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ഇരുട്ടിെന്റആത്മാവു്

ൈലെറ്റാെക്ക അണച്ചു് ഇരുട്ടത്തു് ഇരിക്കാനാ അവൾ�
ക്കിഷ്ടം. ഇരുട്ടു് ഒരു കൂട്ടാണു്; ഒന്നും പറയാത്ത, ഒന്നും
േചാദിക്കാത്ത, ഒന്നും കാണാത്ത കൂട്ടു്.

‘നീ എന്താ െകാേച്ച ഇരുട്ടത്തിരിക്കുേന്ന, ൈലറ്റിടരു�
േതാ?’

ൈലറ്റിട്ടു് േതാമാച്ചെന്റ വക്രിച്ച മുഖം കാണാേനാ എന്ന�
വൾ േചാദിച്ചില്ല.

േതാമ്മാച്ചെന്റ ഉരുക്കു് മുഷ്ടി തെന്റ മാറിേലക്കമർന്നതു്
അവളറിഞ്ഞു.

‘ഈേശാെയ, ഈ പാരക്രമം എേന്നാെടന്തിെനന്നു്’,
ആേരാ എേപ്പാേഴാ േചാദിച്ചതവൾ ഓർത്തു.

ഇരുട്ടത്തു് സംഭവിക്കുന്നെതാന്നും പകലിൽ അവൾ ഓർ�
ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

ഇയാെള െകട്ടാൻ സമ്മതിച്ചതു് ഏതു് േനരത്താേണാ!
അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും പറഞ്ഞതാണു് നിനക്ക് പിടിെച്ച�
ങ്കിൽ െകട്ടിയാ മതിെയന്നു്.

അയാളുെട േജാലിയും തണ്ടും തടിയും കണ്ടേപ്പാൾ സമ്മ�
തിച്ചു. മുഖത്തു് അത്ര ചന്തെമാന്നുമിെല്ലന്നതു് അന്നു് കാര്യ�
മാെയടുത്തില്ല.

കുറ്റം പറയരുതേല്ലാ, ആദ്യരാത്രിയിൽ, തെന്ന ഒട്ടും ശല്യം
െചയ്തില്ല. തെന്റ സമ്മതമില്ലാെത ഒന്നിനും നിർബന്ധി�
ക്കാറുമില്ല.

സിസിലി ഓർത്തു, പിെന്ന എന്താ തനിക്കയാെള പിടി�
ക്കാതായതു്! ഇരുട്ടിേനാടവൾ പലകുറി ഈ േചാദ്യം
േചാദിക്കാറുണ്ടു്.

പകെലാെക്ക വാതിലും ജനാലയുെമാെക്ക അടച്ചു് ഇരുട്ട�
ത്തിരിക്കുന്നതു് കാണുേമ്പാൾ െകാച്ചുേത്രസ്യക്കുട്ടി േചാദി�
ക്കാറുണ്ടു്;

‘ഈ അമ്മച്ചിക്കു് എന്തിെന്റ സൂേക്കടാ, മൂടിെക്കട്ടി ഇരു�
െട്ടെത്തേപ്പാഴും ഇരിക്കുെന്ന?’

െവളിച്ചം വന്നാൽ നിെന്റ ഉണ്ടക്കണ്ണും ഉന്തിയ മൂക്കും കാ�
േണണ്ടി വരിേല്ല എന്നു പറഞ്ഞില്ല.

സിസിലി കർത്താവിെന്റ പടത്തിൽ േനാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു;

‘എെന്റ കർത്താേവ, നീ എന്തിനു് ഈ െവളിച്ചം കണ്ടുപി�
ടിച്ചു?’

കർത്താവിെന്റ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി. പുഞ്ചിരിച്ചു് െകാണ്ടു്
കർത്താവു് പറഞ്ഞു;

‘സിസിലിേമാെള നിനക്കു് െവളിച്ചം േവെണ്ടന്നു് കരുതി
മറ്റുള്ളവരുെട െവളിച്ചം നീ െകടുത്തേണാ? കണ്ണടച്ചിരു�
ന്നാൽ േപാെര?’

‘എെന്റ കർത്താേവ ഈ ഐഡിയാ എേന്ത േനരേത്ത
പറഞ്ഞു തരാെത്ത?’

‘നീ േചാദിച്ചില്ലേല്ലാ’

‘അതു് ശരിയാണു്. കർത്താവിനു് ബുദ്ധിയുണ്ടു്. ചുമ്മാ
അല്ല എല്ലാരും നിെന്ന കർത്താേവ എന്നു് വിളിക്കുന്ന�
തു്!’

