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പ്രതികരണങ്ങൾ

സക്കറിയ: േയശുവിെന്റ ചില ദിവസങ്ങൾ
Rajaji Mathew Thomas: I felt guilty, that I don’t
read Zacharia’s Yeusuvinte Cila Divasangal. It
renewed my understanding of Jesus. I waked up
Duna (daughter). She read it. Then I read it for
Santa (wife).
I wept. It made me pure. Let every day make
us pure to start something good and work for
the world in which we are.

സി. സേന്താഷ് കുമാർ: ഒരു െതങ്ങുകയറ്റ
ക്കാരെന്റ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു് ആറു
ഖണ്ഡങ്ങൾ
എം എചു് സുൈബർ: ‘സൽമ േറഡിേയാസ്’ ‘നിശ്ശ
ബ്ദം’ എന്നീ കഥകൾക്കു് േശഷം സി. സേന്താഷ് കു
മാറിെന്റ മെറ്റാരു മികച്ച കഥ. ഓേരാ കഥകളിലും
വ്യത്യസ്തമായ പ്രേമയങ്ങെള തിരെഞ്ഞടുക്കുേമ്പാൾ
അവയ്ക്കിണങ്ങുന്ന ഭാഷയുെട സാധ്യതകൾ തിരയാ
നും അേതാെടാപ്പം തെന്റ കഥന ൈശലി നിലനിർ
ത്താനും ഈ കഥാകൃത്തു് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
മനുഷ്യനു് പ്രകൃതിയുമായുള്ള അദൃശ്യ തലത്തി
െല ബന്ധവും അതിെന വരച്ചിടുന്നതിലൂെട വായന
ക്കാരനു് നൽകുന്ന ദാർശനിക ഉൾക്കാഴ്ച്ചയുമാണു്
സി. സേന്താഷ് കുമാറിെന്റ കഥകളുെട പ്രേത്യകത.
കണ്ണിൻ മുന്നിെല വർത്തമാന കാല കാഴ്ചയ
ല്ല മുകളിൽ നിന്നും താേഴക്കു് േനാക്കുേമ്പാൾ െവ
ളിെപ്പട്ടു കിട്ടുന്ന പരിമിതികളില്ലാത്ത ദർശനം. ആ
കാഴ്ച്ചയാണു് രാവുണ്ണിെയ ‘മുകളിലിരുന്നു് എല്ലാം
കാണുകയും അറിയുകയും െചയ്യുന്ന’ ‘േബാേധാ
ദയ’ത്തിേലക്കു് ഉയർത്തുന്നതും, ൈദവെത്തക്കുറി
ച്ചുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർത്തുെകാടുക്കുന്നതും.
മെറ്റാരു മികച്ച കഥയുെട വായനാനുഭവം നൽകിയ
സേന്താഷ് കുമാറിനും സായാഹ്നക്കും നന്ദി.
നന്ദിനി േമേനാൻ: സി. സേന്താഷ് കുമാറിെന്റ കഥ
മേനാഹരം. െപെട്ടന്നു മുതിർന്നവളായി േതാന്നി
ച്ച മകളുെട കാന്തേനാട്ടങ്ങൾ കണ്ടു് കാലിലിട്ട തള
ഊരിേപ്പായതു േപാലുള്ളച്ഛെന്റ ചിത്രത്തിനാണു്
ഇനിെയാരാകാശക്കാഴ്ച്ചക്കു കഴിയാത്തവണ്ണം
തളർന്ന ഭർത്താവിെന്റ ചിത്രത്തിേനക്കാൾ മിഴിവു
കൂടുതൽ.

