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കാേറ്റ കടേല

ഉമ്മറേക്കാലായിൽനിന്ന്
രാത്രിയിൽ എടുത്തുവയ്ക്കാൻ മറന്ന കിണ്ടി
കളവുേപായതുേപാെല
വയൽക്കരയിലുള്ള ഒരു കുന്ന്
പുലർച്ചയ്ക്കു കാണാതായി.

മഴയും െവയിലും
എവിെടെയല്ലാം തിരഞ്ഞു!
പിെന്നയും ബാക്കിയായ
ഒരു കുന്നിെന്റ പള്ളയ്ക്കാണ്
എെന്റ വീട്.

ഇേപ്പാൾ കുന്നുകെളല്ലാം
േറാഡുപണിക്കു േപാകുന്നു,
കരയുന്ന വീടുകെള
ഉറക്കിക്കിടത്തിെക്കാണ്ട്.

പന്തലംകുന്ന്, പൂത്രക്കുന്ന്
പുളിയാറക്കുന്ന്, പറക്കുന്ന്
േചാലക്കുന്ന്, ചന്തക്കുന്ന്
കരിമ്പനക്കുന്ന്…
േപരുവിളിക്കുേമ്പാൾ
വരിവരിയായി വന്ന്
േലാറിയിൽ കയറണം,
പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങണം.
നിരപ്പാക്കിയ തലയിൽ
എട്ടുവരിപ്പാത ചുമന്നു നിന്നുെകാള്ളണം.
തലയ്ക്കുമീെത കാലം
‘ശൂം’ ന്നു പായും, അനങ്ങരുത്!

കാേറ്റ, കടേല
െതേങ്ങാലകേള,
നമ്മൾ അപ്പുറത്തും
ഇപ്പുറത്തുമാകാൻ േപാകുന്നു.
ഇനി കാണാൻ പറ്റിെയന്നു വരില്ല.

ബഷീറിെന്റ കഥയിെല നാരായണി
ആകാശേത്തയ്ക്ക് ചുള്ളിക്കെമ്പറിഞ്ഞതുേപാെല
നിങ്ങെളെന്തങ്കിലും അടയാളം കാട്ടണം,
ഞാൻ േനാക്കിയിരിക്കും.

(2004)

View of Vilnius surroundings, painting (oil on canvas) by Joseph Marszewski (1825–1883)
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കൃതിഭൂമി

കൃതി ഒരു കൃഷിഭൂ�
മിയാെണന്ന് പറ�
ഞ്ഞത് എത്ര ശരി!
വായനക്കാരാണ്
അതിൽ വിതയ്ക്കുന്ന�
തും വിളെവടുക്കു�
ന്നതും. കൃഷിഭൂമി
കർഷകെനങ്കിൽ
കൃതിഭൂമി വായന�
ക്കാരനുള്ളതാണ്.

ഈ കവിതയിൽ എെന്റ സ്വേദ�
ശമായ വട്ടംകുളെത്ത കുന്നുകൾ
േലാറിയിൽ കയറി േറാഡുപണി�
ക്കുേപാകുന്നതായി വിവരിക്കുന്നു�
ണ്ട്. അെതാരു ഭാവനയായിരുന്നി�
ല്ല. വട്ടംകുളത്തുകാരായ ഞങ്ങെള
സംബന്ധിച്ച് കൺമുന്നിൽ കാണു�
ന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു. പണി�
തുവരുന്ന തീരേദശൈഹേവക്കു
േവണ്ടി ആ സമയത്ത് നൂറുകണ�

ക്കിനു േലാറികൾ വട്ടംകുളെത്ത കുന്നുകെള കഷണം
കഷണമായി കയറ്റിെക്കാണ്ടു േപായിരുന്നു. ആ കവി�
തയിൽ േപെരടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുന്നുകെളല്ലാം—
പന്തലംകുന്ന്, പൂത്രക്കുന്ന്, പുളിയാറക്കുന്ന്, പറക്കുന്ന്,
േചാലക്കുന്ന് … യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ്; ഇേപ്പാൾ
ഏെറക്കുെറ ഇല്ലാതായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതും.

