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കാലാനുസൃതം മാറുന്ന കഥകൾ
(ശ്രീ ജ ോൺ ജേറ്റത്തിന്റെ റെെുകഥകൾ - ഒരു അേജ ോകനം)

സുധീർ പണിക്കവീട്ടിൽ
ശ്രീ ജ ോൺ ജേറ്റത്തിന്റെ പതിജനഴു കഥകളോണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ
ഉൾറെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

അഞ്ചു

ദരോബ്ദമോയി

പരന്നു

കിടക്കുന്ന

അജേഹത്തിന്റെ സോഹിതി സപരയയിൽ നിന്നും രൂപം റകോണ്ട കഥകൾ
എന്നുള്ളതുറകോണ്ട് അേറയ ്ോം സൃഷ്ടിയുറട േയതയസ്ത ത ങ്ങൾ പൂണ്ട്
നിൽക്കുന്നു. ഈ കഥകളി ൂറട കടന്നുജപോകുജപോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരു
നീണ്ട കോ ഘട്ടത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്നത് അനുഭേറെടുന്നു.
അതുറകോണ്ട്

കഥകൾ

ഒന്നിറനോന്നു

േയതയസ്തമോയ

ആഖ്യോനരീതി

അേ ംബിച്ചിട്ടുള്ളതോയി കോണോം. ശ്രീ ജേറ്റം ആധുനികതക്ക് ഊന്നൽ
റകോടുക്കോറത

യോഥോസ്ഥിക

എഴുത്തുകോരനോണ്.
മനസ്സി ോക്കിയ,

അറത

മോറ്റങ്ങറള

സശ്പദോയങ്ങറള

സമയം

എത്തി

കടന്നു

ഇന്ന്

നിൽക്കയോണ്.

റെെുകഥയിൽ

േന്ന

ആേരയോനുസരണം

കഴിേുള്ള എഴുത്തുകോരനുമോണ്.
ഘട്ടങ്ങളി ൂറട

അനുകൂ ിക്കുന്ന
മോറ്റങ്ങറള

ഉപജയോഗിക്കോൻ

മ യോള റെെുകഥോശ്പസ്ഥോനം പ

ആധുനികറയന്ന
ഇതി ൂറട

ഒരു

സശ്പദോയത്തിൽ

എഴുത്തുകോർ

അേരുറട

സർഗ്ഗരക്തിയുറട േിേിധ മോനങ്ങൾ േോയനക്കോരന് മുന്നിൽ തുെന്നിട്ടു.
െി റത ്ോം റേെും അസംബന്ധങ്ങളും നിരൂപകന്റെ തൂ ിക തുപിൽ
നിന്നും േീഴുന്ന ഔദോരയത്തിന്റെ ബ ത്തിൽ നി
പരിണമിച്ചു.

െി റര ്ോം

മോതൃകയോയിരിക്കുന്ന
ശ്രമിച്ചു.

േിരിഷ്ട

കൃതികറള

ആധുനികതറയ

നിൽക്കുന്നതുമോയി

സോഹിതയത്തിന്

ഉൾറക്കോണ്ടുറകോണ്ട്

അസംബന്ധമോക്കോറത

എന്നും
എഴുതോൻ

സോഹിതയറത്ത

ജപോഷിെിക്കോൻ അേർക്ക് കഴിഞ്ഞു. േോയനക്കോരും അജതറ്റു േോങ്ങി.
റെെുകഥയുറട
അെുപതുകളുറട

സുേർണ്ണകോ ം
മധയത്തിൽ

നോല്പതുകളിൽ

അേസോനിച്ചതോയി

തുടങ്ങി

മ യോളസോഹിതയം

പരിജരോധിക്കുജപോൾ മനസ്സി ോക്കോം. പിൽക്കോ ത്ത് പോശ്ചോതയകഥകളുറട
സവോധീനം എഴുത്തുകോരിൽ ഉണ്ടോകുകയും അേർ അത് അനുകരിക്കോൻ
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ശ്രമിക്കുകയുമുണ്ടോയി. േോയിച്ചോൽ മനസ്സി ോകോത്ത കഥ ന ് കഥറയന്ന
മൂഢേിരവോസത്തിൽ എഴുത്തുകോരും േോയനക്കോരും അഭിരമിച്ചു. ശ്രീ
ജേറ്റം റെെുകഥയുറട
തന്റെ

ആദയകോ

േളർച്ചയും േികോസേും
കഥകളിൽനിന്നും

കകറകോണ്ടത ്ോറത

ഒരു

കണ്ട േയക്തിയോണ്.

