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കാർബൺ േകാപ്പി

കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണു്… ബാംഗ്ലൂർ ബസിൽ
നിന്നു് ഇറങ്ങുേമ്പാേഴ നടവയൽ ബസ് കണ്ടിരുന്നു,
ഓടിേപ്പായി േകറി. സീറ്റ് ഒന്നും കാലി ഇല്ല. ൈപ്രവ
റ്റ് ബസ് ആണു്.… പ്രേത്യകിച്ചു പറേയണ്ടേല്ലാ… നല്ല
സ്പീഡാണു്. മുകളിെല കമ്പി ഇത്തിരി അധികം ഉയര
ത്തിലാണു്. ഒരുപാടു് കഷ്ടെപ്പട്ടാണു് ൈക എത്തിച്ചു
പിടിച്ചു നിക്കണതു്… ഓേരാ വളവു തിരിയുേമ്പാഴും ഞാ
നും ആെക ഒന്നു വട്ടം കറങ്ങും… ബീനാച്ചി വളവു് തിരി
യലും എെന്റ േതാളിൽ കിടന്ന ബാഗ് ദൂേരക്കു് െതറിച്ചു
വീണു… കൂെട ഞാനും വീഴാൻ േപാെയങ്കിലും അടുത്തു്
നിന്ന േചച്ചി ചാടിപ്പിടിച്ചു രക്ഷെപടുത്തി.
എെന്റ ബുദ്ധിമുട്ടു കണ്ടിട്ടു് െതാട്ടു പുറകിലിരുന്ന സീ
റ്റിെല െപെങ്കാച്ചു് എഴുേന്നറ്റു… “ഇവിെട ഇരുേന്നാ,
ഞാൻ അടുത്ത േസ്റ്റാപ്പിൽ ഇറങ്ങും”. നന്ദി പറയുന്ന
തു് ഒത്തിരി േസ്നഹേത്താെട പുഞ്ചിരിയിൽ ഒതുക്കി.
പെക്ഷ എെന്ന പിടിച്ചു രക്ഷെപടുത്തിയ േചച്ചി… എെന്ന
ക്കാളും ഒരുപാടു് പ്രായം കാണും. തലെയാെക്ക കുെറ
നരച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവെര ഒന്നു് േനാക്കി…
“െകാച്ചിരുേന്നാ… ഞാൻ വീഴെത്താന്നുമില്ല… എനിക്കി
െതാെക്ക പ്രാക്ടീസാ…” നെല്ലാരു ചിരിയും.