‘നിെന്ന കാണാൻ അശ്വതി വന്നിട്ടുണ്ടു്’

അശ്വതി േകാേളജിൽ എെന്റ ക്ലാസ് േമറ്റായിരുന്നു. അമ്മ�
ച്ചി അവെള അകേത്താട്ടു് കൂട്ടിെകാണ്ടുവന്നു.

ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നതു് കണ്ടു് അവൾ േചാദിച്ചു;

‘നീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാേണാ?’

‘ഉം’

കണ്ണു തുറന്നു് അവെള േനാക്കി. സുന്ദരിയാണവളിന്നും.

‘നിനക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല.’

‘നിനക്കും. നീ ഓർക്കുന്നുേണ്ടാ, നമ്മുെട കൂെട പഠിച്ചിരു�
ന്ന ചേക്കാച്ചെന.’

‘ഓ… ആ െവള്ളപാറ്റെയ!’

‘ഇന്നെല ഞാനയാെള എയർേപാർട്ടിൽ വച്ച് കണ്ടു. നി�
െന്ന കാണാറിേല്ല എന്നു് േചാദിച്ചു. അേപ്പാഴാണു് ഞാ�
േനാർത്തതു്, നിെന്നക്കണ്ടിട്ടു് ഒത്തിരി നാളായ കാര്യം.
നീ സുന്ദരിയാെണങ്കിലും ഒരു കുറുമ്പിയാെണന്നു് ഒരി�
ക്കൽ അയാള് പറഞ്ഞേതാർക്കുന്നുേണ്ടാ?’

‘അതു് അയാെളെന്ന െകട്ടണെമന്നു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാ�
െനാരാട്ടു് െകാടുത്തു’

‘സത്യത്തിൽ അയാൾക്കു നിെന്ന ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പി�
െന്നേന്ത നീ അങ്ങെന െചയ്തതു?’

‘അയാെളാരു സുന്ദരനായിരുെന്നടി. എെന്ന െകട്ടിയി�
ട്ടു് ആെരെയങ്കിലും കൂെട അയാള് േപായാേലാ എന്നു് �
കരുതി.’

‘ഞാൻ കണ്ടു അയാളുെട ഭാര്യെയ. ഒരു കറുത്തു് തടിച്ച
സാധനം. പേക്ഷ അയാളുെട െപരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നു്
േതാന്നി, അയാൾക്കവെള വലിയ ഇഷ്ടാെണന്നു്.’

‘അതു് ഒരു തരം സിംപതിയാണു്.’

‘അതു് േപാെട്ട. നീയിേപ്പാൾ എന്തു് െചയ്യുന്നു?’

‘ഒന്നും െചയ്യുന്നില്ല.’

‘നീ പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയായിരുന്നേല്ലാ! പഠിത്തം കഴി�
ഞ്ഞ് അേത േകാേളജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ േപാെണന്നേല്ല
നീ പറഞ്ഞതു്.’

‘അേപ്പാേഴക്കും േതാമാച്ചെനെന്ന െകട്ടിയിേല്ല. പിെന്ന
അേങ്ങെര േമയ്ക്കലായിരുന്നു എെന്റ പണി’.

‘ഞാൻ േചാദിക്കാൻ വിട്ടുേപായി, നിനെക്കാരു െചറുക്ക�
െന ഇഷ്ടമായിരുന്നിേല്ല, ഡാനിയൽ. നമ്മുെട സീനിയ�
റായി പഠിച്ചിരുന്ന… അെതന്താെയടാ?’

‘ഓ… വീട്ടുകാരു് സമ്മതിച്ചില്ല. അവൻ നസ്രാണി അല്ലാ�
രുേന്നാ! അവനുമതു് മനസ്സിലായി. ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു.
അവൻ േവെറ െകട്ടി. ചിലേപ്പാെഴാെക്ക എെന്ന വിളി�
ക്കാറുണ്ടു്. അതും ഒരു സുഖം. നിരുപദ്രവപരമായ ഒരു
സുഖം.

ഒരിക്കൽ ഒരു െറേസ്റ്റാറണ്ടിൽ മീറ്റ് െചയ്തു. വിവരം ഞാൻ
പ്രേമാദിേനാടു്, എെന്റ ഭർത്താവിേനാടു് പറഞ്ഞു. ഒരു
െപാട്ടിെത്തറി പ്രതീക്ഷിച്ചു. ആശാൻ കുറ്റെപ്പടുത്തിയി�
െല്ലന്നു് മാത്രമല്ല, സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ ഒന്നിെന്റ േപരിലും
നഷ്ടെപ്പടുത്തരുെതന്നു് പറഞ്ഞു. പിെന്ന വല്ലേപ്പാഴും
ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടും. ഡാനിയലിെന്റ കുടുംബവും ഞങ്ങ�
ളും. ഒരു ജീവിതമേല്ല ഉെള്ളടാ, എന്തിനു് വാശിയും ൈവ�
രാഗ്യവും.’