കോ ോനുസൃതമോയ

ശ്പസ്ഥോനേും

മോറ്റങ്ങൾ

അനുകരിക്കോൻ

അജേഹം

തയ്യോെോയി ്. തന്മൂ ം തന്ജെതോയ ഒരു കര ി രൂപറപടുത്തിറയടുക്കോൻ
അജേഹത്തിന്

കഴിഞ്ഞുറേന്ന്

അജേഹത്തിന്റെ

കഥകൾ

സോക്ഷ്യം

േഹിക്കുന്നു.
ഏതു എഴുത്തുകോരന്റെ

കഥയോയോ ും അതിറന ആധുനിക കഥോരെനോ

സശ്പദോയത്തിന്റെ മോനദണ്ഡത്തി ൂറട കോണുകയും േി യിരുത്തുകയും
റെയ്യണറമന്ന്

രഠിക്കുന്നത്

രരിയോയ

െിന്തോഗതിയ .്

ശ്രീ

ജ ോൺ

ജേറ്റത്തിന്റെ കഥകൾ ജകശ്ന്ദീകരിക്കുന്നത് മനുഷയബന്ധങ്ങളിജ ക്കോണ്.
സമൂഹത്തിൽ നി

നിൽക്കുന്ന അനീതികളും െൂഷണങ്ങളും െതിയും

മനുഷയ ീേിതറത്ത

എങ്ങറന

കോഴ്ച്ച്ചെോടുകളിജ ക്കോണ്.

ബോധിക്കുന്നറേന്ന
ീേിത

എഴുത്തുകോരന്റെ

സോഹെരയങ്ങൾ

മോെുജപോൾ

മനുഷയൻ മോെുന്നു. സവോർത്ഥതയുറട അന്ധകോരത്തിൽ അേൻ റേളിച്ചം
ജതടുന്നി ്.
മനുഷയ

അതുറകോണ്ട്
ീേിതത്തിറ

അജേഹം

ധോർമിക

മൂ യങ്ങൾക്ക്

ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങറള

സവീകരിച്ചിരിക്കുന്ന

അതുറകോണ്ട് കഥകറള ആ

രീതി

ഇടിേുണ്ടോകുന്നു.
ആേിഷ്ക്കരിക്കോൻ

അജേഹത്തിന്റെ

സവന്തമോണ്.

ത ത്തിൽ കണ്ടുറകോണ്ട് ജേണം അപശ്ഗഥനം

റെയ്യോൻ.
ീേിതോനുഭേങ്ങളിൽനിന്ന്
െി റത ്ോം

ശ്പജെോദനം ഉൾറക്കോറണ്ടഴുതിയ കഥകൾ

േിേരണോത്മകമോകുന്നത്

േിരവസനീയമോകോൻ
മനസ്സി ോക്കോം.

കഥോകൃത്ത്
ഒരു

യഥോർത്ഥ

(narrative)

അേ

കൂടുതൽ

ശ്രമിക്കുന്നത്റകോണ്ടോറണന്നു
സംഭേറത്ത

കഥോകൃത്തിന്റെ

ഭോേനയിൽ കോണുജപോൾ അതിറന മനുഷയരോരിക്ക് ശ്പജയോ നകരമോയ
േിധത്തിൽ ആേിഷിക്കരിക്കുക എന്ന ധോർമിക ജബോധം ഈ കഥകൃത്ത്
സതയസന്ധമോയി

പോ ിക്കുന്നു.

