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എന്നിട്ടും േറാബിൻഅഗസ്റ്റിൻ ഓഫീസ് മുറിയിേലക്കു്
വിളിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. നാലാം നിലയിെലഅേങ്ങയറ്റെത്ത
പത്താംതരത്തിെന്റഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വർക്ക്
എക്സ്പീരിയൻസ് പീരിേയഡിെന്റ ശൂന്യതയിൽ മയങ്ങു�
േമ്പാഴാണു് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് സൂര്യ േറാബിൻഅഗസ്റ്റി�
െന െഹഡ്മാസ്റ്റർ വിളിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചതു്. ക്ലാസ്
ൈടമിൽ വിളിക്കുന്നതു് പതിവില്ലാത്തതാണേല്ലാ എന്ന
ആേലാചനയ്ക്കിടയിൽഎളുപ്പം ക്ലാസ് മുറിക്കു് പുറത്തിറ�
ങ്ങി. െഹഡ്മാസ്റ്റരുെട മുറിയിേലെക്കത്തണെമങ്കിൽ മൂന്നു
നിലകളിറങ്ങണം.

അമ്മനിർബന്ധിച്ചിട്ടും മുന്നിെലടുത്തു െവച്ച ഒരു േദാശ
േപാലും തിന്നാത്തതിൽ േറാബിനു് നിരാശ േതാന്നി.
ഇങ്ങെന വിളിക്കെപ്പടുേമ്പാെഴാെക്കയാണു് വിശപ്പിെന�
ക്കുറിച്ചു് േബാധവാനാകാറുള്ളെതന്നകാര്യമാേലാചിച്ചു്
സന്ദർഭത്തിനു് ഒട്ടും േയാജിക്കാത്തവിധം അവെന്റ ചു�
ണ്ടിൽ ചിരി നിറഞ്ഞു.

േഗാപാലകൃഷ്ണൻ മാഷിെന്റബേയാളജി ക്ലാസിെല ചിരി�
മഴ ആേരാഹണാവേരാഹണത്തിൽബി ഡിവിഷനിൽ
നിന്നും പുറേത്തക്കു് െതറിച്ചു വീഴുന്നുണ്ടു്. ഉച്ചത്തിലുള്ള
ചിരിയുെട അകമ്പടിേയാെടയല്ലാെത,കുട്ടികെളന്നല്ല,
സഹപ്രവർത്തകേരാ നാട്ടുകാേരാ വീട്ടുകാർ േപാലുേമാ
േഗാപാലകൃഷ്ണൻ മാഷിെന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല.

“ഈപുംബീജവും അണ്ഡവുംഎന്നാണാേവാ കണ്ടുമു�
ട്ടുക?എത്രകാലെമന്നു െവച്ചാ ഇങ്ങെന ശൂന്യതയിൽ
ജീവിക്കുക!”

േഗാപാലകൃഷ്ണൻ മാഷിെന്റ ചിരിയിൽ േറാബിൻഅഗ�
സ്റ്റിെന്റ ചിരി അലിഞ്ഞു േപായി.

പടവുകൾഓേരാന്നായി ഇറങ്ങിെക്കാണ്ടിരിെക്ക േറാബി�
നു് കൂടുതൽ ജാഗ്രത്താവണെമന്നു് ഉൾവിളിയുണ്ടായി.

ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിെലല്ലാം ഫ്രാൻസിസ് േജാണച്ച�
െന്റൈബബിൾ കഥകൾ െചവിയിലങ്ങെന മുഴങ്ങും…

“ദാവീദാരാന്നറിയാേമാ െചറുക്കാ…”

തെന്നെയാന്നുഷാറാക്കിെയടുക്കാനുള്ളശ്രമത്തിലാണ�
ച്ചൻ.

േമാട്ടിേവഷൻ…

“ദാവീദ് എന്ന ഇത്തിരിേയാളംേപാന്ന ഇടയെച്ചറുക്കനാ�
ണു് ഭീമാകാരനായ േഗാലിയാത്തിെന വീഴ്ത്തി രാജ്യെത്ത
വീെണ്ടടുത്തതു്. അറിയാേമാ?”

