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മൂ പതിറ്റാണ്ടിേലെറയായി ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഭക്തി-സൂഫി
കവിതയുെട ഒെരളിയ പഠിതാവാണു്: ഇന്ത്യൻ കവിതയി
െല ശക്തമായ ഒരു തിപാരമ്പര്യമായാണു് പതിന
നൂറ്റാ കളായി തുടരുന്ന ഈ ദാർശനിക കാവ്യധാരെയ
ഞാൻ കാണുന്നതു്. ഈ രീതിയിൽ ഇതിെന ഞാൻ ആദ്യ
മായി കണ്ടവതരിപ്പിച്ചതു് 1993-ൽ ബനാറസ് ഹി സർ
വ്വകലാശാലയിൽ നടത്തിയ പുേരാഹിത് സ്വാമി സ്മാരക
ഭാഷണപരമ്പരയിലാണു്. പിന്നീടതു് പല ബന്ധങ്ങ
ളിലും ഭാഷണങ്ങളിലും കൂടി വികസിപ്പി .
ഭക്തി-സൂഫി കവിത ഒരു തിപക്ഷകാവ്യധാരയാകുന്നതു്
ധാനമായും ഇക്കാരണങ്ങളാലാണു്: ഒന്നാമതായി, ഈ
കവികൾ െപാതുേവ—അപൂർവ്വം ചില അപവാദങ്ങെളാഴി
ച്ചാൽ—പൗേരാഹിത്യം, ആചാരനിഷ്ഠമായ മതം ഇവെയ
നിരാകരി കയും സൃഷ്ടികൾ ് േനരി ് ൈദവവുമായി
സംവദിക്കാെമ വിശ്വസി കയും െച . രണ്ടാമതാ
യി, ഇതിെന്റ തുടർച്ചെയന്നേപാെല, ാഹ്മണേമധാവിത്ത
െത്തയും വർണ്ണ-ജാതി വ്യവസ്ഥെയയും അവർ െവ വി
ളി , പലരും േക്ഷ ങ്ങെളയും വി ഹങ്ങെളയും തെന്ന
നിരാകരി ് നിർഗുേണാപാസനയിൽ മുഴുകുകയും െച . മൂ
ന്നാമതായി, രാ ീയാധികാരം, ഭൗതികസമ്പ ് ഇവെയ
ഇവർ തൃണവത്ഗണി . നാലാമതായി, മതങ്ങളുെട ഉറവ
യായ ആത്മീയതയും സ്ഥാപനവത്കൃതമായ മതവും മിക്ക
േപ്പാഴും വിപരീതദിശകളിലാണു് സഞ്ചരി ന്നെത ് ഈ
കവികൾ തിരിച്ചറി
. ഇതു് മതസ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മി
ച്ച നിയമങ്ങെള ധിക്കരിക്കാൻ ഇവർ കരു
നൽകി.
അഞ്ചാമതായി, ജ്ഞാനെത്ത തീർ ം അവഗണിേച്ചാ
അ ധാനമായി പരിഗണിേച്ചാ ഈശ്വരാനുഭവത്തി
ാ
ഥമ്യം നൽകി. ആറാമതായി, മതങ്ങൾ ത്യക്ഷത്തിൽ
വ്യത്യസ്തമായിരിെക്കത്തെന്ന അവയുെട ൈചതന്യ ഭവം
ഒ തെന്ന എ ് ഇവർ ക .
പല കവികളും വർണ്ണ-ജാതി-ലിംഗാതീതമായ െചറു സമൂ
ഹങ്ങൾ തെന്ന രൂപീകരി . ഇവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും
കർഷകർ, െതാഴിലാളികൾ, ൈകേവലക്കാർ തുടങ്ങിയ
വരായിരുന്നതു െകാ കൂടി നിലനിൽ ന്ന മതങ്ങൾ
ബദലാകാവുന്ന ഒരു ജനകീയമതം രൂപെപ്പടുത്താനായി
