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സാഹിത്യവാരഫലം
1970/07/19-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ചിത്രശലഭങ്ങൾ
അലക് സാണ്ടർ പുഷ് കിൻ എന്ന റഷ്യൻ സാഹിത്യകാ�
രൻ “ക്യാപ്റ്റെന്റ മകൾ” എെന്നാരു കഥെയഴുതിയിട്ടു�
ണ്ടു്. അതിൽ നിെന്നാരു ഭാഗം തർജ്ജമെചയ്തുേചർക്കുന്നു:

“പ്രയാസേത്താെട ആ ബാഷ് കീർ വാ�
തൽ കടന്നു്, െപാക്കംകൂടിയ െതാപ്പി
ഊരിെക്കാണ്ടു് അതിനരിെക നിന്നു (അയാ�
ളുെട കാലിൽ വിലങ്ങുണ്ടു് ). ഞാെനാന്നു�
േനാക്കി, െഞട്ടിേപ്പായി. ഒരിക്കലും എനി�
ക്കു് അയാെള മറക്കാെനാക്കുകയില്ല.
അയാൾക്കു് എഴുപതുവയസ്സ് കഴിെഞ്ഞ�
ന്നുേതാന്നും. മൂേക്കാ കാേതാ ഇല്ലാത്ത
മനുഷ്യൻ. തലെമാട്ടയടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താടി�
ക്കുപകരം കുെറ നരച്ച േരാമങ്ങൾ. െമ�
ലിഞ്ഞുവളഞ്ഞ ഒരു െകാച്ചുമനുഷ്യൻ.
എങ്കിലും ആ െകാച്ചുകണ്ണുകൾക്കു് ഒരു
തിളക്കം.

1741-ൽ ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ട വിപ്ലവകാരിക�
ളിൽ ഒരുവനായ അയാളുെട അടയാള�
ങ്ങെള തിരിച്ചറിഞ്ഞുെകാണ്ടു് ക്യാപ്റ്റൻ
പറഞ്ഞു: ‘ഹാ, നീ ഞങ്ങളുെട െകണിയി�
ലുള്ള ഒരു പഴയ െചന്നായാണു് അേല്ല?
വിപ്ലവമുണ്ടാക്കുന്നതു് നിെന്റ ഒരു പഴയ
കളിയാെണന്നു് തല കണ്ടാലറിയാം
ഇേങ്ങാട്ടുവാ. ആരാണു് നിെന്ന പറഞ്ഞ�
യച്ചതു്. പറ.’

വൃദ്ധനായ ആ ബാഷ് കീർ നിശ്ശബ്ദനായി�
രുന്നു. അർത്ഥശൂന്യമായ മട്ടിൽ അയാൾ
ക്യാപ്റ്റെന േനാക്കി. ക്യാപ്റ്റൻ തുടർ�
ന്നു: ‘നീ എന്താണു് സംസാരിക്കാത്തതു്?
റഷ്യൻ ഭാഷയറിഞ്ഞു കൂേട നിനക്കു്?
യൂലാലി! നിെന്റ ഭാഷയിൽ അവേനാടു
േചാദിക്കു് ആരു് അവെന നമ്മുെട േകാട്ട�
യിേലക്കു് അയച്ചുെവന്നു്.’

യൂലാലി ക്യാപ്റ്റെന്റ േചാദ്യം ടാർട്ടർഭാ�
ഷയിൽ ആവർത്തിച്ചു. പേക്ഷ, ആ ബാ�
ഷ് കീർ അേത ഭാവേത്താെട േനാക്കിയ�
തല്ലാെത ഒറ്റവാക്കുേപാലും മറുപടി പറ�
ഞ്ഞില്ല.

ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു: ‘േഭഷ്, നിെന്ന ഞാൻ
സംസാരിപ്പിക്കാം. കുട്ടികേള, അവെന്റ വൃ�
ത്തിെകട്ട വരയൻ ഉടുപ്പു് ഊരിെയടുക്കൂ.
അവെന്റ മുതുകുെപാളിക്കൂ. യൂലാലീ! ഓർ�
മ്മിേച്ചാ, നല്ലേപാെല.’

