
യിരുെന്നങ്കിൽ കുേറക്കൂടി മേനാഹരമാേയെന.
അതിരിക്കെട്ട. അവർ എന്താണു് ആ േലഖനത്തിൽ
പറയുന്നതു്?

നിരൂ: എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല വ്യക്തങ്ങളായ ആശ�
യങ്ങൾ ഉള്ള എഴുത്തുകാർ വ്യക്തമായി എഴുതും.
കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ, സഞ്ജയൻ, ഈ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള,
സി.വി. കുഞ്ഞുരാമൻ എന്നിവരുെട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാ�
യിക്ക. നിങ്ങൾ അവേരാടു േയാജിച്ചാലും ശരി ഇെല്ല�
ങ്കിലും ശരി. നിങ്ങൾ അവെര ബഹുമാനിക്കും. രചന�
യുെട സ്പഷ്ടതെകാണ്ടു് അവർ നിങ്ങളുെട വിശ്വാസം
േനടും. കുഴങ്ങിമറിഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ ഉള്ളവരാണു
അവ്യക്തമായി എഴുതുക. ഇതാ േകൾക്കു (മാതൃഭൂമി�
െയടുത്തു വായിക്കുന്നു)
“ഹിന്ദുമതത്തിൽ പ്രേത്യകിെച്ചാരു പ്രവാചകേനാ
പരിമിതസംഖ്യമായ ചര്യകേളാ ഒന്നുമിെല്ലങ്കിലും
അന്തർവൃത്തികളുെട ഭാവനെയ സ്പർശമാത്രയിൽ
ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന വിശസനതത്ത്വം ഹിന്ദുമതചിന്തകളി�
ലും ആർഷദർശനങ്ങളിലും ബുദ്ധമതചിന്തകളിെല�
ന്നേപാെല ലീനമായിട്ടുണ്ടു്.”
ഒരുവാക്യം കൂെട േകൾക്കൂ.

രാഷ്ട്രീ: മതി, മതി, തലേവദനെയടുക്കുന്നു. ഇങ്ങെനയാ�
േണാ നിങ്ങെളാെക്ക മലയാളെമഴുതുന്നതു്? എന്താ�
ണിതിനു് പരിഹാരം?

നിരൂ: എല്ലാ േകാേളജ് അധ്യാപകരും ഏ.ആർ. രാജ�
രാജവർമ്മയുെട ‘സാഹിത്യസാഹ്യ’വും കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാ�
രാരുെട മലയാളൈശലിയും വായിച്ചു പഠിക്കണം.
ആ ഗ്രന്ഥങ്ങെള ആസ്പദമാക്കി ഒരു പരീക്ഷയും നട�
ത്തണം. ആ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുന്നവർേക്ക േകാ�
േളജിൽ ഉേദ്യാഗം െകാടുക്കാവൂ.

കാല്പനി: നിങ്ങൾ ൈവയാകരണെന്റ മട്ടു കാണിക്കാറു�
ണ്ടേല്ലാ? ശ്രീമതിയുെട േലഖനത്തിൽ െതറ്റുകളുേണ്ടാ?

നിരൂ: അവ്യക്തതെയക്കാൾ വലിയ െതറ്റു് എന്താണു്?
എങ്കിലും േചാദിച്ച സ്ഥിതിക്കു പറയാം. “…തെന്റ
അന്തർഭാവതീവ്രതേയയും അതിനു് അനുേയാജ്യ�
മായ ആവിഷ്ക്കാരപാടവേത്തയും ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു”
എന്നു ശ്രീമതി എഴുതുന്നു. േയാജിച്ചതു് എന്ന അർ�
ത്ഥത്തിൽ “അനുേയാജ്യം” എെന്നഴുതുന്നതു െത�
റ്റാണു്. അനുേയാജ്യം എന്നാൽ േചാദ്യെമന്നു് അർ�
ത്ഥം. “അനുേയാജ്യ”ത്തിനു േചാദ്യംെചയ്യെപ്പേടണ്ട�
തു് എന്നാണു് അർത്ഥം. ‘അനുരൂപം’ എന്നു പ്രേയാ�
ഗിക്കുന്നതാണു ശരി. പിെന്ന, ശ്രീമതി ‘സ്ഥായീഭാ�
വം’ എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നു. ‘സ്ഥായിന് ’ എന്നാ�
ണു ശബ്ദം. അതിെന്റകൂെട ഭാവശബ്ദംേചരുേമ്പാൾ
നകാരത്തിനു േലാപം വന്നു് ‘സ്ഥായിഭാവം’ എന്നാ�
കുന്നു. സ്ഥായീഭാവം െതറ്റു്; സ്ഥായിഭാവം ശരി.

