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േയശുവിെന്റ ചില ദിവസങ്ങൾ
ഒരു പുലർച്ച
െവള്ള കീറുംമുൻപു് േയശു ഉണർന്നു. തലയിണയായി
െവച്ചിരുന്ന ൈകകൾ കുടഞ്ഞു. കുേറ േനരം ആകാ
ശേത്തക്കു് േനാക്കിക്കിടന്നു. തിരിഞ്ഞുകിടന്നേപ്പാൾ
പുറത്തു് ഒട്ടിയിരുന്ന പൂഴി േരാമാഞ്ചങ്ങൾേപാെല െപാ
ഴിഞ്ഞു. ഇരുട്ടിൽ ഗലീലിത്തടാകം ഓളങ്ങളുെട േന
രിയ ശബ്ദം മാത്രം. കാറ്റിനു് ഉണക്കമീനിെന്റ മണം.
ആകാശത്തിൽ അങ്ങിങ്ങു് കുറച്ചു് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നു
ന്നുണ്ടു്. ഒരു ശിഷ്യൻ കൂർക്കം വലിച്ചു. മെറ്റാരുവൻ ഉറ
ക്കത്തിൽ പിറുപിറുത്തു.
േയശു എണീറ്റിരുന്നു. മടക്കിയ മുട്ടുകളിേലക്കു തലകുനി
ച്ചു് കുറച്ചുേനരമിരുന്നു. െവള്ളപ്പാത്രെമടുത്തു് നാലഞ്ചു
കവിൾ കുടിച്ചു. എന്നിട്ടു് തിരകളുെട ശബ്ദം േകട്ടുെകാ
ണ്ടു് തടാകത്തിേലക്കു േനാക്കിയിരുന്നു. കടൽകാക്ക
കൾ കരഞ്ഞു തുടങ്ങി. തടാകത്തിനു മീെത ഉദയത്തി
െന്റ െവളിച്ചങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. ഒരു ശിഷ്യൻ പുതപ്പി
നുള്ളിൽ മൂരിനിവർന്നു. േയശു എണീറ്റുനിന്നു. പുതച്ചിരു
ന്ന ഉത്തരീയെമടുത്തു് അരയിൽ ചുറ്റി അകെലയുള്ള കു
റ്റിക്കാടുകളിേലക്കു് േപായി. ഒരു പടർപ്പിൽനിന്നു് ഒരു
പക്ഷി ചിറകടിച്ചുയർന്നു് േയശുവിെന നടുക്കി. േയശു
ഇരുണ്ട ആകാശത്തിൽ അതിെന്റ രൂപം കാണാൻ ശ്ര
മിച്ചു.
തിരിച്ചുവന്നു് ഉത്തരീയം അഴിച്ചുെവച്ച് ഓളങ്ങളുെട
വക്കിലിരുന്നു ശൗചം െചയ്തു. പിെന്ന തടാകത്തിേല
ക്കു് ഇറങ്ങിെച്ചന്നു് മുങ്ങി. കുളിച്ചു. കുറച്ചു നീന്തി. കഴു
െത്താപ്പം െവള്ളത്തിൽ ചാഞ്ചാടിെക്കാണ്ടു് െവളിച്ചം
പടരുന്ന ആകാശത്തിേലക്കു േനാക്കി. ഇരുൈകക
ളിലും ഗലീലിയുെട ശുദ്ധജലെമടുത്തു് കവിൾെക്കാണ്ടു്
നീട്ടിത്തുപ്പി. പാദങ്ങെള മീനുകൾ രുചിച്ചേപ്പാൾ േയശു
പുഞ്ചിരിച്ചു.
കരയ്ക്കു കയറി ഉത്തരീയം െവള്ളത്തിൽ വീശിക്കഴുകി,
ഊരിപ്പിഴിഞ്ഞു േതാർത്തി. വീണ്ടും കഴുകിപ്പിഴിഞ്ഞു്, കു
ടഞ്ഞു്, അതുടുത്തുെകാണ്ടു് ശിഷ്യന്മാർ ഉറങ്ങുന്നിടേത്ത
ക്കു നടന്നു. േനരം പുലർന്നിരുന്നു. തടാകത്തിനു മീെത
കടൽകാക്കകളുെട ബഹളം. അകെല േഗാലൻകുന്നു
കളിൽ നിന്നു് ഉദയസൂര്യെന്റ ചൂണ്ടുവിരൽ തിരകളിൽ
െപാങ്ങിയും താണും കുലുങ്ങിയും േയശുവിനുേനെര നീ
ണ്ടു. നനഞ്ഞ കുറ്റിത്തലമുടി വിരലുകൾെകാണ്ടു് ഇളക്കി
ആകാശത്തിേലക്കു് േനാക്കി േയശു പറഞ്ഞു: “പൂേപാ
െലയുണ്ടു് ഈ പുലരി!”