തേന്നാടു് കഥ പറഞ്ഞുതുടങ്ങുേമ്പാ പള്ളി ഭാഷണത്തി�
െന്റൈശലിേയഅല്ലേല്ലാ ഫ്രാൻസിസച്ചെന്റെതന്നു് േറാ�
ബിൻ കൗതുകം പൂണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

താൻഅഭിമുഖീകരിക്കാൻ േപാകുന്നതു് സ്കൂളിെന്റ േമല�
ധികാരിെയയാണു്.അദ്ധ്യാപകരുെട അവിചാരിതമായ
അവധികൾൈടംേടബിളിെന കീേഴ്മൽ മറിച്ചു കളയുന്ന
ദിവസങ്ങളിൽ,ഞങ്ങൾക്ലാസ് മുറികളിൽ കുതികുന്തം
മറിയുേമ്പാഴാവും േസതുരാമൻസർ ചരിത്രത്തിേലക്കു്
ൈകപിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാവാെനത്തുക.ആഹ്ലാദകര�
മായആക്ലാസ് മുറിയിൽ രൂപം െകാണ്ടു തെന്ന നിറ�
ഞ്ഞസാന്നിധ്യമാണു് െഹഡ്മാസ്റ്റർ േസതുരാമൻസർ.
കട്ടിക്കണ്ണടയിലൂെട പുറേത്തക്കു് െതറിച്ചു നിൽക്കുന്നആ
വലിയ കണ്ണുകൾക്കു് എേന്നാെടന്താവും േചാദിച്ചറിയാനു�
ണ്ടാവുക…!

വരയ്ക്കാനും എഴുതാനുമുള്ള തെന്റ കഴിവിെനആേവാളം
ഈവിദ്യാലയം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രി-ൈപ്രമറി ക്ലാസി�
െന്റയും ൈപ്രമറി ക്ലാസിെന്റയും ചുമരുകളിേലക്കു് ജീവ�
ജാലങ്ങൾ നടന്നു കയറിയതു് തെന്റ വരയിലൂെടയാണു്.

ഇന്നിേപ്പാ എന്തിനാവും വിളിപ്പിച്ചതു് !

എട്ടാം ക്ലാസിൽബുൾേഡാസർ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഉരു�
ളുന്നുണ്ടു്. േനരേത്തക്ലാസിൽ നിന്നും ചവിട്ടിത്തുള്ളി ഇറ�
ങ്ങിേപ്പായതാണു്. “എന്തരു് വിചാരം? നിങ്ങളീ ക്ലാസി�
െന ചുവന്ന െതരുവക്കാനാഭാവം?”

കൗമാരത്തിെന്റ ഇത്തിരി കുരുത്തേക്കടുകെള ഇങ്ങെന
െമാഴിമാറ്റം െചയ്യുെമന്നു് പ്രതീക്ഷിേച്ചയില്ല. ഇേപ്പാഴി�
താ എട്ടാം ക്ലാസിെന്റ മുകളിൽ ഇരമ്പി നീങ്ങുകയാണു്.
ഒരുൈകയിൽ ചൂരൽ വടിയും മേറ്റക്കയ്യിൽ ചരിത്ര പുസ്ത�
കവും…ഹിന്ദുക്കളുെട ൈദവങ്ങളുെട ൈകയിെലാെക്ക
ആയുധമുള്ളതായി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.എത്രേയെറ ചിത്രങ്ങൾ,
അങ്ങെനയുള്ളവ താൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബുൾേഡാസറി�
െന്റഅേപ്പാഴെത്ത മാത്രമല്ല,എേപ്പാഴെത്തയും നിൽപു്
ഇത്തരം ചിത്രങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

ബുൾേഡാസെറന്ന േപരു് ഞങ്ങൾൈകമാറി വരുന്ന
േപരാണു്. ക്ലാേസതുമാവെട്ട, േത്രസ്യാമ്മ േജാർജിനു് ക്ലാ�
സിൽ നിന്നിറങ്ങുേമ്പാേഴക്കുംആെരെയങ്കിലുെമാെക്ക
അടിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. െമലിഞ്ഞരൂപെമങ്കിലും
അങ്ങെന ഇരട്ടേപ്പരു് വീണു. ബുൾേഡാസർ.

തനിക്കടക്കം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുംഅദ്ധ്യാപകർക്കും
ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനുെമാെക്ക ഇരട്ടേപ്പരുകളുണ്ടു്.

െവള്ളാട്ടം, െതന്നാലിരാമൻ, ചിമ്പാൻസി,സുനാമി,
െകാടക്കമ്പി, ഗറില്ല,അമ്മായി,പാട്ട—അങ്ങെന നീ�
ണ്ടുനീണ്ടു േപാകുന്നഇരട്ടേപ്പരുകൾ! േപരുകെളല്ലാം
സ്വന്തം േപരുകേളക്കാൾഅന്വർത്ഥമായിരുന്നു. േപരു�
കളിട്ട പൂർവികെരേയാർത്തു് ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ
അഭിമാനം െകാണ്ടു.

പേക്ഷ,എല്ലാം രഹസ്യമാണു്.

