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പ്രതികരണങ്ങൾ

അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്: ചിന്താവിഷ്ട�
യായ സുമംഗല

രാജൻ പടുേതാൾ: അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിെന്റ
കഥ ബഷീറിെന്റ ‘ഭൂമിയിെല അവകാശികൾ’ ഓർമി�
പ്പിച്ചു. നല്ല കഥ.

ഐറിസ് േകായ്  ലിേയാ: അസാമാന്യമായ കഥ.
ബഷീറിെന്റ ഭൂമിയുെട അവകാശികൾ വായി�

ച്ചേപ്പാെഴല്ലാം കഥാകാരെന്റ പരിസ്ഥിതി േബാധ�
െത്ത സേന്താഷേത്താെട സ്വീകരിച്ചേപ്പാൾ ഒട്ടു് നീറ്റ�
േലാെട േബപ്പൂരിെല സുൽത്താേനാടു് മനസ്സു് േചാദി�
ച്ചിരുന്നു… പ്രപഞ്ചത്തിെല േകാടാനുേകാടി ജീവജാ�
ലങ്ങൾെക്കാപ്പം ആ മനസ്സു് നീങ്ങിയിട്ടും എേന്ത വീട്ടു�
കാരിെയ ഒരു ജീവിശത്രുവാക്കിത്തീർത്തതു് എന്നു്…
സ്വാഭാവികമായും പ്രകൃതിയുമായി ഇഴുകിേച്ചർന്നു്
ജീവിക്കുന്നവരേല്ല െപണ്ണുങ്ങൾ എന്നു്…

ഇതാ അതിനുത്തരവുമായി ഒരു സുമംഗല! വി�
കസനവുമായി പ്രകൃതിെക്കതിെര, ജീവിവർഗത്തി�
െനതിെര, ആൺക്രൗര്യം അവിേവകിയാകുേമ്പാൾ
നമുക്കും സുമംഗലയുെട േനാേവറ്റുന്ന ഉണർത്തുപാട്ടു്
മറന്നുേപാകാെത െചാല്ലിയുറപ്പിക്കാം…

“ബയ്  േലാട്ടു് േപാലാ,േണ
ബൗതീറ്റു് ബീേണ്വാകും
എടേത്താട്ടു് േപാലാ,േണ
എരടീറ്റു് ബീേണ്വാകും
ബലേത്താട്ടു് േപാലാ,േണ
ബയിെതറ്റി െകായേഞ്ഞാകും
സീതെന്ന േപാേയ്ക്കാേണ
സീേതനേപ്പാെല നീർേന്നാേണ.

കാസർേഗാഡിെന്റ തനതു വാെമാഴി സൃഷ്ടി�
ക്കുന്ന അതിശക്തമായ പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയം ഈ
കഥെയ കാലാതീതമാക്കും.

നന്ദി സായാഹ്ന! ഈ പകലിനു്…

അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്: നാട്ടുപാട്ടിെല നാലാമ�
െത്ത വരിയിെല വാക്കു്-നീർേന്നാേണ-എന്നാണു്.
നിവർന്നു് നടക്കൂ എന്നു്. അക്ഷരെത്തറ്റു് െടക്സ്റ്റിൽ
വന്നു േപായിട്ടുണ്ടു്. നല്ല വാക്കുകൾക്കു് നന്ദി.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: മനസ്സു നിറഞ്ഞു.

വി.എച്ച്.നിഷാദ്: അംബികാസുതൻ മാഷിെന്റ ‘ചി�
ന്താവിഷ്ടയായ സുമംഗല’ പല അടരുകളുള്ള കഥ.
െകാേറാണക്കാലം പല മലയാള കഥകളിലും വന്നു
തുടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ഇത്ര സ്വാഭാവികമായി വന്നു
കാണുന്നതു് ആദ്യം. വായന ഹൃദ്യം. കഥയുെട പാ�
രിസ്ഥിതിക ദർശനം ചർച്ച െചയ്യെപ്പേടണ്ടതുണ്ടു്.
അഭിനന്ദനങ്ങൾ മാേഷ.

