
സാഹിത്യവാരഫലം
1971/06/20 (കലാകൗമുദി)

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ

Copyright © 2014-2022, 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
1971/06/20-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

നക്ഷത്രങ്ങൾരത്നങ്ങൾ
മഴക്കാലം, ഗൃഹാംഗണങ്ങളിൽ1 ഇേപ്പാൾ മഴെവള്ളം
െകട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം. ആ െകാച്ചു ജലാശയങ്ങൾ
കാണുന്ന െകാച്ചുകുട്ടികൾക്കു് കളിവള്ളമുണ്ടാക്കി അവ�
യിലൂെട ഓടിക്കാൻ എെന്തന്നില്ലാത്ത കൗതുകം കാ�
ണും. അവർ കടലാസുെകാണ്ടു് വള്ളമുണ്ടാക്കി ജലാശ�
യങ്ങളിലിടുന്നു. േവമ്പനാട്ടുകായലിൽ വള്ളേമാടുന്നതു�
േപാെല ഈ െകാച്ചുവഞ്ചികൾ മുറ്റെത്ത തടാകങ്ങളിൽ
വളെര േവഗം സഞ്ചരിക്കുെമന്നും മറുകരയിെലത്തുെമ�
ന്നും അവർ വിചാരിക്കുന്നു. കടലാസുതുണ്ടുകളും ഇല�
കളും പൂക്കളും അവർ അതിൽ കയറ്റിവയ്ക്കുന്നു. പേക്ഷ,
കളിവള്ളം അനങ്ങുകയില്ല. കാറ്റടിച്ചാൽ അതു് ഒന്നു
ചലിെച്ചന്നുവരും. അത്രമാത്രം. കുട്ടികൾക്കു് ഇച്ഛാഭംഗം,
അവരുെട ഇച്ഛാഭംഗം കാണുന്ന നമുക്കും ൈനരാശ്യം.
ഈ ബാല്യകാലകൗതുകം കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്നു
വളെരേപ്പരുണ്ടു്. വാരികകളാകുന്ന ജലാശയങ്ങൾ കാ�
ണുേമ്പാൾ കലാസൃഷ്ടികളാകുന്ന കള്ളിവള്ളങ്ങേളാടി�
ക്കാൻ അവർക്കു വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം. പേക്ഷ, അവർ�
ക്കും നമുക്കും വിഷാദം. ജൂൺ ആറാം തീയതിയിെല
‘ജനയുഗം’ വാരികയിൽ കുമാരി പി.എം. ഉമെയഴുതിയ
“സ്വപ്നങ്ങൾ” എന്ന െചറുകഥ േനാക്കുക. ആയിരമാ�
യിരം പ്രാവശ്യം പലരും ൈകകാര്യം െചയ്ത ഒരു പഴ�
ഞ്ചൻ വിഷയെമടുത്തു് ഈ െപൺകുട്ടിയും പ്രതിപാദനം
െചയ്യുന്നു. ഒരു യുവാവിനു് ഒരു ബാലികേയാടു േസ്നഹം.
അവെള മെറ്റാരുവൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ
യുവാവിനു ദുഃഖം, എങ്കിലും അവൾക്കയാൾ എല്ലാ ഭാ�
വുകങ്ങളും േനരുന്നു. പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിെന്റയും പ്ര�
തിപാദനരീതിയുെടയും ചിരപരിചിതസ്വഭാവം മാത്രമല്ല
അനുവാചകനു് ൈവരസ്യം ഉളവാക്കുന്നതു്. കാമുകിെയ
േദവിയായും കാമുകെന േദവനായും കരുതുന്ന ഒരുതരം
‘സ് റ്റുപ്പിഡിറ്റി’യുണ്ടേല്ലാ! അതു് ഈ കഥയിെലവിെട�
യും ദൃശ്യമാണു്. “േദവീ! ഭഗവതീ! എെന്റ േദവിെയ മറ്റു
േദവന്മാരാരും വന്നു തട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകേല്ല” കാമുകൻ
പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണു്. സമ്പൂർണ്ണതയിെലത്തിേച്ചരാൻ
പ്രയാണം െചയ്യുന്ന മനുഷ്യനു് സാഹായ്യമരുളുന്നവയാ�
ണു് കലാസൃഷ്ടികൾ, ഇത്തരം െചറുകഥകൾ അവെന
മരണത്തിേലേയ്ക്ക െകാണ്ടുെചല്ലു. എങ്കിലും നമുക്കു ക്ഷമി�
ക്കാം. തൃശൂർ േകരളവർമ്മ േകാേളജിെല വിദ്യാർത്ഥിനി�
യാണു് ഉമ. ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട “കടലാസുവഞ്ചിനിർ�
മ്മാണം” എന്ന നിലയിൽ ഈ അപരാധം ക്ഷമിക്കത്ത�
ക്കതാണു്. ഒരു ഉപേദശം. ഇനിയും കളിവള്ളമുണ്ടാക്കു�
േമ്പാൾ പഴഞ്ചൻ േപ്രമത്തിെന്റ താളുകൾ കീറി അതിൽ
നിറച്ചുവയ്ക്കാതിരിക്കു.

