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ഞാൻ ഇതുവെര എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ എനിക്കു്
ഏറ്റവും നന്നായിേത്താന്നിയ േലഖനമാണു്
‘ൈകത്തഴമ്പു് ’. ഇെതഴുതുവാൻ േപ്രരണയാ
യതു് െക. ജി. എസ്സും െക. ജി. എസ്സിെന്റ ‘തക
ഴിയും മാന്ത്രികക്കുതിരയും’ എന്ന കവിതയുമാ
ണു്. ഇതു് കവിതയുെട അനുഭവകുറിപ്പു് മാത്ര
മാണു്. Doris Salcedo-യുെട വർക്കുകൾ പല
ഗാലറികളിലായി ഇതിനുമുൻപു് കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
ആ വർക്കുകൾക്കും, െക. ജി. എസ്സിെന്റ കവി
തകൾക്കും, തർേക്കാവ്സ്കിയുെട സിനിമകൾ
ക്കും, കുമാരനാശാനും എന്നിൽ ഇത്രമാത്രം
സ്വാധീനം െചലുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് എന്നു്
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ േലഖനം എഴു
തുേമ്പാഴാണു്.
മധുസൂദനൻ

ൈകത്തഴമ്പു്
കുട്ടനാടിെനക്കുറിച്ചു പ്രശസ്തമായ ഒരു പുരാണകഥയുണ്ടു്.
മഹാഭാരതത്തിെല ഖാണ്ഡവദഹനം എപ്പിേസാഡുമാ
യി ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടുള്ള മെറ്റാരു തീക്കഥ. ഐതീഹ്യ
ങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും കുട്ടനാടു് ഒരു വൻ കാടായി
സങ്കല്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. പാണ്ഡവർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ
താമസിക്കുേമ്പാൾ േവനലിെന്റ െകടുതി അസഹ്യമാ
യിത്തീർന്നു. അവർ െചന്നതു ഭംഗിയുള്ള െപായ്കകളും,
പക്ഷിമൃഗാദികളും, സസ്യലതാദികളും, മേനാഹരങ്ങ
ളായ പുഷ്പങ്ങളും വൻ വൃക്ഷങ്ങളുെട തണലുകളും നിറ
ഞ്ഞ കുട്ടനാെടന്ന നിബിഢവനത്തിേലക്കായിരുന്നു.
കുട്ടനാട്ടിൽ പാണ്ഡവർ െപായ്കയിൽ ജലക്രീഡ െചയ്തും
വൃക്ഷത്തണലുകളിരുന്നും സേന്താഷകരമായി ജീവിച്ചുവ
രുേമ്പാൾ അവിേടയ്ക്കു് അഗ്നിേദവൻ കടന്നുവന്നു.
അയാൾ അവെര തെന്റ പൂർവ്വ കഥകൾ േകൾപ്പിക്കുക
യും കുട്ടനാടു് ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കു
കയും െചയ്തു. എങ്ങെനയായാലും അഗ്നിേദവെന്റ വിശപ്പു്
ശമിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടതു് െചയ്യാെമന്നു് പാണ്ഡവരും ശ്രീ
കൃഷ്ണനും സമ്മതിക്കുകയും െചയ്തു.
കുട്ടനാടു് കത്താൻ തുടങ്ങി.
കത്തുന്ന കാട്ടിൽ നിന്നു്
രക്ഷെപ്പടുവാൻ വഴിയില്ലാ
െത ജീവജാലങ്ങൾ ചാവാ
നാരംഭിച്ചു. കുട്ടനാടിെന
രക്ഷിക്കാനായി ഇന്ദ്രൻ യു
ആെന്ദ്ര തർേക്കാവ്സ്കി
