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ഉന്മാദത്തിെന്റ
സൂര്യകാന്തിപ്പൂവു്
പതിേനഴു വയസ്സുകാരനായ ഒരു പ്രീഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥി
യുെട കണ്ണുകളായിരുന്നു എനിക്കേപ്പാൾ.
എന്തിേനയും ഏതിേനയും േനാക്കിക്കാണാനും ആഴ
ത്തിൽ അറിയാനുമുള്ള പതിേനഴുകാരെന്റ കണ്ണുകൾ.
പള്ളിയും പട്ടക്കാരുമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
വളർന്നു വരുേമ്പാഴും “ഇതാേണാ ശരി? ഇതാേണാ
സത്യം?” എെന്നാെക്കയുള്ള ഒരു അന്തമില്ലായ്മ ഇളംമ
നസ്സിൽതെന്ന ഉരുവം െകാണ്ടിരുന്നു. അതിനു കാരണ
ക്കാരൻ എയർേഫാഴ്സ് ഓഫീസറായിരിെക്ക അപകട
ത്തിൽ രണ്ടു കണ്ണുകളും നഷ്ടെപ്പട്ട കുര്യൻ എന്ന എെന്റ
അമ്മാവനായിരുന്നു.
ഇരുപത്തിയാറാം വയസ്സിൽ ഒരു േബാംബ് േസ്ഫാട
നത്തിൽ ഇരുകണ്ണുകളും നഷ്ടെപ്പടുകയും പിന്നീടുള്ള
മുപ്പത്തിരണ്ടു് വർഷം തമസ്സിൻ തടവിലായിരുന്നിട്ടും
ക്രിസ്തുവിെന്റ കാരുണ്യവും സഹനവും സ്വന്തം ജീവിത
ത്തിൽ പകർത്തിയ ആ സന്ന്യാസിവര്യൻ ആയിരുന്നു
ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുെട ജീവിതവളർച്ചയിൽ പ്രകാശം പര
ത്തിയിരുന്ന അത്ഭുത വൃക്ഷം.
കാരുണ്യത്തിേന്റയും മനുഷ്യേസ്നഹത്തിേന്റയും ഈ
വഴി എന്നിെല പതിേനഴുകാരെന െകാെണ്ടത്തിച്ചതു്
സ്വാഭാവികമായും കമ്യൂണിസത്തിൽതെന്ന. ക്രിസ്തുവി
െന്റ വഴിയും അതായിരുന്നേല്ലാ എന്നാണു് ചിന്തിച്ചതു്.
അങ്ങെനയാകാം േലാകം നന്നാക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തി
രിച്ചവരുെട കൂെട േചരാനും േലാകെത്ത മാറ്റിമറിക്കാ
നും തീരുമാനിക്കുന്നതു്(!) കാരണം മാനവികമായ ഒരു
തത്ത്വശാസ്ത്രമായി കമ്യൂണിസം മാത്രേമ ഉള്ളൂ എന്ന
തിരിച്ചറിവിലാണു് കണ്ണുകൾ അേങ്ങാട്ടു തിരിഞ്ഞതു്.
പേക്ഷ, കമ്യൂണിസത്തിെന്റ േലബലിലുള്ള പാർട്ടിക
ളും മറ്റു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാ
സെമാന്നും പതിേനഴുകാരനു് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
അേപ്പാൾ ശരിയായ കമ്യൂണിസം ഏതാണു് എന്നതാ
യി ചിന്ത. കാരുണ്യത്തിേലക്കുള്ള പാത സാഹസികത
കൂടി ഉൾെക്കാള്ളുന്നതാെണന്നു് തിരിച്ചറിഞ്ഞേപ്പാൾ
നക്സൈലറ്റ് ആകാെത തരമില്ലാതായി. അടിയന്തരാവ
സ്ഥയ്ക്കുേശഷം അതിേനക്കാൾ നെല്ലാരു െതരെഞ്ഞടു
ക്കൽ േവെറ ഇല്ലായിരുന്നേല്ലാ.
പതിനാറു മുതൽ ഇരുപതു് വയസ്സുവെരയുള്ള കാലം
ഏെതാരാൾക്കും ഒരു പരീക്ഷണകാലമാണു്… എേങ്ങാ
ട്ടു തിരിയണം, എന്താവണം, എങ്ങെന വഴിെതറ്റണം,
എങ്ങെന വഴി െതറ്റാെത േപാകണം? അെല്ലങ്കിൽ
ഏതു വഴി െതരെഞ്ഞടുക്കണം എന്ന ഈ സംത്രാസ
േവളയിൽ ഒരു ഗുരുനാഥെന കിട്ടി, മധു മാസ്റ്റർ! അടിയ
ന്തരാവസ്ഥയുെട പീഡനക്കഥകളിലൂെട ഹീേറാ ആയി
രുന്നു മാഷ്. േപാരാത്തതിനു് അേദ്ദഹം നാടകക്കാരനു
മാണു്. ആദ്യെത്ത കൂടിക്കാഴ്ചയിൽതെന്ന പതിേനഴുവ
യസ്സുകാരെന്റ കണ്ണിെല അതുവെരയുണ്ടായിരുന്ന നാ
ടകത്തിെല കരടു് അേദ്ദഹം എടുത്തുകളഞ്ഞു. എന്നി
െല നടെന, നാടകക്കാരെന വാർെത്തടുക്കുന്നതിൽ
അേദ്ദഹം ഗുരുവായി. ദിക്കറിയാെത അലഞ്ഞിരുന്ന
പതിേനഴുകാരെന്റ കണ്ണുകെള അേദ്ദഹം വായനയുെട
പുതിയ േലാകേത്തക്കു് പറിച്ചു് നട്ടു. മാക്സിം േഗാർക്കി
യും േഷാേളാേക്കാവും ടർെജനീവും േടാൾേസ്റ്റായിയും
െചേക്കാവും ദെസ്തയ്വ്സ്കിയും െനരുദയും െബ്രഹ്ത്തും
ടാേഗാറും സി. െജ. േതാമസും സി. എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നാ
യരും… ഇവരുെടെയാെക്ക വാക്കുകളുെട ജ്വാലയിലൂെട
കടന്നുേപായേപ്പാൾ േകാേളജ് നാടകമത്സരത്തിേല
ക്കു് തട്ടിക്കൂട്ടു് നാടകങ്ങൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്ന, അതി
െല മികച്ച നടൻ എന്ന േപരുേകൾപ്പിക്കുന്ന എെന്റ
അജ്ഞതയുെട ചിറകുകൾ കരിഞ്ഞുേപായി.
