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ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾക്കുള്ള
മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങൾ

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ ഒരു സ്വതന്ത്രപ്രസാധന സംരം�
ഭമാണു്. ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങൾ മാത്രേമ സായാഹ്ന പ്രസി�
ദ്ധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ, അച്ചടിപ്പതിപ്പില്ല.

1 സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം
എഴുത്തുകാരുെടയും വായനക്കാരെന്റയും സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
ബഹുമാനിക്കുന്നതാണു് സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം. ഇന്നെത്ത
അച്ചടി-പത്ര-മാദ്ധ്യമപ്രസാധനരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന
പ്രസാധകെരാെക്കയും തെന്ന വായനക്കാരുെട സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിനു േവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്നവരല്ല. ഇതിൽ സർ�
ക്കാരും െപടുന്നു, ഉദാ: േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇവ�
െര സ്വകാര്യപ്രസാധകർ എന്നു വിളിേക്കണ്ടിവരും, കാര�
ണം, ഇവർ ഉള്ളടക്കം പകർത്താേനാ, മറ്റുള്ളവരുമായി
പങ്കുെവയ്ക്കാേനാ, പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കാേനാ ഉള്ള സ്വാത�
ന്ത്ര്യം വായനക്കാരനു് ഒരിക്കലും നൽകുന്നില്ല എന്നതുത�
െന്ന. സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വായനക്കാ�
രനു നൽകുന്നു. കൂടാെത ഉള്ളടക്കം സൗജന്യമായി ലഭ്യ�
മാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. സാമ്പത്തികെച്ചലവില്ലാെത ഉള്ള�
ടക്കം സമാഹരിക്കാനും അതു നിയമവിേധയമായി പുന�
രുപേയാഗിക്കാനുമുള്ള ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വിദ്യാഭ്യാസ-
ഗേവഷണ േമഖലകൾക്കു് വളെരയധികം സഹായകര�
മാണു്. വിക്കിപ്പിഡിയ ആണു് നമ്മുെട മുന്നിെല ഏറ്റവും
വലിയ സ്വതന്ത്രപ്രസാധകർ!

സ്വതന്ത്രപ്രസാധന രീതിയിൽ സാമ്പത്തികലാഭം, വരു�
മാനം എന്നിവ നിലവിലില്ല. അതുെകാണ്ടു് േറായൽറ്റി ഗ്ര�
ന്ഥകർത്താക്കൾക്കു് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഉള്ളടക്കം
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ യാെതാരു സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത�
യും ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വഹിേക്കണ്ടതുമില്ല. സായാഹ്ന
ഫൗേണ്ടഷനും ഇേതരീതി തെന്നയാണു് പിന്തുടരുന്നതു്.

3

https://www.openaccess.nl/en/what-is-open-access
https://en.wikipedia.org


2 അനുമതിപത്രം
പകർപ്പവകാശ നിയമങ്ങൾക്കു വിേധയമായി മാത്രമാ�
ണു് സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം നടത്തുന്നതു്. പകർപ്പവകാശം
ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള പലതരം അനുമതിപത്രങ്ങൾ ഇന്നു്
പ്രചാരത്തിലുണ്ടു്. ഉദാ: ക്രിേയറ്റിവ് േകാമൺസ് ൈല�
സൻസ്, ഫ്രീ േഡാക്കുെമേന്റഷൻ ൈലസൻസ്, തുടങ്ങി�
യവ. ഈ അനുമതിപത്രങ്ങളിൽ െവച്ചു് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
പ്രചാരത്തിലുള്ളതു് ക്രിേയറ്റിവ് േകാമൺസ് ൈലസൻ�
സ് ആണു്. വിക്കിപ്പിഡിയ ഈ ൈലസൻസ് ആണു് ഉപ�
േയാഗിക്കുന്നതു്, അതുതെന്നയാണു് സായാഹ്നയും.

