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അവനും ഭാര്യയും
അഥവാ
കളവും സംശയവും
അവൾ അവെന സർവ്വകാര്യത്തിലും സംശയിയ്ക്ക
പതിവാണു്. രാത്രി അല്പം താമസിച്ചു വെന്നങ്കിൽ
സംശയമായി. വല്ല േസ്നഹിതന്മാരുെടയും വീട്ടിൽ
രണ്ടുദിവസം അടുത്തടുത്തു േപാെയങ്കിൽ സംശ
യിച്ചു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ അവന്നു് എങ്ങേനയും
തിരിഞ്ഞുേനാക്കിക്കൂെടന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ
െല്ലാ. വളെര സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകെള കല്യാണം
കഴിച്ചാൽ ഇതാണു് ബുദ്ധിമുെട്ടന്നാണു് അവൻ സാ
ധാരണ പറയാറു്. ഭർത്താക്കന്മാർ അവർക്കു ദാസ
ന്മാരാണു്. എന്നാൽ ആ സാധുവിെന്റ കഥ വളെര
അസാധാരണമായിരുന്നു. ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യ
മാെര സംശയിക്കുകയും അവരുെട പ്രവൃത്തികെള
സൂക്ഷിയ്ക്കയും െചയ്യുന്നുെണ്ടന്നാണു് സാധാരണയു
ള്ള ആേക്ഷപം. ഇതു േനെര മറിച്ചായിരുന്നു. അതു
െകാണ്ടു േഗാപാലേമേനാെന േസ്നഹിതന്മാർ പരി
ഹസിയ്ക്കുകയും പലരും അയാേളാടു അനുതപിയ്ക്കയും
െചയ്തു. അവൾ സംശയിയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ചു േമേനാൻ
കളവു പറവാൻ നിർബന്ധിതനായി. പലേപ്പാഴും
പല കളവുകളും കൂട്ടിെക്കട്ടി പറേയണ്ടതായി വന്നു.
കളവു രണ്ടുവിധമുെണ്ടന്നാണു് േമേനാെന്റ അഭിപ്രാ
യം. അവയ്ക്കു് ഇംഗ്ലീഷുകാർ െവളുത്ത കളെവന്നും
കറുത്ത കളെവന്നും േപർ വിളിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ആർക്കും
യാെതാരു വിധത്തിലും േദാഷം വരുത്താെത പറ
യുന്ന കളവാണു് െവളുത്ത കളവു്. െവളുത്ത കളവു
പറയാെത േലാകം നടക്കിെല്ലന്നും അയാൾ വിശ്വ
സിച്ചു. അനാവശ്യമായി സത്യം പറഞ്ഞുകൂടാത്ത
സമയങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഉണ്ടു്. മറ്റു യാെതാ
രാെളയും ഒരു വിധത്തിലും സംബന്ധിയ്ക്കാത്തതും
തെന്ന മാത്രം സംബന്ധിയ്ക്കുന്നതുമായ സംഗതിക
െള തുറന്നു പറയാത്തതുെകാണ്ടു േദാഷമില്ല. നമ്മളു
െട മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങെളാെക്ക അേശഷം മറച്ചു
െവയ്ക്കാെത പറയുന്നതായാൽ നാം അേനകം ശത്രു
ക്കെള ഉണ്ടാക്കും. എന്നാൽ േമേനാെന്റ ഭാര്യയുെട
അഭിപ്രായം അങ്ങിെനയല്ലായിരുന്നു. കളെവാെക്ക
കളവുതെന്നയാെണന്നും സത്യം സത്യമാെണന്നും
ആയിരുന്നു ജാനകി അമ്മയുെട അഭിപ്രായം.

കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പിെന്ന പുരുഷന്മാർ ആറുമ
ണിയ്ക്കു വീട്ടിലടങ്ങണം, എന്നാണു് ജാനകി അമ്മ
യുെട ന്യായം. പകൽ മുഴുവൻ പുരുഷന്മാർ പ്രവൃ
ത്തിയ്ക്കായി െവളിയ്ക്കു േപാകാം. സ്ത്രീകൾ ഗൃഹകാ
ര്യം േനാക്കി നടക്കും. സന്ധ്യകഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന
രണ്ടുേപരും സാരസ്യസല്ലാപാദികെളെക്കാണ്ടു
വിേനാദിേയ്ക്കണ്ട കാലമായി. ഭാര്യ ഭർത്താവിെന്റ
സഹവാസത്തിലല്ലാെത രസിയ്ക്കുന്നതു ഭർത്താവിനു്
ഇഷ്ടമാകുേമാ? ഇല്ല. ഒരിയ്ക്കലുമില്ല. അതുേപാെല
തെന്ന ഭർത്താവു, ഭാര്യയുെട സഹവാസത്തില
ല്ലാെത രസിയ്ക്കുന്നതു ഭാര്യയ്ക്കും ഇഷ്ടമാകയിെല്ലന്നു
പറയുന്നതിൽ എന്താണു് െതറ്റു്. അെതാെക്ക വള
െര ശരിയാെണന്നും ന്യായമാെണന്നും േമേനാൻ
തലകുലുക്കി സമ്മതിയ്ക്കും. പുരുഷന്മാർ എെന്താെക്ക
കാര്യങ്ങളിൽ ഏർെപ്പേടണ്ടതുണ്ടായിരിയ്ക്കും?
ഒരുദിവസം േമേനാൻ ആപ്പിസ്സു പിരിഞ്ഞു വരുന്ന
വഴിയ്ക്കു ചില േസ്നഹിതന്മാെര കണ്ടു. തഞ്ചാവൂരിൽ
നിന്നു് ഒരു ഭാഗവതർ വന്നിട്ടുണ്ടു്. ശ്രുതിെപ്പട്ട ഭാഗ
വതരാണു്. ടൗൺഹാളിൽ െവച്ചു് അഞ്ചരമണിയ്ക്കു
പാട്ടുണ്ടു്. ആർക്കും െവറുെത േകട്ടുേപാകാം. േസ്ന
ഹിതന്മാർ ക്ഷണിയ്ക്കയാൽ േമാേനാൻ അവരുെട
ഒന്നിച്ചു േപായി. രണ്ടു പാട്ടുേകട്ടു ക്ഷണത്തിൽ മട
ങ്ങാെമന്നു വിചാരിച്ചാണു് േപായതു്. അവിെട െച
ന്നേപ്പാൾ പാട്ടുപാടുന്നതു രണ്ടു സ്ത്രീകളാെണന്നു
കണ്ടു. പാട്ടു് അതിവിേശഷമായിരുന്നു. പാട്ടുകാര
ത്തികൾ സുന്ദരികളുമാണു്. സമയംേപായതറിയാ
ത്തതിൽ പിെന്ന ആ സാധുെവ കുറ്റെപ്പടുത്താനു
െണ്ടാ? വീട്ടിൽ മടങ്ങിെയത്താൻ എട്ടുമണിയായി
േപ്പായിരുന്നു. ഭാര്യ മുഖവും വീർപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. െച
ന്നുകയറിയ ഉടെന തെന്ന േമേനാൻ ഭാര്യയുെട
അടുക്കൽ േപായി.
ജാനകി അമ്മ: എന്താ നിങ്ങൾ ഇത്ര താമസി
ച്ചതു് ?
േമേനാൻ: എന്താണു് െചയ്യുക. ഈ സായ്പ് പരി
േശാധനയ്ക്കുവന്നിരുന്നു. ഏഴര മണിയായിരുന്നു
കേച്ചരി പിരിയാൻ.
ജാന: േനരുതെന്നയാണിതു് ?
േമ: എന്താ ജാനകി, ഞാൻ നിേന്നാടു വല്ലേപ്പാ
ഴും കളവു പറയാറുെണ്ടാ? നീ എെന്ന ഇങ്ങിെന
സംശയിയ്ക്കുന്നുവെല്ലാ?
ജാനകി അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഭർത്താവു പറയു
ന്നതു േനരു തെന്നയാെണന്നു വിശ്വസിച്ചു. അേദ്ദഹ
െത്ത സംശയിച്ചതു കഷ്ടമായിേപ്പാെയന്നു വിചാരി
ച്ചു പശ്ചാത്തപിച്ചു. പിേറ്റ ദിവസം, തെന്റ േമലധി
കാരിയുെട വീട്ടിലായിരുന്നു സദിർ. േമേനാെന ക്ഷ
ണിച്ചിരുന്നു. കേച്ചരി വിട്ട വഴിയ്ക്കു തെന്ന അവിെട
േപാേകണ്ടിവന്നു. അന്നും മടങ്ങിവരാൻ എട്ടുമണി
യായി. മുൻസീപ്പിെന്റ വീട്ടിൽ സദിരുണ്ടായിരുന്നു
െവന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. പെക്ഷ പാടി
യതു സ്ത്രീകളെല്ല? സ്ത്രീകളുെട പാട്ടു േകൾക്കാൻ ജാ
നകി അമ്മയുെട ഭർത്താവു േപാകെയാ, നല്ലകഥ!
