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പ്രതികരണങ്ങൾ

വി. െക. െക.: രേമഷ് ഗാന്ധിവക്കീൽ
േതാമസ് ഏബ്രഹാം: വി. െക. െക. രേമഷിെന്റ കഥ
ഉൾെക്കാണ്ടു. ഇങ്ങിെന േവണം കഥ എഴുതുവാൻ
എന്നാെണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നതു്. പൂരിപ്പിക്കുവാൻ
ഒരുപാടു് കാര്യം വായനക്കാെരനു് ബാക്കി വയ്ക്കുക.

െക. ദാേമാദരൻ: ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ
മാർക്സ്
െക. ജി. എസ്.: ശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ്, ദാേമാദ
രൻ… തീവ്രം, ഈ ദീപാവലി.
അവകാശങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും
നീതിക്കും ചുറ്റും
വിളെക്കല്ലാം മറച്ചു നിവരുന്ന തടവറമതിലു
കളും… ഇന്നു്
അങ്ങെനയുെമാരു നിശ്ചല ദീപാവലി
ദൃശ്യവും.

ഒ. വി. ഉഷ: സുന്ദരം… ശിവം… സത്യം…
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ഉഷയുെട യാത്രക്കുറിപ്പു് നന്നായി.
ഋേഗ്വദ പ്രാർത്ഥന ആവർത്തിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ പ്ര
കൃതിയുമായുള്ള ലയം പുനഃസ്ഥാപിക്കെട്ട. ഇനി േക
രളത്തിൽ വരുേമ്പാൾ േപാകാൻ ഒരിടം കൂടിയായി.
നന്ദി.
വസന്തൻ: കഥകളും എഴുതാറുണ്ടു്. അടുത്തയിെട മാതൃ
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ‘കിളിമരത്തിെന്റ വീടു് ’ കഥ പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.
സി. റ്റി. മുരളി : സുന്ദരം… ശിവം… സത്യം…
പശ്ചിമഘട്ട പ്രാന്തത്തിെല െസന്തുരുണിക്കാടി
നപ്പുറെത്ത േറാസ് മലയടിവാര സന്ദർശനത്തിെന്റ
കുളിർമ്മയുള്ള വിവരണം.
ഒരുനാളെത്ത പരിപാടിയിൽ നിന്നും രണ്ടുനാ
ളേത്തതും പിെന്ന ഒരു വാരേത്തതുമാക്കി മാറ്റാൻ
മാത്രം വശ്യതയാർന്ന, ഋേഗ്വദ മധുമതീ സൂക്തം മന
സ്സിൽ അനുരണം െചയ്യിച്ച, മനുഷ്യെന പ്രകൃതിയി
േലക്കു് ആഗിരണം െചയ്യുന്ന അനുഭൂതി. ഒരിക്കൽ
ക്കൂടി തിരിച്ചുവരുെമന്നു് മനസ്സിലുറപ്പിക്കാൻ േപ്രരി
പ്പിക്കുന്ന അനുഭവം.