ക്രിേയറ്റിവ് േകാമൺസ് ൈലസൻസ്
ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവു് തെന്റ സൃഷ്ടികൾ െപാതുജനം ഉപ�
േയാഗിക്കുകേയാ വിതരണം െചയ്യുകേയാ അവയുപേയാ�
ഗിച്ചു കൂടുതലാെയെന്തങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കുകേയാ െചയ്യുവാൻ
ആഗ്രഹിക്കുെന്നങ്കിൽ ഈഅനുമതിപത്രം ഉപേയാഗി�
ക്കാം. അനുമതിപത്രമില്ലാെത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സൃഷ്ടി�
കൾ സ്രഷ്ടാവിെന്റ അനുമതിയില്ലാെത ഉപേയാഗിക്കുന്ന�
തു് പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിെന്റ ലംഘനമാണു്. അവ
നമുക്കു് കണ്ടാസ്വദിക്കാെമങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനും ഉപ�
േയാഗിക്കാനാവില്ല. ഇതിെനാരു പരിഹാരമാണു് ക്രി�
േയറ്റീവ് േകാമൺസ് േപാലുള്ള െപാതുപകർപ്പവകാശ
അനുമതിപത്രങ്ങൾ. ക്രിേയറ്റീവ് േകാമൺസ് അനുമതി�
പത്രം സ്രഷ്ടാവിേന്റയും ഉപേയാക്താവിെന്റയും അവകാ�
ശങ്ങൾ ഒരുേപാെല സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഉപേയാക്താവി�
നു് സ്രഷ്ടാവിെന സമീപിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. അനുമതി�
പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്ക�
ണെമന്നുമാത്രം. അതുെകാണ്ടു് സ്രഷ്ടാവുമായി ബന്ധെപ്പ�
ടാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലങ്കിലും സൃഷ്ടികൾ പാഴായിേപ്പാവുകയി�
ല്ല (മലയാളം വിക്കിപ്പിഡിയ).

പകർപ്പവകാശനിയമത്തിെന്റ പരിധിയിൽ വരുന്ന സൃ�
ഷ്ടികൾക്കു് — പുസ്തകങ്ങൾ, നാടകങ്ങൾ, സിനിമകൾ,
സംഗീതം, േലഖനങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ, േബ്ലാഗുകൾ, െവ�
ബ് ൈസറ്റുകൾ — എന്നിവെക്കല്ലാം ഈ അനുമതി പത്രം
ഉപേയാഗിക്കാം. വിവിധതരം ക്രിേയറ്റിവ് േകാമൺസ്
അനുമതിപത്രങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിലും സായാഹ്ന താെഴപ്പറ�
യുന്നവെയ ആണു് േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതു്.

CC-BY-SA: ഉപേയാക്താവിനു് സൃഷ്ടികൾ പകർത്തുക�
േയാ വിതരണം െചയ്യുകേയാ പ്രദർശിപ്പിക്കുകേയാ
മാറ്റം വരുത്തി ഉപേയാഗിക്കുകേയാ െചയ്യാം; പെക്ഷ
മെറ്റാരാൾക്കു് നിങ്ങളുെട പുനർസൃഷ്ടികളും അേതേപാ�
െലതെന്ന ഉപേയാഗിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽക�
ണം. ഉചിതമായ രീതിയിൽ സ്രഷ്ടാവിേനാടുള്ള കടപ്പാ�
ട് േരഖെപ്പടുത്തുകയും േവണം.

CC-BY-NC-SA: വാണിജ്യപരമല്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ�
ക്കായി ഉപേയാക്താവിനു് സൃഷ്ടികൾ പകർത്തുകേയാ
വിതരണം െചയ്യുകേയാ പ്രദർശിപ്പിക്കുകേയാ മാറ്റം
വരുത്തി ഉപേയാഗിക്കുകേയാ െചയ്യാം; സമുചിതമായ
രീതിയിൽ സ്രഷ്ടാവിേനാടുള്ള കടപ്പാട് േരഖെപ്പടുത്ത�
ണെമന്നു മാത്രം.

https://creativecommons.org
https://ml.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license