രണ്ടു ഭടന്മാർ ബാഷ് കീറിെന്റ വസ്ത്രമഴി�
ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭാഗ്യംെകട്ട ആ മനുഷ്യ�
െന്റ മുഖത്തു് ആകുലതയുണ്ടായിരുന്നു.
കുട്ടികൾ പിടികൂടിയ ഒരു കാട്ടുമൃഗെത്ത�
േപ്പാെല അയാൾ ചുറ്റും േനാക്കി. പേക്ഷ,
ആ കിഴവെനെക്കാണ്ടു ൈകകൾ ഭടെന്റ
കഴുത്തിൽ ഇടുവിക്കുകയും യൂലാലി ചാട്ട
ചുഴറ്റുകയും െചയ്തേപ്പാൾ അയാൾ അേപ�
ക്ഷാസൂചകവും ദുർബലവും ആയ ശബ്ദ�
ത്തിൽ ഞരങ്ങി. തലകുലുക്കിെക്കാണ്ടു്
അയാൾ വാ തുറന്നു. അേപ്പാൾ നാക്കിനു�
പകരം ഒരു െകാച്ചു കുറ്റി മാത്രം… അതു്
ഞങ്ങെളെയാെക്ക െഞട്ടിച്ചു.”

അലക് സാണ്ടർ
പുഷ് കിൻ

കഥപറയുന്നയാൾ ഓർമ്മക്കുറിെപ്പ�
ന്ന മട്ടിലാണു് ഇെതാെക്ക വിവരിക്കു�
ന്നതു്. വിപ്ലവം നടക്കുന്ന നാട്ടിെല
ഒരു േകാട്ടയുെട ആധിപത്യം വഹി�
ക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു വിപ്ലവകാരി�
െയ ശിക്ഷിച്ചെതങ്ങെനയാെണന്നു്
ഈ ഖണ്ഡിക വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇവി�
െട അത്യുക്തിയില്ല; ആവശ്യത്തിൽ�

ക്കവിഞ്ഞ ഒരു വാക്കില്ല. കാട്ടുമൃഗേത്താടുള്ള ഔപമ്യമു�
െണ്ടന്നല്ലാെത മെറ്റാരു അലങ്കാരപ്രേയാഗമില്ല. ഗ്രന്ഥ�
കാരൻ പക്ഷംപിടിച്ചു് ഒന്നും പറയുന്നുമില്ല. എങ്കിലും വാ�
യനക്കാരായ നാം കഥ പറയുന്നയാളിേനാെടാരുമിച്ചു്
െഞട്ടുന്നു. ഇതാണു സാഹിത്യം ഇതാണു് ഉത്കൃഷ്ടമായ
രചന. ഇനി 16-ാം ലക്കം “മാതൃഭൂമി” ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് എടു�
ക്കുക. അതിെന്റ 33-ാം പുറം േനാക്കുക. ശ്രീ. തുളസി
എഴുതിയ “കറുത്ത പയർമണി” എന്ന െചറുകഥ അവി�
െടയുണ്ടു്. ആദ്യം െതാട്ടു് അവസാനംവെര ശ്രദ്ധിച്ചു വാ�
യിച്ചു േനാക്കിയാലും, എളുപ്പത്തിെലങ്ങും തുളസി പറയു�
ന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കു പിടികിട്ടുകയില്ല. “െകാടുമുടികളും
ഗർത്തങ്ങളുമായി ഏകതാനതെയ നിഘനിച്ചു. ൈവരൂ�
പ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പർവ്വതപംക്തി, പള്ളകൾക്കിട�
യിൽ ലാവ ഉരുകിയിരമ്പി, ബഹിർഗമനത്തിെന്റ സ്വ�
പ്നം, പ്രകമ്പനത്തിെന്റ പ്രതീക്ഷ” ഇങ്ങെന അർത്ഥശൂ�
ന്യമായിട്ടാണു് ഈ കഥാകാരൻ എഴുതുന്നതു്. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ നിരർത്ഥകവാക്യങ്ങളിൽ പലവുരു മുങ്ങി�
ത്തപ്പിയേപ്പാൾ എനിക്കു കിട്ടിയ ആശയങ്ങൾ ഇവയാ�
ണു്. ഒരു യുവതിക്കു യുവാവായ രഘുവിേനാടു േസ്നഹം.
അവൾ കഷണ്ടിക്കാരനായ ഒരു വൃദ്ധെന വിവാഹം
കഴിച്ചു, ഗർഭിണിയായി (അതിനു കാരണക്കാരൻ രഘു�
വാെണന്നു േതാന്നുന്നു). അവൾ െപറ്റു (അവൾ പ്രസവി�
െച്ചന്നു് കഥാകാരൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. േതാടു�
പിളർന്നു് ഒരു പയർമണി വായുവിൽ പതിച്ചു എെന്നാ�
രു പ്രസ്താവം കഥയിലുള്ളതുെകാണ്ടു് യുവതി പ്രസവിച്ചു�
െവന്നു് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു). ആശയങ്ങളിലൂെട വികാ�
രവിനിമയം നടക്കാത്തതുെകാണ്ടു് ഇവിെട ഹൃദയസം�
വാദമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഹൃദയസംവാദമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു്
രസാനുഭൂതിയില്ല. കലാസൃഷ്ടിെയന്ന നിലയിൽ ഈ
കഥ ഒരു വമ്പിച്ച പരാജയമാണു്. നമ്മുെട ജീർണ്ണിച്ച
കഥാസാഹിത്യത്തിനു് ഇതു് ഒരു ഉദാഹരണമായി വർ�
ത്തിക്കുന്നു. രചനയുെട ൈവകല്യം തെന്നയാണു് ശ്രീ.
പദ് മരാജെന്റ “മഴ” എന്ന കഥയ്ക്കുള്ള ൈവകല്യം, മാറാ�
െത നെമ്മ പിന്തുടരുന്ന വികാരത്തിനു് ‘ഒബ് സഷൻ’
എന്നു് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പറയും. മഴെയസ്സംബന്ധിച്ച
ഈ മാനസികപീഡയുള്ള ഒരുവൻ അേതപീഡയുള്ള
േവെറാരുവെന കണ്ടുമുട്ടുന്നു. രണ്ടാമെത്തയാൾ േകാവ�
ളം കടലിൽ മുങ്ങിച്ചാകുന്നു (അയാെള ആദ്യെത്തയാൾ
നിഗ്രഹിച്ചതാവാം). ഇതാണു് കഥയുെട വിഷയം. ഇവി�
െട മാനസികപീഡയ്ക്കാണു് പ്രാധാന്യം. ആ പ്രാധാന്യ�
മാവിഷ്ക്കരിക്കാൻ പദ് മരാജനു് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അേദ്ദഹം
ബഹുഭാഷിതയിൽ മുഴുകുന്നു. ഫലേമാ? ഒബ് സഷൻ
കഥാപാത്രത്തിനുെണ്ടന്നു് പദ് മരാജൻ പറയുന്നുെവ�
ന്നല്ലാെത അതുെണ്ടന്നു് അനുവാചകനു േതാന്നുന്നി�
ല്ല. േഡാസ് േറ്റാേയവ്സ് കി മനഃപീഡയുള്ള കഥാപാ�
ത്രങ്ങെള ചിത്രീകരിക്കുന്നെതങ്ങെനയാെണന്നു് കഥാ�
കാരൻ േനാക്കണം, ഏതാനും വാക്യങ്ങൾെകാണ്ടു്
ആ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരൻ തെന്റ കഥാപാത്രങ്ങളു�
െട മാനസികനില മുഴുവൻ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. അവിെട
വാവദുകതയില്ല, ബഹളമില്ല, ആയാസമില്ല, അതല്ല
പദ് മരാജെന്റ രീതി. തികച്ചും അയഥാർത്ഥമായ ഒരു
സന്ദർഭത്തിൽ തെന്റ രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങെള കഥാകാ�
രൻ തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രതീതിേയ ഈ കഥ �
ഉളവാക്കുന്നുള്ളൂ.