‘ഇന്നെത്ത േലാക ജീവിതത്തിെന്റ കാലുഷ്യ
ങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ആധികൾക്കിടയിൽ േറാസ് മല
യിെല പ്രകൃതിേയാടു് കൃതജ്ഞത േതാന്നി. അവി
ടെത്ത സൗന്ദര്യം ആന്തരികമായ സൗന്ദര്യാനുഭൂ
തിയായി പകർന്നു കിട്ടി. ആ അനുഭൂതി മംഗളകര
മായി േതാന്നി. അതു് പ്രകൃതിയുെട കാരുണ്യ ഭാവ
ത്തിെന്റ സത്യം പ്രകാശിപ്പിച്ചു. സുന്ദരം… ശിവം…
സത്യം…’
ശ്രീേദവി കർത്താ: ഈ വനസ്ഥലിയിൽ സജിത്തും
ഞാനും േപായിട്ടുണ്ടു്. അതി സുന്ദരമാണു് േറാസ്
മല. എന്നാൽ എല്ലാ മലവാസികെളയും േപാെല
അവിെടയുള്ള ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യർക്കും താെഴ എത്തി
പട്ടണ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനാണു് താല്പ
ര്യം. അതു് െകാണ്ടു പലരും േറാസ് മല ഇറങ്ങിക്ക
ഴിഞ്ഞു. നല്ല കാര്യം. സത്യത്തിൽ മലേയാര പ്രേദ
ശത്തും കാടിേനാരങ്ങളിലും താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ
ക്കു് അവിെട തുടരാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം
ഉടനടി മാറ്റിപാർപ്പിക്കുന്നതാണു് നല്ലതു്. ഇത്തരം
പ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്നു പരമാവധി മനുഷ്യെരാഴിഞ്ഞു
േപാകുകുകയും ഒഴിഞ്ഞ ഇടങ്ങൾ കാടു് തിരിച്ചു പി
ടിക്കുകയും േവണം. സത്യത്തിൽ േറാസ് മലയിൽ
ഞങ്ങെളത്തുേമ്പാൾ ആ സ്ഥലെത്തക്കുറിച്ചു അധി
കമാർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. അറിയാതിരിക്ക
െട്ട എന്നു് കരുതി ആ യാത്രെയക്കുറിച്ചു അധികം
ആേരാടും പറയുകേയാ എഴുതുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.
ഇേപ്പാൾ ൈബക്കുകാരുെട പറുദീസ ആയി എന്നു്
ഉഷേച്ചച്ചി എഴുതിയതു് വായിച്ചു ഹൃദയം തകർന്നു
േപാകുന്നു… ഇനി എന്തായിത്തീരും താമസിയാെത
ആ മേനാഹര പ്രകൃതി. നിർബാധം വിഹരിക്കുന്ന
മൃഗങ്ങളുെട ആ െകാച്ചു പച്ച േഗഹെത്തെയങ്കിലും
വിേനാദ ഭ്രാന്തരായ മനുഷ്യർ െവറുെത വിടെട്ട.
ഷബ്ന മറിയം: സുന്ദരം… ശിവം… സത്യം…
ഈ െകാേറാണക്കാലത്തു് വായനക്കാരിൽ
ഏറ്റവുമധികം അനുഭൂതികളുണർത്താനാവുക യാ
ത്രാക്കുറിപ്പുകൾക്കു്, യാത്രാപുസ്തകങ്ങൾക്കാെണന്നു്
േതാന്നുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും െകട്ടിട്ടങ്ങളുെട
അകത്തളങ്ങളിൽെപ്പട്ടു് നട്ടം തിരിയുേമ്പാൾ ഈ
വായന തരുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും
അത്രമാത്രം വലുതാണു്. അതും ഇത്ര മേനാഹരമാ
യി ആ പ്രകൃതിെയ നമ്മളിേലക്കു് ആവാഹിക്കുന്ന
പദപ്രേയാഗങ്ങളും കൂടിയാകുേമ്പാൾ. േറാസ് മലയി
െല പ്രകൃതിെയക്കുറിച്ചു്, അതിെന്റ ആന്തരികാനുഭവ
ങ്ങെളക്കുറിച്ചു്, വിവരിച്ചതിനു് നന്ദി.

കരുണാകരൻ: ജന്മദിനം
െക. ജി. എസ്.: കിട്ടാെത േപായ കയ്യടികൾ പ്രാവുക
ളായി ചിറകടികളായി മാറിയതും ഇന്ദ്രജാലം. േപാ
ക്കറ്റടിക്കാരൻ തന്ന ചീട്ടുകളിൽ ഒരു െചറു വിജയം
പല മൂല്യങ്ങളായി കയ്യടിയും ചിറകടിയുമില്ലാെത തി
രിെച്ചത്തിയതു് േവെറാരിന്ദ്രജാലം.
