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ഒേരാർമ്മ
പുരാണവസ്തുക്കൾ പ്രാേയണ പ്രാകൃതങ്ങളാണു്.
ഒരു നടരാജപ്രതിമേയാ അജന്താചിത്രേമാ ആ
പട്ടികയിൽ ഉൾെപ്പടുന്നുെണ്ടങ്കിലും സാമാന്യമാ
യി പുരാണവസ്തുെവന്നു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലുദി
ക്കുന്ന പ്രതീതി ചില പ്രതിമകളുെട െപാട്ടിയ കഷ
ണങ്ങളും, ആയുധമായിട്ടുപേയാഗിച്ചിരിക്കാവുന്ന
ചില ശിലാശകലങ്ങളുമാണു്. ചരിത്രകാരനു് അവ
അമൂല്യമായിരുേന്നയ്ക്കാം. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ വളർ
ച്ചയുെട ശാസ്ത്രീയപര്യേവഷണത്തിനു് അവ അത്യ
ന്താേപക്ഷിതവുമാണു്. പേക്ഷ, തീർച്ചയായും അവ
സുന്ദരങ്ങളല്ല. മലയാഭാഷയുെട കഴിഞ്ഞ പത്തുവർ
ഷെത്ത ചരിത്രം ഒരു വിപ്ലവത്തിെന്റ കഥയാണു്.
െകട്ടിക്കിടന്നു ചീഞ്ഞുനാറിെക്കാണ്ടിരുന്ന സാഹി
ത്യസമുദ്രത്തിൽനിന്നു ചില യുവാക്കന്മാരുെട അവി
ദഗ്ദ്ധകരങ്ങൾ ഒരു െചറിയ ചാലുകീറി ഒരു മഹാ
നദിയുണ്ടാക്കിയതാണു് ആ ചരിത്രം ഈ ഭഗീരഥ
പ്രയത്നത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ആളാണു്
ശ്രീ. തകഴി. യഥാർത്ഥമാർഗ്ഗേമെതന്നു നല്ല നിശ്ച
യമില്ലാെത തപ്പിത്തടഞ്ഞു സൃഷ്ടിച്ച കൃതികളിെലാ
ന്നാണു് ‘പതിതപങ്കജം.’ സാഹിത്യചരിത്രകാരനു്
ഒഴിച്ചുനിർത്തുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു പുസ്ത
കമാണതു്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് ദൂരദൃക്കായ
ഈ. വി. ഒരു അവതാരികെകാണ്ടു് അതിെന അല
ങ്കരിച്ചതും. പേക്ഷ, 1111-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ
ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രണ്ടാംപതിപ്പു് 1122-ൽ പ്രസിദ്ധ
െപ്പടുത്തുേമ്പാൾ അതിെന 1122-െല നിലവാരത്തി
െന്റ െവളിച്ചത്തിേല പരിേശാധിക്കാൻ നിവൃത്തി
യുള്ളൂ. ഒരു പുസ്തകത്തിെന്റ അനന്തരപ്പതിപ്പുകൾ
അനുേയാജ്യമായിത്തീരുന്നതു് അതു പ്രസിദ്ധീക
രിക്കുന്ന കാലത്തിെന്റ രുചി അതിെന നീതീകരി
ക്കുേമ്പാൾ മാത്രമാണു്. ഗ്രന്ഥകാരെന്റ േപരിെന്റ
മാഹാത്മ്യം മാത്രം അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി കഴിഞ്ഞു
േപായ ഏടുകൾ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതു് തമിഴ് ചിത്ര
ത്തിെന്റ പുതിയ പതിപ്പുകൾ (തമിഴൻ അതിൽ
‘കളർ’ എന്നുകൂടി േചർക്കും) ഇറക്കുന്നതുേപാെല
യാണു്. ‘പതിതപങ്കജത്തിനും, ശ്രീ. തകഴിക്കും ഈ
പുതിയ പതിപ്പുകൂടാെതയിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ല
തു്. ആ കഥ, ഒരു േമാഹനസ്മരണയായി നിലനി
ലൽക്കുമായിരുന്നു. തകഴിക്കു ബാല്യത്തിെല ചാപ
ല്യങ്ങൾ ഇന്നെത്ത സമ്പൂർണ്ണതെയ അലട്ടാതിരി
ക്കുകയും, ടാേഗാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ െവെച്ചഴുതിയ ഒരു
കവിതെയപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു്, അതിനുണ്ടായിരുന്ന
ഏകഗുണം അതു കളഞ്ഞുേപായി എന്നതാെണ
ന്നാണു്. ബി. വി.-ക്കാേരാ മേറ്റാ അച്ചടിച്ച ആ പതി
തപങ്കജം, കാലപ്രവാഹത്തിൽ ആണ്ടുേപായിരു
െന്നങ്കിൽ, എന്നു ശ്രീ. തകഴിയും ഇന്നു ചിന്തിക്കുന്നു
ണ്ടായിരിക്കണം.
കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം േപാരേല്ലാ, കുറ്റെമന്താ
െണന്നുകൂടി പറയണമേല്ലാ. കഥ തെന്ന ആദ്യമാ
യിെട്ടടുക്കാം. കഥ ഒന്നുമിെല്ലന്നതാണു് ആദ്യെത്ത
കുഴപ്പം. കഥ എന്നുെവച്ചാൽ എെന്തങ്കിലും സംഭ
വങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറെക ഒന്നായി നടക്കണമേല്ലാ.
ഇവിെട വിപിനൻ േവശ്യയായ ഒരു നർത്തകിെയ
കാണുന്നു; അെത, കാണുന്നു. പിെന്നേയാ? അതുത
െന്ന, പിെന്നയും പിെന്നയും കാണുന്നു. അവേളാടു്
എേന്താ ഒന്നു േതാന്നുന്നു. എന്താെണന്നു വിപിന
നു നിശ്ചയമില്ല; വായനക്കാരെന്റ കഥയും േമല്പടി.
േവശ്യ രതീശെന്റ പിടിയിലാണു്. വിപിനൻ രതീശ
െന െകാല്ലുന്നു. േപാേര സംഭവങ്ങൾ? േവണ്ടുേവാ
ളമായി. പിെന്നെയന്താണു് കഥ നിശ്ചലമാെണന്നു
പറയാൻ? ഉത്സവസ്ഥലത്തു് ആലിെന്റ ചുവട്ടിൽെവ
ച്ചു വിക്രമാദിത്യൻകഥയുെട കൂെട വിൽക്കെപ്പടുന്ന
‘െറഡ്യാർ’ പുസ്തകങ്ങൾക്കുേവണ്ട കഥ പതിതപ
ങ്കജത്തിലുമുണ്ടു്. പേക്ഷ, പില്ക്കാലങ്ങളിൽ തകഴി
തെന്ന മലയാളസാഹിത്യത്തിനു സംഭാവനെചയ്ത
ചലനാത്മകത്വം ഇതിലില്ല. വിപിനനും, ഗുണവതി
യും, രതീശനും േപ്രതങ്ങളാണു്. അവർ ചിന്തിക്കു
ന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുകയാണു്. മുേന്നാ
ട്ടുേപാകുന്നില്ല. കഥയിൽ ആെകയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം,
സ്വന്തം കുറവിെനപ്പറ്റി േഖദമുള്ള ഒരു യുവതിയുെട
േപ്രമവും, അനുകമ്പാകുലനായ ഒരു യുവാവിെന്റ വി
കാരവും തമ്മിൽ ഇടയുന്നതാണു്. രണ്ടുേപരുെടയും
മാനസികാപഗ്രഥനത്തിനും ശ്രീ. തകഴി പരിശ്രമി
ക്കുന്നുണ്ടു്. വിജയിക്കുന്നുെണ്ടന്നു ‘പരമാർത്ഥങ്ങൾ’
വായിച്ചിട്ടുള്ളവരാരും പറയുകയില്ല. േമൽപറഞ്ഞതു്
ഒരു കഥയല്ല; ഒരു സന്ദർഭം മാത്രമാണു് ഒരു നല്ല
െചറുകഥയ്ക്കു പറ്റിയ വിഷയം. അതു വലിച്ചുനീട്ടി, ഒരു
േനാവെലറ്റാക്കിയതാണു് പതിതപങ്കജത്തിെന്റ
പരാജയം. ഗുണവതിയുെട മനസ്സിൽ ഒരു വടംവലി