മധു മാഷുെട ‘പടയണി’ നാടകം കണ്ടേതാെട ഇനി
മെറ്റാരു ഗുരു േവണ്ട എന്നു് തീരുമാനിക്കുകയും െചയ്തു.
പവിത്രൻ എന്ന ചങ്ങാതി അേപ്പാൾ വഴികാട്ടിയായി.
അങ്ങെന മധു മാസ്റ്ററുെട ‘ചുടലക്കളം’ നാടകത്തിൽ
ശ്രീബുദ്ധെന്റ േവഷം ധരിച്ചു പതിേനഴുകാരൻ അരങ്ങി
െലത്തി.
പിെന്നയാണു് മാക്സിംേഗാർക്കിയുെട ‘അമ്മ’യിെല പാ
േവലാകുന്നതു്. കൂെട അഭിനയിക്കുന്നവെരാെക്ക പ്രഗ
ത്ഭന്മാർ. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാൾ ഞാൻ. േകാ
േളജ് ക്ലാസ്സ് കട്ട് െചയ്തു േകരളത്തിലേങ്ങാളമിേങ്ങാ
ളം ജനകീയ സാംസ്ക്കാരിക േവദി രൂപീകരണത്തിനു
കാരണമായ ‘അമ്മ’ നാടകവുമായി അലച്ചിലായി
പിന്നീടു്.
പതിേനഴുകാരെന്റ കണ്ണിൽ വസന്തത്തിെന്റ ഇടിമുഴ
ങ്ങിയതിനു േശഷമുള്ള േലാകമാണുണ്ടായിരുന്നതു്.
വിപ്ലവം അടുെത്തത്തി, അതിനാൽ എല്ലാവരും എസ്റ്റാ
ബ്ലിഷ്െമന്റുകേളാടു് എതിരായിരിക്കണം, എല്ലാവർക്കും
കത്തുന്ന ചിന്തകൾ ഉള്ളിലുെണ്ടന്ന ഭാവം െകാണ്ടുനട
ക്കണം. രണ്ടാൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ വിപ്ലവത്തിെന്റ ൈസ
ദ്ധാന്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചെചയ്യാൻ തുടങ്ങണം. അഞ്ചു
മിനിറ്റ് െവറുെതയിരിക്കാേനാ തമാശപറയാേനാ െപാ
ട്ടിച്ചിരിക്കാേനാ പ്രണയിക്കാേനാ ആെരയും കിട്ടില്ല.
അെതാന്നും പാടില്ലതാനും. തമാശ പറയുെന്നങ്കിൽ
അതു് വർഗ്ഗപരമായതും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ നില
പാടിൽ നിന്നുെകാണ്ടുള്ള തമാശകൾ ആയിരിക്കുകയും
േവണം (അങ്ങെനയും തമാശകളുേണ്ടാ എന്നതു് തമാ
ശയായി ഇേപ്പാൾ ആരും േചാദിക്കരുതു്. ഞാൻ ചി
രിച്ചുേപാകും). ഏതു നിമിഷവും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടാവുന്ന
വിപ്ലവത്തിനു കാേതാർത്തു്, കുളിക്കാെതയും പല്ലു േത
ക്കാെതയും വസ്ത്രം മാറാെതയും മദ്യപിക്കാെതയും േന
രംവണ്ണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാെതയും എന്നാൽ പുസ്തക
ങ്ങളും മാസികകളും വായിച്ചും എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരു
ന്നു. ചാർമിനാർ അെല്ലങ്കിൽ ദിേനശ് ബീഡിെയങ്കിലും
വലിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ചിന്തകൾ പുകഞ്ഞു പുറത്തു് വരാത്ത
അവസ്ഥയുമായി െപാരുത്തെപ്പടാൻ പതിേനഴുകാര
നും ശീലിച്ചു.
അങ്ങെനയുള്ള ഒരു സംഘേത്താെടാപ്പം ഒരു വാനിൽ
േകരളത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നാടകവുമായി
സഞ്ചരിച്ചു് ജനങ്ങെള വിപ്ലവസജ്ജരാക്കുകയായിരുന്നു
ലക്ഷ്യം. ദാരിദ്ര്യവും െതാഴിലില്ലായ്മയും വർഗ്ഗപരമായ
േവർതിരിവും പ്രകടമായിരുന്നു അക്കാലത്തു്. ദരിദ്രരാ
യിരുന്നു നാടകത്തിെന്റ സംഘാടകരും, ഞങ്ങൾ നാട
കക്കാരും, എന്നു് പ്രേത്യകം പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ, േപാ
രാത്തതിനു് രഹസ്യെപ്പാലീസിെന്റ നിരീക്ഷണങ്ങളും.