1. അംഗണം എന്നതു് ശരിയായ രൂപം. അങ്കണം എെന്നഴുതു�
ന്നതു് െതറ്റു്. ശ്രീ. കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാരുെട ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ േപരു
ശരിയായി എഴുതുകയാെണങ്കിൽ “രാജാംഗണം” എന്നുവരും.
“രാജാങ്കണം” എന്നു കാണുന്നതു് െതറ്റു്.

ഞാെനാരുദിവസം തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരാഫീസിേല�
യ്ക്കു െചന്നേപ്പാൾ അവിെടയുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിെന്റ ചു�
വട്ടിൽനിന്നു് ഒരു പരിചയക്കാരൻ േതങ്ങിക്കരയുന്നതു
കണ്ടു. സഹതാപേത്താെട ഞാൻ കാര്യം അേന്വഷിച്ചു.
അയാൾ മറുപടി നൽകി: “എെന്റ സേഹാദരിക്കു സുഖ�
മില്ല.”

ഞാൻ: എന്താണു് സുഖേക്കടു്?
അയാൾ: എന്തു കഴിച്ചാലും ഛർദ്ദിക്കുന്നു.
ഞാൻ: േഡാക് ടെറ കാണിച്ചിേല്ല?
അയാൾ: കാണിച്ചു. മരുന്നുതന്നു. അവൾ താമസിക്കു�

ന്ന … േലാഡ്ജിെന്റ ഉടമസ്ഥ ദയാശൂന്യയായി െപ�
രുമാറുന്നു. ഉടെന മാറിെക്കാടുക്കണെമന്നു നിർബ്ബ�
ന്ധിക്കുകയാണു്. അതുെകാണ്ടു് … എന്നസ്ഥലത്തു്
ഒരു വീടു് വാടകെയ്ക്കടുത്തു് അവെള അേങ്ങാട്ടു മാറ്റി.
സഹായത്തിനുേവണ്ടി മൂത്തേചച്ചിെയ ഇേങ്ങാട്ടു�
െകാണ്ടുവരാൻ കമ്പിയടിച്ചിട്ടു് നില്ക്കുകയാണു്.