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു്: ഭാഷാ ദീപിക
ശ്രീേദവി എസ്. കർത്താ: ആഹാ 1 മുതൽ 5 വെരയു
ള്ള അഭ്യാസങ്ങെളല്ലാം െചയ്തു കഴിഞ്ഞു് മിടുക്കിക്കുട്ടി
ആയിയിരിപ്പാണു് ഞാൻ രാവിെല.
െസന്തിൽ: “ഭാഷാ ദീപിക”യിെല പാഠങ്ങൾ ഏെറ
രസേത്താെട വായിച്ചു. ൈഹസ്ക്കൂൾ കാലം ഓർത്തു
േപായി. മലയാള വ്യാകരണ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ
ഉത്സാഹേത്താെട വായിച്ചിരുന്ന കാലം. സായാ
ഹ്ന വ്യത്യസ്തമായ വായനാനുഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു.
അനുേമാദനങ്ങൾ.
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: കുട്ടികൾക്കു് തനതുലിപി പരി
ചയെപ്പടുത്താനായി 2012-ൽ എെന്റ അന്തരിച്ച
അമ്മാവൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ എം. കുട്ടി (എപിൿ,
മാഞ്ഞാലി) അച്ചടിച്ചിറക്കിയ െചറിെയാരു ൈക
പ്പുസ്തകമാണു് ‘ഇലകൾ പച്ച, പൂക്കൾ മഞ്ഞ’. മല
യാളം അദ്ധ്യാപകർ, പ്രേത്യകിച്ചു് മലബാർ ഭാഗ
ത്തുള്ളവരാണു് ഇതു് കൂടുതലും ൈകവശമാക്കിയതു്.
അഞ്ഞൂെറണ്ണം അച്ചടിച്ചതിൽ അെഞ്ചട്ടു് േകാപ്പികൾ
ഇേപ്പാൾ അവേശഷിക്കുന്നു. മരുമകൾ െരഹന (മൂ
ന്നുപീടിക) കവറും ഉള്ളിെല ചിത്രങ്ങളും വരച്ചു.
SCERT, തിരുവനന്തപുരം ൈലബ്രറിയിൽ നിന്നു്.
അന്നവിെട ൈലേബ്രറിയനായിരുന്ന േഡാ. ലളിത
പഴയ ചില ൈപ്രമറി സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സം
ഘടിപ്പിച്ചു തന്നു. 1947-നും മുമ്പുള്ളതായിരിക്കുെമ
ന്നാണു് ഓർമ്മ. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് െകാച്ചി പാഠാവലി
ക്കായി ഒന്നു്, രണ്ടു്, മൂന്നു് ക്ലാസ്സുകളിേലക്കു് തയ്യാറാ
ക്കിയ പാഠങ്ങൾ ഇന്നും ഒരദ്ഭുതമാണു്. അട്ടഹാ
സങ്ങളും ചാട്ടങ്ങളും മാത്രമായി തകർന്നുേപായ
ഇന്നെത്ത അക്ഷരപഠനങ്ങളിൽ (അപഠനം) നി
ന്നു് ഒരു പിന്തിരിഞ്ഞുേനാട്ടം അത്യാവശ്യമാെമന്നു്.
അേതാർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ‘പഴയലിപി’യുെട വീെണ്ടടു
ക്കൽേപാെല അക്ഷരാഭ്യസനത്തിലും കാര്യമായ
വീണ്ടുവിചാരങ്ങൾ ആവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