ദ്ധസന്നദ്ധനായി, ആകാശ
ത്തു കാർേമഘങ്ങെള സൃഷ്ടിച്ചു, മഴെപയ്യിച്ചു. അർജ്ജു
നൻ ശരകൂടം നിർമ്മിച്ചു് അഗ്നിെയ മഴ െവള്ളത്തിൽ നി
ന്നും രക്ഷിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങിെനയാണു് കുട്ടനാട്
എന്ന ഹരിതവനം കത്തിയമർന്നതു്. ഈ കഥയുെട െത
ളിവുകൾ േപാെല കുട്ടനാട്ടിെല ആറുകളിൽനിന്നും പുഴ
കളിൽ നിന്നും കത്തിയ, വലിയ കറുത്തമരത്തടികൾ
കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഈ മരത്തടികൾക്കു ‘കാണ്ടാമരം’
എന്നാണു് വിളിക്കുന്നതു്. ചുട്ടനാടു് കുട്ടനാെടന്നും അറി
യെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. കുട്ടനാട്ടിെല പല സ്ഥലനാമങ്ങളും
കത്തിയമർന്ന കരി േചർന്നതാണു്.
ൈകനകരി, മാമ്പഴക്കരി, ഊരിക്കരി, മിത്രക്കരി, ചങ്ങൻ
കരി, േചന്നങ്കരി, പാണ്ടൻകരി, രാമൻകരി, ഓല്തറക
രി, പടിഞ്ഞാെറകരി, േമേനാൻകരി, തുരുത്തുമാലിൽ
കരി, പാഴ്േമടു േമൽക്കരി, പുത്തൻ േകളൻകരി, നാറാ
ണത്തുകരി ഇങ്ങെന പല കരിസ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നുേചർ
ന്ന നാടാണു് കുട്ടനാടു്. വരയ്ക്കാനായി എനിക്കു് ചാർ
േക്കാൾ (കരി െകാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന േചാക്കു കഷണങ്ങളും
െപൻസിലുകളും) കിട്ടിയിരുന്നതു് ഈ പ്രേദശങ്ങളിൽ
നിന്നായിരിക്കണം.
ഈ കരിനിലങ്ങളുെട അടുത്തായിരുന്നു തകഴി എന്ന പ്ര
േദശം. തകഴിയിെല കർഷകനും, അഭിഭാഷകനും, എഴു
ത്തുകാരനുമായ തകഴിേച്ചട്ടനാണു് െക. ജി. എസ്സിെന്റ
‘തകഴിയും മാന്ത്രികക്കുതിരയും’ എന്ന കവിതയിൽ വയൽ
ആേരാ കട്ടു െകായ്യുന്നുെവന്നു് േപടിസ്വപ്നം കണ്ടു െഞട്ടി
യുണരുന്നതു്.
ആെന്ദ്ര തർേക്കാവ്സ്കിയുെട (Andrei Tarkovsky) സി
നിമകളിെല സ്വപ്ന ദൃശ്യം േപാെലാന്നു്. െക. ജി. എസ്.
കവിതകളിെല പതിവു് സൂക്ഷ്മതകേളാെട. തർേക്കാ
വ്സ്കി സ്വപ്നങ്ങെള ചിത്രീകരിച്ചതു് യാഥാർഥ്യെത്ത ചി
ത്രീകരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ ശ്രദ്ധേയാടും സൂക്ഷ്മതേയാടു
മാണു്. അയാളുെട സ്വപ്നദൃശ്യങ്ങളിൽ ലിേയാണാർേഡാ
യ്ക്കും, ബ്രൂെഗലിനും, പിയേറാ െഡല്ലാ ഫ്രാൻസിസ്കയ്ക്കും കൂ
ടുതൽ െതളിമ, അഴകു്, അതു് പകരുന്ന അറിവു്. കടേലാ
രെത്ത മണൽപ്പരപ്പിൽ ചിതറിയ ആപ്പിൾ കൂട്ടങ്ങൾ, മഴ
നനയുന്ന കുതിരകൾ, മഞ്ഞുമലയിെല ബാലെന്റ െനറുക
യിൽ ചിറകടിെച്ചത്തുന്ന പറവ, കത്തുന്ന വിറകിേലക്കു്
നീട്ടിെവച്ച ൈകപ്പത്തികൾ, കണ്ണാടിയിെല തീജ്വാല…