നമ്മുേടതാവാത്ത സമയം ഒരിക്കൽ നമ്മുെട
കാലി ഖജനാവിലും വന്നു് വീഴുെമന്നു് ഏെതങ്കിലു
െമാരു െപരും തൂണിെന്റ െപരും നിഴൽ കാണിക്കു
ന്നതും ഇന്ദ്രജാലം. കരുണാകരെന്റ കഥ തെന്ന
കയ്യടക്കമുള്ള ഇന്ദ്രജാലം.
ഇന്ദ്രജാലമിെല്ലങ്കിൽ എന്താവും ഓരങ്ങളിെല
യുവത്വത്തിെന്റ ചരിത്രം?
ദിേനശൻ വടക്കിനിയിൽ: വരമ്പത്തു് ജീവിേക്കണ്ടി
വരുന്നവർക്കു് സേന്താഷം അന്നമായിമാറുന്ന ജാല
വിദ്യ…
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: കരുണാകരൻ പതിവുേപാെല
എെന്റ ദുഃഖങ്ങെള പ്രാവുകളാക്കി. ഞാൻ ആ പ്രാവു
കെള എെന്റ െമാൈബൽ േഫാണിേലക്കു് പറത്തി.
അവയിെലാന്നിെന്റ ചിറകിൽ നിന്നു് ജലേമാ രക്ത
േമാ എന്നു് ഞാൻ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനിടയി
ല്ലാത്ത എേന്താ ഒന്നു് െപാഴിഞ്ഞു വീണു് ഈ അക്ഷ
രങ്ങളായി. േവണെമങ്കിൽ അവയ്ക്കു് പൂവുകളാകാമാ
യിരുന്നു. പേക്ഷ, ആ വിദ്യ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ,
സ്ക്കൂളിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ എെന്റ വലിെയാരാഗ്രഹം
മാജിക്കുകാരനായി ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു് അവ
രുെട ശിരസ്സിന്നു മുകളിലൂെട േമഘങ്ങളിലൂെട പറ
ന്നു് ഞാൻ േപാകുന്ന വഴി ഒരു മഴവില്ലാക്കി മാറ്റുക
എന്നായിരുെന്നങ്കിലും.

സച്ചിദാനന്ദൻ: അല്ലമാ പ്രഭു
മനു: കലിഗ്രഫിയുെട അപാര സൗന്ദര്യം.
െക. ജി. എസ്.:
പിറവിരഹസ്യ െമന്തുമാകെട്ട,
അല്ലമാ, നിൻ
പറയലിൽ പാടുന്നു
പാടലിൽ പാറുന്നു
പ്രാണെന്റ ഈണം.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ഭട്ടതിരിയുെട സ്പർശത്തിൽ അക്ഷ
രങ്ങൾ പൂവും പറവയും നദിയും സൂര്യനും ആകാശവു
മായി മാറുന്നു. മലയാളം മലയാളെത്ത േവൾക്കുന്നു.
നന്ദി ഗുേഹശ്വരാ, ഇങ്ങിെനെയാരു അക്ഷരാത്മാവാ
യും അവതരിച്ചതിനു്.

വി. ആർ. സേന്താഷ്: ചില്ലകളിൽേപ്പാലും
കാതലുള്ള വൃക്ഷം
ശ്രീനിവാസൻ, െക. െക.: ചില്ലകളിൽ കാതൽ തിരയു
േമ്പാൾ.
ചില്ലകളിൽേപ്പാലും കാതലുള്ള വൃക്ഷം എന്ന
രൂപകത്തിെന്റ തണൽപറ്റിയാണു് ശ്രീ. വി.ആ�ർ.
സേന്താഷ് സച്ചിദാനന്ദസാഹിത്യെത്ത കേമ്പാടുക
മ്പു് അറുത്തുമുറിച്ചു വായിക്കാൻ പുതുപുത്തൻമഴുവും
ഓങ്ങാൻ പാങ്ങുള്ളമരംെവട്ടുകാരും ആവശ്യമാെണ
ന്നു് സമർത്ഥിക്കുന്നതു്.