േകരളെത്ത െനടുനീളത്തിൽ രണ്ടായി പകുേത്തക്കാവു�
ന്ന എക്സ് പ്രസ് പാതെയക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പരി�
സ്ഥിതിവാദികൾ ഉന്നയിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ്
ആ കവിത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ബഷീറിനും നാരായണി�
ക്കുമിടയിൽ ഉയർന്നുനിന്ന കൂറ്റൻ മതിലുേപാെല ആ
പാത മലയാളിെയ പ്രകൃതിയിൽനിന്ന് എേന്നക്കുമായി
മറച്ചുകളയുെമന്ന ഉത്കണ്ഠയിലാണ് കവിത അവസാ�
നിക്കുന്നത്.

“കാേറ്റ കടേല െതേങ്ങാലകേള
നാം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമാകാൻ േപാകുന്നു
ബഷീറിെന്റ കഥയിെല നാരായണി
ആകാശേത്തക്കു ചുള്ളിക്കെമ്പറിഞ്ഞതുേപാെല
നിങ്ങെളെന്തങ്കിലും അടയാളം കാട്ടണം
ഞാൻ േനാക്കിയിരിക്കും.”

ഞങ്ങൾ വട്ടംകുളത്തുകാർക്ക് ജീവിതംേപാെല കുന്നു
കുഴിയും ഇടകലർന്നതാണ് പ്രകൃതിയും. േമൽപ്പറഞ്ഞ
കുന്നുകളും അവയുെട താഴ്വരകളും േചർന്ന ഒരു ഭൂപ്രകൃതി�
യാണ് ഇവിടേത്തത്. കുന്നിൻപുറങ്ങളിൽ മിക്കതിലും
ഹരിജൻ േകാളനികൾ. െവള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകൾ.
പാവെപ്പട്ട െതാഴിലാളിക്കുടുംബങ്ങളുെട െചറ്റപ്പുരകൾ.
താഴ്വരകളിൽ േമൽജാതി ഭൂവുടമകളും ഇടത്തരക്കാരും
പാർക്കുന്ന ഓടിട്ട വീടുകൾ, െനൽവയലുകൾ, െതങ്ങു
കവുങ്ങു േതാട്ടങ്ങൾ, അമ്പലം പള്ളി, ബാങ്ക് വിളി, നാ�
മജപം. ൈവകുേന്നരങ്ങളിൽ മാത്രം ആൾത്തിരക്കുള്ള
െചറിയെചറിയ അങ്ങാടികൾ. നിരപ്പലകയിട്ട പീടിക�
മുറികൾ. നാടൻപണി െചയ്യുന്ന െതാഴിലാളികൾ രാവി�
െല കുന്നിറങ്ങിവരും. പണി കഴിഞ്ഞ്, വയേലാരെത്ത
െകാക്കർണിയിേലാ അമ്പലക്കുളങ്ങളിേലാ കുളി കഴി�
ഞ്ഞ് കുന്നുകയറിേപ്പാകും.

ഇറങ്ങിയും കയറിയും അങ്ങെന ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങിയ നാ�
ളുകൾ. മന്ദഗതിയിലുള്ള ജീവിതം. ൈവദ്യുതിയും െട�
ലിേഫാണും വാർത്താമാധ്യമങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ
പഴയകാലവും മണ്ണിേനാെടാപ്പം േലാറിയിൽ കയറി
േപായിക്കഴിഞ്ഞു. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാവൽപ്പഴം പറി�
ക്കാൻ കയറിയിരുന്ന േചാലക്കുന്നിെന്റ ഉച്ചിയിേലക്ക്
വളെരക്കാലത്തിനുേശഷം ഇയ്യിെട ഒന്നു കയറിേനാ�
ക്കി. സുഹൃത്ത് ശിഹാബുദ്ദീൻ െപായ്ത്തുംകടവും കൂെടയു�
ണ്ടായിരുന്നു.

ദയനീയമായിരുന്നു ആ കാഴ്ച. ഒരു ചക്ക െനടുെക മു�
റിച്ചുെവച്ചതുേപാെല കുന്നിെന്റ ഒരു ഭാഗം മുഴുവനായും
മെണ്ണടുത്ത് അഗാധമായ ഒരു ഗർത്തം രൂപെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു. വക്കത്തുനിന്ന് താേഴക്കു േനാക്കിയാൽ തല ചുറ്റും.
പണ്ട് സാക്ഷരതാക്കാലത്ത് പ്രചരണപ്രവർത്തനവുമാ�
യി കയറിയിറങ്ങിയ വഴികെളവിെട? അവിെടയുണ്ടാ�
യിരുന്ന െചറുമക്കുടിലുകൾ, അക്ഷരമാലാപ്പാട്ട് പാടിയ
വേയാവൃദ്ധകൾ? എല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽത്തെന്ന
മൺമറഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു.