‘ഞാൻ േപാേട്ടടീ. അടുത്ത തവണ വരുേമ്പാൾ കാ�
ണാം.’

അവൾ േപായ പുറെക അമ്മച്ചി വന്നു. അമ്മച്ചീെട തല�
യിൽ ഒരു െകാമ്പു്. കവിള് വീർത്തു് കാണ്ടാമൃഗെത്തേപ്പാ�
ലുണ്ടു്.

െവളിച്ചത്തു് ഇവെരന്താ ഇങ്ങെന! ഈേശാ പറഞ്ഞതു്
മാതിരി കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടച്ചിരുന്നു.

അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു;

‘സിസിലി, നീെയാന്നു് പള്ളീലു് െചല്ലു്. കുറച്ച് നാളായി
അച്ചൻ നിെന്ന തിരക്കണു. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയേല്ല അമ്മ�
ച്ചിേയയും കൂട്ടി േപാ.’

ഒന്നു് മൂളി. അപ്പച്ചെന്റ മുഖത്തു് േനാക്കിയില്ല. ചപ്പിയ മൂ�
ക്കും ചീമ്പിയ കണ്ണും തെന്ന അറപ്പിക്കും.

കാണ്ടാമൃഗത്തിേനാെടാപ്പം പള്ളിയിൽ േപായി.

വഴിക്കു് മുഴുവൻ വിചിത്ര ജീവികൾ. പള്ളിക്കകത്തു് നിറ�
െയ കുരങ്ങന്മാർ!

േളാഹയിട്ട ഒരു ചിമ്പാൻസി േസ്റ്റജിൽ വന്നു് എെന്താ�
െക്കേയാ ഉറെക്ക പറഞ്ഞു െകാണ്ടിരുന്നു. ഒന്നും സിസി�
ലിയുെട തലയിൽ കയറിയില്ല. തലേയാട്ടിൽ തട്ടി ചിത�
റിേപ്പായി.

അച്ചൻ കുർബാന കഴിഞ്ഞു് പള്ളിേമടയിേലക്കു് വിളിച്ചു;

‘എന്താ സിസിലിേയ ഈ േകക്കണതു്. മുറി അടച്ച് നീ
എപ്പഴും ഇരുട്ടത്തു് ഇരിക്കെണന്നു്? േതാമാച്ചൻ എന്തു്
െതറ്റു് െചയ്തിട്ടാ, നീ അയാെള കാണുേമ്പാൾ കണ്ണു് പൂട്ടി
അടക്കണതു്?’

‘എന്റേച്ചാ, എെന്റ വീടു് മുഴുവൻ നരീച്ചീലുകളും കാണ്ടാ�
മൃഗങ്ങളും െപാത്തകളുമാണു്. ഒന്നു് സൗകര്യമായി ഇരി�
ക്കാനാ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതു്. അപ്പച്ചനാണു് പള്ളീ വാ, പള്ളീ
വാ എന്നു പറഞ്ഞതു്. അച്ചെനന്നാ ചിമ്പാൻസി ആയതു്?’

അച്ചൻ അന്ധാളിച്ച് സിസിലിെയ േനാക്കി;

‘നീ എന്താണീപ്പറയണതു? ചിമ്പാൻസിേയാ? നിെന്റ
കണ്ണിെനന്തു് പറ്റി?’

‘മനുഷ്യെര കണ്ടിട്ടു് എത്ര നാളാെയേന്നാ അേച്ചാ. വള�
െര നാളുകൾക്ക് േശഷമാണ് എെന്റ കൂെട പഠിച്ച അശ്വ�
തിെയ കണ്ടതു് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ.’

‘നിനെക്കാന്നു് കുമ്പസരിക്കണേമാ?’

‘എന്തിനേച്ചാ? ഞാനാേരാടും ഒരു കുേറ്റാം െചയ്തില്ല!’

തെന്നക്കാത്തു് േത്രസ്യക്കുട്ടി വീട്ടു് പടിക്കൽ നിൽപ്പുായി�
രുന്നു.

‘അച്ചെന കേണ്ടാ അമ്മച്ചീ?’

‘ഉം’

‘എന്തു് പറഞ്ഞു?’

‘എന്തിെന കുറിച്ച്?’

‘അമ്മച്ചിയുെട ഇരുട്ടിേനാടുള്ള പ്രണയെത്ത പറ്റി.’