േപനെയടുത്തവെരല്ലാം എഴുത്തുകാരും േപയ്
നാവുള്ളവെരല്ലാം അവരുെട ൈവതാളികരുമായി
മാറുന്ന പാഴ്മരക്കൂത്തിെന്റ കാലത്തു് കാതലുള്ള പഴമ
രങ്ങേളയും മരമറിഞ്ഞു് മഴുപ്രേയാഗിച്ച തഴമ്പുറ്റ മരം
െവട്ടികെളയും സേന്താഷ് സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്.
സേന്താഷിെന്റ രൂപകത്തണലിൽ നിന്നു േനാ
ക്കിയാൽ അരനൂറ്റാണ്ടിേലെറക്കാലം മലയാള
മണ്ണിൽ േവരുറപ്പിച്ചു് ആേഗാളാന്തരീക്ഷത്തിേലക്കു്
ചില്ലകൾ നീട്ടി നില്ക്കുന്ന സൂേര്യാന്മുഖമായ ഒരു വട
വൃക്ഷം തെന്നയാണു് ശ്രീ. സച്ചിദാനന്ദൻ. അഞ്ചു
സൂര്യന്മാർ എെന്നാരു കവിതതെന്ന അേദ്ദഹം എഴു
തിയിട്ടുണ്ടു്.
അരനൂറ്റാണ്ടുകാലെത്ത മാത്രമല്ല തമിഴകെത്ത
സംഘത്തിണകൾ െതാട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക
മുദ്രകൾ ഈ വൃക്ഷത്തിെന്റ വാർഷികവലയങ്ങളിൽ
അങ്കനം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മലയാ
ളം േകവലം ഒരു കവിതമാത്രമല്ല, മലയാളിയുെട
സാംസ്കാരികചരിത്രത്തിെന്റ കാവ്യേരഖ കൂടിയാണു്.
ദളിത് / സ്ത്രീ പരിസ്ഥിതിവാദങ്ങളുെട പ്രത്യയ ഭൂ
മികകളിേലക്കു് േവരുകൾ പടർത്തിയും അന്യ ഭൂഖ
ണ്ഡങ്ങളിേലയും സ്വേക്ഷത്രത്തിേലയും കവിതയിെല
ഏറ്റവും പുതിയ േഷാണറുകൾ (Genre) വലിച്ചൂറ്റിയു
മാണു് ഈ കവിവൃക്ഷം അടിമുടി ‘കാതല’നായതു്.
ഈ വൃക്ഷൈചതന്യരഹസ്യം അതിെന്റ േവരി
ലും പൂവിലും കായിലും ചികയുകയാെണങ്കിൽ നമു
ക്കുകെണ്ടത്താൻ കഴിയുക അതു് സ്വയംശരിെപ്പടു
ത്തലിനു് നിരന്തരം വിേധയമാക്കുന്നു എന്നതാണു്.
ഒത്തിരി ശരികൾ േചർത്തു േചർത്താണു് അതു് വലി
െയാരു ശരിമരമായതു്.
അതിെന്റ ഓേരാ ചില്ലയും പ്രതിവർഷം നീളുന്ന
ൈദർഘം നമുക്കു് മുൻകൂട്ടി കണക്കുകൂട്ടിപ്പറയാൻ
കഴിയുെമന്നതാണു് ആ ശരിമരത്തിെന്റ ദൗർബ്ബല്യം.
അതു് എേങ്ങാെട്ടാെക്ക ചായുെമന്നും നമുക്കു പ്രവ
ചിക്കാൻ കഴിയും. അതായതു് രാഷ്ട്രീയശരികളുെട
ആകാശേത്തക്കു് മാത്രം ചില്ലകൾ വിരിച്ചു നില്ക്കുന്ന
ആമൂലാഗ്രം കാതലാർന്ന കവിവൃക്ഷമാണു് സച്ചിദാ
നന്ദമരെമന്നു് സംഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. പ്രവചനാ
തീതമായ കവിതയുെട ഒരു ചില്ല േപാലും ആ മര
ത്തിലില്ല.
