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അടികലശൽ
നിങ്ങൾക്കു് അടിയുെട കണക്കു് അറിയാേമാ? അറി
യുകയിെല്ലങ്കിൽ ഇതാ പഠിേച്ചാളിൻ:
12 വാക്കു് = 1 വാേക്കറ്റം1
2 വാേക്കറ്റം = 1 അടി
12 അടി = 1 അടികലശൽ
2 അടികലശൽ = 1 കശപിശ
12 കശപിശ = 1 ലഹള
12 ലഹള = 1 കലാപം
2 കലാപം = 1 യുദ്ധം
2 യുദ്ധം = 1 വിപ്ലവം

ഈ കണക്കു് നിങ്ങൾ കണക്കുപുസ്തകങ്ങളിെലാ
ന്നും കാണുകയില്ല. മനുഷ്യന്നു് വായിക്കാൻ െകാ
ള്ളുന്നെതാന്നും പാഠപുസ്തകക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയി
െല്ലന്നു് ഉറപ്പിച്ചുെകാള്ളുവിൻ.

1. മര്യാദക്കാരുെട കണക്കു് ഇവിെട അവസാനിക്കുന്നു—
പി. എസ്.

***

നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ വിവരിച്ച “അണ്ട
ലൂർക്കാവിെല അടി” ഈ േടബിളിൽ എവിെടയാ
ണു് നില്ക്കുന്നെതന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചുെകാള്ളെട്ട?
അതു് െവറും ഒരു അടികലശൽ മാത്രമായിരുന്നു
േവാ? അേതാ, അതിന്നു് ഒരു കശപിശയുെട “ഡി
ഗ്നിറ്റി” െകാടുക്കാേമാ? എന്നാണു് എെന്റ േചാദ്യം.
തീർച്ചയായും അതു് (നിങ്ങളുെട തലവാചകം പറ
യുംേപാെല) ഒരു െവറും “അടി” മാത്രമായിരിക്കുക
യില്ല. ആെണങ്കിൽ അതിെനപ്പറ്റി ഒരു റിേപ്പാർെട്ട
ഴുതുവാൻ ആെരങ്കിലും മിനെക്കടുേമാ? അതു് ഒരു
യുദ്ധമായിരിക്കുവാനും ഇടയില്ല: െമഷീൻേതാക്കും,
ഏേറാെപ്ലയിനും, െറായിട്ടരുെട കമ്പിവാർത്തയും
െഹർ ഹിറ്റ്ലരും, മുേസ്സാളിനിയുമില്ലാെത അടുത്ത
കാലെത്താന്നും ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാവുകയില്ല; അെതാ
രു കശപിശ തെന്ന ആയിരിക്കണം.
***

ഞാൻ ഈ കശപിശ കണ്ടിട്ടില്ല. രാത്രി ബസ്സു കി
ട്ടിയില്ല. സാേറ! ഈ വിവരം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞി
രുന്നുെവങ്കിൽ ഒരു ചൂട്ടും കൂടിയില്ലാെത സഞ്ജയൻ
നടന്നുകളയുമായിരുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞതുെകാ
ണ്ടു് ഞാൻ ഒരു കലാപിേയാ, ലഹളക്കാരേനാ
ആെണന്നു് നിങ്ങൾ ശങ്കിക്കരുതു്. കഴിയുേന്നട
േത്താളം ഞാൻ യാെതാരു കശപിശയിലും പങ്കു
െകാള്ളാറില്ല. പെക്ഷ ദൂെരനിന്നു് ഒരു ഒന്നാന്തരം,
“െജന്വീൻ” അടികലശൽ വാച്ചു് െചയ്യുന്നതു് എനി
ക്കു് കുട്ടിക്കാലം മുതേല്ക്ക വലിയ രസമാണു്. ഈ
രസാസ്വാദനത്തിൽ സഞ്ജയൻ സഖാവു് നാരദെന
േപ്പാെലയാെണങ്കിലും, ആ താടിക്കാരെനേപ്പാെല
െവറുെത െപരുവഴി േപാകുന്നവെര ഏഷണി പറ
ഞ്ഞു തമ്മിൽത്തല്ലിക്കുന്ന സ്വഭാവം സഞ്ജയന്നില്ല.
ഉള്ള ലഹള കണ്ടു് ആസ്വദിക്കും; ഇല്ലാത്തതു് ഉണ്ടാ
ക്കിത്തീർക്കുകയില്ല. (അതുെകാണ്ടു് േപാലീസ് ഇൻ
െസ്പക്ടർമാർ എെന്ന ലിസ്റ്റിൽെപ്പടുത്തുകയും മറ്റും
േവണ്ട.)
***