ഒരു മധ്യാഹ്നം

മാർത്തയുെടയും മറിയത്തിെന്റയും വീടു് അടുത്തേപ്പാൾ
േയശുവിെന്റ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. ലാസേറ, കൂട്ടുകാരാ, േയ
ശു തനിക്കുള്ളിൽ പറഞ്ഞു, നീ മരിച്ചു, അേല്ല? നിെന്ന
ഇനി ഞാൻ കാണില്ല, അേല്ല? കണ്ണു തുടച്ചു് േനാക്കു
േമ്പാൾ മാർത്ത തനിക്കുേനെര വരുന്നുണ്ടു്. മുഖം ദുഃ
ഖംെകാണ്ടു് കരിവാളിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ കലങ്ങി
യിരിക്കുന്നു. േയശു അവെള ആലിംഗനം െചയ്തു തല
തെന്റ േതാളിൽ േചർത്തു. അവൾ ഒരു മൃദുസ്വരത്തിൽ
വിങ്ങിക്കരഞ്ഞു. അവളുെട ചൂടുള്ള കണ്ണീർ േയശുവിെന്റ
കഴുത്തിെന നനച്ചു. അവൾ വിതുമ്പിെക്കാണ്ടു പറഞ്ഞു,
“എെന്റ സേഹാദരനു് േരാഗമാെണന്നറിയിച്ചിട്ടും നീ
വന്നില്ലെല്ലാ. നീ ഇവിെടയുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ അവൻ
മരിക്കുമായിരുന്നില്ല”. അവളുെട മുടി േയശുവിെന്റ കവി
ളിൽ ഉരുമ്മി. േയശു ഒന്നും കാണുന്നില്ലാത്ത കണ്ണുകൾ
െകാണ്ടു് അകേലക്കു് േനാക്കിനിന്നു. എന്നിട്ടു പതുെക്ക
പറഞ്ഞു, “അവൻ ഉറങ്ങുകയായിരിക്കണം”.
മാർത്ത േപായി. േയശു അവിെടത്തെന്ന നിന്നു.
അേപ്പാൾ മറിയം എത്തി. അവൾ േയശുവിെന്റ പാദ
ങ്ങളിൽ മുഖമമർത്തി െപാട്ടിക്കരഞ്ഞുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു,
“നീ ഇവിെടയുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ എെന്റ സേഹാദരൻ
മരിക്കുമായിരുന്നില്ല”. അവളുെട ചൂടുകണ്ണീർ േയശുവി
െന്റ പാദങ്ങളിൽ വീണു. േയശു കരഞ്ഞു. മറിയം എണീ
റ്റ് േയശുവിെന്റ കണ്ണീർ തുടച്ചു. േയശു േചാദിച്ചു. “അവ
െന എവിെട അടക്കിയിരിക്കുന്നു?” മറിയം പറഞ്ഞു,
“നീ വന്നു കാണുക”.
കല്ലറയ്ക്കു മുമ്പിൽ േയശു നിന്നു. അതു് അടച്ചിരുന്ന കല്ല്
കുറച്ചുേപർ ഉരുട്ടിമാറ്റി. അകെത്ത ഇരുട്ടിൽ ലാസർ
ഒരു ബന്ധിെയേപ്പാെല കിടക്കുന്നുണ്ടു്. േയശു കുനി
ഞ്ഞു് ഉള്ളിേലക്കു േനാക്കി വിളിച്ചു, “ലാസേറ, കൂട്ടുകാ
രാ, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. നീ എണീറ്റു വരൂ”. ലാസറി
െന്റ െപാതിഞ്ഞു െകട്ടിയ രൂപം അനങ്ങി. എണീറ്റിരി
ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. േയശു ഉള്ളിേലക്കു് എത്തിവലിഞ്ഞു്
അവെന ഉയർത്തിെക്കാണ്ടു് പറഞ്ഞു, “നീ ഉറങ്ങിയതു
മതി”. കുറച്ചുേപർ േചർന്നു ലാസറിെന എടുത്തു് പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്നു. അവെന്റ െകട്ടുകൾ അഴിച്ചുതുടങ്ങി. മറി
യവും മാർത്തയും േയശുവിെന്റ ൈകകെളടുത്തു് അവരു
െട കണ്ണീെരാട്ടുന്ന മുഖങ്ങളിലമർത്തി. േയശു െകട്ടുകൾ
അഴിക്കെപ്പടുന്ന ലാസറിെന അത്ഭുതേത്താെട േനാ
ക്കിെക്കാണ്ടു് അവേരാടു പറഞ്ഞു. “ഞാൻ പറഞ്ഞി
േല്ല? അവൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു!”