ഓജരോ

കഥകളുറടയും

ആേിഷ്കോരരീതി എന്നിേ േയതയസ്തമോയി കോണുന്നത്

ഘടന,

ഭോഷ,

കഥോകൃത്തിനു

രെനജയോടുള്ള ശ്പതിബദ്ധതറയ സൂെിെിക്കുന്നു.
കോ ം മോെുജപോൾ കഥകൾ
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മോെുന്നുറേന്ന് പെയുന്നത് േോസ്തേത്തിൽ

മനുഷയർ

ീേിതറത്ത

േരുന്നത്റകോണ്ടോണ്.

അത്

ക ർത്തി ദുരൂഹത നി
ശ്പതിപത്തിയിറ ്ന്നു
കൃശ്തിമതവേും,

സമീപിക്കുന്ന

രീതിയിൽ

ആേിഷ്കരിക്കോൻ

മോറ്റം

അതിഭോേുകതവം

നിെുത്തുക എന്ന കര ിജയോട് ശ്രീ ജേറ്റത്തിനു
അജേഹത്തിന്റെ

ദുരൂഹതയും,

കഥകൾ

സ്ഥോപിക്കുന്നു,

അേിരവസനീയതയും

അകറ്റി

നിെുത്തിറകോണ്ട് സുതോരയേും, സ്പഷ്ടേുമോയ ഒരു രെനോ രീതി ഇജേഹം
സവീകരിക്കുന്നു.

ീേിതോജയോധനത്തിനോയി ശ്പേോസികളോജകണ്ടിേരുന്ന

മ യോളികളുറട

കഥകൾ

അന്തരീക്ഷ്ം

പെയുജപോൾ

കഥകളിൽ

നിെഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്

ീേിതഗന്ധിയോയത്റകോണ്ടോണ്.
ീേിച്ച്

ഇജെോൾ

ശ്പേോസികളുറട
അജേഹം

ഉത്തജരന്തയയിറ

അജമരിക്കയിൽ
ീേിതം

പകർത്തുകറയന്ന

അേരുറട

േോയനക്കോരന്റെ

ഒരു

റതളിയുന്നു.

ഒരു

കഥകറള

േോയനക്കോരന്റെ

ആ

പരിെിതതവതം
രെന

നിന്നും

യഥോർത്ഥ

രീതി.

കറണ്ടത്തുന്ന

റകോടുക്കുകയോണ്.

അജെോൾ

ീേിതത്തിന്റെ

ഉജദവഗ നകേും,

ക്ഷ്മറയ

കഥകൃത്തിനു

അജേഹത്തിന്റെ

ആത്മോവ്

മുന്നിൽ

ഭോഗങ്ങളി ും

ീേിക്കുന്ന

ീേിതത്തിൽ

ഒരു

അേറയ ്ോം

പ

സുപരിെിതമോണ്.

യോശ്ന്തികതയ ്

മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക്

േസ്തുനിഷ്ഠമോയ

െിശ്തം

ആരങ്കോഭരിതേുമോക്കി

പരീക്ഷ്ിക്കോനുള്ള

സോജങ്കതികതവം

ഉപജയോഗിക്കോറത അനോയോസമോയ കഥോകഥനത്തി ൂറട േോയനക്കോരന്റെ
മനസ്സിറന

റതോട്ടുണർത്തി

െിന്തയുറട

ജ ോകത്തിജ ക്ക്

റകോണ്ടുേരോൻ അജേഹത്തിന് കഴിയുന്നു. കഥകളിറ

സോഹെരയങ്ങൾ

േിേരിക്കുജപോൾ

ഒരു

അെിേുകൾ

നമുക്ക്

ബന്ധനവും

അറിവ്

അേറര

തതവെിന്തകറനജപോറ
നൽകുന്നു.െി

ദു:ഖവുമാകുന്നു

കഥോകൃത്ത്

ഉദോഹരണങ്ങൾ

.