രു ഈ കവികളുെട മം. ദാർശനികമായ കവിത
േചർന്ന, പലേപ്പാഴും ൈദനംദിനജീവിതത്തിൽ നിെന്ന
ടുത്ത തീകങ്ങളും ബിംബങ്ങളും ഉപേയാഗെപ്പടു ന്ന
ഒരു പുതിയ കാവ്യഭാഷ ം അേനകം ഗാന-നൃത്ത-നാട്യ
രൂപങ്ങൾ ം ഇവർ പിറവി നൽകി. സം തത്തിെന്റ
േമൽേക്കായ്മെയ േചാദ്യംെചയ്ത് ഇവർ നാ ഭാഷകെള പുഷ്ടി
െപ്പടുത്തി.
ഇവയിൽ മിക്ക കാര്യങ്ങളും കബീറിൽ കെണ്ടത്താം. കബീ
റിെന്റ കാലെത്ത റി ് പണ്ഡിതർക്കിടയിൽ തർക്കങ്ങ
ളുെണ്ടങ്കിലും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഒടുവിൽ തുടങ്ങി
പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ നടുവിൽ അവസാനിച്ചതായി
രു കബീറിെന്റ ജീവിതകാലെമന്നാണു് െപാതു നിഗമ
നം. വാെമാഴിക്കവിതകളായതിനാൽ പലതി ം വ്യത്യ
സ്തപാഠങ്ങളു ്. പലരും ഗുരു നാനാക്കിെന്റ ആദി ന്ഥ
ത്തിലുള്ളവ ആധികാരിക പാഠങ്ങളായി കരുതു . ഈ
പരിഭാഷകൾ ജ് മൂലകവിതകളും വ്യത്യസ്ത ആധുനിക
ഇം ീഷ് പരിഭാഷകളും ഒ
േനാക്കി െചയ്തവയാണു്.
ചിലേപ്പാൾ വലിയ കബീർഗായകർ ഉപേയാഗി ന്ന പാഠ
ങ്ങളും കണക്കിെലടുത്തി
്.
സൃഷ്ടിെയ െനയ്ത്തായും ആത്മാവിെന അരയന്നമായും മ ം
സങ്കല്പി ന്ന കബീറിെന്റ തീകപദ്ധതി, അൈദ്വതേത്താ
ടും സൂഫി ദർശനേത്താടും അടു
നിൽ ന്ന തത്വവിചി
ന്തനം, ആഴം നഷ്ടെപ്പടുത്താത്ത ലാളിത്യം, ദാർശനികമായ
നർമ്മേബാധം, െചാല്ലാവുന്നേതാ പാടാവുന്നേതാ ആയ വാ
ഗ്ശില്പം ഇവ ഉൾെക്കാള്ളാൻ കഴിവിെനാ ് മിച്ചി
്.
നീണ്ട കവിതകൾ ഇവിെട േചർത്തിട്ടില്ല. അവയുൾെപ്പ
െട നൂറിേലെറ കവിതകൾ ഉൾെക്കാ ന്ന സമാഹാരം
കൂടുതൽ സമ മായ അവതാരികയും കുറി കളും േചർ ്
‘ൈദവവുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ
മാതൃഭൂമി ബുക്സ് താമസിയാെത പുറത്തിറ
്. സാഹ
സികെമങ്കിലും ആ ാദകരവുമായിരു മൂലേത്താടു് അടു
നിൽക്കാൻ മി ന്ന ഈ വിവർത്തനപരി മം.
മതം ആത്മീയത നഷ്ടെപ്പ ് വിേദ്വഷാധിഷ്ഠിതമായ വർഗ്ഗീ
യതയാേയാ, േസ്നേഹാപകരണമാകുന്നതിനു പകരം അധി
കാേരാപാധിയാേയാ മാറുന്ന ഇക്കാല ് കബീറിെനേപ്പാ
ലുള്ളവരുെട കവിതകളുെട പരിഭാഷെയ ഒരു ൈനതിക
തിേരാധമായാണു് ഞാൻ കാണുന്നതു്.
—സച്ചിദാനന്ദൻ