ബാെഗാെക്ക എടുത്തു സീറ്റിൽ ഇരുന്നു.
പ്രായം െചന്ന ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ആണു് അടുത്തിരിക്കുന്ന
തു്. െചറിെയാരു മയക്കത്തിലാണു് പുള്ളിക്കാരി. പഴയ
രീതിയിലുള്ള പൂക്കളുള്ള കളർ മുണ്ടും ൈക നീളമുള്ള
കടും നീല ബ്ലൗസ്സും ആണു് േവഷം. വീതിയുള്ളെവള്ളി
യുെട അരപ്പട്ട െവളിയിൽ കാണാം. െചവിയിൽ നിറ
െയ തുളകൾ, എല്ലാറ്റിലും ഇല്ലങ്കിലും ചിലതിെലാെക്ക
ഓേരാേരാ െചറിയ െചറിയ കമ്മലുകൾ. കഴുത്തിലും
കുറച്ചു വീതിയുള്ള മാലയുണ്ടു്. െവയിെലാെക്ക െകാണ്ടു്
ആകപ്പാെട കരിവാളിച്ച മുഖം. വായിൽ നിറെയ മുറു
ക്കാൻ ആണു്, ചുണ്ടിെന്റ ഒരു േകാണിൽ നിന്നു് ഇത്തി
രി െവളിയിേലക്കു് ഒലിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടു്.
രണ്ടു േപർക്കു് കഷ്ടിച്ചിരിക്കാൻ ഉള്ള വീതിേയ സീറ്റി
നുള്ളൂ. അവർക്കാെണങ്കിൽ ഒരുവിധം നല്ല തടിയും
ഉണ്ടു്. തെന്നയുമല്ലാ, അവരുെട അലസമായ ഇരുപ്പു
സീറ്റിെന്റ ഭൂരിഭാഗം കയ്യടക്കി എന്നും പറയാം. മുൻ
പിരുന്ന െപെങ്കാച്ചു തീെര െമലിഞ്ഞിട്ടാരുന്നു. വളെര
ശ്രദ്ധിച്ചു അവെര മുട്ടാെത ഇരിക്കാൻ േനാക്കി. പെക്ഷ
അടുത്ത വളവു് തിരിഞ്ഞതും… അവരുെട തല വന്നു
എെന്റ തലക്കിെട്ടാരിടി… നേല്ലാണം േവദനിച്ചു. പെക്ഷ
അവരിെതാന്നും അറിയുന്നില്ല… വീണ്ടും പഴയ പടി
ഉറക്കം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം െപയ്ത മഴയുെട തണുപ്പു വിട്ടുേപായി
ട്ടില്ല. വയനാടൻ മഴയുെട പ്രേത്യകതയാണതു്. ഒരു
കുഞ്ഞുമഴ മതി, അടുത്ത രണ്ടു മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലും ചൂടി
നു ശമനമുണ്ടാകും. ആ ഊഷ്മളമായ കാലാവസ്ഥയിൽ
െചറിയ ദൂരത്തിേലക്കുള്ള യാത്രയാെണങ്കിലും അറിയാ
െത ഉറങ്ങിേപ്പാകും. ഉമ്മയുെട നിഷ്കളങ്കമായ ഉറക്കം
കണ്ടേപ്പാൾ ഇത്തിരി അസൂയ േതാന്നാതിരുന്നില്ല.
ഈ േലാകത്തിലുള്ളെതാന്നും എെന്ന ബാധിക്കില്ലാ
എന്നു പറയാെത പറയുന്നു. തിരക്കുകളുെട േലാക
ത്തിൽ നിന്നും ഇവിേടക്കു് വരുേമ്പാൾ വല്ലാെത്താരു
ശാന്തതയാണു് മനസ്സിൽ. പഴയ കാഴ്ച്ചകൾക്കും ഓർ
മ്മകൾക്കും െതളിമ വരും. കടന്നു േപാകുന്ന വഴിയിൽ
ചുരുക്കം ചില മാറ്റങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിെയല്ലാം പരി
ചിതമായ െകട്ടിടങ്ങളും മരങ്ങളും. മാസങ്ങൾക്കു േശ
ഷമാവും വീണ്ടും ഇേങ്ങാട്ടു വരുന്നെതങ്കിലും ചില കുമ്മ
ട്ടിക്കടകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അവിെട നിന്നു എണീറ്റു
േപായിട്ടില്ലാ എന്നാവും നമുക്കു് േതാന്നുക. കഴിഞ്ഞ
പ്രാവശ്യം കണ്ടേപ്പാൾ ഇട്ടിരുന്ന അേത േവഷവും, നി
വർത്തിപ്പിടിച്ച പത്രവും, പാതി കുടിച്ച ചായയും എല്ലാം
അതുേപാെല തെന്നയുണ്ടാവും. പിെന്ന െവടിവട്ടം പറ
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിരം ആളുകളും. പട്ടണത്തിെന്റ കാര്യ
ത്തിൽ അങ്ങനല്ലേല്ലാ… ഇന്നെല കണ്ടവ ഇന്നു് കാ
ണണം എന്നില്ല… നമ്മുെട മനസ്സുേപാലാണു്, നിമിഷം
പ്രതി മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കും.
“സി… സി… ആേരലും ഇറങ്ങാനുേണ്ടാ…” കണ്ടക്ടർ
ആണു്… ഉച്ചത്തിൽ ഒരു വിസിലും.
“േങ… േകണിച്ചിറ എത്തിേയാ…?” എന്റടുത്തിരുന്ന ഉമ്മ
കണ്ണു തുറന്നു ഉറെക്ക േചാദിച്ചു. ഞാൻ െമെല്ല പറഞ്ഞു,
“ഇല്ലാ, സി സി എത്തിയെത ഉള്ളൂ”

