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ഇല്ലാത്ത നക് സലിസം
അന്നു്: ഇല്ലാത്ത

മാേവായിസം ഇന്നു്

ഇന്നു് മാേവായും ഇല്ല മാേവായിസവും ഇല്ല.
ആ ബ്രാൻഡ് ചിലർ ഉപേയാഗിക്കാൻ ശ്രമി�
ക്കുന്നുെവന്നുമാത്രം.

മാേവായിസത്തിെന്റ േകരളത്തിേലക്കുള്ള വരവറിയിച്ചു�
െകാണ്ടു് ചില്ലറ െവടിയും പുകയും അവിെടയും ഇവിെട�
യും ഉയരുന്നുണ്ടു്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഉണ്ടായി കണ്ണൂരിൽ
ആക്രമണം. പേക്ഷ, മാധ്യമങ്ങൾക്കു് െപാലിപ്പിക്കാൻ
പാകത്തിൽ േപാലും അവ ശ്രേദ്ധയമല്ല. െകാട്ടിേഘാഷി�
ച്ചു് രാജകീയമായി േവണം വരാൻ എന്നല്ല പറയുന്നതു്.
െപാലീസും രഹസ്യാേന്വഷണവിഭാഗക്കാരും ഇവെര�
ക്കുറിച്ചു് ഉണ്ടാക്കിെയടുത്തിട്ടുള്ള പ്രതിച്ഛായ ഇെതാന്നുമ�
ല്ലേല്ലാ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതു് ശരിയായ മാേവായിസ്റ്റ്
ആക്രമണങ്ങൾ തെന്നയാേണാ? ഛത്തീസ്ഗഡിലും
മറ്റും േചാരപ്പുഴെയാഴുക്കുന്ന മാേവായിസ്റ്റ് പാതക്കാർ
തെന്നയാേണാ ഇവർ? മെറ്റേന്താ ഉേദ്ദശ്യേത്താെട
ആേരാ നടത്തുന്ന വ്യാജ ആക്രമണങ്ങളാേണാ ഇവിട�
േത്തതു്? ജനങ്ങളിൽ സംശയം െപരുകുന്നുണ്ടു്.

സി.പി.ഐ.എം അനുകൂല
വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിൽ
പാർട്ടി ഘടകം നിർേദ്ദശിച്ച
സ്ഥാനാർത്ഥിെയ േതാൽപ്പിച്ചു്
സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയായി
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഫിലിപ്പ് എം.
പ്രസാദാണു് അധികം ൈവകാ�
െത നക് സൈലറ്റുകൾെക്കാപ്പം
ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതു് എേന്നാർക്ക�
ണം. നക് സൈലറ്റ് ഭാഷയിൽ
പറഞ്ഞാൽ ‘േകരളത്തിൽ എങ്ങും
ഉണങ്ങിയ പുൽപാടങ്ങളാണു്
ഉണ്ടായിരുന്നതു്. ഒരു തീെപ്പാരി
മതിയായിരുന്നു എല്ലാം കത്തിയ�
മരാൻ’. തലേശ്ശരിയിൽ തീെപ്പാരി
ചിതറിേനാക്കി, പുൽപ്പള്ളിയിൽ
േനാക്കി, പേലടത്തും േനാക്കി.
തീമാത്രം ഉയർന്നില്ല. ആ സ്വ�
പ് നം അങ്ങെന െകട്ടടങ്ങി.