കബീറിെന്റ ലഘുകവിതകൾ
പരിഭാഷ: സച്ചിദാനന്ദൻ
ആദി ന്ഥത്തിൽ നി ്:
കബീർ ന്ഥാവലിയിെല സാഖികൾ
‘ബീജകി’ൽ നി ള്ള സാഖികൾ

ആദി ന്ഥത്തിൽ നി

്:

1 എെന്റ ജാതിേപ്പർ പറ
ചിരി
എല്ലാരു, െമന്നാൽ കബീർ ഞാൻ

എൻ ജാതി തൻ ബലിയാടായിെയങ്കിലും
എെന്റ ഷ്ടാവിെലൻ ജീവൻ.
(കബീരാ േമരീ ജാതി െകൗ)

2 േലാകം കരി ഴി, വീഴുന്നതിലന്ധർ
േനേര, അതിൽ െപട്ടവർക്കായ്
ഞാൻ രക്തസാക്ഷിയാം, എങ്കിലും ഞാൻ വരും
േകറി റേത്ത േവഗം.
(കബീരാ ജഗു കാജല കീ േകാഠരീ)

3 േവണ്ടഹങ്കാരം കബീർ,

േതാൽ െപാതി
െള്ളാെരല്ലിെന്റ കൂടു മാ ം നീ
വർണ്ണ ടയിൽ കുതിര റത്ത് േപാം
െപാണ്ണർ ഉടൻ േചറ്റിലാഴും.
(കബീരാ ഗരഹു ന കീജിയായ്)

4 പത്തിെലാന്നായ കടുകുമണി േപാെല

േമാക്ഷത്തിേല ള്ള വാതിൽ
മർത്ത്യമനേസ്സാ ഒരാന േപാൽ, േസാദരാ,
അക്കതെകങ്ങിെന താ ം?
(കബീര മുകതി ദ്വാരാ സന്കൂരാ)

5 വീണൂ മകൻ കമാൽ ജന്മെമടുത്ത നാൾ
താെഴ കബീറിൻ കുടുംബം:

താെഴെയറി
ഹരി തൻ ജപമാല
വീടു നിറച്ചവൻ സ്വത്താൽ.
(ബൂഢാ ബംഗു കബീരാ കാ)

6 േഹ, കബീർ, നിൻ മരത്തിൽ തീർത്ത വീടിതാ
ആളുന്ന തീ തി തീർ ;

ജ്ഞാനികെളാെക്കയും െവ േപായ്,
അജ്ഞാനിയാേയാർ പിടി നിന്നേല്ലാ!
(കബീര േകാഠീ കാഠാ കീ)

7 കഽബയിേല

കബീർ േപായി ഹജ്ജിന്,
ആ വഴി ൈദവെത്ത ക ;
േപാരി വന്നവൻ േചാദി , ‘അേങ്ങാ
േപാകുവാനാേരപറ
?’
(കബിരാ ഹജ കാേബ െഹൗ ജായ് ഥാ)

8 മു

കാ േന്നാ, കബീർ, െതറ്റ്, ൈദവത്തിനുത്തരം നൽകിേയ തീരൂ
ചി ഗുപ്തൻ നിൻ കണ േനാ ം, അടി
കി ം െകാടുത്ത തെന്ന.
(കബീരാ െജാരു കിയാ െസാ ജൂലുമു ൈഹ)

9 ഇത്തരം വി

വിത , നശിക്കാത്ത
വൃക്ഷം മുളെയടുക്കെട്ട
നിത്യം തണൽ, ഫലം ധാരാളം, പക്ഷികൾ
എ േയാ ത ം ഇലകൾ.
(കബിരാ ഐസാ ബീജു േസായ്)

10 േകൾ

സഖീ, എൻ ിയൻ എെന്റയുള്ളിേലാ,
ഞാെനൻ ിയനിേലാ വാസം?
ഞാനാർ, ിയനാർ, അറിവീല, എൻ െമയ്യിൽ
ആരാണ്, ഞാേനാ ിയേനാ?
(സുനു സഖീ, പിയാ മഹിജീയു ബസയ്)