േഡാറിസ് സൽസിേഡാ

െക. ജി. എസ്സിെന്റ കവിതയിലുമുണ്ടു് സ്വപ്നദൃശ്യത്തിെല
അതിസൂക്ഷ്മ പരിചരണങ്ങൾ. സ്വപ്നം കഴിഞ്ഞ ഇരുട്ടിൽ
വയലിേലക്കിറങ്ങിയ തകഴിേചട്ടൻ ആദ്യം കാണുന്നതു്
സ്വപ്നത്തിെലന്നേപാെല തെന്ന; പേണ്ട മരിച്ചുേപായ
ഒരു കർഷകെന. കണ്ടൻ മൂപ്പെന.
കണ്ടൻ മൂപ്പനു് ‘പേണ്ട മരിച്ചു’ േപായ മെങ്കാമ്പിെല കാ
ടിയാഴത്തു വയലിെല പള്ളത്തു മൂത്ത പറയെന്റ ഛായയു
ണ്ടു്. െനറ്റിയിെല ൈദന്യം തിളക്കിയ ഭൂപടമറുകും, ൈക
ത്തഴമ്പും എല്ലാം ഒേരേപാെല.
പള്ളത്തു മൂത്ത പറയനു കുട്ടനാടിെന്റ തീചരിത്രം േപാ
െല ഒരു ഭൂതകാലമുണ്ടു്.
കാടിയാഴെത്ത വയലിൽ െനല്ലു വിളഞ്ഞുകിടന്നേപ്പാൾ
ഒരിക്കൽ മട വീണു് എല്ലാം നശിച്ചുേപാകുെമന്നമട്ടായി.
ജന്മി പ്രശ്നം െവച്ചുേനാക്കിയേപ്പാൾ ഒരു മനുഷ്യക്കുരുതി
മാത്രേമ പരിഹാരമായി കണ്ടുള്ളൂ. ജന്മിയുെട അടിയാൻ
െകാച്ചിട്ട്യാതി മടെകട്ടിെപ്പാക്കാൻ വിദഗ്ധനായ മൂത്ത
പറയെന െകാണ്ടുവന്നു. െകാമ്പും െചളിയും െകാണ്ടു്
മട െകട്ടി ഉയർത്താൻ കട്ടയിട്ടു െകാടുക്കുേമ്പാൾ ജന്മി
ചതിയിൽ പള്ളത്തു മൂത്ത പറയെന കട്ടയ്ക്കടിയിേലക്കു
വീഴ്ത്തി. നിമിഷങ്ങൾക്കകം മൂത്ത പറയൻ കട്ടയ്ക്കടിയിലാ
യി. ജന്മിയും കൂട്ടരുംകൂടി കട്ടയും െകാമ്പും ചവറുമിട്ടു മട
നല്ലതുേപാെല ഉറപ്പിച്ചു. അെക്കാല്ലെത്ത െകായ്തിനും
ജന്മിക്കു നല്ല വിളവുകിട്ടി.
പള്ളത്തു മൂത്തപറയെന്റ തനിഛായയുള്ള കണ്ടൻ മൂ
പ്പനാണു് നടരാജവിഗ്രഹത്തിെല ശിവനടനം േപാെല
െക. ജി. എസ്സിെന്റ കവിതയിൽ സ്വപ്നത്തിേലക്കിറങ്ങി
നിൽക്കുന്നതു്. എല്ലാ വിശദശാംശങ്ങേളാെടയും െക. ജി.
എസ്. തർേക്കാവ്സ്കി സിനിമ കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. മാ
െഞ്ഞന്നു േതാന്നിച്ച മാന്ത്രികക്കുതിര, കാറ്റിൽ േബാം
ബർപ്പുക േപാെല അതിെന്റ വാലു് നീണ്ടുലയുന്നതു്, െമാൺ
സാേന്റായുെട വിഷമരുന്നു് അതിെന്റ വായിൽനിന്നു് ഉരു
കിെയാലിക്കുന്നതു്. എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ശിേബ്ബാെലത്
‘ശിേബ്ബാെലത് ’ എന്നാൽ ഒരു പാസ്േവർഡ് ആണു്,

ജീവിതത്തിേലേക്കാ മരണത്തിേലേക്കാ കടക്കാനുള്ള
ഒരു അടയാള വാക്യം. അക്കെര കടത്താനായി ൈബ
ബിളിൽ പറയുന്ന, പല അർത്ഥങ്ങളുള്ള ഒരു വാക്കു്.
എഫ്റായീമിൽ നിന്നുള്ള ഒളിേച്ചാട്ടക്കാരിൽ ആെരങ്കി
ലും വന്നു്, ‘എെന്ന അക്കെര കടക്കാൻ അനുവദിേക്ക
ണേമ’ എന്നു പറയുേമ്പാൾ ഗിെലയാദിെല ജനങ്ങൾ
അയാേളാടു് ഇങ്ങെന േചാദിക്കും.