നടക്കുകയാണു്. അവൾ വിപിനെന േപ്രമിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, അവൾ കളങ്കിതയാണു്. വിപിനനുമുെണ്ടാ
രു പ്രശ്നം. അയാൾക്കു ഗുണവതിേയാടു് അനുകമ്പ
യുണ്ടു്. പിെന്നേയതാെണ്ടാന്നുള്ളതു് എന്താെണന്നു
നിശ്ചയവുമില്ല. ഈ വികാരെക്കാടുമ്പിരികൾ ചിത്രീ
കരിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. എങ്കിലും, അതിെനത്ത
െന്ന തിരിച്ചുംമറിച്ചും പറഞ്ഞു് ഒരു മഹാകാവ്യമെങ്ങ
ഴുതിക്കളഞ്ഞാേലാ!. േനാക്കുക; 25 മുതൽ 28 വെര,
37 മുതൽ 47 വെര, 52 മുതൽ 59 വെര, 70 മുതൽ
76 വെര, ഈ പുറങ്ങെളല്ലാം വിപിനനും ഗുണവതി
യുമായി ഈ ഒരു പ്രശ്നെത്തപ്പറ്റി വിവാദം നടത്തു
കയാണു്. കുെറയാകുേമ്പാൾ, അതു മുഷിപ്പനാകാ
െതയിരിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങെന, ഒരു വികാരെത്ത
സംഭവങ്ങൾ മൂലമല്ലാെത ദീർഘേനരം പ്രത്യംഗവർ
ണ്ണന നടത്തുന്നതുെകാണ്ടു കഥയ്ക്കു വിരസമായ ഒരു
ആത്മാലാപത്തിെന്റ സ്വഭാവം വരുന്നുണ്ടു്. ‘എട്ടി
ടങ്ങഴി െവള്ളത്തിൽ െവന്തു കുറുക്കി വറ്റിച്ച ഒരു
തുടമാക്കി’യാൽ ഈ കഷായെവള്ളത്തിൽ വല്ല
തും കാണും. എന്നാലും, പൂർണ്ണമാവുകയില്ല. ആ
നൃത്തപ്രകടനവും, മണിയറയും െകാലപാതകവും,
ശിക്ഷയും എല്ലാം അസ്വാഭാവികമാണു്. മാേനജ
രും വിനയനുംകൂടി നൃത്തരംഗം കണ്ടു രസിക്കുന്ന
രസം, കാഴ്ചക്കാരിൽ ഒരാളായ വിപിനൻ കരയു
ന്ന (അതും േസ്റ്റജിൽ െവച്ചു് ) ഗുണവതിെയ മറമാ
റ്റിെച്ചന്നു സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതി—എന്താണിതു്,
ജ്ഞാനാംബികേയാ േബാംേബ േടാക്കീസുകാരു
െട ചിത്രേമാ? വായനക്കാരൻ ഒരു വിശ്വാസവും
േതാന്നാത്ത രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ
െകാലപാതകം, അതിെനപ്പറ്റി ഭയചകിതനായ
വിപിനനുമായി അരമണിക്കൂർ സമയം സംസാരി
ച്ചിട്ടു (97 മുതൽ 102 വെര പുറങ്ങൾ േനാക്കുക) ഒരു
ഗന്ധവും കിട്ടാത്ത ഗുണവതിയുെട മരത്തല, ഇെത
ല്ലാം തകഴിയുെട സൃഷ്ടിയാെണന്നു വിശ്വസിക്കാൻ
വിഷമമായിരിക്കുന്നു.