കബീർ

ന്ഥാവലിയിെല സാഖികൾ

11 എെന്റെയാ

െമെന്റയല്ല
എെന്റെയാെക്ക നിെന്റ;
നിെന്റെയാെക്ക, പിെന്ന നിനെക്കെന്റെയ ബാക്കി?
(േമരാ മുഝാ േമം കി

നഹീം)

12 ഏഴു കടലാെക മഷിയായി രൂപം മാറ്റാം,

േപനയാക്കാം വൃക്ഷെമാെക്ക,
ഭൂമി കടലാ ം:
ൈദവഗുണമാെകെയന്നാൽ
ആവുകിെല്ലഴുതാൻ.
(സാത സമുന്ദ കീ മസി കെരൗ)

13 ഞാനുള്ളേപ്പാഴില്ല ഹരി,

ഞാനിെല്ലങ്കിലുണ്ട്
മാ
േപായീ ഇരുെട്ടല്ലാം
ആ വിള കാൺെക.

(ജബ േമം ഥാ തബ ഹരി നഹീം)

14 ഓ കബീർ, ഞാൻ േമാശെമല്ലാ
മാനുഷെരക്കാളും;
മാനുഷെരല്ലാരുെമെന്നക്കാൾ ഗുണമിയേന്നാർ:
ആർ മനസ്സിലാ മി,താ
ആെളനിക്ക് മി ം.
(കബിരാ സബ േത ഹമ്മാ ബുെര)

15 ആർ

േമ തിരിയുകില്ലാ
എൻ കിഴക്കൻ േപച്ച്,
ആർക്കതു തിരിയുേമാ ആ
ആൾ കിഴക്കൻ തെന്ന.
(േബാലീ ഹമരീ പൂരബീ)

‘ബീജകി’ൽ നി

ള്ള സാഖികൾ

16 നിൻ കരളിൽ കണ്ണാടിെയാ-

ണ്ടതിൽ നിൻ േമാന്ത
കണ്ടാലാകാ സഹിക്കാൻ, നിൻ
സംശയം മാറാെത.
(ഹൃദയാ ഭീതം ആരസീ)

17 പണ്ഡിതന്മാർ േപായ വഴി
പാമരർ നിര ,

രാമനായ് കബീർ കയറും
കുത്തെനയീേക്കറ്റം.

(െജഹി മാരഗാ ഗെയ പണ്ഡിതാ)

18 കണ്ടതില്ലാ ഹൃദയമില്ലാത്തവനാ നാട്;

എങ്കിലും അേത റിച്ചാെണെപ്പാഴും പറച്ചിൽ
ഉ തിേന്ന കഴിയു
വിറ്റിടു പേക്ഷ
മ േള്ളാർ കർ രം, ഒരൽപ്പം കാശു േനടാൻ.

(ബിന േദേഖ വഹ േദശ കീ)

19 ചന്ദനമിെത

െചയ്യാൻ,
പാമ്പതിെന റ്റീ,
എ േമ വിഷം കയറി
എങ്ങമൃതു േകറാൻ?
(ചന്ദന സർപ്പ ലേപട്ടിയാ)

20 േനരു െനഞ്ചിലുള്ളവേര
നല്ലവർ, േനരില്ലാതാവുകിലാ ാദെമങ്ങ്!

േവെറ വഴിെയ
േകാടി േതടിയാലുമതു
പാഴിലാവും തീർച്ച.

(സഭ െത സാഞ്ചാ ൈഹ ഭലാ)

21 െചയ്തിെയല്ലാമുള്ളിലി
നല്ല േപാൽ മഥിക്ക:

േനരു മാ ം വർത്തിക്ക
േവരിേല വിപത്താം
േനരുേകട്, േനടുക നീ
സത്യെമന്ന രത്നം.
(സാഞ്ചാ െസൗദാ കീജിേയ)

22 തുള്ളി േചരും കടലിെലന്നില്ലറിയാതാരും;

തുള്ളിയിൽ േചരും കടെലന്നില്ലറിേവാെരെറ.
(ബൂന്ദ േജാ പഡാ സമു

േമം)

23 നാവടക്കാനാകാേത്താെന്റ
കൂെട നടക്കേല്ല,

േനരു െനഞ്ചിലില്ലാത്തവൻ
മാരകമായ് തീരും
നീ നട ം യാ െയാ
തീരുവതിൻ മുൻേപ.