ഉം… െചറുതാെയാരു മൂളൽ. പിെന്ന തല െവളിയി
േലക്കിട്ടു് നീട്ടിെയാരു തുപ്പൽ. കാറ്റത്തു് പാറി വന്ന
തുപ്പൽ പുറകിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുെട െവളുത്ത സാരിയി
ലും വീണു… അവരുെട വക നല്ല ചീത്ത വിളി. ഉമ്മ
എെന്നെയാന്നു േനാക്കി കണ്ണടച്ചു കാണിച്ചു, പിെന്ന
ആ സ്ത്രീ േകൾക്കാൻ പാകത്തിലാണു് പറഞ്ഞതു്, ‘െബ
ല്ലാത്ത കാറ്റ്… േല്ല… ന്താ ഇേപ്പാ െചയ്യാ?’ വലിെയാരു
വഴക്കിനുള്ള േസ്കാപ് എത്ര ലാഘവേത്താെടയാണവർ
ചിരിച്ചു തള്ളിയെതന്നു കൗതുകേത്താെട കണ്ടിരുന്നു.
ആ സ്ത്രീ തിരിച്ചു പറയുന്നതു വകെവക്കാെത എെന്ന
ഒന്നു് േനാക്കി നല്ലവണ്ണം ചിരിച്ചു.
“പാെന്റാെക്ക കണ്ടേപ്പാ െചക്കനാെണന്നാ േതാ
േന്ന്യ… ജ്ജ് എേങ്ങാട്ടാ?”
“നടവയൽ”

സ്ഥലേപ്പരു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ എെന്ന ഒന്നു കൂടി
േനാക്കി. മുഖം ആകപ്പാെട ഒന്നു വിടർന്നേപാെല…
വല്ലാെത്താരു സംശയേത്താെട, “ജ്ജ്… ആ െപാ
േഴെട അടുത്തുള്ള വീട്ടിെല അെല്ല? മ്മെട ഓനച്ചൻ
േചട്ടെന്റ?”
സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കാെക അത്ഭുതമായി…
“അെതേല്ലാ… ഉമ്മാെക്കങ്ങെന മനസ്സിലായി?”

എെന്റ േചാദ്യം േകട്ടതും… ഉമ്മ ഒരു െപാട്ടിക്കരച്ചിൽ…
ഞാൻ െഞട്ടിേപ്പായി… അടുത്തു നിന്ന േചച്ചിയും മുന്നി
ലിരുന്ന സ്ത്രീകളുെമാെക്ക തിരിഞ്ഞു േനാക്കി. അവരുെട
േനാട്ടത്തിൽ നിെന്നാഴിവാകാൻ ഉമ്മ തലയിലിട്ടിരിക്കണ
തട്ടത്തിെന്റ തുെമ്പടുത്തു മുഖം മറച്ചു… എങ്കിലും വിമ്മി വി
മ്മി കരയുന്നതു് എനിക്കു േകൾക്കാമായിരുന്നു. കുറച്ചു
സമയത്തിനു േശഷം കരച്ചിലടക്കി ഉമ്മ എെന്റ കയ്യിൽ
പിടിച്ചു.
“പിെന്ന… ഓെന്റ െമാകം കണ്ടാൽ ഞമ്മക്കു് മറക്കാൻ
പേറ്റ്വാ? എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും മ്മെട ഖൽബിൽ
ഉണ്ടാവും ഓെന്റ െമാകം. മറക്കാൻ പാടൂലാ. അത്രക്കു്
നേല്ലാനാരുന്നു… അെന്റ െമാേകാം െനേറാം ഒെക്ക
അതന്നാ… നീയ്യ് കുട്ടിയാരിക്കുെമ്പാ ഞങ്ങ പറയാരു
ന്നു… ഓെന മുറിച്ചു വേച്ചക്കാന്നു…”