കാല്പ: കുമാരനാശാൻ ‘സ്ഥായീഭാവമിയന്നു്” എന്നു് പ്ര�
േരാദനത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ?

നിരൂ: അതു െതറ്റു്. കുമാരനാശാനു് െതറ്റുവരാൻ പാടി�
െല്ലന്നു വല്ല നിയമവുമുേണ്ടാ?

അത്യന്ത: േനാൺെസൻസ്. െവറുെതയല്ല നിങ്ങെള
എെന്റ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ‘സാഹിത്യഭിക്ഷാംേദഹി’
എന്നു വിളിച്ചതു്. പഴഞ്ചൻ! വ്യാകരണവുംെകാണ്ടു
നടക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു േതാന്നിയേപാെല ൈററ്റ്
െചയ്യും. ഗ്രാമർ ഞങ്ങൾക്കു ഗ്രാസ്സാണു്.

രാഷ്ട്രീയ: നമുക്കു െചറുകഥകെളക്കുറിച്ചു സംസാരി�
ക്കാം. ‘ജനയുഗം’ വാരികയുെട േമയ് 31 ലക്കം “െച�
റുകഥപ്പതിപ്പാ”ണേല്ലാ. ശ്രീ. വി. അച്യുതെന്റ ‘യന്ത്രം’
എന്ന കഥെയക്കുറിച്ചു് എന്തുപറയുന്നു?

യഥാതഥ: തികച്ചും വാസ്തവികമായ കഥ. െതാഴിലാളി
ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിക്കുന്നെതങ്ങെനെയന്നു് അതിൽ
വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണു്. െതാഴിലാളി മരണ�
ത്തിേലക്കു നീങ്ങുന്നതുകണ്ടു് അയാളുെട ഭാര്യ ദുഃഖി�
ക്കുന്നു. എനിക്കിഷ്ടെപ്പട്ടു ആ കഥ.

നിരൂ: ഞാൻ േയാജിക്കുന്നില്ല. അച്യുതെന്റ കഥയിൽ
ഭാവനയില്ല. ജീവിതത്തിനു് പുതിയ രൂപം നല്കുേമ്പാ�
ഴാണു് ഭാവനയുെണ്ടന്നു് നാം പറയുന്നതു്. ഈ കഥ�
യിൽ നൂതനമായ രൂപമില്ല. അെല്ലങ്കിൽ രൂപത്തി�
നു് ആകർഷകത്വമില്ല. അച്യുതെന്റ കഥയ്ക്കു മാത്രമല്ല
ഈ േദാഷം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു് ശ്രീ. ജി. േഗാപിനാ�
ഥൻനായരുെട “കുട്ടി, അമ്മ, അച്ഛൻ”, ശ്രീ. പി.െക.
നന്ദനവർമ്മയുെട “അതീന്ദ്രിയം”, ശ്രീ. പാറന്നൂർ
പദ് മനാഭെന്റ “നക്സേലാസിസ്”, ശ്രീ. െക.എൽ.
േമാഹനവർമ്മയുെട “പാമ്പു്”, ശ്രീ. അരവിന്ദെന്റ
“ഷീക് ബസാറിെല സ്ത്രീ” എന്നീ കഥകൾക്കും ആ ന്യൂ�
നതയുണ്ടു്. സർഗ്ഗാത്മകത്വം എന്ന സവിേശഷത
ഈ കഥകളിൽ കാണാേനയില്ല.