സുഖമില്ലാത്ത സേഹാദരിക്കു് ഈ ആഫീസിലാണു്
േജാലി. ഞാൻ അയാെള ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടു് യാത്ര പറ�
ഞ്ഞുേപായി. ഉേദ്യാഗം േനടാൻേവണ്ടി യത്നിച്ചേപ്പാൾ
കിട്ടിയതാണു് അവൾക്കു് ആ അസുഖെമന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ എനിക്കു് ഒരു പ്രയാസവുമുണ്ടായില്ല. കുെറക്കാ�
ലേത്തയ്ക്കു് അവെള ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഒരു ദിവസം യാദൃ�
ച്ഛികമായി ഞാനവെള േറാഡിൽവച്ചു കണ്ടു. കാണാ�
ത്ത മട്ടു് അഭിനയിച്ചു് േപാകാൻ ഞാൻ ശ്രമിെച്ചങ്കിലും
അവൾ എെന്ന തടഞ്ഞുനിറുത്തി. അവൾക്കു് ഉേദ്യാഗം
െകാടുത്തയാളിെന്റ േപരുപറഞ്ഞിട്ടു് ഇങ്ങെന ആേക്രാ�
ശിച്ചു “…െന സാർ േനരിട്ടറിയുേമാ? പരമദുഷ്ടൻ, നീ�
ചൻ, േദ്രാഹി.” വികാരപാരവശ്യത്താൽ അവൾ േബാ�
ധശൂന്യയായി േറാഡിൽ വീഴുെമന്നു് എനിക്കു േതാന്നി.
ഞാൻ മറുപടിെയാന്നും പറയാെത വളെര േവഗത്തിൽ
നടന്നുേപായി. അവൾ ദർശനപഥത്തിൽനിന്നു് അക�
ന്നേപ്പാൾ ഞാൻ എേന്നാടുതെന്ന പറഞ്ഞു. “അയാൾ
പരമദുഷ്ടൻ, നീചൻ, േദ്രാഹി, സമ്മതിച്ചു. പേക്ഷ, നീ�
േയാ? നിഷ്കളങ്കേയാ? നിരപരാധേയാ? പച്ചെവള്ളം
ചവച്ചുകുടിക്കുന്നവേളാ? അറിഞ്ഞുെകാണ്ടു് നീ മാലിന്യ�
ത്തിൽ വീണവളേല്ല? ഒരു കാലത്തു് സുന്ദരിയായിരുന്ന
നീ ഇന്നു് ഇങ്ങെന േപ്രതെത്തേപ്പാെലയായതിനു കാ�
രണക്കാരൻ അയാൾ മാത്രമാേണാ? ഒരുപേക്ഷ, നി�
നക്കു് ആ അസുഖം വന്നില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ നീ പ്രേമാ�
ഷനുേവണ്ടി െകാഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞു് അയാളുെട അടുക്കൽ�
ത്തെന്ന എത്ര പ്രാവശ്യം േപാകുമായിരുന്നു!” പുരുഷൻ
ചതിക്കുന്നവനാണു്, ക്രൂരനാണു്, സമ്മതിച്ചു. പേക്ഷ,
അതു മനസ്സിലാക്കി സ്ത്രീ അകന്നു നിേല്ക്കണ്ടവളേല്ല? ദാ�
ഹം തീർക്കാൻ, വിശപ്പുമാറ്റാൻ, െകാള്ളയടിക്കാൻ പു�
രുഷൻ സ്ത്രീെയ സമീപിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ അയാളിൽനി�
ന്നു് അകലാെത നില്ക്കുന്ന സ്ത്രീക്കും ദാഹം തീർക്കാനുണ്ടു്,
വിശപ്പുമാറ്റാനുണ്ടു്, െകാള്ളയടിക്കാനുണ്ടു്. അെതാെക്ക
നടത്തിയിട്ടു്, ആപത്തു് സംഭവിച്ചുെവന്നു കാണുേമ്പാൾ
പുരുഷെന മൃഗെമന്നും ദുഷ്ടെനന്നും വിളിക്കുന്നതിൽ