എെന്റ മുൻപിലുള്ള അരളിെച്ചടിയുെട ഒരിലയിൽ ഇരു�
ന്നു് ഒരു പച്ചപ്പുഴു പിടയ്ക്കുന്നു. അതിെന്റ വിേച്ഛദമാർന്ന
ഉടലും അതിലുള്ള െകാച്ചുേരാമങ്ങളും എനിക്കു അറ�
പ്പു് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ പുഴു സമാധിദശയിെലത്തിയാ�
ലും അേത അറപ്പു് ജനിപ്പിക്കും. പേക്ഷ, േതാടുെപാട്ടി
ചിത്രശലഭം പുറത്തുവരെട്ട. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും
ഉൾക്കുളിർമ്മയുണ്ടാകും. മിന്നുന്ന ചിറകു വിരിച്ചു് അതു
പറക്കുേമ്പാൾ നമുക്കും അതിെന്റകൂെട പറക്കാൻ േതാ�
ന്നും. ശ്രീ. െക.എൽ. ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് ‘കുങ്കുമം’ വാരിക�
യിെലഴുതിയ “കുത്തബ് മിനാർ” എന്ന െചറുകഥ ഒരു
പച്ചപ്പുഴുവാണു്—ക്യാറ്റർപില്ലറാണു്. സമാധിദശയിലൂ�
െട അതു ചിത്രശലഭമാേകണ്ടിയിരുന്നു. അതുണ്ടായി�
ല്ല. കുത്തബ് മിനാറിൽവച്ചു യാദൃച്ഛികമായി പരിചയ�
െപ്പട്ട ഒരു മദാമ്മേയാടുകൂടി ഒരുവൻ വ്യഭിചരിക്കാൻ
േപാകുന്നതാണു് ഇതിെല കഥ. ആധുനികസംസ്ക്കാര�
ത്തിെന്റ േനർക്കുള്ള വിേദ്വഷം, ഹിപ്പിമതേത്താടുള്ള
െവറുപ്പു്, മദ്യപാനേത്താടുള്ള അമർഷം ഇവെയാെക്ക
ചിത്രീകരിക്കണെമന്നുണ്ടു് ശ്രീകൃഷ്ണദാസിനു്. പേക്ഷ,
കലാൈവഭവത്തിെന്റ കുറവുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു്
അതിനു കഴിയുന്നില്ല. പുഴു അവിശുദ്ധം, ചിത്രശലഭം വി�
ശുദ്ധം. വിശുദ്ധിയുള്ള കഥെയഴുതാൻ, കഴിയുന്നതുവെര
കാത്തിരിക്കണം കഥാകാരന്മാർ. ശ്രീ. ടി.എ. മാറിക�
ളുെട ‘െമഴുകുതിരി’ ഒരു മരണെത്ത വർണ്ണിക്കുന്നു (കു�
ങ്കുമം). അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥയും ചിത്രശലഭമായില്ല;
എന്നാൽ പുഴുവല്ലതാനും. സമാധിദശയിെലത്തിയി�
രിക്കുകയാണു അതു്. ആഖ്യാനപാടവത്താൽ “കുത്ത�
ബ് മിനാറി”െനക്കാൾ ഇതു െമച്ചമായിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും
തികച്ചും കലാത്മകമല്ല.

ഗാർഷിൻ

ജീവിതം ഒരു േപടിസ്വപ്നമാേണാ?
ആെണന്ന മട്ടിലാണു് ശ്രീ. േജാസ�
ഫ് ൈവറ്റില “വ്യർത്ഥം” എന്ന െച�
റുകഥെയഴുതിയിരിക്കുന്നതു് (മലയാ�
ളനാടു് ലക്കം 7). സേഹാദരനു ഭ്രാ�
ന്തു്. ആ ഉന്മാദം കണ്ടു ദുഃഖിക്കുന്ന
േചട്ടൻ. ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷമാ�
െക ആേലഖനം െചയ്യാൻ കഥാകാരനു കഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ട�
ങ്കിലും ഈ കഥെയന്തുെകാണ്ടാണു് അനുവാചകഹൃദയ�
െത്ത സ്പർശിക്കാത്തതു്? വികാരങ്ങളുെട സങ്കുലാവസ്ഥ
ഇവിെടയുണ്ടു്. അതിനു ശരിയായ രൂപം നല്കാൻ േജാ�
സഫ് ൈവറ്റിലയ്ക്കു കഴിയുന്നില്ല. പ്രതിഭയുെട ആളിക്ക�
ത്തുന്ന അഗ്നിയിൽ വികാരങ്ങളുരുകി ഒരു നൂതനരൂപം
ൈകെക്കാള്ളണം. അതിവിെടയുണ്ടാകുന്നില്ല. റഷ്യൻ�
െചറുകഥാകാരനായ ഗാർഷിെന്റ “ചുവന്ന പുഷ്പം” എന്ന
കഥ േജാസഫ് വായിച്ചുേനാക്കിയാൽ െകാള്ളാം. ഒരു
ഭ്രാന്തെന്റ കഥയാണുതു്. അതു വായിക്കുേമ്പാൾ നമു�
ക്കു് അസ്വസ്ഥതയില്ല. േപടിസ്സ്വപ്നത്തിെന്റ അന്തരീക്ഷം
കലയുെട പ്രകാശം വീണു േതേജാമയമാകുന്നു. േജാസ�
ഫിെന്റ കഥ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഉേദ്വഗം മാറിക്കിട്ടുന്നതു് ശ്രീ.
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുെട ‘പാക്കനാർ’ എന്ന കഥ
വായിക്കുേമ്പാഴാണു്. ഒമ്പതു ‘പീസ് ’ െടർലിൻ വില്ക്കാൻ
െകാണ്ടുവന്നിട്ടു പെത്തണ്ണമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നു വീട്ടുകാ�
രേനാടു പറഞ്ഞ് ഒരു ‘പീസി’െന്റ വില െവറുെത വാങ്ങി�
െക്കാണ്ടുേപാകുന്ന ഒരു കള്ളെന്റ സ്വഭാവം ഹാസ്യാത്മ�
കമായി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