ഭാവി

െി
“സതയം

-

ജീവിതത്തെ

തീർഥാടനമാക്കാൻ തങ്കച്ചൻ ഇഷ്ടത്തെട്ടിലല. ജ്ഞാനം അഹന്തയ ാട് അഭിപ്പാ ം
യ

ാദിക്കരുതയലലാ?സവ

നമ്മുത്തട

ം രക്ഷിക്കാനാവാെ ഒരു അവസ്ഥ

ജീവിതെിനു

അനുഭവിക്കാൻ

ഭ

ഒരർതഥവുമിലല.

ക്കുന്ന ഭീരുക്കൊണ്

മുന്നിൽ പാരമ്പരയങ്ങൾക്ക് വില

ദദവം

ഉണ്ടാക്കരുത്.

തരുന്ന

നന്മകത്തെ

നമ്മൾ. അതയാധുനികത

ുത്തട

ിയലല?” ഇത്തരം ധോരോളം ഉദ്ധരണികൾ

ഉണ്ട്. ഇശ്തയും സൂെിെിക്കുന്നത് കഥോകൃത്തിന്റെ തതവദർരനം അജേഹം
തന്റെ കഥകളി ൂറട പകർന്നുതരുന്നു എന്ന് അെിയിക്കോനോണ്.
“MotJust”
4

എന്ന്ഇംഗളീഷിൽ

പെയുന്ന

രീതി

കഥോകൃത്തിന്റെ

രക്തിയോണ്.ഉജേരിച്ച

അർത്ഥറത്ത

കൃതയമോയി

ആേിഷ്കരിക്കുന്ന

അജേഹം

കഥകറള

േോയനോസുഖ്േും

ശ്പജയോഗങ്ങളി ൂറട
േിരവസനീയേുമോക്കുന്നു.
അേരുറട

കഥകളിറ

ശ്പേൃത്തികളും

കഥോപോശ്തങ്ങളുറട

സമൂഹമധയത്തിറ

പ

േയക്തികറളയും

ശ്പതിനിധീകരിക്കുന്നുറേന്നത്

കഥോകൃത്തിന്റെ

യോഥോർത്ഥയേോദജത്തോടുള്ള
കഥയിറ

േളർച്ചയും

(Realism)

ആഭിമുഖ്യം

റകോണ്ടോയിരിക്കും.

കഥോപോശ്തങ്ങറള നമുക്ക് പരിെയമുണ്ടോയിരിക്കോം എന്നോൽ

അടുത്തെിയുന്നത്

കഥോകൃത്തിന്റെ

കഥോപോശ്തങ്ങളുറട

സംഭോഷണം

അതിഭോേുകതവജമോ
സംസോരരീതി

ഇ ്ോറത

കഥകളി ൂറടയോണ്.

ശ്രജദ്ധയമോണ്.

കൃശ്തിമതവജമോ

സന്ദര്ഭങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള

നോറമേിറടജയോ

ജകട്ടുമെന്നതുജപോറ

അേരുറട
എന്ന്

ജതോന്നിക്കുംേിധം േളറര സവോഭോേികമോണ്.
സൂക്ഷ്്മതജയോറടയുള്ള
കോണോറമങ്കി ും െി

പദശ്പജയോഗമിതതവം

മിക്ക

കഥകളി ും

കഥകൾ കഥകളുറട പരിധി േിട്ടുജപോകുന്നുണ്ട്.

അതുറകോണ്ട് അേക്ക് മികവ് നഷ്ടറെടുന്നി ്. അതിനു കോരണം കഥയും
കഥോപോശ്തങ്ങളും

കഥോകൃത്തിന്റെ

േഴങ്ങുന്നത്റകോണ്ടോണ്.

ീേിതം

െി ജെോറഴ ്ോം കഥയിറ
കഥോപോശ്തങ്ങൾ

തറന്ന

അെടി

പകർത്തുജപോൾ

സോഹെരയങ്ങൾ റതന്നിജപോകയും പുതിയ

ശ്പതയക്ഷ്റെടുകയും

റെയ്യുന്നത്

അത്തരം രെനോതശ്ന്തങ്ങൾ കഥറയ കൂടുതൽ
അജതസമയം

രെനോതശ്ന്തങ്ങൾക്ക്

കഥോകൃത്തിന്റെ

സവോഭോേികമോണ്.