ഒരർത്ഥവുമില്ല. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു
കുങ്കമം വാരികയിൽ (ലക്കം 38) “രാവണൻ” എന്ന െച�
റുകഥെയഴുതിയ ശ്രീ. പിണ്ടാണി എൻ.ബി. കുളക്കട�
വിൽ നഗ്നയായിനിന്ന അമ്മുവിെനക്കണ്ടേപ്പാൾ ഉന്മാ�
ദേത്താളം എത്തിയ ഒരുവൻ അവെള ആലിംഗനം െച�
യ്തു. അവൾ രംഭ, അയാൾ രാവണൻ. രാവണെന ഭ്രാന്ത�
നായിക്കരുതി ആളുകൾ മുറിയിലിട്ടു പൂട്ടി. ആ മുറിയിൽ
കിടന്നുെകാണ്ടും അയാൾ േകൾക്കുന്നതു ൈലംഗികത്വ�
േത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട ശബ്ദങ്ങൾതേന്ന. അയാളുെട ഉന്മാ�
ദം കൂടിയതിെലന്തുണ്ടു് അദ്ഭുതം? അയാൾ ചങ്ങലെപാ�
ട്ടിച്ചു് െവളിയിൽ ചാടിയതിനു കുറ്റം പറയാെനന്തിരിക്കു�
ന്നു? അയാളുെട രാവണത്വത്തിനു കാരണക്കാരി സ്ത്രീത�
െന്ന, ഈ ആശയത്തിനു് ഒെട്ടാെക്ക ആകർഷകമായ
രൂപം നല്കിയിരിക്കുന്നു കഥാകാരൻ. േചട്ടെന്റ മകെള,
ആ ബന്ധുത്വെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരറിവുമില്ലാെത ആപന്നസ�
ത്ത്വയാക്കുന്ന ഒരുവെന്റ കാമെത്ത ചിത്രീകരിക്കുന്ന േറ�
ഡിേയാനാടകമാണു് “പാപികൾ”. കുങ്കുമം വാരികെയ
മലിനമാക്കുന്ന ഈ േറഡിേയാനാടകത്തിൽ കലയില്ല.
ജീർണ്ണതയിെലത്തിയ, വിഷാദാത്മകത്വം ഗ്രസിച്ച സമ�
കാലികജീവിതെത്ത രണ്ടു വ്യക്തികളിലൂെട ചിത്രീകരി�
ച്ചു് അവരുെട അന്ധകാരമയമായ ജീവിതത്തിേലക്കു
പ്രത്യാശയുെട ഒരു കിരണം പ്രസരിപ്പിക്കുകയാണു് ശ്രീ.
കിരാതദാസ്. അേദ്ദഹത്തിനു കഴിവുണ്ടു്. ഗുന്തർഗ്രസ്സ്,
കഫ്ക, േയാനസ് കൂ, െബക്കറ്റ് എന്നിങ്ങെന സായ്പന്മാ�
രുെട േപരുകൾ പറഞ്ഞു് ആളുകെള “മലർത്താ”െമന്ന
െതറ്റിദ്ധാരണ അേദ്ദഹം ഉേപക്ഷിക്കെട്ട. പറയാനുള്ള
വസ്തുത കൃത്രിമത്വമില്ലാെത പറയെട്ട. എങ്കിൽ അേദ്ദഹ�
ത്തിനു നല്ല കഥകെളഴുതാൻ സാധിക്കും. ഇരുപത്തിയ�
ഞ്ചു വർഷം മുമ്പു് ബഹുജനം എഴുത്തുകാരെന്റ പിന്നിലാ�
യിരുന്നു, അന്നു ചിലെരാെക്ക ബർനാഡ്ഷാ, െചേക്കാ�
വ്, പ്രൂസ്ത് എന്നിങ്ങെന േപരുകൾ പറഞ്ഞു ആളുകെള
വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാലത്തു് അതു് ചിലവാക്കുക�
യില്ല. ബഹുജനം എഴുത്തുകാരെന്റ മുൻപിൽ നില്ക്കുന്നു
ഇേപ്പാൾ. േപരുകൾ പറഞ്ഞു് ഒരു മനുഷ്യെനയും ഇന്നു
വിസ്മയിപ്പിക്കാെനാക്കുകയില്ല!