കഥയിെല പ്രധാനപ്രശ്നെമടുത്താലുമുണ്ടു് ൈവഷമ്യ
ങ്ങൾ േവശ്യയും സമുദായവുമായിട്ടുള്ള സംഘട്ടനം
ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയം തെന്നയാണു്. മുപ്പത്ത
ഞ്ചാംപുറത്തു ശ്രീ. തകഴി തുടങ്ങുന്നു, “േവശ്യ ഒരു
സമുദായേദ്രാഹിയാണു്…” ഇങ്ങെനെയല്ലാമാെണ
ങ്കിലും, ജീവിതാവശ്യത്തിനുേവണ്ടി മാനംവില്ക്കാൻ
േപ്രരിതയായ സേഹാദരിെയ സമുദായം ശിക്ഷി
ക്കുന്നതു വളെര അതിരുകടന്നു േപാകുന്നു. അതും
ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, എന്തിനുേവണ്ടി ഗുണവതിെയ
ബലാൽക്കാരമായി ഒരു േവശ്യയാക്കണം? േകരള
ത്തിെലങ്കിലും, േവശ്യാവൃത്തി ഒരു സ്വതന്ത്രെതാഴി
ലാണു്. ഇവിെട സ്ത്രീകെള പിടിച്ചുെകട്ടിയിട്ടു േവശ്യാ
ലയങ്ങൾ നടത്തുന്ന പതിവുള്ളതായി േകട്ടിട്ടില്ല.
സ്വതന്ത്രമായി േവശ്യാവൃത്തി സ്വീകരിച്ചവൾക്കുേവ
ണ്ടി ഒരു സഹായാഭ്യർത്ഥനയുമിേല്ല? മെറ്റാരുതര
ത്തിൽകൂടി രതീശൻ അനാവശ്യഘടകമാണു്. േവ
ശ്യെയ മർദ്ദിക്കുന്നതു സമുദായമാണു്; രതീശന്മാരല്ല.
രതീശൻ സമുദായത്തിെന്റ പ്രതിനിധിയുമല്ല.
പിെന്നയുമുെണ്ടാരു പ്രശ്നം. വിപിനെന്റ േസ്നഹിത
െന്റ സ്വഭാവെമന്താണു് ? അയാളും ഗുണവതിയുമാ
യി ൈലംഗികമായി യാെതാന്നും നടന്നിട്ടിെല്ലന്നാ
ണേല്ലാ കഥയുെട േപാക്കുെകാണ്ടു ഗ്രഹിേക്കണ്ടതു്.
ആ അനുമാനം ശരിയാെണങ്കിൽ ചില കീറാമുട്ടി
കൾ വരുന്നുണ്ടു്: “അവിെട ഭിത്തിയിൽ ഒരു നഗ്ന
ചിത്രം”, (പു. 23) “ഉത്തരക്ഷണം അവൾ വിനയെന്റ
ഗളത്തിൽ കരങ്ങൾ ചുറ്റി”, (പു. 25) “വിനയെന്റ ഗള
െത്ത വലയം െചയ്തിരുന്ന ആ മൃണാളേകാമളമായ
കരം അല്പെമാന്നു് മുറുകി”, (പു. 26) “ഗുണവതി വി
നയെന പരിരംഭണംെചയ്തു”, (പു. 27) “ആ നൃത്ത
ത്തിെന്റ ആസ്വാദ്യത അനുഭൈവകേവദ്യം തെന്ന
യായിരുന്നു. വിപിനൻ പരമാനന്ദത്തിൽ ലയിച്ചു”,
(പു. 41) “ഗുണവതി എണീറ്റിരുന്നു്, െനേഞ്ചാടു്, നന
െഞ്ഞാട്ടിേച്ചർന്ന െറൗക്ക ഊരിെയടുത്തു.” (പു. 42)
“അവളുെട മാറിടം നഗ്നമാണു് ”, (പു. 44) “ആ സ്ത്രീ
യുെട പുടവ കുത്തഴിഞ്ഞു് പതറി താറുമാറായി കി
ടക്കുന്നു”, (പു. 46) “വസ്ത്രങ്ങൾ വാരിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട
വൾ എഴുേന്നറ്റു”, (പു. 47) മുഗൾ െകാട്ടാരത്തിെല
അന്തഃപുരപാലകന്മാെരേപ്പാലും ഇക്കിളിയാക്കുന്ന
ഇെതല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും, വിേവകാനന്ദെനേപ്പാെല
സാത്വികമൂർത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്ന വിപിനൻ മനുഷ്യ
നല്ല, (ൈദവവുമല്ല) ആഞ്ഞിലിത്തടിയാണു്. ഇന്ന
െത്ത തകഴി ഒരു വിപിനെന പ്രസവിക്കുകയില്ല.