വിപ്ലവത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ചില്ലറ സഹനങ്ങളായി മാത്ര
േമ ഇതിെനെയാെക്ക കാണാവൂ എന്നു് മുതിർന്ന സഖാ
ക്കൾ പറയും. പേക്ഷ, പതിേനഴുകാരനു് നല്ല വിശപ്പാ
യിരുന്നു. താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവകൾ അതാതു്
സ്ഥലെത്ത സംഘാടകരുെട വീടുകളിേലാ സ്കൂൾ െക
ട്ടിടങ്ങളിേലാ ഏർപ്പാടു െചയ്യുകയാണു് പതിവു്. അങ്ങ
െനയുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ അന്നെത്ത മുഴുവൻ വിപ്ലവ
കാരികളുേടയും ഹീേറാ ആയ, െപാലീസിെന െവട്ടിച്ചു്
നിരന്തരം യാത്ര െചയ്തു പാർട്ടിപ്രവർത്തനം നടത്തു
ന്ന ‘പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും’ എന്ന ദാർശനിക കൃതി
എഴുതിയ സാക്ഷാൽ െക. േവണുവിെന്റ പുല്ലറ്റ് എന്ന
സ്ഥലത്തു് ഞങ്ങൾ ‘അമ്മ’ നാടകം കളിക്കാെനത്തി.
അേദ്ദഹം ഒളിവിലായിരുന്നുെവങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വീട്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കു് ഉച്ചഭക്ഷണവും വിശ്രമവും
ഒരുക്കിയിരുന്നതു്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ചകേളാ
വാദപ്രതിവാദങ്ങേളാ ആണു് കഴിച്ച ഭക്ഷണം ദഹി
പ്പിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമായി എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നതു്.
ആർക്കാണു് ചർച്ചകളിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധി എന്നു് െതളി
യിക്കാനായി ചിലെരങ്കിലും പരസ്പരം മത്സരിച്ച കാര്യം
ഇേപ്പാേഴാർക്കുേമ്പാൾ ചിരിവരും.
ഇെതാെക്കയാെണങ്കിലും എല്ലാത്തിലും—മണ്ടത്തരം
പറയുന്നതിലടക്കം—നൂറു ശതമാനം ആത്മാർത്ഥത
എല്ലാവരിലുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതു് നന്നായി േബാധി
ച്ചു. അങ്ങെന ചർച്ചകളുേടയും വാദപ്രതിവാദങ്ങളുേട
യും ബീഡിപ്പുകയുേടയും സമ്മിശ്രതയിൽ പതിേനഴു
കാരൻ അന്തംവിട്ടു. സിനിമാപാട്ടു് വന്നുവീഴുന്നു. “താ
മസെമേന്ത വരുവാൻ…” പതിേനഴുകാരൻ അന്തംവി
ട്ടു. സിനിമാപാട്ടു് വിപ്ലവകാരികൾക്കു് അലർജിേയാ
പുച്ഛേമാ ആയിരിക്കണം എന്നാണു് പഠിച്ചുെവച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. ആർക്കാണു് ഇത്ര ൈധര്യം? അേപ്പാൾ എല്ലാ
വരും അടക്കിപ്പിടിച്ച സ്വരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരു
ന്നു. “േജായ് വന്നിട്ടുണ്ടു്… ” േജായിേയാ? ഞാനല്ലാെത
ഇനിയും ഒരു േജായിേയാ? കണ്ണുകൾ പുറെത്ത വരാന്ത
യിലിട്ടിരിക്കുന്ന കേസരയിേലക്കു് നീണ്ടു െചന്നു. നല്ല
വീതിയുള്ള കരയുള്ള െവള്ള മുെണ്ടടുത്തു്, കള്ളികളുള്ള
ഡിൈസേനാടുകൂടിയ േതച്ചു വൃത്തിയാക്കിയ ഷർട്ടിെന്റ
ൈകകൾ പാതി െതറുത്തു െവച്ചു്, വൃത്തിയായി ക്ഷൗ
രം െചയ്തു കട്ടിമീശ െവച്ചു്, ചുരുളൻമുടി മുന്നിേലക്കു് വീ
ണുകിടക്കുന്ന െനറ്റിയും ഉന്മാദവും കനിവും ഒളിച്ചുകളി
നടത്തുന്ന വലിയ കണ്ണുകേളാടുകൂടിയ ഒരു സുന്ദരരൂ
പം. അതാണു് പതിേനഴുകാരെന്റ കണ്ണിൽപ്പതിഞ്ഞ
നക്സൈലറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെല ആദ്യെത്ത വൃത്തിയും
െവടിപ്പുമുള്ള മനുഷ്യരൂപം—ടീെയൻ േജായ്.
രണ്ടു്
പിന്നീടു േകട്ടറിയുകയായിരുന്നു ടീെയൻ േജായ് എന്ന
വ്യക്തിെയപ്പറ്റി. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തു് പാർട്ടി
യുെട ജനറൽ െസക്രട്ടറി െക. േവണുവടക്കമുള്ള േന
താക്കൾ ജയിലിൽ അടക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ പാർട്ടിയുെട
പുനഃസംഘടനാ പ്രവർത്തനം നിർവഹിച്ചതു് േജായി
യായിരുന്നു. െപാലീസ് പീഡനം പിടിച്ചു് നിൽക്കാനാ
വിെല്ലന്നു തുറന്നു പറഞ്ഞു സംഘടന വിട്ടുേപാവുകയാ
യിരുന്നുവേത്ര അേദ്ദഹം. ജനകീയ സാംസ്ക്കാരിക േവ
ദി എന്ന സംഘടന പിറന്നേപ്പാഴും സജീവമായിരുന്ന
േപ്പാഴും േജായിെയ ആ വഴിെക്കാന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല
എന്നു് ഞാേനാർക്കെട്ട. എന്നിരുന്നാലും പാർട്ടിപ്രവർ
ത്തകരും അല്ലാത്തവരുെമാെക്കയായി തെന്റ അേന്വ
ഷണാത്മകമായ ജീവിതവുമായി അേദ്ദഹം െകാടുങ്ങ
ല്ലൂരിൽ തങ്ങി. അവിെട അേദഹം ഒരു പൂെച്ചടി നട്ടു,
സൂര്യകാന്തി.