(ജാേക ജിഭ്യാ ബന്ദ് നഹീം)

24 കുര

കളിക്കാരെന്റ
കുരങ്ങിെനേപ്പാെല
മനുഷ്യെന്റ മനസ്സ,വൻ
അതു േതാളിൽ െവ ം,
കളിപ്പി ം ജനങ്ങൾക്കായ്
കളിയാട്ടെമാെക്ക.
(ബാജീഗര കാ ബാന്ദരാ)

25 മായയും മന

െമാേന്ന
േചരുെമാന്നിൽ മേറ്റ,താെരാടിതു െചാല്ലാൻ, മായ
മൂ ലകും മുക്കീ.
(മന മായാ േതാ ഏക് ൈഹ)

26 ദുഷ്കരം മനുഷ്യജന്മം
കി ,കിരുവട്ടം
കി കില്ല, വീണ പഴം
േപാകുേമാ മരത്തിൽ?
(മാനുഖ ജനമ ദുരലഭ ൈഹ)

27 ആ ക

തിരിയുേമ്പാൾ
കൺ നിറെയക്കണ്ണീർ,
ആർ പ ം അരയാതക്കല്ലിൽ നി ചാടാൻ?
(ചക്കീ ചലത്തി േദഖിെക)

28 യജ്ഞഹവിസ്സായ് മരി
െന തരും പാല്:

നാലു േവദമിതാ കബീർ
ഒറ്റ വാക്യമാക്കീ.
(ബലിഹാരി വഹി ദൂധാ)

ം

29 േപായ് വലിേയാർ അഹന്തയിൽ
േരാമെമല്ലാം ചീർത്ത്;
ആരറിയുന്നില്ല സർവ്വനാഥെന, യാരാെട്ട

നാലുവർണ്ണക്കാരുമവർ
േകവലമ ശ്യർ.

(ബേഡ ഗേയ ബഡാപ്പേന)

30 എ

ക ം മരം േപാെല,
പു േപാെല േരാമം,
വീട്ടിൽ തിരി േപാെല ക ം
രാമനിൽ കബീറും.
(ഹാഡ ജരയ് ജസ ലാകഡീ)

31 അറിവ് മുന്നിൽ, അറിവ് പിന്നിൽ
അറിവിടം വല ം.
അറിവെതെന്തന്നറിയുമറിവതു താെനനിക്കറിവ്.
(ഫഹമ ആെഗ ഫഹമ പാേഛ)
32 അതിരിനുള്ളിൽ കഴിയുേവാേന
നരൻ, അതിരില്ലാേത്താൻ
ഋഷി, അവനില്ലതിരുേകടും:
ആഴേമറും ചിന്ത.
(ഹഡ ചെല േസാ മാനവാ)

33 എെന്നയറിയുന്നവേന
ഞാനറിയുേന്നാനും;
വെയ്യനി േലാകം, േവദം,
െചാ വത് െചയ്യാൻ.
(േജാ േമാഹി ജാനയ് താഹി േമം ജാെനൗം)
34 നല്ല കൂ കാരിൽ െസൗഖ്യം,
ചീത്തയിൽ അെസൗഖ്യം,
െചാ ം കബീർ: േപാക നല്ല
കൂ കാെരേത്തടി.
(സംഗതി െസ സുഖ ഊപെജ)

35 തുടക്കത്തിൽ പിടിേച്ചാെന
ഒടുക്കവും പിടിക്ക;

കല്ല് കല്ലായ് മൂലധനം
േകാടിയായ് െപരുക്ക.