െപൗരാണികകാലങ്ങളിൽ ഈ വിേനാദത്തിന്നു് ടി
ക്കേറ്റാ, മുനിസിപ്പാൽ വിേനാദനികുതിേയാ ഒന്നുമു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. തേച്ചാളി ഒേതനെന്റ പ്രധാനമന്ത്രി
യായിരുന്ന സഖാവു് കണ്ടാേച്ചരിച്ചാപ്പെന്റ കാര്യം
ആേലാചിച്ചുേനാക്കിൻ! വാസ്തവത്തിൽ സഞ്ജയൻ
ചാപ്പെന്റ ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചു് അസൂയെപ്പടുന്നു.
എത്ര വമ്പിച്ച കശപിശകളാണു് ചാപ്പൻ േകാംപ്ലി
െമണ്ടറി ടിക്കറ്റിേന്മൽ കണ്ടു നിന്നതു് ! ഏതു ലഹള
യ്ക്കും ചാപ്പന്നു് റിസർവ് സീറ്റാണു്, എന്നിട്ടും ഒേതന
ക്കുറുപ്പു് തെന്ന ഒസ്യത്തിൽെപ്പടുത്താഞ്ഞതുെകാണ്ടു്
ചാപ്പന്നു് കുറെച്ചാരു വല്ലായ്മയുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യ
െന്റ ആശയ്ക്കു് അതിരിട്ടവരുേണ്ടാ? െമമ്പറായാൽ
േപ്പാര, ആരുെടെയങ്കിലും കാേലാ കേയ്യാ പിടിച്ചു്
പ്രസിഡണ്ടാവണം; പ്രസിഡണ്ടായാലും േപാര
എെമ്മൽസിയാകണം; എെമ്മൽസിയായാൽ
ജസ്റ്റീസുകക്ഷിക്കാരനാെണന്നു പറഞ്ഞു് മിനിസ്റ്റ
റാവാം. മിനിസ്റ്റരായാൽ സായൂജ്യമാേയാ? നിർവ്വാ
ണം കിട്ടിേയാ? “തദപി ന മുഞ്ചത്യാ ശാപിണ്ഡം.”
പിേന്നയുമുണ്ടു് പടവു്. ശമ്പളത്തുകയുെട വലെത്ത
അറ്റത്തു് പൂജ്യം കൂടിവരണം. നാരായണ! നാ-രായ-ണാ!
***

അതു നില്ക്കെട്ട. ചാപ്പെന്റ കഥയാണേല്ലാ പറയുന്ന
തു്. പുലിമുണ്ടച്ചാത്തക്കുറുപ്പുമായുള്ള തലെവട്ടിക്ക
ലാപം; കതിരൂരു ചുണ്ടുെപ്പരുമലയനുമായുള്ള “പട
േക്കാഴി തമ്മിൽ പിണങ്ങുേമ്പാെല” യുള്ള പയറ്റു്;
സാക്ഷാൽ തലേശ്ശരി െപാന്ന്യംവയലിൽെവച്ചു
ണ്ടായ ഒേതനെന്റ മരണെപ്പായ്ത്തു്; ഇെതാെക്ക
കാൽൈപ്പസ്സ െചലവില്ലാെത കണ്ടിട്ടും ചാപ്പന്നു
മതിയായില്ല. അവസാനം ആ അത്യാർത്തിക്കാരൻ
േചാദിച്ചതു േകട്ടുേവാ?
“അേന്നരം ചാപ്പനേല്ല േചാദിയ്ക്കുന്നൂ
തേച്ചാളി എളയ കുറുപ്പേന്നാേര!