േജാസഫ് സർഎന്തുെകാണ്ടാണു് കണ്ടിട്ടും കാണാ�
ത്ത ഭാവത്തിൽ തെന്നയിേപ്പാൾ കടന്നു േപായെതന്ന
അത്ഭുതത്തിലായി അേപ്പാൾ േറാബിൻ.

ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്നു് ക്ലാസ് മുറികളിേലക്കു്,ൈക�
യിെല നീണ്ട വടി േമശപ്പുറത്തു് ഉറെക്കയുറെക്കഅടിച്ചു്
ൈസലൻസ് ൈസലൻസ് എന്നു് പറഞ്ഞു െകാണ്ടു് േജാ�
സഫ് അലക്സ് പറന്നു നടന്നു. മാേഷക്കാൾ േവഗത്തിൽ
സ്കൂൾ മുഴുവൻസഞ്ചരിച്ചു മാഷിെന്റ േപരു്. മാഷിെന്റ ഇര�
ട്ടേപ്പരു്. കുട്ടികൾ രഹസ്യമായി േസ്നഹേത്താെട വിളിച്ചു:
സയലൻസർ!

ശബ്ദായമാനമായ ക്ലാസ് മുറിയുെട ശബ്ദങ്ങെള നിശ്ശബ്ദ�
മാക്കുന്ന ഉപകരണം. സയലൻസർ!

പ്രധാനാധ്യാപകനായിരുന്നില്ല േജാസഫ് അലക്സ്. പ്ര�
ധാനാധ്യാപകനാവാനായി ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ ് െടസ്റ്റ് എഴു�
തുകേയാ അതിനു േവണ്ടിആഗ്രഹിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല
അേദ്ദഹം. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റസാന്നിധ്യമില്ലാ�
ത്ത ഇടം സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.എത്രേയെറ ശബ്ദമുഖ�
രിതമായ ക്ലാസ് മുറിയും സയലൻസറിെന്റ സാന്നിധ്യം
െകാണ്ടു് നിശ്ശബ്ദതയിേലക്കു് േചേക്കറും… നിശബ്ദതയി�
േലക്കു് ൈകപിടിച്ചു് നടത്തുന്ന ഒരുപകരണം;സങ്കീർ�
ണതഏെറയുള്ള ഒരുപകരണം. ഇങ്ങെനെയാെക്കയാ�
െണങ്കിലും ഏഴാം ക്ലാസ് ബി ഡിവിഷനിെല കുട്ടികളുെട
പ്രത്യുല്പന്നമതിത്വവും സ്കൂളിെല ഏതു പരിപാടിയിെലയും
അവരുെട കലക്കൻസാന്നിധ്യവുെമല്ലാം ഒരു പ്രേത്യക
പരിേവഷം ചാർത്തിെക്കാടുത്തു േജാസഫ് മാഷിനു്. പു�
റം നിശ്ശബ്ദെമങ്കിലും ക്ലാസ് മുറി വിശാലതയുെടയും സ്വാ�
തന്ത്ര്യത്തിെന്റയും ഇടമാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു മാഷ്. സ്കൂൾ
മതിലിൽ മഹാന്മാരിരുന്നു് ഞങ്ങൾെക്കാന്നും എടുത്താ�
െപ്പാങ്ങാത്തവാക്കുകൾ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതു് എെന്റ
തൂലികയിലൂെടയായിരുന്നു.അവരുെട നിറം പിടിപ്പിക്കാ�
ത്ത കറുത്തചിത്രങ്ങൾ മഞ്ഞമതിലുകളിൽ മഹദ് വച�
നങ്ങേളാെടാപ്പം െതളിഞ്ഞുനിന്നു. ഇതിേലെക്കാെക്ക
തെന്നൈകപിടിച്ചു നടത്തിച്ചതു് മാഷായിരുന്നു.

അത്രേയെറഞങ്ങളിൽശ്രദ്ധ െവച്ചിരുന്ന,അത്രേയെറ
േചർത്തുപിടിച്ചിരുന്ന മാഷാണു് ഇേപ്പാൾ തെന്ന കാ�
ണാത്ത ഭാവത്തിൽഓഫീസ് മുറിയിേലക്കു് കയറിേപ്പാ�
യതു്.

സാജു മാഷിെന്റ സംസ്കൃതത്തിെന്റ ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസം
അടുത്തക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്നു് േവഗത്തിലാവുന്നുണ്ടു്.
സാജു മാഷിെനഎല്ലാർക്കും ഇഷ്ടാണു്. പേക്ഷ, േപടീം�
ണ്ടു്. പുതിയആളായതുെകാണ്ടു് മാഷക്കു് എല്ലാർക്കും
കൂടി ആദ്യമായി േപരിടാെനാരവസരം കിട്ടി.അവരതു്
നന്നായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു.