ബിജു എ ആർ: അംബികാസുതൻ മാഷുെട ചിന്താവി�
ഷ്ടയായ സുമംഗല കഥ നന്നായിട്ടുണ്ടു്. കാവും പാ�
മ്പും ജീവികളും സുമംഗലയും ഓർമ്മയിെല അമ്മമ്മ�
യും പാട്ടുകളും ഗംഭീരമായി. പാറ്റ, ഉറുമ്പു്, പല്ലി, പാ�
മ്പു് ആദിയായ സഹജീവികേളാടുള്ള ഭർത്താവിെന്റ
ക്രൂരത ഭംഗിയായി ചിത്രീകരിച്ചു. പാമ്പിെന ഉപദ്ര�
വിക്കുന്നതിൽ മകൻ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതിൽ കൂടി പു�
രുഷൻ തെന്റ ൈകപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്ന അമ്മയുൾ�
െപ്പട്ട ആവാസവ്യവസ്ഥെയന്ന ചിത്രം പൂർത്തിയാ�
ക്കി. സുമംഗലയുെട നഷ്ടെപ്പടുന്ന സ്വത്വം വീെണ്ടടു�
ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണു് എകാന്തതയിെല പാട്ടും
ഉഞ്ഞാലാട്ടവും. എല്ലാം െകാെന്നാടുക്കുന്ന ഭർത്താ�
വിെന്റ ‘ജഗദീശൻ’ എന്ന േപരിലും ഒരു ൈവരുദ്ധ്യം
മാഷ് െകാണ്ടുവന്നു. എല്ലാം മേനാഹരം മാേഷ…

നന്ദിനി േമേനാൻ: അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിെന്റ ചി�
ന്താവിഷ്ടയായ സുമംഗല…

ഇനി സുമംഗലക്കു് ചിന്ത െവടിയാം. മേണ്ണാടു
മണ്ണായി തീരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ജഗദീശ്വരെന്റ
കാറ്റും െവളിച്ചവും കടക്കാത്ത വാസസ്ഥലം. എത്ര
വലയും ശീലയും ഇട്ടു് മൂടി മറച്ചാലും തലതിരിഞ്ഞ
ആവാസ വ്യവസ്ഥയിേലക്കു് തുരന്നു് േകറുന്ന പ്രകൃ�
തി. നല്ല കഥ.
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E.Madhavan: Chandralekha (Translation)

കരുണാകരൻ: അേത ആഹ്ലാദം, ചന്ദ്രേലഖയുെട ഇം�
ഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് വായിച്ച
ദിവസം,  ഇ. മാധവെനയും  പരിചയമായി. ഇ.
ഹരികുമാറിെന വായിക്കുേമ്പാൾ ഇടേശ്ശരിെയയും
ഓർക്കുമായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ മെറ്റാരു മകനും.  കഥ 
ഓർമ്മയുെട  കലകൂടി ആവുന്നതിനും   മുമ്പു്, എഴു�
ത്താവുന്നതിനും  മുമ്പു്, വാെമാഴിയായി കഴിയുന്ന
അേത ദിവസങ്ങളിൽ,  അതിെന്റ പരിഭാഷകെരയും
കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം:  ഒരു കഥയുമായി പലരും
പല ഭാഷകളിേലക്കു് പിെന്നയായിരിക്കും പുറെപ്പട്ടി�
രിക്കുക!

ഇ.മാധവൻ: സേന്താഷം. കുറവുകൾ ഉണ്ടു്. ക്ഷമിക്ക�
ണം. പരിഭാഷ എന്ന കലെയ സംബന്ധിച്ച ഈ ചി�
ന്ത എെന്ന വളെര സ്വാധീനിക്കുന്നു. നന്ദി!

െക.ജി.എസ്: കരുണാകാരെന്റ ഈ കഥയുെട പല
േകന്ദ്രങ്ങളിൽ നാനാർത്ഥനിർഭരവും സൂക്ഷ്മസാന്ദ്ര�
വുമായ ഒരു മണം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. കാണാവ�
ഴികളിെല മനസ്സഞ്ചാരങ്ങളുെട ഈണം, ഭാഷ. ഇ.
മാധവെന്റ മേനാഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ് ചന്ദ്രേലഖയിലും
വഴിയുന്നു ആ സംഗീതം. ഇരുവർക്കും ബേല.