(ജയ്സീ ലാഗീ െവാര കീ)

36 ഏകനവൻ എല്ലാരിലും
എല്ലാവരുമവനിൽ;

കബീറി ണ്ടൈദ്വതമാം
ഈയറിെവേന്നാർക്ക.
(ഏക സമാനാ സകല േമം)

37 ഒ

േനടൂ, എല്ലാം േനടാം,
എല്ലാം െചയ്കിൽ നല്ലത് േപാം
േവരിൽ നനച്ചാൽ െചടികൾ
പൂവ് തരും, കായും.
(ഏക സാെധ സബ സാധിയാ)

38 സംസാരിക്കാനറിേവാെന്റ
സംസാരമമൂല്യം;

വായ വിടും മുൻപ് വാക്ക്
തൂക്കണം മനസ്സിൽ.

(േബാലീ േതാ അനേമാലാ ൈഹ)

39 കിനാവു ക

റ േന്നാൻ
കൺ തുറ േനാെക്ക,
ഉണർന്നിരിപ്പവൻ മൂകം
െകാള്ള െച െന്നല്ലാം.
(സേപ്ന േസായാ മാനവാ)

40 മധുരവാണി അമൃതു േപാെല,
കഠിനവാണി അ ം,
െചവിയിലൂെടയുള്ളിേലറിയുടൽ െനടുെകക്കീറും.
(മധുരവചന ഔഖഡീ)

41 നാട്ടിലും പുറ

െമല്ലാം
യാ െചയ്തിേതെറ,
നാ വഴി കട ഞാൻ
േപായി ഏെറക്കാതം;
കണ്ടതില്ല വിേവകിയാമാെരയും ഞാെനന്നാൽ
എന്തിെനയും അെതെന്ത
െചാ വാൻ കഴിേഞ്ഞാർ.
(േദസ വിേദേസ ഹം ഫിരാ)

42 വാ തുറന്നാലറിയാമാർ
കള്ള,നാർ സന്യാസി

വായിലൂെട വരു ള്ളിൻ
രീതികൾ തൻ കാതൽ.

(േബാലതാ ഹീ പഹചാനിെയ)

43 വാർ മനുഷ്യൻ, തലേച്ചാറില്ല, തൂവൽ േപാെല
എന്ത് െചയ്യാൻ,മണമില്ലാെച്ചമ്പനീരു േപാെല.
(ബനാ ബനായാ മാനവ)
44 ഇരിപ്പവൻ പലചര

നിൽപ്പവൻ പാൽ വിൽേപ്പാൻ
ഉറങ്ങാേത്താൻ കാവലാളും
തീറ്റ മൃതിെയ്ക്കല്ലാം.
(ൈബഠാ രെഹ േതാ ബനിയാ)

45 വരയല്ല, രൂപമല്ല,
േദഹമില്ല, മ ം;
വരൂ, നിരാകാരനതാ
വാനിതിൻ നടുക്കൽ!
(േരഖ രൂപ വഹാ ഹയ് നഹീ)
46 അറിവിെന്റ മിഴികളേല്ലാ
സർവ്വസാക്ഷി കാവ്യം,

അറിയണമെതങ്കിൽ േപാരൂ
മനമിതിൽ, ഹാ, ഹൃത്തിൽ.
െതളിവ് നൽകാൻ പാട്ടിെല്ലങ്കിൽ
കലഹെമ മുലകിൽ.
(സാഖി ആംഖി ഗ്യാംനാ കീ)

□

സച്ചിദാനന്ദൻ

ചി ങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ

പിൻകുറി ്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായി തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറ ന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായി
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ ട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആ ിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട ീനിൽ തെന്ന വായി വാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചി
രി ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതി നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരി ന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് മാണങ്ങൾ വായി വാനുള്ള േയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇ ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കി ന്ന അേഡാബി
അേ ാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി
യതു്. അതുെകാ ് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ
െച കയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായി കയും െച ക.
◦ സ്വത
സാധനം ആ ഹി ന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
േവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
സാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനി
കൾക്കകം വായി തീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവ റി കൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എ തുടങ്ങി
എ േവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.
◦

തികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ കളാേയാ
േചർ ക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്ന വർത്തകർ ്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