ഒരു െകൗതുകത്തിനുേവണ്ടി ഗൂഗിൾ മാപ്പു തിരഞ്ഞു.
ഉപഗ്രഹദൃഷ്ടിയിൽ വട്ടംകുളത്തിെന്റ ശിേരാേരഖ കണ്ടു.
അങ്ങിങ്ങു വ്രണങ്ങൾ േപാെല കാണെപ്പടുന്ന അടയാള�
ങ്ങൾ മെണ്ണടുത്തുേപായ കുന്നുകളാെണന്ന് പഴമക്കാർക്കു
തിരിച്ചറിയാവുന്നേതയുള്ളു. അേതസമയം പാടേശഖര�
ങ്ങളുെട വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞുംവന്നു. പാടത്തിനു നടുവിലൂെട
ഒരു പാത വരുന്നു. ഇരുവശവും വീടു വരുന്നു. ഇേപ്പാൾ
വീടാണ് വയലിെല കൃഷി. മനുഷ്യർ െപരുകുന്നു, പിളരു�
ന്നു. അേപ്പാൾ െതാട്ടടുത്ത അഞ്ചുെസന്റുകൂടി മണ്ണിട്ടു തൂർ�
ക്കുന്നു. അങ്ങെനയങ്ങെന വീടുകൾ വരുന്നു. വയലിൽ
വിളഞ്ഞതു തിന്നിരുന്ന മനുഷ്യർ ഇന്ന് വയലിെനത്ത�
െന്ന തിന്നുന്നു.

‘മലകെള നീക്കം െചയ്യാൻ ശ്രമിച്ച വിഡ്ഢിയായ വൃദ്ധ’
എന്ന ൈചനീസ് നാേടാടിക്കഥ േലാകപ്രസിദ്ധമാണ്.
സംഘടിതമനുഷ്യാധ്വാനത്തിെന്റ അജയ്യതെയ പ്രകീർ�
ത്തിക്കുന്ന ഇക്കഥ മാേവാ തെന്റ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തി�
െന്റ പ്രചരണായുധമായി ഉദാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിപ്ര�
തിഭാസങ്ങെള മാനവരാശിയുെട വികാസത്തിന് പ്രതി�
ബന്ധങ്ങളായി കണ്ടിരുന്ന ആദിമകാലത്തിെന്റ യുക്തി�
കളാണ് ഇക്കഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആ മനു�
ഷ്യാധ്വാനംേപാലും േവണ്ടാതായിരിക്കുന്നു. മലകെള നീ�
ക്കാൻ ഇന്ന് മണ്ണുമാന്തിയുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകളുെട സംസ്കാ�
രം ഉറഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണിെന അതിെന്റ ഇരുമ്പുേകാരിക
േവേരാെട പിഴുെതടുത്ത് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മെറ്റാരിട�
ത്തു െകാണ്ടുവയ്ക്കും. പെക്ഷ അതിെന്റ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
അവെന വീണ്ടും വീണ്ടും വിഡ്ഢിയാക്കി നിലനിർത്തുന്നു
എന്നു മാത്രം.

നമ്മുെട ഇതിഹാസത്തിലുമുണ്ട് ഇതുേപാെലാരു ‘മല’-
മറിച്ചിൽ. ലങ്കയിൽ യുദ്ധം നടക്കുേമ്പാൾ ചത്തുവീണ
വാനരേസനെയ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ജാംബേവാ�
പേദശമനുസരിച്ച് മൃതസഞ്ജീവനി എന്ന മരുന്നു േതടി�
േപ്പായ ഹനുമാൻ ആ െചടി നിന്നിരുന്ന മലെയ െമാത്ത�
ത്തിൽ പറിെച്ചടുത്തെകാണ്ടുവരികയാണേത്ര ഉണ്ടായ�
ത്! എന്നാൽ കുറ്റം പറയരുതേല്ലാ. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ്
കക്ഷി അതിെന യഥാസ്ഥാനത്ത് െകാണ്ടുവയ്ക്കുകയും
െചയ്തു എന്നാണു കഥ.