ഇ.മാധവൻ: നന്ദി, സേന്താഷം. അെത, സൂക്ഷ്മസാന്ദ്ര�
മായ ആ മണം തെന്ന!

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: അെത, നമുക്കു് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ്
പരിഭാഷകരുെട കുറവുണ്ടു്. ആെകയുള്ള നാലഞ്ചു
േപർ േനാവൽ പരിഭാഷകളുെട തിരക്കിലാണു്,
അവെര കുറ്റം പറയാനാവില്ല—ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസാധ�
കർക്കു് േനാവലുകേളാടാണു് പ്രിയം. അതുെകാണ്ടു
തെന്ന മലയാളത്തിെല ഏറ്റവും സജീവവും പരീക്ഷ�
േണാന്മുഖവും ൈവവിധ്യ സമ്പന്നവുമായ സാഹി�
ത്യ വിഭാഗം െചറുകഥയാെണന്നും കഥയിൽ നാം
ഒരു പേക്ഷ, മെറ്റല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകെളക്കാളും
മുൻപിലാെണന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മലയാളിക�
ളുെട േലാകത്തിന്നു പുറത്തു് അറിയെപ്പടാെതയും
ഇരിക്കുന്നു. മാധവിക്കുട്ടി, ടി. പത്മനാഭൻ, എം. ടി.,
ലളിതാംബിക അന്തർജനം, സരസ്വതിയമ്മ: ഇവർ�
ക്കിപ്പുറമുണ്ടായ ഉത്തമരചനകൾ പരിഭാഷ െചയ്യ�
െപ്പടാതിരിക്കുന്നു, അഥവാ സമാഹരിക്കെപ്പടാതി�
രിക്കുന്നു. േനാവൽ പരിഭാഷ ഏതാണ്ടു് ഉടനടി നട�
ക്കുന്നുണ്ടു്, േപ്രമാ ജയകുമാർ, േദവിക, ഫാത്തിമ,
യാസർ അങ്ങിെന കുറച്ചു േപരുെട ഉത്സാഹം. വി�
ജയനും മുകുന്ദനും സാറാ േജാസഫും എൻ.എസ്.
മാധവനും ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണനും െക.ആർ. മീരയും
രാമനുണ്ണിയും സുഭാഷ് ചന്ദ്രനും ഇ. സേന്താഷ് കുമാ�
റും എല്ലാം മലയാളികളല്ലാത്തവർക്കു് േനാവലിസ്റ്റു�
കൾ എന്ന നിലയിൽ പരിചിതർ. എസ്.െക. െപാ�
െറ്റക്കാട്ട്, സക്കറിയ, േമതിൽ, മുകുന്ദൻ,വിജയൻ,
ഉണ്ണി, ആർ.—ചില സമാഹാരങ്ങളുണ്ടു്. ആധുനി�
കരുെട തലമുറയ്ക്കു് േശഷമുള്ളവരുെട—മാധവൻ,
ടി.ആർ., േമതിൽ, കരണാകരൻ, സേന്താഷ് എച്ചി�
ക്കാനം, േജാർജ് േജാസഫ്, േതാമസ് േജാസഫ്,
എസ്. ഹരീഷ്, വി.ആർ. സുധീഷ്, വിനയ് േതാമ�
സും യമയും ഫ്രാൻസിസ് െനാ െറാണയും വെര
ഒരു 30 േപെരങ്കിലും പറയാം—േവണ്ട േപാെല പ്ര�
തിനിധാനം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ല. (കവിതാരംഗേത്തയ്ക്കു്
കടക്കുന്നില്ല. അവിെട പ്രതിനിധാനത്തിെന്റ വലിയ
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടു്.) അേപ്പാൾ മാധവനു് പിടിപ്പതു േജാ�
ലിയുണ്ടു്, പരിഭാഷെയ സമ്പന്നമാക്കാനും സ്വയം
വാഗ്ശക്തനാകാനും. െചറിയ ചില മാറ്റങ്ങളും തി�
രുത്തലുകളും െകാണ്ടു് ഈ പരിഭാഷെയ ഇനിയും
നന്നാക്കാൻ കഴിയും. അതു് മാധവെന്റ ഇ-െമയ്ൽ
കിട്ടിയാൽ ഞാൻ േനരിെട്ടഴുതിെക്കാള്ളാം. നന്ദി,
നെല്ലാരു കഥ രണ്ടു കുറി വായിച്ച ആഹ്ലാദവും.

അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്: അെത. ശരിയാണു്. നല്ല
കഥ.

ഇ.മാധവൻ: വിലെപ്പട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ ആദരേവാെട
സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇനിയും നന്നാക്കാനുണ്ടു്. അങ്ങയു�
െട ശ്രദ്ധ ഇതിേലക്കു് വരുന്നതിൽ വലിയ സേന്താ�
ഷവും.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: എഴുതാം. ചില െഡഡ് ൈലനുകൾ.
േസ്നഹം.

ഇ.മാധവൻ: സൗകര്യം േപാെല മതി. കഥ അർഹിക്കു�
ന്ന വിവർത്തനം ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം.



ലളിതാ െലനിൻ, േഡാ.െക.എസ്. രവികു�
മാർ: െപണ്മയുെട ജനിതകങ്ങൾ

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: േപശീബലമുള്ള കവിതകൾ—
പേണ്ട ശ്രദ്ധിച്ച കവി. നന്നായി.

െക.എച്ച്.ഹുൈസൻ: ലളിതാ െലനിൻ എനിക്കു ടീ�
ച്ചറാണു്. എഴുത്തുകാരനും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർ�
ത്തകനുമായ െലനിൻ മാഷ് എെന്റ ജീവിതം വഴി�
തിരിച്ചുവിട്ട സുഹൃത്തും. ൈലബ്രറി സയൻസ് പഠി�
ക്കാനായി 1980-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്തത്തുേമ്പാൾ
ടീച്ചർ അന്നു് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റിൽ ലക്ചറർ ആണു്.
അന്നു തുടങ്ങിയ ഗുരുശിഷ്യബന്ധം ഇന്നും തുടരുന്നു.
സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മലയാ�
ളഗ്രന്ഥസൂചിയുെട 9-ാം വാല്യത്തിെന്റ പണി രണ്ടു�
വർഷം മുമ്പു് ടീച്ചർ ഏെറ്റടുക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ സാ�
േങ്കതിക നിർവ്വഹണം വിശ്വാസപൂർവ്വം ഏല്പിച്ചതു്
എെന്നയായിരുന്നു. അതിൽ അേശാൿകുമാറും പി�
ന്നീെടത്തി. മൂന്നുമാസം മുമ്പു് ആ േപ്രാജക്റ്റ് വിജയ�
കരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. യൂണിേകാഡ് അടിസ്ഥാ�
നെപ്പടുത്തി മലയാളത്തിെന്റ ഭാവി ഗ്രന്ഥവിവരവ്യ�
വസ്ഥ ചിട്ടെപ്പടുത്താനുള്ള അേനകം നൂതനാശയ�
ങ്ങൾ അക്കാദമിക്കു സമർപ്പിച്ചാണു് ടീച്ചർ േപ്രാജക്റ്റ്
അവസാനിപ്പിച്ചതു്.

മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട അദ്ധ്യാപനത്തിനിടയി�
ലും സാഹിത്യത്തിലുള്ള സർഗ്ഗാത്മകത ടീച്ചർ നില�
നിറുത്തി. േകരളസമൂഹത്തിലരേങ്ങറുന്ന നാമജപ�
േഘാഷയാത്രകളുെട അപകടം ഒരു വിശ്വാസിയാ�
യിരിെക്കതെന്ന ടീച്ചർ ആദ്യംമുതേല തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
കലഹത്തിെന്റ സ്വരത്തിൽ നാല്പത്തഞ്ചുവർഷങ്ങളാ�
യി അനുശീലിച്ചുേപാരുന്ന വാക്കുകളുെട സംഗീതം
വിെട്ടാഴിയുന്നില്ല. സ്ത്രീ എന്നതു് ടീച്ചർക്കു് സ്വന്തം സ്വ�
ത്വം മാത്രമല്ല പീഢനങ്ങേളയും അവേഹളനങ്ങേള�
യും ധീരമായി െചറുക്കാനുള്ള കവചവും വാക്കും മാ�
തൃത്വവുമാണു്.