രാഷ്ട്രീയ: എന്തു്? ‘നക്സേലാസിസി’ൽ കലയിേല്ല?
നിരൂ: ഇല്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റേമൽ അടി�

േയല്പിക്കുകയാണു് പദ് മനാഭൻ. പേക്ഷ, അതു് കലാ�
ത്മകമായിട്ടില്ല. സിദ്ധാന്തെമന്തുമാകെട്ട, ഭാവനയു�
െണ്ടങ്കിൽ, സൃഷ്ടിയുെണ്ടങ്കിൽ നിരൂപകൻ സംതൃപ്ത�
നാകും. അവ രണ്ടും ഇവിെടയില്ല. അതിനാൽ എനി�
ക്കു സംതൃപ്തിയുമില്ല.

അത്യന്താ: ജനയുഗത്തിൽ പരസ്യെപ്പടുത്തിയ രീ�
തിയിലുള്ള െകാച്ചുകഥകൾ പാശ്ചാത്യസാഹിത്യ�
ത്തിൽ ധാരാളമുണ്ടാകുന്നുെവന്ന വിവരം നിങ്ങൾക്ക�
റിയാേമാ?

നിരൂ: അറിയാം. Félix Fénéon എന്ന ഫ്രഞ്ചുകഥാകാ�
രൻ രേണ്ടാ മൂേന്നാ വാക്യങ്ങൾെകാണ്ടു് കഥെയഴു�
താറുണ്ടു്. എനിേക്കാർമ്മയുള്ള ഒരു െകാച്ചുകഥ തർ�
ജ്ജമെചയ്തു േകൾപ്പിക്കാം:
“ഒരു ശവെപ്പട്ടിയുെട പിറകിലൂെട അയാൾ നടന്നു.
പേക്ഷ, അന്നു് അയാൾ ശ്മശാനത്തിെലത്തിയില്ല.
മരണം വഴിയിൽ വച്ചുതെന്ന അയാെള പിടികൂടി.”
ഇത്തരം കഥകളുെട ധിഷണാപരമായ അംശം
ആദരണീയംതെന്ന പേക്ഷ, സാഹിത്യം ഹൃദയ�
ത്തിൽനിന്നു വരണം.

കാല്പനിക: അേപ്പാൾ ശ്രീ. സി.ആർ. ഓമനക്കുട്ടെന്റ
വാകച്ചാർത്തിെനക്കുറിച്ചു് താങ്കൾക്കു നല്ല അഭിപ്രാ�
യമിേല്ല?

നിരൂ: അങ്ങെന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ. ഗുരുവായൂര�
മ്പലത്തിനു സമീപം നില്ക്കുന്ന ഒരുവെന കഥാകാരൻ
അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെത്ത ജീവിതത്തിനുള്ള
അധമത്വം അേദ്ദഹം കാണുന്നു. പരിഹാസം കലർ�
ത്തി അേദ്ദഹം അതു ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. നല്ല േസാല്ലു�
ണ്ഠനം. പേക്ഷ, പരിഹാസം എേപ്പാഴും ബുദ്ധിയിൽ�
നിന്നാണു് ഉണ്ടാകുന്നെതന്ന സത്യം നാം വിസ്മരി�
ക്കാൻ പാടില്ല.

രാഷ്ട്രീയ: ജനയുഗത്തിൽ 17 കഥകളുണ്ടു്. ബാക്കിയുള്ള�
തിെനക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായം േകൾക്കെട്ട.

നിരൂ: അതിെനാന്നും സമയമില്ല. നമുക്കു് േവെറയും
വാരികകെളക്കുറിച്ചു് സംസാരിക്കണമേല്ലാ. ജനയു�
ഗത്തിെല േരഖകൾ എന്ന െകാച്ചുകഥ എനിക്കിഷ്ട�
മായി. മരണത്തിേലക്കു നീങ്ങുന്ന ഒരു യുവതിയുെട
വികാരങ്ങെള കഥാകാരനായ ശ്രീ. ചന്ദ്രദാസ് വിദ�
ഗ്ദ്ധമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ.

അത്യന്താ: ‘കുങ്കുമം’ വാരികയിൽ െചറുകഥകെളഴു�
തുന്ന ശ്രീ. പി.െക. ശിവദാസേമേനാെന താങ്കൾ
വധിക്കാറുണ്ടേല്ലാ. ആ കഥാകാരൻ അതു് ഡിസർ�
വ് െചയ്യുന്നു.