എ ബി ടി പാർസൽ സർവ്വീസ് വാനുകളുെട പുറത്ത്
ഉള്ളംൈകയ്യിൽ ഒരു മലയും െവച്ച് വായുവിൽ പറക്കു�
ന്ന ഹനുമാെന്റ ചിത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മയുേണ്ടാ?
അതുേപാെല ഇരുമ്പുേകാരികയിൽ ഒരു മലയുംെവച്ചു
നീങ്ങുന്ന െജ സി ബി നാെള ൈദവത്തിെന്റ സ്വന്തം
നാടായ േകരളത്തിെന്റ േലാേഗാ ആേയക്കാം. അങ്ങെന
മരുന്നിനുേപാലും മലയില്ലാതാവുന്ന കാലത്ത് േദശമുദ്ര
നഷ്ടെപ്പട്ട മലയാളി േകവലം ആളിയായി ചരിത്രത്തിൽ
ഇടംപിടിക്കുകയും െചേയ്തക്കാം.

ഇത്രയും പണ്ട് എഴുതിെവച്ചതാണ്. ഇേപ്പാൾ ഒരു കൂട്ടി�
േച്ചർക്കൽകൂടി ആവാെമന്നു േതാന്നുന്നു. അത് കവിതാ�
വായനെയക്കുറിച്ചാണ്. കാേറ്റ കടേല എന്ന കവിത മാ�
തൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നേപ്പാൾ പല�
രും വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായി. അത് വ്യാപകമാ�
യി സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടു. ചർച്ച െചയ്യെപ്പട്ടു. പിൽക്കാലത്ത്
ഏഴാം ക്ലാസിെല മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾെപ്പടു�
ത്തുകയുമുണ്ടായി.

എന്നാൽ ആ കവിതക്കു കിട്ടിയ ഒരു വിമർശനം കൗതു�
കകരമായിരുന്നു.

ഉമ്മറേക്കാലായിൽനിന്ന്
രാത്രിയിൽ എടുത്തുവയ്ക്കാൻ മറന്ന കിണ്ടി
കളവുേപായതുേപാെല
വയൽക്കരയിലുള്ള ഒരു കുന്ന്
പുലർച്ചയ്ക്കു കാണാതായി.

എന്നാരംഭിക്കുന്ന കവിതയിെല കിണ്ടി ഒരു സവർണ്ണ�
ബിംബമാെണന്നും ഭൂമി നഷ്ടെപ്പടുന്ന ഒരു ജന്മിയുെട
നിരാശയാണ് കവിതയിൽ നിഴലിക്കുന്നത് എന്നുമായി�
രുന്നു വിമർശനം. ഇങ്ങെനെയാരു വായന ആ കവിതയ്ക്കു�
ണ്ടാകുെമന്ന് ഞാൻ തീെര പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. കിണ്ടി
എങ്ങെനയാണ് ഒരു സവർണ്ണബിംബമാകുന്നത്? തിള�
ക്കമുള്ള ഓട്ടുകിണ്ടിയായതുെകാേണ്ടാ? എന്നാൽ അലുമി�
നിയം, പ്ലാസ്റ്റിക്ക്, മണ്ണ് എന്നിവെകാണ്ടു നിർമ്മിക്കുന്ന
കിണ്ടികളും ഉമ്മറേക്കാലായിൽ െവക്കാറിേല്ല? പഴയ�
കാലത്ത് കാൽനടയായി വെന്നത്തുന്നവർക്ക് കാലുക�
ഴുകാനുള്ള െവള്ളം സംഭരിച്ചുെവച്ച ഒരു പാത്രം എേന്ന
അതിനു ധർമ്മമുള്ളു. ൈപപ്പും ടാപ്പും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത്
മുരലുള്ള കിണ്ടി ജലം സൂക്ഷിച്ചുപേയാഗിക്കാനുള്ള സൂ�
ത്രവുമായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചു നിരീക്ഷിച്ചാൽ എെന്താരു
മേനാഹരമായ കലാശില്പമാണ് കിണ്ടി! സൗന്ദര്യമൂല്യ�
വും പ്രേയാജനമൂല്യവും േചരുംപടി േചർന്ന ഈ കലാ�
സൃഷ്ടി വിഭാവനം െചയ്ത ആദിമൂശാരി ആരായിരിക്കും?
മലർത്തിെവച്ചാൽ ജലസംഭരണി. കമഴ്ത്തിെവച്ചാൽ ഒരു
ഗണപതിവിഗ്രഹം!