മാേവായിസ്റ്റ് ആക്രമ�
ണം എന്നു് േകൾക്കു�
േമ്പാെഴല്ലാം േകരളീയർ
പഴയ നക് സൈലറ്റ്
ആക്രമണങ്ങൾ ഓർ�
ക്കും. അതു് പറഞ്ഞാൽ
ഉടെന അടുത്ത േചാദ്യം
ഉയരും. മാേവായിസ്റ്റുക�
ളും നക് സൈലറ്റുകളും
തമ്മിൽ എന്താണു്
വ്യത്യാസം? അതവി�
െട നിൽക്കെട്ട. പഴയ
നക് സൽ ആക്രമണ�
ങ്ങൾ േകരളീയ രാഷ്ട്രീ�
യാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു
കാലത്തു് വസന്തത്തി�
െന്റ ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ
ആയിരുന്നു. ആളനക്കം കുറഞ്ഞ ക്വാറിേയാ ഏെതങ്കി�
ലും പീടികേയാ ആക്രമിച്ചുെകാണ്ടല്ല അവർ തുടങ്ങിയ�
തു്. ആദ്യം ൈകെവച്ചതു് േപാലീസ് സ് േറ്റഷനു് േമലാണു്.
1968 നവംബർ 21 നു് രാത്രി തലേശ്ശരിയിെല േപാലീ�
സ് സ് േറ്റഷൻ ആണു് ആക്രമിച്ചതു്. എ.െക. 47 േതാക്കു�
കൾ െകാേണ്ടാ േബാംബുകൾ െകാേണ്ടാ ആയിരുന്നില്ല
അതു്. കുന്തങ്ങളും ഏറുപടക്കങ്ങളും ആസിഡ് ബൾബു�
കളും മാത്രേമ ൈകവശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. േറാഡിൽ ഉറ�
ങ്ങിക്കിടന്ന പശുക്കൾ പരക്കം പായുന്ന ശബ്ദം േകട്ടു്, തി�
രിച്ചടിക്കാൻ വരുന്ന േപാലീസ് േസനയുെട ബൂട്ടുകളുെട
ഇരമ്പമാെണന്നു് സംശയിച്ചു് ആക്രമണകാരികൾ പലാ�
യനം െചയ്തുെവന്നതു് പിൽക്കാലത്തു് േകട്ട കഥ. തലേശ്ശ�
രി ആക്രമണം നടക്കുേമ്പാൾ നക് സൈലറ്റുകളുെട മെറ്റാ�
രു സംഘം വയനാട്ടിെല പുൽപ്പള്ളിെയ ലക്ഷ്യമിട്ടു് നീങ്ങു�
ന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടു് ആ സ് േറ്റഷൻ ആക്രമിച്ചതും
േപാലീസുകാരൻ മരിച്ചതും നക് സൈലറ്റ് പ്രവർത്തന�
ത്തിലൂെട ജനനായകനായ വർഗീസിെന്റ െകാലയുെമ�
ല്ലാം ചരിത്രത്തിെന്റ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞതാണു്. പത്തു്
വർഷേത്താളം നീണ്ടുനിന്നു ആ പ്രതിഭാസം. 1977-ൽ
അടിയന്തരാവസ്ഥ അവസാനിക്കുന്നതിനു് െതാട്ടുമുമ്പു്
നടന്ന കായണ്ണ േപാലീസ് സ് േറ്റഷൻ ആക്രമണത്തിനും
രാജൻ വധത്തിനും േശഷം ശ്രേദ്ധയമായ നക് സൈലറ്റ്
വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

അറുപതുകളുെട അവസാനം േകരളത്തിേലക്കു് നക് സ�
ലിസം എത്തിയതു് ബംഗാളിൽ നിന്നാണു്. ൈചനയിൽ
1966-ൽ മാേവാ െസ തൂങ്ങ് തുടക്കമിട്ട സാംസ് കാരിക
വിപ്ലവം മാർക് സിസത്തിെന്റ പതിവു് അജൻഡകളിൽ
ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല. മാേവാ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയതാ�
യി പ്രചരിപ്പിക്കെപ്പട്ട അസാധാരണമായ വിപ്ലവങ്ങളു�
െട േപരിൽ ഇന്ത്യയിലും മാേവാവിനു് വലിയ പിൻബല�
മുണ്ടായി. ‘ൈചനയിൽ വന്ന വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ എെന്ന
േരാമാഞ്ചം െകാള്ളിച്ചു. െതാഴിലില്ലായ്മക്കും പട്ടിണിക്കും
ദാരിദ്ര്യത്തിനുെമതിരായി മാത്രമല്ല, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന
ചൂഷണം െചയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിെക്കതിരായി�
ക്കൂടി മാേവാ െസ തൂങ്ങ് എന്ന മഹാനായ ചരിത്രപുരുഷ�
െന്റ േനതൃത്വത്തിൽ സമരംെചയ്തു് ആത്മാവിെനേപ്പാലും
ഇളക്കിമറിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ േനടിെയടുത്ത ഈ ജനത�
യുെട വിജയങ്ങൾ എെന്റയും കണ്ണുതുറപ്പിച്ചു. അതിെന്റ�
െയല്ലാം മീെതയായി, ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ഉന്നത സ്ഥാ�
നത്തുള്ള വ്യക്തികെളേപ്പാലും േചാദ്യം െചയ്യാവുന്ന തര�
ത്തിൽ അസാധാരണ ധീരത വളർത്തിെയടുക്കാനുേദ്ദ�
ശിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഈ െതാഴിലാളി വർഗ സാംസ് കാരിക
വിപ്ലവം മേറ്റതു് രാജ്യത്താണു് നടന്നിട്ടുള്ളതു്? ഇതേല്ല
യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം?…’ അന്നെത്ത വിപ്ലവകാരി
അജിത ഓർമക്കുറിപ്പുകളിൽ ആ കാലത്തിെന്റ വികാരം
ഇങ്ങെന വരച്ചുകാട്ടുന്നുണ്ടു്. മരണം േപാലും പുല്ലാക്കി
കുെറ േപർ വിപ്ലവാഗ്നിയിേലക്കു് എടുത്തുചാടിയതിൽ
അത്ഭുതമില്ല.