E. P. Unny: Cartoons
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ഇന്നെത്ത പുലരിക്കു തിളക്കം കൂ
ടി. േകരളത്തിൽ വന്നതിൽ പിെന്ന ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്ര
സ് കാണാറില്ല. കിട്ടിയാൽ ആദ്യം േനാക്കുക ഉണ്ണി
യുെട കാർട്ടൂൺ ആണു്. േലാക് ഡൗണിൽ പത്രമി
ടുന്നതു് നിർത്തിയേപ്പാഴും രാജ് കമൽ ഝാ ഈെമയിലിൽ pdf അയച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. ആഴ്ച്ചയി
െലാരിക്കെലങ്കിലും ഈ ചിരിയുെട വരവും വരയുെട
ചിരിയുമായി വരിക. ചിരിക്കാൻ മറന്നു േപാകുന്ന
കാലമാണു്.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: ഹാസ്യം, ആേക്ഷപഹാസ്യം, െവ
റും തമാശ ഇെതാെക്ക കാർട്ടൂൺ എന്ന സങ്കല്പ
ത്തിൽ ഉൾേച്ചർന്നതാണെല്ലാ. കാർട്ടൂൺ കാണാ
െത തെന്ന കാർട്ടൂൺ എന്നു് േകൾെക്ക തെന്ന
അെതാരു ചിരിയുണർത്തും. അെതാരു പേക്ഷ കാർ
ട്ടൂൺ വരയുെട വംശാവലിയും പാരമ്പര്യവും അങ്ങ
െനയായതുെക്കാണ്ടായിരിക്കാം. േകാമിക്ക് സ്ട്രിപ്പ്
കാർട്ടൂണിെന്റ ഒരു പ്രധാന ശാഖയാണെല്ലാ.
ഇ പി ഉണ്ണിയുെട െപാളിറ്റിക്കൽ കാർട്ടൂണിങ്ങാ
ണു്. ചിരി ഒരുപേക്ഷ, ലക്ഷ്യമായിരിെക്ക, ഇ പി
ഉണ്ണി നല്ല ആഴ്ത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയ്ക്കു് പ്രാധാ
ന്യം നല്കുന്ന കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണു്. രണ്ടു് മൂന്നു് വാക്കു
കൾ മാത്രം വരുന്ന കാപ്ഷനിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ
ദർശനം സംഗ്രഹിചിട്ടുണ്ടാകും. ചിന്തയ്ക്കു് വലിയ പ്രാ
ധാന്യം നല്കുന്ന കാർട്ടൂണിങ്ങാണു് ഇ പി ഉണ്ണിയുേട
െതന്നാണു്.
േലാക്ക് ഡൗൺ സമയത്തു് നിരാലംബരും
ഹതാശരുമായ കുടിേയറ്റ െതാഴിലാളികൾ കടുത്ത
യാതനകളിലൂെട കടന്നു േപാകേവ ഇ പി ഉണ്ണിയു
െട കാർട്ടൂൺ ചിരിയിൽ നിന്നു്, പതുെക്ക പിൻവാ
ങ്ങി ആ കടുത്ത യാതനെയ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിലാ
യിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചതു്.
ഇന്നെത്ത കാർട്ടൂണുകൾ േനാക്കുക. ഗാന്ധിയും
ജയശങ്കറും വരുന്ന കാർട്ടൂൺ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ. കൂർ
പ്പിച്ച ചുണ്ടുകളുള്ള ഗാന്ധി നമ്മുെട പതിവു് ഔേദ്യാ
ഗിക ഗാന്ധി ചിത്രമല്ല. ൈചനയുമായുള്ള മത്സര
ത്തിൽ ഗാന്ധിയുെട ഇത്തിരി ഉപ്പു േചർത്തു കഴി
ക്കുക എന്ന വാചകത്തിൽ ഉപ്പിൽ ചരിത്രത്തിെന്റ
ഗാഢമാെയാരു വിളിയുണ്ടു്.
െവറുെമാരു പുലർകാല ചിരിെയ ഉണർത്തുക
എന്ന ഒരു പേക്ഷ കാർട്ടൂണിെന്റ പ്രാഥമിക കർത്ത
വ്യ നിർവ്വഹണത്തിനപ്പുറം ഒരു ദിവസെത്തക്കുള്ള
മുഴുവൻ ചിന്തയ്ക്കുള്ള വക നല്കുന്നുണ്ടു്.
അതു് േപാെല െടസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് േനാക്കൂ. െടസ്റ്റ്
എഡിറ്റ് െചയ്തു െചയ്തു വൺ േഡയിൽ നിന്നു് റ്റ്വന്റ ി റ്റ്വ
ന്റിയായി, പിെന്ന അഞ്ചു് ഓവർ കളിയായി ചുരുക്കി.
അതാ, േലാക്ക് ഡൗണിനു േശഷം െടസ്റ്റ് ക്രിക്ക
റ്റ് തിരിെക വരുേമ്പാഴാണു് സി ബി എസ് ഇ യുെട
െടക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിങ്ങ്!
ലഘൂകരിക്കെപ്പട്ടു േപാകുന്നേതാ മനുഷ്യാനുഭവ
ങ്ങളുെട ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ പാഠങ്ങളും.
ആ േനാർമൽ കാർട്ടൂൺ േനാക്കൂ. അതിൽ േയാ
ഗി രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ വിമർശനം മാത്രമല്ല ദൃശ്യ മാ
ധ്യമങ്ങളുെട വർത്തമാന സ്ഥിതിെയയും വരച്ചിടുന്നു.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ദാേമാദർ, ചിരി എന്നതു് ബുദ്ധി
ശൂന്യമായ ഒരു കാര്യമാെണന്നു് താങ്കൾ കരുതുന്ന
തായി േതാന്നുന്നു. ഉണ്ണിയുെട ഓേരാ വാക്കിെന്റയും
രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരാളായി എെന്ന കാ
ണുന്നതിൽ േഖദമുണ്ടു്. താങ്കളുെട വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
ആവശ്യമുള്ളവയല്ല ഉണ്ണിയുെട ആസ്വാദകർക്കു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാർട്ടൂണുകൾ. ചിന്താശൂന്യമായ
ചിരി ഉയർത്തുന്നവെര ഞാൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളായി
കാണുന്നില്ല, അവർ േകാമാളികളാണു്. ശങ്കർ, കുട്ടി,
വിജയൻ ഈ പരമ്പരയ്ക്കു ആഴം നൽകിയ ആളാണു്
ഉണ്ണി. ആഴമില്ലാത്ത ചിരി െപാള്ളയാണു്. അെത
േന്നാടു സംവദിക്കില്ല.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: എന്തുെക്കാണ്ടിങ്ങെനെയാരു പ്രതി
കരണം സച്ചി മാഷിൽ ഉണ്ടാക്കിയെതന്നു് എനിക്കു്
അത്ര വ്യക്തമാകുന്നില്ല.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ചിരിെയക്കുറിച്ചു് ഞാനാണേല്ലാ
േപാസ്റ്റ് ഇട്ടതു്.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: ശരിയാണു്. പേക്ഷ ഞാൻ ഒരു
വരിയിൽ േപാലും മാഷിെന്റ അഭിപ്രായെത്ത വിമർ
ശിക്കുക േപാലും െച്ചയ്തിലെല്ലാ.
കൂടുതൽ എഴുതാൻ രാവിെല മാഷിനു് സമയം
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു രീതിയിൽ മാഷിെന്റ അഭി
പ്രായെത്ത/നിരീക്ഷണെത്ത വികസിപ്പിക്കാനാണു്
ശ്രമിച്ചെതന്നു് പറയാം.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: വയസ്സാകുേമ്പാൾ കൂടുതൽ െസൻ
സിറ്റിവ് ആകുന്നു. മറിച്ചാകാം േവണ്ടതു്. ക്ഷമ.
അഷ്റഫ്: ഒരു െചറിയ സുഷിരത്തിലൂെട വിശാലപുറം
േലാകം ഒന്നായിക്കാണുന്നതു് േപാെല, വയസ്സാകു
േമ്പാൾ നാം എല്ലാം െമാത്തത്തിൽ കാണാൻ തു
ടങ്ങുന്നു. ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുേമ്പാൾ
ആ വിഷൻ നെമ്മ ചതിേച്ചക്കാം. നമ്മുെട പ്രതി
കരണവും െകാണ്ടു് സമയം കടന്നു േപായേശഷം
മാത്രേമ, അതു് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള േവഗത നാം
ആർജ്ജിക്കുന്നുള്ളൂ. സായാഹ്നയുെട ജാലകത്തിലൂ
െട ഇവെയാെക്ക ജീവിതത്തിെന്റ രസങ്ങൾ ആയി
കാണാം.

വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ
‘ഗുരു’േനരം
സി. സി. െജ. േജാർജ്ജ്: ഒരു തരത്തിൽ വിേമാച
കമായ ഒരു വായനയാണിതു്. ഗുരുവിെന്റ ഖരരൂ
പത്തിൽ നിന്നുള്ള വിേമാചനം. യഥാർത്ഥഗുരു
എെന്നാന്നും പറയുന്നില്ല. അങ്ങെന ഒന്നല്ലേല്ലാ
(ഒന്നില്ല)? ഗുരുവിെല നടനകാന്തി േതടുന്നു വിേനാദ്
ചന്ദ്രൻ.

സാബു ഹരിഹരൻ: െവറുെമാരു സായാഹ്ന
വാർത്ത
ആനന്ദീ രാമചന്ദ്രൻ: സാബു ഹരിഹരെന്റ ‘ഒരു സാ
യാഹ്ന വാർത്ത’: സമൂഹത്തിെന്റ മുന്നിൽ, െതറ്റുക
ളുെട മുന്നിൽ നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യർ, പ്രതികരി
ക്കാനാവാെത, തിരിച്ചടിക്കാനാവാെത… േവദനിപ്പി
ക്കുന്ന ആ സത്യം തുറന്നു് കാട്ടുന്ന കഥ.

ബിേനായ് വിശ്വം: ബാലറാം: ആശയഗംഭീ
രനായ മാർക്സിസ്റ്റ്
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: എനിക്കു് ആദരവു േതാന്നിയിട്ടു
ള്ള ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷ അക്കാെദമിക്കുകൾ പല
രുമുെണ്ടങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കൾ കുറേച്ചയു
ള്ളൂ. അവരിൽ എൻ. ഇ. ബലറാം പ്രഥമസ്ഥാനത്തു
വരും. പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയാണു് മെറ്റാരാൾ. ഒരു
പേക്ഷ പുസ്തകങ്ങേളാടും ആശയങ്ങേളാടുമുള്ള അവ
രുെട പ്രിയമാകാം കാരണം, വിേശഷിച്ചും ആശയ
പരമായ വിേയാജിപ്പു് എല്ലാ പക്ഷങ്ങളിലും പ്രതീ
കാത്മകവും യഥാർത്ഥവുമായ വ്യക്തിഹത്യയിലൂെട
ആവിഷ്കരിക്കെപ്പടുന്ന ഇക്കാലത്തു്. ബിേനായ് വിശ്വ
ത്തിെന്റ ഓർമ്മക്കുറിപ്പു് ഉചിതമായി.