അന്നുെചന്ന ഉടെന ഭാര്യ യാെതാന്നും മിണ്ടാെത
കിടയ്ക്കയിൽ കവുണ്ണുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു. േമേനാൻ
അടുത്തുെചന്നിട്ടു്,
എന്താ, ഞാൻ താമസിച്ചതുെകാണ്ടു േകാപിയ്ക്കയാ
ണു് ഇെല്ല? നീ എെന്താരു വിഡ്ഢിയാണു് ? ഇന്ന
െല സായ്പ് പരിേശാധന നടത്തിയേപ്പാൾ റിക്കാർ
ഡിൽ കുെറ െതറ്റുകൾ കണ്ടിരുന്നു. ആ െതറ്റുകെളാ
െക്ക ഇന്നുതെന്ന ശരിെപ്പടുത്തി െകാടുേക്കണെമ
ന്നു മുൻസീപ്പു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങെളാെക്ക വിളക്കുംക
ത്തിച്ചു പണിെയടുേക്കണ്ടി വന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ജാനകി അമ്മ കിടന്ന ദിക്കിൽ
നിന്നു ചാടി എഴുേന്നറ്റു ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞു:

‘നിങ്ങെളന്തിനാണു് ഇങ്ങിെന െവള്ളംപകർന്നാൽ
േതാരാത്ത കളവു പറയുന്നു?’

േമേനാൻ: ഞാൻ നിേന്നാടു വല്ല കളവും പറയാ
റുേണ്ടാ?
ജാനകി: നിങ്ങൾ ഇതുവെര പറഞ്ഞ കളവുകളിൽ
കല്ലുെവച്ച കളവാണിതു്.
േമ: ജാനകി! നീെയന്താ പറഞ്ഞതു്.
ജാ: ഞാൻ പറഞ്ഞെതാ? മെറ്റാന്നുമല്ല എട്ടുമ
ണിയായിട്ടും നിങ്ങൾ വരാഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ
കിട്ടെന കേച്ചരിയിൽ അയച്ചു. കേച്ചരി പൂട്ടിയി
രിക്കുന്നു. വിളക്കുേപായിട്ടു് ഒരു തിരിേപാലുമി
ല്ല. എന്തിനാണു് നിങ്ങളീ കളവു പറയുന്നതു് ?
എെന്ന വഞ്ചിച്ചിട്ടു് എന്താണു് കാര്യം? സ്ത്രീകെള
വഞ്ചിയ്ക്കാൻ വളെര സാമർത്ഥ്യം േവണെമന്നാ
േണാ വിചാരിക്കുന്നതു് ?
ജാനകി അമ്മ ഒടുവിെല രണ്ടുമൂന്നു വാചകങ്ങൾ
പറഞ്ഞതു േമേനാൻ േകട്ടിരുന്നില്ല. അയാൾ ഒരു
ഉപായം ആേലാചിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ പറഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞ ഉടെന േമേനാൻ, ‘കിട്ടനാെണാ നിേന്നാടു
പറഞ്ഞതു് ? കിട്ടാ, കിട്ടാ’ കിട്ടൻ വന്നു. അവേനാടു
േമേനാൻ,
‘നീ ഇന്നു് ഏഴുമണിയ്ക്കു സായ്പിെന്റ കേച്ചരിയിൽ
േപായിരുന്നുേവാ?’

കിട്ടൻ: ഇല്ല;
േമേനാൻ: എന്താ ജാനകി, നീയെല്ല പറഞ്ഞതു
കിട്ടൻ കേച്ചരിയിൽ േപായിരുന്നുെവന്നു് ?
ജാനകി: കിട്ടാ നീയെല്ല പറഞ്ഞതു് നീ കേച്ചരി
യിൽ െചന്നു േനാക്കിെയന്നു് ?
കിട്ടൻ: ഞാൻ ഏമാനൻ പണി െചയ്യുന്ന കേച്ച
രിയിലാണു് േപായതു്. അവിെട േപാകാനെല്ല
അമ്മ പറഞ്ഞതു് ?