േമാഹൻ ദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയിൽ ഒരു ദളി
തു് വിരുദ്ധെന കെണ്ടത്താൻ കഴിയും. സ്ത്രീവിരുദ്ധ
െന കേയ്യാെട പിടികൂടാൻ കഴിയും. എന്നാൽ സച്ചി
ദാനന്ദനിൽ ഇത്തരം വ്യതിയാനങ്ങളുെട, അപേബാധങ്ങളുെട ഒരു ഇലയനക്കംേപാലും കെണ്ട
ത്താനാവില്ല. ഓേരാ ദിനവും രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാ
രികവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടെപ്പട്ടു്
കരണപ്രതികരണങ്ങളിലൂെട സ്വയം മൂർച്ചകൂട്ടുന്ന
സച്ചിദാനന്ദെന്റ കവിത അേദ്ദഹം േപാലുമറിയാെത
ജനിതക എഡിറ്റിങ്ങിനു് വിേധയമാക്കെപ്പടുന്നതി
നാലാണു് അതു് അപകടകരമായ ശരിയായി മാറി
േപ്പാകുന്നതു്.
പണ്ടു് െക. ജി. എസ്സിെനക്കുറിച്ചു് സച്ചിദാന
ന്ദെനഴുതിയതു് ഓർമ്മിച്ചു േപാവുകയാണു്. വർഷ
ത്തിൽ ഒരിക്കൽമാത്രം പുഷ്പിക്കുന്നവൃക്ഷം! സച്ചിദാ
നന്ദെനക്കുറിച്ചും അങ്ങെന ആഗ്രഹിച്ചു േപാവുകയാ
ണു്. പ്രവചനാതീതമായി പുഷ്പിക്കുന്ന ഒരു കാവ്യ മര
മായി ശരിെതറ്റുകളുെട ആകാശേത്തയ്ക്കു് അേദ്ദഹം
ചില്ലകൾ നീർത്തിയിരുന്നുെവങ്കിൽ!

െക. േവലപ്പൻ: ഏങ്ങലടിക്കുന്ന
ഇന്ത്യയിലൂെട
ശ്രീേദവി കർത്താ: േവലപ്പൻ ആശ്വസിക്കുന്ന േപന
േയാെട നേമ്മാെടാപ്പം േവണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലമാ
ണിതു്. എങ്കിൽ ആ െമലിഞ്ഞ ശരീരത്തിനുള്ളിെല
അഗ്നി വാക്കായി വചനമായി മനുഷ്യാന്തസ്സിനു കാ
വലായി ഇന്നും കാത്തു െകാേണ്ടെന നീതിെയ.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: െക. േവലപ്പെന്റ േലഖനം ഒരു
പാടു് ഓർമ്മകളുണർത്തി. ദുരന്ത ദിനത്തിൽ ഞാ
നവിെട ഉണ്ടാേകണ്ടതായിരുന്നു. ഭാരത് ഭവെന്റ
ഒരു േലാക കവിസേമ്മളനത്തിനു്. ചില കാരണങ്ങ
ളാൽ അതു് അല്പം നീട്ടിെവയ്ക്കെപ്പട്ടു. നടന്നേപ്പാൾ
അെതാരു പ്രതിേഷധേയാഗം കൂടിയായി. യൂണി
യൻ കാർൈബഡിെന്റ പടിക്കൽ െറ്റാമാസ് ട്രാൻ
സ് േട്രാമർ, െഡെരക്ക് വാൽേക്കാട്ട് എന്നിവരുൾ
െപ്പട്ട ഞങ്ങളുെട കവി സംഘം കവിത വായിക്കു
കയും ആ കൂട്ടെക്കാലെക്കതിെര സംസാരിക്കയും
െചയ്തു—പിെന്ന വിഷവാതകം സഞ്ചരിച്ച െതരുവുക
ളിലൂെട നടന്നു. മറക്കാനാകാത്ത ദുരന്തത്തിെന്റ കാ
ഴ്ചകൾ—ഒരു മേദ്ധ്യന്ത്യൻ വിലാപം എന്ന കവിതയും
ആ ദുരന്തെത്തക്കുറിച്ചാണു്. േവലപ്പെനേപ്പാലുള്ള
സമർപ്പിത േചതസ്സുകളുെട അഭാവം കൂടിയാകാം
പരിഷത്തിനു് പഴയ ഊർജ്ജം നഷ്ടെപ്പടുത്തിയതു്.