ആനന്ദീ രാമചന്ദ്രൻ: ഇരുട്ടിെന്റ ആത്മാവു്
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: മനുഷ്യർ കണ്ടാമൃഗങ്ങളാവുകയും
തമസ്സേല്ലാ സുഖപ്രദം എന്നു് ശരിക്കും വിശ്വസിക്കാ
നാരംഭിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു കാലത്തു് സ്ത്രീപക്ഷ
ത്തുനിന്നുളള ആനന്ദിയുെട കഥയും ഒരു തീക്ഷ്ണപ്രതി
കരണമായി.
ആനന്ദീ രാമചന്ദ്രൻ: സേന്താഷമുണ്ടു്, എെന്റ കഥെയ
ക്കുറിച്ചു് സച്ചിദാനന്ദിെനേപ്പാലുള്ളവരുെട നല്ല അഭി
പ്രായങ്ങൾ എനിക്കു് ഏെറ പ്രേചാദനം തരുന്നുണ്ടു്.

സക്കറിയ: േഹാെസ മാർട്ടി: ക്യൂബൻ സ്വപ്ന
ത്തിെന്റ രചയിതാവു്
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ഹാ! ഒരിക്കൽ കൂടി ക്യൂബ സന്ദർ
ശിച്ച േപാെല. േഹാെസ മാർട്ടിയുെട ചില കവിത
കൾ പരിഭാഷ െചയ്തിരുന്നു; സക്കറിയായുെട വിവർ
ത്തനങ്ങൾ അസ്സലായി. അെത, അധികാരം േലാക
െമങ്ങും മാറുവിരിച്ചു് മാംസേപശികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു
നിൽക്കുേമ്പാൾ നമുക്കു് ഈ പരാജിതരായ സ്വപ്നാ
ടകെര േവണം, നാം മനുഷ്യർ തെന്ന എന്നുറപ്പുവരു
ത്താൻ.
ഇ. വി. രാമകൃഷ്ണൻ: േഹാെസ മാർട്ടിയുെട വരികളിൽ
തുടിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും േവെറാരു
കാലത്തിെന്റതു്. അവയുെട വിേമാചകദൗത്യം നമ്മു
െട കാലത്തിനു പകരുന്നതു് മെറ്റവിെടയും കാണാ
ത്ത ഊർജം. നമ്മുെട നൂറ്റാണ്ടിെന പാകെപ്പടുത്താൻ
ഇത്തരം വരികൾ, ഓർമെപ്പടുത്തലുകൾ ഇനിയും
േവണം.
പി. ശിവപ്രസാദ്: എത്ര ഊർജ്ജമുള്ള, സൗന്ദര്യാത്മക
േലാകമാണു് മാർട്ടിയുെട കവിതകളിൽ! െവറുെത
യല്ല ആ സമർപ്പിത ജീവിതം ഫിഡലിെന, െചെയ,
സുഹൃത്തുക്കെള ആേവശം െകാള്ളിച്ചതു്.
നന്ദി, സക്കറിയ.
േസ്നഹം, സായാഹ്ന.
അബ്ദുൽ കാദർ: ഉരുളികുന്നത്തു് നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി
ഇത്ര സാന്ദ്രമായി/രാഷ്ട്രീയമായി േലാകെത്ത കണ്ട
മലയാളി സക്കറിയ മാത്രമാെണന്നു്. േതാന്നുന്നു.
ഈ ക്യൂബൻ കുറിപ്പു് സൗന്ദര്യാത്മകം മാത്രമല്ല,
വിപ്ലവത്തിെന്റ, വിപ്ലവരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ ദിശാസൂചി
കൂടിയാണു്.
േഹാെസ മാർട്ടി, ഫിഡൽ, െച-ത്രയം ക്യൂബൻ
ജീവിതത്തിെന്റ ൈജവ ലായനിയിെല ലവണമാകു
ന്നതിെന സക്കറിയ നമുക്കു് ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞെന
േപ്പാെല കാണിച്ചു തരുന്നു. നന്ദി സക്കറിയ നന്ദി…

(ജൂൈല 12 മുതൽ 18 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