നിരൂ: അങ്ങെന പറയാതിരിക്കൂ. കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള
സംഹാരെമാന്നുമില്ല. എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കഥ�
കൾ നല്ലതെല്ലേന്ന പറയുന്നുള്ളൂ. 38-ാംലക്കത്തിെല
‘ആദ്യരാത്രി’ എന്ന കഥ വായിച്ചുേനാക്കൂ. വരെന്റ�
യും വധുവിെന്റയും പ്രഥമരാത്രി—അതിെന്റ മാദക�
ത്വം മുഴുവൻ ശിവദാസേമേനാൻ ഭംഗിയായി ആേല�
ഖനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് അതു് ഉജ്ജ്വലമായ
കഥയാെണന്നു് എനിക്കഭിപ്രായമുള്ളതായി െതറ്റി�
ദ്ധരിക്കരുതു്. ശൃംഗാരം ആർക്കാണിഷ്ടമാകാത്തതു്?

കാല്പനിക: ഭർത്താവു േസ്നഹിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ഭാര്യ വ്യഭിച�
രിക്കുേമാ?

നിരൂ: േചാദ്യം മനസ്സിലായി. ‘കുങ്കുമ’ത്തിൽ ശ്രീ. യു.പി.
ജയരാജ് എഴുതിയ “മൃഗത്തിെന്റ ഗന്ധം” എന്ന കഥ�
െയ ലക്ഷ്യമാക്കിയേല്ല േചാദ്യം? അവഗണിക്കെപ്പ�
ടുന്ന സ്ത്രീയുെട വികാരങ്ങൾ തീക്ഷ്ണങ്ങളാകും; ഭാവ�
നയ്ക്കു് ഉേത്തജനം ഉണ്ടാകും. അതിൽ സംശയമില്ല.
പിെന്ന, അതിെന്റ പര്യവസാനം. അതു് ഓേരാ സ്ത്രീ�
യുേടയും മാനസികനിലെയ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്തായാലും ജയരാജിെന്റ കഥ നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

അത്യന്താ: പഴയ വിഷയമേല്ല ഇതു്?
നിരൂ: അേത, എങ്കിലും പുതിയരീതിയിൽ അേദ്ദഹം

കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. വഴിവക്കിൽ മരിച്ചുവീഴുന്ന രാജ�
കുമാരിെയ രാജകുമാരൻ ചുംബിച്ചു് ഉണർത്തുന്ന ഒരു
കഥ താങ്കൾ േകട്ടുകാണുകയില്ല. േയാനേസ്കായുെട�
യും കമ്യുവിെന്റയും കാഫ്കയുെടയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം
വായിക്കുന്നവനേല്ല താങ്കൾ. എന്നാൽ അങ്ങെന�
െയാരു കഥയുണ്ടു്. ജീവിച്ചു കുെറ കഴിയുേമ്പാൾ രാ�
ജകുമാരി മരിക്കും. രാജകുമാരൻ ചുംബിക്കുേമ്പാൾ
അവൾക്കു ജീവൻ കിട്ടും. ജഡതയാർന്ന പ്രതിപാ�
ദ്യവിഷയത്തിനു രാജകുമാരെനേപ്പാെല ൈചതന്യം
നല്കുന്നവനാണു് കഥാകാരെനങ്കിൽ നമുക്കു പരാ�
തിയില്ല. അക്കാരണത്താലാണു് ശ്രീ. ശങ്കർ കരിയ�
ത്തിെന്റ “ഓർമ്മയുെട മാളം” എന്ന കഥ ശുദ്ധമായ
ആഹ്ലാദം എനിക്കു പ്രദാനം െചയ്യാത്തതു്. അച്ഛെന്റ
ക്രൂരത, മകെന്റ േപ്രമം, അമ്മയുെട േരാഗം, അവരു�
െട ൈദന്യം, സേഹാദരിയുെട അസാന്മാർഗ്ഗിക ജീ�
വിതം ഇങ്ങെന അേനകം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഥ�
യുെട ഏകാഗ്രത ഇല്ലാെതയാക്കിയിരിക്കുന്നു ശങ്കർ
കരിയം.