റസ് കിൻ

കലാനിരൂപകനായ റസ് കിൻ
(John Ruskin, 1819–1900) കരു�
ണാത്മകമായ മിഥ്യാമതിെയക്കുറി�
ച്ചു് (Pathetic fallacy) പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ട�
ന്നാണു എെന്റ ഓർമ്മ. െഡയ്സിപു�
ഷ്പം കലപ്പയ്ക്കടിയിൽെപട്ടു ചതഞ്ഞ�
രയുേമ്പാൾ േബൺസ് ദുഃഖിക്കുന്നു.
മനുഷ്യെന്റ ദുഃഖം കണ്ടു പ്രകൃതിയും

ദുഃഖിക്കുന്നതായി േവഡ്സ് വർത്തു പറയുന്നു. ഈ സങ്ക�
ല്പത്തിൽ മിഥ്യകളാെണന്നാണു റസ് കിെന്റ അഭിപ്രാ�
യം. കരുണാത്മകമായ മിഥ്യാമതിേപാെല േശാേകാ�
പഹതമായ മിഥ്യാമതിയുണ്ടു്—affective fallacy. ഒരമ്മ�
യുെട കുഞ്ഞു മരിച്ചുേപായിെയന്നിരിക്കെട്ട. ഏെതങ്കി�
ലും ഒരു കുട്ടിയുെട മരണം ചിത്രീകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒരു
കഥ അവർ വായിച്ചുെവന്നുമിരിക്കെട്ട. അവർ െപാട്ടി�
ക്കരയും. ഈ കരച്ചിലിനു സാഹിത്യാസ്വാദനവുമായി
ബന്ധമില്ല. ഈ ആഴ്ചയിെല ‘ജനയുഗം’ വാരികയിൽ
ശ്രീ. വി.ആർ. േഗാവിന്ദനുണ്ണിെയഴുതിയ “മഴ” എന്ന
കഥ പരസ്യം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ അക�
െപ്പട്ടുേപായ ഒരാൾ ഒഴുകിവന്ന ഒരു കുട്ടിെയ എടുത്തു�
െകാണ്ടു നടക്കുന്നു. കുെറക്കഴിഞ്ഞേപ്പാഴാണു് അതു മൃത�
േദഹമാെണന്നു് അയാൾക്കു മനസ്സിലായതു്. ഈ കഥ
“േശാേകാപഹതമായ മിഥ്യാമതി”യാൽ എെന്ന സ്പർ�
ശിേക്കണ്ടതാണു്. കാരണം േരാഗാർത്തയായ എെന്റ
മകെളയും ൈകയിെലടുത്തു ഞാൻ േഡാക് ടെറ കാ�
ണാൻ വളെര ദൂരം നടന്നു എന്നതുതെന്ന. ജീവനുെണ്ട�
ന്നു വിചാരിച്ചു ഞാൻ െകാണ്ടുനടന്നതു വാസ്തവത്തിൽ
മൃതേദഹമായിരുന്നു. കുട്ടി മരിച്ചുെവന്നു ഞാൻ അറിയു�
ന്നതു േഡാക് ടർ പറയുേമ്പാൾ മാത്രമാണു്. ഇങ്ങെന�
െയാരു അനുഭവമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും േഗാവിന്ദനുണ്ണിയുെട
കഥ എെന്ന സ്പർശിച്ചില്ല. “മിഥ്യാമതി” ജനിപ്പിക്കാൻ
േപാലും അസമർത്ഥമായ കഥയ്ക്കു കലാമൂല്യമിെല്ലന്നു
പ്രേത്യകിച്ചു പറേയണ്ടതുേണ്ടാ? വിലക്ഷണങ്ങളായ കു�
െറ വാക്യങ്ങൾ മാത്രമാണു േഗാവിന്ദനുണ്ണിയുെട കഥ.
അവഗണിക്കെപ്പടുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ കഥയാണു്
ശ്രീ. എൻ. രാധാകൃഷ്ണെന്റ “അന്ധകാരത്തിൽ” (മലയാ�
ളരാജ്യം ലക്കം 1). തെന്റ െകാച്ചുമകളുെട വിവാഹം നട�
ക്കുന്നതു േപാലും ഒരു വൃദ്ധൻ അറിയുന്നില്ല. അയാൾ
ദുഃഖേത്താെട തകർന്നുവീഴുേമ്പാൾ െചറുകഥയുെട ദീർ�
ഘതെകാണ്ടുണ്ടായ ൈവരസ്യേത്താെട അനുവാചക�
നും തളർന്നു വീഴുന്നു. കാലത്തുെതാട്ടു് ഉച്ചവെര നടന്നി�
ട്ടും ഒരാളിെനേപ്പാലും കിട്ടാത്ത ക്ഷുരകൻ, അയാേളാടു
ദയ േതാന്നുന്ന ഒരു യുവാവു്, സുന്ദരിയായ െപൺകുട്ടി—
ഈ മൂന്നു േപെരയും പ്രഗല്ഭമായി അവതരിപ്പിച്ചു ജീവി�
തത്തിെന്റ മൂന്നു മുഖങ്ങെള കാണിച്ചുതരുന്നു ശ്രീ. െപ�
രുെവമ്പു്, (േകരളശബ്ദം-ലക്കം 46) കഥകൾക്കും കഥാ�
പഠനങ്ങൾക്കും േവണ്ടി മാത്രം പരസ്യെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു
മാസികയാണു നദി, േസതു, ഇ. വാസു, െക.എൽ. േമാ�
ഹനവർമ്മ, പി.ആർ. നാഥൻ, ജി.എൻ. പണിക്കർ,
മനത്തന ശ്രീനിവാസ്, െക.എൽ. ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് എന്നി�
വർ അതിൽ കഥകെളഴുതിയിരിക്കുന്നു. െക.എസ്. നാ�
രായണപിള്ളയും െജ.ആർ. പ്രസാദും, േലാഹിതാക്ഷ�
നും, എം.എം. ബഷീറും സി.ആർ. േറാസും അതിൽ േല�
ഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സ്ഥലത്തിെന്റ പരിമിതി�
െകാണ്ടു് അവയുെട വിമർശനം ഇനിെയാരവസരത്തി�
ലാകാെമന്നു വിചാരിക്കുകയാണു്. നിരൂപണത്തിെല
അഗൂഢഭാവം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു തടസ്സമാണു്. ഒരിക്കൽ
എറാണാകുളെത്ത പാർക്കിൽവച്ചു ഞാൻ ചങ്ങമ്പുഴെയ
കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു കവിത തീെരെക്കാ�
ള്ളുകയിെല്ലന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. കറുത്ത െഫ്രയിമുള്ള
കണ്ണാടിയുെട മുകളിലൂെട എെന്ന െതല്ലുേനരം േനാക്കി�
െക്കാണ്ടു് ആ അനുഗൃഹീതനായ കവി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.
പരിഹസിച്ച രീതിയിലുള്ള ചിരിയല്ല. നിരൂപണം ശരി�
യാെണന്ന മട്ടിലുള്ള ചിരി. ഈ നിഷ്കളങ്കത നമ്മുെട
എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ഉണ്ടാെയങ്കിൽ!