3 ഉള്ളടക്കം
വിഭാഗങ്ങൾ
സായാഹ്ന താെഴപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരി�
ക്കുന്നു:

1. േലഖനം, നിരൂപണം, പഠനം
2. അഭിമുഖം
3. െചറുകഥ
4. േനാവൽ
5. നാടകം
6. കവിത
7. തിരക്കഥ
8. ഭാഷാശാസ്ത്രം
9. സാഹിത്യചരിത്രം
10. കാർട്ടൂൺ
11. ജീവചരിത്രം
12. ആത്മകഥ, അനുസ്മരണം
13. …

സമർപ്പണരീതി
പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി ഉള്ളടക്കം അയയ്ക്കുേമ്പാൾ താ�
െഴപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ശ്രദ്ധിേക്ക�
ണ്ടതാകുന്നു:

1. ഉള്ളടക്കം ഇലേക്ട്രാണിൿ  രൂപത്തിലുള്ള പ്രമാണ�
ങ്ങളായി അയയ്ക്കുക.

2. പ്രമാണങ്ങൾ ഇെമയിൽ അറ്റാച്ച്െമന്റായി
<editors@sayahna.org> എന്ന വിലാസത്തിേല�
യ്ക്കു് അയക്കുക.

3. യൂണിേക്കാഡ് വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചു് നിർമ്മിക്കെപ്പ�
ട്ട പാഠരൂപമാണു് (utf-8 text format) ഏറ്റവും സ്വീ�
കാര്യമായ ഇനം.

4. ഇേപ്പാൾ പ്രചാരത്തിലുള്ള േവഡ്േപ്രാസസ്സർ
(Word, OpenOffice) രൂപങ്ങളും സ്വീകാര്യമാണു്. യൂ�
ണിേക്കാഡ് വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചാണു് പാഠനിേവശ�
നം നടത്തിയിട്ടുള്ളെതന്നു് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

5. േപജ്േമക്കർ പ്രമാണങ്ങൾ, ആസ്കി വ്യവസ്ഥയനു�
സരിച്ചുള്ള പാഠം, എന്നിവ സ്വീകാര്യമല്ല.

6. ഉള്ളടക്കം അയയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പു് അക്ഷരെത്തറ്റുകളും
പ്രേയാഗൈവകല്യങ്ങളും വസ്തുനിഷ്ഠമല്ലാത്ത െതറ്റു�
കളും തിരുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

7. അയച്ചു കിട്ടിയ രചനകൾ സായാഹ്നയിൽ പ്രൂഫ്
വായിച്ച് തിരുത്തുെമന്നു പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. പരിപൂർ�
ണ്ണമായും പലവട്ടം പ്രൂഫ് വായിച്ചു തിരുത്തിേവണം
രചനകൾ അയക്കാൻ. ൈടപ്പ്െസറ്റ് െചയ്യുേമ്പാൾ
വരാവുന്ന െതറ്റുകളല്ലാത്ത ഒന്നും തെന്ന ൈഫനൽ
രൂപത്തിൽ മാറ്റുന്നതല്ല. എെന്തന്നാൽ വളെര ദുർല�
ഭമായ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുെട കാരുണ്യത്തിലാ�
ണു് സായാഹ്ന പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്.

പത്രാധിപസമിതി

1. അയയ്ക്കുന്ന രചനകൾ സായാഹ്നയുെട പത്രാധിപ�
സമിതിയുെട അംഗീകാരേത്താെട മാത്രേമ പ്രസി�
ദ്ധീകരണത്തിനു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു.

2. സമിതിയുെട തീരുമാനം അന്തിമമാണു്.
3. പ്രസിദ്ധീകരണേയാഗ്യമാെണന്നു സമിതി നിർേദ്ദ�

ശിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ക്രി�
േയറ്റിവ് േകാമൺസ് ൈലസൻസ് അനുസരിച്ചു് ഡി�
ജിറ്റൽ പ്രസാധനനം നടത്താൻ േരഖാമൂലം സമ്മ�
തം നൽേകണ്ടതാണു്.