(രാത്രിയുെട ഭംഗി വർദ്ധിക്കുന്നു. ആകാശം മുഴുവൻ
നക്ഷത്രങ്ങൾ. അലകളിളകുന്ന കടലിെന്റ ശബ്ദമുെണ്ട�
ങ്കിലും ഒരു പ്രശാന്തത. നിേക്കാളാസ് േറാറിക്കിെന്റ
ചിത്രത്തിനുള്ള രാമണീയകമുണ്ടു് പ്രകൃതിക്കു്.)

കാല്പനിക: ഈ േലാകമാെക എത്ര സുന്ദരം! ഇവിെട
മാലിന്യമില്ല, ഇതാ ഈ ചിപ്പിയും ഈ മണൽത്തരി�
യും മേനാഹരംതെന്ന.

അത്യന്താ: േനാൺെസൻസ്. ഇതാ ഈ മണലിൽ
സ്പിറ്റിലുണ്ടു്.8 അതും ബ്യൂട്ടിഫിളാേണാ?

രാഷ്ട്രീയ: ബഹളം കൂട്ടാതിരിക്കു. മാതൃഭൂമിയിൽ ശ്രീ.
കാക്കനാടൻ എഴുതിയ “െവറുെത” എന്ന കഥെയ�
ക്കുറിച്ചു് എന്താണു് അഭിപ്രായം?

അത്യന്താ: അതിൽ േമാേഡണിറ്റി ഇല്ല. ഞാൻ ൈല�
ക്ക് െചയ്യുന്നില്ല.

നിരൂ: മേനാഹരമായ കഥ. പരമ സത്യം സാക്ഷാ�
ത്ക്കരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യെന്റ യത്നം വ്യർത്ഥമാെണ�
ന്നു് സ്ഥാപിക്കുകയാണു് കാക്കനാടൻ. ഒരു അമൂർ�
ത്തമായ ആശയത്തിനു് മൂർത്തമായ രൂപം നല്കി�
യിരിക്കുന്നു അേദ്ദഹം. ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരു�
ന്ന കാലം. തിരുവനന്തപുരെത്ത േകാവാപ്പേററ്റീവ്
േഹാമിൽ എെന്റ േസ്നഹിതനായ ശ്രീ. െക.വി. സു�
േരന്ദ്രനാഥുമായി താമസിക്കുകയാണു്. സുേരന്ദ്രനാഥ്
ഇന്നേത്തേപ്പാെല അന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണു്. നിരീശ്വ�
രനായ അേദ്ദഹം എെന്ന വിളിച്ചുണർത്തി, ജനലിലൂ�
െട പുറേത്തക്കു േനാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അർദ്ധരാത്രി.
െസക്രേട്ടറിേയറ്റിനു് പിറകിലുള്ള ൈമതാനത്തിൽ
ഒരു രൂപം നീങ്ങുന്നു. മെറ്റാരു രൂപം അതിെന്റ പി�
റകിൽ. രണ്ടും ഭീമാകാരങ്ങൾ. നിലം െതാടുന്നില്ല.
ഫിേലാസഫി ഐച്ഛികവിഷമായി എടുത്തു് ബി.ഏ.
ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സുേരന്ദ്രനാഥിേനാടു് ഞാൻ
പറഞ്ഞു; “ജീവാത്മാവു് പരമാത്മാവിെന അേന്വഷി�
ക്കുകയാണു്.” ഞങ്ങൾക്കു് ആ കാഴ്ച ഭയമുളവാക്കി�
യില്ല; സേന്താഷം നല്കിയേതയുള്ളൂ. കാക്കനാടെന്റ
കഥയിെല രാധാകൃഷ്ണൻ ഈശ്വരെന അേന്വഷിച്ചു്
കിഴവെന്റ പിറേക േപായേപ്പാൾ ഞാൻ ഈ സംഭ�
വം ഓർമ്മിച്ചുെവന്നുമാത്രം. എന്തായാലും നല്ല കഥ.

രാഷ്ട്രീയ: “മലയാളനാട്ടിെല” രണ്ടു കഥകെളക്കുറിച്ചു്
എന്തുപറയുന്നു?