അജ്ഞതയുെട അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നു നെമ്മ അറി�
വിെന്റ പ്രകാശത്തിേലക്കു നയിച്ചതു് ശാസ്ത്രമാെണന്നു
ഞാൻ പറയുേമ്പാൾ ഒരു പുതിയ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന�
മട്ടു് എനിക്കില്ല. ശ്രീ. െസബാസ് റ്റ്യൻ പുതുവീട്ടു് ശാസ്ത്ര�
ത്തിെന്റ “ഉൽപ്പത്തിവികാസങ്ങെള”ക്കുറിച്ചു് ചിന്തിക്കു�
ന്നു. ആദരണീയമായ കൃത്യമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റതു്
(മലയാളനാടു് ലക്കം 7). അന്തരിച്ചുേപായ ഉജ്ജ്വലപ്ര�
തിഭാശാലി ശ്രീ. എൻ. േഗാപാലപിള്ളയുെട ഒരു ഗുണം
അസൂയാരാഹിത്യമായിരുന്നു. ഏതു നിസ്സാരനിലുമുള്ള
കഴിവു് അേദ്ദഹം കണ്ടുപിടിക്കും. അതിെന വളർത്താൻ�
േവണ്ടി അേദ്ദഹം എല്ലാ സഹായങ്ങളും െചയ്യും. ആരു്
എന്തും ഏതു പത്രത്തിലുെമഴുതെട്ട. അേദ്ദഹമതുവായി�
ക്കും. എഴുതിയ ആളിെന കാണുേമ്പാൾ ആ േലഖന�
െത്തക്കുറിേച്ചാ കഥെയക്കുറിേച്ചാ അഭിപ്രായം പറയും.
മനുഷ്യെന്റ കഴിവിെന എൻ. േഗാപാലപിള്ളെയേപ്പാ�
െല മാനിക്കുന്ന മെറ്റാരു വ്യക്തിയുണ്ടു്. അേദ്ദഹമാണു്
ശ്രീ. െക. ബാലകൃഷ്ണൻ. ‘മലയാളനാടു് ’ വാരികയുെട
അധിപരായ ശ്രീ. എസ്.െക. നായരുെട ൈവദഗ്ദ്ധ്യ�
െത്ത ബാലകൃഷ്ണൻ കണ്ടറിയുന്നു. “ ഈ ആഴ്ചയിെല പ്ര�
ധാന മനുഷ്യനായി എസ്.െക. നായെര ബാലകൃഷ്ണൻ
അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഉചിതമാണു് ഈ കൃത്യം. ഞാൻ
പതിവായി എഴുതുന്നതു് ‘മലയാളനാട്ടി’ലാണു്. അെല്ല�
ങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിെന്റ ഉചിതജ്ഞതെയക്കുറിച്ചു് കൂടു�
തൽ പറയുമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു വാക്കുകൂടി, തനി�
ച്ചു നില്ക്കാവുന്ന ഏതിെനയും സൃഷ്ടിക്കാൻേപാന്ന ൈവ�
ഭവമുള്ളയാൾ ആദരണീയനായിരിക്കും. ‘മലയാളനാ�
ടു് ’ തനിേയനില്ക്കുന്ന വാരികയാണു്. പ്രശസ്ത നിരൂപക�
നായ ശ്രീ. എസ്. ഗുപ്തൻനായേരക്കുറിച്ചു് ശ്രീ. ആർ.
രാജപ്പൻനായർ കുങ്കുമം വാരികയിെലഴുതിയ േലഖനം
ആ നിരൂപകെന്റ ജീവിതത്തിെല പ്രധാനെപ്പട്ട സംഭ�
വങ്ങെള അനതിവിസ്തരമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുനു. ഭയങ്കര�
ങ്ങളായ കുറ്റങ്ങൾ ബഹുജനശ്രദ്ധെയ ആകർഷിക്കുന്നു.
വിശ്വവിഖ്യാതങ്ങളായ കലാസൃഷ്ടികൾ. രാഷ്ട്രാന്തരീയ
പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച കലാകാരന്മാർ—ഇങ്ങെനയുള്ള വി�
ഷയങ്ങൾ ആർക്കും േവണ്ട. ഒരു വാരികയിലും ഇത്തരം
േലഖനങ്ങളില്ല. ഇവയുെട ഇല്ലായ്മ ഭയങ്കര കുറ്റമാണു്.
എന്നിട്ടും ബഹുജനം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.