ഒരു സായാഹ്നം

യൂദാ സമതലത്തിെല ചരൽപ്പാതയിലൂെട േയശു േവ
ഗം േവഗം നടന്നു. പിന്നാെല ശിഷ്യന്മാരും ഒരാൾക്കൂ
ട്ടവും. െചരിപ്പിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ കല്ലു നീക്കാൻ േയശു
കുനിഞ്ഞേപ്പാൾ പിന്തുടർന്നവരും നിന്നു. േയശു വീ
ണ്ടും നടന്നു. പിറകിൽ യൂദാമലകളിേലക്കു താണുെകാ
ണ്ടിരുന്ന സൂര്യൻ േയശുവിെന്റ നിഴലിെന വലിച്ചുനീട്ടി
മുേന്നാേട്ടാടിച്ചു. ചാവുകടൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ചക്രവാള
ത്തിേലക്കു േനാക്കിെക്കാണ്ടു് േയശു സ്വയം പറഞ്ഞു,
ഹ! ഹ! ഇെന്നനിക്കു ചാവുകടൽ! ഗലീലിയുെട െതളീ
നീർ ഇന്നു േവണ്ട. എെന്റ വിഷമങ്ങെളല്ലാം ചാവുകട
ലിെന്റ ഉപ്പിലും ഗന്ധകത്തിലും കഴുകിക്കളയാം! േയശു
പുഞ്ചിരിച്ചു.
സൂര്യൻ യൂദാമലകെള െതാട്ടുെതാട്ടിെല്ലന്നായേപ്പാൾ
േയശു ചാവുകടലിേലക്കു േനാക്കിനിൽക്കുന്ന ഒരു കു
ന്നിൻ പുറെത്തത്തി. കടൽ ശ്വാസമടക്കി, അനക്കമില്ലാ
െത, ക്ലാവ് നിറത്തിൽ േയാർദാൻ കരയിേലക്കു് പരന്ന
കന്നു േപാകുന്നു. ആകാശത്തിെന്റ നീല കടലിെന്റ പച്ച
യായി മാറുന്നു. നടക്കാൻ നല്ല ഒരു പച്ചപ്പുൽ ൈമതാ
നം േപാെലയുണ്ടു്! േയശു തേന്നാടു് തെന്ന പറഞ്ഞു,
കൂെട വന്നവെര തിരിഞ്ഞു േനാക്കി േയശു േചാദിച്ചു, “കു
ളിക്കാൻ ആരുണ്ടു്?” എന്നിട്ടു് കുന്നിെന്റ തിട്ടകളും െച
രിവുകളും ചാടിയിറങ്ങി േവഗത്തിൽ താേഴക്കു േപായി.
ശിഷ്യന്മാരും കുറച്ചുേപരും പിറേക െചന്നു.
കടലിെന്റ വക്കിൽ േയശു നിന്നു. അങ്കിയും പുതയും
ഊരി ഒരു മൺതിട്ടേമൽവച്ചു. െചരിപ്പുകൾ അടുത്തു
വച്ചു. കടലിേലക്കു് നടന്നു. കടൽ ഒരു പാത്രത്തിെല
കുറുകിയ പാനീയംേപാെല അല്പാല്പം അനങ്ങിെക്കാ
ണ്ടിരുന്നു. െവള്ളത്തിേലക്കു കാെലടുത്തുവച്ചേപ്പാൾ
ഒരു െചറുതണുപ്പു് േയശുവിെന േകാരിത്തരിപ്പിച്ചു. അര
െയാപ്പം െവള്ളത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ േയശു കുത്തിയി
രുന്നു് കഴുത്തുവെര മുങ്ങി. ഗന്ധകത്തിെന്റ േനർത്ത
ഗന്ധം മൂക്കിെലത്തി. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു് മലർന്നു് കാലു
കൾ നീട്ടി ൈകകൾ വിരിച്ചു് െപാന്തിക്കിടന്നു. ആകാ
ശത്തിേലക്കു േനാക്കി. അവിെട െവളിച്ചം മങ്ങിത്തുട
ങ്ങിയിരുന്നു. േയശു ൈകകൾെകാണ്ടു് തുഴഞ്ഞു് കടലി
നുള്ളിേലക്കു് അല്പദൂരം ഒഴുകി. കടലിലിറങ്ങിയിരുന്ന
ശിഷ്യന്മാർക്കും മറ്റാളുകൾക്കുമിടയിലൂെട കുറച്ചുേനരം
ഒഴുകി നടന്നു. പിെന്ന കരയിൽ കയറി രണ്ടു് ൈകക
ളും െകാണ്ടു് ഓരെത്ത ഉപ്പും ഗന്ധകവുമലിഞ്ഞ െചളി
കുഴിെച്ചടുത്തു് േദഹത്തു േതച്ചു. പുറത്തു് െചളി പുരട്ടാൻ
ഒരു ശിഷ്യൻ സഹായിച്ചു. േയശുവിെന്റ മുഖം ഇേപ്പാൾ
കണ്ണുകൾ മാത്രം അനങ്ങുന്ന ഒരു മൺമുഖംമൂടിയായി.
േദഹം ഒരു െചളിപ്രതിമയും. െചളി േദഹേത്തക്കു് തി
രുമ്മിപ്പിടിച്ചു് പുഞ്ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് േയശു ആത്മഗതം െച
യ്തൂ, ഹാ! ഹാ! ഇേപ്പാൾ ഞാൻ വാസ്തവത്തിെലാരു
മനുഷ്യപുത്രനായി!