മൂന്നു്

സൂര്യകാന്തി ഒരു പുസ്തകശാലയാണു്. അക്കാലങ്ങളിൽ
െറഡ്സ്റ്റാർ, െറഡ്ഗാർഡ്സ്, െകാേമ്രഡ് തുടങ്ങിയ
േപരുകളിലാണേല്ലാ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ ബുക്കു്
സ്റ്റാളും മറ്റും തുടങ്ങുക, അെല്ലങ്കിൽ ഏെതങ്കിലും രക്ത
സാക്ഷിയുെട േപരിേനാടു േചർത്തു്. അവിെടയാണു്
തീർത്തും െറാമാന്റിക്കായ ഒരു നാമേത്താെട േജായി
ബുക്കു് സ്റ്റാൾ തുടങ്ങുന്നതു്. െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഒ. െക. ബിൽ
ഡിങ്ങിെല മുകളിെല മുറിയിൽ വാരിേക്കാരിയിട്ട പുസ്ത
കങ്ങൾക്കിടയ്ക്കു ഒരു കാൻവാസ് കേസരയിൽ േജായി
യുണ്ടാകും. പുസ്തകങ്ങെളക്കാൾ കൂടുതൽ സന്ദർശക
െരെക്കാണ്ടാണു് അവിടം നിറഞ്ഞിരിക്കുക, എന്നാൽ,
ഒറ്റയ്ക്കു ഇരിക്കണെമന്നു് േതാന്നിയാൽ സന്ദർശകെര
ഓടിച്ചു വിടാനും േജായിക്കു മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ന്യൂ
െലഫ്റ്റ് മാഗസിൻ, മന്ത്ലി റിവ്യൂ പ്രസ് തുടങ്ങിയവ വരു
ത്തി വായിക്കുന്ന േകരളത്തിെല ചുരുക്കം ചിലരിൽ
ഒരാൾ േജായിയായിരുന്നു. അൽത്തൂസറും ഗ്രംഷിയും
ലൂക്കാച്ചും അേഡാർേണായും തുടങ്ങി പലരും സൂര്യകാ
ന്തിയിലൂെട കയറിയിറങ്ങി.
േലാകത്തിെലവിെടയും നടക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് പഠ
നങ്ങൾ, പരീക്ഷണങ്ങൾ അേത േവഗതയിൽ േകരള
ത്തിൽ എത്തിയതു് േജായിയുെട ൈകകളിലൂെട ആയി
രിക്കും. ജനകീയ സാംസ്കാരികേവദി പ്രവർത്തനങ്ങൾ
േകരളത്തിൽ െചറുപ്പകാർക്കിടയിൽ ഒരു ഉണർവായി
ഉയർന്നുവന്ന കാലത്തും േജായി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും
പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചും സൂര്യകാന്തിയിൽതെന്നയിരുന്നു:
എല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു്.
നാലു്
ഒരു രാഷ്ട്രീയ അനിവാര്യതയായി ജനകീയ സംസ്കാ
രിക േവദി നിലംപരിശാകുകയും െചറുപ്പക്കാർ ഛിന്ന
ഭിന്നമായിേപ്പാവുകയും െചയ്ത വർഷങ്ങളായിരുന്നു പി
ന്നീടു്. എന്നാൽ, അേപ്പാഴും േതാറ്റുെകാടുക്കാൻ തയ്യാറ
ല്ലാത്തവരുെട ഒരു സംഘം തങ്ങളുെട ൈസദ്ധാന്തിക
അജ്ഞതയുെട കാരണങ്ങൾ അേന്വഷിക്കാനുള്ള
ആത്മാർത്ഥ പരിശ്രമത്തിൽതെന്നയായിരുന്നു. വിശ്വാ
സികൾ ഗുരുവായൂരും മലയാറ്റൂരും േപാകുന്നതുേപാെല
വിപ്ലവപ്രവർത്തകർ തങ്ങളുെട ൈസദ്ധാന്തിക സം
ശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ െകാടുങ്ങലൂരിേലക്കാണു് വന്നു
െപാെയ്ക്കാണ്ടിരുന്നതു്. അേപ്പാേഴക്കും പാർട്ടി വിട്ടുവന്ന
ഭാസുേരന്ദ്ര ബാബു പാർട്ടി നൽകിയ േജാണി എന്ന
േപർ ഉേപക്ഷിച്ചു് ഭാസുേരന്ദ്ര ബാബു എന്ന സ്വന്തം
േപരിൽത്തെന്ന പ്രത്യക്ഷനായി, കൂെട നിത്യ ൈചത
ന്യയതിെയ വിട്ടുവന്ന ൈമേത്രയനും. ആലപ്പുഴയിെല
ചീേങ്ങാലിയിൽ ൈമേത്രയെന്റ വീടു് ആസ്ഥാനമാക്കി
ൈസദ്ധാന്തിക പഠനങ്ങൾക്കായി ഗ്രാംഷി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ട് തുടങ്ങുകയായി പിന്നീടു്. സച്ചിദാനന്ദൻ എഡിറ്ററായി
‘ഉത്തരം’ എന്ന ൈത്രമാസികയും അതിെന്റ ഭാഗമായി
ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി.