സുനാമി!

ഒൻപതാം ക്ലാസിെല താഴെത്തനിലയിൽ കാണുന്ന
സാജു മാഷിെന്റസ്ഥാനം െഞാടിയിടയിൽ നാലാം നി�
ലയിെല പത്താം തരത്തിെന്റഅറ്റെത്ത മുറിക്കു
മുമ്പിലാവും.

േന്തലും ഒളിച്ചു കാട്ടുന്ന കുരുത്തേക്കടുകെളാെക്കസാറി�
െന്റ മുമ്പിലാവും െചന്നവസാനിക്കുന്നതു്.എേപ്പാ വരുെമ�
േന്നാ േപാവുെമേന്നാ പറയാനാവില്ല. അങ്ങെനസാജു
മാഷ് ഞങ്ങൾക്കു് സുനാമിയായി. സ്റ്റാഫ് റൂമിെന്റ ഒരു
മൂല, ചിരിയിൽ ഇളകിയാടുന്നുണ്ടു്. മറ്റു രണ്ടു ജനലറ്റങ്ങ�
ളിൽ കണക്കുപുസ്തകങ്ങളുെട കള്ളികളിേലക്കു് ചുരുങ്ങി�
േപ്പായിട്ടുണ്ടു്, രജനി ടീച്ചറും റുബീന ടീച്ചറും. ഉച്ചഭക്ഷണ�
ത്തിലും സഞ്ചയികയിലും പുക ഉയരുന്നുണ്ടു്. കാഴ്ചയിൽ
തിളക്കം േപാരാഞ്ഞു് എന്നേത്തയും േപാെല കണ്ണുക�
െള കിരൺസർ ലാേപ്ടാപ്പിൽ രാവിെല തെന്ന ഒളിപ്പിച്ചു
െവച്ചു കഴിഞ്ഞു.

“എന്തിനാവും തെന്ന വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക!”

അസ്വസ്ഥതകളും ഉത്കണ്ഠകളും വിയർപ്പുതിരകെള തുറ�
ന്നു വിടുന്നതു് ഉടുപ്പിെന്റ നനവിലൂെട േറാബിൻഅനുഭവി�
ച്ചറിഞ്ഞുതുടങ്ങി.

ഓഫീസ് മുറിയുെട വാതിലിനു പുറത്തു് ഷൂസൂരിെവച്ചു് മുറി�
യിേലക്കു് പ്രേവശിച്ച േറാബിെനഎതിേരറ്റതു് നിറഞ്ഞ
ചിരികളായിരുന്നു. കഴുത്തിെല, തൂങ്ങിക്കിടന്നഐഡ�
ന്റിറ്റി കാർഡ് അലസമായി പിടിച്ചു േനെരയാക്കിെക്കാ�
ണ്ടും കണ്ണിേലക്കിറങ്ങി വീണ കൂർത്ത മുടിയറ്റങ്ങൾ മുക�
ളിേലക്കു് നീക്കിെവച്ചും േസതുരാമൻസർ വീണ്ടും ഒന്നുച്ച�
ത്തിൽ ചിരിച്ചു.

“േറാബിേന… നിെന്ന വിളിപ്പിച്ചെതന്നാത്തിനാന്നു് മന�
സ്സിലാേയാ? നിെന്റ പരിഭ്രമം കണ്ടാ െകാല്ലാൻ െകാണ്ടു�
വന്ന േപാലുണ്ടേല്ലാ.”

രാേജട്ടെന്റ ചിരിയും എെന്റഹൃദയമിടിപ്പും മാത്രമാണു്
അേപ്പാൾഅവിെട ഉച്ചസ്ഥായിയിലുള്ളതു്. ഓഫീസ്
ക്ലാർക്കായ രാേജട്ടനു് എല്ലാവരും ഒരുേപാെലയാണു്.
വലുപ്പെച്ചറുപ്പെമാന്നുമില്ല. ആെരയും പരിഹസിക്കുന്ന�
െതാന്നുമല്ല,ആചിരി അേദ്ദഹത്തിെന്റഐഡന്റിറ്റിയാണു്.

“കഴിഞ്ഞ ദിവസം,ൈലബ്രറിക്കകത്തുംഓഡിേറ്റാറി�
യത്തിലും കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമിലും ചുവരിൽ പതിക്കാനായി
നിെന്നഎഴുതാേനൽപിച്ചെതവിെടവെരയായി എന്ന�
റിയാനാണു് വിളിപ്പിച്ചതു്.”അതിനിത്രയധികം ചിരിച്ചു്
സ്വീകരിക്കാെനന്തിരിക്കുന്നു?എേന്താ ഒരു പന്തിേകടു
േപാെല.

നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുക,ൈസലൻസ് പ്ലീസ് എന്നീ രണ്ടു
വാക്യങ്ങളാണു് തെന്നഎഴുതാേനൽപിച്ചതു്.

മൂന്നു മുറികളിലായി ആെറണ്ണം.

അതാെണങ്കിൽ താൻ രാവിെല തെന്ന രാേജട്ടെന
ഏൽപ്പിച്ചതുമാണു്.

“സർ,ഞാനതു് രാവില രാേജട്ടനു് െകാടുത്തിരുന്നു”

“ന്നിട്ടു് നീയതു് നന്നാെയഴുതിയിേല്ല.” േജാസഫ് മാഷി�
െന്റതാണു് േചാദ്യം.

ആ േചാദ്യത്തിലിത്തിരി െകാഴപ്പമുണ്ടേല്ലാന്നു് വിചാരിച്ചി�
രിക്കുേമ്പാേഴക്കും സൂര്യ േചച്ചി എഴുതിയ േബാർഡത്രയും
മുന്നിൽ െകാണ്ടു െവച്ചു.

എഴുതിയതത്രയും കാണാനാവും വിധം മലർത്തിെവച്ചു.

“ന്നാലും ഇങ്ങെന പരസ്യമായി എഴുതാേവാടാ…”

ഞാൻഎഴുതിയതു്, ഒരിക്കൽക്കൂടി കൂട്ടച്ചിരികൾക്കിട�
യിൽ സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി.

‘ൈസലൻസർ പ്ലീസ് ’

□



അേജഷ് കടന്നപ്പള്ളി
കണ്ണൂർ ജില്ലയിെല കടന്നപ്പള്ളിയിൽ 1976-
ൽ ജനനം. മൂന്നാം റാേങ്കാടു കൂടി മലയാള
സാഹിത്യത്തിൽബിരുദാനന്തരബിരുദം.
ഇേപ്പാൾൈഹസ്കൂൾഅധ്യാപകനായി േജാ�
ലി െചയ്തുവരുന്നു.

‘പ്രവാസം: േദശവും സ്വത്വവും—ആടുജീവിത പഠനങ്ങൾ’,
കഥാ ജാലകം േകസരി നായനാരുെട കഥകളും പഠനങ്ങളും
എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട കൃതികൾ. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതി�
പ്പു്, മാതൃഭൂമി വാരാന്ത്യപ്പതിപ്പു്, മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്,അകം
മാസിക,എതിർദിശ മാസിക,സമയം മാസിക,പ്രസാധകൻ
മാസിക, േദശാഭിമാനി വാരാന്ത്യം തുടങ്ങിയആനുകാലികങ്ങ�
ളിൽ എഴുതി വരുന്നു.

േകരളശാസ്ത്രസാേങ്കതിക വകുപ്പിെന്റ മികച്ച േഡാക്യുെമന്റ�
റിക്കുള്ളഅവാർഡ് േനടിയ ‘െപാട്ടൻ’,അലഅവാർഡ് േന�
ടിയ ‘ഇരുട്ടിെലന്നേപാെല’,അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിെന്റ
‘െപാലിയന്ദ്രം’, രണ്ടു മത്സ്യങ്ങൾ, േകരള കാർഷിക സർവക�
ലാശാല തയ്യാറാക്കിയ ‘കായൽക്കണ്ടം’, ദൂരദർശൻ തയ്യാ�
റാക്കിയ മൂേന്നാളം േഡാക്യുെമന്ററികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു് ശബ്ദം
നൽകി.

എതിർദിശ മാസികയുെട ഓണററി സബ് എഡിറ്ററായുംആകാ�
ശവാണി കണ്ണൂർ നിലയത്തിൽ കാഷ്യൽഎനൗൺസറായും
പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇേപ്പാൾസംസ്ഥാന പാഠപുസ്തക കമ്മറ്റി അംഗവും സംസ്ഥാന
അധ്യാപക പരിശീലകനുമാണു്.

ഭാര്യ: ശില്പ
മക്കൾ:ൈവഗ,ശ്രാവൺ

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: ജി.രജീഷ്



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയുംഅതിൽഈ
േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനംആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്നആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം –കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ,അഭിമുഖങ്ങൾ,സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ,കവിതകൾ –എന്നുതുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്.അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org>എന്നഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവസായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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