േിരവസനീയമോക്കുന്നുണ്ട്.

കഥനരീതി

ീേിതത്തിന്റെ

ജനർക്കോഴ്ച്ച്ചകറള കോണിക്കുന്നതി ുള്ള സതയസന്ധതയുമോകോം. എന്നോൽ
അത്

കഥയുറട

ഗതിയിൽ

സമൂഹജത്തോടുള്ള
അത്തരം

േിരസത

ഉണ്ടോക്കുന്നി ്.

ഉത്തരേോദിതവത്തിന്റെ

സോജങ്കതികതവം

കഥോകൃത്തിനു

നിർവ്വഹണത്തിനോയി

ഉപജയോഗിക്കുക

സോധോരണമോണ്.

ഇതിേൃത്തങ്ങളുറട സവഭോേമനുസരിച്ച് കഥകറള കർരനമോയി അതിന്റെ
ഹൃസവപരിധിയിറ ോതുക്കോൻ
അങ്ങറനയുള്ള

ശ്പയോസമോകുന്നത്

അേസരങ്ങളിൽ

മനസ്സി ോക്കോം.

ബിംബങ്ങളും

ദുരൂഹതകളും

ശ്പജയോഗിച്ച് കഥകറള സംശ്ഗഹിക്കുന്ന രീതിയുമുണ്ട്. ശ്രീ ജേറ്റം തന്റെ
രെനകളിൽ
സമൂഹത്തിറ

അത്തരം

അനോെോരങ്ങൾ

ശ്പതിപോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. “തീണ്ട ും,
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ശ്പേണതകൾക്ക്
െി

േിജധയനോകുന്നി ്.

കഥകളിൽ

തിരണ്ടുക യോണേും,

രസകരമോയി
ോതി

െിന്തയും,

റതോട്ടുകൂടോയ്മയുറമോറക്ക നി

നിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്ക ും

രഹസയ ജേഴ്ച്ച്ചകൾക്ക് അറതോന്നും ബോധകമോയിരുന്നി ”് , എന്ന് അജേഹം
അഭിശ്പോയറെടുന്നു.
േഴികൾ

എന്ന

കഥ

ഗൃഹോതുരതവം

നിെഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന

കഥയോണ്.

കേകി ഉദിച്ച േിജേകത്തിന്റെ കഥയോണ്. േഴികൾ എന്ന രീർഷകം കഥ
സഞ്ചരിക്കുന്ന

േഴികജളോട്

നി ച്ചജപോറ

ന ്കോ ം

പെയുന്നു.

നി ച്ചുറേന്നു

െുരുങ്ങിയ

അങ്ങറന

അജേഹം

നീതിപു ർത്തുന്നു.
അജേഹം

േരികളി ൂറട

േിേരിക്കുന്നു.

റേളിച്ചം

േ ിയ

ഈ

കഥയിൽ

കഥോസന്ദർഭങ്ങൾ

ആഭി ോതയത്തിന്റെ

ജപരിൽ

ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉ ച്ചിൽ തട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കോത്ത ഒരു കോ ഘട്ടത്തിന്റെ
ജനർെിശ്തം

ഇതിൽ

ീേിതറത്ത

കോണോം.

ആധുനികസൗകരയങ്ങളുറട

മജനോഹരമോക്കുന്നു

എന്ന

തതവേും

സ്പർരം

ഈ

കഥയി ൂറട

പെയുന്നുണ്ട്.
േിേോഹ ീേിതത്തിൽ
ആദർരങ്ങൾക്ക്
തകരുന്നുറേന്ന

ഭോരയ

റപോരുത്തറെടോനോകോറത
ദയനീയസതയം

റെയ്യുന്നുണ്ട്. അജമരിക്കയിറ
നിന്നും

പ

അതിറ

േികോരങ്ങറള
ജേറെോരു

കഥകളി ൂറട

കഥയുറട

രൂപം

അത്

ദോപതയം

അനോേരണം
ീേിതത്തിൽ

ക ോരൂപത്തിൽ
കകറകോള്ളുജപോൾ

ീേിതമുഹൂർത്തങ്ങൾ േോയനക്കോരന്റെ

ഉണർത്തുന്നു.