അേപ്പാേഴക്കും പതിേനഴുകാരെന്റ കണ്ണുകൾ ഇരുപ
ത്തിരണ്ടുകാരെന്റ വളർച്ചയിേലെക്കത്തിയിരുന്നു. േജാ
യ് പഴയേപാെല വൃത്തിയിലും െവടിപ്പിലും അവിെട
പ്രത്യക്ഷനായി. അതിഭീകരന്മാരായ ൈസദ്ധാന്തികർ
സിദ്ധാന്തം െവച്ചു് രാഷ്ട്രീയം പാകം െചയ്യുേമ്പാൾ
ഞാനും എെന്നേപ്പാെല കൗമാര കുതൂഹലരായ മറ്റു
ചിലരും മുറ്റെത്ത ഊഞ്ഞാലിൽ ആടുകേയാ ൈസദ്ധാ
ന്തിക ചർച്ചകൾക്കിടയ്ക്കിരുന്നു തലേവദന മാറുവാനായി
െനറ്റിയിൽ ൈടഗർ ബാം പുരട്ടുകേയാ െചയ്തുെകാണ്ടി
രുന്നു.
നിരവധി ഗൾഫ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന േജായി
യാണു് ൈടഗർ ബാം െകാണ്ടുവരാറുണ്ടായിരുന്നതു്.
ദിേനശ് ബീഡിയുെടേമൽ ൈടഗർ ബാം പുരട്ടി വലി
ച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അവിടന്നാണു് കണ്ടു പിടിക്ക
െപ്പട്ടതു്. പ്രസന്നവദനനായ ൈമേത്രയെന്റ ആതിേഥ
യത്വം നൽകിയ െവളിവിൽ വിപ്ലവകാരികൾ പലരും
തങ്ങളുെട പ്രണയികെളക്കൂടി ചീേങ്ങാലിയിേലക്കു് കൂ
ട്ടി. അേതാെട ൈസദ്ധാന്തികമരവിപ്പുകൾക്കുേമൽ
മഴെപയ്യുകയായി. േജായിെയ അടുത്തു് പരിചയെപ്പടു
ന്നതു് ഈ ചീേങ്ങാലി യാത്രകളിലാണു്. േജായിയുെട
മാനറിസങ്ങളും മറ്റും േനരിട്ടു കണ്ടേപ്പാഴാണു് േകാഴി
േക്കാെട്ട മെറ്റാരു സഖാവിെന ഓർമ്മവന്നതു്. അത്രമാ
ത്രം േജായ് ബാധ അയാൾക്കു് കിട്ടിയിരുന്നു, എനി
ക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ േജായി ബാധ ഉള്ളതായി
േജായിെയ അറിയുന്നവർ പറയാറുണ്ടു്. ഗ്രാംഷി ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെല ൈസദ്ധാന്തിക ചർച്ചകളിൽ സജീവമായി
ഇടെപടുേമ്പാൾ ടീെയൻ േജായ് േവെറാരു ആളാണു്;
ഒരവസാന വാക്കാണു്.
അഞ്ചു്
പതിേനഴു വയസ്സുകാരൻ ഇരുപത്തിമൂന്നിേലക്കു പ്ര
േവശിക്കുേമ്പാൾ െതാഴിലേപക്ഷകൾ അയക്കുകയാ
യിരുന്നു പ്രധാന പണി. അേപ്പാഴാണു് അമ്മ െപൻ
ഷനാവുന്നതു്. പള്ളിയിൽേപ്പാകാനും മറ്റുമായി എല്ലാ
വരും കാർ വാങ്ങിക്കുേമ്പാൾ അമ്മ ഒരു ഓേട്ടാറിക്ഷ
യാണു് വാങ്ങിയതു്. അമ്മയുെട ശിഷ്യനായ ദിേനശ
നു് ഒരു െതാഴിലുമാകുമേല്ലാ എന്നാണു് അമ്മ കരുതി
യതു്. പേക്ഷ, ശരിക്കും െതാഴിലായതു് എനിക്കാണു്.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സ്പിരിറ്റ് നിലനിർേത്തണ്ടതുെകാണ്ടും
വട്ടെച്ചലവിനു വീട്ടുകാെര ആശ്രയിേക്കണ്ടിവരുന്നതു്
ഒഴിവാക്കാനും രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഞാനാണു് ഓേട്ടാ
ഓടിക്കുക. ചിലേപ്പാൾ െസാൈഹബ് എന്ന സഖാ
വും ഓടിക്കും. മറ്റു ചിലേപ്പാൾ എെന്റ സേഹാദരങ്ങളും
ഓടിക്കും. വിപ്ലവം കെയ്യാഴിെഞ്ഞങ്കിലും വിപ്ലവെത്ത
കെയ്യാഴിയാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഒരു സംഘം അേപ്പാഴും
നിരന്തരം യാത്രകളും സമാഗമങ്ങളും ചർച്ചകളും വിപ്ലവ
സാധ്യതകളും നടത്തിേപ്പാരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. േകാ
ഴിേക്കാെടത്തിയാൽ ഇവർെക്കാെക്ക സഞ്ചരിക്കാൻ
എെന്റ ഓേട്ടാറിക്ഷ െറഡിയായിരുന്നു. സച്ചിദാനന്ദ
നും ബി. രാജീവനും തുടങ്ങി നിരവധി േപർക്കു് ഞാൻ
സാരഥിയായി. ഇടയ്ക്കു് േജായിയും വരും. അങ്ങെനയു
ള്ള ഏേതാ ഒരു ദിവസം രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ േവെറ
ഓട്ടം ഒന്നും േപായില്ല. ഞങ്ങൾ േകാഴിേക്കാടു നഗരം
മുഴുവൻ ചുറ്റി, ഒടുവിൽ കടപ്പുറെത്ത മണലിൽ മലർന്നു
കിടന്നു. അടുത്തകാലെത്താന്നും ഉദിക്കാൻ സാദ്ധ്യത
യില്ലാത്ത വിപ്ലവ നക്ഷത്രെത്ത കടലിനു മുകളിൽ തി
രഞ്ഞു േനരം െവളുപ്പിച്ചു. കൂട്ടിനു േജായിക്കു് ഇഷ്ടമുള്ള
സിനിമാപ്പാട്ടുകളും പാടി.