െഷല്ലി

ശുചീന്ദ്രത്തുനിന്നു് അഞ്ചുൈമൽ കി�
ഴേക്കാട്ടുേപായാൽ അഴകപ്പാപുര�
െമന്നസ്ഥലെത്തത്താം. ജലം കി�
ട്ടാത്ത മരുഭൂമിക്കു സദൃശമായ സ്ഥ�
ലത്തു് ഞാൻ ഒരു വർഷം താമസി�
ച്ചു. തസ്ക്കരപ്രമാണിയായ ജംബുലിം�
ഗം ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീടു് ഒരു

കാലത്തു് െകാള്ളയടിച്ചുേപാലും. ആ വീട്ടിൽ നിന്നു േനാ�
ക്കിയാൽ അങ്ങകെല ഒരു മല കാണാം. ഒരു ദിവസം
ഞാൻ ആ മലയുെട മുകളിൽ െചന്നുേചർന്നു. ഉടെയ�
ന്നു വിളിക്കുന്ന ഒരുതരം മുള്ളുകൾെകാണ്ടു് എെന്റ കാ�
ലുകളാെകകീറി േചാരെയാലിക്കുന്നുണ്ടു്. രക്തെമാഴുകു�
ന്ന കാലുകേളാടുകൂടി ഞാൻ ആ മലയുെട മുകളിൽ െച�
ന്നേപ്പാൾ അവിെടയുള്ള ഒരു മണ്ഡപത്തിൽ രണ്ടു സം�
ന്യാസികൾ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനവേരാടു് തമി�
ഴിലും മലയാളത്തിലുമായി പലതും േചാദിച്ചു. പേക്ഷ,
അവർ ഒരു വാക്കുേപാലും മറുപടി നല്കിയില്ല. അവരു�
െട ആ വാക് സ്തംഭം എെന്ന വിഷമിപ്പിച്ചുെവന്നു പറ�
േയണ്ടതില്ലേല്ലാ. എങ്കിലും ഒരാശ്വാസമുണ്ടായി. ഒരു
സംന്യാസി എഴുേന്നറ്റു് ഒരു പച്ചില പറിച്ചു െകാണ്ടുവ�
ന്നു എെന്റ ഉള്ളങ്കാലിൽ േതച്ചു. എെന്താരദ്ഭുതം! ഉട�
െന രക്തപ്രവാഹം നിന്നു: മുറിവു കൂടിേച്ചർന്നു. “മുറി�
െവാട്ടി” എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്ന ഔഷധവീര്യമുള്ള ഒരു
പച്ചിലയാണു് അെതന്നു് പിന്നീടു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി.
എെന്റ ക്ഷതം മാറ്റിയ സംന്യാസിേയാടു പിെന്നയും കൃ�
തജ്ഞതേയാെട ഞാൻ സംഭാഷണത്തിനു് ആരംഭി�
ച്ചു. ഫലമില്ല. അേദ്ദഹേമാ കൂട്ടുകാരേനാ മിണ്ടിയേത�
യില്ല: ഞാൻ നാലുപാടും േനാക്കി; എങ്ങും നിശ്ശബ്ദത.
പർവ്വതപംക്തികളാെക നിശ്ശബ്ദം. ഇടിഞ്ഞുെപാളി�
ഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മൺേകാട്ടയിലും അവയിൽ വളർന്നു
നിന്നിരുന്ന ഉടവൃക്ഷങ്ങളിലും നിശ്ശബ്ദത: അന്തരീക്ഷ�
ത്തിലും ഭൂവിഭാഗങ്ങളിലും നിശ്ശബ്ദത. ആ നിശ്ശബ്ദത�
യേല്ല ഞാൻ ആ സംന്യാസിമാരിലും കണ്ടതു്? അേത
ഇതാ തിരുവനന്തപുരത്തു ഇരുന്നു് ഇെതഴുതുേമ്പാഴും
നിശ്ശബ്ദതയാെണവിെടയും. അലകടലിൽ തരംഗങ്ങൾ�
െകാണ്ടു ഒരു േനരിയ ശബ്ദമുെണ്ടങ്കിലും കടലിെന്റ ഗാം�
ഭീര്യവും ൈവപുല്യവും ഓർമ്മിക്കുേമ്പാൾ അവിെടയും
നിശ്ശബ്ദതതെന്ന. കലാസൃഷ്ടികളും വിഭിന്നങ്ങളല്ല. രാ�
മായണത്തിൽ, ഭാരതത്തിൽ, ഇലിയഡിൽ അമ്പുകൾ
ചീറിപായുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ േകൾക്കുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ,
സീതയുെടയും ദ്രൗപദിയുെടയും െഹലെന്റയും സൗന്ദര്യം
െകാണ്ടുളവാകുന്ന നിശ്ശബ്ദതയിൽ ആ നിസ്സാരശബ്ദം
വിലയം െകാള്ളുന്നു. മൃത്യുവിെനക്കുറിെച്ചഴുതിയ കാവ്യ�
ങ്ങൾ വായിക്കുക. മൃത്യുവിെന്റ ശാന്തതയും നീരവതയും
നമുക്കനുഭവിക്കാം. ഉദാഹരണം െഷല്ലിയുെട വിലാപ�
കാവ്യം. കുമാരനാശാെന്റ പ്രേരാദനം. മൃത്യുവിെനക്കുറി�
ച്ചു കഥെയഴുതുന്ന ശ്രീ. ജയനാരായണനാകെട്ട വാചാ�
ലതയിൽ മുഴുകുന്നു (മാതൃഭൂമി-അഹംമൃത്യു എന്ന കഥ).
അേദ്ദഹം മരണത്തിെന്റ ഉദാത്തതെയ ലംഘിക്കുന്ന
മട്ടിൽ വാവദുകതയിൽ മുഴുകുന്നു. പ്രശാന്തഭാവം ൈക�
െക്കാണ്ടു ജീവിതത്തിെന്റ ക്ഷതമുണക്കുന്ന ഒരു ഹരിത�
പത്രമാണു് കല. ജയനാരായണൻ മാത്രമല്ല, വാവദുക�
തയിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന എല്ലാ എഴുത്തുകാരും അറിേയ�
ണ്ട പരമാർത്ഥമാണതു്.

എമിലി േബ്രാണ്ടി

സേലാമി നർത്തകിയായിരുന്നു.
അവൾ േചേതാഹരമായി നൃത്തം
െചയ്തതു് എന്തിനു്? കലയുെട സുന്ദ�
രപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാേനാ? അല്ല.
രാജാവിെന്റ വശത്താക്കാൻ. അങ്ങ�
െന േജാണിെന്റ തല അറുെത്തടു�
ത്തു് തളികയിൽ വച്ചു േനാക്കി േനാ�
ക്കി ആഹ്ലാദിക്കാൻ. വസ്തുക്കെള�

യും സംഭവങ്ങെളയും വ്യക്തികെളയും “ഉപേയാഗിത”
എന്ന വീക്ഷണപഥത്തിലൂെട േനാക്കാൻ സ്ത്രീെയ േപ്ര�
രിപ്പിക്കുന്ന മാനസികനില ഇവിെട പ്രകടമാണു്. ഏതു
സ്ത്രീ കഥെയഴുതിയാലും ഈ അംശം കടന്നുവരും. അതി�
ല്ലാെത വരണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ അവൾ എമിലി േബ്രാ�
ണ്ടിെയേപ്പാെല, വർജീനിയാ വൂൾഫിെനേപ്പാെല പ്ര�
തിഭാശാലിനിയായിരിക്കണം. പേക്ഷ, േബ്രാണ്ടിയും
വൂൾഫും കാലപ്രവാഹത്തിെല ആവർത്തിക്കെപ്പടാത്ത
ബിന്ദുക്കളാണു്. വതറിംഗ് ൈഹറ്റ്സ് േപാെലെയാരു
േനാവൽ ഇനി ഉണ്ടാകുക സാദ്ധ്യമല്ല (വുതറിംഗ് എന്ന
ഉച്ചാരണം െതറ്റു് ). ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ‘മലയാളനാടു് ’
വാരികയുെട 3-ാം ലക്കത്തിൽ “മുള്ളുകൾ മുറിവുകൾ’
എന്ന െചറുകഥെയഴുതിയ ശ്രീമതി എം.ഡി. രത്നമ്മ�
െയ ഞാൻ കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നില്ല. സരളെയന്ന യുവതി
ഒരു േകാേളജിൽ മലയാളമദ്ധ്യാപികയായിവരുന്നു. മൂ�
ന്നുമാസേത്തക്കുള്ള നിയമനം. അവെള ശ്രീകുമാരൻ
എന്ന അദ്ധ്യാപകൻ േസ്നഹിക്കുന്നു. തെന്റ പ്രയാസങ്ങ�
െളക്കരുതി ആ േസ്നഹെത്ത അംഗീകരിക്കാെത അവൾ
തിരിച്ചുേപാകുന്നു. േപ്രമെത്തയും േപ്രമെത്ത ആപ്സദമാ�
ക്കിയുള്ള മറ്റു ചപലവികാരങ്ങെളയും ആേലഖനം െച�
യ്യുന്ന ഇത്തരം ‘റബ്ബർസ്റ്റാമ്പ് ’ സാഹിത്യം കണ്ടു് ഞങ്ങ�
െളാെക്ക മടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതിെനക്കുറിച്ചു് ആവർ�
ത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു് ഞാനും വായനക്കാെര മു�
ഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുെചയ്യാം കഥകൾ ഒേരരീതിയിലാകു�
േമ്പാൾ വിമർശനവും ഒേര രീതിയിലാകും. കാമുകെന
അേന്വഷിച്ചു േപാകുന്ന കാമുകി േദവുവിേനാടു് അയാളു�
െട അച്ഛനമ്മമാർ പറയുന്നു അയാൾ യുദ്ധത്തിൽ മരി�
ച്ചുേപായിെയന്നു്. ഇതാണു് ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻ മാങ്ങാടു്
“ചന്ദ്രിക”വാരികയിെലഴുതിയ “ഇരുൾവീണവഴി” എന്ന
കഥയുെട സാരം. ഈ േലാകത്തു നന്മെയ നാം അംഗീ�
കരിക്കുന്നു. തിന്മെയ സഹിക്കുന്നു. കലാരാഹിത്യത്തി�
െന്റ ഈ തിന്മെയ നാം സഹിക്കുക.

‘നവയുഗ’ വാരികയുെട 48-ാം ലക്ക�
ത്തിൽ ശ്രീ. പി. ടി. ഭാസ്ക്കരപ്പണി�
ക്കർ “കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാര�
ന്മാേരാടു്” എെന്നാരു േലഖനെമഴു�
തിയിട്ടുണ്ടു്. പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്ര�
സ്ഥാനം, ആധുനികത എന്നിവെയ�
െയല്ലാം അപഗ്രഥിച്ചിട്ടു് അേദ്ദഹം
കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരു�
െട കടമകൾ എെന്തല്ലാെമന്നു് പറയുന്നു. അവ (1) പ്ര�
ത്യയശാസ്ത്രപരമായ സമരത്തിനു പ്രാധാന്യമുെണ്ടന്നു
കാണുക. (2) ബഹുജനത്തിെന്റ േബാധം ഉയർത്താനു�
തകുന്ന സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ രചിക്കുക: അവെയ േപ്രാ�
ത്സാഹിപ്പിക്കുക. (3) േയാജിക്കാവുന്നവേരാടു േയാജി�
ക്കുക. പേക്ഷ, കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് വീക്ഷണം ൈകവിടാതിരി�
ക്കുക. (4) മലയാളത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവസാഹിത്യപ്രസ്ഥാ�
നം ഉണ്ടാക്കുക. അതിനു ബഹുജനസംഘടനകളുമായി
ഐക്യമുണ്ടാക്കുക.