നിരൂ: അവയിൽ ഒന്നു് തർജ്ജമയാണു്. ശ്രീ. മണിയൂർ
ഈ. ബാലെന്റ കയ്പു് എന്ന കഥയിൽ േലാകെത്ത�
യാെക െവറുക്കുന്ന ഒരു മന്തുേരാഗിെയ കാണാം.
സൗന്ദര്യമുള്ള വസ്തുക്കെള കണ്ടാൽ അവ ൈകക്ക�
ലാക്കണെമന്നു് േതാന്നുമേല്ലാ. ബാലെന്റ കഥെയ
നിരാകരിക്കാനാണു് എനിക്കു േതാന്നിയതു്. ‘മല�
യാളരാജ്യം’ വാരികയിൽ (ലക്കം 46) ശ്രീ. െക.െക.
ശശിധരൻ എഴുതിയ “ഞാൻ എെന്നാന്നില്ല” എന്ന
െചറുകഥയുെട സ്ഥിതിയും അതുതെന്ന?

(ഒരു യുവാവും യുവതിയും സമുദ്രതീരത്തിലൂെട നടന്നു�
േപാകുന്ന േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ “ചന്ദ്രികയിൽ” എന്ന കഥ�
യിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല അവർ ൈകകൾ
േകാർത്താണു് നടക്കുക.)

കാല്പ: അതാ, അവെര േനാക്കൂ. ഇതാണു് സത്യസൗന്ദ�
ര്യങ്ങളുെട സേമ്മളനം. കവിതയും ഇങ്ങെനയിരിക്ക�
ണം. അേല്ല?

രാഷ്ട്രീ: േവണ്ട, ഞാൻ േയാജിക്കുന്നില്ല,
അത്യു: േനാൺെസൻസ്. അഗ്ലിനസ്സും9 െപായട്രി

തെന്ന. ഇേപ്പാൾ അഗ്ലി ആർട്ടുണ്ടു്: ആന്റി ആർട്ടു�
ണ്ടു്, േപാപ്പാർട്ടുണ്ടു്.

1. Nihilism: ൈനലിസം എന്നു് ഉച്ചാരണം. ഒന്നിലും വിശ്വാ�
സമില്ലാതിരിക്കുക.

2. Absurd: വ്യക്തിക്കുള്ള ആന്തരമായ സംസക്തിയും പ്രകൃ�
തിയുെട ൈവരുദ്ധ്യവും കൂട്ടിമുട്ടുേമ്പാൾ വ്യക്തിക്കുണ്ടാകു�
ന്ന അനർത്ഥകേബാധം.

3. Dilemma: ആത്മാവിെന അേന്വഷിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കുണ്ടാ�
കുന്ന സേന്ദഹം.

4. നിരീശ്വരവാദേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട അസ്ഥിത്വവാദം.

5. School: പ്രസ്ഥാനം.

6. Rays: രശ്മികൾ.

7. Depict: ആവിഷ്കരിക്കുക.

8. Spittle—തുപ്പൽ.

9. Ugliness—ൈവരൂപ്യം.

നിരൂ: സായ്പ് ഇറച്ചി തിന്നതിനുേശഷം ദൂെരെയറിഞ്ഞ
എല്ലിൻകഷ്ണങ്ങളാണു് നമ്മുെട േസ്നഹിതൻ െപറുക്കി�
െയടുത്തു് നെമ്മ കാണിക്കുന്നതു്. കവിതയിൽ സത്യ�
സൗന്ദര്യങ്ങൾ േമളിക്കണം. അതിനുേവണ്ടി ശ്രമിക്കു�
കയാണു് കിളിമാനൂർ രമാകാന്തനും െകാന്നിയൂർ ഭാ�
സും പാലാ നാരായണൻനായരും ഒ.വി. ഉഷയും.
കവിത്വശക്തിയുള്ള ഈ കവികളുെട യത്നം വിജയ�
ഭാസുരമായി എന്നു പറയാൻ വയ്യ.

കാല്പ: സൗന്ദര്യെത്ത ആരാധിക്കുന്നവർ േവെറയാരുമി�
േല്ല?