ആദ്യസമാഹാരം ‘കരിങ്കിളി’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു്
രണ്ടുവർഷം കഴിയുംമുേമ്പ 1978-ൽ അതു വായിക്കാ�
നിടയായി. ‘അനസൂയ’ എന്ന കവിത കവി പി. ഉദ�
യഭാനുവിേനാെടാപ്പം എത്ര പ്രാവശ്യമാണു് വായി�
ച്ചതും പാടിയതും! അരനൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ടീച്ചെറഴു�
തിയ എല്ലാ കവിതകളും ടീച്ചറിേപ്പാൾ സമാഹരിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. ക്രിേയറ്റീവ് േകാമൺസിൽ,
സായാഹ്നയിൽ, രചനയിൽ എല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരി�
ക്കണെമന്നാണു് ടീച്ചറുെട ആഗ്രഹം.

ഇന്നു് സായാഹ്ന ഓേരാ ദിവസവും പ്രകാശി�
പ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാള അക്ഷരങ്ങളുെട
സൗന്ദര്യത്തിെനാപ്പം 1999 മുതേല ടീച്ചർ സഹയാ�
ത്രികയായി. അങ്ങെനെയാരു സാഹിത്യകാരേനാ
സാഹിത്യകാരിേയാ ടീച്ചെറേപാെല മെറ്റാരാളില്ല.
രചന സേമ്മളനത്തിെന്റ സമർപ്പണവാക്യം നിത്യ�
ൈചതന്യയതിക്കായി എഴുതിേച്ചർത്തതു് ടീച്ചറാണു്.
രചനയുെട കാമ്പയിൻ െകട്ടടങ്ങി േപാകുെമന്നു് വ്യ�
സനിച്ച നാളുകളിെലാെക്ക ടീച്ചറുെട വാക്കുകൾ മരു�
ഭൂമിയിെല മഴേപാെല പ്രത്യാശകൾ സമ്മാനിച്ചു.
“എവിെടയാെണെന്റ അക്ഷരം? അരിയ ഹൃദയമ�
ന്ത്രാക്ഷരം?” എന്നു് രചന പിറക്കുംമുേമ്പ ടീച്ചറിൽ
േവവലാതിയായി പടർന്നിരുന്നു.

െക.ജി.എസ്: ലളിതാ െലനിെന്റ കവിതകളുെടയും
കവിയുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തിെന്റയും സ്കാനിംഗ്
നന്നായി. രവികുമാർ, ഹുൈസൻ, പ്രസക്തമായ വീ�
െണ്ടടുപ്പുകൾ.

ഇ.മാധവൻ: ജീവിതം നൽകുന്ന തീവ്രമായ അനുഭവ�
ങ്ങൾ! അവ കവിതയിലൂെട വല്ലാത്ത വ്യസനം ഹൃ�
ദയത്തിേലക്കു് പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു. വായനക്കാരെന
നന്മ എന്ന സാദ്ധ്യത ൈകവിടാതിരിക്കാൻ േപ്രരി�
പ്പിക്കുന്നു. ശക്തയായ കവിെയ നമസ്കരിക്കുന്നു.

രാജൻ പടുേതാൾ: “വിഷം തീണ്ടി നീലിച്ചു നിൽക്കുന്നു
വാനം” ഇതിൽക്കൂടുതൽ എന്തു പറയാൻ!