െകാലനടത്താൻ േപാകുന്നവൻ സ്വന്തം ൈകമുറി
ച്ചു, രക്തത്തിെന്റ നിറം പരിേശാധിക്കുകെയന്നതു്
അസാദ്ധ്യമെല്ലന്നു ക്രിമിനൽ നിയമത്തിെന്റ ഒഴി
ഞ്ഞ േകാണുകളിൽ കിടക്കുന്ന ചില േകസുകൾ
പറയും. പേക്ഷ, അതത്ര സാധാരണമാേണാ? പ്ര
േത്യകിച്ചും വിപിനെനേപ്പാെല വികാരാധീനനായ
ഒരുവനു് ? അെല്ലങ്കിെലന്തിനു പറയുന്നു? വിപിന
നും, രേമശനും, ഗുണവതിയും ഒെക്ക ബങ്കാളിൽനി
ന്നു പുറെപ്പട്ടിട്ടു് ഏതുരാജ്യത്താണു് താമസിക്കുന്ന
െതന്നറിഞ്ഞാലേല്ല, അവരുെട പ്രവൃത്തികൾ സ്വാ
ഭാവികമാേണാ എന്നറിയാൻ സാധിക്കൂ എടുത്തുപ
റയത്തക്ക ചില ഗുണങ്ങളും പതിതപങ്കജത്തിലുണ്ടു്
േരാഗബാധിതയായ ഗുണവതി പ്രതികാരമൂർത്തി
യായി മാറുന്നു. ആ ആശയം കഥയിൽ ആവശ്യ
മായ ഒരു ഘടകമാക്കിത്തീർത്തിട്ടിെല്ലങ്കിലും, വാ
യനക്കാർ അതു വായിക്കുേമ്പാൾ ഒരു െഫ്രഞ്ചുകഥ
(Damaged Goods) ഓർമ്മിക്കും. തകഴിയുെട മാന
സികാപഗ്രഥനസാമർത്ഥ്യം മുഴുവനായി െതളിയുന്ന
ഒന്നാണു് വിപിനൻ. േബാധമില്ലാെത അയാളുെട
രക്തപങ്കിലമായ കുപ്പായം കത്തിക്കുന്ന രംഗം.
പിെന്നയുമുണ്ടു്, സാക്ഷാൽ തകഴി: “േവശ്യ എന്തി
നു േനർത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു?—അല്ല, അവൾ
എന്തിനു വസ്ത്രംതെന്ന ധരിക്കുന്നു?” എേന്നടത്തു്.
വിലയിരുത്തൽ 1951.
□

സി. െജ. േതാമസ്
മലയാളഭാഷയിെല ഒരു നാടകകൃ
ത്തും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായിരു
ന്നു സി. െജ. േതാമസ് (നവംബർ 14,
1918–ജൂൈല 14, 1960) എന്നറിയെപ്പ
ടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹന്നാൻ േതാ
മസ്. മലയാള നാടകസാഹിത്യെത്ത
ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക
പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.
1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി. െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ

യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ
ന്റ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർന്നു് എം. പി. േപാൾ
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര
വർത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർത്തിച്ചു.
സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി. െജ.-യാണു്.
പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം. പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ
സി േതാമസ് സി. െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.
പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി. െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി. െജ. അന്തരിച്ചു.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