പ.ബംഗാളിലും േകരളത്തിലും പ്രബലമായ മാർക് സിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയാണു് ഇതിെന്റ വില നൽകിയതു്. നക് സൽബാരി
എന്ന ബംഗാൾ ഗ്രാമത്തിൽ െകാളുത്തിയ തീ കുെറ കാ�
ലം കത്തിനിന്നു. േകരളത്തിൽ മുസ്ലിംലീഗിെന്റയും മറ്റു്
പല ഈർക്കിൾ പാർട്ടികളുെടയുെമല്ലാം സഹായേത്താ�
െട 1967 മാർക് സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നതു്
നെല്ലാരു ഭാഗം മാർക് സിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവികളിൽ അസ്വാ�
സ്ഥ്യം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇരുപതിനാ�
യിരേത്താളം െതാഴിലാളികൾ പണിെയടുത്തിരുന്ന
ഗേണശ് ബീഡി കമ്പനി മുന്നറിയിപ്പില്ലാെത അടച്ചുപൂ�
ട്ടിയതുണ്ടാക്കിയ അമർഷം നക് സൽ പ്രസ്ഥാനത്തി�
നു് കരുേത്തകി. വയനാട്ടിെല ആദിവാസികൾ ഇന്ന�
െത്ത അേത ദയനീയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, ജന്മി�
മാർെക്കതിെര അമർഷം ശക്തമായിരുന്നു. നാട്ടിെല�
ങ്ങും െതാഴിലില്ലായ്മയും സാമ്പത്തികപ്രശ് നങ്ങളും െക�
ടുതി വിതച്ചിരുന്നു. എല്ലാം കൂടിേച്ചർന്നാണു് അന്നെത്ത
നക് സലിസത്തിനു് വളക്കൂറുള്ള മെണ്ണാരുക്കിയതു്. സി.പി.
ഐ.എം. ഘടകങ്ങൾ പേലടത്തും പിളർന്നു. ഒരു പാടു്
െചറുപ്പക്കാർ, സജീവ പ്രവർത്തകർ, സാംസ് കാരിക
പ്രവർത്തകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ… ഇവെരല്ലാം പാർട്ടി�
ക്കു് തലേവദനയുണ്ടാക്കുന്ന േചാദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി.
സി.പി.ഐ.എം. അനുകൂല വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന�
യിൽ പാർട്ടി ഘടകം നിർേദ്ദശിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിെയ
േതാൽപ്പിച്ചു് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയായി തിരെഞ്ഞ�
ടുക്കെപ്പട്ട ഫിലിപ്പ് എം. പ്രസാദാണു് അധികം ൈവ�
കാെത നക് സൈലറ്റുകൾെക്കാപ്പം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതു്
എേന്നാർക്കണം. നക് സൈലറ്റ് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ
‘േകരളത്തിൽ എങ്ങും ഉണങ്ങിയ പുൽപാടങ്ങളാണു്
ഉണ്ടായിരുന്നതു്. ഒരു തീെപ്പാരി മതിയായിരുന്നു എല്ലാം
കത്തിയമരാൻ’. തലേശ്ശരിയിൽ തീെപ്പാരി ചിതറിേനാ�
ക്കി, പുൽപ്പള്ളിയിൽ േനാക്കി, പേലടത്തും േനാക്കി. തീ�
മാത്രം ഉയർന്നില്ല. ആ സ്വപ് നം അങ്ങെന െകട്ടടങ്ങി.