സംഗീതം, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയവ സമുദായത്തിെല
ഉപരിഘടനകളാെണന്നും അവയുെട ഉന്നതാവസ്ഥ�
യിൽ സമുദായവുമായുള്ള ബന്ധം അവ ഉേപക്ഷിച്ചു�
കളയുന്നുെവന്നും മാർക് സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു് േഷ�
ക് സ് പിയറിേനയും മറ്റും ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞി�
രുന്നു. മാർക്സ് േഷക് സ് പിയറിെന്റ പല നാടകങ്ങളും
ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിരുന്നുെവന്നും വികാരവിവശനായി മറ്റു�
ള്ളവെര അവ െചാല്ലിേക്കൾപ്പിക്കുമായിരുന്നുെവന്നും
ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പ്രചാരണാംശം കൂടിയ
സാഹിത്യകൃതികെള നിന്ദിക്കുന്നതിൽ അഗ്രഗണ്യനാ�
യിരുന്നു അേദ്ദഹം. െലനിൻ, േഗാർക്കി എന്നിവർ കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് സംസ്ക്കാരം േവെറ, സാഹിത്യസംസ്ക്കാരം േവെറ
എന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാരാണു്. മെറ്റാരു തര�
ത്തിൽ പറയാം. സാഹിത്യസൃഷ്ടിക്കു് അതിെന്റതായ
നിയമങ്ങളുണ്ടു്. അവ വച്ചുേവണം സാഹിത്യസൃഷ്ടിെയ
അളന്നുേനാക്കാൻ. സാമൂഹികമൂല്യങ്ങൾ െകാണ്ടു് സാ�
ഹിത്യസൃഷ്ടിെയ അളക്കുന്നതു് ശരിയല്ല. ഈ വീക്ഷണ�
ഗതിയാെണന്നു േതാന്നുന്നു െപ്രാഫസർ േജാസഫ് മു�
ണ്ടേശ്ശരിക്കുമുളളതു്. ഇന്നെല (31-5-1971) പ്രസിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തിയ “ആശാൻ കവിത-ഒരു പഠനം” എന്ന അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചുേനാക്കിയിട്ടും ഈ അഭിപ്രായം
െതറ്റാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ശ്രീ. ഭാസ്കരപ്പണിക്കരാക�
െട്ട മാർക്സിസത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾ െകാണ്ടു് സാഹിത്യ�
സൃഷ്ടികളുെട മൂല്യം നിർണ്ണയിേക്കണ്ടതാെണന്നു് അഭി�
പ്രായെപ്പടുന്നു. ഈ മതത്തിെന്റ സാധുതെയക്കുറിേച്ചാ
അസാധുതെയക്കുറിേച്ചാ ഇേപ്പാൾ വിചാരിേക്കണ്ടതി�
ല്ല. തനിക്കു പറയാനുള്ളതു് വ്യക്തമായി, ലളിതമായി
ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു് േലഖകൻ. ആ വ്യക്തതയ്ക്കും ലാളിത്യ�
ത്തിനും േവണ്ടി നാം അേദ്ദഹെത്ത അഭിനന്ദിക്കുക.

പി. കുഞ്ഞിരാമൻ
നായർ

മനുഷ്യൻ ആദ്ധ്യാത്മികസ്വാതന്ത്ര്യ�
മാർജ്ജിക്കുന്നേതാെട സമ്പൂർണ്ണ�
തയിെലത്തുന്നുെവന്നു് ശ്രീ. പി. കു�
ഞ്ഞിരാമൻ നായർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ആ വിശ്വാസം ദൃഡീഭവിച്ചതുെകാണ്ടു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പല കവിതകളും
ആവർത്തനങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നുണ്ടു്:
എങ്കിലും കവിയുെട ഭാവനാവിലാ�

സം എവിെടയും ദൃശ്യമേത്ര. മാതൃഭൂമിയിൽ അേദ്ദഹെമ�
ഴുതിയ “സാന്ധ്യകിരണങ്ങളിലും” ഇതുണ്ടു്.