എല്ലാെരെക്കാണ്ടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ:
എെന്നെക്കാെണ്ടാന്നും പഞ്ഞില്ലേല്ലാ!”
ഇതിന്നു് ഒേതനൻ പറഞ്ഞ മറുപടി േഭഷായിരിയ്ക്കുന്നു:
“ആ വാക്കു േകട്ടുള്ള കുഞ്ഞി ഒേതനൻ
ചാപ്പേനാടേല്ല പറയുന്നതു്:
െകാണ്ടുനടന്നതും നീേയ്യ ചാപ്പാ,

െകാണ്ടുേപാെയ്ക്കാല്ലിച്ചതും നിേയ്യ ചാപ്പാ
നിനക്കു തരാേനതുമില്ല ചാപ്പാ
***

അതാണു് ശരിയായ സ്പിരിറ്റ്: ഒേതനനാകുന്ന പൂെവ
ടിെക്കട്ടിെന്റ കൂെട ഇത്രയും കാലം “ഫ്രീ” യായി നട
ക്കുന്നതുെകാണ്ടു് തൃപ്തിെപ്പടാത്ത ചാപ്പനേല്ല െവറും
ചാപ്പൻ? ആ അസത്തിന്നു് ഒേതനെന്റ മരണേത്താ
ടുകൂടി, പ്രസിദ്ധ നടനായ ഓച്ചിറ േവലുക്കുട്ടിനായർ
െചയ്തതുേപാെല, കാഷായമുടുത്തു് സന്യസിക്കാമാ
യിരുന്നിേല്ല? ഒേതനെന്റ കൂെട സഞ്ജയനായിരുന്നു
െവങ്കിേലാ ഒെരാറ്റ ഉരഞ്ഞ മുക്കാലിന്നു േചാദിക്കുക
യില്ല; ൈദവത്താേണ േചാദിക്കുകയില്ല.
***

സഞ്ജയന്നു് ഇടയ്ക്കു് “സബ്ജക്റ്റിൽ ഗ്രിപ്പ് ” (വിഷയ
ത്തിൽ പിടുത്തം) വിട്ടുേപാകുന്നുെണ്ടന്നു സഞ്ജയ
െന്റ ഒരു ആത്മമിത്രം സേസ്നഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് വിഷയത്തിെന്റ െമയിൻൈല
നിേലയ്ക്കു്, വണ്ടിയഴിച്ച ഗുഡ്സ് എഞ്ചിൻ െചയ്യുന്ന
തുേപാെല, സഞ്ജയൻ മടങ്ങുന്നു. (േമലിൽ ഇങ്ങ
െന െചയ്യുേമ്പാൾ ഒരു വമ്പിച്ച കൂക്കി വിടുന്നതായി
രിക്കും.)
***

സഞ്ജയന്നു ലഹള കാണുവാൻ ഇഷ്ടമുെണ്ടന്നു പറ
യുേമ്പാൾ “എെന്താരു െതമ്മാടിയാണീ വിദ്വാൻ!”
എന്നു മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നവർ ൈക െപാന്തി
ക്കെട്ട! (എത്ര ആളുകളാണു് !) നിങ്ങൾക്കാേണാ
കൂട്ടേര, അതിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതു് ? അടികലശൽ
കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹം മനുഷ്യെന്റ രക്തത്തിെല
ചുകപ്പുനിറേത്താെടാന്നിച്ചു മാത്രേമ മാറുകയുള്ളൂ.
ശക്തിേയാടു ശക്തി കൂട്ടിമുട്ടുന്നതു കാണുകയാണു്
കണ്ണിെന്റ പുണ്യെമന്നു േലാകം മുഴുവൻ പറയുന്നു.
ഗുസ്തിയും ക്രിക്കറ്റുമാച്ചും, സിനിമയിെല കുത്തുശണ്ഠക
ളും, റിേവാൾവർ ഫയറിങ്ങും, കണ്ടു് ആളുകൾ (േപാ
ലീസിെന േപടിച്ചു് ) തൃപ്തിെപ്പടുന്നു. നിങ്ങളുെട സമാ
ധാേനച്ഛ! ഈ മാതിരി വങ്കത്തം ചങ്ങലം പരണ്ട
യിൽെവച്ചാണു് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെതങ്കിൽ, സമാ
ധാേനച്ഛയുെട ഫലം ഒരു മാസെത്ത ആസ്പത്രി ജീ
വിതമായിരിക്കും.
***