തിരുവനന്തപുരത്തു് പണ്ടു് ‘ജഡ്ക’ എന്നുവിളിക്കുന്ന കു�
തിരവണ്ടികൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ അത്ത�
രം വണ്ടികൾ കാണാേനയില്ല. എങ്കിലും ഇതാ ഒെര�
ണ്ണം െതരുവിലൂെട േപാകുന്നു. േറാഡിെന്റ രണ്ടുവശവും
കാണാതിരിക്കാൻേവണ്ടി കുതിരയുെട കണ്ണുകളുെട
രണ്ടുഭാഗത്തുമായി മറവുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ലയാത്മ�
കമായി കുതിര ഓടുന്നുണ്ടു്. കഴിവുള്ള കവിയായ ശ്രീ.
ചാത്തനാത്തു് അച്യുതനുണ്ണിയുെട ‘വിലയം’ എന്ന കവി�
തെയക്കുറിച്ചു് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്ന ഈ അവസരത്തി�
ലാണു് ഈ അശ്വഗത (മാതൃഭൂമി) സംസ്കൃതഭാഷയിെല
എല്ലാ വാക്കുകേളയും ഒേരസമയം തെന്ന കാണാതി�
രിക്കാൻ േവണ്ടി ആെരങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണുക�
ളുെട ഓേരാ വശത്തും ഓേരാ മറവു് ഉണ്ടാക്കിെയങ്കിൽ
എത്ര നന്നായിരുേന്നെന. അശ്വധാവനത്തിനു് ലയമു�
ണ്ടു്. അച്യുതനുണ്ണിയുെട കവിതയിൽ അതുമില്ല. ശ്രീ.
സുകുമാർ അണ്ടലൂരിെന്റ “േകാേളജിൽ,” എന്ന കവി�
തയ്ക്കു് (മാതൃഭൂമി) കലയുെട വിശുദ്ധിയില്ല. പ്രജ്ഞയുെട
ആധിപത്യെത്ത വകവച്ചുെകാടുക്കുന്ന കവിയാണു് ശ്രീ.
േമലൂർ ദാേമാദരൻ എന്നു് “മൃേത്യാർമാ” െതളിയിക്കുന്നു
(മാതൃഭൂമി). സൗന്ദര്യത്തിെന്റ ആധിപത്യെത്ത മാത്രേമ
അനുവാചകർ വകെവച്ചുെകാടുക്കുന്നുള്ളുെവന്നു് നമ്മുെട
കവികൾ അറിയണം. ജനയുഗം വാരികയിൽ ‘കവിയും
കച്ചവടക്കാരനും’ എന്ന കവിതെയഴുതിയ ശ്രീ. ടി.വി.
േഗാപാലകൃഷ്ണെന്റ കവികർമ്മെത്ത കുറ്റം പറയാൻ
എനിക്കു േപടിയുണ്ടു്. “നിരൂപണങ്ങളിലൂെടൻ കവിത�
കൾ നിന്ദിക്കുെന്നാരു ബഹുമാന്യ”െന അേദ്ദഹം നിന്ദി�
ക്കുന്നു. എന്നാലും സത്യം പറയെട്ട. േഗാപാലകൃഷ്ണെന്റ
ഹാസ്യകവിതയിൽ ഹാസ്യമില്ല. കവിതയ്ക്കു് അർഹിക്കു�
ന്ന പ്രാധാന്യം െകാടുക്കുന്ന ‘മലയാളരാജ്യം’ ഈ പ്രാ�
വശ്യം അതിെന നിഷ്കാസനം െചയ്തിട്ടു് ശ്രീ. പുതുേശ്ശരി
രാമചന്ദ്രൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണശ്ശരാമായണത്തി�
െന്റ ഒരു ഭാഗംെകാണ്ടു തൃപ്തിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാവനയു�
െടയും സ്വപ്നത്തിെന്റയും മണ്ഡലത്തിൽ വിഹരിക്കുന്ന
കവിതകൾ കിട്ടാനിെല്ലങ്കിൽ കണ്ണശ്ശരാമായണം മാ�
ത്രംമതി. അതുെകാണ്ടു് “മലയാളരാജ്യ”െത്ത ഞാൻ
കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നില്ല.