ഒന്നും പറയാെത സിസിലി അകത്തു് കയറി.

േത്രസ്യക്കുട്ടി പറഞ്ഞെതത്ര ശരി! തനിക്ക് ഇരുട്ടിേനാടു�
ള്ളതു് ഒരുതരം കടുത്ത പ്രണയമാണു്.

അപ്പച്ചൻ േചാദിച്ചു;

‘േമാെള നമുെക്കാരു ൈസക്യാട്രിസ്റ്റിെന കണ്ടാേലാ?’

‘അപ്പച്ചെനന്താ, വല്ല കുഴപ്പവും?’

‘നിനക്ക് ഒത്തിരി മാറ്റം ഉണ്ടു് േമാെള. എല്ലാവെരയും
ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇരുെട്ടെത്തേപ്പാഴും ഇരിക്കുന്നു.’

‘അതിെനന്താ? നിങ്ങൾെക്കാന്നും ശല്ല്യമില്ലേല്ലാ!’

പിെന്നാന്നും പറയാെത അപ്പച്ചൻ മുറിയിേലക്ക് േപായി.

രാത്രിയിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ബാത്ത്റൂമിൽ േപാകുന്നതു്
കണ്ടിട്ടു് േതാമാച്ചൻ പറഞ്ഞു;

‘എന്തിെലങ്കിലും തട്ടിവീഴാെത, ആ ൈലറ്റിടൂ.’

‘േവണ്ട േതാമാച്ചാ, എനിക്കിവിടം സുപരിചിതമേല്ല.’

തിരിച്ചുവന്നു് കട്ടിലിൽ കിടന്നു. േതാമാച്ചെന്റ ൈകകൾ
തെന്റ കഴുത്തിൽ നിന്നും താേഴക്ക്, െനഞ്ചിെലത്തിയ�
േപ്പാൾ നിറുത്തി, എെന്റ അനുവാദത്തിനായി.

‘ആയിേക്കാ േതാമാച്ചാ.’

പിെന്ന േതാമാച്ചെന്റ പരുപരുത്ത ൈകകൾ തെന്റ ശരീ�
രമാെക ഉഴുതു് മറിച്ച് രാസക്രീഡയിേലക്ക് കടന്നു. തെന്റ
കാതിലൂെടയും മൂക്കിലൂെടയും ഇരുട്ട് ആത്മാവിേലക്ക്
പടർന്നുകയറി.

കൂർക്കംവലി േതാമാച്ചെന്റ ഉറക്കം വിളിേച്ചാതി. സിസി�
ലി ആ കഷണ്ടിത്തലയിൽ തേലാടി;

‘അനുസരണയുള്ള പാവം!’

സിസിലി േസ്നഹേത്താെട ആ തലയ്ക്കടിയിൽ ൈകകൾ
കടത്തിവച്ചു. കവിളുകളിൽ തേലാടി. പുതെപ്പടുത്തു് പുത�
പ്പിച്ചു.

എഴുേന്നറ്റു് കർത്താവിെന്റ പടത്തിനരുകിൽ െചന്നിരു�
ന്നു. ഇരുട്ടത്തു് കർത്താവിന് തെന്നയും കാണാം, തനി�
ക്ക് കർത്താവിെനയും കാണാം.

‘കർത്താേവ, േതാമാച്ചെന ഒന്നു ഒഴിവാക്കിത്തരേണ.’

‘സിസിലീ എന്താണു് നീ പേറെണ? േതാമാച്ചേനാടു്
എത്ര േസ്നഹേത്താെട നീ െപരുമാറുന്നു! നിനക്ക് അയാ�
െള ഇഷ്ടമെല്ലന്നുേണ്ടാ?’

‘ഇഷ്ടമാെണന്നു് ആരു് പറഞ്ഞു?’

‘നിെന്റ െചയ്തികെളല്ലാം ഞാൻ കണ്ടതേല്ല! ചുമ്മാതല്ല
എല്ലാരും പേറണതു്, നിനക്ക് വട്ടാെണന്നു്.’

‘ഈേശാെയ, നീതെന്ന അതു് പറയണം. എെന്നെക്കാ�
ണ്ടു് എല്ലാം െചയ്യിച്ചിട്ടു്… അശ്വതി പറഞ്ഞതു് ഈേശാ�
േയ നീ േകട്ടതേല്ല? ഒരു ജീവിതമേല്ല ഉള്ളൂ, എന്തിനു് വാ�
ശിയും ൈവരാഗ്യവുെമന്നു്.’

‘ഞാെനന്തു് െചെയ്തന്നാ നീ പേറെണ?’