നിരൂ: ഉണ്ടു്. കിളിമാനൂർ മധു, ജനാർദ്ദനം പുരുേഷാ�
ത്തമൻ, കുരീപ്ര വിക്രമൻനായർ, േകരളശബ്ദത്തിൽ
കവിതെയഴുതിയ മധു എന്നിവർ. ഇവെരാെക്ക പ്രഗ�
ല്ഭന്മാർ തെന്ന. പേക്ഷ, കവിതെയക്കുറിച്ചു് ഉന്നത�
മായ ഒരു സങ്കല്പമാണു് എനിക്കുള്ളതു്. കവിത കാ�
വ്യാത്മകമായ ആശയത്താൽ എെന്റ ആത്മാവിെന
സ്പർശിക്കണം.

അത്യ: േമാേഡൺ കഥകെളപ്പറ്റി ശ്രീ. െക.ജി. മുരളീ�
ധരൻനായർ േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ എഴുതിയ
േനാൺെസൻസ് നിങ്ങൾ റീഡ് െചേയ്താ?

നിരൂ: വായിച്ചു. ഞാൻ മുരളീധരൻനായേരാടു േയാജി�
ക്കുന്നു പല കാര്യത്തിലും. അത്യന്താധുനികർ “വിശ്വ�
പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച സാഹിത്യകാരന്മാെര അനുക�
രിക്കുകയല്ലാെത മെറ്റാന്നും െചയ്യു”ന്നിെല്ലന്നു് അേദ്ദ�
ഹം പറയുന്നു. ശരിയാണതു്.

(യുവാവും യുവതിയും അവർ ഇരിക്കുന്നിടേത്തക്കു വരു�
ന്നു. അവെര കാണാത്തമട്ടിൽ നടന്നുേപാകുന്നു.)

രാഷ്ട്രീയ: (അസൂയേയാെട) ഓ അവെന്റ ഒരു കാമുകി.
നിരൂപകൻ: (കാല്പനികവാദിേയാടും യഥാതഥവാദി�

േയാടും) നിങ്ങൾക്കു കാമുകിയുേണ്ടാ?
കാല്പനി: ഉണ്ടു്. സൗന്ദര്യമാെണെന്റ കാമുകി.
യഥാതഥ: ഉണ്ടു്. പരുപരുത്ത ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യമാ�

ണു് എെന്റ കാമുകി.
നിരൂ: (രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകേനാടു് ) നിങ്ങൾേക്കാ?
രാഷ്ട്രീയ: (മിണ്ടുന്നില്ല)
കാല്പനിക: പ്രേത്യകിച്ചു് ഒരു കാമുകിയില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്ര�

വർത്തകനു്. നിത്യം ഓേരാ വല്ലഭ…
നിരൂ: (അത്യന്താധുനികേനാടു) നിങ്ങൾേക്കാ?
അത്യന്ത: (മിണ്ടുന്നില്ല.)
നിരൂ: ഞാൻ പറയാം. അത്യന്താധുനികെന്റ കാമുകി

ദുർഗ്രഹതയാണു്. കലാശൂന്യത അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സഹധർമ്മിണിയും. രണ്ടുേപെരയും അേദ്ദഹം നല്ല�
േപാെല േസ്നഹിക്കുന്നു. അവർക്കും കടുത്ത അനുരാ�
ഗമാണു് ഇേങ്ങാട്ടു്. ഈ ചാരിത്രശുദ്ധിയും േസ്നഹവും
േവെറ എവിെട കാണാനാണു്.

(അത്യന്താധുനികൻ അസഭ്യം വർഷിക്കാൻ തയ്യാറായി
എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. അതുകണ്ടു് മറ്റുള്ളവർ ചിരിക്കുന്നു. സമു�
ദ്രതീരമാെക ഒരു സ്വപ്നമണ്ഡലത്തിെന്റ രാമണീയകം
ആവഹിക്കുന്നു. അതിെന്റ മായികശക്തിക്കു വിേധയ�
രായി നിരൂപകനും കാല്പനികവാദിയും യഥാതഥവാദി�
യും രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകനും നില്ക്കുേമ്പാൾ അത്യന്താധുനി�
കൻ േകാപിച്ചു നടന്നുേപാകുന്നു.)
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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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https://ml.wikipedia.org/wiki/എറണാകുളം
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https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
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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
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https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
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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

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531