‘നീ ഒരു എഫ്റായീമിയേനാ?’ ‘അല്ല’ എന്നു് അയാൾ
പറയുേമ്പാൾ അവർ അയാേളാടു് പറയും: ‘എങ്കിൽ ശി
േബ്ബാെലത് എന്നു പറയൂ.’ അതു് ശരിയായി ഉച്ചരിക്കാൻ
കഴിയാത്തതുെകാണ്ടു് അയാൾ ‘സിേബ്ബാെലത് ’ എന്നു
പറയും. അേപ്പാൾ അവർ അയാെള പിടിച്ചു േയാർദാൻ
കടവുകളിൽ െവച്ചു െകാല്ലും. അങ്ങെന എഫ്റായീമിയ

രിൽ നാല്പത്തിയീരായിരം േപർ അവിെട അക്കാലത്തു
നിലംപതിച്ചു.

(ന്യായാധിപർ 11–12, പഴയ നിയമം.)

ശിേബ്ബാെലത് േറ്ററ്റ് േമാേഡൺ ടർബൻ ഹാളിൽ.

െകാളംബിയൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് േഡാറിസ് സൽസിേഡാ
(Doris Salcedo) 2007–08-ൽ േലാകപ്രസിദ്ധമായ േറ്റ
റ്റ് േമാേഡൺ (tate modern) ഗാലറിയിെല വിശാലമായ
ടർബൻ ഹാളിൽ തെന്റ ഏറ്റവും പുതിയ കല അവത
രിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവർ ഹാളിെന്റ തറയിൽ അതിസൂക്ഷ്മ
മായി പണിെയടുത്തു നിർമ്മിച്ച 548 അടി നീളമുള്ള ഒരു
വിടവു് (crack) ആണു് കലാസൃഷ്ടി. ആഴമുണ്ടു് എന്നു് േതാ
ന്നിക്കുന്ന വലിെയാരു മുറിവു്, പിളർപ്പു്, അതിരു്, േവർ
പാടു്, അകൽച്ച. െകാളംബിയയിെല പ്രക്ഷുബ്ധമായ രാ
ഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു േഡാറിസിെന്റ കലെയ
സ്വാധീനിച്ചിരുന്നതു്. േഡാറിസിെന്റ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ
പലരും െകാളംബിയയുെട ദുരൂഹമായ രാഷ്ട്രീയ കാര
ണങ്ങളാൽ അപ്രത്യക്ഷരായിട്ടുണ്ടു്. അപ്രത്യക്ഷരാകുന്ന
മനുഷ്യരും െകാളംബിയയിെല വിസ്മൃതിയിലായ ഗ്രാമ
ങ്ങളും ൈജവപ്രകൃതിയും ആലംബമില്ലാെതയാടുന്ന വീ
ടുകളും അവയ്ക്കുള്ളിെല േതയ്മാനം വന്ന വസ്തുക്കളുമാണു്
േഡാറിസിെന്റ കലാസൃഷ്ടികൾക്കു ആധാരമായിട്ടുള്ളതു്.
കേസരകൾ ഭരണകൂടവാസ്തുശില്പങ്ങൾക്കുേമൽ നടന്നുക
യറുന്നതു്, കട്ടിലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുെട േനർ
ത്തകുപ്പായങ്ങൾ, മര അലമാരയിൽ മുളച്ചുെപാന്തിയ
െനൽെച്ചടികൾ, രാഷ്ട്രീയ ഇരകളുെട മൃതേദഹങ്ങൾ പു
തപ്പിക്കുവാൻ സശ്രദ്ധം തുന്നിയുണ്ടാക്കിയ ചുവന്ന േറാ
സാദളങ്ങളുെട പുതപ്പു്, മൃഗേത്താലുെകാണ്ടു് വായമൂടി
മുടിനാരുെകാണ്ടു് തുന്നിെക്കട്ടിയ െചരുപ്പുകൾ…