േമ: ഓ, അങ്ങിെനെയാ. ജഡ്ജിസായ്പ് െതറ്റു കണ്ടു
പിടിച്ചാൽ അതു സ്വന്തം കേച്ചരിയിൽ നിന്നാ
ണു് െചയ്തു ശരിയാക്കാറു് അെല്ല? നീ േപാെയ്ക്കാ
കിട്ടാ.
ജാനകി അമ്മ വിഡ്ഢിയായി. അന്നു പിെന്ന ഘനം
നടിച്ചതും മുഖം വീർപ്പിച്ചതും േമേനാനായിരുന്നു.
ഇങ്ങിെന പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായതിൽ േമേനാ
െന്റ കളവുതെന്ന ജയം പ്രാപിച്ചു. ഒരു ദിവസം
ൈവകുേന്നരം േമേനാൻ കേച്ചരി പിരിഞ്ഞു വരു
േമ്പാൾ ഒന്നിച്ചു ഒരു യൂേറാപ്യൻ സ്ത്രീയും പുരുഷനും
കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു കിട്ടൻ െചന്നു പറഞ്ഞതു
േകട്ടു ജാനകി അമ്മ േകാപിച്ചു. അതു കേച്ചരിയിെല
െഹഡുക്ലാർക്കും അയാളുെട ഭാര്യയും ആയിരുന്നു
െവന്നു േമേനാൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ തെന്റ ഭാര്യയുെട
േകാപം ശമിച്ചു.
ഒന്നുരണ്ടു മാസം ഭാര്യയ്ക്കു സംശയിയ്ക്കാനും േമേനാ
നു കളവു പറവാനും സംഗതിയില്ലാെത കഴിഞ്ഞു.
ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണു്. ഒരുവൻ േമേനാെന കാ
ണാൻ വീട്ടിൽ െചന്നു. അേദ്ദഹത്തിന്നു് ഒരു എഴു
ത്തുണ്ടു്. േമേനാൻ കളിയ്ക്കയാണു്. എഴുത്തു േമേനാ
െന്റ കയ്യിൽ തെന്ന െകാടുക്കണം. മറ്റാരുെട കയ്യി
ലും െകാടുക്കയില്ല. േമേനാൻ വന്നു കത്തു വാങ്ങി
വായിച്ചു, ചുരുട്ടി കയ്യിൽ പിടിച്ചു് അവേനാടു െപാ
െയ്ക്കാൾവാൻ പറഞ്ഞു. സാധാരണ വല്ല കത്തും
വന്നാൽ േമേനാൻ അതു വായിച്ചു േമശപ്പുറെത്താ
മെറ്റാ ഇടുകയാണു് െചയ്യാറു്. ഈ കത്തു രഹസ്യ
മായിെക്കാണ്ടു േപായി തെന്റ കുപ്പായക്കീശയിൽ
സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതു് ഭാര്യ കണ്ടു സംശയമായി. േമേനാൻ
ഉണ്ണാനിരുന്ന തരത്തിൽ കെത്തടുത്തു വായിച്ചു.
കത്തു് ഇതായിരുന്നു.
േസ്നഹിതെര,
ഞാൻ ഇന്നെല മിസ്റ്റർ ഡിക്രൂസ്സിെന്റ വീട്ടിൽ േപാ
യി. ലില്ലിെയ അവിെട കണ്ടു. തരേക്കടില്ല. ഞാൻ
ഇന്നെല രാത്രി തെന്ന ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി. എെന്റ വീട്ടിലു
ണ്ടു്. അങ്ങട്ടു കൂട്ടാൻ പാടില്ലെല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചു്
ഇവിെട തെന്ന പാർപ്പിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുെട ഭാര്യയുെട
സ്ഥിതി ആേലാചിച്ചാണു് അങ്ങട്ടു കൂട്ടാത്തതു് എന്നു
വിേശഷിച്ചു പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ. ഇെന്നനിയ്ക്കു ഒരു
ദിക്കിൽ േപാകാനുണ്ടു്. രാത്രി ഏഴുമണിയ്ക്കു വന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കുതെന്ന കാണാം.
എന്നു േസ്നഹിതൻ
ഒപ്പു്
ജാനകി അമ്മയ്ക്കു് മനസ്സിലായില്ല. കത്തു വായിച്ച
ഉടെന ആ സ്ത്രീ തെന്റ മുറിയിൽ േപായി വാതിലടച്ചു
കിടന്നു കരഞ്ഞു തുടങ്ങി. േമേനാൻ ഊണു കഴിച്ചു
ഭാര്യെയ വിളിച്ചു, എങ്ങും കാണാനില്ല. മുറി അടച്ചു
കണ്ടേപ്പാൾ വാതിലിന്നു മുട്ടി വിളിച്ചു, തുറക്കുന്നില്ല.