തിരിഞ്ഞു േനാക്കണം, ഉള്ളിേലയ്ക്കും—വ്യക്തികെളന്ന
േപാെല സംഘടനകളും. എെന്റ ഗാന്ധി നാടക
ത്തിെന്റ സംക്ഷിപ്ത രൂപം പരിഷത്തു് െതാള്ളായിരം
േവദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചതു് മറന്നു െകാണ്ടല്ല പറ
യുന്നതു്, പേക്ഷ, ൈസലന്റ് വാലി സമരത്തിനു േശ
ഷം പരിഷത്തിനു് ക്ഷീണമുണ്ടായിേല്ല എന്ന ഭയം
എേന്റതുമാത്രമല്ല.
കരുണാകരൻ: ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നതു് ദുരന്തങ്ങളു
െട ഓർമ്മയിലൂെടയാണു് എന്നു് ചിലേപ്പാെഴെക്ക
േതാന്നാറുണ്ടു്, ജീവിതത്തിെന്റ ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും
ഉണ്ടായ ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രെത്ത േചർത്തു പിടി
ക്കുക, ആ േവദനയിലും ജീവിതത്തിെന്റ നിലനിൽ
പ്പിെനപ്പറ്റി േവവലാതി െകാള്ളുക. െക. േവലപ്പെന്റ
ഈ േലഖനത്തിൽ കാണുന്ന േപാെല ഒന്നാണ
തു്. ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ജീവിതം പിൻവാങ്ങുന്ന
സന്ദർഭങ്ങൾ ഓേരാ മനുഷ്യനും ഉണ്ടു്, അതു് ഒരു
രാഷ്ട്രത്തിനാവുേമ്പാൾ കൂടുതൽ പ്രകടമാവുന്നു, റി
േപ്പാർട്ടിംഗ് ‘visual’ ആവുന്നതിനും മുമ്പുള്ള ഒരു
എഴുത്താണു് ഇതു്, ശരീരത്തിൽ മുറിവു് പറ്റി ഇരിക്കു
ന്ന ഒരു ജന്തുവിെന്റ ആത്മഗതം. േവലപ്പനും കള്ളി
ക്കാടും ഉണ്ടായിരുന്ന, സിനിമ കൂടി പറഞ്ഞിരുന്ന,
കലാെകൗമുദി എൺപതുകളിെല ഓർമ്മയാണു്:
യുവാക്കൾ ആവാൻ െചന്നുനിന്ന സമയം കൂടിയാ
യിരുന്നു അതു്.
രാജൻ പടുേതാൾ: ഇന്ത്യയുെട ഏങ്ങലടി കുറെച്ചങ്കി
ലും േകൾപ്പിച്ചുതരാൻ ശ്രീ േവലപ്പെന്റ േലഖനത്തി
നു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മതേബാധമല്ല, രാഷ്ട്രീയേബാധ
മാണു് നമുക്കു് േവണ്ടതു് എന്ന ആശയത്തിനു് ഇന്നു്
വളെര പ്രസക്തിയുണ്ടേല്ലാ.

(നവംബർ 15 മുതൽ 21 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ ലക്ക

ത്തിലുള്ളതു് ).

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