എെന്റ ഓർമ്മകളിെല തിളങ്ങുന്ന ഒരു േജായിസ്മരണ
അതാണു്.
ആറു്
ൈസദ്ധാന്തിക പഠനമാണു് വിപ്ലവത്തിനു മുേന്ന േവ
ണ്ടെതന്ന തിരിച്ചറിവിൽ േജാലിയുണ്ടായിരുന്നവെര
ല്ലാം േജാലിയിൽ തിരിച്ചു കയറി. െതാഴിൽരഹിതനായ
ഞാൻ എന്തുെചയ്യണെമന്നറിയാെത നിൽക്കുേമ്പാൾ
മാേവാ േസതൂങ് ചിന്ത അജയ്യമാെണന്നു് അേപ്പാഴും
വിശ്വസിക്കുന്ന യാക്കൂബിേനയും കൂട്ടി േകാഴിേക്കാട്
േബാധി ബുക്സ് എെന്നാരു ബുക്ക് സ്റ്റാളും െലൻഡി
ങ് ൈലബ്രറിയും ആരംഭിച്ചു. ആെകയുണ്ടായിരുന്ന മു
തൽമുടക്കു് മന്ദാകിനി എന്ന മാ തന്ന പതിനായിരവും
എെന്റ അമ്മ തന്ന മെറ്റാരു പതിനയ്യായിരവും. അേപ്പാ
ഴാണു് െകാടുങ്ങല്ലൂരിെല ‘സൂര്യകാന്തി’ നിർത്തുന്ന കാ
ര്യവും അവിെടെച്ചന്നു് േജായിെയ കണ്ടാൽ അവിട
െത്ത പുസ്തകങ്ങൾ തരുെമന്നും സഖാവ് േസതു പറയു
ന്നതു്. അതു് വലിയ പ്രതീക്ഷയായി. സൂര്യകാന്തിയിൽ
നിറെയ മികച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഉള്ളതാണേല്ലാ. എെന്റ
സുഹൃത്തു് മുരളി (നടൻ മുരളീേമേനാൻ) അന്നു് തൃശൂർ
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ ഉണ്ടു്. അവേനയും കൂട്ടി െകാടു
ങ്ങല്ലൂർ എത്തി. േജായി സൂര്യകാന്തിെയാെക്ക നിർത്തി
തറവാടു് വീട്ടിൽ ആെണന്നു് അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഓേട്ടാ
പിടിച്ചു് അവിെടെയത്തി. േജായി സേന്താഷപൂർവ്വം
നാലു വലിയ കാർഡ് േബാർഡ് െപട്ടികൾ ഞങ്ങെള
ഏല്പിച്ചു. മുരളിക്കു േജായിെയപ്പറ്റി ഞാൻ െകാടുത്ത ചി
ത്രം ആൾ വിപ്ലവകാരിയും അതിഭയങ്കരൈസദ്ധാന്തിക
നും ആയിരുന്നു എന്നാണേല്ലാ. അതിനാൽ മുരളി വള
െര ബലം പിടിച്ചും മര്യാദരാമനായും നിന്നു. എന്നാൽ
ബസ് വരുേവാളം െകാടുങ്ങല്ലൂർ ൈമതാനത്തിലിരുന്നു
േജായി പഴയ മലയാളം പാട്ടുകൾ മൂളുവാൻ തുടങ്ങിയ
േതാെട മുരളിക്കു് ആദ്യം അമ്പരപ്പും പിെന്ന ആേവശവു
മായി. അവൻ മിമിക്രിയും േമാേണാ ആക്ടുമായി േജായി
െയ രസിപ്പിച്ചു. ആയിടക്കിറങ്ങിയ മലയാള സിനിമക
െളക്കുറിച്ചായി പിന്നീടു് ഞങ്ങളുെട വർത്തമാനം.
െക. ജി. േജാർജിെന്റ ‘യവനിക’ സിനിമയിെല ഒരു നട
നുണ്ടു്, അയാളായിരിക്കും (മമ്മൂട്ടി) ഇനി നായകനായി
വരാൻ േപാകുന്നതു് തുടങ്ങിയ പ്രവചനങ്ങൾവെര േജാ
യി നടത്തിക്കളഞ്ഞു. തിരിച്ചുവരുേമ്പാൾ മുരളി എേന്നാ
ടു് പറഞ്ഞു: “നീ െവറുെത അയാെളപ്പറ്റി ഇല്ലാത്തതു്
പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാ അെല്ല, അയാൾ നക്സൈലറ്റ്
ഒന്നുമല്ല, സിനിമെയാെക്ക കാണുന്ന, പാെട്ടാെക്ക പാ
ടുന്ന നല്ല രസികൻ കക്ഷിയാണു്”. ശരിയാണു് അക്കാ
ലെത്ത ‘വിപ്ലവകാരികെള’ പരിചയെപ്പട്ടാേല അറിയൂ
മുരളിെയാെക്ക കണ്ടിരുന്ന മുരടന്മാരിൽനിന്നും എത്ര
വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു ടീെയൻ േജായിെയന്നു്.