ഇത്ര െപെട്ടന്നു ഇങ്ങിെന വരാൻ സംഗതിെയന്താ
െണന്നു പലതും ആേലാചിച്ചു േനാക്കി. ഒരു കാര
ണവും കണ്ടില്ല. ഒടുവിൽ വളെര ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേപ്പാൾ
ജാനകി അമ്മ വാതിൽ തുറന്നു. കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു
കെണ്ണാെക്ക ചുകന്നു വീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിക്കിവി
ക്കി ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞു.
‘ഞാൻ എെന്റ വീട്ടിേലക്കു േപാകയാണു്. നിങ്ങൾ

എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നുെണ്ടന്നായിരുന്നു ഞാൻ വി
ചാരിച്ചതു്. നിങ്ങൾ എെന്നയല്ല േസ്നഹിക്കുന്നതു്.’

േമ: നിനക്കു് അങ്ങിെന േതാന്നാൻ സംഗതിെയ
ന്താണു് ?
ജാന: നിങ്ങൾ അറിയാത്തവെരേപ്പാെല പറയുന്ന
വെല്ലാ. എനിക്കു് ഇേപ്പാൾ േപാകണം. നിങ്ങൾ
ക്കു് കണ്ട യൂേറാപ്യൻ സ്ത്രീകേളാടെല്ല േസ്നഹം.
നിങ്ങൾ ഇനി ലില്ലിെയത്തെന്ന സംബന്ധം െവ
േച്ചാളൂ. ഞാൻ േപാണു.
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ േമേനാൻ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. അട
ക്കാൻ കഴിയാെത വളെര േനരം ചിരിേകട്ടേപ്പാൾ
ജാനകിഅമ്മ ഏെറ പരിഭ്രമിച്ചു. ഒടുവിൽ േമേനാൻ
ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞു.
‘നീ ആ കത്തു വായിച്ചു ഇേല്ല? വിഡ്ഢി, ലില്ലി, ഒരു
സ്ത്രീയല്ല ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയാണു്. മുൻസീപ്പിനു് നെല്ലാരു
നായ്ക്കുട്ടിെയ േവണെമന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ ദാ
േമാദരൻനായേരാടു പറേഞ്ഞല്പിച്ചു. നിെന്റ ആങ്ങ

ളെയ ഭ്രാന്തൻനായ കടിച്ചതു മുതൽ നിനക്കു നായ്ക്ക
െള കണ്ടുകൂെടന്നും അതുെകാണ്ടു അതിെന വീട്ടിൽ
െകാണ്ടുവരരുെതന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതാ
ണു് ദാേമാദരൻനായർ അങ്ങിെന എഴുതിയതു്.’
ഇപ്പറഞ്ഞെതാെക്ക േനരായിരുന്നു. ഈ വിവരം
പറയുേമ്പാഴും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞേപ്പാഴും േമേനാൻ
നെന്ന ചിരിച്ചു. ജാനകി അമ്മ ഒരിയ്ക്കലും ഇതിലധി
കം വിഡ്ഢിയായിരുന്നില്ല. േമലാൽ തെന്റ ഭർത്താവി
െന ഒരു കാര്യത്തിലും സംശയിയ്ക്കയിെല്ലന്നു ആ സ്ത്രീ
ശപഥവും െചയ്തു. അന്നുമുതൽ േമേനാൻ സത്യമല്ലാ
െത പറയാെതയും ആയി.
മംഗേളാദയം
□

മംഗേളാദയം
േകരളത്തിെല പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്ര
സാധനാലയം ആണു് മംഗേളാദയം.
അപ്പൻതമ്പുരാനാണു് സ്ഥാപകൻ.
പഴയതും പുതിയതുമായ നിരവധി ഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. അധ്യാ
ത്മരാമായണം, കൃഷ്ണഗാഥ, കുഞ്ചൻ
നമ്പ്യാരുെട തുള്ളൽപ്പാട്ടുകൾ, നാ
ടൻ പാട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ മികച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പ
ടുത്തിയതു് വായനക്കാെര ആകർഷിച്ചു.
ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു
ന്ന 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 റീ
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ 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.