എെന്റ ശ്വാസമിടിപ്പു് ഇത്തിരി കൂടിയേപാെല… ഇത്ര
വർഷങ്ങൾക്കു േശഷവും… ഒളിമങ്ങാത്ത ഓർമ്മകൾ
സൂക്ഷിക്കണെമങ്കിൽ… ഒന്നും മിണ്ടാെത േകട്ടിരുന്നു.
“ഇന്നെത്ത വയനാെടാന്നും അല്ലാ, അെന്നാെക്ക വല്ല്യ
പട്ടിണി ആരുന്നു… അെന്റ വീട്ടിൽ െതരുവ പുല്ലു അരി
യെലാെക്ക ആരുന്നു നുമ്മെട പണി… ഇടയ്ക്കു പണി
ഇല്ലാണ്ടാവും… അേപ്പാ മാത്രം േവെറ ഏേടലും േപാ
കും… ഒരീസം ഓൻ േബാംെബേലാ പൂെനേലാ എേങ്ങാ
േട്ടാ േപായി… ഏേതാ േമാട്ടറിെന്റ പണി പഠിക്കാേനാ
മേറ്റാ… ഞമ്മക്കാെണ ഒരു പണീം ഇല്ലാ… എേന്തലും
വാങ്ങാൻ കയ്യിെലാരു കായും ഇല്ലാ… ആകപ്പാെട േബ
ജാറായി… എത്ര ദീസാ ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടിരിക്ക… ഞാ
ഒരാെള പണിെയടുക്കാൻ ഉള്ളൂ. മക്കെളാെക്ക തീെര
െപാടിയാ…ആെടന്നും ഈെടന്നും ഒെക്ക കിട്ടണ കപ്പ
െയാെക്ക കഴിച്ചു വിശപ്പടക്കി.

ഒരീസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങാടില് നിക്കുേമ്പാ
ഓനുണ്ടു് ടില്ലർ ഓടിച്ചു വരണു…
“എന്താ, ഉമ്മാ വിേശഷം…?”

മ്മെട കെണ്ണാെക്ക നിറഞ്ഞു… “െകാറച്ചു രൂപാ കടം
തേര്വാ? കുറച്ചുദീസായിട്ടു് പണി ഒന്നും ഇല്ലാ…”
ഓൻ ഒരു കേടൽ േകറി കുറച്ചു അരീം സാമാേനാം വാ
ങ്ങി കയ്യിൽ തന്നു.
“വീട്ടിൽ െകാടുത്തിട്ടു് േവഗം തിരിെക വാ, ഞാൻ ഒരു
പണി തരാം”
“ഉച്ച തിരിഞ്ഞിേല്ല… ഇനീേപ്പാ…” ഞമ്മക്കു് സംശയാ
യി…
“ഉമ്മാ േപായിട്ടു് േവഗം വാ… ഞാനിവിെട നിക്കാം”