സ്വപ് നങ്ങൾക്കു് യുക്തി േവണെമന്നില്ല. ആധുനിക
ൈചന മാേവാ െസ തൂങ്ങിെന പ്രതിമവൽക്കരിച്ചു് നി�
ലനിർത്തിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും മാേവായിസം കുഴിച്ചുമൂടിക്ക�
ഴിഞ്ഞു. അവരിേപ്പാൾ എേങ്ങാട്ടും വിപ്ലവം കയറ്റുമതി
െചയ്യുന്നില്ല. േലാകമുതലാളിത്തത്തിനു് േപാലും ഒട്ടും
വിേരാധമില്ലാത്ത ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലൂെട
േനടിയ ഭൗതിക പുേരാഗതി കാട്ടിത്തരാൻ ഇടതുവലതു�
വ്യത്യാസമില്ലാെത പാർട്ടിക്കാെര ക്ഷണിച്ചുെകാണ്ടുേപാ�
വാറുെണ്ടന്നല്ലാെത കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർക്കു് ൈച�
നയിൽ സ് െപഷൽ സീെറ്റാന്നുമില്ല ഇേപ്പാൾ. ഇവിെട
നിന്നാരും ൈസദ്ധാന്തികപ്രത്യയശാസ്ത്ര േചാദ്യങ്ങൾ�
ക്കു് മറുപടി േതടിേയാ സംശയം തീർക്കാേനാ അേങ്ങാ�
ട്ടുേപാകാറില്ല. ‘ൈചനയ്ക്കു് േമൽ ചുവന്ന താര’ത്തിെന്റ
െപാലിമ കാണാൻ ഇേപ്പാൾ ഒരു എഡ്ഗർ സ് േനാവും
െചല്ലാറില്ല. ഇന്ത്യയിലല്ലാെത േലാകെത്താരു രാജ്യ�
ത്തും ഇേപ്പാൾ മാേവായിസ്റ്റ് േലബൽ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുമില്ല.

േകരളത്തിൽ മുസ്ലിംലീഗിെന്റയും
മറ്റു് പല ഈർക്കിൾ പാർട്ടികളു�
െടയുെമല്ലാം സഹായേത്താെട
1967 മാർക് സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാ�
രത്തിൽ വന്നതു് നെല്ലാരു ഭാഗം
മാർക് സിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവികളിൽ
അസ്വാസ്ഥ്യം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇരുപതിനാ�
യിരേത്താളം െതാഴിലാളികൾ
പണിെയടുത്തിരുന്ന ഗേണശ്
ബീഡി കമ്പനി മുന്നറിയിപ്പില്ലാ�
െത അടച്ചുപൂട്ടിയതുണ്ടാക്കിയ
അമർഷം നക് സൽ പ്രസ്ഥാന�
ത്തിനു് കരുേത്തകി. വയനാട്ടിെല
ആദിവാസികൾ ഇന്നെത്ത
അേത ദയനീയ അവസ്ഥയിലാ�
യിരുന്നു, ജന്മിമാർെക്കതിെര
അമർഷം ശക്തമായിരുന്നു.
നാട്ടിെലങ്ങും െതാഴിലില്ലായ്മയും
സാമ്പത്തികപ്രശ് നങ്ങളും െകടുതി
വിതച്ചിരുന്നു. എല്ലാം കൂടിേച്ചർന്നാ�
ണു് അന്നെത്ത നക് സലിസത്തിനു്
വളക്കൂറുള്ള മെണ്ണാരുക്കിയതു്.

ഇത്തരെമാരു വിചിത്ര�
കാലത്താണു് േകരള�
ത്തിേലക്കു് മാേവായിസ്റ്റു�
കൾ കടന്നുവരുന്നതാ�
യി നാം േകൾക്കുന്നതു്.
തീർച്ചയായും മാേവായി�
സം ഗ്രസിച്ച പല സം�
സ്ഥാനങ്ങളിലും അതി�
െന ന്യായീകരിക്കുന്ന
ദാരിദ്ര്യവും ചൂഷണവും
യാതനയും ജനങ്ങളിൽ
ഉണ്ടു്. അതിെന േനരിടു�
ന്നതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബദ�
ലുകൾ ഇല്ലാത്തതിെന്റ
ശൂന്യതയുമുണ്ടു്. േകരള�
ത്തിൽ അെതത്രേത്താ�
ളം ഉെണ്ടന്നതു് ചർച്ച
െചേയ്യണ്ട വിഷയമാണു്.
പേക്ഷ, നമ്മുെട സാഹ�
ചര്യങ്ങളിൽ ഉപേയാഗി�
ക്കാവുന്ന ഒരു ആയുധേമ

അല്ല മാേവായിസം എന്നു് അറിയാത്തവരല്ല മാേവായി�
സ്റ്റുകൾ േപാലും. പേക്ഷ, എല്ലായിനം ഭീകരപ്രവർത്തന�
ങ്ങൾക്കും അതിേന്റതായ ന്യായീകരണങ്ങളും അതു് സൃ�
ഷ്ടിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ടു്. േലാകെത്തങ്ങും അതങ്ങ�
െനയാണു്.