േസതുമാധവൻ എം പി: ടീച്ചറും െലനിൻമാഷും ഉൾ�
െപ്പട്ടവർ എഴുതിയ, മാഷ് എഡിറ്റ് െചയ്തു് തിരുവന�
ന്തപുരം െസ്റ്റസ് പബ്ലിേക്കഷൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
േകരളത്തിെല ഗ്രന്ഥശാലാപ്രസ്ഥാനം എന്ന മിക�
ച്ച പുസ്തകം ഓർമ്മവരുന്നു. ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന
േകാപ്പി കാണുന്നില്ല. പല ഇന്റർവ്യൂവിനും അതിെന്റ
തുടർവായന സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അടുത്തു് പരിചയമി�
ല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒന്നു രണ്ടു തവണ കണ്ടേപ്പാഴും സം�
സാരിച്ചേപ്പാഴും ടീച്ചറുെട സൗമ്യമായ, പരിഗണനാ�
പൂർവ്വമായ െപരുമാറ്റം മറക്കാനാവാത്തതാണു്.

എം.എച്ച്.സുൈബർ: ഇഫ്രീത്തുകൾ

ഇ.മാധവൻ: കഥ ഇഷ്ടെപ്പട്ടു. അപൂർവ്വമായ ഒരു മനു�
ഷ്യബന്ധത്തിെന്റ ആർദ്രതയിൽ െവളിവായി കിട്ടു�
ന്ന വലിയ സത്യങ്ങൾ! കഥാകൃത്തിനു് നന്ദി, അഭിന�
ന്ദനം!



സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:

ജമുന: ശബ്ദതാരാവലിയുെട മൂന്നാംവട്ട തിരുത്തൽ സം�
രഭത്തിേലയ്ക്കു് നമ്മൾ കടക്കുകയാണു്. അതിെന്റ
ആദ്യപടിയായി 578 പുറങ്ങളുള്ള “അ” എന്ന ആദ്യാ�
ക്ഷരത്തിെന്റ തിരുത്തൽ പകർപ്പു് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്.
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അംഗങ്ങൾ മുൻ പകർപ്പുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ച എല്ലാ െതറ്റുകളും ഇതിൽ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
ഓേരാ പുറത്തിലും ഇടതു മാർജിനിൽ ചുവന്ന നിറ�
ത്തിൽ വരിനമ്പ്രയും, െഹഡറായി യഥാക്രമം ആദ്യ�
വാക്കു്, അവസാനവാക്കു്, പുറം നമ്പ്ര എന്നിവയും
െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഫൂട്ടറായി ഇടതു വശത്തു് “സായാ�
ഹ്ന റിേട്ടൺസി”േലയ്ക്കുള്ള ലിങ്കും വലതു വശത്തു്
േസ്രാതസ്സ് ഉള്ളടക്കം െചയ്യുന്ന ഫയലിെന്റ േപ�
രും, വലതു മാർജിനിൽ േസ്രാതസ്സിെല വരിനമ്പ്രയും
ആണു് ഇളം കറുപ്പു നിറത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതു്.

എത്രേത്താളം പ്രാവശ്യം ഈ പിഡി എഫിലൂെട
കേണ്ണാടിക്കാേമാ അത്രയും നന്നു്, കൂടുതൽ െതറ്റു�
കൾ കണ്ണിൽെപ്പടാൻ സാദ്ധ്യതേയറുന്നു. അങ്ങ�
െന കെണ്ടത്തുന്ന െതറ്റുകൾ പുറം, വരി നമ്പ്രകൾ
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സായാഹ്ന റിേട്ടൺസിൽ (https://
chat.whatsapp.com/J49mEuIJoA4LiL30yEPlRr)
അറിയിക്കുക.

ഈ പിഡിഎഫിൽ നിന്നും അക്ഷരങ്ങൾ നഷ്ട�
െപ്പടാെത പാഠം േകാപ്പി-േപസ്റ്റ് െചയ്യുവാൻ കഴിയും
വിധമാണു് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. മാത്രവുമല്ല, െതറ്റു
കണ്ടമാത്രയിൽ തെന്ന “സായാഹ്ന റിേട്ടൺസിൽ”
അനായാസം െചല്ലുവാനായി ഓേരാ പുറത്തിലും ഫൂ�
ട്ടറായി ലിങ്കു നൽകിട്ടുമുണ്ടു്. അതു് േവണ്ടവിധം പ്ര�
േയാജനെപ്പടുത്തുക.

(ഒൿേടാബർ 4 മുതൽ 10 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ ലക്ക�
ത്തിലുള്ളതു് ).
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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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