അങ്ങെനയിരിെക്ക, വട്ടംകുളത്ത് ഒരു പരിസ്ഥിതിസ�
േമ്മളനം നടന്നു. അതിെല മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ കാേറ്റ കട�
േല എന്ന കവിതയിെല ആദ്യവരികൾ ഉദ്ധരിച്ചു. കാ�
ണാതായ കുന്നിെന കിണ്ടിേയാടു സാദൃശ്യെപ്പടുത്തിയ�
തിെല ഔചിത്യെത്ത അഭിനന്ദിച്ചുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദ�
ഹം ആരംഭിച്ചത്. കുന്നുകൾ പ്രകൃതിയിെല ജലസംഭ�
രണികളാണ്. വർഷകാലത്ത് വയേലലകളിൽ െകട്ടി�
ക്കിടക്കുന്ന െവള്ളെത്ത സമീപത്തുള്ള കുന്നുകൾ മുകളി�
േലക്കു വലിെച്ചടുക്കുകയും േവനൽക്കാലത്ത് അതിെന
കിണറുകളിേലക്കും കുളങ്ങളിേലക്കും തിരിച്ചുവിടുകയും
െചയ്യുന്നുവേത്ര! േകശികത്വം (Capillary action) ആണ്
ഈ പ്രതിഭാസം. ഭൂഗുരുത്വത്തിെനതിരായി ദ്രാവകം
സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിൽക്കൂടി മുകളിേലക്കുയരുന്നേതാ
താഴുന്നേതാ ആയ പ്രവർത്തനം.

ഈ നിരീക്ഷണം എനിക്ക് പുതിെയാരറിവായിരുന്നു.
വാസ്തവത്തിൽ ആ കവിതെയഴുതുന്ന സമയത്ത് എെന്റ
മനസ്സിൽ േകശികത്വേമാ സവർണ്ണതേയാ ഉണ്ടായിരു�
ന്നില്ല. കിണ്ടിയുെട ആകൃതിയല്ല പ്രകൃതിയാണ് അതി�
െന ഒരു ബിംബമായി സ്വീകരിക്കാൻ എെന്ന പ്രേചാദി�
പ്പിച്ചത് എന്നു േതാന്നുന്നു. അത്രേമൽ സ്വാഭാവികമായ
ഒരു തിരെഞ്ഞടുപ്പായിരുന്നു അത്. ഒരാളുെട വായന�
യിൽ വിമർശനവിേധയമായ അേത വസ്തു മെറ്റാരാളുെട
വായനയിൽ പ്രശംസനീയമായി മാറുന്ന കൗതുകകരമാ�
യ പാഠേഭദങ്ങൾ.

കൃതി ഒരു കൃഷിഭൂമിയാെണന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര ശരി!
വായനക്കാരാണ് അതിൽ വിതയ്ക്കുന്നതും വിളെവടുക്കു�
ന്നതും. കൃഷിഭൂമി കർഷകെനങ്കിൽ കൃതിഭൂമി വായന�
ക്കാരനുള്ളതാണ്.

□
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പി.പി.രാമചന്ദ്രൻ
കവി, എഡിറ്റർ, പരിഭാഷകൻ. അഞ്ചു
കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്കു േവ�
ണ്ടി ഏതാനും കഥാപുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘കാെണക്കാെണ’
എന്ന കവിതാസമാഹാരം 2002 ൽ േകരള
സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം േനടി.
അക്കാദമികളുെട േദശീയ കവിസേമ്മ�

ളനങ്ങളിലും ശില്പശാലകളിലും പെങ്കടുക്കാറുണ്ട്. കവിതയ്ക്കു
മാത്രമായി ഹരിതകം േഡാട് േകാം എെന്നാരു ഓൺൈലൻ
േജണൽ ആരംഭിച്ചു. പട്ടാമ്പി േകാേളജിൽ നടത്തിവരാറുള്ള
‘കവിതയുെട കാർണിവ’ലിെന്റ മുഖ്യ സംഘാടകരിെലാരാൾ.
കൂടുതലറിയാൻ:

• https://ppramachandran.in/about-me/

• https://www.poetryinternational.org/…Ramachandran
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https://www.poetryinternational.org/pi/site/poet/item/14005/27/PP-Ramachandran


പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്േക്ടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു�
കെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും 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 മിനിട്ടുകൾ�
ക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ,
സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാ�
ണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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