നവംബർ അവസാനമാണു് സി.ആർ.പി.എഫ്. േകന്ദ്ര
ഡയറക്റ്റർ ജനറൽ ദിലീപ് ദ്വിേവദി േസവനത്തിൽനി�
ന്നു് വിരമിച്ചതു്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മാേവായിസ്റ്റ്
വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾക്കു് േനതൃത്വം നൽകി വരികയായി�
രുന്ന ദ്വിേവദി മാധ്യമപ്രവർത്തകേരാടു് വളെര ശ്രേദ്ധ�
യമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ‘ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ�
ക്കു് മാേവായിസ്റ്റ് പ്രശ് നം കത്തിനിൽക്കണെമന്നുത�
െന്നയാണു് ആഗ്രഹം. കാരണം അതുെണ്ടങ്കിൽ അവർ�
ക്കു് വൻതുക േകന്ദ്രസഹായമായി ലഭിക്കും.’ നവംബർ
28-നു് ദി ൈടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ റി�
േപ്പാർട്ട് അനുസരിച്ചു് ദ്വിേവദി ശ്രേദ്ധയമായ ഒരു കാര്യം
കൂടി പറയുകയുണ്ടായി ‘മാേവായിസ്റ്റുകെള േനരിടാൻ
എ.എഫ്.എസ്.പി.എ. േപാലുള്ള കർക്കശ നിയമ�
ങ്ങെളാന്നും ആവശ്യമില്ല. അതിനു് സി.ആർ.പി.സി.
തെന്ന ധാരാളം’. േകരളത്തിൽ മാേവായിസെത്ത േന�
രിടാൻ േതാക്കു് തിരയുന്ന േമധാവികൾ ഈ വാക്കുകൾ
ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.

മാേവായിസ്റ്റുകളും നക് സൈലറ്റുകളും തമ്മിൽ എന്താ�
ണു് വ്യത്യാസം എന്ന േചാദ്യം അവേശഷിക്കുന്നു. വലിയ
വ്യത്യാസെമാന്നും ഇല്ല. പഴയ നക് സൈലറ്റുകളാണു്
യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ മാേവായിസ്റ്റുകൾ. അന്നു്
ൈചനയിൽ മാേവാ ഉണ്ടു്. മാേവായിസവും ഉണ്ടു്. അന്നു്
പേക്ഷ, നമ്മൾ അവെര നക് സൈലറ്റുകൾ എന്നു് വിളി�
ച്ചു. വിളിപ്പിച്ചതു് മാധ്യമങ്ങളാണു്. അവരുെട പാർട്ടികൾ�
ക്കു് മാർക് സിസ്റ്റ് െലനിനിസ്റ്റ് എന്ന േപേര ബ്രാക്കറ്റിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ സംഘടനകൾ മാേവായിസം
മടുത്തു് ഉേപക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാഴാണു് ഇേപ്പാൾ ചിലർ
അതുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. ഇന്നു് മാേവായും ഇല്ല
മാേവായിസവും ഇല്ല. ആ ബ്രാൻഡ് ചിലർ ഉപേയാഗി�
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുെവന്നുമാത്രം.
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എൻ.പി.രാേജന്ദ്രൻ
നാലു പതിറ്റാേണ്ടാളമായി മാധ്യമരംഗത്തു്
സജീവമാണു്. മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിൽ �
ഡപ്യൂട്ടി എഡിറ്ററായി 2014 നവംബറിൽ വി�
രമിച്ചു. േകരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ പ്ര�
സിഡന്റ്, േകരള മീഡിയ അക്കാദമി ൈവസ്
െചയർമാൻ, െചയർമാൻ, കലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ല�
ബ് പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയ പദവികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാ�
ധ്യമരംഗെത്ത മികവിനു് നിരവധി അവാർഡുകൾ േനടി. മാധ്യ�
മസംബന്ധമായ പന്ത്രണ്ടു് പുസ്തകങ്ങളുെട കർത്താവാണു്.



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
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