ടർബൻ ഹാളിെല േറ്ററ്റ് േമാേഡൺ

േഡാറിസിെന്റ േറ്ററ്റ് േമാേഡൺ ഗാലറിയിൽ പ്രദർശി
പ്പിച്ച കലാസൃഷ്ടിയുെട േപരു് ‘ശിേബ്ബാെലത് ’ എന്നായി
രുന്നു. േഡാറിസിെന്റ വിള്ളലുകൾ മനുഷ്യശരീരത്തിെല
നാഡീഞരമ്പുകൾ േപാെല േലാകമാെക േനർത്ത ഒരു
കറുത്ത ഗർത്തമായി പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഭൂമദ്ധ്യേരഖ
കടന്നു് പല രാജ്യങ്ങളുെട അതിർത്തികളിലൂെട ഇന്ത്യ
യുെട െതക്കു് കന്യാകുമാരിവെര നീളുന്ന െനടുങ്കെനാരു
വിള്ളൽ! കുട്ടനാട്ടിൽ ആവിള്ളലിെന്റ മറുകെരയായിരു
ന്നു തകഴിവയൽക്കരയിൽ തൂെവള്ള നിറവും തീനാവുമു
ള്ള പരേദശി മാന്ത്രികക്കുതിര നിന്നതു്. അതു് നിന്നയിടം
മുഴുവൻ തരിശായിരുന്നു. ‘കനക വയൽ കാർെന്നാടുക്കു
േമ്പാൾ െകാള്ളക്കുതിരെയാലിപ്പിച്ച രാസ ഊറലിൽ
െനല്ലും മീനും ചീവീടും പുൽത്തളിരും െചറുമഞ്ഞും നീർ
േക്കാലിയും നീർത്തുമ്പിയും’ വീഴുന്നതു് േഡാറിസിെന്റ
ഇരുട്ടുനിറഞ്ഞ ഭീമാകാരൻ വിള്ളലിേലക്കാണു്. ഭൂമിയു
െട അവകാശികളായ അവർ പെണ്ടാരിക്കൽ ഭൂമിയുെട
കറുത്ത വിള്ളലിേലക്കു് വീണുേപായ സീതേയാെടാപ്പം
േചർന്നു പാടുന്നുണ്ടു്.
‘ജനയത്രി! വസുന്ധേര! പരം

തനയേസ്നഹെമാെടെന്നേയന്തി നീ
തനതുജ്ജ്വലമഞ്ചഭൂവിേലക്കനേഘ! േപാവതു ഹന്ത! കാണ്മു ഞാൻ.
ഗിരിനിർത്ധരശാന്തിഗാനമദ്ദരിയിൽ േകട്ടു ശയിക്കുമങ്ങു ഞാൻ
അരികിൽ തരുഗുല്മസഞ്ചയം
െചാരിയും പൂനിര നിത്യെമെന്റേമൽ.
മുകളിൽ കളനാദമാർന്നിടും
വികിര േശ്രണി പറന്നു പാടിടും
മുകിൽ േപാെല നിരന്നു മിന്നുമ
ത്തകിടിത്തട്ടിൽ മൃഗങ്ങൾ തുള്ളിടും.’
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത: കുമാരനാശാൻ.
□

മധുസൂദനൻ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിെല കടേലാരപ്രേദശത്തു ജനിച്ചു. തിരുവന
ന്തപുരം ൈഫൻ ആർട്ട് േകാളജിൽ നിന്നും ബേറാഡയിെല
എം. എസ്. യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കലാപരിശീലനം.
ഇേപ്പാൾ സമകാലീനകലയിൽ സാധ്യമാവുന്ന എല്ലാ മാധ്യ
മങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചു് കലാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. കലാ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫിലിം എന്ന മാധ്യമം വിദഗ്ദമായി
ഉപേയാഗിച്ചതിനു് ന്യൂേയാർക്കിെല മ്യൂസിയം ഓഫ് േമാേഡൺ
ആർട്ടിൽ നിന്നു് രണ്ടു തവണ ആദരം. ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’
എന്ന ഇൻസ്റ്റേലഷൻ രണ്ടാമെത്ത െകാച്ചി മുസരീസ് ബിയ
നാെലയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2015-െല െവനീസ് ബിയ
നാെലയിൽ ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’, ‘പീനൽ േകാളനി’ എന്നീ
ഇൻസ്റ്റേലഷനുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ബയേസ്ക്കാപ് ’ എന്ന
സിനിമക്കു് മൂന്നു് അന്തർേദശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ. ബയേസ്ക്കാപ്
അഞ്ചു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും േദശീയ അവാർഡും േനടി
യിരുന്നു. ഡൽഹിയിലും േകരളത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്നു.

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 മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും 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