അതാണു് ചങ്ങലംപരണ്ടക്കാരുെട ഗുണം. ഒരു
കാവിൽ തിറയുെണ്ടങ്കിൽ, അവിെട ചുരുക്കത്തി
െലങ്കിലും ഒരടിയും േവണെമന്നുള്ളതു് ഒഴിച്ചു കൂടാ
ത്ത ഒരു നിയമമാണു്. “അടിയും തിറയും” അവിെട
ചന്ദ്രികയും ചന്ദ്രനുംേപാെല, കയ്പും േവപ്പുംേപാെല,
െവടിയും പടയും േപാെലയാണു്. അടിയില്ലാത്ത
തിറ മഴയില്ലാത്ത കാറുേപാെലയാണു്: ആർക്കും
കണ്ടുകൂടാ. മാവിലായി (പണ്ടു സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുെട
േകസ്സിൽ മാദ്ധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞു തടി ശുദ്ധമാക്കിെയ
ടുത്ത മഹാവീരെന്റ നാടു് ) മാവിലായി പ്രേദശത്തു്
ഒരു കാവുണ്ടു്: അവിെട തിറെയക്കാൾ പ്രാധാന്യം
അടിക്കാണു്. ഈ കഥ ഗവർെമ്മണ്ടറിയും. പേക്ഷ,
ഗവർെമ്മണ്ട് ഇതിെനതിരായി ഒന്നും പറയാറില്ല.
പറഞ്ഞാൽ മതക്കാര്യങ്ങളിൽ കയ്യിടുകയിെല്ലന്നു
ള്ള 1858-െല വിേക്ടാറിയാ മഹാറാണിയുെട വിളം
ബരെമടുത്തു ഞങ്ങൾ ഗവർെമ്മണ്ടിെന്റ മുമ്പാെക
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും. പിന്നീടു് ഗവർെമ്മണ്ടു് ഒരക്ഷരം
പറയുകയില്ല.
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□

സഞ്ജയൻ
പ്രശസ്തനായ ഒരു മലയാള സാ
ഹിത്യകാരനാണു് സഞ്ജയൻ.
സഞ്ജയൻ എന്നതു് തൂലികാനാ
മമാണു്, യഥാർത്ഥനാമം മാ
ണിേക്കാത്തു് രാമുണ്ണിനായർ
(എം. ആർ. നായർ) എന്നാണു്.
(ജനനം: 1903 ജൂൺ 13 – മരണം: 1943 െസപ്റ്റം
ബർ 13). തലേശ്ശരിക്കടുത്തു് 1903 ജൂൺ 13-൹ ജനിച്ചു.
തെന്റ കൃതികളിൽ സഞ്ജയൻ, പാറപ്പുറത്തു സഞ്ജയൻ,
പി. എസ്. എന്നിങ്ങെന പലേപരിലും അേദ്ദഹം സ്വയം
പരിചയെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്.

കുടുംബം

1903 ജൂൺ 13-൹ തലേശ്ശരിക്കടുത്തു് ഒതേയാത്തു് തറ

വാട്ടിൽ മാടാവിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യരുെടയും പാറു
വമ്മയുെടയും മകനായാണു് സഞ്ജയൻ ജനിച്ചതു്. പിതാ
വു് തലേശ്ശരി ബാസൽ മിഷൻ ൈഹസ്കൂളിൽ മലയാളപ
ണ്ഡിതനായിരുന്നു. കടത്തനാട്ടു രാജാവു് കല്പിച്ചുെകാടു
ത്ത സ്ഥാനേപ്പരായിരുന്നു ൈവദ്യർ എന്നതു്. കവിയും
ഫലിതമർമ്മജ്ഞനും സംഭാഷണചതുരനുമായിരുന്ന
കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യർ 42-ാം വയസ്സിൽ മരിച്ചുേപായി.
അച്ഛെന്റ കാലേശഷം രാവുണ്ണിയും സേഹാദരങ്ങളും മാ
ടാവ് വിട്ടു് ഒതേയാേത്തക്കു തിരിച്ചുേപാന്നു.
ൈവദ്യരുെട രണ്ടാമെത്ത പുത്രനായിരുന്നു രാമുണ്ണി.
രണ്ടു വയസ്സിനു മൂപ്പുള്ള, മൂത്തമകൻ കരുണാകരൻ നാ
യർ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ തഹസീൽദാരായിരുന്നു. നല്ല
കവിതാവാസനയുണ്ടായിരുന്ന കരുണാകരൻ നായർ
രാമുണ്ണി നായർ മരിക്കുന്നതിനു് ഒന്നര വർഷം മുേമ്പ മരി
ച്ചുേപായി.
എം. ആറിെന്റ ഇളയ സേഹാദരിയായിരുന്നു പാർവ്വതി
എന്ന പാറുക്കുട്ടി. എം. ആറിനു വളെരയധികം വാത്സ
ല്യമുണ്ടായിരുന്ന അനുജത്തിെയ പി. കുട്ടി എന്നായിരു
ന്നു അേദ്ദഹം വിളിച്ചിരുന്നതു്. േകാഴിേക്കാട്ടു സാമൂതിരി
ൈഹസ്കൂൾ െഹഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്ന പി. കുഞ്ഞിരാമൻ
നായരായിരുന്നു പാറുക്കുട്ടിയുെട ഭർത്താവു്.
ൈവദ്യരുെട അകാലചരമത്തിനുേശഷം ഏെറ വർഷ
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, േവണ്ടെപ്പട്ടവരുെട നിർബന്ധ
ത്തിനു വഴങ്ങി സഞ്ജയെന്റ അമ്മ, പിണറായി പുതിയ
വീട്ടിൽ േഡാ. ശങ്കരൻ നായെര പുനർവിവാഹം െചയ്തു.
ഇങ്ങെന കുഞ്ഞിശങ്കരൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീധരൻ എനീ
േപരുകളിൽ മൂന്നു് അനുജന്മാെരക്കൂടി രാമുണ്ണിയ്ക്ക് ലഭി
ച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം

തലേശ്ശരി ബ്രാഞ്ച് സ്കൂൾ, തലേശ്ശരി ബ്രണ്ണൻ േകാേളജ്,
പാലക്കാട് വിേക്ടാറിയാ േകാേളജ്, െചൈന്ന ക്രിസ്ത്യൻ
േകാേളജ്, തിരുവനന്തപുരം േലാ േകാേളജ് എന്നിവിട
ങ്ങളിലാണു് പഠിച്ചതു്. 1919-ൽ പാലക്കാട് വിേക്ടാറിയാ
േകാേളജിൽ അേദ്ദഹം ഇന്റർമീഡിയറ്റിനു േചർന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം

1927-ൽ ലിറ്റേറച്ചർ ഓേണഴ്സ് ജയിച്ച സഞ്ജയൻ 1936ലാണ് പ്രശസ്തമായ “സഞ്ജയൻ” എന്ന ഹാസ്യസാഹി
ത്യമാസിക ആരംഭിക്കുന്നതു്. 1938 മുതൽ 1942 വെര

മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ േകാേളജിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന
കാലത്താണു് വിശ്വരൂപം എന്ന ഹാസ്യസാഹിത്യമാ
സിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്. 1935 മുതൽ 1942 വെര
േകാഴിേക്കാട് േകരളപത്രികയുെട പത്രാധിപനായിരു
ന്ന സഞ്ജയെന്റ പ്രധാനകൃതികൾ സാഹിത്യനികഷം
(രണ്ടു് ഭാഗങ്ങൾ), സഞ്ജയൻ (ആറു് ഭാഗങ്ങൾ), ഹാ
സ്യാഞ്ജലി, ഒഥേല്ലാ (വിവർത്തനം) തുടങ്ങിയവയാണു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഞ്ജേയാപഖ്യാനെമന്ന കവിതയും
പ്രസിദ്ധമാണു്. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർക്കു േശഷമുള്ള മലയാ
ളത്തിെല വലിയ ഹാസ്യസാമ്രാട്ടായിട്ടാണു് സഞ്ജയൻ
അറിയെപ്പടുന്നതു്. കവി, പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപ
കൻ, തത്ത്വചിന്തകൻ, ഹാസ്യപ്രതിഭ എന്നീ നിലകളിൽ
പ്രശസ്തനായിരുന്നു. പരിഹാസപ്പുതുപനിനീർെച്ചടിെക്ക
േടാ ചിരിയേത്ര പുഷ്പം, ശകാരം മുള്ളു താൻ എന്ന അഭി
പ്രായക്കാരനായിരുന്നു അേദ്ദഹം.

മരണം

1943 െസപ്റ്റംബർ 13-൹ കുടുംബസഹജമായിരുന്ന ക്ഷ
യേരാഗം മൂർച്ഛിച്ചു് അന്തരിച്ചു.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