ഇതിെന്റ ൈക്ലമാക്സ് ഇെതാന്നുമല്ല. േകാഴിേക്കാട്
ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽനിന്നും തലച്ചുമടായും അല്ലാേതയും
നാലു െപട്ടി പുസ്തകം ഞാൻ തനിെയ േബാധിയിൽ
എത്തിച്ചു (മുരളി േനെര തൃശൂർക്കു് േപായിരുന്നു). െപ
ട്ടി െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ ഇതാകിടക്കുന്നു ഒേര പുസ്തകത്തി
െന്റതെന്ന രണ്ടായിരേത്താളം േകാപ്പികൾ. പുസ്തക
ത്തിെന്റ േപർ ‘മാേവാേസതൂങ്ങിെന്റ സാമ്പത്തിക ചി
ന്തകൾ’. പുസ്തകം അച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കു് േക
രളത്തിൽ വിപ്ലവം പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നേല്ലാ. അേതാെട
പുസ്തകം ആർക്കും േവണ്ടാതായി! ഇനിയും മാേവാ
ചിന്ത ൈകവിടാത്ത യാക്കൂബും വിപ്ലവത്തിനു സാധ്യ
തയുെണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളും എടുത്തുെകാള്ളു
വിൻ ഇെതല്ലാം എന്നായിരിക്കാം േജായി മനസ്സിൽ
കരുതിയിരുന്നതു്. േബാധി ബുൿസ് എന്ന സ്ഥാപനം
പതിെനട്ടു് വർഷം കഴിഞ്ഞു് അടച്ചുപൂട്ടുന്നതുവെര ഈ
പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു ഒഴിയാബാധയായി േബാധിയിൽ
െപാടിപിടിച്ചു കിടന്നു.
ഏഴു്
േബാധിക്കാലങ്ങളിൽ വല്ലേപ്പാഴും േകാഴിേക്കാട് വന്നു
േപാകുന്ന ഒരാളായി േജായി. വിപ്ലവം പിരിച്ചുവിട്ടു് വിപ്ല
വകാരികൾ േജാലിയിേലക്കും കൂലിയിേലക്കും മടങ്ങി,
വിവാഹം കഴിക്കാനും വീടു് െവക്കാനും തിരക്കുപിടിച്ചു്
ഓടിത്തുടങ്ങി. േജായി അേപ്പാേഴക്കും പുരുഷന്മാർ സു
ന്ദരന്മാർ ആകാത്തതാണു് പ്രശ്നം എന്നു് മനസ്സിലാക്കി
ആൺ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആയി കുറച്ചുകാലം.
സ്വാഭാവികമായും േജായിക്കു് വട്ടാെണന്നു പറയാൻ
ആർക്കും ൈധര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നു് േജായിക്കും അറി
യാം. പിെന്ന സംഗീതമായി ഭ്രമം, പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കു
ന്ന യാദവനായും ഗസൽ ഉപാസകനായും േജായി മാ
റി. അേതാെടാപ്പം സാന്ത്വന ചികിത്സാ പ്രചാരകനാ
യി, ഇതിെന്റെയാെക്ക ഇടയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയി
െല തടവുകാർക്കു് െപൻഷൻ നൽകണെമന്നു് ആവ
ശ്യെപ്പട്ടു് േകരളെമാട്ടുക്കു് ജയിൽേമാചിതരായ കുേറ
ആളുകേളയുംെകാണ്ടു് പ്രചാരണ യാത്ര െചയ്തു. അങ്ങ
െന കൂടുംകൂടിയുമില്ലാെതയും തെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യം ആേവാ
ളം ആേഘാഷിച്ചു ജീവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
അതിനിടയിൽ മതേമാ േപേരാ എേന്താ ഒന്നു േജായി
മാറ്റി. അെതന്താെണന്നുള്ളതു് ഇേപ്പാഴും തീരുമാനമാ
യിട്ടില്ല. അതിെന്റ അസംബന്ധാത്മക ഭംഗി അനുഭവി
ക്കാനായതു് േജായിയുെട ശവമടക്കിനാണു്.
നാട്ടിൽ ഗതിപിടിക്കാെത ഗൾഫിേലക്കു നാടുവിട്ട
എെന്നേത്തടി േജായിയുെട െമേസ്സജ് വരും. ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ട് ഡീൈറ്റയിൽസ് മാത്രേമ അതിൽ കാണൂ.
അതിൽനിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം േജായിക്കു്
പണം ആവശ്യമുെണ്ടന്നു്.
പണം ആവശ്യമുള്ളേപ്പാെഴാെക്ക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
അയച്ചുതന്നു് പണം ആവശ്യെപ്പടുന്നതിനു േജായി
ക്കു് മടിെയാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല, െകാടുക്കാൻ പേക്ഷ,
എനിക്കു് മടിയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം, ഞാൻ േജാലി
െയടുത്താണേല്ലാ ജീവിക്കുന്നതു് എന്ന ചിന്തയാവാം.
അതു് ഇേപ്പാഴും അങ്ങെനതെന്ന.
എന്നാൽ, േജായി അതിനും ൈസദ്ധാന്തികമായ ഒരു
ന്യായീകരണം കെണ്ടത്തിയിരുന്നു. താെനാരു അഭിമാ
നിയായ യാചകൻ (me a proud Beggar) ആെണന്നും
ഈ സമൂഹത്തിൽ യാചകർക്കും ഇടമുെണ്ടന്നും േജായി
സ്ഥാപിച്ചുകളയും.