തിരിച്ചു വന്നേപ്പാ പറഞ്ഞു…“േകണിച്ചിറ വെര േപാ
കാം, കാപ്പി കുത്താനുണ്ടു്. ഉേമ്മം വണ്ടീ േകറിേക്കാ…
പരിപ്പ് പാറ്റി തിരിക്കാൻ ആള് േവണം”.
ഓൻ ആ ടില്ലേരല് ഏതാണ്ടു് േമാേട്ടാര് പിടിപ്പിച്ചിട്ടു
ണ്ട്… അതിലിട്ടാ കാപ്പി കുത്തി െകാടുക്കേണ. തിരിച്ചു
നടവയലിൽ വന്നേപ്പാ ഓൻ എനിക്കു് ഒരു മുഴുവൻ ദി
വസെത്ത കൂലി തന്നു… ഞാൻ അേത്രം േവണ്ടാന്നു്
പറഞ്ഞേപ്പാ…
“ഉമ്മാ, പണി തരാെത പണം തന്നാൽ അതു് പിച്ച
ക്കാർക്കു് െകാടുക്കണ േപാെല ആകൂ… നിങ്ങക്കിേപ്പാ
ആേരാഗ്യമുണ്ട്… അേതാണ്ട് പണിെയടുത്തു തെന്ന
ജീവിക്കണം… ഇെപ്പാ എടുത്ത പണിക്കു മാത്രം കൂലി
തന്നാൽ നാേളം നിങ്ങള് പട്ടിണിയാകും”
“പിെന്ന നിങ്ങെട ൈബബിളിെല ഒരു കഥയും പറഞ്ഞു
തന്നു… പല സമയത്തു് പണിെയടുക്കാൻ വേന്നാർക്കും
ഒേര കൂലി െകാടുത്ത കഥ”.
“ഓനും അങ്ങനാർന്നു… പേക്ഷങ്കി… പടേച്ചാൻ െകാ
ണ്ടുേപായിേല്ല േനരെത്ത… നല്ല മനിസന്മാെരേയ പട
േച്ചാനു് േവണ്ടു…”

ഉമ്മയുെട കണ്ണിൽ നിന്നു് കണ്ണുനീർ ധാരയായി ഒഴുകി…
വലിെയാരു മഴ െപയ്യണ േപാലാ എനിക്കു് േതാന്നിയ
തു്. എെന്റ മനസ്സു് കല്ലാക്കി െവക്കാൻ ഒരുപാടു് പണി
െപ്പട്ടു.
പിെന്ന കുെറ േനരം ഉമ്മ മിണ്ടാതിരുന്നു…
“അനക്കു ഓർമ്മയുേണ്ടാ…” ഇല്ലാെയന്നു് െമെല്ല തല
യാട്ടി.
“എങ്ങെന ഓർക്കാനാ? നിേയ്യാെക്ക അന്നു് തീെര
െപാടിയേല്ല… ഞങ്ങ മുസ്ലിം െപണ്ണുങ്ങൾ മയ്യത്തു് അട
ക്കാൻ േപാകില്ല… പേക്ഷങ്കി ഓെന്റ മയ്യത്തടക്കാൻ
ഞാനും േപായി… ആദ്യായിട്ടും അവസാനായിട്ടും…

അന്നു് ആ പള്ളിയിെല അച്ചൻ പ്രസംഗത്തിൽ പറ
ഞ്ഞതു് നമ്മെട നടവയലിെന്റ സിംഹം േപായീന്നാ…
സത്യാ അത്… ഓെനാരു രാജാവാരുന്നു… ആർക്കും
എന്തു സഹാേയാം െചയ്യും. േമാശം കണ്ടാൽ ചീത്ത
പറയാൻ മടിക്കൂല. അപാര ചെങ്കാറപ്പ്. േതാെക്കാ
െക്ക ഉണ്ടാരുന്നു… കാട്ടിൽ േപായി െവടിവച്ചു െകാ
ണ്ടുവരണതു് എല്ലാർക്കും പകുത്തു െകാടുക്കും. ഉള്ളതു്
ഓണം േപാെല എന്നാ ഓെന്റ പറച്ചിൽ.

ഉമ്മ വീണ്ടും ഓർമ്മകളിേലക്കു്… കുെറ േനരം മിണ്ടാ
തിരുന്നു, പിെന്നാരു െനടുവീർേപ്പാെട, ‘ഞാ ഓെന
ഇടക്കിെട ഓർക്കും, അത്തരം മനിസന്മാെര ഇനി കാ
ണാൻ കിേട്ട്വാ…? അമ്മെയാെക്ക സുഖേല്ല? ഇന്നാള്
കണ്ടേപ്പാ മക്കെളാെക്ക നല്ല െനേലൽ എത്തീന്നു
ഓള് പറഞ്ഞാരുന്നു… എങ്കിലും എേള േമാെട സൂേക്ക
ടും… ഒട്ടും േബജാറ് േവണ്ടാ… പടേച്ചാൻ കാേത്താളും…
ഓെന്റ നന്മ അതു് കണ്ടില്ലാന്നു വക്കാൻ പടേച്ചാനാ
േവ്വാ… ഇന്ഷാ അള്ളാ…”
പിെന്ന ഉമ്മ കണ്ണടച്ചിരുന്നു.
“േകണിച്ചിറ… േകണിച്ചിറ…” കണ്ടക്ടർ വിളിച്ചു കൂവു
ന്നു…
“ഉമ്മാ, േകണിച്ചിറ എത്തി…” അവെര െമെല്ല തട്ടി
വിളിച്ചു.