ഗർഭിണിയോേുകയും

േരുജപോൾ

യോഥോർഥയങ്ങറള

അത്

ജെോരറപോടിയുന്ന

ഉയർത്തിെിടിക്കുന്ന

ശ്പേോസി മ യോളികളുറട

കറണ്ടത്തിയ

ആേിഷ്ക്കരിക്കുജപോൾ

എന്നോൽ

ഭർത്തോക്കന്മോർ

േിേോഹപൂർവ്വബന്ധത്തിൽ
അ സിെിജക്കണ്ടിേരുകയും

പിറന്ന

ീേിതത്തിജ ക്ക് അറതോന്നും അെിയിക്കോറത ശ്പജേരിക്കയും
കർമ്മങ്ങൾ

പിന്തുടരുന്നത്

ജപോറ

അറത ്ോം

പുെത്ത്

േരികയും ഭർത്തോേിനോൽ പരിതയക്തയോയി േീട് േിജടണ്ടി േരികയും
റെയ്ത

ഒരു

ആെോരങ്ങൾക്ക്

സ്ശ്തീയുറട

കഥ

സ്ജനഹബന്ധങ്ങറള

എങ്ങറന

മൂ യോധിഷ്ടിതമോയ

തകർക്കോറമന്നു

രക്തമോയി

റതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു (കന ുകൾ എന്ന കഥ).
ഒരു കഥ േോയിക്കുജപോൾ േോയനക്കോരറന

കൂടുതൽ സവോധീനിക്കുന്നത്

എഴുത്തുകോരന്റെ കര ിയോയിരിക്കും. ജനരറത്ത സൂെിെിച്ചജപോറ
ജേറ്റം
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അജേഹത്തിന്ജെതോയ

ഒരു

കര ി

ശ്രീ

രൂപറെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആധുനികതയുറട
േരുത്തുേോൻ

ശ്പീതി

സപോദിക്കോൻ

അജേഹം

സഹോയജത്തോറട

തന്റെ

ഉജേരിക്കുന്നി ്.

കഥകറള

കര ിയിൽ

െി

മോറ്റം

ഉദ്ധരണികളുറട

ആകർഷകമോക്കോനും

അജതസമയം

ആകോംക്ഷ്ോഭരിതമോക്കോനും അജേഹത്തിന് കഴിയുന്നു. ഒരു കഥയിൽ "ആ
മനുഷയൻ

നീ

നോയകൻറെ

തറന്ന"

എന്ന

മോനസിക

ജനരിട്ടുള്ള

ഒരു

ശ്പജയോഗത്തി ൂറട

സംഘർഷങ്ങൾ

ആഖ്യോനമോണ്

മിക്ക

നറമ്മ

കഥയിറ

അനുഭേറെടുത്തുണ്ട്.

കഥകളി ും

നമ്മൾ

കോണുന്നത്.

അജതസമയം ഇതിേൃത്തം ശ്കജമണ േികസിെിക്കുന്ന രീതിയും അജേഹം
പരീക്ഷ്ിക്കുന്നു.

അജമരിക്കയിൽ

കുടിജയെി

തോമസിക്കുന്ന

മ യോളികളുറട കഥ പെയുജപോൾ ഇരറക്കോെം അനുകപ റെോരിയുന്ന
ഒരു മനസ്സ് കഥോകൃത്ത് ശ്പകടമോക്കുന്നുണ്ട്.
നിൽക്കുക

എന്ന

ആദർരം

ഇജേഹം

അങ്ങറന

ഒരു

സവോധീനമുണ്ടോകുന്നത്.