ഒരു രാത്രി

വഞ്ചി ഒരു ഉരസൽ ശബ്ദേത്താെട തീരെത്ത മണലി
േലക്കു് വന്നുകയറി.
േയശു പുറേത്തക്കു് വച്ച പാദങ്ങെള ഗലീലിയുെട െച
റുതിരകൾ വന്നു് നക്കി. അണിയത്തു് െകട്ടിവച്ചിരുന്ന
പന്തം െകടാറായിരുന്നു. അതിെന്റ മങ്ങുന്ന െവളിച്ച
ത്തിൽ േയശു കരയിേലക്കു നടന്നു. േയശുവിെന്റ പാ
ദങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ െകാച്ചു ഞണ്ടുകൾ പ്രകാശേവഗ
ത്തിൽ പാഞ്ഞുേപായി മണ്ണിൽ തുരന്നുകയറി. ശിഷ്യ
ന്മാർ അവരുെട ഭാണ്ഡങ്ങെളടുക്കുകയായിരുന്നു. േയ
ശു കാത്തുനിന്നു.
തടാകത്തിനുമീേത ആകാശക്കാറ്റുകൾ ചന്ദ്രക്കലെയ
പുകേമഘങ്ങളിലൂെട പറത്തുന്നതു് േയശു കണ്ടു. സമ
യം പാതിരയായിക്കാണും, േയശു ചിന്തിച്ചു. കരയിൽ
ഒരു വിളക്കുേപാലും െതളിയുന്നില്ല. വഞ്ചിയിെല പന്തം
കരിപുരണ്ട ഒരു തിളക്കം മാത്രമായിത്തീർന്നിരുന്നു.
ഒരു ശിഷ്യൻ അതു െകട്ടഴിെച്ചടുത്തു് വീണ്ടുംവീണ്ടും വീ
ശി. ഒന്നു മിന്നിയ േശഷം അതു െകട്ടു.
ഒരു ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, “റാബ്ബായ്,1 രാത്രി വളെര ൈവ
കി, നമുക്കു് മറിയത്തിെന്റ വീട്ടിേലക്കു േപായാേലാ?
അവളുെട ഗ്രാമം മാഗ്ദല അടുത്താണു്”. േയശു പറഞ്ഞു,
“ശരി, നിനക്കു വഴിയറിയാേമാ?” അയാൾ പറഞ്ഞു,
“ഒരുവിധം അറിയാം”. അവർ നടന്നു തുടങ്ങി. അവരു
െട നിശ്ശബ്ദ രൂപങ്ങൾ അരണ്ട നക്ഷത്രെവളിച്ചത്തിലൂ
െട രഹസ്യേപ്പാരാളികെളേപ്പാെല മുേന്നാട്ടു് േപായി.
േയശു ചിന്തിച്ചു: പാവം മറിയം! അവൾ ഇനി ഈ പാ
തിരയ്ക്കു് എണീറ്റു് ഞങ്ങെള സല്ക്കരിക്കണം! വഴികാട്ടി
യായ ശിഷ്യൻ ഇടയ്ക്കു നിന്നും, ചുറ്റും േനാക്കിയും, അട
യാളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചും മുേന്നാട്ടു നീങ്ങി. േയശു ചില
േപ്പാൾ താേഴയ്ക്കു മാത്രം േനാക്കിയും ചിലേപ്പാൾ തലയു
യർത്തി അകേലക്കും ഇരുവശേത്തക്കും കേണ്ണാടിച്ചും
നടന്നു.
ഇരുട്ടു പുതച്ച മണൽപരപ്പുകളിലൂെടയും കുറ്റിക്കാടു
കളിലൂെടയും െചറുമരക്കൂട്ടങ്ങളിലൂെടയും അവർ നട