അവർ െമെല്ല എണീറ്റു്… എെന്റ കവിളെത്താന്നു തേലാ
ടി, പിെന്ന തലയിൽ ൈക വച്ചു, “നല്ല മനിസന്മാരുെട
മക്കളായി ജനിക്കാനും ഭാഗ്യം േവണം… അവേരേപ്പാ
െല ആേവം േവണം. പടേച്ചാൻ കാക്കെട്ട”
ഒരു മരവിപ്പു് മനസ്സിേലക്കു് പടർന്നു േകറി… ഒന്നും മി
ണ്ടാനാവാത്ത അവസ്ഥ ആദ്യമായിട്ടല്ലാ… അറിവു് വച്ച
നാൾ മുതൽ േകൾക്കുന്നതാണു്. അപ്പച്ചെനേപ്പാെല
തെന്നയുള്ള മകൾ!
ഓേരാ പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ േപാകുേമ്പാഴും ആരിൽ നി
െന്നങ്കിലുെമാെക്ക അതു േകൾക്കും. ഈ കഴിഞ്ഞ തവ
ണയും… പണ്ടു് ഡ്രസ്സ് തയിച്ചു തന്നിരുന്ന െസലിൻ േച
ച്ചിയാണു്… ഞാനും അമ്മയും വീടിെന്റ തിണ്ണയിൽ നി
ക്കുേമ്പാഴാണു് അവർ േറാഡിലൂെട…
“അപ്പെന്റ േകാപ്പി അങ്ങനങ്ങ് എടുത്തു വേച്ചക്കുവ
േല്ല…! ഇത്തിരി െപാക്കം കൂടി േവണ്ടീരുന്നു എന്നാപ്പി
െന്ന… േകാപ്പീന്നും പറേയണ്ടി വരൂലാ”.

അഭിമാനം െകാണ്ടു നിറഞ്ഞ ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു…

എങ്കിലും മനസ്സിൽ വല്ലാെത്താരു നീറ്റൽ ആണു്…
പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ അറിയില്ല… ഒരുപാടു് പ്രാവശ്യം
ആേലാചിച്ചു േനാക്കിയിട്ടുണ്ടു്… പെക്ഷ… തിണ്ണയിെല
ചില്ലിട്ട േഫാേട്ടായിെല മുഖം… ഒരിക്കലും കണ്ടതായി
ഓർമ്മിെച്ചടുക്കാൻ ആവുന്നില്ല. ഒരു നാലര വയസ്സുകാ
രിയുെട വികലമായ എെന്താെക്കേയാ േതാന്നലുകൾ…
അത്രമാത്രം. ആകപ്പാെട ഉള്ള ഓർമ്മ… അതു് പല
േപ്പാഴും എെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുന്നു…
മൂക്കിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടു പീസ് പഞ്ഞിയും…
പിെന്ന കാലിെന്റ തള്ള വിരലുകൾ കൂട്ടി െകട്ടിയ െവളു
ത്ത തുണിയും…
□
(ചിത്രങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്).

ആൻസി േജാൺ
വയനാട് നടവയലിൽ ജനനം. േസാ
ഫ്റ്റ്െവയർ എഞ്ചിനീയറായി ബാംഗ്ലൂരിൽ
േജാലി െചയ്യുന്നു.

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