േജാർജ്ജ് ൈബറൺ

ഇംഗ്ലീഷ് കവിയായ ൈബറണിനു
ദിവസവും അനവധി േപ്രമേലഖന�
ങ്ങൾ കിട്ടുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
അവയ്ക്കു മറുപടി അയച്ചിരുന്നില്ല.
മഹാന്മാർ അങ്ങെനയാണു്, സൗന്ദ�
ര്യെത്തയാണു്—ആധ്യാത്മിക സൗ�
ന്ദര്യെത്തയാണു്—അവർ ഉപാസി�
ക്കുക. അവർക്ക് േപ്രമേലഖനങ്ങൾക്കു മറുപടി എഴു�
താൻ സമയമില്ല. നമ്മുെട ‘േഛാട്ടാ’ കലാകാരന്മാർ
തങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്ന േപ്രമേലഖനങ്ങൾക്കു മറുപടി നല്കു�
ന്നുെവന്നു മാത്രമല്ല അവ അയയ്ക്കുന്ന ബുദ്ധിശൂന്യക�
ളായ െപൺകുട്ടികെള എവിെടവച്ചു് കാണാൻ കഴിയും
എന്നു് എഴുതിേച്ചാദിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ആധ്യാത്മിക�
സൗന്ദര്യത്തിെന്റ ഉപാസന ഉദാത്തമായ പ്രക്രിയയാ�
ണു്. അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ നിരൂപണെത്തേയാ
വിമർശനെത്തേയാ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല. ഭയെപ്പടുന്നില്ല.
ആരാധന എന്ന േപ്രമേലഖനം അവർക്കുേവണ്ട. നമ്മു�
െട കലാകാരന്മാർ സൗന്ദര്യെത്ത ഉപാസിക്കുന്നവരാ�
യി ഭവിക്കെട്ട. അേപ്പാൾ പ്രജ്ഞാപരത്വം സാഹിത്യ�
ത്തിൽ നിന്നു് പലായനം െചയ്യും. ദുർഗ്രഹത ഓടിെയാ�
ളിക്കും. വസന്തകാലത്തിെല പ്രഭാതം േപാെല ജീവിത�
വും കലയും പ്രകാശപൂർണ്ണമാകും.
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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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