ന്നുേപായി. ഒരു മുയൽ േപടിേച്ചാടുന്നതും കുറ്റിെച്ചടി
കൾക്കു പിന്നിൽ ഒരു കുറുക്കൻ കുടുംബത്തിെന്റ കണ്ണു
കൾ തിളങ്ങുന്നതും ഒരു പാറേമലിരുന്ന കാട്ടുപൂച്ചയുെട
പച്ചക്കണ്ണുകൾ ജ്വലിക്കുന്നതും േയശുകണ്ടു. ആകാശ
ത്തിൽ വവ്വാലുകൾ േവട്ടയാടുന്നതു് േയശു ഒരു നിമിഷം
േനാക്കിനിന്നു.
ഒരു ഒറ്റെപ്പട്ട മരത്തിനടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ വഴികാട്ടിയ
ശിഷ്യൻ നിന്നു. അയാൾ അമ്പരേപ്പാെട ചുറ്റും േനാക്കി.
എന്നിട്ടു് സങ്കടപൂർവം േയശുവിേനാടു പറഞ്ഞു, “റാബ്ബാ
യ്, എനിക്കു വഴി െതറ്റി. ഈ ഇരുട്ടിൽ ഒന്നും മനസ്സി
ലാവുന്നില്ല”. േയശു പറഞ്ഞു, “നന്നായി, മറിയം സമാ
ധാനമായി ഉറങ്ങെട്ട, നമുക്കു് ഇവിെട കിടക്കാം”. േയ
ശു മരച്ചുവട്ടിേലക്കു നീങ്ങി. െവള്ളപ്പാത്രെമടുത്തു് അല്പം
െവള്ളംെകാണ്ടു് മുഖം തുടച്ചു. കുറച്ചു് പാദങ്ങളിെലാഴിച്ചു.
എന്നിട്ടു് നിലത്തിരുന്നു് മരത്തിൽ ചാരി ആകാശത്തി
േലക്കു േനാക്കി. അവിെട േമഘങ്ങെള കാറ്റു് െകാണ്ടു
േപായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചന്ദ്രക്കല പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാ
യിരുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളും ആകാശഗംഗയും വിഹരിച്ചു.
േയശു എണീറ്റു് അങ്കിയൂരി മടക്കി മരത്തിെന്റ െപാങ്ങി
നിന്ന േവരിൽവച്ചു.
എന്നിട്ടു് നിലെത്ത കരിയിലകളുെട േമൽ നീണ്ടുനിവർ
ന്നുകിടന്നു് അങ്കിയിൽ തലവച്ചു. പിെന്ന ഒരു വശേത്ത
ക്കു തിരിഞ്ഞുകിടന്നു് നിദ്രപ്രാപിച്ചു. മരെക്കാമ്പിലിരുന്ന
ഒരു മൂങ്ങ തല വട്ടംതിരിച്ചു് മിന്നുന്ന കണ്ണുകൾ െകാണ്ടു്
േയശുവിെന പലതവണ േനാക്കി. എന്നിട്ടു് മൂളി: “ഗൂം…
ഗൂ… ഗൂ”.

1. ഗുരു.

□
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ

സക്കറിയ

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷ
നുകെളാ 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 ലഭ്യമാണു്.
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