എജെോഴും നന്മറക്കോെം

മുെുറകെിടിക്കുന്നത്റകോണ്ടോണ്
അത്തരം

കഥകളി ൂറട

സമൂഹനന്മ അജേഹം ആശ്ഗഹിക്കുന്നു.
ഈ

സമോഹോരത്തിൽ

േിളിക്കുന്നു

എന്നീ

ജെർത്തിരിക്കുന്ന

കഥകൾ

േഴികൾ,

അജമരിക്കയിറ

റേളിച്ചം

ഒരു

ഓൺക ൻ

ശ്പസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ കഥോമത്സരങ്ങളിൽ പരിഗണിച്ചേയോണ്. ശ്രീ ജേ
റ്റം

മ യോള

സോഹിതയത്തിന്

മോനിച്ചുറകോണ്ട് അജമരിക്കയിറ
മ യോളി

2018

ൽ

നൽകിയ

സമശ്ഗ

സംഭോേനകൾ

ഓൺക ൻ ശ്പസിദ്ധീകരണമോയ ഇ

അജേഹറത്ത

ഫ കം

നൽകിറകോണ്ട്

ആദരിക്കയുണ്ടോയി.
അജതജപോറ

നയുജയോർക്ക് ആസ്ഥോനമോയി ശ്പേർത്തിക്കുന്ന േിെോരജേദിറയന്ന

സോഹിതയസംഘടനയും അജേഹറത്ത സമുെിതമോയി അംഗീകോരങ്ങൾ നൽകി
ആദരിക്കയുണ്ടോയി.

ശ്രീ

ജേറ്റത്തിന്റെ

ഉപോസകനോറണന്നു

കഥകൾ
കോണോം.

േോയിക്കുജപോൾ
ഒരു

ശ്പേോസി

അജേഹം
എശ്ത

തറന്ന

നന്മയുറട
അേൻ

കുടിജയെിയ രോ യത്ത് സപന്നതയും സൗഭോഗയേും ജനടിയോ ും അേന്റെ
ഉള്ളിൽ

പിെന്ന

ഉണ്ടോകുറമന്ന്
ഉെെ്
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അജേഹം

പരസ്പര

കഥകളി ൂറട

നോടിന്റെ

ഓർമ്മകളുറട

േിരവസിക്കുന്നു.

നി ക്കോത്ത
മോനുഷിക

േിരവോസങ്ങളി ധിഷ്ഠിതമോറണന്നു
ജബോധയറെടുത്തുന്നുണ്ട്.

അ കൾ

ബന്ധങ്ങളുറട
അജേഹം

മോതോപിതോക്കറള

ആദരിക്കുകറയന്ന കബബിൾ േെനം അക്ഷ്രംശ്പതി അനുസരിക്കുന്ന ശ്രീ
ജേറ്റം തന്റെ കഥോപോശ്തങ്ങറള അതനുസരിെിക്കയും അനുസരണജക്കട്
കോണിച്ചേർക്ക്

േിധി

നൽകുന്ന

പോഠങ്ങറളയും

േയക്തമോയി

ശ്പതിപോദിക്കുന്നുണ്ട്. നജമ്മോട് അടുത്തിരുന്ന് കഥ പെയുന്ന ഒരു രീതിയും
അജേഹം െി
േയ്ക്കുന്നത്

കഥകളിൽ സവീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എ ്ോ കഥകളും
മനുഷയമനസ്സുകളിൽ

ധോർമ്മിക

ക്ഷ്യം

ജബോധേും,

സദോെോരനിഷ്ഠയും, കദേിക െിന്തയും നിെക്കുന്നതി ോണ്.
ഈ പുസ്തകത്തിറ

കഥകൾ സഹൃദയ ജ ോകത്തിനു മുപിൽ അേത

രിെിക്കോൻ എനിക്കേസരം തന്നതിൽ ശ്രീ ജേറ്റത്തിനു നന്ദിയർെിക്കുന്നു.
സഹൃദയജ ോകത്തിനു

മുന്നിൽ

സഹർഷം

അേതരിെിക്കുന്നു.
ശ്രീ

ജേറ്റത്തിനു സക

ശുഭം
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ഭോേുകങ്ങളും ജനരുന്നു.

ഈ

കഥകറള