“താരകേളാടിനടക്കും വാനി-
ലുദിക്കും ചന്ദ്രക്കലേപാെല
െചല്ലെചറുകാറ്റുമ്മെകാടുക്കും
മുല്ലപ്പന്തലിലവൾ നിന്നൂ!
ആറ്റിൻ െവണ്മണൽ മുടിപ്പാഞ്ഞൂ
കുരുതികലക്കും മലെവള്ളം
േകാടിയുടുത്തീപ്പടി േകറിേപ്പായ്
െപ്പാൻ ചിങ്ങത്തിൽ െവയിൽനാളം”

ഇവിെട സാന്മാർഗ്ഗികവും മതപരവും ബുദ്ധിപരവുമായ മൂ�
ല്യങ്ങെളക്കാൾ സൗന്ദര്യത്തിെന്റ മൂല്യങ്ങൾക്കാണു് പ്രാ�
ധാന്യം: ആധ്യാത്മികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അഭിലാഷം
േപാലും സൗന്ദര്യത്തിനു വിേധയമായിരിക്കുന്നു എന്ന�
താണു കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുെട കവിതയ്ക്കുള്ള സവിേശ�
ഷത.

അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ചങ്ങലകൾ െപാട്ടിെച്ചറിഞ്ഞു്,
ജീവിതത്തിെന്റ പ്രാഥമികശക്തികെള പ്രസരിപ്പിച്ചു്
നില്ക്കുന്ന മനുഷ്യെനക്കുറിച്ചു ശ്രീ. നീലേമ്പരൂർ പാടു�
ന്നു. ഒരാധ്യാത്മികവിപ്ലവത്തിനു്, സാന്മാർഗ്ഗിക വിപ്ല�
വത്തിനാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആഹ്വാനം. നീലേമ്പ�
രൂരിെന്റ കവിതയ്ക്കു് (സ്വതന്ത്രൻ-ജനയുഗം) ശക്തിയു�
ണ്ടു്. “െകാച്ചുരാമൻ” എന്ന ഒരു പാവെപ്പട്ട വിദ്യാർ�
ത്ഥിെയ അവതരിപ്പിച്ചു ജീവിതേക്ലശം മുഴുവൻ ചിത്രീ�
കരിക്കുന്ന േഗാപാലകൃഷ്ണൻ, േകാലഴി കവിഹൃദയമു�
ള്ളയാളാണു്. അതിഭാവുകത്വം ഒഴിവാക്കിയിരുെന്ന�
ങ്കിൽ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത (നവയുഗം) കൂടുതൽ
ഹൃദയാവർജ്ജകമാേയേന.

ഖലീൽ ജിബ്രാൻ

അന്തരീക്ഷത്തിൽ നക്ഷത്രരത്ന�
ങ്ങൾ വാരിെയറിഞ്ഞ ശക്തിവിേശ�
ഷം ഭൂമണ്ഡലെത്ത അവഗണിച്ചതു
ശരിേയാ? ഇല്ല. അവഗണിച്ചില്ല. ഭൂ�
മിയിെല രത്നങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങെള�
േപ്പാെല േതജസ്സുള്ളവയാണു്. ആ
രത്നങ്ങൾ െകാെണ്ടന്തു പ്രേയജനം?
നിങ്ങൾ അവെയ െപാൻനൂലിൽ
േകാർക്കുക. എന്നിട്ടു് നിങ്ങളുെട േസ്നഹഭാജനത്തിെന്റ
കഴുത്തിൽ അണിയിക്കുക. അേപ്പാൾ അവർ മന്ദസ്മിതം
െപാഴിക്കും. ആ മന്ദസ്മിതത്തിെന്റ കാന്തി ചിന്തുേമ്പാഴാ�
ണു് രത്നങ്ങൾക്കു വിലയുണ്ടാകുന്നതു്. അവ ഭൂമിയിൽ
െവറുെത കിടന്നാൽ െവള്ളാരങ്കല്ലുകൾ േപാെല മൂല്യ�
മില്ലാത്തവയാണു്. വാക്കുകളാകുന്ന രത്നങ്ങെള ആശ�
യത്തിെന്റ െപാൻനൂലിൽ േകാർത്തു് കലാേദവതയു�
െട കഴുത്തിൽ അണിയിക്കുന്നവനാണു് കവി. ആ കവി�
യാരു്? വള്ളേത്താൾ, ഖലീൽ ജിബ്രാൻ. ജിബ്രാൻ പറ�
ഞ്ഞു: “സമതലമാണു് പർവ്വതത്തിനു ജനനം നൽകിയ�
തു്” ജീവിതമാകുന്ന സമതലങ്ങളിൽ നിന്നു് പർവ്വതസദൃ�
ശങ്ങളായ കലാസൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

□
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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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