ഇടെക്കാെക്ക ഞാൻ പിണങ്ങുകയും ചൂടാവുകയുെമാ
െക്ക െചയ്യുെമങ്കിലും എേന്നാടുള്ള േജായിയുെട േസ്ന
ഹത്തിനും കരുതലിനും ഒരു കുറവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഈയടുത്ത കാലത്തു് നടന്ന കന്യാസ്ത്രീസമരെത്ത
അനുകൂലിച്ചു് ഞാനും സുഹൃത്തുക്കളും േകാഴിേക്കാട്
നടത്തിയ പ്രതിേഷധത്തിനു് െപാലീസ് േകെസടുത്ത
േപ്പാൾ സാംസ്ക്കാരികപ്രവർത്തകെരെക്കാണ്ടു് പ്രസ്താ
വന ഇറക്കുന്നതിനു് േജായിയായിരുന്നു മുൻകെയ്യടുത്ത
തു്. ഏെതല്ലാം വഴിയിലൂെട സഞ്ചരിച്ചാലും െകാടുങ്ങ
ല്ലൂരിെന്റ മണ്ണിേലക്കു തെന്നയായിരുന്നു േജായിെയന്ന
സൂര്യകാന്തിെച്ചടിയുെട േവേരാട്ടം.
അതുെകാണ്ടാണു് െകാടുങ്ങല്ലൂരിെല ജനങ്ങളുെട ഏതു
പ്രശ്നങ്ങളിലും േജായി ഇടെപട്ടുെകാണ്ടിരുന്നതു്.
അവസാനമായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടതു് െകാടുങ്ങലൂ
രിൽ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാ
ടിയിലായിരുന്നു. സദസ്സിൽ മുൻവരിയിൽത്തെന്ന േജാ
യിയുണ്ടായിരുന്നതു് എനിക്കു് ഒേര സമയം വിറയലും
ആത്മവിശ്വാസവും നൽകി.
െകാടുങ്ങല്ലൂരിെന്റ കഥാകൃത്തും സുഹൃത്തുമായ റഫീക്കി
െന്റ മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന കഥയിൽ േജായിയുണ്ടായി
രുന്നു. കഥ വായിച്ചു തീരുേമ്പാേഴക്കും േജായി മരിച്ച
വാർത്തയാണു് വന്നതു്. െകാടുങ്ങല്ലൂരിെല സാന്ത്വന
േകന്ദ്രത്തിൽ കിടത്തിയ ചലനമറ്റ േജായിെയ കാണാ
നാവാെത മാറിനിന്നേപ്പാൾ പല വഴിക്കു പിരിഞ്ഞു
േപായവെരങ്കിലും പഴയ പതിേനഴുകാരെന്റ വിപ്ലവ
കാലെത്ത സഖാക്കൾ അടുെത്തത്തി. േപ്രം പ്രസാദും
യാക്കൂബും കവി െസബാസ്റ്റ്യനും പി. സി. േജാസ്സിയും
െക. പി. രേമശനും… പി. സി. േജാസി േചാദിച്ചു, ടീെയൻ
േജായി സഖാവിനു ലാൽ സലാം പറേയേണ്ട?
സംശയെമന്തു്? ഞങ്ങളറിയാെത ഞങ്ങളുെട മുഷ്ടികൾ
മുകളിേലക്കുയർന്നു, എേന്നാ മറന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ
കണ്ഠനാളത്തിലൂെട പുറേത്തക്കിരമ്പി. ‘ലാൽ സലാം
സഖാേവ’ എന്തുെകാണ്ടാണു് അങ്ങെന സംഭവിച്ചെത
ന്നു് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും മനസ്സിലായില്ല. ചില സൂര്യകാ
ന്തിപ്പൂക്കൾ അങ്ങെനയാണു്. െകട്ടിയിടെപ്പട്ട കാരുണ്യ
മായും െകട്ടഴിഞ്ഞ ഉന്മാദമായും നമുക്കു ചുറ്റും അതിെന്റ
പ്രഭ പ്രസരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും.
സമകാലികമലയാളം 2019 െസപ്തമ്പർ 30
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േജായ് മാത്യു
നടൻ, സംവിധായകൻ, നാടകകൃത്ത്, നാ
ടകസംവിധായകൻ, എഴുത്തുകാരൻ എന്നീ
നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക
പ്രവർത്തകനാണു് േജായ് മാത്യു. 2012
ഡിസംബറിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു് നടന്ന
പതിേനഴാമതു് േകരള രാജ്യാന്തര ചല
ച്ചിത്ര േമളയിൽ േപ്രക്ഷകർ െതരെഞ്ഞടുത്ത മികച്ച ചിത്ര
ത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ഇേദ്ദഹം സംവിധാനം െചയ്ത ഷട്ടർ
എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിനാണു് ലഭിച്ചതു്. േകാഴിേക്കാട് നഗര
ത്തിെല രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുെട
ആവിഷ്കരണമാണു് ഷട്ടർ എന്ന സിനിമ. ഇരുപതിേലെറ
നാടകങ്ങൾ എഴുതുകയും സംവിധാനം െചയ്യുകയുമുണ്ടായി.
ഇതിൽ അതിർത്തികൾ, സങ്കടൽ എന്നിവ പ്രസിദ്ധമാണു്.
നാടക രചനക്ക് േകരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുെട
യും േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെടയും അവാർഡുകൾ
ലഭിച്ചു. േജാൺ അബ്രഹാം സംവിധാനം െചയ്ത അമ്മ അറി
യാൻ എന്ന സിനിമയിൽ നായക േവഷം അവതരിപ്പിച്ചതു്
േജായ് മാത്യുവാണു്.

സംവിധാനം െചയ്ത ചലച്ചിത്രങ്ങൾ
• ഷട്ടർ

തിരക്കഥകൾ
• ഷട്ടർ
• അങ്കി

കവിത
• നാടുകടത്തെപ്പട്ടവെന്റ കവിതകൾ
(വിവരങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.
േഫാേട്ടാഗ്രാഫ്: േജായ് മാത്യൂ)

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരി
ക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുക
െളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും 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 ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