4. ഓർക്കുക: ഈ സമ്മതം ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങൾ സാ�
യാഹ്നയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അനുവാദം മാ�
ത്രമാണു്. ഗ്രന്ഥകർത്താെവന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പകർപ്പ�
കാശവും മെറ്റല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഗ്രന്ഥകർത്താ�
വിൽ നിക്ഷിപ്തമാണു്. മറ്റു മാദ്ധ്യമങ്ങളിലും അച്ചടി�
ച്ചും ഉള്ളടക്കം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
എേപ്പാഴും ഗ്രന്ഥകർത്താവിനുണ്ടു്.

5. പത്രാധിപസമിതിയുെട അനുകൂലതീരുമാനം അറി�
യിക്കുന്ന െമയിലിേനാെടാപ്പം സമ്മതപത്രത്തിെന്റ
പിഡിഎഫ് പകർപ്പു് അയച്ചുതരുന്നതാണു്.

6. സമ്മതപത്രത്തിെന്റ അച്ചടിപ്പകർെപ്പടുത്തു് പൂരിപ്പി�
ച്ചു് ഒപ്പിട്ടു് താെഴക്കാണുന്ന വിലാസത്തിേലയ്ക്കു് അയ�
യ്ക്കുക.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy
Trivandrum 695014

7. അതെല്ലങ്കിൽ ഒപ്പിട്ട താളുകളുെട സ്കാൻ
<editors@sayahna.org> എന്ന വിലാസത്തിേല�
യ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

8. അതുമെല്ലങ്കിൽ താെഴ െകാടുത്തിട്ടുള്ള കണ്ണിയിൽ
ലഭ്യമായ േഫാറത്തിൽ പൂരിപ്പിച്ചു് സമർപ്പിക്കുക.

https://sayahan.net/consent

9. സമ്മതപത്രം കിട്ടിയേശഷം മാത്രേമ ഉള്ളടക്കത്തി�
െന്റ പാഠസംസ്ക്കരണം തുടങ്ങുകയുള്ളു.

https://sayahan.net/consent


4 പ്രസാധനരീതി

1. മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങൾ മാ�
ത്രേമ സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളു.

2. അച്ചടിപ്പതിപ്പു് േവണ്ടവർ ആ േമഖലയിൽ പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്ന പ്രസാധകെര സമീപിക്കുകേയാ സ്വന്തം
നിലയ്ക്കു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകേയാ ആവാം.

3. സായാഹ്നയ്ക്കു് നൽകിയിട്ടുള്ള സമ്മതം അതിനു തട�
സ്സമല്ല.

4. സായാഹ്ന മൂന്നു രൂപങ്ങളിലാണു് ഉള്ളടക്കം പ്രസി�
ദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

(i) പിഡിഎഫ്: സ്മാർട് േഫാൺ, റ്റാബ്  ലറ്റ്, െഡ�
സ്ൿേടാപ് എന്നിവയിൽ വായിക്കാൻ

(ii) എച്  റ്റിഎ ം എൽ: െവബ്, സ്മാർട് േഫാൺ, റ്റാ�
ബ്  ലറ്റ്, െഡസ്ൿേടാപ്

(iii) എക്സ്  എംഎൽ: സംരക്ഷണരൂപം (ഭാവി ഉപ�
േയാഗത്തിനായി). ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു് കൂ�
ടുതൽ അറിയാൻ സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
ഡിജിറ്റൽ പാഠസംരക്ഷണം എന്ന േലഖനം
കാണുക.

5 ചില കണ്ണികൾ

• പ്രധാന താൾ
• സമാഹാരങ്ങൾ
• േഫാൺ പതിപ്പുകൾ
• സാഹിത്യവാരഫലം
• ശബ്ദതാരാവലി
• തിേക്കാടിയൻ

http://ax.sayahna.org/digital-archive.html
https://books.sayahna.org
http://ax.sayahna.org
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
https://books.sayahna.org/sfn-svp.html
https://stv.sayahna.org
https://sayahna.net/tkn


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:
<editors@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <editors@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
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