‘എല്ലാെരെക്കാണ്ടും എല്ലാം െചയ്യിക്കുന്നതു് നീയേല്ല?
എെന്റ ചുറ്റുമുള്ള വന്യജീവികെള കാണാതിരിക്കാൻ
കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതും കർത്താേവ, നീയേല്ല?’

‘നിെന്റ മനസ്സിെന്റ വിഭ്രാന്തിക്കു് ഞാെനന്തു് െചയ്യാനാ!
നിെന്റ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞതു് േപാെല ഒരു ൈസക്യാട്രി�
സ്റ്റിെന കാണൂ.’

‘എല്ലാെരയും രക്ഷിക്കുെമന്നു് പറഞ്ഞ് നീ എന്തിനു് കർ�
ത്താവായി നടക്കണതു? ചുമ്മാതല്ല എല്ലാരും കൂടി നി�
െന്ന കുരിശിൽ േകറ്റിയതു്.’

സിസിലിക്ക് കർത്താവിേനാടു് വല്ലാത്ത േദഷ്യം േതാ�
ന്നി. അവൾ തിരിച്ച് കട്ടിലിൽ േപായിക്കിടന്നു.

‘പാവം േതാമാച്ചൻ. എെന്ന കുറ്റെപ്പടുത്താത്ത േതാമാ�
ച്ചൻ! േതാമാച്ചെന്റ കഷണ്ടിത്തലയിൽ അവൾ വിരലു�
െകാണ്ടു് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.’

േനരം െവളുക്കുന്നതിനു് മുമ്പു് ഒന്നുകൂടി കർത്താവിന്റടു�
ക്കൽ െചന്നു.

‘എേന്നാടു് പിണക്കാേണാ?’

‘എന്തിനു്’

‘ചീത്ത പറഞ്ഞതിനു്’

‘ഒത്തിരിേപ്പരുെട ചീത്ത ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. സഹിക്കാ�
നും ക്ഷമിക്കാനുമാണു് പിതാവ് എെന്ന പഠിപ്പിച്ചതു്.
എനിക്ക് ആേരാടും പിണക്കമില്ല സിസിലീ.’

‘കർത്താേവ, നീയും ഇരുട്ടിലേല്ല? ഇരുട്ടിെന്റ വഴിെയ
എെന്നയും െകാണ്ടുേപാകൂ.’

‘സിസിലീ നീ പ്രകാശത്തിേലക്ക് വരൂ. േലാകം എത്ര
സുന്ദരമാെണേന്നാ!’

‘ഞാനതു് െകാെറ കണ്ടതാ. ഇരുട്ടിേനാളം സുന്ദരം മെറ്റാ�
ന്നുമില്ല കർത്താേവ.’

കർത്താവു് പടത്തിേലക്കും സിസിലി ഇരുട്ടിേലക്കും �
മടങ്ങി. □
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ആനന്ദീ രാമചന്ദ്രൻ
1941-ൽ ജനനം. പിതാവു്: മുൻ
എം.എൽ.എ.യും പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകനു�
മായ എസ്.െജ.നായർ. അമ്മ: പുതുവീട്ടിൽ
ഭഗവതിപിള്ള. ഭർത്തവു്: വി.രാമചന്ദ്രൻ.

മക്കൾ: വിപിൻ, പ്രവീൺ, നവീൻ. തിരുവനന്തപുരം വിെമൻ�
സ് േകാേളജ്, െപരുന്താന്നി എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
എം.ജി. േകാേളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം. എൻ.
എസ്.എസ്. േകാേളജിൽ കുറച്ചുകാലം അധ്യാപിക.
ഒ.വി.വിജയനുമായി നടത്തിയ കത്തിടപാടുകെള ആധാരമാ�
ക്കി വിജയെന്റ കത്തുകൾ (ഡി.സി.ബുക്സ്) എന്ന േപരിൽ പുസ്ത�
കമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. 2008-െല േകരള കലാേകന്ദ്ര സ്ത്രീരത്ന അവാർ�
ഡ്, 2012-െല ഇന്റർനാഷണൽ വിെമൻസ് എക്  സലന്റ്
അവാർഡ് എന്നിവ േനടിയിട്ടുണ്ടു്. ‘ൈവകുേന്നരം’ എന്ന കവി�
താസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

‘ഇരുട്ടിെന്റ ആത്മാവു്’ എന്ന െചറുകഥ ആനന്ദി രാമചന്ദ്രെന്റ
‘രാമച്ചം’ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിൽ നിെന്നടുത്തതു്.

ചിത്രം: വി. േമാഹനൻ



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 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
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